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Όλοι στην παναττική  
συγκέντρωση στις 22 Μάρτη 
στις 10.30 π.μ. στην πλατεία 
Κλαυθμώνος και την πορεία 
στο υπουργείο Εθνικής  

Οικονομίας

Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ να συμμετά-
σχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένω-
σης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Απολογισμός Δράσης 2021 και Προγραμματισμός 
Δράσης 2022 
2. Οικονομικός Ισολογισμός 2021 και Προϋπολογισμός 
Έτους 2022 
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό 
Έτος 2021 
4. Διεξαγωγή ψηφοφοριών για έγκριση ή μη των θε-
μάτων 1, 2, 3. 
Μέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται 

η Τετάρτη 23 Μάρτη 2022, ώρα 10:30 π.μ., στην 
αίθουσα του 2ου ορόφου στο Μέγαρο της ΠΝΟ, Κολο-
κοτρώνη 132, Πειραιά και στην περίπτωση που δεν επι-
τευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η 
Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Τετάρτη 
30 Μάρτη 2022, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με τα 
ίδια θέματα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. 

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των Μελών επιση-
μαίνουμε ότι, επειδή αντικειμενικά είναι αδύνατη η 
επίτευξη απαρτίας κατά την πρώτη μέρα σύγκλησης, 
η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
30 Μάρτη 2022, ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα του 
2ου ορόφου στο Μέγαρο της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 
132, στον Πειραιά. 
Δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που 

δεν οφείλουν συνδρομές πέραν του έτους 2020. 

Έκλεισαν δύο χρόνια πανδημίας και η κατάσταση στο 

Δημόσιο Σύστημα Υγείας θυμίζει τοπίο μετά από κυκλώνα. 

Οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Το προσωπικό, όσο έχει 

απομείνει, είναι έτοιμο να καταρρεύσει από την υπεραπα-

σχόληση και τις ελλείψεις. 

Ενώ το υγειονομικό προσωπικό θα έπρεπε να έχει αυ-

ξηθεί λόγω των έκτακτων αναγκών, η κυβέρνηση το μείωσε 

με τις αναστολές, με τη λύση συμβάσεων και με το να μην 

καλύπτει ούτε αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Τα νοσο-

κομεία στενάζουν από τις ελλείψεις υλικών και χρηματο-

δότησης. Επίσης, η κυβέρνηση μετέτρεψε τα νοσοκομεία 

σε μίας νόσου, αποκλείοντας όλους τους άλλους ασθενείς 

Όλοι στον δρόμο του αγώνα και στην παναττική συ-
γκέντρωση που οργανώνουν οι Συνεργαζόμενες Συντα-
ξιουχικές Οργανώσεις, στις 22 Μάρτη στις 10.30 π.μ. 
στην πλατεία Κλαυθμώνος και την πορεία που θα ακολου-
θήσει στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 
Δεν ανεχόμαστε, δεν αποδεχόμαστε, δεν συμβιβαζό-

μαστε με τις αντιλαϊκές πολιτικές σας, δεν θα πέσουμε 
στον Καιάδα που μας οδηγείτε με τις ανυπόφορες αυξήσεις 
των τιμών ειδών και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, στο 
ρεύμα, στα καύσιμα οι συνταξιούχοι χάνουν τουλάχιστον 
δύο ακόμα συντάξεις. 
Δεν αντέχουμε και δεν ανεχόμαστε τις περικοπές. Δεν 

αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε με τις συ-
ντάξεις που πληρώσαμε και τις περικόψατε. 
Δώστε τώρα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, αποδώστε 

τα πληρωμένα Δώρα μας, τα αναδρομικά, το 0,5% του 
ΑΕΠ. Να εκδοθούν άμεσα οι συντάξεις μας, να σταματήσει 
η κοροϊδία με τα λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρείες που 
τα διαχειρίζονται, να σταματήσουν οι περικοπές στα 
εφάπαξ. Δεν πρόκειται να δεχθούμε και δεν διεκδικούμε 
επιδόματα πείνας. Να γίνει άμεσα πρόσληψη γιατρών, νο-
σηλευτών στα νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν 
κλείσει. Να δημιουργηθούν παντού δημόσιες δομές οίκων 
ευγηρίας. Να καταργηθούν η αντεργατική - αντιλαϊκή - 
αντιασφαλιστική νομοθεσία και η φοροληστεία. Να ανα-
κεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά μας ταμεία. 
Παράλληλα, μπροστά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που 

μαίνεται και την καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, απαιτούμε να σταματήσει κάθε συμμετοχή, 
κάθε ανάμειξη της χώρας μας στο αιματοκύλισμα και τον 
σφαγιασμό των λαών από τους ιμπεριαλιστές. Συνέχεια στην σελ. 2



Συνέχεια από την σελ. 1
από θεραπείες, ακόμα και από αυτές που δεν παίρνουν 

αναβολή, π.χ. καρκίνους, καρδιακά, εγκεφαλικά κλπ., με 

αποτέλεσμα να χειροτερεύει η υγεία τους ή και να 

πεθαίνουν αβοήθητοι, αν δεν έχουν να πληρώσουν τα τε-

ράστια ποσά που ζητάει ο ιδιωτικός τομέας και τα 

μεγαθήρια της ιδιωτικής υγείας. 

