
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, 
αν και δηλώνει ότι δε 
θα νομοθετήσει νέα 

μέτρα για μετά το 2018, 
ήδη παζαρεύει με την 
ΕΕ και το ΔΝΤ τη νέα 
μείωση του αφο-
ρολόγητου, τη 
νέα μείωση στις 
συντάξεις, μαζί 
με τα υπόλοιπα 
αντεργατικά - 
αντιλαϊκά μέτρα, 
που ετοιμάζει 
στο πλαίσιο της 
δεύτερης αξιολό-
γησης.

Κρύβει ότι  έχει ου-
σιαστικά δεσμευτεί γι’ 
αυτά, μέσω της επέκτασης 
του αυτόματου «κόφτη» και 
των ματωμένων πλεονασμάτων 
και αναζητά τρόπο να τα σερβίρει στο 
λαό.

Η κυβέρνηση κοροϊδεύει όταν λέει ότι τα νέα 
μέτρα είναι μόνο οι «παράλογες απαιτήσεις» του 
ΔΝΤ και κάποιων ακραίων κύκλων. Στην πραγ-
ματικότητα αυτά τα μέτρα είναι οι κατευθύνσεις 
τόσο του ΔΝΤ όσο και της ΕΕ, παρά τις μεταξύ 
τους διαφορές στο ζήτημα της διαχείρισης του 
ελληνικού χρέους που εκφράζει συνολικότερες 
αντιθέσεις.

Πάνω από όλα είναι απαιτήσεις του κεφαλαίου, 
του ΣΕΒ που ζητάει ακόμη περισσότερο «αίμα» 
από τους εργαζόμενους για να θωρακιστεί η καπι-
ταλιστική ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. 

Είναι μέτρα που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη 

της ΕΕ, από όλες τις κυβερνήσεις, 
τόσο τις νεοφιλελεύθερες όσο 

και τις σοσιαλδημοκρατι-
κές και αποδεικνύουν τον 

αντιδραστικό χαρακτή-
ρα της καπιταλιστικής 
διακρατικής ΕΕ.

Η κυβέρνηση 
καταφεύγει στη 
γνωστή συντα-
γή, κάνοντας 
εμπόριο φόβου 
και ψεύτικης 
ελπίδας.

Εκβιάζει ότι αν 
δεν κλείσει γρήγορα 

η β’ αξιολόγηση, θα 
επιστρέψει η αβεβαι-

ότητα. Με τη συνδρομή 
των «θεσμών» και των άλ-

λων κομμάτων τρομοκρατεί το 
λαό να αποδεχτεί ως «μονόδρομο» 

τη νέα σφαγή στο όνομα του «μικρότε-
ρου κακού».  

Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική
Οι ωφελημένοι από τις νέες συμφωνίες, την 

ποσοτική χαλάρωση, την όποια ελάφρυνση του 
χρέους κλπ. θα είναι μόνο οι λίγοι, οι μεγαλοε-
πιχειρηματίες, οι τραπεζίτες. Αυτοί είναι που θα 
βρουν πάμφθηνη εργατική δύναμη και χρήμα για 
τις επενδύσεις τους. Αυτό εννοεί η κυβέρνηση 
ως «επιστροφή στην κανονικότητα», «τέλος της 
αβεβαιότητας».

Τα μονοπώλια θα κερδίσουν και όχι ο λαός. Η 
αβεβαιότητα για τις λαϊκές οικογένειες είναι μό-
νιμη και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη αν υλοποιη-
θούν τα νέα μέτρα. 

