
Στις 20 Σεπτέμβρη 
ΨΗΦΙΣΤΕ ΚΚΕ

Τους δοκιμάσατε όλα αυτά τα χρόνια… ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. 
Μάθατε ότι ήταν συγκυριακά και τελικά ψεύτικα όσα σας έταζαν, για «μεγάλη 
ευρωπαϊκή αγορά» και «χρυσά κουτάλια», απάτη τα περί φιλολαϊκών συμφωνιών 
μετά από «σκληρές διαπραγματεύσεις» και «μάχες».  

Όλες οι κυβερνήσεις κάθονταν με το μέρος των μονοπωλιακών ομίλων στο τρα-
πέζι των σαλονιών της ΕΕ, γ’ αυτό σας παρέδωσαν στα νύχια των τραπεζών, των 
μεγαλεμπόρων, των βιομηχάνων. Γι’ αυτά τα συμφέροντα διαπραγματεύονταν και 
συναποφάσιζαν για την ΚΑΠ. Η ΝΔ, που υπόσχεται ότι θα σας σώσει από τη φο-
ροληστεία του 3ου μνημονίου, σας έσερνε στα Αγροτοδικεία. 
Ήταν πλαστός ο διαχωρισμός σε μνημονιακά και αντιμνημονιακά κόμματα. Όλα 
μαζί σας ξεκληρίζουν, σας επιβάλλουν χαράτσια, εμπορευματοποιούν Υγεία, Πρό-
νοια, Ασφάλιση και Παιδεία. 

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εφάρμοσε την αποφασισμένη από τις κυβερνή-
σεις  ΝΔ - ΠΑΣΟΚ φορολόγηση με το 1ο και 2ο μνημόνιο κι όλοι μαζί και το ΠΟΤΑΜΙ 
σας πρόσθεσαν το 3ο που επιταχύνει την ΚΑΠ, αυξάνει τους φόρους, επιδεινώνει 
το Ασφαλιστικό. Για τον ΟΓΑ έχουν δεσμευτεί έως τον τριπλασιασμό των σημε-
ρινών εισφορών, όταν εκατοντάδες χιλιάδες είσαστε ανασφάλιστοι από αδυναμία 
καταβολής τους.
Αποδείχθηκε ότι όταν τα κλειδιά της οικονομίας και εξουσίας είναι στα χέρια των 
μονοπωλίων, δεν μπορεί να ασκηθεί φιλολαϊκή κυβερνητική πολιτική. Γι αυτό το 
ΚΚΕ απορρίπτει τη συμμετοχή σε κυβερνήσεις στο έδαφος  του καπιταλισμού και 
των λυκοσυμμαχιών του, παλεύει για την εργατική - λαϊκή εξουσία, στην οποία θα 
έχει αποφασιστικό ρόλο.

Αγρότισσες, αγρότες, κτηνοτρόφοι, 

Όλοι εσείς που δίνετε μάχη επιβίωσης, νέοι αγρότες που σας υποσχέθη-
καν ένα σίγουρο επιχειρηματικό μέλλον και σας έχουν εγκαταλείψει στο 
έλεος των τραπεζών, της εφορίας και των μεγάλων επιχειρηματιών 



Μην παγιδευτείτε

Ü Από την προεκλογική απάτη των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ για 
φοροελαφρύνσεις στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Έχουν συμφωνήσει 
με τα προαπαιτούμενα του 3ου μνημονίου σε νέες φοροαπαλλαγές στις αγροτικές 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις, στη φοροληστεία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, 
στην επιπλέον  φοροεξόντωση όποιου επιβιώνει με ένα συμπληρωματικό εισόδημα, 
γι’ αυτό εξαγγέλλουν νέο διαχωρισμό από τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

Ü Από υποσχέσεις για ισοδύναμα, αντισταθμιστικά και δήθεν ανακουφι-
στικά μέτρα. Τα αντιλαϊκά μέτρα για τον ΟΓΑ κλπ. αποτελούν δεσμεύσεις των κομ-
μάτων που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο, το οποίο προβλέπει μέχρι τις 15 Δεκέμβρη την 
υλοποίησή τους. Για την αγροτιά τα ισοδύναμα είναι ενταγμένα στο στόχο για «με-
γαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκμετάλλευσης», για την «ανταγωνιστικότητα 
της γεωργίας» από την οποία θα ωφεληθούν οι λίγοι μεγάλοι σε βάρος των περισσό-
τερων μικρομεσαίων αγροτών. 

