
Αζήλα, 12 Ινύλε 2017 

Αλαθνίλσζε 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

Σν σκαηείν καο ζπκκεηέρεη ζηελ παλειιαδηθή θηλεηνπνίεζε πνπ δηνξγαλώλεη 

ην ΠΑΜΔ, ζην Ναηντθό ζηξαηεγείν ηεο Θεζζαινλίθεο ην Σάββαην 24 Ινύλε, 1κκ 

ζηελ πι. Αξηζηνηέινπο.  

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα νη δηεζλείο εμειίμεηο είλαη θαηαηγηζηηθέο. Ζ πξόζθαηε αλαηαξαρή 

ζηε Κέζε Αλαηνιή, νη αλαηαξαρέο ζηα Βαιθάληα, ε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ ζηε πξία, νη 

ζπγθξνύζεηο ζηελ Οπθξαλία αιιά θαη ζηε Β. Αθξηθή, είλαη κεξηθέο πεξηπηώζεηο όπνπ 

εθδειώλνληαη ηζρπξνί ηκπεξηαιηζηηθνί αληαγσληζκνί κεγάισλ δπλάκεσλ, όπσο νη ΖΠΑ, νη ρώξεο 

ηεο ΔΔ θαη ε Ρσζία. 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, κε αθνξκή ην 8ν εηήζην ζπλέδξην ηνπ Λαηντθνύ Θέληξνπ 

Δθπαίδεπζεο Λαπηηθήο Απνηξνπήο (ΘΔΛΑΠ), πξόζθεξε ππνδνκέο, κέζα θαη αλζξώπηλν 

δπλακηθό, ζε απνζηνιέο ηεο πκκαρίαο, δειώλνληαο πξόζπκε λα κπιερηεί ζε νπνηαδήπνηε 

βξνκνδνπιεηά ηνπ ΛΑΣΟ, εθθξάδνληαο ηηο επηζπκίεο ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία 

θαξαδνθεί λα αξπάμεη κεγαιύηεξε ιεία από ηελ αλαηαξαρή ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Λ. 

Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ. Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ παίδεη κε ηε θσηηά, εκπιέθεη πην βαζηά 

ηνλ ειιεληθό ιαό ζηηο ελδντκπεξηαιηζηηθέο αληηζέζεηο. 

πλάδειθνη, πιένλ είλαη μεθάζαξν ην ηη δνπιεηά έρεη ε Λαηντθή αξκάδα ζην Αηγαίν, δελ 

εγθαηαζηάζεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο. Ο ξόινο ηνπ ΛΑΣΟ επηβεβαηώλεηαη 

θαη από ηα ζρέδηα θαη ηηο ζπδεηήζεηο γηα επηρεηξεζηαθή αλαβάζκηζε ηεο βάζεο ηεο νύδαο. ηελ 

Διιάδα πινπνηνύληαη νη ακεξηθάληθνη ζρεδηαζκνί γύξσ από ηελ ελέξγεηα. Θαηαζθεπάδεηαη ν 

ΣΑΠ, αλαβαζκίδεηαη ν ηεξκαηηθόο ζηαζκόο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Ρεβπζνύζαο γηα 

λα δέρεηαη θαη ακεξηθάληθν αέξην από ζρηζηόιηζν, κεγάινη θνινζζνί εκπιέθνληαη ζηελ έξεπλα 

πδξνγνλαλζξάθσλ. Τα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη ηε δηθή ηνπο θεξδνθνξία 

δηαθπιάζζεη θαη εμππεξεηεί ην ΝΑΤΟ. 

Σν ίδην ην ΛΑΣΟ θαίλεηαη πην θαζαξά ζήκεξα, όηη δελ είλαη έλαο αξξαγήο νξγαληζκόο, 

δελ είλαη παξάγνληαο ζηαζεξόηεηαο. Οη ζπκκαρίεο κέζα ζην ΛΑΣΟ είλαη πξνζσξηλέο, 

κπνξεί λα αιιάμνπλ απόηνκα θαη κε βίαην ηξόπν. εκάδηα είλαη ε ζηάζε ηεο Γεξκαλίαο κε ηελ 

απόζπξζε ησλ δπλάκεώλ ηεο από ηε Λαηντθή βάζε ηνπ Ηληζηξιίθ ζηελ Σνπξθία. Αθόκα, νη 

δειώζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Γηνύλθεξ, δείρλνπλ όηη ε ΔΔ ζέιεη λα 

αλαβαζκίζεη ηε ζηξαηησηηθή ηεο δύλακε, επηζεκαίλνληαο όηη: «Ζ πξνζηαζία ηεο Δπξώπεο δελ 

κπνξεί πιένλ λα αλαηίζεηαη ζε ηξίηνπο», ελλνώληαο ην ΛΑΣΟ. 



