
ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ  13 ΜΑΗ 2018ΕΔΥΕΘ

ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΜΑΤΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ,

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ, 

ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ - ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΕ! 

Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι,

Νέες και νέοι,

Η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης, σας καλεί σε μαζική συμμετοχή

στη φετινή Πορεία Ειρήνης στη Θεσσαλονίκη, που θα διεξαχθεί στις 13 Μάη 2018 μαζί με την

38η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική και δεκάδες άλλες πορείες σε όλη τη χώρα, στο

πλαίσιο της πανελλαδικής μέρας αντιιμπεριαλιστικής δράσης της Ελληνικής Επιτροπής για τη

Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας απαιτούν η λαϊκή ανησυχία, η αγανάκτηση και η οργή από

την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα να μετατραπούν σε οργανωμένη πάλη κατά των πολέμων και

των αιτιών, που τους προκαλούν. Για απεγκλωβισμό της Ελλάδας από τις συμμαχίες των δολο-

φόνων - ΝΑΤΟ και ΕΕ. Για τη μη αλλαγή των συνόρων και των Συνθηκών, που τα καθιερώνουν.

Οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών και κέντρων οξύνονται.

Οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ-Βρετανίας-Γαλλίας, με την έμπρακτη στήριξη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,

ματοκυλούν ξανά το λαό της Συρίας. Ματοκυλούν τους λαούς της περιοχής. Διαλύουν, κατά-

στρέφουν και διαμελίζουν κράτη, προβάλλοντας κατασκευασμένα και γελοία στοιχεία και προ-

σχήματα. Το Ισραήλ συνεχίζει την κατοχή στην παλαιστινιακή γη, συνεχίζει αδιάκοπα να εξο-

ντώνει τον παλαιστινιακό λαό.

Πραγματική αιτία, η ακόρεστη δίψα τους για ολοένα και νέα κέρδη και μεγαλύτερη

κλοπή του πλούτου των λαών, για τον πλήρη έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών

του πλανήτη, των ενεργειακών κι εμπορικών δρόμων, των σφαιρών επιρροής. Αυτό είναι,

που φέρνει σε θανάσιμη αντιπαράθεση τους ιμπεριαλιστές μεταξύ τους! Ομονοούν και

συνεργάζονται, όταν είναι να κατακλέψουν τους λαούς, μαλώνουν και αντιπαρατίθενται,

όταν είναι να μοιραστούν τη λεία!

Το τίμημα το πληρώνουν πάντα οι λαοί. Και στην βρώμικη ειρήνη τους, που είναι ποτισμένη

με την εκμετάλλευση, τη φτώχια και την ανέχεια για τους εργαζομένους, για τους πολλούς. Και

στους βρώμικους ιμπεριαλιστικούς πολέμους τους, όταν οι λαοί γίνονται το «κρέας για τα

κανόνια τους». Δολοπλοκίες και στρατιωτικά πραξικοπήματα, οικονομική κλοπή κι αφαίμαξη,

ωμές επεμβάσεις κι ανατροπές κυβερνήσεων, που δεν τους είναι αρεστές, αυτά είναι τα

διαχρονικά τους όπλα.

Σήμερα στην περιοχή μας οξύνονται οι ανταγωνισμοί μεταξύ των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ από τη μια

και της Ρωσσίας με την Κίνα από την άλλη. Στην αντιπαράθεση συμμετέχουν η Τουρκία, το

Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν κ.α. Η τεράστια συγκέντρωση αντιμαχόμενων πολεμικών

δυνάμεων φέρνει πολύ κοντά τον κίνδυνο ενός γενικευμένου πολέμου, με απρόβλεπτες

συνέπειες για τους λαούς μας. Θα γεννήσει νέα, μεγαλύτερα κύματα ξεριζωμένων προσφύγων.

Οι συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου από την Τουρκία,

οι πολεμικές απειλές, ο εμβολισμός του περιπολικού από την τουρκική ακταιωρό, η σύλληψη

των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο, η αμφισβήτηση των συνόρων και η στρατιωτική

παρουσία στην ΑΟΖ της Κύπρου είναι μια χωρίς προηγούμενο κλιμάκωση της τουρκικής

επιθετικότητας στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή. Η αστική τάξη της γειτονικής χώρας

στοχεύει στον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ανατολικής Μεσογείου. Ζητάει αλ-

λαγή των συνόρων και αναθεώρηση της Συνθήκης της Λοζάνης.

Τα συμφέροντά της συγκρούονται μ’ αυτά της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία προσπαθεί

να επανακτήσει στις αγορές της περιοχής θέσεις και μερίδια, που έχασε στα χρόνια της κρίσης,

να κατακτήσει και νέα αν είναι δυνατόν.



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι σχεδιασμοί και ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων στρέφονται κατά των λαών. Ο λαός μας πρέπει να κινηθεί

σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα. Με αυτό το κριτήριο να κρίνει αυστηρά την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

και των άλλων κομμάτων του αστικού φάσματος. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεγάλες και αυξανόμενες ευθύνες. Για χάρη

των συμφερόντων των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, εμπλέκει τη χώρα ολοένα και πιο βαθιά σ’ αυτό το μακελειό,

συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μετατρέπει όλη τη χώρα σε ΝΑΤΟϊκό ορμητήριο. Αναβαθμίζει

κι επεκτείνει τις αμερικανονατοϊκές βάσεις και δημιουργεί καινούργιες. Συνεργάζεται στενά με κράτη – δολοφόνους, όπως το

Ισραήλ, συμβάλλοντας έτσι στο σφαγιασμό του παλαιστινιακού λαού και όχι μόνο.

