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Κοινή Ανακοίνωση Οργανώσεων της ανατρεπτικής αριστεράς και κάλεσμα για
συγκέντρωση στα Προπύλαια την Παρασκευή 17 Σεπτέμβρη στις 7.00 μ.μ., όπου θα
ανοίξουν πανό κατά της συνόδου του ΝΑΤΟ και της κυβερνητικής πολιτικής, θα μοιραστούν
προκηρύξεις και υλικό. Στα Προπύλαια καλούν επίσης το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων
“Σπάρτακος” και η Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων, όπως και άλλες
οργανώσεις της Αριστεράς, που δεν υπέγραψαν το κοινό κείμενο.

Όχι στη Σύνοδο πολέμου του ΝΑΤΟ
Η Σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί το
τριήμερο 17-19 Σεπτέμβρη στην Αθήνα, αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους,
τον λαό και τη νεολαία, το αντιπολεμικό κίνημα. Τα γεράκια του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν για να
προετοιμάσουν τις επόμενες επιθετικές κινήσεις σε βάρος των λαών και των ανταγωνιστών
τους.
Η σύνοδος πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την αποχώρηση των αμερικανικών και
νατοϊκών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, που επισφράγισε την ήττα της ολέθριας
20χρονης ιμπεριαλιστικής επέμβασης και κατοχής στη χώρα. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με
τον λαό του Αφγανιστάν, που αντιμετωπίζει νέα μεγάλα προβλήματα με το καθεστώς των
Ταλιμπάν, ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση και επιβουλή.
Η αποχώρηση ΗΠΑ και ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν σηματοδοτεί τη νέα ένταση των
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, με το ελληνικό κράτος να εμπλέκεται
αποφασιστικά με την συμφωνία της κυβέρνησης ΝΔ, της αντιπολίτευσης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ, του συνόλου του αστικού κόσμου. Με τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας να
είναι πάντα στο προσκήνιο, τα κράτη-μέλη ΝΑΤΟ και ΕΕ ορθώνουν νέα Τείχη του Αίσχους
εναντίον των προσφύγων. Στην Ελλάδα ολοένα και πιο έντονη είναι η στρατιωτική
αντιμετώπιση προσφύγων και μεταναστών, που αντιμετωπίζονται ως «εισβολείς», που
παραβιάζουν τα σύνορα της Ε.Ε. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύονται οι διεργασίες
για τη συγκρότηση ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων άμεσης επέμβασης, για να
παρεμβαίνουν παγκόσμια υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου.
Την ίδια ώρα κυοφορείται η υπογραφή της νέας 5χρονης συμφωνίας «Αμυντικής
Συμμαχίας» μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ, με την οποία παραχωρούνται νέες βάσεις στις
ΗΠΑ και μετατρέπεται ακόμη περισσότερο ολόκληρη η ελληνική επικράτεια σε πολεμικό
ορμητήριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ενώ οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεκπαιδεύονται για

να συμμετέχουν ακόμη πιο ενεργά στους βρόμικους πολέμους τους. Ταυτόχρονα, η
κυβέρνηση πραγματοποιεί δυσβάστακτους εξοπλισμούς, την ώρα που σαρώνουν η πανδημία,
η ακρίβεια, η υπερεκμετάλλευση και η ανεργία. Ετοιμάζεται να στείλει μοίρα πυραύλων
Patriot στη… Σαουδική Αραβία!
Στο τραπέζι των συζητήσεων των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ του ΝΑΤΟ θα τεθούν:
Οι επιχειρήσεις, αποστολές και δράσεις του NATO. Η διάταξη Αποτροπής και Άμυνας της
Συμμαχίας. Η υλοποίηση των δύο νέων θεσμικών της προσεγγίσεων με τίτλους «Αποτροπή
και Άμυνα της Ευρω-Ατλαντικής Περιοχής» και «Προεξάρχον Κείμενο Διεξαγωγής Πολέμου
NATO». Επίσης, θα συζητηθεί η πρωτοβουλία «NATO 2030» και οι απορρέουσες
στρατιωτικές επιπτώσεις.
Για όλους αυτούς του λόγους η πραγματοποίηση της Συνόδου στην Αθήνα σκορπά
ανησυχία στον λαό. Θέτει την ανάγκη για μια αποφασιστική απάντηση του μαζικού
κινήματος. Αγωνιζόμαστε για:
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Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ – Διάλυση της συμμαχίας του θανάτου.
Καταδικάζουμε όλους τους Ιμπεριαλιστές και τους ανταγωνισμούς που απειλούν τους
λαούς.
Λέμε όχι στους νέους Ψυχρούς Πολέμους και την κούρσα των Εξοπλισμών.
Να κλείσουν όλες οι βάσεις και να σταματήσουν οι συνεκπαιδεύσεις.
Κανένας στρατιώτης και πολεμικό μέσο εκτός συνόρων. Να επιστρέψουν άμεσα οι
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που δρουν στο εξωτερικό.
Λέμε όχι στους Άξονες Πολέμου Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου-Ισραήλ και στον
ελληνο-τουρκικό ανταγωνισμό για τις ΑΟΖ, τα ενεργειακά κοιτάσματα και τον έλεγχο των
θαλάσσιων και ενεργειακών δρόμων σε Αιγαίο-Ανατολική Μεσόγειο.
Υπεράσπιση των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών.
Ξεσηκωμός για να μην υπογραφεί η νέα 5χρονη ελληνο-αμερικανική συμφωνία εμπλοκής σε
ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια.

Οι εργαζόμενοι και η νεολαία πρέπει να αντισταθούν στην κυβέρνηση της βίαιης
αντεργατικής επίθεσης, των αυταρχικών μέτρων και των πολεμικών
τυχοδιωκτισμών.
Υπογράφουν:
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