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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ  -  Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α 
 

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας καταδικάζει 
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που και τυπικά 
ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι, Νατοϊκοί και Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους, ενάντια στο 
Αφγανιστάν με πρόσχημα την τρομοκρατία. 

Οι τρομοκράτες των λαών Αμερικάνοι και τα άλλα αρπακτικά της συμμαχίας 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με πρόσχημα το κτύπημα της τρομοκρατίας, βομβαρδίζουν 
από χθες το Αφγανιστάν, ενώ από της 11 Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα έχουν κηρύξει 
πόλεμο ενάντια σε κάθε λαό που παλεύει για να έχει πατρίδα, για κοινωνική 
απελευθέρωση, σε κάθε λαό που παλεύει για δικαιώματα και κατακτήσεις, σε κάθε 
εργάτη, εργαζόμενο, συνδικαλιστή, μαχητή της ειρήνης. ΄Ολοι αυτοί, για τους 
αρχιτρομοκράτες Αμερικάνους και τους άλλους συνεταίρους τους, είναι 
επικίνδυνοι, είναι τρομοκράτες, έχουν μπει στη μαύρη λίστα. 

Ξεχνούν οι Αμερικάνοι και τα ντόπια παπαγαλάκια τους, ότι τους όπου γης 
τρομοκράτες τους εκπαίδευσαν, τους ανέθρεψαν και τους χρησιμοποιούν οι ίδιοι 
και η CIA. 

Οι Αμερικάνοι, με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θέλουν να 
κρύψουν τους πραγματικούς τους στόχους που είναι: Η επέκταση της 
ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας τους, ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών, των 
πετρελαιακών δρόμων. 

Η Ομοσπονδία μας για άλλη μια φορά καταδικάζει την επίθεση των 
Αμερικανονατοϊκών ιμπεριαλιστών σε βάρος του Αφγανιστάν και καλεί τους 
Οικοδόμους μαζί με όλη την εργατική τάξη σε εγρήγορση. Να απαντήσουμε τώρα, 
να καταδικάσουμε την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, τη συμμετοχή της Ελλάδας 
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, την ευθύνη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και των άλλων 
κομμάτων που συνοδοιπορούν. 

Απαιτούμε : -  Να σταματήσουν τώρα οι βομβαρδισμοί. 
                                -  Καμιά πολιτική ή στρατιωτική συμμετοχή της χώρας μας στα  
                                   σχέδια των ιμπεριαλιστών. 

Καλούμε όλους τους Οικοδόμους, όλους τους εργαζόμενους, σε 
συλλαλητήριο αύριο Τρίτη 9 Οκτώβρη, στις 6:30΄ το απόγευμα, στα Προπύλαια. 
 
 

Για τη Διοίκηση 
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