
Μας υπόσχονταν με την ΚΑΠ, τα ΕΣΠΑ, ότι 
θα γινόμασταν «επιχειρηματίες», θα πουλάγα-
με τα προϊόντα μας στη μεγάλη αγορά των 500 
εκατομμυρίων Ευρωπαίων! Kορόιδευαν!
Το 80% των επιδοτήσεων πηγαίνει στις 
τσέπες του 20% των αγροτών, δηλαδή 
στους μεγάλους,  και μόνο το υπόλοιπο 
20% φτάνει στο 80% των αγροτών. 

Στη νέα ΚΑΠ κυριαρχεί η αποδέσμευση της 
επιδότησης από την παραγωγή. Η «πράσινη 
επιδότηση»  ενισχύει  τους  μεγαλοϊδιοκτήτες 
γης,  που  έχουν  τη  δυνατότητα  να  αφήνουν 
ακαλλιέργητη την παραγωγική γη για να πάρουν 
αυξημένη κατά 30% την άμεση επιδότηση.

Αγρότες, αγρότισσες, κτηνοτρόφοι,

Τώρα, με την ψήφο μας στις Ευρωεκλογές, στις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλο-
γές δίνουμε συνέχεια στους αγώνες μας, υψώνουμε τη φωνή μας, όπως αποφασιστι-
κά κάναμε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις και στα μπλόκα σ’ όλη τη χώρα.

 Να μην επιτρέψουμε να περάσει ο εκ-
φοβισμός που καλλιεργούν οι ΝΔ – ΠΑ-
ΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει γίνει ένα νέο ΠΑΣΟΚ, 
άλλα  κόμματα  του  ευρωμονόδρομου,  ότι  έξω 
από την ΕΕ θα καταστραφούμε.

 Καταδικάζουμε την πολιτική που μας 
παραδίνει στη ληστεία των τραπεζών, των 
μεγαλεμπόρων και βιομηχάνων, της εφο-
ρίας, στη βία των «αγροτοδικείων», των κατα-
σχέσεων ή και φυλάκισης λόγω χρεών.
Παραμερίζουμε με την ψήφο μας τα κόμ-
ματα του ευρωμονόδρομου, που υπηρε-
τούν τα συμφέροντα και την εξουσία που 
μας οδηγούν στη φτώχεια και την ανεργία. 

όλοι εμείς που δίνουμε σκληρή μάχη  για να επιβιώσουμε
Νέοι αγρότες που σας υποσχέθηκαν ένα εξασφαλισμένο επιχειρηματικό μέλλον και τώρα σας 
έχουν εγκαταλείψει στα νύχια των τραπεζών, της εφορίας και των μεγάλων επιχειρηματιών.

Με την ψήφο μας:
 Απορρίπτουμε την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), την ΕΕ που μας οδηγεί έξω 
από την αγροτική παραγωγή, μετατρέποντας τους αγρότες σε ανέργους, ενώ 
σταθερά ευνοεί τους μεγαλοαγρότες και τα μονοπώλια.

Ψηφίζουμε - Δυναμώνουμε 

το ΚΚΕ παντού!
Γιατί η Δύναμη και η Ελπίδα

είναι του Λαού!



 Σήμερα, γνωρίζουμε καλύτερα ότι για 
να έχει αποτέλεσμα ο αγώνας χρειάζεται 
μεγαλύτερη συσπείρωση,  μαζικότητα,  πα-
νελλαδική δράση, και γενικότερο πολιτικό αγώ-
να, όχι για να εναλλάσσονται οι κυβερνήσεις, 
αλλά για να αλλάξει χέρια η εξουσία.

 Σήμερα, γνωρίζουμε καλύτερα ότι τα 
κόμματα κρίνονται για το φιλολαϊκό προ-
σανατολισμό τους από τις πράξεις και όχι 
από τα λόγια.

 Καμιά εμπιστοσύνη στα πολιτικά πρό-
σωπα που έφυγαν από τη ΝΔ και το ΠΑ-
ΣΟΚ και συγκρότησαν νέα κόμματα, τα 
οποία εμφανίζονται ως δυνάμεις που δήθεν θα 
διαπραγματευτούν πιο δυναμικά και αποτελε-
σματικά με την ΕΕ, που υπόσχονται μια Αγρο-
τική Πολιτική  (επιδοτήσεις) προς όφελος  των 
πολλών και όχι λίγων και μεγάλων αγροτοπα-
ραγωγών.

 Καμιά εμπιστοσύνη στον ΣΥΡΙΖΑ σαν 
ενδεχόμενο μιας πιο ήπιας κυβερνητικής 
πολιτικής. Κρίνετέ τον από τις πράξεις 
του ως αξιωματική αντιπολίτευση, πέρα 
από τα λόγια.
Αλλά και τα λόγια του δεν είναι τυχαία μπερ-
δεμένα, μια έτσι μια αλλιώς, αφού διαφορετι-

κά  εκφράζεται όταν συνομιλεί με τον ΣΕΒ, τα 
επιμελητήρια του κεφαλαίου, και διαφορετικά 
-όταν κι όπου πήγε- στα μπλόκα.

Ψηφίζουμε – δυναμώνουμε

παντού το ΚΚΕ!
 Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που είπε 
και λέει την αλήθεια για την ΕΟΚ, τον 
πρόγονο της ΕΕ, την Ευρωζώνη και την 
ΚΑΠ, στις διάφορες εκδοχές της.
 Θυμηθείτε  ότι,  όταν  οι  κυβερνήσεις,  όλα 
τα  κόμματα, ΕΟΚ  - ΕΕ, σας υπόσχονταν πως 
το μέλλον σας θα ήταν εξασφαλισμένο με τις 
κοινοτικές  επιδοτήσεις  και  τις  καλλιεργητικές 
αναδιαρθρώσεις. ΜΟΝΟ το ΚΚΕ πρόβλεψε 
πως τα μεγάλα ποσά θα πήγαιναν στους 
λίγους και τα μικρότερα στους πολλούς 
τα οποία θα δίνονταν ως δόλωμα εξαπά-
τησης, αφού στο τέλος θα ξαναπήγαιναν στις 
τράπεζες, στους μεγαλεμπόρους και τους βιο-
μήχανους από τους οποίους υποχρεωτικά αγο-
ράζετε τα εφόδια για την παραγωγή.
 Το ΚΚΕ προειδοποίησε ότι η ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ, στην ΕΕ θα έφερνε 
πλήγμα στην εγχώρια αγροτική παραγω-
γή,  θα  έπληττε  την  παραγωγή  διατροφικών 
γεωργικών  και  κτηνοτροφικών  προϊόντων  και 
αυτό το αποτέλεσμα θα το πλήρωναν οι λαϊκές 
δυνάμεις.

Το ΚΚΕ με συνέπεια και σταθερότητα πά-
λεψε ενάντια στις αντιλαϊκές συνέπειες 
της ένταξης.  Υπερασπίστηκε  τα  δίκαια  αιτή-
ματα των μικρών και μεσαίων αγροτών για το 
ύψος των τιμών πώλησης, για το μη αποκλει-
σμό μικρών αγροτών από τις  επιδοτήσεις,  για 
να μειωθεί  και όχι  να αυξηθεί  το όριο συντα-
ξιοδότησης, για το δικαίωμα όλων σε δημόσι-
ες  δωρεάν  υπηρεσίες  Υγείας,  φάρμακα  κ.λπ. 
Έδωσε τη μάχη του και στην Ευρωβουλή, στη 
Βουλή, στα Συμβούλια της Περιφέρειας και των 
Δήμων. Καταψήφισε  και  κατήγγειλε  τις  παρά-
νομες  παρακρατήσεις  από  τις  επιδοτήσεις,  τις 
αυξήσεις στους φόρους, τα χαράτσια σε ΕΛΓΑ, 
ΟΓΑ, γεωτρήσεις κ.ά.



Με προτάσεις νόμου το ΚΚΕ απαίτησε:
 Την απαγόρευση των πλειστηριασμών 
χωραφιών και κατοικιών μικρομεσαίων αγρο-
τών συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 
ευρώ, τη διαγραφή του χρέους από τόκους που 
κεφαλαιοποιήθηκαν και ανατοκίστηκαν.
 Το «κούρεμα» κατά 30% των οφειλών των 
φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και των ψα-
ράδων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για δάνεια 
ύψους 200.000 ευρώ.
Φτηνό πετρέλαιο και Ενέργεια για την 
αγροτική δραστηριότητα, αλλά και για θέρ-
μανση.

Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που πρωτο-
στάτησε, για να εκφραστεί η αλληλεγγύη 
στον αγώνα μας από εργαζόμενους των 
πόλεων.

Οι υποψήφιοι της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης» ήταν μαζί μας στα μπλόκα και τις 
κινητοποιήσεις. Όσους περισσότερους εκλέ-
ξουμε στις Περιφέρειες και τους Δήμους, στην 
Ευρωβουλή, τόσους ανιδιοτελείς αγωνιστές θα 
έχουμε που θα μάχονται για το δίκιο μας.

Το  ΚΚΕ παλεύει για αποδέσμευση από 
την ΕΕ, μονομερή διαγραφή του χρέους, 
κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων με λαϊ-
κή εξουσία.  

Αγρότη, αγρότισσα, κτηνοτρόφε, 
Κοροϊδεύουν όσοι υπόσχονται ότι το ρο-
λόι της Ιστορίας μπορεί να γυρίσει πίσω, 
ότι με άλλη κυβέρνηση, με «αντιμνημονιακή» 
συμμαχία  κομμάτων,  με  αντίστοιχες  αλλαγές 
στη  σύνθεση  του  Ευρωκοινοβουλίου  και  στις 
κυβερνήσεις των κρατών - μελών της ΕΕ, μπο-
ρούν να έρθουν οι μέρες που ζήσαμε στο πα-
ρελθόν. 

Είναι ψέμα ότι αυτό μπορεί να γίνει με 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ  ή  συνεργασίας  του  με 
κόμματα όπως οι ΑΝΕΛ, η ΔΗΜΑΡ ή όποιο άλλο 
νέο κόμμα, που  ισχυρίζεται ότι η ΚΑΠ μπορεί 
να  βελτιωθεί  ως  πολιτική  για  τους  αγρότες 
μέσα από μια βελτιωμένη εκδοχή της ΕΕ.

Και πρόσφατα, μέσα κι έξω από τη Βουλή, υπε-
ρασπίστηκε τα αιτήματα της αγροτιάς:
 Όχι στην καθιέρωση λογιστικών βιβλίων στους φτω-
χούς αγρότες με ετήσιο τζίρο έως 40.000 ευρώ, που 
θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
 Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ 
που θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παι-
δί.
 Αφορολόγητο  πετρέλαιο  για  τους  αγρότες.  Άμεση 
μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%.
 Κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα, εφόδια και 
έργα υποδομής.
 Κατάργηση  των  χαρατσιών  σε  σπίτια,  χωράφια, 
ΕΛΓΑ, ΟΓΑ,  γεωτρήσεις  κ.ά.,  όπως  και  στα  νοσοκο-
μεία, στα Κέντρα Υγείας, στον ΕΟΠΥΥ και τα φάρμα-
κα.
 Σφράγιση όλων των βιβλιαρίων του ΟΓΑ για ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις.
 Ενίσχυση της κτηνοτροφίας με επιδότηση ζωοτρο-
φών για τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους, δωρεάν 
νομιμοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεων και της 
ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων, υποδομές για την 
αντιμετώπιση των ζωονόσων.



