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Να αποσυρθεί τώρα η συμφωνία για τις βάσεις 

Το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων 

Νομού Αττικής συμμετέχει στο συλλαλητήριο ενάντια στην Ελληνοαμερικανική 

Συμφωνία για τις Βάσεις, την Πέμπτη 12/5, στις 19.00 στα Προπύλαια.  

Η Συμφωνία αυτή κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή με συνοπτικές διαδικασίες, όπως 

και όλες οι αντίστοιχες συμφωνίες που έχουν ψηφιστεί στο παρελθόν. Χαρακτηρίζεται 

μάλιστα ψευδώς «αμυντική», ενώ όλες οι νατοϊκές βάσεις στη χώρα μας 

χρησιμοποιούνται για την αποστολή στρατευμάτων χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σήμερα 

στη συνοριογραμμή με τη Ρωσία, παλαιότερα για άμεσες επεμβάσεις και 

βομβαρδισμούς, όπως στην περίπτωση της Συρίας. 

Η Συμφωνία αυτή, όπως και όλες οι προηγούμενες, επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό με 

πολλά δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, για την κάλυψη νατοϊκών αναγκών που καμία 

σχέση δεν έχουν με την προστασία της χώρας. Την ίδια ώρα δεν υπάρχουν χρήματα για 

τη στήριξη του λαϊκού εισοδήματος, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τόσες άλλες 

ανάγκες που δεν ικανοποιούνται ούτε στο ελάχιστο. Δεν υπάρχουν χρήματα για την 

Παιδεία και την Υγεία του ελληνικού λαού, υπάρχουν όμως για συστοιχίες πυραύλων 

στην Ανατολική Ευρώπη, ακόμη και στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, έχει ήδη ξεκινήσει η 

νέα αντιπυρική περίοδος με τα ίδια πετσοκομμένα κονδύλια. Η ζωή και η περιουσία του 

ελληνικού λαού, όπως και τα δάση, είναι για μία ακόμη χρονιά εκτεθειμένα σε μεγάλο 

κίνδυνο, ενώ ξοδεύονται τεράστια ποσά για να στέλνονται όπλα στην Ουκρανία, ακόμη 

και στρατιωτικό προσωπικό. 

Δυναμώνουμε την πάλη μας και απαιτούμε: 

 Να αποσυρθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις! 

 Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία! 

 Να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς 

σχεδιασμούς και πολέμους με οποιαδήποτε μορφή και πρόσχημα! 

 Να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις! 

Απαντάμε αποφασιστικά, συμμετέχοντας μαζικά στο συλλαλητήριο στις 

12 Μαΐου, στις 19.00 στα Προπύλαια ημέρα της ψήφισης στη Βουλή 

της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας! 
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