
Γ ϊ Λ . Λ ϋ Λ ^ ΓΝΪΙν'ΓΓ

ΠαρέϋΒαίτη του Ευρωβουλευτή τον ΚΚΕ. Γιώργου Τούσοα, βΐ&τικά υε την

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πειρατεία, στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου» στο
Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Τούσσας, κατήγγειλε την αξιοποίηση της πειρατείας
και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα από ΐ ΐς ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, Ρ,Ε-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, για την
προώθηση των γεωστρατηγικών τους σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Στην παρέμβαση του, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ επεσήμανε τα εξής:

«Το φαινόμενο της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, έχει πάρα μεγάλες διαστάσεις με
θύματα χιλιάδες ναυτεργάτες. Ποιοτικό στοιχείο είναι η αναβάθμιση της δράσης του πειρατικού
κυκλώματος, αφού ο "ΐόχος σήμερα δεν περιορίζεται στη ληστεία τίον ναυτεργατών,, στην απόσπαση
τροφίμων ή διαφόρων άλλων ειδών του πλοίου αλλά στην αιχμαλωσία πλοίων και πληρωμάτων, στην
πώληση του φορτίου, στην απόσπαση λύτρων εκατομμυρίων κι>ρώ.

Η συγκέντρωση στο Κέρας της Αφρικής, και στη γενικότερη περιοχή ισχυρών πολεμικών ναυτικών
δυνάμεων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ με τη δύναμη "ΕϋΝΑΥΡΟΚ ΑΤΛί,ΑΝΤΑ," αλλά και άλλων
κρατών Κίνας. Ρωσίας, Ινδίας κ.ά. δεν έχει σχέση με την αντιμετώπιση της πειρατείας. Στα πλαίσια των
γενικότερων γεωστρατηγικών τους στοχεύσεων χρησιμοποιείται η πειρατεία για την εδραίωση των
θέσεων, την προώθηση σχεδιασμών για τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας σημείων στην περιοχή
όπως ο Κόλπος του Αντεν. η Αραβική Θάλασσα και ο Περσικός Κόλπος.

Οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, η επιθετικότητα των ΗΠΛ, του Ισραήλ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ κατά
του Ιράν και η προετοιμασία ενός νέου ιμπεριαλιστικού πολέμου βρίσκουν μια ετοιμοπόλεμη ναυτική
μηχανή στην περιοχή, που ενισχύεται και με το πρόσχημα της πειρατείας. Ήδη αναζητούνται πλοία και
πληρώματα που θα μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις του
ΝΑΤΟ στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Το θέμα περιπλέκεται παραπέρα με την απόφαση των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ περί
ένοπλων φρουρών επί των εμπορικών πλοίων.

Η ύπαρξη ένοπλων φρουρών και ο στρατιωτικός εξοπλισμός επί των εμπορικών πλοκών διαμορφώνουν
μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες σε βάρος της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα,

ΓΙ πειρατεία και τα άλλα καπιταλιστικά εγκλήματα αποδεικνύουν ότι το εκμεταλλευτικό σύστημα έχει
ξεπεράσει τα ιστορικά του όρια, βάζοντας μπροστά στους λαούς το καθήκον της ανατροπής του, για την
οικοδόμηση του σοσιαλισμού - κομμουνισμού.))
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