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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
(∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΖΩΗΣ)

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
όλης της χώρας εκφράζουµε µε τον πιο έντονο τρόπο την αντίθεσή µας στα πολεµικά
σχέδια των ΗΠΑ και των υποστηρικτών τους κατά του Ιράκ.
Οι ιµπεριαλιστικοί σχεδιασµοί πρέπει και µπορούν να αποκρουσθούν, αν οι λαοί
αγωνισθούν για την προάσπιση της ειρήνης. Η πίστη µας στη δυναµική των κοινωνικών
κινηµάτων, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο, είναι πίστη για την προάσπιση της
ανθρώπινης ζωής, για την φιλία και τη συνεργασία των λαών.
Εµείς οι εκπαιδευτικοί θεωρούµε καθήκον και υποχρέωσή µας να αντισταθούµε στη
βαρβαρότητα που εµφανίζεται σήµερα υπό το πρόσχηµα πρόληψης της τροµοκρατίας.
Ενώνουµε τη φωνή µας µε τις φωνές των εργαζοµένων στην Ελλάδα και σ' ολόκληρο
τον κόσµο, για να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και για να διασφαλίζεται
το δικαίωµα της ελευθερίας εθνών και λαών. Εκφράζουµε οµόθυµα την αντίθεσή µας σ'
αυτό τον πόλεµο, που δεν πείθει κανέναν ότι στοχεύει στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Στην πραγµατικότητα, αποσκοπεί στον έλεγχο των τεράστιων
πετρελαϊκών κοιτασµάτων της περιοχής καθώς και στην επιβολή της παγκόσµιας
ηγεµονίας των ΗΠΑ µέσω της στρατιωτικής ισχύος.
Καµιά “Νέα Τάξη” των όπλων και της βίας δεν πρέπει να επικρατήσει, γιατί οι πολίτες
όλου του Κόσµου θέλουν και αγωνίζονται για την Ειρήνη. Είναι κυνική και υποκριτική η
Κυβέρνηση των ΗΠΑ, όταν δηλώνει ότι έτσι, δήθεν, θα πλήξει το καθεστώς του Ιράκ για
τα “χηµικά και πυρηνικά όπλα”. Όταν οι ίδιες έχουν τη µεγαλύτερη πολεµική µηχανή
απ΄ ό,τι όλες οι άλλες χώρες συνολικά, όταν είναι η µόνη χώρα που κάνει στρατιωτικές
επεµβάσεις σε διάφορα σηµεία του πλανήτη σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους ανθρώπους.
Είναι ολοφάνερο πλέον ότι ο επικείµενος πόλεµος δεν είναι “προληπτικός” αλλά
ληστρικός.
Θεωρούµε πως ο επικείµενος πόλεµος κατά του Ιράκ είναι µια υπόθεση που αφορά
όλους µας, δεν είναι µια υπόθεση που πλήττει µόνο τους πολίτες του Ιράκ, που έχουν
υποστεί, ήδη, τις συνέπειες του φονικού εµπάργκο.
Ζητάµε από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία ασκεί και την προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, να αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες κατά του πολέµου εκφράζοντας τα
αισθήµατα της συντριπτικής πλειονότητας του λαού µας και των λαών της Ευρώπης. Να
µην υπάρξει κανενός είδους εµπλοκή της χώρας µας, µε ή χωρίς απόφαση του ΟΗΕ. Να
δώσει όλες τις δυνάµεις της, ώστε, αυτή τη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει το µεγάλο
“όχι” στα σχέδια αφανισµού ανθρώπινων ζωών. Αποδοκιµάζουµε την θέση των οκτώ
Ευρωπαϊκών χωρών για στήριξη της κυβέρνησης του πολέµου και του Μπους.
Θα αγωνιστούµε αποφασιστικά, ώστε το αντιπολεµικό κίνηµα στη χώρα µας να
εκφράσει αποτελεσµατικά τις φιλειρηνικές αντιλήψεις και απαιτήσεις ολόκληρης της
κοινωνίας µας.
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Καλούµε όλους τους Έλληνες πολίτες να αγωνιστούν συµµετέχοντας ενεργά στις
αντιπολεµικές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις.
Καλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές µας, τους µαθητές µας, να κάνουν
υπόθεση δική τους, την υπόθεση της ειρήνης. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να
συνεργαστούν µε όλα τα κοινωνικά κινήµατα, ώστε να διαδηλώσουµε σε όλη τη χώρα µε
πάθος και αποφασιστικότητα κατά του πολέµου.
Σήµερα η παιδαγωγική µας ευθύνη και η παιδαγωγική αγωνιστική µας κουλτούρα µάς
καλούν να δείξουµε ότι την Ιστορία της ανθρωπότητας δεν την γράφουν ο ιµπεριαλισµός
και η φρίκη του πολέµου αλλά οι λαοί και τα κοινωνικά κινήµατα.
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/2/03 ΣΤΙΣ 12.30 Μ.Μ.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
{

∆ιεκδικούµε το δικαίωµα στη ζωή

{

Όχι στον πόλεµο των ΗΠΑ και των υποστηρικτών τους κατά

{

Ειρήνη και ανθρώπινα δικαιώµατα για όλους τους λαούς

{

Όχι στο φονικό εµπάργκο κατά του Ιρακινού λαού

του Ιράκ

{

Ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο κράτος του Ισραήλ, κλειδί για
σταθερή και µόνιµη ειρήνη στη Μέση Ανατολή

{

Κύπρος ενωµένη, ανεξάρτητη και ειρηνική

{

Καµιά εµπλοκή της χώρας µας και της Ε.Ε. στον πόλεµο

∆ΟΕ ΟΛΜΕ ΠΟΣ∆ΕΠ ΟΣΕΠ - ΤΕΙ
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