ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Εμείς που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, από όλο τη Κρήτη, έξω από την Αμερικανονατοϊκή
βάση της Σούδας, ύστερα από κάλεσμα των Επιτροπών Ειρήνης του Νησιού και άλλων δεκάδων
συλλόγων, σωματείων και μαζικών φορέων
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
• ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ και όλες οι ξένες στρατιωτικές Βάσεις και στρατηγεία
•Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις – Επιστροφή όλων των
στρατιωτικών από τις Ευρω-ΝΑΤΟϊκές αποστολές στο εξωτερικό
• Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν
• Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια
• Όχι στις πολεμικές δαπάνες για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ
• Αποδέσμευση από ΕΕ – ΝΑΤΟ, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του
Η θέση της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ
μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή είναι πρόκληση κατά του
λαού μας.
Έχει αποδειχτεί, από τις ευθύνες που έχουν για τη Χούντα το 1967, την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο το 1974 και την αναζήτηση διχοτομικής λύσης, τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, από τους
εκατοντάδες ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις.
Επεμβάσεις και πόλεμοι που δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς την παρουσία τούτης εδώ της
Βάσης
Οι συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου με τις τραγικές συνέπειες για τους ιπτάμενους,
που όλοι γνωρίζουμε ότι έπεσαν στο καθήκον της προάσπισης της πατρίδας μας απέναντι στους
«φίλους και συμμάχους» γείτονες, οι πολεμικές απειλές , ο εμβολισμός του περιπολικού “Γαύδος”
από τουρκική ακταιωρό, η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο, η αμφισβήτηση
των συνόρων και η στρατιωτική παρουσία στην ΑΟΖ της Κύπρου είναι αποτελέσματα μιας
πολιτικής που καμιά σχέση δεν έχει με τα συμφέροντα του λαού μας, μιας πολιτικής που θέλει την
υποταγή του λαού και που φέρνει τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, οδηγώντας στη σφαγή το λαό μας
και τα παιδιά του.
Ο λαός μας έχει καθήκον να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα
της χώρας ενάντια σε κάθε εισβολέα και να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη, καμία ανοχή στην
αστική τάξη και στην κυβέρνησή της που θα μπλέξουν τη χώρα σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Με
την πάλη του να ανοίξει το δρόμο για να ζήσει χωρίς εκμεταλλευτές και δυνάστες. Ο
πατριωτισμός που συνδέεται με τα συμφέροντα και το δίκιο του λαού, δεν έχει καμιά σχέση με τα
συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών οργανισμών
όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.

