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Αθήνα 31 Μαΐου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ  

 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει και καταδικάζει την πολιτική επιλογή 

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων 

ΝΔ – ΠΑΣΟΚ εμπλέκει όλο και περισσότερο τη χώρα μας στους ιμπεριαλιστικούς – πολεμικούς 

σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Προσφέρει το Ελληνικό έδαφος, στρατόπεδα, λιμάνια, αεροδρόμια της 

χώρας μας και παρέχει διοικητική υποστήριξη και πολύμορφες διευκολύνσεις σε νατοϊκές 

στρατιωτικές δυνάμεις (πάνω από 4.000 στρατιώτες και 500 οχήματα) που θα διέλθουν από τη 

Βόρεια Ελλάδα, για να συμμετάσχουν σε νατοϊκή πολεμική άσκηση στη Ρουμανία, που θα 

ολοκληρωθεί στις 16 του Ιούνη.  
 

  Και η συγκεκριμένη νατοϊκή άσκηση πραγματοποιείτε για να προετοιμάσει το έδαφος για νέους 

πολέμους και επεμβάσεις, με τη συγκρότηση ικανής διακρατικής στρατιωτικής δύναμης, για να 

χρησιμοποιηθεί σε βάρος των λαών. 
 

  Το ΝΑΤΟ αποτελεί τον ένοπλο δολοφονικό φρουρό, για τη διασφάλιση των συμφερόντων και 

της κυριαρχίας του κεφαλαίου, των μονοπωλίων και των εκμεταλλευτών των λαών, σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Στα πλαίσια των ανταγωνισμών συγκρούεται με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, με 

πολέμους και άλλα μέσα, για το μοίρασμα και την εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών και των 

πλουτοπαραγωγικών πόρων και τη διατήρηση και την επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων. 
 

  Έχει μεγάλες ευθύνες η σημερινή κυβέρνηση για τους κινδύνους εμπλοκής της χώρας μας, σε μια 

ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη. Βάζει σε μεγάλες περιπέτειες και κινδύνους τον ελληνικό λαό, στο 

όνομα του δόγματος της λεγόμενης Γεωστρατηγικής Αναβάθμισης για λογαριασμό της αστικής τάξης 

της χώρας και των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια ώρα κυβέρνηση και κεφαλαιοκράτες 

τσακίζουν το λαό με 4ο Μνημόνιο. 
 

  Και η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να μας εξαπατήσει, όταν παρουσιάζει τη συμμετοχή μας 

στο ΝΑΤΟ ως «παράγοντα σταθερότητας» για τη χώρα. Η απάτη αποδεικνύεται από το ότι η 

παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, όχι μόνο δεν μείωσε αλλά αύξησε την τουρκική 

προκλητικότητα, αλλά και την ένταση της αντιπαράθεσης στην γύρω περιοχή, όπως με την 

ΠΓΔΜ. 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί τους συναδέλφους πυροσβέστες να δώσουν 

μαζικά το παρόν σε όλες τις κινητοποιήσεις και τις εκδηλώσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, 

των Επιτροπών Ειρήνης και των μαζικών φορέων του λαού.  
 

  Απαιτούμε να μην χρησιμοποιηθεί το ελληνικό έδαφος για τη διέλευση ξένων στρατιωτικών 

δυνάμεων για τη συμμετοχή τους σε νατοϊκές στρατιωτικές ασκήσεις. Να μη παραχωρηθεί στο εξής 

καμιά διευκόλυνση, κανένα στρατόπεδο, καμία υποδομή της χώρας και κανένα τμήμα των ελληνικών 

ενόπλων δυνάμεων για νατοϊκούς σκοπούς. Να σταματήσει να χρησιμοποιείται η χώρας μας σαν 

ορμητήριο του ΝΑΤΟ. Διεκδικούμε την άμεση απεμπλοκή της χώρας από ιμπεριαλιστικούς 

μηχανισμούς, σχεδιασμούς, επεμβάσεις και πολέμους, να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες 

Αμερικανονατοϊκές βάσεις και τα στρατηγεία, να επιστρέψουν τα ελληνικά στρατεύματα από 

αποστολές εκτός συνόρων.  
 

  Να γίνει πράξη το σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» που βροντοφωνάζει ο 

λαός μας. 
 

  Καλούμε και το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), να 

καταγγείλει τη νέα κυβερνητική επιλογή για την εμπλοκή της χώρας μας στη νατοϊκή άσκηση 

και να εκδώσει άμεσα το ψήφισμα καταδίκης των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, 

όπως αποφασίστηκε από την πλειοψηφία των αντιπροσώπων του 21ου τακτικού πανελλαδικού 

συνεδρίου. 
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