ΔΡΟΜΟΙ
της

ΕΙΡΗΝΗΣ

ΤΕΥΧOΣ Νο 64 • 3 € • ΓΕΝΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2014

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η λυκοσυμμαχία
γίνεται ακόμα πιο δολοφονική
Διαβάστε ακόμη:  Γιουγκοσλαβία, 15 χρόνια από τους Νατοϊκούς βομβαρδισμούς
 ΜΚΟ, ο Δούρειος Ίππος του καπιταλισμού  Εξοπλισμοί και διαφθορά
 Τα αέρια χημικού πολέμου της Συρίας και η καταστροφή τους δυτικά της Κρήτης

KΩΔIKOΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 01- 4078

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

Λαχειοφόρος αγορά ΕΕΔΥΕ
Φλεβάρης-Απρίλης 2014

Η ΕΕΔΥΕ καλεί τα μέλη και τους φίλους της να στηρίξουν τη λαχειοφόρο αγορά που πραγματοποιείται
από τον Φεβρουάριο μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2014 για τη στήριξη της δράσης και των πολύμορφων,
αντιπολεμικών αντιιμπεριαλιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί η ΕΕΔΥΕ και
οι Επιτροπές της τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Θα κληρωθούν:
 Μια Τηλεόραση LG 32’’, τύπου LED
 Έξι εικαστικά λευκώματα από τις εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
 Ένα Turbo-X Tablet Breeze III 7’’ Grey
H τιμή κάθε λαχνού είναι: 2€
Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΗ 2014 στις 7μμ.
Οι λαχνοί θα διατίθενται από όλες τις Επιτροπές Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ, σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα θα διατίθενται
στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ, Θεμιστοκλέους 48. Τηλ: 210 3844853, 210 3844854

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους της ΕΕΔΥΕ να ανταποκριθούν σε αυτή την πρωτοβουλία
συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ενίσχυση της ΕΕΔΥΕ

Φίλοι της Ειρήνης, σας υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού μας άλλαξε

ALPHABANK
νέος αριθμός λογαριασμού 415002002006065

περιεχόμενα

24

12

10

22

26
3

2 Της Σύνταξης
3 Ευρωπαϊκή Ένωση: Η λυκοσυμμαχία γίνεται ακόμα
πιο δολοφονική
9 Χρονογράφημα: Το αίμα υπάρχει, όσο κι αν το κρύβουν
10 Με το αίμα των λαών τη γη ξαναμοιράζουν (15 χρόνια
από τους Νατοϊκούς βομβαρδισμούς κατά της Γιουγκοσλαβίας)
12 Διδάγματα από τη Συρία
14 Ορισμένες σκέψεις για την Παιδεία
16 Αργεντινή: Στη δημοσιότητα έγγραφα του «βρώμικου
πολέμου»
17 Η NSA και η GCHQ συλλέγουν προσωπικά δεδομένα
στο Διαδίκτυο
18 ΜΚΟ: Ο Δούρειος Ίππος του καπιταλισμού

21 Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της κλιμακώνουν την καταστολή
σε βάρος μεταναστών και προσφύγων
22 Συρία, πολιτιστική κληρονομιά: Θύμα και... «εικονομαχίας»!
24 Τα αέρια χημικού πολέμου της Συρίας και η καταστροφή
τους δυτικά της Κρήτης
26 Εξοπλισμοί και διαφθορά
28 Ανακοίνωση του ΠΣΕ σχετικά με την πιθανή παρουσία
του ΝΑΤΟ στην Παλαιστίνη
29 Δραστηριότητες Επιτροπών Ειρήνης
32 Τα νέα της ΕΕΔΔΑ
Εικόνα εξωφύλλου: Β. Βαρβάκη «Το εγκληματικό πολεμικό
πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ξεφυλλίστε τους «Δρόμους της Ειρήνης» στο διαδίκτυο
http://eedye.gr/δρομοι-της-ειρηνης
Διαβάστε ακόμη σε κάθε τεύχος για τις δραστηριότητες των Επιτροπών Ειρήνης, μικρά νέα, ανακοινώσεις καθώς
και πολλά άλλα επίκαιρα θέματα

της σύνταξης
‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO
ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH

ΤΕΥΧOΣ Νο 64
ΓΕΝΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2014
ΔIEYΘYNΣH:
ΘΕΜΙΣΤOΚΛΕOΥΣ 48 - 106 81 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. (210) 38 44 853,
FAX: (210) 38 44 879
e-mail: eedye@otenet.gr

ΣYNTAKTIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΜπΑΜπΗΣ ΑΓΓοΥΡΑκΗΣ
ΝΙκοΣ ΖΑΧΑΡοποΥλοΣ
ΓΙΩΡΓοΣ ΜΗλΙΩΝΗΣ
ΒΕΡΑ ΝΙκολΑΪΔοΥ
ΕλΕΝΗ πΑπΑΔοποΥλοΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΧΡΗΣΤοΣ ΜΑΡΓΑΝΕλΗΣ
LAYOUT:
ΒΑΣΙλΙκΗ ΒΑΡΒΑκΗ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
BEPA NIKOλAΪΔOY
IΔIOKTHΣIA: EEΔYE
YΠEYΘYNOΣ TYΠOΓPAΦEIOY:
ΤΥποΕκΔοΤΙκΗ Α.E.

ΣΥΝΔΡOΜΕΣ:



Ρ

αγδαίες και επικίνδυνες γεωπολιτικές εξελίξεις δρομολογούνται αυτή την περίοδο σε Ευρώπη, Μ. Ανατολή
και Αφρική με τις ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες παλιών και νέων καπιταλιστικών κρατών να ανταγωνίζονται λυσσαλέα, σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, για να διατηρήσουν τα μονοπώλια, τα κέρδη
και την εξουσία τους.
Αντίστοιχες επιδιώξεις του ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου εξυπηρετεί και η κυβέρνηση όπου με την έναρξη
της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας,
πρωτοστατεί στην σχεδιαζόμενη επέμβαση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Με τη χρήση του στρατηγείου
της Λάρισας και την ανάληψη επιτελικού ρόλου στους σχεδιασμούς, από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, βαθαίνει
η εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Όσο πιο δολοφονική γίνεται η πολιτική της ΕΕ τόσο
περισσότερο οι εκάστοτε κυβερνήσεις του ευρωπαϊκού μονόδρομου αναβαθμίζουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στις
πολεμικές επεμβάσεις, αλλά και στις κατασταλτικές επιχειρήσεις εντός και εκτός ΕΕ, εξυπηρετώντας την ανάγκη
της ελληνικής αστικής τάξης να ενδυναμώσει τη θέση της στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα.
Την ίδια ώρα που αφανίζονται τα φτωχά λαϊκά στρώματα από την αντιλαϊκή πολιτική και διαλύονται πλήρως
η Υγεία και η Παιδεία, τεράστια ποσά δαπανώνται για Νατοϊκά εξοπλιστικά προγράμματα και αποστολές δεκάδων
χιλιάδων στρατιωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις στρατιές των ανέργων οι καπιταλιστές βλέπουν τους αυριανούς
μισθοφόρους που θα πνίξουν στο αίμα και τα δάκρυα άλλους εξαθλιωμένους λαούς ή θα γίνουν φασιστικά τάγματα
εφόδου στην ίδια τους τη χώρα για να θησαυρίζουν τα μονοπώλια.
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούν τα αιματηρά γεγονότα της Ουκρανίας όπου μια ενδοϊμπεριαλιστική διαμάχη για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τους δρόμους ενέργειας, ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ και Ρωσία
αυτή τη φορά, οδήγησε το λαό της χώρας να ματώνει κάτω από σημαίες ξένες με τα συμφέροντά του. Όποιος
αναρωτιέται ακόμη τι σημαίνει το περίφημο «ευρωπαϊκό κεκτημένο» των «αξιών» της «δημοκρατίας», της «ελευθερίας» και των «ανθρώπινων δικαιωμάτων» ας ρίξει μια ματιά στα φέρετρα της πλατείας του Κιέβου και ας πειστεί
ότι μόνη λύση για τα εργατικά-λαϊκά στρώματα είναι η χειραφέτηση από την αστική πολιτική, όποιο τμήμα του
κεφαλαίου και αν εκφράζει σε όποιο ιμπεριαλιστικό κέντρο και αν ανήκει. Ο λαός της Ουκρανίας μπορεί να ζήσει
με ειρήνη και ευημερία, όπως στο παρελθόν, όταν με τη δική εξουσία θα απολαμβάνει τον πλούτο που παράγει.
Για τους δικούς τους λόγους οι ιμπεριαλιστές επαναφέρουν στην Κύπρο σχέδια που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους
και, όπως πριν δέκα χρόνια, ο κυπριακός λαός θα δεχτεί τεράστιες πιέσεις για να συναινέσει στη διχοτόμηση της πατρίδας του, να ενταχθεί η χώρα στο ΝΑΤΟ και να προχωρήσει ταχύτερα η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της περιοχής.
Ταυτόχρονα, φέτος, που το ΝΑΤΟ κλείνει 65 χρόνια εγκλημάτων και επεμβάσεων απέναντι στην ανθρωπότητα
και 15 χρόνια μετά την δολοφονική επιδρομή στη Γιουγκοσλαβία διεξάγεται στην Παλαιστίνη μια συζήτηση για
πιθανή μελλοντική παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ (υπό την ηγεσία των ΗΠΑ) ώστε να «διασφαλίσει» και να
«επιβλέψει» την υλοποίηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου ανάμεσα στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ειρήνης σε ανακοίνωσή του δίκαια εκφράζει την ανησυχία του γι’ αυτή την εξέλιξη.
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι την υπόθεση της Ειρήνης μπορεί να την υπηρετήσει μόνο ένα ισχυρό αντιϊμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της Λαϊκής Συμμαχίας με στόχο για την εξάλειψη της αιτίας που παράγει τους άδικους πολέμους και τη φτώχια. Την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο. Αυτό είναι το συμπέρασμα από τις περιφερειακές συσκέψεις των Επιτροπών Ειρήνης που διεξήχθησαν
πανελλαδικά τους προηγούμενους μήνες και προετοίμασαν τη δράση της ΕΕΔΥΕ για την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.
Βασικό καθήκον το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η εντονότερη ανάδειξη του ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα
της ΕΕ ώστε ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία να βγάλουν συμπεράσματα και να προσανατολίσουν αποτελεσματικά
την αμφισβήτηση τους απέναντι στην αστική λυκοσυμμαχία. Να μην εγκλωβιστούν στη λογική του «ευρωσκεπτικισμού» που εκτρέπει τη δυσαρέσκεια σε ενδοαστικές διαμάχες που ζημιώνουν τα λαϊκά στρώματα και ενισχύουν
την εξουσία των μονοπωλίων.
Με την ευκαιρία των ευρωεκλογών και των τοπικών εκλογών πρέπει να καταδικαστούν τα κόμματα του κεφαλαίου και να αποκαλυφθεί ο ρόλος παλιών και νέων σοσιαλδημοκρατών που με «αριστερή» φρασεολογία επιχειρούν να ανανεώσουν τις αυταπάτες για φιλολαϊκή αλλαγή εντός της ΕΕ και να φτιασιδώσουν τη σκληρή
πραγματικότητα της ευρωμιζέριας και των πολέμων.
Να συμβάλουμε με όλες τις δυνάμεις μας ώστε να ενισχυθεί και στην κάλπη η πολιτική εκείνη πρόταση που
θέτει ολοκληρωμένα την προοπτική αποδέσμευσης από την ΕΕ με μονομερή διαγραφή του χρέους, κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων και λαϊκή εξουσία. Για να δυναμώσει η αντιμονοπωλιακή-αντικαπιταλιστική πάλη και
να κερδίσει η υπόθεση της ειρήνης, της φιλίας και της αλληλεγγύης των λαών.

ETHΣIA ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ
(4 ΤΕΥΧΗ) 16 €
ETHΣIA ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ:
(4 ΤΕΥΧΗ) 25 €

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

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η λυκοσυμμαχία
γίνεται ακόμα πιο δολοφονική

Δεν υπάρχει πιο χειροπιαστή απόδειξη για το πόσο επικίνδυνη έχει
γίνει η ΕΕ και η εξωτερική της πολιτική από την ωμή επέμβασή της
στην Ουκρανία, προκειμένου να αναγκάσει τη χώρα να αποδεχθεί
«διά πυρός και σιδήρου», την ένταξη στην ΕΕ.
Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΑ) όπως
και η Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφαλείας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ μπορεί
να είναι περήφανες. Αν σήμερα αλωνίζουν οι νεοναζί στο Κίεβο αυτό
είναι χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της Άστον, της Ελληνικής
Προεδρίας, της πλειοψηφίας του Ευρωκοινοβουλίου, των υπουργών
εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Πολωνίας, που όλοι
τους έσπευσαν στο Μαινταν για να επιβάλουν ΚΕΠΑ και ΚΠΑΑ.
Κάνοντας ξανά σμπαράλια το παραμύθι που έλεγε ότι χάρη στην ΕΕ
έχουν αποφευχθεί οι πόλεμοι, αυτή η πολιτική της ΕΕ έφερε τους λαούς
στο χείλος ενός νέου πολέμου στην Ευρώπη, μπροστά στον οποίο
αυτός του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία θα ωχριά.
ΗΠΑ, ΕΕ και Ρωσία έχουν επιλέξει την Ουκρανία για να λύσουν τις
διαφορές τους για τον ελεγχο των αγορών, των ενεργειακών αγωγών
και των θερμών θαλασσών.
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία έδειξαν για άλλη μια φορά ότι αξίες και
κριτήρια ένταξης στην ΕΕ είναι ο πόλεμος, η ποινικοποίηση των
κομμουνιστών και της αντιφασιστικής πάλης, εθνικές μειονότητες
χωρίς γλώσσα, καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις και λιτότητα χωρίς τέλος.
Ειρήνη, ευημερία, ελευθερία θα υπάρξουν μόνον με τη διάλυση
της λυκοσυμμαχίας και την ανατροπή του καπιταλισμού.

Τ

ο τέλος του 2013 σηματοδοτήθηκε από μια ομοβροντία πρωτοφανών αποφάσεων που θα κάνουν ακόμα πιο επιθετική την Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφαλείας (ΚΠΑΑ). Αμέσως μετά τις αρχές Γενάρη 2014, με το «καλημέρα», η Ελληνική
Προεδρία ανακοίνωσε μια νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση της ΕΕ τώρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και την άμεση ενεργοποίηση του στρατηγείου της ΕΕ στη Λάρισα ως επιχειρησιακό συντονιστικό κέντρο.
Η ΕΕ μαζί με τον πόλεμο σε Λιβύη, Κέρας της Αφρικής, Μάλι και Συρία έχει ξεδι-
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πλώσει τα τελευταία χρόνια 23 επεμβατικές επιχειρήσεις με
τη συμμετοχή 60.000 στρατιωτών εντείνοντας τη φτώχεια,
την εξαθλίωση, το ξεκλήρισμα των φτωχών αγροτών και το
ξερίζωμα εκατομμυρίων μεταναστών.
Αυτή την πορεία καλούνται να αναβαθμίσουν τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ΚΠΑΑ του Δεκέμβρη 2013, η ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναδιάρθρωση της πολεμικής βιομηχανίας με τίτλο «Προς έναν πιο
ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό τομέα ασφάλειας», η
«Στρατηγική της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο», οι εκθέσεις των
Ευρωβουλευτών τής ΝΔ, Γιαννάκου και του ΠΑΣΟΚ, Κοππά
για την ενίσχυση των στρατιωτικών δομών της ΕΕ, η έκθεση
για τη συγκρότηση «αντιπυραυλικής ασπίδας της ΕΕ» και
άλλες. Όλες αυτές οι ενέργειες επιδιώκουν στο φόντο της
όξυνσης της καπιταλιστικής κρίσης και της έντασης του εσωτερικού και εξωτερικού ενδοιμπεριαλιστικου ανταγωνισμού
να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το ιμπεριαλιστικό διακρατικό κέντρο που είναι η ΕΕ. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν
το δρόμο συγκρότησης στρατιωτικής συμμαχίας με αυτόνομη πολεμική δράση ανά τον κόσμο. Ειδικά στην άμεση
γειτνίαση της η ΕΕ διεκδικεί το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει μόνον εκείνη τις εξελίξεις. Δικαιολογεί τις βλέψεις της
στο όνομα των ανακατατάξεων στην Ασία και τον Ειρηνικό
με την αύξηση της αμερικανικής παρουσίας εκεί.
Η ΕΕ θέλει να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ, να αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος των
Νατοϊκών και στρατιωτικών δαπανών, να έχει πιο «ευκρινή»
και πιο γρήγορη αντίδραση, να μπορεί να είναι πιο φονική
με την άμεση ενεργοποίηση των μαχίμων μονάδων, να
επεμβαίνει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά χρησιμοποιώντας
και δικά της και όχι μόνον Νατοϊκά μέσα ανεφοδιασμού
στον αέρα, μη επανδρωμένα πολεμικά αεροπλάνα, όπλα
στο διάσημα και στον κυβερνοχώρο.
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθείται σε
συνθήκες όξυνσης των ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
στο εσωτερικό της, καθώς και με τις χώρες εκείνες που διαμορφώνουν το τοπίο του 21ου αιώνα: ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα,
Βραζιλία και Ινδία, Ιαπωνία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Δημοκρατία της Κορέας, για τη διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε νέες αγορές. Οι ανακατατάξεις στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα είναι γεγονός. Η ΕΕ εκτιμά ότι «οι συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης επιταχύνουν τη μετάθεση του πολιτικού και οικονομικού βάρους στις νέες αναδυόμενες δυνάμεις στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και αλλού. Όλο και περισσότερο οι χώρες αυτές θα έχουν έναν
αποφασιστικό ρόλο σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η οικονομική μεγέθυνση, το εμπόριο, η αλλαγή του κλίματος και η ασφάλεια».
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Με κυνισμό η ΕΕ περιγράφει την στρατηγική της ενάντια στους λαούς ως εξής: «Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική
δεν είναι ζήτημα επιλογής. Επιχειρούμε σε άλλες περιοχές
του πλανήτη διότι τα συμφέροντά μας στο εσωτερικό,
ασφάλεια, ευημερία και οι αξίες επί των οποίων οικοδομήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση το απαιτούν».
Οι μακελάρηδες των λαών μέσα από το ψήφισμα του
ευρωκοινοβουλίου στις 14.12.2011 δηλώνουν: «Η άμυνα
αποτελεί δημόσιο αγαθό»! τονίζοντας ότι «η αμυντική βιομηχανία δεν μπορεί πλέον να παραμείνει βιώσιμη σε αυστηρά εθνική βάση σε κανένα κράτος - μέλος της ΕΕ» Xωρίς
να υποτιμά τα διάφορα επίπεδα φιλοδοξιών και έντονων
αντιθέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, για τη
«συνεκμετάλλευση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών»,
όπως στο πρόγραμμα A400M, των διαφορών που υπάρχουν στις απαιτήσεις και τις συμφωνίες επιμερισμού εργασιών, όπως στην περίπτωση του προγράμματος για το
μαχητικό Eurofighter κ.α, επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της
ΕΕ δαπανούν από κοινού περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ
ετησίως στον τομέα της άμυνας, ποσό που όμως απαιτεί το
ΝΑΤΟ να αυξηθεί, για να ελαφρυνθούν οι ΗΠΑ.

Η ΚΠΑΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ
Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί
τον επιχειρησιακό βραχίονα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ.
Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
(ΚΕΠΠΑ) όσο και η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας
(ΚΠΑΑ) της ΕΕ συνδέονται άρρηκτα με τη Συνθήκη ίδρυσης
της ΕΕ, τη Συνθήκη του Μαάστριχτ και την ΟΝΕ.
Η «Συνθήκη της Λισσαβόνας» βάθυνε την στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα της ΕΕ,
μέσα από την προσπάθεια να δυναμώσει την κοινή ιμπεριαλιστική εξωτερική πολιτική της, τις κοινές στρατιωτικές
δυνάμεις. Έτσι:
Θεσμοθετούνται οι λεγόμενες αποστολές τύπου «Petersberg» δηλαδή το δικαίωμα της ΕΕ να επεμβαίνει πολιτικά και στρατιωτικά σ’ ολόκληρο τον κόσμο με δυνάμεις
ταχείας αντίδρασης που ονομάζονται «μάχιμες μονάδες»
(battlegroups). Για να γίνει αποτελεσματικότερος ο μηχανισμός, δημιουργείται ένα Tαμείο Εκκίνησης, και αποφεύγεται η δημοσιότητα για το ύψος της χρηματοδότησης, για
τους παραλήπτες και τις δραστηριότητες που χρηματοδοτεί.
Αναβαθμίζεται ο Ευρωπαϊκός Oργανισμός ΄Aμυνας
(ΕΟΑ), με καθήκοντα τον «εξορθολογισμό» των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών, τον συντονισμό των
ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της αποτελε-

www.eda.europa.eu

Η ΕΕ υιοθετεί για τον εαυτό της το δόγμα των ΗΠΑ περί «προληπτικού πολέμου», θεσμοθετώντας
το «δικαίωμα» να επεμβαίνει με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα στο έδαφος κάθε τρίτης χώρας, για
την «πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, την πρόληψη συγκρούσεων και τη διατήρηση της ειρήνης».

