Κάλεσμα στην αντιπολεμική, αντιΝΑΤΟΪΚΗ,
αντιιμπεριαλιστική, συγκέντρωση
στις 11 Ιούλη, στις 6.30 μ.μ. στα Προπύλαια
και πορεία προς την Βουλή και την Αμερικάνικη Πρεσβεία
ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ - ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ, ΜΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ
Στις 11-12 Ιουλίου πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που μεταξύ των
άλλων θεμάτων της είναι και η επέκτασή του στα Δυτικά Βαλκάνια.
Το ΝΑΤΟ είναι η ιμπεριαλιστική στρατιωτική συμμαχία, που παράγει πολέμους και ιμπεριαλιστικές
στρατιωτικές επεμβάσεις στην περιοχή μας και σε όλο τον κόσμο.
Το ΝΑΤΟ στήριξε και στηρίζει αντιδημοκρατικά καθεστώτα σε πολλές χώρες, όπως έκανε και στη
χώρα μας με την 7χρονη δικτατορία.
Το ΝΑΤΟ ενισχύει το ανεξέλεγκτο κυνήγι των εξοπλισμών, ακόμα και μεταξύ χωρών μελών του, όπως
μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, αναπαράγει συνεχώς κλίμα ανασφάλειας στις διεθνείς σχέσεις και στην ευρύτερη περιοχή μας, ευθύνεται για την κυπριακή τραγωδία.
Το ΝΑΤΟ είναι μια πολεμική μηχανή που διαλύει κράτη, καταδυναστεύει λαούς και αποσταθεροποιεί
την περιοχή μας.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ακολουθεί την πεπατημένη του ευρωατλαντισμού. Συνεχίζει τις
μνημονιακές πολιτικές που εξαθλιώνουν τα λαϊκά στρώματα, μετατρέπει την Ελλάδα σε
γεωστρατηγικό συμπλήρωμα του άξονα ΗΠΑ – Ισραήλ, παίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην Ευρωνατοϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων.

Η στρατιωτική συμμαχία της με την ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ, που σφαγιάζει τους Παλαιστίνιους, και με την στρατιωτική χούντα της Αιγύπτου, την εκθέτει στους λαούς της περιοχής και όλο τον
κόσμο.
Είμαστε αντίθετοι με τη συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ για τις εκκρεμούσες διαφορές ανάμεσα σε Ελλάδα και
FYROM, γιατί διευκολύνει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιοχή. Είναι μια επικίνδυνη προοπτική για τους λαούς των Βαλκανίων (θυμόμαστε ακόμα το αιματοκύλισμα της περιοχής στη δεκαετία του
90), μια προοπτική που αποσταθεροποιεί την περιοχή και την μετατρέπει σε μπαρουταποθήκη. Η δική
μας αντίθεση είναι στον αντίποδα με αυτήν της ακροδεξιάς και της Ν.Δ.
Η Νέα Δημοκρατία και οι άλλες μνημονιακές δυνάμεις πλειοδοτούν στην ταύτιση με ΗΠΑ/ΝΑΤΟ-ΕΕ.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να παλέψουμε ενάντια στη φτώχια, τη λιτότητα, το ρατσισμό,
να ενισχύσουμε την προσπάθεια για κοινούς αγώνες με τους λαούς των Βαλκανίων.
Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί ο αγώνας για την ειρήνη, εναντίον των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των αντιδραστικών εθνικισμών.
Αγωνιζόμαστε, για να αποτραπεί οποιαδήποτε εμπλοκή, άμεση ή έμμεση, της Ελλάδας στις φονικές,
ληστρικές εκστρατείες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην περιοχή.
Αγωνιζόμαστε για:
Ü Έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ.
Ü Την μη επέκταση του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια.
Ü Απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων από την Ελλάδα.
Ü Απεμπλοκή του ΝΑΤΟ από το προσφυγικό και τον έλεγχο του Αιγαίου.
Ü Απεγκλωβισμό της χώρας μας από τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών.
Ü Κανένας Έλληνας φαντάρος να μην βρίσκεται εκτός συνόρων.
Ü Απεμπλοκή της χώρας μας από τη στρατιωτική συμμαχία με Ισραήλ και Αίγυπτο.
Ü Ελλάδα ανεξάρτητη και ειρηνική με κυρίαρχο το λαό της.
Υποστηρίζουμε την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, φιλίας και συνεργασίας με όλα τα βαλκανικά
και γειτονικά κράτη και την επίλυση των όποιων εκκρεμών προβλημάτων στη βάση της ειρήνης και της
αποκήρυξης των εθνικισμών και αλυτρωτισμών, ενάντια σε όποια προσπάθεια ιμπεριαλιστικής επαναχάραξης των συνόρων.
Επιδιώκουμε τη σύναψη ενός βαλκανικού συμφώνου ειρήνης, συνεργασίας και συνανάπτυξης,
έξω από ιμπεριαλιστικές επιδιαιτησίες.

ΌΛΟΙ ΚΑΙ ΌΛΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΝΑΤΟΪΚΉ-ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΉ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΙΣ 11 ΙΟΎΛΗ, ΣΤΙΣ 6:30 ΣΤΑ ΠΡΟΠΎΛΑΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΊΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΉ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΆΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΊΑ

