
         Πειραιάς, 23.3.22 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

Η Ένωση Μονίμων & ∆οκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ συμμετέχει στο συλλαλητήριο 

του Εργατικού Κέντρου Πειραιά την Πέμπτη 24/3 6:30μμ στο Πασαλιμάνι 

 

Άλλος ένας παράλογος πόλεμος ξέσπασε στην Ευρώπη, μετά από αυτόν 
στην Κύπρο και στη Γιουγκοσλαβία, και ήδη εκατοντάδες άμαχοι έχασαν τη ζωή 
τους και εκατομμύρια άλλοι άφησαν τα σπίτια του και πήραν το δρόμο της 
προσφυγιάς.  Σχεδόν ένα μήνα τώρα λαοί που άλλοτε συνυπήρχαν και είχαν 
κοινή ιστορία, σήμερα είναι εχθροί και αλληλοσκοτώνονται.  

Οι καταστροφικές συνέπειες αυτού του πολέμου όμως δεν περιορίζονται 
στη Ουκρανία και τη Ρωσία αλλά δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Για ακόμη μια φορά, οι ηγέτες της Ευρώπης φάνηκαν κατώτεροι 
των περιστάσεων χωρίς να καταφέρουν να αποτρέψουν τον πόλεμο και τη 
δυστυχία που φέρνει. Οφείλουμε όλοι να ενώσουμε τις φωνές μας για να 
απαιτήσουμε τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων και της βίας στην 
Ουκρανία. Να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας και να σταθούμε στο 
πλευρό των προσφύγων. Να πούμε βροντερό ΟΧΙ στη νέα κούρσα 
στρατιωτικών εξοπλισμών και να οργανώσουμε μαζικό αντιπολεμικό κίνημα. 

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να μην εμπλακεί στον πόλεμο 
και να συνδράμει τις πρωτοβουλίες για την  αποκατάσταση της ειρήνης. Ο λαός 
μας όχι μόνο δεν έχει να κερδίσει τίποτα από την εμπλοκή της Ελλάδας στον 
πόλεμο αλλά και η παραμικρή εμπλοκή βάζει τη χώρα σε περιπέτειες και την 
κάνει μέρος του προβλήματος κι όχι της λύσης.  

 

Ενώνουμε τις φωνές μας και διεκδικούμε: 

 Να τερματιστεί οι πόλεμος στην Ουκρανία 
 Να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την ειρήνη 
 Να μην εμπλακεί η χώρα μας με κανέναν τρόπο στον πόλεμο 
 Να στηριχθούν οι άμαχοι και να βοηθηθούν οι πρόσφυγες 

  

Όλοι στο συλλαλητήριο την Πέμπτη 24 Μαρτίου στις 6:30μμ 

στο Πασαλιμάνι 
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