
Φαντάροι, ναύτες και σµηνίτες,

Ζείτε µε το άγχος και την ανασφάλεια για το τι θα κάνετε µετά τη στρατιωτική σας θητεία.

Όλοι εσείς που δεν ανεχόσαστε να «βαράτε προσοχή» στη δολοφονική µηχανή του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. 
Όσοι δεν ανεχόσαστε την ύπαρξη βάσεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη Σούδα, στον Άραξο, στην Αλεξαν-
δρούπολη και αλλού, γιατί λειτουργούν ως ορµητήρια πολέµου και επεµβάσεων, σε βάρος των λαών. 
Στηρίξτε µε όλες σας τις δυνάµεις το ΚΚΕ!

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΚΚΕ

Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ 
είναι πολέµου συνδικάτο! 
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 
Άµυνας» (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». 

Η λεγόµενη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία διαµορφώνει ακόµα πιο φτηνό εργατικό δυναµικό στα µονοπώ-
λια, χωρίς εργασιακά - ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώµατα, µετακινούµενο, ακόµα κι από χώρα σε χώρα, µε 
προγράµµατα όπως το «Εγγύηση για τη Νεολαία», «Κάρτα Νέων σε Κίνηση» κ.ά. 
Χρηµατοδοτεί προγράµµατα όπως το «Ευρωπαϊκό Σώµα Αλληλεγγύης», που αποτελεί µηχανισµό ενσωµάτω-
σης και συµµετοχής των νέων µε όρους εθελοντή ή πάµφθηνου εργαζόµενου σε σχεδιασµούς του κεφαλαίου. 
Με όχηµα την εφαρµογή της αντιδραστικής «Συνθήκης της Μπολόνια», η ΕΕ στοχεύει στην κατάργηση του δη-
µόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστηµίων, στην επιβάρυνση των φοιτητών µε δάνεια, στην επιβολή διδάκτρων στα 
ΑΕΙ, στις συγχωνεύσεις ιδρυµάτων, µε περιεχόµενο σπουδών που υπηρετεί τους στόχους και την κερδοφορία 
του κεφαλαίου. Ενισχύει την άµεση παρέµβαση των επιχειρηµατικών οµίλων στην εκπαίδευση. Χρησιµοποιεί τη 
µαθητεία, για να χτυπήσει τα δικαιώµατα των σπουδαστών της Κατάρτισης, των νέων εργαζοµένων. 

Στο στόχαστρο της ΕΕ είναι η νεολαία
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Η επόµενη µέρα της ανάπτυξης των κερδών των επι-
χειρηµατικών οµίλων για την οποία δουλεύει ακούρα-
στα η ΕΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και δεσµεύεται να συνεχίσει και η 
Νέα ∆ηµοκρατία σηµαίνει ότι παραµένει σε ισχύ όλο 
το µνηµονικό αντεργατικό – αντιλαϊκό οικοδόµηµα και 
η εργασιακή ζούγκλα για τους νέους εργαζόµενους. 
Μόνο το ΚΚΕ, η ΚΝΕ, οι αγωνιστές και αγωνίστριες στα 
ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε δήµους και 
Περιφέρειες, στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών, αγωνί-
ζονται για τα συµφέροντα του λαού και των στρατευµένων.
Ξεδιπλώνουν µέσα και έξω από τις στρατιωτικές µονά-
δες, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, τον αγώνα 
ενάντια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και τη συµµετοχή
της χώρας µας στις επεµβάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για 
να κλείσουν οι ΒΑΣΕΙΣ.

∆ιεκδικούν και στηρίζουν να κατοχυρώνονται στην ου-
σία και στην πράξη τα δικαιώµατα του οπλίτη, να έχει γνώ-
µη και δικαίωµα να εκφράζει τη διαµαρτυρία του, όπως 
για να καταργηθούν τα καψόνια στην πράξη και οι αυθαι-
ρεσίες. Να έχει το δικαίωµα να διατυπώνει τη γνώµη του 
ενάντια στη συµµετοχή των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµε-
ων σε ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και πολέµους. Ενά-
ντια στη συµµετοχή στο ΝΑΤΟ και σε αποστολές σε βάρος 
άλλων λαών. 

