
Εργατοϋπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι, αγρότες, συνταξιούχοι, νέοι και 
γυναίκες των λαϊκών οικογενειών,

Το ΚΚΕ καλεί το λαό να αξιοποιήσει το δημοψήφισμα ως ευκαιρία, για να δυναμώσει 
η αμφισβήτηση στην ΕΕ, να δυναμώσει η πάλη για τη μοναδική ρεαλιστική διέξοδο από τη 
σημερινή βαρβαρότητα, που έχει μόνο ένα περιεχόμενο: ΡΗΞΗ – ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΕ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ, 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ - ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. 

Ο λαός με τη δράση και την επιλογή του να απαντήσει στην κοροϊδία του κάλπικου 
ερωτήματος, που θέτει η κυβέρνηση και να απορρίψει τόσο την πρόταση των ΕΕ - ΔΝΤ - ΕΚΤ 
όσο και την πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Και οι δύο προτάσεις περιέχουν βάρβαρα 
αντιλαϊκά μέτρα, που θα έρθουν να προστεθούν στα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους 
των προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο υπηρετούν τα συμφέροντα του 
κεφαλαίου και τα καπιταλιστικά κέρδη. 

Το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα θα μεταφραστεί από την ελληνική κυβέρνηση ως έγκριση της 
δικής της αντιλαϊκής πρότασης των 47+8 σελίδων. Το ΝΑΙ θα μεταφραστεί ως συγκατάθεση στα 
βάρβαρα μέτρα της τρόικας και «παραμονή στην ΕΕ με κάθε θυσία», όπως λένε η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, 
το ΠΟΤΑΜΙ. Και οι δύο απαντήσεις οδηγούν στο ΝΑΙ στην ΕΕ και την καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Ο λαός να σηκώσει το ανάστημά του και να εκφράσει, με όλα τα μέσα και τους 
τρόπους, στο δημοψήφισμα την αντίθεσή του στην ΕΕ και τα μνημόνια διαρκείας της.

Να μην επιλέξει ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη. 

Να «ακυρώσει» αυτό το δίλημμα, ψηφίζοντας στην κάλπη την πρόταση του ΚΚΕ.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΕ - ΔΝΤ - ΕΚΤ 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ, ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ



Η κυβέρνηση με το δημοψήφισμα θέλει να 
εκβιάσει το λαό:

Ü  Να εγκρίνει τη δική της πρόταση προς την τρόικα, 
η οποία είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος.
Να συναινέσει στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς της. 
Ü Να του «φορτώσει» τις νέες αντιλαϊκές επιλογές 
της, είτε αυτή είναι μια νέα δήθεν  «βελτιωμένη» 
συμφωνία με τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς 
είτε μια έξοδος από το ευρώ που θα κληθεί να 
πληρώσει ο ξανά ο λαός.   

Κοροϊδεύει:  

Ü Όταν επικαλείται το σεβασμό της λαϊκής θέλησης. 
Η θέληση του λαού όλα αυτά τα χρόνια ήταν να 
απαλλαγεί από τα μνημόνια, τους εφαρμοστικούς 
νόμους, ενώ η ίδια με την πρότασή της προς τους 
τρεις θεσμούς τα διατηρεί και τα ενισχύει. 
Ü Όταν μιλάει για λαϊκή κυριαρχία, τη στιγμή που 
τα κλειδιά της οικονομίας τα κρατά στα χέρια της η 
άρχουσα τάξη, την οποία στηρίζει με την πολιτική 
της η κυβέρνηση.
Ü Όταν ισχυρίζεται ότι, εντός της ΕΕ και της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης, υπάρχει λύση προς 
όφελος του λαού, ότι μπορεί αυτή η λυκοσυμμαχία 
να αλλάξει.

Η κυβερνητική πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι 
έκθετη, γιατί απέρριψε την πρόταση του ΚΚΕ - 
και ούτε καν την έθεσε σε ψηφοφορία στη βουλή 
- να τεθούν στην κρίση του ελληνικού λαού τα 
εξής ζητήματα: 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ OΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, αλλά και η ΝΔ, όπως 
και τα άλλα αστικά κόμματα,  παρουσιάζουν τα 
διλήμματα του κεφαλαίου και των διαφόρων 
τμημάτων του ως διλήμματα του λαού. Είναι 
ψεύτικα και εκβιαστικά διλήμματα, προσπαθούν να 

εκφοβίσουν, για να μένει πάντα στο απυρόβλητο ο 
καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, ο οποίος, είτε 
με ευρώ είτε με δραχμή, οδηγεί σε κρίση, ανεργία, 
φτώχεια, πλούτο και προνόμια για τους λίγους. 

