
Η ομιλία του Γιώργου Φραγκιουδάκη 

«Αγαπητοί συναγωνιστές 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ στα Χανιά, 

Τα Χανιά των δημοκρατικών αγώνων, ας μην ξεχνάμε ότι η πρώτη οργανωμένη αντίδραση 

εναντίον του φασιστικού καθεστώτος της 4ης Αύγουστου έγινε στα Χανιά το 1938 με την 

συμμετοχή και του Στρατηγού Μάντακα. 

Τα Χανιά που πετούσαν τους Αμερικάνους στρατιώτες στη θάλασσα το 1970. 

Τα Χανιά των μεγάλων διαδηλώσεων για την εν κρυφώ παράταση παραμονής των βάσεων, 

με τα γεγονότα της Νομαρχίας το 1990. 

Τα Χανιά των μεγάλων αντιιμπεριαλιστικών διαδηλώσεων για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ε.Ε. 

ενάντια στην Γιουγκοσλαβία πριν 20 χρόνια τέτοια περίπου εποχή. 

Καλωσορίζουμε τους συναγωνιστές από την Κύπρο, τον πρόεδρο του Παγκύπριου 

Συμβουλίου Ειρήνης Στέλιο Σοφόκλη και τον πρόεδρο του Επαρχιακού συμβουλίου 

Ειρήνης, τμήμα Πάφου, Γιάννη Σοφόκλη. 

Η Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης, σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία γιΓιατί 

στις αρχές Απρίλη συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την ίδρυση του ιμπεριαλιστικού 

οργανισμού του ΝΑΤΟ. Στα 70 αυτά χρόνια η δολοφονική του δράση είναι γεμάτη με 

στρατιωτικές επεμβάσεις και πολέμους στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, 

στη Λιβύη, στη Συρία, σε χώρες της Αφρικής, υποδαύλιση εθνικισμών, έχθρας και 

οργάνωση διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων. Ενεργό 

μέρος πιστεύοντας 



στην Ο ρόλος και ο χαρακτήρας του ήταν και παραμένει ένας, διεθνής κατασταλτικός 

μηχανισμός προστασίας κι επιβολής της σταθερότητας των μονοπωλιακών 

συμφερόντων 

ανάγκη της κατ Τη «σταθερότητα» του ΝΑΤΟ την έχει δοκιμάσει ο ελληνικός λαός, στις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην πορεία του Κυπριακού, στις σχέσεις και με την άλλη 

«σύμμαχο», την Αλβανία, που η αστική της τάξη συνεχίζει τις προκλήσεις στο πλαίσιο του 

μεγαλοϊδεατισμού της για τη «Μεγάλη Αλβανία».απολ 

έμησης τ Είναι βαριές οι ευθύνες των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της 

σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την ολοένα και μεγαλύτερη πρόσδεση της χώρας στο 

άρμα του ΝΑΤΟ, στο όνομα της λεγόμενης «γεωστρατηγικής αναβάθμισης». ης 

δικτατορίας Χανίων (1938) πήρε ενεργό μέρος πιστεύοντας στην ανάγκη της 

καταπολέμησης της δικτατορίας του Μετ 

Η γεωστρατηγική αναβάθμιση είναι η έμπρακτη ενίσχυση των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου, με μεντεσέ την πρόθυμη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχημα την 

Τριμερή Ελλάδας - Κύπρου και Ισραήλ και στόχο τόσο τη Ρωσία όσο και την Τουρκία, που 

προχωράει και με την κατάθεση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ του νομοσχεδίου «Για την 

Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο του 2019». 

Το νομοσχέδιο που κατέθεσαν από κοινού ο Δημοκρατικός Μπομπ Μενέντεζ και ο 

Ρεπουμπλικάνος Μάρκο Ρούμπιο (γνωστοί και οι δύο για την εχθρική στάση τους απέναντι 

στη νόμιμη κυβέρνηση της Βενεζουέλας) εισάγει μια σειρά από «πρωτοβουλίες» που 

αποσκοπούν να ενισχύσουν την αμερικανική θέση και παρέμβαση στην τριμερή 

συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο, το νομοσχέδιο δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην αναβάθμιση της εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της 

ενέργειας. 

Επιπλέον, όμως, στο νομοσχέδιο ζητείται από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να 

υποβάλει στο Κογκρέσο εντός 90 ημερών λίστα «με τον αριθμό των παραβιάσεων του 

ελληνικού εναέριου χώρου και της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας», σε μια ακόμη ξεκάθαρη 



απόπειρα της Ουάσιγκτον να «βάλει στη γωνία» την Άγκυρα, στην κόντρα της με αφορμή 

την αγορά των S-400. Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει σειρά μέτρων, όπως την άρση του 

εμπάργκο πώλησης όλων στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την επιπλέον αναβάθμιση 

της βάσης του Σούδας και ενίσχυση της χρήσης της. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα έρχεται στη 2η θέση μετά τις ΗΠΑ, δαπανώντας το 2,2% 

του ΑΕΠ της, δηλαδή 4,1 δις ευρώ, ετησίως. 

Στο περιβάλλον αυτό, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη η ΕυρωΝΑΤΟϊκής κοπής Συμφωνία των 

Πρεσπών για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, στο πλαίσιο του 

σχεδίου “ΕυρωΑτλαντικής ολοκλήρωσης” στα Δ. Βαλκάνια. 

Οι εξελίξεις λοιπόν, είναι αυτές που τονίζουν την αναγκαιότητα να δυναμώσει η πάλη του 

λαού μας και η κοινή δράση με τους λαούς της περιοχής. 

Στον εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση, απαντάμε τώρα με μαζική δράση. 

Στον ιμπεριαλισμό καμια υποταγή - Η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί». 

 


