
Ψηφίζουμε ΚΚΕ παντού!
Δύναμη και ελπίδα του λαού!
ΟΧΙ στα δεσμά ΕΕ - Μονοπωλίων

Ό λοι εμείς που υποφέρουμε από την ανεργία, τη φτώχεια, την άγρια φορολογία, τώρα 
στις Ευρωεκλογές, έχουμε συμφέρον να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην αντιλα-

ϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και των κυβερνήσεων. 
Να καταδικάσουμε τα κόμματα που είναι υπέρ της ΕΕ. 

Κανένας δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τις ψεύτικες υποσχέσεις τους. H EE είναι συμμαχία του ευρω-
παϊκού κεφαλαίου, δε βελτιώνεται, όπως λένε, μόνο χειρότερη γίνεται για τους λαούς. Δεν την έφτια-
ξε μόνο η Μέρκελ, αλλά την έφτιαξαν και τη στηρίζουν μαζί οι συντηρητικοί, οι σοσιαλδημοκράτες και 
η ευρωαριστερά, στους οποίους ανήκουν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κ ανένας δεν πρέπει να παγιδευτεί από τα πλαστά διλλήματα και το στημένο τσακωμό της ΝΔ 
και του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε ο ένας είτε ο άλλος βγει πρώτος στις ευρωεκλογές, παρά τις όποιες διαφο-

ρές εμφανίζουν μεταξύ τους, τα αποτελέσματα των μνημονίων θα συνεχίσουν να υπάρχουν: Η μεγάλη 
ανεργία, η περιστασιακή κακοπληρωμένη δουλειά, η φτώχεια και η λιτότητα. Η ΕΕ έχει αποφασίσει για 
όλες τις χώρες να υπάρχει υποχρεωτική εποπτεία, άγρια επιτήρηση και επιθεώρηση με στόχο να δια-
τηρηθεί η αντιλαϊκή πολιτική και όταν υπάρχει ανάκαμψη στην ευρωζώνη και όταν οι χώρες που είναι 
σε μνημόνιο βγουν τυπικά από αυτό. Το Μάαστριχτ, το μνημόνιο των μνημονίων, όπως και οι αποφά-
σεις των συνόδων της ΕΕ κατοχυρώνουν μόνιμη επίθεση του κεφαλαίου, της ΕΕ σε βάρος των λαών. 

Ψηφίζουμε ΚΚΕ
Είναι η μόνη ψήφος που εκφράζει γνήσια και καθαρά τη λαϊκή αντίθεση στην ΕΕ και τις κυβερ-
νήσεις που υλοποίησαν ή ετοιμάζονται να υλοποιήσουν την πολιτική της. 
Το ΚΚΕ παλεύει καθημερινά για να εμποδίσει αντιλαϊκά μέτρα και να αποσπάσει ο λαός μέτρα 
ανακούφισης, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζεται για τη χειραφέτησή του και καλεί στην πάλη για να 
φέρει πιο κοντά την προοπτική, για να πάρει την τύχη του στα δικά του χέρια.  
Το ΚΚΕ δεν αποδέχεται τις δεσμεύσεις της ΕΕ, μάχεται με συνέπεια ενάντια στις αντιδραστικές της 
επιλογές για να εμποδίσει τα μέτρα και τις κατευθύνσεις της.   

Είναι το μόνο κόμμα που παλεύει για αποδέσμευση από την ΕΕ και κοινωνικοποίηση των 
μονοπωλίων, για να ανοίξουμε το δρόμο στη λαϊκή ευημερία, με το λαό στην εξουσία.



Η διαφαινόμενη οικονομική 
σταθεροποίηση και η όποια 

ανάπτυξη, οι τυμπανοκρουσίες 
της κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ 
για έξοδο στις αγορές δε λύνουν 
κανένα πρόβλημα του λαού, πα-
τούν σε συντρίμμια δικαιωμά-
των, ενώ ταυτόχρονα εξαγγέλ-
λονται νέα μέτρα για την επόμε-
νη των εκλογών για συντάξεις 
και εργατικά δικαιώματα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ και το μοντέλο κα-
πιταλιστικής ανάπτυξης που 
προτείνει για την Ελλάδα με τη 
στήριξη των λεγόμενων υγιών 
επιχειρηματιών, με τα πρότυπα 
του Ομπάμα των εκατομμυρίων 
φτωχών στις ΗΠΑ, τα καθημερι-
νά διαπιστευτήρια που δίνει στην 
ΕΕ, δεν αποτελούν φιλολαϊκή 
λύση. 
Δεν είναι σε θέση ούτε να δια-
πραγματευθεί υπέρ των λαϊκών 
συμφερόντων, όπως λέει, αφού 
από τώρα έχει δηλώσει ότι θέ-
λει μια Ελλάδα μέσα στην ΕΕ 
των μονοπωλίων, δηλαδή μια 
Ελλάδα όπου τα μονοπώλια θα 
έχουν το πάνω χέρι σε όλα, στην 
οικονομία και στην κοινωνική 
πολιτική, στις διεθνείς σχέσεις. 
Ομολογεί ότι δε θα πάρει πίσω 
τους αντιλαϊκούς εφαρμοστι-
κούς νόμους, παραπέμποντας 
την κατάργησή τους στην όποια 
μελλοντική καπιταλιστική ανά-
πτυξη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ άδειασε τις αποσκευές 
του από κάποια συνθήματα που 
χρησιμοποιούσε το 2012,  επι-
διώκοντας να γίνει κυβέρνηση. 
Εκφράζει ό,τι χειρότερο από το 
παλιό ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο έργο το 
έχουμε ξαναδεί με τη συμμε-
τοχή ΚΚ σε κυβέρνήσεις: Στην 
Ιταλία της κεντροαριστεράς, στη 
Γαλλία της αριστεράς, των πρά-
σινων και των κομμουνιστών, 
στην Αγγλία των εργατικών και 
συντηρητικών.

Είναι το Κόμμα που αποκάλυ-
ψε ότι η ένταξη στην ΕΕ, η 

συνθήκη του Μάαστριχτ, η ΟΝΕ 
και το Ευρώ θα έφερναν μεγάλα 
δεινά στο λαό και αρνητικές συ-
νέπειες για τη χώρα, όταν όλα τα 
άλλα κόμματα, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, 
ο ΣΥΝ και τα σημερινά στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ που προέρχονται 
από το ΠΑΣΟΚ υπόσχονταν «ευ-
ημερία, σύγκλιση και ασφάλεια».

Είναι το κόμμα που είπε καθαρά 
ότι για το χρέος δεν ευθύνεται 
ο λαός και ότι ο πραγματικός 
στόχος των μνημονίων της ΕΕ 
και των κυβερνήσεων ήταν να 
χρεοκοπήσουν το λαό, να ισοπε-
δώσουν τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων για να ανακάμψουν 
τα κέρδη των επιχειρηματικών 
ομίλων.

Και τώρα είναι το μόνο κόμμα 
που αποκαλύπτει ότι στην ΕΕ, 
κυβερνήσεις και μονοπώλια 
μαζί, έχουν αποφασίσει, μνη-
μόνια διαρκείας για όλους τους 
λαούς και μηχανισμούς μόνι-
μης επιτήρησης και εποπτείας 
για όλες τις χώρες! Ότι η ΝΔ, 
ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ – ΕΛΙΑ, το 
«Ποτάμι» κ.ά, συνειδητά παρα-
πλανούν και πάλι το λαό όταν 
υπόσχονται ότι θα βάλουν τέλος 
στα βάσανά του εντός της ΕΕ. 
Όποια κυβέρνηση κι αν σχηματί-
σουν, όποια διαπραγμάτευση κι 
αν κάνουν, εφόσον αποδέχονται 
τις επιλογές των μονοπωλίων 
και τις δεσμεύσεις που απορρέ-
ουν από τη συμμετοχή στην ΕΕ, 
τότε στον ίδιο δρόμο θα βαδί-
σουν και ίδια καταστροφικά απο-
τελέσματα  θα φέρουν για το λαό.

Ψηφίζουμε ΚΚΕ 
γιατί είπε και λέει την αλήθεια!

Ψηφίζουμε ΚΚΕ 

Γ ιατί είναι το κόμμα που δεν 
εξαγοράζεται από τον πα-

κτωλό χρημάτων που δίνει η 
ΕΕ σε ΜΚΟ, σε άλλους οργανι-
σμούς, για να εξαπατούν τους 
λαούς. 

Ψηφίζουμε ΚΚΕ 
Γιατί είναι αξιόπιστο 
και φερέγγυο 

Ε ίναι η μόνη ψήφος που δεν 
πρόκειται να αλλάξει στρα-

τόπεδο. Στην ευρωβουλή και 
στη βουλή μάχεται αταλάντευτα 
για το δίκιο του λαού. 



Είναι το Κόμμα που αγωνίζεται για να ληφθούν τώρα μέτρα 
προστασίας για τους ανέργους, τις φτωχές οικογένειες, τα 

νέα ζευγάρια. 
Για να σταματήσει η φοροεξόντωση των εργαζομένων, των 
φτωχών αγροτών, των μικροεπαγγελματιών, των εμπόρων που 
υποφέρουν. Για να υπάρξει πραγματική ανακούφιση από τα δά-
νεια των τραπεζών. 
Το ΚΚΕ αγωνίζεται για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. 
Για να μπει φρένο στη συντριβή των ασφαλιστικών δικαιωμά-
των και στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Προβάλλει 
σταθερά τα σύγχρονα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των 
εργαζομένων, των νέων, των γυναικών.

Είναι το κόμμα που καθημε-
ρινά πασχίζει να οργανω-

θεί και να σηκώσει το ανάστη-
μά της η εργατική τάξη και τα 
λαϊκά στρώματα.
Να διαμορφωθεί η μεγάλη 
και ελπιδοφόρα συμμαχία 
των εργατοϋπαλλήλων, των 
αγροτών, των επαγγελματοβι-
οτεχνών και εμπόρων ενάντια 
στις κυβερνήσεις, την εξουσία 
και τα κόμματα που υπηρετούν 

Ψηφίζουμε ΚΚΕ 
γιατί είναι η δική μας φωνή! 



Ψηφίζουμε ΚΚΕ 

Γιατί προτείνει τη 
μόνη λύση που συμ-
φέρει το λαό και 
τους νέους: 

Τ ης αποδέσμευσης από 
την ΕΕ, της μονομερούς 

διαγραφής τους χρέους, της 
κοινωνικοποίησης όλων 
των μεγάλων επιχειρήσε-
ων, της γης, του φυσικού 
και ορυκτού πλούτου με το 
λαό στην εξουσία.

Αυτός είναι ο δρόμος για να 
αξιοποιηθούν όλες οι πα-
ραγωγικές δυνατότητες της 
χώρας και να εξασφαλιστεί η 
λαϊκή ευημερία και τα κυρι-
αρχικά δικαιώματα της χώ-
ρας. 

Είναι ο δρόμος αξιοποίησης 
ισότιμων σχέσεων με άλλες 
χώρες και της κοινής πάλης 
των λαών. Είναι ο δρόμος για 
όλους τους λαούς της Ευρώ-
πης.

τα μονοπώλια, τον καπιταλι-
σμό που γεννά πια μόνο βαρ-
βαρότητα, κρίση, διαφθορά 
και πολέμους. Για να αποκτή-
σει το λαϊκό κίνημα δύναμη να 
αντιπαλεύει, να παρεμποδίζει, 
για να δυναμώσει η εργατική 
λαϊκή αντιπολίτευση στην ΕΕ, 
στην αντιλαϊκή πολιτική των 
κυβερνήσεων και της εξουσί-
ας των μονοπωλίων.  

Ψηφίζουμε ΚΚΕ 
για να γίνει ο λαός ισχυρός



Ψηφίζουμε ΚΚΕ 

Π ου αγωνίζεται για να μη συμμετέχει η χώρα μας 
στις επεμβάσεις και τους πολέμους που εξαπο-

λύουν κατά των λαών η ΕΕ, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. 
Για να αποδεσμευτεί η χώρα μας από όλους τους ιμπε-
ριαλιστικούς οργανισμούς. Για να προστατευτεί ο λαός 
και η χώρα.

Ψηφίζουμε ΚΚΕ 

Γ ια να στείλουμε αισιόδοξο μήνυμα 
αλληλεγγύης σε όλους τους λαούς. 

Μήνυμα κοινής πάλης και καταδίκης της 
ΕΕ που ληστεύει, καταδυναστεύει και σφα-
γιάζει λαούς για τα συμφέροντα του ευρω-
παϊκού κεφαλαίου.

Απομονώνουμε - καταδικάζουμε τη ναζιστική «Χρυσή Αυγή», την εγκληματική της δράση. Τώρα 
έχουν αποδειχθεί οι διασυνδέσεις και η στήριξη που έχει από μεγάλα συμφέροντα και υπηρεσίες και ο 
βρώμικος ρόλος της.

Η αποχή δεν αποτελεί καταδίκη, ούτε βάζει εμπόδια στα αντιλαϊκά μέτρα και τα μνημόνια διαρ-
κείας. Θα την ερμηνεύσουν ως αποδοχή τους, ως ανοχή ή ως αδιαφορία. Δεν συμβάλλει στην αλλαγή 
του κλίματος υπέρ του λαού. 

Καμιά αυταπάτη για τα «νέα» κόμματα που φουσκώνουν οι μηχανισμοί του συστήματος, όπως το «Πο-
τάμι». Σερβίρουν την ίδια και επικίνδυνη για το λαό πολιτική με άλλο περιτύλιγμα!

Αρκετά πλήρωσε ο λαός για τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που στηρίζουν τη συμμετοχή στην ΕΕ 
και τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης.

Όποιος υπόσχεται ότι η ΕΕ αλλάζει με διπλωματικές διαπραγματεύσεις, λέει συνειδητά ψέματα. Απαι-
τείται μαζική λαϊκή κινητοποίηση παρεμπόδισης των αντιλαϊκών μέτρων και δράση για την ανατροπή 
της εξουσίας των μονοπωλίων, για να ανοίξει ο δρόμος για την Ευρώπη του σοσιαλισμού όπου οι λαοί 
θα εξασφαλίσουν την ευημερία τους. 
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Ψηφίζουμε ΚΚΕ παντού!
Δύναμη και ελπίδα του λαού!


