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Eνισχύστε οικονομικά την ΕΕΔΥΕ
και μπείτε στην κλήρωση για

δύο αξέχαστα ταξίδια για δύο!

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!

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

Η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει. Δεν έχει πιάσει ακόμη πάτο. Η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ μαζί
με την τρόικα (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) ενορχηστρώνουν την επίθεση με σκοπό να εξασφαλίσουν τη διέξοδο από
την κρίση προς όφελος των μονοπωλίων και σε βάρος του λαού. Για αυτούς είναι μονόδρομος τα μνημόνια,
οι φόροι και τα άλλα μέτρα. Είναι ο τρόπος τους για να μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς στους
εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.
Οι προτάσεις που ακούγονται από άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν είναι φιλολαικές γιατί βρίσκονται
στη μεγάλη «λεωφόρο» της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Είτε πάρει ο λαός τη
δεξιά, είτε τη μεσαία, είτε την αριστερή λωρίδα αυτής της λεωφόρου, ο προορισμός θα είναι ο ίδιος και
το ίδιο καταστροφικός.
Οι φασίστες οπαδοί του Χίτλερ και του Μεταξά, έρχονται ντυμένοι ως φίλοι του λαού. Έχει τη δύναμη
το λαϊκό κίνημα να τους κόψει την φόρα και να στείλει αυτούς και τον καπιταλισμό που υπηρετούν, εκεί
που έστειλε τους πολιτικούς προγόνους τους.
Αυτοί που εξαπολύουν πόλεμο στο εσωτερικό, σε βάρος των ανθρώπων του μόχθου προετοιμάζονται για τη συμμετοχή της χώρας μας σε νέα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα εις βάρος
άλλων λαών της περιοχής. Είναι γνωστό ότι στη Μέση Ανατολή κρίνονται πολλά με τον ενεργειακό
πλούτο, τους δρόμους μεταφοράς του και τα συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών. Σήμερα, το Ιράν και
η Συρία είναι στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και άλλων περιφερειακών δυνάμεων όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, η Σ. Αραβία. Πιθανές εστίες πολεμικής ανάφλεξης υπάρχουν και σε
άλλα μέρη του κόσμου.
Η ιστορία αλλά και οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι πόλεμος και οικονομική καπιταλιστική κρίση, κρίση και πόλεμος πάνε μαζί. Είναι σύμφυτα του ίδιου του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης.
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Καμία αναμονή! Κανείς συμβιβασμός με τη βαρβαρότητα!
Οι Επιτροπές ειρήνης, όλοι οι αγωνιστές της ειρήνης ενισχύουμε την αντιιμπεριαλιστική μας δράση.
Συντονιζόμαστε με το ταξικό κίνημα για να βάλουμε μπλόκο στα νέα βάρβαρα μέτρα. Συνδυάζουμε τον
αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική με τον αγώνα εναντίον του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν.
Με όλους τους τρόπους. Με ενημερωτικές συζητήσεις για τις εξελίξεις, συσκέψεις, εκδηλώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, πάντοτε κρατώντας στο χέρι τους «Δρόμους της Ειρήνης» και τις ανακοινώσεις
της ΕΕΔΥΕ, επιμένοντας ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχουν βάσεις, στρατηγεία, στρατόπεδα κ.λπ.,
προετοιμάζουμε τις Επιτροπές για «Πανελλαδική Μέρα Δράσης».
Βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

ΣΥΝΔΡOΜΕΣ:



Ε

ίμαστε σε πόλεμο! Ταξικό και άγριο. Τα μονοπώλια είναι από τη μία πλευρά. Σαν σύγχρονοι βρυκόλακες ρουφούν το αίμα των εργαζομένων, εκτελούν τα δικαιώματά τους, πυροβολούν το μέλλον
της νεολαίας.
Στο αντίπαλο στρατόπεδο βρίσκονται όλοι αυτοί που παράγουν τον πλούτο και τα παιδιά τους. Όλοι
όσοι ματώνουν στα εργοστάσια, στα γιαπιά, στα γραφεία, στις γειτονιές που μαραζώνουν από την ανεργία,
στα θρανία της αμάθειας και του υποσιτισμού. Η φωτιά που έκαιγε το σπίτι του διπλανού, φούντωσε και
έφτασε και στο σπίτι αυτών που μέχρι χθες δεν το φαντάζονταν.
Δεν υπάρχει ουδέτερος σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί όπως έγραφε και ο Μπ. Μπρεχτ: «θ' αγωνιστεί
για την υπόθεση του εχτρού όποιος για τη δικιά του υπόθεση δεν έχει αγωνιστεί».

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

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

www.eedye.gr
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επίκαιρα θέματα

ΦΩΤΟ: © UNHCR / A. Branthwaite

ΟΧΙ στην ιμπεριαλιστική επέμβαση
στη Συρία

Μια ηλικιωμένη γυναίκα, πρόσφυγας από
τη Συρία, ξεσπάει σε λυγμούς όταν μιλάει
για την πατρίδα της και για τη νέα της ζωή
στο στρατόπεδο Akcakale, στη Ν. Τουρκία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
ο αριθμός των καταγεγραμμένων Σύριων
προσφύγων τριπλασιάστηκε σε τρεις μήνες,
ξεπερνώντας τις 300.000.

Κανέναν δεν πρέπει να παραπλανήσει το «παραμύθι»
της προπαγάνδας περί... «ευαισθησίας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα» και «προστασίας του συριακού λαού»,
που αποτελεί το «βαρύ πυροβολικό» των αστικών ΜΜΕ,
ντόπιων και ξένων

Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία και
οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην Αν. Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής. Σε πλήρη εξέλιξη
βρίσκεται η εφαρμογή της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής που εκφράζεται
μέσω του σχεδίου και των διακηρύξεων του ΝΑΤΟ περί «Νέας Μέσης Ανατολής» και «εκδημοκρατισμό» των χωρών της περιοχής. Η κλιμάκωση της
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Έτοιμοι να δώσουν
«γην και ύδωρ» στους
φονιάδες των λαών

Η τρικομματική κυβέρνηση είναι έτοιμη να δώσει
για άλλη μια φορά «γήν και ύδωρ» στους φονιάδες
των λαών.
Αυτό αποδείχθηκε μετά τη συνάντηση που είχε
αντιπροσωπεία του κινήματος με τον υπουργό ναυτιλίας
και Αιγαίου κ. Μουσουρούλη, στις 16 Οκτωβρίου.
Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε η οργανωτική
γραμματέας της ΕΕΔΥΕ Ελένη Παπαδοπούλου, ο πρόεδρος
της επιτροπής ειρήνης Πειραιά Κώστας Τζατζάνης και
η πρόεδρος της επιτροπής ειρήνης Κορυδαλλού
Πόπη Ξενικουδάκη.
Η αντιπροσωπεία έδωσε υπόμνημα στον υπουργό
με τα αιτήματα του κινήματος και η απάντησή του ήταν
ότι «είμαστε μέλη αυτών των οργανισμών και έχουμε
συμβατικές υποχρεώσεις».
Δεν απέκλεισε ούτε τον ελλιμενισμό πολεμικών πλοίων
στον Πειραιά, αλλά ούτε και τη χρησιμοποίηση της
Σούδας ως πολεμικό ορμητήριο.
Είπε ότι ο ίδιος είναι επιφορτισμένος μόνο για την
υποδοχή προσφύγων από ένα ενδεχόμενο πόλεμο
ενάντια στη Συρία.
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ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Συρία, προωθείται, όπως
και στη Λιβύη, με το πρόσχημα της «δημοκρατίας» και της
«ελευθερίας», έννοιες μάλιστα που τις επικαλούνται οι αντιλαϊκές μοναρχίες των αραβικών χωρών του Κόλπου, η
Τουρκία, που με το στρατό της κατέχει τη μισή Κύπρο, η
ΕΕ, όπου σε πολλές χώρες είναι απαγορευμένα τα ΚΚ, οι
ΗΠΑ, που κατά καιρούς έχουν «σπείρει» ή στηρίξει χούντες σε διάφορες γωνιές του πλανήτη.
Από κοινού με τις ΗΠΑ και την ΕΕ, ιδιαίτερα αντιδραστικό ρόλο στις εξελίξεις παίζουν η Τουρκία, η Σαουδική
Αραβία κι η Ιορδανία, μέσω των οποίων στηρίζονται με
κάθε τρόπο, και με όπλα, οι αποκαλούμενες δυνάμεις της
συριακής αντιπολίτευσης. Στόχος όλων αυτών των δυνάμεων δεν είναι τα δημοκρατικά και λαϊκά δικαιώματα στη
Συρία, όπως επικαλούνται. Επιδίωξή τους είναι ο έλεγχος
των πρώτων υλών της περιοχής, των δρόμων της ενέργειας και των εμπορευμάτων, τα μερίδια των αγορών, η
αποδυνάμωση της οικονομικής και πολιτικής επιρροής
που έχουν στην περιοχή αυτή άλλες ανταγωνιστικές δυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα. Παράλληλα η Συρία
στοχοποιήθηκε και λόγω της στήριξης που παρέχει στον
αγώνα του παλαιστινιακού λαού αλλά και λόγω των σχέσεών της με το Ιράν.
Είναι χαρακτηριστική η εκτίμηση του Stratford –δεξαμενή σκέψη που σε μεγάλο βαθμό εκφράζει τις επιδιώξεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού– ότι είναι κομβική η απόκτηση του ελέγχου της Συρίας για να επιτευχθεί ιμπεριαλιστική περικύκλωση του Ιράν. Η Τεχεράνη
διαθέτει ενεργειακές πηγές και είναι σταυροδρόμι ενεργειακών δρόμων εξαιρετικά σημαντικών για τη συνέχιση
της ανοδικής οικονομικής πορείας τόσο της Κίνας και της
Ρωσίας –της δεύτερης κυρίως λόγω των μεταξύ τους πυρηνικών και στρατιωτικών συμφωνιών, αλλά και λόγω της
θέσης του Ιράν στο υπογάστριο της Μόσχας– αλλά και
αναδυόμενων δυνάμεων, όπως π.χ. η Ινδία.
Το λουτρό αίματος στο οποίο έχει υποβληθεί ο συριακός λαός, από την έναρξη της κρίσης, την Ανοιξη του
2011, αφορά σχεδιασμούς και αντιπαραθέσεις που, εκτός
των εσωτερικών αιτίων τους που λειτούργησαν ως εκρηκτικός μηχανισμός, ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα της
χώρας. Αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων για την κατάκτηση του
ελέγχου της πολύτιμης, γεωστρατηγικά και ενεργειακά,
Ευρασίας, της οποίας κεντρικό σημείο είναι το Ιράν, οι
οποίες έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία με τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στο
Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Και όπως όλα δείχνουν, παρά

τα ποτάμια αίματος που πλήρωσαν οι λαοί της περιοχής
στο βωμό της διασφάλισης των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, οι αντιπαραθέσεις αυτές δεν βαίνουν προς το
τέλος τους, αλλά μάλλον προς περαιτέρω κλιμάκωση,
χωρίς να μπορεί σε καμιά περίπτωση ν’ αποκλειστεί το
ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων χωρών και το ξέσπασμα μιας γενικότερης περιφερειακής σύρραξης με
απρόβλεπτες συνέπειες.
Έγνοια όλων αυτών των δυνάμεων δεν είναι τα δικαιώματα του συριακού λαού, αλλά ο έλεγχος των πρώτων υλών της περιοχής, των δρόμων μεταφοράς τους,
στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών των
ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας κ.λπ. Οι ηγεσίες Ρωσίας και Κίνας
και άλλων χωρών λειτουργούν για τα συμφέροντα των
μονοπωλίων των χωρών τους και σε αυτό το πλαίσιο διαφοροποιούνται διεκδικώντας καλύτερες θέσεις στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Στο «κουβάρι» των ανταγωνισμών
μπλέκεται η ελληνική αστική τάξη, όντας ενταγμένη στην
ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, αλλά και με τη στρατηγική συμμαχία της
Ελλάδας με το Ισραήλ. Όλα αυτά με τα οποία έχουν
«δέσει» και τον ελληνικό λαό, μόνο κινδύνους εγκυμονούν, όπως και πιθανή εμπλοκή σε νέους πολέμους.

Από την κινητοποίηση ΕΕΔΥΕ και Επιτροπών Ειρήνης Πειραιά
ενάντια στην παρουσία του ΝΑΤΟικού στόλου στο λιμάνι
του Πειραιά (Μάρτης 2012). Είναι χρέος του ελληνικού λαού
και του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος ν' αποτρέψουν τη
συμμετοχή της Ελλάδας στους νέους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που ετοιμάζονται σε βάρος
της Συρίας και του Ιράν. Να μην τηρηθεί οποιαδήποτε
«συμβατική υποχρέωση» που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκει
τη χώρα μας.

«Όχι στον πόλεμο»
γράφουν τα πλακάτ
στη μεγάλη
αντιπολεμική
διαδήλωση στην
Κωνσταντινούπολη
(4/10/12).
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Πραγματικός στόχος όλων αυτών των δυνάμεων που
προπαγανδίζουν το ενδιαφέρον τους για τα δημοκρατικά
και λαϊκά δικαιώματα στη Συρία, είναι ο έλεγχος των πρώτων
υλών της περιοχής, των δρόμων της ενέργειας και
των εμπορευμάτων...

Πάντως οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που στηρίζουν
την αντιπολίτευση –με πρώτες τις ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία–
εμφανίζονται απρόθυμες να αναλάβουν το βάρος και το
κόστος μιας ανοιχτής στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία
και των μετέπειτα συνεπειών της αλλά και διστακτικές να
παράσχουν άνευ όρων και ορίων στήριξη σε μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση που, εκτός των άλλων, έχουν
ήδη διδαχθεί από τη Λιβύη ότι εμπεριέχει και στοιχεία τέτοια, όπως οι εξτρεμιστές ισλαμιστές, των οποίων τα κίνητρα και οι στόχοι δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα
δικά τους. Από την άλλη, Ρωσία και Κίνα, επίσης, έχουν διδαχτεί από τη Λιβύη ότι αν συναινέσουν σε μια στρατιωτική επέμβαση, όποια μορφή και αν πάρει αυτή, χωρίς να
έχουν, εκ των προτέρων, διασφαλίσει ερείσματα μεταξύ
των «παιχτών» που θα αναδειχθούν την επόμενη μέρα
του καθεστώτος Άσαντ, δεν πρόκειται να σώσουν τα συμφέροντα που διατηρούν (ενεργειακά, οικονομικά αλλά
και γεωστρατηγικά, π.χ. έξοδος της Ρωσίας στη Μεσόγειο)
στη Συρία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Εξ ου και η Ρωσία χαμηλοφώνως δηλώνει ότι δε θα απέκλειε αποχώρηση Άσαντ αλλά μόνο
σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο λύσης.
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Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι αυτή η αντιπαράθεση εκδηλώνεται εν μέσω μιας βαθιάς και συγχρονισμένης παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, πράγμα που κάνει ακόμα
πιο επιθετικό το κεφάλαιο. Η κλιμακούμενη ένταση στη
Μέση Ανατολή δείχνει πως η καπιταλιστική κρίση και οι
ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι πάνε χέρι-χέρι κι απειλούν με
νέες μεγάλες αιματοχυσίες τους λαούς.
Κανέναν δεν πρέπει να παραπλανήσει το «παραμύθι»
της προπαγάνδας περί... ευαισθησίας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και «προστασίας του συριακού λαού», που
αποτελεί το «βαρύ πυροβολικό» των αστικών ΜΜΕ, ντόπιων και ξένων. H προπαγάνδα αυτή συγκαλύπτει την
ουσία, ότι δηλαδή και στη Συρία, η λεγόμενη «εξέγερση»
εντάσσεται στο παραπάνω σχέδιο που είναι η προσπάθεια του αστικού εκσυγχρονισμού, ώστε να προκύψουν
ηγεσίες που θα κάνουν προσαρμογές που θα εναρμονίζουν το πολιτικό σύστημα με τις σύγχρονες απαιτήσεις
κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων – εγχώριων και
πολυεθνικών. Γι' αυτό και πρωτεργάτες της λεγόμενης αντιπολίτευσης του «Εθνικού Συριακού Συμβουλίου» είναι κυρίως άνθρωποι της συριακής διασποράς
με στενούς δεσμούς με ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία, τις υπηρεσίες τους, τη CIA και άλλες, με χρηματοδότηση και εξοπλισμό των ενόπλων μέσα στη Συρία (που βεβαίως
γίνεται και από άλλα κράτη, όπως η Σαουδική Αραβία, το
Κατάρ, η Τουρκία).
Είναι δικαίωμα και ευθύνη κάθε λαού να αποφασίσει
για την πορεία της χώρας του χωρίς έξωθεν επεμβάσεις
και το ίδιο ισχύει για τη Συρία. Ωστόσο, για να αποκτήσει
αυτό πραγματικό περιεχόμενο στην πράξη σημαίνει ότι
είναι ανάγκη οι λαοί να αντισταθούν στις επεμβάσεις, να
εναντιωθούν μαζικά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στο
καπιταλιστικό σύστημα που τον προκαλεί.
Χρέος του ελληνικού λαού και του αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος είναι ν' αποτρέψουν τη συμμετοχή της Ελλάδας
στους νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ, που ετοιμάζονται σε βάρος της Συρίας και του Ιράν.
Να μην τηρηθεί οποιαδήποτε «συμβατική υποχρέωση»
που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκει τη χώρα. Να μη χρησιμοποιηθεί η βάση της Σούδας. Να επιστρέψουν όλα τα ελληνικά
στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων. Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια και όλες οι συμφωνίες
στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Να δυναμώσει η
πάλη για την αποδέσμευση από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και το ΝΑΤΟ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΗΛΑΚΟΣ

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Για το «αυγό» θα μιλήσουμε;

E,

λοιπόν, η «Χρυσή Αυγή»
εκκολάφθηκε στο αυγό που
ζέσταιναν στον κόρφο τους
επί χρόνια, γιατί την χρειάζονται
ακριβώς για τέτοιες ώρες, που η
κρίση του συστήματός τους μπορεί
να οδηγήσει στην αναγκαία
ανατροπή του.
Το οργανωμένο ταξικό εργατικό
κίνημα και οι κομμουνιστές είναι
ο στόχος.
Το αυγό το ζέσταιναν στον κόρφο
τους, όταν ο κάθε «μεγάλος»
υψωνόταν δήθεν πάνω από τις
αντιθέσεις και «έλυνε» …το
πρόβλημα, δίκην εργολάβου,
μετατρέποντας τον λαό σε επαίτη
στον οποίο «έδινε να φάει» λες και
δεν εργαζόταν, λες και χαρίστηκε
οτιδήποτε και δεν κατακτήθηκε.
Το αυγό το ζέσταιναν στον κόρφο
τους όταν «εμείς» με μια
«ζεϊμπεκιά» δηλώναμε «μόνο
Έλληνες», μια μεγάλη λαϊκή
κοινότητα δηλαδή, όπου καθένας
έχει την θέση του και αρκεί να κάνει
την «δουλειά» του. Αυτά λέει και η
Χρυσή Αυγή.
Δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις,
δεν υπάρχουν εκμεταλλευτές και
εκμεταλλευόμενοι, «όλοι» μαζί για
την «χώρα».
Από δίπλα και όλοι οι σιτιζόμενοι
στο «πρυτανείο» αστοί
«διανοούμενοι»: Δεν υπάρχει
αλήθεια και ψέμα, πραγματικό είναι
το μόνο το ωφέλιμο (για ποιόν;),
ποιες κοινωνικές τάξεις και ποιοι

αγώνες, τώρα είμαστε όλοι
«κοινωνικοί εταίροι».
Κι ύστερα ακολουθούσε το «βαρύ
πυροβολικό»: Εξίσωση φασισμούκομμουνισμού, θεωρίες για
σύγκλιση των «άκρων», ταύτιση
της διεκδίκησης του εργάτη και
του απεργιακού αγώνα του με
τις «απόψεις» του φασίστα που τις
επιβάλλει με γροθιές και μπουνιές.
Είναι οι ίδιοι που εξοβέλισαν κάθε
θεωρητική σκέψη και ιδιαίτερα
τον Μαρξισμό, γενόμενοι έτσι
συνειδητά φρουροί στις πύλες
του βασιλείου της ασυναρτησίας με
μόνο στόχο να μην μάθει ο εργάτης
ότι μπορεί να γνωρίσει την
πραγματικότητα και τους νόμους
που την κινούν, άρα και να την
αλλάξει.
Είναι οι ίδιοι που συμμετέχουν κάθε
μέρα στην εκπόρνευση της σκέψης
της εργατικής τάξης, μιλώντας για
«άλλη διαχείριση» και επιχειρώντας
να φιμώσουν την φωνή των
κομμουνιστών που αποκαλύπτει
την πραγματικότητα και την
διέξοδο προς όφελος του λαού.
Είναι οι ίδιοι που έχουν πέσει σαν
λυσσασμένα σκυλιά πάνω στον λαό
βρίζοντας, χλευάζοντας, δέρνοντας
και λούζοντας τον στα χημικά.
Είναι οι ίδιοι που ενώ χειροκροτούν
όρθιοι το «ένα άρθρο» της
«δημοκρατίας» τους, που κάνει τον
εργάτη δουλοπάροικο, την ίδια
ώρα τον καλούν να υπερασπιστεί
την «δημοκρατία».

