
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΩΝ 

ΛΑΩΝ! 

 

Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και 

δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή μας στον λαό της που 

μετρά χιλιάδες νεκρούς, πάνω από τρία εκατομμύρια κατατρεγμένους 

πρόσφυγες τον τελευταίο μήνα και τεράστιες καταστροφές.  

Καταδικάζουμε απερίφραστα τα δολοφονικά σχέδια ΗΠΑ- ΝΑΤΟ και ΕΕ 

στην Ουκρανία και όλη την περιοχή, για τον έλεγχο της ενέργειας, των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, για τις “ζώνες επιρροής”. 

Καταδικάζουμε τη μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο ΝΑΤΟϊκό 

ορμητήριο, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα, τη συνεχιζόμενη 

εμπλοκή της σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς που από στιγμή σε στιγμή μπορεί 

ν’ ανάψουν το φυτίλι ενός ευρύτερου πολέμου με μόνα θύματα τους λαούς.  

Δεν θα σωπάσουμε μπροστά στη θηριωδία.  

Δίκαιο για εμάς δεν είναι ο νόμος του ισχυρού, που επιβάλλεται με τη φρίκη 

του πολέμου και με την “ειρήνη” της ενεργειακής φτώχειας, της ακρίβειας, των 

εκατοντάδων χιλιάδων θανάτων από την πανδημία, της επίθεσης στα 

δικαιώματα των λαών. 

Δίκαιο δεν είναι να δίνονται δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς που 

τροφοδοτούν τη ΝΑΤΟΪκή πολεμική μηχανή, δισεκατομμύρια που δίνονται 

σταθερά με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, ενώ εμείς 

πληρώνουμε το λογαριασμό και αδυνατούμε να καλύψουμε τις στοιχειώδεις 

ανάγκες μας.  

Είναι ντροπή και βαθιά κοροϊδία για όλο τον λαό η βαθύτερη εμπλοκή της 

Ελλάδας στο αιματοκύλισμα να προβάλλεται ως “ευκαιρία για τη χώρα”. Είναι 

πρόκληση και κυνισμός η συμμετοχή στα ευρωατλαντικά ιμπεριαλιστικά 

σχέδια να ονομάζεται “διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις” που πρέπει να 

τηρηθούν. Σε αυτά τα πλαίσια επικίνδυνες διευθετήσεις για τους λαούς 

προωθούνται και στην περιοχή μας, στο όνομα της «σταθερότητας στη 

Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ». Οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί και οι 

πόλεμοι φέρνουν μόνο ανείπωτες θυσίες για τους λαούς και τα παιδιά τους, 



αιματηρή επαναχάραξη συνόρων, βάρβαρο άνοιγμα δρόμων για τα κέρδη 

επιχειρηματικών μεγαθηρίων. 

 

Καταγγέλλουμε ειδικά, ότι στο όνομα της “δημοκρατίας” επιβάλλονται 

απαράδεκτοι περιορισμοί στην ελεύθερη έκφραση και στην ελευθεροτυπία, 

απαγορεύσεις στην πολιτική και συνδικαλιστική δράση, ποινικοποιούνται οι 

προοδευτικές, ριζοσπαστικές ιδέες, στις εμπόλεμες και όχι μόνο χώρες.  

Είναι προκλητικά υποκριτική η επίκληση της «δημοκρατίας», για να 

εξοπλίζονται στην πραγματικότητα τα δολοφονικά ναζιστικά τάγματα Αζόφ από 

την Ουκρανική κυβέρνηση και τους ευρωατλαντικούς συμμάχους της, ενώ ήδη 

όλα αυτά τα χρόνια δρουν με λυμένα τα χέρια ως «ειδική αστυνομική μονάδα» 

στην Εθνοφρουρά της Ουκρανίας.  

Καταδικάζουμε την απαγόρευση της λειτουργίας και δράσης 

συνδικαλιστικών και πολιτικών οργανώσεων στην Ουκρανία, τις συλλήψεις 

στελεχών τους, την ένταση των διώξεων όσων διαφωνούν με το αιματοκύλισμα, 

τον αντικομμουνισμό που εξαπολύεται από όλες τις πλευρές, όπως και τους 

περιορισμούς που επιχειρούνται σε μια σειρά χώρες της ΕΕ ενάντια στην 

ελεύθερη έκφραση και τη συνδικαλιστική δράση  

Καλούμε σε επαγρύπνηση όλους τους ριζοσπάστες και προοδευτικούς 

νομικούς επιστήμονες, τους εργαζόμενους στον χώρο της δικαιοσύνης, 

κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο.  

Να δημιουργήσουμε κύμα καταδίκης του ιμπεριαλιστικού πολέμου και 

της συμμετοχής της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΕΕ – 

ΝΑΤΟ και ΗΠΑ. 

Να υψώσουμε ασπίδα προστασίας για τις λαϊκές ελευθερίες και τα 

δημοκρατικά δικαιώματα, απέναντι σε όποια προσπάθεια φίμωσης και 

καταστολής όσων αντιτίθενται στους πολεμικούς σχεδιασμούς, εκφράζοντας 

την αλληλεγγύη μας σε όλους τους ξεριζωμένους πρόσφυγες των 

ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων.  

Εναντιωνόμαστε στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και απαιτούμε:  

 Να σταματήσει τώρα η συνεχιζόμενη εμπλοκή της χώρας μας στον 

ιμπεριαλιστικό πόλεμο.  



 Να σταματήσει κάθε στρατιωτική βοήθεια και διευκόλυνση που δίνεται 

μέσω των αμερικανικών και νατοϊκων στρατιωτικών βάσεων στην 

Ελλάδα, σε Αλεξανδρούπολη, Σούδα και αλλού. Να κλείσουν οι βάσεις 

του θανάτου.  

 Καμία αποστολή στρατιωτικού ή έμψυχου δυναμικού έξω από τα 

σύνορα της χώρας μας.  


