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ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ  

ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ 

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας καταγγέλλει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
για την ολοένα και πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ 
και των ιμπεριαλιστών, στο όνομα της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης της 
Ελλάδας, που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για το λαό. 

Ύστερα από την πρόσφατη ανανέωση της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για τη 
βάση της Σούδας, ύστερα από τις προτάσεις για επέκταση των νατοϊκών βάσεων ή 
κατασκευή νέας στην Κάρπαθο, τώρα η κυβέρνηση φαίνεται διατεθειμένη – 
σύμφωνα με καταγγελίες που δεν έχουν διαψευστεί – να επιτρέψει τη μεταφορά 
πυρηνικών όπλων από τη νατοϊκή βάση του Ιντσιρλίκ της Τουρκίας στη βάση του 
Άραξου. 

Δε φτάνει που η κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, δε 
φτάνει που συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, το φονιά των λαών, τώρα προχωράει ένα βήμα 
παραπέρα, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία του 
ελληνικού λαού.  

Όλα αυτά δεν είναι άσχετα με τις αντιθέσεις που έχουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι 
κάθε κράτους μεταξύ τους, με τους ανταγωνισμούς για τις πηγές και τους δρόμους 
μεταφοράς ενέργειας, για τις αγορές, για το μερίδιο της λείας. Την κερδοφορία των 
μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, των μεγαλοεργοδοτών έχει σαν στόχο η 
κυβέρνηση, θυσιάζοντας σε αυτό τη ζωή των εργατών. Αυτό αποδεικνύεται μέρα με 
τη μέρα, με τα αμέτρητα αντεργατικά μέτρα που ψηφίζει, με το τσάκισμα της ζωής 
των εργαζομένων, με τα δεκάδες «ατυχήματα» στους χώρους δουλειάς. Αυτή είναι η 
περίφημη «δίκαιη ανάπτυξή» τους. 

Δεν θα γίνουμε κρέας για τα κανόνια τους ούτε και δεχόμαστε να γίνει η 
χώρα μας αποθήκη πυρηνικών των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για να κερδίζουν τα αφεντικά. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση, ώστε να 
αποτρέψουμε τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε τέτοιους σχεδιασμούς. 
Απαιτούμε να μη δοθεί η βάση του Άραξου και καμιά άλλη βάση για την 
αποθήκευση πυρηνικών ή άλλων όπλων. Να κλείσουν τώρα όλες οι 
αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην Ελλάδα και να σταματήσει κάθε συμμετοχή σε 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και οργανισμούς.  
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