Ομιλία του Ν. Παπαναστάση, αντισυνταγματάρχη ε.α., μέλος
του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, στη 38η Μαραθώνια
Πορεία Ειρήνης

«Φίλες και Φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές.
Χαιρετίζουμε όλους όσους συμμετείχαν στη φετινή Μαραθώνια Πορεία, -55 χρόνια
μετά την πρώτη απαγορευμένη πορεία από τον Γρηγόρη Λαμπράκη και τους
συνοδοιπόρους του. Χαιρετίζουμε και τις κατά τόπους αντιπολεμικές
αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σήμερα σε όλη τη χώρα,
στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Ημέρας Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης και
αγκαλιάζονται απ’ το λαϊκό κίνημα.
Η φετινή Μαραθώνια, αλλά και οι κατά τόπους Πορείες, αποτελούν σταθμό στη
δράση της ΕΕΔΥΕ, σταθμό στην κλιμάκωση της πάλης του λαϊκού κινήματος ενάντια
στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, για την
αποδέσμευση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, για τη μη αλλαγή των συνόρων και των
συνθηκών που τα καθορίζουν.
Χαιρετίζουμε την πλούσια και πολύμορφη δραστηριότητα που αναπτύσσεται από την
ΕΕΔΥΕ, το ΠΑΜΕ, τα ταξικά συνδικάτα, καταγγέλλοντας τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο, το ΝΑΤΟ την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Το λαϊκό κίνημα, κομμάτι του οποίου είναι και το αντιπολεμικό - αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα, από την πρώτη κιόλας στιγμή της πυραυλικής επίθεσης στη Συρία βγήκε στο
δρόμο και διαδηλώνοντας απ’ άκρη σ’ άκρη στη χώρα μας, διατράνωσε την αντίθεσή
του στη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία.
Οι πετυχημένες απεργιακές συγκεντρώσεις της εργατικής Πρωτομαγιάς, που ήταν
αφιερωμένες στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με τη μαζική
συμμετοχή εργαζόμενων και νεολαίας έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, στα υπόλοιπα αστικά κόμματα και στην αντιλαϊκή πολιτική τους,
πως ο λαός μας δεν "τσιμπάει" στην εθνική ενότητα και ομοψυχία που διαφημίζουν
και που στόχο έχει την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ο
λαός μας οργανώνει την πάλη του για μόρφωση, για δουλειά με δικαιώματα, για
συλλογικές συμβάσεις, ενάντια στους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας, ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας μας.
Αυτοί που του κλέβουν το φαΐ από το τραπέζι και τον καταδικάζουν στη φτώχεια και
στην εξαθλίωση, είναι οι ίδιοι που αργά ή γρήγορα θα τον στείλουν στο πολεμικό
σφαγείο για να συγκεντρώσουν στα χέρια τους ακόμη περισσότερο πλούτο.
Γι αυτό και στις 30 του μήνα, στην πανελλαδική απεργία, καλούμε τους αγωνιστές
του αντιπολεμικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, το λαό, να δώσουν μαζικό,
βροντερό "παρών" στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα. Να

στείλουν μήνυμα καταδίκης στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των
αστικών κομμάτων που γονατίζουν το λαό με νέα αντιλαϊκά μέτρα.
Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα του
Παλαιστινιακού λαού κατά της ισραηλινής κατοχής, που διαιωνίζεται με τη στήριξη
των ΗΠΑ και της ΕΕ.
Καταδικάζουμε τη βία, τον αυταρχισμό, τις δολοφονίες αγωνιστών, τις φυλακίσεις, το
απαράδεκτο τείχος, τους εποικισμούς του Ισραήλ, την προσπάθεια ταύτισης του
"θύτη" με το "θύμα". Οι 12.500 υπογραφές που συγκεντρώθηκαν στην καμπάνια
αλληλεγγύης της ΕΕΔΥΕ στον Παλαιστινιακό λαό είναι ένα δείγμα μόνο της
έμπρακτης αλληλεγγύης του λαού μας προς τον μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης.
