
Γιατί είμαστε εδώ σήμερα;

Από που να αρχίσεις και που να τελειώσεις; 

Από την «ανάπτυξη» που έρχεται στην πόλη μας; Από την 
αναβάθμιση της γεωστρατηγικά; Από την ενεργειακή 
αναβάθμισή μας (αγωγοί, LNG μπροστά στην ομορφότερη 
παραλία μας); Από τη θωράκιση της άμυνας μας; Μόνιμη 
δύναμη αμερικανικών στρατευμάτων εγκαθίσταται στην 
Αλεξανδρούπολη (αλήθεια ποιος τους κάλεσε;). 

Οι μόνιμες εγκαταστάσεις τους στο στρατόπεδο Γιαννούλη. 
Το στρατόπεδο Γιαννούλη επιλέχθηκε λόγω της εγγύτητας με
το πεδίο βολής «Αετός» (πάνω από την παραλιακή και 
συνάμα τουριστική! Νέα Χηλή), αλλά και την δυνατότητα να 
έχει εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι και το αεροδρόμιο. Στο 
λιμάνι που πουλήθηκε και που για να «επενδύσουν» οι 
αγοραστές απαιτήθηκε η σύνδεση του, με τον τυφλού άκρου 
μέχρι σήμερα, περιφερειακό δρόμο, με το λιμάνι. Με 
διαδικασίες fast track και με δύο αερογέφυρες 
κατασκευάζεται, πρακτικά κλειστή οδός, σύνδεσης του 
λιμανιού με τον περιφερειακό και άρα με το στρατόπεδο 
Γιαννούλη και παραπέρα με το πεδίο βολής. 

Γιατί λοιπόν φωνάζουμε και αντιδρούμε; 

Όλος ο σχεδιασμός και όλες οι υποδομές έχουν σαν στόχο 
την εξυπηρέτηση των Αμερικάνικων δυνάμεων. 

Να θυμηθούμε το παρκάκι στο στρατόπεδο Γιαννούλη και το 
κίνημα «πάρκο να γίνει», ε μάλλον δεν θα γίνει. Θα 
«ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι». 

Αυτοί οι ξένοι φαντάροι, δεν εγγυόνται την ασφάλεια μας. Ας
θυμηθούμε την Κύπρο, τις γκρίζες ζώνες του Αιγαίου, τους 
πνιγμένους του Αιγαίου που οι πόλεμοι συμφερόντων αυτών 
που μας προστατεύουν προκαλούν… Αντίθετα, ο Ρωσικός 
καπιταλιστικός πόλος απειλεί, «…θα χτυπήσουμε όπου 
υπάρχουν βάσεις». 



Γιατί δεν αισθάνομαι άραγε, ασφαλής; Αλλά ας μην 
τερατολογούμε. Ψύχραιμα ας το δούμε. Ήσυχα ας 
κοιμηθούμε, την ανάπτυξη να ονειρευτούμε και ότι τα 
προβλήματα λύνονται να σκεφτούμε. Ίσως αύριο οι 
Αμερικάνοι να καλύψουν τα κενά στο Νοσοκομείο μας. 

Στο Νοσοκομείο που δίνει άνιση μάχη με 

Αναστολή αδειών επ’ αόριστο (εξουθένωση λέγεται;) 

Υποστελέχωση (μιλάμε για ανάγκες προ κορονοϊού, 
σημερινές και διαρκείς σε αυτό το εκμεταλευτικό σύστημα) 
με τουλάχιστον 130 κενές οργανικές Νοσηλευτικές θέσεις, 
όπως το ίδιο το Υπουργείο έχει καταγράψει

Αναστολές εργασίας, αυτή τη στιγμή 10 γιατροί και πάνω 
από 60 άλλων ειδικοτήτων εργαζόμενοι

Μείωση 70% των τακτικών χειρουργείων, ελαστικές σχέσεις 
εργασίας και ανεπαρκείς προϋπολογισμούς, … 

Ούτε ο ύπνος, ούτε τα όνειρα, ούτε απλά οι σκέψεις λύνουν 
τα προβλήματα. Φυσικά ούτε οι Αμερικάνοι. Όπου πήγαν 
δημιούργησαν προβλήματα, έσπειραν ναρκωτικά, 
προκάλεσαν ματοκυλίσματα. 

Τη λύση μπορούμε να τη δώσουμε εμείς, ο λαός. Εμείς που 
μαζευτήκαμε εδώ, σήμερα και άλλοι που θέλουμε και 
μπορούμε να συσπειρώσουμε στον αγώνα μας για να φύγουν 
οι βάσεις από την Ελλάδα, για να είμαστε εμείς, ο λαός, 
αφέντης στον τόπο μας. 

Γιατί εδώ δεν είναι και ούτε θα αφήσουμε να γίνει «…φαιό 
νταμάρι και πεδίο βολής φτηνό».         



 Η λεγόμενη ανάπτυξη τους δεν περιλαμβάνει την εμπορική 
και τουριστική δραστηριότητα του λιμανιού της 
Αλεξανδρούπολης. Πιθανολογούμε αύξηση της ζήτησης 
στέγης και άρα έσοδα από ενοίκια (σήμερα μία τριμελής 
οικογένεια χρειάζεται 600 με 700 €, για να μην μιλήσουμε για
τη φοιτητική στέγη και τις ανύπαρκτες φοιτητικές εστίες). 
Να μην ξεχνάμε τα μπιφτέκια, τις μπριζόλες, τα ποτά που 
έχουν ανάγκη οι εν λόγω δυνάμεις. Καλώς ήρθες λοιπόν, 
δολάριο. Δολάριο βουτηγμένο στα αίματα και στις 
ναρκωτικές ουσίες που το συνοδεύουν. Δολάριο που 
αντιστοιχεί στις χάντρες και στα μπιχλιμπίδια για τους 
Ινδιάνους.  


