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48 χρόνια το Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή αποτελεί  μια ξεχωριστή εμπειρία μια
ανεπανάληπτη πολιτική, πολιτιστική συνάντηση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με το
λαό και τη νεολαία, μια σχέση που σφυρηλατείται καθημερινά στον αγώνα. Οι
κόκκινες φεστιβαλικές  πολιτείες όπως και αυτή εδώ στην Άρτα χτίζονται με το
μεράκι και την εθελοντική δουλειά των μελών και φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ,
δηλαδή από πολύ γερά ανθεκτικά υλικά στο χρόνο και τις βρώμικες επιθέσεις
του  αστικού  αντιπάλου.  Μια  γιορτή  που  όσοι  αποτόλμησαν  να  την
αντιγράψουν έσπασαν τα μούτρα τους κι αργά ή γρήγορα εγκατέλειψαν την
προσπάθεια.  Όσοι  πόνταραν  στο  διαχρονικό  θάψιμό  της  από  τα  ΜΜΕ
αποδείχθηκαν  μακριά  νυχτωμένοι.  Το  Φεστιβάλ  οπλισμένο  με  την
ανατρεπτική  πολιτική  του  ΚΚΕ,  ντυμένο  με  πολιτιστικό  περιεχόμενο  που
αναζητά  την  λαϊκή  ποιότητα,  την  αγωνιστική  κι  αισθητική  ανάταση,
επιβεβαιώνει στην πράξη τη στέρεη πεποίθηση και βεβαιότητα ότι ο λαός θα
βρει  το  δρόμο  του,  ότι  έχει  τη  δύναμη  και  μπορεί  να   πιστέψει  στην
αστείρευτη, αχρησιμοποίητη δύναμη του για να κάνει πράξη «το μεγάλο, το
ωραίο,  το  συγκλονιστικό»  τον  σοσιαλιστικό  κόσμο  που  με  αυτά  τα  λόγια
περιέγραψε με μοναδικό τρόπο ο κομμουνιστής ήρωας Νίκος Μπελογιάννης,
χαρίζοντας μας  το φετινό σύνθημα του Φεστιβάλ μας.

Απόψε και σε κάθε εκδήλωσή του το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και της εφημερίδας
της  του  Οδηγητή,  κουβαλά το  μεγαλείο  αξεπέραστων  δημιουργών που τα
αθάνατα έργα τους παρέλασαν από τις σκηνές του. Του Ρίτσου, του μεγάλου
μας Μίκη που προ ημερών έκλεισε ένα χρόνος από την απώλεια του, του
Κατράκη, του Λοίζου, του Μικρούτσικου και τόσων άλλων. Εμπνεόμαστε από
τον πλούτο των αγώνων και  θυσιών της ματοβαμμένης  και  πολυκύμαντης
Ιστορίας μας, την υπέροχη των ιδανικών μας που δεν συμβιβάστηκαν ποτέ με
το άδικο και το εκμεταλλευτικό σύστημα, τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης.
Παντός καιρού και σε οποιεσδήποτε συνθήκες το ΚΚΕ κι η ΚΝΕ δείχνουν με
αισιοδοξία ότι ο λαός μπορεί να γυρίσει τον τροχό, ότι  δεν είπε ακόμα την
τελευταία  του  λέξη  κι  ότι  αυτός  είναι  σε  κάθε  περίπτωση που  θα μιλήσει
τελευταίος.

Μιλούν για νέο δύσκολο χειμώνα για όλους. Αλήθεια για ποιους όλους; όταν
πχ οι όμιλοι της ενέργειας σπάνε το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ κερδοφορίας
τους ή οι εφοπλιστές χρυσώνονται με τετραπλάσια ναύλα από ό,τι πριν ένα
χρόνο  αποτελώντας την παγκόσμια πρώτη δύναμη σε νεότευκτα πλοία ή  οι
βιομήχανοι  που  σηκώνουν  τις  τιμές  για  να  βγάλουν  τα  κέρδη  που  έχουν
υπολογίσει.  Δύσκολος λοιπόν  χειμώνας μόνο  για το λαό γιατί  “ζεστά”  θα
μείνουν μόνο τα κέρδη των ομίλων. Ρωτάμε επίσης …μόνο χειμώνας; Γιατί
θέλουν να μας  πείσουν ότι  αυτός  είναι  μια  παρένθεση  στην  καπιταλιστική
κανονικότητα.  Όμως η πραγματικότητα αποδεικνύει  ότι  η βαρβαρότητα δεν
πάει διακοπές, δεν πήγε ούτε φέτος, όπως δεν πήγαν διακοπές κι η μία στις
δύο εργατικές λαϊκές οικογένειες, στην Ελλάδα την κατά τα άλλα... Μέκκα του
τουρισμού.  Γιατί  η  αλήθεια  είναι  ότι  την  εργατική  λαϊκή  οικογένεια  και  το
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πενιχρό εισόδημα της πολιορκούν οι αυξήσεις σε όλα τα κρίσιμα και μεγάλα
μεγέθη  εξόδων  ενός  σπιτιού:  ρεύμα,  καύσιμα,  τρόφιμα,  ενοίκιο  κάτι  που
προμηνύει  ότι  μας  ράβουν  αντιλαϊκά  μέτρα  και  μηχανισμούς  όχι  για  ένα
χειμώνα  αλλά  για  μια  ολόκληρη  ζωή.  Δεν  έχουν  κάνει  όμως  σωστούς
υπολογισμούς, πολύ περισσότερο που εδώ στην Ελλάδα υπάρχει το ΚΚΕ και
δεν παίζουν χωρίς αντίπαλο.

Ο καπιταλιστικός τους κόσμος σαπίζει, αναβλύζει αδιέξοδα με μέγα ερώτημα
γιατί  το  ρολόι  γυρνά  προς  τα  πίσω.  Στον  κατά  τα  άλλα  πανίσχυρο
καπιταλιστικό  κόσμο  των  επιστημονικών  και  τεχνολογικών  αλμάτων  κι
ανακαλύψεων  σου λένε  πως είναι  απαγορευτικό να ανάβεις από τα φώτα
και τη θέρμανση, το θερμοσίφωνα ως και το κλιματιστικό. Το καπιταλιστικό
σύστημα  που  διαφήμιζε  την  αφθονία,  την  ποικιλία  για  όλα  τα  γούστα  κι
ανάγκες κατακλύζεται από χτυπητές, εξόφθαλμες στερήσεις πλέον και για τα
στοιχειώδη. Πόσο ισχυρό κι ανίκητο είναι ένα σύστημα  που στην ατμομηχανή
του  στην Ευρώπη  τη Γερμανία συνιστούν δημόσια στο λαό να πλένεται με
πανάκι ή να  κάνει μπάνιο με κρύο νερό… Κυριολεκτικά σκωτσέζικο ντους για
όσους πίστεψαν τα κηρύγματα της καπιταλιστικής ευημερίας, της ανάπτυξης
για όλους.

Στη  δεύτερη  καπιταλιστική  οικονομία  στην  Ευρώπη  τη  Γαλλία,  ο  Μακρόν
«ενημερώνει» προκλητικά τα εκατομμύρια λαού που ζουν κάτω ή στο όριο της
φτώχειας  ότι  η  περίοδος  της  ανεμελιάς  και  της  ευημερίας  που  ποτέ  δεν
γνώρισαν  έχει περάσει και μαζί με πολλές κυβερνήσεις σε όλη την  Ευρώπη
προεξοφλούν ως και διακοπές ρεύματος… άλλοι μιλούν χωρίς περιστροφές
για δελτίο στο ρεύμα.

Αλήθεια πόσο ισχυρό κι ανίκητο είναι ένα σύστημα που απειλεί με διακοπές
ρεύματος το χειμώνα, αυτούς που ήδη εκπαιδεύονται στην  …κανονικότητα να
μάθουν να κατεβάζουν από μόνοι τους το διακόπτη, καταπνίγοντας και  τις
στοιχειώδεις  ανάγκες  τους  για  να  μην  διαταραχτεί  η  κερδοφορία  των
μονοπωλίων; Μάλιστα δεν μένουν σε καλέσματα για εθελούσιες περικοπές
αλλά  ετοίμασαν  και  ποινολόγιο  για  τους  παραβάτες  σε  δημόσιο  και  στα
σχολεία  απειλώντας  με  κόφτες  χρηματοδότησης  και  ξεπάγιασμα  για
παραδειγματισμό...

Καπιταλιστές,  οι  κυβερνήσεις  τους,  η  ΕΕ  κι  οι  γραφιάδες   τους  ανοικτά
δηλώνουν ότι το σύστημα που υπηρετούν είναι  ανήμπορο ακόμα και να …
φωτίσει κατά τις νυχτερινές ώρες την καπιταλιστική βιτρίνα των απλησίαστων
για το λαό εμπορευμάτων του... σκοτάδι όνομα και πράγμα.

Συσκότιση επικρατεί για 7 ολόκληρους  μήνες και για τις αιτίες που μαίνεται ο
ιμπεριαλιστικός  πόλεμος  στην  Ουκρανία.  Το  ΚΚΕ  έγκαιρα,  πολύ  πριν  το
ξέσπασμά  του  προειδοποίησε  και  με  ευθύνη  ανέδειξε  ότι  δυο  μπλοκ
καπιταλιστών  συγκρούονται  με  ανοικτούς  λογαριασμούς  στις  πλάτες  των
λαών για το ποιος θα επικρατήσει: ευρωατλαντικοί οι ευρασιάτες ; ΗΠΑ,ΕΕ
ΝΑΤΟ ή Ρωσία Κίνα στο μοίρασμα της λείας μιας χώρας, της Ουκρανίας και
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μιας  ευρύτερης  περιοχής  που  για  δεκαετίες  στην  ΕΣΣΔ  οι  λαοί  ζούσαν
αδελφωμένα.  Μοίρασμα  της  λείας  ενός  μεγάλου  πλούτου  που  ήταν  λαϊκή
περιουσία  στη  Σοβιετική  Ένωση  και  τώρα  οι  επιχειρηματικοί  όμιλοι
διαγκωνίζονται ποιος θα κερδίσει τα περισσότερα σε ενέργεια κι αγορές με
βέβαιο  χαμένο  το  λαό.  Όποιο  μπλοκ  ληστών  κι  αν  επικρατήσει   ο  λαός
πληρώνει  ήδη  πανάκριβο  λογαριασμό  με  την  εμπλοκή  σε  όπλα,  βάσεις,
αποστολές, ακρίβεια.  Στις ήδη φορτωμένες πλάτες του κι  οι κυρώσεις, των
ανταγωνισμών  των  ομίλων  από  τις  οποίες  εξαιρούνται   οι  Έλληνες
εφοπλιστές, που μια χαρά μπορούν να μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο στην
Κίνα θησαυρίζοντας και σε καιρό πολέμου.

Ταυτόχρονα οι πολεμικές εστίες πυκνώνουν και φανερώνουν την όξυνση των
ανταγωνισμών:  Βαλκάνια,  Μέση  Ανατολή  και  Ινδοειρηνικός  με  την
ενδοιμπεριαλιστική  αναμέτρηση  ΗΠΑ-Κίνας  για  την  πρωτοκαθεδρία  του
καπιταλιστικού κόσμου. Για αυτό η κόντρα στην Ταϊβάν ως και  στα νησιά του
Σολομώντα για την τεράστια γεωπολιτική σημασία τους. Οι εξελίξεις συνολικά
δεν επιτρέπουν τον παραμικρό εφησυχασμό. Αποτελεί άμεση αναγκαιότητα ο
αγώνας ενάντια  στα ιμπεριαλιστικά σχέδια για καμία αλλαγή συνόρων, για
ξήλωμα όλων των ξένων βάσεων στο  έδαφος  της  χώρας  μας,  όπως στη
Σούδα και την Αλεξανδρούπολη μαζί τους και στην κοντινή βάση στο Άκτιο
από όπου ιπτάμενα ραντάρ AWACS εφορμούν στο πλαίσιο των Νατοϊκών
σχεδιασμών.  Να  γυρίσουν  πίσω  όλοι  οι  φαντάροι  κι  αξιωματικοί  από  το
εξωτερικό.

Αυτή  η  εμπλοκή στα  σχέδια  των ΗΠΑ,  του  ΝΑΤΟ και  της  ΕΕ έχει  άμεση
αρνητική  επίπτωση  και  στα  ελληνοτουρκικά.  Η  τουρκική  επιθετικότητα
τροφοδοτείται  κι  απογειώνεται  από  τους  Αμερικάνους  και  ευρωπαίους
ιμπεριαλιστές  γιατί  υπολογίζουν  στην  Τουρκία  ως  Νατοϊκή  δύναμη.  Την
θέλουν στο πλευρό τους, τη χρειάζονται στον ανταγωνισμό με την Ρωσία και
την  Κίνα,  δίνοντας  ως  ανταλλάγματα   στο  “παζάρι”  ελληνικά  κυριαρχικά
δικαιώματα,  ακόμα  και  κυριαρχία,  και  ειδικός  στόχος  αποτελεί   η
συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση του Αιγαίου, ένας οδυνηρός συμβιβασμός
για τα κέρδη των μονοπωλίων της ενέργειας. Για αυτό όλες οι δηλώσεις των
συμμάχων της ελληνικής αστικής τάξης κι  όχι  του λαού καταλήγουν με  το
γνωστό «βρείτε τα», όπως επανέλαβαν και χθες οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Το ΚΚΕ είπε την αλήθεια στο λαό και οργανώνει την πάλη κατά της εμπλοκής
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, μπήκε θαρραλέα μπροστά στα νατοϊκά
άρματα παρά την άγρια καταστολή, σταμάτησε συμβολικά τρένα με πολεμικό
υλικό,  απέκλεισε  αγωνιστικά  λιμάνια  που φιλοξενούσαν Νατοϊκές  αρμάδες,
σταμάτησε  Νατοϊκή  Φάλαγγα  στην  Ηγουμενίτσα,  μόνο  αυτό  αρνήθηκε  να
συμμετάσχει στην αποκρουστική φιέστα του Ζελένσκι και των ναζιστών του
Αζοφ στη βουλή  ενώ και με το Ριζοσπάστη αποκάλυψε την αλήθεια για τις
διαδρομές  των  όπλων  της  επικίνδυνης  εμπλοκής  της   κυβέρνησης  στην
Ουκρανία. Συνεχίζουμε την πάλη  μας για να μπορεί ο λαός να χαράξει  τη
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δική του πορεία, ειρήνης, συνεργασίας και κοινής πάλης με όλους τους λαούς,
με αποδέσμευση από ΝΑΤΟ - ΕΕ, με τον λαό αφέντη  στον τόπο του, με την
εξουσία στα δικά του χέρια.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εργαζόμενοι της Άρτας, 

Στην πράξη σου λένε συνήθισε να ζεις με τον πόλεμο και τη φρίκη του αλλά
και με όλους τους παράγοντες που τον προετοίμασαν και τον έφεραν. Γιατί η
ακρίβεια,  η  εκτίναξη  των  τιμών  επιδεινώθηκε  περαιτέρω  από  τον  πόλεμο
όμως δεν ξεκίνησε με αυτόν, αλλά ένα χρόνο πριν. Κι όσοι συνεχίζουν αυτήν
την καραμέλα συνειδητά λένε ψέματα. Το κουβάρι ξετυλίχτηκε άλλωστε πολύ
νωρίτερα  με  την  απελευθέρωση  της  ενέργειας,  την  απολιγνιτοποίηση,  την
ευρωενωσιακή  πράσινη  στρατηγική,  όπως  και  την  επιλογή  του  φυσικού
αερίου ως στρατηγικού καυσίμου ηλεκτροπαραγωγής, ολα με υπογραφή και
των  ΝΔ,ΠΑΣΟΚ  και  του  ΣΥΡΙΖΑ.  Η  τιμή  του  ρεύματος  μπήκε  στο
χρηματιστήριο της ενέργειας που αγοράζεται και πουλιέται πανάκριβα με τους
ομίλους  να  θησαυρίζουν  και  το  λαό  να  πληρώνει  το  ρεύμα  αδρά  με  το
κομμάτι,  κι  ενώ ετοιμάζεται  το επόμενο βήμα δηλαδή ούτε  καν ο μηνιαίος
καθορισμός της τιμής αλλά με ψηφιακούς μετρητές η λιανική τιμή να αλλάζει
εκτοξευόμενη και μέσα στην ημέρα, ενώ στο εξής θα κόβουν το ρεύμα στα
εργατικά  λαϊκά  νοικοκυριά  πλέον  χωρίς  καν  να  χρειαστεί  να  περάσει  καν
συνεργείο, όπως λένε μόνο με ένα κλικ.Αποδειξη ότι ο λαός αντί να ωφεληθεί
θα πληρώσει ακριβά και τη λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση.

Η εργατική  λαϊκή  οικογένεια  στον καπιταλισμό  διαπιστώνει  στην  πράξη τα
όρια των δήθεν λύσεων των αστικών κυβερνήσεων για ανακούφιση.  Από τις
πενταροδεκάρες  για  μετρημένους  και  κοστολογημένους  των  διαφόρων
κυβερνητικών pass που με αυτά δεν …πας πουθενά, ως τις συστάσεις για
αλλαγή παρόχου που είναι σαν να επιλέγει το πρόβατο λύκο που κάθε φορά
θα το σφάξει. Οι όροι είναι σημαδεμένοι αφού τα μονοπώλια της ενέργειας
που έχουν πολλαπλασιάσει τα κέρδη τους, κερδίζουν από παντού: από τις
αυξήσεις,  από  τις  επιδοτήσεις  του  Ταμείου  Ανάκαμψης,  τα  ληστρικά
συμβόλαια,  τα  «πράσινα  χαράτσια»  που  στηρίζουν  την  εγγυημένη
κερδοφορία τους, ακόμα και τα ίδια τα  pass που υποτίθεται στηρίζουν τους
ευάλωτους αλλά στην ουσία αποτελούν εγγύηση για τους ομίλους  ότι ο λαός
έχει  δεν  έχει  θα  τους  τα  ακουμπήσει.  Άλλωστε  με  λεφτά  από  την  άγρια
φορολεηλασία του λαού η κυβέρνηση ταΐζει τα μονοπώλια και υποδύεται και
την φιλεύσπλαχνη.