Καταγγέλλουμε την πολιτική - οικονομική - στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ, που διαρκώς αναβαθμίζεται και είναι ένας ακόμα μοχλός της ισραηλινής
επιθετικότητας ενάντια στους Παλαιστίνιους, καθώς και την απόφαση των ΗΠΑ να
μεταφέρουν στις 14 Μάη 2018 την πρεσβεία τους από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ,
αναγνωρίζοντάς την στην πράξη ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Εκφράζουμε την
έντονη καταδίκη μας για τις τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία,
τις δολοφονικές επιθέσεις στον Παλαιστινιακό λαό με δεκάδες νεκρούς, που
αποτελούν κρίκο στην παραπέρα κλιμάκωση της επιθετικότητας του Ισραήλ στην
ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής, με απώτερο στόχο το Ιράν, και που βρίσκουν
την πλήρη στήριξη από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.
Το φιτίλι μιας γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Μ. Ανατολή είναι
αναμμένο. Καλούμε το λαό σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση! Η αποχώρηση των
ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι πρόσφατες
επιδρομές του Ισραήλ σε συριακό έδαφος οξύνουν την αντιπαράθεση μεταξύ ισχυρών
καπιταλιστικών κρατών και κέντρων στην περιοχή.
Οι όποιες αντιθέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ και τους άλλους ιμπεριαλιστές συμμάχους
τους, γύρω από τη Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν, σχετίζονται με
τους λυσσαλέους ανταγωνισμούς για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την
κρίσιμη γεωστρατηγική σημασία, τους πλούσιους ενεργειακούς κι άλλους πόρους και
τους διαύλους μεταφοράς τους. Οι ΗΠΑ, μπροστά πάντα στη στήριξη του κράτους χωροφύλακά τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, του Ισραήλ, ξεδιάντροπα
έσπευσαν δια στόματος του νέου ΥΠΕΞ, -ο οποίος φέρει και “τίτλο τιμής” από τη
θητεία του στο τιμόνι της CIΑ- να στηρίξουν τις δολοφονίες και τους τραυματισμούς,
επικαλούμενοι μάλιστα το "δικαίωμα στην αυτοάμυνα"..!
Καταγγέλλουμε τις εγκληματικές ευθύνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που
από τη μια μοιράζει υποκρινόμενη, λόγια συμπάθειας για τον Παλαιστινιακό λαό,
ενώ την ίδια στιγμή "ξεπλένει" τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, αναβαθμίζοντας διαρκώς την πολιτική - οικονομική στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ, που είναι ένας ακόμα μοχλός της
ισραηλινής επιθετικότητας ενάντια στους Παλαιστίνιους.
Καταδικάζουμε την υποκρισία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ απέναντι στο λαό
της Παλαιστίνης και απαιτούμε να εφαρμόσει την απόφαση της Βουλής του

Δεκέμβρη 2015 και να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού
κράτους.
Για το λόγο αυτό, το ΠΑΜΕ, η ΕΕΔΥΕ, η ΟΓΕ, η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων
(ΣΕΑΑΝ), σωματεία και άλλοι φορείς του μαζικού κινήματος, απευθύνουμε μαζικό
κάλεσμα συμμετοχής στην παράσταση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία του Ισραήλ, τη
Δευτέρα 14 Μάη στις 7 μ.μ., για να καταδικάσουμε μαζικά, την πράξη αναγνώρισης
από τις ΗΠΑ της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, τις τελευταίες πυραυλικές
επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία, το διαρκές αιματοκύλισμα του Παλαιστινιακού
λαού, να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στην εμπλοκή της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ - Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΛΑΟΙ
Διανύουμε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες και σύνθετες εξελίξεις σε
όλα τα επίπεδα. Η όξυνση νέων ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ
και άλλες ισχυρές χώρες του ΝΑΤΟ, με τη Ρωσία, την Κίνα, δημιουργούν συνθήκες
αναδιατάξεων στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα. Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν
πάνω από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής, των Βαλκανίων. Να έχουμε καθαρό ότι στο
επίκεντρο μπαίνει το ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο στη μοιρασιά των
σφαιρών επιρροής, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, των
πλουτοπαραγωγικών πηγών.
