
 

ΚΑΜΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΣΤΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ 

Η στρατιωτική προετοιμασία των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας και των μοναρχιών 

του Κόλπου κατά της Συρίας, με πρόσχημα την κατηγορία περί χρήσης χημικών όπλων από τις συριακές 

ένοπλες δυνάμεις, επιταχύνεται και απειλεί να «πνίξει στο αίμα» τους λαούς της Μέσης Ανατολής και 

συνολικά της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ΗΠΑ και οι άλλες δυνάμεις, όπως και πριν 10 χρόνια, με 

την ιμπεριαλιστική εισβολή στο Ιράκ, επικαλούνται ως πρόσχημα τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής 

(χημικά όπλα) από το καθεστώς της Συρίας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά δεδομένα που δείχνουν 

τη χρήση χημικών όπλων από τις λεγόμενες αντικαθεστωτικές και μισθοφορικές δυνάμεις, που έχουν τη 

στήριξη των ΗΠΑ και ΕΕ. 

Ωστόσο, είναι προφανές πως και αυτός ο πόλεμος, που προετοιμάζεται να διεξαχθεί κάτω από το «πέπλο» 

του «ανθρωπισμού», της «αποκατάστασης της δημοκρατίας», σχετίζεται με τον έλεγχο των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, με τους δρόμους μεταφοράς, με τα μερίδια των αγορών, των 

γεωπολιτικών στηριγμάτων, την σφοδρή όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές, στο 

φόντο και των αλλαγών στον παγκόσμιο συσχετισμό δύναμης, που φέρνει η παγκόσμια καπιταλιστική 

κρίση. 

Το ΚΚΕ τονίζει ότι στρατιωτική  επίθεση κατά της Συρίας θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την ήδη 

σύνθετη και επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή, με κίνδυνο γενικευμένου πολέμου με θύματα τους 

λαούς, μεταξύ άλλων και τον ελληνικό λαό. Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν μεγάλες ευθύνες, 

γιατί διέθεσαν και διαθέτουν τη βάση της Σούδας και άλλες στρατιωτικές υποδομές, ακόμη και τμήματα 

των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, για ιμπεριαλιστικούς πολέμους, εμπλέκοντας τη χώρα και το λαό μας 

σε μεγάλες περιπέτειες. 

Ευθύνες έχουν και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, που κρύβονται πίσω από τις «υποχρεώσεις» της χώρας στο 

ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ και στηρίζουν τη συμμετοχή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, όπως και εκείνες οι 

πολιτικές δυνάμεις, που εκφράζουν γενικά «ευχολόγια» περί ειρήνευσης και «ενεργής διπλωματίας» της 

χώρας, χωρίς να παίρνουν σαφή θέση ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στα ιμπεριαλιστικά 

προσχήματα, στη συμμετοχή της χώρας μας σ' αυτόν. 

Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να αντιδράσει αποφασιστικά, να καταδικάσει κάθε συμμετοχή της 

ελληνικής κυβέρνησης στην προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και να απαιτήσει: 

Να κλείσει τώρα η βάση της  Σούδας. Να μη διατεθούν υποδομές (όπως το στρατιωτικό αεροδρόμιο της 

Καλαμάτας), που βρίσκονται στη χώρα μας, ούτε και ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στον νέο 

ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 

Να μη δοθεί καμία διευκόλυνση στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και τους συμμάχους τους σε οποιαδήποτε 

πολεμική επιχείρηση κατά της Συρίας ή άλλης χώρας στην περιοχή. Να σταματήσει κάθε στρατιωτική  

συνεργασία με το Ισραήλ. 

«Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!» «Έξω τώρα οι βάσεις του θανάτου!» 

Διαδήλωσε μαζί μας την Τετάρτη 4 Σεπτέμβρη, ώρα 17.00 στο Medborgarplatsen. 

Πορεία μετά προς την Βουλή. 



 

NEJ TILL DEN IMPERIALISTISKA ATTACKEN 

MOT SYRIEN 

“Deras krig dödar vad deras fred lämnat kvar”  

Bertolt Brecht 

Imperialismen förbereder en militär aktion mot Syrien och använder sina beprövade 

propagandametoder om att Syriens regering använder kemiska vapen, utan att presentera 

några som helst bevis. Med denna propaganda försöker de rättfärdiga sin imperialistiska plan. 

 

USA, Frankrike, Storbritannien, Turkiet, Qatar och Saudiarabien som stödjer den s k 

oppositionen spelar en ledande roll i denna kampanj. För några månader sedan framkom 

tillförlitliga bevis som  visade att delar av den s k oppositionen använde kemiska vapen. T o 

m Carla Ponte, chefsåklagare vid två av Förenta Nationernas krigsförbrytartribunaler tyckte 

att bevisen räckte men nyheten sopades bort direkt! 

 

Folket ska komma ihåg att liknade argument användes av  de imperialistiska makterna för att 

rättfärdiga krigen mot Jugoslavien, Irak, Afghanistan och Libyen. 

 

Den svenska regeringen har också blod på sina händer genom sin medverkan till nästan alla 

krigen. Även nu vägrar den svenska regeringen att säga nej till kriget. Istället försöker den 

som många andra regeringar att alliera sig med de stora imperialistiska makterna för att i 

framtiden kanske få ta del av krigsvinsterna. Både högern och socialdemokratin ställer sig 

bakom alla de imperialistiska krigen i världen. 

 

Greklands kommunistiska parti är emot den utländska interventionen i Syriens inre 

angelängeheter.  

Greklands kommunistiska parti är emot de nya imperialistiska krig och mord som planeras. 

 

Folken i alla länder måste kräva av sina regeringar att de inte blandar in deras länder i de 

förödande imperialistiska krigen. 

 

Det syrianska folket måste själva få bestämma sitt öde utan imperialistisk inblandning. 

 

Demonstrera med oss onsdagen den 4 september, kl 17.00, Medborgarplatsen. 

 


