
Γ νωρίζετε ότι οι Ευρωεκλογές, οι Περιφερειακές 
και οι Δημοτικές εκλογές  του Μαΐου γίνονται 

μέσα σε συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης 
με δυσβάσταχτα προβλήματα για το λαό της πα-
τρίδας μας, επομένως και για όλους εσάς και τις 
οικογένειές σας. 

Τα βάρβαρα μέτρα που δεν λένε να τελειώ-
σουν, οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, τα 
χαράτσια, οι φόροι, η εμπορευματοποίηση της 
Υγείας, της Παιδείας, η ανελέητη ανεργία φορ-
τώνουν με νέα βάρη το λαό, ενώ μεταφέρουν 
τον πλούτο στους γνωστούς ελάχιστους. 

Ταυτόχρονα περιορίζονται, συρρικνώνονται, 
εξαφανίζονται δικαιώματα και ελευθερίες του 
λαού και δυναμώνουν τα μέτρα καταστολής 
του λαϊκού κινήματος. Αυξάνουν όχι μόνον οι 
κίνδυνοι, αλλά και οι εμπλοκές της χώρας μας 
σε επεμβάσεις, σε πολέμους, στους ανταγωνι-
σμούς  στην περιοχή, στους σχεδιασμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του ΝΑΤΟ και των 
ΗΠΑ σε βάρος των λαών. Ειδικά αυτές τις εμπλο-
κές τις γνωρίζετε εσείς καλύτερα από τον καθέ-
να, τις ζείτε, τις υφίστασθε, αφού, θέλοντας και 
μη, υποχρεούστε ακόμη και να συμμετέχετε σ’ 
αυτές. 

Μήτρα αυτής της κατάστασης είναι το σύστη-
μα που ζούμε, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, όπου με τη συμ-
φωνία και των κυβερνήσεων συναποφασίζονται 
οι πολιτικές που ματώνουν τους λαούς. Αυτή 
την πολιτική ακολουθούν οι δήμαρχοι και περι-
φερειάρχες των κομμάτων που τάσσονται υπέρ 
της Ε.Ε. και της παραμονής της χώρας σ’ αυτήν. 

Τώρα όμως υπάρχει η επώδυνη πείρα, 
όλοι μας γνωρίζουμε πλέον το χαρακτή-
ρα της ΕΕ, του ΝΑΤΟ,  των κυβερνήσεων 
και κομμάτων που στηρίζουν αυτούς τους 
οργανισμούς. Ελπίδες που μπορούν να στηρί-
ζονται σ’ αυτούς δεν έχουν απομείνει παρά σε 
όσους εθελοτυφλούν.

Μόνον οι ελάχιστοι ωφελημένοι διαφωνούν 
πως η ΕΕ είναι μια λυκοσυμμαχία των μονο-
πωλίων. Ούτε αλλάζει, ούτε εξανθρωπίζεται, 
γίνεται διαρκώς χειρότερη. Μένει το ερώτημα: 
Εσείς στους οποίους απευθύνεται αυτό το κεί-
μενο – έκκληση, είδατε καμία βελτίωση στη ζωή 
σας και των οικογενειών σας, αλλά και του λαού 
μας γενικότερα, είδατε κανένα όφελος για την 
Πατρίδα μας από την ΕΕ; 

Γνωρίζετε την άποψή μας ότι αποστολή και 
καθήκον των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να 
είναι η άμυνα και η υπεράσπιση της εδαφικής 
ακεραιότητας της χώρας, των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων. 

Η δομή των ΕΔ με ευέλικτες μονάδες ταχείας 
επέμβασης αποσκοπεί στο να συμμετέχουν σε 
αποστολές εκτός συνόρων σε βάρος των λαών, 
αλλά και για δράση στο εσωτερικό της χώρας 
ως δύναμη καταστολής στα πλαίσια του αμυ-
ντικού δόγματος που προωθεί η Κοινή Πολιτική 
Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ. 

Όλα αυτά κρύβονται με τη δικαιολογία των 
«ασύμμετρων απειλών» και την υποκρισία των 
αποκαλούμενων ειρηνευτικών αποστολών! 

Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Λιμενικοί,
εν ενεργεία και απόστρατοι

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ



Καμία συμμετοχή της Ελλάδας έμμεση ή άμε-
ση σε επεμβάσεις σε Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, 
Ιράκ, Λιβύη, Συρία, Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία δεν ωφέλησε ή θα ωφελήσει τους 
αντίστοιχους λαούς και το δικό μας, καμία απο-
λύτως! Η διαπιστωμένη πια πρόσφατη ανάμειξη/
επέμβαση της ΕΕ και των ΗΠΑ στην Ουκρανία, 
στηρίζοντας την πραξικοπηματική και αντιδρα-
στική κυβέρνηση και τους ναζιστές, πυροδοτεί 
νέους κινδύνους και αυξάνει τους ανταγωνι-
σμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και ΕΕ με τη Ρωσία σε 
βάρος των λαών. 

Η εμπλοκή της Ελλάδας σ’ όλα αυτά, η 
κοινή πολιτική άμυνας της ΕΕ, η συμμετο-
χή στο ΝΑΤΟ, οι βάσεις των ΗΠΑ (Σούδα), 
καθώς και οι κάθε είδους «ευκολίες κ.λπ.» 
(ποτέ να μην ξεχνάμε τι προβλέπουν τα 
ψηφισμένα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
«Μνημόνια Κατανόησης» (MOU) για άνευ 
όρων παράδοση των πάντων στους «συμ-
μάχους»), είναι όχι μόνο σε βάρος των 
συμφερόντων του λαού, επομένως και των 
στρατευμένων παιδιών του και των δικών 
σας, αλλά αδυνατίζει την αμυντική ικανό-
τητα της χώρας! 

Αυτή η εμπλοκή ωφελεί μόνον τα μονοπώλια, 
που θέλουν να αρπάξουν τις πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές στις περιοχές επέμβασης, να ελέγχουν 
τους δρόμους μεταφοράς της Ενέργειας, να 
έχουν μερίδιο στη μοιρασιά της λείας μετά από 
κάθε πόλεμο. Αυτά ακριβώς δεν κάνουν μετά το 
πέρας κάθε δήθεν «ειρηνευτικής επέμβασης»;

Η ελληνική άρχουσα τάξη συμμετέχει ενεργά 
στα σχέδια επέμβασης στην ευρύτερη περιοχή 
για να αναβαθμίσει το γεωπολιτικό της ρόλο και 
να διασφαλίσει μερίδιο στους εγχώριους μονο-
πωλιακούς ομίλους από τον έλεγχο των αγορών.

Τίθενται αυτονόητα 
και τα επόμενα ερωτήματα: 

 Είναι ή δεν είναι αυτοί οι πόλεμοι που εξα-
πολύουν η ΕΕ, οι ΗΠΑ και το NATO η κύρια αιτία 
που συρρέουν στην Ελλάδα τα καραβάνια των 
προσφύγων (όσοι επιβιώνουν) και των μετανα-
στών για να σωθούν ζητώντας μια καλύτερη ζωή 
όπως νομίζουν; Συμφέρουν τους πρόσφυγες και 

το λαό μας αυτοί οι πόλεμοι; Γιατί πρέπει εμείς 
να συμμετέχουμε σ’ αυτούς;
 Είναι ή δεν είναι ενάντια στα συμφέροντα 

του λαού η απάνθρωπη πολιτική της ΕΕ που 
εγκλωβίζει τους μετανάστες στην Ελλάδα, ενώ 
μεγάλος αριθμός θέλει να φύγει για άλλη χώρα 
της ΕΕ;
 Είναι ή δεν είναι σε βάρος του λαού και 

της άμυνας της χώρας η συρρίκνωση της ελ-
ληνικής αμυντικής βιομηχανίας που προωθεί ο  
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας της ΕΕ;

 Η ΕΕ δεν στήριξε το διχοτομικό «σχέδιο 
Ανάν» στην Κύπρο κι από δίπλα οι Άγγλοι και οι 
ΗΠΑ; Το ίδιο δεν κάνουν και τώρα; Το ΝΑΤΟ δεν 
ευθύνεται που στηρίζει τις «γκρίζες ζώνες» στο 
Αιγαίο;

Αναρωτηθείτε! Ποιος ευθύνεται αν όχι τα 
κόμματα του ευρωμονόδρομου οι κυβερνήσεις, 
οι δήμαρχοι και περιφερειάρχες τους, που στή-
ριξαν κι εφάρμοσαν τη σύναψη μνημονίων συ-
νεργασίας της ΕΛ.ΑΣ. με τους δήμους; Οι δήμοι 
δεν πρέπει να έχουν καθήκοντα αστυνόμευσης. 
Πόσο μάλλον όταν πίσω από αυτά τα μνημόνια 
και με πρόσχημα την αντιμετώπιση υπαρκτών 
προβλημάτων κρύβονται μέτρα καταστολής ενά-
ντια στο λαϊκό κίνημα.
 Ποιος ευθύνεται για την κατάργηση δικαιω-

μάτων του προσωπικού της Πυροσβεστικής, για 
τη μείωσή του, για την εποχική υπηρεσία;

Να, γιατί η τριπλή εκλογική αναμέτρηση έχει 
κοινά χαρακτηριστικά.

