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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

Ο σηµερινός πόλεµος σε βάρος του λαού του Ιράκ µε πρωταγωνιστές τους  κ. Μπους και 
Μπλερ και τους δορυφόρους τους είναι πέρα από κάθε όριο εγκληµατικότητας και παρανοµίας. 
            Στο όνοµα της «απελευθέρωσης» των Ιρακινών ευτελίζεται κάθε ανθρώπινη αξία, 
ποδοπατείται το διεθνές δίκαιο και απαξιώνεται βάναυσα ο ΟΗΕ. 
            Ολόκληρη η ανθρωπότητα, καθώς παρακολουθεί το ανοσιούργηµα που συντελείται, 
εξεγείρεται και επαναστατεί. 
            Ένα πρωτόγνωρο σε µαζικότητα, δυναµισµό και πολυµορφία  αντιπολεµικό κίνηµα 
µορφοποιείται και παρεµβαίνει.  
            Πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαµβάνουν οι νέες γενιές. 
            Το συγκλονιστικό διαρκές παρόν µαθητών και µαθητριών, φοιτητών και φοιτητριών στις 
διαδηλώσεις, στις πορείες, σε ποικίλες πρωτοβουλίες έµπρακτης αλληλεγγύης  προς τους σκληρά 
δοκιµαζόµενους αυτή την ώρα συνανθρώπους µας, γεµίζει µε αισιοδοξία όλες και όλους. 
            Το σηµερινό κίνηµα των νέων µπορεί να αποτελέσει ένα νέο ποιοτικό στοιχείο στο ενιαίο
µέτωπο οικουµενικής αντίστασης των λαών απέναντι στους πολεµοκάπηλους. Φαίνεται ότι µπορεί 
να εξελιχθεί σε µια ελπιδοφόρα και καθοριστική παράµετρο, που θα κυοφορεί την επόµενη ηµέρα 
της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. 
            Η ΟΛΜΕ, η ∆ΟΕ και η ΠΟΣ∆ΕΠ αποφασίζουν από κοινού τα εξής:. 
       Καταδικάζουµε απερίφραστα τις κυβερνήσεις οι οποίες άµεσα ή έµµεσα συµµετέχουν σε αυτό
τον πόλεµο που συνιστά έγκληµα κατά της ανθρωπότητας. 
            Καλούµε την Ελληνική Κυβέρνηση να συµµεριστεί τις αντιπολεµικές διαθέσεις των
µαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων των πολιτών της χώρας µας, µη επιτρέποντας τη χρήση του 
εθνικού χώρου και τη λειτουργία των Βάσεων για την υποστήριξη των πολεµικών επιχειρήσεων. 
Κάθε είδους διευκόλυνση των ΗΠΑ και των εταίρων τους στις πολεµικές επιχειρήσεις συνιστά
συµµετοχή στον πόλεµο και είναι απολύτως καταδικαστέα  
             Η συνεργασία και ο συντονισµός µε την Α∆Ε∆Υ, τη ΓΣΕΕ  και άλλους συνδικαλιστικούς 
και κοινωνικούς  φορείς  επιβάλλεται, εκ των πραγµάτων. Είναι  απαραίτητος για να προωθήσουµε 
όλοι  µαζί τους κοινούς στόχους µας. 
            Αυτή την ώρα η καθολική συµµετοχή µας στις κινητοποιήσεις της 3 Απρίλη 2003 είναι 
αυτονόητη και στοιχειώδης υποχρέωσή µας. 
            Η στράτευσή µας στη σηµερινή συγκυρία µαζί µε ολόκληρο το αντιπολεµικό- φιλειρηνικό 
κίνηµα, και µε κύρια αιχµή το σταµάτηµα της συνεχιζόµενης Αµερικανο-βρετανικής επίθεσης κατά 
του Ιράκ, δε σηµαίνει σε καµιά περίπτωση ότι υποβαθµίζουµε τη σηµασία των κλαδικών
διεκδικήσεών µας. 

∆ιαδηλώνουµε και απαιτούµε: 
•        ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ των ΗΠΑ και 

των  εταίρων τους εναντίον του λαού του Ιράκ 
•        ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 

- Όλοι στη συγκέντρωση στο Σύνταγµα, στις 11 π.µ 
- Συµµετέχουµε στις συγκεντρώσεις και στις πορείες που πραγµατοποιούνται σε όλη τη χώρα
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