
1

Ομιλία εκ μέρους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ από την Ελπίδα Παντελάκη, γγ της ΕΕΔΥΕ

στην παρουσίαση της ειδικής έκδοσης 

ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση: εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, αίθουσα “Γεώργιος Καραντζάς” – Μέγαρο ΕΣΗΕΑ

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Φίλες και φίλοι,

Έχουμε  τη  χαρά  σήμερα,  εδώ  στο  φιλόξενο  Μέγαρο  της  ΕΣΗΕΑ,  να  σας  παρουσιάσουμε  την
επικαιροποιημένη ειδική έκδοση της ΕΕΔΥΕ «ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση: εργαλεία του κεφαλαίου κατά
των  λαών»,  υλοποιώντας  τη  σχετική  απόφαση  που  πήραμε  στο  19ο  Συνέδριο  της  ΕΕΔΥΕ,  που
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2021. Η έκδοση αυτή αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια από μέρους
της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ στην κατεύθυνση της ενημέρωσης του λαού για τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις
όλου του τελευταίου διαστήματος, της αποκάλυψης τόσο του χαρακτήρα των ιμπεριαλιστικών ενώσεων του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ ως εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών, όσο και των βαριών ευθυνών που φέρουν η
κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού για το ολοένα και μεγαλύτερο βάθεμα της
εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, για τη μετατροπή της χώρας όχι
μόνο  σε  αμερικανονατοϊκό  πολεμικό  ορμητήριο,  αλλά ταυτόχρονα  και  σε  στόχο αντιποίνων.  Αποτελεί
συνέχεια  της  αντίστοιχης  έκδοσης  που είχε  κυκλοφορήσει  το  2018,  εμπλουτίζοντάς  την  με  τις  πυκνές
εξελίξεις που μεσολάβησαν από τότε μέχρι σήμερα, αλλά και με την πείρα που συγκεντρώθηκε από την
πολύμορφη δράση του αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος.

Η έκδοση που παρουσιάζουμε σήμερα επιδιώκουμε να αποτελέσει  τον πυρήνα της δουλειάς μας για το
επόμενο διάστημα. Να συμβάλλει σε ένα ακόμη  πλατύτερο άνοιγμα της δράσης των Επιτροπών Ειρήνης σε
όλους όσους ανησυχούν για τα όσα διαδραματίζονται με επίκεντροτον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που μαίνεται
στο ουκρανικό έδαφος ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ με τη Ρωσία. Αποτελεί μια ευκαιρία να
συζητήσουμε  ουσιαστικά  και  να  συμβάλλουμε  στην  παραπέρα  οργάνωση  και  κλιμάκωση  του  αγώνα
ενάντια στην με κάθε τρόπο εμπλοκή της Ελλάδας στους αμερικανονατοϊκούς πολεμικούς σχεδιασμούς. Να
αποκαλύψουμε  –  κόντρα  στην  ευρωατλαντική  προπαγάνδα  –  το  βρώμικο  ρόλο  που  παίζουν  οι
αμερικανονατοϊκές βάσεις στο ελληνικό έδαφος. Πάνω απ’ όλα, όμως, επιδιώκουμε η συγκεκριμένη έκδοση
να αποτελέσει  ένα χρήσιμο εργαλείο,  ένα εφόδιο στην καθημερινή δράση στις γειτονιές,  στους χώρους
δουλειάς, σε σχολεία και σε πανεπιστήμια, παντού όπου ζει, εργάζεται, μορφώνεται ο λαός μας.

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας να αναφέρουμε ότι η εν λόγω έκδοση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και για
έναν επιπλέον λόγο: μεταφράστηκε και εκδόθηκε και στα αγγλικά, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα επιπλέον
εφόδιο στη δουλειά της ΕΕΔΥΕ σε διεθνές επίπεδο, στις επαφές της με αντιιμπεριαλιστικά κινήματα από
άλλες χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο θα διακινηθεί και θα παρουσιαστεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ
και στο 22ο Συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 26
Νοέμβρη στο Ανόι του Βιετνάμ.

