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πευθυνόµαστε σε όλο το λαό και τη
νεολαία, που γνωρίζουν ότι οι εκλογές
που θα γίνουν στις 26 Μαΐου (κοινοτικές δηµοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές)
επιβαρύνουν σηµαντικά τους ανθρώπους
των λαϊκών στρωµάτων, που πληρώνουν
υψηλά ποσά για να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, τόσο ως εκλογείς όσο και ως υποψήφιοι. Τα παράβολα των υποψηφίων για
όλα τα αξιώµατα είναι υψηλά, 50 ευρώ για
κάθε δηµοτικό ή περιφερειακό σύµβουλο,
150 ευρώ για τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, 200 ευρώ για τον υποψήφιο δήµαρχο
και περιφερειάρχη, ενώ έως και στις κοινότητες οι υποψήφιοι πληρώνουν 10 ευρώ.
Οπως είναι γνωστό, οι υποψήφιοι σε όλη
την Ελλάδα είναι χιλιάδες. Ηδη το ΚΚΕ µε
σχετικές Ερωτήσεις του στη Βουλή ζητά την
κατάργηση όλων των παραβόλων, που
περιορίζουν τους λαϊκούς ανθρώπους να
θέτουν υποψηφιότητα, επιβαρύνουν τους
συνδυασµούς λαϊκής προέλευσης και σύνθεσης.

λάδα µεταφράζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους στον κλάδο του
τουρισµού και επισιτισµού, αλλά και σε
δεκάδες συναφείς κλάδους και επαγγέλµατα, που τους µισούς µήνες του χρόνου
ζουν και δουλεύουν µακριά από τα σπίτια
και τις περιοχές τους, που συγκεντρώνονται κατά δεκάδες χιλιάδες σε τουριστικά
θέρετρα όπως στο Ηράκλειο, τη Ρόδο, τη
Σαντορίνη, τη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα κ.α.
Εκεί, αν δεν κοιµούνται σε υπόγεια και κοντέινερ, ο µισθός τους δεν φτάνει ούτε για
να νοικιάσουν κατάλυµα και να ζήσουν.

Υπάρχει κίνδυνος όλοι αυτοί οι εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζόµενοι να µην µπορέσουν να
ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, να µην εκφράσουν τη θέλησή τους στις κάλπες γιατί
δεν θα τους δοθεί η δυνατότητα να φύγουν
από τη δουλειά τους και να µετακινηθούν
στους δήµους όπου είναι γραµµένοι να ψηφίσουν. Το ΚΚΕ ζητά για όλους τους εργαζόµενους να πάρουν άδεια µε αποδοχές
για τις µέρες που χρειάζονται (τουλάχιστον
διαίτερα στις σηµερινές συνθήκες, που 3 µέρες) και βέβαια να εξασφαλιστεί η δωτο καπιταλιστικό σύστηµα, η ΕΕ και οι ρεάν µεταφορά τους µε όλα τα µέσα στους
κυβερνήσεις του κεφαλαίου έχουν µετα- δήµους όπου ψηφίζουν.
τρέψει τη µόνιµη και σταθερή εργασία σε
«άπιαστο όνειρο» που ο λαός και η νέα
υνολικά, όλοι οι πολίτες που ταξιδεύγενιά κοντεύει να το ξεχάσει, τα εµπόδια
ουν για να ψηφίσουν, τόσο οι εργαζόστην άσκηση των δικαιωµάτων του λαού µενοι, οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όσο βέβαια
είναι ακόµα περισσότερα, λόγω και της και οι φαντάροι, οι στρατιωτικοί κ.ά.,
εσωτερικής µετανάστευσης.
αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην
Ειδικά το «τουριστικό θαύµα» στην Ελ- τσέπη για να ασκήσουν τα συνταγµατικά
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τους δικαιώµατα. Ηδη το ΚΚΕ κατέθεσε
σχετικές Ερωτήσεις στη Βουλή, όχι µόνο
για τις άδειες που δικαιούνται, αλλά και για
να εξασφαλίσει το κράτος τη δωρεάν µετακίνησή τους µε όλα τα µέσα (λεωφορεία,
τρένα, πλοία, αεροπλάνα), να αναλάβει το
κράτος τη δαπάνη για τα ΚΤΕΛ, τα καράβια κ.λπ.
Ακόµα, το ΚΚΕ κατέθεσε Ερώτηση στη
Βουλή για όσους πολίτες µετακινούνται
µε δικά τους µέσα (αυτοκίνητα κ.λπ.) για
να ψηφίσουν, απαιτώντας τις µέρες ψηφοφορίας και δυο µέρες πριν και µετά, η
διέλευση από τα διόδια να είναι ελεύθερη,
δωρεάν.
Ολες οι κυβερνήσεις µέχρι σήµερα αδιαφορούν για τις προτάσεις του ΚΚΕ.

Είναι τεράστια επίσης τα έξοδα συµµετοχής στις εκλογές, που αφορούν το χαρτί
και την εκτύπωση των ψηφοδελτίων σε
όλες τις κάλπες, δηµοτικές, περιφερειακές,
ευρωεκλογές. Στις τοπικές εκλογές οι συνδυασµοί δεν επιχορηγούνται καθόλου από
το κράτος για αυτές τις δαπάνες, αντίθετα
πληρώνουν οι ίδιοι το κράτος µέσα από τα
παράβολα. Οσο για την εκλογική επιχορήγηση που δίνεται για τις ευρωεκλογές, αυτή
δεν αρκεί να καλύψει ούτε τα έξοδα για
αυτές. Σε όλα αυτά προστίθενται τα έξοδα
για την υποτυπώδη προπαγάνδα για όλες
τις εκλογικές αναµετρήσεις. Κατά συνέπεια,
είναι καθαρό πως ο ελληνικός λαός, ιδιαίτερα η εργαζόµενη νεολαία, βάζει βαθιά το
χέρι στην τσέπη για να ασκήσει τα βασικά
δικαιώµατά του, όπως αυτό της ψήφου.
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ΚΕ του ΚΚΕ καλεί τους εργαζόµενους, τα λαϊκά στρώµατα
στις πόλεις και στην ύπαιθρο, τους νέους και τις νέες, να
δώσουν δύναµη στο Κόµµα, να το ενισχύσουν οικονοµικά µε
ιδιαίτερη προσπάθεια από τις 15 Απρίλη έως τις 2 Ιούνη, µέρα
του δεύτερου γύρου των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών. Να ενισχύσουν αποφασιστικά την προσπάθεια του Κόµµατος να φτάσει πλατιά στο λαό και να συµµετάσχει µε συνδυασµούς απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Να δώσουµε
νικηφόρα τη µάχη για τις ευρωεκλογές, όπου η ενίσχυση του
ΚΚΕ θα αποτελέσει σοβαρό, ελπιδοφόρο µήνυµα, για να αλλάξει πορεία ο λαός στη χώρα µας και οι λαοί όλης της Ευρώπης.
Ολες οι Οργανώσεις, οι φίλοι, οπαδοί του Κόµµατος, οι υποψήφιοι, βάζουµε αυξηµένα οικονοµικά πλάνα. Ζητάµε ενίσχυση από κάθε άνθρωπο καλής θέλησης. Με εµπιστοσύνη
χρεώνουµε κουπόνι στους χιλιάδες φίλους, υποψήφιους και
συνεργαζόµενους µαζί µας.

Ενισχύουµε το ΚΚΕ παντού! Κάνουµε την πραγµατική διαφορά!
∆υνατό ΝΑΙ στο ΚΚΕ – Το πιο δυνατό ΟΧΙ στην ΕΕ του κεφαλαίου.
ΝΑΙ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του Σοσιαλισµού.
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