
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Να μη διαλέξουμε στρατόπεδο
Απεμπλοκή από τα σχέδια των ιμπεριαλιστών

Απευθυνόμαστε σε σένα:

που δεν ανέχεσαι να σκοτώνονται για άλλη μια φορά άμαχοι για τα συμφέροντα των “ληστών”
που καταδυναστεύουν τους λαούς.

που ανησυχείς γιατί βλέπεις πως τα σύννεφα του πολέμου πάνω από την Ουκρανία δεν είναι
μακριά από την χώρα μας

που κατανοείς πως τα σχέδια για τους αγωγούς ενέργειας, δεν αφορούν τον λαό, αλλά τους
βιομηχάνους,  τους  εφοπλιστές  όλους  αυτούς  που  σαν  έτοιμοι  από  καιρό  προετοίμαζαν  και
προετοιμάζονταν για αυτόν τον πόλεμο

που νιώθεις (χωρίς να είσαι) μικρός μπροστά στην ολομέτωπη σύγκρουση της Ρωσίας με τις
ΗΠΑ-ΕΕ στην σκακιέρα που αυτήν την φορά ονομάζεται Ουκρανία

που βλέπεις την Αλεξανδρούπολη να μετατρέπεται σε μια απέραντη Βάση, ορμητήριο του ΝΑΤΟ
“θύτη” σε κάθε πολεμική σύρραξη και στόχο - “θύμα” του κάθε αντιπάλου τους

Που πληρώνεις ακριβά τους ανταγωνισμούς τους, βιώνοντας μια πρωτοφανή αύξηση τιμών στα
καύσιμα, στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά και σε είδη πρώτης ανάγκης

Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο!
Καταδίκη των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ-Ρωσίας 

που συσσώρευσαν την εκρηκτική ύλη και άναψαν το φυτίλι!
Καμία συμμετοχή της χώρας μας και της περιοχής μας!

Η απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας είναι η τυπική έναρξη ενός πολέμου που
προετοιμαζόταν  για  καιρό  στο  έδαφος  της  συσσωρευμένης  έντασης  και  του  σκληρού  ανταγωνισμού
ΗΠΑ/ΝΑΤΟ- ΕΕ- Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο, για τα κέρδη των
μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.  Έναν σκληρό ανταγωνισμό που οδηγεί  σε ένα ακόμη ιμπεριαλιστικό
πόλεμο στην Ευρώπη, 23 χρόνια μετά τη Γιουγκοσλαβία. 

Η Κυβέρνηση της ΝΔ με πρόσχημα δήθεν την προστασία του Ουκρανικού λαού, συμμετέχει όλο
και πιο ενεργά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και με την πρόσφατη αποστολή πολεμικού εξοπλισμού
στην  Ουκρανία,  ενώ  έντονα  διαδίδεται  πως  θα  συνεχίσει  με  αποστολή  αεροσκαφών  ακόμα  και
ανθρώπινου δυναμικού!! Σήμερα θυμήθηκαν την αλληλεγγύη!! Που ήταν όταν διαμελίζονταν η Κύπρος, η
Γιουγκοσλαβία;  
Η χώρα μας συμμετέχει σε κάθε ΝΑΤΟϊκη αποστολή, στέλνει στρατό στο Αφγανιστάν, στο Κόσοβο,
πρόσφατα συμφώνησε για αποστολή στο Σάχελ. Η “ξαφνική” "αλληλεγγύη" προς τον Ουκρανικό λαό έχει
εξήγηση, μυρίστηκαν κέρδη οι ντόπιοι και ξένοι “καρχαρίες” και σαν έτοιμοι από καιρό ανακοίνωσαν την
κατασκευή και δεύτερου τερματικού (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη..  Αλήθεια ποιο το όφελος για τον



εργάτη, τον αγρότη, τον βιοπαλαιστή της πόλης ή της υπαίθρου; Ήδη στα δημοσιεύματα μιλάνε
κυρίως  για  τον  εξαγωγικό  προσανατολισμό  αυτών  των  επενδύσεων. Ο  λαός  της  περιοχής
παραμένει στην ενεργειακή φτώχεια, δυσκολεύεται κάθε μέρα και περισσότερο να τα βγάλει πέρα.
Τεράστιες είναι και οι ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, που έβαλαν το λίθο τους ώστε να
φτάσουμε στην σημερινή κατάσταση.

Τα συμφέροντα του λαού μας όχι μόνο δε βρίσκονται στην βαθύτερη εμπλοκή σ’
αυτούς τους δολοφονικούς σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών, αλλά στην άμεση

απεμπλοκή από αυτούς  .  

Τα σωματεία και οι  φορείς που συμμετέχουμε στην επιτροπή αγώνα ενάντια στην Βάση στην
Αλεξανδρούπολη και στην ΕλληνοΑμερικάνικη συμφωνία σε καλούμε να μην μείνεις αμέτοχος, να
απαιτήσεις να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον Πόλεμο στην Ουκρανία. Να καταδικάσεις και με
την  συμμετοχή  σου  στα  συλλαλητήρια  και  στις  δράσεις  της  επιτροπής  την  απαράδεκτη  εισβολή  της
Ρωσίας. 
Απαιτούμε  η  κυβέρνηση  να  πάρει  πίσω  την  απόφαση  αποστολής  πολεμικού  υλικού  στην
Ουκρανία!  Να  κλείσει  η  βάση  στην  Αλεξανδρούπολη  και  όλες  οι  ευρωατλαντικές  βάσεις  και
υποδομές! Καμιά διευκόλυνση από ελληνικό έδαφος για τις ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές επιχειρήσεις στην
Ουκρανία! Κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συνόρων! Να μην επικυρωθεί η
ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις!

ΚΑΛΟΥΜΕ

Το λαό της πόλης σε αγωνιστική ετοιμότητα για συλλαλητήριο την ημέρα επικύρωσης
της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις στη Βουλή,

Σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο την Τρίτη 8 Μάρτη, παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στις
6.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης. 

Σε συμμετοχή στη δράση που προγραμματίζουν σωματεία της περιοχής και ο Σύλλογος Γυναικών
Αλεξανδρούπολης την Καθαρά Δευτέρα 11 π.μ στο Πάρκο Αλτιναλμάζη για να παραμείνει
το πάρκο στο λαό με δράση ιδιαίτερα για μικρά παιδιά με τίτλο «πετάμε τον αετό της

ειρήνης».

Επιτροπή  Ειρήνης  Αλεξανδρούπολης  -  ΙΔ.ΥΠ-ΕΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  -ΦΕΡΩΝ-
ΣΟΥΦΛΙΟΥ-  ΕΝΩΣΗ  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΑΦΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ- ΙΔ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΘΡΑΚΗΣ-  Σωματείο  Συνταξιούχων ΙΚΑ Έβρου  –  Σύλλογος  Γυναικών Αλεξανδρούπολης  (μέλος
ΟΓΕ)- Επιτροπή Αγώνα Φοιτητών- Ένωση Συλλόγων Γονέων του δήμου Αλεξανδρούπολης