Η κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά και το παραπέρα βάθεμα της
εμπλοκής της στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους στο πλαίσιο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ, η ανανέωση, η επέκταση και η ενίσχυση της «Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας
– ΗΠΑ» από την κυβέρνηση της ΝΔ, οι νέες ολοένα πιο επιθετικές αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, οι  Συμφωνίες της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  (ΗΑΕ), τη Σαουδική
Αραβία,  η ενίσχυση των σχέσεων με  τις  χώρες  της ΝΑ Μεσογείου μέσα από τα τριμερή σχήματα για
λογαριασμό των αστικών τάξεων είναι βασικά στοιχεία των εξελίξεων στα χρόνια που μεσολάβησαν. 

Καταδικάζουμε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με τη Ρωσία στο ουκρανικό
έδαφος, μετά την απαράδεκτη ρωσική εισβολή, ο οποίος περνά πλέον σε νέα ολέθρια φάση κλιμάκωσης εις
βάρος του ουκρανικού, του ρωσικού και των άλλων λαών, με ανοιχτό το ενδεχόμενο της γενίκευσής του. 

Ο ίδιος ο χαρακτήρας των εξελίξεων φανερώνει ότι μοναδικοί ωφελημένοι από αυτό το κρεσέντο εμπλοκής
είναι  η  αστική  τάξη,  οι  επιχειρηματικοί  όμιλοι,  που  επιδιώκουν  να  αναβαθμίσουν  τη  θέση  τους  στην
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ευρύτερη περιοχή και διεκδικούν κομμάτι από τη μοιρασιά της λείας των ιμπεριαλιστικών πολέμων και
επεμβάσεων. Παρουσιάζουν ως φάρμακο το φαρμάκι της εμπλοκής, όταν για το λαό μας και τους άλλους
λαούς της περιοχής η παραπέρα εμπλοκή σημαίνει μεγαλύτερους κινδύνους, παραπάνω φτώχεια, ακρίβεια,
ανατιμήσεις στην ενέργεια,  υπέρογκους εξοπλισμούς στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ και των πολεμικών του
σχεδιασμών, τους οποίους καλούνται να πληρώσουν με τον ιδρώτα τους. 

Αναδεικνύεται ότι  πηγή και βασική αιτία των πολέμων είναι το κυνήγι  του καπιταλιστικού κέρδους, οι
ανταγωνισμοί  για το ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι από τη μοιρασιά της λείας, που αφορά τις
αγορές, τους πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους υδρογονάνθρακες και τους δρόμους μεταφοράς τους.

Χέρι–χέρι  με  τους  επικίνδυνους  πολεμικούς  σχεδιασμούς  πηγαίνει  η  μεθοδευμένη  ευρωατλαντική
προπαγάνδα,  που  επιχειρεί  να  σύρει  τους  λαούς  πίσω από  αυτές  τις  αποφάσεις.  Δεν  είναι  τυχαίο  που
αξιοποιείται ένα ολόκληρο πλέγμα μηχανισμών, όπως τα ΜΜΕ, διάφορες ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις, η
τοπική διοίκηση, η διεισδυτικότητα της τέχνης και του πολιτισμού στη λαϊκή συνείδηση, προκειμένου να
πείσουν τον λαό ότι όλες αυτές οι αποφάσεις είναι δήθεν προς όφελός του. Αξιοποιούν συστηματικά την
εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της και ιδιαίτερα στα Πανεπιστήμια προκειμένου να δηλητηριάσουν τη
συνείδηση  της  νέας  γενιάς.  Οι  πρόσφατες  αποφάσεις  της  ΕΕ  και  του  ΝΑΤΟ,  που  ιεραρχούν  στις
παρεμβάσεις  τους  τα  διάφορα  ερευνητικά  κέντρα  και  ινστιτούτα  –κυρίως  των  ΑΕΙ–  αποκαλύπτουν  τη
στρατηγική  επιδίωξή  τους  να  υποτάξουν  το  επιστημονικό  έργο  στους  σχεδιασμούς  τους  για  την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους εις βάρος των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. 

Παράλληλα με την επίταση της προπαγανδιστικής εκστρατείας, εντείνεται και η καταστολή, προκειμένου τα
ευρωατλαντικά επιτελεία και τα κάθε λογής στηρίγματά τους να επιβάλουν «σιγή νεκροταφείου» στους
λαϊκούς αγώνες. Χαιρετίζουμε τη στάση δεκάδων νέων στρατευμένων που εκφράζουν τις φιλειρηνικές τους
απόψεις  ενάντια  στον  πόλεμο  στην  Ουκρανία  και  την  εμπλοκή  της  Ελλάδας,  παρά  τις  απαράδεκτες
προσπάθειες τρομοκράτησης και δίωξής τους, που απαιτούμε να σταματήσουν τώρα! 

