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ΚΑΛΔΣΜΑ 

 Ωο  Αλώηαηε   πλνκνζπνλδία   Γνλέσλ   Λαζεηώλ   Ειιάδαο   (ΑΓΛΕ) 
ζπκκεηέρνληαο  ζηελ Δπιηροπή Αγώνα ενάνηια ζηην Δλληνοαμερικανική Σσμθωνία 

για ηις Σηραηιωηικές Βάζεις,  θαινύκε  ηνπο  γνλείο  θαη  ηα  παηδηά  καο ,λα νξζώζνπκε 
ηείρνο αληίζηαζεο ελάληηα ζηελ ειιελνακεξηθαληθή ζπκθσλία γηα ηηο ζηξαηησηηθέο βάζεηο 
θαη ηα ππξεληθά, πνπ εηνηκάδεηαη λα ππνγξάςεη θαη λα εληζρύεη ε θπβέξλεζε ηεο ΜΔ, ζην 

πιαίζην ηνπ "ηξαηεγηθνύ Δηαιόγνπ" κε ηηο ΗΠΑ, παηώληαο ζην έδαθνο πνπ έζηξσζε ε 
πξνεγνύκελε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ. Μα αλαπηύμνπκε, λα θιηκαθώζνπκε ηελ πάιε καο θαη λα 

δώζνπκε αγσληζηηθή απάληεζε ζηελ επίζθεςε ηνπ Ακεξηθαλνύ ππνπξγνύ ησλ Εμσηεξηθώλ 
ησλ ΗΠΑ Πνκπέν πνπ έξρεηαη ζηελ Αζήλα. 

Ούηε γη - Ούηε νερό - Ούηε αέρα ζηοσς θονιάδες ηων λαών. 

Η "πκθσλία Ακνηβαίαο Ακπληηθήο πλεξγαζίαο" Ειιάδαο - ΗΠΑ, όπσο ηε ιέλε, 
ππνγξάθεθε ην 1990, αλαλεώλεηαη θάζε ρξόλν από όιεο ηηο κεηέπεηηα θπβεξλήζεηο θαη 
ζήκεξα ζρεδηάδεηαη λα γίλεη πνιπεηήο θαη λα επεθηαζεί. 

Η ζπκθσλία ζα πεξηιακβάλεη ηε βάζε ηεο νύδαο θαη ηηο βάζεηο πνπ δεκηνύξγεζε ε 
θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ. Σηο βάζεηο: Drones ζηε Κάξηζα, ειηθνπηέξσλ ζην ηεθαλνβίθεην, 
"ηπηάκελσλ θαηαζθόπσλ" ζην Άθηην, ην ιηκάλη ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ηε ζπγθέληξσζε επξσαηιαληηθώλ ζηξαηεπκάησλ θαη ηε κεηαθίλεζή ηνπο ζηα ξσζηθά 
ζύλνξα, ελώ είλαη γλσζηό πσο έρεη εηνηκαζηεί ε ππνδνκή γηα απνζήθεπζε ππξεληθώλ ζηνλ 
Άξαμν. 

Πξόθεηηαη γηα νξκεηήξηα πνιέκνπ ηνπ ακεξηθαλνΜΑΣΟηθνύ ηκπεξηαιηζκνύ. 

Δελ μερλάκε: Η βάζε ηεο νύδαο απνδείρζεθε αηρκή ηνπ δόξαηνο ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο 
πνιέκνπο θαηά ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ηνπ Αθγαληζηάλ, ηνπ Θξάθ, ηεο Κηβύεο, ηεο πξίαο. 

Πεξηιακβάλεη κεγάιε αεξνπνξηθή βάζε, ιηκάλη θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηα 
ακεξηθαλνΜΑΣΟηθά αεξνζθάθε, ηα ππξεληθά ππνβξύρηα, ηα αεξνπιαλνθόξα πνπ μεξλάλε 
ην ζάλαην θαηά ησλ ιαώλ. 

Δηακνξθώλεηαη έλαο ζαλαηεθόξνο ηζηόο πνπ εκπιέθεη ηελ Ειιάδα πνιύ βαζηά ζηνπο 
ηκπεξηαιηζηηθνύο ζρεδηαζκνύο θαη πνιέκνπο ηελ ώξα πνπ νμύλνληαη νη αληαγσληζκνί ΗΠΑ - 
ΜΑΣΟ - ΕΕ - Ρσζίαο θαη Ιίλαο γηα ηηο ελεξγεηαθέο πεγέο θαη αγσγνύο, ζπλερίδνληαη νη 

πόιεκνη ζηε πξία θαη ηε Κηβύε, γίλνληαη πνιεκηθέο πξνεηνηκαζίεο ζηνλ Πεξζηθό Ιόιπν, ην 
Θζξαήι δνινθνλεί ηνλ παιαηζηηληαθό ιαό θαη θιηκαθώλεηαη ε ηνπξθηθή επηζεηηθόηεηα ζην 
Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιηθή Λεζόγεην. 

