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Όχι στο νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη γειτονιά μας!
Καμιά ανάμειξη στο έγκλημα κατά του γείτονα λαού της Συρίας!
Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!
Να κλείσουν τώρα όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις!
Ακόμη με αυτή την πρωτοβουλία και άλλες παρόμοιες, με την ενδυνάμωση της διεθνιστικής αλληλεγγύης, της φιλίας και του κοινού αγώνα των λαών θα δοθεί απάντηση στο φασισμό-ναζισμό που αναδύεται εφιαλτικά μέσα από τα ερείπια της καπιταλιστικής κρίσης για να στηρίξει το σάπιο σύστημα και να
εμποδίσει τους εργαζόμενους να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.
Οι λαοί, της Κύπρου, της Τουρκίας, της Ελλάδας και των γύρω περιοχών έχουν μάθει να αφουγκράζονται το «κουρασμένο βήμα» του φασισμού στον ήχο της ναζιστικής μπότας είτε είναι Χίτικη, είτε των
Γκρίζων Λύκων είτε των Χρυσαυγιτών. Έχουν γνωρίσει το εγκληματικό τους χέρι.
Με τον κόσμο της εργασίας και τη νεολαία μπροστά μπορούμε να τους σταματήσουμε
και να τους ανατρέψουμε !!

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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γενικευμένη πολεμική επέμβαση των ιμπεριαλιστών στη Συρία αναβλήθηκε αλλά ήδη προετοιμάζονται τα νέα προσχήματα που θα χρησιμοποιηθούν ενάντια στο συριακό λαό όταν
τα μονοπώλια συμφωνήσουν στη νομή της λείας.
Η συνεχής επαγρύπνηση και ετοιμότητα του εργατικού-λαϊκού κινήματος για να αποτραπεί η εμπλοκή
της Ελλάδας σε ένα ακόμη ιμπεριαλιστικό πόλεμο αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Καθόλου δεν πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι στη χώρα μας αλλά και διεθνώς ελάχιστα πειστική ήταν η προπαγάνδα περί «χημικών
όπλων» και η συνακόλουθη «πτωματολογία». Οι λαοί έχουν συσσωρεύσει αρκετή, πικρή, πείρα ώστε να
αρνούνται τα κάθε λογής προσχήματα και να αναγνωρίζουν τη σκοπιμότητα και την υποκρισία της επιλεκτικής μνήμης.
Στην ευθύνη του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος βρίσκεται το χρέος να γίνει η αμφισβήτηση συνειδητός οργανωμένος αγώνας ενάντια στον πόλεμο και το σύστημα που τον γεννά.
Η σπουδή με την οποία έσπευσαν γνωστοί κονδυλοφόροι της αστικής τάξης να υπερθεματίσουν για
την εμπλοκή της χώρας σε ένα ακόμη ιμπεριαλιστικό πόλεμο δεν αφήνει χώρο για αυταπάτες.
Η παραχώρηση, από τις ελληνικές κυβερνήσεις, θάλασσας, γης και αέρα καθώς και η αποστολή στρατευμάτων εκτός συνόρων έδωσε στο παρελθόν τη δυνατότητα στο ελληνικό κεφάλαιο, εφοπλιστικό, κατασκευαστικό, τραπεζικό, να διεισδύσει στα Βαλκάνια, την Κασπία, τη Μ. Ανατολή, την Αφρική και αλλού.
Σήμερα, σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, αυτή η ανάγκη είναι εντονότερη και οι τυχοδιωκτισμοί μεγαλύτεροι. Ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία δεν έχουν κανένα συμφέρον να χύσουν αίμα και δάκρυα για
τα κέρδη της ντόπιας και ξένης πλουτοκρατίας.
Οι επιτροπές ειρήνης σε συντονισμό με το υπόλοιπο εργατικό-λαϊκό κίνημα πρέπει να εντείνουν τη
δράση τους και να συμβάλουν στην ενημέρωση των μαθητών, των φοιτητών, των νέων της δουλειάς, των
στρατευμένων και των οικογενειών τους για τους κινδύνους. Υπάρχει η επιτακτική ανάγκη να δυναμώσει
η απαίτηση για ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ - ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της Ελλάδας στον προετοιμαζόμενο πόλεμο.
Η ΕΕΔΥΕ, στο πλαίσιο της δράσης της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, πρωτοστατεί μαζί με τα κινήματα ειρήνης των γειτονικών χωρών, και στις διεθνείς κινητοποιήσεις ενάντια στα εγκληματικά σχέδια
των ιμπεριαλιστών. Η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και η Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη θα συναντηθούν στα Χανιά κοντά στη Νατοϊκή βάση
της Σούδας στις 19 και 20 Οκτώβρη 2013 στην 4η Τριμερή Συνάντηση για να καταγγείλουν την
ενεργή συμμετοχή των τριών χωρών στις πολεμικές προετοιμασίες μέσα από τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, αεροδρομίων και άλλων υποδομών. Στην κοινή ανακοίνωση επιβεβαιώνεται η δέσμευση για συντονισμό της δράσης ώστε να ακουστούν δυνατά τα συνθήματα των φιλειρηνικών δυνάμεων:

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

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

www.eedye.gr
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επίκαιρα θέματα

Στον αγώνα για ρήξη και ανατροπή
θα ηττηθεί ο φασισμός

Tα δραματικά γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων που σημαδεύτηκαν
από το αίμα του δολοφονημένου εργάτη αντιφασίστα Παύλου Φύσσα, από
χέρι φασίστα χρυσαυγίτη, και των τραυματιών εργατών της Ζώνης Περάματος που νωρίτερα είχαν δεχθεί οργανωμένη επίθεση από χρυσαυγίτες
με στόχο επίσης τη δολοφονία, δεν ξάφνιασαν ούτε το αντιϊμπεριαλιστικόφιλειρηνικό κίνημα, ούτε το υπόλοιπο εργατικό-λαϊκό κίνημα, ούτε τους
σκεπτόμενους στοιχειωδώς πολιτικά, τίμιους ανθρώπους του λαού.

Τ

ο κίνημα ειρήνης είχε καταδικάσει έγκαιρα τις επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες,
τα κηρύγματα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας, τη χυδαία προσβολή της ιστορικής
μνήμης, την απροκάλυπτη χρήση των «ταγμάτων εφόδου» από την εργοδοσία.
Ωστόσο, τα γεγονότα αυτά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τόσο οι ενέργειες της Χρυσής Αυγής όσο και οι ελιγμοί του αστικού κράτους, σηματοδοτούν μια μεταβολή της

3

δράσης της αστικής τάξης συνολικά, μεταβολή η οποία
πρέπει να σημάνει ιδιαίτερα αυξημένη επαγρύπνηση από
την σκοπιά του ταξικού εργατικού κινήματος και των συμμάχων του.
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές –και
έχει αποδειχθεί πολλές φορές− ότι η Χρυσή Αυγή, όπως και
κάθε φασιστικό-ναζιστικό μόρφωμα σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες όχι μόνο δεν είναι «αντισυστημική», τουναντίον αποτελεί έναν από τους στυλοβάτες του καπιταλιστικού συστήματος.
Αυτή η διαπίστωση, εκτιμούμε, ότι θα μας βοηθήσει
στην εκτίμηση των όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες, κοιτάζοντας, όμως προς τα μπρος και όχι προς τα
πίσω: Η αστική τάξη της χώρας, έχοντας ως «εργαλείο» τα
μνημόνια, έχει μέχρι στιγμής καταφέρει σοβαρότατα πλήγματα σε μισθούς, συντάξεις και σειρά κοινωνικών κατακτήσεων τα οποία συμποσούμενα ισοδυναμούν με απόλυτη

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Αθηναίοι περπατώντας ανάμεσα
σε εκατοντάδες πτώματα αναζητούν συγγενείς τους. Η Ελλάδα
του αίματος και των απίστευτων θυσιών ενάντια στον φασισμό
δεν ανέχεται τη χυδαία προσβολή της ιστορικής μνήμης.
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χειροτέρευση της κατάστασης της εργατικής τάξης και ιδιαίτερα της νέας βάρδιας της, η οποία θα εισέλθει στην εργασία με πολύ χειρότερους όρους οι οποίοι θα επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο από την «πίεση» που θα ασκεί
μια τεράστια «εφεδρική στρατιά» αποτελούμενη από πλέον
του 1.500.000 ανέργων.
Ταυτόχρονα, ο μαζικός επαγγελματικός αφανισμός εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, «ξεκαθαρίζει» το τοπίο, αφήνοντας το ανοιχτό για επενδύσεις των
μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.
Σε αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να προστεθεί και ότι
πρόκειται να διακυβευθεί αναφορικά με τα κοιτάσματα
υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου, στο «τρίγωνο», εξόρυξη, εκμετάλλευση, μεταφορά.
Τούτων δοθέντων και έχοντας υπόψη ότι τα μνημόνια
«λήγουν» το 2014, η αστική τάξη της χώρας ετοιμάζεται να
«επαναδιαπραγματευθεί» την θέση της στην ιμπεριαλιστική

Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

πυραμίδα και ενόψει αυτής της κίνησης, θέλει να έχει «τα
χέρια της λυμένα».
Υπόψη ότι η «επαναδιαπραγμάτευση» καθόλου δεν
αποκλείει την συμμετοχή της σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ίσαίσα για την «βελτίωση» της θέση της στις «αγορές», δηλαδή
στο μοίρασμα της λείας, ίσως και να την προϋποθέτει.
Εκείνος που της «δένει τα χέρια», ή τουλάχιστον ξεσκεπάζει τους σχεδιασμούς της και την σκοπιμότητα (με την ουσιαστική έννοια του όρου) των κινήσεών της είναι τα ταξικό
εργατικό κίνημα τόσο με την καθημερινή του πάλη για τα
«τρέχοντα», όσο κυρίως με την πρότασή του που ανοίγει συνολικά άλλο δρόμο στον λαό μας.
Αυτό το κίνημα πρέπει να εξοντωθεί και αυτή ακριβώς
την επιχείρηση σηματοδότησε η δολοφονική επίθεση των
φασιστών χρυσαυγιτών εναντίον των εργατών της Ζώνης
Περάματος, οι οποίοι αποτελούν στελέχη του ταξικού εργατικού κινήματος.
Η επίθεση αυτή συνιστά κατά την γνώμη μας «ποιοτική
μεταβολή» της πολιτικής της αστικής τάξης, ή τουλάχιστον
ισχυρού τμήματός της, καθώς ενώ μέχρι τώρα η τρομοκρατική δολοφονική δράση της Χρυσής Αυγής στρεφόταν
εναντίον κυρίως μεταναστών που δεν είχαν προλάβει ή δεν
είχαν την δυνατότητα να «ενσωματωθούν» στην κοινωνία,
με την δολοφονική επίθεση στο Πέραμα στράφηκε εναντίον
συνειδητών εργατών που ξέρουν και σε ποια τάξη ανήκουν
και κυρίως γιατί παλεύουν.
Η πολιτική, όμως της αστικής τάξης, πέραν του σαφούς
«μηνύματος» που θέλει να στείλει προς τον εργαζόμενο
λαό, έχει και μια άλλη διάσταση: Επιχειρείται εκ νέου η έγχυση του φασιστικού δηλητηρίου στις φλέβες του ελληνικού λαού, έτσι ώστε ο φασισμός που δεν ρίζωσε στην
Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα, να αποκτήσει τώρα ρίζες.
Η επιχείρηση αυτή είναι καλά στημένη και οι απαρχές
της μας οδηγούν σε περασμένες δεκαετίες, όταν ξεκίνησαν
οι ενέργειες εγκαθίδρυσης του «κοινωνικού αυτοματισμού»
(η μια κοινωνική ομάδα να στρέφεται εναντίον της άλλης),

H

ΕΕΔΥΕ καλεί το λαό και ιδιαίτερα τους
αγωνιστές του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος ειρήνης να καταδικάσουν με
τον πιο απερίφραστο τρόπο τη δολοφονία του
34χρονου στο Κερατσίνι από τους φασίστες
της Χρυσής Αυγής. Μετά τους μετανάστες και
το Πέραμα ήρθε η ολοκλήρωση της εγκληματικής δολοφονικής δράσης τους, γιατί οι απόγονοι των Χιτών και των κουκουλοφόρων
γερμανοτσολιάδων είναι το σιδερένιο χέρι του
σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, υπηρέτης
των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου,
διώκτης των εργαζομένων και των λαϊκών
στρωμάτων, ανεξαρτήτως πατρίδας, φυλής ή
χρώματος.
Οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, των
κομμάτων του ευρωμονόδρομου και του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης είναι τεράστιες
γιατί δεν κτυπούν στη ρίζα του το αίτιο που
γεννά το φασισμό, που δεν είναι άλλο από το
καπιταλιστικό σύστημα.
Το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης σε συντονισμό με το εργατικό κίνημα, το κίνημα της
νεολαίας, το γυναικείο κίνημα, με άλλους μαζικούς φορείς έχει τη δύναμη να απομονώσει
τους θρασύδειλους δολοφόνους της Χρυσής
Αυγής, και να βάλει τέρμα στη δράση τους και
το σύστημα που τους γεννά και τους θρέφει.
Αθήνα, 19 Σεπτέμβρη 2013
Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ
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οι διασπάσεις των ταξικών σωματείων, οι επιχειρήσεις ενσωμάτωσης μεγάλων τμημάτων του εργαζόμενου λαού στο
αστικό πολιτικό σύστημα, η κατασυκοφάντηση της ενεργού
ενασχόλησης με το ταξικό εργατικό, νεολαιίστικο, φοιτητικό
κίνημα, ο διαχωρισμός της κοινωνίας σε «πλούσιους» και
«φτωχούς» με τους δεύτερους να «πρέπει» να «επιθυμούν»
να γίνουν «πλούσιοι» και ο κατάλογος της εκπόρνευσης της
σκέψης του λαού δεν έχει τέλος.
Καθηγητές, δημοσιολόγοι, αστικά ΜΜΕ επί δεκαετίες
αποτέλεσαν τους πόρους από τους οποίους επιχειρείτο –με
το αζημίωτο− να συσκοτιστεί από τον λαό ότι υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα που μπορεί να γνωρίσει, αντίθετα
έπρεπε να πειστεί ότι όλες οι «απόψεις» ισχύουν, ότι «ο καθένας και η αλήθεια του». Να πως έγινε ο φασισμός «άποψη».
Αποκορύφωμα της όλης επιχείρησης ήταν η απάλειψη
της ιστορικής μνήμης του αντιφασιστικού αγώνα, η αισχρή
εξομοίωση ναζισμού-κομμουνισμού και με αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βρώμικη συκοφάντηση και η λάσπη
ενάντια στην Οκτωβριανή Επανάσταση, ενάντια στην ΕΣΣΔ
και στον ρόλο της, ενάντια στο παγκόσμιο εργατικό και ειρηνικό κίνημα.
Στην Ελλάδα του αίματος και των απίστευτων θυσιών
ενάντια στον φασισμό, στην Ελλάδα του Δίστομου, των Καλαβρύτων, της Κανδάνου, του Χορτιάτη, της Καισαριανής,
της Κοκκινιάς, της Καλογρέζας, του Χαϊδαρίου, και το μαρτυρολόγιο τέλος δεν έχει, ως «άποψη» εμφανίστηκε και τα
όσα έπραξε ο Βουλπιώτης, εκ των ιδρυτών των φασιστο-
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ντυμένων Ταγμάτων Ασφαλείας και εμφανίστηκε έτσι μέσω
της «αγιογραφίας» που επιχείρησε με βιβλίο μάλιστα η κόρη
του, η οποία επίσης φιλοξενήθηκε και στην αστική κρατική
τηλεόραση σε εκπομπή «σοβαρού» και «ήπιου» δημοσιογράφου που ειδικεύεται στις «αγιογραφίες» των αστών.
Όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές ο «αρχηγός» της Χρυσής Αυγής ήταν στο Κορυδαλλό, ενώ τις προηγούμενες
μέρες διάφορα «πρωτοπαλίκαρα» είχαν αφεθεί ελεύθερα με
διάφορους περιοριστικούς όρους. Η όλη εξέλιξη γεννά προβληματισμούς και πολλές σκέψεις, οι οποίες όμως καταλήγουν στο ότι οι ελιγμοί της αστικής τάξης θα είναι πολλοί.
Χωρίς να αφήνει στιγμή το εργατικό ταξικό κίνημα που
να μην παρατηρεί τα τεκταινόμενα, θα πρέπει ταυτόχρονα
τώρα να συνεγείρει μαζί του κάθε τίμιο εργαζόμενο, γιατί
μόνο η εργατική τάξη μπορεί να βάλει φρένο και στους ελιγμούς των αστών, αλλά και να ξεριζώσει με τον πολιτικό της
αγώνα και τον φασισμό και την μήτρα που τον γεννά.
Η Ελλάδα, ευτυχώς για τον λαό της, έχει και εργατικό ταξικό οργανωμένο κίνημα και συνειδητή πολιτική πρωτοπορία της εργατικής τάξης και ο ρόλος αυτής της πρωτοπορίας
αναγνωρίζεται ακόμα και από αυτούς που δεν συμπορεύονται μαζί της.
Ξέρουν όμως βαθιά μέσα τους, ότι όποτε υπήρξε αυτή
η συμπόρευση, για τα λαϊκά στρώματα άνοιξαν άλλες προοπτικές και αποδείχθηκε τι είναι ικανά να κάνουν όταν παίρνουν την ζωή τους ολόκληρη στα χέρια τους.
Αυτό πρέπει να γίνει και τώρα. 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Να μην ξεχνάμε
το καλοκαίρι του ’34

