
Τα μνημόνια δεν ήταν μόνο μια “επιβολή από τα έξω”. 
Ήταν η ταξική επιλογή του εγχώριου κεφαλαίου, για να 
εξασφαλίσει ακόμη πιο φτηνή εργατική δύναμη, ακόμη 
μεγαλύτερα προνόμια και πεδία δράσης.
Η περίφημη “πρόσβαση στις χρηματαγορές” δεν είναι 
χωρίς δεσμεύσεις. 
Όλοι αυτοί θα αξιολογούν την ελληνική οικονομία, 
με βάση τη διατήρηση και επέκταση των αντιλαϊκών 
μέτρων.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η πραγματικότητα που 

n Που η λεγόμενη “επόμενη ημέρα” και η “μεταμνημονιακή εποχή” δεν 
αλλάζουν κάτι στη ζωή σας, δεν σας ελαφρύνουν από τα βάρη που έφεραν τα 
10 χρόνια της κρίσης και των μνημονίων.
n Σε εσάς, που αναγνωρίζετε την καθημερινή δράση του ΚΚΕ στους χώρους 
δουλειάς και νεολαίας, στις πόλεις, στα χωριά, τη μαχητική του στάση σε κάθε 
πρόβλημα που απασχολεί το λαό μας. Που, παρά τις επιμέρους διαφωνίες σας, 
κατανοείτε ότι αυτή η στάση του ΚΚΕ ήταν πραγματικά ασπίδα προστασίας για 
τα λαϊκά συμφέροντα, ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα χωρίς το ΚΚΕ. 
n Σε εσάς, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχατε στους αγώνες, ίσως 
πιστέψατε στην ελπίδα μιας “αριστερής κυβέρνησης”, όμως δεν ακολουθήσατε 
τον ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία πλήρους μετάλλαξής του.
n Σε εσάς, που ανησυχείτε για τις επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας και 
αγανακτείτε που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει γίνει σημαιοφόρος των 
σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ε.Ε.
n Στους νέους, που μεγαλώσατε στα χρόνια της κρίσης και βλέπετε το μέλλον 
με ανησυχία και ανασφάλεια.

Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς:

▶Καμία αναμονή!
Η “νέα ημέρα” φέρνει ένα “μεταμνημονιακό μνημόνιο”

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το τυπικό τέλος του 3ου μνημονίου, κοροϊδεύει, όταν μιλάει για επιστροφή στην 
“ευρωπαϊκή κανονικότητα” και την “εθνική κυριαρχία” στην άσκηση πολιτικής. 
Η “κανονικότητα” της ΕΕ και του κεφαλαίου περιλαμβάνει “μνημόνια διαρκείας”. Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε 
και στην Ελλάδα σε συνθήκες κρίσης και υψηλού χρέους.

Εργατοϋπάλληλοι, άνεργοι, άνεργες, νέοι και νέες, 
αυτοαπασχολούμενοι, βιοπαλαιστές αγρότες, συνταξιούχοι, 

m

Από αυτούς που μας έφεραν εδώ,
o λαός δεν μπορεί να περιμένει τίποτα διαφορετικό!     

ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ
Δυνατό εργατικό κίνημα 
Κοινωνική Συμμαχία για την εξουσία

διαμόρφωσαν τα μνημόνια για τα λαϊκά στρώματα 
θα είναι εδώ και τα επόμενα χρόνια, όπως:
� Η διατήρηση των εκατοντάδων μνημονιακών νόμων.
� Η διαιώνιση των “ματωμένων πλεονασμάτων” μέχρι 
το 2060, που υπονομεύει το μέλλον των νέων ανθρώ-
πων.
� Η συνέχιση των αναδιαρθρώσεων, όπως η προώθη-
ση των ιδιωτικοποιήσεων και οι πλειστηριασμοί.
� Η αυξημένη εποπτεία, που γίνεται ακόμη πιο ασφυ-
κτική για τους λαούς της Ευρώπης.  
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Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για μέτρα ανακού-
φισης είναι χωρίς αντίκρισμα.

Προβάλλει την αύξηση του κατώτατου μισθού για λίγα 
ευρώ. Την ίδια ώρα ενεργοποιεί έναν από τους πιο αντερ-
γατικούς νόμους των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, το “νόμο Βρούτση”, 
ο οποίος καταργεί τη συλλογική διαπραγμάτευση για 
το ύψος του κατώτατου μισθού, που θα καθορίζεται με 
Υπουργική Απόφαση και με κριτήριο το καπιταλιστικό 
κέρδος.

Προβάλλει την επέκταση ελάχιστων συλλογικών συμ-
βάσεων. Την ίδια ώρα μόλις το 10% των εργαζομένων 
-κυρίως των νέων- καλύπτονται από αυτές και η κυβέρνη-
ση δίνει νέα όπλα στη μεγαλοεργοδοσία για να τις υπο-
νομεύει. Όπως το νόμο για το ξήλωμα του δικαιώματος 
στην απεργία.

Η υποκρισία της κυβέρνησης φάνηκε όταν απέρρι-
ψε την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την κατάργηση των 
αντεργατικών νόμων, την επαναφορά των συλλογικών 
συμβάσεων, την ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μι-
σθού στα 751 ευρώ.

Ακόμη κι αν δώσει κάποια ψίχουλα στους εργαζόμε-

Η ανάπτυξη, την οποία υπηρετούν όλοι τους, είναι 
η καπιταλιστική ανάπτυξη που στηρίζεται στην 

πάμφθηνη εργατική δύναμη, στους ανταγωνισμούς και 
τους πολέμους. 

Η μικρή ανάπτυξη των δύο τελευταίων χρόνων στηρί-
ζεται στη σημερινή εργασιακή ζούγκλα. Αυτήν διαφημί-
ζουν στους επενδυτές. Αυτήν προστατεύουν όλοι τους, 
πότε με τη μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία, πότε με τη 
μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους. 

Τα επιδόματα πτωχοκομείου, που υπόσχονται, δεν εί-
ναι απόδειξη φιλολαϊκής πολιτικής, αλλά πρακτική όλων 
των κυβερνήσεων, για να ανακυκλώνουν τη φτώχεια, να 
εξισώνουν προς τα κάτω μισθωτούς και συνταξιούχους. 

Η επίθεση δεν αφορά μόνο το εισόδημα, αλλά όλες 
τις πτυχές της ζωής του λαού. 

Οι καταστροφές σε Μάτι, Μάνδρα, λόγω της έλλει-
ψης των αναγκαίων μέτρων, είναι μια ακομη απόδειξη της 
βαρβαρότητας του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης.

νους για προεκλογική χρήση, αυτά θα εξανεμιστούν από 
άλλα αντιλαϊκά μέτρα, όπως η δραστική μείωση του αφο-
ρολόγητου. 

 
Η ΝΔ δίνει ακόμη μεγαλύτερα διαπιστευτήρια στο κε-

φάλαιο, για να διεκδικήσει αυτή το χρίσμα του εκλεκτού. 
Βλέπει με αμηχανία τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει εξελιχθεί σε στυ-
λοβάτη του κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Όλοι αυτοί, 
που η ΝΔ υπηρετούσε από τα γεννοφάσκια της, σήμερα 
δίνουν τα εύσημα στον ΣΥΡΙΖΑ για το ρόλο που έπαιξε. 

Γι’ αυτόν το λόγο πλειοδοτεί σε αντιλαϊκές προτάσεις 
και τονίζει την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει τις 
αναδιαρθρώσεις που απαιτεί το κεφάλαιο.

Οι πραγματικές διαφορές τους είναι μηδαμινές. 
Αφορούν στο από ποια τσέπη θα τα πάρουν από το 
λαό, καθώς και την υπηρεσία που προσφέρει ο καθέ-
νας στο σύστημα. 

Η μεν ΝΔ προτάσσει την προσήλωσή της στις αντιλαϊ-
κές αναδιαρθρώσεις, ο δε ΣΥΡΙΖΑ την ικανότητά του στη 
χειραγώγηση του λαού. 

Από κοντά και η “μεταμφίεση” του ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, 
που διεκδικεί ρόλο μπαλαντέρ σε μια επόμενη αντιλαϊκή 
κυβέρνηση.

 Την ίδια στιγμή, τα επιτελεία του συστήματος 
ανησυχούν για μια νέα, βαθύτερη οικονομική κρίση, 
που θα αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο τη διεθνή οι-
κονομία.

Οι εμπορικοί πόλεμοι, το αβέβαιο μέλλον της ΕΕ - 
Ευρωζώνης, η όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα σε 
ΝΑΤΟ - Ρωσία, δεν μπορούν να αποτρέψουν την εκδή-
λωση μιας νέα κρίσης.  

Και όταν τα μέσα αυτά δεν επαρκούν για να αντιμε-
τωπιστούν τα αδιέξοδα του συστήματος, τότε το κυνή-
γι για νέες αγορές, πλουτοπαραγωγικές πηγές, για τους 
δρόμους της Ενεργείας, διεξάγεται με πολέμους και επεμ-
βάσεις. Η κατάσταση στην περιοχή μας μυρίζει μπαρού-
τι και η κυβέρνηση πρωτοστατεί στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς, με στόχο την αναβάθμιση του ελληνικού 
κεφαλαίου. 