σματικότητας των στρατιωτικών δαπανών.
Εισάγεται ο μηχανισμός της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, όπου μία ομάδα κρατών μελών μπορεί να συγκροτεί στρατιωτική συνεργασία που θα ακολουθεί κοινή
εξοπλιστική πολιτική και θα εναρμονίζει τις στρατιωτικές
ανάγκες. Δημιουργείται, μία μόνιμη ομάδα στρατιωτικών
δυνάμεων ταχείας αντίδρασης, έτοιμη να επέμβει στρατιωτικά σε κάθε χώρα του πλανήτη, ακόμη και παρά την αντίθεση κάποιων κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε.
Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ομάδα κρατών μελών την πραγματοποίηση μίας αποστολής για «τη διαφύλαξη των αξιών της ένωσης».
Η ΕΕ υιοθετεί για τον εαυτό της το δόγμα των ΗΠΑ περί
«προληπτικού πολέμου», θεσμοθετώντας το «δικαίωμα» να
επεμβαίνει με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα στο έδαφος
κάθε τρίτης χώρας, για την «πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων», την πρόληψη συγκρούσεων και τη «διατήρηση
της ειρήνης».
Με την «ρήτρα αλληλεγγύης» κατοχυρώνει το δικαίωμα
της Ε.Ε. να παρεμβαίνει στρατιωτικά και πολιτικά στις εσωτερικές εξελίξεις ακόμη και των κρατών μελών της, με πρόσχημα την «καταπολέμηση τρομοκρατικών απειλών και της
τρομοκρατίας».
Το 2013 το Ευρωκοινοβούλιο υιοθετεί με συνοπτικές
διαδικασίες ψήφισμα με την απαίτηση να γίνει η ιμπεριαλι-

στική αρχή της «ευθύνης για την προστασία των αμάχων»
(responsibility to protect) που ήταν το πρόσχημα για τον
πόλεμο στη Λιβυη κανόνας του ΟΗΕ.
Προωθούνται μέτρα ώστε να γίνονται ακόμα λιγότερο
ευδιάκριτες οι διαφορές των στρατιωτικών από τις μη
στρατιωτικές επιχειρήσεις και επεμβάσεις όπως και διεύρυνση των δυνατοτήτων επέμβασης μέσω της δημιουργίας
της θέσης του εκπροσώπου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντίστοιχη ρήτρα σ όλες τις συμφωνίες της
ΕΕ με τρίτους.
Με την έκθεση για την «Θαλάσσια διάσταση της ΚΠΑΑ»
προετοιμάζεται το έδαφος για την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων με πρόσχημα τη προστασία των δρόμων μεταφοράς ενεργείας και εμπορευμάτων αλλά με βασικό σκοπό
την παρεμπόδιση ενεργειών των ανερχομένων καπιταλιστικών δυνάμεων που αμφισβητούν την παντοδυναμία των
παραδοσιακών ναυτικών αυτοκρατοριών.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η «τρομοκρατία» αποτελεί για την ΕΕ το καλύτερο πρόσχημα των ιμπεριαλιστικών της επεμβάσεων και της θωράκισης του αστικού συστήματος στο εσωτερικό της. Αιχμή
είναι η πάλη κατά της «ριζοσπαστικοποίησης» και των «εξτρεμιστικών ιδεολογιών» που στοχεύει στην πράξη στην
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ένταση του αντικομουνισμού και το χτύπημα του εργατικού-λαϊκού κινήματος.
Στρατηγικής σημασίας θεωρείται η ενίσχυση της «αντιτρομοκρατικής σύμπραξης» με τις ΗΠΑ και η βελτίωση της
λεγόμενης «εξωτερικής διάστασης» της δηλαδή οι στρατιωτικές-πολιτικές επεμβάσεις σε τρίτες χώρες.
Στο πλαίσιο της Ομάδας «Τρομοκρατία» (COTER), πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Πακιστάν, την Υεμένη, κλπ.
Ενεργειακή Ασφάλεια. Το 75% του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου της ΕΕ θα πρέπει να εισάγεται από χώρες
«η σταθερότητα πολλών από τις οποίες απειλείται», όπως
επισημαίνεται. Είναι κρίσιμης σημασίας ο στόχος της διαφοροποίησης των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού, που
προτείνεται να επιτευχθεί με την πλήρη κυριαρχία των μονοπωλίων και με την μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ στην Κεντρική Ασία, τον Καύκασο και την Αφρική και εναλλακτικών
δρόμων μεταφοράς μέσω Ουκρανίας και Τουρκίας. Οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία επιβεβαιώνουν με το χειρότερο τρόπο αυτή την εμπλοκή.
Κλιματική αλλαγή. Η ΕΕ αντιμετωπίζει τις κλιματική
αλλαγή ως «πολλαπλασιαστή απειλών» για την ασφάλειά
της, με ένταση μεταναστευτικών ρευμάτων, εστίες συγκρούσεων για την κυριαρχία σπανιζόντων φυσικών πόρων
(νερό, σπάνιες γαίες που ελέγχονται κατά 80% από την Κίνα
και είναι καθοριστικής σημασίας για τις νέες τεχνολογίες,
υδρογονάνθρακες κ.α).
Διάστημα. Μπαίνει ακόμα πιο έντονα στο μάτι του κυκλώνα των ανταγωνισμών και της στρατιωτικοποίησης.
Υπάρχουν ήδη σε τροχιά δύο δαπανηρά στρατιωτικά δορυφορικά προγραμματα της ΕΕ, το COPERNICUS και το
GALILEO με δεκάδες δορυφόρους, με εφαρμογές GPS και
άλλες στο όνομα δήθεν της ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ (sic!)
και όχι των κερδών των ευρωπαϊκών πολυεθνικών του διαστήματος.
Κυβερνοπόλεμος. Είναι το νεότερο πεδίο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και πολέμων. Πρόκειται τόσο για
νέο όπλο στον εμπορικό, ενεργειακό, στρατιωτικό πόλεμο
με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα (π.χ. υπόθεση Σνόουντεν)
όσο και για ένα νέο Ελ Ντοράντο εκατοντάδων δισεκατομμυρίων για τις πολεμικές βιομηχανίες ως μέσω εξόδου από
την κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων. Πέρα από τη
δράση της Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Πληροφοριών
και των Δικτύων της ΕΕ (ENISA) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και το εκεί Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών έχουμε
τη δημιουργία ειδικής μονάδας στα πλαίσια της EUROPOL
(C3) περισσότερο ακόμα υποταγμένης στις πολυεθνικές
της πληροφορικής.
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Το «Ευρωπαϊκό Κληροδότημα για τη Δημοκρατία».
Ιδρύθηκε μετά τις εξεγέρσεις στη Β. Αφρική για να παίξει
τον ρόλο ενός νέου ταμείου ταχείας χρηματοδότησης «αντιφρονούντων, μπλόγγερς, πολιτικών σχημάτων και νέων
ηγετών «προσηλωμένων στην ΕΕ» σε τρίτες χώρες, με
απόρρητες συνεισφορές από κρατικούς προϋπολογισμούς
και ιδιώτες των κρατών-μελών ώστε πιο αποτελεσματικά
να χειραγωγούνται λαϊκές εξεγέρσεις. Η αδυναμία πιο έγκαιρης και δραστικής παρέμβασης της ΕΕ και στα κινήματα
ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα από τις εξεγέρσεις
στη Β. Αφρική και Μ. Ανατολή.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΏΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
Οι δυνατότητες της ΕΕ στον στρατιωτικό τομέα καθορίζονται από τον λεγόμενο «Γενικό Στρατιωτικό Στόχο» (Headline
Goal). Για την διοίκηση των αυτόνομων στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ έχουν διατεθεί 5 Ευρωπαϊκά Στρατηγεία
(Ελλάδας, Γαλλίας, Ην. Βασιλείου, Γερμανίας και Ιταλίας).
Έχουν δημιουργηθεί πολυεθνικοί τακτικοί σχηματισμοί
μάχης (battlegroups) με δυνατότητα ταχείας αντίδρασης.
Η Ελλάδα ηγείται, ως «έθνος-πλαίσιο», ενός τέτοιου σχηματισμού με τη συμμετοχή της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της
Ρουμανίας και της Ουκρανίας. Το Ελληνικό στρατηγείο τέθηκε στη διάθεση της ΕΕ το 2011 στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Λιβύη και το Γενάρη 2014 επί Ελληνικής Προεδρίας για τον πόλεμο της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Η Ελλάδα συμμετέχει με την Πορτογαλία, σε τακτικό αμφίβιο σχηματισμό μάχης, υπό ισπανο-ιταλική διοίκηση,
οποίος επίσης ήταν στη διάθεση της ΕΕ κατά το α’ εξάμηνο
του 2009.
Κρίσιμο στοιχείο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών είναι οι κανόνες εμπλοκής των τακτικών σχηματισμών μάχης όπως και η ταχύτητα και το ποιος θα καταβάλει
το κόστος των επιχειρήσεων στα πλαίσια του μηχανισμού
«ΑΘΗΝΑ».
Είναι χαρακτηριστικές οι αντιδράσεις σειράς χωρών
που δεν ήταν διατεθειμένες να συμμετέχουν στον πόλεμο
της Λιβυης ή πιο πρόσφατα δε θέλησαν να συνδράμουν
ούτε στρατιωτικά και ούτε οικονομικά τη Γαλλία στην επέμβαση στο Μαλι και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Χαρακτηριστικά ειπώθηκε: «Δεν θα πληρώνουμε εμείς για
πολέμους που άλλοι αποφάσισαν».
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάπτυξη της ναυτικής διάστασης της ΚΠΑΑ, στη διαμόρφωση της οποίας η Ελλάδα
συμμετέχει στο Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατη-

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής
αμυντικής βιομηχανίας − της διατλαντικής βιομηχανικής
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και αντίστοιχες προσαρμογές στην
ΚΠΑΑ για να είναι πιο αποτελεσματικός ο στρατιωτικός ιμπεριαλιστικός βραχίονας της ΕΕ. Άμεση συνέπεια είναι το
κλείσιμο, με τη συμμετοχή όχι μόνον της κυβέρνησης αλλά
και των Ευρωβουλευτών ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, Γιαννάκου και Κοππα
στην ουσία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων και των
άλλων μονάδων της πολεμικής βιομηχανίας και ο στραγγαλισμός από τη συγκυβέρνηση Κομισιόν του Σκαραμαγκά.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ/EDA) από υποστηρικτικό όργανο με αρμοδιότητες μόνον την πολεμική
βιομηχανία και την έρευνα αναβαθμίζεται σε στρατηγικό
οργανισμό για τον καθορισμό των στρατιωτικών προδιαγραφών, των οπλικών συστημάτων και των σχεδίων για την
αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων ασφάλειας και άμυνας
των κρατών-μελών της ΕΕ.
Θεσπίσθηκαν πολιτικές και στρατιωτικές δομές στις
οποίες εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Κύριο
όργανο είναι η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (Political
and Security Committee-PSC), αρμόδια για την παρακολούθηση της διεθνούς κατάστασης και την υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Υπουργών σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.
Σημαντικός είναι ο ρόλος του Δορυφορικού Κέντρου
της ΕΕ (EU Satellite Center -EU SATCEN) με πρωταγωνιστικό
ρόλο στον πόλεμο της Λιβύης, της Σομαλίας, της Συρίας
όπως και στη καταστολή των μεταναστών στη Μεσόγειο.
Έχει συσταθεί το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), με στόχο την παροχή εκπαίδευσης σε στρατηγικό επίπεδο.
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γικών Θαλασσίων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ) με έδρα τον
Πειραιά. Οι ελληνικές αστικές κυβερνήσεις φιλοδοξούσαν
να αναλάβουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κέντρου
αυτού, στα πλαίσια της συμμετοχής της χώρας στο διεθνές
ιμπεριαλιστικό σύστημα.
Σημαντικό στοιχείο των στρατιωτικών δυνατοτήτων
της ΕΕ αποτελεί η λεγόμενη συνεργασία τύπου Pooling and
Sharing (από κοινού διάθεση και χρήση δυνατοτήτων P&S), που συζητείται ήδη από τον Νοέμβριο του 2010 που
όμως προκαλεί επίσης πολύ σοβαρές τριβές γιατί είναι αντικρουόμενα τα γεωπολιτικά και επεμβατικά συμφέροντα,
άρα και τα πολεμικά δόγματα οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί
και τα μονοπωλιακά συγκροτήματα που τα παράγουν.
Το 2013 σηματοδότησε την μαζική υποταγή των ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ και τα ΑΕΙ στην πολεμική βιομηχανία κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν αφού η
κοινοτική θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα υπηρετούσε
–υποτίθεται− αποκλειστικά μη στρατιωτικούς σκοπούς. Με
το νέο πρόγραμμα HORIZON 2020 που επιτρέπει συμμετοχή
και των πολεμικών βιομηχανιών αυτό αλλάζει ριζικά.
«Η Ευρώπη πρέπει να είναι πράγματι ικανή της ανάπτυξης 60 000 ανδρών σε χρόνο αντίδρασης σε 5 έως 30 ημέρες για μια μείζονα επιχείρηση, και να διεξάγει ταυτόχρονα:
• δύο σημαντικές επιχειρήσεις σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης, με την αρμόζουσα μη στρατιωτική παρουσία, υποστηριζόμενη από 10 000 άνδρες το πολύ επί μία
διετία τουλάχιστον,
• δύο επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης περιορισμένης διάρκειας χρησιμοποιώντας ιδίως τις μάχιμες ομάδες της ΕΕ,
• μία επιχείρηση επείγουσας εκκένωσης ευρωπαίων πολιτών (σε λιγότερο από 10 ημέρες) λαμβάνοντας υπόψη τον
πρωταρχικό ρόλο κάθε κράτους μέλους όσον αφορά τους
πολίτες του και βάσει της εννοίας του προξενικού πιλοτικού κράτους,
• μία αποστολή θαλάσσιας ή εναέριας επιτήρησης/απαγόρευσης,
• μια πολιτικοστρατιωτική επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας διάρκειας μέχρι 90 ημερών,
• περί τις δώδεκα μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ συμπεριλαμβανομένης μιας μείζονος αποστολής (ενδεχομένως έως 3.000 εμπειρογνωμόνων) που θα μπορούσε να
είναι πολυετής.
Για τις επιχειρήσεις και τις αποστολές της, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των κρατών μελών
και, ενδεχομένως, για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις, του
ΝΑΤΟ.»
Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια γιγάντια στρατιωτική μηχανή.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Η ΕΥΕΔ αποτελεί
εργαλείο προώθησης της ιμπεριαλιστικής πολιτικής της Ε.Ε.
Μηχανισμό για την επιβολή διπλωματικών πιέσεων και εκβιασμών, πιέσεων, στρατιωτικών απειλών και επεμβάσεων
της ΕΕ σε βάρος των λαών, σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η ΕΥΕΔ παίζει ρόλο αυτόνομης υπηρεσίας της ΕΕ, με
πολιτικοστρατιωτικές αρμοδιότητες, με βάση τις κατευθύνσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής
Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ με 2 βασικά καθήκοντα:
1. Την ενιαία έκφραση της ΕΕ προς τα έξω.
2. Την ομογενοποιήση και ευθυγράμμιση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών μελών, άρα με δράση και στο
εσωτερικό τους αλλά και των κοινοτικών οργάνων.
Πρόκειται για ένα πολυπλόκαμο δίκτυο πάνω από 5.000
υψηλόβαθμων υπαλλήλων της Ε.Ε., που αποτελούν μηχανισμό για την επιβολή διπλωματικών πιέσεων και εκβιασμών, στρατιωτικών απειλών και επεμβάσεων της ΕΕ σε
βάρος των λαών, σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ
Παραφράζοντας το σύνθημα των ολυμπιακών αγώνων,
για την ΕΕ, αυτό που ισχύει είναι μόνον πιο δυνατά στις
στρατιωτικές δαπάνες, πιο μακριά στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις, πιο ψηλά στο διάστημα ο ανταγωνισμός των
ιμπεριαλιστών.
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Άμεσο είναι λοιπόν το καθήκον καταδίκης της ΚΠΑΑ,
καταδίκης της ΕΕ, καταδίκης και τιμωρίας του πολιτικού
προσωπικού και των κομμάτων του ευρωμονόδρομου για
τις εξελίξεις αυτές.
Τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου πρωτοστάτησαν και
πρωτοστατούν σε κάθε βήμα θωράκισης του διακρατικού
ιμπεριαλιστικού κέντρου που είναι η ΕΕ.
Ορισμένα τάσσονται εντελώς ανοιχτά και απροκάλυπτα, άλλα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ όταν τον πιάνουν «στα πράσα»
κάπως πιο συγκαλυμμένα. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ, ΔΡΑΣΗ εμφανίζονται «βασιλικότεροι του βασιλεος», γι’ αυτό και κανείς απ’ αυτούς δεν μιλάει για τις
εξελίξεις αυτές και κυρίως δεν μιλάνε για τη συγκεκριμένη
συμβολή τους στην παραπέρα ανάπτυξη της ιμπεριαλιστικής ΚΠΑΑ.
Διαχρονικά, το επιχείρημά τους είναι ότι δήθεν η ΚΠΑΑ
διασφαλίζει τα σύνορα της χώρας άσχετα αν η ΕΕ όχι μόνον
δεν σέβεται τα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών και τα
υφιστάμενα σύνορα (Κύπρος, Αιγαίο, FRONTEX) αλλά με
πολέμους τα αλλάζει (Γιουγκοσλαβία, Σουδάν).
Το αποκορύφωμα της κοροϊδίας αποτελεί η στάση του
ΣΥΡΙΖΑ που μπροστά στην ομοβροντία των νέων μέτρων
της ΕΕ στους τομείς της ΚΠΑΑ και της διάλυσης της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας το μόνο που ψέλλισε ήταν η
αντίθεση στον Ευρωστρατό. Δεν έχει πάρει ακόμα χαμπάρι
ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Ευρωστρατός με τη μορφή των Τακτικών
Μαχίμων Μονάδων ζει και βασιλεύει και μάλιστα και στην
Ελλάδα.
Η επιθετικότητα της ΕΕ, που όλο και περισσότερο θα εντείνεται γιατί θα οξύνονται οι αντιπαραθέσεις και οι ανταγωνισμοί με
τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα όπως
προστάζει η καπιταλιστική ανάπτυξη,
κάνει όλο και πιο αναγκαίο το αίτημα
να δυναμώσει η πάλη κατά της χρήσης του στρατηγείου στη Λάρισα,
κατά των μαχίμων μονάδων της ΕΕ
και των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων, κατά της ευρωενωσιακής
έρευνας στα πανεπιστήμια, συνολικά
ενάντια στην ΚΠΑΑ και στην ΕΕ. Είναι
ζωτική η ανάγκη να δυναμώσει η
πάλη για τη αποδέσμευση από την
ΕΕ, καθήκον πρώτης γραμμής για οιονδήποτε ενδιαφέρεται να παλέψει
εναντία στις αιτίες των πολέμων, για
την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την
συνεργασία των λαών. 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Το αίμα υπάρχει,
όσο κι αν το κρύβουν

«Τ

ο προσόν της Αριστεράς είναι ότι
πολύ συχνά κάνει αυτό που δεν έχει
πετύχει πριν από αυτήν η Δεξιά»:
Με πόση ειλικρίνεια και σαφήνεια
αναφερόταν το 1997 στην «αριστερά»
ο Τζιοβάνι Ανιέλι, το αφεντικό ενός εκ
των μεγαλύτερων μονοπωλιακών ομίλων
παγκοσμίως, εκείνου της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας και πόσο γρήγορα
θα δικαιωνόταν, καθώς δύο χρόνια μετά
η ευρωπαϊκή «αριστερά» διαδραμάτισε ξανά
τον βρώμικο ρόλο της, στους Νατοϊκούς
βομβαρδισμούς κατά της Γιουγκοσλαβίας.
Από την εποχή του Α Παγκοσμίου Πολέμου,
ως τις μέρες μας τον ίδιο ρόλο παίζουν:
Εκείνον της ενσωμάτωσης της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωμάτων στην
αστική πολιτική γενικά και κατ’ αρχήν,
με την ενσωμάτωση αυτή να εξειδικεύεται
ανά χώρα, ως στράτευση του λαού κάτω
από την ξένη γι’ αυτόν σημαία, των
συμφερόντων της αστικής «του» τάξης.
Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά και
στις Νατοϊκές επιθέσεις κατά της Γιουγκοσλαβίας με αφορμή το Κοσσυφοπέδιο,
όπου ο οπορτουνισμός έδωσε ακόμα μια
φορά «τα ρέστα του».
Από την «Ελιά» της Ιταλίας, τον Ρομάνο
Πρόντι και τον Μάσιμο Ντ’ Αλέμα, ως τον
Τόνι Μπλερ της Αγγλίας, τον Λιονέλ Ζοσπέν
της Γαλλίας, τον Γιόσκα Φίσερ και τον
Γκέρχαρντ Σρέντερ της Γερμανίας, τον Μπιλ
Κλίντον και τους «δικούς μας» του ΠΑΣΟΚ
και του ΣΥΝασπισμού βεβαίως, βεβαίως,
όλοι έβαψαν τα χέρια τους στο αίμα, διαγκωνιζόμενοι για να πάρει η «χώρα τους»,
καλύτερη θέση στο ξέσκισμα και στην
μοιρασιά του θηράματος που επιχείρησε
ο ιμπεριαλισμός.

