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Οργή και αηδία νιώθουµε για το συνεχιζόµενο έγκληµα κατά του Λιβυκού λαού από τους 
ΝΑΤΟϊκούς σφαγείς που σε αγαστή σύµπνοια µε φανατικούς ισλαµιστές που αποτελούν 
µεγάλο τµήµα των «εξεγερµένων» αλλά και µελών της Αλ Κάιντα, που χρησιµοποιούνται ως 
οµάδες κρούσης της εκστρατείας, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης του Λιβυκού 
λαού. Αν όµως το «έργο» αυτό το έχουµε ξαναδεί από την αιχµή του δόρατος της 
υπερεθνικής ελίτ, το ΝΑΤΟ, αυτό που προκαλεί µεγαλύτερη οργή και αηδία είναι η 
υποστήριξη, άµεση ή έµµεση που απολαµβάνουν στο εγκληµατικό έργο τους οι ΝΑΤΟϊκοί 
δολοφόνοι από το µεγαλύτερο τµήµα της κατ’ευφηµισµό πλέον αριστεράς πανευρωπαϊκά 
αλλά και στη χώρα µας, που εδώ και τόσο καιρό που συντελείται το νέο αυτό ΝΑΤΟϊκό 
έγκληµα δεν έχει καταφέρει να διοργανώσει διαδηλώσεις διαµαρτυρίας εναντίον της νέας 
αυτής θηριωδίας ή πόσο µάλλον που έχει φτάσει στο ειδεχθές σηµείο της ανοιχτής 
υποστήριξης των «εξεγερµένων» συνεργατών του ΝΑΤΟ, παίζοντας ξεκάθαρα 
πεµπτοφαλαγγίτικο ρόλο ενάντια στο λαϊκό κίνηµα. Με τη βοήθεια της εποµένως, τα νέα 
σχέδια της υπερεθνικής ελίτ για τη Μέση Ανατολή δείχνουν να επιτυγχάνουν τους στόχους 
τους µέχρι στιγµής και νέοι ορίζοντες να ανοίγονται στη βίαιη εξάπλωση του συστήµατος 
της διεθνοποιηµένης οικονοµίας της αγοράς και της αντιπροσωπευτικής «δηµοκρατίας». Η 
Συρία και το Ιράν δείχνουν να είναι οι επόµενοι στόχοι. 

Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στον αγωνιζόµενο λιβυκό λαό που αντιστέκεται σθεναρά 
στον εξανδραποδισµό του, ενάντια στη δολοφονική µηχανή του ΝΑΤΟ και των 
«εξεγερµένων» συνεργατών του, που έχουν ξεκινήσει οµαδικές σφαγές των Λίβυων 
αντιστεκόµενων, που µέσα από µια γκεµπελική διαστρέβλωση των γεγονότων, τις 
αποδίδουν στους «κανταφικούς» οι οποίοι δήθεν εκτελούν τους ανυπάκουους στρατιώτες 
(τη στιγµή που είναι γνωστό ότι δεν µιλάµε για κανονικό στρατό αλλά για οπλισµένους 
πολίτες που αντιστέκονται!) Καλούµε την ύστατη στιγµή την αντισυστηµική Αριστερά στη 
χώρα µας (οργανώσεις, κόµµατα, ανένταχτους αγωνιστές) να ορθώσει τη φωνή της ενάντια 
στο συνεχιζόµενο έγκληµα, να απονοµιµοποιήσει το τµήµα της εκφυλισµένης αριστεράς που 
συντάσσεται και διαδίδει τα ασύστολα ψέµατα των συστηµικών ΜΜΕ, για το τι ακριβώς 
συµβαίνει στη Λιβύη, γιατί αν σιωπήσει θα είναι και αυτή συνυπεύθυνη για το έγκληµα. Η 
συστηµική ελληνική κρίση και τα προβλήµατα του ελληνικού λαού είναι αλληλένδετα µε 
αυτά που βιώνουν οι λαοί σε οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη, πόσο µάλλον στη γειτονία 
µας, που αντιµετωπίζουν τη φυσική βία του ίδιου συστήµατος. Ο Λιβυκός λαός πρέπει να 
αποφασίσει µόνος του για το µέλλον του. 
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