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Η επίσκεψη Ομπάμα πραγματοποιείται εν μέσω της ολομέτωπης επίθεσης από τη
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενάντια στους εργαζόμενους και την συνεχιζόμενη
αφαίρεση των κατακτήσεων μας. Παράλληλα βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας στην
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα που εκτυλίσσεται στην περιοχή της ανατολικής
μεσογείου, με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και πρόσφυγες.
Η επίσκεψη γίνεται με στόχο την επιβολή των συμφερόντων των πολυεθνικών των
ΗΠΑ και την ενεργότερη συμμετοχή της χώρας μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς
των ιμπεριαλιστών στην ευρύτερη περιοχή, από τη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη έως τη
Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική, με επίκεντρο τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών
πηγών, αγορών και διαδρόμων στρατηγικής σημασίας. Παράλληλα αμφισβητούνται τα
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας από την αστική τάξη της Τουρκίας και
εξελίσσονται τα σχέδια για την ουσιαστική διχοτόμηση της Κύπρου.
Η θέση, που ουσιαστικά λέει ότι όλα τα παραπάνω δικαιολογούνται, αν υπάρξει ως
αντάλλαγμα μια αμερικανική παρέμβαση στο ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους, που
θα ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της οικονομίας, είναι θέση απαράδεκτη και
επικίνδυνη. Κανένα όφελος δεν πρόκειται να προκύψει από την επίσκεψη του
απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ για το λαό μας, παρά μόνο μια ευρύτερη εμπλοκή
στα νατοϊκά σχέδια και παραπέρα όξυνση της αντιλαϊκής πολιτικής.
Η επιλογή της ημερομηνίας της επίσκεψης, παραμονή της ηρωικής εξέγερσης του
Πολυτεχνείου ενάντια στην αμερικανοκίνητη χούντα, και τα μέτρα περιστολής και
απαγόρευσης των λαϊκών κινητοποιήσεων αποτελούν πρόκληση της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι ξεκάθαρη προσπάθεια να νομιμοποιηθούν οι πολιτικές των
ΗΠΑ και να «αμβλυνθούν» οι ευθύνες τους στην ιστορική μνήμη και συλλογική
συνείδηση του Ελληνικού λαού, να αποκρύψουν το πόσο ακριβά έχει πληρώσει ο λαός
την εμπλοκή της χώρας μας στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα. ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ.
Καταγγέλλουμε την επίσκεψη πρόκληση του προέδρου των ΗΠΑ και τα
απαράδεκτα μέτρα απαγορεύσεων της λαϊκής διαμαρτυρίας
Καταδικάζουμε τον εγκληματικό ρόλο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Καμία εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις και τα στρατηγεία.
Να επιστρέψουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από αποστολές του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ.
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες.
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