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Για την καλύτερη οργάνωση του 17ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ, η Γραμματεία της σε συνεργασία
με τις Επιτροπές Ειρήνης σε όλη την Ελλάδα διοργανώνει 9 περιφερειακές συσκέψεις, εκτιμώντας
ότι θα συμβάλλουν στη δουλειά μας μέχρι το Συνέδριο (συνελεύσεις επιτροπών, συσκέψεις, εκδηλώσεις κλπ).
Στις περιφερειακές συσκέψεις θα πάρει μέρος η γ.γ. της ΕΕΔΥΕ, Βέρα Νικολαϊδου.
Το πρόγραμμα των περιφερειακών έχει ως εξής:
10/10: Αττική-Αθήνα
11/10: Στερεά Ελλάδα-Λειβαδιά
12/10: Πελοπόννησος – Τρίπολη
13/10: Βορειοδυτική Ελλάδα-Αρτα
15/10: Κρήτη-Χανιά
16/10: Θεσαλία-Λάρισα
17/10: Αιγαίο-Σάμος
18/10: Κεντρική Μακεδονία-Θεσσαλονίκη
19/10: Ανατολική Μακεδονία-Καβάλα

περιεχόμενα
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22
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14

2 Της Σύνταξης
3 Συνέντευξη με τον Άκελ Τάκαζ:

22 Χιροσίμα-Ναγκασάκι 69 χρόνια μετά:

«Να τερματιστεί η κατοχή και να ιδρυθεί ανεξάρτητο
Παλαιστινιακό κράτος»
9 Χρονογράφημα: Εμείς είμαστε τα «ροδάκινα»
10 Το Ισλαμικό Χαλιφάτο
14 Αποστολή αλληλεγγύης του ΠΣΕ στην Παλαιστίνη
21 Για την κλιμακούμενη ιμπεριαλιστική επέμβαση
σε Συρία και Ιράκ

Εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη
24 Παγκόσμια μέρα δράσης κατά του ΝΑΤΟ
28 Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Νότια Ουαλία 4-5/9/2014
29 Δραστηριότητες Επιτροπών Ειρήνης
31 Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου
32 Μιχάλης Βαρδάνης: «Έφυγε» ένας σταθερός φίλος
της Ειρήνης
Φωτογραφία εξωφύλλου: a katz / Shutterstock.com

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

E

Και το λευκό το
περισ τέρι
Το παραμύθι μ
ας το ξέρει
Όταν μιλάνε γι
α ειρήνη
Μάτια, αφτιά
και σ τόμα κλεί
νει
Γιατί γνωρίζει
τι θα γίνει

κατό χρόνια μετά την έναρξη του Α Παγκόσμιου Πολέμου, την συνέχιση δηλαδή της ιμπεριαλιστικής πολιτικής με βίαια μέσα, φθάνει
«Παράλληλο
ι Βίοι»
–εκτός αν οι λαοί αποφασίσουν αλλιώς– ο καιρός να «καρπίσουν»
Ξ. Φιλέρης/
Κ. Χατζής
οι «σπόροι» της ιμπεριαλιστικής «ειρήνης» που τον ακολούθησε με την
μορφή διεθνών συνθηκών και την χάραξη συνόρων.
Οι παλιές υπογραφές ξεθώριασαν πια και καιρός να μπουν νέες με «μελάνι»
το αίμα των λαών, αίμα που ρέει και στο «εσωτερικό» και στο «εξωτερικό» κάθε καπιταλιστικής χώρας. Στη
νέα αυτή «εξόρμηση», η κάθε αστική τάξη επιχειρεί να εκκινήσει από καλύτερη αφετηρία: Η ισραηλινή αστική τάξη «δηλώνει» τη σταθερότητα της θέσης της πατώντας στο αίμα των παιδιών της Γάζας, ενώ το «Λεβάντε» στον τίτλο του «Ισλαμικού κράτους» δείχνει την αδιαπραγμάτευτη τάση όλων των αστικών τάξεων της περιοχής να αποκτήσουν πρόσβαση
–άμεσα ή έμμεσα– στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου και οι πηγές ενέργειας.
Η καπιταλιστική κρίση, παρά τα ευχολόγια των αστών, εξακολουθεί τον κύκλο της και η όποια αναιμική ανάκαμψη,
όποτε κι αν έλθει, θα είναι βασισμένη πάνω στο τσάκισμα της εργατικής τάξης σε όλη την Ευρώπη, γεγονός το οποίο εγγυάται η από την 1η Ιανουαρίου μόνιμη επιτήρηση όλων των οικονομιών εκ μέρους του επιτελείου της ΕΕ.
Την ίδια στιγμή, η ΕΕ ευρισκόμενη σε οξύτατο ανταγωνισμό με την καπιταλιστική Ρωσία, επιχειρεί, χρησιμοποιώντας
απροκάλυπτα και φασίστες, να «λύσει» αυτές τις διαφορές στο έδαφος της Ανατολικής Ουκρανίας με τον ουκρανικό λαό
να αλληλοσφάζεται «κάτω από ξένες σημαίες» για τον ποιόν ιμπεριαλιστή θα ακολουθήσει.
Λίγο πιο νότια, όλοι οι ιμπεριαλιστές μαζί ετοιμάζονται για την κατάληψη των καλύτερων για τα συμφέροντά τους
θέσεων στη νέα κατάσταση που θα δημιουργηθεί στην Μέση Ανατολή, μετά την σφαγή των «ισλαμιστών» που οι ίδιοι
εξόπλισαν, εκπαίδευσαν και εξαπέλυσαν, που θα προηγηθεί.
Το φθινόπωρο μπήκε με την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουαλία, στην οποία η λυκοσυμμαχία προετοιμάστηκε καλύτερα
ώστε η «σιδερένια φτέρνα της» να φθάνει παντού, όπου επιτάσσουν τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Πρώτοι στόχοι θα
είναι η Ρωσία και έχοντας ως ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης μόνιμης ΝΑΤΟικής βάσης στην Ανατολική Ευρώπη, και
το «Ισλαμικό Κράτος» στην Μέση Ανατολή.
Στην Ελλάδα, η υπό εξέλιξη επιχείρηση αναδιαμόρφωσης του αστικού πολιτικού σκηνικού, δεν θα εμποδίσει καθόλου,
ίσα-ίσα προϋποθέτει, την υλοποίηση και τη λήψη σειράς νέων αντιλαϊκών μέτρων, προκειμένου το μονοπωλιακό κεφάλαιο
της χώρας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του. Είναι μια επιχείρηση που θα περιλαμβάνει και περαιτέρω «ξεκαθάρισμα» τμημάτων του κεφαλαίου για τα οποία «ωρίμασε» η καταστροφή τους.
Σε κάθε περίπτωση και στην κρίση και στην καπιταλιστική ανάπτυξη, η εργατική τάξη και ο λαός είναι οι μεγάλοι χαμένοι. Όμως, η «τακτοποίηση» της κατάστασης της αστικής τάξης συνδέεται ευθέως και με την επιχείρηση συνολικά της
αστικής τάξης να αναβαθμίσει τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή και να πάρει μέρος στο μοίρασμα της «πίτας».
Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας και νέου Επιτρόπου την Ελλάδας στην Κομισιόν, Δημήτρη Αβραμόπουλου, που
ουσιαστικά προοιωνίζoνται τη συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, αλλά και τη διατήρηση τμήματος
της χώρας ως πεδίου βολής των ιμπεριαλιστών, είναι ενδεικτικές για τους σχεδιασμούς και τις προθέσεις της ελληνικής
αστικής τάξης.
Ο κύριος «ιμάντας» που δηλητηριάζει την λαϊκή συνείδηση είναι τα αστικά ΜΜΕ, τα οποία αποκρύπτουν συνειδητά
τη σημασία των δηλώσεων και των κινήσεων κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά και όλων όσων εκείνων συντάσσονται
με την συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
Απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις που, χωρίς να ταυτίζονται, συγκλίνουν στην στήριξη των στρατηγικών επιλογών
της ελληνικής αστικής τάξης για συμμαχία-συμπόρευση με τα ιμπεριαλιστικά κέντρα, το φιλειρηνικό-αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα στην Ελλάδα οφείλει να επαγρυπνεί. Ταυτόχρονα, οφείλει να αντιτάξει τη δική του συντονισμένη πάλη στην Ελλάδα
και διεθνώς, απέναντι στη σχεδιασμένη επίθεση του ιμπεριαλισμού. Επιπλέον, πέραν των αγωνιστικών κινητοποιήσεων
που έχουν μεγάλη σημασία, οφείλει να βαθαίνει την ιδεολογική του παρέμβαση στην κατεύθυνση του απεγκλωβισμού
λαϊκών συνειδήσεων από την ιμπεριαλιστική προπαγάνδα και τα κάθε λογής ιδεολογήματα που διευκολύνουν τον ιμπεριαλισμό στα εγκληματικά του σχέδια.
Πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι η απαραίτητη σύνδεση των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, διότι
έτσι αναδεικνύεται ποιάς τάξης τα συμφέροντα στέκονται πίσω από τα μεγάλα λόγια για «αποκατάσταση της δημοκρατίας», για «ανθρώπινα δικαιώματα» και για «δικαιώματα εθνών».
Έτσι αποδεικνύεται ότι ο δρόμος της εργατικής τάξης και των λαών δεν είναι η στοίχισή τους πίσω από την αστική
τάξη «τους», αλλά η αντικαπιταλιστική-αντιιμονοπωλιακή πάλη, η ανάδειξη εργατικής-λαϊκής εξουσίας που θα αποδεσμεύει τις χώρες από τα δεσμά των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών, θα δίνει φιλολαϊκή διέξοδο από την καπιταλιστική κρίση
ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για μια άλλη κοινωνία.
Αυτόν τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν και οι φίλοι της Ειρήνης στην Ελλάδα σε συμμαχία με το εργατικό-λαϊκό κίνημα. Δίνουμε ραντεβού στους καθημερινούς αγώνες, χαράζουμε την πορεία μας στο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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επίκαιρα θέματα

