
 
 

Τούτος ο πόλεμος που έρχεται δεν είναι ο πρώτος 

πριν απ’ αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι 

Όταν τέλειωσε ο τελευταίος υπήρχαν νικητές και νικημένοι 

Στους νικημένους ο φτωχός λαός πέθαινε απ’ την πείνα 

Στους νικητές ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο 
 

Μπέρτολτ Μπρεχτ 

Φίλοι και Συναγωνιστές, 
 

Εδώ και 2 μήνες παρακολουθούμε τη φρίκη ενός πολέμου, που μπορεί να έχει απρόβλεπτες εξελίξεις και συνέ-
πειες για τους λαούς όλης της περιοχής μας. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία και οι φορείς τους δεν έχουν σταματήσει 
να εκφράζουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσσίας, σε όλους τους 
λαούς, που είναι πάντα τα θύματα της κρεατομηχανής των ιμπεριαλιστικών πολέμων. 
 

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και της Ρωσσίας, δεν έχει καμιά απολύ-
τως σχέση με τα συμφέροντα και τις ανάγκες ούτε του ουκρανικού, μα ούτε του ρωσσικού λαού! Είναι πόλεμος 
άδικος, έχει να κάνει με τους ανταγωνισμούς των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για το μοίρασμα των πλου-
τοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, των σφαιρών επιρροής. 

 

Η ελληνική κυβέρνηση εμπλέκει ολοένα και βαθύτερα τη χώρα μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ. Παίζει με τη φωτιά του πολέμου στο όνομα των συμβατικών υποχρεώσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η χώρα μας, με τις αμερικανονατοϊκές βάσεις απ' άκρη σ' άκρη της χώρας να συμμετέχουν 
στις πολεμικές επιχειρήσεις, έχει μετατραπεί σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο, αλλά ταυτόχρονα και σε στόχο 
αντιποίνων. Οι αυτοκινητόδρομοι, οι σιδηρόδρομοι, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια έχουν τεθεί στη διάθεση των 
αμερικανονατοϊκών δυνάμεων. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται η κυβέρνηση να αποστείλει τμήματα των ελληνικών Ε-
νόπλων Δυνάμεων στο σχηματισμό μάχης (Battlegroup) στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της Δύναμης Ταχείας Αντί-
δρασης του ΝΑΤΟ, ακόμη και στη Μοζαμβίκη! 
 

Είναι ταυτόχρονα γνωστό, ότι στη Θεσσαλονίκη, στο πρώην 3ο Σώμα Στρατού έχει εγκατασταθεί εδώ και χρόνια 
το Νατοϊκό Στρατηγείο Ταχείας Ανάπτυξης NRDC-GR, το οποίο, μαζί με τις αμερικανονατοϊκές βάσεις και τις 
άλλου είδους στρατιωτικές υποδομές στη χώρα μας, αποτελεί στόχος απαντητικών χτυπημάτων από τις αντίπα-
λες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και θανάσιμος κίνδυνος για το λαό της πόλης. 
 

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, όπως και κάθε χρόνο, οργανώνει το διήμερο αντιιμπε-
ριαλιστικής και αντιπολεμικής δράσης, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Μάη. Στα πλαίσια αυτά η 
ΕΔΥΕΘ σχεδιάζει την πραγματοποίηση μεγάλης συγκέντρωσης και πορείας στις 22 Μάη, που θα συμπέσει με 
την 59η επέτειο της δολοφονίας, το 1963 εδώ στην πόλη μας, του Αντιπροέδρου της ΕΕΔΥΕ Γρηγόρη Λαμπράκη.  
 

Με την επιστολή μας αυτή σας καλούμε να οργανώσουμε από κοινού τη συγκέντρωση και την  

πορεία, για να εκφραστεί πλατύτερα η αντίθεση του λαού μας στον πόλεμο και η άρνησή του  

στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Για το σκοπό αυτό σας καλούμε την Παρασκευή,  

06/05/2022 και ώρα 7:00μμ, σε Σύσκεψη Φορέων, στο ΕΚΘ. 

 

Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ! 

Καμία αποστολή στρατιωτικού υλικού και δυνάμεων στην Ουκρανία και αλλού! 
 

Με εκτίμηση η Γραμματεία της ΕΔΥΕΘ 


