
Τ ο παραμύθι της “μεταμνημονιακής εποχής” και της 
“δίκαιης ανάπτυξης” του ΣΥΡΙΖΑ ή της «βιώσιμης 
ανάπτυξης» που προβάλλει η ΝΔ, καταρρίπτεται 

από την ίδια τη ζωή.
Τα προβλήματα, τα βάσανα, η ανασφάλεια είναι εδώ, 
γιατί παραμένουν όλες οι αιτίες που μας έφτασαν ως 
εδώ.
Οι μεταμνημονιακές εκθέσεις της Κομισιόν προδιαγρά-
φουν ήδη την “επόμενη ημέρα για το λαό”, με όποια κυ-
βέρνηση.

Για το λαό, το πραγματικό δίλημμα των εκλογών
είναι ένα: 

ΑΝ ΘΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΕΚΕΙΝΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ, 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΚΕ, 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, 

Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ,
Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ.

 
Τη συντηρητική πολιτική, με όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση, 
ούτε θέλουν ούτε μπορούν να την αντιπαλέψουν κόμμα-
τα που δοκιμάστηκαν από κυβερνητικές θέσεις και σήμε-
ρα βρίσκονται ή αύριο θα βρεθούν στο ρόλο της αντι-
πολίτευσης, ακολουθώντας «δεξιές» πολιτικές, ακόμα και 
με τη μάσκα της «αριστεράς» και της «προόδου». 

m  Το ΚΚΕ αποτελεί την πραγματική, μαχητική, λαϊκή 
αντιπολίτευση. Καταθέτει προτάσεις για την ουσιαστι-
κή ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των 
αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών, των νέων, των 
γυναικών, των συνταξιούχων, των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες.

m  Είναι ο πραγματικός αντίπαλος του σημερινού δρό-
μου των μονοπωλίων,  που υπηρετούν τα άλλα κόμ-
ματα, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές τους.

m Είναι εκείνο που αντιμάχεται τους επικίνδυνους σχε-
διασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ, στους οποίους 
εμπλέκεται η χώρα μας, με τη σύμφωνη γνώμη των 
άλλων κομμάτων.

m Το ΚΚΕ παλεύει όχι μόνο για να πάρουμε πίσω 
όλα όσα χάσαμε, αλλά και για την ικανοποίηση των 
αναγκών, με σύγχρονα δικαιώματα. Παλεύει για την 
οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, όπου ο 
εργαζόμενος θα έχει κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση 
της παραγωγής, στην κατανομή του πλούτου, ώστε 
να ανεβαίνει συνολικά η ποιότητα ζωής για όλους και 
όλες.

Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς
m Ιδιαίτερα σε όσους -με “βαριά καρδιά”- ψήφισαν τα 
κόμματα που τους απογοήτευσαν.

m Σε όλους όσοι νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί, δη-
μοκράτες και δεν κατέθεσαν τις αξίες τους στο σύστημα 
της βαρβαρότητας και τα επιτελεία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, 
όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. 

m Στους νέους και τις νέες, στα “παιδιά της κρίσης”. Ξέ-
ρετε ότι το ΚΚΕ δεν εμφανίζεται μόνο στις εκλογές για να 
“χτυπάει την πλάτη” στους νέους και τις νέες.  
Γνωρίζετε το ΚΚΕ και την ΚΝΕ από τη σχολή, το σχολείο, 
το χώρο δουλειάς, τη γειτονιά. Παλεύουν μαζί σας. Η ψή-
φος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντισυστημική ψήφος για τη 
νεολαία, η μόνη πραγματικά ριζοσπαστική και ανατρε-
πτική.

 Εργατοϋπάλληλοι, αγρότες, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, νέοι και νέες,
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Γυρίστε την πλάτη στα ψεύτικα διλήμματα
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ δεν έχουν διαφορετικά σχέδια. 
Εχουν διάφορες παραλλαγές του ίδιου αντιλαϊκού “σχε-
δίου”. Στα κυβερνητικά τους προγράμματα φιγουράρουν:
 Οι εφαρμοστικοί νόμοι των 3 μνημονίων που ψήφι-
σαν και εφάρμοσαν.
 Τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060.
 Οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, που βαφτίζο-
νται “μεταρρυθμίσεις”.
 Οι επικίνδυνες δεσμεύσεις με τη συμμετοχή της χώ-
ρας σε ΝΑΤΟ – ΕΕ.

Αυτά θα εφαρμόσουν, λέγοντας ότι η διέξοδος για το λαό 
θα έρθει μέσα από την ανάκαμψη της καπιταλιστικής οι-
κονομίας. 

Αυτή η ανάκαμψη απαιτεί: 
Μεγαλύτερη ελαστικοποίηση της εργασίας, δουλειά μέχρι 
τα βαθιά γεράματα, περαιτέρω εμπορευματοποίηση της 
Yγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας, πλειστηριασμούς λαϊ-
κών κατοικιών, σιωπή νεκροταφείου στους χώρους δου-
λειάς, νέα προνόμια, όπως είναι οι δεκάδες φοροαπαλ-
λαγές στους εφοπλιστές, το κεφάλαιο, που μαζί ψήφισαν.