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Φίλες και φίλοι,

Μέσα  από  την  έκδοση  της  ΕΕΔΥΕ  αποκαλύπτεται  ότι  διαχρονικά  οι  ελληνικές  κυβερνήσεις  έχουν
συνυπογράψει όλες τις αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ΗΠΑ έχουν
χαρακτηρίσει επανειλημμένα τη χώρα μας «γεωπολιτικό μεντεσέ», «πυλώνα ανάσχεσης» κλπ. εκφράζοντας
και  με  αυτόν  τον  τρόπο  το  μέγεθος  της  εμπλοκής  της  στους  ιμπεριαλιστικούς  σχεδιασμούς.  Δεν  θα
μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού όπως η εσωτερική πολιτική έχει ταυτότητα, έτσι και η εξωτερική
πολιτική  έχει  την  ίδια  ταυτότητα,  έχει  ταξικό  πρόσημο,  εξυπηρετεί  τα  ίδια  συμφέροντα,  δηλαδή  τα
συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Η  αστική  τάξη  της  Ελλάδας  επιδιώκει  τη  γεωπολιτική  της  αναβάθµιση  συµµετέχοντας  ενεργά  στους
στρατιωτικούς και πολιτικούς σχεδιασµούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ο στόχος και τα µέσα της
γεωπολιτικής αναβάθµισης προωθούνται, παρά τις επιµέρους διαφοροποιήσεις, από τα αστικά κόµµατα και
τις  κυβερνήσεις,  τόσο  του  ΣΥΡΙΖΑ πριν  όσο  και  της  ΝΔ σήµερα.  Αυτή  η  πολιτική  αποτελεί  βασικό
στοιχείο της στρατηγικής σύµπλευσής τους. 

Η αστική τάξη της Ελλάδας επιδιώκει την ανάδειξη της χώρας σε τεχνολογικό, ενεργειακό και οικονοµικό
κόµβο στήριξης των ευρωατλαντικών σχεδίων στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η αξιοποίηση
των ελληνικών ναυπηγείων για τις ανάγκες του 6ου Στόλου των ΗΠΑ, των λιµανιών του Βόλου και της
Καβάλας για τη µεταφορά υγροποιηµένου φυσικού αερίου και οι επενδύσεις (κατασκευή  datacenters και
άλλων  σχετικών  υποδομών)  ισχυρών  αµερικανικών  οµίλων  στον  τοµέα  των  Τηλεπικοινωνιών  -
Πληροφορικής  στην  Αττική.  Παράλληλα  η  ελληνική  αστική  τάξη  προσπαθεί  να  διαχειριστεί  την
αµερικανική αντίδραση στις επενδύσεις της Κίνας στις εγχώριες λιµενικές υποδοµές και στον τοµέα της
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ποιον εξυπηρετεί αυτή η στρατηγικής σημασίας επιλογή; Όχι βέβαια τον
ελληνικό λαό, τους εργαζομένους, τα πλατιά λαϊκά στρώματα. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ επιδιώκοντας να παίξει τον ρόλο του πρωτοπαλίκαρου για τους αμερικανονατοϊκούς
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. 
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H χώρα μας αναλαμβάνει επιθετικές πρωτοβουλίες για λογαριασμό των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Όλα αυτά κουρελιάζουν τον μύθο ότι η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια,
την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.

Η  κυβέρνηση  του  ΣΥΡΙΖΑ  προώθησε  τον  λεγόµενο  «Στρατηγικό  διάλογο  Ελλάδας  -  ΗΠΑ»,  που
περιλάμβανε οικονοµικά, πολιτικά, στρατιωτικά θέματα, µε καθοριστικής σηµασίας την αναθεώρηση και
επέκταση της ελληνοαµερικανικής συµφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, που διαδέχθηκε εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, σύναψε με τις ΗΠΑ τη «Συμφωνία Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας» (MDCA), που περιλάμβανε την παραπέρα αναβάθµιση της βάσης της Σούδας και
τη  δηµιουργία  των  βάσεων  Drones  στη  Λάρισα,  ελικοπτέρων  στο  Στεφανοβίκειο  και  στο  λιµάνι  της
Αλεξανδρούπολης,  αναβαθµισµένο κρίκο των αµερικανικών σχεδίων με στόχο τη Ρωσία, όπως φάνηκε
καθαρά στον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Προβλέπεται  ότι  οι  ελληνικές  κυβερνήσεις  θα  διαθέτουν  στα  ιμπεριαλιστικά  επιτελεία  οποιαδήποτε
πολιτική  και  στρατιωτική  υποδομή και  προσωπικό  για  την  υποστήριξη  των  αμερικανονατοϊκών
επιχειρήσεων.  Γίνεται  ρητή  αναφορά  στο  ενδεχόμενο  μελλοντικής  χρήσης  και  άλλων  ελληνικών
εγκαταστάσεων στην ηπειρωτική χώρα ή στα νησιά  και  αναλαμβάνεται  δέσμευση για συνέχιση της
διμερούς συνεργασίας στον τομέα των υποδομών και του υλικού.

Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ ψηφίστηκε από την
ελληνική Βουλή τον Μάιο του 2022 αρχικά για μια πενταετία και στη συνέχεια επ’ αόριστον.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας  επιδοκιμάζει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ και καλλιεργεί συγχύσεις ότι αυτή η
συμφωνία μπορεί να υπερασπιστεί την κυριαρχία της χώρας. Η αρνητική ψήφος του στη Βουλή σχετίζεται
με τους προκλητικούς ισχυρισμούς του ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν εξασφάλισε «ανταλλάγματα» για τη
μετατροπή της χώρας σε ιμπεριαλιστικό ορμητήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ
ψήφισαν στη Βουλή την ένταξη της Σουηδίας και  της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις είναι επιθετική συμφωνία, δεν έχει καμιά σχέση με την
ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, αλλά τη μετατρέπει σε ορμητήριο ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και
πολέμων, βάζει σε κίνδυνο τον λαό μας. Ο αμερικανονατοϊκός ιμπεριαλισμός έχει εγκληματικές ευθύνες για
εκατοντάδες ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επιθέσεις κατά των λαών, για την τουρκική εισβολή και κατοχή
στην  Κύπρο,  για  την  προώθηση  διχοτόμησης  του  νησιού.  Το  ΝΑΤΟ  δεν  αναγνωρίζει  σύνορα  και
κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. 

Το επιχείρημα ότι αυτή η συμφωνία και οι άλλες ιμπεριαλιστικές συμφωνίες μπορούν να λειτουργήσουν ως
ανάχωμα στην τουρκική επιθετικότητα, όπως λένε οι υποστηρικτές του ευρωατλαντισμού, δεν έχει καμιά
βάση,  είναι  απλώς  προσπάθεια  παραπλάνησης  του  λαού.  Οι  Αμερικανοί,  το  ΝΑΤΟ  και  η  ΕΕ  έχουν
στρατηγικές  σχέσεις  με  την  Τουρκία,  η  οποία  έχει  τον  δεύτερο  σε  μέγεθος  στρατό  του  ΝΑΤΟ,
συναλλάσσονται με την αστική τάξη και το τουρκικό κράτος για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, αποσκοπούν να
αποδυναμώσουν  τις  ρωσοτουρκικές  σχέσεις.  Σε  αυτά  τα  παζάρια  τους  το  θύμα  είναι  τα  κυριαρχικά
δικαιώματα της χώρας. 

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Φίλες και φίλοι,

Στην  παρούσα  έκδοση  έγινε  προσπάθεια  εκτός  από  τις  εξελίξεις  να  καταγραφούν  οι  υπάρχουσες
ευρωατλαντικές βάσεις, ο ρόλος κάθε μιας ξεχωριστά, αλλά και ορισμένα στοιχεία για κάθε περιοχή, έτσι
ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Σημαντική ήταν η συμβολή των αποστράτων στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που αγωνίζονται στο πλευρό μας, για τον έλεγχο και την
ακρίβεια των στοιχείων που παρουσιάζουμε. Στο σημείο αυτό,  θα θέλαμε να τονίσουμε, επειδή οι εξελίξεις
τρέχουν και ολοένα έρχονται στην επιφάνεια και νέοι σχεδιασμοί, ότι για την συγκεκριμένη έκδοση, λάβαμε
υπόψη μας τα στοιχεία που είχαμε μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου, οπότε και παραδόθηκε για σελιδοποίηση και
εκτύπωση.

Ξεκινώντας, λοιπόν, μια σύντομη παρουσίαση της έκδοσης,  αμέσως μετά το εισαγωγικό σημείωμα που
δίνει το στίγμα των γενικότερων συνθηκών με τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική



4

Νίκη των λαών, αναφερόμαστε στην ίδρυση του ΝΑΤΟ, στις 4 Απρίλη του 1949, και στη συνέχεια στην
ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας το 1952 – καθώς και στην εναντίωση της ΕΕΔΥΕ από την πρώτη
κιόλας στιγμή της ίδρυσής της τον Μάη του 1955.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο «Σύμφωνο της Βαρσοβίας» που λειτούργησε ως αντίβαρο στους
εγκληματικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, ότι στα  36 χρόνια της ύπαρξής
του  –  μέχρι  τη  διάλυσή  του  την  1  Ιούλη  1991  –  το  Σύμφωνο  της  Βαρσοβίας  στάθηκε  πραγματικός
αντίπαλος  στις  επιθετικές  επιδιώξεις  των  ιμπεριαλιστών,  υπερασπίστηκε  την  ειρήνη,  τη  φιλία  ανάμεσα
στους λαούς.

Παρουσιάζεται ο εγκληματικός χαρακτήρας του ΝΑΤΟ από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, ως ένας
διεθνής κατασταλτικός μηχανισμός προστασίας κι επιβολής των μονοπωλιακών συμφερόντων, τόσο στο
εσωτερικό  των  κρατών  -  μελών  της  Συμμαχίας  όσο  και  διεθνώς. Από  την  περίοδο  του  δόγματος  του
«Ψυχρού Πολέμου»,  στρατιωτικές  επεμβάσεις  όπως  στην Κορέα  και  την  Ινδοκίνα,  συνεχίζονται  μέχρι
σήμερα,  με  δεκάδες  πολεμικές  εστίες  -  Γιουγκοσλαβία,  Ιράκ,  Αφγανιστάν,  Λιβύη,  Συρία,  χώρες  της
Αφρικής, Ουκρανία… Πραγματικά μία ατελείωτη αλυσίδα, με οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς. Την ίδια
στιγμή, στην πράξη αποκαλύπτεται ότι τα λαϊκά κινήματα που συμμετέχουν στην πάλη για την κοινωνική
απελευθέρωση είναι ο βασικός και πραγματικός εχθρός των ιμπεριαλιστών.

Γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της στρατηγικής του ΝΑΤΟ, μέσα από τις Συνόδους Κορυφής του.
Στην ουσία,  η  πορεία μετεξέλιξης  του ΝΑΤΟ σημαδεύεται  από τις  αποφάσεις  των Συνόδων Κορυφής,
ξεκινώντας από τη Σύνοδο της Ουάσιγκτον τον Απρίλη του 1999, όπου αποφασίστηκε το νέο του δόγμα,
μέχρι τη Σύνοδο της Λισαβόνας το Νοέμβρη του 2010, όπου επικυρώθηκε το «νέο στρατηγικό δόγμα του
ΝΑΤΟ» για τη δεκαετία 2010-2020 και πάρθηκαν μέτρα για να λειτουργήσει  ως “πολιτικοστρατιωτικός
οργανισμός” στον 21ο αιώνα». Ιδιαίτερα στεκόμαστε στη Σύνοδο Κορυφής στη Βαρσοβία το 2016 και στις
επικίνδυνες αποφάσεις της, την υλοποίηση των οποίων ήρθαν να «ελέγξουν» και να επικαιροποιήσουν οι
επόμενες Σύνοδοι Κορυφής στις Βρυξέλλες από το 2017 έως το 2020 προσθέτοντας κάθε μια το δικό της
λιθαράκι στην παραπέρα όξυνση της επιθετικότητας της λυκοσυμμαχίας κατά των λαών. 

Η Σύνοδος της Βαρσοβίας, που τις συνέπειες των αποφάσεών της τις βλέπουμε να βρίσκονται σε εξέλιξη
σήμερα και στην οποία έγινε λόγος ακόμη και για χρήση πυρηνικών όπλων από πλευράς του ΝΑΤΟ, κάτι
που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά και την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για τα πυρηνικά, έθεσε
σε πρώτο πλάνο  την  ολοένα και αυξανόμενη αντιπαράθεση με τη Ρωσία για την επιχειρούμενη διείσδυση
του ΝΑΤΟ στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Απότοκος τόσο της συγκεκριμένης Συνόδου, όσο και των
υπόλοιπων που ακολούθησαν αποτελούν οι τωρινές εξελίξεις με τον συνεχιζόμενο ιμπεριαλιστικό πόλεμο
στην  Ουκρανία,  τα  πολυμερή  σχήματα  που  δημιουργήθηκαν  όπως  η  AUKUS,  η  QUAD,  αλλά  και  οι
αντιπαραθέσεις και οι ανταγωνισμοί που εκδηλώθηκαν κι εκδηλώνονται στην Ανατολική Ευρώπη, στον
Καύκασο, στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, στη Νότια
Σινική Θάλασσα, παντού, στο πλαίσιο του αγώνα δρόμου για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών,
του πλούτου που παράγουν οι λαοί.

Φυσικά, η φετινή Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο του 2022 στη Μαδρίτη πραγματοποιήθηκε
στις συνθήκες κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. 

Το ΝΑΤΟ έλαβε αποφάσεις για την ισχυροποίηση και την επέκτασή του με νέες δεσμεύσεις για τα κράτη
μέλη, προχώρησε στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στις γραμμές του, στην ενσωμάτωση και
άλλων κρατών στους επιθετικούς του σχεδιασμούς, στη μονιμοποίηση της παρουσίας των δυνάμεων του
στην ανατολική  Ευρώπη που σχεδιάζεται  η  ανάπτυξη  περισσότερων  από 300  χιλιάδες   στρατιωτικές
δυνάμεις.

Η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ αυξάνει  ακόμη περισσότερο την επιθετικότητά της αναβαθμίζοντας  τη
«Στρατηγική ΝΑΤΟ 2030». Παλιά και νέα προσχήματα, όπως οι υβριδικές απειλές, η κυβερνοασφάλεια και
η αποκαλούμενη κλιματική κρίση, η ενεργειακή κρίση, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του
διεθνούς  δικαίου  και  άλλα,  επιστρατεύονται  για  να  στρώσουν  το  έδαφος  για  νέες  ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις  και πολέμους.   Δηλωτική, άλλωστε,  των στρατηγικών στοχεύσεων του ΝΑΤΟ είναι ότι  για
πρώτη φορά σε απόφαση Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αναφέρεται η Κίνα ως «συστηματική πρόκληση για
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την  ευρωατλαντική  ασφάλεια»,  στο  πλαίσιο  την  αντιπαράθεσης  του  ευρωατλαντικού  μπλοκ  με  το
ευρωασιατικό που διαμορφώνεται με επικεφαλής την Κίνα και τη Ρωσία.  

Η Νέα  Στρατηγική  Αντίληψη προβλέπει  ενίσχυση  των  στρατιωτικών  μέσων  της  συμμαχίας,  του
πυρηνικού και συμβατικού οπλοστασίου, αλλά και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό,  τη σχεδιασµένη
επέκταση σε όλο τον πλανήτη, τη διεύρυνση µε νέα µέλη και τη σύναψη εταιρικών σχέσεων µε δεκάδες
κράτη, τη συγκρότηση ετοιµοπόλεµων στρατιωτικών µονάδων.  

Στο έδαφος αυτό προωθείται η παραπέρα στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί
τόσο  αυτόνομα  ως  προς  το  ΝΑΤΟ,  όσο  και  συμπληρωματικά.  Χαρακτηριστικό  πρόσφατο  παράδειγμα
αποτελεί  το  ψήφισμα  του  Ευρωκοινοβουλίου  στις  6  Οκτώβρη  για  τον  πόλεμο  στην  Ουκρανία,  που
στηρίχτηκε  από  τη  ΝΔ,  τον  ΣΥΡΙΖΑ  και  το  ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ  και  προβλέπει  τη  μαζική  αποστολή
υπερσύγχρονων  όπλων,  εξουσιοδότηση  για  πυρηνικό  πλήγμα  και  εκκλήσεις  για  νέες  κυρώσεις,  με  το
πρόσχημα ότι έτσι θα συντομεύσουν τον πόλεμο!

Μέσα από τις διεργασίες για την αναβάθμιση του ρόλου του ΝΑΤΟ και της ΕΕ προωθείται η μεταξύ τους
συνεργασία  και  αναζητούνται  ο  πιο  αποτελεσματικός  τρόπος  κοινών  δράσεων  και  ο  επιμερισμός
υποχρεώσεων. 

