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Εργατοϋπάλληλοι, άνεργοι, αγρότες, επαγ-
γελματίες, έμποροι, βιοτέχνες, επιστήμονες 
αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέες 

και νέοι, γυναίκες των λαϊκών νοικοκυριών, όλοι 
εσείς που φορτώνεστε τα νέα δυσβάσταχτα μέ-
τρα του τρίτου μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που 
έρχονται να προστεθούν στα προηγούμενα των 
κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, τα οποία παραμέ-
νουν σε ισχύ.

Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που τα τελευταία 
χρόνια εμπιστευτήκατε διάφορες κυβερνήσεις 
διαχείρισης, αυτοδύναμες και συνεργασίας, «κε-
ντροδεξιές», «κεντροαριστερές», «αριστερές», και 
είδατε το ένα μνημόνιο να διαδέχεται το άλλο. Σε 
αυτές τις εκλογές, μη δώσετε το δικαίωμα, στα 
κόμματα που έβαλαν την υπογραφή τους σε 
μειώσεις μισθών και συντάξεων, ανατροπές στις 
εργασιακές σχέσεις, στη φοροκαταιγίδα, στη μεί-
ωση των παροχών υγείας, παιδείας, πρόνοιας, 
στις ιδιωτικοποιήσεις, στη χρεοκοπία των φτω-
χών αγροτών και επαγγελματιών, να πουν ότι με 
την ψήφο του ο λαός συναινεί στο σφαγιασμό 
του, ότι τα μνημόνια διαρκείας είναι μονόδρομος. 
Άλλωστε για τα άλλα κόμματα, παρόλες τις δι-
αφορές τους, στο κυβερνητικό τους πρόγραμμα 
υπάρχει η τρίχρονη συμφωνία-μνημόνιο με την 
ΕΕ και τα επόμενα που θα έρθουν.
Απευθυνόμαστε στον αριστερό ριζοσπαστικό 
κόσμο, σε αγωνιστές, πρωτοπόρους ανθρώπους, 
που δραστηριοποιούνται στο εργατικό-λαϊκό κί-
νημα, σ’ εσάς που πιστέψατε στο ΣΥΡΙΖΑ και σή-
μερα νιώθετε προδομένοι. Έχετε τη δυνατότητα 
να βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα, να συνα-
ντηθείτε με το ΚΚΕ στον αγώνα, πάνω σε στέρεες 
αυτήν τη φορά και πραγματικά ριζοσπαστικές 
βάσεις. Στην πράξη αποδείχτηκε η σημασία της 
σθεναρής στάσης του ΚΚΕ, να μη συμμετέχει σε 
κυβερνήσεις διαχείρισης του καπιταλισμού. 

Απευθυνόμαστε σ’ εσάς που τα προηγούμενα 
χρόνια παλέψατε ενάντια στα μνημόνια, που πι-
στεύατε ότι τα καταδικάζετε ψηφίζοντας ΟΧΙ στο 
πρόσφατο δημοψήφισμα και σήμερα βλέπετε το 
ΣΥΡΙΖΑ να φέρνει το χειρότερο τρίτο μνημόνιο. 
Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο σύστημα, τους βιομήχα-
νους, τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, που εδώ 
και χρόνια απαιτούσαν την υλοποίηση ακόμη 
πιο σκληρών μέτρων. «Έντυσε» από την πρώτη 
στιγμή τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό του 

κεφαλαίου, το συμβιβασμό του, με αριστερά 
συνθήματα και με το προσωπείο της αξιοπρέπει-
ας. Αξιοποιώντας τις διάφορες τάσεις και «πλατ-
φόρμες», τη δήθεν δημοκρατική πολυγλωσσία 
του, καλλιέργησε αυταπάτες προς όλες τις κατευ-
θύνσεις –και από τ’ «αριστερά» και από τα «δε-
ξιά» του. Μετέτρεψε δραστήριους αγωνιστές των 
κοινωνικών αγώνων σε παθητικούς θεατές ενό-
ψει της επικείμενης κάθε φορά εκλογικής ανα-
μέτρησης. Καπηλεύτηκε, έως και οικειοποιήθηκε 
ιστορικές στιγμές του εργατικού-λαϊκού κινήμα-
τος του 20ού αιώνα, λαμπρές σελίδες που έχουν 
καταγραφεί στη λαϊκή μνήμη, για να καλλιεργή-
σει την αυταπάτη της δήθεν αριστερής ανανέω-
σης, της δήθεν αριστερής συνέχειας.
 
Εργατοϋπάλληλοι, άνεργοι, ημιαπασχολούμενοι, 
συνταξιούχοι, αγρότες και επαγγελματίες αυτοα-
πασχολούμενοι.
Ψηλά το κεφάλι, πάρτε την τύχη σας στα δικά 
σας χέρια, γυρίστε την πλάτη στα ψεύτικα διλήμ-
ματα - παγίδες που στήνονται!
 Είναι καιρός σε αυτές τις εκλογές να μην κάνε-
τε άλλη μια άσφαιρη επιλογή κόμματος που σας 
υπόσχεται έξοδο από την οικονομική κρίση, πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και ανα-
κατανομή εισοδήματος προς όφελος δήθεν του 
λαού. Στην πραγματικότητα θέλουν να κυβερνή-
σουν για λογαριασμό της μεγάλης καπιταλιστικής 
ιδιοκτησίας, των μονοπωλιακών ομίλων και της 
εξουσίας τους.

Φτάνει πια!
Το ΚΚΕ απευθύνεται ιδιαίτερα σ’ εσάς που πα-
λιότερα ίσως ευκαιριακά επιλέξατε το ΚΚΕ, αλλά 
στη συνέχεια προτιμήσατε μια πιο άμεση, όπως 
σας φάνηκε, πολιτική λύση.
Σήμερα σας καλούμε να σκεφτείτε και να επιλέ-
ξετε εκλογικά, με βάση και την πρόσφατη πείρα 
σας.

Σας καλούμε να τοποθετηθείτε μαχητικά και τέ-
τοια τοποθέτηση στις εκλογές είναι μόνο η ψή-
φος στο ΚΚΕ, η ψήφος που θα δυναμώσει τη λα-
ϊκή αντίσταση σε κάθε αντιλαϊκή συμφωνία και 
νόμο, σε κάθε αντιλαϊκό μονοκομματικό ή πο-
λυκομματικό κυβερνητικό συνασπισμό, σε κάθε 
ιμπεριαλιστική συμμαχία κρατών.
Όλη η ιστορική πορεία έχει δείξει ότι η αποτελε-
σματικότητα των αγώνων εξαρτάται κυρίως από 
το πόσο δυνατό είναι το ΚΚΕ παντού. 



της Βουλής δεν ήρθε ποτέ για συζήτηση και ψήφι-
ση. Οργανώνει την πάλη με συνέπεια, για άμεσα 
μέτρα ανακούφισης του λαού, για την αλληλεγ-
γύη, για την κατάργηση των αντεργατικών-αντι-
λαϊκών νόμων, την ανάκτηση των απωλειών, την 
κάλυψη των σύγχρονων αναγκών, σε ρήξη με την 
ΕΕ, το κεφάλαιο και την εξουσία του.

Δυνατό ΚΚΕ 
Γιατί και αύριο πιο αποφασιστικά θα είναι το στή-
ριγμα του λαού στην αναμέτρηση με τη «χορωδία 
των εκβιαστών», που αποτελείται απ’ όλα τα άλλα 
κόμματα και έχει μαέστρους την ΕΕ, την Κομισιόν, 
το ΔΝΤ, την άρχουσα τάξη της χώρας. Θα εκφρά-
σει τη λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην όποια 
κυβέρνηση, με την όποια σύνθεση έχει. Ένα πιο 
δυνατό ΚΚΕ θα υπερασπιστεί τα εργατικά-λαϊκά 
δικαιώματα από καλύτερες θέσεις, θα πρωτοστα-
τήσει στην οργάνωση της λαϊκής πάλης, στη μαζι-
κοποίηση και δυναμική αντιμονοπωλιακή αντικα-
πιταλιστική δράση του εργατικού κινήματος, την 
ενίσχυση της λαϊκής συμμαχίας. Το ΚΚΕ δίνει όλες 
του τις δυνάμεις για την οργάνωση και ενότητα 
των εργαζομένων, για να πάρουν την τύχη τους 
στα δικά τους χέρια. Πιστεύει αταλάντευτα στη 
δύναμη του λαού. Σήμερα, σκεφτείτε τις αρνητι-
κές συνέπειες που είχε για τα λαϊκά συμφέροντα 
το εκλογικό αδυνάτισμα του ΚΚΕ τα προηγούμενα 
χρόνια. Με ισχυρό ΚΚΕ και κίνημα, μπορούμε να 
ανατρέψουμε «μνημόνια και αφεντικά». 

