
Όλοι  πιστεύω,  βλέπουμε  ότι  στις  μέρες  μας  βράζει  η  αντιπαράθεση
μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ - ΝΑΤΟ με τους εταίρους τους, από τη Βαλτική
θάλασσα  στην  ανατολική  Ευρώπη  και  στη  Μαύρη  θάλασσα.   Την  ίδια
περίοδο η χώρας μας μετατρέπεται σε μια απέραντη αμερικανοΝΑΤΟική
βάση,  οι  Ένοπλες  Δυνάμεις  της  χώρας  και  οι  υποδομές  της
χρησιμοποιούνται  από  τις  ελληνικές  κυβερνήσεις  όλο  και  περισσότερο
στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς,  εμπλέκοντας το λαό
σε όλο και μεγαλύτερους κινδύνους. 

Προ  ημερών  το  λιμάνι  του  Πειραιά  φιλοξενούσε  πολεμικά  πλοία  της
Μόνιμης νατοϊκής  ναυτικής δύναμης 2.  Θα μου  πείτε  δεν  είναι  πρώτη
φορά  και  έχετε  δίκιο!  Συχνά  πυκνά  ο  Πειραιάς,  όπως  και  ο  όρμος
Φαλήρου,  δέχεται  τέτοιες  αμερικανονατοϊκές  και  άλλες  επισκέψεις.
Βέβαια κάποιες φορές δέχεται και επισκέψεις αντιπάλων ιμπεριαλιστών.
Κι εγώ να δεχτώ ότι τα πληρώματα αφήνουν τον οβολό τους στην αγορά
του λιμανιού, που δεν ισχύει πάντα, πλην όμως πρόκειται για ματωμένα
δολάρια γιατί προηγουμένως ή αμέσως μετά, οι ίδιοι οι επισκέπτες, είναι
έτοιμοι να ρίξουν τα φονικά τους όπλα σκορπώντας θάνατο, καταστροφή
και προσφυγιά σε άλλους λαούς. 

Λάβετε όμως παρακαλώ υπόψη, ότι εκτός από τα ματωμένα δολάρια τα
πλοία  των  ιμπεριαλιστών  φέρνουν  στον  Πειραιά  και  τον  κίνδυνο
αντίπαλου  πολεμικού  πλήγματος,  που  ειδικά  στις  μέρες  μας  η  ένταση
ανάμεσα στους μεγάλους ανταγωνιστές κορυφώνεται.

Κι επειδή οι ιμπεριαλιστές δεν έχουν πρόβλημα να φθάσουν σε πολεμική
σύγκρουση  όταν  δεν  μπορούν  να  λύσουν  με  επικερδή  τρόπο  τον
ανταγωνισμό  τους  στο οικονομικό πεδίο,  ας  πάρουμε  υπόψη ότι  δίπλα
στον Πειραιά της κινεζικής  COSCO, έχουμε τα ναυπηγεία Ελευσίνας της
αμερικανικής ONEX, έχουμε το Σκαραμαγκά, που φαίνεται να έχει περάσει
στο ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, είναι το σιδηροδρομικό δίκτυο και η
επέκταση του βόρεια προς τα δυτικά Βαλκάνια, είναι οι μεγάλοι οδικοί
άξονες, που διευκολύνουν το διαμετακομιστικό εμπόριο. Ο έλεγχος όλων
αυτών  είναι  αντικείμενο  διεκδίκησης   και  ανταγωνισμού.  Είναι  η
εφαρμογή ακριβώς αυτού που λέμε με μια πρόταση, ότι οι ιμπεριαλιστές
ανταγωνίζονται, για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, αγορών και
δρόμων μεταφοράς εμπορίου. 

Από  την  όλη  εξίσωση  δεν  θα  βγάλουμε  φυσικά  και  τον  ναύσταθμο
Σαλαμίνας, αλλά και τις άλλες στρατιωτικές μονάδες γύρω από τον του
κόλπο της Ελευσίνας, που φιλοξενούν συχνά ασκήσεις – πρόβες πολέμου
ειδικών μάλιστα δυνάμεων. Γενικότερα ειδικές δυνάμεις, με παλιούς και
ξένους  συμμάχους,  όχι  μόνο  στη  συγκεκριμένη  περιοχή  ασκούνται  σε
επιχειρήσεις  σε  αστικό  περιβάλλον,  ή  σε  αντικείμενα  όπως
«ανακατάληψη»  εργοστασίου,  ή  πλοίου  προφανώς  ενάντια  και  στο
πλήρωμα του.

Όμως φίλοι και συναγωνιστές, την Πολεμική χρησιμοποίηση λιμένων, που
έτσι ή αλλιώς πάντα προβλεπόταν από παλιά και σε εθνικό επίπεδο και σε
ΝΑΤΟϊκό  με  νόμο  του  1958,  ο  ΣΥΡΙΖΑ  με  το  νόμο  4609  του  2019
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συμπλήρωσε  τον  παλιό  νόμο,  με  τη  συμμετοχή  στις  σχετικές  με  τους
λιμένες  επιτροπές  και  ομάδες  εργασίας  των  εμπειρογνωμόνων  της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών
οργανισμών. Δηλαδή από την πίσω πόρτα μπορεί κάθε λιμάνι, επομένως
και το πρώτο της χώρας, να τεθεί  υπό τον έλεγχο ΗΠΑ ΝΑΤΟ ΕΕ και να
μετατραπεί σε μια μικρή ή μεγάλη βάση ελλιμενισμού ξένων πολεμικών
πλοίων.

Μια και μιλάμε για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
βέβαια  μας  έφερε  και  την  συμφωνία  των  Πρεσπών  προκειμένου  να
ενταχθεί η Β. Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Λίγο αργότερα πράγματι η γειτονική
χώρα  εντάχθηκε  στη  λυκοσυμμαχία  και  η  Ελλάδα  ανέλαβε  την
αστυνόμευση  του  εναέριου  της  χώρου  με  ελληνικά  F-16s με  διμερή
συμφωνία  μέχρι  προχτές.  Προχτές  έγινε  η  τυπική  ανάληψη  της
αστυνόμευσης από το ΝΑΤΟ, πάλι βεβαίως με δικά μας αεροσκάφη. Να
σημειώσουμε  όμως  ότι   αν  στην  Β.  Μακεδονία  έχουμε  την
αποκλειστικότητα της αεροπορικής κάλυψης, στο Μαυροβούνιο και την
Αλβανία  υπάρχει  συνεργασία  δικών  μας  με  ιταλικά  αεροσκάφη.  Κάντε
τώρα το λογαριασμό ποιος πληρώνει τα έξοδα, λογαριάστε απέναντι σε
ποια υπερδύναμη  γίνονται αυτές οι πτήσεις των μαχητικό, ποιος κερδίζει
από τις δουλειές αυτές και έχουμε ένα το κρατούμενο ….

Είναι γνωστό,  αλλά το θύμισε και ο πρέσβης των ΗΠΑ προ καιρού,  ότι,
μια  ακόμη  ιμπεριαλιστική  δουλειά   ξεκίνησε  επί  ΣΥΡΙΖΑ  το  2018  και
αναφέρομαι στο στρατηγικό λεγόμενο διάλογο με τις ΗΠΑ, που οδήγησε
μεταξύ άλλων και  στην νέα Ελληνοαμερικανική συμφωνία. Τη σκυτάλη
από  το  ΣΥΡΙΖΑ  πήρε  η  κυβέρνηση  της  ΝΔ  υπογράφοντας  τελικά  μια
αναβαθμισμένη συμφωνία. Η αναθεωρημένη πλέον, για πέντε χρόνια και
τελικά  επ’  αόριστον,  συμφωνία για  τις  βάσεις  των  ΗΠΑ στην  Ελλάδα,
εκτός  της  Σούδας,  συμπεριλαμβάνει  το  λιμάνι  στην  Αλεξανδρούπολη
γειτονικό στρατόπεδο περιλαμβάνει την αεροπορική βάση στη Λάρισα, το
Στεφανοβίκειο, άλλα στρατόπεδα ονομαστικά. Με τη συμφωνία, δίνεται
ακόμη η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί από τον αμερικανικό στρατό κάθε
μονάδα των Ελληνικών ΕΔ. 

