
Tα όνειρά µας για την ειρήνη να 
γίνουν εφιάλτης του Mπους! 

OΛOI στο Πανελλαδικό αντιπολεµικό 
συλλαλητήριο 

19 Mάρτη 2005, στο Σύνταγµα, στις 12 το 
µεσηµέρι 

Επιστολή του ∆Σ της OΛΜΕ 
Προς εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς 

Στις 19 Μάρτη, διαδηλώνουµε για την ειρήνη σε ολόκληρο τον Πλανήτη. Σε σχεδόν 700 πόλεις σε όλες τις 
ηπείρους θα βγούµε στους δρόµους, θα ενώσουµε παγκόσµια τις φωνές µας για να µπει τέλος στην κατοχή του 
Ιράκ.  
∆ύο χρόνια µετά την εισβολή στο Ιράκ βασιλεύει η φρίκη. Αυτός ο άδικος πόλεµος καταµετρά πλέον 100.000 

νεκρούς, ανάµεσά τους δεκάδες χιλιάδες παιδιά και γυναίκες.  
Η ζωή των απλών ανθρώπων είναι ένα µαρτύριο, αφού ο πόλεµος όχι µόνο δεν έφερε την ελευθερία, τη 

δικαιοσύνη και την ευηµερία, αλλά αντίθετα έφερε µια ανελέητη κατοχή µε µαζική ανεργία, ελλείψεις σε τρόφιµα, 
φάρµακα, νερό, ηλεκτρικό, καταλήστευση του πλούτου της χώρας. 
Πόλεις ολόκληρες που εξεγέρθηκαν, όπως η Φαλούτζα, αντιµετωπίστηκαν µε πρωτοφανή κτηνωδία, που θύµισε 

τις µέρες της Γκουέρνικα όταν βοµβαρδίστηκε από τον Χίτλερ. Κρατούµενοι στις φυλακές Αµπού Γκράιµπ 
βασανίστηκαν απάνθρωπα και εξευτελιστικά µέχρι θανάτου. 
Ένας πανάρχαιος πολιτισµός καταστρέφεται, αφού πόλεις σαν τη Βαβυλώνα µετατράπηκαν σε στρατόπεδα 

τεθωρακισµένων των κατοχικών δυνάµεων. 
Τα ψέµατα του Μπους για τα όπλα µαζικής καταστροφής που δήθεν είχε το Ιράκ κατέρρευσαν, αλλά οι στρατοί 

κατοχής παραµένουν εκεί. 
Γι’ αυτό και η παγκόσµια κοινή γνώµη απαιτεί την άµεση αποχώρηση όλων τα ξένων στρατευµάτων.  
Φανταστείτε τα χρήµατα που σπαταλάνε για την κατοχή του Ιράκ, 
� να πήγαιναν για την ανακούφιση των θυµάτων του τσουνάµι, 
�να πήγαιναν για την καταπολέµηση της φτώχειας και της πείνας στην Αφρική, 
�να πήγαιναν για τα σχολεία, τα νοσοκοµεία, το ασφαλιστικό µας σύστηµα! 

Imagine there’s no countries Φανταστείτε ότι δεν υπάρχουν χώρες 
It isn’t hard to do ∆εν είναι δύσκολο να γίνει 
Nothing to kill or die for Τίποτα να σκοτώσεις ή να  
πεθάνεις γι’αυτό 
And no religion too Ούτε καµία θρησκεία επίσης 
Imagine all the people Φανταστείτε όλο τον Κόσµο 
Living life in peace… Να ζει την ζωή σε ειρήνη… 
 

Αυτό το τραγούδι (Imagine -1971) του Τζων Λένον από την περίοδο του πολέµου στο Βιετνάµ είναι επίκαιρο 
µέσα στη φρίκη των πολέµων στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη, στο Αφγανιστάν, στα Βαλκάνια. 

Όλοι εµείς, γονείς µαθητές, εκπαιδευτικοί, θέλουµε να κάνουµε τα όνειρα µας για την ειρήνη εφιάλτη 
γι’αυτούς που καίνε µε βόµβες τον Πλανήτη και σκοτώνουν παιδιά για χρήµα, για πετρέλαιο και για την παγκόσµια 
ηγεµονία τους. 



 

Στις 18 Μάρτη κάνουµε «µάθηµα ειρήνης» 
για µία ώρα µέσα στα σχολεία µας. 

Στις 19 Μάρτη, όπως κάναµε δύο χρόνια πριν,  
στις 15 Φλεβάρη και  20 Μάρτη 2003, θα είµαστε 

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ στους δρόµους. 

Nα βάλουµε τέλος στην κατοχή του Iράκ! 
Kαµιά ελληνική συµµετοχή! 

 
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ 