Να τερματιστεί η κατοχή και να ιδρυθεί
ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΕΛ ΤΑΚΑΖ

AP Photo/Jerome Delay

Πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης Παλαιστίνης
και συντονιστή Μέσης Ανατολής του ΠΣΕ

Πριν ακόμη σβήσουν οι φλόγες από τα Παλαιστινιακά εδάφη και με
τους θρήνους να συνεχίζονται για τα χιλιάδες θύματα της θηριωδίας
του ισραηλινού κράτους, ο συναγωνιστής Άκελ Τάκαζ, Πρόεδρος
της Επιτροπής Ειρήνης Αλληλεγγύης Παλαιστίνης και συντονιστής Μέσης
Ανατολής του ΠΣΕ, βρέθηκε στην Αθήνα για να μεταφέρει την ακλόνητη
απόφαση του λαού του να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι τη νίκη.
Ο συναγωνιστής Άκελ που συμμετείχε στις εκδηλώσεις της ΕΕΔΥΕ,
σε Αθήνα και Χανιά, για τον εορτασμό των 65 χρόνων του ΠΣΕ, συναντήθηκε
με την συντακτική επιτροπή του περιοδικού μας και μίλησε για το δράμα
του Παλαιστινιακού λαού, τις 60 μέρες άγριας σφαγής στη Γάζα,
τη διεθνή αλληλεγγύη, τις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής
και τις ελπίδες για τη δικαίωση του αγώνα.
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άγιο αίτημα του Παλαιστινιακού λαού είναι
η δημιουργία κράτους στα όρια του 1967 και
με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Γιατί έχει σημασία αυτή η ημερομηνία και η συγκεκριμένη πόλη;
H αναφορά στη συγκεκριμένη ημερομηνία λαμβάνει
υπόψη την παρούσα κατάσταση, τη διάταξη των
δυνάμεων και τις συνθήκες που επικρατούν τώρα.
Μέχρι σήμερα, υπήρξαν δεκάδες αποφάσεις από τον ΟΗΕ
για το Παλαιστινιακό, καμιά όμως δεν έχει υλοποιηθεί,
γιατί είναι σε όλους γνωστό ποιοι ελέγχουν τις αποφάσεις
του ΟΗΕ, την εφαρμογή τους και για το συμφέρον ποιων.
Ξέρουν, ότι πρέπει να συνεχίσουν την ίδια πολιτική για
να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους.
Ας μην ξεχναμε εξάλλου ότι η περιοχή αυτή έχει τεράστια
στρατηγική σημασία, κοιτάσματα πετρελαίου και
φυσικού αερίου…
Η απόφαση 181 των Ηνωμένων Εθνών δίνει στους
Παλαιστίνιους μεγαλύτερο τμήμα από αυτό που ζητάμε,
όταν αναφερόμαστε στα σύνορα του 1967, γνωρίζοντας
ότι αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της διεθνούς κατάστασης
και της ισορροπίας δυνάμεων.
Οι Παλαιστίνιοι, το 1988, στο Εθνικό Συμβούλιο που έγινε
στην Αλγερία δέχτηκαν να ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος
στα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ στον «πόλεμο των 6
ημερών»(4 Ιουνίου του 1967), με πρωτεύουσα την Αν.
Ιερουσαλήμ, διεκδικώντας στην ουσία μόνο το 22% του
εδάφους που θα τους αναλογούσε. Όμως, ακόμα κι αυτό,
με τις ίδιες δυνάμεις να κάνουν κουμάντο στον κόσμο δεν
μπορεί να υλοποιηθεί.
Η επιλογή της Αν. Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα έγινε για
δύο λόγους: Πρώτον, επειδή και αυτό είναι μέρος υπό
κατοχή από το 1967. Δεύτερο, έχει μεγάλη σημασία
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η Αν. Ιερουσαλήμ γιατί εκεί υπάρχουν οι Άγιοι Τόποι των
μουσουλμάνων, των χριστιανών και των Εβραίων.
Στην Αν. Ιερουσαλήμ βρίσκονται σημαντικά θρησκευτικά
σύμβολα όπως το τέμενος Αλ Ακσά για τους
μουσουλμάνους και η εκκλησία της Ανάστασης για τους
χριστιανούς. Γιαυτό κάθε αίτημα και απόφαση που έχει
εκδοθεί σε όλο τον κόσμο αμέσως μετά τον πόλεμο του
1967, καθώς και η απόφαση 242 των Ηνωμένων Εθνών
αναγνωρίζει αυτό το αίτημα των Παλαιστινίων να
ιδρύσουν κράτος σε αυτά τα εδάφη.
Αυτή η απόφαση έχει τη στήριξη όλων των χωρών, γιαυτό
λέμε ότι παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αποφάσεις
που δίνουν περισσότερα δικαιώματα, αυτό τουλάχιστον
πρέπει να γίνει, γιατί ο Παλαιστινιακός λαός δεν μπορεί να
δεχτεί κάτι λιγότερο. Αν μιλήσουμε για κάτι λιγότερο
ουσιαστικά δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος και
έδαφος για να ιδρυθεί. Πόσο μάλλον που το Ισραήλ
συστηματικά, και ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια, με
εποικισμούς και έλεγχο των Παλαιστινιακών εδαφών δεν
έχει αφήσει μέρος που θα μπορούσε να ιδρυθεί
Παλαιστινιακό κράτος.
Στις συζητήσεις που γίνονται τώρα, για μόνιμη και
διαρκή εκεχειρία, έχουν τεθεί αυτά τα ζητήματα;
Δυστυχώς, συζητάνε για όλα τα άλλα θέματα που είναι
παράγωγα του προβλήματος εκτός από το κύριο
πρόβλημα και το αίτιο που τα δημιουργεί, δηλαδή την
κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.
Σε αυτό το πνεύμα συζήτησης κινούνται τόσο οι
Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι όσο και κάποιες αραβικές
χώρες. Συζητούνται διάφορες λεπτομέρειες, αλλά η ουσία
παραμένει εκτός συζήτησης.
Στην Παλαιστίνη αγωνίζονται διάφορες οργανώσεις
και κόμματα που έχουν προφανώς και την κοινωνική
τους αντιστοίχηση. Μπορείτε να μας περιγράψετε τις
βασικές θέσεις τους για το Παλαιστινιακό πρόβλημα;
Μέχρι το 1945-1947, οι Παλαιστίνιοι ζητούσαν τη
δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.
Δηλαδή, να φύγουν οι Άγγλοι, να έχει η Παλαιστίνη
ανεξαρτησία και να δημιουργηθεί ένα δημοκρατικό
κράτος που θα ζήσουν όλοι μαζί μουσουλμάνοι,
χριστιανοί και Εβραίοι.
Όταν ξέσπασε ο πρώτος αραβοϊσραηλινός πόλεμος και
φάνηκε ότι οι σχεδιασμοί ήταν διαφορετικοί, οι αντιλήψεις
άλλαξαν. Μετά και την απόφαση 181 των Ηνωμένων
Εθνών, η Δυτική Όχθη πέρασε στον έλεγχο της Ιορδανίας
και η Γάζα στον έλεγχο της Αιγύπτου. Η Δυτική Όχθη είναι