Η κυβέρνηση εξαγγέλλει την αναμόρφωση των δομών 

υγείας, η οποία θα γίνει, υποτίθεται, για την καλύτερη λει-

τουργία του ΕΣΥ. Ουσιαστικά, όμως, έχει ως μόνο στόχο 

τη μεγαλύτερη συρρίκνωση και το κλείσιμο νοσοκομείων 

και κέντρων υγείας, προβάλλοντας ως κριτήριο την από-

σταση μεταξύ τους, αγνοώντας πληθυσμιακά, εδαφολογικά 

κλπ. κριτήρια. Η λειτουργία όσων απομείνουν θα έχει ως 

κριτήριο το κέρδος και όχι την εξυπηρέτηση των αναγκών. 

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως λύση την σύμπραξη δημοσίου 

με ιδιώτες, λες και δεν έχουμε την εμπειρία του νοσοκομείου 

της Σαντορίνης. Προβάλλει τα απογευματινά ιατρεία και 

ετοιμάζει και απογευματινά χειρουργεία, αναγκάζοντας 

όποιον βρίσκεται στην ανάγκη να βάζει το χέρι στην τσέπη 

είτε στα «δημόσια» είτε στα ιδιωτικά νοσοκομεία. 

Το κλείσιμο ενός ραντεβού, ακόμα και για μια απλή 

συνταγογράφηση, είναι αδύνατο και, αν καταφέρει κάποιος 

να κλείσει, τις περισσότερες φορές ακυρώνεται. Παρά τις 

επανειλημμένες καταγγελίες μας στο Υπουργείο Υγείας, 

όχι μόνο λύση αλλά ούτε απάντηση δεν μας έχει δοθεί. 

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση βοηθούμενη από τα υπό-

λοιπα αστικά κόμματα, αφού έχουν συμφωνήσει και 

ψηφίσει τα μισά νομοσχέδια, διαλύει κάθε έννοια κοινωνικού 

χαρακτήρα στην υγεία, και όχι μόνο, στέλνοντας βορά 

στα μεγαθήρια των παρόχων ιδιωτικής υγείας τους συ-

νταξιούχους και τα υπόλοιπα φτωχά λαϊκά στρώματα. 

Την ίδια ώρα, ένα ακόμα αντιδραστικό, αντεργατικό 

τερατούργημα, το οποίο αποτελεί προετοιμασία για την 

πλήρη ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης ψηφίστηκε από την 

κυβέρνηση. Προβλέπει την πρόσληψη υψηλόμισθων (απο-

δοχές άνω των 8.000 ευρώ) μάνατζερ στις θέσεις των δι-

ευθυντών και γενικών διευθυντών, οι οποίοι θα περνούν 

από τη διαδικασία της συνέντευξης, ώστε να επιβεβαιωθεί 

η «εξειδίκευση» και καταλληλότητά τους για τη διαδικασία 

της ιδιωτικοποίησης. Ενώ ολόκληρη η τεράστια περιουσία 

των ασφαλιστικών ταμείων, που ξεπερνάει κατά πολύ το 

1 δισ. ευρώ και αποτελεί εγγύηση για την καταβολή των 

συντάξεων, μεταφέρεται στα δόντια των ιδιωτών προς 

...«αξιοποίηση», μέσω της δημιουργίας ανώνυμης εταιρείας 

με μέτοχο τον ΕΦΚΑ. 

Άλλος δρόμος για τους συνταξιούχους και τα υπόλοιπα 

φτωχά λαϊκά στρώματα δεν υπάρχει από τον αγώνα 

ενάντια σε αυτές τις μεθοδεύσεις για τη διεκδίκηση ενός 

συστήματος υγείας που θα είναι δημόσιο και δωρεάν και 

θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, αξιοποιώντας τα επιτεύ-

γματα της επιστήμης και τις δυνατότητες της παραγω-

γής.

Ο σ/φος Θανάσης Σταματό-
πουλος συνέδεσε το όνομά του 
με την ιστορία του ναυτεργατι-
κού κινήματος, και της ΠΕΜΕΝ. 
Του σωματείου που κράτησε 
γερά το τιμόνι του ως Πρόεδρος, 
με 19 χρόνια ασίγαστης ταξικής 
δράσης. 

Μέχρι το τέλος της θητείας του ως Πρόεδρος της ΠΕ-
ΜΕΝ δεν παρέκκλινε και δεν σταμάτησε ποτέ να πρωτο-
στατεί σε χιλιάδες αγωνιστικές κινητοποιήσεις για τα συμ-
φέροντα των ναυτεργατών. Να είναι οργανωτής και πρω-
τοπόρος των ταξικών αγώνων των ναυτεργατών. 
Από την πρώτη στιγμή της απομαχίας του εντάχθηκε 

στην ΠΕΣΝΑΤ αποτελώντας παράδειγμα για τους παλιό-

τερους και αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τους νεότερους 
συνταξιούχους αλλά και να αποτελεί φάρο για τους εν 
ενεργεία συναδέλφους. 
Σε όλη του την πορεία έδωσε ασίγαστη μάχη ενάντια 

στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, στα αντιλαϊκά μέτρα και νόμους 
των αστικών κυβερνήσεων, την εργοδοσία και τους αν-
θρώπους τους στο συνδικαλιστικό κίνημα. 
Ο Σταματόπουλος έβαλε ένα γερό και δυνατό λίθο, 

για να πατήσουν οι επόμενες γενιές, στο δύσκολο δρόμο 
του αγώνα, για την εκπλήρωση του ιστορικού ρόλου της 
εργατικής τάξης ορθοβαδίζων χωρίς ταλαντεύσεις και 
συμβιβασμούς. 
Η ΠΕΣΝΑΤ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην 

οικογένειά. 

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ενωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, 
με βαθιά οδύνη αποχαιρετά τον συνάδελφο,  

Θανάση Σταματόπουλο



Στην αρχή είχαμε να κάνουμε με «στρεβλώσεις» που 
θα αντιμετωπίζονταν με την «τεχνογνωσία» της ΕΕ. Στη 
συνέχεια ήταν «παροδικές» και «αναμενόμενες» αυξήσεις 
από την «επανεκκίνηση» της οικονομίας μετά τα lockdown. 
Μετά παρουσιάστηκαν λίγο - πολύ ως «ακραία καιρικά 
φαινόμενα» και πλέον φορτώθηκαν στον πόλεμο. Ο λόγος 
για το «ράλι» των τιμών της Ενέργειας και ιδιαίτερα του 
ρεύματος. Ακούμε εδώ και χρόνια ένα κάρο δικαιολογίες 
που συσκοτίζουν την πραγματική αιτία για το γεγονός ότι 
οι λογαριασμοί «ηλεκτρίζουν» όταν ανοίγονται, αλλά ο 
υπουργός Ενέργειας αυτήν τη φορά το «τερμάτισε»: 

 «Οι αγορές δεν λειτουργούν σύμφωνα με τη λογική», 
είπε σε συνέντευξή του, προσθέτοντας πως αυτές είναι 
«εκτός ελέγχου, γιατί ενώ αυξήθηκε η προσφορά, οι τιμές 

ανεβαίνουν» και πλέον είναι ζήτημα ευρωπαϊκών παρεμ-
βάσεων να συγκρατηθούν. Το ακούσαμε και αυτό... Οι 
«αγορές», αφού εμφάνισαν «αρρυθμίες», τώρα τρελάθηκαν 
και χρειάζονται «ηρεμιστικά» από την ΕΕ! Σαν να μην 
υπήρξαν ποτέ οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, που υλοποίησαν 
όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις, για την «απελευθέρωση» 
της αγοράς του ρεύματος, την απολιγνιτοποίηση, την 
«πράσινη» μετάβαση, τα χρηματιστήρια της Ενέργειας. 
Αυτά διαμορφώνουν τη σημερινή εικόνα των αγορών, 
που όπως όλα δείχνουν, καμιά «αρρυθμία» δεν έχουν. 
Αντίθετα, δουλεύουν ρολόι, για να θησαυρίζουν μια χούφτα 
επιχειρηματικοί όμιλοι, βυθίζοντας μας στην ενεργειακή 
φτώχεια.

Το Σύνταγμα πλημμύρισε από τους διαδηλωτές σε μια 
απάντηση ενάντια στην ακρίβεια, για την προστασία της 
δουλειάς και της δημόσιας υγείας, αλλά και ενάντια στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στέλνοντας μήνυμα για συντονισμένη 
απεργιακή κινητοποίηση. Εργάτες από την COSCO, 
απεργοί από την ΛΑΡΚΟ 
με τις οικογένειες τους, 
εργαζόμενοι από τα Πε-
τρέλαια Καβάλας, από τα 
λιπάσματα που ταξίδευαν 
όλη νύχτα για να δώσουν 
το παρών. Εργάτες από 
την Ζώνη, το μέταλλο, 
οικοδόμοι, εμποροϋπάλ-
ληλοι, ξενοδοχοϋπάλλη-
λοι, διανομείς με τα μη-
χανάκια τους, αυτοκινη-
τιστές με τα ταξί, φοιτη-
τές, γυναίκες, αυτοαπα-
σχολούμενοι, συνταξιού-
χοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, οικογένειες. 
Δυναμική η συμμετοχή συνταξιούχων και εν ενεργεία 

ναυτεργατών. Που μαζί με τις Χιλιάδες λαού βροντοφώ-
ναξαν πως είμαστε εδώ: 

--Γιατί η τιμή του ρεύματος ζεματάει. 
--Γιατί το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο για να ζεστάνουμε 

τις οικογένειες μας έγινε είδος πολυτελείας. 
--Γιατί η βενζίνη και το πετρέλαιο για τα αυτοκίνητα 

μας είναι πλέον κάτι άπιαστο. 
--Γιατί τα καθημερινά ψώνια έχουν μετατραπεί σε 

μεγάλο βάσανο με τις καθημερινές ανατιμήσεις. 
--Γιατί τα μεροκάματα, οι μισθοί, οι συντάξεις παραμέ-

νουν σταθερά στα τάρταρα, ενώ τα κέρδη των λίγων αυ-
γαταίνουν. 

--Γιατί νέες αρνητικές 
συνέπειες στην ζωή μας 
φέρνουν οι εξελίξεις 
στην Ουκρανία με τις με-
γάλες αυξήσεις σε πε-
τρέλαιο και σιτηρά. 
Απαιτώντας: 
--Καμία συμμετοχή 

στον Ιμπεριαλιστικό Πό-
λεμο. 

--Να κλείσουν οι Βά-
σεις. 

--Μέτρα για “αξιοπρέ-
πεια διαβίωση” στο ύψος 

των σημερινών αναγκών με βάση τις δυνατότητες της επι-
στήμης και της παραγογής. 

Επόμενο βήμα σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι η     
συγκέντρωση των συνταξιούχων στις 22 Μάρτη στις 
10:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος και η πορεία που θα 
ακολουθήσει. Καθώς και η απεργία στις 6 Απρίλη στις 
οποίες πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ  
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 26 ΦΛΕΒΑΡΗ

Οι «αγορές» Τρελάθηκαν!

Συνάδελφοι, η συμμετοχή μας στη ζωή 
και δράση του σωματείου δίνει δύναμη 
στο να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα 
μας. ΟΛΟΙ πρέπει να βοηθήσουμε να 
δυναμώσει η ΠΕΣ/ΝΑΤ με νέα μέλη. 
Είναι ανάγκη να ενημερώσουμε τους 
γνωστούς να γίνουν μέλη και να συμμε-
τέχουν στη ζωή και δράση του σωμα-
τείου.

Συνάδελφοι, λόγω των ειδικών    
υγειονομικών συνθηκών με τα 
περιοριστικά μέτρα η αυτοπρόσωπη 
επαφή της διοίκησης με τα μέλη 
καθίσταται δύσκολη, γι’ αυτό όσοι 
έχετε e-mail να μας το γνωστοποιήσετε 
στέλνοντας ένα μήνυμα στο e-mail της 
ΠΕΣ/ΝΑΤ:  pesnat.pesnat@gmail.com



Η απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της 

Ρωσίας στην Ουκρανία είναι η τυπική έναρξη ενός πολέμου 

που έχει προετοιμαστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Με την επέμβαση στην Ουκρανία, η αστική τάξη της 

Ρωσίας υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μονοπωλίων 

της από τη ΝΑΤΟική περικύκλωση που τα απειλεί. Οι εξε-

λίξεις είναι ραγδαίες και η Ουκρανία δεν βρίσκεται καθόλου 

μακριά... 

Ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της 

Ουκρανίας. Οι δύο λαοί, που έζησαν αρμονικά, με ισότιμες 

σχέσεις μέσα στην Σοβιετική Ένωση τα χρόνια του σο-

σιαλισμού και αγωνίστηκαν για τη συντριβή του γερμανικού 

φασισμού, έχουν συρθεί στο πολεμικό σφαγείο, για τα 

συμφέροντα των αστικών τάξεων, για εχθρικά συμφέροντα. 

