
ΔΥΝΑΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ!

ΚΑΛΕΣΜΑ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΗΣ 25ης ΓΕΝΑΡΗ 2015

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ 

ΔΥΝΑΤΟ ΚΚΕ!



Εργατοϋπάλληλοι, αυτοαπασχο-
λούμενοι, άνεργοι, αγρότες, συνταξι-
ούχοι, νέοι και γυναίκες των λαϊκών 
οικογενειών,

Σας καλούμε στις βουλευτικές 
εκλογές να στηρίξετε και να δυναμώσε-
τε αποφασιστικά το ΚΚΕ.

Σκεφτείτε ότι την επόμενη μέρα, 
όποια κι αν είναι η νέα κυβέρνηση, θα 
είναι εδώ και θα συνεχίζουν να ματώ-
νουν το λαό η ΕΕ και τα «μνημόνια διαρ-
κείας», παλιά και νέα αντιλαϊκά μέτρα, 
που ζητάει το κεφάλαιο, για να γίνει πιο 
ανταγωνιστικό στην παγκόσμια καπιτα-
λιστική αγορά.

Θα είναι εδώ το σύνολο των αντι-
λαϊκών νόμων, που ψήφισαν όλες οι κυ-
βερνήσεις και τους οποίους δεν πρόκει-
ται να καταργήσουν.

Θα είναι εδώ το δυσβάσταχτο χρέ-
ος, το οποίο αναγνωρίζουν οι ΝΔ - ΠΑ-
ΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της 
ΕΕ, καλώντας το λαό να το πληρώσει, 
που δεν το δημιούργησε και δεν το χρω-
στάει.

Θα είναι εδώ οι αντιθέσεις και οι 
καβγάδες μέσα στην Ευρωζώνη για τη 
διαχείριση των ελλειμμάτων και των 
χρεών, που δημιουργούνται από τους 
καπιταλιστές και αποπληρώνονται με 
σκοπό το καπιταλιστικό κέρδος, τη δύ-
ναμη του ισχυρότερου, σε βάρος πάντα 
των λαϊκών συμφερόντων.

Πάνω από όλα, θα είναι εδώ το κε-
φάλαιο, τα μονοπώλια, εγχώρια και ξένα, 

που έχουν στα χέρια τους τα κλειδιά της 
οικονομίας, την πραγματική εξουσία και 
θα απαιτούν και στη φάση της όποιας 
ανάκαμψης ακόμη περισσότερα προνό-
μια, σε βάρος πάντα του λαού. Προκει-
μένου να επενδύσουν, απαιτούν ακόμη 
πιο φτηνή και υποταγμένη εργατική δύ-
ναμη. Η ανεργία θα είναι εδώ ακόμη κι 
αν γίνουν κάποιες επενδύσεις.

Θα είναι εδώ η εξουσία του κεφα-
λαίου, το κράτος που υπηρετεί σταθερά 
τα συμφέροντα των μονοπωλίων σε βά-
ρος του λαού και οριοθετεί το ρόλο κάθε 
κυβέρνησης.

Ανεξάρτητα από την πορεία των δι-
απραγματεύσεων με την τρόικα και τη 
μετάβαση στη νέα φάση επιτήρησης, τα 
μονοπώλια ζητούν νέα αντιλαϊκά μέτρα, 
όπως την πλήρη διάλυση του κοινωνι-
κού ασφαλιστικού συστήματος, τη νέα 
μείωση στους μισθούς και το λαϊκό ει-
σόδημα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τον περι-
ορισμό της συνδικαλιστικής δράσης. Γι’ 
αυτό σε κρίση ή ανάκαμψη καμία ανα-
κούφιση του λαού δεν μπορεί να υπάρ-
ξει χωρίς αγώνα, χωρίς σύγκρουση με 
αυτά τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Γι’ αυτό και την επόμενη μέρα, ο 
εργαζόμενος λαός χρειάζεται ένα δυ-
νατό ΚΚΕ στη Βουλή, παντού, δύναμη 
εργατικής - λαϊκής αντίστασης και αντε-
πίθεσης.

Είναι η σίγουρη εγγύηση στην αβε-
βαιότητα και ανασφάλεια, για να έχει η 
εργατική τάξη, ο λαός πού να ακουμπή-
σει.



