
Αθήνα, 5/5/2022  

 

Έξω η Ελλάδα από τα ιµπεριαλιστικά σφαγεία! 

Εδώ και τώρα να αποσυρθεί η συµφωνία για τις βάσεις!  
 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 12 ΜΑΗ  
ΣΤΙΣ 7ΜΜ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Αυτές τις ηµέρες η Κυβέρνηση της Ν∆ τρέχει να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή την 
κατάπτυστη Συµφωνία για τις βάσεις που µετατρέπει την Ελλάδα σε ένα απέραντο 
αµερικανοΝΑΤΟικό ορµητήριο, βάζοντας τον λαό µας σε νέες περιπέτειες και κινδύνους. 

Αυτό συµβαίνει σε µια περίοδο που οι εργαζόµενοι και οι οικογένειες µας, ζούµε συνεχώς µε 
την ανασφάλεια και τα αδιέξοδα που µας δηµιουργούν οι συνέπειες των ιµπεριαλιστικών 
ανταγωνισµών. Από τη µία  η ακρίβεια που τσακίζει το εισόδηµά µας και από την άλλη ο 
λαός µας µπαίνει σε νέες περιπέτειες, µε την µεγαλύτερη εµπλοκή της χώρας µας στα 
επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην αντιπαράθεση µε Κίνα-Ρωσία για τον έλεγχο των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόµων µεταφοράς! 
Η λεγόµενη Συµφωνία Αµοιβαίας Αµυντική Συνεργασία (ΣΑΑΣ/MDCA), που ετοιµάζεται να 
υπογράψει η κυβέρνηση της Ν∆, αναβαθµίζει τις ήδη υπάρχουσες αµερικανο-νατοϊκές 
βάσεις και υποδοµές, στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκειο, στο Λιτόχωρο, 
στη Λάρισα! Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγµή να χρησιµοποιείται για τα 
ευρωατλαντικά συµφέροντα και σχεδιασµούς οποιαδήποτε στρατιωτική και πολιτική 
υποδοµή, µετατρέποντας την χώρα µας σε στόχο αντιποίνων! 

Η κυβέρνηση της Ν∆, συνεχίζοντας το έργο και των προηγούµενων κυβερνήσεων, µπλέκει 
ολοένα και πιο βαθιά τη χώρα στους πολεµικούς σχεδιασµούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ για 
λογαριασµό των µονοπωλιακών οµίλων! Γιατί ενώ οι λαοί είναι πάντα οι χαµένοι των 
ιµπεριαλιστικών πολέµων, οι µονοπωλιακοί όµιλοι τρέχουν να πάρουν κοµµάτι από την λεία, 
όπως οι Έλληνες εφοπλιστές για τις µπίζνες µε το αµερικάνικο LNG που θα ακριβοπληρώσει 
ο λαός!  

Αυτός ο δρόµος είναι βαµµένος µε το αίµα των λαών της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, της 
Παλαιστίνης, της Συρίας, ενώ οι λαοί των υπόλοιπων χωρών πλήρωσαν και πληρώνουν µε 
την ακρίβεια, τις µειώσεις µισθών, τον αυταρχισµό στο όνοµα «των ανθρωπιστικών» 
πολέµων του ιµπεριαλισµού.  

Οι επικλήσεις τους στο συναίσθηµα µε λέξεις όπως «δηµοκρατία», «ελευθερία», 
«αντιφασισµός», «αλληλεγγύη» είναι τόσο υποκριτικές όσο και όταν µιλάνε για προστασία 
του λαού µας από την πανδηµία ή την ακρίβεια. 

Τα δήθεν «αµυντικά οφέλη» της ΝΑΤΟικήςλυκοσυµµαχίας, θυµίζουν ανέκδοτο όταν οι 
Τουρκικές παραβιάσεις φτάνουν σιγά-σιγά στην Κέρκυρα και ο Υπουργός Άµυνας 
παραδέχεται ότι «∆εν είναι η καλύτερη εποχή να λες πράγµατα εναντίον της Τουρκίας στο 
ΝΑΤΟ»! Αν έχεις τέτοιους «φίλους» τί τους θέλεις τους εχθρούς!  



Μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις καλούµε κάθε συνάδελφο να πάρει θέση ώστε 
να δυναµώσει και να µαζικοποιηθεί ο αγώνας µας για την απεµπλοκή της Ελλάδας από 
τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους και ανταγωνισµούς.  

Έχουµε την δύναµη, µέσα από την οργανωµένη πάλη µας να βάλουµε την σφραγίδα µας 
στις εξελίξεις. Να συµβάλλουµε ώστε να ανοίξει ο δρόµος για την πραγµατική ειρήνη, τη 
φιλία, την αλληλεγγύη, τις σχέσεις αµοιβαίου οφέλους µε άλλους λαούς.  

∆ιεκδικούµε ακόµη πιο µαζικά και µαχητικά: 

 Να ακυρωθεί η Ελληνοαµερικανική Συµφωνία για τις Βάσεις. 

 Να κλείσουν άµεσα οι βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκειο 
και στη Λάρισα. Να κλείσουν άµεσα όλες οι ευρωατλαντικές υποδοµές, να µη 
χρησιµοποιηθεί καµιά για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. 

 Να σταµατήσει η συµµετοχή της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και 
πολέµους µε οποιαδήποτε µορφή και πρόσχηµα! 

Τα συµφέροντα του λαού µας όχι µόνο δε βρίσκονται στην βαθύτερη εµπλοκή σ’ αυτούς 
τους δολοφονικούς σχεδιασµούς των ιµπεριαλιστών, αλλά στην άµεση απεµπλοκή από 
αυτούς.  
 

∆ίνουµε µαζική και µαχητική απάντηση, συµµετέχουµε στο συλλαλητήριο 

στις 12 ΜΑΗ στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ στις 7ΜΜ. 

 
 
 
 

Ακολουθήστε τους επίσηµους λογαριασµούς του Σωµατείου µας    


