
Το ΚΚΕ είπε την αλήθεια για τις συνέπειες που θα έχει για το λαό η ένταξη 
της χώρας στην ΕΕ και αντιπαλεύει τα µεγάλα συµφέροντα που αυτή υπηρετεί. 
∆ιαθέτει τις δυνάµεις του για τη στήριξη των αγροτικών αγώνων, εναντιώνεται 
στην ποινικοποίησή τους. Μάχεται στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στα Περιφε-
ρειακά και ∆ηµοτικά Συµβούλια για τα συµφέροντα και τις ανάγκες των λαϊκών 
στρωµάτων. Αγωνίζεται για να διαµορφωθεί η συµµαχία ανάµεσα στους βιο-
παλαιστές αγρότες και τους εργαζόµενους, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα για να 
εµποδίσουµε και να βάλουµε τέλος στη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. 

Για να ανοίξει ο δρόµος για τη λαϊκή ευηµερία, σπάζοντας τα δεσµά της 
ΕΕ και των µονοπωλίων, µε το λαό στην εξουσία.

Ήρθε η ώρα να κάνουµε ένα αποφασιστικό βήµα µπροστά

Καταδικάζουµε τους υπεύθυνους, 
την ΕΕ και τις κυβερνήσεις που µε την 
πολιτική τους οδηγούν εµάς και τις 
οικογένειές µας στη φτώχεια και την 
καταστροφή προκειµένου να διασφα-
λίσουν τα κέρδη των µονοπωλίων.

∆ίνουµε απάντηση σε περιφερειάρχες και δηµάρ-
χους που πάνε σταθερά το «γράµµα» της αντιλαϊ-
κής πολιτικής, που δηλώνουν αναρµόδιοι στα αι-
τήµατά µας και εναντιώνονται στις µορφές πάλης 
µας όταν ασκούν πίεση στις κυβερνήσεις, όπως 
είναι τα µπλόκα του αγώνα.

Ψηφίζουµε - 
δυναµώνουµε 
το ΚΚΕ παντού.

Τιµωρούµε τα κόµµατα του κεφαλαί-
ου για τις κάλπικες υποσχέσεις που 
έδιναν περί «χρυσών   κουταλιών», 
«ευηµερίας», «σύγκλισης» και «στα-
θερής ανάπτυξης» και για τα ψέµµατα 
που εξακολουθούν να µας λένε.

Αγρότισσες, αγρότες, κτηνοτρόφοι,

Το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσµα σε όλους όσοι δίνουµε σκληρή µάχη επιβίωσης 
εκτεθειµένοι στις φυσικές καταστροφές, στις αντίξοες συνθήκες παραγωγής, 
έχοντας να αντιµετωπίσουµε τη ληστεία του κόπου µας από εµποροβιοµήχα-
νους, τραπεζίτες και κράτος.

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ



Αγροτοπαραγωγοί, νέοι αγρότες και κτηνοτρόφοι,

Το ΚΚΕ είχε δίκιο για την ΕΟΚ - ΕΕ, την ΟΝΕ και την ΚΑΠ, τις επιδοτήσεις και τις ανα-
διαρθρώσεις, τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), τα οποία σχεδιάστηκαν 
και υλοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις, στο πλαίσιο των συναποφασισµένων από τα 
κράτη, σε επίπεδο ΕΕ, κατευθύνσεων για ενίσχυση του ανταγωνισµού και της κερδο-
φορίας:

Οδήγησαν στο ξεκλήρισµα εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, στην εγκατάλειψη καλλιεργειών 
και στην επιδείνωση της θέσης µας.

Χιλιάδες αγροτοκτηνοτρόφοι καταχρεώθηκαν στις τράπεζες για να ενταχθούν στα ΠΑΑ και 
τελικά, παρά την εξαντλητική εργασία τους,  βρέθηκαν σε δεινή θέση να απειλούνται µε κα-
τασχέσεις στην περιουσία τους. Αυτό ήταν το σίγουρο «επιχειρηµατικό µέλλον» που µας υπό-
σχονταν διαχρονικά οι κυβερνήσεις και η ΕΕ.

Οι ενισχύσεις καταλήγουν στη στήριξη της κερδοφορίας των µονοπωλίων µέσω των χαµη-
λών τιµών συγκέντρωσης των αγροτικών προϊόντων και των υψηλότατων τιµών πώλησης 
των αγροτικών µέσων και εφοδίων. 

Αποδείχτηκε  ότι ο καπιταλιστικός ανταγωνισµός κλείνει εργοστάσια, όπως η «Ελληνική 
Βιοµηχανία Ζάχαρης» (ΕΒΖ) και οδηγεί στη συγκέντρωση - συγκεντροποίηση παραγωγής, 
γης, και εµπορίας στις µεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, που κάνουν κουµάντο στην οι-
κονοµία.

Την ίδια ώρα µένουν ανικανοποίητες οι κοινωνικές ανάγκες για φθηνά - ποιοτικά τρόφιµα 
και πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία. Οι εισαγωγές προϊόντων που θα µπορούσαν να παράγο-
νται στην Ελλάδα είναι ανεξέλεγκτες, διογκώνουν τα εµπορικά και δηµοσιονοµικά ελλείµµατα 
και εποµένως τη φορολογία.

