Κατά πλειοψηφία Ψήφισμα
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού καταδικάζει την εισβολή των στρατιωτικών
δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία.Αποτελεί την τυπική έναρξη ενός πολέμου
που προετοιμαζόταν καιρό και είναι αποτέλεσμα των σφοδρών ανταγωνισμών στην
περιοχή, μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ από την μια μεριά και Ρωσίας από την άλλη για
τα κέρδη μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, για τους δρόμους μεταφοράς των
εμπορευμάτων και τις πηγές ενέργειας.
Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό, τον ρωσικό και τους άλλους λαούς
της περιοχής που έχουν κάθε δικαίωμα να ζήσουν ειρηνικά, με αξιοπρέπεια,
κυρίαρχοι στον τόπο τους. Συμπαραστέκεται ολόψυχα και δηλώνει την αλληλεγγύη
του στην πολυπληθή ελληνική κοινότητα που διαβιεί εκεί.
Καλεί τους λαούς να καταδικάσουν την καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου σε κάθε
περίπτωση που καταπατείται η εδαφική ακεραιότητα ανεξαρτήτων κρατών όπως
συνέβη και στην Κύπρο και τη Γιουγκοσλαβία και να απαιτήσουν να μην υπάρχει
καμία εμπλοκή και συμμετοχή στον πόλεμο.
Ζητά την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας. Η χώρα μας, με ευθύνη της σημερινής
και των προηγούμενων κυβερνήσεων έχει στηρίξει τους σχεδιασμούς για επέκταση
του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και την περικύκλωση της Ρωσίας.Είχαν ήδη
δρομολογήσει δίπλα στη Σούδα την εγκατάσταση νέων αμερικανοΝΑΤΟικών
βάσεων στη χώρα, όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας και του
Στεφανοβίκειου, που ήδη αξιοποιούνται ως κόμβος μεταφοράς και προώθησης
στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη.
Η ελληνική κυβέρνηση, με ένα πολεμικό παραλήρημα του πρωθυπουργού, όχι μόνο
εξήγγειλε την απόφαση για μεταφορά στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, αλλά
δήλωσε απερίφραστα την πρόθεσή της να σύρει τη χώρα και τον λαό στη θύελλα
μιας πολεμικής αναμέτρησης στο πλευρό του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, παρέχοντας κάθε
είδους βοήθεια που θα της ζητηθεί.
Κανένας λαός δεν έχει συμφέρον από τους πολέμους που σχεδιάζουν οι
επιχειρηματικοί όμιλοι και υλοποιούν οι κυβερνήσεις και οι ιμπεριαλιστικοί
μηχανισμοί. Τις επιπτώσεις αυτών των συγκρούσεων πληρώνει και θα πληρώσει με
βαρύ τίμημα και ο δικός μας λαός.Ήδη πληρώνει βαρύ οικονομικό φόρο για τους
εξοπλισμούς, που αφορούν ΝΑΤΟικές ανάγκες αλλά και με την ακρίβεια, την αύξηση
της τιμής των καυσίμων, την ενεργειακή φτώχεια.
Μόνο η λαϊκή κινητοποίηση μπορεί να προστατεύσει τον λαό μας και να συμβάλει
ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τις
σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με άλλους λαούς!
Απαιτούμε την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, να μην
πάει κανένας Έλληνας στρατιωτικός έξω από τα σύνορα και στην Ουκρανία, να
κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα. Να προετοιμαστούμε για την
φιλοξενία προσφύγων που θα καταφύγουν στη χώρα μας, εκφράζοντας έμπρακτα
την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς τα θύματα του βάρβαρου αυτού πολέμου.

