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Γιατί δυνατό ΝΑΙ στο ΚΚΕ σηµαίνει δυνατό ΟΧΙ 
στην ΕΕ του κεφαλαίου, των κρίσεων, της φτώχειας 
και των πολέµων. ΝΑΙ στο ΚΚΕ σηµαίνει ΝΑΙ στον 
αγώνα για την αποδέσµευση από την ΕΕ, για την 
Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισµού. Αυτή εί-
ναι η πραγµατικά προοδευτική διέξοδος για τους λα-
ούς της Ευρώπης, η στέρεη βάση για να δυναµώσει 
η αλληλεγγύη και η φιλία, να αναπτυχθούν αµοιβαία 
επωφελείς σχέσεις ανάµεσα στους ευρωπαϊκούς λα-
ούς.
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Γιατί δυνατό ΚΚΕ σηµαίνει πιο δυνατός αγώνας 
ενάντια στους µηχανισµούς εποπτείας και τα µνη-
µόνια διαρκείας της ΕΕ, που υλοποίησαν και θα συ-
νεχίσουν να υλοποιούν οι κυβερνήσεις, όπως κι αν 
αυτοπροσδιορίζονται. Αυτή η πολιτική δεν ήταν απο-
τέλεσµα «λανθασµένων επιλογών», όπως λέει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ήταν η στρατηγική του κεφαλαίου, της ΕΕ και 
των κοµµάτων τους, για να στηριχθεί η κερδοφορία 
πάνω στα συντρίµµια των λαϊκών δικαιωµάτων. ∆εν 
υπάρχουν «προοδευτικοί» στυλοβάτες του κεφαλαί-
ου, όπως προσπαθεί να πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι λαοί της 
Ευρώπης έχουν ζήσει στο πετσί τους τόσο τις «νεο-
φιλελεύθερες» όσο και τις σοσιαλδηµοκρατικές κυ-
βερνήσεις που εναλλάξ εφάρµοσαν τα πιο βάρβαρα 
µέτρα. Αυτό έκαναν στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις της 
Ν∆, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ.
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Γιατί µόνο η ψήφος στο ΚΚΕ µπορεί να εκφράσει 
τη γνήσια λαϊκή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, που αποδείχτηκε ότι δεν αλλάζει, όπως µας έλε-
γαν, παρά µόνο προς το χειρότερο για τους λαούς. 

Προοδευτικό δεν είναι οι λαοί να παλεύουν µάταια 
για να «εξανθρωπίσουν» αυτή την ένωση των κα-
πιταλιστών, αλλά η ρήξη µε τέτοιες λυκοσυµµαχίες.
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Γιατί µε δυνατό ΚΚΕ το εργατικό - λαϊκό κίνηµα 
µπορεί να αξιοποιήσει προς όφελός του τις αντι-
θέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ. 

Να µην εγκλωβιστεί στον όψιµο καβγά µεταξύ «ευ-
ρωπαϊστών» και «ευρωσκεπτικιστών», που αποτε-
λούν τις δύο όψεις του ίδιου αντιλαϊκού «νοµίσµα-
τος». Καµιά πλευρά δεν αµφισβητεί τον καπιταλιστι-
κό δρόµο ανάπτυξης, που οδηγεί τους λαούς στον 
εγκλωβισµό σε τέτοιους αντιδραστικούς οργανι-
σµούς. 

Το ΚΚΕ παλεύει για την αποδέσµευση από την 
ΕΕ µε τον ίδιο το λαό στην εξουσία και όχι για να 
ενταχθεί η Ελλάδα σε µια άλλη - εξίσου εχθρική για 
τον λαό - συµµαχία ή για να αλλάξει απλά το νόµι-
σµα µε το οποίο θα µετράµε τη φτώχεια µας.

