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και Λαϊκή Εξουσία
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Έξω το ΝΑΤΟ απ’ την Ελλάδα
Έξω οι βάσεις του θανάτου
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Ελληνική Επιτροπή για 
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

#

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Με κάθε νέα συνδρομή

αποκτάτε ΔΩΡΕΑΝ το συλλεκτικό

τεύχος με το προσωπικό

ημερολόγιο του Γρηγόρη Λαμπράκη

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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με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ

Ενισχύστε τους «Δρόμους της Ειρήνης»

«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.

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.
«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
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της σύνταξης

Σ υμπληρώθηκαν φέτος 60 χρόνια από τότε που η αστική τάξη της Ελλάδας επέβαλε τη συμμε-
τοχή της χώρας στη Νατοϊκή λυκοσυμμαχία για να σταθεροποιήσει την εξουσία της, να δημιουρ-
γήσει συνθήκες εντονότερής εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών

στρωμάτων και να ενισχύσει στρατιωτικά, πολιτικά και ιδεολογικά το μαύρο μέτωπο των καπιταλιστών
ενάντια στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. 

Ένα χρόνο νωρίτερα, με τα βήματα του Νίκου Νικηφορίδη προς το εκτελεστικό απόσπασμα, το
αντιϊμπεριαλιστικό - φιλειρηνικό κίνημα ξεκίναγε την πορεία του στην μεταπολεμική περίοδο έχοντας εγ-
γράψει στις σημαίες του τη σταθερή απόφαση να αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα με κάθε θυσία.

Στα χρόνια που ακολούθησαν ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία της χώρας μας βίωσαν τις σκλη-
ρές συνέπειες από την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η συμμετοχή του ελληνικού στρατού σε σειρά επεμβάσεων, η εγ-
κατάσταση στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, η επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών και η
κυπριακή τραγωδία μας λένε «την ίδια ιστορία» που εξακολουθούν να ζουν οι λαοί από τη Λατινική Αμερική
μέχρι το Ιράκ και το Αφγανιστάν, από τη Γιουγκοσλαβία μέχρι τη Λιβύη και το Σουδάν. 

To ελληνικό αντιϊμπεριαλιστικό - φιλειρηνικό κίνημα σε όλη αυτή την περίοδο αντιτάχτηκε
στο ΝΑΤΟ και στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
συσπείρωσε στις γραμμές της χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες,προοδευτικούς ανθρώπους και ριζο-
σπάστες, που βάδισαν στους δρόμους της Ειρήνης σε καιρούς δύσκολους, έδωσε στον αγώνα τον αντι-
πρόεδρο της Γρ. Λαμπράκη και έκφρασε αγωνιστικά τη διεθνιστική αλληλεγγύη στα απελευθερωτικά
κινήματα και τους λαούς που βρέθηκαν στο στόχαστρο των μακελάρηδων. 

Σήμερα, σε συνθήκες οξυμμένης καπιταλιστικής κρίσης και ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων
η απειλή ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου είναι ορατή. Οι λαοί αφανίζονται από αντιλαϊκές
πολιτικές που τους καταδικάζουν στη φτώχεια την εξαθλίωση και την αμορφωσιά. Το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ
προσαρμόζεται στις ανάγκες της αστικής πολιτικής και ανακαλύπτει νέα προσχήματα για να καταπνίξει
τα εργατικά και λαϊκά κινήματα που αντιστέκονται στην επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού. Η σύνοδος της
Λισαβόνας ενέταξε στις «απειλές» την ενεργειακή ασφάλεια, τον κυβερνοπόλεμο, τη μετανάστευση και
την κλιματική αλλαγή την ίδια περίοδο που η Ελλάδα έχει αναλάβει μέσω του Νατοϊκού Στρατηγείου της
Θεσσαλονίκης NDC-GR (πρώην Γ' Σώμα Στρατού) τη διοίκηση των χερσαίων δυνάμεων της Δύναμης Ταχείας
Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF) και συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία των νέων ιμπεριαλιστικών πολέμων
και επεμβάσεων. 

Η επίσκεψη στην Αθήνα, στις 16 Φλεβάρη 2012 του γενικού γραμματέα  του ΝΑΤΟ, Αντερς Φογκ
Ράσμουσεν επιβεβαίωσε το μέγεθος της ελληνικής εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και σήμανε
συναγερμό στο αντιϊμπεριαλιστικό κίνημα. Παρά την καταστολή και τη βία των κρατικών μηχανισμών οι φοι-
τητές και οι αγωνιστές της Ειρήνης έδωσαν το «πιστοποιητικό του ανεπιθύμητου» στο Νατοϊκό εκπρόσωπο.

Με νέα δύναμη και αισιοδοξία προετοιμαζόμαστε για τη Μαραθώνια πορεία του Μάη για να
εκφραστεί μαζικά η αντίθεση των λαϊκών δυνάμεων στη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και κάθε ιμπε-
ριαλιστικό οργανισμό. Για να αντισταθούμε και στο νέο μνημόνιο και να εμποδίσουμε την εφαρμογή του.
Η θέση του αντιϊμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινήματος παραμένει σταθερά στο πλάι της λαϊκής συμ-
μαχίας εργαζόμενων, νέων, αυτοαπασχολούμενων, γυναικών για τη ρήξη και την ανατροπή, για να σωθεί
ο λαός με αποδέσμευση από την ΕΕ με λαϊκή εξουσία και μονομερή διαγραφή του χρέους. Οι Επιτροπές
Ειρήνης και οι φίλοι της ΕΕΔΥΕ έχουμε χρέος να στηρίξουμε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, τις λαϊκές
επιτροπές, τα σωματεία και τους συλλόγους, να συνεχίσουμε να εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη
μας στους απεργούς και να απλώσουμε θαρρετά το χέρι στους χιλιάδες ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων
που ανεξάρτητα από επιμέρους απόψεις αναγνωρίζουν το εαυτό τους στο ιδεολογικοπολιτικό πρόταγμα
της αντιϊμπεριαλιστικής- αντικαπιταλιστικής προοπτικής.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜
TPIMHNIAIO ¶EPIO¢IKO

°IA TH ¢IE£NH YºE™H & EIPHNH

ΣΥΝΔΡOΜΕΣ:

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

ΤΕΥΧOΣ Νο 56
ΓΕΝΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2012
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Η ταν 18 Φλεβάρη 1952 όταν η ελληνική Βουλή συζήτησε και ενέκρινε
το νομοσχέδιο, της κυβέρνησης Ν. Πλαστήρα - Σ. Βενιζέλου, για την
προσχώρηση της χώρας στο ΝΑΤΟ. Το νομοσχέδιο ψήφισαν όλα τα

κόμματα, πλην της ΕΔΑ και ενός βουλευτή του Δημοκρατικού Ριζοσπαστικού
Κόμματος. 

Tο ΝΑΤΟ ήδη είχε ιδρυθεί, τρια χρόνια πριν, όταν στις 4 Απρίλη 1949, οι
υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Βελ-
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Συμπληρώθηκαν 60 χρόνια 
ελληνικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ

Η επιχειρηματολογία των αστικών δυνάμεων για πρόσδεση 

της χώρας και του λαού στους ιμπεριαλιστικούς Οργανισμούς, 

με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ντόπιας 

πλουτοκρατίας και τη θωράκισή της, παραμένει ίδια και σήμερα,

αν ανακαλέσει κανείς τα ψευτοδιλήμματα που αναπαράγουν τα

«διάδοχα» κόμματα, με βασικό το «παραμονή στην ΕΕ ή χάος»...

επίκαιρα θέματα

22 Οκτωβρίου 1951,  Λονδίνο. Αντιπρόσωποι
των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ υπογράφουν 
το Πρωτόκολλο της Συνθήκης για την προσχώρηση
της Ελλάδας και της Τουρκίας (που θα γίνουν επίσημα
μέλη στις 18 Φεβρουαρίου 1952).



γίου, Καναδά, Δανίας, Ισλανδίας, Λουξεμβούργου, Νορ-
βηγίας, Ολλανδίας,  Πορτογαλίας υπέγραψαν, στην
Ουά σιγκτον, το Σύμφωνο του Βορείου Ατλαντικού και
ίδρυσαν τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμ-
φώνου, το γνωστό μας ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Or-
ganization). 

Να σημειωθεί ότι το ΝΑΤΟ προηγήθηκε της ίδρυσης
του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Η Ελλάδα μπήκε στο
ΝΑΤΟ ταυτόχρονα με την Τουρκία, τρία χρόνια μετά την
ίδρυσή του. Σήμερα το ΝΑΤΟ αριθμεί 28 χώρες μέλη.

Η επιχειρηματολογία των αστικών δυνάμεων για
πρόσδεση της χώρας και του λαού στους ιμπεριαλιστι-
κούς Οργανισμούς, με στόχο την εξυπηρέτηση των συμ-
φερόντων της ντόπιας πλουτοκρατίας και τη θωράκισή
της, παραμένει ίδια και σήμερα, αν ανακαλέσει κανείς τα
ψευτοδιλήμματα που αναπαράγουν τα «διάδοχα» κόμ-
ματα, με βασικό το «παραμονή στην ΕΕ ή χάος»...

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε στην ομιλία του στη
Βουλή ο τότε πρωθυπουργός Ν. Πλαστήρας: 

«Η κυβέρνησις –είπε– είναι ευτυχής σήμερον, διότι με
την ψήφισιν, σχεδόν ομοφώνως, από την Βουλήν του νομο-
σχεδίου περί εισόδου της Ελλάδος εις το Ατλαντικόν Σύμφω-
νον, επικυρώνεται γεγονός χαρμόσυνον και πολύ σοβαρόν...
Δεν πρέπει να γίνεται λόγος, ότι η Ελλάς ημπορεί να ακολου-
θήση άλλην πολιτικήν...

Είναι μία μεγάλη επιτυχία το ότι εισήλθεν η Ελλάς εις το
Ατλαντικόν Σύμφωνον, διότι τιμάται ούτως από τους ομό-
φρονας και δημοκρατικούς λαούς του Ατλαντικού Συνασπι-
σμού... Δεν ημπορεί κανείς να μην παραδεχτεί, ότι όταν η
Ελλάς συμμετέχη εις το Ατλαντικόν Σύμφωνον μετά των Με-
γάλων Δυνάμεων αι οποίαι κατοικούνται από ελεύθερους
δημοκρατικούς λαούς, αισθάνεται εαυτήν ασφαλεστέρα...
Αι άλλαι θεωρίαι περί ουδετερότητος και ειρηνεύσεων είναι
θεωρίαι αι οποίαι δεν έχουν καμμίαν σχέσιν με το γεγονός
αυτό. Θα επεθύμουν εν προκειμένω να περιορισθή η συζή-
τησις της Βουλής, διότι έχομεν και άλλα έργα με τα οποία
πρέπει να ασχοληθούμε».

Το ΚΚΕ, σε συνθήκες βαθιάς παρανομίας τότε, είχε
επισημάνει τους κινδύνους για το λαό από την ένταξη στο
ΝΑΤΟ. Είναι η ίδια περίοδος που ο Ν. Μπελογιάννης συ-
ρόταν στο έκτακτο στρατοδικείο, για να καταδικαστεί σε
θάνατο και να εκτελεστεί 40 ημέρες ακριβώς μετά την επι -
κύρωση από τη Βουλή της ένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ.

Οι αγώνες των μελών και των οπαδών του ΚΚΕ ενάντια
στη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν συνεχείς και
ανυποχώρητοι, παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος του εκτε-
λεστικού αποσπάσματος κρεμόταν πάνω από τα κεφά-
λια τους.  «Θανάσιμη απειλή καταστροφής για το λαό
μας» χαρακτήριζε το δέσιμο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το ΠΓ
του Κόμματος, σχολιάζοντας την απόφαση της Οτάβας, το
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Παρίσι, 16, Δεκεμβρίου, 1957. Σύνοδος του ΝΑΤΟ 
σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
Διακρίνεται η Ελλάδα κάτω αριστερά.



Σεπτέμβρη του 1951, που ήταν ο προπομπός της ένταξης.
Το ελληνικό φιλειρηνικό-αντιιμπεριαλιστικό αντιτάχ-

θηκε από τη πρώτη στιγμή στο ΝΑΤΟ και την συμμετοχή
της Ελλάδας σε αυτό. Η πορεία της Ελληνικής Επιτροπής
για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη που ιδρύθηκε στις 15
Μάη 1955, είναι συνυφασμένη με αυτό τον αγώνα. 

Είχαν προηγηθεί, στις 6 Αυγούστου 1948, στο Βρό-
τσλαβ της Πολωνίας το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο
διανοουμένων για την ειρήνη, όπου συμμετείχε και ελ-
ληνική αντιπροσωπεία από την Ελλη Αλεξίου, τον Πέτρο
Κόκκαλη και άλλους Ελληνες διανοουμένους - αγωνιστές
της Εθνικής Αντίστασης. Το 1950, η ίδρυση του Παγκο-
σμίου Συμβουλίου Ειρήνης με την «Εκκληση της Στοκ-
χόλμης» για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη συγκέ ντρω-
ση υπογραφών κάτω από αυτό το κείμενο. Στην εκστρα-
τεία αυτή συμμετείχε και το ελληνικό φιλειρηνικό κίνημα,
που έκανε τα πρώτα βήματά του κάτω από τρομερά δύ-
σκολες συνθήκες. Παρόλα αυτά αντιτάσσεται στην έν-
ταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στις 18 Φλεβάρη 1952 και
στην υπογραφή της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για
τις βάσεις στις 12 Οκτώβρη 1953.

Το 1951 στις 5 Μάρτη το αμερικανόδουλο και μι-
σαλλόδοξο μετεμφυλικοπολεμικό καθεστώς δολοφόνησε
τον Νίκο Νικηφορίδη, 23χρονο νεολαίο, ΕΠΟΝίτη, αγω-
νιστή της αντίστασης. Καταδικάστηκε σε θάνατο με από-
φαση εκτάκτου στρατοδικείου γιατί συγκέντρωνε υπο -
γραφές κάτω από την «Εκκληση της Στοκχόλμης».

Το 1963 στις 22 Μάη το παρακράτος δολοφονεί τον
αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη, βουλευτή,
επιστήμονα, βαλκανιονίκη, αντιπροέδρου της ΕΕΔΥΕ στη
Θεσσαλονίκη. Με τη δολοφονία του οι ιμπεριαλιστές και
οι ντόπιοι υπηρέτες τους θέλησαν να χτυπήσουν το ανερ-
χόμενο τότε αντιιμπεριαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη και
σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η θυσία του Γρηγόρη Λαμπράκη, του Νίκου Νικηφο-
ρίδη και δεκάδων χιλιάδων άλλων αγωνιστών στην Ελ-
λάδα και τον κόσμο έδωσε πείσμα και φτερά στην ανά -
πτυξη ενός μεγάλου αντιπολεμικού, φιλειρηνικού κινήμα-
τος σε ολόκληρο τον κόσμο. Ηταν εκείνο το κίνημα που,

μαζί με τη φιλειρηνική πολιτική των σοσιαλιστικών χω -
ρών, ματαίωσε έναν Τρίτο Παγκόσμιο και πιθανά πυρη-
νικό πόλεμο.

Η 60χρονη πορεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι από-
λυτα ταυτισμένη με την πορεία, την εξέλιξη και τα εγκλή-
ματα της ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμαχίας. 

Τις πρώτες δεκαετίες και μέχρι το 1990-91, οπότε ση-
μειώθηκαν οι ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες και η
διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης, η Ελλάδα αποτελούσε
προκεχωρημένο φυλάκιο του ιμπεριαλιστικού μπλοκ, στο
πλαίσιο του λεγόμενου από τους ιμπεριαλιστές «ψυχρού
πολέμου». Ακολούθως, η Ελλάδα προσαρμόστηκε στη
μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ, παρακολουθώντας πιστά το νέο
επιθετικό του δόγμα, που το αναγορεύει σε παγκόσμια
κατασταλτική δύναμη για λογαριασμό της εξουσίας των
μονοπωλίων. Καθοριστική είναι η συμβολή και η συμμε-
τοχή της χώρας μας σε όλους τους ιμπεριαλιστικούς πο-
λέμους - κατά της  Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν,
του Ιράκ, της Λιβύης, ενώ οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις
προσδένονται όλο και περισσότερο στους ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς.
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Η συμμετοχή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων 
στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Κορέα (1950-1953)
αποτέλεσε, για την ελληνική κυβέρνηση Πλαστήρα, απόδειξη
της αφοσίωσης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στο οποίο επεδίωκε
να εισχωρήσει. Το χρονικό διάστημα 1950-1955 στάλθηκαν
στην Κορέα συνολικά 10.225 Έλληνες ενώ οι απώλειες
ανήλθαν σε 186 νεκρούς και 610 τραυματίες. 
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Το νέο στρατηγικό δόγμα, που επικυρώθηκε στη
Σύνοδο Κορυφής στη Λισαβόνα το Νοέμβρη του 2010,
έθεσε τους άξονες για την παραπέρα στρατιωτικοποίηση
των διεθνών σχέσεων με μοχλό την «πολιτικοποίηση» του
ΝΑΤΟ. Η παραπέρα εξειδίκευση αυτών των κατευθύν-
σεων αναμένεται στη σύνοδο κορυφής στο Σικάγο των
ΗΠΑ το Μάη του 2012.

Η Σύνοδος της Λισαβόνας ενέταξε στις «απειλές», που
η ιμπεριαλιστική συμμαχία καλείται να αντιμετωπίσει, την
ενεργειακή ασφάλεια, τον κυβερνοπόλεμο, τη μετανά-
στευση, ακόμα και την κλιματική αλλαγή. Οτιδήποτε, δη-
λαδή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απειλή για τα
ιδιαί τερα συμφέροντα της πλουτοκρατίας και τη σταθε-
ρότητα του αστικού συστήματος ή να χρησιμοποιηθεί
σαν πρόσχημα για επεμβάσεις στο εσωτερικό κρατών.

Ο κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας, με το λαό σε ρόλο
θύτη και θύματος, σε ένα γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πό-
λεμο είναι ορατός όσο ποτέ άλλοτε. Η καπιταλιστική
κρίση και οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστικών κέντρων
για το πώς θα μοιράσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές
της Ανατολικής Μεσογείου, πώς θα ελέγξουν τους δρό-
μους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διαμορφώ-
νουν τέτοιες προϋποθέσεις.

Η οργανική πρόσδεση της Ελλάδας και των Ενόπλων
Δυνάμεων της χώρας στο ιμπεριαλιστικό άρμα προωθεί-
ται μεθοδικά με μια σειρά μνημονίων μεταξύ Ελλάδας και
ΝΑΤΟ, που τα έχουν ψηφίσει στη Βουλή ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και
ΛΑ.Ο.Σ. Ενα πλέγμα στρατηγείων και βάσεων επί του ελ-
ληνικού εδάφους συνθέτουν αυτή την ενσωμάτωση, σε
συνδυασμό με το δόγμα που έχουν υιοθετήσει οι ελληνι-
κές Ενοπλες Δυνάμεις, που είναι στις βασικές του κατευ-
θύνσεις το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ.

Την παρούσα περίοδο και για όλο το 2012 η Ελλάδα
έχει αναλάβει μέσω του ΝΑΤΟικού Στρατηγείου της Θεσ-
σαλονίκης NDC-GR (πρώην Γ’ Σώμα Στρατού) τη διοίκη -
ση των χερσαίων δυνάμεων της Δύναμης Ταχείας Αντί -
δρασης του ΝΑΤΟ (NRF) και συμμετέχει ενεργά στην προ-
ετοιμασία των νέων ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμ-
βάσεων. Ηδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη «στρα -
τολόγηση» 24 ελληνικών εμπορικών πλοίων για μεταφο -
ρά πολεμικού υλικού από τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και
της Καβάλας στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο.

Μια υπενθύμιση του τι υπηρετεί σήμερα το ΝΑΤΟ και
τι σηματοδοτεί η ελληνική συμμετοχή σ’ αυτό, αποτέλεσε
η επίσκεψη στην Αθήνα, στις 16 Φλεβάρη 2012 του γενι-
κού γραμματέα  του ΝΑΤΟ, Αντερς Φογκ Ράσμουσεν.
Επαλήθευσε τον άκρως επικίνδυνο για τους λαούς ρόλο
του ΝΑΤΟ, αλλά και το βάθος της ελληνικής εμπλοκής στα
φονικά σχέδια της λυκοσυμμαχίας. Ο γενικός γραμματέας
του ΝΑΤΟ αναγνώρισε τη συμβολή της Ελλάδας σε όλα
τα σύγχρονα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα στην ευρύτερη
γειτονιά μας, όπως ο διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας και
η επέμβαση στη Λιβύη, προετοιμάζοντας το έδαφος για
τη μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στις επόμενες επεμ-
βάσεις που ήδη σχεδιάζει η λυκοσυμμαχία.

60 χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και
63 χρόνια από την ίδρυσή του, επιβεβαιώνεται περίτρανα
ότι η λυκοσυμμαχία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου
είναι ο στρατιωτικός βραχίονας του παγκόσμιου ιμπερια-
λισμού ενάντια στους λαούς και τα κινήματά τους. Είναι
η σιδερένια γροθιά των μονοπωλίων, για τη διασφάλιση
των γενικών συμφερόντων τους όπου Γης.

60 χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ
είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη η ανάγκη αποδέ-
σμευσής της από αυτό και απεμπλοκής της από τα ιμπε-
ριαλιστικά σχέδια. Είναι υπόθεση της λαϊκής πάλης, του
αγώνα για την ανατροπή της δικτατορίας των μονοπω-
λίων, που σπέρνει φτώχεια και πόλεμο. Αυτή θα είναι η
μεγαλύτερη συνεισφορά του ελληνικού λαού στην ειρήνη
και την ευημερία όλων των λαών της περιοχής.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΗΛΑΚΟΣ
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Π ίσω από γεγονότα που 
η ταχύτητά τους ζαλίζει,
γίνεται πρόβα για άλλα

γεγονότα, πίσω από τις συνειδήσεις
που ολοένα και αφυπνίζονται
περισσότερο, κάποια μαχαίρια
ετοιμάζονται να τροχιστούν στις
άκρες των πεζοδρομίων:
«Περίεργες» βόμβες στο μετρό,
«προετοιμασίες» απόστρατων για
την «παρέλαση», πρωτοσέλιδα
φασιστοφυλλάδων με την Βουλή
«βαμμένη σε «χρώματα παραλλα -
γής», τακτικές αναφορές στην
«Δημοκρατία της Βαϊμάρης»,
προβολή με καθαρά προβοκατόρικο
τρόπο από εφημερίδα-ναυαρχίδα
του αστικού Τύπου, επίσκεψης
φασιστικής ομάδας στους απεργούς
της Χαλυβουργίας με πρόσχημα
την διανομή υλικής βοήθειας, 
ενώ λίγες μέρες νωρίτερα η ίδια
ομάδα συκοφαντούσε τους εργάτες
στο εργοστάσιο του Βόλου, ότι
«κλείνουν την επιχείρηση» και τους
καλούσε να σκύψουν το κεφάλι.
Ταυτόχρονα πολύς λόγος γίνεται
για «συνάντηση των «άκρων». 
Η αστική τάξη, συναγωνιστές, στις
συνθήκες της ολόπλευρης κρίσης
της, «λαδώνει» όλα της τα όπλα και
προκειμένου να διασώσει το καπι -
τα λιστικό καθεστώς δεν πρόκειται
να διστάσει να ανατρέψει ακόμα και
τον ίδιο τον κοινοβουλευτισμό είτε
«κουτσουρεύοντας» τον, είτε και
αντικαθιστώντας τον, αν δεν

εξυπηρετεί τα συμφέροντα του
καπιταλιστικού συστήματος την
δεδομένη στιγμή.
Ταυτόχρονα, την ώρα που επιχειρεί
να «κόψει τα πόδια» του κόσμου,
επισείοντας τον «ελλοχεύοντα
κίνδυνο» μιας «μεγάλης εκτροπής»
για την οποία θα «ευθύνονται»
–σύμφωνα με τα λεγόμενα των
αστών– όσοι αντιδρούν στην
λαίλαπα της εφαρμοζόμενης
πολιτικής, η ίδια η αστική τάξη
καθημερινά επιβάλλει την πολιτική
της μέσω συνεχών «μικρών»
πραξικοπημάτων, καταπατώντας η
ίδια πρώτη απ’ όλους το «κανονικό»
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μιας
αστικής δημοκρατίας.
Όπως αναφέραμε προέχει το ταξικό
συμφέρον και για την υπεράσπισή
του, έχει τεθεί σε λειτουργία όλος 
ο αστικός μηχανισμός και οι
σύμμαχοί του διεθνώς, έτσι, ώστε
πριν απ’ όλα στις εκλογές ο λαός
να ψηφίσει «σωστά».
Ο βαθμός αύξησης των πιέσεων
στον λαό, δείχνει και τον φόβο
των αστών, ενώ μερικοί από αυτούς,
δεν διστάζουν να το πουν καθαρά:
«Εγώ μιλάω για νέες μορφές
πολιτικής συμμετοχής, για μια
ριζοσπαστική αναδιανομή της
πολιτικής επιρροής. Το σύνθημά μας
πρέπει να είναι: «Όχι στο λαθρεμπό -
ριο επιρροής, Ναι στη Δημοκρατία
της ευθύνης» ανέφερε ο νεο -
εκλεγμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
Ευάγγελος Βενιζέλος.

Εκείνο που φοβούνται οι αστοί είναι
η αύξηση εκείνης της «πολιτικής
επιρροής» που αποκαλύπτει την
ταξική φύση του καπιταλιστικού
καθεστώτος και αναδεικνύει το
γεγονός ότι η σχετική και απόλυτη
εξαθλίωση της εργατικής τάξης, 
δεν είναι ζήτημα «κακής θέλησης»
και «πείσματος» ενός καπιταλιστή,
αλλά απαραίτητος όρος για την
αναπαραγωγή του συστήματος.
Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να
προβάλλουν και να υπερασπίζονται
τον «καημένο» τον εργάτη, όπως
και να συμφωνούν με τα «αντιπλου -
τοκρατικά» φληναφλήματα των
φασιστών, των παπάδων και των
«φιλάνθρωπων» αλλά πάντοτε
θα κρύβουν ότι πάνω στους
αντικει μενικούς νόμους του
καπιταλισμού που τον μετατρέπουν
τον εργάτη σε «καημένο»,
εδράζεται ακριβώς το πολιτικό του
δικαίωμα και το χρέος του για
ανειρήνευτο αγώνα ως την
ανατροπή της τάξης που τον
εξαθλιώνει και τον εκμεταλλεύεται.
Η «βεντάλια» της αστικής
προβοκάτσιας που «ανοίγει» δείχνει
ότι η αστική τάξη είναι αδίστακτη.
Δεν είναι η πρώτη φορά, που
«ήρθαν ντυμένοι «φίλοι» αμέτρητες
φορές οι εχθροί μου», αλλά τώρα,
επειδή η εργατική τάξη «φοράει
τα ταξικά γυαλιά της» δεν θα
πατήσουν το «παμπάλαιο χώμα».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

Ήρθαν ντυμένοι «φίλοι»
αμέτρητες φορές οι εχθροί μου

χρονογράφημα

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου



Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Αντερς Φογκ Ράσμουσεν
πραγματοποίησε την Πέμπτη 16
Φλεβάρη 2012 επίσκεψη στην Αθήνα

με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από 
την προσχώρηση της Ελλάδας (18-2-1952)
στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου -
ΝΑΤΟ.
Στο πλαίσια της παρουσίας του στην χώρα μας
εκτός από τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, 
τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, 
τους υπουργούς Εξωτερικών Στ. Δήμα και
Άμυνας Δ. Αβραμόπουλο, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ ήταν
ομιλητής στην ημερίδα «Ελλάδα και ΝΑΤΟ:
παρόν και μέλλον» που διοργάνωσε, στο
Μέγαρο Μουσικής, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρω -

παϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).
Στην ημερίδα είχαν κληθεί να συμμετάσχουν
και φοιτητές, οι οποίοι στο τέλος θα έπαιρναν
και «πιστοποιητικό παρακολούθησης»,
δείχνοντας ότι κυβέρνηση και ΝΑΤΟ είναι
αδίστακτοι στα μέσα που χρησιμοποιούν για 
να χειραγωγήσουν νεανικές συνειδήσεις 
στις εγκληματικές «αξίες» της ιμπεριαλιστικής
μηχανής.
Ο Ράσμουσεν στην ομιλία του αναφέρθηκε 
στις «κοινές αξίες» ανάμεσα στην Ελλάδα και 
το ΝΑΤΟ, όπου κάνοντας πιο σαφές τι εννοεί για
τις «κοινές αξίες», σημείω σε ότι «έχουμε
επιδείξει την αποφασιστικότητά μας για την
υπεράσπιση αυτών των κοινών αξιών», για να
αναφερθεί ακολούθως στο ότι «σταματήσαμε
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επίκαιρα θέματα

Η επίσκεψη στην Αθήνα

του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Αντερς Φογκ Ράσμουσεν

Επί της ουσίας, ο Ράσμουσεν

εξέφρασε έμμεσα 

την ανησυχία του ΝΑΤΟ 

για την κλιμακούμενη λαϊκή

δυσαρέσκεια σε συνθήκες

κρίσης, και αναγόρευσε 

το ΝΑΤΟ σε εγγυητή 

της εσωτερικής «ασφάλειας»

Διαδηλωτές της ΕΕΔΥΕ και του ΜΑΣ συγκεντρώνονται έξω από το Μέγαρο Μουσικής.



τη γενοκτονία στη Γιουγκοσλαβία (...)
βοηθήσαμε το λαό της Λιβύης» κλπ.
Απαρίθμησε δηλαδή τα ιμπεριαλιστικά μέτωπα
όπου πρωτοστάτησε με τη συμμετοχή της και η
Ελλάδα, συνεισφέροντας στη σφαγή λαών και
το διαμελισμό χωρών, προκειμένου να
εξασφαλίσει στην ντόπια πλουτοκρατία
καλύτερες θέσεις στον παγκόσμιο ανταγωνισμό
για το μοίρασμα της λείας.
Αναφερόμενος στην καπιταλιστική οικονομική
κρίση, είπε ότι η Ελλάδα «μπορεί να στηρίζεται
στη βοήθεια του ΝΑΤΟ», εννοώντας, όπως
εξήγησε στη συνέχεια, πως η «ασφάλεια» και η
«σταθερότητα» που εξασφαλίζει το ΝΑΤΟ στα
μέλη του, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για
«οικονομική ανάκαμψη». 
Επί της ουσίας, ο Ράσμουσεν εξέφρασε έμμεσα
την ανησυχία του ΝΑΤΟ για την κλιμακούμενη
λαϊκή δυσαρέσκεια σε συνθήκες κρίσης, και
αναγόρευσε το ΝΑΤΟ σε εγγυητή της
εσωτερικής «ασφάλειας». Επιβεβαίωσε δηλαδή
ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να
επέμβει στο εσωτερικό των κρατών μελών του,
αν κριθεί ότι απειλείται από τους λαϊκούς
αγώνες η «σταθερότητα» του αστικού
συστήματος και τα στρατηγικά συμφέροντα της
λυκοσυμμαχίας.
Στα πλαίσια αυτά, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ έκανε ειδική
αναφορά στη συνεισφορά της Ελλάδας,
επισημαίνοντας το ρόλο της «βάσης της
Κρήτης», όπως και στον «ενεργό ρόλο της
Ελλάδας στη θαλάσσια ασφάλεια και στην
καταπολέμηση της πειρατείας», ζητώντας
έμμεσα παραπέρα εμπλοκή, καθώς «το
ελληνικό εμπορικό ναυτικό είναι από τα
κορυφαία του κόσμου». Επεσήμανε πως «η
Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στην
ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής της
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής».
Η επίσκεψη αυτή και τα πανηγύρια που τη
συνόδευαν δεν μπορούσε παρά να προκαλέσει
τα φιλειρηνικά και αντιιμπεριαλιστικά
αισθήματα του λαού μας. Λίγο μετά τις 8.30 το
πρωί της Πέμπτης, διαδηλωτές της Ελληνικής
Επιτροπής για τη Διεθνή ΄Υφεση και Ειρήνη -
ΕΕΔΥΕ και του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών -
ΜΑΣ συγκεντρώθηκαν έξω από το Μέγαρο
Μουσικής. Λίγα λεπτά αργότερα άρχισαν να

καταφθάνουν διμοιρίες των δυνάμεων
καταστολής, που έβγαιναν μέσα από κλούβες,
με στόχο να εξαφα νίσουν τη διαμαρτυρία από
τα μάτια όσων προσέρχονταν στην ημερίδα.
Αρχικά απαίτησαν η συγκέντρωση να
μεταφερθεί παρακάτω και όταν το αίτημά τους
απορρίφθηκε, οι δυνάμεις καταστολής
απώθησαν βίαια τους διαδηλωτές, 
με τις ασπίδες και τα κλομπ, ενώ για να
«ολοκληρώσουν» το έργο τους έκαναν χρήση
χημικών. 
Είναι φανερό ότι ούτε ένα αντιΝΑΤΟικό πανό
δεν έπρεπε να φαίνεται έξω από το Μέγαρο
Μουσικής, γιαυτό με εντολή της κυβέρνησης,
οι δυνάμεις καταστολής επιτέθηκαν απρόκλητα

στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Το πανό που
έγραφε «Εξω το ΝΑΤΟ - Φονιάδες των λαών»
έπρεπε να εξαφανιστεί. Παρά την προσπάθεια
της κυβέρνησης να διαλύσει τη συγκέντρωση,
οι διαδηλωτές παρέμειναν έξω από το χώρο
όπου πραγματοποιούνταν η ημερίδα για
περισσότερες από 2 ώρες, φωνάζοντας
ασταμάτητα συνθήματα: «60 χρόνια ΝΑΤΟ η
ίδια ιστορία, χούντες, πόλεμοι, τρομοκρατία»,
«Στους ιμπεριαλιστές καμία υποταγή, η μόνη
υπερδύναμη είναι οι λαοί» κ.ά. 
Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν αρκέστηκαν στην
πρώτη επίθεση και με μια δεύτερη
προσπάθησαν να απωθήσουν ξανά τους
διαδηλωτές, περικύκλωσαν την κινητοποίηση
και μετά την ολοκλήρωσή της, «συνόδευσαν»

τους συγκεντρωμένους μέχρι το σταθμό του
μετρό Μεγάρου Μουσικής!
Στη διαδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων και
ο Μπάμπης Αγγουράκης, ευρωβουλευτής του
ΚΚΕ, ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, 
η Ευγενία Παναγιωτοπούλου πρόεδρος της
ΠΕΔΥΕ.
Σε ανακοίνωσή της, η ΕΕΔΥΕ κατήγγειλε την
απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ, που έγινε «με
εντολή της κυβέρνησης και με τη σύμφωνη
γνώμη και ευθύνη του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, Χρ. Παπουτσή». 
Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ημερίδα,
η ΕΕΔΥΕ σημειώνει ακόμα:
«Η ημερίδα που διοργάνωναν είχε όμως ακόμη

ένα στόχο. Να μάθει στους νέους ανθρώπους
που θα συμμετείχαν (στους οποίους μάλιστα θα
δινόταν και πιστοποιητικό) για την «ένδοξη»
ιστορία του ΝΑΤΟ.
Αλήθεια θα πουν στους νέους για την επέμβαση
στην Κορέα; Για τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία;
Για την εισβολή σε Ιράκ και Αφγανιστάν; 
Θα πουν για το έγκλημα σε βάρος του
κυπριακού λαού; Για την τρομοκρατική
επιχείρηση «κόκκινη προβιά» που έγινε με
πρόσχημα τον κομμουνιστικό κίνδυνο; Για τις
έξυπνες πράσινες και οικολογικές βόμβες που
σκότωναν νεογέννητα; Για τα Ιμια και τις
γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο; Οσους τόνους μελάνι
και να χύσουν, ότι κερδίστηκε με αίμα, 
δε σβήνει με μελάνι. Ο ελληνικός λαός και 
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Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ κατά την ομιλία του στην ημερίδα «Ελλάδα και ΝΑΤΟ: παρόν και μέλλον».
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η νεολαία ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει ΝΑΤΟ
και ιμπεριαλισμός.
Τους το λέμε λοιπόν καθαρά για ακόμη μια
φορά: «Η τρομοκρατία δε θα περάσει, του λαού
η πάλη θα τη σπάσει». Λύση υπάρχει. Βρίσκεται
στον αγώνα για επιστροφή στην Ελλάδα όλων
των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων
που βρίσκονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές
στο εξωτερικό και στην πάλη για αποδέσμευση
της χώρας από το ΝΑΤΟ και τους οργανισμούς
των ιμπεριαλιστών. Ο λαός να παλέψει τώρα
για τη δική του εξουσία που είναι και η μόνη
που μπορεί να δώσει τέλος στην καπιταλιστική
βαρβαρότητα του ιμπεριαλιστικού πολέμου,
της κρίσης, της εκμετάλλευσης, της ανεργίας
και της φτώχειας».
Οι συναντήσεις του Ράσμουσεν με την
κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
επιβεβαίωσαν την πρόθεση της Ελλάδας να
εμπλακεί ακόμα πιο ενεργά στους
δολοφονικούς σχεδιασμούς της
λυκοσυμμαχίας, σε μια περίοδο που οξύνονται
οι απειλές σε βάρος της Συρίας, του Ιράν και
άλλων χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Ο κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας σε ένα
γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο είναι
ορατός όσο ποτέ άλλοτε. 
Η καπιταλιστική κρίση και οι ανταγωνισμοί των
ιμπεριαλιστικών κέντρων για το πώς θα
μοιράσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της
Ανατολικής Μεσογείου, πώς θα ελέγξουν τους
δρόμους του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου διαμορφώνουν τέτοιες προϋποθέσεις. 
Από δω προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη ο λαός
και η νεολαία πιο αποφασιστικά να
διατρανώσουν την απόφασή τους ότι δεν
πρόκειται να αποδεχθούν να δώσουν το αίμα
τους στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους για 
να λύσουν με τα όπλα οι ιμπεριαλιστές 
τις διαφορές τους, τους ανταγωνισμούς τους. 
Να δυναμώσει η πάλη για απεμπλοκή 
της Ελλάδας από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια 
και αποδέσμευση της χώρας από το ΝΑΤΟ.
Απαιτούμε την επιστροφή όλων των
στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων από
το εξωτερικό! Να κλείσουν οι Βάσεις της
Σούδας, Αραξου και Ακτιου! Να κλείσει το
στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Θεσσαλονίκη! 
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Oι δυνάμεις καταστολής απώθησαν βίαια τους διαδηλωτές με τις ασπίδες και 
τα κλομπ. Κάτι τέτοιο θα είχε στο μυαλό του ο Ράσμουσεν όταν στην ομιλία του
αναγόρευε το ΝΑΤΟ σε εγγυητή της εσωτερικής «ασφάλειας»!

Συμβολή
της Ελλάδας
στην αντιβαλλι-
στική ασπίδα
του ΝΑΤΟ

HΕλλάδα θα συμμετάσχει στην
ασπίδα του ΝΑΤΟ, αρχικά με την
εγκατάσταση πυραύλων Patriot. 

Η συμμετοχή της χώρας μας είναι ένα από
τα δύο κύρια θέματα που συζητήθηκαν
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του
Ανώτατου Διοικητή των Συμμαχικών
Δυνάμεων στην Ευρώπη, ναυάρχου Τζέιμς
Σταυρίδη, στην Αθήνα. Η επόμενη στάση
της περιοδείας του είναι η Άγκυρα.

Σύμφωνα με πηγές, η επίσκεψη του Τζέιμς
Σταυρίδη συνδέεται στενά με το γεγονός
ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του
ΝΑΤΟ στο Σικάγο, τον Μάιο, θα πρέπει να
ανακοινώσει τις πρώτες αποφάσεις για το
μέλλον της αντιπυραυλικής άμυνας.

Η Αθήνα έχει συμφωνήσει να παρέχει
πυραύλους Πάτριοτ για τη λειτουργία της
ασπίδας, αλλά ο τόπος όπου θα
εγκατασταθούν παραμένει μυστικός.
Ωστόσο, είναι ακόμη σε εξέλιξη οι
συνομιλίες σχετικά με τη δυνατότητα
εγκατάστασης αμερικανικού πλοίου που
είναι εξοπλισμένο με το σύστημα Aegis στα
ελληνικά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο.



Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ
για την παρουσία του ΓΓ
του ΝΑΤΟ στην Αθήνα

Σ ήμερα, 16 Φλεβάρη 2012, βρίσκεται στην Αθήνα ο Γενικός Γραμματέας
του ΝΑΤΟ, Άντερς Φόγκ Ράσμουσεν. Με βαμμένα τα χέρια του στο αίμα
του Λιβυκού λαού, το NATO έρχεται να συζητήσει με την Ελληνική κυ-

βέρνηση τους επόμενους στόχους σε Συρία και Ιράν, την αντι-πυραυλική
ασπίδα, την παραπέρα ανάπτυξη του ΝΑΤΟ ως παγκόσμιου χωροφύλακα  στη
νέα σύνοδο κορυφής της λυκοσυμμαχίας στο Σικάγο το Μάη του 2012.
Η νέα σύνοδος κορυφής καλείται να  προσαρμόσει τη δολοφονική στρατη-
γική του ΝΑΤΟ 2020 της συνόδου κορυφής της Λισαβόνας, στην ένταση των
ανταγωνισμών των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και των νέων αναδυομένων
καπιταλιστικών κέντρων, να κάνει  το ΝΑΤΟ ακόμα πιο επιθετικό μετά τα εγ-
κλήματα στο Αφγανιστάν και το Ιράκ και στις διάφορες επιχειρήσεις  ανά
τον κόσμο,  στην καταστολή των λαϊκών αντιστάσεων και της ταξικής πάλης
που φέρνει η όξυνση της καπιταλιστικής κρίσης στην Ευρώπη και σ’ όλο τον
κόσμο.  Επιδίωξη είναι η επέκταση της ξένης στρατιωτικής παρουσίας από
τα Βαλκάνια  και τη Βόρειο Αφρική μέχρι τη Κεντρική Ασία και η προετοι-
μασία νέων πολέμων με νέα προσχήματα. Εκτός από  τους λεγόμενους «αν-
θρωπιστικούς πολέμους», τους πόλεμους δήθεν κατά της τρομοκρατίας και
της πειρατείας, τους πολέμους λόγω της κλιματικής αλλαγής, της μετανά-
στευσης  και  της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και των  «κρατών-παρίας»
της στρατηγικής ΝΑΤΟ 2020, τώρα επινοήθηκαν οι πόλεμοι για την «προ-
στασία» των αμάχων, οι πόλεμοι στον κυβερνοχώρο και τα δήθεν «έξυπνα
εξοπλιστικά προγράμματα» .  
Το ταξίδι του ΓΓ του ΝΑΤΟ περιλαμβάνει και την Άγκυρα, ως απόδειξη της
δεσπόζουσας θέσης και των δύο χωρών  στον πόλεμο που προετοιμάζουν
σε βάρος των λαών της Σύριας και του Ιράν μετά την επιβολή από ΗΠΑ και
ΕΕ εξοντωτικών κυρώσεων. Ακριβώς 60 χρόνια μετά την ταυτόχρονη ένταξη
της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, που μόνο δεινά επέφερε στους δύο
λαούς, αλλά και στους γειτονικούς λαούς, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ περιοδεύει στις δυο
πρωτεύουσες. 
Η Ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε πρόσφατα την διοίκηση του Στρατηγείου του
ΝΑΤΟ στην Θεσσαλονίκη, όπου εδρεύει η Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ.
Έτσι  εμπλέκει ακόμη πιο βαθιά τη χώρα στις επεμβάσεις  των ιμπεριαλιστικών
οργανισμών στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, όπου κορυφώνονται οι
ενδοϊμπεριαλιστικοι ανταγωνισμοί  και οι πολεμικές ενέργειες για την εξασφά-
λιση του ελέγχου των πηγών και δρόμων του πετρελαίου και του αερίου.
Η ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει στον ελληνικό λαό  τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρ-
νησης της πλουτοκρατίας και της χρεοκοπίας του λαού που με στόχο  την προ-
ώθηση των συμφερόντων του ΝΑΤΟ, ξοδεύει  τεράστια ποσά για  Νατοϊκούς
σκοπούς  και εξοπλισμούς, την ίδια στιγμή που ξεδιάντροπα τρομοκρατεί, αξιο-
ποιεί κουκουλοφόρους και προβοκάτορες,  πετσοκόβει μισθούς, συντάξεις και
εργατικά δικαιώματα, προσφέροντας κι άλλα κέρδη στα ντόπια μονοπώλια.

Ο Ράσμουσεν είναι ανεπιθύμητος στην Ελλάδα!
Απαιτούμε την επιστροφή όλων των στρατιωτικών και αστυνομι-
κών δυνάμεων από το εξωτερικό! Να κλείσουν οι Βάσεις της Σού-
δας, Άραξου και Άκτιου! Να κλείσει το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην
Θεσσαλονίκη! Άμεση αποδέσμευση από τη Νατοϊκή λυκοσυμμαχία
Κάτω ο ιμπεριαλισμός!

H Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ        
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5/3/1951: Εκτελείται  στη Θεσσαλονίκη ως κατάσκοπος ο Μα-
κρονησιώτης αγωνιστής Ν. Νικηφορίδης διότι μάζευε
υπογραφές υπέρ της «Έκκλησης της Στοκχόλμης» που
τάσσονταν κατά όλων των ατομικών όπλων.

1/1/1960:       Σύλληψη κατοίκου του Λοφιστίου Λειβαδιάς διότι
έγραψε στη βρύση της Πλατείας του χωριού: «ΕΙΡΗΝΗ
το 1960».

20/1/1985: Στο Δημαρχείο του Βόλου πραγματοποιείται Πανθεσ-
σαλική διάσκεψη επιτροπών ειρήνης.

7/2/1985:        Με την προτροπή : «Κάθε σχολείο και τοιχογραφία ει-
ρήνης» η Επιτροπή Ειρήνης Νεολαίας καλεί γονείς,
μαθητές και εκπαιδευτικούς να ζωγραφίσουν σε σχο-
λικούς τοίχους την ειρήνη και τη φιλία των λαών.

1/2/1986: Με τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων το «Διε-
θνές Ετος Ειρήνης» ξεκινάει τις δραστηριότητές του
από τους Δελφούς, με απόφαση του ΟΗΕ.

7/1/1986: Περικύκλωση των Αμερικανικών Βάσεων Ελευσίνας,
Ελληνικού, Ν. Μάκρης από τους Έλληνες φιλειρηνιστές.

14/3/1990: Ο ΟΗΕ βραβεύει τους «ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» για
τη συμβολή τους στο έργο του.

24/3/1999: Ξεκινάει ο βομβαρδισμός της Σερβίας από ΝΑΤΟ-ΕΕ
και με τη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης.

10/1/2004: Ξεκινάει η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗΣ που θα διαρκέσει 5
μήνες.

10/3/2008:     Έφυγε ο εξαίρετος καλλιτέχνης, ειρηνοδρόμος, ηθο-
ποιός Βαγγέλης Καζάν

4/2/2011:         Αποκαλύπτεται στρατιωτική άσκηση καταστολής λαϊ-
κών κινητοποιήσεων με την ονομασία «ΚΑΛΛΙΜΑ-
ΧΟΣ» σε στρατόπεδο του Κιλκίς

3/3/2011: Αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ υπό της γ. γραμματέως της
Βέρας Νικολαϊδου εκφράζει στον υφ. Αμυνας, Π.Μπε-
γλίτη την έντονη ανησυχία της ΕΕΔΥΕ για το ενδεχό-
μενο συμμετοχής της Ελλάδας στη σφαγή του
Λιβυκού λαού.

19/3/2011: Πραγματοποιείται στα Χανιά Διεθνής Συνάντηση Κι-
νημάτων Ειρήνης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ

αντιιμπεριαλιστικό

χρονολόγιο
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Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.

Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ για την επίθεση των ΜΑΤ

σε διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αντιΝΑΤΟική συγκέντρωση

H ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ προς τους διαδη-
λωτές που συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα την Πέμπτη 16 Φλεβάρη για να διαμαρτυρηθούν για την
άφιξη του αρχιφονιά ΓΓ του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, μέλη της

ΕΕΔΥΕ και των Επιτροπών Ειρήνης της Αττικής, αγωνιστές της Ειρήνης, μαζί με σπουδαστές από το Μέτωπο
Αγώνα Σπουδαστών συγκεντρώθηκαν έξω από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όπου ήταν προγραμματισμένη
ημερίδα με διοργανωτή το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με θέμα «Ελ-
λάδα και ΝΑΤΟ: παρόν και μέλλον» και με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του ΓΓ του ΝΑΤΟ και του Υπουργού
Εξωτερικών της συγκυβέρνησης Σταύρου Δήμα. Εκεί, με εντολή της κυβέρνησης και με τη σύμφωνη γνώμη
και ευθύνη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρ. Παπουτσή, τα ΜΑΤ με χημικά, γκλομπς και χτυπήματα
με τις ασπίδες τους, προσπάθησαν επανειλημμένα να απωθήσουν τους διαδηλωτές. 

Ας αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός: Αλήθεια ποιους ενοχλεί το σύνθημα που έγραφε το πανό της ΕΕΔΥΕ: «Έξω
το ΝΑΤΟ. Φονιάδες των λαών»; Ποιους ενοχλεί το σύνθημα: «στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή η μόνη υπερ-
δύναμη είναι οι λαοί»; 

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αυτοί που ενοχλούνται είναι τα μονοπώλια και τα κόμματα τους, το ΠΑΣΟΚ, η
ΝΔ, το ΛΑΟΣ και τα συμπληρώματα τους. Αυτοί που φτωχαίνουν τον ελληνικό λαό με μέτρα και μνημόνια,
είναι οι ίδιοι που στέλνουν τα παιδιά του λαού, τους φαντάρους, σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό
και δίνουν εκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα.
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Στην ημερίδα που διοργανώνουν λένε ξεκάθαρα ότι θα συζητήσουν για τις νέες προοπτικές του ΝΑΤΟ, ιδιαί-
τερα μπροστά στη σύνοδο κορυφής της λυκοσυμμαχίας που θα πραγματοποιηθεί το Μάη στο Σικάγο. Δεν
έχει στεγνώσει ακόμη το αίμα των 60.000 σφαγιασθέντων που προκάλεσε η ιμπεριαλιστική επέμβαση στη
Λιβύη και τα γεράκια του πολέμου προγραμματίζουν νέες επεμβάσεις σε Συρία και Ιράν. Όπως οι ίδιοι λένε
σκοπός της επίσκεψης είναι η διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στη Νοτιοανατολική πτέρυγα
του ΝΑΤΟ ενώ θα συζητηθούν και άλλα θέματα όπως η «αντιπυραυλική ασπίδα», η «ενεργειακή ασφάλεια»,
τα Ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό, το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ κ.α.

Η ημερίδα που διοργάνωναν είχε όμως ακόμη ένα στόχο. Να μάθει στους νέους ανθρώπους που θα συμμε-
τείχαν (στους οποίους μάλιστα θα δινόταν και πιστοποιητικό) για την «ένδοξη» ιστορία του ΝΑΤΟ. Αλήθεια
θα πουν στους νέους για την επέμβαση στην Κορέα; Για τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία; Για την εισβολή σε
Ιράκ και Αφγανιστάν; Θα πουν για το έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού; Για την τρομοκρατική επιχείρηση
«κόκκινη προβιά» που έγινε με πρόσχημα τον κομμουνιστικό κίνδυνο; Για τις έξυπνες πράσινες και οικολογικές
βόμβες που σκότωναν νεογέννητα; Για τα Ίμια και τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο;

Όσους τόνους μελάνι και να χύσουν, ότι κερδίστηκε με αίμα, δε σβήνει με μελάνι… Ο ελληνικός λαός και η
νεολαία ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει ΝΑΤΟ και ιμπεριαλισμός. 

Τους το λέμε λοιπόν καθαρά για ακόμη μια φορά: «Η τρομοκρατία δε θα περάσει, του λαού η πάλη θα την
σπάσει». Το βροντοφώναξαν οι διαδηλωτές που παρά την επίθεση των ΜΑΤ, παρέμειναν έξω από το χώρο
που πραγματοποιούταν η ημερίδα για περισσότερες από 2 ώρες. Αύριο, μεθαύριο, στο κοντινό μέλλον θα το
βροντοφωνάξουν πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι. Με αποφασιστικότητα και αγώνες θα σαρώσουν το ΝΑΤΟ,
τις κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα που τόσα χρόνια το στηρίζουν. 

Λύση υπάρχει. Βρίσκεται στον αγώνα για επιστροφή στην Ελλάδα όλων των στρατιωτικών και αστυνομικών
δυνάμεων που βρίσκονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό και στην πάλη για αποδέσμευση της
χώρας από το ΝΑΤΟ και τους οργανισμούς των ιμπεριαλιστών. Ο λαός να παλέψει τώρα για τη δική του εξου-
σία που είναι και η μόνη που μπορεί να δώσει τέλος στην καπιταλιστική βαρβαρότητα του ιμπεριαλιστικού
πολέμου, της κρίσης, της εκμετάλλευσης, της ανεργίας και της φτώχειας.

Αθήνα 16/2/12                                                                                       Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Για την στήριξη των απεργών της Ελληνικής Χαλυβουργίας που δί-
νουν ενωμένοι παλικαρίσιο αγώνα, η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας πρό-
σφερε το ποσό των 500,00€.