Αυτό κάνει με την επέκταση των αμερικανοΝΑΤΟϊκών 
βάσεων στην Ελλάδα, με τη διαμεσολάβηση για να μπουν 
νέες χώρες στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, όπως έκανε με την 
πρόσφατη Συμφωνία των Πρεσπών.

▶Καμία εμπιστοσύνη σε όσους μας έφεραν εδώ!
Τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ 

δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές

▶
Σε ένα άδικο και σάπιο σύστημα

δεν υπάρχει δίκαιη, σταθερή και ειρηνική ανάπτυξη



� Πρόοδος για το λαό 
Eίναι η ανατροπή του μνημονιακού και αντιλαϊκού οπλο-
στασίου, για να ανακτήσουν οι εργαζόμενοι τις απώλειές 
τους, να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες τους. 
� Πραγματικά «σύγχρονο» 
Eίναι να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι μόνιμη και σταθερή 
δουλειά, δωρεάν Παιδεία, Υγεία - Πρόνοια, να απολαμβά-
νουν τον τεράστιο πλούτο που παράγουν.
� Πρόοδος 
Θα είναι να αποδεσμευτεί η χώρα από τις ιμπεριαλιστικές 
συμμαχίες και τα θανατηφόρα σχέδιά τους.
 
Το πραγματικό δίλημμα από τη σκοπιά του λαού δεν είναι 
να επιλέγει το κάθε φορά “μικρότερο κακό” που προβάλ-
λουν οι εκμεταλλευτές του. 

n Όμως, πόσο “προοδευτικό” είναι να λες ότι θα κάνεις 
τον ΕΝΦΙΑ “δικαιότερο”; Πόσο προοδευτική είναι η 
εξαγγελία χιλιάδων πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών; 
Και μάλιστα να ψηφίζεις νόμο, που χαρακτηρίζει τις κινη-
τοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς, “ιδιώνυμο” 
αδίκημα.
 
n Πόσο “προοδευτική” είναι η υπονόμευση διά νόμου 
του απεργιακού δικαιώματος, η εφαρμογή του μνημο-
νιακού εκτρώματος για τον καθορισμό του κατώτερου 
μισθού από την κυβέρνηση και την εργοδοσία;

n Πόσο «προοδευτικό» είναι το “πλυντήριο” που κάνει 
ο ΣΥΡΙΖΑ στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και την κυβέρ-
νηση Τραμπ; 

▶

Γυρίζουμε την πλάτη 
στα νέα ψευτοδιλήμματα και τις κάλπικες διαχωριστικές γραμμές 

n Πόσο «προοδευτική απάντηση» στην ακροδεξιά είναι 
η αθώωση της ΕΕ, που πρωτοστατεί στην εξίσωση φασι-
σμού-κομμουνισμού και στηρίζει αντιδραστικές δυνάμεις, 
όπως στην Ουκρανία;

n Πόσο αποτελούν απάντηση στην “ακροδεξιά” τα κολα-
στήρια που συντηρεί η κυβέρνηση στη Μόρια της Λέσβου 
και αλλού, με τους χιλιάδες εγκλωβισμένους πρόσφυγες, 
λόγω των αντιδραστικών συμφωνιών της ΕΕ, που έχει ψη-
φίσει η κυβέρνηση;

n  Πού διαφέρουν από τον “νεοφιλελευθερισμό” οι προ-
τάσεις για μείωση της φορολογίας στους επιχειρηματικούς 
ομίλους, η εφαρμογή κατά γράμμα της «εργαλειοθήκης 
του ΟΟΣΑ», που επιταχύνει το ξεκλήρισμα των φτωχών 
αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου;

Τ α προηγούμενα χρόνια είχαμε το δίλημμα “μνημόνιο - αντιμνημόνιο”, μέχρι που όλοι έγιναν μνημονιακοί ...
Μετά είχαμε το ΟΧΙ του ΣΥΡΙΖΑ και το ΝΑΙ των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ στο δημοψήφισμα, που έγινε “ΝΑΙ σε όλα” από 

όλους...
Τώρα ξαναζεσταίνουν μπαγιάτικα διλήμματα ή εφευρίσκουν νέα, για να κρύψουν τη σύγκλιση τους σε όλα τα 
κρίσιμα ζητήματα. Αυτή η σύγκλιση είναι που έχει καταστήσει τόσο εύκολες τις μετακινήσεις από το ένα κόμμα 
στο άλλο, στη διαδικασία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος.
“Δεξιά - αντιδεξιά”, “ακροδεξιά - δημοκρατία”, λένε οι μεν...“ΣΥΡΙΖΑ – αντιΣΥΡΙΖΑ”, “υπευθυνότητα – λαϊκισμός”, 
λένε οι δε....Διαστρεβλώνουν την έννοια της “προόδου”.

Πραγματική 
πρόοδος είναι:

O λαός να ζει με βάση 
τις σύγχρονες ανάγκες του, 

τις δυνατότητες που δημιουργεί 
η επιστήμη, η τεχνολογία, 

η παραγωγικότητα της εργασίας

m
Το πραγματικό δίλημμα είναι ένα:  
Ισχυρό εργατικό κίνημα και κοινωνική συμμαχία για να ξεκινήσει 
μια μεγάλη αντεπίθεση με στόχο την ανατροπή του συστήματος
ή συνέχιση του ίδιου δρόμου που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δει-
νά και καταστροφές;



Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΜΕ ΕΝΑ ΠΙΟ 
ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ

Για να δυναμώσει η ελπίδα, για να υπάρξει πραγματική “καθαρή έξοδος” 
και σίγουρη προοπτική για το λαό, ενάντια στο σύστημα που γεννά φτώ-
χεια, κρίσεις, πολέμους.

� Να μεγαλώσουμε τα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική που ασκεί η σημερι-
νή ή όποια μελλοντική κυβέρνηση.
� Να πολλαπλασιάσουμε τις εστίες αντίστασης και διεκδίκησης σύγχρονων 
δικαιωμάτων της νεολαίας και των εργαζομένων.
� Να νιώσουν πραγματικά αδύναμοι: Κυβερνήσεις και κόμματα που, κάνο-
ντας πράξη τις απαιτήσεις του ΣΕΒ, των εφοπλιστών και των τραπεζιτών, 
τσακίζουν τη ζωή μας.
� Να δυναμώσουμε την πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στα πολεμικά 
σχέδια των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ, να δυναμώσει η εναντίωση στους ιμπεριαλι-
στικούς πολέμους και τις αιτίες τους.
� Να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές αιτίες για την άνοδο του φασισμού, 
που βρίσκονται στο ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης και σε μεγάλα συμ-
φέροντα τα οποία χρησιμοποιούν τους φασίστες ως εμπροσθοφυλακή 
εναντίον -πρώτα και κύρια- του εργατικού κινήματος. Να απομονωθεί η 
ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή.
� Να βάλουμε μπροστά, σε πρώτο πλάνο, τις σύγχρονες ανάγκες του λαού 
και της νεολαίας.

m

Κρίσιμος δείκτης 
για όλα αυτά 
είναι η δύναμη 
του ΚΚΕ

m
Το ΚΚΕ βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή των εργατικών, λαϊκών και νεανι-
κών αγώνων. Παλεύει για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, για μια 
μεγάλη κοινωνική συμμαχία.

Δεν έχει δεσμεύσεις σε επιχειρηματίες και εκατομμυριούχους. Δεν έχει δεσμεύ-
σεις στην ΕΕ, στις ΗΠΑ, στον ΣΕΒ, στο ΝΑΤΟ, όπως τα άλλα κόμματα.
Το ΚΚΕ δεν μασάει τα λόγια του. Δεν χαϊδεύει αυτιά για να κλέψει ψήφους.
Προβάλλει τις σύγχρονες ανάγκες, παλεύει για να αντιστοιχηθεί το επίπεδο ζωής 
με την τεράστια ανάπτυξη της παραγωγής και της επιστήμης.
Αποκαλύπτει τον πραγματικό και μεγάλο ένοχο για τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει ο λαός και η νεολαία: Το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό που προσκυνούν 
όλα τα άλλα κόμματα.
Έχει πρόγραμμα και σχέδιο που οδηγεί σε έναν ανώτερο τύπο οργάνωσης της 
οικονομίας και της κοινωνίας, με ατμομηχανή την εξασφάλιση της λαϊκής ευημε-
ρίας και όχι τα κέρδη μιας χούφτας εκμεταλλευτών. 
Αυτός ο δρόμος οδηγεί σε ξέφωτο υπέρ της λαϊκής πλειοψηφίας.

Μπορούμε να βαδίσουμε σήμερα μαζί, ιδιαίτερα με ανθρώπους που νιώθουν προοδευτικοί, αριστεροί, με 
τους νέους που δεν θέλουν να συμβιβαστούν με τη ζωή που τους ετοιμάζουν.

Στις κινητοποιήσεις, στις εκλογές στα σωματεία και τους συλλόγους του εργατικού - λαϊκού κινήματος.
Στις βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές. Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Κάνοντας παντού πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ!


