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

35η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
Η ΕΕΔΥΕ ενημερώνει ότι η 35η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
δεν πραγματοποιήθηκε φέτος μέσα στο μήνα Μάη,
όπως έχει καθιερωθεί, λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών
που παρουσιάστηκαν. Οι εκλογές και η αυξημένη θερμοκρασία
μας ανάγκασαν να μεταθέσουμε την ημερομηνία διεξαγωγής της
για τις αρχές του Οκτώβρη.
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ θα σας ενημερώσει έγκαιρα
για την ακριβή ημερομηνία της 35ης ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.
Aθήνα 22/5/2014

Αποτελέσματα λαχειοφόρου αγοράς ΕΕΔΥΕ
(Φλεβάρης-Απρίλης 2014)
Δημοσιεύουμε τα ονόματα των τριών τυχερών φίλων της ΕΕΔΥΕ
1) Μελισσίδης Δημήτρης από Θεσσαλονίκη
κέρδισε Μια Τηλεόραση LG 32’’, τύπου LED
2) Καστραντάς Γιώργος από Τρίπολη
κέρδισε Έξι εικαστικά λευκώματα από τις εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
3) Μπαλτούκα Βικτωρία
κέρδισε Ένα Turbo-X Tablet Breeze III 7’’ Grey
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους της ΕΕΔΥΕ
που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρωτοβουλία

Φίλοι της Ειρήνης, σας υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού μας άλλαξε
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2 Της Σύνταξης
3 Ουκρανία: Συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις στο φόντο

16 Βενεζουέλα: Μια καλοστημένη απόπειρα ανατροπής
18 Γιουγκοσλαβία: Μνήμες μιας πολιτισμικής καταστροφής...

της ιμπεριαλιστικής επέμβασης ΕΕ-ΗΠΑ
7 Χρονογράφημα: Ο φασισμός απλώνεται. Πυκνώνουμε
τις γραμμές της τάξης μας
10 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Tο χρονικό ακόμα μιας
προαναγγελθείσας ιμπεριαλιστικής επέμβασης
13 Σύντροφε Μπάμπη, αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξει
και θ’ αλλάξει
14 ΠΣΕ: Διεθνής Διάσκεψη για τα 15 χρόνια από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία

που δεν τέλειωσε
23 Κύπρος: 40 χρόνια ιμπεριαλιστικής εισβολής και κατοχής
24 Τιμητική εκδήλωση για τον Ευάγγελο Μαχαίρα
26 Ένας αιώνας από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
28 Υπομνήματα διαμαρτυρίας της ΕΕΔΥΕ προς το Γραφείο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα και προς τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο
29 Δραστηριότητες Επιτροπών Ειρήνης

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
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ίδιο πολέμο
ε μια νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη και βιαιότερη φάση
υ
φαίνεται να έχουν εισέλθει οι ενδοϊμπεριαλιστικές
αντιθέσεις, με τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων ενέργειας να βρίσκονται στο επίκεντρο οξύτατων αντιπαραθέσεων που απειλούν την
ανθρωπότητα με περισσότερα και μεγαλύτερα πολεμικά μέτωπα.
Αυξάνονται οι «ειρηνευτικές διασκέψεις» και οι πολεμικές πιστώσεις, αναζωπυρώνονται φυλετικές,
μειονοτικές και θρησκευτικές διαφορές ενώ «ανθρωπιστικές αποστολές» σπεύδουν, όπου γης, για να εμπεδώσουν την καπιταλιστική «ειρήνη».
Οι μονοπωλιακοί όμιλοι παίρνουν θέση μάχης για τη νομή των κερδών που θα επιφέρει η όποια καπιταλιστική ανάπτυξη, αναιμική βέβαια και ως εκ τούτου απόλυτα ζωτική για την κυριαρχία η την καταστροφή κάποιων εξ αυτών. Οι καπιταλιστές προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή η υπέργηρη και ιστορικά ξεπερασμένη τάξη τους, απειλούν να αποστραγγίξουν, με κάθε τρόπο, και την τελευταία ρανίδα αίματος της εργατικής τάξης και να πνίξουν στη δυστυχία τους λαούς.
Η κατάσταση στην Ουκρανία αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση,οι ΗΠΑ και η αντιδραστική κυβέρνηση του Κιέβου έχουν εξαπολύσει τη μαύρη εφεδρεία του συστήματος, τους
φασίστες – πολιτικούς απόγονους των ναζί – που καίνε κυριολεκτικά το λαό για να πλουτίσουν οι ντόπιοι και ξένοι καπιταλιστές. Απέναντί τους στην ίδια σκακιέρα οι Ρώσοι πλουτοκράτες προωθούν τις δικές τους θέσεις και παζαρεύουν
για τα δικά τους συμφέροντα αξιοποιώντας το φόβο και την απόγνωση των λαών της περιοχής.
Το ευρωατλαντικό μπλοκ παρά τις εσωτερικές αντιπαλότητες και τριβές προσπαθεί να αξιοποιήσει το προβάδισμα
στρατιωτικής ισχύος που διαθέτει, προς το παρόν, μέσω του ΝΑΤΟ και του ευρωστρατού ώστε να κατοχυρώσει και να
επεκτείνει σφαίρες επιρροής και αγορές που αμφισβητούνται από την οικονομική διείσδυση των ανερχόμενων καπιταλιστικών χωρών, των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ν. Αφρική) οι οποίες με τη σειρά τους αναβαθμίζουν ραγδαία και τη στρατιωτική τους παρουσία στα επίμαχα σημεία του πλανήτη.
Φυσικά από κοινού διαμορφώνουν τις αντεργατικές - αντιλαϊκές πολιτικές του κεφαλαίου που βαθαίνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Οι δραματικές εξελίξεις στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη, στη Συρία, οι επεμβάσεις που βρίσκονται σε κλιμάκωση στη
ζώνη της Υποσαχάριας Αφρικής, η ένταση στη θάλασσα της Ν. Κίνας και την Αρκτική και οι συνεχείς απόπειρες ανατροπής της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης της Βενεζουέλας επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες των φιλειρηνικών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
Όμως, και στη γειτονιά μας δρουν ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία η οποία προβάλλει επιθετικά
τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου και το Ισραήλ που κλιμακώνει τη βία στα
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας.
Την ίδια ώρα η ελληνική αστική τάξη προσπαθεί να αναβαθμίσει τη θέση της στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα με
την ανάληψη επιτελικού ρόλου στην εξελισσόμενη επέμβαση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, με συμμετοχή
στρατιωτικών δυνάμεων σε εκστρατευτικά σώματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ , με ασκήσεις συνεκπαίδευσης μαζί τους και
με την παροχή βάσεων και υποδομών για τις δολοφονικές εξορμήσεις.
Είναι φανερό ότι επιβάλλεται αγωνιστική επαγρύπνηση από το αντϊμπεριαλιστικό - φιλειρηνικό κίνημα, στη χώρα μας και διεθνώς.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αποτελεί αρνητικό γεγονός η ενίσχυση των συντηρητικών, φασιστικών, ξενοφοβικών
και ρατσιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Παράλληλα οι κάθε λογής σοσιαλδημοκράτες, με η χωρίς «αριστερό «πρόσημο στηρίζουν σταθερά την εξουσία των μονοπωλίων. Καλλιεργούν αυταπάτες για μια «φιλολαϊκή και φιλειρηνική
«ΕΕ εγκρίνουν τις πολεμικές αποστολές της και δηλώνουν ολόψυχη πίστη στο ΝΑΤΟ. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που
στήριξαν ενεργά, πριν 15 χρόνια τη Νατοϊκή επιδρομή στη Γιουγκοσλαβία και σήμερα επαναλαμβάνουν
πιστά την παράδοση των γεννητόρων τους που πριν 100 χρόνια προδώσανε την εργατική τάξη και στείλανε τους λαούς στο σφαγείο του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.
Μόνη ελπίδα για τους λαούς παραμένει ο αγώνας για την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που
γεννά πόλεμους και δυστυχία. Μόνο έτσι οι χειραφετημένοι λαοί θα κατακτήσουν την ειρήνη, τη φιλία και συνεργασία.
Οι φίλοι της Ειρήνης που αντιπαλεύουν την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα έχουν χρέος να ενισχύσουν
την αντιμονοπωλιακή- αντικαπιταλιστική πάλη και στη χώρα μας, να στηρίξουν τη λαϊκή συμμαχία που
δίνει προοπτική για φιλολαϊκή διέξοδο από την καπιταλιστική κρίση.
Με το υπόλοιπο εργατικό - λαϊκό κίνημα, παλεύουμε καθημερινά για να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωνατοϊκής
λυκοσσυμαχίας, για μονομερή διαγραφή του χρέους και για να είναι ο λαός στο τιμόνι της εξουσίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε τους εργάτες, τους νέους, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τους αυτοαπασχολούμενους να δώσουν δυναμικό παρών στις δυο μεγάλες αντιϊμπεριαλιστικές συναντήσεις αγώνα και ιστορικής μνήμης:
Την Πέμπτη 7 Αυγούστου στην Ακρόπολη για να τιμήσουμε τα θύματα του πυρηνικού ολοκαυτώματος
των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.
Τον Οκτώβριο στην 35η Μαραθώνια πορεία ειρήνης.

Σ

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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της σύνταξης

«Όταν αυτοί π
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τον πόλεμο
οι διαταγές γι
α επισ τράτευ
ση έχουν υπο
γραφεί.»
Μ.

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

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ / http://johnantono.blogspot.gr

Ουκρανία: Συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις
στο φόντο της ιμπεριαλιστικής επέμβασης ΕΕ-ΗΠΑ

Tου ΛΕΥΤΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ιμπεριαλιστική επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία για να κερδίσουν έδαφος στον ανταγωνισμό
με την Ρωσία έχει τραγικές συνέπειες για τον ουκρανικό λαό.
Η όξυνση των ενδο-ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών εγκυμονεί σοβαρούς
κινδύνους ακόμα και για ένα γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Π

αρακολουθώντας τις εξελίξεις στην περιοχή γεννιούνται αναπόφευκτα ερωτήματα, των οποίων οι απαντήσεις ρίχνουν φως στις γενικότερες αιτίες που οδηγούν ένα λαό σε αιματοκύλισμα. Γιατί, λοιπόν, δυο γειτονικοί λαοί, ο ρωσικός
και ο ουκρανικός λαός, που ζούσαν επί σειρά ετών ειρηνικά και σε αγαστή συνεργασία
έχουν εμπλακεί σήμερα στη δίνη εθνικιστικών αντιπαραθέσεων κι εντάσεων, με αιματηρές συγκρούσεις να λαμβάνουν χώρα σχεδόν καθημερινά, ανθρώπινες ζωές να χάνονται ενώ το ενδεχόμενο ακόμα μεγαλύτερης κλιμάκωσης –της ήδη έκρυθμης
κατάστασης– να είναι πολύ πιθανό, σχεδόν αναμενόμενο;
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Οι δύο λαοί έζησαν ειρηνικά και δημιουργικά στις συνθήκες τής Σοβιετικής Ένωσης, της οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Παρά τα όποια προβλήματα, τις αδυναμίες, τις
παρεκκλίσεις από τις αρχές της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, ο πλούτος και τα μέσα παραγωγής ήταν λαϊκή, κοινωνική περιουσία. Δεν υπήρχαν τα μονοπώλια, δεν υπήρχε η
βάση για ενδοαστικούς ανταγωνισμούς.
Η ανατροπή του σοσιαλισμού άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Η καπιταλιστική ιδιοκτησία και το κυνήγι του κέρδους
διαμόρφωσαν μια νέα οικονομική και πολιτική κατάσταση.
Η Ουκρανία έχει 50 εκατομμύρια πληθυσμό. Κατέχει
γεωγραφική θέση μεγάλης στρατηγικής σημασίας και διαθέτει σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές. Τα εδάφη της
τα διαπερνούν ενεργειακοί αγωγοί χιλιάδων χιλιομέτρων,
μέσα από τους οποίους περνάει ένα μεγάλο μέρος του ρωσικού φυσικού αερίου προς τα κράτη - μέλη της Ε.Ε.
Η αστική τάξη στην Ουκρανία διχάστηκε. Ένα τμήμα
της επέλεξε τη σύνδεση της Ουκρανίας με την Ε.Ε και τις
ΗΠΑ ενώ ένα άλλο με τη Ρωσία, στο πλαίσιο της Τελωνειακής Ένωσης (Ρωσίας-Λευκορωσίας-Καζαχστάν). Οι μεταξύ τους αντιθέσεις οξύνθηκαν και οδήγησαν στα γεγονότα που ζούμε σήμερα.
Το φιλειρηνικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα παρακολουθώντας κι εκτιμώντας τις εξελίξεις τόνισε από την
αρχή πως τα αιματηρά γεγονότα στην Ουκρανία είναι
αποτέλεσμα της επέμβασης ΗΠΑ-Ε.Ε. και του ανταγωνι-

Ουκρανία...
Φασίστες γκρεμίζουν
το άγαλμα του Λένιν
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σμού τους με τη Ρωσία για τον έλεγχο των αγορών, των
πρώτων υλών και των δικτύων μεταφοράς της ενέργειας.
Με αφορμή την επέμβαση, χρηματοδοτήθηκε και στηρίχτηκε, γενικότερα, η «αντιπολίτευση». Εξοπλίστηκαν αντιδραστικές, φασιστικές δυνάμεις που ανέτρεψαν την αστική,
αντιλαϊκή κυβέρνηση Γιανούκοβιτς για να επιβάλλουν τις
δικές τους επιδιώξεις, τους γεωπολιτικούς στόχους που υπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ε.Ε στην περιοχή.
Η αντικατάσταση του Γιανούκοβιτς, αλλά και οι κάλπες
που στήθηκαν στις 25 Μάη –με εξαίρεση την Ανατολική
Ουκρανία– για την ανάδειξη του νέου προέδρου της χώρας
περιέπλεξε την κατάσταση. Η εκλογή του δισεκατομμυριούχου Πέτρο Ποροσένκο, γνωστού ως «βασιλιά της σοκολάτας» οδήγησε στη συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής και στην κλιμάκωση της λεγόμενης «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», στο όνομα της οποίας μακελεύεται ο ουκρανικός λαός.
Η κυβέρνηση του Κιέβου, με τη στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ
και ΕΕ, χρησιμοποιεί μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, πυροβολικό και την ονομαζόμενη «Εθνοφρουρά», που αποτελείται από τους φασίστες του «Δεξιού Τομέα», για να εξαπολύει επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές.
Τη βαρβαρότητα που εκτυλίσσεται εκεί καταδεικνύουν
τα εξής πρόσφατα χαρακτηριστικά γεγονότα:
• Στις 26 Μάη, βομβαρδίστηκε από μαχητικά αεροσκάφη δημοτικό σχολείο στην πόλη Σλαβιάνσκ
• Στις 28 Μάη, «χτυπήθηκαν»
η παιδιατρική κλινική και το νοσοκομείο. Από καθαρή τύχη τα βλήματα δεν έπεσαν σε θαλάμους
όπου νοσηλεύονταν παιδιά.
• Στις 2 Ιούνη, επλήγη, επίσης
από μαχητικά, το ορφανοτροφείο
του Σλαβιάνσκ, το οποίο είχαν
φροντίσει να εκκενώσουν από τις
19 Μάη οι πολιτοφυλακές που
έχουν συγκροτήσει οι ρωσόφωνοι.
• Την ίδια μέρα, χτυπήθηκε το
κατάμεστο κτίριο της έδρας της
Τοπικής Διοίκησης, στην πόλη του
Λουγκάνσκ. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 8 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες.
• Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τις αρχές της κυβέρνησης του Κιέβου, από την έναρξη
της λεγόμενης «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» στην ανατολή,

181 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 59 στρατιώτες και πάνω από 280 έχουν τραυματιστεί, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτούς οι πάνω από 100 νεκροί της σφαγής στο
κτίριο των Συνδικάτων της Οδησσού. Δυστυχώς, οι αριθμοί
αυτοί είναι απλά ενδεικτικοί της απάνθρωπης σφαγής που
συντελείται.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπ. Ομπάμα, από την Πολωνία
όπου βρισκόταν, έσπευσε να συναντήσει τον Ποροσένκο,
ανακοινώνοντας τη διάθεση 1 δις δολαρίων για την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας και των υποδομών (βάσεις,
εξοπλισμός) στις χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ στην Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη. Εκτός από τον Ποροσένκο, οι κυβερνήσεις της Πολωνίας και της Ρουμανίας έσπευσαν από
τους πρώτους να δηλώσουν το «παρών» και φυσικά να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για δημιουργία νέων βάσεων.
Στις 23-24 Μαΐου, διεξήχθηκαν στις Βρυξέλλες οι εργασίες της 171ης Συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του
ΝΑΤΟ, με συμμετοχή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωσταράκου και «ειδικών εταίρων» αντιπροσώπων από Ουκρανία και Γεωργία. Στις 3-4 Ιουνίου, συναντήθηκαν οι
Υπουργοί Άμυνας των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Έλληνας Υπ. Άμυνας, Αβραμόπουλος.
Αμέσως μετά, ο διοικητής των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο (KFOR) επισκέφτηκε την έδρα του Γ΄ Σώματος Στρατού - NRDC - GR (NATO Rapid Deployable Corps - GR) στο
στρατόπεδο «ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ» στη Θεσσαλονίκη.
Όπως διαμηνύει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας, το Γ' Σώμα Στρατού /NRDC - GR είναι ο μοναδικός, από
τους μείζονες σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς που έχει
και «ΝΑΤΟϊκή υπόσταση». Πρόκειται για «ένα αξιόμαχο ΝΑΤΟϊκό Σώμα Στρατού, έτοιμο να αναπτυχθεί ταχέως, σε όλα
τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου».
Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται και με τις εξελίξεις στην
Ουκρανία. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, αναδεικνύουν τις ευθύνες της κυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ και τις οδυνηρές συνέπειες της ενσωμάτωσης της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές
λυκοσυμμαχίες ΝΑΤΟ και Ε.Ε.
Το κουβάρι των αντιθέσεων συνεχίζει να είναι αξεδιάλυτο. Η κατάσταση συνεχίζει να είναι εκρηκτική.
Στην εξελισσόμενη ιμπεριαλιστική επέμβαση, μέσω της
στήριξης των αντιδραστικών δυνάμεων της Ουκρανίας, έχει
εμπλακεί και η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Ο αντιπρόεδρος και ΥΠΕΞ, Ευ. Βενιζέλος, βρέθηκε στο Κίεβο όπου είχε
συνάντηση με την αντιδραστική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα,
η ελληνική κυβέρνηση, για λογαριασμό της ντόπιας πλουτοκρατίας, συνυπογράφει και στηρίζει τις επιθετικές και
στρατιωτικές ενέργειες του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης.

Μέχρι στιγμής 181 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω
από 280 έχουν τραυματιστεί, χωρίς να υπολογίζονται σε
αυτούς οι πάνω από 100 νεκροί της σφαγής στο κτίριο
των Συνδικάτων της Οδησσού. Αριθμοί απλά ενδεικτικοί
της απάνθρωπης σφαγής που συντελείται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα γνωστά ήξεις-αφήξεις, χαιρέτισε την
ανατροπή Γιανούκοβιτς και μίλησε για «δημοκρατική εξέλιξη». Παρουσιάζει την Ε.Ε ως «περιστέρι» της ειρήνης και
καλλιεργεί ψεύτικες προσδοκίες επίλυσης του ουκρανικού
προβλήματος με πρωταγωνιστή, την ευρωπαϊκή λυκοσυμμαχία. Παράλληλα, μια σειρά δυνάμεων του Κόμματος της
Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), στην ουσία δεν έχουν πάρει
ξεκάθαρη θέση καταδίκης του ρόλου της ΕΕ στην Ουκρανία.
Το φιλειρηνικό, αντιιμπεριαλιστικό κίνημα αποκάλυψε
την πραγματική διάσταση των εξελίξεων και τόνισε πόσο
επικίνδυνη είναι η διάσπαση των λαών, η εμπλοκή στους
ενδο-ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, η αποδυνάμωση
της αυτοτελούς πάλης του εργατικού, λαϊκού κινήματος, με
κριτήριο τα λαϊκά συμφέροντα.
Συνεχίζουμε την πάλη, καταγγέλλοντας την ιμπεριαλιστική επέμβαση ΕΕ-ΝΑΤΟ και τη στήριξη των φασιστικών
δυνάμεων. Αναδεικνύουμε τη σφοδρή αναμέτρηση ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, πάνω στο έδαφος της γενικευμένης κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, που εγκυμονεί τον
κίνδυνο ενός νέου ιμπεριαλιστικού πολέμου, μόλις 15 χρόνια μετά το μακελειό στη Γιουγκοσλαβία. Υπογραμμίζουμε
την ανάγκη να απεμπλακεί η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και τους
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άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, που δεν έχουν καμία
σχέση με τα δικαιώματα και τις ανάγκες του ελληνικού και
των άλλων λαών της Ευρώπης.
Λύση για τον ουκρανικό λαό δεν αποτελεί ούτε η πρόσδεση της Ουκρανίας στο άρμα της σημερινής καπιταλιστικής Ρωσίας ούτε η ένταξη σε ΕΕ-ΝΑΤΟ. Η προσπάθεια να
διχαστεί ο λαός της Ουκρανίας σε εθνοτική, γλωσσική βάση
και να οδηγηθεί σε ένα μακελειό, με ανυπολόγιστα τραγικές
συνέπειες για τον ίδιο και τη χώρα του, για να επιλέξει τη
μια ή την άλλη διακρατική καπιταλιστική ένωση, είναι παντελώς ξένη προς τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Ο εργαζόμενος λαός της Ουκρανίας έχει συμφέρον να οργανώσει τη δική του, αυτοτελή πάλη, να αποτινάξει επιλογές
που τον οδηγούν σε εγκλωβισμό στο ένα ή το άλλο ιμπεριαλιστικό μπλοκ, στο ένα ή το άλλο τμήμα της αστικής τάξης.
Ο ουκρανικός λαός έχει χαραγμένες στη μνήμη του
πραγματικές στιγμές ειρήνης, ομόνοιας και αλληλεγγύης,
χωρίς εθνικιστικούς διχασμούς και μισαλλοδοξίες: ο λαός
της Ουκρανίας έχει ζήσει τι σημαίνει σοσιαλισμός! Οι κοινωνικές κατακτήσεις που είχε η εργατική τάξη και τα
λαϊκά στρώματα, όχι μόνο δεν παραγράφονται αλλά δείχνουν το δρόμο και την κατεύθυνση της πάλης. 

Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ για την κατάσταση στο Ιράκ

Β

αθαίνει η κρίση και το μακελειό στο Ιράκ, με θύμα το λαό του, που από την ανοιχτή εισβολή των ΗΠΑ και των
προθύμων συμμάχων τους το 2003, μετράει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και εκτοπισμένους
μαζί με την καταστροφή μνημείων ενός αρχαίου πολιτισμού, των υποδομών και ολόκληρων πόλεων.
Η ιμπεριαλιστική επέμβαση το 2003 έγινε με πρόσχημα τα όπλα μαζικής καταστροφής, που ποτέ δεν βρέθηκαν.
Ο Σαντάμ Χουσεϊν, άλλοτε άνθρωπος των ΗΠΑ, εκτελέστηκε, ενώ τον έλεγχο των πετρελαίων ανέλαβαν οι Αμερικάνοι
και οι πολυεθνικές τους. Η εγκατάσταση φιλικού προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ καθεστώτος στη Βαγδάτη δεν έλυσε
φυσικά κανένα πρόβλημα. Η χώρα "τριχοτομείται", το παλιό "διαίρει και βασίλευε" των Βρετανών οδήγησε σε νέες
εντάσεις, θρησκευτικές, φυλετικές με μοναδικό στόχο το γεω-στρατηγικό έλεγχο της περιοχής.
Αποτελεί υποκρισία όσων χύνουν τα κροκοδείλια δάκρυά τους σήμερα για τις ζωές που συνεχίζουν να χάνονται
στο Ιράκ, όταν αποσιωπούν τη συνεχιζόμενη κατοχή από τις ΗΠΑ και τις οδυνηρές συνέπειες για τον λαό της χώρας.
Ακόμα και σήμερα παραμένει ιδιωτικός-μισθοφορικός στρατός που ελέγχει μεταξύ άλλων τις πηγές πετρελαίου
και τους αγωγούς του. Η δε προσέγγιση του αεροπλανοφόρου "USS G.Bush" στην περιοχή προμηνύει νέα ένταση και
πολεμική εμπλοκή. Από κοντά βρίσκεται και ο μακελλάρης βρετανός Tony Blair, που ανοιχτά μιλάει για νέο βομβαρδισμό στόχων στο Ιράκ.
Για την ΕΕΔΥΕ, το φιλειρηνικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα είναι καθαρό πως τα προβλήματα δε μπορούν να τα λύσουν αυτοί που ουσιαστικά τα δημιούργησαν. Οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ από την μια και οι
εξτρεμιστικές θρησκευτικές ομάδες από την άλλη δεν μπορούν να φέρουν την ειρήνη και την ευημερία στο λαό του
Ιράκ. Αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος με σκοπό να χειραγωγούν και να τρομοκρατούν το λαό του Ιράκ,
ενώ προχωράει το ιμπεριαλιστικό σχέδιο για τη "Μεγάλη Μέση Ανατολή" το οποίο στηρίζουν ΗΠΑ,ΝΑΤΟ και η Ε.Ε.
Η ελληνική κυβέρνηση, προεδρεύοντας στην Ε.Ε έχει ευθύνες για όλα τα παραπάνω, γιατί όχι μόνο δεν εναντιώθηκε ποτέ στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά τους στηρίζει όπως το έπραξε άλλωστε και στην περίπτωση
των κυρώσεων εναντίον της Συρίας, του Ιράν και της ανοιχτής επέμβασης της Ε.Ε. στην Ουκρανία.
Ο μαρτυρικός λαός του Ιράκ έχει συμφέρον να οργανώσει την πάλη του απέναντι σε όλους αυτούς, ξένους και
ντόπιους που τον θέλουν γονατισμένο και αντικείμενο θρησκευτικών και φυλετικών διενέξεων, ώστε να γίνει πραγματικός αφέντης της χώρας του και του πλούτου που παράγει.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014
Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ
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χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Ο φασισμός απλώνεται:
πυκνώνουμε τις γραμμές της τάξης μας

Ό

σο δεν σκεφτόμαστε με όρους
τάξης, το μαύρο φίδι που ζεσταίνει
στον κόρφο του, ο ταξικός
αντίπαλος θα κυκλοφορεί ελεύθερο.
Όσο δεν αποφασίζουμε να συγκρουστούμε
με όρους τάξης, ο ταξικός αντίπαλος θα ‘χει
το πάνω χέρι.
Τα κροκοδείλια δάκρυα άρχισαν να ρέουν
άφθονα την επομένη των ευρωεκλογών για
την άνοδο των «μαύρων» στην «Ευρώπη».
Τα εισαγωγικά είναι απαραίτητα γιατί όταν
οι καπιταλιστές λένε «Ευρώπη» εννοούν
την ΕΕ.
Και να οι φωνές του «τρόμου» και να οι
«ανησυχίες» από αυτούς που ματοκύλισαν
τους ευρωπαϊκούς λαούς πριν 100 χρόνια,
από τους ίδιους που έστειλαν τους εργάτες
και τους αγρότες τους να δολοφονήσουν
το πρώτο εργατικό κράτος του κόσμου,
το 1919, από εκείνους που στήριξαν τον
φασισμό στην Φινλανδία, την Ουγγαρία,
την Αυστρία, την Ιταλία, από αυτούς που
δολοφόνησαν τους Ισπανούς εργάτες στην
Γκουέρνικα, από εκείνους που χαριεντιζόταν
με τον Χίτλερ στο Μόναχο για να τον
στρέψουν εναντίον της ΕΣΣΔ, από αυτούς
που είναι «εταίροι» με τους απόγονους των
Ες-Ες στις Βαλτικές χώρες, από αυτούς που
στηρίζουν με νύχια και με δόντια τους
φασίστες του Κιέβου.
Είναι αυτοί που διαστρεβλώνουν επισήμως
την Ιστορία, εξισώνοντας τον φασισμόναζισμό με τον κομμουνισμό, αφού, να μην
το ξεχνάμε, το χαλί το είχαν στρώσει επί
δεκαετίες οι λακέδες της αστικής τάξης
μέσα στο εργατικό κίνημα, οι κάθε λογής
οπορτουνιστές, οι καθ’ έξιν και στο τέλος
και κατ’ επάγγελμα συκοφάντες του
Οκτώβρη και της προλεταριακής
επανάστασης.
Το «παραμύθι» ξέρουν να το δουλεύουν

καλά: Μόλις ανέβηκαν οι «μαύροι» άρχισαν
οι «συσκέψεις» για το μέλλον της ΕΕ και
οι δεύτερες «σκέψεις», μήπως να
«το χαλαρώσει λιγάκι η Γερμανία».
Πίσω από την γιγάντια επιχείρηση
τρομοκράτησης των λαών επιχειρούν να
κρύψουν ότι τα «μαύρα κοράκια» σε κάθε
χώρα, δεν είναι παρά ένα ακόμα όπλο της
συγκεκριμένης αστικής τάξης προκειμένου
να υπερασπιστεί τα δικά της ιδιαίτερα
συμφέροντα που ενδεχομένως να
κινδυνεύουν μέσα στην ΕΕ.
Οι φασίστες δεν είναι κατά του συστήματος,
είναι όπλο του συστήματος για τα δικά του
ιδιοτελή συμφέροντα. Είναι όπλο που θα
χρησιμοποιηθεί, αν η τυπική μορφή της
αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας,
δεν επαρκεί πλέον για την υπεράσπιση της
αστικής τάξης.
«Μη επαρκές όπλο» για τους αστούς
σημαίνει ότι ετούτη ή εκείνη η μορφή δεν
μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για να
ενσωματώνει και να υποτάσσει την
εργατική τάξη στα συμφέροντα και τις
επιδιώξεις του κεφαλαίου.
Γι’ αυτό χρησιμοποιούν την τρομοκράτηση
των λαών, έτσι ώστε από τη μια αυτοί να
υποταχθούν στην αστική «δημοκρατία» που
με «νόμιμο» τρόπο τσακίζει τις ζωές τους.
Την ίδια στιγμή «σπρώχνουν» τους
φασίστες και τους κρατάνε «ζεστούς»,
αφού η μη-ταξική συνείδηση εύκολα
μπορεί να σκεφθεί ότι αφού «ανέβηκαν» οι
«μαύροι» και «τρόμαξε» το σύστημα και
αρχίζει να το «σκέφτεται», μήπως αυτό
είναι η «λύση»;
Αλλά νερό στον ίδιο μύλο ρίχνει και ο
οπορτουνισμός που με τις υμνολογίες προς
την δήθεν υπεράνω τάξεων «δημοκρατία»
και τις προσκλήσεις για την υπεράσπισή
της, συσκοτίζει και τον ταξικό της

χαρακτήρα, και διευκολύνει την δημαγωγία
των φασιστών.
Νερό στον ίδιο μύλο ρίχνει ο οπορτουνισμός
όταν καλεί την εργατική τάξη, να βάλει
πλάτη στην διαχείριση του καπιταλισμού
και στην υπεράσπιση της «δημοκρατίας»
που τσακίζει τους λαούς.
Η παγίδα είναι θανάσιμη για την εργατική
τάξη και τους λαούς και οι ευθύνες των
συνειδητών προλετάριων, των αγωνιστών
του ταξικού κινήματος είναι μεγάλες:
Να απευθυνθούμε στον λαό ξεσκεπάζοντας
την δημαγωγία των φασιστών,
να ξεσκεπάσουμε τον ολέθριο ρόλο όσων
με γλυκερά λογάκια στήνουν αναχώματα
στην γνήσια λαϊκή ριζοσπαστικοποίηση,
να εξηγήσουμε τι εξουσία χρειάζεται να
οικοδομήσει ο ίδιος ο λαός σήμερα.
Πρώτο καθήκον σε αυτόν τον δύσκολο
αγώνα είναι να απομονώσουμε τους
φασίστες παντού.
Να τσακίσουμε ιδεολογικά και πολιτικά το
παραμύθι των δήθεν «παραπλανημένων»
ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής που
υποτίθεται ότι «στέλνουν μήνυμα».
Ούτε καλημέρα συναγωνιστές, γιατί και
η «καλημέρα» στον φασίστα νομιμοποιεί
στην λαϊκή συνείδηση το φαρμακερό φίδι
του αστικού συστήματος ως «συνομιλητή»,
νομιμοποιεί τον φασισμό ως «άποψη».
Τα εκατομμύρια των νεκρών του
αντιφασιστικού αγώνα, οι αιματοβαμμένες
πλαγιές των ελληνικών βουνών, οι συνοικίες
που με το όπλο στο χέρι τσάκισαν τον
φασίστα, η δική μας η ζωή και αυτή των
παιδιών μας που την θέλουμε ολόκληρη
δεν επιτρέπει ούτε «κουβέντα» με αυτούς.
Και μην ξεχνάμε πως το πιο βαθύ σκοτάδι,
είναι λίγο πριν ξημερώσει.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

7

διεθνή
Κόσοβο: Νέος πρωθυπουργός
ο πρώην διοικητής του UCK

Οι ΗΠΑ
θα διατηρήσουν
στο Αφγανιστάν
9.800 στρατιώτες
μετά το 2014

Τ

Ο

Ραμούς Χαραντινάι, πρώην
διοικητής του UCK, υπεύθυνος
για το θάνατο και την εξαφάνιση
εκατοντάδων ανθρώπων, ο οποίος
εκλήθη στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης, με 37 κατηγορίες για εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας, είναι ο νέος
πρωθυπουργός του Κοσόβου.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την
επίτευξη συμφωνίας των κομμάτων
της αντιπολίτευσης, ο Ραμούς Χαραντινάι
τόνισε ότι θα εργαστεί για να καταστεί
το Κόσοβο μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
Ο Ραμούς Χαραντινάι διατέλεσε
πρωθυπουργός και το 2004, όταν
κατηγορήθηκε για τα εγκλήματα πολέμου
και μετά από εκατό ημέρες
διακυβέρνησης αναγκάστηκε να
παραιτηθεί και παραδόθηκε στο
δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με το
κατηγορητήριο, ο Χαραντινάι ως
διοικητής μονάδας του UCK, ευθύνεται
για το θάνατο 300 αμάχων και την
εξαφάνιση 400. Τα οστά πολλών από
αυτούς βρέθηκαν, μετά την είσοδο των
νατοϊκών δυνάμεων, στη λίμνη Ράντονιτς
και σε πηγάδια χωριών όπου δρούσε η
μονάδα του Χαραντινάι. Το δικαστήριο
εξέδωσε αθωωτική απόφαση λόγω
έλλειψης στοιχείων. Η πρώην
εισαγγελέας του δικαστηρίου της Χάγης
Κάρλα Ντελ Πόντε, που χαρακτήρισε τον
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Ρ. Χαραντινάι «γκάνγκστερ με στολή»,
είχε δηλώσει τότε ότι οι μάρτυρες
κατηγορίας στη δίκη του εξαφανίζονταν
μυστηριωδώς ή άλλαζαν ριζικά την
αρχική τους κατάθεση.
Στη νέα κυβέρνηση, εκτός από το κόμμα
του Ρ. Χαραντινάι «Συμμαχία για το
Μέλλον του Κοσόβου», συμμετέχουν η
«Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου» (LDK)
του Ίσα Μουσταφά και η «Πρωτοβουλία
για το Κόσοβο», του Φατμίρ Λιμάι, ενώ
ψήφο εμπιστοσύνης έδωσε το κίνημα
«Αυτοδιάθεση» του Άλμπιν Κούρτι.
Ο Χάσιμ Θάτσι, γνωστός και ως «φίδι»,
πρώην ηγέτης του UCK, που
κατηγορήθηκε και από την εισαγγελέα
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της
Χάγης Κάρλα Ντελ Πόντε και από τον
Ελβετό Ντικ Μάρτι, μέλος της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι διατέλεσε
επικεφαλής δικτύου εμπορίας
ανθρωπίνων οργάνων, θα αφήσει την
καρέκλα του πρωθυπουργού και μετά
από επτά χρόνια στην εξουσία θα
περάσει στην αντιπολίτευση. Αν και το
κόμμα του κέρδισε τις εκλογές, δεν
βρήκε πολιτικούς συμμάχους για το
σχηματισμό κυβέρνησης.
Με τέτοια κυβέρνηση και αντιπολίτευση,
μπορεί εύκολα κάποιος να καταλάβει τι
είναι το σημερινό Κόσοβο. 

ην παραμονή 9.800 Αμερικανών
στρατιωτών στο Αφγανιστάν
μετά τον τερματισμό της
αποστολής του ΝΑΤΟ στα τέλη του 2014
ανακοίνωσε ο Μπαράκ Ομπάμα,
στη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό
Οίκο και πρόσθεσε ότι οι στρατιώτες
θα αποχωρήσουν πλήρως από
το Αφγανιστάν δύο χρόνια αργότερα,
το 2016, δηλαδή λίγο πριν από το τέλος
της δεύτερης θητείας του. Όμως,
υπογράμμισε, «δεν θα διατηρήσουμε
την στρατιωτική αυτή παρουσία μετά
το 2014 παρά μόνο αν η αφγανική
κυβέρνηση υπογράψει τη συμφωνία
η οποία είναι ζωτικής σημασίας για
να δώσει στους στρατιώτες μας
την εξουσία που θα έχουν ανάγκη για
να εκπληρώσουν την αποστολή τους και
για την οποία οι δύο κυβερνήσεις μας
έχουν ήδη κάνει διαπραγματεύσεις».
Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι
επιθυμεί «να γυρίσει σελίδα έπειτα από
περισσότερο από μία δεκαετία στη
διάρκεια της οποίας η εξωτερική μας

πολιτική αφιερώθηκε κυρίως στους
πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ».
Εξέφρασε την ελπίδα «αυτό το νέο
κεφάλαιο της αμερικανικής εξωτερικής
πολιτικής να μας επιτρέψει να
επανακατευθύνουμε τους πόρους που
θα εξοικονομήσουμε τερματίζοντας
αυτούς τους πολέμους για να απαντήσουμε πιο ευέλικτα στην τρομοκρατική
απειλή σε άλλες περιοχές».
Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ διατηρούν
στο Αφγανιστάν 32.800 άνδρες που
υποστηρίζονται από 17.700 μέλη της
Isaf και 340.000 Αφγανούς στρατιώτες
και αστυνομικούς, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Πενταγώνου.
Οι 9.800 στρατιώτες θα μειωθούν
στο τέλος του 2015 στο μισό και θα
συγκεντρώνονται κυρίως στην
αεροπορική βάση του Μπαγκράμ κοντά
την Καμπούλ. Στο τέλος του 2016
τα αμερικανικά στρατεύματα
θα αποσυρθούν εντελώς από τη χώρα,
όπου θα παραμείνουν μόνο 200
στρατιωτικοί που θα υπηρετούν
στην πρεσβεία των ΗΠΑ.
Ο Ομπάμα δήλωσε ότι οι αφγανικές
δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποδείξει ότι
είναι ικανές να υπερασπιστούν τη χώρα
τους. Πρόσθεσε, όμως, «Πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι το Αφγανιστάν δεν
θα είναι ένα τέλειο μέρος και δεν είναι
ευθύνη των ΗΠΑ να το κάνουν τέτοιο»
υπογράμμισε ο Ομπάμα. «Το μέλλον
του Αφγανιστάν πρέπει να το
αποφασίσουν οι Αφγανοί» επεσήμανε.

Το «Γεράκι» του Λικούντ
νέος πρόεδρος του Ισραήλ

Ο

74χρονος Ρέουβεν Ρίβλιν,
βετεράνος της ισραηλινής Δεξιάς,
είναι ο νέος πρόεδρος του
Ισραήλ. Παρά το γεγονός ότι προέρχεται
από τα σπλάχνα του κυβερνώντος
Λικούντ, δεν στηρίχθηκε από τον
πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου,
που είναι επικεφαλής του κόμματος
και του οποίου ο Ρίβλιν είναι
ο σημαντικότερος εσωκομματικός
αντίπαλος. Υπέρμαχος του εβραϊκού
εποικισμού, υποστηρικτής του Μεγάλου
Ισραήλ και ενάντιος στη σύσταση
ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους,
ο νέος πρόεδρος του Ισραήλ έχει
προτείνει την ένταξη των Παλαιστινίων
σε ενιαίο κράτος, στο οποίο Εβραίοι και
Άραβες θα διαθέτουν κοινή υπηκοότητα,
αλλά θα ψηφίζουν ξεχωριστά
Κοινοβούλια. Το 2005 είχε εξάλλου
εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στη
μονομερή αποχώρηση των Ισραηλινών
από τη Λωρίδα της Γάζας και την
εκκένωση με τη βοήθεια του στρατού
εβραϊκών οικισμών.
«Ο Ρίβλιν δεν θα είναι ποτέ ο πρόεδρος
του Ισραήλ, αλλά ο πρόεδρος του
Μεγάλου Ισραήλ. Θα χρησιμοποιήσει το
αξίωμα του προέδρου για να προωθήσει
τον εποικισμό στη Δυτική Όχθη»,
ανέφερε σε πρόσφατο άρθρο του ένας
δημοσιογράφος της εφημερίδας Haaretz.
Λίγες μέρες πριν από την εκλογή του, ο
νέος πρόεδρος δήλωσε στην εφημερίδα
Times of Israel ότι δεν συμμερίζεται το
όραμα του απερχόμενου προέδρου Σιμόν
Πέρες για λύση δύο κρατών. Η «μοίρα»
των Ισραηλινών και των Παλαιστίνιων
είναι «να ζήσουν μαζί», είπε και
πρόσθεσε: «Είμαι ουτοπιστής. Έχω ένα
όραμα, ότι ξαφνικά όλος ο εβραϊκός λαός
[από όλο τον κόσμο] θα έρθει να ζήσει
εδώ. Και αν έρχονταν 10 εκατομμύρια
Εβραίοι εδώ, δεν θα χρειαζόταν να
παραδώσουμε τίποτε». Δήλωσε πάντως
πως δεν σκοπεύει να εμπλακεί ενεργά

στη λήψη πολιτικών αποφάσεων,
εξηγώντας ότι η Βουλή και η κυβέρνηση,
όχι ο πρόεδρος της χώρας, θα αναλάβουν
την ευθύνη να καθορίσουν τα μελλοντικά
σύνορα του εβραϊκού κράτους. Ο ρόλος
του προέδρου του Ισραήλ είναι άλλωστε
ουσιαστικά εθιμοτυπικός, αλλά οι
πολιτικές του θέσεις μπορεί να
αποτελέσουν πηγή προβλημάτων όταν
εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό
και όχι μόνο.
Ο Ρίβλιν, δικηγόρος στο επάγγελμα,
ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα το
1988, οπότε εξελέγη βουλευτής με το
Λικούντ. Στη συνέχεια εξέτισε δύο
θητείες στη θέση του προέδρου της
Κνεσέτ (2003-2006 και 2009-2013).
Αναδείχθηκε πρόεδρος του Ισραήλ αφού
νίκησε τον Μέιρ Σιτρίτ του κεντρώου
κόμματος Hatnuah με 63 ψήφους έναντι
53 στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας
στην Κνεσέτ, αφού κανένας από τους
πέντε αρχικούς υποψήφιους δεν κατάφερε
να αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία
των 61 ψήφων στον πρώτο γύρο. 
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Κεντροαφρικανική Δημοκρατία:
Tο χρονικό ακόμα μιας προαναγγελθείσας
ιμπεριαλιστικής επέμβασης

Πρόσφυγες από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στο Καμερούν.

M

ετά το κούρεμα των αποθεματικών των ταμείων,
τις συντάξεις και τους μισθούς πείνας, την
κατάργηση κάθε εναπομείναντος δικαιώματος
του λαού στην παιδεία, στην υγεία, στην ασφάλιση,
η ελληνική αστική τάξη και το πολιτικό της προσωπικό
(η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), έχουν κάθε λόγο να
χαίρονται μιας και η προεδρεύουσα κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2014 στη λυκοσυμμαχία της ΕΕ, ελληνική
κυβέρνηση κατάφερε και πέτυχε όχι απλά να
επανενεργοποιήσει, αλλά και να δώσει ρόλο συντονιστή
για την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία (ΚΑΔ), στο Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ) στη Λάρισα.
Σε αυτό το μήκος κύματος, κινήθηκε άλλωστε και η
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ανακοίνωση του εν λόγω στρατηγείου που βγήκε στη
δημοσιότητα τη Δευτέρα 16 Ιούνη, η οποία μεταξύ άλλων
ενημέρωνε για την «Επίτευξη πλήρους επιχειρησιακής
ικανότητας της δύναμης της ΕΕ "EUFOR RCA"».
Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:
Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μία χώρα που δε
βρέχεται από θάλασσα, συνορεύει βόρεια με το Τσαντ και
το Σουδάν, ανατολικά με το Νότιο Σουδάν, νότια με τη ΛΔ
Κονγκό και τη Δημοκρατία του Κονγκό (Μπραζαβίλ) και
δυτικά με το Καμερούν. Ήταν γαλλική αποικία ως το 1960,
οπότε ανεξαρτητοποιήθηκε, αν και ποτέ δεν
απογαλακτίστηκε από τη γαλλική αστική τάξη και το
μεγάλο κεφάλαιο αναμειγνύεται έκτοτε σε κάθε έκφανση
της πολιτικής, οικονομικής ζωής ενός λαού 4.500.000

Στο Νότιο Σουδάν έχει προκύψει τεράστια ανθρωπιστική
καταστροφή με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις ανάμεσα
στις αντιμαχόμενες ομάδες για τον έλεγχο περιοχών
στρατηγικής σημασίας. Εξαιτίας αυτής της καταστροφής,
ηγέτες χωρών της ανατολικής Αφρικής πρότειναν την
ανάπτυξη ένοπλης αποστολής στην περιοχή για την
προστασία των αμάχων και την αποτροπή νέων
συγκρούσεων ώστε να εφαρμοστεί η διάτρητη συμφωνία
κατάπαυσης του πυρός. Εκφράστηκαν, επίσης, φόβοι
από διάφορες πλευρές για πιθανή επέκταση της κρίσης
στην ευρύτερη περιφέρεια της κεντρικής και ανατολικής
Αφρικής.
Πρόσφατα, η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα με τις δηλώσεις της ότι η
κατάσταση στη χώρα βρίσκεται εκτός ελέγχου, σε
καθεστώς πλήρους ανομίας και ατιμωρησίας και με τη
διαπίστωσή της ότι «δεν υπάρχει δικαιοσύνη ούτε νόμος
ούτε τάξη πέρα από αυτή που παρέχουν τα ξένα
στρατεύματα», άναψε το πράσινο φως για μια ανοιχτή
ιμπεριαλιστική επέμβαση.
Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να ξεχνά κανείς το γεγονός
ότι στα επίσημα κείμενα που αφορούν στην Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ
(ΚΕΠΠΑ), αλλά και του στρατιωτικού της βραχίονα (Κοινή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας - ΚΠΑΑ), τόσο η
υποσαχάρια περιοχή Σαχελ, όσο και η ευρύτερη περιοχή
της Κεντρικής Αφρικής, μπαίνουν στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των ιμπεριαλιστών, προφανέστατα όχι
γιατί νοιάζονται για τους εκεί λαούς, αλλά γιατί ορέγονται
παραπέρα διείσδυση κεφαλαίων, ένα από τους λόγους
δηλαδή για τον οποίο οι πόλεμοι γεννιούνται στον
καπιταλισμό.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται αν πέραν όλων των άλλων,
μελετήσει κανείς όλο το χρονικό της επέμβασης στην ΚΑΔ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της

UNHCR - S. Phelps

ατόμων (από τουλάχιστον 60 διαφορετικές φυλές, με
χριστιανούς το 80%, μουσουλμάνους το 10% και κάποιες
άλλες θρησκείες). Η τελευταία κρίση ξέσπασε με την
ανατροπή του προέδρου (ε.α. στρατηγού) Φρανσουά
Μποζιζέ. Ο Μποζιζέ δέχθηκε πόλεμο από τους ένοπλους
ισλαμιστές του Μισέλ Ντζοτόντια, το Δεκέμβρη του 2012,
αμέσως μόλις ανέθεσε σε κινεζική πετρελαϊκή εταιρεία την
άδεια για την πραγματοποίηση γεωτρήσεων πετρελαίου...
Ανατράπηκε τελικά το Μάρτη του 2013.
Έκτοτε, οι ισλαμιστές του «ΣΕΛΕΚΑ» έδρασαν εκτός
ελέγχου, αιματοκυλώντας τη χώρα ως τέλος της
περασμένης χρονιάς, δίνοντας την κατάλληλη αφορμή
στους Γάλλους να πραγματοποιήσουν στις 5/12/13
ιμπεριαλιστική επέμβαση.
Η ιμπεριαλιστική επέμβαση της ΕΕ «ντύνεται» με
«ανθρωπιστικό» μανδύα, δηλαδή την αντιμετώπιση
αντιποίνων μεταξύ διαφορετικών φυλετικών και
θρησκευτικών ομάδων, όταν στην πραγματικότητα οι ίδιοι
οι ιμπεριαλιστές υποδαύλισαν πολύμορφα αυτές τις
συγκρούσεις, σε μια χώρα που διαθέτει τεράστια
κοιτάσματα ουρανίου (υπολογίζονται σε περίπου 15.000
τόνους), πετρελαίου, χρυσού και διαμαντιών.
Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι παρά τον φυσικό της πλούτο,
η ΚΑΔ είναι μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.
Πάνω από το 60% του πληθυσμού της χώρας επιβιώνει με
λιγότερο από δύο δολάρια τη μέρα, 206.000 άνθρωποι
έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους εντός χώρας, ενώ
πάνω από 50.000 άλλοι έχουν αναζητήσει καταφύγιο
σε γειτονικές χώρες όπως η ΛΔ Κονγκό, το Καμερούν
και το Τσαντ.
Η δραματική έλλειψη φαρμάκων στα νοσοκομεία,
η ακρίβεια και η έλλειψη τροφίμων, τα σοβαρά
προβλήματα στην υδροδότηση και ηλεκτροδότηση
της χώρας επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων,
περιορίζοντας το προσδόκιμο όριο ζωής σε λιγότερο
από 50 χρόνια.
Οι ενδοϊμπεριαλιστικές συγκρούσεις για τον έλεγχο
φυσικού πλούτου, σε συνδυασμό με τη δράση και το
πραξικόπημα των ένοπλων δυνάμεων της οργάνωσης
"ΣΕΛΕΚΑ", που υποστηρίζεται από ξένους μισθοφόρους,
επιδεινώνουν τις δραματικές συνθήκες ζωής για το λαό,
δημιουργώντας την πραγματικότητα για ακόμη μία
ιμπεριαλιστική επέμβαση στην περιοχή.
Όσα λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα στην ΚΑΔ
δεν είναι ξεκομμένα από τη συνολικότερη όξυνση των
ανταγωνισμών στην περιοχή. Το Σουδάν, με τον πάνω από
60 χρόνια εμφύλιο πόλεμό του, άνοιξε το δρόμο για να
ακολουθήσει φέτος η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
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Στρατιώτες από τη Ρουάντα μεταφέρονται στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Γαλλίας έχουν τους τελευταίους μήνες ενισχύσει τις
στρατιωτικές δυνάμεις τους στην Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των
πολυεθνικών τους που δρουν στη χώρα (ΤΟΤΑL, AREVA,
France Telecom, CASTEL κ.λπ.). Πέρσι αναπτύχθηκαν στο
έδαφός της ΚΑΔ 5.000 στρατιώτες από την Αφρικανική
Ένωση και άλλοι 1.600 Γάλλοι. Φέτος, και ο ΟΗΕ σχεδιάζει
αποστολή τουλάχιστον 10.000 κυανοκράνων, ενώ
επιπλέον σε αυτές τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις, θα
επιχειρήσουν περίπου 1000 ακόμα στρατιώτες που θα
σταλούν μέσω του ΝΑΤΟϊκού στρατηγείου της Λάρισας, με
την Ελλάδα να πρωτοστατεί σε μια ακόμα ιμπεριαλιστική
επέμβαση, αφού πέραν των άλλων, οι έλληνες επιτελείς
αποτελούν την κυρίως δύναμη του Στρατηγείου,
αριθμώντας 72 εκ συνόλου 129.
Ο υποδιοικητής της EUFOR RCA είναι Έλληνας ταξίαρχος
και έδωσε στις δυνάμεις που επιχειρούν στην ΚΑΔ τον
Κινητό Κόμβο Επικοινωνιών του Στρατηγείου,
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι μεταξύ τους
επικοινωνίες. Επιπλέον, τα σύγχρονα δορυφορικά
συστήματα που διαθέτει το Στρατηγείο μπορούν σε
«ζωντανό χρόνο» να συλλέγουν δεδομένα από το πεδίο
των τακτικών επιχειρήσεων στην ΚΑΔ και μέσω αυτών να
παρέχονται οι επιτελικές κατευθύνσεις από το Στρατηγείο
της Λάρισας.
Δεν χωρά αμφιβολία ότι στο φόντο της όξυνσης των
ανταγωνισμών μεταξύ των ιμπεριαλιστών, που δεν
διστάζουν με το αίμα των λαών να ξαναχαράζουν τα
σύνορα των χωρών και να εξαπολύουν νέους πολέμους
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για να ρίχνουν και με αυτόν τον τρόπο νερό στο μύλο του
καπιταλισμού, ώστε να ξεπερνά τις σύμφυτες με αυτόν
κρίσεις του, η εμπλοκή της χώρας μας βαθαίνει ακόμα
περισσότερο, δρομολογώντας επικίνδυνες εξελίξεις στην
ευρύτερη εύφλεκτη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
και της Αφρικής.
Τα παραπάνω καταμαρτυρούνται κι από το πλήθος των
ασκήσεων και των συνεκπαιδεύσεων που λαμβάνουν
χώρα όλο το τελευταίο διάστημα με την Ελλάδα να
συμμετέχει ενεργά παρέχοντας γη, νερό και αέρα στις
κρεατομηχανές του ΝΑΤΟ και των υπόλοιπων
ιμπεριαλιστικών οργανισμών.
Στο σημείο αυτό, αποδεικνύεται επίσης, ο επιζήμιος για
τους λαούς ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ και του Κόμματος της
Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), που όχι μόνο δεν
αμφισβητούν τους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών,
αλλά προσφέρουν το άλλοθι τους με την επίκληση
προσχημάτων που ουσιαστικά δικαιολογούν την
επέμβαση στην ΚΑΔ, όπως παλιότερα το έπραξαν
δυνάμεις του σημερινού ΚΕΑ στην περίπτωση της
Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Λιβύης
και του Μάλι. Η στάση αυτή, φυσικά, δεν απέχει και
πολύ από τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και
υποψήφιου από μεριάς ΚΕΑ για την προεδρία της
Κομισιόν, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το γεγονός ότι η θέση
της Ελλάδας μέσα στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ είναι
αδιαπραγμάτευτη, σπέρνοντας για πολλοστή φορά την
αυταπάτη για δήθεν εξανθρωπισμό της λυκοσυμμαχίας.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαίο το
αντιιμπεριαλιστικό – φιλειρηνικό κίνημα της χώρας μας,
μαζί με το εργατικό, λαϊκό κίνημα να ορθώσουν το μπόι
τους στο ύψος των καιρών και μέσα από τη συντονισμένη
κι οργανωμένη πάλη του λαού να διεκδικήσουμε καμιά
συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς, επιστροφή όλων των στρατιωτικών και
αστυνομικών τμημάτων που βρίσκονται σε αποστολές
στο εξωτερικό, αποδέσμευση από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και
κάθε ιμπεριαλιστικό οργανισμό, με το λαό ιδιοκτήτη και
κυρίαρχο του πλούτου που παράγει με τον ιδρώτα και με
το αίμα του.
Μόνο αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί να εγγυηθεί
την ειρήνη και τη φιλία των λαών. Μόνο αυτός είναι
ο δρόμος που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο
αύριο δίχως πείνα και δίχως πόλεμο, που μπορεί να
οδηγήσει στο φτιάξιμο μιας κοινωνίας "στο μπόι
των ονείρων και των ανθρώπων".
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

αποχαιρετισμοί

Σύντροφε Μπάμπη,
αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξει και θ’ αλλάξει
...αυτή η βαθιά ψυχή γνώριζε πως την Ιστορία
την γράφουν άνθρωποι, όχι σκιές, γιατί
ο σύντροφος γνώριζε πως θέλει κουράγιο
κομμουνιστή επαναστάτη για να αρχίσεις
ένα τραγούδι, σαν χρέος προς τον κόσμο,
και να το συνεχίσουν οι σύντροφοί σου,
ένα τραγούδι για όλα τα «πρέπει» που ταιριάζουν
στο μπόι του Ανθρώπου...

Τ

ίποτα δεν τελείωσε, τίποτα δεν τελειώνει.
Ανάμεσα στην μελέτη ενός κειμένου πίσω από
τα στρογγυλά γυαλιά, ανάμεσα σε μια διατυπωμένη
με συγκροτημένο Λόγο σκέψη, ανάμεσα σε ένα χαμόγελο
και μια γεμάτη χιούμορ παρατήρηση, φτερούγιζε το
μέταλλο μιας βαθιάς ψυχής, που ήξερε να διαμορφώνει
τους γύρω του.
Κουβαλούσε στους ώμους του, το βάρος των
«κυπαρισσιών και του δαφνώνα που μένει» και τούτο
το βάρος, επειδή είναι ιστορικό, δεν τον κούραζε.
Τραβούσε για πολύ μακριά, και αυτή την «απόσταση»
δεν μπορεί να την διανύσει κανένας «οργισμένος»
βιαστικός μικροαστός που σπεύδει να «τακτοποιήσει»
την ζωούλα του.
Ο σ. Μπάμπης «περπατούσε» την Ιστορία και γι’ αυτό
ούτε κουραζόταν, ούτε βιαζόταν.
Μόνη του έγνοια, καθώς με την δράση του, συνέβαλλε
στο ξεφύλλισμα του ημερολόγιου του κόσμου, ήταν η νέα
γενιά συντρόφων να μπορέσει να αναλογιστεί το ιστορικό
χρέος που της αναλογεί.
Γι’ αυτό ήταν αυστηρός ο Μπάμπης, γι’ αυτό ενθάρρυνε
και ζέσταινε τις καρδιές των ανθρώπων ο Μπάμπης,
γι’ αυτό μοιραζόταν απλόχερα τα πάντα ο Μπάμπης.
Γιατί αυτή η βαθιά ψυχή γνώριζε πως την Ιστορία την
γράφουν άνθρωποι, όχι σκιές, γιατί ο σύντροφος γνώριζε

πως θέλει κουράγιο κομμουνιστή επαναστάτη για να
αρχίσεις ένα τραγούδι, σαν χρέος προς τον κόσμο, και
να το συνεχίσουν οι σύντροφοί σου, ένα τραγούδι για όλα
τα «πρέπει» που ταιριάζουν στο μπόι του Ανθρώπου, ένα
τραγούδι που είσαι μέσα σε κάθε του στροφή ακόμα
κι αν δεν είσαι εδώ.
Ο δικός μας αγώνας είναι να φανούμε αντάξιοί του,
σηκώνοντας το χρέος των καιρών μας, καθώς, όπως λέει
και ο Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι, σε ένα ποίημά του που
λες κι είναι γραμμένο για τον σύντροφο που έφυγε με το
σακίδιό του στον ώμο για το κόκκινο αύριο:
Ο ποιητής
Μένει πάντοτε χρεώστης
Απέναντι στον κόσμο.
Πληρώνει πάντα τόκους και υπερημερίες
Για τον πόνο των ανθρώπων.
Μένω χρεώστης
Απέναντι στην φωτοχυσία του Μπρόντγουέη
Απέναντι σε σας, σύννεφα της Βαγδάτης
Απέναντι στον Κόκκινο Στρατό, στις βυσσινιές της Ιαπωνίας
Που δεν πρόφτασα ως τώρα
Να τις τραγουδήσω.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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ΠΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΣΕ)

Διεθνής Διάσκεψη για τα 15 χρόνια από τους
βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία

Σ

τις 22 και 23 Μάρτη 2014, 15 χρόνια μετά από την
έναρξη των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ εναντίον των
λαών της Γιουγκοσλαβίας το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ειρήνης (ΠΣΕ) οργάνωσε μαζί με το «Φόρουμ Βελιγραδίου
για τον κόσμο των Ίσων» διεθνή διάσκεψη στο Βελιγράδι με
θέμα: «Παγκόσμια Ειρήνη απέναντι στο Διεθνή Ιμπεριαλισμό και Παρεμβατισμό».
Το ΠΣΕ επίσης την Παρασκευή οργάνωσε την Ευρωπαϊκή του Συνάντηση στις 21 Μάρτη, επιστρέφοντας έτσι
μετά από 30 χρόνια σε επίσημη συνεδρίαση στο Βελιγράδι,
στην οποία έλαβαν μέρος τα κινήματα από την Πορτογαλία,
Ελλάδα, Κύπρο, Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, Τουρκία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Ρουμανία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ιταλία, Τσεχία, Κροατία, Σερβία και
καλεσμένους από Βραζιλία, ΗΠΑ και Καναδά. Οι εκδηλώσεις
κορυφώθηκαν στις 24 Μάρτη, μέρα της μαύρης επετείου
των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών με ποικίλες εκδηλώσεις μνή-
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μης στο Βελιγράδι οι οποίες είχαν ξεκινήσει με μεγάλη έκθεση φωτογραφιών από τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Σάββα»..
Την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Συνάντηση άνοιξε ο Ζιβαντίν Γιοβάνοβιτς τελευταίος υπουργός Εξωτερικών της
Γιουγκοσλαβίας και πρόεδρος του Φόρουμ Βελιγραδίου
που καλωσόρισε και ευχαρίστησε το ΠΣΕ που επέλεξε το
Βελιγράδι για τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. Η συμμετοχή στη συνάντηση είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων
χρόνων και συμπίπτει με τα 65 χρόνια του ΠΣΕ. Έγινε πλούσια συζήτηση που καταδίκασε την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, εξέφρασε την αλληλεγγύη
στους λαούς που αγωνίζονται για το δικαίωμα να είναι
αφέντες στον τόπο τους και κατέληξε σε πρόγραμμα δράσης γύρω από διάφορα θέματα (ΝΑΤΟ, ΕΕ, Β' Παγκόσμιος
Πόλεμος, Συρία, 40 χρόνια της εισβολής στην Κύπρο, κατάσταση στην Ουκρανία).

Την περιφερειακή συνάντηση συντόνισε η πρόεδρος
του Πορτογαλικού Συμβούλιου Ειρήνης και Συνεργασίας
(CPPC), Ίλντα Φιγκουρεϊντο, που έχει και την ευθύνη συντονισμού της Ευρώπης στο ΠΣΕ. Παραβρέθηκε επίσης η
πρόεδρος του ΠΣΕ Σοκόρρο Γκόμες από την Βραζιλία
Από τη μεριά του ο Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΣΕ,
Ηρακλής Τσαβδαρίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για
τη μεγαλύτερη σε συμμετοχή περιφερειακή συνάντηση των
τελευταίων χρόνων, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις στην
Ουκρανία, καταδίκασε την ωμή ιμπεριαλιστική επέμβαση
και το πραξικόπημα που έφερε στην «κυβέρνηση» τους νοσταλγούς-συνεργάτες των Ναζί εκφράζοντας την αλληλεγγύη του ΠΣΕ στο λαό της Ουκρανίας στις πλάτες του οποίου
διεξάγεται ένας σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ-ΝΑΤΟΕΕ και Ρωσίας. Τα χρήματα που «προσφέρουν» η ΕΕ και ΔΝΤ
στο νέο καθεστώς της Ουκρανίας μόνο νέα δεινά και δεσμά
θα φέρουν για το λαό της, γιατί ο πραγματικός στόχος είναι
ο έλεγχος των πηγών και δρόμων Ενέργειας αλλά και η εκμετάλλευση της γεωστρατηγικής θέσης της Ουκρανίας.
Μιλώντας στη συνάντηση ο αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
Νίκος Ζώκας τόνισε: «Η ΕΕΔΥΕ καταδικάζει τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Συρία, στη Μέση Ανατολή, σ’ όλη
την Αφρική! Καταδικάζουμε τις απειλές και το εμπάργκο
κατά του Ιράν, την επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Καταδικάζουμε τη στάση
της ελληνικής κυβέρνησης η οποία, όχι μόνο υιοθετεί τα
προσχήματα αυτών των επεμβάσεων, αλλά συμμετέχει
ενεργά στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Θέλοντας να αξιοποιήσει τη συγκυρία και την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα
στην περιοχή, προσπαθεί ν’ αναβαθμίσει το ρόλο της χώρας στα σχέδια που εξυφαίνονται. Διαπραγματευόμενη τη
λεγόμενη "γεωστρατηγική θέση της χώρας", προσπαθεί να
πλασάρει όσο καλύτερα γίνεται τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης».
Η συμμετοχή στη συνάντηση είναι η μεγαλύτερη των
τελευταίων χρόνων και συμπίπτει με τα 65 χρόνια του ΠΣΕ.
Έγινε πλούσια συζήτηση που καταδίκασε την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, εξέφρασε την αλληλεγγύη στους λαούς που αγωνίζονται για το δικαίωμα να
είναι αφέντες στον τόπο τους και κατέληξε σε πρόγραμμα
δράσης γύρω από διάφορα θέματα (ΝΑΤΟ, ΕΕ, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Συρία, 40 χρόνια της εισβολής στην Κύπρο,
η κατάσταση στην Ουκρανία). Η συνάντηση αποφάσισε να
οργανώσει καμπάνια με αφορμή τα 65 χρόνια του ΝΑΤΟ, το
οποίο προχωράει στην σύνοδο κορυφής του τον Σεπτέμβρη στην Νότια Ουαλία, η οποία θα κορυφωθεί στις 30 Αυγούστου με την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ενάντια στο
ΝΑΤΟ σε δεκάδες χώρες.

Στη διεθνή διάσκεψη συμμετείχαν πάνω από 120 εκπρόσωποι από αντιιμπεριαλιστικά κινήματα, διεθνείς οργανώσεις, προσωπικότητες, διανοούμενοι και δημοσιογράφοι
από 41 χώρες, ενώ συνολικά έλαβαν μέρος πάνω από 400
σύνεδροι στο Συνεδριακό Κέντρο «Σάββα».
Ως επικεφαλής του ΠΣΕ παραβρέθηκε η πρόεδρός του,
Σοκόρρο Γκόμες, από την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία ο Ηλίας Μπαλτάς, από τη Διεθνή Ένωση Δημοκρατικών Νομικών ο Ρολάντ Βέιλ και από την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας η αντιπρόεδρος της
Μάρουα Σάαμπ. Από την Ελλάδα συμμετείχαν στη Διάσκεψη ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης Εκτελεστικός Γραμματέας
του ΠΣΕ, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος
Τάσσος και Νίκος Ζώκας αντίστοιχα. Επίσης ο αντιναύαρχος ε.α. Γιώργος Ποταμιάνος από την Κίνηση για την
Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ),ενώ την ΚΝΕ εκπροσώπησε η Κωνσταντίνα Παππί.
Στην παρέμβαση του στην διεθνή διάσκεψη ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος υπογράμμισε πως «οι
ανελέητοι και βάρβαροι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ για 78
μέρες εναντίον αμάχων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας
της Γιουγκοσλαβίας το 1999 άφησαν πίσω τους χιλιάδες θύματα, μαζικές καταστροφές, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες καθώς και άλλες τραγικές συνέπειες από
την χρήση πυραύλων απεμπλουτισμένου ουρανίου. Όλα
αυτά αποτέλεσαν και την δοκιμή για τα εγκλήματα που ακολούθησαν στο Αφγανιστάν το 2001, στο Ιράκ το 2003, στην
Λιβύη το 2011 αλλά και σήμερα οι επεμβάσεις που διεξάγονται στην Συρία, την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία
και την Ουκρανία.
Η Ελλάδα δεν συμμετείχε άμεσα στον βομβαρδισμό
του ΝΑΤΟ εναντίον της Γιουγκοσλαβίας με στρατιωτικά
μέσα, αλλά προσέφερε σημαντικές διευκολύνσεις και εγκαταστάσεις σε αυτούς που βομβάρδισαν, καθώς και ασφαλή
δίοδο για το πέρασμα στρατευμάτων από το έδαφος της
χώρας μας προς το Κόσσοβο με βάση την απόφαση Βορειοατλαντικού Συμβούλιου στις 10 Ιούνη 1999.
Η εμπλοκή της Ελλάδας πέρα από την συμμετοχή στα
ιμπεριαλιστικά εγκλήματα, που αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτημα, δημιουργεί και μεγάλη οικονομική «αιμορραγία».
Μόνο για τις στρατιωτικές αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.
η Ελλάδα δαπανάει 1 εκατομμύριο Ευρώ τον χρόνο, ενώ συνολικά τα έξοδα εξοπλισμών φτάνουν τα 5 δις ευρώ τον
χρόνο. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη (5η) θέση διεθνώς
στις εισαγωγές οπλικών συστημάτων και αποτελεί τον καλύτερο πελάτη των πολεμικών βιομηχανιών της Γαλλίας και
τη Γερμανίας». 
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διεθνή

Βενεζουέλα: Μια καλοστημένη απόπειρα ανατροπής

groundreport.com/Yoel

Μ

ια καλοσχεδιασμένη προσπάθεια ανατροπής της νόμιμα
εκλεγμένης κυβέρνησης της Βενεζουέλας ξεκίνησε
επίσημα στις 12 Φλεβάρη και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα, άλλοτε με μεγαλύτερη ένταση και άλλοτε σχεδόν χωρίς
να μαθαίνουμε τίποτα στην Ευρώπη.
Από την αρχή ακόμα της διακυβέρνησης του Ούγο Τσάβες,
το Δεκέμβρη του 1998, η Βενεζουέλα βρέθηκε στο στόχαστρο
του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ, θύμα ενός ακόμα ακήρυχτου
πολέμου. Δε σταμάτησε να αντιμετωπίζει την ανοιχτή εχθρότητα
της κυβέρνησης των ΗΠΑ και όλων των υπηρεσιών της. Έτσι,
αφού έγινε ένα φασιστικό πραξικόπημα τον Απρίλη του 2002,
που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία μέσα σε λιγότερο από 72 ώρες
από το στρατό και το λαό, μια μεγάλη απεργία των διευθυντικών
στελεχών της κρατικής πετρελαϊκής βιομηχανίας PdVSA, που
κράτησε σχεδόν τρεις μήνες, επανειλημμένους εκβιασμούς,
σαμποτάζ, βίαιες, αιματηρές διαδηλώσεις ενορχηστρωμένες από
τα πιο ισχυρά τμήματα της αστικής τάξης, φτάσαμε και στη
σημερινή προσπάθεια, που χωρίς καμιά αμφιβολία φαίνεται ότι
είναι η καλύτερα οργανωμένη.
Με βάση το περίφημο πια Εγχειρίδιο TC-18-01 των Δυνάμεων
Ειδικών Επιχειρήσεων του Πεντάγωνου, δηλαδή το Σχέδιο Vision,
που δημοσιεύτηκε το Νοέμβρη του 2010 με τίτλο «Ο μη
συμβατικός πόλεμος», ξεκίνησαν στις 12 Φλεβάρη μια σειρά
διαδηλώσεων, που μέχρι σήμερα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω
από 40 άτομα, πολίτες και αστυνομικούς. Το μονοπωλιακό
κεφάλαιο, η καθολική ιεραρχία και η ντόπια ολιγαρχία, με την
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άμεση βοήθεια των ΗΠΑ, εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα που
στηρίζεται στη βία, με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης του
Νικολάς Μαδούρο.
Στην προσπάθεια αυτή τους συνδράμουν και πρώην αντιδραστικοί
πρόεδροι χωρών της περιοχής, όπως ο ακροδεξιός Άλβαρο
Ουρίμπε Βέλες της Κολομβίας και ο Βισέντε Φοξ, πρώην πρόεδρος
του Μεξικού. Μαζί με μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολιτικά
κόμματα και οργανώσεις, όλα με τη χρηματοδότηση της USAID,
της οργάνωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την εξωτερική
βοήθεια, και της NED, του Εθνικού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία,
κάλεσαν το λαό της Βενεζουέλας να βγει στους δρόμους και
να μην επιστρέψει στο σπίτι του αν δεν πετύχει την παραίτηση
του Νικολάς Μαδούρο.
Από εκείνη την ημέρα αρκετοί δρόμοι της πρωτεύουσας Καράκας
και άλλων μεγάλων πόλεων, κυρίως όπου οι δήμαρχοι
προέρχονται από τα δεξιά κόμματα, με τη βοήθεια ελεύθερων
σκοπευτών, με επιλεγμένες δολοφονίες, με βανδαλισμούς,
καταστροφές μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθμών μετρό,
καταστημάτων, πανεπιστημίων, βιβλιοθηκών, πολιτιστικών
κέντρων, κλπ. δεν σταμάτησαν να κατακλύζονται από διαδηλωτές
και των δύο πλευρών.
Τα γεγονότα πήραν μεγαλύτερες διαστάσεις σε περιοχές
μεσοαστικές, αλλά ακόμα και μεγαλοαστικές, ενώ μπορεί να πει
κανείς πως ξεκίνησαν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου
σπουδάζουν παιδιά «καλών» οικογενειών, έναντι αρκετά υψηλών
διδάκτρων. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό ονομάστηκε «εξέγερση

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ
Πρόεδρος ΕΕΔΔΑ

Νέο κύμα συλλήψεων
Παλαιστινίων
από τον ισραηλινό στρατό

Πηγή: ΑΡ

των πλουσίων», όπως το χαρακτήρισε για πρώτη φορά η
εφημερίδα του Λονδίνου The Guardian.
Ο στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος σε ένα πραξικόπημα, όπως
πολύ συχνά καταγγέλλει ο πρόεδρος Μαδούρο ή ακόμα και
σε εμφύλιο πόλεμο –χαρακτηριστικές είναι κάποιες ομοιότητες
με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία– με
απώτερο σκοπό να δικαιολογηθεί μια λεγόμενη «ανθρωπιστική
επέμβαση» από δυνάμεις του ΝΑΤΟ ή και μια άμεση στρατιωτική
επέμβαση των ΗΠΑ, συνεπικουρούμενες από χώρες της περιοχής
με αντιδραστικές κυβερνήσεις. Οπωσδήποτε η κατάσταση είναι
κρίσιμη και είναι φανερό ότι η ταξική πάλη στη Βενεζουέλα έχει
ενταθεί στο έπακρο. Αυτό φαίνεται όχι μονάχα από τη βιαιότητα
των γεγονότων, αλλά και από το ότι τα γεγονότα αυτά έχουν
φτάσει σε κρατίδια που συνορεύουν με την Κολομβία, απ’ όπου
θα ήταν εύκολο να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται οι παραστρατιωτικές οργανώσεις που υπάρχουν εκεί, ή να χρησιμοποιηθεί
το έδαφος της Κολομβίας σαν ενδοχώρα ή ακόμα και να
ανακινηθούν αποσχιστικές δραστηριότητες.
Δεν είναι τυχαίο ότι άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους και
στη Βενεζουέλα παραστρατιωτικές οργανώσεις που θυμίζουν τα
τάγματα θανάτου που δρούσαν στη Λατινική Αμερική τις
δεκαετίες ’80 και ’90. Μια τέτοια είναι, για παράδειγμα, το
Μέτωπο Μαραμπούντα, που δρα κυρίως σε μεσοαστικά
προάστια και καταδιώκει ή παρενοχλεί φιλοκυβερνητικούς.
Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι τα γεγονότα μεγαλοποιήθηκαν
από την πλευρά των μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης,
προκειμένου να δείξουν ότι στη Βενεζουέλα επικρατεί το
απόλυτο χάος. Στην πραγματικότητα, τα γεγονότα απλώθηκαν σε
18 δήμους της αντιπολίτευσης, όπου κατοικούν τμήματα της
μεσαίας και μεγαλοαστικής τάξης, από τους 335 που έχει η χώρα.
Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν φυσικά μόνο τη μία
πλευρά, αφού η πλειοψηφία της νεολαίας που κατοικεί στις
λαϊκές συνοικίες δεν εμφανίστηκε πουθενά. Το ίδιο συμβαίνει με
τις γυναίκες, τα συνδικάτα, τις μαζικές οργανώσεις.
Φυσικά, οι ΗΠΑ δεν είναι μόνες τους στην προσπάθειά τους
για αποσταθεροποίηση της Βενεζουέλας. Από κοντά βρίσκεται και
η Ευρωπαϊκή Ένωση, που χύνει με κάθε ευκαιρία το δηλητήριό της
ενάντια στις προοδευτικές λαϊκές δυνάμεις και την κυβέρνηση της
Βενεζουέλας. Για παράδειγμα, η ισπανική εφημερίδα της σοσιαλδημοκρατίας Ελ Παΐς έγραψε στις αρχές Μάρτη ότι «η Βενεζουέλα
έπαψε πια να είναι δημοκρατική χώρα», δίνοντας έτσι το πράσινο
φως για κάθε είδους επέμβαση. Ακόμα έφτασε να παίζει το θέμα
και στην προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα το Μάη στα
σποτάκια του ΠΑΣΟΚ/Ελιάς, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, που
έκαναν αναφορά στις έτσι κι αλλιώς τελείως «ατυχείς» δηλώσεις
του Τσίπρα, μετά το ταξίδι του στη Λατινική Αμερική.
Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο λαός της Βενεζουέλας είναι μεγάλοι
και δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα πισωγύρισμα στην παλιά κατάσταση. Η αλληλεγγύη στον αγώνα του είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, σε δήλωσή του για το
νέο κύμα συλλήψεων Παλαιστινίων, από τον ισραηλινό
στρατό, με πρόσχημα την εξαφάνιση τριών Ισραηλινών,
σημειώνει:
«Το ΠΣΕ καταδικάζει σφοδρά τις πρόσφατες μαζικές
συλλήψεις Παλαιστινίων πολιτών από τον ισραηλινό
στρατό, στην Παλαιστινιακή Δυτική Όχθη, ανάμεσά τους
και τον πρόεδρο του παλαιστινιακού Κοινοβουλίου, Αζίζ
Ντουέικ. Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, για ακόμη μια
φορά, επιτέθηκαν σφοδρά στη Λωρίδα της Γάζας,
πολιορκούν την Χεβρώνα και παραβίασαν πολλά σπίτια
Παλαιστινίων, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία
πρόθεση για διαπραγματεύσεις και για ειρηνική επίλυση
της συνεχιζόμενης επέμβασης.
Την ώρα που σχεδιάζονται νέοι εποικισμοί από την
ισραηλινή κυβέρνηση, η πολεμική μηχανή των δυνάμεων
κατοχής τρομοκρατεί και εκφοβίζει τον παλαιστινιακό λαό
και τους εκλεγμένους εκπροσώπους του. Αυτή είναι η
αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης στην
νεοσχηματισθείσα παλαιστινιακή κυβέρνηση. Αντίδραση
που ανέχονται οι ΗΠΑ και η ΕΕ.
Το ΠΣΕ απαιτεί την άμεση απελευθέρωση όλων των
συλληφθέντων Παλαιστινίων και όλων των πολιτικών
κρατουμένων που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ.
Απαιτούμε το τέλος των εποικισμών στη Δυτική Όχθη και
τη διάλυσή τους. Το ΠΣΕ στηρίζει την ίδρυση ανεξάρτητου
Κράτους της Παλαιστίνης, στα σύνορα του 1967, με
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και το δικαίωμα
επιστροφής όλων των Παλαιστινίων προσφύγων.
Η αργή γενοκτονία των Παλαιστινίων πρέπει να
σταματήσει, η κατοχή πρέπει να τελειώσει».
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πολιτισμός
15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

Μνήμες μιας πολιτισμικής καταστροφής...
που δεν τέλειωσε
Στις 10 Ιουνίου συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από τη λήξη της ιμπεριαλιστικής επίθεσης του ΝΑΤΟ
στη Γιουγκοσλαβία που ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου του 1999 και που επί 78 μερόνυχτα δολοφονούσε
γυναικόπαιδα και γερόντους, ισοπέδωνε σπίτια, υποδομές, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς.
Εκατοντάδες χιλιάδες ήταν τα βλήματα και οι βόμβες κάθε τύπου που ρίχτηκαν και πάνω από 1000
οι πύραυλοι «Κρουζ». Και ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίμα δεν αρκεί για το κεφάλαιο.
Θέλει να εξαφανίσει και την ψυχή των λαών: Τα μνημεία τους.

Α

πό μία άποψη, αυτό που συνέβη στην πολιτιστική κληρονομιά της
πρώην Γιουγκοσλαβίας το 1999, μπορεί να «αναγνωστεί» και ως
ένα είδος «γενικής πρόβας» για την αντιμετώπιση της συλλογικής
μνήμης από τον ιμπεριαλισμό μετά την επικράτηση της αντεπανάστασης
στην ΕΣΣΔ και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Ακολούθησε το Αφγανιστάν,

18

το Ιράκ, το Κόσοβο και οι μασκαρεμένες με το «φερετζέ» των «αντικαθεστωτικών κινημάτων» επεμβάσεις στις χώρες της Μ. Ανατολής.
Δεν είναι όμως μόνο επετειακός και ιστορικός ο λόγος μιας απόπειρας να επανέλθει στο προσκήνιο η πολιτισμική καταστροφή στην πρώην
Γιουγκοσλαβία. Είναι και ηθικός. Διότι τέτοιου είδους εγκλήματα δεν «παραγράφονται». Έχει άραγε ημερομηνία «παραγραφής» η καταστροφή
του μισού Παρθενώνα από τα κανόνια του Μοροζίνι;
Στο τεύχος 2067 του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 1999) δημοσιεύθηκαν τα
αποτελέσματα της αποστολής του Ελληνικού Τμήματος του ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών υπό την UNESCO) στη Γιουγκοσλαβία, ελάχιστους μήνες μετά το πέρας των βομβαρδισμών. Εν μέσω
εκείνου του καλοκαιριού, τμήματα αυτής της αναφοράς είχαν δει και το
φως της δημοσιότητας.
Η αποστολή των ειδικών επιστημόνων του ελληνικού ICOMOS πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη λήξη των βομβαρδισμών και διήρκησε
πέντε μέρες (23-27/6/1999) γεγονός που συνιστά ένα ακόμη τεκμήριο
της σοβαρότητας του εγχειρήματος. «Μοιραία» τα αποτελέσματα αναφέρονται και σε καταστροφές σύγχρονων υποδομών της χώρας, ωστόσο,
το παρόν κείμενο θα ασχοληθεί με το πολιτισμικό κομμάτι.
«Στην περιοχή της Vranja» αναφέρουν οι επιστήμονες «διαπιστώθηκαν πολλές επιμέρους καταστροφές σε κτίρια του ιστορικού της πυρήνα. Oλοκληρωτική είναι η καταστροφή του μεγάλων διαστάσεων
παραδοσιακού κτιρίου του παλιού Στρατώνα (1830), που βρίσκεται μέσα
στα όρια του σημερινού στρατοπέδου. Βομβαρδίστηκε ακόμη και ο αρχαιολογικός χώρος Pavlovac, σε γειτονική περιοχή εκτός της πόλης.
Στο Βελιγράδι, στην έδρα του Ινστιτούτου για την Προστασία των
Πολιτιστικών Μνημείων, η αποστολή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για

την κατάσταση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της πρώην Γιουγκοσλαβίας
και των μνημείων της. Έμαθαν λοιπόν ότι τότε το Ινστιτούτο αποτελούνταν από 15 περιφερειακές υπηρεσίες. Απασχολούσε περίπου 400 μονίμους υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 250 πανεπιστημιακού επιπέδου.
Μέχρι το 1999 σε ολόκληρη τη χώρα ήταν καταλογογραφημένα και τεκμηριωμένα περισσότερα από 4.000 μνημεία, ιστορικά κτίρια και ιστορικοί
- αρχαιολογικοί χώροι.
«Χάρη στις έγκαιρες και οργανωμένες ενέργειες των συναδέλφων
του Ινστιτούτου απομακρύνθηκαν και διαφυλάχθηκαν σε ασφαλείς χώρους οι σημαντικότερες μουσειακές συλλογές της χώρας, αλλά και πολλά
κινητά αντικείμενα τέχνης από μνημεία που θα βρίσκονταν στο έλεος των
βομβαρδισμών, ιδιαίτερα στο Κόσοβο» αναφέρει η αποστολή. Επαναφέροντας έτσι στη μνήμη τον αγώνα των αρχαιολόγων κάθε εποχής για τη
διάσωση πολιτιστικών θησαυρών, όπως κατά τον αποκλεισμό του Λένινγκραντ από τους ναζί, αλλά και τους δικούς μας επιστήμονες κατά την εισβολή των ναζί στην Αθήνα.
Το ίδιο έκαναν και οι Γιουγκοσλάβοι συνάδελφοί τους, ενώ παράλληλα κατέγραφαν και τις καταστροφές. Μέχρι λοιπόν και το τέλος του
Ιουνίου του 1999, το ΝΑΤΟ είχε επιφέρει ζημιές κάθε είδους και σοβαρότητας σε περίπου 160 μνημεία. Συγκεκριμένα: 25 μοναστήρια, 34 εκκλησίες, 1 τζαμί, 40 οικιστικά σύνολα, 3 ιστορικά κέντρα πόλεως (Djakovica,
Pec, Pristina), 20 παλιές αγορές, 7 μεμονωμένα παραδοσιακά κτίρια, 16
δημόσια μνημεία και 13 αρχαιολογικούς χώροι. «Από τα παραπάνω, 24
θεωρούνται πλήρως κατεστραμμένα, 78 χτυπημένα σε μεγάλο βαθμό και
58 με μικρότερες ζημιές», σημειώνεται στην αναφορά.
Για το Κόσοβο –στο οποίο θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνέχεια– τα στοιχεία ήταν λίγα «επειδή είναι δύσκολη η προσπέλασή της από
τους ειδικούς». «Σε κάθε περίπτωση όμως, εκεί εντοπίζονται οι μεγαλύ-

Αριστερά και πάνω στη μεγάλη φωτογραφία:
Κατεστραμμένες εκκλησίες στο Κόσοβο.
Πάνω: Το βομβαρδισμένο κτίριο της Σερβικής
Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης

τερες καταστροφές, όχι μόνο από τους βομβαρδισμούς, αλλά (μετά την
αποχώρηση των σερβικών στρατευμάτων) και από πυροβόλα όπλα, εμπρησμούς, λεηλασίες, τυμβωρυχίες».

Η λίστα της καταστροφής...
Κατόπιν ακολουθούν οι καταστροφές στο Βελιγράδι και στις υπόλοιπες
περιοχές της Σερβίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται: η μονή της Αγίας Τριάδας (14ος αι.) στο
Prizren, η μονή του Αγίου Μάρκου (14ος αι.) στην περιοχή Korisa, η πε-
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Η στιγμή της πρόσκρουσης Νατοϊκών πυραύλων Cruise στη γέφυρα του ποταμού Δούναβη στο Νόβι Σαντ,
περίπου 80 χλμ. βόρεια του Βελιγραδίου.

ρίφημη μονή της Gracanica (β΄ δεκαετία 14ου αι.), το μοναστηριακό συγκρότημα του Devic, στην περιοχή Drenica.
Στο Bελιγράδι η αποστολή επισκέφθηκε στο Δημαρχείο, την έκθεση
για τα βομβαρδισμένα μνημεία της πόλης που έχει οργανωθεί με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και με τον Ινστιτούτο για την Προστασία των Πολιτιστικών Μνημείων της πόλης. Oι
βομβαρδισμοί έχουν κάνει τεράστιες ζημιές στην υποδομή ή έχουν ολοκληρωτικά καταστρέψει σημαντικό αριθμό κτιρίων συνδεδεμένων με την
ιστορική μνήμη της πόλης. Αναφέρουμε τα σημαντικότερα:
• Το διατηρητέο κτίριο του παλιού υπουργείου Άμυνας (1928).
•Το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών (1928).
•Το διατηρητέο μέγαρο της κυβέρνησης της Σερβικής Δημοκρατίας
(1928-38).
•Το παλαιό κέντρο επιχειρήσεων της Αεροπορίας της Γιουγκοσλαβίας
(1935), στο παλιό ιστορικό κέντρο Ζέμουν του Βελιγραδίου.
•Το κτίριο της Σερβικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (1940).
•Το κτίριο του ομοσπονδιακού υπουργείου των Εσωτερικών (1951).
•Το ξενοδοχείο «Γιουγκοσλαβία» στο Ν. Βελιγράδι (1961).
•Το κτίριο του ομοσπονδιακού υπουργείου Αμυνας, (1963).
•Το εμπορικό κέντρο Usce, πρώην γραφεία Κομμουνιστικού Κόμματος
(1965).
•Το Βιομηχανικό Συγκρότημα Κεντρικής Θέρμανσης (1965).
•O Πύργος της Τηλεόρασης, ύψους 200 μ., στο ύψωμα Avala (1966).
•Το Κέντρο Νεότητας και Θέατρο «D. Radovic» (1963).
•Το κτίριο του υπουργείου των Εσωτερικών της Σερβικής Δημοκρατίας
(1983).

20

•Στα περίχωρα της πόλης (θέρετρο Topcider) έχει καταστραφεί το παλάτι
του πρίγκιπα Milos Obrenovic, διατηρητέο εθνικό μνημείο (1831-34), στο
οποίο στεγαζόταν η μόνιμη έκθεση του Ιστορικού Μουσείου της Σερβίας.
•Στα περίχωρα της πόλης έχει ισοπεδωθεί το συγκρότημα Senjak Topcinder - Dedinje. Από το 1948 και μετά υπήρξε η έδρα της προεδρίας
της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας.
•Η ιστορική Μονή Rakovica (των Αρχαγγέλων, 16ου αι.) και κηρυγμένο
μνημείο, στα περίχωρα του Βελιγραδίου. Από τους γειτονικούς βομβαρδισμούς προκλήθηκαν ρηγματώσεις στη βάση των εξωτερικών τοίχων
και των τοίχων αντιστήριξης της μονής, καταστροφές στη στέγη, σε πόρτες και παράθυρα».
Στην περιοχή Fruska Gora του Novi Sad «είναι συγκλονιστικό το
θέαμα που παρουσιάζουν οι τρεις γέφυρες που ένωναν άλλοτε το Novi
Sad με το Petrovaradin. Oι βομβαρδισμοί τις έχουν καταστρέψει ολοκληρωτικά. Μεταξύ αυτών και την παλαιά μνημειακή σιδηρά γέφυρα του
Varadin, όπως και της σύγχρονης κατασκευής γέφυρα Zezelj με το διεθνή
αυτοκινητόδρομο. Τα ερείπιά τους κείτονται μέσα στα νερά του ποταμού
Δούναβη, δίπλα από τα βάθρα της γέφυρας που γκρέμισαν οι βομβαρδισμοί των ναζί στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».
Στο Petrovaradin «διαπιστώθηκαν καταστροφές σε μεμονωμένα κτίσματα του παραδοσιακού οικισμού. Ακόμη, καταστροφές σημειώνονται
και στα ιστορικά κτίρια του κάστρου όπου στεγάζονται σύγχρονες λειτουργίες.
Το σύγχρονο κτίριο του Μουσείου της Βοϊβοδίνας, που βρίσκεται
στην απέναντι όχθη, κοντά στη μεγάλη γέφυρα του Δούναβη, έχει υποστεί
μεγάλες ζημιές».

Η Μονή Novo Hopovo (Αγ. Νικολάου) είναι το σημαντικότερο μοναστηριακό συγκρότημα της περιοχής Fruska Gora και η ανίδρυσή της ανάγεται στους χρόνους πριν από την τουρκική κατάκτηση (1521). Στο Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο το μοναστήρι καταστράφηκε (κάηκαν ολοκληρωτικά
το αρχείο, η βιβλιοθήκη και το μεγαλύτερο μέρος των φορητών εικόνων
του εικονοστασίου), σημαντικές καταστροφές έγιναν επίσης στο σύνολο
των κτιρίων της μονής. Εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης έγιναν από το Περιφερειακό Ινστιτούτο για την Προστασία των
Πολιτιστικών Μνημείων του Novi Sad, οι οποίες διήρκεσαν περίπου τρεις
δεκαετίες. «Κατά την αυτοψία που έκανε η αποστολή διαπιστώθηκε διατάραξη της στατικής ισορροπίας του κτίσματος από τους γειτονικούς βομβαρδισμούς. Έχει προκληθεί ενεργοποίηση και διεύρυνση παλαιών
ρηγμάτων στα εσωράχια των πλευρικών τόξων του κυρίως ναού, κατάρρευση πλίνθων και ζημιές στις τοιχογραφίες».
Η Μονή Vrdnik - Ravanica (1521) (Ανάληψη του Χριστού) βρίσκεται
μέσα στο ομώνυμο χωριό. «Η μονή λεηλατήθηκε κατά το Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο, οπότε αφαιρέθηκαν πολύτιμα εκκλησιαστικά αντικείμενα από
το θησαυροφυλάκιό της. Εκτεταμένη επισκευή έγινε στη στέγη του καθολικού στη διάρκεια των γενικών εργασιών αποκατάστασης μετά τον
πόλεμο, αλλά και πρόσφατα, κατά το διάστημα 1987-1990. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν σε διάφορες θέσεις εμφανείς κατακόρυφες ρηγματώσεις σε ολόκληρο το ύψος του νότιου και βόρειου εξωτερικού τοίχου.
Επίσης σοβαρές ρηγματώσεις έχουν προκληθεί σε σημεία εσωτερικά».
Το Kragujevac είναι τόπος μαρτυρίου του γιουγκοσλαβικού λαού.
«Στις 21.10.1941 τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής οδήγησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα 7.000 άρρενες, ηλικίας 16 ετών και ως πράξη αντεκδίκησης στη δράση παρτιζάνικων ομάδων. Στο χώρο της εκτέλεσης έχει
ανεγερθεί το μνημειακό κτιριακό συγκρότημα “21η Oκτωβρίου”, όπου
φυλάσσονται ντοκουμέντα από το τραγικό γεγονός, έργο του αρχιτέκτονα-ακαδημαϊκού Ivan Antic. Από τους βομβαρδισμούς στον περίγυρό
του, που έγιναν κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν μέσα σε αυτό εργάζονταν μουσειο-εκπαιδευτικοί, το συγκρότημα έχει υποστεί εξωτερικές
και εσωτερικές ζημιές».
Στην πόλη Nis έγιναν εκτεταμένοι βομβαρδισμοί όχι μόνο σε στρατιωτικής σημασίας κτίσματα, αλλά και σε σημαντικά ιστορικά κτίρια. Το
τραγικότερο είναι ότι χτυπήθηκε το κέντρο της πόλης την ώρα που γινόταν το παζάρι. Πρόκειται για την ίδια πλατεία που είχε βομβαρδιστεί από
τους ναζί κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και που είχε (κατά ειρωνική συγκυρία) μετονομαστεί σε πλατεία των Ηνωμένων Εθνών.
Από την αυτοψία η αποστολή διαπίστωσε τα παρακάτω:
•Ζημιές έχουν γίνει στο Πανεπιστημιακό Συγκρότημα.
•Πολλές καταστροφές σε εκατοντάδες παλαιά σπίτια στο κέντρο της
πόλης.
•Έχει καταστραφεί η δυτική γέφυρα της πόλης.
•Δίπλα στη γέφυρα βρίσκεται το παραδοσιακό κτίριο του Ελληνικού
Προξενείου, το οποίο εμφανώς είχε υποστεί καταστροφές στη στέγη, στις
όψεις, στις πόρτες και τα παράθυρα. Όλα έχουν εσπευσμένα επισκευαστεί
και φρεσκοβαφεί, σαν να μη συνέβη απολύτως τίποτα... Έχει ενδιαφέρον

Το βομβαρδισμένο κτίριο του παλιού υπουργείου Άμυνας
(1928).

να αναλογιστούμε γιατί από την Ελλάδα δεν βρήκε κανείς σκόπιμο να
κάνει καμία διαμαρτυρία και έτσι να μην ακουστεί κανένας λόγος μέχρι
σήμερα για αυτό το συμβάν.
•Έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές στα διατηρητέα κτίρια του συγκροτήματος και στα εκθέματα του μνημειακού χώρου του Ερυθρού Σταυρού στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου,
από το οποίο 8.000 κρατούμενοι οδηγήθηκαν στον τουφεκισμό. Πρόκειται για ένα επιβλητικό μνημείο της νεότερης ιστορίας, που εδιατηρείτο
άθικτο και περιελάμβανε μόνιμη έκθεση.
•Στάβλοι και νοσοκομείο του 1780.
•Τη σημαντικότερη καταστροφή έχει υποστεί το κτιριακό συγκρότημα
που απαρτίζει το μεγαλύτερο καπνεργοστάσιο των Βαλκανίων. Σπουδαία
υπήρξε η οικονομική συμβολή του ίδιου του εργοστασίου, για τη διάσωση
της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής!».

«Προφητικά» συμπεράσματα...
Στα συμπεράσματα το ελληνικό ICOMOS αναφέρει, μεταξύ άλλων:
«Τα μεγάλα χτυπήματα των βομβαρδισμών δεν φαίνεται να υπήρξαν
καθόλου τυχαία, ούτε “τυφλά”, αλλά προϊόν μίας σοβαρής επιλογής με
στόχο να εξαρθρωθεί η κυβερνητική μηχανή, αλλά και να διαλυθεί ο λειτουργικός ιστός των μεγάλων πόλεων και να εξαφανισθούν παραδοσιακά
κτίρια - σύμβολα αναφοράς. Έτσι χτυπήθηκαν υπουργεία, εργοστάσια,
γέφυρες, αποθήκες, στρατόπεδα, αεροδρόμια αλλά και κτίρια που είχαν
(και αυτό ήταν γνωστό) μόνο ιστορική σημασία ή εξυπηρετούσαν βασικές
καθημερινές λειτουργίες της πόλης.
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Oι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε
σε μια νέα μορφή τοπικού πολέμου, με χαρακτηριστικά:
•Την ισοπεδωτική καταστροφή προσεκτικά επιλεγμένων στόχων, ακόμη
και μνημείων, εκ του μακρόθεν και εκ του ασφαλούς.
•Τη χρήση πολυέξοδων, υψηλής τεχνολογίας τηλεκατευθυνόμενων πυραύλων, που ψάχνουν και βρίσκουν το στόχο.
• Την ενεργοποίηση πιλότων αποστασιοποιημένων από την πραγματικότητα, η οποία «φιλτράρεται» μέσα από απρόσωπες οθόνες, που θυμίζουν «ηλεκτρονικά παίγνια».
Σε ό,τι αφορά στα μνημεία:
•Στο Βελιγράδι, κυρίως, έχουν καταστροφεί πλήρως ή έχουν υποστεί
σημαντικές ζημιές πολύ αξιόλογα κτίρια.
•Σημαντικές επίσης ζημίες έχουν υποστεί ιστορικά κέντρα πόλεων. Αυτές
αφορούν είτε σε μεμονωμένα διατηρητέα κτίρια είτε σε μεγαλύτερες ομάδες κτιρίων.
•Μεμονωμένα μνημεία μεσαιωνικά ή περιόδου ύστερης Τουρκοκρατίας,
έχουν υποστεί ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα.
•Δεν πρέπει να υποτιμάται το γεγονός ότι ορισμένες από τις συνέπειες
των κοντινών βομβαρδισμών μπορεί να μην είναι εκ πρώτης όψεως ορατές, όμως, οι μακροχρόνιες συνέπειές τους είναι πιθανόν να είναι πολύ
σοβαρές - απρόβλεπτες σε ό,τι αφορά τη στατική συμπεριφορά των μνημείων σε μελλοντικές σεισμικές δονήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη διαχρονική κατάσταση των υποστρωμάτων των τοιχογραφιών από εδώ και
στο εξής.
•Πρέπει να υπογραμμιστούν οι τεράστιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις
που θα έχουν οι βομβαρδισμοί επάνω στο φυσικό περιβάλλον, που τις περισσότερες μάλιστα φορές συνιστά και το φυσικό περίγυρο για τα ίδια τα
μνημεία.
•Η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ρύπων, τοξικών και επικίνδυνων ουσιών που διαχέονται στο άμεσο, στο γειτονικό και στο ευρύτερο περιβάλλον,
θα έχει οπωσδήποτε συνέπειες στον ανθρώπινο και φυσικό παράγοντα, αλλά
τελικώς και στα τοιχογραφικά σύνολα αυτών των μνημείων».
Επίσης: Oι βομβαρδισμοί ενάντια στην πολιτιστική κληρονομιά και
την υλικοτεχνική υποδομή μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής χώρας από τις
δυνάμεις του ΝΑΤO μετά μάλιστα από δύο Παγκόσμιους Πολέμους, είχαν
ως αποτέλεσμα να καταστραφούν αγαθά που χαρακτηρίζουν την ιστορία
της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής και τέχνης. Η πολιτιστική αυτή κληρονομιά ανήκει σε μία περιοχή που έδωσε παραδείγματα συμβίωσης και οργανικής σύνθεσης διαφορετικών εθνικών πολιτιστικών στοιχείων σε ένα
αμάλγαμα που συνιστά τη βαλκανική “πολυπολιτισμική” κοινότητα (...)».
«Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη μεγάλη μας ανησυχία για
την κατάσταση των μνημείων και των παραδοσιακών οικιστικών πυρήνων
στην περιοχή Κοσόβου-Μετοχίων. Όχι μόνο λόγω των αποτελεσμάτων των
βομβαρδισμών, αλλά κυρίως εξαιτίας του εθνικού και του θρησκευτικού
φανατισμού που, αν και σταμάτησε ο πόλεμος, εντούτοις εξακολουθεί να κυριαρχεί στην περιοχή, επιτείνοντας το κλίμα ανασφάλειας και οδηγώντας σε
άλλου είδους “μνημειακή εθνοκάθαρση”. Καθημερινά πληθαίνουν οι πληροφορίες, για καταστροφικές ενέργειες αντεκδίκησης επάνω σε μνημεία (...)».
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Η καταστροφή δεν σταμάτησε
Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεριμένα το Μάρτιο του 2004, αυτό που το
ICOMOS χαρακτήρισε ως «μνημειακή εθνοκάθαρση», θα λάμβανε χώρα
στο προτεκτοράτο του Κοσσόβου. Οχι όμως λόγω του θρησκευτικού φανατισμού. Αυτός είναι το «όπλο». Τη «σκανδάλη» πάτησε η συνεχιζόμενη
ιμπεριαλιστική κατοχή του ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο. Διότι, όπως πολύ εύστοχα
σημείωνε ο «Ρ» (ένθετο «7 Μέρες», 10/7/2005) «η πολιτιστική κληρονομιά
μιας τέτοιας πολυεθνικής περιοχής δε θα μπορούσε παρά να αποτελεί
“ευχή” σε πραγματικά ειρηνικούς καιρούς, λόγω του πλούτου της και του
«παλίμψηστου» των εποχών και της αισθητικής που καλύπτει, αλλά, συνάμα, και “κατάρα” στην εποχή του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού».
Την άνοιξη του 2004 μεγάλος αριθμός μνημείων καταστράφηκε από
«πογκρόμ» ενάντια σε μνημεία και κτίρια που «συμβόλιζαν» τη σερβική...
«εξουσία» στην περιοχή. Στην έκθεση του διεθνούς ICOMOS για τα μνημεία που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο παγκοσμίως κατά το 2004-2005
σημειώνεται: «Η μοίρα της πολιτιστικής κληρονομιάς αναδεικνύεται ως
φλέγον θέμα στα Βαλκάνια. Σαν σημάδι των μακροχρόνιων παραδόσεων
και πολιτισμών όλης της περιοχής, είναι ένας στόχος της καταστροφής
αλλά και της κακής χρήσης. Στις χώρες όπου οι διαφορετικές ομάδες παλεύουν βάσει του έθνους (σ.σ. ας μην περιμένουμε αντιιμπεριαλιστικές
αναφορές από το ICOMOS), η κληρονομιά μπορεί να γίνει ένα όπλο και
μια πρόκληση. Πολλά από τα μουσεία της περιοχής, βιβλιοθήκες, θρησκευτικά κτίρια, αρχαιολογικές περιοχές, και παρόμοια, έχουν καταστραφεί στην πρώην Γιουγκοσλαβία κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δεκαπέντε ετών (...)».
Στις ταραχές του Μάρτη, «περίπου 35 εκκλησίες, παρεκκλήσια και
μοναστήρια σε δεκαεφτά δήμους καταστράφηκαν ή βλάφτηκαν σε μόνο
δύο ημέρες (...) Οι διεθνείς στρατιωτικές δυνάμεις (KFOR) των οποίων
στόχος ήταν να προστατευτούν και οι λαοί του Κοσσόβου και η κληρονομιά τους (σ.σ. θυμίζουμε πως το ICOMOS, όσο σωστή στάση και να έχει
κρατήσει σε ζητήματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, παραμένει οργανισμός της UNESCO) δε φάνηκε να ξέρει πώς να αντιδράσει σε
μια τέτοια άγρια κατάσταση. Ενα μεγάλο μέρος της καταστροφής θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν οι στρατιώτες ήταν προετοιμασμένοι καλύτερα. Σε πολλές περιπτώσεις ο όχλος επέστρεψε ακόμη και μια ημέρα ή δύο
αργότερα για να συνεχίσει τη βία».
Ανεξάρτητα από την φανερή προσπάθεια του οργανισμού να «αποσυνδέσει» την ιμπεριαλιστική επέμβαση από την καταστροφή – κάτι το
οποίο αποτελεί χρήσιμο συμπέρασμα για τα όρια των διεθνών οργανισμών, ανεξαρτήτως επιστημονικών προθέσεων, με αρνητικό συσχετισμό
δύναμης σε βάρος των λαών – η αναφορά δείχνει ότι η καταστροφή των
μνημείων των λαών της πρώην Γιουγκοσλαβίας δεν σταμάτησε με τους
βομβαρδισμούς. Και όσο το «κορμί» των Βαλκανίων θα διαμελίζεται από
τον ανταγωνισμό των ιμπεριαλιστών και των ντόπιων αστικών τάξεων,
τίποτα δεν θα την εμποδίσει από το να ξανασυμβεί.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑΣ

Κύπρος

40 χρόνια ιμπεριαλιστικής εισβολής και κατοχής!

Δ

εν είναι ούτε τυχαίο, ούτε αποτέλεσμα ιδεολογικών αγκυλώσεων, το
σύνθημα εκείνων των προοδευτικών δυνάμεων του κυπριακού λαού
που λέει ότι ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός, ένα σύνθημα
που το βιώνει στο πετσί του ο κυπριακός λαός 40 χρόνια τώρα. Ούτε φυσικά
είναι τυχαίο το σύνθημα που λέει ότι οι Τούρκοι της Κύπρου δεν είναι
εχθροί μας, αλλά αδελφοί μας. Και αυτοί θύματα του ιμπεριαλισμού
είναι, αλλά και παιδιά της ίδιας μάνας Κυπριακής γης.
Το 1974 ήταν η κορύφωση ενός καλά σχεδιασμένου Νατοϊκού σχεδίου που στόχο είχε τη Νατοποίηση του Νησιού. Οι αμερικανοβρεττανικές
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις σκορπώντας τη διχόνοια ανάμεσα στο λαό και
εφαρμόζοντας το γνωστό τους δόγμα του διαίρει και βασίλευε, δημιούργησαν τις εύφορες εκείνες συνθήκες για πρόκληση του κατάλληλου ανώμαλου περιβάλλοντος που θα ευνοούσε τα άνομα διχοτομικά τους σχέδια
για την Κύπρο. Και το πέτυχαν έχοντας ως σύμμαχο τους εθνικιστές σωβινιστές και στις δύο κοινότητες.
Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελούσε το μήλο της
έριδος για τους κατακτητές μέσα στους αιώνες. Από τον καιρό της δημιουργίας της εγκληματικής Νατοϊκής συμμαχίας, η Κύπρος τέθηκε ως στόχος
προς Νατοποίηση. Κάτι τέτοιο σημαίνει ευχέρεια στις πολεμικές εκστρατείες
κατά Αραβικών χωρών σε Ασία και Βόρειο Αφρική, έλεγχο της ροής πετρελαίου από την Ανατολή προς τη Δύση, αλλά σήμαινε και πλήρη κυριαρχία
του ιμπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή έναντι
της Σοβιετικής Ένωσης. Η Σοβιετική Ένωση προειδοποιούσε επανειλημμένα
την Κυβέρνηση Μακαρίου για τα σχέδια διχοτόμησης της Κύπρου, κάτι που
όμως ποτέ δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη από την Κυβέρνηση Μακαρίου και
αυτό συνέβαλε στην τραγική κατάληξη του 1974.
Η ελληνοκυπριακή αστική τάξη δοσμένη στο όραμα της Ένωσης με
την Ελλάδα καθοδήγησε πράξεις και ενέργειες που υπόσκαπταν την
ασφάλεια και άνοιγαν λεωφόρους για την εκτέλεση του δίδυμου εγκλήματος. Ελληνοκύπριοι φασίστες Γριβικοί Εοκαβητατζήδες μαζί με τη
Χούντα των Αθηνών στις 15 Ιουλίου 1974 προχωρούν στο πραξικόπημα,
καταστρέφουν και δολοφονούν, ανοίγοντας διάπλατα τις πύλες στην
Τουρκική εισβολή, όπου και εκεί δεκάδες είναι οι μαρτυρίες για προδοσία
αφού στρατιωτικές θέσεις και κινήσεις ήταν από πριν δοσμένες στον
εχθρό, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις που ενώ ο εχθρός ήταν στο στόχαστρο οι διαταγές ήταν να μην κτυπηθεί.
Το δράμα του Κυπριακού λαού τεράστιο, ο ιμπεριαλισμός και οι ντόπιοι υπηρέτες του οδήγησαν στην προσφυγιά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες οι νεκροί, 1619 ήταν οι αγνοούμενοι, άνθρωποι που
ήταν εξαφανισμένοι για σχεδόν 40 χρόνια και τώρα εντοπίζονται τα οστά
τους και οδηγούνται σε ταφή, θυμίζοντας μας σχεδόν κάθε μήνα εκείνες
τις μαύρες μέρες της προδοσίας και του ιμπεριαλιστικού εγκλήματος.
37% του εδάφους της χώρας παραμένει υπό κατοχή, ενώ η πολιτική της
Τουρκίας με το συνεχή εποικισμό έχει οδηγήσει σε βίαιη αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα του Νησιού, αφού οι Τουρκοκύπριοι πλέον αποτελούν την τραγική μειοψηφία των κατεχομένων.
40 χρόνια μετά και μάλιστα εν μέσω άγριας καπιταλιστικής κρίσης,

αλλά και μπροστά στο φάσμα της μόνιμης διχοτόμησης, η λύση και επανένωση της Πατρίδας, του λαού, των εδαφών, της οικονομίας, αποτελεί
αδήριτη ανάγκη, συνιστά την αιχμή του δόρατος του αγώνα του Κυπριακού λαού για επιβίωση. Ο αγώνας αυτός μια μορφή μπορεί να έχει και
αυτή είναι η αντιιμπεριαλιστική. Ο εχθρός του Κυπριακού λαού παραμένει
ο ίδιος, η ανάγκη κοινού αντιιμπεριαλιστικού μετώπου ελληνοκύπριων
τουρκοκυπρίων παραμένει εξέχουσας σημασίας, η έκφραση διεθνιστικής
αλληλεγγύης αποτελεί για εμάς ζωτικής σημασίας στήριγμα για την επιτυχή έκβαση του αγώνα μας.
Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης μέσα στις σημερινές συνθήκες της
Τρόικας, των αντιλαϊκών βάρβαρων μνημονίων, των ενεργειακών ευρημάτων στην ΑΟΖ της Κύπρου, εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για πιθανή
λύση που θα μετατρέπει την Κύπρο σε Νατοϊκό προτεκτοράτο και καμία
σχέση δεν θα έχει με την εξυπηρέτηση των πραγματικών λαϊκών συμφερόντων των Κυπρίων. Η διαδικασία διαπραγματεύσεων βρίσκεται σε αδιέξοδο, ενώ την ίδια στιγμή σημειώνεται πως το κοινό ανακοινωθέν
Αναστασιάδη - Έρογλου συνιστούσε σοβαρή οπισθοχώρηση σε σχέση με το
τι είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και διολίσθηση από βασικές
αρχές λύσης του Κυπριακού. Η δε πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν στην Κύπρο, κάθε άλλο με την εξυπηρέτηση της
διαδικασίας μιας σωστής λύσης στο Κυπριακό είχε να κάνει, αλλά με την
υλοποίηση των σχεδιασμών εξυπηρέτησης των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Εξού και οι απανωτές δηλώσεις Αναστασιάδη για ένταξη στο Νατοϊκό πρόγραμμα
Συνεταιρισμός για την Ειρήνη, ένταξη στο ΝΑΤΟ και Νατοϊκές εγγυήσεις.
Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μας θέτουν σε εγρήγορση, να μας κινητοποιούν και να μας θυμίζουν καθημερινά τη φύση του Κυπριακού προβλήματος και το χαρακτήρα του εχθρού της ειρήνης. Δεν φτάνει να λέμε
ναι στην ειρήνη αν δεν αγωνιζόμαστε κατά του εχθρού της και αυτός είναι
ένας, ο ιμπεριαλισμός. Στην πάλη μας για μια Κύπρο ελεύθερη, ενωμένη,
κυρίαρχη και πλήρως αποστρατικοποιημένη, στα πλαίσια μιας Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μια ιθαγένεια, μια κυριαρχία, μια διεθνή
προσωπικότητα και με πολιτική ισότητα, μεγάλο μας όπλο είναι η αλληλεγγύη και η φιλία των λαών, είναι η ενότητα του Κυπριακού λαού, είναι
η ισχυροποίηση του κοινού αντιιμπεριαλιστικού μετώπου Τουρκοκυπρίων
και Ελληνοκυπρίων.
Γνωρίζουμε τις τεράστιες δυσκολίες του αγώνα μας, υποστηρίζουμε
τις ειρηνικές απευθείας διαπραγματεύσεις υπό την Αιγίδα του ΟΗΕ ως τη
μόνη διαδικασία λύσης, όμως την ίδια στιγμή δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε
να οδηγούμαστε σε αυτές για λύση χάριν της λύσης. Όσοι μιλούν για την
ανάγκη συνεχών συμβιβασμών και συμμόρφωση με τις επιταγές των
ξένων, άμεσα ή έμμεσα καλούν σε υποταγή. Οι Κύπριοι φιλειρηνιστές σαράντα χρόνια μετά επιμένουν να βροντοφωνάζουν στον ιμπεριαλισμό
καμιά υποταγή, δεν ξεχνούμε, δεν λυγίζουμε, συνεχίζουμε τη λαϊκή αντιιμπεριαλιστική πάλη.
ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗΣ
Γενικός Γραμματέας Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης
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εκδήλωση

Τιμητική εκδήλωση για τον Ευάγγελο Μαχαίρα
επίτιμο πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ και του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης

Στιγμιότυπο από την τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών.

