
Η ομιλία της Δήμητρας Παπαστεργίου 

 

«Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, 

Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις 
νέες και όλους όσοι διαδηλώνουν μαζί μας στη σημερινή συγκέντρωση. 

Με τη σημερινή πορεία, όπως και με τις Πορείες Ειρήνης σε όλη τη χώρα που γίνονται στο 
πλαίσιο της Πανελλαδικής Ημέρας Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης, τιμάμε την αγωνιστική 
παράδοση, τις θυσίες και τους αγώνες χιλιάδων αγωνιστών και αγωνιστριών κρατώντας 
σταθερά τη σκυτάλη που μας παραδώσανε, συνεχίζοντας αδιάκοπα και ασυμβίβαστα στο 
δρόμο της Αντιιμπεριαλιστικής πάλης. 

Τιμάμε τους λαϊκούς αγωνιστές δυναμώνοντας τους αγώνες ενάντια στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το εκμεταλλευτικό σύστημα που τους γεννάει, ενάντια 
στις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ενάντια στην κυβερνητική πολιτική που βάζει 
το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες, εμπλέκοντας τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς 
ανταγωνισμούς για λογαριασμό των μεγάλων συμφερόντων. 

Είναι γεγονός ότι η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από ραγδαίες και σύνθετες 
εξελίξεις και με τα σύννεφα του πολέμου να πυκνώνουν πάνω από την ευρύτερη περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής. 
Η κατάσταση στο Αιγαίο οξύνεται επικίνδυνα με τις συνεχείς παραβιάσεις και 
αμφισβητήσεις των ελληνικών θαλάσσιων και εναέριων συνόρων, της συνθήκης της 
Λωζάνης και τις διαρκείς απειλές της τουρκικής ηγεσίας για το Αιγαίο και τη Θράκη, το 
ίδιο στην Κύπρο και την ΑΟΖ της, όπου γίνονται έρευνες και ετοιμασία εξόρυξης 
κοιτασμάτων πετρελαίου, για τα οποία συγκρούονται μεγάλα μονοπώλια και 
ιμπεριαλιστικές χώρες. 

Στα Βαλκάνια μυρίζει μπαρούτι, αφού ενισχύεται η επέμβαση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, για την 
πλήρη κυριαρχία σε αυτά, σε αντιπαράθεση πρωτίστως με τη Ρωσία και δευτερευόντως 
με την Κίνα που προσπαθεί κι αυτή να μεγαλώσει την παρουσία της στην περιοχή. 

Στο περιβάλλον αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη η ΕυρωΝΑΤΟικής κοπής Συμφωνία των 
Πρεσπών για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, στο πλαίσιο του 
σχεδίου "Ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης" στα Δ. Βαλκάνια. 

Μέσα σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ισχυρό εθνικισμό, διακρίνεται η στάση των 
κυβερνήσεων της Αλβανίας που προβάλλουν αλυτρωτικές θέσεις και καλλιεργούν την 
ιδέα περί "Μεγάλης Αλβανίας", με τη διαρκή υποδαύλιση μειονοτικών και εθνικιστικών 



ζητημάτων, την αλλαγή συνόρων, τη συγκρότηση κρατών-προτεκτοράτων, τη δημιουργία 
βάσεων πολεμικής εφόρμησης στην περιοχή,όπως στο Κοσσυφοπέδιο. 

Είκοσι χρόνια πέρασαν από την επίθεση του ΝΑΤΟ κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γιουγκοσλαβίας. Δεν ξεχνάμε ότι τουλάχιστον 2.500 πολίτες σκοτώθηκαν και 
περισσότεροι από 12.500 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των 78 ημερών 
βομβαρδισμών, έγιναν καταστροφές ύψους άνω των 100 δις δολαρίων, ρυπάνθηκε το 
περιβάλλον με απεμπλουτισμένο ουράνιο και άλλα μη συμβατικά και απαγορευμένα όπλα, 
καταστράφηκαν περιουσίες πολιτών και υποδομές. Αποτέλεσμα αυτού του πολέμου είναι 
το προτεκτοράτο του Κοσσυφοπεδίου, με μια τεράστια βάση (BONDSTEEL) των ΗΠΑ. Ο 
διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας δικαιώνει το σύνθημά μας: Οι ιμπεριαλιστές τη γη 
ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν. 

