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Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις κατασκευές
Αυτές τις μέρες πραγματοποιείτε στη Μαδρίτη η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα
που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και το ενδεχόμενο γενίκευσης του είναι πιο υπαρκτό
από ποτέ, αφού όπως προανήγγειλε ο γ.γ. Γ. Στόλτενμπεργκ χρειάζεται «να ενισχυθούν οι ομάδες
μάχης στο ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας και να αυξηθεί ο αριθμός των δυνάμεων υψηλής
ετοιμότητας (Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης ΝΑΤΟ) από 40.000 σήμερα σε πάνω από 300.000
θεωρώντας ως πιο σημαντική απειλή την Ρωσία και την Κίνα για την ασφάλεια, τα συμφέροντα
και τις αξίες μας».
Κανένα συμφέρον δεν έχουν οι εργαζόμενοι και οι λαοί απ’ αυτή την εξέλιξη. Το ΝΑΤΟ
ούτε ήταν ούτε και μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια μας. Οι μακελάρηδες των λαών, αυτοί
που σκόρπισαν τον όλεθρο με σειρά επεμβάσεων σε Γιουγκοσλαβία, Ιρακ, Συρία σε χώρες της
Αφρικής κ.α. μόνο για την ασφάλειά μας δεν νοιάζονται. Αντίθετα για να μπούν σε εφαρμογή τα
σχέδιά τους, για το ποιος θα «έχει μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας» από τους δρόμους μεταφοράς
εμπορευμάτων και τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών δεν διστάζουν να συγκρουστούν και
να αιματοκυλίσουν τους λαούς. Τις συνέπειες των πολέμων και των ανταγωνισμών μεταξύ των
ιμπεριαλιστών, τις πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι.
Να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας αν η πρόσδεση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει
την άμυνα και τα κυριαρχικά δικαιώματα, όπως προσπαθούν να μας πείσουν σημερινοί και
προηγούμενοι κυβερνώντες. Σε καμμιά περίπτωση αφού οι ίσες αποστάσεις που κρατούν ΝΑΤΟ
– ΗΠΑ – ΕΕ και το βρείτε τα μεταξύ σας γιατί είμαστε όλοι σύμμαχοι, δίνει «αέρα» στην τουρκική
επιθετικότητα και οδηγεί σε έναν συμβιβασμό για συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της
περιοχής σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών

Για αυτό απαιτείται σήμερα οι εργαζόμενοι να ορθώσουμε ανάστημα απέναντι στις αποφάσεις
της Συνόδου Κορυφής που εκτός των άλλων θα φορτώσουν ξανά στο λαό τις νέες εξοπλιστικές
δαπάνες, με σπατάλη δισεκατομμυρίων την ώρα που η ακρίβεια σε ενέργεια, καύσιμα, είδη
διατροφής κ.α. έχουν φέρει στα όρια της φτώχειας κάθε εργατική – λαϊκή οικογένεια.
Απαιτείται επαγρύπνηση και δυνάμωμα του αγώνα για την καταδίκη της πολιτικής της
κυβέρνησης που μας εμπλέκει ακόμη πιο βαθιά στα βρώμικα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων
γιατί αυτούς και μόνο εξυπηρετούν αυτές οι «δήθεν» συμμαχίες.

Συμμετέχουμε μαζικά και μαχητικά στην συγκέντρωση
έξω από το Υπουργείο Εθν. Άμυνας
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