
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΞΕΗΚΩΜΟ!  

ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΕ ΜΑΣΩΝΟΤΝ ΣΟΤ ΛΑΟΤ.  

 ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. 
 
Θαηαγγέιινπκε θαη θαηαδηθάδνπκε ηελ επίζεζε ησλ ΖΠΑ, Κ. Βξεηαλίαο θαη Γαιιίαο ζηε πξία, κε ηε 
ζηήξημε θαη ηελ αλνρή ησλ άιισλ θξαηώλ ηνπ ΛΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ πνπ καηώλνπλ γηα κηα αθόκε θνξά ηνπο 
ιανύο ηεο πεξηνρήο, θαηαζηξέθνπλ θαη δηακειίδνπλ θξάηε, αμηνπνηώληαο θαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία θαη 
πξνζρήκαηα. Πξαγκαηηθόο ηνπο ζηόρνο είλαη ν έιεγρνο ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ, ησλ 
ελεξγεηαθώλ δξόκσλ, ησλ ζθαηξώλ επηξξνήο. Απηόο ν ζηόρνο ηνύο θέξλεη ζε αληηπαξάζεζε κε άιια 
ηζρπξά θαπηηαιηζηηθά θξάηε θαη πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο, κε θπβεξλήζεηο πνπ δελ ηνπο είλαη αξεζηέο, 

γηαηί ππεξεηνύλ αληαγσληζηηθά ζρέδηα. 
Δίπαλ πνιιά ςέκαηα ηα ηειεπηαία ρξόληα, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο επεκβάζεηο ηνπο. Ο ιαόο καο 
ζπκάηαη θαη ηα ςέκαηα πνπ είπαλ γηα λα θάλνπλ ηνπο βνκβαξδηζκνύο ζηε Γηνπγθνζιαβία. Θαη ηα ςέκαηα 
γηα ην Αθγαληζηάλ, ην Ηξάθ, ηε Ιηβύε. Θαη ηα απαλσηά ςέκαηα γηα ηε πξία πνπ ν ιαόο ηεο δεη ην δξάκα 
ηνπ πνιέκνπ, ηνπ μεξηδσκνύ, ηεο πξνζθπγηάο εδώ 7 ρξόληα. Ο ιαόο καο ζπκάηαη όια ηα πξνζρήκαηα 
πνπ αμηνπνίεζαλ έλα πξνο έλα.  
Θαη κεηά, αθνύ πξώηα είραλ ηζνπεδσζεί ρώξεο, αθνύ πξώηα είραλ δνινθνλεζεί θαη μεξηδσζεί ιανί, 
αθνύ είραλ μαλαραξαρηεί ηα ζύλνξα κε ην αίκα απηώλ ησλ ιαώλ, απνθαιύπηνληαλ όηη όια απηά ήηαλ 
αέξαο θνπαληζηόο. Όηη ηίπνηε από απηά δελ ίζρπε. Πνπιάλε, ινηπόλ, «θύθηα γηα κεηαμσηέο θνξδέιεο» 
όινη εθείλνη πνπ θαινύλ ην ιαό καο θαη ηνπο άιινπο ιανύο λα απνδερηνύλ, λα ζηεξίμνπλ ή έζησ λα 
δείμνπλ αλνρή ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν 
Ζ όμπλζε ησλ αληαγσληζκώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηεξάζηηα ζπγθέληξσζε αληηκαρόκελσλ πνιεκηθώλ 
δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, θέξλεη πην θνληά ηνλ θίλδπλν ελόο γεληθεπκέλνπ ηκπεξηαιηζηηθνύ πνιέκνπ, κε 
απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ιανύο ηόζν ηεο πεξηνρήο, όζν θαη όινπ ηνπ θόζκνπ. Θα απμήζεη αθόκε 

