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Ανακοίνωση ΝΑΡ και νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Στις 17 Απρίλη αντιπολεμικές διαδηλώσεις
Ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, τους αστικούς ανταγωνισμούς και τα
ιμπεριαλιστικά σχέδια
Η κυβέρνηση της ΝΔ, με οδηγό τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης για
ενίσχυση του ρόλου της στην περιοχή, υλοποιεί ένα συνολικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα
επικίνδυνης, πολεμικής προετοιμασίας. Ακόμα και εν μέσω πανδημίας, που είναι
αδήριτη η ανάγκη για καθολική δημόσια δωρεάν υγεία, για ανοιχτά σχολεία και
πανεπιστήμια, για ενίσχυση των φτωχών και των ανέργων, η κυβέρνηση προκρίνει το ξόδεμα
δισεκατομμυρίων για να ενισχύσει το στρατό. Έτσι,
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Ξοδεύει περίπου 10 δις. ευρώ για την αγορά πανάκριβου πολεμικού εξοπλισμού! Rafale,
αναβάθμιση F-16, φρεγάτες, την ώρα που στα νοσοκομεία υπάρχουν δεκάδες συνάνθρωποι
μας διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ.
Προχωρά σε αύξηση της στρατιωτικής θητείας κατά τρεις μήνες για τους φαντάρους του
στρατού ξηράς. Χτυπάει σημαντικά τα δικαιώματα των νέων, που μέσα σε συνθήκες κρίσης
και πανδημίας πρέπει να επωμιστούν ένα επιπλέον οικονομικό κόστος, μαζί με την
κοινωνική και ψυχολογική επιβάρυνση για τρεις έξτρα μήνες θητείας. Ενώ οι νέοι ζητάνε
μόρφωση, εργασία με δικαιώματα, ελεύθερους δημόσιους χώρους, η κυβέρνηση αυξάνει
τον εγκλεισμό στα στρατόπεδα θέλοντας να τους φιμώσει, να τους πειθαρχήσει, αλλά και
να τους εκμεταλλευτεί για να βγάζουν τη “λάντζα” των στρατοπέδων. Γι’ αυτό
προετοιμάζει και την υποχρεωτική στράτευση στα 18!
Ενισχύει την στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και προσδένεται στενά στους
επικίνδυνους αμερικανονατοϊκούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η Ελλάδα είναι η 2η
χώρα σε ποσοστό ΑΕΠ που ξοδεύεται για την “άμυνα”. Η βάση της Σούδας ενισχύεται,
Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκειο, Λάρισα και όπου αλλού χρειαστεί μετατρέπονται σε
χώρους εξόρμησης των ΗΠΑ, τη στιγμή που με άρθρο στο Foreign Affairs, επαναφέρεται
από την πίσω πόρτα η συζήτηση για επιστροφή πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα!
Ενισχύει τους επικίνδυνους επιθετικούς άξονες στην ευρύτερη περιοχή, όπως με την Γαλλία,
το Ισραήλ, την Αίγυπτο, αραβικά υπερ-αντιδραστικά καθεστώτα (Σαουδική Αραβία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Στέλνει ελληνικές δυνάμεις σε επικίνδυνες και επιθετικές
αποστολές από τον Αραβικό κόλπο μέχρι την Αφρική, επενδύοντας στην σφυρηλάτηση
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συμμαχιών μέσω πολεμικών επιχειρήσεων!
Προσλαμβάνει χιλιάδες επαγγελματίες οπλίτες, την ώρα που λείπουν δραματικά
υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι πρόνοιας κλπ.
Μετατρέπει τους φαντάρους σε κυνηγούς μεταναστών και προσφύγων, συνεχίζοντας να
εμπλέκει τον στρατό στην “προστασία” των συνόρων της Ευρώπης-φρούριο.

Όλες οι παραπάνω πλευρές σχηματίζουν μια πολιτική που τροφοδοτεί την όξυνση των
ανταγωνισμών στην περιοχή και δη του ελληνοτουρκικού, προκειμένου με
επιθετικούς όρους να καθοριστεί ποιός θα έχει το πάνω χέρι στο μοίρασμα των ενεργειακών
κοιτασμάτων, των θαλάσσιων εμπορικών και ενεργειακών ροών και γενικότερα. Στόχος
είναι να πάρει το ελληνικό κεφάλαιο όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την «πίτα»,
όπως αντίστοιχα διεκδικεί και η τουρκική αστική τάξη, σε έναν ανταγωνισμό που είναι
αντιδραστικός και άδικος και από τις δύο μεριές. Δημιουργεί έτσι μεγάλους κινδύνους
εμπλοκής της χώρας στους επιθετικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ. Οι
μόνοι που βγαίνουν κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση είναι οι ντόπιες και ξένες
επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις, οι έμποροι όπλων, οι ιμπεριαλιστές «διαμεσολαβητές», οι
φασίστες και οι ρατσιστές. Μεγάλοι χαμένοι όμως θα είναι οι λαοί, αφού αυτοί θα
πληρώσουν για να στηρίζεται αυτή η πανάκριβη κούρσα εξοπλισμών, αυτοί θα υποστούν τον
συνεχή πολεμικό κίνδυνο και την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που θα επιφέρει η
όποια εκμετάλλευση κοιτασμάτων.
Το κίνημα λοιπόν χρειάζεται να μπει ξανά σε «θέσεις μάχης»! Στις 17/4 πρέπει να
εμφανιστεί πανελλαδικά ένα μαζικό αντιπολεμικό ρεύμα, που θα εκφράσει την
αμφισβήτηση του κόσμου της εργασίας και της νέας γενιάς στα πολεμικά σχέδια
αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων που υπηρετούν πιστά το κεφάλαιο. Γιατί τελικά
ποιός χρειάζεται σήμερα τον πόλεμο και τι έχουμε εμείς να κερδίσουμε από αυτόν; Οι
εργαζόμενοι άνθρωποι σε Ελλάδα, Τουρκία και όλο τον κόσμο, δεν οραματίζονται σκηνές
πολέμου, δεν επιθυμούν να χυθεί αίμα για τα πετρέλαια, ίσα ίσα που θέλουν και
καταλαβαίνουν ότι μπορούν να ζουν ειρηνικά! Έτσι, το αίτημα για μπλοκάρισμα της
πολεμικής μηχανής, το αίτημα για διεθνιστική αλληλεγγύη και κοινούς αγώνες των λαών,
όπως μας δίδαξαν οι φοιτητές σε Ελλάδα-Τουρκία, το αίτημα για ειρήνη στην περιοχή και
σταμάτημα της καταστροφής του περιβάλλοντος για τα κέρδη της TOTAL, της Exxon Mobil
και των ΕΛΠΕ, έρχονται να εκφράσουν τα συμφέροντα της πλατιάς κοινωνικής πλειονότητας,
της εργατικής τάξης και της νεολαίας.
Δεν είναι τυχαίο που ιστορικά οι πόλεμοι γέννησαν επαναστατικά γεγονότα από τους
λαούς, που ένιωθαν ότι δεν θέλουν να ζουν σε μια κοινωνία που γεννά πόλεμο,
εκμετάλλευση, εθνικισμό-φασισμό!
Για να νικήσει η ζωή, για να ζήσουμε ελεύθεροι ο αγώνας ενάντια στον πόλεμο και για την
ανατροπή της αστικής πολιτικής και κυριαρχίας στην Ελλάδα και σε όλη την περιοχή μας
χρειάζεται και να σημαδευτεί από τον αγώνα για μια κοινωνία παγκόσμιας ειρήνης, την
κομμουνιστική κοινωνία!
Σήμερα παλεύουμε:
– Για μείωση της θητείας, για δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα στους φαντάρους.
Να μην περάσει η αύξηση της στρατιωτικής θητείας, καμία σκέψη για στράτευση στα 18!

Θέλουμε να σπουδάσουμε, να εργαστούμε και να είμαστε δημιουργικοί, να έχουμε ελεύθερο
χρόνο για να ψυχαγωγούμαστε, όχι να κλειστούμε στα στρατόπεδα!
– Κονδύλια για τις κοινωνικές ανάγκες, όχι για θανατηφόρους εξοπλισμούς και
μισθοφόρους!
– Έξω η Ελλάδα από ΝΑΤΟ-ΕΕ! Έξω οι βάσεις του θανάτου! Καμία συμμετοχή στα
ιμπεριαλιστικά σχέδια που αιματοκυλούν λαούς!
- Ειρήνη και κοινός διεθνιστικός αγώνας των λαών της Ελλάδας και της Τουρκίας!
Αντιπαλεύουμε τον αστικό ανταγωνισμό για τις ΑΟΖ και τους υδρογονάνθρακες. Οι λαοί δεν
έχουν τίποτα να χωρίσουν, μαζί να επιβάλλουν τις ανάγκες τους!
Στις 17 Απρίλη συμμετέχουμε πανελλαδικά στην αντιπολεμική, αντιμιλιταριστική,
αντιιμπεριαλιστική ημέρα δράσης!
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