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Η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας το 
«στρατηγικό διάλογο» με τις ΗΠΑ, 

που εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, προωθεί την 
ανανέωση της Συμφωνίας Ελλάδας – 
ΗΠΑ για τις βάσεις, με ισχύ 5ετίας και 
στη συνέχεια τη μετατροπή σε αορίστου 
διαρκείας, αλλά και την εγκατάσταση κι 
άλλων στρατιωτικών βάσεων σε πολλές 
περιοχές.

6,6 δισ. €6,6 δισ. € ή 3,82% του ΑΕΠ 
της χώρας για τους σκοπούς του 
ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι πρωταθλή-
τρια μέσα στο 2021 στα ποσά που 
δίνει για το ΝΑΤΟ ως προς το ποσο-
στό του ΑΕΠ, όμως για νοσοκομεία, 
σχολεία και μισθούς “το ταμείον εί-
ναι μείον”, με την κυβέρνηση της ΝΔ 
να λέει πρόσφατα στους συνταξιού-
χους που μόχθησαν μια ολόκληρη 
ζωή: “Τι προτιμάτε; Αναδρομικά ή 
φρεγάτες;”…

21 στρατιωτικές εγκαταστάσεις21 στρατιωτικές εγκαταστάσεις
σε όλη την Ελλάδα που με διάφορους τρόπους εξυπηρετούν 
αμερικανικές στρατιωτικές ανάγκες, μετατρέπουν τη χώρα 
μας σε ορμητήριο για τους πολέμους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 
Από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη η χώρα μετατρέπε-
ται σε “ένα πεδίο βολής που ασκούνται ξένοι φαντάροι”, όπως 

ξανάγινε π.χ. με τη βάση της Σούδας στις επεμβά-
σεις στη Γιουγκοσλαβία (1999), το Αφγανι-

στάν (2001), το Ιράκ (2003), τη Λιβύη και 
τη Συρία (2011).

Ή Ελλάδα μετατρέπεται σε στόχοΉ Ελλάδα μετατρέπεται σε στόχο εξαιτίας της ύπαρξης των βάσεων και της εμπλοκής 
της χώρας μας στα επιθετικά ιμπεριαλιστικά σχέδια, όπως έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει αξιωματούχοι χω-
ρών που βρίσκονται σε ανταγωνισμό με το ΝΑΤΟ. Η χρόνια εμπλοκή της χώρας στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες 
και σχεδιασμούς, η παρουσία ξένων στρατιωτικών βάσεων, όχι μόνο δεν προστατεύουν τη χώρα και το λαό, 
όπως ισχυρίζονται οι ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά προσθέτουν νέα στοιχεία 
και κάνουν πιο επικίνδυνη την κατάσταση στην περιοχή. Οι ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις είναι σε πορεία χειροτέρευσης. Θυμήσου τις εικόνες του 
αεροδρομίου της Καμπούλ στο Αφγανιστάν: Οι “προστάτες” του ΝΑΤΟ 
αφού κατέσφαξαν έναν λαό για 20 χρόνια, αναγκάζοντας εκατομμύρια 
ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες, μέσα σε μία νύχτα άφησαν τους “συμ-
μάχους τους” στο έλεος των Ταλιμπάν, στους οποίους παραχώρησαν και 
μεγάλο τμήμα του οπλισμού και των βάσεών τους.
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ΑΘΉΝΑ
Αμερικάνικη πρεσβεία
Ώρα: 19.30 
Προσυγκέντωση: Πάρκο 
Ελευθερίας, μετρό Μέγαρο 
Μουσικής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ
Αμερικανικό προξενίο
Ώρα: 18.30
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• Ελληνικά πολεμικά πλοία είναι ενταγμένα στον ευ-
ρωατλαντικό σχεδιασμό και περιπολούν μακριά από 
τα ελληνικά σύνορα, μέχρι και τα στενά του Ορμούζ 
στον Περσικό Κόλπο. 

• Πυροβολαρχία πυραύλων Πάτριοτ στάλθηκε στη 
Σαουδική Αραβία κατά του Ιράν, για να καλύψει το 
κενό αμερικανικών Πάτριοτ, που αναδιατάχθηκαν 
στον Ινδοειρηνικό. 

• Μαχητικά F16 σε ΝΑΤΟϊκή αποστολή περιπολούν 
για τη «φύλαξη» του εναέριου χώρου της Αλβανίας, 
της Β. Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου από τη Ρωσία.

• Χρησιμοποιήθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός και 
τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή Ελλήνων στρατιωτικών 
στον πόλεμο του Αφγανιστάν, στο πλευρό των ΗΠΑ, 
αλλά και σε άλλες ευρωατλαντικές αποστολές, με ευ-
θύνη όλων των κυβερνήσεων.
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Σ’ αυτές τις συνθήκες έχει μεγάλη σημασία η 
ενίσχυση της πάλης ενάντια στο ΝΑΤΟ και 
την ΕΕ, για την απεμπλοκή της Ελλάδας από 
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, την επι-
στροφή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων 
από το εξωτερικό, το ξήλωμα των αμερικά-
νικων βάσεων. Οι ελληνικές ένοπλες δυνά-
μεις δεν έχουν καμία δουλειά στον Περσι-
κό Κόλπο, την Αφρική, σε καμία αποστολή 
εκτός συνόρων.

Το ΚΚΕ έχει πρόταση: Η εξουσία στα χέρια 
του λαού, κοινωνική ιδιοκτησία, κεντρικός σχε-
διασμός. Σ’ αυτές τις συνθήκες, με αποδέσμευση 
από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, μπορούν να ικανοποιη-
θούν οι λαϊκές ανάγκες, να εξασφαλιστεί η ειρη-
νική πορεία της χώρας, να αναπτύξει αμοιβαία 
επωφελείς σχέσεις με άλλα κράτη και λαούς.

ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΛΑΟ, ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΉΣ ΑΝΑΤΡΟΠΉΣ,

ΕΞΩ ΑΠΟ ΝΑΤΟ - ΕΕ!

ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ 
ΣΦΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΤΟΪΚΟΥΣ!

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΉΣ ΚΝΕ
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου


