KΩΔIKOΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 01- 4078

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

ΔΡΟΜΟΙ
της

ΕΙΡΗΝΗΣ

ΤΕΥΧOΣ Νο 60 • 3 € • ΓΕΝΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2013

34η Πορεία Ειρήνης
στις 19 Μάη

50 χρόνια από τη δολοφονία
του Γρηγόρη Λαμπράκη
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για τη φιλία, τη συνεργασία, την κοινή πάλη των λαών

Η πιο τιμημένη «φανέλα»
είναι εκείνη του αντιφασίστα
Γρηγόρης Λαμπράκης
Κερασίτσα Αρκαδίας (1912)-Θεσσαλονίκη (1963)
Γιατρός, Αθλητής, Βαλκανιονίκης, Βουλευτής Πειραιά το 1961
(συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ), Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ,
δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη από το κράτος που ενέταξε
τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ
και της ΕΟΚ.

Νίκος Γόδας
Αϊβαλί (1921)-Λαζαρέτο, Κέρκυρα (1948)
Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Πειραιώς, μαχητής του ΕΛΑΣ
με συμμετοχή στις μάχες της Ηλεκτρικής, στο Κερατσίνι,
στην Κοκκινιά και το Πέραμα, εκτελέστηκε στις 19 Νοέμβρη 1948
στο Λαζαρέτο της Κέρκυρας, από τους «νικητές» των οποίων
την «κληρονομιά» διεκδικούν σήμερα οι χρυσαυγίτες.
Ο Νίκος Γόδας έπεσε, ζητώντας ως τελευταία του επιθυμία
να εκτελεστεί φορώντας την στολή του Ολυμπιακού.

Σπύρος Κοντούλης
Πειραιάς (1915)-Αθήνα (1944)
Σέντερ χαφ της Άμυνας Νίκαιας και της ΑΕΚ, συνελήφθη τον Απρίλη
του 1944 από τους Ναζί και μεταφέρθηκε στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου
όπου συνάντησε τον αδελφό του Βασίλη (επίσης εκτελεσμένο) και
τον συμπαίκτη του στην ΑΕΚ, Κώστα Χριστοδούλου που είχε υποστεί
φρικτά βασανιστήρια. Καθώς οι Ναζί τον μετέφεραν στα μέσα Ιουνίου
για εκτέλεση στην Καισαριανή, ο Σπύρος Κοντούλης πήδηξε έξω
από το καμιόνι, τρέχοντας και οι φασίστες τον εκτέλεσαν επιτόπου.
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ούτες τις μέρες το αντιιμπεριαλιαστικό – φιλειρηνικό κίνημα ετοιμάζεται να βαδίσει ξανά στους δρόμους του αγώνα και της ιστορικής μνήμης. Στις 19 του Μάη, στην 34η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, η ΕΕΔΥΕ καλεί τον εργαζόμενο λαό, τους άνεργους, τη νεολαία, κάθε προοδευτικό άνθρωπο
να διαδηλώσει ενάντια στους άδικους πόλεμους και το σύστημα που τους γεννά, ώστε να τιμηθεί με
τον καλύτερο τρόπο η μνήμη του Γρ. Λαμπράκη, φέτος, που συμπληρώνονται 50 χρόνια από
τη δολοφονία του.
Ποια είναι άραγε η πρέπουσα τιμή για τον αθλητή, το γιατρό, τον ανυποχώρητο αγωνιστή, που κατέβηκε από τον Τύμβο μ’ αυτή την αετίσια ματιά, για να φτερουγίσει στη στράτα των χιλιάδων αγωνιστών,
που πέσανε για «ψωμί, λευτεριά και τιμή του λαού»;
Στη Μαραθώνια πορεία, στις ανάλογες πολύμορφες εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη,
τον Πειραιά, την Αθήνα και σε άλλες περιοχές, αλλά και στο πλάι του υπόλοιπου εργατικού-λαϊκού κινήματος, σε κάθε αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και την εξουσία των μονοπωλίων θα απαντηθεί το
ερώτημα.
Κάθε απεργία, της 1ης Μάη ιδιαίτερα, κάθε αντιιμπεριαλιστική δράση, κάθε αγώνας διεκδίκησης και αλληλεγγύης με Έλληνες και ξένους εργάτες ενωμένους ενάντια στην αστική τάξη
και τους φονιάδες της θα είναι ένας περήφανος χαιρετισμός στο Λαμπράκη και το πραγματικό
περιεχόμενο της δράσης του.
Σε μια περίοδο που τα γεράκια του ιμπεριαλισμού συγκεντρώνονται στη γειτονιά μας και απειλούν
με γενικευμένη σύρραξη την περιοχή, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εξαπλωθεί, ιδιαίτερα στους νέους,
ο προβληματισμός που περιέχει η επιστολή του Αντιπρόεδρου της ΕΕΔΥΕ Γιώργου Λαμπράκη:
«Πώς άραγε θα τιμήσεις τον Γρηγόρη Λαμπράκη, αν σήμερα δεν παλέψεις ενάντια σε
όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς που συγκρούονται στην Ανατολική Μεσόγειο;»
Η επίθεση που προετοιμάζεται ενάντια στη Συρία και η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων
στην περιοχή απειλούν με άμεση εμπλοκή τη χώρα μας. Με κύριο άξονα το ζήτημα του καθορισμού της
ΑΟΖ η αστική τάξη της Ελλάδας είναι έτοιμη να οδηγήσει το λαό στη σφαγή, πολεμώντας στο πλευρό της
μιας η της άλλης ιμπεριαλιστικής αγέλης.
Καθημερινά αποδεικνύεται ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων, στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο
και τις άλλες χώρες δεν μπορούν να τα εγγυηθούν οι αστικές κυβερνήσεις και τα κόμματα, που ενδιαφέρονται
πώς θα παραδώσουν τον ορυκτό πλούτο στα μονοπώλια. Η νομή της λείας, των φυσικών πόρων και
των δρόμων μεταφοράς, ορίζεται από τις αλληλεξαρτήσεις και την κατάταξη στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα, και με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να ωφελήσει τα λαϊκά στρώματα ανεξάρτητα
από το είδος της πολιτικής διαχείρισης. Αντίθετα, προϋποθέτει την καταστροφή τους.
Γιατί τότε και τώρα ίδιος είναι ο εχθρός, ο καπιταλισμός, που στην εποχή των μονοπωλίων γεννά τη
φτώχεια, την πείνα, τους άδικους πολέμους, την κρατική και παρακρατική καταστολή, τις ναζιστικές –
ρατσιστικές συμμορίες, την εκμετάλλευση και καταστροφή ανθρώπου και περιβάλλοντος.
Και μία η απάντηση: αγώνας για ρήξη και ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος, για να γίνει
ο λαός ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.
Οι επιτροπές ειρήνης έχουν σοβαρό καθήκον και σπουδαίο έργο μπροστά τους για να πυκνώσουν τις
γραμμές της λαϊκής συμμαχίας και να την ενισχύσουν με ένα κίνημα ειρήνης ρωμαλέο και δυνατό, ενάντια στους άδικους πολέμους και τον ιμπεριαλισμό, για τη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών.
Το κίνημα της νεολαίας καλείται να δυναμώσει με τη μαχητικότητά του τον αγώνα ενάντια
στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τους μισθοφόρους τους.
Για να στείλουν το μήνυμα παντού: Στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών οι λαοί θα έχουν τη δική
τους σημαία, που θα περιφρονεί τη σύγχρονη σκλαβιά και θα δείχνει το δρόμο της κατάργησης
του τελευταίου εκμεταλλευτικού συστήματος της ιστορίας και τη δημιουργία του νέου ειρηνικού κόσμου.

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

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

www.eedye.gr

2

επίκαιρα θέματα
ΑΙΓΑΙΟ, ΑΟΖ, ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΟ: MC3 Daniel J. Meshel

Μεγαλώνει για την Ελλάδα
ο κίνδυνος πολεμικής εμπλοκής

Όσο βαθαίνει η καπιταλιστική κρίση αυξάνεται ο κίνδυνος μιας γενικευμένης σύρραξης στην περιοχή της Αν. Μεσογείου. «Παλιοί» και «νέοι»
ιμπεριαλιστές ετοιμάζονται να «λύσουν» τις διαφορές τους για τη νομή
της λείας των κοιτασμάτων και των δρόμων της ενέργειας. Οι εξελίξεις
γύρω από το θέμα της ΑΟΖ, οι ελληνοτουρκικές αντιθέσεις και λυκοφιλίες,
η επιχειρούμενη συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στο Αιγαίο και η
επιδείνωση της θέσης της Κύπρου συνδέονται επικίνδυνα με τις πολεμικές
προετοιμασίες.
Σε αυτό το τεύχος, ο Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος και ο Μπάμπης
Αγγουράκης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, παρουσιάζουν δύο άρθρα
που αναλύουν τις πρόσφατες εξελίξεις και φωτίζουν παραμέτρους αυτής
της σύνθετης πραγματικότητας.
3

Υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ και
Ελληνοτουρκικές σχέσεις
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΣΣΟΥ
προέδρου της ΕΕΔΥΕ

Το Νομικό Πλαίσιο
Μέχρι το 1982, η υφαλοκρηπίδα είχε γεωγραφική αναφορά,
και με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για την Υφαλοκρηπίδα του
1958, η υφαλοκρηπίδα ενός κράτους εκτεινόταν στο
τμήμα του θαλάσσιου βυθού που βρίσκεται γύρω από
τις ακτές του και πέρα από τα χωρικά ύδατα μέχρι βάθους 200 μέτρων, εκτός αν ήταν εφικτή η εκμετάλλευση
των φυσικών πόρων και σε μεγαλύτερο βάθος, οπότε εκτεινόταν ως το βάθος εκείνο. Ως φυσικοί πόροι νοούνται ό,τι
βρίσκεται στο έδαφος και το υπέδαφος του βυθού, όπως
ορυκτά (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μέταλλα) καθώς και άβια
και έμβια ακίνητα είδη (καθιστικά είδη), όπως κοράλλια,
σφουγγάρια, μαργαριτάρια κ.λπ.
Από το 1982, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του ίδιου έτους, ως υφαλοκρηπίδα ορίζεται ο βυθός της θάλασσας εντός ακτίνας
200 ν.μ. από την ακτή. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη γεωμορφολογία του βυθού. Περιλαμβάνει, όπως και προηγούμενα, ό,τι βρίσκεται στο βυθό και κάτω απ’ αυτόν, αποτελεί
κυριαρχικό δικαίωμα και όχι πλήρη κυριαρχία κάθε κράτους, επομένως δεν χρειάζεται να ανακηρυχτεί, αλλά για
να ασκήσει το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης στις
αμφισβητούμενες περιοχές μεταξύ όμορων κρατών, π.χ. Ελλάδα-Τουρκία, πρέπει να οριοθετηθεί.

Με το νόμο για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, στην
αντίστοιχη Διάσκεψη του ΟΗΕ, εισήχθη η πολιτική και οικονομική έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης –
ΑΟΖ που είναι η θαλάσσια έκταση, εντός της οποίας ένα
κράτος έχει δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των
θαλασσίων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής
ενέργειας από το νερό και τον άνεμο. Η ΑΟΖ εκτείνεται
πέραν των χωρικών υδάτων μιας χώρας στα 200 ν.μ. από
την ακτογραμμή, και περιλαμβάνει την υφαλοκρηπίδα και
την υδάτινη στήλη πάνω απ’ αυτή. Τα 200 ν.μ. ορίστηκαν
επειδή κατά την περίοδο των συζητήσεων για το Δίκαιο της
Θάλασσας το 1982 υπήρχαν ήδη ορισμένα κράτη της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής που είχαν υιοθετήσει απόσταση 200 ν.μ. για την αιγιαλίτιδα ζώνη τους, κυρίως για
αλιευτικούς λόγους. Η ΑΟΖ για να ισχύσει πρέπει να ανακηρυχτεί και να οριοθετηθεί. Ήδη υπάρχουν 137 κράτη που
το έχουν πράξει και διαθέτουν μια ΑΟΖ 200 ν.μ.
Κατά το συμβατικό και εθιμικό Διεθνές Δίκαιο τα νησιά,
οι νησίδες, οι βραχονησίδες, οι σκόπελοι και ανορθωμένοι
βράχοι, που μπορούν να διατηρήσουν ανθρώπινο πληθυσμό ή αυτόνομη οικονομική ζωή (καλλιέργεια ή κτηνοτροφία), επομένως και το Καστελόριζο, έχουν και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Αντίθετα οι βραχονησίδες και οι βράχοι, χωρίς
ανθρώπινο πληθυσμό και οικονομική ζωή έχουν μόνο αιγιαλίτιδα ζώνη, δεν έχουν όμως δικαίωμα στην υφαλοκρηπίδα ή στην ΑΟΖ.

Το Πολιτικό Πλαίσιο
Ιμπεριαλιστική και ενδοϊμπεριαλιστική επιθετικότητα,
δηλαδή επιθετικότητα των μονοπωλίων ενάντια στους
λαούς και μεταξύ τους, με στόχο τους ενεργειακούς πόρους

Στο Αιγαίο και
στην Ανατολική
Μεσόγειο η ειρήνη
κινδυνεύει από
τα μεγάλα και
αντικρουόμενα
επιχειρηματικά
και γεωπολιτικά
συμφέροντα.
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της περιοχής (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αλλά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), και τους δρόμους μεταφοράς τους.
Μεγάλοι παίκτες: Οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και μεμονωμένα ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία,
Ρωσία, Κίνα, κ.ά.
Μεσαίοι και μικροί παίκτες: Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος,
Ισραήλ, Συρία, Ιράν, αλλά και Αίγυπτος, Λιβύη, Λίβανος, κ.ά.
Καθένας απ’ αυτούς διεκδικεί, στη λογική «το μεγάλο ψάρι
τρώει το μικρό», για τα δικά του μονοπώλια, το μεγαλύτερο
δυνατό μερίδιο στη νομή των ενεργειακών πόρων και στον
έλεγχο των δρόμων μεταφοράς τους. Παράλληλα, όλοι μαζί
κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξήσουν την προς νομή πίτα,
προφανώς στερώντας την από τους λαούς, γιατί και την πίτα
ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο δεν μπορείς να τον έχεις, και
τα win-win, δηλαδή και οι δύο κερδισμένοι, μόνο σε αφελείς
απευθύνονται, και οι λαοί δεν έχουν κανένα συμφέρον να
στοιχηθούν πίσω από τον ένα ή τον άλλο ιμπεριαλιστή.
Σε περιόδους κρίσης, ο ιμπεριαλισμός, και η μήτρα που
τον γεννάει ο καπιταλισμός, γίνονται πιο επιθετικοί, τόσο
απέναντι στους λαούς, όσο και μεταξύ τους, και με σκοπό
το ταξικό ή/και ατομικό τους συμφέρον και ως κινούμενη
άμμος φτιάχνουν πρόσκαιρες λυκοσυμμαχίες, π.χ., Τουρκία
και Ισραήλ που στην προσπάθειά τους να παίξουν το δικό
τους ρόλο ως περιφερειακές δυνάμεις και ανάλογα και με
τα στρατηγικά συμφέροντα του μεγάλου αδελφού, πότε τα
χαλάνε και πότε τα βρίσκουν. Έτσι, αν ο μόνιμος πόλεμος
με πολιτικά και οικονομικά μέσα ενάντια στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα αλλά και μεταξύ τους
κατά την περίοδο της ιμπεριαλιστικής τους «ειρήνης»
δεν αρκεί για να υπηρετηθούν τα συμφέροντά τους,
τότε καταφεύγουν σε πολέμους με στρατιωτικά μέσα,
σε πρώτη φάση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
και, αν αυτό δεν είναι αρκετό, σε γενικευμένο πόλεμο.
Τα γεγονότα, η καπιταλιστική κρίση, που συνεπάγεται
την εξαθλίωση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και η σφαγή των λαών με τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που έγιναν ή προετοιμάζονται σε Γιουγκοσλαβία,
Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Μάλι, Συρία, Ιράν, δείχνουν ότι
βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από το γενικευμένο πόλεμο.
Στον πυρήνα της τουρκικής διεκδίκησης επί της υφαλοκρηπίδας βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι τα νησιά δεν έχουν
υφαλοκρηπίδα και κατά συνέπεια η οριοθέτησή της στο Αιγαίο πρέπει να γίνει με βάση τη μέση γραμμή, που η Τουρκία την αρνείται σε άλλες περιπτώσεις, του 25ου παραλλήλου μεταξύ τουρκικών παραλίων και των απέναντι παραλίων της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η Τουρκία προτείνει «πολιτική» λύση, δηλαδή οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας πέρα
από τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που δίνουν στα

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ με βάση το συμβατικό και
εθιμικό Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ότι και τα
νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, ενώ το
ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ αναφέρεται στη θέση
της Τουρκίας ότι τα νησιά, και ιδιαίτερα το Καστελόριζο, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

νησιά υφαλοκρηπίδα, με βάση τη διμερή διαπραγμάτευση,
ενώ αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο για συνεκμετάλλευση των αμφισβητούμενων περιοχών, δηλαδή όλες εκείνες όπου υπάρχουν νησιά και νησίδες και βραχονησίδες που
δεν αναφέρονται ονομαστικά στις Συνθήκες, με τις οποίες
μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα από το 1821 και μετά. Παράλληλα, η Τουρκία, με την «ευκαιρία» της Κυπριακής κρίσης
και της εκλογής Αναστασιάδη, επιδιώκει συνεκμετάλλευση
των κυπριακών υδρογονανθράκων μαζί με λύση τύπου
Ανάν, δηλαδή διχοτόμηση της Κύπρου.
Η Τουρκία σ’ αυτές τις διεκδικήσεις της έχει την υποστήριξη τόσο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, όσο και της ΕΕ, αφού επιθυμούν λύση στα Νατοϊκά και ευρωενωσιακά πλαίσια, όπου
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Τα Καθήκοντα του Αντιιμπεριαλιστικού
Κινήματος Ειρήνης
Ο ιμπεριαλισμός είναι το ανώτερο, μονοπωλιακό, στάδιο
του καπιταλισμού, και ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Επομένως, ένα Αντιιμπεριαλιστικό Κίνημα Ειρήνης σε Διεθνικό επίπεδο, δεν μπορεί παρά να είναι
Αντιμονοπωλιακό σε Εθνικό επίπεδο, να αγωνίζεται δηλαδή
ενάντια στην αιτία που γεννά τον πόλεμο, που δεν είναι
άλλη από τα καπιταλιστικά υπερκέρδη και την εξουσία του
κεφαλαίου και στη δικιά του πατρίδα. Να προειδοποιεί και
να προετοιμάζει το λαό για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους
και τις συνέπειες από την εμπλοκή της χώρας σε ένα γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη γειτονιά μας. Να απαιτεί την άμεση επιστροφή των ελληνικών στρατευμάτων που
βρίσκονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό,
την απομάκρυνση όλων των ΝΑΤΟϊκών και Ευρωενωσιακών
βάσεων και στρατηγείων από την Ελλάδα, την αποδέσμευση από όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
Ο Γρηγόρης Λαμπράκης αγωνίστηκε ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στα μονοπώλια, και στον αγώνα αυτό έδωσε
τη ζωή του. Φέτος, που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την
πρώτη πορεία Ειρήνης και από τη δολοφονία του Γρηγόρη
Λαμπράκη, το καθήκον αυτό για το Ελληνικό Αντιιμπεριαλιστικό Αντιμονοπωλιακό Κίνημα Ειρήνης, την ΕΕΔΥΕ, προβάλλει πιο έντονο από κάθε άλλη φορά. 
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Το Αιγαίο βράζει
Του ΜΠΑΜΠΗ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ
μέλους του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

Τα πρόσφατα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα στην Κύπρο, η νέα
ώθηση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και στο
πεδίο της ενέργειας με τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας σχετικά με την ΑΟΖ, αλλά και το «άδειασμα» της Κύπρου από πλευράς Ρωσίας στο ζήτημα αυτό, φόρτισαν
ακόμα περισσότερο την επικίνδυνη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πόλεμος στη Συρία είναι σε πλήρη εξέλιξη, η ΕΕ περισσότερο ή λιγότερο συγκαλυμμένα εξοπλίζει
τους αντάρτες, ο Ρωσικός στόλος επιστρέφει μετά από
πολλά χρονιά στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ και την «επαναπροσέγγιση» της Τουρκίας με το Ισραήλ.
Οι εξελίξεις αυτές συμπληρώνουν την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, στην
Τουρκία κατά την οποία έγιναν προσπάθειες να γίνει η Ελλάδα «ενεργειακός δίαυλος» των μονοπωλίων για την τροφοδοσία της ΕΕ. Η επιδίωξη της ελληνικής αστικής τάξης,
σε συνδυασμό με τις διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής
τάξης στη γραμμή του «αμοιβαίου οφέλους», οδηγεί σε
υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα, στο όνομα της

ΦΩΤΟ: www.902.gr

αναγνωρίζονται οι «γκρίζες ζώνες» και τα ζωτικά συμφέροντα
της Τουρκίας όπως αυτά απορρέουν από τις συμφωνίες της
Βέρνης (1976), Νταβός (1987), Μαδρίτης (1997) και Ελσίνκι
(1999), με στόχο τη συνεκμετάλλευση υπό την επικυριαρχία
των αμερικάνικων και ευρωενωσιακών μονοπωλίων.
Εδώ εντάσσεται και η αργοπορία των ελληνικών κυβερνήσεων στο ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΖ, όπως και οι
50 και πλέον γύροι μυστικών ελληνοτουρκικών συναντήσεων για την υφαλοκρηπίδα. Έτσι, ο χαρακτηρισμός στον
οποίο προχώρησε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Ολάντ,
των ελληνικών ενεργειακών αποθεμάτων ως «ευρωπαϊκών», εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών και
των μεγάλων ενεργειακών μονοπωλίων, και όχι του ελληνικού αλλά και του τουρκικού λαού. Στο Αιγαίο, και στην Ανατολική Μεσόγειο η ειρήνη κινδυνεύει από τα μεγάλα και
αντικρουόμενα επιχειρηματικά και γεωπολιτικά συμφέροντα, που συγκρούονται με σφοδρότητα, με στόχο και τον
ορυκτό πλούτο της περιοχής, που ανήκει στους λαούς και
όχι στα μονοπώλιά τους.

«συνεκμετάλλευσης» και της «συνδιαχείρισης» του Αιγαίου.
Σ’ αυτή τη στρατηγική επιλογή εντάσσεται ο αποχαρακτηρισμός (από ελληνικός) του ορυκτού φυσικού πλούτου,
στον οποίο προχώρησε ο Αντ. Σαμαράς, κι ο χαρακτηρισμός
αυτών των ενεργειακών αποθεμάτων ως «ευρωπαϊκών».
Το ότι δεν έχουμε να κάνουμε με τυχαία γεγονότα φαίνεται και από το ότι είχαν προηγηθεί οι «ρηματικές διακοινώσεις» της Ελλάδας αρχικά, και της Τουρκίας στη συνέχεια,
στον ΟΗΕ, σχετικά με τον καθορισμό της ΑΟΖ.
Είχαμε επίσης την υπογραφή της συμφωνίας του αγωγού
ΤΑΠ (και η πρόσφατη εμπλοκή και της Κροατίας) και τα παζάρια ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου
(ΔΕΠΑ) και του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου (ΔΕΣΦΑ), όπου εκδηλώθηκε πίεση των ΗΠΑ να μην
πωληθούν ΔΕΠΑ - ΔΕΣΦΑ σε ρωσικά συμφέροντα συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της προηγούμενης περιόδου, που
οδήγησαν στην ακύρωση της συμφωνίας για τον αγωγό
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη.
Την ίδια περίπου περίοδο βλέπει το φως της δημοσιότητας η έκθεση της ΕΕ «Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το
2050», που επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι κριτήριο της
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι η κερδοφορία των ευρωενωσιακών μονοπωλίων σε βάρος των λαών και η εκμετάλλευση πάση θυσία, με εμπλοκή και της ιμπεριαλιστικής
Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφαλείας της ΕΕ, νέων κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η έμπρακτη αμφισβήτηση των αιγυπτιο-κυπριακών συμφωνιών για την ΑΟΖ, η ανάδειξη στην Αίγυπτο και στη Λιβύη
κυβερνήσεων πολιτικών δυνάμεων συγγενικών με αυτές του
τουρκικού κυβερνητικού κόμματος. Σχέδια που, εκτός των
άλλων, επιδιώκουν να διατηρήσει και να ενισχύσει η Τουρκία
τη θέση της ως «ενεργειακή πύλη» της Ευρώπης.
Η έκδοση από την τουρκική κυβέρνηση αδειών στην
κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων ΤΡΑΟ σε περιοχές που
εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική
Μεσόγειο, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου και
ευρύτερα στην περιοχή της Ρόδου.
Η ανάδειξη στην Κυπριακή Προεδρία δυνάμεων που
ανοιχτά υποστηρίζουν την ενσωμάτωση της Κύπρου στο
ΝΑΤΟϊκό «άρμα» του λεγόμενου «Συνεταιρισμού για την
ειρήνη», καθώς και η εξέλιξη της καπιταλιστικής κρίσης
στην Κύπρο, που διεξάγεται στο φόντο των ευρωπαϊκών

Η εξέλιξη της καπιταλιστικής κρίσης στην Κύπρο, διεξάγεται
στο φόντο των ευρωπαϊκών πιέσεων για συνδιαχείριση
του κυπριακού φυσικού πλούτου με την Τουρκία.

H τουρκική κυβέρνηση έδωσε άδεια στην κρατική εταιρεία
υδρογονανθράκων ΤΡΑΟ σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική
υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο νησιωτικό σύμπλεγμα
του Καστελόριζου και ευρύτερα στην περιοχή της Ρόδου.

πιέσεων για συνδιαχείριση του κυπριακού φυσικού πλούτου
με την Τουρκία.
Προκειμένου να γίνουν καλυτέρα κατανοητές οι τελευταίες εξελίξεις, είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ορισμένα
στοιχεία που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Αιγαίο.
Είναι γνωστό ότι η αστική τάξη της Ελλάδας έχει καθορίσει ως στρατηγική της επιλογή τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και
στην ΕΕ, για να θωρακίσει τη θέση της εσωτερικά και να
διεκδικεί μερίδιο από τη λεία στο εξωτερικό. Γι’ αυτό το λόγο
παραχωρεί οικειοθελώς κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Έτσι, πέρα από τα θεσμοθετημένα μέτρα στο ΝΑΤΟ και στην
ΕΕ, οι ελληνικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ υπέγραψαν με την Τουρκία το «Πρακτικό της Βέρνης» (1976), τη
«Συμφωνία του Νταβός» (1987), τη «Συμφωνία της Μαδρίτης» (1997), τη «Συμφωνία του Ελσίνκι» (1999).
Σ’ αυτή την τακτική εντάσσεται και η αργοπορία της αστικής τάξης και των ελληνικών κυβερνήσεων στο ζήτημα της
οριοθέτησης της ΑΟΖ, όπως και οι 50 και πλέον γύροι μυστικών ελληνοτουρκικών συναντήσεων για την υφαλοκρηπίδα.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ από μόνη της είναι
καταλυτική στις εξελίξεις και διαμορφώνει κατάσταση συνδιαχείρισης στο Αιγαίο, όπου τον κυρίαρχο ρόλο θα έχουν
οι ΗΠΑ, επιδιώκοντας ρόλο «επιδιαιτητή» (βλ. το ευχαριστώ
της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια, «διαμεσολάβηση» των
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ΗΠΑ για τα ΝΑΤΟϊκα στρατηγεία, για εναέριο και θαλάσσιο
χώρο στο Αιγαίο χωρίς εθνικά, παρά μόνον ΝΑΤΟϊκα σύνορα, χάρτες, «γκρίζες ζώνες» κ.λπ.) και την αποτροπή της
διείσδυσης των ανταγωνιστριών δυνάμεων.
Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και ενταξιακή διαδικασία της
Τουρκίας στην ΕΕ είναι όμως ανασταλτικοί παράγοντες για
τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, γιατί οι δυο αυτοί ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν
την τήρηση της Διεθνούς Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας (1982), η οποία προβλέπει ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα
για τα ελληνικά νησιά, όπως το νησιωτικό σύμπλεγμα του
Καστελόριζου.
Όμως, ακόμη και αν το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και
της ΑΟΖ οδηγηθεί (μετά από πολεμική σύρραξη ή χωρίς
αυτήν, με ευρωΝΑΤΟϊκή παρέμβαση) στα διεθνή δικαστήρια, στις σημερινές συνθήκες, που το Διεθνές Δίκαιο ξαναγράφεται από τους ιμπεριαλιστές και το Δικαστήριο της
Χάγης λειτουργεί με σκοπιμότητες (η πρόσφατη απαράδεκτη νομιμοποίηση της απόσχισης του Κόσσοβου, η τύχη
των ηγετών της Σερβίας σε αντίθεση με εκείνων της Κροατίας, του Κόσσοβου, παλιότερα η συμφωνία του Ντέιτον, το
Σχέδιο Αχτισαάρι κ.λπ. είναι χαρακτηριστικά), «η ειρήνη»,
«η ασφάλεια», «η δίκαιη λύση» δεν μπορεί να προκριθεί σε
αυτά τα πλαίσια.
Ειρήνη μπορεί να υπάρξει μόνον με την πάλη των δύο
λαών για την ανατροπή της αιτίας που γεννά τους ανταγωνισμούς πολεμικών εξοπλισμών, τις τριβές και τις πολεμικές
συρράξεις. Κι αυτή η αιτία δεν είναι άλλη από τα καπιταλιστικά υπερκέρδη, την εξουσία του κεφαλαίου, τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να δυναμώσει η αντιιμπεριαλι-

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ από μόνη της είναι
καταλυτική στις εξελίξεις και διαμορφώνει κατάσταση
συνδιαχείρισης στο Αιγαίο, όπου τον κυρίαρχο ρόλο
θα έχουν οι ΗΠΑ.
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στική πάλη και στις δύο χώρες, ενάντια στις αστικές τάξεις
και στη συμμετοχή/εμπλοκή Ελλάδας-Τουρκίας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, για την αποδέσμευσή από ΝΑΤΟ και ΕΕ.
Αλλά ακόμα κι αν γίνει κατορθωτό να οριοθετηθεί η ΑΟΖ
με την Τουρκία και τις άλλες γειτονικές μας χώρες και ξεκινήσει η εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου, δεν σημαίνει
έξοδο από την καπιταλιστική κρίση και από την εξαθλίωση.
Στον καπιταλισμό, ο φυσικός πλούτος είτε είναι αιτία για
αιματοχυσία είτε γίνεται αντικείμενο ασύδοτης εκμετάλλευσης από τα μονοπώλια, που στο όνομα των επενδύσεων καταστρέφουν το περιβάλλον (βλ. Φουκουσίμα, BP στον
Κόλπο του Μεξικού, Μοπαλ στην Ινδία, Σοβέζο κ.λπ.), επιβάλλοντας συνθήκες γαλέρας στους εργαζομένους.
Μόνο η κοινωνικοποίηση του πλούτου και των μέσων
παραγωγής και μια οικονομία που δεν θα στηρίζεται στο καπιταλιστικό κέρδος μπορεί να εξασφαλίσει τη φιλολαϊκή
αξιοποίησή τους.
Προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτή η στρατηγική επιλογή της ελληνικής άρχουσας τάξης, έχει επιστρατευτεί το
επιχείρημα ότι η ανάπτυξη της κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας των δύο χωρών θα εξασφάλιζε την προσέλκυση, την αντιμετώπιση των ζητημάτων «χαμηλής έντασης»,
την προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο Αιγαίο και έτσι βαθμιαία την ειρήνη και την ασφάλεια. Στην
πραγματικότητα το μόνο που έγινε ήταν η κερδοφορία ορισμένων μονοπωλιακών ομίλων. Οι ελληνικές επενδύσεις στην
Τουρκία έφτασαν σε ψηλά επίπεδα, τα τούρκικα σίριαλ ξελασπώνουν τους Έλληνες καναλάρχες, αλλά οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο (αξιώσεις σχετικά με το
σχέδιο Αννάν, ένταξη στην ΕΕ, πρωτόκολλο της Άγκυρας,
αναγνώριση της διχοτόμησης κ.λπ.) ποτέ δεν σταμάτησαν.
Είναι οι ίδιες δυνάμεις που θέλουν να πείσουν πως η ένταξη της Τουρκίας στην ιμπεριαλιστική ένωση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις. Το ίδιο έλεγαν
και στο παρελθόν σε σχέση με το ΝΑΤΟ για να περιπλέκουν
οι καταστάσεις στο Αιγαίο, να φτάσουμε στο περιβόητο
casus belli και στην τραγωδία της Κύπρου, που είναι πρόβλημα ξένης εισβολής και κατοχής.
Τα λαϊκά στρώματα έχουν τη δύναμη να αντιταχθούν
στην παραχώρηση του ενεργειακού πλούτου του Αιγαίου
στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η διασφάλιση του εγχώριου ορυκτού πλούτου −κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου− είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας για το λαό.
Η αποδέσμευση από τα ιμπεριαλιστικά κέντρα, από τα
μονοπώλια και την εξουσία τους, η εργατική-λαϊκή εξουσία
είναι μονόδρομος για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων προς όφελος του λαού, για τη διασφάλιση των
κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ειρήνης. 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Μην καρτερείς, να είσαι έτοιμος

K

αμιά επιείκεια στην αναμονή,
η αναβολή είναι ο εχθρός μας,
μην λέμε «άστο γι’ αύριο»
γιατί το «αύριο» είναι ήδη «σήμερα»,
γιατί ο ταξικός εχθρός μας ήδη
ετοιμάζεται για παν ενδεχόμενο.
Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική
εκπομπή δεν ήταν καθόλου τυχαία,
ούτε βέβαια αφορούσε ζητήματα
«δημοκρατικής ευαισθησίας» και
δικαιώματος «λόγου σε όλους».
Στην αστική δημοκρατία,
η «δημοκρατία» σταματάει έξω
από τις πύλες των εργοστασίων
−ο φόβος των πιο άπειρων από
αγώνες, εργατών για απόλυση, λόγω
συμμετοχής στη «συνταγματικά
κατοχυρωμένη» απεργία δεν είναι
τυχαίος− στην αστική δημοκρατία,
η «δημοκρατία» και ο «λόγος» δίνεται
στα διάφορα τμήματα της αστικής
τάξης, όταν μας μιλάνε για
«δημοκρατία», πάντα να ρωτάμε
«για ποια τάξη» και τότε τα …μάγια
λύνονται.
Έχουμε σκεφτεί ποτέ γιατί λυσσάνε
έτσι απέναντι στο σύνθημα: «νόμος
είναι το δίκιο του εργάτη»; Δεν είναι
θέμα υπεράσπισης του «νόμου» από
την μεριά τους. Λυσσάνε επειδή
γι’ αυτούς ο εργάτης δεν έχει ποτέ
και κανένα δίκιο.
Τα όσα συνέβησαν είναι
ο «οδοδείκτης» της επιλογής τού πιο
ισχυρού τμήματος του ελληνικού
μονοπωλιακού κεφαλαίου,
να «αναβαθμίσει» και
να «νομιμοποιήσει» στην λαϊκή
συνείδηση τους φασίστες, ώστε

αν χρειαστεί να παίξουν το ρόλο για
τον οποίο προορίζονται: Το τσάκισμα
του εργατικού και λαϊκού κινήματος.
Τα όσα ειπώθηκαν δεν ήταν καθόλου
τυχαία καθώς για πρώτη φορά
παρουσιάστηκε και ο φασίστας που
μίλησε για «ευγονική», για ανθρώπους
που δεν πρέπει να κάνουν παιδιά
αφού «δεν είναι καλά», πολιτικές
επιλογές, δηλαδή, βγαλμένες
κατευθείαν από τους φούρνους
του Άουσβιτς.
Το «γλυκό έδεσε» με τα «τηλεοπτικά
ένθετα» για την κατάσταση στις
φυλακές, και τους «αγανακτισμένους
πολίτες» που «περιπολούν» και
«ανησυχούν», ενώ στις «αυθόρμητες»
κινητοποιήσεις τους συνέβαλαν
«βοηθώντας», όπως είπαν και οι ίδιοι,
και τα «παιδιά» της Χρυσής Αυγής.
Επίσης, άλλος δημοσιογράφος,
φιλοξένησε στην κρατική τηλεόραση
μια συγγραφέα της βιογραφίας και
δράσης του πατέρα της, που ήταν
ένας εκ των ιδρυτών των Ταγμάτων
Ασφαλείας.
Το δηλητήριο χύνεται σιγά-σιγά
και ύπουλα στις φλέβες του λαού.
Οι ιδεολογικοί και πολιτικοί
διεκδικητές των «δαφνών»
των «νικητών» (με αμερικάνικες
ναπάλμ) του κορυφαίου ταξικού
αγώνα στην Ελλάδα του 20ού αιώνα,
ετοιμάζονται −όχι τυχαία, εν μέσω
καπιταλιστικής κρίσης− να
«ξεπλύνουν» το στίγμα που
τους σημάδεψε για πάντα. Το στίγμα
των δημίων του λαού και της
εργατικής τάξης, μόνο που άθελά

τους αποκαλύπτουν όλα εκείνα
που θα ήθελαν να αποκρύψουν.
Ας παραμερίσουμε για λίγο
την απολύτως δικαιολογημένη
αποστροφή και το δίκαιο μίσος
απέναντι στους φασίστες και ας
σκεφθούμε λίγο βαθύτερα: Αυτό που
αποκαλύφθηκε είναι ότι ένα τμήμα
της αστικής τάξης −καθώς ο πατέρας
της κυρίας δεν ήταν όποιος-όποιος,
αλλά εκπρόσωπος των συμφερόντων
ενός από τα μεγαλύτερα γερμανικά
μονοπώλια στην Ελλάδα– ήταν σε
πλήρη συνεννόηση με τους πολιτικούς
εκπροσώπους του γερμανικού
μονοπωλιακού κεφαλαίου, τους Ναζί,
και εκπονούσε διάφορα σχέδια
για το «καλό της χώρας».
Για τους αστούς, «χώρα» είναι
η τάξη τους και το «καλό της» είναι
τα κέρδη τους.
Το τι σήμαινε αυτό το «καλό» για την
εργατική τάξη και το λαό τότε είναι
γνωστό, αλλά και τα συμπεράσματά
μας πρέπει να είναι ανάλογα.
Η αποστροφή μας και το μίσος μας
να γίνει συνειδητή πράξη για την
ανατροπή της εξουσίας των
καπιταλιστών γιατί αυτή μόνο πείνα
και πόλεμο σημαίνει για μας.
Να είμαστε προετοιμασμένοι.
ΥΓ. Είναι φανερό ότι ο «εξαγωγικός
προσανατολισμός» της «χώρας»
απαιτεί ολοένα και περισσότερες
«Μανωλάδες», αλλά κατά προτίμηση
χωρίς «μπράβους» γιατί χαλάει
η «εικόνα».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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πολιτική
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

Ιστορική μνήμη ή αναμνήσεις;

K

ΑΘΕ «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ προσφέρεται

για τη διοργάνωση εκδηλώσεων με αφορμή
τα «τόσα χρόνια από...». Δεν θα μπορούσε να είναι
διαφορετικά με τα 50 χρόνια από τη δολοφονία
του Γρηγόρη Λαμπράκη και με αφορμή τα όσα είμαι
σίγουρος πως θα γίνουν, απευθύνομαι ανοιχτά
στους ανθρώπους που θα θελήσουν να τον τιμήσουν.
Η συγκίνηση, όταν άνθρωποι θέλουν να τιμήσουν τον
πατέρα σου, είναι μεγάλη, αλλά εξίσου μεγάλο είναι και το
χρέος διατήρησης της φλόγας της ιστορικής μνήμης, έτσι
ώστε αυτή να μη γίνει... πυροτέχνημα.
Γράφω αυτήν την επιστολή, με το βάρος αυτού του χρέους
και μόνο, γνωρίζοντας ότι ίσως πικράνω κάποιους
ανθρώπους, όμως θεωρώ ότι μια συγκεκριμένη πολιτική
στάση, είναι προτιμότερη από τους εύκολους
συναισθηματισμούς.

Τέτοιες εκδηλώσεις μόνο δύο δρόμους μπορούν
να ακολουθήσουν: ή θα είναι εκδηλώσεις ιστορικής
μνήμης που θα δίνουν ώθηση στην οργανωμένη πάλη
ή θα είναι εκδηλώσεις αναμνήσεων.

Όσοι βαδίσουν στο δρόμο της ιστορικής μνήμης
θα επιχειρήσουν να φθάσουν ως τις ρίζες των αιτίων
των δραματικών εκείνων γεγονότων, επιχειρώντας
ταυτόχρονα να αναδείξουν τι ακριβώς σήμαινε η πολιτική
στάση του Γρηγόρη Λαμπράκη στο Κίνημα Ειρήνης.
Τι σήμαινε και τι σημαίνει Κίνημα ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις αιτίες που
τον προκαλούν, Κίνημα ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα,
στα μονοπώλια, στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις,
στην καπιταλιστική εκμετάλλευση.
Όσοι βαδίσουν το δρόμο των αναμνήσεων, πολύ φοβάμαι
ότι θα ξεκόψουν τα γεγονότα της εποχής από τις ρίζες
τους και θα σταθούν στην επιφάνεια, εξάγοντας
τελικά διαφορετικά συμπεράσματα από εκείνα που,
κατά τη γνώμη μου, τιμούν πραγματικά τον Λαμπράκη,
καθώς η μεγαλύτερη τιμή σε αυτόν είναι η συνέχιση
του αγώνα του στις σημερινές συνθήκες.
ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ , ο Γρηγόρης Λαμπράκης υπήρξε
ένας αγωνιστής, μια εμβληματική προσωπικότητα
του αντιιμπεριαλιστικού Κινήματος του 20ού αιώνα
στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ηταν ο συνεχιστής του αγώνα
του Γιώργου Τσαρουχά, του Νίκου Νικηφορίδη, που
εκτελέστηκε στη Θεσσαλονίκη γιατί μάζευε υπογραφές
της Έκκλησης της Στοκχόλμης για απαγόρευση
των πυρηνικών δοκιμών, και τόσων άλλων αγωνιστών,
που έδωσαν τη ζωή τους για την ειρήνη και τη δημοκρατία.
Ήταν ο συνεχιστής του αγώνα των εργατών του λιμανιού,
που απέργησαν και δεν φόρτωσαν τα καράβια με πολεμικό
υλικό για την Κορέα.
Ήταν ο πρωτοπόρος αγωνιστής των Πορειών Ειρήνης,
ο συνειδητός μαχητής για να μη μετατραπεί η Ελλάδα
σε αποθήκη και ορμητήριο ΝΑΤΟικών πυραύλων.

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης δολοφονήθηκε και οι δολοφόνοι
του έγιναν γνωστοί ως «παρακράτος». Γεγονότα και
ονόματα θα βγουν πάλι στην επιφάνεια, αλλά εκείνο
που δε θα φωτιστεί πολύ είναι η οργανική σχέση αυτού
του «παρακράτους» με το ίδιο το ΝΑΤΟ, τον ιμπεριαλισμό
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Κάτω αριστερά: Ο Γρηγόρης Λαμπράκης
ανάμεσα σε χωροφύλακες στη Μαραθώνια
πορεία ειρήνης του 1963.
Δεξιά: Εξώφυλλο των «Δρόμων της Ειρήνης»
του 1963 με τον Λαμπράκη να κατεβαίνει
από τον Τύμβο του Μαραθώνα.

και τα κράτη-συμμάχους του καθώς και η απόδειξη ότι
ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια συμμορία «αλητών».
Η θυσία του Γρηγόρη Λαμπράκη αφύπνισε και τράβηξε
στην πολιτική δράση ένα γιγάντιο νεολαιίστικο κίνημα.
Ήταν τίτλος τιμής απέναντι στο λαό να είσαι «Λαμπράκης»
και οι τίτλοι αυτοί, άλλοτε −δυστυχώς− «εξαργυρώνονται»
και άλλοτε −ευτυχώς− επιβεβαιώνονται καθημερινά και
είναι αυτό το δεύτερο το μεγαλύτερο στοίχημα.
« ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ... » λοιπόν, σήμερα σημαίνει
να συνεχίζεις τον ίδιο αγώνα κατά του ιμπεριαλιστικού
πολέμου και των αιτιών που τον γεννούν.
Πώς άραγε θα τιμήσεις τον Γρηγόρη Λαμπράκη,
αν σήμερα δεν παλέψεις ενάντια σε όλους
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς που συγκρούονται
στην Ανατολική Μεσόγειο;
Πώς άραγε θα τιμήσεις τον Γρηγόρη Λαμπράκη, αν
σήμερα δε «βλέπεις» την κάθε αστική τάξη να προσπαθεί
να «πλασαριστεί» στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες,
αν δεν «βλέπεις» το Νόμπελ Ειρήνης στην ΕΕ (!!!) την ίδια
στιγμή που ως σύνολο και με τις «μεγάλες δυνάμεις»
της ξεχωριστά, ανάβει τις μηχανές του πολέμου;
Θα τιμήσουμε τον Γρηγόρη Λαμπράκη «ξεχνώντας»
τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Μάλι,
τη Συρία, τη Σομαλία, και εκείνους που έδωσαν
τη συνδρομή τους στα εγκλήματα;
Θα τιμήσουμε τον Γρηγόρη Λαμπράκη, βλέποντας
βουρκωμένοι «παρέα» το «Ζ» και τραγουδώντας
το «Γελαστό Παιδί» και ξεχνώντας ότι ενδεχομένως
να μιλήσουν για τον Λαμπράκη και «εκείνα τα χρόνια»,
άνθρωποι που στήριξαν πολιτικές ΝΑΤΟικών και
Ευρωενωσιακών βομβαρδισμών, πολιτικές που έδωσαν
εδάφη εξόρμησης στρατών για το διαμελισμό χωρών,
πολιτικές που έστειλαν στρατιωτικές αποστολές
συνδράμοντας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, πολιτικές
που μπορεί και να «συνεχιστούν με άλλα μέσα»
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλίων;

Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ συμβάλλει κι

ατσαλώνει τη διαπαιδαγώγηση των νέων, αν συνδέεται
στην πράξη με την ανυπακοή στην κυρίαρχη πολιτική,
με τον αγώνα κατά της κοινωνικής αδικίας και των αιτιών
που την προκαλούν, με τον αγώνα για την ανατροπή του
καθεστώτος εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ είχε και έχει
περιεχόμενο πάλης, συνειδητής και συγκεκριμένης και
επειδή η μήτρα των αιτιών της δολοφονίας του υπάρχει
και εξακολουθεί το ίδιο «έργο», η καλύτερη τιμή σε
εκείνον είναι η πάλη για την εξάλειψή της. Όλα τα άλλα
−και δεν θα το θέλαμε− θα είναι ένα «μνημόσυνο» και
μια «επάλειψη» με άλλοθι «τα χρόνια εκείνα» «όρκων» που
δεν κρατήθηκαν και «χρεών» που παραμένουν ανεξόφλητα.
Είναι για «μνημόσυνα» −έστω και «λαμπρά»− ο άνθρωπος
που κατέβηκε από τον Τύμβο του Μαραθώνα με αυτήν
την περπατησιά;
Όσοι ανατρίχιασαν και ανατριχιάζουν μπροστά στο βλέμμα
που είναι αποτυπωμένο σε εκείνη τη φωτογραφία και
μπορούν να «δουν» το δρόμο που άνοιξε και περπάτησε
ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ας σκεφθούν...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
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διεθνή
Οι ΗΠΑ έχουν χάσει το μονοπώλιο
των μη επανδρωμένων αεροπλάνων
Τα οπλισμένα μη επανδρωμένα πολεμικά αεροπλάνα ήταν μέχρι πριν λίγο μονοπώλιο της πολεμικής
βιομηχανίας των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ έχουν εμφανιστεί και άλλες χώρες που κατασκευάζουν
παρόμοια οπλικά συστήματα. Η νέα αυτή εξέλιξη θα αυξήσει τους κινδύνους για πολεμικές
συρράξεις γιατί τα αεριωθούμενα αυτά είναι πολύ πιο φτηνά από τα κλασικά πολεμικά ενώ θα είναι
και πολύ πιο ευάλωτα στις επιθέσεις των χάκερ.
Μέχρι στιγμής, μόνον οι ΗΠΑ διέθεταν μη επανδρωμένα
αεροπλάνα ικανά να φέρουν οπλισμό.
Τα τηλεκατευθυνόμενα αεριωθούμενα αυτά
χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στο Αφγανιστάν,
στο Πακιστάν στην Υεμένη, στο Μαλί και αλλού
δολοφονώντας εν ψυχρώ αμάχους, γέροντες και παιδιά,
στην προσπάθεια εξάρθρωσης δήθεν των Ταλιμπάν και
των μαχητών της Αλ Κάϊντα. Οι Αμερικάνοι διαθέτουν δύο
ειδών τέτοια όπλα, το Predator και το μεγαλύτερο Reaper,
που μόνον αυτά είναι σε θέση να φέρουν οπλισμό, ενώ
υπάρχουν εικασίες ότι και το Ισραήλ έχει πρόσφατα
δοκιμάσει ένα παρόμοιο όπλο.
Ισραηλινής κατασκευής μη επανδρωμένα αεριωθούμενα
χωρίς εξοπλισμό (Unmanned Aerial Systems) έχουν όμως
ήδη χρησιμοποιηθεί από τη FRONTEX στο Αιγαίο για
τον εντοπισμό και την απώθηση μεταναστών.
Μη επανδρωμένο αεροπλάνο Predator εκτοξεύει βλήμα.
Τα τηλεκατευθυνόμενα αεριωθούμενα αυτά χρησιμοποιούνται
εδώ και χρόνια στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν στην Υεμένη,
στο Μαλί και αλλού δολοφονώντας εν ψυχρώ αμάχους.

Μέχρι στιγμής, μόνον τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ
είχαν το «προνόμιο» χρήσης αυτού του όπλου.
Όμως, επειδή τα μη επανδρωμένα αεριωθούμενα
θα εξελιχθούν σε βασικό στοιχείο της πολεμικής
αεροπορίας, έχει ξεκινήσει ήδη μεγάλος ανταγωνισμός και στο ζήτημα αυτό.
Στην ΕΕ δημιουργήθηκε πρόσφατα ειδικό κονσόρτσιουμ για την κατασκευή παρόμοιου αεροπλάνου
από τα μονοπώλια της πολεμικής βιομηχανίας της Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Ιταλίας,
στο οποίο συμμετέχει και η ελληνική ΕΑΒ (!!!)
Στην Κίνα έκανε την εμφάνισή του το 2012 το αεροπλάνο Wing Long (τιμή 700.000 Ευρώ) που έχει
ήδη βρει αγοραστή εκτός της Κίνας. Μια άλλη κινέζικη εταιρία κατασκευάζει τά πολεμικά μη
επανδρωμένα CH-4, CH-3, ενώ μια τρίτη, η ASN Technologies, έχει αναγγείλει την παραγωγή ενός
ακόμα μεγαλύτερου όπλου, του ASN-229A
Στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα δραστηριοποιείται η εταιρία Adcom, που τάραξε τα νερά στα μέσα
του Φλεβάρη 2012 με το μοντέλο United 40. Το πολεμικό μη επανδρωμένο μπορεί να μεταφέρει
πυραύλους της εταιρίας Adcom αλλά και τους αμερικάνικους Hellfire και Sidewinder. Ο Πρόεδρος
της εταιρίας Ali Al Dhaheri δήλωσε ότι η εταιρία του σκοπεύει άμεσα να επεκτείνει την γραμμή
παραγωγής στις ΗΠΑ και στη Ρωσία.
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Οι Βρετανοί πράκτορες πίσω από τη δολοφονία
του Πατρίς Λουμούμπα;
Νέα στοιχεία για την —τυπικά— ανεξιχνίαστη υπόθεση της δολοφονίας του Κογκολέζου αγωνιστή
Πατρίς Λουμούμπα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας στη Βρετανία. Υπενθυμίζεται ότι
ο Λουμούμπα πάλεψε για την ανεξαρτησία της χώρας του ενάντια στη βαρβαρότητα
του βελγικού ιμπεριαλισμού. Στη διάρκεια της σύντομης πρωθυπουργίας του επιχείρησε
την προσέγγιση με την ΕΣΣΔ και δολοφονήθηκε το 1961 από το καθεστώς Τζόζεφ
Μομπούτου, που πραξικοπηματικά (και με την υποστήριξη του Βελγίου και των ΗΠΑ)
ανέτρεψε τη δημοκρατική κυβέρνηση του Κονγκό.
Την Τρίτη 2/4/2013, ένα μέλος της Βουλής των Λόρδων, το στέλεχος των «Εργατικών», Λόρδος
Ντέιβιντ Λια, με άρθρο του στο περιοδικό London Review of Books του Απρίλη, υποστηρίζει
ότι η Ντάφνι Παρκ που ήταν τότε πρόξενος της Βρετανίας στην σημερινή Κινσάσα (τότε Λεοποντβίλ)
και επικεφαλής της ΜΙ6 (κατασκοπευτική υπηρεσία της Βρετανίας), του εκμυστηρεύτηκε ότι
οργάνωσε τη δολοφονία του Λουμούμπα. «Μία ημέρα έπαιρνα ένα φλιτζάνι τσάι με την Ντάφνι Παρκ
—ήμασταν συνάδελφοι, με αντίπαλες παρατάξεις, στη Βουλή των Λόρδων— λίγους μήνες προτού
φύγει από τη ζωή, τον Μάρτη του 2010», σημειώνει στο γραπτό κείμενό του και συνεχίζει:
«Ήταν πρόξενος και πρώτη γραμματέας στη Λεοποντβίλ, τη σημερινή Κινσάσα, από το 1959
ως το 1961, κάτι το οποίο πρακτικά σημαίνει πως εκείνη ήταν (και αυτό αποδείχθηκε αργότερα)
επικεφαλής του κλιμακίου της ΜI6. Της έθιξα τις αντιφάσεις γύρω από την απαγωγή και την
δολοφονία του Λουμούμπα, καθώς και τη θεωρία σχετικά με τον ρόλο που πιθανώς να έπαιξε
σε αυτήν η ΜI6». ‘Στην ουσία’, μου απάντησε, ‘ήμουν εγώ που την οργάνωσα’», υποστηρίζει ο Λια. Τ
ο άρθρο έχει σχολιαστεί πολύ και από πολλούς στη Βρετανία. Μπορεί να είναι αληθινή η αναφορά
του Λια, μπορεί και να μην είναι. Ωστόσο είναι ακόμη μία αναφορά, που δείχνει ότι οι ιμπεριαλιστές
υλοποιούσαν και σχεδίαζαν πάντα τέτοιες ενέργειες σε βάρος λαϊκών αγωνιστών.
Σύνδεσμοι: [1] http://www.902.gr/eidisi/diethni/13419/oi-vretanoi-praktores-piso-apo-ti-dolofonia-toy-patrisloymoympa#main-content. Δημοσίευση: Τρί, 02/04/2013.

Στρατιώτες φρουρούν
τον πρώτο εκλεγμένο
δημοκρατικά
πρωθυπουργό
του Κονγκό Πατρίς
Λουμούμπα (δεξιά),
και τον Ιωσήφ Οκίτο
(αριστερά),
αντιπρόεδρο
της Γερουσίας, κατά
τη σύλληψή τους
στην πόλη Leopoldville,
γνωστή σήμερα
ως Κινσάσα,
το Δεκέμβριο του 1960
(αναδημ. The Japan
Times News).
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διήγημα
Μέντη Μποστατζόγλου (Μπόστ)*

Μια ιστορία από τον Μαραθώνα

Η

πορεία της Ειρήνης που επρόκειτο να γίνει εκείνο
το Απριλιάτικο πρωινό είχε βρει μεγάλη απήχηση
σ’ όλων τις καρδιές. Χιλιάδες αστυνομικοί αποφάσισαν να πάρουν μέρος και φλογεροί χωροφύλακες και λιμενοφύλακες δήλωσαν συμμετοχή.
― Παιδιά, αύριον εις τας 7 ξεκινώμεν δια τον Τύμβον
του Μαραθώνος. Ουδείς μένει αδρανής. Άρα κι εμείς πρέπει
να δώσωμεν το παρόν στην Ειρηνική αυτή διαμαρτυρία.
Όταν τα Σώματα Ασφαλείας αφήνουν τους ληστάς και τους
διαρρήκτας και με κίνδυνον της ζωής των λαμβάνουν
μέρος εις αυτήν την ωραίαν εκδήλωσιν, δεν επιτρέπεται
εμείς, οι οποίοι χάρις στην αυτοθυσίαν αυτών των ανδρών
απολαμβάνομεν τα αγαθά μας, να αδιαφορώμεν τελείως
δια την ευγενή των πράξιν και να τους αφήνομεν ασυντρόφευτους εις την επίπονον πεζοπορίαν. Είσθε σύμφωνοι;
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― Μάλιστα, είπαν μ’ ένα στόμα ο Πειναλάκης και η
Ανεργίτσα.
― Ετοιμάστε, λοιπόν τα χρειώδη σας από τώρα, ώστε
αύριο να φεύγωμεν.
― Θα πάρω και την σφεντόνα, να κυνηγήσω κανένα
πουλί, είπε ο Πειναλέων. Λέτε να υπάρχει κυνήγι;
― Περί κυνηγιού, έσο ήσυχος. Θα υπάρξει αφάνταστον,
είπε διφορούμενα η καλή του μητέρα.
― Εγώ θα πάρω και χαρτί άφθονο μαζί μου, είπε η Ανεργίτσα.
― Να το κάνεις τι; Απόρεσε η Ελλάς.
― Να μαζέψω αυτόγραφα. Θα πάρω από την Βουγιουκλάκη, τον Κατράκη, τον Αλεξανδράκη, τον Θεοδωράκη,
τον Αργυράκη.
― Η σκέψη σου να μαζέψης από τους-άκηδες, είναι άρι-

στη, πρόσεχε, μόνο μην μαζέψης κι από τον Βαρδουλάκη.*
― Τι πράγμα;
― Ξέρω γω… Είπα ένα όνομα στην τύχη. Μην δίνεις
σημασία…
(…) Το βράδυ όμως τα νέα ήταν αλληλοσυγκρουόμενα.
Βγήκε η φήμη ότι οι αστυνομικοί είχαν μετανοήσει. Δεν θα
έπαιρναν μέρος στην Πορεία. Κι όχι μόνο δεν θα έπαιρναν
μέρος, αλλά θα εμπόδιζαν και τους πολίτες από μια ανεξήγητη κακία. Επίσης και η στάσις των Λιμενοφυλάκων ήταν
περίεργος. Αντί να πάρουν θέση προς τη μεριά του δρόμου
που οδηγούσε προς τον Μαραθώνα, μαζεύτηκαν στις παραλίες και ρέμβαζαν στις ακτές, κοιτάζοντας προς το πέλαγος σαν να περίμεναν συγγενείς από τα ξένα.
Πιο συνεπείς απ’ όλους φάνηκαν οι χωροφύλακες. Κάθε
ένα χιλιόμετρο από την Αγία Παρασκευή και πέρα υπήρχαν
άφθονοι άνδρες με επικεφαλής Αξιωματικό, που περίμεναν
υπομονετικά την έναρξη της Πορείας. Από νωρίς είχαν πιάσει όλα τα πόστα με μεγάλο ενθουσιασμό και θέλοντας να
δείξουν τα φιλειρηνικά τους αισθήματα, είχαν πετάξει όλοι
μακρυά τα όπλα τους και κρατούσαν μόνο ένα απλό ρόπαλο, διακοσμητικό στοιχείο μιας αγνής πεζοπορίας.
(…) Επτά ακριβώς βγήκαν από την καλύβα με γέλια και
τραγούδια τραβώντας για τον Μαραθώνα. Επτά και πέντε
στο ύψος των Αμπελοκήπων, ενώθηκαν με μια μεγάλη
μάζα με πλακάτ που προχωρούσε φωνάζοντας για την Ειρήνη και τραγουδώντας. Κι εκεί που όλοι προχωρούσαν
όμορφα και καλά, ξαφνικά οι περισσότεροι άρχισαν να τρέχουν. Η Μαμά Ελλάς απόρεσε. Παιδιά, φώναξε στους διαδηλωτές, Μην αρχίζουμε να τρέχουμε από τώρα. Έχουμε
μπροστά μας 42 χιλιόμετρα. Περί πορείας πρόκειται… Εάν
τρέχουμε από τώρα, είς το ύψος του Γηροκομείου θα ξαπλωθώμεν κάτω…
Δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα της κι ένα
κλόμπ την οριζοντίωσε. Ο Πειναλέων τάχασε. Έριξε μια
γρήγορη ματιά στην μάνα του που της έτυχε αυτή η «εμπειρία» και δοκίμασε να το βάλει στα πόδια, να ξεφύγει από
αυτή την κόλαση των ροπάλων. Ένα φορτηγό με ανοιχτή
πόρτα περίμενε σε ένα στενό του Ερυθρού Σταυρού. Χώθηκε μέσα. Κάπου, κάπου η πόρτα του φορτηγού άνοιγε
απότομα κι έμπαιναν μέσα κι άλλοι διαδηλωτές. Όταν το
φορτηγό γέμισε και δεν χωρούσε άλλους έβαλε μπροστά
τη μηχανή. Πω, πω, σκεφτόταν ο Πειναλέων. Αν όλα τα φορτηγά είναι έτσι γεμάτα, η συγκέντρωσή μας στον Μαραθώνα θα είναι πρωτοφανής.
Δεν πρόλαβε να αποτελειώσει την σκέψη του κι άκουσε
μια φωνή, ταυτόχρονα με ένα κορνάρισμα.

― Τέρμα Μαραθώνος, Κατεβήτε.
Μπράβο, είπε ο Πειναλέων. Γρήγορα φτάσαμε…
― Που είναι ο Τύμβος; Ρώτησε έναν Αστυφύλακα.
― Εκεί, είπε πρόθυμα ο Αστυφύλακας και τον έσπρωξε
σε ένα δωμάτιο μαζί με καμμιά εικοσαριά άλλους φιλειρηνιστές, κι ένα-δύο Άγγλους.
― Τι ώρα είναι, σας παρακαλώ; Ρώτησε ένα διαδηλωτή.
― Επτά και οκτώ λεπτά.
― Καταρρίψαμε παγκόσμιο ρεκόρ είπε ο Πειναλέων. Η
μαμά μου έλεγε ότι θα φτάναμε στον Μαραθώνα σε οκτώ
ώρες. Δεν περίμενα να φτάναμε σε οκτώ λεπτά. Τόσο γρήγορα τρέχουν αυτά τα αυτοκίνητα; Τι μάρκας είναι;
― Τζέημς…*
― Α αυτά είναι τα Τζέημς… ε;
― Μάλιστα.
― Και τι περίεργος που είναι ο Τύμβος. Ποτέ δεν θα
μπορούσα να φαντασθώ ότι ο Τύμβος μοιάζει τόσο πολύ
μ’ ένα δωμάτιο.
― Και είδες Πειναλάκη τι ενδιαφέρον έχει ως σύλληψις;
Είπε ο άγνωστος συνάδελφός του.
(…) Στις 3 τη νύχτα που έφτασε ο Πειναλέων σπίτι του,
καθησύχασε την μητέρα του που είχε ανησυχήσει, φίλησε
την αδελφή του Ανεργίτσα που μόλις προ 5 λεπτών είχε
φτάσει από την Ραφήνα Δημοσία Δαπάνη με λίγα λουλούδια στο χέρι και πολλές αμυχές στο κεφάλι.
Κι όταν όλοι έφαγαν σιωπηλοί, ο Πειναλέων είπε.
― Λοιπόν, για πέστε μου νεότερα; Πώς τα περάσατε εσείς;
― Πώς να τα περάσουμε; Ειρηνικά… είπε η μητέρα του.

* Διατηρείται η ορθογραφία και το ύφος της γραφής. Ο άριστος
γνώστης της ελληνικής γλώσσας, Μπόστ με τα επιτηδευμένα «φραγκολεβαντίνικά» του έσπαζε κυριολεκτικά κόκκαλα.
** Γ. Βαρδουλάκης: Αρχηγός της Χωροφυλακής στην δεκαετία του
’60 με συγκεκριμένο ρόλο στη υπόθεση Λαμπράκη.
***Τζέημς: Με αυτό το όνομα «πολιτογραφήθηκε» ένας συγκεκριμένος τύπος «μεσαίου» στρατιωτικού καμιονιού που χρησιμοποιούσε τα χρόνια εκείνα ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας.
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διεθνή
Ποιες χώρες και με τι είδους όπλα θα χτυπήσουν το Ιράν;

Το προωθημένης
τεχνολογίας
αεροπλάνο
V-22-Osprey.

Όπως αναφέρουν οι New York Times (www.derspiegel.de), ο υφυπουργός άμυνας των ΗΠΑ Chuck
Hagel επισκέφθηκε τον Απρίλη το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Επίσημα, ο αμερικανός υπουργός πήγε στην περιοχή για να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στη Συρία
και για τις αντιπαραθέσεις των μοναρχιών του Κόλπου με το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Αυτό, όμως, που δεν είπαν οι αμερικανοί είναι ότι στη διάρκεια του ταξιδιού μπήκαν οι τελικές
υπογραφές σε ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα.
Η νέα συμφωνία άξιας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί ακόμα μια ένδειξη
των προετοιμασιών του πολέμου κατά του Ιράν. Ταυτόχρονα,
όμως, φαίνεται ότι οι αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες
κέρδισαν μερικούς πόντους στην παρτίδα με τους Ευρωπαίους
στον τομέα των εξοπλισμών, του γεωστρατηγικού ελέγχου
της περιοχής και όσον αφορά στη διαμεσολάβηση στη διένεξη
του Ισραήλ με τους εμίρηδες.
Ανώνυμες πηγές του Πενταγώνου δήλωναν ότι η συμφωνία
αποσκοπεί στην «Ενίσχυση της διασυνδεμένης παρουσίας
στην περιοχή, στην ενίσχυση της δύναμης πυρός του Ισραήλ
και των άλλων συνεταίρων μας στην περιοχή του Κόλπου».
Η συμφωνία προβλέπει τα εξής:
Ένα νέο σύστημα πύραυλων για το Ισραήλ ικανό να εξαπολύει
επιθέσεις εναντία σε εχθρικά συστήματα ραντάρ. Οι πύραυλοι
θα μπορούν να εκτοξεύονται από αεροπλάνα και να εντοπίζουν
το σήμα των εχθρικών ραντάρ.
Το Ισραήλ θα είναι το πρώτο κράτος σ’ όλο τον κόσμο που
θα παραλάβει το μεταγωγικό V-22-Osprey. Το προωθημένης
τεχνολογίας αεροπλάνο διαθέτει περιστρεφόμενες προπέλες
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται και ως ελικόπτερο.
Οι αμερικανοί το χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.
Εξελιγμένες μορφές του σκάφους εναέριου ανεφοδιασμού Boeing KC-135 που θα επιτρέψουν
στην πολεμική αεροπορία του Ισραήλ να εφοδιάζεται πιο αποτελεσματικά εν πτήση. Με τον τρόπο
αυτό το Ισραήλ προσδοκά να αποκτήσει συντριπτικά πλεονεκτήματα στις πτήσεις μεγάλης εμβέλειας.
Τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα θα παραλάβουν, στα πλαίσια της ίδιας συμφωνίας, 26 μαχητικά τύπου
F-16, συνολικού κόστους 5 δις Δολαρίων. Τα αεροπλάνα θα εξοπλιστούν με πυραύλους μεγάλης
ακριβείας, αγνώστου όμως τύπου, ικανούς να χτυπούν στόχους σε μεγάλη απόσταση, χωρίς όμως
να βάζουν σε κίνδυνο τους πιλότους των μαχητικών. Οι πύραυλοι μπορούν να προσαρμόζονται
επίσης στα 84 μαχητικά τύπου F-15, που έχει προμηθευτεί το 2010 η Σαουδική Αραβία έναντι
29.5 δις δολαρίων.
Αλλά όπως λέει και μια ρουμάνικη παροιμία: «Αδέλφια-αδέλφια, αλλά το τυρί είναι με λεφτά»,
οι Αμερικανοί έχουν διαβεβαιώσει το Ισραήλ ότι τα αμερικανικά οπλικά συστήματα στη Σαουδική
Αραβία και στα Εμιράτα θα βρίσκονται υπό αμερικανική επίβλεψη. Επίσης, οι αμερικανικοί πύραυλοι
δεν θα μπορούν να ενεργοποιηθούν παρά μόνο μετά από συνεννόηση με την Ουάσιγκτον.
Αυτό είναι αναγκαίο γιατί, όπως λέει και η αμερικανική εφημερίδα, «αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη
η σχέση του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό όμως δεν εμποδίζει την Ουάσιγκτον
να θεωρεί και τις δυο χώρες σημαντικούς συμμάχους σε έναν πόλεμο κατά του Ιράν».
Α. ΒΙΑΝΝΑΚΗΣ
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Aσφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)*

