
Η συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου και η ανα-
νέωση της “Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συ-
νεργασίας μεταξύ Ελλάδας – ΗΠΑ” ακόμα και επ`
αόριστον σηματοδοτεί νέους, μεγαλύτερους κιν-
δύνους για το λαό. Η ελληνική Κυβέρνηση, συνε-
χίζοντας στα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνει
για λογαριασμό των ΗΠΑ μεγαλύτερες δεσμεύ-
σεις με την εγκατάσταση νέων βάσεων και υπο-
δομών σε Σκύρο, Ξάνθη, Λάρισα, δίπλα στη
Σούδα, στο Στεφανοβίκειο, στην Αλεξανδρού-
πολη κ.α.
Η ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφω-
νίας για τις Βάσεις δεν έχει καμία σχέση με την
ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Γιατί δεν
υπηρετούν τον ελληνικό λαό:
• η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε απο-
στολές εκτός συνόρων
• η συμμετοχή σε ασκήσεις όπως η“Defender Eu-
rope” για την περικύκλωση της Ρωσίας.
• η συμμετοχή σε πολεμικές περιπολίες στον Περ-
σικό
• η αποστολή συστοιχίας "Πάτριοτ" στη Σαου-
δική Αραβία, ενάντια στον Ιράν
• η αποστολή δυνάμεων στο Μάλι της Αφρικής
• η ετοιμότητα της κυβέρνησης να στείλει στρα-
τιωτικές δυνάμεις στην περιοχή του Σαχέλ
Η ανανέωση της Συμφωνίας για τις βάσεις δεν
έχει καμία σχέση ούτε με την ανακοπή της τουρ-
κικής επιθετικότητας, όπως επιχειρεί η κυβέρ-
νηση να πείσει το λαό. Η πολιτική της εμπλοκής:

• ευθύνεται για την πολύχρονη κατοχή στην
Κύπρο και την προετοιμασία διχοτομικών λύσεων
στο νησί 
• τροφοδοτεί τον ανταγωνισμό των αστικών τά-
ξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας για τη γεω-
στρατηγική αναβάθμιση.
• “στρώνει το τραπέζι” για επικίνδυνα παζάρια σε
βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο
Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο.
• στηρίζει ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΕ που για να διατηρή-
σουν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο, απο-
σπώντας την από την συνεργασία με τη Ρωσία,
τροφοδοτούν την επιθετικότητά της. 
Στην πραγματικότητα η ανανέωση της Ελληνο -
αμερικανικής Στρατιωτικής Συμφωνίας για τις
Βάσεις, φανερώνει τις επιδιώξεις της ελληνικής
αστικής τάξης να αναβαθμίσει τη γεωστρατη-
γική της θέση στην ευρύτερη περιοχή, για να
διεκδικήσει μερίδιο από τη λεία για λογαριασμό
των επιχειρηματικών ομίλων.
Ο λαός μας δεν έχει τίποτα να κερδίσει από το
βάθεμα της εμπλοκής της χώρας στους πολεμι-
κούς σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Η πολεμική
προπαρασκευή που βρίσκεται σε εξέλιξη, η συ -
γκέ ντρωση τεράστιας δύναμης πυρός, οι εστίες
πολέμου που καίνε σε όλη την υδρόγειο και ειδικά
στην Ανατολική Μεσόγειο, σχετίζονται με την
αντι παράθεση ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθε-
δρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα. Η συμ-
φωνία μεταξύ Αυστραλίας – ΗΠΑ – Βρετανίας

ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ 
ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΟΥΤΕ ΓΗ ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Εργαζόμενε, εργαζόμενη, αυτοαπασχολούμενε, άνεργε, συνταξιούχε, νέα και νέε,

Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις αμερικάνικες βάσεις 
σε καλεί στον αγώνα



(AUKUS), η προσπάθεια της ΕΕ για «στρατηγική
αυτονομία» από τις ΗΠΑ προκειμένου να διασφα-
λίσει τα συμφέροντά της, συνδέονται με την απο-
χώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, την
αναδιάταξη των ΑμερικανοΝΑΤΟικών στρατιω-
τικών δυνάμεων στην περιοχή του Ειρηνικού, πη-
γαίνουν χέρι – χέρι με το νέο δόγμα “ΝΑΤΟ 2030”.
Αποδεικνύεται ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου
αυξάνονται οι κίνδυνοι για τους λαούς. 
Οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις, η αποστολή ελ-
ληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές
αποστολές στο εξωτερικό, η αξιοποίηση και πο-
λιτικών υποδομών (λιμανιών και αεροδρομίων),
μετατρέπουν τη χώρα μας σε πολεμικό ορμη-
τήριο και το λαό μας σε στόχο αντιποίνων, όπως
έχει δηλώσει η Ρωσία και το Ιράν, σε περίπτωση
που εκτιμήσουν ότι κινδυνεύουν.

Κοντά σε αυτά αποτελεί πρόκληση για το λαό
μας, η πρόσφατη υπογραφή της ελληνογαλλικής
Συμφωνίας Αμυντικής Συνδρομής, οι νέες υπέ-
ρογκες εξοπλιστικές παραγγελίες, την ώρα που
σπάει κόκκαλα η υποχρηματοδότηση στην υγεία
εν μέσω πανδημίας, στην παιδεία, στην αποκατά-
σταση των πυρόπληκτων και των σεισμόπληκτων,
την ώρα που ο λαός ματώνει καθη μερινά για τα
κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Πολύ περισ-
σότερο, που οι εξοπλισμοί αυτοί προορίζο νται
για τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ –
ΝΑΤΟ – ΕΕ, με στόχο η Ελλάδα να παίξει ρόλο
τοποτηρητή στην ευρύτερη περιοχή.

Κανένας εφησυχασμός!
Ο λαός να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη στην κυ-
βέρνηση και στα ευρωατλαντικά κόμματα.

Να γυρίσει την πλάτη στην προπαγανδιστική τους

εκστρατεία που επιχειρεί να σύρει το λαό πίσω
από το άρμα των επιδιώξεων και των συμφερόν-
των των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και της αστικής τάξης.
Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ
τους! Έχουν τη δύναμη να αναπτύξουν την κοι -
νή πάλη για να οικοδομήσουν ένα κόσμο με
πραγματική ειρήνη, ευημερία, φιλία, αλληλεγ-
γύη, σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, χωρίς εκμε-
ταλλευτές και έξω από τη μέγγενη των ιμπε -
 ριαλιστικών οργανισμών. 

Δυναμώνουμε τον αγώνα για την καταδίκη των
ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων, για:

• Την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους
• Την κατάργηση της Ελληνοαμερικανικής Συμ-
φωνίας για τις Στρατιωτικές Βάσεις – Nα κλείσει
η βάση της Σούδας – Nα ξηλωθούν οι βάσεις
του θανάτου από τη χώρα μας – Nα μη δημιουρ-
γηθεί καμία νέα ευρωατλαντική βάση και στρα-
τιωτική υποδομή.
• Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο
και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.
• Καμία συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο
εξωτερικό, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά
άλλων λαών.
• Όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη
διάταξη των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία
του ΝΑΤΟ. Ανάκληση της κυβερνητικής απόφα-
σης για την αύξηση της θητείας στο στρατό
ξηράς.
• Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθη-
κών που τα καθορίζουν.
• ΟΧΙ στον “Ευρωστρατό” που ετοιμάζει η ΕΕ. 
• Αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
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