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Καλή Χρονιά
με υγεία και δύναμη
για νέους αγώνες
ενάντια στους άδικους πολέμους
και τον ιμπεριαλισμό

η ΕΕΔΥΕ σας εύχεται Καλή Χρονιά!

KΩΔIKOΣ: 4078

ΔΡΟΜΟΙ
της

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Ε ΝΙ Σ Χ ΥΣ Τ Ε ΟΙ ΚΟΝ Ο ΜΙΚΑ

Γεννημένη στην γη όπου έλαβε χώρα η δραματική ιστορία του βασιλέα Οιδίποδα, η Άννα Πλιάτσικα γνώριζε
ότι η προδιαγεγραμμένη –σύμφωνα με το αρχαίο μαντείο– μοίρα των ανθρώπων μπορεί να ανατραπεί
μόνο με αποφασιστικότητα, όπερ και έπραξε.
Έχοντας προηγουμένως καταβάλει εργώδεις προσπάθειες για την προώθηση των λαχνών της ΕΕΔΥΕ,
προσέκρουσε ενίοτε σε ορισμένους εν αμφιβολία τελούντες για το αν τελικά θα «κερδίσουν».
Η Άννα μηδέποτε ταλαντευθείσα, «τράβηξε» κι αυτή τον λαχνό Νο 21435, και ιδού, μοίρα αγαθή θα οδηγήσει
τα βήματά της από την γη των Αχαιών, στη γη των Τευτόνων και την πρωτεύουσα αυτής Βερολίνο,
ταξίδι το οποίο ήταν και το έπαθλο του εν λόγω ενός λαχνού των ειρηνοποιών.
Ταυτόχρονα και έτερος ευτυχής συναγωνιστής, ο κάτοχος του υπ. Αριθμ. 22635 λαχνού, δεν μας έχει κάνει
γνωστά τα υπόλοιπα στοιχεία του, καθώς όλη του η ενέργεια έχει διοχετευθεί στην ετοιμασία
των αποσκευών του για το ταξίδι στην Κούβα.
Η ΕΕΔΥΕ εύχεται καλό ταξίδι και καλή διαμονή, καλές γιορτές με υγεία και δύναμη σε όλους,
καθώς πέραν όλων των άλλων έχουμε αγώνες το 2012!

τ ην

ΕΕΔΥΕ

σας στην ΕMΠOPIKH ΤΡΑΠΕΖΑ
4 Καταθέστε τηναριθ.προσφορά
Λογ/σμού

87693589

Με κάθε νέα συνδρομή
αποκτάτε ΔΩΡΕΑΝ το συλλεκτικό
τεύχος με το προσωπικό
ημερολόγιο του Γρηγόρη Λαμπράκη

«Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές». Όχι γιατί είναι δύσκολο, αλλά γιατί δεν το επιθυμούμε.
Όχι, όχι δεν είναι αυτό επίδειξη αλαζονείας, ούτε θα μιλήσουμε για «κόστος», «τυπογραφεία»,
«έξοδα» και άλλα τέτοια γνωστά και τετριμμένα.
Για επιλογές θέλουμε να μιλήσουμε, για επιλογές και μια στάση ζωής,
για όρθιες συνειδήσεις θέλουμε να μιλήσουμε και όχι για εφησυχασμένους.
Το χαρτί μας είναι ίσως φτιαγμένο από το ίδιο δέντρο που κόπηκε για να φτιαχτεί και το χαρτί
που τυπώνονται άλλοι «συνάδελφοί» μας, περιοδικά που μαζί τους «κρεμόμαστε» στο περίπτερο.

«Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές», όχι γιατί είναι δύσκολο,
αλλά γιατί όταν τα «ψιλά» που είναι στην τσέπη, λιγοστεύουν διαρκώς, πρέπει να διαλέξεις.
Όταν τα δεις να «εξαφανίζονται» από τα χέρια σου, πρέπει να ξέρεις πού πάνε.
Απευθυνόμαστε με θάρρος και παρρησία σε όλους και λέμε ξεκάθαρα
πως η βαθιά μας επιθυμία είναι, η τιμή του περιοδικού μας και ακόμα καλύτερα η συνδρομή σας
να προστεθεί στα έξοδα του λαϊκού σπιτικού, δηλαδή δίπλα στο ψωμί και το γάλα των παιδιών.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό ‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜

Ενισχύστε τους «Δρόμους της Ειρήνης»

Όμως συγχωρήστε μας, δεν είμαστε από το ίδιο «κλαδί»: Άλλα «κλαδιά», έφτιαξαν χαρτί για να τυπώνεται
η πορεία του «ανάδρομου Ερμή», εμείς φτιάξαμε χαρτί για να «βαδίσει» ο Νικηφορίδης και ο Λαμπράκης.
Άλλα «κλαδιά» έφτιαξαν χαρτί την «ζωή» και τα βίτσια της κάθε «τραγουδιάρας».
Για το πρώτο πράσινο φυλλαράκι που χρειάστηκε δέκα χρόνια, μετά το Ναγκασάκι,
να φυτρώσει στην καμένη από τα θερμοπυρηνικά γη τυπώσαμε εμείς.
Χαρτί φτιαγμένο από άλλα «κλαδιά» υπόσχεται τυπωμένη και τυποποιημένη «ροζ» ευτυχία,
για τον αγώνα που είναι τόσο σκληρός μα τόσο γλυκός,
για το πόσο μεγάλη είναι η ζωή όταν ζεις διαρκώς μιλάμε εμείς.

Ελληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ
Συμπληρώστε την κάρτα συνδρομής και ταχυδρομήστε τη στην παρακάτω διεύθυνση
μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 ΑΘΗΝΑ
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τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ
Χρονογράφημα: «Δημητρολουκάς Παπαδημομάξιμος»
Λευτεριά για τους 5 Κουβανούς πατριώτες
Αντιιμπεριαλιστικό χρονολόγιο
Να ρίξουμε τις μάσκες για το θέμα των «παιδιών-στρατιωτών»
Πατριωτισμός είναι το δίκιο του λαού! Και μόνο αυτό…
Κοσσυφοπέδιο: Σε νέα φάση έντασης
Διεθνής συνάντηση Βραζιλίας για την Ειρήνη
Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις μπροστά στην
καπιταλιστική κρίση και η στάση του ριζοσπαστικού
γυναικείου κινήματος
Αφγανιστάν: Έγκλημα διαρκείας από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
Ο ιμπεριαλισμός γεννά την πειρατεία στη Σομαλία
Καζαμίας: η ιμπεριαλιστική ατζέντα της Ελλάδας
για το 2011

30 Τριμερής συνάντηση κινημάτων Ειρήνης
32
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στην Κωνσταντινούπολη
Τα «πριν» του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέρος Β΄
Το ΝΑΤΟ πανηγυρίζει για την πιο επιτυχημένη αποστολή του,
που στοίχισε τη ζωή σε 60.000 Λίβυους πολίτες
Περιφερειακή Συνάντηση των Ευρώπης και διευρυμένη
συνάντηση της Γραμματείας του ΠΣΕ
Επιτροπές Ειρήνης: Πολύμορφη δράση σε συντονισμό με
τις δυνάμεις της κοινωνικής συμμαχίας που να αγκαλιάζει
το σύνολο της ζωής της εργατικής - λαϊκής οικογένειας
Κοινή αποστολή αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Δραστηριότητες
30 χρόνια ΕΕΔΔΑ: Ομαδική έκθεση εικαστικών τεχνών,
προσφορά μελών του ΕΕΤΕ
Η εκμετάλλευση του αθλητισμού από τις πολιτικές
του κεφαλαίου και των μονοπωλίων

Στο εξώφυλλο: «Κορίτσι και πουλιά», λάδι, 50x60 εκ.,
έργο της ζωγράφου Κάτιας Βαρβάκη

Ξεφυλλίστε τους «Δρόμους της Ειρήνης» στο διαδίκτυο
http://dromoitiseirinis.weebly.com
Διαβάστε ακόμη για τις δραστηριότητες των Επιτροπών Ειρήνης, μικρά νέα, ανακοινώσεις καθώς και
πολλά άλλα επίκαιρα θέματα

της σύνταξης
‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜

Τα ψέματα τελείωσαν! Αυτοί που επιβάλλουν χαράτσια στον ελληνικό λαό
ψηφίζουν νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό που ωστόσο αποδεικνύεται ιδιαίτερα
γενναιόδωρος όσον αφορά τις Νατοϊκές ανάγκες. Αυτοί που πότε με την καταστολή και πότε με την προβοκάτσια χτυπούν το λαϊκό κίνημα και τις συγκεντρώσεις του, δηλώνουν πάντα πρόθυμοι να συμπράξουν σε μια νέα ιμπεριαλιστική
επέμβαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (σφίγγει ο ιμπεριαλιστικός
κλοιός γύρω από τη Συρία). Αυτοί που οδηγούν μικρά παιδιά να λιποθυμούν από
την πείνα προσφέρουν απλόχερα “ελεύθερα ναρκωτικά” στη νεολαία.
Ή εμείς ή αυτοί! Να βαδίσουμε στο δρόμο που χάραξαν οι Χαλυβουργοί.
Δε σκύβουν το κεφάλι, δε γυρίζουν για δουλειά μέσα στη φωτιά και το σίδερο
για 500 ευρώ. Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων των εργαζομένων. Να βαδίσουμε στο δρόμο που χάραξαν χιλιάδες λαού με τις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ στις 19 και 20 Οκτώβρη, την απεργία της 1ης Δεκέμβρη,
τη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία του Πολυτεχνείου. Ο στίχος του Μ. Μπρεχτ
«Ο πόλεμος τους σκοτώνει ό,τι η ειρήνη τους άφησε όρθιο», και το σύνθημα
«Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» είναι πιο επίκαιρα παρά ποτέ.
Το 2011 ήταν μια αγωνιστική χρονιά. Η ΕΕΔΥΕ ανέπτυξε πλούσια δράση η
οποία κορυφώθηκε με την επιτυχία του 16ου Συνεδρίου της. Συμμετείχε
ενεργά στους σκληρούς αγώνες του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας. Καταδίκασε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Λιβύη. Εξέφρασε την υποστήριξή της στους
λαούς που αγωνίζονται με αποστολές αλληλεγγύης (π.χ. στην Παλαιστίνη). Από
κοινού με τα κινήματα ειρήνης από την Κύπρο και την Τουρκία πραγματοποίησε
την 2η συνάντηση των 3 κινημάτων ειρήνης τον περασμένο Σεπτέμβρη στην
Κωνσταντινούπολη.
Από εδώ και στο εξής οι Επιτροπές Ειρήνης και τα μέλη τους, οι φίλοι
της ΕΕΔΥΕ σε όλη τη χώρα δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό, συμβάλλουμε
στην οργάνωση τής πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε γειτονιά. Πορευόμαστε με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και την κοινωνική συμμαχία στις μάχες
που έρχονται. Ενισχύουμε με κάθε τρόπο την παρέμβαση της ΕΕΔΥΕ. Με τούτο
το περιοδικό στο χέρι ενημερώνουμε για τις θέσεις του αντιιμπεριαλιστικού –
φιλειρηνικού κινήματος της χώρας μας. Πραγματοποιούμε εκδηλώσεις για τις
επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Το 2012 να είναι αγωνιστικό, να φροντίσουμε και εμείς για αυτό!

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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Η

χιονοστιβάδα των αντιλαϊκών μέτρων που πλήττουν τη ζωή του ελληνικού λαού δεν έχει τελειωμό. Είναι καθαρό ότι τα μέτρα πτωχεύουν
το λαό και αποτελούν το βάλσαμο για τη σωτηρία της πλουτοκρατίας.
Η “νέα” κυβέρνηση του μαύρου μετώπου ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ καλεί τους εργαζόμενους να κάνουν το “πατριωτικό τους καθήκον”, ουσιαστικά να αποδεχτούν
τη σφαγή των δικαιωμάτων τους.

ETHΣIA ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ
(4 ΤΕΥΧΗ) 16 €
ETHΣIA ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ:
(4 ΤΕΥΧΗ) 18 €

Oι φίλοι της EEΔYE
που διαθέτουν υπολογιστή
μπορούν να πληροφορούνται
για τις δραστηριότητές μας και
μέσω internet στην ιστοσελίδα:

www.eedye.gr
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επίκαιρα θέματα

Για τις εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο

ΦΩΤΟ: iStockphoto/Andriy Markov

H έναρξη της γεώτρησης
της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο θαλάσσιο χώρο NA
της Κύπρου, έδωσε το έναυσμα
για να οξυνθούν οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των υπό
εξερεύνηση και υπό εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων.

Ανησυχία αλλά και εγρήγορση προκαλούν στο φιλειρηνικόαντιιμπεριαλιστικό κίνημα οι εξελίξεις που τον τελευταίο καιρό
λαμβάνουν χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και φέρνουν
στην επιφάνεια όλο το πλέγμα του ιμπεριαλιστικού συστήματος
και των ανταγωνισμών που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του

Η

ΕΕΔΥΕ, έγκαιρα είχε προειδοποιήσει τόσο για την ουσία και τα αίτια
αυτών των ανταγωνισμών όσο και για τους κινδύνους που συνεπάγεται η ελληνική εμπλοκή. Ταυτόχρονα, η πάλη της ΕΕΔΥΕ στοχεύει
στην αποδέσμευση της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς,
την άμεση απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς αλλά και τους
ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.
Υπενθυμίζονται τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του 16ου Συνεδρίου
της ΕΕΔΥΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 28 και 29 Μάη 2011:
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ΦΩΤΟ: LARS MAGNE HOVTUN, NORWEGIAN AIR FORCE/HAND OUT

Νορβηγικό F-16 επιστρέφει στη βάση της Σούδας, έχοντας ολοκληρώσει την πολεμική αποστολή του
πάνω από τη Λιβύη. Η ιμπεριαλιστική επίθεση ενάντια στο λαό της Λιβύης με πρόσχημα την ανατροπή
του καθεστώτος Καντάφι, είχε πραγματικό στόχο την εξασφάλιση και τον έλεγχο των πηγών πετρελαίου
και φυσικού αερίου της χώρας προς όφελος των πολυεθνικών εταιρειών.

Ο ελληνικός λαός, η ανθρωπότητα ολόκληρη, σε περίοδο καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, βιώνουν την
κλιμακούμενη, αχαλίνωτη επιθετικότητα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ,
στην ΕΕ, στη Ρωσία οξύνονται. Στο κυνήγι του κέρδους,
του ελέγχου και του μοιράσματος των αγορών συμμετέχουν και νέες δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία.
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 (π.χ. με τη Ρωσία,
το Ισραήλ κ.λπ.) για να υπηρετήσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Γινόμαστε μάρτυρες του σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα
στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για νέες αγορές και πηγές
ενέργειας και για τον έλεγχο των σφαιρών επιρροής. Η
στρατιωτική και πολεμική βιομηχανία πετυχαίνει νέα
ρεκόρ κερδών, προξενώντας όλο και περισσότερη αιματοχυσία και δυστυχία στον κόσμο. Αυτές οι εξελίξεις αυξάνουν τους κινδύνους για κλιμάκωση των πολέμων και
των επιθέσεων και σε νέες περιοχές.
Χαρακτηριστική περίπτωση η ιμπεριαλιστική επίθεση
ενάντια στο λαό της Λιβύης, με πρόσχημα την ανατροπή
του καθεστώτος Καντάφι, που δεν ολοκληρώνεται βέβαια
με την εξόντωση του Μουαμάρ Καντάφι. Πραγματικός
στόχος είναι η εξασφάλιση και ο έλεγχος των πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου προς όφελος των πολυεθνικών εταιρειών και γενικότερα η διείσδυση των ιμπεριαλι-
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στικών δυνάμεων στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ενδοϊμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς και συγκρούσεις.
Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Λιβύη δεν είναι τυχαίο ότι συνέπεσε με τον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει
τα μονοπώλια στους λαούς με αφορμή την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Ο ελληνικός λαός βιώνει καθημερινά
τις επώδυνες συνέπειες αυτού του πολέμου στη ζωή, στο
παρόν και το μέλλον του.
Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο,
με τη νέα στρατηγική που υιοθέτησε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας, το Νοέμβρη του 2010.
Προετοιμάζει έτσι το έδαφος για νέες επεμβάσεις και πολέμους, με παλιά και νέα προσχήματα, όπως την «τρομοκρατία», την «ενεργειακή ασφάλεια», τα «μεταναστευτικά
ρεύματα», τις «κλιματικές αλλαγές», τις «κυβερνοεπιθέσεις στο διαδίκτυο» και άλλα.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ΕΕ. Με τη λεγόμενη Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Αμυνας της ΕΕ, ακολουθεί αντίστοιχη επιθετική και επεμβατική πολιτική και
υιοθετεί τα ίδια προσχήματα με το ΝΑΤΟ. Αυτό φαίνεται
και από τις ασκήσεις στην Αργυρούπολη και τη Νέα
Σάντα του Κιλκίς. Επίσης, στο πλαίσιο της ΕΕ συγκροτούνται πολυεθνικές αστυνομικές δυνάμεις με ρόλο και αποστολή την καταστολή των λαϊκών κινημάτων και στο
εσωτερικό των χωρών μελών.
Ειδικά για τις εξελίξεις που τον τελευταίο καιρό
λαμβάνουν χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο να επισημάνουμε:

Είναι φανερό ότι, συσσωρεύεται ένταση και οξύνονται οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των υπό εξερεύνηση
και υπό εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων. Οι εξελίξεις
αυτές, αντικειμενικά, συνδέονται με ευρύτερες γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές διεργασίες, οι οποίες εκπορεύονται από συγκρουόμενα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα
και κλιμακώνονται σε συνθήκες κρίσης.
Αφορμή για να ξεδιπλωθούν αυτοί οι ανταγωνισμοί,
φαίνεται πως στη φάση αυτή, αποτελεί η έναρξη της γεώτρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θαλάσσιο
χώρο νοτιοανατολικά της Κύπρου, για την εξακρίβωση
ενεργειακών κοιτασμάτων στην κυπριακή Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κύπρου και
Ισραήλ, από την αμερικανοεβραϊκών συμφερόντων εταιρεία «Noble Energy». Αντιδρώντας στις γεωτρήσεις και σε
μια προσπάθεια να τις αποτρέψει, η Τουρκία προχώρησε
σε απειλές και αντίποινα, όπως οι στρατιωτικές ασκήσεις
και έρευνες στο θαλάσσιο χώρο της κυπριακής αλλά και
της ελληνικής ΑΟΖ.
Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ έχει αναλάβει την
κάλυψη, με αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, της περιοχής
όπου διεξάγεται η κυπριακή γεώτρηση, ενώ δίνουν και
παίρνουν τα δημοσιεύματα για το περιεχόμενο της συμφωνίας «επιχειρησιακής συνεργασίας» Ελλάδας - Ισραήλ,
η οποία προβλέπει μετασταθμεύσεις μαχητικών αεροσκαφών της Ελλάδας στο Ισραήλ και αντίστροφα, ενώ σε
εξέλιξη βρίσκεται και στρατιωτική συνεργασία Κύπρου
και Ισραήλ.
Το Παλαιστινιακό και ο τρόπος με τον οποίο αυτό
συνδέεται με τις επιδιώξεις της Τουρκίας να αναβαθμίσει
την επιρροή της στους μουσουλμάνους της περιοχής, η
κατάσταση στη Συρία, η πρόθεση της Κύπρου να δημοπρατήσει άμεσα και τα υπόλοιπα οικόπεδα στην ΑΟΖ της,
η διαπιστωμένη εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις για το
Κυπριακό και η αναγγελία από την πλευρά της Τουρκίας
ότι οι εξελίξεις με την Κύπρο αποτελούν τροχοπέδη για
το βάθεμα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, όπως αυτή
είχε δρομολογηθεί από την αστική τάξη στις δυο πλευρές
του Αιγαίου, είναι ορισμένα μόνο από τα κομμάτια του
παζλ στην ευαίσθητη και σημαντική γεωστρατηγικά περιοχή της Αν. Μεσογείου.
Σε κάθε περίπτωση, η όξυνση των ανταγωνισμών
καμία σχέση δεν έχει με τα συμφέροντα των λαών της
περιοχής. Αντίθετα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, που
φθάνουν μέχρι και την πολεμική ανάφλεξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι διαχρονικά ο πόλεμος χρησιμοποιείται από
τον ιμπεριαλισμό σαν διέξοδος από την κρίση του. Μέσα
σ' αυτόν τον κύκλο της φωτιάς βρίσκεται για τα καλά η

Ελλάδα, η οποία, για το συμφέρον της ντόπιας αστικής
τάξης, επιχειρεί στρατηγικά να αξιοποιήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, διαλέγοντας και η ίδια
ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο.
Η διαχείριση αυτής της κατάστασης από την ελληνική
πλευρά δεν μπορεί παρά να σφραγίζεται από τα στρατηγικά συμφέροντα της ντόπιας πλουτοκρατίας και τη συμμετοχή της στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, ΝΑΤΟ και ΕΕ, η
οποία αντικειμενικά εμπλέκει τη χώρα όλο και πιο βαθιά
στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.
Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο κάνουν ακόμα
πιο φανερό πως υπάρχει πλούτος στην περιοχή, ο οποίος,
όμως, όσο βρίσκεται στα χέρια των μονοπωλίων όχι μόνο
δεν αξιοποιείται προς όφελος του λαού, αλλά επιπλέον μεγαλώνει τους κινδύνους σε βάρος του. Το κυριαρχικό δικαίωμα της κάθε χώρας να εκμεταλλεύεται το φυσικό της
πλούτο είναι δεδομένο και αδιαπραγμάτευτο. Οσο όμως
τα μονοπώλια κρατάνε τα κλειδιά της οικονομίας, οι μεταξύ
τους ανταγωνισμοί και η δίψα για κέρδος θα είναι αυτά που
καθορίζουν της εξελίξεις, οι οποίες επιφυλάσσουν στους
λαούς της περιοχής το ρόλο του θύτη και του θύματος.
Από τα ίδια τα γεγονότα προβάλλει η αναγκαιότητα
για αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών προς
όφελος των εργαζομένων, μέσα από την αμοιβαία συνεργασία των λαών. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να περάσει η
εξουσία στα χέρια του λαού, να κοινωνικοποιηθούν τα
βασικά και συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και ο φυσικός πλούτος, να αποκτήσει η οικονομία κεντρικό σχεδιασμό και έλεγχο, με κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο φυσικός πλούτος θα
συνεχίσει να αποτελεί το «μήλον της έριδος» ανάμεσα
στα μονοπώλια και στα καπιταλιστικά κράτη, χωρίς να διστάζουν για την εξασφάλιση των κερδών τους να αιματοκυλούν τους λαούς, να καταστρέφουν το περιβάλλον,
ενώ την ίδια ώρα ο λαός θα πληρώνει πανάκριβα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, την ενέργεια.
Σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης και μπροστά στις
εξελίξεις στην περιοχή, που μπορεί να πάρουν φωτιά το
αμέσως επόμενο διάστημα, είναι αναγκαίο οι εργαζόμενοι να δυναμώσουν την ταξική πάλη και αντιιμπεριαλιστική δράση. Ο λαός δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη στις αστικές δυνάμεις και στους εκπροσώπους τους,
στις κυβερνήσεις τους, δεν πρέπει να αποδεχθεί να θυσιαστεί για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας και να συντριβεί μέσα στους ανταγωνισμούς των μονοπωλιακών
ομίλων, των αστικών κυβερνήσεων και των ιμπεριαλιστικών αξόνων και αντιαξόνων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΗΛΑΚΟΣ
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επισημάνσεις

Ο νέος τσελεμεντές για τα μαγειρέματα και
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ

Η

έκθεση της Véronique De Keyser (A7-0231/2011)
που ψήφισε αρχές Ιούλη 2011 η πλειοψηφία του
Ευρωκοινοβουλίου, σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ, το
ΛΑΟΣ, η ΔΥΣΗ και οι Οικολόγοι Πράσινοι σχετικά με τις
«εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού» θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί εγχειρίδιο
δράσης κάθε ιμπεριαλιστικής μυστικής υπηρεσίας για τις
δολοφονικές επεμβάσεις σε κάθε χώρα του πλανήτη. Με
την διαφορά ότι το ευρωκοινοβούλιο διακηρύσσει κυνικά
και απροκάλυπτα με την έκθεση του αυτή το «δικαίωμα»
της ΕΕ να επεμβαίνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, χρησιμοποιώντας το χυδαίο πρόσχημα της «προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας».
Να είναι άραγε τυχαίο ότι και πάλι απουσιάζει κάθε
αναφορά στο δικαίωμα στη δουλεία, στη δωρεάν παιδία,
υγειά και στο πολιτισμό;
Το πολιτικό προσωπικό του ιμπεριαλισμού συστήνει
στα όργανα της ΕΕ να ασκούν πιέσεις και ανοιχτούς εκβιασμούς στην κυβέρνηση οποιασδήποτε χώρας, και πριν
απ’ όλα στην Κούβα, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής
αλλά και σε άλλες κυβερνήσεις και κινήματα, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που ανάδειξαν οι λαϊκές εξεγέρσεις στη Μ. Ανατολή, χρησιμοποιώντας ως μοχλό τις
οικονομικές σχέσεις με την ΕΕ. Να επιβάλλει ρήτρες συμμόρφωσης με τη δημοκρατία, τα πολιτικά κόμματα, την
«ελευθέρια των ΜΜΕ» και τα ανθρώπινα δικαιώματα –όπως φυσικά τα αντιλαμβάνεται η ιμπεριαλιστική ευρωένωση– σε κάθε εμπορική και οικονομική συναλλαγή
με τρίτες χώρες και στη συνέχεια να τους επιβάλλει οικονομικές (και κατά συνέπεια και πολιτικές) κυρώσεις μέσω
της μείωσης ή της διακοπής των όποιων χρηματοδοτήσεων τους παρέχει η ΕΕ, εάν δεν συμμορφώνεται με τις
αντιλήψεις της ιμπεριαλιστικής Ένωσης για τα θέματα
αυτά. Καλεί τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη «να
ασκούν οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο πίεση στις κυβερνήσεις κρατών με γνωστές αρνητικές επιδόσεις στον
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Να προβαίνουν σε ανοιχτή υπονομευτική δράση σε
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κάθε χώρα, ενισχύοντας και χρηματοδοτώντας με πακτωλό χρημάτων όλους τους πράκτορες του ιμπεριαλισμού σ' αυτές: «ομάδες παραγόντων» –όπως τους αποκαλεί– ΜΚΟ, «τα νόμιμα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα»
και «τα γνήσια μη εξτρεμιστικά κοινωνικά κινήματα».
Η πρόσφατη ιστορία δείχνει ποιος ήταν ο ρόλος της
ΕΕ στις διάφορες «έγχρωμες» – πορτοκαλί, κίτρινες κ.λπ.
«επαναστάσεις» και σε «εξεγέρσεις-οπερέτες» σε μια
σειρά χώρες. Φτάνουν στο σημείο να προτείνουν τη δημιουργία «Ευρωπαϊκού Κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία» (στα πρότυπα του περιβόητου αμερικανικού
ανάλογου Ιδρύματος με πλούσια αντεπαναστατική δράση στο πλευρό όλων των παραστρατιωτικών, αντικομμουνιστικών ταγμάτων θανάτου και φασιστικών δικτατοριών στη Λατινική Αμερική), για να εξασφαλίσουν
απρόσκοπτη χρηματοδότηση σε κάθε ιμπεριαλιστικό παράρτημα που «αναπτύσσει δράση υπέρ της δημοκρατικής αλλαγής στις χώρες τους».
Με λίγα λόγια οι πολιτικοί εκπρόσωποι των μονοπωλίων και το πολιτικό προσωπικό που δραστηριοποιείται
στο Ευρωκοινοβούλιο καλούν σε ακόμα πιο απροκάλυπτη και πιο ωμή εξαγωγή, απ’ ό,τι είναι σε θέση να κάνουν
μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις της ΕΕ, και μέσω των επίσημων καναλιών «ιμπεριαλιστικής δημοκρατίας» και «αντεπανάστασης», όπου και όποτε κρίνουν απαραίτητο τα
ιμπεριαλιστικά συμφέροντά τους.
Το αντιιμπεριαλιστικό και αντιπολεμικό κίνημα ξέρει
όμως πολύ καλά πώς εννοεί η ΕΕ τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τη δημοκρατία. Οι λαοί και οι μετανάστες πλήρωσαν
και πληρώνουν ακριβά με το αίμα τους στους βρώμικους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις ενάντια στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη
Σομαλία στη Παλαιστίνη (όπου στην ΕΕ δεν είχε αρέσει τι
είχε βγάλει η κάλπη) και στην Κούβα. Γι’ αυτό πρέπει να δυναμώσει η διεθνιστική αλληλεγγύη, η διαμαρτυρία και η
ανυπακοή του μαζικού λαϊκού κινήματος στις διεθνείς ιμπεριαλιστικές ενώσεις και στους υπηρέτες τους.
Β. ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Δημητρολουκάς
Παπαδημομάξιμος
Υπό την σκέπη της
«μουρμουριστής» φωνής του
αρχιεπισκόπου στα ίδια κτίρια, με
τα ίδια λόγια, στους ίδιους
δρόμους, ενώθηκε για άλλη μια
φορά η «εθνικόφρων» παράταξη,
τουτέστιν η πολιτική εκπροσώπηση
της αστικής τάξης.
Γεννηθείς το σωτήριον έτος 1947,
ο τωρινός πρωθυπουργός, και με
δεδομένο ότι την 25ην Ιανουαρίου
εκείνης της χρονιάς, και πάλι το
«έθνος» ένωσε τις δυνάμεις του για
να «σώσει» τον τόπο, οι συνειρμοί,
τηρουμένων όμως πολλών
αναλογιών, είναι αναπόφευκτοι.
Τότε, το «πόπολο» έπρεπε να
πειστεί ότι «μόνο» το Δόγμα
Τρούμαν –δηλαδή η αλλαγή
ιμπεριαλιστικής φρουράς στην
Ελλάδα– θα το «έσωζε».
Τώρα το «πόπολο» πρέπει να
πειστεί ότι θα το «σώσει» η «δόση».
Τότε, πρωθυπουργός ανέλαβε ένας
εκ του παλαιού προσωπικού
του γενικού επιτελείου της
άρχουσας τάξης, της Εθνικής
Τραπέζης, ο Δημήτριος Μάξιμος,
ενώ στην κυβέρνησή συμμετείχαν
εκπρόσωποι επτά αστικών
κομμάτων, τόσο από την
«δημοκρατική» παράταξη όσο και
από την –εξ αντιδιαστολής και
σύμφωνα με την τυπική λογική–
«αντιδημοκρατική» παράταξη:
Σοφοκλής Βενιζέλος Κωνσταντίνος
Τσαλδάρης, Γεώργιος Παπανδρέου,

Γεώργιος Στράτος, Παναγιώτης
Κανελλόπουλος, Ναπολέων Ζέρβας,
Στυλιανός Γονατάς (Τάγματα
Ασφαλείας), Στέφανος
Στεφανόπουλος, Αλέξανδρος
Αλεξανδρής, Ιωάννης Κοτσάνος,
Αντώνιος Παπαδήμος, Αθανάσιος
Παπαθανάσης, Π. Χατζηπάνος,
Δημ. Χέλμης και Κ. Ροδόπουλος.
Η κυβέρνηση εκείνη είχε να
αντιμετωπίσει τον ΔΣΕ και να
«διευκολύνει» την αλλαγή ιμπεριαλιστικής φρουράς στην Ελλάδα.
Ως προς το πρώτο, την αντιμετώπιση του εργατικού και λαϊκού
κινήματος καμία κυβέρνηση της
άρχουσας τάξης δεν είναι «μεταβατική», το αντίθετο είναι σταθερά
προσηλωμένη στον στόχο της.
Ως προς το δεύτερο την «αλλαγή
φρουράς» στην Ελλάδα, η κυβέρνηση εκείνη, ήταν το «εργαστήριο»
στο οποίο προετοιμαζόταν η κάθε
αστική πολιτική δύναμη «να
αναλάβει τις ευθύνες της» τις οποίες
και ανέλαβε: Εφαρμογή του Γ’
Ψηφίσματος γιατί το κράτος έχει
«συνέχεια», έναρξη λειτουργίας της
Μακρονήσου, πογκρόμ συλλήψεων
το καλοκαίρι του ΄47, έναρξη των
στρατιωτικών επιχειρήσεων με το
σχέδιο «Τέρμινους» το οποίο
τσακίστηκε από τον ΔΣΕ.
Οι «έγκυρες» δημοσιογραφικές
γραφίδες των αστών είχαν πιάσει
βέβαια «δουλειά» παρέα με τις
φυλλάδες του «κονσερβοκουτιού»:

«Τώρα ζήτημα ανεξαρτησίας
δεν υπάρχει» υπογράμμιζε ο
Γεώργιος Α. Βλάχος.
«Τώρα θυμηθήκατε την εθνική
κυριαρχία;» αναγράφουν, 64 χρόνια
μετά, οι επίγονοί του, μέσα από τις
στήλες της ίδιας εφημερίδας και όχι
μόνο, βγάζοντας ταυτόχρονα την
γλώσσα περιπαικτικά σε όσους
παγωμένοι ψελλίζουν λογάκια για
«παρανομίες» και
«αντισυνταγματικότητες»
αποκρύπτοντας ότι η αστική τάξη
προκειμένου να βγει από την κρίση,
δηλαδή να εξασφαλίσει την
απρόσκοπτη κερδοφορία του
λιμνάζοντος υπερσυσσωρευμένου
κεφαλαίου, δεν θα διστάσει να
κουρελιάσει και τα συντάγματά της
και τους νόμους της. Το έχει κάνει
πολλές φορές στο παρελθόν και
δεν διστάζει και τώρα.
Η «μουρμουριστή» φωνή του
αρχιεπισκόπου ευλόγησε για άλλη
μια φορά τους πολιτικούς
εκπροσώπους του φόβου, της
λεηλασίας των λαϊκών
εισοδημάτων, των δακρυγόνων,
των συλλήψεων, «στην εν Χριστώ
ειρήνη» ορκίστηκαν οι εκπρόσωποι
του πιο άγριου πολέμου.
Κι εμείς; Πάντα με άγρυπνα κι
ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας,
οργανώνουμε τον αγώνα μας για να
ξελασπώσουμε το μέλλον.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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διεθνή

Λευτεριά για τους 5 Κουβανούς πατριώτες

Γ

ια δεκατρία χρόνια, από τις 12 Σεπτέμβρη 1998, οι πέντε κουβανοί
πατριώτες Χεράρδο Ερνάντες, Ρενέ Γκονσάλες, Ραμόν Λαμπανίνο,
Φερνάντο Γκονσάλες και Αντόνιο Γκερέρο παραμένουν δεσμώτες
της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Το έγκλημά τους είναι ότι βρήκαν στοιχεία που
έφεραν στο φως τις τρομοκρατικές ενέργειες ενάντια στην Κούβα που
σχεδιάζονται και οργανώνονται σε αμερικανικό έδαφος με την ανοχή και
την υποστήριξη του επίσημου κράτους. Τέτοιες επιθέσεις, δολιοφθορές και
άλλες εγκληματικές πράξεις, εκτελεσμένες από αντεπαναστατικές,
αντικουβανικές οργανώσεις που δρουν στο Μαϊάμι, με τη συνεργασία
της CIA και του FBI, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 3.500 περίπου ανθρώπους,
έχουν αφήσει χιλιάδες άλλους ανάπηρους και έχουν προκαλέσει σημαντικές
ζημιές στην οικονομία του νησιού.
Οι 5 κουβανοί πατριώτες καταδικάστηκαν με μία δικαστική διαδικασία
παρωδία στο Μαϊάμι, μέσα σε κλίμα αντικουβανικής υστερίας που
υποστηρίχθηκε μάλιστα με κρατικά κονδύλια (250.000$) που διοχετεύτηκαν
σε δημοσιογράφους του τύπου και της τηλεόρασης του Μαϊάμι.
Οι κατηγορίες που επιστρατεύτηκαν, κύρια η συνωμοσία για διάπραξη
κατασκοπείας και η συνωμοσία για διάπραξη δολοφονιών κατέρρευσαν
τόσο από την ανυπαρξία στοιχείων, όσο και από τις καταθέσεις ακόμα και
των μαρτύρων κατηγορίας, όπως π.χ. του στρατηγού Κλάπερ, πρώην
διευθυντή της DIA (Υπηρεσία Πληροφοριών του Πενταγώνου) που δήλωσε
ότι οι 5 δεν είχαν διαπράξει κατασκοπεία ενάντια στις ΗΠΑ. Οι ποινές που
επιβλήθηκαν ήταν παρ’ όλα αυτά εξοντωτικές. Ο Χεράρδο Ερνάντες
καταδικάστηκε με βάση την ανυπόστατη κατηγορία της συμμετοχής
στην κατάριψη το 1996 ενός αεροπλάνου των αντεπαναστατών που είχε
παραβιάσει επανειλημμένα τον κουβανικό εναέριο χώρο, σε δύο φορές
ισόβια συν 15 χρόνια, ο Ραμόν Λαμπανίνο σε ισόβια και 18 χρόνια, ο Αντόνιο
Γκερέρο σε ισόβια και 10 χρόνια, ο Φερνάντο Γκονσάλες σε 19 χρόνια και
ο Ρενέ Γκονσάλες σε 15.
Στις 7 του περασμένου Οκτώβρη ο Ρενέ Γκονσάλες αποφυλακίστηκε
ύστερα από 13 χρόνια άδικης φυλάκισης. Ωστόσο θα πρέπει να παραμείνει
εντός των ΗΠΑ για τρία ακόμα χρόνια, υπό το καθεστώς της «εποπτευόμενης
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απελευθέρωσης». Η σύζυγός του, Όλγα Σαλανουέβα, που για μια ακόμα
φορά της απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ, καθώς –όπως υποστηρίζουν οι
αμερικανικές αρχές αποτελεί «κίνδυνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ»–,
μιλώντας στο κουβανικό κρατικό κανάλι ανάμεσα στα άλλα σημείωσε πως
η άρνηση των αμερικανικών αρχών να του επιτρέψουν να επιστρέψει
στην Κούβα αποτελεί μια ακόμη τιμωρία «που πρέπει να σταματήσει»,
τονίζοντας παράλληλα πως η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, αν παραμείνει
σε μια πόλη που χαρακτηρίζεται από έντονα αντικουβανικά αισθήματα.
Η όλη διαδικασία και οι συνθήκες μέσα στις οποίες έγινε η δίκη ήταν
τόσο φανερά μεροληπτικές και παράτυπες που το 2005 το Εφετείο
της Ατλάντα, με ομόφωνη απόφαση, ανακάλεσε τις ποινές και διέταξε
επανάληψη της δίκης. Η απόφαση αυτή όμως ανατράπηκε αργότερα με
την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ (τίτλος του υπουργού
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ). Οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης των 5 έχουν
καταγγελθεί από μεγάλο αριθμό προσωπικοτήτων και οργανώσεων σε όλο
τον κόσμο, αλλά και από την Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.
Οι ποινές αυτές, αλλά και οι συνθήκες κράτησης του καθενός χωριστά
σε φυλακές ύψιστης ασφάλειας, σε απομόνωση, με απαγόρευση ή
παρεμπόδιση επικοινωνίας με τους δικούς τους, τους δικηγόρους τους και
τη χώρα τους, είχαν και έχουν στόχο να κάμψουν το ηθικό τους, ώστε να
δεχτούν να «συνεργαστούν» με τις αρχές των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα προσπαθούν
να θωρακίσουν τις αντικουβανικές οργανώσεις και να αποτρέψουν κάθε
νόμιμη προσπάθεια της Κούβας να συλλέγει πληροφορίες για τα σχέδιά
τους. Είναι φανερό, πως οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιβάλουν έναν μονόπλευρο
«αφοπλισμό» της Κούβας, διακηρύσσοντας ταυτόχρονα με αλαζονεία
το δικαίωμα να διατηρούν οι ίδιες ένα εκτεταμένο κατασκοπευτικό δίκτυο
στην Κούβα, κατασκοπευτικούς δορυφόρους και άλλα σύγχρονα
ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης και υποκλοπής και να τα χρησιμοποιούν
για να επιτύχουν τον τελικό τους στόχο, την ανατροπή της επανάστασης.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ γνωρίζει πως όλα αυτά, η περίθαλψη και
υποστήριξη τρομοκρατών, όπως ο Ποσάδα Καρίλες, ο Ορλάντο Μπος κ.ά.,
η κατ’ εξακολούθηση παραβίαση των δικονομικών κανόνων και οι άμεσες

κρατικές παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης, οι εξοντωτικές ποινές και
συνθήκες κράτησης, βρίσκονται στον αντίποδα των υποκριτικών
διακηρύξεών της ενάντια στην τρομοκρατία και υπέρ της υπεράσπισης της
δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό έχει προσπαθήσει
να καλύψει με ένα πέπλο σιγής την υπόθεση των 5 Κουβανών, τόσο στις ίδιες
τις ΗΠΑ όσο και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Το ίδιο συμβαίνει και
στη χώρα μας όπου το θέμα των 5 κουβανών πατριωτών δεν έχει τόσα
χρόνια καταφέρει να βρει θέση στις σελίδες του «ανεξάρτητου» τύπου και
στις οθόνες της τηλεόρασης.
Μετά από 13 χρόνια και μετά την εξάντληση ουσιαστικά των ένδικων
μέσων, η απελευθέρωση των 5 είναι αποκλειστικά πια υπόθεση όλων των
προοδευτικών ανθρώπων, του διεθνούς κινήματος αλληλεγγύης.
Στη χώρα μας έχουν επανειλημμένα συγκεντρωθεί υπογραφές από
προσωπικότητες του πολιτικού, νομικού, καλλιτεχνικού και κοινωνικού
κόσμου, από συνδικάτα και συνδικαλιστές, από γυναίκες και νεολαίους,
έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και παραστάσεις
διαμαρτυρίας, έχουν γραφτεί άρθρα στον Τύπο.
Για το κίνημα αλληλεγγύης με την Κούβα σ' όλον τον κόσμο η απελευθέρωση
των κουβανών πατριωτών, που υπερασπίστηκαν το δικαίωμα του λαού τους
να ζει ειρηνικά, σύμφωνα με τις επιλογές του, μοχθώντας για το χτίσιμο
μιας κοινωνίας δικαιότερης, χωρίς ανισότητες και εκμετάλλευση, αποτελεί
πάγιο αίτημα και δεν πρόκειται να σταματήσει τον αγώνα του μέχρι
την επιστροφή των 5 στη χώρα τους.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ
Πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου
Φιλίας και Αλληλεγγύης

Οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης των 5 έχουν καταγγελθεί
από μεγάλο αριθμό προσωπικοτήτων και οργανώσεων
σε όλο τον κόσμο, αλλά και από την Επιτροπή Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

ό
αντιιμπεριαλιστικ
χρονολόγιο
28/10/1960: Εκδήλωση των νέων της ΠΕΔΥΕ για την 28η Οκτωβρίου με ομιλητές τον πεζογράφο Δημήτρη Φωτιάδη
και τον ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο.
1/11/1962: Η 1η Διαμαρτυρία της ΕΕΔΥΕ για την έναρξη του εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα με μάζεμα υπογραφών
από πλήθος προσωπικοτήτων.
28/11/1963: Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη στη Βαρσοβία
με επίσημη προσκεκλημένη τη χήρα του αγωνιστή
Γρ.Λαμπράκη.
1/11/1964: Το τεύχος των «ΔΡΟΜΩΝ της ΕΙΡΗΝΗΣ» αφιερώνεται
στα 20 χρόνια της νίκης της Εθνικής Αντίστασης ενάντια στο Ναζισμό.
25/11/1964: Παγκόσμιο συνέδριο Ειρήνης στην Αυστραλία. Αντιπρόσωπος της ΕΕΔΥΕ ο Μέντης Μποσταντζόγλου
(Μποστ).
6/10/1978: Διεθνής Συνδιάσκεψη Διανοουμένων για την Ειρήνη
στη Βαρσοβία. Από την Ελλάδα συμμετέχει η παιδαγωγός, Ελλη Αλεξίου.
9/11/1978: Δημιουργία Επιτροπής Ειρήνης Ελλήνων Διανοουμένων.
25/11/1979: Μεγάλη Παμμακεδονική Συγκέντρωση των Επιτροπών Ειρήνης στη Θες/νικη ενάντια στην εγκατάσταση
των πυρηνικών πυραύλων των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
3/11/1985: Σύγκλιση Πανελλαδικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ειρήνης νεολαίας.
24/10/1986: Εκκίνηση του «καραβανιού της Ειρήνης» από τους
Στύλους του ολυμπίου Διός προς: Θες/νικη, Γιάννενα,
Κόρινθο, Τρίπολη, Πάτρα, Καλαμάτα.
9/10/1988: Συνδιάσκεψη ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων
για την ειρήνη.
8/11/1999: Λαϊκό Δικαστήριο των Λαών ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στα Βαλκάνια.
13/11/1999: Μεγαλειώδης πορεία της ΕΕΔΥΕ στην Αμερικάνικη
πρεσβεία ενάντια στην επίσκεψη Κλίντον στη χώρα μας
18/12/2003: Ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΕΕΔΥΕ για Διοργάνωση της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2004
3/12/2010: Kατάπλευση του δολοφονικού αεροπλανοφόρου των
ΗΠΑ “HURRY TRUMAN” με 6.000 φαντάρους στον
κόλπο της Σούδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ
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κοινωνία

Να ρίξουμε τις μάσκες
για το θέμα των «παιδιών-στρατιωτών»
Με ενισχυμένες δόσεις «υπερευαισθησίας» μια φορά κάθε χρόνο –στις 12 Φεβρουαρίου–
με αφορμή την «Ημέρα της Κόκκινης Χειρός», διεθνείς οργανισμοί, επίσημα ιδρύματα και
οι περιβόητες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις επανέρχονται στο θέμα των «παιδιών-στρατιωτών»

H

ενιαύσια ανάδειξη του θέματος από
όλους αυτούς τους «διαρκώς
ανησυχούντες για την ανθρωπότητα»,
αγγίζει με συναισθηματικές υπερβολές, αυτό το
πράγματι πολύ σοβαρό ζήτημα, με μόνο στόχο
την απόκρυψη των πραγματικών αιτίων του

μεγάλου αυτού θέματος, το οποίο, ειρήσθω
εν παρόδω, δεν είναι φαινόμενο μόνο της
σύγχρονης εποχής. Τα στοιχεία «μιλούν» για
έναν «αόρατο» στρατό –καθώς δεν
καταγράφεται πουθενά– περίπου 300.000
παιδιών κάτω των 15 ετών, τα οποία
συμμετέχουν με διάφορες μορφές σε ένοπλες
συγκρούσεις σε πάνω από 30 χώρες οι οποίες
αποτελούν «πεδίο βολής» του ιμπεριαλισμού.
Ταυτόχρονα αποσιωπάται ή τουλάχιστον
δεν προβάλλεται εξίσου δραματικά το γεγονός
ότι μια σειρά «πολιτισμένων» ιμπεριαλιστικών

Παιδί-στρατιώτης από
τη Σιέρα Λεόνε. Σήμερα,
περίπου 300.000 παιδιά κάτω
των 15 ετών, συμμετέχουν
με διάφορες μορφές
σε ένοπλες συγκρούσεις
σε πάνω από 30 χώρες...

10

κρατών, επιτρέπει την στρατολογία νεαρών
παιδιών με ηλικίες που αρχίζουν από τα 16-17,
την κατάταξή τους και την αποστολή τους σε
πεδία μαχών. Αυτό το στοιχείο καθιστά
ολοφάνερο –κατά την γνώμη μας– το γεγονός
ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι αντίθετος στην
χρησιμοποίηση παιδιών ως
στρατιώτες, ή σε υπηρεσίες
στρατιωτικών αποστολών, υπό την
προϋπόθεση ότι ο ίδιος ελέγχει,
καταγράφει, στρατολογεί και
εκπαιδεύει το «υλικό» αυτό.
Συνεπώς, ένα πρώτο στοιχείο
που πάντα κατά την γνώμη μας πρέπει
να προβληματίσει τον συνειδητοποιημένο
αναγνώστη αφορά τους λόγους των κατά
καιρούς «καταγγελιών» της χρησιμοποίησης
των παιδιών από διάφορα ένοπλα σώματα,
ομάδες, κυβερνήσεις κλπ.
Επιπλέον πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
ότι ο ιμπεριαλισμός και η οικονομική του βάση,
ο καπιταλισμός, καθόλου δεν αντιτάχθηκε, ίσαίσα το αντίθετο, στην χρησιμοποίηση των
παιδιών ως τεράστιας δεξαμενής
εκμετάλλευσης της ανθρώπινης εργασίας.
Από τον «Όλιβερ Τουίστ», ως εικόνες,
έως τις σελίδες του «Κεφαλαίου» του Μαρξ,
ως βαθιά ανατομία της καπιταλιστικής κοινωνίας
και των θεσμών της, ο αναγνώστης μπορεί να
διαβάσει, να συγκινηθεί και να στοχασθεί, πάνω
σε πόσες οιμωγές, θρήνους και δυστυχία παιδιών
πραγματοποιήθηκε συσσώρευση του κεφαλαίου,
πόσοι αγώνες δόθηκαν από την εργατική τάξη
για να εξασφαλίσει ένα κομμάτι της απλήρωτης
εργασίας της με την μορφή ψωμιού, λιγότερων
ωρών δουλειάς και λίγου καθαρού αέρα για
τα πνευμόνια των παιδιών της.

Ο καπιταλισμός καθόλου δεν περιφρονεί
τις ατέλειωτες στρατιές αιχμαλώτων του
ταξικού πολέμου που διεξάγει καθημερινά,
ακατάπαυστα και με όλες τις μορφές πρώταπρώτα στο εσωτερικό της χώρας από την οποία
στη συνέχεια εξορμά ή συμμετέχει –ανάλογα
με την θέση του στην ιμπεριαλιστική
πυραμίδα-για την κατάκτηση νέων «αγορών»,
χαράζοντας τα σύνορα με το αίμα των λαών.
Ασχέτως του πως βαφτίζεται κάθε φορά
αυτή η εξόρμηση απαιτεί την μέγιστη δυνατή
χειραγώγηση με στόχο την συστράτευση,
ει δυνατόν του συνόλου του λαού και βέβαια
της νέας γενιάς, με τους σκοπούς του «έθνους».
Τα πολεμικά παιχνίδια ως «διασκέδαση, τα
κύματα βίας που εκπέμπονται από εκατοντάδες
«ταινίες», η υπερβολική προβολή σε αισχρό
βαθμό σφαγών με την δικαιολογία του
«ντοκουμέντου», ο ρατσισμός –υφέρπων ή
ανοιχτός– το μίσος κατά του «αλλοεθνούς»,
η διαστρέβλωση της ιστορίας, όλα αυτά
αποτελούν την γενική προετοιμασία του
«παιδιού-στρατιώτη», της «μάνας-στρατιώτη»,
του «προλετάριου-στρατιώτη», του έτοιμου
για αλληλοσφαγή με τα ταξικά του αδέλφια
για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας.
Όλη δε, η υποκρισία της αστικής τάξης
αποκαλύπτεται όταν κινδυνεύει πραγματικά
ο «ζωτικός της χώρος»: Τότε προστρέχει
στον λαό και καλεί στα όπλα «πανστρατιές»
των ικανών ανεξαρτήτως ηλικίας, προκειμένου
να συνδράμουν στην «άμυνα» της «πατρίδας»,
εννοούμενης ως τέτοιας τον κοινωνικοοικονομικό σχηματισμό και τους θεσμούς του
που λειτουργούντες επί οριοθετημένου
με σύνορα εδάφους, εξασφαλίζουν
την απρόσκοπτη κερδοφορία της.
Μπροστά σε αυτό το καθήκον, η αστική
τάξη δεν κοιτάζει ηλικίες, αλλά ούτε και
«εχθρούς» αν η αλληλοσφαγή των προλετάριων
των εμπολέμων, αρχίζει και τους οδηγεί
σε άλλους δρόμους… Ακριβώς, όμως, επειδή
η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης της δίνει
το απόλυτο δικαίωμα να παλέψει για την
κατάργησή της, κατ’ αρχήν στο ίδιο οριοθετημένο έδαφος που πουλά την εργατική της
δύναμη, η «πατρίδα» δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο
για αστούς και προλετάριους. Μπροστά σε
αυτό το καθήκον, η εργατική τάξη δεν κοιτάζει
ηλικίες, πολεμά με όλες τις δυνάμεις της, παλιά
και νέα βάρδια, για την κατάργηση της

H Βρετανία στρατολογεί τους νεαρότερους στρατιώτες στην Ευρώπη (16 ετών)
αλλά και άλλα «πολιτισμένα» ιμπεριαλιστικά κράτη επιτρέπουν την στρατολογία
νεαρών παιδιών, την κατάταξή τους και την αποστολή τους σε πεδία μαχών.
Αυτό το στοιχείο καθιστά ολοφάνερο το γεγονός ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι
αντίθετος στην χρησιμοποίηση παιδιών ως στρατιώτες, υπό την προϋπόθεση ότι
ο ίδιος ελέγχει, καταγράφει, στρατολογεί και εκπαιδεύει το «υλικό» αυτό.

εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Η πρώτη απόκρυψη των αιτιών του
προβλήματος –γιατί τα παιδιά θα έπρεπε
να έχουν εξασφαλισμένα, την ζωή, την ειρήνη,
το γάλα, το βιβλίο και το παιχνίδι– εδράζεται
στην γενίκευση. Πράγματι οι λέξεις «πόλεμος»
και «ένοπλες συγκρούσεις» χρησιμοποιούνται
«ουδέτερα» σε μια τεράστια επιχείρηση
συγκάλυψης των αιτιών του πολέμου και
των συγκρούσεων.
Ποιοι βρίσκονται πίσω από τις εμφύλιες
συρράξεις και τους πολέμους; Ποια είναι
τα πραγματικά αίτια; Ποια είναι τα ταξικά
συμφέροντα; Πώς λειτουργεί το όλο
κεφαλαιοκρατικό σύστημα; Πώς είναι δυνατόν
να γλιτώσουν τα παιδιά από αυτήν την απόλυτη
λαίλαπα, αν δεν κατονομαστεί και δεν ηττηθεί
η γενεσιουργός αιτία; Αυτά είναι τα ερωτήματα
στα οποία ο κάθε τίμιος άνθρωπος πρέπει
να ψάξει τις απαντήσεις.
Κάθε γενίκευση, οδηγεί στην εξίσωση θύτη
και θύματος, οδηγεί στην ύβρη, ισοπεδώνει τα
αντάρτικα απελευθερωτικά κινήματα με τις
παραστρατιωτικές δολοφονικές ομάδες που
χρηματοδοτούνται από τον ιμπεριαλισμό και
λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος και τα
ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Κάθε γενίκευση

εξισώνει τον πάνοπλο ιμπεριαλιστή εισβολέα ή
κατακτητή, με αυτόν που παλεύει για ένα κομμάτι
γης να πατήσει, κάθε γενίκευση εξισώνει
την βροχή θανάτου με τον αγώνα για ζωή.
Τα «Ινστιτούτα» των «ευαίσθητων», όπως
το περιβόητο Brookings Institution, είναι αυτά
που σχεδιάζουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και
όταν η σιωπή θανάτου επικρατήσει στην καμένη
από τους βομβαρδισμούς γη, έρχονται με
«προγράμματα» «εκπαίδευσης και ένταξης»
παιδιών στις «αξίες» του «πολιτισμένου κόσμου».
Αυτοί που άφησαν παιδιά ορφανά από
τις βόμβες των αεροπλάνων τους, αυτοί που
βύθισαν παιδιά στην απελπισία και την μιζέρια,
αυτοί που ξερίζωσαν παιδιά από την γη που
τα γέννησε, αυτοί που στέρησαν από την ίδια γη
ότι είχε να δώσει για να θρέψει τα παιδιά της,
οι ίδιοι που στις καπιταλιστικές «μητροπόλεις»
πίνουν το αίμα των λαών με «αδιάψευστα
στοιχεία» και «προτεσταντική» ακρίβεια ενώ στις
«διακοπές» τους, μεταβαίνουν στα απέραντα
πορνεία παιδιών στα οποία έχουν μετατρέψει
ολόκληρες περιοχές του πλανήτη, οι ίδιοι
ακριβώς απαγορεύουν το δικαίωμα του κάθε
λαού και των παιδιών του στη δίκαιη αντίσταση.
Μόνο που το δικαίωμα αυτό οι λαοί, ανά
τους αιώνες, δεν το ζήτησαν από τους κατα-
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πιεστές τους, το κέρδισαν, και η λαϊκή αντίσταση
περιλαμβανομένων όλων των ηλικιών, υπήρξε
πάντα ένα μεγάλο σχολείο αγώνα, μόρφωσης,
τραγουδιού, και πεδίο τιμής για εκείνους που
έζησαν και για εκείνους που έπεσαν, στον αγώνα
για ζωή. Γιατί η διαφορά ανάμεσα στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τον δίκαιο πόλεμο
εκ μέρους των εκμεταλλευομένων, είναι ότι ο
πρώτος είναι η σκιά του θανάτου, ο δεύτερος
δίνεται για να ζήσουν οι άνθρωποι.
Κάθε γενίκευση ποδοπατά το δικαίωμα
των εκμεταλλευομένων στην δίκαιη αντίσταση,
ποδοπατά την μνήμη παιδιών και εφήβων που
έδωσαν την ζωή τους στον αντιφασιστικό και
αντιιμπεριαλιστικό αγώνα, ρίχνει λάσπη σε
παιδιά-ήρωες του λαού, θεωρεί το Θυσιαστήριο
της Καισαριανής, τα Καλάβρυτα, το Δίστομο,
το Στάλινγκραντ, το Βιετνάμ, την Παλαιστίνη,
ως «δρυμούς οικολογικής ευαισθησίας»
του καπιταλιστικού «παγκόσμιου χωριού».
Μια από τις χειρότερες μορφές εκβιασμού
που μπορεί να ασκηθεί στη συνείδηση ενός
ανθρώπου είναι εκείνη του φόβου για το
μέλλον των παιδιών του, γιατί εδράζεται στην
βίαιη ανατροπή της φυσικής τάξης της ζωής
που προβλέπει ότι «κανονικά» οι ηλικιωμένοι
«φεύγουν» πριν από τους νεώτερους. Εξάλλου
αυτήν την φυσική τάξη της ζωής πρόβαλλε
ο μέγας Θουκυδίδης για να υπογραμμίσει
την διαφορά μεταξύ ειρήνης και πολέμου.
Με βάση ακριβώς αυτόν τον φόβο,
ο ιμπεριαλισμός «ευαισθητοποιείται» μια φορά
τον χρόνο για τα «παιδιά-στρατιώτες».
Τις υπόλοιπες 364 ημέρες τα χρησιμοποιεί.
Η εργατική τάξη, οι καταπιεσμένοι λαοί,
οι εκμεταλλευόμενοι, οι τίμιοι άνθρωποι που
πράγματι συγκλονίζονται μπροστά στην εικόνα
«παιδιών-στρατιωτών», πρέπει, σφίγγοντας,
αλήθεια, τα χείλη, να μπορούν ψύχραιμα να
ξεχωρίσουν τους δίκαιους από τους άδικους
πολέμους, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
από τα απελευθερωτικά κινήματα, και να
αντιληφθούν ότι ο συνειδητός αγώνας των
«μεγάλων» για την ανατροπή του ιμπεριαλισμού,
είναι ο μόνος δρόμος για να εξαλειφθεί η
διαρκής αιτία των πολέμων, και μαζί της η
εικόνα των «παιδιών-στρατιωτών» που
δικαιούνται να είναι οι σκαπανείς ενός
καινούργιου κόσμου χωρίς εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο.
ΓΜ
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Πατριωτισμός είναι
το δίκιο του λαού!
Και μόνο αυτό…

Η ένταση της επίθεσης της πλουτοκρατίας προς
τον ελληνικό λαό συνοδεύεται και από το εξής
στοιχείο: την επίκληση του πατριωτισμού του λαού
για να πέσει αμαχητί στις ορέξεις του μεγάλου
κεφαλαίου. Οι πλουτοκράτες και οι εκπρόσωποί τους
αναμασούν συνεχώς: «Σώστε την πατρίδα, συμβάλλετε
στην εθνική προσπάθεια. Σφίξτε τώρα το ζωνάρι
και όταν επέλθει και πάλι ανάπτυξη θα τρώμε
(όλοι μαζί) με χρυσά κουτάλια».

