
Νέες – νέοι, σπουδαστές, 
μαθητές, εργαζόμενοι, άνεργοι
Κρίνουμε με βάση τη ζωή μας! 

Γνωρίζουμε ότι οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι 
τραπεζίτες, δηλαδή οι καπιταλιστές, έχουν εξα-
σφαλίσει μια χλιδάτη ζωή μέχρι και στα δισέγγονά 
τους γιατί αρπάζουν το μόχθο των εργαζομένων. 
Αυτούς υπηρετούν η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι 
κυβερνήσεις του εκμεταλλευτικού συστήματος 
με τους αντιλαϊκούς νόμους, τα βάρβαρα μέτρα 
και μνημόνια. Ισοπεδώνουν τα δικά μας δικαιώ-
ματα για να διασφαλίσουν τα δικά τους κέρδη.

Μας δημιουργούν συνεχώς ζόρια και προσπα-
θούμε να τα βγάλουμε πέρα. 
Μπορούμε μαζί να δημιουργήσουμε κι εμείς ζό-
ρια στην ΕΕ και στην εξουσία των μονοπωλίων! 

- Το ΚΚΕ δε μιλάει κατόπιν εορτής. Από την αρχή 
και έγκαιρα πήγε κόντρα στο ρεύμα και είπε την 
αλήθεια. Πριν 20 ακόμη χρόνια προειδοποίησε 
ότι η ένταξη και η προσαρμογή στην ΕΕ θα έφερ-
νε άγρια μέτρα για το λαό -είναι αυτά που ζούμε 
σήμερα- όταν τα άλλα κόμματα τον παραμύθια-
ζαν ότι «θα τρώει με χρυσά κουτάλια στην ΕΕ». Το 

ΚΚΕ μπήκε μπροστά για να δημιουργηθούν αντι-
στάσεις, να καθυστερήσουν μέτρα.  

- Το ΚΚΕ δεν κάνει κωλοτούμπες για να γίνει αρε-
στό στους οικονομικά ισχυρούς. Σταθερά αποκα-
λύπτει ότι τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών και 
των εργαζομένων είναι αντίθετα. Πάντα υπερα-
σπίζεται και παλεύει για το δίκιο του λαού.
Είμαστε μαζί σου και είσαι ένας από εμάς! Μαζί 
είμαστε πιο δυνατοί!

Το δυνάμωμα του ΚΚΕ είναι μήνυμα αισιοδο-
ξίας, ελπίδας, δυναμική απάντηση στο φόβο 
και τις αυταπάτες! 

Η ψήφος μας στο ΚΚΕ είναι βόλι ενάντια στο γε-
ρασμένο και σάπιο καπιταλιστικό σύστημα που 
γεννά φτώχεια, ανεργία, κρίσεις και πολέμους. 
Είναι ψήφος καταδίκης της ΕΕ, των κυβερνήσε-
ων, των κομμάτων που το υπηρετούν.

Είναι ψήφος υπέρ της ριζικής ανατροπής γιατί 
λύση υπέρ του λαού και της νεολαίας υπάρχει 
και είναι στον αγώνα για την αποδέσμευση από 
την ΕΕ, την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, 
τη μονομερή διαγραφή του χρέους με εργατική - 
λαϊκή εξουσία.



Το εκμεταλλευτικό σύστημα θέλει να είναι οι νέοι 
άνθρωποι του χεριού του, να στηρίζουν τα κόμ-
ματα και τις κυβερνήσεις του. Εάν αυτό δε συμ-
βαίνει τους θέλει στην άκρη, να απέχουν, να μη 
γίνονται εμπόδιο. Η απάθεια, ο μηδενισμός, η 
αδιαφορία συμφέρουν όσους επιδιώκουν να 
ζήσουμε χωρίς δικαιώματα.

Τα κόμματα του ευρωμονόδρομου που με ψέμα-
τα εξαπάτησαν το λαό, συνεχίζουν να κοροϊδεύ-
ουν για να μας κλέψουν την ψήφο.
Λένε ψέματα η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ (ΕΛΙΑ), οι άλ-
λοι που εμφανίζονται ως νέα και άφθαρτα 
κόμματα, όπως το «Ποτάμι», που λένε ότι η 
ΕΕ έσωσε τη χώρα και έξω από αυτή θα απο-
μονωθούμε. 

Η ΕΕ έσωσε τους μεγαλοεπιχειρηματίες και 
τσάκισε τους λαούς της Ευρώπης. 
Γι’ αυτό στην ΕΕ:
 26,7 εκατομμύρια είναι άνεργοι και άνεργες.
 Σχεδόν 120 εκατομμύρια άνθρωποι δοκιμάζο-
νται από τη φτώχεια. 
Σήμερα εντός της ΕΕ το 60% των νέων είναι 
άνεργοι, απομονωμένοι από το δικαίωμα στη 
μόνιμη και σταθερή δουλειά. Εκατομμύρια 
νέοι και νέες σήμερα είναι απομονωμένοι από 
βασικά δικαιώματα: Την ασφάλιση, τη δημόσια 
και δωρεάν Παιδεία, την Υγεία. Είναι απομονω-
μένοι από το δικαίωμά τους στον Αθλητισμό, 
τον Πολιτισμό, τις διακοπές. Κι αυτό γιατί αυτές 
οι υποδομές και οι τομείς ή έχουν εγκαταλει-
φθεί ή έχουν παραδοθεί στην κερδοσκοπία των 
επιχειρηματικών ομίλων. Χιλιάδες νέα ζευγάρια 
δυσκολεύονται να ανοίξουν το δικό τους σπιτικό, 
έστω να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια.

Η ΕΕ δεν προστάτεψε κανένα λαό. Δεν προ-
στάτεψε ούτε τον κυπριακό λαό, ούτε από τη 
χρεοκοπία, ούτε από τις αρνητικές εξελίξεις 
στο Κυπριακό που οδηγούν στη διχοτόμηση. 
Στήριξε όλες τις στρατιωτικές επιθέσεις σε βάρος 
των λαών στα Βαλκάνια, την Αφρική, τη Μέση 
Ανατολή.

Κοροϊδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η ΕΕ θα αλλάξει «από 
τα μέσα», η αντιλαϊκή της πολιτική εφαρμόζεται 
σε όλες τις χώρες της ΕΕ και από όλων των ειδών 
τις κυβερνήσεις, είτε έχουν είτε όχι μνημόνιο, με 
ή χωρίς το ΔΝΤ, με ή χωρίς μεγάλα χρέη και ελ-
λείμματα, γιατί όσο γίνεται φθηνότερη η εργατική 
δύναμη, όσο τσακίζονται τα εργατικά δικαιώματα, 
τόσο θωρακίζεται η κερδοφορία και η ανταγωνι-
στικότητα των μονοπωλίων.

Η ΕΕ μόνο χειρότερη γίνεται. Φιλολαϊκή δε θα 
γίνει ούτε στη «Δευτέρα Παρουσία».

Σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και της νεολαίας βρίσκονται στο στό-
χαστρο. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ από το Γενάρη 
του 2014 έχει επιβληθεί αυστηρή, διαρκής επιτή-
ρηση, έλεγχος δηλαδή σε όλα τα κράτη-μέλη για 
το πόσο γρήγορα υλοποιείται η αντιλαϊκή στρατη-
γική της ΕΕ. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε με «ναι» το αντιλαϊκό οι-
κοδόμημα της ΕΕ από την αρχή, το στηρίζει 
και σήμερα σπέρνοντας αυταπάτες ότι μπορεί 
να γίνει πιο «ανθρώπινη» και «δημοκρατι-
κή». Την ίδια ώρα ΕΕ - ΗΠΑ στηρίζουν στην 
Ουκρανία μία άλλη αντιλαϊκή κυβέρνηση, στην 
οποία συμμετέχουν μέχρι και φασίστες!



Μέσα στην ΕΕ και με την εξουσία στα μονοπώλια 
το έμπειρο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, 
οι δυνατότητές που διαθέτει η χώρα μας είναι 
δεσμευμένα, καταστρέφονται ή αξιοποιούνται σε 
συγκεκριμένους μόνο κλάδους για να κερδίζουν 
οι εκμεταλλευτές. 

Προϋπόθεση για να ζήσει ο λαός και η νεο-
λαία με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της 
επιστήμης, της παραγωγής και της τεχνολο-
γίας είναι να σπάσουμε τα δεσμά ΕΕ - μονο-
πωλίων. 
Μόνο σε αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει φι-
λολαϊκή λύση, μπορεί ο λαός να κάνει κουμά-
ντο στον πλούτο που παράγει και να εξασφα-
λιστεί η ζωή και το μέλλον της νεολαίας.

Είναι προϋπόθεση ώστε η Ελλάδα να μπορεί 
να συνάψει συνεργασίες με άλλα κράτη στην 
Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, στη βάση του 
αμοιβαίου οφέλους. Οι προϋποθέσεις που θα 
οδηγήσουν την Ελλάδα σε συνολική, ριζική αλ-
λαγή θα δημιουργηθούν και σε άλλες χώρες ή 
ομάδα χωρών. Η αφύπνιση και η αλληλεγγύη 
των λαών θα δυναμώνει αυτήν την προοπτική.   

Όσο παραμένει η εξουσία των μονοπωλίων, 
μπορούν να αλλάζουν οι τωρινές συμμαχίες 
των εκμεταλλευτών, να αναζητούνται άλλες 
για τα δικά τους συμφέροντα κόντρα στο λαό. 
Οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί στην ΕΕ είναι 
τέτοιες που ακόμη και τμήματα της αστικής τά-
ξης των κρατών - μελών αναζητούν συμμαχίες 
με άλλους ιμπεριαλιστές. 

Γι’ αυτό είναι απάτη ότι είναι φιλολαϊκή λύση 
η έξοδος απλά από το ευρώ, εντός των τειχών 
της ΕΕ, χωρίς ο λαός να είναι στην εξουσία 
και να πάρει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέ-
ρια του. Όσα προτείνουν δηλαδή το «ΣΧΕΔΙΟ 
Β» και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
θα συνεχίσει να υπάρχει η ρίζα των προβλημά-
των που ζούμε σήμερα, το εκμεταλλευτικό καπι-
ταλιστικό σύστημα, οι αλυσίδες των διακρατικών 
ιμπεριαλιστικών συμμαχιών. Αυτή η ρίζα πρέπει 
να ξεριζωθεί και όχι μόνο κάποια κλαδιά.

Το ΚΚΕ δεν τρέφει αυταπάτες για την ΕΕ, δεν 
έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Ήταν πάντα 
με συνέπεια αντίθετο με τη λυκοσυμμαχία της 
ΕΕ. 

Λύση υπέρ του λαού και της νεολαίας υπάρχει. Το 
ΚΚΕ αγωνίζεται και προτείνει μια νέα οργάνωση 
της παραγωγής και της κοινωνίας όπου τα μονο-
πώλια, ο φυσικός και ορυκτός πλούτος θα κοινω-
νικοποιηθούν και θα λειτουργούν για την ικανο-
ποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της 
νεολαίας και όχι για τους καπιταλιστές. 

Για να δυναμώσει αυτή η προοπτική είναι ανα-
γκαίο να εκφραστεί η αντίθεση της νεολαίας 
στην πολιτική που την καταδικάζει στην ανερ-
γία, στην αμορφωσιά, στην κακοπληρωμένη 
για λίγους μήνες δουλειά, στη φτώχεια. Είναι 
αναγκαίο να ενισχυθεί η δύναμη εκείνη που 
μάχεται αταλάντευτα για τα σύγχρονα δικαιώ-
ματα και για τη μόνη φιλολαϊκή διέξοδο. 



 Δυναμώνουμε το ΚΚΕ για να δυναμώσει η 
φωνή και η αντίσταση του λαού και της νεο-
λαίας. 
 Δυναμώνουμε το ΚΚΕ γιατί τολμά και απο-
καλύπτει τους πραγματικούς ενόχους για 
αυτά που ζούμε. 
 Δυναμώνουμε το ΚΚΕ γιατί είναι  η μόνη 
ψήφος που πιάνει τόπο, ακόμα και αν δε συμ-
φωνεί κάποιος σε όλα με το ΚΚΕ. 