Οη εξγαδόκελνη δελ πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ θνβηζκέλνη απηέο ηηο εμειίμεηο αιιά λα 

παξεκβαίλνπλ κε ηε δξάζε ηνπο. Σν ιατθό θίλεκα κπνξεί λα βάιεη ηε δηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηηο 

εμειίμεηο, κε ηνλ αγώλα ηνπ θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ! Γηεθδηθνύκε: 

 Κακηά ζπκκεηνρή ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο ζρεδηαζκνύο θαη πνιέκνπο. Κακία 

εκπινθή ζηα ζθαγεία ηνπ ΝΑΤΟ θαη ηεο ΔΔ.  Άκεζε απεκπινθή ησλ ειιεληθώλ 

Δλόπισλ Γπλάκεσλ από όιεο ηηο επηρεηξήζεηο, έμσ από ηα ζύλνξα. 

 Να θιείζνπλ όιεο νη μέλεο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Έμσ ην ΝΑΤΟ από ην 

Αηγαίν θαη ηα Βαιθάληα. 

 Κακηά ζπκκεηνρή ζε ζηξαηησηηθνπνιηηηθή ζπκκαρία ησλ θαπηηαιηζηώλ. 

Παιεύνπκε ελάληηα ζηελ αιιαγή ζπλόξσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ ηα θαηνρπξώλνπλ. 

Δλάληηα ζηελ πεξηζηνιή ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη άιισλ ειεπζεξηώλ. 

Ιέκε όρη ζηηο πνιεκηθέο δαπάλεο ησλ Λαηντθώλ ζρεδηαζκώλ. Γηεθδηθνύκε δαπάλεο γηα 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο εξγαηηθήο, ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

Αγσληδόκαζηε ελάληηα ζηνλ εζληθηζκό, ην ξαηζηζκό, ην ζσβηληζκό. Δθθξάδνπκε 

έκπξαθηα ηελ αιιειεγγύε καο ζηνπο πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, ζε όινπο ηνπο ιανύο. 

Σειηθά, ζε έλαλ ηόπν πινύζην ζε ιηγλίηε, πδξνγνλάλζξαθεο θαη κεηαιιεύκαηα, έλαλ 

ηόπν πνπ είλαη ελεξγεηαθό ζηαπξνδξόκη όπσο ε Διιάδα, πνπ ζα κπνξνύζε λα θαιύπηεη ηηο 

ιατθέο αλάγθεο, ην 20% ησλ λνηθνθπξηώλ βξίζθεηαη ζε ελεξγεηαθή θηώρεηα, θξπώλεη ην 

ρεηκώλα, ζθάεη ην θαινθαίξη. Θόζκνο πεζαίλεη από ηα καγθάιηα. Όινο απηόο ν πινύηνο 

εμππεξεηεί ηελ θεξδνθνξία κνλνπσιηαθώλ νκίισλ. Λα κελ πείζεη θαλέλαλ ε ξεηνξεία πεξί 

«αμηνπνίεζεο ηνπ εζληθνύ πινύηνπ». Σνλ εζληθό πινύην ζα ηνλ θαξπσζνύλ κηα ρνύθηα 

θαπηηαιηζηέο.  

Αθόκα, ζην κνίξαζκα ηεο ιείαο, κπνξεί λα καο βάινπλ λα ζθαρηνύκε γηα ην δηθό ηνπο 

ζπκθέξνλ. Οη εξγαδόκελνη δελ πξέπεη λα καηώζνπκε γηα ηα θέξδε ηνπο. Λα κε γίλνπκε 

θξέαο ζηα θαλόληα ηνπο. Τςώλνπκε ηε ζεκαία ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

Δλσλόκαζηε κε ηελ εξγαηηθή ηάμε ησλ γύξσ ρσξώλ γηα κηα δσή ρσξίο εθκεηάιιεπζε, 

αθεληηθά, πνιέκνπο θαη μεξηδσκό! Οη εξγάηεο κπνξνύλ, αλ ην πηζηέςνπλ, λα γίλνπλ νη θπξίαξρνη 

ζηνλ πινύην πνπ παξάγνπλ. Έηζη ζα ηθαλνπνηεζνύλ νη ζύγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο! 

 

Καινύκε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, ην Σάββαην 24 Ινύλε, ζην 

κεγάιν ζπιιαιεηήξην ηνπ ΠΑΜΔ, ζην Ναηντθό ζηξαηεγείν ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Να κελ ιείςεη θαλείο! 

 

Οη ζπλάδειθνη πνπ επηζπκνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

ηειεθσληθά ζην 210 5249317 – 697 2812085 ή λα ζηείινπλ e-mail ζην 

kladenergia@gmail.com 


