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Την καταδίκη της για την ιμπεριαλιστική επίθεση στη Συρία,
εκφράζει η Δημοτική Αρχή Ικαρίας .
Σήμερα ο δήμαρχος Ικαρίας Στέλιος Σταμούλος μετά την νέα επίθεση στη Συρία
από τις ΗΠΑ, την Μ. Βρετανία και την Γαλλία. Εκφράζοντας την διοίκηση του δήμου
Ικαρίας έκανε την ακόλουθη δήλωση – κάλεσμα.

« ΗΠΑ, Μ. Βρετανία και Γαλλία, με τη στήριξη και την ανοχή των άλλων κρατών
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με την επίθεσή τους στη Συρία ματώνουν για μια ακόμη
φορά τους λαούς της περιοχής, καταστρέφουν και διαμελίζουν κράτη, αξιοποιώντας
κατασκευασμένα στοιχεία και προσχήματα. Έχουμε πείρα, ο πραγματικός τους
στόχος δεν είναι άλλος από το να ελέγξουν την περιοχή και τον πλούτο της.
Κανένας δεν μπορεί να μένει αδιάφορος. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη σημερινή
επίθεσή, γιατί εκτός των άλλων οι εξελίξεις αυτές φέρνουν κοντά τον κίνδυνο ενός
γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου με απρόβλεπτες συνέπειες.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι τεράστιες. Συνεχίζοντας την
πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, εμπλέκει την Ελλάδα σε αυτούς τους
επικίνδυνους ανταγωνισμούς, για λογαριασμό μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων,
που διεκδικούν μερίδιο από τη λεία. Έχει μετατρέψει τη χώρα σε ΝΑΤΟικό
ορμητήριο και συνεργάζεται στρατιωτικά με κράτη-δολοφόνους, όπως το Ισραήλ.
Αποτελεί τεράστια κοροϊδία ο ισχυρισμός ότι μ' αυτόν τον τρόπο θωρακίζονται
τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι παράγοντες
ανασφάλειας, αποσταθεροποίησης και αλλαγής συνόρων. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει
σύνορα στο Αιγαίο. Δεν νοιάζονται για τους λαούς και τα κυριαρχικά δικαιώματα.
Νοιάζονται μόνο για την προώθηση των δικών τους συμφερόντων. Αυτό δείχνει η
ιστορική εμπειρία.
Καλούμε το λαό της Ικαρίας σε ξεσηκωμό! Καλούμε το λαό των νησιών της
περιοχής να μην πέσει στην παγίδα του εφησυχασμού και της επανάπαυσης, που
σκόπιμα καλλιεργείται. Ο λαός μας πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει μεγάλο
τίμημα για να ανακάμψουν τα κέρδη του κεφαλαίου. Δεν πρέπει να πληρώσει με
νέες περιπέτειες και μεγάλους κινδύνους για την καπιταλιστική κερδοφορία, αφού
αυτό επιδιώκεται μέσω των επεμβάσεων και των πολέμων. Τώρα χρειάζεται να
οργανώσει την πάλη του ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για να κλείσει η βάση
της Σούδας και όλες οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα, για να επιστρέψουν οι Έλληνες
στρατιώτες από αποστολές εκτός συνόρων, για την αποδέσμευση της χώρας μας
απ' το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
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