Δυνατό ΚΚΕ
Γιατί ο ρεαλισμός του ΚΚΕ καθορίζεται από το 
εργατικό-λαϊκό συμφέρον και από την αναγνώ-
ριση ότι ο λαός, όταν αναδειχτεί πρωταγωνιστής 

Σήμερα έχετε μεγαλύτερη πείρα 
και περισσότερους λόγους να στηρίξετε,
 να δυναμώσετε αποφασιστικά το ΚΚΕ

 
Δυνατό ΚΚΕ 
Γιατί ποτέ δεν κορόιδεψε το λαό για να ψαρέψει 
κάποιες ψήφους. Είπε την αλήθεια, έγκαιρα προ-
ειδοποίησε για την πορεία των εξελίξεων, προέ-
βλεψε την κατάληξη μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 
Προειδοποίησε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ 
και οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης καθόριζαν το 
συμβιβασμό, τη συμφωνία με την ΕΕ και το νέο 
επαίσχυντο μνημόνιο. Ήταν από γεννησιμιού του 
πρόγραμμα αντιλαϊκό, ντυμένο με κάποια αρι-
στερά συνθήματα. Έχετε πλέον χειροπιαστά και 
ατράνταχτα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, στο 
πλαίσιο της ΕΕ και του καπιταλιστικού μονόδρο-
μου, καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει φι-
λολαϊκή πολιτική. Ο καπιταλισμός και οι διεθνείς 
ενώσεις του, όπως η ΕΕ, δεν αλλάζουν χαρακτή-
ρα με διαπραγματεύσεις, δημοψηφίσματα, δήθεν 
αριστερές κυβερνήσεις. Όποια κυβέρνηση δρα 
στο έδαφος της καπιταλιστικής οικονομίας είναι 
υποχρεωμένη να τηρήσει τους σιδερένιους κι αντι-
λαϊκούς της νόμους, που επιβάλλουν το ξεζούμι-
σμα του λαού για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότη-
τα, η κερδοφορία, οι επενδύσεις του κεφαλαίου. 
Όλα τα άλλα κόμματα εξαπατούν το λαό ότι στην 
Ευρώπη κερδίζει έδαφος η αλλαγή και διαφορο-
ποίηση της πολιτικής της. Συζητήσεις, σχεδιασμοί, 
τσακωμοί γίνονται, δεν έχουν όμως καμία σχέση 
με τα συμφέροντα των λαών. Ανησυχούν μπρο-
στά στα αδιέξοδα του καπιταλισμού, τσακώνονται 
πώς θα μοιράσουν μεταξύ τους τα κέρδη και τις 
ζημιές του κεφαλαίου των κρατών-μελών.

Δυνατό ΚΚΕ 
Γιατί λέει το πραγματικό, γνήσιο κι ανυποχώρητο 
ΟΧΙ στα μνημόνια και τα αντιλαϊκά μέτρα και ταυ-
τόχρονα προτείνει το δρόμο ανάπτυξης που συμ-
φέρει και ανήκει αποκλειστικά στο λαό. Αντιπα-
λεύει τις πραγματικές αιτίες των μνημονίων που εί-
ναι η ίδια η στρατηγική της ΕΕ και του κεφαλαίου, 
για να ξεπεραστεί η καπιταλιστική οικονομική κρί-
ση με νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο, με 
ακόμη πιο φτηνή εργατική δύναμη. Το ΚΚΕ ήταν 
το μόνο κόμμα που κατέθεσε στη Βουλή πρότα-
ση νόμου για την κατάργηση των μνημονίων και 
των εφαρμοστικών νόμων, που με ευθύνη όλων 
των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ –και αυτών που τώρα 
αποσχίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ– και της Προέδρου 
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στην αντεπίθεση, τότε μπορεί να νικήσει. Η εργα-
τική-λαϊκή εξουσία είναι η μόνη που μπορεί να 
θεμελιώσει την κεντρικά και επιστημονικά σχεδι-
ασμένη κοινωνική παραγωγή και τις κοινωνικές 
υπηρεσίες –παιδείας, υγείας, πρόνοιας– στη βάση 
της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα συγκεντρωμένα 
μέσα παραγωγής και του εργατικού ελέγχου. Με 
αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε 
λαϊκή ευημερία, να αποδεσμευτεί από την ΕΕ, να 
διαγράψει μονομερώς το δημόσιο χρέος προς 
όφελος του λαού, να οδηγήσει τη χώρα σε έξοδο 
από το ΝΑΤΟ και τους σχεδιασμούς των ιμπερια-
λιστών. 

Απορρίψτε τα νέα απατηλά διλήμματα, 
την απατηλή αντιμνημονιακή διαχωριστι-
κή γραμμή, την ψευδεπίγραφη ρήξη με 
την Ευρωζώνη που δεν αμφισβητεί την 
καπιταλιστική ιδιοκτησία κι εξουσία

Εσείς που εκλογικά μετακινηθήκατε από τη ΝΔ 
και το ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ, με την ελπίδα της 
κατάργησης των μνημονίων και των αντιλαϊκών 
εφαρμοστικών τους νόμων, μην παγιδευτείτε ξανά 
στις υποσχέσεις για δήθεν καλύτερη διαχείριση 
του νέου μνημονίου, περιμένοντας αντισταθμιστι-
κά μέτρα υπέρ του λαού. Μη στηρίξετε και μη στη-
ριχτείτε σε μια νέα καταστροφική αυταπάτη.
Θυμηθείτε τι έλεγε το ΚΚΕ από την πρώτη στιγ-
μή που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση: 
Ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα υπηρετήσει τελικά 
την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, το μεγάλο κεφάλαιο. Και τώρα 
καμιά λαϊκή ψήφος να μην επιστρέψει στη ΝΔ, 
στο ΠΑΣΟΚ, να μην εγκλωβιστεί στο ΠΟΤΑΜΙ ή 
στο ΣΥΡΙΖΑ Νο 2, τη νεοσύστατη «Λαϊκή Ενότητα» 

που προέκυψε μετά από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
Εδώ και χρόνια αποκαλύπτεται ότι ο καβγάς γύρω 
από το διαχωρισμό μνημονιακών - αντιμνημονια-
κών ήταν όχι μόνο επιφανειακός, αλλά και πλα-
στός, άρα επιζήμιος για το λαϊκό κίνημα. 
Το κλειδί για την οικονομική και συνολικότερη πο-
λιτική ενός κόμματος, ποιες κοινωνικές δυνάμεις 
εκφράζει, είναι τι θέση παίρνει στο ζήτημα των συ-
γκεντρωμένων μέσων παραγωγής και του φυσι-
κού πλούτου της χώρας. Αυτή είναι η πραγματική 
διαχωριστική γραμμή και όχι το νόμισμα. Σήμε-
ρα, όλοι μιλάνε για «παραγωγική ανάπτυξη» και 
«αναδιανομή», όχι μόνο τα «αριστερά» στον τίτλο 
κόμματα, αλλά και τα «δεξιά», τα διακηρυγμένα 
ως αστικά φιλελεύθερα και η ναζιστική ΧΑ.
Για τα κόμματα των μνημονίων, της ΕΕ και του 
κεφαλαίου, το ζητούμενο των εκλογών είναι ένα: 
Ποιος, ποια κυβέρνηση, με ποια σύνθεση και συμ-
μαχίες θα εφαρμόσει το νέο μνημόνιο και τους 
αντιλαϊκούς εφαρμοστικούς νόμους. Απορρίψτε 
την αντιπαράθεση παγίδευσης και εγκλωβισμού 
του λαού στα αντιλαϊκά δόκανα.

m Ο ΣΥΡΙΖΑ για μια ακόμη φορά κοροϊδεύει ωμά 
το λαό, λέγοντας ότι θα «υπερβεί» τα μνημόνια, 
την ίδια στιγμή που τα εφαρμόζει και τα επεκτείνει. 
Ισχυρίζεται ότι, αν είναι αυτός στην κυβέρνηση, θα 
αμβλύνει δήθεν τις αρνητικές επιπτώσεις του μνη-
μονίου και θα πάρει αντισταθμιστικά «φιλολαϊκά» 
μέτρα για την ανάπτυξη και τη μείωση του χρέους. 
Κρύβει ότι το διαρκές τσάκισμα του λαού είναι το 
βασικό προαπαιτούμενο της όποιας καπιταλιστι-
κής ανάκαμψης και απόφασης για το χρέος, το 
οποίο θα το φορτωθούν εξολοκλήρου οι εργα-
τικές-λαϊκές οικογένειες. Τα αναπτυξιακά πακέτα 
και τη ρύθμιση του χρέους πάλι ο λαός θα τα πλη-
ρώσει, ενώ θα κατευθυνθούν στο μεγάλο κεφά-
λαιο, όπως ακριβώς και τα προηγούμενα. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχει προσχωρήσει πλήρως στην προπαγάνδα 
των «μονόδρομων» που τα προηγούμενα χρόνια 
κατ’ επανάληψη χρησιμοποίησαν σε βάρος του 
λαού η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Από τη μια μεριά ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δίνει στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ άφεση αμαρτι-
ών, συγκροτώντας μαζί τους ένα κοινοβουλευτικό 
μέτωπο ψήφισης και υλοποίησης των βάρβαρων 
νόμων του μνημονίου κι από την άλλη τσακώνεται 
μαζί τους για την κυβερνητική «καρέκλα».
m Τ’ άλλα κόμματα της αστικής διαχείρισης, ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ, αξιοποιούν το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ-Α-
ΝΕΛ για να εμφανίσουν ως δικαιωμένη τη βάρ-
βαρη πολιτική που στήριξαν και υλοποίησαν τα 



προηγούμενα χρόνια. Θέλουν να αποσπάσουν 
«δήλωση μετάνοιας» από το λαό που καταδίκασε 
και αντιπάλεψε την πολιτική τους. Λανσάρονται ως 
εγγυητές της «ευρωπαϊκής πορείας» της χώρας, 
επειδή έχουν την «τεχνογνωσία» των μνημονίων. 
Μαζί με το ΠΟΤΑΜΙ εμφανίζονται ως πιθανοί, αυ-
ριανοί εταίροι μιας κυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ.

m Στα χρόνια της κρίσης, το βιοτικό επίπεδο του 
μεγαλύτερου μέρους της πλειοψηφίας του λαού 
υποχώρησε κατά 40-50%, σφαγιάστηκαν τα 
όποια δικαιώματα είχε κατακτήσει παλιότερα με 
τους αγώνες του μέσα σε έναν παγκόσμια ευνοϊ-
κότερο συσχετισμό. Όλα τα κόμματα που υπόσχο-
νται αντισταθμίσματα λένε ψέματα. Κανένα άλλο 
κόμμα δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του λαού να 
πάρει πίσω ό,τι έχασε και να σταθεροποιήσει και 
να διευρύνει τις κατακτήσεις του. Μόνο το ΚΚΕ 
μπορείτε να εμπιστευτείτε σήμερα. 
Την ψήφο στα άλλα κόμματα αμέσως ο λαός θα 
την βρει απέναντί του. Η επόμενη κυβέρνηση θα 
την επικαλείται κάθε φορά που οι εργαζόμενοι, τα 
λαϊκά στρώματα θα διεκδικούν, θα αγωνίζονται 
ενάντια στα νέα μέτρα, στους νέους εφαρμοστι-
κούς νόμους. 

Όχι άλλος χαμένος χρόνος 
κι απογοητεύσεις

Καμία εμπιστοσύνη στο κόμμα από τη διάσπα-
ση του ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα «Λαϊκή Ενότητα» και 
στη συνεργασία του με παλιότερα αναχώματα-α-
ποσχίσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το «Σχέδιο Β». Μέ-
χρι σήμερα έπαιξαν βασικό ρόλο στην εξαπάτη-
ση αριστερού ριζοσπαστικού κόσμου. Είναι ένα 
αντίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει στο ίδιο 
αποτέλεσμα. Κάθε κυβέρνηση που θέτει ως στόχο 
την καπιταλιστική ανάπτυξη θα θυσιάζει τις λαϊκές 
ανάγκες στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. 
Κάθε κυβέρνηση που αποδέχεται τις δεσμεύσεις 
των κρατών-μελών της ΕΕ, για να θωρακιστεί η 
ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων, θα προωθεί 
τις αναδιαρθρώσεις που διασφαλίζουν φτηνή ερ-
γατική δύναμη για το κεφάλαιο. Αυτή η αντιλαϊκή 
κατεύθυνση δεν αλλάζει, είτε η Ελλάδα παραμεί-
νει στην Ευρωζώνη είτε επιλέξει να μείνει μέλος της 
ΕΕ με εθνικό νόμισμα. 

Εδώ και 25 χρόνια δίνουν «αριστερό» άλλοθι 
στην πορεία ενσωμάτωσης της Ελλάδας στην ΕΕ 
και την ΟΝΕ, στην επίθεση στο σοσιαλισμό. Στή-
ριξαν, από κυβερνητικές θέσεις, όλα τα βήματα 

