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Χαιρετισμός της Ελπίδας Παντελάκη, γ.γ. της ΕΕΔΥΕ 

στη Συγκέντρωση των Επιτροπών Ειρήνης Κρήτης 

 Σάββατο 27 Μάη 2017 στις 8:30μμ στο Παλιό Λιμάνι 

  

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες  

Η Γραμματεία της Ε Ε Δ Υ Ε χαιρετίζει θερμά, αγωνιστικά  την κινητοποίηση 
του Κρητικού λαού  και βροντοφωνάζουμε μαζί σας  : Να κλείσει τώρα η  
βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις και στρατηγεία, να 
απεμπλακεί η χώρα μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πολέμους 
και επεμβάσεις.    

Αυτή είναι η λαϊκή απαίτηση που προβάλλει μέσα κι από αυτή τη  μαζική , 
μαχητική κινητοποίηση που αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία και τη δύναμη του 
εργατικού –λαικού αγώνα, δείχνει το δρόμο και τονίζει την προσφορά του 
αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος στη χώρα μας  για τα 
συμφέροντα του λαού μας .  

Η σημερινή κινητοποίηση στέλνει σημαντικό μήνυμα που ξεπερνά τα σύνορα 
της χώρας μας και καλεί σε οργανωμένο, συντονισμένο αγώνα κατά των 
ιμπεριαλιστικών πολέμων, κατά του ΝΑΤΟ και των ΑμερικανοΝΑΤΟικών 
βάσεων που η ιστορία τους είναι ιστορία τρόμου κατά των λαών .   

Οι κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, οι 
κυβερνήσεις της Ν.Δ, του ΠΑΣΟΚ , η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, 
έχουν εγκληματικές ευθύνες και είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση των 
στρατιωτικών βάσεων, για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της 
βάσης της Σούδας που είναι εργαλείο για την προώθηση των 
ΕυρωΑτλαντικών επιθετικών σχεδιασμών.  

Η Βάση της Σούδας είναι κέντρο ελέγχου  και συντονισμού των 
ΑμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων, ΝΑΤΟικό κέντρο Εκπαίδευσης, σύγχρονη 
μονάδα  ηλεκτρονικής παρακολούθησης, κατασκοπίας, αλλά και βάση 
συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συστημάτων. Είναι βόμβα στα 
θεμέλια της Κρήτης, χώρος αποθήκευσης ακόμα και πυρηνικών όπλων. 
Διαθέτει πολύ επικίνδυνο πυραυλικό πεδίο βολής. Στο ναύσταθμο 
ελλιμενίζονται κάθε είδους πολεμικά πλοία συμπεριλαμβανομένων 
αεροπλανοφόρων, ακόμα και πυρηνικών υποβρυχίων  

Η βάση της Σούδας έχει εκπληρώσει ειδική αποστολή στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους στη Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, τη 
Συρία, τη Λιβύη, στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ κατά του 
Συριακού λαού. Τα ΑμερικανοΝΑΤΟικά επιτελεία έχουν συγχαρεί τις 
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κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και 
τον Υπουργό Αμυνας για τις αντιλαϊκές τους επιλογές και έχουν 
δηλώσει, πως η βάση αυτή συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την 
προετοιμασία και τη διεξαγωγή των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Οι 
Αμερικάνοι αξιωματούχοι θεωρούν τη Σούδα  ‘’ μακρινό σύνορο των 
ΗΠΑ ‘’  και ‘’ αβύθιστο αεροπλανοφόρο ‘’! 

Καταγγέλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ και τα άλλα αστικά κόμματα 
που κάνουν πλάτες στην ανανέωση της συμφωνίας λειτουργίας της 
ΑμερικανοΝΑΤΟΙκής βάσης της Σούδας, ακόμα και για πέντε (5) χρόνια, 
σχεδιάζοντας τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της υποδομής, ώστε η 
Σούδα να υποδεχθεί μέρος των θανατηφόρων στρατιωτικών όπλων και 
υλικών που βρίσκονται σήμερα στη βάση του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ της 
Τουρκίας. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση γιατί καμαρώνει προκλητικά και 
διαφημίζει  την προθυμία της να διαθέσει την Κάρπαθο για την δημιουργία 
νέας ΝΑΤΟικής βάσης , δίπλα στη Σούδα.    
 
Ο   Γουέσλεϊ Κλαρκ , πρώην ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ σε 
συνέντευξή του, στις  22 Μάη 2017 ανέφερε χαρακτηριστικά :  
«Η βάση της Σούδας στην Κρήτη είναι απόλυτα καθοριστική για μας. Τη 
χρησιμοποιούμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Έχουμε 
επανειλημμένες επισκέψεις αεροπλανοφόρων. Κάποια από τα πλοία 
πραγματοποιούν σημαντικές επιδιορθώσεις. Τόσο η Αμερική όσο και το 
ΝΑΤΟ αναγνωρίζουν την τεράστια στρατηγική και πρακτική σημασία αυτής 
της βάσης». 
 
Καμαρώστε την «αριστερή κυβέρνηση»  Τσίπρα – Καμένου! 
Λέμε σε όλους, ο Κρητικός λαός, οι εργαζόμενοι στη χώρα μας να βγάλουν 
συμπεράσματα και να δυναμώσει η εργατική , λαϊκή πάλη . 
 

Τα προπαγανδιστικά κατασκευάσματα που παρουσιάζουν την Ελλάδα ως 
όαση σταθερότητας και ασφάλειας είναι εκτός τόπου και χρόνου, επιδιώκουν 
να κλείσουν τα μάτια των εργαζομένων, είναι  προσβλητικά για τη νοημοσύνη 
του λαού μας.  

Η κυβέρνηση εφαρμόζει πολύ επικίνδυνη πολιτική σε βάρος του λαού μας. 
Συνδυάζει την επίθεση ενάντια στα εργατικά –λαϊκά δικαιώματα με την 
βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, παίζει με 
τη φωτιά και προωθεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών οικονομικών 
ομίλων με όχημα την λεγόμενη  «γεωστρατηγική αναβάθμιση», μετατρέπει την 
Ελλάδα σε στρατιωτικό κόμβο, με συνεχώς πιο δραστήριο ρόλο στους  
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις.   
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Δαπανά για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, ενταγμένους στους πολεμικούς 
σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης τεράστια ποσά, την ίδια 
στιγμή που λεηλατεί τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. 

Τα γεγονότα αποδεικνύουν πως η κυβέρνηση με τη στήριξη της ΝΔ, του 
ΠΑΣΟΚ  και των άλλων αστικών κομμάτων έχει αναλάβει πιο ενεργό 
ρόλο για την υλοποίηση των αποφάσεων που πήρε το ΝΑΤΟ προχθές 
στη σύνοδο κορυφής του στις Βρυξέλες, για πιο οργανωμένη 
συμμετοχή στον πόλεμο στη ΣΥΡΙΑ,  στρατιωτική παρουσία στην 
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα , την Ανατολική 
Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος, σε στενή συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Ενωση.      

Κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να παραπλανηθεί από τους ιμπεριαλιστικούς 
ισχυρισμούς περί πάταξης της τρομοκρατίας, της εγκληματικής οργάνωσης 
του Ισλαμικού κράτους, ή άλλα προσχήματα.  

Οι αιτίες των ιμπεριαλιστικών πολέμων βρίσκονται στην όξυνση των 
ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τον έλεγχο των πηγών του 
πλούτου, των αγορών,  των ενεργειακών κοιτασμάτων και αγωγών και 
μέσα σε αυτό το πλαίσιο οξύνονται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ , 
την  ΕΕ , την Κίνα, τη Ρωσία και άλλα καπιταλιστικά κράτη. 

Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί , οι στοχεύσεις και τα συμφέροντα των 
αστικών τάξεων βρίσκονται πίσω από τους πολέμους που ζούμε στη 
γειτονιά μας, στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, στην Ουκρανία αλλά και στις 
θερμές εστίες σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Στις συνθήκες «της 
ειρήνης με το πιστόλι στο κρόταφο» γεννιώνται οι ιμπεριαλιστικοί 
πόλεμοι, ο καπιταλισμός είναι ταυτισμένος με δύο παγκόσμιους, 
εκατοντάδες τοπικούς και περιφερειακούς πολέμους , με τη φτώχεια , 
την ανεργία , την προσφυγιά.   

Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,  

Καθημερινά αποδεικνύεται πως η παρουσία του ΝΑΤΟ  στο Αιγαίο και την Αν. 
Μεσόγειο δεν αφορά τον έλεγχο των προσφυγικών ροών όπως ισχυρίζονταν 
η κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι το ΝΑΤΟ εκπληρώνει ειδική αποστολή στο 
πλαίσιο των ανταγωνιστικών σχεδιασμών με τη Ρωσία.  

