
Κανένας φαντάρος και αξιωματικός  
στον πόλεμο εκτός συνόρων!

Να σταματήσει η εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων  
στον πόλεμο στην Ουκρανία!

Νέοι στρατευμένοι, 
Καλή θητεία και με το κεφάλι ψηλά!

Από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα στο στρατό, πρέπει να θυμάστε πως 
δεν αναστέλλεται καμία άσκηση πολιτικού, δημοκρατικού δικαιώματος και ελευθερίας σας.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι δίπλα σας! 
Θεωρεί δίκαιες τις διαμαρτυρίες σας, γιατί «οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, 
έχουν δικαιώματα πολιτικά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά».

Τα δικαιώματά σας  
δεν σταματούν στις πύλες  
των στρατοπέδων!

Το ΚΚΕ παλεύει και διεκδικεί 
μέσα και έξω από τη βουλή με 
κάθε τρόπο για την κατοχύρωση 
και διεύρυνση των δικαιωμάτων 
σας, για την ανακούφισή σας 
από τα υπέρογκα οικονομικά 
βάρη που φορτώνουν σε εσάς 
και τις οικεγένειές σας όλες οι 
κυβερνήσεις μέχρι σήμερα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρει βαριές ευθύνες. 

Από τη μια κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση και την καταστολή, με βαριές συνέπειες στη ζωή του λαού στο 
εσωτερικό της χώρας, και από την άλλη συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων κυβερνήσεων 
στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Διεκδικεί τη «γεωπολιτική αναβάθμιση» της χώρας, με κάθε 
κόστος για το λαό, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, συμμετέχοντας 
σε επιθετικές κινήσεις σε βάρος άλλων λαών.

Άμεσα να δοθεί σε όλους τους στρατευμένους  
νέους έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις γιορτές!

Να αυξηθεί εδώ και τώρα ο “μισθός” – χαρτζιλίκι!

Όλες οι μετακινήσεις των στρατευμένων  
να είναι δωρεάν με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Την ίδια στιγμή που σας υποχρεώνουν να αγοράζετε από την τσέπη 
σας βασικά είδη, ακόμα και το νερό που πίνετε, η κυβέρνηση ξοδεύει 
πάνω από το 2% του ΑΕΠ, πάνω από 7 δισ. ευρώ για το 2021 ή 600 
ευρώ ανά κάτοικο της χώρας, για την ενίσχυση της επιθετικής ικανό-
τητας του ΝΑΤΟ. Εσείς επιβαρύνεστε το τεράστιο κόστος για τις μετα-
κινήσεις στις άδειές σας. Πολλοί που είστε «εξοδούχοι» δεν βγαίνετε 
ούτε για βόλτα, αφού το «μηνιάτικό» δεν φτάνει παρά για δύο σουβλά-
κια ή τρεις καφέδες. Οι οικογένιεές σας τελικά επιβαρύνονται χιλιάδες 
ευρώ, εκτός όλων των άλλων και, με το κόστος της θητείας σας.

Με απαράδεκτες και βαθιά αντιδραστι-
κές μεθόδους η κυβέρνηση στο εσωτε-
ρικό της χώρας εκπαιδεύει τον στρατό 
να στραφεί ενάντια στον ίδιο τον λαό! 
Η άσκηση «EU IR 22» («European Union 
Integrated Resolve 22») που ολοκληρώθη-
κε πριν από μερικές μέρες στα πλαίσια την 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με επί-
κεντρο το «Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρή-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στη Λάρισα 
είχε σενάριο την αντιμετώπιση «ανταρτών, 
επαναστατών, στασιαστών», όπως λένε!
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ  
πίνουν νερό στο όνομα ΗΠΑ - ΝΑΤΟ – ΕΕ.

Το ΚΚΕ εδώ και πολύ καιρό προειδοποιούσε τον ελληνικό λαό για τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν, σε αντίθεση με τις εκάστοτε κυβερνήσεις που 
φρόντιζαν να τον εφησυχάζουν.

Καμία στήριξη των κυβερνή-
σεων και των κομμάτων, της 
ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων, 
που στηρίζουν το ΝΑΤΟ και 
την ΕΕ.

Να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα!

Ο λαός της Ελλάδας, των νησιών, οι φαντάροι, οι υπαξιωματικοί και οι αξιωματικοί,  
κάθε άνθρωπος καλής θέλησης, κάθε άνθρωπος που εμπνέεται από τα αισθήματα ενός 

γνήσιου λαϊκού πατριωτισμού, μπορεί μαζί με το ΚΚΕ να χαράξει νικηφόρα πορεία.

Είμαστε αντίθετοι στον πόλεμο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ - Ουκρανίας, 
από τη μία, και Ρωσίας, από την άλλη. Οι λαοί αυτών των χωρών, της 
Ευρώπης, του κόσμου, βγαίνουν χαμένοι.

ΑΠΟΡΡΊΠΤΟΥΜΕ ΤΊΣ ΘΕΩΡΊΕΣ ΓΊΑ ΝΑΤΟΊΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΊ ΤΑ ΜΟΊΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΊΓΑΊΟΥ!

Να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να στείλει προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων στην Ουκρανία ή οπουδήποτε αλλού εκτός συνόρων.

Να ακυρωθεί η ελεεινή Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις.

Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. !

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο  
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία:

Μετά την αποστολή οπλικών συστημάτων και τεθω-
ρακισμένων ΒΜP-1 από την Ελλάδα στην Ουκρανία, 
βαθαίνει η ενεργός συμμετοχή στον πόλεμο.

Η όλο και βαθύτερη συμμετοχή της χώρας στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία την με-
τατρέπει σε θύτη αλλά και θύμα, εμπλέκει τον 
ελληνικό λαό σε κινδύνους, κάτι που φαίνεται και 
από τις δηλώσεις των ίδιων των Ρώσων αξιωματού-
χων οι οποίοι λένε καθαρά ότι οι στρατιωτικές υποδο-
μές του ΝΑΤΟ στη χώρα μας αποτελούν στόχο.

Η εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους επι-
δρά και στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Η αστική 
τάξη της Τουρκίας κλιμακώνει την προκλητικότητά 
της. Καθημερινές είναι οι απειλές, οι υπερπτήσεις μα-
χητικών αεροσκαφών, οι παραβιάσεις του ελληνικού 
εναέριου χώρου και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας 
ελληνικών νησιών, ενώ διαμορφώνονται συνθήκες 
που δεν αποκλείουν θερμό επεισόδιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ, 
η ΕΕ, με βάση τη γνωστή θεωρία περί  
«ΝΑΤΟικού εδάφους», στρώνουν τον δρόμο για 
τα σχέδια συνεκμετάλλευσης σε βάρος των κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Συνεκμετάλλευση σημαίνει παζάρι ανάμεσα σε 
αμερικανικά και ευρωπαϊκά ενεργειακά μονοπώ-
λια. Ένα παζάρι που με μαθηματική ακρίβεια θα δημι-
ουργήσει το έδαφος για νέα, μεγαλύτερη σύγκρουση.

Έχει αναλάβει να εκπαιδεύσει Ουκρανούς κομάντος 
σε τρία στρατόπεδα της πατρίδας μας.


