
البناء و اإلنشاءاتنقابات قطاع بیان صادر عن 

عمال یونانیون و مھاجرون متحدون معاً في الصراع ضد اإلستغالل و الحرب و اللجوء

الزمالء الیونانیون و المھاجرون العاملون في قطاع البناء و اإلنشاءات 

األسیادمصالح فیھا بالدنا في منطقة خطرة، تتصادم حیث تتواجد .في جوارناغیوم الحرب  تلبدكل یوم إننا نشھد

ھمھذا ھو طریق.البضائع و ما إلى ذلكطرق نقلوھاالطاقة وخطوط أنابیبواردم حولالمحلیین واألجانب 

لحدود واألسواق لالدموي االقتساموإعادة  مشعوبھستغالل عبر تعمیق ا:ھماقتصادو لتعافيللخروج من األزمة، 

!كل ما بقي واقفاً خالل سلمھمحربھم تدمر إن .لشعوب أخرىاستغاللھم في تزامن مع

بین المزاحمة اآلن تتنامى ، عبر استغاللنااألرباح خالل مرحلة النمو مع انتزاعھم یعتصرونناكانوافي حین و 

الدول، حیثبین مختلفكما و ان، الیونمالكي السفن و كبار المقاولین ضمن ومصرفیین والصناعیین مختلف ال

فھم حول كیفیة سحق الطبقة العاملة، أنھم متوافقون وعلى الرغم من .صعوبات في التعافيھماقتصادیواجھ

سیخرج و حول ماھیة من منھم سیخسر و من األسواق، اقتسامحولمریریتصارعون فیما بینھم على نحو 

وقعھم في ممن حسن ما اعتقدوا بأنھا ستإذا یقترفوھاجریمة لن من لیس ھناك .األزمة منعلى نحو أكبر اً عززم

).یوغوسالفیاكمثال(في ذلك عدة مرات حیث شاركت الیونان المزاحمة

فھي .كل سابقاتھاكما و علىالحالیة، حزبي سیریزا و الیونانیین المستقلین حكومة تقع على مسؤولیة كبیرة ھناك 

فاعلیة لكي تطالب أكثر  اتسعى لجعلھ بل، مخططاتا في ھذه المشاركة بالدنال تمتنع فحسب عن التشكیك في 

ً بحصتھا في و تسلح منظمة حلف شمال األطلسي، تكالیفمن أجل ملیارات یورو 4تنفق سنویا و .ھي أیضا

في كل مرة تمطر و مستشفیات، و ال توجد مدارس حیث ، یةالتقاعدالمعاشاترواتب وال تسحق ذاتھالوقت 

.أثینامدینة نصفیغرق 

األعضاء، ھدولحدود بین وجود عترف بیو ال، ینمصالح االمبریالیشعوب من أجل یذبح الالذي الناتو إن حلف 

الحقوق حولانتھاكات الحدود والنزاعات إیقاف على و ال .ق االستقرار واألمن في المنطقةتحقییس بقادر علىل

ھذه  مسببا ماھھما الحرب والبؤس الذي یزرع، ما دامالالجئینیمكنھ إیقاف تدفقاتتركیا والمع السیادیة 

!الظواھر

للقتال ضعنا األسیادسیمن مختلف البلدان، كعمال موقع البناء  في عمل معانفي الوقت الذي وفي حالة الحرب،و 

بمعزل ذات المشاكل، عمالإن لل.افرق بینھللشعوب ما یلیس .لكي یحكم ھؤالء عن جدیدمرة أخرىفیما بیننا 

الذي یسرق منا عرقنا في فترة ذاك، ھو ذاتھ والعدووجات احاللھم ذات، ھمدینأو ھمعرقأو تھمجنسیعن 

".الحرب"الذي یرید دمنا في فترة ھو و" مالسل"

لحساب أولئك الذین قتال في المصلحة أیة كل بلد، في  الشعبیة الفقیرة في بالدنا، وشرائحواللعماللیس ل

، ینبغي على السلمو كما في وقت .التجاركبار السفن و مالكي المصرفیین والصناعیین ولحساب ، أي یستغلونھم

، فعليالھمخصمذھانھم أوفي حاجاتھم الشعبیة المعاصرة معركتھم مركز في  واضعیأنالحربالعمال في وقت 

حیث بإمكان ھذا النضال .االستغالليضد النظام كما و ضد الحرب،  كافحنإننا .ذلك الذي یقتلنا كل یومو ھو 

یستحق كل إن ھذا النضال.مكننا من تلبیة احتیاجاتناإجماالً، و یوالحروب یة یومال تنامن معانا ناتخلیصحصراً 

!العالم مستغليو ھو الذي یرھبھ كل تضحیة 

 :بیطالبان من خالل النقابات و اللجان الكفاحیة شعب بالدنا، والطبقة العاملة إن 

ال . ضد الشعوب األخرى في المنطقةالموجھة لیونان في الحروب والتدخالت اإلمبریالیة لمشاركة ألي ال • 

.بالدهحدودجندي یوناني خارج لتواجد أي 



الموانئ (في البالد تحتیة بنیة لمنح أیة ال . منطقة بحر إیجھالبالد فوراو لیغادر الناتو .إغالق قواعد الموت•

.بوقتلة الشعلاألرض وال المیاه لمنح ال . أخرىبلدانكقاعدة لشن ھجمات على )والمطارات، الخ

.بلوتوقراطیةالمن أجل مصالح ائھادمسفك على الشعوب أال تسمح ب.لحدودلتغییر  ألي ال• 

.ستغاللاالواإلمبریالیة لتضامن مع الالجئین والمھاجرین وضحایا الحروب ل •

عبر  الصراع الطبقي، ونحن و أوالدنا ھو عبر أفضل، دون استغالل، على نحو  حیاتناالسبیل الوحید لإن 

.سلطة االحتكاراتإسقاط عبر  والسیاسیینھموظفیمع رأس المال و شاملةالمواجھة ال

!الثروة التي ننتجھاأسیاد حیاتنا وفلنغدو أسیاد 

مایو، حول موضوع موقف /التظاھرة بمناسبة أول أیارندعو الزمالء العمال للمشاركة في 

العمال خالل الحرب

بعد الظھر7:00أبریل في الساعة /نیسان27الخمیس 

في قاعة نقاب عمال أثینا

في الطابق الثاني،في ساحة كانیغوس1الواقعة في شارع فیرانزیرو، رقم 

اتحاد عمال البناء في الیونان

نقابة عمال بناء أثینا

نقابة كھربائیي مقاطعة أتیكي

نقابة عمال الخشب في مقاطعة أتیكي

اللجنة النضالیة للفنیین العاملین بأجر 
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