A

υτή η ρητορική από πλευράς της τάξης των εκμεταλλευτών δεν είναι κάτι το
πρωτοφανές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνηθισμένη, στην προσπάθεια που κάνουν οι καπιταλιστές σε κάθε κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου
να φορτώσουν “τα σπασμένα” της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών
στρωμάτων. Αυτός ήταν και είναι “ο πατριωτισμός” των καπιταλιστών. Ο δικός μας πατριωτισμός όμως είναι πολύ διαφορετικός…
Πατριωτισμός είναι να αγωνίζεσαι για τα λαϊκά δικαιώματα. Να μπορεί το παιδί
να πάει στο σχολείο, ο εργαζόμενος να έχει δουλειά, η οικογένεια να έχει σπίτι
να μείνει.
Πατριωτισμός είναι να παλεύεις την αδικία και την εκμετάλλευση. Να απεργούν
οι εργάτες στη Χαλυβουργία και να στέκεσαι πλάι τους. Να γίνεται πράξη το σύνθημα
«ένας για όλους και όλοι για έναν».
Πατριωτισμός είναι να αγωνίζεσαι για την ταξική ενότητα των εργατών, λευκών,
μαύρων και κίτρινων και να πολεμάς όποιον προσπαθεί να διασπάσει την εργατική
τάξη ανάλογα με την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία κλπ του κάθε εργαζόμενου.
Πατριωτισμός είναι να παλεύεις ενάντια στους ντόπιους δυνάστες σου και στους
πολιτικούς τους εκπροσώπους. Δεν είναι πατριώτες και ούτε μπορείς να έχεις τα ίδια
συμφέροντα με την Alpha Bank και με τους εφοπλιστές που ναυπηγούν τα πλοία
τους στη Ν. Κορέα. Τα «ντόπια τα θεριά» κερδίζουν αμύθητα ποσά υπογράφοντας
μνημόνια, μεσοπρόθεσμα, εφαρμόζοντας τη βάρβαρη πολιτική τους.
Προσπέρασε τις πολιτικές δυνάμεις που μιλούν για υποτέλεια ή κατοχή της χώρας.
Σου κρύβουν ότι ο υπεύθυνος για την κατάσταση που βιώνει ο ελληνικός λαός και οι
λαοί του κόσμου σήμερα είναι ο καπιταλισμός και οι εκπρόσωποί του στην Ελλάδα
και διεθνώς.
Πατριωτισμός είναι να παλεύεις για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τη σύγχρονη Βαστίλη των λαών. Αν αισθάνεσαι θιγμένος από αυτά που λένε και
πράττουν η Μέρκελ, ο Σαρκοζί και η παρέα τους μην τους δίνεις άλλο αυτή τη δυνατότητα. Κάνε στην μπάντα όσους σε παραμύθιαζαν τόσα χρόνια με τα περί «ΕΕ
της αλληλεγγύης».
Πατριωτισμός είναι να αγωνίζεσαι ενάντια στη συμμετοχή της χώρας σου στο
ΝΑΤΟ και στις πολεμικές αποστολές του. Παλεύοντας στη χώρα σου ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις της ΕΕ στο Κόσοβο, τη Σομαλία και την Κεντρική Αφρική
να βάζεις θεμέλια για την αποδέσμευση της χώρας σου από κάθε ιμπεριαλιστικό οργανισμό. Όταν η κυβέρνηση της χώρας σου αποτολμήσει της συμμετοχή της χώρας
σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο (δηλαδή τη σφαγή ενός άλλου λαού για τα συμφέροντα
των μονοπωλίων και το ξαναμοίρασμα των αγορών) οργάνωσε ακόμα πιο αποφασιστικά την πάλη σου για την ανατροπή της.
Πάλεψε ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις ή τμήματα τους να αρνηθούν να γίνουν δυνάμεις κατοχής σε άλλη χώρα ή δύναμη καταστολής του λαϊκού κινήματος αλλά να
χρησιμοποιήσουν τη δύναμη πυρός μόνο για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας.
Πατριωτισμός είναι να αγωνίζεσαι με συνέπεια ενάντια στον ιμπεριαλισμό και
τον πόλεμο, για την ειρήνη και την ευημερία των λαών. Η αντιιμπεριαλιστική πάλη
σήμερα συνδέεται περισσότερο από ποτέ με την πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού. Με την ανατροπή του καπιταλισμού … ο Πέτρος, ο Γιόχαν και ο Φρανζ
που σήμερα μαθαίνουν να φτιάχνουν τανκς και συνεχίζουν να πέφτουν κάτω από
αυτά, τελικά θα νικήσουν για να θριαμβεύσει η ζωή…
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

…ποιος είναι λοιπόν πατριώτης;
«Ποιος είναι λοιπόν πατριώτης; Αυτοί ή εμείς; Το κεφάλαιο δεν έχει
πατρίδα και τρέχει να βρει κέρδη σ’ όποια χώρα υπάρχουνε τέτοια...
Ενώ εμείς, το μόνο που διαθέτουμε, είναι οι καλύβες μας και τα
πεζούλια μας...
Ποιος, λοιπόν, μπορεί να ενδιαφερθεί καλύτερα για την πατρίδα
του; Αυτοί που ξεπορτίζουν τα κεφάλαια τους από τη χώρα μας ή εμείς
που παραμένουμε με τα πεζούλια μας εδώ;»
Άρης Βελουχιώτης

…ποιος είναι λοιπόν πατριώτης;
«Όταν η Διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή τα δίκαια του λαού και
δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάμει τότε ο λαός ή κάθε μέρος
του λαού επανάστασιν, να αρπάζη τα άρματα και να τιμωρήση τους
τυράννους του, είναι (το) πλέον ιερό από όλα τα δίκαιά του και το
πλέον απαραίτητο από όλα τα χρέη του».
Ρήγας Φεραίος

…ποιος είναι λοιπόν πατριώτης;
«Την περίοδο της Κομμούνας συγκρούστηκαν δύο κόσμοι.
Από τη μία, ο “παλιός κόσμος” του Παρισιού των Βερσαλιών,
η σύναξη τούτη των βρικολάκων όλων των πεθαμένων
καθεστώτων (…) που με απληστία περίμεναν να καταβροχθίσουν
το πτώμα του έθνους (…) δεν ήταν το πραγματικό Παρίσι, μα το
Παρίσι-φάντασμα, το Παρίσι των λιποταχτών, το Παρίσι των
αρσενικών και θηλυκών θαμώνων των βουλεβάρτων – το πλούσιο,
το κεφαλαιοκρατικό, το χρυσωμένο, το ακαμάτικο Παρίσι που
κατάκλυζε τώρα με τους λακέδες του, με τους τυχοδιώκτες του,
με τη φιλολογική του γυφτοσυμμορία και με τις κοκότες του
στις Βερσαλίες (…) για το οποίο ο εμφύλιος πόλεμος ήταν απλά
ένα ευχάριστο διάλειμμα. Από την άλλη, ήταν, αλήθεια, θαυμάσια
η αλλαγή που είχε φέρει στο Παρίσι η Κομμούνα! Ούτε ίχνος πια
δεν υπήρχε από το ακόλαστο Παρίσι της Δεύτερης Αυτοκρατορίας.
Δεν ήταν πια το Παρίσι τόπος συνάντησης των απανταχού αστών
τυχοδιωκτών. Στη θέση των αστών γυναικών του Παρισιού
ξαναβγήκαν στην επιφάνεια οι πραγματικές γυναίκες του Παρισιού
– ηρωικές, ανοιχτόκαρδες και αφοσιωμένες σαν τις γυναίκες
της αρχαιότητας. Ήταν το Παρίσι που εργαζόταν, που σκεφτόταν,
που μαχόταν, που μάτωνε».
Καρλ Μαρξ

…ποιος είναι λοιπόν πατριώτης;
«Δικιά σας η πατρίδα, μα τίποτα δικό σας μέσα σ' αφτήνε: χωράφια
και παλάτια, καράβια και χρήμα, Θεοί κι εξουσία, σκέψη και θέληση όλα ξένα!... Κι όταν βυθίζεται το μάτι σας πέρα στο γαλάζιο πέλαγος,
όπου πάνε κι έρχονται καΐκια και φρεγάδες κουβαλώντας από
το στόμα του Νείλου κι απ' τον Κιμμέριο Βόσπορο κι απ' τις Ηράκλειες
στήλες σιτάρι, χάλκωμα, μετάξι και γυναίκες, περηφανέβεστε,
πως είναι δικά σας, γιατί 'ναι... «εθνικά»! Και κανένας δε συλλογάται,
πως όλα τ' αγαθά μαζέβονται σε λίγα χέρια».
Κώστας Βάρναλης
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διεθνή
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

Σε νέα φάση έντασης
Εκρυθμη παραμένει για μία ακόμη φορά η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο, δώδεκα χρόνια
μετά τις ΝΑΤΟϊκές επιδρομές του '99 στην πρώην ΟΔ Γιουγκοσλαβίας και τρία χρόνια
μετά την «ανεξαρτητοποίηση» του προτεκτοράτου και την αναγνώρισή του από τις ΗΠΑ,
τις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ και άλλες πενήντα χώρες και κρατίδια της υφηλίου...

A

φορμή για το νέο κύκλο έντασης δίνει η απόφαση
της κυβέρνησης των Κοσσοβάρων Αλβανών να
επεκτείνουν από τις 25 Ιούλη τα «κυριαρχικά» τους
δικαιώματα στα διοικητικά φυλάκια-τελωνεία του βόρειου Κοσσυφοπεδίου, όπου βρίσκονται και οι πιο πυκνοκατοικημένες σερβοκατοικούμενες περιοχές και τα οποία
φρουρούνταν ως τότε από αστυνομικούς της αστυνομικο-δικαστικής αποστολής της ΕΕ, EULEX και Σέρβους
αστυνομικούς της περιοχής.
Απώτερος στόχος της κυβέρνησης στην Πρίστινα είναι
βεβαίως η αποτροπή του μεσοπρόθεσμου ενδεχομένου
διχοτόμησης του προτεκτοράτου σε βόρειο-σερβικό
τομέα και σε αλβανόφωνο τομέα, καθώς η κυβέρνηση
του πρωθυπουργού Χασίμ Θάτσι ένιωσε άβολα μετά από
την εκπλήρωση των «υποχρεώσεων» της Σερβίας που
σχετίζονται με τη σύλληψη και παράδοση όλων των
πρώην ανώτατων αξιωματούχων της πρώην Γιουγκοσλαβίας στο ειδικό Δικαστήριο της Χάγης έπειτα από την απέλαση του πρώην ηγέτη των Σέρβων της Κροατίας,
στρατηγού Γκόραν Χάτζιτς στις 20 του περασμένου Ιούλη.
Ως γνωστόν, λίγα 24ωρα μετά, το θερμόμετρο ανέβηκε
κατακόρυφα στο βόρειο τμήμα του προτεκτοράτου,
καθώς αμέσως μετά τη σύλληψη του Χάτζιτς η Πρίστινα
κήρυξε εμπορικό εμπάργκο κατά της Σερβίας και προσπάθησε να καταλάβει μονομερώς τα κεντρικότερα
μεθοριακά φυλάκια-τελωνεία. Εκτοτε, οι Σέρβοι έστησαν μπλόκα στην περιοχή, ερχόμενοι κατά διαστήματα
σε (ακόμη και σε αιματηρές!) συγκρούσεις με τη ΝΑΤΟϊκή
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δύναμη KFOR, η οποία πλέον έχει αναλάβει την αερομεταφορά των Κοσσοβάρων Αλβανών και τον προσωρινό
έλεγχο των επίμαχων φυλακίων του Μπίρνιακ και Γιάρινιε,
αφού προηγουμένως εξασφάλισε από το κέντρο διοίκησης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου στις Βρυξέλλες ενίσχυση των περίπου 5.000 στρατιωτών της με περίπου
700 έφεδρους...
Eντούτοις, ο «αιφνιδιαστικός» τρόπος κατάληψης των
τελωνειακών και μεθοριακών σταθμών του βορρά από
τις ειδικές δυνάμεις των Κοσσοβάρων Αλβανών αστυνομικών και η σαφής όχληση μέρους χωρών της ΕΕ και της
έμμεσης αποδοκιμασίας της επιχείρησης από την Ευρωενωσιακή «υπουργό» Εξωτερικών Κάθριν Αστον μαρτυρά
τη συνεχιζόμενη ενδοϊμπεριαλιστική αντιπαράθεση. Η
απόφαση της Αστον να επιχειρήσει εκτόνωση της έντασης με την αποστολή του απεσταλμένου τους στην περιοχή Ρόμπερτ Κούπερ στις αρχές του περασμένου
Αυγούστου ώστε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ Κοσσοβάρων Αλβανών και Σέρβων διαπραγματευτών, προδίδει επιπλέον την απροθυμία των Βρυξελλών να προσθέσουν -τουλάχιστον επί του παρόντος...-ένα
ακόμη πρόβλημα στις πλάτες τους πέρα από την κρισιμότητα των εξελίξεων στη ζώνη του ευρώ ένεκα της καπιταλιστικής κρίσης.
Στην πλευρά των επιφυλακτικότερων μελών της ΕΕ σε
σχέση με την ριψοκίνδυνη επιχείρηση των Κοσσοβάρων
Αλβανών φαίνεται πως συγκαταλέγεται και η Γαλλία, ο
πρέσβης της οποίας στο Βελιγράδι αρνήθηκε πρόσφατα

Tο θερμόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα στο βόρειο τμήμα του προτεκτοράτου, καθώς η Πρίστινα κήρυξε εμπορικό εμπάργκο κατά
της Σερβίας και προσπάθησε να καταλάβει μονομερώς τα κεντρικότερα μεθοριακά φυλάκια-τελωνεία. Εκτοτε, η ΝΑΤΟϊκή δύναμη
KFOR αποφάσισε να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο και τη λειτουργία των επίμαχων φυλακίων (φωτογραφία αρχείου).

πως η επιχείρηση των Κοσσοβάρων Αλβανών αστυνομικών έγινε υπό τη γνώση και επιδοκιμασία της ΕULEX...
Ωστόσο, δεν φαίνονται να συμμερίζονται αυτή τη
στάση όλοι οι εταίροι της ΕΕ και δη οι Γερμανοί, που έχουν
και τη διοίκηση της ΝΑΤΟϊκής στρατιάς στο Κοσσυφοπέδιο (KFOR) και την προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ. Στην παρούσα φάση, το Βερολίνο φαίνεται πως
ενθαρρύνει τις ριψοκίνδυνες ενέργειες της κυβέρνησης
Θάτσι για πλήρη «εφαρμογή» των υποτιθέμενων «αυτοκυριαρχικών» δικαιωμάτων των Κοσσοβάρων Αλβανών
«σε όλο το προτεκτοράτο» θεωρώντας ότι αυτή «νομιμοποιείται» από τη (μονομερή και παράνομη...) ανεξαρτησία
του προτεκτοράτου το 2008! Μάλιστα το Βερολίνο δεν
φαίνεται να φοβάται μία γενικότερη αποσταθεροποίηση
της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, θεωρώντας πως όσο πλησιάζει η Σερβία το στόχο ένταξής της
στην ΕΕ τέτοιες «εκκρεμότητες» θα πρέπει να λυθούν
προτού Βελιγράδι και Πρίστινα μπουν στην ευρωενωσιακή κολυμπήθρα του Σιλωάμ...Γι’ αυτό και στα τέλη Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε τελικά, υπό τις ασφυκτικές
πιέσεις της ΕΕ, ο έβδομος γύρος συνομιλιών μεταξύ Σέρβων και Κοσσοβάρων Αλβανών που είχε αναβληθεί το Σεπτέμβρη. Οι συνομιλίες του Νοέμβρη έγιναν σε δύο
φάσεις. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοέμβρη με βασικό αποτέλεσμα τη συμφωνία των δύο
πλευρών για την αναγνώριση των πανεπιστημιακών πτυχίων και πρόοδο στο ζήτημα της εκπροσώπησης του
Κοσσυφοπεδίου σε περιφερειακούς οργανισμούς. Η δεύ-

τερη φάση των συνομιλιών ορίστηκε στις 30 Νοέμβρη,
λίγο πριν το Συμβούλιο της ΕΕ που θα πάρει- μεταξύ
άλλων....- την τελική απόφαση για την περαιτέρω πορεία
της ενταξιακής πορείας της Σερβίας στην ΕΕ.
Μέσα σε όλα αυτά οι ΗΠΑ φαίνεται πως αποφεύγουν
να προκαλέσουν την αντίδραση του Βελιγραδίου προβαίνοντας παράλληλα σε σαφείς εκδηλώσεις υποστήριξης
των Κοσσοβάρων Αλβανών. Εντούτοις δεν διστάζουν να
σημειώνουν σε κάθε ευκαιρία πως έχουν αναγνωρίσει το
προτεκτοράτο σαν “ανεξάρτητο” και πως ως εκ τούτου η
κυβέρνηση των Κοσσοβάρων Αλβανών έχει “κάθε δικαίωμα’ να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των τελωνειακών
σταθμών της ακόμη και προκαλώντας τις έντονες αρνητικές αντιδράσεις των Σέρβων της περιοχής, του Βελιγραδίου και της Ρωσίας που παρακολουθεί τις εξελίξεις στενά
επιρρίπτοντας από την αρχή της νέας κρίσης τις ευθύνες
εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού
Χασίμ Θάτσι. Είναι χαρακτηριστικές σε αυτό το σημείο οι
δηλώσεις που έκανε στις αρχές Αυγούστου ο βοηθός
υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Τόμας Κάντριμαν,
σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον ούτε είχε ενημερωθεί, ούτε είχε εγκρίνει την επιχείρηση των Κοσσοβάρων
Αλβανών αστυνομικών στους μεθοριακούς σταθμούς του
βορείου Κοσσυφοπεδίου. Ωστόσο, ο ίδιος αμέσως μετά
σημείωνε με νόημα τρία πράγματα: Α) Η κυβέρνηση στην
Πρίστινα είναι “ικανή να κάνει από μόνη της έξυπνες και γρήγορες κινήσεις”. Β) Το προσεχές διάστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Βελιγράδι, αφού “η ενταξιακή πορεία της
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Σερβίας στην ΕΕ θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα
πάρει”... Ο Κάντριμαν, δηλαδή με άλλα λόγια, συναρτά
εκβιαστικά την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ-που επιθυμεί έντονα η αστική τάξη της χώρας και όχι ο εργαζόμενος λαός...-με το πλήρες ξεπούλημα της σερβικής
κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο...
Εξυπακούεται, βεβαίως, πως κι από αυτόν το νέο
κύκλο έντασης διόλου δεν ωφελείται ούτε ο σερβικός,
ούτε ο αλβανικός πληθυσμός του προτεκτοράτου, που
εξακολουθεί να στενάζει υπό την μπότα των αποστολών

του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και να παραμένει, ως εκ τούτου, εγκλωβισμένος στη φτώχεια, στην ανεργία (που πλήττει τον
έναν στους δύο ενήλικες), στο οργανωμένο έγκλημα και
στην παραοικονομία.
Αντίθετα, ο νέος κύκλος βίας ρίχνει νερό στο μύλο
των ιμπεριαλιστών ώστε να παραμείνουν στην περιοχή και στο μέλλον σαν «εγγυήτριες» δυνάμεις για
την «ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη» με το
πιστόλι τους στον κρόταφο των λαών της περιοχής...
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ

Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.

Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ για την επίσκεψη στην Ελλάδα
του αντιπροέδρου των ΗΠΑ

T

η Δευτέρα 5 Δεκέμβρη επισκέπτεται την Αθήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, λίγους
μήνες μάλιστα μετά την πρόσφατη επίσκεψη της υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Είναι ανεπιθύμητος! Και αυτός και όλοι οι ιμπεριαλιστές και οι εκπρόσωποί τους.

Η ΕΕΔΥΕ υπενθυμίζει στον ελληνικό λαό ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ματοκυλίσει τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Λιβύης. Σήμερα εκτοξεύουν νέες απειλές εναντίον του
Ιράν και της Συρίας ενώ αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Η Ανατολική Μεσόγειος γίνεται πεδίο έντονων ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών καθώς εκτός από
τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ και νέες ανερχόμενες δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα προσβλέπουν
στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στους δρόμους της ενέργειας της ευρύτερης περιοχής αυξάνοντας
την κινητικότητά τους.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο αμερικανός αντιπρόεδρος θα συναντηθεί με τον Κ. Παπούλια, τον Λ.
Παπαδήμο, τον Γ. Παπανδρέου και τον Α. Σαμαρά. Εκπρόσωπος της πλουτοκρατίας της χώρας του
είναι, με τους εκπρόσωπους της πλουτοκρατίας της Ελλάδας συναντιέται. Το “ενδιαφέρον” του εκπροσώπου των μονοπωλίων των ΗΠΑ για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για το ρόλο της Ελλάδας σε πιθανές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, για το Κυπριακό και για το θέμα των Σκοπίων πρέπει να
ανησυχήσει τον ελληνικό λαό. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν έχουν τίποτα το θετικό να περιμένουν
από τέτοιου είδους συναντήσεις.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί τον ελληνικό λαό, τα μέλη των Επιτροπών Ειρήνης ανά την Ελλάδα και τους φίλους της σε λαϊκή επαγρύπνηση, μπροστά στις επικίνδυνες εξελίξεις που επιταχύνονται στο
έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης.
Να μην δεχθούν οι λαοί της περιοχής να τους καταδυναστεύουν μια χούφτα πλουτοκράτες.
Να μη δεχθούν να σκορπίσουν το αίμα τους για τα συμφέροντα των μονοπωλίων.
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Διεθνής συνάντηση
Βραζιλίας για την Ειρήνη

Λειτουργεί και φέτος
το «Παζάρι της Ειρήνης»
Η Παναθηναϊκή Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΠΕΔΥΕ) διοργανώνει και φέτος για την
περίοδο των γιορτών «TO ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ».
Με ποικιλία όμορφων δώρων, σε προσιτές τιμές,
περιμένει τους φίλους της ειρήνης, στα γραφεία της,

Θεμιστοκλέους 56, 1ος όροφος.
Τα εγκαίνια του «ΠΑΖΑΡΙΟΥ» θα γίνουν
την Τετάρτη 14 Δεκέμβρη, στις 7.00 μμ.
Το «ΠΑΖΑΡΙ» θα λειτουργεί καθημερινά
Δευτέρα έως Παρασκευή 9-2 το πρωί και
6-8 το απόγευμα, ως τις 5 Γενάρη.
Σ Α Σ Π Ε Ρ Ι Μ Ε Ν Ο ΥΜ Ε !
Τηλ. επικοινωνίας: 210-3827303 ή 210-3843444.
Πάνω: Η πρόσκληση της συνάντησης.
Κάτω: Στιγμιότυπο από τις ομιλίες. Αριστερά διακρίνεται ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος.

Σ

τις 2 και 3 Δεκεμβρίου έγινε στο Σάο Πάολο της
Βραζιλίας, μια διεθνής συνάντηση από τα κινήματα
ειρήνης της Βραζιλίας (Cebra-Paz), που ήταν και ο
οργανωτής της συνάντησης, της Κούβας, της Αργεντινής,
του Παναμά, της Δομινικανής Δημοκρατίας, της Ιαπωνίας,
της Πορτογαλίας, της Σερβίας, της Παλαιστίνης, και της
Ελλάδας, με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη».
Στη συνάντηση εκφράστηκε η αγωνία όλων των συμμετεχόντων για τη βαρβαρότητα του και την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού που απειλεί την ειρήνη και τα
ανθρώπινα δικαιώματα των λαών.
Η ΕΕΔΥΕ συμμετείχε με το πρόεδρό της Σταύρο
Τάσσο, ο οποίος στην παρέμβασή του αναφέρθηκε σ’ όλα
τα σημεία έντασης στον κόσμο που γεννά ο καπιταλισμός
και ο ιμπεριαλισμός, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και στην ανάγκη οι λαοί να διεκδικήσουν μια ανάπτυξη που καλύπτει τις δικές τους σύγχρονες
ανάγκες, και όχι την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Κατέληξε λέγοντας ότι ο στίχος του Μ. Μπρεχτ «Ο πόλεμος τους σκοτώνει ό,τι η ειρήνη τους άφησε όρθιο», και
το σύνθημα «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη
μπορείς χωρίς αφεντικά» είναι πιο επίκαιρα παρά ποτέ.

Ενισχύστε
οικονομικά την ΠΕΔΥΕ
αγοράζοντας
ένα τετράδιο.
Για κίνημα ειρήνης
δυνατό!

Διατίθεται σε όλες τις τοπικές επιτροπές ειρήνης
και στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ και της ΠΕΔΥΕ
Τιμή: 2 ευρώ
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πολιτική

Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις μπροστά
στην καπιταλιστική κρίση και η στάση
του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος

Η Ομοσπονδία Γυναικών
Ελλάδας στα 35 χρόνια
ζωής και δράσης της
βρίσκεται σταθερά και
με συνέπεια στο πλευρό
του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού
κινήματος της χώρας μας.
Οι γυναίκες της ΟΓΕ ξέρουμε καλά ότι
ο ιμπεριαλισμός στοχεύει τη ζωή των λαών,
των εργαζόμενων, των γυναικών και
των παιδιών, όχι μόνο με τις σφαίρες και
τις έξυπνες βόμβες του, αλλά και με
την εκμετάλλευση και τη στέρηση βασικών
ανθρώπινων δικαιωμάτων στη δουλειά,
στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό,
αλλά και με τα όπλα που στόχο έχουν
να αδειάσουν το μυαλό, να αλλοτριώσουν
την κοινωνική συνείδηση.
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O

ιμπεριαλισμός, ο καπιταλισμός δηλαδή στο ανώτερό του στάδιο που σαπίζει και πεθαίνει, σπέρνει
πολέμους, φτώχεια, ανεργία, προσφυγιά, πορνεία
και ναρκωτικά. Καταστρέφει χώρες και διαμελίζει κράτη,
εκμεταλλεύεται πλουτοπαραγωγικές πηγές, ματοκυλά
λαούς και ισοπεδώνει πόλεις, σκοτώνει γυναίκες και παιδιά,
επιβάλει εμπάργκο και στήνει Γκουαντάναμο. Και ο λόγος;
Η ακόρεστη δίψα του κεφαλαίου για νέα περισσότερα
κέρδη. Και αυτή η δίψα οδηγεί σ΄ έναν αδυσώπητο ανταγωνισμό για το ξαναμοίρασμα των αγορών, για τον έλεγχο των δρόμων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
H καπιταλιστική κρίση που εκδηλώθηκε συγχρονισμένα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα, στις ΗΠΑ, την ΕΕ, την
Ιαπωνία και αγκάλιασε μεγάλο αριθμό καπιταλιστικών κρατών φαίνεται πως είναι βαθιά και θα είναι παρατεταμένη.
Στη χώρα μας αλλά και σ’ ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι γυναίκες βρίσκονται στο στόχαστρο του κεφαλαίου. Η φτώχεια, η ανεργία,
η μερική απασχόληση, οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις,
η εμπορευματοποίηση της Υγείας, της Παιδείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων,
τα χαράτσια είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου.
Γίνεται φανερό πως στο όνομα της οικονομικής κρίσης, προκειμένου οι καπιταλιστές να χάσουν όσο το δυνατό λιγότερα μας καλούν στην πραγματικότητα να
αποδεχτούμε πως είναι φυσιολογικό, την ώρα που αυξάνεται ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, την ώρα που εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες
παραγωγής, την ίδια ώρα να επιβάλλονται περικοπές στις
αποδοχές των εργαζομένων, κατάργηση και αυτών των
ελάχιστων κοινωνικών παροχών και ραγδαία υποβάθμιση
των συνθηκών ζωής του λαού.
Το απόλυτα λογικό, το πασιφανές, το δίκαιο είναι να
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όσο αναπτύσσονται οι
παραγωγικές δυνάμεις, όσο ο κάθε εργαζόμενος καταφέρνει με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών να παράγει περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, όσο αυξάνεται η
παραγωγικότητα της εργασίας, τόσο θα μπορούσε (και θα
έπρεπε) να μειώνονται οι ώρες εργασίας, να αυξάνονται
οι μισθοί, να βελτιώνεται το βιοτικό μας επίπεδο, να καλυτερεύουν οι συνθήκες εργασίας, να ενισχύονται οι υποδομές και οι υπηρεσίες για μια αναβαθμισμένη παροχή
δημόσιας και δωρεάν Παιδείας- Υγείας- Πρόνοιας, να εξασφαλίζεται περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για εμάς τις γυναίκες που τώρα
είναι πολύ περιορισμένος.
Αυτή η αλλαγή πορείας όμως, εξαρτάται από την αλ-

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας εδώ και 35 χρόνια βρίσκεται
σταθερά και με συνέπεια στο πλευρό του αντιιμπεριαλιστικού
φιλειρηνικού κινήματος της χώρας μας.

λαγή του συσχετισμού δύναμης σε κοινωνικό και πολιτικό
επίπεδο.
Οι δυσκολίες του καπιταλιστικού συστήματος να αντιμετωπίσει την κρίση του οξύνουν τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και εντείνουν την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα αυξάνοντας τους κινδύνους για νέες περιφερειακές
συγκρούσεις στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, στην Χερσόνησο της Κορέας, στο Ιράν, στον Καύκασο, στα Βαλκάνια
και σε άλλες περιοχές. Η Αφρικανική ήπειρος βρίσκεται
σήμερα στο επίκεντρο ενός σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για το φυσικό της
πλούτο και τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας και
των εμπορευμάτων. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο
πόλεμος και η ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Λιβύη. Η
επίθεσή των ιμπεριαλιστών επιβεβαιώνει ότι από το Ιράκ
και το Αφγανιστάν μέχρι τη Λιβύη οι δρόμοι του πετρελαίου είναι βαμμένοι με αίμα.
Ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων αυξάνονται οι
κίνδυνοι ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολεμικών
συγκρούσεων, καθώς ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα, Ρωσία και άλλες δυνάμεις έχουν μπει στο χορό της μοιρασιάς της λείας του
τεράστιου πλούτου και των ενεργειακών αποθεμάτων της
περιοχής που οδηγεί σε οξυμένους ανταγωνισμούς μεταξύ τους.
Σήμερα που το διεθνές δίκαιο είναι το δίκαιο των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων (όπως καταγράφεται στο συσχετισμό δυνάμεων του ΟΗΕ) οι κίνδυνοι μεγαλώνουν. Η
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νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ, αυτού του αιματοβαμμένου μηχανισμού των ιμπεριαλιστών επιτείνει τους κινδύνους. Η
Σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Λισσαβόνα το Νοέμβρη του 2010
έκανε σαφέστερο τον στόχο του να καταπνίγει έγκαιρα και
αποτελεσματικά κάθε κίνημα που παλεύει ενάντια στον
ιμπεριαλισμό, ώστε να θωρακιστεί η εξουσία των μονοπωλίων. Το ΝΑΤΟ με το νέο στρατηγικό του δόγμα καθορίζεται ξεκάθαρα σαν ο παγκόσμιος χωροφύλακας για την
ιμπεριαλιστική λυκοσυμμαχία και τον προληπτικό πόλεμο
κατά των λαών και των αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται ο συντονισμός
της πάλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο του μαχητικού
γυναικείου κινήματος με το ταξικό εργατικό κίνημα, το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα για την ειρήνη και άλλα κινήματα.

Το κάλεσμα της ΟΓΕ στις γυναίκες του καθημερινού
μόχθου είναι να μπουν στον αγώνα και το κίνημα μας να
γίνει το ρυάκι που θα βάλει το μεράδι του στο μεγάλο ποτάμι της οργής που χρειαζόμαστε για να βγούμε από το
σφικταγκάλιασμα των γερακιών του πολέμου και της εκμετάλλευσης.
Οι γυναίκες της ΟΓΕ αναγνωρίζοντας την αιτία και το
χαρακτήρα της καπιταλιστικής κρίσης ξέρουμε καλά ότι
η πολιτική που ακολουθείται σήμερα σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη πλήττει βάναυσα τα δικαιώματα της γυναίκας και του άντρα της εργατικής τάξης που παράγουν τον
πλούτο αυτής της κοινωνίας, της φτωχής αγροτιάς, των
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αυταπασχολουμένων και της νεολαίας. Μόνο η οργανωμένη και ανυποχώρητη πάλη ενάντια στα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό μπορεί να ανατρέψει αυτή
την πολιτική.
Γνωρίζουμε, όμως καλά πως με την υποχώρηση του
εργατικού κινήματος και γενικότερα του αντιιμπεριαλιστικού και αντιμονοπωλιακού κινήματος και την καταστρατήγηση των εργατικών κατακτήσεων τα τελευταία
χρόνια, οι επί μέρους νίκες γίνονται όλο και πιο δύσκολο
να επιτευχθούν αν ο αγώνας δεν κατευθύνεται για ριζικότερες αλλαγές, για το χτύπημα τις αιτίας που δημιουργεί
όλα τα δεινά των εργαζομένων και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται την ταξική εκμετάλλευση και διπλή
καταπίεση. Δηλαδή, αν δεν κατευθύνεται η πάλη ενάντια
στα μονοπώλια και στην εξουσία τους.
Γι’ αυτό και σήμερα απαιτείται ο συντονισμός της πάλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο του μαχητικού γυναικείου κινήματος με το ταξικό εργατικό κίνημα, το
αντιιμπεριαλιστικό κίνημα για την ειρήνη, το νεολαιϊστικό
και τα κινήματα των φτωχών αγροτών και των αυταπασχολουμένων.
Η κοινωνική αυτή συμμαχία πρέπει να έχει μέτωπο
απέναντι στα μονοπώλια, τα κόμματα που τα υπηρετούν
και τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, απέναντι στις
συμβιβασμένες φεμινιστικές και συνδικαλιστικές ηγεσίες.
Να παλεύει για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, για μια άλλη
εξουσία, όπου οι εργαζόμενοι θα διαφεντεύουν τον υλικό
και πνευματικό πλούτο που παράγουν σε κάθε χώρα. Και
αυτό μπορεί να γίνει με την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό σε
κάθε χώρα και τον εργατικό έλεγχο.
Σήμερα, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η στενότερη συνεργασία των αντιμονοπωλιακών και αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων πρώτα και κύρια σε εθνικό, αλλά
και σε διεθνές επίπεδο. Οι καπιταλιστές δε διστάζουν να
δώσουν την απάντηση τους στην κρίση με συντονισμένη
επίθεση στρατηγικά προσανατολισμένη. Συντονισμένη
και στη βάση των ταξικών μας συμφερόντων πρέπει
να είναι και η δική μας απάντηση. Μια αγωνιστική
απάντηση ενάντια στα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό.
Μια αγωνιστική απάντηση που θα ανοίξει το δρόμο για
την κοινωνία του 21ου αιώνα, μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που θα φέρει
και την ισοτιμία και απελευθέρωση των γυναικών της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ

διεθνή

Αφγανιστάν: έγκλημα διαρκείας από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ

Σ

ε λίγες μέρες φτάνει στο τέλος της μια ακόμα χρονιά… Δυστυχώς όμως, δεν φτάνουν στο τέλος τους και οι πολεμικές επιχειρήσεις των ιμπεριαλιστών
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ & ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτή η χρονιά δεν κύλησε αναίμακτα για τους λαούς της ανθρωπότητας, οι οποίοι συνεχίζουν εν έτει
2012 να πληρώνουν με το αίμα τους την επιθετικότητα των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών, τους σχεδιασμούς, τους ανταγωνισμούς, τις επιδιώξεις και
τα συμφέροντά τους.
Μεταξύ των ιμπεριαλιστικών πολέμων κι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, ο οποίος καλά κρατεί. Ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρη του 2001, συνεχίζεται μέχρι
σήμερα και θα συνεχίζεται απ’ότι φαίνεται στα επόμενα χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια, πάνω από 120 μήνες πολέμου, μαχών και επιχειρήσεων, με μαζικών
αεροπορικών επιθέσεων, βομβαρδισμών και άμεση εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων, με θύματα χιλιάδες αθώους αμάχους, νεκρούς και τραυματίες, εκατοντάδες
χιλιάδες πρόσφυγες και τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινο κι όχι μόνο δυναμικό.
Ας θυμηθούμε ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε λίγο μόλις καιρό μετά
το χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη 2001 στους Δίδυμους Πύργους. Τα σχέδια
που καταρτίζανε τότε Βρετανοί και Αμερικάνοι βασίζονταν στην ιδέα ότι
οι στρατιωτικές επιθέσεις που θα λάμβαναν χώρα, θα γίνονταν στο πλαίσιο
δήθεν μιας επιχείρησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κάτι που
στην πορεία αποδείχτηκε εντελώς προσχηματικό. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν,
10 ολόκληρα χρόνια μετά συνεχίζεται με παρουσία 100.000αμερικανων και
40.000συμμαχικων στρατιωτών. Τα ξένα στρατεύματα μετρούν χιλιάδες
νεκρούς και η κυβέρνηση Ομπάμα ανανεώνει ολοένα τις αποφάσεις για
κλιμάκωση των επιχειρήσεων στέλνοντας ενισχύσεις στρατιωτών. Η χώρα
μας, με ευθύνη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ διαχρονικά και
της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - ΝΔ- ΛΑΟΣ σήμερα στηρίζει πολιτικά και
στρατιωτικά πολλές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ΗΠΑ σε πολλά
σημεία της γης, μεταξύ των οποίων και στο Αφγανιστάν. Συμμετέχει στην
Επιχείρηση
Enduring Freedom
επιχείρηση ΕΛΔΑΦ, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της κατοχικής στρατιωτικής
Αφγανιστάν.
δύναμης ISAF του ΝΑΤΟ, με ένα Τάγμα Ειδικής Σύνθεσης Αφγανιστάν (ΤΕΣΑΦ)
Συμμαχικές απώλειες ανά
με Δύναμη 122 ανδρών και με αριθμό προσωπικού διαφόρων άλλων
έτος και μήνα (πάνω) και
ειδικοτήτων. Συμμετέχουν συνολικά 215 αξιωματικοί και οπλίτες.
συνολικές συμμαχικές
Η συνεχιζόμενη εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις βάζει την
απώλειες ανά έτος (κάτω).
Ελλάδα σε μεγάλες περιπέτειες, εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τη ζωή
Πηγή ο ιστότοπος
των αξιωματικών, των στρατιωτών, των αστυνομικών, και των άλλων
icasualties.org
Ελλήνων που συμμετέχουν σ’ αυτές.
Σήμερα που η λαϊκή οικογένεια οδηγείται στην πλήρη εξαθλίωση, την αμορφωσιά και την ανεργία, τεράστια ποσά δαπανώνται για αποστολές που
σκοπό έχουν να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των πολυεθνικών και τη διείσδυση της ελληνικής αστικής τάξης στα Βαλκάνια, τον Καύκασο, την Αν.
Μεσόγειο, την Αφρική. Συνολικά, η συμμετοχή των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εκτός συνόρων σε προσωπικό, ανέρχεται
σε 2.086 αξιωματικούς και στρατιώτες.
H ΕΕΔΥΕ συνεχίζει την καμπάνια που ξεκίνησε από τον Φλεβάρη του 2010 ώστε να αναπτυχθεί ένα ισχυρό κίνημα που θα εμποδίσει αποφασιστικά
την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και θα καταδικάσει οριστικά τις πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για τη συμμετοχή των ελληνικών στρατιωτικών και
αστυνομικών δυνάμεων στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και τα ΕΕ σε όλο τον κόσμο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
• ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
• ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ
• ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΪΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ ΤΩΡΑ !
ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ : • ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
• ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
Χ. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑ
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διεθνή

Ο ιμπεριαλισμός γεννά την πειρατεία
στη Σομαλία

Χάρτης που παρουσιάζει όλα τα περιστατικά πειρατείας
και ένοπλης ληστείας που αναφέρθηκαν στο Κέντρο
Πληροφόρησης Πειρατείας IMB κατά τη διάρκεια του 2010.

Τ

ο απαράδεκτο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση
δήθεν της πειρατείας που κατατέθηκε από την κυβέρνηση του μαύρου μετώπου θα έχει ολέθριες συνέπειες για την ασφάλεια στη θάλασσα, για τους επιβάτες
και για τα δικαιώματα των ναυτεργατών.
Η παρουσία ενόπλων στα πλοία με ελληνική σημαία
έρχεται να ενισχύσει το οπλοστάσιο τρομοκρατικών μέτρων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και την παρουσία πολεμικών
πλοίων στα ανοιχτά της Σομαλίας.
Όπως γίνεται πάντα, επιστρατεύτηκε και πάλι για να
περάσει ακόμα ένα αντιλαϊκό μέτρο, ο σωβινισμός και ο
εξωτερικός κίνδυνος με στόχο τη διασφάλιση και την αύξηση των κερδών των εφοπλιστών. Οι εχθροί σήμερα
είναι οι πεινασμένοι πρώην ψαράδες της Σομαλίας.
Ο νέος νόμος, που προβλέπει την ανάπτυξη ενόπλων
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στα εμπορικά πλοία για την αντιμετώπιση των πειρατών
έρχεται να συμπληρώσει τις περιπολίες του ΕΥΡΩΣΤΟΛΟΥ
στις οποίες συμμετέχουν και ελληνικά πολεμικά πλοία
στα ανοιχτά της Σομαλίας.
Αλλά ούτε ο νόμος αυτός όπως ούτε και οι ναυτικές
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ στο Κόλπο της Υεμένης και στον Ινδικό Ωκεανό δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν τη μάστιγα αυτή. Η αύξηση των κρουσμάτων από
χρόνο σε χρόνο όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία
το αποδεικνύει.(1) Το μόνον που αποσκοπούν είναι ο έλεγχος των αλιευτικών αποθεμάτων σ’ αυτή την περιοχή, ο
έλεγχος της μεταφοράς πετρελαίου και εμπορευμάτων
που αποτελεί πάνω από 30% του παγκόσμιου όγκου, η
τρομοκράτηση των λαών και των ναυτικών.
Από το 2007 παρατηρείται η αναβίωση του φαινομέ-

νου της πειρατείας , κάτι που είχε εξαλειφθεί από τα μέσα
του 19ου αιώνα.
Ιδιαίτερη προβολή δίνουν τα αστικά μέσα ενημέρωσης στα περιστατικά που εκδηλώνονται στο Κέρας της
Αφρικής, μπροστά στις ακτές της Σομαλίας. Όπως φαίνεται όμως και από τον χάρτη των συμβάντων του Νοέμβρη
2011(2) το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στα στενά της
θάλασσας της Κίνας, στη Δυτική Αφρική και αρχίζει να
εξαπλώνεται και στη Λατινική Αμερική.
Αλλά ποιές είναι οι βασικές αιτίες για την επανεμφάνιση της πειρατείας στα ανοιχτά της Σομαλίας;
Η Σομαλία τη δεκαετία του 1980 έπεσε θύμα της παγίδας των χρεών. Για να μπορεί η χώρα να εξυπηρετεί τις
υποχρεώσεις της αναγκάστηκε να δανείζεται από το ΔΝΤ,
που καλή ώρα όπως η Ελλάδα των μνημονίων σήμερα,
απαιτούσε τις γνωστές βάρβαρες περικοπές. Μερικές από
τις πιο χαρακτηριστικές ήταν: μαζικές ιδιωτικοποιήσεις,
συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και των δημόσιων δαπανών, «διευκόλυνση» των ξένων επενδύσεων χωρίς τις
οποίες δεν θα υπήρχε ανάπτυξη και άνοιγμα της εγχώριας
αγοράς στα ξένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα, κατεδάφιση των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η καταστροφή των
δημόσιων δομών και υποδομών και βασικών λειτουργιών
έτσι ώστε σήμερα η Σομαλία να θεωρείται «κράτος παρίας». Μεταξύ άλλων το κράτος δεν ήταν πια σε θέση να
πληρώνει ούτε ακόμα και την ακτοφυλακή με αποτέλεσμα αυτή να διαλυθεί.
Επειδή η χώρα δεν διαθέτει ούτε πολεμικό ναυτικό
δεν υπήρχε πια κανείς να φυλάει τα θαλάσσια σύνορά της.
Έτσι ήταν πολύ εύκολο για τα τεράστια αλιευτικά της ΕΕ
και άλλων χωρών να εισβάλουν και να ψαρεύουν ανενόχλητα εντός της ζώνης των 12 μιλίων από της ακτές της
χώρας. Σε λίγο καιρό δεν έμεινε ίχνος από τα παλιότερα
πλούσια αλιευτικά αποθέματα της χώρας.
Οι χιλιάδες μικροί και φτωχοί ψαράδες της Σομαλίας
βρέθηκαν από την μια μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά και
χωρίς κανένα εισόδημα. Δεν είχαν καμία προοπτική πια
να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους.
Οι πρώτοι πειρατές ήταν τα απομεινάρια του λιμενικού σώματος της Σομαλίας και μερικοί φτωχοί ψαράδες
που με τις επιθέσεις τους στα ξένα πλοία στα χωρικά
ύδατα της Σομαλίας πλοία «παρεμποδίζουν, όπως θεωρεί
η ΕΕ την ομαλή ροή της παγκοσμιοποίησης» .
Με τις πολιτικές της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των αστικών κυβερνήσεων, με τις επιταγές των εφοπλιστών και των βιομηχάνων όχι μόνον δεν αντιμετωπίζονται στη ρίζα τους
τα προβλήματα της φτώχειας, εκμετάλλευσης και ανέ-

χειας που προκαλούν την πειρατεία αλλά με τα αντίμετρα
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στο έδαφος αποφάσεων του ΟΗΕ
(ναι η πάλη κατά της πειρατείας έχει και αυτή τη βούλα
του ΟΗΕ ) επιδεινωνονται ακόμα πιο πολύ.
Έτσι η ΕΕ έχει αναπτύξει ήδη από το 2008 την ναυτική
επιχείρηση ΑΤΑΛΑΝΤΑ στην περιοχή με τη συμμετοχή πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών ναυτικής αναγνώρισης
και επιτήρησης. Η Ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει σταθερά από την πρώτη στιγμή με πολεμικά πλοία. Διοικητής
του στολίσκου διατέλεσε και Έλληνας αξιωματικός.
Τα πολεμικά αυτά καλούνται να διασφαλίσουν τα
συμφέροντα της ΕΕ που οδήγησαν στην εξαθλίωση των
Σομαλών και στο φούντωμα της πειρατείας.
Τώρα στις επιχειρήσεις συμμετέχουν πολεμικά της
Ρωσίας και της Κίνας ενώ η ΕΕ πιέζει και την Ινδία να μπει
στο χορό, αν και μέχρι στιγμής χωρίς επιτυχία.
Η όλη υπόθεση έχει και τεραστία νομικά προβλήματα
σχετικά με την σύλληψη, απαγγελία κατηγοριών, την κράτηση, την εκδίκαση και τη φυλάκιση.
Η Επιχείρηση ΑΤΑΛΑΝΤΑ όπως και ο νέος νόμος της
τριφασικής αντιδραστικής κυβέρνησης δεν θα κάνουν τίποτα άλλο από το να αυξήσουν τα λίτρα που θα ζητούν
στο εξής οι πειρατές, θα εκτοξεύσουν στα ύψη τα κρούσματα και θα επεκτείνουν την ακτίνα δράσης τους ακόμα
πιο πολύ.
Παράλληλα η διεθνής ένωση των εφοπλιστών ICS ζήτησε διά στόματος του προέδρου της εφοπλιστή Πολέμη
στις 3 Οκτώβρη 2011 σε ημερίδα στη Λεμεσό ενίσχυση
της ΑΤΑΛΑΝΤΑ και της Νατοϊκής παρουσίας στον Ινδικό
Ωκεανό όπως και ναυτικό αποκλεισμό των ακτών της Σομαλίας γιατί «οι ένοπλοι στα πλοία είναι η απόδειξη για
την αναποτελεσματικότητα των μέχρι τώρα μέτρων».(3)
Είναι ανάγκη το αντιιμπεριαλιστικο κίνημα να αγωνιστεί να μην περάσει ο νέος τρομοκρατικός νόμος. Είναι
επίσης ανάγκη να αποσυρθούν αμέσως τα πολεμικά της
ΕΕ και του ΝΑΤΟ από την περιοχή. Πρέπει να δυναμώσει
η αλληλεγγύη με το λαό και τους μετανάστες από τη Σομαλία ώστε να μπορέσει ο λαός της να προστατεύει τον
φυσικό πλούτο και τα αλιεύματα του για να απελευθερωθεί από το ζυγό του ΔΝΤ και των πολυεθνικών.

Πηγή:
1. GAO analysis of International Maritime Bureau
2. IMB live piracy map 2011, ICC Comercial Crime Services
3. ICS Chairman Calls for More Navy Forces in Indian Ocean,
www.maritime-executive.com.

Α. ΒΙΑΝΝΑΚΗΣ
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18 Νοέμβρη-6 Δεκέμβρη 2011
Διεξάγεται η Ασκηση Χειρισμού Κρίσεων
(Crisis Management Exercise - CME 11),
που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση και
την προετοιμασία των στρατιωτικών και των
πολιτικών δομών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης
σε κάποια χώρα εκτός, αλλά, χωρίς να
αποκλείεται, και εντός ορίων των χωρών μελών της. Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, στη
διάρκεια της άσκησης, «θα αξιολογηθεί η
συνεργασία των αρμοδίων διευθύνσεων στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών
Δραστηριοτήτων (EEAS) και ο συντονισμός των
στρατιωτικών και πολιτικών μέσων της EE».
Πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό, στο πλαίσιο
του βαθέματος της στρατιωτικοποίησης
της Ευρωένωσης, που συστάθηκε τον Ιούλη
του 2010, με ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου,
το οποίο στήριξαν οι ομάδες των
Συντηρητικών, των Φιλελευθέρων, και
των Σοσιαλδημοκρατών και είναι απόρροια
της Συνθήκης της Λισσαβόνας.
13-18 Νοέμβρη 2011
Μοίρα ελληνικών μαχητικών μετασταθμεύει
για 6 μέρες σε πολεμικό αεροδρόμιο
του Ισραήλ, στο πλαίσιο κοινής άσκησης. Είναι
η πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής
Πολεμικής Αεροπορίας που ελληνικά μαχητικά
μετασταθμεύουν και παίρνουν μέρος σε
άσκηση πολεμικής προετοιμασίας στη Μέση
Ανατολή. Η συγκεκριμένη άσκηση είναι σε
εφαρμογή του «επιχειρησιακού
μνημονίου» συνεργασίας των Ενόπλων
Δυνάμεων των δύο χωρών, που υπέγραψε
ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Π. Μπεγλίτης,
κατά την επίσκεψή του στις αρχές Σεπτέμβρη
στο Ισραήλ. Μάλιστα, στις 14 Σεπτέμβρη 2011,
οι δύο πρωθυπουργοί σε τηλεφωνική

επικοινωνία που είχαν αποφάσισαν
την ενεργοποίηση της εν λόγω μυστικής
συμφωνίας σαν αντιστάθμισμα της τουρκικής
στρατιωτικής δραστηριότητας στην Αν.
Μεσόγειο, με αφορμή την κυπριακή γεώτρηση
στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.

συνεδρίου της «Επιτροπής Φίλων για την
Υποστήριξη της Λιβύης», όπου συμμετείχαν
οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Αμυνας των
κρατών που έστησαν τη ΝΑΤΟική επιχείρηση
εισβολής στη χώρα αυτή με την επωνυμία
«Unified Protector» (ενωμένος προστάτης),
καθώς και ο πρόεδρος και μέλη του Εθνικού
Μεταβατικού Συμβουλίου και οι υπουργοί
Αμυνας και Εσωτερικών της Λιβύης.
Στη σύσκεψη συμμετέχει και ο Ελληνας
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πτέραρχος Ι. Γιάγκος,
ο οποίος μετέφερε τις δεσμεύσεις της ελληνικής
κυβέρνησης για συνέχιση της εμπλοκής
της Ελλάδας και στα νέα ιμπεριαλιστικά σχέδια
στην ευρύτερη περιοχή.

1-12 Nοέμβρη 2011
Ακόμα πιο βαθιά γίνεται η εμπλοκή της
Ελλάδας στους ενδοϊμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς, με την ενεργό συμμετοχή
σε ΝΑΤΟική άσκηση που γίνεται το διάστημα
1 - 12 Νοέμβρη 2011 στη Λιθουανία,
στοχεύοντας ανοιχτά τη Ρωσία και
τα συστήματα αντιβαλλιστικής αντιαεροπορικής άμυνας που έχει
εγκαταστήσει στο θύλακα της Αν. Πρωσίας
(Καλίνινγκραντ - ρωσικό έδαφος που
περιβάλλεται από τη Λιθουανία και
την Πολωνία). Η ΝΑΤΟική Δύναμη (Ταχείας)
Αντίδρασης NRF (NATO Response Force),
με την ευθύνη του ΝΑΤΟικού Στρατηγείου
στο Brunssum της Ολλανδίας, θα διεξαγάγει
την άσκηση «Steadfast Juncture 2011»
(«κρίσιμη συγκυρία») στο πεδίο εκπαίδευσης
Pabrade της Λιθουανίας, στα ρωσο-λιθουανικά
σύνορα, δίπλα στο ρωσικό θύλακα του
Καλίνινγκραντ, ενώ θα επεκταθεί και
σε γειτονικές χώρες. Στην άσκηση, συμμετέχει
το NATOικό στρατηγείο χαμηλής ετοιμότητας
της Θεσσαλονίκης (NDC-GR, πρώην Γ’ Σώμα
Στρατού) που το 2012 αναλαμβάνει
τη διοίκηση της NRF.

20-26 Οκτώβρη 2011
Η ΝΑΤΟική 17η Ασκηση Χειρισμού Κρίσεων
«CMΧ-11» (Crisis Management Exercises)
που αποτελεί μια γενική δοκιμή λειτουργίας
του πολιτικοστρατιωτικού συστήματος
του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ,
η συγκεκριμένη άσκηση διεξάγεται σε ετήσια
βάση από το 1992 και έχει ως σκοπό
«την εξάσκηση του προσωπικού (στρατιωτικού
και πολιτικού) σε διαδικασίες διαχείρισης
κρίσεων σε στρατηγικό επίπεδο». Στην άσκηση
συμμετέχουν τα 28 κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ,
το Στρατηγείο του ΝΑΤΟ με τις Στρατηγικές του
Διοικήσεις, η Φινλανδία με τη Σουηδία από
τις χώρες Partner for Peace (PfP), καθώς και
παρατηρητές από ΟΗΕ, ΕΕ, ΟΑΣΕ και
Ερυθρό Σταυρό.

26 Οκτώβρη 2011
Με τη συμφωνία για συνέχιση της
στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ και των
άλλων «προθύμων» συμμάχων του στη Λιβύη
και μετά την εξόντωση του Καντάφι, έληξαν
στην Ντόχα του Κατάρ οι εργασίες του

15 Σεπτέμβρη 2011
Η Τουρκία αντιδρώντας στην έναρξη των
ερευνών για φυσικό αέριο στο «οικόπεδο 12»
της κυπριακής ΑΟΖ ανακοίνωσε την πρόθεσή
της να καθορίσει ΑΟΖ με το ψευδοκράτος και
μέσα στο 2012 να ξεκινήσει έρευνες στα ανοιχτά
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των κατεχόμενων εδαφών της Κύπρου.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ελληνικό ΥΠΕΞ,
η Τουρκία εξέδωσε χτες αγγελία προς
ναυτιλλομένους (NAVTEX) για τη διεξαγωγή
ερευνών, το διάστημα μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου
και 15 Νοεμβρίου, από νορβηγικό ερευνητικό
πλοίο «Bergen Surveyor» και συνοδευτικά
σκάφη, σε περιοχή που σύμφωνα με τις
σχετικές πρόνοιες του Δικαίου της Θάλασσας,
επικαλύπτει και ελληνική υφαλοκρηπίδα
νοτίως του Καστελόριζου.
14 Σεπτέμβρη 2011
Οι πρωθυπουργοί Ελλάδας Γ. Παπανδρέου και
Ισραήλ Μπ. Νετανιάχου, σε τηλεφωνική
επικοινωνία που είχαν συμφώνησαν για άμεση
ενεργοποίηση της μυστικής στρατιωτικής
συμφωνίας που υπεγράφη τις προηγούμενες
μέρες από τον Π. Μπεγλίτη κατά την επίσκεψη
στο Ισραήλ και η οποία περιλαμβάνει
μετασταθμεύσεις ελληνικών μαχητικών
στο Ισραήλ και ισραηλινών σε ελληνικά
αεροδρόμια για την κάλυψη του άξονα Ισραήλ
- Κύπρος - Κρήτη.
4 Σεπτέμβρη 2011
Υπογραφή «επιχειρησιακού μνημονίου»
συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ από
τους υπουργούς Αμυνας των δύο χωρών
στη διάρκεια επίσκεψης του υπουργού
Π. Μπεγλίτη στο Ισραήλ. Το μνημόνιο αποτελεί
συνέχεια και είναι σε εφαρμογή των όσων
συμφώνησαν πέρσι το καλοκαίρι του 2010
στην Αθήνα οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας
Γ. Παπανδρέου και του Ισραήλ
Μπ. Νετανιάχου, εγκαινιάζοντας τη λεγόμενη
«στρατηγική συνεργασία».
9 Αυγούστου 2011
Αποκαλυπτικά της βάσης πάνω στην οποία
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διεξάγεται η ελληνοτουρκική διαπραγμάτευση,
υποτίθεται για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, αλλά στην πραγματικότητα
για το σύνολο των τουρκικών διεκδικήσεων,
αποτελούν τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας με αφορμή την έκδοση ενός βιβλίου
του πρώην Τούρκου διπλωμάτη Ντενίζ
Μπολούκμπασι. Αυτό που αποκαλύπτεται
είναι ότι η Ελλάδα έχει αποδεχτεί,
στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών
με την Τουρκία, να μην επεκτείνει
μονομερώς σε ορισμένα σημεία που
ενοχλείται η Τουρκία τα χωρικά της
ύδατα και να τα διατηρήσει στα 6 ν. μίλια αντί
των 12 που δικαιούται, με βάση το Δίκαιο
της Θάλασσας. Σε δημοσίευμα της η τουρκική
εφημερίδα «Sabah», με τον τίτλο «Η πρώτη
υποχώρηση από τα 12 μίλια», παραθέτει
αποσπάσματα από το βιβλίο.
4 Αυγούστου 2011
Με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και
του ΛΑ.Ο.Σ. «πέρασε» από την Επιτροπή
Εξωτερικών και Αμυνας της Βουλής η ψήφιση
του μνημονίου κατανόησης για την ίδρυση
«Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών
Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ» που προωθεί
τα ιμπεριαλιστικά σχέδια της συμμαχίας
εμπλέκοντας ακόμη πιο βαθιά τη χώρα.
Με την ίδια πλειοψηφία ψηφίστηκαν και δύο
συμβάσεις τεχνικής διευθέτησης για θέματα
που αφορούν τις στρατιωτικές πληροφορίες
και τις θαλάσσιες μεταφορές.
29 Ιούλη 2011
Πρόβα τζενεράλε της «στρατηγικής
συνεργασίας» Ελλάδας - Ισραήλ αποτέλεσε
η ελληνική εμπλοκή στην ισραηλινή επιχείρηση
απαγόρευσης του στολίσκου με ανθρωπιστική
βοήθεια να προσεγγίσει την αποκλεισμένη

παλαιστινιακή περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.
Δεν είναι μόνο η απαγόρευση απόπλου από
την Ελλάδα οποιουδήποτε πλοίου με αυτό
τον προορισμό, αλλά και η μετατροπή συνολικά
της Ελλάδας και του θαλάσσιου χώρου που
την περιβάλλει σε «ζώνη ασφάλειας»
του Ισραήλ. Η Ελλάδα ανέλαβε ρόλο
χωροφύλακα των συμφερόντων του Ισραήλ
στην Αν. Μεσόγειο, διαθέτοντας γι’ αυτό
το σκοπό το σύστημα «ηλεκτρονικής
επιτήρησης» που προορίζεται για την ασφάλεια
της χώρας και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
15-16 Ιούλη 2001
Η πρόσδεση της χώρας στο ιμπεριαλιστικό
άρμα και η ταύτιση με τις επιδιώξεις
των ιμπεριαλιστών αποτυπώθηκε ξεκάθαρα
κατά την επίσκεψη της Αμερικανίδας υπουργού
Εξωτερικών Χ. Κλίντον στην Αθήνα και
τις συναντήσεις της με τους κυβερνητικούς
αξιωματούχος και τον αρχηγό της ΝΔ.
Κατά τις συναντήσεις και τις επαφές της
η Αμερικανίδα υπουργός υποσχέθηκε
«συμπαράσταση στην Ελλάδα για το πρόβλημα
του χρέους» με αντάλλαγμα βέβαια
τις δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης
για απόλυτη σύμπλευση της Ελλάδας με
τους ιμπεριαλιστικούς τυχοδιωκτισμούς
των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική,
καθώς και την ενεργό της συμμετοχή
στους πολεμικούς σχεδιασμούς που
εξελίσσονται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
7 Ιούλη 2011
Ενα ακόμα λιθάρι στην επιβολή και θεσμοθέτηση
επιθετικών πρακτικών και κανόνων, που
υπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων,
έβαλε το Ευρωκοινοβούλιο, υπερψηφίζοντας
την επικίνδυνη για τους λαούς έκθεση, για
τις «Εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ

του εκδημοκρατισμού». Η έκθεση εφοδιάζει
τους κρατικούς μηχανισμούς και τις μυστικές
υπηρεσίες μ’ ένα εγχειρίδιο δράσης για νέες
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στο εσωτερικό
χωρών, με πρόσχημα την «προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
της δημοκρατίας». Οι πολιτικοί εκπρόσωποι
των μονοπωλίων καταρτίζουν το «εγχειρίδιο»
δράσης των πρακτόρων τους και καλούν
απροκάλυπτα σε εξαγωγή της «ιμπεριαλιστικής
δημοκρατίας».
6 Ιούλη 2011
Με την ανοιχτή στήριξη του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και
τη σιωπηρή αποδοχή του ΛΑ.Ο.Σ., «πέρασαν»
από την Επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας
της Βουλής οι 4 συμφωνίες που θεωρούνται
«εφαρμοστικοί νόμοι» του νέου στρατηγικού
δόγματος του ΝΑΤΟ. Οι συμφωνίες αφορούν
στην καλύτερη λειτουργία της πολυεθνικής
δύναμης στη Ν/Α Ευρώπη, στην αναβάθμιση
της βάσης της Σούδας, στη διεξαγωγή
εκπαιδευτικών ασκήσεων και την πλατφόρμα
συνεργασίας Ελλάδας - Ρουμανίας για
τους ίδιους στόχους.
20-30 Ιούνη 2011
Κοινή στρατιωτική άσκηση Ελλάδας Ισραήλ στη Θεσσαλία για τη διάσωση
πληρωμάτων μαχητικών αεροσκαφών που
επιχειρούν σε μεγάλες αποστάσεις.
Η άσκηση αποτελεί μέρος του προγράμματος
Στρατιωτικής Συνεργασίας των δύο χωρών
για το 2011 και σ’ αυτή συμμετέχουν πέντε
ελικόπτερα του Ισραήλ («Απάτσι AH-64D»,
«Saraf» και μεταφορικά «S-70A-55»
«Yanshuf-3») καθώς και αντίστοιχες ελληνικές
μονάδες της Αεροπορίας Στρατού και
της Πολεμικής Αεροπορίας.

8 Ιούνη 2011
Οριστικοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στη διάρκεια
της συνόδου των υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ
η νέα δομή διοίκησης των δυνάμεών του.
Το νέο σχήμα διοίκησης της λυκοσυμμαχίας,
είναι στη βάση του νέου στρατηγικού δόγματος
που αποφασίστηκε τον Νοέμβρη του 2010
στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
στη Λισαβόνα και προωθεί την ενιαία δομή
διοίκησης των ΝΑΤΟικών δυνάμεων πέρα
από τα εθνικά σύνορα των χωρών μελών του,
μέσα στο πλαίσιο ενός ενοποιημένου
επιχειρησιακού χώρου. Στην ενοποιημένη
στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα μετέχει
με το CAOC της Λάρισας, το NDC-GR (Γ’ Σώμα
Στρατού - Θεσσαλονίκη) και το Κέντρο
Ναυτικής Αποτροπής (Χανιά). Οι βασικές
αλλαγές που επέρχονται: Καταργείται
το Αεροπορικό Στρατηγείο της Σμύρνης
(CC Air) και αντικαθίσταται από ένα Χερσαίο
Στρατηγείο, επίσης στη Σμύρνη, που
μεταφέρεται από την Ισπανία. Το μοναδικό
πλέον Αεροπορικό Στρατηγείο (CC Air)
θα εδρεύει στη Γερμανία (Ramstein), ενώ
το μοναδικό Ναυτικό Στρατηγείο (CC MAR)
θα εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο
(Northwood). Στον αεροπορικό τομέα,
παραμένουν δύο μόνο CAOC (από τα επτά
υφιστάμενα), αυτά του Uedem (Γερμανία) και
της Torrejοn (Ισπανία), ενώ το Αναπτυσσόμενο
Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων
μεταφέρεται από την Ολλανδία (Millingen)
στην Ιταλία (Poggio Renatico).
7-9 Ιούνη 2011
Ασκηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,
σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες
του ΝΑΤΟ, στην αντιμετώπιση «ταραχών»
σε αστικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό και
σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών

από την τελευταία ανάλογη άσκηση στο Κιλκίς,
το ΓΕΣ ανακοίνωσε συνεκπαίδευση ελληνικού
και αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού
για τη «διεξαγωγή επιχειρήσεων
σε κατοικημένες περιοχές». Ο συγκεκριμένος
τύπος ασκήσεων αντιμετώπισης διαδηλωτών
από στρατιωτικές δυνάμεις και καταστολής
πλήθους σε κατοικημένες περιοχές, εντάσσεται
στο πλαίσιο σεμιναρίου προετοιμασίας για
ρόλους εσωτερικής καταστολής των επιτελών
των Σχηματισμών Μάχης (Battle Group)
της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ευρωστρατός).
23 Μάη 2011
Σε ελληνοτουρκική «διελκυστίνδα» για
τον έλεγχο της θαλάσσιας περιοχής υψηλού
ενεργειακού ενδιαφέροντος, μεταξύ Ρόδου
και Καστελόριζου, εξελίσσονται η αναγγελία
για την ελληνική άσκηση έρευνας και
διάσωσης «Ιωνάς 11», στις 7 Ιούνη 2011 και
η μεγάλης κλίμακας τουρκική αεροναυτική
άσκηση «Ντενίζ Γκορντού», που στο μεταξύ
ξεκίνησε ως τουρκικό αντίμετρο στην ίδια
περιοχή και θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Μάη.
9-20 Μάη 2011
Ασκηση προετοιμασίας του «Σχηματισμού
Μάχης» HELBROC της Ευρωπαϊκής Ενωσης
(συμμετέχουν Ελλάδα, Βουλγαρία,
Ρουμανία, Κύπρος) για εμπλοκή
του ευρωστρατού στις υπό εξέλιξη
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στην έδρα
της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας
«ΠΟΝΤΟΣ», στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Πρόκειται
για τακτική πολυεθνική άσκηση άνευ
στρατευμάτων (ΤΑΑΣ), με χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και την ονομασία «Ευρώπη
ΙΙ/2011». Το ενδιαφέρον βρίσκεται τόσο
στο σενάριο της άσκησης, όσο και στο γεγονός
ότι είναι το ίδιο σχήμα που στις αρχές Φλεβάρη
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2011 πραγματοποίησε τη γνωστή άσκηση
καταστολής πλήθους στο Κιλκίς.
3-14 Απρίλη 2011
Κοινή αεροναυτική άσκηση Ελλάδας Ισραήλ - ΗΠΑ στα χνάρια του αγωγού
που σχεδιάζει το Ισραήλ για τη μεταφορά
του φυσικού αερίου από την Αν. Μεσόγειο
στην Ευρώπη, μέσω Κρήτης και ηπειρωτικής
Ελλάδας. Το σενάριο της άσκησης, εκτός
από συνεργασία στην έρευνα και διάσωση,
περιλαμβάνει και επεισόδια με
αντιαεροπορικές επιχειρήσεις και προστασία
ναυτικών δυνάμεων. Γίνεται γνωστό ότι
η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ
θα έχει συνέχεια, που εκτός από ασκήσεις
περιλαμβάνει συνεκπαιδεύσεις στελεχών,
αλλά και εκατέρωθεν μετασταθμεύσεις
πολεμικών αεροσκαφών.
3 Απρίλη 2011
Με απόλυτη μυστικότητα και ενταγμένη στην
πολιτική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης
για ενεργό συμμετοχή στην ιμπεριαλιστική
επέμβαση στη Λιβύη, συναντήθηκε στην Αθήνα
ο πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου,
με τον απεσταλμένο του Μουαμάρ Καντάφι και
εκτελούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών,
Αμπντουλάτι Ομπέιντι.
Πριν τη συνάντηση ο Γ. Παπανδρέου είχε
τηλεφωνικές επικοινωνίες, με τον Βρετανό
πρωθυπουργό, Ντέιβιντ Κάμερον,
τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Αλ Τανί
και τον πρωθυπουργό της Τουρκίας,
Ταγίπ Ερντογάν. Στο πλαίσιο αυτών
των συνεννοήσεων ο Γ. Παπανδρέου ανέλαβε
την «πρωτοβουλία» να κλιμακώσει την πίεση
της Δύσης με στόχο την αποχώρηση
του Καντάφι.
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25 Μάρτη 2011
Ακρως αποκαλυπτικός για το βάθος
της ελληνικής εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λιβύη,
ήταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα,
με όσα είπε στη διάρκεια εκδήλωσης που έγινε
στο Λευκό Οίκο, προς τιμή της επετείου
της 25ης Μαρτίου 1821 αλλά και στην
τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός
Πρόεδρος το πρωί της ίδιας μέρας με
τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, μετά
τη λήξη της Συνόδου της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
Ο Μπ. Ομπάμα με τη χαρακτηριστική φράση
«πολεμάμε μαζί» απένειμε δημόσια εύσημα
για τη συμμετοχή της Ελλάδας, μαζί με τις ΗΠΑ,
στους πολέμους στο Αφγανιστάν και τη Λιβύη,
δείχνοντας πόσο ψεύτικοι είναι οι ισχυρισμοί
της κυβέρνησης, που τους επαναλαμβάνουν ΝΔ
και ΛΑ.Ο.Σ. ότι δήθεν ο ρόλος της Ελλάδας είναι
βοηθητικός και όχι ουσιαστικός.
23 Μάρτη 2011
Αδεια για την πραγματοποίηση ερευνών
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα νότια
του Καστελόριζου, της Ρόδου,
της Καρπάθου και της Κρήτης ζήτησε και
πήρε από την Τουρκία το ιταλικό πλοίο
«Explora», το οποίο έχει αναλάβει
τη χαρτογράφηση του βυθού της περιοχής,
προκειμένου να ποντιστούν καλώδια οπτικών
ινών που θα συνδέουν το Ισραήλ με την Ιταλία.
Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες,
η χαρτογράφηση ενδεχόμενα να συνδέεται
με τα σχέδια για τη δημιουργία αγωγού
φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την ΕΕ.
Το ιταλικό πλοίο, στις 12 του ίδιου μήνα,
πραγματοποιούσε έρευνα στην ίδια περιοχή,
έχοντας ζητήσει και πάρει άδεια από
την ελληνική κυβέρνηση. Τότε, νότια
της Καρπάθου, τουρκικό πολεμικό πλοίο

παρεμπόδισε την πορεία του ιταλικού
ερευνητικού, οπότε ζήτησε και πήρε άδεια
από τις τουρκικές αρχές.
23 Μάρτη 2011
Μετά την εξασφάλιση συμφωνίας για
την εφαρμογή της απαγόρευσης πτήσεων και
την επιβολή εμπάργκο κατά της Λιβύης,
το ΝΑΤΟ μεθοδεύει τη γενίκευση της πολεμικής
εμπλοκής. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ
Α. Ράσμουσεν με «non paper» (έγγραφο
εργασίας) ζητά από τις χώρες - μέλη
να αναλάβουν δράση εκτός πλαισίου
της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Η ελληνική εμπλοκή βαθαίνει καθώς σύμφωνα
με το «Μνημόνιο Συνεννόησης» που έχει
υπογράψει η Ελλάδα με το ΝΑΤΟ και εγκρίθηκε
από τη Βουλή στις 2 Σεπτέμβρη 2009,
ο αρχιστράτηγος της Συμμαχίας αποκτά
υπερεξουσίες στην επικράτεια της χώρας.
Συνεχίζεται η έντονη πολεμική κινητικότητα
στη αεροναυτική βάση της Σούδας,
σε πολεμικά αεροδρόμια της δυτικής
Πελοποννήσου και στον ευρύτερο θαλάσσιο
χώρο νότια της Κρήτης.
9 Μάρτη 2011
Το επικίνδυνο πλαίσιο μέσα στο οποίο
διεξάγεται ο ελληνοτουρκικός διάλογος
με αιχμή το Αιγαίο, επιβεβαιώνουν οι δηλώσεις
του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών,
Α. Νταβούτογλου, στη διάρκεια επίσκεψής
του στην Ελλάδα. Ο Α. Νταβούτογλου έθεσε
την άποψη ότι το Καστελόριζο αποτελεί
ξεχωριστή περίπτωση στις διαπραγματεύσεις
για τον καθορισμό υφαλοκρηπίδας,
επανέλαβε τη θέση της Αγκυρας για «λύση
πακέτο» στο Αιγαίο, έθεσε απροκάλυπτα
το ζήτημα της συνεκμετάλλευσης και
προσπάθησε να νομιμοποιήσει τις παραβιάσεις

του ελληνικού εναέριου χώρου από
τα τούρκικα μαχητικά.
8 Μάρτη 2011
Το πρώτο βήμα της στρατιωτικής επέμβασης
του ΝΑΤΟ στη Λιβύη ήδη έχει συντελεστεί,
με την ανακοίνωση από τις Βρυξέλλες,
του Αμερικανού πρέσβη στο ΝΑΤΟ Ιβο
Νταάλντερ, ότι η «συμμαχία» ξεκινάει
την εναέρια επιτήρηση, με ιπτάμενα
ραντάρ «ΑΒΑΚΣ», του εναέριου χώρου
της Λιβύης. Η ελληνική εμπλοκή στις υπό
εξέλιξη πολεμικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ είναι
άμεση, καθώς στα ΝΑΤΟικά ιπτάμενα ραντάρ,
συμμετέχουν και ελληνικά πληρώματα
που έχουν διατεθεί στο ΝΑΤΟ,
ενώ ένας αριθμός αυτών των αεροσκαφών
απογειώνεται και από το αεροδρόμιο
του Ακτίου στην Πρέβεζα. Επίσης, έχει
διατεθεί στο ΝΑΤΟ ο ελληνικός εναέριος χώρος
και το ελληνικό FIR (περιοχές ευθύνης ελέγχου
και συντονισμού των πτήσεων) που είναι
σε άμεση γειτνίαση με τον αντίστοιχο χώρο
της Λιβύης.
21 Φλεβάρη 2011
Οι εξελίξεις στη βόρεια Αφρική και στη Μέση
Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο
των συζητήσεων του Συμβουλίου Γενικών
Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις δηλώσεις
του Δ. Δρούτσα, η Ελλάδα και άλλες χώρες,
τάχθηκαν υπέρ ενός ολοκληρωμένου
ευρωπαϊκού σχεδίου - τύπου «Μάρσαλ»,
για την παροχή ισχυρών πακέτων χρηματικής
ενίσχυσης, που θα κατευθυνθούν
στη χειραγώγηση και στον επηρεασμό
των εξελίξεων σε χώρες όπου εξελίσσονται
θετικές διεργασίες στις λαϊκές συνειδήσεις.

18 Φλεβάρη 2011
Τις «καλές υπηρεσίες» της ελληνικής
κυβέρνησης στα αμερικανονατοϊκά
ιμπεριαλιστικά σχέδια για τον «εκδημοκρατισμό
της Μέσης Ανατολής» έσπευσε άμεσα
να προσφέρει ο υπουργός Εξωτερικών.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,
ο Δ. Δρούτσας στη συνάντησή του με
τον Βρετανό ομόλογό του στο Λονδίνο,
τον ενημέρωσε για την πρόθεση της ελληνικής
κυβέρνησης να ιδρύσει ένα «Κέντρο
Δημοκρατίας» που θα βοηθήσει
στον ...εκδημοκρατισμό των χωρών
της Μέσης Ανατολής. Το κέντρο θα μπορούσε
«να προσφέρει κατάρτιση και τεχνογνωσία
σε νέους πολιτικούς που αναδεικνύονται
στις Αραβικές χώρες».
8 Φλεβάρη 2011
Με στόχο τη σύσφιξη της ελληνοϊσραηλινής
στρατηγικής συμμαχίας, έφτασε
στη Θεσσαλονίκη το εβραϊκό λόμπι των ΗΠΑ,
για συναντήσεις με την πολιτική και πολιτειακή
ηγεσία. Είναι η πρώτη φορά που η λεγόμενη
«Διάσκεψη των Προέδρων»
των μεγαλύτερων Αμερικανοεβραϊκών
οργανώσεων (όπως η American Jewish
Committee και η Anti-Defamation League)
επισκέπτεται την Ελλάδα.
3-4 Φλεβάρη 2011
Ασκηση προετοιμασίας των ευρωνατοϊκών
στρατιωτικών δυνάμεων για ρόλους καθαρά
εσωτερικής καταστολής, αλλά και για
τη διεξαγωγή επιχειρήσεων σε κατοικημένες
περιοχές, πραγματοποιείται στην περιοχή
Κορομηλά του Κιλκίς, υπό την ευθύνη
της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας
που εδρεύει στη Νέα Σάντα.
Μονάδες της συγκεκριμένης μεραρχίας

συμμετέχουν είτε στις δυνάμεις που έχουν
συγκροτηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ενωσης (Battle Group), είτε στη NRF (δύναμη
ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ), είτε
στην Ταξιαρχία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEEBRIE). Πρόκειται για άσκηση που
εντάσσεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και
αύξησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας
των Σχηματισμών Μάχης της Ευρωπαϊκής
Ενωσης (EU Battle Group - BG) και σε αυτή
συμμετέχουν όλα τα επιτελεία των μονάδων
αυτών του ευρωστρατού.
Σημειώνεται πως στη Λάρισα εδρεύει
το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων
της Ευρωπαϊκής Ενωσης (OHQ), καθώς και
ένας Σχηματισμός Μάχης, ο HELBROC BG
(από τα αρχικά των χωρών Ελλάδα,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος).
12 Γενάρη 2011
Φτάνει στην Αθήνα για τριήμερη επίσκεψη
ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ
Αβιγκντορ Λίμπερμαν στη ατζέντα
των συζητήσεων περιλαμβάνονται:
Υλοποίηση της απόφασης κατά τη συνάντηση
Παπανδρέου - Νετανιάχου τον Αύγουστο
του 2010 για τη δημιουργία κοινής
υπουργικής επιτροπής μεταξύ Ελλάδας Ισραήλ. Διερεύνηση των δεδομένων για
την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού
φυσικού αερίου, μέσω του οποίου
θα μεταφέρεται το φυσικό αέριο από
το ισραηλινό και το κυπριακό κοίτασμα προς
την Ευρώπη. Εκδήλωση του ισραηλινού
ενδιαφέροντος για την εξαγορά ελληνικών
αμυντικών βιομηχανιών κλπ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΗΛΑΚΟΣ
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συνάντηση

Τριμερής συνάντηση κινημάτων Ειρήνης
στην Κωνσταντινούπολη
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη τριμερής συνάντηση
των αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων ειρήνης από Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία
στην Κωνσταντινούπολη στις 24 και 25 Σεπτέμβρη

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη
τριμερής συνάντηση των αντιιμπεριαλιστικών
κινημάτων ειρήνης από Ελλάδα, Κύπρο και
Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη στις 24 και 25
Σεπτέμβρη. Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή από την
Ελλάδα με 80 εκπροσώπους και φίλους επιτροπών από
όλη τη χώρα. Τον συντονισμό της συνάντησης είχε το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, που το εκπροσωπούσε
ο εκτελεστικός του γραμματέας Ηρακλής Τσαβδαρίδης.
Από την ΕΕΔΥΕ συμμετείχαν ο πρόεδρος Σταύρος
Τάσσος, ο αντιπρόεδρος Νίκος Ζώκας, η οργανωτική
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γραμματέας Ελένη Παπαδοπούλου και το μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου Γιώργος Χαβατζάς.
Από την Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας ο Αϊντεμίρ
Γκιουλέρ και από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης ο
πρόεδρος Γιαννάκης Σκορδής, ο γενικός γραμματέας
Χρήστος Κουρτελάρης και ο Αμπντουλάχ
Κορμακχζάν, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα
ιδιαίτερα φιλικό και συντροφικό κλίμα και τονίστηκε
από όλους τους συνομιλητές η κρισιμότητα της
κατάστασης σε μια περίοδο με ιδιαίτερη ένταση
των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων στην περιοχή και με
τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί για τους λαούς.
Πραγματοποιήθηκε σε ένα καταπληκτικό χώρο,
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ναζίμ Χικμέτ», όπου είναι και
η έδρα της Επιτροπής Ειρήνης.
Οι εργασίες ξεκίνησαν το Σάββατο το πρωί,
το απόγευμα έγινε ανοιχτή εκδήλωση με τη συμμετοχή
των Ελλήνων και Τούρκων συναγωνιστών για
την κατάσταση στην Ελλάδα και την Κύπρο, με ομιλητές
τον Γιώργο Χαβατζά, τον Χρήστο Κουρτελάρη και
τον Αμπντουλάχ Κορμακχζάν. Το βράδυ στον κήπο
του Πολιτιστικού Κέντρου πραγματοποιήθηκε συναυλία
από το συγκρότημα του Βασίλη Κασούρα και
το συγκρότημα του πολιτιστικού κέντρου «Ναζίμ
Χικμέτ». Ηταν μια ιδιαίτερα ξεχωριστή βραδυά
αλληλεγγύης και φιλίας των δύο λαών.
Την επόμενη μέρα συνεχίστηκαν το πρωί οι
εργασίες της επιτροπής για την έκδοση του κοινού
ανακοινωθέντος, ενώ η πολυπληθής αντιπροσωπεία μας
απολάμβανε μια βόλτα στο Βόσπορο.
Το απόγευμα, πριν από την αναχώρηση,
πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την κατάσταση
των εργαζομένων στη Τουρκία.
Με την ανανέωση της επόμενης συνάντησης
στην Κύπρο, το 2012, έκλεισε με επιτυχία η δεύτερη
τριμερής συνάντηση, με την διαβεβαίωση και υπόσχεση
ότι τα αντιιμπεριαλιστικά κινήματα θα δώσουν όλες
τους τις δυνάμεις ώστε οι λαοί των τριών χωρών να μη
θυσιαστούν για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας και
να μη συντριβούν μέσα στους ανταγωνισμούς των
μονοπωλίων και των αστικών κυβερνήσεων.
Κάλεσαν τους λαούς σε επαγρύπνιση και σε ένταση
των αγώνων τους με τα αντιιμπεριαλιστικά κινήματα και
σε συνεργασία με τις οργανώσεις του εργατικού και
λαϊκού κινήματος, ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια,
ενάντια στους άδικους πολέμους. Πάλη για την ειρήνη,
τη φιλία και τη συνεργασία των λαών.

Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.

Ανακοίνωση- καταδίκη
της ΕΕΔΥΕ για τις ιμπεριαλιστικές
μεθοδεύσεις εναντίον της Συρίας

H

ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει απερίφραστα στον ελληνικό λαό
την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη
Συρία. Οι μεθοδεύσεις των ιμπεριαλιστών προωθούνται αλά
Λιβύη με πρόσχημα «την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της ελευθερίας». Δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν για «δημοκρατία» και «ελευθερία» οι ιμπεριαλιστές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, οι μακελλάρηδες των λαών
της Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Λιβύης. Δεν
έχουν δικαίωμα να μιλούν για «δημοκρατία» και «ελευθερία» οι
μοναρχίες – μέλη του αντιδραστικού συμβουλίου του Κόλπου που καταστέλλουν λαϊκά κινήματα, και η αστική τάξη της Τουρκίας που αυξάνει
την επιθετικότητά της προς την Συρία, που εξαπολύει νέες απειλές προς
την Κύπρο, που γενικότερα ξεδιπλώνει τα επικίνδυνα σχέδιά της στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Τα πράγματα μέρα με τη μέρα γίνονται ολοένα και πιο καθαρά.
Επιδίωξη κάθε ιμπεριαλιστικής δύναμης είναι η εξασφάλιση, για λογαριασμό της αστικής τάξης της χώρας της, του ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής και των διαύλων ενέργειας και
εμπορευμάτων. Άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα
φαίνεται να αντιδρούν στις μεθοδεύσεις απέναντι στη Συρία, όχι βέβαια
από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, αλλά επειδή θίγονται τα δικά
τους οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στην περιοχή. Καμία εμπιστοσύνη στους ιμπεριαλιστές.
Είναι βέβαιο ότι μια στρατιωτική επέμβαση στη Συρία
θα προκαλέσει νέες σφαγές, θα διεξαχθεί ακόμη ένας άδικος
ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Οι λαοί της περιοχής πρέπει να πάρουν
υπόψη τους όμως και το εξής: μια στρατιωτική επέμβαση στη Συρία
τάσσεται ενάντια και στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, των αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων της περιοχής, που σύμμαχός τους είναι η
Συρία για δεκαετίες. Θα στρωθεί το έδαφος για επέμβαση στο Ιράν.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει σημαντικές ευθύνες καθώς
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκει την Ελλάδα στα σχέδια του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, οδηγεί σε νέους κινδύνους τον ελληνικό λαό.
Η ΕΕΔΥΕ απαιτεί: να μην παραχωρηθεί σπιθαμή γης, ούτε
ένα λιμάνι ή εναέριος χώρος σε όσους επιχειρήσουν να χτυπήσουν το λαό της Συρίας. Να μη γίνει η Ελλάδα ξανά ορμητήριο
των ιμπεριαλιστών για νέες σφαγές εναντίον λαών της περιοχής.
Να διακοπεί τώρα η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ.
Μόνος υπεύθυνος για να καθορίσει τη μοίρα της Συρίας είναι ο
λαός της. Οι λαοί έχουν τη δύναμη να καθορίσουν τις εξελίξεις,
να νικήσουν τον ιμπεριαλισμό.
Αθηνα, 22 Νοέμβρη 2011
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ιστορικές μνήμες
70 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ
70 χρόνια από την «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα»

Τα «πριν» του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου
Μέρος B
Από την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
ως την οικονομική άνοδο της Γερμανίας

Σ

τις εκλογές του Μαΐου 1928 οι ναζί έλαβαν 810.000
ψήφους, ενώ ο Χίτλερ όταν αποφυλακίστηκε βάλθηκε να αναδιοργανώσει το ναζιστικό κόμμα.
Οι γερμανικές κάλπες του φθινοπώρου του 1930 ανέδειξαν τους ναζί σε δεύτερο κόμμα στην Βουλή εξασφαλίζοντας την οικονομική στήριξη πολύ μεγάλων γερμανικών μονοπωλίων.
Οι ναζί ωφελήθηκαν, όχι τόσο για την δημαγωγική
τους στάση απέναντι στην Συνθήκη των Βερσαλιών,
καθώς όλα τα γερμανικά κόμματα είχαν ταχθεί εναντίον

της. Η επιτυχία τους οφείλεται στο ότι η γερμανική αστική
τάξη αποφάσισε να στραφεί προς τον πόλεμο και χρειαζόταν το «κατάλληλο» καθεστώς που θα τον προετοίμαζε
και θα τον έφερνε εις πέρας.
Οι εκλογές του φθινοπώρου του 1932 ήταν και οι
προτελευταίες για την Γερμανία. Παρότι τα τάγματα εφόδου οργίαζαν στους δρόμους οι ναζί δεν πήραν ποτέ την
πλειοψηφία του εκλογικού σώματος.
Τελευταίος καγκελάριος πριν τον Χίτλερ, ήταν ο Σλάϊχερ, ο οποίος δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση και
το πολιτικό του τέλος επήλθε στις 28 Ιανουαρίου 1933.
Στις 30 Ιανουαρίου, ο πρώην αλήτης της Βιέννης γινόταν καγκελάριος του Ράιχ. Στις 27 Φεβρουαρίου, οι χιτλερικοί πυρπόλησαν το Ράιχσταγκ, και με αυτήν την

27 Φεβρουαρίου 1933:
το Ράιχσταγκ στις φλόγες.
O εμπρησμός αυτός έδωσε
το σύνθημα για το κυνηγητό
των κομμουνιστών και
των σοσιαλδημοκρατών.
Ένας από τους συλληφθέντες,
ο επιφανής ηγέτης της διεθνούς
εργατικής τάξης Γκεόργκι
Ντιμιτρόφ (στη φωτογραφία
απευθύνεται στο δικαστήριο,
την τελευταία μέρα της δίκης
της Λειψίας), αποδείχνει ότι
οι ίδιοι οι εθνικοσοσιαλιστές
έβαλαν τη φωτιά στο κτίριο.
Από κατηγορούμενος γίνεται
κατήγορος, ξεγυμνώνοντας και
γελοιοποιώντας τον ναζισμό.
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αφορμή ζήτησαν από τον πρόεδρο Χίντεμπουργκ την
αναστολή 7 εδαφίων του Συντάγματος, τα οποία προστάτευαν τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες.
Για την πυρκαγιά κατηγορήθηκαν οι κομμουνιστές
Ερνστ Τόγκλερ, κοινοβουλευτικός ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, Γκιόργκι Δημητρώφ, γραμματέας της Γ’
Διεθνούς, καθώς και οι βούλγαροι κομμουνιστές Τάνεφ
και Ποπώφ, ενώ στην δίκη που διεξήχθη στην Λειψία οι
ναζί γελοιοποιήθηκαν. Το ξεγύμνωμα του φασισμού από
τον Δημητρώφ υπήρξε μνημειώδες.
Οι τελευταίες εκλογές στην Γερμανία έγιναν στις 5
Μαρτίου 1933 και το πρόγραμμα των ναζί το «ανέλυαν»
τα τάγματα εφόδου. Έλαβαν το 44% των ψήφων. Στις 23
Μαρτίου 1933 με τον Νόμο για την «Απομάκρυνση της
Δυστυχίας του Λαού και του Ράϊχ», το Ράιχσταγκ παρέδωσε στους ναζί την νομοθετική εξουσία, τον έλεγχο του
προϋπολογισμού, την έγκριση συνθηκών με άλλα κράτη
και την εκτέλεση διορθώσεων στο Σύνταγμα. Από εκείνη
την συνεδρίαση τα τάγματα εφόδου είχαν «φροντίσει» να
«απουσιάζουν» οι κομμουνιστές βουλευτές.
Στις 14 Ιουλίου 1933, οι ναζί παραμένουν το μοναδικό
κόμμα στην Γερμανία και στις 14 Οκτωβρίου 1933, η Γερμανία εγκατέλειψε την Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό και
την Κοινωνία των Εθνών.
Η ανορθωμένη –είδαμε με ποιόν τρόπο– οικονομικά
Γερμανία διεκδικεί στην συνέχεια τον απαραίτητο «ζωτικό
χώρο» για τα μονοπώλιά της.
Στις δοσμένες συνθήκες εμπλέκεται μια σειρά παραγόντων, καθώς από την μια οι ιμπεριαλιστές θέλουν να
χρησιμοποιήσουν την ναζιστική Γερμανία για να επιτεθούν στην ΕΣΣΔ, ενώ από την άλλη θέλουν να έχουν μια
ελεγχόμενη, από τους ίδιους, Γερμανία.
Η καταστροφή της ΕΣΣΔ αφορούσε το σύνολο των
ιμπεριαλιστών. Η ελεγχόμενη ναζιστική Γερμανία αφορούσε τους ευρωπαίους ιμπεριαλιστές, γιατί το πέραν του
Ατλαντικού ευρισκόμενο, μονοπωλιακό κεφάλαιο των
ΗΠΑ είχε ανάμεσα σε σοβαρά τμήματά του αρκετούς
συμπαθούντες του ναζιστικού καθεστώτος το οποίο θεωρούσαν παράγοντα «αναστάτωσης» στην Ευρώπη προς
όφελος των ΗΠΑ, ενώ εκτιμούσαν ότι ο Χίτλερ μπορεί να
αντιμετωπίσει το επαναστατικό κίνημα.
Τούτων δοθέντων, η Γερμανία, από τη μια «κινείται»
μόνο όσο της επιτρέπουν οι υπόλοιποι ιμπεριαλιστές.
Από την άλλη οι ίδιοι με σκοπό να την στρέψουν ενάντια
στην ΕΣΣΔ ακολουθούν την περιβόητη πολιτική του κατευνασμού, δίνοντας στον Χίτλερ ότι ζητήσει.
Η ιδεώδης κατάσταση για μια ομάδα ιμπεριαλιστών
θα ήταν η απευθείας πολεμική σύρραξη Γερμανίας-ΕΣΣΔ

Στιγμιότυπο από το κομματικό συνέδριο της Νυρεμβέργης,
εκδήλωση που διοργάνωνε το Ναζιστικό Κόμμα, το 1935.

με σκοπό την εξασθένιση της πρώτης ως ανταγωνιστή
τους και την καταστροφή της δεύτερης.
Αυτό ακριβώς επιχειρήθηκε στον Ισπανικό Εμφύλιο
όπου από την μια οι αγγλογάλλοι άφηναν ανενόχλητη την
ναζιστική Γερμανία και την φασιστική Ιταλία να συνδράμουν ανοιχτά τον Φράνκο ενώ ταυτόχρονα σε ότι αφορά
την βοήθεια στην δημοκρατική Ισπανία που η κυβέρνηση
της χώρας είχε αγοράσει, την άφηναν να περνά μόνο στον
βαθμό που δεν θα ανέτρεπε την ισορροπία δυνάμεων
υπέρ των δημοκρατικών.
Η Σοβιετική Ένωση με μεγάλες θυσίες και μεγάλους
κινδύνους για την ίδια και παρά τους τόνους λάσπης που
δέχθηκε από διαφόρους με αγγλική και γαλλική υποστήριξη «σημαιοφόρους της παγκόσμιας επανάστασης» βοήθησε την δημοκρατική Ισπανία. Ταυτόχρονα πράττοντας
ορθά, η ΕΣΣΔ δεν ενεπλάκη σε άμεσο πόλεμο με την Γερμανία, μη επιτρέποντας στον διεθνή ιμπεριαλισμό να
«επιθεωρήσει» τα όπλα και τις δυνατότητες του Κόκκινου
Στρατού.
Το έτος της αποφασιστικής στροφής ήταν το 1938
καθώς τότε υποτροπιάζει η καπιταλιστική οικονομική
κρίση και δεύτερον διαμορφώνεται οριστικά η πολιτική
του κατευνασμού του Χίτλερ από τους ιμπεριαλιστές.
Στις 10 Μαρτίου 1938 η Αυστρία προσαρτήθηκε στην
ναζιστική Γερμανία, γεγονός που επικυρώθηκε με «δημοψήφισμα» στις 10 Απριλίου της ίδιας χρονιάς, τυγχάνοντας ταυτόχρονα της χαλαρής επιδοκιμασίας από την
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Από αριστερά προς δεξιά: Τσάμπερλεν, Νταλαντιέ, Χίτλερ,
Μουσολίνι και Τσιάνο απεικονίζονται πριν από την υπογραφή
της Συμφωνίας του Μονάχου, όπου η Γερμανία κατέκτησε
σοβαρή διπλωματική νίκη.

Αγγλία και την Γαλλία με την πρώτη να αναγνωρίζει την
νέα κατάσταση στις 2 Απριλίου.
Η μόνη χώρα που αντέδρασε ήταν η ΕΣΣΔ που πρότεινε στις 17 Μαρτίου διεθνή διάσκεψη για την αντιμετώπιση των γερμανικών επιθέσεων. Η Αγγλία απέρριψε την
πρόταση ως «ενέργεια δυσμενή για τις προοπτικές της ειρήνης στην Ευρώπη».
Σειρά είχε η Τσεχοσλοβακία όπου ο Χίτλερ έπαιξε με
το χαρτί των Σουδητών, των γερμανικών πληθυσμών δηλαδή που βρίσκονταν στα βόρεια της χώρας. Στις 24
Απριλίου 1938 το Γερμανικό Κόμμα των Σουδητών ζήτησε την αυτονομία για τους Σουδήτες.
Οι Εγγλέζοι πιέζουν την ανήσυχη Πράγα να διαπραγματευτεί με τους Σουδήτες οι οποίοι τώρα υπό την καθοδήγηση του Βερολίνου δεν ζητούν απλά την αυτονομία
τους αλλά την προσάρτηση της περιοχής τους στο Ράιχ.
Ο πόλεμος είναι επί θύραις, αλλά η ναζιστική Γερμανία ήταν ανέτοιμη. Η ΕΣΣΔ προτείνει βοήθεια στην Τσεχοσλοβακία η οποία ταλαντεύεται.
Τελικά στις 29-30 Σεπτέμβρη 1938 στο Μόναχο πραγματοποιείται συνάντηση κορυφής μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας. Στην συνάντηση αυτή η Γερμανία
κατέκτησε μια σοβαρή διπλωματική νίκη, ενώ ήταν
έτοιμη να συνθηκολογήσει.
Η Τσεχοσλοβακία διαμελίστηκε, ενώ τμήμα της
χώρας διεκδίκησε και η Πολωνία παρά τις προειδοποιήσεις ότι «έρχεται η σειρά σας».
Η Συμφωνία του Μονάχου δεν οφείλεται τόσο στις
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ικανότητες του Αδόλφου Χίτλερ, ή στην «αβλεψία» των
ιμπεριαλιστών, αλλά πρώτα-πρώτα στο γεγονός ότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι με την πολιτική του κατευνασμού, που
αποκορύφωμά του ήταν το Μόναχο, ήθελαν να εξασφαλίσουν ότι ο πόλεμος θα γινόταν οπωσδήποτε.
Ταυτόχρονα με την Συμφωνία του Μονάχου εξασφάλισαν την σταθεροποίηση του ναζιστικού καθεστώτος
στο εσωτερικό της Γερμανίας μιας και ο γερμανικός λαός
παρακολουθούσε με πολύ μεγάλη ανησυχία τις κινήσεις
των ναζί, ενώ είχε ξεσπάσει και απεργιακό κίνημα κατά
του καθεστώτος.
Η ναζιστική Γερμανία μετά το Μόναχο αποθρασύνθηκε τελείως αρνούμενη να υλοποιήσει ακόμα και τις εγγυήσεις της προς την διαμελισμένη Τσεχοσλοβακία.
Ταυτόχρονα σε ορισμένους κύκλους του ιμπεριαλισμού
αναπτύσσεται μια ανησυχία ότι η Γερμανία είναι πιο επικίνδυνη ως ανταγωνιστής παρά ως προμαχώνας κατά των
κομμουνιστών.
Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν καθώς τον Οκτώβρη
του 1938 η Γερμανία πρόβαλλε εδαφικές απαιτήσεις στην
Πολωνία, ενώ στις αρχές του 1939 επενέβη ανοιχτά κατά
της Τσεχοσλοβακίας όταν η τελευταία αντέδρασε στις
αποσχιστικές κινήσεις των φιλοναζιστικών στοιχείων της
Σλοβακίας.
Για πρώτη φορά στις 11 Αυγούστου 1939 οι αγγλογάλλοι αρχίζουν συνομιλίες με την ΕΣΣΔ για την υπογραφή συμφώνου στρατιωτικής συνεργασίας, φροντίζοντας ταυτόχρονα να τις υπονομεύσουν στέλνοντας στην
Μόσχα υποβαθμισμένες αντιπροσωπείες χωρίς σαφείς
οδηγίες, την στιγμή που από την ΕΣΣΔ ορισμένες φορές
συμμετείχε στις συνομιλίες ο ίδιος ο Ι.Β. Στάλιν.
Οι ιμπεριαλιστές δεν δέχονται να δεσμευτούν σε τίποτα, ιδιαίτερα στην περίπτωση επίθεσης εναντίον της
ΕΣΣΔ, θέλουν όμως να δεσμεύσουν την ΕΣΣΔ σε περίπτωση που δεχθούν εκείνες επίθεση. Όταν διαφαίνεται
ότι η ΕΣΣΔ θα μπορούσε να δεχθεί μια συμφωνία και
χωρίς διμερή εγγύηση, πανικοβάλλονται.
Η συγκεκριμένη στάση των ιμπεριαλιστών πρέπει να
εκληφθεί και ως σκοπούσα να πιέσει την Γερμανία να επιταχύνει τις προετοιμασίες της για επίθεση ενάντια στην
ΕΣΣΔ. Από την άλλη πλευρά η ύπαρξη αντιθέσεων μεταξύ
των ιμπεριαλιστών δεν επαρκεί ως λόγος για την αποτυχία των συνομιλιών διότι οι υπαρκτές αντιθέσεις του Α
Παγκοσμίου Πολέμου δεν εμπόδισαν την δημιουργία
συμμαχιών.
Στις παραμονές όμως του Β Παγκοσμίου Πολέμου,
στην θέση της τσαρικής Ρωσίας βρισκόταν η Σοβιετική
Ένωση. Το 1914 είχαμε συμμαχία καπιταλιστικών κρατών.

Το 1939 θα είχαμε μια συμμαχία καπιταλιστικών και σοσιαλιστικού κράτους και αυτό θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τον ιμπεριαλισμό. Για τους καπιταλιστές η
ύπαρξη της ΕΣΣΔ ήταν πιο επικίνδυνη από την ύπαρξη
της ναζιστικής Γερμανίας και γι’ αυτό προσπαθούσαν να
παγιδεύσουν το σοσιαλιστικό κράτος.
Στα τέλη Αυγούστου 1939 υπεγράφη το Σύμφωνο
ΕΣΣΔ-Γερμανίας. Επρόκειτο για μεγάλη κίνηση της ΕΣΣΔ
στην διπλωματική σκακιέρα που υπαγορεύθηκε από την
εξής κατάσταση:
• Ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος, με την Γερμανία
έτοιμη να επιτεθεί, και τους Αγγλογάλλους να μην μπορούν να δεχθούν άλλες μονόπλευρες ενέργειές της.
• Η Αγγλία και η Γαλλία δεν θέλουν συμπαράταξη με
την ΕΣΣΔ, αλλά πόλεμο μεταξύ Γερμανίας-ΕΣΣΔ.
• Η Γερμανία δεν θέλει να εμπλακεί σε διμέτωπο πόλεμο από την αρχή.
Με την κίνησή της η ΕΣΣΔ αποσκοπούσε στο να μην
συμμετάσχει στον πόλεμο όσο ήταν δυνατόν.
Και σε αυτή την περίπτωση έχουν χυθεί τόνοι λάσπης
κατά της ΕΣΣΔ ότι με την υπογραφή του Συμφώνου «απελευθέρωσε» τα χέρια της Γερμανίας για να επιτεθεί στην
«Δύση».
• Η ΕΣΣΔ δεν είχε κανένα λόγο να «παρεμβληθεί» σε
διαμάχη μεταξύ Γερμανίας και τρίτων χωρών. Δεν ήταν
σύμμαχος με την Αγγλία και την Γαλλία.
• Το χρονικό διάστημα των 6 ημερών μεταξύ της υπογραφής του Συμφώνου -24 Αυγούστου 1939 και της έναρξης του πολέμου, 1η Σεπτεμβρίου 1939 άρχισε ο πόλεμος
δεν ήταν αρκετό για να «λύσει» τα χέρια της Γερμανίας.
• Ο πόλεμος δεν ξεκίνησε στην Δύση αλλά στην Ανατολή, στην Πολωνία την οποία η Δύση ενώ μπορούσε δεν
βοήθησε καθόλου.
Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 1939 με την επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας στην
Πολωνία η οποία κατακτήθηκε μέσα σε ένα μήνα. Η Αγγλία και Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο στην Γερμανία στις 3
Σεπτεμβρίου, χωρίς να κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν
την Πολωνία. Η κήρυξη πολέμου εκ μέρους τους ήταν ένα
σημάδι προς την Γερμανία ότι η «ανεξέλεγκτη» εξάπλωσή
της δεν θα γινόταν ανεκτή.
Πίσω από την ανοχή υπήρχαν άλλα δύο στοιχεία:
Ώθηση της Γερμανίας για επίθεση στην ΕΣΣΔ και επίθεση
εναντίον της Γερμανίας όταν θα έχει νικήσει την ΕΣΣΔ.
Οι ιμπεριαλιστές κράτησαν μια πολύ «περίεργη» –εκ
πρώτης όψεως– στάση από την αρχή του πολέμου ως τις
22 Ιουνίου 1941 –μέρα έναρξης της Επιχείρησης Μπαρμπαρόσα– καθώς με κορυφαία γεγονότα την κατάληψη

της Νορβηγίας, της Γαλλίας και την μάχη της Δουνκέρκης
αποδεικνύεται ότι θα ήταν δυνατόν οι χιτλερικοί να είχαν
χάσει τον πόλεμο από το 1940 κιόλας.
Τελικά, ήταν η Κόκκινη Σημαία με το σφυροδρέπανο,
επικεφαλής του αντιφασιστικού αγώνα όλων των λαών
που κυμάτισε νικηφόρα στον τρούλο του Ράιχσταγκ την
Πρωτομαγιά του 1945.
Θα κλείσουμε αυτό το σημείωμα με μια ολοζώντανη και
εξόχως συγκινητική εικόνα που έφτασε ως τις μέρες μας.
Κατά την διάρκεια της πολιορκίας του Βερολίνου, σε
μια πυροβολαρχία μια νοσοκόμος η Μαλάνια Γιούρτσενκο έγραφε πάνω σε κάθε οβίδα πριν αυτή φύγει για
τον στόχο της. Για το Στάλινγκραντ, για το Ντονμπάς, για
την Ουκρανία, για τα ορφανά και τις χήρες. Για τα δάκρυα
των μητέρων.
Όταν γινόταν η πολιορκία του Βερολίνου, ο δικός μας
λαός τραβούσε το δικό του Γολγοθά, όταν εκείνοι που
έφυγαν καθύβριζαν και κατεδίωκαν εκείνους που ύψωσαν το ανάστημα τους απέναντι στον φασίστα κατακτητή.
Στην θέση της Μαλάνια Γιούρτσενκο, «ήταν» η χωρίς
γνωστό επώνυμο περήφανη αντάρτισσα των ελληνικών
βουνών, και με το δικό της χέρι «έγραφε» στις οβίδες:
Για τις καμένες πόλεις και χωριά της Ελλάδας, για τα
βασανιστήρια και τις εκτελέσεις, για την πείνα του ’41, για
τα ορφανά και τις χήρες, για τα δάκρυα των μητέρων.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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διεθνή

Το ΝΑΤΟ πανηγυρίζει για την πιο επιτυχημένη
αποστολή του, που στοίχισε τη ζωή σε 60.000
Λίβυους πολίτες
Με τη δολοφονία του Καντάφι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, ως άλλος Τζορτζ Μπους, αναφωνούσε:
«Mission accomplished»

H

πρώτη φάση της 7μηνης Νατοϊκής επιδρομής έφτανε έτσι στο τέλος
της. Σχεδόν όλα τα ΜΜΕ εξέφρασαν την βαθιά ικανοποίησή τους.
Ωστόσο, για να έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους θυμήθηκαν τον ΟΗΕ
και τη διαβόητη απόφαση του 1973 που έδωσε το πράσινο φως στην επέμβαση στη Λιβύη. Φυσικά καλύτερα θα ήταν αν θύμιζαν ότι τα Γαλλικά βομβαρδιστικά ήταν εκείνα που ακόμα πριν υπάρξει η απόφαση αυτή εξορμούσαν
ενάντια στη Τρίπολη. Καλό θα ήταν να θύμιζαν, επίσης, ότι οι επιθέσεις αυτές
ξεκινούσαν πριν καν τερματιστεί η πρώτη μάζωξη των «Φίλων της Λιβύης»,
υπό τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι.
Αλλά ας θυμηθούμε ακόμα και αυτή η απόφαση του ΟΗΕ που επικαλούνται ΜΜΕ, κυβερνήσεις, δυνάμεις στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστών και
κάθε λογής «φίλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ειρήνης» και που
διευκόλυνε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που έγινε στο όνομα της «προστασίας
των αμάχων, κατάπαυσης του πυρός και της ανάγκης για διαπραγματεύσεις
για την αναζήτηση πολιτικής λύσης». Τί συνέβη όμως στη πραγματικότητα;
Ακριβώς το αντίθετο.
Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η ΕΕ και οι ΗΠΑ υπονόμευσαν κάθε ειρηνική προσπάθεια ακόμα και όταν αυτή προερχόταν από την Αφρικάνικη Ένωση ή από
κάποιες αραβικές χώρες. Η πιο πετυχημένη επιχείρηση του ΝΑΤΟ σ’ όλη την
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ιστορία του, όπως θεωρήθηκε από τον ΓΓ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον
60.000 ανθρώπους. Αλλά τι αξία έχουν 60.000 ζωές, η εν ψυχρώ κατάλυση
κάθε έννοιας εδαφικής ακεραιότητας, αν ο σκοπός είναι «ιερός»; Τόσο
«ιερός» που ούτε οι κραυγές «αλληλεγγύης στους εξεγερμένους» σχεδόν
όλων των πτερύγων στο Ευρωκοινοβούλιο και των οπορτουνιστών μπορούσαν να κρύψουν την αληθινή αιτία της εξέγερσης στη Βεγγάζη, που δεν ήταν
άλλη από το να ανοίξει ακόμα περισσότερο η αγορά για το πετρέλαιο, το
φυσικό αέριο, τις υποδομές και την ανοικοδόμηση της χώρας. Να πέσουν
ακόμα μεγαλύτερα μερίδια στις ιταλικές, γαλλικές, ισπανικές, ελληνικές εταιρίες, στις εταιρίες του Κατάρ και άλλων χωρών σε βάρος των ρώσικων, αυστριακών, γερμανικών και κινέζικων κονσόρτσιουμ.
Ας θυμηθούμε ότι η εξέγερση ξέσπασε ακριβώς τη στιγμή που λήγουν
τα συμβόλαια των Γάλλων, το γεγονός ότι Ρωσία και Κίνα κάνουν λόγο ευθέως για τα δικά τους συμφέροντα στη χώρα , ότι η Γερμανία δεν συμμετείχε
στην Νατοϊκή επιχείρηση ενώ η Τουρκία χρειάστηκε κάποιες μέρες πριν
μπει. Το ότι η ισπανική REPSOIL και η ιταλική ΕΝΙ ήταν οι πρώτες που επανεκκίνησαν την εξόρυξη, όπως και το ότι στη νέα κυβέρνηση της Λιβύης συμμετέχει ο Λίβυος εκπρόσωπος της ΕΝΙ, δεν είναι παρά μια απλή σύμπτωση.
Οι χιλιάδες δολοφονημένοι όπως και η δολοφονία του Καντάφι είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα για την διεξαγωγή του πολέμου και την αξία
των ανθρώπινων δικαιωμάτων για το ΝΑΤΟ.
Οι πανηγυρισμοί του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, κυβερνήσεων και ΜΜΕ για το θάνατο του Καντάφι δείχνουν ότι οι ιμπεριαλιστές φαίνεται να ξέχασαν τι έγινε
στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ όπου οι αρχικές θριαμβολογίες γρήγορα διαψεύστηκαν από την έναρξη της αντίστασης στην κατοχή.
Ακόμα και τώρα δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συνθήκες
της δολοφονίας του Καντάφι. Είναι δευτερεύουσας σημασίας ποιοί ήταν οι
δολοφόνοι του. Το μόνο βέβαιο είναι ότι Γαλλικά μαχητικά και αμερικάνικα
μη επανδρωμένα αεροπλάνα βομβάρδισαν την αυτοκινητοπομπή του. Έτσι,
με την εν ψυχρώ δολοφονία εν ενεργεία αρχηγού κράτους, το ΝΑΤΟ έβαλε
τέλος στην 7μηνη επιχείρησή του.
Στη συνέχεια, οι δυνάμεις εδάφους του ΝΑΤΟ και «οι εξεγερμένοι με τα
αθλητικά παπούτσια» της Βεγγάζης, δεν χρειάστηκε παρά μόνον να ολοκληρώσουν το έργο τους, όπως συμβαίνει πάντα. Ας θυμηθούμε όμως ότι Βρετανοί και Γάλλοι αναγνώρισαν ότι είχαν στείλει από την αρχή του πολέμου ειδικές
δυνάμεις, ενώ το Κατάρ 7000 στρατιώτες, στις γραμμές των εξεγερμένων.

Το ΝΑΤΟ, όπως θα έκανε και ο κάθε μαφιόζος που σέβεται τον εαυτό
του, δήλωσε ότι δεν ήξερε ποιοι θα μπορούσαν να βρίσκονται στην αυτοκινητοπομπή και ότι την χτύπησε λόγω υπερβολικής ταχύτητας.
Η γερμανική ΕΥΠ (Bundes Nachrichten Dienst, BND), που διεκδικεί και
αυτή ένα κομμάτι στην επιτυχία, άφησε να διαρρεύσει στο Der Spiegel (1)
ότι βδομάδες πριν γνώριζε πού κρύβεται ο Καντάφι στη Σύρτη. Αυτά μπορεί
να ακούγονται λίγο υπερφίαλα. Το πιο πιθανό είναι οι γερμανοί κατάσκοποι
απλώς να είχαν υποψίες ότι κρύβεται κάπου στη Σύρτη. Πιο πειστικές είναι
εκείνες οι πληροφορίες που λεν ότι το ΝΑΤΟ εντόπισε τον Καντάφι από τις
ασύρματες επικοινωνίες του. Έτσι μπόρεσε το ΝΑΤΟ να κατευθύνει τα γαλλικά
μαχητικά και τα αμερικανικά μη επανδρωμένα βομβαρδιστικά και να καταστρέψουν το μεγαλύτερο μέρος της αυτοκινητοπομπής.
Είναι αρκετά σίγουρο ότι κοντά στο σημείο της επίθεσης βρισκόταν
τμήματα των εξεγερμένων και των ειδικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
Όπως ανέφερε η Ισραηλινή υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών
DebkaFile, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που δείχνουν ότι οι δυνάμεις του
ΝΑΤΟ ήταν εκείνες που εντόπισαν και συνέλαβαν τον Καντάφι αφού τον είχαν
πυροβολήσει στα πόδια, τον παρέδωσαν στις δυνάμεις του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου στη Μυσρατα και στη συνεχεία τον δολοφόνησαν
Και αυτή η επιχείρηση έδειξε την τεράστια υπεροπλία του Νατοϊκού
οπλοστασίου. Το ΝΑΤΟ χρησιμοποίησε στον πόλεμο, στην εκστρατεία παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης, ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα και συστήματα κατασκοπίας,
όλα τα μέσα του ψυχολογικού πόλεμου, δορυφόρους στο διάστημα, βομβαρδιστικά και μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη.
Τμήματα των ειδικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο έδαφος εντόπιζαν και
σημάδευαν τα προς καταστροφή κτίρια και υποδομές. Καθοδηγούσαν τις
επιχειρήσεις των εξεγερμένων και τις επιδρομές των μαχητικών και των ελικοπτέρων.
Το γεγονός ότι η Σύρτη παρόλα αυτά κατάφερε να κρατήσει για 2 μήνες
αποτελεί πραγματικό άθλο για τον λιβυκό λαό.
Δεν είναι μόνον τα στοιχεία της DebkaFile του Ισραήλ που δείχνουν ότι
πολιτοφύλακες του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου από τη Μισουρατα
δολοφόνησαν τον Καντάφι. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι το πτώμα
του δεν μεταφέρθηκε στη Τρίπολη αλλά στην αποθήκη ενός χασάπικου στη
Μισουρατα προκείμενου να εκτεθεί στο κοινό. Η πολιτοφυλακή της Μισουράτα έγινε ήδη ο φόβος και ο τρόμος στην ευρύτερη περιοχή της πόλης.
Ταυτόχρονα δεν δείχνει να έχει καμία διάθεση να μπει υπό τις διαταγές των
δυνάμεων από τη Βεγγάζη που διεκδικούν πανεθνικό ρόλο.
Στις ομάδες της Μισουράτα καταλογίζουν επίσης την εκτέλεση 53 οπαδών του Καντάφι στο ξενοδοχείο ΜΑΧΑΡΙ. Στους τοίχους του ξενοδοχείου
υπήρχαν τα ονόματα των 5 πασίγνωστων ενόπλων ομάδων από τη Μισουρατα: «οι τίγρεις» (Al-Nimer), «τα τζάγγουαρ» (Al-Isnad),το τάγμα υποστήριξης (Al-Fahad), τα λιοντάρια (Al-Asad), και το τάγμα του κάστρου (Al-Qasba).
Τα ονόματα αυτά διεκδικούν επάξια, τιμητική θέση δίπλα στο ΝΑΤΟ,
στην ΕΕ και στις κυβερνήσεις που στήριξαν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο σε
βάρος του λαού της Λιβύης. Μαζί μ’ αυτούς είναι οι «στυλοβάτες της νέας
απελευθερωμένης και δημοκρατικής Λιβύης», που έλεγε και ο Ομπάμα.
_____________________
1) Βλ. εφημερίδα Junge Welt, 25.10.2011 .

Παράσταση διαμαρτυρίας
στην Αμερικάνικη Πρεσβεία

ΕΕΔΥΕ - ΕΕΔΔΑ
στηρίζουν τον αγώνα
του παλαιστινιακού λαού

Σ

τις 22 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε παράσταση
διαμαρτυρίας στην αμερικάνικη της Αθήνας από
αντιπροσωπείες της Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη και της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, για την στάση των ΗΠΑ στο αίτημα
για αναγνώριση ανεξαρτήτου παλαιστινιακού κράτους
Σε σχετικό ψήφισμα, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στην είσοδο
της πρεσβείας, καταγγέλθηκε η στάση των ΗΠΑ και της ΕΕ που
προσπάθησαν να εμποδίσουν ακόμη και την επίσημη κατάθεση
στη ΓΣ του ΟΗΕ του αιτήματος για άμεση αναγνώριση ανεξάρτητου
παλαιστινιακού κράτους στα όρια του 1967 με πρωτεύουσα
την Αν. Ιερουσαλήμ, δίπλα στο Ισραήλ, ως κράτος-μέλος του ΟΗΕ.
Οι εκπρόσωποι του αντιϊμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος
της χώρας μας απαίτησαν ακόμα την επιστροφή όλων των
Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους, με βάση τις σχετικές
αποφάσεις του ΟΗΕ, το σταμάτημα των εποικισμών και την
αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και όλων των εποίκων
που έχουν εγκατασταθεί πέρα από τα σύνορα του 1967,
την άρση κάθε αποκλεισμού των Παλαιστινίων, στην Ανατολική
Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας, το γκρέμισμα
του τείχους του αίσχους, την άμεση απελευθέρωση όλων
των Παλαιστινίων και των άλλων πολιτικών κρατουμένων που
κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.
Η ΕΕΔΥΕ και η ΕΕΔΔΑ δήλωσαν για άλλη μια φορά ότι τάσσονται
στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, των αγωνιστών της ειρήνης
στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο και χαιρετίζουν την αναγνώριση
ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους σε από πάνω από 100 χώρες.
Εκ μέρους της ΕΕΔΥΕ συμμετείχε ο πρόεδρος της Σταύρος Τάσσος,
από την ΕΕΔΔΑ η αντιπρόεδρός της Ευγενία Παπαμακαρίου ενώ
παραβρέθηκε ακόμα ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Μπάμπης Αγγουράκης.

Α. ΒΙΑΝΝΑΚΗΣ
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συνάντηση

Περιφερειακή Συνάντηση των Ευρώπης και
διευρυμένη συνάντηση της Γραμματείας του ΠΣΕ
Βρυξέλλες, 17&18 Οκτώβρη 2011

Σ

τη συνάντηση πήραν μέρος παραπάνω από 40 αντιπρόσωποι, από 27 Οργανώσεις υπό την προεδρία
της προέδρου του ΠΣΕ, Socorro Gomes και του Γενικού Γραμματέα, Θανάση Παφίλη. Από την Ελλάδα επίσης παραβρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία με
επικεφαλής τον πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ, Σταύρο Τάσσο.
Η Γραμματεία του ΠΣΕ εξέφρασε την ξεκάθαρη θέση
της ενάντια στην ιμπεριαλιστική αγριότητα κατά του λαού
της Λιβύης και την αλληλεγγύη της στο λαό της Συρίας
ενώ παράλληλα κατήγγειλε τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για τη Νέα Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας τις
θέσεις του ΠΣΕ υπέρ του δικαιώματος κάθε λαού να καθορίζει το μέλλον του ελεύθερα και δημοκρατικά, χωρίς
εξωτερικές πολιτικές και στρατιωτικές παρεμβάσεις.
Εξέφρασε επίσης τη βαθιά ανησυχία της για την ολο-
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ένα αυξανόμενη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα σε κάθε
γωνιά του πλανήτη, ειδικά εν μέσω της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, με άγρια επίθεση στο εργατικό εισόδημα και στα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και
των λαών. Οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για νέες σφαίρες επιρροής, αγορές και φυσικό πλούτο κορυφώνονται.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, μετά από εποικοδομητική συζήτηση και κατέληξαν σε συγκεκριμένες αποφάσεις για μελλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες με
κορυφαίο σταθμό το επόμενο Συνέδριο του ΠΣΕ που θα
πραγματοποιηθεί στο Κατμαντού, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νεπάλ τον Ιούνιο/Ιούλιο του2012 με φιλοξενία από το Συμβούλιο Ειρήνης και Αλληλεγγύης του
Νεπάλ. Η Γραμματεία του ΠΣΕ αποφάσισε επίσης:

1) Να οργανώσει σε συνεργασία με τους αντίστοιχους περιφερειακούς συντονιστές, 5 περιφερειακές διασκέψεις στα πλαίσια της προετοιμασίας του επόμενου
Συνεδρίου στου ΠΣΕ. Στην Αφρική, την Αμερική, την
Ασία/Ειρηνικό, την Ευρώπη και τη Μ. Ανατολή.
2) Να χαιρετίσει την πάλη των εργαζομένων και των
λαών, τις απεργίες και τις μαζικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία)
όπως επίσης και σε άλλες ηπείρους (Χιλή, Ν. Αφρική, ΗΠΑ
κτλ.), υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενωθούν οι δυνάμεις των κινημάτων ειρήνης και των ταξικά προσανατολισμένων σωματείων ενάντια στις επιθέσεις των
κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΔΝΤ που υπηρετούν τα ολοένα και αυξανόμενα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου και
των πολυεθνικών.
3) Να σταλεί μια ανοιχτή επιστολή στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη της
πρωτοβουλίας σχετικά με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης στα σύνορα του Ιουνίου του 1967
και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την έγκριση της πρότασης.
4) Να σταλεί μια ανοιχτή επιστολή στον Πρόεδρο
των ΗΠΑ απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των 5
Κουβανών από τις αμερικανικές φυλακές και συγκεκριμένα να δώσει στον Rene Gonzalez το δικαίωμα της επιστροφής στην Κούβα.
5) Να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες του Αμερικανι-

κού Συμβουλίου Ειρήνης ενάντια στη Σύνοδο Κορυφής
του ΝΑΤΟ το 2012 στο Σικάγο.
6) Να συνεχίσει την καμπάνια ενάντια στις Ξένες
Στρατιωτικές Βάσεις στη Λατινική Αμερική και ενάντια
στην εγκατάσταση νέων Βάσεων στην περιοχή
7) Να διερευνήσουμε μαζί με τους συναγωνιστές μας
(Εθνικό Συμβούλιο Ειρήνης Συρίας) την πιθανότητα μιας
Διεθνούς αποστολής αλληλεγγύης στη Συρία με στόχο
την διαπίστωση των γεγονότων από κοντά και με σκοπό
να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με τον λαό της Συρίας καθώς και την καταδίκη των ιμπεριαλιστικών σχεδίων στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.

Συμπαράσταση
στους χαλυβουργούς

T

ην έμπρακτη συμπαράσταση της ΕΕΔΥΕ στο δίκαιο αγώνα
των εργαζομένων στη χαλυβουργία, εξέφρασε
αντιπροσωπεία της που τους επισκέφθηκε την Τρίτη 22
Νοέμβρη. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
Σταύρος Τάσσος, η Γεν. Γραμματέας της και βουλευτής του ΚΚΕ
Βέρα Νικολαϊδου και ο αντιπρόεδρος Γιώργος Λαμπράκης.
Η αντιπροσωπεία προσέφερε για τον αγώνα τους το συμβολικό ποσό
των 500 Ευρώ, υποσχόμενη την παραπέρα ένταση των προσπαθειών
του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος για τη δικαίωση των αγώνων τους
και των αγώνων όλων των εργαζομένων της χώρας μας.
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επισημάνσεις
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Πολύμορφη δράση σε συντονισμό με τις δυνάμεις
της κοινωνικής συμμαχίας που να αγκαλιάζει το
σύνολο της ζωής της εργατικής -λαϊκής οικογένειας

Σ

ε συνθήκες γενικευμένης καπιταλιστικής κρίσης, διέξοδο για
τον καπιταλισμό αποτελεί η καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων
μεταξύ των οποίων είναι και η εργατική δύναμη.
Αυτό επιτυγχάνεται με δυο τρόπους. Από τη μια έχουμε τις αναδιαρθρώσεις
στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, σε μια σειρά από
βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής, που στόχο έχουν την παραπέρα
εξαθλίωση της εργατικής τάξης κι από την άλλη έχουμε τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους.
Με άλλα λόγια ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και η ιμπεριαλιστική
ειρήνη, είναι άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους, σαν τις δυο όψεις ενός
νομίσματος. Ιστορικά άλλωστε, έχει αποδειχτεί τόσο από τον Α’ Παγκόσμιο
πόλεμο, όσο και από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο πως ο καπιταλισμός,
προκειμένου να ξεπεράσει τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδά του,
δεν διστάζει να προκαλέσει πολεμικές συγκρούσεις.
Μπροστά, λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες, το 16ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ
που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάη στην Αθήνα, στην απόφασή
του ξεκαθαρίζει ότι: «..Στις συνθήκες αυτές, το 16ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ,
δηλώνει την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα της ΕΕΔΥΕ να συνεχίσει
τη δυναμική, επίμονη προσπάθεια, ώστε να δοθεί νέα ώθηση στο
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αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα στη χώρα μας. Αναδεικνύεται
η ανάγκη πιο μαχητικά, πιο αποφασιστικά και με αισιοδοξία ν’ ανεβάσουμε
τη δράση μας, ώστε οι επιτροπές ειρήνης και συνολικά 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.» (από την απόφαση
του 16ου Συνεδρίου)
Μπαίνει κατά συνέπεια επιτακτικά το ζήτημα μέσα σε αυτές
τις συνθήκες να ριζώσει παντού σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο,
σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε χωριό και συνοικία η δράση των
επιτροπών ειρήνης, σε συντονισμό πάντα με το ταξικό εργατικό κίνημα,
το ΠΑΜΕ –που είναι ο φυσικός σύμμαχός μας- καθώς και με τις υπόλοιπες
δυνάμεις της κοινωνικής συμμαχίας ΠΑΣΥ, ΠΑΣΕΒΕ, ΜΑΣ ΟΓΕ.
Γιατί για εμάς η ειρήνη δεν είναι κάτι το άυλο, μια ευχή ή μια
εκδήλωση πριν τα Χριστούγεννα, όπως προβάλλει η αστική τάξη μέσα από
τις κάθε λογής ΜΚΟ. Είναι έννοια βαθιά ταξική. Για τον απλό λόγο ότι
διαφορετική είναι η ειρήνη για τον εργάτη και διαφορετική για τον αστό.
Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στην εργατική και την αστική τάξη
για παράδειγμα, από τη στιγμή που η αστική τάξη ήδη από την εμφάνισή
της ζει παρασιτικά κι εκμεταλλεύεται την εργατική τάξη. Υπάρχουν
συμφέροντα που αντικρούονται μεταξύ τους. Από τη μια είναι το κέρδος
του αστού που μόνη έγνοια έχει πως θα το αυξήσει κι από την άλλη είναι
ο εργάτης που παλεύει για να αποτινάξει τα δεσμά της εκμετάλλευσης
από πάνω του και να πάρει στα χέρια του την εξουσία.
Συνεπώς έχει μεγάλη σημασία για εμάς, αλλά και για τον υπόλοιπο
κόσμο να ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς δεν είμαστε με την ειρήνη των αστών.
Μπουχτίσαμε πια από αυτού του είδους την ειρήνη, που γεννά
ολοκαυτώματα και γενοκτονίες, που αιματοκυλά λαούς και σφάζει
αμάχους, που οξύνει τους εθνικισμούς, που βάφει με το αίμα των λαών
ανά τον κόσμο τους δρόμους μεταφοράς πετρελαίου, πρώτων υλών κλπ.
Εμείς είμαστε με την ειρήνη της εργατικής τάξης. Γιατί ο έλληνας εργάτης
με τον τούρκο εργάτη , για παράδειγμα, δεν έχουν να χάσουν τίποτα άλλο,
παρά μόνο τα δεσμά της εκμετάλλευσής τους. Είμαστε με την ειρήνη της
εργατικής τάξης που μας αναγνωρίζει το δικαίωμα σε μόρφωση, δουλειά,

ασφάλιση, πολιτισμό, αθλητισμό και δεν το παρουσιάζει σαν ευκαιρία.
Είμαστε με την ειρήνης της εργατικής τάξης, που δεν σκορπίζει λεφτά
για στρατιωτικές δαπάνες και συντήρηση στρατιωτικών τμημάτων στο
εξωτερικό, αλλά με εργατικό – λαϊκό έλεγχο σχεδιάζει κι ανταποκρίνεται
στις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες μας.
Η εργατική - λαϊκή οικογένεια σήμερα έρχεται αντιμέτωπη με μια
σειρά ζητήματα. Ήδη σε πολλές περιοχές παιδιά σε σχολεία λιποθυμούν
από την πείνα. Σε πολλά σπίτια η ΔΕΗ κόβει το ρεύμα. Οι δήμοι κόβουν
το νερό. Υπάρχουν οικογένειες που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν
οικονομικά και δίνουν τα παιδιά τους ακόμη και σε ορφανοτροφεία. Πολύς
κόσμος ψάχνει για φαγητό στα σκουπίδια. Η φτώχεια και η εξαθλίωση δεν
είναι πια μακριά μας, όπως μπορεί να πιστεύαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Απεναντίας, αγγίζει ολοένα και περισσότερο κόσμο. Γι’ αυτή, όμως,
την κατάσταση χρειάζεται να αναδεικνύουμε μέσα κι από την δράση
των Επιτροπών Ειρήνης τον υπεύθυνο, που είναι το ίδιο το σύστημα και
οι πολιτικοί του υπηρέτες, τα κόμματα τις πλουτοκρατίας.
Όμως και πάλι αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Ο κόσμος χρειάζεται
τη διέξοδο. Χρειάζεται να του δείχνουμε τον άλλο δρόμο ανάπτυξης.
Να τονίζουμε την αναγκαιότητα να πάρει ο λαός την εξουσία στα χέρια
του. Παράλληλα όμως χρειάζεται να αναδεικνύουμε το μεγάλο όπλο που
έχει η εργατική τάξη στα χέρια της και είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη,
όμως, όχι σε φραστικό επίπεδο, αλλά η έμπρακτη αλληλεγγύη. Στους
χώρους δουλειάς, στις συνοικίες, στις απεργιακές φρουρές, σε κάθε χώρο.
Η δράση των επιτροπών ειρήνης θα πρέπει να ξεφύγει από τον παλιό
καμπανιακό τρόπο δουλειάς της μιας εκδήλωσης τον χρόνο ή της μιας
κινητοποίησης πριν από κάποιο πόλεμο. Είναι επιτακτική ανάγκη η δράση
των επιτροπών ειρήνης να αντιστοιχηθεί στις σύγχρονες συνθήκες.
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται άμεσα να βγούμε μπροστά, να ενημερώσουμε
τον κόσμο, να συσπειρώσουμε κόσμο στις γραμμές μας γιατί ας μην
ξεχνάμε ότι εκεί που μπορεί να υπάρχει δυσκολία από το ταξικό εργατικό
κίνημα να παρέμβει, το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας μας μπορεί
να παρέμβει.
Χρειάζεται άμεσα να λύσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με
τις συνεδριάσεις των Γραμματειών των επιτροπών ειρήνης. Δεν θα πρέπει
να βλέπουμε τη συνεδρίαση της γραμματείας σαν μια αγγαρεία ή σαν

ένα επιπλέον κουτάκι στις υποχρεώσεις μας. Είναι σημαντικό σε κάθε
συνεδρίαση της γραμματείας κάθε επιτροπής να γίνεται ιδεολογικός
εξοπλισμός. Να μεταφέρεται εμπειρία η οποία θα συγκεντρώνεται και
θα γενικεύεται. Να εντοπίζουμε έγκαιρα και να παρεμβαίνουμε και
με διάφορους άλλους τρόπους πέραν της ανακοίνωσης για τα ιδιαίτερα
ζητήματα κάθε περιοχής. Να σπάσουμε μέσα από την δράση της κάθε
επιτροπής ειρήνης αντιλήψεις ότι ο κόσμος δεν μας ακούει ή δεν
ενδιαφέρεται για τα ζητήματα που ανοίγουμε. Να δείξουμε στην πράξη
πως συνδέονται όσα λέμε. Να συμμετέχουμε ενεργά στις απεργίες και
στις κινητοποιήσεις με το ΠΑΜΕ και τις δυνάμεις της κοινωνικής
συμμαχίας. Από την ανακοίνωση που θα βγάλει η επιτροπή ειρήνης, μέχρι
και το πανό με το οποίο θα συμμετέχει, όλα να είναι ενταγμένα στο
πλαίσιο δράσης της κοινωνικής συμμαχίας. Να βάζουμε ανοιχτά το θέμα
να πάρει η εργατική τάξη την εξουσία στα χέρια της.
Είναι σημαντική η εμπειρία που έρχεται από επιτροπές ειρήνης που
συμμετείχαν μπροστά στη 48ωρη απεργία σε απεργιακές φρουρές
σε εργοστάσια. Για παράδειγμα στο εργοστάσιο αλλαντοποιίας της ΒΙΚΗ
στην Άρτα, ένα χώρο ιδιαίτερα αντιδραστικό, όπου πολλές φορές υπήρχε
δυσκολία να μας ακούσουν οι εργαζόμενοι, η επιτροπή ειρήνης Άρτας
έπιασε κουβέντα κατά τη διάρκεια της περιφρούρησης με εργαζόμενες
από εκεί, κράτησε επαφή μαζί τους. Αλλά και στην απεργιακή
συγκέντρωση, πολλοί εργαζόμενοι από χώρους που με δυσκολία
παρέμβαινε το ΠΑΜΕ, ήρθαν συνειδητά με το πανό της επιτροπής ειρήνης.
Κι όλα όσα λέμε μπορούν να αποτυπωθούν κι αποτυπώνονται σε
δείκτες όπως είναι η λαχειοφόρος αγορά, όπου σημαντικό κομμάτι των
εσόδων της ΕΕΔΥΕ στηρίζεται σε αυτή, η διακίνηση του περιοδικού, αλλά
και ο εμπλουτισμός του περιοδικού από τη δράση των επιτροπών ειρήνης
ανά την Ελλάδα. Δίνοντας έμφαση σε αυτά, θα καταφέρουμε να ανοίξουμε
μια τέτοια δράση που να πατά και να αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της ζωής
της λαϊκής οικογένειας και να συσπειρώνει ολοένα και περισσότερο
κόσμο. Θα λύνονται μέσα από τη δράση όσα ζητήματα εμφανίζονται (τόσο
ιδεολογικού όσο και πρακτικού περιεχομένου) και θα καταφέρει η κάθε
επιτροπή ειρήνης να αποκτήσει τη δική της αυτοτέλεια, να πατά γερά στα
δικά της πόδια, πράγμα απαραίτητο στις σημερινές συνθήκες.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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δραστηριότητες

Κοινή αποστολή αλληλεγγύης
στην Παλαιστίνη
18-22 Σεπτέμβρη 2011
με τη συμμετοχή 20 αντιπροσώπων από οργανώσεις
της ΠΟΔΝ και του ΠΣΕ από 14 χώρες

T

ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας
(ΠΟΔΝ) οργάνωσαν κοινή αποστολή αλληλεγγύης
στην Παλαιστίνη από τις 18-22 Σεπτέμβρη με την συμμετοχή 20 αντιπροσώπων από οργανώσεις της ΠΟΔΝ και
του ΠΣΕ από 14 χώρες. Από την Ελλάδα συμμετείχαν ο
Θανάσης Μπιζαϊντές, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της
ΚΝΕ και η Βέρα Νικολαϊδου ΓΓ της ΕΕΔΥΕ. Το ΠΣΕ εκπροσώπησε ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός Γραμματέας του και μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.
Η αποστολή φιλοξενήθηκε από την Παλαιστινιακή
Επιτροπή για την Ειρήνη και Αλληλεγγύη και συναντήθηκε με εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Εθνικής
Αρχής, του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβούλιου
(Βουλή), των πολιτικών κομμάτων (Φατάχ, Κόμμα του
Λαού, Δημοκρατικό Μέτωπο, Λαϊκό Μέτωπο),οργανώσεις
Νεολαίας και κινήματα. Οι δυο αντιπροσωπείες των διε-

42

θνών Οργανώσεων συναντήθηκαν επίσης με το ΚΚ Ισραήλ και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Μετώπου για
την Ειρήνη και την Ισότητα (Χαντάς) στην Κνεσσέτ.
Βασικά συμπεράσματα των δυο οργανώσεων ΠΣΕ και
ΠΟΔΝ αναφέρονται παρακάτω:
Ολοκληρώνοντας την πετυχημένη αποστολή αλληλεγγύης η ΠΟΔΝ και το ΠΣΕ επαναβεβαιώνουν την αμέριστη υποστήριξη στον λαό της Παλαιστίνης από κοινού
με τα εκατομμύρια λαού και νεολαίας σε όλο τον κόσμο,
και την αλληλεγγύη τους.
Η υπόθεση της συνεχιζόμενης κατοχής της Παλαιστίνης από το Ισραηλινό καθεστώς αποτελεί έγκλημα κατά
της ανθρωπότητας και βάναυση πρόκληση εναντίον των
χιλιάδων αγωνιστών που πάλεψαν ηρωικά για τα υψηλά
ιδανικά της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.
Στην επίσκεψη αυτή οι αντιπροσωπείες έγιναν μάρτυρες και κατέγραψαν τα εξής:

• τις συνέπειες από το τείχος που χωρίζει την Δυτική
Όχθη
• τους αυξανόμενους επικοισμούς που υποσκάπτουν
την βιωσιμότητα του Παλαιστινιακού κράτους
• την ταλαιπωρία χιλιάδων Παλαιστινίων πολιτικών
κρατούμενων και των οικογενειών τους
• την καταστροφή των ελαιόδεντρων, βασικής πυγή
εσόδων για τον λαό και σε κάποιες περιπτώσεις ιστορική
κληρονομιά αιώνων
• την δραματική κατάσταση χιλιάδων προσφύγων
αλλά μέσα στην ίδια τους την χώρα αλλά και των χιλιάδων
προσφύγων στο εξωτερικό που τους στερείται το δικαίωμα της επιστροφής από το βάρβαρο καθεστώς της
κατοχής και του ελέγχου στα σύνορα
• τα δεκάδες στρατιωτικά σημεία ελέγχου στην Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ
• τις διακρίσεις των Αράβων του Ισραήλ σε όλες τις
πτυχές της ζωής τους και ιδιαίτερα με την κατεδάφιση
των σπιτιών τους
• την προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης για
ανακήρυξη κράτους εβραϊκού
Παρά τις πολλές παραχωρήσεις που έκαναν οι Παλαιστίνιοι από την μεριά τους όλα αυτά τα χρόνια για να βρεθεί μια βιώσιμη και δίκαιη λύση, οι κυβερνήσεις του
Ισραήλ και ειδικά η σημερινή, αρνούνται να αναγνωρίσουν το δικαίωμα στον Παλαιστινιακό λαό για ανεξάρτητο κράτος στο πλάι του Ισραήλ.
Εκφράζουμε την βαθιά μας αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους, άνδρες και γυναίκες, νέους και φοιτητές στην
Δυτική Όχθη, την λωρίδα της Γάζας και την Ανατολική Ιερουσαλήμ για τον τερματισμό της ταπείνωσης, των διακρίσεων και της κατοχής. Εκφράζουμε επίσης την
αλληλεγγύη μας με τις φιλειρηνικές δυνάμεις μέσα στο
Ισραήλ που αγωνίζονται από κοινού με τους Παλαιστίνιους, για ειρήνη, δικαιοσύνη, ισότητα και για τον τερματισμό της κατοχής στα Παλαιστινιακά εδάφη.
Καταδικάζουμε την υποστήριξη που ο ιμπεριαλισμός,
πρώτα αυτός των ΗΠΑ, δίνει όλα αυτά τα χρόνια στην Ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης και την πολιτική της συνέργειας της Ε.Ε. που δήθεν κρατεί ίσες αποστάσεις από
θύτη και θύμα, ενώ στην πραγματικότητα υποστηρίζει
του θύτες.
Το χέρι του ιμπεριαλισμού έγινε ορατό πάλι φέτος
όταν παρά την συντριπτική υποστήριξη δεκάδων χωρών
σε όλο τον κόσμο οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους στην Ε.Ε.
μπλόκαραν μια απόφαση του ΟΗΕ για την αναγνώριση
ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα της

4ης Ιούνη 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό το γεγονός δείχνει την ιμπεριαλιστική τους
στάση απέναντι στην βούληση της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ, η οποία με μεγάλη πλειοψηφία στηρίζει την
πρόταση της Παλαιστίνης. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να απαιτούμε την αναγνώριση ανεξάρτητου
κράτους ως πλήρους μέλους του ΟΗΕ. Με την ανοιχτή
υποστήριξη τους προς τους Ισραηλινούς κατακτητές οι
ιμπεριαλιστές αποκαλύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο και την ανοχή τους προς το μακελειό Παλαιστινίων,
τους συνεχιζόμενους εκτοπισμούς, τα βασανιστήρια και
φυλακίσεις του Παλαιστινιακού λαού και νεολαίας
Με αυτή τους την πράξη αποδεικνύουν για άλλη μια
φορά ότι όταν επικαλούνταν ανθρώπινα δικαιώματα και
εκτελούσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γιουγκοσλαβία στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και πρόσφατα στην Λιβύη,
οι ιμπεριαλιστές το μόνο που ήθελαν ήταν η υλοποίηση
των ιμπεριαλιστικών σχεδίων τους, συγκεκριμένα το σχέδιο για την «Νέα Μέση Ανατολή» και ούτε δευτερόλεπτο
δεν νοιάστηκαν για τα δικαιώματα των λαών όπως υποκριτικά ισχυρίζονταν.
Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, το ΠΣΕ και η ΠΟΔΝ υπογραμμίζουν την υποστήριξη τους στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και νεολαίας, με την βεβαιότητα ότι η
λαϊκή αντίσταση εναντίον της κατοχής και της καταπίεσης
μπορεί να διαρκέσει αλλά σίγουρα θα οδηγήσει στην τελική νίκη και στην εγκαθίδρυση ανεξάρτητου κράτους
της Παλαιστίνης, στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
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δραστηριότητες
Επιτροπή Ειρήνης Χανίων

Εκδήλωση με θέμα
«Θερμές Ζώνες στην
Ανατολική Μεσόγειο»

Η

Επιτροπή Ειρήνης Χανίων πραγματοποίησε την Τετάρτη
12 Οκτώβρη στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου εκδήλωση με θέμα: «Θερμές Ζώνες στην
Ανατολική Μεσόγειο – Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες».
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ, ενώ σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο πρόεδρος της Επιτροπής
Ειρήνης Χανίων, Γιώργος Φραγκιουδάκης.

Η συζήτηση στην εκδήλωση δεν κινήθηκε μόνο μέσα στα πλαίσια
των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της ανατολικής
Ασίας, αλλά αναδείχθηκαν πλευρές και όσων αφορά την οικονομική
καπιταλιστική κρίση, και το ρόλο που αυτή παίζει στην γενικότερη
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας.
Ένα από τα ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκε η εκδήλωση τόσο
από την κεντρική ομιλία όσο και από τις ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις
των ακροατών που παρακολούθησαν ήταν η σύνδεση της οικονομικής
καπιταλιστικής κρίσης με την ανάγκη των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για
ξαναμοίρασμα των αγορών και ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών
των χωρών για την εκμετάλλευσή τους προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου.
Από την συζήτηση που έγινε στη συνέχεια, και με τις παρεμβάσεις
του κεντρικού ομιλητή, αναφέρθηκαν κάποιες κατευθύνσεις για την
δράση που πρέπει να έχει η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων στο επόμενο
διάστημα, και σε συμπόρευση με το εργατικό ταξικό κίνημα, με ένα χρέος
παραπάνω, λόγω της ύπαρξης στα Χανιά της ΝΑΤΟϊκής Βάσης, από
την οποία καθημερινά απογειώνονται αεροπλάνα για να βομβαρδίσουν
περιοχές στη Λιβύη και στη Συρία με αμάχους, γυναίκες και παιδιά.
Σαν άμεσος στόχος μπήκε η ενημέρωση της κοινωνίας για
την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, και η μαζικοποίηση
του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος πάνω σε ταξική βάση, για την
απομάκρυνση της βάσης της Σούδας και όλων των ξένων βάσεων από τη
χώρα μας, και την συμπόρευση με το ταξικό εργατικό κίνημα για την
διεκδίκηση μιας άλλης εξουσίας, διότι, όπως ανέφερε και ο ομιλητής
«η μόνη κοινωνία που οι λαοί θα μπορούν να ζουν πραγματικά
ειρηνικά μεταξύ τους είναι μια κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο».
Μετά το τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
των επιτροπών ειρήνης της Κρήτης.

Επιτροπή Ειρήνης Άρτας

Εκδήλωση με θέμα
τις εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ειρήνης Άρτας την
Πέμπτη 27 Οκτώβρη στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου
Άρτας, με θέμα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη
περιοχή και με ομιλητή τον Νίκο Ζώκα, αντιπρόεδρο της ΕΕΔΥΕ.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μπροστά στην εκδήλωση, η
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Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Εκδήλωση με θέμα
τις εξελίξεις στην περιοχή
της ΝΑ Μεσογείου

Α

Επιτροπή Ειρήνης Άρτας απευθύνθηκε μαζικά στον αρτινό λαό.
Μοιράστηκαν πάνω από 1000 προσκλήσεις, ενώ δόθηκαν συνεντεύξεις
στις τοπικές εφημερίδες και στους τοπικούς ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς.
Στην εκδήλωση εμφανής ήταν η συμμετοχή της νεολαίας. Μέσα από
τις ερωτήσεις και τη συζήτηση που έγινε φάνηκε ξεκάθαρα πόσο
σημαντική ήταν η πρωτοβουλία που πήρε η Επιτροπή Ειρήνης Άρτας, μιας
και το ζήτημα των διαφόρων εστιών που διαμορφώνονται στην περιοχή
μας, απασχολεί σημαντικό κομμάτι του κόσμου.
Το άνοιγμα της εκδήλωσης έγινε από τον Γρηγόρη Αναγνώστου,
γενικό γραμματέα της Επιτροπής Ειρήνης Άρτας και μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Ακολούθησε προβολή σύντομου dvd με
στιγμιότυπα από τη δράση της Επιτροπής Ειρήνης Άρτας, ενώ στη
συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο συναγωνιστής Νίκος Ζώκας, ο οποίος ανέλυσε
τις εξελίξεις. Μετά την ομιλία και τη συζήτηση που ακολούθησε, έγινε η
προβολή της ταινίας «Το αλάτι αυτής της θάλασσας» της Ανμαρί Τζασίρ,
που πραγματεύεται τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, δόθηκε συνέντευξη τύπου στα τοπικά
ΜΜΕ από τον συναγωνιστή Νίκο Ζώκα σχετικά με τις εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. «Οι λαοί της περιοχής
πρέπει να αντισταθούν ώστε να μπορέσουν να οδηγήσουν τις εξελίξεις σε
μία κατεύθυνση η οποία θα είναι προς το συμφέρον τους» τόνισε ο κ.
Ζώκας. «Και η κατεύθυνση που συμφέρει τους λαούς είναι η ανάπτυξη
ενός ρωμαλέου κινήματος το οποίο θα μπορέσει σήμερα να μειώσει τη
βλάβη, να μειώσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αύριο όμως να
οδηγήσει στις ανατροπές οι οποίες θα απομακρύνουν τον πόλεμο διά
παντός και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την καταστροφή του υπάρχοντος
κοινωνικοπολιτικού συστήματος το οποίο γεννά και τους πολέμους».

πό την εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου, που έγινε
στις 2 Νοεμβρίου 2011 με θέμα τις «Εξελίξεις στην περιοχή της
Ν.Α. Μεσογείου» και με ομιλητές τον Νίκο Παπαναστάση,
αντισυνταγματάρχη εν αποστρατεία, μέλος της ΚΕΘΑ και τον Κυριάκο
Ζηλάκο, δημοσιογράφο της εφημερίδας «Ριζοσπάστης» και μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.
Στην επιτυχημένη αυτή εκδήλωση αναφέρθηκαν οι εκρηκτικές
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στην
Κύπρο, τα Ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο κ.λπ.
Οι ερωτήσεις αλλά και η συζήτηση που ακολούθησε επιβεβαίωσαν
την ανάγκη της ενημέρωσης αλλά και της δράσης που πρέπει να
αναπτυχθεί και γύρω από αυτά τα ζητήματα για τις τεράστιες συνέπειες
που έχουν στη ζωή των εργαζομένων, λόγω των οξυμένων ανταγωνισμών
που υπάρχουν για τη μοιρασιά της λείας, του τεράστιου πλούτου και των
ενεργειακών αποθεμάτων της περιοχής.
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πολιτισμός
30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΕΔΔΑ

Ομαδική έκθεση εικαστικών τεχνών
προσφορά μελών του ΕΕΤΕ

Φ

έτος, η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) συμπληρώνει 30 χρόνια προσφοράς στους αντιιμπεριαλιστικούς αγώνες. Με την ευκαιρία αυτή διοργάνωσε σε
συνεργασία με το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ)
έκθεση εικαστικών τεχνών στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
«Μελίνα Μερκούρη» από τις 10 έως τις 27 Νοέμβρη 2011.
Το ΔΣ του ΕΕΤΕ, που αγωνίζεται για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα, που αναπτύσσει πολιτιστικές πρωτοβουλίες για τους
ίδιους αντιιμπεριαλιστικούς σκοπούς μέσα και από την ενίσχυση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, έκανε ανοιχτή πρόσκληση στους καλλιτέχνες να πλαισιώσουν την έκθεση αυτή.
162 καλλιτέχνες πρόσφεραν από ένα έργο τους για την πραγματοποίηση της έκθεσης, που στόχο είχε την ενίσχυση των ιδρυτικών σκοπών της

ΕΕΔΔΑ, τον αγώνα για την εδραίωση της φιλίας των λαών, την προάσπιση
των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών τους και την εξάλειψη της
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Η έκθεση βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και πολύς κόσμος την επισκέφτηκε και είχε την ευκαιρία να δει τα έργα και να γνωρίσει τις δραστηριότητες της ΕΕΔΔΑ.
Στα πλαίσια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο στις 18
Νοέμβρη, εκδήλωση αλληλεγγύης με τον αγώνα του λαού της Παλαιστίνης
όπου την κεντρική ομιλία έκανε ο πρώην πρέσβης Ευθύμιος Στοφορόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό του παλαιστινιακού και στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Επίσης έγινε αναφορά στη
δράση της ΕΕΔΔΑ για την Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων λειτουργίας της. Πολλοί παρευρισκόμενοι πήραν το λόγο θέτοντας ερωτήματα
και εκφράζοντας τις ανησυχίες τους και την ανάγκη να ενισχυθεί παραπέρα
η αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό.
Η ΕΕΔΔΑ από το 1981 που ιδρύθηκε, είναι κοινωνός των διεθνών προβλημάτων, των οραμάτων και του λαϊκού πολιτισμού που αναπτύσσουν οι
αγωνιζόμενοι λαοί. Στέκεται στο πλευρό των μεταναστών που διεκδικούν
ένα καλύτερο μέλλον, αποδιωγμένοι από τις πατρίδες τους, κατατρεγμένοι
από επεκτατικές πολιτικές και ληστρικούς πολέμους. Υπερασπίζεται τον παλαιστινιακό λαό στον αγώνα του ενάντια στην πανίσχυρη ισραηλινή μηχανή
που, με τη στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του στερεί κάθε
ανθρώπινο δικαίωμα, μαζί και το αυτονόητο δικαίωμα να έχει τη δική του
πατρίδα. Εναντιώθηκε στο απάνθρωπο «απαρχάιντ» που είχε μετατρέψει το
λαό της Νότιας Αφρικής υπόδουλο μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Στηρίζει
τους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής, όπου οι ΗΠΑ επέβαλαν δικτατορικές κυβερνήσεις και προσπαθούν με κάθε μέσο να ανατρέψουν ελεύθερα εκλεγμένες κυβερνήσεις. Αντιτάσσεται στον εμφύλιο που άφησε
«κληρονομιά» η βρετανική αποικιοκρατική πολιτική στο λαό του Σουδάν,
τα αποτελέσματα του οποίου τον ταλανίζουν ως τα σήμερα μαζί με τις διαθέσεις των μεγάλων ιμπεριαλιστικών χωρών να εκμεταλλευτούν το πλούσιο
υπέδαφός του.
Επιθυμία όλων που εκφράστηκε και στην εκδήλωση είναι να συνεχιστούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που δυναμώνουν την αλληλεγγύη του
ελληνικού λαού με τους λαούς που αγωνίζονται.
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση αλληλεγγύης με τον αγώνα
του λαού της Παλαιστίνης και την έκθεση εικαστικών τεχνών
που διοργάνωσε η ΕΕΔΔΑ σε συνεργασία με το ΕΕΤΕ.
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αθλητισμός

Η εκμετάλλευση του αθλητισμού
από τις πολιτικές του κεφαλαίου
και των μονοπωλίων

Π

αρακολουθώντας το αθλητισμό σε παγκόσμια κλίμακα, σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο, βγαίνει ένα κοινό συμπέρασμα: ότι το φάσμα των ανθρώπων που ασχολείται και ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό με τον ένα ή τον άλλον τρόπο είναι τόσο μεγάλο
οπού οι αστική τάξη και οι σύμμαχοι της δεν μπορούσαν να τον αφήσουν
ανεκμετάλλευτο.
Τις τελευταίες δεκαετίες φτάσαμε να βλέπουμε τον αθλητισμό να είναι
κολώνα στις πολιτικές του μονοπωλίου και του κεφαλαίου χρησιμοποιώντας
ότι πιο αντιδραστικό μέσο μπορεί να φανταστεί κανείς. Τα παραδείγματα
πολλά, ξεκινώντας από την ήπειρο της Αφρικής όπου υπάρχει μεγάλη
ανάγκη μετανάστευσης. Ενα κύκλωμα που είχε πλοκάμια σε όλο σχεδόν τον
κόσμο, ως σύγχρονοι δουλέμποροι, έστελναν παγκοσμίως καραβιές ποδοσφαιριστών και μπασκετμπολιστών έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών, που
βέβαια τα καρπωνόντουσαν οι ίδιοι και οι αθλητές έπαιρναν ως αντάλλαγμα
τα χαρτιά παραμονής στην χώρα που πήγαιναν καθώς και κανένα διαμέρισμα, στην καλύτερη των περιπτώσεων με 5-6 συναθλητές τους μαζί.
Βεβαίως, το ενδεχόμενο ο αθλητής να χαρακτηριστεί κατώτερος των
περιστάσεων και η ομάδα να μην τον χρειάζεται ήταν συχνό φαινόμενο και
έτσι οι άνθρωποι κατέληγαν στην επιχείρηση του προέδρου ή των χορηγών
της ομάδας με μισθούς πείνας ή και χωρίς μισθό καμιά φορά και βεβαίως
χωρίς δικαιώματα. Στις πιο πολλές από αυτές τις περιπτώσεις να σημειώσουμε ότι οι αθλητές ήταν ανήλικοι. Έτσι έχουμε ένα καθαρό εμπόριο ποδιών που όσο πουλάει και είναι νέο το προωθούν αλλά όταν μεγαλώσει,
τραυματιστεί ή δεν αποδεχτεί τους όρους του παιχνιδιού τους πετάνε σαν
στυμμένη λεμονόκουπα. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η υποθήκευση των
συμβολαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών
της ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ του Κριστίανο Ρονάλντο και του Κακά έτσι ώστε η
ομάδα τους να πάρει δάνειο. Εδώ, βεβαίως, μιλάμε για δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα από τα συμβόλαια που
έχουν κάνει αλλά δεν παύει να είναι μια συμπεριφορά που να χαρακτηρίζει
το ποδόσφαιρο ως προϊόν και όχι ως άθλημα.
Βασικό κομμάτι εκμετάλλευσης του αθλητισμού είναι οι διάφορες νομικές δυνατότητες που υπάρχουν στον αθλητισμό όσον αφορά την οικονομική του πλευρά με συνέπεια να χρησιμοποιείται για ξέπλυμα μαύρου
χρήματος μέσω των συμβολαίων των αθλητικών εταιριών αλλά και μέσω
του τζόγου που τώρα έχει αναπτυχθεί παρά πολύ, λόγω του διαδικτύου.
Έχουμε δημιουργίες στρατών ως μέσο πίεσης για διαφόρους λόγους που ξεκινούν από μία κυβερνητική απόφαση και φτάνουν να χρησιμοποιούνται ως
και για την καταστολή των λαϊκών κινημάτων την εμφάνιση δηλαδή των

Οι νεαροί Αφρικανοί παίκτες ποδοσφαίρου αποτελούν ένα
καυτό εμπόρευμα για τους σύγχρονους δουλεμπόρους.

«γνωστών - άγνωστων» που ζούμε και στην χώρα μας κάθε φορά σε περιόδους ανόδου του κινήματος. Βεβαίως υπάρχει και άμεση σχέση αυτών των
στρατών και με άλλες παράνομες πράξεις, όπως ναρκωτικά, μικροκλοπές,
προστασία νυχτερινών μαγαζιών και εμπορία όπλων και όλα αυτά με αντάλλαγμα βεβαίως οικονομικής φύσεως που προέρχεται από εισιτήρια αγώνων
που τους χαρίζουν οι πρόεδροι τα κέρδη τους ή δίνοντάς τους καμία πληροφορία για στημένους αγώνες έτσι ώστε να τζογάρουν και να καρπωθούν
τα κέρδη. Τα ζήσαμε αυτά τα γεγονότα στην χώρα μας με την υπόθεση των
στημένων παιχνιδιών. Βεβαίως αν κάποιος από τους αθλητές αποφασίσει να
διαμαρτυρηθεί είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο μπορεί να καταλήξει και στην φυλακή, όπως για παράδειγμα δύο αθλητές σε χώρα της
Αφρικής που διαδήλωναν ενάντια στην κυβέρνηση, συνελήφθησαν και τους
αφαίρεσαν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα της χώρας τους.
Είναι πολλά τα παραδείγματα που μπορούμε να πούμε για να αποδείξουμε πως η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού ήταν και η ταφόπλακά
του. Με την παρούσα κατάσταση στον αθλητισμό οι όποιες αποφάσεις παίρνονται είναι για να εξασφαλίσει το κεφάλαιο τα κέρδη του από τις δραστηριότητες και σε αυτό το εμπορικό πανηγύρι, έχει καθήκον ολόκληρη η
εργατική τάξη να αντισταθεί και να διεκδικήσει αθλητισμό μαζικό και λαϊκό
χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ανακοινώσεις
Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ
για το θάνατο του Λουίς Πράδο Γκαρσία, πρεσβευτή της Κούβας στην Ελλάδα

H

ΕΕΔΥΕ εκφράζει τη θλίψη του φιλειρηνικού – αντιιμπεριαλιστικού κινήματος της χώρας μας για το θάνατο στις
19 Νοέμβρη του 2011 του Λουίς Πράδο Γκαρσία, πρεσβευτή της Κούβας στην Ελλάδα, ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στις 14 Νοέμβρη. Εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην κυβέρνηση της Κούβας
και το κόμμα του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας, που έχασαν έναν άξιο εκπρόσωπο τους στην Ελλάδα, την οικογένεια
του που πήρε την απόφαση να δωρίσει τα όργανα του, τη διπλωματική αποστολή της Κούβας στη χώρα μας.
Ο Λουίς Πράδο Γκαρσία γεννήθηκε το 1955. Υπηρέτησε το λαό της Κούβας και το σοσιαλιστικό σύστημα από διάφορες
υπεύθυνες θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και εκπροσώπησε την Κούβα σε διάφορες διεθνείς διασκέψεις.
Από το 1997 έως το 2001 υπήρξε πρώτος γραμματέας και αναπληρωτής υπεύθυνος της πρεσβείας της Κούβας στην
Ελλάδα. Από τις 15 Φλεβάρη 2011 και στους λίγους μήνες που υπηρέτησε στη χώρα μας ως πρεσβευτής, δραστηριοποιούταν συνεχώς στην κατεύθυνση υπεράσπισης του Σοσιαλισμού στην Κούβα και έκφρασης της αλληλεγγύης μεταξύ του κουβανικού και του ελληνικού
λαού. Ανέπτυξε σχέσεις με το φιλειρηνικό – αντιιμπεριαλιστικό κίνημα.
Οι αγωνιστές της ειρήνης, γενικότερα το λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα, θα θυμούνται τον Λουίς Πράδο Γκαρσία στους καθημερινούς αγώνες ενάντια
στον ιμπεριαλισμό, το εγκληματικό εμπάργκο ενάντια στο Νησί της Επανάστασης. Θα τον τιμούν υπερασπιζόμενοι τη Σοσιαλιστική Κούβα.

Η βιβλιοθήκη της ΕΕΔΥΕ
Φίλοι αναγνώστες, με χαρά σας γνωστοποιούμε ότι από τον Ιανουάριο του 2012, στα γραφεία
της ΕΕΔΥΕ, Θεμιστοκλέους 48 στην Αθήνα θα λειτουργήσει μια μικρή, αλλά πλούσια
σε τίτλους βιβλιοθήκη για την κάλυψη των φίλων της ΕΕΔΥΕ που αγαπούν το βιβλίο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Βιβλιοθήκη μας υπάρχουν τόμοι Ελληνικής και
Ξένης Λογοτεχνίας (Λουντέμης, Ραφαηλίδης, Καρατζαφέρη, Αξιώτη, Οστρόφσκι, Γκόρκι, Ρηντ, Τζβάιχ
κλπ), βιβλία κοινωνιολογίας, πολιτικών επιστημών,φιλοσοφίας, βιβλία για την Εθνική Αντίσταση και
βέβαια όλα τα τεύχη του περιοδικού μας «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» από το 1963 εως και σήμερα.
Η βιβλιοθήκη μας αρχικά θα παραμείνει ανοιχτή για τους φίλους και κάθε ενδιαφερόμενο από τις
10πμ-3μμ καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου. Σας προσκαλούμε να μας επισκεφτείτε!
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Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Ε ΝΙ Σ Χ ΥΣ Τ Ε ΟΙ ΚΟΝ Ο ΜΙΚΑ

Γεννημένη στην γη όπου έλαβε χώρα η δραματική ιστορία του βασιλέα Οιδίποδα, η Άννα Πλιάτσικα γνώριζε
ότι η προδιαγεγραμμένη –σύμφωνα με το αρχαίο μαντείο– μοίρα των ανθρώπων μπορεί να ανατραπεί
μόνο με αποφασιστικότητα, όπερ και έπραξε.
Έχοντας προηγουμένως καταβάλει εργώδεις προσπάθειες για την προώθηση των λαχνών της ΕΕΔΥΕ,
προσέκρουσε ενίοτε σε ορισμένους εν αμφιβολία τελούντες για το αν τελικά θα «κερδίσουν».
Η Άννα μηδέποτε ταλαντευθείσα, «τράβηξε» κι αυτή τον λαχνό Νο 21435, και ιδού, μοίρα αγαθή θα οδηγήσει
τα βήματά της από την γη των Αχαιών, στη γη των Τευτόνων και την πρωτεύουσα αυτής Βερολίνο,
ταξίδι το οποίο ήταν και το έπαθλο του εν λόγω ενός λαχνού των ειρηνοποιών.
Ταυτόχρονα και έτερος ευτυχής συναγωνιστής, ο κάτοχος του υπ. Αριθμ. 22635 λαχνού, δεν μας έχει κάνει
γνωστά τα υπόλοιπα στοιχεία του, καθώς όλη του η ενέργεια έχει διοχετευθεί στην ετοιμασία
των αποσκευών του για το ταξίδι στην Κούβα.
Η ΕΕΔΥΕ εύχεται καλό ταξίδι και καλή διαμονή, καλές γιορτές με υγεία και δύναμη σε όλους,
καθώς πέραν όλων των άλλων έχουμε αγώνες το 2012!

τ ην

ΕΕΔΥΕ

σας στην ΕMΠOPIKH ΤΡΑΠΕΖΑ
4 Καταθέστε τηναριθ.προσφορά
Λογ/σμού

87693589

Με κάθε νέα συνδρομή
αποκτάτε ΔΩΡΕΑΝ το συλλεκτικό
τεύχος με το προσωπικό
ημερολόγιο του Γρηγόρη Λαμπράκη

«Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές». Όχι γιατί είναι δύσκολο, αλλά γιατί δεν το επιθυμούμε.
Όχι, όχι δεν είναι αυτό επίδειξη αλαζονείας, ούτε θα μιλήσουμε για «κόστος», «τυπογραφεία»,
«έξοδα» και άλλα τέτοια γνωστά και τετριμμένα.
Για επιλογές θέλουμε να μιλήσουμε, για επιλογές και μια στάση ζωής,
για όρθιες συνειδήσεις θέλουμε να μιλήσουμε και όχι για εφησυχασμένους.
Το χαρτί μας είναι ίσως φτιαγμένο από το ίδιο δέντρο που κόπηκε για να φτιαχτεί και το χαρτί
που τυπώνονται άλλοι «συνάδελφοί» μας, περιοδικά που μαζί τους «κρεμόμαστε» στο περίπτερο.

«Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές», όχι γιατί είναι δύσκολο,
αλλά γιατί όταν τα «ψιλά» που είναι στην τσέπη, λιγοστεύουν διαρκώς, πρέπει να διαλέξεις.
Όταν τα δεις να «εξαφανίζονται» από τα χέρια σου, πρέπει να ξέρεις πού πάνε.
Απευθυνόμαστε με θάρρος και παρρησία σε όλους και λέμε ξεκάθαρα
πως η βαθιά μας επιθυμία είναι, η τιμή του περιοδικού μας και ακόμα καλύτερα η συνδρομή σας
να προστεθεί στα έξοδα του λαϊκού σπιτικού, δηλαδή δίπλα στο ψωμί και το γάλα των παιδιών.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό ‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜

Ενισχύστε τους «Δρόμους της Ειρήνης»

Όμως συγχωρήστε μας, δεν είμαστε από το ίδιο «κλαδί»: Άλλα «κλαδιά», έφτιαξαν χαρτί για να τυπώνεται
η πορεία του «ανάδρομου Ερμή», εμείς φτιάξαμε χαρτί για να «βαδίσει» ο Νικηφορίδης και ο Λαμπράκης.
Άλλα «κλαδιά» έφτιαξαν χαρτί την «ζωή» και τα βίτσια της κάθε «τραγουδιάρας».
Για το πρώτο πράσινο φυλλαράκι που χρειάστηκε δέκα χρόνια, μετά το Ναγκασάκι,
να φυτρώσει στην καμένη από τα θερμοπυρηνικά γη τυπώσαμε εμείς.
Χαρτί φτιαγμένο από άλλα «κλαδιά» υπόσχεται τυπωμένη και τυποποιημένη «ροζ» ευτυχία,
για τον αγώνα που είναι τόσο σκληρός μα τόσο γλυκός,
για το πόσο μεγάλη είναι η ζωή όταν ζεις διαρκώς μιλάμε εμείς.

Ελληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ
Συμπληρώστε την κάρτα συνδρομής και ταχυδρομήστε τη στην παρακάτω διεύθυνση
μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 ΑΘΗΝΑ
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ΕΙΡΗΝΗΣ
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Καλή Χρονιά
με υγεία και δύναμη
για νέους αγώνες
ενάντια στους άδικους πολέμους
και τον ιμπεριαλισμό

η ΕΕΔΥΕ σας εύχεται Καλή Χρονιά!

KΩΔIKOΣ: 4078
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