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Προς τους φορείς του εργατικού και λαϊκού κινήµατος
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
Αγαπητοί συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες του λαϊκού κινήµατος
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίο,
Απευθυνόµαστε σε σας για να σας καλέσουµε σε συστράτευση και κοινό
αγώνα για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα που θα καθορίσει το µέλλον και την
ασφάλεια του λαού των νησιών µας και γενικότερα του ελληνικού λαού.
Πρόκειται για τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα ΝΑΤΟϊκή βάση σε νησί του
Ανατολικού Αιγαίου. Σχέδια που δηλώθηκαν τις προηγούµενες µέρες από τον
υπουργό άµυνας Π. Καµένο και επιβεβαιώθηκαν και µάλιστα µε λεπτοµέρειες
από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γαβριήλ Σακελλαρίδη την ∆ευτέρα 18-52015.
Σύµφωνα µε τους κυβερνητικούς σχεδιασµούς θα προταθεί στο ΝΑΤΟ η
εγκατάσταση νέας βάσης σε κάποιο νησί του Ανατολικού Αιγαίου αντί για το
Τυµπάκι της Κρήτης που αρχικά σχεδιάζονταν.
Με βάση δε το γνωστό και πάγιο αίτηµα των ΗΠΑ για εγκατάσταση
βάσης µη επανδρωµένων κατασκοπευτικών αεροσκαφών, είναι προφανές ότι
το σχέδιο έχει προχωρήσει από τις απλές σκέψεις, σε συγκεκριµένη
µεθόδευση υλοποίησης.
Αγαπητοί συναγωνιστές,
Θεωρούµε ότι µια τέτοια εξέλιξη, δείχνει ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς στην περαιτέρω εµπλοκή
της χώρας µας στα φιλοπόλεµα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε στην
ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής και της Αφρικής, στο όνοµα του κινδύνου
των «τζιχαντιστών» ή της «προστασίας των χριστιανικών πληθυσµών» όπως
έχουν δηλώσει κυβερνητικά στελέχη.
Στη πραγµατικότητα - και το γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά - αντικείµενο
των ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων όπου γης που γίνονται µε διάφορα
προσχήµατα, είναι το µοίρασµα των αγορών, οι πηγές ενέργειας και οι δρόµοι
µεταφοράς της.
Σ’ αυτό το «βάλτο» αντικρουόµενων µονοπωλιακών συµφερόντων,
καλούνται οι λαοί να µατώσουν, να ξεριζωθούν, να δυστυχήσουν, πολεµώντας
κάτω από «ξένες σηµαίες».
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Σ’ αυτή τη διαφαινόµενη επιχείρηση εµπλοκής της χώρας µας η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ είναι διατιθεµένη, εκτός από τα στρατευµένα
παιδιά του λαού, τα δισεκατοµµύρια ευρώ για ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισµούς που
δίνουµε κάθε χρόνο και τις ήδη υπάρχουσες βάσεις στη Σούδα, στο Άκτιο και
αλλού, να παραχωρήσει ένα ακόµη ορµητήριο των ιµπεριαλιστικών
επεµβάσεων, αυτή τη φορά στα νησιά µας.
Το τι σηµαίνει ειδικότερα για το Αιγαίο µια τέτοια εξέλιξη µπορεί ο
καθένας να το αντιληφθεί. Γίνεται η περιοχή µας µε τον πιο επίσηµο τρόπο
στρατιωτικός στόχος ανά πάσα στιγµή, επιτείνοντας έτσι την ανασφάλεια των
κατοίκων που ήδη δέχονται καταιγισµό αντιλαϊκών µέτρων όπως αυτά που
«διαρρέουν» ενόψει της νέας συµφωνίας µε την Ε.Ε και το ∆ΝΤ.
Θα ήταν για γέλια - αν δεν ήταν επικίνδυνο και ύπουλο - το κυβερνητικό
επιχείρηµα ότι µια ΝΑΤΟϊκή βάση θα προστατέψει το Ανατολικό Αιγαίο από τις
τουρκικές αµφισβητήσεις και διεκδικήσεις. Όσο προστατεύει η βάση της
Σούδας τη Γαύδο και τα εθνικά χωρικά ύδατα από τα «σουλάτσα» των
Τούρκων στη περιοχή.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναγωνιστές

Καταγγέλλουµε
τα κυβερνητικά σχέδια για µετατροπή του Αιγαίου σε ιµπεριαλιστικό ορµητήριο
κατά γειτονικών χωρών και λαών.

Απαιτούµε:
• Να αποσυρθεί τώρα η πρόταση για ΝΑΤΟϊκή βάση στο Ανατολικό
Αιγαίο.
• Αποµάκρυνση όλων των ξένων στρατιωτικών βάσεων
• Καµιά εµπλοκή της χώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς,
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε
• Αποδέσµευση
από
τους
πολεµοκάπηλους
Ευρω-ατλαντικούς
οργανισµούς.
• Καµία συµµετοχή στις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις σε άλλες χώρες. Να
επιστρέψουν άµεσα στη χώρα µας όλες οι στρατιωτικές µας δυνάµεις.
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΜΕΧΡΙ 8 ΙΟΥΝΗ 2015
Εργατικό Κέντρο Νοµού Σάµου
Πανσαµιακή Επιτροπή Ειρήνης
Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήµατος ∆ωδεκανήσου
Νοµαρχιακό Τµήµα Λήµνου της Α∆Ε∆Υ
Νοµαρχιακό Τµήµα Σάµου της Α∆Ε∆Υ
Νοµαρχιακό Τµήµα Χίου της Α∆Ε∆Υ
Σωµατείο Εργαζοµένων στα Ξεν/χεία - Τουρ. Γρ. - Επισ/κά Επαγ/τα Σάµου
Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νοµού Σάµου
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Σωµατείο Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Σάµου
Σωµατείο Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων Καρλοβάσου - Σάµου
Σωµατείο Χειριστών και Βοηθών Μηχ/των Έργων Νοµού Σάµου
Σωµατείο Συνταξιούχων Σάµου
Σύλλογος Εργαζοµένων Γ.Νοσοκοµείου Σάµου
Συνδικάτο Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Ικαρίας και Φούρνων
Τ.∆.Ε Ένωση Τεχνικών ∆ΕΗ-ΚΗΕ Σάµου & Ικαρίας
Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµων Ικαρίας & Φούρνων
Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Συναφών Επαγγελµάτων Ικαρίας
Σύλλογος Μισθωτών Συνταξιούχων Ικαρίας
Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων Κώ
Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων & Εµποροϋπαλλήλων Νήσου Κώ
Β’ ΕΛΜΕ ∆ωδεκανήσου
Συνδικάτο Οικοδόµων και εργαζοµένων στα ∆οµικά υλικά και στις Κατασκευές
Νήσου Λέσβου
Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου
Σωµατείου Επισιτιστικών και Τουριστικών Επαγγελµάτων Λέσβου
Σωµατείο Μουσικών Λέσβου
Σωµατείο Οικοδόµων Λήµνου
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λήµνου
Σύλλογος ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου «Αδαµάντιος Κοραής»
Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εµποροϋπαλλήλων Χίου
Συλλογος Φαρµακοϋπαλλήλων Χίου
Προοδευτική Κίνηση Γυναικών Σάµου
Σύλλογος Γυναικών Μυτιληνιών - Σάµου
Οµάδα Γυναικών Καρλοβάσου-Σάµου (µέλος ΟΓΕ)
Σύλλογος Αυτοαπασχολούµενων Ικαρίας
Ένωση ∆ηµοκρατικών Γυναικών Ικαρίας
Σύλλογος Γυναικών Χίου
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ικαρίας
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