Η δε πολυδιαφημισμένη «ευρωπαϊκή λύση» είναι κομμένη και ραμμένη στα
μέτρα  των  κολοσσών  ομίλων  της  ενέργειας  για  την  εισπραξιμότητα  των
λεόντειων  συμφωνιών  τους.  Άλλωστε  εδώ  που  είμαστε  φτάσαμε  από  μία
ακόμα  «ευρωπαϊκή  λύση»  της  «πράσινης  μετάβασης»  της  ΕΕ  και  των
κομμάτων της που εκτίναξε τις τιμές και γενίκευσε την ενεργειακή φτώχεια.
«Πράσινο» είναι ό,τι  συμφέρει  τις μεγάλες επιχειρήσεις και την κερδοφορία
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τους.  Αυξάνουν  τις  εισαγωγές  από  το  πανάκριβο  φυσικό  αέριο  που  το
χρησιμοποιούν για ηλεκτροπαραγωγή και όχι για θέρμανση, δηλαδή κάνουν
σπατάλη  αντί  εξοικονόμηση  ενέργειας.  Η  ευαισθησία  τους  για  τις
περιβαλλοντικές  συνέπειες  σκοπίμως  περιορίζεται  μόνο  στις  εγχώριες
εξορύξεις κι ενοχοποιούν την τιμή του εγχώριου λιγνίτη που τεχνητά απόκτησε
καπέλο από τους δασμούς της ΕΕ με το εμπόριο ρύπων. Οι δε «πράσινες»
προδιαγραφές κατοικιών, η κατοικία εμπόρευμα με κριτήριο το καπιταλιστικό
κέρδος έχει οδηγήσει και στην εκτόξευση των ενοικίων.  Όμως όλη αυτή η
συζήτηση  για  το  ποιες  ενεργειακές  πηγές  και  τεχνολογίες  είναι  οι  πιο
«πράσινες», κρύβει το μεγάλο  πολιτικό ερώτημα: Στα χέρια ποιου βρίσκονται
οι ενεργειακές πηγές και με ποιο κριτήριο αποφασίζει την αξιοποίησή τους.

Κι  εδώ  στην  Άρτα  με  το  τσουχτερό  κρύο  για  ένα  λόγο  παραπάνω  να
δυναμώσει  ο  αγώνας  για  δραστική  μείωση  και  πλαφόν  στα  τιμολόγια
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης, κατάργηση
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε καύσιμα και Ενέργεια, να
σταματήσουν  οι  διακοπές  ρεύματος  σε  οικογένειες  που  αδυνατούν  να  το
πληρώσουν.  Καμία  διακοπή  παροχής  ρεύματος  και  φυσικού  αερίου  στις
σχολικές  μονάδες.  Στο  σκαμνί  να  κάτσει  ο  πραγματικός  ένοχος  το
καπιταλιστικό σύστημα, που δεν εξανθρωπίζεται.

Στα  παγωμένα  σκοτάδια  που  μας  καταδικάζει  αυτό  το  εκμεταλλευτικό
σύστημα που όλα τα κόμματα και κυβερνήσεις,  όπως κι   η ΕΕ υπηρετούν
υπάρχει  μια  και  μόνη  πραγματική  διέξοδος.   Ο  επιστημονικός  κεντρικός
σχεδιασμός  και  ειδικότερα  ο  ενεργειακός  σχεδιασμός  θα  μπορούσε  να
αξιοποιήσει το  σύνολο  των εγχώριων ενεργειακών πηγών για  να  καλύψει
συνδυασμένα  όλες  τις  λαϊκές  ανάγκες.  Να  διασφαλίσει  ταυτόχρονα  την
εξάλειψη  της  ενεργειακής  φτώχειας  και  της  ανεργίας,  τη  μείωση  της
ενεργειακής  εξάρτησης της χώρας,  την προστασία του περιβάλλοντος,  της
ασφάλειας, της υγείας των εργαζομένων.

 Ο  σοσιαλισμός,  η  κοινωνική  ιδιοκτησία  μπορεί  να
διασφαλίσει  τη  λαϊκή  ευημερία,  γιατί  αλλάζει  το  κύριο,  ο  σκοπός  της
παραγωγής.  Αυτή  δε  σχεδιάζεται  πια  με  κριτήριο  το  καπιταλιστικό
κέρδος,  αλλά  με  γνώμονα  το  σύνολο  των  αναγκών  της
κοινωνίας.  Γι’  αυτό  και  ο  σοσιαλισμός  μπορεί  να  αξιοποιήσει  τα  εγχώρια
αποθέματα  λιγνίτη,  με  σύγχρονες  μονάδες  υψηλής  απόδοσης,  τα  μεγάλα
υδροηλεκτρικα έργα και για την άρδευση στην αγροτική παραγωγή,όπως και
τη γεωθερμία. Για να χωροθετηθούν με αυστηρούς όρους τα αιολικά πάρκα,
χωρίς αρνητικές συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα και στα δάση. Πάνω από
όλα  ρεύμα  και  καύσιμα  να  μην  αποτελούν  πλέον  εμπορεύματα  αλλά  να
κατοχυρωθούν ως κοινωνικά αγαθά.

Αυτήν την πρόταση την καταθέτει το ΚΚΕ παίρνοντας υπόψη και την πείρα
από τη Σοβιετική Ένωση και τις χώρες τις Ανατολικής Ευρώπης που όχι το
2022  αλλά  ακόμα  και  πριν  τη  δεκαετία  του  50  έλυσαν  τα  ζητήματα  της
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θέρμανσης, με τη διασύνδεση βιομηχανιών με την οικιακή θέρμανση και το
ζεστό  νερό.  Έλυσαν  επίσης,  παρά  τις  αδυναμίες  που  καταγράφηκαν,  τη
στέγαση,  την  ασφαλή  μετακίνηση  των  κατοίκων
στις χιονισμένες πόλεις κ.ά. αυτά που σήμερα ο καπιταλισμός και τα κομματά
του σηκώνουν τα χέρια ψηλά καλώντας το λαό να συμβιβαστεί, να μάθει να ζει
χωρίς αυτά. Όμως αυτά τα έχει  κατακτήσει η ανθρωπότητα και μόνο με τη
δική μας πάλη μπορεί να αποκατασταθεί αυτήν την ιστορική ανακολουθία, το
ότι αντί για μπροστά γίνονται γοργά και σοκαριστικά άλματα προς τα πίσω.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες σφοι και σφίσες,