Είναι οι ίδιοι που τρέφουν την ΧΑ
με καραβιές ανέργων για να τους
«τακτοποιήσει», είναι οι ίδιοι που
την βάζουν να μιλά για τα «εθνικά
μεγαλεία» στον λαό έτσι ώστε να
είναι έτοιμος, αν χρειαστεί, να
υπερασπιστεί τον μικρό λύκο που
ετοιμάζεται να τον φάει ο μεγάλος,
είναι οι ίδιοι που δεν θα διστάσουν
να ταΐσουν την ΧΑ και με «δικούς
τους», για να βγει αμόλυντο και
άσπιλο το σύστημά τους.
Είναι οι ίδιοι που θα βάλουν την ΧΑ
να φωνάζει για «προδότες»,
αν χρειαστεί το ντόπιο κεφάλαιο
να αλλάξει διεθνείς συμμαχίες και
να πάει με «τους εν Χριστώ
αδελφούς μας».
Την ίδια ώρα βγάζουν και
φωνούλες «αισθητικής»
αγανάκτησης
Όχι μόνο ζέσταιναν το αυγό,
αυτοί είναι το αυγό και όποιος
αποσυνδέει την «Χρυσή Αυγή» από
την μήτρα που την γεννά, τον
μονοπωλιακό καπιταλισμό, δεν
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της.
Ποτέ ο φασισμός –παρά την
λαϊκίστικη, ψεύτικη ρητορεία τουδεν κινήθηκε ανεξάρτητα από το
μονοπωλιακό κεφάλαιο, είναι νύχικρέας μαζί του.
Ο καπιταλισμός είναι η μήτρα του
φασισμού και χωρίς μήτρα δεν
υπάρχει και παιδί.
Να μιλήσουμε γι’ αυτό.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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δράση ΠΣΕ

Ευρωπαϊκή Σύνοδος του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης
Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες σε αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου
με τη συμμετοχή 30 εκπροσώπων κινημάτων από 15 χώρες

Σ

τις Βρυξέλλες, την έδρα δύο
ιμπεριαλιστικών οργανισμών,
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, σε
αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου
πραγματοποιήθηκαν, το διήμερο
29-30 Οκτώβρη 2012, οι εργασίες
της Ευρωπαϊκής Συνόδου του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης,
με τη συμμετοχή 30 εκπροσώπων
από κινήματα 15 ευρωπαϊκών
χωρών.
Την ΕΕΔΥΕ εκπροσώπησαν ο
Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος, και η
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Βέρα Νικολαΐδου, γενική
γραμματέας, μαζί με ομάδα
αγωνιστών. Από το ΠΣΕ πήραν
μέρος η πρόεδρός του Σοκόρο
Γκόμες, ο γενικός γραμματέας
Θανάσης Παφίλης και ο
εκτελεστικός γραμματέας του
Ηρακλής Τσαβδαρίδης.
Τις εργασίες της συνόδου
παρακολούθησε και ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Μπάμπης
Αγγουράκης.
Αντικείμενο της συζήτησης στο

πλαίσιο των εργασιών της πρώτης
μέρας ήταν η «παγκόσμια
οικονομική καπιταλιστική κρίση
και η ένταση της στρατιωτικοποίησης των διεθνών σχέσεων».
Κοινός παρονομαστής των
παρεμβάσεων που έγιναν, ήταν
η διαπίστωση πως η καπιταλιστική
κρίση συμβαδίζει με τον
ιμπεριαλισμό και εντείνει την
επιθετικότητά του, κάνοντας ακόμα
πιο επιτακτική την ανάγκη σύνδεσης
του αγώνα ενάντια στα βάρβαρα

ό
ικ
τ
ισ
λ
ια
ρ
ε
π
μ
ιι
τ
αν
χρονολόγιο
1/8/1961:
αντιλαϊκά μέτρα με τον αγώνα ενάντια
στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο.
Τη δεύτερη μέρα της Συνόδου
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
στη δράση του ΠΣΕ στην ευρωπαϊκή
ήπειρο, καθώς επίσης και στους
σχεδιασμούς και στις πρωτοβουλίες
για το επόμενο διάστημα.
Στο επίκεντρο μπήκαν ζητήματα
που αφορούν: Στην καταδίκη της
απονομής του βραβείου Νόμπελ για
την ειρήνη, στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Στην ένταση της ιμπεριαλιστικής
επιθετικότητας στη Μ. Ανατολή
κυρίως με το ενδεχόμενο ενός νέου
ιμπεριαλιστικού πολέμου, τη φορά
αυτή κατά της Συρίας και του Ιράν.
Στην όξυνση της καπιταλιστικής
κρίσης και στην ανάγκη αλληλεγγύης
σε όλους τους λαούς που παλεύουν
για τα δίκαιά τους.
Στη διάρκεια των εργασιών,
ο Θ. Παφίλης κάλεσε εκ μέρους
του ΠΣΕ σε κοινή δράση ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και τις επεμβάσεις, ενάντια στις ξένες
βάσεις και για έξοδο από το ΝΑΤΟ,
για πάλη με το εργατικό κίνημα
ενάντια στην αναβίωση του φασισμού.

1/7/1963:
1/7/1963:
1/8/1964:
1/7/1979:

23/9/1980:

15/7/1983:
20/7/1984:
1/8/1984:
1/8/1985:
23/7/1990:
1/9/1990:
31/8/2004:
15/9/2006:
28/9/2007:

26/7/2008:
3/9/2008:

Στη συνάντηση πήραν μέρος
αντιπροσωπείες αντιιμπεριαλιστικών
φιλειρηνικών κινημάτων από
Πορτογαλία, Κύπρο, Αυστρία,
Βέλγιο, Γαλλία, Ρουμανία, Σερβία,
Δανία, Φινλανδία, Γεωργία, Ισπανία,
Τουρκία, Ιρλανδία, Γερμανία
και Ελλάδα. 

27/8/2009:
16/8/2012:
24/9/2011:

Συνέντευξη του καλύτερου ποδοσφαιριστή του κόσμου Πελέ στους ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Iδρυτική Διακήρυξη της Νεολαίας Λαμπράκη
Οι ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ δημοσιεύουν τα προσωπικά ημερολόγια του μάρτυρα
της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη
Αφιέρωμα των ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ στη μεγάλη μας στιχουργό Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου. Συνέντευξή της στο συντάκτη Γιάννη Θεοδωράκη
Δημοσίευση απόψεων διαπρεπών ανθρώπων του πνεύματος για τα 70χρονα
του Γιάννη Ρίτσου στο περιοδικό μας. Μεταξύ άλλων μιλάνε οι: Βασίλης Ρώτας,
Βούλα Δαμιανάκου, Δημήτρης Μυράτ.
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας του φιλειρηνικού κινήματος ενάντια στο στρατιωτικό πραξικόπημα της Τουρκίας και στη σύλληψη όλων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Τουρκικής Επιτροπής Ειρήνης
Υπογραφή παραμονής των βασεων στη χώρα μας
Κατασκήνωση Ειρήνης στο Μαραθώνα. Προηγήθηκαν ανάλογες κατασκηνώσεις
σε Κατερίνη, Νέα Μάκρη, Θάσο.
Ξεκινάν οι αλυσίδες της Ειρήνης, μια σειρά φιλειρηνικών εκδηλώσεων σε Ακρόπολη, Κνωσό, Νικόπολη, Δίστομο, Ρόδο, Ιεράπετρα, Θεσσαλονίκη, Ολυμπία
Λήξη της Ειρηνοδρομίας που πραγματοποίησε σε διάστημα 45 ημερών από την
Αθήνα στη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας, ο αγωνιστής ηθοποιός Βαγγέλης Καζάν
Φεστιβάλ Ειρήνης Μυτιλήνης-Δεκελί
Μεγάλο αφιέρωμα των ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ στο Βασίλη Ρώτα
Παρουσίαση της υπεράσπισης του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς από τον ίδιο στο
αποκαλούμενο «Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία
Συνάντηση διεθνιστικής αλληλεγγύης στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ, μεταξύ της ΕΕΔΥΕ
και της Ενωσης Δημοκρατικής Νεολαίας Λιβάνου
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κινημάτων Ειρήνης στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας με
θέματα: «Στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, νέες αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη»,
«Αντιπυραυλική Ασπίδα»
Εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας με την παρουσία της προέδρου
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, Σοκόρο Γκόμεζ
Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής που διοργάνωσε η
ΕΕΔΥΕ στο Πάρκο Ελευθερίας (πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ)
Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ανώτατου Στρατηγείου των ΝΑΤΟϊκών Δυνάμεων της Ευρώπης.
Στρατιωτική - οικονομική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ
Δεύτερη Τριμερής Συνάντηση των φιλειρηνικών δυνάμεων Τουρκίας, Ελλάδας,
Κύπρου, στην Κωνσταντινούπολη
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ
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επισημάνσεις

Η Φρίκη των ιμπεριαλιστικών πολέμων
δεν έχει τελειωμό

Μία μητέρα στέκεται σκεπτική δίπλα στο άρρωστο παιδί της, στην πτέρυγα του καρκίνου για τα παιδιά σε Ιατρικό Κέντρο της Βαγδάτης. Ο αριθμός των περιστατικών παιδικού καρκίνου αυξήθηκε κατά 227% την περίοδο 2005 -2007.

T

α δεινά και οι σκοτωμοί αθώων ανθρώπων από
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους εξακολουθούν να
πλήττουν τους λαούς και μετά την ολοκλήρωση της
επέμβασης. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τραγικά άλλη
μία έρευνα.1 Η πρόσφατη αυτή έκθεση, που δημοσιεύθηκε στο «Bulletin of Environmental Contamination and
Toxicology» με το τίτλο «Metal Contamination and the
Epidemic of Congenital Birth Defects in Iraqi Cities», αποκάλυψε μια συγκλονιστική άνοδο στις γεννητικές ανωμαλίες στα ιρακινά παιδιά των οποίων οι μητέρες έμειναν
έγκυες μετά από την αμερικανική εισβολή το 2003.
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Η τεκμηρίωση της έκθεσης βασίζεται σε στοιχεία 56
οικογενειών από την πόλη της Φαλούτζα, στην οποία εισέβαλαν τα αμερικανικά στρατεύματα το 2004, και εξετάζει
τις γεννήσεις στην πόλη Βασόρα στο νότιο Ιράκ, η οποία
δέχθηκε επιθέσεις από τις βρετανικές δυνάμεις το 2003.
Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πυρομαχικά των ΗΠΑ και της Βρετανίας ευθύνονται για τα υψηλά
ποσοστά αποβολών, τα τοξικά επίπεδα μόλυβδου και της
μόλυνσης υδραργύρου καθώς και για τους αυξανόμενους
αριθμούς γεννητικών ανωμαλιών, που κυμάνθηκαν από
τις συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς ως τις δυσλειτουργίες

του εγκεφάλου, αλλά και τις παραμορφώσεις των άκρων.
Κατά την εισβολή τους στην πόλη της Φαλούτζα, την
άνοιξη του 2004 και στη συνέχεια ξανά μετά από 7 μήνες,
οι Αμερικανοί πεζοναύτες έκαναν χρήση, με το πυροβολικό τους, οβίδων φωσφόρου. Η πλήρης επίδραση εκείνων των όπλων γίνεται αισθητή ακόμα και σήμερα και οι
κάτοικοι των περιοχών αυτών εξακολουθούν να παλεύουν
με τις επώδυνες συνέπειες εκείνων των επιθέσεων.
Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά:
Στη Φαλούτζα πάνω από τα μισά μωρά που εξετάστηκαν, την περίοδο 2007-2010, γεννήθηκαν με γενετικές
ανωμαλίες. Οι γιατροί στο νοσοκομείο αποκαλούν τα εκατοντάδες αυτά παιδιά «παιδιά του λευκού φωσφόρου».
Πριν από την εισβολή των ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 10%. Επίσης, πάνω από το 45% των εγκύων γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα τελικά
απέβαλαν το 2005 και το 2006, ποσοστό πολύ υψηλότερο
από το 10% που ήταν πριν από την εισβολή.
Στο Μαιευτήριο της πόλης Βασόρα, το 2003, περισσότερα από 20 ανά 1.000 μωρά γεννήθηκαν με γεννητικές ανωμαλίες, αριθμός 17 φορές υψηλότερος του
αντίστοιχου της προηγούμενης δεκαετίας.
Συνολικά, η μελέτη στην περιοχή διαπίστωσε ότι ο
αριθμός των μωρών με γεννητικές ανωμαλίες αυξήθηκε
περισσότερο από 60% (37 ανά 1.000 μωρά με γεννητικές
ανωμαλίες τώρα) τα τελευταία επτά χρόνια. Αυτή η αύξηση συνδέθηκε με μια αυξανόμενη έκθεση στα μέταλλα
που απελευθερώθηκαν από τις βόμβες και τις σφαίρες
που χρησιμοποίησαν οι ιμπεριαλιστές κατά τη διάρκεια
της προηγούμενης δεκαετίας.
Δείγματα από την κώμη κατοίκων της Φαλούτζα,
αποκάλυψαν πως τα επίπεδα μόλυβδου στα παιδιά με

γεννητικές ανωμαλίες είναι πέντε φορές υψηλότερα απ'
ό,τι σε άλλα παιδιά, και τα επίπεδα υδραργύρου έξι φορές
πιο υψηλά. Τα παιδιά της Βασόρα με γεννητικές ανωμαλίες είχαν τρεις φορές περισσότερο μόλυβδο στα δόντια
τους από τα παιδιά που ζουν σε περιοχές που δεν χτυπήθηκαν από το πυροβολικό.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μια έγκυος γυναίκα μπορεί να εκτεθεί στο μόλυβδο ή τον υδράργυρο μέσω του αέρα, του ύδατος και του χώματος. Η γυναίκα ενδέχεται να μεταδώσει την έκθεση στο αγέννητο παιδί
της μέσω των οστών της, και τα υψηλά επίπεδα τοξινών
μπορούν να βλάψουν τα νεφρά και τον εγκέφαλο, να προκαλέσουν τύφλωση και μεταλλάξεις.
Τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής έρχονται σαν
επίρρωση παλιότερων επισημάνσεων, ανακοινώσεων και
δημοσιευμάτων, όπως:
Γιατροί από τη Φαλούτζα έκαναν έκκληση, τον Νοέμβρη του 2009, προς την διεθνή κοινότητα για διερεύνηση
μιας αφύσικης αύξησης των γεννητικών ανωμαλιών την
οποία εκτιμούσαν τότε σε 15% παραπάνω από την προ
εισβολής περίοδο.2
Ο Dr Chris Busby διαπιστώνει, στο βιβλίο του «Καρκίνος, Παιδική Θνησιμότητα και Γέννηση - Αναλογία Φύλων
στη Φαλούτζα, Ιράκ 2005-2006», πως η παιδική θνησιμότητα στο Ιράκ συγκρινόμενη με αυτή της Αιγύπτου και
της Ιορδανίας είναι 4 ή 5 φορές υψηλότερη, ακόμα και 10
φορές αν συγκριθεί με χώρες όπως το Κουβέιτ όπου υπάρχει καλή περίθαλψη της υγείας.3
Ο Dr Samira Al-Ani, παιδίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο της Φαλούτζα, δήλωσε πως στα τέλη της δεκαετίας
του ’90 έως και το 2003 είχαν μέχρι τρεις περιπτώσεις το
χρόνο ασθενών με δυσλειτουργίες του νευρικού συστή-

Φωτογραφίες
ορισμένων παιδιών με
γεννητικές ανωμαλίες
από το Γενικό Νοσοκομείο της Φαλούτζα
την περίοδο ΜάηςΑύγουστος 2010.
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Οι ΗΠΑ έριξαν χιλιάδες βόμβες απεμπλουτισμένου ουράνιου
επάνω στη Φαλούτζα το 2003, και οι συνέπειες είναι καταστροφικές. Το 25% όλων των μετέπειτα γεννήσεων υποφέρουν από
ανωμαλίες που κυμαίνονται από τον καρκίνο ως τη λευχαιμία
και το ποσοστό μετάλλαξης μεταξύ των νεογνών είναι υψηλότερο από ό,τι βρέθηκε μετά από την ρίψη των ατομικών βομβών
από τις ΗΠΑ στην Ιαπωνία, στο τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

ματος, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται τρία
παρόμοια περιστατικά την βδομάδα.
Οι ΗΠΑ έριξαν χιλιάδες βόμβες απεμπλουτισμένου
ουράνιου επάνω στη Φαλούτζα το 2003, και οι συνέπειες
είναι καταστροφικές. Το 25% όλων των μετέπειτα γεννήσεων υποφέρουν από σοβαρά νοσήματα όπως καρκίνο,
λευχαιμία κ.λπ., ενώ το ποσοστό μετάλλαξης στα νεογνά
είναι υψηλότερο από αυτό που βρέθηκε μετά την ρίψη
των ατομικών βομβών από τις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, στο
τέλος του Β΄Π.Π.3
Ο Dr. Doug Rokke, πρώην διευθυντής του Πενταγώνου
για το «Πρόγραμμα του Απεμπλουτισμένου Ουράνιου (DU)»,
λέει πως δεν υπάρχει τρόπος για ολοκληρωτική απολύμανση μιας περιοχής που κτυπήθηκε με ουράνιο, ένα στοιχείο που η διάρκεια της ημι-ζωής του αγγίζει τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και γι’ αυτό ονομάζεται «ο σιωπηλός
δολοφόνος που δεν θα σταματήσει ποτέ να σκοτώνει».4
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Ο Dr K. Suleiman δήλωσε πως: «ο αριθμός των περιστατικών του παιδικού καρκίνου αυξήθηκε κατά 227% την
περίοδο 2005 -2007. Παραδείγματος χάριν, τουλάχιστον 35
νέες μορφές καρκίνου που δεν ήταν γνωστές στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναφέρθηκαν τον Ιούνιο του
2008». Επίσης, εμπειρογνώμονες του Ερευνητικού Κέντρου
στο πανεπιστήμιο της Βασόρας ισχυρίζονται «πως οι τοξικοί παράγοντες θα συνεχίσουν την επιβλαβή επίδραση σε
βάρος της ανθρώπινης υγείας για τα επόμενα 50 χρόνια».
Ο Jivad Ali, ογκολόγος Γιατρός, λέει «2.000 νέες υποθέσεις καρκίνου αναφέρονται στη Βασόρα ετησίως. Οι
ασθενείς μας προέρχονται από τη Βασόρα, την AnNasiriyah, την Amara, και άλλες επαρχίες του Ιράκ».5
Ο Liam Fox, Γραμματέας του Βρετανικού Υπουργείου
Άμυνας, σε γραπτή του απάντηση προς την Βουλή των
Κοινοτήτων ανέφερε πως «οι Βρετανικές Δυνάμεις χρησιμοποίησαν περίπου 1,9 μετρικούς τόνους πυρομαχικών
με DU στο πόλεμο κατά του Ιράκ το 2003».
Ο Paul Flynn, βουλευτής του Βρετανικού Εργατικού
Κόμματος, λέει πως «το DU εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας και πως είναι ένα όπλο αιώνιας
καταστροφής γιατί μετατρεπόμενο σε σκόνη εισέρχεται
στα ύδατα και στον αέρα δημιουργώντας καρκίνο στα
παιδιά και γεννητικές ανωμαλίες».
Τα συμπεράσματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε
από μια ομάδα ερευνητών στο Λονδίνο κατέληξε στο ίδιο
πράγμα. Ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης αυτής ο
Βρετανο-Ιρακινός επιστήμονας Malak Hamdan δήλωσε
πως «Η μελέτη που έχουμε πραγματοποιήσει αποδεικνύει
πραγματικά ότι υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις στον καρκίνο, 38% στην λευχαιμία, 10% στον καρκίνο του μαστού
και η παιδική θνησιμότητα είναι επίσης εντυπωσιακή».6
1: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ομάδα επιστημόνων του τμήματος Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Νοσοκομείου της Βασόρα και της Ιατρικής Σχολής της Βασόρα, http://www.
springerlink.com/content/u35001451t13g645/fulltext.pdf?
MUD=MP
2: http://rt.com/news/birth-deformities-iraq/
3: http://rt.com/news/poisonous-us-weapons-iraq/
4: http://rt.com/usa/news/nato-depleted-uranium-libya/
5: http://rt.com/news/iraq-depleted-uranium-cancer/
6: http://rt.com/news/uk-iraq-depleted-uranium/
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
& μέλος του Προεδρείου της ΕΔΥΕΘ

επισημάνσεις

Ο πυρηνικός εφιάλτης είναι ζωντανός

Ο

λο και περισσότερο βγαίνει στο προσκήνιο,
μέσω δημοσιευμάτων, το εφιαλτικό
ενδεχόμενο για χρήση εκ μέρους του Ισραήλ
ακόμα και πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν,
στο πλαίσιο μιας πολεμικής κλιμάκωσης όπου θα
οδηγήσει τυχόν αδυναμία του κράτους του Ισραήλ
να φέρει σε πέρας έναν τέτοιο πόλεμο.
Το πλαίσιο που προβάλλεται είναι ανάλογο με αυτό
που συνόδευσε και τον πυρηνικό βομβαρδισμό
της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι τον Αύγουστο
του 1945 από τους Αμερικάνους. Δηλαδή ρίψη
πυρηνικών για να αποφευχθεί, τάχα, παραπέρα
καταστροφή με τη συνέχιση του πολέμου, ενώ
τώρα, στην περίπτωση του Ιράν, αναφέρουν πως
αυτό μπορεί να γίνει για να αποτραπεί το Ιράν από
τη χρήση πυρηνικών όπλων. Μάλιστα, γίνονται και
συγκεκριμένες περιγραφές του πυρηνικού
οπλοστασίου του Ισραήλ και της δυνατότητάς του
για χρήση πυρηνικών όπλων είτε με εκτόξευση
πυραύλου από υποβρύχιο είτε με ρίψη από
βομβαρδιστικό αεροσκάφος.
Αυτό το εφιαλτικό ενδεχόμενο δεν είναι καθόλου
σενάριο φαντασίας, αν λάβει κανείς υπόψη
την πυρηνική στρατηγική των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για
πρώτο πυρηνικό πλήγμα αλλά και την επιμονή τους
για την εγκατάσταση του «συστήματος
αντιπυραυλικής προστασίας». Μέσα σε αυτόν
τον κυκεώνα, η Ελλάδα έχει ανοιχτή εμπλοκή, αρκεί
να θυμίσουμε τις δηλώσεις του Ε. Βενιζέλου που
έκανε ως υπουργός Άμυνας, τότε, στις 22/11/2010,
μετά τη ΝΑΤΟϊκή σύνοδο κορυφής στη Λισαβόνα,
όπου επικυρώθηκε το νέο στρατηγικό δόγμα
της λυκοσυμμαχίας. Όπως είχε πει, η Ελλάδα
συμμετέχει και στο πυρηνικό πρόγραμμα του ΝΑΤΟ
διαθέτοντας σταθερά μαχητικά αεροσκάφη στο
ΝΑΤΟ για μεταφορά και ρίψη ατομικών βομβών.
Ομολόγησε ότι, «η Ελλάδα, ιστορικά, μετέχει
στο σχέδιο αυτό διαθέτοντας μοίρες αεροσκαφών
διπλής χρήσης», δηλαδή μαχητικά αεροσκάφη
που μπορούν να φέρουν και πυρηνικές βόμβες.
Παραδέχτηκε, επίσης, ότι σε όλα τα προγράμματα

εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ, δηλαδή και στο πυρηνικό,
«μετέχουν και Ελληνες αξιωματικοί». Θυμίζουμε ότι
η Ελλάδα, με βάση τη συμφωνία λειτουργίας του
ΝΑΤΟικού στρατηγείου «χαμηλής ετοιμότητας»
στη Θεσσαλονίκη (HQ-NDC/GR), που το σχετικό
μνημόνιο ψήφισαν στη Βουλή το 2008 μαζί ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ και ΛΑ.Ο.Σ., έχει αναλάβει την υποχρέωση
να φιλοξενεί στο έδαφός της πυρηνικά, βιολογικά
και χημικά όπλα του ΝΑΤΟ,για τις ανάγκες και τους
σκοπούς των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών,
εκθέτοντας έτσι τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή
σε ανυπολόγιστους κινδύνους. Η ελληνική εμπλοκή
στη «αντιπυραυλική ασπίδα», με τη διάθεση
πυραύλων «πάτριοτ» είναι μέρος του πυρηνικού
σχεδιασμού των ιμπεριαλιστών.
Ο λαός έχει την ευθύνη, αλλά και τη δύναμη,
να εμποδίσει και να ματαιώσει τα καταστροφικά
ιμπεριαλιστικά σχέδια, να παλέψει και να
κατακτήσει την αποδέσμευση της χώρας μας
από το ΝΑΤΟ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς
οργανισμούς. 
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δράση ΠΣΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΣΕ ΣΤΟ ΝΕΠΑΛ

Σταθερά στην πρώτη γραμμή
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
«Ας δυναμώσουμε τους αγώνες των λαών για ειρήνη
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την εκμετάλλευση»

