
Φαντάροι, ναύτες & σμηνίτες

Α ρκετοί από εσάς “στοχεύσατε” σωστά στις Ευ-
ρωεκλογές, τις Περιφερειακές και Δημοτικές 

εκλογές, στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα περηφά-
νιας, αξιοπρέπειας για τη ζωή που θέλετε να κερδί-
σετε, τα όνειρα που θέλετε να κάνετε πράξη. 

Με υπευθυνότητα δηλώσατε ότι δεν ανέχεστε να 
“βαράτε προσοχή” στη δολοφονική μηχανή του 
ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, οι οποίοι μαζί με την κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ, τη συμφωνία της Νέας Δημοκρα-
τίας και άλλων δυνάμεων βάζουν όλο και πιο βα-
θιά τη χώρα μας στον κίνδυνο πιθανής πολεμικής 
εμπλοκής. Η ψήφος σας στο ΚΚΕ, κατατέθηκε ήδη 
στη διεκδίκηση όλων όσα έχετε ανάγκη τόσο την 
περίοδο της θητείας σας, όσο και μετά. 

Γνωρίζετε πολύ καλά, πως κανένας εκλεγμένος του 
ΚΚΕ δεν θα αξιοποιήσει την ψήφο σας για μετα-
γραφές και ιδιοτελή συμφέροντα, αλλά για την 
ανακούφιση των εργαζομένων. 
Για να μπουν στο προσκήνιο οι σύγχρονες διεκ-
δικήσεις και οι ανάγκες της νεολαίας, αλλά και η 
υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
χώρας. 
Για να κλείσουν οι βάσεις, για την αποδεύσμευση 
της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ. 

Ταυτόχρονα μαζί με το λαό είμαστε αντίθετοι σε 
κάθε κυβέρνηση που σέρνει το λαό στο ματωμένο 
άρμα του ΝΑΤΟ και τους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους σε βάρος των λαών.



Το ΚΚΕ από την πρώτη μέχρι 
την τελευταία μέρα της θητείας, 
βρίσκεται στο πλάι των νέων 
στρατευμένων και των διεκδι-
κήσεών τους. Ανέδειξε και μέσα 
στη Βουλή τα οξυμένα προβλή-
ματα και τις διεκδικήσεις τους 
από δεκάδες μονάδες έπειτα 
από επιστολές τους.

Μόνο από την 1/1/2018 έως και σήμερα έχει καταθέσει δεκαοκτώ (18) Ερωτήσεις στη Βουλή 
που αφορούν τους στρατευμένους και τις διεκδικήσεις τους. 

 Συγκεκριμένα για:

m Το μεγάλο κόστος της 
θητείας και τη χορήγηση 

παραπάνω καταστάσεων 
επιβίβασης. 

Τη χορήγηση έκτακτου 
οικονομικού βοηθήματος 

τις εορταστικές περιόδους.

m Τις άσχημες συνθήκες 
διαβίωσης, σίτισης, υγείας, 
υγιεινής και ασφάλειας σε 

αρκετά στρατόπεδα.

m Τη συμμετοχή και 
αξιοποίηση στρατιωτικού 

προσωπικού και μέσων 
για ΝΑΤΟικές ανάγκες, 
πολλές από τις οποίες 

εκτός συνόρων.

m Την απαράδεκτη 
συμμετοχή των νεοναζί 
υπόδικων της Χρυσής 

Αυγής σε εκδηλώσεις του 
στρατού.

m Την αναγραφή 
ρητού στρατάρχη των 

ναζί της Βέρμαχτ σε 
τοίχο στρατοπέδου, τα 

φασιστικά και εθνικιστικά 
συνθήματα, τα καψόνια 

κ.α.



m Οι εφαρμοστικοί νόμοι των 3 μνημονίων 
που ψήφισαν και εφάρμοσαν. 

m Τα μνημόνια διαρκείας 
και οι μηχανισμοί εποπτείας της ΕΕ. 

m Τα "ματωμένα" πλεονάσματα μέχρι το 2060. 

m Οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, 
που βαφτίζονται «μεταρρυθμίσεις». 

m Οι επικίνδυνες δεσμεύσεις 
με τη συμμετοχή της χώρας σε ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Γυρίστε την πλάτη στα ψεύτικα διλήμματα, 
στους εκβιασμούς, στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα

Αντίθετα, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ντύθηκε “αριστερή” για να υλοποιήσει ό,τι αντιδραστικό δεν πρόλα-
βε να κάνει η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. 

Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με την Νέα Δημοκρατία όπου χρειάστηκε, για να προχωρήσει το 
χτύπημα των δικαιωμάτων του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας, 

αλλά και των νέων στρατευμένων:

m ΤΙΜΩΡΟΥΣΕ & καλούσε σε ΕΔΕ νέους στρα-
τευμένους, ακόμα και μετά από προτροπή των νεο-
ναζί – φασιστών της Χρυσής Αυγής, επειδή δικαίως 

διαμαρτύρονταν για τη συμμετοχή της χώρας μας 
στα επικίνδυνα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και των 

ΗΠΑ.

m ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΣΑΝ και έκαναν βόλτες με τους 
νεοναζί υπόδικους της Χρυσής Αυγής σε στρατόπε-

δα όλης της χώρας, ξεπλένοντας τις εγκληματικές 
πράξεις τους, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.

m ΚΑΛΕΣΕ ΤΙΣ ΗΠΑ να στήσουν νέες βάσεις στην 
Ελλάδα, διευκολύνοντας τις επεμβάσεις και τους 

πολέμους σε βάρος λαών.

m ΕΝΙΣΧΥΣΕ τη συμμετοχή των ενόπλων δυνά-
μεων στη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ που έχει 
σπείρει σε όλο τον κόσμο πολέμους, αλλαγές συνό-
ρων, φτώχεια, προσφυγιά.

m ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΕ με τους ακροδεξιούς Ανεξάρ-
τητους Έλληνες.

m ΣΥΡΙΖΑ & ΝΔ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ να υλοποι-
ήσουν την κατά παραγγελία από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και 
το ΝΑΤΟ “Συμφωνία των Πρεσπών”, επικίνδυνη για 
τους λαούς και των δύο χωρών.

m ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ όλα τα μνημόνια και τους εφαρμο-
στικούς νόμους που είχαν ψηφίσει η ΝΔ και το ΠΑ-
ΣΟΚ, ενώ μαζί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας 
τα ΕΠΕΚΤΕΙΝΕ, ψηφίζοντας το 3ο μνημόνιο και τη 
μόνιμη επιτήρηση μέχρι το 2060, για την υλοποίηση 
των “ματωμένων” πλεονασμάτων.

ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ έχουν διάφορες παραλλαγές του ίδιου αντιλαϊκού - αντιδραστικού «σχεδίου». 
Στα κυβερνητικά τους προγράμματα φιγουράρουν και εξειδικεύονται: 

Δήλωση Μητσοτάκη για Συμφωνία των Πρεσπών: 

01/03/2019: «...είναι ότι είναι μια διεθνής συμφωνία, που δεν μου αρέσει, είναι μια επικυρωμένη διε-
θνής συμφωνία και θα τη σεβαστώ” DELPHI ECONOMIC FORUM

07/03/2019: “Διαφωνούμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβα-
στούμε” Επίσκεψη στις ΗΠΑ στη Σχολή Νομικής, Πολιτικής και Διπλωματίας Fletcher του Πανεπιστημίου 
Tufts στη Βοστώνη για την παρουσίαση του προγράμματος της ΝΔ.



Μην τσιμπάς στα κόμματα της “μιας βραδιάς”. Μέ-
χρι σήμερα αξιοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη 
ΝΔ ως ανάχωμα στη ριζοσπαστικοποίηση ώστε να 
περάσουν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα. Τα εξαφάνισαν 
σε μια νύχτα ή τα αφομοίωσαν τα μητρικά τους 
κόμματα, τώρα επιχειρούν να εμφανίσουν “νέα”, για 
την ίδια βρώμικη δουλειά.

Αυτό έγινε με το Ποτάμι, την Ένωση Κεντρώων, τους 
ΑΝΕΛ, παλιότερα με τη ΔΗΜΑΡ και τον ΛΑ.Ο.Σ. 
Αυτό γίνεται τώρα με το ακροδεξιό κόμμα της “Ελ-
ληνικής Λύσης” του Βελόπουλου, που προετοιμάζε-
ται να παίξει το ρόλο της δήθεν “σοβαρής Χρυσής 
Αυγής” στο πολιτικό σύστημα.

Το ίδιο επιχειρούν  να κάνουν και με άλλους, όπως 
το ΜΕΡΑ 25 του Βαρουφάκη, για να παίξει, όπως 
άλλοι στο παρελθόν, το ρόλο του αναχώματος στο 
ριζοσπαστισμό, της δήθεν “ρεαλιστικής ανατροπής” 
εντός της ΕΕ και του Ευρώ. Και το οποίο δοκιμάστη-
κε το πρώτο 6μηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και 

χρεοκόπησε πανηγυρικά. Σήμερα δηλώνει ξανά δι-
αθέσιμος για συνεργασία με την ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ξέρουμε ότι όσους το σύστημα δεν τους έχει “στο 
χέρι”, να στηρίζουν τα κόμματά του και τις εναλλα-
κτικές του, τους θέλει στην “απ’έξω”, στην αποχή και 
την αδράνεια. Η αποδοκιμασία της πολιτικής του 
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει δύναμη μόνο αν στραφεί 
στη μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ. 
Η επιλογή “φύγε εσύ, έλα εσύ” είναι δοκιμασμένη και 
αποτυχημένη!

Ο στόχος για την απομόνωση της Χρυσής Αυγής 
από ευρύτερα λαϊκά στρώματα πρέπει να συνεχι-
στεί ακόμα περισσότερο και μπροστά στις εθνικές 
εκλογές. Ο λαός και η νεολαία πρέπει να πετάξουν 
έξω από τη Βουλή το ναζιστικό δολοφονικό συνον-
θύλευμα. Και αυτή η μάχη για την απομόνωση των 
ναζιστών να γίνει με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. 
Γιατί μόνο το ΚΚΕ χτυπά την αιτία που γεννά τον φα-
σισμό.

Τώρα χρειαζόμαστε ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ!

Στις βουλευτικές εκλογές δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για δυνατό ΚΚΕ 
γιατί έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας και το χρειαζόμαστε στήριγμά μας!

Γιατί στην εποχή της μεγάλης ανάπτυξης της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγής, αντί να 
απολαμβάνουμε μία ζωή καλύτερη, ζούμε χειρότερα από τους γονείς μας για να καλοπερνάνε μία χούφτα 
βιομήχανοι, τραπεζίτες και εφοπλιστές. 
Ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που στηρίζουν όλα τα αστικά κόμματα, δεν φέρνει αλλά τσακίζει 
δικαιώματα, δεν προσφέρει αλλά στερεί από τη νεολαία τη δυνατότητα να ζήσει όπως της αξίζει, με σύγ-
χρονα δικαιώματα στη δουλειά, τη ζωή, τη μόρφωση.

Γιατί στον αγώνα για να κατακτήσουμε δικαιώματα, για να στήνουμε εμπόδια στην επίθεση της ΕΕ 
και του κεφαλαίου, βάζοντας σε «πρώτο πλάνο» τις σύγχρονες ανάγκες της νεολαίας, χρειαζόμαστε 
ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, μέσα και έξω από τη Βουλή.

ΙΟΥΝΗΣ 2019