πεξηζζόηεξν ηα θύκαηα ησλ πξνζθύγσλ θαη μεξηδσκέλσλ, γηα ηνπο νπνίνπο νη ζύηεο - θπβεξλήζεηο θαη 
ηκπεξηαιηζηηθνί νξγαληζκνί - ρύλνπλ θξνθνδείιηα δάθξπα. 
Δπηβεβαηώλεηαη, γηα κηα αθόκε θνξά, όηη ν ηκπεξηαιηζηηθόο πόιεκνο απνηειεί ηε δηέμνδν, όηαλ ην ζάπην 
ζύζηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ θέξδνπο δελ κπνξεί λα ιύζεη δηαθνξεηηθά - κε εκπνξηθνύο 
"πνιέκνπο" θαη αληηιατθά κέηξα - ηα ηεξάζηηα αδηέμνδά ηνπ. Απνηειεί ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο πνπ 
βπζίδεη ηνπο ιανύο ζηε θηώρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. 
Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΛΔΙ έρεη κεγάιεο επζύλεο, γηαηί κπιέθεη ηε ρώξα αθόκε πην βαζηά ζ' απηό ην 
καθειεηό, γηα ινγαξηαζκό ηνπ ειιεληθνύ θεθαιαίνπ, πνπ δηεθδηθεί ζπκκεηνρή ζηε κνηξαζηά ηεο ιείαο θαη 
ησλ αγνξώλ. πλερίδεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ. Παίδεη ξόιν ζεκαηνθόξνπ ηνπ 
ΛΑΣΟ ζηελ πεξηνρή. Έρεη κεηαηξέςεη ηε ρώξα ζε ΛΑΣΟηθό νξκεηήξην, έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλαβάζκηζε 
θαη επέθηαζε ησλ ακεξηθαλνΛΑΣΟηθώλ βάζεσλ ζηελ Διιάδα. πλεξγάδεηαη ζηξαηησηηθά κε θξάηε - 
δνινθόλνπο, όπσο ην Ηζξαήι. Πξνζπαζεί ζπζηεκαηηθά λα εμσξαΐζεη ηνλ ακεξηθαληθό θαη επξσπατθό 
ηκπεξηαιηζκό. 
Απνηειεί ηεξάζηηα θνξντδία ν ηζρπξηζκόο όηη κ' απηόλ ηνλ ηξόπν ζσξαθίδνληαη ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα 

ηεο ρώξαο, γηα ηνλ πξόζζεην ιόγν ηεο δηαηαξαρήο ησλ ζρέζεσλ Σνπξθίαο - ΛΑΣΟ. Άιισζηε, ε όμπλζε 
ηεο ηνπξθηθήο επηζεηηθόηεηαο θαη πξνθιεηηθόηεηαο απνηειεί θνκκάηη ησλ ζπλνιηθόηεξσλ εμειίμεσλ ζηελ 
πεξηνρή. Γηα ινγαξηαζκό ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο δηθήο ηεο αζηηθήο ηάμεο, ε Σνπξθία παδαξεύεη ηηο 
ζρέζεηο ηεο ηόζν κε ην ΛΑΣΟ, όζν θαη κε ηε Ρσζία. 
Σν ΛΑΣΟ θαη ε ΔΔ είλαη παξάγνληεο αλαζθάιεηαο, απνζηαζεξνπνίεζεο θαη αιιαγήο ζπλόξσλ. Σν ΛΑΣΟ 
δελ αλαγλσξίδεη ζύλνξα ζην Αηγαίν. Γελ λνηάδνληαη γηα ηνπο ιανύο θαη ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα. 
Λνηάδνληαη κόλν γηα ηελ πξνώζεζε ησλ δηθώλ ηνπο ζπκθεξόλησλ. Θη απηό έρεη απνδεηρηεί πνιιέο θνξέο 
ζηελ Ηζηνξία. Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηεο ιεγόκελεο "γεσζηξαηεγηθήο αλαβάζκηζεο" ην κόλν πνπ θάλεη 
είλαη λα απμάλεη ηνπο θηλδύλνπο γηα ηνλ ειιεληθό ιαό θαη ηηο πηζαλόηεηεο εκπινθήο ηνπ ζ' έλαλ 
γεληθεπκέλν ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν. 
Σώρα χρειάζεται ξεσηκωμός.  
Ο ιαόο καο πιήξσζε θαη ζπλερίδεη λα πιεξώλεη κεγάιν ηίκεκα, γηα λα αλαθάκςνπλ ηα θέξδε ηνπ 
θεθαιαίνπ.  
Γελ πξέπεη λα πιεξώζεη κε λέεο πεξηπέηεηεο θαη κεγάινπο θηλδύλνπο γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή θεξδνθνξία, 

αθνύ απηό επηδηώθεηαη κέζσ ησλ επεκβάζεσλ θαη ησλ πνιέκσλ. 
Σώξα ρξεηάδεηαη λα δπλακώζεη ν αγώλαο ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν, γηα λα θιείζεη ε βάζε ηεο 
νύδαο θαη όιεο νη μέλεο βάζεηο ζηελ Διιάδα, γηα λα επηζηξέςνπλ νη Έιιελεο ζηξαηηώηεο από απνζηνιέο 
εθηόο ζπλόξσλ, γηα ηελ απνδέζκεπζε ηεο ρώξαο καο απ' ην ΛΑΣΟ θαη ηελ ΔΔ. 
Οη ιανί δελ έρνπλ λα ρσξίζνπλ ηίπνηα.  
Κε ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ θνηλή ηνπο πάιε λα νξζώζνπλ ηείρνο ζηα ζρέδηα ησλ ηκπεξηαιηζηώλ, λα 
βάινπλ ζην ζηόραζηξν ην ζάπην ζύζηεκα πνπ γελλά θηώρεηα, θξίζεηο, πνιέκνπο». 


