Σταματήστε τώρα τον πόλεμο στην Ουκρανία
Η Ηπειρωτική Συσπείρωση, καταδικάζει την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία καθώς και την
απλόχερη «βοήθεια» (στρατιωτική και οικονομική) που πρόσφεραν μέχρι σήμερα στην ουκρανική κυβέρνηση, τόσο οι ΗΠΑ
όσο και οι Ευρωατλαντικοί τους σύμμαχοι (ΝΑΤΟ-ΕΕ), εν γνώσει τους ότι «ρίχνουν λάδι στη φωτιά του πολέμου». Τα όποια
προσχήματα αξιοποιεί η κάθε πλευρά δεν μπορούν να κρύψουν ότι η πραγματική αιτία και αυτού του πολέμου είναι οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστικών κέντρων (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ) με τη Ρωσία!
Η ανοιχτή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας (με τη μεταφορά ΝΑΤΟικού εξοπλισμού και στρατιωτικών
δυνάμεων από την Αλεξανδρούπολη προς την Ανατολική Ευρώπη, την αξιοποίηση των αμερικανικών βάσεων ως πολεμικών
ορμητηρίων και τις αποστολές στρατιωτικών εκτός συνόρων) βάζουν στο στόχαστρο των ανταγωνισμών τον ελληνικό λαό!
Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντας “σταθερότητας και ασφάλειας” αλλά πολεμικός εμπρηστής στην περιοχή μας!
Ανεξάρτητα από τη μορφή του, κάθε πόλεμος (οικονομικός, ψυχολογικός, στρατιωτικός κλπ) είναι αιτία συμφορών, καταστροφής αλλά και αναίρεσης κάθε έννοιας ειρήνης και ανθρωπισμού. Οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, δεν θα
περιοριστούν μόνο στα θύματα των δύο εμπόλεμων χωρών και τις υλικές καταστροφές στην Ουκρανία. Μερίδιο από τα «σπασμένα» αυτού του πολέμου, θα κληθούν να το πληρώσουν και οι λαοί της Ευρώπης, οι κυβερνήσεις των οποίων συνδαυλίζουν
τον πόλεμο και λειτουργούν αποτρεπτικά για την παγίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή, με την αποστολή
στρατιωτικού εξοπλισμού (όπλων και πολεμοφοδίων) στην Ουκρανία καθώς και στρατιωτικών δυνάμεων στις χώρες- μέλη
του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία.
Η τραγωδία του λαού της Ουκρανίας σήμερα, της Κύπρου και της Γιουγκοσλαβίας χθες και άλλων πολεμικών συγκρούσεων
που προηγήθηκαν (Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη κλπ), μας δείχνουν ότι 75 χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου,
ένας νέος πόλεμος ‘’χτυπά’’ την ‘’καρδιά’’ της Ευρώπης.
Με δεδομένο ότι διαμορφώνονται στοιχεία γενικευμένου ολοκληρωτικού πόλεμου και το αύριο για τους λαούς είναι αβέβαιο, η Ηπειρωτική Συσπείρωση:
•Ενώνει τη φωνή της με το ψήφισμα της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ), τους απόδημους Ηπειρώτες
και όλο τον ελληνικό λαό ενάντια στην πολεμική αναμέτρηση στην Ουκρανία!
•Εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της σε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο
Ρωσίας- Ουκρανίας, καθώς αυτός ο πόλεμος εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων (ΗΠΑ, Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κλπ).
•Απαιτεί να μη σταλεί στην Ουκρανία κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα και κανένας Έλληνας φαντάρος και να κλείσουν
άμεσα όλες οι ΝΑΤΟικές βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκειο, στο Άκτιο και στη Λάρισα. Εξάλλου
υπάρχει η οδυνηρή εμπειρία της αποστολής ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στην Ουκρανία το 1919 για την κατάπνιξη
της επανάστασης των μπολσεβίκων. Και τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος διακήρυσσε πως ήταν στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας»,
διαμηνύοντας προς τους Έλληνες στρατιώτες πως «Η οδός η οδηγήσασα εις την Σμύρνην διήρχετο δια Ρωσίας». Όμως το
τέρμα αυτής της οδού ήταν η Μικρασιατική Καταστροφή, με τους χιλιάδες πρόσφυγες.
•Καλεί όλους τους απόδημους Ηπειρώτες σε αγωνιστική επαγρύπνηση για τη διαφύλαξη της ειρήνης, που αφορά όλους
τους λαούς του πλανήτη