Η προστασία, που δήθεν θα εξασφαλίζαµε µε τα «πιστο-
ποιηµένα» προϊόντα (ΠΟΠ, βιολογικά κλπ.), αφορά απο-
κλειστικά τους εµποροβιοµήχανους, που βελτιώνουν τη 
θέση τους στον παγκόσµιο ανταγωνισµό εξασφαλίζοντας 
ρεκόρ εξαγωγών. Οι δε εργαζόµενοι και τα υπόλοιπα λα-
ϊκά στρώµατα περιµένουν τις προσφορές των σούπερ 
µάρκετ για να αγοράσουν «πιστοποιηµένα» προϊόντα 
όπως η «φέτα» κ.ά.

«Συνεργατικά σχήµατα», «συµβολαιακή γεωργία» και 
«διεπαγγελµατικές», που λανσάρονται από ΕΕ - κυβερ-
νήσεις ως πανάκεια, υπηρετούν τη διασφάλιση της αντα-
γωνιστικότητας και κερδοφορίας των µονοπωλίων µέσω 
της ακόµα µεγαλύτερης συγκέντρωσης της παραγωγής 
και της γης.

Ισχυρό ΚΚΕ σηµαίνει  
γνήσιο ΟΧΙ στην ΚΑΠ, στα 

µνηµόνια, στα αντιλαϊκά µέτρα 
και τις αιτίες τους που είναι η 

ΕΕ, τα µονοπώλια, ο καπιταλι-
σµός. 

Σηµαίνει ΝΑΙ στη λαϊκή 
αντεπίθεση, στο δρόµο της 

ρήξης και της ανατροπής, για 
την κοινωνία όπου ο αγροτο-
παραγωγός δεν θα συνθλίβε-
ται από τα µονοπώλια και το 

κράτος τους.



Αγρότισσες, αγρότες, κτηνοτρόφοι,

Όλες οι κυβερνήσεις κάθονται µε το µέρος των µονοπωλιακών οµίλων στο τραπέζι 
των σαλονιών της ΕΕ.  Για αυτά τα συµφέροντα διαπραγµατεύονται, συναποφασίζουν µε 
τα επιτελεία της ΕΕ και υλοποιούν την  ΚΑΠ. Τίποτα δεν έχουµε να περιµένουµε από τα 
παζάρια και τις συζητήσεις για την αναθεώρησή της.

Όσο τα κλειδιά της οικο-
νοµίας και της εξουσίας 
είναι στα χέρια των µο-

νοπωλίων, δεν µπορεί να 
ασκηθεί φιλολαϊκή κυ-
βερνητική πολιτική, δεν 
µπορεί να σταµατήσει η 

πορεία καταστροφής πολ-
λών µικρών και µεσαίων 

αγροτοπαραγωγών. 

Στις φιέστες των αναπτυξιακών συνεδρίων 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνοµιλητές των 
κυβερνητικών θιάσων ήταν οι γαλαζοπρά-
σινοι βουλευτές, περιφερειάρχες και δή-
µαρχοι. Το ενδιαφέρον τους για την πρωτο-
γενή παραγωγή, ανάπτυξη της υπαίθρου 
µε εξωστρέφεια στοχεύει στην καπιταλι-
στική ανάπτυξη που φέρνει αµύθητα κέρδη 
στους µεσάζοντες και στα µονοπώλια και 
φτώχεια, βάσανα και ανασφάλεια για τις οι-
κογένειές µας.
 
Με ψεύτικες διαχωριστικές γραµµές για 
«πρόοδο - συντήρηση» ο ΣΥΡΙΖΑ και «υπευ-
θυνότητα - λαϊκισµό» η Ν∆, κοκοροµαχούν 
για να κρύψουν τη στρατηγική τους σύ-
γκλιση και τα τρία µνηµόνια που φόρτω-
σαν στις πλάτες του λαού. 

Είναι κάλπικος ο διαχωρισµός σε φιλοευ-
ρωπαϊκές  και ευρωσκεπτικιστικές δυνά-
µεις στην ΕΕ και στην Ελλάδα αφού κρύβει 
τις µεγάλες αντιθέσεις ανάµεσα σε διάφορα 
µονοπώλια και δεν µας αφορά. Ο πραγµατι-
κός διαχωρισµός είναι από τη µια η Ευρώπη 
των λαών και από την άλλη η Ευρώπη των 
µονοπωλίων.

Η φασιστική εγκληµατική Χρυσή Αυγή 
δεν είναι µε το µέρος του µικροµεσαίου 
αγροτοκτηνοτρόφου. Κρύβει ότι οι παρα-
γωγικές δυνατότητες της χώρας καταστρέ-
φονται εξαιτίας της καπιταλιστικής οργάνω-
σης της παραγωγής, αποδέχεται την ΚΑΠ 
και επιδιώκει τη βελτίωση της θέσης του 
ελληνικού κεφαλαίου στην ΕΕ. ∆ηµαγωγικά 
µιλάει για αγώνες του λαού, ενώ δυσφηµεί 
και επιτίθεται στο συνδικαλιστικό κίνηµα 
που παλεύει ενάντια στους εκµεταλλευτές.

