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ΝΑ ΣΑΜΑΣΗΕΙ ΣΩΡΑ Ο ΠΟΛΕΜΟ ΣΗ ΤΡΙΑ 
Καταδικάηουμε τθν επίκεςθ ςτθ υρία από τισ ΘΠΑ, τθ Μ. Βρετανία και τθ Γαλλία. Για 

ακόμα μια φορά, με διάφορα προςχιματα, το ΝΑΣΟ και θ ΕΕ ματϊνουν τουσ λαοφσ τθσ περιοχισ, 

καταςτρζφουν και διαμελίηουν κράτθ. Εμείσ οι εργαηόμενοι ςτον κλάδο τθσ ενζργειασ γνωρίηουμε 

καλά ότι πραγματικόσ ςτόχοσ του πολζμου είναι ο ζλεγχοσ τθσ περιοχισ και θ κυριαρχία ςτα 

πετρζλαια, το φυςικό αζριο και τουσ ενεργειακοφσ δρόμουσ τθσ περιοχισ. Αιτία του πολζμου 

είναι τα κζρδη των μονοπωλίων.   

Οι δρόμοι τησ ενζργειασ είναι βαμμζνοι με αίμα  

 Μαηί με τισ μεγάλεσ δυνάμεισ θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ – ΑΝΕΛ ςυμμετζχει όλο και πιο βακιά 

ςε αυτοφσ τουσ ςχεδιαςμοφσ, επιδιϊκοντασ να εξυπθρετιςει τθν κερδοφορία των 

επιχειρθματικϊν ομίλων τθσ χϊρασ. Αυτζσ οι ενζργειεσ όχι μόνο δεν κωρακίηουν τθν Ελλάδα, 

αλλά αντίκετα τθν μπλζκουν περιςςότερο ςτουσ ανταγωνιςμοφσ, με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ για 

τουσ εργαηόμενουσ. 

 Να ςημάνει ξεςηκωμόσ! Να δυναμώςει ο αγώνασ ενάντια ςτον ιμπεριαλιςτικό 

πόλεμο, να κλείςουν όλεσ οι βάςεισ του ΝΑΣΟ. Να μην μετατραπεί η Ελλάδα ςε απζραντο 

Νατοϊκό ςτρατόπεδο. Καμία ςυμμετοχή Ελλήνων ςτρατιωτών ςε αποςτολζσ εκτόσ ςυνόρων. 

Αποδζςμευςη τησ χώρασ μασ απ' τα ςφαγεία του ΝΑΣΟ και τησ ΕΕ. Απομονϊςτε τθ φαςιςτικι 

ιδεολογία και τουσ ναηιςτζσ τθσ Χρυςισ Αυγισ, που ςπζρνουν το ρατςιςμό και τθ μιςαλλοδοξία. 

Καμία ςυμμετοχή τησ Ελλάδασ ςτον πόλεμο 

Καλοφμε τουσ εργαηόμενουσ να είναι ςε επαγρφπνθςθ και ετοιμότθτα απζναντι ςτισ 

εξελίξεισ, αφοφ αυτζσ μπορεί να οδθγιςουν ςε περαιτζρω όξυνςθ, χωρίσ να αποκλείεται και θ 

γενίκευςθ του πολζμου. ’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ χρειάηεται όςο ποτζ θ ςυςπείρωςθ ςτο ςωματείο 

και θ ετοιμότθτα για όλα τα ενδεχόμενα. Δεν πρζπει να πλθρϊςει ο λαόσ με το αίμα του τα 

ςυμφζροντα των μονοπωλίων. Οι εκκλιςεισ για δικεν εκνικι ενότθτα, ςτοχεφουν ςτο να μασ 

βάλουν ςτο χζρι για τα δικά τουσ ςυμφζροντα. Γι’ αυτό και θ εργατικι τάξθ πρζπει να είναι ζτοιμθ 

να υπεραςπιςτεί τθν πατρίδα και τθν εδαφικι τθσ ακεραιότθτα, χωρίσ να δείχνει καμιά 

εμπιςτοςφνθ ςτθν αςτικι τάξθ και τθν κυβζρνθςι τθσ. 

Όλοι οι εργάτεσ ενωμζνοι 

Οι εργαηόμενοι δεν ζχουν να χωρίςουν τίποτα. Δίπλα-δίπλα δουλεφουμε Ζλλθνεσ και ξζνοι 

εργάτεσ. Κοινόσ εχκρόσ μασ είναι τα αφεντικά που μασ εκμεταλλεφονται. Να μθν επιτρζψουμε να 

χφςουμε το αίμα μασ για να βγουν κερδιςμζνοι πάλι μια χοφφτα πλουτοκράτεσ. 
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