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Αυτή τη φορά ψηφίζω ΚΚΕ για τις δικές µου αξίες και ιδανικά!

ΚΚE

Για τη γνήσια, έµπρακτη 
αλληλεγγύη ανάµεσα σε 
ίσους, που αποτυπώνεται 
στο σύνθηµα «Όλοι για 
έναν κι ένας για όλους»!

Γιατί η “αλληλεγγύη” της ΕΕ µεταφράζεται σε πολέµους και 
σφαγές λαών, όπως οι δεκάδες πόλεµοι που έχει οργα-
νώσει και συµµετάσχει η ΕΕ µαζί µε το ΝΑΤΟ (9 τα τελευ-
ταία 20 χρόνια), µε αποτέλεσµα εκατοµµύρια πρόσφυγες, 
χιλιάδες θαλασσοδαρµένους, µικρούς Αϊλάν, που ζουν 

στα κολαστήρια της Σάµου και της Μόριας.

Για την πραγµατική δηµοκρατία, όπου ο λαός 
και η νεολαία δεν θα είναι “θεατές”, αλλά 
πρωταγωνιστές στη ζωή που µας αξίζει!

Για ελεύθερη πρόσβαση στη ζωή 
µε δικαιώµατα!

Για αληθινή ισότητα, 
χωρίς διαχωρισµούς µε 
βάση την τσέπη µας!

Γιατί η “δηµοκρατία” της ΕΕ ση-
µαίνει ηλεκτρονικό φακέλωµα, 
ένταση της καταστολής και του αυ-
ταρχισµού, στήριξη ένοπλων φα-
σιστικών-ναζιστικών δυνάµεων.

Γιατί η “ελευθερία” της ΕΕ συνεπά-
γεται 16,6 εκατ. ανέργους, 4,1 εκατ. 
άστεγους, 113 εκατ. που ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχειας, 10,2% των 
µαθητών που αναγκάζεται να εγκα-
ταλείψει το σχολείο, µνηµόνια διαρ-
κείας και ανασφάλεια για το παρόν 
και το µέλλον µας.

Γιατί η “ισότητα” της ΕΕ µπαίνει στη ζυγαριά “κόστους - οφέ-
λους”. Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της θεωρούν “κόστος” την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής! Σε πρόσφατη έκθεση της 
ΕΕ αναφέρονται τα εξής ανατριχιαστικά: «Είναι οικονοµικά 
αποδοτικότερο να προστατευθούν από την πληµµύρα εκείνοι 

µε τα µεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία απ’ ότι οι φτωχοί»!

!!!!

ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΑ! 
ΓΙΑΤΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΧΕΙ Ι∆ΑΝΙΚΑ,
ΟΥΤΕ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ
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Αυτή τη φορά ψηφίζω ΚΚΕ, για να υπάρχει πραγµατικό µέτωπο
στην ακροδεξιά και τον φασισµό! 

Για να δυναµώσει η πάλη ενάντια στο σύστηµα που τον γεννά!

Γιατί δεν µπορούν να είναι αντίπαλοι της ακρο-
δεξιάς αυτοί που καταγγέλλουν τον Όρµπαν και 
τη Λεπέν, αλλά «στάζουν µέλι» για τον ακροδεξιό 
Τραµπ, χαρακτηρίζοντάς τον µάλιστα «διαβολικά 
καλό» όπως κάνει ο Α. Τσίπρας και η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας κατά γράµµα τα επικίνδυνα, 
πολεµοκάπηλα σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Γιατί δεν µπορούν να είναι αντίπαλοι της ακροδε-
ξιάς όσοι φτιάχνουν σύγχρονα κολαστήρια και στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και µεταναστών.

Γιατί δεν µπορούν να είναι αντίπαλοι του φασι-
σµού όσοι ανέχονται στη χώρα µας τη δράση της 
ναζιστικής-εγκληµατικής Χρυσής Αυγής, καθυστε-
ρώντας ανάµεσα σε άλλα και τη δίκη της.

Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ αποτελεί τη 
µοναδική γνήσια καταδίκη της ΕΕ της 
φτώχειας, των πολέµων και του εθνι-
κισµού, καθώς και των κυβερνήσεων 
και των κοµµάτων που εφάρµοσαν 
και θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν την 
αντιλαϊκή πολιτική της, δηλαδή της Ν∆, 
του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ 
στέλνει µήνυµα αντεπί-
θεσης, αισιοδοξίας και 
µαχητικότητας σ’ όσους 
παλεύουν για τα σύγ-
χρονα δικαιώµατά µας 
σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ παντού, 
στη “Λαϊκή Συσπείρωση” στις 
δηµοτικές-περιφερειακές εκλο-
γές, στηρίζει τον αγώνα για τη 
ζωή που µας αξίζει. ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟ∆Ο. Για να δυ-
ναµώσει η λαϊκή αντίσταση και 
διεκδίκηση, η ελπίδα, η προοπτι-
κή της πραγµατικής ανατροπής!

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ 
ΚΚΕ 
ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!

ΚΑΨΕ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ
ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ!

Γιατί τα δήθεν «προοδευτικά µέτωπα» που φτιά-
χνει ο ΣΥΡΙΖΑ, µαζί µε διάφορες δυνάµεις και 
πρόσωπα σε Ελλάδα και Ευρώπη, από ακροδεξι-
ούς µέχρι αποµεινάρια µνηµονιακών κυβερνήσε-
ων και διάφορους άλλους γυρολόγους καρεκλο-
κένταυρους, που έχουν διακριθεί στην εφαρµογή 
της αντιλαϊκής πολιτικής, δεν µπορούν να αναχαι-
τίσουν τον φασισµό και την ακροδεξιά. Αντίθετα, 
τρέφουν την ακροδεξιά, γιατί δικαιολογούν τη 
βάρβαρη πολιτική σε βάρος του λαού και της νε-
ολαίας, στο όνοµα µάλιστα της προόδου.

ΓΙΑΤΙ∆ΥΝΑΤΟ ΝΑΙ

ΟΧΙΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ

ΣΤΟ

ΚΚΕΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΟ

ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-
ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΘΕΣΗ
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Αυτή τη φορά ψηφίζω ΚΚΕ, για να δυναµώσει η µόνη προοδευτική 
συµµαχία, του λαού και της νεολαίας, για αποδέσµευση από την ΕΕ, 

για την Eλλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισµού!


