
Μια ακόµη χρονιά τελειώνει και άλλη µια αρ-
χίζει µε τα ίδια αµείλικτα ερωτήµατα για 
τους εργαζόµενους, τις λαϊκές οικογένειες: 

«Πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες, πώς θα πληρω-
θούν οι φόροι, πόσο κόπηκαν µισθοί, συντάξεις, 
επιδόµατα, πού θα βρουν δουλειά οι εκατοµµύρια 
άνεργοι;».

Την ίδια στιγµή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δί-
νει διαβεβαιώσεις ότι τα χειρότερα είναι πίσω µας, 
ότι αξίζουν οι θυσίες κι η υποµονή, γιατί «ανακά-
µπτει η οικονοµία», «έρχεται ελάφρυνση του χρέ-
ους» κ.ά.   

Το ίδιο έργο το έχουµε δει 
πολλές φορές! 

Η  εξαπάτηση δεν πείθει 
πλέον κανέναν. 

• Τα κυβερνητικά πανηγύρια για το χρέος έχουν 
στόχο να κρύψουν ότι οι όποιες ρυθµίσεις, που 
φτάνουν στο “σωτήριο έτος” 2060, θα συνοδευ-
τούν όχι µόνο µε απαρέγκλιτη τήρηση του τρέ-
χοντος µνηµονίου, όπως οι νέες ανατροπές στα 
εργασιακά δικαιώµατα, αλλά και µε νέα µέτρα, 
µετά το 2018, που τα βαφτίζουν «µεταρρυθµί-
σεις».
• Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την επερχόµενη 
«δίκαιη ανάπτυξη» έχουν στόχο να κρύψουν ότι η 
όποια ανάκαµψη της καπιταλιστικής οικονοµίας 
δε θα αναπληρώσει τις απώλειες, δε θα ανακό-
ψει την επιδείνωση της ζωής του λαού. Θα είναι 
αβέβαιη γιατί αβέβαιο είναι το µέλλον της ευρω-
παϊκής και παγκόσµιας οικονοµίας. Πάνω από όλα 
θα είναι ανάκαµψη για τα κέρδη και τις επενδύσεις 
του κεφαλαίου, το οποίο θα χρησιµοποιήσει πα-
λιούς και νέους αντεργατικούς νόµους.

Για αυτό το λόγο η κυβέρνηση παίρνει ψήφο 
εµπιστοσύνης από το κεφάλαιο και τους εταί-
ρους της σε ΕΕ και ΔΝΤ. 
Γιατί είναι ικανή να «βγάλει» τη βρώµικη δου-
λειά.
Η ΝΔ και τα άλλα κόµµατα - συνέταιροι του 3ου 
µνηµονίου δεν αµφισβητούν τη στρατηγική και 
τους στόχους της κυβέρνησης. Την κατηγορούν 
για ολιγωρία και ανικανότητα, γιατί φιλοδοξούν να 
γίνουν αυτοί οι εκλεκτοί της αντιλαϊκής πολιτικής 
και του κεφαλαίου.  

Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα:

• Στον προϋπολογισµό του 2017 προβλέπονται 
νέα βάρη για το λαό, νέοι φόροι, νέες περικοπές 
κοινωνικών δαπανών, συντάξεων κλπ. την ίδια στιγ-
µή που η φορολογία των µεγαλοεπιχειρηµατιών 
µειώνεται και τους δίνονται νέα προνόµια. 

• Το 62% των νέων συµβάσεων εργασίας είναι εύ-
ελικτες, µερικής απασχόλησης, σε προγράµµατα 
ανακύκλωσης της ανεργίας. Μια θέση εργασίας 
µοιράζεται σε 2-3 εργαζόµενους.

• Τα ψίχουλα από τα µατωµένα πλεονάσµατα, που 
µοιράζει στους πιο φτωχούς συνταξιούχους, είναι 
ελάχιστα από αυτά που έχασαν και θα χάσουν µε 
τις περικοπές στις συντάξεις και το ΕΚΑΣ. Απο-
σκοπούν να αποσπάσουν την ανοχή του λαού στη 
βάρβαρη πολιτική, να τον πείσουν ότι πρέπει να 
ξεχάσει κάθε έννοια δικαιώµατος και να βολευτεί 
µε τις εφάπαξ παροχές - ψίχουλα. 

Εργατοϋπάλληλοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, άνεργες,
επαγγελµατίες, αγρότες, νέοι και νέες
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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αποδεικνύεται 
ικανή να “εκτελεί αποστολές” και σε σχέση 

µε τη συµµετοχή της χώρας µας στις επικίνδυ-
νες γεωπολιτικές εξελίξεις. 
Συµµετέχει ενεργά σε όλους τους ΝΑΤΟικούς 
σχεδιασµούς, στους ανταγωνισµούς µε άλλα 
ισχυρά κράτη (Ρωσία και Κίνα), που ανοίγουν τον 
«ασκό του Αιόλου», φέρνουν πιο κοντά τον κίνδυ-
νο µιας γενικευµένης ανάφλεξης. 
Γι αυτό πήρε συγχαρητήρια από τις ΗΠΑ και τον 
Οµπάµα.
Η κυβέρνηση και οι άλλες αστικές πολιτικές δυνά-
µεις έχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί χρόνια τώρα 
καθησυχάζουν τον ελληνικό λαό ότι η συµµετοχή 
της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι παράγοντας «ειρή-

