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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ!

Η
Λ
Ο
Π
Ο
Ρ
Κ
Α
Ν
Η
Τ
ΟΛΟΙ Σ
την Τρίτη 7 Aυγούστου στις 7:30 μ.μ.
για έναν κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά όπλα,
για έναν κόσμο της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών,
ενάντια στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό

KΩΔIKOΣ: 4078

67 χρόνια
από το πυρηνικό ολοκαύτωμα
στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι
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Eνισχύστε οικονομικά την ΕΕΔΥΕ
και μπείτε στην κλήρωση για

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

δύο αξέχαστα ταξίδια για δύο!

την

ΕΕΔΥΕ

Ελληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

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

87693589

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό ‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜
Με κάθε νέα συνδρομή
αποκτάτε ΔΩΡΕΑΝ το συλλεκτικό
τεύχος με το προσωπικό
ημερολόγιο του Γρηγόρη Λαμπράκη

Στηρίξτε τη μεγάλη λαχειοφόρο αγορά της ΕΕΔΥΕ και ίσως να είστε εσείς
ο ένας από τους τυχερούς που θα ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για να ταξιδέψουν
σε δύο από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου!

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ
Συμπληρώστε την κάρτα συνδρομής και ταχυδρομήστε τη στην παρακάτω διεύθυνση
μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 ΑΘΗΝΑ

#
Κάθε λαχνός περιλαμβάνει τρεις αριθμούς και στοιχίζει 3 ευρώ
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της σύνταξης
‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜

Στις εκλογές της 6ης Μάη έγινε από τις ταξικές δυνάμεις ένα μετέωρο βήμα προς τα μπρος. Μέσα
από ένα εμπόριο φόβου και ελπίδας από κέντρα που εκφράζουν τα συμφέροντα, την ιδεολογία και την
προπαγάνδα της αστικής τάξης και του μικροαστικού ριζοσπαστισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
της χώρας, το μετέωρο βήμα προς τα μπρος έγινε ένα βήμα προς τα πίσω στις εκλογές της 17ης Ιούνη.
Το αποτέλεσμα αυτό είναι αρνητικό τόσο για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, όσο και για τις
δυνάμεις του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος. Επιπλέον, η σταθεροποίηση της εκλογικής
δύναμης της φασιστικής «Χρυσής Αυγής» εξυπηρετεί την επίσημη κρατική ιδεολογία της ΕΕ που εξισώνει
το φασισμό με τον κομμουνισμό, και που βέβαια, όταν «αναγκάζεται» να επιλέξει, επιλέγει το φασισμό,
όπως στις Βαλτικές χώρες.
Η 25η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στις 20-21 Μάη στο Σικάγο, είχε στόχο να ενισχύσει παραπέρα την
ιμπεριαλιστική λυκοσυμμαχία, ορκισμένο εχθρό του δικαιώματος κάθε λαού να επιλέγει το δικό του δρόμο
ανάπτυξης. Με τη Σύνοδο του Σικάγου, το ΝΑΤΟ επιδιώκει την προώθηση της «νέας στρατηγικής αντίληψης», που εγκρίθηκε στη Λισαβόνα, τον Νοέμβρη 2010. Η στρατηγική αυτή ενισχύει, με τη νομιμοποίηση
του ΟΗΕ, τις ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και πέραν της ζώνης της συμμαχίας, την εγκατάσταση της λεγόμενης αντιπυραυλικής ασπίδας, την κούρσα των εξοπλισμών, τις βάσεις των ιμπεριαλιστών
σε όλο τον κόσμο.
Η ραγδαία κλιμάκωση της έντασης στη Συρία, το μαλακό υπογάστριο του Ιράν, συνδέεται άρρηκτα με τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς παραδοσιακών ιμπεριαλιστών, όπως ΗΠΑ, Βρετανία,
Γαλλία, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ανερχόμενων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, και περιφερειακών δυνάμεων,
όπως Τουρκία, Ισραήλ, και Ιράν, για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους.
Επειδή «τα λεφτά είναι πολλά», η προοπτική ιμπεριαλιστικής επέμβασης κατά της Συρίας και
του Ιράν που θα προκαλέσει γενικευμένη σύρραξη, είτε μεταξύ χωρών της περιοχής, είτε μεταξύ υπαρχόντων συμμαχικών σχημάτων, είτε μεταξύ νέων που θα προκύψουν, όχι μόνο δεν μπορεί να αποκλεισθεί,
αλλά καθημερινά έρχεται κοντύτερα.
Στις συνθήκες αυτές τα αιτήματα απεμπλοκής της Ελλάδας από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και
το νέο αιματοκύλισμα που ετοιμάζεται εναντίον της Συρίας και του Ιράν, επιστροφής όλων των Ελλήνων
ένστολων που βρίσκονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές, το κλείσιμο όλων των Αμερικανο-ΝΑΤΟϊκών βάσεων, όπως της Σούδας, ακύρωσης των στρατιωτικών γυμνασίων και των συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ, είναι πιο επίκαιρα και αναγκαία παρά ποτέ. Συνδέονται άμεσα τόσο με την πάλη
του Ελληνικού λαού, αλλά και των γειτονικών λαών, για ειρήνη και αποδυνάμωση της ΝΑΤΟικής συμμαχίας
και αποδέσμευση απ’ αυτή, όσο και την αντιμονοπωλιακή πάλη σε κάθε χώρα.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, τους νέους, τις γυναίκες, όλους
όσοι αγαπούν την ειρήνη, να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα και επαγρύπνηση, να δυναμώσουν την
πάλη τους ενάντια στις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Γιατί οι λαοί δεν αξίζουν να είναι «μάρκες»
στις σκληρές παρτίδες πόκερ που παίζουν οι ιμπεριαλιστές σε κάθε σημείο του πλανήτη. Οι λαοί που είναι
οι μόνοι παραγωγοί του πλούτου δικαιούνται και αξίζουν να τον καρπώνονται, να συνεργάζονται και να
ζουν ειρηνικά, και ο στόχος αυτός είναι ιστορικά και κοινωνικά αδιαπραγμάτευτος.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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ι δύο εκλογικές αναμετρήσεις της 6ης Μάη και 17ης Ιούνη, η 25η σύνοδος του ΝΑΤΟ,
σε συνδυασμό με την εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ανατολική
Μεσόγειο, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Συρία και στο Ιράν δίνουν το στίγμα της περιόδου Απρίλιος-Ιούνιος 2012.

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

2

επίκαιρα θέματα

Συρία - Ιράν: σκληρή παρτίδα πόκερ
των ιμπεριαλιστών

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΣΣΟΥ
Προέδρου της ΕΕΔΥΕ

Η σκληρή παρτίδα πόκερ που αυτή τη στιγμή παίζεται στην περιοχή
μας, με παίκτες παραδοσιακούς ιμπεριαλιστές και τις λυκοσυμμαχίες
τους, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ανερχόμενες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, κυρίως
Ρωσία και δευτερευόντως Κίνα και Ινδία, και περιφερειακές δυνάμεις,
όπως Τουρκία, Ισραήλ, και Ιράν, και «μάρκες» τους λαούς όλης
της περιοχής, και ιδιαίτερα της Συρίας και του Ιράν, σαν στόχο έχει
τον έλεγχο των αγορών και των φυσικών-ενεργειακών πόρων και
των δρόμων μεταφοράς τους.

T

α γεγονότα της τελευταίας περιόδου δείχνουν ότι τα όπλα είναι έτοιμα
να μιλήσουν. Στις 30 Μάη η Susan Rice, μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ
στον ΟΗΕ, δήλωσε: «Τα μέλη της διεθνούς κοινότητας (δηλαδή οι ΗΠΑ
και οι σύμμαχοί τους) δεν έχουν άλλη επιλογή από το να εξετάσουν κατά
πόσον είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν δράσεις εκτός του σχεδίου Ανάν
και του ΟΗΕ». Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 29 Ιούνη για
τη Συρία και το Ιράν, που με υποστήριξη και της ελληνικής κυβέρνησης ση-
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ματοδοτούν κλιμάκωση των πολεμικών προετοιμασιών
στην περιοχή, σε συνδυασμό με την απέλαση των πρεσβευτών της Συρίας, τη συγκέντρωση αεροπλανοφόρων,
αλλά και τις προετοιμασίες στη βάση της Σούδας, αλλά
και την υπερδραστηριότητα στο στρατηγείο της ΝΑΤΟικής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης στη Θεσσαλονίκη, δείχνουν ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, της χώρας μας
πρωτοστατούσης, που κατά τον πρώην Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, και νυν προέδρου της Proton Bank, Ντάνιελ Σπέκχαρντ «είναι ένας πολύ συνεργάσιμος σύντροφος», προετοιμάζονται να δράσουν κατά το πρότυπο της
Λιβύης. Ίσως με το επεισόδιο με την κατάρριψη του Τουρκικού F-4 που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Συρίας,
να ήθελαν αφ’ ενός να ελέγξουν τα αντανακλαστικά της Συρίας, και αφετέρου να το χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα
για την εφαρμογή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων (no-fly
zone), όπως έκαναν και στη Λιβύη προτού επιτεθούν.
Μια ακόμη ένδειξη ότι τα σχέδια για αλλαγή του καθεστώτος της Συρίας και αργότερα βαλκανοποίηση της
έχουν αποφασιστεί είναι και η παρουσία, στην τελευταία
σύνοδο της λέσχης Bilderberg που έγινε 31 Μάη - 3 Ιούνη
στο Chantilly της Βιρτζίνια, της Bassma Kodmani, υπεύ-

θυνης για τις εξωτερικές υποθέσεις του Εθνικού Συριακού
Συμβουλίου (SNC), που προπαγανδίζει τoν ένοπλο αγώνα
και την ξένη επέμβαση, και του Χένρυ Κίσινγκερ, ένθερμου κήρυκα των «ανθρωπιστικών» επεμβάσεων. Αξίζει
επίσης να αναφερθεί ότι στους 145 συμμετέχοντες, 3
ήταν Έλληνες, οι Τάσος Γιαννίτσης, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, και Λουκάς Τσούκαλης.
Ενισχυτικό των πολεμικών προετοιμασιών και της ιμπεριαλιστικής επέμβασης είναι ότι σύμφωνα με αμερικανούς και άραβες αξιωματούχους μυστικών υπηρεσιών,
πράκτορες της CIA δρουν στη νότια Τουρκία, αποφασίζοντας για το ποιες από τις αντιπολιτευόμενες ομάδες θα
πάρουν όπλα για να πολεμήσουν την κυβέρνηση της Συρίας. Με την οικονομική στήριξη Τουρκίας, Σαουδικής
Αραβίας και Κατάρ αυτόματα όπλα, ρουκετοβόλα, αντιαρματικά, και πυρομαχικά προωθούνται από τα τουρκικά σύνορα μέσα από ένα θολό δίκτυο διαμεσολαβητών,
όπως οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι», που σε μεγάλο βαθμό
ελέγχουν το Εθνικό Συριακό Συμβούλιο. Για το θέμα αυτό,
ήδη από το 2007, σε άρθρο του στον New Yorker, με τίτλο,
«Η ανακατεύθυνση» ο Seymour Hersh έγραφε, «Οι ΗΠΑ
έχουν επίσης λάβει μέρος σε μυστικές επιχειρήσεις με
στόχο το Ιράν και τη σύμμαχο του Συρία. Ένα υποπροϊόν
των δραστηριοτήτων αυτών ήταν η ενίσχυση των σουνιτικών εξτρεμιστικών ομάδων που συμπαθούν την Αλ

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους προετοιμάζονται για «ανθρωπιστικές» επεμβάσεις κατά τα πρότυπα της Λιβύης.
Εύγλωττο το σκίτσο του Carlos Latuff: οι ΗΠΑ με το πρόσχημα της «δημοκρατίας» προσπαθούν να φτάσουν με
άλμα επί κοντώ από τη Λιβύη προς τη Συρία και το Ιράν...
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Κάιντα.» Τον Απρίλιο του 2012 και το Reuters σημείωνε
την παρουσία των σκληροπυρηνικών από τη σουνιτική
πλειοψηφία που αισθάνεται καταπιεσμένη από του Αλεβίτες του Άσαντ.
Οι αντάρτες δεν έχουν καμιά αναστολή να χρησιμοποιήσουν την προβοκάτσια. Στις 8 Ιουνίου ο Alex Thomson βρετανός δημοσιογράφος του Channel 4 δήλωνε: «Οι
αντάρτες του «Ελεύθερου Συριακού Στρατού», ένοπλου
τμήματος της αντιπολίτευσης, προσπάθησαν να με κατευθύνουν ώστε να πυροβοληθώ από το Συριακό στρατό».
Σε βίντεο φαίνονται ελεύθεροι σκοπευτές να περιμένουν
να περάσουν τα Συριακά τανκ και μετά να πυροβολούν
πολίτες με στόχο να εμφανίσουν το Συριακό στρατό ως
υπεύθυνο των πυροβολισμών και των θυμάτων.
Ενώ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, και ΕΕ ρίχνουν την ευθύνη για τις εχθροπραξίες αποκλειστικά στο καθεστώς, η Ιταλίδα δημοσιογράφος Marinella Corregia λέει ότι υπάρχουν πολλά
στοιχεία που αμφισβητούν τους ισχυρισμούς ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας ήταν πίσω από τη σφαγή
στη Χούλα. Ισχυρίζεται ότι, πρώτα απ' όλα, τα θύματα της
σφαγής φαίνεται να έχουν σκοτωθεί από κοντινή απόσταση και όχι ως αποτέλεσμα των βολών πυροβολικού.
Την ίδια διαπίστωση κάνει και το δίκτυο Russia Today (RT).
Κατά τις επισκέψεις τους στη Συρία μέλη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού στη Συρία είναι υπέρ της
μεταρρύθμισης, αλλά όχι με εξωτερική παρέμβαση και
ανάμιξη, η οποία, όπως φαίνεται καθαρά στην περίπτωση
της Λιβύης θα μπορούσε να αποδειχτεί καταστροφική.
Να διαλύσει τη χώρα σε σωρούς από συντρίμμια και να
τη γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω.
Στη σύνοδο της Γενεύης που έγινε στις 30 Ιούνη, συμμετείχαν τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας – ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία, Βρετανία, Κίνα – η ΕΕ, ο Αραβικός Σύνδεσμος, και οι Τουρκία, Κατάρ, Κουβέιτ, Ιράκ.
Επιτεύχθηκε συμφωνία, στη βάση του σχεδίου Ανάν, ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου, για τη σύσταση «προσωρινής κυβέρνησης εθνικής
ενότητας», η οποία όμως δε φαίνεται να ικανοποιεί ούτε
αυτούς που την έκαναν, αλλά ούτε και τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Η συνέχιση των μαχών σε Χομς, Ντάιρ αλ
Τζουρ, Ντούμα, και το νέο λουτρό αίματος έξω από τη
Χάμα, δείχνει ότι κάθε άλλο παρά η συμφωνία πρόκειται
να τηρηθεί.
Αυτό που συγκρατεί κάπως τους «Φίλους της Συρίας»,
και τους κάνει να προτιμούν την λεγόμενη «ήπια, ειρηνική
μετάβαση» του Ανάν, προτού εντείνουν τις κυρώσεις και
την απειλή ανοιχτής στρατιωτικής επέμβασης, κατ’ εφαρ-

Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των
ιμπεριαλιστών και ενός υπόγειου πολέμου με δολοφονίες
επιστημόνων και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, καθώς είναι
η 4η χώρα στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου,
3η στα αποθέματα πετρελαίου και 2η στα αποθέματα φυσικού
αερίου παγκοσμίως, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο
σταυροδρόμι της Ασίας και της Ευρώπης.

μογή του άρθρου 7 του καταστατικού του ΟΗΕ, είναι η
αντίδραση των άλλων σκληρών παικτών. Πρωτίστως της
Ρωσίας, που δεν δέχεται την a priori απομάκρυνση του
Άσαντ, και θεωρεί το Ιράν μέρος της λύσης, θέσεις με τις
οποίες συμφωνεί και ο Ανάν. Η αστική τάξη της Ρωσίας
διεκδικεί σημαντικό μερίδιο του πλούτου της περιοχής
από τις άλλες ανταγωνίστριες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις,
συνομιλεί και με τις κοσμικές κεντρώες δυνάμεις της Εθνικής Επιτροπής για τη Δημοκρατική Αλλαγή στη Συρία,
έχει ιστορικούς δεσμούς με τη Συρία, στην Ταρτούς έχει
τη μόνη ναυτική της βάση στη Μεσόγειο, έχει συμφωνίες
αγοράς όπλων, πραγματοποιεί ναυτικά γυμνάσια, και συνεχώς προειδοποιεί πως δεν θα ανεχθεί την επανάληψη
του λιβυκού σεναρίου.
Όσον αφορά το Ιράν το πρόσχημα είναι το πυρηνικό
του πρόγραμμα διά μέσου του οποίου είτε ασκούνται ιμπεριαλιστικές πιέσεις στην Τεχεράνη, είτε εκφράζονται
ενδο-ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις. Το Ιράν βρίσκεται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ιμπεριαλιστών και ενός
υπόγειου πολέμου, με δολοφονίες επιστημόνων και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, καθώς είναι η 4η χώρα στην
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παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, 3η στα αποθέματα πετρελαίου και 2η στα αποθέματα φυσικού αερίου,
παγκοσμίως. Παράλληλα βρίσκεται στο σταυροδρόμι της
Ασίας και της Ευρώπης, σε μια θέση από την οποία μπορεί
να εποπτεύει την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, αλλά και από την οποία περνούν οι κυριότεροι και
πιο συμφέροντες οικονομικά αγωγοί ενέργειας.
Όποιος ελέγξει τις πηγές ενέργειας και τους δρόμους
μεταφοράς τους, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του
Περσικού Κόλπου, θα μπορέσει να διατηρήσει την ισχύ
του, να περιορίσει την επέκταση της επιρροής άλλων,
όπως η Ρωσία, και να αποτρέψει την ενίσχυση αναδυόμενων δυνάμεων, όπως η Κίνα και η Ινδία. Έτσι εξηγούνται
και οι έντονες αντιδράσεις Ρωσίας και Κίνας απέναντι
στην οποιαδήποτε περαιτέρω πίεση προς Ιράν αλλά και
Συρία, που θεωρείται το μαλακό υπογάστριο του Ιράν και
κλειδί για την ιμπεριαλιστική περικύκλωσή του.
Όσο κλιμακώνεται η πίεση προς τη Συρία, τόσο θα μεταφέρεται και στο Ιράν. Το Ιράν πιέζεται από ιμπεριαλιστικές κυρώσεις, όπως το εμπάργκο πετρελαίου από 1η
Ιούλη. Από περιφερειακές απειλές, όπως η προοπτική
ένωσης Σ. Αραβίας- Μπαχρέιν, ή η διεκδίκηση νησιών
στον Περσικό Κόλπο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Από κλιμακούμενες απειλές για μονομερές πλήγμα από
το Ισραήλ, το πυρηνικό οπλοστάσιο του οποίου στηρίζουν ΝΑΤΟ και ΕΕ. Φυσικά όσο περισσότερο πιέζεται τόσο
δεν αποκλείεται να αξιοποιήσει τις όποιες δυνατότητες
έχει ως περιφερειακή δύναμη για να διασφαλίσει τα συμφέροντά του.
Επομένως η προοπτική ιμπεριαλιστικής επέμβασης

κατά της Συρίας και του Ιράν που μπορεί να προκαλέσει
γενικευμένη σύρραξη στην περιοχή, όχι μόνο δεν μπορεί
να αποκλειστεί, αλλά καθημερινά ενισχύεται.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, τους νέους, τις γυναίκες, όλους όσους αγαπούν την
ειρήνη, να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί οι
λαοί δεν αξίζουν να είναι «μάρκες» στις σκληρές παρτίδες
πόκερ που παίζουν οι ιμπεριαλιστές σε κάθε σημείο του
πλανήτη. Οι λαοί δικαιούνται να καρπώνονται τον πλούτο
που παράγουν, να συνεργάζονται και να ζουν ειρηνικά,
και ο στόχος αυτός είναι ιστορικά και κοινωνικά αδιαπραγμάτευτος.
Η ΕΕΔΥΕ ζητά:
 Η χώρα μας να υπερασπιστεί το δικαίωμα κάθε λαού να
επιλέγει το δικό του δρόμο ανάπτυξης.
 Να μην τηρήσει οποιαδήποτε «συμβατική υποχρέωση»
που την εμπλέκει άμεσα ή έμμεσα στους νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που ετοιμάζονται σε βάρος της Συρίας και του Ιράν, κι οι οποίοι θα
έχουν τραγικές συνέπειες, τόσο για τους λαούς της περιοχής, όσο και για το λαό μας.
 Να μη χρησιμοποιηθεί, και να κλείσει τώρα η βάση της
Σούδας, όπως και όλες οι βάσεις.
 Να επιστρέψουν όλοι οι έλληνες ένστολοι που βρίσκονται εκτός συνόρων.
 Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια κι οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ.
 Να δυναμώσει η πάλη για έξοδο της Ελλάδας από το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

Η συγκέντρωση αεροπλανοφόρων στην Α. Μεσόγειο
και οι προετοιμασίες στη βάση της Σούδας δείχνουν
πως η Ελλάδα εμπλέκεται και πάλι στις ιμπεριαλιστικές
κινητοποιήσεις για ενδεχόμενο χτύπημα στη Συρία
ή και το Ιράν.
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χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Mano negra clandestino*
* «Ο παράνομος με τα "μαύρα χέρια"»
από στίχο του τραγουδιού Clandestino του Manu Chao

T

ο μαύρο μου κεφάλι και το
σκούρο δέρμα μου πρέπει να
αντέξει ως το τέλος την νύχτα
του φόβου και του εξευτελισμού.
Ένα σκιάχτρο η ζωή μου, που πάνω
της εξασκούνται στην σκοποβολή
και στην «ευστοχία» τα στιλέτα
του ψέματος και οι κάνες της
βαρβαρότητας.
«Άναψαν» τα πόδια μου, στη
διάρκεια χρόνων που μοιάζουν με
αιώνες, να αντλώ τα σπλάχνα
της γης μου –«χρυσάφι» είναι, μου
είπαν κάποιοι– για να το πουλούν
κάποιοι στους «αφέντες» κάποιοι
«δικοί μου» που είχαν το ίδιο μαύρο
κεφάλι και το ίδιο σκούρο δέρμα
με μένα.
Όποτε πίστεψα ότι μπορεί εκείνη
η γη που δούλευα να γίνει
πραγματικά δική μου, με περίμενε
το κανόνι και η ξιφολόγχη
του «αφέντη».
«Άναψαν» τα πόδια μου,
να «ξεναγώ» χαμογελώντας τούς
«αφέντες» εκεί που αναπαύονται
παλιοί βασιλιάδες, κάτω από
ογκόλιθους που ύψωσαν με το αίμα
τους κάτω από τα χτυπήματα
του βούρδουλα, χιλιάδες άλλοι
σαν εμένα.
«Πύρωσε» η ψυχή μου να «φωτο γραφίζομαι» δίπλα στον ναό
του θεού-Ήλιου, εγώ που εδώ και
δέκα χιλιάδες χρόνια δεν «έχω
στον ήλιο μοίρα».

Μέτρησα τον χρόνο και τον κόσμο
με τον δρασκελισμό του αλόγου
μου και το λίκνισμα της καμήλας
μου, η δική τους ζωή και το δικό
μου ταπεινό γεύμα καθόριζαν
την αξία μου, ως εμπόρευμα,
στον κόσμο των «πολιτισμένων»
που εγώ τους έμαθα να μετράνε.
Οι «μαθητές» επέστρεψαν μετά από
χρόνια για να με «μάθουν» πόσο
σπουδαίους προγόνους είχα και
πόσο «παρακατιανός» είμαι εγώ.
Α! αφού δεν «μπορούσα» να κάνω
τίποτα το «σοβαρό», μου «άξιζε»
η γη μου να φθάνει ως εκεί που
έφθαναν οι οβίδες του κάθε αφέντη,
μου «άξιζε» να κουβαλάω εγώ
αυτές τις οβίδες.
Α! αφού δεν «μπορούσα» να κάνω
τίποτα το «σοβαρό», ίσως δεν μου
«άξιζε» ούτε αυτή η γη.
Και οι οβίδες άρχισαν να πέφτουν,
γκρεμίζοντας σπίτια και ναούς
του θεού-Ήλιου, τρομοκρατώντας
τα μικρά με το μαύρο κεφάλι
και το ίδιο σκούρο δέρμα με
το δικό μου...
Ο φόβος με έκανε να μαστιγώνω
το άλογό μου και την καμήλα μου,
ο δρασκελισμός του και το λίκνισμά
της με φέρανε ως την «αρχή»
της κάνης του κανονιού, έριχνε από
πολύ μακριά.
Η «αρχή της κάνης» βρίσκεται στις
ολόφωτες πολιτείες του αφέντη,
στις οποίες έπρεπε να μπω χωρίς
άλογο και καμήλα. Και λοιπόν;

Έμαθα πολύ γρήγορα πως και πάλι
ήμουν εμπόρευμα με αξία την
τροφή της καμήλας μου και το δικό
μου ταπεινό γεύμα. Καλά τους
έμαθα να μετράνε, σκέφτηκα.
Έμαθα πολύ γρήγορα να κατεβάζω
το κεφάλι, έμαθα πολύ γρήγορα
πως δεν είμαι παρά ένας «φιλοξενούμενος» που με «ανέχονται»,
έμαθα πολύ γρήγορα πως δεν είμαι
παρά ένας παρίας που πρέπει
να μιλάω χαμηλόφωνα και
να μην ενοχλώ.
Είδα δίπλα μου ανθρώπους με το
ίδιο χρώμα κεφαλιού και δέρματος
με τον αφέντη, να είναι εκείνοι που
κάτω από τον βούρδουλα –πονάει
το ίδιο πιστέψτε με– έφτιαχναν
τις οβίδες που εγώ κουβαλούσα και
τρόμαξα όταν μου είπαν ότι στα
δικά τους μάτια εγώ είμαι το
πρόσωπο του φόβου που κάποιοι
εκμεταλλεύονται για να τσακίσουν
και εκείνους και εμένα.
Προσπάθησα πολύ να τους μιλήσω,
έμαθα λέξεις δικές τους, έψαξα τις
προσευχές τους, ανακάλυψα ότι
όταν λέμε «αδέλφια» εννοούμε
το ίδιο πράγμα, αλλά και πάλι
κάτι έλειπε.
Σήμερα άκουσα την φράση «ταξικά
αδέλφια», το βράδυ να ψάξω τι
είναι αυτό το «ταξικά».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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συνέντευξη

«Να δυναμώσουμε την πάλη των λαών για
την Ειρήνη, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και την εκμετάλλευση»
Συνέντευξη του Ηρακλή Τσαβδαρίδη, Εκτελεστικού Γραμματέα του ΠΣΕ και μέλους της
Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ στους «Δρόμους της Ειρήνης»

1. Ποιες περιφερειακές
συνδιασκέψεις έγιναν ενόψει του συνεδρίου του ΠΣΕ,
ποια ήταν η συμμετοχή και
ποια ζητήματα κυριάρχησαν
στη συζήτηση;
Το Συνέδριο του ΠΣΕ στο Κατμαντού (20-23 Ιούλη 2012)
αποτελεί την κορύφωση μιας
περιόδου τεσσάρων χρόνων
από το προηγούμενο συνέδριο στο Καράκας το 2008,
στην οποία το ΠΣΕ μέτρησε
σημαντικά αποτελέσματα στην δουλειά του, δυνάμωσε
οργανωτικά και αναδείχτηκαν πιο καθαρά τα αντιιμπεριαλιστικά του χαρακτηριστικά. Σε πολλές δεκάδες χώρες το
ΠΣΕ μέσω των μελών του πήρε αγωνιστικές πρωτοβουλίες και κινητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις απειλές σε
λαούς, ξεσκεπάζοντας τόσο τον αμερικάνικο όσο και τον
ιμπεριαλισμό της ΕΕ, τα συμφέροντα των πολυεθνικών
εταιριών και των μονοπωλίων που αυτοί μαζί με τις κυβερνήσεις στις καπιταλιστικές χώρες υπηρετούν. Το ΠΣΕ
ανέδειξε τον ανταγωνισμό των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων τόσο στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, όσο και σε
άλλες γωνιές του κόσμου, που ενώ πασχίζουν για το μερτικό τους στα κέρδη και στις αγορές, από κοινού ληστεύουν και ματώνουν τους λαούς, ιδιαίτερα αυτούς που
αντιστέκονται στα σχέδια τους.
Στην πορεία προς το Συνέδριο του το ΠΣΕ πραγματοποίησε 4 διασκέψεις περιφερειακές στην Ασία, Ευρώπη,
Μέση Ανατολή και Αμερικανική ήπειρο με μεγάλη επιτυ-
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χία, συμμετείχαν πάνω από 40 κινήματα με πλούσιο προβληματισμό και επαναβεβαίωση της αντιιμπεριαλιστικής
γραμμής πάλης σε πολλά μέτωπα. Καταγράφεται μια σύμπνοια που αντανακλάται και στις πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις του ΠΣΕ όλα αυτά τα χρόνια.
Το ίδιο διάστημα το ΠΣΕ όμως βρισκόταν σε εγρήγορση σε διεθνές επίπεδο. Με μαζική παρουσία 15 οργανώσεων του βρέθηκε τον Απρίλη στην Συρία, όπου
υποδαυλίζεται και επιδιώκεται μια εμφύλια σύρραξη που
θα επιτρέψει στους ιμπεριαλιστές να επαναλάβουν μια
επέμβαση «τύπου Λιβύης» για τον έλεγχο της περιοχής
που είναι πλούσια σε πετρέλαια και φυσικό αέριο αλλά
και με απώτερο στόχο το Ιράν με πρόσχημα το πυρηνικό
του πρόγραμμα. Το ΠΣΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη του
στους δίκαιους αγώνες του Συριακού λαού για αλλαγές
στην κοινωνία και την οικονομία και για πολιτικές αλλαγές
που θα τον κάνουν αφέντη στον τόπο του, αλλά υπό κανένα πρόσχημα δεν δεχόμαστε πολιτική ή στρατιωτική
ανάμειξη από περιφερειακές δυνάμεις (Τουρκία, μοναρχίες του Κόλπου), τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. ή το ΝΑΤΟ.
2. Ποιές ήταν οι αντιδράσεις του αντιιμπεριαλιστικού – φιλειρηνικού κινήματος απέναντι στη σύνοδο
του ΝΑΤΟ στο Σικάγο;
Το ΠΣΕ παλεύει από την ίδρυση του το 1949 ενάντια
στο ΝΑΤΟ, την μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του ιμπεριαλισμού, που ποτέ δεν υπήρξε αμυντικός οργανισμός αντίθετα έχει τα χέρια του βαμμένα στο αίμα δεκάδων λαών,
με χούντες, πολέμους, αντιδραστικά καθεστώτα και κρατική τρομοκρατία. Ιδιαίτερα μετά το 1991 και την αντιδραστική αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ του
ιμπεριαλισμού το ΝΑΤΟ έγινε ο παγκόσμιος χωροφύλα-

ό
αντιιμπεριαλιστικ
χρονολόγιο

κας που ανοίγει νέους δρόμους για το κεφάλαιο και τα
μονοπώλια σε όλο τον πλανήτη. Μετά τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας και την δημιουργία του προτεκτοράτου του Κοσόβου, την εισβολή και κατοχή του
Αφγανιστάν και του Ιράκ, οι ιμπεριαλιστές ματοκύλισαν
τον λαό της Λιβύης, ενώ έχουν αναπτυχθεί νέες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε όλο τον κόσμο, νέες
συμμαχίες στην Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική.
Η αυξανόμενη επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού σαρώνει κυριαρχικά δικαιώματα λαών και κοινωνικά-λαϊκά
τους δικαιώματα σε όλες τις ηπείρους. Νέες προφάσεις,
«ασύμμετρες απειλές» και κίνδυνοι έχουν εφευρεθεί από
το ΝΑΤΟ. Οι πολεμικοί εξοπλισμοί φτάνουν τα 1,5 τρις δολάρια ετησίως, τα μισά μόνο από τις ΗΠΑ. Άρα ακόμη και
με καπιταλιστική οικονομική κρίση η πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ, της Ευρώπης και άλλων θησαυρίζουν.
Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο τον Μάη, το ΠΣΕ έδωσε το αγωνιστικό του παρών
όπως και στο Στρασβούργο το 2009 και την Λισσαβόνα
το 2010.
Συμμετείχαμε στη διάσκεψη που οργάνωσε το αμερικάνικο κίνημα ειρήνης αλλά και στην πολύ μεγάλη μαζική λαϊκή διαδήλωση στους δρόμους της πόλης, η οποία
ήταν αστυνομοκρατούμενη και στρατοκρατούμενη. Δυναμώνει το κίνημα κατά του ΝΑΤΟ, αν και στην κοινωνία
των ΗΠΑ τα πράγματα συνεχίζουν να είναι πολύ δύσκολα.
Βαθαίνει η κατανόηση στους λαούς ότι το ΝΑΤΟ ούτε
παλιά ούτε φυσικά σήμερα αποτελεί δύναμη ειρηνευτική
αλλά και ότι για να διαλυθεί απαιτείται η πάλη και σύγκρουση σε κάθε χώρα μέλους με τις δυνάμεις που το στηρίζουν, με στόχο την αποδέσμευση από αυτό.
Στην ωρίμανση αυτού έχει συμβολή και η ΕΕΔΥΕ από
την θέση της στην ηγεσία του ΠΣΕ.

15/5/1955: Ιδρύεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΥΦΕΣΗ & ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ). Η πρώτη ονομασία ήταν
Ε.Ε.Ε - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
9/5/1958: Εκδίδεται το 1ο τεύχος των ΔΡΟΜΩΝ της ΕΙΡΗΝΗΣ
18/4/1961: Γίνεται η 1η Συνάντηση Βαλκανικών Κινημάτων Ειρήνης στην Αθήνα
2/5/1962: Μήνυμα προς τον ελληνικό λαό μέσω των «ΔΡΟΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» του διεθνούς φήμης μαθηματικού και
φιλοσόφου Μπέρτραντ Ράσσελ.
21/4/1963: Η πρώτη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, ορόσημο στην
ιστορία του ελληνικού φιλειρηνικού κινήματος λόγω
της απαγόρευσής της από το αστικό κράτος καθώς
και της αγωνιστικής επιμονής του μάρτυρα της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη να την κάνει μόνος του
22/5/1963: Δολοφονία του ειρηνοδρόμου βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, αμέσως μετά την ομιλία του στην
Επιτροπή Ειρήνης Θεσσαλονίκης
17/6/1978: Κάλεσμα συμμετοχής από την ΕΕΔΥΕ στην πανελλήνια
έκθεση γελοιογραφίας ενάντια στην κατασκευή βόμβας νετρονίου που ανήγγειλαν οι ΗΠΑ
18/6/1978: Η πρώτη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Επιτροπών Ειρήνης μετά την πτώση της Χούντας
1-30/6/1983: Λαϊκές Συνελεύσεις σε όλες τις πλατείες Δήμων της
χώρας που υπάρχουν Επιτροπές Ειρήνης, με θέμα:
«ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ-ΑΠΟΠΥΡΗΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ»
20-30/4/1984: Δεκαήμερο προβολής φιλειρηνικών ταινιών από
την Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου Κρήτης.
16/6/1988: Ξαφνικός θάνατος του αγωνιστή πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ, Αλκη Αργυριάδη.
20/5/2009: Ελλάδα και Τουρκία συναποφάσισαν την εφαρμογή
της Νέας Δομής του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο
22/5/2010: Η πρώτη αντιιμπεριαλιστική συνάντηση Επιτροπών
Ειρήνης Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου στη Μυτιλήνη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ
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Οι δύο αφίσες του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (WPC) για το Συνέδριο στο Κατμαντού (20-23 Ιούλη 2012).

Το ΝΑΤΟ και όλες οι κυβερνήσεις που το στηρίζουν
πρόθυμα, έχει ξεσκεπαστεί στα μάτια των λαών, αποτελεί
τον εχθρό των λαών και της ειρήνης.
3. Ποιες προσδοκίες δημιουργούνται από το Συνέδριο του ΠΣΕ σήμερα σε συνθήκες γενικευμένης καπιταλιστικής κρίσης και προετοιμασίας νέων πολεμικών συγκρούσεων;
Γίνεται όλο πιο αντιληπτό από πλατιές μάζες λαών ότι
αυτοί που ευθύνονται για τους πολέμους, τα μακελειά και
την δυστυχία των ανθρώπων, κυβερνήσεις και μεγάλο κεφάλαιο, είναι οι ίδιοι που μεγιστοποιούν τα καπιταλιστικά
κέρδη τους σπρώχνοντας στην φτώχεια και στην εξαθλίωση εκατομμύρια κόσμου σε κάθε χώρα. Κατανοείται
όλο και περισσότερο ότι απέναντι στην γενικευμένη επίθεση του ιμπεριαλισμού οι λαοί πρέπει να αντιτάξουν το
δικό τους μέτωπο περνώντας στην αντεπίθεση. Αυτοί που
παράγουν τον πλούτο σε κάθε χώρα, οι εργάτες, αγρότες
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και άλλοι εργαζόμενοι από την μια καταδικάζονται σε ψίχουλα και πείνα και από την άλλοι τους ετοιμάζουν ως
αναλώσιμους για τα πολεμικά και ιμπεριαλιστικά τους
σχέδια ανά τον κόσμο, που εν μέσω της κρίσης πολλαπλασιάζονται.
Το φιλειρηνικό- αντιιμπεριαλιστικό κίνημα και το ΠΣΕ
αποτελούν το εργαλείο εκείνο που μπορεί να συσπειρώσει σε κάθε χώρα και διεθνώς τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν να αγωνιστούν για έναν κόσμο απαλλαγμένο από
την κυριαρχία των μονοπωλίων και του κεφαλαίου, έναν
κόσμο δίχως πολέμους για αγορές και κέρδη, όπου οι
λαοί θα ζουν ειρηνικά ως αφέντες στον τόπο τους. Αυτά
θα συζητήσει το Συνέδριο του ΠΣΕ στο Νεπάλ, μια χώρα
και έναν λαό που, αφού κατάργησε την μοναρχία, αναζητεί το δρόμο του για να γίνει ο λαός πραγματικά κυρίαρχος της τύχης του.
Σε αυτό τον αγώνα των λαών όπλο μας έχουμε, εκτός
των άλλων, την διεθνιστική αλληλεγγύη απέναντι στον
κοινό εχθρό, που δεν είναι παντοδύναμος. 

Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ
ΑΜΕΣΗ, ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

H

ΕΕΔΥΕ απευθύνει στον Ελληνικό λαό και τη Νεολαία αγωνιστικό κάλεσμα για άμεση, μαζική καταδίκη του Ιμπεριαλιστικού πολέμου που ετοιμάζουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε και
οι σύμμαχοι τους κατά της Συρίας και του Ιράν. Αμερικάνικα αεροπλανοφόρα συγκεντρώνονται στην περιοχή, εντείνεται η κινητικότητα στη Βάση
της Σούδας, πληθαίνουν τα στρατιωτικά γυμνάσια, δυναμώνουν οι απειλές
των ηγετικών Ιμπεριαλιστικών δυνάμεων αλλά και της Τουρκίας, του Κατάρ,
της Σαουδικής Αραβίας, του Ισραήλ. Εξετάζεται η περίπτωση της επιβολής
«Ζώνης Απαγόρευσης Πτήσεων» στη Συρία, όπως έγινε στο Ιράκ και τη Λιβύη,
προβάλλεται έντονα το πρόσχημα περί «ευθύνης για την προστασία» που
χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες επεμβάσεις.
Οι εξελίξεις τονίζουν ότι ήδη έχει σημάνει Συναγερμός!
Ο λαός μας μαζί με την καθημερινή μάχη για το μισθό και τη σύνταξη, τα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώματα, έχει υποχρέωση να πάρει αποφασιστικά μέρος στον αγώνα ενάντια στην επίθεση κατά της Συρίας και του
Ιράν, για να αποτραπεί η, με οποιοδήποτε τρόπο, συμμετοχή της Ελλάδας στο
νέο αιματοκύλισμα που προετοιμάζεται στην περιοχή μας.
Έχουμε σημειώσει από καιρό πριν ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής καθώς και η ευρύτερη περιοχή είναι πεδίο έντονου
ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού για τον έλεγχο του ορυκτού πλούτου, των δρόμων μεταφοράς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των θαλάσσιων οδών.
Η καπιταλιστική κρίση τροφοδοτεί και δυναμώνει τους ανταγωνισμούς για την
κατάκτηση νέων αγορών και μεγαλύτερης κερδοφορίας των μονοπωλίων. Ο
πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα, βίαια, μέσα. Η πολιτική που εκμεταλλεύεται του λαούς για να αυξηθούν τα κέρδη των
μεγάλων οικονομικών ομίλων οδηγεί σε όξυνση των ανταγωνισμών
και σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Αυτό έχει αποδείξει η ιστορία.
Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε, αλλά και κράτη της περιοχής επεμβαίνουν συστηματικά στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας, οπλίζουν και στηρίζουν με όλους
τους τρόπους την ένοπλη αντιπολίτευση, διοχετεύουν κατασκευασμένα στοιχεία για να παραπληροφορήσουν τους λαούς, «ρίχνουν λάδι στη φωτιά» και
εκμεταλλεύονται τη σύγκρουση στη χώρα αυτή για να δικαιολογήσουν έναν
νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Καταγγέλουμε τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, το οποίο με αφορμή την κατάρριψη
του Τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους που παραβίασε τον εναέριο χώρο
της Συρίας ζεσταίνει τις μηχανές του πολέμου και με τη συμμετοχή και της
Ελληνικής κυβέρνησης, καταστρώνει επιθετικά σχέδια στο όνομα της δήθεν
«ατλαντικής αλληλεγγύης». Καταγγέλλουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, στις 29 του Ιούνη για τη Συρία και το Ιράν, που με υποστήριξη
και της ελληνικής κυβέρνησης σηματοδοτούν κλιμάκωση των πολεμικών
προετοιμασιών στην περιοχή.
Στα πλαίσια της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας η Ε.Ε πατρονάρει ανοιχτά, χρηματοδοτεί και παρέχει πλήρη πολιτική υποστήριξη στις
«ομάδες της αντιπολίτευσης στη Συρία». Ταυτόχρονα εντείνει τις κυρώσεις
και απειλεί με ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση αν δεν περάσουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για ανατροπή της Συριακής κυβέρνησης μέσα από την αποκαλούμενη «ήπια, ειρηνική μετάβαση».
Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε με πρόσχημα το πυρηνικό πρόγραμμα του ΙΡΑΝ εντείνουν τους εκβιασμούς και τις απειλές. Η Ε.Ε εφάρμοσε από 1η Ιούλη απόφαση για επιβολή εμπάργκο στον πετρελαϊκό εφοδιασμό χωρών της ΕΕ που
θα έχει αρνητικές συνέπειες κατά των λαών. Τη ίδια στιγμή αναπτύσσουν τα
πυρηνικά όπλα και στηρίζουν το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ.
Πάει πολύ να μιλάνε στο όνομα των λαών οι δυνάστες που καταδι-

κάζουν τους λαούς στην ανεργία και στη φτώχεια, που εξαπολύουν
πολέμους και επεμβαίνουν σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης για να
ελέγξουν τις αγορές, για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Οι εξελίξεις στη Συρία είναι υπόθεση του λαού της. Αυτός έχει την ευθύνη
να αποφασίσει για την πορεία της χώρας του, η εργατική τάξη, τα
λαικά στρώματα να κρίνουν με βάση τα δικά τους συμφέροντα.
Καλούμε τον ελληνικό λαό να αξιοποιήσει την πείρα του. Με τα προσχήματα
περί «δημοκρατίας», «ελευθερίας», «αντιμετώπιση της τρομοκρατίας», «προστασία των αμάχων» ο ιμπεριαλισμός έχει κάνει μεγάλα εγκλήματα. Τα προσχήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν εσκεμμένα από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την
Ε.Ε για να εξαπολύσουν τους πολέμους κατά της Γιουγκοσλαβίας, Αφγανιστάν,
Ιράκ, Λιβύης. Χρησιμοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ
για την εμπλοκή της χώρας μας, για την αποστολή Ελληνικών στρατευμάτων
στο εξωτερικό, για την αποστολή πολεμικών πλοίων στη Σομαλία στο όνομα
της αντιμετώπισης της πειρατείας. Οι ιμπεριαλιστές έχουν τα όπλα τους για
να σκοτώνουν τους λαούς. Έχουν όμως και οι λαοί τα δικά τους, τα όπλα του
αγώνα. Οι λαοί δεν παραδίνονται !
Η ΕΕΔΥΕ καλεί το λαό και τη νεολαία σε αγωνιστική ετοιμότητα και
διεκδίκηση. Να απαιτήσουμε μαζικά από την κυβέρνηση:
 Να μη συμμετάσχει η Ελλάδα με κανέναν τρόπο στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που ετοιμάζονται κατά της Συρίας και του Ιράν.
 Να μην παραχωρηθεί ούτε γη, ούτε αέρας, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών μετατρέποντας την Ελλάδα και πάλι σε ορμητήριο
εναντίον άλλων λαών της περιοχής.
 Να μη χρησιμοποιηθεί η βάση της Σούδας, να κλείσει τώρα.
 Να μην τηρηθεί καμία «συμβατική υποχρέωση» που εμπλέκει την
Ελλάδα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε πιθανό πόλεμο.
 Να επιστρέψουν τώρα τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται
σε ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων.
 Να ακυρωθούν οι στρατιωτικές συμφωνίες της χώρας μας με το
Ισραήλ.
Οι εξελίξεις καθιστούν αναγκαίο να ενταθεί η πάλη του λαού για αποδέσμευση
από όλες τις λυκοσυμμαχίες, για έξοδο της Ελλάδας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
Ο λαός πρωταγωνιστής!
Κάθε υποχώρηση στον ιμπεριαλισμό εγκυμονεί νέους κινδύνους. Καμιά αναμονή, καμιά προσδοκία από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. Καμιά εμπιστοσύνη στις δυνάμεις που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και
υποστηρίζουν τον Ευρωμονόδρομο και τη ΝΑΤΟική λυκοσυμαχία επιχειρώντας με ελιγμούς να «θολώσουν τα νερά» για να κοροιδέψουν το λαό.
Ούτε βήμα πίσω. Ένας πόλεμος στη Συρία ή το Ιράν θα έχει οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής. Θα σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι, θα ξεσπιτωθούν χιλιάδες λαικές οικογένειες που θα αναζητήσουν τη τύχη τους
στην μετανάστευση, στην προσφυγιά.
Η ΕΕΔΥΕ και οι επιτροπές της προχωράνε άμεσα σε καμπάνια ενημέρωσης και
οργάνωσης της κινητοποίησης του λαού, σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στην
κυβέρνηση, στα αρμόδια υπουργεία και τα βήματα αυτά θα κλιμακωθούν τις
επόμενες μέρες.
Κανένας εφησυχασμός. Αγώνας αντιιμπεριαλιστικός, λαϊκός, μαζικός. Καμία εμπλοκή στο Ιράν και τη Συρία, εμείς δεν πολεμάμε για
την πλουτοκρατία!
Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί!
Ιούλης 2012

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
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επισημάνσεις

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η εμπλοκή
των Βαλκανικών κρατών
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Η

δη 13 χρόνια από τους βομβαρδισμούς ΝΑΤΟ-ΕΕ
κατά της πρώην ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας μια σειρά
Βαλκανικών κρατών εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ είτε
σαν πλήρη μέλη1 της λυκοσυμμαχίας, είτε σαν μέλη2 του
«Συνεταιρισμού για την Ειρήνη» (PfP).
Στη ίδια τη Σερβία, προωθείται προπαγάνδα με στόχο
την προσχώρησή της στο ΝΑΤΟ. Έχει προχωρήσει η εισαγωγή ΝΑΤΟϊκών προτύπων στο στρατό. Ενώ ταυτόχρονα
οι ΗΠΑ διαθέτουν χρήματα για την «εκπαίδευση» δημοσιογράφων, προσφέρουν ειδικές επιχορηγήσεις για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, γράφονται άρθρα για τις σημαντικές εθνικές εφημερίδες και πληρώνουν για τη δημιουργία μιας θετικής εικόνας για το ΝΑΤΟ στα Σερβικά ΜΜΕ.
Ταυτόχρονα, 8 κράτη3 της περιοχής συνεισφέρουν στρατιωτικές δυνάμεις στην κατοχική δύναμη του ΝΑΤΟ (ISAF)
στο Αφγανιστάν.
Δύο πρόσφατες ανακοινώσεις αναδεικνύουν την σταθερά αυξανόμενη διείσδυση και κυριαρχία του ΝΑΤΟ στα
Βαλκάνια.
Στην ιστοσελίδα της «NATO’s Allied Command Operations» δημοσιοποιήθηκε η πραγματοποίηση της ετήσιας διπλής άσκησης «Cooperative Longbow and Cooperative Lancer», που αξιοποιείται για την ενσωμάτωση
κρατών στο ΝΑΤΟ και είχε σαν σενάριο, όπως οι προηγούμενες, την ΝΑΤΟϊκή αντίδραση σε μία υποτιθέμενη κρίση
(βλ. πρόσφατη επέμβαση στην Λιβύη…). Φέτος έγινε 2129 Μάη στην ΠΓΔΜ και συμμετείχαν, εκτός των άλλων (Ελλάδα κ.α.), ο μεγαλύτερος ως τα σήμερα αριθμός κρατών
από τον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη», ανάμεσα τους η
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ, το Μαυροβούνι και η
Σερβία.
Η μονάδα «Black Sea Rotational Force»4 του Σώματος των πεζοναυτών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι, στα πλαίσια της 6μηνης δράσης της στο 2012, θα «εργαστεί» με
19 κράτη από την Αν. Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων
των: Ελλάδα, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Σερβία, Βοσνία, Βουλγαρία, Κροατία και Μαυροβούνιο.