Υπάρχουν ενεργές πολεμικές εστίες στην Ουκρανία, τη Συρία, την Υεμένη, τη Λιβύη,
την Υποσαχάρια Αφρική. Υπάρχει ενεργή αντιπαράθεση στρατιωτικών δυνάμεων
στα σύνορα ΕΕ - Ρωσίας. Δεκάδες χιλιάδες ΝΑΤΟικοί στρατιώτες (για 40.000 κάνει
λόγο ο γγ της λυκοσυμμαχίας), είναι πανέτοιμοι να εμπλακούν σ’ ένα ολέθριο για
τους λαούς της περιοχής πόλεμο. Η συγκέντρωση πολεμικών πλοίων στη Μαύρη
Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος, την Ανατολική Μεσόγειο, διαρκώς αυξάνεται. Στην
περιοχή μας συγκεντρώνεται τεράστια δύναμη πυρός. Ο κίνδυνος γενίκευσης των
πολεμικών συγκρούσεων, δεν αποτελεί μια πρόβλεψη που ανάγεται στο μακρινό
μέλλον.
Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και η κλιμάκωσή τους είναι παρόντες.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με την πλήρη στήριξη των υπόλοιπων αστικών
κομμάτων, συνεχίζει και κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων
κυβερνήσεων. Επιδίδεται σε μια σφοδρή προσπάθεια εξαπάτησης του λαού, με το
επιχείρημα ότι τάχα βγαίνουμε από τα μνημόνια και την επιτήρηση. Κάνει το μαύρο
άσπρο, δίνει τα ρέστα της, ώστε ο λαός όχι μόνο να ανεχτεί την πολιτική τους, αλλά
να σκύψει το κεφάλι, να δεχτεί τα νέα μέτρα, να γίνει συμμέτοχος. Οι περικοπές
μισθών και συντάξεων, η κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, οι
πλειστηριασμοί για τη λαϊκή κατοικία, η ακόμα μεγαλύτερη μείωση του
αφορολόγητου, η εγκληματική υποβάθμιση της Παιδείας και της Υγείας, είναι όψεις
του ίδιου νομίσματος. Τη στιγμή που ο λαός πεινάει και υποφέρει από τα αντιλαϊκά
μέτρα, δίνουν το 2.4% του ΑΕΠ, πάνω από 4 δις ευρώ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.

Στηρίζουν όλες τις αντιδραστικές αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η
συγκυβέρνηση, μαζί με τα άλλα αστικά κόμματα, εκπληρώνουν ειδική αποστολή στο
πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, μετατρέπουν τη χώρα σε
ορμητήριο ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ενάντια στους λαούς της περιοχής.
Γι' αυτό αναβαθμίζουν τη βάση της Σούδας, που έχει χαρακτηριστεί από τους ίδιους
του Αμερικανούς ως "αβύθιστο αεροπλανοφόρο", που δεν υπάρχει πολεμική
επιχείρηση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο στην οποία να μην συμμετέχει το πλέγμα
εγκαταστάσεων αυτής της βάσης και που διαχρονικά εκπληρώνει ειδική αποστολή σε
όλους τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, όχι μόνο ως ορμητήριο,
αλλά και ως σταθμός ανεφοδιασμού για τις δυνάμεις της λυκοσυμμαχίας στην
περιοχή μας. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα άλλωστε κι από το γεγονός ότι τα πολεμικά
πλοία που εξαπέλυσαν την πυραυλική επίθεση στη Συρία στις 14 Απρίλη, νωρίτερα
είχαν σταθμεύσει στη Σούδα και ανεφοδιάστηκαν από εκεί. Εμείς και σήμερα από
εδώ βροντοφωνάζουμε:
ΟΥΤΕ ΓΗ - ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!
Η συγκυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα μετατρέπουν τη χώρα μας σε ένα
απέραντο πεδίο Βολής, με συνεχείς ασκήσεις - πρόβες πολέμου. Προετοιμάζουν το
έδαφος για νέες επεμβάσεις. Και σαν να μην έφτανε αυτό, εντείνουν ακόμη
περισσότερο την καταστολή, χτυπάνε με μανία φοιτητές, μαθητές και εργαζόμενους
που διαδηλώνουν μπροστά από το άγαλμα του μακελάρη των λαών προέδρου των
ΗΠΑ Τρούμαν, αυτού που ισοπέδωσε με τις ατομικές βόμβες τη Χιροσίμα και το
Ναγκασάκι.
Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους συλληφθέντες φοιτητές, που στις
27 του Ιούνη δικάζονται εξ αναβολής με στημένες κατηγορίες από τη συγκυβέρνηση,
καλούμε τους αγωνιστές του αντιπολεμικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, το λαό
μας, να δώσει μαζικό "παρών" έξω από τα δικαστήρια εκείνη τη μέρα. Να είμαστε
όλοι εκεί!
Προετοιμάζονται να χτυπήσουν το λαό με ασκήσεις καταστολής λαϊκών
κινητοποιήσεων σαν κι αυτές που έγιναν την περασμένη βδομάδα στην 113 Πτέρυγα
Μάχης στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνουν μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Σάμου, γιατί
λέει έγραφαν αντιΝΑΤΟικά συνθήματα σε τοίχους. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να
τρομοκρατήσουν το λαό και τη νεολαία που βγαίνει στο δρόμο και διαδηλώνει.
Στόχος είναι, να υλοποιούν ανενόχλητοι τους σχεδιασμούς τους. Εμείς σήμερα και
από εδώ τους απαντάμε πως τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν! Ο λαός και η νεολαία
δεν τρομοκρατήθηκε και δεν τρομοκρατείται! Θα μας βρουν απέναντι στους
σχεδιασμούς τους!
Εντείνουν την καταστολή απέναντι στο λαό γιατί ξέρουν καλά, πως η μεγαλύτερη
δύναμη πυρός που μπορεί πραγματικά να τους αναχαιτίσει είναι το ίδιο το
οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Αυτό είναι που φοβούνται, αυτό είναι που τρέμουν.
Νιώθουν την ανάσα μας, Νιώθουν την ανάσα του κινήματος.
Χρησιμοποιούν την εξαπάτηση και τον αποπροσανατολισμό. Προσπαθούν να
καθυστερήσουν το αναπόφευκτο. Τον οργανωμένο λαό που θα βγει στο προσκήνιο
αποφασισμένος να παλέψει μέχρι τέλους για το δίκιο του.

Η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, η συστηματική αμφισβήτηση της
εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας από την
πλευρά της Τουρκίας, αντανακλούν την ολοένα βαθύτερη εμπλοκή ανάμεσα στην
αστική τάξη της Ελλάδας και της Τουρκίας, με το βλέμμα στραμμένο στη
συνδιαχείρηση του ενεργειακού πλούτου σε Αιγαίο και Κύπρο. Τη θέση αυτή,
προωθούν την ίδια στιγμή τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η ΕΕ.
Οι επιδιώξεις των αστικών τάξεων, η επιτυχία ή όχι των συμφερόντων τους, δεν
ταυτίζονται με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των λαών των δυο χωρών. Κινούνται
σε απολύτως αντίθετη κατεύθυνση. Τόσο ο ελληνικός όσο και ο τουρκικός λαός, δεν
έχουν να χωρίσουν τίποτε. Μας ενώνει η κοινή, συντονισμένη πάλη ενάντια στο
σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα.
Η διαμορφωμένη από δεκαετίες αυτή κατάσταση, ιδιαίτερα στις μέρες μας,
τροφοδοτεί πλέον μια διαρκή και εξαιρετικά επικίνδυνη ένταση στο Αιγαίο.