Το 2012 το ΚΚΕ μειώθηκε εκλογικά ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ εκτινάχτηκε σε αξιωματική αντιπολίτευ-
ση. Τι θετικό προέκυψε για το λαό και τη νεολαία; 
Δυνάμωσαν οι αγώνες; Οι διεκδικήσεις; Μπήκε 
φρένο στην κατρακύλα; Το αντίθετο έγινε. Μόνο 
το δυνάμωμα του ΚΚΕ είναι εγγύηση για να δυ-
ναμώσει η ελπίδα.

 Δυναμώνουμε το ΚΚΕ σε κάθε κάλπη, για-
τί ξέρουμε τι θα μας βγει την επόμενη μέρα!  
Η ψήφος στο ΚΚΕ δε μεταλλάσσεται. Δε θα 
σκορπίσει άσκοπα σε δήθεν άφθαρτα και νέα 
πρόσωπα, που υπερασπίζονται το φθαρμένο και 
παλιό σύστημα. Που θολώνουν τα νερά,  κοροϊ-
δεύουν ότι η ψήφος δεν είναι πολιτική, γιατί θέ-
λουν και την ψήφο να αρπάξουν και να την κατα-
θέσουν υπέρ του συστήματος.

 Δυναμώνουμε το ΚΚΕ γιατί είναι εγγύη-
ση. Δε δέχεται να κάτσει στο σβέρκο του λαού 
για μερικές υπουργικές καρέκλες. Δε δέχεται 
να κοροϊδέψει το λαό και τη νεολαία υποσχόμενο  
εύκολες δήθεν λύσεις. Γιατί δε δέχεται να γίνει 
το αγωνιστικό άλλοθι σε καμία κυβέρνηση εντός 
των τειχών της ΕΕ και του καπιταλιστικού συστή-

ματος.  Παλεύει μαζί με το λαό και τη νεολαία για 
να πάρουμε μαζί τη ζωή και το μέλλον στα χέρια 
μας. 

 Δυναμώνουμε το ΚΚΕ γιατί δεν κάνει σκό-
ντο τις σύγχρονες ανάγκες μας για να καλο-
περνάνε μία χούφτα παράσιτα. Η ψήφος στο 
ΚΚΕ είναι ψήφος διεκδίκησης και αγώνα. Το «μι-
κρότερο» κακό είναι πάντα το σκαλοπάτι για τα 
χειρότερα. Στη νεολαία δεν ταιριάζει η υποταγή, 
η μοιρολατρία και οι αυταπάτες. 

 Δυναμώνουμε το ΚΚΕ γιατί είναι εγγύηση 
στον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το σύ-
στημα που τον γεννά, για την απομόνωση της 
ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Για να 
δυναμώσει η Λαϊκή Συμμαχία και να στείλει στα 
λαγούμια τους, τους απογόνους των ταγματα-
σφαλιτών, τους υμνητές του Χίτλερ.

 Ψηφίζουμε τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» στις τοπικές εκλογές για να 
έχουμε ανιδιοτελείς αγωνιστές στα Περιφερειακά 
και Δημοτικά Συμβούλια που νοιάζονται και θα 
μάχονται καθημερινά για τις δικές μας ανάγκες, 
θα αντιπαλεύουν τις αντιλαϊκές επιλογές των 
κυβερνήσεων και της ΕΕ.

 Ψηφίζουμε  το ΚΚΕ γιατί είναι το μόνο κόμ-
μα που δεν προσκυνά την ΕΕ και τους εκμε-
ταλλευτές, αντιπαλεύει τις κυβερνήσεις που 
τους υπηρετούν, όποιο χρώμα και αν έχουν. 
Μάχεται για τα δικαιώματα του λαού και των 
νέων στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στις περι-
φέρειες, τους δήμους, παντού.

Δυναμώνουμε το ΚΚΕ παντού! 

Γιατί δύναμη, ελπίδα είναι του λαού
ΜΑΡΤΗΣ 2014