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι πόλεμοι στη Συρία και τη Λιβύη. 

Τα ενεργειακά κοιτάσματα που εντοπίστηκαν στην Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Κύπρο, τραβούν 
μεγάλα ανταγωνιζόμενα συμφέροντα και διεθνούς εμβέλειας ενεργειακούς ομίλους. 

Συνεχίζεται η ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη και ο σφαγιασμός του λαού της από τον 
ισραηλινό στρατό και κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν. 

Πολύ επικίνδυνο στοιχείο των εξελίξεων είναι και η συγκέντρωση ΝΑΤΟικών δυνάμεων 
στη Βαλτική, στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, στα σύνορα με τη Ρωσία, η 
εγκατάσταση πυραυλικών και αντιπυραυλικών συστημάτων. 

Στα πεδία υπαρκτής ή ενδεχόμενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης, εντάσσονται και άλλες 
εστίες όπως η ΝΑ Ασία, η Β. Αφρική και ο Αρκτικός κύκλος, ο Καύκασος, ο Περσικός 
Κόλπος, η περιοχή του Άντεν. 

Επικίνδυνες είναι επίσης οι πολεμικές αντιπαραθέσεις στη Νοτιοανατολική Ουκρανία, 
Κριμαία, όσο και η ενίσχυση του ΝΑΤΟ σε Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα. 

Ανησυχία προκαλεί και η καταγγελία της συνθήκης INF μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τη μη 
κατασκευή πυρηνικών μεσαίου βεληνεκούς. Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι 
παραβιάζει τη συνθήκη αναπτύσσοντας νέους πυρηνικούς πυραύλους στην Ευρώπη και 
δήλωσαν "Προετοιμαζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς τη Συνθήκη και συζητάμε τα μέτρα 
που θα πάρουμε αν δεν συμμορφωθεί η Μόσχα ως τον Αύγουστο". 

Σ' αυτούς τους επικίνδυνους, για τους λαούς, ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, 
σχεδιασμούς και πολέμους, εμπλέκει τη χώρα μας όλο και περισσότερο στο πλευρό των 
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 
ταυτόχρονα με τη συνέχιση της αντιλαϊκής επίθεσης στο εσωτερικό της χώρας, με τη 
στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων, των περιφερειών και των δήμων, που 
διοικούνται από στελέχη τους. 



Αυτή η εμπλοκή γίνεται στη βάση της επιδίωξης της αναβάθμισης του ρόλου και των 
συμφερόντων της αστικής τάξης της χώρας μας στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο, στη Ν/Α 
Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, της λεηλασίας των ενεργειακών πόρων από τις πολυεθνικές, 
της μετατροπής της σε όλο και μεγαλύτερο ενεργειακό, μεταφορικό κόμβο και εξαγωγέα 
κεφαλαίων στην περιοχή μας. 

Η Ελλάδα συμμετέχει σε 13 αποστολές στο εξωτερικό και αυτή η συμμετοχή στους 
επιθετικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ καμιά σχέση δεν 
έχουν με την υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού. 

Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ΤΟ 2018 "κουμπώνουν" με την παραπέρα 
στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, την αναβάθμιση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ) και της "Παγκόσμιας Στρατηγικής" της, τις μάχιμες στρατιωτικές μονάδες 
(EUBattlegroups), τη δημιουργία του Ταμείου Ευρωπαϊκής Άμυνας, την ενίσχυση της 
Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO), που ανοίγει το δρόμο για τη Σχολή 
πρακτόρων της ΕΕ στην Ελλάδα, καθώς και της "Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
Επεμβάσεων". 

Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, Φίλες και Φίλοι, 

Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε στις 4 Απρίλη 1949, συμπλήρωσε δηλαδή 70 χρόνια ζωής. Η Ελλάδα 
εντάχθηκε σ' αυτό στις 18 Φλεβάρη του 1952 ταυτόχρονα με την Τουρκία. 

Είναι ένας δολοφονικός οργανισμός, το οπλισμένο χέρι του ευρωατλαντικού 
ιμπεριαλισμού, ισχυρός κατασταλτικός μηχανισμός κατά των λαών, που οργανώνει 
επεμβάσεις, πολέμους, στηρίζει πραξικοπήματα. 

Ευθύνεται για τους πολέμους στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, 
στη Συρία, σε χώρες της Αφρικής, για υποδαύλιση εθνικισμών, έχθρας και προβλημάτων, 
οργάνωση διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων. 

Από την ίδρυση του στελεχώθηκε με περίπου 200 Γερμανούς στρατηγούς και ναυάρχους 
του χιτλεροφασιστικού στρατού, που πολλοί από αυτούς είχαν καταδικασθεί ως 
εγκληματίες πολέμου. 

Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ στήριξαν τη χούντα στην Ελλάδα (1967-74), την τουρκική εισβολή του 
1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή του 40% της Κύπρου, την τουρκική επιθετικότητα προς 
τη χώρα μας παρά το ότι είμαστε εταίροι σ΄αυτό, παρά το ότι έχει ισχυρή παρουσία στο 
Αιγαίο. 

Η χώρα μας καταβάλλει 4 και πλέον δις ευρώ κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ αποτελώντας τη 
δεύτερη χώρα μετά τις ΗΠΑ που πληρώνει αυτά τα χρήματα με θαυμαστή συνέπεια! Την 
ώρα που ο λαός μας υποφέρει από τη λιτότητα, την ανεργία, που δεν διατίθενται τα 



αναγκαία κονδύλια για την Υγεία, την Παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση, την Πρόνοια, τα 
απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, την αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση κλπ. 

Η επέκταση της Αμυντικής Συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, που 
υπογράφτηκε τον Οκτώβρη του 2017, μετατρέπει τη χώρα μας σε μια απέραντη 
ΑμερικανοΝΑΤΟική βάση. Σούδα, με όλο το πλέγμα εγκαταστάσεων, Άραξος, με 
ενδεχόμενη υποδοχή πυρηνικών, Ανδραβίδα, Άκτιο, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Αθήνα. 
Παράλληλα δημιουργούνται νέες στην Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, ενδεχομένως στην 
Κάρπαθο ή Κάλυμνο, στο Τυμπάκι στην Κρήτη, Καλαμάτα, ενώ έχουν ήδη παραχωρηθεί τα 
Ναυπηγεία της Σύρου, της Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά. 

Η περιοχή μας μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο με την εγκατάσταση στην 110 
Πτέρυγα Μάχης των εξελιγμένων αμερικανικών μη επανδρωμένων κατασκοπευτικών 
αεροσκαφών DRONES του τύπου MQ -9 "Reaper" (Θεριστής). Αυτά τ' αεροσκάφη θα κάνουν 
συλλογή πληροφοριών, παρακολούθηση και αναγνώριση σε μια εκτεταμένη ζώνη, από τη 
Βόρεια Αφρική και το Σουέζ μέχρι τη Λευκορωσία και τη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχουν 
πληροφορίες και για την εγκατάσταση των GLOBALHAWK, θηριωδών σε μέγεθος και 
εκτεταμένων δυνατοτήτων κατασκοπευτικών αεροσκαφών, που διαθέτουν κάμερες, 
αισθητήρες υπερύθρων και αντίμετρα προστασίας και με τα οποία οι ΗΠΑ κάνουν 
επιθέσεις ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη. Στο Στεφανοβίκειο 
έχουν εγκατασταθεί μαχητικά ελικόπτερα (Απάτσι) που κάνουν ασκήσεις μεταφοράς 
ακόμα και τραυματιών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας! 

Γιατί γίνονται όλα αυτά; Από ποιόν κινδυνεύουμε; Τι μας ετοιμάζουν; 

Αποτελεί παγκόσμια μοναδικότητα να υπάρχει τέτοια βάση στο κέντρο μιας χώρας και σε 
κατοικημένη περιοχή, έχοντας δυνατότητα να μπλοκάρει όλες τις λειτουργίες της. 

Μετατρέπουν τη Λάρισα και τη χώρα μας σε μαγνήτη πολέμου, που θα δεχθούν γερά 
πλήγματα σε περίπτωση εμπλοκής, με τραγικές συνέπειες για το λαό μας, ενώ οι μόνοι 
ωφελημένοι είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα μονοπώλια. 

Φίλες και Φίλοι, 

Το ενδεχόμενο ενός τοπικού, περιφερειακού, ακόμη και γενικευμένου πολέμου έχει μπει 
για τα καλά στην ημερησία διάταξη. 

Είναι επικίνδυνο ψέμα, ότι η Ελλάδα μέσα σε αυτόν τον "κυκλώνα" θα είναι "λιμάνι 
σταθερότητας και ασφάλειας". Οι βάσεις τους δεν φτιάχνονται για να προστατεύσουν τη 
χώρα και τα σύνορα, αλλά για να λειτουργήσουν ως ορμητήρια πολέμου και επεμβάσεων. 
Είναι πρόκληση για το λαό η θέση της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων ότι 
οι ΗΠΑ το ΝΑΤΟ και η ΕΕ μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην 
περιοχή. 



Φίλες και Φίλοι, 

Ο λαός μας δεν πρέπει ν' αποδέχεται τα όσα προπαγανδίζει η κυβέρνηση και τα άλλα 
κόμματα του κεφαλαίου, περί "εθνικής ενότητας" για τα δήθεν εθνικά συμφέροντα και 
στόχους. Ο πατριωτισμός που συνδέεται με τα συμφέροντα και το δίκιο του λαού, δεν έχει 
καμία σχέση με τα συμφέροντα της αστικής τάξης, των κομμάτων της, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ 
και όλων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Γι' αυτό ο λαός δεν πρέπει να εγκλωβίζεται 
στον εθνικισμό, το σωβινισμό, το ρατσισμό, το φασισμό, πρέπει ν΄απομονώσει τη 
ναζιστική-εγκληματική Χρυσή Αυγή, να κλείσει τα αυτιά του στα μισαλλόδοξα κηρύγματά 
της, γιατί όλα αυτά καλλιεργούν το μίσος κατά των λαών και στηρίζουν τα συμφέροντα 
των καπιταλιστών. 

Σε περίπτωση πολέμου ο λαός θα πάρει μέρος στην υπεράσπιση της εδαφικής 
ακεραιότητας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, για να ηττηθεί ο όποιος ξένος 
εισβολέας τολμήσει να επιτεθεί στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να δείξουμε 
καμιά εμπιστοσύνη και στην όποια αστική κυβέρνηση θα κάνει τον πόλεμο για λογαριασμό 
της, βάζοντας το λαό μας να χύνει το αίμα του για τα δικά της συμφέροντα. 

Φίλες και Φίλοι, 

Το αντιπολεμικό - αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας μας, η ΕΕΔΥΕ, αναπόσπαστο 
κομμάτι του λαϊκού κινήματος, από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσης της (1955) 
ανέπτυξε πλούσια και πολύμορφη δραστηριότητα για την καταδίκη της συμμετοχής της 
χώρας μας στο ΝΑΤΟ, στην ΕΟΚ, (σημερινή ΕΕ), ενάντια στη δημιουργία και επέκταση 
Βάσεων και Στρατηγείων στη χώρα μας, αναδεικνύοντας σταθερά τις βαριές ευθύνες, 
διαχρονικά μέχρι σήμερα, όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και των αστικών 
κομμάτων, αναδεικνύοντας σταθερά πως: 

"Ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός". 

Συνεχίζουμε δυνατά, αποφασιστικά, κλιμακώνουμε την πάλη μας, έχοντας εμπιστοσύνη 
στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις. Πιστεύουμε στη δύναμη που έχουν οι λαοί να βάλουν 
τέλος μια και καλή σε όλη αυτή τη βαρβαρότητα. Οι λαοί ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα 
είναι μόνοι τους όταν αντιδρούν, όταν βγαίνουν στο προσκήνιο. Έχουν στα χέρια τους ένα 
ισχυρό όπλο, που είναι η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Μόνο η οργανωμένη πάλη των λαών, 
για να γίνουν αυτοί και μόνο αυτοί αφέντες στον τόπο τους, ιδιοκτήτες του πλούτου που 
παράγουν, μπορεί να βάλει τη σφραγίδα της στην ιστορία και να εγγυηθεί έναν κόσμο με 
πραγματική ειρήνη και ευημερία, χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, πολέμους και 
προσφυγιά». 

 


