
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας σας καλεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, 
την Παρασκευή 28 Απρίλη στις 7 μ.μ., στα γραφεία του Σωματείου, 
Αριστοτέλους 11-15, 5ος όροφος, με θέμα:  

«Εργατική Πρωτομαγιά 2017. Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για έναν 
κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά». 

Συνάδελφοι, 

Η εργατική Πρωτομαγιά διδάσκει και σήμερα. Τα συμπεράσματα από το Μάη του 1886 στο Σικάγο 
αλλά και από άλλες κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης διεθνώς είναι κρυστάλλινα. Αφεντικά και 
εργάτες είναι σε διαρκή πάλη μεταξύ τους. Δεν μπορεί να υπάρξει ταξική ειρήνη ανάμεσα σε 
εκμεταλλευτή και εκμεταλλευόμενο! Η μεταξύ τους αναμέτρηση πολλές φορές στην ιστορία πήρε 
διαστάσεις πολεμικής ταξικής αναμέτρησης, όπου έπεσαν οι μάσκες και οι αστοί προχώρησαν σε 
ανοιχτή καταστολή των κινητοποιήσεων των εργατών με χρήση των δυνάμεων της αστυνομίας και 
του στρατού, δολοφονώντας και φυλακίζοντας τους πιο πρωτοπόρους εργάτες. Και όταν η επίθεση 
που κάνουν στα δικαιώματα των εργατών δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την κερδοφορία τους, οι 
κεφαλαιοκράτες δεν το έχουν σε τίποτα να αιματοκυλίσουν λαούς ολόκληρους, να 
χρησιμοποιήσουν τον πόλεμο για να υπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. 

Στο Ιράκ, στη Συρία, στην Ουκρανία, στη Β. Αφρική, σε χώρες που είχαν την «ατυχία» να 
διαθέτουν κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου ή να βρίσκονται στους δρόμους μεταφοράς 
τους, ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Στις μέρες μας οι ανταγωνισμοί 
στο ευρύτερο πεδίο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου έχουν οξυνθεί. Με τις στρατιωτικές δυνάμεις 
που έχουν συγκεντρωθεί πλέον μυρίζει μπαρούτι και στη γειτονιά μας. 

Το Αιγαίο και τα Βαλκάνια είναι μερικές από τις πολλές περιοχές οι οποίες αποτελούν πιθανές εστίες 
για ένα «θερμό» επεισόδιο. Την ίδια στιγμή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας την 
πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, επιδιώκει και μάλιστα διαφημίζει την παραπέρα 
εμπλοκή της χώρας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, με το κάλεσμα του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, τα 
συνεχή ταξίδια των υπουργών στις ΗΠΑ, τις προτάσεις για αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης της «στρατιωτικής συνεργασίας» με τις ΗΠΑ. 

Η πραγματικότητα είναι ότι αυτός ο στόχος για τη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της Ελλάδας, την 
ανάδειξή της σε «ενεργειακό κόμβο» και διαμετακομιστικό κέντρο, αποτελεί πάγια στρατηγική 
επιλογή του κεφαλαίου και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. 
Αντίθετα, όλη αυτή η προσπάθεια φέρνει τον ελληνικό λαό πιο κοντά σε κινδύνους λόγω της 
βαθύτερης εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. 



Η αντιπαράθεση μεταξύ των αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι αντιπαράθεση 
για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, για τα συμφέροντα των πλουσίων. Η Τούρκικη 
πλουτοκρατία διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο στην τεράστια ενεργειακή «πίτα» της περιοχής. Αυτή η 
αντιπαράθεση εκφράζεται σε αυτήν τη φάση με την κλιμάκωση των προκλήσεων από την πλευρά 
της Τουρκίας, με τις επιδιώξεις της τουρκικής αστικής τάξης για συνεκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, αλλά και την αντίθεση των συμφερόντων της με τις επικείμενες 
γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ τον Ιούλη. Συνολικά με τις αντιθέσεις μεγάλων μονοπωλιακών 
ομίλων στην περιοχή. 

Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Αντίθετα, τους 
ενώνουν τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες ανάγκες.  

Το ίδιο ισχύει για όλους τους λαούς στα Βαλκάνια, όπου οι αστικές τάξεις υποδαυλίζουν μίση, 
αλυτρωτισμούς και χύνουν εθνικιστικό δηλητήριο, εκμεταλλευόμενοι θρησκευτικές και φυλετικές 
διαφορές.  

Γι’ αυτό πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι λαοί της περιοχής να απομονώσουμε αυτούς που 
σπέρνουν το μίσος και τη μισαλλοδοξία. Να υψώσουμε μπλόκο στους ναζιστές εγκληματίες 
δολοφόνους της ΧΑ, οι οποίοι έχουν μίσος για τον ελληνικό λαό, για κάθε λαό που υποφέρει, ενώ 
δε χάνουν ευκαιρία να δείχνουν πόσο αφοσιωμένοι είναι στα μεγάλα αφεντικά και στους 
ιμπεριαλιστές.  

Δεν πρέπει ούτε στιγμή να ξεχνάμε ότι οι καπιταλιστές, αφότου έχουν ξεζουμίσει την εργατική 
τάξη, μειώνοντας μισθούς και καταστρατηγώντας εργατικά δικαιώματα, για να εξασφαλίσουν την 
κερδοφορία τους, έρχονται με τον πόλεμο να γκρεμίσουν ότι άφησε όρθιο η ειρήνη τους. Βάζουν 
τους εργαζόμενους να σκοτώνονται. Δεν πάνε στον πόλεμο οι ίδιοι, ούτε στέλνουν τα παιδιά τους. 
Στο όνομα της εθνικής ενότητας, της εξωτερικής απειλής, στέλνουν την εργατική τάξη και τα 
παιδιά της να σκοτωθούν, να γίνουν κρέας για τα κανόνια, να θυσιαστούν για τα κέρδη τους.  

Έχουμε πείρα, για να τους αντιμετωπίσουμε, να μην μπει η εργατική τάξη κάτω από τις σημαίες 
των αφεντικών, να μη θυσιαστεί για τα συμφέροντά τους.  

Αντίθετα, η εργατική τάξη, ο λαός, μέσα από τα σωματεία και την πάλη του, μπορεί και πρέπει να 
βάλει τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις. Διεκδικούμε άμεσα: 

• Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους και τις επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών σε 
βάρος άλλων λαών της περιοχής. Κανένας Έλληνας στρατιώτης έξω από τα σύνορα. 

• Να κλείσουν τώρα οι βάσεις του θανάτου. Να φύγει αμέσως το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Να μη 
δοθεί καμία διευκόλυνση, κανένα λιμάνι, κανένα αεροδρόμιο ως ορμητήριο για επιθέσεις σε άλλες 
χώρες. Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών. 

• Καμιά αλλαγή συνόρων. Να μην επιτρέψουμε οι λαοί να χύσουν το αίμα τους για τα 
συμφέροντα της πλουτοκρατίας. 

• Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες, στα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων 
και της εκμετάλλευσης. 

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ συμμετέχουμε μαζικά στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις της 1ης Μάη, με το ΠΑΜΕ! 
Στην Αθήνα, στις 10 π.μ. στο Σύνταγμα! 