Επίσης, ανέλαβε πρωτοβουλία, απευθυνόμενη σε παραγωγούς, μικρο-
βιοτέχνες και τον εμπορικό κόσμο της Αρκαδίας, να συγκεντρώσει κρέας,
λάδι, γαλακτοκομικά και γεωργικά προϊόντα.

Σε πρώτη φάση παρέλαβε προσφορές σε κρέας και αλλαντικά,  τα οποία
παραδόθηκαν στην  Επιτροπή των Χαλυβουργών την Πέμπτη 8-3-2012  από
τον Αντιπρόεδρο  της ΕΕΔΥΕ Γιώργο Λαμπράκη και τη Γραμματέα του Πα-
ραρτήματος Αρκαδίας Ελένη Παρασκευοπούλου.

Η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας ευχαριστεί όσους ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα της με σκοπό την ενίσχυση των απεργών. 



K λείνουν 13 χρόνια από την βρώμικη επέμβαση στις
23-3-1999 των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε. ενάντια στην τότε
Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας και το αιματοκύλισμα του

λαού της. Έκτοτε, το Κόσσοβο παραμένει μια ανοιχτή
πληγή στο κέντρο των Βαλκανίων, όπου μετά από τους
βομβαρδισμούς των ιμπεριαλιστών για 78 ημέρες και την
συμφωνία στο Κουμάνοβο μια αποστολή του ΟΗΕ (UNMIK)
εγκαταστάθηκε σε αυτό. 

Να θυμίσουμε ότι η απόφαση 1244 του Συμβουλίου

Ασφαλείας του ΟΗΕ αναγνωρίζει σαφώς τα εδαφικά και
κυριαρχικά δικαιώματα της Σερβίας στο Κόσσοβο.

Μετά την απόσχιση της πρώην σερβικής επαρχίας
του Κόσσοβου και την, στις 17-2-2008, μονομερή ανακή-
ρυξη της ανεξαρτησίας του,1 με την στήριξη των αμερι-
κανο-ευρωπαίων ιμπεριαλιστών, η κατάσταση στην πε -
ριοχή επιδεινώθηκε περαιτέρω. Ήδη σύμφωνα με έκθεση
του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών το
45% των πολιτών του προτεκτοράτου ζει στα όρια της
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διεθνή

ΚΟΣΣΟΒΟ

Μια πληγή που αιμορραγεί
στα Βαλκάνια

Κλείνουν 13 χρόνια από την βρώμικη επέμβαση στις 23-3-1999 των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε.

ενάντια στην τότε Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας και το αιματοκύλισμα του λαού της. 

Έκτοτε, το Κόσσοβο παραμένει μια ανοιχτή πληγή στο κέντρο των Βαλκανίων...



φτώχειας, ενώ το 36% των νοικοκυριών δεν έχει πρό-
σβαση σε βασικές υποδομές, όπως ηλεκτρικό ρεύμα,
νερό και αποχετευτικό δίκτυο.

Η διάσταση απόψεων που προϋπήρχε για το «τελικό»
καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου παραμένει ως είχε, με την
πλευρά των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων να συνεχίζει «με
διπλωματικά μέσα» την προώθηση των αποσταθεροποι-
ητικών σχεδίων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων,
που αιματοκύλισαν τις προηγούμενες δεκαετίες. 

Απ’ την άλλη πλευρά, συμπαρατάσσονται δυνάμεις
που (για τους δικούς τους λόγους) αρνούνται να αναγνω-
ρίσουν το Κοσσυφοπέδιο, με πρώτες τη Ρωσία και την
Κίνα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες που φοβούνται τις
ευρύτερες επικίνδυνες ανατροπές που θα μπορούσε να
προκαλέσει στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα η γνω-
μοδοτική απόφαση της Χάγης2 με την οποία ενθαρρύ-
νονται, ουσιαστικά, οι αποσχιστικές βλέψεις αυτονο-
μιστικών κινημάτων σε κάθε πλευρά του πλανήτη.

Η πληγή κακοφόρμισε και άρχισε να αιμορραγεί ξανά
όταν η κυβέρνηση των Κοσσοβάρων Αλβανών με μονο-
μερείς βίαιες ενέργειες προσπάθησε να καταλάβει στις 26
Ιούλη του 2011 τα μεθοριακά τελωνειακά φυλάκια Γιάρι-
νιε και Μπρίνιακ κοντά στα διοικητικά σύνορα με τη Σερ-
βία, ανεβάζοντας στα ύψη το θερμόμετρο της έντασης
στην περιοχή. Στόχος ήταν να ξεριζωθούν οι σερβικές
«παράλληλες δομές» στις πιο πυκνοκατοικημένες από
Σέρβους περιοχές του Β. Κοσσυφοπέδιου.

Οι ενέργειες αυτές μάλιστα συνάντησαν τη πλήρη
στήριξη του στρατού κατοχής του ΝΑΤΟ, όπου συμμετέ-
χουν και ελληνικά στρατεύματα, η γνωστή «Δύναμη Κόσ-
σοβου» (KFOR) και της αστυνομικο-δικαστικής αποστολής
«EULEX»3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Σέρβοι του Βορείου
Κόσσοβου, στον πολύμηνο αγώνα τους στα οδοφράγ-
ματα που έστησαν, αντιμετώπισαν τις σφαίρες και τα δα-
κρυγόνα των δυνάμεων των KFOR & EULEX με αποτέ -
λεσμα να υπάρχουν πολυάριθμοι τραυματισμοί και από
τις δύο πλευρές.

Η μη δυνατότητα έκδοσης έστω μίας κοινής ανακοί-
νωσης καταδίκης των μονομερών βίαιων ενεργειών της
Πρίστινας στην ειδική Σύνοδο του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ, στις 30-10-2011, έκανε φανερό πως εξα-
κολουθούν να παραμένουν αγεφύρωτες οι έντονες
ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις στο Κοσσυφοπέδιο κυ-
ρίως ανάμεσα σε ΕΕ - ΗΠΑ και Ρωσία - Κίνα. 

Αντιθέσεις που δεν αμβλύνονται από αντιφατικές
εξελίξεις όπως αυτή της «συμβιβαστικής λύσης»4 ανά-
μεσα στις αντιπροσωπείες Σέρβων και Κοσσοβάρων Αλ-
βανών διαπραγματευτών –με μεσολάβηση διπλωματών

της ΕΕ– στη διάρκεια του έκτου γύρου διαπραγματεύ-
σεων, στις 2-9-2011, στις Βρυξέλλες ή της λύσης με την
επωνυμία «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνοριακών
Διαβάσεων»,5 που επιτεύχθηκε στις 2-12-2011 μετά από
3ήμερες συνομιλίες πάλι στις Βρυξέλλες.

Το σκηνικό στο Κόσσοβο περιπλέκεται το επό-
μενο διάστημα ακόμα περισσότερο καθώς:

Η χορήγηση του «πολυπόθητου» από την αστική τά -
ξη της Σερβίας καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη
χώρας στην ΕΕ αναβλήθηκε για το επόμενο Συμβούλιο
Κορυφής της ΕΕ το Μάρτη του 2012 εντείνοντας τους ιμ-
περιαλιστικούς εκβιασμούς (για τα συμφέροντα της σερ-
βικής αστικής τάξης, όχι όμως και του λαού) για την
αναγνώριση της ανεξαρτησίας του προτεκτοράτου από
το Βελιγράδι...

Το εθνικιστικό αντιπολιτευόμενο Κίνημα της «Αυτο-
διάθεσης»6 (Vetevendosje) ξεκίνησε μέσα στο Γενάρη του
2012 διαδηλώσεις-αποκλεισμούς των διαβάσεων προς τη
Σερβία συγκρουόμενο με τις δυνάμεις ασφαλείας του
Κόσσσοβου, σε αντιπαράθεση με την ως τώρα δράση των
Σέρβων του Β. Κόσσοβου. Κίνηση που προκάλεσε την
«οργή» των ΗΠΑ, Γερμανίας, Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας με
πρόφαση την διασάλευση της ευρωενωσιακής προοπτικής
του προτεκτοράτου. Την αντίθεση του εξέφρασε και ο
πρωθυπουργός του Κόσσοβου Χασίμ Θάτσι και το Κίνημα
για την «Ενοποίηση», που συνεργάζεται με την «Αυτοδιά-
θεση» και έχει δύο βουλευτές στη Βουλή του Κόσσοβου.

Οι τέσσερεις Δήμαρχοι των Σερβοκατοικημένων πε-
ριοχών του Β. Κόσσοβου, θεωρώντας πως η συμβιβα-
στική «λύση» που επιτεύχθηκε ανάμεσα σε Πρίστινα και
Βελιγράδι το Δεκέμβρη του 2011 δεν εξυπηρετεί τα δικαιώ-
ματα των Σέρβων, πραγματοποίησαν δημοψήφισμα, στις
14 & 15 Φλεβάρη του 2012, με το ερώτημα «Αναγνωρί-
ζετε την αρχή της αποκαλούμενης Δημοκρατίας του Κόσ-
σοβου με την έδρα της την Πρίστινα». Στο δημοψήφισμα,
που καταδίκασε η Σέρβικη κυβέρνηση, συμμετείχαν πάνω
από το 75% των Σέρβων από το Β. Κόσσοβο, ενώ το
99,74% αυτών απέρριψε την ίδρυση θεσμών του Κοσσυ-
φοπεδίου στους δήμους τους. Σε «απάντηση» τα μέλη της
Βουλής του Κόσσοβου υιοθέτησαν ψήφισμα, με το οποίο
κηρύσσεται παράνομο και άκυρο το δημοψήφισμα.

Στις 24/2/2012 η Σέρβικη κυβέρνηση, υπαναχωρών-
τας από «εθνικές» κόκκινες γραμμές περί μη αναγνώρισης
της «ανεξαρτησίας» του Κόσσοβου, με αντάλλαγμα την
ένταξη στην ΕΕ, προχώρησε στις Βρυξέλλες σε συμφωνία
με την ηγεσία των Κοσσοβάρων Αλβανών για την περιφε-
ρειακή αντιπροσώπευση του Κόσσοβου. Συναίνεσαν στη
διεθνή εκπροσώπηση του προτεκτοράτου με το όνομα
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«Κόσσοβο» με ένα αστερίσκο που παραπέμπει, αφ’ ενός
στην απόφαση 1244 του ΟΗΕ, αφ’ετέρου στην Απόφαση
του Δικαστηρίου της Χάγης.2

Το επόμενο διάστημα θα διεξαχθούν εθνικές και προ-
εδρικές εκλογές στην Σερβία, όπου το θέμα του Κόσσοβου
και η «λύση» του θα κυριαρχήσει στην προεκλογική ατζέντα.

Η Αλβανία και το Κόσσοβο υπέγραψαν συμφωνία για
κοινή εκπροσώπηση σε τρίτες χώρες, όπου η μία από τις
δυο κυβερνήσεις δεν έχει διπλωματική παρουσία. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει για ολόκληρο
το 2012 την ευθύνη της διοίκησης της «EULEX» στο Κόσ-
σοβο αφού η Δανία, που αναλαμβάνει την προεδρία της
ΕΕ από 1η Ιανουαρίου 2012, δεν προτίθεται να αναλάβει
και την προεδρία για θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Ασφάλειας και Άμυνας (ESDP). 

Οι εξελίξεις αυτές, που γίνονται στην «σκιά» των ιμ-
περιαλιστικών σχεδιασμών των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε. ενάντια
στο Ιράν αλλά και ενάντια της Συρίας το «μαλακό υπογά-
στριο» του Ιράν και κομβικής σημασίας για την «ιμπερια-
λιστική περικύκλωσή» του (νωπή είναι η ιμπεριαλιστική
επέμβαση στην Λιβύη), επιβάλλουν ιδιαίτερα καθήκοντα
για τους λαούς των Βαλκανίων.

Πρώτα απ’ όλα στον ελληνικό λαό, για να δυναμώσει
η κοινή δράση και να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις για
την παρεμπόδιση της συμμετοχής των κυβερνήσεων στα

ιμπεριαλιστικά σχέδια, την παραπέρα διεύρυνση του NATO
και της ΕΕ, να προβληθεί η μεγαλύτερη δυνατή αντίσταση
στις ιμπεριαλιστικές μεθοδεύσεις και στη δημιουργία προ-
τεκτοράτων, να ανατραπούν οι συσχετισμοί δύναμης.

Η ΕΕΔΥΕ καλείται εκ των πραγμάτων να στηρίξει με
όλες τις δυνάμεις της την παραπέρα ενίσχυση και τον
συντονισμό του φιλειρηνικού, αντιΝΑΤΟϊκού, αντιιμπε-
ριαλιστικού κινήματος στα Βαλκάνια, για να μην γίνουν οι
λαοί της περιοχής μας «κλοτσοσκούφι» στους ιμπεριαλι-
στικούς ανταγωνισμούς! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ

1: Για να ενταχθεί το Κοσσυφοπέδιο στον ΟΗΕ θα πρέπει να αναγνω-
ριστεί από τουλάχιστον 100 χώρες (ήδη έχει αναγνωριστεί από 76).

2: Η Απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης (CIJ) στις 22-7-2010, με την
οποία θεωρείται πως δεν παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο η κήρυξη της
μονομερούς ανεξαρτησίας από το προτεκτοράτο το 2008, αν και δεν
θεωρείται νομικά δεσμευτική, είναι φανερό πως θα αποτελέσει πολύ
σοβαρό νομικό προηγούμενο. 

3: Με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις
29-11-2008, παραδόθηκε η «σκυτάλη» διοίκησης του προτεκτορά-
του στην αστυνομικο-δικαστική αποστολή της ΕΕ, «EULEX». Η KFOR
διαθέτει στο Κόσσοβο περίπου 6000 στρατιώτες.

4: Αφορά στο πρόβλημα με τις τελωνειακές σφραγίδες, στις οποίες η
Πρίστινα επιδίωκε την εμφάνιση των εθνόσημων του «ανεξάρτητου»
προτεκτοράτου, ώστε να εκβιάσει την έμμεση αναγνώριση του από το
Βελιγράδι.

5: Η ΕΕ παρείχε εγγυήσεις σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των
πολιτών της Σερβίας από το Κοσσυφοπέδιο προς και από τη Σερβία με
τις σερβικές πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων και τα σερβικά πι-
στοποιητικά έγγραφα. Δεν θα υπάρχουν δύο σημεία ελέγχου κατά τη
διέλευση, ούτε θα φαίνονται οποιαδήποτε σύμβολα των αυτοαποκα-
λούμενων Αρχών της Πρίστινα, ενώ υπάλληλοι του Σερβικού Υπουρ-
γείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών θα εγκαταστα -
θούν στα σημεία διέλευσης, όπως προβλέπει και το ψήφισμα 1244 του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Για τις συγκεκριμένες διαβάσεις Γιάρινιε και
Μπρίνιακ στις οποίες είχε ξεσπάσει η κρίση, θα υπάρξει ειδικό καθε-
στώς και θα είναι υπό τη δικαιοδοσία της «EULEX». Θα υπάρχουν όμως
σε αυτές από πλευράς Πρίστινα μέλη της αστυνομίας του Κοσσυφο-
πεδίου και τελωνιακοί υπάλληλοι για να παρατηρούν-εποπτεύουν τις
ενέργειες της «EULEX».

6: Το φιλοΝΑΤΟϊκό-φιλοαμερικανικό κίνημα της «Αυτοδιάθεσης» (Ve-
tevendosje) του Αλμπιν Κούρτι, συμμετείχε για πρώτη φορά στις εθνι-
κές εκλογές του Κόσσοβου στις 12-12-2010 και πήρε το 12,66% των
ψήφων. Αντιτίθεται στις δυνάμεις των αποστολών ΕΕ και ΟΗΕ για την
αστυνόμευση του προτεκτοράτου, υποστηρίζοντας την ένωση της πε-
ριοχής με την Αλβανία.
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Σέρβοι κάθισμένοι στον δρόμο μπροστά από στρατιώτες
της KFOR (29 Ιουλίου 2011). Εκατοντάδες Σέρβοι μπλόκαραν
δύο κύριους  δρόμους στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο με ρυμουλ-
κούμενα  φορτηγά, κούτσουρα και ελαστικά αυτοκινήτων,
εμποδί ζοντας όλη την κίνηση προς και από τα σύνορα.
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30-3-1952, μέρα Κυριακή. Έξω από το σπίτι
μου, στο Περιστέρι, τρεις μεγάλοι συζητούσαν
για την πολιτική κατάσταση. Ήμουν, μόλις 17
χρονών... Κάποιος που πέρασε δίπλα τους, 
τους είπε: «Τον σκότωσαν, τους σκότωσαν».
Δημήτρης Μπάτσης, Νίκος Καλούμενος,
Ηλίας Αργυριάδης, Νίκος Μπελογιάννης.
Στην απολογία του ο Μπελογιάννης είπε: «στην
ιστορία αυτού του τόπου υπάρχουν πολλά
παραδείγματα ηρωισμού και αυτοθυσίας, 
μόνο από ανθρώπους που αφιερώνουν όλη
τους τη ζωή και πεθαίνουν για τα πανανθρώ -
πινα ιδανικά όπως της λευτεριάς, της ειρήνης,
της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Είμαι
μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ακριβώς για την
ιδιότητά μου αυτή δικάζομαι. Γιατί το κόμμα
μου παλεύει και χαράζει το δρόμο της ειρήνης,
της ανεξαρτησίας και της λευτεριάς.
Στο πρόσωπό μου προσπαθείτε να δικάσετε
την πολιτική του ΚΚΕ. Οι θυσίες αυτές μπορούν
να συγκριθούν μόνο με τις θυσίες των πρώτων
Χριστιανών, αλλά και πάλι μια διαφορά υπάρχει.
Το ότι οι Χριστιανοί δεχόταν το μαρτύριο και 
το θάνατο ελπίζοντας να κληρονομήσουν 
τη Βασιλεία των Ουρανών. 
Οι Κομμουνιστές δίνουν τη ζωή τους μη
ελπίζοντας σε τίποτα. Τη δίνουν για να
ανατείλει στην ανθρωπότητα ένα καλύτερο,
ευτυχισμένο αύριο που αυτοί δεν θα το ζήσουν.
Πιστεύουμε και παλεύουμε για να ξημερώσουν
και για την πατρίδα μας καλύτερες μέρες χωρίς
πείνα και πόλεμο. Αγαπάμε την Ελλάδα και το
λαό της περισσότερο από τους κατηγόρους μας.
Το δείξαμε όταν κινδύνευε η ελευθερία, 
η ανεξαρτησία και η ακεραιότητά της και 
θα συνεχίσουμε να παλεύουμε γιαυτά τα
πανανθρώπινα ειρηνικά  ιδανικά».
Στις 3:48, ξημερώματα Κυριακής 30 Μάρτη του
’52, τους πήραν από τις φυλακές της Καλλιθέας
και στις 4 σταμάτησε η φάλαγγα στο Γουδί. Στις
4:10 ακούγεται το παράγγελμα του επικεφαλής
επί σκοπώ και γύρισαν τα όπλα πάνω τους. 

Ο Μπελογιάννης φωνάζει: «ΖΗΤΩ ΤΟ ΚΚΕ». 
Δυο λεπτά αργότερα, στις 4:12 έγινε το έγκλημα
και η βαρβαρότητα συνεχίστηκε αφού τα πτώ -
ματα έμειναν όλο το πρωί στον τόπο που έπεσαν.
Το έγκλημα πραγματοποιήθηκε με βάση τις
προσταγές των Αμερικάνων από την κυβέρνηση
Πλαστήρα-Βενιζέλου με Υπουργό Δικαιοσύνης
τον Παπασπύρου. Ο Μπελογιάννης με το
Κόκκινο Γαρύφαλλο πέρασε στην αιωνιότητα...
Το χαμόγελο του αγωνιστή της παγκόσμιας
στρατιάς της φιλειρηνικής ανθρωπότητας, 
του αήττητου σημαιοφόρου έσβησε με την
γκανγκστερική δολοφονία του. Αυτό το έγκλημα
ήταν σε βάρος του λαού και της πατρίδας μας.
Σαν τόμαθε η μάνα Βασιλική είπε: « Το αίμα
του, που πότισε τούτη τη γη τη σκλαβωμένη, 
να θρέψει μόνο λουλούδια της ειρήνης και το
χαμόγελό του να γένει δώρο στα παλληκάρια
όλου του κόσμου, να μην κλάψουν πια άλλες
μάνες στη γη».
Το περιστέρι, το έμβλημα της ειρήνης πέταξε
πληγωμένο στο Αι-Στράτη, εκεί που ήταν
εξόριστος ο κορυφαίος ποιητής του λαού μας, 
ο κομμουνιστής Γιάννης Ρίτσος και διέδωσε 
το μαύρο μαντάτο. Την ίδια μέρα, ο Γιάννης
Ρίτσος γράφει το ποίημα «ο άνθρωπος με το
γαρύφαλλο». «Ο Μπελογιάννη μας έμαθε άλλη
μια φορά πώς να ζούμε και πώς να πεθαίνουμε.
Με ένα γαρύφαλλο ξεκλείδωσε όλη την
αθανασία. Με ένα χαμόγελο έλαμψε τον κόσμο
για να μη νυχτώνει. Καλημέρα σύντροφοι,

καλημέρα ήλιε, καλημέρα Μπελογιάννη».
Πολλά σωματεία, οργανώσεις σε Ανατολή και
Δύση είχαν κάνει τεράστιους αγώνες κατά 
των εκτελέσεων. Γνωστοί διανοούμενοι όπως 
ο Τσάρλυ Τσάπλιν, ο Σαρτρ, ο Κοκτώ, 
ο Μπενουά, ο Ζολιό και η Ιρεν Κιουρί, 
ο Νερούντα ακόμα και ο ίδιος ο Ντεγκώλ κ.ά.
καθώς και ο συντηρητικός αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Σπυρίδων Βλάχος.
Ο αρχιεπίσκοπος λοιπόν, ζητά από τον Βασιλιά
να μην γίνουν οι εκτελέσεις δηλώνοντας ότι:
«έχω συγκλονιστεί από το ηθικό μεγαλείο του
Μπελογιάννη. Το θεωρώ ανώτερο από των
πρώτων Χριστιανών γιατί ο Μπελο γιάννης
δεν πιστεύει ότι υπάρχει μέλλουσα ζωή».
Ο ποιητής Ναζίμ Χικμέτ έγραψε: «Στο δεξί του
χέρι κρατάει ένα γαρύφαλλο πούναι σαν μια
φούχτα από την ελληνική θάλασσα».
Εκτός από τον Γ. Ρίτσο και τον Ν. Χικμέτ
εκατοντάδες Ελληνες και ξένοι άνθρωποι των
γραμμάτων και των τεχνών εμπνεύστηκαν από
την προσωπικότητα και το αγωνιστικό ήθος του
Μπελογιάννη και δημιούργησαν, με αφορμή τη
δολοφονία του, σπουδαία έργα που θα μείνουν
παρακαταθήκη για όλη την ανθρωπότητα.
60 χρόνια μετά χιλιάδες αγωνιστές έχοντας για
παράδειγμα το Νίκο Μπελογιάννη ακολουθούν
τα βήματά του, στο δρόμο της ειρήνης, της
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας για να γίνουν
πραγματικότητα τα ιδανικά του.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΓΑΚΗΣ

φόρος τιμής

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

60 χρόνια μετά…



E να πολυπλόκαμο σύστημα κατασταλτικών μηχανι-
σμών, με τη συμμετοχή τμημάτων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και παραστρατιωτικών οργανώσεων (οργα-

 νώσεις εφέδρων και ιδιωτικές εταιρείες πολέμου), οικο-
δομείται συστηματικά σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο, με
στόχο τη θωράκιση της δικτατορίας των μονοπωλίων. Το
πλαίσιο δράσης του, ορίζεται από τις κατευθύνσεις που
θέτει το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, πάνω στο οποίο
έχει προσαρμοστεί και το ελληνικό αμυντικό δόγμα, υιο-
θετώντας τη «στρατηγική αντίληψη», τις «απειλές» και τις
προτεραιότητες της ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμαχίας.

Το ΝΑΤΟικό δόγμα περί «ασύμμετρων» κινδύνων,
όπως επικυρώθηκε στη σύνοδο της Λισαβόνας (Νοέμ-
βρης 2010) και αναμένεται να εξειδικευτεί παραπέρα με
την «έξυπνη άμυνα» στη σύνοδο κορυφής στο Σικάγο
των ΗΠΑ (Μάης 2012) περιλαμβάνει μη στρατιωτικές - μη
πολεμικές «απειλές», που μπορούν να αξιοποιηθούν σαν
πρόσχημα για επέμβαση στο εσωτερικό χωρών, όπως η
«τρομοκρατία», η εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα,
η ενεργειακή ασφάλεια, ο κυβερνοπόλεμος, η μετανά-
στευση, η κλιματική αλλαγή κλπ.

Το αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση ενός κατασταλ-
τικού πλαισίου από στρατιωτικές δυνάμεις, με τη συν-
δρομή παραστρατιωτικών οργανώσεων, που φορά την
«προβιά» μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), ώστε όταν
χρειαστεί, να παίξουν το ρόλο της σιδερένιας γροθιάς της
αστικής εξουσίας ενάντια στο λαό και το κίνημά του. 

Οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, οργανικά συνδεδεμέ-
νες με τις ιμπεριαλιστικές δομές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
τόσο σε επίπεδο δόγματος όσο και σε επιχειρησιακό επί-
πεδο, προετοιμάζονται σε αυτή την κατεύθυνση, είτε συγ-

κεκαλυμμένα είτε απροκάλυπτα. Ενδεικτικές είναι οι κάθε
είδους ασκήσεις και σεμινάρια που διεξάγονται στο πλαί-
σιο αυτής της προετοιμασίας επί ελληνικού εδάφους, άλ-
λοτε με αποκλειστική συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων
και άλλοτε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ. Πρόκειται για
ασκήσεις καταστολής πλήθους, ασκήσεις «διεξαγωγής
επιχειρήσεων σε κατοικημένες περιοχές», αλλά και ασκή-
σεις «διαχείρισης κρίσεων», που έχουν όλα τα χαρακτη-
ριστικά επιβολής στρατιωτικού νόμου στην «υποθετική»
περιοχή που απεικονίζουν, καθώς οι στρατιωτικές δυνά-
μεις εμφανίζονται να θέτουν υπό τον έλεγχό τους όλες τις
πολιτικές δομές, σύμφωνα με το σενάριο.

Ο ισχυρισμός που προβάλλεται, πως τα σενάρια αυτά
αφορούν σε περιοχές όπου αναπτύσσονται οι λεγόμενες
«ειρηνευτικές αποστολές», σε τίποτα δεν αλλάζει την αλλα -
γή του χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων και την αντικα-
τάσταση του δόγματος υπεράσπισης των συνόρων από το
ιμπεριαλιστικό δόγμα και τη στοχοποίηση του εχθρού λαού.

