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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταθέτει στο 22ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

   Εμείς οι αντιπρόσωποι του 22ου Συνεδρίου, κκαταδικάζουμε τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους,
τις επεμβάσεις  και  τις  συγκρούσεις, που  φουντώνουν  στην  περιοχή  της  Ανατολικής
Μεσογείου και στην Εγγύς Μέση Ανατολή, αλλά και σε άλλες περιοχές.

Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. συνεχίζει την επικίνδυνη πολιτική των προκατόχων της, που από
τη μία καταργεί τα εναπομείναντα δικαιώματα των χαμηλών λαϊκών στρωμάτων και από την άλλη
εμπλέκει  όλο και  περισσότερο τη χώρας μας στον πόλεμο που μαίνεται  τα τελευταία  χρόνια στη
Συρία. Στηρίζει έμπρακτα τις πολεμικές επιχειρήσεις των μεγάλων ιμπεριαλιστών δυνάμεων Η.Π.Α. -
ΝΑΤΟ – Ε.Ε. που ως στόχο έχουν τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των ενεργειακών
και εμπορικών δρόμων της ευρύτερης περιοχής στα πλαίσια του ανταγωνισμού με άλλες δυνάμεις
όπως η Ρωσία, η Κίνα κ.α.. Η ειρήνη που επικαλούνται οι δυνάμεις αυτές είναι συνυφασμένη με την
εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την ανέχεια.  Ματοκυλίζουν τους λαούς της περιοχής, καταστρέφουν
και διαλύουν ολόκληρες χώρες,  σπέρνουν τη δυστυχία και τον πόνο, προκειμένου να κλέψουν τον
πλούτο των λαών και να αυξήσουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες αφού μετέτρεψε όλη τη χώρα σε νατοϊκό ορμητήριο.
Έδωσε το πράσινο  φως για την  πρόσδεση πολεμικών πλοίων που συμμετέχουν στον πόλεμο στα
λιμάνια της χώρας μας ( Σούδα, Σαντορίνη, Ρόδος, Κέρκυρα και Πειραιάς ). Υπάρχει η πρόθεση για
κατασκευή νέων βάσεων του ΝΑΤΟ αλλά και  η μεταφορά ακόμη και  πυρηνικών όπλων στις  ήδη
αναβαθμισμένες βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας. Συνεργάζεται στενά με κράτη όπως το Ισραήλ
που δολοφονεί τον παλαιστινιακό λαό. 

Τεράστια ευθύνη έχουν και όλα τα κόμματα που μαζί με την κυβέρνηση σπέρνουν την ψευδαίσθηση
ότι η λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, τη στιγμή
μάλιστα που στελέχη της βόρειο-ατλαντικής συμμαχίας με δηλώσεις τους νίπτουν τας χείρας τους και
δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Είναι  επιτακτική η ανάγκη, όλοι οι πυροσβέστες μαζί με τον υπόλοιπο λαό και  τις φιλειρηνικές

οργανώσεις να καταγγείλουμε την βρώμικη πολιτική που ακολουθείται σε βάρος των λαών για τα
αιματοβαμμένα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών και πολυεθνικών ομίλων. Τα σύννεφα του
πολέμου πλησιάζουν απειλητικά και στη χώρα μας. Πρέπει να οργανώσουμε  τον αγώνα μας μαζί με
τους γείτονες λαούς, να εναντιωθούμε στα σχέδια των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Απαιτούμε:
 Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις.
 Επιστροφή όλων των στρατιωτικών από τις αποστολές του ΝΑΤΟ στο εξωτερικό. 

 Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.

 Να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

 Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις και στρατηγεία.

  Εκφράζουμε την  αλληλεγγύη μας  στον δίκαιο  αγώνα του παλαιστινιακού λαού για ανεξάρτητο
κράτος στα όρια του 1967.    

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.

ΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΝΑΤΟ – Ε.Ε. ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
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