
Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και οι αναδι-
αρθρώσεις, η απελευθέρωση ολόκληρων 
τομέων της οικονομίας όπου σήμερα 
δραστηριοποιούνται χιλιάδες αυτοαπα-
σχολούμενοι προκειμένου να διευρυν-

θεί η κερδοφορία των μονοπωλιακών 
ομίλων. Τέτοια μέτρα, του ΟΟΣΑ προωθού-
νται και με αυτό το μνημόνιο και αφορούν το 
ψωμί, τα φορτηγά, τα τουριστικά επαγγέλμα-
τα γενικότερα.

Επαγγελµατία, βιοτέχνη, µικρέµπορε, αυτοκινητιστή

Έχεις πια πείρα!
Τα κόμματα που ψήφισαν τα μνημόνια, διεκδι-
κούν πάλι την ψήφο σου, με ψεύτικες υποσχέ-
σεις και κοροϊδίες. Θέλουν να σε ξεγελάσουν 
ακόμα μια φορά και να αποκτήσουν την κοινο-
βουλευτική δύναμη ώστε να ολοκληρώσουν την 
υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων, που απαι-
τούν τα μεγάλα συμφέροντα και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Όλη η «χορωδία των εκβιαστών» είναι έτοιμη να 
εφαρμόσει το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα που 
δεν είναι άλλο από το 3ο μνημόνιο και τα βάρβα-
ρα μέτρα που φέρνει. Οι νέες τους υποσχέσεις, 
ότι δήθεν θα έχεις και εσύ μερτικό από την ανά-
πτυξη που θα φέρουν τα νέα μέτρα, είναι ψεύτι-
κες. Για μια ακόμη φορά κερδισμένοι θα βγουν 
οι μονοπωλιακοί όμιλοι, όπως και στο παρελθόν.

Γύρισέ τους την πλάτη!
Η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται δεν είναι για όλους!

Είναι ανάπτυξη που ωφελεί το μεγάλο κεφάλαιο.

• Σε τσακίζουν με τη βαρύτατη φορολογία

▶ Διατηρούν τον ΕΝΦΙΑ, το τέλος επιτηδεύματος, τη φορολογία στο 26% από το πρώτο ευρώ
▶ Αυξάνουν την προκαταβολή φόρου στο 75% και 100%.
▶ Αύξησαν το ΦΠΑ στο 23%, στην εστίαση, στα ταξί, στα φροντιστήρια που υπάγονται σε αυτή 
την κατηγορία.

• Τσακίζουν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά σου δικαιώματα

▶ Ανεβάζουν τα όρια ηλικίας στα 67 έτη.
▶ Αυξάνουν την εισφορά υγείας στο 6% από 4%. 
▶ Παγώνουν την κρατική χρηματοδότηση των ταμείων και του ΟΑΕΕ στα σημερινά εξευτελιστι-
κά επίπεδα των 950 περίπου εκατ. ευρώ παρά την τραγική κατάσταση. Το περιβόητο Δημοσιο-
νομικό Συμβούλιο είναι ένα ακόμη εργαλείο που θα οδηγεί σε ακόμα μικρότερη χρηματοδότηση.
▶ Ετοιμάζονται να μετατρέψουν τις συντάξεις σε φιλοδωρήματα, συνδέοντας το ύψος των ει-
σφορών με το εισόδημα, που σήμερα μειώνεται δραματικά.

• Θα εισπράξουν και το τελευταίο ευρώ από τα χρέη σου 
και θα σε φορτώσουν και με καινούρια.

▶ Στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις αυξάνουν το επιτόκιο από το 3% στο 5%.
▶ Επιταχύνουν τις διαδικασίες κατασχέσεων και πλειστηριασμών. 
▶ Μειώνουν παραπέρα το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.250 ευρώ.