151+ λόγοι
για δυνατό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες

Ψηφίζουµε ΚΚΕ στις ευρωεκλογές

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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∆υνατό ΚΚΕ για να υψώσουµε αποτελεσµατικό 
τείχος στο ρατσισµό, στο φασισµό και την ακρο-
δεξιά, που αποτελούν εναλλακτικές µορφές διαχεί-
ρισης της δικτατορίας του κεφαλαίου. Αυτά τα ρεύ-
µατα τροφοδοτούνται από την αντιλαϊκή πολιτική 
της ΕΕ, τους πολέµους που εξαπολύει, την πολιτική 
της ενάντια σε µετανάστες και πρόσφυγες, τον αντι-
κοµµουνισµό και την ανιστόρητη εξίσωση κοµµου-
νισµού - φασισµού που αποτελούν «ιδρυτική της 
αξία». Η ναζιστική - εγκληµατική Χρυσή Αυγή µιλάει 
µάλιστα υπέρ της ΕΕ, ότι µπορούν να αξιοποιηθούν 
οι θεσµοί της για µια δήθεν «µεγάλη Ελλάδα»!
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Γιατί οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ήταν και θα είναι 
ξανά η µοναδική φωνή υπεράσπισης των λαϊκών 
συµφερόντων, τα «µάτια» και η «φωνή» του λαού 
στην Ευρωβουλή. Όλα αυτά τα χρόνια εκατοντά-
δες ήταν οι παρεµβάσεις τους και η αποκάλυψη 
των στόχων και κατευθύνσεων της ΕΕ.
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Γιατί ένα πολύ δυνατό ΚΚΕ θα στείλει µήνυµα 
αισιοδοξίας, µαχητικότητας και αλληλεγγύης σε 
όλους τους λαούς της Ευρώπης, σε Κοµµουνιστικά 
και Εργατικά Κόµµατα που παλεύουν σε δύσκολες 
συνθήκες για να αναγεννηθεί το εργατικό - λαϊκό 
κίνηµα σε κάθε χώρα.

Ψηφίζουµε «Λαϊκή Συσπείρωση» 
σε περιφέρειες και δήµους
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Για να βάλουµε περισσότερα εµπόδια στις κατευ-
θύνσεις της ΕΕ, στα αντιλαϊκά µέτρα, που υλοποι-
ούνται απ’ τις κυβερνήσεις και την Τοπική ∆ιοίκηση. 
Αυτοί οι νόµοι προβλέπουν εµπορευµατοποίηση 
κοινωνικών υπηρεσιών, «πάγωµα» προσλήψεων, 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς από τους δήµους, 
περικοπές δαπανών για βασικά έργα, υποδοµές και 
παρεµβάσεις προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων 
(π.χ. αντιπυρική, αντιπληµµυρική προστασία).
Αυτό είναι το νήµα που δένει την ΕΕ, τις κυβερ-
νήσεις, τις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές. Γι’ 
αυτό και οι τοπικές εκλογές δεν είναι «κάτι άλλο», 
«κάτι έξω» από το κεντρικό πολιτικό πρόβληµα.
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Για να έχουµε ακόµα περισσότερους εκλεγµένους δη-
µάρχους, δηµοτικούς και περιφερειακούς συµβού-
λους που θα αποτελούν τη λαϊκή αντιπολίτευση απέ-
ναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Θα µπουν µπροστά 
και θα συγκρουστούν µε την εφαρµοζόµενη πολιτι-
κή, µε τα σχέδια των επιχειρηµατικών οµίλων. Θα 
διεκδικήσουν µαζί µε το λαό µέτρα στήριξης και 
ανακούφισης από τα χαράτσια και την άγρια φορο-
λογία, να µην περάσουν οι πλειστηριασµοί, να έχουν 
όλα τα παιδιά πρόσβαση στην Προσχολική Αγωγή, 
έργα και υποδοµές αντιπυρικής, αντιπληµµυρικής, 
αντισεισµικής προστασίας, ελεύθερους χώρους για το 
λαό, διαχείριση των απορριµµάτων µε βάση τις σύγ-
χρονες δυνατότητες και τα συµφέροντα του λαού και 
όχι τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων. 



κούς», που έγιναν όλοι µνηµονιακοί. Θυµόµαστε το 
ΝΑΙ και το ΟΧΙ στο δηµοψήφισµα, που έγινε ΝΑΙ σ’ 
ένα νέο µνηµόνιο. 
Το ίδιο θα συµβεί και µε την καρικατούρα της -κατ’ 
όνοµα- «προοδευτικής συµµαχίας» του ΣΥΡΙΖΑ, 
που στήνεται µε γνωστά στελέχη, που έχουν δια-
κριθεί στο αντιλαϊκό έργο, πρώην υπουργούς των 
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν∆, άλλους γυρολόγους 
της πολιτικής. Όταν υλοποιείς µια βάρβαρη πολι-
τική στο όνοµα της «προόδου», όπως κάνει η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε θρέφεις την ακροδεξιά, τη 
συντήρηση, τη φασιστική δηµαγωγία. Αυτό έχει 
αποδειχθεί πολλές φορές στην ιστορία.
Εκατοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες που πίστε-
ψαν τα προηγούµενα χρόνια το εµπόριο ελπίδας 
του ΣΥΡΙΖΑ και προδόθηκαν, σήµερα συµπορεύο-
νται µε το ΚΚΕ αναγνωρίζοντας ότι η συνεπής του 
στάση ήταν η µόνη που υπηρετούσε το συµφέρον 
του λαού, κράτησε ζωντανή την ελπίδα.
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Γιατί και η «δίκαιη ανάπτυξη» του ΣΥΡΙΖΑ και η 
«βιώσιµη ανάπτυξη» της Ν∆ στην καρδιά τους 
έχουν τους στόχους των επιχειρηµατικών οµίλων. 
Η «ανάπτυξή» τους απαιτεί φτηνή εργατική δύναµη, 
συνέχιση της φοροληστείας του λαού, µατωµένα 
πλεονάσµατα. Η «υπεραπόδοση της οικονοµίας» 
σηµαίνει το ξεζούµισµα του λαού για να στηριχθεί 
το µεγάλο κεφάλαιο. Γι’ αυτό ψηφίζουν παρέα -το 
ένα µετά το άλλο- τα «δωράκια» προς αυτό, όπως 
έκαναν πρόσφατα µε την φοροασυλία των εφοπλι-
στών, µε την παράδοση του φυσικού πλούτου της 
χώρας στους «επενδυτές» κλπ, την ώρα που και οι 
δύο έχουν «πνίξει» τον λαό στους φόρους. Η ταύ-
τισή τους στα κρίσιµα ζητήµατα είναι και ο λόγος 
που προεκλογικά αναπαράγουν τη γνωστή και χιλι-
οπαιγµένη σκανδαλολογία, µήπως και πείσουν κα-
νέναν ότι διαφέρουν.
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Γιατί µόνο το ΚΚΕ αποτελεί συνεπή αντίπαλο της 
ναζιστικής - εγκληµατικής Χρυσής Αυγής. Αντιπα-
λεύει το σάπιο καπιταλιστικό σύστηµα που θρέφει 
το φασιστικό ρεύµα. Γιατί µπαίνει µπροστά, για να 
αποµονωθούν οι φασίστες από τους εργαζόµενους 
και τα λαϊκά στρώµατα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε 
κάθε γειτονιά. Για να γκρεµιστεί η Χρυσή Αυγή από 
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Γιατί οι δήµαρχοι, οι δηµοτικοί και περιφερειακοί 
σύµβουλοι του ΚΚΕ θα συγκρουστούν µε το αντι-
λαϊκό θεσµικό πλαίσιο και δεν θα «κρυφτούν» πίσω 
από αυτό, όπως κάνουν άλλοι, µόνο και µόνο για 
να κρύψουν τις ευθύνες τους και τη συµφωνία τους 
στην κεντρική πολιτική. Οι υποψήφιοι του ΚΚΕ, της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης» δεν θα πουν ποτέ ότι τα 
λαϊκά προβλήµατα δεν είναι στην «αρµοδιότητά» 
τους. Θα παλέψουν µαζί µε το λαό για σύγχρονα 
δικαιώµατα. Αυτό απέδειξαν µε τη δράση τους οι 
5 κοµµουνιστές δήµαρχοι σε Καισαριανή, Χαϊδά-
ρι, Ικαρία, Πάτρα και Πετρούπολη.

∆υναµώνουµε το ΚΚΕ παντού
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Γιατί δεν τσιµπάµε στα ψεύτικα διλήµµατα, που 
ξανασερβίρονται µε νέο περιτύλιγµα για να πα-
ραπλανήσουν ακόµη µια φορά τον λαό. Γιατί 
θυµόµαστε τους «µνηµονιακούς» κι «αντιµνηµονια-



την 3η θέση. Πραγµατικοί αντίπαλοι του φασισµού 
δεν είναι εκείνοι που κρατάνε τη σηµαία της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ, που συγκυβέρνησαν µε ακροδεξιούς, 
που δεν παίρνουν µέτρα για να τελειώσει επιτέ-
λους η δίκη της ναζιστικής εγκληµατικής οργάνω-
σης. Ούτε βέβαια, αυτήν τη µάχη, µπορούν να τη 
δώσουν δυνάµεις, όπως η Ν∆, που ψαρεύουν στα 
βρωµόνερα της ακροδεξιάς, του εθνικισµού και του 
ρατσισµού.