Ü Από τη Λαϊκή Ενότητα (ΣΥΡΙΖΑ 2) που πήρε τη σκυτάλη της αντιμνημονιακής 
απάτης και συνεχίζει την αντιφατική, αδιέξοδη ρητορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κι-
νείται στις ράγες της ΕΕ, της ΚΑΠ, της οικονομικής κυριαρχίας των μονοπωλίων γι’ 
αυτό η πρότασή της για δραχμή (εθνικό νόμισμα) δεν είναι φιλολαϊκή, εναλλακτική, 
οδηγεί επίσης σε χρεοκοπία την αγροτιά, το λαό. 

Απομονώστε τη φασιστική, 
εγκληματική Χρυσή Αυγή

Που δήθεν νοιάζεται για την ντόπια παραγωγή, ενώ κρύβει ότι οι παραγωγικές 
δυνατότητες της χώρας καταστρέφονται, εξαιτίας της καπιταλιστικής οργάνωσης 
της παραγωγής, της οικονομικής κρίσης, της ΕΕ και της ανισόμετρης θέσης της 
Ελλάδας σε αυτήν. Δεν είναι με το μέρος του μικρομεσαίου αγροτοπαραγωγού. 
Επιδιώκει τη βελτίωση της θέσης του ελληνικού κεφαλαίου στην ΕΕ, την οποία ου-
σιαστικά αποδέχεται, όπως και την ΚΑΠ. Δημαγωγικά μιλάει για αγώνες του λαού, 
ενώ δυσφημεί και επιτίθεται  στο συνδικαλιστικό κίνημα που παλεύει ενάντια στους 
εκμεταλλευτές, αυτούς και μόνο που υπηρετεί η Χρυσή Αυγή.

Το ΚΚΕ σας είχε προειδοποιήσει 

Για την ΕΕ, την ΚΑΠ, την ΟΝΕ, τις επιδοτήσεις, τις αναδιαρθρώσεις, τα προγράμ-
ματα αγροτικής ανάπτυξης, τον ανταγωνισμό για την κερδοφορία των μονοπωλι-



ακών επιχειρηματικών ομίλων που βιώνετε, το ξεκλήρισμα εκατοντάδων χιλιάδων 
φτωχών αγροτών, την εγκατάλειψη καλλιεργειών, την επιδείνωση της θέσης σας, 
το κλείσιμο βιομηχανιών, τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση γης, παραγωγής, 
εμπορίας σε μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, τις αθρόες εισαγωγές προϊόντων 
ενώ θα μπορούσαν να παραχθούν στην Ελλάδα. 

Το ΚΚΕ σας επισημαίνει

Κανένα κόμμα, καμιά κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλιστικού ευρω-
μονόδρομου δεν μπορεί να σταματήσει την πορεία καταστροφής   πολ-
λών μικρών και μεσαίων αγροτοπαραγωγών. Δεν έχουν κάτι νέο να προ-
τείνουν, όλα είναι παλιά και δοκιμασμένα. Στηρίζουν τον αντίπαλό σας 
και σας έφεραν σε αυτήν τη θέση. 

ΔΥΝΑΤΟ ΚΚΕ 
στις 20 Σεπτέμβρη

Μετατρέψτε την όποια πίκρα ή απογοήτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ σε δυναμική πολιτική 
στάση με ψήφο ενίσχυσης του ΚΚΕ, του Κόμματος που στήριξε τους αγώνες και τα 
αιτήματά σας. Μην παγιδευτείτε σε νέα -χωρίς ελπίδα- επιστροφή σε ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, 
ή μετακίνηση σε ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ, άλλα νέα αναχώματα. 

Το ΚΚΕ ποτέ δεν κορόιδεψε 
για να ψαρέψει ψήφους

Λέει γνήσιο ΟΧΙ στην ΚΑΠ, στα μνημόνια, στα αντιλαϊκά μέτρα και αντιπαλεύει την 
αιτία τους που είναι η ΕΕ, τα μονοπώλια, ο καπιταλισμός. 
Λέει ΝΑΙ στη λαϊκή αντεπίθεση, στο δρόμο της Λαϊκής Συμμαχίας, της ρήξης και 
της ανατροπής, για την κοινωνία όπου ο μόχθος του αγροτοπαραγωγού δεν θα 
είναι αποκλειστικά δική του υπόθεση, δεν θα συνθλίβεται από τα μονοπώλια, το 
κράτος τους.  

Λύση υπάρχει 

Το ΚΚΕ παλεύει για τη μόνη λύση.  Το μόνο νέο δρόμο ενάντια στη φτώχεια 
την ανεργία και το ξεκλήρισμα. Είναι ο δρόμος της λαϊκής εξουσίας, για κοινωνι-
κοποίηση των καπιταλιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, της γης, των συγκε-
ντρωμένων μηχανοποιημένων μέσων παραγωγής, των κρατικών υποδομών και 
του εμπορίου, με άμεση ένταξή τους στον κεντρικό σχεδιασμό, για παραγωγή με 



στόχο την ικανοποίηση πρώτα απ΄ όλα των εγχώριων λαϊκών αναγκών, διατροφής 
και υλών βιομηχανίας. Η κοινωνικοποιημένη κρατική αγροτική παραγωγή αξιοποιεί 
όλες τις παραγωγικές δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, 
εδαφοκλιματικά, τεχνογνωσίας, επιστήμης, βιομηχανικής παραγωγής, επεξεργα-
σίας πρώτων υλών, προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των φυσικών 
πόρων. Με αυτές τις οικονομικές προϋποθέσεις, η λαϊκή εξουσία κάνει πράξη την 
αποδέσμευση από ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΔΝΤ προς όφελος του λαού.

Το νέο για σας, είναι η ένταξή σας σε αυτόν τον ανώτερο τύπο οργά-
νωσης της οικονομίας και κοινωνίας μέσω του αγροτικού παραγωγικού 
συνεταιρισμού των μικροϊδιοκτητών αγροτών, που θα μειώνει το κόστος 
παραγωγής, αξιοποιώντας καλύτερα τις παραγωγικές δυνάμεις. Έτσι δί-
νεται λύση στη μικρή και πολυτεμαχισμένη αγροτική μικροϊδιοκτησία. Σας απαλ-
λάσσει μια για πάντα από το κεφάλαιο, τράπεζες, βιομήχανους, μεγαλέμπορους, 
από φόρους, εξασφαλίζοντας τιμές και διάθεση της παραγωγής, προστασία από 
φυσικές καταστροφές και όχι ξεκλήρισμα και δυστυχία. 

Παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουν μορφωτική - πολιτιστική ζωντάνια τα χω-
ριά, σύγχρονες κρατικές υποδομές γενικής Παιδείας, Υγείας, Πολιτισμού και Φυσι-
κής Αγωγής.

Η συσπείρωση με το ΚΚΕ, το δυνατό ΚΚΕ παντού, είναι προϋπόθεση για να ανοίξει 
ο δρόμος ανατροπής του σημερινού αντιλαϊκού πολιτικού συσχετισμού. 
Είναι προϋπόθεση για να εμποδίσουμε τα χειρότερα, να καταργήσουμε, με το δίκιο 
των εργαζομένων, μνημόνια και αντιλαϊκούς νόμους. 

Ο δρόμος της ρήξης με την ΕΕ, το ΔΝΤ, το κεφάλαιο περνά απαραίτητα 
από τη συσπείρωση με το ΚΚΕ και την ενίσχυσή του.
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