T

ο να πεις, συναγωνιστή μου, ότι
είναι ναζί δεν αρκεί. Ακόμα και
η κραυγή αγανάκτησης και οργής
δεν αρκεί. Δεν αρκεί πια το τι νιώθεις,
ξέρω τι νιώθεις γιατί το νιώθω κι εγώ,
εκείνο που θέλω να μάθω είναι
τι σκέφτεσαι, γιατί το συναίσθημα
μπορεί να είναι και φρένο, η σκέψη
όμως ανοίγει τον δρόμο.
Είναι φασίστες, ναι, αλλά κάποιοι
τους έστησαν και τους χρειάζονται
για να είναι γονατισμένοι οι εργάτες,
επαιτώντας τρομοκρατημένοι για
ψίχουλα, εκεί που το κεφάλαιο
ορέγεται «επενδύσεις» για να αυξήσει
την κερδοφορία του. Το δολοφονικό
στοχευμένο χτύπημα στο Πέραμα
τυχαίο ήταν νομίζεις; Ο Παύλος,
συναγωνιστή, δεν ήταν «μουσικός»
απλώς, ήταν κυρίως εργάτης,
μην το ξεχνάς ποτέ.
Επειδή το σύστημα που σε
εκμεταλλεύεται ως το μεδούλι,
δεν μπορεί και δεν θέλει πια να σου
εξασφαλίσει ούτε τα στοιχειώδη,
αρχίζουν τα παραμύθια για την
«σπαρτιάτικη λιτότητα» και όταν
τμήματά του θέλουν συμμετοχή
σε πόλεμο για να πλασαριστούν
καλύτερα στην ιμπεριαλιστική
πυραμίδα, εσύ θα είσαι το κρέας για
τα κανόνια. Μόνο που για να γίνει
αυτό πρέπει να νομίζεις ότι είσαι
απόγονος του «Λεωνίδα» και
τραβάς για «Κόκκινη Μηλιά» η οποία
βρίσκεται εκεί που ανθεί η κερδοφορία
του κεφαλαίου.
Άρχισαν και οι «αποκαλύψεις» και
οι «δημοσκοπήσεις» που τους δείχνουν

με «πεσμένα» ποσοστά. Ένα σου λέω:
Μην βιάζεσαι, έχε ανοιχτά τα μάτια
σου και τα αυτιά σου και οξυμένη
την επαγρύπνησή σου. Μόνος στον
βαθμό που σου αναλογεί και πάντα
η ατομική σου ευθύνη να ενώνεται
μαζί με των συντρόφων σου στην
δουλειά, στο ταξικό σου σωματείο.
Εσύ είσαι ο στόχος.
«Αποκαλύψεις» λέει, λες και δεν
ήξεραν τίποτα. Τα πάντα ήξεραν, αλλά
τώρα είναι απαραίτητος ο ελιγμός.
Καταλάγιασε την οργή σου και σκέψου
αφού διαβάσεις τα όσα γράφονται,
εκτός ταξικού Τύπου, ποιος είναι
το αφεντικό του τυπωμένου χαρτιού
που διαβάζεις. Σε ποιο μονοπωλιακό
όμιλο ανήκει η εφημερίδα που
σε «ενημερώνει».
Έχουμε και λέμε: Τα τυπωμένα χαρτιά
των εφοπλιστών παίζουν «φόρα
παρτίδα» με τους ναζί. Τα τυπωμένα
χαρτιά των κατασκευαστών αντιτίθενται για τους δικούς τους όμως
λόγους, τουλάχιστον με την μορφή
που έχουν τώρα οι μαύροι. Τα ίδια
και οι «πετρελαιάδες».
Αυτή είναι η μια πλευρά, γιατί η άλλη,
η κρυμμένη, πλην κύρια, είναι ότι όλοι
αυτοί μαζί, είναι πρώτα απ’ όλα εναντίον
σου, εσύ να μην σηκώσεις κεφάλι και
ζητήσεις σήμερα μισθό και αύριο τον
κόσμο όλο είναι το ζήτημα. Αυτό
εξυπηρετούν οι «αποκαλύψεις», γιατί
από την εμπειρία των λαών στην πάλη
ενάντια στον φασισμό, και εδώ διάολε,
ως λαϊκό και εργατικό κίνημα, έχουμε
πάρει το ματωμένο παράσημο της
Ιστορίας, οι μνήμες δεν έχουν εκλείψει.

Η αγέρωχη Καισαριανή επιμένει και
όταν η Νίκαια «ξαναγίνεται» Κοκκινιά,
τα πράγματα δεν είναι καλά για
τους αστούς και τους λακέδες τους.
«Ας το μαζέψουμε» σου λένε, «γιατί
έτσι όπως είναι δεν μας κάνει».
Υπάρχει και κάτι άλλο που ίσως σε
ξαφνιάσει: όταν οι καλαμαράδες των
αστών λένε πως στην Χρυσή Αυγή
προσφεύγουν απελπισμένοι, και
λούμπεν, σωστά το περιγράφουν.
Τούτοι οι λούμπεν όμως, για τους
φτωχοδιάβολους μιλάω, παραμένουν
λαός, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται,
όπως χρησιμοποιούνται και ο λαός
είναι πάντα επικίνδυνος.
Τα Τάγματα Εφόδου του Χίτλερ, τέτοιοι
φτωχοδιάβολοι τα απάρτιζαν, και όταν
έφθασε η ώρα που θα αποκαλύπτονταν
τα ψέματα των αστών, αυτοί έπρεπε
να εξοντωθούν για να μπορέσει το
κεφάλαιο να ασκήσει την κυριαρχία
του ανεμπόδιστο. Και εξοντώθηκαν
μέχρις ενός εκείνο το καλοκαίρι του
’34, που πέρασε στην Ιστορία ως
«Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών».
Καθετί υποταγμένο στο μονοπώλιο
και τις επιδιώξεις του, αφού χρησιμοποιηθεί, θα πεταχτεί σαν στυμμένη
λεμονόκουπα, αυτό λέει η Ιστορία.
Εκείνο που θα μείνει θα είναι
ο κόσμος της δουλειάς συγκροτημένος
σε συνειδητή τάξη, ικανή και
να αποκρούσει έγκαιρα το φασιστικό
θεριό, αλλά και να ανατρέψει
την μήτρα που το γεννάει, ανοίγοντας
τον δρόμο για ανατροπή και
κοινωνία άλλη.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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πολιτική

Λαϊκή επαγρύπνηση ενάντια σε κάθε εμπλοκή
Αντιπολεμικό κίνημα με στόχο τις αιτίες των ιμπεριαλιστικών πολέμων
Η προσωρινή απομάκρυνση της ανοιχτής στρατιωτικής ιμπεριαλιστικής επέμβασης στην Συρία
δεν επιτρέπει καμία επανάπαυση του λαϊκού-εργατικού κινήματος καθώς καθόλου δεν έχουν
εκλείψει οι αιτίες που οδηγούν στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

H

επαγρύπνηση του λαού αφορά
πρώτον την εμπλοκή
της ελληνικής αστικής τάξης
σε έναν ακόμα ιμπεριαλιστικό
πόλεμο και στο ζήτημα αυτό
το λαϊκό κίνημα πρέπει να απαντήσει
όχι μόνο καταδικάζοντας την ανοιχτή
στρατιωτική επίθεση κατά της
Συρίας, αλλά και απαιτώντας
το κλείσιμο της Βάσης της Σούδας,
και την μη παραχώρηση τόσο
του στρατιωτικού αεροδρομίου
Καλαμάτας, αλλά και καμίας άλλης
διευκόλυνσης στην ιμπεριαλιστική
επίθεση.
Επιπροσθέτως πρέπει να
αποκρουστούν και τα πολιτικά και
ιδεολογικά προσχήματα που
χρησιμοποιεί ο ιμπεριαλισμός
προκειμένου να δικαιολογήσει
τις κάθε φορά επεμβάσεις του.
Εξαρχής πρέπει να είναι απολύτως
σαφές πως παρά τις όποιες απόψεις
για το καθεστώς μιας χώρας −εν
προκειμένω της Συρίας− οι εξελίξεις
που την αφορούν είναι υπόθεση του
λαού της άρα είναι καταδικαστέα
κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση,
ανοιχτή ή συγκαλυμμένη.
Η λεγόμενη «αντιπολίτευση»
στην Συρία στηρίχθηκε οικονομικά,
πολιτικά και στρατιωτικά κυρίως
από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία,
τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ,
την Τουρκία και την Αίγυπτο.
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Το βασικό κριτήριο για την τοποθέτηση
απέναντι σε αυτά τα κινήματα,
πρέπει να είναι όχι μόνο οι όποιες
διακηρύξεις τους, αλλά για ποιας
κοινωνικής τάξης την εξουσία μάχονται.
Από την άποψη αυτή το εργατικόλαϊκό κίνημα οφείλει να λαμβάνει
συνεχώς υπόψη του την στάση
διαφόρων δυνάμεων –προοδευτικών
κατ’ όνομα− οι οποίες υιοθετούν
–ηθελημένα ή αθέλητα− ότι
«κινείται», χωρίς ταξικά κριτήρια,
και ενστερνιζόμενες διάφορες
διακηρύξεις που στην ουσία είναι
τα προσχήματα του ιμπεριαλισμού,
στη συνέχεια καλούν τον ιμπεριαλισμό
να επέμβει ανοιχτά.
Η Συρία ακολουθεί τον καπιταλιστικό
δρόμο ανάπτυξης με την εξουσία και
τα μέσα παραγωγής να ανήκουν
στην αστική τάξη και με το καθεστώς
Μπάαθ που είναι στην κυβερνητική
εξουσία από το 1963 να αναπτύσσει
οικονομικές και πολιτικές σχέσεις
τόσο με την ΕΣΣΔ όσο και με
καπιταλιστικές χώρες, αντιτασσόμενο
ταυτόχρονα στους κατά καιρούς
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
στην περιοχή, τασσόμενο
στο πλευρό του Παλαιστινιακού
λαού και ερχόμενο και σε σύγκρουση
με το Ισραήλ που κατέχει συριακά
εδάφη από τον Πόλεμο των Έξι
Ημερών του 1967.
Μετά την αντεπανάσταση στην

ΕΣΣΔ, το Συριακό καθεστώς
ανέπτυξε παραπέρα σχέσεις
με μονοπωλιακά συμφέροντα,
προβαίνοντας και στις αναγκαίες
στο κεφάλαιο αναδιαρθρώσεις και
προκαλώντας έτσι την λαϊκή
αντίδραση και την ανάπτυξη
κινήματος που απέσπασε ορισμένα
δικαιώματα.
Οι εξελίξεις αυτές συνέπεσαν με
το εν εξελίξει ιμπεριαλιστικό σχέδιο
για την «Νέα Μέση Ανατολή»
το οποίο στην ουσία είναι μια
προσπάθεια ακύρωσης τάσεων
που εκδηλώθηκαν εις βάρος των
οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ
στην περιοχή, καθώς διάφορες
χώρες της Μ. Ανατολής (η αστική
τους τάξη δηλαδή) άρχισε να
«κοιτάζει» και προς άλλες
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις (Κίνα, Ρωσία,
Ινδία), οι οποίες ως «ανερχόμενες»
άρχισαν να αμφισβητούν –
διεκδικώντας μερίδια στην παγκόσμια
αγορά− την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ
στην ιμπεριαλιστική «πυραμίδα».
Πρέπει να διευκρινιστεί, ότι
ο χαρακτηρισμός «ιμπεριαλιστικό
κράτος», δεν αποδίδεται με κριτήριο
την στρατιωτική ισχύ ή την
«επιθετικότητα», αλλά με εκείνο
του βαθμού περάσματος
του καπιταλισμού στο ανώτατο
μονοπωλιακό του στάδιο.
Ο ιμπεριαλισμός είναι μονοπωλιακός

ΦΩΤΟ: www.902.gr

καπιταλισμός και η επιθετικότητα
δεν οφείλεται στην «φύση»
της «χώρας», αλλά μόνο στην «φύση»
του μονοπωλίου, παρά τις προφανείς
διαφορές δυνατοτήτων του από
χώρα σε χώρα οι οποίες αντανακλώνται
και στην ισχύ που κατέχει.
Θεωρούμε ότι έτσι γίνεται σαφέστερο
πως κάθε καπιταλιστικό κράτος έχει
ως στόχο ανάλογα με την συνολική
ισχύ του να διεκδικήσει καλύτερη
θέση στον ανταγωνισμό για τον
έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών,
ενεργειακών και μεταφορικών
«αρτηριών», ώστε να εξασφαλιστεί ή
και να αναβαθμιστεί στο μέτρο του
δυνατού ο ρόλος των μονοπωλίων
«του» στον διεθνή ανταγωνισμό.
Αυτός ήταν ο στόχος πίσω από τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους που
εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ,
στη Γιουγκοσλαβία του 1999,
στο Αφγανιστάν το 2001, στο Ιράκ
το 2003 και στη Λιβύη, ανεξάρτητα
από τα προσχήματα περί
«εθνοκάθαρσης», «πάταξης της
τρομοκρατίας», της «ανθρωπιστικής
βοήθειας» και των «χημικών όπλων»
που χρησιμοποιούνται τώρα για
την Συρία.
Η συγκεκριμένη χώρα είναι κλειδί
στην περιοχή καθώς διαθέτει
σημαντικά ενεργειακά αποθέματα,
έχει στρατηγική θέση στην Μεσόγειο,
φιλοξενεί ναυτική βάση της Ρωσίας,

διατηρεί σχέσεις με την Κίνα, ενώ
είναι και σύμμαχος του Ιράν και
της λιβανέζικης οργάνωσης Χεσμπολάχ.
Ο έλεγχος της Συρίας και
η αποδυνάμωση της Χεσμπολάχ
διευκολύνουν τα πολεμικά σχέδια
των ΗΠΑ, της ΕΕ και του Ισραήλ
εναντίον του Ιράν με πρόσχημα
για τον πόλεμο εναντίον του
το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση το «κουβάρι»
των αντιθέσεων στην Μ. Ανατολή και
οι εξελίξεις θα επηρεαστούν
αναπόφευκτα από την πορεία
της παγκόσμιας καπιταλιστικής
κρίσης από τη μια, αλλά και από
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
το «στοκ» των ενεργειακών
αποθεμάτων των μεγάλων
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.
Σε συνθήκες ενδοϊμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών και στον βαθμό που
μια ιμπεριαλιστική δύναμη βλέπει ότι
«χάνει» μια περιοχή, δεν θα διστάσει
να την μετατρέψει σε «κόλαση»
προκειμένου ο αντίπαλός της που
θα την «καταλάβει» να μην μπορέσει
να διαχειριστεί το χάος. Στον βαθμό
που το ενεργειακό «στοκ» των ΗΠΑ
εξασφαλίζει την ενεργειακή τους
αυτάρκεια λόγω εκμετάλλευσης
κοιτασμάτων σχιστολίθου, αυτές δεν
θα διστάσουν να ανοίξουν τον «ασκό
του Αιόλου» (σ. σ. έναν «ασκό» είχε
ο αρχαίος θεός), σε μια περιοχή με

πετρέλαιο και φυσικό αέριο από
το οποίο εξαρτάται κυρίως η Κίνα.
Αυτό η μπερδεμένη αλλά εξηγήσιμη
κατάσταση, η οποία δεν
περιλαμβάνει μόνο επιθετικότητα
αλλά και ενδοιμπεριαλιστικούς
συμβιβασμούς –αρκεί να θυμηθούμε
την συμβιβαστική στάση Ρωσίας και
Κίνας στην αμερικανονατοϊκή
επέμβαση στην Λιβύη, κάνει
τον κίνδυνο ενός γενικευμένου
ιμπεριαλιστικού πολέμου ακόμα πιο
ορατό εκτός αν αντιδράσουν οι λαοί.
Η εργατική τάξη όλου του κόσμου
έχοντας πλέον την εμπειρία δύο
παγκοσμίων πολέμων, και με
δεδομένη την διεύρυνσή της,
την θέση της στην παγκόσμια
παραγωγή συνολικά και ανά χώρα,
είναι σε θέση και πρέπει να αναπτύξει
ένα τέτοιο αντιιμπεριαλιστικό και
αντιπολεμικό κίνημα το οποίο
θα αμφισβητεί ταυτόχρονα και την
ίδια την εξουσία του μονοπωλιακού
κεφαλαίου είτε αυτό είναι
«επιτιθέμενο», είτε «αμυνόμενο».
Σε αυτήν την κατεύθυνση της
αναγκαίας αυτοτελούς οργάνωσης
και πάλης της εργατικής τάξης,
το συνειδητό προλεταριάτο
κάθε χώρας, αναλαμβάνει την πιο
βαριά ευθύνη.
Γ. M.
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διεθνή

Φουκουσίμα: Το τέλος των πυρηνικών
αντιδραστήρων
Αν αναλογιστούμε, ότι ο άνθρωπος, εδώ και εκατομμύρια χρόνια από τη γέννησή του,
προσπαθεί να ελέγξει τα στοιχεία της φύσης για να επιβιώσει, δύσκολα θα κατανοήσουμε,
πως είναι δυνατόν, να δημιουργεί με τα ίδια του τα χέρια, ένα νέο καταστροφικό στοιχείο:
την πυρηνική ενέργεια με τη χρήση αντιδραστήρων ισχύος, που έτσι και του ξεφύγει
δεν μπορεί να την ελέγξει, αφού ο μηχανισμός παραγωγής της δημιουργεί το φαινόμενο
της ραδιενέργειας, μιας μη-αναστρέψιμης διαδικασίας.
Κι όμως, μπροστά στο κυνήγι για κυριαρχία, επιβολή και πλουτισμό, στρέφεται
και εναντίον του εαυτού του.