αποκομμένη από τη Γάζα κι ανάμεσά τους υπάρχουν
εδάφη τα οποία έχει καταλάβει το Ισραήλ. Αυτό ήταν
μέρος του σχεδίου ώστε να διακοπεί η εδαφική συνέχεια
των παλαιστινιακών εδαφών, αλλά ταυτόχρονα να
διακοπούν οι κοινωνικές σχέσεις και οι ανθρώπινες
επαφές ανάμεσα στις δυο περιοχές.
Έτσι, άρχισαν να αναπτύσσονται σε κάθε πλευρά
διαφορετικές πολιτικές οργανώσεις και κόμματα.
Στη Δυτ. Όχθη, που βρέθηκε στον έλεγχο της Ιορδανίας,
ιδρύθηκε το 1951 από αριστερούς και κομμουνιστές το
Κομμουνιστικό Κόμμα Ιορδανίας. Μέλη του ήταν και
Παλαιστίνιοι και Ιορδανοί με εντονότερο το παλαιστινιακό
στοιχείο.
Στη Γάζα εξακολουθούσαν να λειτουργούν μέσα από το
Κομμουνιστικό Κόμμα Παλαιστίνης και στο Ισραήλ, που
βρίσκονταν το τρίτο κομμάτι, συμμετείχαν στο
Κομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ, το οποίο έχει μέλη και
Παλαιστίνιους και Εβραίους, με πλειοψηφία σήμερα τους
Παλαιστίνιους
Το 1965 ξεκίνησε τη δράση της η Αλ Φατάχ, που είναι
σήμερα η μεγαλύτερη οργάνωση. Σε όλη αυτή την
περιοχή υπήρχανε και άλλες δυνάμεις, όπως η Ισλαμική
Αδελφότητα που ιδρύθηκε το 1928 και έχει κλάδο της
μέσα στην Παλαιστίνη. Μέσα στο 1987 ιδρύθηκε η Χαμάς
που αποτελεί κλάδο της Ισλαμικής Αδελφότητας.
Υπήρχαν, όμως, και αριστερές δυνάμεις, όπως το
Κομμουνιστικό Κόμμα Παλαιστίνης που ιδρύθηκε το 1919,
από εβραϊκά στοιχεία που είχαν έρθει από τις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης στο Ισραήλ με επιρροές από την
Οκτωβριανή Επανάσταση.
Το 1945 έγινε η πρώτη διάσπαση και οι Άραβες
αποχώρησαν από το ΚΚ Παλαιστίνης. Το 1948 οργανώθηκε
ξανά και με βάση τους εδαφικούς διαχωρισμούς που
προέκυψαν από τον πόλεμο. Δημιουργήθηκε το ΚΚ
Ισραήλ μέσα στο Ισραήλ, το ΚΚ Ιορδανίας στη Δυτ. Όχθη
και το ΚΚ Παλαιστίνης στη Γάζα.
Μετά το 1965, ξεκίνησε η πρώτη ένοπλη οργάνωση για
την απελευθέρωση της Παλαιστίνης που είναι η Φατάχ, με
έντονα εθνικοαπελευθερωτικά χαρακτηριστικά. Ειδικά τα
πρώτα αυτά χρόνια συντελείται επαναστατική αλλαγή
στην Αίγυπτο, με το Νάσερ να αλλάζει το καθεστώς της
χώρας και να ανεβάζει πολύ έντονα τα αισθήματα
αραβισμού στην περιοχή.
Μέσα σε αυτό το κλίμα άρχισαν να λειτουργούν
οργανώσεις και ομάδες που ήθελαν να συμμετάσχουν
στον αγώνα για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, μέχρι
που φτάσαμε να έχουμε σήμερα στην Παλαιστίνη 15-20
οργανώσεις.

Έτσι, ενώ θα περίμενε κανείς λογικά να υπάρχουν οι τρεις
βασικές πολιτικές δυνάμεις: δεξιά, κέντρο, αριστερά, εμείς
έχουμε άλλου είδους διαχωρισμό. Έχουμε από τη μια
πλευρά τη Φατάχ, που εκπροσωπεί τους μετριοπαθείς
πολιτικούς, τους φιλελεύθερους και από την άλλη, το
θρησκευτικό κομμάτι που το εκπροσωπεί κυρίως η Χαμάς
και η Τζιχάντ αλλά και άλλες οργανώσεις. Παράλληλα,
έχουμε και τις αριστερές δυνάμεις, από τις οποίες 3-4 είναι
σημαντικές και παίζουν ρόλο.
Ανάμεσα τους και το κόμμα μας, το ΚΚ Παλαιστίνης, που
έχει γίνει τώρα το Κόμμα του Παλαιστινιακού λαού.
Υπάρχει ακόμη το Λαϊκό Μέτωπο και το Δημοκρατικό
Μέτωπο. Εκτός από αυτές υπάρχουν ακόμα 5-6
οργανώσεις που η συμμετοχή τους στα πράγματα είναι
μικρή, αλλά υπαρκτή. Κάποιες από αυτές ανήκουν στην
PLO και συμμετέχουν στην εκτελεστική της επιτροπή.
Σε σχέση με το παλαιστινιακό ζήτημα, τι συνδέει και τι
διαφοροποιεί αυτά τα κόμματα και τις οργανώσεις;
Ποιες είναι οι βασικές τους θέσεις ή η τακτική τους;
Η πλειονότητα των δυνάμεων δέχεται το αίτημα να
τερματιστεί η κατοχή και να δημιουργηθεί ένα
παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του '67. Υπάρχουν
όμως κάποιες δυνάμεις ανάμεσά τους και αριστερές, με
εθνικό παρελθόν ως επί τω πλείστον, που υποστηρίζουν
ότι πρέπει να απελευθερωθεί όλη η Παλαιστίνη, γιατί είναι
όλη δικιά μας.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι θρησκευτικές
οργανώσεις με την θέση ότι η Παλαιστίνη είναι
Παλαιστίνη, πρέπει να απελευθερωθεί όλη και εκεί να
δημιουργηθεί το κράτος της Παλαιστίνης, αλλά με
θρησκευτικό περιεχόμενο και βάση. Υποστηρίζουν ότι το
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σημαντικότερο είναι η θρησκεία, και λένε: «εμείς θέλουμε
να γυρίσουμε, να απελευθερώσουμε, να είναι ένα
ισλαμικό κράτος».
Τέλος, υπάρχουν κι άλλες οργανώσεις, με την πολιτική της
PLO, που δέχονται την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου
του '88, δηλαδή να ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος στα
εδάφη του '67. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι
κάθε μια από αυτές τις οργανώσεις εκπροσωπεί κάποιο
κομμάτι της κοινωνίας σε κοινωνική βάση. Είναι
περισσότερο πολιτικά. Όταν λέμε ότι υπάρχουν εδώ
αριστερές δυνάμεις που έχουν μια ιδεολογική βάση,
αριστερή κοινωνικά, υπάρχει και η Φατάχ, και οι σύμμαχοι,
που με όρους όπως ιμπεριαλισμός, καπιταλισμός είναι μια
χαρά και δεν έχουν πρόβλημα, υπάρχουν και οι
θρησκευτικοί, που όλο αυτό το θέμα για την πατρίδα και
αυτά είναι δευτερεύον όταν μιλάμε για θρησκεία και για
θρησκευτικό κράτος...
Να έρθουμε τώρα σε αυτές τις 60 δραματικές μέρες
που περάσατε. Παρατηρήσαμε ότι τα ΜΜΕ, στην
Ελλάδα και αλλού, έδιναν μια τέτοια κατεύθυνση από
«ανεξάρτητους» και «ουδέτερους» αναλυτές, που στην
ουσία εξίσωνε το θύτη με το θύμα. Τι πραγματικά έγινε
αυτές τις 60 μέρες;
Ουσιαστικά, αυτές τις 60 μέρες έγινε ένας μονόπλευρος
πόλεμος. Όσο και αν έλεγαν για την αντίσταση στη Γάζα,
όσο και αν έλεγαν για το ηθικό του λαού, ξέρουμε ότι εδώ
υπάρχει μία στρατιωτική υπερδύναμη που είναι το Ισραήλ
και ένας λαός περικυκλωμένος και αποκλεισμένος μέσα στη
Γάζα που από το 2008 έχει γίνει στόχος. Αυτός είναι ο τρίτος
πόλεμος ενάντια στη Γάζα. Το 2008, το 2012, και τώρα.
Το Ισραήλ έχει τεράστια στρατιωτική δύναμη την οποία
και χρησιμοποίησε για την επίθεσή του ενάντια στον
παλαιστινιακό λαό με αποτέλεσμα 2000 νεκρούς, μεταξύ
των οποίων το 40% είναι μικρά παιδιά.
Τα ΜΜΕ ελέγχονται από τις ίδιες δυνάμεις που σκοτώνουν
έναν αθώο λαό, γιαυτό και μιλάνε με αυτό τον τρόπο.
Δυστυχώς, παρά τις τραγικές απώλειες, παρά τα αθώα
θύματα, όταν έγιναν διαπραγματεύσεις για εκεχειρία
τέθηκαν κάποια ουσιαστικά αιτήματα: Να αρθεί το
εμπάργκο στη Γάζα, να ανοίξουν λίγο τα περάσματα για τα
τρόφιμα, γιατί αυτές τις 40 μέρες όλα τα περάσματα ήταν
κλειστά ακόμα και για να φύγουν οι τραυματίες και να
μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Τώρα, βλέπουμε ότι
ξαναγυρίζουμε σε μια εκεχειρία, σε μια συμφωνία που δεν
αλλάζει τίποτα ουσιαστικά. Ναι, να αρθεί το εμπάργκο, ναι,
να ανοίξουν τα περάσματα, αλλά ποιος θα τα ελέγχει; Πάλι
το Ισραήλ. Ακόμη και το πέρασμα με την Αίγυπτο δεν είναι
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σίγουρο ότι θα είναι ανοιχτό στην πραγματικότητα, αφού
η μία πλευρά είναι της Παλαιστίνης και η άλλη της
Αιγύπτου. Δηλαδή, θα είναι Αιγυπτιοπαλαιστινιακό θέμα.
Πρέπει να είναι και το Ισραήλ εκεί και οι Ευρωπαίοι.
Λένε να γυρίσουμε στη συμφωνία του 2007 και να
υπάρχουν Ευρωπαίοι παρατηρητές. Και το Ισραήλ τι θέλει;
Να ελέγχει οτιδήποτε μπαίνει στη Γάζα. Και σου λέει αν
γίνουν αγορές σιδήρου για να χτίσουμε θα τα
χρησιμοποιήσουνε για τα τούνελ. Μα πως θα χτίσεις αν
δεν έχεις σίδερο, πως θα χτίσεις αν δεν εισάγεις τσιμέντο;
Με αυτό τον τρόπο λοιπόν όταν αρχίζουμε να συζητάμε
τόσες μικρολεπτομέρειες χάνεται η ουσία.
Δεν μιλάει κανένας για τη Γάζα, για τους 10.000
τραυματίες, που οι μισοί θα μείνουν ανάπηροι μια ζωή. Δε
μιλάει κανένας για το πώς θα χτίσουμε, αλλά μιλάνε για το
τι θα μπει και το τι δε θα μπει και πού θα έχει δικαίωμα το
Ισραήλ να επεμβαίνει. Και δυστυχώς, μετά από όλα αυτά
τα θύματα, αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Η Γάζα
παραμένει αποκλεισμένη, ο Παλαιστινιακός λαός συνεχίζει
να πληρώνει, το τείχος εξακολουθεί να υπάρχει και το
Ισραήλ σχεδιάζει να κάνει ένα υπόγειο τείχος. Λένε, ότι
αφού υπάρχουν τούνελ θα σκάψει και θα κάνει τώρα ένα
υπόγειο τείχος.
Δηλαδή, στη Δυτική Όχθη θα έχουμε τείχος από πάνω και
στη Γάζα τείχος από κάτω. Και κανείς δε μιλάει για
τερματισμό της κατοχής. Εμείς λέμε πως το θετικό είναι ότι
η αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού ενάντια στην
κατοχή είναι σε καλό επίπεδο. Παρά τις μεγάλες απώλειες,
ο Παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να λέει ότι ναι μεν
χάσαμε, αλλά για την πατρίδα θυσιαζόμαστε και
συνεχίζουμε. Η ετοιμότητα του Παλαιστινιακού λαού να
συνεχίσει τον αγώνα είναι παρούσα. Υπάρχει, επίσης, ένα
ισχυρό κύμα αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό,
που δεν υπήρχε τα τελευταία 20 χρόνια και αυτό είναι
πάρα πολύ θετικό. Δυστυχώς, όμως, με την κατάσταση
που επικρατεί στις γύρω χώρες δυσκολεύει η κατάσταση.
Η τελευταία ερώτηση λοιπόν, ας είναι για την ελπίδα.
Τι ελπίδα έχει ο Παλαιστινιακός λαός μέσα σε αυτή
την πραγματικότητα; Ποιοι είναι οι σύμμαχοι του;
Τι περιμένετε;
Το σταθερό είναι ένα: Ο Παλαιστινιακός λαός, όσο υπάρχει
κατοχή, συνεχίζει τον αγώνα για την ανεξαρτησία του και
για τον τερματισμό της κατοχής. Έχει αποδείξει, για
παραπάνω από 60 χρόνια τώρα, ότι όλοι οι πόλεμοι, όλες
οι απώλειες δεν τον εμπόδισαν να συνεχίσει να αγωνίζεται
για τα δικαιώματα του. Αυτό είναι σταθερό.
Ο Παλαιστινιακός λαός δεν θα σταματήσει τον αγώνα.