Σ

ημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πάλης
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο
και για τον συντονισμό της δράσης των αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων που δρουν σε όλη τη Γη
μα και ταυτόχρονα επιβεβαίωση του ρόλου του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) αλλά και
της αποφασιστικότητάς του να βρεθεί στην πρώτη
γραμμή αυτού του αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους από κοινού με τους εργαζόμενους και τα ταξικά προσανατολισμένα συνδικάτα
τους, ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των εργασιών
του Συνεδρίου του ΠΣΕ που πραγματοποιήθηκε
στις 20-23 Ιούλη 2012, στο Νεπάλ.
Το Συνέδριο με σύνθημα: «Ας δυναμώσουμε
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τους αγώνες των λαών για ειρήνη
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και την εκμετάλλευση»,
φιλοξενήθηκε από το Συμβούλιο
Ειρήνης και Αλληλεγγύης του
Νεπάλ. Συνολικά, συμμετείχαν
πάνω από 120 σύνεδροι από 42
χώρες για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να σχεδιάσουν τις παραπέρα ενέργειές τους ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την
εκμετάλλευση, ενισχύοντας τον
αγώνα των λαών για ειρήνη και δικαιοσύνη. Στο πανηγυρικό άνοιγμα
συμμετείχαν πάνω από 1.000 άνθρωποι, χαιρέτισαν οι ηγέτες των 4
μεγαλύτερων κομμάτων της χώρας,
ανάμεσά τους ο πρώην πρωθυπουργός, Μαντάβ Κούμαρ Νέπαλ
και η πρόεδρος του ΠΣΕ, Σοκόρο
Γκόμες. Από την Ελλάδα, συμμετείχε αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ,
αποτελούμενη από τον Θανάση
Παφίλη, Γενικό Γραμματέα του ΠΣΕ,
τον Ηρακλή Τσαβδαρίδη, Εκτελεστικό Γραμματέα του ΠΣΕ και μέλος
της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ και τον
Γιώργο Χαβατζά, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

μεγάλη καπιταλιστική οικονομική
κρίση που συνεχίζει και βαθαίνει
μέχρι σήμερα. Μίλησε για τις συνέπειες που έχει, όπως την πρωτοφανή αύξηση της ανεργίας,
τη μείωση μισθών και συντάξεων,
τη μείωση των κονδυλίων για τις
κοινωνικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την επέκταση της απόλυτης
εξαθλίωσης και φτώχειας, καθώς
και την κατεδάφιση στοιχειωδών
δικαιωμάτων και κατακτήσεων
των εργαζομένων. «Η εκδήλωση
της κρίσης και η όξυνσή της μεγαλώνουν την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού. Οξύνουν τις αντιπαραθέσεις και τους ανταγωνισμούς των
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για το
μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των
αγορών και των σφαιρών επιρροής.
Μεγαλώνει ο κίνδυνος νέων επεμβάσεων, ιμπεριαλιστικών πολέμων
μεγαλύτερων και πιο επικίνδυνων
από τους προηγούμενους που γνωρίσαμε», τόνισε μεταξύ άλλων.
Σημείωσε πως «η επιθετικότητα
του ιμπεριαλισμού και οι σκληροί
ανταγωνισμοί εκδηλώνονται σε

όλες τις ηπείρους» και κατέδειξε
πως «ιδιαίτερη οξύτητα παίρνουν
σε περιοχές που έχουν στρατηγική
σημασία για τον οικονομικό και
γεωπολιτικό έλεγχο, όπως
η ευρύτερη περιοχή της Μέσης
Ανατολής, του Περσικού Κόλπου
και της Ανατολικής Μεσογείου».
Υπογράμμισε τις σημαντικές εξελίξεις που υπάρχουν στη Λατινική
Αμερική με την αυξημένη παρουσία
και παρέμβαση των ΗΠΑ, αλλά και
της ΕΕ για «την προώθηση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, το κέρδισμα εδάφους στον
ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και την ενσωμάτωση των χωρών στους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς».
Αναφέρθηκε στη δραματική κατάσταση που υπάρχει στην πιο φτωχή
περιοχή του κόσμου, την Αφρική,
η οποία αποτελεί πεδίο έντονων
ανταγωνισμών και παρεμβάσεων,
εξαιτίας της πληθώρας αποθεμάτων πρώτων υλών και ενέργειας και
φτηνής εργατικής δύναμης με
ασταθείς κρατικές δομές και εύθραυστα πολιτικά συστήματα.

Η κρίση αυξάνει την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού
Παρουσιάζοντας την έκθεση δράσης του ΠΣΕ στους συνέδρους, ο Γενικός Γραμματέας του, Θανάσης
Παφίλης, αναφέρθηκε στις σοβαρές εξελίξεις που διαδραματίστηκαν τα τέσσερα χρόνια που
πέρασαν από το Συνέδριο του ΠΣΕ
στο Καράκας της Βενεζουέλας, με
κορυφαίο και σημαντικό γεγονός τη
Αποψη του προεδρείου. Σε πρώτο πλάνο
ο Θανάσης Παφίλης, Γενικός Γραμματέας
του ΠΣΕ και ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης,
Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΣΕ και
μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ, τρίτος
από δεξιά.
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ιμπεριαλιστικές φιλειρηνικές εκδηλώσεις του Μάη που κορυφώνονται
με τις μεγάλες πορείες ειρήνης σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, αλλά και στις κοινές πρωτοβουλίες με τις επιτροπές ειρήνης
Τουρκίας και Κύπρου κατά τη διάρκεια των τριμερών συναντήσεων
στη Μυτιλήνη (Μάης 2010), Κωνσταντινούπολη (Σεπτέμβρης 2011) και
εκείνη που προγραμματιζόταν για τη
Λευκωσία τον Σεπτέμβρη του 2012.

Οργάνωση της αντίστασης
των λαών
Επίσης, ο ΓΓ του ΠΣΕ σημείωσε πως
«το επόμενο διάστημα χρειάζεται
να δυναμώσουμε τις προσπάθειές
μας και να συντονίσουμε τα βήματά
μας με το εργατικό και λαϊκό κίνημα
σε κάθε χώρα και τις αντιιμπεριαλιστικές διεθνείς οργανώσεις που συνεργαζόμαστε στους εξής άξονες:
την απόκρουση και καταδίκη κάθε
νέας ιμπεριαλιστικής πολεμικής
δράσης - πάλη για την απόσυρση
όλων των δυνάμεων κατοχής από
Αφγανιστάν και Ιράκ, την ανάπτυξη
της διεθνιστικής αλληλεγγύης προς
τους λαούς που αγωνίζονται για τα
δίκαιά τους, την πάλη για
το κλείσιμο όλων των ξένων στρατιωτικών βάσεων, ως εργαλεία ιμπεριαλιστικής επιβολής και
τρομοκρατίας, τον αγώνα ενάντια
στα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα επίθεσης στα κοινωνικά - εργατικά δικαιώματα των λαών μας – για
να πληρώσει την κρίση το κεφάλαιο
που τη δημιούργησε».

Η ΕΕΔΥΕ δυναμικά στους
εργατικούς αγώνες
Από τη μεριά του, το μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ,

16

Γιώργος Χαβατζάς, ανάμεσα στα
άλλα, ανέδειξε τα ζητήματα της
παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης
και ανέφερε πως «η ΕΕΔΥΕ συμμετέχοντας δυναμικά στους αγώνες του
εργατικού και λαϊκού κινήματος της
χώρας μας έχει ανοίξει αποφασιστικό μέτωπο απέναντι σε θέσεις
που καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες για το ρόλο της ΕΕ, τόσο για τη
δήθεν λαϊκή ευημερία, που ποτέ
δεν πρόσφερε στους λαούς όσο και
για την εγκληματική συνέργεια σε
ιμπεριαλιστικά εγκλήματα υπό ανθρωπιστικά σχήματα. Ταυτόχρονα,
συνδέουμε την πάλη μας με τα ζητήματα της καταδίκης της ελληνικής συμμετοχής στα ιμπεριαλιστικά
σχέδια, για τα οποία ξοδεύονται δισεκατομμύρια ευρώ, απαιτούμε την
επιστροφή όλων των ελληνικών
στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων από το εξωτερικό και αγωνιζόμαστε για το κλείσιμο των
στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα». Αναφέρθηκε στη διάσκεψη των κινημάτων
ειρήνης από τα Βαλκάνια και τη
Μέση Ανατολή, που έγινε στα Χανιά
της Κρήτης τον Μάρτη 2011. Αναφέρθηκε επίσης στις ετήσιες αντι-

Πριν το Συνέδριο, συνεδρίασε η
απερχόμενη Εκτελεστική Επιτροπή,
όπου, στην εισήγησή του ο Εκτελεστικός Γραμματέας, Ηρακλής Τσαβδαρίδης, σημείωσε μεταξύ άλλων,
πως η δουλειά της Γραμματείας
ήταν πετυχημένη παρά τις δυσκολίες, αδυναμίες και τα εμπόδια που
είχε να αντιμετωπίσει. Θετικές ήταν
οι σημαντικές πρωτοβουλίες που
πήρε το ΠΣΕ σε ό,τι αφορά τις αποστολές στην Παλαιστίνη και τη
Συρία καθώς και στην καμπάνια
ενάντια στις Ξένες Στρατιωτικές Βάσεις. Πολλές οργανώσεις - μέλη του
ΠΣΕ δραστηριοποιήθηκαν στις
αντι-ΝΑΤΟικές δράσεις στο Στρασβούργο, στη Λισαβόνα και το Σικάγο. Πρόσθεσε πως έχει αυξηθεί
το κύρος και η αναγνώριση του ΠΣΕ
τα τελευταία χρόνια και υπογράμμισε πως «σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τον ιμπεριαλισμό,
τους μηχανισμούς και τις πολιτικές
του, σε μια περίοδο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης με αρνητικές επιπτώσεις της στην ειρήνη και την
ευημερία των λαών, το ΠΣΕ πρέπει
να παίξει έναν σημαντικό ρόλο
στην οργάνωση της αντίστασης
των λαών απέναντι στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και απειλές».

Ψηφίσματα
Στις εργασίες του Συνεδρίου εγκρίθηκαν ψηφίσματα που αφορούν:
– Στη Συρία, καταδικάζοντας τα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ, ΕΕ και
των περιφερειακών τους συμμάχων, που αποτελούν μια επανάληψη του σχεδίου για τη Λιβύη.
– Στο Ιράν, υπογραμμίζοντας τα
σχέδια για επίθεση των ιμπεριαλιστών, καταδικάζοντάς τα και δηλώνοντας την αλληλεγγύη με το λαό
στον σύνθετο αγώνα του, τονίζοντας παράλληλα πως δεν δεχόμαστε
ανάμειξη πολιτική ή στρατιωτική,
ούτε τις οικονομικές κυρώσεις που
πλήττουν το λαό.
– Στα θύματα του τοξικού «Πορτοκαλί Παράγοντα» στο Βιετνάμ, που
μετά από 40 περίπου χρόνια υποφέρουν από τις ρίψεις των Αμερικανών.
– Στα θύματα στο Λάος, όπου οι Αμερικανοί στον πόλεμο με το Βιετνάμ
έριξαν 3 εκατομμύρια τόνους βόμβες στο έδαφος της ΛΔ Λάος, δηλ. 1
τόνο ανά κάτοικο κατά μέσο όρο.
– Στην απελευθέρωση των πέντε
Κουβανών πολιτικών κρατουμένων
και την άρση του οικονομικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.
– Στην Παλαιστίνη, απαιτώντας την
αναγνώριση ανεξάρτητου κράτους
στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ,
την απελευθέρωση των πολιτικών
κρατουμένων και το δικαίωμα στην
επιστροφή των προσφύγων - καταδίκη του κράτους του Ισραήλ για
την πολιτική γενοκτονίας με την
υποστήριξη ΗΠΑ και ΕΕ.
– Στους εργαζόμενους στην Ελληνική Χαλυβουργία, δηλώνοντας τη
στήριξη και τη συμπαράσταση στον
αγώνα τους.
Στο Συνέδριο του ΠΣΕ χαιρέτισαν
εκπρόσωποι άλλων αντιιμπεριαλιστικών οργανώσεων. Από την Παγ-

κόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία ο Κουμάρ Κχαμάλ, μέλος
του προεδρικού συμβουλίου, από
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών ο πρόεδρος Δημήτρης Παλμύρης, από
τη Διεθνή Ενωση Δημοκρατικών
Νομικών ο επίτιμος πρόεδρος
Ζιτέντρα Σάρμα, από την Αφροασιατική Οργάνωση Αλληλεγγύης των Λαών ο γραμματέας Ε.
Βιντιάσεκέρα. Στο κλείσιμο των
εργασιών παραβρέθηκε και μίλησε
ο Τζαλανάθ Κχανάλ, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΚΚ
Νεπάλ (Ενοποιημένου ΜΛ).

Διακήρυξη
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου εγκρίθηκε Διακήρυξη και
εκλέχθηκε νέα 40μελής Εκτελεστική
Επιτροπή και 13μελής Γραμματεία,
με νέα μέλη το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και το Συμβούλιο Ειρήνης και Αλληλεγγύης Νεπάλ, ενώ στη
συνέχεια επανεξέλεξε τα κινήματα
από τη Βραζιλία με την Σοκόρο Γκόμες ως Πρόεδρο του ΠΣΕ, την ΕΕΔΥΕ
με τον Θανάση Παφίλη ως γενικό
γραμματέα και τον Ηρακλή Τσαβδαρίδη ως εκτελεστικό γραμματέα.
Στη διακήρυξη, ανάμεσα στα άλλα,
επισημαίνονται ορισμένες προτεραιότητες που θέτει το ΠΣΕ στον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα για το επόμενο
διάστημα, τα οποία αφορούν:
- Στον αγώνα κατά όλων των ιμπεριαλιστικών πολέμων, επιθέσεων
και προκλήσεων.
- Στον αγώνα ενάντια στις ξένες
στρατιωτικές βάσεις, για την διάλυση του ΝΑΤΟ και το δικαίωμα
κάθε λαού να αγωνιστεί για την
έξοδο της χώρας του από το ΝΑΤΟ.
- Στον αγώνα ενάντια στην αναβίωση του φασισμού και στο ξαναγράψιμο της ιστορίας των λαϊκών

αγώνων για ειρήνη και ενάντια στον
ιμπεριαλισμό.
- Στην αλληλεγγύη με το δίκαιο
αγώνα των λαών όλου του κόσμου
για ειρήνη, και στο δικαίωμα να καθορίζει το μέλλον τους.
- Στην κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων.
- Στη λήξη όλων των μορφών ξένης
κατοχής, στήριξη της κυριαρχίας
των λαών και των δικαιωμάτων των
Αυτοχθόνων Λαών.
- Στην καταγγελία των παραβιάσεων
της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών
και του Διεθνούς Δικαίου, στη χειραγώγηση και κατάχρηση του ΟΗΕ.
- Στην αλληλεγγύη με τους εργάτες,
την προοδευτική νεολαία, τους φτωχούς αγρότες και όλους τους λαούς
του κόσμου, που αγωνίζονται ενάντια
στις βάρβαρες επιθέσεις στα δικαιώματά τους και στις κατακτήσεις τους,
όπως επιβάλλονται από τον ιμπεριαλισμό και τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις».

Παγκόσμια Διάσκεψη Ειρήνης
Επίσης, τη Δευτέρα 23 Ιούλη 2012,
πραγματοποιήθηκε η Παγκόσμια
Διάσκεψη Ειρήνης όπου μίλησαν
καλεσμένοι από διεθνείς οργανώσεις αλλά και προσωπικότητες από
πολλές χώρες. Ενδιαφέρουσα ήταν
η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με τα θέματα της Διάσκεψης
που αφορούσαν:
– Στην πάλη του νεπαλέζικου λαού,
μετά την κατάργηση της μοναρχίας
για μια νέα Ομόσπονδη Λαοκρατική Δημοκρατία του Νεπάλ.
– Στην παγκόσμια οικονομική καπιταλιστική κρίση και στον αγώνα για
κοινωνική δικαιοσύνη ενάντια στην
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και
εκμετάλλευση.
– Στην αλληλεγγύη με τη δίκαιη πάλη
των λαών, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
απειλές, πολέμους και κατοχές. 
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πολιτική

Μειονότητες και η αξιοποίησή τους
Το φιλειρηνικό κίνημα δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους ανάλογα με τη καταγωγή ή
τη θρησκεία ή τη γλώσσα που μιλούν ή το χρώμα του δέρματος. Τους ξεχωρίζει
ανάλογα με την τάξη στη οποία ανήκουν. Υποστηρίζει και αγωνίζεται για τα λαϊκά
δικαιώματα στη δουλειά, στη μόρφωση στην υγεία, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία,
ανεξάρτητα από καταγωγή γλώσσα και θρησκεία. Αγωνίζεται ενάντια σε κάθε
εκδήλωση εθνικισμού, σωβινισμού, ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Μειονότητα είναι:
1. Σύμφωνα με την Κοινωνιολογία, είναι μία κοινωνική ομάδα οποιουδήποτε τύπου, που αποτελεί την συνάθροιση ατόμων με προσδιορισμένους στόχους και
κανόνες συμμετοχής των μελών της, με τους δικούς της
υποχρεωτικούς κανόνες συμπεριφοράς και έναν υποτιτλισμό που την διαχωρίζει από την υπόλοιπη κοινωνία.
2. Σύμφωνα με την Υποεπιτροπή των Ηνωμένων
Εθνών, που είχε επιφορτισθεί με το πρόβλημα της προστασίας των μειονοτήτων, εκτιμήθηκε, ότι ένας ορισμός
της μειονότητας θα έπρεπε να στηρίζεται στις εξής βάσεις:
– Ο όρος «μειονότητα» περιλαμβάνει μόνον τις μη κυρίαρχες ομάδες ενός πληθυσμού, που έχουν και επιθυμούν να διατηρήσουν εθνικές, θρησκευτικές ή
γλωσσικές παραδόσεις ή χαρακτηριστικά σαφώς διαφορετικά από αυτά του υπολοίπου πληθυσμού.
– Οι μειονότητες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν
αριθμό ατόμων αρκετά μεγάλο, ώστε να μπορέσουν
να αναπτύξουν τέτοια χαρακτηριστικά.
– Τα μέλη των μειονοτήτων αυτών πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό στο κράτος, του οποίου είναι πολίτες.
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3. Σύμφωνα με άλλες απόψεις τα κύρια στοιχεία
της μειονότητας πρέπει να είναι τα εξής:
– Το στοιχείο της κοινότητας. Για να υπάρχει μειονότητα πρέπει τα μέλη μιας ομάδας να διαθέτουν ορισμένα σαφή χαρακτηριστικά, που τα ενοποιούν σε
ομάδα, ενώ συγχρόνως τα διαχωρίζουν από την υπόλοιπη εθνική κοινότητα.
– Το ποσοτικό στοιχείο.
– Η συνείδηση της μειονότητας. Μία στατιστικώς μειοψηφούσα κοινότητα δεν θεωρείται μειονότητα με
την αυστηρή έννοια του όρου, εκτός εάν έχει συνείδηση ότι αποτελεί μειονότητα.
– Η καταπίεση, στοιχείο που δεν είναι απαραίτητο να
υπάρχει, αλλά το οποίο είναι συνηθέστατα ενδεικτικό. Η μειονότητα δεν υπάρχει ως τέτοια, παρά μόνον
αν καταπιέζεται. Ελλείψει καταπιέσεως, τότε αναφερόμαστε σε αυτόνομες ομάδες και όχι σε μειονότητα.
4. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις (σ. σ.
που επέβαλαν οι ιμπεριαλιστές), στο χώρο του Διεθνούς
Δικαίου, «λυδία λίθο» αποτελεί το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού της μειονότητας, δηλαδή η προσωπική ελευ-

θερία του «ανήκειν». Η πανηγυρική επιβεβαίωση αυτής
της αντίληψης εδράζεται στο Καταληκτικό Κείμενο της
Συνδιασκέψεως της ΔΑΣΕ, στην Κοπεγχάγη (29.6.1990),
όπου ρητά ορίζεται ότι «το να ανήκει κανείς σε μια
(εθνική) μειονότητα είναι ζήτημα που αναφέρεται στην
προσωπική του επιλογή» (άρθρο 32.6).
Σαν συνέπεια αυτής της αντίληψης διαμορφώνεται
μια σειρά νομικών υποχρεώσεων και ηθικών δεσμεύσεων, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:
– Η ύπαρξη μιας μειονότητας δεν είναι (πια) το αποτέλεσμα της αναγνώρισής της από κάποιο συμβατικό
κείμενο, αλλά η συνισταμένη της συλλογικής διεκδικητικής επιθυμίας μιας ομάδας ατόμων να αυτοπροσδιορισθεί ως μειονότητα, με βάση κάποια κοινά
πρωτογενή χαρακτηριστικά (φυλή, θρησκεία, γλώσσα, παράδοση κλπ.)
– Η έννοια της προστασίας της μειονότητας δεν περιορίζεται στην εξασφάλιση των συνταγματικών
προϋποθέσεων, που κατοχυρώνουν την ίση μεταχείριση των μειονοτικών έναντι του λοιπού πληθυσμού
της δεδομένης χώρας, αλλά επιβάλλει και την εξα-

σφάλιση διαφορετικής μεταχειρίσεως προκειμένου
να ικανοποιηθεί η απόλαυση δικαιωμάτων, που
απορρέουν από την ιδιαιτερότητα της μειονότητας
σε σχέση με την πλειονότητα της χώρας αυτής.
– Η συλλογική συνείδηση της ιδιαιτερότητας, που διαφοροποιεί την (μειονοτική) ομάδα και η εκδήλωση
της κοινής βούλησης των ατόμων που την απαρτίζουν
να διατηρηθεί σαν μειονότητα, δικαιολογεί και επιτρέπει την εκδήλωση από μέρους της, μιας σειράς πρωτοβουλιών και ενεργειών, που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της και την διασφάλιση
των δικαιωμάτων της και της προστασίας της γενικά
(π.χ. ίδρυση σωματείων ή συλλόγων, δημιουργία αντιπροσωπευτικού οργάνου ή πολιτικού κόμματος κλπ.)
– Η αρχή της αμοιβαιότητας είναι ασυμβίβαστη με την
έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δημοκρατική φύση του πολιτεύματος μιας χώρας έχει σαν συνέπεια de facto και de jure την αποδοχή, την ανοχή
και την προστασία της μειονότητας, που ζει στο έδαφός της. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
δεν ανάγεται πλέον στην εσωτερική δικαιοδοσία των
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κρατών, και πάντως η γύρω από αυτά συζήτηση και
η ενέργεια αρμοδίων διεθνών οργάνων, δεν αποτελεί
επέμβαση στην εσωτερική δικαιοδοσία των κρατών.
Η δε έννοια της εσωτερικής δικαιοδοσίας, δηλαδή η
μη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών,
συνεχώς συρρικνώνεται.
Πόσο έντεχνα ο ιμπεριαλισμός με τη ΔΑΣΕ ετοίμασε το
έδαφος για να μπορεί να επεμβαίνει!

