ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ
ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ
ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΟΤ 24 10682 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ-FAX.215 55 12 733
e-mail: povskx@gmail.com site:http://povskx.gr/
14/04/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
υνάδελφοι
Η Ομοςπονδία μασ μπροςτά ςτο άκουςμα τθσ ςθμερινισ είδθςθσ για τθν πυραυλικι επίκεςθ ςε βάροσ
του λαοφ τθσ υρίασ δεν μζνει απακισ και ΚΑΣΑΔΙΚΑΖΕΙ κάκε ιμπεριαλιςτικι επίκεςθ ςε βάροσ του λαοφ
τθσ από τισ δυνάμεισ ΗΠΑ - Μ.ΒΡΕΣΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ αλλά και όποια άλλθ δφναμθ κελιςει να παίξει τον
ρόλο του δικεν μεςάηοντα και ειρθνοποιοφ τισ επόμενεσ ώρεσ ι και μζρεσ.
Δεν ξεχνάμε το ΙΡΑΚ και το αιματοκφλιςμα του λαοφ του για τθν δικεν φπαρξθ των χθμικών εργοςταςίων.
Δεν ξεχνάμε το αιματοκφλιςμα του λαοφ τθσ Γιουγκοςλαβίασ και τον διαμελιςμό τθσ χώρασ.
΄Εχουμε πλζον τθν πείρα και τθν ιςτορικι γνώςθ να μθν πιςτεφουμε ςε τζτοια καταςκευαςμζνα ςενάρια
προκείμενου να αιτιολογοφν οι ιμπεριαλιςτζσ τισ επικζςεισ που κάκε άλλο πάρα το καλό των λαών
κζλουν.
Φτάνει πια το ποτάμι αίματοσ , δυςτυχίασ και προςφυγιάσ που κυλάει ςε όλο τον πλανιτθ.
Φτάνουν πια οι αυταπάτεσ όταν δίπλα από το ςπίτι μασ καίει θ φωτιά του πολζμου πωσ εμείσ ςτθν χώρα
μασ κα μποροφμε ανζμελα να απολαμβάνουμε τθν κάκε είδουσ ανάπτυξθ, τουριςτικι, βιομθχανικι, τθν
ζξοδο μασ από τα μνθμόνια και τθν κρίςθ.
Η Ομοςπονδία με επίγνωςθ των ςυνεπειών των ιμπεριαλιςτικών επικζςεων ςτουσ λαοφσ και ιδιαίτερα
ςτθ υρία, ςιμερα απαιτεί :


Κανενόσ είδουσ ςτιριξθ, ςυμμετοχι ι διευκόλυνςθ ςε ςτρατιωτικοφσ ςχεδιαςμοφσ και επεμβάςεισ
ενάντια ςτθ υρία και το λαό τθσ.



Η ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ να ανακαλζςει κάκε ςτρατιωτικό μασ πίςω ςτθν πατρίδα μασ και
να κλείςει άμεςα τισ νατοϊκζσ ςτρατιωτικζσ βάςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα. Μόνο ζτςι κα
προςτατευτοφν τα ςφνορα μασ και οι ειρθνικζσ προκζςεισ του λαοφ μασ προσ τουσ άλλουσ λαοφσ.



Καλοφμε τα ςωματεία μασ να πρωτοςτατιςουν, να οργανώςουν και να ξεςθκώςουν όλουσ τουσ

ςυναδζλφουσ να ενταχκοφν ςτθν πάλθ ενάντια ςτα ιμπεριαλιςτικά ςχζδια.
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