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Καταδικάζουμε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που έχει σαν
αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες ξεσπιτωμένους, και
εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Είναι το αποτέλεσμα των ανταγωνιστών και αντιπαραθέσεων για τον έλεγχο
των πηγών και των δρόμων ενέργειας, των σφαιρών επιρροής ανάμεσα στο
ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και την ΡΩΣΙΑ
Τα γεράκια του πολέμου μύρισαν φρέσκο κρέας για τα κανόνια τους
Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που διεξάγεται στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ είναι ακόμα ένας
κρίκος , στην μακριά αλυσίδα πολέμων που δυνάμωσαν μετά το 1991
Ο πόλεμος αυτός δεν είναι ο πρώτος στην ΕΥΡΩΠΗ όπως ισχυρίζονται οι
ιμπεριαλιστές , έχουμε τον πόλεμο στην ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑ το 1990, πριν από 23
χρόνια όπου την βομβάρδιζαν για 78 μέρες και βέβαια δεν ξεχνάμε τον
πόλεμο στο ΙΡΑΚ, την ΣΥΡΙΑ, στην ΛΥΒΙΗ , στην ΑΦΡΙΚΗ και παλιότερα στην
Κύπρο όπου μέχρι σήμερα βρίσκεται υπό Τουρκική κατοχή το 40%
Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται τώρα και τότε είναι πανομοιότυπα
Η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο τόσο με την αποστολή
πολεμικού υλικού αλλά και των οικονομικών μέτρων , συμφωνεί σε όλες τις
αποφάσεις της λυκοσυμμαχίας
Ολόκληρη η χώρα μετατραπεί σε απέραντη αμερικανοΝΑΤΟική βάση με μια
τεράστια δύναμη πυρός των Η.Π.Α-ΝΑΤΟ να έχει μεταφερθεί στη χώρα,
ΑμερικανοΝΑΤΟικούς να προωθούνται στην πρώτη γραμμή του μετώπου με
τη Ρωσία μέσω της Ελλάδας και συνεκπαιδεύσεις-πρόβες πολέμου, όπως ο
«Ηνίοχος», να γίνονται η μία πίσω από την άλλη , με την αστική τάξη να
βλέπει τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ως ευκαιρία για την αναβάθμιση της
συμμετοχής της στο πλαίσιο σε βάρος των λαών
Διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις (Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ,ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ)έχουν
μπλέξει τη χώρα μας σε αυτές τις αντιπαραθέσεις . Δεν το κάνουν για την
ψυχή της μάνας τους. Η ελληνική αστική τάξη με τις κυβερνήσεις της είναι
ταγμένη με την πλευρά της ευρωατλαντικής συμμαχίας και έχει δώσει γη ,
αέρα και νερό στους μακελάρηδες. Δεν έχει αφήσει πρόβα πολέμου για
πρόβα πολέμου των Η.Π.Α-ΝΑΤΟ-Ε.Ε που να μην έχει πάρει μέρος. Ασκήσεις
τις ονομάζουν! Δεν έχει αφήσει ιμπεριαλιστική επέμβαση για ιμπεριαλιστική
επέμβαση που να μην έχει συνδράμει. Ειρηνευτικές αποστολές τις λένε !
Έχει πάρει μέρος με όλους τους τρόπους . Με στρατό , με ποία , με
αεροπλάνα εκτός συνόρων , ενταγμένα στον συνολικό σχεδιασμό της
Συμμαχίας , τάχα για τα συμφέροντα της χώρας
Στόχος αυτός άλλωστε αποτελεί «κοινό έδαφος» και με τα άλλα αστικά
κόμματα και πρώτα με τον ΣΥΡΙΖΑ, που παρουσιάζει όλα τα παραπάνω ως



«δεδομένες και αυτονόητες συμμαχικές υποχρεώσεις» που τίμησε και με το
παραπάνω και εκείνος ως κυβέρνηση
ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ της στάσης τους αυτής ήταν η προκλητική ομιλία του
ΖΕΛΕΝΣΚΙ και των φασιστών του τάγματος ΑΖΟΦ όπου το χειροκροτούσαν
όλοι οι βουλευτές της Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ,ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ. Βέβαια μετά έτρεξαν να το
καταδικάσουν





















Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η στάση του ΚΚΕ
Δεν έφτανε μόνο αυτό στην απεργία στις 6 ΑΠΡΙΛΗ χτύπησαν και συνέλαβαν
συνδικαλιστές που διαμαρτύρονταν για την μετατροπή του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης σε χώρο διακίνησης πολεμικών εφοδίων
Απαιτούμαι καμία συμμετοχή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ ή
αλλού με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε πρόσχημα
Δεν δεχόμαστε να πληρώσει ο λαός τον λογαριασμό του πολέμου
Διαλέγουμε το στρατόπεδο των λαών, κόντρα στα κυβερνητικά πολεμικά
διαγγέλματα που μιλούν για την ειρήνη για να δικαιολογήσουν τον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την κλιμακούμενη συμμετοχή και εμπλοκή της
Ελλάδας σε αυτόν.
Φέτος κλείνουν 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή. Πρίν από
αυτή το 1919 η χώρα μας συμμετείχε σε μια άλλη εκστρατεία στην
ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ενάντια στην νεαρή τότε σοβιετική εξουσία.
Τότε οι ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ της εποχής , δηλαδή οι αστικές κυβερνήσεις, έλεγαν
ότι αυτή η συμμετοχή θα αναβάθμιζε τη χώρα, θα προωθούσε τα εθνικά
δίκαια, θα εκπλήρωνε τις μεγάλες ιδέες της εποχής
Το αποτέλεσμα , 3 χρόνια μετά, το πλήρωσε ο λαός με καταστροφή , με
ξεριζωμό , με την προσφυγιά χιλιάδων Ελλήνων από τη Μικρά Ασία
Σήμερα στη χώρα μας αναπτύσσονται πολύπλευρες κινητοποιήσεις ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας. Πρωτοστατούν
νεολαία, εργατικά συνδικάτα, καλλιτέχνες.
Δεν είναι η πρώτη φορά , ανάλογες δράσεις είχαμε και την περίοδο της
επέμβασης του ΝΑΤΟ στην ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑ
Εμείς δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών διαλέγουμε το στρατόπεδο των
λαών
Να σταματήσει αμέσως η συμμετοχή και η εμπλοκή της χώρας μας στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ ή αλλού με οποιαδήποτε τρόπο και
πρόσχημα
Απαιτούμε να κλείσουν τώρα οι στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ και των
ΗΠΑ στη χώρα μας που αξιοποιούνται σαν ορμητήριο πολέμου.
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