Να κατοχυρώνεται στην πράξη το δικαίωµα του οπλίτη να 
διαβάζει πολιτικά έντυπα και εφηµερίδες εντός των µονά-
δων. Να µπει φραγµός στα αντικοµµουνιστικά και σοβινι-
στικά συνθήµατα σε βάρος άλλων λαών. Στο ρατσισµό, να-
ζισµό - φασισµό, στην ξενοφοβία, που καλλιεργεί η Χρυσή 
Αυγή.

• Για να σταµατήσει να χρησιµοποιείται η Ελ-
λάδα ως ορµητήριο των ιµπεριαλιστών.

• Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι 
ξένες βάσεις στην Ελλάδα.

• Να επιστρέψουν όσοι Έλληνες στρατιώτες 
και αξιωµατικοί βρίσκονται σε αποστολές 
εκτός συνόρων.

• Αποδέσµευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση.

• Κοινή πάλη και αλληλεγγύη των λαών ενά-
ντια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και το σύ-
στηµα που τον γεννά.

• Να αποµονωθεί η ναζιστική εγκληµατική ΧΑ, 
τα τσιράκια του κεφαλαίου που µαγαρίζουν 
τις εργατικές – λαϊκές γειτονιές και τις Ένο-
πλες ∆υνάµεις.

Με δυνατό ΚΚΕ κάνουµε τη ∆ΙΑΦΟΡΑ!

Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι 
«µία απ’ τα ίδια» αλλά επένδυση 
στον αγώνα για τη ζωή 
και το µέλλον που µας αξίζει. Υπάρχει σίγουρος δρόµος 

για τους λαούς, µακριά και έξω 
από τις ενώσεις, τις συµµαχίες των 
ιµπεριαλιστών, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 
Ο ελπιδοφόρος δρόµος είναι ο δρόµος 
µε τον ίδιο το λαό στην εξουσία. 
Το ΚΚΕ έχει πρόγραµµα, οργάνωση και 
σχέδιο που οδηγεί 
σε µία ανώτερη οργάνωση της 
οικονοµίας και της κοινωνίας, 
µε το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.

Τα µέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ τα γνωρίζεις, τα βρίσκεις 
µέσα στα σχολεία και τις σχολές, στους χώρους δου-
λειάς, στις γειτονιές και τις µονάδες, παντού, να µπαίνουν 
µπροστά καθηµερινά για τη διεκδίκηση των σύγχρονων 
αναγκών!
Το ΚΚΕ δεν το έχουν στο χέρι, όπως τα άλλα κόµµατα, γι’ 
αυτό µπορεί να κοιτάει στα µάτια τη νεολαία και να της 
λέει την αλήθεια.
Το ΚΚΕ είναι το µόνο κόµµα που είναι καρφί στο µάτι 
του ναζισµού, του εθνικισµού και του ρατσισµού, 

των υπόδικων ναζιστών της Χρυσής Αυγής και των 
ρουφιάνων του συστήµατος, που όταν κάποιος φα-
ντάρος «βγαίνει» στην αναφορά για να διεκδικήσει 
ή να διαµαρτυρηθεί, όταν συµµετέχει σε αντιιµπε-
ριαλιστικά - αντιπολεµικά συλλαλητήρια, ζητούν από 
την κυβέρνηση να  τιµωρηθεί. Αυτοί που µέσα στις 
µονάδες χύνουν το δηλητήριο του εθνικισµού, του 
αλυτρωτισµού, καλλιεργούν το µίσος απέναντι σε 
άλλους λαούς για να την βγάζουν καθαροί οι πραγ-
µατικοί ένοχοι, τα µονοπώλια και η εξουσία τους.

Έχουµε µία ζωή να κερδίσουµε, δεν τη χαρίζουµε, 
παλεύουµε να κάνουµε πράξη τα όνειρά µας! 
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Με δυνατό ΚΚΕ κάνουµε τη ∆ΙΑΦΟΡΑ!


