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Ζ πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Κεζνγείνπ θαη ηεο Κέζεο Αλαηνιήο βξίζθεηαη ζην κάηη ηνπ 

θπθιώλα ζθνδξώλ ελδντκπεξηαιηζηηθώλ αληαγσληζκώλ. Οη ηκπεξηαιηζηέο καηώλνπλ γηα κηα αθόκε θνξά 
ηνπο ιανύο ηεο πεξηνρήο. Θαηαζηξέθνπλ θαη δηακειίδνπλ θξάηε, αμηνπνηώληαο θαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία 
θαη πξνζρήκαηα. Οη πξαγκαηηθέο αηηίεο όκσο πίζσ από ηηο επεκβάζεηο είλαη ν έιεγρνο ησλ 
πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ, ησλ ελεξγεηαθώλ δξόκσλ, ησλ ζθαηξώλ επηξξνήο.  

Ο ηκπεξηαιηζηηθόο πόιεκνο ζηε πξία ζπλερίδεηαη εδώ θαη επηά ρξόληα, θνζηίδνληαο εθαηνληάδεο 
ρηιηάδεο λεθξνύο, εθαηνκκύξηα πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. ην καησκέλν ζώκα ηεο πξίαο 
δηαζηαπξώλνληαη ηα αληαγσληζηηθά ζρέδηα κνλνπσιηαθώλ νκίισλ ΖΠΑ-ΛΑΣΟ, ΔΔ, Ρσζίαο, Θίλαο θαη 
πεξηθεξεηαθώλ δπλάκεσλ όπσο ε Σνπξθία θαη ην Ηξάλ. Ζ όμπλζε ησλ αληαγσληζκώλ, ζε ζπλδπαζκό κε 
ηελ ηεξάζηηα ζπγθέληξσζε αληηκαρόκελσλ πνιεκηθώλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, καο θέξλεη ζηα πξόζπξα 
ελόο γεληθεπκέλνπ ηκπεξηαιηζηηθνύ πνιέκνπ. ε απηό ην πιαίζην άιισζηε νμύλεηαη θαη ε επηζεηηθόηεηα 
ηεο ηνπξθηθήο αζηηθήο ηάμεο, ε ακθηζβήηεζε ζπλόξσλ θαη θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ. 

Δπηβεβαηώλεηαη γηα κηα αθόκε θνξά όηη ν ηκπεξηαιηζηηθόο πόιεκνο απνηειεί ηε δηέμνδν γηα ην 
θεθάιαην, όηαλ ην ζάπην ζύζηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ θέξδνπο δελ κπνξεί λα ιύζεη κε 
δηαθνξεηηθό ηξόπν - δειαδή κε εκπνξηθνύο «πνιέκνπο» θαη αληηιατθά κέηξα - ηα ηεξάζηηα αδηέμνδά ηνπ. 
Απνηειεί ηε ζπλέρηζε ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο πνπ βπζίδεη ηνπο ιανύο ζηε θηώρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. 

Σεξάζηηεο επζύλεο έρεη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ, πνπ κηιά γηα ηελ Διιάδα σο "ππιώλα 
ζηαζεξόηεηαο θαη αζθάιεηαο", θαιιηεξγώληαο ηνλ εθεζπραζκό, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ βπζίδεη ηε ρώξα θαη 
ην ιαό πην βαζηά ζηνπο πνιεκηθνύο ζρεδηαζκνύο ΖΠΑ θαη ΛΑΣΟ γηα ινγαξηαζκό ηνπ ειιεληθνύ 
θεθαιαίνπ, πνπ δηεθδηθεί ζπκκεηνρή ζηε κνηξαζηά ηεο ιείαο θαη ησλ αγνξώλ. Γη’ απηό παίδεη ξόιν 
ζεκαηνθόξνπ ηνπ ΛΑΣΟ ζηελ πεξηνρή παξαρσξώληαο ππνδνκέο θαη έκςπρν πιηθό ζηηο απνζηνιέο ησλ 
ΖΠΑ θαη ΛΑΣΟ. Γη’ απηό έρεη κεηαηξέςεη ηε ρώξα ζε ΛΑΣΟηθό νξκεηήξην πξνρσξώληαο ζηελ αλαβάζκηζε 
θαη επέθηαζε ησλ ακεξηθαλνΛΑΣΟηθώλ βάζεσλ ζηελ Διιάδα, κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε 
όπνπ ζρεδηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε λαηντθήο βάζεο ειηθνπηέξσλ. Γη’ απηό δελ δίζηαζε λα ρηππήζεη κε 
ιύζζα ην θνηηεηηθό θαη καζεηηθό θίλεκα πνπ δηαδήισλε ελάληηα ζην λέν ηκπεξηαιηζηηθό έγθιεκα. Γη’ απηό 
ζπλεξγάδεηαη ζηξαηησηηθά κε θξάηε - δνινθόλνπο, όπσο ην Ηζξαήι πνπ ιίγεο κέξεο πξηλ δνινθόλεζε 
δεθάδεο άνπινπο Παιαηζηηλίνπο, αθόκα θαη παηδηά θαη γπλαίθεο, πνπ δηαδήισλαλ ελάληηα ζηελ 
απαξάδεθηε απόθαζε ηνπ καθειάξε Σξακπ λα κεηαθέξεη ηελ ακεξηθάληθε πξεζβεία ζηελ Ηεξνπζαιήκ.  

 
Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην λέν ηκπεξηαιηζηηθό έγθιεκα είλαη θίλδπλνο γηα ην ιαό κε 

απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο. Οη εξγαδόκελνη ηεο Διιάδαο ηώξα πξέπεη καδηθά λα νξζώζνπλ ην αλάζηεκα 
ηνπο ελάληηα ζην ΛΑΣΟ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ δνινθνλνύλ ιανύο, αιιάδνπλ ηα ζύλνξα, 
νδεγνύλ νιόθιεξεο ρώξεο θαη πεξηνρέο ζην ράνο θαη ηελ θαηαζηξνθή γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηα 
ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ.Θαλέλαο δελ κπνξεί λα κέλεη αδηάθνξνο. Ο λένο 
ηκπεξηαιηζηηθόο πόιεκνο ζα θέξεη θαη λέα δεηλά ζηνπο ιανύο μεξηδσκό θαη λέα πξνζθπγηά. 

 ΖΗΣΑΛΕ: 
 

 Θακηά ζπκκεηνρή ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο πνιέκνπο θαη επεκβάζεηο. 
 Θακηά αιιαγή ησλ ζπλόξσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ ηα θαζνξίδνπλ. 
 Έμσ ην ΛΑΣΟ από ην Αηγαίν, ηε Κεζόγεην θαη ηα Βαιθάληα. 

 Λα θιείζνπλ νη βάζεηο ηνπ ΛΑΣΟ. Λα γπξίζνπλ ηώξα πίζσ ειιεληθά πινία, αεξνπιάλα, 
ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο εθηόο ζπλόξσλ. 

 Απαηηνύκε από ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα εθαξκόζεη ηελ απόθαζε ηεο Βνπιήο, ηνπ Γεθέκβξε 
2015, θαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ παιαηζηηληαθνύ θξάηνπο. 

 Λα αλαηξαπνύλ νη απνθάζεηο ΔΔ θαη θπβέξλεζεο πνπ εγθισβίδνπλ πξόζθπγεο ζηελ Διιάδα. Να 
διαμοπθωθούν ανοικηέρ δομέρ ανθπώπινηρ, αξιοππεπούρ και αζθαλούρ πποζωπινήρ θιλοξενίαρ. 

Λα θαηαδηθαζηεί θάζε ξαηζηζηηθή θαζηζηηθή θσλή, πνπ από ηε κηα "βαξάεη πξνζνρή" ζην ΛΑΣΟ, 
ηηο ΖΠΑ θαη ηνπο ππόινηπνπο ηκπεξηαιηζηέο θαη από ηελ άιιε επηηίζεηαη ζηνπο μεξηδσκέλνπο θαη 
βαζαληζκέλνπο.  
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