Ενας ακόμη κατασταλτικός μηχανισμός της ΕΕ

H

Η αποπροσανατολιστική διαμάχη και ο θόρυβος
για την τοποθεσία της έδρας του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και
πληροφοριών ENISA, αν θα είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης,
στην Αθήνα ή στη Χάγη, επιχειρεί να συσκοτίσει
ουσιαστικά ζητήματα του Οργανισμού αυτού. Η ουσία είναι
η ενίσχυση του αντιδραστικού χαρακτήρα του ευρωενωσιακού αυτού οργανισμού και τα μεγάλα μονοπωλιακά
συμφέροντα που συνδέονται με τον «κυβερνοπόλεμο».
Οι τροποποιήσεις του κανονισμού που προτείνει η έκθεση
του ΕΚ κινούνται σε ακόμη πιο αντιδραστική κατεύθυνση
από την πρόταση της Επιτροπής. Στην πραγματικότητα,
ο ENISA αντικαθίσταται από έναν άλλον Οργανισμό,
στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνονται και
αστυνομικά καθήκοντα. Όχι απλώς η ασφάλεια
των δικτύων επικοινωνίας, αλλά στην πραγματικότητα
η «αντιτρομοκρατική» πολιτική της ΕΕ και η «καταπολέμηση»
τρομοκρατικών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο,
η «προστασία των υποδομών πληροφοριών ζωτικής
σημασίας», δημόσιων και ιδιωτικών, στρατιωτικών και μη.
Έτσι, ο Οργανισμός αυτός προορίζεται να αποτελέσει
την τεχνολογική υποδομή για τους κατασταλτικούς
μηχανισμούς της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ και η Eurojust,
και των ανάλογων υπηρεσιών των κρατών μελών,

ισοπεδώνοντας τα ανεπαρκή και ψευδεπίγραφα μέτρα
δήθεν προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εθνικές
νομοθεσίες των κρατών μελών.
Μάλιστα, εκπρόσωποι των αστυνομικών μηχανισμών
θα εκπροσωπούνται στο όργανο του Οργανισμού αυτού
με την ονομασία «Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων του
Οργανισμού». Ταυτόχρονα, διευρύνεται ο ρόλος του ως
ευρωενωσιακού κέντρου που θα συντονίζει σε επίπεδο ΕΕ
την πολιτική των κρατών μελών στους τομείς των
ηλεκτρονικών δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνιών, αλλά
και θα συνδέεται άμεσα με τις ιδιωτικές επιχειρήσειςκατασκευαστές εξοπλισμού δικτύων, με τα ερευνητικά
κέντρα και τα πανεπιστήμια, με τους εμπόρους λογισμικού
και αντίμετρων. Αποσκοπεί, επίσης, στην ολοκλήρωση
της ενιαίας αγοράς και της «ψηφιακής ατζέντας», αξίας
δεκάδων δισ. ευρώ. Συνεπώς, μεγαλώνει το μέγεθος και
η σημασία του, η διασύνδεσή του με τις μεγάλες
μονοπωλιακές επιχειρήσεις του κλάδου, διευρύνοντας
έτσι το πεδίο κερδοφορίας τους.
Οι εξελίξεις με τον ENISA αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει
πολιτική της ΕΕ που να μην κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση
των συμφερόντων των μονοπωλίων.
Ο αντιλαϊκός χαρακτήρας της ΕΕ σαρώνει τα λαϊκά
συμφέροντα, τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές
ελευθερίες. Γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη της εργατικήςλαϊκής πάλης για την ανατροπή της ΕΕ, για την αποδέσμευση
για κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής και Λαϊκή εξουσία.

* Παρέμβαση του Μπάμπη Αγγουράκη, ευρωβουλευτή του ΚΚΕ,
στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.
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πολιτική
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (EUROGENDFOR)

Νέα δύναμη καταστολής
στην υπηρεσία των μονοπωλίων
Με αφορμή την κλιμάκωση των λαϊκών κινητοποιήσεων
σε μια σειρά κράτη μέλη της Ε.Ε. λόγω των ασκούμενων
βάρβαρων αντεργατικών πολιτικών, με πρόσχημα
το βάθεμα της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης,
πληθαίνουν οι ειδήσεις και τα δημοσιεύματα σχετικά
με την «Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής»
(«EUROGENDFOR» ή «EGF»).

Η «Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής» είναι μια αστυνομική δύναμη
που θα δρα μεταφέροντας δυνάμεις από κράτος σε κράτος, ανάλογα
με το πού χρειάζεται να διαφυλαχτεί η σημερινή «νομιμότητα»
της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Πρόκειται για ειδική μονάδα Στρατοχωροφυλακής που έχει
δημιουργηθεί για το χτύπημα των λαϊκών κινητοποιήσεων εντός
και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής»
ήδη έχει προβεί σε επιχειρήσεις σε άλλες χώρες και αναδεικνύεται
σε στόχο πάλης (όπως τον όρισε η «Δημοκρατική Συσπείρωση για
τις Λαϊκές Ελευθερίες και την Αλληλεγγύη») να μη συμμετέχει
η Ελλάδα, αλλά και γενικότερα να διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη.
H «EGF» ξεκίνησε αρχικά σαν πολυεθνική πρωτοβουλία πέντε κρατώνμελών της Ε.Ε. (Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία),
προκειμένου (όπως οι ίδιοι οι επικεφαλής της αναφέρουν) να βελτιώσει
την ικανότητα «διαχείρισης κρίσεων σε ευαίσθητες περιοχές».
Ιδρύθηκε στις 17 Σεπτέμβρη 2004, στο Noordwijk (Ολλανδία),
όπου υπογράφηκε η «Διακήρυξη Πρόθεσης» (Declaration of Intent)
από τους αρμόδιους Υπουργούς των παραπάνω κρατών και
ανακηρύχθηκε έτοιμη επιχειρησιακά στις 20 Ιούλη 2006, από
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την «Υψηλού Επιπέδου Διυπουργική
Επιτροπή» (CIMIN),1 η οποία
την διοικεί.
Η «θεσμική» δημιουργία αυτής
της παραστρατιωτικής δύναμης
καταστολής έγινε με την υπογραφή
της «Συνθήκης» (Treaty of Velsen),2
18 Οκτώβρη 2007, στο Velsen της
Ολλανδίας. Το λογότυπο της «EGF»
είναι «Lex paciferat» (Ο Νόμος
θα φέρει την ειρήνη), ενώ η έδρα της
είναι στο στρατόπεδο «Generale
Chinotto» στην Vicenza της Ιταλίας
(50 χιλ. από την Βενετία).

του εργατικού λαϊκού κινήματος.
H «EGF» έρχεται να σταθεί δίπλα τους
και να «διευκολύνει τη διαχείριση
κρίσεων», που απαιτούν εμπλοκή
αστυνομικών δυνάμεων, συνήθως
σε κρίσιμες καταστάσεις, έχοντας ως
πλεονέκτημα και την εμπειρία που
έχει ήδη αποκτηθεί από αντίστοιχες
«αποστολές διατήρησης της ειρήνης»

Η «EUROGENDFOR» μπορεί ανά
πάσα στιγμή να κινητοποιήσει και
να παρατάξει εντός 30 ημερών, στο
θέατρο των επιχειρήσεων, δύναμη
από 800 στρατοχωροφύλακες, ενώ
η συνολική δύναμη της μπορεί
να προσεγγίσει τους 2.300.
Από τις 17/12/2008 η Χωροφυλακή
της Ρουμανίας έγινε δεκτή ως
το έκτο πλήρες μέλος της «EUROGENDFOR». Ενώ σαν «συνεργαζόμενοι
εταίροι» της παρουσιάζονται
τα αντίστοιχα Σώματα της Πολωνίας3
(το 2007) και της Λιθουανίας
(το 2009) και σαν «παρατηρητής»
εμφανίζεται η Στρατοχωροφυλακή
της Τουρκίας.
H «EGF» έρχεται να προστεθεί δίπλα
σε άλλους μηχανισμούς καταστολής
της Ε.Ε., την Ευρωαστυνομία«EUROPOL», την Ευρωεισαγγελία«EUROJUST» και τον Οργανισμό
Φύλαξης Εξωτερικών Συνόρων«FRONTEX». Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί
προσαρμογής (και) της Ελλάδας
υπάγονται στο λεγόμενο ευρωπαϊκό
«Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και
Δικαιοσύνης», που μόνο τέτοιος
δεν είναι, η δε κατάργησή του
αποτελεί από τους βασικούς στόχους

(βλ. ιμπεριαλιστικές αποστολές όπου
Γης για τα κέρδη των μονοπωλίων).
Έχει δε καταρτιστεί, όπως αναφέρεται
και στην επίσημη ιστοσελίδα της,
συγκεκριμένο σχέδιο εμπλοκής της
στις «επιχειρήσεις διαχείρισης
κρίσεων»:
• Κατά την αρχική φάση
της επιχείρησης, η ‘EGF’ μπορεί
να εισέλθει στο θέατρο
των επιχειρήσεων ταυτόχρονα
με τη στρατιωτική δύναμη,
προκειμένου να εκπληρώσει
τα αστυνομικά της καθήκοντα.
• Κατά τη μεταβατική φάση, η ‘EGF’
μπορεί να συνεχίσει την αποστολή
της μόνη ή συνεργαζόμενη
με τις στρατιωτικές δυνάμεις,
διευκολύνοντας το συντονισμό

και τη συνεργασία με τοπικές
ή διεθνείς μονάδες.
• Κατά τη φάση αποδέσμευσης
των στρατιωτικών, αυτή η δύναμη
(σ.σ.: η ‘EGF’) μπορεί να διευκολύνει
τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων
σε πολιτικές αρχές και υπηρεσίες
που πήραν μέρος στις προσπάθειες
συνεργασίας».
Μάλιστα, επιβεβαιώνοντας το ρόλο
της ως φρουρού των ολιγαρχικών
συμφερόντων, δηλώνει ότι είναι στη
διάθεση της Ε.Ε., του NATO, του ΟΗΕ,
του Οργανισμού για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη,
όπως και άλλων κατά περίπτωση
«συμμαχιών».4
Επίσης, επιτρέπεται η «EGF» να
επέμβει σε ένα άλλο κράτος με
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επέμβασης-αποστολής της Ε.Ε.«EUFOR ALTHEA».
• Η δεύτερη ξεκίνησε στις 8 Δεκέμβρη
2009 στο Αφγανιστάν και συνεχίζεται
με τη συμμετοχή της στην «ISAF»
στα πλαίσια της ιμπεριαλιστικής
επέμβασης του ΝΑΤΟ.
• Η τρίτη ήταν, από 8 Φλεβάρη 2010
έως και 3 Δεκέμβρη 2010, στην Αϊτή,
όπου συμμετείχε με μονάδες ελέγχου
πλήθους στην Αποστολή του ΟΗΕ(MINUSTAH), μετά από έκκληση
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
λόγω του δολοφονικού σεισμού
στις 12 Γενάρη του 2010 (είχαν
σκοτωθεί 220.000 άτομα).
την απλή συμφωνία εκείνου του
κράτους.5 Η Συνθήκη της Λισαβόνας,
που υπογράφηκε στις 13/12/2007
περιέχει τη «Ρήτρα της Αλληλεγγύης»
(Solidarity Clause) στο άρθρο 222,
η οποία εισάγει ουσιαστικές αλλαγές
ώστε η «EGF» μπορεί τώρα να
«βοηθήσει ένα κράτος μέλος της ΕΕ
στο έδαφος μετά από έκκληση
των πολιτικών αρχών του».
Σε αυτό το πλαίσιο, η «EGF» διεξάγει
τακτικές ασκήσεις «αντιμετώπισης
διαδηλώσεων» με άνδρες της
να μεταφέρονται στο χώρο
των «επεισοδίων» με «αύρες» κ.λπ.
ενώ έχει ήδη αναλάβει αποστολές
σε διάφορες χώρες.
Να σημειωθεί δε, πως στην άσκηση
της «EGF»- (EGEX 2011), 26/9 έως και
7/10/2011, στο Logroño της Ισπανίας
συμμετείχε και η Γερμανία (!) με έναν
παρατηρητή.
Από την υπογραφή της «Συνθήκης
του VELSEN» η «EGF» έχει εμπλακεί
σε τρεις «επιχειρήσεις-αποστολές
διαχείρισης κρίσεων».
• Η πρώτη ήταν στην ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, από 22 Νοέμβρη 2007
έως και 28 Οκτώβρη 2010,
στα πλαίσια της ιμπεριαλιστικής
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Παρουσιάζοντας όσο γίνεται πιο
αναλυτικά στοιχεία σχετικά με
την «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ », για ένα πρέπει
να είμαστε σίγουροι. Τα μέτρα
αστυνόμευσης και καταστολής
δε σταματούν εδώ.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι
εκείνο που αναγκάζει το πολυεθνικό
κεφάλαιο και τους πολιτικούς του
εκπροσώπους να προχωρήσουν
στην υλοποίηση πρόσθετων μέτρων
αστυνόμευσης. Κατανοούν ότι
τα προβλήματα σε διάφορα σημεία
του πλανήτη οξύνονται.
Το χάσμα ανάμεσα στις φτωχές
και πλούσιες χώρες αλλά και
στο εσωτερικό των καπιταλιστικά
αναπτυγμένων χωρών μεγαλώνει,
συντελεί στην κατεύθυνση αυτή
και η όξυνση της καπιταλιστικής
οικονομικής κρίσης. Οι ταξικές
διαφορές μεγεθύνονται και
περιμένουν ανάπτυξη αγώνων από
τα λαϊκά στρώματα για καλύτερες
συνθήκες ζωής και βελτίωσης
του βιοτικού τους επιπέδου.
Όλα αυτά αναγκάζουν τους
εκπροσώπους των μονοπωλίων
να αναζητούν τα ανάλογα πρακτικά

μέτρα και εκείνο το θεσμικό πλαίσιο
που θα τους δίνει τη δυνατότητα
στο όνομα της «τάξης και της
νομιμότητας» να επεμβαίνουν
παντού και να επιβάλλουν ό,τι
επιτάσσει το συμφέρον του μεγάλου
κεφαλαίου, σκορπώντας το θάνατο
σε όποιον τολμήσει να υψώσει
φωνή αντίστασης.
Απέναντι στα σχέδια που μπαίνουν
σε εφαρμογή, το λαϊκό κίνημα
πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του,
να εκδηλώσει τα δημοκρατικά του
αισθήματα και την αλληλεγγύη.
Να δυναμώσει την αντιιμπεριαλιστική
πάλη που μπορεί να μπει
πραγματικός φραγμός όχι μόνο
στα συγκεκριμένα μέτρα, αλλά και
στη γενικότερη προσπάθεια του
ιμπεριαλισμού, για την υποταγή
των λαών.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

___________
1. Στην CIMIN κάθε μέλος κράτος της «EGF»
αντιπροσωπεύεται από:
α. Έναν υψηλόβαθμο εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ
β. Έναν υψηλόβαθμο εκπρόσωπο του
ΥΕΘΑ ή του Υπουργείου Εσωτερικών
γ. Τον Γενικό Διοικητής της αντίστοιχης
Στρατοχωροφυλακής.
2. http://www.statewatch.org/news/
2007/oct/eu-gendarmerie-treaty-sept2007.pdf
3. Το 2011 η Πολωνία υπέβαλε αίτηση για
πλήρες μέλος της «EGF»
4. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της «Συνθήκης
του Velsen»
5. Σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της «Συνθήκης
του Velsen»
Πηγές:
http://www.eurogendfor.eu/
http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=8
&level1=10785&level2=10797
http://www.quarterly-review.org/?p=1198

ανακοίνωση

Όλοι
στην 34η Μαραθώνια
Πορεία Ειρήνης
την Κυριακή 19 Μάη
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,
ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Τ

ούτες τις μέρες που το αντιϊμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα ετοιμάζεται να βαδίσει ξανά στους δρόμους του αγώνα και της ιστορικής μνήμης, η μεγάλη
πλειοψηφία του λαού βιώνει με δραματικό τρόπο τις συνέπειες της βαθειάς καπιταλιστικής κρίσης.
Εκατομμύρια άνεργοι, ανασφάλιστοι, χρεωμένοι στις
τράπεζες και στο αστικό κράτος, με παιδιά υποσιτισμένα,
με Έλληνες και ξένους εργάτες και εργάτριες σε καθεστώς
εργοδοτικής τρομοκρατίας, άθλιων εργασιακών σχέσεων
και μισθών, με υποβαθμισμένες και πανάκριβες κοινωνικές
υπηρεσίες, με τους απόμαχους της δουλειάς που παρήγαγαν τεράστιο πλούτο να στερούνται τα στοιχειώδη.

Αυτός ο συσσωρευμένος πλούτος που τον καρπώνονται
μια χούφτα κεφαλαιοκράτες, αυτή η υπερσυσσώρευση κεφαλαίου που προέρχεται από την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης είναι η βάση της καπιταλιστικής κρίσης που
βασανίζει το λαό μας.
Στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης δυναμώνει η
επιθετικότητα των μεγάλων οικονομικών ομίλων, των μονοπωλίων που είναι το κύτταρο του καπιταλισμού σ’ αυτό
το ανώτατο, το ιμπεριαλιστικό στάδιο.
Η αναζήτηση νέων πηγών κερδοφορίας οδηγεί στην
όξυνση των ενδοιμπεριαλιστικών αντιθέσεων, τον ανταγωνισμό για το μοίρασμα αγορών και περιοχών, τον έλεγχο των
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ενεργειακών πηγών και των δρόμων μεταφοράς τους, οδηγεί
σε νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους με θύματα τους λαούς.
Απόρροια αυτής της πραγματικότητας είναι οι προσαρμογές που κάνει το ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια στο δόγμα και
τη δομή του. Αναγορεύει σε «ζωτικό χώρο» ολόκληρο τον
πλανήτη και με μεγαλύτερη επιθετικότητα απλώνεται από
τη Σομαλία και το Αφγανιστάν μέχρι τη Ν. Ζηλανδία και την
Αυστραλία. Επεκτείνει τους λεγόμενους «προληπτικούς πολέμους» και με την εγκατάσταση της «αντιπυραυλικής ασπίδας» ενισχύει τη δυνατότητά του να καταφέρει το «πρώτο
πυρηνικό πλήγμα».
Η ΕΕΔΥΕ καταδικάζει την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη
Συρία και προειδοποιεί το λαό μας ότι τα σενάρια περί χρήσης χημικών όπλων από τη Συριακή κυβέρνηση που προβάλλουν οι ΗΠΑ, η ΕΕ, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το
Κατάρ, που στηρίζουν οικονομικά, με όπλα και στρατιωτικές
δυνάμεις τους ονομαζόμενους αντικαθεστωτικούς, δείχνουν πως ετοιμάζεται νέα πολεμική επιχείρηση χρησιμοποιώντας τα γνωστά προσχήματα που χρησιμοποίησαν οι
ιμπεριαλιστές για τον πόλεμο στο Ιράκ και τους άλλους πολέμους των τελευταίων χρόνων.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί το λαό μας να αντιδράσει αποφασιστικά
κατά των ιμπεριαλιστικών σχεδίων στη Συρία και στο Ιράν,
να είναι γενικότερα σε ετοιμότητα, παίρνοντας υπόψη πως
οι εντάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με επίκεντρο τον
καθορισμό της ΑΟΖ και της Υφαλοκρηπίδας, η διαιώνιση
του κυπριακού προβλήματος και ο γενικότερος ανταγωνισμός των αστικών τάξεων, των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων,
για τους υδρογονάνθρακες στην περιοχή, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το ξέσπασμα πολέμου.
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Ήδη, η ανατολική Μεσόγειος, ο Περσικός Κόλπος και η
ευρύτερη περιοχή έχει γίνει χώρος παρουσίας ισχυρών
στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ, της ΕΕ που ανταγωνίζονται με τη Ρωσία και την Κίνα, πληθαίνουν οι στρατιωτικές
ασκήσεις της Τουρκίας, του Ισραήλ, το κουβάρι των αντιθέσεων γίνεται συνεχώς πιο σύνθετο και απειλητικό.
Η αστική τάξη στην Ελλάδα και η τρικομματική κυβέρνηση που συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, έχουν εμπλέξει τη χώρα στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Στόχος της αστικής τάξης
είναι η διεκδίκηση μεριδίου από τη λεία, η ενίσχυση της
θέσης της στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα. Προϊόν αυτής της
επιδίωξης είναι η διατήρηση των εξοπλιστικών δαπανών σε
πολύ υψηλά επίπεδα.
Ο λαός μας να κρίνει αυστηρά τις πολιτικές δυνάμεις που
στηρίζουν την παραμονή της χώρας στις λυκοσυμμαχίες
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να απορρίψει τα υποκριτικά συνθήματα των κάθε λογής υποστηριχτών του ευρωμονόδρομου,
φορέων της στρατηγικής του κεφαλαίου.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τις
γυναίκες και τη νεολαία, να πυκνώσουν τις γραμμές της λαϊκής
συμμαχίας, να εντείνουν τη δράση τους ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, επεμβάσεις και απειλές, ενάντια στην
ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο και στην καπιταλιστική
βαρβαρότητα που γεννάει αυτή την επικίνδυνη κατάσταση.
Η πάλη για κάθε εργατικό, λαϊκό δικαίωμα, η πάλη για την
προώθηση της φιλίας, της συνεργασίας των λαών, για την
πραγματική ειρήνη, συνδέεται ουσιαστικά με την πάλη για
την κατάργηση των μονοπωλίων, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
νέες και τους νέους, τα στρατευμένα παιδιά του λαού, όσους
• Να απεμπλακεί η Ελλάδα από τις πολεμικές προετοιμαρημάζει τη ζωή τους η βαθειά καπιταλιστική κρίση, να βασίες κατά της Συρίας και του Ιράν.
δίσουν αγωνιστικά στην 34η Μαραθώνια Πορεία.
• Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας.
Τιμούμε με σεβασμό τη μνήμη του αγωνιστή Γρηγόρη
• Να κλείσουν όλες οι βάσεις και τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ
Λαμπράκη και την ιστορική συνεισφορά των Μαραθώνιων
και της ΕΕ.
Πορειών Ειρήνης εδώ και 50 χρόνια.
• Να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες
Φέτος, που συμπληρώνονται 50
ένστολοι που βρίσκονται εκτός συχρόνια από τη δολοφονία του από το
Αυτοί που βρίσκονται
νόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές
αστικό κράτος και τους φασιστικούς,
ψηλά λένε: Πόλεμος και Ειρήνη
• Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά
παρακρατικούς μηχανισμούς, αναλαμγυμνάσια κι όλες οι συμφωνίες στραβάνουμε
την ευθύνη να δώσουμε το
είναι δύο πράγματα ολότελα
τιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ.
πραγματικό περιεχόμενο της δράσης
διαφορετικά. Όμως η ειρήνη
Συνεχίζουμε την πάλη μας για την
του συνδέοντας στην πράξη την ανυπατους κι ο πόλεμός τους
αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την
κοή στην κυρίαρχη πολιτική, με τον
μοιάζουν όπως ο άνεμος κι
ΕΕ, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη κιαγώνα κατά της κοινωνικής αδικίας και
η θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται
νήματος με αυτόν τον προσανατολιτων αιτιών που την προκαλούν.
απ’ την ειρήνη τους
σμό στα Βαλκάνια, γενικότερα στην
Γιατί τότε και τώρα, ίδιος είναι ο εχκαθώς
ο
γιος
από
τη
μάνα.
περιοχή μας.
θρός, ο καπιταλισμός, όπου στην εποχή
Έχει τα δικά της απαίσια
Δυναμώνουμε τις προσπάθειες
των μονοπωλίων, σημαδεύεται από τη
χαρακτηριστικά.
Ο
πόλεμός
για τον τερματισμό της κατοχής
φτώχεια, την πείνα, τους ιμπεριαλιστιτους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο
στην Κύπρο, για λύση του Κυπριακούς πολέμους, την εργοδοτική, κρατικού προβλήματος, για Κύπρο ενιαία,
κή και παρακρατική καταστολή, τις ναζιη ειρήνη τους.
δικοινοτική-διζωνική Ομοσπονδία
στικές-ρατσιστικές συμμορίες, όπως
Μ.
Μπρέχτ
με μια διεθνή προσωπικότητα και
σήμερα η «Χρυσή Αυγή».
μια ιθαγένεια.
Στέλνουμε το μήνυμα παντού: Στον
Στηρίζουμε τον αγώνα του Παλαιπόλεμο των ιμπεριαλιστών οι λαοί θα
στινιακού λαού, ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή, για Παλαιέχουν τη δική τους σημαία που θα εναντιώνεται στη σύγστινιακό ανεξάρτητο κράτος, στα σύνορα του 1967, με
χρονη σκλαβιά και θα δείχνει το δρόμο της κατάργησης
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
του τελευταίου εκμεταλλευτικού συστήματος της ιστοΗ ΕΕΔΥΕ καλεί τον εργαζόμενο λαό, τους άνεργους, τις
ρίας και στη δημιουργία του νέου ειρηνικού κόσμου.

❝

❞

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΗ 2013
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 34η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΤΥΜΒΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 8:00 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
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πολιτική

Ιμπεριαλιστική μηχανή κατά των λαών
Αποσπάσματα της παρέμβασης του Ηρακλή Τσαβδαρίδη, Εκτελεστικού Γραμματέα του ΠΣΕ
στις εκδηλώσεις του ΚΚ Τουρκίας στις 3 Φλεβάρη 2013, ενάντια στα σχέδια του ΝΑΤΟ στη Μέση
Ανατολή και τους πυραύλους PATRIOT

❝

Tο ΝΑΤΟ, η μεγαλύτερη πολεμική
μηχανή στην ιστορία
της ανθρωπότητας, δεν ήταν ποτέ ένας
φιλειρηνικός μηχανισμός.
Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του
έχει μακρά ιστορία εγκλημάτων ενάντια
σε λαούς και έθνη. Για πάνω από 64 χρόνια
το ΝΑΤΟ έχει τα χέρια του βαμμένα με αίμα,
στηρίζοντας κάθε είδους αντιδραστικό
καθεστώς, δικτατορίες, εξυπηρετώντας
τα συμφέροντα των μονοπωλίων και
των πολυεθνικών εταιριών και των φιλικά
προσκείμενων κυβερνήσεών τους
σε όλες τις γωνιές του κόσμου...

❞
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M

ιλώντας στην εκδήλωση του ΚΚΤ
ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός
γραμματέας του ΠΣΕ, σημείωσε, μεταξύ άλλων,
πως «το ΝΑΤΟ, η μεγαλύτερη πολεμική μηχανή
στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν ήταν ποτέ ένας
φιλειρηνικός μηχανισμός. Από την πρώτη μέρα
της ίδρυσής του έχει μακρά ιστορία εγκλημάτων ενάντια
σε λαούς και έθνη. Για πάνω από 64 χρόνια το ΝΑΤΟ έχει
τα χέρια του βαμμένα με αίμα, στηρίζοντας κάθε είδους
αντιδραστικό καθεστώς, δικτατορίες, εξυπηρετώντας
τα συμφέροντα των μονοπωλίων και των πολυεθνικών
εταιριών και των φιλικά προσκείμενων κυβερνήσεών τους
σε όλες τις γωνιές του κόσμου. (...)

Το ΠΣΕ, όλα αυτά τα χρόνια, παρέμεινε πιστό στις αρχές
του κατά τη διάρκεια όλων των επιθέσεων που
αναφέρθηκαν παραπάνω, κινητοποιώντας και
στηρίζοντας τους αγώνες και την αντίσταση των λαών
ενάντια στις επιθέσεις και τα σχέδια των ιμπεριαλιστών.
Σήμερα, έχουμε καθαρές και σταθερές θέσεις που
αντιτίθενται στα νέα σχέδια για ανοιχτή στρατιωτική
επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Συρία, στην οποία παίζει ηγετικό

ρόλο η Τουρκία μαζί με άλλους περιφερειακούς
συμμάχους από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το
Ισραήλ. (...)
Μιλώντας για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή,
ο Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΣΕ τόνισε:
...«Τί απέγινε η τόσο διαφημισμένη”Αραβική Άνοιξη”, όταν
κάτω από την λαϊκή εξέγερση και πίεση απομακρύνθηκαν
δυο από τους στενούς συνεργάτες του ιμπεριαλισμού,
Μπουμπάρακ και Μπεν Άλι, εξέχοντα μέλη
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τότε, και αντικαταστάθηκαν
από ισλαμιστικές ή άλλες αστικές δυνάμεις, οι οποίοι
υλοποιούν στο εσωτερικό και εξωτερικό την ίδια πολιτική
όπως οι προκάτοχοί τους; Σε τί διαφέρει το νέο καθεστώς
π.χ. στην Αίγυπτο από το προηγούμενο όταν πρόκειται για
την στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ ή για τα δεκάδες
εκατομμύρια φτωχών Αιγυπτίων από την μια και μια
χούφτα επιχειρήσεις και καπιταλιστές που καταπιέζουν
και εκμεταλλεύονται τον Αιγυπτιακό λαό;»...
Αναφερόμενος στις θέσεις του ΠΣΕ για την Συρία
ο Η. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε:
... «Ως ΠΣΕ έχουμε καθαρές θέσεις σχετικά με την Συρία
και το λαό της. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα
του Συριακού λαού για αλλαγές στο πολιτικό, οικονομικό
και κοινωνικό επίπεδο, ειδικά όπως αυτά εκφράστηκαν
στην αρχή των διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων,
πριν αυτές χειραγωγηθούν και αξιοποιηθούν από
σκοτεινές ντόπιες και ξένες ένοπλες ομάδες μισθοφόρων,
με εντελώς διαφορετικούς σκοπούς. Αυτό όμως είναι
εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρατηρούμε
τους τελευταίους 18 μήνες στην Συρία. Αποτελεί δικαίωμα
του Συριακού λαού να υπερασπιστεί την χώρα του από
τη σχεδιαζόμενη ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση
και οι τελευταίες εξελίξεις με την εγκατάσταση πυραύλων
PATRIOT στην Τουρκία φέρνει αυτό το ενδεχόμενο
πιο κοντά»...
Αναφερόμενος στις διάφορες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και νατοϊκά σχέδια ο εκπρόσωπος του ΠΣΕ υπογράμμισε:
«...όμως οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ δεν παίρνονται από
κάποιους τεχνοκράτες ή κάποια γεράκια στις Βρυξέλλες
ή στην Ουάσινγκτον. Όλες οι κυβερνήσεις των κρατών
του ΝΑΤΟ είναι συνυπεύθυνες και συνένοχες,
οι υπογραφές τους και η εμπλοκή τους είναι δεδομένη
ανεξάρτητα από το επίπεδο της άμεσης ή έμμεσης
συμμετοχής σε κάθε έγκλημα».
Να σημειωθεί πως σε συνέχεια των πρωτοβουλιών

της Επιτροπής Ειρήνης της Τουρκίας και του ΠΣΕ,
σχεδιάζεται στις 25-29 Απρίλη 2013 διεθνής διάσκεψη
με συναυλίες και συναντήσεις με φορείς στην Κων/πολη
και Αντιόχεια (περιοχή όπου έχουν εγκατασταθεί
τα νατοϊκά «πάτριοτ»), όπου θα προσκληθούν από δεκάδες
χώρες αντιιμπεριαλιστικά κινήματα, προσωπικότητες,
διανοούμενοι, καλλιτέχνες με στόχο την εναντίωση
στην σχεδιαζόμενη στρατιωτική επέμβαση στην Συρία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑ
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καταδικάζει τη μαφιόζικη-δολοφονική επίθεση των μεγαλοϊδιοκτητών γης, ενάντια στους
μετανάστες εργάτες στη Μανωλάδα Ηλείας.
Όσοι έφυγαν από τις χώρες τους λόγω των ιμπεριαλιστικών πολέμων, της φτώχειας και της
εξαθλίωσης βρήκαν στην Ελλάδα την ευρωπαϊκή
εκδοχή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Η ΕΕΔΥΕ ενώνει τη φωνή με τους Έλληνες και
ξένους εργάτες που ενωμένοι παλεύουν για τα
δικαιώματα τους ενάντια στην καταστολή και το
σύστημα που τη γεννά.
Απευθύνουμε κάλεσμα στους ξένους εργάτες
και τους φίλους της ειρήνης να πάρουν μαζικά
μέρος την 1η Μάη στις συγκεντρώσεις του
ΠΑΜΕ, για να δώσουμε ταξική απάντηση στην
αστική τάξη και τους φονιάδες της.
Καλούμε τους μετανάστες εργαζόμενους στην
34η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, στις 19 Μάη,
για να βαδίσουν μαζικά μαζί με τους εργάτες
τους νέους και τις γυναίκες της χώρας μας ενάντια στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό, για τη
φιλία και την αλληλεγγύη των λαών.
Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ
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ΕΔΥΕΘ

Οκτώβρης - Νοέμβρης Δεκέμβρης 2012

Ομιλητής ο Θόδωρος Κυριακίδης, μέλος του Προεδρείου της ΕΔΥΕΘ.
Μετά την ομιλία αναπτύχθηκε συζήτηση.
•Επιτροπή Ειρήνης Ευόσμου, 14/11/2012, στο φουαγιέ του
Δημαρχείου και με μεγαφωνική εγκατάσταση στην πλατεία. Ομιλητής
ο Θ. Κυριακίδης. Έγινε προβολή δύο φιλμ –το πρώτο με θέμα
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το δεύτερο με θέμα το ρατσισμό.
Η εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
•Επιτροπή Ειρήνης Συκεών-Νεάπολης, 04/11/2012, εκδήλωση
σε ανοικτό χώρο μπροστά στο μνημείο των εκτελεσμένων αγωνιστών
στο Γεντί Κουλέ. Έγινε σε συνδιοργάνωση με την ΠΕΑΕΑ, με ομιλητή
τον Γ. Χαβατζά.
•Επιτροπή Ειρήνης Συκεών-Νεάπολης, 11/11/2012 – εκδήλωση
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Έγινε στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων των 1ου – 5ου Δημοτικών Σχολείων, σε συνδιοργάνωση
με το Σύλλογο Γυναικών Συκεών. Ιδιαιτέρα ποιοτική εκδήλωση
με προβολή φιλμ φτιαγμένο από τον Μπάμπη Βέλλη, μέλος
της Γραμματείας της ΕΔΥΕΘ και ταυτόχρονη συμμετοχή 5 μαθητών
λυκείου (απαγγελίες) και 2 μουσικών.

Μ

ε θέμα «Οικονομική κρίση - όξυνση της κατάστασης
στην περιοχή μας - ο κίνδυνος νέου ιμπεριαλιστικού
πολέμου» διοργανώθηκαν εκδηλώσεις στις παρακάτω
περιοχές της πόλης και του νομού:
•Επιτροπή Ειρήνης Ανατολικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης - στο
Πλαγιάρι 20/10/2012, εκδήλωση σε ανοικτό χώρο, μπροστά στο ΚΑΠΗ.
Ομιλητής ο Ν. Ζώκας, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ. Μετά την ομιλία
αναπτύχθηκε πλούσια συζήτηση.
•Επιτροπή Ειρήνης Καλαμαριάς, 01/11/2012, στην αίθουσα
«Θεατράκι της οδού Χιλής». Ομιλητής ήταν ο Π. Κυπαρίσσης,
Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Καλαμαριάς. Μετά την ομιλία έγινε
πλούσιος διάλογος σε ευρύ φάσμα θεμάτων, με τη συμμετοχή του
Ν. Ζώκα, αντιπροέδρου της ΕΕΔΥΕ. Έγινε επίσης παρουσίαση της δράσης
της Τοπικής Επιτροπής και της ΕΔΥΕΘ, καθώς και προγραμματισμός
δράσης. Η εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
•Επιτροπή Ειρήνης Αμπελόκηπων - Μενεμένης, 25/10/2012,
εκδήλωση σε ανοικτό χώρο, στην κεντρική πλατεία των Αμπελοκήπων.

•Επιτροπή Ειρήνης Ανατολικού τομέα Δήμου Θεσσαλονίκης
(Τούμπα - Χαριλάου - Ανάληψη) στα γραφεία της Επιτροπής. Ομιλητής
ο Γ. Χαβατζάς, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Έγινε
προβολή φιλμ με θέμα τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.
Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση.

Συλλαλητήριο και πορεία
καταδίκης των ιμπεριαλιστικών
σχεδιασμών
Μαζικό, αντιπολεμικό συλλαλητήριο και μαχητική πορεία καταδίκης
των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στη Μέση Ανατολή πραγματοποίησε
η ΕΔΥΕΘ και οι Επιτροπές Ειρήνης της Θεσσαλονίκης, την 1η Δεκέμβρη
2012 μπροστά στο Νατοϊκό Στρατηγείο, που έχει εγκατασταθεί στο
πρώην 3ο Σώμα Στρατού. Μαζί με τα αιτήματα κατά του πολέμου, που
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ετοιμάζουν οι ιμπεριαλιστές κατά της Συρίας και του Ιράν,
οι διαδηλωτές απαίτησαν να κλείσει και να φύγει από την Ελλάδα
το Νατοϊκό Στρατηγείο, όπου προορίζεται να αποθηκευτούν όπλα
μαζικής καταστροφής –πυρηνικά, χημικά και βιολογικά.
Με συνθήματα «ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΡΑΝ! ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΑ ΝΑΤΟΪΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ! ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ!» οι συγκεντρωμένοι πορευτήκαν μέχρι
το αμερικανικό προξενείο της πόλης, όπου έκαψαν συμβολικά
μία σημαία των ΗΠΑ και μια του Ισραήλ.
Στη συγκέντρωση μίλησε ο Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ.
Σημείωσε ότι: «…τα τύμπανα του πολέμου χτυπούν ολοένα και πιο
δυνατά στη γειτονιά μας. Προμηνύουν έναν καινούριο πόλεμο, που
οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ετοιμάζουν ενάντια στη Συρία,
ενώ το μακέλεμα του παλαιστινιακού λαού συνεχίζεται εδώ και 60
χρόνια. Σπέρνουν το θάνατο και τον όλεθρο στη Συρία οι ένοπλες
συμμορίες των μισθοφόρων, που καθοδηγούνται και εξοπλίζονται
απ’ τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Τουρκία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία,
το Ισραήλ και το πανταχού παρόν ΝΑΤΟ.»
Κάλεσε σε ξεσηκωμό: «Ας θυμηθούμε τα λόγια του Χέμινγουεϊ
“Μη ρωτάς για ποιον χτυπάει η καμπάνα… Για σένα χτυπάει…”
Χτυπάει για όλους μας! Όταν χτυπάει για το λαό της Συρίας,
για τους λαούς της Λιβύης, του Ιράν, της Παλαιστίνης, της Κύπρου
είναι σαν να χτυπάει και για το δικό μας λαό! Γι αυτό είναι χρέος μας
να βγούμε στους δρόμους, να πάμε κοντά σε κάθε εργαζόμενο, κοντά
σε κάθε νέο και νέα, κοντά σε κάθε γυναίκα, κοντά σε κάθε λαϊκό
άνθρωπο. Να τους καλέσουμε σε ξεσηκωμό».
Και κατέληξε: «Χρειάζεται σήμερα απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση
του ιμπεριαλισμού ν’ αντιτάξουμε ένα ισχυρό αντιιμπεριαλιστικό,
αντιπολεμικό, διεθνιστικό κίνημα στη χώρα μας. Οι εξελίξεις καθιστούν
αναγκαία την ένταση της πάλης για αποδέσμευση από όλες
τις λυκοσυμμαχίες –ΝΑΤΟ και ΕΕ. Κανένας εφησυχασμός, αγώνας
λαϊκός - μαζικός - αντιιμπεριαλιστικός!
Με το σύνθημα «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή - μόνη υπερδύναμη
είναι οι λαοί» ο λαός μας να κηρύξει τον πόλεμο και στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, και στην ιμπεριαλιστική τους ειρήνη!»

Εκδήλωση τιμής και μνήμης
στον Νίκο Νικηφορίδη

Ε

κδήλωση τιμής στον πρωτομάρτυρα του κινήματος ειρήνης
Νίκο Νικηφορίδη και πορεία μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε,
πίσω από το Επταπύργιο, πριν 62 χρόνια, διοργάνωσαν
το Σάββατο 9 Μάρτη, στο Πάρκο Ειρήνης στις Συκιές, η Επιτροπή
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ) και
το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.
Στη συγκέντρωση, εκ μέρους της ΕΔΥΕΘ, μίλησε ο Μπάμπης Βέλης
σημειώνοντας ότι: «Η συνέχιση του αγώνα, που πριν από 62 χρόνια
ξεκίνησε με τη θυσία του Νίκου Νικηφορίδη, είναι χρέος του κάθε νέου
και νέας, του κάθε εργαζόμενου, του κάθε φιλειρηνικού ανθρώπου.
Η θυσία του Ν. Νικηφορίδη δε σταμάτησε να φωτίζει 62 χρόνια τώρα
το δρόμο των φιλειρηνιστών - αντιιμπεριαλιστών αγωνιστών της
πατρίδας μας, στον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τους
πολέμους, που προκαλεί».
Εκ μέρους του γραφείου της οργάνωσης περιοχής Κεντρικής
Μακεδονίας της ΚΝΕ, μίλησε ο Βασίλης Τομπουλίδης. Στάθηκε
ιδιαίτερα στα νέα καθήκοντα που προκύπτουν για τους νέους
κομμουνιστές, της διαφώτισης και προετοιμασίας κάθε νέου και νέας,
εργαζόμενου, μαθητή, σπουδαστή των λαϊκών οικογενειών για
τις επερχόμενες επικίνδυνες εξελίξεις που φέρνει η γενίκευση και
το βάθεμα της καπιταλιστικής κρίσης.

27

Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας

Εκδήλωση με θέμα «Υγεία,
κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα;»

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση με θέμα «Υγεία,
κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα;» την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013,
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ελευσίνας.
Στην εκδήλωση που έγινε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειρήνης
Ελευσίνας σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας Κούβας και
τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας και Αλληλεγγύης, παραβρέθηκε
πλήθος κόσμου γεμίζοντας ασφυκτικά την αίθουσα.
Το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων ήταν έντονο και με υπομονή
άκουσαν και τους τέσσερεις ομιλητές. Ο συντονιστής, γραμματέας
της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας, Χριστόφορος Δημόπουλος, έκανε
το άνοιγμα καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και κάλεσε
τους ομιλητές στην έδρα δίνοντας τον λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής
Ειρήνης Ελευσίνας Αλεξανδρόπουλο Αντώνη, στη συνέχεια
στον πρόεδρο του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης,
κ. Καρανδρέα Νικόλαο. Μετά το λόγο πήρε η ιατρός του Θριάσιου
Νοσοκομείου κ. Ρέτζιου Αφροδίτη και τέλος ο πρέσβης της Δημοκρατίας
της Κούβας, κ. Osvaldo Jesus Cobacho Martinez υποβοηθούμενος από
την μεταφράστρια κ. Σαπφώ Διαμάντη.
Αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών:
• Στη σοσιαλιστική Κούβα παρέχονται εκτεταμένες δωρεάν ιατρικές
υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες της. Έτσι, έχει μειωμένο ποσοστό
βρεφικής θνησιμότητας 4,6 ανά 1000 γεννήσεις και προσδόκιμο ζωής
στα 75 έτη.
• Παρά τον άδικο και απάνθρωπο αποκλεισμό της, η Κούβα εδώ και
δεκαετίες, έχει αναπτύξει και σφυρηλατήσει νέες μεθοδολογίες
στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη με τη χρήση των διαθέσιμων πόρων,
καθώς επίσης εξάγει παράλληλα τη σοφία της προς τις αναπτυσσόμενες
χώρες, παρέχοντας άριστη υγειονομική περίθαλψη και εκπαιδευτικές
υπηρεσίες.
• Αυτά τα πρώτης τάξεως αποτελέσματα πετυχαίνονται με ετήσιες κατά
κεφαλή δαπάνες για την υγεία της τάξης των... 185 ευρώ, λιγότερο από
το 1/10 των 2.200 ευρώ του Ηνωμένου Βασίλειου και ένα απειροελάχιστο
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κλάσμα των 4.650 ευρώ των ΗΠΑ.
Η κεντρική ιδέα της κουβανικής πολιτικής υγείας δεν είναι μυστικό:
λέγεται πρόληψη. Προωθώντας τη σωματική άσκηση, την υγιεινή και
τα τακτικά τσεκ-απ, ολόκληρο το σύστημα είναι προσανατολισμένο στο
να προλαμβάνει τις ασθένειες ή να τις θεραπεύει στα πρώτα στάδια
της εμφάνισής τους, πριν η θεραπεία τους γίνει πολυέξοδη. Έτσι
το σύστημα υγείας της στηρίζεται σε μια ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα
που επιτρέπει στους γιατρούς να βλέπουν τους ασθενείς τους
(ανά γειτονιά και ανά χώρο εργασίας) τακτικά, έτσι ώστε να προλαμβάνουν
τα προβλήματα υγείας τους σε πρώιμο στάδιο.
• Μεγάλα είναι τα επιτεύγματα της Κούβας και στον τομέα
της φαρμακοβιομηχανίας και της βιοτεχνολογίας. Σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «σήμερα η κουβανική βιομηχανία
βιοτεχνολογίας κατέχει περίπου 1.200 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας
και τα άκρως αποτελεσματικά αλλά και προσιτά σε τιμή, φαρμακευτικά
προϊόντα και εμβόλιά της πωλούνται σε περισσότερες από 50 χώρες».
• Σε τρεις κλάδους που είναι ζωτικής σημασίας και κριτήριο για
την ευημερία, την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας,
η Κούβα έχει να παρουσιάσει περισσότερους από 250.000
εκπαιδευτικούς, 67.500 γιατρούς και 34.000 δασκάλους και τεχνικούς
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Επίσης, έχει μηδενικό ποσοστό ανεργίας και ανασφάλιστων, μηδενικό
ποσοστό εγκλημάτων, βίας και τρομοκρατίας. Μηδενικό ποσοστό
φυλετικού, κοινωνικού και θρησκευτικού ρατσισμού. Αυξημένο
το οικολογικό και περιβαλλοντικό αίσθημα των κατοίκων της για
την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά κύρια βάση, πραγματοποίηση
βιολογικών καλλιεργειών παραγωγής προϊόντων. Μειωμένα ποσοστά
μόλυνσης της ατμόσφαιρας, μεγάλο αριθμό πάρκων και πρασίνου,
συνεχή αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
Οι εργαζόμενοί της δεν έχουν μόνο μια βαθιά τεχνική και επιστημονική
ικανότητα, αλλά το πιο σημαντικό απ’ όλα, έχουν ένα εξαίρετο αίσθημα
αλληλεγγύης και ένα αξεπέραστο πνεύμα αυτοθυσίας.
Όσον αφορά στη χώρα μας, από τη σκοπιά των συμφερόντων
των εργαζομένων των παραγωγών του πλούτου, υγεία είναι η κατάσταση
πλήρους σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας-

ισορροπίας του ανθρώπου. Άρα κοινωνικό δικαίωμα, κοινωνική ανάγκη.
Από τη σκοπιά των εργοδοτών, των εκμεταλλευτών, του καπιταλιστικού
κράτους αντιμετωπίζεται ως η έλλειψη ανώμαλης κατάστασης
των ανθρώπων, τέτοιας που να δημιουργεί άμεση ανικανότητα για
εργασία ή ανάγκη θεραπείας, ως κόστος, δηλαδή ως στοιχείο-πλευρά
που συνθέτει, καθορίζει την τιμή της εργατικής δύναμης, η οποία
στον καπιταλισμό είναι εμπόρευμα. Επομένως, όλα όσα χρειάζονται για
την αναπαραγωγή της, την αποκατάστασή της από τη φθορά γενικότερα,
για να διατηρεί την ικανότητα να μπαίνει στην παραγωγή, αποτελούν
και αυτά εμπορεύματα. Συνεπώς, και ο τομέας της υγείας και ό,τι αυτός
περιλαμβάνει, την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση,
αποτελούν και αυτά εμπόρευμα.
Όλοι γνωρίζουμε την τραγική, εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί
στο χώρο της υγείας, τα μέτρα που έχουν εφαρμοσθεί από
την τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, συνέχεια της πολιτικής
των προηγούμενων κυβερνήσεων, τις ολέθριες επιπτώσεις στην υγεία
των λαϊκών στρωμάτων.
Σήμερα, υπάρχουν οι δυνατότητες ώστε οι εργαζόμενοι, η κύρια
παραγωγική δύναμη, οι παραγωγοί του πλούτου, να απολαμβάνουν
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας μέσα από ένα Ενιαίο,
Καθολικά Αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύστημα Υγείας-Πρόνοιας.
Αυτές, όμως, προσκρούουν στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που
θυσιάζει τις ανάγκες, τα δικαιώματα του λαού στο βωμό της κερδοφορίας
του κεφαλαίου, το οποίο αξιοποιεί προς όφελος του τα επιτεύγματα
της επιστήμης και της τεχνολογίας, κατευθύνει και ελέγχει την έρευνα.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να διδαχθούν από την πείρα της Κούβας, να
βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, να μη δεχθούν να μειώσουν τον πήχη
των απαιτήσεών τους, να μην εθιστούν στη λογική της φιλανθρωπίας,
να μην αρκεστούν στις φθηνές, υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας
των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης. Να παλέψουν για την ικανοποίηση
των σύγχρονων αναγκών τους μαζί με το ταξικό κίνημα δίνοντας
τον καλύτερο εαυτό τους για την οργάνωση του αγώνα, για να αναχαιτίσουν
τα αντιλαϊκά μέτρα, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση-εμπορευματοποίηση
της Υγείας-Πρόνοιας, για την κατάργηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η ανάγκη ώστε η πάλη
να κατευθύνεται ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων, ώστε να
δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ριζικές αλλαγές, για έναν άλλο δρόμο
ανάπτυξης με γνώμονα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Στο τέλος της εκδήλωσης έγιναν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους,
που απαντήθηκαν από τους ομιλητές.

η Επιτροπή Ειρήνης Γούβας, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων 2ου
Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων, ο Σύλλογος Δημοκρατικών
Γυναικών Γούβας και το Συνδικάτο Οικοδόμων (παράρτημα
Παγκρατίου - Βύρωνα - Καισαριανής).
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί γονείς, μαθητές και
εκπαιδευτικοί.
Κεντρική ομιλία στην εκδήλωση έκανε η κυρία Ιλιάνα Ναζεντιάδου,
ψυχολόγος, εκ μέρους του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών
(Ε.ΣΥ.Ν.). Κεντρικοί άξονες της παρέμβασής της ήταν:
• Όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Καμία αποδοχή του διαχωρισμού τους
σε «σκληρά» και «μαλακά». Η τοξικομανία είναι κοινωνικό πρόβλημα
και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται.

• Όχι στην ιατρικοποίηση και ψυχιατρικοποίηση του προβλήματος.
• Κεντρικά σχεδιασμένη αντιναρκωτική πολιτική με αποκλειστικά δημόσια
και δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης.
Αίσθηση προκάλεσε η πληρότητα της προσέγγισης του φαινομένου των
ναρκωτικών και η απλή και κατανοητή παρουσίαση των μηχανισμών που
στηρίζουν και προωθούν στη νεολαία τη «ναρκοκουλτούρα».
Πολλοί γονείς, αλλά και εκπαιδευτικοί ζήτησαν να μάθουν τους τρόπους
με τους οποίους μπορούν να έχουν πληροφόρηση, υποστήριξη αλλά και
συμμετοχή στο έργο του Ε.ΣΥ.Ν.

Επιτροπή́ Ειρήνης Ιλίου
Επιτροπή́ Ειρήνης Γού́βας

Εκδήλωση για τα ναρκωτικά

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία, εκδήλωση με θέμα τη μάστιγα
των ναρκωτικών, την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 και ώρα 11.30 πμ,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 13ου Γυμνασίου - Λυκείου
Αθηνών, στη συνοικία της Γούβας. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν,

«Οι Ανταγωνισμοί στην Ενέργεια»

Ε

κδήλωση-συζήτηση, με θέμα «Οι Ανταγωνισμοί στην Ενέργεια:
Εξελίξεις στην περιοχή και ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις»,
διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου, την Τετάρτη 6 Μαρτίου,
στο Πολιτιστικό Καφενείο Δήμου Ιλίου «Μελίνα Μερκούρη».
Ομιλητής στην εκδήλωση, ήταν ο Θέμος Στοφορόπουλος, πρέσβης επί
τιμή, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.
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ΕΕΔΔΑ-ΕΕΔΥΕ

Εκδήλωση για την επέμβαση
στο Μάλι

Ε

κδήλωση για την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Μάλι
διοργάνωσαν στις 21 του Μάρτη η Ελληνική Επιτροπή
Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) και
η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
στην αίθουσα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών με κεντρικό
ομιλητή τον πρέσβη επί τιμή, Θέμο Στοφορόπουλο.
Ο Θέμος Στοφορόπουλος αναφέρθηκε στη φτώχεια και την ανέχεια,
στην οποία έχουν καταδικάσει οι αρχές το λαό μιας χώρας πλούσιας
σε κοιτάσματα. Ο ομιλητής εξήγησε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Φρ. Ολάντ
και τα γαλλικά μονοπώλια στο χώρο της ενέργειας πραγματοποίησαν
αυτή την ιμπεριαλιστική επέμβαση για να εξασφαλίσουν ακριβώς
αυτά τα κοιτάσματα ουρανίου, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Για τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και την όξυνση
της καπιταλιστικής κρίσης σαν παράγοντες που συνδέονται με
την επέμβαση στο Μάλι μίλησε ο συνταγματάρχης ε.α. και μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, Νίκος Παπαναστάσης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη της γραμματείας της ΕΕΔΥΕ και
του προεδρείου της ΕΕΔΔΑ, ο επίτιμος δήμαρχος Καισαριανής,
Παν. Μακρής, καθώς και εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ.
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Εκδήλωση για την «Hμέρα της
νίκης του λαού» της Βενεζουέλας

T

ιμητική εκδήλωση για την ημέρα της «Μπολιβαριανής
Πολιτοφυλακής» και της νίκης του λαού (13 Απρίλη), όταν
ο Πρόεδρος Ούγκο Τσάβες Φρίας επέστρεψε στην ηγεσία, μετά
το πραξικόπημα που διαπράχθηκε στις 11 Απριλίου του 2002,
από τη ντόπια και ξένη αντίδραση, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό
Κινηματογράφο Καλλιθέας «Καλυψώ» από την πρεσβεία της
Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την εταιρεία διανομής
«NEW STAR» και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λατινοαμερικάνων και
Ισπανών Ελλάδας, ASCLAYE. Στην αρχή, προβλήθηκε η ταινίαντοκιμαντέρ «Η επανάσταση δε θα μεταδοθεί τηλεοπτικά», όπου
με συγκλονιστικό τρόπο παρουσιάζει το πραξικόπημα που ανατράπηκε
σε 47 ώρες από την ενότητα λαού-στρατού.
Ο πρέσβης της Βενεζουέλας Φράνκλιν Γκονζάλες, στην ομιλία του
εξήγησε για τους λόγους που έγινε το πραξικόπημα ενώ από την
πλευρά του, ο Κουβανός πρέσβης Οσβάλντο Κομπάτσο Μαρτίνες,
υπογράμμισε ότι ο λαός της Βενεζουέλας έστειλε «ένα ξεκάθαρο
μήνυμα σε όλους πως είναι διαθέσιμος να υπερασπιστεί την
επανάστασή του με οποιοδήποτε κόστος».
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Σταύρος Τάσσος, εκ μέρους
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης και της ΕΕΔΥΕ. Επίσης, χαιρέτισε
εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής
Αλληλεγγύης και παραβρέθηκε εκ μέρους του ΚΚΕ, η Ιωάννα
Λαζοπούλου, συνεργάτης του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του
ΚΚΕ, και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θοδωρής Δρίτσας. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με τραγούδια από τη Λατινική Αμερική που ερμήνευσε
εξαιρετικά η Κουβανή τραγουδίστρια, Μαρλένε Ολάνο.

βιβλίο
ΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Από την πείρα του κινήματος των οικοδόμων
στην Ελλάδα

E

κδόθηκε και κυκλοφόρησε από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ η
ιστορία των αγώνων του κλάδου. Τη δουλειά της έκδοσης επιμελήθηκε ο ιστορικός Αναστάσης Γκίκας και το βιβλίο έχει τίτλο «Από την πείρα του κινήματος των οικοδόμων στην Ελλάδα».
Η προσπάθεια ήταν μεγάλη και το αποτέλεσμα πολύ
θετικό. Μέσα από τη βιβλιογραφία, τη μελέτη, τα αρχεία και
προσωπικές μαρτυρίες αγωνιστών του κλάδου, προστέθηκε ένα ακόμη εργαλείο χρήσιμο για κάθε εργαζόμενο και
όχι μόνο.
Χρόνο με το χρόνο, μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, στιγμή
τη στιγμή καταγράφηκε ο πολύμορφος ταξικός και πολιτικός αγώνας του κλάδου των οικοδόμων. Σε κάθε «μικρό» η
μεγάλο αγώνα το οικοδομικό κίνημα ήταν παρόν.

Οι οικοδόμοι με την καθαρότητα των στόχων τους, την
οργάνωσή τους και την αποφασιστικότητά τους έσπασαν
το καραμανλικό αντιδημοκρατικό καθεστώς της εποχής.
Σταθμός γι’ αυτό στάθηκε η 1-12-1960 με τη μεγάλη απεργία και τη σύγκρουση με τις δυνάμεις καταστολής. Οι συγκρούσεις έγιναν γύρω από το Υπ. Εργασίας, Ομόνοια, Αθηνάς, Πλ. Καραϊσκάκη, Αιόλου και αλλού. Η αστυνομία δεν
επαρκούσε και κατέβασαν και στρατό.
Αυτή η αναμέτρηση δεν ήρθε από μόνη της, χρειάστηκαν πολλές και επίμονες προσπάθειες. Δεν υπήρχε μόνο η
αστυνομοκρατία και το «ειδικό» Συνδικαλιστικό της Ασφάλειας, ήταν ο εργοδοτικός παρεμβατισμός, οι συμβιβασμένοι συνδικαλιστές και το παρακράτος.
Όλα αυτά υποχώρησαν μπροστά στην πίστη του αγώνα
και την αποφασιστικότητα.
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Οι οικοδόμοι στο διάβα τους, τότε και τώρα, έβαλαν και
βάζουν τη σφραγίδα τους σε κάθε κοινωνική πάλη. Πλούσια
η δράση τους στις πολιτικές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες.
Πλούσια η συμμετοχή τους στους αγώνες για την Ειρήνη
και τον αφοπλισμό. Στην πρώτη πορεία ειρήνης απ’ το Μαραθώνα μαζί με τον Λαμπράκη περπάτησε και ο οικοδόμος
Μαμωνάς (μετά από λίγο συνελήφθη). Εκατοντάδες οικοδόμοι συνελήφθησαν εκείνη τη μέρα.
Το τμήμα των νέων οικοδόμων που εκφραζόταν από την
Συντονιστική Επιτροπή Νέων Οικοδόμων (ΣΕΝΟ) πρωτοστάτησε παντού. Αξίζει να αναφέρουμε τον πρόεδρο Λεωνίδα Ξουρχογιάννη και το γραμματέα Δημήτρη Κουτσούνη
χωρίς να ξεχνάμε όλους τους νεολαίους αγωνιστές.
Οι οικοδόμοι είχαν και το μερτικό τους στον αγώνα κατά
της Δικτατορίας και την πτώση της. Μεγάλος ο κατάλογος
των συλληφθέντων, βασανισθέντων, φυλακισμένων και εξόριστων. Και μετά την πτώση της Δικτατορίας οι οικοδόμοι
έδωσαν τη μάχη για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού τους κινήματος.
Στο πρώτο συνέδριο της ομοσπονδίας, που έγινε μετά τη
χούντα, δημοκρατικές-ταξικές δυνάμεις κέρδισαν τη Διοί-

κηση (ΕΣΑΚ). Με αυτή τη νίκη απόκτησε ο κλάδος και οι εργαζόμενοι μια ομοσπονδία προπύργιο πολλών αγώνων.
Αυτό δεν άρεσε καθόλου στους εργοδοτικούς, κυβερνητικούς και συμβιβασμένους συνδικαλιστές, και προσπάθησαν με διάφορους τρόπους και μέσα να υποβαθμίσουν ή
και να κρύψουν τη διαφορά αυτής της ομοσπονδίας με το
σύνολο σχεδόν της τακτικής της ΓΣΕΕ και άλλων φορέων.
Επιτέθηκαν ποικιλόμορφα, χωρίς βέβαια αποτέλεσμα.
Τώρα τελευταία ακούστηκε ξανά, από «νεοαριστερούς»
εκκολαπτόμενους κυβερνώντες αυτή τη φορά, και το περίφημο ότι «ο Καραμανλής γύρισε αλλιώτικος μετά τη χούντα».
Ο Καραμανλής, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που χτύπησε πριν
τη χούντα το κίνημα, χτύπησε και μετά τη μεταπολίτευση
με δακρυγόνα, κλομπ, και αύρες ενώ οι επιλογές του ήταν
υπέρ του κράτους των συμφερόντων των λίγων.
Υ.Γ. Στο περιοδικό «Δρόμοι της Ειρήνης» υπήρξε στο εξώφυλλο φωτογραφία οικοδόμου που ανέβαινε σε σκαλωσιά
φορτωμένος μπετό. Είναι ο Γιάννης Πάντος, στέλεχος του
οικοδομικού κινήματος.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

Ενισχύστε τους «Δρόμους της Ειρήνης»
«Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές». Όχι γιατί είναι δύσκολο, αλλά γιατί δεν το επιθυμούμε.
Όχι, όχι δεν είναι αυτό επίδειξη αλαζονείας, ούτε θα μιλήσουμε για «κόστος», «τυπογραφεία», «έξοδα» και άλλα τέτοια γνωστά
και τετριμμένα. Για επιλογές θέλουμε να μιλήσουμε, για επιλογές και μια στάση ζωής, για όρθιες συνειδήσεις θέλουμε να μιλήσουμε
και όχι για εφησυχασμένους.
Το χαρτί μας είναι ίσως φτιαγμένο από το ίδιο δέντρο που κόπηκε για να φτιαχτεί και το χαρτί που τυπώνονται άλλοι «συνάδελφοί» μας,
περιοδικά που μαζί τους «κρεμόμαστε» στο περίπτερο. Όμως συγχωρήστε μας, δεν είμαστε από το ίδιο «κλαδί»:
Άλλα «κλαδιά», έφτιαξαν χαρτί για να τυπώνεται η πορεία του «ανάδρομου Ερμή», εμείς φτιάξαμε χαρτί για να «βαδίσει»
ο Νικηφορίδης και ο Λαμπράκης. Άλλα «κλαδιά» έφτιαξαν χαρτί την «ζωή» και τα βίτσια της κάθε «τραγουδιάρας».
Για το πρώτο πράσινο φυλλαράκι που χρειάστηκε δέκα χρόνια, μετά το Ναγκασάκι, να φυτρώσει στην καμένη από τα θερμοπυρηνικά γη
τυπώσαμε εμείς. Χαρτί φτιαγμένο από άλλα «κλαδιά» υπόσχεται τυπωμένη και τυποποιημένη «ροζ» ευτυχία,
για τον αγώνα που είναι τόσο σκληρός μα τόσο γλυκός, για το πόσο μεγάλη είναι η ζωή όταν ζεις διαρκώς μιλάμε εμείς.
«Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές», όχι γιατί είναι δύσκολο, αλλά γιατί όταν τα «ψιλά» που είναι στην τσέπη,
λιγοστεύουν διαρκώς, πρέπει να διαλέξεις. Όταν τα δεις να «εξαφανίζονται» από τα χέρια σου, πρέπει να ξέρεις πού πάνε.
Απευθυνόμαστε με θάρρος και παρρησία σε όλους και λέμε ξεκάθαρα πως η βαθιά μας επιθυμία είναι, η τιμή του περιοδικού μας
και ακόμα καλύτερα η συνδρομή σας να προστεθεί στα έξοδα του λαϊκού σπιτικού, δηλαδή δίπλα στο ψωμί και το γάλα των παιδιών.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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ΕΝ ΙΣ ΧΥ Σ Τ Ε ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜΙ 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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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
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ΤΑΧ. ΚΩΔ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΤΗΛ.:

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

…Πώς άραγε θα τιμήσεις τον Γρηγόρη Λαμπράκη,
αν σήμερα δεν παλέψεις ενάντια σε όλους τους ιμπεριαλισμούς
που συγκρούονται στην Ανατολική Μεσόγειο;
…Πώς άραγε θα τιμήσεις τον Γρηγόρη Λαμπράκη αν σήμερα
δεν «βλέπεις» την κάθε αστική τάξη να προσπαθεί να «πλασαριστεί»
στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, αν δεν «βλέπεις» το Νόμπελ
Ειρήνης στην ΕΕ (!!!) την ίδια στιγμή που ως σύνολο και με
τις «μεγάλες δυνάμεις» της ξεχωριστά, ανάβει τις μηχανές του πολέμου;
…Θα τιμήσουμε τον Γρηγόρη Λαμπράκη «ξεχνώντας»
την Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Μάλι, τη Συρία,
τη Σομαλία, και εκείνους που έδωσαν τη συνδρομή τους στα εγκλήματα;
Θα τιμήσουμε τον Γρηγόρη Λαμπράκη, βλέποντας βουρκωμένοι «παρέα»
το «Ζ» και τραγουδώντας το «Γελαστό Παιδί» και ξεχνώντας
ότι ενδεχομένως να μιλήσουν για τον Λαμπράκη και «εκείνα τα χρόνια»,
άνθρωποι που στήριξαν πολιτικές Νατοϊκών και Ευρωενωσιακών
βομβαρδισμών, πολιτικές που έδωσαν εδάφη εξόρμησης στρατών για
το διαμελισμό χωρών, πολιτικές που έστειλαν στρατιωτικές αποστολές
συνδράμοντας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, πολιτικές που μπορεί
και να «συνεχιστούν με άλλα μέσα» για την εξυπηρέτηση
των συμφερόντων των μονοπωλίων ;
Είναι για «μνημόσυνα» –έστω και «λαμπρά»– ο άνθρωπος που κατέβηκε
από τον Τύμβο του Μαραθώνα με αυτήν την περπατησιά;
Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ συμβάλλει κι ατσαλώνει
τη διαπαιδαγώγηση των νέων αν συνδέεται στην πράξη με την ανυπακοή
στην κυρίαρχη πολιτική, με τον αγώνα κατά της κοινωνικής αδικίας
και των αιτιών που την προκαλούν, με τον αγώνα για την ανατροπή
του καθεστώτος εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
(αποσπάσματα από επιστολή του Γιώργου Λαμπράκη,
γιου του Γρηγόρη Λαμπράκη και αντιπροέδρου της ΕΕΔΥΕ)