Δυνατό ΚΚΕ, για να ανοίξουμε το δρόμο 
για τη μοναδική λύση υπέρ του λαού, τη 
μονομερή και ολοσχερή διαγραφή του 
χρέους, την αποδέσμευση από την ΕΕ 
και το ΝΑΤΟ, την κοινωνικοποίηση των 
μονοπωλίων, για τη λαϊκή ευημερία, με 
την εργατική τάξη, το λαό στο τιμόνι της 
εξουσίας, τη σοσιαλιστική προοπτική. 
Ο λαός έχει ανάγκη μια δική του διακυ-
βέρνηση, την κυβέρνηση της εργατικής 
- λαϊκής εξουσίας, και σ’ αυτήν το ΚΚΕ 
θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για να γί-
νουν πραγματικότητα ιδανικά και αξίες 
του λαού, για μια κοινωνία χωρίς εκμε-
τάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Δυνατό ΚΚΕ, για να μην ξεγελάσουν 
και πάλι το λαό, μ’ εκβιασμούς και αυ-
ταπάτες. Γιατί θα σταθεί απέναντι σε 
κυβερνήσεις της μιας ή της άλλης δια-
χειριστικής εκδοχής, που όχι μόνο δεν 
εγγυώνται την ανάκτηση των τεράστιων 
απωλειών για το λαό, αλλά υπηρετούν 
τον ίδιο δρόμο που μας οδηγεί σε με-
γαλύτερες περιπέτειες και επιχειρούν 
να τον εξαπατήσουν και πάλι με ψίχου-
λα. Θα πρωταγωνιστήσει, μέσα και έξω 
από τη Βουλή, για να υπάρχει μαχητι-
κή λαϊκή αντιπολίτευση, για να ασκηθεί 
πραγματική λαϊκή πίεση που έως τώρα 
δεν υπήρξε, είτε από δισταγμό είτε από 
αυταπάτες.

Δυνατό ΚΚΕ, γιατί αποτελεί τη δύναμη 
που, χωρίς υποχωρήσεις και παλινω-
δίες, πρωταγωνιστεί στην οργάνωση 
του αγώνα του λαού για την κατάργηση 
όλων των εφαρμοστικών νόμων και την 
ανάκτηση των απωλειών. Αγωνίζεται με 
συνέπεια και ανιδιοτέλεια για το δίκιο 

των εργατοϋπαλλήλων, τα δικαιώματα 
των νέων, των γυναικών, των ανέργων, 
των αυτοαπασχολούμενων, των φτω-
χών αγροτών, για να οργανωθεί η λαϊκή 
αλληλεγγύη.

Δυνατό ΚΚΕ, γιατί παλεύει ενάντια στη 
συμμετοχή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστι-
κές συμμαχίες και πολέμους που γίνο-
νται ή προετοιμάζονται για τα συμφέρο-
ντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομί-
λων. Υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα της χώρας, ενάντια στο ΝΑΤΟ και 
την ΕΕ, ενάντια σε όσους κοροϊδεύουν 
ότι αυτοί οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί 
θα προστατεύσουν τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα, την ειρήνη και την ασφάλεια για 
το λαό. Παλεύει για την έξοδο της Ελλά-
δας από το ΝΑΤΟ. Να πάψει η Ελλάδα να 
συμμετέχει και να στηρίζει στρατιωτικές 
επεμβάσεις σε βάρος λαών.

Δυνατό ΚΚΕ, για να αναγεννηθεί το ερ-
γατικό - λαϊκό κίνημα, να συγκροτηθεί 
και να δυναμώσει η κοινωνική λαϊκή 
συμμαχία ενάντια στα μονοπώλια και 
τον καπιταλισμό. Παλεύει για να απομο-
νωθεί και να ηττηθεί η φασιστική ιδεο-
λογία και δράση της ναζιστικής Χρυσής 
Αυγής.



Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέες 
και νέοι, άνεργοι, συνταξιούχοι,

Μπροστά στη μάχη των εκλογών, η 
συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και πα-
ράγοντες της ΕΕ επενδύουν ξανά στην 
κινδυνολογία και τους εκβιασμούς, για 
να εγκλωβίσουν το λαό και ν’ αποσπά-
σουν τη συναίνεσή του στη συνέχιση της 
αντιλαϊκής πολιτικής. Επικαλούνται τη 
σταθερότητα και την ανάγκη να μην τε-
θούν δήθεν σε κίνδυνο οι θυσίες του ελ-
ληνικού λαού. Τα τρομοκρατικά διλήμ-
ματα δεν αφορούν κυρίως το διπολικό 
καβγά της με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση 
γνωρίζει πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
αμφισβητεί την ΕΕ και το καπιταλιστικό 
σύστημα. Οι εκβιασμοί και τα διλήμματα 
απευθύνονται, πάνω από όλα, στο λαό 
και στόχο έχουν να εξασφαλίσουν τη λα-
ϊκή υποταγή στον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο 
και τα νέα δεινά που αυτός φέρνει.

Η κυβέρνηση λέει ψέματα, όταν 
ισχυρίζεται ότι τα νέα αντιλαϊκά μέτρα 
μπορούν ν’ αποτραπούν, αν υπάρξει πο-
λιτική σταθερότητα και καθησυχαστούν 
οι δανειστές. Γιατί, τα παλιά και νέα αντι-
λαϊκά μέτρα δεν είναι απλά και μόνο 
απαιτήσεις των δανειστών. Είναι εδώ και 
χρόνια κατευθύνσεις της ΕΕ, η στρατηγι-
κή του μεγάλου κεφαλαίου στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη, για να γίνει ακόμη πιο 
φτηνό το εργατικό δυναμικό. Σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ - Ευρωζώνης γίνονται τέ-
τοιες αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις με δεξι-
ές (π.χ. Γερμανία) ή σοσιαλδημοκρατικές 
(π.χ. Γαλλία, Ιταλία) κυβερνήσεις.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση, καθώς 
και άλλα κέντρα του κατεστημένου (ΣΕΒ, 
ΜΜΕ κ.λπ.), κάνουν συνεχώς λόγο για 
«ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσε-
ων, ακόμη κι αν δεν μας τις ζητήσουν». 
Αυτήν την πραγματικότητα κρύβει από 
το λαό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι μεταρρυθμίσεις 
που κι αυτός προτείνει είναι στη λογική 
της ΕΕ και των επιχειρηματιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί εναλλακτι-
κή λύση υπέρ του λαού. Επιδιώκοντας 
να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, ολο-
κλήρωσε με γοργούς ρυθμούς την πο-
ρεία μετατροπής του σε κόμμα αστικής 
αντιλαϊκής διαχείρισης. Κρύβει τις αιτίες 
της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης 
και αθωώνει το εκμεταλλευτικό πρόσω-
πο του καπιταλισμού, της εξουσίας του 
κεφαλαίου.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δίνει 
διαπιστευτήρια στους δανειστές, στην 



ΕΕ, στις «αγορές» ότι δε θα προχωρήσει 
σε μονομερείς ενέργειες, αλλά και τους 
καλεί να εμπιστευθούν και να στηρίξουν 
μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί κα-
λύτερα να υπηρετήσει τα συμφέροντά 
τους (βλ. συναντήσεις με επενδυτικά 
funds στο Σίτι του Λονδίνου). Εχει, και 
φραστικά πλέον, εγκαταλείψει τις διακη-
ρύξεις για «ακύρωση» και «κατάργηση» 
του μνημονίου και κυρίως των εφαρμο-
στικών νόμων, για ανάκτηση των απω-
λειών του λαού, επιστροφή του 13ου 
- 14ου μισθού, της 13ης - 14ης σύντα-
ξης, κατάργηση των χαρατσιών. Δεν αμ-
φισβητεί τους μηχανισμούς επιτήρησης 
της ΕΕ, τους ισοσκελισμένους προϋπο-
λογισμούς, τα ευρωπαϊκά εξάμηνα, δη-
λαδή τα «μνημόνια διαρκείας» σε βάρος 
των λαών. Στο πλαίσιο αυτό, προχωράει 
τις συμμαχίες του με πρώην στελέχη, 
υπουργούς και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 
της ΔΗΜΑΡ, κ.λπ. που έχουν στηρίξει τα 
μνημόνια και τα αντιλαϊκά μέτρα.

Την ίδια στιγμή, αξιοποιώντας μια 
ψευδεπίγραφη «ριζοσπαστική» ρητο-
ρεία οπορτουνιστικών δυνάμεων στο 

εσωτερικό του, ιδιαίτερα της λεγόμε-
νης «Αριστερής Πλατφόρμας», ο ΣΥΡΙΖΑ 
προσπαθεί να εγκλωβίσει αριστερό κό-
σμο, νέους εργαζόμενους με προβλημα-
τισμό και αγωνιστική πολιτική διάθεση. 
Επαναλαμβάνεται και εδώ το γνωστό 
και χιλιοπαιγμένο έργο της σοσιαλδη-
μοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, που 
εμφανίζει και μια «αριστερή» τάση, η 
οποία δήθεν πιέζει την ηγεσία, δίνοντάς 
της στην πραγματικότητα αριστερό άλ-
λοθι. Αντίστοιχα, αποπροσανατολίζουν 
τα σχήματα εκλογικής συνεργασίας της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που προβλέπουν ορισμέ-
νους στόχους πάλης, όπως η «έξοδος 
από το ευρώ», χωρίς ρήξη με το σημερι-
νό πλαίσιο ελέγχου της οικονομίας από 
την εξουσία του κεφαλαίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα τα τελευταία 
δύο χρόνια, αποδείχτηκε χρήσιμος για το 
κεφάλαιο, προκειμένου να υπονομεύσει 
το εργατικό - λαϊκό κίνημα. Οχι μόνο δεν 
αξιοποίησε το υψηλό του ποσοστό για να 
δυναμώσει η λαϊκή κινητοποίηση, αλλά, 
αντίθετα, καλλιέργησε και τη λογική της 
αναμονής, της ανάθεσης, περιορίζοντας 



τη λαϊκή παρέμβαση στη συμμετοχή στις 
εκλογές και στην επιλογή για το ποιος 
θα ασκεί την αντιλαϊκή πολιτική από κυ-
βερνητική θέση. Αποδεικνύει και αυτό 
ότι δεν έχει καμία διάθεση σύγκρουσης 
με τα καπιταλιστικά συμφέροντα σε Ελ-
λάδα και Ευρώπη. Η ζωή έδειξε ότι όσο 
ανεβαίνει το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο 
αυτό αποβαίνει σε βάρος της εργατικής 
- λαϊκής πάλης.

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέες 
και νέοι, άνεργοι, συνταξιούχοι,

Το τελευταίο διάστημα έγινε ακόμη 
πιο φανερό ότι ο καβγάς μεταξύ κυβέρ-
νησης και ΣΥΡΙΖΑ έχει τα μάτια στραμμέ-
να στις «αγορές», δηλαδή στο κεφάλαιο, 
για το ποιος από τους δύο θα κερδίσει 
την «εύνοιά» του. Διεκδικούν το ρόλο 
του ικανότερου διαπραγματευτή για τα 
συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι για 
τα συμφέροντα του λαού. Μιλάνε και οι 
δύο για «εθνική συναίνεση», που σημαί-
νει ταξική - κοινωνική ειρήνη, υποταγή 
του λαού στα συμφέροντα του κεφαλαί-
ου.

Οι διαφορές τους αφορούν τη συ-
νταγή διαχείρισης της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης, εξωραΐζοντας και οι δύο το 
αντιλαϊκό και ταξικό της περιεχόμενο. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ ζητάει χαλάρωση της αυστηρής 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, συμπόρευ-
ση με τη Γαλλία και την Ιταλία, που παίρ-
νουν συνεχή μέτρα σε βάρος των λαών 
τους, για μεγαλύτερη άσκηση πίεσης 
ενάντια στη Γερμανία.

Την ίδια στιγμή, όμως, και η κυβέρ-
νηση και ο ΣΥΡΙΖΑ κρύβουν ότι η όποια 
ρύθμιση του χρέους και η χαλάρωση της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας δε θα οδη-
γήσουν σε ανακούφιση του λαού, αλλά 
σε αύξηση της κρατικής στήριξης των 
εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων και 
επενδύσεων. Η ελάφρυνση του χρέους, 
είτε με την πρόταση της ΝΔ είτε με την 
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει σε συμ-
φωνία με τους εταίρους, άρα θα συνο-
δεύεται με νέες αντιλαϊκές δεσμεύσεις, 
όπως έγινε με το «κούρεμα» του PSI το 
2012, αλλά και σε άλλες χώρες.



