
Δηαθήξπμε ζπλδηθάησλ θαη ζπλδηθαιηζηώλ ελάληηα ζηνλ 
ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν 

 

Υπνγξάθεηαη από ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ηεο Ειιάδαο θαη άιισλ ρσξώλ ηεο επξύηεξεο 
πεξηνρήο - Θα δηαβαζηεί ζηηο Πξσηνκαγηάηηθεο 

ζπγθεληξώζεηο 

Μεηά από ππωηοβοςλία πος πήπε ηο ΠΑΜΕ μπποζηά 
ζηην Επγαηική Ππωηομαγιά, ζςνδικάηα και ζςνδικαλιζηέρ 
ηηρ Ελλάδαρ και άλλων σωπών ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ 
ςπογπάθοςν Διακήπςξη ενάνηια ζηον ιμπεπιαλιζηικό 
πόλεμο. 

Το κείμενο ηηρ Διακήπςξηρ θα διαβαζηεί ζηιρ 
Ππωηομαγιάηικερ ζςγκενηπώζειρ ζηιρ σώπερ από ηιρ οποίερ 
ςπογπάθοςν ζςνδικάηα. 

Οι ππώηερ ςπογπαθέρ ζηο κείμενο είναι από ηιρ εξήρ ζςνδικαλιζηικέρ οπγανώζειρ: Πανεπγαηικό 
Αγωνιζηικό Μέηωπο (Ελλάδα), Ομοζπονδία Μεηαθοπών NAKLIYAT IS (Τοςπκία), Ομοζπονδία 
Εμποπίος - Υπηπεζιών SOSYAL IS (Τοςπκία), Ομοζπονδία Μεηάλλος BIRLESIK METAL IS (Τοςπκία), 
Αςηόνομη Ομοζπονδία Επγαζομένων ζηα Τπόθιμα (Σεπβία), Σςνομοζπονδία SLOGA (Σεπβία), Γενική 
Σςνομοζπονδία GFTU (Σςπία), Σςνδικάηο Εκπαιδεςηικών KTOEOS (Κύππορ), Σςνδικαλιζηική 
Οπγάνωζη WUCP (Παλαιζηίνη), Σςνδικαλιζηική Οπγάνωζη USB (Ιηαλία), Σςνδικαλιζηική Οπγάνωζη 
LEFT BLOCK (Αυστρία). 

 
Με ηνπο εξγαδόκελνπο όισλ ησλ ρσξώλ γηα έλαλ θόζκν ρσξίο 

εθκεηάιιεπζε, πνιέκνπο, πξνζθπγηά 
 

Η 1ε Μάε κάο βξίζθεη ζην κάηη ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνύ θπθιώλα. Οη εζηίεο ησλ πνιεκηθώλ 
ζπγθξνύζεσλ εθηείλνληαη από ηελ Οπθξαλία, ηε Μαύξε Θάιαζζα, ηα Βαιθάληα θαη ην Αηγαίν έσο ηελ 
Αλαηνιηθή Μεζόγεην, ηελ Δγγύο θαη Μέζε Αλαηνιή θαη ηε Βόξεηα Αθξηθή. 

ηνπο αληαγσληζκνύο εκπιέθνληαη ηζρπξέο δπλάκεηο, όπσο νη ΗΠΑ, ε ΔΔ, ε Ρσζία, θαη 
ζπκκεηέρνπλ δξαζηήξηα νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξώλ καο γηα ην κνίξαζκα ησλ πεηξειαίσλ, ηνπ 
θπζηθνύ αεξίνπ, ησλ δξόκσλ κεηαθνξάο Δλέξγεηαο θαη αγσγώλ, ησλ αγνξώλ, ζε όθεινο ησλ 
ζπκθεξόλησλ ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ ηνπο. 

Ο πόιεκνο ζηε πξία, πνπ έρεη ζηνηρίζεη ηε δσή ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αλζξώπνπο θη έρεη 
μεξηδώζεη εθαηνκκύξηα άιινπο, είλαη απνηέιεζκα ελδντκπεξηαιηζηηθώλ αληαγσληζκώλ, κηαο 
πνιύκνξθεο ηκπεξηαιηζηηθήο επέκβαζεο. Γείρλεη πσο ν θαπηηαιηζκόο, πνπ απμάλεη ηα πινύηε κηαο 
«ρνύθηαο» εθκεηαιιεπηώλ, «γελλά» ηελ ίδηα ώξα θξίζεηο, θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ηνλ πόιεκν, ηελ 
πξνζθπγηά, κε νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνπο, ιατθνύο αλζξώπνπο. 

Οη ηκπεξηαιηζηέο κε ησλ ιαώλ ην αίκα ηε Γε μαλακνηξάδνπλ, γηα απηό θαιιηεξγνύλ ηηο 
εζληθηζηηθέο έρζξεο αλάκεζα ζηνπο ιανύο. 

ηα Βαιθάληα έρνπκε δήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ αηκαηεξνύ θαη θαηαζηξνθηθνύ δηακειηζκνύ 
θξαηώλ κε ηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν, ηελ αιιαγή ησλ ζπλόξσλ. 

Σν ΝΑΣΟ εθηείλεηαη κε ζηξαηό θαη ζηόιν από ηε Βαιηηθή κέρξη ηα Βαιθάληα, ηε Μαύξε 
Θάιαζζα, ην Αηγαίν, ηε Μεζόγεην, ππεξαζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηεο ιπθνζπκκαρίαο, ηα 
ζπκθέξνληα ησλ δηθώλ ηεο κνλνπσιίσλ ζηελ πεξηνρή, έλαληη ησλ αληαγσληζηώλ ηνπο. 

 



Η νινκέησπε επίζεζε πνπ θαηαδηθάδεη ηελ εξγαηηθή ηάμε ζε θάζε ρώξα ζηελ αλεξγία, ηε 
θηώρεηα, ηελ εμαζιίσζε, απνηειεί ηε κηα όςε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ηαμηθήο πνιηηηθήο. 

Σελ άιιε όςε απνηειεί ν άδηθνο, ν ηκπεξηαιηζηηθόο πόιεκνο, πνπ εμαπνιύνπλ γηα ηα 
ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθώλ νκίισλ. 

Μπξνζηά ζην ελδερόκελν γεληθεπκέλεο πνιεκηθήο αλάθιεμεο ζηελ πεξηνρή καο, νξζώλνπκε 
από ηώξα ηείρνο πξνζηαζίαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ησλ ρσξώλ καο, ησλ ιαώλ καο, ζε θνηλή δξάζε θη 
αιιειεγγύε κεηαμύ ηνπο θαη κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο καο νξγαλώζεηο ζηελ πξώηε γξακκή απηήο ηεο 
πάιεο. 

Παιεύνπκε γηα όια ηα δηθαηώκαηά καο, δηεθδηθώληαο ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ 
ησλ εξγαηηθώλ - ιατθώλ νηθνγελεηώλ. Παιεύνπκε ελάληηα ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηνπο εθκεηαιιεπηέο 
καο. 

Απηόο ν αγώλαο είλαη άξξεθηα δεκέλνο κε ηνλ αγώλα γηα θακηά ζπκκεηνρή ησλ ρσξώλ καο 
ζηνλ πόιεκν πνπ πξνεηνηκάδνπλ νη εθκεηαιιεπηέο καο κε ηελ εμνπζία ηνπο, ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, ηηο 
ζπκκαρίεο ηνπο ΗΠΑ - ΝΑΣΟ - ΔΔ, ελάληηα ζηνπο εξγαδόκελνπο άιισλ ρσξώλ. 

Οη αζηνί εκθαλίδνπλ σο «εζληθό ζπκθέξνλ» ην ηαμηθό ηνπο ζπκθέξνλ γηα ηα θέξδε ηνπο θαη ζε 
πεξίνδν «εηξήλεο» θαη ζηνλ πόιεκν. 

Δελ ζα καηώλνπκε γηα ηα θέξδε ηνπο, δελ ζα γίλνπκε θξέαο ζηα θαλόληα ηνπο. 

Γελ έρνπκε ηίπνηα λα ρσξίζνπκε κε ηελ εξγαηηθή ηάμε άιισλ ρσξώλ, κε ηνπο άιινπο ιανύο. 
Αληίζεηα, καο ελώλεη ην θνηλό ζπκθέξνλ ηεο πάιεο γηα κηα δσή ρσξίο πινύην θαη θηώρεηα, ρσξίο 
αθεληηθά, απηή είλαη ε δσή πνπ καο αλήθεη. 

 

Γη' απηό παιεύνπκε γηα: 

 Κακηά ζπκκεηνρή ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο θαη πνιέκνπο εθηόο ζπλόξσλ. 

Κακία εκπινθή ζηα ζθαγεία ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ. 
 Να θιείζνπλ όιεο νη μέλεο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δμσ ην ΝΑΣΟ από ην Αηγαίν 

θαη ηα Βαιθάληα. 
 Κακηά ζπκκεηνρή ζε ζηξαηησηηθνπνιηηηθή ζπκκαρία ησλ θαπηηαιηζηώλ. 
 Πάιε ελάληηα ζηελ αιιαγή ζπλόξσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ ηα θαηνρπξώλνπλ. 
 Πάιε ελάληηα ζηελ πεξηζηνιή ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη άιισλ ειεπζεξηώλ. 
 Λέκε όρη ζηηο πνιεκηθέο δαπάλεο γηα δξάζε έμσ από ηα ζύλνξα, δηεθδηθνύκε δαπάλεο 

γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο εξγαηηθήο - ιατθήο νηθνγέλεηαο. 
 Αγώλαο ελάληηα ζηνλ εζληθηζκό, ην ξαηζηζκό, ην ζνβηληζκό. 
 Αιιειεγγύε ζηνπο πξόζθπγεο, ζηνπο κεηαλάζηεο, αιιειεγγύε ζε όινπο ηνπο ιανύο. 

Δελ κπαίλνπκε θάησ από ηελ μέλε, ερζξηθή γηα καο, ζεκαία ηεο πινπηνθξαηίαο ησλ 
ρσξώλ καο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο. Υςώλνπκε ηε ζεκαία ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο. 

 

Παιεύνπκε ελάληηα ζηνπο άδηθνπο πνιέκνπο, γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηώλ πνπ ηνπο 
πξνθαινύλ. 

 

Αιιειεγγύε ην όπιν ησλ ιαώλ. 

 


