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Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές,
Εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Λαγκαδά χαιρετίζω όλους εσάς, που ανταποκριθήκατε
στο κάλεσμά μας και παίρνετε μέρος σ’ αυτήν την Αντιιμπεριαλιστική – Αντιπολεμική Εκδήλωση, η οποία αποτελεί την πρώτη ανοικτή εκδήλωση της Επιτροπής μας μετά από την
ανασύστασή της. Χαιρετίζουμε και τους φιλειρηνιστές της Θεσσαλονίκης, που ήρθαν για να
στηρίξουν την εκδήλωση.
Η Επιτροπή Ειρήνης Λαγκαδά ανασυστάθηκε πέρσι το Δεκέμβρη, πριν από το 18 ο Συνέδριο
της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Η πράξη αυτή της ανασύστασης
εκφράζει τη συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία του απλού κόσμου σε όλη την Ελλάδα, αλλά κι
εδώ στην περιοχή μας, γι’ αυτά που συμβαίνουν στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο και στην Κύπρο,
στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, στον κόσμο ολόκληρο.
Εκφράζει την ανησυχία του μισθωτού εργαζόμενου, του μεροκαματιάρη αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία, του φτωχού αγρότη. Όλων αυτών δηλαδή, που στις συνθήκες της
λεγόμενης ιμπεριαλιστικής ειρήνης αγωνιούν καθημερινά για την επιβίωση, για το αβέβαιο
αύριο τους. Όλων αυτών, που σήμερα πληρώνουν τα υπερκέρδη της άρχουσας τάξης του
τόπου.
Αυτής της τάξης δηλαδή, που και στην ιμπεριαλιστική ειρήνη και στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο κερδίζει. Κερδίζει από τους κόπους, τον ιδρώτα και την εκμετάλλευση των πολλών,
κερδίζει όμως και από το θάνατό τους, όταν δηλαδή ο λαός μας θα κληθεί να πολεμήσει,
για να εξασφαλίσουν οι αστοί την πολυπόθητη γι’ αυτούς «γεωστρατηγική αναβάθμιση»,
τη συμμετοχή τους δηλαδή στο πλιάτσικο άλλων λαών και χωρών.
Ανησυχούν οι πολλοί, γιατί τα τελευταία χρόνια τα τύμπανα ενός γενικευμένου πολέμου
ακούγονται ολοένα και πιο δυνατά στην περιοχή μας – στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ιράν, σ’
όλη τη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στον Καύκασο, αλλά και στην ίδια την Ευρώπη, στην
Ουκρανία σήμερα, στη Γιουγκοσλαβία παλαιότερα.
Αυτή η ανησυχία όμως δεν πρέπει να λειτουργεί παραλυτικά. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε
σ’ αυτόν το δικαιολογημένο φόβο να μας αφοπλίσει, να μας οδηγήσει στο συμβιβασμό και
την υποταγή. Το αντίθετο μάλιστα, πρέπει να μας οπλίσει με μεγαλύτερη δύναμη, με μεγαλύτερη επιμονή κι αποφασιστικότητα.
Γιατί όλοι μαζί μπορούμε! Μπορούμε να αγωνιστούμε και να νικήσουμε!

Πρέπει όμως ο λαός να καταλάβει τη δύναμή του. Να καταλάβει, ότι όταν αποφασίσει ενωμένος να αντισταθεί, να βγει στο προσκήνιο της ιστορίας, τότε δεν υπάρχει δύναμη,
που μπορεί να τον σταματήσει, να τον υποτάξει. Και στις συνθήκες της ιμπεριαλιστικής ειρήνης, αλλά και στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Η σημερινή εκδήλωση γίνεται και για να διαμαρτυρηθούμε για τη χρήση του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΑΣΚΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗ ως πεδίο άσκησης του ΝΑΤΟ με όλες τις αρνητικές συνέπειες που
έχει αυτό για το λαό της περιοχής.
Το Πεδίο Βολής ανήκει στον ελληνικό στρατό. Χρησιμοποιείται ωστόσο όλο και πιο έντονα
από τις ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις, που βρίσκονται στη χώρα μας. Χρησιμοποιείται για ασκήσεις
κι εκπαιδεύσεις, με σκοπό τη διεξαγωγή στρατιωτικών επεμβάσεων και πολέμων ενάντια
σε λαούς και χώρες με τους οποίους ο λαός μας δεν έχει να χωρίσει τίποτε.
Το δόγμα του ελληνικού στρατού – ενταγμένο μέσα στις επιδιώξεις του ΝΑΤΟ – έχει μετατραπεί σε καθαρά επιθετικό. Τα στρατευμένα παιδιά του λαού μας εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται, για να αποσταλούν στα πέρατα του κόσμου, αντί του ενός και μοναδικού
καθήκοντος που πρέπει να έχουν, την υπεράσπιση των συνόρων της πατρίδας μας. Μετατρέπονται έτσι σε μισθοφόρους, που θα σταλούν για να σκοτώσουν και να σκοτωθούν για
τα συμφέροντα των ξένων μονοπωλίων και των ελληνικών επιχειρηματικών της ομίλων.
Γι’ αυτό φωνάζουμε δυνατά το σύνθημα:
ΟΙ ΦΑΝΤΑΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΔΟΥΛΕΙΑ!
Συναγωνιστές και φίλοι,
Η μακρόχρονη χρήση του Πεδίου Βολής Ασκού-Προφήτη έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην καθημερινή ζωή και την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Θλιβόμαστε, αγανακτούμε και διαμαρτυρόμαστε για τις ζωές που έχουν χαθεί, για τους ανθρώπους που
έχουν τραυματιστεί κι έχουν ακρωτηριαστεί από τα άσκαστα βλήματα και τις νάρκες, για
το περιβάλλον που καταστρέφεται και τις φωτιές στις δασικές εκτάσεις γύρο από το Πεδίο.
Αναδεικνύουμε το δίκαιο και χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και διεκδικούμε την απομάκρυνση του Πεδίου Βολής. Ταυτόχρονα απαιτούμε άμεσα να κλείσει
για τους ΝΑΤΟϊκούς δολοφόνους, που ασκούνται εκεί.
Καλούμε και άλλους φορείς της περιοχής ν’ αναπτύξουμε κοινή δράση. Μαζί, με κοινούς
αγώνες να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε την απομάκρυνση του Πεδίου Βολής, προς όφελος των παιδιών μας, της δικής μας ζωής και του αύριο του τόπου μας.
Καλώ τώρα την Ηλέκτρα Ραΐζη, μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη Θεσσαλονίκης να έρθει στο βήμα για την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης.