Μέσα στο εκρηκτικό μείγμα στην περιοχή μας εκδηλώνεται  η επιθετικότητα 
της τουρκικής αστικής τάξης και του κράτους της το οποίο ως μέλος του 
ΝΑΤΟ παραβιάζει συστηματικά τα ελληνικά σύνορα, αμφισβητεί τη συνθήκη 
της Λωζάνης και εκτοξεύει απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας της 
χώρας. Ο μύθος ότι το ΝΑΤΟ εξασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, την 
ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή έχει καταρριφθεί , παρά τις 
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προσπάθειες των αστικών κομμάτων και κυβερνήσεων να εξωραΐσουν την 
εικόνα αυτής της πολεμικής μηχανής του ιμπεριαλισμού.  

                                                                                                                           
Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες  

Oι εξελίξεις απαιτούν ετοιμότητα και μαζική δράση. Ο λαός μας έχει 
υποχρέωση, σε περίπτωση ιμπεριαλιστικού πολέμου, να καταδικάσει 
αποφασιστικά κάθε συμμετοχή της Ελλάδας σε πολεμική επιχείρηση 
στο εξωτερικό και να προστατέψει τα σύνορα της χώρας, 
υπερασπιζόμενος τα δικά του συμφέροντα ενάντια στην πλουτοκρατία, 
την κυβέρνησή της και την  πολιτική που οδηγεί τον ίδιο και τα παιδιά 
του στο πολεμικό σφαγείο.  

Η πάλη του λαού θα δυναμώνει στο βαθμό που απορρίπτει τα απατηλά 
συνθήματα περί «εθνικής ενότητας»-«εθνικών στόχων» και κατανοεί πως 
είναι αντίθετα τα συμφέροντα των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των 
άλλων τμημάτων της πλουτοκρατίας, με τα συμφέρονται και τις ανάγκες των 
εργαζομένων. 

Παλεύουμε οργανωμένα ενάντια στον εθνικισμό και το  ρατσισμό, για 
την απομόνωση της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, 
δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες, χρησιμοποιούμε και ενισχύουμε το πολύτιμο όπλο της 
διεθνιστικής αλληλεγγύης . Τονίζουμε για άλλη μια φορά πως ο 
ελληνικός λαός δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον  Τουρκικό λαό και 
τους λαούς της περιοχής. Αντίθετα, έχουμε κοινά συμφέροντα και  
προβλήματα και καθήκον  να ενισχύσουμε τη κοινή μας πάλη, ενάντια 
στις αστικές τάξεις των χωρών μας, στο ΝΑΤΟ , την ΕΕ σε κάθε 
ιμπεριαλιστικό κέντρο.  

• Καμιά εμπλοκή σε ιμπεριαλιστικά σχέδια και πολέμους, 
επιστροφή των     ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από το 
εξωτερικό 

• Καμιά αλλαγή στα σύνορα και στις συνθήκες που τα καθορίζουν 

• Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια 

• Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές 
βάσεις και στρατηγεία 

• Καμιά δαπάνη για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ 

• Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με το Ελληνικό λαό 
αφέντη στον τόπο του . 
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Συνεχίζουμε με δύναμη και αισιοδοξία. Με σταθερότητα και επιμονή. 

Το εκμεταλλευτικό σύστημα, ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος   
Οι λαοί έχουν μεγάλη δύναμη  στα χέρια τους και μπορούν να 
νικήσουν.  
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και τονίζουμε πως η σημερινή 
κινητοποίηση στην Κρήτη θα έχει τη δική της συνεισφορά για την 
κλιμάκωση της πάλης του αντιπολεμικού,  αντιιμπεριαλιστικού 
κινήματος,τόσο στη χώρα μας,όσο και διεθνώς, γιατί αυτό επιβάλουν 
οι επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας και ευρύτερα. 

Σ’αυτό,συμβάλλει ιδιαίτερα,η πρωτοβουλία των επιτροπών ειρήνης 
Κρήτης,να εκδώσουν το ιστορικό της εγκατάστασης και δολοφονικής 
δράσης της Βάσης της Σούδας,ως διαχρονικό ορμητήριο των 
ιμπεριαλιστών,μόνιμη απειλή για το λαό μας και τους γείτονες λαούς. 

Έχουμε πίστη στις εργατικές – λαϊκές δυνάμεις, γνωρίζουμε ότι 
έχουμε το δίκιο με το μέρος μας , συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας 
ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο και ξέρουμε ότι μπορούμε να 
νικήσουμε.  
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