Είναι ψέμα ότι μπορεί να μπει φραγμός 
στην άνοδο του κόστους παραγωγής, αρ-
κεί ν’ αλλάξει η κυβέρνηση.
 Η ΕΕ όπως και ειδικότερα η Ευρωζώνη 
είναι ενώσεις που έχουν σκοπό να κάνουν 
πιο ανταγωνιστικά τα μονοπώλια, το μεγά-
λο κεφάλαιο, να τα προστατεύσουν στον αντα-
γωνισμό τους με αμερικανικά, κινέζικα, ρώσικα, 
γιαπωνέζικα μονοπώλια.
 Η ΕΕ δεν μπορεί να γίνει καλύτερη, γιατί 
για να γίνουν τα μονοπώλιά της ισχυρότερα στη 
διεθνή καπιταλιστική αγορά, πρέπει να κερδίσει 
περισσότερο  από  τους  εργατοϋπαλλήλους,  να 
ξεζουμίσει  περισσότερο  μικρούς  και  μεσαίους 
αγρότες και αυτοαπασχολούμενους.
Σήμερα πλέον, δεν μπορεί να δίνει ό,τι έδινε στο 
παρελθόν, γιατί άλλαξαν τα πράγματα για τον 
ευρωπαϊκό  καπιταλισμό,  γιατί  στην αρένα  του 
καπιταλιστικού ανταγωνισμού μπήκαν δυναμικά 
άλλες αγορές, όπως της Κίνας, της Ινδίας κ.λπ.

Απομονώνουμε τη ναζιστική Χρυσή Αυγή 
και την εγκληματική δράση της.  Δεν είναι 
αλήθεια ότι ο φασισμός - ναζισμός είναι με το 
μέρος του μικρού παραγωγού και όχι με το κε-
φάλαιο. Είναι ιδεολογικοί απόγονοι των γερμα-
νοτσολιάδων που μάτωσαν το λαό, λεηλάτησαν 
και  έκαψαν  τα  χωριά  μας,  συνεργάζονται  και 
στηρίζουν τους καπιταλιστές.
 
Αγρότες, αγρότισσες,
Κανένα  κόμμα,  καμιά  κυβέρνηση  δεν  μπορεί 

να σταματήσει την πορεία βίαιης καταστροφής 
των πολλών μικρών και μεσαίων αγροτοπαρα-
γωγών. Την τελευταία δεκαετία μειώθηκαν κατά 
25%, στην επόμενη δεκαετία θα μειωθούν πολύ 
περισσότερο.

Εμείς, οι άνθρωποι της γεωργικής και κτηνοτρο-
φικής παραγωγής, δεν έχουμε τίποτα να φοβη-
θούμε  από  τη  Λαϊκή Οικονομία,  την  Εργατική 
- Λαϊκή Εξουσία, για την οποία παλεύει το ΚΚΕ.
Μόνο  μ’  αυτήν  την  εξουσία  θα  απαλλαγούμε 
από το βραχνά του εμπόρου, του βιομήχανου, 
της τράπεζας.
Μόνο  τότε  μπορεί  να  υπάρξουν  κρατική  υπο-
στήριξη από τις φυσικές καταστροφές, υποδο-
μές αύξησης της παραγωγικότητας, κρατική συ-
γκέντρωση του προϊόντος, καλύτερες συνθήκες 
εργασίας για τον αγρότη.
Μόνο τότε μπορεί να υπάρξει αγροτικός παρα-
γωγικός συνεταιρισμός που θα συναλλάσσεται 
με το κρατικό εμπόριο, τις κρατικές σοσιαλιστι-
κές βιομηχανίες, εξασφαλίζοντας πολύ ανώτερο 
επίπεδο ζωής από το σημερινό και το χτεσινό.
Όλα τα άλλα, αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν 
με  τις  Συνεταιριστικές  Ενώσεις  και  σήμερα  με 
τις Ομάδες Παραγωγών, δεν είναι παρά κρίκοι 
στην αλυσίδα, για να περάσουν η αγροτική πα-
ραγωγή και η γη σε λιγότερα χέρια.

Κανένας φόβος λοιπόν για  την πολιτική  του 
ΚΚΕ για μια πραγματικά καλύτερη κοινωνία για 
όλους τους εργαζόμενους.

Αγρότη, αγρότισσα
Το ΚΚΕ σε καλεί να συμπορευτείς μαζί του. 

Με την ψήφο μας στο ΚΚΕ δίνουμε το μήνυμα:

Όχι στα δεσμά της ΕΕ και των μονοπωλίων.
 Μπορούμε, με ΚΚΕ ισχυρό και Λαϊκή Συμμαχία, 

να ανοίξουμε δρόμο για ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον. 
Δικό μας και των παιδιών μας.

ΜΑΡΤΗΣ 2014


