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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια επιβάλλουν εγρήγορση και επαγρύπνηση του
λαϊκού κινήματος.
Η ωμή επέμβαση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, η όξυνση του ανταγωνισμού,
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους λαούς των Βαλκανίων και γενικότερα.
Η ανεξαρτητοποίηση του Κοσσόβου είναι προάγγελος νέων επικίνδυνων εξελίξεων κατά
των λαών της περιοχής. Ανοίγει το δρόμο για αλλαγές συνόρων, βάζει υπό
αμφισβήτηση την εδαφική ακεραιότητα Κρατών, δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες
επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών και πολέμους.
Το νέο προτεκτοράτο, που δημιουργήθηκε με την ανακήρυξη του Κοσσόβου σε
ανεξάρτητο Κράτος, είναι δημιούργημα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.. Είναι
δημιούργημα αυτών των δυνάμεων που έχουν την απόλυτη ευθύνη για τον τεμαχισμό
της Γιουγκοσλαβίας και στη συνέχεια τον άγριο βομβαρδισμό της για 79 μέρες, το
1999, για την καταστροφή της πολιτιστικής της κληρονομιάς, των υποδομών της, για
τους χιλιάδες νεκρούς και σακατεμένους που άφησε πίσω της η πολεμική μηχανή των
ιμπεριαλιστών.
Σήμερα πλέον, είναι «ηλίου φαεινότερο» ότι στόχος τους ήταν να γεμίσουν την περιοχή
με αμερικανοστρατιωτικές βάσεις, να δημιουργήσουν ένα νέο προτεκτοράτο που θα
τους εξασφαλίζει νέες αγορές και περάσματα, θα τους διευκολύνει στην κούρσα του
ανταγωνισμού. Δε χωράει αμφιβολία, πως αυτές οι εξελίξεις είναι σε βάρος της
εργατικής τάξης, των λαών γενικότερα. Συνδυάζονται με την επίθεση του κεφαλαίου
κατά των λαϊκών δικαιωμάτων, συνδυάζονται με την αντιασφαλιστική, αντιλαϊκή
επίθεση της Κυβέρνησης.
Γι΄ αυτό καλούμε τους οικοδόμους όλης της χώρας, μαζί με όλους τους εργαζόμενους
μέσα από τα Συνδικάτα μας, να αντιπαλέψουμε με αποφασιστικότητα τα σχέδια των
ιμπεριαλιστών.
Καλούμε τους οικοδόμους μαζικά, να καταδικάσουν την πολιτική της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ,
των κομμάτων του ευρωμονόδρομου, που έβαλαν και βάζουν πλάτη στα σχέδια των
ιμπεριαλιστών, όλων αυτών που προσέφεραν απλόχερα το ελληνικό έδαφος, για να
περάσουν οι πολεμικές μηχανές του θανάτου, για να καθυποτάξουν, να
αιματοκυλήσουν ολόκληρους λαούς.
Απαιτούμε από την Κυβέρνηση:
−
Να μην αναγνωρίσει την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσόβου.
−
Να αποσύρει τώρα τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται σε άλλες
χώρες, σε αποστολές που υπηρετούν ιμπεριαλιστικά σχέδια.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ:
Ότι οι οικοδόμοι, με μπροστάρη την Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα μας μαζί με το ταξικό
εργατικό λαϊκό κίνημα, θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη ματαίωση
των σχεδίων των ιμπεριαλιστών.
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Πάσουλας
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