Παίρνονται  µέτρα  για  την  προώθηση  του  στόχου  της  λεγόµενης  «Στρατηγικής  Αυτονοµίας»  και  του
Ευρωστρατού,  αρχικά  με  δύναμη 50.000 στρατιωτών,  στο  πλαίσιο  της  οργάνωσης  και  της  διεξαγωγής
επεμβάσεων σε πολλά σημεία του πλανήτη και της ενίσχυσης του ρόλου της ΕΕ στις κοινές επιχειρήσεις µε
το ΝΑΤΟ, που παραµένει ο βασικός πυλώνας της λεγόμενης ευρωπαϊκής ασφάλειας. 

Ο  στόχος  της  Μόνιμης  Διαρθρωμένης  Συνεργασίας  (PESCO)  είναι  να  αναβαθμίσει  τη  λεγόμενη
«στρατιωτική κινητικότητα» και να αξιοποιεί πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές των κρατών-μελών της
ΕΕ για τη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων.

Βαθαίνει  η  στρατιωτικοποίηση  της  ΕΕ  και  αυτό  καταγράφεται  και  στη  συγκρότηση  του  Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού για την Ειρήνη (ΕΜΕ), ενός νέου ταµείου ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τον
µηχανισµό  αυτό  θα  χρηµατοδοτούνται  οι  δράσεις  της  Κοινής  Εξωτερικής  Πολιτικής  και  Πολιτικής
Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). Προωθούνται επίσης οι σχεδιασµοί για την ενίσχυση του Μηχανισµού Γειτονίας,
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας.

Για το λόγο αυτό, υπογραμμίζουμε πως η συστηματική καταδίκη του εγκληματικού ρόλου του ΝΑΤΟ
ως  οπλισμένο  χέρι  του  Ευρωατλαντικού  ιμπεριαλισμού,  επιβάλλεται  να  συνδυάζεται  με  την
αποκάλυψη  και  καταδίκη  του  ρόλου  της  ΕΕ και  της  Κοινής  Πολιτικής  Ασφάλειας  και  Άμυνας
(ΚΠΑΑ). Η ιμπεριαλιστική Διακρατική Ένωση και τα εργαλεία που συγκροτεί είναι αντίπαλοι των
λαών και δεν έχουν καμία υπόσταση οι θέσεις που παρουσιάζουν την ΕΕ ως φιλειρηνική δύναμη.

Ξεχωριστό κεφάλαιο της έκδοσης αποτελεί το ζήτημα του παραπέρα δυναμώματος της πάλης ενάντια στις
νέες  πυρηνικές  απειλές,  ιδιαίτερα  στο  έδαφος  των  εξελίξεων  του  τελευταίου  διαστήματος  που
χαρακτηρίζονται από τις εκατέρωθεν απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, αλλά και τις
ασκήσεις ετοιμότητας του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Δίνεται, επίσης, έμφαση στο καθήκον ενίσχυσης της δράσης της ΕΕΔΥΕ και των τοπικών Επιτροπών,
καθώς ο ίδιος ο χαρακτήρας των εξελίξεων, αντικειμενικά φέρνει το αντιπολεμικό – αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα, μπροστά σε νέα, σύνθετα καθήκοντα, με στόχο τη διαφώτιση και την οργάνωση της πάλης του λαού
μας.  Η  χρησιμότητα  ενός  ισχυρού  αντιπολεμικού  –  αντιιμπεριαλιστικού  κινήματος,  η  αξία  ισχυρών
Επιτροπών Ειρήνης, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχουν Βάσεις – Στρατηγεία – Υποδομές, αλλά και
συνολικότερα στη χώρα, είναι αναγκαία και αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές, στα πάνω από 67 χρόνια
ζωής και δράσης της ΕΕΔΥΕ.

Ο λαός  μας  έχει  τα  δικά  του  συμφέροντα  και  καλείται  να  τα  υπερασπιστεί  σε  όλες  τις  συνθήκες,  να
αντιπαρατεθεί με τα σχέδια της αστικής τάξης, και των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών. Οι ανάγκες των λαών
της περιοχής, η αμοιβαία επωφελής συνεργασία,  συνδέονται με την πάλη για την αποδέσμευση από ΕΕ και
ΝΑΤΟ, όπως και κάθε άλλη ιμπεριαλιστική ένωση.