Ο ένας υμνούσε τον άλλον για την «αλλαγή»
και την «ελπίδα» που επέφερε στην χώρα
του η εκλογή του στα ανώτατα αξιώματα,
ενώ δεν έλειψαν και οι «αγκωνιές» για
το ποιού οπορτουνιστή, ήταν «πιο δικός
του» ο άλλος οπορτουνιστής!
Βάσεις, αεροδρόμια, εδάφη, λιμάνια, τα
πάντα δόθηκαν για την «εξυπηρέτηση» της
«συμμαχίας». Κι από κοντά «πρωτοβουλίες»,
«συσκέψεις» και «αγωνία για την ειρήνη»,
αλλά οι υπογραφές, υπογραφές.
Από κοντά και μια ομάδα «πρόθυμων»
δημοσιογράφων, οι οποίοι είτε με
περισπούδαστες «αναλύσεις» για την
«περιπλοκότητα» της κατάστασης,
είτε εξυβρίζοντας ανοιχτά τον ελληνικό
λαό, που αντέδρασε από την πρώτη στιγμή
στο ιμπεριαλιστικό έγκλημα, συμπλήρωναν
τα «τάγματα εφόδου» του ιμπεριαλιστικού
στρατοπέδου.
Ο οπορτουνισμός διαδραμάτιζε πάντοτε
πολύ χειρότερο ρόλο απ’ ό,τι ο «ανοιχτός»
ιμπεριαλισμός, γιατί θόλωνε και θολώνει
τα νερά, έρπει στο βάλτο της «νομιμότητας»
των «χαρτιών» των αποφάσεων, την ώρα
που οι βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου
του ιμπεριαλισμού ξεσκίζουν κάθε «δική
τους νομιμότητα», δείχνοντας στην πράξη
στους ανταγωνιστές του και στα πιστά
σκυλιά τους «ποιος είναι το αφεντικό».
Και όταν οι σειρήνες σιωπήσουν κάποια
στιγμή, πάνω στα αποκαΐδια, όταν η
«ειρήνη» υπογραφτεί στον βρώμικο αέρα
των πτωμάτων, όταν ο αχός του θανάτου
κατακαθίσει, τότε θα ακουστεί από μια
γωνίτσα του νεκροτομείου, η φωνούλα
του ταριχευτή: «Η ελληνική δύναμη, παρότι
αυξήθηκε σε ταξιαρχία, έστω μειωμένης
σύνθεσης δεν χρεώθηκε τομέα διοικητικής

ευθύνης, αλλά μόνο επιχειρησιακής, χωρίς
έτσι να μπορεί να διεκδικήσει θέση στην
διοίκηση της KFOR (Kossovo Force)». (Αυγή
17 Ιουνίου 1999).
«Δώστε κάτι παραπάνω!», αυτό είναι
που ζητά ο οπορτουνισμός, και σε αυτό
το πορνείο θέλει να σύρει την εργατική
τάξη, ώστε να «αναβαθμιστεί η χώρα»
στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα.
Επιπλέον, ουαί και αλίμονο σε εκείνους
που απειλούν με την δράση τους αυτήν
την «αναβάθμιση»: Δεν ήταν μόνο ο Άκης
Τσοχατζόπουλος (με συγχωρείτε), που κατηγορούσε το ΚΚΕ ως «αρνητή της ειρήνης»,
ήταν και ο ΣΥΝασπισμός που κατηγορούσε
το ΚΚΕ ότι με την στάση του και την δράση
του, «παρά την συμφωνία ειρήνης που
είχε μεσολαβήσει», στρεφόταν «εναντίον
των λαών που δοκιμάστηκαν στην περιοχή.
Η τακτική της σύγκρουσης και της τυφλής
άρνησης κάθε θετικού βήματος συσκοτίζει
τελικά τις ευθύνες των συμμετεχόντων
στα τραγικά γεγονότα του Κοσσόβου».
Όλα αυτά αποτυπώθηκαν σε ανακοινώσεις
μετά τον αποκλεισμό του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης από το φιλειρηνικό κίνημα,
και την δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, τον
Απρίλη του 1999.
Κι όταν ο αχός στο σφαγείο κατακαθίσει,
ο οπορτουνισμός –πάντα έτοιμος από
καιρό– θα ξεπλύνει ακόμα μια φορά
τα χεράκια του, για να μην φαίνεται
το αίμα, που ωστόσο εξακολουθεί να
υπάρχει, στέλνοντας –με το αζημίωτο–
τις υπηρέτριες που ακούνε στο όνομα ΜΚΟ,
να σκουπίσουν τα δακτυλικά του
αποτύπωματα από τον τόπο του εγκλήματος.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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διεθνή

Με το αίμα των λαών τη γη ξαναμοιράζουν
15 χρόνια από τους Νατοϊκούς βομβαρδισμούς κατά της Γιουγκοσλαβίας

T

ο ημερολόγιο έδειχνε 24 Μαρτίου
1999, όταν οι αντιαεροπορικές
σειρήνες ήχησαν σε όλη την Σερβία,
58 χρόνια μετά την χιτλερική επίθεση
στην Γιουγκοσλαβία, μια χώρα που δεν
υπήρχε πλέον, καθώς ο ιμπεριαλισμός,
αξιοποιώντας και υπαρκτά προβλήματα
στο ενιαίο ομοσπονδιακό κράτος, είχε
«συμβάλλει» τα μέγιστα και με
στρατιωτικά μέσα στην διάλυσή του.
Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, ήταν
αναπόσπαστο τμήμα της ιμπεριαλιστικής
πολιτικής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα
κυρίως την διάσπαση ενιαίων κρατών,
αλλά και την προσάρτηση της ΛΔ
Γερμανίας, αρχής γενομένης από το 1989.
Η τάση αυτή γενικεύθηκε μετά τις
ανατροπές στην ΕΣΣΔ και τις άλλες
σοσιαλιστικές χώρες και μαζί με τους
πολέμους –μικρότερους ή μεγαλύτερους,
αλλά κυρίως διαρκείς στην δεκαετία του
’90− αποδεικνύει ακριβώς τι σημαίνει
ιμπεριαλιστική «ειρήνη» για όσους
διατηρούσαν τυχόν αυταπάτες.
Η αιματοβαμμένη διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας, «σφραγίστηκε» στις 31
Οκτωβρίου 1995 με την Συνθήκη του
Ντέϊτον, το κύριο αποτέλεσμα της οποίας
ήταν η δημιουργία ενός προτεκτοράτου
στην Βοσνία με την συνέργεια του ΝΑΤΟ,
των ΗΠΑ και του ΟΗΕ. Έτσι, το ΝΑΤΟ
«πάτησε πόδι» στα Βαλκάνια, τα οποία,
ως τότε, βρισκόταν εκτός του εδάφους
των μέχρι τότε χωρών-μελών
της Συμμαχίας.
Χωρίς το «προαπαιτούμενο» της
Συνθήκης του Ντέϊτον, ήταν αδύνατο να
προχωρήσει ο ιμπεριαλισμός στο
επόμενο βήμα που αφορούσε το
Κοσσυφοπέδιο. ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ
άρχισαν τις «προετοιμασίες» για το
Κοσσυφοπέδιο, από το 1997 και το

10

«γενικό πλαίσιο εξεύρεσης αφορμής» για
την επέμβαση, που ήταν η «καταπίεση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ακόμα
και αν δεν υπήρχε, έπρεπε να εφευρεθεί.
Το ιμπεριαλιστικό σχέδιο προχωρούσε
κατ’ αρχήν με την οργάνωση, εξοπλισμό
και χρηματοδότηση από πηγές ύποπτες
του λεγόμενου «Απελευθερωτικού
Στρατού Κοσσυφοπεδίου» του γνωστού
UCK, η δράση του οποίου στο διάστημα
1997-1998, έγινε αισθητή, προκαλώντας
ταυτόχρονα και πολιτική διαμάχη στα
αλβανικά κόμματα του Κοσσυφοπεδίου,
αντανάκλαση των πολιτικών δεσμών
των διαφόρων τμημάτων της με διάφορα
ιμπεριαλιστικά κέντρα.
Εν συνεχεία αποφασίστηκε μεταξύ ΗΠΑ
και ΠΓΔΜ η δημιουργία Νατοϊκής βάσης
στην δεύτερη, και διεξαγωγή της
μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής άσκησης
«Καλύτερη Προσπάθεια Συνεργασίας»,
τον Σεπτέμβριο του 1998 στην ΠΓΔΜ.
Με πρωτοβουλία της Γερμανίας στις 24
Μαρτίου 1998, αποφασίστηκε από την
λεγόμενη Ομάδα Επαφής για το Γιουγκοσλαβικό η διεξαγωγή «ειρηνευτικών
συνομιλιών» στο Ραμπουγέ της Γαλλίας,
ενώ σχεδόν ταυτόχρονα τόσο ο Αλβανός
πρωθυπουργός, Φάτος Νάνο, όσο και ο
πρόεδρος του Μαυροβουνίου Μίλο
Τζουκάνοβιτς ζητούσαν περισσότερο
ή λιγότερο συγκαλυμμένα Νατοϊκή
επέμβαση.
Στα τέλη Απρίλη 1998, η Ομάδα Επαφής
αποφάσισε την επιβολή στρατιωτικού
εμπάργκο στην Γιουγκοσλαβία, ενώ η
«πρόβα τζενεράλε» ολοκληρώθηκε τον
Ιούνιο του 1998 με την Νατοϊκή αεροπορική άσκηση «Αποφασιστικό Γεράκι».
Το «διπλωματικό στίγμα» της επέμβασης
έδωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, και
την σκυτάλη παρέλαβε ο πρεσβευτής

των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ,
ο οποίος τον Αύγουστο του 1998 δήλωσε
στο CNN ότι «αν τελικώς γίνει η επέμβαση
της Δύσης, αυτή θα πρέπει να γίνει
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ, όμως, δε
συμφωνούν με τη Ρωσία, ότι θα πρέπει
το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να
υιοθετήσει απόφαση επέμβασης».
Η προετοιμασία της επέμβασης πέρασε
στην συνέχεια στα χέρια του Οργανισμού
για την Ασφάλεια και την Συνεργασία
στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ο επικεφαλής
του οποίου Ουίλιαμ Γουόκερ, με άρτια
εκπαίδευση και εμπειρία στα «βρώμικα
παιχνίδια» έστησε μια «σφαγή»
Κοσοβάρων Αλβανών στο χωριό Ρατσάκ,
όπου απεδείχθη αργότερα ότι οι «αθώοι
άμαχοι» ήταν άνδρες του UCK που είχαν
σκοτωθεί μέρες πριν στη διάρκεια
συγκρούσεων με τον σερβικό στρατό.
Ο Γουόκερ βρέθηκε στο Κοσσυφοπέδιο,
καθώς τον Οκτώβριο του 1998,
ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς είχε συναινέσει
στην υπογραφή συμφωνίας που
συμπεριλάμβανε κατασκοπευτικές
πτήσεις Νατοϊκών αεροσκαφών πάνω
από το Κοσσυφοπέδιο και ενώ αρχικά
είχε αρνηθεί τον πρώην πρωθυπουργό
της Ισπανίας Φελίπε Γκονσάλες ως
επικεφαλής των παρατηρητών του ΟΑΣΕ,
ένα μήνα αργότερα δέχθηκε ως
επικεφαλής τους τον Γουόκερ!
Οι «συνομιλίες» στο Ραμπουγέ ήταν
εξαρχής υπονομευμένες από τον
ιμπεριαλισμό, με την υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαντλίν Ολμπράϊτ
να οργιάζει, γιατί ο στόχος δεν ήταν ποτέ
να βρεθεί λύση, αλλά να πραγματοποιηθεί
επέμβαση σε ότι είχε απομείνει από την
Γιουγκοσλαβία, γεγονός που επιβεβαίωνε
και ο γγ του ΝΑΤΟ, Χαβιέ Σολάνα.
Στις 19 Φεβρουαρίου 1999 ο Σλόμπονταν

Μιλόσεβιτς με διάγγελμά του κατέστησε
σαφές ότι «δεν πρόκειται να παραχωρήσει
το Κοσσυφοπέδιο σε κανένα, ακόμα και
με το τίμημα των βομβαρδισμών».
ΗΠΑ και ΕΕ ανακάλεσαν τις διπλωματικές
τους αντιπροσωπείες από το Βελιγράδι,
εξέδωσαν απαγορευτικές ταξιδιωτικές
οδηγίες για την ΟΔ Γιουγκοσλαβίας, και
λίγο μετά τις 8 το βράδυ της 24ης
Μαρτίου 1999, τα Νατοϊκά αεροσκάφη
εξαπέλυσαν τις πρώτες τους βόμβες,
σηματοδοτώντας την έναρξη ενός
βρώμικου πολέμου κατά μιας
ανεξάρτητης χώρας που διήρκεσε επί 78
μέρες, ενώ ταυτόχρονα έβαζαν τις βάσεις
εφαρμογής του νέου στρατιωτικού
δόγματος του ΝΑΤΟ, επί τη επετείω των
50 χρόνων από την ίδρυσή του, το δόγμα
των επεμβάσεων στο μέλλον σε όποια
γωνιά του πλανήτη διακυβεύονται τα
συμφέροντα του ιμπεριαλισμού.

Ποια «Ελλάδα»;
Ποτέ άλλοτε στην τελευταία
πεντηκονταετία δεν εκδηλώθηκε τόσο
καθαρά η διάσταση μεταξύ του ελληνικού
λαού και των ελληνικών κυβερνήσεων,
όσο στα δραματικά γεγονότα της
Γιουγκοσλαβίας, και μερικά χρόνια
αργότερα με το Σχέδιο Ανάν.
Η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων
στο Γιουγκοσλαβικό θέτει με επιτακτικό
τρόπο το ζήτημα «ποια Ελλάδα;»,
η Ελλάδα της αστικής τάξης, ή η Ελλάδα
του εργαζόμενου λαού, της αλληλεγγύης
των λαών, η Ελλάδα της δουλειάς και
της ειρήνης.
Η Ελλάδα της αστικής τάξης με τους
δεσμούς της με τον ιμπεριαλισμό,
φρόντισε ευθύς εξαρχής όταν οι «εταίροι»
της ετοιμάζονταν να τεμαχίσουν την
Γιουγκοσλαβία να «εξασφαλίσει
ανταλλάγματα» με τον τότε υπουργό
Εξωτερικών και νυν πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά να θέτει «όρους» που
έγιναν αμέσως προφορικά δεκτοί από
τους «εταίρους» προκειμένου να
εξασφαλιστεί «κοινοτική ομοφωνία»
για την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.
Αμέσως μετά, στις 15 Ιανουαρίου 1992

η Επιτροπή Μπατεντέρ φρόντισε να
δείξει «ποιος είναι το αφεντικό»
δηλώνοντας ότι «η Δημοκρατία της
Μακεδονίας συγκεντρώνει όλες
τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί
από τη Διεθνή Κοινότητα»!
Παρόλα αυτά η ελληνική αστική τάξη
επικέντρωσε την προσοχή της στις
στρατηγικές συμμαχίες με τους «ισχυρούς»
προκειμένου να πάρει μέρος στο
μοίρασμα της γιουγκοσλαβικής λείας.
Σε αυτό συμφώνησαν οι πάντες:
Κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση
και όλοι οι «σημαιοφόροι» των
«ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Η πολιτική των «επίσημων» αστών και
των οπορτουνιστών, υπηρετούσε την
γενική στρατηγική του ιμπεριαλισμού
των ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ στον ευρωπαϊκό
χώρο που αποσκοπούσε στην δημιουργία
ερεισμάτων σε μια τεράστια εδαφική
περιοχή από την Ιταλία ως την Τουρκία
με την στήριξη των αστικών τάξεων
των χωρών της περιοχής.
Η δημιουργία αυτής της ζώνης οδηγούσε
αφενός μεν στην απώθηση της Ρωσίας
από την Μεσόγειο, που εξυπηρετούσε
όλο τον «δυτικό» ιμπεριαλισμό, ενώ
ταυτόχρονα για την δημιουργία και τον
έλεγχο της ζώνης, οξύνονταν οι
ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί μεταξύ
ΗΠΑ και ΕΕ, αλλά και οι ανταγωνισμοί
εντός της ΕΕ.
Και ενώ η Σλοβενία και η Κροατία
αποσχίσθηκαν σχετικά «ήπια» από την
Γιουγκοσλαβία, η φρίκη της
ιμπεριαλιστικής επέμβασης κορυφώθηκε

στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη και συνεχίστηκε
στο Κοσσυφοπέδιο.
Η ελληνική αστική τάξη, με πολιτικό της
όργανο την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ,
πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη και
υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο
Παπανδρέου, έδωσε «γη και ύδωρ» στον
ιμπεριαλισμό, προσφέροντας δρόμους
διέλευσης Νατοϊκών στρατευμάτων,
βάσεις και αεροπλάνα AWACS. Η ελληνική
αστική τάξη έχει βάψει τα χέρια της στο
αίμα του γιουγκοσλάβικου λαού και όλων
των λαών στις σφαγές των οποίων έχει
συμβάλλει, η ελληνική αστική τάξη έχει
συμμετάσχει στην πλήρη καταστροφή
του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβικής
υποδομής.
Δεκαπέντε χρόνια μετά τα εγκλήματα του
ιμπεριαλισμού στο Κοσσυφοπέδιο και την
Σερβία, το ζήτημα δεν έχει «κλείσει»,
γιατί με κυρίαρχο τον ιμπεριαλισμό,
τίποτα δεν «κλείνει», η ιμπεριαλιστική
«ειρήνη» είναι μόνο η προετοιμασία για
τον επόμενο πόλεμο.
Ακόμα μια φορά, τότε, εκείνος που έσωσε
την τιμή της Ελλάδας, ήταν ο εργαζόμενος
λαός που καταδίκασε τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο και πάλεψε εναντίον του.
Ο αγώνας εκείνος, που πρέπει να
δυναμώσει γιατί έρχονται κι άλλα, είναι
παρακαταθήκη του εργατικού και λαϊκού
κινήματος ως την αναγκαία ανατροπή
του καπιταλιστικού συστήματος, που το
μόνο που έχει να δώσει πια είναι
πόλεμος, αίμα και φρίκη.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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επισημάνσεις

