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Αθήνα 19-20 Μαΐου 2017 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 21o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 
    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταθέτει στο 21ο  Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας μας: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 

  Καταδικάζουμε τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους – επεμβάσεις – συγκρούσεις, 
που  φουντώνουν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην Εγγύς Μέση 
Ανατολή, αλλά και σε άλλες περιοχές (Βαλκάνια, Ουκρανία, Βόρεια Αφρική).  
  Στις συρράξεις αυτές εμπλέκονται ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα όπως, το ΝΑΤΟ η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Η.Π.Α., η Ρωσία, η Κίνα, για τα συμφέροντα και τα κέρδη της 
αστικής τάξης και των μονοπωλίων που υπηρετούν. Στόχος των δολοφονικών τους 
σχεδίων, είναι η επαναχάραξη συνόρων, το μοίρασμα και η εκμετάλλευση των 
ενεργειακών πηγών και των πλουτοπαραγωγικών πόρων και η διατήρηση και η 
επέκταση των  στρατιωτικών τους βάσεων. 
  Το αποτέλεσμα για τους λαούς των περιοχών αυτών είναι αίμα, θάνατος και 
δυστυχία. Απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και ξεριζωμός 
εκατομμυρίων άλλων από τον τόπο τους, που για να γλυτώσουν από τον θάνατο 
και να ζήσουν ειρηνικά, παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς δημιουργώντας 
καραβάνια μεταναστών.    
  Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. εμπλέκει ακόμα εντονότερα τη χώρα 
και το λαό μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς – πολέμους. Η αρμάδα του ΝΑΤΟ 
αλωνίζει στο Αιγαίο, που έχει μετατραπεί σε πεδίο όξυνσης των αντιπαραθέσεων των 
νατοϊκών συνασπισμών με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα. 
  Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στην περιοχή μας. Αμφισβητούνται όλο και 
περισσότερο τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Οι Η.Π.Α. και το 
ΝΑΤΟ συνεχίζουν ακόμα πιο προκλητικά να κάνουν τα στραβά μάτια στην επιθετικότητα 
της Τουρκίας στην περιοχή, δρομολογούν τη δημιουργία των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο 
και τη συγκυριαρχία και τη συνδιαχειρισή του με την Τουρκία. Η ένταση που 
κλιμακώνεται επικίνδυνα, μπορεί ανά πάσα στιγμή  να φέρει μια γενικευμένη στρατιωτική 
σύρραξη.   
  Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες απέναντι στο λαό. Χρησιμοποιεί τη γεωστρατηγική  
θέση της Ελλάδας και προβάλλει τη δήθεν σταθερότητα μέσα σε ένα περιβάλλον 
γενικότερης αστάθειας, για να ενισχύσει τη θέση της σε όφελος των συμφερόντων των 
μονοπωλίων και της κυρίαρχης τάξης της χώρας μας. Οι κίνδυνοι αυτών των κινήσεων 
γεωστρατηγικής αναβάθμισης, γίνονται όλο και μεγαλύτεροι για τον ελληνικό λαό, σε 
όλους τους τομείς. 
  Όλα τα κόμματα που στήριξαν τις πολεμικές επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών 
οργανισμών (ΝΑΤΟ – Ε.Ε.), τους παρουσιάζουν στον ελληνικό λαό ως παράγοντες 
«σταθερότητας και ασφάλειας» της Ελλάδας. Γι αυτό και συζητούν για την επέκταση των 
νατοϊκών βάσεων στην χώρα, όπως η Σούδα.  
  Οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις ποτέ δεν ήταν, ούτε πρόκειται να γίνουν στο μέλλον 
παράγοντες σταθερότητας και ασφάλειας για τους λαούς. Είναι παράγοντες 
πολέμων, που διαδέχονται την «ιμπεριαλιστική ειρήνη», με το πιστόλι στον 
κρόταφο των λαών. 
  Στο βωμό των συμφερόντων των μονοπωλίων και των μεγαλοεπιχειρηματιών που 
υπηρετούν αυτές οι ενώσεις, θυσιάζονται καθημερινά οι λαϊκές ανάγκες και στην πατρίδα 
μας με συνεχείς περικοπές μισθών – συντάξεων και δαπανών στους κρίσιμους τομείς 



ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σε 
πλήρη αντίθεση με τον πακτωλό χρημάτων που διατίθεται για τους εξοπλισμούς και την 
ελληνική συμμετοχή σε όλα τα ιμπεριαλιστικά σχέδια. 
  Το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μαζί με τις φιλειρηνικές οργανώσεις πρέπει να 
καταγγείλει, να καταδικάσει και να αντισταθεί στην εγκληματική πολιτική που θέτει σε 
θανάσιμους κινδύνους το λαό μας και τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. 
  Απαιτείται επαγρύπνηση και οργάνωση των πυροσβεστών όπως και όλων των 
εργαζομένων και του λαού, για να εναντιωθούμε στα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Να 
βάλουμε εμπόδια στα σχέδια ολέθρου που ετοιμάζουν για τους λαούς οι 
ιμπεριαλιστές του ΝΑΤΟ, σύμμαχοι και της σημερινής κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – 
ΑΝ.ΕΛ.  
Με τον αγώνα μας να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε: 

• Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. 

• Να σταματήσει να χρησιμοποιείται η χώρας μας σαν ορμητήριο του ΝΑΤΟ. 

• Αποδέσμευση της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς. 

• Να κλείσουν οι Ευρωατλαντικές βάσεις και τα στρατηγεία.  
 

Δεν δεχόμαστε να γίνουμε εμείς και τα παιδιά μας, κρέας στα κανόνια των πολυεθνικών. 
Παλεύουμε για την ειρήνη και την ευημερία των λαών. Για ζωή με αξιοπρέπεια,  δουλειά 
με δικαιώματα, για την μόρφωση των παιδιών μας. Για να είναι ο λαός μας νοικοκύρης 
στον τόπο του. 
 

     Καλούμε τους αντιπροσώπους του συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, να 
εγκρίνουν και να στηρίξουν την άμεση έκδοση ψηφίσματος καταδίκης των 
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ως απόφαση 
του συνεδρίου. 
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