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Σ υνεχίζεται τρεις περίπου μήνες ο πόλεμος που 
ξεκίνησε με την απαράδεκτη - καταδικα στέα 

εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από τότε πολ-
λοί, ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και άλλοι, ρίχνουν “λάδι στη 
φωτιά”παρά τις φιλειρηνικές τους διακηρύξεις…  
Ο λαός της Ουκρανίας στο μέσο της αντιπαρά-

θεσης δύο αντίπαλων μπλοκ, πληρώνει με αν-
θρώπινες ζωές και τεράστιες υλικές καταστροφές. 
Όλοι οι λαοί στον κόσμο πληρώνουν επίσης το τί-
μημα με πολεμικές δαπάνες και την αλματώδη 
άνοδο των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, 
ρεύμα κλπ.  
Στην Ελλάδα ο λαός στενάζει από την ακρίβεια 

και το τεράστιο βάρος των πολεμικών δαπανών 
για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Στον απολογισμό του 
για το 2021 είναι ‘’πρωταθλήτρια’’ στις δαπάνες 
με ποσοστό 3,59% του ΑΕΠ δηλαδή 6,5 δισεκα-
τομμύρια ευρώ για να είναι το ΝΑΤΟ πιο ισχυρό 
στην κρίσι μη γεωστρατηγικά περιοχή της Νότιας 
και Ανατολι κής Μεσογείου. Κρίσιμοι τομείς όπως 
Παιδεία, Υγεία, Αθλητισμός, είναι σε πολύ άσχημη 
κατάστα ση γιατί – όπως λένε οι κυβερνώντες δεν 
υπάρχουν λεφτόδεντρα… Λεφτά υπάρχουν μόνο 
για τις ΝΑΤΟικές δαπάνες και τα τεράστια ποσά 
που διοχετεύονται – σε μονοπωλιακούς ομίλους, 
στην «πρά σινη ανάπτυξη» και τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό.  
Στην όλη κατάσταση ήρθε να προστεθεί η επι-

κίνδυνη Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις βάσεις 
που επικυρώθηκε στη βουλή. Η Συμφωνία είναι 
επικίνδυνη, μετατρέπει όλη τη χώρα σε ορμητήριο 
του ιμπεριαλισμού κι εκθέτει τον ελληνικό σε θα-
νάσιμο κίνδυνο απαντητικών πληγμάτων από 
τους αντιπάλους των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. 
Εύλογα τα ερωτήματα πολλών ανθρώπων που 

ανησυχούν, αγωνιούν, προβληματίζονται με αυτή 
την κατάσταση και το ορατό το ενδεχόμενο νέας 
επιδείνωσης: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Τι 
μπορούμε να κάνουμε εμείς; Ένα είναι το βέβαιο, 
δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς - θεατές στο 
δρά μα. Απάντηση είναι η σθεναρή αντίθεση 
στον πόλεμο όσο και στην εμπλοκή της Ελλάδας 
που γίνεται όλο και βαθύτερη και πιο επικίνδυνη 
για τον ελληνικό λαό.  
Στον χώρο του αθλητισμού, στο ποδόσφαιρο 

στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων της Αθήνας, 
απάντηση – με ευρύτερο συμβολισμό – θα δοθεί 
στο γήπεδο με την πραγματοποίηση ποδοσφαιρι-
κού αγώνα που θα στέλνει το δικό του μήνυμα: 
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 
ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
Ο αγώνας αυτός θα εκπέμψει το δικό του μή-

νυμα, μήνυμα ζωής ενάντια στον πόλεμο και την 
ελληνική εμπλοκή στα σχέδια θυσίας των λαών 
στο βωμό των μεγάλων συμφερόντων.  
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 

28 Μαΐου 2022, ώρα έναρξης 7 μ.μ. στο Β' ∆η-
μοτικό Γήπεδο Αργυρούπολης, Ολυμπίας 11, 
16451 Αργυρούπολη, τηλ. 2112164804.  
Πριν την έναρξη θα υπάρξει σύντομη ομιλία 

από την ΕΕ∆ΥΕ και χαιρετισμός στη λήξη με απο-
νομή αναμνηστικού συμμετοχής σε όλους τους 
αγωνιζόμενους αθλητές.  
Καλούμε τους νέους, τις νέες, όλους τους κατοί-

κους των Νοτίων Προαστίων σε θετική ανταπό-
κριση και παρουσία στον αγώνα, ώστε να γίνει 
ακόμα πιο δυνατή η φωνή της εναντίωσης στον 
πόλεμο – στην εμπλοκή της χώρας. Να ακουστεί 
το ναι στη φιλία και την πάλη των λαών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ 
ΣΤΟΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΗ 2022 ΩΡΑ 7 ΜΜ 
στο Β' ∆ημοτικό Γήπεδο Αργυρούπολης 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 ✆ 2112164804 

Με θερμούς χαιρετισμούς, 
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