Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) του ΔΙΠΑΕ
Θεσσαλονίκη 11/3/2022
Αρ. Πρωτ.: 6
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Το ∆Σ ΕΣ∆ΕΠ του ∆ΙΠΑΕ καταδικάζει την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία και το συνεχιζόµενο πόλεµο µε τις ανυπολόγιστες
συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές αµάχων και πρόκλησης ενός ακόµα τεράστιου κύµατος
προσφύγων.
Παράλληλα δεν µπορεί παρά να τονίσει την υποκρισία των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
στο να καταγγέλλουν έναν πόλεµο τον οποίο επίσης πυροδότησαν µε τις ενέργειες τους
(όπως άλλωστε και πολλούς προηγούµενους), εφαρµόζοντας την επεκτατική πολιτική
τους για τις γεωπολιτικές/στρατιωτικές σφαίρες επιρροής, τον έλεγχο των
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόµων µεταφοράς ενέργειας και εµπορευµάτων.
Ο ΕΣ∆ΕΠ:
•

Είναι υπέρ του κινήµατος για την ειρήνη, αντιτάσσεται στον
ιµπεριαλιστικό πόλεµο και εκφράζει την αλληλεγγύη του στους λαούς
της περιοχής που πλήττονται άµεσα, θεωρώντας ότι κοινή απαίτηση θα πρέπει
να είναι η ικανοποίηση των δικών τους συµφερόντων και αναγκών και όχι των
ολιγαρχών-ιµπεριαλιστών. Ο πόλεµος που µαίνεται αυτή τη στιγµή στην
Ουκρανία εκτός από τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυµονεί για την παγκόσµια
ειρήνη φορτώνει στις πλάτες του λαού µας την ενεργειακή ακρίβεια και την ακόµη
µεγαλύτερη φτώχεια, ως άµεσες και πρόδηλες συνέπειές του.

•

Απαιτεί την άµεση απεµπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεµο, τη µη
συµµετοχή της στα ΑµερικανοΝΑΤΟικά σχέδια επιχειρήσεων µέσω των
ευρωατλαντικών υποδοµών από το ελληνικό έδαφος και να µην σταλεί ούτε
ένας Έλληνας στρατιώτης στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία και σε άλλες
ιµπεριαλιστικές αποστολές. Με την επικίνδυνη αυτή εµπλοκή στοχοποιείται ο
Ελληνικός λαός και η χώρα µας και καθίσταται µέρος του προβλήµατος.

•

Θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη την οριστική
αποµάκρυνση όλων των βάσεων από την Ελλάδα και την πλήρη
αποδέσµευση από το ΝΑΤΟ και κάθε άλλο ιµπεριαλιστικό οργανισµό.
Καταγγέλλει τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και εκείνων των
κοµµάτων,

που

στο

όνοµα

της

πολυδιαφηµισµένης

«γεωστρατηγικής

αναβάθµισης» εµπλέκουν τη χώρα µας στο κουβάρι των ανταγωνισµών και του
πολέµου, µετατρέποντας την σε ένα απέραντο πολεµικό ορµητήριο.
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•

Καλεί τα µέλη του να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας
εναντίον του πολέµου στην Ουκρανία και υπέρ της ειρήνης, που οργανώνονται
στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Για τον ΕΣ∆ΕΠ ∆ΙΠΑΕ
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