12

Το Σώμα των πεζοναυτών των ΗΠΑ, πέρα από τους
διμερής ή πολυμερείς δεσμούς με τα 19 κράτη των Βαλκάνιων, του Καυκάσου και της Μαύρης Θάλασσας, ισχυροποιεί την επέκταση του ΝΑΤΟ με τελικό σκοπό την
πλήρη ένταξη τους σ’ αυτό.
Την περίοδο 17 Απρίλη έως και 11 Μάρτη οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στην Ευρώπη πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες σε διάρκεια και όγκο συμμετοχής
αεροπορικές ασκήσεις στην ιστορία της Βουλγαρίας με
24-32 αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και 500
Αμερικανούς αεροπόρους να συμμετέχουν από κοινού με
Βούλγαρους και Ρουμάνους συναδέλφους τους στην
άσκηση με την ονομασία «Τhracian Star 2012» (“Θρακικός Αστέρας 2012”).
Στην άσκηση, που συντονίσθηκε από τη βουλγαρική
αεροπορική βάση Graf Ignatievo, ο αριθμός των F-16 και
του προσωπικού που τα συνόδευε ξεπέρασε σημαντικά
σε αριθμό κάθε άλλο ρεκόρ στο παρελθόν σε κοινές
στρατιωτικές ασκήσεις των αεροπορικών δυνάμεων
ΗΠΑ-Βουλγαρίας και Βουλγαρίας-ΗΠΑ – Ρουμανίας.
Έχει γραφεί το 2009 στην εφημερίδα «Stars and Stripes»,των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, πως το Πεντάγωνο δαπάνησε 110 εκατομμύρια δολάρια για «τη
δημιουργία νέων στρατιωτικών βάσεων» σε Βουλγαρία
και Ρουμανία ώστε να στεγάζονται 2.500 στρατιώτες και
1.600 στις αντίστοιχες χώρες. Στα πλαίσια αυτά αναβαθμίστηκαν και επεκτάθηκαν τα αεροδρόμια των βάσεων
Graf Ignatievo και Besmer (Βουλγαρία) και Mihail Kogalniceanu (Ρουμανία)
Το Πεντάγωνο, με βάση την συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Βουλγαρίας του 2006, ανέπτυξε
2500 άνδρες στις 4 στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας5: τις αεροπορικές βάσεις Graf Ignatievo και Besmer, τη
βάση εκπαίδευσης Novo Selo, και το Aitos Logistics Center.
Οι ΗΠΑ δημιούργησαν επίσης την «Task Force-Εast»6
για μόνιμες αναπτύξεις στρατευμάτων στη Βουλγαρία και
τη Ρουμανία το 2004, και την έφεραν σε σημείο πλήρους

ΦΩΤΟ: SARAH MATTISON

Στρατιώτες από την Αρμενία, Λευκορωσία, ΠΓΔΜ κ.α. στην περιοχή κατάρτισης Krivolak (ΠΓΔΜ), εκπαιδεύονται μαζί κατά τη διάρκεια της άσκησης Cooperative Lancer. Δεξιά, το λογότυπο της διπλής άσκησης.

λειτουργικής ικανότητας το 2008. Λειτουργεί στη βάση
εκπαίδευσης Novo Selo της Βουλγαρίας, στο Αεροδρομίο
Mihail Kogălniceanu και στη Βάση Εκπαίδευσης Babadag
της Ρουμανίας.
Από 2 έως 4 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στο ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο (NDC-GR) στη Θεσσαλονίκη, η 2η Σύσκεψη των Διοικητών των Νατοϊκών Στρατηγείων τα
οποία απαρτίζουν τη Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του
ΝΑΤΟ για το έτος 2012 (NRF 2012). Σκοπός ήταν η εδραίωση μιας κοινής αντίληψης μεταξύ όλων των Διοικητών
για τις λειτουργίες της (NRF).
Στις 14 Μαΐου 2012 ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Βουλγαρίας, Υποπτέραρχος, Konstantin Popov
επισκέφθηκε την Ελλάδα με σκοπό τη εξέταση της δυνατότητας παροχής εκπαίδευσης σε στελέχη της Βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Σε συνθήκες οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης,
που αγκαλιάζει όχι μόνο το ιμπεριαλιστικό κέντρο της ΕΕ,
αλλά και τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, η πιθανότητα επέκτασης
και συγχρονισμού της παγκόσμια κάνουν ακόμα πιο επικίνδυνο κι επιθετικό το ρόλο του ΝΑΤΟ, που εμπλέκεται
σε νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους λαούς.
Στα πλαίσια αυτά καθίσταται επίκαιρο κι αναγκαίο το
αίτημα της απεμπλοκής της Ελλάδας από τα ιμπεριαλιστικά
σχέδια, της επιστροφής των σωμάτων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, από τις ιμπεριαλιστικές αποστολές, καθώς

και της αποδέσμευσης της χώρας μας από το ΝΑΤΟ, το
κλείσιμο των νατοϊκών βάσεων και στρατηγείων (Σούδα,
Θεσσαλονίκη), αλλά και η πάλη των γειτονικών λαών για
αποδέσμευση και αποδυνάμωση της ΝΑΤΟϊκής συμμαχίας, σε γραμμή ρήξης και αντεπίθεσης, συνδέοντας πιο
αποφασιστικά την αντιιμπεριαλιστική, αντιμονοπωλιακή
πάλη σε κάθε χώρα, με την πάλη για τη λαϊκή εξουσία.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
μέλος προεδρείου της ΕΔΥΕΘ
μέλος Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
1: Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Σλοβενία
2: Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνι, Σερβία, ΠΓΔΜ
3: Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη ,Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία,
Σλοβενία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ
4: Εγκαινιάσθηκε το 2010 και εδρεύει στη στρατιωτική βάση Mihail Kogalniceanu κοντά στην Constanta της Ρουμανίας.
Έχει οργανώσει, με βάση την πολυετή πείρα των ΗΠΑ ενάντια
στην «τρομοκρατία», ακαδημίες εκπαίδευσης ενάντια σε εξεγέρσεις (σ.σ. λαϊκές) και «διατήρησης της ειρήνης». Για να αμβλύνουν την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας μοιράζουν
παιχνίδια-ρούχων σε εξαθλιωμένα παιδιά και διενεργούν ιατρικές εξετάσεις σε οικογένειες της περιοχής.
5: Oι αμερικανικές και βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις προκειμένου να ενσωματώσουν την τοπική κοινή γνώμη ανακαινίζουν
τοπικά πάρκα κλπ.
6: Με τη βοήθεια της «Task Force-Εast πραγματοποιήθηκε το 2009
σε βουλγαρικό και ρουμανικό έδαφος η τρίμηνη εκπαίδευση του
2ου Συντάγματος του «Stryker Cavalry» για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν.
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πολιτική

Ιμπεριαλιστικά προσχήματα και κίνητρα
Tου ΘΕΜΟΥ ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Συνταξιούχου Πρεσβευτή
Υπηρέτησε ως Πρέσβης της Ελλάδας στη Συρία και στο Λίβανο
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

Ι
Οι Δυτικές Δυνάμεις που παρεμβαίνουν στη Συρία
ισχυρίζονται πως πρέπει να προστατεύσουν τους εκεί
αμάχους.
Τα πράγματα όμως εξελίχτηκαν ως εξής:
Για να διευκολύνουν Δυτική επέμβαση, Σύροι
αντικαθεστωτικοί χρησιμοποίησαν βία, γνωρίζοντας πως
οι αρχές θα έκαναν το ίδιο και πως τότε οι ιμπεριαλιστές
θα τους έστελναν όπλα, όπως κι έγινε. Με παραπέρα
συνέπειες την ανάφλεξη θρησκευτικών παθών και
τις επεμβάσεις από κράτη της περιοχής.
Προσχηματικά δηλώνουν, εξάλλου, οι Δυτικοί, πως
επιδιώκουν να εγκαθιδρυθεί (αστική) δημοκρατία
στη Συρία. Δεν επιθυμούν το ίδιο για άλλα κράτη, όπως
η Σαουδική Αραβία ή το Κουβέιτ, που τους εξυπηρετούν
όπως έχουν.
Εξίσου διάτρητη είναι η δικαιολογία πως υπάρχουν
στη Συρία χημικά όπλα που κινδυνεύουν να πέσουν
στα χέρια ισλαμιστών τρομοκρατών. Την έξαρση
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της ισλαμικής τρομοκρατίας έχει προκαλέσει
ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, που είναι χαρακτηριστικό
ότι δεν καταδικάζει τρομοκρατικές ενέργειες όταν
τον συμφέρουν, όπως η βομβιστική επίθεση κατά Σύρων
αξιωματούχων στις 18 Ιουλίου. Όσο για χημικά όπλα,
τα συνθετότερα δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν
οι τρομοκράτες ενώ τα απλούστερα είναι δυνατόν να
τα προμηθευτούν στην αγορά ή να τα κατασκευάσουν.
Το ίδιο ισχύει για τον ισχυρισμό ότι αν το Ιράν αποκτούσε
πυρηνικά θα τα έδινε σε τρομοκράτες.
Ούτε θα μπορούσε να πλήξει πρώτο με αυτά το Ισραήλ
γιατί τότε θα είχε να αντιμετωπίσει και τις ΗΠΑ.
Αποτρεπτικά θα ήταν τα πυρηνικά του Ιράν.
II
To πραγματικό αίτιο της εχθρότητας εναντίον της Συρίας
και του Ιράν είναι ότι ακολουθούν αντιιμπεριαλιστική
πολιτική διότι τα κρατικά τους όργανα δεν υπάγονται
στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο. Για να υπάρξει τέτοια

υπαγωγή, η Δύση παρεμβαίνει κατά του Συριακού
καθεστώτος και τα γεράκια του Ισραήλ σχεδιάζουν
να επιτεθούν στο Ιράν και να προκαλέσουν ανατροπή
του πολιτειακού του συστήματος.
Πόσω μάλλον που ο αυτόνομος ρόλος της Δαμασκού,
της Τεχεράνης και των οργανώσεων που υποστηρίζουν
(της Χεζμπολάχ, με πολιτική ισχύ στο Λίβανο, της Χαμάς
και της Ισλαμικής Τζιχάντ) αποτελεί εξαίρεση στην
ευρύτερη περιφέρεια, την οποία οι Αμερικάνοι ονόμασαν
«μείζονα Μέση Ανατολή» και θέλουν να διαφεντεύουν
πολιτικά και στρατιωτικά, αποκλείοντας ανταγωνιστές
όπως η Ρωσία και η Κίνα.
Η αυτονομία της Συρίας και του Ιράν είναι και ο λόγος
της συμμαχίας μεταξύ τους και με τις τρεις αντιστασιακές
οργανώσεις. Η γεωπολιτική σημασία της συμμαχίας
αυτής γίνεται πληρέστερα αντιληπτή αν ληφθεί υπόψη
ότι η Συρία θεωρείται «άξονας» της περιοχής, λόγω
γεωγραφικής θέσης και δεσμών με Λίβανο, Ιορδανία και
Παλαιστίνη, αλλά και ότι η Τεχεράνη έχει στενές σχέσεις
με του Σιίτες του Ιράκ.
ΙΙΙ
Οι πολιτικοστρατιωτικές επιδιώξεις είναι μέσα για τον
βασικό στόχο των ιμπεριαλιστών, που είναι οικονομικός.
Η Συρία και το Ιράν αποτελούν τις ίδιες αξιόλογες αγορές
και βρίσκονται στο πέρασμα αγαθών προς και από την
Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική
Ασία. Η Συρία (που παράγει σχετικά μικρές ποσότητες
πετρελαίου) βρίσκεται μεταξύ Μεσογείου και Ιράκ μεταξύ
μείζονος παραγωγού υδρογονανθράκων. Πολύ μεγάλα
κοιτάσματα διαθέτει και το Ιράν, που συνορεύει με
το Ιράκ, όπως και με την Κασπία, το Αζερμπαϊτζάν,
τον Περσικό Κόλπο, τα στενά του Χουρμούζ και
τον Κόλπο του Ομάν, περιοχές καίριες για την άντληση
και/η τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.
IV
Με τους Δυτικούς ιμπεριαλιστές συστρατεύονται
το Ισραήλ, η Τουρκία και οι Αραβες μονάρχες
του Κόλπου.
Αυτούς τους κληρονομικούς ηγεμόνες ιδιαίτερα
τους ανησυχεί η δυνατότητας των Ιρανών Σιιτών και
των Αλαουϊτών (συριακής κοινότητας, συγγενούς με
τους Σιίτες, στην οποία ανήκει η οικογένεια Ασαντ και
άλλα μέλη του συριακού κατεστημένου)
να αξιοποιήσουν τη σιιτική αλληλεγγύη για να
εξασθενίσουν τις πετρελαιομοναρχίες, αφού οι Σιίτες
είναι συχνά αδικημένοι, οικονομικά ή πολιτικά.

Στη Σαουδική Αραβία, π.χ., Σιίτες είναι οι εργάτες
στις πετρελαιοπηγές. Στο Μπαχρέιν, η λαϊκή πλειοψηφία
είναι Σιίτες αλλά η βασιλική οικογένεια Σουννίτες.
Σε θρησκευτική μισαλλοδοξία, αλλά κυρίως
σε φιλοδοξίες των αρχουσών τάξεων οφείλεται η στάση
των περισσοτέρων από τα άλλα κράτη-μέλη
του Αραβικού Συνδέσμου που έφτασε να αποβάλει
τη Συρία.
Όσο για το Ισραήλ, αυτό προσδοκά ότι κατάρρευση
των στοχοποιούμενων καθεστώτων θα σήμαινε
μεγαλύτερη ευχέρεια εφαρμογής αντιπαλαιστινιακών
σχεδίων και διευθέτηση στα Υψώματα του Γκολάν
σύμφωνη με τους ισραηλινούς όρους.
Από την Τουρκία (μέλος του ΝΑΤΟ) παίρνουν κυρίως
στρατιωτική βοήθεια οι Σύροι αντικαθεστωτικοί, λόγω
δόγματος Νταβούτογλου (τουρκική επάνοδος σε πρώην
οθωμανικά εδάφη) και φόβου της Αγκυρας μήπως
η συριακή κυβέρνηση υποστηρίξει και πάλι το ΡΚΚ μέσω
και της –συμμάχου του κυβερνώντος κόμματος Μπάαθ–
πολυάριθμης κουρδικής κοινότητας στη βόρεια Συρία.
Αυτό φαίνεται πως έχει ξαναρχίσει ως τρόπος άμυνας.
Λιγότερο αληθοφανείς μοιάζουν οι πληροφορίες ότι
οι Σύροι Αλαουϊτες προσπαθούν να ξεσηκώσουν
τους Τούρκους Αλεβίτες, μια και δεν είναι καν βέβαιο
πως πρόκειται για το ίδιο δόγμα.
Οικονομικές κυρώσεις στη Συρία και στο Ιράν έχουν
ήδη επιβάλλει το ενιαίο, «Δυτικό», πολιτικοστρατιωτικό
μόρφωμα που πάγια συναποτελούν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ,
η ΕΕ, το Ισραήλ, η Ιαπωνία και η Αυστραλία.
Στον ΟΗΕ, οι Δυτικοί μπορούν και χρησιμοποιούν
τη Γενική Συνέλευση, το Γενικό Γραμματέα και
τους απεσταλμένους του. Όχι και το Συμβούλιο
Ασφαλείας, όπου έχουν προσκρούσει στα βέτο
της Ρωσίας και της Κίνας.
Λόγοι ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων κάνουν τη Μόσχα
και το Πεκίνο να υποστηρίζουν, μέχρι τώρα, τα δυο
απειλούμενα καθεστώτα. Χωρίς να είναι βέβαιο πως
αν αυτά καταρρεύσουν θα τα διαδεχθούν φιλοδυτικά.
V
Παρά τον αντιιμπεριαλισμό τους, τα καθεστώτα
Τεχεράνης και Δαμασκού δεν είναι αξιοθαύμαστα
από κάθε άποψη. Τον Ασαντ βαρύνει και η δημιουργία
ναυτιλιακής γραμμής μεταξύ Συρίας και κατεχόμενων
κυπριακών εδαφών. Τίποτε όμως δεν δικαιολογεί τη
σύμπραξη της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις
(ήδη μετέχει στις κυρώσεις) που βάναυσα παραβιάζουν
το Διεθνές Δίκαιο. 
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Παραστρατιωτικές Οργανώσεις
η «σιδερένια φτέρνα» του αστικού συστήματος

Tα τελευταία χρόνια, όσο η οικονομική κρίση βαθαίνει και οξύνονται οι συνέπειές της
πάνω στους εργαζόμενους και τους λαούς, ένα πολύμορφο πλέγμα στρατιωτικού τύπου
μηχανισμών – επίσημων και μη – δομείται σταθερά στη χώρα μας και διεθνώς.
Με το μανδύα πολλές φορές των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι μηχανισμοί αυτοί,
ενταγμένοι απόλυτα στις δομές των ιμπεριαλιστικών ενώσεων – ΝΑΤΟ και ΕΕ, είναι έτοιμοι
να παρέμβουν και να λιώσουν ως «σιδερένια φτέρνα» του συστήματος τον κάθε λαό και
το κάθε κοινωνικοπολιτικό κίνημα, που αμφισβητεί και αγωνίζεται για την ανατροπή
της ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων και την κυριαρχία των μονοπωλίων
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Π

ροσεγγίζοντας το θέμα των
Παραστρατιωτικών
Οργανώσεων (Π.Ο.) ένα
βασικό ερώτημα αναδύεται: «Ποιος
και γιατί τις συγκροτεί και ποιος
επωφελείται από τη δράση
τους;».
Αναζητώντας τις απαντήσεις στο
μοναδικό εργαστήρι της ιστορικής
επιστήμης βλέπουμε το ρόλο, που
οργανώσεις αυτού του τύπου – τα
«Τάγματα Εφόδου» των
εθνικοσοσιαλιστών – έπαιξαν στην
κατάκτηση και εδραίωση της
εξουσίας των ναζί, προς όφελος
πάντα του μεγάλου γερμανικού
κεφαλαίου στην περιβόητη
«Δημοκρατία της Βαϊμάρης».
Εδώ στη χώρα μας, να θυμηθούμε
τη βία και την τρομοκρατία, που
εξαπέλυσε το επίσημο κράτος με τη
βοήθεια των δοσιλογικών,
παραστρατιωτικών και παρακρατικών ομάδων και συμμοριών
ενάντια στους αγωνιστές της
Εθνικής Αντίστασης, μετά τη
Βάρκιζα και τον αφοπλισμό του
ΕΛΑΣ. Σκοπός η αντιμετώπιση και
ανατροπή του μεγάλου
ΕΑΜογενούς λαϊκού κινήματος και
η σταθεροποίηση της αστικής
εξουσίας. Αλλά και αργότερα, να
θυμίσουμε το ρόλο που έπαιξε το
παρακράτος στην αντιμετώπιση
του λαϊκού κινήματος, με πιο
μελανή ίσως στιγμή τη φυσική
εξόντωση του Αντιπροέδρου της
ΕΕΔΥΕ, του Γρηγόρη Λαμπράκη.
Στις μέρες μας βλέπουμε να
επαναλαμβάνεται σταθερά ένα
συγκεκριμένο ιμπεριαλιστικό
σενάριο στις λεγόμενες
«επαναστάσεις της αραβικής
άνοιξης», όπου διάφορες
παραστρατιωτικές ομάδες,
οργανωμένες, εξοπλισμένες και
εκπαιδευμένες από εξωτερικές

δυνάμεις, γίνονται η αιχμή του
δόρατος στην ανατροπή μη
αρεστών καθεστώτων. Σκοπός η
επιβολή μιας νέας τάξης, για την
ακόμη πιο ωμή και απροκάλυπτη
κλοπή του πλούτου των λαών των
χωρών αυτών. Ίδιο σενάριο στη
Λιβύη και στη Συρία – το
αμερικανόπνευστο σχέδιο για τη
Νέα Μέση Ανατολή.
Μακρής ο κατάλογος, ίδιο
ωστόσο το συμπέρασμα – οι Π.Ο.
παντού και πάντα στην υπηρεσία
της αστικής τάξης! Παντού και
πάντα ενάντια στον ίδιο εχθρό –
τους λαούς!
Χαρακτηριστική για την αποστολή
και τον προορισμό τους τα
αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα
μιας εξ αυτών: «Η “Πατριωτική
Πολιτοφυλακή” έχει έναν και μόνον
Αντικειμενικό Σκοπό, να είναι ΕΤΟΙΜΗ
την ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ, Οργανωμένη,
Εκπαιδευμένη, Συντεταγμένη,
Πειθαρχημένη, Ετοιμοπόλεμη,
Ισχυρή. Η λαϊκή εξαθλίωση
γιγαντώνεται, μαζί της θεριεύει και
η Λαϊκή Οργή, η χρεοκοπία
αναπόφευκτη, η εξέγερση της
αγανακτισμένης φτωχολογιάς
θ’ ακολουθήσει αναπόφευκτα...
Αίμα και Χάος, αυτό βρίσκεται
μπροστά μας». Και για να μην μείνει
καμία αμφιβολία διευκρινίζει σε
ραδιοφωνική συνέντευξη ένας
εκπρόσωπός της: «... ασκούμαστε για
να αναλάβουμε ένοπλη δράση αν,
κι όταν, διασαλευτεί η δημόσια τάξη
σε περίπτωση χρεοκοπίας
της χώρας...».
Στο αφελές πράγματι ερώτημα «και
καλά πού είναι το κράτος;» η απά ντηση είναι άμεση και αποκαλυπτική
– οι Π.Ο. εκπαιδεύονται υπό την
παρακολούθηση παρατηρητών του
Γενικού Επιτελείου Στρατού και της
Ελληνικής Αστυνομίας, όπως έγινε

κατά την «άσκηση» στον Πολύγυρο
Χαλκιδικής, το Γενάρη 2010, με
διοργανωτές το «Κέντρο
Εκπαίδευσης Σκοποβολής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλεξιπτωτιστών». Η εκπαίδευση έγινε από
εν ενεργεία εκπαιδευτές από
αστυνομικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
και αφορούσε «Σχολείο SWAΤ»
(SWAT - ομάδες ειδικών όπλων και
τακτικής), όπως αποκαλούνται οι
παραστρατιωτικές ομάδες, που
λειτουργούν στις ΗΠΑ και είναι
πλήρως ενσωματωμένες στους εκεί
κατασταλτικούς μηχανισμούς.
Ο Ελληνικός Στρατός, η Ελληνική
Αστυνομία, οι ελληνικές Π.Ο. και
οι Αστυνομικές Υπηρεσίες των
ΗΠΑ – σφιχταγκαλιασμένες μαζί,
ένα κουβάρι! Το επίσημο κράτος
φροντίζει για την οργάνωση και
εκπαίδευση των Π.Ο., προφανώς
ετοιμάζετε να αξιοποιήσει αύριο
και τις υπηρεσίες τους.
Πυκνώνουν ολοένα και περισσό τερο τα δημοσιεύματα για ασκήσεις
και σεμινάρια εκπαίδευσης.
Από την αρχή του 2012 μόνο
αναφέρουμε μερικά και σίγουρα
αρκετά μας διαφεύγουν:
•Άσκηση εφέδρων υπαξιωματικών
και οπλιτών με διοργανωτή
την Πανελλήνια Ένωση Εφέδρων
Υπαξιωματικών και Οπλιτών
(Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο) στις 14-15 Γενάρη
2012.
• Άσκηση «Μακεδονομάχος 2012»
στις 3 και 4 Μάρτη 2012 με
διοργανωτή τη Λέσχη Εφέδρων
Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) στη
Μακεδονία.
• Στη Θεσσαλονίκη, στις 12-18
Μάρτη 2012, σεμινάριο για
εκπαίδευση ιδιωτών - παραστρατιωτικών σε «επιχειρήσεις υψηλής
έντασης σε περιοχές υψηλού
κινδύνου» και με αντικείμενο
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Η ιστοσελίδα της «Πατριωτικής Πολιτοφυλακής», όπου αναγράφεται ο σκοπός της.
«Η “Πατριωτική Πολιτοφυλακή” έχει έναν και μόνον Αντικειμενικό Σκοπό,
να είναι ΕΤΟΙΜΗ την ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ, Οργανωμένη, Εκπαιδευμένη, Συντεταγμένη,
Πειθαρχημένη, Ετοιμοπόλεμη, Ισχυρή. Η λαϊκή εξαθλίωση γιγαντώνεται,
μαζί της θεριεύει και η Λαϊκή Οργή, η χρεοκοπία αναπόφευκτη, η εξέγερση
της αγανακτισμένης φτωχολογιάς θ’ ακολουθήσει αναπόφευκτα...
Αίμα και Χάος, αυτό βρίσκεται μπροστά μας».

την «άμυνα εκ του σύνεγγυς» από
την βρετανική «NNK Group».
Πρόκειται για μια εταιρεία ιδιωτικού
στρατού, που εκτός των άλλων,
αναλαμβάνει και αποστολές
προστασίας των θαλασσίων
μεταφορών, σαν τους «ράμπο» που
ετοιμάζονται να βάλουν στα
εμπορικά πλοία κυβέρνηση και
εφοπλιστές, στο όνομα της δήθεν
αντιμετώπισης της «πειρατείας».
Ίσως όμως ιδιαίτερη αναφορά
θα ‘πρεπε να γίνει στην άσκηση
εσωτερικής καταστολής, που έγινε
στις αρχές Φλεβάρη του 2011
στην Αργυρούπολη του Κιλκίς,
όπου με τεθωρακισμένα οχήματα
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«διαλύθηκε» πλήθος «διαδηλωτών».
Έγιναν υπό την ευθύνη της 71ης
Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας,
που εδρεύει στη Νέα Σάντα Κιλκίς
κι επί της ουσίας, είναι μέρος της
εκπαίδευσης για την προετοιμασία
των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ώστε να
μπορούν να αντιμετωπίσουν λαϊκές
κινητοποιήσεις εντός και εκτός
των συνόρων των χωρών του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες,
συνδέονται με τη συμμετοχή
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
στο «Συντονιστικό Κέντρο Ειδικών
Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ» (NSCC),

πυρήνα και κορμό του οποίου,
αποτελούν οι αμερικανικές
Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων.
Και ποια η απάντηση του λαού μας,
του κάθε λαού; Πώς να προστατευτεί και να σταματήσει τη βία και
την τρομοκρατία των φασιστικών
και ρατσιστικών συμμοριών,
που δήθεν προστατεύουν τους
ανήμπορους γέροντες, δέρνοντας
και κυνηγώντας τους μετανάστες
στους δρόμους της Αθήνας, που
απειλούν να σταθούν απέναντι
στον αγωνιζόμενο απεργό, όταν
η εργοδοσία τους προστάξει.
Πώς να αντιμετωπίσει τη ωμή
σωματική βία ενός φασιστοειδούς
μπροστά στους φακούς των
τηλεοπτικών καμερών; Σε τι δια φέρει η βία αυτή από τη βία και
τη τρομοκρατία, που βιώνει ο κάθε
εργαζόμενος στους τόπους
δουλειάς, η καθημερινή απειλή
να χάσει την εργασία του και το ήδη
πενιχρό εισόδημα, να βρεθεί
η οικογένειά του, τα παιδιά μπροστά
στο φάσμα της πείνας και της
απόλυτης εξαθλίωσης;
Η απειλή και η βία των παρακρατικών και παραστρατιωτικών
μηχανισμών είναι προέκταση
της βίας του εργοδότη! Έχουν την
ίδια μήτρα – την εκμετάλλευση
της μισθωτής εργασίας από μια
μικρή, παρασιτίζουσα ομάδα
κεφαλαιοκρατών.
Έτσι, η εξάλειψή αυτής της
εκμετάλλευσης είναι ο μόνος
δρόμος για να ξεριζωθεί η βία
από την κοινωνία μας, είναι
ο ΜΟΝΟΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ, που
πρέπει να βαδίσει ο λαός μας κι
οι λαοί όλου του κόσμου.
ΝΙΚΟΣ ΖΩΚΑΣ
αντιπρόεδρος ΕΔΥΕΘ,
μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΕΕΔΥΕ

διεθνή νέα

Ξεκίνησαν οι επιθετικές επιχειρήσεις
του ευρωστρατού στη Σομαλία

ΦΩΤΟ: EU NAVFOR

Την πρώτη της «πειραματική» επέμβαση στις ακτές της Σομαλίας πραγματοποίησε στις 15.5.12
η «αντιπειρατική» αποστολή της ΕΕ στον Κόλπο του Αντεν, «Αταλάντα» (ΕUNAVFOR ATALANTA),
σε μια προσπάθεια, υποτίθεται, «να πλήξει τις υποδομές και τις βάσεις ανεφοδιασμού
των πειρατών ώστε να περιοριστούν νέες επιθέσεις κατά πλοίων».

Σ

την πραγματικότητα η ΕΕ πραγματοποίησε την
πρώτη (αποκλειστικά με δικά της μέσα) επιθετική
επιχείρηση στο Κέρας της Αφρικής, δίχως τη βοήθεια και την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, σε μία
ιδιαίτερα νευραλγική γεωπολιτικά περιοχή. Στόχος; Να
κλιμακώσει επεμβάσεις τέτοιου είδους και στο άμεσο
μέλλον, όχι μόνον στη Σομαλία αλλά και σε άλλες «ζωτικές» (για τους ιμπεριαλιστές) περιοχές εκτός των γεωγραφικών ορίων της «Γηραιάς Ηπείρου»...
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ένα στρατιωτικό
ελικόπτερο που απογειώθηκε από φρεγάτα της ευρωε-

νωσιακής αντιπειρατικής αποστολής «ΕUNAVFOR ΑΤΑLANTA», ενώ νωρίτερα είχαν προηγηθεί απανωτές κατασκοπευτικές πτήσεις επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τις ακτές της κεντρικής
Σομαλίας. Σύμφωνα με τον Βρετανό υποναύαρχο, διοικητή της αποστολής, Ντάνκαν Ποτς, η επιχείρηση ήταν
«αναίμακτη» και έγινε «δίχως να πατήσει στρατιωτική
μπότα το σομαλικό έδαφος». Ως αποτέλεσμα είχε την καταστροφή πέντε πλοιαρίων και δύο δεξαμενών καυσίμων
που χρησιμοποιούσαν πειρατές στο χωριό Ζαραντχίρ της
κεντρικής Σομαλίας. Μάλιστα, ο Ποτς επιχείρησε να κα-
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Ελικόπτερο τύπου “Sea Lynx“ της EU NAVFOR διεξάγει επιβίβαση σε σκάφος ύποπτο για πειρατεία (2008). Παρόμοια ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση της 15/5/2012.

θησυχάσει τους Σομαλούς λέγοντας πως τα πυρά των επιχειρήσεων της ΕΕ έχουν ως «αποκλειστικό στόχο τους πειρατές και τις βάσεις ανεφοδιασμού τους».
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εφησυχάζει ο σομαλικός λαός, αφού πλέον είναι βέβαιο πως
μετά από αυτή την επιχείρηση θα αυξηθούν δραματικά
οι κίνδυνοι για τους αμάχους με την αξιοποίηση του προσχήματος των πειρατών, που ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα
αμφίβολος ενώ υπάρχουν και ενδείξεις για συνεργασία
τούς με εφοπλιστές...
Επίσημα η αποστολή «ΑΤΑΛΑΝΤΑ», που ξεκίνησε το
Δεκέμβρη του 2008, ολοκληρώνεται το Δεκέμβρη του
2014. Ωστόσο,τίποτε δεν αποκλείει την παράτασή της ή
και την ενίσχυσή της αφού σε σχετική απόφαση της ΕΕ, επισημαίνεται πως «η αποστολή θα συνεχίσει να προσαρμόζεται στις αλλαγές τακτικής των πειρατών και θα επιχειρεί την
εφαρμογή των συμφωνηθέντων προληπτικών μέτρων όπου
είναι δυνατόν»...

Η τριπλή επιχείρηση της ΕΕ στη Σομαλία...
Θα πρέπει, εντούτοις, να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη
αποστολή δεν είναι η μόνη αλλά μία από τις τρεις που
δρουν υπό τη σκέπη του ευρωστρατού, της λεγόμενης
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«Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ» (EUMC, που είναι ο
ύπατος στρατιωτικός φορέας εντός ΕΕ). Πέρα δηλαδή από
την «EUNAVFOR ATALANTA», έχουμε και την «ΕUTM Somalia - European Union», τη δεύτερη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ για τη Σομαλία, που δημιουργήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ στις 25.1.10 και έχει επιφορτιστεί τη στρατιωτική εκπαίδευση των σομαλικών δυνάμεων ασφαλείας και απαρτίζεται από περίπου 115 στρατιωτικούς εκπαιδευτές που διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους στη στρατιωτική βάση BIHANGA στην Ουγκάντα...
Παράλληλα, η ΕΕ στη Σομαλία έχει και μία τρίτη καινούρια αποστολή στο Κέρας της Αφρικής την «EUCAP NESTOR», σύμφωνα με απόφαση που πήρε στις 12.12.11 με
στόχο την «υποστήριξη της περιφερειακής ναυτιλίας στο
Κέρας της Αφρικής και στις χώρες του Δυτικού Ινδικού Ωκεανού» (Κένυα, Τζιμπουτί, Τανζανία και Σεϋχέλλες) κατά της
πειρατείας και ενίσχυσης μίας «διαρκούς λύσης μέσω της έννομης τάξης, της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και της
δημιουργίας υποδομών στη στεριά». Ολα αυτά υποτίθεται
για να «βοηθήσει» η ΕΕ χώρες της περιοχής –συμπεριλαμβανομένης της Σομαλίας– στην «ανάπτυξη αυτοεξυπηρετούμενων υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ναυτιλιακής ασφάλειας, του δικαστικού συστήματος και της διακυβέρνησης»...
Ο έλεγχος της σπουδαίας γεωστρατηγικά περιοχής
του Κόλπου του Αντεν και του δυτικού Ινδικού Ωκεανού,
άνοιξε την όρεξη της ΕΕ, η οποία μάλλον δε θα πραγματοποιεί μόνον «αντιπειρατικές» περιπολίες και ένοπλες
επεμβάσεις αρχικά στις σομαλικές ακτές,αφού θα ανακατεύεται ενεργά και με την εκπαίδευση των «δυνάμεων
«ασφαλείας» χωρών της περιοχής και με την ανάπτυξη
των υπηρεσιών περιφερειακής ακτοφυλακής και ελέγχου
της ναυτιλίας, επιβολής της έννομης τάξης, «αναμόρφωσης» (και ελέγχου) του δικαστικού συστήματος των εν
λόγω χωρών προς εξυπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου
και των μονοπωλίων της ΕΕ.
Από την άλλη, τίποτε δεν αποκλείει στο μέλλον να αυξηθούν οι τρεις αποστολές της ΕΕ στη Σομαλία και με
άλλα προσχήματα, καθώς εντείνεται η διεθνής καπιταλιστική κρίση και φουντώνει ο ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός. Ας μην ξεχνάμε πως οι αποστολές του ευρωστρατού είναι ήδη πάνω από 15 και δεν περιορίζονται
στα Βαλκάνια (ΠΓΔΜ, Κοσσυφοπέδιο), ούτε στη Μεσόγειο
(π.χ. Παλαιστινιακά Εδάφη), αλλά διευρύνονται φθάνοντας στον Καύκασο, στο Αφγανιστάν, στη Δυτική, Κεντρική
και Ανατολική Αφρική ως το Ατσεχ της Ινδονησίας...

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ

οικονομία
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΟΖ

Από τη Σενζέν ως το Ορμένιο
χωρίς εργασιακά δικαιώματα

Ε

ιδική οικονομική ζώνη (ΕΟΖ) είναι μια γεωγραφική περιοχή όπου επικρατούν οικονομικοί νόμοι
και διοικητικές ρυθμίσεις διαφορετικοί από τους οικονομικούς νόμους της χώρας. Ως στόχος διακηρύσσεται,
συνήθως, η αύξηση των ξένων επενδύσεων, η εισαγωγή
τεχνολογίας και ο εκσυγχρονισμός των οικονομικών συνθηκών με κύριο τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Κίνα πραγματο-

ποίησε το μεγάλο άλμα προς τον καπιταλισμό με την
ίδρυση της ΕΟΖ στη Σενζέν, ένα μικρό ψαροχώρι που μετατράπηκε μέσα σε 25 χρόνια σε αστική μητρόπολη, στην
οποία εμπερικλείονται δεκάδες άλλες ειδικές ζώνες, με
διαφορετικά κίνητρα για επενδύσεις.
Περισσότερες από 3500 ειδικές οικονομικές ζώνες
έχουν καθιερωθεί σε 120 και πάνω χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Αγκόλας, Βραζιλίας, Ιράν, Ινδίας, Πακι-

Σενζέν, ένα μικρό ψαροχώρι στην Κίνα,
που μετατράπηκε μέσα σε 25 χρόνια
σε αστική μητρόπολη, εμπερικλείοντας
δεκάδες άλλες ειδικές ζώνες, με διαφορετικά
κίνητρα για επενδύσεις.
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στάν, Μπαγκλαντές, Ιορδανίας, Καμπότζης, Πολωνίας, Καζακστάν, του Περού των Φιλιππίνων και της Ρωσίας. Με
άλλα λόγια, χώρες όπου τα εργασιακά, αλλά και δημοκρατικά, δικαιώματα δεν είναι κατοχυρωμένα, όπου επικρατούν συνθήκες εξαθλίωσης και υψηλής ανεργίας, και
υπάρχει επομένως το απαιτούμενο συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη κάποιων βιομηχανικών κλάδων
μέσα στον διεθνή καταμερισμό εργασίας.
Επομένως, οι λαοί έχουν πλούσια εμπειρία για τις
ολέθριες οικονομικές τους συνέπειες.
Όμως, υπάρχει και η πλευρά της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας, η οποία πολλές φορές διαφεύγει της
προσοχής όταν σχολιάζονται οι ΕΟΖ. Ολόκληρη η επαρχία Hainan της Κίνας είναι μία οικονομική ζώνη. Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα έγινε φανερό από την πρώτη
ακόμα εφαρμογή τους από πολυεθνικές εταιρείες των
ΗΠΑ σε περιοχές του Μεξικού, στις «maquilladoras» -που
στα σπανιόλικα σημαίνει αλεστικά. Εκεί εισάγονται αδασμολόγητες οι πρώτες ύλες και οι αμοιβές των Μεξικάνων
εργατών είναι κυριολεκτικά εξευτελιστικές. Και βέβαια,
ολόκληρη η παραγωγή εξάγεται πλήρως απαλλαγμένη
από φόρους.
Η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις της Γερμανίας έχουν
απαιτήσει τη δημιουργία ΕΟΖ στην Ελλάδα. Πέντε μόλις
μέρες μετά τις Ελληνικές εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου ο
Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλι Ρεν, εξειδικεύοντας τη
«γραμμή» του υπουργού Οικονομικών Σόιμπλε περί «εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας» από την Ελλάδα, προέτρεψε την κυβέρνηση να σκεφτεί σοβαρά τη δημιουργία
ΕΟΖ, που θα έχουν διαφορετικό φορολογικό και εργασιακό καθεστώς από την υπόλοιπη χώρα, απαλλαγές από
τους εισαγωγικούς και τους εξαγωγικούς δασμούς, απλοποίηση τελωνειακών και διοικητικών ελέγχων, φιλελεύθερη συναλλαγματική πολιτική για να προσελκύσει νέους
επενδυτές. Στη συνέχεια, είναι δυνατό να δημιουργηθούν
διάφορα είδη ειδικών οικονομικών ζωνών, π.χ. ζώνες
ελεύθερου εμπορίου, ζώνες μεταποίησης προς εξαγωγή,
βιομηχανικές ζώνες, ελεύθεροι λιμένες, κ.λπ. είπε ο Ρεν.
Ο λαός μας πληρώνει ήδη πολύ ακριβά τέτοιου είδους ελευθερίες, που καθιέρωσε η συνθήκη του Μάαστριχτ και όσες ακολούθησαν.
Στην Ελλάδα λειτουργούν εδώ και χρόνια άτυπες αλλά και
διά νόμου «ΕΟΖ»:
α) τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης (άρθρο 4, Ν.
2639/1998) ανάμεσα σε επιχειρήσεις κι εργοδοτικές
ενώσεις περιοχών και τα αντίστοιχα εργατικά κέντρα,
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που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από το 1997 σε περιοχές με υψηλή ανεργία, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του περιεχομένου των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, τη
δημιουργία γεωγραφικών ζωνών χαμηλού κόστους
εργασίας και την περαιτέρω διάσπαση της εργατικής
τάξης και των κλαδικών συνδικάτων.
β) η Διασυνοριακή Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΒΖΟΣ Α.Ε.) στο Ορμένιο
του Έβρου από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 για
την εκμετάλλευση εργατών από γειτονικές χώρες
γ) οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), που ξεκίνησαν το 1997 και ευνοούν μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, που εκμεταλλεύονται Έλληνες εργάτες και μετανάστες ή φοιτητές τουριστικών σχολών από ανατολικοευρωπαϊκές χώρες
δ) στη N. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης Αιγύπτιοι αλιεργάτες εργάζονται υπό ειδικό καθεστώς και το κράτος
αποφασίζει να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και όχι στο ΙΚΑ
ε) σε τμήμα του λιμανιού του Πειραιά – ένα από τα τρία
λιμάνια στην Ελλάδα που θεωρούνται Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου – η ιδιοκτήτρια COSCO έχει επιβάλει κινεζικές εργασιακές συνθήκες.
Ο υφυπουργός Εργασίας της Γερμανίας Χανς Γιόαχιμ Φούχτελ, εντεταλμένος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης κατ’
εντολή της Μέρκελ, εγκαθίσταται στο προξενείο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη για την υλοποίηση της απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ, με σκοπό τη χρήση τους για
την προσέλκυση γερμανικών επενδύσεων. Η επικέντρωση,
ωστόσο, στο ισχυρότερο ευρωπαϊκό κράτος της ιμπεριαλιστικής αλυσίδας λειτουργεί στρεβλωτικά, γιατί οι υπόλοιποι εξωτερικοί κρίκοι γίνονται δυσδιάκριτοι, καθώς
καλύπτονται από αριστερά φούμαρα και δεξιές εθνικοπατριωτικές κορώνες, ενώ ελληνικός κρίκος σ’ αυτήν την αλυσίδα μοιάζει να μην υφίσταται. Ενώ ο αντίλογος στις ΕΟΖ
επικεντρώνεται στις εργασιακές συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης, επικαλείται εξίσου την επερχόμενη συντριβή, από
το μεγάλο κεφάλαιο, των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Μακεδονία και τη Θράκη,
δίνοντας πάντα έμφαση στον αποικιοκρατικό χαρακτήρα
των ΕΟΖ και την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας.
Μια τέτοια ανάλυση αθωώνει τους Έλληνες πλουτοκράτες φέροντάς τους περίπου ως θύματα της ίδιας πολιτικής, που πλήττει την εργατική τάξη, τους μικρούς
εμπόρους και επαγγελματίες, αλλά και τη μικρομεσαία
αγροτιά. Παραβλέπεται, έτσι, αφενός η συμβολή των εμ-

πορικών και βιοτεχνικών επιμελητηρίων και του ελληνικού κεφαλαίου στη διαδικασία και επισκιάζεται η σύγκρουση των συμφερόντων των εργατών της Ελλάδας με
τα συμφέροντα των αφεντικών.
Το ελληνικό κεφάλαιο έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στις ΕΟΖ της Αλβανίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας αλλά και της Πορτογαλίας.
Τη δημιουργία «Ειδικών Οικονομικών Ζωνών» (ΕΟΖ)
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο με τις ψήφους
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στις 14 Σεπτέμβρη 2011. Προβλέπεται η
δημιουργία 12 ζωνών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εντός των οποίων οι επιχειρήσεις
θα χρησιμοποιούν εισαγόμενες πρώτες ύλες χωρίς δασμούς, θα αξιοποιούν τη φορολογική ασυλία και δεν θα
πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους. Το αίτημα για μειωμένη φορολόγηση 10% έχει τεθεί ήδη από τους κεφαλαιοκράτες, που προωθούν τέτοιες λύσεις και οι οποίοι
ως γνωστόν δεν έχουν πατρίδα. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, οι εργαζόμενοι των ΕΟΖ δουλεύουν
10-12 και 16 ώρες συνεχώς. Στις ΕΟΖ της Κίνας, για παράδειγμα, το μέσο ωράριο ποικίλλει από τις 54 ως τις 77
ώρες τη βδομάδα. Στις 14 ζώνες που λειτουργούν στην
Πολωνία απαγορεύεται η δημιουργία συνδικάτων, υπάρχουν μόνο ατομικές συμβάσεις και το ειδικό φορολογικό
καθεστώς που τις διέπει παραδίδει τον πλούτο της χώρας
σε επιχειρήσεις, οι οποίες μεταφέρουν τα κέρδη τους έξω
από αυτήν. Είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς τι συμβαίνει
σε χώρες, που δεν βρίσκονται στο κέντρο της Ευρώπης και
φυσικά δεν έχουν τις ίδιες παραγωγικές δυνατότητες.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, με πρώτο και καλύτερο
το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ Θράκης με πρόεδρο την
Ελληνογερμανίδα Κατερίνα Καραγιάννη πρώην στέλεχος
της Deutsche Bank, υποστηρίζουν ίδρυση ΕΟΖ στη
Θράκη με το επιχείρημα των έκτακτων οικονομικών συνθηκών στη χώρα και των συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού που προκύπτουν λόγω γειτνίασης με τη Βουλγαρία
και την Τουρκία, οι οποίες ήδη διαθέτουν ΕΟΖ. Οι συνθήκες αυτές βέβαια αλλάζουν στην Πελοπόννησο -όπου η
Περιφέρεια κινείται στην ίδια κατεύθυνση- στη Θεσσαλία
στην Κρήτη και στην Αττική, αλλά μπροστά στα κέρδη η
λογική μπορεί να πηγαίνει περίπατο.
Και για να διαλυθούν οι όποιες αμφιβολίες, αρκούν οι
δηλώσεις του επικεφαλής του νομικού γραφείου Dankelmann und Kerst, που συνέταξε μελέτη για τη βιωσιμότητα
της ΕΟΖ στη Θράκη, Χανς Μπέεγκ, ο οποίος πρότεινε να
αποχωρήσει η Ελλάδα από την ευρωζώνη και να υιοθετήσει, ως νόμισμα μια «προσωρινή δραχμή» με ειδική

Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών,
οι εργαζόμενοι των ΕΟΖ δουλεύουν 10-12 και
16 ώρες συνεχώς.

σταθερή ισοτιμία, με παράλληλη μείωση της ποσότητας
του χρήματος σε κυκλοφορία, όπως το μάρκο του μεσοπολέμου (1923). Ο κ. Μπέεγκ θεωρεί ότι στην Ελλάδα
μπορούν να δημιουργηθούν μία με δύο ΕΟΖ, στις επενδύσεις που θα γίνουν από το εξωτερικό θα ισχύει συγκεκριμένο ποσοστό προσλήψεων από την τοπική κοινωνία,
αλλά η διοίκηση θα είναι από την χώρα προέλευσης του
επενδυτή και πως θα απαιτηθούν συμπληρωματικά μέτρα
διοικητικής μεταρρύθμισης.
Για να πάνε περίπατο οι σχεδιασμοί του μεγάλου κεφαλαίου και οι αυταπάτες, που σπέρνουν οι «αριστεροί»
διαχειριστές χρειάζονται ταξικά προσανατολισμένοι αγώνες ενάντια στα μονοπώλια, πρέπει να προωθείται η λαϊκή
συμμαχία των εργατών, των φτωχών επαγγελματοβιοτεχνών και αγροτών, της νεολαίας και των γυναικών για την
αλλαγή των συσχετισμών σε συνδικαλιστικό και πολιτικό
επίπεδο, για να ανοίξει ο δρόμος για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης, δηλαδή τη μόνη λύση που αφορά το λαό, το σοσιαλισμό. Όπου τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής θα
είναι κοινωνικοποιημένα, με κεντρικό σχεδιασμό και
λαϊκό έλεγχο. Μόνο τότε μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη
προς όφελος του λαού.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΑΡΟΣ
πρόεδρος Επιτροπής Ειρήνης Ξάνθης
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33η Μαραθώνια
Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ

E

ξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Αποδέσμευση από τη
λυκοσυμμαχία ΝΑΤΟ-ΕΕ. Με αυτό το κεντρικό πανό
της ΕΕΔΥΕ στη κεφαλή της πορείας, πραγματοποιήθηκε στις 20 Μάη η 33η Μαραθώνια πορεία ειρήνης.
Εκατοντάδες οδοιπόροι της ειρήνης, στην πλειοψηφία τους νέοι, ξεκίνησαν από τον Τύμβο του Μαραθώνα
στις 8 το πρωί και έφθασαν το απόγευμα στο Υπουργείο
Άμυνας.
Την έναρξη της πορείας έκανε ο αντιπρόεδρος της
ΕΕΔΥΕ και γιος του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να πάρει σήμερα ο
λαός την υπόθεση στα χέρια του, καθώς το ΝΑΤΟ και η ΕΕ
θα αξιοποιήσουν την καπιταλιστική κρίση σε βάρος των

Πάνω:
Το κεντρικό πανό
της ΕΕΔΥΕ.
Αριστερά:
Οι γιοι του Γρηγόρη
Λαμπράκη Γιώργος
και Θοδωρής.
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Πορεία Ειρήνης

Κυριακή 2012
20 Μάη

Αποδέσμευση από τη λυκοσυμμαχία ΝΑΤΟ-ΕΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡ. ΖΟΥΛΙΑΤΗΣ - Μ. ΠΑΚΙΑΣ

λαών κι αυτό θα σημάνει την παραπέρα εξαθλίωση των
εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.
Στην προτομή του Γρηγόρη Λαμπράκη στεφάνι κατέθεσαν ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος και ο τ.
αντιπρόεδρος Παν. Μακρής, επίτιμος δήμαρχος Καισαριανής.
Στην πορεία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ,
της ΠΑΣΥ, της ΟΓΕ, της ΠΑΣΕΒΕ και του ΜΑΣ. Επίσης
στο ξεκίνημα της πορείας συμμετείχε και η Γεν. Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα.
Στη διάρκεια της καθιερωμένης διαδρομής στη Νέα
Μάκρη απηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωπος του Δήμου
και του ΜΑΣ, στη Ραφήνα ο Δήμαρχος και ο εκπρόσωπος
Πάνω:
Το πανό της ΕΕΔΔΑ.
Αριστερά: Το κεντρικό πανό
της ΕΕΔΥΕ με το σύνθημα:
«Eξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ.
Αποδέσμευση από τη λυκοσυμμαχία
ΝΑΤΟ-ΕΕ».
Δεξιά: Στην πορεία έλαβαν μέρος
εκατοντάδες οδοιπόροι της ειρήνης, στην πλειοψηφία τους νέοι
έως... πάρα πολύ νέοι!
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33η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
της ΠΕΑΕΑ, στο Πικέρμι κατατέθηκαν λουλούδια στο μνημείο των εκτελεσθέντων, στη Παλλήνη χαιρέτισαν εκπρόσωπος του Δήμου και της ΟΓΕ.
Νωρίς το απόγευμα η πορεία έφτασε στη Αγία Παρασκευή, όπου την υποδέχθηκαν πλήθος κόσμου από όλη
την Αττική.
Χαιρετισμό απηύθυναν η Χρυσούλα Λαμπούδη από
το ΠΑΜΕ, ο Δήμαρχος Γιάννης Ζορμπάς και ο πρόεδρος
της Επιτροπής Ειρήνης Γιάννης Αντωνίου.

Η 33η Μαραθώνια πορεία πραγματοποιήθηκε σε μια
περίοδο όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και
επιθετικότητας της αντιλαϊκής πολιτικής για ισόβια φτώχεια των εργαζομένων.
Με πίστη και συνέπεια στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη, που φέτος συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη
γέννησή του και 49 από τη δολοφονία του, οι ειρηνοδρόμοι και οι άλλοι διαδηλωτές απαίτησαν την επιστροφή
όλων των Ελλήνων στρατιωτών από τα πολεμικά και κατοχικά μέτωπα, να σταματήσει οποιαδήποτε συμμετοχή
της χώρας μας στους νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους,
που βρίσκονται μπροστά μας, να κλείσει η βάση της Σούδας και του Άκτιου και όλες οι ξένες βάσεις, να αποδεσμευτεί η χώρα από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς,
να πληρώσουν την κρίση οι ιμπεριαλιστές και όχι οι εργαζόμενοι.
Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου κατέληξε η πορεία, πλήθος κόσμου χειροκρότησε τους οδοιπόρους της
ειρήνης και ένωσε τη φωνή του στα αντιιμπεριαλιστικά
συνθήματα.
Στην εκδήλωση χαιρέτισε ο ανθυποπλοίαρχος εν
αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού Βασίλης Φάρκω-

Πάνω: H πορεία
κατέληξε στο
Υπουργείο Εθν. Αμυνας.
Αριστερά:
Ο Σταύρος Τάσσος,
πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ.
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νας, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
Σταύρος Τάσσος, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα τόνισε πως
«Η σημερινή μέρα είναι σημαδιακή, καθώς σήμερα, ξεκινά στο Σικάγο, με τη συμμετοχή βέβαια της Ελληνικής
Κυβέρνησης, η 25η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, της “σιδερένιας γροθιάς” του ιμπεριαλιστικού συστήματος κατά
των λαών και ταυτόχρονα χώρος διευθέτησης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων που
εντείνονται. Στη σύνοδο αυτή, το ΝΑΤΟ κλιμακώνει την
επιθετικότητά του, βάζει σαν προτεραιότητα την επέκταση του ρόλου του «παγκόσμιου χωροφύλακα» της δικτατορίας των μονοπωλίων στον Ειρηνικό και Ινδικό
Ωκεανό, στον Περσικό Κόλπο, στη Μέση Ανατολή, στα
Βαλκάνια, σ’ όλο τον κόσμο.
Στα πλαίσια του «νέου στρατηγικού δόγματος», των
«ασύμμετρων απειλών», της λεγόμενης «αντιπυραυλικής
άμυνας» και της λεγόμενης «έξυπνης άμυνας», που στην
πραγματικότητα είναι «έξυπνη επίθεση», οικοδομεί ένα
ολόκληρο σύστημα επιθετικών και κατασταλτικών μηχανισμών, με τη συμμετοχή στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων, σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο… Η
στάση των κομμάτων απέναντι στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, είναι

βασικό κριτήριο για να κρίνει ο λαός. Η θέση που ανταποκρίνεται στα λαϊκά συμφέροντα είναι η θέση της αποδέσμευσης από τις ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες, του
ΝΑΤΟ, της ΕΕ, που η μία είναι συμπλήρωμα της άλλης».
Η 33η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης έκλεισε με ένα
μουσικο-ποητικό αντιιμπεριαλιστικό πρόγραμμα, που
επιμελήθηκε και εκτέλεσε ο Γιώργος Σαρρής με τους συνεργάτες του και με τη συμμετοχή του 10χρονου Πέτρου
Σαρρή.

Αριστερά:
Το πανό της Επιτροπής
Ειρήνης Πειραιά.
Πάνω και δεξιά:
Ο Γιώργος και ο Πέτρος
Σαρρής και οι
συνεργάτες τους.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΥΕΘ

ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΛΥΚΟΣΥΜΜΑΧΙΕΣ
ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 19/5/2012

E

μείς, που σήμερα πορευθήκαμε στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη, του Νίκου Νικηφορίδη και όλων
των επώνυμων και ανώνυμων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, που έπεσαν για την υπόθεση της Ειρήνης και τη συντριβή του ιμπεριαλισμού, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να διαδηλώνουμε και να
παλεύουμε, για:
 να τερματιστούν οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, οι επεμβάσεις και οι αιματοχυσίες σε όλα τα μήκη και
πλάτη του κόσμου με σκοπό την εξασφάλιση των συμφερόντων των μονοπωλίων. Για να αποτρέψουν οι
λαοί με την πάλη τους, μια νέα Χιροσίμα, μια νέα Κορέα, μια νέα Γιουγκοσλαβία, μια νέα Λιβύη. Για να αποτρέψουμε τα επιθετικά σχέδια των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων περιφερειακών δυνάμεων για πολεμική επέμβαση στη Συρία και το Ιράν.
 να γυρίσουν πίσω όλοι οι ένστολοι που βρίσκονται στο Κόσσοβο, στο Αφγανιστάν και σε άλλες
χώρες, συμμετέχοντας σε ιμπεριαλιστικές αποστολές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Για να μη χύσουν το αίμα τους
και να μη χύσουν το αίμα άλλων λαών για τα συμφέροντα των μονοπωλίων.
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 να μην εμπλακεί η Ελλάδα με οποιοδήποτε τρόπο σε νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα. Για να μην γίνει
ξανά η ελληνική γη ορμητήριο των γερακιών του πολέμου που θα σφαγιάσουν άλλους λαούς, η θάλασσα
και ο εναέριος χώρος δρόμοι διέλευσης των ιμπεριαλιστών φονιάδων.
 να κλείσουν οι Αμερικανονατοϊκές βάσεις του θανάτου και τα στρατηγεία. Να κλείσει και να καταργηθεί το ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο (NDC-GR) στη Θεσσαλονίκη.
 να δυναμώσει τώρα ο αγώνας για αποδέσμευση της Ελλάδας από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ.
 να ανοίξει ο δρόμος για την εξουσία του λαού, τη μόνη που μπορεί να βάλει τέλος στην καπιταλιστική βαρβαρότητα των ιμπεριαλιστικών πολέμων, της κρίσης, της φτώχειας και της εκμετάλλευσης.
60 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, η στάση απέναντί του είναι κριτήριο για κάθε
κόμμα, για τη θέση και την αξιοπιστία του απέναντι στο λαό.
Ιδιαίτερα σήμερα που η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο, σκοπεύει να ενισχύσει παραπέρα την
ιμπεριαλιστική λυκοσυμμαχία, ορκισμένο εχθρό του δικαιώματος κάθε λαού να επιλέγει το δικό του δρόμο
ανάπτυξης.
Η συνεπής πάλη για αποδέσμευση και η αποκάλυψη πλατιά στο λαό του ρόλου του ΝΑΤΟ και των άμεσων κινδύνων εμπλοκής της χώρας σε ιμπεριαλιστικούς τυχοδιωκτισμούς, τελικά σε έναν ιμπεριαλιστικό
πόλεμο, πρέπει να μπουν στην ημερήσια διάταξη και να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου για τις βουλευτικές
εκλογές του Ιούνη 2012.
ΖΗΤΩ Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
ΖΗΤΩ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Το Σάββατο 19 Μάη διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη η Πορεία Ειρήνης από την ΕΔΥΕΘ. Η εκκίνηση έγινε στις 11 το
πρωί από το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο (πρώην Γ' Σώμα Στρατού) και κατέληξε στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη, στη
συμβολή των οδών Ερμού και Βενιζέλου, από όπου και η φωτογραφία.
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επισημάνσεις
CODEX ALIMENTARIUS

Ο ρόλος των πολυεθνικών
και ο Παγκόσμιος Κώδικας Τροφίμων
Η ΒΡΩΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ο Henry Kissinger είχε πει «αν θέλετε να ελέγξετε τα έθνη έλεγξε το πετρέλαιο,
αν θέλετε να ελέγξετε τους λαούς έλεγξε τα τρόφιμα» και αυτόν ακριβώς τον ρόλο
ανέλαβε η Επιτροπή του Παγκόσμιου Κώδικα Τροφίμων (CODEX ALIMENTARIUS)
Tου ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
μέλους του Εθν. Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ,
πρώην προέδρου ΕΦΕΤ,
επιστημονικού συνεργάτη στο «Δημόκριτο»

O

παγκόσμιος Κώδικας Τροφίμων (CODEX ALIMENTARIUS) ιδρύθηκε το 1961 από τον Οργανισμό
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (WHO) των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) με
σκοπό την δημιουργία κανόνων για την προστασία του
καταναλωτή για τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνει,και την
διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου. Στην πραγματικότητα όμως, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ήταν η
προστασία των πολυεθνικών τροφίμων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Ο Henry Kissinger
είχε πει «αν θέλετε να ελέγξετε τα έθνη έλεγξε το πετρέλαιο, αν θέλετε να ελέγξετε τους λαούς έλεγξε τα τρόφιμα» και αυτόν ακριβώς τον ρόλο ανέλαβε η Επιτροπή
του Παγκόσμιου Κώδικα Τροφίμων.
Στην Επιτροπή του Παγκόσμιου Κώδικα Τροφίμων μετέχουν 147 χώρες και εκδίδουν τους Κανονισμούς για την
ασφάλεια των τροφίμων οι οποίοι δεν είναι μεν υποχρεωτικοί για τις χώρες-μέλη άμεσα, έμμεσα όμως είναι υποχρεωτικοί ...αφού υιοθετούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και έτσι, σε οιανδήποτε διένεξη
για την ασφάλεια των τροφίμων, δικαιώνεται από τον ΠΟΕ
εκείνη η χώρα που έχει αποδεχθεί τους κανονισμούς
ασφάλειας του Παγκόσμιου Κώδικα Τροφίμων (ΠΚΤ).
Για να γίνει αντιληπτός ο ρόλος του ΠΚΤ, Codex Alimentarius, παρουσιάζω την βρώμικη δωδεκάδα των παρακάτω ενεργειών του:
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δεν έφερε καμία αντίρρηση για την εμπορία μεταλλαγμένων τροφίμων, αντίθετα την υποστήριξε θερμά,
παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις της επιστημονικής κοινότητας όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία.
δεν έφερε καμία αντίρρηση, αντίθετα υποστήριξε
την καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων, παρά τις σοβαρές ενδείξεις για τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα.
δεν έφερε καμία αντίρρηση, αντίθετα υποστήριξε
να μην αναγράφεται στην ετικέτα ότι ένα τρόφιμο περιέχει μεταλλαγμένα συστατικά.
δεν έφερε καμία αντίρρηση, αντίθετα υποστήριξε
και επέτυχε το κρέας και τα προϊόντα ζώων (γάλα, αυγά,
αλλαντικά κ.λπ.) που τράφηκαν με μεταλλαγμένες ζωοτροφές να μην αναγράφεται στην ετικέτα ότι κατανάλωναν μεταλλαγμένες ζωοτροφές.
δεν έφερε καμία αντίρρηση στην παραγωγή, εμπορία και επισήμανση κλωνοποιημένων κτηνοτροφικών
ζώων (πρόβατα, αγελάδες, κ.λπ.) παρά τους κινδύνους και
την αβεβαιότητα στην υγεία και τις μεθόδους ελέγχου και
κυρίως το τεράστιο θέμα της βιοηθικής με την κλωνοποίηση του ανθρώπου.
δεν έφερε καμία αντίρρηση στην χρήση ορμονών και αντιβιοτικών σε κτηνοτροφικά ζώα με σκοπό την
γρήγορη ανάπτυξη και πάχυνσή τους, παρά τους κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία.









 δεν έφερε καμία αντίρρηση στην χρήση προσθέ-

των (συντηρητικών, χρωστικών, ομογενοποιητών, κλπ)
παρά το γεγονός ότι κάποια από αυτά αποσύρονται λόγω
επικινδυνότητας στην ανθρώπινη υγεία.
δεν έφερε καμία αντίρρηση στον περιορισμό της
χρήσης βιταμινών και μεταλλικών ιχνοστοιχείων στα συμπληρώματα διατροφής, παρά την διαχρονικά αποδεδειγμένη χρησιμότητά τους.
δεν έφερε καμία αντίρρηση στην απαγόρευση
της καλλιέργειας από ιδιώτες, σπόρων που δεν προέρχονται από αγροτικές βιομηχανίες.
δεν έχει φέρει καμία αντίδραση στη σχεδιαζόμενη
απαγόρευση καλλιέργειας και εμπορίας παραδοσιακών
βοτάνων που επί χρόνια χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς και από εδώ και στο εξής θα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης μόνο των φαρμακευτικών εταιρειών.
δεν έφερε καμία αντίρρηση στην σχεδιαζόμενη
απαγόρευση παραδοσιακών ιατρικών όπως της κινεζικής
και της ινδικής και της βοτανοθεραπείας παρά το γεγονός
ότι επί αιώνες χρησιμοποιούνται και τώρα μοναδικό όφελος θα έχουν οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες.
δεν έφερε καμία αντίρρηση στην αύξηση των
ορίων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, παρά την ενδεχό μενη τοξικότητά τους ή και καρκινογόνο δράση τους και
υποστήριξε την συντήρηση τροφίμων με ραδιενεργό ακτινοβολία παρά τους κινδύνους αλλοίωσης των τροφίμων.









Είναι γεγονός ότι ο ΠΚΤ είναι όργανο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, που στην ουσία προωθεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών των τροφίμων και των φαρμάκων. Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η Monsanto,
η Du Pont, η Novartis, η Agrevo αποκομίζουν τεράστια
κέρδη από τους μεταλλαγμένους σπόρους, τα πρόσθετα
των τροφίμων, τα εντομοκτόνα και τα άλλα φυτοφάρμακα, τις βιταμίνες και τα άλλα φαρμακευτικά παρασκευάσματα.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η επιτροπή του ΠΚΤ δεν έχει
κάνει σχεδόν τίποτε για την προστασία του καταναλωτή
αντίθετα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών από την οδηγία για την μείωση βιταμινών και ιχνοστοιχείων στα συμπληρώματα διατροφής θα επιφέρει μέσα σε μια δεκαετία
τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων από εκφυλιστικές
ασθένειες που θα μπορούσαν να προληφθούν, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, αρθρίτιδα, κλπ.
«Αν αναλογισθούμε ότι οι ρυθμίσεις για μείωση των
επιπέδων βιταμινών και ιχνοστοιχείων στα συμπληρώματα διατροφής θα συνοδεύονται και από ρυθμίσεις που
θα επιβάλουν την ακτινοβόληση των τροφίμων, την
χρήση ορμονών και αντιβιοτικών στα κτηνοτροφικά ζώα
μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο ΠΚΤ θα συμβάλει στην
μαζική εξόντωση του πληθυσμού», δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ.


31

σκέψεις

Τα διαχρονικά «άλλοθι» του δολοφόνου
λίγο πριν εκτελέσει…
Γιουγκοσλαβία, 1999

Οι κάνες του πολέμου προθερμαίνονται στην
Ανατολική Μεσόγειο με τη Συρία και το Ιράν
να βρίσκονται στο στόχαστρο. Και αυτή τη φορά
η αγέλη των γερακιών του πολέμου, οι ιμπεριαλιστές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ επιστρατεύουν
τα καλύτερά τους επιχειρήματα ώστε
να δικαιολογήσουν την πολεμική επέμβαση.
Έτσι, φορούν ξανά τη μάσκα του δημοκράτη και
του ανθρωπιστή, του υπερασπιστή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και της ζωής των λαών
της περιοχής που δήθεν θα τους λυτρώσουν από
τους δυνάστες τους. Προσπαθούν να κρύψουν
αυτό …που δεν κρύβεται: Ότι στην περιοχή μας
διεξάγεται σφοδρή διαπάλη –η οποία εντείνεται
σε περίοδο οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης–
ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για τον
έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των
δρόμων διέλευσης της ενέργειας. Το έργο τους
είναι χιλιοπαιγμένο. Τα τελευταία 20 χρόνια, που
ζούμε «σε έναν κόσμο όπου προχωρά
η ελευθερία και όχι η τυρρανία» όπως έλεγε
το 1992 ο Μπιλ Κλίντον, πάντοτε πριν το πυρ
οι ιμπεριαλιστές εφηύραν διάφορα προσχήματα
στρώνοντας έτσι το έδαφος για τον πόλεμο…
Ας δούμε ορισμένα από αυτά (οποιαδήποτε
ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις που
βιώνουμε αυτές τις μέρες είναι απλώς τυχαία…)
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Ο λαός βομβαρδίζεται
για 78 μέρες από το
ΝΑΤΟ με απολογισμό
3.500 νεκρούς.
Ο στόχος των
ιμπεριαλιστών
επιτεύχθηκε αφού
το Κόσοβο ανεξαρτητοποιήθηκε χάρη
στην προστασία των ΝΑΤΟικών “ειρηνευτικών δυνάμεων” (στις οποίες
συμμετέχει και η Ελλάδα) ανοίγοντας έτσι τον ασκό του Αιόλου για αλλαγή
των συνόρων στα Βαλκάνια. Έτσι οι ΝΑΤΟικοί κατάφεραν να πατήσουν
πόδι στη στρατηγική περιοχή των Βαλκανίων.
Η λεία ήταν σημαντική αφού πέρασε στα χέρια των μονοπωλίων τους
η φτηνή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα πλούσια αποθέματα
άνθρακα του Κοσσυφοπεδίου ενώ οι ΗΠΑ έφτιαξαν τη μεγαλύτερη
στρατιωτική βάση τους στον κόσμο στο στρατόπεδο Μπόντστιλ.
Το πρόσχημα για την επέμβαση των ιμπεριαλιστών ήταν η προστασία των
Αλβανόφωνων του Κοσόβου από το δικτάτορα Μιλόσεβιτς και την
“εθνοκάθαρση”. Ο Μιλόσεβιτς (καλός φίλος των ΝΑΤΟικών, Αμερικανών και
Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών για όσο καιρό συμμορφωνόταν με το διαμελισμό
της Γιουγκοσλαβίας σε κράτη-προτεκτοράτα) μεταμορφώθηκε σε εχθρό,
όταν για λογαριασμό της σερβικής αστικής τάξης άλλαξε τη στάση του.

Αφγανιστάν, 2001
Η κατοχή του
Αφγανιστάν συνεχίζεται
μέχρι σήμερα,
με Αφγανούς πολίτες
να σφαγιάζονται
καθημερινά, όσους
γλιτώνουν να ζουν μέσα
στη φτώχεια
δουλεύοντας (πολλοί
στον τομέα παραγωγής οπίου) για ένα ξεροκόμματο και όσοι δεν
καταφέρνουν ούτε αυτό, να μεταναστεύουν στο εξωτερικό.
Ο έλεγχος του Αφγανιστάν αποτέλεσε για τους ιμπεριαλιστές του ΝΑΤΟ
στρατηγικό στόχο αφού η συγκεκριμένη χώρα βρίσκεται στο νευραλγικό
γεωγραφικό σημείο που συνδέει τη Μέση Ανατολή με την Ανατολική Ασία
και ταυτόχρονα αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης των συμφερόντων
σημαντικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα.

Το πρόσχημα των ιμπεριαλιστών ήταν αυτό που ονομάζεται
καταπολέμηση της “τρομοκρατίας” και των “ασύμμετρων απειλών”.
Οι ιμπεριαλιστές λοιπόν ανέλαβαν το «ευγενές έργο» να σώσουν τους
Αφγανούς και ολόκληρη την ανθρωπότητα από τους Ταλιμπάν και την Αλ
Κάιντα. Παλιοί φίλοι του ΝΑΤΟ όπως ο Μπιν Λάντεν (που παλαιότερα είχαν
χρηματοδοτηθεί και εξοπλιστεί από τη CIA ενάντια στην ΕΣΣΔ) έγιναν
τελικά το πρόσχημα της εισβολής.

Ιράκ, 2003
Πάνω από 100.000
επισήμως Ιρακινοί
δολοφονημένοι,
αμέτρητοι σωροί
που δεν
προσμετρούνται
πουθενά και δεν
αναγνωρίζονται ποτέ,
20% του πληθυσμού
με πρόσβαση σε πραγματικές συνθήκες υγιεινής, το 45% σε καθαρό νερό,
το 50% έχει ηλεκτρικό μόνο τη μισή μέρα ενώ ο ιρακινός λαός
σπαράσσεται από θρησκευτικές αντιπαλότητες με ορατό το ενδεχόμενο
διαμελισμού της χώρας. Και όλα αυτά για να βάλουν τα αμερικανικά και
ευρωενωσιακά μονοπώλια στο χέρι τις μεγάλες ποσότητες του «μαύρου
χρυσού» του Ιράκ.
Το πρόσχημα ήταν …ανθρωπιστικό βεβαίως και στη συγκεκριμένη
περίπτωση, ωστόσο οι αποδείξεις που παρουσίαζαν οι ΗΠΑ για να
δικαιολογήσουν την εισβολή τους περί όπλων μαζικής καταστροφής δεν
βρέθηκαν ποτέ… Οι δε Κούρδοι και Σιίτες που τάχα θα προστατεύονταν
από το αιμοσταγές καθεστώς του Σαντάμ Χουσείν μετρούν και αυτοί τους
δικούς τους νεκρούς. Μια σημείωση: Ο Σαντάμ για πολλά χρόνια δεν ήταν
«δικτάτορας» στα μάτια των ΗΠΑ, για όσο δηλαδή έκανε την βρώμικη
δουλειά και ήταν σύμμαχος τους και ένας μάλιστα από τους καλύτερους
πελάτες των πολεμικών βιομηχανιών τους.

Λιβύη, 2011
Πιο πρόσφατο
παράδειγμα η Λιβύη.
Ο πραγματικός λόγος
της επίθεσης ήταν
αυτός που εύστοχα
περιέγραφαν «τα Νέα»
στο δημοσίευμά τους
στις 22 Μάρτη του
2011: «Ήταν την
περασμένη Τρίτη, υποστηρίζουν οι “Τάιμς της Ασίας” όταν, σε συνέντευξή
του στη γερμανική τηλεόραση, ο Καντάφι είπε: “Τα πετρελαϊκά μας
συμβόλαια θα πάνε σε ρωσικές, κινεζικές και ινδικές εταιρείες”. Δηλαδή
σε χώρες - μέλη της BRIC. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που οι τέσσερις από
τις πέντε αποχές στο ψήφισμα 1973 του ΟΗΕ προήλθαν από αυτές τις χώρες

(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα). Επιβεβαιώνονται έτσι
οι “κυνικοί” οι οποίοι, πίσω από κάθε πόλεμο των μεγάλων δυνάμεων που
μπορούμε να θυμηθούμε, βλέπουν πάντα το πετρέλαιο. Και απογυμνώνονται
ηθικά όσοι επικαλούνται ανθρωπιστικά ιδεολογήματα…Όταν ο Καντάφι
απείλησε τις μεγάλες δυτικές εταιρείες, κατέστησε σαφές πως το παιχνίδι
σύντομα θα τελείωνε για τη γαλλική Total, την ιταλική ENI, τη βρετανική BP,
την ισπανική Repsol, την Exxon Mobil, τη Chevron, την Occidental
Petroleum, την Hess και την Conoco Phillips. Οχι όμως και για την κινεζική
CNPC... Υστερα από αυτό το “Who is who” γίνεται κατανοητό γιατί τα μεγάλα
ευρωπαϊκά και αγγλοαμερικανικά πετρελαϊκά συμφέροντα έπρεπε να
αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην “ανθρωπιστική επέμβαση”. Καθεμιά από τις
χώρες που αντιπροσωπεύουν αυτά τα συμφέροντα έσπευσε να εξασφαλίσει
μια θέση στη μετά Καντάφι εποχή.» Το αποτέλεσμα του ιμπεριαλιστικού
εγκλήματος στη Λιβύη απέδειξε πως «όταν μαλώνουν τα βουβάλια
την πληρώνουν τα βατράχια» με αποτέλεσμα 60.000 Λίβυοι να χάσουν
τη ζωή τους μέσα σε λίγους μήνες, ενώ έλαβαν χώρα αμέτρητες ομαδικές
εκτελέσεις, αποκεφαλισμοί και βασανιστήρια.
Το πρόσχημα της επέμβασης της Λιβύης ήταν και σε αυτήν την
περίπτωση …ανθρωπιστικό. Έγινε με σκοπό δήθεν την προστασία
του λιβυκού λαού από τον δικτάτορα Καντάφι και για την αποκατάσταση
της δημοκρατίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι αναπαρήγαγαν το συγκεκριμένο
επιχείρημα των ιμπεριαλιστών όλες οι πολιτικές δυνάμεις που
αποδέχονται τον καπιταλισμό και την ιμπεριαλιστική ΕΕ με μάλιστα
ορισμένους που έχουν πάρει διαζύγιο από την ταξική ανάλυση
των εξελίξεων να υπερθεματίζουν … «για να είμαστε στο πλευρό
των γεγονότων και να μην μείνουμε στην πίσω πλευρά του κάρου
της ιστορίας» όπως έλεγαν.

Συνένοχο στον φόνο δε θα με έχετε…
Αυτή ήταν η εποχή της δημοκρατίας και της ελευθερίας που υπόσχονταν
οι ιμπεριαλιστές και τα τσιράκια τους μετά την ανατροπή του Σοσιαλισμού
και τη διάλυση της ΕΣΣΔ. Όσα προσχήματα και να χρησιμοποίησαν,
σήμερα έχουν διαψευστεί όλοι όσοι μιλούσαν για τη νέα εποχή «ειρήνης»
και «ελευθερίας» που δήθεν θα ερχόταν. Η «εποχή της ειρήνης και
της αειφόρου ανάπτυξης» έφερε τους πολέμους στην Γιουγκοσλαβία,
το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη αλλά και την οικονομική καπιταλιστική
κρίση που τσακίζει τα δικαιώματα εκατομμυρίων εργαζομένων σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Σήμερα, που ετοιμάζονται νέα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα οι λαοί έχουν
χρέος να τα ματαιώσουν. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να γίνει συνένοχος
στο φόνο άλλων λαών. Έχει τη δύναμη να αποτρέψει οποιαδήποτε
εμπλοκή της Ελλάδας σε πιθανή επίθεση απέναντι στη Συρία και το Ιράν.
Αυτή τη μάχη θα δώσουμε το επόμενο διάστημα και σε τούτο το μετερίζι,
μαζί με την ΕΕΔΥΕ και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και την κοινωνική
συμμαχία που συγκρούεται με τα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό έχει
θέση κάθε εργαζόμενος και νεολαίος που πιστεύει ότι μπορούν να
ξημερώσουν καλύτερες μέρες χωρίς πόλεμο, κρίση και εκμετάλλευση
και το σύστημα που τα γεννά…
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

33

ανακοίνωση
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Κοινός ο αντίπαλος κοινός και ο αγώνας για τα δικαιώματά μας!
Ανακοίνωση της «Δημοκρατικής Συσπείρωσης για τις λαϊκές ελευθερίες και την αλληλεγγύη»

M

Σημειώνει ότι χιλιάδες πρόσφυγες «παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ
ζώντας σε άθλιες συνθήκες ή αφήνουν την τελευταία τους πνοή στο ταξίδι
της μεγάλης φυγής προς Ιταλία, εξαιτίας της πολιτικής της ΕΕ, του Δουβλίνου
ΙΙ και της Σένγκεν, που υπηρετούν όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου».
Επισημαίνει ότι «οι σφετεριστές του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι, αυτοί που προκαλούν τη μετανάστευση και την προσφυγιά, έχουν
κάθε συμφέρον να τους διαιρούν σε ντόπιους και ξένους στις χώρες υποδοχής, να τους φέρνουν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, για να τους εκμεταλλεύονται όλους καλύτερα». Απέναντί τους καλεί σε κοινό αγώνα για:

ΦΩΤΟ: blogger D.J.Z.

ε τίτλο «Ελληνες και μετανάστες εργαζόμενοι: Κοινός ο αντίπαλος
- κοινός και ο αγώνας για τα δικαιώματά μας!» διακινήθηκε μαζικά
την Παρασκευή (στην εκδήλωση της ΚΟΑ στο πάρκο ΦΙΞ στα Πατήσια) ανακοίνωση της «Δημοκρατικής Συσπείρωσης για τις λαϊκές ελευθερίες και την αλληλεγγύη» για το Μεταναστευτικό, γενικά για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν Ελληνες και μετανάστες εργάτες στον ευρωμονόδρομο.
Μεταξύ άλλων τονίζει ότι «η καπιταλιστική κρίση οξύνει ακόμη περισσότερο το μεταναστευτικό ζήτημα. Η ανεργία και η φτώχεια θερίζουν Ελληνες και μετανάστες εργάτες. Αφήνουν όλο και περισσότερους χωρίς ασφάλιση και ιατρική περίθαλψη, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης των αδειών παραμονής, εκτεθειμένους απέναντι στην εργοδοτική εκμετάλλευση και τρομοκρατία, τις δολοφονικές επιθέσεις της αντικομμουνιστικής - φασιστικής
«Χρυσής Αυγής», την κρατική καταστολή και τα εγκληματικά κυκλώματα που
στρατολογούν ανθρώπους από τα πιο εξαθλιωμένα τμήματα της κοινωνίας».
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• Να εξασφαλιστούν η υγεία και τα φάρμακα του λαού, να αντιμετωπιστούν
φοροκαταιγίδα και χαράτσια, να προστατευθούν οι άνεργοι και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Να απεγκλωβιστούν οι χιλιάδες πρόσφυγες - μετανάστες, να τους δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα απειθαρχώντας σε
Δουβλίνο ΙΙ και Σένγκεν. Να δημιουργηθούν ανθρώπινοι, προσωρινοί,
δημόσιοι χώροι φιλοξενίας για τους άστεγους ή τους μετανάστες που
στεγάζονται σε απαράδεκτες συνθήκες, όπου θα παρέχονται ιατροφαρμακευτική φροντίδα, προληπτικές εξετάσεις, εμβολιασμοί. Ειδική φροντίδα για γυναίκες εγκύους, ανήλικα, θύματα κυκλωμάτων διακίνησης
ανθρώπων και απαγόρευση απέλασής τους.
• Γρήγορη και δίκαιη πρόσβαση και απονομή ασύλου και επικουρικής διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης, για τους κυνηγημένους και τα θύματα του ιμπεριαλισμού και των αντιδραστικών
καθεστώτων, και απαγόρευση απέλασής τους. Νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν κι εργάζονται τίμια στην Ελλάδα. Απλοποίηση των διαδικασιών ανανέωσης, αποσύνδεση από συγκέντρωση συγκεκριμένου
αριθμού ενσήμων και σύμβαση με εργοδότη, κατάργηση παραβόλων και
προστίμων.
• Ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια και δωρεάν Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία,
ανεξάρτητα από νομιμοποιητικά έγγραφα. Ισα εργατικά, ασφαλιστικά,
κοινωνικά δικαιώματα. Δυνατότητα μεταφοράς των ασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από και προς τις χώρες προέλευσης με
την υπογραφή διακρατικών συμφωνιών.
• Εξω ο Frontex από την Ελλάδα. Καμία συμμετοχή ή διευκόλυνση εκ μέρους της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, να επιστρέψουν τα
ελληνικά στρατεύματα από τις αποστολές σε ξένες χώρες.

πολιτική

Αντιπυραυλική ασπίδα
μέσω αυτής, επιδιώκεται η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην παγκόσμια
εξοπλιστική πυραμίδα περιλαμβανομένου και του πυρηνικού οπλοστασίου

Φωτογραφία από την κινητοποίηση ΕΕΔΥΕ και Επιτροπών Ειρήνης Πειραιά ενάντια στην παρουσία του ΝΑΤΟικού στόλου
στο λιμάνι του Πειραιά (Μάρτης 2012).

H

λεγόμενη «αντιπυραυλική ασπίδα» που προωθούν
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, αποτελεί κομβικό σημείο της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής και ταυτόχρονα μέσον
στο εσωτερικό της ΝΑΤΟϊκής λυκοσυμμαχίας για την ενοποίηση των στρατιωτικών δομών και την υπαγωγή τους
σε ένα ενιαίο σύστημα «διοικήσεως και ελέγχου».
Ως προς το πρώτο, είναι γεγονός πως μέσω της «αντιπυραυλικής ασπίδας», επιδιώκεται η πρωτοκαθεδρία των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην παγκόσμια εξοπλιστική πυραμίδα περιλαμβανομένου και του πυρηνικού οπλοστασίου. Δηλαδή
όποιος ελέγχει την «αντιπυραυλική ασπίδα» ακυρώνει και
το πλεονόκτημα των αντιπάλων του για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα αλλά και για κάθε ανταποδοτικό πλήγμα.
Βέβαια, αυτό που σηματοδοτήσει η πλήρης ενεργοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, είναι ένα νέο κύμα ανάπτυξης στρατηγικών όπλων, δηλαδή ένταση των εξοπλισμών. Από κει και πέρα, σε επίπεδο ΝΑΤΟϊκών δομών η
«αντιπυραυλική ασπίδα» δημιουργεί νέα δεδομένα στα
συστήματα ελέγχου, καθώς προϋποθέτει την ανάπτυξη
ενός ενοποιημένου συστήματος ραντάρ, ανατρέποντας
έτσι τα σημερινά δεδομένα που λειτουργούν στη βάση
των εθνικών ορίων. Αλλωστε αυτές είναι και η κατευθύνσης της νέας δομής διοίκησης του ΝΑΤΟ αλλά και του
δόγματος περί «έξυπνης άμυνας». Πράγμα που πρακτικά,
για το Αιγαίο, σημαίνει κατευθείαν υπαγωγή της κάλυψης
του θαλάσσιου χώρου που είναι ελληνικής αρμοδιότητας,

περιλαμβανομένων και των ελληνικών νησιών είτε στα
ραντάρ της «ασπίδας» που είναι στην Τουρκία είτε στα
πλοία με τα αντίστοιχα συστήματα, που θα κινούνται στον
ευρύτερο θαλάσσιο χώρο.
Αυτό το χαρακτήρα είχε και η παρουσία, τον τελευταίο
καιρό στην περιοχή μας, πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ και
άλλων ΝΑΤΟϊκών χωρών που πραγματοποίησαν εν πλω
σειρά ασκήσεων πολεμικής προετοιμασίας. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ασκήσεων, ήταν η ενεργοποίηση
των συστημάτων αεράμυνας, τόσο κατά αεροσκαφών, όσο
και για την ανάσχεση «εχθρικών» πυραύλων, για την προσομοίωση ενδεχόμενης επίθεσης στη Συρία και το Ιράν.
Ολα αυτά δείχνουν πως η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς είναι σε μεγάλο βάθος και
επιφυλάσσει πολύ σοβαρούς κινδύνους. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολεμικής προετοιμασίας
των ιμπεριαλιστικών επιτελείων με κίνδυνο ανά πάση
στιγμή να μεταπέσει από το στρατόπεδο των θυτών στο
στρατόπεδο των θυμάτων. Η πάλη λοιπόν για την παρεμπόδιση αυτών των σχεδίων, για την αποτροπή της ελληνικής εμπλοκής στους νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους,
για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, είναι όρος επιβίωσης
του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα πράξη διεθνιστικής
αλληλεγγύης προς τους άλλους λαούς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΗΛΑΚΟΣ
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σκέψεις

Ένα «προάστιο» της Τεχεράνης
που ονομάζεται «Δαμασκός»

Σ

υνορεύει άραγε η Συρία με την ...Σκωτία; Τα νερά της Δυτικής
Μεσογείου «βρέχουν» την Συρία; Η απάντηση στο μάλλον
παράδοξο αυτό ερώτημα είναι «γεωγραφικά, όχι»,
«γεωστρατηγικά», όμως, σε συνθήκες οξύτατων ενδοϊμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών, «ναι».
Στο δε ερώτημα «πώς μας ήλθε στο μυαλό και τι σχέση έχουν η Συρία
και η Σκωτία», η απάντηση είναι πως «μας ήλθε στο μυαλό» γιατί μας το
έφερε η ίδια η πραγματικότητα, καθώς την Τετάρτη 4 Ιουλίου, δύο
μαχητικά αεροσκάφη Tornado GR4 της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας,
γνωστότερης παγκοσμίως ως RAF, καταστράφηκαν, μετά από σύγκρουσή
τους στον αέρα, σε θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Σκωτίας, ενώ οι δύο
από τους τέσσερεις πιλότους αγνοούνται. Τα δύο Tornado της RAF,
εκτελούσαν άσκηση «χαμηλής ναυτιλίας/διείσδυσης σε χερσαία περιοχή»
προκειμένου να είναι έτοιμα να μετασταθμεύσουν στην Βάση Ακρωτηρίου
της Κύπρου και να αναλάβουν αποστολές στην Συρία.
«Ασκήσεις» όμως δεν εκτελούσαν μόνο οι Βρετανοί, αλλά και οι
Γάλλοι, οι οποίοι και αυτοί με την σειρά τους «έχασαν» ένα μαχητικό
Rafale κατά την διάρκεια κοινής άσκησης στις 2 Ιουλίου, στην Δυτική
Μεσόγειο με αμερικανικά μαχητικά, και με το «σενάριο» να προβλέπει
τους Γάλλους να εκτελούν αποστολή κρούσης και τους Αμερικανούς να
παρέχουν προστασία.
Τα αεροσκάφη είχαν απογειωθεί από τα πυρηνοκίνητα
αεροπλανοφόρα Charles De Gaulle (Γαλλία) και Dwight D. Eisenhower
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(ΗΠΑ) τα οποία ήδη έχουν προχωρήσει σε κοινές ασκήσεις για την
εφαρμογή της «ζώνης απαγόρευσης πτήσεων» στην Συρία.
Από την άλλη, όλοι θυμούνται την κατάρριψη του τουρκικού
μαχητικού αεροσκάφους, εντός του εδάφους της Συρίας, από το σύστημα
αεράμυνας της χώρας, το οποίο υποστηρίζεται από την Ρωσία, η οποία
μάλιστα δεν το κρύβει, ίσα-ίσα το αντίθετο, γεγονός το οποίο
προβληματίζει σοβαρά τους ΝΑΤΟϊκούς.
Σε όλα όσα προαναφέραμε προστίθεται και η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ
«ενημέρωσαν» τις ελληνικές αρχές ότι η Βάση της Σούδας θα
«αξιοποιηθεί» για όσα ετοιμάζονται εναντίον της Συρίας και του Ιράν.
Όλα αυτά βεβαίως απέχουν πόρρω από το τηλεοπτικό «μενού» των
ΜΜ«Ε» τα οποία παρουσιάζουν την κατάσταση στην Συρία ως μια
εξέγερση εναντίον ενός τυράννου με αίτημα την δημοκρατία.
Η αλήθεια είναι πως αυτά που συμβαίνουν εκεί αποτελούν την πρόβα
ενός μεγάλου πολέμου στον οποίο ήδη παίρνουν μέρος όλοι οι ιμπεριαλιστές καθώς και οι «τοπικοί συνεταίροι» τους.
Η σύγκρουση στην Συρία είναι μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν
την Τεχεράνη και εκείνων που θέλουν να την καταστρέψουν και να την
μετατρέψουν στη συνέχεια σε «προάστιο» της Μόσχας, καθώς ο απώτατος
στόχος μιας μερίδας ιμπεριαλιστών είναι η διείσδυση και ο έλεγχος των
τεράστιων πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ρωσίας, αλλά και ο έλεγχος
της περιοχής της Ευρασίας και της Κίνας.
ΗΠΑ, ΕΕ, «μεταμοντέρνοι» Άραβες φύλαρχοι και λοιπές –με το
αζημίωτο– «δημοκρατικές δυνάμεις» είναι εκείνοι που έχουν «στήσει»
την «αντιπολίτευση» στην Συρία και την στηρίζουν ποικιλοτρόπως.
Από την άλλη, ο στενότερος σύμμαχος της Δαμασκού, η οποία
παρέχει το μοναδικό αγκυροβόλιο του Ρωσικού στόλου στη Μεσόγειο,
είναι η Τεχεράνη η οποία με τη σειρά της είναι ο σημαντικότερος
ενεργειακός προμηθευτής της Κίνας.

Αν λάβει κανείς υπόψη του αυτόν τον συνδυασμό σχέσεων/
συγκρούσεων και τα μεγέθη όσων εμπλέκονται, γίνεται εύκολα αντιληπτό
το τι συμβαίνει στην περιοχή και τι προετοιμάζεται. Σε όλα αυτά θα πρέπει
να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η Ρωσία έχει αλλάξει τακτική και
φαίνεται ότι επιλέγει την μετωπική σύγκρουση όταν θεωρεί ότι
απειλούνται τα συμφέροντά της. Η κατάρριψη του τουρκικού μαχητικού
ήταν μια τροχιοδεικτική βολή της Μόσχας, ουσιαστικά προς το ΝΑΤΟ, το
οποίο φαίνεται πως την έλαβε σοβαρά υπόψη του αν κρίνουμε από την
«χαλαρή» υποστήριξη που παρείχε στην Τουρκία.
Βεβαίως δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας το γεγονός ότι η
Ρωσία είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής (60%) των ενεργειακών
αναγκών της Τουρκίας, γεγονός που «επιτρέπει» στην Μόσχα να αντιδρά
ακαριαία σε σχέδια όπως ο αγωγός Trans-Anatolian –ευθέως ανταγωνιστικός του ρωσικού South Stream– τον οποίο η Τουρκία προσπαθεί να
ολοκληρώσει ως το 2018 με προμήθεια αερίου από το Αζερμπαϊτζάν.
Η Μόσχα στην περίπτωση αυτού του αγωγού προειδοποίησε
την Άγκυρα ότι αν ολοκληρώσει τον αγωγό, τότε σε κάθε περίπτωση και για
οποιοδήποτε ενεργειακό πρόβλημα αντιμετωπίσει, θα πρέπει να απευθυνθεί
στους Αζέρους, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η ρωσική Gazprom είναι
και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής, αλλά θα πράξει αναλόγως αν θιγούν
τα συμφέροντά της. Επιδίωξη της Ρωσίας είναι ο έλεγχος ολόκληρου
του Αζερμπαϊτζάν και η εξαγορά των ενεργειακών του πεδίων, ώστε
στη συνέχεια να ελέγχει τις όποιες εναλλακτικές λύσεις της ΕΕ.
Αυτό «σχηματικά» είναι το απίστευτο «κουβάρι» των
ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή,
ενώ είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα τίποτα από αυτά δεν συζητήθηκε
στη διάρκεια της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, με μοναδική
εξαίρεση το ΚΚΕ, το οποίο έβαλε τα ζητήματα αυτά, καθώς και εκείνο
της εμπλοκής της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σημειωθεί ότι
η ΓΓ του κόμματος, Αλέκα Παπαρήγα, παραχώρησε ειδική συνέντευξη
Τύπου αποκλειστικά για την εξωτερική πολιτική.
Από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου σε σχέση με την ταχύτητα των
εξελίξεων, φαίνεται σαν να έχει περάσει ένας ...αιώνας και ο συνδυασμός
των γεγονότων δείχνει ακόμα περισσότερο τον θανάσιμο κίνδυνο που
απειλεί τον ελληνικό λαό και την χώρα, καθώς η αστική «μας» τάξη –σε
Ελλάδα και Κύπρο– την εμπλέκει όλο και περισσότερο στην διαπάλη των
«βουβαλιών»: Το «ενδιαφέρον» των μονοπωλιακών κολοσσών για τις
ενεργειακές πηγές στην Δυτική Ελλάδα, σε συνδυασμό με το ξεπούλημα
βασικών υποδομών της χώρας (λιμάνια, αεροδρόμια) και επίσης σε
συνδυασμό με την υπαγωγή της Κύπρου στον «μηχανισμό στήριξης»
δείχνουν, κατά την γνώμη μας, την ακόμα περισσότερη εθελοντική
πρόσδεση της αστικής τάξης σε έναν από τους αντιτιθέμενους πόλους
του ιμπεριαλισμού με αντάλλαγμα τα όποια οφέλη από το μοίρασμα
του φυσικού πλούτου και των αγορών.
Ταυτόχρονα, αυτή η πρόσδεση, αντικειμενικά, θα φέρει την χώρα,
καθώς και την Κύπρο, για πρώτη φορά –ιστορικά– σε αντίθεση με χώρες
με τις οποίες «παραδοσιακά» υπήρχαν καλές σχέσεις – και αυτό είναι ένα
ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει κάθε τίμιο άνθρωπο.

Αλλά εκ των πραγμάτων τίθεται το ζήτημα, ποια είναι εκείνη
η πολιτική που συμφέρει την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα.
Η απάντηση στο ερώτημα πάντοτε και πολύ περισσότερο τώρα,
πρέπει να θέτει πως προϋπόθεση την απάντηση στο ερώτημα «ποια τάξη
κατέχει την εξουσία».
Στους καιρούς μας η απάντηση είναι μία: Μόνο η εργατική-λαϊκή
εξουσία στην Ελλάδα, και στις άλλες γειτονικές χώρες, μια εξουσία που θα
αποδεσμεύσει την χώρα από κάθε ιμπεριαλιστική ένωση, μπορεί να
εγγυηθεί την ειρήνη και την ασφάλεια του ελληνικού λαού και των λαών
της περιοχής, γιατί θα αποδυναμώσει πριν απ’ όλα τους ιμπεριαλιστές
διεθνώς, εξαφανίζοντας ταυτόχρονα την «μήτρα» που γεννά
ανταγωνισμούς και πολέμους.
Αυτό που στα μάτια πολλών απλών ανθρώπων φαίνεται «βουνό»,
είναι κάτι που έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, είναι μια ιστορικά
καταγεγραμμένη κατάκτηση του παγκόσμιου εργατικού κινήματος
που κατάφερε να παρεμποδίσει επιτυχώς, ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις,
ή επιθετικά σχέδια εναντίον λαών, κρατών και εθνικοαπελευθερωτικών
κινημάτων. Η δύναμη των λαών, είτε σε πρώτη φάση
«αμυντική»/αποτρεπτική, είτε «επιθετική» ώστε η εργατική τάξη να
κατακτά την εξουσία, είναι ένας παράγοντας που λαμβάνουν πολύ σοβαρά
υπόψη οι αστικές τάξεις, όσο και αν, για ευνόητους λόγους, τα αστικά ΜΜΕ
θάβουν αυτή την δύναμη. Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και η
αναπόφευκτη ανισομετρία στον καπιταλισμό, δεν γεννούν μόνο πολέμους,
γεννούν και «αδύναμους κρίκους» στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα και το
«σπάσιμο» ενός τέτοιου κρίκου, με προϋπόθεση την εργατική εξουσία,
διευρύνει τις δυνατότητες της αντιϊμπεριαλιστικής πάλης σε παγκόσμιο
και σε τοπικό επίπεδο, θωρακίζει την χώρα από κάθε εξωτερική απειλή,
και ταυτόχρονα διαθέτει το ισχυρότερο «υπερόπλο» του πλανήτη, την
θέληση και δύναμη ενός λαού να υπερασπιστεί την δική του υπόθεση.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς οι εξελίξεις θα τρέχουν,
το αντιιμπεριαλιστικό, φιλειρηνικό κίνημα, το λαϊκό και εργατικό κίνημα
στην Ελλάδα, επιφορτίζεται με ιδιαίτερα σύνθετα και βαριά καθήκοντα
τα οποία πρέπει να αποτελέσουν σάλπισμα κινητοποίηση του ελληνικού
λαού για:
 Να κλείσει τώρα η Βάση της Σούδας.
 Να εμποδιστεί κάθε εμπλοκή της Ελλάδας σε έναν πιθανό
ιμπεριαλιστικό πόλεμο κατά του Ιράν και της Συρίας.
 Να μην τηρηθεί οποιαδήποτε «συμβατική υποχρέωση» που άμεσα ή
έμμεσα εμπλέκει τη χώρα.
 Να επιστρέψουν όλα τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός
συνόρων.
 Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια κι όλες οι συμφωνίες
στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ.
«Συνορεύει άραγε η Συρία με την …Σκωτία; Τα νερά της Δυτικής
Μεσογείου «βρέχουν» την Συρία;» Η απάντηση στο μάλλον παράδοξο
αυτό ερώτημα με την δική μας πάλη θα είναι απερίφραστα «όχι».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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πολιτισμός

«Να εκφραστεί ο πόθος και η ανάγκη
για τη μεγάλη ανατροπή...»

Τον συναντήσαμε στη λήξη της 33ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης, όταν ερμήνευσε
με το δικό του μοναδικό τρόπο, γνωστά πολιτικά τραγούδια μεγάλων δημιουργών και
απάγγειλε στίχους του Μπρεχτ και άλλων ποιητών. Ο λόγος για τον Γιώργο Σαρρή,
ιδρυτικό μέλος των Ζιγκ Ζαγκ από την Πάτρα, συνθέτης και τραγουδιστής με οχτώ χρυσούς
δίσκους και ένα νέο άλμπουμ με τίτλο: «Η ζωή είναι ωραία». Ένας διανοούμενος καλλιτέχνης,
με έντονο κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο, το οποίο επικρατεί τόσο στα τραγούδια του
όσο και στο λόγο του και φανερώνει το ενδιαφέρον και τις ανησυχίες του για τα μείζονα
ζητήματα που εμφανίζονται στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ
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Ας ξεκινήσουμε από «τα βαθιά»: Τι είναι αυτό που μαθαίνεις σιγά-σιγά παθαίνοντας, όπως αναγράφεις στο
προσωπικό σου blog;
Tι μαθαίνω σιγά-σιγά παθαίνοντας... Τα πάντα. Την αλφαβήτα της δικής μου ζωής. Στη ζωή μαθαίνουμε διά της
αφής. Είναι ο μόνος τρόπος. Η θεωρία βοηθάει βέβαια
πάντα, αλλά δεν διδάσκει. Καλώς ή κακώς, μόνο βάζοντας
το δάχτυλο στο σημάδι από το καρφί τυπώνεται στο DNA
μας κάποια γνώση συνειδητή. Και για να έρθουμε στο τώρα, και εγώ και όλοι μαθαίνουμε να παλεύουμε τα πάντα
από την αρχή. Μαθαίνουμε πως τίποτα δε χαρίζεται και
τίποτα δεν είναι κερδισμένο από χέρι. Ο,τι δε σ' έχει παιδέψει, δεν έχεις ματώσει γι αυτό, δεν είναι δικό σου. Ποτέ
δεν ήταν. Θα το χάσεις. Κι ύστερα θα παλέψεις να το ξανακερδίσεις. Τότε μόνο είναι δικό σου. Τότε μόνο θα το
έχεις αγαπήσει και θα το προσέχεις.
Πως και πότε ξεκίνησε η πορεία σου στο ελληνικό
τραγούδι; Ποιο ήταν το εν γένει περιβάλλον στο «Χάραμα» της Πάτρας απ’ όπου ξεκίνησαν οι «δικοί σου»
Ζιγκ-Ζαγκ, αλλά και τα «Παιδιά από την Πάτρα» και ο
Γεράσιμος Ανδρεάτος;
Η πορεία μου στο τραγούδι ξεκίνησε όταν παιδάκι συνειδητοποίησα τι επιρροή είχε πάνω μου η Ελληνική μουσική και η μουσική γενικά. Οταν άκουσα τα τραγούδια
των μεγάλων, σπουδαίων συνθετών τη δεκαετία του ‘60.
Τον Θοδωράκη, τον Χατζιδάκι, τον Λοΐζο, τον Κουγιουμτζή, τον Μαρκοπουλο, τον Λεοντή, τον Σαββόπουλο. Και
βέβαια τον Πλέσσα και τον Σπανό. Τους μεγάλους λαϊκούς
συνθέτες τους έμαθα λίγο αργότερα κι ας προηγήθηκαν.
Οταν βρέθηκα στην Πάτρα φοιτητής, τραγουδώντας
σε συναυλίες στο Πανεπιστήμιο και στο Καλλιτεχνικό εργαστήρι του Δήμου, και στη συνέχεια στις μπουάτ, το τραγούδι έγινε κομμάτι της ζωής μου. Το «Χάραμα» της Πάτρας
ήταν ένα λαϊκό στέκι διασκέδασης των φοιτητών και της
νεολαίας. Το κλίμα εκεί μουσικά είχε να κάνει με τα παλιά
λαϊκά τραγούδια αλλά και με πιο καινούργια τραγούδια
που είχαν αλήθεια μέσα τους, κατά τη γνώμη μας. Κάναμε
πολλή δουλειά εκεί. Τρομερό ψάξιμο για να βρούμε ό,τι
καλό υπήρχε και στο πριν και στο παρόν τότε. Είχε πάντως όλη αυτή η εποχή μια αλήθεια, μια γνησιότητα και μια
ένταση, που μου έχει λείψει τρομερά.
Ποια ήταν η ανάγκη που γέννησε τους «Ζιγκ-Ζαγκ» και
ποιο είναι το απόσταγμα της εμπειρίας σου από την
πορεία αυτή ειδικά την «χρυσή δεκαετία» του συγκροτήματος 1988-1998;
Οι Ζιγκ-Ζάγκ έγιναν αφού πρώτα είχε δεσει η παρέα των

τριών που συμμετείχαμε στην αρχή. Συμφωνούσαν τα
γούστα μας για το τι σημαίνει τραγούδι της παρέας και
ό,τι καναμε γινόταν από κοινού χωρίς πρόβλημα. Σαν να
ήταν γραφτό. Δεν κάναμε πολιτισμό, βέβαια, διασκέδαση
θέλαμε να κάνουμε με έναν τρόπο άνθρώπινο και σωστό.
Με αλήθεια και αγάπη και για τα τραγούδια και για τον
κόσμο. Μετά γίναμε τέσσερις και ήρθαμε στην Αθήνα.
Γλυκερία, Μητσάκης κι εμείς ήταν η πρώτη συνεργασία.
Ακολούθησε η δισκογραφία και οι επιτυχίες και ό,τι
σωστό και λάθος κάναμε.
Στη δεκαετία εκείνη, τη χρυσή που λες, είδα πολλά.
Ειδα πόσο μπορεί να σε αλλάξει ο κόσμος της σκηνής και
η επιτυχία. Αν δεν έχεις κάτι μέσα σου να σε κρατήσει
είναι εύκολο να φύγεις και να γίνεις παιχνιδάκι στα χέρια
της βιομηχανίας της διασκέδασης. Κι εμείς κάναμε πολλά
λάθη αλλά γενικά νομίζω πως κρατηθήκαμε. Θα μπορούσαμε, φυσικά, να έχουμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα σε ό,τι αφορά στην ποιότητα της δουλειάς μας και
των συνεργασιών μας. Οσο περνούσαν τα χρόνια όμως
κάποιοι άλλαξαν απόψεις, κάποιοι κουράστηκαν. Στο τέλος δεν μπορούσα πια να ακολουθήσω και έφυγα. Επρεπε
μάλλον να το έχω κάνει νωρίτερα. Τωρα παλεύω σε μια τρομερά δύσκολη συνθήκη να χαράξω ένα δικό μου δρόμο.

Ζώντας και τραγουδώντας μέσα στον κόσμο, αλλά και
από την σκοπιά του «παρατηρητή», που είχες την δυνατότητα από το πάλκο ή την σκηνή να παρακολουθείς συμπεριφορές, τρόπους διασκέδασης κλπ, τι μεταβολές έχεις καταγράψει στον κόσμο αυτά τα τελευταία 25 χρόνια;
Ζωντας πάνω στη σκηνή όλα αυτά τα χρόνια είδα την ζωή
και τους ανθρώπους να αλλάζουν. Οταν ξεκίνησα ήταν η
εποχή της αλλαγής, το ’80-81. Είδα τη χαρά και τον ενθουσιασμό να βγαίνει σαν δίψα για διασκέδαση που είχε τη
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βάση της στις παλιές καλές πηγές. Είδα την αισιοδοξία ότι
τα πράγματα θα πήγαιναν πια καλύτερα. Υστερα, σιγάσιγά, είδα τον κόσμο να αναπνέει στον αέρα όλο το πακέτο που του έσπρωχνε το σύστημα. Να το καταπίνει και να
ενσωματώνεται. Να αναπαράγει αυτά που πριν χλεύαζε.
Το πρώτο τραπέζι πίστα, την ανάγκη επίδειξης, το κυνήγι
του χρήματος, τη συνδιαλλαγή με ό,τι πριν λίγο απο δοκίμαζε. Υστερα ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση το '90 και
τα πράγματα χειροτέρεψαν. Ο καναπές άρχισε να καταπίνει την όποια ελεύθερη σκέψη και οι άνθρωποι στην τρομερή τους πλειοψηφία υποτάχτηκαν, άλλαξαν. Αλλοι
περισσότερο κι άλλοι λιγότερο. Μάλλον ελάχιστοι κατάφεραν να αντισταθούν. Η συνέχεια ήταν λογική. Η μουσική έγινε σχεδόν απόλυτα βιομηχανία, όλα ήταν πια
προϊόντα. Ολοι το δεχόντουσαν αυτό, εκτός από ελάχιστους πάλι. Μετά το 2000 και μετά τον πρώτο χαζό ευρωενθουσιασμό, άρχισε η περισυλλογή. Μετά τους
Ολυμπιακούς, ειδικά, το έβλεπες καθαρά. Μέχρι που φτάσαμε στη σημερινή κρίση. Τότε πια από τη σκηνή δεν
έβλεπες και πολλά. Απλά τα καταλάβαινες από τις άδειες
καρέκλες και τις επιχειρήσεις που
έκλειναν. Ο κόσμος πια δεν είχε
χρήματα για διασκέδαση. Τότε
μάλλον άρχισε πάλι να ψάχνει
για λίγη αλήθεια παραπάνω.

Έχεις δημιουργήσει ένα προσωπικό blog στο οποίο
αναρτάς την τοποθέτησή του απέναντι στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα. Τι εμπειρία αντλείς από την επικοινωνία σου με τους αναγνώστες;
Βοηθούν τα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» στην
πραγματική πολιτική δράση που αλλάζει τα πράγματα, προς όφελος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων ή ένας κόσμος έχει εγκλωβιστεί στη
«διαμαρτυρία του πληκτρολογίου»;
Ο κόσμος του internet είναι ένας άλλος κόσμος. Τα ψευδώνυμα και η ανωνυμία κάνουν την επαφή να έχει πολύ
λίγη σχέση με την πραγματική προσωπική επαφή.
Τα δύο μπλογκ μου (giorgossarris.blogspot.gr και edoketora.blogspot.gr) είναι μπλογκ πολιτικής ανάλυσης περισσότερο και δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τη συζήτηση
σε ένα στυλ φόρουμ. Αυτά τα δύο χρόνια έχω καταγράψει
εκεί, σε περίπου 4000 άρθρα, όλα όσα έχουν συμβεί τον
καιρό αυτής της κρίσης. Ο,τι έχει γίνει ειδικά στους δρόμους όπου συμμετείχα, είναι εκεί καταγραμμένο σε σκέψεις, αναλύσεις, φωτογραφίες και βίντεο. Μιλάμε για
χιλιάδες ώρες δουλειάς που έκανα με μεγάλη αγάπη και
σοβαρότητα και νοιώθω πολύ καλά γι’ αυτό. Παρότι πάντως καθημερινά μπαίνουν εκεί κοντά στα 1000 και περισσότερα άτομα για να διαβάσουν ό,τι γράφω, τα σχόλια και
η συζήτηση είναι περιορισμένα από δική μου μάλλον επιλογή. Εχω κι ένα τρίτο, το «Κόκκινο πρωί», που είναι ποιητικό και δημοσιεύω εκεί ποίηση από τους μεγάλους,
Έλληνες κυρίως, ποιητές, αλλά και δική μου ποίηση.
Τα μπλογκς δεν είναι «μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Τέτοια είναι το facebook, twitter κλπ. Δεν μπορούμε και
δεν πρέπει να τα κρίνουμε θετικά ή αρνητικα. Είναι
τόπος ανταλλαγής πληροφοριών με ένα σύγχρονο και
γρήγορο τρόπο. Είναι σαν να προσπαθούμε να κρίνουμε τα κινητά τηλέφωνα, που εμένα δε μου αρέσουν καθόλου αλλά δε γίνεται να μη χρησιμοποιώ. Τα
«μέσα κοινωνικής δικτύωσης» είναι ένας χώρος όπου
συχνάζει πολύς κόσμος και ιδιαίτερα η νεολαία, όπου οι
προοδευτικοί άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να παρέμβουν δίνοντας το δικό τους στίγμα. Και αμυντικά και
επιθετικά, προτείνοντας θέσεις και προτάσεις και πολιτικές και πολιτισμικές. Ειναι χώροι όπου το σύστημα παρεμβαίνει με πολλούς τρόπους, αλλά από
την άλλη δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα ό,τι συμ-

Ο Γιώργος και ο Πέτρος Σαρρής στο μουσικό πρόγραμμα
που έκλεισε την 33η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης.
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βαίνει εκεί. Το ίντερνετ είναι ένα πολύ πιο πρόσφορο έδαφος από την τηλεόραση και είναι ο μόνος τρόπος για να
την νικήσει. Θέλει πολύ ψάξιμο.
Η πραγματική πολιτική δράση που αλλάζει τα πράγματα, προς όφελος της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων, ΔΕΝ υποκαθίσταται από τίποτα, ούτε φυσικά
από τα πληκτρολόγια. Τα πληκτρολόγια, όμως, μπορούν
και να την βοηθήσουν αλλά και να την θάψουν. Γι’ αυτό
θα ήταν τεράστιο λάθος εμείς που θέλουμε να αλλάξουμε
τον κόσμο να υποτιμήσουμε το πεδίο που λέγεται internet και, φυσικά, δεν θα το κάνουμε. Απλά θα το κάνουμε
όπλο μας, με προσοχή και σοβαρότητα.
Σε μια εποχή κρίσης και πολεμικών απειλών που αφορούν και την περιοχή μας, το αντιιμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα έχει την ανάγκη συμπόρευσης με ανθρώπους της τέχνης και της ριζοσπαστικής διανόησης.
Πιστεύεις σε μια νέα, εντονότερη κινητοποίησή τους;
Ο αγώνας για την ειρήνη πηγαίνει χέρι-χέρι με τον αγώνα
για την αλλαγή του κόσμου. Το τι θα γίνει στην περιοχή
μας έχει απόλυτη σχέση με την πορεία και την έκβαση της
κρίσης, με το πόσο αποτελεσματικά θα καταφέρει να παρέμβει ο λαϊκός παράγοντας. Με το πόσο θα συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη ή έστω έντονη οικονομική κρίση, αλλά ότι θα παιχτεί η ίδια τους η ζωή.
Ο χώρος των καλλιτεχνών, ειδικά των «επωνύμων»,
είναι σκέτη απογοήτευση αυτή την στιγμή. Ακόμη και οι
λεγόμενοι προοδευτικοί καλλιτέχνες, αυτοί που ξέρει ο
πολύς κόσμος, έχουν σωπάσει με έναν τρόπο ενοχλητικό
αλλά εξηγήσιμο, ειδικά για εκείνους που είναι μια χαρά
στα οικονομικά τους. Ενας βολεμένος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πρωτοπόρος στον αγώνα για αλλαγή της κοινωνίας. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να σας πώ ότι, ειδικά
οι καλλιτέχνες, δεν έχουν καταλάβει σχεδόν τίποτα από
ό,τι συμβαίνει. Ζουν κυριολεκτικά στον κόσμο τους και
νομίζουν ότι ξέρουν ενώ απλά ξερουν λίγο περισσότερα
από όσα λέει η τηλεόραση, με την οποία εξακολουθούν
να βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης.
Οι καλλιτέχνες είναι βαρόμετρο της κοινωνίας. Αυτή
τη στιγμή η κοινωνία έχει υποχωρήσει και περιμένει. Το
ίδιο κάνουν και οι καλλιτέχνες εκτός από ελαχιστότατες
περιπτώσεις που μετριούνται στα δάχτυλα. Δυστυχώς,
πρώτα θα ξυπνήσει η κοινωνία και μετά οι καλλιτέχνες,
που αυτη τη στιγμή δεν παίζουν το ρόλο που θα θέλαμε
όλοι. Δεν είμαστε στην εποχή του Θεοδωράκη και του Ρίτσου. Αυτοί βγηκαν από το καμίνι του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τις φυλακές και τις εξορίες. Τωρα δεν υπάρχουν τέτοιοι καλλι-

Ο Γιώργος Σαρρής γεννήθηκε στην Αμφιάλη,
μια συνοικία του Πειραιά, αρχές της
δεκαετίας του ’60. Οι μουσικές που έφταναν
στ’ αυτιά του από τα ραδιόφωνα ήταν τα
τραγούδια του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη,
του Πλέσσα κ.α., και φυσικά τα λαϊκά
τραγούδια με τις φωνές του Μπιθικώτση,
του Καζαντζίδη, της Μοσχολιού κι αργότερα
του Νταλάρα, του Πάριου, του Μητσιά, της Αλεξίου. Κι αυτά όλα
μπερδεμένα με το ροκ και τη σόουλ του ’70-’80 και τους ήχους των
Stones, των Beatles, Santana, Who, Genesis κλπ.
Έζησε παιδάκι τη δικτατορία ακούγοντας τις ιστορίες για τα
ξερονήσια και τα βασανιστήρια ψιθυριστά, μετά το Κυριακάτικο
τραπέζι, από ανθρώπους που τα έζησαν. Έτσι μίσησε το φασισμό και
τις λογικές του, κι αγάπησε την ελευθερία όσο μπορούσε κι όσο
ήξερε ν’ αγαπάει. Πήγε γυμνάσιο στον Πειραιά, στην Ιωνίδειο και
τότε άρχισε να τραγουδάει και να ονειρεύεται τη μουσική σαν
κομμάτι της ζωής του.
Ανέβηκε στο πάλκο φοιτητής στην Πάτρα σε μπουάτ της εποχής,
κι ύστερα σε συναυλίες με το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι της Πάτρας σε
όλη την Ελλάδα. Ύστερα ήταν τα παλιά λαϊκά τραγούδια στα στέκια
της εποχής, που τον πήγαν στην επόμενη φάση της ζωής του.
Μαζί με το Δημήτρη Ζμπέκο, το Δημήτρη Παρασκευόπουλο και
αργότερα το Δημήτρη Κατσαρό δημιούργησαν τους Ζιγκ-Ζαγκ και
έκαναν μια 20χρονη μουσική πορεία γεμάτη τραγούδια, χρυσούς
δίσκους, ταξίδια, εμπειρίες, χαρές, απογοητεύσεις, και όλα αυτά που
συνοδεύουν μια πολύχρονη καριέρα. Ο Γιώργος Σαρρής έγραψε
κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Ζιγκ- Ζαγκ, όπως το
«Φύσηξε έρωτας», το «Γι αυτό σ’αγαπώ», το «Ευτυχώς που ξέχασα να
μεγαλώσω» κ.α. Η πλευρά του αυτή του δημιουργού τον έφερε σε
επαφή με μεγάλους Έλληνες τραγουδιστές, όπως η Γλυκερία,
ο Γ. Νταλάρας κ.α. Το 2010 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό
δίσκο με τίτλο «Η ζωή είναι ωραία», επανερχόμενος πιο ώριμος
στη δισκογραφία.
(βιογραφικά στοιχεία από τον ιστότοπο www.protasismusic.gr)

τέχνες και οι συνειδητοποιημένοι είναι τρομερά λίγοι σε
σχέση με τους πολλούς, που είναι συμβιβασμένοι και διστακτικοί. Και ακόμη πιο λίγοι σε σχέση με τις ανάγκες.
Υπάρχει, παράλληλα, μεγάλη ανάγκη να εκφραστεί
αυτό που συμβαίνει καλλιτεχνικά, να εκφραστεί ο πόθος
και η ανάγκη για τη μεγάλη ανατροπή και τη νίκη του
λαού. Αυτό μάλλον δε θα γίνει από την παλιά φρουρά. Δε
νομίζω ότι η παλιά φρουρά διψάει αληθινά για ανατροπή,
εκτός από πολύ λίγους. Ελπίζω να μη χρειαστεί να μας ξυπνήσει ένας πόλεμος. Ειναι τραγικό τα τραγούδια για την
ειρήνη αντί να γράφονται πριν, να γράφονται μόλις τελειώνει ένας πόλεμος, πάνω από ερείπια. 
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δραστηριότητες
Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας

Συμπαράσταση
στους Χαλυβουργούς

στάθηκαν σωστά πάνω στη σκηνή, όσο και τη σκηνοθέτρια Σοφία Ανύση
που είδε μια παλιά της επιθυμία να παίρνει σάρκα κι οστά.
Στο χέρι μας είναι κάθε επιτροπή ειρήνης, κάθε προοδευτικός
φορέας ν’αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Ηδη υπάρχουν τα πρώτα
σημάδια με το εργατικό κέντρο Πειραιά, το Σπίτι του αγωνιστή και
την Επιτροπή Ειρήνης Καλλιθέας που ζητούν να ανεβεί στο χώρο τους
η εν λόγω παράσταση.
Καλή συνέχεια λοιπόν!
Χρήστος Δημούλας

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

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

Γ

ια την στήριξη των απεργών της Ελληνικής Χαλυβουργίας
που δίνουν ενωμένοι παλικαρίσιο αγώνα, η Επιτροπή Ειρήνης
Αρκαδίας πρόσφερε το ποσό των 500,00€.
Επίσης, αναλάβαμε πρωτοβουλία, απευθυνόμενοι σε παραγωγούς,
μικροβιοτέχνες και τον εμπορικό κόσμο της Αρκαδίας, να συγκεντρώσουμε κρέας, λάδι, γαλακτοκομικά και γεωργικά προϊόντα.
Σε πρώτη φάση παραλάβαμε προσφορές σε κρέας και αλλαντικά τα
οποία παραδόθηκαν στην Επιτροπή των Χαλυβουργών την Πέμπτη 8-32012 από την Οργανωτική Γραμματέα της ΕΕΔΥΕ Παπαδοπούλου Ελένη και
τη Γραμματέα του Παραρτήματος Αρκαδίας Παρασκευοπούλου Ελένη.
Ευχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής
Ειρήνης Αρκαδίας με σκοπό την ενίσχυση των απεργών.

Επιτροπή Ειρήνης Δάφνης

Θεατρική παράσταση

Η

πρώτη θεατρική παράσταση υπό την αιγίδα της Επιτροπής
Ειρήνης Δάφνης είναι γεγονός.
Την τελευταία Κυριακή του Απρίλη (29/4) η αίθουσα του
ΚΑΠΗ Δάφνης γέμισε ασφυκτικά από κόσμο διαφορετικών ηλικιών που
περίμενε να καλοδεχτεί και να συγχαρεί τη σημαντική αυτή προσπάθεια
που ξεκίνησε μια ομάδα φίλων και μελών της Επιτροπής Ειρήνης Δάφνης.
Τ’ ονομά της είναι: «ΜΙΚΡΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ»
και το έργο που ανεβάζει είναι το «Υπάρχει και φιλότιμο», το γνωστό τερο σε όλους μας ως «Μαυρογιαλούρος» με τον αείμνηστο, Λάμπρο
Κωνσταντάρα.
Στο τέλος της παράστασης, το έντονο χειροκρότημα δικαίωσε τόσο
τους ερασιτέχνες ηθοποιούς που, παρά το ολοφάνερο τρακ που είχαν,
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Η

εκδήλωση-συζήτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 60
χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στη λυκοσυμμαχία
του ΝΑΤΟ πραγματοποίησε η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου
στις 25 Μάη, στο πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη».
Εκ μέρους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ μίλησε ο Χρήστος
Μαργανέλης ενώ ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις και πλούσια συζήτηση.
Η εκδήλωση έγινε, λίγες μέρες μετά την τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ
στο Σικάγο (20-21 Μάη) και αναφερθήκαν διεξοδικά οι θέσεις της λυκοσυμμαχίας του ΝΑΤΟ, όπως και η στάση όλων των ιμπεριαλιστικών
σχηματισμών, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, όπως
και οι εξελίξεις που αναμένονται σε Συρία-Ιράν.
Φυσικά, έντονο ήταν και το ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους
για τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες της ΕΕΔΥΕ γύρω από τα παραπάνω,
αλλά και για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του αντιιμπεριαλιστικούαντιπολεμικού κινήματος στη χώρα μας και διεθνώς.

εκδήλωση
Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Ν. Μαγνησίας & Επιτροπή Ειρήνης Βόλου

Εξόριστες γυναίκες στο Τρίκερι (1948–1953)

Γυναίκες εξόριστες
στο Τρίκερι σε καθημερινές
δραστηριότητες
(αρχείο Σόνιας Τζωρτζάκη)

Ο

Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Ν. Μαγνησίας και η
Επιτροπή Ειρήνης Βόλου πραγματοποίησαν εκδήλωση ως
ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης στις χιλιάδες γυναίκες
αγωνίστριες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, αλλά και ολόκληρες οικογένειες
αγωνιστών, που εξορίστηκαν, βασανίστηκαν και μαρτύρησαν στο Τρίκερι
την περίοδο του εμφύλιου και μετά (1948-1953), στο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
του Βόλου, στις 19-3-2012. Στην εκδήλωση μίλησαν οι:
Χάρης Ρούσης, αντιπρόεδρος Επιτροπής Ειρήνης Βόλου.
Ρίτσα Κωτή, πρόεδρος Δημοκρατικού Συλλ. Γυναικών Ν. Μαγνησίας.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, που παραχαράσσεται προκλητικά η ιστορία, που
προσβάλλεται η ιστορική μνήμη των λαών που έδωσαν εκατομμύρια
νεκρούς στον αντιφασιστικό αγώνα, που ποινικοποιείται η αγωνιστική
δράση και επιδιώκεται να φιμωθούν οι αντιιμπεριαλιστικές κραυγές, που
η βαρβαρότητα ενάντια σε κατακτήσεις και δικαιώματα αυξάνεται και η
καπιταλιστική κρίση επέβαλε ταχύτατα τόσα αντιλαϊκά μέτρα, σήμερα
περισσότερο από ποτέ πρέπει να παραμείνει ζωντανή η μνήμη. Αυτό το
στόχο υπηρέτησε η εκδήλωση των δύο δραστήριων φορέων που
ανάδειξαν το έπος εκείνων των γυναικών που, αποκομμένες από τον
υπόλοιπο κόσμο, σακατεμένες μα πάντα ορθές, λαχταρούσαν τη ζωή και
την ειρήνη. Το φωτεινό αύριο του λαού μας.
Δίδαξαν και διδάχτηκαν την περηφάνια το σεβασμό, την αγάπη και την
πίστη στα ιδανικά τους, δέθηκαν τόσο σφιχτά μεταξύ τους, που έκαναν τα
ξερονήσια να λουλουδίσουν.
Δίνανε τη μάχη τους, όχι για να αποκομίσουν κάποιο προσωπικό όφελος
ή δόξα, αλλά μόνο για να υπερασπίσουν τις ιδέες τους, όλα αυτά που

πίστευαν και αγαπούσαν, να υπερασπίσουν την ίδια την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια. Γιατί η δήλωση που τους ζητούσαν σήμαινε υποταγή,
σήμαινε ν' αρνηθούν την προσωπικότητά τους, τους συναγωνιστές, τον
ίδιο τους τον εαυτό.
Οι γυναίκες αυτές, πρώτες ανάμεσα στους πρώτους, μας άφησαν
παρακαταθήκες. Μας έδωσαν τη σκυτάλη του αγώνα που συνεχίζουμε
μέχρι σήμερα, ενάντια σε ένα σύστημα βάρβαρο, απάνθρωπο, ένα
σύστημα που σαπίζει, που βουλιάζει στη σήψη και στην παρακμή. Ένα
σύστημα που δεν μπορεί να δώσει την ισοτιμία γιατί έρχεται σε αντίθεση
με τον εκμεταλλευτικό του χαρακτήρα.
Η εκδήλωση περιλάμβανε:
• Αποσπάσματα από τα Ντοκιμαντέρ (ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, Η ΖΩΗ
ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ, ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, ΤΡΙΚΕΡΙ [ΤΟΠΟΣ ΕΞΟΡΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ] από τον 902)
•Προβολή φωτογραφιών από τη ζωή των εξόριστων γυναικών στο
Τρίκερι και έκθεση φωτογραφιών από τότε
•Απαγγελίες ποιημάτων.
•Συνεντεύξεις και μαρτυρίες από εξόριστες που έζησαν εκεί ή άλλες που
ήταν μικρά παιδιά και εξορίστηκαν με τις μητέρες τους
•Ζωντανές μαρτυρίες από εξόριστες.
•Τιμητικές διακρίσεις σε γυναίκες που έκαναν εξορία στο Τρίκερι.
Χαρακτηριστική η μαρτυρία της Μαρίκας Ουσταμπασίδου, που έκανε
στην εξορία 5 χρόνια (1949-1953) για τη δική της δράση, ακολουθώντας
όλο τον κύκλο εξορίας: Χίος - Τρίκερι - Μακρόνησος - Τρίκερι.
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δραστηριότητες
Επιτροπή Ειρήνης Eλευσίνας

Η ετήσια εκδήλωση

Π

ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου η εκδήλωση της
Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας όπως έχει καθιερωθεί κάθε
χρόνο πριν την έναρξη του καλοκαιριού, σε παραλιακό
μεζεδοπωλείο της Ελευσίνας.
Παραβρέθηκαν δεκάδες φίλοι της ειρήνης, που δίνουν το παρόν τους
και στις κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο, το περιβάλλον, τα
ναρκωτικά, στη πάλη για καλύτερη ζωή, για την καλυτέρευση των
συνθηκών υγείας, παιδείας, εργασίας.
Επίσης το παρόν τους έδωσαν και η αναπληρώτρια πρέσβειρα της
Κούβας Κα Ελισέλια Ντίας, αντιπροσωπία από τον Ελληνοκουβανικό
Σύνδεσμο Φιλίας & Αλληλεγγύης, καθώς και εκπρόσωποι της
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας
Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση
που διαμορφώνετε σήμερα μετά και από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις
στη χώρα μας. Στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους εναντία σε χώρες όπως
σε Γιουγκοσλαβία (1999), Αφγανιστάν (2001), Ιράκ (2003), αλλά και
ενάντια στο λαό της Λιβύης έγινε το 2011, με στόχο την εξασφάλιση και
τον έλεγχο των πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου προς όφελος των
πολυεθνικών εταιρειών.
Αναφέρθηκε και στον κίνδυνο με την δημιουργία του κατάλληλου
κλίματος για επέμβαση στη Συρία και στο Ιράν χρησιμοποιώντας
ανθρωπιστικά και άλλα ψευδή προσχήματα για τις επιθέσεις, την
επέμβαση και την κατοχή, και ότι είναι δικαίωμα των λαών των χωρών
αυτών να αποφασίζουν και να καθορίζουν την ηγεσία και την κυβέρνησή
τους, όπως και οποιουδήποτε άλλου λαού. Επίσης αναφέρθηκε στις
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ευθύνες και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις
ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων της ΝΔ του ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλων
πολιτικών δυνάμεων, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τάσσονται υπέρ
των επεμβάσεων και της συμμετοχής της χώρας μας, που ακόμα και σε
προεκλογική περίοδο δεν πήραν αποστάσεις από αυτά που διαφαίνονται
να γίνουν στην περιοχή μας και δεν δεσμεύτηκαν για τη μη χρήση της
βάσης της Σούδας σε περίπτωση επέμβασης σε Συρία και Ιράν.
Τέλος ανάφερε ότι μαζί με τους αγώνες για αντιμετώπιση των
μέτρων λιτότητας πάει και ο αγώνας για εμπέδωση της ειρήνης, της φιλίας
και της συνεργασίας των λαών ενάντια στους στρατιωτικό-πολιτικούς
μηχανισμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ της ΕΕ. Καθώς και στις κεντρικές
κατευθύνσεις πάλης του φιλειρηνικού κινήματος, που είναι:
Η πάλη ενάντια σε οποιεσδήποτε αλλαγές συνόρων
Ο αγώνας για να φύγουν τα ξένα στρατεύματα, ο ευρωστρατός και το
ΝΑΤΟ απ' τα Βαλκάνια.
Να μην χρησιμοποιηθεί η βάση της Σούδας ενάντια στη Συρία
και το Ιράν.
Η δίκαιη λύση του Κυπριακού, προς όφελος των λαών των δύο
Κοινοτήτων.
ΟΧΙ στις νέες αμερικανικές βάσεις και πυρηνικά στα Βαλκάνια.
Στην επιστροφή όλων στρατευμάτων της χώρας μας που συμμετέχουν
σε στρατιωτικές αποστολές σε άλλες χώρες.
ΟΧΙ στο μισθοφορικό στρατό και στις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες.
Την αποδέσμευση τώρα απ’ όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η πρέσβειρα της Κούβας Κα Ελισέλια
Ντίας που αναφέρθηκε στην φιλία των δύο λαών καθώς και στην
αλληλεγγύη που έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια προς
τον αγωνιζόμενο λαό της Κούβας.
Η εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ρεμπέτικα
τραγούδια από την κομπανία των Παντελή Γκιόκα, Δημήτρη
Μαρούγκα, Χρήστου Κούρτογλου, Μανώλη Πεδιαδίτη και Γιάννη
Στάμου.

Επιτροπή Ειρήνης Άρτας

Pablo Picasso Maternity

Εκδήλωση για τη μητρότητα
και τον ΕΟΠΥΥ

Σ

τα πλαίσια της γενικευμένης επίθεσης του κεφαλαίου στον τομέα
της υγείας και με αφορμή και την ημέρα της γυναίκας, η
Επιτροπή Ειρήνης Άρτας σε συνεργασία με τον σύλλογο
γυναικών Άρτας ΟΓΕ πραγματοποίησαν εκδήλωση-συζήτηση
σχετικά με τη μητρότητα και τον ΕΟΠΥΥ τη Δευτέρα 12 Μάρτη
στο ξενοδοχείο «ΚΡΟΝΟΣ» με ομιλήτρια την Μαρία Τυμπανίδου γιατρό,
μέλος του ΠΑΜΕ Υγειονομικών Άρτας και μέλος του Δ.Σ. του ιατρικού
συλλόγου Άρτας.
Από πλευράς της επιτροπής ειρήνης Άρτας, στην εισηγητική του
παρέμβαση ο Γρηγόρης Αναγνώστου, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ και Γραμματέας της επιτροπής ειρήνης Άρτας ανέφερε:
«Στο αντιιμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό κίνημα τόσο στη χώρα μας, όσο
και σε παγκόσμιο επίπεδο το γυναικείο κίνημα έχει συμβάλλει σημαντικά.
Το γυναικείο κίνημα της χώρας μας, όπως εκφράζεται μέσα από την ΟΓΕ,
βαδίζει και πρέπει να βαδίζει χέρι με χέρι με το ταξικό εργατικό κίνημα,
οργανικό κομμάτι του οποίου είναι και το αντιιμπεριαλιστικό- φιλειρηνικό
κίνημα. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις γυναίκες βιώνουν τόσο έντονα όσο
κανείς άλλος την «ειρήνη» των ιμπεριαλιστών. Γι’ αυτό και μέσα σε αυτές τις
συνθήκες που ζει καθημερινά η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, το
ζήτημα της διπλής εκμετάλλευσης της γυναίκας είναι ζήτημα καθαρά ταξικό
και βλέποντάς το μόνο έτσι θα καταφέρουμε να εντοπίσουμε και τη λύση του
που βρίσκεται στην οικοδόμηση μιας άλλης κοινωνίας ισοτιμίας που θα
εξαλείψει την εκμετάλλευση, που κουμάντο θα κάνει ο λαός. Σήμερα είναι
αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε η συστράτευση και η πάλη για να ανοίξει
ο δρόμος για τη λαϊκή εξουσία. Το γυναικείο ζήτημα είναι υπόθεση που δεν
αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά την εργατική τάξη στο σύνολό της».
Η κατάμεστη από κόσμο αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η εκδή λωση αλλά και οι ερωτήσεις και οι παρεμβάσεις που ακολούθησαν αναδεικνύουν ότι το ζήτημα των αναδιαρθρώσεων στον στρατηγικό για το
κεφάλαιο τομέα της υγείας-πρόνοιας αφορούν άμεσα τις λαϊκές οικογένειες

και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια που καθημερινά βιώνουν τα αδιέξοδα που
προκαλεί το συνεχώς αυξανόμενο κόστος της εξασφάλισης στοιχειώδους
υγειονομικής περίθαλψης και πρόνοιας, ιδιαίτερα σήμερα που με πρόσχημα
την κρίση και την έξοδο από αυτή, η αστική τάξη πετσοκόβει μια σειρά από
παροχές κι επιδόματα ανάμεσα στα οποία και το επίδομα τοκετού.
Στο κλείσιμο της εκδήλωσης η πρόεδρος του συλλόγου γυναικών
Άρτας και μέλος του Δ.Σ. της ΟΓΕ, Μαρία Κικιώνη αναφέρθηκε στους
αγώνες που αναπτύσσει όλα αυτά τα χρόνια η ΟΓΕ και στην ανάγκη
συστράτευσης των γυναικών ειδικά μέσα σε αυτές τις συνθήκες με τις
δυνάμεις της κοινωνικής συμμαχίας ΠΑΜΕ – ΠΑΣΥ – ΠΑΣΕΒΕ – ΜΑΣ – ΟΓΕ,
καθώς και στο γεγονός ότι τα ζητήματα της μητρότητας δεν είναι ζητήματα
που αφορούν μόνο τις γυναίκες σαν άμεσα εμπλεκόμενες, αλλά το σύνολο
της λαϊκής οικογένειας που καλείται να πληρώσει το δυσβάσταχτο κόστος
όχι μόνο του τοκετού, αλλά και της ανατροφής των παιδιών.

Παμπειραϊκή Επιτροπή Ειρήνης

Συγκέντρωση ενάντια στη
ΝΑΤΟική αρμάδα
Αγωνιστική «υποδοχή» από την Παμπειραϊκή Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη για τα Νατοϊκά πλοία που ελλιμενίστηκαν στον Πειραιά με τελικό προορισμό εύφλεκτη περιοχή της Αν. Μεσογείου.
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δραστηριότητες
Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας

Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης

Εκδήλωση αφιερωμένη
στη μνήμη του Λαμπράκη

Φιλειρηνική πορεία
στα βήματα του Λαμπράκη

Ε

Τ

ξήντα χρόνια κλείνουν φέτος από την ένταξη της Ελλάδας
στην συμμαχία του ΝΑΤΟ. Αποτέλεσμα, η εγκατάσταση των
στρατιωτικών βάσεων, η επιβολή της Χούντας, η Κυπριακή
τραγωδία, οι κολοσσιαίοι πολεμικοί εξοπλισμοί, η συμμετοχή της χώρας
σε επεμβάσεις και άδικους πολέμους, όπως στα Βαλκάνια, στη Μέση
Ανατολή, στην Ασία, στην Αφρική.
Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας, διοργάνωσε συγκέντρωση,
την Τρίτη 3 Απριλίου, στην Νέα Κίο, με ομιλητές τον Σταύρο Τάσσο,
σεισμολόγο - γεωλόγο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πρόεδρο
της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνης (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) και
τον Γιώργο Λαμπράκη – γιο του Γρηγόρη Λαμπράκη – αντιπρόεδρο
της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του πρωτοπόρου
αγωνιστή της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη, με αφορμή την συμπλήρωση,
φέτος, 100 χρόνων από τη γέννησή του.
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ο μαχόμενο αντιϊμπεριαλιστικό κίνημα στη Σάμο έδωσε και φέτος
δυναμικό παρόν στο κάλεσμα της ΕΕΔΥΕ για τις φιλειρηνικές πορείες
σ’ όλη τη χώρα στα βήματα του μάρτυρα της Ειρήνης Γρ. Λαμπράκη.
Οι αγωνιστές της Ειρήνης στη Σάμο την Κυριακή 27 Μάη 2012 με
πρωτοβουλία της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης, ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένοι από τις εξελίξεις στο Αιγαίο, την Αν. Μεσόγειο και
τη Μ. Ανατολή και την εντεινόμενη επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού,
εξελίξεις που εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο πολεμικής ανάφλεξης με
απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς, διαδήλωσαν μαζικά και μαχητικά
διανύοντας 7 χιλιόμετρα από το ανατολικότερο χωριό της Σάμου το
Παλαιόκαστρο μέχρι την Πλατεία Πυθαγόρα της πρωτεύουσας του νησιού.
Εκεί μίλησε ο αντιπρόεδρος της Πανσαμιακής Επιτροπής και
δημοτικός σύμβουλος Δημ.Τριτσινιώτης ενώ χαιρετισμό απηύθυνε
ο εκλεγμένος στις εκλογές της 6ης Μάη βουλευτής του ΚΚΕ Δημ.
Μαυρατζώτης.

αθλητισμός

Εμπορευματοποιημένος αθλητισμός:
ιδού τα αποτελέσματα!

E

ίναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι σήμερα ο αθλητισμός, παγκοσμίως, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές «ελεγχόμενου» πλουτισμού. Αυτό βέβαια δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάστηκε
χρόνος και κυρίως χρήμα από την πλευρά των πολυεθνικών προκειμένου να πετύχουν τη μετάλλαξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού σε επαγγελματικό. Σε αυτό βοήθησε
καθοριστικά θα έλεγα, η κατάρρευση των σοσιαλιστικών
χωρών. Αλλωστε, είναι γνωστό ότι όταν ο μεγαλοεπιχειρηματίας πρόεδρος της ΔΟΕ (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή), Αντ. Σάμαραγκ, τη δεκαετία του ’80 άνοιξε τις
πόρτες των Ολυμπιακών Αγώνων στα επαγγελματικά
αθλήματα, η Μόσχα αντέδρασε λέγοντας στον Σάμαραγκ
ότι ανοίγει τον «Ασκό του Αιόλου». Όπως βέβαια και έγινε.
Σήμερα, ο αθλητισμός και γενικά τα σπορ, Ολυμπιακά
και μη, βρίσκονται κάτω από την πιο άγρια καπιταλιστική
εκμετάλλευση. Απόδειξη αυτού, είναι και το γεγονός ότι
με παρότρυνση της ΕΕ, να υπάρξει όσο γίνεται λιγότερο
κράτος και στο χώρο του αθλητισμού. Αυτό βέβαια είχε
σαν αποτέλεσμα οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες
Αθλημάτων να χάσουν την αυτοτέλειά τους και να γίνουν
έρμαιο στα χέρια των χορηγών. Αυτή είναι σε γενικές
γραμμές η σημερινή εικόνα του παγκόσμιου αθλητισμού.
Μέσα σε αυτό το άθλιο, μεταλλαγμένο αθλητικό περιβάλλον, καταλαβαίνει ο καθένας, ότι τα πάντα επιτρέπονται, αρκεί στα ταμεία να μπαίνει το χρήμα από
«νόμιμες» απάτες έως «νόμιμες» εγκληματικές πράξεις.
Π.χ. όταν ο αθλητής χάνει τη ζωή του στα 25 του χρόνια
από ανακοπή από αναβολικά, δεν είναι έγκλημα; Ακούσαμε να λογοδοτήσει κανείς; Και ούτε θα γίνει κάτι τέτοιο.
Το παιχνίδι έτσι παίζεται. Το «μάρμαρο» το πληρώνει
πάντα ο εργαζόμενος αθλητής. Τα αφεντικά κοιμούνται
πάντα ήρεμα, χωρις συναισθηματικές αναταράξεις.
Δεκάδες οι θάνατοι νέων αθλητών, χιλιάδες οι τραυματισμοί. Ποιόν ενδιαφέρουν, εκτός από την οικογένειά
τους; Χιλιάδες τα πεινασμένα ταλέντα, έτοιμα για τις κρεατομηχανές των πολυθενικών και ο κόσμος να ζητωκραυγάζει εν γνώσει του, ότι κάποιος από αυτούς μπορεί να
πεθάνει από την υπερβολική δόση φαρμάκων για να μπορεσει να τα βγάλει πέρα. Ολο αυτό το σκηνικό θυμίζει Κολοσσαίο, άγρια θηρία, μονομάχους και τον κόσμο να

Ο Νορβηγός παγκόσμιος πρωταθλητής κολύμβησης Αλεξάντερ Ντάλε Όεν βρήκε αιφνίδιο θάνατο σε ηλικία μόλις 26 ετών.

ουρλιάζει στις κερκίδες. Με αυτούς τους κανόνες λειτουργεί ο λεγόμενος «σύγχρονος αθλητισμός». Πάση θυσία το
θέαμα, η απόδοση, το ρεκόρ. Κανείς δε ρωτάει για τον άνθρωπο-αθλητή.
Προχτές πέθανε ο παγκόσμιος πρωταθλητής της κολύμβησης Νορβηγός Αλεξάντερ Ντέιλ Οεν, 26 ετών, από
ανακοπή. Γιατί; Ποιος θα απαντησει; Ακρα του τάφου
σιωπή. Και βέβαια οι θάνατοι των αθλητών πολλαπλασιάζονται με μεγάλη ταχύτητα. Οι δε τραυματισμοί είναι συνεχείς και τις περισσότερες φορές αποβαίνουν μοιραίοι
για την καριέρα τους.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι από τα εκατομμύρια
των εργαζόμενων αθλητών μόνο ένα 10% αμείβεται καλά,
οι υπόλοιποι αμοίβονται με ψίχουλα, παρόλο ότι αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους.
Πρέπει να έχουμε καθαρό στο μυαλό μας ότι ο αθλητισμός στον καπιταλισμό είναι μια ακόμα πηγή πλουτισμού για το κεφάλαιο και ο αθλητής-ταλέντο αντιμετωπίζεται με την ίδια αγριότητα, όπως ο εργαζόμενος μιας
επιχείρησης, πέρα από το γεγονός ότι ο αθλητής ρισκάρει
κάθε μέρα τη ζωή του. Ο αθλητισμός από χαρά, παιχνίδι,
πολιτισμός, υγεία έχει μετατραπεί σε κόλαση, εκβιασμούς,
συμμορίες, ξυλοδαρμούς, δολοφονίες. Αυτός είναι σημερα ο επαγγελματικός αθλητισμός. Με αυτές τις κοινωνίες δεν συζητάμε αλλά τις ανατρέπουμε.
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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αποχαιρετισμός

«Έφυγε» ο Νίκος Τζοβλάς
Συναγωνιστή Νίκο
Όλοι εμείς από την ΕΕΔΥΕ ξέρουμε ότι στρατεύτηκες στον πιο όμορφο
και τον πιο δίκαιο αγώνα του ανθρώπου, τον αγώνα για την ειρήνη,
που πάει χέρι-χέρι με τον αγώνα για τα δίκαια του λαού.
Αυτό γιατί μόνο κάποιος που ξέρει τι θα πει πόλεμος μπορεί να
συνειδητοποιήσει απόλυτα την αξία της ειρήνης, που για να επιτευχθεί
απαιτεί ανθρώπους πραγματικά ίσους μεταξύ τους.
Και ΕΣΥ αυτό όχι μόνο το συνειδητοποίησες αλλά το έκανες πράξη.
Ήσουν ιδρυτικό μέλος με ακούραστη δράση της Κίνησης για την
Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ) και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Δραστηριοποιήθηκες έντονα
σε τοπικούς και επαγγελματικούς φορείς και ήσουν εκλεγμένο μέλος του πρώτου ΔΣ
της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ).
Όλοι εμείς θα σε θυμόμαστε και θα εμπνεόμαστε από τους αγώνες σου για την ειρήνη και
την κοινωνική δικαιοσύνη.
Καλό σου ταξίδι

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!
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Eνισχύστε οικονομικά την ΕΕΔΥΕ
και μπείτε στην κλήρωση για

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

δύο αξέχαστα ταξίδια για δύο!

την

ΕΕΔΥΕ

Ελληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

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

87693589

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό ‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜
Με κάθε νέα συνδρομή
αποκτάτε ΔΩΡΕΑΝ το συλλεκτικό
τεύχος με το προσωπικό
ημερολόγιο του Γρηγόρη Λαμπράκη

Στηρίξτε τη μεγάλη λαχειοφόρο αγορά της ΕΕΔΥΕ και ίσως να είστε εσείς
ο ένας από τους τυχερούς που θα ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για να ταξιδέψουν
σε δύο από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου!

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ
Συμπληρώστε την κάρτα συνδρομής και ταχυδρομήστε τη στην παρακάτω διεύθυνση
μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 ΑΘΗΝΑ

#
Κάθε λαχνός περιλαμβάνει τρεις αριθμούς και στοιχίζει 3 ευρώ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΛΑΧΝΟΥΣ ΤΩΡΑ !! H ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ THN TΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 Αθήνα • Τηλ. 210 3844 853 - 54 • e-mail: eedye@otenet,gr

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
.........................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

.......................................................................................................................................................................................................................

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΤΗΛ.:

.................................................................

ο αγώνας συνεχίζεται και εντείνεται

ΔΡΟΜΟΙ
της

ΕΙΡΗΝΗΣ

ΤΕΥΧOΣ Νο 57 • 3 € • ΑΠΡΙΛΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 2 0 1 2

ΟΧΙ ΑΛΛΑ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ!

Η
Λ
Ο
Π
Ο
Ρ
Κ
Α
Ν
Η
Τ
ΟΛΟΙ Σ
την Τρίτη 7 Aυγούστου στις 7:30 μ.μ.
για έναν κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά όπλα,
για έναν κόσμο της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών,
ενάντια στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό

KΩΔIKOΣ: 4078

67 χρόνια
από το πυρηνικό ολοκαύτωμα
στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι

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

