
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου 
e.e.iliou@hotmail.com 

ΜΕΛΟΣ της ΕΕΔΥΕ 

Θεμιστοκλέους 48, 106 81 Αθήνα 

eedye@otenet.gr 

Οι εξοπλιστικές δαπάνες, κατά κανόνα, αφορούν υλικό που δεν 

υπηρετεί την Εθνική Άμυνα αλλά τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ & της ΕΕ 

για επεμβάσεις σε άλλες χώρες. 

Οι  Ένοπλες Δυνάμεις & οι εξοπλισμοί τους ήταν, και είναι, το εισιτήριο 

των ελληνικών κυβερνήσεων για την αναβάθμιση της χώρας στον 

ιμπεριαλιστικό καταμερισμό της περιοχής που εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. 

ΑΥΤΟ, ΠΑΓΙΔΕΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΗ ΧΩΡΑ & ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ 

 

ΔΩΣΤΕ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 ΚΑΙ ΟΧΙ  

ΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 

 Οι συνολικές δαπάνες υγείας, 

μειώθηκαν κατά 34% από το 

2009 έως και το 2014 (από 23,2 

δισ. σε 15,3)  

 Για αγορές όπλων, μετά το 

1974, αθροιστικά δόθηκαν 

ποσά που ισοδυναμούν με 

50% του μέσου ετήσιου ΑΕΠ 

των χρόνων αυτών, χωρίς 

τους τόκους. 

 Στα δημόσια νοσοκομεία οι 

λειτουργικές δαπάνες, 

μειώθηκαν κατά 51% (από 2,81 

σε 1,39 δισ.) ενώ από 1η 

Μάρτη 2015, οι περικομμένοι 

προϋπολογισμοί, μειώνονται κι 

άλλο. 

 Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα 

του ΝΑΤΟ, μετά τις ΗΠΑ, που 

διαθέτει πάνω από το 2% του 

ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες. 

 Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας τα κονδύλια μειώθηκαν 

κατά 56% την τελευταία 

πενταετία (από 6,6 σε 2,9δισ.) 

 Οι στρατιωτικές αποστολές 

ΕΚΤΟΣ συνόρων, που 

χρησιμοποιούνται σε βάρος 

άλλων κρατών και λαών, 

στοιχίζουν τουλάχιστον 300 

εκατ. ευρώ το χρόνο ενώ η 

συμμετοχή των 

ασφαλισμένων στα φάρμακα 

αγγίζει το 1,5 δισ!! 

 

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ … 

 

 Οι εξοπλιστικές δαπάνες της χώρας έχουν συμβάλει 

κατά μεγάλο ποσοστό (50% περίπου) στη 

διαμόρφωση του δημόσιου χρέους. 

 Τα όπλα που αγόρασε η χώρα μας, από Γερμανία & 

Γαλλία το 2010, επιβάρυναν το χρέος κατά 4δισ. 

Ένα πολεμικό αεροσκάφος F-16 κοστίζει περίπου 

60 εκατομμύρια δολάρια 

ό τ α ν: 

 Αποδέσμευση της χώρας από ΝΑΤΟ & ΕΕ 

 Να ξηλωθούν όλες οι βάσεις και υποδομές που 

εξυπηρετούν τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 

 Άμεση επιστροφή όλων των αποστολών που βρίσκονται 

εκτός συνόρων 

 Καμιά συμμετοχή-εμπλοκή της χώρας στις 

επεμβάσεις, πολέμους και ιμπεριαλιστικούς 

σχεδιασμούς  

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε 

Υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ!!! 
 

Το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής (Αγ.Βαρβάρα) 

ΕΚΛΕΙΣΕ!!! 

 

Στο Αττικό Νοσοκομείο, πέραν των άλλων ελλείψεων, 

δεν λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος γιατί το 

κόστος επισκευής ανέρχεται σε: 

300 χιλιάδες ευρώ 

 

Ταυτόχρονα, για το 2015, η πρόβλεψη για συμμετοχή 

των ασφαλισμένων στα φάρμακα ανέρχεται σε: 

1,7 δισεκατομμύρια ευρώ 

 

 


