
Η Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση και 
Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ) καλεί σε μαζική συμμετοχή στην 
αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση την Τρίτη 9 Αυ-
γούστου 2022, στις 8 μ.μ., στην πλατεία Ζακλίν Ντε 
Ρομιγύ (Στάση ΗΣΑΠ Θησείο) για να καταδικάσουμε 
το έγκλημα των ΗΠΑ στη Χιροσίμα και στο Ναγκα-
σάκι και να τιμήσουμε τα θύματα της ιμπεριαλιστικής 
θηριωδίας. 
 
77 ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται από τις 6 και 
9 Αυγούστου του 1945, όταν οι ΗΠΑ με τη ρίψη των 
ατομικών βομβών εξαφάνισαν από προσώπου γης 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Χιροσίμα και 
το Ναγκασάκι. Χιλιάδες ήταν, επίσης, οι τραυματισμένοι, 
οι άνθρωποι που «έζησαν» με τα εγκαύματα και άλλες 
πληγές από τον πυρηνικό όλεθρο. Η ρίψη των ατομικών 
βομβών από τις ΗΠΑ αποτελούσε μια επίδειξη ισχύος 
απέναντι στην Σοβιετική Ενωση, η οποία είχε αποκτήσει 
αυξημένο κύρος στους λαούς για την τεράστια συμβολή 
της στη συντριβή του ναζισμού. Στόχευε να τρομο-
κρατήσει τους λαούς, την ΕΣΣ∆, το ανερχόμενο επα-
ναστατικό και εργατικό κίνημα. H ιμπεριαλιστική προ-
παγάνδα, ακόμα και σήμερα, προσπαθεί να συγκαλύψει 
τους πραγματικούς στόχους χρησιμοποιώντας το ψέμα 
της «στρατιωτικής αναγκαιότητας» των πληγμάτων, 
ενώ ο Β΄ Παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός Πόλεμος είχε 
τελειώσει! 
 
Σήμερα, 77 χρόνια μετά, κλιμακώνονται οι αντα-
γωνισμοί και η επιθετικότητα ανάμεσα στους ΗΠΑ 
– ΝΑΤΟ – ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα στο φόντο 
του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, με 
υπαρκτό το ενδεχόμενο γενίκευσής του. Στο έδαφος 
αυτό, οι αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κο-

ρυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, τον Ιούνιο του 2022 
και η  “Νέα Στρατηγική Αντίληψη” που αποφασίστηκε 
μυρίζουν μπαρούτι για τους λαούς. Φανερώνουν τη 
γενικότερη πολεμική προπαρασκευή που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, προειδοποιώντας για μεγάλους κινδύνους. 
Το ΝΑΤΟ ενισχύει ακόμη περισσότερο την ικανότητά 
του να παρεμβαίνει σε όλη την υδρόγειο. Αναδιατάσσει 
σε θέση μάχης τις στρατιωτικές δομές και δυνάμεις 
του. Εκσυγχρονίζει το πυρηνικό και συμβατικό οπλο-
στάσιό του. Προετοιμάζεται για τη μονιμοποίηση των 
δυνάμεων του στην Ανατολική Ευρώπη. Παλιά και 
νέα προσχήματα, όπως οι υβριδικές απειλές, η κυ-
βερνοασφάλεια και η αποκαλούμενη κλιματική κρίση, 
η ενεργειακή κρίση, η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και άλλα, επι-
στρατεύονται για να στρώσουν το έδαφος για νέες 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η ξέφρενη 
κούρσα των εξοπλισμών στο πλαίσιο των επιθετικών, 
πολεμικών σχεδιασμών, τρέχει στις πλάτες των λαών 
που καλούνται να πληρώσουν το τίμημα με τον ιδρώτα 
και με το αίμα τους. 
 
Η απειλή ενός πυρηνικού πλήγματος δεν έπαψε 
ποτέ να υπάρχει και μάλιστα εντάθηκε τα τελευταία 
χρόνια, στο πλαίσιο των οξυμένων ενδοιμπεριαλι-
στικών ανταγωνισμών. Ήδη απ’ τη Σύνοδο Κορυφής 
της Βαρσοβίας το 2016, εξετάζονταν το δόγμα του 
«πρώτου πυρηνικού πλήγματος» και στη Σύνοδο του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Ιούνη του 2021 υιοθετήθηκε 
η απόφαση για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα ως στοιχείο 
της Στρατηγικής ΝΑΤΟ 2030. Η απόφαση αυτή σημαίνει 
ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να πλήξει πρώτο με πυρηνικά 
όπλα μεγάλης ισχύος τους αντιπάλους του, αν εκτιμήσει 
ότι απειλείται. ∆εν είναι τυχαίο ότι αυτές οι αποφάσεις 
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που εξειδικεύονται παραπέρα στη “Νέα Στρατηγική 
Αντίληψη” του ΝΑΤΟ που αποφασίστηκε στη Σύνοδο 
της Μαδρίτης, λαμβάνονται στην διάρκεια της εξέλιξης 
του ιμπεριαλιστικού πόλεμου στην Ουκρανία, με την 
Ρωσία να έχει ισχυρό πυρηνικό οπλοστάσιο και να 
απειλεί με αντίποινα. 
 
