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Φίλες και φίλοι,
Συναγωνίστριες και Συναγωνιστές
Για μια ακόμη φορά, σήμερα, εδώ στην ακριτική Αλεξανδρούπολη,
γιγαντώνεται η απαίτηση να μη χρησιμοποιηθεί το ελληνικό έδαφος για
την εγκατάσταση, διέλευση αλλά και κάθε χρήση του, που εξυπηρετεί
τα σχέδια των Αμερικανονατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων.
Η πρόθεση για εγκατάσταση βάσεων εδώ, δεν είναι άσχετη με τις
εξελίξεις στα Βαλκάνια, στα σύνορα ΕΕ και Ρωσίας, Μέση Ανατολή,
Ανατολική Μεσόγειο, Βόρεια Αφρική αλλά και σε άλλες περιοχές του
πλανήτη μας, που μυρίζουν μπαρούτι. Οι κίνδυνοι για την ειρήνη που
διαμορφώνονται απ’ την υλοποίηση των αποφάσεων των συνόδων
κορυφής της λυκοσυμμαχίας, όπως αυτή της Βαρσοβίας του Ιούλιου
του 2016,είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Μέσα απ’ αυτές τις αποφάσεις
χιλιάδες στρατιώτες, απ’ τις Βαλτικές χώρες μέχρι τη Βουλγαρία, με το
δάχτυλο στη σκανδάλη, έχουν συγκεντρωθεί κι απ’ τις δυο πλευρές των
συνόρων ΕΕ και Ρωσίας. Η εγκατάσταση και λειτουργία της λεγόμενης
"Πυραυλικής Ασπίδας" στη Ρουμανία και την Πολωνία, ουσιαστικά
αποτελεί την πυραυλική υποδομή για την εκτόξευση του πρώτου
προληπτικού πυρηνικού πλήγματος που διατηρεί το ΝΑΤΟ για
λογαριασμό του. Αποτελεί συνέχεια αυτής της αντιπαράθεσης του
θανάτου, η μονιμοποίηση και ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στη
Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας για
τις δύο τελευταίες θαλάσσιες περιοχές το πρόσχημα του ελέγχου των
προσφυγικών ροών, αυτών που προκαλούνται και ενισχύονται από τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, και τις οδυνηρές συνέπειες σε βάρος των
λαών.
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Στα Δυτικά Βαλκάνια η σκληρή όξυνση των ιμπεριαλιστικών,
μονοπωλιακών ανταγωνισμών μεταξύ ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσίας και
Κίνας, αναμοχλεύουν ξανά εθνικισμούς και αλυτρωτισμούς, σχέδια για
αλλαγές συνόρων. Η κλιμάκωση αυτή των ανταγωνισμών είναι
αποτέλεσμα των διαγκωνισμών, για το ποιος ιμπεριαλιστής θα
αποκτήσει προβάδισμα και πλεονεκτική θέση στην προσέλκυση
κεφαλαίων, ποιος θα εξασφαλίσει τους ενεργειακούς διαδρόμους,
ποιος θα προωθήσει τα συμφέροντα των μονοπωλίων του στις αγορές
των Βαλκανίων. Ποιος τέλος θα ανοίξει με τους πιο συμφέροντες όρους
ενεργειακή δίοδο στα Δυτικά Βαλκάνια προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Με
δυο λόγια, ποιος τελικά θα εκτοπίσει τους ανταγωνιστές του.
Αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού και των πιέσεων της ΕΕ, των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ, είναι η ανατροπή της κυβέρνησης Γκρουέφσκι στα
Σκόπια, με συνέπεια την ανατροπή των συμφωνιών της με τη Ρωσία,
δρομολογώντας με τη νέα κυβέρνηση την αναθέρμανση της
διαδικασίας ένταξης σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.