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

n Τη στιγμή που η ανεργία σπάει κόκαλα και η πλειοψηφία των εργαζομένων 
αναγκάζεται να δουλεύει σε θέσεις μερικής απασχόλησης, απλήρωτης και ανα-
σφάλιστης εργασίας, με ατομικές συμβάσεις…

n Τα νοικοκυριά έχουν γονατίσει από τη φοροληστεία και την ακρίβεια…
n Οι συνταξιούχοι βλέπουν συντάξεις κι επιδόματα να εξανεμίζονται…
n Οι αυτοαπασχολούμενοι κλείνουν βιβλία και επιχειρήσεις…
n Οι αγρότες συνθλίβονται από το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, αφού 

αυτό καθορίζεται από τις εισφορές, τους φόρους, τους μεγαλέμπορους…
Ένας ακόμη γύρος αντιλαϊκής επίθεσης βρίσκεται προ των πυλών.

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΣΟΥ 
ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω!

ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΤΗΣ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ!

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΕΙΣ 
ΑΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ!

▶ ▶



Ο ξύνονται οι αντιθέσεις ανάμεσα στα 
ιμπεριαλιστικά κέντρα και τα καπιτα-
λιστικά κράτη (ΗΠΑ, Ευρωζώνη, Ρω-

σία, Κίνα κλπ.):
Για το πώς θα μοιράσουν τις ζημιές της 

κρίσης. Για το ποια μονοπώλια θα αποκτή-
σουν προβάδισμα. Για το ποιος θα ελέγξει 
τις αγορές και τους δρόμους μεταφοράς 
Ενέργειας και εμπορευμάτων. 

Αυτές οι αντιθέσεις αντανακλώνται και σε ιδε-
ολογικό - πολιτικό επίπεδο. 

Αυτό εκφράζει το αστικό ρεύμα του εθνικι-
σμού-προστατευτισμού στην οικονομία, για να 
αμυνθούν τμήματα του κεφαλαίου στην επιδεί-
νωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Έτσι εξηγεί-
ται η πολιτική Τραμπ στις ΗΠΑ, το BREXIT στη 
Βρετανία, η άνοδος του «ευρωσκεπτικισμού» σε 
Γαλλία, Ιταλία κλπ.

Οι θέσεις αυτές είναι εξίσου αντιλαϊκές. Από-

δειξη ότι στηρίζονται από αντιδραστικές, φασιστι-
κές δυνάμεις, από λόμπι δισεκατομμυριούχων.

Το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστεί η συνοχή 
στην ΕΕ - Ευρωζώνη. Θα επηρεάσουν και την Ελ-
λάδα οι φυγόκεντρες τάσεις στην ΕΕ. 

Το κρίσιμο ζήτημα για τον ελληνικό λαό, όπως 
και για κάθε λαό, είναι η δικαιολογημένη δυσαρέ-
σκεια ενάντια στην ΕΕ, να μην παγιδευτεί στους 
στόχους του κεφαλαίου, στη ρητορική των δυ-
νάμεων που, αν και μιλάνε ενάντια στο μνημό-
νιο, στο ευρώ, αντικειμενικά συμπλέουν με τους 
σχεδιασμούς τμημάτων του ξένου και εγχώριου 
κεφαλαίου.

Το εργατικό λαϊκό κίνημα, στην Ελλάδα 
και σε όλη την Ευρώπη, πρέπει με συντονι-
σμένα χτυπήματα και συνολική αντεπίθεση 
να αξιοποιήσει τα ρήγματα και τις αντιθέ-
σεις, να αξιοποιήσει τις φυγόκεντρες τάσεις 
μέσα στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες για 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ  ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΡΑΓ∆ΑΙΑ

Ο λαός δεν πρέπει να αποδεχτεί τους μόνιμους 
κόφτες στη ζωή και τα δικαιώματά του. 

Να αντιπαλέψει την πολιτική της κυβέρνησης, 
της ΝΔ, αλλά και των άλλων κομμάτων-συνεταίρων 
του μνημονίου και της ΕΕ. 

Μη σας παρασύρουν οι τσακωμοί τους. Εί-
ναι κάλπικοι. Γίνονται για το ποιος είναι πιο 
ικανός να εφαρμόσει τη στρατηγική του κε-
φαλαίου. Σε αυτό δίνουν εξετάσεις. 

