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70 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ
Απειλή που έρχεται από το παρόν και το μέλλον, όχι από το παρελθόν
Αντιπολεμική αντιΝΑΤΟϊκή αντικυβερνητική διαδήλωση το Σάββατο 6 Απρίλη
Στις 4 Απριλίου συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, αυτού του επιθετικού
πολεμικού ιμπεριαλιστικού συνασπισμού. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν πικρή πείρα από
το ρόλο του ΝΑΤΟ, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, μέχρι τη στήριξη στην
αμερικανοκίνητη χούντα 1967-73, και στη διαρκή παρουσία των αμερικανικών βάσεων και
την μετατροπή της Ελλάδας σε πολεμικό εφαλτήριο κατά λαών, όπως προ 20ετίας στη
Γιουγκοσλαβία, στην Μέση Ανατολή κλπ. Δεν είναι τυχαίο το σύνθημα των διαδηλώσεων
«ΝΑΤΟ σημαίνει, χούντες και πόλεμοι».
Η απειλή από το ΝΑΤΟ αναβαθμίζεται στην εποχή μας, με την όξυνση των
ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, την προσπάθεια των ΗΠΑ και των μελών της
Βορειοατλαντικής συμμαχίας να ενισχύσουν τις θέσεις τους δημιουργώντας μια
στρατιωτική τανάλια απέναντι στις ανταγωνιστικές καπιταλιστικές δυνάμεις της Ρωσίας,
της Κίνας και τους συμμάχους τους, η οποία αναπτύσσεται ειδικά στην ευρύτερη περιοχή
μας, στο τόξο από τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας, την Βαλτική και την Ουκρανία, μέχρι την
Μέση Ανατολή.
Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η ΝΑΤΟποίηση των Βαλκανίων, σε συνδυασμό με τον
προσεταιρισμό των χωρών της περιοχής στην ΕΕ, με σημαντικό βήμα σε αυτή την
κατεύθυνση τη Συμφωνία των Πρεσπών, που χαρακτηρίζεται από την επιβολή των επιλογών
ΗΠΑ και ΕΕ και των συμφερόντων του ελληνικού κεφαλαίου πάνω στο λαό της Βόρειας
Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, η ΝΑΤΟϊκή αρμάδα, μαζί με την Frontex και τις ελληνικές και
τουρκικές δυνάμεις, φυλούν την «Ευρώπη-φρούριο» προκαλώντας θανάτους προσφύγων.
Η ΝΑΤΟϊκή εισβολή στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, όπως έχει
δείξει και η ιστορία, καμία ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια δεν φέρνει, αλλά ενισχύει την
αντιδημοκρατική επιβολή, τους εξοπλισμούς, τους εθνικισμούς και την πολεμική απειλή.
Το ελληνικό κεφάλαιο, τα κόμματα και οι κυβερνήσεις του, με πρωτοπόρα την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν την Ελλάδα σε «καλό στρατιώτη» του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ στην περιοχή, αυξάνοντας τις στρατιωτικές εξυπηρετήσεις στις ΗΠΑ και τη
συμμετοχή στις πολεμικές αποστολές, προετοιμάζοντας νέους εξοπλισμούς. Μέσω αυτής
της λυκοσυμμαχίας φιλοδοξούν να αποσπάσουν μεγαλύτερο κομμάτι από την λεία των

υδρογονανθράκων της ΝΑ Μεσογείου και να κερδίσουν πόντους στον ανταγωνισμό τους με
την Τουρκία. Για το σκοπό αυτό στήνουν τον επιθετικό και επικίνδυνο άξονα
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και Αιγύπτου, με κηδεμόνα τις ΗΠΑ. Συνολικά πρόκειται για μια
πολύ επικίνδυνη επιλογή, καθώς στο βωμό των εξορύξεων υδρογονανθράκων, από τις οποίες
βασικά θα κερδίσουν οι πολυεθνικές και το μεγάλο κεφάλαιο, είναι έτοιμοι να θυσιάσουν την
ειρήνη, τα δικαιώματα των λαών, το περιβάλλον.
Για όλους αυτούς τους λόγους ο αγώνας σήμερα κατά του ΝΑΤΟ και των
ιμπεριαλιστικών σχεδίων είναι όχι μόνο επιτακτικά αναγκαίος αλλά και
αναπόσπαστα δεμένος με την πάλη κατά των επιδιώξεων του ελληνικού κεφαλαίου
και της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συναινούν ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και
όλα τα αστικά κόμματα. Ενάντια στα συμφέροντα των πολυεθνικών και τον αντιδραστικό
και άδικο και από τις δύο πλευρές ανταγωνισμό Ελλάδας και Τουρκίας. Απαιτείται σαφής
διαχωρισμός από την εξυπηρέτηση της πολιτικής ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά και από τον εθνικισμό
και την πατριδοκαπηλία.
Με βάση όλα αυτά το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η νΚΑ καλούν
όλες τις μαχόμενες δυνάμεις της Αριστεράς του εργατικού λαϊκού και
νεολαιίστικου κινήματος, το ευρύτερο αντιπολεμικό διεθνιστικό δυναμικό σε
μαζική κινητοποίηση το Σάββατο 6 Απριλίου, με συγκέντρωση στα Προπύλαια στις
1 μ.μ. και πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Ιδιαίτερη συμβολή προτείνουμε
να έχει σε αυτή την κινητοποίηση η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, επιδιώκοντας την κοινή πορεία όλων
των διαφορετικών ρευμάτων του αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού και
αντικαπιταλιστικού κινήματος που θα βρεθούν στο δρόμο.
●

●

●

●

Έξω από ΝΑΤΟ και ευρωστρατό, όχι στις νέες βάσεις, κλείσιμο όλων των βάσεων.
Ανεξαρτησία από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και τους σχεδιασμούς τους. Όχι στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή. Καμιά
συμμετοχή – καμιά εμπλοκή άμεση ή έμμεση της Ελλάδας. Επιστροφή όλων των Ελληνικών
στρατιωτικών αποστολών εκτός συνόρων.
Κάτω η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία συναινούν ΝΔ, ΚΙΝΑΛ για
μετατροπή της χώρας σε μια απέραντη βάση ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και ευρωστρατού, για οικοδόμηση
του επιθετικού άξονα με Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο, για εξοπλιστικές δαπάνες κλπ.
Όχι στον αντιδραστικό ανταγωνισμό των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας και
στην ιμπεριαλιστική επαναχάραξη των συνόρων. Καμιά ανοχή στην πατριδοκαπηλεία,
στον εθνικισμό, στη φιλοπόλεμη ρητορική. Καταδικάζουμε τους ανταγωνισμούς των
αστικών τάξεων για τις ΑΟΖ, τα πετρέλαια και τους αγωγούς. Όχι στις εξορύξεις για τα
κέρδη των πολυεθνικών.
Άμεση μείωση των στρατιωτικών δαπανών, όχι στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα.
Λεφτά για παιδεία , υγεία, κοινωνικές παροχές, δημόσια αγαθά, όχι για βόμβες και
εξοπλισμούς, κοινός αγώνας σε Ελλάδα και Τουρκία. Άμεση μείωση της στρατιωτικής
θητείας, κίνημα μαζικό μέσα κι έξω από το στρατό για τα δικαιώματα των φαντάρων.
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