Την ίδια στιγμή, η Κίνα διεκδικεί και σε αυτήν την περιοχή ρόλο
ανάλογο του πολιτικοοικονομικού της εκτοπίσματος. Επιδιώκει
εμπορικές και διαμετακομιστικές συμφωνίες και ενεργειακά σχέδια,
ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια , αναγκαία για την πρόσβαση των
συμφερόντων της στη Δυτική Ευρώπη.
Στο πλαίσιο της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισής της, παρούσα
στην περιοχή των Βαλκανίων και η ελληνική αστική τάξη. Στόχος της, η
εξάντληση κάθε περιθωρίου, προκειμένου να κερδίσει θέσεις, ιδιαίτερα
σε κλάδους που ιεραρχεί, όπως η Ενέργεια, οι κατασκευές, οι
μεταφορές, τα τρόφιμα κ.ά., επωφελούμενη από την ενταξιακή
διαδικασία στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Στις εξελίξεις αυτές, η ελληνική
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κυβέρνηση θεωρεί ότι η ένταξη όλων των χωρών της Βαλκανικής στο
ΝΑΤΟ και την ΕΕ είναι μια «οικονομική και γεωπολιτική πρόκληση»
όπως κυνικά δηλώνουν.
Συνοπτικά τα προηγούμενα, συνθέτουν το πρίσμα, μέσα απ’ το οποίο
χρειάζεται ο λαός να βλέπει τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, πίσω από το
παραβάν της ονοματολογίας για την ΠΓΔΜ, με ετοιμότητα για
οργανωμένες αντιδράσεις, απέναντι στις επικίνδυνες εξελίξεις που και
με τη συμμετοχή της Ελληνικής κυβέρνησης δρομολογούνται.
Απ’ την άλλη, στα ανατολικά μας σύνορα, η τουρκική προκλητικότητα
μεγαλώνει επικίνδυνα. Καταρρέει σαν χάρτινος πύργος η προσπάθεια
της κυβέρνησης, να παρουσιάσει τη «μαγική εικόνα» ότι οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις τέθηκαν σε καινούργια βάση μετά την
επίσκεψη Ερντογάν, επειδή αποκαταστάθηκε τάχα, η ειλικρίνεια στις
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο κρατών. Η
Θράκη, τα νησιά μας, ολόκληρο το Αιγαίο, βρίσκεται το τελευταίο
διάστημα στο στόχαστρο της τουρκικής επιθετικότητας. Η αστική τάξη
της Τουρκίας, έχει φροντίσει με τη ανοχή αν όχι και την παρότρυνση του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να γκριζάρει το μισό Αιγαίο. Οι τουρκικές καθημερινές
εναέριες παραβιάσεις και παραβάσεις, γίνονται πάνω απ’ τα
καταστρώματα της Νατοϊκής αρμάδας SNMG2, που με πρόσκληση της
κυβέρνηση διαφεντεύει το Αιγαίο. Αμφισβητεί με προκλητικό τρόπο
της συνθήκης της Λωζάννης, το εύρος του εναέριου χώρου, τα
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως αυτά προβλέπονται από τη
Διεθνή Συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας.
Απειλεί μάλιστα με casus belli, δηλαδή με πόλεμο, σε περίπτωση που
εφαρμοστεί αυτή η συνθήκη από τη χώρα μας.
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Απέναντι, λοιπόν, στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, το
αντιιμπεριαλιστικό και φιλειρηνικό κίνημα, δεν αδιαφορεί, δεν
εφησυχάζει. Αντίθετα, εμείς που αγωνιζόμαστε μέσα απ’ τις γραμμές
του, απευθύνουμε κάλεσμα επαγρύπνησης και ετοιμότητας στην
εργατική τάξη, το λαό όχι μόνο στη Θράκη, στο Αιγαίο αλλά σε
ολόκληρη τη χώρα. Απευθυνόμαστε στους εργάτες, τους άνεργους, τους
φτωχούς αγρότες και αυτοαπασχολούμενους που ζουν εδώ την
Αλεξανδρούπολη, στον Έβρο, όχι για να τους καθησυχάσουμε όπως
κάνει η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα, αλλά για να τους
ενημερώσουμε, να αναλύσουμε μαζί τους αυτές τις επικίνδυνες
εξελίξεις στην περιοχή μας. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για το
ποια πρέπει να είναι η δική μας απάντηση, η απάντηση της εργατικής
τάξης του λαού από τη σκοπιά των δικών μας συμφερόντων.
