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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ: 
Ο ΚΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΗΠΑ / ΝΑΤΟ
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με τη πλήρη συναίνεση ΝΔ 
και Κινήματος Αλλαγής,  πλασάρεται σαν ο «καλός 
στρατιώτης» ΝΑΤΟ και ΕΕ στην περιοχή με στόχο την 
γεωπολιτκή και οικονομική αναβάθμιση της θέσης της 
ελληνικής αστικής τάξης. 
Γεμίζει τη χώρα μας αμερικανονατοικές βάσεις  
(Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, πυρηνικά στον Άραξο, 
προτάσεις για βάσεις στην Κάρπαθο κα) και ενισχύει 
τις παλιές. Ελλάδα και Κύπρος παρέχουν 
«διευκολύνσεις» από τις βάσεις στη Σούδα, στην 
Πάφο και στο Ακρωτήρι της Κύπρου προς τις 
πολεμικές μηχανές των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της 
Βρετανίας αντίστοιχα, με τελευταίο παράδειγμα τους 
βομβαρδισμούς στη Συρία.  Ετοιμάζει και προωθεί 
νέους πανάκριβους εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων 
δολλαρίων που προφανώς θα φορτωθούν στο χρέος. 
Κοκορεύεται απέναντι στα αφεντικά της ότι είναι από 
τις ελάχιστες χώρες του ΝΑΤΟ που μέσα στην φρίκη 
της μνημονιακής εξαθλίωσης κράτησε ψηλά στο 2% 
του ΑΕΠ τις νατοϊκές στρατιωτικές δαπάνες!! 
Οικοδομεί τον αντιδραστικό άξονα με το Ισραήλ που 
ματοκυλάει τους Παλαιστίνιους, την Κύπρο και την 
Αίγυπτο.  Διεκδικεί να υλοποιήσει επιθετικά στην 
ευρωνατοική ολοκλήρωση των δυτικών Βαλκανίων.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

ΥΠΕΡΑΣΠIΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
Η ελληνική κυβέρνηση διατυπώνει την πρόθεσή της να 
επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, επιδίωξη 
που θα δημιουργήσει μεγάλη όξυνση του 
ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού. Ταυτίζει την 
εκμετάλλευση των Αποκλειστικών Οικονομικών 
Ζωνών (ΑΟΖ) με τα σύνορα (!), τα οποία μας καλεί να 
«υπερασπίσουμε» χιλιάδες μίλια μακριά από την 
χώρα μας, στα βάθη της  Μεσογείου!!!
Ποιον εξυπηρετεί αυτή η πολιτική πέρα από τους 
Λάτσηδες, τους Βαρδινογιάννηδες, τους εφοπλιστές 
και τους άλλους καπιταλιστές,  που θέλουν να 
πάρουν ότι περισσέψει από το φαγοπότι της SHELL 
και της TOTAL, να αναλάβουν την μεταφορά  των 
κοιτασμάτων, να βρουν νέα πεδία κερδοφορίας; 
Από την άλλη μεριά το τουρκικό κεφάλαιο και η 
κυβέρνηση Ερντογάν, κλιμακώνουν τον πόλεμο κατά 
των Κούρδων επεμβαίνοντας ήδη σε δύο χώρες. 
Οξύνει την «αναθεωρητική φιλολογία»,  διατυπώνει 
πιο ανοιχτά την πολεμική απειλή, ακόμα και για 
κατάληψη εδαφών, παράλληλα με το δικό της 
πρόγραμμα εξοπλισμών-μαμούθ από Ρωσία και ΗΠΑ. 
Έχει επιβάλλει ένα ιδιαίτερα απολυταρχικό καθεστώς 
στο εσωτερικό, προχωρώντας σε διωγμό της 
Αριστεράς, του εργατικού κινήματος και κάθε 
διαφορετικής φωνής.

www.antarsya.gr

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΕΣ
Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιβεβαιώνει ότι η «καθαρή έξοδος» για την οποία μιλάει 
οδηγεί σε ένα μέλλον γεμάτο θυσίες από τη μεριά της εργατικής τάξης και της νεολαίας για χάρη όχι μόνο της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας των καπιταλιστών, αλλά και στο βωμό των πολεμικών φιλοδοξιών τους. Η πάλη για 
να ξηλώσουμε τα μνημόνια δένεται με την αντίσταση στον πόλεμο και τους εξοπλισμούς, τις ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις και ανταγωνισμούς.
Η συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι μία συμφωνία που 
εντάσσεται και υπηρετεί τα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και της ΕΕ για την ευρωνατοική ολοκλήρωση των Βαλκανίων 
και σε αυτά τα πλαίσια τις επιδιώξεις της ελληνικής άρχουσας τάξης να κάνει ένα ακόμα βήμα για να γίνει το 
«κεφαλοχώρι» του ιμπεριαλισμού στην περιοχή, εξυπηρετώντας παράλληλα και τα δικά της αυτόνομα συμφέροντα, 
οικονομικά, πολιτικά και ιδεολογικά. Με αυτή την έννοια έχει από την αρχή αντιδραστική ουσία και δεν μπορεί παρά 
να βρίσκει αντίθετους το εργατικό λαϊκό κίνημα και την μαχόμενη Αριστερά.
Η Συμφωνία δεν " ανοίγει δρόμους για την ειρηνική επίλυση διαφορών και τη δημιουργική συνύπαρξη των 
λαών" όπως ισχυρίζονται Τσίπρας και Κοτζιάς. Ποτέ οι ιμπεριαλιστικοί συνασπισμοί και η συμμετοχή τους σε 
αυτούς δεν διασφάλισαν την ειρήνη. Αντίθετα είναι ένας ακόμα παράγοντας αστάθειας, ανταγωνισμών, πολέμων, 
ενίσχυσης των ανταγωνισμών οικονομικής και γεωπολιτικής επιρροής των καπιταλιστικών κέντρων (ΗΠΑ-Ρωσία-ΕΕ) 
και των γειτονικών κρατών (κυρίως Ελλάδα, Τουρκία, αλλά και Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία)
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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΥΠΕΡΑΣΠIΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

ΟΧΙ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ «ΔΙΚΗ ΜΑΣ» 

ΜΟΝΟ Ο ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟΣ 
ΑΝΤΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 
Η ειρήνη και τα συμφέροντα των λαών της περιοχής 
δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα και τους 
ανταγωνισμούς των κυρίαρχων τάξεων.
Ο ανταγωνισμός αυτός είναι αντιδραστικός και 
από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Οι λαοί δεν θα 
οδηγηθούν στη σφαγή για το αν την ΑΟΖ θα την 
εκμεταλλευτεί η NOBBLE ή η ROSNEFT, Έλληνες ή 
Τούρκοι καπιταλιστές. 

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

Υπεράσπιση της ειρήνης, ενάντια στον πόλεμο και 
τον ιμπεριαλισμό, τους ανταγωνισμούς των 
αστικών τάξεων και των πολυεθνικών εταιρειών.
Ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που 
ακολουθεί πιστά την επιθετική πολιτική του 
ευρωνατοϊκού ιμπεριαλισμού και του κεφαλαίου.
Όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση 
Ανατολή, στα Βαλκάνια, και στην περιοχή. Έξω από 
ΝΑΤΟ και ευρωστρατό, όχι στις νέες βάσεις, 
κλείσιμο όλων των βάσεων. Καμιά συμμετοχή – 
καμιά εμπλοκή άμεση ή έμμεση της Ελλάδας.
Παλεύουμε ενάντια στον αντιδραστικό 
ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό που γίνεται για τα 
συμφέροντα των αστών και στην αιματηρή 
ιμπεριαλιστική επαναχάραξη των συνόρων. 
Όχι στην νέα κούρσα των εξοπλισμών, άμεση 
μείωση των στρατιωτικών δαπανών, όχι στο νέο 
εξοπλιστικό πρόγραμμα. Λεφτά για τις εργατικές 
ανάγκες, για σχολεία, νοσοκομεία και εργατικές 
κατοικίες, όχι για φρεγάτες και μαχητικά 
αεροπλάνα. Ούτε σκέψη για μεγαλύτερη 
στρατιωτική θητεία ή στράτευση των γυναικών.
Όχι στις εξορύξεις και στην εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων από τις πολυεθνικές και το 
κεφάλαιο, που φέρνουν μόνο ανταγωνισμούς, 
πολέμους, οικολογική καταστροφή. Τις ενεργειακές 
ανάγκες θα καλύψουν οι λαοί παίρνοντας στα χέρια 
τους ενεργειακούς πόρους, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και στην κλιματική ισορροπία του 
πλανήτη.

Όχι στον άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Ναι στη 
φιλία ελληνοκυπρίων-τουρκοκυπρίων για να 
αποφασίσουν οι ίδιοι πως θα ζήσουν ειρηνικά στο 
νησί τους  ανοίγοντας τον δρόμο για μία Κύπρο 
ενιαία, ανεξάρτητη, χωρίς ξένους στρατούς, βάσεις 
και εγγυήτριες δυνάμεις, με αναγνώριση της 
εθνοτικής «διπλής φύσης» του ενιαίου κράτους, 
κατοχύρωση των δικαιωμάτων και του ρόλου της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Είμαστε ενάντια στην ευρωνατοική ολοκλήρωση 
των Βαλκανίων και υπέρ του σεβασμού των 
δικαιωμάτων όλων των εθνοτήτων, των λαών και των 
μειονοτήτων της  ιστορικά πολυεθνικής περιοχής της 
Μακεδονίας, του δικαιώματος του κάθε λαού – και 
του λαού της γειτονικής χώρας- στον 
αυτοπροσδιορισμό, χωρίς να αποφασίζουν γι’ αυτόν 
οι «νονοί» των Βαλκανίων, τοπικοί και διεθνείς...
Αλληλεγγύη στον βασανισμένο λαό της Συρίας. 
Αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίσει τι 
θα απογίνει το καθεστώς Άσαντ χωρίς ξένες 
επεμβάσεις. Ανοιχτά σύνορα για τους 
πρόσφυγες. Κατάργηση της Συμφωνίας 
ΕΕ-Τουρκίας. Έξω η Φρόντεξ. 

ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ  

www.antarsya.gr

ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ / ΟΙ
Η πάλη για το ψωμί και την δουλειά, πάει μαζί με την 
πάλη για την ειρήνη! Ο εχθρός είναι κοινός. Είναι αυτοί 
που για μια μονάδα κέρδος δεν διστάζουν να 
απολύσουν, να επιβάλλουν την φτώχια, να αρπάξουν 
σπίτια, να οδηγήσουν σε αυτοκτονίες… δεν διστάζουν να 
διακινδυνεύσουν ή και να οδηγήσουν και στον πόλεμο.
Μέσα στην κρίση ο αδυσώπητος ανταγωνισμός 
τους γίνεται ακόμα χειρότερος. Για αυτό με το όπλο 
του εθνικισμού και του φασισμού,  με το δηλητήριο 
του μίσους απέναντι στους άλλους λαούς  
προσπαθούν να μας κάνουν να πολεμήσουμε 
κάτω από τις δικές τους σημαίες. Εμφανίζουν το  και 
τα συμφέροντά τους σαν να είναι δικά μας. Μιλάνε 
στο όνομα της πατρίδας και εννοούν τις τσέπες και τα 
σεντούκια τους.  Όπως πάντα!

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΓΥΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ!
Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για ένα 
μεγάλο αντιπολεμικό, αντιιμπεριαλιστικό 
και αντικαπιταλιστικό κίνημα!! 
Εκεί είναι η δική μας ελπίδα. 
Για αυτή  την προοπτική αξίζει να παλέψουμε. 