Οι παραβιάσεις, οι παραβάσεις και οι προκλήσεις είναι συνεχείς. Γεγονότα όπως ο
εμβολισμός του σκάφους του Λιμενικού απ’ την τουρκική ακταιωρό, η παραβίαση
των κανόνων πτήσης του τουρκικού ελικοπτέρου στο Καστελόριζο και η
αντιμετώπισή του με βολές όπλων, η πτώση με τραγική κατάληξη τον θάνατο του
πιλότου του Μιράζ 2000 στη Σκύρο, η σύλληψη και φυλάκιση των δύο στρατιωτικών
στον Έβρο κατά παράβαση όσων ίσχυαν μέχρι τότε, αλλά και η επακόλουθη
μετατροπή τους σε πιόνια στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, φέρνουν πολύ
κοντά το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, ακόμη και μιας γενικευμένης
πολεμικής σύρραξης στην περιοχή.
Χρειάζεται να γίνει κτήμα όλων, πως σε περίπτωση ιμπεριαλιστικού πολέμου, ο λαός
πρέπει να καταδικάσει αποφασιστικά κάθε συμμετοχή της Ελλάδας σε πολεμική
επιχείρηση στο εξωτερικό και να προστατέψει τα σύνορα της χώρας. Να
υπερασπιστεί τα δικά του συμφέροντα ενάντια στην πλουτοκρατία, την κυβέρνησή
της και την πολιτική που οδηγεί τον ίδιο και τα παιδιά του στο πολεμικό σφαγείο.
Να διαπεράσει τις λαϊκές δυνάμεις η θέση πως η υπεράσπιση των συνόρων, των
κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη σκοπιά της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων, συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για την ανατροπή του πραγματικού
αντιπάλου, που είναι το κεφάλαιο και η εξουσία του.
Μέσα από την πλατιά ενημέρωση του λαού μας, να καλλιεργείται αδιάλειπτα η ιδέα
πως ο λαός δεν μπορεί να έχει καμιά εμπιστοσύνη στις αστικές κυβερνήσεις και στις
ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.
Η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα φέρουν μεγάλες ευθύνες, γιατί
καλλιεργούν σκόπιμα τον εφησυχασμό. Παρουσιάζουν στο λαό σαν πανάκεια για την
ασφάλειά του τη ΝΑΤΟική, Ευρωενωσιακή και Αμερικανική ομπρέλα προστασίας,
αλλά και την κολοσσιαία αύξηση των εξοπλισμών.
Είναι υπόλογοι στον ελληνικό λαό γιατί ξεπλένουν με τη στάση τους τον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό, παρουσιάζοντας τον Τραμπ ως "διαβολικά καλό" και εμπλέκουν τη
χώρα μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Ο λαός μας όμως γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνουν αυτές οι κυβερνητικές θέσεις,
γνωρίζει ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι αντίπαλοι του λαού μας και των άλλων λαών. Η
κυβερνητική πολιτική είναι συνειδητά για λογαριασμό της αστικής τάξης, ενταγμένη
στο ρόλο της, που απορρέει απ’ τις ιταμές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί απέναντι
στη λυκοσυμμαχία, αναγορεύοντας τους ιμπεριαλιστές εγκληματίες σε
θεματοφύλακες της ειρήνης και των συμφερόντων τάχα του ελληνικού λαού.
Το ίδιο ισχύει και για την παραχώρηση ελληνικού εδάφους, για το στήσιμο των
βάσεών τους με πρώτη τη Σούδα, απόλυτα αναγκαίων για τις φονικές επιδρομές τους.
Όσο για την κυβερνητική πρόταση για τον εξοπλισμό των ΕΔ, με αγορά νέων
οπλικών συστημάτων και αναβάθμιση παλαιότερων, είναι γνωστό ακόμη και στους
πρωτοετείς φοιτητές των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών ότι αφετηρία κάθε
προμήθειας είναι τα επιχειρησιακά σχέδια, που αυτά τα οπλικά συστήματα θα
υπηρετήσουν. Με βάση αυτά τα σχέδια δομείται και η επιλογή των οπλικών
συστημάτων.
Οι ελληνικές ΕΔ, εδώ και χρόνια έχουν αναπροσαρμόσει το δόγμα τους στις ανάγκες
του ΝΑΤΟ, με σκοπό πρώτα και κύρια τη στήριξη των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών.
