
των των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται 
σε αποστολές εκτός συνόρων για τους σκοπούς 
της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. 
Ταυτόχρονα η συμμετοχή στους σχεδιασμούς της 
ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ εμπλέκουν τη χώρα μας 
σε επεμβάσεις και πολέμους. Η ΕΕ μαζί με το ΝΑΤΟ 
και τις ΗΠΑ έχει πάρει μέρος μέχρι σήμερα σε 23 
πολέμους και επεμβάσεις που οδηγούν στο αιματο-
κύλισμα και στην προσφυγιά ολόκληρους λαούς

Το ΚΚΕ είναι σταθερά αντίθετο στην εμπλο-
κή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς 

πολέμους που εξαπολύουν οι ΗΠΑ, η ΕΕ, το 
ΝΑΤΟ σε βάρος των λαών. Ύψωσε τη φωνή του 
ενάντια στη χρησιμοποίηση Ελλήνων στρατιωτών 
στην προετοιμασία και διεξαγωγή ιμπεριαλιστικών 
επεμβάσεων όπως γίνεται με τη λειτουργία του ευ-
ρωπαϊκού στρατηγείου στη Λάρισα που προετοιμάζει 
την πολεμική επιδρομή της ΕΕ στην Κεντροαφρικα-
νική Δημοκρατία. Πάλεψε και παλεύει για να κλεί-
σουν οι ΝΑΤΟϊκές βάσεις, η βάση της Σούδας. 
Η θέση του ΚΚΕ είναι ότι η αποστολή των Ενό-
πλων Δυνάμεων πρέπει να αφορά την άμυνα 
και την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότη-
τας της χώρας και των κυριαρχικών δικαιωμά-
των μας. Αυτή η αποστολή πρέπει να στηρίζεται 
στους κληρωτούς στρατιώτες, σε αξιωματικούς και 
υπαξιωματικούς. Όμως η δομή των Ενόπλων Δυ-
νάμεων σήμερα αποσκοπεί στο να συμμετέχουν σε 
αποστολές εκτός συνόρων σε βάρος των λαών και 
να δρουν στο εσωτερικό της χώρας ως δύναμη κα-
ταστολής στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτι-
κής Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ. Καμία συμμετοχή 
της Ελλάδας έμμεση ή άμεση σε επεμβάσεις σε Γιου-
γκοσλαβία, Ιράκ, Λιβύη, Συρία, Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία δεν ωφέλησε τους αντιστοίχους λαούς, 
αλλά και το δικό μας λαό. Οι μόνοι ωφελημένοι είναι 
τα μονοπώλια, που θέλουν να αρπάξουν τις πλου-
τοπαραγωγικές πηγές στις περιοχές επέμβασης, να 
ελέγξουν τους δρόμους μεταφοράς Ενέργειας, να 
έχουν μερίδιο στη μοιρασιά μετά από κάθε πόλεμο. 

Η ΕΕ δεν αλλάζει, δεν βελτιώνεται, δεν γίνε-
ται φιλολαϊκή όπως υπόσχονται τα παλιά 

και νέα κόμματα του ευρωμονόδρομου, ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ – «Ελιά», «Ποτάμια» κ.ά., εί-
ναι λυκοσυμμαχία σε βάρος των λαών και της 
πατρίδας μας. Με τις ευλογίες της νομιμοποιείται η 

Φαντάροι, 
παιδιά των λαϊκών οικογενειών

Ο ι Ευρωεκλογές, οι Περιφερειακές και Δημοτικές 
εκλογές, που γίνονται το Μάη, σας βρίσκουν 
να υπηρετείτε τη θητεία σας. Έχει μεγάλη 

σημασία σε αυτές τις εκλογές να καταδικαστεί η 
πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που ισο-
πεδώνει τα δικαιώματα του λαού και των νέων, 
που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους γο-
νείς σας και τους φαντάρους.
Αυτή η πολιτική ευθύνεται για τις συνεχείς πε-
ρικοπές σε παροχές για τους στρατιώτες, επι-
βαρύνοντας με πρόσθετα οικονομικά βάρη εσάς 
και τις οικογένειές σας για τις μετακινήσεις, με τις 
περικοπές σε στρατιωτικά είδη ιματισμού και σε ζητή-
ματα καθημερινής διαβίωσης. Υπάρχουν στρατόπεδα 
που δεν έχουν πόσιμο νερό και οι στρατιώτες αναγκά-
ζονται να αγοράζουν εμφιαλωμένο. Αλλού, στο όνομα 
της εξοικονόμησης χρημάτων, γίνονται περικοπές σε 
είδη καθαρισμού και οι στρατιώτες αναγκάζονται να 
τα αγοράζουν οι ίδιοι. Παραχωρούν τα ΚΨΜ σε ιδιωτι-
κές εταιρείες με αποτέλεσμα την εκτίναξη των τιμών. 
Σε πολλά στρατόπεδα εκτός από τις απαρχαιωμένες 
εγκαταστάσεις, που δεν εξασφαλίζουν την υγιεινή δι-
αβίωση, προστέθηκαν και οι ελλείψεις σε πετρέλαιο 
θέρμανσης.

Το ΚΚΕ στηρίζει, διεκδικεί και παλεύει:
• Να δοθεί μηνιαίο επίδομα που να καλύπτει τις 
ανάγκες των στρατιωτών και όχι στην κοροϊδία 
των 8,62 €. 

• Δωρεάν μετακίνηση από και προς τις μονάδες 
για όλη τη διάρκεια της θητείας. Δωρεάν μετακί-
νηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε όλη την 
Ελλάδα.

• Συνθήκες υγιεινής διαβίωσης και πλήρη ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη στα στρατιωτικά και 
δημόσια νοσοκομεία.

• Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των φαντάρων 
για αναλώσιμα, στρατιωτικά είδη, είδη πρώτης 
ανάγκης.

• Τιμές κόστους σε όλα τα προϊόντα στα στρατι-
ωτικά κυλικεία. Καμία ιδιωτικοποίηση δομών και 
λειτουργιών, όπως τα ΚΨΜ.

• Να δίνονται όλα τα προβλεπόμενα είδη έγκαι-
ρα σε όλες τις σειρές κατάταξης και να παρθούν 
πίσω περικοπές που έχουν γίνει.

Όλα αυτά γίνονται την ίδια στιγμή που ο ελλη-
νικός λαός πληρώνει για τη συντήρηση τμημά-



τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και προω-
θείται η ουσιαστική διχοτόμηση του Νησιού. Οι τε-
λευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία αναδεικνύουν για 
άλλη μια φορά τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, που παρεμβαίνουν στηρίζοντας την 
αντιδραστική πραξικοπηματική κυβέρνηση και τους 
ναζιστές. 
Είναι προς όφελος των στρατευμένων, όλων 
των νέων και του λαού στις Ευρωεκλογές και 
τις Τοπικές Εκλογές να ενισχυθεί αποφασιστι-
κά το ΚΚΕ. 
Να εκφραστεί η αντίθεση και όχι η υποταγή ή 
η ανοχή στην πολιτική της ΕΕ και των κυβερνή-
σεων που καταδικάζουν το λαό και τη νεολαία στη 
φτώχεια, στην ανεργία και στην ανασφάλεια για να 
προστατέψουν τα κέρδη των μονοπωλίων.
Κανένας δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τις υποσχέ-
σεις των υποψηφίων των κομμάτων που στηρίζουν 
την ΕΕ, που εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι στις Περι-
φέρειες και τους Δήμους.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ – ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ 
ΤΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ!

Είναι το κόμμα που δεν προσκυνά την ΕΕ, το 
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, τα μεγάλα οικονομικά 

συμφέροντα. Λέει την αλήθεια στο λαό και αντι-
παλεύει τις κυβερνήσεις που υπηρετούν το σάπιο 
καπιταλιστικό σύστημα. Υπερασπίζεται και διεκδικεί 
τα δικαιώματα του λαού και των νέων στη Βουλή, 
στην Ευρωβουλή, στις Περιφέρειες, στους Δήμους, 
παντού.