Βέβαια η γραμμή της ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης δεν σταματάει
στα Βαλκάνια, ή στον στενό γεωγραφικό περίγυρο της χώρας μας.
Συνεχίζει νότια, στην περιοχή της Συρίας. Εκεί, όπου διεθνείς και
περιφερειακές δυνάμεις, προσπαθούν να προωθήσουν τα
γεωστρατηγικά τους συμφέροντα στις πλάτες του συριακού λαού. Αυτό
τον λαό που μετέτρεψαν σε λαό προσφύγων. Εκατομμύρια θυμάτων
υποφέρουν εδώ και πάνω από επτά χρόνια από τις δυσμενείς συνέπειες
της ιμπεριαλιστικής επέμβασης. Σε στρατιωτικό επίπεδο,
η δεύτερη μέσα σε περίπου ένα χρόνο χερσαία επέμβαση της
Τουρκίας στη βόρεια Συρία εντείνει τις αντιδράσεις σε βασικούς
συμμάχους, με πρώτες τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Γερμανία, με τη
κατάσταση να παραμένει ρευστή, εξακοντίζοντας τις συνέπειες αυτού
ανταγωνισμού πολύ πιο πέρα απ’ τα γεωγραφικά όρια των
στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως είναι η περιοχή της Ανατολικής
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Μεσογείου. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων σ’ αυτή την περιοχής, είναι
η ένταση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και της διαπάλης, για
τον έλεγχο ενεργειακών πηγών και δρόμων, σε συνδυασμό με τον
έλεγχο στρατηγικών θαλάσσιων στενών και γενικότερα θαλάσσιων
διαδρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά,
μπορούμε να δούμε στη θάλασσα της Νότιας Κίνας και την Αρκτική. Ο
ελληνικός αλλά και οι άλλοι λαοί της περιοχής, ζουν από πρώτο χέρι τις
συνέπειες αυτής της διαπάλης. Μεγάλο ενδιαφέρον, όμως,
συγκεντρώνει η στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και το
Ισραήλ, με κεντρικό άξονα τη διαφύλαξη της ιμπεριαλιστικής
«ασφάλειας» και «σταθερότητας» στην περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές και
η σχέση Ελλάδας - Ισραήλ αποκτούν άλλη διάσταση υπό το φως της
νέας κατάστασης που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, μετά τη
στρατιωτική ήττα των τζιχαντιστών και την κλιμάκωση της
αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα και
συμμαχίες. Δεν είναι τυχαία η κίνηση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την
Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ήταν μια κίνηση που
ενθάρρυνε την επιθετικότητά του ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό, έναν
λαό, που το δράμα του συνεχίζει να οξύνεται δίχως ορατό τέλος στον
ορίζοντα. Γνωρίζουμε καλά, πως όταν οι ιμπεριαλιστές φορούν το
προσωπείο του «ειρηνοποιού», το κάνουν για να διασφαλίσουν τα
συμφέροντα των μονοπωλίων τους. Απ' αυτήν τη σκοπιά, μεγαλώνουν
οι κίνδυνοι εμπλοκής της Ελλάδας σε ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες.
Είναι φανερό ότι η ένταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και
της Μέσης Ανατολής όχι μόνο δεν εκτονώνεται, αλλά το επόμενο
διάστημα θα αυξηθεί κι άλλο. Η εικόνα αυτή αντανακλάται ανάγλυφα
και στην εξέλιξη του «Κυπριακού». Είναι μια περίπλοκη κατάσταση, με
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πιέσεις, υποχωρήσεις, συμβιβασμούς. Είναι φανερό το τεράστιο
ενδιαφέρον άρα και η ένταση της ανάμειξης στις πολιτικές εξελίξεις
στην Κύπρο, των ενεργειακών κολοσσών για τη διαμόρφωση
ενεργειακών ισορροπιών σε όλη την περιοχή. Όλα αυτά, τίποτε το
θετικό δεν προοιωνίζουν για το μέλλον του συνόλου του Κυπριακού
λαού. Εκείνο που σταδιακά συσκοτίζεται, είναι το γεγονός ότι η
υπόθεση αυτή αφορά την στρατιωτική εισβολή και κατοχή μέρους ενός
κυρίαρχου κράτους από άλλο, με πληθώρα καταδικαστικών
αποφάσεων εκ μέρους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με πολύ μεγάλη προθυμία και
με τη σύμφωνη γνώμη όλων των άλλων αστικών κομμάτων, στηρίζει
τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ απέναντι στη διαπάλη του με τι άλλες
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.
Προσφέρει κάλυψη στην ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ στη Συρία και
στηρίζει όλες τις επιθετικές Νατοϊκές αποφάσεις. Παραπλανά τον
Ελληνικό λαό με «θολούς» όρους, σαν αυτό της γεωπολιτικής
αναβάθμισης. Παραχωρεί ελληνικό έδαφος, για την εγκατάσταση
στρατιωτικών υποδομών ζωτική σημασίας για την εξέλιξη των
εγκληματικών ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Τηρεί με ευλάβεια τα
υπογεγραμμένα απ’ τις προηγούμενες κυβερνήσεις μνημόνια
συνεργασίας με τις Νατοϊκές διοικήσεις, παραχωρώντας τους τον αέρα,
τη γη και τη θάλασσα της πατρίδας μας, σε μια απόλυτα ενδοτική
πολιτική απέναντι στις απαιτήσεις τους.

Με την ευκαιρία που μας δίνει η σημερινή μας συγκέντρωση εδώ στην
Αλεξανδρούπολη, θα απευθυνθούμε κι είναι για μας ανάγκη αυτό, και
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στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στους στρατευμένους μας, που
μεγάλος αριθμός τους υπηρετεί στην περιοχή.
Γνωρίζουμε καλά, ότι κι αυτοί είναι παιδιά του ελληνικού λαού. Η
πλειοψηφία τους προέρχεται από φτωχές, εργατικές κι αγροτικές
οικογένειες. Γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες της ζωής.
Εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, με τα μέλη των οικογενειών
τους να δοκιμάζονται μαζί τους, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του
επαγγέλματός τους. Όσο κι αν κάποιοι θέλουν να βάλουν τεχνητές
διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο λαό και τα παιδιά του που
υπηρετούν στις ΕΔ, τα προβλήματά τους στην πλειοψηφία τους, είναι
ίδια με τα προβλήματα των υπόλοιπων εργαζομένων. Όπως ίδιες είναι
και οι αιτίες που τα γεννούν. Το στεγαστικό, η νοσοκομειακή και
φαρμακευτική περίθαλψη, οι συνεχείς δια βίου (επαγγελματικού)
μετακινήσεις, το άδικο σύστημα μοριοδότησης για διάφορες παροχές,
η μη κάλυψη του κόστους μετακινήσεών, η μη παροχή στολών, η
ουσιαστική αδυναμία συνυπηρέτησης συζύγων, είναι μερικά απ’ τα
προβλήματα που βιώνουν. Όλα αυτά, τη στιγμή που η χώρα μας
δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ για να εξοπλίζεται το ΝΑΤΟ για να
αιματοκυλεί τους λαούς.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις πρώην και νυν, ικανοποιώντας νατοϊκές
εντολές κι απαιτήσεις, ξοδεύουν για το σκοπό αυτό, το 2,4% του ΑΕΠ
ετησίως, δηλαδή περισσότερο από έξι δις ευρώ κάθε χρόνο. Είναι
σαφές ότι το ΝΑΤΟ, προδιαγράφει και απαιτεί δαπάνες για το σύνολο
των υποδομών των ΕΔ των κρατών μελών του. Αυτό δείχνει ότι στο
εγκληματικό επιχειρησιακό ενεργητικό του προσμετρά και τον
τελευταίο μας στρατιώτη κι όχι μόνο τις δήθεν μονάδες που του
διαθέτουν.