Αυτοί που χαιρέτησαν την ανατροπή του σοσιαλισμού, 

επιχειρώντας να κλείσουν τα μάτια των λαών, με τα περί 

«διασφάλισης της ειρήνης και της ασφάλειας», έχουν 

εκτεθεί ανεπανόρθωτα. 
 

Τα προσχήματα δεν μπορούν να 
ακυρώσουν την πραγματικότητα 
     Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι ο πρώτος - μετά 

τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο - στο έδαφος της Ευρώπης, 

όπως ψευδώς ισχυρίζονται οι αστικοί προπαγανδιστικοί 

μηχανισμοί. 
Ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, η “διάλυση” της και η 

αλλαγή συνόρων, οι ανελέητοι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ, 
των Αμερικάνων και ισχυρών κρατών της ΕΕ το 1999, με 
τη συμμετοχή της Ελλάδας (επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ), 
ήταν ιμπεριαλιστικός πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος. 
Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, με μεγάλη 

ευθύνη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και ισχυρών ευρωπαϊκών 
κρατών, ήταν εισβολή στο έδαφος της Ευρώπης. 
Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Οι λαοί πρέπει να θυμούνται 

όλους τους πολέμους και να βγάζουν συμπεράσματα. Να 
μην ξεχάσουν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στο Αφ-

γανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη για τα συμφέροντα 
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, μέσα από την αναμέτρηση 
με τους ανταγωνιστές τους. 
Το ίδιο ισχύει και για τα προσχήματα της Ρωσίας. 
Τα περί «αποστρατικοποίησης» και «αποναζιστικοποί-

ησης» της Ουκρανίας είναι το προπέτασμα καπνού για να 
καλυφθούν οι στρατηγικές επιδιώξεις της. Τα προσχήματα 
αυτά δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την εισβολή, την 
καταπάτηση της εδαφικής ακεραιότητας, την κατάληψη 
μεγάλου μέρους της Ουκρανίας, ακολουθώντας τον δρόμο 
που άνοιξαν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ τα προηγούμενα 
χρόνια, ανοίγοντας την όρεξη σε επίδοξους «σωτήρες». 
Ο «αντιφασισμός» της ρωσικής ηγεσίας είναι προσχη-

ματικός, γιατί υπερασπίζεται, διαχειρίζεται τον καπιταλισμό 
που γεννάει τον φασισμό, συνεργάζεται με ακροδεξιά 
κόμματα σε όλη την Ευρώπη, προβάλλει τις θέσεις φασι-
στών «φιλοσόφων», καταπατά τα δικαιώματα της εργατικής 
τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, ενοχοποιεί τους εργα-
τικούς, λαϊκούς αγώνες. 

Η Ελλάδα έχει μπλέξει στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο με 
πολλούς τρόπους. Με την απαράδεκτη απόφαση της κυ-
βέρνησης να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, 
προετοιμάζοντας ακόμα και την αποστολή στρατιωτικών 
μονάδων, βάζει το λαό σε μεγάλες περιπέτειες. Η Ελλάδα 
έχει «μπλέξει» με τις αμερικάνικες βάσεις στη Σούδα, το 
Στεφανοβίκειο, τη Λάρισα, την Αλεξανδρούπολη που 
“έσπειραν” οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του 
ΣΥΡΙΖΑ μετατρέποντας τη χώρα σε ορμητήριο των ΗΠΑ 
και του ΝΑΤΟ. Έχει «μπλέξει» με την αξιοποίηση ελληνικού 
εδάφους για τη μεταφορά ΝΑΤΟικών δυνάμεων με σκοπό 
την περικύκλωση της Ρωσίας. 
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, που "μυρίζει μπα-

ρούτι", Ο λαός με την πάλη του να απαιτήσει: 
●Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό 

πόλεμο στην Ουκρανία με οποιοδήποτε τρόπο και οποι-
οδήποτε πρόσχημα. 
●Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μη σταλεί 

στην Ουκρανία, σε χώρες που συνορεύουν με αυτήν ή 
σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές. 
●Κανένας φαντάρος ή αξιωματικός έξω από τα σύ-

νορα. 
●Να κλείσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές βάσεις, 

που αξιοποιούνται ως ορμητήρια πολέμου, να αποδε-
σμευτεί η χώρα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 
Αυτή είναι η μόνη συνεπής πατριωτική στάση υπέρ 

του ελληνικού λαού και η πραγματική αλληλεγγύη στον 
ουκρανικό και το ρωσικό λαό, που "πληρώνει" πολύ ακριβά 
τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. 

Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας 
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

 

ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ


