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ε τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία επικύρωσης του νέου στρατηγικού δόγματος του ΝΑΤΟ. Ο γενικός γραμματέας του, Αντερς Φογκ
Ράσμουσεν, παρουσίασε το σχέδιο για τη «νέα στρατηγική αντίληψη
της συμμαχίας στον 21ο αιώνα», το οποίο θα υποβληθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Νοέμβρη.

Το κείμενο θα συζητιόταν από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας
του ΝΑΤΟ, που συναντήθηκαν στις 14 Οκτώβρη 2010, στις Βρυξέλλες. Το
τελικό κείμενο θα παρουσιαστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 19
και 20 Νοέμβρη 2010, στη Λισαβόνα.
Να σημειώσουμε εδώ ότι το προσχέδιο του νέου στρατηγικού δόγματος, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα το Μάη του 2010, συντάχθηκε από
12μελή ομάδα ειδικών, με επικεφαλής την Αμερικανίδα πρώην υπουργό
Εξωτερικών, Μαντλίν Ολμπράιτ, γνωστή εγκληματία πολέμου από τους
βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία.
Το Νοέμβρη, η Λισαβόνα θα γίνει το κέντρο της δράσης του παγκόσμιου φιλειρηνικού κινήματος με τις μεγάλες αντιΝΑΤΟϊκές διαδηλώσεις
που ετοιμάζει το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα στην Πορτογαλία με την πλήρη
στήριξη του ΠΣΕ.
Η ΕΕΔΥΕ στηρίζει πλήρως την Πορτογαλική εκστρατεία «Ναι στην Ειρήνη-Όχι στο ΝΑΤΟ» η οποία συσπειρώνει δεκάδες κινήματα και κοινωνικές οργανώσεις στην Πορτογαλία.
Γι’ αυτό και στις 19 και 20 του Νοέμβρη η ΕΕΔΥΕ, μαζί με άλλες αντιιμπεριαλιστικές οργανώσεις και κινήματα από τη χώρα μας, θα συμμετάσχει στη μεγάλη αντιΝΑΤΟϊκή διαδήλωση και θα ενώσει τη φωνή και τις
δυνάμεις της μαζί με άλλες φιλειρηνικές οργανώσεις απ’ την Ευρώπη και
όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο ΠΣΕ για να ακουστεί δυνατά ΝΑΤΟ
ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ – ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ.
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Σύμφωνα με το κείμενο η στρατηγική του ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα αποβλέπει στην εδραίωση του παγκόσμιου επεμβατικού του ρόλου και δίνει
έμφαση στην προληπτική επέμβαση για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης απειλής, γεγονός που στοχοποιεί κατευθείαν τους λαούς και τα κινήματά τους, ιδιαίτερα σε συνθήκες κλιμακούμενης οικονομικής κρίσης. Για
το λόγο αυτό το ΝΑΤΟ προετοιμάζει ανάλογα τη στρατιωτική του μηχανή,
εντάσσοντας στη λίστα με τις απειλές τις κλιματικές αλλαγές, τις ενεργειακές κρίσεις, τις ανθρωπιστικές καταστροφές, τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, το ζήτημα της μετανάστευσης.
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που διαθέτουν υπολογιστή
μπορούν να πληροφορούνται
για τις δραστηριότητές μας και
μέσω internet στην ιστοσελίδα:

www.eedye.gr
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55χρονα ΕΕΔΥΕ

Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. 1955 -2010

55 χρόνια στην πρώτη γραμμή των αγώνων
ενάντια στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό
στην πάλη για την ειρήνη και τη φιλία των λαών

Η

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Y.Ε) ιδρύθηκε στις 15 Μάη 1955. Από τότε και μέχρι σήμερα παραμένει στην
πρώτη γραμμή της αντιιμπεριαλιστικής, φιλειρηνικής, αντιπολεμικής
δράσης του ελληνικού λαού έχοντας ιδιαίτερη συμβολή στη διεθνιστική πάλη,
μέσα από τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης [ΠΣΕ], του οποίου
είναι μέλος.
Παλεύει ενάντια στην ιμπεριαλιστική «νέα τάξη πραγμάτων» των ΗΠΑ και
των προθύμων συμμάχων τους, ενάντια στο ΝΑΤΟ και τον Ευρωστρατό, ενάντια στην ΕΕ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Παλεύει για μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση γιατί μόνο αυτή μπορεί να είναι φραγμός στον
πόλεμο και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Το φιλειρηνικό-αντιπολεμικό κίνημα στη χώρα μας στηρίχτηκε στις πολύχρονες και πλούσιες αγωνιστικές, φιλειρηνικές παραδόσεις του ελληνικού λαού
και έχει την ανεξίτηλη σφραγίδα της ΕΕΔΥΕ, έχοντας αποσπάσει, την παγκόσμια
αναγνώριση από φίλους και τα πυρά των υποστηριχτών της ιμπεριαλιστικής
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επιθετικότητας και των αρχιτεκτόνων του πολέμου. Γι’
αυτό και η συμμετοχή στην αντιπολεμική - φιλειρηνική
δράση οδηγούσε στη φυλακή και στην εξορία πολλούς
αγωνιστές. Ούτε οι διώξεις αυτές ούτε η εκτέλεση από το
αντιδραστικό κράτος του Ν. Νικηφορίδη ούτε η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, αντιπροέδρου της ΕΕΔΥΕ κατάφεραν να σταματήσουν την πάλη του αντιιμπεριαλιστικού, φιλειρηνικού κινήματος.
Η ΕΕΔΥΕ αναπτύσσει όλα αυτά τα χρόνια πολύμορφη
δράση για τη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών παλεύοντας για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων και
τη μείωση των εξοπλισμών, τη διάλυση του ΝΑΤΟ και την
έξοδο της Ελλάδας απ’ αυτό. Σταθερή ήταν και παραμένει
η πάλη της για την απομάκρυνση των ξένων βάσεων, για
τον αφοπλισμό και την κατάργηση των όπλων μαζικής
καταστροφής. Καθιέρωσε τις μεγάλες Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης από το 1963, τη χρονιά της δολοφονίας του
Γρηγόρη Λαμπράκη.
Η ΕΕΔΥΕ συνεχίζει να συσπειρώνει και να συντονίζει
δεκάδες Επιτροπές Ειρήνης σε όλη την Ελλάδα. Χιλιάδες
αγωνιστές της ειρήνης αγωνίζονται με αυταπάρνηση
ενάντια στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό, ενάντια στη
ΝΑΤΟϊκή δράση και στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, παλεύουν ενάντια στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.
Η ΕΕΔΥΕ στη δύσκολη περίοδο, μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες, δεν υπέκυψε στις σειρήνες του συμβιβασμού και της υποταγής ,
στον ιμπεριαλισμό. Κράτησε σταθερά το τιμόνι της δράσης για την ανάπτυξη του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος, κόντρα στη «νέα τάξη πραγμάτων».
Συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη κινήματος ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στη Γιουγκοσλαβία,
στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και σημαντική ήταν η αλληλεγγύη και η συμβολική υλική συμπαράσταση που προσέφερε κάθε φορά.
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Φίλες και φίλοι της Ειρήνης,
Είναι βέβαιο ότι η ανθρωπότητα έχει περάσει σε μια
περίοδο, όπου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη
οι λαοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρωτοφανή και
αχαλίνωτη επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού, που παράγει
πολέμους, φτώχεια και εξαθλίωση. Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τη διεθνή «ασφάλεια» και
«σταθερότητα» μπαίνουν στο στόχαστρο δεκάδες χώρες,
όλα τα κινήματα που αμφισβητούν και αντιστέκονται στη
νέα τάξη πραγμάτων του ιμπεριαλισμού. Από τις ΗΠΑ και
τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει διατυπωθεί επίσημα το δόγμα του προληπτικού πολέμου. Έχουν κηρύξει τον πόλεμο ενάντια στους
λαούς και επεμβαίνουν όπου και όταν τα συμφέροντα
των πολυεθνικών το επιβάλλουν. Οι στρατοί των κρατών
- μελών του ΝΑΤΟ προσαρμόζονται, ώστε να υπηρετούν
τους επιθετικούς πολέμους των ιμπεριαλιστών. Επιδιώκουν την αναδιανομή των ζωνών επιρροής, την κατάκτηση νέων αγορών, τη δημιουργία κρατών-προτεκτοράτων και την ένταση της εκμετάλλευσης-καταλήστευσης λαών και χωρών.
Ταυτόχρονα, συνεχίζει να οξύνεται ο ανταγωνισμός
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ για το μοίρασμα των αγορών και περιοχών, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών
και των δρόμων μεταφοράς τους. Συνεχίζονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, που οδηγούν σε μεγαλύτερη
στρατιωτικοποίηση, σε νέα πιο εντατική κούρσα πυρηνικών και συμβατικών εξοπλισμών. Η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία,
η Τουρκία, η Βραζιλία και άλλες δυνάμεις διεκδικούν νέο
ρόλο, ενώ το ΝΑΤΟ προσπαθεί να δυναμώσει όλο και περισσότερο τον επιθετικό του ρόλο στις νέες συνθήκες με
τη διεύρυνση της ακτίνας δράσης του σε όλη την υδρόγειο, με την επέκτασή του στις πρώην σοσιαλιστικές
χώρες της Αν. Ευρώπης και τα Βαλκάνια, με την επέκτασή

του σε χώρες της Μεσογείου. Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις
απειλούν και τρομοκρατούν τους λαούς με την τεχνολογική υπεροπλία τους, με το πυρηνικό τους οπλοστάσιο.
Όμως, καμιά υπεροπλία, καμιά άσκηση βίας δεν μπόρεσε
να σταματήσει ποτέ στην ιστορία τη θέληση και τον
αγώνα των λαών, την κοινωνική εξέλιξη.
Οι λαοί συνεχίζουν να αντιστέκονται στο ΝΑΤΟ και
στο Νέο του Δόγμα, ΝΑΤΟ 2020, το επιθετικότερο από
όλα μέχρι σήμερα, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί τον
Δεκέμβρη του 2010 στη Λισσαβώνα και προβλέπει πολλά
«Αφγανιστάν» - «Αφγανιστάν» παντού! Δόγμα ενταγμένο
στο πλαίσιο για τη «Συμμαχική Ασφάλεια στον 21°
αιώνα», στο οποίο διατυπώνεται με σαφήνεια η επιδίωξη
του ΝΑΤΟ για ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια, ένταση και ταχύτητα της επιθετικής και επεμβατικής δράσης σε βάρος
των λαών. Χρησιμοποιούνται νέα προσχήματα όπως οι
συνέπειες από τις κλιματικές αλλαγές, η ενεργειακή ασφάλεια, η πειρατεία, οι ηλεκτρονικές απειλές κ.α. Ετοιμάζεται
να επεμβαίνει επιχειρησιακά σε όλο τον πλανήτη στρέφοντας τα βέλη του ενάντια στα λαϊκά κινήματα και
όσους τολμήσουν ν’ αμφισβητήσουν τα συμφέροντα των
μονοπωλίων και του ιμπεριαλισμού.

Η οικονομική κρίση του καπιταλισμού χειροτερεύει την κατάσταση της εργατικής τάξης, των λαϊκών
στρωμάτων. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, η φτώχεια, η
ανεργία, η έλλειψη νερού και τροφής για εκατομμύρια
ανθρώπους σημαδεύουν το εκμεταλλευτικό σύστημα. Εντείνεται ο αυταρχισμός, η καταστολή και η επίθεση
στα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Ο κίνδυνος
για νέες επεμβάσεις του ιμπεριαλισμού και νέους πολέμους έχει οξυνθεί, με κύριο υπεύθυνο την επιθετική
δράση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και την καταστροφική επίδραση της οικονομικής κρίσης, που οξύνει τους
ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και αντιπαραθέσεις για μοίρασμα και ξαναμοίρασμα των αγορών.
Συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράκ. Ενισχύονται οι δυνάμεις κατοχής του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Προετοιμάζονται νέες επεμβάσεις. Το Ισραήλ συνεχίζει να εξοντώνει τον
παλαιστινιακό λαό και να προετοιμάζεται για «προληπτική» επέμβαση στο Ιράν, με την ανοχή των ΗΠΑ. Η ΕΕ
προωθεί τη μεγαλύτερη στρατιωτικοποίησή της, την ενίσχυση της “επιχειρησιακής ικανότητάς της” για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σ’ όλο τον κόσμο. Η κοινή πολιτική
Ασφάλειας και Αμυνας είναι απειλή κατά των λαών.
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Η Ελλάδα, με την πολιτική των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, συμμετέχει πλήρως στην υλοποίηση της ιμπεριαλιστικής πολιτικής. Συμφώνησαν στον
«προληπτικό πόλεμο», στην στρατιωτικοποίηση της ΕΕ,
στο ιμπεριαλιστικό δόγμα των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ κατά της
«τρομοκρατίας», που την χρησιμοποιούν ως αιχμή κατά
της λαϊκής πάλης. Στα πλαίσια αυτά, άλλαξαν πλήρως τη
δομή και το στρατιωτικό δόγμα των ενόπλων δυνάμεων,
για να ανταποκρίνεται στις νέες επεμβάσεις που αποκαλούν επιχειρήσεις «ειρήνευσης», και σε καθήκοντα «εσωτερικής ασφάλειας», κατά των εργατικών-λαϊκών αγώνων.
Οι ίδιες κυβερνήσεις στήριξαν πλήρως –με τη βοήθεια
της εκάστοτε αξιωματικής αντιπολίτευσης– την επιθετικότητα των ΗΠΑ-ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα συμμετέχει
και συμβάλει ενεργά στη διεξαγωγή των ιμπεριαλιστικών πολέμων και στη διατήρηση των καθεστώτων κατοχής - με δυνάμεις - σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Σήμερα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από κοινού με την
ΕΕ και το ΔΝΤ επιβάλλει σκληρά μέτρα κατά του λαού, για
ακόμα πιό φτηνή εργατική δύναμη στο όνομα της κρίσης,
των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους.
Προωθεί επικίνδυνα σχέδια στο Αιγαίο σε βάρος των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, στην κατεύθυνση ανακήρυξης του Αιγαίου ως «γκρίζα ζώνη», σύμφωνα με τις επιδιώξεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Άγκυρας.
Προετοιμάζει το έδαφος για την αποστολή και άλλων
στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν και τη συμμετοχή της χώρας στην αντιπυραυλική
ασπίδα των ΗΠΑ. Μεθοδεύει «λύση» στο Κυπριακό στα
μέτρα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίθετη με τα συμφέροντα
και τους αγώνες του Κυπριακού λαού και με τις αποφάσεις του ΟΗΕ.
Στηρίζει τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των δολοφόνων της ισραηλινής κυβέρνησης ενισχύοντας τη
στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και προχωρώντας
σε «στρατηγική συμμαχία», ώστε να το βοηθήσει στην εγκληματική του δράση ενάντια στους Παλαιστίνιους και
γενικά στη Μέση Ανατολή.
Φίλοι και φίλες της Ειρήνης,
Μπροστά στην κρίσιμη κατάσταση που διαμορφώνεται για ολόκληρη την ανθρωπότητα η ΕΕΔΥΕ απευθύνει
πρόσκληση προς τον ελληνικό λαό να δυναμώσει τον
αγώνα του.
Καλεί τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες, τις λαϊκές δυνάμεις, τη νεολαία τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, να πάρουν δραστήρια μέρος
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στον αντιιμπεριαλιστικό, φιλειρηνικό αγώνα, να πυκνώσουν τις γραμμές των Επιτροπών Ειρήνης, να μαζικοποιήσουν ακόμη περισσότερο το κίνημά μας.
Η οδυνηρή πραγματικότητα μάς επιφορτίζει με το
ιστορικό καθήκον της συμβολής στην οικοδόμηση ενός
μεγάλου λαϊκού μετώπου που θα αντιπαλεύει συνολικά
τα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό. Η εμπειρία, τόσο του
λαού μας όσο και γενικότερα της ανθρωπότητας, μας εξοπλίζει με αισιοδοξία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι λαοί
μπορούν να νικήσουν!
Συνεχίζουμε τον αγώνα:
 Για την καταδίκη των πολέμων και των επεμβάσεων
που γίνονται με πρόσχημα την «τρομοκρατία» και τα «ανθρώπινα δικαιώματα». Για τη συσπείρωση δυνάμεων
στον αγώνα ενάντια σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ.
 Για την ανατροπή του Μνημονίου, για μια ανάπτυξη
χωρίς καπιταλιστές και πολεμοκάπηλους, που δεν θα έχει
κριτήριο το κέρδος και την ανταγωνιστικότητα, αλλά τις
λαϊκές ανάγκες και τη φιλία των λαών.
Δυναμώνουμε τις κοινές πρωτοβουλίες και την κοινή
δράση με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, το ΜΑΣ, την ΠΑΣΥ και
την ΟΓΕ για να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική η πάλη
του λαού μας.
Εντείνουμε την πάλη του ελληνικού λαού για την
έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ, για την απομάκρυνση των
ξένων βάσεων και την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Την αποκάλυψη και αντιμετώπιση
της κρατικής τρομοκρατίας και των κατασταλτικών
νόμων και μηχανισμών ενάντια στους λαούς. Την προστασία και την ουσιαστική στήριξη των προσφύγων και των
μεταναστών. Ενάντια σε κάθε συμμετοχή των ελληνικών
ενόπλων δυνάμεων σε επιχειρήσεις επιβολής της «νέας
τάξης» και «εσωτερικής ασφάλειας». Τη διακοπή κάθε
συμμετοχής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτών
που βρίσκονται έξω από τα σύνορα.
 Υπερασπίζουμε το δικαίωμα του κάθε λαού να επιλέγει το δικό του δρόμο διακυβέρνησης και ανάπτυξης.
 Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στην πάλη λαών και κινημάτων ενάντια
στον ιμπεριαλισμό.

ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ
Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ
Σεπτέμβρης 2010

επισημάνσεις

Απειλή για την ειρήνη
η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ
Tου ΝΙΚΟΥ ΖΩΚΑ
μέλους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ
Ισραηλινοί σε άρμα μάχης Merkava.
Το Ισραήλ σε μόνιμη βάση ασκεί πιέσεις για
την πώληση οπλικών συστημάτων.

Η επίσκεψη στις 16 και 17 Αυγούστου 2010
στην Αθήνα του πρωθυπουργού του Ισραήλ
Μπενζαμίν Νετανιάχου και οι συμφωνίες
στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας
Ελλάδας - Ισραήλ, που αυτή επισφράγισε,
είναι αναμφίβολα ένα μέρος των ευρύτερων
ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή
της Αν. Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Η

επίσκεψη αυτή ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη
στην Ελλάδα πρωθυπουργού του κράτους του Ισραήλ από τη σύστασή του και έγινε περίπου ένα
μήνα μετά την αντίστοιχη επίσκεψη στο Τελ Αβίβ του Έλληνα πρωθυπουργού, Γ. Παπανδρέου.
Τα όσα συμφωνήθηκαν αποτελούν επιβεβαίωση
του βαθέματος της ελληνικής εμπλοκής σ’ αυτούς τους
σχεδιασμούς, που ενισχύει τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό αλλά και την υπόθεση της ειρήνης στην περιοχή.
Αυτό που, από την ελληνική κυβέρνηση, εμφανίζεται ως
«πολυδιάστατη» εξωτερική πολιτική, δεν είναι τίποτε
άλλο παρά ο πλήρης εναρμονισμός και ενσωμάτωση
στους στρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και
ΕΕ. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εμπλέκει βαθύτερα τη
χώρα στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς

7

Με τη συμφωνία αυτή
η Ελλάδα προσφέρεται
να καλύψει την ανάγκη
του Ισραήλ για
αεροπορικές ασκήσεις
σε μεγάλες αποστάσεις,
παραχωρώντας
τον εναέριο και
το θαλάσσιο χώρο της.

που έχουν οξυνθεί στο τρίγωνο ΗΠΑ - Τουρκία - Ισραήλ, προσφέροντας «γην και ύδωρ» στην πολεμική μηχανή του κράτος του Ισραήλ, αθωώνοντας συνειδητά το
ρόλο του ως κράτος - τρομοκράτη σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.
Στο πλαίσιο του ενδοϊμπεριαλιστικού καταμερισμού,
η Ελλάδα αναλαμβάνει να συμβάλει αποφασιστικά στη
διασύνδεση του Ισραήλ με τις ευρωΝΑΤΟικές δομές,
προσφέροντας όχι μόνο το έδαφος, τη θάλασσα και τον
αέρα για την πολεμική προετοιμασία των ισραηλινών
ενόπλων δυνάμεων, αλλά και το πεδίο, τη γεωγραφική συνέχεια, πάνω στο οποίο το Ισραήλ θα αναπτύξει τις σχέσεις του με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Ολα αυτά πάνω στον άξονα των σχεδίων περί «νέας
Μέσης Ανατολής», του νέου στρατηγικού δόγματος
του ΝΑΤΟ για διεύρυνση των ορίων προς τη Μέση
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αλλά και των ήδη δρομολογημένων διαδικασιών σύνδεσης της Ευρωπαϊκής
Ενωσης με το Ισραήλ, στην προοπτική της δημιουργίας
ενός καθεστώτος ειδικής σχέσης, με ανοιχτό ακόμα και
το ενδεχόμενο της μελλοντικής ένταξης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το Ισραήλ συμμετέχει εδώ και
χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές δομές και διοργανώσεις
(αθλητικές, τηλεοπτικές κ.λπ.), ως «ευρωπαϊκή» χώρα. Το
Ισραήλ, όντας σ’ ένα μη φιλικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή, όπως η ίδια η πολιτική του το έχει διαμορφώσει,
βλέπει την Ελλάδα να του καλύπτει με προθυμία την
ανάγκη του για «ζωτικό χώρο» προς τα δυτικά και μάλιστα
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χωρίς κανένα κόστος για την εγκληματική πολιτική του.
Συμπερασματικά οι «στρατηγικής σημασίας» συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ:
• Συνθέτουν το πλαίσιο στήριξης της πολεμικής μηχανής
του Ισραήλ και του βρώμικου σχεδίου του ΝΑΤΟ και
των Αμερικανών για μια «νέα Μέση Ανατολή», που διακηρύχθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη το 2004.
• Αθωώνουν, από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης,
την πολιτική της ηγεσίας του Ισραήλ για τις δολοφονικές επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων, το χτίσιμο του
τείχους του αίσχους, για την κατοχή και τον εποικισμό
που συνεχίζεται. Αθωώνουν και σιγοντάρουν την απόφαση του Ισραήλ να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στο Λίβανο. Νομιμοποιεί τα επιθετικά σχέδια του
Ισραήλ, υπό την κάλυψη των ΗΠΑ, κατά του Ιράν, με
πρόσχημα το πυρηνικό του πρόγραμμα.
• Με την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας, εξάλλου, η Ελλάδα μετατρέπεται σε πύλη εισόδου των ισραηλινών επιχειρηματικών ομίλων στην Ευρωπαϊκή
Ενωση.
Σχετικά με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ειδικά μετά τη
συνάντηση Παπανδρέου - Νετανιάχου στον Πόρο, παρουσία και των υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών, πρόκειται για μια γενικευμένη και σε βάθος
στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε:
• Η διεύρυνση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων
ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ελλάδα προσφέρεται να
καλύψει την ανάγκη του Ισραήλ (περιβάλλεται από
αραβικά κράτη) για αεροπορικές ασκήσεις σε μεγάλες
αποστάσεις, παραχωρώντας τον εναέριο και το θαλάσσιο χώρο της. Για τις 11 - 15 Οκτώβρη 2010 προγραμματίστηκε η νέα φάση της άσκησης «Μίνωας».
Συμφωνήθηκε και το πρόγραμμα ασκήσεων για το
2011 που αφορά ασκήσεις και των τριών όπλων στο
έδαφος και των δύο χωρών.
• Συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων στη βάση ετήσιου προγράμματος. Πράγμα που σημαίνει διασύνδεση σε επίπεδο στρατιωτικών επιτελείων και των
αντίστοιχων προγραμμάτων εκπαίδευσης των δύο
χωρών με ανταλλαγές στρατιωτικού προσωπικού και
εκπαιδευτών. Η συνεργασία αφορά και επιχειρησιακά
θέματα αλλά και εκπαίδευση Ισραηλινών πιλότων στο
Αιγαίο.
• Συνεργασία των πολεμικών βιομηχανιών των δύο
χωρών που θα περιλαμβάνει και ανταλλαγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Σημειώνεται πως το Ισραήλ σε
μόνιμη βάση ασκεί πιέσεις για την πώληση οπλικών συστημάτων (συστήματα αυτοπροστασίας μαχητικών αεροσκαφών, πύραυλοι αέρος - εδάφους, άρματα μάχης,
αντιαεροπορικά συστήματα κλπ).

Συνεργασία με προϊστορία
Οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ
έχουν προϊστορία και συμβαδίζουν με την εξέλιξη της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής περί «νέας Μέσης Ανατολής».
Η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ, όπως
και αυτή της Τουρκίας - Ισραήλ, ξεκίνησε στα μέσα της
δεκαετίας του ‘90 και αποτελεί ένα κομμάτι του παζλ της
ιμπεριαλιστικής στρατηγικής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εντάσσεται και υπηρετεί το νέο
στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ που αναμένεται να επικυρωθεί το Νοέμβρη στη Λισαβόνα, με κύριο χαρακτηριστικό την παγκοσμιοποίηση του ρόλου της λυκοσυμμαχίας.
Η «Συμφωνία Αμυντικοτεχνικής Συνεργασίας Ελλάδος - Ισραήλ» υπογράφηκε αρχικά το 1994 από τον
τότε υπουργό Εθνικής Αμυνας Γ. Αρσένη, ανανεώθηκε
στη συνέχεια το 1999 από τον Α. Τσοχατζόπουλο και το
2005 από τον Σπ. Σπηλιωτόπουλο.
Ηδη από το 1997, Ελλάδα και Τουρκία, σε εφαρμογή
του νέου δόγματος του ΝΑΤΟ για διεύρυνση των ορίων
του και προς τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν η μία μετά

την άλλη τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών γυμνασίων
με το Ισραήλ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Η έξοδος του Ισραήλ προς τη Μεσόγειο, αλλά και ταυτόχρονα η εξάπλωση του ΝΑΤΟ προς τις αραβικές χώρες,
σηματοδοτήθηκε με την πρώτη κοινή στρατιωτική
άσκηση που πραγματοποίησε το ΝΑΤΟικό παραμάγαζο
του λεγόμενου Μεσογειακού Διαλόγου (ΜΔ), στο διάστημα 30 Οκτώβρη - 1 Νοέμβρη 2005. Ηταν μια άσκηση
με το μανδύα της παροχής «Ανθρωπιστικής Βοήθειας Ερευνας και Διάσωσης», με την επωνυμία «DOLPHIN2005» που διεξήχθη στη θαλάσσια περιοχή νότια της
Κρήτης. Πήραν μέρος οι έξι χώρες του ΜΔ, δηλαδή Ελλάδα, Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Μαρόκο
και Τυνησία. Η άσκηση επαναλήφθηκε και το 2006.
Σε μεγάλη κλίμακα, οι Πολεμικές Αεροπορίες Ελλάδας
- Ισραήλ συνεκπαιδεύτηκαν, για πρώτη φορά, στην
άσκηση «Glorious Spartan 2008», (Ενδοξος Σπαρτιάτης)
το διάστημα 28 Μάη - 12 Ιούνη 2008. Το σενάριο προέβλεπε την προσβολή στόχων σε μεγάλες αποστάσεις,
φωτογραφίζοντας ένα ενδεχόμενο πλήγμα κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στη διάρκεια της
άσκησης πραγματοποιήθηκαν 120 έξοδοι ελληνικών
μαχητικών και άλλες 120 έξοδοι ισραηλινών. Η απόσταση που διάνυσαν τα μαχητικά του Ισραήλ, για να έρθουν στον ελληνικό εναέριο χώρο, αντιστοιχεί στην
απόσταση των 1.450 χιλιομέτρων μεταξύ Ισραήλ και
Νατάζ, περιοχής του Ιράν, όπου βρίσκονται οι στοχοποιημένες από τους Ισραηλινούς πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Συνέχεια αυτής της συνεργασίας αποτελεί η άσκηση
«Μίνωας 2010», που έγινε το Μάη του 2010 και υποτίθεται διακόπηκε μετά την ισραηλινή επίθεση στο στολίσκο
που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη
Γάζα. Η δεύτερη φάση αυτής της άσκησης θα λάβει χώρα
στον ελληνικό εναέριο χώρα τον Οκτώβρη.

“Αξιόμαχο πολεμικό κράτος το Ισραήλ”
Μια πρώτη εικόνα του βάθους της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ, αλλά και της εμπλοκής της
χώρας στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και
αντιθέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα,
έδωσε στις 2 Σεπτέμβρη 2010 ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Ε. Βενιζέλος, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Απαντώντας σε ερώτηση με αφορμή την επίσκεψη
του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπ. Νετανιάχου στην
Αθήνα και τις διμερείς συμφωνίες που υπήρξαν με τη δική
του συμμετοχή, ο Ε. Βενιζέλος έδωσε το στίγμα της στρατιωτικής συνεργασίας, σημειώνοντας:
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«...Yπάρχουν και πολύ μεγάλα περιθώρια
πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας σε μια σειρά
από θέματα τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος
και αφορούν την ασφάλεια της ευρύτερης αυτής
περιοχής», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας
Ε. Βενιζέλος, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

μυαλό μας, εννοώ και λόγω Κύπρου, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αρα έχουμε έναν χώρο
στον οποίο συνυπάρχουμε».

To… ενδιαφέρον για τους πυραύλους
S-300

«Το Ισραήλ είναι ένα αξιόμαχο πολεμικό κράτος με τεράστια εμπειρία στα θέματα οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, εξοπλισμών, αμυντικής βιομηχανίας. Υπάρχει μια
τεχνογνωσία η οποία πρέπει να ανταλλάσσεται. Υπάρχουν
περιθώρια διεξαγωγής κοινών ασκήσεων σε όλους τους
κλάδους, προς αμοιβαίο όφελος και με βάση τις δικές μας
προτεραιότητες και τις δικές μας αρχές, ιδίως όταν κινούμαστε στο χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και
αυτό φάνηκε και στην τελευταία κοινή αεροπορική άσκηση
που διακόπηκε και θα επαναληφθεί τον Οκτώβριο. Και βεβαίως υπάρχουν και πολύ μεγάλα περιθώρια πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας σε μια σειρά από θέματα τα οποία
είναι κοινού ενδιαφέροντος και αφορούν την ασφάλεια
της ευρύτερης αυτής περιοχής».
Δείχνοντας, μάλιστα ότι η Ελλάδα διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο στην προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή, ο Ε.Βενιζέλος είπε ότι
«υπάρχει μία διάθεση να αποκτήσει προοπτική αυτή η συνεργασία, λαμβανομένου υπόψη ότι η υψηλή αξιοπιστία της
Ελλάδος στον αραβικό κόσμο επιτρέπει στη χώρα να παίξει
ένα διαμεσολαβητικό και ευεργετικό ρόλο και μέσα σε αυτό
το κλίμα των συνομιλιών που άρχισαν χθες στην Ουάσιγκτον». Και πρόσθεσε: «Εχουμε - κατέληξε - πολλά και σημαντικά αντικείμενα τα οποία αφορούν πρωτίστως τον κοινό
γεωγραφικό μας χώρο, την κατάσταση στη Μεσόγειο και την
κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα πρέπει να έχει
στραμμένα τα μάτια της στη Μεσόγειο. Δεν έχουμε πάντα
επίκαιρη και ενεργό αυτή τη διάσταση της Μεσογείου στο
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Επίσης ο Ελληνας υπουργός Εθνικής Αμυνας απαντώντας
σε Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ στη Βουλή δεν επέκλεισε
το ενδεχόμενο διάθεσης των αντιαρεοποικών συστημάτων ρωσικής προέλευσης τύπου S-300 που βρίσκονται
στην Ελλάδα, για τις ανάγκες άσκησης της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ.
Συγκεκριμένα οι βουλευτές του ΚΚΕ ζητούσαν να
μάθει αν «στην πρόσφατη επίσκεψη του Ισραηλινού
Πρωθυπουργού Β. Νετανιάχου στην Ελλάδα ζητήθηκε
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να παραχωρήσει τους
πυραύλους S-300 (...) στην Κρήτη, ώστε να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ισραηλινής στρατιωτικής άσκησης
για να εξοικειωθούν οι ισραηλινοί πιλότοι και να αναπτύξουν τρόπους εξουδετέρωσής τους». Ο υπουργός
Αμυνας απαντώντας με δήλωσή του υποστήριξε πως
«σχετικά με τη συμμετοχή πυραύλων S-300 σε ελληνοϊσραηλινή άσκηση» ότι «δεν υπήρξε και δεν υπάρχει παρόμοιος σχεδιασμός».
Απέφυγε να πει αν ζητήθηκε ή όχι η ένταξη των «S 300» σε μελλοντική άσκηση του Ισραηλινού στρατού
και μετέφερε το θέμα στο αν υπάρχει ή όχι σχεδιασμός.
Ομως, τέτοιος σχεδιασμός ακόμα και αν δεν υπάρχει μπορεί να υπάρξει, πράγμα που δεν αποκλείεται με την απάντησή του ο Ε. Βενιζέλου.
Σημειώνεται πως το ενδιαφέρον των Ισραηλινών για
τα ρωσικής προέλευσης αντιαεροπορικά - αντιβαλλιστικά
συστήματα «S-300» (βεληνεκές ανίχνευσης στόχου 300
χιλιόμετρα), οφείλεται στο γεγονός ότι το Ιράν, το οποίο
αποτελεί δηλωμένο στόχο της Πολεμικής Αεροπορίας
του Ισραήλ, διαθέτει κατά πάσα πιθανότητα τέτοια οπλικά
συστήματα.
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που διαθέτει «S-300» και
στην οποία μπορεί να απευθυνθεί το Ισραήλ προκειμένου

να εκπαιδευτούν τα πληρώματα των μαχητικών του στην
αντιμετώπισή τους. Ακόμα, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος, διαθέτουν τα ρωσικής προέλευσης αντιαεροπορικά
συστήματα TOR-M1 (βεληνεκές ανίχνευσης στόχου 25 χιλιόμετρα), που διαθέτει και το Ιράν, για το οποία επίσης
το Ισραήλ έχει έντονα ενδιαφέρον.
Τα περί «μη σχεδιασμού» που υποστηρίζει ο Ε. Βενιζέλος για τη διάθεση των «S-300» στις εκπαιδευτικές
ανάγκες των Ισραηλινών πιλότων, λίγη αξία έχουν, όταν
βοούν σχετικά δημοσιεύματα για την εμπλοκή των ελληνικών πυραυλικών συστημάτων στις ελληνοϊσραηλινές
ασκήσεις «Ενδοξος Σπαρτιάτης» (2008) και «Μίνωας»
(Μάης 2010). Μάλιστα, στις 14 Ιούλη 2008, η ισραηλινή
εφημερίδα «The Jerusalem Post» ανέφερε ρητά ότι στην
άσκηση που είχε γίνει τότε χρησιμοποιήθηκαν - ενεργοποιήθηκαν οι «S-300» στην Κρήτη, ενώ στις 18 Αυγούστου και η «Καθημερινή» αναφερόταν στο σχετικό αίτημα
του Β. Νετανιάχου.

Και το εβραϊκό λόμπι των ΗΠΑ σε δράση
Ένα ακόμα κομμάτι στο πάζλ της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ μπήκε κατά την επίσκεψη, το δεύτερο δεκαπενθήμερο το Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη του
πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου. Με τις επαφές που είχε
με παράγοντες του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ δόθηκε
η συνέχεια στο όσα είχαν δρομολογηθεί το προηγούμενο διάστημα.
Επισημαίνεται ότι στις 25 Αυγούστου, ο Ελληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Ντέιβιντ
Χάρις, διευθυντή της «American Jewish Committee»

(ΑJC), μιας από τις σημαντικότερες οργανώσεις των Ισραηλιτών στην Αμερική, με καταγεγραμμένη επιρροή
στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ. Η συνάντηση έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα από
το γραφείο του πρωθυπουργού. Ο Ντ. Χάρις συναντήθηκε
και με τον πρόεδρο της ΝΔ Α. Σαμαρά.
Αντικείμενο της συνάντησης, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η σύσφιξη της συνεργασίας μεταξύ του ισραηλινού και του ελληνοαμερικάνικου λόμπι στις ΗΠΑ, αλλά
και η ενίσχυση της «συμμαχίας» μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Η συνάντηση έγινε μόλις 10 μέρες μετά την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου
στην Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητα, ο Ντ. Χάρις τόνισε στον πρωθυπουργό την
ανάγκη της «ενίσχυσης της συμμαχίας» μεταξύ των δυο
λόμπι στις ΗΠΑ, ενώ συζητήθηκαν και οι τρόποι για την
εντατικοποίηση της συνεργασίας σε «θέματα αμοιβαίου
ενδιαφέροντος», ανάμεσα στις δυο κοινότητες και χώρες.
Αλλες πηγές αναφέρουν ότι ο εκπρόσωπος του λόμπι
μπήκε σε ουσιαστικές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις
στρατιωτικοπολιτικές σχέσεις των δύο χωρών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει πραγματοποιηθεί μια
πρώτη συνάντηση μεταξύ των δυο κοινοτήτων στην Αμερική, στην οποία σύμφωνα με έγκυρες πηγές συμμετείχε
και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής
Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ), Φίλιπ Κρίστοφερ. Εξάλλου,
πριν από την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Ντέιβιντ Χάρις
είχε επισκεφθεί και την Κύπρο, όπου συμμετείχε στο Συνέδριο Απόδημων Κυπρίων και συναντήθηκε με στελέχη
της κυβέρνησης. 

Tο ενδιαφέρον
των Ισραηλινών για
τα ρωσικής προέλευσης
αντιαεροπορικά αντιβαλλιστικά συστήματα
«S-300» (βεληνεκές
ανίχνευσης στόχου 300
χιλιόμετρα), οφείλεται
στο γεγονός ότι το Ιράν,
το οποίο αποτελεί δηλωμένο
στόχο της Πολεμικής
Αεροπορίας του Ισραήλ,
διαθέτει κατά πάσα
πιθανότητα τέτοια οπλικά
συστήματα.
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επισημάνσεις

ΑΙΓΑΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ
(Τι σημαίνει οροθέτηση Υφαλοκρηπίδας)
Toυ ΑNTΩNH ΚΑΚΑΡΑ
μέλους της Κίνησης
για την Εθνική Άμυνα (K.ΕΘ.Α.),
αρχιπλοίαρχος ε.α.
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M

ε την έλευση του Τούρκου Πρωθυπουργού, θα έχουμε, καθώς φαίνεται,
εξελίξεις ίσως και συμφωνίες σε θέματα που απασχολούν ως «διαφορές» τις δύο χώρες. Κρίνεται ως εκ τούτου σκόπιμη μια σύντομη παράθεση και ερμηνεία εκείνου που παρουσιάζεται ως σοβαρότερο απ’ αυτά, δηλαδή
της «διευθέτησης» της Υφαλοκρηπίδας. Και τούτο επειδή εμφανίζεται και ως η
μόνη διαφορά, που αποδέχεται η χώρα μας προς συζήτηση/ρύθμιση. Καίτοι πιο
σοβαρό θα ‘πρεπε να θεωρείται, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί εκατέρωθεν του
Αιγαίου η εκάστοτε κυβέρνηση. Και εν προκειμένω ποιοι είναι εκείνοι που σπρώχνουν για επίλυση των ελληνοτουρκικών «διαφορών». Και για να ξεμπλέκουμε
μ’ αυτό, θυμίζουμε κάτι που δεν είναι κρυφό, πως πρόκειται δηλαδή για τις ΗΠΑ,
το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιο συγκεκριμένα, για όσους κρύβονται
πίσω και απ’ αυτούς, δηλαδή για το πολύ μεγάλο κεφάλαιο, την πλουτοκρατία,
τους μεγαλομετόχους των πετρελαϊκών εταιριών, ήτοι για όσους μιλάνε στο
άνετο για συνδιαχείριση του Αιγαίου κ.ο.κ.
Για να γίνει όμως αντιληπτό τι σημαίνει «διευθέτηση της Υφαλοκρηπίδας»
πρέπει να εξηγηθεί, έστω κατά προσέγγιση, με ποια ακόμα θέματα σχετίζεται.1

Ήτοι τι ακριβώς προσδιορίζουν οι αντίστοιχες έννοιες της
Χωρικής Θάλασσας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) που μας ενδιαφέρουν και σχετίζονται
με κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Προχωρούμε
σ’ αυτήν την προσέγγιση, καίτοι πίσω από κάθε έννοια
κρύβονται λεπτομέρειες και πλήθος στοιχείων που είναι
αδύνατον να παρουσιαστούν σε ένα τέτοιο κείμενο και
μόνον ειδικοί στο Διεθνές Δίκαιο μπορούν να κατέχουν.
Χωρική Θάλασσα, είναι «τα ύδατα που βρίσκονται
προς την πλευρά της θάλασσας μετά τις γραμμές βάσης και
πέραν των εσωτερικών υδάτων σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των δώδεκα μιλίων». Γραμμές βάσης είναι ευθείες ή
φυσική ακτογραμμή και εσωτερικά ύδατα είναι οι λίμνες,
λιμνοθάλασσες, ποτάμια και εκβολές τους, κλειστοί κόλποι, ιστορικοί κόλποι, λιμάνια κλπ που θεωρούνται ως
εθνικό έδαφος ή εθνική θάλασσα του αντίστοιχου κράτους. Η Ελλάδα δεν έχει ορίσει γραμμές βάσεις, ενώ μέχρι
στιγμής έχει νομοθετήσει ως χωρική της θάλασσα τα έξι
ναυτικά μίλια, καίτοι δικαιούται να φτάσει μέχρι τα δώδεκα, όπως και όλες οι χώρες του κόσμου. Η Τουρκία στο
μεν Αιγαίο έχει έξι ναυτικά μίλια χωρική θάλασσα ενώ στη
Μεσόγειο και στη Μαύρη θάλασσα δώδεκα. Επίσης έχει
ορίσει γραμμές βάσεις τις οποίες δεν έχει αποδεχτεί η Ελλάδα. Η κυριαρχία του παράκτιου κράτους ασκείται πλήρως στην χωρική θάλασσα και εκτείνεται και στην
υπερκείμενη στήλη αέρος. Η Ελλάδα έχει ορίσει για τον
αέρα αντί των έξι μιλίων, ακόμα τέσσερα για τον αέρα,
ήτοι σύνολο δέκα. Αυτά τα τέσσερα επιπλέον είναι που
δεν σέβεται η Τουρκία, οι ΗΠΑ και οι λοιπές χώρες του
ΝΑΤΟ, ήτοι κανένας σχεδόν, και εκεί είναι που έχουμε τις
γνωστές παραβάσεις, ενώ πολύ συχνά προβαίνουν και σε
παραβιάσεις και των λοιπών χώρων.
Η Τουρκία έχει δηλώσει πως θα θεωρήσει ως αιτία πολέμου (Casus Belli)
την επέκταση των έξι μιλίων χωρικής
θάλασσας από την Ελλάδα.
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
(ΑΟΖ), είναι «η περιοχή πέραν της χωρικής θάλασσας (προσοχή στο σημείο
αυτό) όπου το παράκτιο κράτος ασκεί το
δικαίωμα της αποκλειστικής εκμετάλλευσης των θαλασσίων πηγών». Επομένως
για τον ορισμό της πρέπει να έχει προηγουμένως καθοριστεί η χωρική ζώνη.
Η ΑΟΖ μπορεί να επεκτείνεται μέχρι και
διακόσια (200) μίλια από τις ακτές (επομένως ΑΟΖ και χωρική θάλασσα δε θα
ξεπερνούν τα διακόσια μίλια). Επειδή

στη Μεσόγειο και ειδικά στο Αιγαίο δεν μπορεί τα παράκτια κράτη να έχουν το καθένα από διακόσια μίλια ΑΟΖ,
γι’ αυτό και απαιτούνται συμφωνίες μεταξύ γειτονικών
κρατών για τον καθορισμό των ορίων. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να συζητούνται και υπογράφονται τέτοιες συμφωνίες για την ΑΟΖ, καίτοι μέχρι πρότινος
διεθνώς προτιμούσαν τις συζητήσεις/ διευθετήσεις της
υφαλοκρηπίδας.
Σημειώνεται πως η ΑΟΖ είναι θάλασσα όπου, ενώ τα
παράκτια κράτη ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα, τα άλλα
έχουν δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανοιχτών θαλασσών. Την ΑΟΖ το παράκτιο κράτος πρέπει να την καθορίζει με εσωτερική νομοθεσία, ώστε να ασκεί τα
δικαιώματα, ενώ το ίδιο δεν είναι απαραίτητο για την
υφαλοκρηπίδα, που ανήκει στο παράκτιο κράτος. Αυτά
βέβαια με την προϋπόθεση πως δεν υπάρχουν προβλήματα με τις γειτονικές χώρες, όπως σε όλες τις μεσογειακές (αφού δεν απέχουν η μία από την άλλη τετρακόσια
και περισσότερα μίλια) και ιδιαίτερα με εμάς και την Τουρκία όπου απαιτούνται συμφωνίες. Τα κυριαρχικά δικαιώματα που μπορεί να ασκεί το παράκτιο κράτος στην ΑΟΖ
είναι η εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων ζώντων ή μη, των υδάτων, του
βυθού και του υπεδάφους, επίσης η παραγωγή ενέργειας
από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους, η τοποθέτηση και χρήση τεχνητών νησιών, εγκαταστάσεων και κατασκευών, η θαλάσσια επιστημονική έρευνα και η
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή
της ζώνης για όλες τις δραστηριότητες σ’ αυτήν. Τα άλλα
κράτη στην ΑΟΖ μπορούν να απολαμβάνουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, της υπέρπτησης και της πόντισης
υποβρυχίων αγωγών και καλωδίων.
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Υφαλοκρηπίδα είναι ο βυθός και το υπέδαφος όλων
των θαλασσίων περιοχών που εκτείνονται πέραν της χωρικής θάλασσας (προσοχή στο σημείο αυτό) μέχρι διακόσια ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης απόπου
μετράται η χωρική θάλασσα (επομένως υφαλοκρηπίδα
και χωρική θάλασσα μαζί δεν μπορούν να ξεπερνούν τα
διακόσια μίλια από τις ακτογραμμές). Τα νησιά έχουν
υφαλοκρηπίδα (κατοικημένα και βραχονησίδες) εφόσον
μπορούν να συντηρήσουν ζωή. Και εδώ είναι η μεγάλη
διαφορά με την Τουρκία, που υποστηρίζει πως τα ελληνικά νησιά του μισού περίπου Αιγαίου ακουμπούν στην
δική της υφαλοκρηπίδα επομένως δεν έχουν δικαίωμα
δικής τους υφαλοκρηπίδας. Επίσης η Τουρκία ισχυρίζεται
πως η διαφορά με την Ελλάδα πρέπει να επιλυθεί με βάση
την αρχή της ευθυδικίας (equitable principles), κάτι που
δεν ευνοεί τη χώρα μας, ενώ είναι βέβαιο πως η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο θα αποβεί σε βάρος των
δικών μας θέσεων. Τίποτε δεν είναι αμφισβητούμενο από

...εάν η χώρα μας είχε επεκτείνει, ή τώρα καθορίσει
ως χωρική θάλασσα τα δώδεκα μίλια, τότε παύει να υπάρχει
ζήτημα υφαλοκρηπίδας, αφού στην ουσία το μεγαλύτερο
μέρος του Αιγαίου καλύπτεται από δικά μας νησιά...
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την δική μας πλευρά ενώ πλήθος δικαιωμάτων μας αμφισβητεί και διεκδικεί η Τουρκία.
Στη μεγάλη κρίση του Αυγούστου του 1976 η Ελλάδα
προσέφυγε στο Δικαστήριο της Χάγης ζητώντας παρέμβαση, που τελικά δεν εκδικάσθηκε αφού η Τουρκία δεν
είχε αναγνωρίσει αρμοδιότητα στο δικαστήριο αυτό, όπου
απαιτείται συνυποσχετικό για προσφυγή και των διό κρατών. Η προσφυγή επομένως ήταν ατυχής για την Ελλάδα.
Η προσφυγή όμως σε τέτοιο δικαστήριο έχει αποδειχτεί
στην πράξη πως δεν έχει πάντα ως αποτέλεσμα απόφαση
στηριγμένη στο Διεθνές Δίκαιο αλλά και στην «πολιτική»,
δηλαδή σε συμφέροντα παραγόντων ισχυρών (εν προκειμένω οι ΗΠΑ είναι οπωσδήποτε μεταξύ αυτών) που ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα. Η Τουρκία δεν δέχεται
αυτό που υποστηρίζει η Ελλάδα για υφαλοκρηπίδα των
νησιών μας, όπως δεν δέχεται πως όλα τα νησιά που εμείς
θεωρούμε ελληνικά μας ανήκουν με βάση συνθήκες.
Έτσι προέκυψαν οι «γκρίζες ζώνες». Αυτές περιλαμβάνουν νησιά, νησίδες και βραχονησίδες (ίσως περί τα
εκατόν πενήντα σε αριθμό) και τη χωρική τους θάλασσα,
επομένως και την υφαλοκρηπίδα τους, που ανήκαν (κατά
την Τουρκία) στην Οθωμανική Αυτοκρατορία της οποίας
διάδοχο θεωρεί τον εαυτό της η Τουρκία, άρα (λέει πως)
είναι δικά της. Να θυμηθούμε την κρίση στα Ίμια, και πρόσφατα τις αμφισβητήσεις για την περιοχή του Καστελόριζου. Επίσης η καθυστέρηση με άγνωστη εξέλιξη των
διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο για καθορισμό/συμφωνία μεταξύ μας για την Υφαλοκρηπίδα των δύο χωρώ.
Ακόμα και η ακύρωση της υπογραφείσης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για την αντίστοιχη υφαλοκρηπίδα στην Αδριατική. Οι δύο αυτές περιπτώσεις (Αιγύπτου
και Αλβανίας) και η αμφισβήτηση της δυνατότητας/ κυρίαρχης θέλησης της Ελλάδας να συνάψει τις αντίστοιχες
συμφωνίες, ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα επεμβάσεων της
Τουρκίας αλλά και της διστακτικότητας, της έλλειψης
σθένους των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας
για αντιμετώπιση της επιθετικής πολιτικής της Τουρκίας
και της υποστήριξής της από κοινούς «συμμάχους» ήτοι
τις ΗΠΑ, πιθανότατα όμως και από άλλους.
Από τα παραπάνω είναι καθαρό πως ισχύουν τα ακόλουθα: Για να υπογραφτεί μια συμφωνία για την υφαλοκρηπίδα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, πρέπει να μετρηθεί και οροθετηθεί, επομένως πρέπει να ορισθεί η χωρική
θάλασσα των δύο χωρών, άρα πρέπει να γίνουν αποδεκτές οι γραμμές βάσης. Επομένως, εάν η Ελλάδα αποδεχτεί τα έξι μίλια ως χωρική θάλασσα, χάνει στο εξής το
δικαίωμα επέκτασής τους μέχρι τα δώδεκα. Σημειώνεται
πως εάν η χώρα μας είχε επεκτείνει, ή τώρα καθορίσει ως

χωρική θάλασσα τα δώδεκα μίλια, τότε παύει να υπάρχει ζήτημα
υφαλοκρηπίδας, αφού στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου καλύπτεται από δικά μας
νησιά. Το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση, με τι σθένος και τι υποστήριξη από το λαό μπορεί να
κάνει κάτι τέτοιο; Τι ρόλο θα παίξουν τότε οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ;
Πόσο επηρεάζονται οι κυβερνήσεις μας από αυτούς τους φορείς;
Οι απαντήσεις είναι γνωστές από
την μέχρι τώρα πρακτική. Οι μεταπολεμικές ελληνικές κυβερνήσεις
δεμένες στο άρμα τους είναι υπεύθυνες για σημαντικές απώλειες
ελληνοκυπριακού χώρου και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Πρέπει να γίνει δεκτό το γεΟ καθορισμός της υφαλοκρηπίδας, σχεδόν αυτόματα λύνει και το θέμα της ΑΟΖ.
γονός ότι τα νησιά μας έχουν
Αλλά και του εναέριου εθνικού χώρου ως υπερκείμενου της χωρικής θάλασσας
υφαλοκρηπίδα όπως εξάλλου
και της ξηράς. Δεν λύνει βέβαια τα ζητήματα της απαράδεκτης και ασύλληπτης
ορίζει και το Διεθνές Δίκαιο. Ο κασε έκταση εκχώρησης στο ΝΑΤΟ κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο,
θορισμός της υφαλοκρηπίδας,
στην ξηρά και τον αέρα.
σχεδόν αυτόματα λύνει και το
θέμα της ΑΟΖ. Αλλά και του εναδίνουν καμία απολύτως αξία, σε αυτά που εμείς ο λαός
έριου εθνικού χώρου ως υπερκείμενου της χωρικής θάθεωρούμε μη επιδεχόμενα αμφισβήτησης. Δηλαδή στην
λασσας και της ξηράς. Δεν λύνει βέβαια τα ζητήματα της
κυριαρχία μας στο έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα που
απαράδεκτης και ασύλληπτης σε έκταση εκχώρησης στο
ανήκει
στους Έλληνες και όχι σε ξένα ή ντόπια συμφέΝΑΤΟ κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο, στην
ροντα λίγων.
ξηρά και τον αέρα. Μην λησμονούμε το περίφημο MOU
Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά να ανησυχούμε
(Memorandum of Understanding) που πέρασε και στη
πολύ, πρέπει να επαγρυπνούμε και να είμαστε έτοιμοι να
Βουλή και ήδη ισχύει. Το πλέον κατάπτυστο κείμενο/συμσυντρίψουμε κάθε διάθεση εν κρυπτώ συμβιβασμών και
φωνία που ο Μιλόσεβιτς δεν είχε αποδεχτεί και ξεκίνησε
άλλων υποχωρήσεων, που πλέον θα επηρεάσουν το μέλο βομβαρδισμός της Σερβίας.
λον του λαού και του τόπου μας.
Όταν προχωρεί μια χώρα σε τέτοιου είδους διευθετήΤίποτε απολύτως δεν έχει η χώρα μας να ωφεληθεί
σεις και συμφωνίες, δεν μπορεί συγχρόνως να έχει την
από συμφωνίες, που προωθούνται με βάση τα συμφέαίσθηση ο λαός της, πως περιορίζεται η «εθνική του κυροντα των επικυρίαρχων. Με συμμάχους τους την εδώ κοριαρχία». Διότι αυτομάτως αδυνατίζει και η εθνική του
σμοπολίτικη ελιτίστικης νοοτροπίας άρχουσα τάξη και τις
άμυνα, είναι έτοιμος να εκχωρήσει και κυριαρχικά δικαιώκυβερνήσεις που την υπηρετούν.
ματα και δυστυχώς αυτό θα κάνει η παρούσα κυβέρνηση.
Εφόσον λοιπόν είναι μειωμένη η εθνική μας κυριαρχία
(όπως δήλωσε κατ’ επανάληψη ο περήφανος Πρωθυπουργός μας και άλλα στελέχη της Κυβέρνησής του),
1
Οι ορισμοί, έννοιες και ερμηνείες στηρίζονται στο περιεχόμενο
πώς πηγαίνει για συζητήσεις/συμφωνίες με μια χώρα
Εγχειριδίου Διεθνούς Δικαίου του ΥΕΘΑ/ΓΕΝ από το 1995. Επομέόπως η Τουρκία;
νως κάποιες αλλαγές πιθανόν να έχουν επέλθει εν τω μεταξύ, αλλά
Διαφαίνεται πως οι της κυβέρνησης, της αξιωματικής
σε λεπτομέρειες.
αντιπολίτευσης και κυρίως όσοι κρύβονται πίσω τους, δε
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Δράση προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες

ΦΩTO: ΚΟΥΚΟΣ

Η ένταση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και οι συνέπειες
που έχει για το λαό η καπιταλιστική κρίση, στο επίκεντρο της συνεδρίασης
που έγινε το Σάββατο 18 Σεπτέμβρη στο δημαρχείο της Νίκαιας

Η ανάγκη να βαθύνει η συμπόρευση του φιλειρηνικού κινήματος με
τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ και τις άλλες αγωνιστικές συσπειρώσεις
της ΠΑΣΥ, της ΠΑΣΕΒΕ, του ΜΑΣ και της ΟΓΕ, για τα δικαιώματα και
τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού, ενάντια στον
ιμπεριαλισμό και την αντιλαϊκή πολιτική, αναδείχτηκε μέσα από
τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής
για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), που πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 18/9/2010 το πρωί στο δημαρχείο της Νίκαιας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι Επιτροπών Ειρήνης από
όλη την Ελλάδα, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, του ΠΑΜΕ,
της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης
(ΕΕΔΔΑ), του Παραρτήματος Κοκκινιάς της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και
ο δήμαρχος Νίκαιας, Στέλιος Μπενετάτος.

16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
Η Γραμματεία αποφάσισε να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο για να εξετάσει συλλογικά τις συνθήκες μέσα στις
οποίες παλεύει το αντιιμπεριαλιστικό, φιλειρηνικό κίνημα
σήμερα. Ταυτόχρονα για να καθορίσει τους στόχους και
τα μέτωπα πάλης για το επόμενο διάστημα και να πάρει
μέτρα για τη βελτίωση, την ανασυγκρότηση των επιτροπών της ΕΕΔΥΕ, αξιοποιώντας την επέτειο των 55 χρόνων
και προετοιμάζοντας το Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο α’ εξάμηνο του 2011.

Στις σημερινές συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης εντείνεται η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο των πηγών του πλούτου, των
πετρελαίων, του φυσικού αερίου, και των δρόμων διέλευσής τους σε όλη την υδρόγειο. Οι ανταγωνισμοί ανάμεσα
στις ΗΠΑ, την ΕΕ, τη Ρωσία οξύνονται. Στο κυνήγι του κέρδους, του ελέγχου και του μοιράσματος των αγορών συμμετέχουν η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία αλλά και περιφερειακές δυνάμεις της περιοχής μας όπως η Τουρκία και
το Ισραήλ. Σ’ αυτό το πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών κινούνται οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα
αστικά κόμματα που τις στηρίζουν, μέσα και από τη συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ αλλά και με
κινήσεις οικοδόμησης συμμαχιών, συνεργασίας [πχ με
την Ρωσία] για να υπηρετήσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα της αστικής τάξης.
Η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα εκδηλώνεται στο
Ιράκ, όπου ο πόλεμος των ΗΠΑ και των πρόθυμων συμμάχων τους επέφερε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς Ιρακινούς, εξαθλίωση, φτώχεια και ανεργία για εκατομμύρια,
καταστροφή των στοιχειωδών υποδομών , της δημόσιας
παιδείας και υγείας. Τα κέρδη για το ντόπιο και ξένο κεφαλαίο εκτινάσσονται στα ύψη από την εκμετάλλευση
του ιρακινού λαού, των λεοντείων συμβάσεων για τα πετρέλαια. Η πολυδιαφημιζόμενη απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων αποδείχτηκε φάρσα αφού παραμένουν 50.000 αμερικανοί στρατιώτες, αρκετοί αξιωματικοί του ΝΑΤΟ, δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικοί μισθοφόροι.
Εκδηλώνεται με τον πόλεμο του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, όπου υπήρξε μεγάλη αύξηση των αμερικανικών
και Νατοϊκών στρατευμάτων. Χιλιάδες ιδιωτικές εταιρίες
μισθοφόρων συμπληρώνουν το δολοφονικό έργο των
επίσημων ένοπλων δυνάμεων. ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Κίνα

ΦΩTO: ΚΟΥΚΟΣ

Οι συνθήκες μέσα στις οποίες παλεύει η ΕΕΔΥΕ

H Βέρα Νικολαΐδου στο βήμα.

έχουν επιδοθεί ο καθένας για λογαριασμό του στην «ανοικοδόμηση», που υπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου. Η εξέλιξη του πολέμου στο Αφγανιστάν, η
επέκτασή του στο Πακιστάν, συνδέεται άμεσα με την έκβαση κρίσιμων γεωπολιτικών σχεδιασμών των ιμπεριαλιστών στην ευρύτερη περιοχή.
Εκδηλώνεται στα Βαλκάνια, όπου συνεχίζεται η παρουσία των Νατοϊκών δυνάμεων, ενισχυόμενες με την
ανάπτυξη δυνάμεων του Ευρωστρατού στη Βοσνία και με
την ανάπτυξη της αστυνομικής δύναμης της ΕΕ, EULEX
στο Κόσσοβο. Οι δυνάμεις αυτές, όπως και η μεγαλύτερη
αμερικανική βάση στο εξωτερικό, στο Κόσσοβο, λειτουργούν παράλληλα με την ΕΕ ως κυματοθραύστης της λαϊκής αγανάκτησης. Η απόσχιση του Κοσσόβου μαζί με την
ένταση της υπόθαλψης εθνοτικών διαφορών και συγκρούσεων σε χώρες όπως Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σερβία,
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Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Κροατία, Αλβανία, ΠΔΓΜ
οξύνει τους κίνδυνους για νέες διενέξεις, για ένταση και
επέκταση της αλλαγής των συνόρων τόσο στα Βαλκάνια
όσο και σε άλλες περιοχές.
Είναι τεράστιες οι ευθύνες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για
την εξέλιξη αυτή γιατί στήριξαν από το 2008 την απόφαση της ΕΕ για την απόσχιση του Κοσσόβου, ενώ τίθενται πολύ σοβαρά ερωτηματικά για το τι θα προκύψει από
μια ενδεχόμενη προσφυγή για το θέμα της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις και οι προειδοποιήσεις της ΕΕΔΥΕ, του φιλειρηνικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος σχετικά με τα συμφέροντα, που εξυπηρετεί το λεγόμενο διεθνές δίκαιο. Για άλλη μια φορά
αποδείχτηκε ότι το διεθνές δίκαιο, που οι λαοί γνώριζαν
την εποχή της ΕΣΣΔ και του σοσιαλισμού, δεν υπάρχει
πια. Σ αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο ΟΗΕ που αποτελεί πεδίο εκδήλωσης ενδοϊμπεριαλιστικων αντιθέσεων
και εργαλείο υλοποίησης ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.
Εκδηλώνεται με την όξυνση του ιμπεριαλιστικού
ανταγωνισμού στην ευρύτερη περιοχή. Σε Αιγαίο, Νοτιανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή οι ανταγωνισμοί
των μονοπωλίων ενισχύονται καθώς εμφανίζονται νέα
ενεργειακά κοιτάσματα (Αιγαίο, στα παράλια Κύπρου , Ισ-
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ραήλ) και βρίσκουν έδαφος νέα σχέδια των πολυεθνικών
ομίλων για ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία.
Την ίδια στιγμή επεκτείνεται και βαθαίνει η επικίνδυνη οικονομική, πολιτική και στρατιωτική σύμπραξη της
Ελλάδας με το Ισραήλ, αθωώνοντας τον εγκληματικό
ρόλο του στο σφαγιασμό του παλαιστινιακού λαού, ενισχύοντας την επιθετικότητά του και τις πολεμικές απειλές
εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου. Η σύσφιξη και η ποιοτική ανάπτυξη των σχέσεων των 2 κυβερνήσεων εκδηλώθηκε σε απόλυτο συντονισμό με τη νέα ένταση των
πιέσεων, απειλών και προετοιμασιών πολέμου σε βάρος
του Ιράν που εκτόξευσαν ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ και Ισραήλ.
Η στρατηγική σημασία της περιοχής ενισχύεται και
λόγω της ανάπτυξης του νέου «αντιπυραυλικού συστήματος» για το οποίο οι ΗΠΑ επιμένουν με μια πιο ευέλικτη, πιο αποτελεσματική μορφή, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα. Το νέο σύστημα προβλέπεται να εμπλέξει περισσότερες χώρες, όχι μόνο της κεντροανατολικής Ευρώπης αλλά και των Βαλκανίων-Νοτιοανατολικής
Μεσογείου χρησιμοποιώντας τμήματα ήδη εγκατεστημένων μικρότερων συστημάτων συμπεριλαμβανόμενων
του Ισραήλ για να παρουσιαστεί ως Νατοϊκή και όχι αμερικανική ομπρέλα. Τόσο η ΝΔ όσο και το ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν την ανάπτυξη τμήματος του συστήματος αυτού και
στη χώρα μας.
Εκδηλώνεται με την Κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφάλειας, την κοινή πολιτική άμυνας και
ασφάλειας της ΕΕ. Οι εξελίξεις με την προώθηση και το
βάθεμα της ΚΕΠΠΑ κάνουν ακόμα πιο επικίνδυνη και επιθετική την ΕΕ, η οποία ανοιχτά μιλά για την ανάγκη υπεράσπισης «των αξιών και των συμφερόντων της Ένωσης»,
δηλαδή των μονοπωλίων , των πολυεθνικών. Η ΕΕ επιδιώκει να επιβάλλει τα δικά της συμφέροντα και στα Βαλκάνια, στη Σομαλία και σε άλλες περιοχές. Η υποστήριξη
του νέου δόγματος του ΝΑΤΟ, η στρατηγική της ΕΕ
2020, η επιστροφή της Γαλλίας κι ως προς το στρατιωτικό- επιχειρησιακό σκέλος στο ΝΑΤΟ και η ταχεία προώθηση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ με το
«κέντρο ανάλυσης και αντιμετώπισης κρίσεων», την πολιτικό - στρατιωτική επιτροπή, το δορυφορικό κέντρο, το
γραφείο εξοπλισμών, με τις Ευρωπαϊκές μεραρχίες (Ευρωστρατός), με τη δέσμευση για αύξηση των στρατιωτικών
δαπανών είναι νέα βήματα στην πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλίων.
Η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα εκδηλώνεται επίσης με τις απόπειρες για το ξαναγράψιμο της ιστορίας, που προωθείται με την εκστρατεία κατασυκοφάντησης της αντιφασιστικής νίκης των λαών, το ξανα-
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γράψιμο της ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, μειώνοντας και διαστρεβλώνοντας τον πρωταγωνιστικό, καθοριστικό ρόλο της Σοβιετικής Ενωσης, του Σοσιαλιστικού συστήματος, των κομμουνιστών.
Ελπίζουν, με τον αντικομουνισμό να αποκόψουν από
τους αγώνες τη διέξοδο και την προοπτική, για μια κοινωνία, έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση.
Όσον αφορά το αντιιμπεριαλιστικό - φιλειρηνικό κίνημα επιδιώκουν τον περιορισμό της δράσης του ώστε
να μην συμβάλλει στην συνειδητοποίηση από το λαό ότι
όρος για την εξάλειψη των ιμπεριαλιστικών πολέμων και
επεμβάσεων σε βάρος των λαών είναι η κατάργηση των
μονοπωλίων και της εξουσίας του κεφαλαίου, γιατί μόνον
σ’ αυτό το δρόμο καταργείται η βάση των ανταγωνισμών
για τις αγορές και οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, που
ξεσπούν σε πόλεμους.
Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, οι νέοι και οι
νέες των λαϊκών οικογενειών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη,
σ’ όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν την καπιταλιστική
κρίση. Πρόκειται για κρίση υπερπαραγωγής, που στη
βάση της βρίσκεται η όξυνση της βασικής αντίθεσης του
καπιταλιστικού συστήματος ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην καπιταλιστική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της, γιατί τα μέσα παραγωγής
και η εξουσία είναι στα χέρια του κεφαλαίου. Η καπιταλιστική κρίση αποδεικνύει τα όρια του εκμεταλλευτικού συστήματος, που βρίσκεται στο ανώτατο, στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο και γίνεται συνεχώς και πιο επικίνδυνο
για τους λαούς.
Στις συνθήκες αυτές η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με
πρόσχημα τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος, με την
στήριξη του ΛΑ.Ο.Σ και της ΝΔ έχει εξαπολύσει σφοδρή
αντεργατική, αντιλαϊκή επίθεση καταργώντας τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων, με σκοπό να
γίνει ακόμα πιο φτηνή η εργατική δύναμη, να ενισχυθεί
η κερδοφορία, η ανταγωνιστικότητα και η δύναμη του
μεγάλου κεφαλαίου. Αυτούς τους στόχους υπηρετεί το
μνημόνιο που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Με το μνημόνιο, που ψηφίστηκε στη Βουλή το Μάη
του 2010, αλλά και το επικαιροποιημένο μνημόνιο, που
συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2010, επιβλήθηκαν
μέτρα με τα οποία μειώθηκαν δραστικά οι μισθοί και οι
συντάξεις, αυξήθηκε κατακόρυφα η φορολογία, επιβλήθηκε ανατροπή των κοινωνικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων, καταργήθηκαν θεμελιακά εργασιακά δικαιώματα.

Τo «επικαιροποιημένο» μνημόνιο, επιβεβαίωσε την
εκτίμηση ότι τα μέτρα του μνημονίου εντάσσονται σε μια
μακροχρόνια προοπτική καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων είτε μιλάμε για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας είτε
για την επικαιροποιημένη έκδοση της με την ονομασία
Ευρώπη 2020. Τα μέτρα είναι πανομοιότυπα στη Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία κ.λπ. και επιβάλλονται ανεξάρτητα από τον κύκλο της καπιταλιστικής κρίσης. Με τα
μέτρα του επικαιροποιημένου μνημονίου δίνεται ακόμα
ένα πλήγμα στις συλλογικές συμβάσεις, γενικεύεται παραπέρα η μερική απασχόληση, μειώνονται ακόμα πιο
πολύ οι αμοιβές των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ιδιωτικοποιείται πάρα πέρα η Υγεία και η Πρόνοια, συνεχίζεται το αντι-ασφαλιστικό έγκλημα. Τα μέτρα
αυτά θα συμπληρωθούν με την παραπέρα αφαίμαξη του
λαϊκού εισοδήματος μέσω της αύξησης του ΦΠΑ σε είδη
πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του πετρελαίου θέρμανσης, του «πράσινου φόρου», με την πλήρη απελευθέρωση των μεταφορών και της ενέργειας, με το άνοιγμα
των λεγόμενων «κλειστών επαγγελμάτων».
Οι στρατιωτικές δαπάνες για τις Νατοϊκές ανάγκες
είναι σε ύψη ρεκόρ, ενώ οι Ελληνικές κυβερνήσεις διαπραγματεύονται νέες αυξήσεις στις δαπάνες, που ζητούν
ΝΑΤΟ και Ε.Ε. Την ίδια στιγμή εκατοντάδες έλληνες στρατιώτες και αστυνομικοί επιχειρούν από το Αφγανιστάν,
στα ανοιχτά της Σομαλίας και από το Κόσσοβο και τη
Βοσνία, στην Αφρική και τη Μ. Ανατολή.
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Η κατεύθυνση και τα μέτωπα πάλης της ΕΕΔΥΕ
το επόμενο διάστημα
Οι επιτροπές ειρήνης και η ΕΕΔΥΕ να συμμετέχουμε πιο
δυναμικά στους αγώνες του ταξικού εργατικού κινήματος
κατά της αντιλαϊκής πολιτικής και του μνημονίου στηρίζοντας τη θέση ότι: Για την καπιταλιστική κρίση, τα ελλείμματα και το χρέος δεν έχει ευθύνη ο λαός. Την
κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία.
Χρειάζεται ανάπτυξη του αγώνα με στόχους που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, για πλήρη και σταθερή δουλειά, μισθούς και συντάξεις, αποκλειστικά δημόσια-δωρεάν Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, Πολιτισμό, Αθλητισμό
και αντιστοιχούν στα συμφέροντα των εργαζομένων.
Παραμένουμε συνεπείς και ανυποχώρητοι στην υπεράσπιση του δικαιώματος του κάθε λαού να επιλέγει το
δικό του δρόμο ανάπτυξης, να διεκδικεί την εξουσία που
αντιστοιχεί στα δικά του συμφέροντα και ανάγκες.
Δυναμώνουμε την πάλη μας στα παρακάτω μέτωπα:
Α) Πάλη ενάντια στο ΝΑΤΟ και στη νέα στρατηγική
του. Αποδέσμευση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και διάλυσή
του. Να ενισχυθεί η αντιμπεριαλιστική πάλη των λαών
των Βαλκανίων έτσι ώστε να διαμορφωθεί κίνημα ενάντια
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ , κίνημα κατά των αμερικανονατοϊκών βάσεων. Να πάρει η ΕΕΔΥΕ πρωτοβουλία και να
αναπτυχθεί δράση για το κλείσιμο της αμερικανονατοϊκής βάσης στη Σούδα.
Η ΕΕΔΥΕ στηρίζει ενεργά και συμμετέχει στην καμπάνια του ΠΣΕ ενάντια στο ΝΑΤΟ μπροστά στην επόμενη
σύνοδο του στην Λισσαβόνα (Νοέμβρης 2010) όπου πρόκειται να υιοθετηθεί επίσημα το νέο επικίνδυνο δόγμα
του με βάση και την έκθεση της «επιτροπής ειδικών» υπό
την κ. Ολμπραϊτ. Εκφράζει την υποστήριξη της στο Πορτογαλικό Συμβούλιο Ειρήνης και Συνεργασίας (CPPC) ως
βασικό διοργανωτή των λαϊκών εκδηλώσεων ενάντια στο
ΝΑΤΟ στην Λισσαβόνα 19-20 Νοέμβρη.
Το νέο στρατηγικό δόγμα ΝΑΤΟ 2020 θα βασίζεται
στο τρίπτυχο:
 Επέκταση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Για
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρησιμοποιούνται νέα προσχήματα, πέρα από την «τρομοκρατία» και τα πυρηνικά,
όπως είναι: η εσωτερική ασφάλεια, ο ενεργειακός εφοδιασμός, οι πολιτικές και οικονομικές κρίσεις, η πειρατεία, οι
ανθρωπιστικές καταστροφές, η μετανάστευση, οι κλιματικές αλλαγές, ο «κυβερνοπόλεμος».
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 Αξιοποίηση των «τρομοκρατικών επιθέσεων» και
των «εθνικών συγκρούσεων» για προληπτική δράση και
επεμβάσεις στο εσωτερικό των χωρών. Ένταση των εξοπλισμών μέσω της προώθησης της «αντιπυραυλικής
ασπίδας» και νέων πυρηνικών οπλών.
 Δράση του ΝΑΤΟ σε παγκόσμια κλίμακα ώστε να
ανταποκρίνεται πλήρως στις σημερινές συνθήκες της κυριαρχίας του ιμπεριαλισμού.
Η στρατηγική ΝΑΤΟ 2020 αφορά επίσης :
• Την επαγρύπνηση και επιθετικότητα κατά των λαών για
την αντιμετώπιση της εχθρικής στάσης των λαών απέναντι στο ΝΑΤΟ και της αντιιμπεριαλιστικής πάλης.
• Την ανάγκη συγκεκριμένης προετοιμασίας μέσω ασκήσεων «διαχείρισης κρίσεων» και στρατιωτικών ασκήσεων για την αντιμετώπιση διαδηλωτών.
• Επιχειρησιακές δυνατότητες για εκστρατείες εκτός
ζώνης ΝΑΤΟ (Αφγανιστάν, Σομαλία).
• Συνεργασία με εταίρους εκτός ΝΑΤΟ και ανάθεση σ’ αυτούς καθηκόντων στην αντιμετώπιση των νέων απειλών ώστε να αυξάνει η επιχειρησιακή παγκόσμια
εμβέλεια του ΝΑΤΟ.
• Παρέμβαση για τη συγκρότηση «κρατικών δομών»,
αστυνομίας και στρατού όπως στο Αφγανιστάν και στο
Ιράκ.
• Ανάπτυξη της «νέας δομής του 2000» με «πιο ευέλικτες
διοικητικές δομές», και συγκρότηση νέων δυνάμεων
ταχείας επέμβασης
Β) Ανάπτυξη της πάλης ενάντια στην «πολιτική
ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ». Ενημέρωση του λαού μας
για τον επικίνδυνο, ιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα. Να
εξετασθούν δυνατότητες πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη κινήματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Γ) Συνέχιση της καμπάνιας για τη διεκδίκηση της
επιστροφής των ελληνικών στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων από το εξωτερικό, με πολύμορφες
κινητοποιήσεις, με την ανάπτυξη κοινής δράσης με άλλους φορείς του αγωνιστικού μαζικού κινήματος, με
άνοιγμα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια αλλά και στις
οικογένειες των στρατιωτικών και αστυνομικών που
έχουν σταλεί στο εξωτερικό.
Δ) Δυναμώνουμε τη δράση μας για μια πλατιά ενημέρωση του λαού για τα διαχρονικά εγκλήματα του ιμπεριαλισμού, τις επεμβάσεις και τους πολέμους που έχει
εξαπολύσει κατά των λαών. Στην κατεύθυνση αυτή η

Εθνικό Συμβούλιο ΕΕΔΥΕ
Γραμματεία μπορεί να επιμεληθεί την έκδοση ειδικού
φυλλαδίου, καθώς και οπτικού προπαγανδιστικού υλικού.
Ε) Πάλη ενάντια σε κάθε είδους συνδιαχείριση και
ΝΑΤΟποίηση του Αιγαίου. Δεν αποδεχόμαστε τα σχέδια
για την αντιπυραυλική ασπίδα και τις όποιες δεσμεύσεις
στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. σε ότι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Αιγαίο, το Κυπριακό και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
ΣΤ) Να δυναμώσουμε τις προσπάθειες για την
ανάπτυξη κινήματος αλληλεγγύης στην Κύπρο για τον
τερματισμό της κατοχής, για μια Κύπρο κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στο πλαίσιο μιας Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας που θα αποτελεί μια
διεθνή οντότητα με μια ιθαγένεια. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε τις διμερείς διαπραγματεύσεις των δύο Κοινοτήτων και τις προσπάθειες του Προέδρου της Κύπρου.
Ζ) Δυναμώνουμε την προσπάθεια για την ανάπτυξη κινήματος αλληλεγγύης στους λαούς που βρίσκονται στο στόχαστρο του ιμπεριαλισμού και απειλούνται με διάφορα προσχήματα επειδή διεκδικούν το
δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους. Στη
σοσιαλιστική Κούβα, στους λαούς και τα αντιιμπεριαλιστικά κινήματα στην Λατινική Αμερική. Στο λαό της Παλαιστίνης, στήριξη του αγώνα για την αναγνώριση του
Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του
1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατούμενων και το δικαίωμα στην επιστροφή των προσφύγων.
Η) Πλατιά ενημέρωση του λαού για την προσπάθεια των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών και αστικών κυβερνήσεων, των δυνάμεων του κεφαλαίου να διαστρεβλώσουν την Ιστορία που γράφουν οι λαοί με την πάλη
τους, για να καταδικασθεί ο αντικομμουνισμός, η ανιστόρητη ταύτιση του φασισμού με τον κομμουνισμό.

Μέσα στη δράση, χωρίς να αποσπόμαστε απ’ αυτήν,
αλλά και με τη συγκέντρωση και τη μελέτη της πείρας
από την ανάπτυξη της αντιιμπεριαλιστικής πάλης, προετοιμάζουμε το 16ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ για το α’ εξάμηνο του 2011 ώστε να γίνει αφορμή για μεγάλο
άνοιγμα των Επιτροπών Ειρήνης σε όλη την χώρα, μετρώντας περισσότερες και πιο δυνατές επιτροπές με
δράση στα παραπάνω μέτωπα. 

Φωτογραφίες από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ. Από πάνω προς τα κάτω: άποψη της αίθουσας,
το πανό της ΕΕΔΥΕ και οι Στέλιος Μπενετάτος (δήμαρχος
Νίκαιας) και Δημήτρης Αγκαβανάκης (ΠΑΜΕ).
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ
Φίλες και Φίλοι,
Συναγωνιστές στον αγώνα για την Παγκόσμια Ειρήνη,
την καταστροφή των πυρηνικών όπλων και τον
περιορισμό, ακόμα και την εξάλειψη των εξοπλισμών,
Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ
στη σημερινή Συνεδρίαση του Εθνικού μας Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το Καταστατικό μας, το Εθνικό Συμβούλιο
είναι μετά το Συνέδριο, το σημαντικότερο όργανο της
Διοίκησης, του προγραμματισμού και του συντονισμού
των δραστηριοτήτων μας για μια ετήσια τουλάχιστον
περίοδο. Επομένως, έργο του σημερινού μας Συμβουλίου είναι ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων μας
από αύριο μέχρι το τέλος του 2011.
Όπως θα πληροφορηθείτε από τον απολογισμό που θα
επακολουθήσει, η ΕΕΔΥΕ δεν ασχολείται μόνο με την
οργάνωση αναμνηστικών-επετειακών εκδηλώσεων, όσο
σπουδαίες και να είναι, όπως η Μαραθώνια Πορεία
Ειρήνης, συνδυασμένη με τη μνήμη του ήρωα του
παγκόσμιου φιλειρηνικού κινήματος, Γρηγόρη
Λαμπράκη και οι εκδηλώσεις κατά των πυρηνικών
όπλων πάνω στον Ιερό Βραχο της Ακρόπολης, κατά την
ετήσια επέτειο των βομβαρδισμών της Χιροσίμα και του
Ναγκασάκι, αλλά και
Α) οι εκδηλώσεις κατά των πολεμικών επιχειρήσεων
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων σε διάφορες περιοχές
του κόσμου, στις οποίες δυστυχώς συμμετέχουν και

Ελληνες στρατιώτες, ναύτες και αεροπόροι, εξαιτίας
της απόλυτης υποταγής των ελληνικών κυβερνήσεων
στις εντολές του ΝΑΤΟ, που είναι το επιτελικό όργανο
του διεθνούς ιμπεριαλισμού , με επικεφαλής τις ΗΠΑ.
Βασικό αίτημά μας είναι η διάλυση του ΝΑΤΟ, η διακοπή
των ιμπεριαλιστικών πολέμων και σε κάθε περίπτωση,
η επιστροφή όλων των Ελλήνων στρατιωτών, ναυτών
και αεροπόρων στις εγχώριες μονάδες τους. Κανένας
στρατιώτης, ναύτης και αεροπόρος μας έξω από τα
σύνορά μας.
Β) οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις κατά των αντιλαϊκών
μέτρων των κατά καιρούς κυβερνήσεων και ιδιαίτερα
των αντιλαϊκών μέτρων της σημερινής κυβέρνησης που
παίρνει σ’εκτέλεση του αποπνικτικού για τη χώρα μας
«μνημονίου» του ΔΝΤ και των άλλων δυο μελών
της «Τρόϊκας» (ΕΕ, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)
που υπέγραψε.
Γ) Οι αγώνες των εργαζομένων ενάντια στη συρρίκνωση
των αποδοχών και των άλλων δικαιωμάτων τους αλλά
και για τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.
Για την επιτυχία των αγώνων μας αυτών, χρειάζεται η
συνεργασία μας με τις συνδικαλιστικές, κοινωνικές και
πολιτικές οργανώσεις που αγωνίζονται για τους ίδιους
σκοπούς, αλλά πρώτα-πρώτα η κινητοποίηση όλων των
δυνάμεών μας. Δυστυχώς, κατά τα τελευταία χρόνια δε
βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση οι Επιτροπές
πολλών επαρχιακών πόλεων καθως και οι συνοικιακές
επιτροπές των μεγάλων πόλεων που έχουν αδρανήσει.
Με την ευκαιρία του εορτασμού της συμπλήρωσης 55
χρόνων από την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επαναδραστηριοποίηση όλων αυτών των Επιτροπών, αλλα και κυρίως
για την ίδρυση νέων εκεί όπου υπήρχαν
κενά.
Κι όλα αυτά θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν πριν
το 16ο Συνέδριό μας που θα γίνει μέσα
στο 1ο τρίμηνο του 2011.
Με τη βεβαιότητα ότι όλα αυτά
που αναφέρθηκαν θα πραγματοποιηθούν
μέχρι την ημέρα της έναρξης του
Συνεδρίου, σας χαιρετώ και πάλι και σας
συγχαίρω για τη σταθερή μέχρι σήμερα
πορεία σας, για τις δραστηριότητες και
τους αγώνες σας μαζί με τη Γραμματεία,
αλλά και με δικές σας πρωτοβουλίες,
οι οποίες είναι πολύτιμες. 
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δελτίο τύπου
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

H

ΕΕΔΥΕ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ενέργεια της ελληνικής
κυβέρνησης να παραχωρήσει ξανά τον εναέριο χώρο του Αιγαίου για την πραγματοποίηση ασκήσεων στις 18 και 19 Ιούλη με την ονομασία «Μίνωας 2010» από
τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, ασκήσεις που αφορούν στην προετοιμασία τους για
ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν και οι οποίες ενδεχομένως να επαναληφθούν τον Οκτώβρη, αφού είναι βέβαιη η συμφωνία της κυβέρνησης στο ισραηλινό αίτημα.
Είναι τεράστιες οι ευθύνες τις κυβέρνησης, που όχι μόνο στηρίζει τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των δολοφόνων της ισραηλινής κυβέρνησης και εμπλέκει τη χώρα
στους τυχοδιωκτισμούς των ιμπεριαλιστών, αλλά και αναιρεί την υποκριτική, όπως αποδεικνύεται, απόφαση της διακοπής των κοινών ασκήσεων με το Ισραήλ στον ελληνικό
εναέριο χώρο με αφορμή την εγκληματική δολοφονική επίθεση των ισραηλινών στην
νηοπομπή στις 31 Μάη στα ανοιχτά της Παλαιστίνης.
Ο Ελληνικός λαός πρέπει να ανησυχεί πολύ σοβαρά μ’ αυτές τις εξελίξεις. Οι γενικότερες διεργασίες και ανταγωνισμοί στα πλαίσια του ιμπεριαλιστικού συστήματος, οι εντάσεις Ισραήλ - Τουρκίας, οι νέες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο σε
συνδυασμό με την παραχώρηση ουσιαστικά της κυριαρχίας του στο ΝΑΤΟ, καθώς και η
έμπρακτη στρατιωτική συνεργασία της Ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ, που βοηθάει την εγκληματική του δράση ενάντια στους Παλαιστίνιους και τους λαούς της Μέσης
Ανατολής, αποτελούν στοιχεία αρνητικά για τους λαούς της περιοχής. Στην κατεύθυνση
αυτή πραγματοποιείται και η επίσκεψη Παπανδρέου στο Ισραήλ, η πρώτη Έλληνα πρωθυπουργού μετά από 30 και πλέον χρόνια.
Η επίσκεψη αποτελεί πρόκληση για τον ελληνικό λαό, ο οποίος διαχρονικά βρίσκεται
στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και εκφράζει την αποφασιστική του καταδίκη στην
συνεχιζόμενη κατοχή, στα εγκλήματα που πραγματοποιούν συνεχώς οι κυβερνήσεις του
Ισραήλ, με την ανοχή των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Καλούμε τις επιτροπές ειρήνης και όλους τους αγωνιστές της ειρήνης να καταδικάσουν τις ενέργειες της Ελληνικής κυβέρνησης και να εντείνουν τη δράση τους για να ακυρωθούν οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, να καταργηθούν όλες οι στρατιωτικές
συμφωνίες με το Ισραήλ και να επιστρέψει άμεσα το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, που
περιπολεί στα ανοικτά του Λιβάνου.
Αθήνα, 21/7/10

Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ
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διεθνή νέα

O Mπλαιρ ματαίωσε τις παρουσιάσεις
του βιβλίου του εξαιτίας των διαδηλώσεων
Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο πρώην
πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι
Μπλερ αναγκάστηκε να ματαιώσει
δεξίωση που θα γινόταν στο
μουσείο Tate Modern για την
κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας
του, θέλοντας να αποφύγει τις
εναντίον του διαδηλώσεις.
Διαδηλωτές κατά του πολέμου
σχεδίαζαν να διακόψουν τη
δεξίωση που θα γινόταν , ενώ
ομάδα διασημοτήτων μεταξύ των
οποίων η καλλιτέχνης Τρέισι Εμίν
και η σχεδιάστρια μόδας Βίβιεν
Γουέστγουντ είχαν ζητήσει από την
γκαλερί να ματαιώσει αυτήν την
«επονείδιστη» εκδήλωση.
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Ο Μπλερ αναγκάστηκε επίσης να
ματαιώσει εκδήλωση για την
υπογραφή αντιτύπων της
αυτοβιογραφίας του «Α Journey»
(«Ένα Ταξίδι») σε βιβλιοπωλείο στο
κεντρικό Λονδίνο.
Η δεξίωση στην Tate «ματαιώθηκε
για τον ίδιο λόγο που ακυρώθηκε
και η εκδήλωση υπογραφής του
βιβλίου», δήλωσε εκπρόσωπος του
Μπλερ.
Λίγες μέρες νωρίτερα διαδηλωτές
πέταξαν αυγά και παπούτσια στον
πρώην πρωθυπουργό στη διάρκεια
εκδήλωσης για την προώθηση του
βιβλίου του στο Δουβλίνο.
Σύμφωνα με την κρατική
ραδιοτηλεόραση RTE, οι
αστυνομικές δυνάμεις που
βρίσκονταν στην περιοχή
συγκρούστηκαν με τους περίπου
200 διαδηλωτές οι οποίοι είχαν

συγκεντρωθεί έξω από το
βιβλιοπωλείο Eason στην οδό
Ο’ Κόνελ και συνέλαβαν τρία άτομα.
Οι διαδηλωτές φώναζαν
συνθήματα κατά του πρώην
πρωθυπουργού, όπως «ο Μπλερ
είπε ψέματα, εκατομμύρια
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους»,
«στείλτε τον φυλακή για
γενοκτονία».
Η Έμιν, η Γουέστγουντ και ο
μουσικός Μπράιαν Ίνο, ήταν
μερικές από τις προσωπικότητες
που υπέγραψαν επιστολή στην
εφημερίδα Guardian στην οποία
έκαναν έκκληση για ματαίωση της
εκδήλωσης.
«Ο κ. Μπλερ θεωρείται ευρέως ότι
βαρύνεται από εγκλήματα πολέμου
και η πλειονότητα του βρετανικού
κοινού θεωρεί ότι είπε ψέματα στο
κοινοβούλιο προκειμένου να
παρασύρει τη Βρετανία στον
παράνομο πόλεμο του Ιράκ», όπως
γράφουν.«Είναι επονείδιστο που
η Tate χρησιμοποιείται γι’αυτόν
το σκοπό και καλούμε το μουσείο,
ακόμα και αυτό το προχωρημένο
στάδιο, να αναθεωρήσει την
απόφασή του να φιλοξενήσει αυτή
την εκδήλωση».
Στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του
Τόνι Μπλερ, με τίτλο «Ένα Ταξίδι»
ο πρώην πρωθυπουργός της
Βρετανίας, που πλέον υπηρετεί ως
απεσταλμένος του Κουαρτέτου
(ΟΗΕ, ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσία) για τη Μέση
Ανατολή, δηλώνει αμετανόητος για
την εισβολή στο Ιράκ, ενώ κάθε
άλλο παρά κολακευτική είναι η
κριτική που ασκεί στο διάδοχό του,
Γκόρντον Μπράουν.

Ο Φιντέλ Κάστρο πρωτοστατησε σε διαδήλωση
για την παγκόσμια ειρήνη
στην Αβάνα
Ο Φιντέλ Κάστρο έδωσε για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα
χρόνια το «παρών» σε μεγάλη διαδήλωση στην Αβάνα,
η οποία συγκέντρωσε χιλιάδες φοιτητές με αίτημα την ειρήνη
στον κόσμο.
Ο Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος παρέδωσε την προεδρία στις 31
Ιουλίου του 2006 στον αδελφό του Ραούλ για λόγους υγείας,
πήρε το λόγο για να προειδοποιήσει εναντίον ενός πυρηνικού
πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ με τους ισραηλινούς συμμάχους
τους και του Ιράν.
Η διαδήλωση διοργανώθηκε μερικές ημέρες πριν από την
έναρξη των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο.
Από τις αρχές Ιουλίου, ο Φιντέλ Κάστρο έχει πολλαπλασιάσει
τις δημόσιες εμφανίσεις του στην Κούβα κατά τις οποίες
μιλάει για τη διεθνή κατάσταση. Μάλιστα, μετείχε στις αρχές
Αυγούστου σε έκτακτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο 84χρονος Κάστρο δήλωσε ότι
«αναστήθηκε» από την ασθένειά του και είναι «παρών».

600 οι νεκροί ΝΑΤΟϊκοί στρατιώτες στο Αφγανιστάν,
από Γενάρη - Οκτώβρη του 2010 (RTT News)
Επιχείρηση
Την Κυριακή 24/10/10, σε επίθεση στα Ανατολικά του
Enduring Freedom
Αφγανιστάν, ένας ακόμα στρατιώτης του ΝΑΤΟ έχασε τη
Αφγανιστάν.
ζωή του, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους 600
Συμμαχικές
νεκρούς (μέχρι στιγμής) για το 2010.
απώλειες ανά έτος
Νωρίτερα το πρωί της ίδια μέρας, άλλος ένας ΝΑΤΟϊκός
(πίνακας από τον
στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση με Αυτοσχέδιο
ιστότοπο icasualties.org).
Εκρηκτικό Μηχανισμό στην ενδοχώρα των Ταλιμπάν, στα
Νότια του Αφγανιστάν.
Το 2010 φαίνεται πως είναι η πιο ολέθρια χρονιά, όσον
αφορά στις απώλειες ξένων στρατιωτών. Τον περασμένο
χρόνο οι νεκροί έφτασαν τους 521, ενώ ο συνολικός
αριθμός των ΝΑΤΟϊκών στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των 9 χρόνων πολέμου στο Αφγανιστάν
ανέρχεται στους 2.170, σύμφωνα με καταμέτρηση που διενεργήθηκε από τον ιστότοπο: icasualties.org website
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επισημάνσεις

Από την εποχή της πυρηνικής τρομοκρατίας
στο νέο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ
Tου ΝΙΚΟΥ ΖΩΚΑ
μέλους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ

Όταν το Νοέμβρη του 2010 τα ΝΑΤΟϊκά
γεράκια θα συζητούν στη Λισαβόνα το νέο
στρατηγικό δόγμα της λυκοσυμμαχίας,
θα έχουν συμπληρωθεί 61 χρόνια από
τη δημιουργία του Βορειοατλαντικού
Συμφώνου. Το αίτημα της διάλυσής του,
μαζί με την καμπάνια «Κανένας Έλληνας
στρατιώτης έξω από τα σύνορα»
σημαδεύουν τις πρωτοβουλίες της
Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη, που φέτος γιορτάζει
55 χρόνια δράσης της.
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Σ

τις αρχές του Αυγούστου 1945, η ανθρωπότητα πάγωσε μπροστά στην πρωτοφανή κτηνωδία των
ΗΠΑ. Η μαζική, ταυτόχρονη εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων άμαχων ανθρώπων στις δύο ιαπωνικές πόλεις, Χιροσίμα και Ναγκασάκι, ξεπερνούσε σε φρικαλεότητα ακόμη και τα ναζιστικά εγκλήματα. Ο κόσμος
είχε εισέλθει στην εποχή της πυρηνικής τρομοκρατίας, το
τότε επίσημο δόγμα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Οι
ιμπεριαλιστές ήταν αποφασισμένοι να ανακόψουν με
κάθε τρόπο την πάλη των λαών ενάντια στην εκμετάλλευση, στην εξάρτηση και την αποικιοκρατία, για το νέο
κόσμο της κοινωνικής απελευθέρωσης, της ειρήνης, της
φιλίας και της αλληλεγγύης, για το σοσιαλισμό.
Άμεση ήταν η απάντηση της προοδευτικής ανθρωπότητας. Στις 6 Αυγούστου 1948, πραγματοποιείται στην πολωνική πόλη Βρότσλαβ Διεθνές Συνέδριο Διανοουμένων

για την Ειρήνη. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της ξένης
επέμβασης και του εμφυλίου πολέμου, ο λαός μας εκπροσωπείται στο συνέδριο από δύο λαμπρούς εκπροσώπους
του − τον καθηγητή Ιατρικής και υπουργό της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης Πέτρο Κόκκαλη και την
συγγραφέα Έλλη Αλεξίου.
Στις 20 Απρίλη 1949 πραγματοποιείται το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Ειρήνης, στο οποίο δημιουργείται το
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ). Πρώτος πρόεδρος του ΠΣΕ εκλέγεται ο νομπελίστας Χημείας, αγωνιστής ενάντια στο φασισμό και στέλεχος του Γαλλικού
Κομμουνιστικού Κόμματος, Φρεντερίκ Ζολιό - Κιουρί.
Τον ίδιο μήνα του 1949, 12 χώρες της Ευρώπης και
της Βόρειας Αμερικής προχώρησαν στη δημιουργία του
Βορειοατλαντικού Συμφώνου – NATO.

Η «Έκκληση της Στοκχόλμης» και
το ελληνικό κίνημα ειρήνης
Μία από τις πρώτες εκδηλώσεις του νεοσύστατου, παγκόσμιου κινήματος ειρήνης αποτελεί η πραγματοποίηση, το
Μάη του 1950, στη Στοκχόλμη, της Διεθνούς Συνδιάσκεψης για την Ειρήνη με τη συμμετοχή 700 συνέδρων από
30 χώρες. Στη Συνδιάσκεψη ψηφίστηκε η «Έκκληση της
Στοκχόλμης», που καλούσε τους ανθρώπους καλής θέλησης να στηρίξουν με την υπογραφή τους την απαγόρευση
των πυρηνικών όπλων. Πολύ σύντομα, κάτω από την «Έκκληση της Στοκχόλμης», συγκεντρώθηκαν 450 εκατομμύρια υπογραφές.
Αυτή ακριβώς η Έκκληση αποτέλεσε και την πρώτη
οργανωμένη εκδήλωση του, υπό διαμόρφωση, ελληνικού
κινήματος ειρήνης, η οποία σημαδεύτηκε ωστόσο από τη
θυσία του ήρωα, κομμουνιστή Νίκου Νικηφορίδη, ο
οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και εκτελέστηκε
στις 5 Μάρτη 1951, στα 23 χρόνια του με την κατηγορία
ότι μάζευε υπογραφές για την ειρήνη. Ο Νίκος Νικηφορίδης από μικρός πήρε μέρος στην Αντίσταση μέσα από τις
γραμμές της ΕΠΟΝ, μαρτύρησε στο κολαστήριο της Μακρονήσου και παρά το νεαρό της ηλικίας του δε λύγισε.
Περήφανος και ακλόνητος ξεσκέπασε το στημένο στρατοδικείο, λέγοντας στην απολογία του: «Δεν δικάζετε
εμένα, αλλά την ιδεολογία μου, προσπαθείτε να τουφεκίσετε την ιερή υπόθεση της ειρήνης. Είμαι κομμουνιστής, δεν αποκηρύσσω τις ιδέες μου». Η καταδίκη του σε
θάνατο ξεσήκωσε τις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες
των προοδευτικών ανθρώπων διεθνώς. Αξιοσημείωτες
είναι οι επιστολές του κορυφαίου φυσικού επιστήμονα
Αλμπερτ Αϊνστάιν, του φιλοσόφου και αγωνιστή για την

ειρήνη Μπέρτραντ Ράσελ, του ζεύγους Φεντερίκ και Ιρέν
Ζολιό - Κιουρί και πολλών άλλων, με τις οποίες ζητούσαν
την απελευθέρωσή του.

Από τη θυσία του Ν. Νικηφορίδη
στη δημιουργία της ΕΕΔΥΕ
Μπορεί οι πρώτες αυτές προσπάθειες για τη δημιουργία
οργανωμένου κινήματος ειρήνης στη χώρα μας, από προσωπικότητες όπως ο ποιητής Κώστας Βάρναλης, ο αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης μητροπολίτης Κοζάνης
Ιωακείμ και άλλους διανοούμενους, να αντιμετώπισαν τη
σκληρή τρομοκρατία, το ποτάμι ωστόσο δεν μπορούσε
να γυρίσει πίσω.
Ακολουθεί το 1955 (15 του Μάη) η δημιουργία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, που
και σήμερα παραμένει η μοναδική, πρωτοπόρα, μαζική,
φιλειρηνική οργάνωση της πατρίδας μας. Η ΕΕΔΥΕ πλήρωσε
ακριβά τη σταθερή της ένταξή
στο λαϊκό κίνημα, την συνεπή
υπεράσπιση των αρχών και των
ιδανικών του αντιιμπεριαλιστικού και αντιπολεμικού αγώνα,
με τη φυλάκιση και την εξορία
χιλιάδων αγωνιστών, με τη φυσική εξόντωση πρωτοπόρων
στελεχών της. Στα 55 χρόνια
ζωής και δράσης της, η ΕΕΔΥΕ
ανέδειξε κορυφαίες μορφές
Ν. Νικηφορίδης
ασυμβίβαστων αγωνιστών, όπως
ήταν ο αντιπρόεδρός της, Γρηγόρης Λαμπράκης. Η ακλόνητη πάλη του, μέσα από τις γραμμές της ΕΕΔΥΕ ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς εξοπλισμούς, ενάντια στο ΝΑΤΟ
και την επέκτασή του, ενάντια στην ξένη στρατιωτική παρουσία στη χώρα μας, ενάντια στην εκμετάλλευση και την
κοινωνική αδικία είχαν ως συνέπεια τη δολοφονία του
από το ξενόδουλο και ξενοκίνητο αστικό κράτος και παρακράτος στις 22 Μάη 1963 στη Θεσσαλονίκη.
Το φιλειρηνικό κίνημα στην πατρίδα μας, μετά τη δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη μπήκε σε φάση μεγάλης μαζικοποίησης και ανάπτυξης, παρά τους διωγμούς και τις
απαγορεύσεις. Η ουσία βρίσκεται στο γεγονός, ότι το φιλειρηνικό κίνημα μπορεί και συσπειρώνει πλατιές λαϊκές
μάζες ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τη δράση του.
Στη μεταπολιτευτική περίοδο, η ΕΕΔΥΕ μετατρέπεται
σε μια πραγματικά μαζική οργάνωση του λαού μας. Οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες του ενάντια στην εγ-

27

κατάσταση των αμερικανικών πυραύλων «Πέρσινγκ» και
«Κρουζ», ενάντια στις ξένες βάσεις και τα πυρηνικά όπλα,
που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας. Με την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ, της ΚΝΕ και της ΕΕΔΥΕ ο λαός μας,
παρά το δυσμενές κλίμα διεθνώς, αντέδρασε μαζικά
ενάντια στη διάλυση της ΟΔ Γιουγκοσλαβίας και τη ΝΑΤΟϊκή και ευρωενωσιακή ανάμιξη στην περιοχή των Βαλκανίων, ενάντια στο βρώμικο πόλεμο κατά της
Γιουγκοσλαβίας το 1999, ενάντια στον πόλεμο στο Αφγανιστάν και τους δύο πολέμους κατά του Ιράκ.

Η πορεία μετεξέλιξης του ΝΑΤΟ
Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και οι ανατροπές στις
σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έφεραν
δυσμενείς αλλαγές, όχι μόνο για στη ζωή και την ευημερία
των λαών των χωρών αυτών, αλλά και στη διεθνή ισορροπία, με την επιβολή μιας Νέας Τάξης Πραγμάτων. Η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα επέφερε τη διάλυση και
επανέφερε τον πόλεμο στη περιοχή μας μετά από 50 χρόνια. Ένας πόλεμος, που έγινε για να ελέγξουν οι ισχυροί
της Νέας Τάξης τους δρόμους μεταφοράς του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου. Το ΝΑΤΟ και πάλι έπαιξε το ρόλο
του επιθετικού, πολεμικού μηχανισμού, πάντα στην υπηρεσία του κεφαλαίου και των πολιτικών δυνάμεων που το
υπηρετούν.
Στην αρχή της δεκαετίας του ‘90, ο ιμπεριαλισμός
έπρεπε να εφεύρει νέους εχθρούς για να έχει το ΝΑΤΟ
λόγο ύπαρξης και επέκτασης. Η αρχή έγινε στη Ρώμη, το
Νοέμβρη 1991, όπου στη Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής δίνεται η δυνατότητα επέκτασης και προπαντός
επέμβασης της συμμαχίας εκτός των προηγούμενων
ορίων δράσης.
Η πορεία μετεξέλιξης σηματοδοτήθηκε από τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Ουάσιγκτον τον Απρίλη
1999 για το «νέο δόγμα», το «νέο» εχθρό και τις «νέες»
απειλές, οι οποίες «νομιμοποιούν» την ύπαρξη και διευ-
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ρύνουν τη δράση της βορειοατλαντικής συμμαχίας μετά
τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας.
Σειρά είχε η Σύνοδος στην Πράγα το 2002 με τη διεύρυνση των ορίων του ΝΑΤΟ και την έγκριση του δόγματος
περί «προληπτικού πολέμου».
Στην Κωνσταντινούπολη, το 2004, δρομολογήθηκαν
λύσεις, που αφορούσαν στην επιχειρησιακή ετοιμότητα
της λυκοσυμμαχίας και στην άμεση στρατιωτική εμπλοκή
της σε εμπόλεμες περιοχές. Η Σύνοδος αυτή του ΝΑΤΟ
είναι σταθμός στην πορεία του και αποφασιστικό βήμα
στην κατεύθυνση της εδραίωσης του ρόλου του ως παγκόσμιας κατασταλτικής δύναμης, ως στρατιωτικού βραχίονα του ιμπεριαλισμού, ως παγκόσμιου χωροφύλακα. Σ’
αυτήν εγκρίθηκε και το αμερικανικό σχέδιο για την «ευρύτερη Μέση Ανατολή», με στόχο την καθυπόταξή των
λαών της περιοχής στη Νέα Ιμπεριαλιστική Τάξη και την
καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών.
Σήμερα το ΝΑΤΟ βρίσκεται μπροστά σε νέες αποφάσεις, που θα καθορίσουν τη δράση του μέχρι το 2020.
Αποφάσεις για το Νέο Στρατηγικό Δόγμα, που θα παρθούν
στη Σύνοδο Κορυφής το Νοέμβρη 2010 στη Λισαβόνα.

Πολλά «Αφγανιστάν» «Αφγανιστάν» παντού!
Αυτό προκύπτει από το προσχέδιο του νέου ιμπεριαλιστικού δόγματος, που έδωσε προ μηνών στη δημοσιότητα
η δωδεκαμελής ομάδα ειδικών, με επικεφαλής την περιβόητη πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαντλίν
Ολμπράιτ. Παρουσιάζοντας το πόνημά τους, οι συντάκτες
του νέου δόγματος σημείωναν πως το Αφγανιστάν, που
στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ήταν η «εξαίρεση» για το χώρο δράσης του ΝΑΤΟ, «θα πρέπει να γίνει
ο κανόνας», καθώς θεωρείται «επιτακτική» η ανάγκη για
δράση της Συμμαχίας εκτός του εδάφους των 28 χωρών
- μελών της. Μεταξύ άλλων, πρότειναν επίσης τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, την περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση της συνεργασίας με την ΕΕ, τη Ρωσία, ακόμη και με
την Κίνα για «την αντιμετώπιση κοινών απειλών ασφαλείας», όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η πειρατεία, κ.ά. Κλείνοντας, οι
συντάκτες της πρότασης κάνουν μεγάλη αναφορά στις
στρατιωτικές δαπάνες. Παρά την καπιταλιστική κρίση,
αξιοσημείωτη είναι η επιμονή τους στην αύξηση των δαπανών αυτών, για να διατηρήσει το ΝΑΤΟ το ρόλο του. Επισημαίνεται πως από τις 28 ΝΑΤΟϊκές χώρες μόνον έξι,
ανάμεσά τους και η Ελλάδα, εφαρμόζουν τη δέσμευση
για στρατιωτικές δαπάνες πάνω από το 2% του ΑΕΠ.

Αυτή είναι η δημοκρατία του ΝΑΤΟ...

Από την «Πυρηνική Διπλωματία» στο
δόγμα της «Πυρηνικής Ασφάλειας»

Το νέο ΝΑΤΟϊκό δόγμα και το κίνημα
της ειρήνης

Φέτος, στις αρχές του Απρίλη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ οργάνωσε στην Ουάσιγκτον διεθνή διάσκεψη για έναν
δήθεν «απαλλαγμένο από τα πυρηνικά κόσμο». Στο νέο
«κλαμπ» προσκλήθηκαν, με αποκλειστικό κριτήριο τη
σύμπλευση με τις ΗΠΑ, 47 χώρες που θεωρήθηκαν
«άξιες» για το εγχείρημα.
Ο εχθρός της νέας δεκαετίας χαρακτηρίστηκε από
τον Αμερικανό Πρόεδρο ως εξής:
«Γνωρίζουμε ότι τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως
είναι η Αλ Κάιντα, επιχειρούν να αποκτήσουν μαζικής
καταστροφής, τα οποία δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό
να τα χρησιμοποιήσουν».
Μήπως, όμως, τα ίδια δεν έλεγε και ο Μπους για το
υποτιθέμενο πυρηνικό, χημικό και βιολογικό οπλοστάσιο
του Ιράκ; Στόχος η χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης και η ιδεολογική προπαρασκευή για την επιβολή αυστηρών και σκληρών οικονομικών κυρώσεων, σε χώρες
όπως το Ιράν και η ΛΔ Κορέας σε πρώτη φάση, για πιθανή
στρατιωτική επίθεση αύριο.
Μέσω της Διάσκεψης στην Ουάσιγκτον, της πρόσφατης υπογραφής στην Πράγα της νέας συνθήκης «START»
για τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων ΗΠΑ και Ρωσίας, καθώς και με τη δημοσιοποίηση του νέου «διαφοροποιημένου» πυρηνικού δόγματος, οι ΗΠΑ προσπαθούν
εκ νέου να επιβεβαιώσουν την πρωτοκαθεδρία τους, να
υπαγορεύσουν ξανά τους κανόνες του παιχνιδιού.

Το ζητούμενο για το διεθνές φιλειρηνικό, αντιιμπεριαλιστικό και αντιπολεμικό κίνημα είναι πώς μαζικότερα θα
εκφραστεί η αντίσταση των λαών σ’ αυτό το νέο δόγμα,
πώς ολοένα και περισσότερα τμήματα του λαϊκού κινήματος, σε κάθε χώρα ξεχωριστά και διεθνώς, θα ενταχθούν στην πάλη και θα τη συνδέσουν με τους επιμέρους
στόχους, πώς θα πετύχουν τη συμπόρευση με το εργατικό
και γενικότερα το λαϊκό κίνημα.
Η ΕΕΔΥΕ μπορεί και πρέπει να επιχειρήσει με πολύμορφες δραστηριότητες να μετατρέψει τα αντιπολεμικά αισθήματα του λαού μας σε δράση ενάντια στον ιμπεριαλισμό,
ενάντια στις επεμβάσεις και τους πόλεμους που προκαλεί.
Παρά τις δυσκολίες, η ανάγκη του κοινού αγώνα όλων των
τμημάτων του συλλογικού λαϊκού κινήματος, είναι επιτακτική. Οι επιτροπές ειρήνης πρέπει να παίξουν το ρόλο
τους στη δημιουργία ενός ρωμαλέου, μαζικού, μαχητικού
και αποτελεσματικού αντιϊμπεριαλιστικού και αντιπολεμικού κινήματος ειρήνης, που θα διεγείρει και θα συσπειρώνει το λαϊκό παράγοντα, που θα συνεργάζεται σε
μόνιμη βάση με το ταξικό εργατικό κίνημα, με τις οργανώσεις των γυναικών και της νεολαίας. Σε συνεργασία και
αυτοτελώς, πρέπει να ανοιχτούμε στους τόπους δουλειάς,
στις γειτονιές, στα σχολεία, στους τόπους άθλησης και
ψυχαγωγίας της νεολαίας, για να φτάσει παντού το μήνυμά μας: Ο ιμπεριαλισμός είναι ισχυρός, οργανωμένος, πάνοπλος – ωστόσο σίγουρα δεν είναι ανίκητος!
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δραστηριότητες ΠΣΕ
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης

Εκκληση ενάντια στο ΝΑΤΟ
μπροστά στη Σύνοδο Kορυφής του στην Πορτογαλία το Νοέμβρη 2010
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης
(ΠΣΕ) και το Πορτογαλικό Συμβούλιο για την Ειρήνη και την Συνεργασία (CPPC) χαιρετίζουν τους
φιλειρηνικούς λαούς του κόσμου
και τα κινήματα τα οποία επιμένουν και συνεχίζουν να καταγγέλλουν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την κατοχή και κοινωνική
αδικία και τους καλούν να συνεχίσουν και να δυναμώσουν τις κοινές
προσπάθειες και αγώνες ενάντια
στον ιμπεριαλισμό και τους μηχανισμούς του, ειδικότερα εναντίον
του ΝΑΤΟ, τη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου.
Το ΠΣΕ καταγγέλλει στους λαούς
του κόσμου, τα εγκλήματα που διέπραξε και συνεχίζει να διαπράττει
το ΝΑΤΟ εναντίον της ανθρωπότητας με πρόσχημα είτε την προστασία «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ή την πάλη ενάντια στην «τρομοκρατία», με
βάση τη δική του ερμηνεία.
Το ΝΑΤΟ υπήρξε από την ίδρυσή του το 1949 ένας επιθετικός οργανισμός. Μετά το 1991, με το νέο στρατιωτικό
του δόγμα μετατράπηκε σε «παγκόσμιο χωροφύλακα»
των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων. Συνδέθηκε συχνά με
αιματηρά καθεστώτα και δικτατορίες, αντιδραστικές δυνάμεις και Χούντες. Συμμετείχε ενεργά στην διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας, στους βάρβαρους βομβαρδισμούς εναντίον της Σερβίας για 78 μέρες, στην ανατροπή καθεστώτων με «πορτοκαλί επαναστάσεις», στην κατοχή του
Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ συνεχίζει τα σχέδιά του για «Μεγάλη Μέση Ανατολή» επεκτείνοντας την ακτίνα δράσης
και μέσω της «Συνεργασίας για την Ειρήνη» και ειδικές συνεργασίες στην Ασία, την Μέση Ανατολή και Βόρεια
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Αφρική καθώς και με τον «Ευρωστρατό».
Όλες οι κυβερνήσεις των χωρώνμελών μοιράζονται ευθύνη στο
ΝΑΤΟ, ανεξάρτητα από τον ηγετικό ρόλο της κυβέρνησης των
ΗΠΑ. Οι όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις σε επιμέρους ζητήματα
αντικατοπτρίζουν ιδιαίτερες απόψεις και ανταγωνισμούς που οδηγούν όμως πάντα στην κοινή επιθετική στάση απέναντι στους λαούς.
Καταδικάζουμε την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
συμπίπτει με αυτήν του ΝΑΤΟ και
της Συνθήκης της Λισσαβόνας και
βαδίζει χέρι-χέρι με την πολιτική
της στο πολιτικό και στρατιωτικό
πεδίο. Οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί
της Ε.Ε. σε αποστολές στο εξωτερικό αυξήθηκαν από το 2002 ως το 2009 από 30 εκατομμύρια Ευρώ σε 300 εκατομμύρια Ευρώ ετησίως.
Οι λαοί και οι φιλειρηνικές δυνάμεις του κόσμου δεν αποδέχονται το ΝΑΤΟ σε ρόλο «παγκόσμιου σερίφη». Απορρίπτουν κάθε προσπάθεια ένταξης του ΝΑΤΟ στο
σύστημα του ΟΗΕ. Απαιτούν την διάλυση αυτής της επιθετικής στρατιωτικής πολεμικής μηχανής. Ακόμη και το
ψεύτικο επιχείρημα της ύπαρξης του Συμφώνου της Βαρσοβίας δεν ισχύει πια σήμερα.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, τα μέλη και οι φίλοι
του θα πάρουν σε δεκάδες χώρες διάφορες πρωτοβουλίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο ενάντια στο ΝΑΤΟ και
το νέο στρατηγικό του δόγμα, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στην επόμενη σύνοδο του στην Πορτογαλία. Θα
οργανώσουμε μαζί με το Πορτογαλικό Συμβούλιο για την

Ειρήνη και την Συνεργασία (CPPC) εκδηλώσεις και διασκέψεις στην Πορτογαλία και κεντρικές μαζικές εκδηλώσεις
μπροστά και στην διάρκεια της συνόδου κορυφής του
ΝΑΤΟ (Νοέμβρης 2010) στην Λισαβόνα.
Κάτω από το σύνθημα: ΝΑΤΟ-εχθρός των Λαών και της
Ειρήνης-ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ!, το ΠΣΕ καλεί όλες τις οργανώσεις στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και σε όλο τον κόσμο για
συνυπογραφή αυτής της έκκλησης υπογραμμίζοντας τις
παρακάτω πλευρές:
 Το ΝΑΤΟ υπήρξε επιθετική και αντιδραστική δύναμη
από την ίδρυση του 1949. Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας
είχε ιδρυθεί αργότερα και διαλύθηκε νωρίτερα
 Το ΝΑΤΟ είχε τα χέρια του βουτηγμένα στο αίμα πολλών λαών για 60 χρόνια και δεν μπορεί να αποτελέσει «ειρηνευτική δύναμη» στα πλαίσια του ΟΗΕ.
Παρά την κυριαρχία των ΗΠΑ, επιθέσεις και απειλές εξαπολύονται από κοινού με άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις,
γεγονός που δεν αλλάζει τον χαρακτήρα του ΝΑΤΟ.
 Το ΝΑΤΟ συνδέεται απ’ευθείας με την Ε.Ε. και αντίστροφα, όταν μάλιστα μεγάλος αριθμός κρατών της Ε.Ε.
είναι και μέλη του ΝΑΤΟ και μέσω στρατιωτικών συμφωνιών και υποχρεώσεων που κατοχυρώνονται στην Συνθήκη της Λισσαβόνας.
Όλες οι κυβερνήσεις των χωρών μελών του ΝΑΤΟ φέρουν
ευθύνη για την δράση του ΝΑΤΟ, συμμετέχουν στα ιμπεριαλιστικά σχέδια του.
 Ο πόλεμος του ΝΑΤΟ ενάντια στην Γιουγκοσλαβία
υπήρξε σταθμός για το νέο δόγμα του την περίοδο της
Συνόδου κορυφής της Ουάσινγκτον (1999). Εκεί αποκαλύφθηκε και ότι η Ε.Ε. δεν υπήρξε ποτέ το «δημοκρατικό
αντίβαρο» προς τις ΗΠΑ.
 Το ΝΑΤΟ δρα ως «παγκόσμιος χωροφύλακας» με συνεργάτες σε όλες τις ηπείρους, προωθώντας τα σχέδιά
του για «Μεγάλη Μέση Ανατολή» και παρεμβαίνοντας
ενεργά στην Ανατολική Ευρώπη, τον Καύκασο και αλλού.
Στηρίζουμε πλήρως την Πορτογαλική εκστρατεία «Ναι
στην Ειρήνη-Όχι στο ΝΑΤΟ» η οποία συσπειρώνει δεκάδες κινήματα και κοινωνικές οργανώσεις.
Καλούμε όλες τις φιλειρηνικές οργανώσεις να ενώσουμε
τις φωνές και δυνάμεις μας κάτω από την παρούσα έκκληση και να συναντηθούμε τον Νοέμβρη του 2010
στην Λισαβόνα.
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης
Πορτογαλικό Συμβούλιο Ειρήνης και Συνεργασίας
Ιούνης 2010

Oργανώσεις που υπέγραψαν
έως τις 13 Σεπτέμβρη 2010 την έκκληση
του ΠΣE και της CPPC ενάντια στο NATO
ενόψει της Συνόδου Kορυφής του στη
Λισαβόνα το Nοέμβρη του 2010
1. CEBRAPAZ Brazil
2. Greek Committee for International Detente
and Peace (EEDYE)
3. Austrian Peace Council
4. All India Peace and Solidarity Council
5. Palestinian Committee for Peace and
Solidarity
6. Soldiers against War Czech Republic
7. Georgian Peace Committee
8. Lebanese Peace Committee
9. MOVPAZ Cuba
10. CEDESPAZ Spain
11. US Peace Council
12. Pakistan Peace and Solidarity Council
13. Committee for the Defence of Iranian
People’s Rights
14. New Zealand Peace Council
15. Romanian Peace Council
16. Cyprus Peace Council
17. Canadian Peace Congress
18. Egyptian Peace Committee
19. Syrian National Peace Council
20. Committee for International Solidarity
(COSI) of Venezuela
21. Nepal Peace and Solidarity Council
22. Peace Association of Turkey
23. MOPASSOL Argentine
24. Dominican Union of Journalists for Peace
(UDPP)
25. “Droit e Solidarite” of France
26. European Peace Forum (EPF)
27. German Peace Council-Deutscher
Friedensrat
28. Bulgarian National Peace Council
29. International Action for Liberation (INTAL)Belgium
30. Association for the Defense of Peace,
Solidarity and Democracy-Iran
31. Norwegian Peace Council
32. Anti-Fascist Committee Croacia
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δραστηριότητες ΠΣΕ
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης

Περιφερειακή συνάντηση Μέσης Ανατολής
του ΠΣΕ

Από τις εργασίες
της Περιφερειακής Συνάντησης
Μέσης Ανατολής του ΠΣΕ.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης εκπροσώπησε ο Ηρακλής
Τσαβδαρίδης, Εκτελεστικός
Γραμματέας του ΠΣΕ και μέλος
της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ,
που διακρίνεται δεξιά
στις φωτογραφίες.

Σ

το Κάιρο της Αιγύπτου πραγματοποιήθηκε στις 25-26
Σεπτέμβρη η Περιφερειακή
Συνάντηση Μέσης Ανατολής του
ΠΣΕ και Διεθνές Σεμινάριο με
τίτλο: “Τα κινήματα Ειρήνης και
Αλληλεγγύης και η «Νέα Μέση
Ανατολή»” σε συνδιοργάνωση του
ΠΣΕ με την Οργάνωση Αλληλεγγύης των λαών της Αφρικής και
Ασίας (AAPSO). Στη συνάντηση,
που ήταν η πρώτη επίσημη μετά από 20 περίπου χρόνια
πήραν μέρος τα κινήματα Ειρήνης από την Αίγυπτο, την
Συρία, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, το Ισραήλ, το Ιράκ, το
Ιράν, τη Ιορδανία και καλεσμένες οργανώσεις από την
Τουρκία, την Κύπρο, το Σουδάν, την Ινδία και την Ελλάδα
από όπου συμμετείχε η Ευγενία Παπαμακάριου, μέλος της
Γραμματείας της ΕΕΔΔΑ. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης εκπροσώπησε ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, Εκτελεστικός
Γραμματέας του ΠΣΕ και μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.
Στη συνάντηση μετά από πλούσια συζήτηση της έκθεσης του Συντονιστή της περιφέρειας από την Παλαι-
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στίνη Άκελ Τακάζ, εγκρίθηκε ανακοίνωση η οποία χαιρετίζει τα κινήματα της περιοχής στον αγώνα τους ενάντια
στην κατοχή της Παλαιστίνης, του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Ταυτόχρονα καλεί τους λαούς σε εγρήγορση και
επαγρύπνηση για τα σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή και ιδιαίτερα τις απειλές ενάντια στο Ιράν με πρόσχημα το Πυρηνικό του πρόγραμμα.
Η πετυχημένη σύνοδος του ΠΣΕ στην Μέση Ανατολή
δείχνει την ανοδική πορεία του και σε αυτήν την περιοχή
και στέλνει αγωνιστικό μήνυμα αντίστασης από την περιοχή με τις περισσότερες εστίες πολέμου και κατοχής.

Συνεδρίαση της Γραμματείας και
Περιφερειακή Συνάντηση Ευρώπης
Βρυξέλλες 10-12 Οκτώβρη 2010

H

Γραμματεία του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης συνεδρίασε στις Βρυξέλλες
μαζί με την Σύνοδο του τμήματος Ευρώπης του ΠΣΕ, από τις 10-12 Οκτώβρη 2010.
Στη συνεδρίαση πήραν μέρος τα 11 από τα 13 μέλη της Γραμματείας με τις οργα-

νώσεις από Βραζιλία, Ελλάδα, Κούβα, ΗΠΑ, Συρία, Παλαιστίνη, Πορτογαλία, Γερμανία,
Ινδία, Βιετνάμ και Νότια Αφρική.
Επίσης, είχαν δηλώσει τη συμμετοχή τους τα κινήματα από αρκετές χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα από τη Βουλγαρία, Κύπρο, Τουρκία, Σερβία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ελβετία, Αυστρία, Γεωργία, Ισπανία,
Ιταλία, Ιρλανδία τα οποία συνήλθαν σε κοινή Σύνοδο με την Γραμματεία του ΠΣΕ. Το βασικό θέμα της κοινής Συνόδου ήταν οι προετοιμασίες για τις λαϊκές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Νοέμβρη του 2010 στη Λισσαβόνα.
Το γεγονός και μόνο της συμμετοχής 20 αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων ειρήνης από
την Ευρώπη στη συνάντηση των Βρυξελλών επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά το δυνάμωμα του ΠΣΕ και την ενεργή συμμετοχή στην κοινή πάλη υπό την αιγίδα του.
Το ΠΣΕ έδωσε στην δημοσιότητα Διεθνή Έκκληση ενάντια στο ΝΑΤΟ και την Σύνοδο
Κορυφής της Λισσαβόνας, την οποία έχουν προσυπογράψει πάνω από 33 οργανώσεις από
όλο τον κόσμο, με σύνθημα:

ΝΑΤΟ - εχθρός των λαών και της Ειρήνης - ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ!
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Στο φως νέα στοιχεία για τις πληρωμές της CIA
στην κυβέρνηση Καρζάι
Σύμφωνα με δημοσίευμα, η CIA
πληρώνει «σημαντικό αριθμό»
συνεργατών του Χαμίντ Καρζάι,
προκειμένου να εξασφαλίσει
πληροφορίες από το εσωτερικό
της κυβέρνησης του Αφγανιστάν.

Σε νέες αποκαλύψεις για το
...μισθολόγιο της CIA προχώρησε
πρόσφατα η εφημερίδα
Washington Post. Σύμφωνα με
δημοσίευμα, η αμερικανική
υπηρεσία πληροφοριών πληρώνει
«σημαντικό αριθμό» συνεργατών
του Χαμίντ Καρζάι, προκειμένου να
εξασφαλίσει πληροφορίες από το
εσωτερικό της κυβέρνησης του
Αφγανιστάν.
Το δημοσίευμα βασίζεται σε
πληροφορίες από νυν και πρώην
στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Ορισμένοι σύμβουλοι του Καρζάι
υπήρξαν πληροφοριοδότες της CIA
και άλλοι έλαβαν πληρωμές για να
εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητά
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τους, σημειώνει η Post,
επικαλούμενη αξιωματούχο που
δεν κατονομάζεται.
Οι πληρωμές συνεχίστηκαν παρά
τις ανησυχίες ότι η CIA στήριζε
διεφθαρμένους αξιωματούχους.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο
εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Πολ
Γκιμιλιάνο διέψευσε τις
πληροφορίες αυτές, λέγοντας ότι
«αυτή η ανώνυμη πηγή μοιάζει να
διακατέχεται από άγνοια, κακές
προθέσεις, ή και τα δύο».
Ωστόσο, η Washington Post
επικαλείται και ένα πρώην στέλεχος
της CIA, που δήλωσε πως οι
πληρωμές ήταν αναγκαίες διότι «ο
αρχηγός του κράτους δε θα σου πει
τα πάντα» και γιατί ο Χ. Καρζάι

μοιάζει ενίοτε να αγνοεί κινήσεις
μελών της ίδιας του της
κυβέρνησης.
Επίσης, η ιστοσελίδα Wikileaks
δημοσίευσε όπως είχε
προαναγγείλει έγγραφο ομάδας
της CIA σχετικά με την αντίληψη
πολλών χωρών ότι οι ΗΠΑ εξάγουν
τρομοκρατία.
Στο τρισέλιδο έγγραφο, με
ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2010,
εξετάζονται οι συνέπειες που έχει
αυτή η διαδεδομένη αντίληψη
τρίτων χωρών στη διαμόρφωση της
εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, στην αναφορά
εξετάζονται περιπτώσεις εξαγωγής
τρομοκρατίας από τις ΗΠΑ ενώ
σημειώνει ότι «αντίθετα με τη κοινή
αντίληψη, η εξαγωγή της
τρομοκρατίας ή των τρομοκρατών
από τις ΗΠΑ δεν είναι πρόσφατο
φαινόμενο, ούτε συνδέεται μόνο με
εξτρεμιστές ισλαμιστές από τη
Μέση Ανατολή, την Αφρική ή τη
νότια Ασία».
Αναφέρονται περιπτώσεις
Αμερικανών πολιτών που
ταξίδεψαν στο εξωτερικό και
εντάχτηκαν σε εξτρεμιστικές
ομάδες στο Πακιστάν, το Ισραήλ (με
δράση σε δολοφονίες κατά
Παλαιστίνιων σε αντίποινα
ενεργειών της Χαμάς), τη Βόρεια
Ιρλανδία.

«Καμπανάκι» από
τη UNICEF για χιλιάδες
υποσιτισμένα παιδιά
στο Πακιστάν

Αντι-μουσουλμανικό
βιντεοπαιχνίδι
κυκλοφόρησε η
ακροδεξιά στην Αυστρία
Το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας στην Αυστρία
κυκλοφόρησε ένα βιντεοπαιχνίδι που καλεί
τους παίχτες να σταματήσουν το χτίσιμο μιναρέδων
και τζαμιών. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε στο πλαίσιο
προεκλογικής καμπάνιας στο κρατίδιο Στύρια
πριν τις εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τα παιδιά είναι τα μεγαλύτερα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει το Πακιστάν μετά τις
πλημμύρες.
Σύμφωνα με τη UNICEF πάνω από 272 χιλιάδες παιδιά
υποσιτίζονται και η ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης είναι
άμεση: σε πρώτη φάση πρέπει να δαπανηθούν 80 εκατομμύρια δολάρια.
Οι χειρότερες πλημμύρες στη ιστορία της χώρας
προκάλεσαν τον εκτοπισμό περισσότερων από 17
εκατομμύρια ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 2,1
εκατομμυρίων παιδιών κάτω των πέντε ετών.
«Έχουμε τουλάχιστον 72.000 παιδιά κάτω των πέντε
ετών που πάσχουν από σοβαρό υποσιτισμό, και πάνω
από 200.000 παιδιά που υποφέρουν από μέτριο
υποσιτισμό» δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο,
ο Δρ. Σαχίντ Μεχμπούμπ της UNICEF.
Ο ίδιος είπε ότι ο αριθμός των υποσιτισμένων παιδιών
μπορεί να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες και
θα μπορούσε να γίνει μια σημαντική αιτία θανάτου
για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών.
Οι πλημμύρες άρχισαν μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις των μουσώνων στα τέλη Ιουλίου, κάλυψαν με νερό
χιλιάδες πόλεις και χωριά, κατέστρεψαν εκατομμύρια
εκτάρια γεωργικής γης.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Spiegel,
οι παίκτες καλούνται να σταματήσουν το χτίσιμο
μιναρέδων. Εάν αποτύχουν τότε ένας μουεζίνης
τους καλεί σε προσευχή. Το παιχνίδι έχει τίτλο «Αντίο
Τζαμί». Πριν το παιχνίδι ένα μήνυμα προς τους παίκτες
αναφέρει: «Η Στύρια είναι γεμάτη μιναρέδες και
τζαμιά» και τους καλεί να ψηφίσουν το Κόμμα της
Ελευθερίας, προκειμένου να σταματήσει να συμβαίνει
κάτι τέτοιο.
Ο εισαγγελέας της πόλης Γκρατς, πρωτεύουσας του
κρατιδίου, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.
Παράλληλα, αγωγή κατέθεσαν το Κόμμα των
Πρασίνων στο κρατίδιο και οργανισμός που
αντιπροσωπεύει μουσουλμάνους στην Αυστρία.
Ωστόσο, στελέχη που κυκλοφόρησαν το παιχνίδι
δεν πτοήθηκαν. Μάλιστα, ο υποψήφιος Γκέρχαρντ
Κούρτσμαν δήλωσε: «Καλύτερα ο Σαραζίν, παρά
ο μουεζίνης» -αναφερόμενος στα ρατσιστικά σχόλια
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Bundesbank).
Υπενθυμίζεται ότι στο βιβλίο «Η Γερμανία Καταργεί
τον Εαυτό της: Πώς Διακινδυνεύουμε το Μέλλον
του Έθνους μας», ο Τίλο Σαραζίν δηλώνει ότι
οι μουσουλμάνοι αρνούνται να ενσωματωθούν
στην κοινωνία και αποτελούν κακή επιρροή για
την Ευρώπη.
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Ανακαλύφθηκαν χειρουργικά εργαλεία που
χρησιμοποιούνταν σε πειράματα στο Άουσβιτς

Αριστερά:
Συρματοπλέγματα δίπλα
στην είσοδο του στρατοπέδου
του Άουσβιτς.
Κάτω:
Μέρος των χειρουργικών και
γυναικολογικών εργαλείων που
ανακαλύφθηκαν πρόσφατα.

Βαρσοβία, Πολωνία
Τουλάχιστον 150 χειρουργικά και γυναικολογικά
εργαλεία από το στρατόπεδο του Άουσβιτς
ανακαλύφθηκαν σε σπίτι της νότιας πολωνικής πόλης,
όπου η Γερμανοί είχαν εγκαταστήσει το ναζιστικό
στρατόπεδο εξόντωσης.
«Είναι μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις
των τελευταίων ετών» ανακοίνωσε εκπρόσωπος
του μουσείου του Άουσβιτς, διευκρινίζοντας ότι «κατά
τα φαινόμενα τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν
από τον γυναικολόγο Καρλ Κλάουμπεργκ».
Ο γιατρός Κλάουμπεργκ, μέλος των SS, πραγματοποίησε
στο Άουσβιτς πειράματα στείρωσης σε κρατούμενες
του στρατοπέδου. Εκατοντάδες γυναίκες που χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματόζωα πέθαναν από επιπλοκές.
Με την προέλαση του Κόκκινου Στρατού,
ο Κλάουμπεργκ μεταφέρθηκε τον Ιανουάριο του 1945
στο στρατόπεδο Ράβενσμπρικ κοντά στο Βερολίνο,
όπου συνέχισε τα πειράματα του.
Το Ιούνιο του 1945 κρατείτο από τους Σοβιετικούς.
Αρχικά καταδικάστηκε σε 25ετή κάθειρξη πριν
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παραπεμφθεί σε δίκη στη Δυτική Γερμανία το 1955.
Για μια ακόμη φορά απαγγέλθηκαν κατηγορίες
σε βάρος του μετά τις μηνύσεις επιζησάντων.
Πέθανε το 1957.
Το σπίτι όπου βρέθηκαν τα εργαλεία βρισκόταν κατά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντός της κλειστής ζώνης
του Όσβιετσιμ (η πολωνική ονομασία του Άουσβιτς),
που τελούσε υπό γερμανική κατοχή.
Το στρατόπεδο του Άουσβιτς προοριζόταν αρχικά για
τον εγκλεισμό Πολωνών πολιτικών κρατουμένων και
από το 1942 για την εξόντωση κυρίως των εβραίων
της Ευρώπης.
Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο εβραίοι δολοφονήθηκαν
εκεί όπως και 70.000 με 75.000 μη εβραίοι Πολωνοί,
21.000 Ρομά, 15.000 σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου και
10.000 με 15.000 άλλοι φυλακισμένοι, εκ των οποίων
αντιστασιακοί, σύμφωνα με τα στοιχεία του μουσείου
Αουσβιτς-Μπίρκεναου.

Νιγηρία και Καμερούν πλήττονται
από τη μάστιγα της χολέρας
Στους 352 ανέρχονταν στις αρχές Σεπτεμβρίου οι νεκροί
εξαιτίας της χολέρας στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας
και οι υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας
προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης
της μολυσματικής ασθένειας σε όλη τη χώρα.
Το υπουργείο Υγείας της Νιγηρίας ανέφερε ότι έχουν
καταγραφεί 6.437 κρούσματα σε 11 από τις 36 πολιτείες,
από τον Ιούνιο.
Σημείωνε ακόμα πως οι σφοδρές βροχοπτώσεις και
οι πλημμύρες σε επαρχιακές περιοχές, όπου σπάνια
είναι διαθέσιμο ασφαλές πόσιμο νερό και υπάρχουν
καλές υποδομές υγιεινής, ενέτειναν την εξάπλωση
της ασθένειας.
«Παρότι τα περισσότερα ξεσπάσματα έχουν σημειωθεί
στις βορειοδυτικές και βορειοανατολικές ζώνες,
επιδημιολογικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι όλη η

χώρα αντιμετωπίζει κίνδυνο» ανέφερε το υπουργείο.
Την ίδια ώρα, το γειτονικό Καμερούν αντιμετωπίζει τη
χειρότερη επιδημία χολέρας από το 2004, με τις αρχές
να μιλούν για τουλάχιστον 263 νεκρούς. Υπάρχουν, δε,
φόβοι ότι η ασθένεια θα εξαπλωθεί και στο Τσαντ.
Το βόρειο Καμερούν πλήττεται συχνά από ξεσπάσματα
χολέρας την περίοδο των βροχών και η έλλειψη
προετοιμασίας από μέρους της κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση του προβλήματος έχει επικριθεί έντονα.
Η Νιγηρία αντιμετωπίζει επίσης επιδημία ιλαράς.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, έχουν καταγραφεί
πάνω από 5.000 κρούσματα από τις αρχές της χρονιάς
και 83 θάνατοι -δεδομένα δεκαπλάσια, σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο το 2009.

Νιγηριανή
συλλέγει νερό
για οικιακή χρήση.
Οι σφοδρές
βροχοπτώσεις και
οι πλημμύρες
σε επαρχιακές
περιοχές, όπου
σπάνια είναι
διαθέσιμο ασφαλές
πόσιμο νερό και
υπάρχουν καλές
υποδομές υγιεινής,
ενέτειναν στην
εξάπλωση
της χολέρας.
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δραστηριότητες
Εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη

65 χρόνια από το ολοκαύτωμα
σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι
Να βάλουμε φρένο στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
Με την πεποίθηση
και την υπόσχεση ότι
ο αντιιμπεριαλιστικός
αγώνας μπορεί
να δυναμώσει,
πραγματοποιήθηκε
η εκδήλωση καταδίκης
του ιμπεριαλισμού
για τη μαύρη επέτειο
του πυρηνικού
ολοκαυτώματος
της Χιροσίμα και
του Ναγκασάκι από
τους Αμερικανούς.
Αγωνιστές όλων
των ηλικιών
ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα της ΕΕΔΥΕ και
συμμετείχαν στην
κινητοποίηση στον Ιερό
Βράχο της Ακρόπολης.
Η αφίσα με το κάλεσμα της ΕΕΔΥΕ για την εκδήλωση στην Ακρόπολη
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Τ

ην εκδήλωση άνοιξε με την απαγγελία του ποιήματος του Δημοσθένη Ζαδέ «Βόμβα νετρονίου», η
ηθοποιός Κατερίνα Ψωμά. Στη συνέχεια το λόγο
πήρε ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Ευάγγελος Μαχαίρας, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Όπως είπε,
θα είμαστε κάθε χρόνο εδώ, μέχρι να διαλυθεί το ΝΑΤΟ,
μέχρι τον πρώτο λόγο να τον έχει ο λαός, ώστε από καλύτερες θέσεις και με περισσότερες δυνάμεις να αντιστέκεται στους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς. Την κεντρική
ομιλία έκανε η Ελένη Παπαδοπούλου, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ
Μετά το τέλος των ομιλιών οι παραβρισκόμενοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Ανάμεσά τους ήταν αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Νίκο Σοφιανό,
μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, της ΟΓΕ, της ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ, καθώς και ο δήμαρχος Νίκαιας, Στέλιος Μπενετάτος.
Οι συγκεντρωμένοι στη συνέχεια πραγματοποίησαν
πορεία διά μέσου της Αρεοπαγίτου, πέρασαν μπροστά
από το σταθμό του Θησείου και διέσχισαν την Ερμού για
να καταλήξουν στην πλατεία Συντάγματος, όπου και ήταν
ο τελικός προορισμός τους και στην οποία καταδικάστηκε
για άλλη μια φορά το ιμπεριαλιστικό έγκλημα και τιμήθηκαν οι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί. Καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαδρομής οι διαδηλωτές δεν έπαψαν να φωνάζουν
συνθήματα ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις,
στέλνοντας το μήνυμα σε όλους τους περαστικούς που

Πάνω:
Η ηθοποιός Κατερίνα Ψωμά
απαγγέλει το ποίημα του Δημοσθένη
Ζαδέ «Βόμβα νετρονίου».
Κάτω:
Ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ,
Ευάγγελος Μαχαίρας, ο οποίος
απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.
Κάτω δεξιά:
Μέλη της Επιτροπής Ειρήνης
Νέας Σμύρνης με το πανό τους.
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παρακολουθούσαν την πορεία: «Τη Χιροσίμα δεν ξεχνάμε, στον ιμπεριαλισμό με αγώνες απαντάμε».
Κεντρικό σύνθημα ήταν «65 χρόνια μετά. Ποτέ πια Χιροσίμα. “Οχι” στα πυρηνικά και τους εξοπλισμούς. Εξω η
Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Εξω οι βάσεις και τα πυρηνικά από
την Ελλάδα. Επιστροφή όλων των στρατευμάτων από τις
ιμπεριαλιστικές αποστολές».
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
της Ελένης Παπαδοπούλου,
μέλους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ

Στην έναρξη της, επισήμανε ότι, όπως κάθε χρόνο,
έτσι και φέτος, η ΕΕΔΥΕ βρίσκεται στον ιερό χώρο της
Ακρόπολης για να αποδώσει φόρο τιμής στα εκατομμύρια των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας και του διεθνούς ιμπεριαλισμού. «Για ν’ απαιτήσει τη δικαίωση των
αγώνων και θυσιών, για να βροντοφωνάξει “ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια φασισμός”, για την ενίσχυση και ένταση
του αγώνα ενάντια στα νέα τρομοκρατικά, επιθετικά και
οικονομικά σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ κατά των λαών
και των εργαζομένων».
Και συνέχισε: «65 χρόνια μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα, η παγκόσμια εργατική τάξη, οι λαοί, δοκιμάζονται
με αμέτρητα δεινά από την κυριαρχία του καπιταλισμού
και των ιμπεριαλιστικών οργανισμών. Η ανατροπή του
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Πάνω και δεξιά: Αγωνιστές όλων
των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα της ΕΕΔΥΕ και συμμετείχαν
στην κινητοποίηση στον Ιερό
Βράχο της Ακρόπολης.
Αριστερά: Η Ελένη Παπαδοπούλου
που έκανε την κεντρική ομιλία.

σοσιαλισμού στην Ευρώπη και η υποχώρηση του κινήματος αποθράσυνε ακόμα περισσότερο την επιθετικότητα
του ιμπεριαλισμού και των μονοπωλίων σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την καπιταλιστική οικονομική
κρίση, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό πεδίο με κίνδυνο
για νέες επεμβάσεις, ακόμα και χρήση πυρηνικών όπλων.
Περισσότερες από 30.000 πυρηνικές κεφαλές εξακολουθούν να υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ
οι συμφωνίες ΗΠΑ-Ρωσία για μείωση των πυρηνικών κεφαλών δεν φαίνεται να οδηγούν στη κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Η απειλή συνεχίζει να υπάρχει, οι
Αμερικανοί υλοποιούν τα σχέδιά τους, στα πλαίσια του
προγράμματος «Αντιπυραυλική Ασπίδα στην Ευρώπη»,
ενώ οι ανταγωνισμοί των εξοπλισμών οξύνουν ολοένα
και περισσότερο τη φτώχια των λαών. Θυμίζουμε μόνο
πως οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες που έφτασαν
το 2009 το 1,5 τρις δολάρια (τα μισά από τις ΗΠΑ), είναι
60 φορές μεγαλύτερες από όσο χρειάζεται για να καλυφθούν πλήρως και δωρεάν οι παγκόσμιες ανάγκες σε
υγειονομική περίθαλψη και διατροφή».
Συνεχίζοντας τόνισε ότι: «Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να

ολοκληρώσει στη Σύνοδο της Λισσαβόνας τον ερχόμενο
Νοέμβρη το Νέο του Δόγμα, το επιθετικότερο από όλα μέχρι σήμερα, για να επεμβαίνει επιχειρησιακά σε όλο τον
πλανήτη στρέφοντας τα βέλη του ενάντια στους λαούς και
τα λαϊκά κινήματα, σε όσους τολμήσουν ν’ αμφισβητήσουν
τα συμφέροντα των μονοπωλίων και του ιμπεριαλισμού.
Γι’ αυτό το αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα
απαιτείται να συνεχίσει πιο έντονα τη δράση του για
την έξοδο της χώρας μας από το ΝΑΤΟ, να δυναμώσει
την πάλη του μαζί με τα κινήματα των άλλων χωρών
που συμμετέχουν στο ΠΣΕ για την απομάκρυνση των
βάσεων απ’ όλες τις χώρες και τη διάλυση του ΝΑΤΟ».
Η ομιλήτρια κλείνοντας τόνισε ότι: «65 χρόνια μετά
οι μνήμες μένουν άσβεστες. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα στη λήθη. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να ξεχάσει τη θηριωδία ενάντια στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.
Κανένας δεν μπορεί να ανέχεται την ύπαρξη ορμητηρίων
του ιμπεριαλισμού στο έδαφος της χώρας μας για επιθέσεις ενάντια σε άλλους λαούς.
Τιμώντας τα θύματα του πυρηνικού ολοκαυτώματος
ας εντείνουμε τους αγώνες μας, ας καταδικάσουμε τα εγκλήματα και τις απειλές των ιμπεριαλιστών κατά της ανθρωπότητας. Και με βάση τη διακήρυξη της ΕΕΔΥΕ ας
εντείνουμε τον αγώνα μας για την απαγόρευση των πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και όλων των
μέσων μαζικής καταστροφής των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Ας παλέψουμε και ας απαιτήσουμε:
Τη μη εγκατάσταση των βάσεων της λεγόμενης
«αντιπυραυλικής άμυνας» στην Ευρώπη, που προωθούν οι ΗΠΑ και βεβαίως να αποκρούσουμε κάθε ενδεχόμανο χρήσης τοθ Αιγαίου για την ενίσχυσή της.
Την κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων
Τη διακοπή κάθε συμμετοχής της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών και αστυνομικών
δυνάμεων που βρίσκονται έξω από τα σύνορα.
Την αποκάλυψη και αντιμετώπιση της κρατικής
τρομοκρατίας και των κατασταλτικών μηχανισμών και
νόμων ενάντια στους λαούς
Την προστασία και την ουσιαστική στήριξη των προσφύγων και των μεταναστών
Την ανατροπή του Μνημονίου, των αντιλαϊκών μέτρων και της αντιλαϊκής πολιτικής, τη συγκέντρωση και
κινητοποίηση εργατικών λαϊκών δυνάμεων για να ανοίξει
ο δρόμος ανάπτυξης που θα έχει κριτήριο την ικανοποίηση των οικονομικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών
αναγκών του λαού μας».
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δελτίο τύπου
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΣΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

H

ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει τη συμμετοχή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, που βρίσκονται ως
στρατός κατοχής στο Κοσσυφοπέδιο, αυτή τη φορά σε άσκηση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν χημικά και καπνογόνα μαζικά, με σκοπό την αντιμετώπιση και καταστολή κινητοποιήσεων
του λαϊκού κινήματος.

Σύμφωνα με πρόσφατο προκλητικό δημοσίευμα του περιοδικού του ΓΕΣ, φαίνεται ότι μπαίνει
σε εφαρμογή το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, του Ευρωστρατού και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και
αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι η συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές εκστρατείες
και επεμβάσεις δεν έχει μόνο σκοπό την εξυπηρέτηση των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, αλλά και
την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση του «εσωτερικού» εχθρού, δηλαδή
του αντιιμπεριαλιστικού και λαϊκού μαζικού κινήματος.
Η ΕΕΔΥΕ καταγγέλλοντας τέτοιου είδους ασκήσεις, υπογραμμίζει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, η οποία συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων και της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ διατηρώντας όλα τα εκστρατευτικά σώματα που βρίσκονται εκτός της χώρας συμμετέχοντας στις
ιμπεριαλιστικές αποστολές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ταυτόχρονα οι ευθύνες της είναι ακόμα μεγαλύτερες
γιατί συνεχίζει στην κατεύθυνση προετοιμασίας των ενόπλων δυνάμεων στο νέο δόγμα, το οποίο προσάρμοσε η κυβέρνηση της ΝΔ στις κατευθύνσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και το οποίο αναγορεύει σε εχθρό
τις λαϊκές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις, που συνιστούν «σοβαρή προσβολή ή καταστροφή των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δομών» ανάλογα με τις «εκτιμήσεις» της πλουτοκρατίας και της εκάστοτε κυβέρνησης που τη στηρίζει.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί τον ελληνικό λαό και τις επιτροπές ειρήνης σε όλη τη χώρα σε επαγρύπνηση και ανάπτυξη του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα για:
 Τη διακοπή κάθε άσκησης και δραστηριότητας των ενόπλων δυνάμεων για την καταστολή των
λαϊκών αγώνων εντός και εκτός συνόρων. Τα στρατευμένα παιδιά του λαού να εκπαιδεύονται
αποκλειστικά για την υπεράσπιση των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας
 τη διακοπή κάθε συμμετοχής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς τυχοδιωκτισμούς και την
επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτών που βρίσκονται έξω από τα σύνορα
 την αποδέσμευση της χώρας και των ενόπλων δυνάμεων από το ΝΑΤΟ και όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς καθώς και το στρατιωτικό δόγμα που στρέφεται ενάντια στους λαούς και
τις διεκδικήσεις τους.
Αθήνα 20 Αυγούστου 2010
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Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ

επιστολή
Επιστολή της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ
προς την COSI
(Επιτροπή για την Διεθνή Αλληλεγγύη της Βενεζουέλας)
Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές
στον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, για την ειρήνη
Ως ΕΕΔΥΕ θέλουμε να σας εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη
μας στον αγώνα που διεξάγει ο λαός της Βενεζουέλας κόντρα στην ιμπεριαλιστική πολεμική πολιτική της κυβέρνησης της Κολομβίας, στον οποίο η οργάνωσή σας , η COSI, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μαζί με τις άλλες αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις της χώρας.
Έχουμε αντίληψη του γεγονότος ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας λειτουργεί ως εμπροσθοφυλακή των ιμπεριαλιστικών σχεδίων συνολικά για τη Λατινική Αμερική, τα οποία
έχουν στόχο την επέκταση της παρουσίας και των επεμβάσεων του ιμπεριαλισμού με νέες
στρατιωτικές βάσεις για την εξασφάλιση των επιδιώξεών του για μεγαλύτερο έλεγχο της
περιοχής. Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι οι όποιες αιτιάσεις και προκλήσεις προς τη Βενεζουέλα αποτελούν το πρόσχημα και για μια στρατιωτική επέμβαση της Κολομβίας σε
συνέχεια των συνεχών διεισδύσεων παραστρατιωτικών ομάδων και πρακτόρων με σκοπό
την αποσταθεροποίηση, αλλά και τη δολοφονία αγωνιστών του συνδικαλιστικού κινήματος και πολιτικών. Γι’ αυτό και στην προκλητική δράση και συμπεριφορά της, που στρέφεται και ενάντια στο λαό της Κολομβίας, η κυβέρνηση της Κολομβίας έχει τη
συμπαράσταση των ΗΠΑ και της ΕΕ.
H ΕΕΔΥΕ, πιστή και σταθερή στην αντιιμπεριαλιστική αντιπολεμική δράση και στην
προσπάθεια να ενημερώνει και να κινητοποιεί τις φιλειρηνικές αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις του ελληνικού λαού, θέλουμε ακόμα να σας διαβεβαιώσουμε για την αγωνιστική ετοιμότητα των επιτροπών ειρήνης σε όλη τη χώρα για ανάπτυξη δράσης ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στη Λατινική Αμερική, και κυρίως ενάντια στο λαό της Βενεζουέλας, με στόχο την αποτροπή των προκλήσεων και των πολεμικών τυχοδιωκτισμών
της Κολομβίας, αλλά και την απομάκρυνση όλων των ξένων στρατιωτικών βάσεων από
τη Λατινική Αμερική καθώς και του 4ου στόλου των ΗΠΑ.
Επαναβεβαιώνουμε τις στενές σχέσεις φιλίας ανάμεσα στις δύο Οργανώσεις μας και
την συνεργασία μας στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης.
Με σταθερό, μαχητικό και επίμονο αντιιμπεριαλιστικό αγώνα οι λαοί μπορούν και θα
νικήσουν.
1 Αυγούστου 2010

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
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αθλητισμός

Συζήτηση με 2 αθλητανθρώπους

Νίκος Μπεργελές - Νίκος Γεωργόπουλος
Tου ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

O Nίκος Μπεργελές, θα έλεγα ότι είναι η ζωντανή νεότερη
ιστορία του «Βόλεϊ». Τα πρώτα του βήματα σαν αθλητής τα
έκανε στο ΙΓ΄γυμνάσιο αρρένων, το οποίο κατά σύμπτωση
είχε μεγάλη παράδοση στο άθλημα. Υπήρξε βασικό στέλεχος
της Εθνικής ομάδας, από το 1963 -71 και της ομάδας του
Παναθηναϊκού (ΠΑΟ), από το 1963-78, με την οποία κέρδισε
10 πρωταθλήματα. Ήταν υπεύθυνος ανάπτυξης ταλαντούχων
παικτών της Ομοσπονδίας από το 1984-94 και διετέλεσε
προπονητής των Εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών από
το 1996 -98. Είναι πτυχιούχος Ε.Α.Σ.Α. και κάτοχος
διδακτορικού. Σήμερα, είναι καθηγητής προπονησιολογίας
στα «Τ.Ε.Φ.Α.Α.» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συγγράψει
βιβλία σχετικά με το Βόλεϋ, έρευνες-μελέτες, διαλέξεις,
πρωτότυπες εργασίες σχετικές με την προπονητική κ.λ.π.
Στο πολιτικό πεδίο ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με
την «Συμπαράταξη για την Αθήνα» και υποψήφιος βουλευτής
Αθηνών με το Κ.Κ.Ε. κατά τη δεκαετία του ’90. Επίσης,
διετέλεσε Γ.Γ. και σύμβουλος του Δ.Σ. της Ελ. Ομοσπ. Βόλεϊ.
Σήμερα είναι επίσης μόνιμος σύμβουλος της Ομοσπονδίας.
Αυτός είναι ο Νίκος Μπεργελές: ένας πραγματικός
αθλητάνθρωπος. Η κουβέντα λοιπόν με τον Νίκο για θέματα
αθλητισμού, μέσα σ΄αυτή την προσπάθεια που κάνει το
Μ. Κεφάλαιο –ο Καπιταλισμός για την μετάλλαξή του σε
προϊόν, είναι μιά όαση.

44

«O

πως γνωρίζεις και εγώ
έχω αφιερώσει τη ζωή
μου στον αθλητισμό
από 9 ετών. Σκέψου, ότι στην ηλικία
των 11 ετών υπέγραψα δελτίο στον
Παναθηναϊκό. Αθλητής. Μεγάλη
κουβέντα. Και όμως μέχρι σήμερα
δεν έχω ακόμη βρει απάντηση στο
φαινόμενο που λέγεται “αθλητισμός”
και πόσο αυτό επηρεάζει τη ζωή
μας κυρίως των νέων ανθρώπων.
Και πως βλέπεις αυτή την τρομερή
εξέλιξη; Γιγάντωση της άκρατης
εμπορευματοποίησης του.
Κατ΄αρχή χαίρομαι που
κουβεντιάζω μαζί σου. Με έναν
άνθρωπο που πραγματικά έχει
αφιερώσει τη ζωή του στο χώρο.»
Πράγματι, ο Αθλητισμός είναι από
τα σοβαρότερα ζητήματα της
εποχής μας. Είναι όμως πανάρχαιο
φαινόμενο. Τον 8ο αιώνα ο Ίφιτος ο
ηγεμόνας της Ηλίδας ζήτησε
συμβουλή από το Μαντείο των
Δελφών για το τι πρέπει να κάνει
για να σταματήσουν οι πόλεμοι
στην Πελοπόννησο, στις 4
ηγεμονίες Ηλεία - Ηλίδα - Πίσσα Λακωνία. Το Μαντείο πρότεινε
Αγώνες. Προσωρινό σταμάτημα
των πολέμων και προσφορά
κλάδου ελιάς στο νικητή. Το βασικό
λοιπόν μήνυμα των αγώνων του
αθλητισμού είναι η «Ειρήνη». Έτσι
άρχισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες».
Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι
Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν τότε μια

άκρως πολιτική πράξη αφού είχαν
άμεση σχέση με το σταμάτημα των
πολέμων. Ποιος είναι όμως ο ρόλος
σήμερα των Ολ. Αγώνων και
γενικότερα του αθλητισμού; «Με
την είσοδο στον αθλητισμό του Μ.
Κεφαλαίου κυρίως από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες το 1984 στην
Ατλάντα» ο αθλητισμός άρχισε να
μεταλλάσσεται. Θυμάμαι, ότι στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας
το 1980, όλος ο τότε Καπιταλιστικός
Κόσμος σήκωσε τα χέρια ψηλά
λέγοντας: «Εμείς δεν μπορούμε να
κάνουμε τέτοιους αγώνες αν δεν
χρηματοδοτηθούν από το Κράτος.»
Έτσι λοιπόν στην Ατλάντα ο θεσμός
είχε ήδη εμπορευματοποιηθεί κι
έφτασαν τότε στο σημείο να
πουλήσουν και τη μεταφορά της
Ολ. Φλόγας 3 χιλιάδες δολ. το
χιλιόμετρο! Ήταν τότε που έγινε το
συνέδριο στην Ολυμπία.
Έτσι είναι. Η ΕΔΥΕΕ ήταν οργανωτής.
Είχαν έρθει Ολυμπιονίκες με
επικεφαλή τον Σατόπ, τον Γκαστόν
Ρέϊς, την Αυστραλίδα σπρίντερ
Τζάκσον και πολλούς άλλου.
Συμμετείχαν επίσης και άνθρωποι
των γραμμάτων και των τεχνών από
όλο τον κόσμο. Καταφέραμε τότε
να ματαιώσουμε την
εμπορευματοποίηση της φλόγας
και για πρώτη φορά στην ιστορία
των Ολυμπιακών Αγώνων έφυγε η
φλόγα από την Ολυμπία κρυφά,
χωρίς γιορτή. Σήμερα, κανείς πια
δεν αναφέρεται σ΄αυτά.
«Τα ίδια και χειρότερα έγιναν από
τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες
της Αθήνας με τις κατασκευαστικές
εταιρείες που έπαιρναν τις δουλειές
χωρίς διαγωνισμούς».
Ήταν τότε που θριαμβολογούσαν
για την μείωση της ανεργίας και
έλεγαν ότι η ανάπτυξη έτρεχε με
πάνω από 6%. Και ενώ το

φαινόμενο αθλητισμός θα έπρεπε
να επηρεάζει τη ζωή μας, τη ζωή
των νέων θετικά, τελικά μας επηρεάζει
αρνητικά. Τα έκτροπα, οι σκηνές
βίας είναι στην ημερησία διάταξη.
«Ο αθλητισμός έχει φύγει από τα
χέρια του Κράτους και έχει περάσει
στους επιχειρηματίες. Έχει γίνει
προϊόν προς πώληση. Έχει μπει στα
ράφια των Σούπερ Μάρκετ».
Δυστυχώς, εμείς οι Έλληνες ως

Λαός δεν έχουμε και αθλητική
παιδεία αφού δεν έχουμε και
σχολικό αθλητισμό. Υπάρχει μόνο
ένας άρρωστος πρωταθλητισμός.
Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός που
εκφραζότανε μέσα από τα
σωματεία της γειτονιάς έχει
πεθάνει. Οι γονείς πληρώνουν 40 45 € το μήνα για να γυμναστούν τα
παιδιά τους κάτω από κακέςαμφίβολες συνθήκες. Δεν θα
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Στο ερώτημα γιατί δεν
θέλουν σχολικό αθλητισμό
εγώ απαντώ: «δεν θέλουν
να γίνει καλύτερη η νεολαία».
Π.x. αν όλα αυτά
τα χρήματα, που έχει
διαθέσει η Πολιτεία από
το 1960 που έγινε ο ΟΠΑΠ,
στα σωματεία, στον
Πρωταθλητισμό
τα είχε δώσει για τον
σχολικό αθλητισμό,
σήμερα θα μιλάγαμε για
έναν άλλον αθλητισμό.
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έπρεπε Νίκο να υπάρχει θεσμοθετημένος σχολικός αθλητισμός;
«Το θέμα είναι πολιτικό. Καμιά
κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν
ασχολήθηκε σοβαρά με το ζήτημα.
Ό,τι γίνεται σήμερα στο σχολείο
είναι γελοιοποίηση της
γυμναστικής. Και να θέλουν σήμερα
να κάνουν κάτι δεν υπάρχουν οι
αντικειμενικές δυνατότητες. π.χ.
δεν υπάρχουν χώροι για αθλητικές
εγκαταστάσεις. Τι χρειάζεται;
Γενναίες αποφάσεις, κονδύλια,
απαλλοτριώσεις για αξιοπρεπείς
χώρους στα σχολεία. Έτσι, ο
γυμναστής θα αποκτήσει μια αξία
στο σχολείο».
Δεν βλέπω να μπορούν να γίνουν
αυτά τα πράγματα γιατί οι μέχρι
σήμερα κυβερνήσεις με την

πολιτική της εμπορευματοποίησης
της Γης και με το κόλπο της
αντιπαροχής τα έχουν ξεπουλήσει
όλα με αποτέλεσμα τα σχολεία,
κυρίως στο Κέντρο της Αθήνας, να
μην έχουν ούτε αυλές για
διάλειμμα.
«Έτσι είναι τα πράγματα. Με αυτή
την οικονομική κατάσταση που
οι ίδιοι δημιούργησαν τί μπορεί
να γίνει;»
-Σχετικά με εκείνη την φωτοβολίδα
που είχε πετάξει ο σημερινός
Παπανδρέου, όταν ήταν Υπουργός
Παιδείας στις αρχές της δεκαετίας
του ’90, περί αθλητικών τάξεων
τί έγινε; Σήμερα δεν βλέπω να
υπάρχει κάτι. Ήταν μια εντελώς
αντιπαιδαγωγική ενέργεια, γιατί
έπρεπε από την ηλικία των 11-12

χρόνων να ξεχωρίζεις τα παιδιά σε
ταλέντα και μη, πέρα από το γεγονός
ότι δεν υπήρχαν οι υποδομές. Και
βέβαια όλα τέλειωσαν. Αυτός είναι
ο κ. Παπανδρέου.
Θα σου πω το εξής: Τότε όλα αυτά
τα προγράμματα στον Πειραιά
εξυπηρετούντο στο Στάδιο
Καραϊσκάκη. Από τη στιγμή που το
πήρε ο Κόκαλης για τα συμφέροντα
του Ολυμπιακού και τα δικά του
βέβαια, τα προγράμματα αυτά
διαλύθηκαν, βρέθηκαν στο δρόμο
και κανείς δεν μίλησε, γιατί στην
ουσία το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που
έδωσε το στάδιο στον Κόκαλη.
«Στο ερώτημα γιατί δεν θέλουν
σχολικό αθλητισμό εγώ απαντώ:
δεν θέλουν να γίνει καλύτερη η
νεολαία. Π.Χ. αν όλα αυτά τα
χρήματα που έχει διαθέσει η
Πολιτεία από το 1960 που έγινε ο
ΟΠΑΠ στα σωματεία, στον
Πρωταθλητισμό, τα είχε δώσει για
τον σχολικό αθλητισμό, σήμερα θα
μιλάγαμε για έναν άλλον
αθλητισμό».
Ατύχησα να είμαι υπάλληλος στη
Γ.Γ.Α. από ιδρύσεώς της.
Αντιλαμβάνεστε τι έχω ακούσει και
τί έχω δει, μια και ήμουνα και ο
μόνος πραγματικά σχετικός με το
χώρο, επί 30 χρόνια. Τα χρήματα
που έχουν σκορπιστεί στον
λεγόμενο “χώρο του αθλητισμού”
εντελώς απρογραμμάτιστα, χωρίς
κανένα σχεδιασμό, είναι ασύλληπτα.
Οι άνθρωποι αυτοί που είχαν την
ευθύνη, οι Γ. Γραμματείς αθλητισμού
οι αρμόδιοι Υπουργοί, θα έπρεπε
να περάσουν από δικαστήρια.
«Να λοιπόν γιατί δεν έχουμε
σχολικό αθλητισμό. Πού να βρεθούν
τα χρήματα όταν τα ξεκοκαλίζουν
στην Γ. Γ. Αθλητισμού; Όπως είπες
“τακτοποιούν” προσωπικά και
κομματικά συμφέροντα».
- Έτσι, λοιπόν, σήμερα έχουμε έναν

άρρωστο εμπορευματοποιημένο
πρωταθλητισμό.
«Ο οποίος έχει μετατραπεί σε
θέαμα, που κάποιος πάει και το
αγοράζει».
-Θέλω να πούμε μερικά πράγματα
για τα ΤΕΦΑΑ. Πιστεύω, ότι ο
αθλητισμός πρέπει να λειτουργεί σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο.
Σήμερα, αυτό είναι όνειρο θερινής
νύχτας. Οι αθλητικοί παράγοντες
αλλά και η αθλητική ηγεσία,
αμφιβάλω αν γνωρίζουν ποιος είναι
ή ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος
των ΤΕΦΑΑ στον αθλητισμό.
«Πράγματι τα ΤΕΦΑΑ έχουν
παραγκωνισθεί. Αυτό είναι γεγονός.
Τα ΤΕΦΑΑ είναι ένα πανίσχυρο
επιστημονικό όργανο. Από το 1979
έχει τις λεγόμενες ειδικότητες, οι
οποίες ξεκινάνε στο 4ο έτος. Ο
φοιτητής διαλέγει το Ολ. άθλημα
που θέλει να ακολουθήσει. Έχουμε
όμως το εξής παράλογο: η πολιτεία,
η Γ.Γ. Αθλητισμού έχει, βάσει
κάποιου νόμου της δεκαετίας του
’60, τη δυνατότητα έπειτα από
κάποια λεγόμενα “σεμινάρια” της
μιας βδομάδας να μοιράζει
διπλώματα προπονητών. Δηλαδή,
η ίδια η Πολιτεία, το Υπουργείο
Παιδείας, βάζει βόμβες στα θεμέλια
των Πανεπιστημιακών ΤΕΦΑΑ. Αυτά
τα πράγματα συμβαίνουν μόνο στη
χώρα μας».
-Ποια είναι η αντίδραση του
Πανεπιστημίου; Τα συνδικαλιστικά
σας όργανα τί λένε;
«Σκοντάφτουμε στην παραπολιτική,
αν θέλεις στην παραπαιδεία. Επειδή
κάποτε κάποιος ήταν αθλητής,
να μπορεί να ασκεί το πολύ σοβαρό
επάγγελμα του προπονητή,
το οποίο έχει να κάνει με τη
λειτουργία του ανθρώπινου
σώματος. Αν είναι δυνατόν να τα
μάθεις αυτά σε μια βδομάδα...
Απαράδεκτα πράγματα. Πέρα από

το γεγονός ότι ο κλάδος των
Γυμναστών έχει τους
περισσότερους ανέργους. Ενώ στην
ουσία υπάρχουν θέσεις
(νηπιαγωγεία – παιδικοί σταθμοί
κ.λπ.) με αποτέλεσμα οι αθλητές να
στρέφονται σε άλλα επαγγέλματα.
Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί το
Υπουργείο Παιδείας έχει
υποβαθμίσει τον συγκεκριμένο
Κλάδο».
-Για πες μου πώς τα βλέπεις τα
πράγματα στο χώρο με την πολυετή
ενασχόλησή σου μέσα σ’ αυτούς;
«Κοίταξε. Εγώ πια είμαι στο τέλος
της επαγγελματικής μου
σταδιοδρομίας. Σε 3 χρόνια παίρνω
σύνταξη. Μιλώντας με τους
φοιτητές μου διαπιστώνω βαθιά
απογοήτευση, αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να μην κάνουν και την
προσπάθεια που πρέπει, γιατί
γνωρίζουν ότι και το δίπλωμα να
πάρουν δουλειά δεν υπάρχει. Μέσα
σ’ αυτό το οικονομικό χάος που μας
έχουν οδηγήσει τί να κάνουν τα νέα
παιδιά; Είμαστε παραμάγαζο των
Αμερικανών και της Ε.Ε. Οι
κατακτήσεις των Λαών που
αποκτήθηκαν με αίμα χάνονται
μέρα με τη μέρα, π.χ. το δικαίωμα
της απεργίας. Θέλουν να μας
ξαναρίξουν στην σκλαβιά, θέλουν
τους εργαζόμενους σκλάβους».
-Κοίταξε. Στο χέρι του εργαζόμενου
είναι να ανατρέψουν αυτή την
κατάσταση. Αυτοί έχουν την
δύναμη. Αυτοί παράγουν τον
πλούτο. Οι εκλογές τον Νοέμβρη
είναι μια καλή ευκαιρία να
καταλάβουν το «ΠΑΣΟΚ» και η
«Ν.Δ.» μαζί με τις ουρές τους
«ΛΑΟΣ», και ΣΥΝ. ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν
μπορούν να παίζουν με τον
«άνθρωπο».
Νίκο, πολύ χάρηκα την κουβέντα
μας
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
εκδηλώσεις ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Εκδήλωση-συζήτηση στο Ζεφύρι
Η Επιτροπή Ειρήνης Ζεφυρίου και ο Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου πραγματοποίησαν στο Πνευματικό Κέντρο Ζεφυρίου εκδήλωση – συζήτηση με
θέμα « Οικονομική κρίση Νατοϊκές δαπάνες - Αιγαίο - Ελληνοτουρκικά».
Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου οι ομιλητές καθήλωσαν τους ακροατές με τις τοποθετήσεις τους. Μετά τους σύντομους χαιρετισμούς εκ μέρους των διοργανωτών, ο Νίκος Τζοβλάς, απόστρατος
αξιωματικός του Π.Ν. και μέλος της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα, ανέπτυξε το ρόλο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στο Αιγαίο και στις Ελληνοτουρκικές
διαφορές. Αναφέρθηκε με στοιχεία στις δαπάνες της χώρας μας για νατοϊκούς σκοπούς. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το ετήσιο κόστος για την
συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτικών σε διάφορες «ειρηνευτικές αποστολές» εκτός Ελλάδος, υπερβαίνει τα 300.000.000 ευρώ και κατέληξε προτρέποντας όλους να οργανωθούν στο κίνημα ειρήνης.
Ακολούθως η Λιάνα Κανέλλη βουλευτής του ΚΚΕ, αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση την οποία χαρακτήρισε κατασκευασμένη, ανέλυσε το
μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και τρόικας, λέγοντας ότι μας γυρνάνε εκατό χρόνια πίσω μετά τις ανατροπές των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων του λαού. «Βιώνουμε μια κρίση
του καπιταλισμού, είμαστε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο», ανέφερε καταλήγοντας στην ομιλία της.
Στην συνέχεια υπεβλήθησαν πολλές ερωτήσεις από τους παριστάμενους
προς τους ομιλητές.

σχόλιο
Για τον 28ο μαραθώνιο
της Αθήνας
αναδημοσίευση από την εφημερίδα
«Δημοκρατική» (31/10/2010)

Διεξήχθη χθες (31/10/2010) ο 28ος
Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος της Αθήνας,
ο οποίος συμπίπτει με τα 2500 χρόνια
από την ιστορική μάχη του Μαραθώνα
εναντίον των Περσών.
Ο αγώνας αυτός είναι αφιερωμένος
στη μνήμη του αγωνιστή βουλευτή
της Αριστεράς, αντιπροέδρου της ΕΕΔΥΕ
και μαραθωνοδρόμου της ειρήνης
Γρηγόρη Λαμπράκη.
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Είπα ότι ο μαραθώνιος είναι αφιερωμένος
στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη,
τον οποίο οι διοργανωτές υποβάθμισαν,
οι σπόνσορες εξαφάνισαν και τα
παπαγαλάκια με τα διάφορα κακόγουστα
τρικ εμφάνισαν την αγωνιστική του δράση
για την καθιέρωση της παγκόσμιας
& !οποία
$ πλήρωσε με τη ζωή
ειρήνης! , %την
$ του, σαν συμμετοχή του σε... κοινωνική
εκδήλωση μεταξύ τεΐου και κοκτέιλ ποτών.
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