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ

Ή θα γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, 
με ισχυρό ΚΚΕ, αξιοποιώντας την πείρα του και 
τις ανεκμετάλλευτες δυνάμεις που έχει και τις 
οποίες δεν έχει ακόμη δοκιμάσει. Ή τα επόμενα 
χρόνια θα μετρήσει νέες απογοητεύσεις, νέες 
ήττες και μάλιστα σε μάχες που δεν θα έχει καν 
δοκιμάσει να δώσει. Γιατί είναι άλλο πράγμα 
να χάνεις μια μάχη, επειδή ο συσχετισμός είναι 
ακόμη αρνητικός, επειδή ακόμη ο αντίπαλός 
σου είναι πιο δυνατός και είναι άλλο, τελείως 
διαφορετικό, να χάνεις χωρίς να έχεις δώσει 
ποτέ αυτήν τη μάχη.

Η πρώτη επιλογή ανοίγει δρόμους και 
προοπτικές, δημιουργεί προϋποθέσεις και 
παρακαταθήκες για να αλλάξουμε το συσχετισμό 
σε μια πορεία, να αποσπάσουμε και κάποιες 
επιμέρους κατακτήσεις, η δεύτερη επιλογή είναι 
η πλήρης συνθηκολόγηση με τη βαρβαρότητα, 
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια να ζήσουμε τα 
επόμενα χρόνια πολύ χειρότερα εμείς και τα 
παιδιά μας.

Τόσο η κυβέρνηση, με τις κινήσεις της, 
όσο και τα άλλα κόμματα, με τη στάση τους, 
δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος, κλίμα 
φόβου, όπως δείχνουν οι ουρές στα ΑΤΜ, στα 
σούπερ μάρκετ κλπ., για να περάσουν το δίλημμα 
«συμφωνία ή χρεοκοπία», «ευρώ ή δραχμή», που 
έλεγαν τόσα χρόνια η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και έχει 
μεγάλη ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σήμερα τους δίνει 
τη δυνατότητα να εμφανίζονται δήθεν δικαιωμένοι 
για την καταστροφική για το λαό, πολιτική τους. 

Η κυβέρνηση στόχο έχει να κάμψει τις 
λαϊκές αντιδράσεις, τη συνεχώς ογκούμενη 
αγανάκτηση του ελληνικού λαού από τα βάρβαρα 
αντιλαϊκά μέτρα, που φτάνει μέχρι την ουσιαστική 
αμφισβήτηση των κυβερνητικών επιλογών, της 
ΕΕ, του ΔΝΤ.

Ο ελληνικός λαός πρέπει πιο αποφασιστικά να βροντοφωνάξει:
ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ - ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΤΩΣΑΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ, ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ



Ούτε η πρόταση των ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ, 
ούτε η κυβερνητική πρόταση των 47+8 
συμπληρωματικών σελίδων διορθώνεται γιατί 
είναι γεμάτες βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα. 

Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ωμά και 
προκλητικά το λαό με το παραμύθι της «κοινωνικής 
δικαιοσύνης», ότι δήθεν «τα δικά της μέτρα έχουν 
αναδιανεμητικό χαρακτήρα και μεταφέρουν τα 
βάρη στα υψηλότερα στρώματα», αφού: 
Ü Δεν καταργεί τις προκλητικές φοροαπαλλαγές 
και επιδοτήσεις που έχει. 
Ü Χαρίζει χρέη και πρόστιμα και μάλιστα με 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.
Ü Διευκολύνει το κεφάλαιο να νομιμοποιήσει 
αδήλωτα εισοδήματα.
Ü Δεν καταργεί τους νόμους που τσάκισαν 
μισθούς, συντάξεις, δικαιώματα, για να στηρίξουν 
τα κέρδη του κεφαλαίου.

Το κάλπικο ΟΧΙ που προτείνει η 
κυβέρνηση είναι ένα μεγάλο ΝΑΙ στο 

μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΝΑΙ στην 
κλιμάκωση της επίθεσης σε βάρος του 

λαού!

Τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση, 
όπως κι αυτά των ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ, έρχονται να 
προστεθούν στους περίπου 500 εφαρμοστικούς 
νόμους που παραμένουν σε ισχύ, στη στάση 
πληρωμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση σε 
νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, κοινωνικές υπηρεσίες, 
στον αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό των 
ταμειακών διαθέσιμων ασφαλιστικών ταμείων, 
δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Πίσω από τις πατριωτικές κορόνες του 
ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών κομμάτων 
κρύβεται σήμερα η διαπάλη ανάμεσα στη 
Γερμανία, στο ΔΝΤ, στις ΗΠΑ, σε τμήματα της 
αστικής τάξης, για το μέλλον της Ευρωζώνης και 
τη θέση της καπιταλιστικής Ελλάδας σε αυτήν, 
αλλά και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή 
που οδηγούν το λαό σε νέες περιπέτειες.

Είναι απάτη ο ισχυρισμός της κυβέρνησης 
ότι μπορεί η ΕΕ, αυτό το οικοδόμημα των 
ευρωπαϊκών μονοπωλίων να γίνει φιλολαϊκό. Οι 
αντιπαραθέσεις στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη δεν 
είναι για να γίνει η «ΕΕ των λαών», αλλά για να είναι 
πιο ενιαία και αποτελεσματική η αντιδραστική 
πολιτική της ενάντια στους λαούς. 

Γι’ αυτό η ΕΕ προχωρά στην «ολοκλήρωση της 
ΟΝΕ στην Ευρωζώνη», που σημαίνει: 
- Παραπέρα ενίσχυση του δημοσιονομικού 

συμφώνου, των εποπτικών ελέγχων, των 
αναβαθμισμένων μνημονίων διαρκείας, που 
ισχύουν σε ολόκληρη τη λυκοσυμμαχία της 
ΕΕ και μάλιστα με ειδικές ρήτρες για τα κράτη 
που υπάγονται σε «μηχανισμούς στήριξης», 
όπως είναι η Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση:
Ü Ενισχύει την «οικονομική διακυβέρνηση», με 
ενιαία κριτήρια κι ελέγχους για όλα τα κράτη-
μέλη.

Ü Προχωρά στο ευρωπαϊκό «δημοσιονομικό 
συμβούλιο», το οποίο αυτόματα θα υπαγορεύει 
μέτρα για να τηρηθούν οι αντιλαϊκοί στόχοι 
των κρατικών προϋπολογισμών. Μάλιστα, 
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει καταθέσει 
ήδη στους «θεσμούς» πρόταση για συγκρότηση 
ελληνικού «δημοσιονομικού συμβουλίου», το 
οποίο θα προχωρά σε «αυτόματες οριζόντιες 
μειώσεις» όλων των κρατικών δαπανών 
(συντάξεις, μισθοί, επιδοτήσεις κ.λ.π.), σε 
περιπτώσεις αποκλίσεων από τους αντιλαϊκούς 
στόχους.

Ü Είναι τεράστια η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί 
την ώρα που παζάρευε τις δικές της αντιλαϊκές 
προτάσεις με αυτές των δανειστών, την ίδια 
στιγμή καλούσε σε συλλαλητήρια το λαό για να 
τη στηρίξει, για να εγκλωβίσει όποιον αρχίζει να 
σκέφτεται ριζοσπαστικά, όποιον αγαναχτεί με 
την ΕΕ. Τόσο τα «αντιπολιτευτικά» συλλαλητήρια 
όσο και τα φιλοκυβερνητικά έχουν στόχο να 
υπονομεύσουν το κίνημα, να κάνουν το λαό 
χειροκροτητή της ΕΕ. Τα μεν με το σύνθημα 
«Μένουμε ΕΕ πάση θυσία» και τα άλλα με το 
απατηλό σύνθημα «Να αλλάξουμε την ΕΕ». 



Εργατοϋπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι, 
άνεργοι, αγρότες, συνταξιούχοι, νέοι και γυναίκες 
των λαϊκών οικογενειών,

Όσοι σήμερα καταφέρατε να ξεφύγετε από 
τα δόκανα του «παλιού» δικομματισμού  της ΝΔ 
και του ΠΑΣΟΚ και ακολουθήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ, πι-
στεύοντας ότι κάτι θα γίνει, έχετε τη δυνατότητα να 
αντιτάξετε τη μεγάλη δύναμή σας, που δεν την έχετε 
χρησιμοποιήσει ως τώρα, που τη βάλατε σε δεύτερη 
μοίρα, με την ελπίδα ότι μέσα από τις εκλογές, όπως 
αυτές του Γενάρη, μπορούσε να αλλάξει ριζικά ή 
έστω προς το καλύτερο η ζωή σας. 

Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του ΚΚΕ ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να ανοίξει δρόμο φιλολαϊκό, 
αφού εκφράζει συμφέροντα του κεφαλαίου, ντόπιου 
και ξένου, ανεξάρτητα από την όξυνση των αντιθέσε-
ων μέσα στην Ευρωζώνη.

Καμιά κυβέρνηση εντός των τειχών της ΕΕ, 
των μονοπωλίων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις αντι-
θέσεις, μέσα ή έξω από το ευρώ και με στόχο την κα-
πιταλιστική ανταγωνιστικότητα, χωρίς να πάρει άμεσα 
ή έμμεσα μέτρα υποτίμησης του εργατικού - λαϊκού 
εισοδήματος.

Γι’ αυτό το εργατικό λαϊκό κίνημα οφείλει να 
ανασυνταχθεί, να αντεπιτεθεί για τα δικά του συμφέ-
ροντα, άμεσα και με προοπτική. Με ακλόνητο στυλο-
βάτη το ΚΚΕ μπορούν να συσπειρωθούν πρωτοπό-
ρες εργατικές λαϊκές δυνάμεις, οι νέοι και οι νέες. 

Συσπείρωση με το ΚΚΕ σε όλα τα μέτωπα πά-
λης, με όλες τις μορφές αγώνα, σε κάθε πολιτική ανα-

Τώρα πρέπει να δυναμώσει η λαϊκή αμφισβήτηση για την ΕΕ 
και να συναντηθεί με την αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή 

γραμμή πάλης, που προτείνει το ΚΚΕ

μέτρηση και με οποιαδήποτε εκλογική μορφή της. 
Θέση του ΚΚΕ είναι η ρήξη με το κεφάλαιο, 

την εξουσία του, με την ΕΕ. Και αυτή θα προκύψει 
από τη θέληση και δράση του εργατικού - λαϊκού κι-
νήματος, σε συσπείρωση με το ΚΚΕ.  

Ο δρόμος σύγκρουσης και ρήξης, που περι-
λαμβάνει και την έξοδο από την ΕΕ, είναι φιλεργα-
τικός - φιλολαϊκός όταν στηρίζεται σε άλλα κίνητρα 
παραγωγής, οικονομίας, καθορισμού εσόδων - εξό-
δων, για τις κοινωνικές ανάγκες, δηλαδή όταν στη-
ρίζεται στην κοινωνική ιδιοκτησία και τον κεντρικό 
σχεδιασμό. 

Αυτή είναι η λύση για την ικανοποίηση των 
λαϊκών αναγκών και όχι το Grexit, η καπιταλιστική 
Ελλάδα της δραχμής, που την άρχουσα τάξη θα στη-
ρίζουν άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα και ο λαός θα συ-
νεχίσει να ματώνει.

Το ΚΚΕ συνεχίζει να πρωτοστατεί στην πάλη 
για την υπεράσπιση των εργαζομένων, για μέτρα 
ανακούφισης, για διεκδίκηση των απωλειών από 
την κρίση, για υπεράσπιση του εργατικού - λαϊκού 
εισοδήματος. Κυρίως να κατευθύνεται αυτή η κοι-
νή πάλη των εργατικών και άλλων λαϊκών δυνά-
μεων, η κοινωνική συμμαχία, στη συνολική ρήξη 
και αποδέσμευση από την ΕΕ, την εξουσία του κε-
φαλαίου και των μονοπωλιακών ομίλων, με την 
εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία.
Καλούμε το λαό, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να γυ-
ρίσει την πλάτη του στα κόμματα της ΕΕ, του κεφα-
λαίου, να απομονώσει τη ναζιστική εγκληματική  
Χρυσή Αυγή. 

▶ ΔΕΝ ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
▶ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

▶ ΛΕΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

▶ ΝΑΙ ΣΤΗ ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ
▶ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗ 

ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ME ΤΟ ΛΑΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
28/6/2015


