
Ψηφίζουμε ΚΚΕ στις Ευρωεκλογές
Είναι το κόμμα που δεν προσκυνά, αλλά αντι-
παλεύει τη λυκοσυμμαχία του ευρωπαϊκού κε-
φαλαίου. Καταδικάζουμε τον αντιλαϊκό ρόλο και 
πολιτική της ΕΕ, τα κόμματα  και τις κυβερνήσεις 
που την υπηρετούν. 
Κάνουμε ισχυρό το ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, 
γιατί και εκεί άφοβα αντιπαλεύει την ΕΕ και ξε-
σκεπάζει τα σχέδιά της. 

Σ τις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται είναι αναγκαίο να εκφραστεί η αντίθεση του λαού 
στην πολιτική που τον καταδικάζει να ζει μόνιμα στην ανεργία και στη φτώχεια. Ιδιαίτερα 

σήμερα, σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, πρέπει να ενισχυθεί η δύναμη εκείνη που μάχεται αταλά-
ντευτα για τα δικαιώματά του και τη μόνη φιλολαϊκή διέξοδο. 
Αρκετά πλήρωσε ο λαός τα ψέματα και τις υποσχέσεις των κομμάτων του Ευρωμονό-
δρομου. 
Αρκετά τον μάτωσαν για την κρίση, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, την ένταξη 
και την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ψηφίζουμε τα ψηφοδέλτια της «Λαϊ-
κής Συσπείρωσης» στις τοπικές εκλογές για 
να έχουμε ανιδιοτελείς αγωνιστές στα Περιφερεια-
κά και Δημοτικά συμβούλια που νοιάζονται και θα 
μάχονται καθημερινά για τις δικές μας ανάγκες, θα 
αντιπαλεύουν τις αντιλαϊκές επιλογές των κυβερνή-
σεων και της ΕΕ.

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, άνεργες, άνεργοι, νέες, νέοι, φτωχοί αγρότες, 
επαγγελματοβιοτέχνες, έμποροι, συνταξιούχοι

Στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές 
και δημοτικές εκλογές

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ - ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ

παντού το 



Τώρα έχεις ατράνταχτες αποδείξεις, ότι το 
ΚΚΕ είχε δίκιο που έλεγε ότι η ένταξη της 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι «μεταρ-
ρυθμίσεις» υπέρ της απελευθέρωσης και της 
ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου θα έφερ-
ναν μεγάλα βάσανα στο λαό, και όχι τα άλλα 
κόμματα που υπόσχονταν «ευημερία», «σύ-
γκλιση» και «σταθερή ανάπτυξη».

Το ΚΚΕ είπε την αλήθεια και καταψήφισε 
την αντιδραστική συνθήκη του Μάαστριχτ, 
που αποτελεί τη βάση της ΕΕ και της αντιλαϊ-
κής πολιτικής, όταν όλα τα άλλα κόμματα μαζί 
την ψήφισαν στην βουλή, λέγοντας ψέματα 
στο λαό. 

Η ΕΕ είναι μια διακρατική συμμαχία στην υπη-
ρεσία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, των ευ-
ρωπαϊκών μονοπωλίων, η οποία επεξεργάζε-
ται και διευθύνει την επίθεση κατά των λαϊκών 
δικαιωμάτων. Δεν είναι η Ευρώπη κι ούτε την 
έφτιαξαν οι λαοί

Η ΕΕ είναι συνένοχη και συνυπεύθυνη, 
όπως και τα κόμματα του ευρωμονόδρο-
μου, για τον εφιάλτη που ζει ο λαός, για την 
κρίση, το χρέος, την ανεργία, τη διαφθορά, τα 
κύματα μεταναστών.

Είναι μιλιταριστική και αντιδραστική.

Ταυτόχρονα στο εσωτερικό της υπάρχουν 
οξύτατοι ανταγωνισμοί και αντιθέσεις μετα-
ξύ επιχειρηματικών ομίλων και κρατών, ανι-
σομετρία και ανισότητα, εξελίξεις με βάση τα 
συμφέροντα των πιο ισχυρών.

Είναι ψέμα αυτό που ισχυρίζεται η ΝΔ ότι 
«η ΕΕ έσωσε τη χώρα από την καταστροφή» 
και «όταν θα έρθει η ανάκαμψη της οικονο-
μίας θα αποκατασταθούν οι μεγάλες αδικίες». 

Η ΕΕ πρωτοστάτησε στην επιβολή της 
χρεοκοπίας του λαού με προαποφασισμένα 
μέτρα ισοπέδωσης βασικών δικαιωμάτων, 
προκειμένου να προστατευτούν οι επιχειρη-
ματικοί όμιλοι. Η ανάκαμψη, όταν και εφόσον 
έρθει, θα είναι αναιμική και προσωρινή και 
θα έχει ως προϋπόθεση τα πιο φτηνά εργατι-
κά χέρια και την αύξηση της εκμετάλλευσης. 