Έτσι είδαμε πρόσφατα αλλά και πιο πριν αεροπορία στρατού των ΗΠΑ να
εγκαθίσταται για εκπαίδευση στο Στεφανοβίκειο, είδαμε αμερικανικά F-
15s να εφορμούν από την Λάρισα  να συνοδεύουν πλοία του 6ου στόλου
κατά την είσοδό τους στην Μαύρη θάλασσα, τα είδαμε να συνοδεύουν
μαζί  με  ελληνικά  F-16s  στρατηγικά  βομβαρδιστικά  των  ΗΠΑ  κατά  τη
διέλευσή τους προς - από την Μέση Ανατολή ή τη Μαύρη θάλασσα. 

Αλλά ας επιστρέψουμε πάλι στα λιμάνια που δεν πάνε ποτέ μόνα τους,
αλλά συνδέονται με αεροδρόμια και σιδηροδρομικό οδικό δίκτυο. Η Σούδα
είναι γνωστό αμερικανονατοϊκό ορμητήριο από παλιά. Επί 10ετίες, κάθε
χρόνο έβαζαν την υπογραφή τους ανανεώνοντας την προηγούμενη έκδοση
της  συμφωνίας  για  τις  αμερικάνικες  βάσεις,  όλες  οι  μέχρι  σήμερα
«προοδευτικές»  ή  μη κυβερνήσεις,  ανεξάρτητα  από  τις  εκάστοτε
ηγεσίες  που  είχαν.  Από  εκεί  έφυγαν  τα  πολεμικά  των  ΗΠΑ  με  τους
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πυραύλους που έπεσαν στη Συρία, ή τα βομβαρδιστικά με τις βόμβες που
έπεσαν  στη  γειτονική  Λιβύη.  Από  εκεί  ξεκινάνε  στις  μέρες  μας
κατασκοπευτικά  αεροσκάφη  των  ΗΠΑ  για  να  ελέγξουν  Μεσόγειο  και
Μαύρη θάλασσα, γεγονός που φυσικά γνωρίζει η Ρωσία.

Δεν  ξεχνάμε  το  λιμάνι  της  Θεσσαλονίκης  ή  της  Πιερίας,  απ’  όπου
ξεχύνονταν οι αμερικανικές δυνάμεις που μακέλεψαν μαζί με άλλες την
τέως Γιουγκοσλαβία. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν ήταν τότε;

Τώρα  αφού  τα  δυτικά  Βαλκάνια  μπήκαν  σε  ένα  κάποιο  ιμπεριαλιστικό
δρόμο, ήρθε  η σειρά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. 

Από εκεί προωθούνται στην Ευρώπη αμερικανικές στρατιωτικές μονάδες,
για  να  πάρουν  θέσεις  στα  σύνορα  με  την  Ρωσία  το  πλαίσιο  της
αμερικάνικης επιχείρησης – όχι άσκησης «Atlantic Resolve». 

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής κάθε χρόνο από τα
γεγονότα στην Κριμαία το 2014, οι ΗΠΑ αναπτύσσουν ανά 9 μήνες και
νέες ετοιμοπόλεμες μονάδες από το έδαφός τους. Συνολικά, επιπλέον των
ΝΑΤΟϊκών,  διατηρούν 6.000 στρατιωτικό προσωπικό με τον αντίστοιχο
πολεμικό  εξοπλισμό  τους,  από  μονάδες  τεθωρακισμένων,  αεροπορίας
στρατού, υποστήριξης μαζί με προκεχωρημένο επιτελείο μεραρχίας.