Carlos Latuff

Χωρίς τον τερματισμό της κατοχής στην Παλαιστίνη, δεν
υπάρχει λύση στη Μέση Ανατολή.
Οποιαδήποτε λύση, οποιαδήποτε συμφωνία, οποιαδήποτε
εκεχειρία, αν δε διασφαλίζει τα ελάχιστα δικαιώματα του
Παλαιστινιακού λαού δεν θα είναι διαρκής και δεν θα
λύσει το πρόβλημα. Ο Παλαιστινιακός λαός, όλα αυτά τα
χρόνια με όλους τους πολέμους ξέρει καλά ποιοι είναι οι
σύμμαχοι του. Ξέρει, ότι στο κόσμο υπάρχουν λαοί, και
στην περιοχή και οι πιο μακρινοί, που είναι συμμαχοί του.
Ξέρει, ότι τα κράτη της Δύσης και άλλα βλέπουν πρώτα τα
συμφέροντά τους κι όχι να βοηθήσουν τους
Παλαιστίνιους. Ο λαός μας βλέπει ότι, μετά από τόσα
χρόνια διαπραγματεύσεων και υποσχέσεων από τους
Αμερικάνους και τα κράτη της Δύσης δεν έχει γίνει τίποτα.
Γιαυτό πιστεύουμε ότι αυτό το κύμα αλληλεγγύης κυρίως
από αριστερές, αλλά και άλλες προοδευτικές και
δημοκρατικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, είναι πολύ
σημαντικό. Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης, αυτή τη φορά,
ήταν ιδιαίτερα έντονες στη Λατινική Αμερική και στην
Ευρώπη, κάτι το οποίο εκτιμά πολύ ο Παλαιστινιακός λαός
και ξέρει ότι αυτοί είναι οι φυσικοί του σύμμαχοι.
Αλλά και μέσα στο Ισραήλ, όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει
κίνημα αλληλεγγύης, από το ΚΚ Ισραήλ και τα δημοκρατικά
στοιχεία εκεί είναι σταθερά, στο μακρόχρονο αγώνα για
τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Αυτό το κύμα
αλληλεγγύης γενικά στον κόσμο, την Λατινική Αμερική
και την Ευρώπη έχει πάει ένα βήμα παραπάνω. Ακόμα και
μέσα στις ΗΠΑ υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία και
αλλαγή πάρα πολύ σημαντική. Πιστεύουμε ότι αυτή η
συνεργασία, ο συντονισμός και η αλληλεγγύη θα έχει
συνέχεια. Να μη σταματήσει με το τέλος του πολέμου
μέχρι να περιμένουμε τον επόμενο πόλεμο.
Να συνεχιστεί η πίεση προς τις κυβερνήσεις να αλλάξουν
τη στάση τους και να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σέβεται
τις αποφάσεις. Να τερματιστεί η κατοχή και να ιδρυθεί
ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Χωρίς αυτό θα
διαιωνίζονται οι εκεχειρίες, με μικροπολέμους ενδιάμεσα,
και με προετοιμασίες για το επόμενο γύρο. Τα θύματα θα
αυξάνονται και η τραγωδία του λαού θα συνεχίζεται.
Η κατάσταση τώρα στη Γάζα είναι δραματική. Μισό
εκατομμύριο άνθρωποι στο δρόμο, χιλιάδες σπίτια
καταστραμμένα, 10000 τραυματίες και δεν ξέρουμε πόσοι
θα μείνουν χωρίς χέρια και πόδια, ανάπηροι για μια ζωή
και οικογένειες που έχουν εξαφανιστεί. Και τώρα λέμε τι
θα κάνει η Τουρκία. Θα στείλει έτοιμα σπίτια και με αυτό
τον τρόπο θα μπει η Τουρκία από το παράθυρο εκεί που
βγήκε από την πόρτα;
Οι Αμερικάνοι προσπαθούν δήθεν να κάνουν μια

συνάντηση δωρητών για να δούνε ποιος και τι θα δώσει
για τη Γάζα. Να αρχίσει πάλι από την αρχή, η συζήτηση
λεπτομερειών, γνωρίζοντας ότι δυστυχώς η Παλαιστινιακή
Αρχή χωρίς αυτή τη βοήθεια δεν μπορεί να ζήσει, δεν
μπορεί να συνεχίσει. Βέβαια, ξέρουμε ότι αυτά τα χρήματα
και αυτή η βοήθεια χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν
πολιτικοί στόχοι, αλλά εμείς λέμε ότι δεν έχουμε
άλλη επιλογή.
Ο Παλαιστινιακός λαός θα συνεχίσει τον αγώνα για
τον τερματισμό της κατοχής και την ανεξαρτησία του.
Θα συνεχίσει τη συνεργασία του με όλες τις προοδευτικές,
αριστερές, δημοκρατικές, κομμουνιστικές δυνάμεις.
Ο Παλαιστινιακός λαός βλέπει ότι αυτοί που έχουν σταθεί
δίπλα του είναι οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, άνθρωποι
ελεύθεροι.
Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι από τις λίγες αντιπροσωπείες
που έφτασαν στην Παλαιστίνη για να εκφράσουν την
αλληλεγγύη τους έμπρακτα στον Παλαιστινιακό λαό, ήταν
η τριμερής αντιπροσωπεία του ΠΣΕ με την ΕΕΔΥΕ, το
Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, και την Επιτροπή Ειρήνης
Τουρκίας και αυτό εκτιμήθηκε πολύ από τους
Παλαιστινίους. Έχουμε όμως καθήκον να αναβαθμίζουμε
αυτές τις σχέσεις και τη συνεργασία για τον κοινό στόχο. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Για τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στην Παλαιστίνη

Η

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταγγέλλει και καταδικάζει
την κλιμάκωση της επιθετικότητας του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, που αυτή
τη φορά εκφράζεται και με τη μορφή χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας με
αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι νεκροί να ξεπερνούν τους 250, οι τραυματίες να ανέρχονται σε περισσότερους από 1300, ενώ οι Παλαιστίνιοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
ξεπερνούν τους 18000.
Για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού που βρίσκεται σε εξέλιξη όλες αυτές τις μέρες
είναι απροκάλυπτες οι ευθύνες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που αβαντάρουν ανοιχτά το Ισραήλ, της
ΕΕ που τηρεί πολιτική ίσων αποστάσεων μεταξύ θύτη και θύματος, αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) που όχι μόνο δείχνει ανοχή σε όσα συμβαίνουν, αλλά την ίδια στιγμή συνεχίζει τις οικονομικές συμφωνίες, τις συνεκπαιδεύσεις και τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ
των ελληνικών και των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
Για το αντιιμπεριαλιστικό – αντιπολεμικό κίνημα της χώρας μας, γενικά για το λαϊκό κίνημα
είναι αδιαπραγμάτευτο το αίτημα να σταματήσουν τώρα οι βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις στη
Γάζα, καθώς και το δικαίωμα του κάθε λαού να αγωνίζεται για την πατρίδα του.

Σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε να ενταθεί η πάλη του λαού και της νεολαίας για αποδέσμευση από κάθε ιμπεριαλιστικό οργανισμό, να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό
λαό, να γίνει υπόθεση του λαού ο τερματισμός της αιματοχυσίας στην Παλαιστίνη
Απαιτούμε άμεσα:
• ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ενάντια
στο λαό της Παλαιστίνης
• Να αποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός κατοχής και οι έποικοι από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά
εδάφη
• Να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι από τις ισραηλινές φυλακές και να επιστρέψουν όλοι οι Παλαιστίνιοι στις εστίες τους.
• Να γκρεμιστεί το τείχος διαχωρισμού
• Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια και όλες οι συμφωνίες οικονομικής και στρατιωτικής
συνεργασίας με το Ισραήλ.
• Τη δημιουργία ανεξάρτητου, βιώσιμου ,πλήρως κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα
του 1967, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ.
Αθήνα, 18 Ιούλη 2014
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Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Εμείς είμαστε τα «ροδάκινα»

Ο

φείλουμε να ευχαριστήσουμε την
κυβερνητική εκπρόσωπο, Σοφία
Βούλτεψη, για τη μεγάλη προσφορά
της στο αντιϊμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό
κίνημα της χώρας μας, καθώς με μια λιτή
τοποθέτησή της «έβαλε τα πράγματα
στη θέση τους».
Συγκεκριμένα, η κυβερνητική εκπρόσωπος,
όταν ανέκυψε το θέμα με τη μη διάθεση
των ελληνικών ροδάκινων, λόγω των
«αντιποίνων» της καπιταλιστικής Ρωσίας
στο εμπάργκο που είχε επιβάλλει στα δικά
της προϊόντα η επίσης καπιταλιστική ΕΕ,
είπε ότι η χώρα (η Ελλάδα) δεν θα αλλάξει
στρατηγικό προσανατολισμό για μερικούς
τόνους ροδάκινα!
Σοφόν το σαφές: Σε λίγες μόνο λέξεις
η κ. Βούλτεψη περιέγραψε την, εδώ και
δεκαετίες, στρατηγική επιλογή της
ελληνικής αστικής τάξης για ταξική
συμμαχία και συμπόρευση με το
ιμπεριαλιστικό κέντρο της ΕΕ.
Φυσικά, αυτή η συμμαχία και συμπόρευση
δεν είναι ούτε «ανέφελη», ούτε
ευθύγραμμη. Η αστική τάξη γνωρίζει πολύ
καλά, ότι το ενδεχόμενο «απώλειας
θέσεων» −με την έννοια της καταστροφής
κλάδων ή ολόκληρων τμημάτων της
παραγωγής− είναι πάντα ανοιχτό. Εκείνο,
όμως που την ενδιαφέρει πρωτίστως είναι
η συνολική διατήρηση της ταξικής της
κυριαρχίας και το «κέρδος», που θα
προκύψει γι’ αυτήν με τον προσανατολισμό
της σε άλλους τομείς.
Έτσι μεγάλα τμήματα της παραγωγής
–απαραίτητα για την λαϊκή ευημερία και
την ανάπτυξη προς όφελος του λαού−
εγκαταλείπονται, στο πλαίσιο ενός
αναπροσανατολισμού της ελληνικής αστικής
τάξης προς την «βαριά βιομηχανία» του
τουρισμού (για λίγους), προς την
δημιουργία «πίστας» της Φόρμουλα Ένα
στην Δραπετσώνα (!), προς την μετατροπή

του μεγαλύτερου λιμένος της Μεσογείου
(του Πειραιά) σε «πύλη εισόδου» των
«ανταγωνιστικών» (με καπιταλιστικούς
όρους βεβαίως) κινέζικων προϊόντων προς
την «αναβάθμιση» και μετατροπή
ολόκληρων περιοχών της χώρας σε
διάδρομο απογείωσης των μαχητικών τζετ
των ιμπεριαλιστών και προς τη μετατροπή
εδαφών και θαλάσσιων βυθών σε δρόμους
μεταφοράς ενέργειας.
Η «βάση» για την επίτευξη των στόχων
αυτών είναι το τσάκισμα της εργατικής
τάξης που περιλαμβάνει τη διάθεση στα
μονοπώλια, φθηνής και «ευέλικτης»
εργατικής δύναμης έτοιμης να παραδοθεί
στην εκμετάλλευση ανά πάσα ώρα και
στιγμή, ενώ εννοείται ότι αν αφήσουμε τα
πράγματα να εξελίσσονται «ομαλά», σε
σύντομο χρονικό διάστημα, η εργατική
τάξη θα στερηθεί ακόμα και του
στοιχειώδους δικαιώματος της απεργίας.
Η «βάση» για την επίτευξη αυτών των
στόχων περιλαμβάνει και αυτό έχει
επιπλέον σημασία και μια εργατική τάξη,
που με θολωμένο το μυαλό από την αστική
προπαγάνδα, θα είναι «έτοιμη» να γίνει
«κρέας στα κανόνια» του ιμπεριαλισμού,
για την «πατρίδα», αγνοώντας πως
επικεφαλής στο «δρόμο προς την δόξα»
βαδίζει ο ίδιος της ο εχθρός.
Αυτός είναι ο στρατηγικός προσανατολισμός
που δεν «επιβάλλει» καμία Τρόικα, αντίθετα
είναι το «διαπραγματευτικό όπλο» με το
οποίο η ελληνική αστική τάξη θα επιχειρήσει
να αναβαθμίσει τη θέση της στο πλαίσιο
που διαμορφώνει ο ιμπεριαλισμός στο
«τόξο» από την Ουκρανία ως την Μέση
Ανατολή.
Αυτή την επιλογή περιέγραψε ξεκάθαρα η
κ. Βούλτεψη, ίσως είπε και δυο λόγια
παραπάνω, πάνω στο αυθορμητισμό της.
Τα λόγια αυτά «συμπληρώθηκαν» −όχι
κατευθείαν, αλλά με πολύ πιο επικίνδυνο

για την λαϊκή συνείδηση τρόπο− από τους
άλλους «πυλώνες» των στρατηγικών
επιλογών της αστικής τάξης, με
προεξάρχοντες το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι, ο μεν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
έσπευσε να «προσφέρει» τις
διαμεσολαβητικές υπηρεσίες της ελληνικής
αστικής τάξης, η οποία με το πρόσημο της
«ορθόδοξης πίστης», μπορεί να
«συνομιλήσει» καλύτερα με τις «ομόδοξες»
αστικές τάξεις της Ουκρανίας και της
Ρωσίας, προς όφελος των «προστεντατοκαθολικών» της ΕΕ.
Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δια στόματος
του προέδρου του διαβεβαίωσε την
αναμφισβήτητη συμμαχία της Ελλάδας
με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή από
τη μια παίζει με τους «αστερίσκους», όπου
σημειώνονται ορισμένες ζημίες, ενώ από
την άλλη στηρίζει την «αναβάθμιση»
της Ελλάδας στο ιμπεριαλιστικό μπλοκ
με «πρωτοβουλίες».
Και οι δύο ρίχνουν στάχτη στα μάτια του
λαού, αποκρύπτοντας ηθελημένα τη φύση
της ιμπεριαλιστικής ΕΕ, και διαφθείροντας
την λαϊκή συνείδηση ότι με «κόλπα» θα
ξεπεραστούν οι ενδοϊμπεριαλιστικές
αντιθέσεις και ότι με «καλή θέληση» θα
συμβιβαστούν τα διαφορετικά
ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, τα οποία,
τελικά, δεν συμβιβάζονται και γι’ αυτό
οδηγούν στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
«Δεν θα αλλάξει στρατηγικό προσανατολισμό
η χώρα για μερικούς τόνους ροδάκινα»:
Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας αυτή τη
φράση, ξέροντας ότι τα «ροδάκινα»
είμαστε εμείς, γνωρίζοντας από την πικρή
μας πείρα την τύχη των «ροδάκινων»,
εκτός αν αποφασίσουν αλλιώς και κυρίως
μη κλείνοντας τα μάτια λέγοντας –ακόμα
μια φορά− πως: «δεν ξέραμε».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΕΕΔΥΕ
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Το Ισλαμικό Χαλιφάτο
Του ΘΕΜΟΥ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Τ

