
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Εργαζόμενε, εργαζόμενη, αυτοαπασχολούμενε, άνεργε, συνταξιούχε, νέα και νέε,  

Η συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου και η ανανέωση της “Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – ΗΠΑ” -ακόμα και επ’ αόριστον-, σηματοδοτεί 

νέους, μεγαλύτερους κινδύνους για το λαό. Δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα 

της χώρας. Όλες οι κυβερνήσεις ανέλαβαν για λογαριασμό των ΗΠΑ μεγαλύτερες δεσμεύσεις με 

την εγκατάσταση νέων βάσεων και υποδομών στην Αλεξανδρούπολη, όπως και σε Σκύρο, Ξάνθη, 

Λάρισα, Στεφανοβίκειο κ.α.  Η συμφωνία μόνο κατ’ όνομα είναι αμυντική. Στην πραγματικότητα η 

κυβέρνηση «βάζει πλάτη» στην ενίσχυση της ΝΑΤΟϊκής επιθετικής γραμμής απέναντι στα 

ανταγωνιστικά ιμπεριαλιστικά κέντρα, την Κίνα και τη Ρωσία.  

Η μόνιμη παρουσία αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στο στρατόπεδο 

«Γιαννούλη» ενισχύει ακόμα περισσότερο το γεγονός πως ολόκληρη η Αλεξανδρούπολη 

θα λειτουργεί ως βάση. Το λιμάνι θα συνδεθεί μέσω του καινούριου περιφερειακού με τα 

στρατόπεδα «Γιαννούλη» και «Κανδηλάπτη», όπου θα στρατοπεδεύουν οι αμερικάνικες δυνάμεις. 

Ταυτόχρονα το αεροδρόμιο θα συνδεθεί με το λιμάνι μέσω σιδηροδρομικής γραμμής, έτσι ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα άμεσης μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού εκατέρωθεν. Ο σχεδιασμός 

αυτός δεν αφορά μόνο τα κομμάτια μέσα στο λιμάνι ή στα στρατόπεδα, όπως μας παρουσιάζουν, 

αλλά ολόκληρη την πόλη. 

➢ Η δημιουργία της βάσης στην 

Αλεξανδρούπολη μόνο δεινά μπορεί να 

φέρει για τον λαό της πόλης. Οι ΝΑΤΟϊκοί 

μισθοφόροι έχουν προσληφθεί για να 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των αφεντικών 

τους με τα όπλα. Δεν είναι «φανταράκια». 

Δεν είναι τουρίστες. Είναι φονιάδες χιλιάδες 

χιλιόμετρα μακριά από τις χώρες τους, 

εκπαιδευμένοι να εξουδετερώνουν λαούς. 

➢ Ούτε να δικαστούν δεν επιτρέπεται, αν 

παρανομήσουν, με τους Ελληνικούς 

νόμους! Ισχύει το καθεστώς της 

«ετεροδικίας». Όσες φορές δημιούργησαν 

επεισόδια (πχ στη Σούδα), οι μισθοφόροι 

αυτοί στάλθηκαν να δικαστούν στις ΗΠΑ, 

όπου και συνήθως αθωώνονται.  

➢ Ας μας πουλάν παραμύθια για ασφάλεια. 

Η ιστορία έχει δείξει πως, όπου 

ενεπλάκησαν, μόνο ασφάλεια δεν ήρθε 

για τον λαό. Το επιβεβαιώνουν οι λαοί της 

Κύπρου, της Γιουγκοσλαβίας, του 

Αφγανιστάν, της Συρίας και ο κατάλογος 

συνεχίζεται... 

➢ Οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις, η 

αποστολή ελληνικών ενόπλων 

δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές 

στο εξωτερικό, η αξιοποίηση και 

πολιτικών υποδομών (λιμανιών και 

αεροδρομίων), μετατρέπουν τη χώρα 

μας σε πολεμικό ορμητήριο και το λαό 

μας σε στόχο αντιποίνων, όπως έχει 

δηλώσει η Ρωσία και το Ιράν, σε περίπτωση 

που εκτιμήσουν ότι κινδυνεύουν.