14
Γιατί το ΚΚΕ αγωνίζεται ενάντια στους επικίνδυ-
νους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ στα Βαλκάνια και την Ανατολική Με-
σόγειο, που απειλούν την ειρήνη και τη σταθερό-
τητα της περιοχής. Γιατί µόνο το ΚΚΕ εναντιώνεται 
ουσιαστικά τόσο στη ΝΑΤΟική Συµφωνία των Πρε-
σπών όσο και στις εθνικιστικές - αλυτρωτικές φω-
νές και στις δύο χώρες, που δ εν βγάζαν άχνα για 
τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και ανταγωνι-
σµούς, παίζοντας κι αυτοί το παιχνίδι της διαίρεσης 
των λαών. Μόνο το ΚΚΕ στέκεται απέναντι στους 
στόχους της άρχουσας τάξης που σηµατοδοτούν 
βαθύτερη εµπλοκή στα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ - 
ΝΑΤΟ - ΕΕ.
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∆ίνουµε δύναµη στο ΚΚΕ για να αφήσουµε πίσω 
το δρόµο των συνεχών θυσιών για τα κέρδη των 
λίγων. Να αφήσουµε πίσω τα ψεύτικα διλήµµατα, 
το «µικρότερο κακό», που κάθε φορά οδηγεί στο 
«µεγαλύτερο κακό». Να βαδίσουµε µαζί σε ένα δια-
φορετικό δρόµο. Τον δρόµο της ελπίδας, της πάλης 
για τις σύγχρονες ανάγκες µας, που δεν συµβιβά-
ζονται µε τα κέρδη των καπιταλιστών. ∆ύναµη στο 
ΚΚΕ είναι δύναµη για την ανασύνταξη του εργατι-

κού κινήµατος, για τη µεγάλη Κοινωνική Συµµαχία 
εργαζοµένων, αγροτών, επαγγελµατιών, που θα συ-
γκρούεται µε το κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις του, τις 
ιµπεριαλιστικές ενώσεις.

Ειδικά οι νέοι και οι νέες που ψηφίζουν για πρώτη 
φορά έχουν ευκαιρία µε την ψήφο τους να κατα-
δικάσουν την ΕΕ, το σύστηµα και τα κόµµατά τους. 
Να δυναµώσουν το ΚΚΕ, τη δική τους φωνή και δύ-
ναµη.
Γιατί οι «αξίες» και τα «ιδανικά» της ΕΕ δεν είναι αυτά 
που διδάσκονται στα σχολικά βιβλία, αλλά αυτά που 
ζει η νεολαία καθηµερινά: η Παιδεία-εµπόρευµα, η 
εργασιακή περιπλάνηση, η ανασφάλεια, οι πόλεµοι 
και ο ξεριζωµός λαών.
Γιατί η ΕΕ έχει ετοιµάσει από τώρα ένα ακόµα χει-
ρότερο µέλλον για τους νέους. Η «Στρατηγική της 
ΕΕ για τη Νεολαία» διαµορφώνει ακόµα πιο φτηνό 
εργατικό δυναµικό, ένα νέο γύρο επίθεσης σε όποια 
δικαιώµατα έχει αφήσει όρθια η πολιτική ΕΕ - κυ-
βερνήσεων. 
Πραγµατικά ΣΥΓΧΡΟΝΟ στην εποχή µας, της µε-
γάλης ανάπτυξης της επιστήµης και της τεχνολογίας 
είναι ο λαός και η νεολαία να απολαµβάνει µία κα-
λύτερη ζωή, µε σύγχρονα δικαιώµατα και όχι οι νέοι 
να ζουν χειρότερα από ό,τι ζούσαν οι γονείς τους.
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Γιατί το ΚΚΕ έχει σχέδιο για το σήµερα και για το 
αύριο, φωτίζει µε το ανατρεπτικό του πρόγραµµα 
το δρόµο, για µια διαφορετική οργάνωση της κοι-
νωνίας και της οικονοµίας, µε το λαό στην εξου-
σία και ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει.

Γιατί το πραγµατικά προοδευτικό και σύγχρονο 
γεννιέται πάντα µέσα από την αµφισβήτηση, την 
ταξική σύγκρουση, τον αγώνα, για έναν ριζικά δι-
αφορετικό δρόµο ανάπτυξης της ελληνικής κοι-
νωνίας.

ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΨΕΥTIKΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ 
ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟ ΚΚΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ!

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΚΚΕ ΙΣΧΥΡΟ ΠΑΝΤΟΥ!
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