Ισχυρό ΚΚΕ µεταφράζεται σε διεκδίκηση 
για να πάρουµε πίσω όσα χάσαµε. Μετα-
φράζεται σε ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, 
απέναντι στις κυβερνήσεις, κόντρα σε δη-
µάρχους και περιφερειάρχες που είναι τα 
«καλά παιδιά» των κυβερνήσεων και της 
ΕΕ. Για να ακουστεί δυνατά η φωνή των 
λαϊκών διεκδικήσεων για έργα, υποδοµές 
στην ύπαιθρο, υπηρεσίες προς όφελος 
των λαϊκών αναγκών.

Ισχυρό ΚΚΕ σηµαίνει ΟΧΙ στους ιµπερια-
λιστικούς σχεδιασµούς των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ, στους οποίους πρωτοστατεί σήµε-
ρα ο ΣΥΡΙΖΑ όπως παλαιότερα η Ν∆ και 
το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν θέλουµε η χώρα µας 
να είναι ορµητήριο επεµβάσεων και πο-
λέµων, να πρωτοστατεί για να µπουν και 
άλλοι λαοί στη δολοφονική µηχανή του 
ΝΑΤΟ όπως έγινε µε τη Συµφωνία των 
Πρεσπών.

Αγρότες και αγρότισσες,
Το ΚΚΕ ποτέ δεν κορόιδεψε για να ψαρέψει κάποιες ψήφους. 



Αγρότισσες, αγρότες, κτηνοτρόφοι,

Η ψήφος στο ΚΚΕ µένει εκεί που δόθηκε, 
επιστρέφει στο λαό και το κίνηµά του, γίνεται 
δική του δύναµη. ∆εν µεταγράφεται σε αντι-
λαϊκές πλειοψηφίες, δεν µπαίνει σε λογικές 
παζαριών.

Με δυνατό ΚΚΕ παντού µπορεί να ανοίξει ο 
δρόµος ανατροπής του σηµερινού αντιλαϊκού 
πολιτικού συσχετισµού ώστε να εµποδίσουµε 
τα χειρότερα, να καταργήσουµε µε το δίκιο των 
εργαζοµένων τη φτώχεια, την ανεργία, το ξε-
κλήρισµα. 

Η οριστική διέξοδος βρίσκεται στην κοινωνι-
κοποίηση των µονοπωλίων, των καπιταλιστικών 
αγροτικών – κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, 
της γης, των κρατικών υποδοµών και του εµπο-
ρίου και στην άµεση ένταξή τους στον κεντρικό 
σχεδιασµό µε κριτήριο την ικανοποίηση του συ-
νόλου των λαϊκών αναγκών µε την αξιοποίηση 
των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Πρόκειται για ένα δρόµο που προϋποθέτει την 
εργατική εξουσία και αντικειµενικά συµφέ-
ρει το σύνολο των µικροϊδιοκτητών αγροτών 
και κτηνοτρόφων. Για αυτό χρειάζεται ισχυρή 
συµµαχία εργατικής τάξης - αγροτοκτηνοτρό-
φων και αυτοαπασχολούµενων ΕΒΕ.

Η εθελοντική ένταξη των µικροϊδιοκτητών αγρο-
τοκτηνοτρόφων σε αυτόν τον ανώτερο τύπο ορ-
γάνωσης της οικονοµίας και κοινωνίας θα γίνεται 

µέσω των παραγωγικών συνεταιρισµών τους, 
που θα διαφέρουν ριζικά από τους σηµερι-
νούς στο πλαίσιο του καπιταλισµού (π.χ. δεν 
θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως όχηµα για τη 
συγκέντρωση της γης, ούτε για αλλαγή της χρή-
σης της προς αποκόµιση κέρδους). 
Έτσι δίνεται λύση στη µικρή και πολυτεµαχι-
σµένη αγροτική µικροϊδιοκτησία που ταυτό-
χρονα απαλλάσσεται από το κεφάλαιο, τρά-
πεζες, βιοµηχάνους, µεγαλεµπόρους, από 
φόρους, εξασφαλίζοντας τιµές και διάθεση 
της παραγωγής, προστασία από φυσικές κα-
ταστροφές και όχι ξεκλήρισµα και δυστυχία, 
σύγχρονες συνθήκες ζωής και εργασίας µε 
ελεύθερο χρόνο. Παράλληλα, παρέχονται όλες 
οι δυνατότητες να αποκτήσουν τα χωριά µορφω-
τική - πολιτιστική ζωντάνια, σύγχρονες κρατικές 
υποδοµές Παιδείας, Υγείας, Πολιτισµού και Φυσι-
κής Αγωγής.

ΤΩΡΑ ΨΗΦΙΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ∆ΥΝΑΜΗ, 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!

ΚΚΕ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
& ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ!
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ!

ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ

Μάρτης 2019