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Όμως όλοι εσείς ορκιστήκατε να φυλάτε τα σύνορα και τα κυριαρχικά
δικαιώματα της πατρίδας μας. Είστε οι ίδιοι που διατάσσονται απ’ τις
ελληνικές κυβερνήσεις, να συμμετέχουν σε αποστολές που στηρίζουν
ξένα συμφέροντα. Να συμμετάσχετε σε επιχειρήσεις στο Κέρας της
Αφρικής και στο Σουέζ, στο Κόσσοβο, στο Αφγανιστάν, στη Σερβία, στη
Βοσνία - Ερζεγοβίνη, στο Μάλι, στο Λίβανο και στη Λιβύη, να
στελεχώνετε επιτελεία των στρατηγείων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στις
Βρυξέλλες, τη Νάπολη και αλλού. Όμως όλο αυτό το άριστο δυναμικό,
βρίσκεται πολύ μακριά από το Αιγαίο και τη Θράκη, όπου προορίζονται
να διαφυλάξουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Εμείς λέμε:
Κανένα στέλεχος των ΕΔ, κανένας στρατιώτης, δεν έχει δουλειά να
συμμετέχει σε αποστολές, που στηρίζουν, που εξυπηρετούν τις ΗΠΑ και
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στη διαπάλη
τους με άλλες δυνάμεις.
Οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των κοιτασμάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου, των δρόμων μεταφοράς της ενέργειας και των
εμπορευμάτων με τη χρήση και της ένοπλης βίας, δεν αφορούν τις ΕΔ
μας, εσάς τα στελέχη, τους στρατευμένους μας, δεν έχουν καμιά σχέση
με την αποστολή σας. Οι θυσίες του λαού μας για τη στήριξή της
λειτουργίας των Ενόπλων μας Δυνάμεων, καμιά σχέση δεν πρέπει να
έχουν με το αιματοκύλισμα ων λαών για τη διασφάλιση των κερδών
των μονοπωλίων. Σε καμιά περίπτωση δεν είσαστε υποχρεωμένοι να
χύσετε το αίμα σας για τα ξένα συμφέροντα, σε βάρος των λαών.
Θέση του αντιιμπεριαλιστικού και φιλειρηνικού κινήματος είναι, ότι
μοναδική σας αποστολή πρέπει να είναι η διαφύλαξη της ακεραιότητας
της πατρίδας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, μαζί με το λαό μας
κι όχι απέναντί του. Γνωρίζετε καλά ότι υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια
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που προβλέπουν τη χρήση τμημάτων των ελληνικών ΕΔ για την
καταστολή διαδηλώσεων του λαού. Είναι ενταγμένα στο κύκλο
εκπαίδευσης στρατιωτικών Μονάδων. Πρόβες αυτών των σχεδίων ήταν
οι ασκήσεις "καταστολής πλήθους" της 71ης Αερομεταφερόμενης
Ταξιαρχίας με έδρα τη Νέα Σάντα Κιλκίς, η άσκηση με σενάριο
ανακατάληψης εργοστασίου από "ταραχοποιούς" (2015),στο 523 Τάγμα
Πεζικού στην Κοζάνη, ή ακόμη παλαιοτέρα η άσκηση με το Μικτό Λόχο
Στρατονομίας στο Πεντάγωνο και η "Καλλίμαχος" στην Αργυρούπολη
του Κιλκίς (2011) κ.ά.
Καλούμε τα στελέχη των ΕΔ και τους στρατιώτες μας, να απομονώσουν
από παντού τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, τους άθλιους
υμνητές του Χίτλερ, των Ταγμάτων Ασφαλείας, τους συνεργάτες των
κατακτητών και των δικτατόρων. Οι χρυσαυγίτες εκπροσωπούν ότι πιο
αντιδραστικό έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα.
Καλλιεργούν το ρατσισμό και το μίσος απέναντι στους εργάτες. Η ΧΑ
υποστηρίζει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να στρέφονται ενάντια
στον αγωνιζόμενο λαό. Γι' αυτό συκοφαντεί με ψέματα τους λαϊκούς
αγώνες. Η ΧΑ υποστηρίζει τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αποστολές
εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους.
Δημαγωγεί για τα προβλήματα των στελεχών και υποκριτικά
συνδιαλέγεται με τους φορείς τους, αν και είναι εναντίον του
δικαιώματος να έχουν συλλογική εκπροσώπηση.
Ο γνήσιος λαϊκός πατριωτισμός δεν έχει καμία σχέση με τις επιδιώξεις
της ΕΕ, του ΝΑΤΟ που σπέρνουν τον πόλεμο και την καταστροφή στους
λαούς και τη νεολαία.
Πατριώτες στρατιωτικοί και απλοί λαϊκοί άνθρωποι, αντιστάθηκαν με τα
όπλα στα μέτωπα απέναντι σε πανίσχυρους στρατούς της Γερμανίας,
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της Ιταλίας και της Βουλγαρίας και συμμετείχαν στη συνέχεια στο ΕΑΜ
και τον ΕΛΑΣ κατά την τριπλή κατοχή.
Αυτοί οι πραγματικοί πατριώτες μαχητές της αντίστασης πρέπει να είναι
τα φωτεινά παραδείγματα και για το σήμερα.»

Φίλες και Φίλοι
Συναγωνίστριες και Συναγωνιστές

Ο ελληνικός λαός, πρέπει να διεκδικήσει την απεμπλοκή της Ελλάδας
από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους τυχοδιωκτισμούς, το
κλείσιμο των Νατοϊκών βάσεων, όπως της Σούδας, την επιστροφή των
ελληνικών στρατευμάτων από αποστολές εκτός συνόρων.
Καταγγέλλουμε την πολιτική ΗΠΑ – ΕΕ ως υπαίτια για την κατάσταση
στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή μας. Τονίζουμε την ανάγκη
διατήρησης των συνόρων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, το σεβασμό στα δικαιώματα των μειονοτήτων, τον
απεγκλωβισμό της Ελλάδας από την πολιτική του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Ο ένοχος για την κατάσταση στα Βαλκάνια είναι η πολιτική των ΗΠΑ και
της ΕΕ, ο μεταξύ τους ανταγωνισμός για δημιουργία σφαιρών επιρροής
και κατάκτηση νέων αγορών.
Η δράση του φιλειρηνικού κι αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, στην
κατεύθυνση ανατροπής της πολιτικής που άμεσα και έμμεσα μπλέκει τη
χώρα μας στους Αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς, είναι μονόδρομος.
Τόσο για τα συμφέροντα τού λαού μας, όσο και για του λαού των
βαλκανικών λαών, της Τουρκίας, των λαών όλης της περιοχής.
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Εύχομαι καλή δύναμη για συνέχεια του αγώνα μας, με την υπόσχεση
προς τους ιμπεριαλιστές κι όσους τους στηρίζουν, ότι κάθε στιγμή θα
είμαστε απέναντί τους. .
Νίκος Παπαναστάσης
Αντισυνταγματάρχης ε.α.ν
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