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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΔΥΕΘ  
ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 

3 ΙΟΥΝΗ 2018 

ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΑ ΡΑΪΖΗ 

 

Φίλες και Φίλοι, 

Συναγωνιστές, Νέες και Νέοι, 

 

Σε όλη τη χώρα αυτήν την περίοδο πραγματοποιούνται από την ΕΕΔΥΕ και τις Επιτροπές Ειρή-

νης αντιιμπεριαλιστικές – αντιπολεμικές εκδηλώσεις, δράσεις ενάντια στον ιμπεριαλισμό και 

τους πολέμους του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ. 
  

Με την Πορεία Ειρήνης, που πραγματοποιήθηκε στις 13 του Μάη στη Θεσσαλονίκη, έγινε για 

τιμήσαμε τη μνήμη του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρή-

νη Γρηγόρη Λαμπράκη, που δολοφονήθηκε στις 22 Μάη του 1963 από τους παρακρατικούς 

μηχανισμούς του επίσημου κράτους της αστικής τάξης και το Παλάτι. Στο πρόσωπό του τιμή-

σαμε και τη θυσία του Νίκου Νικηφορίδη, του Γιώργη Τσαρουχά, τη θυσία χιλιάδων και χιλιά-

δων επώνυμων και μη λαϊκών αγωνιστών, αγωνιστών ενάντια στον φασισμό και το ναζισμό, 

για την εθνική μας ανεξαρτησία, αγωνιστές ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τους πολέμους που 

γεννά, αγωνιστές για την κοινωνική πρόοδο και την προκοπή του λαού μας.  
 

Σε όλες τις εκδηλώσεις εκφράζεται η ανησυχία, η αγανάκτηση και η αντίθεση του λαού μας σε 

οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας μας στις επεμβάσεις και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. 

Ενάντια στις επιδιώξεις της ελληνικής άρχουσας τάξης για την διαβόητη «γεωστρατηγική ανα-

βάθμιση» και τη μεγαλύτερη συμμετοχή της στο πλιάτσικο των λαών. 
 

Σήμερα είμαστε εδώ, για να διαμαρτυρηθούν οι δυνάμεις του αντιιμπεριαλιστικού – αντιπολε-

μικού κινήματος ειρήνης για όλα αυτά, αλλά και για τη χρήση του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΑΣΚΟΥ - 

ΠΡΟΦΗΤΗ ως πεδίο άσκησης του ΝΑΤΟ, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει αυτό για το 

λαό της περιοχής. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε, ότι η μακρόχρονη χρήση του έχει δημιουργήσει 

τεράστια προβλήματα στην καθημερινή ζωή και την υγεία των κατοίκων της περιοχής. 
  

Υποστηρίζουμε το δίκαιο και χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής για απομά-

κρυνση του Πεδίου. Απαιτούμε ταυτόχρονα να κλείσει ΑΜΕΣΑ για τους ΝΑΤΟϊκούς δο-

λοφόνους, που ασκούνται εκεί. 

 

Συναγωνιστές και φίλοι, 
 

Ολοένα και πιο δυνατά ακούγονται τα τύμπανα του πολέμου στην περιοχή μας! Τα σημάδια 

είναι πολλά και πολύ ευδιάκριτα:  

- η τελευταία επίθεση στη Συρία από ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία, με τη στήριξη του ΝΑΤΟ και 

της ΕΕ,  

- οι απανωτές επιθέσεις του κράτους-δολοφόνου, του Ισραήλ ενάντια στη Συρία, οι απειλές 

ενάντια στο Ιράν και η ασταμάτητη σφαγή του μαρτυρικού παλαιστινιακού λαού, 

- τα  απανωτά επεισόδια εμβολισμού ελληνικών στρατιωτικών πλοίων από τουρκικά πλοία,  
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- οι καθημερινές, εδώ και χρόνια, παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρι-

κών μας υδάτων από τουρκικά στρατιωτικά αεροπλάνα και πλοία, 

- η αμφισβήτηση ελληνικών νησιών και νησίδων, το «γκριζάρισμα» περιοχών στο Αιγαίο, 

- η πλήρης αμφισβήτηση από την Τουρκία της ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας και 

ΑΟΖ, και η κατάργηση από μέρους της του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, 

- η  προκλητική αμφισβήτηση και η εκφρασμένη θέληση των ηγετών του τουρκικού κράτους 

για αναθεώρηση της Συνθήκης της Λοζάνης και των συνόρων που καθορίστηκαν με αυτήν,  

- η σύλληψη και κράτηση επί μήνες πια των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, 
 

Όλα αυτά συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας ενάντια στην 

πατρίδα μας. Κλιμάκωση, που ανησυχούμε έντονα, ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και σε 

θερμό επεισόδιο, μέχρι και σε κατάληψη ελληνικού εδάφους.  
 

Η τουρκική αστική τάξη νιώθει να ασφυκτιά μέσα στα πλαίσια της σημερινής Τουρκίας, ζητάει 

επέκταση προς τα ενεργειακά κοιτάσματα του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου. Το τουρκικό 

κράτος ασκεί επιθετική πολιτική ενάντια στην Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και 44 χρόνια, όπου 

διατηρεί στρατό κατοχής. Στη Συρία και στο Ιράκ έχει επίσης στρατό κατοχής, ο οποίος διεξά-

γει αιματηρές πολεμικές επιδρομές. 
 

Είναι απατηλό και αποπροσανατολιστικό αυτό, που λένε κυβερνητικοί παράγοντες, ότι 

η επιθετικότητα της Τουρκίας εκφράζει τα εσωτερικά της προβλήματα κι αδιέξοδα ή τά-

χα την μεγαλομανή επιδίωξη του Ερντογάν.  

Είναι ψέμα και συνειδητός αποπροσανατολισμός!  
 

Είναι ανάλογο με αυτό που λένε διάφοροι, ότι τάχα ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ξέσπασε λόγω 

ενός τρελού, φασίστα δικτάτορα – του Χίτλερ ή του Μουσολίνι. Θέλουν να κρύψουν την ουσία 

του προβλήματος, ότι ο καπιταλισμός είναι αυτός που παράγει τους πολέμους, ότι ο πόλεμος 

είναι σύμφυτος με το σύστημα που ζούμε.  

Γι’ αυτό και πρέπει ν’ ανατραπεί!  
 

Οι βλέψεις της αστική τάξη της Τουρκίας διασταυρώνονται και συγκρούονται με τις αντίστοι-

χες επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης. Οι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι προσπαθούν 

να ανακτήσουν στις αγορές της περιοχής θέσεις και μερίδια, που τα έχασαν στα χρόνια της 

κρίσης, να κατακτήσουν και νέα αν είναι δυνατόν.  
 

Οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας έχουν την ανοχή των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 

της Δύσης – ΗΠΑ, ΝΑΤΟ κι ΕΕ. Όταν ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ, δηλώνει ότι εντός της 

Συμμαχίας δεν υφίστανται σύνορα, ότι στο Αιγαίο σύνορα δεν υπάρχουν κι οποιαδήποτε δια-

φορά πρέπει να την επιλύσουν μόνα τους τα κράτη μεταξύ τους, αντιλαμβανόμαστε πόση ση-

μασία έχουν οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι εγγυητές για τα σύνορα 

και την ασφάλεια της χώρας μας.  
 

Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις στο λεγόμενο «Μακεδονικό» – στις σχέσεις της χώρας μας με την 

ΠΓΔΜ δηλαδή – δείχνουν την επιδίωξη των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να εντάξουν στο 

ΝΑΤΟ και στην ΕΕ το σύνολο των βαλκανικών χωρών. Να κυριαρχήσουν στον έλεγχο όλης της 

περιοχής. Να κατακτήσουν υπεροχή στην έντονη αντιπαράθεσή τους με τις νέες και ισχυρο-

ποιούμενες ιμπεριαλιστικές χώρες, Κίνα και Ρωσία.  
 

Για τις σχέσεις μας με την Τουρκία η κυβέρνηση σπέρνει τον εφησυχασμό στο κόσμο και ψεύτι-

κες ελπίδες, ότι οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί θα μας προστατεύσουν, ενώ στο πρόβλημα με 

την ΠΓΔΜ, σπεύδει να κλείσει άρον άρον το θέμα, για την άμεση προώθηση των ΝΑΤΟϊκών 

σχεδιασμών, χωρίς τις απαιτούμενες εγγυήσεις, χωρίς την απάλειψη του αλυτρωτισμού από το 

Σύνταγμά της γειτονικής χώρας.  
 

Δεν είναι τυχαίος ο όρος, που χρησιμοποίησε ο Πρέσβεις των ΗΠΑ - Τζέφρι Πάιατ για τη χώρα 

μας, χαρακτηρίζοντάς την «γεωπολιτικού μεντεσέ» της περιοχής. Εννοώντας το ρόλο της ως 
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οικονομικού, πολιτικού και στρατιωτικού κρίκου για την προώθηση των σχεδίων των ιμπερια-

λιστικών δυνάμεων. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γέμισε τη χώρα μας με ΝΑΤΟϊκές βάσεις κι άλ-

λες εγκαταστάσεις. Δεν μας έφταναν όσες είχαμε, δημιουργούν συνεχώς και καινούργιες. 

 

Συναγωνιστές και φίλοι, 
 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε καλά, γιατί ξεσπούν οι πόλεμοι, ποιες είναι οι αιτίες, που 

τους γεννούν; Γιατί λέμε, ότι οι πόλεμοι είναι στο πετσί του εκμεταλλευτικού συστήματος που 

ζούμε.  
 

Είναι γνωστό – όσο κι αν αυτό προσπαθεί να το συσκοτίσει η Κυβέρνηση και άλλοι κρίκοι και 

μηχανισμοί του συστήματος – ότι η οικονομία κι η πολιτική είναι άμεσα δεμένες μεταξύ τους. Η 

πολιτική είναι η έκφραση της οικονομίας και καθορίζεται άμεσα από τις διακυμάνσεις και τα 

προβλήματά της. Είναι γνωστό επίσης, ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα 

μέσα. Αυτά που δεν μπορούν να πετύχουν οι ιμπεριαλιστές με τα δήθεν «ειρηνικά» μέσα, προ-

σπαθούν να τα πετύχουν με τον πόλεμο. 
 

Γι’ αυτό δημιουργούν τις συμμαχίες τους, τους λεγόμενους άξονες κι αντιάξονες. Επιδιώκουν 

την καταστροφή των άλλων, για να σωθούν οι ίδιοι! Να σωθεί τελικά το σύστημα αυτό, που 

είναι η ζωή και τα πλούτη τους και ταυτόχρονα ο δικός μας θάνατος. 

Ο θάνατός σου η ζωή μου - ο βασικός νόμος του καπιταλισμού!  
 

Στη Συρία ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Η Ρωσσία, συνδράμοντας την κυβέρνηση του Άσαντ, 

εδραιώνει την παρουσία της, δημιουργεί στρατιωτικές βάσεις, προσπαθεί ν’ αυξήσει την επιρ-

ροή της στην περιοχή. Μαζί με Κίνα επιδιώκουν να κατακτήσουν θέσεις, περιορίζοντας ή και 

εκτοπίζοντας τις παραδοσιακές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. 
 

Οι ΗΠΑ από την μεριά τους έστησαν Βάσεις στα ανατολικά της χώρας, απειλούν ωμά με γενί-

κευση του πολέμου, για να προστατέψουν τα συμφέροντά τους, ενώ η Τουρκία έχει καταλάβει 

την περιοχή του Αφρίν κι έχει βλέψεις και για άλλες περιοχές στη Βορ. Συρία. Όλα δείχνουν, ότι 

η διαδικασία του διαμοιρασμού της πολύπαθης αυτής χώρας έχει μπει σε φάση υλοποίησης 

από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ σε έντονη σύγκρουση με τη Ρωσσία. 
 

Στις τελευταίες δύο Συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ, στη Βαρσοβία και τις Βρυξέλες ο Πρωθυ-

πουργός και οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας Ν. Κοτζιά και Π. Καμμένος υιοθέτησαν όλη τη 

ΝΑΤΟϊκή προπαγάνδα κι επιχειρηματολογία για την ανάπτυξη της δράσης της λυκοσυμμαχίας. 

Έδειξαν μεγάλη προθυμία να συμβάλλουν στην υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων. 
 

Ο λαός, οι μισθωτοί εργαζόμενοι, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες και οι 

φτωχοί αγρότες δεν πρέπει να δείξουν καμία εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις της αστικής 

τάξης. Δεν πρέπει να παρασυρθούν από τα απατηλά συνθήματα περί «εθνικής ενότη-

τας», γιατί τέτοια δεν υπήρξε ποτέ και δεν μπορεί να υπάρξει!  
 

Άλλα είναι τα συμφέροντα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων κι άλλα αυτά των αστών, που 

πλουτίζουν από την εκμετάλλευσή του λαού στην ιμπεριαλιστική «ειρήνη» κι από τη θυσία του 

στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.  
 

Δεν πρέπει κανείς να τους εμπιστευτεί; Ούτε την ελληνική αστική τάξη, ούτε τους πολιτικούς 

της εκφραστές – την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τ’ άλλα αστικά κόμματα, που την υπηρετούν. 
 

Πολλοί είναι αυτοί, συναγωνιστές και φίλοι, που μας λένε: 

«Τι να κάνουμε τώρα, μπορούμε να προχωρήσουμε μόνοι μας, χωρίς την προστασία της 

ΕΕ και του ΝΑΤΟ;»  
 

Πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε, να εξηγήσουμε πειστικά, να συγκρουστούμε αν χρειαστεί, με την 

αντίληψη αυτή. Να θυμίσουμε για το τι έχει πάθει η πατρίδα και ο λαός μας από την «προστα-

σία» αυτών των δολοφονικών συμμαχιών.  
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- Δεν ήταν μήπως το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η τότε ΕΟΚ, που στηρίξαν και συνεργάστηκαν με τη 

Χούντα των Συνταγματαρχών 1967 – 1974 στην Ελλάδα; 

- Δεν ήταν μήπως το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ που οργάνωσαν το πραξικόπημα στην Κύπρο, που 

εδώ και 44 χρόνια το 38% του νησιού βρίσκεται  σε Τουρκική κατοχή;  

- Μήπως όλες αυτές τις δεκαετίες, που είμαστε στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, δεν δεχόμαστε συνεχώς 

την προκλητικότητα και της απειλές μια δήθεν συμμάχου, που είναι η Τουρκία;  

Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η αυταπάτη, που καλλιεργούν, ο εφησυχασμός που σπέρνουν η 

κυβέρνηση και οι άλλες δυνάμεις στο λαό και τη νεολαία!  
 

Να πούμε σ’ όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης, ότι πριν απ’ όλα αυτοί οι ίδιοι, ο 

λαός μας στο σύνολό του, πρέπει να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις! 

Να πάρει ο λαός στα χέρια του τις τύχες της χώρας, του δικού του μέλλοντος και αυτό 

των παιδιών του! 

 

Φίλοι και συναγωνιστές, 
 

Στον αντίποδα των ανταγωνισμών των αστών, το Κίνημά μας προβάλει την αλληλεγγύη, τη 

συνεργασία και τον κοινό αγώνα των λαών και των εργαζομένων όλων των χωρών. Οι λαοί 

δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε μεταξύ μας. Έχουμε όλοι έναν κοινό εχθρό, τους εκμεταλλευ-

τές μας, ενάντια σ’ αυτούς αγωνιζόμαστε, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου 

από άνθρωπο!  
 

Μας ανησυχούν ιδιαίτερα η ξενοφοβία και τα φαινόμενα εναντίωσης στους πρόσφυγες και 

τους μετανάστες. Ιδιαίτερά όταν αυτά προέρχεται από ανθρώπους απλούς, μεροκαματιάρη-

δες, που και αυτοί οι ίδιοι είναι θύματα της ίδιας εκμετάλλευσης. Μας βρίσκουν σταθερά αντί-

θετους τα συνθήματα εθνικιστικού και φυλετικού μίσους, που κραυγάζουν τα φασιστικά απο-

βράσματα της εγκληματικής Χρυσής Αυγής. 
 

Το λέμε σε όλους τους τόνους, αγωνιζόμαστε για την ακεραιότητα της πατρίδας μας, ενάντια 

στην αλλαγή των συνόρων, ενάντια στη συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς τυχο-

διωκτισμούς και πολέμους, αν χρειαστεί ενάντια και στον ξένο εισβολέα. Αλλά και ενάντια στη 

ντόπια αστική τάξη, που, επαναλαμβάνουμε, είναι συνυπεύθυνη για τους ιμπεριαλιστικούς πο-

λέμους, με την πολιτική της προετοιμάζει το ξέσπασμά τους.  
 

Ζητάμε να γυρίσουν στην πατρίδα όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί, που βρίσκονται στις ευρω-

ατλαντικές αποστολές εκτός συνόρων. Δε θέλουμε τα παιδιά του λαού μας να σκοτωθούν ή 

και να σκοτώσουν άλλους λαούς για τα συμφέροντα των υπερεθνικών μονοπωλίων και των 

ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων. 
 

Ζητάμε να κλείσουν όλες οι ξένες Βάσεις, Στρατηγία και Στρατόπεδα εκπαίδευσης. Να κλείσει το 

ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο στο πρώην 3ο Σώμα Στρατού, να κλείσει άμεσα για τους ΝΑΤΟϊκούς δο-

λοφόνους το Πεδίο Βολής Ασκού-Προφήτη. 
 

Έχουμε βαθιά πίστη στη δύναμη του λαού μας, αγωνιζόμαστε για τη συναδέλφωση των 

λαών και των εργαζόμενων όλου του κόσμου! 
 

 Αγώνας για να γίνει ο λαός μας αφέντης και νοικοκύρης στον τόπο του! 

 Αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τους πολέμους που γεννά! 

 Αγώνας για ειρήνη, με κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα όλων των ανθρώπων! 

  

 


