
«Εργαζόμενοι, Συναγωνιστές και Φίλοι, 

Νέες και Νέοι, 

Η φετινή μας πορεία καταλήγει συμβολικά στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να μας θυμίζει 
πως 20 χρόνια πριν, ένα κύμα αγωνιστών, άνδρες, γυναίκες, τα παιδιά με τις κόκκινες 
σημαίες, αψηφώντας το στρατό του ΝΑΤΟ, έμπαιναν μπροστά στα φορτηγά και τα τρένα 
τους, ξεσήκωναν το λαό κατά του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία και της συμμετοχής της 
πατρίδας μας σ’ αυτόν. 

Πέρασαν 20 χρόνια από τότε και όλα αυτά τα χρόνια, με ψέματα ταΐζουν τους λαούς, για 
να μπορούν να επαναλαμβάνουν τα εγκλήματά τους και σε νέες πατρίδες και σε νέους 
λαούς. 

Απ’ τον ιδρώτα που μας κλέβουν, φτιάχνουν τα κανόνια τους. 

Απ’ το κλεμμένο μας ψωμί είναι φτιαγμένες οι "έξυπνες" βόμβες τους. 

Και για πληρωμή μας, ετοιμάζουν βόλια να μας ρίξουν. 

Καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες στο λαό μας για τη "δίκαιη" ανάπτυξή τους, για τη 
δήθεν σταθερότητα στην περιοχή. 

Παρουσιάζουν την ύπαρξη των ευρωατλαντικών βάσεων και των στρατευμάτων τους, ως 
παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας. 

Επιχειρούν, με κάθε τρόπο, να αμβλύνουν τα αντιπολεμικά - αντιιμπεριαλιστικά αισθήματα 
του λαού μας. 

Η φρικτή όμως πραγματικότητα δεν μας επιτρέπει να ξεχάσουμε. 

Αμέτρητοι οι νεκροί. 

Εκατομμύρια οι ξεριζωμένοι από τα σπίτια και τις πατρίδες τους. 

Φαμίλιες που έχουν χάσει τα παιδιά τους και μικρά παιδιά μόνα τους, θύματα ενός 
βάρβαρου συστήματος. 

Ενός συστήματος, που διπλά συνεχίζει να τυραννά τα θύματά του, ακόμη και σαν 
πρόσφυγες και μετανάστες. 



Που στήνει σιδερένια φράγματα εμποδίζοντάς τους να φτάσουν στον τόπο προορισμού 
τους, που ευτελίζει την αξιοπρέπεια της ζωής χιλιάδων ανθρώπων κρατώντας τους 
φυλακισμένους σε άθλιους χώρους και κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. 

Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ξεπλύνει τα εγκλήματα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ. 

Προσπαθεί να σκεπάσει τα ουρλιαχτά των εκατομμυρίων θυμάτων τους, που ακόμη 
ακούγονται από το βάθος των δεκαετιών, που έρχονται από το μακρινό Βιετνάμ και την 
Κορέα, από την Χιλή και τον Παναμά. 

Και από πιο κοντά, από την μαρτυρική Παλαιστίνη, από το ΙΡΑΚ, το Αφγανιστάν, την Υεμένη, 
τη Λιβύη, την Συρία, την Ουκρανία από τη διπλανή μας Γιουγκοσλαβία. 

Θριαμβευτικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζει, κραυγάζοντας: "ιδού το ολοκαίνουριο 
ΝΑΤΟ", μασκαρεμένο με την εμφάνιση της περιστεράς, μας δείχνει τον λύκο σαν πρόβατο, 
τον εγκληματία σαν ειρηνοποιό. 

Τους δολοφόνους που συνεχίζουν να σκορπούν το θάνατο, τη φτώχεια και την εξαθλίωση 
στους λαούς σαν τους εγγυητές της σταθερότητας και της ανάπτυξης. 

Αυτό το νέο ΝΑΤΟ όμως βρωμάει κάτουρα και φορμόλη, φέρνει μαζί του τις μυρωδιές της 
σαπίλας του παλιού, τις μυρωδιές των χιλιάδων νεκρών που άφησε πίσω του. 

Και προχωρώντας τώρα -μαζί με μια δράκα επιχειρηματιών και μπίζνεσμαν- διακηρύσσουν 
ξεδιάντροπα με τη βραχνή φωνή τους, τον έρωτά τους για τα κέρδη, για τη λεηλάτηση του 
πλούτου των λαών, για τα λάφυρα των πολέμων τους. 

Και μαζί τους κουβαλάνε νέες πομπές υπερσύγχρονων όπλων που τα στρέφουν τώρα 
ενάντια και σε άλλους λαούς, όπως είναι ο λαός της Βενεζουέλας, όπως είναι οι λαοί των 
Βαλκανίων, προσπαθώντας να σπείρουν το εθνικιστικό τους δηλητήριο, να τους 
σπρώξουν σε νέες πολεμικές συγκρούσεις για ν’ αρπάξουν τον πλούτο τους, να τους 
υποδουλώσουν. 

Και ο Ναζίμ Χικμέτ, ο Τούρκος αδελφός, ο σύντροφος, ο συναγωνιστής μάς βάζει να 
αναρωτηθούμε λιγάκι: 

"Κι αν είναι εδώ στη γη τόση μιζέρια, 

…….. μη φταις και συ καμπόσο αδελφέ μου;" 

Καλούμε το λαό να σηκώσει το μπόι του. 



Άδειο σακί θ’ αποδειχτεί όλος αυτός ο "φοβερός" μηχανισμός των ιμπεριαλιστών, αν οι 
λαοί αποφασίσουν να δηλώσουν την ανυπακοή τους. 

Να μη φοβηθεί και να ξεσηκωθεί, βγαίνοντας μπροστά διεκδικώντας τον πλούτο που 
παράγει, την ελευθερία του, τη ζωή γι’ αυτόν και για τις νέες γενιές που έρχονται. 

Να μπει φραγμός στους εγκληματικούς τους σχεδιασμούς και τις νέες πολεμικές 
συρράξεις που ετοιμάζουν. 

Στις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας, είτε αυτές είναι δημοτικές, 
περιφερειακές, ευρωεκλογές ή βουλευτικές -όποτε και αν έρθουν- είναι μια μεγάλη 
ευκαιρία από τη μια, να καταδικαστούν όλοι αυτοί που συμβιβάστηκαν, υπηρέτησαν και 
συνεχίζουν να υπηρετούν τις κυρίαρχες επιλογές των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. 

Αλλά και από την άλλη, να δυναμώσει το ρεύμα εναντίωσης στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς και πολέμους και της εμπλοκής της χώρας μας σ’ αυτούς. 

Να αναδειχτούν εκείνες οι δυνάμεις που δεν διστάζουν να μπουν μπροστά να οργανώσουν 
τον αγώνα του λαού μας. 

Ο λαός και η νεολαία της χώρας μας, όπως και τότε την άνοιξη του 1999, έτσι και σήμερα 
πρέπει να ξεσηκωθούν. 

Μαζί με όλους τους λαούς των Βαλκανίων μπορούμε και πρέπει να βάλουμε φραγμό στα 
άνομα συμφέροντα του ιμπεριαλισμού και στα επικίνδυνα σχέδια των αστικών τάξεων της 
περιοχής. 

Να μετατρέψουμε τα Βαλκάνια σε περιοχή φιλίας, συνεργασίας και συναδέλφωσης των 
λαών. 

Μπορούμε να τους σταματήσουμε! 

Μπορούμε να τους ανατρέψουμε! 

Συνεχίζουμε».  

 