προς το νέο μνημόνιο (συμφωνία 20ής Φλεβάρη, 
πρόταση Τσίπρα 47 σελίδων κλπ.). Δεν έβγαζαν 
άχνα όταν ο Τσίπρας δήλωνε ότι η θέση της Ελ-
λάδας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι δεδομένη, όταν 
έδινε όρκους πίστης στον καπιταλισμό, στο Σύν-
δεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, στα διάφορα φόρα 
του διεθνούς κεφαλαίου. Και σήμερα, εμφανίζο-
νται ως «εξαπατημένοι». 
Ομολογούν ότι θέλουν το εθνικό νόμισμα ως ερ-
γαλείο καπιταλιστικής ανάπτυξης, ενώ τα κλειδιά 
της οικονομίας θα συνεχίσουν να τα έχουν τα μο-
νοπώλια, η Ελλάδα θα είναι δεσμευμένη στην ΕΕ 
ή άλλες ιμπεριαλιστικές οικονομικές νομισματικές 
συμμαχίες. Τμήματα του κεφαλαίου θα βγουν και 
πάλι ωφελημένα από αυτήν την επιλογή. Αυτό, 
άλλωστε, γίνεται και στις καπιταλιστικές χώρες 
της ΕΕ που διαθέτουν εθνικό νόμισμα (Βουλγα-
ρία, Ρουμανία, Σουηδία, Δανία) ή συμμετέχουν 
σε άλλες νομισματικές συμμαχίες. Κρύβουν ότι το 
βιοτικό επίπεδο και τα δικαιώματα των εργαζό-
μενων έχουν πάρει τον κατήφορο και σε όλα τα 
κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και της ΕΕ. 
Το σύστημα στηρίζει τέτοια κόμματα πολύμορφα, 
όπως έκανε και με το ΣΥΡΙΖΑ και την «Αριστερή 
Πλατφόρμα» του από το 2012 και μετά, με τη 
«Λαϊκή Ενότητα» σήμερα, για να παγιδεύουν το 
ριζοσπαστισμό, να αποτελούν ανάχωμα απέναντι 
στην αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή γραμμή 
πάλης που προβάλλει το ΚΚΕ. 
Η «Λαϊκή Ενότητα» είναι ένα 100% συστημικό 
κόμμα, σαν τα αριστερά συστημικά κόμματα που 
έχει γνωρίσει η Ευρώπη και τα οποία ευθύνονται 
για την ενσωμάτωση του εργατικού κινήματος. 
Πίσω από την αντιμνημονιακή ρητορεία κρύβεται 
η στήριξη στο ιμπεριαλιστικό σύστημα, η στήριξη 
του κεφαλαίου. 



Απομονώστε τη ναζιστική 
εγκληματική Χρυσή Αυγή

Μην της επιτρέψετε να ξανασηκώσει κεφάλι, όσο 
κι αν προσπαθεί να κρύψει και να συσκοτίσει τον 
εγκληματικό ναζιστικό της ρόλο. Πίσω από τις μεγα-
λοστομίες της κρύβεται η στήριξή της στην πιο ωμή 
δικτατορία του κεφαλαίου, οι συναλλαγές της με τη 
μεγαλοεργοδοσία, ιδιαίτερα το εφοπλιστικό κεφά-
λαιο, το μίσος της προς τους εργάτες, τους αγώνες, 
το κίνημα. Το σύνθημα της ΧΑ για την «εθνική πα-
ραγωγή» και την προτεραιότητα της πρωτογενούς 
παραγωγής –για να κολακέψει και προσεταιριστεί 
τους αγρότες– κρύβει ότι παραγωγικές δυνατότη-
τες της χώρας καταστρέφονται, εξαιτίας πρώτ’ απ’ 
όλα της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και της 
αδύναμης και ανισόμετρης θέσης της Ελλάδας στην 
ΕΕ. Η Χρυσή Αυγή ουσιαστικά δεν απορρίπτει την 
ΕΕ, αλλά επιζητεί «βελτίωση» της θέσης του ελληνι-
κού κεφαλαίου σε αυτήν. Καλλιεργεί το μίσος προς 
τους άλλους λαούς, τους πρόσφυγες, τους μετανά-
στες, τα θύματα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, 
των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Είναι το όργανο του 
«διαίρει και βασίλευε» των καπιταλιστών, όργανο 
διάσπασης της εργατικής τάξης, του εργαζόμενου 
λαού. 
 

Υπάρχει εναλλακτική λύση, 
διέξοδος προς όφελος του λαού

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι υπάρχει άλλος δρόμος, 
υπάρχει ελπίδα. Τα μνημόνια, η φτώχεια, η ανεργία, 
η εκμετάλλευση του λαού για να κερδίζουν οι λίγοι, 
δεν είναι μονόδρομος, ούτε μπορεί ν’ αποτελούν το 
μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. 
Τα επόμενα χρόνια η κατάσταση για το λαό, για 
όλους τους λαούς, θα χειροτερεύει. Το καπιταλιστι-
κό σύστημα είναι σάπιο. Κρίσεις και ανταγωνισμοί 
που οξύνονται μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών 
και των ιμπεριαλιστικών κέντρων, εντός και εκτός 
Ευρωζώνης, οδηγούν στην εξαθλίωση, την ανερ-
γία, τους πολέμους, τη μετανάστευση. Η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στο δρόμο των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, μπλέκει ακόμη πιο βαθιά τη χώρα σ’ 
αυτούς τους ανταγωνισμούς, φτάνοντας στο σημείο 
να σχεδιάζει τη δημιουργία νέας ΝΑΤΟϊκής βάσης 
στο Αιγαίο.
Παρά τον προσωρινό συμβιβασμό και τη συμφω-
νία της κυβέρνησης με ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, ενισχύονται οι 
ανταγωνισμοί και οι αποσχιστικές τάσεις που εκδη-
λώθηκαν με αφορμή το «ελληνικό πρόβλημα» και 
που θέλουν μια Ευρωζώνη μεταξύ πιο ισχυρών οι-
κονομικά κρατών. 

Είναι πιθανό το ενδεχόμενο απόσχισης κρατών 
από την Ευρωζώνη, ως αποτέλεσμα διαφορετικών 
επιλογών του κεφαλαίου και με κριτήριο την υπε-
ράσπιση της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας, 
σε βάρος των λαών. Μια τέτοια εξέλιξη θα επιδρά-
σει και στη συνοχή της ΕΕ. Μια τέτοια εξέλιξη στη 
σύνθεση και στο βάθος των συμμαχιών των καπι-
ταλιστικών κρατών στην Ευρώπη μπορεί να συνο-
δευτεί από ενδυνάμωση ή αποδυνάμωση της θέ-
σης κάποιων καπιταλιστικών κρατών, όμως δε θα 
συνοδευτεί από φιλολαϊκές πολιτικές. 
Είναι άλλη εξέλιξη όμως αν ο λαός επιλέξει ο ίδιος 
την έξοδο από την ΕΕ, με τη θέληση και τη δράση 
του, παίρνοντας ταυτόχρονα τα κλειδιά της οικονο-
μίας και την εξουσία στα χέρια του, και είναι άλλη, 
τελείως διαφορετική εξέλιξη, αν βρεθεί μια χώρα 
έξω από την Ευρωζώνη, ως αποτέλεσμα αντιθέσε-
ων και ανταγωνισμών των καπιταλιστών. Η πρώτη 
αποτελεί εναλλακτική λύση προς όφελος του λαού 
και αξίζει κάθε θυσία, η δεύτερη οδηγεί στη λαϊκή 
χρεοκοπία από άλλο δρόμο.

Η πρόταση του ΚΚΕ για ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ - 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ - ΜΟΝΟΜΕΡΗ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ είναι η μοναδική ρεαλι-
στική κι ελπιδοφόρα πρόταση που μπορεί να βά-
λει οριστικό τέλος στα μνημόνια και τις θυσίες που 
υποβάλλεται ο λαός στο βωμό του καπιταλιστικού 
δρόμου ανάπτυξης. Η πραγματοποίηση αυτού του 
δρόμου εξαρτάται από τη λαϊκή θέληση. Ο δρόμος 
της ρήξης με την ΕΕ-ΔΝΤ, το ντόπιο και ξένο κεφά-
λαιο, περνά απαραίτητα από τη συσπείρωση με το 
ΚΚΕ.

Είναι η μόνη πραγματική εναλλακτική διέξοδος για 
το λαό, ικανή να αξιοποιήσει και να αναπτύξει πα-
ραπέρα τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας 
προς όφελος του λαού. Η Ελλάδα έχει προϋποθέ-
σεις (βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, ορυ-
κτό πλούτο, ειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό 
δυναμικό) να παράγει το μεγαλύτερο μέρος των 
προϊόντων που έχει ανάγκη ο λαός. Και από εκεί 
να συνάψει σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με άλλες 
χώρες. Αυτές οι δυνατότητες άλλοτε περιορίζονται 
ή στρεβλά αξιοποιούνται, άλλοτε πιο μαζικά υπο-
νομεύονται γιατί υποτάσσονται στο καπιταλιστικό 
κέρδος, στην ανισόμετρη καπιταλιστική ανάπτυξη, 
στις δεσμεύσεις της ΕΕ.
Η αξιοποίησή τους χρειάζεται τη λύτρωση από τα 
δεσμά της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας - εξουσίας. 
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Είναι η μοναδική πρόταση που μπορεί να εξασφα-
λίσει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, απο-
κλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες παιδείας, 
υγείας, πρόνοιας. 

Είναι ο μοναδικός δρόμος, που αποτρέπει την επι-
κίνδυνη συμμετοχή της χώρας στα στρατιωτικά σχέ-
δια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ που στρέφονται 
σε βάρος των λαών, είναι ο μοναδικός δρόμος για 
να μην εμπλακούμε στο κουβάρι των αντιθέσεων 
των ιμπεριαλιστών που τσακώνονται άγρια μεταξύ 
τους για το πώς θα μοιράσουν τους δρόμους του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δρόμοι που 
πάντα ήταν στρωμένοι με το αίμα των λαών. 

Μια τέτοια πορεία ανατροπής δε θα είναι μοναχική 
κι αποκομμένη, όπως ισχυρίζονται όλα τ’ άλλα κόμ-
ματα που υπερασπίζονται τον καπιταλισμό. Θα στη-
ριχτεί στην πάλη και την αλληλεγγύη άλλων λαών, 
κινημάτων και χωρών που θα βαδίσουν στον ίδιο 
δρόμο.

Μπορούμε να φέρουμε 
πιο κοντά τη λαϊκή νίκη

Σήμερα, μπορούν να δημιουργηθούν καλύτερες 
προϋποθέσεις οργάνωσης, ανασύνταξης του εργα-
τικού κινήματος, ενίσχυσης της λαϊκής συμμαχίας. 
Μπορούν να υπάρχουν ρωγμές στο σημερινό αρ-
νητικό συσχετισμό δύναμης που υπάρχει στην Ελ-
λάδα και διεθνώς.
Αρκεί ο λαός να αξιοποιήσει την πείρα του, να την 
κάνει δύναμη αγώνα κι ανατροπής.
Ναι. Υπάρχει τρόπος και σχεδιασμός για να γίνει 
πράξη η πρότασή μας και να μπορέσει ο εργαζό-
μενος λαός να ζήσει καλύτερα, όπως πρέπει, όπως 
του αξίζει σήμερα, με βάση τις δυνατότητες που έχει 
η κοινωνία. Κι αυτός ο δρόμος περνά μέσα από τη 

συγκρότηση μιας ισχυρής, μεγάλης κοινωνικής λα-
ϊκής συμμαχίας, που θα αγωνίζεται ενάντια στα νέα 
αντιλαϊκά μέτρα και θα έχει σταθερή πυξίδα την 
πάλη ενάντια στα μονοπώλια και τον καπιταλισμό. 
Η συγκρότηση και ισχυροποίησή της μπορεί και σή-
μερα να βοηθήσει στο να αλλάζει ο αρνητικός συ-
σχετισμός δύναμης, να δυναμώνει η οργάνωση, η 
μαχητικότητα, το αγωνιστικό πνεύμα της εργατικής 
τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, κόντρα 
στο ραγιαδισμό και στη μοιρολατρία, στην υποταγή 
του λαού στους παλιούς και νέους διαχειριστές της 
βαρβαρότητας του καπιταλισμού.
Σ’ αυτήν την πορεία χρειάζεται ένα πιο δυνατό ΚΚΕ 
ΠΑΝΤΟΥ, στη Βουλή και –πάνω απ’ όλα– στους 
χώρους δουλειάς, στα μεγάλα εργοστάσια, τις λα-
ϊκές γειτονιές, την ύπαιθρο, τους χώρους νεολαίας. 
Το ΚΚΕ αποτελεί τη μοναδική δύναμη που μπο-
ρεί να είναι στήριγμα στην πάλη του λαού ενάντια 
στη φτώχεια, την ανεργία, την υποβαθμισμένη ζωή 
μέσα κι έξω από την Ευρωζώνη, με ευρώ ή εθνικό 
νόμισμα. 
Το ΚΚΕ είναι η μόνη δύναμη ρήξης με την καπιτα-
λιστική εκμετάλλευση κι εξουσία. Είναι η δύναμη 
που μπορεί να οδηγήσει στον πραγματικά διαφο-
ρετικό, όχι μόνο εναλλακτικό, αλλά ανώτερο τύπο 
οργάνωσης της οικονομίας και όλης της κοινωνίας. 
Με κοινωνική ιδιοκτησία, κεντρικό σχεδιασμό, ερ-
γατικό έλεγχο. Αυτές είναι και οι προϋποθέσεις για 
πραγματική λύτρωση από τη μέγκενη των αγορών 
κεφαλαίου, για μονομερή και ολοσχερή διαγραφή 
του χρέους, για αποδέσμευση από τις αλυσίδες της 
ΕΕ.

ΤΩΡΑ ΨΗΦΙΣΕ ΚΚΕ!
ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!
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