Αυτά συναποφασίζουν στην ΕΕ. Αυτές τις αποφάσεις 
προώθησαν στη χώρα μας όλες οι κυβερνήσεις, ανάμεσά 
τους και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω εκεί πατάει η ΝΔ για να 
διατυπώνει με κυνισμό τις αξιώσεις του κεφαλαίου. 
    
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οριστικά προσχωρήσει στο μπλοκ

της συντήρησης και του “παλιού”
Όχι μόνο δεν «ξεμπέρδεψε με το παλιό», αλλά του έδωσε 
τη δυνατότητα να εμφανίζεται δικαιωμένο, αφού και αυ-
τός κινήθηκε στα αντιλαϊκά χνάρια των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Άλ-
λωστε, είναι αποτέλεσμα της ενιαίας στρατηγικής τους. Ο 
ίδιος ο κ. Τσίπρας δηλώνει ότι μπορεί να υπάρξει συγκυ-
βέρνηση με τη Δεξιά, «εάν το απαιτήσουν οι συνθήκες»...
 

Κανένα “συγχωροχάρτι” σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
Κάποιοι μπορεί να ξαναέδωσαν την ψήφο τους στη ΝΔ 
και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, πιστεύοντας ότι έτσι θα τιμωρή-
σουν τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν έδωσαν άφεση αμαρτιών 
στην αντιλαϊκή πολιτική. Βαθιά μέσα τους γνωρίζουν ότι 
αυτά τα κόμματα δεν αλλάζουν. 
Τα ίδια θα συνεχίσουν να κάνουν σαν «παλιές καραβά-
νες» του συστήματος, αξιοποιώντας το συγχωροχάρτι 
που τους έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τους αντιλαικούς νόμους που 
και αυτός ψήφισε.

Μην σκορπάτε την ψήφο σας 
σε κόμματα “μιας χρήσης”

Αφού παίξουν τον ρόλο του στηρίγματος και της εκτόνω-
σης, σβήνουν ή επιστρέφουν στη μήτρα τους. 
Αυτό έγινε με το Ποτάμι, την Ένωση Κεντρώων, τους 
ΑΝΕΛ. Αυτό γίνεται τώρα με κόμματα, όπως το ακροδε-
ξιό κόμμα της «Ελληνικής Λύσης». 
Όπως και με το ΜΕΡΑ25 του Βαρουφάκη, για να παίξει 
το ρόλο του αναχώματος στο ριζοσπαστισμό, της δήθεν 
“ρεαλιστικής ανατροπής» εντός της ΕΕ και του Ευρώ, που 
δοκιμάστηκε το πρώτο 6μηνο της διακυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ και χρεοκόπησε πανηγυρικά, ενώ σήμερα δηλώ-
νει διαθέσιμος για συνεργασία με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ.
 

Να απομονωθεί η ναζιστική 
εγκληματική Χρυσή Αυγή

Ο ελληνικός λαός και η νεολαία να πετάξουν έξω από 
τη Βουλή και να αποδυναμώσουν ακόμη περισσότερο 
το ναζιστικό δολοφονικό συνονθύλευμα. Κι αυτή η μάχη 
μπορεί να γίνει μόνο με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, που χτυπά 
την αιτία που γεννά το φασισμό.

Σε εκείνους και εκείνες που προτίμησαν να μην πάνε 
να ψηφίσουν, τους καλούμε να το ξανασκεφτούν. Στις 
7 του Ιούλη η αγανάκτησή τους να μην μετατραπεί σε 
μια ακόμα αποχή, αλλά σε ενεργητική συμμετοχή, για 
ισχυρό ΚΚΕ παντού.

Μπορούμε να αλλάξουμε 
τον αρνητικό συσχετισμό!

Ναι, κυριαρχεί αρνητικός συσχετισμός σε Ελλάδα και 
Ευρώπη. Το εργατικό - λαϊκό κίνημα δεν έχει περάσει σε 
φάση αντεπίθεσης. Σε πλατιά τμήματα του λαού κυριαρ-
χούν οι μειωμένες απαιτήσεις, η μοιρολατρία, που ενσω-
ματώνει, οδηγεί σε αποχή από το λαϊκό κίνημα. 

Όμως, σήμερα, ευρύτερα λαϊκά στρώματα, στέκονται 
πολύ πιο θετικά απέναντι στο ΚΚΕ, προβληματίζονται, 
έστω κι αν δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν ένα πιο 
σημαντικό βήμα.

Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι στο χέρι σας! 

Το χρειαζόμαστε όλοι μας, για να πάρουμε δύναμη που 
θα επιστρέφει κάθε μέρα στο λαό. Για να φωτίσουμε επι-
τέλους το δικό μας, το δρόμο του λαού, με την εξουσία 
στα δικά του χέρια. 

Τώρα, όλες και όλοι στη µάχη 
για την ενίσχυση του ΚΚΕ

Αυτή είναι και η µόνη 
κερδισµένη ψήφος! ΙΟΥΝΗΣ 2019