Το γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση εκφράζει τη δυσφορία της για τη δημιουργία της βάσης 

στην Αλεξανδρούπολη και οι παράλληλες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων ότι η βάση δεν 

αφορά την Τουρκία –για την οποία άλλωστε είναι δεδομένη η επιδίωξη των Αμερικάνων να 

παραμείνει δεμένη στο ΝΑΤΟϊκό άρμα, να μειωθεί η ρωσική επιρροή– επιβεβαιώνουν ότι η 

ΝΑΤΟϊκή βάση δεν προστατεύει ούτε το λαό της περιοχής μας ούτε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. 

Αντίθετα, περιπλέκει ακόμα παραπέρα τους ανταγωνισμούς στην περιοχή, την αντιπαράθεση των 

αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, που αντιμάχονται για το ποια θα κυριαρχήσει οικονομικά 

και στρατιωτικά στην περιοχή. Αυτή η αντιπαράθεση και η στάση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ 

απέναντι στην Τουρκία είναι που αυξάνουν την επιθετικότητά της.      



Κοντά σε αυτά, αποτελεί πρόκληση για το λαό μας η πρόσφατη υπογραφή της 

ελληνογαλλικής Συμφωνίας Αμυντικής Συνδρομής, οι νέες υπέρογκες εξοπλιστικές 

παραγγελίες, την ώρα που σπάει κόκκαλα η υποχρηματοδότηση στην υγεία εν μέσω πανδημίας, 

στην παιδεία, στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων και των σεισμόπληκτων, την ώρα που ο 

λαός ματώνει καθημερινά για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Πολύ περισσότερο, που οι 

εξοπλισμοί αυτοί προορίζονται για τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, με στόχο 

η Ελλάδα να παίξει ρόλο τοποτηρητή στην ευρύτερη περιοχή.  

Ο λαός να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα 

ευρωατλαντικά κόμματα! 

Να γυρίσει την πλάτη στην προπαγανδιστική τους εκστρατεία που επιχειρεί να σύρει το λαό 

πίσω από το άρμα των επιδιώξεων και των συμφερόντων των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και της αστικής 

τάξης. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους! Έχουν τη δύναμη να αναπτύξουν 

την κοινή πάλη, για να οικοδομήσουν ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, ευημερία, φιλία, 

αλληλεγγύη, σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, χωρίς εκμεταλλευτές και έξω από τη μέγγενη των 

ιμπεριαλιστικών οργανισμών.  

Δυναμώνουμε την πάλη για την καταδίκη των ιμπεριαλιστικών 

πολέμων κι επεμβάσεων! 

• Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους 

ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους  

• Κατάργηση της Ελληνοαμερικανικής 

Συμφωνίας για τις Στρατιωτικές Βάσεις και 

όλων των ιμπεριαλιστικών συμφωνιών 

• Να κλείσει η βάση της Αλεξανδρούπολης – 

Να ξηλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη 

χώρα μας – Να μη δημιουργηθεί καμία νέα 

ευρωατλαντική βάση και στρατιωτική 

υποδομή.  

• Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον 

Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.  

• Καμία συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων 

Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο 

εξωτερικό, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά 

άλλων λαών.  

• Όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη 

διάταξη των ενόπλων δυνάμεων στην 

υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Ανάκληση της 

κυβερνητικής απόφασης για την αύξηση της 

θητείας στο 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.! 

Καλούμε τα σωματεία, τους φορείς, τους συλλόγους, κάθε άνθρωπο που ανησυχεί, 

που αντιλαμβάνεται ότι πίσω από τα παραμύθια της ασφάλειας και της ανάπτυξης 

κρύβονται επικίνδυνοι σχεδιασμοί, που θα ματώσουν τον λαό για τα κέρδη, να οργανώσουν 

την αντεπίθεση τους, να δυναμώσουν το φιλειρηνικό κίνημα, να παλέψουν για να 

ξεκουμπιστούν οι μακελάρηδες από την Αλεξανδρούπολη και από την χώρα. 

Η Επιτροπή Ειρήνης, τα εργατικά σωματεία, ο Σύλλογος Γυναικών 

Αλεξανδρούπολης, που συγκροτούμε την Επιτροπή, 

σας καλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνουμε: 

Σάββατο 27 Νοεμβρίου, στις 6μμ, 

στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης 

Καλούμε κάθε εργατικό, λαϊκό, νεολαιίστικο, μαζικό φορέα της περιοχής να 

στηρίξει την εκδήλωση και να διευρύνει την Επιτροπή μας. 


