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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ καταγγέλλει την επίσκεψη του γενικού γραμματέα 

του ΝΑΤΟ στην Αθήνα και καλεί την Τρίτη 6 Οκτώβρη όλους τους εργαζόμενους να 

δώσουν δυναμικό παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 στα Προπύλαια.  

Ο εκπρόσωπος του συνεταιρισμού του θανάτου και των μακελάρηδων των λαών δεν είναι 

ευπρόσδεκτος στη χώρα. Την περίοδο αυτή οξύνονται οι ανταγωνισμοί και η επιθετικότητα 

ανάμεσα σε ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – ΕΕ με τη Ρωσία, την Κίνα και με την εμπλοκή δεκάδων κρατών, 

ενώ ταυτόχρονα κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα σε βάρος των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Στόχος της επίσκεψης είναι η 

προώθηση της συνοχής στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και η εξυπηρέτηση των 

δικών τους οικονομικών και στρατιωτικών σχεδιασμών, στις πλάτες των λαών. 

Το ΝΑΤΟ κόντρα στην επιχειρηματολογία της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, των άλλων 

αστικών κομμάτων, που επιχειρούν να παρουσιάσουν το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ ως 

παράγοντες δήθεν ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, καμία σταθερότητα δεν 

εγγυάται. Δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο και δεν έβγαλε άχνα ολη την προηγούμενο 

περίοδο στην Τουρκική επιθετικότητα. 

Στα πλαίσια του πολυσύνθετου παζαριού με την τουρκική αστική τάξη που βρίσκεται σε 

εξέλιξη με τον στρατιωτικό μηχανισμό αποκλιμάκωσης, εντάσσεται και η επίσκεψη του γ.γ. 

του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, προμηνύοντας θανάσιμους κινδύνους για τον ελληνικό λαό και 

τους λαούς της περιοχής, Προμηνύει βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους 

ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά τρέφουν τις αυταπάτες του 

«ασφαλούς» συνεταιρισμού, αφαιμάζοντας τον λαό με το 4% του ΑΕΠ για στρατιωτικές 

δαπάνες που μόνο τη αμυντική θωράκιση της χώρας δεν έχουν στόχο. 

Αντί να δίνονται για νοσοκομεία, σχολεία, προσλήψεις προσωπικού, δίνονται στου ΝΑΤΟ τα 

σφαγεία. 

Τώρα όσο ποτέ άλλοτε απαιτείται ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Ο λαός μας να 

καταδικάσει και με τη δράση του τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.  

Να δυναμώσει η πάλη για να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι Ευρωατλαντικές 

βάσεις, για καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν, για 

αποδέσμευση απ’ την ΕΕ και το ΝΑΤΟ με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. 
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Καλούμε τους εργαζόμενους σε μαζική, μαχητική συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

την Τρίτη 6 Οκτώβρη, στις 11π.μ. στα Προπύλαια για να καταγγείλουμε και να 

καταδικάσουμε την επίσκεψη του γγ του ΝΑΤΟ στη χώρα μας!. 

Ο ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν,  

με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν! 
 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 

 


