
Η συνάντηση Τραμπ - Μητσοτάκη ήταν η επί-
σημη και πανηγυρική χρεοκοπία της πολι-
τικής των κομμάτων του ευρωατλαντικού 

τόξου, ότι η δήθεν προστασία των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της χώρας περνάει μέσα από τη στήριξη 
των επικίνδυνων αμερικανοΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών. 
Ήταν η επίσημη και πανηγυρική χρεοκοπία της τα-
κτικής του εφησυχασμού, που καλλιέργησε τόσο η 
προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ση-
μερινή της ΝΔ, για τους ισχυρούς τάχα “συμμάχους” 
που θα αποτελέσουν ασπίδα ενάντια στην τουρκική 
επιθετικότητα.

Η παρουσία - ντεκόρ του Έλληνα πρωθυπουργού 
ενώπιον των πολεμικών απειλών Τραμπ εναντίον 
του Ιράν είναι ενδεικτική του ρόλου, που επιφυλάσ-
σουν για την Ελλάδα οι ΗΠΑ, εκείνου του ορμητηρί-
ου τους για να υλοποιούν τα σχέδια τους στην ευρύ-
τερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή η εκκωφαντική σιωπή -για μια ακό-
μη φορά- ενός Αμερικάνου προέδρου απέναντι στην 
επιθετικότητα της Τουρκίας, δείχνει ότι αυτό που 
τους νοιάζει είναι να μη διαταραχθεί η συνοχή του 
ΝΑΤΟ, και μάλιστα σε μια περίοδο που κλιμακώνο-
νται οι ανταγωνισμοί και αυξάνουν οι κίνδυνοι πολε-
μικής εμπλοκής. Αυτή η πολιτική είναι που οδηγεί με 
μαθηματική ακρίβεια στη συνδιαχείριση στην Ανατο-
λική Μεσόγειο υπό την εποπτεία των Αμερικάνων.

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ, προχώρη-
σαν στη σύναψη της επικίνδυνης “αμυντικής” συμ-

φωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ και την επέκταση των ξένων 
βάσεων στην Ελλάδα. Αναβάθμισαν τη στρατιωτική 
συνεργασία με το Ισραήλ. Προχώρησαν σε ενεργει-
ακές συμφωνίες που κανένα όφελος δεν έχουν για 
τον ελληνικό λαό και χωρίς την προηγούμενη ανακή-
ρυξη ΑΟΖ. Μοναδικό κριτήριό τους η συμμετοχή και 
του εγχώριου κεφαλαίου στην μοιρασιά που γίνεται 
στην περιοχή με την εκμετάλλευση και το αίμα των 
λαών.

Στην ουσία πρόκειται για μια κοινή εξωτερική πολιτι-
κή που σήμερα φανερώνει ακόμη περισσότερο τους 
τεράστιους κινδύνους για τον ελληνικό λαό.

Για αυτό άλλωστε και η κριτική των άλλων κομμά-
των στην κυβέρνηση ΝΔ δεν αφορά την ουσία της 
εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχε-
διασμούς, με την οποία συμφωνούν, αλλά στο είδος 
και στην επάρκεια των ανταλλαγμάτων που εξασφά-
λισε, κάτι που ουσιαστικά ποτέ δεν έχει γίνει μέχρι 
σήμερα και για κανένα ζήτημα, πολύ περισσότερο 
για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Οι εξελίξεις είναι πολύ ανησυχητικές και το ΚΚΕ εδώ 
και καιρό είχε προειδοποιήσει σχετικά, την ώρα που 
οι ελληνικές κυβερνήσεις κορόιδευαν τον ελληνικό 
λαό, καθησυχάζοντας για τη στάση των ΗΠΑ. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ μάλιστα πρωτοστάτησε στο ξέπλυμα του αμε-
ρικανικού ιμπεριαλισμού. Τα πρόσφατα γεγονότα 
στη Μέση Ανατολή, οι απειλές εναντίον του Ιράν και 
ο κίνδυνος γενικευμένης ανάφλεξης, με τη συμμετο-
χή της Ελλάδας, το επιβεβαιώνουν.

ΤΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ∆ΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΛΗ
 Για να ακυρωθεί η συµφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ και να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι 

αµερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην Ελλάδα.
 Για να µην χρησιµοποιηθεί η χώρα µας ως ορµητήριο ή προγεφύρωµα πολεµικών επεµβάσεων. 

Να αποδεσµευτεί η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
 Για να σταµατήσει κάθε στρατιωτική συνεργασία µε το κράτος- τροµοκράτη του Ισραήλ.
 Για να δυναµώσει η αλληλεγγύη µε τους άλλους λαούς ενάντια στους ιµπεριαλιστικούς 

σχεδιασµούς και οργανισµούς.

Επίσηµη και πανηγυρική 
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των κοµµάτων του 
ευρωατλαντικού τόξου
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