Ομως, καμιά αλλαγή στο μείγμα 
διαχείρισης δεν μπορεί να ματαιώ-
σει την εκδήλωση της κρίσης ούτε να 
οδηγήσει σε καπιταλιστική ανάπτυξη 
προς όφελος του λαού. Αυτό δείχνουν 
τα παραδείγματα των ΗΠΑ και της Ια-
πωνίας.

Η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ 
και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις διαφορές τους, 
εξαπατούν το λαό, υποσχόμενοι το ίδιο 
πράγμα: Οτι αν πάρει μπροστά η κα-
πιταλιστική οικονομία, θα ωφεληθεί ο 
λαός. Λένε ψέματα. Η όποια καπιταλι-
στική ανάκαμψη θα πατήσει πάνω στα 
ερείπια των εργατικών - λαϊκών δικαι-
ωμάτων, δε θα δώσει αξιοπρεπή δου-
λειά στα εκατομμύρια ανέργους. Τα λε-
γόμενα «συγκριτικά» πλεονεκτήματα 
για την ανασύνταξη της οικονομίας της 
χώρας, που επικαλούνται κυβέρνηση 
και ΣΥΡΙΖΑ, αφορούν τις δυνατότητες 
των μεγάλων επιχειρήσεων γι’ ακόμη 
μεγαλύτερη κερδοφορία. Η ανάκαμψη 
ακόμη κι αν επιτευχθεί, θα είναι αδύνα-
μη και μάλιστα σε περίοδο που η ύφεση 
σε ισχυρές καπιταλιστικές χώρες και η 

υπερχρέωση κρατών προμηνύουν νέο 
κύκλο πιο βαθιάς κρίσης. Γι’ αυτό και 
το κεφάλαιο επιμένει για «εθνική συ-
ναίνεση», που δεν αρνούνται ούτε οι 
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, εγκλωβί-
ζοντας το λαό στα συμφέροντα του κε-
φαλαίου. Η κόντρα τους αφορά ποιος 
θα έχει το «πάνω χέρι». 

Από το νέο φαγοπότι του κεφα-
λαίου μόνο ψίχουλα θα πέσουν για το 
λαό. Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνί-
ζονται και τάζουν μόνο ψίχουλα προς 
την «ακραία φτώχεια», που κι αυτά 
θα προκύψουν από την αφαίμαξη των 
υπόλοιπων εργαζομένων και θα εξα-
νεμιστούν την επόμενη μέρα απ’ το 
σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων. Και 
οι δύο προωθούν την πολιτική της ΕΕ 
και του κεφαλαίου με μέτρα του τύπου 
«παίρνω από τους φτωχούς για να ενι-
σχύσω τους εξαθλιωμένους» και τα 
οποία δε στοιχίζουν για το κεφάλαιο. 
Υπηρετούν το στόχο του κεφαλαίου, 
να είναι η βάση των μισθών και των 
συντάξεων το ελάχιστο εγγυημένο ει-
σόδημα της εξαθλίωσης.



Ο ένας μοιράζει τα «κοινωνικά με-
ρίσματα», ο άλλος υπόσχεται συσσίτια 
και επιστροφή της 13ης σύνταξης μόνο 
για τους πιο εξαθλιωμένους συνταξιού-
χους. Ακόμη και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 
για επαναφορά του κατώτατου μισθού 
είναι κενό γράμμα, αφού δεν αγγίζει τους 
χιλιάδες εργαζόμενους, ιδιαίτερα νέους, 
που δουλεύουν με ελαστικές εργασιακές 
σχέσεις και δεν παίρνουν ούτε κι αυτόν 
το μειωμένο κατώτατο μισθό. Καλλιερ-
γεί, στην ουσία, τη γνωστή αντιδραστική 
προπαγάνδα για «ρετιρέ» και «υπόγεια», 
που ανοίγει το δρόμο για να ισοπεδω-
θεί η πλειοψηφία των εργαζομένων με 
καλύτερους μισθούς. Επίσης, σε πολλές 
χώρες της ΕΕ η αποσπασματική αύξηση 
του κατώτατου μισθού, χωρίς επαναφο-
ρά των Συλλογικών Συμβάσεων, χρησι-
μοποιήθηκε για να συμπιεστεί ο μέσος 
μισθός.

Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με 
τα ψίχουλα. Κριτήριο της στάσης και 

της πάλης του λαού πρέπει να είναι οι 
σύγχρονες ανάγκες του ίδιου και των 
παιδιών του. Κριτήριο πρέπει να εί-
ναι και οι τεράστιες δυνατότητες, που 
προσφέρουν η τεχνολογία, η επιστή-
μη, οι αναπτυξιακές δυνατότητες της 
χώρας, για να ικανοποιηθούν οι λαϊ-
κές ανάγκες, αν όλα αυτά μπουν στην 
υπηρεσία του λαού.

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέες 
και νέοι,

Απευθυνόμαστε σε εσάς, γνωρίζο-
ντας τον πόθο σας να απαλλαγείτε από 
τα μνημόνια, τις άδικες πολιτικές και τις 
αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Νιώθουμε την 
αγωνία σας για το αύριο, για τα παιδιά 
σας, για να ζήσετε καλύτερες μέρες.

Εχουμε εμπιστοσύνη στο λαό και 
τη δύναμή του. Ο λαός έχει τη δύναμη 
και την ευθύνη να μην είναι παθητικός 
ή εξαπατημένος θεατής των αντιλαϊκών 
επιθέσεων από τις κυβερνήσεις της ΕΕ 
και του κεφαλαίου. Μπορεί να βγάλει 



συμπεράσματα και να μην επιτρέψει την 
επανάληψη του αντιλαϊκού δικομματι-
κού παρελθόντος.

Χρειάζεται δυνατό ΚΚΕ παντού, 
γιατί αποτελεί τον πραγματικό, μονα-
δικό αντίπαλο στα μονοπώλια και την 
εξουσία τους, την ΕΕ των μνημονίων 
διαρκείας, τις αντιλαϊκές κυβερνή-
σεις. Κυβέρνηση θα υπάρξει μετά τις 
εκλογές. Αλλωστε, υπάρχουν αρκε-
τοί πρόθυμοι - κόμματα και σχήμα-
τα μιας χρήσης - να συνδράμουν σ’ 
αυτό. Για το λαό, αυτό που μετράει 
είναι να υπάρχει δυνατό ΚΚΕ, για να 
είναι ο ίδιος ο λαός δυνατός.

Γνωρίσατε το ΚΚΕ ως σταθερή, 
αλύγιστη δύναμη σε κάθε αντεργατική 
- αντιλαϊκή επίθεση. Γνωρίζετε τι έκανε 
το ΚΚΕ 96 χρόνια, ποιος ήταν η μονα-
δική δύναμη εργατικής - λαϊκής αντι-
πολίτευσης, μέσα κι έξω από τη Βουλή, 
τα τελευταία 3 χρόνια, από τις εκλογές 
του 2012. Οποια πέτρα κι αν σηκώσεις, 
θα βρεις την προσφορά και την επίδρα-
ση του αγώνα των κομμουνιστών. Γνω-

ρίσατε, όμως, κι ότι η εκλογική μείωση 
του ΚΚΕ στοίχισε στη δυναμική και μαζι-
κότητα του εργατικού - λαϊκού κινήμα-
τος. Ξέρετε ότι, παρ’ όλα αυτά, το ΚΚΕ 
δεν το έβαλε κάτω, στήριξε μισθωτούς, 
αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συ-
νταξιούχους, μαθητές, σπουδαστές, 
φοιτητές, για το δικαίωμα στην Υγεία, 
στην Ασφάλιση, στη σύνταξη, στην Παι-
δεία, για την προστασία του εισοδήμα-
τος, της κατοικίας, της επαγγελματικής 
στέγης των αυτοαπασχολούμενων και 
αγροτών από τα τοκογλυφικά δάνεια και 
τους αβάστακτους φόρους. Το ΚΚΕ ποτέ 
δεν είπε ψέματα στο λαό.

Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε εσάς 
που δικαιολογημένα σκέφτεστε ότι η 
κατάσταση δεν πάει άλλο, ότι «πρέπει 
να φύγουν αυτοί». Στο πρόσωπο της 
σημερινής κυβέρνησης πρέπει να απορ-
ριφθεί η στρατηγική της ΕΕ και του κε-
φαλαίου κι όχι να αναθέσουμε σε κάποια 
άλλη κυβέρνηση να εφαρμόσει την ίδια 
στρατηγική με κάποιες ανούσιες για το 
λαό παραλλαγές. Ας σκεφτεί ο καθένας 
και η καθεμιά: Τα προηγούμενα χρόνια 



εναλλάχτηκαν κυβερνήσεις αυτοδύνα-
μες και συνεργασίας, εκβιάζοντας τη 
λαϊκή ψήφο, πότε με το φόβο του «χει-
ρότερου» πότε με την αυταπάτη του «μι-
κρότερου» κακού. Τι άλλαξε, όμως, για 
το λαό; Οσο η χώρα παραμένει εγκλω-
βισμένη στα δεσμά της ΕΕ και του καπι-
ταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, που έχει 
φάει τα ψωμιά του και σαπίζει, η παγίδα 
του «μικρότερου κακού» θα οδηγήσει 
και σ’ άλλες αντιλαϊκές κυβερνήσεις. 
Ανάγκη για το λαό είναι να απαλλαγεί 
από τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις και την 
πολιτική τους, να πάρει ο ίδιος την εξου-
σία. Η σημερινή κατάσταση - ελληνική 
και διεθνής - δεν επιτρέπει άλλο χαμένο 
χρόνο.

Απευθυνόμαστε σε εσάς που νιώ-
θετε ριζοσπάστες, αριστεροί, προοδευ-
τικοί, που έχετε γνώση και μνήμη, που 
έχετε πάρει μέρος στους αγώνες και 
που σήμερα προσβλέπετε στον ΣΥΡΙΖΑ 
με βαριά καρδιά και λίγες ελπίδες, στη 
λογική του «μικρότερου κακού». Σήμε-
ρα, μπορείτε να δείτε πιο καθαρά ότι η 
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, με τα διαπιστευτήρια 
που δίνει στο κεφάλαιο και τους ιμπε-
ριαλιστικούς οργανισμούς, κόβει κάθε 
δεσμό με την Ιστορία του λαϊκού κινή-
ματος. Δίνει πάτημα στις πιο αντιδρα-
στικές δυνάμεις να συκοφαντήσουν τις 
αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας. 
Ολο και πιο γρήγορα παίρνει τη θέση της 
σοσιαλδημοκρατίας, σε χειρότερη μάλι-
στα εκδοχή, γιατί χειρότερη είναι και η 
κατάσταση του καπιταλισμού, αλλά και 
του εργατικού κινήματος.

Απευθυνόμαστε και σε εσάς που δε 
συμφωνείτε σε όλα με το ΚΚΕ ή επιφυ-
λάσσεστε ακόμη για κάποιες θέσεις του, 
κατανοείτε όμως ότι το ΚΚΕ αποτελεί το 
σταθερό στήριγμα του λαού. Ο,τι κέρδισε 
ο λαός, το κέρδισε μόνο με αγώνες και 
με το ΚΚΕ μπροστά. Οταν το κίνημα και 
το ΚΚΕ αδυνάτισαν, έχασε και ο λαός.

Σκεφτείτε αύριο ποια δύναμη θα 
είναι δίπλα στο λαό, μπροστάρης στον 
αγώνα για το μισθό, τη δουλειά, τα δι-
καιώματά του.



Το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα συμπόρευσης σε κάθε 
προβληματιζόμενο νέο, εργαζόμενο, συνταξιούχο 
σε όποιον και όποια δε συμβιβάζονται με τη μιζέ-

ρια και την ηττοπάθεια.

Τους καλεί να ψηφίσουν 
να δυναμώσουν 
το ΚΚΕ παντού 

Για να δυναμώσει ο ίδιος ο λαός, να δυναμώσουμε 
τη λαϊκή αντίσταση και πάλη, τη λαϊκή συμμαχία 

ενάντια στα μονοπώλια και τον καπιταλισμό, 
ν’ ανοίξουμε το δρόμο στην προοπτική 

της εργατικής - λαϊκής εξουσίας.



Η ΚΕ του ΚΚΕ
Γενάρης 2015