νης και ασφάλειας στην περιοχή».
Την ίδια στιγµή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
κάνει ψευτολεονταρισµούς στο Καστελόριζο, µαζί 
µε τους ναζιστές εγκληµατίες της Χρυσής Αυγής, 
έχει νοµιµοποιήσει στο Αιγαίο την παρουσία του 
ΝΑΤΟ, το οποίο δεν αναγνωρίζει θαλάσσια σύνο-
ρα, ενισχύοντας την πολιτική της Τουρκίας. 
Δεν βγάζει άχνα για τις δηλώσεις των ΗΠΑ που 
ουσιαστικά θεωρούν την αµφισβήτηση της Συν-
θήκης της Λωζάννης «ελληνοτουρκική» διαφορά, 
ενθαρρύνοντας τις τουρκικές προκλήσεις.
Την ίδια στιγµή στο άλυτο, για 42 χρόνια, πρόβλη-
µα εισβολής – κατοχής στην Κύπρο, προτείνουν 
ως λύση την ντε φάκτο διχοτόµηση, µέσω ενός 
νέου «σχεδίου Ανάν». 

Η ελπίδα δε βρίσκεται ούτε στη σηµερινή ούτε 
σε καµία άλλη κυβέρνηση που υπόσχεται ανα-

κούφιση για το λαό µέσα από τη διαχείριση της κα-
πιταλιστικής βαρβαρότητας και τη συµµετοχή της 
χώρας στις λυκοσυµµαχίες του κεφαλαίου, τύπου 
ΕΕ-ΝΑΤΟ.

Η ελπίδα βρίσκεται σ’ ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, 
για την αναγέννηση του εργατικού κινήµατος, την 
οικοδόµηση µιας ισχυρής κοινωνικής συµµαχίας 
ενάντια στο συµβιβασµό και τις µειωµένες απαι-
τήσεις.
▶ Για να οργανωθεί η πάλη ενάντια στα αντιλαϊκά 
µέτρα διαρκείας.
▶ Για τη διεκδίκηση των απωλειών που είχαµε όλα 
αυτά τα χρόνια. Για τις σύγχρονες ανάγκες µας. 

Η κρίση δε γεννά µόνο φτώχεια και ανεργία, αλλά και πολέµους
Η κυβέρνηση παίζει µε τη φωτιά

Για να διαλύσουµε την απογοήτευση 
Για να δυναµώσει η ελπίδα

Χρειάζεται ένα πιο δυνατό ΚΚΕ!

Σας καλούµε να συναντηθούµε, να παλέψουµε 
µαζί στο κίνηµα, να συζητήσουµε για την πρό-

ταση διεξόδου του ΚΚΕ, τις Θέσεις της Κεντρικής 
Επιτροπής για το 20ό Συνέδριο του Κόµµατος. 

Η πρόταση του ΚΚΕ

• Είναι η µόνη απάντηση στην καπιταλιστική βαρβα-
ρότητα που ζούµε. 
• Προβάλλει την ανάπτυξη που θα ικανοποιεί το σύ-
νολο των λαϊκών αναγκών.
• Είναι αναγκαία, αλλά και ρεαλιστική, γιατί υπάρ-
χουν όλες οι αντικειµενικές προϋποθέσεις. Το ζη-
τούµενο είναι να αλλάξει ο συσχετισµός υπέρ της 

▶ Για να απεγκλωβιστεί η χώρα από τους πολεµι-
κούς σχεδιασµούς των ιµπεριαλιστών, που µε τους 
ανταγωνισµούς τους βάζουν σε κίνδυνο τους λαούς, 
τους οδηγούν στην προσφυγιά.
▶ Για να αποµονωθεί ο φασιστικός λαϊκισµός που 
σηκώνει κεφάλι στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τη στή-
ριξη που του παρέχουν µεγάλα συµφέροντα, αλλά 
και την ανοχή των αστικών πολιτικών δυνάµεων, που 
εδώ στην Ελλάδα µιλούν για µια «αναµορφωµένη» 
Χρυσή Αυγή. Τη στιγµή µάλιστα που στη δίκη της 
ΧΑ αποκαλύπτεται ακόµη περισσότερο ο εγκληµα-
τικός της χαρακτήρας.
▶ Για να µπει στο στόχαστρο ο πραγµατικός αντί-
παλος, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα, που για να 
ξεπεράσει τα αδιέξοδά του, οδηγεί τους λαούς στην 
εξαθλίωση και στον πόλεµο.

Υπάρχει πραγµατική διέξοδος για το λαό!
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων, για να 
αλλάξει τελικά χέρια η εξουσία.

Να πάρει η εργατική τάξη, ο λαός στα χέρια του τα 
κλειδιά της οικονοµίας, την ιδιοκτησία των µέσων 
παραγωγής. Να αποδεσµευτεί η χώρα από τις ιµπε-
ριαλιστικές ενώσεις, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα 
ισότιµες οικονοµικές σχέσεις µε άλλα κράτη.
Μόνο έτσι θα µπορέσει ο λαός να ζήσει σύµφωνα 
µε τις σύγχρονες ανάγκες του.
Σύµφωνα µε τις δυνατότητες που προσφέρει η Επι-
στήµη και η Τεχνολογία, η παραγωγικότητα της ερ-
γασίας, οι µεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές και δυ-
νατότητες της χώρας.

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ! 
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