ο φαινόμενο του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού
Χαλιφάτου» στο Ιράκ και στη Συρία οφείλεται σε
πολύ συγκεκριμένα αίτια. Οι εξωτερικές επεμβάσεις
είχαν σαν αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν τα δύο κράτη,
να διαλυθεί η αυταρχικά επιβαλλόμενη ενότητά τους,
να χάσουν στο Ιράκ οι Σουνίτες την εξουσία που κατείχαν
με προκάλυμμα το Μπάαθ και στη Συρία να αποσταθεροποιηθεί η παρόμοια εξουσία των Αλαουϊτών και
των συμμάχων τους (Ορθόδοξων Χριστιανών, Δρούζων,
και άλλων). Ενώ αντίστοιχα σχηματίσθηκε, στη Βαγδάτη,
κυβέρνηση Σιϊτών (με συμμετοχή Κούρδων), εμπεδώθηκε
στο βόρειο Ιράκ αυτόνομη κουρδική περιοχή και στη
Συρία δημιουργήθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για τους
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Σουνίτες. Ήταν, λοιπόν, φυσικό, να επιδιώξουν οι Σουνίτες
του Ιράκ να ξαναπάρουν ότι έχασαν και οι Σουνίτες
της Συρίας να πάρουν ότι δεν είχαν. Ακολούθησαν τρεις
συναφείς εξελίξεις, που και αυτές δεν εκπλήσσουν.
Διαμορφώθηκε ενιαίο ρεύμα Σουνιτών και των δύο
χωρών, στο πλαίσιό του αναπτύχθηκε ένα ένοπλο κίνημα
έντονα ισλαμιστικό, σε αυτό εντάχθηκαν μαχητές και από
τρίτες χώρες.
Η κοινή δράση Ιρακινών και Σύρων Σουνιτών εξηγείται
εύκολα από την κοινότητα θρησκευτικού δόγματος,
αραβικής γλώσσας και παναραβικής συνείδησης.
Τα σύνορα στην Εγγύς Ανατολή είναι δημιούργημα των
αποικιοκρατών, βασίζονται στη μυστική συμφωνία του

istockphoto.com/zabelin

διεθνή

Εγγλέζου διπλωμάτη Σάικς με το Γάλλο συνάδελφό του
Πικό, που μοίρασαν την περιοχή το 1916 τραβώντας
αυθαίρετες γραμμές. (Οι λαοί δεν θα γνώριζαν αυτή τη
συμφωνία αν, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Λένιν
και οι συνεργάτες του δεν την είχαν βρει στα τσαρικά
αρχεία και δεν την είχαν δημοσιεύσει).
Όσο για τον ισλαμιστικό, εξτρεμιστικό, χαρακτήρα
του σουνιτικού αντάρτικου, αυτός ανάγεται στον «ιερό
πόλεμο», στον «τζιχάντ» του παρελθόντος.
Ξαναεμφανίσθηκε σαν μια από τις εκδηλώσεις
της πεποίθησης ολόκληρου του μουσουλμανικού κόσμου
ότι η Δύση του επιτίθεται. Απόλυτα δικαιολογημένη
πεποίθηση, λόγω των επανειλημμένων δυτικών
ιμπεριαλιστικών επιθέσεων: Παλαιστίνη, Λίβανος, Ιράκ,
Αφγανιστάν, Σομαλία, Μάλι, Υεμένη, Λιβύη, Συρία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις με τη συμμετοχή και
της Ελλάδας, υπό την μορφή πολιτικής ευθυγράμμισης
των ελληνικών κυβερνήσεων, διάθεσης της ελληνικής
επικράτειας για τους σκοπούς των επιθετικών
στρατιωτικών επιχειρήσεων ή και άμεσης εμπλοκής
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. (Μετά τη Σύνοδο
Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 4-5 Σεπτέμβρη, ο Υπουργός
Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλος δήλωσε ότι «επιβεβαιώθηκε
η αδήριτη ανάγκη για άμεση δράση της διεθνούς
κοινότητας έναντια σε κάθε εξτρεμιστική, τζιχαντιστική
οργάνωση»).
Αφού ο «ιερός πόλεμος» στοχεύει στη δημιουργία
χαλιφάτου, είναι αναμενόμενη η συμμετοχή τζιχαντιστών
από διάφορα μέρη του κόσμου. Διότι το χαλιφάτο, σαν
έννοια, αφορά την κοινότητα (ούμμα) όλων των πιστών
του Ισλάμ, αντίπαλων των άπιστων. Ο Μαρξ έγραφε στις
15 Απρίλη 1854: «Το Κοράνι και η μουσουλμανική
νομοθεσία που απορρέει από αυτό περιορίζουν τη
γεωγραφία και την εθνογραφία των διαφόρων λαών στην
απλή και βολική διάκριση των δύο εθνοτήτων και δύο
χωρών: αυτή των Πιστών και αυτή των Άπιστων.
Ο Άπιστος είναι ο εχθρός. Ο Ισλαμισμός περιγράφει
το έθνος των Άπιστων, καθιερώνοντας μια κατάσταση
μόνιμης εχθρότητας μεταξύ του Μουσουλμάνου και του
Άπιστου». Ο Μαρξ αναφέρεται στην αντίθεση μεταξύ
αφενός του «Οίκου (της Επικράτειας) του Ισλάμ» (Νταραλ-Ισλάμ) όπου ζουν οι πιστοί μουσουλμάνοι και
αφετέρου του «Οίκου του Πολέμου» (Νταρ-αλ-Χαρμπ)
όπου κυβερνούν οι άπιστοι. Οι όροι είναι δημιούργημα
μιας συγκεκριμένης σχολής μουσουλμάνων νομομαθών
που στηρίζεται στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει το

