
Γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνοµίας,

Σ’ αυτές τις εκλογές λέµε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της φτώχειας και της εξαθλίωσης, των ιµπερια-
λιστικών πολέµων. Η ΕΕ δεν ήταν ποτέ, και ούτε µπορεί να γίνει φιλολαϊκή. Είτε µε αυτή τη σηµερινή 
πολιτική της είτε µε τον εθνικιστικό ευρωσκεπτικισµό, οι λαοί είναι καταδικασµένοι στην ανέχεια. Το 
ΚΚΕ από την πρώτη στιγµή της ίδρυσης της ΕΕ αποκάλυψε τον αντιλαϊκό της χαρακτήρα.

Σ’ αυτές τις εκλογές κάνε τη διαφορά 
ψηφίζοντας ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες

Αποδέσµευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ. Αυτή είναι η λύση υπέρ του λαού

ΣΗΜΕΡΑ από την ΕΕ και όλες τις κυβερνήσεις: Ενισχύονται οι µηχανισµοί καταστολής και 
φακελώµατος, όπως η  Europol, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή - Ακτοφυλακή, η Σένγκεν, 
το ∆ίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (RAN), η Ευρωεισαγγελία, στην 
οποία θα υπάγονται οι εθνικές αστυνοµικές και δικαστικές αρχές. Φακελώνονται ταξιδιώτες και 
παρακολουθούνται ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο όνοµα της καταπολέµησης «της τροµοκρατίας». 
∆υναµώνει ο αντικοµµουνισµός από την ΕΕ και αυξάνονται οι αντιδραστικοί νόµοι.
 

Στις εκλογές για την Τοπική και Περιφερειακή ∆ιοίκηση, 
ψηφίζουµε τους υποψήφιους της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, που στηρίζει το ΚΚΕ.

Λέµε όχι στους υποψήφιους των ΣΥΡΙΖΑ - Ν∆ - ΚΙΝΑΛ, 
στους διάφορους δήθεν ανεξάρτητους. 

Όλοι αυτοί στήριξαν τα αντιλαϊκά µέτρα των κυβερνήσεων της ΕΕ, 
εφάρµοσαν τα µνηµόνια, στέκονται προσοχή µπροστά στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.

Σ’ αυτές τις εκλογές γυρίστε την πλάτη στο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, στη Ν∆, στο ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ που έχουν στη-
ρίξει διαχρονικά τους ΝΑΤΟικούς σχεδιασµούς, 
που στηρίζουν όλους τους αντιδραστικούς νό-
µους και επιλογές της ΕΕ. Που ευθύνονται για την 
επικίνδυνη θέση στην οποία βρίσκεται σήµερα η 
χώρα µας, µε τη δηµιουργία βάσεων και την πα-
ραχώρηση υποδοµών, για να επιτίθεται το ΝΑΤΟ 
εναντίον των λαών. Στον ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε 
την απαράδεκτη και επικίνδυνη για τους λαούς 
Συµφωνία των Πρεσπών.

Σ’ αυτές τις εκλογές τοπικές 
και ευρωπαϊκές, µαυρίστε 
τους υπόδικους ναζιστές της 
Χρυσής Αυγής. Γνωρίζετε 
πολύ καλά ποιοι είναι και 
πώς δρουν. Εχθρεύονται το 
δικαίωµα των αστυνοµικών 
να διεκδικούν µέσα από τις 
Ενώσεις καλύτερες συνθήκες 
στην υπηρεσία τους και 
γενικότερα στη ζωή τους. 



Υπάρχει λύση µε δυνατό ΚΚΕ 
Το ΚΚΕ στηρίζει τα δίκαια αιτήµατα των αστυνοµικών για:

Γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνοµίας,

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις όποιες υποσχέσεις έδωσε προεκλογικά, συνέχισε την πολιτική των 
προηγούµενων κυβερνήσεων Ν∆ - ΠΑΣΟΚ. Με το νέο µισθολόγιο που καθιέρωσε, πατώντας πάνω 
στους ήδη χαµηλούς µισθούς που καθόρισαν η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ, χειροτερεύει ακόµα περισσότερο 
τη ζωή, ιδιαίτερα τ,ων χαµηλόβαθµων αστυνοµικών.
Όλες οι κυβερνήσεις χρησιµοποίησαν αρκετές φορές τα ΜΑΤ εναντίον του λαού, των συνταξιούχων, 
µαθητών, φοιτητών, ανθρώπων που χάνουν το σπίτι τους, ενισχύοντας τον κατασταλτικό ρόλο της 
Αστυνοµίας. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έστειλε την Αστυνοµία και τους εισαγγελείς για να  καλυφθούν νοθείες σε Ερ-
γατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες, στην ίδια τη ΓΣΕΕ. Η Αστυνοµία δεν έχει καµία δουλειά στα εργατικά 
σωµατεία και τις διαδικασίες τους.
Αντίθετα, άφησ το προσωπικό µε ληγµένα αλεξίσφαιρα και χαλασµένους ασυρµάτους να καταπολε-
µήσει το έγκληµα. Με παντελή έλλειψη κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στα αστυνοµικά τµήµατα και 
τα κρατητήρια, µε τραγικά πολλές φορές αποτελέσµατα. 
Η ζωή σου έχει γίνει λάστιχο µε τα ακανόνιστα ωράρια, τα κοµµένα ρεπό, τις µετακινήσεις στην άλλη 
γωνιά της Ελλάδας για “υπηρεσιακούς λόγους”.

Ήρθε η ώρα να µπει φρένο στη χειροτέρευση των όρων ζωής σου 
µε δυνατό ΚΚΕ σε κάθε εκλογική κάλπη.

Κανένας αστυνοµικός δεν πρέπει να στέκεται απέναντι από τον απεργό, τον αγρότη, που διεκδικεί µια 
καλύτερη ζωή, το φοιτητή και το µαθητή που παλεύουν να κατακτήσουν το όνειρά τους, το συνταξι-
ούχο που αγωνίζεται να κρατήσει ό, τι κατέκτησε µε κόπο και ιδρώτα. 
Κανένας αστυνοµικός δεν πρέπει να σηκώσει γκλοµπ ή να ρίξει δακρυγόνα και άλλα χηµικά 
στον αγωνιζόµενο λαό, που δεν είναι άλλος από τους συγγενείς, τους φίλους, τους γείτονές 
του, τους συµπολίτες του.
Ο αγωνιζόµενος λαός δεν είναι ο εχθρός σου.

Για τα τεράστια προβλήµατα στη ζωή σου ευθύνονται οι κυβερνήσεις και η ΕΕ, που έχουν προαπο-
φασίσει το µέλλον σου µε τα µνηµόνια διαρκείας. Που σε έχουν αναγκάσει να ζεις µε τα λίγα και να 
λες και ευχαριστώ.

• Μισθολογικό και Ασφαλιστικό που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Να εφαρµοστούν πλήρως 
οι αποφάσεις του ΣτΕ. Επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού και σύνταξης.

• ∆ιασφάλιση του εβδοµαδιαίου προγραµµατισµού, του ωραρίου υπηρεσίας και του ρεπό.
• Σύγχρονο κανονισµό Υγιεινής και Ασφάλειας. 
• Αναγνώριση του δικαιώµατος στην απεργία. 

∆ώστε δύναµη στο ΚΚΕ 
που θα βρίσκεται και την εποµένη των εκλογών 

στην πρώτη γραµµή του αγώνα για το δίκιο του λαού
Ναι στον αγώνα για την αποδέσµευση από την ΕΕ