Αυτές τις μέρες ο κυβερνητικός προπαγανδιστικός μηχανισμός εμφανίζει ως
δήθεν  βάλσαμο  το  πακέτο  της  κυβέρνησης  στη  ΔΕΘ.  Το  ντεκόρ  της
ανάπτυξης και της κοσμογονίας όμως ήδη πνίγηκε στην πρόσφατη μεγάλη
πλημμύρα  της ανοχύρωτης Θεσσαλονίκης. Κατά τα άλλα πολυδιαφημίζεται
ένα  ρετούς  στο  πολυπαιγμένο  επίδομα  θέρμανσης,  ορισμένα
φραγκοδίφραγκα στον κατώτατο μισθό που μόλις και μετά βίας θα φτάσει στα
επίπεδα του 2009 κι ενώ η διαφορά στην ακρίβεια από τότε δεν αντέχει σε
κριτική.  Αλλά  και  το  περιλάλητο  ξεπάγωμα  των  συντάξεων  με  ψίχουλα
επανυπολογισμών και μάλιστα  σε δόσεις. Αυξήσεις για ελάχιστους αφού η
πλειοψηφία  θα  δει  λογιστικές  αυξήσεις  εξαιτίας  των  νόμων  Βρούτση
Κατρούγκαλου όμως η ακρίβεια,  οι  ανατιμήσεις  φωτιά δεν είναι  καθόλου…
λογιστικές.

Μακριά από την πραγματικότητα και το ύψος της ακρίβειας, για ελάχιστους
υπολογισμένους με τη μεζούρα και μετά από πολλούς κόφτες  είναι και τα
pass  τροφίμων κι  ενοικίων.  Στόχος  να  διασκεδάσουν  την  αγανάκτησή  του
λαού κι  άλλη μια μέθοδος να επιδοτηθούν έμμεσα οι  όμιλοι  ακόμα κι  από
ανήμπορα νοικοκυριά.

Στον αντίποδα η κυβέρνηση επιφυλάσσει και στη ΔΕΘ τεράστιο μποναμά στο
μεγάλο κεφάλαιο με συνέχεια στο μοίρασμα δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το
ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό νόμο. 

Από την άλλη οι βιοπαλαιστές αγρότες παρότι είδαν ορισμένες από τις τιμές
των προϊόντων τους να αυξάνονται  έρχονται την ίδια στιγμή αντιμέτωποι με
εκτόξευση του κόστους παραγωγής, του αγροτικού ρεύματος και πετρελαίου,
των  λιπασμάτων,  των  φυτοφαρμάκων,  όντας  δε   ακάλυπτοι  σε  κάθε
καταστροφή από πλημμύρες με την απαράδεκτη κατάσταση των ελάχιστων
πετσοκομμένων αποζημιώσεων από τον  ΕΛΓΑ κι  αυτών καθυστερημένων.
Όλο και περισσότεροι κτηνοτρόφοι σφάζουν τα ζώα τους γιατί αδυνατούν να
τα  ταΐσουν.  Όλα  τελικά  καθορίζονται  από  το  ότι  οι  μικροπαραγωγοί  είναι
δεσμευμένοι  από τους αγροτοβιομηχάνους,  τις  τράπεζες που έχουν και  το
μαχαίρι και το πεπόνι στην καπιταλιστική αγορά και αυτοί καρπώνονται τον
μεγάλο όγκο των κονδυλίων της ΚΑΠ για να υλοποιήσουν τα σχέδια τους. Οι
δε  μικροί  επαγγελματίες  στενάζουν  από  χρέη,  τράπεζες,  τις  καλοκαιρινές
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επιστρεπτέες ενώ τα ρεκόρ κερδών είναι για τους μεγάλους όχι μόνο στον
τουρισμό αλλά και στους υπόλοιπους κλάδους και  σε πόλεις όπως η Άρτα.

Οι εργάτες, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι αυταπασχολούμενοι   δεν θα βάλουν
στον  πάγο  τις  δίκαιες  διεκδικήσεις  τους,  στο  όνομα  της  «έκτακτης
κατάστασης», που επαναλαμβάνεται ως πρόσχημα, άλλοτε με την οικονομική
κρίση,  άλλοτε  με  την  αναιμική  ανάκαμψη,  άλλοτε  με  την  πανδημία,  τον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη νέα κρίση. 

Πραγματική  δύναμη  και  ώθηση  απέναντι  συνολικά  στην  ακρίβεια  και  την
αντιλαϊκή πολιτική μπορούν να δώσουν μόνο οι στόχοι πάλης  του ΚΚΕ και οι
διεκδικήσεις του εργατικού - λαϊκού κινήματος. 

Γι’ αυτό στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις διεκδικήσεις των εκατοντάδων
ταξικών  εργατικών  σωματείων,  Ομοσπονδιών,  Εργατικών  Κέντρων  που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ για υπογραφή ΣΣΕ σε κλάδους κι επιχειρήσεις με
αυξήσεις στους μισθούς. Παίρνουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες για γενναία
μείωση, πλαφόν στις τιμές και κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς
κατανάλωσης.  Επιδότηση  ενοικίου  για  λαϊκά  νοικοκυριά,  φοιτητές  και  νέα
ζευγάρια.  Κατάργηση του  ΕΝΦΙΑ για  τα  λαϊκά νοικοκυριά.  Κατάργηση του
Τέλους  Επιτηδεύματος  για  τους  επαγγελματίες.  Στηρίζουμε  τα  αιτήματα
επιβίωσης  που  έχουν  οι  αγρότες  για  τις  κατώτατες  εγγυημένες  τιμές
παραγωγού, για το αφορολόγητο πετρέλαιο, για την παραγραφή χρεών στον
ΕΛΓΑ, για ελαφρύνσεις χρεών στη ΔΕΗ.

