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Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο! Να σταματήσει κάθε εμπλοκή 
και ελληνική συμμετοχή! 

Η διεξαγωγή ενός ακόμα πολέμου, που ξεσπά στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο στη 
Γιουγκοσλαβία, ανοίγει τον δρόμο για μια πολεμική αντιπαράθεση απρόβλεπτων διαστάσεων 
με θύματα για μια ακόμα φορά τους λαούς όχι μόνο των εμπλεκόμενων χωρών αλλά 
γενικότερα. 

Αυτός ο πόλεμος δεν είναι δίκαιος ούτε είναι των λαών. Είναι η συνέχιση του οικονομικού, 
εμπορικού, ενεργειακού, νομισματικού πολέμου και του εντεινόμενου οικονομικού 
προστατευτισμού με πολεμικά μέσα. 

Υπεύθυνες είναι και οι δύο πλευρές, οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ από τη μια και της 
Ρωσίας και της Κίνας από την άλλη, που μέσα στην κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και 
τους ολοένα και πιο άγριους ανταγωνισμούς, απειλούν τους λαούς με γενίκευση των 
πολέμων και ανείπωτες καταστροφές. Κανένα δίκαιο ή δικαιολογία, για «ειρήνη», «διεθνές 
δίκαιο» ή «δικαιώματα των λαών» δεν υπάρχει σε καμία από τις πλευρές που συγκρούονται. 
Είναι η στιγμή να φωνάξουμε ξανά ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο 
έγκλημα! 

Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας σε 
αυτόν τον πόλεμο. Ο δρόμος για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη φιλία των λαών περνάει από 
τον αγώνα ενάντια στους πολεμοκάπηλους ιμπεριαλιστές και τους σχεδιασμούς τους. Μόνο 
οι λαοί και η εργατική τάξη μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη.  

Όλες οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις πρέπει να φύγουν αμέσως από την περιοχή. Έξω η Ρωσία, οι 
ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ από την Ουκρανία. Οι λαοί θα αποφασίσουν για το μέλλον τους 
ενάντια σε «ολιγάρχες», μεγάλα συμφέροντα και ιμπεριαλιστές. 



Δυναμώνουμε τη φωνή μας για: 

 Καμία εμπλοκή της Ελλάδας ούτε σε αυτόν ούτε σε κανέναν άλλο πόλεμο. Κανένας 
φαντάρος σε ιμπεριαλιστική αποστολή. 

 Να κλείσουν τώρα οι αμερικάνικες βάσεις, καμία εξυπηρέτηση στους φονιάδες των 
λαών, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα. 

 Όχι στους εξοπλισμούς. Λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες. 
 Έξω από το ΝΑΤΟ. Το συνδικάτο του πολέμου πρέπει να διαλυθεί. 
 Διεθνιστική πάλη των λαών και των εργαζομένων για την ειρήνη, κόντρα στη 

βαρβαρότητα και τους πολέμους. 