Η φοροεξόντωση, η ανεργία και τα αντιλαϊκά 
μέτρα θα συνεχίζουν. Αυτό κάνουν σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ, ανεξάρτητα από το χρώμα της 
κυβέρνησης, το ύψος του ελλείμματος και του 
χρέους!

Είναι κοροϊδία αυτό που ισχυρίζεται ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ότι «η ΕΕ μπορεί να αλλάξει και να γίνει 
υπέρ των λαών» και ότι με «διαπραγμάτευση» 
θα φέρει μια καπιταλιστική ανάπτυξη που θα 
ικανοποιεί και τους μεγάλους επιχειρηματίες 
και τους εργαζόμενους! 

Η ΕΕ όσο θα υπάρχει μόνο χειρότερη και 
πιο επιθετική θα γίνεται.

Η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα του ευ-
ρωμονόδρομου σου κρύβουν ότι με συν-
θήκες και κανονισμούς, που έχουν ήδη 
ψηφιστεί στην ΕΕ έχουν φτιάξει μνημόνια 
διαρκείας για όλους τους λαούς. 

Με το «δημοσιονομικό σύμφωνο» και 
τον κανονισμό «472, της 21ης Μάη 2013» 
η χώρα μας, και χωρίς την τρόικα, όπως και 
όλες οι χώρες της ΕΕ, θα βρίσκεται σε δι-
αρκή και ασφυκτική επιτήρηση και επο-
πτεία. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα ελέγ-
χεται και θα εγκρίνεται από την ΚΟΜΙΣΙΟΝ, 
ενώ υπάρχουν ρήτρες γι’ αυτόματα μέτρα και 
περικοπές!  

Με το «σύμφωνο για το Ευρώ», τη στρα-
τηγική για την  «Ευρώπη 2020» κ.α οι κυ-
βερνήσεις και τα κόμματα της ΕΕ έχουν 
δεσμευτεί ότι θα συνεχίσουν: τη μείωση 
μισθών, την αύξηση των ορίων συνταξιοδό-
τησης, την εξολόθρευση εργασιακών-ασφα-
λιστικών κατακτήσεων γιατί αυτό χρειάζεται 
το ευρωπαϊκό κεφαλαίο, για να νικήσει τους 
ανταγωνιστές του!

Γι’ αυτό το άλλο «μοντέλο πολιτικής» που λέει 
ο ΣΥΡΙΖΑ και ο τσακωμός του με τη ΝΔ για το 
πώς θα γίνει η νέα αναδιάρθρωση του χρέ-
ους δεν αφορά την τύχη και τα συμφέροντα 
του λαού, αλλά ποια τμήματα κεφαλαίου θα 
χάσουν και ποια θα ωφεληθούν περισσότερο.



Κανένα αποτέλεσμα προς όφελος των 
λαϊκών στρωμάτων δεν θα έχει η έξοδος 
από τη ζώνη του ΕΥΡΩ, όπως λένε η κίνηση 
Αλαβάνου και διάφοροι άλλοι, εφόσον θα συ-
νεχίσουν να ισχύουν και  οι δεσμεύσεις από 
την ΕΕ και ο έλεγχος της οικονομίας από  τα 
μονοπώλια και την εξουσία τους.

Η μόνη λύση προς όφελος των εργαζο-
μένων και των λαϊκών στρωμάτων είναι 
η αποδέσμευση από την ΕΕ και μετατρο-
πή των μονοπωλίων σε λαϊκή περιουσία, 

η μονομερής διαγραφή τους χρέους που 
προτείνει το ΚΚΕ. 

Αυτές τις ριζικές ανατροπές μπορεί να τις 
επιβάλει ο λαός με τη δική του, την εργα-
τική – λαϊκή εξουσία. Μόνο έτσι μπορούν 
να αναπτυχθούν όλες οι παραγωγικές δυνα-
τότητες της χώρας μας για την ικανοποίηση 
των λαϊκών αναγκών. Να διασφαλιστούν τα 
κυριαρχικά δικαιώματα. Να αναπτυχθούν 
διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες αμοιβαίου 
οφέλους.  

Ψ ήφισε τα ψηφοδέλτια της «Λα-
ϊκής Συσπείρωσης» σε όλες τις 
περιφέρειες και τους δήμους, για 

να έχεις εκλεγμένους αγωνιστές που θα 
αντιπαλεύουν και θα αντιπολιτεύονται 
την αντιλαϊκή πολιτική και τα μέτρα των 
κυβερνήσεων και της ΕΕ και όχι να τη στη-
ρίζουν και να την υλοποιούν και ύστερα να 
παριστάνουν ότι νοιάζονται για το λαό. 

 Που θα αγωνίζονται για την προστασία 
των ανέργων και  των φτωχών οικογενειών, 
για  τα δικαιώματα των νέων και τις ανάγκες 
των νέων ζευγαριών.  

    Θα πρωτοστατούν, για να απαλλαγούν οι 
εργαζόμενοι, οι φτωχοί επαγγελματοβιοτέ-
χνες, έμποροι και αγρότες από φόρους και 
δάνεια που τους πνίγουν. 

  Θα στηρίζουν την πάλη  για σταθερή εργα-
σία για όλους και όχι  την επέκταση της προ-
σωρινής ελαστικής δουλειάς με μισθούς πεί-
νας, τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. 

   Θα διεκδικούν έργα και υποδομές για 
αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρικά και 
πυροπροστασίας. Θα παλεύουν για την κα-
τάργηση όλων των διοδίων. Δεν θα παραδί-
δουν το νερό, τα δάση, τις παραλίες στην εκ-
μετάλλευση και την καταστροφική δράση του 

κεφαλαίου. Θα διεκδικούν δημόσιες φτηνές 
συγκοινωνίες.
   Θα αγωνίζονται για δημόσια  δωρεάν παι-
δεία που θα μορφώνει τα παιδιά των λαϊκών 
οικογενειών, για δωρεάν σύγχρονες παρο-
χές υγείας, για δωρεάν και ασφαλές φάρμα-
κο. Για να έχουν όλα τα παιδιά θέση σε συγ-
χρόνους παιδικούς σταθμούς με μόνιμους 
παιδαγωγούς και χωρίς τροφεία.

Καμιά εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς 
τους υποψήφιους  που εμφανίζονται «ως 
ανεξάρτητοι», «υπερκομματικοί» ή «ως 
ενωτικοί και εκφραστές όλης της αρι-
στεράς». Κοροϊδεύουν, για να πάρουν 
την ψήφο σου. Πίσω τους είναι κρυμμένα  
κομματικά και επιχειρηματικά συμφέροντα ή 
προσωπικοί υπολογισμοί  και φιλοδοξίες.  



Εργαζόμενη, εργαζόμενε, άνεργη, άνερ-
γε, νέα, νέε, φτωχέ αγρότη, επαγγελμα-
τοβιοτέχνη, έμπορε, συνταξιούχε 

Το ΚΚΕ σου απευθύνει κάλεσμα συσπεί-
ρωσης και συμπόρευσης, ώστε στις Ευ-
ρωεκλογές, στις περιφερειακές και δη-
μοτικές να γίνει ένα βήμα προς τη λαϊκή 
χειραφέτηση.

Μην ανέχεσαι πια να σε φοβίζουν και να σε 
εξαπατούν τα κόμματα της ΕΕ και του συστή-
ματος.

Για να απαλλαγούμε από τα μνημόνια και 
τα βάρβαρα μέτρα βασική προϋπόθεση 
είναι σπάσουμε τα δεσμά της ΕΕ και των 
μονοπωλίων!

Απόρριψε τους εκβιασμούς της ΝΔ, την 
κοροϊδία και τον καιροσκοπισμό του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που αντιγράφει πια σε όλα το ΠΑΣΟΚ 
του 2009 άλλα λέει στο λαό και άλλα στους 
μεγαλοεπιχειρηματίες στα όργανα και τις κυ-
βερνήσεις ΕΕ και ΗΠΑ.
Μην τους επιτρέψεις να σε παγιδεύσουν 
με το κόλπο του άγριου δικομματικού 
καυγά. Ο τσακωμός τους αφορά το ποιος θα 
είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι ο εκλε-
κτός των ισχυρών τμημάτων του κεφαλαί-
ου, της ΕΕ και των ΗΠΑ. Και οι δυο είναι με 
το ευρωμονόδρομο και με το καπιταλιστικό 
δρόμο ανάπτυξης που φέρνει ανεργία, φτώ-
χεια, κρίσεις.

Απομόνωσε και καταδίκασε την ναζιστική 
«Χρυσή Αυγή» που έχει εγκληματική ιδεο-
λογία και δράση η οποία στρέφεται κατά του 
εργατικού και λαϊκού κινήματος και αξιοποι-
είται ποικιλοτρόπως από το σύστημα και ως 
μαστίγιο και ως φόβητρο. 

Ακόμα και αν δεν συμφωνείς σε όλα με το 
ΚΚΕ, έλα μαζί μας.

Ψηφίζουμε - δυναμώνουμε 
το ΚΚΕ παντού

Για να δυναμώσει η λαϊκή αντίθεση, η ερ-
γατική- λαϊκή αντιπολίτευση στην ΕΕ, τις 
κυβερνήσεις που υπηρετούν το βάρβαρο 
και σάπιο σύστημα, για να ανοίξει ο δρό-
μος με το λαό πρωταγωνιστή των εξελί-
ξεων.

«ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΤΟ ΚΚΕ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, 
ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ 
ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚ-
ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ.
ΣΠΑΜΕ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ, 
ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΡΟ-
ΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ»

Από την Διακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ 
για τις Ευρωεκλογές.

ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2014


