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  Ψήφισµα της Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας 
 
 

Νέο ιµπεριαλιστικό πόλεµο ετοιµάζουν τα γεράκια των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αυτή τη φορά µε υποψήφιο θύµα το λαό του Ιράν. Πραγµατικοί λόγοι ο έλεγχος της αγοράς του 
πετρελαίου, η άσκηση πίεσης σε Κίνα και Ρωσία, η µεγάλη γεωστρατηγική σηµασία της περιοχής. 
Κανένα πρόσχηµα, καµία δικαιολογία δεν µπορεί να κρύψει την ουσία: Πρόκειται για µια 
ξεκάθαρη ιµπεριαλιστική επέµβαση ανάλογη αυτών στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. 
Σειρά πολέµων, από τους οποίους οι λαοί µετρούν χιλιάδες νεκρούς, τεράστιες καταστροφές, 
ανυπολόγιστες ζηµιές. Πολέµους που έδειξαν ποιο είναι το αληθινό, αποκρουστικό πρόσωπο του 
ιµπεριαλισµού πίσω από τα ψευδεπίγραφα λόγια για «δηµοκρατία» και «ελευθερία». 

Ο λαός δε συναλλάσσεται µε τον ιµπεριαλισµό! Τα συµφέροντα και οι επιδιώξεις 
των ιµπεριαλιστών δεν είναι και δικά µας συµφέροντα και επιδιώξεις! 
Να αντισταθούµε στα ιµπεριαλιστικά σχέδια! Να δείξουµε ποιος είναι ο ένοχος! 

Καταδικάζουµε την κυβέρνηση, που πρόθυµη δίνει γη και ύδωρ, παρέχει (όπως και η 
προηγούµενη κυβέρνηση σε Ιράκ και Γιουγκοσλαβία) όλες τις διευκολύνσεις στους ιµπεριαλιστές 
για τη διεξαγωγή του πολέµου. Αυτή η στάση είναι σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση µε τα 
αντιµπεριαλιστικά και φιλειρηνικά αισθήµατα του λαού της χώρας µας. Ο ελληνικός λαός δεν έχει 
καµιά δουλειά να συµµετέχει όπου τα ιµπεριαλιστικά συµφέροντα θέλουν να επιβάλουν. Η 
κυβέρνηση έχει βαριές ευθύνες που σέρνει τη χώρα µας σε άµεση εµπλοκή στο νέο γύρο του 
πολέµου. 
Καταδικάζουµε, επίσης, όσους µιλάνε για δήθεν «διπλωµατική» λύση χωρίς να παίρνουν ξεκάθαρη 
θέση κατά της εισβολής. Πίσω από τις φλυαρίες για διπλωµατική πίεση κρύβεται τελικά και πάλι 
η πολεµική επέµβαση, όπως άλλωστε έγινε και σε όλους τους προηγούµενους πολέµους της νέας 
τάξης. Η προηγούµενη κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί έστειλε  ελληνικά εκστρατευτικά 
σώµατα  στο Αφγανιστάν, στο Κοσσυφοπέδιο, και  στο  Ιράκ συµµετέχοντας στις ιµπεριαλιστικές 
επεµβάσεις. 

∆ιεκδικούµε - Απαιτούµε - Αγωνιζόµαστε για: 
-να µην υπάρξει καµία εµπλοκή της χώρας µας στον πόλεµο, άµεση ή έµµεση 
-να κλείσει η βάση της Σούδας. Καµία διευκόλυνση στα γεράκια των ΗΠΑ και 
  της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Να γυρίσουν πίσω οι έλληνες φαντάροι από τις 
κατεχόµενες    από  τον ιµπεριαλισµό χώρες. 
 

http://www.olme.gr/


Καλούµε τους συναδέλφους να βρίσκονται σε διαρκή αγωνιστική ετοιµότητα, να δείξουν µε 
την ενεργή συµµετοχή τους στις αντιπολεµικές εκδηλώσεις την αντίθεσή τους στον πόλεµο και 
στην εµπλοκή της χώρας µας σε αυτόν. 

- Όχι στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο. 
Συµπαράσταση στους λαούς που αγωνίζονται, στους λαούς που βρέθηκαν και 
βρίσκονται στο στόχαστρο των ιµπεριαλιστών. 

- Ούτε γη — ούτε νερό στους φονιάδες των λαών. 
 
 
     Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 


	ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255    Αθήνα, 8/5/06
	Ψήφισμα της Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας

