
Εμείς που είμαστε ανασφάλιστοι και πολλοί από εμάς βρίσκονται στην ανεργία. 
Εμείς που είμαστε αντιμέτωποι με τη φοροεξόντωση, με τη ληστεία των τραπεζών, τον κίνδυ-
νο της κατάσχεσης, του πλειστηριασμού, ακόμα και της φυλάκισης για χρέη. 

Τώρα στις Ευρωεκλογές, τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές 
με την ψήφο μας:

Εμπιστευόμαστε το Κόμμα που είπε την αλήθεια 
για τις συνέπειες που θα έχει για το λαό η ένταξη 
της xώρας στην ΕΕ, για την αιτία της κρίσης και 
του χρέους. 

Ενισχύουμε το ΚΚΕ που αντιπαλεύει την ΕΕ και τα 
μεγάλα συμφέροντα που αυτή υπηρετεί. Που μάχε-
ται στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στα Περιφερεια-
κά και Δημοτικά Συμβούλια για τα συμφέροντα και 
τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων.

 Καταδικάζουμε τους υπευθύνους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 

κυβερνήσεις που με την πολιτική τους οδηγούν εμάς και τις οικο-
γένειές μας στη φτώχεια και την ανεργία προκειμένου να διασφα-
λίσουν τα κέρδη των μονοπωλίων. 

 Τιμωρούμε τα κόμματα του ευρωμονόδρομου για τα μεγάλα ψέ-
ματα που μας είπαν και συνεχίζουν να μας λένε.

 Ψηφίζουμε - δυναμώνουμε το ΚΚΕ παντού!
Δύναμη και ελπίδα είναι του λαού

Ισχυροποιούμε το ΚΚΕ που αγωνίζεται για να 
διαμορφωθεί η συμμαχία ανάμεσα σε εμάς και 
τους εργαζόμενους, τη φτωχή αγροτιά για να 
εμποδίσουμε και να βάλουμε τέλος στη βάρβα-
ρη αντιλαϊκή πολιτική. 

Να ανοίξουμε το δρόμο για τη λαϊκή ευημερία, 
σπάζοντας τα δεσμά της ΕΕ και των μονοπωλί-
ων, με το λαό στην εξουσία.



Αυτοαπασχολούμενοι, βιοτέχνες, 
έμποροι, επαγγελματίες,

Δεν υπάρχει μέτρο που να πήραν σε βάρος μας 
οι κυβερνήσεις που να μην έχει τη σφραγίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Τα οφέλη που μας υποσχέθηκαν από την ΕΕ η 
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΝ (σήμερα ΣΥΡΙΖΑ) και τα άλλα 
κόμματα του ευρωμονόδρομου αποδείχθηκαν ότι 
ήταν μεγάλα ψέματα. Όταν ψήφιζαν τη συνθήκη 
του Μάαστριχτ, την ΟΝΕ και το ΕΥΡΩ, μας έλε-
γαν ότι η ΕΕ: 

 Θα έφερνε την οικονομική σταθερότητα και 
ανάπτυξη, όμως η στρατηγική της ΕΕ ενίσχυσε 
τις φοροαπαλλαγές και τα προνόμια των επιχει-
ρηματικών ομίλων, τροφοδότησε τα κέρδη τους 
και συνέβαλε στη βαθιά οικονομική κρίση και το 
κρατικό χρέος. 

 Θα εξασφάλιζε μεγάλες ευκαιρίες για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά, 
όμως τα μονοπώλια ήταν αυτά που διευκολύν-
θηκαν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά.

 Θα οδηγούσε σε κοινωνική ευημερία και σύ-
γκλιση με τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, 
όμως σήμερα οι αυτοαπασχολούμενοι δυσκολεύ-
ονται να επιβιώσουν, τα μαγαζιά δεν έχουν δου-
λειά.

Με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινοτικές 
ενισχύσεις θα έσωζε και θα έδινε ώθηση στις 
μικροεπιχειρήσεις, όμως αποδείχθηκε πως αυτά 
ήταν «κομμένα και ραμμένα» στα μέτρα του μεγά-
λου κεφαλαίου. 

Μόνο το ΚΚΕ είπε την αλήθεια!
Ήταν το μόνο κόμμα που καταψήφισε το Μάα-
στριχτ, τη θεμελιώδη συνθήκη της ΕΕ και είχε 
προειδοποιήσει ότι οι 4 ελευθερίες που κατοχύ-
ρωνε υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου (ελευθερία 
κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, 
προσώπων) θα στρέφονταν ενάντια στους αυτο-
απασχολούμενους και τους μικρούς ΕΒΕ και ότι 
θα υπονόμευαν τις παραγωγικές δυνατότητες της 
χώρας.
Το ΚΚΕ είχε έγκαιρα επισημάνει ότι η περίφημη 
ΟΝΕ θα επιταχύνει την εξάπλωση των πολυεθνι-
κών ομίλων στην αγορά της χώρας σε βάρος των 
μικροεπιχειρήσεων.

Τα κόμματα του ευρωμονόδρομου συνεχίζουν 
να κοροϊδεύουν. 
Οι ΝΔ - ΠΑΣΟΚ (ΕΛΙΑ) ισχυρίζονται ότι τα μέτρα 
της κυβέρνησης που συναποφασίζουν με την ΕΕ 
μπορεί να είναι δυσάρεστα, αλλά είναι αναγκαία 
για να έρθει η ανάκαμψη της οικονομίας και τότε 
όλοι θα ωφεληθούμε.

Λένε και πάλι ψέματα. Τα βάρβαρα μέτρα και 
μνημόνια δεν είναι προσωρινά. Όλα τα μέτρα 
που πήραν σε βάρος μας τα είχαν αποφασίσει 
στην ΕΕ προτού έρθει η κρίση, προκειμένου να 
προωθήσουν την ενίσχυση των μονοπωλίων. 
Αξιοποιούν την κρίση για να επιταχύνουν τη λήψη 
τους. Αυτό το στόχο υλοποιούν: 

 Η άγρια φορολόγησή μας με ατέλειωτα χα-
ράτσια κάθε είδους, με 26% φορολόγηση από το 
πρώτο ευρώ, με κατάργηση του αφορολόγητου.



 Η «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων, 
που δήθεν θα προσφέρει φτηνότερες υπηρεσίες 
και προϊόντα στον καταναλωτή, στην πράξη συ-
γκεντρώνει υπηρεσίες, εμπόριο και παραγωγή 
στα χέρια των μονοπωλίων.

 Οι φοροαπαλλαγές και τα προνόμια στο με-
γάλο κεφάλαιο, το ξεπούλημα της δημόσιας πε-
ριουσίας, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της Υγείας, 
της Παιδείας, της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Καμιά εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ! Είναι μια ακόμη απάτη ότι αυτός θα κάνει 
καλύτερη διαπραγμάτευση μέσα στην ΕΕ και έτσι 
θα βελτιώσει την κατάστασή μας, ότι η ΕΕ μπορεί 
να γίνει φιλολαϊκή. Έχει αντιγράψει ό,τι χειρότε-
ρο είχε το ΠΑΣΟΚ και έχει δώσει τα διαπιστευτή-
ριά του στους μεγάλους επιχειρηματίες του ΣΕΒ, 
στην ΕΕ, στις ΗΠΑ ότι δεν πρόκειται να θίξει τις 
επιλογές και τις συμφωνίες. Ο τσακωμός του με 
τη ΝΔ αφορά στο ποιος θα είναι στην κυβέρνηση 
και το ποια τμήματα του κεφαλαίου θα ωφελη-
θούν περισσότερο από τη χρεοκοπία του λαού. 

Η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα παλιά και νέα κόμμα-
τα του ευρωμονόδρομου, όπως το «Ποτάμι» 
κρύβουν ότι στην ΕΕ έχουν αποφασίσει ήδη 
μνημόνια διαρκείας και αυστηρή επιτήρηση 
για όλες τις χώρες - μέλη. Ότι όποιο χρώμα και 
αν έχει η επόμενη κυβέρνηση, εφ’ όσον κινείται 
«εντός των τειχών» θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο 
των αντιλαϊκών μέτρων.

Κανένα όφελος δεν μπορεί να φέρει στους αυτο-
απασχολούμενους μόνο η έξοδος από την Ευρω-
ζώνη που προτείνουν διάφοροι, γιατί οι δεσμεύ-
σεις της ΕΕ και ο έλεγχος της οικονομίας από τα 
μονοπώλια θα συνεχίζουν να υπάρχουν. 

Η μόνη λύση προς όφελος του λαού είναι η 
αποδέσμευση από την ΕΕ και η μετατροπή των 
μονοπωλίων σε λαϊκή περιουσία, η μονομερής 
διαγραφή τους χρέους που προτείνει το ΚΚΕ. 
Αυτές τις ριζικές ανατροπές μπορεί να τις επι-

βάλει ο λαός με τη δική του συμμαχία και εξου-
σία. Μόνο έτσι μπορούν να αναπτυχθούν όλες οι 
παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας για την 
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. 

Αυτοαπασχολούμενοι, βιοτέχνες, 
έμποροι, επαγγελματίες,

Απέναντί μας δεν είχαμε μόνο τις κυβερνήσεις, 
αλλά και τους περιφερειάρχες και δημάρχους 
των κομμάτων του ευρωμονόδρομου, τους δή-
θεν ανεξάρτητους και ακομμάτιστους. Όλοι αυτοί: 
 Φόρτωσαν επιπλέον φορολογικά βάρη στα 
μικρομάγαζα, τον εύκολο στόχο, ενώ αποδέχτη-
καν τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης.
 Πρωτοστάτησαν στην  κατάργηση της κυρια-
κάτικης αργίας, στο όνομα της δήθεν ανάπτυξης 
της τοπικής οικονομίας.
 Συνέβαλαν στο διωγμό της βιοτεχνίας, με την 
αλλαγή των χρήσεων γης.  
 Διευκόλυναν την επέκταση των σούπερ μάρ-
κετ και των πολυκαταστημάτων. Ελεύθεροι 
χώροι παραδόθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις 
με πρόσχημα την αξιοποίησή τους. 
 Επέβαλαν χαράτσια στους παιδικούς σταθ-
μούς. Με την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών 
φόρτωσαν νέα βάρη στη λαϊκή οικογένεια. 
Το ίδιο θα κάνουν όποιοι και αν εκλεγούν από αυ-
τούς.

Μόνο οι σύμβουλοι του ΚΚΕ αντιπάλεψαν 
με συνέπεια αυτά μέτρα. 
Μόνο οι υποψήφιοι που στηρίζει το ΚΚΕ διεκδι-
κούν να μειωθούν δραστικά τα δημοτικά τέλη για 
τη λαϊκή κατοικία και τα μικρομάγαζα και να επι-
βαρυνθούν οι τράπεζες, τα πολυκαταστήματα, οι 
μεγάλες επιχειρήσεις. 
Ψηφίζουμε «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» στην Περι-
φέρεια και στο Δήμο για να έχουμε εκλεγμένους 
που νοιάζονται για το αν θα καταφέρουμε να πλη-
ρώσουμε τον ΟΑΕΕ, τη ΔΕΗ, την εφορία, αν θα 
έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σύ-
νταξη. Που θα είναι δίπλα μας και με ανιδιοτέλεια 
θα μάχονται για τα λαϊκά δικαιώματα. 



Ψηφίζουμε - Δυναμώνουμε 

το ΚΚΕ παντού!
Γιατί δύναμη και ελπίδα είναι του Λαού!

Αυτοαπασχολούμενοι, βιοτέχνες, έμποροι, 
επαγγελματίες, όλοι εμείς που δίνουμε μάχη για 
να επιβιώσουμε.
Τώρα, στις Ευρωεκλογές, τις Περιφερειακές 
και Δημοτικές εκλογές, με την ψήφο μας είναι 
ανάγκη να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην 
ΕΕ, στην πολιτική που μας οδηγεί στην ανεργία 
και τη φτώχεια για να αναπτυχθούν οι μεγάλες 
επιχειρήσεις.

 Γι’ αυτό ακόμα και αν δε συμφωνούμε σε όλα με 
το ΚΚΕ τώρα ψηφίζουμε - δυναμώνουμε το ΚΚΕ 
παντού!

Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα την διαβάσουν 
ως αποδοχή ή ανοχή. Την αποχή ως αδιαφορία 
και παραίτηση.

Η ψήφος μας στο ΚΚΕ είναι η μόνη ψήφος που 
δε μεταλλάσσεται. 

Έχει αποδείξει ότι λέει την αλήθεια στο λαό. Ότι 
στέκεται σταθερά απέναντι στην ΕΕ και τα μεγάλα 
συμφέροντα. Δεν τους φοβάται ούτε εξαγοράζε-
ται. Δεν εξαπατά το λαό με δήθεν λύσεις εκεί που 
δεν υπάρχουν για να πάρει υπουργεία.

Έχει μεγάλη σημασία να αναδειχθεί ισχυρό το 
ΚΚΕ στην Ευρωβουλή και τη Βουλή, εκεί που 

έδωσε και δίνει μάχη κατά των μέτρων που 
μας αφανίζουν.  

Κατά των φόρων και των χαρατσιών, για να 
ρυθμιστούν χρέη και οφειλές, να σταματήσουν 
οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις, για να λη-
φθούν μέτρα προστασίας για όσους βρέθηκαν 
στην ανεργία. 

Απομονώνουμε, καταδικάζουμε την εγκλη-
ματική ναζιστική «Χρυσή Αυγή». Κανένας δεν 
πρέπει ξεγελαστεί από τη φασιστική δημαγωγία 
και υποκρισία. Είναι γέννημα του σάπιου καπιτα-
λιστικού συστήματος και αυτό υπηρετούν.    

Αρκετά πληρώσαμε τα ψέματα, τις απάτες, 
τους εκβιασμούς  των κομμάτων που υπερα-
σπίζονται την ΕΕ και τον καπιταλισμό.

Το δικό μας συμφέρον επιβάλλει να είμαστε μαζί 
με τους εργαζόμενους και τα άλλα φτωχά λαϊκά 
στρώματα.

Μόνο με αποδέσμευση από την ΕΕ και κοινωνικο-
ποίηση των μονοπωλίων, με το λαό στην εξουσία 
μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Να έχουμε όλοι 
διασφαλισμένη εργασία, με σύγχρονα εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώματα, με δωρεάν δημόσια 
Υγεία και Παιδεία. 
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