Ξεσηκωμός! Όλοι στους Δρόμους!
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ NEO
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!
Καταγγέλλουμε τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ - Μ.Βρετανία - Γαλλία ενάντια στη
Συρία τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν - Με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν
Τα διάφορα “βολικά” προσχήματα που χρησιμοποιήθηκαν και πάλι όπως και στο παρελθόν, δεν μπορούν
να κρύψουν την αλήθεια, ότι έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια για τη μοιρασιά σφαιρών επιρροής και
αγορών, τον έλεγχο των πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς τους, σκορπώντας τον όλεθρο
στους λαούς της περιοχής μας. Έλεγχος που προϋποθέτει «φιλικά» καθεστώτα ή χάος, όπως είδαμε
προηγουμένως στη Λιβύη και στο Αφγανιστάν.
Το νέο έγκλημα γίνεται με την πλήρη στήριξη και ανοχή της υπόλοιπης λυκοσυμμαχίας των ΝΑΤΟ-ΕΕ και
των κυβερνήσεων που υποκρίνονται τους «Πόντιους Πιλάτους», ανοίγοντας το δρόμο για τη νέα σφαγή.
Με την επίθεση των ΗΠΑ-Βρετανίας-Γαλλίας περνάμε σε νέα φάση πολεμικής κλιμάκωσης στην περιοχή,
αλλά και γενικότερα, καθώς συγκεντρώνονται τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις, από όλες τις μεριές του
κόσμου, με το δάκτυλο στη σκανδάλη.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που όπως όλες οι προηγούμενες των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ,
παρουσιάζει την Ελλάδα ως «πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας» τη στιγμή που μας βάζει στο μάτι του
κυκλώνα. Είναι ψέμα ότι η Ελλάδα δε συμμετέχει στο ιμπεριαλιστικό έγκλημα όταν η κυβέρνηση έχει κάνει
την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι για τα αεροπλανοφόρα και την αρμάδα των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Όταν αναβαθμίζει τη
Σούδα, εκσυγχρονίζει τις βάσεις σε Άραξο και Ανδραβίδα, παραχωρεί τη Λάρισα, στήνει νέα ορμητήρια
στην Αλεξανδρούπολη και τη Σύρο, δαπανά τεράστιες ποσά για ΝΑΤΟικές δαπάνες από το υστέρημα του
ελληνικού λαού, γι΄αυτό και δέχεται διαρκώς τα συγχαρητήρια των ΗΠΑ. Όταν συνεργάζεται με το κράτοςδολοφόνο του Ισραήλ. Όταν η Τουρκία έχει ήδη εισβάλλει σε Κύπρο και Συρία και μπαινοβγαίνει στο
Αιγαίο, στηριζόμενη στην ανοχή των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ που έχουν σβήσει τα σύνορα στο Αιγαίο και θέλουν να
την αξιοποιήσουν εναντίον της Ρωσίας.
Η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων υπέρ των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ εξυπηρετεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς
ομίλους της Ελλάδας που διεκδικούν μερίδιο από τη λεία. Οι αντεργατικές πολιτικές στο εσωτερικό της
κάθε χώρας πηγαίνουν παράλληλα με την εξωτερική πολιτική των προκλητικών φιλοπόλεμων δηλώσεων
και των εμπορικών ανταγωνισμών, του οικονομικού πολέμου. Ο πόλεμος τους, είναι η συνέχεια της
ειρήνης τους.

Η πολιτική τους γεννά φτώχεια - πολέμους - προσφυγιά
Άμεση συνέπεια της γενίκευσης του πολέμου θα είναι ο νέος μαζικός ξεριζωμός χιλιάδων ανθρώπων από
τα σπίτια τους. Το νέο κύμα προσφύγων, για το οποίο υποκριτικά μιλάνε αυτοί που το προκαλούν.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα είναι κίνδυνος για τον λαό με απρόβλεπτες
συνέπειες. Οι εργαζόμενοι της Ελλάδας τώρα πρέπει μαζικά να ορθώσουν μέτωπο ενάντια στο ΝΑΤΟ και
την ΕΕ που δολοφονούν λαούς, αλλάζουν τα σύνορα, οδηγούν ολόκληρες χώρες και περιοχές στο χάος
και την καταστροφή για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το έργο το
έχουμε ξαναδεί: Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Ουκρανία…
 Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις. Να πάψουν οι θάλασσες και τα εδάφη μας να αποτελούν ορμητήρια θανάτου.
 Να κλείσουν εδώ και τώρα οι βάσεις του θανάτου, η βάση της Σούδας και οι υπόλοιπες
ΝΑΤΟικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Να φύγουν άμεσα τα ΝΑΤΟικά πλοία από το
Αιγαίο. Να σταματήσουν εδώ και τώρα οι ΝΑΤΟικές δαπάνες.
 Καμία αλλαγή συνόρων, όπως αυτά καθορίζονται από τις διεθνείς συνθήκες. Να
επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες στρατιώτες και αποστολές που βρίσκονται έξω από τα
σύνορα.
 Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που αποδεικνύονται παράγοντες πολέμου και
αποσταθεροποίησης και οδηγούν τους λαούς στον όλεθρο.
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