
Το ΚΚΕ απευθύνεται σε σένα, 
που δίνεις καθηµερινά τη µάχη της επιβίωσης στη µικροεπιχείρησή σου, για να ζήσεις την οικογένειά σου, 

πνιγµένος στα χρέη και την ανασφάλεια, αντιµέτωπος µε ένα βουνό από υποχρεώσεις.

Έχεις μια ευκαιρία, στις Ευρωεκλογές, στις περιφερειακές και τοπικές εκλογές, αλλά και τις βουλευτικές, να κάνεις 
τη διαφορά, να στηρίξεις τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ που σταθερά υπερασπίστηκε τις ανάγκες και τα αιτήματά σου 

ενάντια στα συμφέροντα των μονοπωλίων, των κυβερνήσεών τους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η διακρατι-
κή τους Συμμαχία.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε απ’ όπου σταμάτησαν 
οι κυβερνήσεις Ν∆-ΠΑΣΟΚ

• Χαράτσια και φορολογία από το πρώτο ευρώ που γιγάντω-
σαν τα χρέη σου για να πιαστούν τα ματωμένα πλεονάσματα. 
• Ψαλίδι στα δικαιώματά σου, στις συντάξεις, στην πρόσβασή 
σου σε βασικές υπηρεσίες Υγείας, ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης, Παιδείας για τα παιδιά σου. 
• Αναγκαστικές εισπράξεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς 
για χρέη άνω των 500 ευρώ για να στραγγίξουν και το τελευ-
ταίο διαθέσιμο ευρώ. Τώρα, για να σώσουν τις τράπεζες, βά-
ζουν στο στόχαστρο ακόμα και την πρώτη κατοικία της λαϊκής 
οικογένειας. 
• Την ίδια στιγμή δίνει ζεστό χρήμα σε βιομηχάνους και εφο-
πλιστές, μεγαλέμπορους και τραπεζίτες. Κάθε είδους μέτρα δι-
ευκόλυνσης για λογαριασμό τους, για να ανοίξουν νέα πεδία 
κερδοφορίας, με τους αναπτυξιακούς νόμους, την κατάργηση 
της Κυριακάτικης αργίας, την απελευθέρωση ωραρίου, υπηρε-
σιών, επαγγελμάτων. 

▶ Σταθερά αποκαλύπτει την υποκρισία τους. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ αλλά και τα άλλα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, η 
ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ, από τη μία χύνουν κροκοδείλια δάκρυα 
για τη διάσωση των μικροεπαγγελματιών, της δήθεν 
“ραχοκοκκαλιάς της οικονομίας” και από την άλλη, με το 
ΣΕΒ και τα επιτελεία της ΕΕ, διακηρύσσουν ότι η ύπαρξή 
σας είναι διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονο-
μίας.

▶ Αποκάλυψε ότι οι ανάγκες σου είναι σε αντίθε-
ση με τις επιδιώξεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομί-
λων, ξεσκέπασε το μύθο του “ενιαίου επιχειρηματικού 
κόσμου”. Αποκάλυψε ότι στην καπιταλιστική αγορά δεν 
υπάρχει “υγιής” ή “θεμιτός” ανταγωνισμός αλλά η αρχή 
“το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό”.

▶ Αποκάλυψε ότι σε φάση κρίσης και σε φάση ανά-
καμψης, οι νομοθετικές ρυθμίσεις δίνουν χέρι βοηθείας 
στις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Αυτές θέλουν να 
σώσουν από τα χρέη, να τις εκσυγχρονίσουν, να τις περά-
σουν σχετικά ομαλά σε συγχώνευση, εξαγορά κλπ. Από 
σένα, ακόμα και όταν παρουσιάζουν νέες ρυθμίσεις, επι-
διώκουν στην πράξη να πάρουν περισσότερα σε φόρους, 
τόκους, τέλη κλπ. 

▶ Στήριξε τα δίκαια αιτήματά σου στη Bουλή, την 
Ευρωβουλή, στους δήμους και τις περιφέρειες. Υπερα-
σπίστηκε τις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειάς σου για 
Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια, Αθλητισμό, Πολιτισμό που δεν 
μπορούν να μπαίνουν στην “κλίνη του Προκρούστη¨στο 
όνομα του κόστους.

Το ΚΚΕ

Καταδίκασε 

• Την ΕΕ και τις κυβερνήσεις 
των μονοπωλίων. 

• Τις δημοτικές και περιφερειακές 
αρχές που υπηρετούν τα 
συμφέροντά τους.

ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΕ
ΤΟ ΚΚΕ

▶

Aυτοαπασχολούμενη, αυτοαπασχολούμενε
Επαγγελματία, βιοτέχνη, μικρέ έμπορε, αυτοκινητιστή



Το ΚΚΕ σου λέει ότι το μέλλον του επαγγελματία ως εργαζόμενου 
πάει χέρι-χέρι με το μέλλον του μισθωτού, 

ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων, του καπιταλιστικού ανταγωνισμού.

Ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει γνήσιο Όχι στα μνημόνια και τις αντιλαϊκές πολιτικές, 
στο μονόδρομο της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας 

των μεγάλων επιχειρήσεων, τον καπιταλισμό. 

Με ισχυρό ΚΚΕ σπάμε τα δεσμά της ΕΕ και των μονοπωλίων, με το λαό στην εξουσία. 

Ο πακτωλός των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προ-
γραμμάτων που διοχετεύονται μέσω του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αλλά και μέσω δήμων και περιφερειών, κα-
τευθύνεται στοχευμένα στην εξυπηρέτηση των αναγκών 
των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων.
Ταυτόχρονα ο οξυμμένος διεθνής ανταγωνισμός και ο 
νέος γύρος επιβράδυνσης της καπιταλιστικής οικονομίας 
φέρνει νέα μέτρα στήριξης των μονοπωλίων.
 
Η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία είναι βουτηγμένη 
σε μια εκρηκτική αύξηση του παγκόσμιου χρέους, το με-
γαλύτερο μέρος του οποίου δεν αφορά τα νοικοκυριά, 
τις μικροεπιχειρήσεις, αλλά πρώτα απ’ όλα τις τράπεζες, 
τις μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή μισθοί, συντάξεις, 
ετήσιο εισόδημα βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, ακόμα 
και στις ΗΠΑ.

Σε αυτές τις συνθήκες, η ασταθής και ασθενική ανά-
καμψη της ελληνικής οικονομίας, η αναθέρμανση της 
οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένους κλάδους, 
το “θαύμα των τουριστικών αφίξεων”, δεν μπορεί να αλ-
λάξει δραστικά τη δική σου κατάσταση, την ανασφάλεια 
για το αύριο. 

Αντίθετα, όπως βιώνεις καθημερινά, συνοδεύεται με 
εξαντλητικές συνθήκες εργασίας για σένα και τη μεγάλη 
πλειοψηφία των μικροεπιχειρηματιών. 

Το εισόδημά σου δεν είναι ικανό να καλύψει τις βασικές 
σου ανάγκες, της οικογένειάς σου, πόσο μάλλον να σε 
οδηγήσει στα προ κρίσης επίπεδα διαβίωσης.

Αξιοποίησε την πείρα σου
Η ΕΕ δεν φτιάχτηκε για να υπερασπίσει τα δικά σου συμφέροντα. 

Οι υποσχέσεις που άκουγες τα προηγούμενα χρόνια αποδείχθηκαν μύθος...
Η μεγάλη αγορά της ΕΟΚ-ΕΕ που Θα αποκτούσες πρόσβαση... Η σιγουριά της αειφόρου ανάπτυξης...

Τα Κοινοτικά κονδύλια που Θα έκαναν την επιχείρησή σου πιο ανταγωνιστική…
Κερδισμένοι βγήκαν τελικά οι μεγάλοι ντόπιοι και ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι οι μικροεπιχειρηματίες. 

Η ΕΕ δεν αλλάζει, ήταν και Θα παραμείνει ένωση των μονοπωλίων 
και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. 



Οι κάλπικες διαχωριστικές γραμμές τους, “πρόοδος-συ-
ντήρηση”, “υπευθυνότητα -λαϊκισμός” δεν κρύβουν ότι 
είναι συνέταιροι στο έγκλημα των μνημονίων και των 
αντιλαϊκών μέτρων που συρρικνώνουν το εισόδημα και 
τα δικαιώματά σου. 