Οι δυσκολίες και τα αδιέξοδα 
δεν είναι μονόδρομος!
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Την ώρα που οι αυτοαπασχολούμενοι, η εργατι-
κή τάξη, η αγροτιά και οι οικογένειές τους ζού-
νε έναν καθημερινό εφιάλτη της επιβίωσης, τα 
μονοπώλια συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα ίδια 
προκλητικά προνόμια. Εξακολουθούν να φορο-
απαλλάσσονται μέσα από δεκάδες προκλητικές 
ρυθμίσεις. Από τα 50 δισ. των προβλεπόμενων 
φόρων ετησίως, ούτε 4 δισ. δεν προέρχονται 
από τους μονοπωλιακούς ομίλους.
Έχουν ήδη πάρει θέση για να αρπάξουν το ζεστό 
χρήμα που προβλέπει η δανειακή σύμβαση και 
που θα εξασφαλίσουν τα ματωμένα πλεονάσμα-
τα. Στο όνομα δήθεν των επενδύσεων και των  
θέσεων απασχόλησης,  θα ξεκοκαλίσουν και το 
τελευταίο ευρώ που θα πέσει στο τραπέζι από τη 
δική σου αφαίμαξη. Το έργο είναι χιλιοπαιγμένο
Ταυτόχρονα διευρύνεται η υπεροπλία τους ένα-
ντι μιας μικρής επιχείρησης. Τα μέτρα που περι-
λαμβάνονται στο μνημόνιο, όπως το παραπέρα 
τσάκισμα των μισθών, η διάλυση των εργασια-
κών σχέσεων, η μείωση των εργοδοτικών ασφα-
λιστικών εισφορών, οι ιδιωτικοποιήσεις κ.ο.κ εί-
ναι κομμένα και ραμμένα γι΄αυτούς.

Βγάλε τα συμπεράσματά σου
Όσοι είχατε φύγει από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με 
την ελπίδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κάτι καλό και 
τώρα έχετε δικαιολογημένα απογοητευτεί, μην 
κάνετε το λάθος και ξαναγυρίσετε στα κόμμα-
τα του κατεστημένου. Καταδικάστε τον ΣΥΡΙΖΑ, 
τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, τους ΑΝΕΛ, τα 
κόμματα του ευρωμονόδρομου, των μνημονίων 
που σε οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση 
Μη χαραμίζεις την ψήφο σου στον ΣΥΡΙΖΑ 2, 
τη Λαϊκή Ενότητα. Με τη γνωστή χρεοκοπημένη 
αντιμνημονιακή ρητορεία. Με προτάσεις τους, 
όπως έκανε πριν τις εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ 1, 
στηρίζουν την κυριαρχία των μονοπωλίων και 
σε καταδικάζουν στη θέση που ήδη βρίσκεσαι. 
Γύρισε την πλάτη στη φασιστική δημαγωγία της 
Χρυσή Αυγή. Το κλάμα της για τους Έλληνες 
επιχειρηματίες είναι για τους μεγάλους επιχειρη-

ματίες. Γι΄αυτούς φτιάχνει δουλεμπορικά, κάνει 
Ερωτήσεις στη Βουλή. Είναι στο αντίπαλο στρα-
τόπεδο

Εμπιστέψου τώρα το ΚΚΕ
Αποκάλυψε έγκαιρα το ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που σε οδήγησε στη σημερινή κατά-
σταση όταν όλοι οι άλλοι πανηγύριζαν
Υπεράσπισε τα δικαιώματά σου καταθέτοντας 
προτάσεις νόμου και τροπολογίες στη Βουλή για 
την ανακούφισή σου. Για τη θεώρηση των βιβλι-
αρίων ασθενείας, για τη σύνταξή, για τη διαγρα-
φή τμήματος των χρεών προς τις τράπεζες, για 
τα μνημόνια στο σύνολό τους, Προτάσεις που οι 
άλλοι  απέρριψαν.

Το ΚΚΕ είναι εγγύηση 
Για να υψωθεί ένα ισχυρό τείχος απέναντι στα 
μνημόνια και τα νέα μέτρα που τσακίζουν το ει-
σόδημα σου και σε οδηγούν στο κλείσιμο.
Για να δυναμώσει η λαϊκή πάλη, να αποκτήσει 
αντοχή, προοπτική, στοχεύοντας τον πραγμα-
τικό ένοχο. Για να δυναμώσει η αμφισβήτηση 
γι΄αυτόν το δρόμο ανάπτυξης. Για να  διαμορ-
φωθούν προϋποθέσεις για ριζικές αλλαγές υπέρ 
του λαού.
Η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ στοχεύει στην κα-
τάργηση της οικονομικής και πολιτικής κυριαρχί-
ας των μονοπωλίων. Η εργατική - λαϊκή εξουσία, 
κοινωνικοποιεί τα μέσα παραγωγής, επιβάλλει 
κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, αλλάζει το 
κριτήριο της παραγωγής με στόχο την κάλυψη 
των λαϊκών αναγκών. Γι΄αυτό μπορεί να απε-
λευθερώσει τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότη-
τες της χώρας, να προσφέρει σταθερή δουλειά 
με δικαιώματα, σε σένα και τα παιδιά σου, την  
ποιότητα ζωής που έχεις ανάγκη χωρίς το βρα-
χνά των χρεών και της αναδουλειάς.


