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ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ  

ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ 

 

Συνάδελφοι οικοδόμοι Έλληνες και μετανάστες, 

Φωνάζουμε ένα δυνατό «Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο». 

Η εμπόλεμη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί στην 

Ουκρανία, με την εισβολή της Ρωσίας δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Η όξυνση και 

αντιπαράθεση των ιμπεριαλιστικών κρατών και μηχανισμών των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ 

με τη Ρωσία για τον έλεγχο σημαντικών γεωστρατηγικών περιοχών είναι η σπίθα που 

έβαλε την φωτιά. Αυτοί ανταγωνίζονται – και με τα όπλα – για τα δικά τους 

συμφέροντα με μόνα θύματα τους λαούς. 

Οι ευθύνες βαραίνουν και την κυβέρνηση της ΝΔ όπως και τις προηγούμενες που 

όλες έχουν βάλει το χέρι τους και έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα τεράστιο 

αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο, ενώ στέλνουν και στρατιωτικό εξοπλισμό και 

προσωπικό σε αποστολές στο εξωτερικό δαπανώντας δισεκατομμύρια ευρώ από την 

φοροληστεία του λαού για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ κι όχι για την άμυνα της χώρας. 

Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε συμφέρον από την κοινή πάλη, να βάλουμε μπροστά 

τις δικές μας ανάγκες. Ενωμένοι σε μια γροθιά απέναντι στα αφεντικά, τους 

μονοπωλιακούς ομίλους που για τα κέρδη τους, δεν διστάζουν να μας θυσιάζουν είτε 

σε ειρήνη είτε σε πόλεμο. Να δυναμώσουμε την πάλη μας απέναντι σε αυτόν τον 

κόσμο που για τα κέρδη λίγων δημιουργεί  δεινά για τους εργαζόμενους και ακόμη πιο 

βαθιά εκμετάλλευση, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά.  

Όπως δουλεύουμε δίπλα-δίπλα στην οικοδομή εργάτες από διάφορες εθνικότητες 

και μας εκμεταλλεύονται τα αφεντικά από κοινού, έτσι δεν έχουμε να χωρίσουμε 

τίποτα μεταξύ μας, τα βάζουμε με τον κοινό μας εχθρό και διεκδικούμε αυτά που 

έχουμε ανάγκη σήμερα. 

Όλοι οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στις κατασκευές στον αγώνα ενάντια στην 

εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ! 

• Να μην χρησιμοποιηθεί καμιά ΝΑΤΟΪΚΗ υποδομή από ελληνικό έδαφος 

για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία! 

• Να μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις! 

• Να κλείσουν τώρα όλες οι ΝΑΤΟΪΚΕΣ βάσεις και υποδομές! 

• Κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συνόρων! 
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