Να, γιατί ακόμα κι αν δεν υπάρχει συμφωνία 
σε όλα, χρειάζεται ενίσχυση της δύναμης του 
ΚΚΕ στις Ευρωεκλογές και στις Τοπικές εκλογές.

Το ΚΚΕ στηρίζει σταθερά 
τα δίκαια αιτήματά σας
Στηρίζουμε και με παρεμβάσεις στη Βουλή 

τα αιτήματά σας σχετικά με τις αμοιβές, για τις 
απλήρωτες ώρες υπηρεσίας, την καταστρατή-
γηση του ωραρίου, για γονικές άδειες, τις συ-
νυπηρετήσεις συζύγων, την επίλυση του προ-
βλήματος κατοικίας, τη λειτουργία αστυνομικών 
λεσχών εστίασης, τις μονιμοποιήσεις συμβασιού-
χων πυροσβεστών και προσλήψεις νέων. 

 



Στηρίζουμε την ανάκληση όλων των μειώσε-
ων που επιβλήθηκαν σε μισθούς και συντάξεις. 
Το ύψος της σύνταξης να είναι στο 80% των 
αποδοχών   αφυπηρέτησης και επαναφορά του 
εφάπαξ στα προ περικοπών επίπεδα. 

Καταδικάζουμε τις διακρίσεις και διώξεις του 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας οσάκις διεκδικούν τα δικαι-
ώματά τους. Υπερασπίζουμε το δικαίωμά σας να 
διεκδικείτε και να παλεύετε μαζί με το λαό. 

Καταψηφίσαμε στη Βουλή το πρόσφατο σχέ-
διο νόμου του υπουργείου Δημόσιας Τάξης για 
την Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και την 
Πολιτική Προστασία, που δυναμώνει την κατα-
στολή, ως εχθρικό στα συμφέροντα του λαού 
και των ενστόλων.

Υποστηρίζουμε τα δικαιώματά σας και ξεκα-
θαρίζουμε τη θέση μας για την αποστολή σας: 

Οι στρατιωτικοί για την άμυνα και την υπε-
ράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Οι αστυνο-
μικοί για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Οι 
πυροσβέστες για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές. Οι 
λιμενικοί για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορί-
ου, την προστασία του θαλάσσιου πλούτου της 
χώρας μας.

Το ΚΚΕ ποτέ δεν σας ταύτισε με τον κατα-
σταλτικό χαρακτήρα των Σωμάτων στα οποία 
υπηρετείτε.

Η θέση σας δεν είναι απέναντι σ το λαό 
που διεκδικεί και αγωνίζεται. Είναι μαζί 
του!

Σας καλούμε να αφουγκραστείτε και να συνα-
ντηθείτε με τους εργαζόμενους, τους φτωχούς 
αγρότες και επαγγελματίες που αγωνίζονται για 
να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, για φι-
λολαϊκή διέξοδο από την κρίση. Η συντριπτική 
πλειοψηφία σας είστε παιδιά του λαού. Γιοι και 
κόρες λαϊκών οικογενειών που υπηρετείτε σε δύ-
σκολες συνθήκες. 

Κανένας δεν πρέπει να δεχτεί τον αντικομμου-
νισμό, την αντιδραστική και ανυπόστατη θεω-
ρία της ΕΕ που ταυτίζει την τεράστια προσφορά 
των κομμουνιστών στην Αντιφασιστική Νίκη των 
Λαών με το ναζισμό, τη θεωρία περί άκρων, που 
ταυτίζει την πάλη του λαού με το φασισμό. Καμία 
σχέση δεν έχουν οι αγώνες του λαού με την 
εγκληματική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής.

Το δίκιο του λαού να γίνει δύναμη για 
αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ, για διαγραφή του χρέους 
με το λαό κυρίαρχο. Με τη δική του διακυ-
βέρνηση - εξουσία να κάνει τον πλούτο που 
υπάρχει λαϊκή περιουσία. 

Η κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ υπόσχεται καλύ-
τερες μέρες με μόνο δρόμο την ΕΕ. Κανένας να 
μην ξεγελαστεί από τις υποσχέσεις της με την 
καπιταλιστική ανάπτυξη. Η όποια ανάπτυξη είναι 
αναιμική και πατάει πάνω στα συντετριμμένα ερ-
γασιακά δικαιώματα, στα εκατομμύρια πλέον των 
ανέργων, στην πληθώρα αντιλαϊκών νόμων. Τα 
ψίχουλα από το πρωτογενές (ματωμένο με τις 
στερήσεις και την ανεργία) πλεόνασμα που υπό-
σχεται η κυβέρνηση και σε εσάς είναι προεκλο-
γική παγίδα για να σταματήσει κάθε διεκδίκηση 
για την επιβίωση και τη ζωή μας και δεν ξεχωρίζει 
σε τίποτα από τις γνωστές παλιές προεκλογικές 
υποσχέσεις. 

Η Ευρώπη που διακηρύσσει η ΝΔ ταυτίζεται με 
την ΕΕ, την αντιδραστική, απάνθρωπη και προ-
σβλητική για τη χώρα μας πολιτική της. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπατά το λαό ότι με αλλαγή κυ-
βερνήσεων διαχείρισης και καλύτερη διαπραγμά-
τευση θα μετατραπεί η ΕΕ των μονοπωλίων σε 
Ευρώπη των εργαζομένων και αντιγράφει ό,τι χει-
ρότερο από το ΠΑΣΟΚ. Διεκδικεί να γίνει το άλλο 
πόδι της εξουσίας των μονοπωλίων και της ΕΕ. 
Δεν διστάζει σε τίποτα! Κοροϊδεύει δίνοντας υπο-
σχέσεις στο λαό, ενώ στηρίζει μεγάλους επιχει-
ρηματίες και την υγιή επιχειρηματικότητα, όπως 
λέει. Στηρίζει την ΕΕ και εκθειάζει την οικονομική 
πολιτική Ομπάμα των εκατομμυρίων φτωχών στις 
ΗΠΑ. 



Γυρίστε την πλάτη στη ναζιστική Χρυσή 
Αυγή και την εγκληματική της δράση. 
Απομονώστε την παντού.

Φοράνε μάσκα και παρουσιάζονται ως δή-
θεν διαφωνούντες με το σύστημα, ενώ αποδε-
δειγμένα και με την εγκληματική τους δράση 
σε βάρος εργατών και μεταναστών στηρίζουν 
το κεφάλαιο. Υποστηρίζουν τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στην ΕΕ, στο NATO. Είναι υπέρ της 
εμπλοκής της Ελλάδας σε πολέμους σε βάρος 
των λαών, με ανταλλάγματα όπως λένε. Καμιά 
σχέση δεν έχει ο λαϊκός πατριωτισμός με τους 
ναζί της Χρυσής Αυγής.

Τι σχέση έχει ο Χίτλερ και οι γερμανο-
τσολιάδες συνεργάτες των κατακτητών, οι 
δικτατορίες του Μεταξά και του 1967, που 
υποστηρίζει η Χρυσή Αυγή, με τον πατρι-
ωτισμό του λαού, των στρατιωτικών και 

χωροφυλάκων που μάτωσαν πολεμώντας 
το φασισμό; ΚΑΜΙΑ! 

Οι τίμιοι πατριώτες στρατιωτικοί και χωροφύ-
λακες, όταν οι φασίστες πρόγονοι της Χρυσής 
Αυγής επιτέθηκαν και κατέκτησαν τη χώρα μας, 
μαζί με το λαό αντιστάθηκαν, την ελευθέρωσαν 
από τους κατακτητές και το φασισμό με χιλιάδες 
νεκρούς και τραυματίες. Χιλιάδες συμμετείχαν 
στην Αντίσταση μέσα από το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και 
συνέβαλαν αποφασιστικά στην αντιφασιστική 
νίκη. Έχει μνήμη και περηφάνια ο λαός για την 
πάλη ενάντια στους κατακτητές και το φασισμό 
- ναζισμό. Διδάσκεται, εμπνέεται και σήμερα 
από αυτή.

Κανένας να μην περιμένει.
Στην κόλαση του ευρωμονόδρομου όπου 

οδηγούν το λαό μόνο δεινά προδιαγράφουν οι 
υποστηρικτές του.

 

Ψηφίζουμε - Δυναμώνουμε 

το ΚΚΕ παντού!
Γιατί δύναμη, ελπίδα είναι του Λαού! ΑΠΡΙΛΗΣ 2014

Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
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