Η ζπκθσλία απηή ζα νδεγήζεη ηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο ζε κεγαιύηεξε πξόζδεζε ζηηο 
ακεξηθαλνΜΑΣΟηθέο απνζηνιέο θη απηό θαίλεηαη ήδε από ηε ζεηηθή απάληεζε πνπ έδσζε ε 



θπβέξλεζε ζηηο ΗΠΑ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζηελ ηκπεξηαιηζηηθή πνιπεζληθή 

δύλακε ζηνλ Πεξζηθό Ιόιπν θαηά ηνπ Θξάλ. 

Οη θίλδπλνη γηα ην ιαό καο είλαη κεγάινη. Η Ειιάδα έρεη θαηαηαρζεί από ηηο ΗΠΑ ζηα "θξάηε 

αλάζρεζεο", καδί κε ην Θζξαήι, ηελ Πνισλία θαη ηε Ρνπκαλία, έρεη ζηνρνπνηεζεί θαη 
πξνθαιεί αλαηξηρίια ε πξνεηδνπνίεζε Πνύηηλ πσο ε Ρσζία ζα πιήμεη ακεξηθαληθέο βάζεηο 
πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηεο αζθάιεηάο ηεο. 

Οη πξνθιεηηθέο ηνπνζεηήζεηο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΜΔ, ηνπ ΤΡΘΖΑ θαη ησλ άιισλ 
θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ πσο ε εκπινθή ηεο ρώξαο καο ζηνπο επηθίλδπλνπο ζρεδηαζκνύο 
ησλ ΗΠΑ, ηνπ ΜΑΣΟ θαη ηεο ΕΕ, εγγπώληαη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εηξήλε είλαη "παξακύζηα 

ηεο Υαιηκάο", πξνζβάιινπλ θαη ππνηηκνύλ ην ιαό καο. 

Τπάξρεη πινύζηα πείξα πνπ απνδεηθλύεη ην βξώκηθν ξόιν ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ ΜΑΣΟ, ηνπ 
επξσαηιαληηθνύ ηκπεξηαιηζκνύ. Έρνπλ εγθιεκαηηθέο επζύλεο γηα ηελ επηβνιή ηεο ρνύληαο 

ζηελ Ειιάδα, ην πξαμηθόπεκα θαη ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Ιύπξν, ηα δηρνηνκηθά ζρέδηα 
γηα ην Ιππξηαθό, ηελ θιηκάθσζε ηεο ηνπξθηθήο επηζεηηθόηεηαο ζηελ πεξηνρή καο, γηα 
δεθάδεο επεκβάζεηο θαη πνιέκνπο θαηά ησλ ιαώλ. 

Εξγαδόκελνη, εξγαδόκελεο, λένη θαη λέεο, 

ηελ πξάμε επηβεβαηώλεηαη πσο ε αληηιατθή πνιηηηθή πνπ ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
κεγάινπ θεθαιαίνπ, ηελ αλάπηπμε πνπ έρεη θξηηήξην ηα θέξδε ησλ ιίγσλ, ρηππάεη ην 

απεξγηαθό δηθαίσκα θαη ηα άιια εξγαηηθά - ιατθά δηθαηώκαηα θαη εκπιέθεη ηε ρώξα καο 
ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο ηπρνδησθηηζκνύο. Δίλνπκε ζε όια ηα κέησπα ην αγσληζηηθό καο 
"παξώλ". Ο ιαόο καο λα πηζηέςεη θαη λα δείμεη ηε δύλακή ηνπ. 

Ότι ζηις βάζεις και ηα πσρηνικά 

 Μα θαηαγγειζεί ε ειιελνακεξηθαληθή "πκθσλία Ακνηβαίαο Ακπληηθήο 
πλεξγαζίαο". 

 Μα θιείζεη ε βάζε ηεο νύδαο θαη νη άιιεο ακεξηθαλνΜΑΣΟηθέο ζηξαηησηηθέο βάζεηο. 

 Ιακία ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθώλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ ζε ηκπεξηαιηζηηθέο απνζηνιέο 
ζην εμσηεξηθό. 

 Απνδέζκεπζε από ην ΜΑΣΟ θαη ηελ ΕΕ. 

 

Όλοι ζηη ζσγκένηρωζη ηο Σάββαηο 5 Οκηώβρη ζηις 12 μ. ζηο 

Σύνηαγμα και πορεία ζηην αμερικάνικη πρεζβεία 

 