Αν η προμήθεια απ’ την Ελλάδα ενός οπλικού συστήματος και στην προκειμένη
περίπτωση αυτό συμβαίνει, είναι αποτέλεσμα απαίτησης των ΝΑΤΟικών επιτελείων
χαρακτηρίζοντάς το σαν αναγκαίο και χρήσιμο για τις αποστολές τους, είναι σίγουρο
ότι δεν θα είναι και το πλέον κατάλληλο και για την προάσπιση της εδαφικής
ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας.
Στον τομέα αυτό, οι ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων
είναι τεράστιες. Είναι σκόπιμη, συνειδητή και μελετημένη η εξαπάτηση του λαού
σχετικά με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα (αναποτελεσματικότητα) των
προμηθειών αυτών των οπλικών συστημάτων. Είναι προμήθειες που πληρώνει με τον
ιδρώτα του ο λαός μας. Εξάλλου το σχετικό έγγραφο αμερικάνικης υπηρεσίας προς
το Κογκρέσο των ΗΠΑ, που έλεγε ότι η τεράστιου οικονομικού κόστους αναβάθμιση
των αεροσκαφών F-16, θα συμβάλλει "στην επίτευξη στόχων της εξωτερικής
πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ", τα λέει όλα.
Η πολιτική αυτή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θεωρούμε ότι δεν είναι
τυχαία. Η εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής στο εσωτερικό μιας χώρας έχει
επέκταση και στις διεθνείς της σχέσεις. Η εξωτερική πολιτική έχει κι αυτή το στίγμα
της αστικής τάξης, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των επιδιώξεων των
ιμπεριαλιστικών ενώσεων και οργανισμών.
Ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η λεγόμενη "γεωστρατηγική
αναβάθμιση", το επικίνδυνο δόγμα που προωθεί δηλαδή η κυβέρνηση.
Δεν είναι τυχαίο που στο όνομα της προσέλκυσης επενδύσεων και της
πολυδιαφημιζόμενης "δίκαιης ανάπτυξης", αυτής που ο λαός μας θα κληθεί να
πληρώσει με τον ιδρώτα και το αίμα του, κυβέρνηση, συγκεκριμένοι δήμαρχοι και
περιφερειάρχες, υποδέχονται μετά βαΐων και κλάδων τον Αμερικανό πρέσβη που
περιοδεύει ανά την Ελλάδα. Πανηγυρίζουν για τη συγκρότηση νέων
αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στις περιοχές τους. Φωτογραφίζονται με τους

διπλωμάτες της αμερικανικής πρεσβείας, διαφημίζοντας σαν "αναβάθμιση" την
εμπλοκή των περιοχών τους σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και σχέδια.
Κρύβουν τη νομοτελειακή συνέπεια αυτών των παραχωρήσεων, τη μετατροπή
δηλαδή του εκεί πληθυσμού σε στόχο στις πιθανές ενδοϊμπεριαλιστικές συρράξεις.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο
δήμαρχος Σύρου αλλά κι ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, πολιτικά
υποχείρια της πολιτικής των ΗΠΑ, να τις εκλιπαρούν να αγοράσουν λιμάνια, να
στήσουν βάσεις ελικοπτέρων, να "αξιοποιήσουν" ναυπηγεία και συνάμα να
υπερηφανεύονται για τις συναντήσεις τους με τον Αμερικανό πρέσβη, Πάιατ. Αυτόν
που υπήρξε πρωτεργάτης της δημιουργίας κυβέρνησης φασιστών και εθνικιστών
στην Ουκρανία. Αυτόν που εκφράζει στη χώρα μας και όχι μόνο την πολιτική των
πολεμοκάπηλων κυβερνήσεων των ΗΠΑ.
