
Απευθυνόµαστε στους αξιωµατικούς και υπαξιωµατικούς, στα στελέχη των τριών κλάδων των Ενόπλων 
∆υνάµεων. Όλους εσάς που ανησυχείτε για τις εξελίξεις για την άµυνα της πατρίδας µας, στηρίζετε το 
λαϊκό πατριωτισµό και προβληµατίζεστε για την πολιτική που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις. 
Όλα αυτά τα χρόνια σηκώσαµε και σηκώνουµε µαζί τα βάρη που µας φόρτωσαν, οι κυβερνήσεις, η ΕΕ, 
µε τα µνηµόνια, µε την κρίση.
Ο λαός µας και ειδικότερα εσείς βιώνετε άµεσα, λόγω επαγγέλµατος, την εµπλοκή των Ενόπλων ∆υνά-
µεων στα σχέδια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για την εξυπηρέτηση των πολεµικών σχεδίων αυτών των οργα-
νισµών.

Πατριώτες αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί, 

Σας καλούµε σε συµπόρευση. Μπορεί να µη συµφωνούµε σε όλα. Ήρθε όµως η ώρα να κρατήσου-
µε, όπως και άλλες φορές στην ιστορία της Ελλάδας, µαζί τη σηµαία του αγώνα, για το δίκιο του 
λαού, για µια Ελλάδα απαλλαγµένη από φτώχεια, εκµετάλλευση, πολέµους.

Η ΕΕ ως ιµπεριαλιστική ένωση στηρίζει τη στρατηγική 
του ΝΑΤΟ, που το υπολογίζει ως «βασικό πυλώνα της 
Ευρωπαϊκής Ασφάλειας». Παράλληλα, παίρνει µέτρα 
για τη δική της αυτοτελή δράση, ενισχύοντας την επι-
θετικότητα και τη στρατιωτικοποίησή της. Αυτόν το 
χαρακτήρα έχει η «Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 
Αµυνας» (ΚΠΑΑ) και η αποκαλούµενη Παγκό-
σµια Στρατηγική.
 ∆ηµιουργεί δυνάµεις ταχείας αντίδρασης για 
πολεµικές επιχειρήσεις, όπως η «Μόνιµη ∆ιαρ-
θρωµένη Συνεργασία» (PESCO), που αποτελεί τη 
βάση και για τη Σχολή Πρακτόρων της ΕΕ. Αυτήν τη 
σχολή δεσµεύτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να 
εγκαταστήσει στην Ελλάδα, εµπλέκοντας τη χώρα σε 
νέα, επικίνδυνα ιµπεριαλιστικά σχέδια.

 Επικαλείται την «αναπτυξιακή βοήθεια» και 
την ψευδεπίγραφη «εξαγωγή δηµοκρατίας και των 
αξιών της ΕΕ», µε την αξιοποίηση διάφορων ΜΚΟ, για 
επεµβάσεις σε τρίτες χώρες.

Ενισχύονται οι µηχανισµοί καταστολής και φακε-
λώµατος, όπως η  Europol, η Ευρωπαϊκή Συνο-
ριοφυλακή - Ακτοφυλακή, η Σένγκεν, το ∆ίκτυο 
Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση 
(RAN), η Ευρωεισαγγελία, στην οποία θα υπά-
γονται οι εθνικές αστυνοµικές και δικαστικές αρχές. 
Φακελώνονται ταξιδιώτες και παρακολουθούνται 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο όνοµα της καταπολέ-
µησης «της τροµοκρατίας». 

νέα, επικίνδυνα ιµπεριαλιστικά σχέδια.

Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι πολέµου συνδικάτο! 
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Γιατί το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί για να δυναµώσει η πάλη του λαού και να µπουν εµπόδια 
στην αντιλαϊκή πολιτική, που θα ακολουθήσει κάθε αστική κυβέρνηση τα επόµενα χρό-
νια, µε πυρήνα είτε τη Ν∆ είτε τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Αγωνίζεται για τα δίκαια αιτήµατά σας µε δεκάδες ερωτήσεις στη Βουλή, µε ανακοινώσεις 
κ.ά.

Γιατί η Ευρωκοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ µέσα στην Ευρωβουλή αποκάλυψε και κα-
ταψήφισε όλα τα µέτρα που στρέφονταν κατά των εργαζοµένων. 

Γιατί το ΚΚΕ προειδοποίησε έγκαιρα το λαό για το ρόλο της ΕΟΚ, µετέπειτα ΕΕ, της Ευρω-
ζώνης και τις αντιδραστικές κατευθύνσεις που προωθούσαν τα ευρωενωσιακά και κυβερ-
νητικά επιτελεία. 

Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι ψήφος καταδίκης της ιµπεριαλιστικής ένωσης της ΕΕ κα-
θώς και των κυβερνήσεων και των κοµµάτων που εφάρµοσαν και θα συνεχίσουν να εφαρ-
µόζουν την αντιλαϊκή πολιτική της, δηλαδή της Ν∆, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. 

Γιατί το ΚΚΕ αγωνίζεται ενάντια στους επικίνδυνους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, που απειλούν την ειρήνη και 
τη σταθερότητα των συνόρων της περιοχής. Γιατί µόνο το ΚΚΕ εναντιώνεται τόσο στη 
ΝΑΤΟική Συµφωνία των Πρεσπών όσο και στις εθνικιστικές φωνές στη χώρα µας. 

Μόνο το ΚΚΕ αποτελεί συνεπή αντίπαλο της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Αντιπαλεύει 
το σύστηµα που θρέφει και χρειάζεται το φασιστικό ρεύµα, καθώς και την κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ που δεν λαµβάνει ούτε καν µέτρα για να τελειώσει επιτέλους η δίκη της ναζιστικής 
οργάνωσης. 

Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα για τη ζωή που µας αξίζει. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΟ∆Ο. 

Ενισχύουµε το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές 
και τις δηµοτικές - περιφερειακές εκλογές

∆ΥΝΑΤΟ ΝΑΙ ΣΤΟ ΚΚΕ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ
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