Κανένας δεν πρέπει να εξαπατηθεί από την 
προπαγάνδα της κυβέρνησης (ΝΔ - ΠΑ-

ΣΟΚ) που ισχυρίζεται ότι «με το πρωτογενές πλε-
όνασμα και την έξοδο στις αγορές θα έρθει η ανά-
πτυξη και τότε θα ωφεληθεί και ο λαός», ότι «η ΕΕ 
έσωσε τη χώρα». Η αλήθεια είναι ότι η ΕΕ είναι συ-
νυπεύθυνη για τη χρεοκοπία του λαού. Η ανάπτυξη, 
όταν θα έρθει, θα φέρει μόνο ανάκαμψη των καπι-
ταλιστικών κερδών. Για το λαό όμως τα πράγματα 
θα γίνονται χειρότερα. Τα άγρια μέτρα σε βάρος των 
εργαζομένων και των νέων θα τα συνεχίσουν. Αυτό 
το έχουν αποφασίσει ήδη στην ΕΕ εφόσον έχουν 
ψηφίσει μνημόνια διαρκείας για όλους τους λαούς! 
Αυτό το κρύβουν όλα τα άλλα κόμματα. 

Κανένας δεν πρέπει να ξεγελαστεί από την 
κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αντιγράψει 

ό,τι χειρότερο είχε το ΠΑΣΟΚ. Που άλλα λέει στο 
λαό και στους νέους για να τους πάρει την ψήφο και 
άλλα στους ισχυρούς. Ό,τι έλεγε πριν από τις προ-
ηγούμενες εκλογές, για μνημόνια και χρέος, αποδεί-
χθηκαν ψέματα εφόσον τα πήρε πίσω και δεσμεύτη-
κε στους μεγαλοεπιχειρηματίες του ΣΕΒ, στην ΕΕ και 
στις ΗΠΑ ότι δεν πρόκειται να θίξει τις βασικές επιλο-

γές τους. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ συγκλίνει προς τις βασικές 
θέσεις της ΝΔ, τόσο οξύνεται ο τσακωμός τους, γιατί 
αυτός αφορά το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και 
όχι το συμφέρον του λαού. Οι επιμέρους διαφορές 
τους αφορούν το ποια τμήματα της πλουτοκρατίας 
θα ωφεληθούν περισσότερο από την πτώχευση του 
λαού.

Απομονώνουμε - καταδικάζουμε παντού τη 
ναζιστική Χρυσή Αυγή και την εγκλημα-

τική της δράση. Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής 
υμνούν τον Χίτλερ και τις δικτατορίες του Μεταξά 
και της χούντας του 1967 και φορούν μάσκες για 
να κρύψουν το πραγματικό και αποκρουστικό τους 
πρόσωπο. Στηρίζονται από μεγάλα συμφέροντα και 
μηχανισμούς γιατί αυτούς υπηρετούν. Τους γεννά 
το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Είναι μηχανισμός 
κατά των εργατών και των νέων που αγωνίζονται 
για το δίκιο τους, χτυπούν ύπουλα και δολοφονούν 
όσους δεν σκύβουν το κεφάλι στα αφεντικά και μα-
χαιρώνουν και βασανίζουν τα θύματα των πολέμων, 
τους μετανάστες.
Η ενίσχυση του ΚΚΕ και η Λαϊκή Συμμαχία των ερ-
γαζομένων, των αγροτών και μικροεπαγγελματιών 
είναι η απάντηση στο φασισμό, στους μηχανισμούς 
και το σύστημα που τους γεννά.

Η αποχή από τις εκλογές δεν είναι ούτε απά-
ντηση ούτε αποτελεί καταδίκη των ενό-

χων. Αντίθετα αυτοί θα την διαβάσουν όπως θέλουν 
και θα πουν ότι είναι ανοχή, αδιαφορία ή και αποδο-
χή της πολιτικής της ΕΕ. Αυτό έκαναν στις προηγού-
μενες Ευρωεκλογές. 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ – ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ 
ΤΟ ΚΚΕ

Δυναμώνουμε το ΚΚΕ γιατί παλεύει να συγκροτηθεί 
η κοινωνική Λαϊκή Συμμαχία για αποδέσμευση από 
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, για μονομερή διαγραφή του 
χρέους, για να γίνουν κοινωνική – λαϊκή περιουσία 
όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις με το λαό στην εξουσία. 
Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για ανάπτυξη που θα 
εξασφαλίζει την ευημερία του λαού και τις σύγχρο-
νες ανάγκες των νέων. 
Φαντάροι, παιδιά του ελληνικού λαού, σας κα-
λούμε με την ψήφο σας  να δυναμώσετε το 
ΚΚΕ για το συμφέρον του λαού και της πατρί-
δας μας.
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