Η κυβέρνηση της Ν∆ φέρει βαριές ευθύνες. Κλιμα-
κώνει την αντιλαϊκή επίθεση με βαριές συνέπειες στη 
ζωή του λαού, που βιώνει την αβάσταχτη ακρίβεια, 
την ενεργειακή φτώχεια, την επίθεση στο δικαίωμα 
στη δουλειά, στη μόρφωση, συνολικά την όξυνση 
των προβλημάτων του. Την ίδια στιγμή, επιδιώκοντας 
να παίξει το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου για τους αμε-
ρικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς και με τη στήριξη 
των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού μετατρέπει 
τη χώρας μας σε μια απέραντη πολεμική βάση, αλλά 
ταυτόχρονα και σε στόχο αντιποίνων. Παίρνει επιθετικές 
κι επικίνδυνες πρωτοβουλίες. Συμφωνεί και συντάσσεται 
μέχρι κεραίας με τις αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Προχώρησε στην ψήφιση της 
Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις που 
προετοίμασε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανα-
βαθμίζοντας περισσότερο τις ήδη υπάρχουσες αμε-
ρικανοΝΑΤΟικές βάσεις και δημιουργώντας νέες. Όλο 
το προηγούμενο διάστημα έστειλε πολεμικό υλικό στο 
πεδίο του πολέμου στην Ουκρανία. Πήρε την απόφαση 
για την αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην 
Ομάδα Μάχης του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία! Λαμβάνει 
συγχαρητήρια γιατί βγαίνει πρωταθλήτρια στις ΝΑ-
ΤΟικές δαπάνες για εξοπλισμούς που δεν έχουν καμιά 
απολύτως σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της 
χώρας, ξεπερνώντας κατά πολύ το 2% του ΑΕΠ. 
 
Οι μύθοι ότι η παραπέρα πρόσδεση της Ελλάδας 
στους επιθετικούς πολεμικούς σχεδιασμούς των 
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, μπορεί τάχα να συμβάλλει στη προ-
στασία της άμυνας, της ασφάλειας, των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της χώρας μας ενάντια στην τουρκική 
επιθετικότητα καταρρίπτονται από την ίδια την πρα-
γματικότητα.  
 
Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου είναι υπαρκτός 
και η κυβέρνηση είναι υπόλογη για τον εφησυχασμό 

που καλλιεργεί. Η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετι-
κότητας, οι αξιώσεις στο πλαίσιο του δόγματος της 
“Γαλάζιας Πατρίδας”, οι διαρκείς παραβιάσεις του 
θαλάσσιου, εναέριου χώρου και της ελληνικής κυ-
ριαρχίας σε συνδυασμό με τις ίσες αποστάσεις από 
τους ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και τη λογική του “βρείτε τα 
μεταξύ σας”, ενισχύουν την τουρκική επιθετικότητα, 
ρίχνουν νερό στο μύλο των συνεχών προκλήσεων! 
Αποκαλύπτεται ότι απώτερος στόχος είναι η διατήρηση 
της συνοχής στη Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ 
με το βλέμμα στραμμένο σ’ έναν οδυνηρό συμβιβασμό 
για τη συνεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της 
περιοχής υπό ευρωατλαντική εποπτεία, σε βάρος των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.  
 
Η ΕΕ∆ΥΕ καλεί σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση 
μπροστά στις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Αποτελεί 
μονόδρομο το δυνάμωμα της πάλης του αντιπολεμι-
κού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, συνολικά του 
λαϊκού κινήματος, με τη συσπείρωση νέων δυνάμεων. 
Ο λαός με την πάλη του έχει τη δύναμη να βγει στο 
προσκήνιο της Ιστορίας, να διεκδικήσει ένα κόσμο με 
πραγματική ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, σχέσεις αμοι-
βαίου οφέλους με τους άλλους λαούς. 
 
Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα για: 
 
• την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς και πολέμους 

• να ξηλωθούν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις του 
θανάτου από τη χώρα μας 

• να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και 
οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα – να απαγορευ-
τούν οι πυρηνικές δοκιμές και η παραγωγή κάθε 
είδους όπλων μαζικής καταστροφής 

• να ματαιωθούν οι αποστολές ενόπλων δυνάμεων 
και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων 

• όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και στη 
διάταξη των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία 
του ΝΑΤΟ 

• καμιά αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που 
τα καθορίζουν 

• αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ  
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