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Ο πόλεμος στην Ουκρανία εξελίσσεται σε παρατεταμένο πόλεμο
χωρίς ορατή διέξοδο. Η Ρωσία επιδιώκει την κατοχή και έλεγχο
των ανατολικών και νότιων περιοχών της Ουκρανίας, της Αζοφικής
και Μαύρης Θάλασσας. Από την άλλη μεριά, ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ παρέχουν
στην ουκρανική κυβέρνηση ολοένα και βαρύτερο οπλισμό, χρήματα
και κάθε είδους στήριξη για να συνεχίσει τον πόλεμο και να
φθείρουν τη Ρωσία όσο το δυνατόν περισσότερο. Χιλιάδες
Ουκρανοί και Ρώσοι στρατιώτες έχουν πέσει στα πεδία των μαχών.
Επιπλέον οι Ουκρανοί μετρούν χιλιάδες νεκρούς αμάχους,
εκατομμύρια εκτοπισμένους και πρόσφυγες, ενώ η καταστροφή των
πόλεων, των υποδομών και της οικονομίας συνεχίζεται.
Η παράταση του πολέμου συνδυάζεται με την όξυνση των
αντιθέσεων και ανταγωνισμών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η άρνηση
του Πεκίνου να συμμορφωθεί με τις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας
θερμαίνει ακόμα περισσότερο το μέτωπο ΗΠΑ – Κίνας, μετά και τη
συγκρότηση της συμμαχίας AUKUS (ΗΠΑ-Βρετανία-Αυστραλία). Η
επικείμενη ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ διευρύνει
το μέτωπο της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Η Τουρκία ετοιμάζει
νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία. Μέσα σε αυτό το
ζοφερό σκηνικό, οι δοκιμές νέων όπλων και οι συνεχιζόμενες
αναφορές για πιθανή χρήση ακόμα και πυρηνικών όπλων σε
“τακτικό” ή/και στρατηγικό επίπεδο αποτελούν μια εφιαλτική
απειλή για την ανθρωπότητα.
Παράλληλα με τις πολεμικές αναμετρήσεις, τις πολιτικές και
διπλωματικές αντιπαραθέσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη και ένας
οικονομικός πόλεμος. Διεξάγεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της
παραγωγής και της οικονομίας, με μεγάλο κόστος και τραγικές
συνέπειες για τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τα φτωχά λαϊκά
στρώματα. Η παραγωγή και το εμπόριο διαταράσσονται.
Πληθωρισμός, επιτόκια και χρέη τραβούν την ανηφόρα. Οι πιο
αδύναμες οικονομίες και κράτη κινδυνεύουν με οικονομική
καταστροφή. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται με

λιμό. Την ίδια στιγμή, η κερδοσκοπία και η συσσώρευση
ιδιωτικού πλούτου από τους πλούσιους και ισχυρούς γνωρίζει νέα
ρεκόρ. Τα τεράστια κέρδη των ενεργειακών και πολεμικών
βιομηχανιών, των εφοπλιστών, των πιο μεγάλων διεθνικών
επιχειρήσεων είναι ανάλογα της Καταστροφής, της Προσφυγιάς,
της Ακρίβειας και της Επισιτιστικής Κρίσης που οι εργαζόμενοι
και οι λαοί βιώνουν ως αποτέλεσμα (ή και με αφορμή) τον
πόλεμο.
Η ελληνική άρχουσα τάξη στρατεύεται πλήρως στο ευρωατλαντικό
μπλοκ και εμπλέκει ακόμη περισσότερο τη χώρα μας στον πόλεμο
και τα ιμπεριαλιστικά – επιθετικά σχέδια των δυτικών. Έπειτα
και από τη νέα ελληνοαμερικανική «αμυντική» συμφωνία για τις
βάσεις η χώρα μετατρέπεται σε τεράστιο πολεμικό ορμητήριο του
ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, σε βασική ενεργειακή πύλη των ΗΠΑ για να
αρπάξουν τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας από τη Ρωσία και στο
σημαντικότερο πέρασμα για τη μεταφορά στρατευμάτων και
οπλισμού ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.
Ο ελληνικός στρατός και οι βάσεις στην Ελλάδα
εμπλέκονται–συμμετέχουν στην πολεμική αναμέτρηση, ενώ η
κυβέρνηση στέλνει συνεχώς όπλα στην Ουκρανία – φτάνοντας ακόμα
και στην αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης.
Οι κυβερνητικές επιλογές στοχεύουν στην αναβάθμιση του ρόλου
του ελληνικού αστικού κράτους σε στρατιωτικό, πολιτικό και
ενεργειακό επίπεδο, ιδιαίτερα στην ενίσχυσή του στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, ο οποίος τροφοδοτείται από τον πόλεμο
στην Ουκρανία και οξύνεται ακόμα περισσότερο!
Στις 28-30 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η επόμενη σύνοδος
κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Σε αυτή τη σύνοδο θα
“σφραγιστεί” η λεγόμενη “Νέα Στρατηγική Αντίληψη” του ΝΑΤΟ,
έτσι ώστε αυτό να μπορεί να εγγυηθεί τα ιμπεριαλιστικά
συμφέροντα του “Δυτικού κόσμου” στις σημερινές συνθήκες. Η
επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά με την περικύκλωση της
Ρωσίας, η μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και η
ενίσχυση της “εδαφικής άμυνας” των χωρών – μελών του με την
απογείωση των εξοπλισμών των ευρωπαϊκών κρατών, η σχεδιαζόμενη
ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας, αποκαλύπτουν τα
επιθετικά ΝΑΤΟϊκά σχέδια από την Αρκτική, τη Βαλτική και τη
Μαύρη Θάλασσα, μέχρι τη Μεσόγειο, τη Μ. Ανατολή, την Αφρική,
τον Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό.
Δεν ξεχνάμε πως το ΝΑΤΟ είναι η πιο δολοφονική πολεμική μηχανή
στην ιστορία, άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνο για αμέτρητα

πραξικοπήματα και εισβολές σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και
της Μέσης Ανατολής, για τη στήριξη σε στρατιωτικές χούντες
όπως η ελληνική, για τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, τον
πόλεμο στο Ιράκ κ.ά.
Καλούμε εργαζόμενους, νεολαία και φτωχά λαϊκά στρώματα –
καλούμε εργατικές, τοπικές, νεολαιίστικες, φεμινιστικές
κινήσεις, σχήματα, συλλογικότητες, παρατάξεις και οργανώσεις
να παλέψουμε ενάντια στον ιμπεριαλιστικό/καπιταλιστικό πόλεμο
– σε πανελλαδική καμπάνια ενάντια στην επερχόμενη σύνοδο του
ΝΑΤΟ με κατάληξη κεντρική συγκέντρωση-διαδήλωση τις ημέρες που
θα πραγματοποιείται η σύνοδος.
Όχι στην ιμπεριαλιστική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία Έξω
ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ από την Ουκρανία
Έξω οι βάσεις – έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ
Όχι στην αποστολή στρατιωτικού υλικού – απεμπλοκή της Ελλάδας
από τον πόλεμο
Όχι στους εξοπλισμούς – λεφτά για υγεία, παιδεία, μισθούς,
συντάξεις Διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών – σύνορα ανοιχτά σε
πρόσφυγες και μετανάστες
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