Η μειονότητα στη Δυτική Θράκη
Με τη Συνθήκη της Λωζάνης που υπογράφηκε το
1923, για να ρυθμίσει τα σύνορα Ελλάδας –Τουρκίας μετά
την ήττα της Ελλάδας, αναγνωρίζεται στη Δυτική Θράκη
μουσουλμανική μειονότητα, της οποίας τα μέλη, από
άποψη φυλετικής καταγωγής, είναι Τουρκικής (50% περίπου), Πομάκικης (30%), Αθίγγανης (20%).
Η εμπειρία του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία
και ιδιαίτερα η εμπειρία του Κοσσόβου, μας αποκαλύπτει
πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι μειονότητες για να υλοποιηθούν ιμπεριαλιστικά σχέδια.
Τα τελευταία 4-5 χρόνια, ιδιαίτερα, βλέπουμε να ξαναζεσταίνεται το ενδιαφέρον για τον εθνοτικό προσδιορισμό της μειονότητας της Δυτικής Θράκης.
Το καταλαβαίνει κανείς όχι μόνο από την αυξημένη
χρήση του όρου «Τουρκική μειονότητα» από παράγοντες
εντός και εκτός Ελλάδος. Όχι μόνο από τις παρεμβάσεις
της λεγόμενης «Ανώτατης Συμβουλευτικής Eπιτροπής της
Mειονότητας» στις εκλογές και σε προβλήματα που αφορούν τη μειονότητα. Ούτε μόνο από τις παρεμβάσεις των
Τουρκικών ΜΜΕ στις εκλογές, υπέρ συγκεκριμένων μειονοτικών υποψηφίων. Είναι και μια σειρά άλλες δραστηριότητες.
Το DEP(*) κάνει όλο και περισσότερο αισθητή την παρουσία του. Κυβερνητικοί παράγοντες της Τουρκίας, αλωνίζουν τη Δυτική Θράκη (με τη σύμφωνη γνώμη της
Ελληνικής κυβέρνησης, στα πλαίσια της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ε. Ε). Είναι εμφανής η αυξημένη
κινητικότητα και η συμμετοχή του Προξένου της Τουρκίας,
σε εκδηλώσεις με θρησκευτικό, οικονομικό, πολιτιστικό,
λαογραφικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό περιεχόμενο, που
αφορούν στη μειονότητα. Κάνουν πιο έντονη την παρουσία τους και παρεμβαίνουν στα της μειονότητας, διάφοροι
σύλλογοι «φίλων της μειονότητας Δυτικής Θράκης» που
έχουν έδρα κυρίως την Τουρκία και τη Γερμανία. Οι παρεμβάσεις γίνονται όχι μόνο σε τοπικά και διεθνή ΜΜΕ, αλλά
και σε όργανα της Ε. Ε. και σε διάφορα ΦΟΡΟΥΜ. Για πρώτη
φορά στις δημοτικές εκλογές του 2010 στο Δήμο Κομοτηνής (όπου ο μειονοτικός πληθυσμός είναι μειοψηφία), συγ-
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κροτήθηκε και πήρε μέρος στις εκλογές μειονοτικό ψηφοδέλτιο που εξέλεξε δύο δημοτικούς συμβούλους.
Αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον για τον εθνοτικό
προσδιορισμό της μειονότητας που πατάει στη ΔΑΣΕ,
δεν έχει να κάνει μόνο με την εξυπηρέτηση συμφερόντων της αστικής τάξης της Τουρκίας που ανταγωνίζεται
την ελληνική αστική τάξη, κυρίως στα Βαλκάνια. Έχει να
κάνει και με την όξυνση γενικότερα των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών, για τον έλεγχο των ενεργειακών αγωγών
που περνούν και από τη Δυτική Θράκη. Δεν είναι μόνο ο
αγωγός Μπουργκάς-Αλέξ/πολη. Μόλις πριν λίγες εβδομάδες, έγινε ενημέρωση στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής, μελέτης που προβλέπει τη δημιουργία
ενεργειακού κόμβου στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής, από τον οποίο θα μοιράζεται φυσικό αέριο που
θα έρχεται από Τουρκία , προς Βουλγαρία και Ιταλία.
Οι παραπάνω δραστηριότητες εξυπηρετούν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και με άλλο τρόπο. Οξύνουν τον εθνικισμό, σε εθνικοθρησκευτική βάση, βάζοντας έτσι ακόμα
μεγαλύτερα εμπόδια, στη ενωτική και μαζική δράση του
λαϊκού κινήματος στη περιοχή.
Λάδι στη φωτιά του εθνικισμού ρίχνει, ιδιαίτερα μετά
τις εκλογές, η δράση της Χρυσής Αυγής στην περιοχή.
Επιβεβαιώνοντας και με αυτό τον τρόπο πόσο καλά ξέρει
να υπηρετεί τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και τα συμφέροντα
του μεγάλου κεφαλαίου.
Το φιλειρηνικό κίνημα δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους
ανάλογα με τη καταγωγή ή τη θρησκεία ή τη γλώσσα που
μιλούν ή το χρώμα του δέρματος. Τους ξεχωρίζει ανάλογα με την τάξη στη οποία ανήκουν. Υποστηρίζει και
αγωνίζεται για τα λαϊκά δικαιώματα στη δουλειά, στη
μόρφωση στην υγεία, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία,
ανεξάρτητα από καταγωγή γλώσσα και θρησκεία.
Αγωνίζεται ενάντια σε κάθε εκδήλωση εθνικισμού,
σωβινισμού, ρατσισμού και ξενοφοβίας.
Αυτή είναι μια ουσιαστική πλευρά της δράσης του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού Κινήματος στην Ελλάδα, που
το καταξιώνει στη συνείδηση των λαών όλου του κόσμου.

* DEP (Κόμμα Ισότητας και Αλληλεγγύης): Ιδρύθηκε στα τέλη της
δεκαετίας του 1980. Πήρε μέρος στις εθνικές εκλογές του 1989 Ιούνιο και Νοέμβρη και στις εκλογές του Απρίλη του 1990. Συγκέντρωσε το 70-80% των ψήφων της μειονότητας. Στη συνέχεια
αδρανοποιήθηκε και λόγω του εκλογικού νόμου που έβαλε πλαφόν
3% για να περάσει κόμμα στη Βουλή. Τα τελευταία χρόνια επαναδραστηριοποιείται.
ΝΙΚΟΣ ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

ανακοίνωση
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου οι εξελίξεις, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι έχει ήδη σημάνει συναγερμός και μεγαλώνει ο κίνδυνος τόσο για τη διεξαγωγή ακόμα ενός άδικου ιμπεριαλιστικού πολέμου στην περιοχή μας όσο και για τη συμμετοχή της χώρας μας σ’αυτόν. Στη
Συρία και στη Μ.Ανατολή κρίνονται πολλά με τον ενεργειακό πλούτο, τους δρόμους μεταφοράς του και τα συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών.
Οι επικίνδυνες εξελίξεις όπως προδιαγράφονται και με τη νέα τροπή που δίνουν στην ήδη εύρυθμη κατάσταση τα συνεχή επεισόδια στα
Συριο-Τουρκικά σύνορα, με την εξαπόλυση στρατιωτικών πληγμάτων από την Τουρκία, θανάτων στρατιωτών και άμαχου πληθυσμού, ανακοινώσεις
του ΝΑΤΟ, δηλώσεις Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων υπέρ της Τουρκίας και μια σειρά ενέργειες σε διπλωματικό επίπεδο δείχνουν ότι:
Οι ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τους λαούς της περιοχής και για την ειρήνη. Εξελίσσεται οργανωμένη, σχεδιασμένη ιμπεριαλιστική επέμβαση
των ΗΠΑ, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ αλλα και της Τουρκίας, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, του Ισραήλ σε βάρος της Συρίας ή και του Ιράν, στα πρότυπα
της Λιβύης.
Η Ελλάδα είναι κρίκος σε μια ενδεχόμενη, πιο γενικευμένη ιμπεριαλιστική πολεμική εμπλοκή για πολλούς λόγους και ιδιαίτερα λόγω της
βάσης της Σούδας.
Παράλληλα, στο εσωτερικό της χώρας, η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει, το τσουνάμι των πιο άγριων μέτρων που είναι έτοιμη η τρικομματικη
κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ να φέρει για ψήφιση στη Βουλή και που κυνικά όχι μόνο υπενθύμισε, αλλά επιβεβαίωσε κι επανέλαβε στην πρόσφατη επίσκεψή της στη χώρα μας,η κ.Μέρκελ, ότι δηλ. πρέπει ο λαός να αποδεχτεί τις άγριες θυσίες που τον καταδικάζουν στη φτώχεια και τη
εξαθλίωση, στο όνομα της «ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας», με εφαρμογή όλων των μέχρι σήμερα αντεργατικών δεσμεύσεων των κυβερνήσεων στην ΕΕ και το ΔΝΤ.
Όλα δείχνουν ότι το μνημόνιο συνεργασίας που είχαν υπογράψει Μέρκελ-Παπανδρέου και τότε έγιναν όλοι (ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ και
Ανεξάρτητοι Έλληνες) δήθεν «αντι-μνημονιακοί», όχι μόνο καλά κρατάει, προχωράει, εμπλουτίζεται και στέλνει την πλειοψηφία του λαού μας
στον Καιάδα.
Πόλεμος και οικονομική καπιταλιστική κρίση, κρίση και πόλεμος πάνε μαζί. Είναι σύμφυτα του ίδιου του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης.
Για όλα αυτά, η Γραμματεία αποφάσισε να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΕΔΥΕ, ώστε στις σημερινές συνθήκες να σχεδιάσει τη δράση
της δίνοντας κατεύθυνση – περιεχόμενο στις επιτροπές ειρήνης, στην ενίσχυση της αντιιμπεριαλιστικής τους δράσης, στο συντονισμό με το υπόλοιπο ταξικό κίνημα, στο σχεδιασμό ανά επιτροπή ενός προγράμματος με ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα στο πλαίσιο κρίση-πόλεμος, με ενημερωτικές συζητήσεις για τις εξελίξεις, συσκέψεις, εκδηλώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, επιμένοντας ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχουν
βάσεις, στρατηγεία, στρατόπεδα κλπ και προετοιμάζοντας τις Επιτροπές για: «Πανελλαδική Μέρα Δράσης» και συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα.
Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο, ακόμα πιο αποφασιστικά, αγωνιστικά, μαζικά για τη μη συμμετοχή της Ελλάδας στους νέους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ που ετοιμάζονται σε βάρος της Συρίας και του Ιράν.
Να μην τηρηθεί οποιαδήποτε «συμβατική υποχρέωση» απέναντι στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκουν τη χώρα.
Να μη χρησιμοποιηθεί η βάση της Σούδας κατά των λαών της περιοχής. Να κλείσει τώρα!
Να επιστρέψουν όλα τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές.
Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια και όλες οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ.
Το Εθνικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Νοέμβρη 2012 στο Δημαρχείο της Νικαίας, επί της οδού Π.Τσαλδάρη 10. Σύντομα
θα σας αποσταλεί η πρόσκληση, το πρόγραμμα εργασιών και οι τεχνικές λεπτομέρειες.
Είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά και των επιτροπών ειρήνης είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουμε
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να σχεδιάσουμε τη δράση που οι καιροί απαιτούν και να καταφέρουμε να την υλοποιήσουμε πετυχαίνοντας πλατύ
άνοιγμα στο λαό και μαζικοποιώντας το αντιιμπεριαλιστικό, αντιμονοπωλιακό, φιλειρηνικό κίνημα.
Αθήνα, 15 Οκτώβρη 2012

Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ
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δραστηριότητες
67 Χρόνια Χιροσίμα-Ναγκασάκι

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Μ. ΠΑΚΙΑΣ

Ιμπεριαλιστικές επιθέσεις χτες και σήμερα

Μ

ε αφορμή τα 67 χρόνια από το πυρηνικό ολοκαύτωμα σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι πραγματοποιήθηκε
στις 7 Αυγούστου στην Ακρόπολη η αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση-πορεία που οργάνωσε η ΕΕΔΥΕ.
Σε μια περίοδο που ο ιμπεριαλισμός εντείνει τη
δράση του με νέα σχέδια ενάντια στους λαούς, η συγκέντρωση με την εντυπωσιακά μαζική συμμετοχή αγωνιστών όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα της νεολαίας,
έστειλε ισχυρό αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα προς όλες
τις κατευθύνσεις.
Κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης, ο Θέμος Στοφορόπουλος, πρέσβης επί τιμή και μέλος του Εθνικού
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Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Αφού περιέγραψε τα γεγονότα
στις 6 και 9 Αυγούστου 1945, όταν οι ΗΠΑ έριξαν τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, αναφέρθηκε στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις από τότε μέχρι
σήμερα, τονίζοντας ότι: «τώρα ήρθε η σειρά της Συρίας
και του Ιράν» αναφερόμενος στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ΕΕ, ΝΑΤΟ, Αμερική και Γαλλία που προέτρεψαν και
προμήθευσαν τους διαδηλωτές στη Συρία, όπλα για τη
δήθεν προστασία άοπλων κλιμακώνοντας ουσιαστικά την
ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία, αναζωπυρώνοντας
θρησκευτικές διαφορές, αυξάνοντας τις συνέπειες της αιματοχυσίας των υλικών καταστροφών και τον κατακερ-

ματισμό των λαών με μόνο ωφελημένο το κεφάλαιο.
Στη συνέχεια ο ομιλητής τόνισε ότι το τι θα γίνει στη
Συρία είναι υπόθεση του λαού της Συρίας και επισήμανε
ότι η Ελλάδα είναι μέσα στα σχέδια για ενδεχόμενη επίθεση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ή του Ισραήλ κατά της Συρίας
και του Ιράν, λόγω της Αμερικανονατοϊκης βάσης της Σούδας και της παραχώρησης από τις ελληνικές κυβερνήσεις
ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας ως πολεμικού εφαλτηρίου, πέραν των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
Τέλος, ο Θέμος Στοφορόπουλος, υπογράμμισε ότι ο
αγώνας για την κατάργηση μνημονίων, δανειακής σύμβασης, εφαρμοστικών νόμων, μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων και ο αγώνας ενάντια στις επεμβάσεις, είναι δύο
μορφές αντίστασης και δύο μορφές επίθεσης του ίδιου
εχθρού, του ιμπεριαλισμού, που προσπαθεί να υποδουλώσει και να φτωχύνει τους λαούς για να αυξηθούν τα
κέρδη του κεφαλαίου.
Μετά την ομιλία, ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος απήγγειλε το ποίημα του Νικηφόρου
Βρεττάκου, «Συνδρομή στην Ιστορία».
Αμέσως μετά ακολούθησε αντιιμπεριαλιστική πορεία
που κατέληξε στο Σύνταγμα μέσα από το Εμπορικό Κέντρο της Ερμού.

Τα συνθήματα που κυριάρχησαν:
ΤΗ ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ. ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ
ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΙΡΑΝ-ΣΥΡΙΑ
ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΝΑΤΟ – ΕΕ
ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ
ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ. ΝΑ
ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΩΡΑ
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕ
του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Δημήτρη Γόντικα, μέλος του
ΠΓ, ο επίτιμος δήμαρχος Καισαριανής Π. Μακρής, η γγ
της ΕΕΔΥΕ Βέρα Νικολαϊδου, ο εκτελεστικός γραμματέας
του ΠΣΕ Ηρακλής Τσαβδαρίδης και εκπρόσωποι από το
ΠΑΜΕ, την ΚΕΘΑ, την ΟΓΕ, το ΜΑΣ, την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, το
ΣΦΕΑ (1967-1974), το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδος και άλλοι.
Β. Ν.

Αριστερά πάνω: Ο κεντρικός ομιλητής
Θ. Στοφορόπουλος. Αριστερά κάτω:
Ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Κάτω: Η αντιιμπεριαλιστική πορεία που κατέληξε στο Σύνταγμα.
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πολιτισμός
Η 6η Έκθεση Εικαστικών Τεχνών & Φωτογραφίας

«Άνθρωποι, Χρώμα + Σίδερο»

ΦΩΤΟ: © Vasiliki Varvaki

Φύσαγε κόντρα. Η μυρωδιά από κλεμμένη υπεραξία, καρνάγιο, ταξιδεμένη
σκουριά και βρεγμένο κάβο πότιζε το δέρμα σου. Έξω από την Έκθεση,
τεράστια μπράτσα γερανών συγκρατούν τους ουρανούς που κάτω από την
βροχερή ή ηλιόλουστη φορεσιά τους, η εργατική τάξη δίνει τον αγώνα της

O

χώρος της Έκθεσης ιδανικός:
Τα σπλάχνα ενός ναυπηγείου,
η αντικειμενική πραγματικότητα, και η αντανάκλασή της στην
συνείδηση –εν προκειμένω με
την μορφή της Τέχνης– σφιχταγκαλιασμένες εκτίθενται στον θεατή.
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«Άνθρωποι, Χρώμα + Σίδερο»
ο τίτλος της και το χρώμα της
σκουριάς είναι το ίδιο χρώμα που
πότισε τα χέρια των εργατών, πριν
αποτυπώσουν την αλήθεια της
τάξης τους στον πίνακα.
Όλα ήταν γήινα, πραγματικά,

χειροπιαστά: Πίνακες-μικρόκοσμοι
του πως δένεται τ’ ατσάλι, πίνακες
«ιστορημένοι» από εκείνους που
κάθε μέρα έρχονται σε επαφή με τα
«ταπεινά» υλικά της δουλειάς τους
και γι’ αυτό είναι οι μόνοι ικανοί να
τα χρησιμοποιήσουν και στην Τέχνη.

Η 6η Έκθεση Εικαστικών Τεχνών &
Φωτογραφίας «Άνθρωποι, Χρώμα + Σίδερο»
διοργανώθηκε για 6η συνεχή χρονιά στην
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος
από τις 19 ως τις 28 Οκτωβρίου 2012.
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«Άνθρωποι, Χρώμα + Σίδερο»
Πρέπει να ενώσουν καθημερινά
την εργατική τους δύναμη με τις
άγκυρες που φτιάχνει ο Σιφωνιός
στην Χαλυβουργία, με το τσιμέντο
που φτιάχνει ο εργάτης στα τσιμεντάδικα, με την πίσσα που λιώνει
στα διυλιστήρια.
Για τον καπιταλιστή, ό,τι «περισσεύει»
είναι «φύρα», για τον εργάτη, όχι.
Δεν είναι το υλικό, είναι η ταξική
θέση στην παραγωγή που σε κάνει
να βλέπεις διαφορετικά τα
πράγματα, και γι’ αυτό ο εργάτης
θα φτιάξει την απεικόνιση της ζωής
του με αυτά τα υλικά.
Πάνω στον πίνακα θα σε ξαφνιάσουν κρίκοι από αλυσίδες,
κομμάτια τσιμέντου, «πινελιές»
πίσσας, κομμάτια από μέταλλο…
Μια «δέστρα» ντυμένη με ένα
μπλου-τζιν της δουλειάς, κρατάει
δεμένο το θηρίο…
Μπροστά σε κάθε πίνακα
«ακουγόταν» το ματσακόνιασμα,
μέσα από τα χρώματα, «έβγαινε» η
μυρωδιά του ανθρώπινου μόχθου
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που δουλεύει στα καζάνια,
οι «σταγόνες» από τους λυμένους
κάβους του καραβιού που
σαλπάρει, είναι ποτισμένες με την
αλμύρα της δουλειάς και κανένα
από τούτα τα καράβια δεν σαλπάρει
για «ονειρεμένες ακρογιαλιές».
Τούτα τα καράβια είναι φτιαγμένα
για ανοιχτές θάλασσες,
«αλλιώτικες»…
«Χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο
μυρίζει» και εκτός από τους πίνακες
υπήρχαν και φωτογραφίες.
Φωτογραφίες από την ώρα
της δουλειάς, ασπρόμαυρες πολλές
και όχι τυχαία, ο ανθρώπινος
μόχθος και ο καθημερινός αγώνας
ήταν το θέμα, και όχι ο συγκεκριμένος εργάτης, ασπρόμαυρες
λοιπόν, πέρα από τον συγκεκριμένο χρόνο…
«Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις»,
θα σκεφθούμε βιαστικά, μέχρι να
ρίξουμε όμως μια ματιά γύρω μας
και λίγο παραέξω. Άραγε, η λέξη
«καράβι», πόσες «φωτογραφίες»

είναι; Αυτό εκεί που στέκει και
περιμένει να επισκευαστεί ή
να φτιαχτεί από τον εργάτη
τα περιμένει αυτά, και αυτά είναι
η πείρα χιλιάδων ετών, τούτα
τα φωτογραφημένα χέρια ξέρουν
την ιστορία της δημιουργίας απέξω,
τούτα τα φωτογραφημένα μάτια,
«βλέπουν» χιλιάδες χρόνια, «καρέκαρέ» πως δαμάζονται τα κύματα.
Αυτά τα μάτια δεν είναι δύο, αυτά
τα χέρια δεν είναι δύο, είναι
εκατομμύρια…
«Κλίκ» και να η πόλη φόντο του
γερανού. Σκαρφαλωμένες οι
φτωχογειτονιές της στο βουνό,
πλημμυρίζει τα σπίτια η μυρουδιά
του καρνάγιου, η ζωή και η Ζώνη
στέκονται αντίκρυ η μια στην άλλη,
στα χέρια του καπιταλιστή η Ζώνη,
για να κοιτάμε τα σπίτια μας μέσα
από τα μπράτσα του γερανού, λες
μέσα από κάγκελα, στην δική μας
εξουσία με την οικονομία στα χέρια
της τάξης μας, τα μπράτσα του
γερανού θα είναι τα «χέρια» ενός

εργαλείου της δουλειάς μας.
«Μάνα θα πάω στα καράβια» και
μπροστά από τις μηχανές «εκτεθειμένα» γράμματα από τα λιμάνια
του κόσμου, μαζί με ασπρόμαυρες
φωτογραφίες των γονιών που
μετράγανε τα χρόνια με ρυτίδες
αλλά και κάτι χαμόγελα μεγάλα
από του Αϊ Λαού την σχόλη…
Έξοδος, στο ραδιόφωνο μια
«σοβαρή» φωνή κάτι ψελλίζει για
κάτι «λίστες» και κάτι «ραντεβού»
και κάτι «συναντήσεις». Το κλείνεις.
Αριστερά τα καζάνια που λιώνει
η πίσσα, δεξιά αυτά που βγάζουν
τα χέρια των εργατών και
περιμένουν να σαλπάρουν, πάνω
τα μπράτσα των γερανών που
συγκρατούν τους ουρανούς
του Περάματος, μέσα σου
η αλήθεια που βγάζει γλώσσα
στις ψευδαισθήσεις και
στις καθημερινές σκέψεις που
σε «απογειώνουν».
Χα! Χαμήλωσε, από ψηλά δεν
ζωγραφίζονται τα όνειρα, δεν

διακρίνεται η αλήθεια / Χαμήλωσε /
Μη σφίγγεις / Τα χρώματα, πολύ
μη σφίγγεις μεσ' στη χούφτα σου /
Δε βλέπεις που το κόκκινο
θέλει να δραπετεύσει; / Ξεκρέμασε
τις φλόγες απ' τις υψικάμινους
ξεκρέμασε / και τη σκουριά
των καραβιών / Γύρω απ' το λαιμό
σου / Και πήγαινε /
και πήγαινε ανάμεσά τους
κατάλευκος / με το πουκάμισό σου
ανοιγμένο
ΥΓ1: Η 6η Έκθεση Εικαστικών
Τεχνών & Φωτογραφίας «Άνθρωποι,
Χρώμα + Σίδερο» διοργανώθηκε
για 6η συνεχή χρονιά, στην
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος, από τις 19 ως τις 28
Οκτωβρίου 2012, από την Κίνηση
Εικαστικών Καλλιτεχνών
Πέρα(σ)μα, το Συνδικάτο Μετάλλου
Πειραιά, την Πανελλήνια Ένωση
Αμμοβολιστών-Καθαριστών, το
Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών και
το Σωματείο Ηλεκτρολόγων Πλοίων

με την στήριξη των Λαϊκών
Επιτροπών Περάματος, Νίκαιας και
Σαλαμίνας, της Επιτροπής Ανέργων
Νίκαιας, της ΕΛΜΕ Πειραιά και του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Σαλαμίνας. Η διοργάνωση ξεκίνησε
με τη συμμετοχή 17 καλλιτεχνών
και έχει φτάσει στους 183.
Στην φετινή Έκθεση, οι εργάτες
δημιουργοί ήταν περισσότεροι από
την αντίστοιχη περσινή.
Επίσης, την Έκθεση επισκέφθηκαν
και αρκετά σχολεία, ενώ στις
περιπτώσεις που αυτό δεν
«επετράπη» πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις με πρωτοβουλίες και
την ευθύνη γονέων και συνοδών
καθηγητών.
ΥΓ2: Το «Χαμήλωσε» είναι ποίημα
του Αντώνη Κολύβα, μελοποιημένο
από τον Νίκο Καλλίτση και
ερμηνευμένο από την Αφροδίτη
Μάνου, στον δίσκο «Απόπειρα»
Γ. Μ.
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επισημάνσεις

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών

Από την πορεία στη διάρκεια της 2ης διεθνούς αντιιμπεριαλιστικής συνάντησης κινημάτων Ειρήνης από
Βαλκάνια & Μέση Ανατολή, Χανιά Κρήτης 20-3-2011

T

α τύμπανα του πολέμου χτυπούνε όσο περνάει ο
χρόνος όλο και πιο δυνατά στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Το μαρσάρισμα της
ιμπεριαλιστικής πολεμικής μηχανής, στριγκλίζει στα
αφτιά των εργαζομένων, ενώ το αίμα χιλιάδων Σύριων
εξακολουθεί μήνες τώρα να ρέει άφθονο από μια ένοπλη
σύγκρουση που υποθάλπουν οι ιμπεριαλιστές και πάνε
να την «κρύψουν» πίσω από τα «ανθρώπινα δικαιώματα»,
ένα «αυταρχικό καθεστώς», τις «θρησκευτικές» αντιπαλότητες κλπ. Άλλωστε, οι ιμπεριαλιστές (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) στις
όποιες επεμβάσεις τους διαχρονικά αξιοποιούν υπαρκτά
προβλήματα που τα υποδαυλίζουν, αλλά και όταν δεν
υπάρχουν τέτοια φροντίζουν να τα «εφεύρουν».
Έτσι αποκρύβεται ότι οι άκρως επικίνδυνες εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή
έχουν να κάνουν με την υλοποίηση σχεδίου ιμπεριαλιστικής επέμβασης για την επέκταση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων μεγάλων οικονομικών ομίλων κρατώνμελών της ΕΕ και των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, την Βόρεια
Αφρική, στον Περσικό Κόλπο, για την απόκτηση γεωστρατηγικού πλεονεκτήματος στον ανταγωνισμό με την
Ρωσία, την Κίνα, τη συμμαχία των BRICS, που απειλούν
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την αμερικανική παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στην ιμπεριαλιστική «πυραμίδα». Άλλωστε, βασικός στόχος της
κάθε ιμπεριαλιστικής δύναμης είναι ο έλεγχος και η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του νερού, των ενεργειακών
αγωγών και μεταφορικών «αρτηριών», για να αποκτήσουν περισσότερα κέρδη τα μονοπώλια, κατακτώντας μεγαλύτερα μερίδια των αγορών.
Καθοριστικό ρόλο σε μια τέτοια επέμβαση διαδραματίζουν οι στρατιωτικές βάσεις των ιμπεριαλιστών στην περιοχή, όπως είναι η αεροπορική και ναυτική βάση των
Αμερικανών στη Σούδα της Κρήτης και οι Βρετανικές στην
Κύπρο. Η Κύπρος, αλλά και η Κρήτη κατέχουν θέση που
δίνει στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται
στο έδαφoς των βάσεων, στρατηγική σημασία, όχι μόνο
για επιχειρήσεις στην περιοχή της Αν. Μεσογείου, αλλά
και σε περιοχές πέραν αυτής, όπως ο Περσικός Κόλπος.
Βάσεις, που μετατρέπουν Ελλάδα και Κύπρο σε προκεχωρημένα φυλάκια του ιμπεριαλισμού για την υποστήριξη των πολεμικών τους επιδρομών κατά λαών της περιοχής.
Τέτοιο ρόλο έπαιξε η βάση της Σούδας, κατά την επιδρομή των ΗΠΑ ενάντια στη Λιβύη το 1986, κατά την πε-

ρίοδο της επίθεσης στον Περσικό Κόλπο, στους βομβαρδισμούς κατά των Σέρβων της Βοσνίας, λειτουργώντας
είτε ως κατασκοπευτικό είτε ως επιχειρησιακό κέντρο για
την εκτέλεση των Νατοϊκών αεροπορικών επιδρομών.
Ανάλογη πολεμική ετοιμότητα επέδειξαν οι βάσεις την περίοδο του πολέμου των 6 ημερών, στη διώρυγα του Σουέζ,
κατά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο, το 1973, στην επιδρομή
των Ισραηλινών στο Λίβανο. Ειδικότερα, κατά την κρίση
του 1974 με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την
άμεση απειλή ελληνοτουρκικής σύρραξης, οι ΗΠΑ από τις
βάσεις τους συνέβαλαν στην εξουδετέρωση κάθε ελληνικής αντίδρασης και επομένως στην επιτυχία της εισβολής.
Ειδικότερα, η βάση της Σούδας, με βάση και την
ισχύουσα συμφωνία για τις βάσεις, που μπήκε σε ισχύ το
1990 και συνεχίζει να είναι σε ισχύ και σήμερα με ετήσιες
ανανεώσεις, μετατράπηκε σε υπέρ-βάση των ΗΠΑ στη
Μεσόγειο.1 Επίσης, η Σούδα συνδέεται επιχειρησιακά με
τις αγγλικές βάσεις της Κύπρου και κατέχει στρατηγική
θέση στους σχεδιασμούς των Αμερικανών για την ευρύτερη περιοχή. Επίσης, μαζί με τις εγκαταστάσεις ραντάρ
στη Ζήρο της Κρήτης αποτελεί έναν ενιαίο ιστό, με τη
βάση στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας και τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία.
Αντίστοιχα στην Κύπρο, η Βρετανία, με τη «Συνθήκη
Εγκαθίδρυσης» το 1960 της Κυπριακής Δημοκρατίας, διατηρεί υπό την κατοχή της δύο μεγάλες ανεξάρτητες περιοχές στη νότια ακτή, καθώς και εκτεταμένα δικαιώματα
ελέγχου σε πολυάριθμες αμυντικές περιοχές και εγκαταστάσεις σε όλη την επικράτεια της νέας δημοκρατίας, παραβιάζοντας έτσι την ανεξαρτησία του νέου κράτους.
Ουσιαστικά, κράτησαν οι ιμπεριαλιστές το νησί σαν ένα
αβύθιστο αεροπλανοφόρο και μια κατασκοπευτική βάση
στην παγκόσμια τότε αντιπαράθεση με τους Σοβιετικούς
και ταυτόχρονα διασφάλισαν την δυτική επιρροή στην
Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο και μια στρατηγική ηλεκτρονική κατασκοπευτική βάση, από την οποία θα μπορούν να εξαπολύσουν οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση θέλουν –ακόμα και μια πυρηνική επίθεση–, ασχέτως αν βάλουνε την Κύπρο σε κίνδυνο, εκθέτοντας τη στον κίνδυνο
ανταποδοτικού χτυπήματος.
Παρ’ όλο δε, που στις συμφωνίες του 1960 δεν αναφέρονται οι σταθμοί παρακολούθησης και επικοινωνίας,
που οι Αμερικανοί κρυφά χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της βρετανικής κυριαρχίας, αυτοί, συνέχισαν να λειτουργούν και μετά την ανεξαρτησία του νησιού. Επίσης,
μέρος του αμερικανικού παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης επικοινωνιών Έσελον, αποτελεί ο σταθμός

του Αγίου Νικολάου, πλησίον της Αμμοχώστου. Η εγκατάσταση αυτή παρακολουθεί όλες τις τηλεπικοινωνίες, όχι
μόνον στη Μέση Ανατολή, αλλά και στη Κεντρική Ασία.
Η πρόσφατη δε αποκάλυψη, ότι οι βρετανικές βάσεις
βοηθούν κατασκοπευτικά τους Σύρους αντικαθεστωτικούς, αποδεικνύει για άλλη μια φορά, τον εγκληματικό
τους ρόλο σε βάρος των λαών της περιοχής.
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων αποκτά νέα διάσταση και γεννά νέα καθήκοντα για το φιλειρηνικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα η τριμερής συνάντηση των
Επιτροπών Ειρήνης Ελλάδας, Κύπρου, και Τουρκίας στην
Λευκωσία της Κύπρου από 21 έως 23/9/2012.
Τα συνθήματα «έξω οι βάσεις του θανάτου», «ούτε
γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», «ένας είναι
ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός», «καμιά συμμετοχή-καμιά
εμπλοκή», στην πορεία που διοργάνωσε το Παγκύπριο
Συμβούλιο Ειρήνης προς τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία
απαιτώντας την απομάκρυνση των βρετανικών βάσεων
από την Κύπρο, εκφράζουν τους μύχιους πόθους των λαών
μας, για ειρήνη, φιλία και συνεργασία χωρίς ξένους προστάτες και εγγυητές, χωρίς ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Γ . X.

1: Αυτό αποτυπώνεται σε τηλεγραφήματα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, την περίοδο 2005-2010, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν προ μηνών από το «Wikileaks». Σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα, οι εκάστοτε πρέσβεις των ΗΠΑ στην Αθήνα δηλώνουν
απόλυτα ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι η Ελλάδα προσφέρει
αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη τα ιμπεριαλιστικά τους επιτελεία, τη γεωστρατηγική της θέση, με εξέχουσα τη βάση της Σούδας.
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κοινωνία

Τοξικοεξάρτηση:
ψυχική νόσος ή κοινωνικό φαινόμενο;

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, επιχειρείται μέσα από την κυρίαρχη πολιτική και τα ιδεολογήματά της για την τοξικοεξάρτηση, ένας υποβιβασμός του ανθρώπου σε βιολογικό ον
ξεκομμένο από το περιβάλλον του (κοινωνικό, οικονομικό, ιστορικό κλπ). Αποσιωπάται το
γεγονός ότι η προσωπικότητα συνιστά μια ολοκληρωμένη κοινωνική ποιότητα που το άτομο
κατακτά μέσα από τη συμμετοχή του στις κοινωνικές σχέσεις και όχι ανεξάρτητα από αυτές.

E

τσι και στο φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, γίνεται
μια αποσπασματική και όχι ολοκληρωμένη μελέτη
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές σχέσεις
μέσα στις οποίες διαμορφώνεται αυτό το φαινόμενο και
κυρίως το κοινωνικοοικονομικό σύστημα το οποίο τελικά
ορίζει τις συνθήκες παραγωγής, πώλησης αλλά και κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών.
Η τοξικοεξάρτηση, η οποία συνιστά μια ακραία
μορφή αλλοτρίωσης του ανθρώπου δεδομένου του ότι
απομακρύνει τον άνθρωπο από τις πραγματικές του
ανάγκες, πόσο μάλλον από τη διεκδίκησή τους, είναι φαινόμενο των καπιταλιστικών κοινωνιών. Μπορεί η χρήση
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ψυχοτρόπων ουσιών να χάνεται στα βάθη των αιώνων, η
εμφάνιση όμως της τοξικοεξάρτησης ως κοινωνικού φαινομένου παρατηρείται κατά τη φάση περάσματος στον
καπιταλισμό τον 19ο αιώνα.
Η όξυνση της κρίσης του καπιταλισμού, οξύνει και
αυτό το φαινόμενο. Θα λέγαμε ότι η τοξικοεξάρτηση είναι
αποτέλεσμα μιας βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που αφορά όλα τα επίπεδα των σημερινών καπιταλιστικών κοινωνιών και αντανακλάται στο επίπεδο της
οικογένειας, της παιδείας και του συστήματος αξιών, της
εργασίας και του πολιτισμού, της ποιότητας του ελεύθερου χρόνου της νεολαίας κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι σε

αυτές τις συνθήκες έχουμε μια ραγδαία αύξηση της τοξικομανίας και πολυτοξικομανίας.
Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε συνύπαρξη της τοξικοεξάρτησης με κάποια ψυχική διαταραχή
που μπορεί να προϋπάρχει ή να έπεται. Αυτό όμως δεν
μπορεί να απολυτοποιείται ή να γενικεύεται αβασάνιστα,
οδηγώντας σε μια ψυχολογιοποίηση ή ψυχιατρικοποίηση
ενός πολυδιάστατου φαινομένου, αποκρύπτοντας κατά
κύριο λόγο τις κοινωνικές αιτίες που το δημιουργούν. Τί
πιο εύκολο σήμερα σε αυτές τις συνθήκες στέρησης κάθε
ανθρώπινου δικαιώματος να αποδίδεται ένα τέτοιο φαινόμενο αποκλειστικά και μόνο στο χρήστη, να ονοματίζεται ο χρήστης άρρωστος ή ψυχικά ασθενής και το ίδιο
το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα να αποποιείται των
δικών του ευθυνών. Ούτως ή άλλως, παραδοσιακά η ψυχολογιοποίηση, ψυχιατρικοποίηση και ιατρικοποίηση κοινωνικών φαινομένων χρησιμοποιείται προκειμένου να
αποκλειστούν κοινωνικές ομάδες, αποδίδοντάς τους χαρακτηριστικά παρέκκλισης από την κυρίαρχη κοινωνική
νόρμα και να απομυθοποιηθούν οι πραγματικές αιτίες
των φαινομένων. Με αυτό τρόπο νομιμοποιείται στη συνείδηση του λαού το ίδιο το φαινόμενο και αποκλείονται
οι φέροντες του φαινομένου, δηλαδή οι χρήστες.
Η λεγόμενη ευαλωτότητα που χρησιμοποιείται πολύ
συχνά για να χαρακτηρίσει τη κατάσταση του χρήστη,
είτε κρίνεται με ψυχολογικούς όρους (όπως ελλειμματική
ταυτότητα ή ταυτότητα υπό διάλυση, ανώριμη προσωπικότητα με αδυναμία κοινωνικοποίησης, ελλείμματα στον
ψυχισμό) είτε όχι, δεν πρέπει να συγχέεται με τη ψυχική
νόσο. Ο χρήστης δεν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών
επειδή είναι ψυχικά άρρωστος. Κάνει χρήση γιατί δεν έχει
επαρκή κίνητρα για να κινηθεί προς κάποια άλλη κατεύθυνση, για να νιώσει ότι υπάρχει, για να διώξει τη θλίψη,
το αίσθημα κενού και ανικανοποίητου, για να γεμίσει, να
αποφορτιστεί, για να νιώσει αποδεκτός αποκαθιστώντας
το αίσθημα του ανήκειν μέσα από ομάδες περιθωρίου,
γιατί είναι παγιδευμένος σ’ ένα μικρόκοσμο που ενισχύει
το συναίσθημα αδυναμίας, ανασφάλειας, ανεπάρκειας
αλλά και για πάρα πολλούς άλλους λόγους. Μπορεί την
ίδια τη χρήση να την ακολουθούν οργανικές ή ψυχολογικές επιπτώσεις αλλά αυτό δεν ανάγει τη χρήση σε ιατρικό
ή ψυχιατρικό φαινόμενο.
Η ψυχολογιοποίηση και ψυχιατρικοποίηση του φαινομένου είναι επικίνδυνη, και γιατί καθιστά αποσπασμένα
το χρήστη υπεύθυνο γι’ αυτή αλλά και γιατί διαμορφώνει
τη ποιότητα της αντιμετώπισής του αντιεπιστημονικά.
Σύμφωνα με τις διακηρύξεις των πολιτικών και επιστημονικών εκπροσώπων της ιατρικοποίησης του φαινομένου,

η τοξικοεξάρτηση συνιστά μια «νόσο υποτροπιάζουσα
και αυτοπροκαλούμενη». Αφού δηλαδή ο χρήστης νοσεί
ψυχικά και θα συνεχίσει να νοσεί, θα πρέπει να του χορηγείται κάποιο φάρμακο-υποκατάστατο, όπως αντίστοιχα
χορηγείται κάποιο φάρμακο σε καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς κλπ. Αυτή η προσέγγιση φυσικά απομακρύνει τη θεραπεία από τις πραγματικές της αιτίες και καταλήγει να
συντηρεί ένα κατεξοχήν κοινωνικό φαινόμενο αποδίδοντάς του χαρακτηριστικά χρονιότητας και ψυχικής νόσου.
Αποσιωπάται το γεγονός ότι το υποκατάστατο, η νόμιμη
δηλαδή ναρκωτική ουσία όχι μόνο δεν θεραπεύει αλλά
συντηρεί ζωντανούς νεκρούς, ενισχύοντας παράλληλα τη
μοιρολατρία στους χρήστες και στις οικογένειές τους.
Ήδη έχει ξεκινήσει η χορήγηση υποκαταστάτων από δημόσια νοσοκομεία εκφράζοντας και την κυρίαρχη πολιτική αντιμετώπισης απέναντι στην τοξικοεξάρτηση, η
οποία προτάσσει:
– την ενίσχυση της υποκατάστασης μέσα από την ιατρικοποίηση της τοξικοεξάρτησης και ταυτοχρόνως της
επιχειρηματικής δράσης μέσα στα νοσοκομεία
– την απαξίωση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων
που απεξαρτούν από κάθε ουσία μέσα από τη μείωση της
χρηματοδότησής τους και την απαξίωση του εξειδικευμένου πάνω σε ζητήματα τοξικοεξάρτησης προσωπικού
– την συντήρηση ενός φαινομένου μέσα από την αναπαραγωγή χρόνια εξαρτημένων και τη μετατροπή της θεραπείας σε παρηγορητική διαδικασία
Παράλληλα, η ψυχολογιοποίηση του χρήστη διαμορφώνει τις συνθήκες για μια απαξιωμένη κοινωνική επανένταξη (Ποιος θα πάρει στη δουλειά κάποιον που νοσεί
ψυχικά;) και καθιστά το φαινόμενο των ναρκωτικών ένα
φαινόμενο που αφορά μόνο το χρήστη, αποκρύβοντας
το γεγονός ότι η χρήση δεν είναι μόνο υπόθεση του χρήστη αλλά οι συνέπειές της αφορούν και επηρεάζουν τον
περίγυρό του, την οικογένειά του, το κοινωνικό σύνολο.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τοξικοεξάρτηση συνιστά τη μορφή που παίρνει η δυσφορία
σήμερα του ανθρώπου σε μια κοινωνία παρακμής. Ο εξαρτημένος όμως μπορεί να απεξαρτηθεί αν βρεθεί στο κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο‧ απόδειξη αποτελούν οι εκατοντάδες απεξαρτημένοι σήμερα. Φυσικά, αν δεν χτυπηθούν οι κατεξοχήν κοινωνικές αιτίες που επικάθονται και
στον ψυχισμό του χρήστη, διαμορφώνοντας συγκεκριμένη
μοιρολατρική στάση, δεν θα μπορέσει να χτυπηθεί και το
φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης.
ΙΛΙΑΝΑ ΝΑΖΕΝΤΙΑΔΟΥ
Ψυχολόγος, μέλος Γραμματείας ΕΣΥΝ
(Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών)
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διεθνή νέα
ΤΟΥΡΚΙΑ

Βαρβαρότητα ενάντια σε αγωνιστές καλλιτέχνες

Σ

την Τουρκία της οικονομικής ελίτ,
της κυβέρνησης και του στρατού που
ετοιμάζονται για επιθετική-πολεμική
επέμβαση στην Συρία, των λευκών κελιών, των
εθνικιστών γκρίζων λύκων, της βίαιης
καταστολής και της ανελευθερίας ως προς την
έκφραση αντίθετων για το σύστημα θέσεων,
ήρθε να προστεθεί ένα νέο περιστατικό.
Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν
στην Κωνσταντινούπολη η Σέμα Αλτίν και η
Εζγκί Ντιλάν Μπαλτσί, η τραγουδίστρια και
η βιολίστρια του τουρκικού συγκροτήματος
Grup Yorum αντίστοιχα, για τη συμμετοχή τους
σε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το
Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο (DHKP-C).
Οι διαδηλωτές ζήτησαν να δοθεί η σορός
του νεκρού Ιμπραήμ Τσαχαντάρ, ο οποίος
θεωρείται ύποπτος για την επίθεση αυτοκτονίας
στις 11 Σεπτεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη,
η οποία προκάλεσε το θάνατο ενός αστυνομικού
και τον τραυματισμό επτά ατόμων, στους
οικείους του και τότε οι αστυνομικές δυνάμεις
έσπευσαν να τους καταστείλουν ασκώντας
σωματική βία και προχωρώντας σε ομαδικές
συλλήψεις 25 ατόμων. Συγκεκριμένα, οι εν
λόγω καλλιτέχνιδες υπέστησαν σοβαρά
βασανιστήρια που είχαν ως αποτέλεσμα να
τρυπήσουν και τα δύο τύμπανα της Σέμα Αλτίν
και να σπάσουν το χέρι της Εζγκί Ντιλάν.
Τα παραπάνω βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν οι συγκεκριμένες γυναίκες δεν ήταν
καθόλου τυχαία. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος
τους, Ταϊλάν Ανάι, ήταν σαν να γνώριζαν τις
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μουσικές τους δραστηριότητες και τις
τιμώρησαν με τέτοιο τρόπο, την κάθε μία, ώστε
να τις σακατέψουν για να μην μπορούν να
ξαναπαίξουν μουσική και να τραγουδήσουν
στο μέλλον. Αναμφίβολα, γνώριζαν πως οι Grup
Yorum, έχουν αγωνιστική στάση ως συγκρότημα
και προωθούν επαναστατικά - διεθνιστικά
μηνύματα μέσα από τη folk rock μουσική τους
(έχουν διασκευάσει γνωστά παγκοσμίως
επαναστατικά τραγούδια όπως το "Cav Bella",
γνωστό ως Bella Ciao, το "Avustrurya isci
Marsi", "Ugurlama", "1 Mayis", "Cemo" κ.α.)
Γνωστή είναι και η δράση των δύο γυναικών
που συμμετέχουν στο συγκρότημα οι οποίες
παίρνουν ενεργά μέρος στους αγώνες ακόμη
και εκεί που η δράση τους χαρακτηρίζεται από
τις ΗΠΑ και την ΕΕ ως «τρομοκρατική». Μάλιστα,
δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνονται
από την αστυνομία, καθώς και το ίδιο το συγκρότημα θεωρείται παράνομο στη χώρα του και τα
άλμπουμ και οι συναυλίες του έχουν απαγορευτεί.
Ο δικηγόρος των μουσικών προχώρησε σε

μήνυση κατά της αστυνομίας. Λίγες μέρες μετά
το περιστατικό εκατοντάδες Τούρκοι πολίτες
συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταξίμ στην
Κωνσταντινούπολη, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
Αυτή τους η στάση, είναι ενθαρρυντική διότι
αποδεικνύουν πως δεν ανέχονται ενέργειες σαν
κι αυτές, που προωθούν την ανελευθερία και
την υποταγή.
Στην Τουρκία όπως και σε άλλες χώρες του
κόσμου θεωρείται σχεδόν «τρομοκράτης» από
το σύστημα όποιος διαφωνεί με τις επιταγές του
συστήματος. Ως τέτοιος τιμωρείται αποσκοπώντας στο σωφρονισμό και στον συνετισμό.
Έτσι, είναι φανερό πως οι προοδευτικέςδιεθνιστικές ιδέες είναι αυτές που καταδικάζονται
από το αστικό σύστημα και αυτές που θεωρούνται
οι πιο επικίνδυνες. Γι’ αυτό το λόγο, ο εκφοβισμός
και η καταστολή είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να τις αφανίσουν και να αποτρέψουν
την διάδοσή τους, αφαιρώντας ταυτόχρονα το
δικαίωμα της ελεύθερης σκέψης και έκφρασης.
Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Θα πρέπει ο κάθε
εργαζόμενος να γνωρίζει και να υπερασπίζεται
τα δικαιώματά του όταν αυτά καταπατώνται και
να βρίσκεται πάντα αλληλέγγυος στα ζητήματα
που πλήττουν τους συνανθρώπους του, διότι
σύντομα θα είναι ο επόμενος στη λίστα. Όπως
αναφέρει, άλλωστε, και ο Τούρκος ποιητής και
πολιτικός κρατούμενος, Ναζίμ Χικμέτ: «Αν δεν
καείς εσύ, αν δεν καώ εγώ, αν δεν καούμε
εμείς, πώς μπορεί η νύχτα να φωτιστεί;»
ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ

ανακοίνωση
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ
BARIŞ KIBRIS KONSEYİ
CYPRUS PEACE COUNCIL

Σ

το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), θεωρούμε πως κάποιος που μάχεται για την Ειρήνη, δεν χρειάζεται
οποιαδήποτε βραβεία για να το κάνει. Κι αυτό κυρίως και γιατί, οι απονομές τέτοιων βραβείων, συνήθως
έχουν συγκεκριμένη σκοπιμότητα.
Από την άλλη, θέλουμε από την αρχή να πούμε πως η αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των λαών, στην
προκειμένη περίπτωση της Ευρώπης, σίγουρα είναι για μας κάτι ευπρόσδεκτο, υπό την προϋπόθεση ότι βασίζεται
στην επιδίωξη για ευημερία των απλών ανθρώπων, και όχι στην εξυπηρέτηση των μονοπωλίων, της καπιταλιστικής
άρχουσας τάξης και των εκμεταλλευτών. Και η Ε.Ε., δυστυχώς, εξυπηρετεί αυτό το δεύτερο στόχο.
Μια προοδευτική Ένωση θα έπρεπε να εργάζεται στην πράξη για την Ειρήνη και τη Δικαιοσύνη, και όχι με διάφορα προσχήματα να επεμβαίνει στρατιωτικά στα εσωτερικά άλλων χωρών, και να χειρίζεται τις τύχες και τον
πλούτο των λαών τους, για εξυπηρέτηση της ατέλειωτης δίψας των πλουτοκρατών για κέρδη.
Είναι λοιπόν γι’ αυτούς τους λόγους, που το ΠΣΕ εκφράζει την αντίδραση και αγανάκτηση του για την
ενέργεια, – συγκεκριμένη σκοπιμότητα – να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πράξη
αυτή θεωρούμε ότι συνιστά κατάφωρη πρόκληση των συναισθημάτων του κάθε φιλειρηνιστή.
Δεν μπορεί να απονέμεται τέτοια τιμή σε ένα Οργανισμό που με τις πολιτικές του υποσκάπτει την ειρήνη και
την κοινωνική δικαιοσύνη, όχι μόνο στην επικράτεια των χωρών που τον αποτελούν, αλλά και διεθνώς. Δεν μπορεί
να απονέμεται τέτοια τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που με τις ντιρεκτίβες και τους νόμους της, τη μόνη ελευθερία
που κατοχυρώνει είναι αυτή του μεγάλου κεφαλαίου, έτσι που απρόσκοπτα να μπορεί να εκμεταλλεύεται το μόχθο
των εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη και αλλού.
Σε ποια Ε.Ε. δίνεται το Νόμπελ Ειρήνης; Σε αυτή που αποτελεί τον πιστό σύμμαχο και συνεργάτη του ΝΑΤΟ;
Σε αυτή που μαζί με το ΝΑΤΟ αιματοκύλισε και διαμέλισε την Γιουγκοσλαβία και που οργανώνει "ειρηνευτικές"
αποστολές, που ουσιαστικά συνιστούν στρατιωτικές επεμβάσεις σε Αφρικανικές και άλλες χώρες, απλά γιατί έχουν
τεράστιο ορυκτό πλούτο όπως το Μάλι και το Κόγκο, με στόχο την εξασφάλιση της εκμετάλλευσης του πλούτου
αυτού προς όφελος των Ευρωπαϊκών πολυεθνικών Εταιρειών;
Σε ποια Ε.Ε. δίνεται το Νόμπελ Ειρήνης; Σε αυτή που με τις πολιτικές τις εξαθλίωσε τους άλλοτε περήφανους
λαούς της; Στην Ε.Ε. των εκατομμυρίων ανέργων και των εκατομμυρίων εργαζομένων χωρίς δικαιώματα, που ξεχύνονται καθημερινά σαν ένα ποτάμι οργής στους δρόμους ενάντια στους σύγχρονους αυτούς “Νομπελίστες”;
Η απονομή στην Ε.Ε. του Νόμπελ Ειρήνης, για μας αποτελεί το λιγότερο μια ακόμα προσπάθεια αποπροσανατολισμού και εξωραϊσμού μιας Ένωσης που, λόγω της φύσης του οικοδομήματός της, παραπαίει και παρακμάζει,
μιας ιμπεριαλιστικής Ένωσης που αναντίλεκτα αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο από τους λαούς της.
Για όλα τα πιο πάνω και σύμφωνα με τις αρχές, τα ιδανικά και τα οράματα μας για μια Υφήλιο με Eιρήνη
και Δικαιοσύνη, δεν μπορούμε παρά να καταδικάσουμε την ενέργεια της Νορβηγικής Επιτροπής να δώσει
το Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλέσουμε και άλλες προοδευτικές δυνάμεις και απλούς
ανθρώπους να πράξουν το ίδιο.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣΕ
Λευκωσία, 15 Οκτωβρίου 2012

Τ.Θ. 21827 • 1513 Λευκωσία, Κύπρος • Τηλ: +357 22755679 • Φαξ: +357 22768176
E-mail: peacecouncil@cytanet.com.cy • http://www.peacecouncil.org.cy
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πολιτισμός
Νικηφόρος Βρεττάκος (1912-1991)

Φωτογραφικό υλικό: Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου/Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Πικραμένος Αναχωρητής

E

να πρόσωπο σκαμμένο από τις ρυτίδες του αγώνα
για να γεννηθεί ένας κόσμος που ευωδιάζει από της
Σπάρτης τις πορτοκαλιές, ένας κόσμος όπου το όνομα κάθε ανθρώπου θα είναι ένα αλληλούια στο Εβερεστ.
Τούτες οι ρυτίδες ήταν τα σημάδια της σοφίας ενός
ανθρώπου που έζησε την ζωή του μέσα στην «οδύνη» για
να πραγματοποιηθεί ένα όνειρο που ο ίδιος πριν απ’ όλα
το είχε ανάγκη, γιατί ο ίδιος δημιούργησε ένα κόσμο διαυγή εντός του.
Όταν έχεις νιώσει την μυρωμένη ανάσα του Ταϋγέτου
ξημερώματα, όταν έχεις αντικρύσει το πώς είναι ο κόσμος
από την κορυφή του, δεν μπορεί παρά να νιώθεις με όλη
την ένταση στην οποία μπορεί να φθάσει το συναίσθημα.
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Και τότε γεννιέται ποίηση. Στιλπνή, σεμνή και γεμάτη
ανθρωπισμό, απλή, αλλά όχι απλοϊκή με λέξεις σοφά ταιριασμένες μέσα από τις οποίες αναδύεται το μήνυμα της
συναδέλφωσης των λαών.
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1911 (με το παλαιό), 1η του Γενάρη 1912 (με το νέο)
στις Κροκεές Λακωνίας και μεγάλωσε σε ένα εξαιρετικής
ομορφιάς περιβάλλον στην Πλούμιτσα.
Η παιδική του ηλικία θα τον οπλίσει με μεγάλη ηθική
δύναμη γιατί πρώτα-πρώτα απαιτείται δύναμη να βρίσκεις ομορφιά και ζωή στα «ασήμαντα» πράγματα που σε
περιβάλλουν. Ο Βρεττάκος αγάπησε με όλη την δύναμη
της άδολης ψυχής του όλα όσα τον περιέβαλλαν.

Από την άλλη, αυτή η ηθική δύναμη ήταν απόλυτη.
Από την ψυχή και την γραφή του ποιητή απουσιάζει κάθε
υποψία μίσους, ο ποιητής απεχθάνεται την βία, πιστεύει
στην καλή φύση του ανθρώπου, και εμπιστεύεται το λογικό του. Η ποίησή του είναι μια αγωνιώδης έκκληση σε
αυτό. Η γέννηση του κόσμου που ονειρεύεται είναι μια
«οδύνη» όμοια με την οδύνη του τοκετού.
Το 1917 γράφτηκε στην Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου στις Κροκεές, ενώ εκεί μικρός μαθητής θα μάθει,
όπως όλος ο κόσμος, για την Μικρασιατική Καταστροφή.
«Ο πατέρας μου με είδε που τον κοιτούσα με λύπη,
μ’ έβαλε όρθιο όπως ήμουν ανάμεσα στα γόνατα του και
κοιτώντας με στα μάτια που είχαν βουρκώσει, μου είπε.
«Να θυμάσαι πάντοτε πως και μια ελληνική πέτρα ακόμα,
είναι ανώτερη από ένα ξένο βασιλιά!».
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος τελείωσε το Γυμνάσιο στο
Γύθειο, όπου και με αφορμή την μελέτη του «Φάουστ»
του Γκαίτε, κάποιοι πήγαν στον Γυμνασιάρχη και είπαν ότι
«ο Βρεττάκος είναι κομμουνιστής» με αποτέλεσμα το βιβλίο να κατασχεθεί!
Το 1929 έφθασε στην Αθήνα για σπουδές, τις οποίες
δεν πραγματοποίησε λόγω της ανέχειας της οικογένειάς
του και προσελήφθη ως υπάλληλος στην «Εταιρεία Υδραυλικών Έργων Αποξήρανσης του έλους Τρινάσου στην Λακωνία». Τον Δεκέμβριο δημοσίευσε τα πρωτόλεια ποιήματά του με τον τίτλο «Κάτω από σκιές και φώτα». Ως το
τέλος της ζωής του θα ακολουθήσουν άλλες 27 συλλογές
ποιημάτων, 6 πεζά και δύο κριτικές.

Ο μικρός Νικηφόρος με τους γονείς του, Κωνσταντίνο
Βρεττάκο και Ευγενία Παντελεάκη.
Κάτω, εξώφυλλα από τις πρώτες ποιητικές του συλλογές.
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Ο Νικηφόρος Βρεττάκος ήταν οργανωμένος στο ΕΑΜ. Στη φωτογραφία συμμετέχει σε διαδήλωση κρατώντας πλακάτ με το
σύνθημα «Οι Λογοτέχνες στο πλευρό του λαού».

Από το 1930 ως το 1931 εργάστηκε σε οικοδομές και
σε μανάβικο της κεντρικής λαχαναγοράς. Το 1932 υπηρέτησε τέσσερις μήνες στον στρατό ως προστάτης πολυμελούς οικογένειας. Το 1934 γνωρίζεται με την φοιτήτρια
της Φιλολογίας Καλλιόπη (Πίτσα) Αποστολίδη. Εργάζονταν και οι δυο ως γραφείς στις Γενικές Αποθήκες Στρατού.
Παντρεύτηκαν στις 20 Αυγούστου του ’34. Το 1935 εργάζεται στην Μεταξουργία της Νέας Ιωνίας, ενώ εκδίδονται
οι ποιητικές συλλογές «Οι γκριμάτσες του ανθρώπου» και
ο «Πόλεμος». Το 1936, χρονιά που γεννήθηκε η κόρη του
Ευγενία, η βασιλομεταξική φασιστική δικτατορία έκαψε
τον «Πόλεμο» ως ανατρεπτικό βιβλίο.
Το 1937 κυκλοφόρησε η ποιητική του συλλογή «Η
επιστολή του κύκνου», ενώ εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και ως εργάτης υφαντουργείου. Το 1938, χρονιά
που γεννήθηκε ο γιός του Κώστας, εκδόθηκε η ποιητική
συλλογή «Το ταξίδι του Αρχαγγέλου» με την οποία ολοκληρώνεται η πρώτη ποιητική του περίοδος.
Η δεύτερη ποιητική περίοδος του Νικηφόρου Βρεττάκου αρχίζει το 1939 με την ποιητική συλλογή «Μαργαρίτα-Εικόνες από το ηλιοβασίλεμα» και ολοκληρώνεται με
την «Πλουμίτσα» το 1951.
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Το 1940 πολέμησε στην πρώτη γραμμή του αλβανικού μετώπου. Του απονέμεται το Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Από τις 14 Απριλίου 1941 αρχίζει την επιστροφή
στην Αθήνα με τα πόδια. Οργανώνεται στο ΕΑΜ. Πεθαίνει
ο πατέρας του, ενώ τυπώνεται η ποιητική του συλλογή
«Ηρωική Συμφωνία». Το 1945 τυπώθηκε η ποιητική συλλογή «33 ημέρες» που ήταν αφιερωμένη στον λόχο της
Σπουδάζουσας «Λόρδος Μπάϋρον».
Αδέρφια όλου του κόσμου / η σημαία μας κυματίζει
ακόμα / Λευτεριά ή θάνατος.
Το 1946 ο Νικηφόρος Βρεττάκος έγραφε την κριτική
του βιβλίου στο περιοδικό «Ελεύθερα Γράμματα», του
οποίου διετέλεσε αρχισυντάκτης, εκδότης και διευθυντής
ενώ απολύεται από το υπουργείο Εργασίας για πολιτικούς
λόγους, καθώς υπέγραψε την διαμαρτυρία των λογοτεχνών για τα έκτακτα μέτρα. Το 1948 γνωρίστηκε με τον
Άγγελο Σικελιανό και δέθηκαν με στενή φιλία. Το 1949 κυκλοφορούν οι ποιητικές συλλογές «Το βιβλίο της Μαργαρίτας», «Ο Ταΰγετος και η σιωπή» και το δοκίμιο «Δύο
άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου». Η συνεργασία του με τα «Ελεύθερα Γράμματα» διακόπτεται.
Το 1950 κυκλοφορούν τα «Θολά ποτάμια» και η
«Πλούμιτσα». Το 1954 ο Νικηφόρος Βρεττάκος εξελέγη
δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά και δημοσιεύει ποιήματα, άρθρα και κριτική βιβλίου στο περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης». Κυκλοφορεί η ποιητική συλλογή «Στον
Ρόμπερτ Οπενχάιμερ».
Το 1956 του απονέμεται το Πρώτο Κρατικό Βραβείο
Ποίησης για την επιτομή του έργου του «Τα Ποιήματα»
1929-1951». To 1957 επισκέφθηκε την Σοβιετική Ένωση
προσκεκλημένος στο «6ο Φεστιβάλ Νεότητας και Σπουδαστών της Μόσχας». Συνεχίζει την συνεργασία του με

Η προτομή του ποιητή στην Πλούμιτσα Κροκεών Λακωνίας. Στο βάθος, το αναστηλωμένο πατρικό του σπίτι.

διάφορα περιοδικά, κυκλοφορεί μελέτη του για τον Νίκο
Καζαντζάκη, ενώ το 1962 διαλύεται ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εκτελωνιστών Πειραιά και μένει άνεργος. Την
ίδια χρονιά κυκλοφορεί επιλογή ποιημάτων του στη
Μόσχα. Το 1964 με την μεσολάβηση του Λουκή Ακρίτα
προσλαμβάνεται ως ιματιοφύλακας στο Εθνικό Θέατρο
και τυπώνεται επιλογή από το έργο του με τον τίτλο
«Εκλογή», συλλογή που θα απαγορευθεί από την χούντα.
Το 1965 πέθανε η μητέρα του, που την λάτρευε, ενώ το
1967 με την επιβολή της δικτατορίας αυτοεξορίζεται στην
Διεθνή Παιδούπολη Πεσταλότσι στο Τρόγκεν των Ελβετικών Άλπεων. Το 1969 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό
«Οδύνη», ενώ ποιήματα του μεταφράζονται στα γερμανικά. Το 1970 ο ποιητής εγκαθίσταται στο Παλέρμο της
Σικελίας, εργαζόμενος στην σύνταξη ελληνο-ιταλικού λεξικού. Το 1971 ποιήματά του τυπώθηκαν στα ιταλικά. Το
1974 προσεβλήθη από βαριά μορφή φυματίωσης και νοσηλεύθηκε στο Παλέρμο, ενώ με ενέργειες του επιστήθιου φίλου του Ροζέ Μιλλιέξ εγκαταστάθηκε στις Κάτω
Γαλλικές Άλπεις.
Η τελευταία ποιητική περίοδος του Νικηφόρου Βρεττάκου χαρακτηρίζεται από μια τάση απαισιοδοξίας, χωρίς
όμως ποτέ να χάνει το κουράγιο του. Ο ποιητής σαλπίζει διαρκή εγρήγορση γιατί το κακό δεν χάνεται, αλλά ελλοχεύει.
Όταν, με τη μεταπολίτευση, ξαναγύρισε από την ξενιτιά, εγκαταστάθηκε σχεδόν μόνιμα στις Κροκεές. Στις
αρχές του 1980 έφτιαξε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στα χαλάσματα της Πλούμιτσας όπου και έγραψε πολλά από τα

έργα του, αγναντεύοντας τον φίλο του τον Ταΰγετο.
Συνεχίζει να γράφει, ενώ το 1980 προτείνεται μαζί με
τον Γιάννη Ρίτσο, από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών
για το Βραβείο Νόμπελ. Του απονέμεται το Διεθνές Βραβείο του Βελγίου ΚΝΟΚΕΝ . Το 1981 κυκλοφόρησε το ορατόριο «Λειτουργία κάτω απ’ την Ακρόπολη» από όπου και
ο επίλογος, ενώ για το έργο αυτό τιμήθηκε με το Α Κρατικό Βραβείο Ποίησης.
Το 1983 έργα του μεταφράζονται στα τουρκικά και
στα ουγγρικά, ενώ το 1985 η Ακαδημία Αθηνών του απονέμει το Αριστείον Γραμμάτων και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής τον Τίμιο Σταυρό του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου Α’ Τάξεως.
Το 1987 ο Νικηφόρος Βρεττάκος εξελέγη μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών. Το 1989, πάλι μαζί με τον Γιάννη Ρίτσο,
καθώς και το 1990 και 1991 προτάθηκε και πάλι για το
Βραβείο Νόμπελ. Το 1991 επίσης, αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος άφησε την τελευταία του
πνοή στην αγαπημένη του Πλούμιτσα στις 4 Αυγούστου
1991. Άφησε υποθήκη τα ακριβά του όνειρα με την μορφή
ποιημάτων. Και με αυτά στο δισάκι πορευόμαστε, ώσπου
να φτιάξουμε τη γη που θα ανθίσουν.
Όσο για εκείνον, σίγουρα θα χαμογελάει στον αυριανό κόσμο, καθισμένος σε κάποιο λιθάρι στον αγαπημένο του Ταΰγετο.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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πολιτική

Επιτροπές Ειρήνης και
η παρέμβασή μας στη νεολαία

E

νας από τους βασικούς στόχους που μπήκε και στο 16ο Συνέδριο της
ΕΕΔΥΕ, πριν από ένα περίπου χρόνο, ήταν το καλύτερο άνοιγμα στη
νεολαία και η στελέχωση των επιτροπών ειρήνης σε κάθε περιοχή με
νέο κόσμο που θα καταφέρει να τραβήξει μπροστά, να πλατύνει τη δράση
και να παρέμβει από καλύτερες θέσεις σε ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι
του λαού, ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες γενικευμένης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό, με όποια μορφή αυτός κι αν εκφράζεται.
Η εμπειρία που υπάρχει, όχι μόνο μέσα στο διάστημα του ενός αυτού
χρόνου που πέρασε, αλλά γενικότερα, δείχνει αδιαμφισβήτητα πως τα ζητήματα που αφορούν στην αντιιμπεριαλιστική πάλη ήταν, είναι και θα είναι
ζητήματα που συγκινούν και θα συγκινούν τη νεολαία και αποτελούν ένα
καλό «πάτημα» για κάθε επιτροπή ειρήνης ώστε να προσεγγίσουν μάζες νεολαίας στα σχολεία, στις επαγγελματικές σχολές, στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ.
Η καλύτερη παρέμβαση και παρουσία των επιτροπών ειρήνης σε κάθε
μικρό και μεγάλο αγώνα των εργαζόμενων, των ανέργων, των φοιτητών,
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των μαθητών κλπ είναι αυτή που σε πρώτη φάση βοηθάει το δίχως άλλο τη
νεολαία να έρθει σε μια πρώτη επαφή με την ΕΕΔΥΕ, να μας δει, να μας ακούσει τι λέμε. Αρκεί όμως μόνο αυτό; Το καπιταλιστικό σύστημα επιδρά καθημερινά με χίλιους δυο τρόπους στη συνείδηση του νέου ανθρώπου, συνεπώς
και μια και μόνο παρουσία γίνεται αντιληπτό ότι μπορεί να συμβάλλει σε ένα
βαθμό, αλλά δεν μπορεί να λύσει αποφασιστικά κάτι.
Άρα, εκείνο που χρειάζεται στη συνέχεια είναι να ξεκαθαρίζουμε ποιοι
είμαστε και τι είναι αυτό για το οποίο παλεύουμε. Διανύουμε μια περίοδο
που η αστική τάξη προκειμένου να εμποδίσει τη ριζοσπαστικοποίηση της
συνείδησης της εργατικής τάξης και των παιδιών της μεταχειρίζεται όλους
τους μηχανισμούς που διαθέτει (σχολεία, πανεπιστήμια, ΜΜΕ, κλπ), αλλά
πλέον βομβαρδίζει καθημερινά τη νεολαία και με τις διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που δεν διστάζει να τις βάζει ακόμα και μέσα
στα σχολεία προκειμένου να καλλιεργήσει τη λογική της επαιτείας και της
ελεημοσύνης, τη λογική του σκυμμένου κεφαλιού και της τυφλής υπακοής.
Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται να δώσουμε βάση στην οικογένεια. Σίγουρα

όσοι δραστηριοποιούμαστε στις γραμμές της ΕΕΔΥΕ έχουμε ένα συγγενικό
περιβάλλον ένα κομμάτι του οποίου είναι νεολαίοι. Με ένα καλύτερο σχέδιο
θα πρέπει να δούμε πως αυτούς τους νεολαίους θα τους φέρουμε σε επαφή
και θα τους εντάξουμε στην δράση της κάθε επιτροπής ειρήνης. Αυτό προϋποθέτει όμως μια πιο πλατιά γκάμα πρωτοβουλιών κι εκδηλώσεων, που θα
μπορούν να απευθύνονται και να συγκινούν και τη νεολαία. Κακά τα ψέματα,
ο στερεότυπος τύπος των εκδηλώσεων των επιτροπών ειρήνης με μια ομιλία
και στην καλύτερη περίπτωση με μια απαγγελία ενός ποιήματος, μπορεί
μέχρι σήμερα να ανταποκρινόταν, αλλά από εδώ και πέρα χρειάζεται να επεξεργαστούμε και νέους τρόπους όπως προβολές ταινιών, συναυλίες, ανοιχτές
συζητήσεις κ.ο.κ.
Ένα άλλο ζήτημα που χρειάζεται να απασχολήσει τις επιτροπές ειρήνης
είναι το ζήτημα της παρέμβασης στα σχολεία. Εκεί, υπάρχουν αντικειμενικές
δυνατότητες και προϋποθέσεις να αναπτυχθούμε. Μπορούμε για παράδειγμα να ζητήσουμε χρόνο από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να βάλουμε μαθητές δημοτικού να ζωγραφίσουν για την ειρήνη και στη συνέχεια
να οργανώσουμε μια έκθεση ζωγραφικής με τα έργα των παιδιών. Με αυτόν
τον τρόπο πετυχαίνουμε δύο πράγματα: αφενός, περνάμε τα μηνύματα που
θέλουμε στα παιδιά από μικρή ηλικία, αφετέρου, με αφορμή το γεγονός ότι
κάθε γονιός θα πάει να δει τη ζωγραφιά του παιδιού του στην έκθεση ζωγραφικής, διευρύνουμε την παρέμβασή μας, αφού μας δίνεται η δυνατότητα
να μιλήσουμε με πολλαπλάσιο κόσμο απ’ όσο θα συναντούσαμε πιθανώς σε
μια εξόρμηση με υλικό σε μια πλατεία.
Μπορούμε, επίσης, να δούμε πρωτοβουλίες όπως ποδηλατοδρομίες.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία μας δίνεται η δυνατότητα επίσης να έρθουμε
σε επαφή με περισσότερο κόσμο, στην πλειονότητά τους νεολαίους, με τους
οποίους μπορούμε να έχουμε μια πιο σταθερή επαφή, να αναδεικνύουμε τα
ζητήματα της εμπορευματοποίησης του αθλητισμού, το ποιος φταίει για τη
σημερινή κατάσταση και το πώς συνδέονται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος με
την ιμπεριαλιστική ειρήνη.
Σημαντικός παράγοντας που μπορεί να παίξει επίσης ρόλο στο άνοιγμά
μας στη νεολαία είναι η επαφή με τους φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους. Χρειάζεται να γίνει βασικό μέλημα για κάθε επιτροπή ειρήνης το
πώς θα παρέμβουμε μέσα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στην κατεύθυνση αυτή να αξιοποιήσουμε το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) που μέσα από την πλατιά
δράση του και τους αγωνιστικούς δεσμούς που αναπτύσσει με τους φοιτητές
και τους σπουδαστές, μπορεί αποφασιστικά να συμβάλλει στο καλύτερο ρίζωμα της ΕΕΔΥΕ μέσα στους χώρους που παρεμβαίνει.
Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το ζήτημα της παρέμβασής μας
στη νεολαία. Εκείνο όμως που πρέπει να κατανοηθεί είναι ότι τίποτα από τα
παραπάνω δεν μπορεί να γίνει και να έχει αποτέλεσμα αν η δουλειά αυτή
δεν απασχολήσει κάθε επιτροπή ειρήνης. Η επιτροπή ειρήνης είναι που θα
πρέπει να καταλάβει την αναγκαιότητα του ανοίγματος και της στελέχωσής
της με νεολαία κι από εκεί και πέρα λογαριάζοντας τις δυνατότητες και τα
δεδομένα του τόπου που βρίσκεται, να σχεδιάσει και αποφασιστικά να βγει
μπροστά για να υλοποιήσει το σχεδιασμό της. Προφανώς και αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Όμως εμείς βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο γιατί
έχουμε μάθει να παλεύουμε με τις δυσκολίες και να μη σκύβουμε το κεφάλι.
Θέλει προσπάθεια κι επιμονή, αλλά να είμαστε σίγουροι πως θα υπάρχει
αποτέλεσμα και θα είναι θετικό.
Αν υπάρχει κάτι που βοήθησε για παράδειγμα την επιτροπή ειρήνης

της Άρτας στο να αναπτύξει μια πιο καλή παρέμβαση συγκριτικά με άλλα
χρόνια, αυτό ήταν η συμμετοχή σε αυτή και στις δραστηριότητές της, της
νεολαίας. Σε αρκετές συνεδριάσεις της επιτροπής ειρήνης συζητήσαμε συγκεκριμένα για το πώς θα παρέμβουμε καλύτερα. Χρεώσαμε συγκεκριμένους
ανθρώπους μέσα από τη Γραμματεία της επιτροπής ειρήνης με την ευθύνη
της νεολαίας. Προσπαθήσαμε με πολλούς τρόπους. Κάποιοι απέδωσαν και
κάποιοι όχι. Η ουσία όμως είναι ότι τα καταφέραμε και στον σταθερό μας
περίγυρο έχουμε νεολαία, γεγονός που μας δίνει άλλη ορμή, άλλη μαχητικότητα, μας βοηθά να παρεμβαίνουμε καλύτερα στον αρτινό λαό.
Θετικά βήματα στο κομμάτι της παρέμβασής μας στη νεολαία έχουμε
κάνει σαν ΕΕΔΥΕ όλα τα τελευταία χρόνια. Αποτυπώθηκε άλλωστε αυτό και
στο 16ο Συνέδριό μας. Αποτυπώθηκε και στη δράση μετά το συνέδριο, αποτυπώνεται καθημερινά στη δράση κάθε επιτροπής ειρήνης, ακόμα και στη
δράση κάθε συναγωνιστή ξεχωριστά. Τώρα όμως όσο ποτέ άλλοτε είναι
ανάγκη να εντείνουμε αυτή τη δράση και την παρέμβασή μας ώστε να γίνουμε πιο μαζικοί, ικανοί να αγκαλιάζουμε και να παρεμβαίνουμε σε ολοένα
και μεγαλύτερο κομμάτι κόσμου. Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στην
περιοχή μας. Μια πιθανή πολεμική σύγκρουση στη Συρία είναι στην ημερήσια διάταξη. Οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές οξύνονται. Η
άναρχη χρεοκοπία της Ελλάδας βρίσκεται προ των πυλών.
Τώρα, είναι η ώρα το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα να ορθώσει το ανάστημά του. Τώρα, είναι η ώρα για ισχυροποίηση της ΕΕΔΥΕ και των δυνάμεων
της κοινωνικής συμμαχίας (ΠΑΜΕ, ΠΑΣΥ, ΠΑΣΕΒΕ, ΜΑΣ, ΟΓΕ), να παλέψουμε
να ανοίξει ο δρόμος για τη λαϊκή εξουσία, τη μοναδική, ρεαλιστική και πάντα
επίκαιρη και συμφέρουσα λύση για τους λαούς! Έχουμε ευθύνη όχι μόνο για
τους εαυτούς μας, αλλά πρώτα και κύρια για τα παιδιά και τα εγγόνια μας,
για να έχουμε το δικαίωμα να τα κοιτάζουμε στα μάτια. Έχουμε χρέος στον
Λαμπράκη και στον Νικηφορίδη, σε όλους τους συναγωνιστές που πάλεψαν
για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ που είμαστε. Πλέον το ζήτημα της εργατικής – λαϊκής εξουσίας βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Ο αγώνας για να
αποτινάξει το προλεταριάτο τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης
είναι επίκαιρος όσο ποτέ! Εμπρός, λοιπόν, σε αυτόν τον αγώνα με πίστη κι
επαναστατική αισιοδοξία! Να είμαστε σίγουροι ότι οι λαοί θα νικήσουμε!
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΕΕΔΥΕ
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συνάντηση
ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟ - ΤΟΥΡΚΙΑ

Μήνυμα αντιιμπεριαλιστικής
συναδέλφωσης και κοινής δράσης
Η ΕΕΔΥΕ διοργανώνει στην Ελλάδα την τριμερή του 2013

Σταθμό στην πορεία της κοινής δράσης των κινημάτων ειρήνης από την Ελλάδα,
την Κύπρο και την Τουρκία αποτέλεσε η τριμερής συνάντηση που έγινε φέτος
στη Λευκωσία, το τριήμερο 21-23 Σεπτέμβρη 2012

M

ετά τη Μυτιλήνη και την Κωνσταντινούπολη,
φέτος τη σκυτάλη πήρε η μοιρασμένη
πρωτεύουσα της Κύπρου, η Λευκωσία.
Η Συνάντηση, την οποία φιλοξένησε το Παγκύπριο
Συμβούλιο Ειρήνης, έστειλε μήνυμα
αντιιμπεριαλιστικής συναδέλφωσης των λαών
της περιοχής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που στην
Αν. Μεσόγειο οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
έχουν ανάψει το φιτίλι του πολέμου.
Αντιπροσωπεία των κινημάτων ειρήνης επισκέφτηκε
στην κατεχόμενη Λευκωσία το Κόμμα της Ενιαίας
Κύπρου (ΒΚΡ). Επίσης αποφασίστηκε η συνάντηση
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το 2013 να γίνει στην Ελλάδα και να τη φιλοξενήσει
η ΕΕΔΥΕ.
Την πρώτη μέρα της συνάντησης, έγινε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω από τη Βρετανική Υπατη Αρμοστεία,
με αίτημα την απομάκρυνση των βάσεων.
Η συγκέντρωση ενέκρινε σχετικό ψήφισμα, όπου
σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι η μετατροπή των βάσεων
σε ορμητήριο των ΝΑΤΟικών ιμπεριαλιστών δεν μπορεί
να συνεχιστεί. Η ύπαρξη και η χρήση τους, τονίζεται,
αποδείχτηκε εγκληματική για τους λαούς της περιοχής,
αφού από αυτές τις βάσεις εξορμούν δυνάμεις τους για
να σκορπίσουν το θάνατο στη γειτονιά μας. Επίσης
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θα ενέπλεκε την Κύπρο καθαρά στους σχεδιασμούς
της πολεμικής μηχανής του ιμπεριαλισμού».
Εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας τις
εκδηλώσεις χαιρέτισε ο Α. Γκιλέρ, ο οποίος τόνισε
ότι «στον κυπριακό λαό, υπάρχει η βούληση να μετατρέψει
την Κύπρο σε ένα παράδειγμα της αδελφοσύνης. Η ίδια
βούληση υπάρχει και στις φιλειρηνικές δυνάμεις της
Ελλάδας και της Τουρκίας».
Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης,
Γ. Σκορδής, αναφέρθηκε στη σημασία αλλά και
την αναγκαιότητα αυτών των συναντήσεων
που «αποδεικνύουν πως ειδικά σήμερα, οι ειρηνιστές
στον κόσμο δεν αρκεί απλά να θέλουν, αλλά πρέπει και
να αγωνίζονται για την επίτευξη της Ειρήνης».
Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε ημερίδα
στην αίθουσα της Πύλης Αμμοχώστου με θέμα
«Ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί και ο αγώνας των λαών για
ειρήνη στην περιοχή της Μεσογείου και της ευρύτερης
Μέσης Ανατολής», με εισηγητές από το Παγκύπριο
Συμβούλιο Ειρήνης, την Τουρκική Επιτροπή Ειρήνης,
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, το Συριακό
Συμβούλιο Ειρήνης και την Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Υφεση και Ειρήνη.
Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της Ενωσης Κυπρίων Αγροτών στη Λευκωσία τριμερής
συνάντηση των Επιτροπών Ειρήνης από Ελλάδα, Κύπρο
και Τουρκία.
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τονίζεται: «Το διεθνές οργανωμένο φιλειρηνικό κίνημα
στο πρόσωπο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, και
ειδικά τα κινήματα Ειρήνης της περιοχής μας, στηρίζουν
την απαίτηση του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης
να φύγουν οι βάσεις από την Κύπρο, και να μην έχει
η Κύπρος καμία συμμετοχή, έμμεση ή άμεση στα
ιμπεριαλιστικά Νατοϊκά σχέδια και πολέμους».
Ακολούθησε μεγάλη δικοινοτική εκδήλωση, υπό την
αιγίδα του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου,
Στ. Στεφάνου, στο δημόσιο κήπο Λευκωσίας.
Εκ μέρους της ΕΕΔΥΕ, χαιρετισμό απηύθυνε ο
αντιπρόεδρός της Ν. Ζώκας, ο οποίος εξέφρασε
την «αλληλεγγύη στον αγώνα για μία Κύπρο ανεξάρτητη,
με μία, ενιαία διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια,
ομόσπονδη, δικοινοτική και διζωνική, κοινή πατρίδα των
Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων, απαλλαγμένη από
τις ξένες στρατιωτικές βάσεις και τα στρατεύματα,
από “εγγυητές” και “προστάτες”». Σε άλλο σημείο
τόνισε: «Ειδικά σήμερα, που τα τύμπανα του πολέμου
ηχούν και πάλι στη γειτονιά μας, εκφράζουμε την
αλληλεγγύη μας στο Συμβούλιο Ειρήνης της Συρίας και
στο συριακό λαό που είναι ο μόνος και κυρίαρχος
να αποφασίσει για τις τύχες και το μέλλον του».
Χαιρετισμό εκ μέρους του ΠΣΕ απηύθυνε ο εκτελεστικός
γραμματέας του Ηρ. Τσαβδαρίδης, ο οποίος μεταξύ
άλλων ανέδειξε το γεγονός ότι η Βρετανία «διατηρεί και
αξιοποιεί και στρατιωτικές εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών
και αεροδρόμιο για την πολεμική της αεροπορία αλλά
και για τους σκοπούς και στόχους του ΝΑΤΟ». Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι «χαιρετίσαμε και στηρίζουμε την απόφαση
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να εναντιωθεί
στην ένταξη της Κύπρου στο “Συνεταιρισμού για
την Ειρήνη”, που αποτελεί προθάλαμο του ΝΑΤΟ και
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Πάνω: Στιγμιότυπα από τις εργασίες της Τριμερούς Συνάντησης των Κινημάτων Ειρήνης από Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία.
Απέναντι σελίδα: Από την πορεία του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης στην Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία.
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Ψήφισμα για τις Αγγλικές Βάσεις στην Κύπρο

Ο

ι φιλειρηνιστές από τα κινήματα Ειρήνης της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας που συγκεντρώθηκαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου εδώ,
έξω από τη Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία, διατρανώνουν την απαίτηση τους για άμεσο τερματισμό της παρουσίας των βρετανικών βάσεων
στην Κύπρο.
Οι κατά συρροή παραβιάσεις από τη Βρετανία της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των Κυπρίων πολιτών και ο ακρωτηριασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του κυπριακού κράτους επιβάλλουν
την άμεση αποχώρηση των βάσεων.
Αυτό το κατάλοιπο της αποικιοκρατίας αποτελεί μετά την εισβολή και κατοχή, μια δεύτερη ανοιχτή πληγή στο κορμί της Κύπρου και συνιστά
αναχρονισμό που προκαλεί σε κάθε στιγμή τον πατριωτισμό του κυπριακού λαού, και πρέπει να σταματήσει.
Η μετατροπή των βάσεων σε ορμητήριο των ΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η ύπαρξη και η χρήση τους αποδείχτηκε εγκληματική για τους λαούς της περιοχής, αφού από αυτές τις βάσεις εξορμούν δυνάμεις τους, για να σκορπίσουν το θάνατο στη γειτονιά μας.
Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι που γίνονται για την πάταξη δήθεν της τρομοκρατίας, για την εξασφάλιση δήθεν της ασφάλειας και της ειρήνης
στον πλανήτη, έχουν σαν πραγματική αιτία την προσπάθεια του ίδιου του συστήματος να αντιμετωπίσει την οικονομική του κρίση εκμεταλλευόμενο
το φυσικό πλούτο άλλων χωρών.
Έχουν οι πόλεμοι αυτοί σαν αιτία την ακόρεστη δίψα του κεφαλαίου για κέρδη, και σα σκοπό τον επεκτατισμό με τη διεκδίκηση όλο και νέων
εδαφών, τον έλεγχο των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, και που ισοπεδώνουν στο πέρασμά
τους ότι αντιστέκεται στη λυσσαλέα επίθεσή του.
Το διεθνές οργανωμένο φιλειρηνικό κίνημα στο πρόσωπο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, και ειδικά τα κινήματα Ειρήνης της περιοχής
μας, στηρίζουν την απαίτηση του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης να φύγουν οι βάσεις από την Κύπρο, και να μην έχει η Κύπρος καμία συμμετοχή,
έμμεση ή άμεση στα ιμπεριαλιστικά Νατοϊκά σχέδια και πολέμους.
Για τους λόγους αυτούς απαιτούμε:
ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ !
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άτω από την αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, Κινήματος Ειρήνης της Τουρκίας και η
Ελληνική Επιτροπή για Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη πραγματοποίησαν
τη τρίτη τους τρίμερη συνάντηση στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2012 στη Λευκωσία. Τη συνάντηση φιλοξένησε και οργανώθηκε από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης κάτω από το σύνθημα "ΟΙ ΛΑΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ, Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΧΘΡΟΣ".
Συγκαλέσαμε τη τρίτη μας τριμερή συνάντηση σε μια περίοδο όπου
ακόμα ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος προετοιμάζεται, αυτή τη φορά στη
Συρία. Εμείς πιστεύουμε ότι η βασική αιτία αυτών των δραματικών συγκρούσεων στη Συρία είναι το ιμπεριαλιστικό σχέδιο, και ιδιαίτερα των ΗΠΑ,
για επιβολή αλλαγών σύμφωνα με τα συγκεκριμένα σχέδια για το σχέδιο για
μια "Νέα Μέση Ανατολή". Για την πρόκληση και διαιώνιση των αιματηρών
συγκρούσεων μεταξύ του πληθυσμού της Συρίας, η Τουρκία, το ΝΑΤΟ ως
οργανισμός, διάφορες Αραβικές χώρες και μέλη της ΕΕ, που αναζητούν ένα
κομμάτι της πίττας, διαδραματίζουν ένα ενεργό ρόλο. Η Συρία για τον ιμπεριαλισμό και τους συμμάχους του αποτελεί ένα κεντρικό σημείο αναφοράς. Μια πιθανή κατοχή της Συρίας και η εγκαθίδρυση ακόμα ενός κράτους
μαριονέττας θα σήμαινε τον έλεγχο εξαιρετικά σημαντικών στρατηγικών
διαδρομών και την περικύκλωση των πλούσιων πόρων του Ιράν από τις
χώρες που συμμετέχουν στην προσπάθεια ανατροπής του σημερινού Συριακού καθεστώς. Τέτοιο αποτέλεσμα θα έφερνε νέα δεινά και νέες τραγωδίες στους λαούς μας. Υποστηρίζουμε την απαίτηση του Συριακού λαού για
δημοκρατικές κοινωνικό-οικονομικές και πολιτικές αλλαγές, που μπορούν
να επιτευχθούν μόνο ως αποτέλεσμα της θέλησης του Συριακού λαού που
θα πρέπει να είναι ο αφέντης και όχι οποιοσδήποτε ξένος κηδεμόνας η λεγόμενος προστάτης.
Οι εξελίξεις στην Συρία προετοιμάζουν μια ιμπεριαλιστική επίθεση
κατά του Ιράν που βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στο στόχαστρο, με το
πρόσχημα του πυρηνικού του προγράμματος. Όλα αυτά θα πρέπει να αφυπνίσουν τους λαούς μας και να ενισχύσουν την αντί-ιμπεριαλιστική αντίσταση επειδή μια πιθανή γενίκευση της σύγκρουσης θα οδηγήσει την
περιοχή μας στην καταστροφή.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζουμε την Τουρκική λαϊκή αντίσταση,
με επικεφαλής των φιλειρηνικών και αντί-ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, που
εκφράστηκε και εκφράζεται μέσα στη Τουρκία εναντίον των σχεδίων που
οδηγούν την περιοχή μας στην καταστροφή. Οι στόχοι, θέσεις και αγώνες
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του Τουρκικού λαϊκού κινήματος, εκφράζουν επίσης τις θέσεις του παγκόσμιου φιλειρηνικού κινήματος.
Σε μια ιστορική στιγμή όταν η επανένωση της Κύπρου και του λαού της
δεν ήταν ποτέ τόσο επιβαλλόμενη όπως είναι σήμερα, έτσι που η διαδικασία
διαιώνισης των τετελεσμένων του 1974 η οποία προωθείται από τη Τουρκία
να τερματιστεί, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τους ακούραστους φίλους της ειρήνης στην Κύπρο, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Είναι
χρέος μας να ξεσκεπάζουμε τις επιθέσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων
που ευθύνονται για τη δημιουργία και διαιώνιση του Κυπριακού προβλήματος και τις εθνικιστικές-σοβινιστικές δυνάμεις οι οποίες εντείνουν τις ενέργειες τους για να καταστρέψουν τις προσπάθειες των προοδευτικών
δυνάμεων για μια λύση και την επανένωση, με επικεφαλής την σημερινή
κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η επανένωση της Κύπρου είναι ακόμα πιο απαραίτητη σήμερα και για
το τερματισμό της αφομοίωσης των Τουρκοκυπρίων λόγο της Τουρκικής
πολιτικής της μεταφοράς όλο και περισσότερων εποίκων στα κατεχόμενα
εδάφη. Η μεγάλη ανάγκη για επανένωση εκφράζεται και από την εντατικοποίηση των διαχρονικών αγώνων των προοδευτικών Ελληνοκύπριων και
Τουρκοκύπριων για επανένωση, ειρήνη και την κατάργηση των Βρετανικών
βάσεων και την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων. Είναι για αυτό
που χαιρετίζουμε τις προσπάθειες και αγώνες των Ελληνοκυπριακών και
Τουρκοκυπριακών ταξικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως και των
προοδευτικών νεολαιίστικων και γυναίκειων οργανώσεων, των οργανώσεων
των καθηγητών και δασκάλων.
Παράλληλα, καταδικάζουμε τις ενέργειες των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και των κυρίαρχων κύκλων της ΕΕ που στοχεύουν στην άσκηση πιέσεων πάνω στην Κύπρο και που αναζητούν τρόπους για να επέμβουν για την
επιβολή μιας λύσης που θα εξυπηρετήσει τα δικά τους συμφέροντα με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Την ίδια στιγμή καταδικάζουμε τις πολιτικές δυνάμεις εντός και εκτός της Κύπρου που στοχεύουν η Κύπρος να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο Συνεταιρισμό του θανάτου, όπως είναι το ΝΑΤΟ στην
πραγματικότητα, ο βασικός αίτιος για τη σημερινή διαίρεση της Κύπρου.
Η τριμερής μας συνάντηση υποστηρίζει μια λύση διζωνικής διπεριφερειακής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται από την απόφαση του ΟΗΕ για το Κυπριακό πρόβλημα, τις Συμφωνίες Κορυφής του 1977
και 1979 και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.
Είναι απαραίτητο όπως εντατικοποιήσουμε τον αγώνα μας για μια λύση

43

που θα οδηγήσει σε μια ενωμένη χώρα με μια και μόνη διεθνή προσωπικότητα, μια και μόνη κυριαρχία και μια και μόνη ιθαγένεια, για μια λύση που
θα διασφαλίζει τις βασικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους
τους Κύπριους, για μια χώρα χωρίς ξένα στρατεύματα, κηδεμόνες και βάσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι αυτό αποτελεί ένα βασικό αίτημα των Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων και ο μόνος δρόμος για μια δίκαιη κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες λύση στο Κυπριακό πρόβλημα.
Ως τρία κινήματα ειρήνης, οι λαοί των οποίων έχουν υποφέρει πάρα
πολύ από τις προσπάθειες του ιμπεριαλισμού και των κυρίαρχων τάξεων
των χωρών μας να μας φέρουν σε σύγκρουση, εκφράζουμε ακόμη μια φορά
την αλληλεγγύη μας με το Παλαιστινιακό λαό και το μαζικό φιλειρηνικό κίνημα μέσα στο Ισραήλ. Και πάλι, υπογραμμίζουμε τη θέση μας για μια δίκαιη
λύση του ζητήματος. Υποστηρίζουμε τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού
για την εγκαθίδρυση του δικού του ανεξάρτητου κράτους στα σύνορα της
4ης Ιουνίου 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα του.
Απαιτούμε την επίλυση του θέματος των Παλαιστινίων προσφύγων στη βάση
του Ψηφίσματος 194 του ΟΗΕ, το τερματισμό όλων των ενεργειών εποικισμού στα Παλαιστινιακά εδάφη, την απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων
κρατουμένων στις Ισραηλινές φυλακές, τον τερματισμό του άδικου αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας από μέρους του Ισραήλ. Επιπλέον, υποστηρίζουμε
το δικαίωμα του Παλαιστινιακού κράτους να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ.
Εξακολουθούμε να προειδοποιούμε τους λαούς της περιοχής μας για
το υποκριτικό χαρακτήρα της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας.
Παράλληλα, καταδικάζουμε τη στρατιωτικοποίηση των σχέσεων μεταξύ πολλών χωρών στην περιοχή μας. Επίσης, καταγγέλλουμε όλες τις προσπάθειες
που απαξιώνει θρησκείες, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του θρησκευτικού
φανατισμού. Ο θρησκευτικός φανατισμός και εξεγέρσεις χρησιμοποιούνται
από τον ιμπεριαλισμό ως δικαιολογία για περαιτέρω επεμβάσεις.
Τα αντί-ιμπεριαλιστικά κινήματα της Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας
συναντιούνται μέσα σε συνθήκες όπου οι ιμπεριαλιστές προσπαθούν να
εφαρμόσουν εξαιρετικά επικίνδυνα σχέδια στις χώρες μας, στα Βαλκάνια
και στη Μέση Ανατολή. Δεκατρία χρόνια μετά την επίθεση του ΝΑΤΟ, τα Βαλκάνια παραμένουν ασταθή. Στην παρουσία του ΟΗΕ και της ΕΕ, το Κόσσοβο
μετατράπηκε σε κέντρο εκπαίδευσης τρομοκρατών, σε ένα διαμετακομιστικό σταθμό για ηρωίνη και σωματεμπόριο, και ένα προηγούμενο για τη
διάλυση ελεύθερων κυρίαρχων κρατών.
Καλούμε την εργατική τάξη, τους φτωχούς και μεσαίους αγρότες, τη
νέα γενιά, τις γυναίκες, φτωχούς συνταξιούχους να διεξάγουν ένα κοινό
αγώνα ενάντια στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα που φέρνει κρίσεις και
πολέμους. Επιπρόσθετα, καλούμε τους λαούς της περιοχής να βρίσκονται
σε επαγρύπνηση και να αντισταθούν. Επιπλέον, οι αδελφές Επιτροπές Ειρήνης των τριών γειτονικών χωρών απευθύνουν μαχητικούς χαιρετισμούς αλληλεγγύης και μεταφέρουν αντι-ιμπεριαλιστικά μηνύματα φιλίας και
αλληλεγγύης στον Ελληνικό, αλλά και στο Κυπριακό λαό που διεξάγουν το
ταξικό αγώνα ενάντια στην έντονα επιθετική πολιτική του μεγάλου κεφαλαίου, με τη βοήθεια της Τρόικας της ΕΕ, ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας με το πρόσχημα της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης.
Τα φιλειρηνικά αντί-ιμπεριαλιστικά κινήματα των τριών μας γειτονικών
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χωρών, μελή του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, παρακολουθούν την κρίσιμη κατάσταση σε σχέση με το Κουρδικό πρόβλημα στην Τουρκίας και υπογραμμίζουν την υποστήριξη τους για μια δίκαιη και ειρηνική λύση που θα
βασίζεται στην ισότητα και φιλία όλων των λαών της Τουρκίας. Πρώτα από
όλα, ζητούμε το τερματισμό της αιματοχυσίας μέσο μιας αμοιβαίας ανακωχής. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους εκλεγμένους Κούρδους αντιπροσώπους στην Εθνική Συνέλευση και τοπικών συμβουλίων που έχουν
συλληφθεί για πολιτικούς λόγους και απαιτούμε την απελευθέρωση τους.
Καταδικάζουμε τη συμπεριφορά της Τουρκικής κυβέρνησης να θέσει εμπόδια στους νόμιμους αντιπροσώπους των Κούρδων, στοχεύοντας στην αύξηση
της έντασης.
Πιστεύουμε ότι το Κουρδικό πρόβλημα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως ένα πρόβλημα μεταξύ των λαών που έχουν ζήσει μαζί για
αιώνες, αλλά είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις κυρίαρχες τάξεις και τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Καλούμε όλους τους φιλειρηνικούς
λαούς, Τουρκικό και Κουρδικό, να σταθούν δίπλα ο ένας δίπλα στον άλλο
για ειρήνη και ισότητα ενάντια τις εθνικιστικές και ιμπεριαλιστικές δυνάμεις
που στοχεύουν να τους διαιρέσουν.
Οι αντί-ιμπεριαλιστικές φιλειρηνικές οργανώσεις της Κύπρου, Τουρκίας
και Ελλάδας, μαζί με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, απαιτούν την κατάργηση όλων των πυρηνικών, χημικών, βιολογικών και όλων των όπλων
μαζικής καταστροφής. Επιπλέον, τασσόμαστε ενάντια στην εγκαθίδρυση
Πυρηνικών Σταθμών.
Απαιτούμε την εφαρμογή της Διεθνούς Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και το καθορισμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
(ΑΟΖ). Είμαστε κατά κάθε επέμβασης, κάθε συμμετοχής των χωρών μας στα
ιμπεριαλιστικά σχέδια και σε ενέργειες εναντίον των λαών της περιοχής.
Αγωνιζόμαστε για την άμεση κατάργηση και αποχώρηση των Αμερικανικών
και ΝΑΤΟικών και άλλων ξένων βάσεων από τις χώρες μας, για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Απαιτούμε την επιστροφή όλων των στρατευμάτων και αστυνομικών δυνάμεων
από το εξωτερικό. Ξεσκεπάζουμε και αντιμετωπίζουμε την κρατική τρομοκρατία και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς και νομούς εναντίον των λαών.
Παλεύουμε ενάντια στο φασισμό για την προστασία και πραγματική στήριξη
των προσφύγων και μεταναστών.
Η Ελληνική Επιτροπή για Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και το Κίνημα Ειρήνης της Τουρκίας, με τη βοήθεια του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κοινό
πρόγραμμα δράσης, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας για την ειρήνη, εναντίον
των πολέμων προς όφελος των λαών είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον
αγώνα ενάντια στο ιμπεριαλιστικό και καπιταλιστικό σύστημα. Συνεπώς, καλούμε τους λαούς της περιοχής μας να δυναμώσουν την αλληλεγγύη και
κοινό αγώνα τους για την ανατροπή των ιμπεριαλιστικών σχεδίων, κατά του
μεγάλου κεφαλαίου και των αντιπροσώπων του, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και το ΔΝΤ.
Οι λαοί θα αντισταθούν ενάντια στα συμφέροντα των διωκτών και εκμεταλλευτών τους και ανοίγουν το δρόμο για μια κοινωνία της ειρήνης, κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου. 

Η ΕΕΔΥΕ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Και εις ανώτερα…
Με ρίγη …συγκίνησης, αναμφίβολα, οι λαοί της Ευρώπης υποδέχθηκαν την «τιμητική» διάκριση για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία θα απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης για το 2012. Δεν είναι και λίγο πράγμα
να βραβεύεται η διακρατική ένωση των μονοπωλίων που έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην εξαθλίωση
και την φτώχεια τους, στην ανεργία και την αμορφωσιά των εργαζόμενων και της νεολαίας!
Με δάκρυα …χαράς σίγουρα θα υποδέχθηκαν την συγκεκριμένη είδηση και οι λαοί που ξέρουν από
πρώτο χέρι τι σημαίνει ΕΕ.
Ο λαός της Γιουγκοσλαβίας όπου τα ευρωπαϊκά γεράκια του πολέμου μαζί με τους άλλους ΝΑΤΟικούς
ισοπέδωσαν και έβαλαν την σφραγίδα τους στο διαμελισμό της χώρας του.
Οι λαοί του Ιράκ και του Αφγανιστάν όπου κατάλαβαν από πρώτο χέρι τι σημαίνει «τρομοκρατία» και
ενώ τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά μονοπώλια απέκτησαν τεράστια οικονομικά οφέλη από την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών που βρίσκονται στις εκτάσεις των χωρών τους.
Ο λαός της Λιβύης που τώρα απολαμβάνει τη «δημοκρατία» κ.ο.κ.
ΥΓ. 1: Η αλήθεια είναι ότι η επιτροπή απονομής των βραβείων βιάστηκε κάπως να βραβεύσει την ΕΕ
αφού δεν περίμενε να αναλάβει η «φιλολαϊκή» αυτή ένωση ακόμη μία …φιλειρηνική δράση στο Ιράν
και τη Συρία.
ΥΓ. 2: Δεν πάνε καλά-καλά 3 χρόνια από τότε που βραβεύτηκε ο Ομπάμα με το ίδιο βραβείο για τις …
γνωστές σε όλους μας φιλειρηνικές του πράξεις. Μπορούν εκεί στην επιτροπή απονομής των βραβείων
να σκεφτούν το ενδεχόμενο να βραβεύσουν και τον Χίτλερ σε μια από τις επόμενες χρονιές. Έτσι και αλλιώς σε μια σειρά χώρες της «δημοκρατικής» ΕΕ τιμούνται ως «αγωνιστές» και «ήρωες» οι τότε συνεργάτες των Ναζί.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΚΙΤΣΟ: Kianoush Ramezani

Αθήνα, 17 Οκτωβρη 2012
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δραστηριότητες
Η Πανσαμιακή Επιτροπή για την Ειρήνη τίμησε τον Νίκο Δεμερτζή

Η αναγνώριση της προσφοράς του,
παράδειγμα για τους νέους αγωνιστές

Μ

ε μια εκδήλωση που ξεπέρασε σε σημασία την επιβράβευση ενός
συνεπούς και ακούραστου αγωνιστή του αντιϊμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος, η Πανσαμιακή Επιτροπή για την Ειρήνη
τίμησε –το Σάββατο, 22 Σεπτέμβρη 2012– τον πρόεδρό της για τα τελευταία
22 χρόνια και ιδρυτικό της μέλος, Νίκο Δεμερτζή.
Η παρουσία και η ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη, Σταύρου Τάσσου, αποκάλυψε στο ακροατήριο τις αιτίες
και τις στοχεύσεις Αμερικάνων και Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών σχετικά με την
ένταση στη Μ. Ανατολή με αιχμή αυτή την περίοδο την Συρία και επόμενο
στόχο το Ιράν.
Πρόκειται για τις ίδιες αιτίες και στοχεύσεις που ήταν πίσω από την περιβόητη
«Αραβική Άνοιξη» και την επέμβαση στη Λιβύη: Ο έλεγχος των πηγών και των
δρόμων του πετρελαίου, το ξαναμοίρασμα της λείας ανάμεσα στα μέχρι σήμερα
ιμπεριαλιστικά κέντρα ΗΠΑ και Ε.Ε και στις αναδυόμενες νέες ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις Ρωσία, Κίνα κλπ, οι οποίες διεκδικούν το δικό τους κομμάτι από τον
πετρελαϊκό πλούτο της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής, καθώς και η εγκατάσταση στις χώρες της περιοχής κυβερνήσεων με άλλοθι «δημοκρατικής νομιμότητας» για να ενσωματώνουν εύκολα και χωρίς επικίνδυνους κραδασμούς
τις λαϊκές αντιδράσεις για την καταλήστευση του πλούτου των χωρών τους.
Σ’ αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς και μεθοδεύσεις παίρνουν περιφερειακά μέρος και οι αστικές τάξεις άλλων χωρών της περιοχής, όπως της Τουρκίας, του Ισραήλ και της Ελλάδας που σπεύδουν να επωφεληθούν έμμεσα ή
άμεσα από τις ανακατατάξεις.
Το μόνο σίγουρο – υπογράμμισε ο ομιλητής- είναι ότι η εμπλοκή της χώρας
μας σ’ αυτά τα «παιχνίδια» και στον πόλεμο που θα ακολουθήσει θα φέρει νέα
δεινά στο λαό, γι’ αυτό πρέπει έγκαιρα να αποτραπεί. Ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
έκανε σαφές ότι το αντιϊμπεριαλιστικό κίνημα δεν επιλέγει ιμπεριαλιστή με
πρόσχημα τα αντιδημοκρατικά καθεστώτα και το λαϊκό αίτημα για ανατροπή
τους. Αυτό είναι υπόθεση του λαού κάθε χώρας και όχι με επεμβάσεις τρίτων.
Πολύ περισσότερο που αυτοί οι τρίτοι δεν διαθέτουν την «έξωθεν καλή μαρτυρία» και είναι προφανείς οι απώτεροι στόχοι τους. Ο Σταύρος Τάσσος έκλεισε
την ομιλία του παραθέτοντας με σαφήνεια το πλαίσιο πάλης του αντιϊμπεριαλιστικού κινήματος που συνοψίζεται στα:
Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη
Συρία, Λίβανο και Ιράν. Να κλείσει η βάση της Σούδας. Να επιστρέψουν τα ελληνικά στρατεύματα από τις ιμπεριαλιστικές αποστολές
σε άλλες χώρες. Να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ.
Στην προσωπικότητα και την αγωνιστική του διαδρομή στο φιλειρηνικό κίνημα
και γενικότερα στο λαϊκό κίνημα αναφέρθηκε στην ομιλία της η πρόεδρος της
Επιτροπής Ρούλα Στεφανάκη υπογραμμίζοντας την συνέπεια, την επιμονή
και την ακούραστη δουλειά του Νίκου Δεμερτζή για πάνω από 20 χρόνια από
τη θέση του προέδρου και στα 32 χρόνια δράσης της Πανσαμιακής Επιτροπής
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Ειρήνης. Εκφράζοντας την εκτίμηση και την αναγνώριση της προσφοράς του,
των μελών και φίλων της Επιτροπής του απένειμε ένα εικαστικό έργο του Τ.
Χατζηλαγού και ανακοίνωσε επίσημα την ανακήρυξή του σε Επίτιμο πρόεδρο.
Για τον Νίκο Δεμερτζή μίλησαν με συγκινητικά λόγια οι λογοτέχνες και μέλη
της Π.Ε.Ε, Έλσα Χίου, Σταύρος Κουτράκης και Κούλα Καραμηνά.
Χαιρετισμό και υπόσχεση κοινού αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα απηύθυνε στα ελληνικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Σμύρνης Μπουρχάν Ακσακάλ επικεφαλής 9μελούς αντιπροσωπείας που με την παρουσία της επιβεβαίωσε τους
αγωνιστικούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί με την Πανσαμιακή Επιτροπή
και γενικότερα με το ελληνικό φιλειρηνικό κίνημα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Ειρήνης Σμύρνης απένειμε στον Νίκο Δεμερτζή τιμητική πλακέτα και παρέλαβε
από τη Ρούλα Στεφανάκη αναμνηστικό δώρο.
Στην αντιφώνησή του ο επίτιμος πρόεδρος της Πανσαμιακής Επιτροπής για την Ειρήνη Νίκος Δεμερτζής ευχαρίστησε συγκινημένος για
την τιμή στο πρόσωπό του και τόνισε ότι η τιμή ανήκει σε όλους τους
συναγωνιστές που έδωσαν και δίνουν καθημερινούς αγώνες για το
ύψιστο – όπως υπογράμμισε- αγαθό της Ειρήνης. Παραμένω – είπεμάχιμος αγωνιστής μέχρι να με βοηθούν οι δυνάμεις μου, δήλωση
που έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα.
Εδώ, να σημειώσουμε ότι, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
Σταύρος Τάσσος, ο Νίκος Δεμερτζής θα τιμηθεί για την προσφορά
του από το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη, σε συνεδρίασή του στη Αθήνα.
Στην εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο με στιγμιότυπα από την δραστηριότητα
του Ν. Δεμερτζή και τη δράση της Επιτροπής από το 1990 ως σήμερα, από το
φωτογραφικό και κινηματογραφικό αρχείο του ίδιου και της οικογένειάς του.
Η εκδήλωση έκλεισε με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώνουν την λαϊκή
αγωνιστική παράδοση από τους Σταύρο Κουτράκη, Γιάννη Λουλουργά,
Χριστίνα Κουτράκη, Δημήτρη Σοφιανό και Διονύση Μαστρογιάννη.
Όσοι παραβρέθηκαν έτυχαν της θερμής φιλοξενίας της Επιτροπής Ειρήνης με
γλυκίσματα που έφτιαξαν μέλη της,καφέ και αναψυκτικά, ενώ πολλοί απ’ αυτούς διασκέδασαν αργότερα μαζί με τους Τούρκους καλεσμένους σε ταβέρνα
στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Τον Νίκο Δεμερτζή τίμησαν 10άδες συναγωνιστές και φίλοι του που γέμισαν
την αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Σάμου, με πρώτους απ’ όλους την σύντροφό του Αγγελική Βαλεοντή – Δεμερτζή και τα παιδιά του Κώστα και
Ευτύχιο με τις οικογένειές τους.
Παραβρέθηκαν ο Γραμ. της Ν.Ε Σάμου του ΚΚΕ Ν. Σορόκος, ο πρόεδρος του
Εργατικού Κέντρου Σάμου Αντ. Δράκος, ο Περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος του Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ Στ. Φιλιππής, οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημ. Μαυρατζώτης, Δημ. Τριτσινιώτης και Τ. Χατζηλαγός, εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ
της ΠΑΣΥ, του ΜΑΣ, του γυναικείου κινήματος και άλλων φορέων.

29η ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
στα βήματα του ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
100 χρόνια από τη γέννησή του

Σ

τις 30 Σεπτέμβρη, η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας σε συνεργασία
με τις Επιτροπές Πελοποννήσου (Αργολίδας, Λακωνίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας) διοργάνωσε την 29η Πορεία αφιερωμένη στον
πρωτοπόρο μάρτυρα της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη και σε όλους τους
επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές που θυσίασαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία και την ειρήνη, όπως ο Νικηφορίδης, ο Πετρούλας κ.α.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στο μνημείο Λαμπράκη στη γενέτειρά του την Κερασίτσα, 5:00 μ.μ. Τους ειρηνοδρόμους χαιρέτησαν ο Χρήστος Μαλλίρης,
κάτοικος Κερασίτσας και μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας και στη συνέχεια ο Γιώργος Λαμπράκης, γιος του Γρηγόρη και Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από φορείς, σωματεία και εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επόμενο ραντεβού ήταν το Ι.Κ.Α., ώρα 6:30 μ.μ. όπου έγινε συγκέντρωση των
οδοιπόρων της Ειρήνης και η πορεία κατευθύνθηκε στην Τρίπολη, Πλατεία
Αγ. Βασιλείου, ώρα 7:00 μ.μ. Στη διαδρομή κυριάρχησαν συνθήματα για την
αποδέσμευση της χώρας μας από τη λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. ενάντια στον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Συρία και το Ιράν, ενάντια στα αντιλαϊκά
μέτρα της κυβέρνησης.
Στην πλατεία κεντρικός ομιλητής ήταν ο Σταύρος Τάσσος, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη.
Η εκδήλωση έκλεισε με ένα μουσικοποιητικό αντιιμπεριαλιστικό πρόγραμμα.
Ο Γ. Σαρρής ερμήνευσε γνωστά πολιτικά τραγούδια και απάγγειλε στίχους του
Μπρεχτ και άλλων ποιητών.
Ζήτω η φιλία και η αλληλεγγύη των λαών!
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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δραστηριότητες
Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης

Δρόμος θυσίας - Πορεία
Ειρήνης (Καστανιά-Λέκκα)

Μ

Η EΕΔΥΕ στο Φεστιβάλ
ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ
Το περίπτερο της ΕΕΔΥΕ στη Διεθνούπολη του 38ο Φεστιβάλ
ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ έστειλε το αντιϊμπεριαλιστικό - φιλειρηνικό
μήνυμα στους νέους και τις νέες που γέμισαν για τρεις μέρες
το Πάρκο Τρίτση και δυνάμωσαν την απαίτηση αλληλεγγύης
και προοπτικής:

Δίνε το χέρι σε όποιον σηκώνεται.
Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία.

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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ε αγωνιστικό παλμό και μαζική συμμετοχή ειρηνοδρόμων από
κάθε γωνιά της Σάμου, η Πανσαμιακή Επιτροπή για την
Ειρήνη τίμησε και φέτος, Σάββατο 1/9/12, την επέτειο της
θυσίας όλων των αγωνιστών της Δυτ. Σάμου, στο μπλόκο των Ιταλών
φασιστών που έστησαν τον Αύγουστο του 1943, στο χωριό Καστανιά.
Τότε, 1500 περίπου Ιταλοί φασίστες μελανοχίτονες που αποβιβάστηκαν στο Καρλόβασι προερχόμενοι από τη Ρόδο, επιχείρησαν να καταστείλουν τον εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του ΕΛΑΣ Σάμου, καθώς και
τον Αγώνα των εξεγερμένων Ιταλών αντιφασιστών στρατιωτών της μεραρχίας Κούνεο, που είχε έδρα το νησί μας, τη Σάμο.
Από τις 5 το απόγευμα λοιπόν της ημέρας αυτής, που εφέτος συνέπιπτε και με την επέτειο της λήξης του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, διακηρυγμένη και σαν «Παγκόσμια Ημέρα των Εργατικών Συνδικάτων για την
Ειρήνη», οι ειρηνοδρόμοι της Σάμου συγκεντρωνόμασταν στην καταπράσινη δροσερή πλατεία της Καστανιάς. Ύστερα από μισή ώρα περίπου
ακούστηκε από τον συναγωνιστή Γριδάκη Διαμαντή το χρονικό της
Θυσίας αυτής των συμπατριωτών μας, καθώς και η σημασία του ιστορικού αυτού γεγονότος για τους Αγώνες του λαού μας σήμερα.
Ακολουθώντας το μονοπάτι που ακολούθησαν τότε, στις 29 Αυγούστου ’43, οι προς εκτέλεση Καστανιώτες, βρεθήκαμε στον χώρο του μνημείου, όπου ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών, οι καταθέσεις
στεφανιών και λουλουδιών από τους παρευρισκόμενους φορείς και κλείσαμε με τον ύμνο του Αγώνα και τον Εθνικό μας ύμνο.
Η Πορεία Ειρήνης - Δρόμος Θυσίας που ακολούθησε από το μνημείο
της Καστανιάς μέχρι τη Λέκκα, κράτησε περίπου 1,5 ώρα με αντιπολεμικά - αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα, φτάνοντας στην κεντρική πλατεία
του χωριού όπου οι κάτοικοι, ηλικιωμένοι κατά το πλείστον, μας υποδέχτηκαν με ενθουσιώδη χειροκροτήματα.
Η συναγωνίστρια και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανσαμιακής
Επιτροπής για την Ειρήνη Στέλλα Παπαγρηγορίου με την μεστή σε
αντιπολεμικό – αντιιμπεριαλιστικό περιεχόμενο ομιλία της έκλεισε την
εφετινή μας αυτή εκδήλωση δίνοντας το μήνυμα της συνεχούς κλιμάκωσης
αυτού του Αγώνα, που με το αίμα τους θεμελίωσαν οι Αθάνατοι ήρωες της
Καστανιάς του μαρτυρικού και ηρωικού νησιού μας της Σάμου γενικότερα!
Σεπτέμβρης 2012 από το Πυθαγόρειο Σάμου
Πέτρος Σοφιανός

ΕΝ ΙΣ ΧΥ Σ Τ Ε Ο ΙΚ ΟΝ ΟΜ Ι Κ Α
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

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