Αλέξανδρος Σάρρος, Φαντάρος

Ως νέος στρατευμένος, χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση των σωματείων και
φορέων της περιοχής μας ενάντια στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην
Αλεξανδρούπολη. Μια παρουσία, την οποία οι στρατευμένοι βλέπουμε να γίνεται
όλο και πιο συχνή στις μονάδες μας σε όλη την Ελλάδα, με όλη τη χώρα να
μετατρέπεται σιγά-σιγά σε μια απέραντη ΝΑΤΟϊκή βάση.
Η παρουσία αυτή υποτίθεται ότι είναι αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα. Όμως
η Τουρκία θεωρείται σημαντικός «σύμμαχος» στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για τους
αμερικάνους, όπως λένε και οι ίδιοι. Δε θέλουν να τον χάσουν, γι’ αυτό και κάνουν
τα «στραβά» μάτια τόσα χρόνια σε όλες τις προκλητικές ενέργειές της. Ο μόνος
λόγος που έρχονται εδώ είναι οι ανταγωνισμοί που έχουν με τη Ρωσία και άλλες
δυνάμεις.
Γι’ αυτό και δεν ισχύει πως αυτή η «απόβαση» εξασφαλίζει την άμυνα της χώρας
μας. Το αντίθετο, με το να φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα και να εμπλέκεται
περισσότερο σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, η Ελλάδα μας μετατρέπεται σε στόχο
των ανταγωνιστών τους. Το έχουν κατά καιρούς δηλώσει ξεκάθαρα εκπρόσωποι
χωρών όπως η Ρωσία ή το Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνες.
Είναι μάλιστα προκλητικό η χώρα μας να πρωταγωνιστεί στις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες
δίνοντας δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, την ίδια ώρα που οι φαντάροι αμειβόμαστε
με 8 ευρώ το μήνα, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης και οι υποδομές σε αρκετά
στρατόπεδα είναι σε απαράδεκτη κατάσταση. Την ίδια ώρα που βλέπουμε τα σπίτια
των οικογενειών μας να καίγονται, να πλημμυρίζουν, να γκρεμίζονται απ’ τους
σεισμούς, να δίνονται άλλες προτεραιότητες αντί να γίνονται αντιπυρικά,
αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά και άλλα έργα για το λαό μας.
Γι’ αυτό και σήμερα είναι σημαντικό να δυναμώσει αυτός ο αγώνας από τους
συλλόγους, τα σωματεία και τους υπόλοιπους φορείς. Ώστε να απεμπλακεί η χώρα
μας από αυτούς τους σχεδιασμούς και τους κινδύνους που φέρνουν για το λαό μας
και τους υπόλοιπους λαούς της περιοχής. Απαιτώντας:
Να επιστρέψουν οι ελληνικές δυνάμεις από το εξωτερικό.
Καμία συμμετοχή στρατιωτών στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.
Άμεσα μέτρα για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα στρατόπεδα.
Λεφτά για Υγεία και Παιδεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία..

Καλή δύναμη σε όλους