Σφοι και σφισες φιλοι και φίλες

Ο αγώνας αυτός θα δυναμώσει παρά τους νόμους τους για το χτύπημα της
απεργίας, της διαδήλωσης, το φακέλωμα των ηλεκτρονικών μητρώων για τα
συνδικάτα.  Δεν  θα  περάσουν  το  χτύπημα  των  δημοκρατικών  και
συνδικαλιστικών  δικαιωμάτων,  τα  τερατουργήματα  των  νόμων  Βρούτση,
Αχτσιόγλου  και  Χατζηδάκη,  της  ΝΔ  μαζί  με  το  ΠΑΣΟΚ  και  του  ΣΥΡΙΖΑ
δηλαδή. Το εργατικό λαϊκό κίνημα στην πράξη θα τα καταδικάσει να μείνουν
στα χαρτιά.  Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ που υποκρίνεται  τον …ευαίσθητο για τις
λαϊκές ελευθερίες τώρα που είναι αντιπολίτευση, κι αυτός έστελνε ΜΑΤ όπως
κάνει  τώρα  η  ΝΔ  και  ξυλοφόρτωνε,  δίωκε  εργάτες,  αγρότες,  φοιτητές,
μαθητές,  παράγγελνε  η  κυβέρνηση  του  τις  αστυνομικές  αύρες  και  έβγαζε
ιδιώνυμο αδίκημα να διαδηλώνεις ενάντια στους πλειστηριασμούς. 

Όσο  για  τις  υποκλοπές  οι  τεράστιες  ευθύνες  της  κυβέρνησης  και  του
πρωθυπουργού  δεν  σβήνουν  όσες  γελοιότητες  περί  λάθους  κι  όσες
επικλήσεις στο απόρρητο κι αν επιστρατεύσουν. Όλοι τους μαζί άλλωστε ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ 25 πασχίζουν να μείνει  στο απυρόβλητο το άθλιο
θεσμικό  πλαίσιο  που  έχουν ψηφίσει  σε  βουλή  κι  ευρωβουλή και  τώρα  το
λούζεται κι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ή κι όπως χθες μάθαμε κι ο Σπρίτζης. Είναι
αυτοί οι κανονισμοί οι ευρωενωσιακές οδηγίες, οι νόμοι και μηχανισμοί που
στο  όνομα  της  εθνικής  ασφάλειας,  της  καταπολέμησης  της  λεγόμενης
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“τρομοκρατίας”  και  του  ριζοσπαστισμού    περιορίζουν   ή  και   καταργούν
λαϊκές ελευθερίες  ενισχύοντας το οπλοστάσιο της καταστολής του κράτους.
Γιατί πέραν της υπόθεσης του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και των δημοσιογράφων
ακόμα περιμένουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση της ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ
στα κρίσιμα ερωτήματα για τις υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας
της ΚΕ του ΚΚΕ. Είναι δε αναπάντητα τα ερωτήματα που έθεσε το ΚΚΕ για
τους μηχανισμούς παρακολούθησης και κατασκοπείας, τόσο τους εγχώριους
όσο  και  τους  ευρωενωσιακούς.  Δεν  έχουμε  βέβαια  αυταπάτες  ότι  στον
καπιταλισμό από τέτοιες εξεταστικές επιτροπές θα βγει άκρη. Προστάτης των
λαϊκών δικαιωμάτων είναι μόνο  ο ίδιος ο λαός, που δεν συμβιβάζεται στη ζωή
και την δράση του με το φακέλωμα και  το χαφιεδισμό. Με τον αγώνα του να
στοχεύσει  τον  πραγματικό  αντίπαλο,  το  κεφάλαιο  και  την  εξουσία  του,  τα
κόμματα που την υπηρετούν, τη δικτατορία του κεφαλαίου όνομα και πράγμα
που δεν  διορθώνεται, μόνο ανατρέπεται.

Μπροστά στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους θυσιάζεται η προστασία της
υγείας του λαού και της περιουσίας του λαού. Αντιπλημμυρική, αντιπυρική,
αντισεισμική θωράκιση παραμένουν στα αζήτητα γιατί αποτελούν κόστος για
το  κεφάλαιο  και  το  κράτος  του  με  το  λαό   πολλαπλά  εκτεθειμένο.  Αυτό
φάνηκε ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια και της πανδημίας. Η αντιλαϊκή
στρατηγική τους  αντιμετωπίζει ως «ενιαίο σύστημα Υγείας» τον δημόσιο και
τον  ιδιωτικό  τομέα,  πριμοδοτώντας  την  κερδοφορία  του  δεύτερου  και  την
παραπέρα εμπορευματοποίηση του πρώτου. Οι τραγικές  ελλείψεις και στο
νοσοκομείο  της  Άρτας  οι  τράμπες  εξουθενωμένων  γιατρών  σε  άλλα
νοσοκομεία έχουν ξεπεράσει το κόκκινο. Με τον οικογενειακό γιατρό μάλιστα
σε ρόλο κόφτη ιατρικών πράξεων ο λαός θα βάζει  πιο βαθιά το χέρι  στην
τσέπη για να κονομάνε οι κλινικάρχες, τα ιδιωτικά διαγνωστικά και οι άλλοι
επιχειρηματίες της Υγείας. Η εργατική λαϊκή οικογένεια χρειάζεται να παλέψει
για  ουσιαστική  ενίσχυση  όλων  των  υγειονομικών  μονάδων,  με  την  πάλη
ενάντια στην πολιτική ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης για αποκλειστικά
δημόσιο, δωρεάν, καθολικό σύστημα Υγείας. 

Φίλοι κ φίλες, 

Η κυβέρνηση προσποιείται βολικά  την εξαφάνιση της πανδημίας και ανοίγει
τα σχολεία χωρίς τεστ, επιδημιολογικό έλεγχο και καθαρίστριες που απαιτούν
οι  γονείς,  οι  εκπαιδευτικοί  κι  οι  μαθητές.  Συνεχίζει  το  χαλί  των
αναπληρωτών,των  χιλιάδων  ελλείψεων  εκπαιδευτικών  ενώ  κάνει  πως  δεν
άκουσε για την ακρίβεια στα σχολικά, όπως και για τους χιλιάδες σε όλη την
Ελλάδα όπου έμειναν εκτός παιδικού σταθμού γιατί μόνο όσοι έχουν voucher
στέλνουν το παιδί τους αλλιώς πληρώνουν ακόμα περισσότερα σε τροφεία και
ιδιώτες.

Όσο για τα πανεπιστήμια το σχέδιο να μπει στα μουλωχτά πανεπιστημιακή
αστυνομία  το  αχρήστευσε  το  ίδιο  το  φοιτητικό  κίνημα  με  τη  μαζική  και
μαχητική κινητοποίηση. Δεν έχουν χωνέψει ακόμα ότι η Πανσπουδαστική, η
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παράταξη που στηρίζει η ΚΝΕ  ήρθε πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές.
Καλό είναι να αρχίζουν να το συνειδητοποιούν ότι οι σχεδιασμοί τους για να
χτυπήσουν  με  καταστολή  το  φοιτητικό  κίνημα  και  να  επιβάλουν  την
ανεμπόδιστη  επιχειρηματική  δράση  στα  πανεπιστήμια,  να  διαιωνίσουν  την
ανύπαρκτη φοιτητική μέριμνα με τους φοιτητές να πληρώνουν χρυσάφι για
τρώγλες,  θα συναντήσει έναν αποφασισμένο και δύσκολο αντίπαλο. 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες 

Καμία  αστική  κυβέρνηση,  κανένας  κυβερνητικός  σωτήρας  παρά  όσα
ισχυρίζονται  δεν  μπορεί  να  δώσει  ουσιαστική  λύση,  πια  ούτε  στοιχειώδη
ανακούφιση. 

Για  αυτό  όλοι  όσοι  ποντάρουν  σε  κάθε  εκλογές  να  φύγει  ο  ένας,ο
συντηρητικός για να έρθει ο άλλος ο «προοδευτικός» ή ο σοσιαλδημοκράτης
και τούμπαλιν διαψεύδονται ξανά και ξανά. Γιατί για να φύγουν αυτοί της ΝΔ
που πρέπει όντως να φύγουν και να μην ξανάρθουν πρέπει να φύγουν κι όλοι
οι  αντιλαϊκοί  νόμοι,  τα  μνημόνια  που  έχουν  ψηφίσει  κι  αυτοί  κι  οι
προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο ότι κι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αίσχη σε
βάρος του λαού κι υπέρ του κεφαλαίου κατά τη διακυβέρνησή του αλλά και
τώρα στην αντιπολίτευση έχει ήδη κριθεί έχοντας ψηφίσει το 50% των νόμων
της ΝΔ ενώ το ΠΑΣΟΚ το 75%.Αν ξανακούσετε την κοκορομαχία φως/ σκότος
ανάμεσα  σε   ΝΔ και  ΣΥΡΙΖΑ  να  θυμάστε  ότι  μαζί  ψήφισαν  τους  ειδικούς
φόρους  κατανάλωσης  στην  ενέργεια  αλλά  και  τον  εκτρωματικό  νομο  που
μετατρέπει  τα  ναυπηγεία  Ελευσίνας  σε  ζώνη  εργασιακής  γαλέρας.
Αποκαλύπτονται έτσι  οι μεγάλες δεσμεύσεις στο μεγάλο κεφάλαιο που έχει ο
ΣΥΡΙΖΑ και σε όλες τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τη λεγόμενη πράσινη
ανάπτυξη,  το  Ταμείο  Ανάκαμψης,  τα  ματωμένα  πλεονάσματα.  Άλλωστε
καμαρώνει στα τραπεζώματα του ΣΕΒ ότι διέπρεψε για τα συμφέροντά των
βιομηχάνων κι εφοπλιστών και μπορεί να το κάνει ακόμα μια φορά. Να μην
ξεχνάμε ότι η ΝΔ τρεισήμισι χρόνια τώρα εφαρμόζει, κι αυτό για τις ανάγκες
του  κεφαλαίου   ειδικά  αυτήν  την  περίοδο,  πολιτική  συνταγή  επεκτατική
δηλαδή  με  κρατική  παρέμβαση  επιδοτήσεων  στο  κεφάλαιο  κι   επιδόματα
πείνας  στο  λαό.  Για  αυτό  κι  ο  ΣΥΡΙΖΑ  ζορίζεται,  γιατί  είναι  η  δική  του
κατεξοχήν  σπεσιαλιτέ  αυτή,  που  οδηγεί  όπως  πάντα  σε  άνοδο  του
πληθωρισμού και αυξήσεις στα βασικά είδη κατανάλωσης. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε
ζήσει αλλαγή ρόλων, ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιούσε τα μνημόνια της περιοριστικής
πολιτικής που η ΝΔ είχε εξειδίκευση, μέχρι να της βάλει τα γυαλιά η «πρώτη
φορά  αριστερά»  ...Συνεπώς  ως  υπηρέτες  της  πλουτοκρατίας  οι  διαφορές
μεταξύ  τους  είναι  ούτως  η  άλλως   δυσδιάκριτες  αφού  είναι  έτοιμοι  να
υλοποιήσουν τη στρατηγική που εξυπηρετεί κάθε φορά την κερδοφορία των
ομίλων, για αυτό ψάχνουν κι οι δυο τους απεγνωσμένα σημεία διαφωνίας στα
δεύτερα. Κι οι δυο επιζητούν την σταθερότητα της αντιλαϊκής πολιτικής για να
ευημερεί  το  κεφάλαιο.  Μπροστά  στη  θωράκιση  του  όπως  λένε  τα  αστικά
κόμματα  είναι  έτοιμα  «ανά  δυάδες  ανά  τριάδες»  όλοι  με  όλους  να
συγκυβερνήσουν σφάζοντας το λαό.
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Ομως μόνο ο λαός μπορεί  να σώσει  το λαό με  ισχυρό ΚΚΕ και  εργατικό
κίνημα.

Το αποδεικνύουμε καθημερινά στο δρόμο. Οι ίδιοι οι εργάτες δεν περίμεναν
να έρθει κανένας ΣΥΡΙΖΑ και κανένα ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και για αυτό
οργάνωσαν τον αγώνα τους, με τα συνδικάτα τους και στο πλάι τους το ΚΚΕ
και  για  αυτό  απέσπασαν  κατακτήσεις  απέναντι  σε  πανίσχυρα  μονοπώλια
όπως  της Cosco η της efood την κυβέρνηση της ΝΔ, για αυτό υπέγραψαν
συλλογική  σύμβαση  με  αυξήσεις  οι  οικοδόμοι,  για  αυτό  μπλόκαρε  τις
απολύσεις  στα  Λιπάσματα  Καβάλας,  για  αυτό  δε  λυγάνε  οι  εργάτες  στη
Μαλαματίνα.

Σε αυτήν μάλιστα την πόλη έγινε ένας μεγάλος νικηφόρος αγώνας παρότι η
ψυχή του εργάτη Χρήστου Ζορμπά δεν γυρίζει πίσω. Δεν είναι καθόλου μικρή
υπόθεση  ότι  κάθισε τελικά στο σκαμνί η εργοδοσία της «Ήπειρος» για το
προδιαγεγραμμένο έγκλημά της και καταδικάστηκε. Αυτό το αποτέλεσμα πέρα
από το δίκιο, το επέβαλε η εργατική κινητοποίηση, το εξασφάλισε το γεγονός
ότι  το  ΕΚ είναι  στα  έμπιστα  χέρια  των ταξικών δυνάμεων.  Κερδήθηκε μια
μάχη, δικαιώθηκε μια εργατική οικογένεια κι ο αδικοχαμένος  νεκρός της και
μαζί όλη η εργατική τάξη για τους χιλιάδες νεκρούς, για τον ένα νεκρό κάθε
τρεις μέρες με βάση τις στατιστικές. Κρατάμε  το μάθημα αγώνα που πήραμε
όλοι  μας  με  τις  κινητοποιήσεις  αυτές  για  τη  δικαίωση  του  Χρήστου  και
συνεχίζουμε την πάλη και για τους δύο νεκρούς εργάτες δίπλα στην Πρέβεζα,
άλλο ένα εργοδοτικό έγκλημα κι  ενώ αποκαλύπτεται  και πάλι η γύμνια της
επιθεώρησης  εργασίας  και  στην  Πρέβεζα  και  την  Άρτα  που  κρατά  πολλά
χρόνια  κι  όχι  μόνο  επι  ΝΔ  όπως  με  θράσος  υποκρίνεται  ο  ΣΥΡΙΖΑ.
Παλεύουμε  σε  συνθήκες  εντατικοποίησης  και   άθλιων συνθηκών εργασίας
που σπάνε κόκκαλα στα εργοστάσια, ενώ συνεχίζεται η ερήμωση, το κλείσιμο
μεγάλων εργοστασίων τα τελευταία χρόνια όπως η Βικη κι ο Αμβροσιαδης με
την  γενίκευση  της  φτωχοποίησης  και  τη  μετανάστευση  πάνω  από  20000
Αρτινών κατά βάση νέου πληθυσμού. Η επιλογή του τουρισμού ως βάση της
καπιταλιστικής ανάπτυξης οδηγεί σε αυτήν την αιμορραγία σε περιοχές όπως
η  Άρτα  που  στην  πλειοψηφία  της  έχει  αγροτικό  πληθυσμό  κι  εργοστάσια
μεταποίησης.

Ο λαός όμως κι  εδώ και σε όλη τη χώρα μπορεί  να ζήσει  πολύ καλύτερα
αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της εποχής μας,  με  την εργατική -λαϊκή
εξουσία,  την  κοινωνικοποιημένη  παραγωγή  και  τον  κεντρικό  επιστημονικό
σχεδιασμό, στο πλαίσιο της νέας σοσιαλιστικής οργάνωσης της οικονομίας και
της κοινωνίας. Στοιχειώνει ακόμα τους καπιταλιστές ότι οι διακηρύξεις για επί
γης ειρήνη για το τέλος της Ιστορίας,  και  ευημερία  του καπιταλισμού που
έταζαν  διαψεύστηκαν  οικτρά.  Τον  πρωταγωνιστή  της  αντεπανάστασης
Γκορμπατσόφ  υμνολόγησαν  τα  γεράκια  της  ΕΕ  του  ΝΑΤΟ  και  της
καπιταλιστικής  Ρωσίας,  τα  κόμματα  υπηρέτες  της  αστικής  τάξης   στην
Ελλάδα,  όχι  όμως  οι  λαοί  που  έζησαν  στο  σοσιαλισμό  που  παρά  τις
αντιφάσεις και τη θολούρα σε κάθε ευκαιρία αναλογίζονται τι είχαν και έχασαν.
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Το μέλλον είναι ο νέος κόσμος  ο σοσιαλισμός γιατί μόνο   έτσι μπορεί να
εξαλειφθούν τα λαϊκά βάσανα και αδιέξοδα, η ανεργία και η υποαπασχόληση,
να  εξασφαλιστεί
το  δικαίωμα  στη  δουλειά  για  όλους,  δουλειά  με  δικαιώματα,  λαϊκή  στέγη,
δωρεάν  και  αναβαθμισμένη  υγεία  και  παιδεία,  ανάπτυξη  της  πολιτιστικής
δημιουργίας και του λαϊκού αθλητισμού, σύγχρονες υποδομές, προστασία του
περιβάλλοντος, ειρήνη και συνεργασία με τους άλλους λαούς.

Φίλοι και φίλες σφοι και σφισες 

Να μην περάσει κλίμα αναμονής για το πότε θα έρθουν οι κάλπες. Ενιαίος
Πανελλαδικός αγώνας είναι η απάντηση. Τώρα ο λαός να πρωταγωνιστήσει
στην πάλη για να ακυρώσει τα αντιλαϊκά σχέδια τους. Να μην χαθεί χρόνος.
Μόνο χειρότερα βιώσαμε με τη λογική του μικρότερου κακού. 

Να γιατί δυνατό ΚΚΕ, παντού, στους εργασιακούς χώρους, στην καθημερινή
δράση, στις βουλευτικές οπότε και να γίνουν,για να μπουν οι βάσεις για να
ζήσει ο λαός όπως του αρμόζει στην εποχή μας. Εμπιστοσύνη και τόλμη στο
αγώνα  μαζί  με  το  ΚΚΕ!  “Ασπίδα”  για  το  τώρα  και  ελπίδα  για
το αύριο.
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