Μαζί ψηφίζουν νόμους στη βουλή για τις μεγάλες επιχει-
ρήσεις. Μαζί απορρίπτουν τις προτάσεις νόμου του ΚΚΕ 
που αφορούν λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα όπως την 
υπεράσπιση της 1ης κατοικίας, την αντιμετώπιση των 
χρεών, την προστασία της μητρότητας κλπ

Οι πολιτικές που εξαγγέλλουν για τη στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της 
καινοτομίας είναι βγαλμένες από τις κατευθύνσεις της ΕΕ 
και ουσιαστικά στοχεύουν στη στήριξη των μεγαλύτερων 
και πιο δυναμικών επιχειρήσεων. Δεν θα δώσουν διέξο-
δο στις χιλιάδες ατομικές, καταχρεωμένες επιχειρήσεις 
όπως η δική σου.

Σου λένε ψέµατα ότι η οικονοµία δεν αντέχει 
ουσιαστικά µέτρα για την ελάφρυνσή σου. 

Την ώρα που εσύ συνεχίζεις να φορολογείσαι από το 1ο 
ευρώ και είσαι αντιμέτωπος καθημερινά με τις κατασχέ-
σεις, που πληρώνεις πανάκριβα για βασικές κοινωνικές 
υπηρεσίες που καρατομήθηκαν από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, οι μεγάλες επιχειρήσεις απολαμβάνουν νέα 
μείωση στη φορολογία της ιλιγγιώδους κερδοφορίας 
τους, οι δε εφοπλιστές φορολογούνται εθελοντικά!

Ισχυρό ΚΚΕ παντού σημαίνει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση

▶ Για να διεκδικήσουμε πραγματικά μέτρα ανακούφισης και να πάρουμε πίσω όσα χάσαμε. 
▶ Για να διεκδικήσουμε υποδομές, μέτρα στήριξης της λαϊκής οικογένειας Γιατί οι ανάγκες μας 

δεν χωρούν στα περιθώρια της καπιταλιστικής κερδοφορίας που όλοι οι άλλοι υπηρετούν. 

Ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει ΟΧΙ στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, 
που  ενισχύει την επιθετικότητα και στρατιωτικοποίησή της. Σχεδιασμοί  στους οποίους 

πρωτοστατεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ όπως παλιότερα η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Ισχυρό ΚΚΕ γιατί δεν θέλουμε η χώρα μας να είναι ορμητήριο επεμβάσεων και πολέμων, 
να πρωτοστατεί να μπουν και άλλοι λαοί στη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ όπως έγινε 

με τη συμφωνία των Πρεσπών.

Αποµόνωσε τη ναζιστική εγκληµατική Χρυσή Αυγή. 
Η αναδιάταξη της εθνικής οικονομίας και η στήριξη της 
εθνικής παραγωγής που προτείνει, δεν αμφισβητεί, ούτε θα 
αναιρέσει την κυριαρχία του μεγάλου κεφαλαίου και τον 
οξυμμένο ανταγωνισμό. Παρά τις δημαγωγικές κορώνες 
υπερασπίζεται στο ακέραιο τις απαιτήσεις των μεγαλοβι-
ομηχάνων, των εφοπλιστών και επιδιώκει τη βελτίωση της 
θέσης του ελληνικού κεφαλαίου στην ΕΕ. Εχθρεύεται και συ-
κοφαντεί τους αγώνες, την ανάγκη σου να δυναμώσει η αγω-
νιστική διεκδίκηση και η κοινή πάλη με τους μισθωτούς του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και τη μικρομεσαία αγροτιά. 
 
Υποψήφιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες του κεφαλαί-
ου συμπληρώνουν το παζλ της αντιλαϊκής πολιτικής. 
Η “αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας” που υπόσχονται, 
οργανώνεται και αυτή με γνώμονα τις ανάγκες των μεγά-
λων συμφερόντων,
• με Κοινοτικά κονδύλια και  έργα υποδομής που διευκολύ-
νουν τις μεγάλες επιχειρήσεις.
• με δημοτικά τέλη σε βάρος των επαγγελματιών, των λαϊ-
κών οικογενειών.
• με την ανταποδοτικότητα σε στοιχειώδεις υπηρεσίες.
• με νέες απειλές για πρόστιμα και κατασχέσεις. 

Αντίθετα, οι δηµοτικοί περιφερειακοί σύµβουλοι της 
Λαϊκής Συσπείρωσης υπεράσπισαν τα δικαιώµατά σου. 
Οι κομμουνιστές δήμαρχοι, παρά το ασφυκτικό πλαίσιο 
λειτουργίας των δήμων, περιόρισαν τα δημοτικά τέλη και 
το κόστος υπηρεσιών, απέρριψαν τις κατασχέσεις σε βάρος 
σου.  

