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Μετά από παρέμβαση των κομμουνιστών δημοτικών συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης, τ
ο Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτέμβρη
2013, υιοθέτησε, κατά πλειοψηφία, το ψήφισμα κατά την ιμπεριαλιστικής
επέμβασης στη Συρία
και της εμπλοκής της πατρίδας μας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και σχεδιασμούς.
Διαβάστε αναλυτικά το ψήφισμα:
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης καταδικάζει τα σχέδια στρατιωτικής επέμβασης κατά
της Συρίας, αποτέλεσμα της οποίας θα είναι να αιματοκυλίσει τους λαούς της Μέσης
Ανατολής και συνολικά της Ανατολικής Μεσογείου.
Με το ίδιο κίβδηλο πρόσχημα, όπως και πριν την εισβολή στο Ιράκ, οι ΗΠΑ και οι άλλες
δυνάμεις επικαλούνται ως, τη χρήση χημικών όπλων από το καθεστώς της Συρίας, παρά το
γεγονός ότι τα δεδομένα για τη χρήση τέτοιων όπλων οδηγούν στις λεγόμενες
αντικαθεστωτικές και μισθοφορικές δυνάμεις, που στηρίζονται από ΗΠΑ και ΕΕ.
Είναι ξεκάθαρο πως και αυτός ο πόλεμος, καμία σχέση δεν έχει με τα λαϊκά δικαιώματα.
Αφορά στον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής και την όξυνση των
ανταγωνισμών ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές.
Η στρατιωτική επίθεση κατά της Συρίας θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την ήδη σύνθετη
και επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή, με κίνδυνο γενικευμένου πολέμου που θα έχει ως
θύματα τους λαούς.
Διαχρονικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες για την εμπλοκή της χώρας
μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επιθέσεις, γιατί διέθεσαν και διαθέτουν τη
βάση της Σούδας, στρατιωτικές υποδομές ακόμη τμήματα των ελληνικών ενόπλων
δυνάμεων και τη γη και τον αέρα της πατρίδας μας στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστικών
απαιτήσεων.
Και σήμερα, η δικομματική κυβέρνηση έχει ενεργό εμπλοκή στην επέμβαση.
Διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και απαιτούμε:
- Καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στη σχεδιαζόμενη ιμπεριαλιστική
επέμβαση στη Συρία.
- Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας.
- Να μη δοθεί καμία διευκόλυνση σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό
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