Ολες οι παραπάνω δραστηριότητες, συνδέονται με τη
συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο «Συν-
τονιστικό Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ» (NSCC).
Το σχετικό νομοσχέδιο για την ελληνική συμμετοχή εγ-
κρίθηκε τον Αύγουστο, με τη στήριξη ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑ.Ο.Σ.
από την αρμόδια επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας της
Βουλής, σαν «Μνημόνιο κατανόησης» της κυβέρνησης με
τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Πυρήνα και κορμό των NSCC, απο-
τελούν οι αμερικανικές Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων.

«Αποστολή του NSCC είναι κυρίως η υποστήριξη των
ειδικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη τη Συμμα-
χία (σ.σ. και στο εσωτερικό των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ),
η παροχή στον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων
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πολιτική

Πολυπλόκαμο σύστημα
κατασταλτικών μηχανισμών
Στήνεται ένας διεθνής μηχανισμός στην υπηρεσία της δικτατορίας των μονοπωλίων, με τη συμμετοχή

τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, παραστρατιωτικών οργανώσεων με την προβειά των ΜΚΟ. 

Διεξάγονται ασκήσεις και σεμινάρια για «επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον» και «διαχείριση κρίσεων»,

στο πλαίσιο του Συντονιστικού Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ» (NSCC). Την ίδια ώρα,

η Ελλάδα, μέσω του ΝΑΤΟϊκή Στρατηγείου της Θεσσαλονίκης NDC-GR, ανέλαβε για το 2012 

τη διοίκηση της δύναμης ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ, NRF



Ευρώπης (SACEUR) και τους υπόλοιπους Διοικητές των
Συμμαχικών Διοικήσεων Επιχειρήσεων έγκαιρων και απο-
τελεσματικών συμβουλών για τις Special Operations
Force (Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων) προς υποστήριξη
του σχεδιασμού και εκτέλεσης των επιχειρήσεων σε
καιρό ειρήνης και κρίσεων», σημειώνεται στο Μνημόνιο.

Δηλαδή, «ειδικές επιχειρήσεις» και εντός των χωρών
- μελών του ΝΑΤΟ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εμπέ-
δωση της ιμπεριαλιστικής «τάξης και ασφάλειας», με κα-
ταστολή των λαϊκών κινημάτων.

Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυνατότητα
συμμετοχής και μη Νατοϊκών χωρών, καθώς και διεθνών
οργανισμών, αλλά και μη κυβερνητικών οργανώσεων
(ΜΚΟ), «οι οποίες συμμετέχουν σε δραστηριότητες του
ΝΑΤΟ ή σε Νατοϊκές επιχειρήσεις της NSCC». Αυτό σημαί-
νει συνεργασία με πράκτορες, παρακρατικές δυνάμεις,
αλλά και εταιρείες ιδιωτικών μισθοφορικών στρατών «πα-
ροχής πολεμικών υπηρεσιών», όπως ήδη γίνεται στον πό-
λεμο του Ιράκ, όπου ιδιωτικές εταιρείες πολέμου σφά -
ζουν, χωρίς κανένας να μπορεί να τις ελέγξει.

Tην ίδια ώρα ο κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας, με το
λαό σε ρόλο θύτη και θύματος, σε ένα γενικευμένο ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο γίνεται όλο και πιο ορατός. Η καπιτα-
λιστική κρίση και οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστικών
κέντρων για το πώς θα μοιράσουν τις πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου, πώς θα ελέγξουν
τους δρόμους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
διαμορφώνουν τέτοιες προϋποθέσεις.

Η οργανική πρόσδεση της Ελλάδας και των Ενόπλων
Δυνάμεων της χώρας στο ιμπεριαλιστικό άρμα προωθεί-
ται μεθοδικά με μια σειρά μνημονίων μεταξύ Ελλάδας και

ΝΑΤΟ που τα έχουν ψηφίσει στη Βουλή ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και
ΛΑ.Ο.Σ. Ενα πλέγμα στρατηγείων και βάσεων επί του ελ-
ληνικού εδάφους συνθέτουν αυτή την ενσωμάτωση, σε
συνδυασμό με το δόγμα που έχουν υιοθετήσει οι ελληνι-
κές Ενοπλες Δυνάμεις, που είναι στις βασικές του κατευ-
θύνσεις το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ.

Την παρούσα περίοδο και για όλο το 2012 η Ελλάδα
έχει αναλάβει μέσω του ΝΑΤΟικού Στρατηγείου της Θεσ-
σαλονίκης NDC-GR (πρώην Γ' Σώμα Στρατού) τη διοίκηση
των χερσαίων δυνάμεων της Δύναμης Ταχείας Αντίδρα-
σης του ΝΑΤΟ (NRF) και συμμετέχει ενεργά στην προετοι-
μασία των νέων ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβά-
σεων. Ηδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη «στρατολό-
γηση» 24 ελληνικών εμπορικών πλοίων για μεταφορά πο-
λεμικού υλικού από τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της
Καβάλας στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο.

Εξήντα χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη η ανάγκη
αποδέσμευσής της από αυτό και απεμπλοκής της από τα
ιμπεριαλιστικά σχέδια. Είναι υπόθεση της λαϊκής πάλης,
του αγώνα για την ανατροπή της δικτατορίας των μονο-
πωλίων, που σπέρνει φτώχεια και πόλεμο. Αυτή θα είναι
η μεγαλύτερη συνεισφορά του ελληνικού λαού στην ει-
ρήνη και την ευημερία όλων των λαών της περιοχής. Είναι
όρος επιβίωσης για τον ελληνικό και τους άλλους λαούς.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΗΛΑΚΟΣ
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Το ΝΑΤΟικό δόγμα περί «ασύμμετρων» κινδύνων
 περιλαμβάνει μη στρατιωτικές - μη πολεμικές «απειλές»,
που μπορούν να αξιοποιηθούν σαν πρόσχημα για
 επέμβαση στο εσωτερικό χωρών.



Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.

Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ για τις νέες δολοφονι-

κές επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

A πό την περασμένη Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει μπαράζ αεροπορικών επιθέ-
σεων στη Λωρίδα της Γάζας. Ως αποτέλεσμα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 20 Παλαιστίνιοι
ενώ έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 70. Ανάμεσα τους υπάρχουν και μικρά παιδιά.

Η ελληνική κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ είναι υπόλογοι για ακόμη μια φορά. Συμμετέχουν στο
έγκλημα. Στηρίζουν την ιμπεριαλιστική πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, βαθαίνουν την στρα-
τιωτική συνεργασία με τους φονιάδες των Παλαιστινίων. Εμπλέκουν τον ελληνικό λαό σε επικίνδυνα
σχέδια στην πολυτάραχη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ως ΕΕΔΥΕ βρεθήκαμε τον περασμένο Σεπτέμβρη στην Παλαιστίνη και εκφράσαμε τη αλληλεγγύη
μας στο δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στην παλαιστινιακή αν-
τίσταση και τις αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις που την οργανώνουν. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση
μας στους αγωνιστές της Ειρήνης στο Ισραήλ, στο Χαντάς (Δημοκρατικό Μέτωπο για την Ειρήνη

και την Ισότητα) που αναπτύσσει την πάλη
μέσα σε συνθήκες διώξεων και καταστολής
από το κράτος του Ισραήλ. 

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την
πάλη των Παλαιστινίων για δημιουργία
ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινια-
κού κράτους στα σύνορα του 1967, με
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ,
δίπλα στο Ισραήλ. Απαιτούμε άμεσα την
αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους,
τον τερματισμό της βαρβαρότητας, των
δολοφονιών και της κατοχής που επιβάλλει
το Ισραήλ στο λαό της Παλαιστίνης. Ο δί-
καιος αγώνας του παλαιστινιακού λαού θα
δικαιωθεί!

Έξω οι ΝΑΤΟικοί φονιάδες από την Ελλάδα! Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ!

Αύριο Πέμπτη 15/3, φθάνει στο λιμάνι του Πειραιά η ΝΑΤΟική δύναμη κρούσης της Μεσογείου
Standing NATO Maritime Group 1 που αποτελείται από 3 πολεμικά πλοία. Η συγκεκριμένη αρμάδα
είναι μέρος της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης NRF του ΝΑΤΟ που τη διοίκησή της ανέλαβε στις
αρχές του 2012 το ΝΑΤΟικό στρατηγείο της Θεσσαλονίκης (NDC-GR).

Τελευταία “ένδοξη” στιγμή στη δράση της αρμάδας ήταν η συμμετοχή της στη σφαγή του λιβυκού
λαού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος λαός θα είναι το επόμενο θύμα σε μια περίοδο που οξύνονται
οι ανταγωνισμοί στην Ανατολική Μεσόγειο και ενώ το Ιράν και η Συρία βρίσκονται στο στόχαστρο
του ιμπεριαλισμού. 

Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα μας οι φονιάδες των λαών. Ο ελληνικός λαός έχει τη δύναμη με τον
αγώνα του να επιβάλλει την αποδέσμευση της Ελλάδας από όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανι-
σμούς, να ανοίξει την προοπτική που τον συμφέρει και θα τον απαλλάξει από ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους. 

Αθήνα, 13 Μάρτη 2012                                                                          Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Κοινό σημείο αναφοράς

των δύο, η πάλη

του λαϊκού κινήματος,

οι αγώνες της ΕΔΑ

και του ΚΚΕ

Γρηγόρης  Λαμπράκης

Γιώργος  Τσαρουχάς
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Τίμησε τους Γρ. Λαμπράκη και Γ. Τσαρουχά

Τ ους δολοφονηθέντες βουλευτές Γρηγόρη
Λαμπράκη και Γιώργο Τσαρουχά, τίμησε στις 26
Γενάρη 2012 η Βουλή, σε ειδική συνεδρίαση της

Ολομέλειας του Σώματος, με αφορμή τη συμπλήρωση
100 χρόνων από τη γέννησή τους. Στη συνεδρίαση
πήραν το λόγο εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.
Εκ μέρους του ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός του
εκπρόσωπος Σπύρος Χαλβατζής, τόνισε μεταξύ άλλων:
«Τιμάμε σήμερα δύο πρωτοπόρους αγωνιστές, τον
Γρηγόρη Λαμπράκη και το Γιώργη Τσαρουχά, δύο
αγωνιστές με διαφορετικά βιώματα και προσωπικές
διαδρομές, με κοινό όμως σημείο αναφοράς την πάλη
του εργατικού λαϊκού κινήματος, τους αγώνες της ΕΔΑ
και του ΚΚΕ στις σκληρές συνθήκες της παρανομίας, είτε
αυτή επιβαλλόταν σε καθεστώς αστικής κοινο -
βουλευτικής δημοκρατίας, είτε σε καθεστώς ανοιχτής
δικτατορίας του κεφαλαίου. Επομένως, ο Γρηγόρης
Λαμπράκης και ο Γιώργης Τσαρουχάς δεν μπορεί να
αποσπαστούν από τον πολιτικό χώρο που έδρασαν και
να αξιολογηθούν ως δύο μεμονωμένα πρόσωπα».

Αναφερόμενος στη δολοφονία των δυο αγωνιστών, είπε
ότι «η δολοφονία του Λαμπράκη, υπήρξε αποτέλεσμα
της δράσης των μηχανισμών καταστολής που εξέθρεψε
και ενθάρρυνε το αστικό κράτος και το πολιτικό
σύστημα σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 1950 και
1960». Θύμισε επίσης, ότι «ο Γιώργης Τσαρουχάς,
στέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής του Πατριωτικού
Αντιδικτατορικού Μετώπου Θεσσαλονίκης, συνελήφθη
από τη Χούντα και δολοφονήθηκε με άγρια
βασανιστήρια τη νύχτα της 9ης Μάη του 1968».
Κλείνοντας την παρέμβαση του, ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΚΚΕ, επισήμανε ότι «η μνήμη της θυσίας
του Γρηγόρη Λαμπράκη και του Γιώργη Τσαρουχά, καθώς
και των άλλων χιλιάδων επώνυμων και ανώνυμων
αγωνιστών που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τα
δίκαια του εργαζόμενου λαού, για εμάς δεν έχει αξία
εθιμοτυπική. Τιμούμε τους αγώνες τους, με αγώνες».

Λίγο αργότερα, την έντονη αντίδραση του Σπ. Χαλβατζή,
προκάλεσε η προσπάθεια παραχάραξης
του παρελθόντος από τον εκπρόσωπο του ΛΑ.Ο.Σ. 
Κ. Χρυσανθακόπουλο, ο οποίος στην ομιλία του
υποστήριξε ότι «ο Γιώργος Τσαρουχάς διαφώνησε με
την ηγεσία του ΚΚΕ λίγο πριν δολοφονηθεί». «Αυτό είναι
ψέμα!» τόνισε παρεμβαίνοντας ο Σπ. Χαλβατζής,
λέγοντας ότι «ο Γ. Τσαρουχάς ήταν γραμματέας 
της Κομματικής Οργάνωσης της Θεσσαλονίκης». 

Στις 22 Μάη του 1963
ο Γ. Τσαρουχάς 
κακοποιείται άγρια 
και τραυματισμένος
πάει για ένα μήνα 
στο νοσοκομείο.

Κάτω: 
Ο Γ. Λαμπράκης 
στη Μαραθώνια 
πορεία του 1963, 
προσπαθεί 
να περάσει από 
ένα μπλόκο 
της αστυνομίας.  
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επισημάνσεις

Αποθέματα Υδρογονανθράκων
Επιστημονικές Εκτιμήσεις, 

Πολιτικά Παιγνίδια και

Ιμπεριαλιστικές Επεμβάσεις

O ι πραγματικοί λόγοι της ιμπεριαλιστικής επι -
δρομής στη Λιβύη, των προετοιμαζόμενων επιθέ-
σεων στη Συρία και το Ιράν, αλλά και της εκρη -

κτικής έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αι-
γαίο, είναι τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο, και οι δρόμοι
μεταφοράς τους. Οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, της
Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου ελέγχουν πε-
ρισσότερο από το 60% των ενεργειακών αποθεμάτων
παγκοσμίως, και στη Μέση Ανατολή, στον Εύξεινο
Πόντο, και την Ανατολική Μεσόγειο περνάνε κάπου 15
αγωγοί πετρελαίου. Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ισ-
ραήλ Ντάνι Αγιαλόν ήταν σαφής κατά τις συναντήσεις του
με τους υπουργούς εξωτερικών Στ. Δήμα και άμυνας Δ.
Αβραμόπουλο «βασικός στόχος του Ισραήλ, είναι να κα-

ταστούν η Ελλάδα και η Κύπρος, κέντρα μεταφοράς του
ισραηλινού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη».

Η Λιβύη κατατάσσεται στην 9η θέση παγκοσμίως
με αποδεδειγμένα πετρελαϊκά αποθέματα ~47 δισεκα-
τομμύρια βαρέλια (~3,4% του συνόλου), και με 1,5 τρι-
σεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (23η). Το
εξαγόμενο πετρέλαιο, στη συντριπτική του πλειοψηφία
(~80%) προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά, και με
δεδομένο ότι, είναι καλής ποιότητας και με μικρό κό-
στος εξόρυξής του, της τάξης μερικών δολαρίων, απο-
φέρει τεράστια κέρδη στα ενεργειακά μονοπώλια.

Παρόμοιου μεγέθους κοιτάσματα φυσικού αερίου,
1,4 τρισ. κ.μ., εκτιμάται ότι βρίσκονται σε απόσταση λι-
γότερο από 20 ν.μ. ανοικτά της Γάζας, και εξηγούν το μό-



νιμο ενδιαφέρον του Ισραήλ, και το «ξαφνικό» ενδια φέρον
που δείχνει και η τουρκική ηγεσία για το Παλαιστινιακό
από τα τέλη του 2008. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου
υπάρχει η εκτίμηση ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου
στην περιοχή 12 στην Κυπριακή ΑΟΖ ξεπερνούν τα 15
τρισ. κ.μ., πράγμα που χρηματικά μεταφράζεται στο ιλιγ-
γιώδες ποσό των 7 τρισ. δολαρίων. Αν ισχύει αυτό
αφορά το  ~8% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσι-
κού αερίου, και φέρνει την Κύπρο στην 4η θέση, μετά τη
Ρωσία, το Ιράν, και το Κατάρ. Με αυτό το δεδομένο, το
τουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων απηύθυνε
σε ακαδημαϊκούς το 2010 ερώτημα εάν «τα κοιτάσματα
στην Ανατολική Μεσόγειο αξίζουν να ληφθεί υπόψη το
ρίσκο πο λέμου», λαμβάνοντας θετική απάντηση. Όμως
στον πρώτο ταμιευτήρα στον οποίο έφθασε το γεωτρύ-
πανο της Noble Energy, στα 5.800 m βάθος, η τεκμηριω-
μένη εκτίμηση είναι για κοίτασμα φυσικού αερίου της
τάξης των 200 δισ. κ.μ. Η αξία του υπολογίζεται στα 100
δισ. δολάρια και για τα δεδομένα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας αρκεί να καλύψει τις ανάγκες της σε φυσικό αέριο
για τα επόμενα 210 χρόνια. Υπάρχει ένας ταμιευτήρας στα
6.500 m και ένας τρίτος στα 7.200 m όπου είναι πιθανόν
να βρίσκεται ένα κοίτασμα πετρελαίου γίγαντας, της
τάξης των 3,6 δισ. βαρελιών. 

Οι εκτιμήσεις για τα βεβαιωμένα παγκόσμια αποθέ-
ματα πετρελαίου το 1976 ήταν ~659 δισ. βαρέλια, λι-
γότερα από τα μισά των σημερινών, που είναι ~1,4 τρισ.
βαρέλια, του δε φυσικού αερίου ~63 τρισ. κ.μ., λιγό-
τερα από το 1/3 των σημερινών, που υπολογίζονται σε
~200 τρισ. κ.μ. Όσον αφορά την παγκόσμια κατανά-
λωση πετρελαίου το 1976 ήταν ~57 εκατ. βαρέλια τη
μέρα, δηλ ~21 δισ. βαρέλια το χρόνο, και τα αποθέματα,
με αυτή την κατανάλωση, αρκούσαν μέχρι το 2006-
2007(!), ενώ σήμερα, το 2012, η κατανάλωση είναι ~85
εκατ. βαρέλια τη μέρα, ή ~31 δισ. βαρέλια το χρόνο,
και τα αποθέματα αρκούν για ~45 χρόνια !!!

Τα παραπάνω δείχνουν ότι παίζονται πολιτικά και επι-
στημονικά παιχνίδια υπερεκτιμήσεων και υποεκτιμήσεων
ανάλογα με το τι εξυπηρετεί τα ενεργειακά μονοπώλια.
Υπερεκτιμήσεις όταν τα ενεργειακά μονοπώλια θέ-
λουν να δικαιολογήσουν το ενδιαφέρον τους για μια
περιοχή και να εκβιάσουν τους πραγματικούς δικαιού-
χους, που είναι οι λαοί, λέγοντας: Κοιτάξτε τα «λεφτά
είναι πολλά» και γιαυτό δεν γίνεται να μείνουμε απ’ έξω.
Αν θέλετε να πάρετε και σεις κάποια ψίχουλα δεχτείτε τη
δικιά μας επικυριαρχία. Υποεκτιμήσεις όταν θέλουν να
δικαιολογήσουν την αύξηση τιμών, με το επιχείρημα

«τα αποθέματα τελειώνουν ενώ η ζήτηση αυξάνει».
Όσο για τους επιστήμονες, και αναφέρομαι σ’ αυ-

τούς που συνειδητά δεν υπηρετούν τα συμφέροντα
των μονοπωλίων, γιατί όσοι τα υπηρετούν είναι τα πα-
παγαλάκια των αφεντικών τους, θα πρέπει να μένουν
αυστηρά στα πλαίσια της επιστημονικής μεθόδου. 

Οι εκτιμήσεις τους, που συνήθως τείνουν να είναι
υπερεκτιμήσεις, να μην γενικεύουν τοπικές ενδείξεις, ή,
ακόμα χειρότερα, να βασίζονται πάνω σε απλές, και καμιά
φορά αβάσιμες, υποθέσεις.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος των κοιτασμάτων, οι
πλουτοπαραγωγικές πηγές, ο ορυκτός και ενεργει-
ακός πλούτος στη γη και στη θάλασσα της Ελλάδας,
αλλά και κάθε χώρας, είναι λαϊκή περιουσία, η αξιο-
ποίησή τους πρέπει να γίνεται σε όφελος του λαού,
και όχι των μονοπωλίων, και να είναι βασικό στοιχείο
της ειρηνικής συνύπαρξης και δημιουργίας αμοιβαία
επωφελών σχέσεων μεταξύ των λαών. 

Ο λαός μας με ένταση της πάλης του, να μην επιτρέ-
ψει να τον στοιχίσουν πίσω από τον έναν ή τον άλλο αν-
ταγωνιζόμενο ιμπεριαλιστή, να μη γίνει θύτης και θύμα
για τα συμφέροντα του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ
Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ

23



H αναζήτηση των πραγματικών αιτιών που το γεν-
νούν και των παραγόντων που το τροφοδοτούν
και το αναπαράγουν σε ισχυρότερη βάση, δείχνει

ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο και δεν περιορίζεται
στους «φτωχοδιάβολους» που κάνουν ρεσάλτο στα πλοία
για να αποσπάσουν τα μέσα για την επιβίωση.

Η πειρατεία στη θάλασσα αναπτύσσεται πάνω στην
κοινωνικοοικονομική καπιταλιστική βάση που γεννάει
την εγκληματικότητα κάθε μορφής και το φαινόμενο
ανθεί σε συγκεκριμένες συνθήκες, με την ενεργοποίηση
ορισμένων παραγόντων.

Για παράδειγμα, η ενίσχυση της πειρατείας στο Κέρας
της Αφρικής έχει τη δική της διαδρομή. Συνδέεται με τον

εμφύλιο πόλεμο στη Σομαλία που δυνάμωσε μετά την αμε-
ρικανο-αιθιοπική επέμβαση το 2006 και διατηρείται μέχρι
σήμερα στο όνομα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.

Σ' αυτές τις συνθήκες και με οδυνηρή την έλλειψη
επαναστατικού κινήματος, διαμορφώθηκε το έδαφος για
τη στρατολόγηση ντόπιου φτωχού πληθυσμού.

Η δράση του πειρατικού κυκλώματος

Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, τα χρήματα
που συγκεντρώνονται διασκορπίζονται σε διάφορες
πλευρές. Το 50% λαμβάνουν οι «επενδυτές», το 30% οι
πειρατές, το 10% όσοι εγγυήθηκαν για τη μεταφορά των
πειρατών έως τους στόχους, αλλά και για τη φύλαξη των
ομήρων, ενώ, τέλος, το 10% προορίζεται για τα μέλη της
φυλής («Ελευθεροτυπία», 16.7.2011). 

Οι αλλαγές αυτές συνδέονται με σημαντικό εκσυγ-
χρονισμό της υποδομής και του εξοπλισμού που χρησι-
μοποιούν αυτά τα κυκλώματα. Εγκαταστάσεις ραντάρ,
δορυφορικά συστήματα εντοπισμού της γεωγραφικής
θέσης των πλοίων και δορυφορικά τηλέφωνα, πλοία βά-
σεις - μάνες και ταχύτατα πλοιάρια για το διασκορπισμό
των ενόπλων, σύγχρονος στρατιωτικός εξοπλισμός.

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται στο Κέρας της Αφρι-
κής, και στη γενικότερη περιοχή, συνωστισμός ναυτικών
δυνάμεων ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών αλλά και
κρατών με υποδεέστερη θέση στην ιμπεριαλιστική πυρα-
μίδα, στα πλαίσια γενικότερων γεωστρατηγικών στοχεύ-
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επισημάνσεις

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

Πολύ επικίνδυνο το νομοσχέδιο για
τους ένοπλους φρουρούς στα πλοία

Το φαινόμενο της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, που στις μέρες μας

έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις με θύματα χιλιάδες ναυτεργάτες, είναι διαχρονικό, αλλά σε

κάθε ιστορική περίοδο αποκτά τα δικά του ποιοτικά στοιχεία



σεων, χρησιμοποιώντας την πειρατεία για την εδραίωση
θέσεων στην περιοχή και την προώθηση σχεδιασμών για
τον έλεγχο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας σημείων,
όπως ο Κόλπος του Αντεν, η Αραβική Θάλασσα και ο Περ-
σικός Κόλπος.

Στις ναυτικές δυνάμεις που κινούνται στην περιοχή
περιλαμβάνονται:

Οι COMBINED MARITIME FORCES (CMF), συνδυασμέ-
νες ναυτικές δυνάμεις στα πλαίσια των οποίων κινητοποι-
ούνται περίπου 36 πολεμικά πλοία από 24 χώρες, με ειδική
τακτική δύναμη στην περιοχή του Κόλπου του Αντεν.

Η EUNAVFOR SOMALIA, ναυτική δύναμη που έχει
συγκροτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση, στην οποία συμ-
μετέχει και η Ελλάδα με ένα ή δύο πολεμικά πλοία.

Το STANDING NATO MARITIME GROUP, δύναμη που
αποτελείται από πλοία των ΗΠΑ και άλλων κρατών - με -
λών του ΝΑΤΟ.

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ της Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας
και της Ρωσίας, που κινούνται κυρίως σε περιοχές που πε-
ρικλείουν τον Διεθνή Δίαυλο διέλευσης των πλοίων με
ανατολική ή δυτική πορεία, στον Κόλπο του Αντεν.

Ένοπλοι στα πλοία

Το θέμα περιπλέκεται πάρα πέρα αν σκεφτούμε πως οι
εξελίξεις αυτές σχετίζονται και με την κυβερνητική από -
φαση περί ένοπλων φρουρών επί ελληνικών πλοίων.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σ' αυτό τον τομέα

τουλάχιστον 5 εταιρείες, που διαθέτουν σημαντικό αριθμό
εφέδρων ή εν αποστρατεία άνδρες των Ομάδων Υποβρυ-
χίων Καταστροφών (ΟΥΚ), καταδρομείς, γενικότερα άν-
δρες των ειδικών δυνάμεων του στρατού.

Υπολογίζοντας πολύπλευρα τις συνέπειες που θα επι-
φέρει η εφαρμογή του νομοσχεδίου που ετοιμάζεται να
φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή για την παρουσία ένοπλων
φρουρών στα πλοία, υποστηρίζουμε αποφασιστικά τη
θέση της άμεσης απόσυρσης και της ακύρωσης κάθε τέ-
τοιου σχεδιασμού για τους εξής λόγους:

1. Η ύπαρξη ένοπλων φρουρών και ο στρατιωτικός
εξοπλισμός επί του πλοίου διαμορφώνουν μια πολύ επικίν-
δυνη κατάσταση που θα έχει τραγικές συνέπειες σε βάρος
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Άντρες του αντιτορπιλικού κατευθυνόμενων βλημάτων USS Farragut παρακολουθούν την καταστροφή ενός ύποπτου πειρατικού
σκάφους. Το USS Farragut αποτελεί μέρος των συνδυασμένων ναυτικών δυνάμεων CMF, μιας πολυεθνικής ομάδας που έχει συ-
σταθεί για την καταπολέμηση της πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν.
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της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, θα ενισχύσει την επι-
θετικότητα του πειρατικού κυκλώματος και συνεπώς τους
κινδύνους σε βάρος του πλοίου και του πληρώματος.

Είναι αναμφισβήτητο πως η ανταλλαγή πυρών σε
πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο, κάθε λογής παράγωγα,
αέριο και χημικές ουσίες, μπορεί να οδηγήσει σε πυρκα-
γιά, έκρηξη ή ακόμα και ανατίναξη του πλοίου με εκα-
τόμβη νεκρών και τραυματισμένων.

Παρά τις διαφορές, το ίδιο, στον έναν ή στον άλλο
βαθμό, ισχύει και για τις άλλες κατηγορίες των πλοίων
υπολογίζοντας ότι οι πειρατές διαθέτουν ή μπορούν να
εξασφαλίσουν σύγχρονα όπλα, μεταξύ των οποίων συμ-
περιλαμβάνονται αυτόματα ή ημιαυτόματα ΑΚ-47 (Κα-
λάσνικοφ) , RPG-7 εκτοξευτές χειροβομβίδων, εκτοξευτές
ρουκετών SPG-9 και μεγάλου διαμετρήματος πολυβόλων,
με δυνατότητες διάτρησης της λαμαρίνας του πλοίου και
πρόκλησης μεγάλων καταστροφών.

2. Η ύπαρξη ένοπλων φρουρών διαμορφώνει συνθή-
κες που αλλάζουν το χαρακτήρα του ναυτικού επαγγέλμα-
τος αφού η ναυτολόγηση σε ένα τέτοιο πλοίο συνιστά
ναυτολόγηση σε «εμπόλεμη ζώνη» με μεγάλους κινδύνους
για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των ναυτεργατών.

Το γεγονός αυτό γίνεται φανερό από άρθρο του νο-
μοσχεδίου, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα παλιννό-
στησης σε μέλος του πληρώματος που δεν επιθυμεί να
παρέχει εργασία σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά, βεβαίως, η
πρόβλεψη αυτή δε λύνει το πρόβλημα γιατί ανεξάρτητα
από τη θέλησή τους, οι ναυτεργάτες θα έχουν να επιλέ-
ξουν ανάμεσα στους κινδύνους και στην ανεργία.

Παράλληλα, αλλάζει ο χαρακτήρας της εργασίας του
πλοιάρχου, ο οποίος, σύμφωνα με άλλο άρθρο του νομο-
σχεδίου, αναγκάζεται να εκπληρώσει στρατιωτικό ρόλο,
γιατί, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, οι ένοπλοι φρουροί
«τελούν υπό την εξουσία του».

3. Είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανησυχητικές οι διατάξεις
που παραπέμπουν στην έκδοση κοινών υπουργικών απο-
φάσεων για ζητήματα τύπου, ποσότητας εξοπλισμού, χρή-
σης όπλων κ.λπ., που καθιστούν την υπόθεση των ένοπλων
φρουρών στα πλοία ακόμα πιο επικίνδυνη στην εξέλιξή
της. Υπολογίζοντας πως στην υπόθεση αυτή είναι δυνατόν
να εμπλέκεται «κάθε καρυδιάς καρύδι», συμπεριλαμβανο-
μένων τμημάτων μισθοφορικών στρατών, αφού θα απο-
τελούν προσωπικό εταιρειών που διαθέτουν τα νόμιμα,
τυπικά προσόντα και αναγνωρισμένη πιστοποίηση ποιότη-
τας (!) όπως αναφέρει προκλητικά το νομοσχέδιο.

Σύμπτωμα του καπιταλισμού που σάπισε

Η τελευταία, 89η Σύνοδος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφά-
λειας του ΙΜΟ (11-20 Μάη 2011) παρέμεινε (μέχρι τώρα)
στις παλιότερες συστάσεις για την αντιμετώπιση των πει-
ρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών και δεν
ενέκρινε προτάσεις για έκδοση συστάσεων περί ύπαρξης
ένοπλων φρουρών στα πλοία, αφού υπάρχει μεγάλος
προβληματισμός για τις αρνητικές συνέπειες σε βάρος
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Ενδιαφέρον, όμως, έχουν οι οδηγίες που έδωσε το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς την ελληνική αν-
τιπροσωπεία που πήρε μέρος στην παραπάνω σύνοδο του
ΙΜΟ, γιατί αποκαλύπτουν ότι στο νομοσχέδιο που έφερε η
κυβέρνηση για διαβούλευση προκρίνονται θέσεις που πριν
λίγους μήνες είχαν απορριφθεί από το εν λόγω υπουργείο.

Σημειώνουμε πως οι αποκαλούμενες «καλύτερες πρα -
κτικές διαχείρισης» του ΙΜΟ για το φαινόμενο της πειρα-
τείας προβλέπουν σειρά μέτρων που σχετίζονται με την
ετοιμότητα του πληρώματος και τη χρήση διαφόρων
αποτρεπτικών μέσων, μεταξύ των οποίων η ταχύτητα του
πλοίου, η χρησιμοποίηση πυροσβεστικών μέσων, ειδικό
συρματόπλεγμα, άμεση επικοινωνία με τη στεριά, χρησιμο -
ποίηση ειδικών φρουρούμενων διαύλων στη θάλασσα κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο της σύγχρονης
πειρατείας, όπως και τα άλλα καπιταλιστικά καρκινώ-
ματα, αποδεικνύει ότι το εκμεταλλευτικό σύστημα,
που διανύει το τελευταίο ιμπεριαλιστικό στάδιο, έχει
σαπίσει και αποπνέει δυσωδία, βάζοντας μπροστά
στους λαούς το καθήκον της ανατροπής του. 
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K άλεσμα στον ελληνικό λαό να εντείνει την πάλη του, 
στο πλευρό του ταξικού εργατικού - λαϊκού κινήματος, για να
βάλει εμπόδια στη συμμετοχή της Ελλάδας στα σχεδιαζόμενα

ιμπεριαλιστικά εγκλήματα ενάντια σε Συρία και Ιράκ, παλεύοντας για
αποδέσμευση της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και
ανταγωνισμούς, απευθύνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Υφεση και Ειρήνη.

Σε συνέντευξη Τύπου της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ την 1η Φλεβάρη, με
θέμα «Οι εξελίξεις για τους λαούς στην ευρύτερη περιοχή, μετά το
ιμπεριαλιστικό έγκλημα το 2011 στη Λιβύη, με επόμενο στόχο αυτή τη
φορά Συρία - Ιράν», ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος, και η
γενική γραμματέας, Βέρα Νικολαΐδου, παρουσίασαν τις θέσεις και τους
στόχους πάλης της ΕΕΔΥΕ. Στη συνέντευξη παραβρέθηκαν εκπρόσωποι
του ΠΑΜΕ, της ΟΓΕ, της ΚΕΘΑ και της ΕΕΔΔΑ.

Η χώρα μας, όπως τονίστηκε, μπαίνει όλο και πιο ενεργά στο φαύλο
κύκλο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Ανάμεσα στις εξελίξεις
που το μαρτυρούν είναι και τα εξής:
– Η λεγόμενη «στρατηγική συνεργασία» Ελλάδας - Ισραήλ, που

μετατρέπει την Ελλάδα σε πεδίο πολεμικής προετοιμασίας για νέα
εγκλήματα σε βάρος του παλαιστινιακού και άλλων λαών της περιοχής.
– Η ανάληψη της διοίκησης της δύναμης ταχείας ανάπτυξης του

ΝΑΤΟ (NRF) από το στρατηγείο της Θεσσαλονίκης NDC-GR (πρώην Γ' Σώμα

Στρατού), που τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα των πολεμικών
προετοιμασιών του ΝΑΤΟ.
– Η ενσωμάτωση της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς

με ευθύνη των κυβερνήσεων και των κομμάτων που τις στηρίζουν και
οδηγεί στην εκχώρηση κυρίαρχων δικαιωμάτων.
– Οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, εκτός από την οργανική τους

σύνδεση με την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ (στις 18 Φλεβάρη
συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στη
λυκοσυμμαχία), προετοιμάζονται και με ασκήσεις καθαρά εσωτερικού
κατασταλτικού ρόλου.

Η ΕΕΔΥΕ διεκδικεί:
– Τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ότι η χώρα μας δεν θα

εμπλακεί και δεν θα στηρίξει με οποιονδήποτε τρόπο ένα νέο
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τη φορά αυτή κατά του Ιράν, της Συρίας αλλά και
κατά οποιασδήποτε άλλης χώρας.
– Τη διακοπή κάθε μορφής υποστήριξης στην πολεμική μηχανή του

Ισραήλ καθώς και την ακύρωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων.
– Την αποδέσμευση των Ενόπλων Δυνάμεων από τη δύναμη ταχείας

ανάπτυξης του ΝΑΤΟ (NRF) και την απομάκρυνση του ΝΑΤΟικού
στρατηγείου από τη Θεσσαλονίκη.
– Το κλείσιμο και την απομάκρυνση των βάσεων από τη Σούδα, το

Ακτιο, τον Αστακό και το στρατηγείο της Λάρισας.
– Την επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, χερσαίων,

ναυτικών και αεροπορικών, από τις ανά τον κόσμο ιμπεριαλιστικές
αποστολές του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Για όλα τα παραπάνω, οι Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα θα
αναλάβουν το επόμενο διάστημα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με στόχο
τον καλύτερο συντονισμό δράσης με το εργατικό - λαϊκό κίνημα, 
την κατανόηση του ρόλου του ΝΑΤΟ και των επιπτώσεων από την ένταξη
και συμμετοχή της χώρας σε αυτό, την άμεση αντίδραση και ετοιμότητα
του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος σε επικείμενη επίθεση ενάντια 
στο Ιράν ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. 

δράση ΕΕΔΥΕ

Να εμποδίσουμε τα νέα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα

Συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις στην περιοχή

και την απάντηση του φιλειρηνικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος

Ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος και η γενική 
γραμματέας, Βέρα Νικολαΐδου, παρουσιάζουν τις θέσεις 
και τους στόχους πάλης της ΕΕΔΥΕ στη συνέντευξη Τύπου 
που δόθηκε την Τετάρτη 1η Φλεβάρη.
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δράση ΕΕΔΥΕ

Παράσταση διαμαρτυρίας στον υπουργό Αμυνας

Απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε ιμπεριαλιστικό σχεδιασμό και μέτωπο

ζήτησε η αντιπροσωπεία

Παράσταση διαμαρτυρίας στον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Δ. Αβραμόπουλο, για την
εντεινόμενη ελληνική εμπλοκή στους νέους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πραγματοποίησε
στις 25 Γενάρη 2012 αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ, αποτελούμενη από τον πρόεδρό της, Σταύρο

Τάσσο, και την γενική γραμματέα, Βέρα Νικολαΐδου. Η αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ επέδωσε σχετικό
υπόμνημα προς τον υπουργό Αμυνας, όπου εκφράζονται οι ανησυχίες του φιλειρηνικού -
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η Βέρα Νικολαΐδου ανέφερε ότι ο υπουργός Αμυνας δε δεσμεύτηκε
σε τίποτα και παρέπεμψε στη «στρατηγική της χώρας», η οποία, όπως είπε, κινείται στο πλαίσιο των
«συμβατικών υποχρεώσεων» σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΟΗΕ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
τόνισε: «Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτή την πολιτική. Απάντησή μας είναι να αναπτύξουμε το
φιλειρηνικό - αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, σε συνεργασία με το εργατικό και το μαζικό λαϊκό κίνημα».
Ολόκληρο το υπόμνημα της ΕΕΔΥΕ έχει ως εξής: 

Ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος και η γεν. γραμματέας Βέρα Νικολαΐδου ενημερώνουν τους δημοσιογράφους.
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Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2012
ΠΡΟΣ τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Κον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Ως φιλειρηνικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα εκφράζουμε την ανησυχία
μας για τις εξελίξεις που τον τελευταίο καιρό λαμβάνουν χώρα στην
ευρύτερη περιοχή μας (Αν. Μεσόγειος και Μέση Ανατολή) και την όλο
και περισσότερο ενεργό εμπλοκή της χώρας μας και των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.  

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, έγκαιρα είχε
επισημάνει τους κινδύνους που απορρέουν από το νέο στρατηγικό
δόγμα του ΝΑΤΟ, καθώς και από την αποκαλούμενη Ευρωπαϊκή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ. Διαπιστώνουμε ότι
προετοιμάζεται 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, με απώτερο σκοπό τη
διασφάλιση της κερδοφορίας και της εξουσίας των πολυεθνικών
μονοπωλίων.
Οι εξελίξεις στη Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και πιο πριν στη
Γιουγκοσλαβία αλλά και οι διαφαινόμενες εξελίξεις στη Συρία και το
Ιράν, μας κάνουν να είμαστε ακόμα πιο ανήσυχοι. Ιδιαίτερα τώρα που
τα σύννεφα ενός νέου ιμπεριαλιστικού πολέμου συγκεντρώνονται
απειλητικά γύρω από το Ιράν, όπου οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι
σύμμαχοί τους ετοιμάζουν την πολεμική τους  μηχανή.
Τόσο οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι όσο και οι ενδοϊμπεριαλιστικές
αντιθέσεις και ανταγωνισμοί απειλούν το παρόν και το μέλλον των
λαών. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η
παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, ο πόλεμος, όπως μας έχει διδάξει και
η ιστορία, μπαίνει στο τραπέζι των ιμπεριαλιστών στο πλαίσιο της
αναζήτησης διεξόδου που θα υπηρετεί τα συμφέροντά τους. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας μπαίνει όλο και πιο ενεργά σε
αυτό τον φαύλο κύκλο:
• Η λεγόμενη «στρατηγική συνεργασία» Ελλάδας-Ισραήλ, βάζει την
Ελλάδα στη ζώνη ασφάλειας του Ισραήλ και την μετατρέπει σε πεδίο
πολεμικής προετοιμασίας της πολεμικής μηχανής αυτού του κράτους
που ενέχεται για σειρά εγκλημάτων κατά του παλαιστινιακού λαού και
συμπεριφέρεται σαν κράτος-τρομοκράτης. 
• Η ανάληψη της διοίκησης της δύναμης ταχείας ανάπτυξης του
ΝΑΤΟ (NRF) από το στρατηγείο της Θεσσαλονίκης NDC-GR (πρώην Γ'
Σώμα Στρατού), βάζει την Ελλάδα στον πυρήνα των πολεμικών
προετοιμασιών του ΝΑΤΟ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα υπήρξε

κάλεσμα προς τους Έλληνες εφοπλιστές για τη συγκέντρωση 24
εμπορικών πλοίων που θα καλύψουν για το 2012 τις ανάγκες σε
στρατηγικές μεταφορές του ΝΑΤΟ από τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης
και της Καβάλας, προς τον Περσικό Κόλπο και την Αραβική θάλασσα. 
• Η ενσωμάτωση της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
μ’ευθύνη των κυβερνήσεων και των κομμάτων που τις στηρίζουν,
οδηγεί στην εκχώρηση κυρίαρχων δικαιωμάτων. Ο πλούτος της
χώρας γίνεται μέσο πλουτισμού μεγάλων οικονομικών,
μονοπωλιακών ομίλων. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος έχουν μπει
οι ενεργειακοί πόροι που υπάρχουν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.
• Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εκτός από την οργανική τους
σύνδεση με την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, προετοιμάζονται και με
ασκήσεις καθαρά εσωτερικού κατασταλτικού ρόλου. Επίσης, ένα
σημαντικό τμήμα τους συμμετέχει ενεργά στις ανά τον κόσμο,
ψευδεπίγραφα αποκαλούμενες, «ειρηνευτικές αποστολές» και σε
ΝΑΤΟϊκές επιχειρήσεις.

Η ΕΕΔΥΕ καταθέτει στην κυβέρνηση όχι μόνο την ανησυχία της αλλά
διεκδικεί και την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας και των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων από τους νέους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. 
Εκτιμάμε ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης και ιδιαίτερα της ηγεσίας του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι τεράστιες. Πρόκειται για εμπλοκή
της χώρας σ' ένα «παιχνίδι» με τη φωτιά, με απρόβλεπτες συνέπειες
και επιπτώσεις στον ελληνικό λαό και την υπόθεση της ειρήνης
στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε άμεσα:
• Τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ότι η χώρα μας δεν 
θα εμπλακεί και δεν θα στηρίξει με οποιονδήποτε τρόπο ένα νέο
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τη φορά αυτή, κατά του Ιράν, της Συρίας αλλά
και κατά οποιασδήποτε άλλης χώρας.
• Τη διακοπή κάθε μορφής υποστήριξη στην πολεμική μηχανή του
Ισραήλ καθώς και την ακύρωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων.
• Την αποδέσμευση των Ενόπλων Δυνάμεων από τη δύναμη ταχείας

ανάπτυξης του ΝΑΤΟ (NRF) και την απομάκρυνση του ΝΑΤΟϊκού
στρατηγείου από τη Θεσσαλονίκη. 
• Την επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, χερσαίων,
ναυτικών και αεροπο ρικών από τις ανά τον κόσμο ιμπεριαλιστικές
αποστολές του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και τουΟΗΕ.

Η ΕΕΔΥΕ καλεί τον ελληνικό λαό να δυναμώσει την πάλη του για
αποδέσμευση της χώρας μας από το ΝΑΤΟ και όλους τους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και για το σκοπό αυτό οι Επιτροπές
Ειρήνης που λειτουργούν σε όλη τη χώρα θα αναλάβουν το επόμενο
διάστημα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ



O γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Αντερς Φογκ Ρά-
σμουσεν στην ομιλία του και στη συνέντευξη
τύπου που ακολούθησε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πολιτικής στις Βρυξέλες, το Σεπτέμβρη του 2011, προσ-
διόρισε τη θεματολογία της συνόδου της ιμπεριαλιστικής
λυκοσυμμαχίας του ΝΑΤΟ που θα γίνει το Μάη του 2012
στο Σικάγο. Μέσα από τη «συλλογική άμυνα», τη «διαχεί-
ριση των κρίσεων», τη «συνεργασία για την ασφάλεια»,
τη «σταθεροποίηση και ανοικοδόμηση» και τη «πιο απο-
τελεσματική οικονομικά δομή διοίκησης της συμμαχίας»,

όπως προβλεπόταν και στην απόφαση της Συνόδου της
Λισσαβόνας το Νοέμβριο του 2010, η Νατοϊκή λυκοσυμ-
μαχία συσκέπτεται και προγραμματίζει τη δράση της για
να σταθεροποιήσει την εξουσία της, να δημιουργήσει
συνθήκες εντονότερής εκμετάλλευσης της εργατικής
τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων και να ενισχύσει
στρατιωτικά, πολιτικά και ιδεολογικά το μαύρο μέτωπο
των καπιταλιστών ενάντια στο φιλειρηνικό, εργατικό και
λαϊκό κίνημα κάθε χώρας.

Προσδιόρισε ότι βασικός στόχος της συμμαχίας είναι
η «προστασία των αμάχων», και η προάσπιση των σταθε-
ρών αξιών της «ελευθερίας», της «δημοκρατίας» και του
«κράτους δικαίου»!!! Τα ένοιωσαν και τα νοιώθουν κυριο-
λεκτικά στο πετσί τους όλοι οι λαοί από τότε που δημι-
ουργήθηκε το ΝΑΤΟ, και πρόσφατα οι λαοί της Γιου -
γκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Λιβύης. Τι
άλλο περιμένει κανείς από έναν ιμπεριαλιστή παρά υπο-
κρισία και κυνισμό. 

Ζήτησε οικονομίες της κλίμακας στην οργανωτική
δομή. Σε μια εποχή λιτότητας, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να δα-
πανά περισσότερα, αλλά ούτε και λιγότερα. Πρέπει να δα-
πανά καλύτερα. Δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά λέει
«better value for money», ανά θύμα του ιμπεριαλισμού,
συμπληρώνουμε εμείς. 

Το ΝΑΤΟ σήμερα λειτουργεί υπό την εντολή των Ηνω-
μένων Εθνών σε τρεις ηπείρους: στη Λιβύη, στο Κοσσυ-
φοπέδιο και στο Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να
συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη για τη διατήρηση της
«ειρήνης», την «προώθηση της σταθερότητας» και την
«προστασία των αμάχων». Για όποιους είχαν και την ελά-
χιστη αυταπάτη για το ρόλο του ΟΗΕ σήμερα. 
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διεθνή

ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΙΚΑΓΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Better value for money

Σε μια εποχή λιτότητας, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να δαπανά περισσότερα, αλλά ούτε και 

λιγότερα. Πρέπει να δαπανά καλύτερα. Δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά λέει «better value

for money», ανά θύμα του ιμπεριαλισμού, συμπληρώνουμε εμείς.

Η Χίλαρι Κλίντον (υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ) με τον
Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, αποκαλύπτουν 
το λογότυπο της Συνόδου στο Σικάγο.
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Στα πλαίσια του εσωτερικού καταμερισμού και των
ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι
και ο Καναδάς πήραν το προβάδισμα στη Λιβύη. Στο Αφ-
γανιστάν οι ΗΠΑ, και στο Κοσσυφοπέδιο η Γερμανία
έχουν τον πρώτο λόγο.

Αποβλέπει στο να διαμορφώνεται ισχυρή συναίνεση
μέσω διαβουλεύσεων και συζητήσεων. Όλοι οι σύμμαχοι
να έχουν ένα δίκαιο μερίδιο από το βάρος της εφαρμογής
της συναίνεσης. Με άλλα λόγια, τέρμα οι αστερίσκοι και
άλλα φύλλα συκής. Η επιχειρησιακή και οικονομική συμ-
μετοχή όλων θα είναι απροκάλυπτη και υποχρεωτική. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα η λεγόμενη αντιπυραυλική
άμυ να, που επεκτείνεται σε όλο τον Ευρω-Ατλαντικό χώ -
ρο και όπου όλοι καλούνται να συνεισφέρουν στο κόστος. 

Η αποτελεσματικότητα στη σφαγή των λαών δεν
εξαρτάται μόνο από την δέσμευση αλλά από τις δυνατό-
τητες, και η επιχειρησιακή ευελιξία του ΝΑΤΟ επιτρέπει
σε κάθε σύμμαχο να συμμετέχει στην εγκληματική του
δράση με τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. 

Ζητά καλύτερη σύνδεση με τους νότιους γείτονες, σε
όλη την Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή και την περιοχή
του Κόλπου, με ανομολόγητο αλλά προφανή στόχο τους
ενεργειακούς πόρους και τους δρόμους μεταφοράς τους
και πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
της πειρατείας. 

Αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας με την Ε.Ε.
και τη θεωρεί δεδομένη και απαραίτητη, θέτει ζήτημα
άμεσης επίλυσης των διαφορών Κύπρου, Ελλάδας-Τουρ-
κίας γιατί προκαλούν καθυστερήσεις στην προώθηση του
κοινού σχεδιασμού NATO - Ε.Ε. Κάνει εκτίμηση ότι δεν θα
εκδηλωθεί πολεμική σύγκρουση στη Μεσόγειο και θα
βρεθεί τρόπος συνεννόησης.

Αναφέρεται θετικά στο ρόλο της Γεωργίας και στην
ενίσχυση των σχέσεων της με το NATO αλλά και στα βή-
ματα που γίνονται με την Ουκρανία, ζητήματα που προ-
καλούν τριβές στις σχέσεις NATO-Ρωσίας.

Μιλάει για καλύτερη δικτύωση στη Μεσόγειο, τη
Μέση Ανατολή, τον Περσικό Κόλπο, σημαδεύει το Ιράν,
χαιρετίζει το δυνάμωμα της σχέσης NATO-Ισραήλ.

Προσεκτική είναι η τοποθέτηση για Κίνα και Ινδία,
απαιτητική για το ρόλο του Πακιστάν.

Τέλος βάζει τέσσερις επιμέρους στόχους για τη Σύ-
νοδο του Σικάγου:

1. Αφγανιστάν. Να ολοκληρωθεί η μετάβαση της ευ-
θύνης της ασφάλειας στους Αφγανούς από το τέλος του
2014. Συγχρόνως να καθοριστούν οι λεπτομέρειες ενός
στρατηγικού σχεδίου για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε όλη
τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, και πέρα απ’ αυτή.

2. Δυνατότητες. Για να πληροί τη βασική λειτουργία
της διαφύλαξης της ασφάλειάς της, η συμμαχία χρειάζεται
τον κατάλληλο συνδυασμό των δυνατοτήτων: συμβατική,
πυρηνική και πυραυλική άμυνα. Το μίγμα τους θα εγκριθεί
στο Σικάγο. Έγκριση του πακέτου «Έξυπνης Άμυνας» που
συνδέεται με τον κυβερνοχώρο, τον εκσυγχρονισμό του
τομέα των μεταφορών, των οπλικών συστημάτων κλπ.

3. Πυραυλική άμυνα. Πολωνία, Ρουμανία και Τουρ-
κία έχουν ήδη συμφωνήσει να φιλοξενήσουν βασικά στοι-
χεία αυτού του συστήματος. Στόχος για το Σικάγο είναι να
επιτύχουν μια ενδιάμεση επιχειρησιακή ικανότητα αντι-
πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ, με στόχο την έγκαιρη προ-
ειδοποίηση για πυραύλους. Συγχρόνως δίνει έμφαση στις
σχέσεις NATO-Ρωσίας, χαιρετίζει την «εταιρική σχέση» που
έχει προωθηθεί αλλά επιφυλάσσεται για την πραγματο-
ποίηση της συνόδου NATO-Ρωσίας στο Σικάγο. Επιχειρεί
να διασκεδάσει τις ανησυχίες της Ρωσίας για την πυραυ-
λική άμυνα, και μιλάει για δύο παράλληλα συστήματα που
θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσουν πληροφορίες.

4. Συνεργασίες. Η σύνοδος να επαναβεβαιώσει τη
δέσμευση για την Ευρω-Ατλαντική ενσωμάτωση των
εταίρων στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.
Αλλά, και να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα προς τις χώρες σε
ολόκληρη τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Περ-
σικό Κόλπο για το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ για τη «σταθε-
ρότητα» και την «ασφάλεια» της περιοχής τους.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ
Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
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Στόχος για το Σικάγο είναι να επιτύχουν μια ενδιάμεση
επιχειρησιακή ικανότητα αντιπυραυλικής άμυνας 
του ΝΑΤΟ, με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση
για πυραύλους.
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Πόλεμος!
Τροχιοδεικτικά και κανονιοβολισμοί εκτοξεύονται
από τις τηλεοράσεις, πλήθος «αναλυτών» συνω-

στίζεται στα «παράθυρα» και γεμίζει σελίδες τυπωμένο
χαρτί, οι «καλοί» και οι «κακοί» έχουν οριοθετηθεί ανεπι-
σήμως κατ’ αρχήν –από τις «δεξαμενές σκέψης» για να
ακολουθήσει και η «επίσημη» οριοθέτηση τους από τα
ποικιλώνυμα όργανα της «διεθνούς κοινότητας».

Άγνωστες τοποθεσίες και πόλεις μεταβάλλονται εν
μια νυκτί σε «στρατηγικά» σημεία και οι «μικροί επιτελάρ-
χες» των καφενείων, αναρωτιούνται καθημερινά «που»
είναι το μέτωπο και «πως» πάνε οι μάχες, ποιος «επιτίθε-
ται» και ποιος «αμύνεται.»

Ανάμεσα στις αλλεπάλληλες «εξόδους» των βομβαρ-
διστικών ακούγονται και κάποιες φωνές που είτε απευθύ-
νουν «έκκληση» να «σταματήσει η αιματοχυσία», είτε
εύχονται να «τελειώνει» το «μακελειό».

Κανείς όμως δεν θα ρωτήσει «Γιατί» γίνεται πόλεμος;
Κι όμως η απάντηση σε αυτή την ερώτηση ανοίγει τον

δρόμο κατ’ αρχήν για να ξεχωρίσει το πραγματικό φιλειρη-

νικό κίνημα από τον αστικό και μικροαστικό πασιφισμό,
χωρίς να παραβλέπουμε καθόλου τα πραγματικά ανθρω-
πιστικά αισθήματα εκατομμυρίων ανθρώπων που δονούν-
ται από τις αγριότητες που αναπόφευκτα έχει ο πόλεμος.

Από την άλλη είναι απαραίτητο το ξεκαθάρισμα από-
ψεων και κυρίως στάσεων, ώστε πραγματικά να ανοίξει
ένας δρόμος, μακρύς και δύσκολος, που θα οδηγήσει
όμως στην εξάλειψη των πολέμων, γιατί θα ξεριζώσει την
ρίζα που γεννά τον πόλεμο.

Αυτός ο δρόμος έχει ως αφετηρία του την συνειδητο-
ποίηση του γεγονότος ότι οι πόλεμοι συνδέονται με την τα -
ξική πάλη στο εσωτερικό μιας χώρας και ότι είναι αδύνατο
να εξαλειφθούν οι πόλεμοι χωρίς την εξάλειψη των τάξεων
και το πέρασμα της ανθρωπότητας σε ένα ανώτερο στάδιο
κοινωνικής οργάνωσης, εκείνης του σοσιαλισμού.

Αυτή η σύνδεση των αιτιών του πολέμου με την ταξική
κυριαρχία είναι κατά την γνώμη μας, το απαραίτητο βήμα
που πρέπει να κάνει, τώρα πια, ο κάθε φίλος της ειρήνης.

Έτσι ο κάθε πόλεμος πρέπει να μελετάται χωριστά,
γιατί υπήρξαν πόλεμοι προοδευτικοί, τέτοιας φύσης που

σκέψεις

Για τους δίκαιους και άδικους πολέμους

«Σαράγεβο», του Carlos Latuff



συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας, κατα-
στρέφοντας αντιδραστικούς θεσμούς, ήταν πόλεμοι δί-
καιοι, πάντα εξεταζόμενοι μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της
εποχής τους.

Ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα
(συγκεκριμένα με βίαια) μέσα: Η φράση αυτή που ανήκει
στον στρατηγό Κλαούζεβιτς, έναν από τους πιο βαθυστό-
χαστους συγγραφείς των στρατιωτικών ζητημάτων, απο-
τελεί στην ουσία το βάθρο από το οποίο μπορεί να κρίνει
κανείς την σημασία κάθε συγκεκριμένου πολέμου, θέτον-
τας τα θεμελιώδη ερωτήματα «ποια κοινωνική τάξη» διε-
ξάγει τον πόλεμο και «γιατί».

Η ουσία δεν βρίσκεται στο ποιος επιτέθηκε πρώτος,
αλλά στο ποιες είναι οι αιτίες του πολέμου, ποιοι οι σκοποί
του, και ποιες τάξεις τον διεξάγουν.

Η εποχή μας, είναι εποχή του ιμπεριαλισμού, του κα-
πιταλισμού στο ανώτερο στάδιό του, είναι η εποχή κυ-
ριαρχίας των μονοπωλίων και μονοπώλιο σημαίνει επέ-
κταση, μοίρασμα και ξαναμοίρασμα του κόσμου, μεταξύ
των καπιταλιστών. Η εξουσία των μονοπωλίων είναι εκείνη
που γεννά τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα ένα
από τα σημαντικότερα γνωρίσματά της είναι ο εξοπλι-
σμός της αστικής τάξης –κατά χώρα, κατά ιμπεριαλιστικό
συνασπισμό και συνολικά– ενάντια στο προλεταριάτο.

Τον πόλεμο όμως δεν τον γεννά η κακή «φύση» ή ο
κακός «χαρακτήρας» του τάδε ή του δείνα καπιταλιστή,
αλλά η ανάπτυξη του παγκόσμιου κεφαλαίου, οι δεσμοί
του και οι επιδιώξεις του που υπαγορεύονται από την
«εσωτερική λογική» του συστήματος.

Γι’ αυτό είναι αδύνατο να αποφύγει κανείς τον πόλεμο,
χωρίς την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και το
πέρασμα της κρατικής εξουσίας στο προλεταριάτο.

Στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου, το κα-
θήκον του προλεταριάτου συνίσταται στην εκμετάλλευση
της κρίσης που γεννά ο πόλεμος για να επιταχύνει το
γκρέμισμα της αστικής τάξης. 

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, ιδωμένος, ως «συνέχιση
της πολιτικής με άλλα μέσα», συνδέει, τα ταξικά συμφέ-
ροντα του προλεταριάτου, τόσο του «αμυνόμενου» ιμπε-
ριαλιστή, όσο και του «επιτιθέμενου» ιμπεριαλιστή με
στόχο την ανατροπή της αστικής τάξης, γιατί διαφορε-
τικά, θα επιβεβαιωθεί με τραγικό τρόπο ακόμα μια φορά
ο Μπρεχτ: «Στους νικημένους ο φτωχός λαός πέθαινε απ’
την πείνα, στους νικητές ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο». 

Σε αυτές τις συνθήκες, και οι πόλεμοι καταπιεζομέ-
νων και εκμεταλλευομένων λαών ενάντια στους εκμεταλ-
λευτές τους είναι δυνατοί, αλλά και οι εμφύλιοι ταξικοί
πόλεμοι μπορεί κάτω από ορισμένες συνθήκες να αποτε-

λέσουν την αναπόφευκτη συνέχιση της οξυμένης ταξικής
πάλης. Ταυτόχρονα η νίκη του σοσιαλισμού σε μια χώρα
ή σε μια ομάδα χωρών, αλλά όχι ταυτόχρονα σε όλες τις
χώρες, εξαιτίας της ανισόμετρης ανάπτυξης του καπιτα-

λισμού, θα προκαλέσει την επιδίωξη της αστικής τάξης
των άλλων χωρών να συντρίψει το νικηφόρο προλεταριά -
το. Σε αυτή την περίπτωση ο πόλεμος από την μεριά του
προλεταριάτου θα είναι δίκαιος, θα είναι ένας αμυντικός
πόλεμος από την μεριά του σοσιαλισμού που έχει νικήσει.

Οι πόθοι εκατομμυρίων προλετάριων για μια ειρηνική
ζωή, η δράση τους γι’ αυτό, δεν μπορεί πλέον παρά να
συνδεθεί με τον αγώνα για την ανατροπή της αστικής
τάξης, και σε αυτή την πάλη, το συνειδητό προλεταριάτο
που χρειάζεται την ειρήνη, δεν μπορεί, όσο κι αν φαίνεται
εκ πρώτης όψεως «παράδοξο», να είναι ενάντια σε κάθε
πόλεμο. 

Αντίθετα, ο δρόμος για μια ειρηνική ζωή, θα ανοίξει
γρηγορότερα, με τον αφοπλισμό της αστικής τάξης από
το προλεταριάτο, μέσω του μόνου δίκαιου και νόμιμου
επαναστατικού του πολέμου για την ανατροπή αυτής της
τάξης που το μόνο που επιφυλάσσει στο ανθρώπινο
γένος πλέον, όσο μένει στην εξουσία, είναι μια φρίκη
δίχως τέλος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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«Στους νικημένους ο φτωχός λαός 

πέθαινε απ’ την πείνα, στους νικητές 

ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο»

Μ. Μπρεχτ



Τ ην Δευτέρα 20 Φλεβάρη, εφτά μέλη του Ελληνο-
κουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης,
που είχαν πάει να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυ-

ρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ για την συνεχιζόμενη παρά-
νομη φυλάκιση των 5 κουβανών πατριωτών, προσήχθησαν
στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Όπως είναι γνωστό, ο  Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος
Φιλίας και Αλληλεγγύης, τόσο στην Αθήνα , όσο και με αν-
τίστοιχες πρωτοβουλίες των παρατημάτων του σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας έχει πρωτοστατήσει στις εκδηλώσεις
αλληλεγγύης στους 5 κουβανούς πατριώτες που βρίσκον-
ται περισσότερο από 13 χρόνια φυλακισμένοι στις ΗΠΑ
γιατί αποκάλυψαν σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων
ενάντια στη χώρα τους εξυφασμένα από τους αντεπανα-
στάτες του Μαϊάμι με τη συμβολή και υποστήριξη της
CIA, του επίσημου αμερικανικού κράτους.

Πολύ σύντομα μετά την ανακοίνωση της σύλληψής
τους, ο Σύνδεσμός μας ξεκίνησε ποικιλόμορφες δράσεις
που είχαν διπλό στόχο: την πίεση για την απελευθέρωσή
τους και την προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης
καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε και εξακολουθεί να επι-
βάλλει ένα πέπλο ένοχης σιωπής γύρω από το θέμα των 5.

Δημιουργήθηκε εθνική επιτροπή αποτελούμενη από
προσωπικότητες του πολιτισμού και της κοινωνίας, συν-
δικαλιστικά στελέχη και εκπροσώπους οργανώσεων. Η
υπόθεση των 5 προβλήθηκε σε ανοιχτές συγκεντρώσεις
ανά την Ελλάδα, στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του
902, με άρθρα στον Ριζοσπάστη και σε φύλλα του επαρ-
χιακού τύπου. Εκδηλώσεις οργανώθηκαν και με τη συμ-
μετοχή άλλων δημοκρατικών και συνδικαλιστικών οργα -
νώ σεων όπως το ίδρυμα Μαραγκοπούλου, η ΕΕΔΥΕ, η
ΕΕΔΑ, το ΠΑΜΕ και με την υποστήριξη προοδευτικών δη-
μοτικών αρχών (Νίκαια, Καισαριανή, Πετρούπολη κτλ)
καθώς και μέσα στα πλαίσια των φεστιβάλ της ΚΝΕ.

Χιλιάδες πολίτες υπέγραψαν κείμενα διαμαρτυρίας
που στάλθηκαν στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ απαιτώντας
την άμεση απελευθέρωση των κουβανών πατριωτών, τη
βελτίωση των συνθηκών κράτησης και το σεβασμό των
στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.

Στις 20 Φλεβάρη αντιπροσωπεία του Συνδέσμου κα-

τευθύνθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ προκειμένου να επι-
δώσει ψήφισμα για τους 5 που είχε ομόφωνα εγκριθεί
στην ετήσια εκδήλωση προς τιμήν της επετείου της Κου-
βανικής Επανάστασης.

Η αντιπροσωπεία και το τηλεοπτικό συνεργείο του
902 βρέθηκαν ως συνήθως περικυκλωμένοι από αρκε-
τούς αστυνομικούς που καθώς μας πληροφόρησαν δεν
υπήρχε κανείς στην πρεσβεία για να παραλάβει το ψήφι-
σμα λόγω αργίας !!

Να σημειωθεί πως σε ανάλογες περιπτώσεις τα ψηφί-
σματα είχαν παραδωθεί είτε σε υπαλλήλους της πρε-
σβείας, είτε μετά από άρνηση παραλαβής είχαν θυρο -
κολληθεί στην είσοδο. Αμέσως μετά τη θυροκόλληση του
ψηφίσματος μέσα από τα κάγκελλα της εισόδου και την
ώρα που ο πρόεδρος του Συνδέσμου έδινε συνέντευξη
στον 902, ήρθε διαταγή προσαγωγής των μελών της αν-
τιπροσωπείας.

Στη ΓΑΔΑ έφτασαν γρήγορα και ο ευρωβουλευτής
του ΚΚΕ Μπάμπης Αγγουράκης και ο επί πολλά χρόνια
Γραμματέας του Συνδέσμου, δικηγόρος Κώστας Τουμα-
σάτος. Παράλληλα έλαβε χώρα τηλεφωνική επικοινωνία
και διαμαρτυρία της αντιπροέδρου της Βουλής, βουλευτή
του ΚΚΕ Βέρας Νικολαϊδου στον αρμόδιο υπουργό Πα-
πουτσή, που δήλωσε άγνοια για το γεγονός. Μετά από
εξακρίβωση των στοιχείων των μελών της αντιπροσω-
πείας και 2 ώρες περίπου αργότερα τα μέλη αντιπροσω-
πείας αφέθηκαν ελεύθερα, χωρίς ωστόσο να γίνει
γνωστός ο λόγος της προσαγωγής και το πρόσωπο εκεί-
νου που την διέταξε.

Η ενέργεια αυτή της αστυνομίας είτε μετά από αίτημα
της αμερικάνικης πρεσβείας, είτε μέσα στα πλαίσια της
πολιτικής μηδενικής ανοχής της κυβέρνησης, όπως αυτή
εκδηλώθηκε από το χτύπημα της μεγάλης λαϊκής συγκέν-
τρωσης στις 12 του Φλεβάρη καθώς και της διαμαρτυρίας
της ΕΕΔΥΕ και του ΜΑΣ ενάντια στο ΝΑΤΟ στο Μέγαρο
Μουσικής, δείχνει το φόβο τους μπροστά σε κάθε εκδή-
λωση αντίστασης και αμφισβήτησης της κυριαρχίας τους,
ακόμα και αν αυτή αφορά γεγονότα που διαδραματίζον-
ται στην άλλη άκρη του κόσμου.

Η «μεγάλη υπερατλαντική δημοκρατία» δεν θέλει να
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μαθευτεί ότι κρατάει φυλακισμένους, ουσιαστικά σε απο-
μόνωση,  ανθρώπους που δικάστηκαν στο Μαϊάμι με δια-
δικασία και μέσα σε συνθήκες τόσο φανερά μεροληπτικές
και παράτυπες που το 2005 το Εφετείο της Ατλάντα, με
ομόφωνη απόφαση, ανακάλεσε τις ποινές και διέταξε
επανάληψη της δίκης. Δεν θέλει να μαθευτεί ότι η από-
φαση αυτή ανατράπηκε με την άμεση παρέμβαση του
υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ούτε οτι οι απάνθρωπες
συνθήκες κράτησης των 5 έχουν καταδικαστεί από την
Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. 

Η αρχετυπική ιμπεριαλιστική δικτατορία του κεφα-
λαίου, την οργάνωση και τις εκμεταλλευτικές μεθόδους
της οποίας αντιγράφει με μεγάλο ζήλο το ευρωπαϊκό κε-
φάλαιο και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι, βασίζει την προ-
παγάνδα της και τις ακραίες επιθετικές της επιδιώξεις στα
ιδεολογήματα της δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης
γνώμης, στην ανεξαρτησία του τύπου και της δικαιοσύ-
νης καθώς και στον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία και
τα αυταρχικά καθεστώτα απανταχού της γης. 

Η υπόθεση των 5 ξεσκεπάζει την υποκρισία και το
ψέμα της ιμπεριαλιστικής προπαγάνδας που με τη μάσκα
του καλοπροαίρετου και σοβαρού υπέρμαχου του περί-
φημου «δυτικού πολιτισμού» καλύπτει το απαίσιο, αιμα-
τοβαμμένο πρόσωπο του άρπαγα, βασανιστή, δολοφό -
νου, εκμεταλλευτή των λαών. Δείχνει πως η κυβέρνηση
των ΗΠΑ μεταχειρίζεται όλα τα μέσα για να θωρακίσει τις
αντικουβανικές οργανώσεις και να αποτρέψει κάθε νό-
μιμη προσπάθεια της Κούβας να συλλέγει πληροφορίες
για τα τρομοκρατικά σχέδιά τους, για να εξασφαλίσει το
δικαίωμα να διατηρεί ένα εκτεταμένο κατασκοπευτικό δί-
κτυο στην Κούβα, κατασκοπευτικούς δορυφόρους και
άλλα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης και
υποκλοπής και να τα χρησιμοποιεί για την ανατροπή της
επανάστασης, για να μετατρέψει το νησί σε ένα ακόμα
προτεκτοράτο. Ακόμα, δείχνει πως λειτουργούν και πόσο
ανεξάρτητες είναι στις ΗΠΑ η Δικαιοσύνη και ο Τύπος,
πως εξασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ίσως
το κυριότερο, δείχνει πως η διεθνής τρομοκρατία δεν
είναι παρά η άλλη όψη της κρατικής τρομοκρατίας των
ιμπεριαλιστικών κυβερνήσεων και έχει τον ίδιο στόχο, την
υποδούλωση των λαών.

Η απάντηση σε όλα αυτά δεν μπορεί να είναι παρά η
συνέχιση του αγώνα και η σύνδεσή του με τη διεθνιστική
αλληλεγγύη, την κοινή προσπάθεια των προοδευτικών
ανθρώπων για πραγματική ελευθερία, δημοκρατία και
ανάπτυξη που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα
από την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ
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Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.

Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ για τις

ιμπεριαλιστικές μεθοδεύσεις

εις βάρος του Ιράν

T η Δευτέρα 23 Γενάρη οι υπουργοί
Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – μεταξύ
αυτών και ο Έλληνας υπουργός –  αποφάσισαν

ομόφωνα την επιβολή εμπάργκο στις εξαγωγές
πετρελαίου του Ιράν προς την ΕΕ. Είναι υποκριτικές
οι κραυγές των γερακιών του πολέμου, των
ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ και της ΕΕ περί του
πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. 

ΗΠΑ και χώρες τις ΕΕ διαθέτουν πυρηνικά όπλα και
στο παρελθόν τα χρησιμοποίησαν σκορπίζοντας
θάνατο και πόνο στους λαούς. Αυτό που τους
ενδιαφέρει είναι ο έλεγχος της στρατηγικής
περιοχής του Περσικού Κόλπου και της Κασπίας 
απ’ όπου βρέχεται το Ιράν και των εμπορικών
δρόμων του πετρελαίου.
Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταδικάσει 
το ιμπεριαλιστικό έγκλημα που προετοιμάζεται 
εις βάρος του ιρανικού λαού. Να παλέψει για 
τη ματαίωση της συμμετοχής της Ελλάδας σε έναν
πιθανό πόλεμο εναντίον του Ιράν. 
Η ΕΕΔΥΕ καταδικάζει τη στάση της κυβέρνησης 
του μαύρου μετώπου ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ που για 
τα συμφέροντα των μονοπωλίων εμπλέκει 
τον ελληνικό λαό σε νέες περιπέτειες. Πρόκειται 
για εμπλοκή της χώρας σε ένα παιχνίδι με 
τη «φωτιά» με απρόβλεπτες συνέπειες και
επιπτώσεις στον ελληνικό λαό και την υπόθεση 
της ειρήνης στην περιοχή.
Τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο δεν τον κηρύττουν 
οι λαοί, τον κάνουν τα μονοπώλια.

Αθήνα, 30/1/12           Το Γραφείο τύπου της ΕΕΔΥΕ



E ξήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος
από την εκτέλεση του Νίκου
Μπελογιάννη, η μορφή του οποίου

σχεδιασμένη από τον Πάμπλο Πικάσο έγινε
παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα για την ειρήνη
και για τον σοσιαλισμό. Ωστόσο η σχέση του
«πρωτομάστορα του 20ου αιώνα» με την
Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στο σκίτσο του
«ανθρώπου με το γαρύφαλλο».

Ο Πάμπλο Πικάσο προσεγγίζει για πρώτη φορά
τον μύθο του Μινώταυρου το 1928. Στον
Μινώταυρο, αγαπά την «ανθρώπινη» πλευρά
του, ενώ ο Μινώταυρος στην ζωγραφική του
είναι ο ίδιος ο ζωγράφος, καθώς η δική του
υπαρξιακή αγωνία τον κάνει να ταυτίζεται με
το μυθικό τέρας που βασανίζεται στον φοβερό
Λαβύρινθο ο οποίος δεν συμβολίζει τίποτε
άλλο παρά την αμετάκλητη υπαρξιακή
δοκιμασία, τον δρόμο που πρέπει να βαδίσει
οποιοσδήποτε θέλει να ζει και όχι να επιβιώνει.
Το 1933, φιλοτεχνεί το εξώφυλλο του πρώτου

τεύχους του περιοδικού «Μινώταυρος» το
οποίο είχε ιδρύσει ο Στρατής Ελευθεριάδης-
Τεριάντ.
Στο ίδιο τεύχος φιλοτέχνησε τέσσερα
χαρακτικά του Μινώταυρου  και στη συνέχεια
και άλλα χαρακτικά τα οποία κατέληξαν το
1935 στο περίφημο χαρακτικό έργο
«Μινωταυρομαχία».
Το 1946 ο Πικάσο ευρισκόμενος στην Αντίπολη
στην ακρόπολη των Φωκαέων, στην Αντίμπ,
στο παλιό κάστρο των Γριμάλντι και μετέπειτα
Μουσείο Πικάσο, δημιούργησε ένα σημαντικό
αριθμό τοιχογραφιών με βουκολικά τοπία,
καθώς και σχέδια με βακχικά θέματα και
Φαύνους και Κένταυρους.
Ωστόσο, το πρώτο υβριδικό πλάσμα της
ελληνικής μυθολογίας που ζωγράφισε ο
Πάμπλο Πικάσο το 1920 ήταν ο Κένταυρος, ένα
θέμα στο οποίο «επέστρεψε» το 1946. 
Το 1934 δημιούργησε έξι χαρακτικά και 33
σχέδια εμπνευσμένα από την Λυσιστράτη του
Αριστοφάνη.

Το 1937 η κυβέρνηση της Ισπανικής
Δημοκρατίας του πρότεινε τη φιλοτέχνηση
ενός μνημειακού έργου σε καμβά ή σε τοίχο για
το ισπανικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση του
Παρισιού. Ο Πικάσο ζωγραφίζει το έργο
«Εφιάλτες και ψευτιές του Φράνκο». 
Στο έργο απεικονίζεται όλη η μεσογειακή
μυθολογία με κεντρικό άξονα την μορφή του
Μινώταυρου ο οποίος είναι η συμβολική 

έκφραση του θύτη, ενώ το άλογο είναι το θύμα. 
Στις 28 του Απρίλη 1937 η ναζιστική
αεροπορία βομβαρδίζει τη βασκική πόλη
Γκουέρνικα διαπράττοντας την πρώτη στην
ιστορία της ανθρωπότητας γενοκτονία από
αέρος. Ο Πικάσο συγκλονισμένος ζωγραφίζει
την "Γκουέρνικα", μια τεράστια τοιχογραφία
3,5 x 7,8 μέτρα.
Στην τοιχογραφία καταργείται η αντιπαλότητα
ταύρου και αλόγου. Όλα τα υποκείμενα που
συνθέτουν την "Γκουέρνικα" ενέχουν την
συμβολική του θύματος. Οι φονιάδες
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Ο Πάμπλο Πικάσο και η Ελλάδα
«Η λάμψη των λαδοφάναρων που φώτιζαν μέσα στο σκοτάδι της μαγιάτικης
 βραδιάς, στη Μαδρίτη, τις ευγενικές μορφές του λαού, τον οποίο ντουφέκιζε 

ο ξένος άρπαγας, στον πίνακα του Γκόγια, έχουν τον ίδιο σπόρο της φρίκης που
έσπειραν με τις δέσμες των προβολέων των αυτοκινήτων πάνω στο ανοιχτό στήθος

της Ελλάδας οι κυβερνήσεις που στάζουν τρόμο και μίσος. Ένα πελώριο άσπρο
 περιστέρι περνάει κι αφήνει το οργισμένο του πένθος πάνω στη γη». 

Πάμπλο Πικάσο



φαινομενικά απουσιάζουν όμως ουσιαστικά
υπάρχουν και η παρουσία τους δίνεται με ένα
εξαιρετικά λεπτό τρόπο. Ο Πικάσο απέδωσε
όλη την τραγικότητα του γεγονότος
χρησιμοποιώντας μαύρο, λευκό και γκρι.
Όταν οι Ναζί εισήλθαν στο Παρίσι κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, στην προσπάθειά τους να
κατασχέσουν καλλιτεχνικούς θησαυρούς
έδειξαν σε φωτογραφία την «Γκουέρνικα» στον
ίδιο τον Πικάσο που είχε προσαχθεί ρωτώντας
τον: «Αυτόν τον πίνακα εσείς τον κάνατε;» Κι
εκείνος απήντησε: «Όχι, Εσείς!»
Το 1944 ο Πάμπλο Πικάσο έγινε μέλος του
Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, ενώ
ταυτόχρονα ανεδείχθη σε ηγετική φυσιογνωμία
του παγκόσμιου κινήματος ειρήνης.
Εκατομμύρια άνθρωποι, γνώρισαν τον Πικάσο
που τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν το 1950 και
το 1962 μέσα από το «περιστέρι» της ειρήνης
που σκιτσάρισε ή έχουν δεί μόνο αυτό.
Το 1947 δημιούργησε στο θέατρο των Ηλυσίων
Πεδίων τα σκηνικά της παράστασης Οιδίπους
Τύραννος, ενώ το 1960 εικονογράφησε τον 8ο
Πυθιόνικο του Πινδάρου.
Τα μυθικά επίσης ζευγαρώματα της μυθολογίας
θα τον απασχολούν κατά καιρούς, όπως σε ένα
πήλινο αγγείο που ζωγράφισε το 1950. 
Ο βακχικός-αρκαδικός καμβάς που πάνω του
χορεύουν εκστασιασμένοι ο Πάνας και οι

Σάτυροι πρωτοεμφανίζεται στην ζωγραφική
του Πικάσο, το 1936 και επανεμφανίζεται το
1944 τις μέρες της απελευθέρωσης του
Παρισιού από τους Ναζί, καθώς και το 1946 και
το 1954. 
Ο επίλογος της μετάπλασης των αρχαίων
μύθων στην ζωγραφική του Πάμπλο Πικάσο θα
ολοκληρωθεί με την Αφροδίτη και τον Έρωτα
με την σχετική θεματική να ξεκινά το 1942 και
ύστερα το 1949, για να επανέλθει το 1954-55
και το 1968.
Ο αρχιμάστορας του 20ου αιώνα έφυγε στις 
8 Απριλίου 1973.
Η σχέση του Πικάσο με την αρχαία ελληνική
μυθολογία υπενθυμίζει το πρωταρχικό: Το έργο
πρέπει να παραμείνει αθέατο, ιερό, συνεπώς
κρυφό στον αμύητο και χυδαίο, όπως η αρχαία
ελληνική θεότητα μέσα στον σηκό του ναού.
Ήξερε ότι ο καλλιτέχνης έχει ευθύνη γιατί
«είναι μια πολιτική ύπαρξη. Αντιμετωπίζει τα
γεγονότα που μπορεί σπαρακτικά ή ευχάριστα
και αντιδρά σε αυτά με όλο του το είναι. 
Τι νομίζετε ότι είναι ο ζωγράφος; Ένας ανόητος
που έχει μόνο μάτια;... 
Κανένας πίνακας δεν δημιουργήθηκε για να
διακοσμεί σπίτια. Είναι ένα εργαλείο πολέμου
για επίθεση αλλά και για άμυνα εναντίον
του εχθρού».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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Σκίτσα του Πάμπλο Πικάσο
με θέματα εμπνευσμένα από την
Ελλάδα (από αριστερά):

Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο (1952)
Μινώταυρος (1933)
Λυσιστράτη (1934)
Εφιάλτες και ψευτιές του Φράνκο
(1937)
Σάτυρος (1946;)
Αφροδίτη και Έρως (1949)



O ταν ο Μπέρτολτ Μπρεχτ έγραφε γι’ αυτή την τόσο
άμεση σχέση της ειρήνης με τον πόλεμο (1939), η
Ευρώπη βρισκόταν ανάμεσα σε δύο μεγάλους ιμ-

περιαλιστικούς πολέμους. Χρόνια πριν, σαν φοιτητής ια-
τρικής, είχε αντικρίσει με τα μάτια του το αληθινό πρό-
σωπο του πολέμου –το ίδιο το πρόσωπο της φρίκης– στο
στρατιωτικό νοσοκομείο που τοποθετήθηκε, επιστρατευ-
μένος, το 1918. Ωστόσο, αν οι στίχοι που έγραψε τότε,
στις σπάνιες στιγμές ανάπαυλας από τις χειρουργικές
επεμβάσεις, εξέφραζαν τη νεανική του αγανάκτηση για
το μαζικό αυτό έγκλημα, το 1939 –παραμονές του δευτέ-
ρου παγκοσμίου πολέμου– δεν υπήρχαν περιθώρια για
τέτοια συναισθήματα. Τα αποτελέσματα των πολέμων
(εκείνων που πέρασαν και των άλλων που έρχονταν) ήταν
γνωστά. Εκείνο που έπρεπε να καταδειχτεί ήταν οι αιτίες
τους. Ο Μπρεχτ τις κατέδειξε με στίχους, χειριζόμενος
πλέον το λόγο με την ακρίβεια χειρουργικού νυστεριού.
Χρησιμοποιώντας το μαρξισμό ως θεραπεία για την πο-
λιτική τυφλότητα και την ιδεαλιστική ανοησία, ο ποιητής
έκανε με το έργο του τομές αναγκαίες και ραφές διαρκείς
και διαχρονικές. 

Μεσούσης της παρούσας οικονομικής καπιταλιστι-
κής κρίσης που επεκτείνεται και βαθαίνει, οι στίχοι του
Μπρεχτ αποδεικνύουν –για άλλη μια φορά– την άρρηκτη
σύνδεση του πριν με το τώρα, του χθες με το σήμερα. Μια
απλή περιγραφή του σήμερα αρκεί για να επιβεβαιώσει
τη σύνδεση αυτή. Σήμερα, έχουμε να κάνουμε με τα φαι-
νόμενα ενός καπιταλισμού σε βαθιά σήψη. Σαν αναπό-
φευκτη συνέπεια, οι δυνάμεις του ιμπεριαλισμού κινούνται
γοργά. Σήμερα, όλο και πιο απαίσια χαρακτηριστικά παίρ-
νει η «ειρήνη τους», αφού δεν πεινάνε πια μόνο οι άνερ-
γοι. «Τώρα πεινάνε κι όσοι εργάζονται»… «Οι ταπεινοί

αφήνουνε τον κόσμο χωρίς να ’χουνε δοκιμάσει κρέας της
προκοπής», αλλά τις θυσίες τις ζητούν οι χορτάτοι απ’ τους
πεινασμένους. «Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί», όμως «οι
έμποροι φωνάζουν γι’ αγορές».

Κι «αυτοί που είναι ψηλά» μιλάνε για ειρήνη!
Σε αυτές τις συνθήκες, το αγωνιστικό ριζοσπαστικό

γυναικείο κίνημα βρίσκεται αντιμέτωπο με καινούργιες
προκλήσεις.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) έχει μακριά
θητεία αγώνων στο πλάι του αντιϊμπεριαλιστικού, φιλει-
ρηνικού κινήματος, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.
Έχει διαθέσει όλες τις δυνάμεις της ενάντια στον ιμπερια-
λισμό που σπέρνει πολέμους, φτώχεια, ανεργία, πορνεία
και ναρκωτικά. Οι γυναίκες της ΟΓΕ ήταν παρούσες σε
κάθε φιλειρηνική κινητοποίηση του λαού μας, γιατί το
αγωνιστικό γυναικείο κίνημα είναι αντιπολεμικό και αν-
τιϊμπεριαλιστικό.

Παραδοσιακά, οι γυναίκες είναι εκείνες που δέχονται
πρώτες τις τρομερές συνέπειες των πολέμων. Με τα σύγ-
χρονα μέσα καταστροφής, οι γυναίκες που μένουν πίσω
υφίστανται, όλο και πιο ανυπεράσπιστες, τα τραγικά απο-
τελέσματα της προσφυγιάς και της φτώχειας. Αντιμετω-
πίζουν τη φρίκη και τον εξευτελισμό του βιασμού. Βιώ -
νουν, με τον πιο άμεσο τρόπο, το θάνατο των παιδιών τους
και των ηλικιωμένων προσώπων που βρίσκονται στην ευ-
θύνη τους. 

Η γυναίκα που φέρνει στον κόσμο τη ζωή θέλει να με-
γαλώσει τα παιδιά της σ’ έναν κόσμο ειρηνικό. Πολύ πε-
ρισσότερο η γυναίκα της εργατικής τάξης, η οποία
–χρησιμοποιώντας μυαλό και χέρια– φτιάχνει σε πολύ
χρόνο και με απέραντο μόχθο όσα στον πόλεμο κατα-
στρέφονται με λίγες κινήσεις και σε μια στιγμή. 
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Ένα ποίημα της άνοιξης
μέσα στον ιμπεριαλιστικό χειμώνα

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε 
πόλεμος και ειρήνη είναι δυο πράγματα ολότελα διαφορετικά…
Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους 
μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα!
Ο πόλεμος γεννιέται απ’ την ειρήνη τους
καθώς ο γιος από τη μάνα.
Έχει τα δικά της απαίσια χαρακτηριστικά.

Μπέρτολτ Μπρεχτ



Εμείς, οι γυναίκες της Ομοσπονδίας μας, ενεργά μέλη
του αγωνιστικού γυναικείου κινήματος, δίνουμε συλλο-
γικά τη μάχη της ισοτιμίας και της χειραφέτησης μέσα
από καθημερινή πάλη με το εκμεταλλευτικό σύστημα
που μας τα στερεί. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι ο χει-
ρότερός μας εχθρός, αφού γνωρίζουμε καλά ότι μόνο σε
καθεστώς δίκαιης ειρήνης μπορεί να εδραιωθεί ένα κα-
τακτημένο δικαίωμα.    

Ωστόσο, η καινούργια κρίση του συστήματος φέρνει
στο προσκήνιο με σφοδρότητα νέους, οξύτατους αντα-
γωνισμούς ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη. Τοπικοί πό-
λεμοι γίνονται συνέχεια από το ’90 και μετά, ενώ οι στρα -
τιωτικές επεμβάσεις βρίσκονται μονίμως στην ιμπεριαλι-
στική ατζέντα. Ο κίνδυνος μιας πολεμικής ανάφλεξης,
ακόμα και με γενικευμένα χαρακτηριστικά, είναι ορατός.
Η περιοχή μας, επικίνδυνο σταυροδρόμι όπου διαγκωνί-
ζονται με κάθε μέσο τα συμφέροντα ενός πλήθους αρπα-
κτικών για τις ενεργειακές πηγές, είναι στην κορυφή της
λίστας των υποψηφίων για «θερμά επεισόδια» και διαφό-
ρων ειδών «συγκρούσεις». Όποιο όνομα ή χρώμα και αν
έχουν, οι αστικές κυβερνήσεις, υπηρέτες πολλών αφεντά-
δων, παίζουν τα τυχοδιωκτικά παιχνίδια της ντόπιας και
ξένης ολιγαρχίας, με συνέπειες  απρόβλεπτες και κατα-
στροφικές για το λαό. Η έμμεση εμπλοκή της χώρας μας
σε μια σειρά ιμπεριαλιστικούς πολέμους είναι υπογεγραμ-
μένη (αν και όχι πάντα γνωστή!), ενώ κάποια από τα παι-
διά μας ήδη βρίσκονται έξω από τα σύνορα, ακούσιοι
καταπιεστές άλλων λαών, με εκβιαστικά φορεμένο το
προσωπείο του υποτιθέμενου «ανθρωπισμού», των δή -
θεν «ειρηνευτικών δυνάμεων». Μένει η περίπτωση της
άμεσης εμπλοκής… 

Κι «αυτοί που είναι ψηλά» μιλάνε για ειρήνη! Μήπως
πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο;…

Πιο επίκαιρο από ποτέ, το ποίημα του Μ. Μπρεχτ
προειδοποιεί: «ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η
ειρήνη τους»! Όμως η «ειρήνη τους» τα γκρέμισε σχεδόν
όλα. Ήρθε σαν τυφώνας, γυρεύοντας να σαρώσει τα κατα-
κτημένα με αίμα δικαιώματα των εργατών, τις ελπίδες της
λαϊκής μάνας για τα παιδιά της, τα όνειρα του νέου και της
νέας για ένα δίκαιο και ειρηνικό μέλλον, όπου όλοι θα δου-
λεύουν κι όλοι θ’ απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων
τους. Η «ειρήνη τους» έχει τα απαίσια χαρακτηριστικά των
αφεντικών που απομυζούν πρώτα τη δύναμη του εργάτη,
για ν’ αποκοιμίσουν έπειτα το μυαλό και την ψυχή του.

Η «ειρήνη τους» δεν έχει καμιά σχέση με την ειρήνη
μας. Ειρήνη για μας (όπως λέει ο Γιάννης Ρίτσος) είναι
«όταν χτίζουμε και τραγουδάμε»… Τέτοια είναι η ειρήνη
που γίνεται  όνειρο για το παιδί και τη μάνα.

Μα, σαν η ειρήνη παύει να σημαίνει «ένα ποτήρι ζεστό
γάλα κι ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει», τ’ όνειρο
της μάνας αλλάζει κι όνομα και σκοπό. Ο ελληνικός λαός
έχει περάσει από πολλές περιπέτειες και η συνεισφορά των
γυναικών στο αγωνιστικό παρελθόν του δεν ήταν αμελη-
τέα. Μέσα από τις φυλακές Αβέρωφ, οι φυλακισμένες γυ-
ναίκες αγωνίστριες, οι οποίες στερή θηκαν την ελευθερία
τους γιατί ήξεραν ότι, παρά την αγάπη για την ειρήνη, η
βιωμένη αδικία τις υποχρέωνε να καταφύγουν στον πό-
λεμο, έδιναν τον όρκο τους στη νέα γενιά: «πόλεμο δεν θα
γνωρίσεις, δεν θ’ αφήσουμε ν’ ανάψει πια φωτιά»…

Σήμερα, καθώς τα σύννεφα νέων ιμπεριαλιστικών πο-
λέμων πυκνώνουν πάλι απειλητικά, οι γυναίκες της ΟΓΕ
συμμετέχουμε ενεργά στο αντιϊμπεριαλιστικό λαϊκό μέ-
τωπο ενάντια σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε. και σε κάθε επιθετικό
 ιμπεριαλιστικό οργανισμό που επιβουλεύεται τη ζωή μας,
τα δικαιώματα των οικογενειών μας, το μέλλον των παι-
διών μας. Η δική μας υπόσχεση στη νέα γενιά επιβεβαι-
ώνεται από τη δράση μας, που θ’ ανθίζει καθημερινά σαν
ένα ανοιξιάτικο ποίημα ειρήνης μέσα στον ιμπεριαλι-
στικό χειμώνα.

Όταν οι ουλές απ’ τις λαβωματιές κλείνουν 
στο πρόσωπο του κόσμου

και μες στους λάκκους που ’καψε η πυρκαϊά δένει
τα πρώτα της μπουμπούκια η ελπίδα

κι οι νεκροί μπορούν να γείρουν στο πλευρό τους
και να κοιμηθούν δίχως παράπονο

ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου,
είναι η ειρήνη.

Γιάννης Ρίτσος 
EYH ΚΟΝΤΟΡΑ

Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Σ την γκαλερί «Έκφραση» παρουσιάστηκε 
(24 Ιανουαρίου έως 18 Φεβρουαρίου 2012) ένα
μέρος της τελευταίας δουλειάς της Εύας Μελά

επικεντρωμένο στη φύση, σε μια ατομική έκθεση με
τίτλο «1. Τοπία, ζωγραφική».

Με αφορμή αυτή την έκθεση η καλλιτέχνιδα μιλάει
για τη δουλειά της:

Δουλεύω τα τελευταία χρόνια παράλληλα σε δύο
δρόμους: Από τη μιά στο εργαστήριο, με θέμα τον
άνθρωπο, μελετώντας τους ανθρώπους της δουλειάς,
επικεντρώνοντας στους εργαζόμενους στη Ναυπηγο -
επισκευαστικη Ζώνη Περάματος (χώρο με οξυμένα
εργασιακά προβλήματα, αγώνες και ταξικές συγκρούσεις)
και στους μετανάστες (αυτό το πιο ευάλωτο και πιο

εκμεταλλεύσιμο κομμάτι της εργατικής τάξης, που ζουν
γύρω μας στρούμενοι τις περισσότερες φορές τα πιο
βασικά πράγματα για τη ζωή τους και που βρέθηκαν εδώ
αναγκαστικά, αφού δεν μπορούν να ζουν στη χώρα τους,
λόγω των στρατιωτικών επεμβάσεων, των πολέμων και
της οικονομικής κατάστασης που έχει τους επιβάλλει
η πολιτική κατάσταση, το σύστημα, σε διεθνές επίπεδο...

Από την άλλη, παράλληλα, μου αρέσει να δημιουργώ
παρατηρώντας τη φύση, άμεσα, μελετώντας το τοπίο εκ
του φυσικού. Αυτό είναι το αναγκαίο σχολείο για κάθε μου
βήμα στο εργαστήριο. Η φύση με τον πλούτο της με
διδάσκει χρώμα, σύνθεση και αρμονία. Και αυτά πιστεύω
τα έχει ανάγκη κάθε ζωγράφος σε κάθε του βήμα. 
Εγώ έχω ανάγκη διαρκώς να επανέρχομαι στη φύση. 
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«Η φύση με τον πλούτο της με διδάσκει
χρώμα, σύνθεση και αρμονία»
με αφορμή την έκθεση ζωγραφικής της Εύας Μελά 



Στη Γκαλερί «΄Εκφραση» παρουσιάζεται ένα μέρος της
δουλειάς μου των τελευταίων χρόνων, που έχει αναφορά
αποκλειστικά στη φύση, στο τοπίο.

Μια περιήγηση σε μέρη αγαπημένα, που μέσα από
το ιδιαίτερο χρώμα τους δίνουν το ερέθισμα για να πάει
κανείς ένα βήμα παραπέρα από την απλή αποτύπωση. 
Να κάνει μια υπέρβαση μέσα από την προσωπική του
ματιά και μέσα από το προσωπικό του βίωμα. Τοπία χωρίς
ανθρώπους, που η ανθρώπινη παρουσία υπάρχει μόνο
από τη μεριά του βλέμματος του θεατή, χωρίς να
διαταράσσεται η φυσική όψη του τόπου.

Νεροχρώματα, αυγοτέμπερες και ακουαρέλλες, 
που δίνουν τη δυνατότητα της καταγραφής της πρώτης
εντύπωσης του κάθε τοπίου, σχεδόν αυτόματα, μιας και
δουλεύονται πολύ πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά
από άλλα υλικά. 

Τοπία πάντα της Σύμης από το Νημποριό, κοιταγμένα
ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά μέσα από
άλλη ματιά, τοπία της νότιας Μάνης, καθώς και κομμάτια
της φύσης ανώνυμα που υπάρχουν κάπου γύρω μας, χωρίς
συγκεκριμένες αναφορές. 

Αυτή τη δουλειά μπορεί να τη δει κανείς σαν το πρώτο
μέρος μιας παρουσίασης, σαν το ένα κομμάτι από τα δύο
που είναι για μένα η ζωγραφική: Το κομμάτι που αντλώ
από τη φύση, που «γεμίζω» και οπλίζομαι για να συνεχίσω
στο εργαστήριο την άλλη μου δουλειά που αναφέρεται
στα «ανθρώπινα τοπία»...  
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Λίγα λόγια για την Εύα Μελά

Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και κατοικεί σήμερα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, με δάσκαλο
το Λευτέρη Κανακάκι στο Προκαταρκτικό και τον Κώστα Γραμματόπουλο στη Χαρακτική. Συνέχισε στο
Φροντιστήριο Τυπογραφίας και Τέχνης του Βι βλίου, στην ΑΣΚΤ, με δάσκαλο το Γιάννη Παπαδάκη.
Παρακολούθησε Σχέδιο και Ζωγραφική στη Beaux Arts Παρισιού. Για μεγάλο χρονικό διάστημα διδάχθηκε
Χαρακτική και Τέχνη Βιβλίου κοντά στο χαράκτη Γιώργη Βαρλάμο. 
Έχει βραβευτεί για το σχεδιασμό γραμματοσήμου με θέμα «Αθήνα, 150 χρόνια Πρωτεύουσα», από τη Στέγη
Καλών Τεχνών και Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού στο διαγωνισμό σχεδιασμού Καλλιτεχνικού Βιβλίου
με θέμα «Ο `Υμνος εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού» ενώ έχει τιμηθεί και με βραβεία
εικονογράφησης παιδικού-εφηβικού βιβλίου.  
`Εχει πραγματοποιήσει 23 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ασχολείται με τη φιλοτέχνηση βιβλίων και εντύπων, την εικονογράφηση βιβλίων
για παιδιά, ενώ ταυτόχρονα αφιερώνει πολύ μεγάλο μέρος από τον χρόνο της στα κοινά, συμμετέχοντας
ενεργά σε εκπολιτιστικές δράσεις και αγωνιστικές κινητοποιήσεις.  
Η Εύα Μελά διετέλεσε βουλευτής του ΚΚΕ στη Β’ Αθηνών (2007-2009) και είναι από το 2010 πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.
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Επιτροπή Ειρήνης Θεσσαλονίκης

Να κλείσει και να 

καταργηθεί το ΝΑΤΟικό

Στρατηγείο στη Θεσ/νίκη

Η Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσ/νίκης
(ΕΔΥΕΘ) οργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, το Σάββατο
28 Γενάρη στις 11 το πρωί, έξω από το πρώην  Γ΄ Σώμα

Στρατού έδρα του ΝΑΤΟϊκού Στρατηγείου με αίτημα το κλείσιμό του. Στη
διάρκεια της συγκέντρωσης μπροστά από την πύλη του Στρατηγείου οι
διαδηλωτές πυρπόλησαν συμβολικά τις σημαίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. 
Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Νίκος Ζώκας αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
(Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη).  Στη συνέχεια
ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου περνώντας
μπροστά από την αμερικάνικο προξενείο οι διαδηλωτές έκαψαν
συμβολικά την σημαία των ΗΠΑ.
Από 1η Γενάρη και για ολόκληρο το 2012 το ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο της
Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του
ΝΑΤΟ στην Ελλάδα» (NDC-GR) ανέλαβε τη Διοίκηση του Χερσαίου
Τμήματος της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF). 
Η απόφαση για την ίδρυση του συγκεκριμένου ΝΑΤΟϊκού στρατηγείου,
που «φιλοξενείται» στις εγκαταστάσεις του πρώην Γ' Σώματος Στρατού,
πάρθηκε στις 29 Απρίλη του 2005 και η επικύρωση της λειτουργίας του από
τη Βουλή έγινε εκ των υστέρων στις 12 Γενάρη του 2009 με τη συναίνεση
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΛΑ.Ο.Σ.
Ως βασική αποστολή το Στρατηγείο έχει την εκπαίδευση και την
προετοιμασία ΝΑΤΟϊκών μονάδων για ανάληψη δράσης στα ανά τον κόσμο
ιμπεριαλιστικά μέτωπα. Η Ελλάδα ως «έθνος πλαίσιο» επιβαρύνεται

δραστηριότητες

ετήσια με 3.800.000 ευρώ ως έξοδα λειτουργίας του Στρατηγείου,  τη
στιγμή που με πρόσχημα την καπιταλιστική οικονομική κρίση παίρνονται
μέτρα που εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.
Επίσης η Ελλάδα, με τη συγκεκριμένη συμφωνία περί ίδρυσης και
λειτουργίας του ΝΑΤΟϊκού Στρατηγείου στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει
την υποχρέωση να φιλοξενεί στο έδαφός της πυρηνικά, βιολογικά και
χημικά όπλα του ΝΑΤΟ για τις ανάγκες και τους σκοπούς των
ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, εκθέτοντας έτσι τη χώρα και την ευρύτερη
περιοχή σε ανυπολόγιστους κινδύνους.
Η ανάληψη της διοίκησης του χερσαίου τμήματος της ΝΑΤΟϊκής Δύναμης
Ταχείας Αντίδρασης (NRF), αποτελεί έναν καινούργιο κρίκο στην αλυσίδα
της εμπλοκής της πατρίδας μας στα σχεδιαζόμενα ιμπεριαλιστικά
εγκλήματα. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ενσωματώνονται πλήρως
στο νέο επιθετικό δόγμα και τους σχεδιασμούς των επιτελείων του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, σε μια περίοδο που κλιμακώνονται οι ιμπεριαλιστικές
προκλήσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με πολεμικές απειλές
ενάντια στη Συρία και το Ιράν, αλλά και στην Αφρική. 
Απόδειξη της αναβαθμισμένης εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλι στι -
κούς τυχοδιωκτισμούς  είναι και η προετοιμασία της, μέσω του ΝΑΤΟϊκού
Στρατηγείου στη Θεσσαλονίκη, για τη στρατολόγηση 24 εμπορικών πλοίων
που θα μεταφέρουν πολεμικό υλικό και καύσιμα στην ευρύτερη περιοχή του
Περσικού Κόλπου. Η όλη επιχείρηση παραπέμπει σε πολεμική προετοιμασία
στην Αραβική Θάλασσα με πιθανούς στόχους το Ιράν και το Κέρας 
της Αφρικής (άλλωστε η Σομαλία είναι επίσης πεδίο πολέμου).
Σκοπός όλων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, καθώς και της σημερινής
συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της Ν.Δ. και του ΛΑΟΣ, είναι η συνειδητή
διεκδίκηση πιο ενεργού ρόλου και ταυτόχρονα καλύτερη θέση στη
μοιρασιά της ιμπεριαλιστικής λείας για λογαριασμό της ελληνικής
πλουτοκρατίας. Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μυρίζει μπαρούτι
και ο κίνδυνος να μετατραπεί ο ελληνικός λαός σε θύτη και θύμα, μεγαλώνει.
Ο λαός, οι εργαζόμενοι και η νεολαία καλούνται να δυναμώσουν την
αντιϊμπεριαλιστική τους πάλη και δράση για:
– το κλείσιμο και την κατάργηση όλων των ξένων βάσεων και



στρατηγείων στη χώρα μας
– την επιστροφή και του τελευταίου έλληνα στρατιωτικού-αστυνομικού

απ’ τις ιμπεριαλιστικές αποστολές 
– την έξοδο της χώρας μας από όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
– καμιά συμμετοχή σε στρατιωτικές επεμβάσεις
– τη διάλυση του ΝΑΤΟ 
Αυτή η πάλη συνδέεται με τον αγώνα ενάντια στα μονοπώλια, δεμένη με
τη λαϊκή αντεπίθεση για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, που
μπορεί να εγγυηθεί σήμερα ότι τα σχέδια της πολεμικής μηχανής ΝΑΤΟ και
ΕΕ δε θα τελεσφορήσουν.

Εκδήλωση μνήμης 

και αγώνα για τον

Νίκο Νικηφορίδη

Η ΕΔΥΕΘ οργάνωσε την Κυριακή 4 Μάρτη 2012, εκδήλωση
μνήμης και αγώνα για να τιμήσει τον Νίκο Νικηφορίδη
πρωτοπόρο αγωνιστή του φιλειρηνικού-αντιιμπεριαλιστικού

κινήματος, που εκτελέστηκε για τη δράση του πριν 61 χρόνια (5-3-1951)
από το μετεμφυλιακό καθεστώς της εποχής. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 11 πμ στο Μνημείο του Νίκου Νικηφορίδη, 
στο Πάρκο Ειρήνης στις Συκιές. 
Ο Ν. Νικηφορίδης ήταν ένας 23χρονος νεολαίος, που παρά το νεαρό της
ηλικίας του, είχε προλάβει να πάρει μέρος στους εθνικοαπελευθερωτικούς
αγώνες και στην αντιφασιστική πάλη του λαού μας μέσα από τις γραμμές
της ΕΠΟΝ. Για τη δράση του αυτή  το αστικό κράτος μετά τη συμφωνία της
Βάρκιζας τον συνέλαβε και τον εξόρισε αρχικά στην Ικαρία και στην
συνέχεια στην Μακρόνησο όπου τα βασανιστήρια είχαν οδυνηρές
συνέπειες για την υγεία του. 
Αμέσως μετά από την αποφυλάκισή του έρχεται στη Θεσσαλονίκη και
εντάσσεται ολόψυχα στο κίνημα συλλογής υπογραφών ενάντια στην
εξάπλωση των ατομικών όπλων, γνωστό ως «Έκκληση της Στοκχόλμης».
Για τη δράση του αυτή συλλαμβάνεται, καταδικάζεται σε θάνατο από το
μισαλλόδοξο μετεμφυλιακό αστικό κράτος και η ποινή του εκτελείται την
05/03/1951 πίσω από τις φυλακές του Επταπύργιου, τόπος εκτέλεσης των
αγωνιστών του λαϊκού κινήματος.       
Η θυσία του Ν. Νικηφορίδη δε σταμάτησε να φωτίζει 61 χρόνια τώρα την
δράση των αγωνιστών του φιλειρηνικού – αντιϊμπεριαλιστικού κινήματος
της πατρίδας μας.
Σήμερα, που: Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ενσωματώνονται πλήρως
στο νέο επιθετικό δόγμα και τους σχεδιασμούς των επιτελείων του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, ενώ κλιμακώνονται οι ιμπεριαλιστικές προκλήσεις στην
περιοχή της Μέσης Ανατολής, με πολεμικές απειλές ενάντια στη Συρία και
το Ιράν, αλλά και στην Αφρική.
Ένας σύνθετος και πολυπλόκαμος μηχανισμός από στρατιωτικούς και
παραστρατιωτικούς μηχανισμούς, ενδεδυμένοι και με το μανδύα

των «μη κυβερνητικών οργανώσεων», διαμορφώνεται στο πλαίσιο της ΕΕ
και του ΝΑΤΟ, έτοιμος να αναλάβει ρόλο σιδερένιας γροθιάς ενάντια
στους λαούς και στα κινήματά τους. (βλέπε: σεμινάρια εκπαίδευσης
στρατιωτικών και παραστρατιωτικών για καταστολή του κινήματος 12-18
Μάρτη στη Θεσσαλονίκη ή η διεξαγωγή στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας,
τον ερχόμενο Νοέμβρη, άσκησης «Προχωρημένης εκπαίδευσης Άμυνας -
Φρούρησης», με σενάριο «ατομικής τακτικής μάχης σε κλειστούς
χώρους», δηλαδή σε κατοικημένες περιοχές.)
Η ανάληψη της διοίκησης του χερσαίου τμήματος της ΝΑΤΟϊκής Δύναμης
Ταχείας Αντίδρασης (NRF), από το ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη
αποτελεί έναν καινούργιο κρίκο στην αλυσίδα της εμπλοκής της πατρίδας
μας στα σχεδιαζόμενα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα. 
Η εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς τυχοδιωκτισμούς
αναβαθμίζεται επίσης με την προετοιμασία της, μέσω του ΝΑΤΟϊκού
Στρατηγείου στη Θεσσαλονίκη, για τη στρατολόγηση 24 εμπορικών
πλοίων που θα μεταφέρουν πολεμικό υλικό και καύσιμα στην ευρύτερη
περιοχή του Περσικού Κόλπου. Επιχείρηση που παραπέμπει σε πολεμική
προετοιμασία στην Αραβική Θάλασσα με πιθανούς στόχους το Ιράν και το
Κέρας της Αφρικής (άλλωστε η Σομαλία είναι επίσης ένα πεδίο πολέμου).
Σκοπός όλων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, καθώς και της σημερινής
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οι φίλοι της Επιτροπής συγκρότησαν ορχήστρα που τραγούδησε και
διασκέδασε τους συγκεντρωμένους. Στην ορχήστρα συμμετείχαν 
οι Σταύρος και Χριστίνα Κουτράκη, Διονύσης Μαστρογιάννης,
Νίκος Βουρλιώτου και Γιάννης Μαλαγάνης.

Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας

Πρωτοχρονιάτικη πίτα
με τους χαλυβουργούς

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί, ο Σύλλογος Γυναικών
Ελευσίνας και η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας έκοψαν την
πρωτοχρονιάτικη πίτα τους μέσα σε αγωνιστικό κλίμα αφού η

εκδήλωση έγινε στο χώρο του εργοστασίου της Ελληνικής Χαλυβουργίας
όπου οι εργαζόμενοί του συνεχίζουν την απεργία τους για 84η ημέρα.
Στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, παρά το κρύο, παραβρέθηκαν 
από νωρίς δεκάδες εργαζόμενοι φίλοι και μέλη των συλλόγων.
Στις ομιλίες τους τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας
Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, όσο και η πρόεδρος  του Συλλόγου Γυναικών
Ελευσίνας Βιβή Γκίκα ανάφεραν ότι τα μέλη και οι φίλοι υπόκεινται και
αυτοί την λαίλαπα των μέτρων των κυβερνήσεων της συγκυβέρνησης
σήμερα, του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ πριν και συμπαρατάσσεται αγωνιστικά στο
πλευρό των εργαζόμενων της «Ελληνικής Χαλυβουργίας», αφού και τα
μέλη τους είναι τμήμα του λαού και των εργαζόμενων της χώρας μας. 
Ο εκπρόσωπος της ΕΕΔΥΕ (Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη)
Γιώργος Λαμπράκης ανάφερε ότι η κυριαρχία του ιμπεριαλισμού και
των μονοπωλίων ισοπεδώνει την οικονομική κατάσταση της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωμάτων στην Ελλάδα και στις άλλες
καπιταλιστικές χώρες. Εντείνεται η καπιταλιστική εκμετάλλευση και
αυξάνεται η φτώχεια, η πείνα και η εξαθλίωση. Δυναμώνει ο αυταρχισμός,
η καταστολή, η επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες.
Παράλληλα ξοδεύονται δισεκατομμύρια για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς
αναδει κνύοντας την Ελλάδα 5η στις εισαγωγές εξοπλισμού σ’ όλο τον

συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της Ν.Δ. και του ΛΑΟΣ, είναι η συνειδητή
διεκδίκηση πιο ενεργού ρόλου και ταυτόχρονα καλύτερη θέση στη
μοιρασιά της ιμπεριαλιστικής λείας για λογαριασμό της ελληνικής
πλουτοκρατίας. 
Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μυρίζει μπαρούτι και ο κίνδυνος 
να μετατραπεί ο ελληνικός λαός σε θύτη και θύμα, μεγαλώνει.
Η συνέχιση του αγώνα, που πριν από 61 χρόνια ξεκίνησε με τη θυσία του
Νίκου Νικηφορίδη, είναι χρέος του κάθε νέου και νέας, του κάθε
εργαζόμενου, του κάθε φιλειρηνικού ανθρώπου

Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης

To Παζάρι της Ειρήνης

Mε μεγάλη επιτυχία έγινε παραμονές Χριστουγέννων για 
μια ακόμη χρονιά το «ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» που διοργανώνει 
η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, με δώρα (γλυκίσματα, ψωμί,

ποτά κ.ά.) που έφτιαξαν μέλη και φίλοι της Επιτροπής απ’ όλο το νησί.
Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στα 60 χρόνια από τη

δολοφονία του αγωνιστή της Ειρήνης Νίκου Νικηφορίδη από το
μισαλλόδοξο μετεμφυλιακό κράτος, επειδή μάζευε υπογραφές κάτω από
την έκκληση της Στοκχόλμης για τον πυρηνικό αφοπλισμό. 

Ομιλήτρια ήταν η πρόεδρος της Πανσαμιακής Επιτροπής Ρούλα
Στεφανάκη, η οποία αναφέρθηκε τόσο στην προσωπικότητα και την
αγωνιστική διαδρομή του Νικηφορίδη, όσο και στα σημερινά καθήκοντα
του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος Ειρήνης.

Νωρίτερα ο επίτιμος πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Δεμερτζής,
στον χαιρετισμό του είχε περιγράψει τους σημερινούς κινδύνους για την
Ειρήνη ευρύτερα, αλλά και στην περιοχή μας (Ανατολική Μεσόγειος –
Αιγαίο) καθώς και στον πόλεμο που έχει κηρύξει η άρχουσα τάξη ενάντια
στα δικαιώματα και την ίδια την επιβίωση των εργαζομένων και του λαού,
καλώντας τα μέλη και τους φίλους του φιλειρηνικού κινήματος να συμμετέ -
χουν αποφασιστικά στην πάλη για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.

Στην εκδήλωση προσφέρθηκαν μεζέδες και κρασί, ενώ τα μέλη και
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Η ορχήστρα της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης επί τω έργω.H Ρ. Στεφανάκη, πρόεδρος και ο Ν. Δεμερτζής επ. πρόεδρος  της Π.Ε.Ε. 



κόσμο, ενώ προωθούνται επικίνδυνα σχέδια στο Αιγαίο, σε βάρος των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Επίσης διατηρούνται στρατεύματα
σε πολλές χώρες ξοδεύοντας εκατομμύρια ευρώ για ΝΑΤΟϊκές ανάγκες,
την ίδια στιγμή που δέχονται σκληρή επίθεση τα κοινωνικά δικαιώματα
του λαού, υποβαθμίζονται και ιδιωτικοποιούνται η Υγεία, η Πρόνοια, η
Παιδεία. Επίσης ότι προετοιμάζεται το έδαφος για καταστολή σε Συρία, Ιράν.
Ο πρόεδρος του Σωματείου των εργαζόμενων Γιώργος Σιφωνιός
αναφέρθηκε στα προβλήματα των εργαζόμενων, στα αιτήματα αλλά και
στο μεγάλο κύμα αλληλεγγύης που έχει αναπτυχτεί και την σημασία του,
εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η έκβαση του αγώνα τους θα είναι νικηφόρα.
Όλοι εκδήλωσαν τη πρόθεσή τους να παλέψουν για :
• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
• Κατάργηση όλων των νόμων, και των μηχανισμών ποινικοποίησης των

εργατικών και λαϊκών αγώνων.
• Αποδέσμευση από την ΕΕ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς

και ενώσεις. 
• Επιστροφή όλων των ελληνικών Σωμάτων, που χρησιμοποιούνται στους

ιμπεριαλιστικούς στρατούς. 
• Κατάργηση των ξένων βάσεων στη χώρα μας και όλων των διευκολύνσεων

στο ΝΑΤΟ - ΕΕ - ΗΠΑ.
Ακολούθησε απαγγελία ποιήματος εμπνευσμένο και αφιερωμένο στον
αγώνα των χαλυβουργών γραμμένο από μέλος των συλλόγων και στη
συνέχεια μετά την κοπή της πίτας έγινε γλέντι με μεζέδες και κρασί.

Π.Ε.Δ.Υ.Ε.

Παρουσίαση βιβλίου

του B.I. Λένιν

M ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης
του βιβλίου του Β.Ι. Λένιν «Για τους δίκαιους και άδικους
πολέμους», που διοργάνωσε η Γραμματεία της ΠΕΔΥΕ την

Κυριακή 11/3/12 στις 11 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ. 
Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως στόχο να συμβάλει στη συνολική προσπάθεια
της ΕΕΔΥΕ ενημέρωσης για τις εξελίξεις στα πλαίσια της συμπλήρωσης 
60 χρόνων ένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, αλλά και προετοιμασίας τού
ελληνικού λαού στο ενδεχόμενο ξεσπάσματος ενός νέου ιμπεριαλιστικού
πολέμου στην περιοχή μας.
Την παρουσίαση επιμελήθηκε η συναγωνίστρια Βαγγελιώ Σεφέρη.
Φωτίστηκαν οι αιτίες των πολέμων στην εποχή του ιμπεριαλισμού, τους
κλονισμούς του οποίου ζούμε και σήμερα. Όπως απέδειξε ο Λένιν, 
το αν ένας πόλεμος είναι δίκαιος ή άδικος, αντιδραστικός ή προοδευτικός,
καθορίζεται απ’ το ποια τάξη έχει συμφέρον απ’ αυτόν, αφού «ο πόλεμος
είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα (βίαια) μέσα». 
Πολλοί συναγωνιστές, μέσα από ερωτήσεις και γνώμες, διατύπωσαν την
ανάγκη η ανάλυση και τα διδάγματα του εξαιρετικά επίκαιρου αυτού
βιβλίου να δεθούν με τις σύγχρονες εξελίξεις, οι Επιτροπές Ειρήνης να τα
συζητήσουν πλατιά στις γειτονιές μέσα από αντίστοιχες εκδηλώσεις. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και χαιρέτησε ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
Σταύρος Τάσσος.
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Πολύς ο κόσμος στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου.Οι ομιλητές της εκδήλωσης στην Ελληνική Χαλυβουργία.

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούν οι παρευρισκόμενοι
την παρουσίαση του βιβλίου του Β.Ι. Λένιν «Για τους δίκαιους
και άδικους πολέμους».



46

Εντυπώσεις από το Βερολίνο
της Άννας Πλιάτσικα
της τυχερής νικήτριας της λαχειοφόρου της ΕΕΔΥΕ  

Οι εντυπώσεις μας από το ταξίδι μας στο Βερολίνο στα τέλη
του Γενάρη ήταν μοναδικές. Το Βερολίνο είναι μια πόλη
με πλούσια πολιτιστική ζωή και μεγάλη φυσική ομορφιά.

Τα μεγάλα πάρκα στο κέντρο του Βερολίνου, που πλαισιώνουν
τα μουσεία της πόλης, είναι χαρακτηριστικά. Αξιοσημείωτες
είναι οι συγκοινωνίες τους, καθώς είναι πολύ συχνές και με
πολύ εξυπηρετικό δίκτυο. Μείναμε στο Ανατολικό Βερολίνο,
στην πλατεία Αλεξάντερπλατς, μια από τις πιο όμορφες και
αντιπροσωπευτικές πλατείες της πόλης, σύμφωνα με τα
λεγόμενα των κατοίκων. Έτσι, είχαμε τη δυνατότητα να
περπατήσουμε και τη χαρακτηριστική λεωφόρο Καρλ Μαρξ-
Άλεε, με τη σοβιετική αρχιτεκτονική στα κτήριά της (την
ονομαζόμενη «τούρτα»), διατηρημένη πιστά! Αυτή η διαδρομή
άξιζε την ταλαιπωρία που «υποστήκαμε» από τους -10 ˚C!
Ωστόσο, περιμέναμε να δούμε περισσότερα στοιχεία για το
Τείχος του Βερολίνου, το οποίο βρισκόταν μόνο σε δύο σημεία
της πόλης και αυτά έπρεπε να προσπαθήσουμε να τα βρούμε.
Μεγάλη εντύπωση μας προξένησε όχι τόσο το πόσο δύσκολα
μπορούσαμε να το βρούμε, όσο το πόσο μονόπλευρα (από την
πλευρά του Δυτικού) ήταν παρουσιασμένη η κατάσταση εκείνης
της εποχής. Όπως, επίσης, απαράδεκτη κατά την άποψή μας,
είναι η αντιμετώπιση των ιστορικών σοβιετικών μνημείων μέσα
στην πόλη, που το βράδυ δεν ήταν καν φωτισμένα, καθώς και
στο μουσείο γερμανικής ιστορίας, το κομμάτι και των
Κομμουνιστών Θεωρητικών (Μαρξ- Ένγκελς- Λένιν) αλλά και
της ίδιας της σοβιετικής παρουσίας ήταν ουσιαστικά είτε
απομονωμένο, είτε διαστρεβλωμένο, είτε μονομερές. Ίδια
αντιμετώπιση των πραγμάτων υπήρξε σε πολύ πιο έντονο
βαθμό στο μουσείο της DDR.
Παρόλ’ αυτά, η εκδρομή στο Βερολίνο ήταν απολαυστική και, το
σημαντικότερο κατά την άποψή μας, ήταν μια εκδρομή με
πλούσιο περιεχόμενο. Βεβαίως σε τέσσερις μέρες, δεν θα
μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε δει όλη την πόλη. Θα
χρειάζονταν 10 μέρες περίπου για κάτι τέτοιο, έχοντας ως
σύμμαχο την καταπληκτική οργάνωση όλης της πόλης και την
προθυμία των κατοίκων για εξυπηρέτηση. Σίγουρα, όμως, ήταν
μια καταπληκτική «γεύση Βερολίνου». Συνιστούμε ανεπιφύ λακτα
ένα τέτοιο ταξίδι σε όποιον δεν έχει επισκεφτεί το Βερολίνο.
Ευχαριστούμε θερμά την ΕΕΔΥΕ για αυτή τη δυνατότητα που
μας έδωσε να δούμε ένα τέτοιο πολιτιστικό κέντρο, πόσο
μάλλον εν μέσω κρίσης!!

Από πάνω προς τα κάτω: Ο καθεδρικός
ναός, το Μουσείο Altes, μία προτομή του
Καρλ Μαρξ και άποψη της Αλεξάντερπλατς.
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Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Αφιέρωμα στον Μπρεχτ

Σ τις 16 Δεκέμβρη, η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου, πραγματοποίησε
μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση-αφιέρωμα στον Μπέρτολτ
Μπρεχτ.

Όπως ανέφερε στο άνοιγμα της εκδήλωσης, ο προεδρος της επιτροπής,
συναγωνιστής Πέτρος Καραμπας:

Tο αφιέρωμα αυτό δεν είναι ένα
“ξερό” βιογραφικό σημείωμα
αλλά ούτε και μια ολοκληρωμένη
παρουσίαση του μπρεχτικού
έργου. Ένας συγγραφέας που
έγραψε πάνω από σαράντα
θεατρικά έργα, κλασικά πλέον
στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, ένας
ποιητής που άφησε πάνω από
χίλια ποιήματα ανεκτίμητης
αξίας, τα οποία για δεκατίες
διαβάζονται και τραγουδιούνται
σ’ όλες τις γλώσσες του κόσμου,
ένας θεωρητικός της λογο -
τεχνίας και του θεάτρου 

που άνοιξε καινούργιους και δύσβατους δρόμους, οι οποίοι μέχρι σήμερα
ακόμα δεν έχουν ιχνηλατηθεί, ένας ανατροπέας της σκηνής που τόσο
αμφισβητήθηκε, ένας ανυποχώρητος κομμουνιστής ο οποίος έθεσε τον
εαυτό του και το έργο του στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης,
δεν εξαντλείται στον περιορισμένο χρόνο μιας εκδήλωσης. Μιας εκδήλωσης
που ως εκ τούτου δε θα μπορούσε να φιλοδοξεί να είναι κάτι παραπάνω από
μια πρώτη γνωριμία που θα φωτίσει κάποιες σημαντικές κατά τη γνώμη μας
πλευρές του μπρεχτικού κόσμου, δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα
ερεθίσματα για βαθύτερο ψάξιμο και μελέτη...
Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ... επίκαιρος και... διδακτικός, αναφέρουμε στην
πρόσκλησή μας, παρότι έγραψε 80 και πάνω χρόνια πριν, αυτή ήταν 
η αφετηρία μας, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε το αφιέρωμα που σήμερα 
θα σας παρουσιάσουμε.
«Σε αυτήν την εποχή των αποφάσεων πρέπει και η τέχνη να πάρει την

απόφασή της. Μπορεί να κάνει τον εαυτό της όργανο μερικών, πολύ λίγων,
που παριστάνουν τους θεούς της μοίρας για τους πολλούς και που απαιτούν
απ’ αυτούς πίστη, που πρέπει προπαντός να είναι τυφλή. Και μπορεί να πάρει
θέση στο πλευρό των πολλών και να αποθέσει τη μοίρα τους στα ίδια τους τα
χέρια. Μπορεί να παραδώσει τους ανθρώπους σε εκστατικές καταστάσεις, σε
αυταπάτες και θαύματα και μπορεί να παραδώσει τον κόσμο στους
ανθρώπους. Μπορεί να αυξήσει την αμάθεια και να αυξήσει τη γνώση.
Μπορεί να κάνει έκκληση σ’εκείνες τις εξουσίες, που αποδεικνύουν τη
δύναμή τους καταστρέφοντας και σ’ εκείνες τις εξουσίες που αποδεικνύουν
τη δύναμή τους βοηθώντας…»
Τα λόγια είναι του μεγάλου λογοτέχνη και θεωρητικού Μπέρτολτ Μπρεχτ 

και μας εισάγουν περίφημα στους στόχους της στρατευμένης του
δημιουργίας.

Ακολούθησε ένα μικρό θεατροποιημένο ποίημα. Οι απαγγελίες και 
τα μελοποιημένα έργα του καλλιτέχνη, διαδέχονταν την αφήγηση και
αναφορά στο έργο του Μπρεχτ από τον σ. Γ. Μηλιώνη, ο οποίος
επιμελήθηκε την όλη παρουσίαση.
Να αναφέρουμε επίσης ότι τα έσοδα της εκδήλωσης, διατέθηκαν για την
ενίσχυση του αγώνα των χαλυβουργών.

Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης

Εκδήλωση για το νέο χρόνο

ΗΕπιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης, πραγματοποίησε στις 23
Γενάρη την καθιερωμένη εκδήλωσή της για τον καινούργιο χρόνο
2012 στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Αλσος «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΝΤΗΣ». 

Η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ ικανοποιητική, με 140 περίπου άτομα.
Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος της Επιτροπής, Καίτη Δημητριάδου
με ευχές για τη νέα χρονιά και αναφέρθηκε στους σκοπούς του Κινήματος
Ειρήνης που εκτός του αγώνα κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων,
συμμετέχει και στους αγώνες του λαού μας για καλύτερες μέρες 
στον τόπο μας.
Στη συνέχεια χαιρέτησε την εκδήλωση ο Λευτέρης Μακρυκώστας,
μέλος της Επιτροπής Αγώ να Ηλιούπολης και ενημέρωσε τους
παρευρισκόμενους για τη δραστηριότητα της Επιτροπής και για τη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας σχετικά με το χαράτσι της ΔΕΗ.
Κατόπιν, ο κύριος ομιλητής Νίκος Φωτιάδης, μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις
και κύρια στους εγκληματικούς ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στις
ολέθριες οικονομικές επιπτώσεις και στη χώρα μας, διότι τη στιγμή που ο
λαός μας στενάζει κάτω από τη βαθιά οικονομική κρίση, η χώρα μας
βρίσκεται στην πρώτη 5άδα των μεγαλύτερων εισαγωγέων όπλων,
ανάμεσα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η Ελλάδα ολόκληρη έχει
μετατραπεί σε ορμητήριο των επιθέσεων ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ.
Χαρακτηριστική περίπτωση η τελευταία ιμπεριαλιστική επίθεση ενάντια
στο λαό της Λιβύης για τον έλεγχο πετρελαίου και φυσικού αερίου και
γενικότερα για τη διείσδυση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στη Βόρεια
Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η ελληνική κυβέρνηση συμμετείχε με όλα
τα μέσα διαθέτοντας τη στεριά, τη θάλασσα και  τα νησιά μας στις
επιθέσεις. Ολόκληρη λοιπόν η Ελλάδα στη ζώνη των στρατιωτικών
επιχειρήσεων.
Αναφέρθηκε ακόμη στην επικείμενη επέμβαση στο Ιράν και στα
προβλήματα της γύρω περιοχής με πολύ κατατοπιστικό τρόπο που
καταχειροκροτήθηκε.
Το πρόγραμμα έκλεισε ο κ. Γιώργος Σιωράς με μαθητές του Ωδείου,
ταξιδεύοντας μας με παραδοσιακά κάλαντα σε όλη την Ελλάδα.



Στα ποιήματα ήταν οι ηθοποιοί Ζωή Αβραμίδου και  Χριστίνα Σιμιτζή,
στο τραγούδι η Ευγενία Παναγιωτοπούλου και στην αφήγηση η Βάσω
Σαρρή και η Ελένη Παπαδοπούλου.

Επιτροπή Ειρήνης Καισαριανής

Εκδήλωση με θέμα τα 60 χρό-
νια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ

Σ τις 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από την Επιτροπή
Ειρήνης Καισαριανής με θέμα «60 χρόνια από την ίδρυση τού
ΝΑΤΟ και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου», στα

τοπικά γραφεία της Εθνικής Αντίστασης, με κεντρικό ομιλητή τον Χρήστο
Μαργανέλη, μέλος της γραμματείας της ΕΕΔΥΕ .
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο επίτιμος Δήμαρχος Καισαριανής
Παναγιώτης Μακρής, ο οποίος με την παρέμβασή του μετά το τέλος
της εισήγησης έκανε την αρχή στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που
ακολούθησε.
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Η βιβλιοθήκη της ΕΕΔΥΕ

Φίλοι αναγνώστες, με χαρά σας γνωστοποιούμε ότι από τον Ιανουάριο του 2012, στα γραφεία
της ΕΕΔΥΕ, Θεμιστοκλέους 48 στην Αθήνα λειτουργεί 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
(μεταξύ άλλων και του Επίτιμου Προέδρου της ΕΕΔΥΕ Ευάγγελου Μαχαίρα) και βέβαια όλα τα τεύχη
του περιοδικού μας «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» από το 1963 έως 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!

Επιτρ. Ειρήνης Ηρακλείου Κρήτης

Εκδήλωση για τις εξελίξεις
στη ΝΑ Μεσόγειο και στη
Μέση Ανατολή

Στις 28 Φεβρουαρίου η Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου της
Κρήτης πραγματοποίησε με επιτυχία εκδήλωση στην αίθουσα του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της πόλης, με θέμα τις εξελίξεις στη ΝΑ

Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, με ομιλήτρια την οργανωτική
Γραμματέα της ΕΕΔΥΕ Ελένη Παπαδοπούλου.

Επιτροπή Ειρήνης Κερατσινίου

Εκδήλωση με αφορμή
τα 60 χρόνια της ένταξης
της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ

Στις 3 Μαρτίου στο γεμάτο Δημοτικό Θέατρο Κερατσινίου
πραγματοποιήθηκε εκδλωση από την Επιτροπή Ειρήνης και τους
γυναικείους συλλόγους «Στοργή του παιδιού» και «Κυψέλη». 

Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τα 60 χρόνια της ένταξης της Ελλάδας 
στο ΝΑΤΟ. Χαιρέτισαν ο πρόεδρος της Επιτροπής Μιχ. Σωτηρίου και
εκπρόσωπος των συλλόγων.
Ακολούθησε αφιέρωμα στον Μπρέχτ που επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος
Γιώργος Μηλιώνης.
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ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Καταθέστε την προσφορά σας στην ΕMΠOPIKH ΤΡΑΠΕΖΑ

αριθ. Λογ/σμού 87693589

Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό ‰ÚfiÌÔÈÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜

την

ΕΕΔΥΕ

4

Ελληνική Επιτροπή για 
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

#

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Με κάθε νέα συνδρομή

αποκτάτε ΔΩΡΕΑΝ το συλλεκτικό

τεύχος με το προσωπικό

ημερολόγιο του Γρηγόρη Λαμπράκη

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

4

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ

Ενισχύστε τους «Δρόμους της Ειρήνης»

«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.

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.
«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
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ΔΡΟΜΟΙ

ΕΙΡΗΝΗΣ

TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH
EKΔOΣH THΣ E.E.Δ.Y.E.

τηςτης

33η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης - Μάης 2012
στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη

100 χρόνια  από τη γέννησή του
Το αντιϊμπεριαλιστικό - φιλειρηνικό κίνημα συνεχίζει τον αγώνα

για αποδέσμευση της Ελλάδας από τη λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

και Λαϊκή Εξουσία
Τ Ε Υ Χ O Σ  Ν ο  5 6 •  3  €  •  Γ Ε Ν Α Ρ Η Σ - Μ Α Ρ Τ Η Σ 2 0 1 2

Έξω το ΝΑΤΟ απ’ την Ελλάδα
Έξω οι βάσεις του θανάτου

Αποδέσμευση από τη λυκοσυμμαχία ΝΑΤΟ-ΕΕ