Ο μεν Τσίπρας διαφημίζει την ικανότητά του 
στην εξαπάτηση, ο δε Μητσοτάκης την προσήλω-
σή του στους στόχους των αναδιαρθρώσεων του 
κεφαλαίου. Η αντιπαράθεσή τους γίνεται με όρους 
«πολιτικού κουτσομπολιού» για να κρύψουν την 
ταύτισή τους στα μεγάλα ζητήματα που καθορίζουν 

τη ζωή του λαού. Το ΠΑΣΟΚ επιταχύνει τη μεταμ-
φίεσή του σε Δημοκρατική Συμπαράταξη, νεκρα-
νασταίνει χρεοκοπημένους πολιτικούς και αναζητά 
ρόλο συνεταίρου σε μια μελλοντική αντιλαϊκή κυ-
βέρνηση. Η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύεται το δρά-
μα των εγκλωβισμένων προσφύγων στη χώρα μας 
για να χύσει το ρατσιστικό ναζιστικό δηλητήριο. Για 
να βγάλει «λάδι» το σύστημα της εκμετάλλευσης, 
που γεννά τόσο τη φτώχεια των Ελλήνων εργαζο-
μένων όσο και τους πολέμους και τον ξεριζωμό των 
προσφύγων. Υμνεί, μαζί με τον Καμμένο, το δισε-
κατομμυριούχο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τραμπ. 

Για το λαό είναι μια ακόμη απόδειξη της 
ανάγκης να γυρίσει την πλάτη σ’ όλους αυ-
τούς. Να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, για να ανοί-
ξει ο δρόμος της πραγματικής φιλολαϊκής δι-
εξόδου.



την αποδυνάμωσή τους. Να συνδέσει την 
πάλη για αποδέσμευση από την ΕΕ με την 
πάλη για συνολική ανατροπή της εξουσίας 
του κεφαλαίου, την εργατική εξουσία, με 
βάση την κοινωνική ιδιοκτησία, τον κεντρι-
κό σχεδιασμό, την ανάπτυξη σε όφελος του 
λαού.

Απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, 
την Ελλάδα.

Η όξυνση του καπιταλιστικού ανταγωνισμού 
παγκόσμια εκδηλώνεται και σε στρατιωτικό επί-
πεδο. Μεγαλώνει τον κίνδυνο πιο γενικευμένων 
ιμπεριαλιστικών πολεμικών αναμετρήσεων, με 
την άμεση εμπλοκή και της Ελλάδας. 

Οι τουρκικές απειλές, η αμφισβήτηση της Συν-
θήκης της Λωζάννης, οι παραβιάσεις του ελλη-
νικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου αποτελούν 
κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας.

Οι κυβερνητικές προσπάθειες να περάσει κλίμα 
εφησυχασμού δεν αντιστοιχούν στη σοβαρότητα 
της κατάστασης που διαμορφώνουν οι τουρκικές 
επιδιώξεις  για  γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, και η  
όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών 
στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο.  

Στην πράξη αποδεικνύεται ότι οι θέσεις που μι-
λούν για  «Ευρωπαϊκά» ή και «ΝΑΤΟικά» σύνορα 
στο Αιγαίο είναι επικίνδυνες και δεν έχουν καμία 

σχέση με την υπεράσπιση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Ελλάδας. Η ΝΑΤΟική παρου-
σία στο Αιγαίο όχι μόνο δεν 
εμποδίζει, αλλά αποθρασύνει 
την τουρκική επιθετικότητα. 

Οι εξελίξεις επιβάλλουν 
ενίσχυση της πάλης για την 
απεμπλοκή της χώρας μας 
από τους πολεμικούς σχεδια-
σμούς, δυνάμωμα της κοινής 
πάλης Ελλήνων και Τούρκων 
εργαζομένων ενάντια στις αστικές τάξεις και την 
πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντά τους.    

