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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 17 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 

ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ!! 
 

ΟΥΤΕ ΓΗ, ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!! 

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ καταδικάζει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς ώστε να γίνει η 
Ελλάδα ορμητήριο ολέθρου. Καλεί τους εργαζόμενους στους Δήμους και την Περιφέρεια να 
συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 17 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στην 
πλατεία Συντάγματος. 

Στα πλαίσια της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ θα αποφασιστεί η μεγαλύτερη εμπλοκή 
στους στρατιωτικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Τα σχέδια για ενίσχυση της 
επιχειρησιακής ικανότητας στο Αιγαίο και γενικότερα δεν πρέπει να εφησυχάζουν κανένα. 

Είναι σχεδιασμοί που δεν γίνονται για την προστασία των δικαιωμάτων της χώρας, αλλά 
έχουν σκοπό να μπλέξουν τη χώρα στο επικίνδυνο παιχνίδι των ανταγωνισμών μεταξύ ΕΕ-
ΗΠΑ-Κίνας-Ρωσίας.  

Καμία ασφάλεια δεν προσφέρουν και γι’ αυτό δεν λένε λέξη για επιθετικότητα της αστικής 
τάξης της Τουρκίας. Η «ασφάλεια» που προσφέρουν είναι παρόμοια με αυτήν που έδωσαν 
στο Αφγανιστάν, που όταν έπαψε να είναι «επωφελής» το εγκατέλειψαν αφού 
προηγουμένως το διέλυσαν με πρόφαση την τρομοκρατία των Ταλιμπάν που οι ίδιοι 
έθρεψαν. 

Καμία ασφάλεια δεν προσφέρει η μετατροπή της Ελλάδας σε ένα τεράστιο στρατόπεδο του 
ΝΑΤΟ. Να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις.  Από όπου πέρασε 
πόλεμο, θάνατο, δυστυχία και εκατομμύρια πρόσφυγες έσπειρε. Ούτε γη – ούτε νερό στους 
φονιάδες των λαών! 

Καμία εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις, που ενισχύουν την επιθετικότητα τους για 
λογαριασμό των μεγάλων οικονομικών ομίλων, για μεγαλύτερο μερίδιο από τη λεία των 
ιμπεριαλιστικών πολέμων. Αυτό υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ, που συνεχίζοντας στα 
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βήματα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και με τη στήριξη όλων των αστικών κομμάτων, 
απογειώνει την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, βάζοντας το 
λαό και τη νεολαία σε θανάσιμους κινδύνους.  Καμία εμπιστοσύνη σε κυβερνήσεις που εν 
μέσω πανδημίας που σαρώνει, τσακίζουν εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, κόβουν μισθούς, 
συντάξεις, τσακίζουν μέσω της ακρίβειας τα λαϊκά εισοδήματα, ανοίγουν τα σχολεία με 
τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς και μέσα προστασίας και άλλα, να ξοδεύουν το 2% του 
ΑΕΠ, δηλαδή 6,6 δις για εξοπλισμούς όχι για εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ. 

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 τον αγώνα για την καταδίκη των ιμπεριαλιστικών πολέμων κι 
επεμβάσεων, για: 

• Την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους 

• Την κατάργηση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Στρατιωτικές Βάσεις – Nα 
κλείσει η βάση της Σούδας – Nα ξηλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας – Nα 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. 

 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 