Αυτόν που υπό την επίβλεψή του διεξάγονται όλες οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα
μας, όπως η άσκηση "ΗΝΙΟΧΟΣ" το προηγούμενο διάστημα, που στην ουσία
αποτελούν πρόβες πολέμου. Αυτόν τέλος, που η κυβέρνηση του επιτρέπει να
παρεμβαίνει στους μαθητές της Σχολή Ικάρων, να απευθύνεται στους αυριανούς
υπερασπιστές των εναέριων συνόρων μας. Στόχος και αποστολή του είναι, να
υποβαθμίσει το γνήσιο - λαϊκό πατριωτισμό, να προωθήσει τα εγκληματικά σχέδια
που στηρίζει κι ο λαός μας γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος του.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, από αυτό εδώ το βήμα, απευθυνόμαστε στα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναγνωρίζουμε ότι στην πλειοψηφία σας προέρχεστε από
λαϊκές οικογένειες. Έχετε υποστεί όπως όλος ο λαός μας, τις επιπτώσεις της κρίσης
και της αντιλαϊκής πολιτικής των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων.
Σας καλούμε να μελετήσετε και να προβληματιστείτε με τη θέση μας ότι ειρήνη,
σταθερότητα κι ασφάλεια, παρά τους ισχυρισμούς της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και των άλλων αστικών κομμάτων, αντικειμενικά δεν μπορούν να υπάρξουν
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ιμπεριαλιστικών οργανισμών στους οποίους
συμμετέχει ενεργά η χώρα μας.
Ο πραγματικός πατριωτισμός που συνδέεται με το δίκιο και τα συμφέροντα του λαού
μας, μέρος του οποίου είστε και εσείς, δεν καναλιζάρεται, δεν έχει σχέση με τα
συμφέροντα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ στην περιοχή και τους πολεμικούς
σχεδιασμούς τους.
Απευθυνόμαστε στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
που προέρχονται από λαϊκές οικογένειες και εξοντώνονται απ’ την ίδια πολιτική που
εξοντώνεται ο λαός μας, να σκεφτούν και να προβληματιστούν με αυτές τις εξελίξεις.
Αντισταθείτε και μη νομιμοποιείτε στη συνείδησή σας την παράδοση της γης, της
θάλασσας και του αέρα της χώρας μας για την εξυπηρέτηση των σκοπών των
ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ. Σκεφτείτε καλά ποιον στοχεύει όλη
αυτή η πολεμική προπαρασκευή, όλη αυτή η πρόβα πολέμου, με τις πολυδάπανες
ασκήσεις, με τη μεταφορά χιλιάδων στρατιωτών σε διακλαδικές ευρωπαϊκές και
διεθνείς ασκήσεις. Ποιος είναι άραγε ο πραγματικός εχθρός; Τα προσχήματα περί
δήθεν τρομοκρατών και πάλης ενάντια στην δήθεν τρομοκρατία ή ο λαός που είναι
δικαίωμά του να παλεύει για να ζήσει καλύτερα, χωρίς ντόπιους και ξένους

εκμεταλλευτές, ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές που τσακίζουν αυτόν και τα παιδιά
του, για να γεμίζουν οι τσέπες των λίγων;
Τονίζουμε ότι δεν πρέπει ποτέ και σε καμία περίπτωση να βρεθείτε απέναντι στο λαό,
να στραφείτε ενάντια στο λαό.
Απευθυνόμαστε και χαιρετίζουμε τη στρατευμένη νεολαία μας, τους φαντάρους, που
με επιστολές τους απ’ άκρη σ’ άκρη εναντιώνονται στην ολοένα βαθύτερη εμπλοκή
της χώρας μας, στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Θέλουμε να σας
πούμε ότι είμαστε δίπλα σας στον αγώνα για τα δικαιώματά σας. Αυτά τα δικαιώματα
που δεν σταματούν στις πύλες των στρατοπέδων. Σας καλούμε να μην σκύψετε το
κεφάλι, να μην πτοηθείτε απ’ τα νέα ήθη που εγκαινιάζει η ψευδεπίγραφη "αριστερή"
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Οι απαράδεκτες ποινές που επιβλήθηκαν σε
συναδέλφους σας, επειδή συμμετείχαν σε αντιιμπεριαλιστικά - αντιπολεμικά
συλλαλητήρια, οι άθλιες ασφαλίτικες πρακτικές της κυβέρνησης που αποσκοπούν να
σας πτοήσουν, να τις μετουσιώσετε σε πηγή δύναμης κι αγώνα. Κι αν για εσάς
τους φαντάρους που συμμετείχατε περήφανα και με το κεφάλι ψηλά στις
αντιπολεμικές συγκεντρώσεις, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιφύλασσε την
"καμπάνα", κάποιους άλλους, τους απόγονους των δειλών κουκουλοφόρων, των
συνεργατών των Γερμανών ναζιστών, τους αναγορεύει σε απαραίτητο ντεκόρ σε
εκδηλώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων κι όχι μόνο. Ο λόγος για τους υπόδικους, τους
άθλιους ναζιστές της Χρυσής Αυγής, αυτούς που βρωμίζουν με την παρουσία τους
κάθε έκφανση της ζωής της πατρίδας μας.
ΟΙ ΦΑΝΤΑΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΑΙΔΙΑ - ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΔΕΝ
ΕΧΟΥΝΕ ΔΟΥΛΕΙΑ
Απευθυνόμαστε στους μαθητές, στους φοιτητές, στη νεολαία. Αυτούς που
καθημερινά φορτώνονται ακόμη περισσότερα βάρη για να σπουδάσουν, που ζουν τον
εφιάλτη της ανεργίας, της ανασφάλιστης εργασίας.
Την ώρα που η κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για τις ΝΑΤΟικές ανάγκες, οι
ίδιοι καταργούν τα δωρεάν βιβλία και συγγράμματα, περικόπτουν τις δαπάνες για
σίτιση και στέγαση, με αποτέλεσμα εκατοντάδες φοιτητές να πετιούνται εκτός
φοιτητικών εστιών.
ΝΑΤΟ και ΕΕ παρεμβαίνουν στα σχολεία μέσα από κάθε λογής προγράμματα,
στοχεύοντας να εξωραΐσουν τον εγκληματικό τους χαρακτήρα, να δηλητηριάσουν τη
συνείδηση της νέας γενιάς. Παρεμβαίνουν στην έρευνα και στα Πανεπιστήμια,
προσανατολίζοντάς τα στο κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, στις ανάγκες και τα
συμφέροντά τους για τους πολεμικούς σχεδιασμούς, ανάγκες και συμφέροντα, ξένα
με αυτά του λαού.
Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο για τη στάση της νέας γενιάς απέναντι στη
συγκυβέρνηση, στα αστικά κόμματα και στις λυκοσυμμαχίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
Κανένας νέος να μη δεχτεί να χύσει το αίμα του για τα συμφέροντα των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων!
Φίλες και φίλοι,

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές.
Σίγουρα τίποτε δεν είναι εύκολο. Η συσσωρευμένη όμως πείρα του λαϊκού
κινήματος, η αταλάντευτη αντιπολεμική και αντιιμπεριαλιστική δράση, ακόμη και
την περίοδο που τα φαινόμενα απατηλά έδειχναν ότι όλα γκρεμίζονται, τα μηνύματα
που εκπορεύονται πάντα επίκαιρα, απ’ τους τίμιους αγώνες του παρελθόντος, οι
θυσίες και το αίμα των συντρόφων μας, είναι οι ανεμοδείχτες που δείχνουν την
αταλάντευτη πορεία μας προς το μέλλον.
Με τη σημερινή μας συγκέντρωση, απαιτούμε:







Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους.
Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.
Την επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτών από τις ΝΑΤΟικές αποστολές.
Το κλείσιμο της Βάσης στη Σούδα και όλων των βάσεων και στρατηγείων.
Κατάργηση των πυρηνικών - Να απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές.
Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.

Συνεχίζουμε δυνατά, αποφασιστικά, κλιμακώνουμε την πάλη μας. Έχουμε απόλυτη
εμπιστοσύνη στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις. Είναι νομοτελειακά βέβαιο ότι αργά ή
γρήγορα, οι λαοί με την πάλη τους θα βγουν στο προσκήνιο και θα νικήσουν την
ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα.
Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας στις 30 του μήνα.
Συμμετέχουμε μαζικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ!
Γεια σας και καλή Δύναμη».

