
Χαιρετισμός Βιβής Σταματέλου στο αντιμπεριαλιστικό
συλλαλητήριο στη βάση του Ακτίου (Κυριακή 14 Απρίλη 2019)

Συναγωνιστές – συναγωνίστριες, 

μπορεί να ανανεώνουμε κάθε χρόνο το ραντεβού μας, 

να αφιερώνουμε μια ημέρα το χρόνο στην αντιμπεριαλιστική πάλη έξω από τις βάσεις του
θανάτου, 

να μαζευόμαστε εδώ έξω από τη ΝΑΤΟϊβάση του Ακτίου και  να απαιτούμε να κλείσει
τώρα,

αλλά και  εδώ ισχύει  για τα τελευταία χρόνια, αυτό που ακούμε από τα στόματα των
εργαζομένων, από το λαό “ότι κάθε χρόνο είναι και χειρότερα”.

Επιβεβαιώνεται  αυτό  που  σαν  ταξικό  κίνημα  λέμε  πως  η  αντιλαϊκή  πολιτική  που
υλοποιείται, τα προβλήματα που γίνονται όλο και μεγαλύτερα στην καθημερινότητά μας
και  η  εμπλοκή  στους  ιμπεριαλιστικούς  σχεδιασμούς  είναι  οι  δύο  όψεις  του  ίδιου
νομίσματος,  του  σάπιου  εκμεταλλευτικού  συστήματος,  που  γεννά  τη  φτώχεια,  την
εξαθλίωση, τον πόλεμο, την προσφυγιά. 

Επιβεβαιώνεται η κατεύθυνση που έχει το ΠΑΜΕ  και τα σωματεία μας πιο στάθερα να
αποκαλύπτουμε  τους  ανταγωνισμούς  των  καπιταλιστικών  κρατών,  τις  ενέργειες,  τις
εγκληματικές  τους  δράσεις  και  του  κινδύνους  που  εγκυμονούν  για  το  λαό  μας,
προκειμένου να γνωρίζει,  να μην μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για τα κέρδη της
πλουτοκρατίας.

Τα 70 χρόνια  του ιμπεριαλιστικού οργανισμού του ΝΑΤΟ που συμπληρωθήκαν φέτος
πρόσφεραν   στην  ανθρωπότητα  70  χρόνια  δολοφονικής  δράσης,  γεμάτη  με
στρατιωτικές επεμβάσεις και πολέμους στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο
Ιράκ,  στη Λιβύη,  στη Συρία,  σε χώρες της Αφρικής,  υποδαύλιση εθνικισμών,
έχθρας και προβλημάτων, οργάνωση διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων.

Ο ρόλος και ο χαρακτήρας του ήταν και παραμένει ένας διεθνής κατασταλτικός
μηχανισμός προστασίας κι επιβολής των μονοπωλιακών συμφερόντων, τόσο στο
εσωτερικό των κρατών – μελών της Συμμαχίας όσο και διεθνώς, ενάντια πάντα
στους λαούς. Άλλωστε πηγή και βασική αιτία των πολέμων είναι το κυνήγι του
καπιταλιστικού  κέρδους,  το  ποιος  θα  πάρει  το  μεγαλύτερο  κομμάτι  από  τη
μοιρασιά  της  λείας,  που  έχει  να  κάνει  με  τον  έλεγχο  των  αγορών  και  των
πλουτοπαραγωγικών  πηγών,  τους  υδρογονάνθρακες  και  τους  δρόμους
μεταφοράς τους.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Στις μέρες μας προωθείται η ακόμη στενότερη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την ΕΕ. 



Είναι βαριές οι ευθύνες των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της
σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την ολοένα και μεγαλύτερα πρόσδεση της
χώρας  στα  ΝΑΤΟϊκά  σχέδια,  στο  όνομα  της  λεγόμενης  «γεωστρατηγικής
αναβάθμισης».  Καθόλου  τυχαία,  άλλωστε,  ο  ίδιος  ο  πρέσβης  των  ΗΠΑ  Πάϊατ
χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως «γεωπολιτικό μεντεσέ», εκφράζοντας και με αυτόν τον
τρόπο το μέγεθος της εμπλοκής της στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Είναι  πρόκληση  για  το  λαό  η  θέση  της  κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ  που  θέλει  να
αυτοπροσδιορίζεται ως “ προοδευτική” και των άλλων αστικών κομμάτων ότι οι ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.
Οι δυνάμεις αυτές ήταν και είναι παράγοντες αστάθειας και πολέμων, κι αυτό το έχουν
ζήσει στο πετσί τους οι λαοί. Τη «σταθερότητα» του ΝΑΤΟ άλλωστε την δοκιμάζουμε
καθημερινά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στις παραβιάσεις της Τουρκίας, στις γκρίζες
ζώνες, στην πορεία του Κυπριακού, στις σχέσεις με την Αλβανία που και απο εκεί έχουμε
προκλήσεις.

Οι εξελίξεις που υπάρχουν με την επικίνδυνη πολιτική του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ
κατά των λαών, τους μεγάλους κινδύνους που προκαλεί η όξυνση των ανταγωνισμών με
τη Ρωσία και την Κίνα, με την εμπλοκή δεκάδων κρατών και τονίζουν την αναγκαιότητα
να δυναμώσει η πάλη του λαού μας και η κοινή δράση με τους λαούς της περιοχής.

Να κλείσουν τώρα  οι βάσεις του θανάτου!

Καμιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Να επιστρέψουν όλοι οι ένστολοι από αποστολές στο εξωτερικό.

Αποδέσμευση της χώρας μας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Ο πόλεμος για  τα κέρδη είναι  υπόθεση του ΝΑΤΟ,  της  ΕΕ,  της  κυβέρνησης και  των
αστικών κομμάτων για λογαριασμό του κεφαλαίου.

Η ειρήνη για τους λαούς είναι δική μας υπόθεση και για αυτήν θα παλέψουμε!

Σας ευχαριστώ.


