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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 

Εργαζόμενες κι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες, 

 

Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική Συμφωνία για τις Βάσεις σας 

καλεί στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για να καταδικάσουμε μαζικά την ανανέωση, επέκταση, 

ενίσχυση της επικίνδυνης Συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις, που μετατρέπει τη χώρα μας σε 

απέραντο πολεμικό ορμητήριο και το λαό μας σε στόχο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. 

 

Να απαιτήσουμε η Συμφωνία αυτή να ακυρωθεί, να επιστρέψουν τώρα οι ελληνικές ένοπλες 

δυνάμεις από αποστολές στο εξωτερικό, να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι 

ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές, καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς 

σχεδιασμούς και πολέμους! 

 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας στο στρωμένο δρόμο που βρήκε από την προηγούμενη κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της β’ φάσης του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ τον Οκτώβρη του 

2019, αλλά και με τη στήριξη των υπόλοιπων αστικών κομμάτων που “πίνουν νερό” στο όνομα των 

Ευρωατλαντικών σχεδιασμών, φέρνει προς επικύρωση στη Βουλή την επικίνδυνη αυτή Συμφωνία που: 

 Δίνει το ελεύθερο στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί και να λειτουργεί 

στρατιωτικές και βοηθητικές υποδομές εντός των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Ενόπλων 

Δυνάμεων, να αξιοποιεί ακόμη και πολιτικές υποδομές (αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια, κλπ) για 

τις εκάστοτε ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές ανάγκες 

 Ενισχύει τις πολεμικές δυνατότητες της βάσης στη Σούδα, που διαχρονικά έχει εκπληρώσει 

βρώμικο ρόλο σε όλους τους πολέμους κι επεμβάσεις σε Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, 

Λιβύη, Συρία, κ.α. 

 Εντάσσει κι επίσημα πλέον στο πλέγμα των Ευρωατλαντικών υποδομών στη χώρα μας τις 

βάσεις που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη 

Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, καθώς και το λιμάνι της 

Αλεξανδρούπολης, όπου ήδη έχουν κάνει "απόβαση" στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ. 

 

Οι εξελίξεις είναι πολύ επικίνδυνες και πρέπει να σημάνει συναγερμός παντού! 

 

Κλιμακώνεται η επιθετικότητα ανάμεσα σε ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ με τη Ρωσία, την Κίνα και με την 

εμπλοκή δεκάδων κρατών Ισραήλ, Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος, κλπ. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη 

Λιβύη, στο Ιράν, στον Περσικό Κόλπο, η τεράστια συγκέντρωση δύναμης πυρός στην περιοχή 

προειδοποιούν για τον κίνδυνο γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης. 

 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ -που προετοίμασε το έδαφος για αυτή τη Συμφωνία- 

και με τη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων φέρουν εγκληματικές ευθύνες γιατί με τη Συμφωνία 

Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις εμπλέκουν τη χώρα ακόμη βαθύτερα στο κουβάρι των ιμπεριαλιστικών 

ανταγωνισμών, με θανάσιμους κινδύνους για το λαό μας. Το πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού στις 

ΗΠΑ, το πολεμικό ανακοινωθέν του προέδρου των ΗΠΑ με φόντο τον Έλληνα πρωθυπουργό, οι 

δεσμεύσεις που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις ΗΠΑ, ακόμη και η αποστολή ελληνικών 



ενόπλων δυνάμεων στην πολυεθνική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, κάνουν σκόνη τον επικίνδυνο 

εφησυχασμό που η αστική τάξη και τα κόμματά της προσπαθούν να καλλιεργήσουν. 

 

Ο καυγάς ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τα δήθεν “ανταλλάγματα” από τις ΗΠΑ και τη 

Συμφωνία στόχο έχει να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και του λαού. Να συσκοτίσει 

τη στρατηγική σύμπλευση όλων των αστικών κομμάτων στους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς 

σχεδιασμούς. Ο λαός μας να απορρίψει τα καλέσματα για “εθνική ενότητα κι ομοψυχία” για 

“συναίνεση” σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Είναι σχεδιασμοί που υπηρετούν τα συμφέροντα των 

μεγάλων ξένων και ντόπιων οικονομικών ομίλων στην περιοχή. Δεν έχουν καμία σχέση με τις 

πραγματικές ανάγκες και τα συμφέροντα της λαϊκής οικογένειας!  

 

ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, τα σύνορα και τα 

κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Μοναδικός στόχος είναι η εξασφάλιση των δικών τους 

συμφερόντων στην περιοχή. Η πρόσφατη επιστολή του Αμερικανού υπουργού εξωτερικών Πομπέο, 

αποκαλύπτει πως ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ: 

 “κάνουν πλάτες” στην τουρκική επιθετικότητα που κλιμακώνεται τόσο στο Αιγαίο, όσο και 

στην Κύπρο 

 δεν αναγνωρίζουν σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, παρά μόνο έναν ενιαίο 

επιχειρησιακό χώρο 

 θέτουν ολοένα και πιο επίμονα στο τραπέζι τα νέα διχοτομικά σχέδια για την Κύπρο και το 

Αιγαίο, στο όνομα της συνδιαχείρισης και συνεκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου και των 

θαλάσσιων ζωνών. 

 

Εργαζόμενες κι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες, 

 

Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο την πάλη σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά 

ενάντια στην ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς 

σχεδιασμούς και πολέμους. Να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στην κατάπτυστη 

Ελληνοαμερικανική Συμφωνία τις τις Στρατιωτικές Βάσεις που ψηφίζεται στη Βουλή! 

 

Απαιτούμε: 

 Να αποσυρθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις 

 Να κλείσει η βάση της Σούδας, να ξηλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας. 

 Καμία συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο 

εξωτερικό. 

 Αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

 

ΟΥΤΕ ΓΗ – ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ! 
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Εργατικά Σωματεία – ΕΕΔΥΕ - Φοιτητικοί Σύλλογοι – Σωματεία Αυτοαπασχολουμένων - ΟΓΕ - 

Φορείς Λαϊκού Κινήματος 

 