Κατά την εναλλαγή των μονάδων, που παίρνουν μέρος στην επιχείρηση,
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης γίνεται λιμάνι αποβίβασης – ορμητήριο
στρατευμάτων,  ελικοπτέρων  και  λοιπού  πολεμικού  εξοπλισμού  της
ΑμερικανοΝΑΤΟικής  δολοφονικής  μηχανής,  μετατρέποντας  το,  όπως
κάποιοι λένε, σε μια «νέα Σούδα», για την ταχύτερη προώθηση τους στην
ανατολική Ευρώπη. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ έφθασε το άκρον άωτον,

όταν στις 3 Δεκεμβρίου 2021 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ  παραβρέθηκαν  στην  εκδήλωση  της  Ημέρας  Διακεκριμένων
Επισκεπτών  (Distinguished  Visitors  Day  –  DV  DAY),  για  την  φετινή
Επιχείρηση  «ATLANTIC  RESOLVE»,  στον  Λιμένα  Αλεξανδρούπολης.  Η
εκδήλωση  ουσιαστικά  ήταν  ένας  εορτασμός,  για  την  ελληνική
συμμετοχή σε μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ! 

Ο κυβερνητικός ενθουσιασμός – Ανησυχία για το λαό 

Τα λόγια ενθουσιασμού των κρατικών παραγόντων που ακούστηκαν κατά
τη φιέστα για την προσφορά της χώρας στον ιμπεριαλισμό, δεν μπορεί
παρά να προκαλεί σφίξιμο στο στομάχι του ελληνικού λαού! Μίλησαν για
την «ιδιαίτερη σημασία της συνεχούς παρουσίας μονάδων των ΗΠΑ στην
Χώρα μας». Η ιστορική πείρα όμως του λαού μας, λέει ότι η όποια εδώ
παρουσία των Αμερικανών δεν απέτρεψε ούτε το λεγόμενο «γκριζάρισμα»
στο  Αιγαίο,  ούτε  τις  διεκδικήσεις  σε  βάρος  των  κυριαρχικών
δικαιωμάτων  της  χώρας  για  να  περιοριστούμε  στα  πιο  τελευταία.
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Άλλωστε και οι ίδιες οι ΗΠΑ, σε πολλά, ταυτίζονται με τις θέσεις της
Τουρκίας.

Το κυριότερο όμως είναι ότι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ θα κάνουν τα πάντα για να
κρατήσουν την γειτονική χώρα μακριά από την ρωσική αγκαλιά και σε
αυτά  τα  «πάντα»  μπαίνουν  και  ελληνικά  κυριαρχικά  δικαιώματα.  Η
συγκεκριμένη πολιτική κρύβει τη στόχευση για την συνεκμετάλλευση στο
Αιγαίο και του δήθεν «αμοιβαίου οφέλους» που προωθούν ισχυρά τμήματα
των αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας, των ΗΠΑ και της ΕΕ,
το ΝΑΤΟ.

Αυτό όμως που πρέπει, ακόμη να βαθύνει τις ανησυχίες του λαού είναι το
γεγονός ότι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος και ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε
«στενή και συνεχώς αναπτυσσόμενη»,  ενώ μάλιστα εξελίσσεται σε ένα
πλαίσιο «διαρκούς εμβάθυνσης». Όπως, άλλωστε, έχει αναγγείλει πρώτος
ο  «μαρτυριάρης»  Αμερικανός  πρέσβης,  η  μέχρι  τώρα  στρατιωτική
συνεργασία δεν έχει φθάσει στο ταβάνι της. Απ’ ότι φαίνεται έχουμε να
δούμε  πολλά  ακόμα  (πχ  πυρηνικά;),  που  θα  εμβαθύνουν  ακόμη
περισσότερο την εμπλοκή του λαού και της χώρας σε ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς,  διογκώνοντας  ανάλογα  και  τους  κινδύνους  να  υποστούν
πλήγματα από αντίπαλους ιμπεριαλιστές.

Ο αμερικανοΝΑΤΟϊκός «μεντεσές» – Η Επιθετικότητα της αστικής τάξης

Έχει σημασία να υπογραμμίσουμε την κατάληξη της ομιλίας του ΑΓΕΕΘΑ,
στην  εκδήλωση  –  φιέστα.  Αφού  δηλαδή  προβλήθηκε  η  υποτιθέμενη
«αμυντική»,  για την ελληνική πλευρά, διάσταση της εδώ αμερικανικής
παρουσίας, τονίστηκε επίσης και η ισχυροποίηση του ρόλου Ελλάδας και
ΗΠΑ ως «πυλώνων ασφάλειας και σταθερότητας» στα Βαλκάνια και
την  Ανατολική  Μεσόγειο.  Με  τις  λέξεις  αυτές  εκφράζεται  η
επιθετικότητα  της  ελληνικής  αστικής  τάξης  σε  μια  περιοχή  που
εκτείνεται στην χερσόνησο του Αίμου από την Αδριατική ως τη Μαύρη
θάλασσα, ενώ περιλαμβάνει ακόμη και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και
της Μέσης Ανατολής. 

Φίλες και φίλοι

Δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  η  λειτουργία  της  χώρας  σαν
αμερικανοΝΑΤΟϊκός «μεντεσές» στην ευρύτερη περιοχή, δεν είναι ούτε
αμυντική, ούτε υλοποιείται για το συμφέρον του ελληνικού λαού.  Είναι
επιθετική  τακτική  για  την  αναβάθμιση  των  κερδών  της  ελληνικής
αστικής  τάξης,  την  ίδια  ώρα  που  ο  λαός  θα  συνεχίζει  να  υφίσταται
τσεκουρώματα σε αποδοχές, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα κλπ.

Όλες  οι  βάσεις,  από  την  Αλεξανδρούπολη  ως  τη  Σούδα  δεν  παρέχουν
καμία ασφάλεια, όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Η Ρωσία και το Ιράν έχουν
προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που μπει σε κίνδυνο η ασφάλειά τους
από αμερικανικές βάσεις θα τις χτυπήσουν με πυραύλους. 
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Πέρα από τη συμφωνία για τις βάσεις των ΗΠΑ, η κυβέρνηση της ΝΔ, του
ΣΥΡΙΖΑ  και  οι  παλαιότερες,  έχουν  συνυπογράψει  επικίνδυνα  ΝΑΤΟϊκά
σχέδια στέλνοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αποστολές εκτός συνόρων
και  σε  συνεκπαιδεύσεις.  Με  μία  διαφορά:  ότι  όλη αυτή  η  στρατιωτική
εμπλοκή,  καμία  σχέση  δεν  έχει  με  την  υπεράσπιση  των  συνόρων,  των
κυριαρχικών  δικαιωμάτων,  της  εδαφικής  ακεραιότητας  της  χώρας.
Φρεγάτες,  πυραυλάκατοι,  και  υποβρύχια  αλωνίζουν  τη  Μεσόγειο  για
αμερικανονατοϊκές  ή  ευρωενωσιακές  επιχειρήσεις  συνεκπαιδεύσεις,  για
συνοδεία  αεροπλανοφόρων  ΗΠΑ,  Γαλλίας,  Βρετανίας  κ.α.  πλοία
επιφανείας στέλνονται στην Ερυθρά θάλασσα, τον Ινδικό, αλλά και στη
Μαύρη  θάλασσα.  Ελληνικά  μαχητικά  αεροσκάφη  πετούν  εκτός  από  τα
Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, από την Νορβηγία παλαιότερα στην Ισπανία
και τα Κανάρια νησιά πέρα στον Ατλαντικό! 

Τα περί συμβολής στην «σταθερότητα και ασφάλεια», επαναλαμβάνονται
επίσης  και  σε  πολυμερείς  στρατιωτικές  ασκήσεις  με  το  Ισραήλ,  την
Αίγυπτο, την Κύπρο, τα ΗΑΕ και τις ΗΠΑ.

Για παράδειγμα η σειρά ασκήσεων «ΜΕΔΟΥΣΑ»  ή «Bright Star», με
την  συνεχώς  διερευνώμενη  συμμετοχή  στρατιωτικών  μονάδων  από
διάφορες χώρες, εξυπηρετούν την επιδίωξη της ελληνικής αστικής τάξης
για γεωστρατηγική αναβάθμιση της στην περιοχή.

Η  εξαγωγή  όμως  «σταθερότητας  και  ασφάλειας»  από  τις  ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις μαζί με εκείνες άλλων χωρών, σε όλη την περιοχή, δεν
είναι τίποτε άλλο από εφαρμογή της επιθετικότητας της πολιτικής των
ελληνικών αστικών κυβερνήσεων, σε στρατιωτικό επίπεδο.  Αυτό έδειξε
και η τελευταία άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ» με την Αίγυπτο και τα ΗΑΕ, με τον
όγκο,  το  είδος  και  τον  ρόλο  των  στρατιωτικών  δυνάμεων  που
συμμετείχαν.  Το  σύνολο  των  δυνάμεων  που  πήραν  μέρος,  είχαν
συγκροτήσει ακριβώς μια “πολυεθνική δύναμη επιχειρήσεων - Task Force”,
“παρακαταθήκη”  ίσως  για  τους  γενικότερους  ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς,  που  στα  πρότυπα  του  ΝΑΤΟ,  είναι  έτοιμη  να  δράσει
επιθετικά στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Ελλάς Γαλλία

Μέχρι εδώ, εκτός από τις ΗΠΑ αναφερθήκαμε συχνά για το ΝΑΤΟ και την
ΕΕ και για την συνεργασία με άλλες χώρες. Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως
ξέρετε  φρόντισε  να  ισχυροποιήσει  ακόμη  παραπάνω  τις  στρατιωτικές
σχέσεις  της  χώρας  με  ένα  ακόμη  σημαντικό  μέλος  των  δυο
λυκοσυμμαχιών, την ιμπεριαλιστική Γαλλία. 

Με την συμφωνία που υπογράφηκε με την Γαλλία, για την εγκαθίδρυση
«στρατηγικής εταιρικής σχέσης», μεταξύ άλλων:

 Ομολογείται ως στόχος η «ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας
και  της  κυριαρχίας  της  Ευρώπης»,  ενώ υπογραμμίζεται  η  πίστη
των δυο μερών στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ
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 Άρθρο 18: 

o Διατίθενται ελληνικά λιμάνια, αεροδρόμια και άλλες υποδομές,

για χρήση από γαλλικά σκάφη. Προβλέπονται συνεκπαιδεύσεις
των Ενόπλων Δυνάμεων και συνεργασίες στο Αιγαίο και την Αν
Μεσόγειο αλλά και στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή,
Βόρεια Αφρική).

o Γίνεται ειδική αναφορά σε «κοινές αναπτύξεις δυνάμεων ή

αναπτύξεις σε θέατρα επιχειρήσεων …, όπως, για παράδειγμα,
τις  υπό  γαλλική  διοίκηση  επιχειρήσεις  στο  Σαχέλ».  Στο
σημείο αυτό να πούμε ότι σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις στο
Σαχελ  ετοιμάζονται  να  στείλουν  μάχιμες  μονάδες,  οπότε
καταλαβαίνεται, τι έχουμε να δούμε …. 

o «συμμετοχή  σε  πολυεθνικές  αμυντικές  δομές,  όπως  για

παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επέμβασης (ΕΙΕ)».

Σε ότι αφορά τώρα την πολυδιαφημισμένη «αμοιβαία αμυντική συνδρομή»
υλοποιείται «...  εάν (τα μέρη) διαπιστώσουν από κοινού ότι μία ένοπλη
επίθεση λαμβάνει χώρα εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο …».
Ακόμη  μάλιστα  και  προς  άρση  τυχόν  παρανοήσεων,  στη  συμφωνία
διευκρινίζεται, ότι «Τα Μέρη έχουν την κύρια ευθύνη για την άμυνα και
ασφάλειά  τους».  Σημειώνεται  πάντως ότι  δεν  γίνεται  αναφορά στην
προστασία  κυριαρχικών  δικαιωμάτων,  αλλά  μόνο  «συνόρων».  Έτσι  σε
κάθε  περίπτωση  η  «συνδρομή»  δεν  αφορά  περιπτώσεις  κρίσεων,  ή
τοπικών θερμών επεισοδίων στο Αιγαίο και την ΑΟΖ. 

Συμπερασματικά η  ελληνογαλλική  συμφωνία  «στρατηγικής  εταιρικής
σχέσης»,  αποτελεί  ακόμη  μία  εμπλοκή  σε  επικίνδυνα  ιμπεριαλιστικά
επιθετικά  σχέδια  που  επιβάλλουν  οι  ιμπεριαλιστικές  επιδιώξεις  της
Γαλλίας και επιπλέον από τα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

Ο  ελληνικός  λαός  ας  κρατά  λοιπόν  μικρό  καλάθι και  στην
περίπτωση της Γαλλίας.  Τίποτα δεν δικαιολογεί  κάποιον να καταλήγει
να διαλέξει τη συνεργασία με την Γαλλία, ως δήθεν εξισορρόπηση εκείνης
με  τις  ΗΠΑ.  Δεν  είναι  αποδεκτό  να  επιλέγουμε  τάχα  ένα  «καλύτερο»
ιμπεριαλιστή. 

Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μικρότερη μεν,  πλην όμως μια  καθαρά
ιμπεριαλιστική  δύναμη,  που  είναι  μάλιστα  και  πυρηνική  δύναμη,  που
διατηρεί  υπερπόντιες  κτήσεις  εκτός  του  μητροπολιτικού  γαλλικού
εδάφους. Στις κτήσεις της κατοικούν 1,65 εκατομμύριο Γάλλοι πολίτες
και  σταθμεύουν  8.000  Γάλλοι  στρατιώτες.  Επίσης  το  93%  της
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Γαλλίας βρίσκεται στον Ινδικό και
στον Ειρηνικό ωκεανό. 

Είναι  μια  χώρα  με  μεγάλο  αποικιοκρατικό  παρελθόν!  Τι  να
πρωτοαναφέρουμε:  Στην  Αφρική  Νίγηρα,  Κονγκό,  Σαχάρα  (1880),
Μαδαγασκάρη (1896). Στη Χερσόνησο της Ινδοκίνας, διέθετε κτήσεις ήδη
από 1852 - 1870. Το 1884, κήρυξε τον πόλεμο στην Αυτοκρατορία της

6



Κίνας, προκειμένου να επικρατήσει στο σύνολο των εδαφών του Βιετνάμ,
κάτι που έγινε το 1887. Ακόμη Καμπότζη, Λάος. 

Δεν ξεχνάμε την γαλλική εμπλοκή στην ιμπεριαλιστική επέμβαση
στη  Μ.  Ασία  (2   Μάη  1919)  και  σ’  αυτό  που  έμεινε  στην  Ιστορία  ως
«Μικρασιατική Καταστροφή» του 1922. 

Δείγμα της «μπέσας» των Γάλλων καπιταλιστών, αποτελεί η στάση τους
όταν οι  ΝΑΖΙ απειλούσαν τα σύνορα της Τσεχίας  ενώ υπήρχε Γαλλο –
Τσέχικη  Συνθήκη  Αμοιβαίας  Στρατιωτικής  Συνδρομής  του  1924.  Η
«Γαλλική  Δημοκρατία»  όχι  μόνο  δεν  έστειλε  στρατεύματα  για  να
υπερασπίσει τα τσεχικά σύνορα, αλλά υπέγραψε μαζί με την  Αγγλία, τη
Συμφωνία του Μονάχου με τη Ναζιστική Γερμανία και την Ιταλία. Έτσι
στις 29 Σεπτέμβρη του 1938 τμήμα των εδαφών της Τσεχίας δόθηκε στη
Ναζιστική Γερμανία. 

φίλες και φίλοι
Όλα  όσα  περιγράψαμε  μέχρι  εδώ  και  πολλά  άλλα  για  τα  οποία  θα
μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, δείχνουν ότι αυτά που μας λένε διαχρονικά
οι  κυβερνήσεις  για  «άμυνα»  για  «αμυντικούς»  προϋπολογισμούς  για
«αμυντικά» δόγματα είναι  «φούμαρα»!  Νομίζω ότι  καταδείχθηκε ότι  η
ακολουθούμενη πολιτική από τις ελληνικές κυβερνήσεις προς χάριν της
ελληνικής αστικής τάξης είναι επιθετική και όχι αμυντική. 
Απευθυνόμαστε προς τον ελληνικό λαό και του λέμε, ότι η πολιτική αυτή
διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα
της χώρας μας, ούτε είναι γενικά προς το συμφέρον του λαού, αλλά προς
εκείνο του ελληνικού κεφαλαίου.  Όλα τούτα εξυπηρετούν την επιδίωξη
των επιχειρηματικών ομίλων της χώρας να διαδραματίσουν ρόλο κλειδί
στην εκμετάλλευση του πλούτου της ευρύτερης περιοχής, συμμετέχοντας
σε  επικίνδυνα  σχέδια  για  τους  λαούς  που  οδηγούν  στον  πόλεμο,  στην
αλλαγή  συνόρων,  στον  κατακερματισμό  χωρών,  σε  προσαρτήσεις,  που
γεννούν προσφυγιά – μετανάστευση. 
Πάντοτε  όμως  το  λογαριασμό  πληρώνει  ο  ελληνικός  λαός  με  φόρους,
περικοπές  αποδοχών,  με  τσεκούρωμα  κοινωνικών  παροχών  και
δικαιωμάτων, άλλα και με τεράστιους κινδύνους. 

Ο ελληνικός λαός ματώνει πληρώνοντας πάνω από 4 δις ευρώ το χρόνο
για το ΝΑΤΟ, για μια συμμαχία που δεν βλέπει σύνορα στο Αιγαίο, δεν
βλέπει  απαράδεκτες βλέψεις της Τουρκίας, τροφοδοτώντας τελικά την
επιθετικότητα της. Ο ελληνικός λαός ματώνει πληρώνοντας κάθε τόσο
και  από  μια  αγορά  του  αιώνα  που  τελικά  εξυπηρετεί  ιμπεριαλιστικά
σχέδια και ανάγκες.

Τι προτείνουμε ότι πρέπει να κάνουμε

Δεν χωρά επανάπαυση, κανένας εφησυχασμός! Να δυναμώσουμε τώρα τον
αγώνα για πραγματική ειρήνη, κι αμοιβαία επωφελείς σχέσεις ανάμεσα
στους λαούς.
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Όλοι μας πρέπει να δίνουμε τον παρών μας στα καλέσματα της ΕΕΔΥΕ και
του  λαϊκού  κινήματος!  Να  είμαστε  έτοιμοι  να  δείξουμε  το  δρόμο  και
στους άλλους, να πιάσουμε γνωστούς και φίλους να τους μιλήσουμε, …

Νομίζω  κλείνοντας  ότι  πρέπει  να  πούμε  ένα  μεγάλο  μπράβο  στην
Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην ΝΑΤΟϊκή βάση της Αλεξανδρούπολης και
στην ελληνοαμερικάνικη συμφωνία. Να πούμε μπράβο και στις Επιτροπές
ειρήνης της περιοχής για την μεγαλειώδη συγκέντρωση και πορεία που
έγινε  τέλος  Νοέμβρη  στην  Αλεξανδρούπολη  εναντίον  της  εκεί  νέας
βάσεως. 
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