
Νέοι στρατευµένοι, οπλίτες, σµηνίτες και ναύτες,
 Η νέα περίοδος που ξεκινάει στη ζωή σας θα σας γεµίσει µε νέες εµπειρίες που θα σας συντροφεύ-
ουν για όλη σας τη ζωή. 

Όλα όσα ζούµε επιβεβαιώνουν πως οι ανάγκες µας δεν ιεραρχούνται 
ως προτεραιότητα από την κυβέρνηση και το κράτος

� Η ζωή του λαού και της νεολαίας µπαίνει σε κίνδυνο. Με τη πρώτη βροχή  πληµµυρίζουµε, µε το πρώτο 
χιόνι παγώνουµε, µε την πρώτη ζέστη καιγόµαστε, στο  σεισµό γκρεµίζονται οι κόποι µιας ζωής.
� ∆ύο χρόνια µετά την έναρξη της πανδηµίας η προστασία της υγείας και τα πρωτόκολλα που ακολουθούν 
κράτος και κυβέρνηση, έχουν µετατρέψει τα περισσότερα στρατόπεδα σε εστίες υπερµετάδοσης. Μέσα 
από τη διεκδίκησή τους οι στρατευµένοι, όπως έχουν κάθε δικαίωµα, έχουν καταφέρει να αντιµετωπίσουν 
τα πρωτόκολλα που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των στρατευµένων.
� Η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης έχει χτυπήσει κόκκινο, µε τον κόσµο να µην µπορεί να πληρώσει 
ούτε το ρεύµα, το πετρέλαιο, το σούπερ µάρκετ. Αποτελεί πρόκληση την ίδια στιγµή που οι νέοι στρα-
τευµένοι καλούνται να ζήσουν µε 0,30 λεπτά του ευρώ/µέρα, οι δαπάνες της Ελλάδας για ΝΑΤΟϊκούς 
εξοπλισµούς ξεπέρασαν τα 7 δις ευρώ για το 2021. Η διεκδίκηση των στρατευµένων είναι αυτή που θα 
εξασφαλίσει αύξηση στον µισθό – κοροϊδία, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της θητείας τους µε 
ευθύνη του κράτους.

Η κυβέρνηση της Ν∆ µπλέκει το λαό και τη χώρα στους σφοδρούς ανταγωνισµούς 
ανάµεσα σε ΗΠΑ – ΕΕ µε την Κίνα και τη Ρωσία

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάµεις µαζί µε το ΝΑΤΟ και 
τις ΗΠΑ είναι ενέργειες επιθετικές, δεν έχουν καµία σχέση µε την άµυνα της χώρας, αντίθετα αναβαθµίζουν 
την εµπλοκή της χώρας σε πολεµικές προετοιµασίες και είναι αντίθετες προς τα συµφέροντα του λαού και 
της νεολαίας. Οι τελευταίες εξελίξεις µε την τεράστια συµµετοχή στρατιωτικών δυνάµεων στην Ουκρανία, 
την Ανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα οδηγεί στην κλιµάκωση της αντιπαράθεσης µε στρατιωτι-
κά µέσα ανάµεσα στις ΗΠΑ, ΕΕ µε τη Ρωσία.

Καλή θητεία, µε υγεία, 
   δύναµη και αντοχή!



Την ίδια στιγµή:

• Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, που αποκαλούνται ως «σύµµαχοι» από όλες τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόµµα-
τα είναι αυτές που χρόνια τώρα είτε ανέχονται είτε κάνουν πλάτες στην επιθετικότητα της Τουρκίας και τα 
σχέδια της να θέσει στο τραπέζι του διαλόγου όλες τις διεκδικήσεις της.

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ στους οποίους η κυβέρνηση έχει εναποθέσει την υπεράσπιση 
της ασφάλειας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων είναι οι ίδιοι που τα υπονοµεύουν µε τα σχέδια τους για 
συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο, διχοτόµηση της Κύπρου που όπως όλα δείχνουν αυτά παζαρεύονται στις 
φανερές ή κρυφές συνοµιλίες.

• Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι µία ΝΑΤΟϊκή σύµµαχη χώρα, η Γαλλία, εξοπλίζει µία άλλη ΝΑΤΟϊκή 
σύµµαχή της χώρα, την Ελλάδα, για να αντιµετωπίσει υποτίθεται µία τρίτη ΝΑΤΟϊκή σύµµαχη πάλι χώρα, 
την Τουρκία;

Η κούρσα των εξοπλισµών “τρέχει” και εγγυάται µόνο τα αµερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια και τα κέρδη των πο-
λεµικών βιοµηχανιών που τα χρυσοπληρώνουν οι λαοί, ακόµα και µε το αίµα τους.

Μόνο ο λαός µπορεί να σώσει το λαό, 
στο δρόµο του αγώνα και της ανατροπής!

Την περίοδο που θα βρίσκεστε στις Ένοπλες ∆υνάµεις ας «οπλιστούµε» όλοι µε αλληλεγγύη και διεκ-
δίκηση. Αυτά τα «όπλα» θα µας δόσουν δύναµη και αντοχή, και σε εσας τους στρατευµένους να ολο-

κληρώσετε τη στρατιωτική θητεία µε αξιοπρέπεια και το κεφάλι ψηλά.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ στηρίζουν όλα τα δίκαια αιτήµατα των στρατευµένων. 
Οι οικογένειες των φαντάρων δεν µπορούν να σηκώσουν µια ακόµη οικονοµική αιµοραγία που είναι 
η θητεία. 

� Είναι άµεση ανάγκη να γίνει αύξηση εδώ και τώρα του “µισθού” των στρατευµένων νέων που να καλύπτει 
τα απαραίτητα έξοδα για µια ανθρώπινη διαβίωση κατά τη διάρκεια της θητείας. Με ευθύνη του κράτους 
να εξασφαλιστούν δωρεάν µετακινήσεις για όλη τη διάρκεια της θητείας τους µε όλα τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς. Να καταργηθεί η αύξηση της θητείας στους 12 µήνες.

� Να αυξηθούν τα µέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Να χορηγούνται δωρεάν µάσκες υψηλής προ-
στασίας και αντισηπτικό υγρό για όλη τη διάρκεια της θητείας. Σε όλα τα στρατόπεδα και τα πλοία να γίνει 
ενηµέρωση των στρατευµένων από υγειονοµικό προσωπικό ώστε να προχωρήσει ο απαραίτητος εµβο-
λιασµός τους. Επίσης να πραγµατοποιούνται επαναλαµβανόµενα διαγνωστικά τεστ σε όλους τους οπλίτες 
θητείας και το µόνιµο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων.

Ενώνουµε τη φωνή µας µαζί µε το λαό, ιδιαίτερα αυτές τις µέρες ώστε να µην υπάρξει καµία 
συµµετοχή σε στρατιωτικές προετοιµασίες και επιχειρήσεις.

Κανένας στρατιώτης να µην παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την εγκατάσταση ενόπλων δυνάµε-
ων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε ελληνικά στρατόπεδα. 

Να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε όλη τη χώρα.

Μόνο ο λαός µπορεί να σώσει το λαό, 
στο δρόµο του αγώνα και της ανατροπής!
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