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
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Φίλες και φίλοι,

Επιδιώκουμε μέσα από τη δράση που αναπτύσσουμε να συμβάλλουμε στην οργάνωση του αγώνα, στην
κινητοποίηση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων, ώστε να εκφραστεί με όρους κινήματος η αντίθεση του λαού
μας  σε  όλους  αυτούς  τους  πολύ  επικίνδυνους  σχεδιασμούς.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  κινείται  η  δράση  της
ΕΕΔΥΕ σε όλη τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχουμε στη δράση της Επιτροπής Αγώνα κατά των
Βάσεων,  που  αποτελείται  από  εργατικά  σωματεία,  την  ΕΕΔΥΕ,  συλλόγους  αυτοαπασχολουμένων,
φοιτητικούς συλλόγους, συλλόγους γυναικών της ΟΓΕ, φορείς του λαϊκού κινήματος.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, για
την καταδίκη της αντιλαϊκής πολιτικής, η οποία γεννά τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, τους ανταγωνισμούς,
τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αγκαλιάστηκαν από χιλιάδες εργαζομένους και νέους, οι οποίοι ανησυχούν για
τις εξελίξεις,  δεν θέλουν η χώρα μας να μετατρέπεται  σε πολεμικό ορμητήριο κατά άλλων λαών.  Νέες
δυνάμεις μπήκαν στον αγώνα. Φάνηκε ότι υπάρχει ένα διακριτό ρεύμα λαϊκής αντίστασης που συσπειρώνει
ευρύτερες  λαϊκές  δυνάμεις  και  που χρειάζεται  να δυναμώσει  ακόμη περισσότερο. Οι απαιτήσεις  για  τη
συνέχιση και την ενίσχυση της πάλης αυξάνουν και τις δικές μας ευθύνες.

Είναι ανάγκη να δυναμώσει αποφασιστικά η λαϊκή πάλη για:

 Την  απεμπλοκή  της  Ελλάδας  από  τον  ιμπεριαλιστικό  πόλεμο  στην  Ουκρανία  και  τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

 Την κατάργηση της  Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για  τις  Στρατιωτικές  Βάσεις  και  της
Ελληνογαλλικής Συμφωνίας.  

 Nα κλείσει η βάση της Σούδας. Nα ξηλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας. Nα μη
δημιουργηθεί καμιά νέα ευρωατλαντική βάση και στρατιωτική υποδομή.

 Να  μην  εγκατασταθούν  πυρηνικά  στον  Άραξο  και  οπουδήποτε  αλλού  στην  Ελλάδα.  Να
απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές και η παραγωγή κάθε είδους όπλων μαζικής καταστροφής.

 Καμιά  συμμετοχή  των  ελληνικών  Ενόπλων  Δυνάμεων  σε  ιμπεριαλιστικές  αποστολές  στο
εξωτερικό,  σε  στρατιωτικές  επιχειρήσεις  κατά  άλλων  λαών.  Να  σταματήσει  η  αποστολή
πολεμικού  υλικού  και  τμημάτων  των  ελληνικών  Ενόπλων  Δυνάμεων  στον  ιμπεριαλιστικό
πόλεμο στην Ουκρανία. Να επιστρέψει η ελληνική στρατιωτική μονάδα και οι Πάτριοτ από τη
Σαουδική Αραβία, να μην αποσταλούν στρατιωτικές δυνάμεις στο Σαχέλ στην Αφρική. 

 Όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία
του ΝΑΤΟ. Ανάκληση της κυβερνητικής απόφασης για την αύξηση της θητείας στον στρατό
ξηράς.

 Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.

 ΟΧΙ στον ευρωστρατό που ετοιμάζει η ΕΕ.

 Αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Έχοντας  συναίσθηση  της  γενικότερης  κατάστασης,  αλλά  και  των  ευθυνών  μας,  από  τη  σημερινή
παρουσίαση της έκδοσης,  απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα στο λαό, στους αγωνιστές του αντιπολεμικού –
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, στον κόσμο με τον οποίο συναντηθήκαμε στο προηγούμενο διάστημα στις
πολύμορφες δράσεις και πρωτοβουλίες της ΕΕΔΥΕ, να δυναμώσουμε τη δράση μας, να αξιοποιήσουμε και
να διαδώσουμε με κάθε τρόπο αυτή την έκδοση. 