Σ

ε μια εκδήλωση γεμάτη από αγωνιστικές μνήμες
και έντονη συγκίνηση τιμήθηκε ο Ευάγγελος
Μαχαίρας επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και του
Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης για την μακρόχρονη
αγωνιστική του διαδρομή και για την πολύπλευρη
κοινωνική και πολιτική του δράση.
Η τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε η Εταιρεία
Ελλήνων Λογοτεχνών στις 12 Φλεβάρη ξεκίνησε με
χαιρετισμό από τον πρόεδρό της Παύλο Ναθαναήλ ενώ
παραβρέθηκαν και μίλησαν για το συναγωνιστή Μαχαίρα
ο Γιάννης Αδαμόπουλος, πρόεδρος του ΔΣΑ, ο Χρήστος
Τζιτζιλώνης, πρόεδρος της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ο Πρόεδρος της
ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος και ο Βαγγέλης Σακάτος μέλος
της ΕΕΛ και πρώην ταμίας της.
Μέσα από τις ομιλίες ξετυλίχτηκε η δράση του Ευάγγελου
Μαχαίρα στην εθνική αντίσταση σαν μαχητής του ΕΛΑΣ
και αργότερα στην υπεράσπιση των αγωνιστών της
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που σέρνονταν στα στρατοδικεία, στην πάλη κατά της
δικτατορίας, στο κίνημα ειρήνης στην Ελλάδα και διεθνώς.
Ο συναγωνιστής Μαχαίρας έθεσε την επιστήμη του, τη
νομική, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του στην υπόθεση της
πάλης ενάντια στο φασισμό, ενάντια στον ξένο κατακτητή
και τον ντόπιο δυνάστη. Πολέμησε με αυταπάρνηση μέσα
από τις γραμμές του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και στάθηκε με πίστη στο
πλευρό της εργατικής τάξης στην πάλη της για κοινωνική
απελευθέρωση.
Γι' αυτή του τη στάση κυνηγήθηκε, φυλακίστηκε και
εκτοπίστηκε στην Ικαρία και τη Μακρόνησο. Αν και
υπόδικος, πραγματοποίησε μεγάλη πολιτική εκστρατεία για
να κλείσει το κολαστήριο της Μακρονήσου. Δυστυχώς,
ο περιορισμένος χώρος του περιοδικού δεν επιτρέπει τη
δημοσίευση της εμπεριστατωμένης ομιλίας του συναγωνιστή
Βαγγέλη Σακάτου σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά είναι
βέβαιο ότι το υλικό αυτό θα αξιοποιηθεί κατάλληλα.

Ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ συναγωνιστής Σταύρος Τάσσος
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της δράσης του
Ευάγγελου Μαχαίρα μέσα από τις γραμμές της Ελληνικής
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, αλλά και
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, στα οποία έχει
διατελέσει πρόεδρος και τα τελευταία χρόνια έχει
ανακηρυχθεί επίτιμος πρόεδρος.
«Η σχέση του Ευάγγελου Μαχαίρα με το κίνημα της
ειρήνης ξεκινά από μακριά και πηγαίνει μακριά.
Μετουσίωσε, αν θέλετε, σε στάση ζωής τους στόχους
και τα ιδανικά του αντιιμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού
κινήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Τάσσος
και περιγράφοντας τη διαδρομή του στο κίνημα ειρήνης:
«...Για αρκετά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής
Ειρήνης Διανοούμενων και Καλλιτεχνών συμβάλλοντας
τα μέγιστα στην ανάπτυξη του κινήματος ειρήνης σε αυτό
τον κλάδο.
Μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ για αρκετά χρόνια κι
έχοντας συσσωρεύσει σημαντική πείρα από τη δράση του
κινήματος ειρήνης, αναδεικνύεται το 1989 πρόεδρος της
ΕΕΔΥΕ σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο τόσο για την Ελλάδα,
όσο και για τον κόσμο γενικότερα.
Σε συνθήκες υποχώρησης του διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος υπό την πίεση της αντεπανάστασης στις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στα τέλη
του 1989 – αρχές του 1990 και της παλινόρθωσης του
καπιταλισμού, ο Ευάγγελος Μαχαίρας κράτησε γερά το
τιμόνι της ΕΕΔΥΕ, του φιλειρηνικού κινήματος όχι μόνο
στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το 1990 στο συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ειρήνης αναδεικνύεται πρόεδρος. Να σημειωθεί ότι είναι ο
μόνος μέχρι σήμερα ελληνικής καταγωγής πρόεδρος του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Από το πόστο αυτό
ανέπτυξε σημαντική δράση: μεσολάβησε στις
Κυβερνήσεις Ιράκ, Κουβέιτ, Ιορδανίας και Σαουδικής
Αραβίας για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την
αποφυγή του Πολέμου του Κόλπου. Κατέβαλε
προσπάθειες για την υλοποίηση των αποφάσεων του
Ο.Η.Ε. για την Κύπρο, καθώς και για την ειρηνική επίλυση
του Γιουγκοσλαβικού και του Κουρδικού προβλήματος.
Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διεκδίκηση και στην
επίτευξή της από την Ελλάδα της έδρας του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ειρήνης.

Ο Ευάγγελος Μαχαίρας εκφωνεί ομιλία στο Σύνταγμα (2007).

Το 1996 ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης.
Ωστόσο η δράση του δεν σταμάτησε εκεί. Σαν πρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ συνέχισε στην πρώτη γραμμή του αγώνα
ενάντια στις πολεμικές επεμβάσεις στη Γιουγκοσλαβία –
Κόσσοβο (που φέτος συμπληρώνονται 15 χρόνια από τους
βομβαρδισμούς), στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν. Έβαλε «πλάτη»
για την ανάπτυξη ενός ισχυρού αντιιμπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος στη χώρα μας, στην ανάπτυξη
της δράσης των επιτροπών ειρήνης σε κάθε γειτονιά, σε
κάθε πόλη.
Το 2011, στο 16ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ ο Ευάγγελος Μαχαίρας
ανακηρύχτηκε επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και μετά από
όλη αυτή τη μακρόχρονη, γεμάτη αγώνες πορεία του
παρέδωσε τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά. Με τη στάση του
καταξιώθηκε στη συνείδησή μας, αποτέλεσε και αποτελεί
παράδειγμα ήθους, σεμνότητας, αγωνιστικότητας.» 
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ιστορική μνήμη
Ένας αιώνας από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Ε

νας αιώνας συμπληρώνεται φέτος από την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, του πρώτου μείζονος σημασίας γεγονότος της
εποχής περάσματος του καπιταλισμού στο στάδιο του μονοπωλιακού καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού.
Ιστορικά, το πέρασμα αυτό σηματοδοτεί την ιστορική παρακμή του
καπιταλιστικού συστήματος, την φάση της σήψης της καπιταλιστικής κοινωνίας, την φάση της βίαιης έκρηξης όλων της των αντιθέσεων.
Στην περίοδο αυτή εμφανίζονται και βαθμιαία κυριαρχούν τεράστια
μονοπωλιακά συγκροτήματα σε παγκόσμια κλίμακα, η εξαγωγή εμπορευμάτων αντικαθίσταται από την εξαγωγή κεφαλαίων, μια χούφτα δυνάμεις
διανέμουν μεταξύ τους τον κόσμο και καθώς όλα έχουν μοιρασθεί, μόνο
αναδιανομή μπορεί να γίνει.
Την περίοδο αυτή επίσης παρατηρείται πρωτοφανής ένταση της ανισομέρειας του καπιταλισμού με αποτέλεσμα να σχηματίζονται βαθμιαία
μέσα στο πλαίσιο του ενιαίου κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού δύο
ζώνες, με τη μια να περιλαμβάνει ελάχιστες αλλά πανίσχυρες δυνάμεις
και την άλλη, άγρια εκμεταλλευόμενες χώρες που αποτελούν την τεράστια
πλειοψηφία του πληθυσμού της Γης.
Ο καπιταλισμός αναπτύσσεται και στις δύο ζώνες –και στην δεύτερη
μάλιστα γρηγορότερα– με αποτέλεσμα την όξυνση των αντιθέσεων στο
έπακρο.
Ενδεικτικό επίσης της έντονης ανισομετρίας του καπιταλισμού είναι
η εμφάνιση νέων δυνάμεων, δίπλα στο «παραδοσιακό» ζεύγος Βρετανίας-Γαλλίας που παραμένει και στερεώνει την θέση του.
Στη θέση τους παραμένουν επίσης οι Ρωσία, Οθωμανική Αυτοκρατορία και Αυστροουγγαρία, αλλά δίπλα σε όλους αυτούς «αναδύονται»
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με όλη την αντιφατικότητα που διακρίνει τον καπιταλισμό και οι Γερμανία,
Ιταλία, ΗΠΑ και Ιαπωνία.
Οι καπιταλιστικές αυτές χώρες, ιδιαίτερα η Γερμανία στην Ευρώπη
και η Ιαπωνία στην Ασία, αναπτύσσονται εξαιρετικά δυναμικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν και την πιο περιορισμένη (από άποψη πόρων) βάση σε
πρώτες ύλες και τρόφιμα. Ταυτόχρονα δεν διέθεταν επαρκή αποικιακή
ενδοχώρα για επικερδείς εξαγωγές κεφαλαίων και για επωφελείς πόρους
συσσώρευσης.
Η έλλειψη των αναγκαίων μέσων από τις δυνάμεις αυτές εξηγεί την οξεία
επιθετική πολιτική τους που αποτελεί και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους.
Η ισχυρότερη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη Γερμανία είναι εκείνη η
ευρωπαϊκή δύναμη της οποίας οι ενέργειες θα στραφούν ανοιχτά κατά
της Βρετανίας και της Γαλλίας.
Οι αντιθέσεις Βρετανίας και Γερμανίας θα εκδηλωθούν τόσο στο επίπεδο των ναυτικών εξοπλισμών, όσο και στην προσπάθεια αλληλοδιείσδυσης στις σφαίρες επιρροής εκατέρωθεν.
Σε ό,τι αφορά την Ασία, η Ιαπωνία κερδίζει γρήγορα τον πόλεμο του 1898
με την Κίνα και κάνει αισθητή για πρώτη φορά την διεθνή παρουσία της.
Ταυτόχρονα την περίοδο αυτή εκδηλώνονται και άλλες πλευρές του
ιμπεριαλισμού με πρώτη εκείνη των κοινών επιχειρήσεων των ιμπεριαλιστών στην περιφέρεια, όπου αρχίζουν και συναντούν αντιστάσεις. Ο
σκοπός των επιχειρήσεων αυτών ήταν η διατήρηση της ιμπεριαλιστικής
κυριαρχίας συνολικά σε τεράστιες εκτάσεις και χώρες, αλλά χωρίς να αμβλύνεται καθόλου ο ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός.
Μια άλλη πλευρά του ιδίου φαινομένου είναι η προσπάθεια διείσδυσης της μιας ιμπεριαλιστικής δύναμης κατευθείαν στο εσωτερικό της

άλλης αυτής καθ’ εαυτής. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται
χαρακτηριστικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ως ένα βαθμό στην
Ρωσία.
Το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα σημαδεύεται από σοβαρή οικονομική κρίση, σύμπηξη στρατιωτικοπολιτικών συνασπισμών
(Αντάντ από την Βρετανία, την Γαλλία και την Ρωσία και Τριπλή Συμμαχία
από την Γερμανία, την Ιταλία και την Αυστροουγγαρία), την κατάλυση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1912 και τα γεγονότα του Μαρόκου όπου
ο προσωρινός διακανονισμός μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας-Βρετανίας
κάθε άλλο παρά την ειρήνη εγγυάτο: Μάλλον το αντίθετο προοιωνιζόταν
καθώς η αστική τάξη της Γερμανίας αποφάσισε ότι μόνο με τα όπλα θα
μπορούσε να επιτύχει τον σκοπό της, ενώ από την άλλη οι αστικές τάξεις
της Βρετανίας και της Γαλλίας αποφάσισαν ότι δεν θα δεχθούν άλλες υποχωρήσεις.
Από την πλευρά της η Ρωσία που έχει εκτοπιστεί μετά την ήττα της
στον Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο του 1904 από την Άπω Ανατολή έχει στρέψει
το βλέμμα της στα Βαλκάνια, την Εγγύς Ανατολή και την Μεσόγειο, επιτυγχάνει μια συμφωνία σχετικά με την ανάληψη της διοίκησης των Οθωμανικών Ενόπλων Δυνάμεων από Γερμανό στρατηγό. Η Ρωσία
«επιτυγχάνει» ο στρατηγός φον Ζόντερς να μην έχει δυνάμεις να διοικεί
άμεσα, ωστόσο αυτή η συμφωνία καθόλου δεν αναιρούσε τον πραγματικό
έλεγχο της Γερμανίας στις στρατιωτικές υποθέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Στις 28 Ιουνίου 1914 συνέβη το «μοιραίο» γεγονός, καθώς ο Γκαμπρίλο Πρίντσιπ, μέλος της σέρβικης συνωμοτικής οργάνωσης «Μαύρη
Χειρ» δολοφονεί στο Σαράγεβο τον διάδοχο του θρόνου της Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκο-Φερδινάνδο και την σύζυγό του που επισκέπτονταν
την πόλη, τελευταίο σταθμό της περιοδείας τους στην διάρκεια της οποίας
επιθεώρησαν γυμνάσια του αυστροουγγρικού στρατού στην Βοσνία.
Κατά παράδοξο τρόπο, η Αυστροουγγαρία δεν αντέδρασε αμέσως,
παρά μόνο μετά από ένα μήνα, στις 23 Ιουλίου, παραδίδοντας στην Σερβία
ένα τελεσίγραφο με δέκα όρους. Στην πραγματικότητα στο μεσοδιάστημα
μεταξύ της δολοφονίας και της επίδοσης του τελεσιγράφου, η Αυστρία
συζητούσε με την Γερμανία για το αν είχε έλθει πραγματικά η ώρα του
πολέμου, που θα εξαπολυόταν με αφορμή την δολοφονία και συμφώνησαν ότι αυτή η ώρα είχε φθάσει.
Η Σερβία κατόπιν συνεννόησης με την Ρωσία δέχθηκε όλους τους
όρους του τελεσιγράφου, εκτός από δύο, για τους οποίους ζήτησε διεθνή
μεσολάβηση. Η Βιέννη θεώρησε ότι το τελεσίγραφο είχε απορριφθεί, στις
25 Ιουλίου 1914 μισή ώρα μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου, ο πρέσβης
της Αυστροουγγαρίας εγκατέλειψε το Βελιγράδι και στις 28 Ιουλίου η
Βιέννη κήρυξε τον πόλεμο στην Σερβία και η Γερμανία υποστηρίζει την
Αυστροουγγαρία.
Η Ρωσία προχωρά σε επιστράτευση, ενώ στις 31 Ιουλίου η Γερμανία
με τελεσίγραφό της απαίτησε την πλήρη αποστράτευση της Ρωσίας εντός
12 ωρών.
Με τη λήξη του τελεσιγράφου, στις 11 το πρωί της 1ης Αυγούστου
1914, η Γερμανία κηρύσσει πόλεμο στη Ρωσία.

Η Γερμανία επιτίθεται στο Λουξεμβούργο, εισβάλλει και καταλαμβάνει το Βέλγιο, όταν αυτό αρνήθηκε να δώσει άδεια περάσματος στον γερμανικό στρατό, ενώ στις 3 Αυγούστου, το Βερολίνο κηρύσσει τον πόλεμο
κατά της Γαλλίας.
Στις 4 Αυγούστου η Αγγλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία. Λίγες
ημέρες μετά, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία κηρύσσουν πόλεμο στην Αυστροουγγαρία, ενώ στις 30 Οκτωβρίου η Ρωσία κηρύσσει πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακολουθούν ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στις 5 Νοέμβρη, η Γαλλία και η Βρετανία. Η Ιταλία, ενώ είχε συνάψει συμμαχία με τη Γερμανία και την Αυστροουγγαρία, δε θα μπει στον
πόλεμο το 1914. Μπαίνει το Μάη του 1915, στο πλευρό της Αντάντ.
Ο πόλεμος γενικεύεται, γίνεται παγκόσμιος. Το 1915 αρχίζει να εξαπλώνεται και στα Βαλκάνια. Στις 6 Απρίλη 1917 θα πάρουν μέρος στον
πόλεμο, στο πλευρό της Αντάντ, και οι ΗΠΑ.
Ο πόλεμος ήταν ιμπεριαλιστικός ανάμεσα στους δυο συνασπισμούς
για το ξαναμοίρασμα του ήδη μοιρασμένου κόσμου, των αποικιών και
σφαιρών επιρροής, για την τοποθέτηση κεφαλαίων και την υποδούλωση
άλλων λαών. Συνολικά πήραν μέρος στο πλευρό της Γερμανίας 4 κράτη,
ενώ με την Αντάντ βρέθηκαν 34 κράτη (μαζί και 4 βρετανικές κτήσεις και
η αποικία της Ινδίας). Ο πόλεμος ήταν κατακτητικός και από τους δυο ιμπεριαλιστικούς συνασπισμούς. Για την εξαπόλυση του πολέμου υπεύθυνοι
ήταν οι κυρίαρχες αστικές τάξεις όλων των κρατών. Τον ξεκίνησε όμως η
αστική τάξη της Γερμανίας «... στην πιο ευνοϊκή, κατά τη γνώμη της,
στιγμή, χρησιμοποιώντας τα τελευταία επιτεύγματά της σε πολεμικά τεχνικά μέσα και προλαμβάνοντας τους νέους εξοπλισμούς, που είχαν αποφασίσει να κάνουν η Ρωσία και η Γαλλία» θα επισημάνει ο Βλαδίμηρος
Ίλιτς Λένιν.
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, όμως είχε και μια άλλη σπουδαιότατη
πλευρά από την σκοπιά των καθηκόντων της εργατικής τάξης και της
ιστορικής της αποστολής που είναι η κατάργηση της ταξικής κοινωνίας
και της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Την ώρα που η «επίσημη» σοσιαλδημοκρατία, ο φορέας της αστικής
ιδεολογίας και πολιτικής μέσα στο εργατικό κίνημα, πρόδιδε το προλεταριάτο και το έστελνε στο σφαγείο του πολέμου, το μπολσεβίκικο κόμμα
μπήκε επικεφαλής των επαναστατημένων μαζών στην Ρωσία και κάτω
από την καθοδήγησή του, το προλεταριάτο με την νικηφόρα Οκτωβριανή
Επανάσταση και την σοσιαλιστική οικοδόμηση του 20ου αιώνα άνοιξε νέα
σελίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας, που χρέος μας είναι να συνεχίσουμε με τους αγώνες μας την «συγγραφή» της, παρά την προσωρινή
επικράτηση της αντεπανάστασης και παρά τα ουρλιαχτά των ιμπεριαλιστών και των λακέδων τους.
Η φρίκη των ιμπεριαλιστικών πολέμων, τα εκατομμύρια των νεκρών
στα λασπωμένα χαρακώματα, δεν θα δικαιωθούν παρά μόνο με την ανατροπή του σαπισμένου καπιταλιστικού συστήματος που το μόνο που
«υπόσχεται» πλέον είναι περισσότερη φρίκη, περισσότερη βαρβαρότητα,
περισσότερο πόλεμο, εκτός αν οι λαοί αποφασίσουν αλλιώς.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Προς το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα
Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δ. Αβραμόπουλο

H

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη σε
παραστάσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα στο Γραφείο της ΕΕ στην Αθήνα και στον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημ. Αβραμόπουλο κατάθεσε αντίστοιχα
υπομνήματα διαμαρτυρίας τα οποία εκφράζουν τις ανησυχίες του αντιϊμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινήματος για την αυξανόμενη επιθετικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας
μας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Στα υπομνήματα, τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος
Τάσσος και η γ. γραμματέας της ΕΕΔΥΕ Βέρα Νικολαϊδου, αναλύεται
η ελληνική και διεθνής πραγματικότητα στο φόντο της ενδοϊμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης στην Ουκρανία και της προετοιμαζόμενης επέμβασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Απευθυνόμενη στη Ευρωπαϊκή Ένωση η ΕΕΔΥΕ αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Η Ε.Ε. "εξοπλισμένη" πλέον και με το Νόμπελ Ειρήνης θεωρεί ότι έτσι
δικαιούται να υλοποιεί πολεμικές επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη, επεμβαίνει και παρεμβαίνει στο εσωτερικό χωρών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή
και Αφρική, με παλιά και νέα προσχήματα, με πραγματικό σκοπό την
υπεράσπιση των συμφερόντων των μονοπωλίων και των πολυεθνικών
εταιρειών. Η δημιουργία του Ευρωστρατού, δύναμης 60.000 ανδρών, η
αγαστή συνεργασία και ο συντονισμός με το ΝΑΤΟ και η ανάπτυξη της
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας καθιστούν την ιμπεριαλιστική
Ε.Ε. όλο και πιο αντιδραστική και επικίνδυνη για τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου όλου.
Αποτελεί πρόκληση για τα φιλειρηνικά αισθήματα του ελληνικού λαού
η συνέχιση της επιθετικής πολεμικής πολιτικής της ΕΕ που έχει αιματοκυλίσει τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της
Λιβύης, του Μάλι και της Κέντρο-Αφρικανικής Δημοκρατίας. Τα υποκριτικά προσχήματα για "ασύμμετρες απειλές", για "τρομοκρατία και
πειρατεία", για τον "ισλαμικό κίνδυνο" δεν μπορούν να κρύψουν τις
πραγματικές στοχεύσεις της Ε.Ε. για ανταγωνισμό στον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των δρόμων μεταφοράς τους, για εγκαθίδρυση φιλικών
προς τους ιμπεριαλιστές καθεστώτων, όπως έγινε με το πραξικόπημα
και την ωμή επέμβαση στην Ουκρανία».
Στο υπόμνημα που κατατέθηκε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εκφράζεται αρχικά η ανησυχία για τις εξελίξεις που τον τελευταίο καιρό βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο στην άμεση περιοχή μας
(Βαλκάνια, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο) όσο και στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Ευρώπης, ειδικότερα στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση
Ανατολή. Και καταλήγει το υπόμνημα:
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«Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρω-στρατό δεν εξυπηρετεί καμιά πολιτική ειρήνης και σταθερότητας,αντίθετα "ρίχνει λάδι στην φωτιά" και
ενισχύει την δυστυχία των ανθρώπων. Σε όλα αυτά, η χώρα μας με την ενεργό υποστήριξη της κυβέρνησης, στο όνομα των "συμβατικών υποχρεώσεων"
συμμετέχει και γίνεται συνένοχη σε όλα τα επίπεδα. Η απλόχερη προσφορά
των στρατηγείων, αεροδρομίων και λιμανιών της χώρας μας από την κυβέρνησή σας, για τα εγκλήματα που κάθε φορά ετοιμάζει το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε.
και οι ΗΠΑ δεν "αναβαθμίζουν" την θέση της χώρας αλλά την οδηγούν σε
ακόμη μεγαλύτερη πρόσδεση στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, την καθιστά συνένοχη. Αυτό ισχύει ιδιαίερα για την Βάση της Σούδας αλλά και το Στρατηγείο της Λάρισας, ιδιαίτερα μετά τα τελευταία δημοσιεύματα για το ρόλο
του σήμερα, καθώς και το Στρατηγείο (πρώην Γ’ Σώμα Στρατού) στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί, στο πλαίσιο αυτό, τις συνέπειες σε
μια ενδεχόμενη κλιμάκωση και γενίκευση ενός πολέμου στην περιοχή μας.
Στο πολύπαθο θέμα του κυπριακού, που φέτος κλείνουν 40 χρόνια από
το πραξικόπημα της Χούντας στην Κύπρο και την ταυτόχρονη εισβολή
της Τουρκίας υπό την υψηλή εποπτεία των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών, διαπιστώνουμε με λύπη την προσπάθεια επαναφοράς ενός άλλου "Σχεδίου
Αννάν", ακόμη χειρότερου αυτού που απέρριψε ο λαός της Κύπρου το
2004. Η ελληνική κυβέρνηση δεν χάνει ευκαιρία να δείχνει την επιδίωξη
της για όπως-όπως "κλείσιμο" του κυπριακού από το οποίο φιλοδοξεί
να επέλθει καλύτερο κλίμα και στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην πραγματικότητα επιδιώκεται συνδιαχείρηση του Αιγαίου υπό την αιγίδα του
ΝΑΤΟ, ανάπτυξη των σχέσεων των οικονομικών ομίλων των δυο χωρών
και των κερδών τους. Κανένα όφελος δεν έχουν οι τρεις λαοί της περιοχής από μια τέτοια εξέλιξη.
Με βάση όλα τα παραπάνω, θέλουμε να υπογραμμίσουμε την απερίφραστη απαίτηση μας να απεμπλακεί η χώρα μας από τα ιμπεριαλιστικά
σχέδια της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Εκφράζοντας τα φιλειρηνικά αισθήματα
του λαού μας, απαντάμε με ένταση του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα, συντονισμένα με το εργατικό-λαϊκό κίνημα και απαιτούμε:
• Να μην τηρηθεί καμιά "συμβατική υποχρέωση" που μετατρέπει την
Ελλάδα, αυτή τη φορά, σε ορμητήριο εναντίον των γειτονικών λαών.
• Να μη χρησιμοποιηθεί η βάση της Σούδας, να κλείσει τώρα, όπως και
όλες οι Βάσεις.
• Να επιστρέψουν τώρα τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται σε
ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων.
• Να ακυρωθούν οι στρατιωτικές συμφωνίες της χώρας μας με το Ισραήλ.
• Αποδέσμευση του λαού απ’όλες τις λυκοσυμμαχίες και έξοδο από
ΝΑΤΟ-ΕΕ. • Να μην παραχωρηθεί ούτε αέρας, ούτε γη, ούτε νερό στους
φονιάδες των λαών.
ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στους ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΠΟΛΕΜΟΥΣ!»

δραστηριότητες
ΕΕΔΥΕ - EEΔΔΑ - ΟΓΕ

Εκδήλωση για την «Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας»

της Βενεζουέλας σε συνεργασία με αντιδραστικές δυνάμεις
κι ομάδες της χώρας.
Η ΕΕΔΥΕ, η ΟΓΕ, η ΕΕΔΔΑ και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος
Φιλίας και Αλληλεγγύης επέδωσαν ψήφισμα στις αμερικανικές
διπλωματικές αρχές στην Αθήνα, εκφράζοντας εκτός όλων των
άλλων την αλληλεγγύη τους στο λαό της Βενεζουέλας και την

E

κδήλωση με θέμα «Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και
Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)» διοργάνωσαν το απόγευμα
της Παρασκευής 25 Απρίλη η Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), η Ελληνική Επιτροπή
Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) και η
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) στην Αίθουσα της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Μπάμπης Αγγουράκης,
Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ και υποψήφιος Ευρωβουλευτής.
Επίσης, χαιρετισμούς απηύθυναν η Μαιρήνη Στεφανίδη
πρόεδρος της ΟΓΕ και υποψήφια ευρωβουλευτής του ΚΚΕ,
η Δέσποινα Μάρκου πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ και ο Σταύρος
Τάσσος πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, διδάκτορας σεισμολογίας,
τ. Ερευνητής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και υποψήφιος
δήμαρχος Γλυφάδας με την «Λαϊκή Συσπείρωση».

Παράσταση διαμαρτυρίας
στην Αμερικανική πρεσβεία

Π

αράσταση διαμαρτυρίας στην Αμερικανική πρεσβεία,
πραγματοποίησαν την Παρασκευή 14 Μάρτη
η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ),
η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής
Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος
Φιλίας και Αλληλεγγύης, για να εκφράσουν την αγανάκτησή
τους για την ανοιχτή επέμβαση του ιμπεριαλισμού και τα σχέδια
αποσταθεροποίησης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας

πεποίθηση, ότι ο λαός της θα κερδίσει κι αυτή τη μάχη.
Στο μεταξύ, η ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει στον ελληνικό λαό την έντονη
και προκλητική παρουσία των ΜΑΤ και των δυνάμεων
καταστολής, με την οποία ήρθε αντιμέτωπη αντιπροσωπεία των
οργανώσεων, κατά τη διάρκεια της παράστασης διαμαρτυρίας
στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Κατάθεση στεφάνου
στο Σκοπευτήριο της Καισαιριανής

Τ

ην ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών
τίμησαν η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης(ΕΕΔΔΑ) και η Ομοσπονδία
Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) στις 9 Μάη, καταθέτοντας στεφάνια
συμβολικά στο χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.
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δραστηριότητες
Επιτροπή Ειρήνης Γούβας

«Χθες η Γιουγκοσλαβία, σήμερα
η Ουκρανία, αύριο ποιος;»

Ε

κδήλωση διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Γούβας
την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014, στα γραφεία της Λαϊκής
Επιτροπής του 2ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τις ημέρες που
συμπληρώνονταν ακριβώς 15 χρόνια από την επέμβαση
των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην πρώην Γιουγκοσλαβία
με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Σχολιάστηκε το γεγονός
ότι και σήμερα νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις απλώνονται
παντού, όπως στην Ουκρανία.
Από τη συζήτηση βγήκε το συμπέρασμα πως οι λαοί με τον
καθημερινό τους αγώνα μπορούν να σταματήσουν τα σχέδια
των ιμπεριαλιστών. Πως η τύχη της παγκόσμιας Ειρήνης
βρίσκεται στα χέρια των ίδιων των λαών ενάντια στη δύναμη
και τα συμφέροντα των καπιταλιστών που δημιουργούν
πόλεμους και δυστυχία.

λυκκοσυμμαχία και τις επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης
μέσα από την εμπλοκή στις πολεμικές επεμβάσεις και τους
σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών οργανισμών.
Μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα διατρανώθηκε για μια
ακόμη φορά η πεποίθηση ότι οι λαοί με τον καθημερινό τους
αγώνα μπορούν να σταματήσουν τα σχέδια των ιμπεριαλιστών
και να καθορίσουν οι ίδιοι τη μοίρα τους, επιβάλλοντας την
παγκόσμια ειρήνη με την οριστική κατάργηση της
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Επιτροπή Ειρήνης Αγρινίου

Πετυχημένη εκδήλωση για τη Μέρα
της Γυναίκας στο Αγρίνιο

Επιτροπή Ειρήνης Κοκκινιάς

Εκδήλωση για τις εξελίξεις
και τον ρόλο της ΕΕ

Ε

κδήλωση με θέμα «Οι εξελίξεις στην Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία και την Ουκρανία και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης» διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ειρήνης
Κοκκινιάς την Δευτέρα 7 Απρίλη.
Στην εκδήλωση μίλησε ο Χρήστος Μαργανέλης, μέλος της
Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ ενώ ακολούθησε ενδιαφέρουσα
συζήτηση για το ρόλο των παλιών και νέων ιμπεριαλιστών, την
αναβίωση του φασισμού-ναζισμού, την ευρωενωσιακή

Ε

κδήλωση τιμής για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,
με θέμα «Η γυναίκα σήμερα πολεμάει; Πώς, πού, πότε,
γιατί;», διοργάνωσαν το απόγευμα του Σαββάτου στο
Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, το οποίο και γέμισε ασφυκτικά,
η Επιτροπή Ειρήνης Αγρινίου και το Τμήμα Αγρινίου της
Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας.
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη,
ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο δημοτικός σύμβουλος με τη «Λαϊκή
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Συσπείρωση» και πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Αγρινίου
Kώστας Σιδέρης, η Βαρβάρα Τσιρογιάννη εκ μέρους της
Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος και ο Κώστας Τζερτζεμέλης,
από την Επιτροπή Ειρήνης Αγρινίου.

Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης

Εκδήλωση για τις Ευρωεκλογές

Η

Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης στις 4 του Μάη
πραγματοποίησε εκδήλωση στο Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης Ηλιούπολης, με το επίκαιρο θέμα:
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωεκλογές (τι προσδοκούν οι
λαοί, υπάρχει ελπίδα και διέξοδος;).
Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης και στη
συνέχεια έδωσε το λόγο στον κύριο ομιλητή, Χρήστο
Μαργανέλη από τη Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ. Η συμμετοχή ήταν
περίπου 200 άτομα.
Ακολούθησαν παρεμβάσεις από την πρόεδρο του Συλλόγου
Γυναικών (μέλος ΟΓΕ), την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου
«Αγιος Κων/νος» Ηλιούπολης και από το Σωματείο
Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηλιούπολης-Δάφνης-Υμηττού.
Στην εκδήλωσή χαιρέτισε ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής
Γ. Ντουνιαδάκης, ενώ μουσική έπαιξαν τα παιδιά από το λαϊκό
φροντιστήριο.

Επιτροπής Ειρήνης Κορίνθου

Εκδήλωση για τις εξελίξεις
και τον Β. Κολοβό

Μ

ε επιτυχία, αλλά και εμφανή την παρουσία νεολαίας,
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Απρίλη η από
κοινού εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Κορίνθου
και του Συλλόγου Γυναικών Κορίνθου της ΟΓΕ, στο

Αμφιθέατρου του Δημαρχείου.
Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλία αναφορικά με τις διεθνείς
εξελίξεις και τη δράση του αντιιμπεριαλιστικού - αντιπολεμικού
κινήματος από τον Γρηγόρη Αναγνώστου, μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, καθώς και παρουσίαση του συγγραφικού
έργου του ηθοποιού Βασίλη Κολοβού.
Την εισαγωγή στο έργο του δημιουργού έκανε η Ιωάννα
Λαζάρου και στη συνέχεια ο Βασίλης Κολοβός έκανε λόγο για το
ποιος οφείλει να είναι ο ρόλος του δημιουργού στο σήμερα.

Επιτροπή Ειρήνης Δραπετσώνας

Eκδήλωση για τα παιδιά με θέμα
την πάλη των λαών για την ειρήνη

Σ

ε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και με τις παιδικές
παρουσίες να δίνουν τον τόνο, πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Δραπετσώνας την
Κυριακή 9 Μάρτη στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, σε συνεργασία με
τα Δημοτικά Σχολεία και τα Γυμνάσια της περιοχής και με θέμα
την πάλη των λαών για την ειρήνη.
Στο κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης, των Συλλόγων Γονέων,
καθώς και των δασκάλων και καθηγητών ανταποκρίθηκε πλήθος
μαθητών που ζωγράφισαν με θέμα την πάλη των λαών για την
ειρήνη, απήγγειλαν ποιήματα των Ρίτσου, Λειβαδίτη, κ.α. με την
πιο συγκινητική στιγμή να διαδραματίζεται όταν ομάδα μαθητών
του Δημοτικού μαζί με το δάσκαλό τους παρουσίασαν στην
εκδήλωση την παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε ειδική
διασκευή από παιδιά, για παιδιά.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον
Γρηγόρη Αναγνώστου, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ με θέμα τις εξελίξεις στη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,
την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ και
την ανάγκη να ενταθεί η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στα
μονοπώλια, για την ειρήνη και τη φιλία των λαών.
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Εκδήλωση - έκθεση ζωγραφικής του Αντόνιο Γκερέρο

Μ

ε επιτυχία έγινε το Σάββατο 21 Ιουνίου η εκδήλωση
- έκθεση έργων ζωγραφικής του Αντόνιο Γκερέρο,
ενός εκ των 5 Κουβανών που βρίσκονται φυλακισμένοι
στις ΗΠΑ (οι δύο από αυτούς έχουν εκτίσει την ποινή τους και
είναι ελεύθεροι) στο Café-Bar ΛΥΚΙΣΚΟΣ. Το άνοιγμα της
εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας
Αντώνης Αλεξανδρόπουλος. Στη συνέχεια έγινε χαιρετισμός
από τον πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) Σταύρο Τάσσο, την Νατάσσα Τερλεξή από
τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΧΟΣΕ ΜΑΡΤΙ και τον Πρέσβη της Κούβας
Οσβάλντο Κοβάτσο Μαρτίνες. Η κεντρική ομιλία έγινε από τη
Σοφία Ροδίτη, μέλος του Συλλόγου Γυναικών.

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Παραβρέθηκαν αντιπροσωπίες από τους La RED solidaria griega,
τις εκδόσεις Διεθνές Βήμα, την οργάνωση Hasta la victoria
siempre και τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας και
Αλληλεγγύης.
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το συγκρότημα
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ» και απαγγελία ποιημάτων γραμμένων από δύο
εκ των φυλακισμένων Κουβανών πατριωτών.
Η απαγγελία έγινε από τις ηθοποιούς: Μαρία Καστάνη και
Ελένη Τσαγανού, ενώ το εισαγωγικό σημείωμα που έγραψε
ο ίδιος ο Αντόνιο Γκερέρο για την έκθεση διαβάστηκε από την
Λουκία Κωνσταντίνου, από το Ελληνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης
La RED solidaria griega.

Εκδηλώσεις για τις εξελίξεις

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΚΑΡΑ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ...
ΕΝΑΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

32

Επιτροπή Ειρήνης
Χαλανδρίου

Πανσαμιακή Επιτροπή
Ειρήνης

Μ

ε βασικό χαρακτηριστικό
τη μεγάλη προσέλευση
του κόσμου, ολοκληρώθηκε
η εκδήλωση που διοργάνωσε
η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης,
με ομιλητή τον Ηρακλή Τσαβδαρίδη,
μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ και
εκτελεστικό γραμματέα του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ).
Η εκδήλωση μεταξύ άλλων, περιλάμβανε
και προβολή dvd παραγωγής της ΕΕΔΥΕ
σχετικά με τις εξελίξεις και την πρόσφατη
τριμερή συνάντηση στα Χανιά
(Οκτώβρης 2013).

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 19 Μάρτη η
πολιτική - πολιτιστική
εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης
Χαλανδρίου και του παρατήματος
Χαλανδρίου της ΠΕΑΕΑ με θέμα την
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και τις γενικότερες
εξελίξεις στην περιοχή μας.
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Αγγελική
Σαμούρη, μέλος της Γραμματείας
της ΕΕΔΥΕ, ενώ η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με αφιέρωμα στον
Ναζίμ Χικμέτ.

Μ

ΕΝ Ι ΣΧ Υ Σ ΤΕ Ο ΙΚ 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

#

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:

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

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΑΧ. ΚΩΔ.:

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

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

ΤΗΛ.:

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

Τιμάμε τα θύματα του πυρηνικού
ολοκαυτώματος στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΤΙΣ 7:30 μ.μ.
να ενώσουμε τις φωνές μας
και να δυναμώσουμε τον αγώνα μας
για έναν κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά,
για έναν κόσμο της ειρήνης και
της συναδέλφωσης των λαών,
ενάντια στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό

