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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ 

 ΟΛΟΙ - ΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 

 ΕΝΑΝΤΙΑ: 
 

- ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 

- ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΗΠΑ – ΔΝΤ – ΕΕ - ΝΑΤΟ 

 

Η επίσκεψη Ομπάμα, είναι πρόκληση για το λαό, τη νεολαία μας και 

την ιστορία των αγώνων του λαϊκού κινήματος. Γίνεται τις μέρες 

αγωνιστικής τιμής και μνήμης της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, που 

σφραγίστηκε από το «Έξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ» γραμμένο στις πύλες 

του Πολυτεχνείου, που βάφτηκαν με το αίμα των εξεγερμένων. 

Ο Ομπάμα έρχεται σαν ατζέντης των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, 

αυτών που υπηρέτησαν οι πρώην και θα υπηρετούν και οι μελλοντικοί 

κυβερνώντες των ΗΠΑ. Δεν έρχεται «να βοηθήσει για το χρέος της 

χώρας», αλλά για να προωθήσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της στους 

ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, τους ανταγωνισμούς και τους 

πολέμους στην περιοχή.  

Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., προκλητικά ασεβής απέναντι 

στα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ενάντια στην 

αμερικανοκίνητη χούντα, επιδιώκει, να ξεχάσουμε το «φονιάδες των λαών 

Αμερικάνοι» και να αποδεχτούμε ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ είναι δήθεν 

φίλοι και σύμμαχοι στην υπεράσπιση της ειρήνης. Να κλείσουμε τα μάτια 

μπροστά στην ευθύνη τους για πολέμους, επεμβάσεις, στήριξη 

πραξικοπημάτων, αιματοβαμμένων δικτατοριών, καταπάτηση των 

δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Η 

κυβέρνηση εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ προσφέροντας 

στρατιωτικές δυνάμεις, βάσεις, νέο έδαφος για τις πολεμικές επιχειρήσεις 

που πολλαπλασιάζουν τα θύματα των πολέμων και τους ξεριζωμένους. 

Υλοποιεί τις αντιπροσφυγικές πολιτικές των ιμπεριαλιστών, αναγνωρίζει 

την Τουρκία σαν «ασφαλή τρίτη χώρα» και εφαρμόζει την κατάπτυστη 

συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας για τους πρόσφυγες.  

mailto:adedy@adedy.gr
mailto:adedy1@adedy.gr


 2 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος στα 

συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 

2016 και στην πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία. 

Διεκδικούμε: 

Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στις στρατιωτικές επεμβάσεις του 

ΝΑΤΟ.  

Έξω οι βάσεις. Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ από τη 

χώρα μας. 

Κατοχύρωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσφύγων 

Κατάργηση των ρατσιστικών συμφωνιών για τους πρόσφυγες. 

Αγωνιζόμαστε ενάντια στον πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό, τον φασισμό 

και την ξενοφοβία. 

 Υπερασπιζόμαστε την ειρηνική συμβίωση των λαών και τη λαϊκή 

κυριαρχία ενάντια στις επιτροπείες και τις επεμβάσεις.   

Παλεύουμε για την ικανοποίηση των εργατικών, λαϊκών και 

νεολαιίστικων αναγκών ενάντια στα  συμφέροντα των πολυεθνικών και 

του κεφαλαίου.  

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