Το κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα σε κάθε 
χώρα, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των 
λαών, δεν πρέπει να μπουν κάτω από την ξένη 
σημαία υπεράσπισης του ενός ή του άλλου ιμπε-
ριαλιστικού πόλου, της μιας ή άλλης αστικής τά-
ξης. Οφείλουν να υψώσουν τη δική τους σημαία.

Να αντιτάσσονται στις διάφορες πολεμοκάπη-
λες κραυγές και στη δημιουργία κλίματος εχθρό-
τητας ανάμεσα στους λαούς. 

Να χαράξουν γραμμή πάλης που δεν απο-
σπά την υπεράσπιση συνόρων και κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων, την πάλη για την ειρή-
νη των λαών από το να βάλουν τέλος στο 
βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης που 
φέρνει φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά.

ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΚΚΕ 
ΓΙΑ ∆ΥΝΑΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ - ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

Τ ο ΚΚΕ βαδίζει με αισιοδοξία προς το 
20ό Συνέδριό του. Έχει επίγνωση του 
μεγάλου βάρους ευθύνης που έχει 

απέναντι στην εργατική τάξη και το λαό 
που υποφέρει.

Σας καλούμε να μελετήσετε τις Θέσεις 
της ΚΕ για το 20ό Συνέδριο.

Να συζητήσουμε για το τι χρειάζεται να 
γίνει σήμερα, ποια είναι η πραγματική λύση 
για το λαό στα σημερινά αδιέξοδα. 

Σήμερα, αναπτύσσονται σημαντικοί και ελ-
πιδοφόροι αγώνες, εστίες αντίστασης. Αν δεν 
υπήρχαν, η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη 
για τα λαϊκά συμφέροντα. 

Όμως, η μαζικότητα και ο ριζοσπαστισμός του 
κινήματος δεν αντιστοιχεί στην ολομέτωπη επί-
θεση που δέχεται ο λαός, στην κρισιμότητα των 
στιγμών. 

Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει μεγαλύτερη 
πείρα. Μπορούμε όλοι μαζί να ανοίξουμε 

το δρόμο της ανατροπής

Να αφήσουμε πίσω μας τη μοιρολατρία και 
την απογοήτευση που έφερε σε λαϊκές δυνάμεις 
η διάψευση προσδοκιών για το ότι δήθεν μια 
αριστερή κυβέρνηση μπορεί να κάνει φιλολαϊκή 
διαχείριση του καπιταλισμού και του σάπιου κρά-



τους του. Να μη συμβιβαστούμε με τις μειωμένες 
απαιτήσεις, τη μιζέρια, τη διαχείριση της φτώ-
χειας.

Αυτό που χρειάζεται είναι να ανασυντα-
χθεί το εργατικό κίνημα, να μπουν νέες 
δυνάμεις στη μάχη. Να ενωθούμε σε μια 
μεγάλη συμμαχία οι εργάτες, οι υπάλλη-
λοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι αυτοαπα-
σχολούμενοι ΕΒΕ, οι νέοι και οι γυναίκες, 
σε κατεύθυνση ρήξης με το καπιταλιστικό 
σύστημα, τα μονοπώλια. 

Αυτός είναι ο δρόμος ΚΑΙ για να υπερασπι-
στούμε τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα, να διεκ-

δικήσουμε αναπλήρωση των απωλειών, στοιχει-
ώδη ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών ΚΑΙ 
για να προετοιμάσουμε τις νέες αναμετρήσεις, 
τους νέους νικηφόρους αγώνες, με στόχο την 
πραγματική εξουσία του λαού, τη μόνη που μπο-
ρεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του, 
σύμφωνα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές 
κατακτήσεις.

Προϋπόθεση για να ανοίξει 
αυτός ο δρόμος είναι 

ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ.
Μπορούμε να το καταφέρουμε!

Σήμερα υπάρχουν όλες οι υλικές προϋποθέ-
σεις για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, για 
να ζήσουν οι εργαζόμενοι με βάση τις σύγ-

χρονες ανάγκες τους. 
Η Ελλάδα έχει μεγάλες αναξιοποίητες παραγω-

γικές δυνατότητες που μπορούν να απελευθερω-
θούν μόνο με την κοινωνικοποίηση των συγκε-
ντρωμένων μέσων παραγωγής από την εργατική 
εξουσία, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό 
της παραγωγής, όλης της οικονομίας.

Διαθέτει έμπειρο, πολυάριθμο εργατικό δυνα-
μικό, ακόμα και υψηλής τεχνολογικής και επιστη-
μονικής ειδίκευσης. 

Διαθέτει σημαντικές εγχώριες ενεργειακές πη-
γές, αξιόλογο ορυκτό πλούτο, βιομηχανική, βιο-
τεχνική και αγροτική παραγωγή.

Μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας, 
μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών 
στη διατροφή, την Ενέργεια, τις μεταφορές, την 
κατασκευή δημόσιων έργων υποδομής και λαϊκής 
στέγης. 

Αυτό που απαιτείται είναι να φύγει από τη 
μέση η καπιταλιστική ιδιοκτησία κι εξουσία, το 
καπιταλιστικό κέρδος ως κίνητρο της παραγω-
γής. Να αποδεσμευτεί η χώρα από την ΕΕ και 
το ΝΑΤΟ, επιδιώκοντας συνεργασία με κράτη 
και λαούς που έχουν συμφέρον να αντισταθούν 
στον ιμπεριαλισμό.

Έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
να λυθούν τα ώριμα και απαραίτητα για τη ζωή 

προβλήματα. Να έχουν όλοι δωρεάν και σύγχρο-
νη μόρφωση, παροχές Υγείας, διασφάλιση της 
κατοικίας, εξασφαλισμένες διακοπές και τουρι-
σμό, χρόνο και υποδομές για πολιτιστική δημι-
ουργία, για αθλητισμό, προστασία του περιβάλ-
λοντος, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

 Θα διαμορφωθεί μια ανώτερου τύπου δημο-
κρατία, στηριγμένη σε νέους λαογέννητους θε-
σμούς εξουσίας, με την ενεργό άμεση συμμετο-
χή των εργαζομένων, με εργατικό - λαϊκό έλεγχο 
σε όλους τους τομείς. 

Είναι εφικτή αυτή η κοινωνία στην Ελ-
λάδα και σ’ άλλες χώρες. Ο σημερινός αρ-
νητικός περιφερειακός και παγκόσμιος συ-
σχετισμός μπορεί ν’ αλλάξει με την εργα-
τική – λαϊκή πάλη στην κάθε χώρα, χωρίς 
μοιρολατρία και ηττοπάθεια. Αυτό είναι το 
δίδαγμα της Ιστορίας.

ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ
ΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΙΟ ΜΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΥΣΗ!
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών 
στη διατροφή, την Ενέργεια, τις μεταφορές, την 
κατασκευή δημόσιων έργων υποδομής και λαϊκής 
στέγης. 

Αυτό που απαιτείται είναι να φύγει από τη 
μέση η καπιταλιστική ιδιοκτησία κι εξουσία, το 
καπιταλιστικό κέρδος ως κίνητρο της παραγω-
γής. Να αποδεσμευτεί η χώρα από την ΕΕ και 
το ΝΑΤΟ, επιδιώκοντας συνεργασία με κράτη 
και λαούς που έχουν συμφέρον να αντισταθούν 
στον ιμπεριαλισμό.

Έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
να λυθούν τα ώριμα και απαραίτητα για τη ζωή 

δίδαγμα της Ιστορίας.

ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ
ΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΙΟ ΜΑΣ
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