
Ψήφισμα προς το Ρωσικό προξενείο 

Το ΚΚΕ καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κι εκφράζει
την αλληλεγγύη του στον λαό της Ουκρανίας.

Ο λαός της Ουκρανίας πληρώνει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον
τους ανταγωνισμούς και τις επεμβάσεις για το μοίρασμα αγορών
και σφαιρών επιρροής, ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ και
τη  στρατηγική  της  «ευρωατλαντικής  διεύρυνσης»,  από  τη  μια
πλευρά,  και,  από  την  άλλη,  τη  στρατηγική  της  καπιταλιστικής
Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα δικά της εκμεταλλευτικά σχέδια σε
βάρος  των  λαών,  για  να  ενισχύσει  τον  δικό  της  ιμπεριαλιστικό
συνασπισμό  (Ευρασιατική  Οικονομική  Ένωση,  Οργανισμός
Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας) στην περιοχή της πρώην ΕΣΣΔ.

Η  επίκληση  του  αντιφασισμού  από  τη  σημερινή  καπιταλιστική
Ρωσία, προκειμένου να προωθήσει τα γεωπολιτικά σχέδιά της στην
περιοχή,  είναι  προσχηματική,  εκμεταλλευόμενη  το  έντονα
αντιφασιστικό  φρόνημα  των  Ρώσων  και  όλων  των  λαών,  που
πλήρωσαν με εκατομμύρια νεκρών την πάλη ενάντια στη φασιστική
- ναζιστική γερμανική κατοχή και θηριωδία.

Οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας, όπως και οι άλλοι λαοί της
περιοχής, για 70 χρόνια ζούσαν και αγωνίστηκαν μαζί, νίκησαν και
εγκαθίδρυσαν  τη  δική  τους  εξουσία,  πάλεψαν  ενάντια  στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις,  αγωνίστηκαν για να αξιοποιήσουν με
σχέσεις κοινωνικής ιδιοκτησίας τη γη, τα εργοστάσια, τον πλούτο
του υπεδάφους τους, των υδάτων, αντιμετώπισαν το μίσος και τον
πόλεμο  των παλιών εκμεταλλευτών,  που  σαμπόταραν  τα βήματα
της  σοβιετικής  εξουσίας,  προόδευσαν  μαζί,  στο  πλαίσιο  του
σοσιαλισμού, πολέμησαν μαζί τον ναζισμό - φασισμό, το γερμανικό
ιμπεριαλισμό.  Η  εθνικιστική  υστερία  των  πολεμικών  ιαχών  δεν
πρέπει να σκεπάσει τη συλλογική μνήμη των δύο λαών, που ζούσαν
για δεκαετίες αδελφωμένοι.

 Απαιτούμε να σταματήσει τώρα ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος.
 Να τερματιστεί αμέσως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
 Αλληλεγγύη στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας ώστε

να απαλλαγούν από κάθε λογής Πούτιν και Ζελένσκι που τους
σέρνουν στον πόλεμο και την καταστροφή για τα συμφέροντα
των καπιταλιστών.