A

πό τον Μάρτιο του 2011 και μέχρι σήμερα,
διαπιστώνουμε κάθε ημέρα αυτόν τον
αυτοκαταστροφικό ρόλο του ανθρώπου
να εξελίσσεται στην Ιαπωνία, σ’ ένα κράτος που ξεχώριζε
για την οργάνωσή του και πάνω απ’ όλα την υψηλής
ποιότητας χρήση της τεχνολογίας.
«Η μελέτη και εγκατάσταση ενός πυρηνικού σταθμού είναι
καθαρά υπόθεση τεχνοκρατών. Δεν είναι ούτε επιστήμη,
ούτε έρευνα. Είναι μια οικονομική επένδυση».
Αντίθετα, η επιλογή ή όχι εγκατάστασης αυτής της
επένδυσης είναι καθαρά μια πολιτική και κοινωνική
απόφαση.
Το λεξικό αναφέρει στη λέξη «τεχνοκράτης»:
«… ο επιστήμονας, ο οποίος για τη μελέτη και επίλυση
προβλημάτων του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού
χώρου, χρησιμοποιεί αυστηρά τα δεδομένα και
τις απαιτήσεις της τεχνολογίας, της οικονομίας και
της μηχανικής, παραγνωρίζοντας συνήθως τις κοινωνικές
επιπτώσεις».
Η εξέλιξη του πολλαπλού πυρηνικού ατυχήματος της
Fukushima κατέδειξε μεταξύ άλλων ότι δεν συμβαίνουν

Υπάρχει συνεχής διαρροή ραδιενεργού νερού από εκατοντάδες
δεξαμενές στις οποίες είναι αποθηκευμένο νερό μολυσμένο
από τους κατεστραμμένους πυρηνικούς αντιδραστήρες της
Φουκουσίμα. Στο σημείο αυτό η ραδιενέργεια είναι τόσο έντονη
που η παραμονή του ανθρώπου για ώρες σημαίνει θάνατο.
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πυρηνικά ατυχήματα μόνον σε ανατολικού τύπου
πυρηνικούς αντιδραστήρες (τύπου Chernobyl), αλλά και
δυτικού και μάλιστα πολυδιαφημιζόμενους σαν ασφαλείς
αντιδραστήρες.
Μια άλλη μορφή επικινδυνότητας των αντιδραστήρων
αναδείχθηκε στο ατύχημα της Fukushima. Δηλαδή,
των δεξαμενών φύλαξης πυρηνικών αποβλήτων (δηλ.
του καμένου ουρανίου) που φυλάσσεται μέσα στο κτίριο
των αντιδραστήρων. Αυτές εξερράγησαν και κατέστρεψαν
το κτίριο και τη στέγη του, απ’ όπου διέφευγε στην
ατμόσφαιρα το ραδιενεργό νέφος.
Η Ιαπωνία, παρ’ όλο ότι έχει καταρτίσει ένα καλά
οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών,
δαπανώντας μεγάλα ποσά στην ανάπτυξη και εφαρμογή
τεχνολογιών για τον περιορισμό των επιπτώσεων από
φυσικές καταστροφές, εφαρμόζοντας ειδικές ασκήσεις
ετοιμότητας κάθε χρόνο, εν τούτοις, μπροστά στην
πυρηνική καταστροφή στάθηκε ανυπεράσπιστη να
αντιμετωπίσει το ατύχημα με προηγμένες τεχνολογικά
μεθόδους. Επίσης, δεν οργάνωσε υπεύθυνα δίκτυα
καταγραφής του επιπέδου της ραδιενεργού μόλυνσης
μέσα και έξω από τους αντιδραστήρες με αποτέλεσμα οι
ανακοινώσεις της εταιρείας να φάσκουν και να
αντιφάσκουν.
Οι τεχνολόγοι κατασκευαστές των ιαπωνικών αυτών
αντιδραστήρων (General Electric, Toshiba) γνώριζαν καλά
ότι μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα Όμως το
θεώρησαν ότι είναι απίθανο, αποφεύγοντας έτσι το επί
πλέον κόστος κατασκευής. Η εκτίμηση μιας πολύ μικρής
πιθανότητας να συμβεί ένα πυρηνικό ατύχημα
χρησιμοποιείται σαν άλλοθι για τη μείωση του κόστους
κατασκευής του αντιδραστήρα με όφελος την αύξηση
του κέρδους. Γιατί το κράτος της Ιαπωνίας έχει αναθέσει
όλη τη λειτουργία των αντιδραστήρων της Fukushima
στην ιδιωτική εταιρεία TEPCO.
Μέχρι σήμερα αυτή η εταιρεία όχι μόνον αποκρύπτει
συστηματικά την αλήθεια για τη ραδιενεργό μόλυνση
από το ατύχημα, αλλά αντιμετωπίζει την κατάσταση
με πρωτόγονα μέσα. Τέτοιας μορφής μονάδες είναι διπλά
επικίνδυνες όταν αφήνονται να τις λειτουργούν ιδιωτικές
εταιρείες.
Πρόσφατα, η TEPCO ανακοίνωσε πως υπάρχει μεγάλης
ραδιενέργειας διαρροή νερού από δεξαμενές μεταφοράς
μολυσμένου νερού στο έδαφος που χρησιμεύει στην ψύξη
των καταστραμένων αντιδραστήρων. Στο σημείο αυτό
η ραδιενέργεια είναι τόσο έντονη που η παραμονή
του ανθρώπου για ώρες σημαίνει θάνατο.

Από τον Μάρτιο του 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη ένα
«αθόρυβο» και αργό πυρηνικό ατύχημα με συνεχή έκλυση
ραδιενέργειας όχι μόνον ιωδίου, αλλά και καισίου,
πλουτωνίου και τριτίου που εάν συνεχιστεί, τότε
η ραδιενεργός μόλυνση στο περιβάλλον δεν θα είναι
υποδεέστερη από αυτής μιας βίαιης έκρηξης της καρδιάς
του αντιδραστήρα. Το γεγονός της πρόσφατης ανίχνευσης
βραχύβιων ραδιενεργών στοιχείων ξένου στους τρεις
αντιδραστήρες στη Fukushima σημαίνει την τήξη της καρδιάς
και των τριών αντιδραστήρων από τους τέσσερις
της Fukushima.
Το πρόβλημα της μέχρι σήμερα μόλυνσης του
περιβάλλοντος, στην ατμόσφαιρα και στη θάλασσα,
συνιστά ένα κοινωνικό, αλλά και ένα ηθικό ζήτημα.
Αυτό, απορρέει από το γεγονός ότι η ραδιενέργεια
δεν περιορίζεται σε σύνορα, αλλά μολύνει και γειτονικές
και μακρύτερες χώρες. Αυτός είναι βασικός λόγος για
την κατάργηση της ξεπερασμένης και επικίνδυνης αυτής
ενεργειακής επένδυσης. Λόγω δε της μεγάλης συγγένειας
με τα πυρηνικά όπλα η κατάργησή της μπορεί να
οδηγήσει στην κατάργηση και των πυρηνικών όπλων.
Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν πλεον ξεπεραστεί.
Ήταν μια τεχνολογία που ολοκληρώθηκε πριν από πολλά
χρόνια. Η επιστήμη δεν έχει να μάθει ούτε να προσφέρει
πια στην τεχνολογία της σχάσης και, επομένως,
η κατάργηση τους δεν συνεπάγεται κανένα επιστημονικό
κόστος.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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πολιτική

Οι εξελίξεις στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία
Η σημερινή πραγματικότητα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία (Ε.ΑΣ., Ε.Α.Β., ΕΛ.Β.Ο.), είναι
οδυνηρή. Τα εργοστάσια είναι παραγωγικά νεκρά από την έλλειψη παραγγελιών και πρώτων υλών
και οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι για πολλούς μήνες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ακόμα και
προβλήματα επιβίωσης. Οι δε θέσεις εργασίας έχουν συρρικνωθεί δραματικά, όπως έχουν
περιοριστεί σημαντικά και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σ

Η ΕΑΒ ήταν και παραμένει
μεταξύ των σημαντικότερων
επιχειρήσεων του κλάδου,
σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο

υνολικά η αμυντική βιομηχανία
της χώρας, σαν συνέπεια της
απαξίωσης και της υποβάθμισης,
που έχουν διαχρονικά υψώσει
όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή
συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται
αντιμέτωπη με τη «Δαμόκλειο Σπάθη»
της ιδιωτικοποίησης ή και του
κλεισίματος.
Η διαδικασία υποβάθμισης ξεκίνησε
απ’ τη δεκαετία του 1980 ακόμη, με
τη δραστική μείωση των παραγγελιών
απ’ την πλευρά των κυβερνήσεων
και την παράλληλη μείωση του
προσωπικού. Ενδεικτικό είναι ότι
η τελευταία πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού στα Ε.Α.Σ. ήταν πενήντα
εργαζόμενοι το 2001 και από εκεί
και πέρα κάλυπτε τις ανάγκες
σε προσωπικό, κατά περιόδους,
με ενοικιαζόμενους εργάτες και
συμβασιούχους.

Η «Ελληνική Βιομηχανία
Οχημάτων ΑΒΕ» (ΕΛΒΟ) κατά 72,6%
ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, 24,1%
στον όμιλο Μυτιληναίου και 3,3%
στον Λαϊνόπουλο. Είναι η μοναδική
βιομηχανία κατασκευής τροχοφόρων
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και ερπυστριοφόρων οχημάτων
στην Ελλάδα, τα οποία χρησιμοποιούν
τόσο οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
όσο και άλλες κρατικές υπηρεσίες
του δημοσίου, ενώ μπορούν
να παράγουν κάθε είδους όχημα για
μεταφορές. Επίσης έχει τη δυνατότητα
ανακατασκευής και αναβάθμισης
των οχημάτων που διαθέτουν σήμερα
οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις,
παρέχοντας με χαμηλότερο κόστος
αξιόμαχα οχήματα.

Τα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ) ανήκουν 100% στο
δημόσιο. Έχουν πέντε εργοστάσια
και δύο θυγατρικές, τη Mεταλλουργική
Ηπείρου και την Ηλεκτρομηχανική
Κύμης. Πρόκειται για τη μοναδική
στη χώρα πολεμική βιομηχανία
όπλων και πυρομαχικών και είναι
ένας ενιαίος όμιλος επιχειρήσεων
που δημιουργήθηκε το 2004, μετά
από τη συνένωση της «ΠΥΡΚΑΛ» και
της «Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων
ΑΕ» (ΕΒΟ). Όμως δεν είναι μόνο
μια εταιρεία παραγωγής οπλικών
συστημάτων. Αποτελείται από μια
σειρά εργοστασιακές εγκαταστάσεις,
από εργοστάσια που μπορούν να

προσαρμόσουν την παραγωγή τους
για να εξυπηρετήσουν διάφορους
κλάδους της βιομηχανικής
παραγωγής, διαθέτουν τεχνογνωσία
για την προώθηση τεχνικών και
κατασκευαστικών έργων.

Η «Ελληνική Αεροπορική
Βιομηχανία ΑΕ» (ΕΑΒ), ανήκει 100%
στο δημόσιο και είναι η μεγαλύτερη
αεροναυπηγική και αμυντική εταιρία
της χώρας, κατατάσσεται μεταξύ
των σημαντικότερων Βιομηχανιών
Αεροναυπηγικής και Ηλεκτρονικών,
παγκοσμίως. Στην έρευνα,
την συμπαραγωγή, τις κατασκευές,
τη συντήρηση, η ΕΑΒ ήταν και παραμένει μεταξύ των σημαντικότερων
επιχειρήσεων του κλάδου, σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο.
Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να αγνοείται
το γεγονός πως η πολιτική της χώρας
στον τομέα της άμυνας και της
πολεμικής βιομηχανίας υποτάσσεται
στους σχεδιασμούς και στις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από
τη συμμετοχή της χώρας μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, καθώς
και τις ανάγκες του κεφαλαίου,
ντόπιου και ξένου, που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα.
Έτσι το σχέδιο της τρόικα για
«ξαφνικό θάνατο» των αμυντικών
βιομηχανιών, όσο και το σχέδιο
της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για
εκκαθάριση εν λειτουργία, συγκλίνουν
στον κοινό στόχο των μαζικών
απολύσεων, της συρρίκνωσης και
ιδιωτικοποίησης της αμυντικής
βιομηχανίας, με βάση τα συμφέροντα
των μονοπωλιακών ομίλων, που
επιδιώκουν να την βάλουν στο χέρι

και τις κατευθύνσεις της ΕΕ.
Η όλη αυτή εξέλιξη έχει άμεση σχέση
με τους σχεδιασμούς της ΕΕ,
εντάσσεται στο πλαίσιο της
δημιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής
αμυντικής βιομηχανίας, με έδρα
στην Βόρεια Ευρώπη, που θα
βρίσκεται στα χέρια του
συγκεντρωμένου μονοπωλιακού
κεφαλαίου. Μοναδικό στόχο έχει
την εξασφάλιση όλο και μεγαλύτερων
κερδών για τους μονοπωλιακούς
πολυεθνικούς αμυντικούς κολοσσούς
και τους ντόπιους συνεργάτες τους
αλλά και την αύξηση των δεσμών
εξάρτησης και υποτέλειας της χώρας
στους πολιτικούς και στρατιωτικούς
συνασπισμούς των μακελάρηδων
των λαών (ΕΕ, ΝΑΤΟ, Ευρωστρατό,
“Ειρηνευτικές” δυνάμεις του ΟΗΕ κλπ).

Η ΕΛΒΟ είναι η μοναδική
βιομηχανία κατασκευής
τροχοφόρων και
ερπυστριοφόρων οχημάτων
στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα
παρουσίασε έκθεση για την
ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια με
τον Μπαρόζο να ομολογεί ότι «η ΕΕ
δεν μπορεί να έχει τη βαρύτητα
που χρειάζεται στον κόσμο χωρίς
κοινή αμυντική πολιτική» και
να χαρακτηρίζει απειλή για την
ανταγωνιστικότητα της αμυντικής
βιομηχανίας το συνεχιζόμενο
κατακερματισμό των αμυντικών
αγορών της Ένωσης.».
Επίσης υπάρχει και το συγκεκριμένο
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χώρες, να βασίζεται στην
επιστημονική και τεχνική έρευνα,
στα πανεπιστήμια και ερευνητικά
ινστιτούτα. Ταυτόχρονα στα πλαίσια
αυτά η παραγωγή σύγχρονου
αμυντικού υλικού δεν βρίσκεται σε
αντιπαράθεση με την παραγωγή
εμπορευμάτων και μέσων
παραγωγής για την πολιτική
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών,2
αντίθετα η εγχώρια αμυντική
βιομηχανία θα βασίζεται στα τεχνικά,
τεχνολογικά και επιστημονικά
επιτεύγματα της κοινωνικής
παραγωγής συνολικά.

άρθρο της Συνθήκης 296 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προωθεί
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας
(EDA). Αυτό επιβάλλει την ολοκληρωτική απελευθέρωση της αγοράς
των οπλικών συστημάτων, απαγορεύει
στα κράτη, στις κυβερνήσεις
να χρηματοδοτούν την αμυντική
βιομηχανία, την εγχώρια
κατασκευαστική βιομηχανία και
απαγορεύει επίσης, την κατασκευή
υλικού από τέτοιες βιομηχανίες,
που έχει σχέση με ελληνικά μέσα,
αμαξώματα κ.λπ..
Να σημειωθεί πως η κατάσταση
αυτή εξελίσσεται την ίδια ώρα που:
Στην περιοχή οξύνονται οι
ανταγωνισμοί, αμφισβητούνται
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας
και η ύπαρξη και λειτουργία της
πολεμικής βιομηχανίας γίνεται όλο
και πιο αναγκαία.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται
στις χώρες με τις μεγαλύτερες
δαπάνες για όπλα και πυρομαχικά σε
σχέση με το ΑΕΠ και παράλληλα
σπαταλά εκατομμύρια για την
στήριξη των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων σε χώρες όπως το Ιράκ,
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Αφγανιστάν την Σομαλία κ.α. και
τη χρηματοδότηση των νατοϊκών
αναγκών.1
Εύλογα λοιπόν γίνεται αντιληπτό πως
στις σημερινές συνθήκες και για το
μεσοπρόθεσμο μέλλον, μέχρι ο
πόλεμος εξαφανιστεί ανεπίστρεπτα
από ολόκληρο τον πλανήτη, η
κατοχύρωση και υπεράσπιση των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της
χώρας, η διασφάλιση της εδαφικής
της κυριαρχίας προϋποθέτουν ένα
ριζικά διαφορετικό δρόμο
ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας
και οικονομίας προς όφελος του
λαού. Με ανατροπή της εξουσίας των
μονοπωλίων, αποδέσμευση απ’ την
ΕΕ και το ΝΑΤΟ, κοινωνικοποίηση
των μονοπωλίων και επιστημονικό
κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας
με εργατικό πλαίσιο.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, ο ενιαίος
φορέας αμυντικής βιομηχανίας θα
είναι σε θέση να σχεδιάζει και να
παράγει τον κατάλληλο αμυντικό
εξοπλισμό, σε θέση να συνάπτει
αμοιβαία επωφελείς για τους λαούς
διακρατικές συνεργασίες με άλλες

1
Από το 2002 έως το 2006 οι δημόσιες
δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα,
που σε αυτά εντάσσεται και η αμυντική
βιομηχανία, ήταν δύο φορές πάνω από το
μέσο όρο των εξόδων στο επίπεδο της Ε.Ε...
Το 2009 η Ελλάδα ήταν η πέμπτη χώρα σε
αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων, άρα
και στα συνακόλουθα έξοδα. Αμερικανοί,
Γερμανοί και Γάλλοι καταλαμβάνουν τη
μερίδα του λέοντος των ελληνικών
εισαγωγών, διαθέτοντας το 74% των όπλων
που αγοράσαμε την περίοδο 1998–2008.

2
Είναι ενδεικτικό ότι, οι μονάδες του
ομίλου των Ε.Α.Σ.:
Συμμετείχαν στα μεγάλα έργα της ΔΕΗ.
Παρήγαγαν, μελετούσαν και κατασκεύαζαν
όλον τον εξοπλισμό των ορυχείων.
Έφτιαξαν τη βυθιζόμενη γέφυρα
στον Ισθμό της Κορίνθου.
Παρήγαγαν ταινιοδρόμους, αποθέτες,
εκσκαφείς, μειωτήρες κ.λπ.
Κάποια εποχή παρήγαγαν τις πετρελαιομηχανές ΦΑΡΙΜΑΝ.
Διέθεταν τεχνογνωσία για μελέτη και
κατασκευή ανεμογεννητριών.
Κάτω από ορισμένες συνθήκες
θα μπορούσαν να παράξουν ακόμα και
ιατρικά μηχανήματα, όπως εξαρτήματα
μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.
Το τμήμα μεταλλικών κατασκευών,
θα μπορούσε να κατασκευάζει ακόμα
και γέφυρες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

συνάντηση

4η Τριμερής Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης
από Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο
19-20 Οκτώβρη στα Χανιά

Μ

ετά την Μυτιλήνη (2010), την Κωνσταντινούπολη (2011) και την Λευκωσία (2012) την σκυτάλη
παίρνουν τα Χανιά της Κρήτης, στη φιλοξενία της Τριμερούς συνάντησης των αντιιμπεριαλιστικών φιλειρηνικών κινημάτων της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου, υπό την αιγίδα
του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης (ΠΣΕ).
Τα Χανιά επιλέχτηκαν από την ΕΕΔΥΕ ως φετινός τόπος συνάντησης και φιλοξενίας του Παγκύπριου
Συμβούλιου Ειρήνης και της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας λόγω του ρόλου που διαδραματίζει η Αμερικανο-ΝΑΤΟϊκή Βάση της Σούδας πολύ κοντά στην πόλη των Χανίων στα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην ευρύτερη περιοχή. Έντονα θα απασχολήσουν οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή με τα σχέδια ανοιχτής
ιμπεριαλιστικής επίθεσης των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των περιφερειακών συμμάχων τους στην Συρία με απώτερο στόχο το Ιράν.
Το πλαίσιο των συναντήσεων χαρακτηρίζεται από την κοινή πεποίθηση των τριών κινημάτων ότι οι
λαοί της περιοχής δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε, αντίθετα τους ενώνει ο κοινός αγώνας εναντίον του ιμπεριαλισμού, των μηχανισμών και σχεδίων του.
Στην τέταρτη συνάντηση θα λάβουν μέρος από την Τουρκία οι Aydemir Güler και Zuhal Okuyan,
συντονιστής και μέλος του προεδρείου της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας αντίστοιχα, οι Γιαννάκης Σκορδής,
Πρόεδρος και Χρίστος Κουρτελλάρης Γενικός Γραμματέας και Αμπντουλάχ Κορμακχσάν μέλος του Εθνικού Συμβούλιου του Παγκύπριου Συμβούλιου Ειρήνης ενώ από την ΕΕΔΥΕ θα συμμετέχει μεγάλη αντιπροσωπεία με επικεφαλής την Βέρα Νικολαϊδου Γενική Γραμματέα, το Νίκο Ζώκα αντιπρόεδρο και την Ελένη
Παπαδοπούλου Οργανωτική Γραμματέα της. Το ΠΣΕ θα εκπροσωπήσει ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, Εκτελεστικός Γραμματέας του.
Η Τέταρτη Τριμερής Συνάντηση θα διεξαχθεί στις 19-20 Οκτώβρη και θα περιλαμβάνει εκτός από την
σύνοδο των τριών αντιπροσωπειών, ανοιχτή εκδήλωση το Σάββατο 19/10 το βράδυ στο Θέατρο «Δημ.
Βλησσίδης» με χαιρετισμούς-συζήτηση και προβολή βίντεο από την δράση των τριών επιτροπών. Την Κυριακή 20/10 οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης οργανώνουν κινητοποίηση στην Βάση της Σούδας για
να διατρανώσουμε την απαίτηση μας για κλείσιμο της Βάσης και την έκφραση της αλληλεγγύης των τριών
λαών στους λαούς της περιοχής που βρίσκονται στο στόχαστρο των νέων ιμπεριαλιστικών απειλών για
ανοιχτό πόλεμο. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επισκέψεις σε ιστορικά σημεία της περιοχής και συναυλία διεθνιστικής φιλίας και αλληλεγγύης την Κυριακή απόγευμα με την συμμετοχή μουσικού και χορευτικού συγκροτήματος από τα Χανιά και των καλλιτεχνών Emin Ιgüs από Τουρκία και Κούλη Θεοδώρου
από την Κύπρο.
Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!
Καμιά εμπλοκή και συμμετοχή των χωρών μας σε έναν νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο!
Δεν θα χύσουμε το αίμα μας για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών!
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πολιτισμός

Πολιτιστική κληρονομιά Αφγανιστάν
Προπαγανδιστικό, ιμπεριαλιστικό «τσίρκο»
Ο επικίνδυνος και κυνικός τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ο ιμπεριαλισμός την πολιτιστική
κληρονομιά των λαών στους οποίους επιτίθεται, αφού ολοκληρωθεί η φάση της καταστροφής
σημαντικού μέρους της, αναδεικνύεται και στην περίπτωση του πολύπαθου Αφγανιστάν.

Τ

α κυρίαρχα διεθνή ΜΜΕ προσπαθούν να δείξουν
ότι η πολιτιστική κληρονομιά του Αφγανιστάν...
«προστατεύεται» από τους ίδιους τους
ιμπεριαλιστές(!) που τη διέλυσαν, «βάζοντας» το «χεράκι»
τους καθ' όλη τη διάρκεια του χάους που επικράτησε
μετά την πτώση του λαϊκού καθεστώτος του Αφγανιστάν
με την αποχώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων
το 1989 και τη μετατροπή της χώρας σε «τσιφλίκι»
των «μαντρόσκυλων» των ΗΠΑ, τους Ταλιμπάν και,
λίγο αργότερα, των ίδιων των ΗΠΑ και των άλλων
ιμπεριαλιστών συμμάχων τους με την εισβολή.
Με την πτώση του λαϊκού καθεστώτος η πολιτιστική
κληρονομιά της χώρας και το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο στην Καμπούλ αποτέλεσαν αντικείμενα
εκτεταμένων λεηλασιών και καταστροφών. Σε δεκάδες

Το Μουσείο της Καμπούλ μετά την ιμπεριαλιστική
εισβολή το 2002. Με την πτώση του λαϊκού καθεστώτος
η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο στην Καμπούλ αποτέλεσαν
αντικείμενα εκτεταμένων λεηλασιών και καταστροφών.
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χιλιάδες ανέρχονται τα αντικείμενα που κλάπηκαν.
Υπολογίζεται ότι το 70% της συλλογής της −περίπου
70.000 κομμάτια− χάθηκε σε λεηλασίες.
Και τώρα η προπαγάνδα: «Με τη βοήθεια των ξένων
κυβερνήσεων, περίπου 9.000 από αυτά τα αντικείμενα
έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία,
τη Γερμανία και αλλού» σύμφωνα με σχετικά πρόσφατο
τηλεγράφημα του Associated Press.
Η ...«πρώτη δόση» με την επιστροφή 1.500 αντικειμένων
έγινε το 2009. Η «πρωτοφανής» «ικανότητα»
των αστυνομικών υπηρεσιών της Δύσης στο «χτύπημα»
της αρχαιοκαπηλίας... ειδικά σε ό,τι αφορά στο
Αφγανιστάν ίσως να σχετίζεται και με το ότι πλήθος
πολιτιστικών θησαυρών του Αφγανιστάν «βρέθηκαν»
να αποτελούν το γνωστό τότε και ως «εξόριστο μουσείο»
της χώρας που στεγαζόταν στο ...Μπούμπεντορφ της
Βόρειας Ελβετίας. Με την ΟΥΝΕΣΚΟ το 2006 να «εκτιμά»
ότι οι θησαυροί θα μπορούσαν από τότε να επιστρέψουν
στην Καμπούλ!
Το «εξόριστο Μουσείο» του Αφγανιστάν, στεγαζόταν
στο Μπούμπεντορφ της βόρειας Ελβετίας (κοντά
στη Βασιλεία) από το 1998, που άρχισαν να βγαίνουν
στο εξωτερικό οι θησαυροί της πολιτιστικής κληρονομιάς
της χώρας, για να μην καταστραφούν στη διάρκεια
του πολέμου μεταξύ των Ταλιμπάν και της «Βόρειας
Συμμαχίας». Η διαδικασία της «φυγάδευσης» διήρκεσε
έως το 2001.
Το περασμένο καλοκαίρι η ιμπεριαλιστική προπαγάνδα
αναζωπυρώθηκε με αφορμή μια περιοδική έκθεση
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καμπούλ με τίτλο
«Οι 1.000 πόλεις της Βακτριανής». Ομως, όπως αναγκάζεται
να παραδεχθεί το AP, «η έκθεση δεν θα περιλαμβάνει
κανένα από τα θρυλικά "χρυσά της Βακτριανής"» δηλαδή
τη συλλογή από δεκάδες χιλιάδες χρυσά και ασημένια
νομίσματα, κορόνες και κοσμήματα ηλικίας πάνω από

Πάνω: Ενα από τα αρχαία έργα τέχνης που επιστράφηκαν
στο Μουσείο. Δεξιά: Νόμισμα από το θησαυρό της Βακτριανής.

2.000 ετών, «γιατί το μουσείο δεν διαθέτει τα μέτρα
ασφαλείας για να τα κρατήσει ασφαλή»! «Αντ’ αυτού
η συλλογή ταξιδεύει ανά τον κόσμο» και «ήδη
παρουσιάστηκε στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο,
την Εθνική Πινακοθήκη στην Ουάσιγκτον και αλλού»,
ενώ τώρα παρουσιάζεται στο Μουσείο της Μελβούρνης
στην Αυστραλία!

Ποιος προστάτευε και ποιος καταστρέφει
Ο θησαυρός της Βακτριανής άρχισε να αποκαλύπτεται
από το 1978 από σοβιετική αρχαιολογική αποστολή
σε συνεργασία με τις τότε αρχαιολογικές υπηρεσίες του
Αφγανιστάν, με επικεφαλής τον ελληνικής καταγωγής
αρχαιολόγο, Βίκτορα Σαρηγιαννίδη. Τα ευρήματα
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αναδείχθηκαν, συντηρήθηκαν και εκτέθηκαν κανονικά
στο μουσείο της Καμπούλ. Αμέσως μετά την αποχώρηση
της ΕΣΣΔ και την επικράτηση της αντεπανάστασης στο
Αφγανιστάν τη 10ετία του '80, οι υπάλληλοι του μουσείου,
διαβλέποντας τον κίνδυνο «εξαφάνισης» του θησαυρού,
τον έκρυψαν σε ένα θησαυροφυλάκιο της κεντρικής
τράπεζας (άλλη εκδοχή «θέλει» το θησαυροφυλάκιο να
βρίσκεται στο προεδρικό μέγαρο). Ο θησαυρός γλίτωσε
και από τους Ταλιμπάν και «ανακαλύφθηκε»(;) εκ νέου
στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, οπότε και
απομακρύνθηκε από τη χώρα για τα μουσεία της Δύσης...
Το ότι αυτό που συμβαίνει με την πολιτιστική κληρονομιά
του Αφγανιστάν, όπως και του Ιράκ, της Συρίας ή
της Λιβύης είναι βασικά αποτέλεσμα οργανωμένου
κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας ως «παρελκόμενο» των
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, το παραδέχονται −εμμέσως
πλην σαφώς− και διεθνείς οργανισμοί που λειτουργούν
εντός του ιμπεριαλιστικού πλαισίου. Για παράδειγμα, κατά
τις εργασίες της 21ης Γενικής Συνόδου του Διεθνούς
Συμβουλίου Μουσείων (ICOM: ιδρύθηκε το 1946 ως «μη
κυβερνητικός οργανισμός» από αρχαιολόγους, ιστορικούς
της τέχνης, μουσειολόγους, συντηρητές κ.ά. σαν
αντικειμενική ανάγκη μετά την καταστροφή του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου και τέθηκε υπό την υποστήριξη
της ΟΥΝΕΣΚΟ) στη Βιέννη το 2006 με τη συμμετοχή 2.300
συνέδρων από 90 χώρες και με θέμα «Μουσεία και
παγκόσμια κληρονομιά» ανακοινώθηκε και δημοσίευση
του τέταρτου «Κόκκινου Καταλόγου» (2006) για την
πολιτιστική κληρονομιά που βρίσκεται παγκοσμίως σε
κίνδυνο, με έμφαση στο Αφγανιστάν. Εκεί διαπιστώνεται
ότι «η κληρονομιά του Αφγανιστάν πάσχει τρομερά κατά
τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών από τον
πόλεμο (...) Και παρά τη δέσμευση του ΝΑΤΟ από το 2001,
οι ιστορικοί και πολιτιστικοί θησαυροί της χώρας
λεηλατούνται ακόμα, για να εκπληρώσουν συνεχείς
απαιτήσεις από το εξωτερικό»...
Βέβαια, σε μια χώρα που ο ιμπεριαλισμός έχει μετατρέψει
στον μεγαλύτερο παραγωγό οπίου στον κόσμο, με την
κοινωνία να έχει επιστρέψει στο «μεσαίωνα» σε όλους
τους τομείς και με τους Αμερικανούς πεζοναύτες να
σφαγιάζουν αδιακρίτως τον αφγανικό λαό, το Εθνικό
Μουσείο στην Καμπούλ, ακόμη και με την επιστροφή
των παραπάνω αρχαιοτήτων, απέχει μακράν από
τη λάμψη της 10ετίας του '80. Φυσικά, το αρχαιοκαπηλικό
«πανηγύρι» συνεχίζεται. Ο διευθυντής του Μουσείου,
Ομάρα Χαν Μασούντι σημειώνει σχετικά ότι πολλά από
τα επιστραφέντα κομμάτια είχαν κλαπεί από το Μουσείο
και άλλα ήταν «λάφυρα» από παράνομες ανασκαφές...
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πρακτική που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.
Ο Μασούντι έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής
του στο Μουσείο. Λέει ότι κάποτε φιλοξενούσε 100.000
αντικείμενα και συνέχιζε να ακμάζει μέχρι και την
αποχώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων το 1989 και
την πτώση του λαϊκού καθεστώτος. Σημειώνει ότι το 1989
οι εργαζόμενοι άρχισαν πρώτη φορά να ανησυχούν για
το Μουσείο και αποφάσισαν να μαζέψουν μερικά από
τα πλέον σπάνια και πολύτιμα αντικείμενα των συλλογών,
ανάμεσά τους και τον περίφημο θησαυρό της Βακτριανής
και να τα κρύψουν σε έναν μυστικό υπόγειο θάλαμο κάτω
από την κεντρική τράπεζα της Καμπούλ.
Το πλιάτσικο λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της
Καμπούλ ξεκίνησε ουσιαστικά μετά το βομβαρδισμό του
το 1993, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ενα από
τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου ήταν και
η σημαντική συλλογή Μπαγκράμ, η οποία ανακαλύφθηκε
το 1939 από αρχαιολογική ανασκαφή στο φρούριο
Κουσάν. Αποτελούνταν από 1.800 κομμάτια (ειδώλια,
αγγεία κ.ά.) από την Ινδία, τη Ρώμη, την Ελλάδα, την
Αίγυπτο και την Κεντρική Ασία. Στο Μουσείο φυλασσόταν
και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών και
ρωμαϊκών νομισμάτων που ανακαλύφθηκαν κοντά στην
Καμπούλ, ένας πραγματικός αρχαιολογικός θησαυρός,
που έδινε μια πανοραμική εικόνα των πολλών πολιτισμών
που διασταυρώθηκαν στο Αφγανιστάν στο πέρασμα
των αιώνων. Αυτές οι συλλογές, καθώς και το 90%
των εκθεμάτων του μουσείου κλάπηκαν και κομμάτια τους
πωλούνται και αγοράζονται στους «καθώς πρέπει» οίκους
δημοπρασιών σε όλο τον κόσμο.
Η αλήθεια είναι αδύνατον να κρυφτεί ή να διαστρεβλωθεί:
Το λαϊκό καθεστώς που εγκαθιδρύθηκε μετά το 1978, με
τη βοήθεια και διεθνιστική αλληλεγγύη της ΕΣΣΔ,
επιφύλαξε για την πολιτιστική κληρονομιά του
Αφγανιστάν συνθήκες διάσωσης και ανάδειξης που δεν
είχε γνωρίσει ποτέ πια και που θα έχανε αργότερα με τον
πλέον τραγικό τρόπο. Καμία ιμπεριαλιστική προπαγάνδα
δεν μπορεί να κρύψει αυτή την πραγματικότητα.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑΣ

επισημάνσεις
Για τις εξελίξεις και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Σε μια περίοδο που οι ανταγωνισμοί μεταξύ
των ιμπεριαλιστών οξύνονται όχι μόνο σε τοπικό,
αλλά και σε διεθνές επίπεδο προκειμένου
να ξεπεράσουν την κρίση και τα αδιέξοδα που
δημιουργεί η αναρχία στην παραγωγή στον
καπιταλισμό, καθήκον για το αντιιμπεριαλιστικόαντιπολεμικό κίνημα της χώρας μας, για
τις επιτροπές ειρήνης, αλλά και συνολικά
για το εργατικό-λαϊκό κίνημα, που θα πρέπει
να διαπερνά σαν κόκκινη κλωστή τη δράση μας,
είναι η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων
όχι μόνο στο γενικότερο επίπεδο, αλλά και
πιο ειδικά σε κάθε περιοχή.

Η

εμπειρία δείχνει ότι πολλές φορές και υπό την πίεση,
συχνά, των εξελίξεων μένουμε σε ένα γενικό επίπεδο αντιπαράθεσης που σαφώς βοηθάει και είναι
χρήσιμο, όμως ας μην παραβλέπουμε ότι η παρακολούθηση των εξελίξεων κι από εκεί και ύστερα η καλύτερη εξειδίκευση της παρέμβασής μας, μπορούν να φέρουν
καλύτερα ακόμη αποτελέσματα στη δουλειά μας, να μας κάνουν ικανότερους να αποκαλύπτουμε τη σύνδεση του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της ιμπεριαλιστικής ειρήνης, να
δίνουμε πλατιά να γίνεται αντιληπτή η πρότασή μας για την
αναγκαιότητα της πάλης για την ανατροπή του καπιταλισμού, την αναγκαιότητα για να πάρει ο λαός στα χέρια του
την εξουσία.
Οι γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν και την
περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, μια περιοχή ευαίσθητη
που συνορεύει με την Αλβανία, που διαθέτει πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, που στο έδαφός της
βρίσκεται η ΝΑΤΟϊκή Βάση του Ακτίου, το ΝΑΤΟϊκό λιμάνι
του Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία, μια περιοχή με έντονη
την παρουσία μειονοτικών ομάδων, μια περιοχή που πλήττεται από την ανεργία, με τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας να δέχονται ισχυρό πλήγμα
από την ΚΑΠ, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη συνολική πολιτική ΕΕ
- κυβέρνησης - μονοπωλίων.
Πιο αναλυτικά σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις στην περιοχή:
Η Τουρκία έχει επισκευάσει με δικά της έξοδα τις δυο μεγα-
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λύτερες ναυτικές βάσεις της Αλβανίας (του Δυρραχίου και
της Αυλώνας) και σε αντάλλαγμα της έχει παραχωρηθεί από
την Αλβανική κυβέρνηση το δικαίωμα μόνιμου ελλιμενισμού πολεμικών σκαφών και υποβρυχίων. Φαίνεται ότι η
Τουρκία με τη στήριξη του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και
τη σύμφωνη γνώμη της αλβανική ηγεσίας προωθεί σταθερές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κάνει στρατιωτικά γυμνάσια στα δυτικά σύνορα της Ελλάδας ούτως ώστε να τις
χρησιμοποιήσει σαν στρατιωτικό αντιπερισπασμό σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης στο Αιγαίο. Να σημειωθεί
ακόμη ότι η παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων
στα δυτικά σύνορα είναι πολύ αδύνατη.
Ο αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ που διασχίζει τη Βόρεια
Ελλάδα και την Αλβανία και καταλήγει στο Δυρράχιο υπογράφηκε, αν και είναι ανταγωνιστικός των ρωσικών συμφερόντων «Σάουθ Στριμ», που ο σχεδιασμός του ήταν να
καταλήγει στην Πέρδικα της Θεσπρωτίας και από εκεί στο
Οτράντο της Ιταλίας. Ο Σάουθ Στριμ έχει παγώσει εδώ και 2
χρόνια. Αυτό οφείλεται στον έντονο ανταγωνισμό αμερικανικών, ευρωενωσιακών και ρωσικών μονοπωλίων της ενέργειας. Πριν και μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας
για τον ΤΑΡ, ο Αλβανός πρόεδρος πρωτοστατούσε σε εθνικιστικές κορώνες για τη Μεγάλη Αλβανία, που φτάνει μέχρι
την Πρέβεζα. Είχε προηγηθεί η ακύρωση από το αλβανικό
ανώτατο δικαστήριο συμφωνία μεταξύ Ελλάδας κι Αλβανίας
για τα χωρικά ύδατα και την ΑΟΖ.
Στις έρευνες που έκανε πρόσφατα νορβηγικό πλοίο στο
Ιόνιο απαγορεύτηκε από την Ελληνική κυβέρνηση να ερευνήσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα που είναι στα στενά μεταξύ
Ελλάδας - Αλβανίας, στην περιοχή της Κέρκυρας και των
Διαπόντιων Νήσων. Στην περιοχή υπάρχουν εκτιμήσεις για
μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου σε μικρό μάλιστα βάθος.
Στις χερσαίες μεταφορές υπάρχει η Εγνατία. Κατασκευάζουν την Ιονία και τη Νέα Οδό. Την ίδια στιγμή ΗΠΑ και
Τουρκία - Αλβανία προωθούν την κατασκευή της λεγόμενης
παραεγνατίας που ξεκινά από το Δυρράχιο και καταλήγει
στην Τουρκία, παρακάμπτοντας την Ελλάδα, γεγονός που
θα υποβαθμίσει όλο το δίκτυο θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών στην Ελλάδα. Ήδη κατασκευάζεται σύγχρονος
αυτοκινητόδρομος στη διαδρομή Τίρανα - σύνορα με Σκόπια, μήκους 100 χλμ από τον Άκτορα του Μπόμπολα.
Υπάρχουν τα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου και
πετρελαίου στο Ιόνιο (κοίτασμα Αχιλλέας και Πύρρος)
Προχωρούν οι ιδιωτικοποιήσεις σε λιμάνια κι αεροδρόμια της περιοχής μεταξύ αυτών το λιμάνι της Πρέβεζας και
το πολιτικό αεροδρόμιο του Ακτίου και σαφώς και το λιμάνι
της Ηγουμενίτσας που παίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή,
λόγω και της σύνδεσής του με την Εγνατία Οδό.
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Στο Μεγανήσι στη Λευκάδα έχει αγοραστεί μεγάλη
έκταση για την κατασκευή μαρίνας σκαφών από τον άγγλο
επιχειρηματία Ρότσιλδ. Οι παραμεθόριες περιοχές ερημώνουν λόγω της καπιταλιστικής ανάπτυξης και των συνεπειών
της ΚΑΠ με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η εγκληματικότητα, γεγονός που αποτελεί αφορμή για ένταση της καταστολής και υποταγή της συνείδησης του κόσμου σε αυτό.
Από τις παραπάνω εξελίξεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για την όξυνση των
αντιθέσεων μονοπωλιακών ομίλων και μεγάλων καπιταλιστικών κρατών που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε πόλεμο. Οι αντιθέσεις είναι φανερές αυτή τη στιγμή: ΗΠΑ - ΕΕ
- Ρωσία για τους αγωγούς. Ελλάδα - Τουρκία - Ισραήλ - Αλβανία - Κύπρος για τους αγωγούς τις ΑΟΖ, την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου
στο Νότιο Αιγαίο, Νότια Κρήτη και Ιόνιο. Στις αντιθέσεις
αυτές θα εμπλακούν πιο έντονα μελλοντικά Αγγλία και Ιταλία. Η μεν πρώτη γιατί επίλεκτα στελέχη της αστικής τάξης
της κατέχουν πολλά στρέμματα γης στην Ελλάδα (Κέρκυρα)
και Αλβανία, αλλά και γιατί υπάρχει ο αγγλικός πετρελαϊκός
όμιλος. Η δε δεύτερη γιατί σχετίζεται με την ΑΟΖ του Β. Ιονίου
αλλά και γιατί ο μεγαλύτερος εφοπλιστικός όμιλος της Μεσογείου (Γκριμάλντι) ενδιαφέρεται να ελέγχει τις θαλάσσιες και
χερσαίες μεταφορές από τη Δυτική Ευρώπη προς την Ανατολική Μεσόγειο και το αντίστροφο. Στη διαπάλη θα εμπλακεί
και η Κίνα που ενδιαφέρεται για πιο γρήγορη και ασφαλή
προώθηση των συμφερόντων της στη Δυτική Ευρώπη.
Το επόμενο διάστημα οι αντιθέσεις μονοπωλιακών ομίλων καπιταλιστικών κρατών θα οξυνθούν παραπέρα με επίκεντρο τη διαπάλη για τους αγωγούς, το πετρέλαιο, τα
φιλέτα της δημόσιας περιουσίας. Επίσης επιβεβαιώνεται και
η εκτίμηση για συνειδητή παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από την αστική τάξη της Ελλάδας, πχ Μπόμπολας στον αυτοκινητόδρομο της Αλβανίας. Στην πράξη
καταρρίπτονται τα επιχειρήματα των αστών και οπορτουνιστών περί κατοχής της Ελλάδας.
Μπροστά λοιπόν σε όλες αυτές τις εξελίξεις, αλλά και
στην επικείμενη εμπλοκή της χώρας μας στον ενδεχόμενο
πόλεμο στη Συρία, χρειάζεται να μας απασχολήσει πως πιο
καλά οι επιτροπές ειρήνης, συνολικότερα το εργατικό - λαϊκό
κίνημα της περιοχής θα αναδείξει πλατιά στον κόσμο τις εξελίξεις, αλλά το κυριότερο απ’ όλα τη διέξοδο, που δεν είναι
άλλη από την πάλη για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων, που γεννά τους ανταγωνισμούς και τον πόλεμο,
ο αγώνας για να πάρει ο λαός στα χέρια του την εξουσία.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

δράση ΕΕΔΥΕ

Παράσταση διαμαρτυρίας της ΕΕΔΥΕ στην πρεσβεία
των ΗΠΑ ενάντια στην επέμβαση στη Συρία

Σ

ε παράσταση διαμαρτυρίας και επίδοση ψηφίσματος
με το οποίο καταγγέλλεται η στρατιωτική προετοιμασία των ΗΠΑ-Βρετανίας-Γαλλίας για επίθεση κατά της
Συρίας, προέβη την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013, αντιπροσωπεία της Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ, στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.
Στην αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ συμμετείχαν η γ.γ. της
Επιτροπής και πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βέρα Νικολαϊδου και ο εκτελεστικός γραμματέας του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ειρήνης, Ηρακλής Τσαβδαρίδης, ενώ το
ΠΑΜΕ εκπροσώπησε ο Γιώργος Ποντικός, μέλος της Γραμματείας του. Παρών ήταν επίσης ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ
και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, Μπάμπης
Αγγουράκης.
Το ψήφισμα παρέλαβε ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας
των ΗΠΑ, στον οποίο η αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ εξέφρασε
την διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται καν
η προσέγγιση στο κτίριο της Πρεσβείας και η απλή επίδοση
ενός ψηφίσματος.
Στο ψήφισμα, το οποίο απευθύνεται προς τον πρόεδρο
των ΗΠΑ, αναφέρεται ότι: «υπάρχουν ενδείξεις πως αρχίζει
ο πόλεμος κατά της Συρίας απο ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, καθώς ειδικά

τις τελευταίες μέρες ενισχύονται οι αμερικανικές και βρετανικές ναυτικές δυνάμεις στην Α. Μεσόγειο, ενώ συνήλθε και
στρατιωτική σύσκεψη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με επιτελάρχες απο τις Σ. Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά και άλλων χωρών».
Αναφέρεται επίσης, πως «το έργο είναι γνωστό. Αλλάζει
το πρόσχημα κάθε φορά» και υπογραμμίζεται πως το μόνο
που ενδιαφέρει στην πραγματικότητα «είναι τα μερίδια αγορών, ο έλεγχος των πηγών ενέργειας και οι δρόμοι μεταφοράς τους. Είναι η οικοδόμηση της Νέας Μέσης Ανατολής
υποταγμένης στα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα».
Η ΕΕΔΥΕ επίσης εγκαλεί τις ελληνικές κυβερνήσεις ότι
«ήδη έχει συμφωνήσει με τη συμμετοχή της χώρας μας στα
σχέδια αυτά, με στόχο την “αναβάθμιση” της σφαγής των
λαών και το μοίρασμα της λείας. Συμφωνεί στη χρήση της
Βάσης της Σούδας και του στρατιωτικού αεροδρομίου Καλαμάτας για την επίθεση κατά της Συρίας».
Το ψήφισμα της ΕΕΔΥΕ καταλήγει με τα αιτήματα για:
• Άμεσο τερματισμό κάθε στρατιωτικής επιχείρησης και
κάθε απειλής χρήσης βίας σε βάρος του λαού της Συρίας
• Κλείσιμο τώρα της Βάσης της Σούδας και τη μη χρησιμοποίηση του στρατιωτικού αεροδρομίου της Καλαμάτας
• Κλείσιμο όλων των άλλων στρατιωτικών βάσεων και
στρατηγείων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 
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διεθνή

Σαρίν: Το αέριο χημικού πολέμου
και η Συρία

Τ

ο 1936, ο Γερμανός χημικός Gerhard Schrader
εργαζόταν στη χημική βιομηχανία IG FARBEN
όπου παρασκεύαζε εντομοκτόνα. Η IG Farben
είναι η ίδια βιομηχανία που παρασκεύαζε το αέριο Cyclon
B που χρησιμοποιήθηκε στα κρεματόρια του Αουσβιτς,
του Νταχάου, του Μπεργκενάου κ.α. για την εξοντωση έξι
εκατομμυρίων Εβραίων και άλλων ανεπιθυμήτων των Ναζί
κατά την διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Ο Schrader παρασκεύασε το εντομοκτόνο Tabun. Όταν
κατά λάθος έπεσε μία σταγόνα Tabun στον πάγκο του
ζαλίστηκε, δεν έβλεπε, δεν μπορούσε να αναπνεύσει και
παρέμεινε στο νοσοκομείο για τρεις εβδομάδες. Ετσι
ο Schrader παρασκεύασε το πρώτο νευροπαραλυτικό
αέριο και έκτοτε θεωρείται ο πατέρας των χημικών αερίων
νεύρων. Η Ναζιστική Γερμανία έδωσε αμέσως εντολή στον
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Schrader να στρέψει τις προσπάθειες του όχι στην
θανάτωση εντόμων, αλλά στη θανάτωση ανθρώπων. Νέα
εργοστάσια κτίστηκαν και οι Γερμανοί αποθήκευσαν 12000
τονους Tabun, που όμως ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν.
Ο Schrader παρασκεύασε
ακόμα τρία αέρια νεύρων:
το SARIN, το SOMAN και το
CYCLOSARIN αλλά οι Γερμανοί
επικεντρώθηκαν μόνο
στοTabun. Το SARIN είναι μια οργανική ένωση με
φώσφορο και φθόριο, πεντακόσιες φορές πιο τοξικό
δηλητήριο απο το κυάνιο και πήρε το όνομά του απο
τα αρχικά των πρωτεργατών παρασκεύης του: Schrader,
Ambros, Rudiger, Linde.
Το Sarin είναι το νευροπαραλυτικό αέριο χημικού

πολέμου που παρασκεύασαν Αγγλία, ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, κατά
τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου διότι είναι δραστικότερο,
φθηνότερο και μετατρέπεται από υγρό σε αέριο
πολύ εύκολα.
Το 1945, με το τέλος του πολέμου, οι Σοβιετικοί
κατέλαβαν τα εργοστάσια παραγωγής Tabun, μετέφεραν
την τεχνογνωσία στην Σοβιετική Ενωση και έριξαν τα
αποθέματα Tabun στον ποταμό Οντερ. Το 1947 οι Αγγλοι
προσπάθησαν να επιστρατεύσουν τον Schrader, ο οποίος
τώρα εργαζόταν στη φαρμακευτική εταιρεία Bayer,
αλλά αυτός αρνήθηκε. Το 1948 ο Ambros, ο δεύτερος
εφευρέτης του Sarin, που ήταν επικεφαλής των
προγραμμάτων αερίων χημικού πολέμου των Ναζί
καταδικάστηκε στη δίκη της Νυρεμβέργης ως
εγκληματίας πολέμου σε οκτώ χρόνια φυλάκιση. Τρία
χρόνια αργότερα αποφυλακίστηκε και μετανάστευσε
στις ΗΠΑ ως σύμβουλος του Αμερικανικού Στρατού στα
αέρια χημικού πολέμου και υπεύθυνος στην παραγωγή
του Sarin. Αναφέρεται οτι ο Ambros είχε πείσει τον Χίτλερ
να μην χρησιμοποιήσει αέρια νεύρων χημικού πολέμου
διότι τέτοια όπλα διέθεταν και οι σύμμαχοι. Ετσι ο
εγκληματίας πολέμου εμφανίστηκε και ως αντιστασιακός.
Είναι γνωστό οτι ο Χίτλερ είχε απέχθεια για τα όπλα
χημικού πολέμου απο τότε που τραυματίστηκε και
κόντεψε να τυφλωθεί στα χαρακώματα του Ypres από
αέρια χλωρίου που έριξαν οι σύμμαχοι κατά τη διάρκεια
του 1ου Παγκοσμίου πολέμου.
Το Sarin δρά ως νευροπαραλυτικό αέριο διότι μπλοκάρει
τις εντολές πρός τα νεύρα των μυών. Ο φρικτός θάνατος
επέρχεται συνήθως απο ασφυξία λόγω αδυναμίας των
μυών που εμπλέκονται στην αναπνοή να λειτουργήσουν,
ενώ συνήθη συμπτώματα είναι συστολή της κόρης του
οφθαλμού, δύσπνοια, σιελόρροια, ναυτία, και σε
προχωρημένο στάδιο, σπασμοί, συσπάσεις, ακράτεια
εντέρου, κώμα και θάνατος.
Ανάλογα με την ποσότητα και τον χρόνο έκθεσης
με μεγάλες ποσότητες ο φρικιαστικός θάνατος μπορεί
να επέλθει σε λιγότερο απο ένα λεπτό. Με μικρότερες
ποσότητες εμφανίζονται τα συμπτώματα που ήδη
αναφέρθηκαν. Οταν ένα άτομο εχει προσβληθεί από Sarin,
εάν του χορηγηθεί ένεση ατροπίνης τα συμπτώματα
αναστέλονται. Το άτομο που έχει προσβληθεί απο Sarin
τα ρούχα του και τα μαλλιά του περιέχουν ...Sarin, το οποίο
ελευθερώνεται (εξατμίζεται) για αρκετές ώρες και για
τον λόγο αυτόν πρέπει κάποιος να πλησιάσει το θύμα με
προφύλαξη (μάσκα κλπ). Το θύμα πρέπει, αφού βγάλει

Ο Dr. Gerhard Schrader,
ο Γερμανός χημικός
ο οποίος παρασκεύασε
το πρώτο νευροπαραλυτικό αέριο και έκτοτε
θεωρείται ο πατέρας των
χημικών νευροπαραλυτικών αερίων.

τα ρούχα του χωρίς να περάσουν πάνω απο το κεφάλι του,
να πλυθεί πολύ καλά με νερό και σαπούνι. Το Sarin δεν
είναι καρκινογόνο και δεν έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις
στον οργανισμό.
Το Sarin διασπάται απο την υγρασία και το νερό. Για τον
λόγο αυτό οι επιθεωρητές του ΟΗΕ ήταν αδύνατον να
εντοπίσουν το Sarin, διότι αυτό είχε ήδη διασπασθεί.
Μπορεί να εντοπισθεί έμμεσα αλλά μόνο από τα προίόντα
διασπάσεώς του. Ενα απο τα προϊόντα διασπάσεώς του
είναι το ΙΜΡΑ (Ισοπροπυλο-Μεθυλο-Φωσφορικό Οξύ) που
είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθεί. Οι επιθεωρητές
του ΟΗΕ συνέλεξαν δείγματα νερού, χώματος και ρούχων
και τα έστειλαν στο Port Down της Αγγλίας για αναλύσεις.
Μία σειρά απο ερωτήματα προκύπτουν. Οι αγγλικές
εφημερίδες δημοσιεύουν οτι δύο αγγλικές εταιρείες
εφοδίαζαν συστηματικά για έξι χρόνια εταιρεία στην
Συρία με φθοριούχο νάτριο και φθοριούχο κάλιο, βασικά
συστατικά παρασκευής του Sarin. Οι φρικιαστικές εικόνες
θυμάτων που βλέπαμε τα τελευταία τρία χρόνια πόσο
διαφορετικές ήταν απο αυτές των θυμάτων με Σαρίν;
Τοξικές ουσίες χρησιμοποιήθηκαν και στον πόλεμο
του Βιετνάμ οπου ο Πορτοκαλής Παράγων (Agent Orange)
προκάλεσε περισσότερους από 1.000.000 θανάτους
στους αμάχους του Βιετνάμ απο καρκίνους, που
συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο
πρόσβαλε χιλιάδες βετεράνους στον πόλεμο του Κόλπου
και στη γειτονική Σερβία καθώς και αμάχους.
Γιατί δορυφόροι κ.λπ. δεν εντόπισαν τα εργοστάσια
παραγωγής Σαρίν; Ποιοι άλλοι εφοδίαζαν με πρώτες ύλες
για την παρασκευή του Σαρίν παρ’ όλο που απαγορεύεται
η διακίνησή τους; Οταν ο Σαντάμ βομβάρδισε την
Χαλάμπια με αέρια χημικού πολέμου και θανάτωσε 6000
Κούρδους ομοεθνείς του γιατί τότε δεν αντέδρασαν
οι ΗΠΑ; Η υποκρισία περισσεύει.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Π. Πρόεδρος Ενωσης Ελλήνων Χημικών
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πολιτική

Ούτε ο λαός ούτε η χώρα κερδίζει παραχωρώντας
βάσεις, υποδομές, θάλασσα και αέρα για
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Οι κυβερνήσεις της χώρας διαχρονικά δίνουν γη και ύδωρ, παρέχοντας βάσεις και υποδομές,
σαν βατήρες για τις πολεμικές μηχανές των δυνατών της γης για να ισοπεδώσουν φιλικές χώρες
και λαούς! Κάποιοι όμως μιλούν για «κέρδη» από την εμπλοκή της χώρας στο μακελειό του λαού
της Συρίας που ετοιμάζεται την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές!

M

ε κάθε ευκαιρία διάφοροι
αναλυτές εξανίστανται
λέγοντας «Κάτι πρέπει να
κερδίσουμε αυτή τη φορά
τουλάχιστον» …! Ξέρουν ότι μέχρι
σήμερα αντικειμενικά η χώρα δεν
έχει κερδίσει τίποτα μένοντας πιστή
στις «υποχρεώσεις» προς τους
συμμάχους, όπως αποκαλούν
την εμπλοκή της στους πολέμους
οι κυβερνώντες! Αντίθετα έχει …
κερδίσει το Κυπριακό όπως είναι
μετά 40 χρόνια κατοχής, το
«γκριζάρισμα» του Αιγαίου και όχι
μόνο! Όσοι όμως ζητούν την
αποκόμιση κερδών από τη συμμετοχή
της χώρας στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις των «μεγάλων»,
ουσιαστικά αποδέχονται το ένα
μακελειό μετά το άλλο με τη
συμμετοχή της χώρας και απλά
υπονοούν ότι μέχρι τώρα η χώρα δεν
έχει ικανούς διαπραγματευτές. Όμως
Υπουργοί εξωτερικών διετέλεσαν
πάντα πρωτοκλασάτα στελέχη των
κομμάτων που κυβέρνησαν και που
στη συνέχεια κάποια από αυτά
κατέληξαν ακόμη και στον
πρωθυπουργικό θώκο. Επομένως
δεν πρόκειται περί διπλωματικής
αδυναμίας, ούτε για προδότες όπως
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άλλοι λένε, αλλά για σύμπτωση
πολιτικής ή να το πούμε αλλιώς
τα κόμματα που κυβέρνησαν
εκπροσωπούν κοινά συμφέροντα
με τους μεγάλους ιμπεριαλιστές.
Και για όλους τους προέχουν τα
συμφέροντα από το μακελειό λαών!
Κάποιοι έφτασαν στο σημείο να
χαρακτηρίσουν «δώρo» τη πρόταση
για εγκατάσταση μη επανδρωμένων
αεροσκαφών (UAV’s) των ΗΠΑ σε
ελληνική αεροπορική βάση. Κατ’
αρχήν δεν πρόκειται για προσφορά!
Ούτε είναι γνωστό, αν μπορούν να
εξασφαλιστούν κάποια – όποια−
εθνικά οφέλη μπορούν να
προκύψουν, καθώς θα είναι
προφανώς σε βάρος της Τουρκίας,
που οι κοινοί μας σύμμαχοι δεν είναι
διατεθειμένοι να δυσαρεστήσουν.
Αλλά και στην περίπτωση που
η προτεινόμενη εγκατάσταση, για να
χρυσωθεί το χάπι, εμφανιστεί ότι π.χ.
αποκαθιστά ισορροπία αμερικανικών
«παροχών» προς Ελλάδα και
Τουρκία, το γεγονός είναι ένα: Τυχόν
μεταστάθμευση των UAV’s
πρωτίστως εξυπηρετεί στρατηγικά
συμφέροντα των ΗΠΑ, που θα
κερδίσουν πολλαπλά οικονομικά,
στρατιωτικά οφέλη, ενώ η χώρα μας

θα τους παραχωρεί μια ακόμα
στρατιωτική βάση – εθνικό έδαφος –
εναέριο χώρο! Πάνω απ’ όλα, το
όποιο στρατιωτικό υλικό «δίνεται»
στη χώρα, ακόμα περισσότερο το
συγκεκριμένο που δεν
παραχωρείται, αντικειμενικά
σημαίνει μεγαλύτερη δέσμευση /
εξάρτησή της από το υπερατλαντικό
αφεντικό και ακόμα βαθύτερη
εμπλοκή της στους πολέμους που
διεξάγονται. Είναι μήπως αποδεχτό
τα UAV’s των ΗΠΑ εφορμώντας από
την χώρα μας να παρακολουθούν και
να σπέρνουν το θάνατο στην
ευρύτερη περιοχή, όπως κάνουν ήδη
στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν;
Οι βάσεις και η πολεμική εμπλοκή
της χώρας, παρουσιάζονται κάθε
φορά από τους κυβερνώντες ότι
προσφέρονται επιδιώκοντας από τον
ξένο παράγοντα θετική στάση στα
λεγόμενα εθνικά θέματα. Πιο πάνω
αναφερθήκαμε στο Κυπριακό και στο
«γκριζάρισμα» του Αιγαίου! Στις
μέρες μας τα πράγματα οξύνονται σε
σχέση με τους υδρογονάνθρακες και
την ΑΟΖ που εκτείνεται στην Α.
Μεσόγειο. Είναι δυνατό να περιμένει
κάποιος βάσιμα σημαντική αλλαγή
στα πάγια στρατηγικά πλάνα ΗΠΑ –

ΕΕ σε σχέση με τη Τουρκία και τους
υδρογονάνθρακες, υπέρ της
Ελλάδας; Είναι γνωστή άλλωστε η
πάγια θέση των ΗΠΑ για συνεργασία
της χώρας με την Τουρκία, ενόψει
της αξιοποίησης των υποθαλάσσιων
κοιτασμάτων της. Θα μπορεί για
παράδειγμα να γίνει αποδεκτή ως
«θετική» μια στάση εκεί τύπου Ίμια
(σε αντιστοιχία με το Αιγαίο) και τι
μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο στη
περίπτωση της ΑΟΖ; Και αν δεν είναι
αποδεκτή μια «λύση» σαν αυτή,
θα φτάσει η χώρα σε πολεμική
σύγκρουση; Ποια θα είναι η στάση
της Ρωσίας αλλά και των υπολοίπων
παιχτών στη σκακιέρα της Αν.
Μεσογείου; Είναι πιθανή μια
ευρύτερη πολεμική σύγκρουση;

Τι ισχύει γενικά
ΗΠΑ και ΕΕ έχουν οικονομικές
διαφορές και ανταγωνίζονται μεταξύ
τους. Η κάθε μια από τις μεγάλες
εταιρίες εκατέρωθεν του Ατλαντικού
αλλά και σαν σύνολα οι χώρες συνασπισμοί, προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν τα άλλα μεγάλα
οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας,
της Κίνας κ.α. Ένας πραγματικός
οικονομικός πόλεμος που κάθε
πλευρά δρα ανταγωνιστικά προς
την άλλη. Όπου όμως τα οικονομικά
συμφέροντα κινδυνεύουν και
απαιτείται στρατιωτική ισχύς τότε
ΗΠΑ – ΕΕ και οι επί μέρους
ευρωπαϊκές χώρες είναι σύμμαχοι
και δρουν από κοινού με
περιστασιακές διαφοροποιήσεις.
Στρατιωτική συνεργασία υπάρχει
επίσης και μεταξύ ΝΑΤΟ Ρωσίας,
ως ένα βαθμό, ενώ η σύγκρουση σε
οικονομικό επίπεδο καλά κρατεί.
Συνεργασίες υπάρχουν και στην
Ασία, Ν. Αμερική, Ν. Αφρική με
επικεφαλής κατά περίπτωση
την Ρωσία και την Κίνα τόσο σε
οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό

επίπεδο («συνεργασία της Σαγκάης»,
BRIC, κ.ο.κ).
Οι «μεγάλες δυνάμεις» ΗΠΑ - ΕΕ ΝΑΤΟ έχουν κοινούς στρατιωτικούς
στόχους απέναντι σε κοινούς
ανταγωνιστές-αντιπάλους. Με κάθε
είδους πρόσχημα, με επιφυλάξεις
ή μη, με κατανομή της αρχηγίας
ανάλογα την περίπτωση ενεργοποιούν
τις πολεμικές τους μηχανές
καταστρέφοντας λαούς και χώρες!
Στόχος τους είναι να ελέγξουν τις
πηγές και τους δρόμους μεταφοράς
ενεργειακών υλών, που θα τους
επιτρέψουν την τροφοδότηση της
βιομηχανίας τους. Στοχεύουν επίσης
στη κατάκτηση νέων ή στην
ανάκτηση χαμένων αγορών.
Η διείσδυση της Κίνας για παράδειγμα
στην Αφρική είναι σημαντική!
Πρόκειται για ένα παγκόσμιο
ανταγωνισμό που ξεκινάει
οικονομικός αλλά έχει προ πολλού
φτάσει να γίνεται κανονικός πόλεμος!
Αυτοί που συνήθως ονοματίζαμε σαν
μεγάλες δυνάμεις, υπερδυνάμεις
κ.τ.λ. πλέον έχουν δείξει καθαρά
το ιμπεριαλιστικό τους πρόσωπο!
Μέσα σ’ αυτό το ανταγωνισμό των
μεγάλων ξένων αφεντικών / εταίρων
/ συμμάχων σε οικονομικό και
στρατιωτικό επίπεδο, οι κυβερνήσεις
της χώρας: δίνουν γη και ύδωρ,

δηλαδή ανεξαρτησία, βάσεις και
υποδομές, βατήρες για τις πολεμικές
μηχανές των δυνατών της γης για να
ισοπεδώσουν φιλικές χώρες και λαούς!
Αυτόν τον ρόλο έχουν αναλάβει!
συνδέουν το ρόλο τους με «θετική»
στάση του ξένου παράγοντα στα
εθνικά θέματα! Το πόσο θετική είναι
η στάση αυτή αποδεικνύεται από
το Κυπριακό, και το «γκριζάρισμα»
του Αιγαίου …!
«Ο Ελληνικός λαός δεν έχει
απολύτως κανένα όφελος από την
εμπλοκή της χώρας σε άλλο ένα
άδικο πόλεμο, που θα αιματοκυλίσει
ένα γειτονικό λαό. ... Καλούμε την
κυβέρνηση να εξασφαλίσει τα
συμφέροντα του ελληνικού λαού, να
περιορίσει τις δραστηριότητες των
Ενόπλων μας Δυνάμεων σε αυτές με
προσανατολισμό την άμυνα της
χώρας και την προστασία συνόρων
και κυριαρχικών δικαιωμάτων, να
μην επιτρέψει τη χρήση ελληνικού
εδάφους, θάλασσας, ή εθνικού
εναέριου χώρου από ιμπεριαλιστικές
χώρες και συνασπισμούς ...»
(Από ανακοίνωση της ΚΕΘΑ ενόψει
της επέμβασης στη Συρία:
http://ketha.gr/ana.html)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ
υποναύαρχος ε.α. ΠΝ - μέλος της
Κίνησης για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ)
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δράση ΕΕΔΥΕ
68 χρόνια από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι

«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών»

ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 6 Αυγούστου 2013
Όπως κάθε χρόνο, η ΕΕΔΥΕ τιμώντας τη μαύρη επέτειο, φέτος την
68η, από την ρίψη της ατομικής βόμβας σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι
διοργάνωσε εκδήλωση στην Ακρόπολη στις 6 Αυγούστου.
«Ποτέ πια Χιροσίμα - Ναγκασάκι - Εξω από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ Καμιά εμπλοκή της χώρας μας ενάντια στη Συρία και το Ιράν», ήταν το
μήνυμα που εξέπεμψε η εκδήλωση, αποτυπωμένο στο πανό της ΕΕΔΥΕ.
Παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, ενώ συμμετείχαν
αντιπροσωπείες του ΠΑΜΕ, της ΟΓΕ, του Συνδέσμου Φυλακισθέντων
Εξορισθέντων Αντιστασιακών και της ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Σταύρος Τάσσος,
πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ. Μετά την ομιλία έγινε απαγγελία του ποιήματος
από την ηθοποιό Καίτη Ιμπροχώρη «Τι θα κάνω» της Παλαιστίνιας
αγωνίστριας Σουχεΐρ Χαμάντ και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα
θύματα της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι.
Ο Στ. Τάσσος στην ομιλία του εστίασε στις εξελίξεις στην ευρύτερη
περιοχή, τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«…Σε συνθήκες καπιταλισμού, ο φυσικός πλούτος κάθε χώρας,
και επομένως και της Ελλάδας, δεν ανήκει στο λαό. Δεν αξιοποιείται για
να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες με προϊόντα που παράγονται από την
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επεξεργασία του στη χώρα αυτή…. Οι ιμπεριαλιστές έχουν
αιματοκυλίσει την περιοχή μας, και δε θα διστάσουν να προχωρήσουν
σ' ένα γενικευμένο πόλεμο προκειμένου να ελέγξουν τον ενεργειακό
πλούτο και τους δρόμους μεταφοράς του (...)
Η περιοχή μας είναι μια πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί. Με την
"Αραβική Ανοιξη" και τη "Νέα Μεγάλη Μέση Ανατολή", οι ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ, η ΕΕ, θέλουν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους, να προωθήσουν
τη διαδικασία του αστικού εκσυγχρονισμού, να επιβάλουν πιο φιλικά
προς αυτούς καθεστώτα (...) Η ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία
συνεχίζεται και οξύνεται, αλλά συναντά και δυσκολίες. Η ΕΕΔΥΕ
καταγγέλλει την ελληνική κυβέρνηση και την ΕΕ για την ανακήρυξη των
μισθοφόρων στη Συρία ως των εκπρόσωπων του συριακού λαού, και
για την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων σ' αυτούς.
Παράλληλα συνεχίζεται και εντείνεται η προσπάθεια προετοιμασίας
της κοινής γνώμης για την αποδοχή της επέμβασης των ιμπεριαλιστών
στο Ιράν, με το πρόσχημα του πυρηνικού του προγράμματος. Η
εντεινόμενη πολιτική κρίση στο Λίβανο και στην Τυνησία, οι αιματηρές
αντιπαραθέσεις μερίδων της αστικής τάξης της Αιγύπτου, αλλά και οι
εξελίξεις στην Τουρκία δείχνουν την έλλειψη λαϊκής στήριξης στις

επιλογές των ιμπεριαλιστών. Συγχρόνως όμως δείχνουν και την έλλειψη
ενός λαϊκού κινήματος, όπου το ταξικό κριτήριο δεν επικαλύπτεται από
το θρησκευτικό αίσθημα και τον εθνικισμό, και δεν περιορίζεται απλά
και μόνο στο ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά βάζει το θέμα της λαϊκής εξουσίας…
Από την πλευρά της η ελληνική αστική τάξη, και το πολιτικό της
προσωπικό, κάνουν ότι μπορούν για να κερδίσουν ένα μερίδιο στα
πλαίσια των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και διευθετήσεων. Η
επίσκεψη στις ΗΠΑ του υπουργού Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου που
έγινε στις 30 Ιουλίου, και του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά που
γίνεται σήμερα σαν στόχο έχουν να αναβαθμίσουν σε όποιο βαθμό αυτό
είναι δυνατό το ρόλο της ελληνικής αστικής τάξης, στο όνομα δήθεν
της εμπέδωσης της ειρήνης, της συνεργασίας, της ασφάλειας και της
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
και των Βαλκανίων. Πραγματικός στόχος είναι, όπως και στο παρελθόν,
η Ελλάδα να αποτελέσει ορμητήριο των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στις
νέες επεμβάσεις τους σε Συρία, Ιράν και όπου αλλού, και σε αντάλλαγμα
η αστική τάξη της Ελλάδας να κερδίσει κάποια μερίδια στη νομή των
ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους, αφού βέβαια τη
μερίδα του λέοντα θα την πάρουν τα πολυεθνικά ενεργειακά
μονοπώλια...
Των επισκέψεων αυτών προηγήθηκε η επίσκεψη του κ. Τσίπρα στις
ΗΠΑ το Γενάρη του 2013, όπου ύμνησε την πολιτική Ομπάμα, και έδωσε
τα διαπιστευτήρια του στο ΔΝΤ και στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, για
το ξεπέρασμα της κρίσης υπέρ των μονοπωλίων, στα πλαίσια του
καπιταλιστικού συστήματος και της ΕΕ. Ζήτησε και αυτός να
αξιοποιηθεί η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, και η Ελλάδα να
μετατραπεί «σε σημαντική χώρα - κόμβο διακομιδής φυσικού αερίου
και πετρελαίου». Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα σεβαστεί τις
διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας, και ότι δεν προτίθεται να
εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ, ή να διώξει τις αμερικανικές βάσεις…
Για τα δικά του διαπιστευτήρια ο κ. Αβραμόπουλος εισέπραξε τις
ευχαριστίες του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Τσακ Χέιγκελ «για τη

Απαγγελία ποιήματος από την Ομιλία του Σταύρου Τάσσου,
ηθοποιό Καίτη Ιμπροχώρη.
προέδρου της ΕΕΔΥΕ.

συνεχιζόμενη φιλοξενία των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη
βάση της Σούδας…που είναι "κλειδί" στην επίτευξη των στρατηγικών
στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή και η σημασία της φάνηκε στη διάρκεια
της επιχείρησης "Unified Protector" στη Λιβύη».
Ποια όμως «σταθερότητα» διασφάλισε η συμμετοχή της ελληνικής
αστικής τάξης στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε βάρος της Λιβύης,
μαζί με τις ζητωκραυγές του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφων-στελεχών της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την «αραβική άνοιξη», που για τους λαούς έγινε
χειμώνας, και την επανάσταση του λαού; Το μόνο που εξυπηρέτησε
ήταν η ανακατανομή των δρόμων και των πηγών ενέργειας ανάμεσα
στους ιμπεριαλιστές, με το λιβυκό λαό να σπαράζεται…
Οι εξελίξεις χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου για τον ελληνικό και τους
άλλους λαούς της περιοχής. Η βαθύτερη ενσωμάτωση στις συμμαχίες,
στα σχέδια και τα δόγματα των ιμπεριαλιστικών ενώσεων μετατρέπει το
λαό σε θύτη και θύμα. Το εμπόδισμα κάθε ιμπεριαλιστικής επέμβασης
με λαϊκή πάλη, η αποδέσμευση από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
με ανατροπή της αστικής εξουσίας στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα, είναι
η μόνη εγγύηση για σταθερότητα υπέρ των λαών.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί τον εργαζόμενο λαό, τους άνεργους, τις νέες και
τους νέους, τα στρατευμένα παιδιά του λαού, τους φιλειρηνικούς
ανθρώπους σ’ όλο τον κόσμο, όσους ρημάζει τη ζωή τους η βαθειά
καπιταλιστική κρίση, η άνοδος του φασισμού, του αντικομουνισμού, και
η απειλή ενός νέου ιμπεριαλιστικού πολέμου σε Συρία και Ιράν, να
υψώσουν τη φωνή τους, να πυκνώσουν τις γραμμές της λαϊκής
συμμαχίας, και να εντείνουν τη δράση τους ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, επεμβάσεις και απειλές, ενάντια στο
φασισμό και στην «ειρήνη» με το πιστόλι στον κρόταφο. Η πάλη για
κάθε εργατικό, λαϊκό δικαίωμα, η πάλη για την προώθηση της φιλίας,
της συνεργασίας των λαών, η πάλη για την πραγματική ειρήνη,
συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για την κατάργηση των μονοπωλίων,
για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Να απεμπλακεί η Ελλάδα από τις πολεμικές προετοιμασίες κατά της
Συρίας και του Ιράν.
• Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας, και όλες οι βάσεις και τα
στρατηγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
• Να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες ένστολοι που βρίσκονται σε
ιμπεριαλιστικές αποστολές.
• Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια και οι συμφωνίες
στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ.
• Να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς
οργανισμούς.
Ενώνουμε τις φωνές μας με το ΠΣΕ, από 5 ως 12 Αυγούστου 2013 στην
εβδομάδα δράσης και αντιιμπεριαλιστικής αλληλεγγύης με τους λαούς
της Συρίας και του Ιράν.
Οι λαοί όπου γης δεν πρέπει να χύσουν το αίμα τους για τους
ιμπεριαλιστές όπου γης, γιαυτό
Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών
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Παράσταση διαμαρτυρίας της ΕΕΔΥΕ στη γαλλική
πρεσβεία ενάντια στην επέμβαση στη Συρία

Π

αράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε τη Δευτέρα 9
Σεπτέμβρη στις 11π.μ στην γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα,
ολιγομελής αντιπροσωπεία της Γραμματείας της Ελληνικής
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).
Την αντιπροσωπεία «υποδέχτηκε» με την γνωστή «γαλατική ευγένεια»
και απαξιωτικό ύφος κάποιος από το προσωπικό ασφαλείας
της Πρεσβείας, ο οποίος και παρέλαβε την επιστολή διαμαρτυρίας
της ΕΕΔΥΕ.
Στην επιστολή της η ΕΕΔΥΕ αναφέρει:

«Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
καταγγέλλει τη στρατιωτική προετοιμασία των ΗΠΑ - Βρετανίας Γαλλίας για επίθεση κατά της Συρίας, με πρόσχημα τη χρήση χημικών
όπλων από τις συριακές ένοπλες δυνάμεις με βάση την ατεκμηρίωτη
καταγγελία των λεγόμενων αντικαθεστωτικών ομάδων.
Οι κλιμακούμενες εξελίξεις των τελευταίων 2 χρόνων, ραγδαίες τις
τελευταίες μέρες με την ενίσχυση των αμερικανικών και βρετανικών
ναυτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατιωτική
σύσκεψη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με επιτελάρχες από Σαουδική
Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά
και άλλων δείχνουν ότι αρχίζει ο πόλεμος κατά της Συρίας, από ΗΠΑ ΝΑΤΟ - ΕΕ.
Το έργο είναι γνωστό. Αλλάζει το πρόσχημα κάθε φορά.
Στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ οι κυβερνήσεις
των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ μιλούσαν για ανθρώπινα
δικαιώματα και όπλα μαζικής καταστροφής. Τώρα παρουσιάζεστε ως
ευαίσθητοι ανθρωπιστές που αγωνίζεστε για το καλό του συριακού
λαού, ενώ το μόνο που σας απασχολεί στην πραγματικότητα −κάτι το
οποίο φαίνεται εξάλλου και από τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις σας−
είναι τα μερίδια αγορών, ο έλεγχος των πηγών ενέργειας και οι δρόμοι
μεταφοράς τους για τα συμφέροντά σας. Είναι η οικοδόμηση της Νέας
Μέσης Ανατολής υποταγμένης στα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει να συμ-βομβαρδίσει
με τις ΗΠΑ τη Συρία. Το γαλλικό κοινοβούλιο ζητά ψηφοφορία, ενώ
ο πρωθυπουργός σας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες επιλογές
στην αντιμετώπιση της "βαρβαρότητας" και ότι η Γαλλία έχει καθήκον
να δράσει.
Στην Ελλάδα, οι αστικές κυβερνήσεις και η σημερινή δικομματική
κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ −όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις−
έχει ήδη συμφωνήσει με τη συμμετοχή της χώρας μας στα σχέδια αυτά,
με στόχο την "αναβάθμιση" της σφαγής των λαών και το μοίρασμα της
λείας. Συμφωνεί στη χρήση της βάσης της Σούδας και του στρατιωτικού
αεροδρομίου της Καλαμάτας για την επίθεση κατά της Συρίας.
Ανάλογο ήταν το κλίμα και στη Συνάντηση των G-20 όπου οι αντιθέσεις
τους για το πώς θα διαχειριστούν την καπιταλιστική οικονομική κρίση
και τη σχεδιαζόμενη επέμβαση στη Συρία το μόνο που αποδεικνύουν
είναι ότι κρίση - αντιλαϊκά μέτρα και ιμπεριαλιστικός πόλεμος
πάνε μαζί.
Πρέπει να καταλάβετε όμως όλοι ότι ο λαός της Συρίας δεν είναι μόνος.
Σε όλο τον κόσμο εντείνονται οι διαμαρτυρίες ενάντια στη
σχεδιαζόμενη επίθεση στη Συρία τώρα και αργότερα στο Ιράν και σε
άλλες χώρες ανάλογα με τα συμφέροντά σας. Στηρίζουμε το δικαίωμα
του συριακού λαού, που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και όλων
των άλλων λαών, να επιλέγουν μόνοι το δρόμο τους χωρίς ξένες
επεμβάσεις.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Τον άμεσο τερματισμό κάθε στρατιωτικής επιχείρησης και κάθε
απειλής για χρήση βίας σε βάρος του λαού της Συρίας.
• Να κλείσει ΤΩΡΑ η βάση της Σούδας και να μη χρησιμοποιηθεί το
στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας.
• Να κλείσουν όλες οι άλλες στρατιωτικές βάσεις και στρατηγεία του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ».
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Παράσταση διαμαρτυρίας της ΕΔΥΕΘ
στο ΥΜΑ-Θ και στο ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο

Σ

τις 12 Σεπτέμβρη 2013, αντιπροσωπεία της ΕΔΥΕΘ
πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΜΑ-Θ και στη
συνέχεια στο ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο, που έχει εγκατασταθεί στο
πρώην 3ο Σώμα Στρατού. Την αντιπροσωπεία της ΕΔΥΕΘ πλαισίωσαν
εκπρόσωποι του ταξικού εργατικού κινήματος του ΠΑΜΕ, των
Συλλόγων Γυναικών της ΟΓΕ και Συλλόγων Γονέων. Σκοπός της
Παράστασης ήταν να εκφραστεί η αντίθεση του λαού και της νεολαίας
μας στον προετοιμαζόμενο πόλεμο κατά του λαού της Συρίας και κατά
της συμμετοχής της χώρας μας σ’ αυτόν.
Στο Υπουργείο οι συγκεντρωμένοι θυροκόλλησαν το ψήφισμα, αφού
ούτε ο Υπουργός, ούτε Ο Γ. Γραμματέας ήταν εκεί, για να συναντήσουν
την αντιπροσωπεία. Ούτε και κανένας άλλος υπηρεσιακός παράγοντας
ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ΕΔΥΕΘ για συνάντηση.
Στο ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο το ψήφισμα επιδόθηκε σε αντιπροσωπεία
αξιωματικών. Από τους εκπροσώπους της ΕΔΥΕΘ τονίστηκε η αντίθεση
του λαού της πόλης στην ύπαρξη και λειτουργία του Στρατηγείου.
Αναδείχθηκε η υποκρισία και η ωμότητα των ιμπεριαλιστών, που ενώ
προφασίζονται την καταστροφή των χημικών οπλών της Συρίας ως
αιτία των απειλών ένοπλης επίθεσης στη χώρα αυτή, την ίδια στιγμή
σχεδιάζουν, σύμφωνα και με τη Συμφωνία εγκατάστασης του
Στρατηγείου (το 2010 με την υπερψήφιση στη Βουλή από ΠΑΣΟΚ, ΝΔ

και ΛΑΟΣ), αποθηκεύσουν σ’ αυτό όπλα μαζικής καταστροφής –
πυρηνικά, χημικά και βιολογικά. Απαίτησε η Αντιπροσωπεία το άμεσο
κλείσιμο του Στρατηγείου.
Η Αντιπροσωπεία της ΕΔΥΕΘ επέδωσε στο Υπουργείο και στο Στρατηγείο
το ακόλουθο ψήφισμα:
Η ΕΔΥΕΘ καταγγέλλει την από καιρό προετοιμαζόμενη ιμπεριαλιστική
επέμβαση στη Συρία. Πρωταγωνιστές σ’ αυτήν είναι οι ΗΠΑ, η Γαλλία,
η Μεγάλη Βρετανία, η Τουρκία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, χώρες
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Θεσσαλονίκης να βρίσκονται σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση, να είναι
σε στενή συνεργασία και συντονισμό με το υπόλοιπο ταξικό, εργατικό
και λαϊκό κίνημα. Να απαιτήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αταλάντευτα και
μαχητικά:
• Την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς κι επεμβάσεις.
• Να κλείσει ΤΩΡΑ η Βάση της Σούδας, το ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο στο
πρώην 3ο Σώμα Στρατού κι όλες οι άλλες στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ.
• Να επιστρέψουν άμεσα όλα τα ελληνικά στρατεύματα, που
συμμετέχουν σε στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων.

που εξόπλισαν και στηρίζουν μ’ όλα τα μέσα τις δολοφονικές συμμορίες
των λεγόμενων «αντικαθεστωτικών μισθοφόρων». Αποκορύφωμα
αποτέλεσε η στημένη προβοκάτσια για δήθεν χρήση χημικών όπλων, με
σκοπό την ενοχοποίηση της συριακής κυβέρνησης και την εύρεση
πρόφασης για την ωμή, ιμπεριαλιστική επίθεση.
Η εξέλιξη με τη ρώσικη πρόταση για να τεθεί το χημικό οπλοστάσιο της
Συρίας υπό διεθνή έλεγχο εμφανίζεται να ανέβαλε προσωρινά και μόνο
το προαναγγελθέν ιμπεριαλιστικό χτύπημα. Ταυτόχρονα κυβερνήσεις,
ιμπεριαλιστικά επιτελεία και ΜΜΕ καλλιεργούν προσδοκίες για δήθεν
«τέλος κινδύνου». Ωστόσο ο πρόεδρος Ομπάμα και η αμερικανική
διοίκηση, καθώς και άλλες κυβερνήσεις και δυνάμεις, συνεχίζουν να
προβάλλουν την προβοκάτσια για τα χημικά στη Συρία
προετοιμάζοντας τους λαούς για τη στρατιωτική επέμβαση.
Η ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, που έχει εκφράσει
ήδη την προθυμία της να παραχωρήσει «γη και ύδωρ» και δίνει όλες τις
διευκολύνσεις επικαλούμενη τις λεγόμενες «συμβατικές υποχρεώσεις»
της χώρας μας, είναι τεράστια. Επιβεβαιώνεται έτσι η εμπλοκή
της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς σε βάρος του λαού
της Συρίας σήμερα, του Ιράν αύριο και όπου αλλού επιτάσσουν
τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και οι βλέψεις της ελληνικής άρχουσας
τάξης. Θέτει έτσι σε θανάσιμο κίνδυνο το ειρηνικό παρόν και μέλλον
του λαού και της νεολαίας μας.
Μεγάλες είναι ωστόσο οι ευθύνες και όλων των άλλων υποστηρικτών
των λεγόμενων Ευρωμονοδρόμων και της πρόσδεσης της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς – ΝΑΤΟ και Ε.Ε. Αποδεικνύεται γι
ακόμη μία φορά, πόσο επικίνδυνες είναι οι «αυταπάτες» του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι μπορεί μία ιμπεριαλιστική
δύναμη, να αποτελέσει υπερασπιστής ή και εγγυητής της ειρήνης, για
να θυμηθούμε τη ρητορεία τους και τις ψεύτικες ελπίδες, που έσπερναν
στο λαό μας, για το δήθεν «νέο άνεμο», που θα φυσούσε με την εκλογή
του Γάλλου Προέδρου Ολάν. Σήμερα η ιμπεριαλιστική Γαλλία
πρωτοστατεί στην οργάνωση της επέμβασης.
Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός! Σήμερα χρειάζεται να
δυναμώσει ακόμα πιο αποφασιστικά η αντιμονοπωλιακή αντικαπιταλιστική πάλη, ν’ αναδειχθεί η ανάγκη ν’ ανατραπεί η εξουσία
που παράγει την εκμετάλλευση και που είναι η μήτρα των
ιμπεριαλιστικών πολέμων. Η ΕΔΥΕΘ καλεί τις Επιτροπές Ειρήνης
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Συγκέντρωση και πορεία για
τη συμπλήρωση 68 χρόνων
από το έγκλημα σε Χιροσίμα Ναγκασάκι

Σ

υγκέντρωση και πορεία για τη συμπλήρωση 68 χρόνων από την
ρίψη ατομικών βομβών στη Χιροσίμα (6 Αυγούστου 1945) και στο
Ναγκασάκι (9 Αυγούστου 1945) πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση που διοργάνωσε η Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ) έγινε στο Άγαλμα Βενιζέλου,
όπου η Σταυρούλα Αμπατζή έκανε την ομιλία.
Αρχικά, αναφέρθηκε στο γεγονός και στο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο συντελέσθηκε. Στη συνέχεια, στάθηκε στις επικίνδυνες για τους
λαούς εξελίξεις στην περιοχή μας. Αναφερόμενη στο σύγχρονο νόημα της
πάλης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο σημείωσε: «Να τονίσουμε γι’
ακόμη μία φορά, ότι για την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη ο αγώνας για τη δίκαιη ειρήνη είναι άρρηκτα δεμένος με τον
αγώνα κατά των άδικων ιμπεριαλιστικών πολέμων και κατά συνέπεια
κατά του εκμεταλλευτικού συστήματος, που τους γεννά. Δεν μπορείς να
έχεις αποτελεσματικό μέτωπο κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, εάν δεν
έχεις σταθερό κι αταλάντευτο μέτωπο κατά και της ιμπεριαλιστικής
ειρήνης.
Στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών οι λαοί πρέπει να έχουν τη δική τους
σημαία, που θα εναντιώνεται στη σύγχρονη σκλαβιά και θα δείχνει το
δρόμο της κατάργησης του τελευταίου εκμεταλλευτικού συστήματος της
ιστορίας και τη δημιουργία του νέου κόσμου της κοινωνικής δικαιοσύνης
και της δίκαιης ειρήνης».
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στους δρόμους της πόλης, όπου
κατέληξε στο Αμερικανικό Προξενείο. Εκεί, ο αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ,
Νίκος Ζώκας μίλησε στους συγκεντρωμένους καλώντας τον λαό της
Θεσσαλονίκης να συνεχίσει τον αγώνα και να τον κλιμακώσει ενάντια
στους ιμπεριαλιστές και τα εγκλήματα τους, 68 χρόνια μετά το έγκλημα
στο Ναγκασάκι και την Χιροσίμα.

δραστηριότητες
Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης

70 χρόνια από το φασιστικό
έγκλημα στη Δυτική Σάμο

Τ

ην επικείμενη ιμπεριαλιστική επέμβαση των ιμπεριαλιστών στη
Συρία καταδίκασαν οι Σαμιώτες, με τη συμμετοχή τους σε μια
πολύπλευρη εκδήλωση που διοργάνωσε η Πανσαμιακή
Επιτροπή Ειρήνης (ΠΕΕ), το Σάββατο 31 Αυγούστου.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους 42 εκτελεσμένους πατριώτες
της Δυτικής Σάμου από τους φασίστες κατακτητές στις 29 Αυγούστου
1943 και ήταν μια μαζική - μαχητική καταγγελία του φασισμού που
σηκώνει κεφάλι και του ιμπεριαλισμού που ετοιμάζεται για ένα ακόμη
έγκλημα στην αιματοβαμμένη πορεία του, με απρόβλεπτες συνέπειες για
τους λαούς της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.
Στις 5 το απόγευμα έγινε συγκέντρωση στην Καστανιά, το χωριό που
πλήρωσε τον βαρύτερο φόρο αίματος με 17 εκτελεσμένους. Στην ομιλία
της, η Γεωργία Φτυνογιάννη, μέλος της γραμματείας της ΠΕΕ,
αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα της Κατοχής στη Σάμο, την πάλη του
ΕΑΜ κατά των κατακτητών και το χρονικό της εκτέλεσης. Στη συνέχεια
ακολούθησε πορεία προς το χώρο της εκτέλεσης των 17 Καστανιωτών
(σύνδεσμοι του ΕΑΜ και εφεδροΕΛΑΣίτες) από το μονοπάτι που

περπάτησαν πριν την εκτέλεσή τους. Στο μνημείο που υπάρχει εκεί
κατέθεσαν στεφάνια η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, η Τοπική Επιτροπή
Σάμου του ΚΚΕ, το ΝΣ της ΚΝΕ, το Εργατικό Κέντρο Σάμου, η Προοδευτική
Κίνηση Γυναικών Σάμου και η Ομάδα Γυναικών Καρλοβάσου (μέλη της
ΟΓΕ) και το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με αυτοκινητοπομπή προς το Καρλόβασι,
αφού πρώτα οι διαδηλωτές κατέθεσαν λίγα λουλούδια στο κοινοτάφιο
μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στη Λέκκα.
Από την πλατεία του Μεσαίου Καρλοβάσου έγινε μαχητική πορεία προς
την κεντρική πλατεία της πόλης όπου πραγματοποιήθηκε αντιφασιστικό
– αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο με ομιλήτρια την Ρούλα
Στεφανάκη, πρόεδρο της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης. Νωρίτερα
χαιρέτισαν τη συγκέντρωση από το ΜΑΣ ο Νίκος Κατσιγιάννης και από
το Εργατικό Κέντρο Σάμου και το ΠΑΜΕ ο Μανώλης Νεοφώτιστος.
Ποιήματα απήγγειλαν η Σοφία Σορόκου και ο Δημήτρης
Μαυρατζώτης.
Η συγκέντρωση έκλεισε με τους διαδηλωτές να εγκρίνουν ανακοίνωση
προς το λαό και τη νεολαία της Σάμου, με την οποία καταδικάζεται
οποιαδήποτε επέμβαση στη Συρία και η εμπλοκή της χώρας μας σ’ αυτήν
και απευθύνεται κάλεσμα για συλλαλητήριο όποια μέρα γίνει η επέμβαση
στις 6.00 μ.μ. στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ.

Επιτροπή Ειρήνης Χανίων

Εκδήλωση με αφορμή
τη συμπλήρωση 68 χρόνων
από τη ρίψη των ατομικών
βομβών σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι

Τ

ην Τετάρτη 7 Αυγούστου, στα Πευκάκια της Ν. Χώρας στα
Χανιά πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που είχαν
προγραμματίσει από κοινού ο Σύλλογος Γυναικών Χανίων και
η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με
αφορμή τη συμπλήρωση 68 χρόνων από τη ρίψη των ατομικών
βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Περιελάμβανε ομιλίες εκ
μέρους του Συλλόγου Γυναικών και της Επιτροπής Ειρήνης, προβολή
της αντιναζιστικής σοβιετικής ταινίας του Έλεμ Κλίμοφ «Έλα να δεις»
και ζωγραφική για τα παιδιά.
Η ρίψη της ατομικής βόμβας έγινε από τις ΗΠΑ με τη δικαιολογία ότι με
αυτόν τον τρόπο θα πίεζαν την Ιαπωνία να συνθηκολογήσει. Στην
πραγματικότητα, ο πόλεμος είχε ήδη τελειώσει και η ρίψη, που κόστισε
τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ήταν μια προσπάθεια
επίδειξης δύναμης από τις ΗΠΑ προς τη Σοβιετική Ένωση.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν τόσο στα γεγονότα της εποχής εκείνης, στη
φρίκη που έζησαν οι κάτοικοι των 2 πόλεων, στο θάνατο που σκόρπισαν
οι βόμβες και στις επιπτώσεις που είχαν στην υγεία τους από την
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έκλυση της ραδιενέργειας, όσο και στο σημερινό κίνδυνο μιας
γενικευμένης σύρραξης στην περιοχή της Μεσογείου, με αφορμή και
τις εξελίξεις στη Συρία και το Ιράν.
Όσο βαθαίνει η καπιταλιστική οικονομική κρίση, που οι συνέπειές
της φαίνονται σε κάθε λαϊκό σπίτι, σε κάθε εργαζόμενο,
αυτοαπασχολούμενο, φτωχό αγρότη, στη νεολαία. Όσο τμήματα της
αστικής τάξης μάχονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερα
μερίδια πλουτοπαραγωγικών πηγών, οικονομικών σφαιρών επιρροής,
γεωστρατηγικών θέσεων, ενεργειακών δρόμων για να εξυπηρετήσουν
καλύτερα τα συμφέροντά τους τόσο αυτός ο κίνδυνος αυξάνει.
Οι ομιλητές τόνισαν ότι μόνο μέσα από την κοινωνικοποίηση του
πλούτου, όπως τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και το πετρέλαιο και
των μέσων παραγωγής, την αποδέσμευση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ
μπορεί να εξασφαλιστεί η φιλολαϊκή αξιοποίηση του πλούτου αυτού.
Τα συμφέροντα των εργαζομένων της χώρας μας αλλά και των λαών
της περιοχής ταυτίζονται με τον κοινό αντικαπιταλιστικόαντιμονοπωλιακό αγώνα, για την αποδέσμευση από τους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, την απομάκρυνση των ξένων
στρατιωτικών βάσεων, την επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων
από τις ιμπεριαλιστικές αποστολές, την εκδήλωση της αλληλεγγύης
σε κάθε λαό που αγωνίζεται και επιδιώκει να χαράξει το δικό του δρόμο
ανάπτυξης.
Ιδιαίτερα συγκινητική και ελπιδοφόρα ήταν η εικόνα των παιδιών να
ζωγραφίζουν με το δικό τους τρόπο την Ειρήνη.
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Επιτροπή Ειρήνης Βόλου

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για
την επικείμενη ιμπεριαλιστική
πολεμική επέμβαση στη Συρία

Σ

τις 8 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας για
την επικείμενη ιμπεριαλιστική πολεμική επέμβαση στη Συρία, που
διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ειρήνης Βόλου και τον
Δημοκρατικό Σύλλογο Γυναικών Νομού Μαγνησίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΟΠΕΡΑ ΚΑΦΕ και μίλησαν η Εύη
Γάκου πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης και η Ρίτσα Κωτή-Ρούση
πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών.
Ακολούθησε μοίρασμα ανακοίνωσης με αντιπολεμικό, αντιιμπεριαλιστικό
περιεχόμενο στη Παραλία του Βόλου.

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

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

#

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:

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

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΑΧ. ΚΩΔ.:

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

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

ΤΗΛ.:

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

Σοβιετική αφίσα περ. 1941

Φασισμός = Eχθρός της ανθρωπότητας
Φασισμός = Καταστροφή του πολιτισμού
Φασισμός = Πείνα
Φασισμός = Φυλακή
Φασισμός = Πόλεμος

Θάνατος στο φασισμό!