Μην πέσεις στην παγίδα της “δίκαιης ανάπτυξης” του ΣΥΡΙΖΑ, 
της “ανάπτυξης με ίσες ευκαιρίες” της ΝΔ. 

Έχουν κοινό στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας
του μεγάλου κεφαλαίου. 



Μη συμβιβάζεσαι, 
με το μοναχικό δρόμο της ατομικής λύσης, 
αποδείχθηκε αναποτελεσματικός. 

Η σκληρή προσωπική εργασία στην οποία οδηγείσαι 
από τις συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις 
καθημερινά, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον οξυμμένο 
ανταγωνισμό, την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων 
στην αγορά. 

Αποτελεσματικός μπορεί να είναι μόνο ο δρόμος της 
συλλογικής οργάνωσης και δράσης, για ριζικές αλλαγές 
προς όφελος της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας.

Το πραγματικό αντίπαλο δέος, 
είναι η κοινή πάλη και Συμμαχία των αυτοαπασχολού-
μενων με τους εργαζόμενους και τους βιοπαλαιστές 
αγρότες ενάντια στον κοινό αντίπαλο, ενάντια στο μαύρο 
μπλοκ  κεφαλαίου-ΕΕ-αστικών κυβερνήσεων. 
▶ Για να ορθωθούν εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική. 
▶ Για να ανοίξει ο δρόμος της λαϊκής αντεπίθεσης και 
ευημερίας.

Κάνε τη σωστή επιλογή με ισχυρό ΚΚΕ 

▶ Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ στέλνει μήνυμα αντεπίθεσης, 
αισιοδοξίας, μαχητικότητας στην Ελλάδα και σ’ όλη την 
Ευρώπη.

▶ Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη που δεν αθροίζεται 
στις αντιλαϊκές επιλογές, μένει στο μετερίζι της λαϊκής δι-
εκδίκησης και προοπτικής.

Το ΚΚΕ απευθύνεται σε σένα ως εργαζόμενο χρήσιμο 
για την κοινωνία. Σου δείχνει τους δύο δρόμους που 
ανοίγονται μπροστά σου:

▶ Ο ένας είναι ο δρόμος της αργής βασανιστικής ή και 
πιο απότομης καταστροφής σου στις συμπληγάδες του 
ανταγωνισμού των εγχώριων και ξένων μονοπωλίων
▶ Ο άλλος είναι η σχεδιασμένη ένταξή σου στη μεγάλη 
κοινωνικοποιημένη παραγωγή, στο κρατικό εμπόριο και 
τις υπηρεσίες.

Η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη 
πραγματική εναλλακτική επιλογή 

Η οργάνωση της οικονομίας και κοινωνίας με κατάργηση 
της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και κοινωνικοποίηση των 
συγκεντρωμένων Μέσων παραγωγής, με κεντρικό σχεδι-
ασμό, μπορεί να στρέψει το κίνητρο της παραγωγής και 
κατανομής στην ικανοποίηση των διευρυνόμενων λαϊ-
κών αναγκών, να κατανείμει και να αξιοποιήσει όλο το 
διαθέσιμο εργατικό δυναμικό.
Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς από αυτή την προοπτική. 
Αντίθετα η εργατική εξουσία είναι η μόνη που μπορεί, 
αποδεσμεύοντας τη χώρα από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, να 
δώσει διέξοδο και στα δικά σου αδιέξοδα. Να σε απαλ-
λάξει οριστικά από το βραχνά της ατομικής έγνοιας και τη 
σκληρή δουλειά χωρίς αντίκρισμα, από τις αλυσίδες των 
χρεών και τη κυριαρχία των μονοπωλίων. Έτσι μπορείς 
και εσύ να εξασφαλίσεις σταθερή δουλειά με ανθρώπι-
να ωράρια και υψηλή ποιότητα ζωής με πρόσβαση σε 
υψηλού επιπέδου κοινωνικές υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας, 
στην πολιτιστική δημιουργία και τον Αθλητισμό.

Αυτοαπασχολούμενε, αυτοαπασχολούμενη,

Διάλεξε το δρόμο της αμφισβήτησης, της αντεπίθεσης, 
της λαϊκής ευημερίας.

Με ισχυρό ΚΚΕ αφήνουμε πίσω τα ψεύτικα διλήμματα.
Κάνουμε την πραγματική διαφορά.