Διδάγματα από τη Συρία

blogs.reuters.com/Muzaffar Salman

Του ΘΕΜΟΥ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ*

H

συνεχιζόμενη αιματηρή κρίση στη Συρία
επιβεβαιώνει ορισμένες μεγάλες αλήθειες.
Η πρώτη αφορά τα ολέθρια αποτελέσματα
επεμβάσεων σε αδύναμες χώρες, από δυνάμεις που
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την απόκτηση αγορών,
πρώτων υλών, ενεργειακών πηγών, εμπορικών οδών και
αγωγών, «οικονομικού χώρου γενικά» κατά τη διατύπωση
του Λένιν1 (οικονομικός ιμπεριαλισμός), όπως και για την
καθυπόταξη της βούλησης των λαών που υφίστανται τις
επεμβάσεις ή και για τον έλεγχο γεωγραφικών περιοχών
σημαντικών για στρατιωτικές επιχειρήσεις (πολιτικός και
στρατιωτικός ιμπεριαλισμός, μέσα του οικονομικού).
Είναι για τέτοιους λόγους που εξωτερικές δυνάμεις
επιτίθενται εναντίον της Συρίας, με αρχικό πρόσχημα μια
σχετικά περιορισμένη διαμαρτυρία και τη βιαιότατη
καταστολή της από κρατικά όργανα. Τρία χρόνια
αργότερα, η επιδρομή έχει προκαλέσει γενικευμένο
εμφύλιο πόλεμο, την εξέλιξη του οποίου επηρεάζουν
ένοπλες ομάδες από άλλα κράτη. Με περαιτέρω
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συνέπειες: ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία, κατάλυση
εθνικής κυριαρχίας σε μεγάλο μέρος της συριακής
επικράτειας, αποδυνάμωση του λαού με τη γιγάντωση των
θρησκευτικο-δογματικών, εθνοτικών και τοπικιστικών
διαιρέσεων και συγκρούσεων, σε βάρος της εργατικής
ταξικής συνείδησης. Παρόμοια φαινόμενα διαφαίνεται
κίνδυνος να αναζωπυρωθούν στο γειτονικό Λίβανο: Συρία
και Λίβανος αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία, αφού
προέκυψαν ιστορικά από αυθαίρετο ιμπεριαλιστικό
χωρισμό.
Οι επεμβαίνοντες στη Συρία (οι περισσότεροι και
σημαντικότεροι από τους οποίους έχουν ρόλο και στο
Λίβανο) μπορεί να καταταγούν σε τρία διακριτά επίπεδα.
Στο πρώτο, μεγάλα κράτη και διακρατικές ενώσεις,
παγκόσμιων δυνατοτήτων. Υπέρ της Δαμασκού, η Ρωσία
και, με χαμηλότερο προφίλ, η Κίνα. Κατά, οι Ηνωμένες
Πολιτείες, η Γαλλία, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, ο ΟΗΕ ή τουλάχιστον η
Γραμματεία του, το κίνημα του Ισλαμισμού. Υπηρετικά
συμμετέχει και η Ελλάδα, που δεν λαμβάνει υπ’όψιν ούτε

όσα υποφέρουν οι άμαχοι Ορθόδοξοι της Συρίας. Το
εποικοδόμημα «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια» μοιάζει να
έχει ξεπερασθεί από τους Έλληνες καπιταλιστές.
Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει δυνάμεις
περιφερειακές, με θέσεις στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα
χαμηλότερες από εκείνων που μπορούν να δρουν σε όλη
την υφήλιο. Υπέρ του Άσαντ είναι το Ιράν και το Ιράκ (οι
Σιίτες, στο βαθμό που έχουν επικρατήσει στη Βαγδάτη).
Κατά: το Ισραήλ, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ,
ο Αραβικός Σύνδεσμος, όσο τον ελέγχουν οι
αντιδραστικοί.
Στο τρίτο, τοπικό, επίπεδο, οι μη συριακές ένοπλες ομάδες
οι οποίες, όπως και οι αντίστοιχοι Σύροι (κυβερνητικές και
παρακυβερνητικές μονάδες, αντικυβερνητικοί αντάρτες)
βοηθούνται από δυνάμεις των δύο ανωτέρω επιπέδων με
διάφορους τρόπους: πολιτική υποστήριξη, εξοπλισμός,
διευκόλυνση συνοριακών διελεύσεων, παροχή
πληροφοριών από Αμερικανούς τεχνητούς δορυφόρους,
ίσως και από ρωσικούς ή κινεζικούς. Πρόκειται, προς το
παρόν, για επεμβάσεις «δι’αντιπροσώπων», αν και
υπάρχουν εξαιρέσεις, π.χ. τα πλήγματα του Ισραήλ κατά
της Χεζμπολάχ απευθείας.
Στο κάθε επίπεδο και ανάμεσά τους εκδηλώνονται
αντιθέσεις μεταξύ εκείνων που υποτίθεται ότι έχουν τον
ίδιο σκοπό. Έτσι, είδαμε τη Γαλλία να υποστηρίζει
επιθετικότερη πολιτική κατά της Δαμασκού από ό,τι οι
ΗΠΑ. Ακόμα εντονότερη ήταν η διαφωνία της Τουρκίας,
που ήθελε άμεση στρατιωτική εισβολή ήδη κατά τα
πρώτα στάδια της συριακής κρίσης. Η Ουάσιγκτον
εναντιώνεται στην παρουσία και δράση των ισλαμιστών
μαχητών που ονομάζει Αλ Κάιντα. Αντίστροφα,
συνάπτονται ad hoc συμφωνίες μεταξύ αντιπάλων, σαν
αυτή της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, για την παράδοση των
χημικών όπλων του συριακού στρατού. Κατά το στάδιο
του ιμπεριαλισμού, οι συμμαχίες δεν αποκλείουν «τις
προστριβές και τις συγκρούσεις, την πάλη σε όλες τις
πιθανές μορφές», όπως επίσης έγραφε ο Λένιν, οι
αναλύσεις του οποίου επιβεβαιώνονται για μια ακόμη
φορά.2 Βάσει αυτών, οι εξελίξεις ως προς τη Συρία και
μέσα σε αυτή ερμηνεύονται και δεν αποτελούν «χάος»,
όπως επίτηδες ισχυρίζονται τα διεθνή αστικά ΜΜΕ και
επαναλαμβάνουν τα ελληνικά. Ή όπως έλεγαν οι δυτικοί
συνάδελφοί μου για την παρόμοια τραγωδία στο Λίβανο,
περιοριζόμενοι να τσιτάρουν, ως ύψιστη σοφία, τη ρήση
του Ντε Γκωλ περί «πολύπλοκης Ανατολής».
Στη Συρία βλέπουμε και την ισχύ της γενικής αρχής ότι
μόνον ο μαρξισμός-λενινισμός, ορθά εφαρμοζόμενος,
οδηγεί σε μακροπρόθεσμη βελτίωση της ζωής των λαών.

Δεν αρκούν κάποια «σοσιαλιστικά» ή «αντιιμπεριαλιστικά»
στοιχεία, σαν αυτά που είχε το συριακό – και το ιρανικό –
Μπάαθ (και που κάποτε μάγεψαν το ΠΑΣΟΚ, ή έτσι
παρίστανε) αλλά που τελικά εγκαταλείφθηκαν στην
πράξη. Χωρίς ουσιαστική σημασία απέμειναν και οι
ιδεολογικές παραπομπές στην ιστορική Συρία, στο
αραβικό έθνος ή στην ούμμα, την κοινότητα των πιστών
του Ισλάμ. Όλα αυτά αντικαταστάθηκαν από
«φιλελεύθερα» οικονομικά μέτρα, τυραννική δικτατορία
και οπορτουνιστική πολιτική έναντι των ΗΠΑ και του
Ισραήλ. Προκαλώντας εκτεταμένη λαϊκή δυσαρέσκεια,
άλλο που μεγάλο μέρος του λαού συσπειρώνεται τώρα
γύρω από τον Άσαντ, για ν’αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική
επέμβαση που είναι το χείρον.
Λύση δεν μπορούν να δώσουν ούτε οι ισλαμιστές, που
επιδιώκουν να γεμίσουν το κενό από τη διεθνή
υποχώρηση του μαρξισμού-λενινισμού, χρησιμοποιώντας
αρχές του Ισλάμ: την ισότητα των μουσουλμάνων μεταξύ
τους, τον υποχρεωτικό φόρο (ζακάτ) και τις
φιλανθρωπικές δωρεές (σαντακάτ). Με το δόγμα και τη
δράση τους, οι ισλαμιστές προωθούν το σκοταδισμό και
αποδυναμώνουν τη λαϊκή ταξική συνείδηση, αφού
στηρίζονται στη σύγκρουση όχι των εργατών με το
κεφάλαιο αλλά των πιστών με τους άπιστους. Αυτό ισχύει
και για τη Χεζμπολάχ, παρά το ότι στηρίζεται σε φτωχά,
σιιτικά, στρώματα και χωρίς να παραβλέπεται η ηρωική
της αντίσταση κατά του Ισραήλ. Επιπλέον, οι ισλαμιστές
χρησιμοποιούνται για ιμπεριαλιστικούς σκοπούς, πολλές
φορές χωρίς να το καταλαβαίνουν. Έτσι γίνεται τώρα και
στη Συρία. Γενικότερα, η έλλειψη σωστής θεωρίας εξηγεί
και τις πολιτικές αντιστροφές, συνειδητές ή μη.
Τελευταίο δίδαγμα, όχι λιγότερο σημαντικό, είναι η
αναποτελεσματικότητα και οι αρνητικές επιπτώσεις της
ένταξης κομμουνιστών σε αντιδραστικά, δήθεν φιλολαϊκά,
κινήματα και καθεστώτα. Μέσα εκεί, οι κομμουνιστές είναι
πισθάγκωνα δεμένοι, ενώ παρέχουν απαράδεκτα άλλοθι.
Σκέπτομαι με λύπη Σύρους κομμουνιστές, που γνώρισα
στη χώρα τους πριν από πολλά χρόνια και που αργότερα
έμαθα ότι προσχώρησαν στον Ισλαμισμό ή δέχθηκαν να
συμμετάσχουν σε κυβερνητικά όργανα.
* Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Υπηρέτησε στη
Διεύθυνση Μέσης Ανατολής του Υπουργείου Εξωτερικών και
διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδας στη Συρία και στο Λίβανο κατά την
περίοδο 1981-85.
1. Ο Ιμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του Καπιταλισμού, Εκδόσεις
«Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1986, σελ. 125.
2. Όπ.π. σελ. 120 και passim.
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παιδεία

Ορισμένες σκέψεις για την Παιδεία

Ε

προηγούμενη χρονικά σε μια επόμενη γενιά περνάει μέσα
από το φίλτρο αυτής της εξουσίας, την οποία αναπαράγει
με μικρές η μεγάλες αλλά οπωσδήποτε όχι εκτός
συστήματος διαφοροποιήσεις.
«Βαρύ η απαιδευσία» διατύπωσε την γνώμη του για την
Παιδεία σε μια από τις δέκα φιλοσοφικές του αρχές ο
πρώτος από τους επτά σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας
Θαλής ο Μιλήσιος και με άλλα λόγια ο Λαός εκφράζει με
την γνωστή παροιμία «άνθρωπος αγράμματος ξύλο
απελέκητο», παρ’ όλον ότι διαπιστώνει κανείς την
αμορφωσιά σε πολλούς εγγράμματους, όπως και την
μόρφωση σε πολλούς αγωνιστές του Λαού που δεν
διαθέτουν τίτλους τυπικής εκπαίδευσης.

Vasiliki Varvaki

ξ ονόματος ουσίας μα μακράν και εκτός ουσίας
Κυβερνώντες κι όσοι άλλοι ως κυβερνο-παπαγάλοι
Που πρεσβεύουν εξουσία μας μιλούν και για Παιδεία!
Έτσι η έννοια της Εξουσίας από φορέας Γνώσης
της Ανάγκης του Λαού γίνεται μέσα στο κοινωνικό
σύστημα που βιώνουμε όργανο καταπίεσης του Λαού με
την εκμετάλλευση της Εργασίας του, χειρονακτικής η
πνευματικής για τη συσσώρευση του πλούτου σε λίγα
χέρια ελάχιστων καπιταλιστών.
Η Παιδεία με την έννοια της Εκπαίδευσης, δηλ. της
μεταβίβασης γνώσεων και πληροφοριών από μια
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Τρόπους και μεθόδους για να παραποιεί και να
διαστρεβλώνει την έννοια της Παιδείας το σύστημα
διαθέτει πολλούς από τους οποίους οι πιο βασικοί
είναι οι εξής:
Κατ΄ αρχάς η υπο-χρηματοδότηση της δημόσιας
εκπαίδευσης, που κατ’ επίφαση αποκαλεί και «δωρεάν»
έναντι της ενίσχυσης εξοπλιστικών-νατοϊκών
προγραμμάτων με πρόγραμμα και προοπτική την εισβολή
επιχειρηματικών ομίλων μέσα σ’ αυτήν μέσα από την
παραπέρα ιδιωτικοποίησή της. Έτσι με τη συμβολή
των κυβερνητικών και ρεφορμιστών συνδικαλιστών
προβάλλεται ο στόχος του 5% του ΑΕΠ (ακαθάριστου
εθνικού προϊόντος) απεμπολώντας τον στόχο του
Εργατικού Λαϊκού Κινήματος για 15% του κρατικού
προϋπολογισμού για την παιδεία. Αυτή είναι η ουσία
του λεγόμενου «νέου σχολείου» που προβάλλεται
το τελευταίο χρονικό διάστημα από κυβερνητικά
κλιμάκια κλπ.
Δεύτερος τρόπος είναι η παραχάραξη της ιστορίας ή
ακόμα και το ξαναγράψιμο με πλήρη διαστρέβλωση
της αλήθειας για τα επιτεύγματα των λαών έναντι
των εγκλημάτων της αστικής τάξης μέσα ακόμα κι από την
ιστορία των δύο Παγκοσμίων πολέμων του 20ου αιώνα.
Με μεγάλη προσπάθεια επιχειρούν έτσι να μεταφέρουν
στις νέες γενιές τη θεωρία εξίσωσης φασισμούκομμουνισμού μέσα από την διαστρέβλωση της αλήθειας
για τις αιτίες και την έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

του μεγαλύτερου και πιο καταστροφικού πολέμου,
που γνώρισε η ανθρωπότητα.
Τρίτος τρόπος είναι η διαίρεση του συστήματος
εκπαίδευσης που επιχειρεί στην πιο κρίσιμη, την εφηβική
ηλικία των μαθητών και συγκεκριμένα της λυκειακής
εκπαίδευσης την οποία το σύστημα χωρίζει σε γενική
και τεχνική-επαγγελματική και σε τρόπο ώστε να
διαχωρίζονται τα παιδιά της εργατικής από τα παιδιά της
αστικής τάξης στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι για τους
μαθητές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ σήμερα πέρα των ελλείψεων
που αντιμετωπίζουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό,
υλικοτεχνικές υποδομές και υλικά ποτέ δεν προβλέπονταν
μουσική και γενικότερα καλλιτεχνική εκπαίδευση.
Αντίστοιχα σχεδιασμένη είναι και η Τριτοβάθμια
εκπαίδευση που χωρίζεται σε Ανώτερη κι Ανώτατη με
πολύ περισσότερα προβλήματα σήμερα σε μια περίοδο
γενικευμένης καπιταλιστικής κρίσης και τα οποία
μοιάζουν πραγματικά αδιέξοδα για το σύστημα.
Ποια είναι η απάντηση λοιπόν σε όλα τα προηγούμενα για
να βγούμε μέσα από τούτη την κρίση αλλά όχι σε βάρος
του λαού και των εργαζομένων και μάλλον σε όφελος
αυτών; πραγματική διέξοδος και ώθηση στο δικαίωμα

των παιδιών να μορφώνονται πραγματικά να έχουν μια
συνολική θεώρηση της πραγματικότητας, είναι το ενιαίο
12χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο που θα μορφώνει
ισότιμα μα πλήρεις αναβαθμισμένες υποδομές και
περιεχόμενο μέχρι τα 18 χρόνια ηλικίας.
Η αναγκαία επαγγελματική εκπαίδευση να έρχεται ως μια
ώριμη επιλογή μετα την ολοκλήρωση του 12χρονου
σχολείου σε Δημόσιες, δωρεάν επαγγελματικές σχολές.
Στόχος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να είναι η
γονιμότητα του μυαλού για σκέψη κριτικά δημιουργική με
την παράλληλη καλλιέργεια της ψυχής για μια ψηλότερη
στάθμη του πανανθρώπινου πολιτισμού. Εφόσον όμως οι
στόχοι αυτοί και η διέξοδος βρίσκουν εμπόδια σοβαρά κι
αξεπέραστα μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα σαν άμεση
λογική και πολιτική συνέπεια στη σκέψη μας είναι η
ανατροπή αυτού του συστήματος κι η εγκαθίδρυση της
λαϊκής εξουσίας και λαϊκής οικονομίας για την
ικανοποίηση μαζί με την παιδεία και όλων των άλλων
λαϊκών αναγκών.
ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
μέλος της Πανσαμειακής Επιτροπής για την Ειρήνη
καθηγητής μαθηματικών

NASΑ: Στους ιδιώτες και η εκμετάλλευση
του διαστήματος

Π

ερισσότερες από 50 εταιρείες και
οργανισμοί ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα της NASA για το νέο
πρόγραμμα Lunar Catalyst που στόχο
έχει να ενθαρρύνει την ιδιωτική
πρωτοβουλία στο διάστημα. Η NASA
ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει
τεχνογνωσία, εξοπλισμό και λογισμικό σε
εταιρείες που ενδιαφέρονται να
αναπτύξουν οχήματα προσεδάφισης για
την εξερεύνηση του φεγγαριού και την
εκμετάλλευση των πόρων του.
«Υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα
προκειμένου να υποστηρίξουμε την
ανάπτυξη οχημάτων προσεδάφισης» είπε
ο Τζέισον Κρούζαν, διευθυντής του
τμήματος προηγμένων συστημάτων
εξερεύνησης.

Η ΝASA έχει επισήμως εγκαταλείψει το
σχέδιο για επιστροφή των αμερικανών
αστροναυτών στη Σελήνη, το οποίο είχε
παρουσιάσει η κυβέρνηση του Τζορτζ
Μπους, καθώς η νυν κυβέρνηση του
Μπαράκ Ομπάμα άλλαξε στρατηγική και
έθεσε ως κύριο στόχο μια επανδρωμένη
αποστολή στους αστεροειδείς και
αργότερα στον Άρη.
Παρόλα αυτά, η υπηρεσία έχει σχέδια για
μια αποστολή εξόρυξης νερού στη
Σελήνη, την οποία θα μπορούσε να
υλοποιήσει στο απώτερο μέλλον με τη
συμμετοχή του Καναδά ή άλλων εταίρων.
Αν όμως το σχέδιο δεν προχωρήσει, η
NASA θα μπορούσε να αγοράσει μια
έτοιμη σεληνάκατο από αμερικανικές
εταιρείες, είπε ο Κρούζαν.

Η NASA έχει ήδη αναθέσει σε δύο
εταιρείες, τη SpaceX και την Orbital
Sciences, τις αποστολές ανεφοδιασμού
στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και
χρηματοδοτεί τώρα τρεις εταιρείες SpaceX, Boeing, Sierra Nevada Corp. για
την ανάπτυξη οχημάτων για
επανδρωμένες αποστολές. Οι πρώτες
δοκιμαστικές πτήσεις προγραμματίζονται
για τα τέλη του 2016. 
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διεθνή
Αργεντινή: Στη δημοσιότητα έγγραφα
του «βρώμικου πολέμου»

Ο

πρόσφατος αποχαρακτηρισμός
και η δημοσιοποίησή 1.500
εγγράφων από την ηγεσία του
Υπουργείου Άμυνας της Αργεντινής
αναμένεται να φωτίσει ακόμη
περισσότερο την αποκαλούμενη περίοδο
του «βρώμικου πολέμου» στην χώρα,
παρέχοντας νέα στοιχεία για τους 30.000
αριστερούς πολέμιους της χούντας, που
είχαν χαρακτηριστεί ως «εξαφανισθέντες».
Μέσα στην πληθώρα των αποδεικτικών
στοιχείων για τους «εξαφανισθέντες»,
υπάρχουν και μαύρες λίστες καλλιτεχνών,
ανθρώπων του πνεύματος και διανοητών,
οι οποίοι θα μπορούσαν να εξεγείρουν τον
κόσμο κατά του στρατιωτικού καθεστώτος.
Ξεχωριστή θέση στα «βιβλία» της
Χούντας έχουν οι οικονομικές εισφορές
από τραπεζικούς οργανισμούς και
επιχειρηματίες εκείνης της εποχής.
Οι φάκελοι ανακαλύφθηκαν τυχαία σε μια
εγκαταλελειμμένη πτέρυγα του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας. Έχουν τη μορφή
δερματόδετων τόμων, ανά χρονολογική
περίοδο. Οι δικτάτορες κατέγραφαν
αναλυτικά το σχέδιό τους για τη χώρα,

το οποίο ξεκινούσε από το 1976 και
έφτανε μέχρι το 2000.
Η δικτατορία του 1976, η οποία ανέτρεψε
την κυβέρνηση της Ισαβέλ Περόν,
αποκαλούσε το πραξικόπημα
«Διαδικασία Εθνικής Αναδιοργάνωσης»
(Proceso de Reorganizacion Nacional).
Στη διάρκεια της δικτατορίας υπολογίζεται
ότι πάνω από 40.000 άνθρωποι
«εξαφανίστηκαν», τόσο στο πλαίσιο της
δράσης της μυτστικής αστυνομίας όσο
και στο πλαίσιο του «Σχεδίου Κόνδωρ»,
της κοινής επιχείρησης όλων των
δικτατορικών καθεστώτων της Νοτίου
Αμερικής (δεκαετίες 1970 και 1980) για
την εξόντωση των αντιφρονούντων.
Η δικτατορία ανατράπηκε το 1983 υπό το
βάρος της οικονομικής χρεοκοπίας της
χώρας, αλλά και της αποτυχημένης
στρατιωτικής επέμβασης στα Νησιά
Μαλβίνας/Φώκλαντς.
Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας,
το 1983, οι πραξικοπηματίες εξασφάλισαν
αμνηστία και προεδρική χάρη.
Όλα αυτά όμως ανατράπηκαν το 2006,
όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της

Αργεντινής (με νέα σύνθεση) έκρινε
αντισυνταγματικούς τους νόμους που
έδιναν αμνηστία στα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων με αποτέλεσμα να ξεκινήσει
νέος γύρος δικαστικών διώξεων.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους,
ο υπουργός Αμυνας Αγουστίν Ρόσι τόνισε
ότι τα έγγραφα αυτά έχουν ιστορική αξία
για τη χώρα. Ενδέχεται όμως να μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και σε πλήθος
υποθέσεων της σκοτεινής εκείνης περιόδου,
που τώρα βρίσκονται στα δικαστήρια. 

Αύξηση 11,3% στο ποσοστό των αυτοκτονιών
στην Ισπανία το 2012

Κ

ατά 11,3% το 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος αυξήθηκε ο αριθμός των αυτοκτονιών στην Ισπανία,
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα.
Το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (INE) ανακοίνωσε ότι 3.500 άνθρωποι αφαίρεσαν τη ζωή τους δύο χρόνια πριν
και σύμφωνα με τις μελέτες οι οικονομικές δυσχέρειες αποτελούν μια από τις σημαντικές αιτίες που κάποιος αποφασίζει
να βάλει τέλος στην ζωή του.
Σύμφωνα με δεδομένα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το 2011 καταγράφονταν 6,2
αυτοκτονίες ανά 100.000 πολίτες στη χώρα.
Στη Γερμανία η αναλογία βρίσκεται στις 10,2 αυτοκτονίες ανά 100.000 πολίτες, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 12,5,
στην Ιαπωνία 20,9 και στη Νότιο Κορέα 33,3. 
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Η NSA και η GCHQ συλλέγουν προσωπικά δεδομένα
στο Διαδίκτυο

H

Erik Khalitov

αμερικανικη NSA και η βρετανική GCHQ
συλλέγουν στο Διαδίκτυο προσωπικά δεδομένα
−στοιχεία για την τοποθεσία του κάθε χρήστη,
την πολιτική του θέση ή και τις προτιμήσεις του−
αξιοποιώντας τα κένα ασφάλειας σε εφαμοργές για
smartphone, ακόμη και τις πιο αθώες, σύμφωνα με
έγγραφα από τον «φάκελο Σνόουντεν» που επικαλούνται
ο Guardian και οι New York Times.
Οι εφαρμογές που αναφέρονται ξεκινούν από καθημερινής
χρήσης εφαρμογές πλοήγησης και φτάνουν μέχρι δημοφιλή
παιχνίδια όπως το Angry Birds, το οποίο έχει κατεβαστεί
1,7 δισεκατομμύρια φορές σε όλο τον κόσμο. Άλλες
εφαρμογές που αναφέρουν τα έγγραφα είναι το Flickr,
το Flixser και οι εφαρμογές που συνδέονται στο Facebook.
Σε αντίδρασή της στα δημοσιεύματα, η NSA περιορίζεται στο να αναφέρει ότι «δεν αληθεύει ότι η συλλογή πληροφοριών
επικεντρώνεται στα smartphone ή στις δραστηριότητες καθημερινών Αμερικανών στα κοινωνικά δίκτυα» λέγοντας ότι
«συλλέγει μόνο τα στοιχεία για τα οποία ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο πλαίσιο θεμιτών σκοπών συλλογής πληροφοριών
από το εξωτερικό και αντικατασκοπείας, ανεξαρτήτως των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί ο στόχος».
Η βρετανική GCHQ από την πλευρά της κινείται στο ίδιο μήκος κύματος, περιοριζόμενη στο να αναφέρει ότι η δραστηριότητά
της είναι «νόμιμη, απαραίτητη και με αναλογικότητα». 

Νεοναζί πίσω από εκατοντάδες ανεξιχνίαστα
εγκλήματα ψάχνει η Γερμανία
746 ανεξιχνίαστα εγκλήματα που
διαπράχθηκαν την τελευταία 20ετία
επανεξετάζει η γερμανική αστυνομία για
να διαπιστώσει εάν υπάρχει περίπτωση
να συνδέονται με τη δράση νεοναζιστικών οργανώσεων.
Ήδη οι Αρχές έχουν εξετάσει 3.300 βίαια
εγκλήματα −κυρίως δολοφονίες και
απόπειρες ανθρωποκτονίας− που
διαπράχθηκαν από το 1990 έως το 2011
και πιστεύουν ότι 726 υποθέσεις θα
πρέπει να ερευνηθούν ξανά εις βάθος για
να εξακριβωθεί εάν οι δράστες έχουν
κάποια σχέση με την ακροδεξιά, όπως
δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού
υπουργείου Εσωτερικών Χέντρικ
Λέργκες.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά
στοιχεία, μετά την επανένωση των δύο

Γερμανιών το 1990 έχουν καταγραφεί
στη χώρα 63 ανθρωποκτονίες που
αποδίδονται σε νεοναζιστές.
Όπως είναι πλέον γνωστό το 2011
η Γερμανία συγκλονίστηκε από την
αποκάλυψη ότι 10 ανεξιχνίαστες
δολοφονίες που διαπράχθηκαν την

περίοδο 2000-2007 με θύματα οκτώ
Τούρκους μετανάστες, έναν Έλληνα και
μια Γερμανίδα αστυνομικό είχαν
ρατσιστικά κίνητρα.
Οι Αρχές επέρριψαν την ευθύνη για τους
φόνους σε νεοναζιστική οργάνωση.
Δύο από τα μέλη της, αυτοκτόνησαν
έπειτα από μία αποτυχημένη ληστεία,
φοβούμενοι ότι θα συλληφθούν.
Το τρίτο μέλος, η Μπεάτε Τσέπε,
συνελήφθη και αυτήν την περίοδο
δικάζεται στο Μόναχο.
Όλοι τους ζούσαν επί πολλά χρόνια
στη Θουριγγία και η αστυνομία δεν τους
είχε ενοχλήσει. Αντιθέτως, απέδιδε
τις δολοφονίες των μεταναστών σε
«ξεκαθάρισμα λογαριασμών»
υποστηρίζοντας ότι τα θύματα εμπλέκονταν
στο οργανωμένο έγκλημα. 
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πολιτική

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ):
Ο Δούρειος Ίππος του καπιταλισμού
Μέσω της δράσης τους, αλλά και της λογικής της ελεημοσύνης που προωθούν, συσκοτίζουν όχι μόνο την αιτία
που γεννά την εξαθλίωση, την πείνα και τον πόλεμο, που δεν είναι άλλη από το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα,
αλλά και τη διέξοδο, δηλαδή την οργανωμένη πάλη του λαού ενάντια στα μονοπώλια και στην εξουσία τους

M

προστά στις εξελίξεις που παρακολουθούμε ιδιαίτερα
το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις διάφορες ΜΚΟ
και την περιβόητη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος
από αυτές, μόνο η ρήση του λαού μας ότι «ήρθαν οι εχθροί
ντυμένοι σαν φίλοι» μπορεί να ταιριάξει.
Και τούτο γιατί όσο και να προβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια
οι ΜΚΟ σαν οργανώσεις με «κοινωνικό έργο» και «κοινωνική
προσφορά» που «ανακούφιζε» διάφορα τμήματα του πληθυσμού
ανά τον κόσμο, κάθε άλλο από φίλοι δεν ήταν. Απεναντίας, μέσω
της δράσης τους, αλλά και της λογικής της ελεημοσύνης που
προωθούσαν και προωθούν, ή ακόμα και της λεγόμενης
«κοινωνικής ευθύνης» του εθελοντισμού, συσκότιζαν και
συσκοτίζουν όχι μόνο την αιτία που γεννά τη φτώχεια, την
εξαθλίωση, την πείνα και τον πόλεμο, που δεν είναι άλλη από το
σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, αλλά το κυριότερο συσκοτίζουν τη
διέξοδο, την οργανωμένη πάλη του λαού ενάντια
στα μονοπώλια και στην εξουσία τους.
Ας δούμε, όμως, στο σημείο αυτό ορισμένα πράγματα αναφορικά
με τις διαβόητες ΜΚΟ:
 Οι περισσότερες ΜΚΟ διαχειρίζονται οικονομικά πακέτα που
συνδέονται με προγράμματα κρατικών φορέων ή της ΕΕ. Όμως,
υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο όπου φύονται ΜΚΟ, που
προσανατολίζει τη λειτουργία τους στην εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων πολιτικών.
 Οι ΜΚΟ είναι δομές οργάνωσης ανθρώπων, ανεξάρτητα
υποτίθεται από την ταξική τους θέση, σε ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων, που αφορούν όχι μόνο το πεδίο των
κοινωνικών οργανώσεων αλλά και εκείνο των πολιτικών.
 Για τις ΜΚΟ δεν υπάρχουν εργάτες και καπιταλιστές, αλλά
μόνο «πολίτες». Θεωρούν ότι τα προβλήματα είναι «οικουμενικά»,
έχουν αταξικό χαρακτήρα. Διαχέουν την αντίληψη της
«συνυπευθυνότητας». Προωθείται ο «εθελοντισμός» ως εργαλείο
αντιμετώπισης των προβλημάτων, εκτονώνοντας τη λαϊκή
δυσαρέσκεια σε ανώδυνα κανάλια. Λειτουργούν ως μοχλός
προώθησης της ταξικής συνεργασίας, διεκδικούν το ρόλο φορέα
άσκησης κοινωνικής πολιτικής, απαλλάσσοντας το κράτος από
την αντίστοιχη ευθύνη.
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 Προβλήθηκαν διεθνώς από όλες τις αστικές κυβερνήσεις και
τους μηχανισμούς τους (π.χ. αστικά ΜΜΕ) ως φορείς των
λεγόμενων «νέων κινημάτων» και των «κοινωνικών φόρουμ».
Προβάλλονται ως συστατικό στοιχείο της λεγόμενης «Κοινωνίας
των Πολιτών», της «συμμετοχικής δημοκρατίας». Ειδικά στις
συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την αντεπανάσταση
οι ΜΚΟ εμφανίσθηκαν ως το νέο πρότυπο κινήματος που δεν έχει
ταξικές αναφορές.
 Προβλήθηκαν σε αντιπαράθεση με τις ταξικές οργανώσεις
της εργατικής τάξης, τα συνδικάτα, που ανακηρύχθηκαν ως
παρωχημένες και ξεπερασμένες. Μάλιστα, οι εργοδοτικές και
κυβερνητικές συνδικαλιστικές ηγεσίες επεξεργάσθηκαν σχέδια
μετατροπής των συνδικάτων σε ΜΚΟ και «ομάδες πίεσης» προς
τις κυβερνήσεις, αφαιρώντας κάθε ταξικό και αγωνιστικό τους
χαρακτηριστικό, αξιοποιώντας και τα ανάλογα κρατικά και
ευρωενωσιακά πακέτα χρηματοδότησης.

Είναι αποκαλυπτικό για το πόσο τις προωθούσε και τις προωθεί
το σύστημα τις ΜΚΟ (ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, εκεί όπου
διαμορφώνεται η συνείδηση της νέας βάρδιας της εργατικής
τάξης), το γεγονός ότι στο σχολικό βιβλίο της «Αγωγής του
Πολίτη» της Γ’ Γυμνασίου εξαίρεται ο χαρακτήρας και η
προσφορά τους, όπως το ίδιο γίνεται και στο μάθημα της
«Κοινωνιολογίας» στη Γ’ Λυκείου, ενώ στα πλαίσια της λεγόμενης
«ευέλικτης ζώνης» και της περιβόητης σύνδεσης του σχολείου
με την κοινωνία (λες και το σχολείο είναι ασύνδετο κατά τα άλλα
με την κοινωνία και οι μαθητές δεν έχουν οικογένειες, αλλά
πέφτουν ουρανοκατέβατοι στα θρανία) οι δάσκαλοι και οι
καθηγητές αναπτύσσουν πλήθος «πρωτοβουλιών» με κάθε λογής
ΜΚΟ που αφορούν από αναδασώσεις, κοινωνικά παντοπωλεία
και φαρμακεία (χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ΜΚΟ του
ΣΚΑΙ με την ονομασία «Όλοι μαζί μπορούμε»), μέχρι και
προγράμματα αποναρκοθέτησης, όπως και αυτό που αφορούσε
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και για το οποίο έγινε ο ντόρος.
Ιδιαίτερα όμως στο αντιπολεμικό κομμάτι έχει μια αξία να
σταθούμε λίγο παραπάνω και να επισημάνουμε κάποια
πράγματα. Η ΕΕΔΥΕ, εδώ και πολλά χρόνια είχε επισημάνει
το βρώμικο ρόλο των ΜΚΟ στις πλάτες των λαών.

Ήδη από τη δεκαετία του 1980 διάφορες ΜΚΟ έπαιξαν βρώμικο
παιχνίδι και συνέβαλλαν με τη δράση τους στην παλινόρθωση
του καπιταλισμού σε μια σειρά από χώρες της Κεντρικής και
Αν. Ευρώπης, με ιδιαίτερη και την εμπλοκή της (καθολικής)
Εκκλησίας, αλλά και μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.
Στα χρόνια που ακολούθησαν την αντεπανάσταση, οι ΜΚΟ
αξιοποιήθηκαν από τους ιμπεριαλιστές σαν Δούρειος Ίππος σε
μια σειρά από χώρες που έμπαιναν στο στόχαστρό τους εξαιτίας
των ολοένα κι εντεινόμενων μεταξύ τους ανταγωνισμών,
προκειμένου να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση και να
δρομολογήσουν εξελίξεις στο εσωτερικό των χωρών που,
με τη σειρά τους, θα έχουν σαν επιστέγασμα νέες πολεμικές
επιχειρήσεις, καταστροφή παραγωγικών μονάδων,
ανοικοδόμηση έπειτα από άλλες ΜΚΟ (χαρακτηριστικό
το παράδειγμα του Ιράκ και της ΜΚΟ που διατηρούσε ο τότε
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ), γεγονός που θα έριχνε νερό στο μύλο
της καπιταλιστικής οικονομίας, βοηθώντας το ίδιο το σύστημα
να ξεπερνά κάθε φορά τα σύμφυτα με αυτό αδιέξοδα.
Για την ιστορία να αναφέρουμε επιγραμματικά κάποια
παραδείγματα:
 Το 1999, στο βομβαρδιζόμενο από το ΝΑΤΟ Βελιγράδι,
ο Γιουγκοσλάβος ΥΠΕΞ Γιοβάνοβιτς είπε ότι απεσταλμένος από
την Ελλάδα, διαχειριζόμενος προγράμματα ΜΚΟ,
χρηματοδοτούσε οργανώσεις κατά του Μιλόσεβιτς, ΜΜΕ και
δημοσιογράφους για να προπαγανδίζουν τον «εκδημοκρατισμό»
της χώρας.
 Το 2000 στην Παλαιστίνη η βουλευτής και πάλαι ποτέ
συνεργάτις του Αραφάτ, Ασράουι, του είπε: «Εχουν
δραστηριοποιηθεί ΜΚΟ στα κατεχόμενα που προωθούν δήθεν τη
φιλία των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Στην ουσία, με βάση
οικονομικά προγράμματα για τα οποία κανείς δεν γνωρίζει το
πραγματικό βάθος τους, προγράμματα που δήθεν καταπολεμούν
την τρομοκρατία, αυτές οι ΜΚΟ ενισχύουν λογικές περαιτέρω
απομόνωσης του λαού μου σε γκέτο που όλο και περισσότερο
πνίγουν οι παράνομοι νέοι οικισμοί των Ισραηλινών».
 Στην Κύπρο, την εποχή του «σχεδίου Ανάν», η τότε
κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δημοσιοποίησε στοιχεία
για τη δράση της νορβηγικής MKO «PRIO» που προηγούμενα είχε
δραστηριοποιηθεί για «την ειρήνευση Παλαιστινίων και
Ισραηλινών και τη συμφωνία του Οσλο», αλλά και για τη δράση
της υπηρεσίας του ΟΗΕ UNOPS που προώθησε (σε Αθήνα και
Λευκωσία) πολλά προγράμματα διαφήμισης και εξειδίκευσης
των σχεδίων Ανάν, αξίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Συμπεριελάμβαναν την έκδοση 15 βιβλίων υπέρ του «σχεδίου
Ανάν». Κανενός κατά.
Πέρα όμως και από τα παραπάνω, το πόσο οι ΜΚΟ τα έχουν κάνει
πλακάκια με το σύστημα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τις
περισσότερες – αν όχι όλες – φορές αποτελούν προάγγελο των
καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων από τη μια και από την άλλη

μοχλό για να καμφθεί κάθε αντίδραση του λαού, μιας και τον
εγκλωβίζουν στη λογική της διαχείρισης και του μικρότερου
κακού. Δεν υπάρχει πιο τρανταχτό παράδειγμα από τα 5μηνα
προγράμματα μέσω των ΜΚΟ και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας
που προωθήθηκαν.
Άλλο παράδειγμα: Aπό το 2009 με το ξέσπασμα της κρίσης
έκαναν την εμφάνισή τους μια σειρά ΜΚΟ που προωθούσαν
δράσεις όπως η συλλογή φαρμάκων. Δυο χρόνια αργότερα ήρθε
η εξαίρεση κάποιων φαρμάκων από τις λίστες. Έχουμε ένταση
της δράσης αυτών των ΜΚΟ. Ενάμιση χρόνο μετά, έρχονται τα
γεννόσημα και μισό χρόνο πιο μετά (δηλ. σήμερα) η πλήρης
κατάργηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τα
χαράτσια για τη συνταγογράφηση. Σε αυτό το κρίσιμο, λοιπόν,
σημείο έρχονται πια οι εν λόγω ΜΚΟ που πλέον έχουν
ξεσπαθώσει και προωθούν την εξής λογική: σε αυτόν που
δεν έχει φάρμακα, γιατί αυτό είναι στρατηγική επιλογή
του καπιταλισμού, έρχεται η ΜΚΟ που χρηματοδοτείται από
τον τάδε φαρμακευτικό όμιλο, του δίνει τη σκαρταδούρα που
έχει στη διάθεσή της ώστε αυτός που έχει το πρόβλημα να μην
αντιδράσει και έτσι στην ουσία κρύβει τον ένοχο. Βοηθάει,
λοιπόν, ή δεν βοηθάει το σύστημα αυτή η κατάσταση;
Ανακεφαλαιώνοντας, οι ΜΚΟ είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της στρατηγικής του κεφαλαίου που θέλει την εργατική τάξη με
θολωμένη τη συνείδηση να αρκείται στη λογική της διαχείρισης
των αδιεξόδων που γεννά η αναρχία στην καπιταλιστική
παραγωγή. Αποτελούν το μακρύ χέρι του καπιταλισμού και
για τον λόγο αυτό, άλλωστε, χρηματοδότες τους είναι κύρια
μονοπωλιακοί όμιλοι που συσσωρεύουν τον πλούτο που
παράγουν με τον ιδρώτα και το αίμα τους οι εργαζόμενοι.
Οι αποκαλύψεις σχετικά με τα σκάνδαλα των χρηματοδοτήσεων
των ΜΚΟ δεν είναι ούτε οι πρώτες, ούτε οι τελευταίες.
Σχετίζονται άμεσα με τις ανακατατάξεις στο πολιτικό προσωπικό
της αστικής τάξης και με την προσπάθεια ξεμπροστιάσματος
παραγόντων του αστικού κόσμου, με σκοπό να αφήνουν την
εργατική τάξη να ψαρεύει σε θολά νερά.
Όμως εμείς σε τέτοιου είδους δολώματα δεν τσιμπάμε! Γυρνάμε
την πλάτη κι αποκαλύπτουμε τον ρόλο των ΜΚΟ. Εντείνουμε
τη δράση μας στο πλευρό του ταξικού εργατικού κινήματος, στο
πλευρό της Λαϊκής Συμμαχίας, για λύσεις που να ανταποκρίνονται
στα σύγχρονα προβλήματά μας. Τα προβλήματα κάθε εργατικής
λαϊκής οικογένειας έχουν λύση και αυτή η λύση βρίσκεται στον
αγώνα ενάντια στα μονοπώλια και στην εξουσία τους.
Οι ανάγκες μας και τα όνειρά μας δεν χωράνε στα πλαίσια του
σάπιου πια καπιταλισμού. Γι΄ αυτό και οργανώνουμε την πάλη
μας σε κάθε χώρο για να τον ανατρέψουμε, για να βάλουμε τα
θεμέλια για μια άλλη κοινωνία, με τον λαό ιδιοκτήτη και
κυρίαρχο του πλούτου που παράγει!
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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διεθνή
Εργαστήρι Ελληνικών Χορών
στη Σμύρνη από την Επιτροπή
Ειρήνης Τουρκίας

E

ιρήνη, αδελφοσύνη και φιλία των λαών στις δύο πλευρές του Αιγαίου,
λένε οι συναγωνιστές της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας από τη Σμύρνη.
Και το κάνουν πράξη με τους αγώνες αλλά και τον πολιτισμό, ιδρύοντας
εργαστήρι ελληνικών χορών. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, υπόσχονται
να έχουν μάθει συρτάκι, ζεϊμπέκικο και χασάπικο για να χορέψουμε,
να τραγουδήσουμε και να μας ακούσει όλος ο ...ντουνιάς !!

Η τρισδιάστατη εκτύπωση
στην υπηρεσία της βιομηχανίας

M

ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία μπορεί
ήδη να τυπώνει περισσότερα από 100
εξαρτήματα και, ως αποτέλεσμα,
ορισμένες επισκευές μπορούν να
ολοκληρώνονται δέκα φορές ταχύτερα.
Μέχρι σχετικά πρόσφατα, οι 3D
εκτυπωτές μπορούσαν να τυπώνουν μόνο
πλαστικό, σήμερα όμως μπορούν να
χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη μέταλλα

www.madeinspace.us

έχρι πρόσφατα
χρησιμοποιούνταν μόνο για
την παραγωγή πρωτοτύπων για
δοκιμές. Τώρα, μεγάλες εταιρείες όπως
η Siemens, η GE και η EADS αρχίζουν να
αξιοποιούν τις τεχνολογίες τρισδιάστατης
εκτύπωσης στο εργοστάσιο για την
παραγωγή εξαρτημάτων και
ανταλλακτικών για σταθμούς παραγωγής

Το επιστημονικό προσωπικό του τεχνολογικού ιδρύματος Made In Space
βελτιστοποιεί τον πρώτο τρισδιάστατο εκτυπωτή για το διάστημα.
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όπως το τιτάνιο.
Επίσης το ενδιαφέρον της
αεροδιαστημικής και αμυντικής
βιομηχανίας για τους 3D εκτυπωτές είναι
μεγάλο. Ήδη η ΝASA έχει δοκιμάσει
τυπωμένα ακροφύσια πυραύλων, ενώ το
αμερικανικό πολεμικό ναυτικό σχεδιάζει
να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για
την παραγωγή όπλων.
Ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου
Tornado πέταξε για πρώτη φορά με
μεταλλικά εξαρτήματα τυπωμένα
σε τρισδιάστατο εκτυπωτή, ανακοίνωσε
η βρετανική αεροναυπηγική ομάδα
της BAE Systems. Η δοκιμαστική πτήση
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το
Δεκέμβριο στο αεροδρόμιο Ουόρτον
στην βορειοδυτική Αγγλία, σύμφωνα με
τα όσα ανακοίνωσε η βρετανική
πολυεθνική εταιρεία άμυνας, ασφάλειας
και αεροδιαστημικής.
Τα τμήματα του αεροπλάνου που δεν
ήταν κατασκευασμένα με τον
παραδοσιακό τρόπο αλλά απλώς
τυπώθηκαν σε 3D εκτυπωτή ήταν ένα
προστατευτικό κάλυμμα για το πιλοτήριο,
ένα τμήμα του συστήματος εισαγωγής
αέρα και ένα μέρος στο σύστημα
προσγείωσης, σύμφωνα με τη βρετανική
ομάδα. 

πολιτική
Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της κλιμακώνουν
την καταστολή σε βάρος μεταναστών και προσφύγων

E

ντείνεται το τελευταίο διάστημα
το κυνήγι στα σύνορα της ΕΕ,
ιδιαίτερα στη Μεσόγειο,
των μεταναστών και προσφύγων που
προσπαθούν απεγνωσμένα να γλυτώσουν
από την κόλαση των ιμπεριαλιστικών
πολέμων και επεμβάσεων των ΗΠΑ,
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όπως η προετοιμαζόμενη στην Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία με τη συμμετοχή και της
Ελλάδας, τις διώξεις των αντιδραστικών
καθεστώτων, την πείνα και την εξαθλίωση.
Το τραγικό ναυάγιο στο Φαρμακονήσι του
Αιγαίου, πριν λίγο καιρό, με τους νεκρούς
μετανάστες –ανάμεσά τους και αρκετά
παιδιά– για το οποίο, όπως καταγγέλλουν
επιζώντες ναυαγοί, έχει εγκληματικές
ευθύνες το Λιμενικό Σώμα, προστίθεται
σε αυτό της Λευκάδας, της Λαμπεντούζα
και γενικά στο μακάβριο μακρύ κατάλογο
των θυμάτων μεταναστών και
προσφύγων της κατασταλτικής πολιτικής
της ΕΕ και των κυβερνήσεων των χωρών
μελών. Αυτή η πολιτική έχει μετατρέψει
τη Μεσόγειο σε θάλασσα νεκρών.
Στόχος είναι η διευκόλυνση της μετανάστευσης μόνο για εκείνους που το
ευρωπαϊκό κεφάλαιο έχει ανάγκη για την
κερδοφορία του, με την ανθρωποθυσία
για τους υπόλοιπους.
Σε αυτήν την αντιδραστική κατεύθυνση
–και μάλιστα ως προτεραιότητα– έχει
διακηρύξει ότι θα κινηθεί και η ελληνική
Προεδρία στη θητεία που ξεκίνησε.
Η ενίσχυση του FRONTEX και των άλλων
δυνάμεων και μέτρων επιτήρησης και
καταστολής στα σύνορα (EUROSUR,
Ομάδα Δράσης για τη Μεσόγειο κλπ.),
η υλοποίηση της συμφωνίας
επαναπροώθησης με την Τουρκία,
η συνέχιση των βάρβαρων αστυνομικών
επιχειρήσεων «Ξένιος Δίας», η φυλάκιση
των μεταναστών χωρίς χαρτιά σε
απάνθρωπα στρατόπεδα συγκέντρωσης
(Αμυγδαλέζα, Κόρινθος κ.ά.) και

αστυνομικά κρατητήρια μέχρι και 18
μήνες, η αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ ώστε
να γίνει πιο αποτελεσματική στο κυνήγι
μεταναστών και προσφύγων,
εντάσσονται σε αυτήν.
Ωστόσο, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει
ότι όσα απάνθρωπα μέτρα καταστολής
και αν αποφασίσουν και προωθήσουν
η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της, αυτά δεν
αποτρέπουν τα μεταναστευτικά και
προσφυγικά κύματα. Το μόνο που
θα πετυχαίνουν είναι να αυξάνουν
τους θανάτους των κυνηγημένων και
απελπισμένων ανθρώπων και τις τιμές
του δουλεμπορίου.
Η διέξοδος βρίσκεται στον κοινό αγώνα
Ελλήνων και μεταναστών ενάντια
σ’ αυτήν τη βάρβαρη πολιτική.
Η Μεσόγειος πρέπει να σταματήσει να

γίνεται ο υγρός τάφος μεταναστών και
προσφύγων. Χρειάζεται να διεκδικηθεί
η δημιουργία προσωρινών ανοιχτών
χώρων φιλοξενίας τους, με ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης, όπου θα παρέχεται
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και νομική αρωγή. Να δοθούν
ταξιδιωτικά έγγραφα σε όσους από
αυτούς έχουν τελικό προορισμό άλλες
χώρες της ΕΕ, ενάντια στον Κανονισμό
του Δουβλίνου και τη Συνθήκη Σένγκεν.
Να χορηγηθεί άσυλο με δίκαιες και
γρήγορες διαδικασίες στους πρόσφυγες,
θύματα των αντιδραστικών καθεστώτων
και των ιμπεριαλιστικών πολέμων και
επεμβάσεων. Να παύσει η συμμετοχή
της Ελλάδας σε αυτούς.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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πολιτισμός

Συρία, πολιτιστική κληρονομιά:
Θύμα και... «εικονομαχίας»!
Οργανώσεις-κατασκευάσματα του ιμπεριαλισμού με το «φερετζέ» του ισλαμικού
φονταμεταλισμού προχωρούν σε οργανωμένες καταστροφές αρχαίων αντικειμένων

Σ

ε κρίσιμο σημείο έχει φτάσει η καταστροφή και η λεηλασία
της πολιτιστικής κληρονομιάς της Συρίας από την, με μορφή
εμφυλίου, ιμπεριαλιστική επέμβαση. Καταστροφή η οποία, όχι
μόνο δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, αλλά πέρασε πλέον σε νέο,
τραγικό στάδιο. Σύμφωνα με τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία,
τουλάχιστον από τον περασμένο Ιανουάριο, ισλαμιστές φονταμενταλιστές που δρουν στη Συρία όχι μόνο εναντίον του κυβερνητικού
στρατού αλλά και άλλων οργανώσεων –σε έναν «ιδιότυπο» «εμφύλιο»
των αντικαθεστωτικών ομάδων– έχουν αρχίσει να καταστρέφουν
αρχαιολογικούς θησαυρούς, όπως βυζαντινά ψηφιδωτά και ελληνικά
και ρωμαϊκά αγάλματα... επειδή η απεικόνιση των ανθρώπων είναι
αντίθετη προς τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
Συγκεκριμένα, στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου, η οργάνωση
«Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε» που ελέγχει μέρος της
βορειοανατολικής Συρίας ανατίναξε και κατέστρεψε ένα βυζαντινό
ψηφιδωτό του έκτου αιώνα, κοντά στην πόλη της Ράκκα στον Ευφράτη.
Ο επικεφαλής της συριακής αρχαιολογογικής υπηρεσίας στην επαρχία
της Ράκκα, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει στη Δαμασκό, δήλωσε στη
βρετανική εφημερίδα «The Independent», ζητώντας να μη
δημοσιευθεί το όνομά του, ότι η καταστροφή συνέβη πριν από 12 με 15
μέρες, όταν ένας Τούρκος επιχειρηματίας έφτασε στη Ράκκα
προσπαθώντας να αγοράσει το μωσαϊκό. «Αυτό τους ενεργοποίησε
σχετικά με την ύπαρξη του αρχαίου αντικειμένου, ήρθαν και το
ανατίναξαν. Είναι εντελώς χαμένο πια».
Ο καθηγητής, Μααμούν Αμπντουλκαρίμ, γενικός διευθυντής των
αρχαιοτήτων και των μουσείων στο υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας
σημειώνει ότι η «η ισλαμική “Εικονομαχία” βάζει πολλές αρχαιότητες
σε κίνδυνο». Ενας ειδικός στη ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική περιόδο
της Συρίας δηλώνει «σίγουρος ότι αν συνεχιστεί η κρίση στη Συρία
θα έχουμε την καταστροφή όλων των σταυρών από τις αρχές του
χριστιανικού κόσμου, ψηφιδωτών με μυθολογικές μορφές και χιλιάδων
ελληνικών και ρωμαϊκών αγαλμάτων».
Οι καταστροφές, οι λεηλασίες και το εμπόριο θησαυρών της
πολιτιστικής κληρονομιάς της Συρίας λαμβάνουν χώρα στις
ελεγχόμενες από τους αντικαθεστωτικούς περιοχές, γεγονός που πλέον
δεν προσπαθούν καν να κρύψουν ή να δικαιολογήσουν ούτε οι
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ιμπεριαλιστές εντολοδόχοι, σύμμαχοι και υποστηρικτές τους. Αντίθετα,
όπως παραδέχονται διεθνείς οργανισμοί όπως η UNESCO, οι ζημιές στα
μουσεία είναι λιγότερο σημαντικές από αυτές που θα μπορούσαν να
γίνουν, λόγω της προληπτικής δράσης και μέτρων προστασίας που
έλαβαν οι συριακές αρχές από την αρχή ακόμη των συγκρούσεων.
Δράση και μέτρα τα οποία ο Φραντσέσκο Μπανταρίν, βοηθός γενικός
διευθυντής της UNESCO, χαρακτήρισε, σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα
του οργανισμού στη Ν. Υόρκη στις αρχές Φεβρουαρίου, ως «πολύ, πολύ
σημαντικά», θυμίζοντας ότι η συριακή κυβέρνηση μετέφερε την
πλειοψηφία του περιεχομένου από 34 κρατικά μουσεία σε ασφαλή
καταφύγια. Είπε μάλιστα ότι η σωτηρία των πολιτιστικών αγαθών των
μουσείων είναι «η μόνη καλή είδηση» για τη διαφύλαξη της
κληρονομιάς της χώρας που είναι διαλυμένη από τον πόλεμο, ο οποίος
από το Μάρτιο του 2011 σκότωσε περισσότερους από 100.000
ανθρώπους, άφησε οχτώ εκατομμύρια χωρίς στέγη και προκάλεσε δύο
εκατομμύρια πρόσφυγες. Σημείωσε χαρακτηριστικά, ότι «η κατάσταση
στη Συρία δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τις συγκρούσεις, αλλά και από
την απώλεια ελέγχου ολόκληρων περιοχών από τις τοπικές αρχές.
Η αστάθεια είναι “θανατηφόρα” για την πολιτιστική κληρονομιά,
αφού ανοίγει την πόρτα για παράνομες ανασκαφές σε αρχαιολογικούς
χώρους». «Αυτό έχει συμβεί παντού» πρόσθεσε, «σε όλες τις
τοποθεσίες στη Συρία, από την αρχαία σουμεριακή πόλη της Μάρι έως
την πόλη της Έμπλα». Μάλιστα, αυτές είναι δύο από τις 12 τοποθεσίες
που εξετάζονται για την ένταξή τους στον Κατάλογο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς του Οργανισμού. Ο ίδιος ανάφερε ότι ο αρχαιολογικός
χώρος της Απάμειας, στις όχθες του ποταμού Ορόντη, έχει «τελείως
καταστραφεί», από «χιλιάδες επί χιλιάδων παράνομων ανασκαφών».
«Ενας αρχαιολογικός χώρος έχει αξία όχι μόνο για τα μνημεία που
καταστρέφονται αλλά και για τα αντικείμενα που βρίσκονται στο
έδαφός του. Και όταν αυτή η αξία χάνεται, τότε και η επιστημονική
αξία της περιοχής βρίσκεται σαφώς, σαφέστατα, σε κίνδυνο».
Θυμίζουμε ότι η Συρία εκπροσωπείται με έξι περιοχές στον κατάλογο
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς: Τις αρχαίες πόλεις της Δαμασκού, της
Μπόσρα και του Χαλεπιού, τον αρχαιολογικό χώρο της Παλμύρα, τα
αρχαία χωριά της βόρειας Συρίας και τα φρούρια Κρακ Ντε Σεβαλιέ και
Σαλαντίν. Η UNESCO δεν έχει και πολλά περιθώρια δράσης για τη
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Άγαλμα στο μουσείο της Λαττάκειας.

σωτηρία τους. Έχει φτιάξει ένα σχέδιο που χρηματοδοτείται μέχρι
σήμερα κατά 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση
–η οποία βέβαια κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει τα δικά της
συμφέροντα σε βάρος του λαού της Συρίας στο πλαίσιο του
ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωγνισμού– για να δημιουργήσει μια βάση
δεδομένων ώστε να γίνεται ευκολότερος ο εντοπισμός των κλεμμένων
αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας. Το σχέδιο περιλαμβάνει και
μέτρα που συνηθίζεται να λαμβάνονται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις,
όπως η αστυνομική συνεργασία κλπ. Η ζωή όμως έχει δείξει ότι
το «τσουνάμι» της καταστροφής δεν ανακόπτεται με «ασπιρίνες».
Αντίθετα, κάποιες σποραδικές επιτυχίες των αρμόδιων αρχών
αποκαλύπτουν απλώς το μέγεθος του προβλήματος. Για παράδειγμα,
ο Μπανταρίν είπε ότι κάποια αρχαία αντικείμενα έχουν ήδη ανακτηθεί
στη Βηρυτό. Ανάμεσά τους βρίσκονται αγάλματα, προϊόντα λαθρανασκαφών από την Παλμύρα. «Τα περισσότερα από τα αντικείμενα που
είδαμε είναι ουσιαστικά αγάλματα ή τμήματα αγαλμάτων. Γνωρίζουμε,
επίσης, ότι άλλα αντικείμενα είναι πιο δύσκολο να ανακτηθούν, όπως
νομίσματα και μεταλλικά αντικείμενα» σημείωσε, αναγνωρίζοντας,
ουσιαστικά, την αδυναμία τέτοιων συγκυριακών μέτρων να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Χωρίς να αποκλείονται οι περιπτώσεις λεηλασιών από απελπισμένους

που σκάβουν όπου μπορούν για να βρουν κάτι πολύτιμο να πουλήσουν
κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί, ωστόσο, ο πραγματικός κίνδυνος
προέρχεται από το οργανωμένο εμπόριο της πολιτιστικής κληρονομιάς,
με την ανοχή, αν όχι την κάλυψη των ιμπεριαλιστικών στρατευμάτων.
Αυτό έχει αποδειχθεί στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και τίποτα δεν
θα το εμποδίσει να συμβεί και στην Συρία. Αλλωστε, το εμπόριο
της πολιτιστικής κληρονομιάς –νόμιμο ή μη– αποφέρει τεράστια
κέρδη στους εμπλεκομένους, στους οποίους συγκαταλέγονται και
μουσεία που βρίσκουν μια «καλή ευκαιρία» να εμπλουτίσουν τις
συλλογές τους. Αλλωστε, η αστική αντίληψη περί «καλής» και «κακής»
αγοράς αντανακλάται και στον πολιτιστικό τομέα. Οι όροι «νόμιμο» και
«παράνομο» εμπόριο αρχαιοτήτων παραπέμπουν ακριβώς σε αυτήν
την αντίληψη, η οποία φυσικά έχει υιοθετηθεί και από τους διεθνείς
οργανισμούς, ανάμεσά τους και την UNESCO. Με βάση αυτό το αστικό
ιδεολόγημα, η αρχαιοκαπηλία δεν είναι το αποτέλεσμα της μετατροπής
της κληρονομιάς σε εμπορεύσιμο είδος, αλλά μια μορφή
«παρέκκλισης» των «κανόνων» του «νόμιμου» «ελεύθερου εμπορίου».
Άρα, από βασική αιτία του προβλήματος, η εμπορευματοποίηση
του πολιτισμού εμφανίζεται ως «φυσιολογική» κατάσταση.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑΣ
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επισημάνσεις

Τα αέρια χημικού πολέμου της Συρίας
και η καταστροφή τους δυτικά της Κρήτης

H

Συρία απoφάσισε να παραδώσει τα αέρια χημικού
πολέμου που κατείχε στην Επιτροπή των Ηνωμένων
Εθνών για τα Χημικά Όπλα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2013. Οι ΗΠΑ επικοινώνησαν με μία σειρά χωρών για να
γίνει εκεί η καταστροφή τους. Τελευταία ήταν η Αλβανία,
όπου λέγεται ότι της προσφέρθηκαν και ένα δισεκατομμύριο δολάρια, η οποία όμως αρνήθηκε κατόπιν
διαδηλώσεων χιλιάδων κατοίκων στα Τίρανα και αλλού.
Επίσης, η Πορτογαλία είχε δεχθεί να καταστραφούν
τα χημικά στα νησιά Αζόρες του Ατλαντικού, απορρίφθηκε όμως λόγω του υψηλου αντιτίμου που ζήτησε
η κυβέρνηση της Πορτογαλίας. Κατόπιν αυτού, αποφασίσθηκε να καταστραφούν τα χημικά στα διεθνή ύδατα,
στο τρίγωνο μεταξύ Κρήτης, Μάλτας και Λιβύης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πρόκειται για 1290
τόνους του νευροπαραλυτικού αερίου Sarin, δεκάδων
τόνων αερίων μουστάρδας και περίπου 1000 τόνων
προδρόμων ουσιών, δηλαδή πρώτων υλών απαραιτήτων
για την κατασκευή των αερίων χημικού πολέμου που και
αυτές είναι τοξικές. Για το νευροπαραλυτικό αέριο Sarin

αρκεί μία σταγόνα για να θανατώσει ένα άτομο σε
λιγότερο από πέντε λεπτά. Συνεπώς, η επικινδυνότητα
των ουσιών αυτών είναι πολύ μεγάλη και σε περίπτωση
ατυχήματος οι καταστροφές θα είναι τεράστιες και
απρόβλεπτες.
Η μέθοδος καταστροφής η οποία έχει επιλεγεί είναι η
υδρόλυση, δηλαδή η αντίδραση με το νερό, όπου το Sarin
και τα αέρια της μουστάρδας μετατρέπονται σε χημικά
λιγότερο τοξικά, χημικά περίπου 7.000.000 κιλά, που τα
απόβλητα αυτά θα μεταφερθούν στη Γερμανία για
περαιτέρω επεξεργασία και ταφή. Η μέθοδος αυτή
εφαρμόζεται και σήμερα επι εδάφους, ωστόσο, είναι η
πρώτη φορά που γίνεται σε θαλάσσιο χώρο και γι’ αυτό η
ανησυχία είναι μεγάλη, αφού οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλοί
κυματισμοί και άλλα απρόβλεπτα μπορεί να οδηγήσουν
σε τραγικό ατύχημα. Και βέβαια κανείς δεν αναφέρει ότι
τα αέρια χημικού πολέμου τα απέκτησε η Συρία με πρώτες
ύλες από την Αγγλία και άλλες Δυτικές χώρες και
εμπειρογνώμονες από την Ρωσία.
Τα αέρια χημικού πολέμου εχουν συγκεντρωθεί στην
Λατάκεια της Συρίας και ένα μέρος από αυτά (εννέα
κονταιίνερς) εχουν φορτωθεί σε ένα Δανέζικο και ένα
Νορβηγικό πλοίο στις 8 Ιανουαρίου τα οποία
συνοδεύονται από δέκα ρωσικά, κινεζικά, κ.λπ. πλοία και
πλέουν προς την Ιταλία οπου τα χημικά θα
μεταφορτωθούν στο αμερικανικό πλοίο Cape Ray.
Το Cape Ray είναι ένα παλιό μονοπύθμενο πλοίο, 36 ετών,
το οποίο εχει διασκευασθεί ειδικά με μια δεξαμενή από
τιτάνιο οπου θα δεχθεί τα υγρά απόβλητα της
εξουδετέρωσης των χημικών αερίων όπου θα
πραγματοποιηθούν σε δύο προσκολλημένες στο πλοίο

Στο παλιό μονοπύθμενο πλοίο Cape Ray έχουν
εγκατασταθεί δύο μονάδες υδρόλυσης, οι οποίες
θα χρησιμοποιηθούν για την καταστροφή του νευροπαραλυτικού αερίου Sarin, δεκάδων τόνων αερίων
μουστάρδας καθώς και άλλων τοξικών ουσιών.
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μονάδες υδρόλυσης. Η πρώτη φάση καταστροφής των
αερίων χημικού πολέμου θα διαρκέσει περίπου τρεις
μήνες μέχρι το τέλος Απριλίου στα διεθνή ύδατα και στην
συνέχεια η δεύτερη φάση καταστροφής θα υλοποιηθεί
στην Γερμανία.
Ολα αυτά έγιναν γνωστά πρώτα από ανταπόκριση του
BBC, στις 26 Ιανουαρίου 2014 και άλλων ΜΜΕ.Μέχρι τότε
η ελληνική κυβέρνηση σιωπούσε. Κατόπιν σειράς
ερωτήσεων βουλευτών, ο κ. ΥΠΕΞ απάντησε στις 5
Φεβρουαρίου ότι τον ...διαβεβαίωσαν η Greenpeace, η
Oceanica και η WWF ότι κατόπιν επικοινωνίας που είχαν
με την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα χημικά όπλα, δεν θα
συμβεί ατύχημα και όλα πηγαίνουν καλά.
Ο ευρωβουλευτής Κ. Αρσένης απάντησε ότι οργάνωση
Oceanica δεν υπάρχει και η WWF ουδέποτε επικοινώνησε
με την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Χημικά οπλα. Η υπουργός
αναπληρωτής Εθνικής Άμυνας κ. Φ. Γενηματά απάντησε
ότι μέρος των αερίων φορτώθηκε στις 9 Ιανουαρίου, ενώ
ο υφυπουργός εξωτερικών κ. Κούρκουλας απάντησε ότι
είχαν ενημερωθεί από τον Οκτώβριο… Δηλαδή το πλήρες
αλαλούμ και επί της ουσίας τίποτα!!!
Η κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ στα καίρια ερωτήματα:
α) Γιατί η καταστροφή δεν έγινε επι εδάφους χωρών με
τεχνολογία και τεχνογνωσία ;
β) Γιατί δεν έγινε στα χωρικά υδατα χωρών με τεχνολογία
και τεχνογνωσία αφού η μέθοδος καταστροφής ειναι τόσο
ασφαλής;
γ) Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν ενημέρωσε έγκαιρα για
το πού και πώς θα γίνει η καταστροφή;
δ) Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δε ζήτησε να υπάρχει
παρατηρητής επί του πλοίου που θα γίνει η καταστροφή;.
ε) Πώς θα λάβει μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος, αφού
δεν θα της είναι γνωστό άμεσα το είδος και η έκταση του
ατυχήματος;
στ) Πού θα πάει το πλοίο σε περίπτωση θαλασσοταραχής;
ζ) Γιατί η καταστροφή επελέγη να γίνει στην Μεσόγειο και
σ’ αυτό το τρίγωνο στα διεθνή ύδατα;.
η) Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν στην περίπτωση
ατυχήματος;
θ) Πώς αντέδρασε η χώρα μας όταν έμαθε ότι η
καταστροφή θα γίνει σε διεθνή υδατα που είναι πλησίον
της Κρήτης και τι εγγυήσεις ζήτησε;
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
π. Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Οι φοιτητικοί σύλλογοι
καταδικάζουν
την ιμπεριαλιστική
επέμβαση στην
Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία

T

ην ιμπεριαλιστική επέμβαση, που βρίσκεται σε εξέλιξη,
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, με απόφαση του
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και τη σύμφωνη
γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης, καταδικάζουν μια σειρά
φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα, υιοθετώντας
είτε στα ΔΣ είτε σε Γενικές Συνελεύσεις τους σχετικό ψήφισμα
του ΜΑΣ. Ιδιαίτερα στο ψήφισμά τους σημειώνουν:
«Καταγγέλλουμε τη συμμετοχή της χώρας μας στην
προετοιμασία και υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην
περιοχή με τη διάθεση του ευρωΝΑΤΟικού στρατηγείου της Λάρισας.
Καταδικάζουμε την προσπάθεια εκφοβισμού στρατιωτών επειδή
διαμαρτύρονται για τη συμμετοχή της χώρας μας με υποδομές και
προσωπικό στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς».
Σχετικές αποφάσεις έχουν πάρει:
Στην Αθήνα οι Σύλλογοι Νοσηλευτικής και Γραφικών Τεχνών &
Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας και Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Αθήνας.  Στη Θεσσαλονίκη οι Σύλλογοι:
Φιλολογικού, Ψυχολογικού, Ιστορικού-Αρχαιολογικού, Θεολογίας,
Ποιμαντικής, Παιδαγωγικού, Νηπιαγωγών, ΦιλοσοφικήςΠαιδαγωγικής, Γερμανικού, Ιταλικού, Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων
Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών,
Ιατρικής, Μουσικού, Πολιτικών επιστημών, Νομικής, Μαθηματικού,
Φυσικού, Χημικού και Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου.  Στην Πάτρα οι Σύλλογοι: Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, Χημικών
Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Φυσικού, Μαθηματικού, Βιολογικού, Χημικού και Επιστήμης Υλικών
του Πανεπιστημίου.  Στην Κρήτη οι Σύλλογοι: ΣΔΟ, ΣΤΕΦ, ΣΕΥΠ
και ΣΤΕΓ του ΤΕΙ, Μαθηματικού, Φιλοσοφικής και Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου και Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ,
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του
Πολυτεχνείου.  Στο Βόλο οι Σύλλογοι: Προσχολικής Εκπαίδευσης,
Ειδικής Αγωγής και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου.
 Στην Ξάνθη ο Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνικής.  Στην Κοζάνη
ο Σύλλογος Μηχανικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  Στα Γιάννενα οι Σύλλογοι:
Φυσικού, Χημικού, Ιστορικού- Αρχαιολογικού, Παιδαγωγικού,
Φιλολογικού, Βιολογικού, από τις Επιτροπές Αγώνα εστιακών
φοιτητών Δουρούτης και Δόμπολης.  Στην Κέρκυρα οι Σύλλογοι:
Αρχειονομίας, Ιστορικού- Μουσειολογίας, Μουσικού και Τμήματος
Τεχνών Ηχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
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πολιτική

Εξοπλισμοί και διαφθορά

H

πολιτική που εφάρμοσαν στη χώρα μας οι κυβερνήσεις της μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε σαν αποτέλεσμα την ασφυκτική
πρόσδεσή της, στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις πρώτα του ΝΑΤΟ και
στη συνέχεια της Ε.Ε. Απόρροια αυτής της πρόσδεσης, υπήρξε η άκριτη
πολιτική υποστήριξη, του συνόλου των πολιτικοστρατιωτικών επιλογών,
που αυτές οι ενώσεις και οι επιμέρους μηχανισμοί τους σχεδίαζαν και
υλοποιούσαν. Οι επιλογές αυτές, αποτελώντας τη πεμπτουσία της πολιτικής
των μεταπολεμικών ελληνικών κυβερνήσεων, τηρούνται απαρέγκλιτα
μέχρι σήμερα.
Στο αντίστοιχο στρατιωτικό πεδίο, τόσο
τα ισχύοντα στρατιωτικά δόγματα όσο
και η εκπαίδευση των ελληνικών
ενόπλων δυνάμεων, επικαιροποιημένα
κατά εκάστοτε χρονική περίοδο, υπήρξαν
απόλυτα προσανατολισμένα στην
εξυπηρέτηση των πολιτικών σχεδιασμών
αυτών των ιμπεριαλιστικών ενώσεων
(κίνδυνος από βορρά, τρομοκρατία, κλπ).
Είναι ευνόητο ότι αντίστοιχη
προσαρμογή υλοποιήθηκε και στα
χαρακτηριστικά του αναγκαίου
πολεμικού εξοπλισμού, για την εκτέλεση
των μελλοντικών αποστολών.
Είναι εύκολα αντιληπτό ότι σ’ αυτό το
στάδιο επιλογής των εξοπλισμών, η
ελληνική συμμετοχή, ουσιαστικά
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περιορίζεται στην απλή προσυπογραφή,
σε ήδη επιβεβλημένες, με άμεσο ή
έμμεσο τρόπο αποφάσεις. Οι επιλογές
που γίνονται, καλύπτουν σε μεγάλο
βαθμό, αυτό είναι και το βασικό
κριτήριο, τις επιχειρησιακές απαιτήσεις
των ιμπεριαλιστικών διευθυντηρίων, για
την εξυπηρέτηση των επιθετικών σχεδίων
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και όχι τις ανάγκες
της αμυντικής θωράκισης της χώρας.
Είναι κατανοητό ότι άλλα τεχνικά
χαρακτηριστικά έχει ένα άρμα μάχης που
προορίζεται να επιχειρήσει σε
περιβάλλον ερήμου και άλλα αν
προορίζεται να δράσει σε δασώδες ή
ορεινό, νησιωτικό ή έδαφος με υδάτινα
κωλύματα (ποτάμια, λίμνες, έλη). Το ίδιο
ισχύει για τα πολεμικά αεροσκάφη ή τα
πλοία, σε σχέση με τον οπλισμό που
φέρουν, την επιχειρησιακή τους
εμβέλεια, τις δυνατότητες εναέριου
ανεφοδιασμού κ.λ.π.
Εκείνο όμως που δεν είναι μονοσήμαντο,
είναι οι πηγές προμήθειας αυτού του
υλικού. Κύριες, είναι η Η.Π.Α., η Γερμανία
και η Γαλλία. Δευτερεύουσες, άλλες
χώρες, όπως η Ρωσία, η Ιταλία, η Μ.
Βρετανία κ.α.
Οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας τις
τελευταίες δεκαετίες, υπήρξαν εξαιρετικά
υψηλές. Την περίοδο 1988 - 2011,

οι συνολικές στρατιωτικές δαπάνες της
Ελλάδας έφτασαν τα 211 δισ. δολάρια
(2011) ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν
πάνω από 3%. Την περίοδο 2002 - 2006,
οι στρατιωτικές δαπάνες συνιστούσαν το
6,4% των συνολικών δημόσιων δαπανών,
ποσοστό υπερδιπλάσιο από το μέσο
όρο της ΕΕ.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η
Ελλάδα, από το 1974 και μετά, κατέχει
σταθερά μια από τις 10 πρώτες θέσεις
παγκόσμια στις εισαγωγές οπλικών
συστημάτων, φθάνοντας ορισμένες
χρονιές και στην πρώτη τριάδα. Ειδικά το
διάστημα 2007 - 2010 (περιλαμβάνονται
και τα έτη εκδήλωσης της κρίσης),
κατέχει την 5η θέση στη λίστα των
μεγαλύτερων εισαγωγέων όπλων
ανάμεσα σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τη
περίπτωση της Ελλάδας, για το ίδιο
χρονικό διάστημα, αποτελεί η πολύ μικρή
συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας στις στρατιωτικές δαπάνες.
Η μικρή αυτή συμμετοχή στις
εξοπλιστικές δαπάνες, δεν αποτελεί
απόδειξη της έλλειψης δυνατοτήτων που
διαθέτει η τελευταία.
Η ΕΑΒ έφτασε να παράγει το 29% της
ατράκτου των αμερικανικών μαχητικών
F16, αποτελώντας και τον μοναδικό
υποκατασκευαστή της παγκοσμίως. Στην
πραγματικότητα, η συγκεκριμένη εξέλιξη
είναι χαρακτηριστική για τη συμμετοχή
ορισμένων ελληνικών ομίλων ως
υποκατασκευαστών αμυντικού υλικού.
Αναλαμβάνουν όμως την παραγωγή
ορισμένων τμημάτων, χωρίς συνολική
γνώση, χωρίς δυνατότητα σχεδιασμού ή
αυτοτελούς παραγωγής αμυντικού υλικού.
Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση που
σηματοδοτεί και τη πορεία της εγχώριας
αμυντικής βιομηχανίας, δεν αποτελεί
καινούργια στροφή των κυβερνήσεων

των μνημονίων, όπως καταγγέλλεται, από
δήθεν αντιμνημονιακές πολιτικές
δυνάμεις, που προτάσσουν την ανατροπή
της «μνημονιακής» κυβέρνησης, ως
ικανή και αναγκαία συνθήκη για μια
φιλολαϊκή πολιτική στην αμυντική
βιομηχανία. Η γραμμή αυτή είναι
αποπροσανατολιστική και συνειδητή
πολιτική απάτη.
Η προώθηση των αναδιαρθρώσεων και
των ιδιωτικοποιήσεων της αμυντικής
βιομηχανίας αποτελεί ανάγκη των
μονοπωλιακών ομίλων και γενική γραμμή
της Ε.Ε. Στόχος είναι η δημιουργία νέων
επενδυτικών πεδίων τοποθέτησης των
υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων των
μονοπωλιακών ομίλων, με νομοτελειακή
επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων
των εργαζομένων, απολύσεις, σημαντική
αύξηση του κόστους των παρεχόμενων
υπηρεσιών και υλικών προς το ελληνικό
κράτος, που θα μετακυλύεται στις πλάτες
του ελληνικού λαού.
Η πολιτική απαξίωσης της εγχώριας
αμυντικής βιομηχανίας, είναι επίσης
συνεπής, με τις γενικότερες κατευθύνσεις
των κυβερνήσεων, στο πλαίσιο των
δεσμεύσεων απέναντι στην ΕΕ και το
ΝΑΤΟ. Έχει να κάνει με το στόχο
δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής
αμυντικής βιομηχανίας, πριμοδοτώντας
τη κερδοφορία των μεγάλων
μονοπωλιακών ομίλων κατασκευής
αμυντικού υλικού κυρίως της Γερμανίας
και της Γαλλίας, των εισαγωγέων και
μερικών ελληνικών επιχειρήσεων που θα
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, ως
υποκατασκευαστές αυτών των ομίλων.
Όλοι αυτοί, είδαν την κερδοφορία τους
να εκτοξεύεται από τους πολεμικούς
εξοπλισμούς των προηγούμενων ετών.
Η διαφθορά και οι μίζες των δεκάδων
εκατομμυρίων ευρώ, για τις οποίες
κατηγορούνται και καταδικάζονται
πολιτικά στελέχη, στηρίζουν την
κερδοφορία εκατοντάδων εκατομμυρίων
για τις επιχειρήσεις που λαδώνουν.
Η κερδοφορία αυτή αποδεικνύει πως
η πορεία της αμυντικής βιομηχανίας έχει
και κερδισμένους. Πρόκειται για τους
ίδιους ομίλους που σα διάδοχο σχήμα,

θα αναλάβουν τις επιχειρήσεις που
ιδιωτικοποιούνται με στόχο την ακόμα
μεγαλύτερη κερδοφορία τους.
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η
ανάπτυξη, η παραγωγή και η πώληση
των προϊόντων των μονοπωλιακών
ομίλων πολεμικού υλικού, είναι
συνυφασμένη, με τη δημιουργία
συνθηκών ανάγκης χρήσης αυτού του
υλικού. Αυτό σημαίνει νέες επεμβάσεις,
νέες εστίες πολεμικών επιχειρήσεων, νέες
εκατόμβες νεκρών και ξεσπιτωμένων.
Είναι χαρακτηριστική η μελέτη της
Ακαδημίας Αεροπορίας και
Αεροδιαστημικής (Académie de l'air et
de l'espace) της Γαλλίας. Ο φορέας αυτός,
σε ρόλο αβανταδόρου του πολεμικού
βιομηχανικού κατεστημένου,
απερίφραστα προειδοποιεί: Αν δεν
υπάρξει νέο πρόγραμμα για την
ανάπτυξη μιας νέας γενιάς μαχητικών
αεροσκαφών, η Ευρώπη αντιμετωπίζει
τον κίνδυνο μιας «στρατηγικής μείωσης»
του ρόλου της στον κόσμο. «Αν δεν
κάνουμε τίποτα, σε 20 χρόνια η
ευρωπαϊκή βιομηχανία πολεμικής
αεροπορίας θα είναι νεκρή», ανέφερε,
στην ίδια μελέτη, ο απόστρατος
στρατηγός Jean-Georges Brevot, μέλος
της ομάδας εργασίας της Ακαδημίας.
Πολεμικές συρράξεις υπήρξαν και θα

συνεχίσουν να υπάρχουν κι αυτές οι
συρράξεις θα δημιουργούν πάντα
ανάγκες χρήσης πολεμικού εξοπλισμού.
Το κύριο ζήτημα σε κάθε περίπτωση, δεν
είναι η πηγή, η τιμή αγοράς, ή τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτού του εξοπλισμού,
όχι ότι κι αυτά δεν παίζουν κάποιο ρόλο.
Το σημαντικό, όμως, είναι ποια τάξη
προετοιμάζεται να διεξάγει τον κάθε
πόλεμο ή ακόμη, ποια τον διεξάγει και με
ποιο σκοπό. Με βάση την απάντηση σε
αυτά τα ερωτήματα μπορεί να κριθεί εάν
ένας πόλεμος είναι αντιδραστικός ή
προοδευτικός και από τίνος την πλευρά.
Στην ιστορική της εξέλιξη η
ανθρωπότητα έχει γνωρίσει και πολέμους
που παρά τα δεινά που τους συνόδευσαν,
έπαιξαν ένα ρόλο προοδευτικό στην
εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών.
Είναι σίγουρο, ότι το τέλος των πολεμικών
συρράξεων, θα επέλθει μόνο με την
εξάλειψη των αιτιών που τις προκαλούν.
Αυτό δε μπορεί να είναι άλλο από την
πλήρη κατάργηση του τελευταίου
κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού που
περικλείει αυτές τις αιτίες και στηρίζεται
στην εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο, τον καπιταλισμό.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Αντισυνταγματάρχης ε.α.
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ΠΣΕ
Ανακοίνωση του ΠΣΕ σχετικά με την πιθανή παρουσία
του ΝΑΤΟ στην Παλαιστίνη

Τ

ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη συζήτηση γύρω από μια πιθανή μελλοντική παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ (υπό την ηγεσία των
ΗΠΑ) στην Παλαιστίνη για να «διασφαλίσει» και να «επιβλέψει» την υλοποίηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου ανάμεσα στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Οι σχετικές πρόσφατες συνεντεύξεις του
Προέδρου της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής και της PLO Μαχμούτ Αμπάς σε ΜΜΕ του Ισραήλ και
των ΗΠΑ προκαλούν πολλά ερωτήματα σε φιλειρηνικές δυνάμεις και λαούς σε όλο τον κόσμο.
Την χρονιά που το ΝΑΤΟ κλείνει 65 χρόνια εγκλημάτων και επεμβάσεων απέναντι στην ανθρωπότητα και 15 χρόνια μετά την δολοφονική επιδρομή του ΝΑΤΟ ενάντια στους λαούς της
Γιουγκοσλαβίας και την δημιουργία του προτεκτοράτου τους στην σερβική επαρχία του Κοσσόβου,
την εποχή που το ΝΑΤΟ συνεχίζει την στρατιωτική, κατοχική δράση σε Αφγανιστάν και Ιράκ και
αφού διέπραξε τα εγκλήματα εναντίον του λαών της Λιβύης και του Μάλι, εκτιμούμε ότι το ΝΑΤΟ
ποτέ δεν υπηρέτησε οπουδήποτε ή θα υπηρετήσει ποτέ στο μέλλον την Ειρήνη, ειδικά στην Μέση
Ανατολή όπου τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για μια «Νέα Μέση Ανατολή» των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των
συμμάχων τους, εφαρμόζονται απροκάλυπτα. Η παρουσία του ΝΑΤΟ στην Μέση Ανατολή θα εξυπηρετούσε μόνο τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για την επιρροή και
κυριαρχία τους στην περιοχή.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης εκφράζει την υποστήριξη και αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό για τον τερματισμό της κατοχής από το Ισραήλ και για την δημιουργία ανεξάρτητου κράτους
στα σύνορα του Ιούνη 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Την «λύση των δυο κρατών» δεν μπορεί να την εγγυηθεί και δεν θα την εγγυηθεί ποτέ το ΝΑΤΟ, το οπλισμένο χέρι του
ιμπεριαλισμού το οποίο στηρίζει την ισραηλινή κατοχή εδώ και δεκαετίες.
Το ΠΣΕ στήριξε τις προσπάθειες του Παλαιστινιακού λαού και της ηγεσίας του για διεκδίκηση της
θεμιτής αναγνώρισης της Παλαιστίνης ως πλήρες κράτος-μέλος στον ΟΗΕ και τις δομές του και διαφωνεί κατηγορηματικά με την υποκατάσταση του ΟΗΕ από το ΝΑΤΟ.
Το ΠΣΕ επαναβεβαιώνει τις θέσεις του για γκρέμισμα του τείχους της ντροπής στην Δυτική Όχθη,
τον τερματισμό του αποκλεισμού της Γάζας, τον τερματισμό της κατοχής στα Συριακά υψίπεδα του
Γκολάν και των Λιβανέζικών αγροκτημάτων Σέμπαα καθώς και για την διάλυση όλων των ισραηλινών εποικισμών σε παλαιστινιακό έδαφος. Απαιτούμε την απελευθέρωση των Παλαιστίνιων
κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές και υποστηρίζουμε το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστίνων προσφύγων στην πατρίδα τους με βάση και την απόφαση 194 του ΟΗΕ.
Μια πιθανή άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην περιοχή μόνο θα επιδεινώσει τις υφιστάμενες εντάσεις
και συγκρούσεις, δημιουργώντας περαιτέρω αρνητικές συνέπειες για τους λαούς της Μέσης Ανατολής και για την ίδια την Παλαιστίνη.
ΝΑΤΟ-εχθρός των λαών και της Ειρήνης! Έξω από την Μέση Ανατολή!
7/2/1014
Η Γραμματεία του ΠΣΕ
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δραστηριότητες
Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης

ΕΔΥΕΘ

Εκδήλωση για τον καινούργιο
χρόνο

Πολιτιστικά απογεύματα

Η

Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης στις 26 Γενάρη
πραγματοποίησε την καθιερωμένη εκδήλωσή της για
τον καινούριο χρόνο στο Δημοτικό Αναψυκτήριο «Άλσος
Δημήτρης Κιντής».
Η συμμετοχή των φίλων της Ειρήνης ήταν πολύ ικανοποιητική –
πάνω από 180 άτομα κατέκλεισαν τη μεγάλη αίθουσα.
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Καίτη
Δημητριάδου με ευχές για το καινούριο έτος για υγεία, δύναμη και
μαχητική συλλογικότητα ενάντια στον οικονομικό πόλεμο που μας
έχουν κηρύξει ΕΕ - ΔΝΤ- μονοπώλια.
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο συναγωνιστή Νίκο Φωτιάδη,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ που ήταν ο κύριος
ομιλητής. Στη συνέχεια υπήρξε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη
νεανική χορευτική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «ΑΓΕΧΟΡΟΣ»,
που χόρεψε παραδοσιακούς χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Στην εκδήλωση τραγούδησαν, επίσης, κι έπαιξαν μουσική με τα δικά
τους όργανα οι μαθητές του Λαϊκού Φροντιστηρίου.

Η

Λαϊκή Επιτροπή Τούμπας και η Επιτροπή Διεθνούς
Ύφεσης και Ειρήνης Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τα
πολιτιστικά απογεύματα με προβολές ταινιών.
Το Σάββατο 25 Γενάρη στις 6 μ.μ. προβλήθηκε η ταινία
κινουμένων σχεδίων για παιδιά «Ψάχνοντας το Νέμο».
Την Τετάρτη 29 Γενάρη στις 7 μ.μ. προβλήθηκε η ταινία «Ο άνεμος
χορεύει το κριθάρι».
Οι προβολές ταινιών έγιναν στο Κέντρο Πολιτισμού Τούμπας
(Λαμπράκη με Κλεάνθους) και η είσοδος ήταν ελεύθερη.

Συνεστίαση
Η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης
(ΕΔΥΕΘ) διοργάνωσε την ετήσια συνεστίασή της στις 9/2/2014 από
τις 12.30 μ.μ., στην αίθουσα του ΕΠΑΛ Ευόσμου.
Οι φίλοι της ειρήνης διασκέδασαν με πλούσιο φαγητό (ελεύθερος
μπουφές), άφθονο κρασί και αναψυκτικά, πολύ κέφι, μουσική
και χορό.

Επιτροπές Ειρήνης Πελοποννήσου

Περιφερειακή σύσκεψη

Σ

Επιτροπή Ειρήνης Κερατσινίου

Εκδήλωση για τη Μ. Ανατολή

Η

Επιτροπή Ειρήνης Κερατσινίου - Δραπετσώνας
διοργάνωσε την Τετάρτη 12 Φλεβάρη στις 18:00 στο
θέατρο «Αντώνης Σαμαράκης» στο Κερατσίνι, εκδήλωση με
θέμα: «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος της Ε.Ε.». Μίλησε
ο Χρήστος Μαργανέλλης, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.

το Εργατικό Κέντρο Τρίπολης, 1η του Φλεβάρη,
πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των Επιτροπών Ειρήνης
Πελοποννήσου.
Συμμετείχαν εκπρόσωποι των Επιτροπών καθώς και μέλη από
τη Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ, ο Προέδρος Σταύρος Τάσος,
η Οργανωτική Γραμματέας Ελένη Παπαδοπούλου και από
το Εθνικό Συμβούλιο ο Νίκος Γόντικας.
Συζητήθηκαν θέματα, όπως τα εγκληματικά σχέδια
των ιμπεριαλιστικών οργανισμών στην Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία και αλλού η εμπλοκή της Ελληνικής Κυβέρνησης σε
αυτά, η λειτουργία των επιτροπών Ειρήνης, το περιοδικό της ΕΕΔΥΕ.
Στη συνέχεια ακολούθησαν προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία
των Επιτροπών Ειρήνης, ώστε να δυναμώσει το φιλειρηνικό κίνημα
και σε κοινή δράση με το λαϊκό εργατικό κίνημα να παλέψουμε
ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που φέρνει κρίσεις και
πολέμους, να παλέψουμε για μια άλλη κοινωνία που θα εξυπηρετεί
τις λαϊκές ανάγκες και τα λαϊκά συμφέροντα.
Μετά τη σύσκεψη ο Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ έκοψε την
Πρωτοχρονιάτικη πίτα και τυχερή ήταν ...η Επιτροπή Ειρήνης
Μεσσηνίας.
Ευχόμαστε Ειρηνικό το 2014 για όλους τους λαούς.
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δραστηριότητες
Συνάντηση με τον Πρέσβη
της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας
της Βενεζουέλας

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Εκδήλωση αλληλεγγύης
στον λαό της Κούβας Λευτεριά στους πέντε Κουβανούς

Γ

Ο πρέσβης της Βενεζουέλας Farid Fernandez (τρίτος
από αριστερά) με την αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ
στη συνάντηση της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου.

Σ

υνάντηση με τον Πρέσβη της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας
της Βενεζουέλας στην Αθήνα κ. Farid Fernandez και τον
Πρώτο Γραμματέα και υπεύθυνο τύπου της Πρεσβείας
Ernesto Bordier είχε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014,
ολιγομελής αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ, αποτελούμενη από τον
πρόεδρο Σταύρο Τάσσο και μέλη της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12:30 το μεσημέρι στην
Πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Αθήνα στο πλαίσιο της 26ης
Φλεβάρη, μέρα παγκόσμιας δράσης και αλληλεγγύης με το λαό
της Βενεζουέλας προκειμένου να καταγγείλει και να εκφράσει
την αγανάκτησή της για την ανοιχτή επέμβαση του ιμπεριαλισμού
και τα σχέδια αποσταθεροποίησης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας
της Βενεζουέλας σε συνεργασία με αντιδραστικές δυνάμεις κι
ομάδες της χώρας. Μέσα από τη συζήτηση, έγινε και ενημέρωση
από μεριάς της Πρεσβείας αναφορικά με τη γενικότερη κατάσταση
στη Βενεζουέλα και τους αγώνες του λαού της.
Η αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ μετέφερε την αλληλεγγύη και τους
αγωνιστικούς χαιρετισμούς του ελληνικού αντιιμπεριαλιστικούφιλειρηνικού κινήματος στο λαό της Βενεζουέλας κι εξέφρασε την
πεποίθησή της ότι ο λαός της χώρας θα κερδίσει κι αυτή τη μάχη.
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ια την εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου, που
πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2013, στο Δημαρχείο Ιλίου,
έναυσμα αποτέλεσε η 15χρονη, πλέον, φυλάκιση των πέντε
κουβανών πατριωτών. Συνελήφθηκαν τον Σεπτέμβρη του 1998
και σύρθηκαν σε δίκες με την κατηγορία της «κατασκοπίας σε
βάρος των συμφερόντων των ΗΠΑ». Προς το παρόν, έχει
αποφυλακιστεί ο Ρενέ Γκονζάλες αλλά το αίτημα για την
αποφυλάκιση των «5» παραμένει, υποδηλώνοντας τον κοινό
σκοπό για τον οποίο έδρασαν οι πέντε, την προστασία της
σοσιαλιστικής πατρίδας.
Η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου, κατά την ομιλία που απηύθυνε,
δήλωσε: «Απαιτούμε την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση
και των άλλων 4 Κουβανών αγωνιστών και την επιστροφή στην
πατρίδα τους. Απαιτούμε την άμεση άρση του οικονομικού,
εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού.
Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του κουβανικού λαού, που
πάνω από 50 χρόνια αγωνίζεται για την οικοδόμηση της
σοσιαλιστικης κοινωνίας που ο ίδιος επέλεξε.
Στηρίζουμε αποφασιστικά το δικαίωμα του κάθε λαού να χτίσει
την κοινωνία που θέλει, χωρίς απειλές, επεμβάσεις και
εκβιασμούς.»
Ο πρέσβης της Κούβας, Osvaldo Jesus Cobacho Martinez,
απηύθυνε χαιρετισμό. Μετέφερε, δε, τις ευχαριστίες της
κουβανικής κυβέρνησης για την έμπρακτη αληλλεγγύη που
δέχεται ο λαός τους.

Περιφερειακές Συσκέψεις Επιτροπών
Ειρήνης: αποφασιστικό βήμα για την
ενίσχυση του αντιιμπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Περιφερειακές
Συσκέψεις των Επιτροπών Ειρήνης σε όλη την
Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από απόφαση
της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ, στο διάστημα από 20 Γενάρη μέχρι
16 Φλεβάρη.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διεξαγωγής των
Περιφερειακών Συσκέψεων ήταν το εξής:
• 20 Γενάρη: στη Λάρισα η Σύσκεψη των Επιτροπών
της Θεσσαλίας
• 24 Γενάρη: στην αίθουσα λογιστών η Σύσκεψη των
Επιτροπών της Αττικής (Αθήνα - Πειραιάς - Υπόλοιπο)
• 1 Φλεβάρη: στη Θεσσαλονίκη η Σύσκεψη των Επιτροπών
της Κεντρικής Μακεδονίας και στην Τρίπολη η Σύσκεψη
των Επιτροπών της Πελοποννήσου
• 2 Φλεβάρη: στην Πρέβεζα η σύσκεψη των Επιτροπών
της Βορειοδυτικής Ελλάδας
• 16 Φλεβάρη: η σύσκεψη των Επιτροπών της Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης
Οι Περιφερειακές Συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε μια
ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, όπου ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη η
ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,
ενώ παράλληλα η ελληνική κυβέρνηση επανενεργοποίησε το
στρατηγείο της Λάρισας που θα συμμετέχει στις επιχειρήσεις που
λαμβάνουν χώρα στη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Στο επίκεντρο της πλούσιας κουβέντας που αναπτύχθηκε
βρέθηκαν οι εξελίξεις τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό
επίπεδο, οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί που εξυφαίνονται στη
περιοχή μας, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και
η ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Από την ημερήσια διάταξη δεν θα μπορούσαν επίσης να λείπουν
η ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα, η Κοινή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, αλλά και οι επερχόμενες
εκλογικές μάχες για την Ευρωβουλή, τους Δήμους και
τις Περιφέρειες.
Ιδιαίτερα θετική ήταν η συζήτηση γύρω από την πείρα που
βγαίνει από τη δράση των Επιτροπών Ειρήνης και το πώς αυτές
συμβάλλουν στην παραπέρα ενίσχυση της Λαϊκής Συμμαχίας.
Τις Περιφερειακές Συσκέψεις απασχόλησαν, επίσης, ζητήματα
που αφορούν στο στόχο για αύξηση της διακίνησης του
ιστορικού περιοδικού της ΕΕΔΥΕ «Δρόμοι της Ειρήνης», στα
οικονομικά –με έμφαση στη λαχειοφόρο αγορά της ΕΕΔΥΕ που
έχει ξεκινήσει από τις αρχές Φλεβάρη– καθώς και ο
προγραμματισμός μιας σειράς εκδηλώσεων και παρεμβάσεων
για το επόμενο χρονικό διάστημα αναδεικνύοντας το χαρακτήρα

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ

ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ
Η MARGARETTA D’ ARCY
ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Η Margaretta D’ Arcy είναι 79 ετών και
εκτίει ποινή τρίμηνης φυλάκισης
στην Ιρλανδία επειδή σαν μέλος
του Ιρλανδικού Κινήματος
Ειρήνης συμμετείχε μαχητικά
στις κινητοποιήσεις ενάντια στη
χρήση του αεροδρομίου Shannon
από τις αμερικανικές και Νατοϊκές
δυνάμεις, για τις ιμπεριαλιστικές τους
επεμβάσεις.
Στην αφοσιωμένη αγωνίστρια του Ιρλανδικού
Κινήματος Ειρήνης και μέλος του PANA Ireland οι ιρλανδικές
αρχές «προσέφεραν» την ελευθερία της, με τον όρο της
υπογραφής δήλωσης με την οποία θα δεσμευόταν για την μη
συμμετοχή της σε ανάλογες κινητοποιήσεις.
Η Margaretta D’ Arcy αρνήθηκε την «προσφορά» επιλέγοντας
να εκτίσει την ποινή της τρίμηνης φυλάκισης και να δείξει με
την στάση της ότι οι αγωνιστές του αντιϊμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος παραμένουν αδιάλλακτοι αντίπαλοι
των ευρωνατοϊκών και άλλων ιμπεριαλιστών.
Η υπόθεση της Margaretta D ‘ Arcy αναδεικνύει και πάλι
την ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, τμήμα
της οποίας είναι η επιθετικότητα και η καταστολή ενάντια
σε όσους αντιδρούν στις χώρες μέλη τους.
Σε ανακοίνωσή του το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης τονίζει
τις τεράστιες ευθύνες της ιρλανδικής κυβέρνησης για τη
στήριξη που παρέχει σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ απαιτώντας την
άμεση απελευθέρωση της Margaretta D’ Arcy ενώ καλεί τα
μέλη και τους φίλους του ΠΣΕ να πάρουν θέση και να
αναδείξουν το θέμα στις χώρες τους.
Η ΕΕΔΥΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στην ιρλανδέζα
συναγωνίστρια και ενώνει τη φωνή της με τα υπόλοιπα μέλη
του ΠΣΕ βροντοφωνάζοντας:
Να απελευθερωθεί άμεσα η Margaretta D‘ Arcy
Να σταματήσει η χρήση του αεροδρομίου Shannon
από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή!
της ΕΕ σαν ιμπεριαλιστικό οργανισμό, παράλληλα με την ανάγκη
αποδέσμευσης με λαϊκή οικονομία κι εξουσία, την Κοινή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, αλλά και τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς στη περιοχή μας.
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ΕΕΔΔΑ
Εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία
της ΕΕΔΔΑ στην Αθήνα!

Τ

α νέα γραφεία της ΕΕΔΔΑ, στην οδό Ηπείρου 5
στην Αθήνα, εγκαινιάστηκαν στις 7 Δεκέμβρη
σε μια ζεστή συναγωνιστική βραδιά με τους
ήχους, τις εικόνες, και τις γεύσεις των αγωνιζόμενων
λαών του κόσμου να πλημμυρίζουν το νέο φιλόξενο
σπίτι των αγωνιστών της διεθνιστικής αλληλεγγύης.
Την ίδια μέρα ξεκινούσε και το καθιερωμένο
Χριστουγεννιάτικο παζάρι, με βιβλία, cd με μουσικές
και τραγούδια από την Λατινική Αμερική και άλλες
περιοχές, αναμνηστικά, εικαστικά έργα, και γιορτινές
χειροτεχνίες. Κυρίως όμως ξεχώρισε η φροντίδα και
το μεράκι των συναγωνιστών ΕΕΔΔΑ που συνεχίζουν
με την πολύμορφη δράση τους να συμβάλουν
σημαντικά στην οργάνωση της διεθνούς
αλληλεγγύης με τους λαούς και τα κινήματα που
αντιπαλεύουν τον ιμπεριαλισμό.
Χαρακτηριστική, άλλωστε απόδειξη, της αφοσίωσης
και της ανιδιοτελούς προσφοράς των αγωνιστών της
διεθνούς αλληλεγγύης αποτελεί το γεγονός ότι
ο χώρος των νέων γραφείων παραχωρήθηκε δωρεάν
από συναγωνίστρια, μέλος της ΕΕΔΔΑ.
Ας στηρίξουμε λοιπόν πιο έντονα τις δράσεις και
τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης. Το εργατικό-λαϊκό
κίνημα στην Ελλάδα και τον κόσμο θα βγει
κερδισμένο.

«Διεθνής Αλληλεγγύη»: το περιοδικό
της ΕΕΔΔΑ σε ηλεκτρονική μορφή
H «Διεθνής Αλληλεγγύη» είναι η τριμηνιαία περιοδική
έκδοση της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής
Αλληλεγγύης και εκδίδεται από το 1993 ενώ από το 2012
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να την
ξεφυλλίσετε εύκολα μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΕΔΔΑ
στη διεύθυνση WWW.EEDDA.GR
Ταυτόχρονα στη φιλόξενη διαδυκτιακή παρουσία της
ΕΕΔΔΑ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα νέα, τους τομείς
δράσης και τις καμπάνιες της καθώς και να επικοινωνήσετε
με τους ανθρώπους της.
Κάντε τώρα ένα διεθνιστικό κλικ! Αξίζει!

Εντυπώσεις από τη Ρώμη
Ο φίλος της Ειρήνης Χάρης Πασιόπουλος που στην περσινή λαχειοφόρο κέρδισε το ταξίδι στη Ρώμη, μας έγραψε τις εντυπώσεις του:
«Μια σύγχρονη πόλη χτισμένη
σε αρχαίους ρυθμούς και χρώματα. Μεγαλοπρεπής αλλά και
πολύ οικεία με τα γεμάτα
κόσμο στενάκια της και τα
μικρά μαγαζιά της σε κάθε
γωνιά. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για λίγες μέρες μακριά
από την καθημερινότητα. Περάσαμε ένα πολύ όμορφο
τριήμερο και γυρίσαμε πίσω
με πολλές αναμνήσεις. Ευχόμαστε το ίδιο και σε σας!»
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ΕΝ ΙΣ ΧΥ Σ Τ Ε ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜΙ Κ Α
την

ΕΕΔΥΕ
4

Ελληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

Καταθέστε την προσφορά σας στην ALPHABANK ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
αριθ. Λογ/σμού 415002002006065

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 25 ευρώ
Συμπληρώστε την κάρτα συνδρομής και ταχυδρομήστε τη στην παρακάτω διεύθυνση
μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 ΑΘΗΝΑ

#
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