Η κυβέρνηση με προμετωπίδα τη λεγόμενη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της χώρας, έχει γίνει ο σημαιοφόρος των

ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην περιοχή. Σχεδιάζει την πολιτική της και διαπραγματεύεται με τη FYROM και την Αλβανία με μόνο στόχο

την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Εφαρμόζει πιστά αυτά, που συμφώνησε με τον πρόεδρο Τραμπ. Με όλη της τη στάση

εξωραΐζει και ξεπλένει τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Προωθεί τη διαρκή επίθεση κατά των εργαζόμενων και του λαού, τη

μείωση μισθών και συντάξεων, τη φορολογική ληστεία, τους πλειστηριασμούς για το ξεσπίτωμα λαϊκών οικογενειών.

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ περικόπτει βάναυσα το λαϊκό εισόδημα και τις λαϊκές ανάγκες για υγεία, παιδεία,

πρόνοια και παίρνει τα εύσημα από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, γιατί δίνει το 2,36% του ΑΕΠ, δηλαδή 4,2 ΔΙΣ € για τους

ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς. Έλληνες στρατιωτικοί βρίσκονται σε 12 ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.

Έχει γεμίσει όλη την Ελλάδα από στρατόπεδα και ΝΑΤΟικές βάσεις. Μαζί με τη Βάση της Σούδας, ήρθαν τα πυρηνικά

στον Άραξο. Έχουμε το Άκτιο, τη Λάρισα, όπου εκτός από το στρατηγείο εγκαθίστανται drones, έχουμε την καινούργια

αμερικανική βάση ελικοπτέρων στην Αλεξανδρούπολη, για να ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου. Στο Ανατολικό Αιγαίο έχει

αναπτυχθεί ΝΑΤΟική αρμάδα, με πρόσχημα το Προσφυγικό. Τώρα ετοιμάζεται νέα βάση και στη Σύρο, για ελλιμενισμό

αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Στη Θεσσαλονίκη είναι το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο NRDC-GR στο πρώην 3ο Σώμα Στρατού.

Το στρατιωτικό δόγμα της χώρας, ο ελληνικός στρατός στο σύνολό του είναι ενταγμένος στα επιθετικά ΝΑΤΟικά

σχέδια. Δεν υπηρετεί το βασικό του στόχο, που πρέπει να είναι η άμυνα της χώρας. Στην πολιτική της αυτή η κυβέρνηση

έχει την συμφωνία των υπόλοιπων δυνάμεων του αστικού πολιτικού φάσματος.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γιατί εφησυχάζει το λαό για τους κινδύνους, που διατρέχει.

Είναι αβάσιμοι και ψευδείς οι ισχυρισμοί - όπως της κυβέρνησης έτσι και του πρέσβη των ΗΠΑ - ότι η χώρα μας δήθεν από-

τελεί πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Σε μία περιοχή, που φλέγεται ήδη δεκαετίες και τώρα απειλείται

με γενικευμένο πόλεμο, κανείς δεν μπορεί να είναι ασφαλής. Ειδικά μάλιστα, όταν συμμετέχει, όπως και η χώρα μας, στην

προετοιμασία των πολέμων. Είναι μεγάλο ψέμα επίσης και αυταπάτη, ότι ΝΑΤΟ και ΕΕ θα προστατέψουν τα σύνορά μας.

Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία στο Αιγαίο.

Σήμερα πρέπει να διατρανώσουμε, να φτάσει παντού το σύνθημα, ότι οι λαοί δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα μεταξύ

τους. Έχουν τα ίδια προβλήματα κι έχουν συμφέρον μαζί να τα λύσουν. Ενάντια στους εκμεταλλευτές τους, για μια κοινωνία

χωρίς εκμετάλλευση. Κόντρα στην εθνικιστική προπαγάνδα του κεφαλαίου, κόντρα στο σοβινισμό, στο ρατσισμό και στη

μισαλλοδοξία, κόντρα στην πατριδοκαπυλία των διαφόρων ακροδεξιών και φασιστικών εγκληματικών ομάδων και οργανώ-

σεων, όπως είναι η «Χρυσή Αυγή» και όχι μόνο.

ΚΑΝΕΙΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ – ΚΑΝΕΙΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΕΝΟΣ!

Τώρα χρειάζεται ξεσηκωμός. Όλοι στο δρόμο, ενάντια στον πόλεμο και τη δολοφονία του λαού της Συρίας. Ο λαός και η

νεολαία μας δεν πρέπει να πληρώσουν τις στοχεύσεις, τις επιδιώξεις και τα κέρδη της ελληνικής άρχουσας τάξης.

Χρειάζεται τώρα όλοι, εργαζόμενοι, λαός, νεολαία, ο κάθε άνθρωπος καλής θέλησης να μπουν στη μαζική δράση:

 Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις.

 Επιστροφή όλων των στρατιωτικών από τις Ευρω-ΝΑΤΟϊκές αποστολές στο εξωτερικό.

 Καμιά αλλαγή των συνόρων και των Διεθνών Συνθηκών, που τα καθορίζουν.

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

 Να κλείσει η Βάση της Σούδας κι όλες οι ξένες Βάσεις και Στρατηγεία.

 Να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο NRDC-GR, που εδρεύει στο πρώην 3ο Σώμα Στρατού.

 Να βγει η χώρα μας από τις συμμαχίες των δολοφόνων - ΝΑΤΟ και ΕΕ, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΗ 2018 ΩΡΑ 10πμ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΝΤΑΛΙΠΗ» ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

ΕΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ 11πμ ΣΤΟ ΝΑΤΟΪΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΣΤΟ 3Ο ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΞ 12:30μμ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ


