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Στις αρχές Οκτώβρη θα υπογραφεί η νέα συμφωνία για τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα,
η οποία δεν θα είναι διάρκειας ενός έτους αλλά αορίστου χρόνου. Ταυτόχρονα, η
κυβέρνηση της ΝΔ νομιμοποιεί και τυπικά την αμερικανική παρουσία σε Αλεξανδρούπολη,
Λάρισα, Στεφανοβίκειο, κτίζοντας πάνω στην πολύ καλή συνεργασία που είχε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ με τις ΗΠΑ.

Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ θα υπογραφεί στις
αρχές Οκτώβρη στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του υπουργού

Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Τις ίδιες μέρες θα προχωρήσει και ο «στρατηγικός
διάλογος» μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, διαδικασία που είχε ξεκινήσει το
Νοέμβριο του 2018 στις ΗΠΑ, με ιδιαίτερη ζέση του ΣΥΡΙΖΑ και συμμετοχή του Γ.
Κατρούγκαλου (τότε ΥΠΕΞ). Όλα αυτά δεν θα μείνουν αναπάντητα από το κίνημα.
Ήδη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΝΑΡ και η ν.Κ.Α. καλούν το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 12.00
στα Προπύλαια σε κινητοποίηση σε συντονισμό με άλλες δυνάμεις της μαχόμενης
Αριστεράς (μετά και από σύσκεψη οργανώσεων και συλλογικοτήτων του κινήματος που
πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες), ενώ και το ΚΚΕ έχει καλέσει σε συγκεντρώσεις,
με την ΕΕΔΥΕ και σωματεία που επηρεάζει να κινούνται σχετικά. Αντίστοιχη κινητοποίηση
έχει καλεστεί και στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα 5 Οκτωβρίου, στις 12.00 στο
Άγαλμα Βενιζέλου. Οι Μαζικές μαχητικές αντιπολεμικές και αντιιμπεριαλιστικές
διαδηλώσεις θα είναι η καλύτερη απάντηση στα νέα επικίνδυνα σχέδια. Αποκαλυπτική ήταν
πρόσφατη συνέντευξη του υπουργού Άμυνας Μ. Παναγιωτόπουλου. Αφού σημειώνει πως η
στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ «έχει εξελιχθεί κατά τη θητεία προηγουμένων
κυβερνήσεων», αλλά «σήμερα μπορεί να απογειωθεί», τονίζει: «Το βασικό ποιοτικό
χαρακτηριστικό είναι ότι οι ΗΠΑ επενδύουν σε υποδομές των Ε.Δ. Η διαχείρισή τους και η
αναβάθμισή τους να καθίστανται όχι μόνο εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, αλλά και των ΗΠΑ.
Επομένως, η ειδοποιός διαφορά είναι ότι όποιος απειλήσει το συμφέρον της Ελλάδας,
ταυτόχρονα θίγει και το συμφέρον των ΗΠΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται»! Δηλαδή πλήρης
ταύτιση των «εθνικών συμφερόντων» της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Γιατί δεν παραχωρούν
ολόκληρη τη χώρα, για να «είμαστε πιο ασφαλείς»;
Το αστικό σχέδιο που υλοποιείται εδώ και χρόνια από κυβερνήσεις με συμμετοχή ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ,
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και λοιπών αστικών δυνάμεων είναι να επιτευχθεί η γεωπολιτική και
οικονομική αναβάθμιση του κεφαλαίου (μετά το μεγάλο πλήγμα της κρίσης 2008 και
μετά) με όχημα την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή
της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς τα ελληνικά συμφέροντα θα γίνουν και
συμφέροντα της ΕΕ και των ΗΠΑ. Ακριβώς σε αυτό το σημείο βρίσκεται η ουσία της νέας
κατάστασης. Η ελληνική αστική τάξη επιχειρεί έναν ματωμένο γάμο με τις ΗΠΑ
κυρίως, αλλά και τις ηγετικές δυνάμεις της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία), βάζοντάς τες
συνεταίρους στα ενεργειακά προγράμματα (έτσι κι αλλιώς η μερίδα του λέοντος πάει στις
πολυεθνικές) και παρέχοντας τη χώρα ως επιθετική βάση εξόρμησης στο νέο γύρο
οξυμένων αντιπαραθέσεων στην ευρύτερη περιοχή, από τα σύνορα με τη Ρωσία, την
Τουρκία (την αστάθεια της οποίας αξιοποιεί για να πλασαριστεί ως πιστός στρατιώτης της
Δύσης), την Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική. Γι αυτό προωθεί και τον άξονα πολέμου με
Ισραήλ, Κύπρο, Αίγυπτο, αντιδραστικά αραβικά κράτη, υπό την εποπτεία των ΗΠΑ. Η όλη
κατάσταση γίνεται εκρηκτικά πιο επικίνδυνη από παλιότερα. Όλα αυτά τροποποιούν
και ενισχύουν το χαρακτήρα του σημερινού αντιπολεμικού κινήματος. Αντί για το παλιό
σχήμα των ιμπεριαλιστών που καταπιέζουν και αδικούν τη χώρα μας (λανθασμένο κατά τη
γνώμη μας και τότε), έχουμε σήμερα επιθετικά καπιταλιστικά-ιμπεριαλιστικά κράτη
που συμμαχούν με την εγχώρια αδίστακτη αστική τάξη. Ο αγώνας ή θα είναι
εναντίον συνολικά του αστικού πολεμοκάπηλου και επιθετικού στρατοπέδου ή θα
είναι φάρσα.
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