Κοράνι. Υπάρχουν και άλλες σχολές και άλλες ερμηνείες,
στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιείται και ο όρος
«Επικράτεια της Ειρήνης» (Νταρ-αλ-Σουλ) για να δηλώσει
τα κράτη που δεν αναγνωρίζουν μεν την ισλαμική εξουσία
αλλά που δεν είναι εχθρικά απέναντι στα μουσουλμανικά
κράτη και έχουν συνάψει συνθήκες φιλίας με αυτά. Όμως
οι ισλαμιστές πιστεύουν ότι υπάρχουν μόνον δύο Οίκοι:
των Πιστών, όπου επικρατεί η ισότητα και η φιλανθρωπία
που επιτάσσει το Κοράνι και των Άπιστων, όπου οργιάζει
η ανηθικότητα. Και ότι ο Πρώτος Οίκος τελικά θα νικήσει
και θα προσαρτήσει ολόκληρο τον δεύτερο, αφού πριν
επεκταθεί βαθμιαία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχηγός
του ισλαμικού ένοπλου κινήματος, Ιμπραήμ αλΜπαγκντάντι, έφερε, αρχικά, τον τίτλο «Εμίρης του
ισλαμικού κράτους του Ιράκ», μετά «του Ιράκ και της
Μεγάλης Συρίας» και τώρα οι οπαδοί του τον προσφωνούν
«Ιμάμη και Χαλίφη των απανταχού μουσουλμάνων».
Οι τζιχαντιστές πολεμάνε για τον έλεγχο μιας τεράστιας
περιοχής, από την επαρχία Ντιγιάλα του Ιράκ μέχρι το
Χαλέπι, δηλαδή από τα σύνορα του Ιράν μέχρι τη
Μεσόγειο, όπου κατοικούν τουλάχιστον έξι εκατομμύρια.
Έχουν όμως εκδώσει χάρτη και για την επόμενη φάση που
ονειρεύονται. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα,
λόγω της μουσουλμανικής μειονότητας.
Η ιδεολογία τους δεν είναι πολύ διαφορετική από εκείνη
που χρησιμοποιούν οι αστοί στη Δύση για ν’αποκρύψουν
(πολλοί και από τον ίδιο τους τον εαυτό) την ιμπεριαλιστική
φύση και πολιτική των χωρών τους, επικαλούμενοι την
ανάγκη να εξαπλωθεί σταδιακά «η δημοκρατία» και «ο
ανθρωπισμός» σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και να γίνει το
θέλημα του Θεού. Ποιος έχει ξεχάσει ότι ο Πρόεδρος Μπους
ο νεώτερος εξηγούσε πώς εξαπέλυσε την πολεμική του
μηχανή κατά του Ιράκ επειδή «έτσι του ψιθύρισε στο αυτί
ο Θεός»; Δήλωση που ήρθε μετά από εκείνη που έκανε ο
Μπους αμέσως μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους:
«Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε σταυροφορία». Δεν μπορούσε
να είχε πει τίποτα χειρότερο, γιατί έτσι ακριβώς βλέπουν
οι μουσουλμάνοι τη σύγχρονη πολιτική της Δύσης.
Θυμάμαι ότι, την εποχή που υπηρετούσα στη Δαμασκό,
ο πατέρας Άσαντ υπέβαλε τους Δυτικούς απεσταλμένους
σε πολύωρο μάθημα ιστορίας των σταυροφοριών. Δεν
ήταν συνεπώς δυνατόν να εκλάβουν οι μουσουλμάνοι τα
λεγόμενα του Μπους σαν προσωπικό παραλήρημα πρώην
αλκοολικού που πίστευε ότι τον γιάτρεψε ο Θεός. Τόσο
μάλλον που ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός συνεχίζεται.
Επειδή συναντούν την αντίσταση των λαών, οι ΗΠΑ έχουν
φθάσει σε αδιέξοδα, όπως φάνηκε και με τη στρατηγική
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αντιμετώπισης του «χαλιφάτου» που ανακοίνωσε ο
Ομπάμα, με διάγγελμα στις 10 Σεπτέμβρη. Τόνισε
περήφανα πως η χώρα του θα ηγηθεί συνασπισμού
συμμάχων της, αλλά είναι πολλές οι αντιθέσεις
συμφερόντων των νατοϊκών εταίρων και των
«μετριοπαθών» κρατών της περιοχής, που υποτίθεται πως
είναι φίλοι της Δύσης. Θα υπάρχουν, επίσης, δύο
πρόσθετα εμπόδια. Ο προβληματικός χαρακτήρας της
κυβέρνησης του Ιράκ, που συνεχίζει να παραπαίει παρόλο
που περιλαμβάνει και μερικούς Σουνίτες μετά από
αμερικάνικες υποδείξεις και η πολιτική αδυναμία, πλέον,
της Ουάσινγκτον να συνεργασθεί με το καθεστώς Άσαντ
σε βάρος του «χαλιφάτου» για να εκμεταλλευθεί την
μεταξύ τους εχθρότητα. Ούτε υπάρχει περιθώριο ανοχής
της αμερικάνικης κοινής γνώμης για άλλους Αμερικάνους
νεκρούς. Γι’αυτό οι δυνάμεις των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να
περιορίζονται σε αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ, τώρα
και στη Συρία, με τις οποίες μπορούν να καταφέρουν
σοβαρά πλήγματα, υπογραμμίζοντας όμως τη δειλία που
τους αποδίδουν οι στερούμενοι αντιεροπορικών όπλων.
Στο έδαφος θα πολεμούν το «χαλιφάτο» με αμερικάνικη
αρωγή οι (μη ισλαμιστές) Σύροι αντικαθεστωτικοί και ο
ιρακινός στρατός. (Ο Ομπάμα απέφυγε να αναφέρει τους
Κούρδους, διότι η Τουρκία ανησυχεί μήπως η ενίσχυσή
τους ευνοήσει το ΡΚΚ). Θα πρόκειται, δηλαδή, για
ανόμοιες δυνάμεις μισθοφόρων. Την αμερικάνικη
αμηχανία υπογράμμισε η αναγγελία του Ομπάμα ότι θα
προεδρεύσει ο ίδιος στο (αναποτελεσματικό) Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβρη, ώστε «να
κινητοποιήσει την διεθνή κοινότητα» για τον αγώνα τον
καλό. Το προεδρικό διάγγελμα τελείωσε με δέηση προς
τον Θεό να ευλογεί τις ΗΠΑ και τα στρατεύματά τους.
Εξάλλου με θρησκευτικό κριτήριο αυτοπροσδιορίζεται το
Ισραήλ, το εβραϊκό κράτος που υποστηρίζεται από την
εβραϊκή Διασπορά, είναι συνιστώσα της Δύσης και
διαιωνίζει την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών,
επιβάλλοντας στους Παλαιστίνιους αφόρητες συνθήκες.
Στη Δυτική Όχθη διευρύνεται συνεχώς ο εποικισμός και αν
συνυπολογισθεί το πλέγμα των οδών και των άλλων
στρατηγικών σημείων για αποκλειστική ισραηλινή χρήση,
καθώς και η παρουσία του Ισραήλ στα σύνορα με την
Ιορδανία, διαφαίνονται μόνον δύο προοπτικές. Ή μια
επίσημη τελικά προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ιραήλ
ή μια οριστικοποίηση των παλαιστινιακών
«μπαντουστάν». Απαράδεκτη είναι η κατάσταση και στη
Γάζα, από την οποία υποτίθεται ότι ο Ισραήλ έχει
αποσυρθεί, χωρίς καθόλου να σταματήσει να πιέζει
απάνθρωπα την αποκλεισμένη αυτή περιοχή, με
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χαρακτηριστικές τις πρόσφατες εγκληματικές επιθέσεις
του. Το Παλαιστινιακό θίγει τη θρησκευτική ευαισθησία
των όπου Γης μουσουλμάνων.
Στην αγανάκτησή τους έρχεται να προστεθεί η πικρία των
φτωχών ομοθρήσκων τους που έχουν μεταναστεύσει στη
Δύση, αλλά και των φτωχών στις ισλαμικές χώρες που
βλέπουν πλούσιους συμπατριώτες τους να συνεργάζονται
με τον εχθρό.
Τέτοιοι είναι οι λόγοι της επιθετικότητας των ισλαμιστών,
των τρομοκρατικών τους ενεργειών και του «χαλιφάτου».
Επειδή, βέβαια, αυτά δεν κινούνται σε ένα κενό,
διαπλέκονται με διάφορους άλλους παράγοντες, όπως
έδειξαν και οι σχέσεις του Μπιν Λάντεν με τις κυρίαρχες
τάξεις του Πακιστάν, που μεταχειρίζονται την θρησκεία
σαν πρόσχημα. Το ίδιο ισχύει και για άλλες περιφερειακές
δυνάμεις. Αν και υποτίθεται πως είναι σύμμαχοι της
Δύσης, οι (σουνίτες) ηγεμόνες της Σαουδικής Αραβίας, του
Κατάρ και άλλων αραβικών κρατών του Κόλπου,
προσπαθώντας να κρατούν μακριά από αυτούς τον
κίνδυνο των τζιχαντιστών και να τους στρέφουν κατά των
Σιϊτών στην ευρύτερη περιοχή, έχουν στείλει στο
«χαλιφάτο» πολύ σημαντική οικονομική βοήθεια, μέσω
«ιδιωτών». Και η (σουνιτική) κυβέρνηση της Τουρκίας είχε
βοηθήσει τους τζιχαντιστές, όχι μόνον επιτρέποντάς τους
να περνούν ελεύθερα τα σύνορα με τη Συρία και το Ιράκ,
αλλά και με τη συμβολή των τούρκικων μυστικών
υπηρεσιών στην ανασυγκρότηση του «Ισλαμικού
Κράτους» το 2011 καθώς και με κρυφή χρηματοδότηση.
Τον τελευταίο όμως καιρό υπάρχουν πληροφορίες ότι η
Σαουδική Αραβία και η Τουρκία ξανασκέπτονται την
τακτική τους. Τα δύο κράτη, που έχουν χρησιμοποιήσει
τους τζιχαντιστές ενάντια στο καθεστώς της Δαμασκού,
αρχίζουν πλέον να φοβούνται τις ενδεχόμενες συνέπειες
στην εσωτερική τους ασφάλεια, αν ενισχυθεί ακόμα
περισσότερο το «χαλιφάτο», που είναι ήδη ισχυρό καθώς
εκμεταλλεύεται πηγές υδρογονανθράκων και είναι
οπλισμένο με αμερικάνικα άρματα μάχης και πυροβόλα
που έχει πάρει από τον ιρακινό στρατό. Από τη μεριά του,
το σιϊτικό Ιράν έχει στείλει στρατιωτική δύναμη που
μάχεται κατά των τζιχαντιστών. Το ίδιο κάνουν οι Κούρδοι.
Μοιάζει λογικό, αφού το «χαλιφάτο» αγωνίζεται κατά της
(σιιτικής-κουρδικής) κυβέρνησης της Βαγδάτης και των
Αλαουϊτών της Δαμασκού που το δόγμα τους συγγενεύει
με εκείνο των Σιϊτών. Στην πραγματικότητα, οι πολιτικές
αυτές, υπέρ ή κατά του «χαλιφάτου», δεν εμπνέονται από
θρησκευτικά πιστεύω ή, στην περίπτωση των Κούρδων,

από εθνική νομιμοφροσύνη. Υπηρετούν επεκτατικά
σχέδια προς όφελος καπιταλιστικών ολιγαρχιών.
Ο Ισλαμισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον
ιμπεριαλισμό της Δύσης: υπάρχουν υπόνοιες ότι ορισμένα
τρομοκρατικά χτυπήματα είναι προβοκάτσια μυστικών
υπηρεσιών μεγάλων ΝΑΤΟϊκών κρατών.
Βασική όμως αιτία των βίαιων εκδηλώσεων του Ισλαμισμού
είναι η θέληση των οπαδών του ν’αντισταθούν. Ο Μπιν
Λάντεν είχε δηλώσει τα εξής: «Με σημάδεψαν άμεσα τα
γεγονότα κατά και μετά το 1982, όταν η Αμερική επέτρεψε
στο Ισραήλ να εισβάλει στον Λίβανο. Ακόμα θυμάμαι
αυτές τις θλιβερές εικόνες: αίμα, διαμελισμένα πτώματα,
σκοτωμένα γυναικόπαιδα. Παντού, σπίτια καταστρέφονταν
και ψηλές πολυκατοικίες κατέρρεαν, συνθλίβοντας τους
ενοίκους τους (…). Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, πολλές
ιδέες λυσσομανούσαν μέσα μου, ιδέες που δύσκολα
μπορώ να περιγράψω, αλλά που απελευθέρωσαν μια
δυνατή επιθυμία ν’αντισταθώ στην αδικία και μια δυνατή
απόφαση να τιμωρήσω τους δυνάστες. Καθώς έβλεπα
αυτούς τους κατεστραμμένους πύργους στον Λίβανο, μου
ήρθε στο μυαλό να τιμωρήσω τον καταπιεστή με τον ίδιο
τρόπο, καταστρέφοντας πύργους στην Αμερική, για να
νιώσει ο ίδιος αυτά που κάνει στους άλλους (…).
Εκείνη τη μέρα βεβαιώθηκα ότι η καταπίεση και οι
σκόπιμοι φόνοι αθώων παιδιών και γυναικών αποτελούν
προμελετημένη αμερικάνικη πολιτική». Η περιγραφή
και η ερμηνεία των γεγονότων της εποχής εκείνης στη
Βηρυττό είναι γενικά ακριβής, όπως μπορώ να βεβαιώσω
γιατί ήμουν εκεί. Ο απεσταλμένος του Ρήγκαν πρέσβης
Φίλιπ Χαμπίμπ, καταγόμενος από τον Λίβανο,
προσπάθησε, από μια στιγμή και μετά, να σταματήσει
τις ισραηλινές επιθέσεις, αλλά η ουσία δεν αλλάζει.
Όμως, ούτε τα εγκλήματα του Ισραήλ στον Λίβανο (να
θυμόμαστε και τις σφαγές στη Σάμπρα και στη Σατίλα)
ούτε τα άλλα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα, ούτε απολύτως
τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα εγκλήματα της
11ης Σεπτέμβρη ή τα άλλα εγκλήματα της ισλαμικής
τρομοκρατίας, όπως τους τωρινούς αποκεφαλισμούς
αιχμαλώτων. Όχι μόνο στο ηθικό επίπεδο, αλλά και στο
πολιτικό, αν μπορεί να γίνει τέτοια διάκριση, ο Ισλαμισμός
είναι απαράδεκτος. Πρόκειται για ένα σκοταδιστικό
κίνημα, που θέλει να σύρει πίσω την πραγματικότητα σε
ένα παρελθόν που ζήτημα είναι αν υπήρξε τόσο μαύρο
ποτέ και πουθενά.
Ο Ισλαμισμός σε όλες τις εκδοχές του προωθεί την
κοινωνική εκβαρβάρωση (θρησκευτικός φανατισμός,

Ένοπλοι τζιχαντιστές σε φωτογραφία προπαγάνδας.

θέση της γυναίκας, ποινικό δίκαιο) ενώ, φυσικά, καθόλου
δεν συνδέεται με έργα πολιτισμού που να έχουν την
ποιότητα των εποχών ακμής του Ισλάμ.
Ο λεγόμενος λάιτ ισλαμισμός του Ερντογάν δεν είναι
λιγότερο αντιδραστικός. Στα «θεωρητικά» κείμενα του
Νταβούτογλου η μουσουλμανική πίστη γίνεται όργανο
του επεκτατισμού της τούρκικης άρχουσας τάξης.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας έχει καταδικάσει
το νέο-οθωμανισμό.
Η προσωρινή οπισθοχώρηση του σοσιαλιστικούκομμουνιστικού κινήματος επιτρέπει στον ιμπεριαλισμό
να ξεπερνάει κάθε όριο και δημιουργεί στον κόσμο
των θυμάτων του ένα κενό που ο Ισλαμισμός προσπαθεί
να γεμίσει, έχοντας παραπλανήσει και πολλούς
προοδευτικούς αγωνιστές. Eπιχειρεί, προς τον σκοπό αυτό,
να εκμεταλλευτεί αρχές του Κορανίου που αναφέρθηκαν
(ισότητα, φιλαλληλία), θέλοντας να δημιουργήσει σύγχυση
και φθάνοντας στο γελοίο. Κυκλοφορεί, έτσι, στο διαδίκτυο,
προπαγάνδα κατά την οποία «το Ισλάμ χωρίς Θεό είναι
κομμουνισμός και κομμουνισμός με Θεό είναι Ισλάμ»(!).
Οι λαοί που υφίστανται τον ιμπεριαλισμό θα μπορέσουν
να τον αντιμετωπίσουν μόνον αν στηριχθούν στις
σωστές βάσεις. 

* Πρώην πρέσβης της Ελλάδας στη Συρία και στον Λίβανο.
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.
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πολιτική

Αποστολή αλληλεγγύης του ΠΣΕ στην Παλαιστίνη
Συνεχίζεται ο αγώνας για τον τερματισμό της κατοχής

Σ

τις αρχές Αυγούστου και ενώ συνεχίζονταν οι
δολοφονικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού
ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό, πραγματοποιήθηκε
αποστολή αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη από τα
κινήματα ειρήνης: της ΕΕΔΥΕ, της Επιτροπής Ειρήνης
Τουρκίας, του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης,
με τη συμμετοχή της Επιτροπής Ειρήνης Ισραήλ.
Η αποστολή που διεξήχθη υπό την αιγίδα του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης ( ΠΣΕ ) μετέβη σε
πόλεις της Δυτικής όχθης, στην Ιερουσαλήμ και στις
Ισραηλινές πόλεις Τελ Αβίβ και Χάιφα και είχε ένα πλούσιο
πρόγραμμα συναντήσεων, περιοδειών και επισκέψεων.
Στη διάρκεια των μετακινήσεων της αντιπροσωπείας,
από την άφιξη στη Ραμάλα και τις μετακινήσεις μέσα
στη Δυτική Όχθη, τη μετάβαση προς το Ισραήλ και
την επιστροφή μέχρι την αναχώρηση προς το Αμμάν

14

της Ιορδανίας υπήρξαν μεγάλες δυσκολίες στα σημεία
στρατιωτικού ελέγχου.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας γνώρισαν άμεσα την
πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι Παλαιστίνιοι,
την προσβολή της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειάς
τους από το Ισραηλινό κράτος.
Στις συναντήσεις που έγιναν με την Παλαιστινιακή Αρχή,
τα κόμματα και τις οργανώσεις των Παλαιστινίων και των
Ισραηλινών φιλειρηνιστών αλλά και στις συζητήσεις με
πολλούς ανθρώπους σε νοσοκομεία και δρόμους
αναδείχτηκαν συγκλονιστικά στοιχεία για την πρωτοφανή
βαρβαρότητα με την οποία επιτέθηκε ο ισραηλινός
στρατός στη λωρίδα της Γάζας. Χιλιάδες βόμβες, σε λίγες
μέρες, ενάντια σε ένα άμαχο πληθυσμό 1,8 εκ. κατοίκων,
αποκλεισμένο σε μια λωρίδα γης 360 τ. χλμ, στην πιο
πυκνοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη.

Η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ στη Ραμάλα
Στην πρώτη συνάντηση, Παρασκευή βράδυ στην Ραμάλα,
η Παλαιστινιακή Επιτροπή Ειρήνης και Αλληλεγγύης
(ΠΕΕΑ) καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας την
αντιπροσωπεία του ΠΣΕ, δήλωσε πως: «με την επίσκεψή σας
αποδεικνύετε πως οι καλοί φίλοι στην ανάγκη φαίνονται».
Στη συνέχεια οι Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι Ghasan Abdulah,
Daoud Talhoumi και Aqel Takaz, αναφέρθηκαν στη
δραματική κατάσταση που επικρατούσε στα Παλαιστινιακά
εδάφη πριν ακόμη ξεκινήσει το Ισραήλ τη βάρβαρη και
μονομερή του επίθεση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την
ανεργία που έφτανε στη Λωρίδα της Γάζας στο 50%.
Σήμερα που έχουν καταστραφεί σχολεία, νοσοκομεία,
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατοικίες,
η ζωή είναι καθημερινή κόλαση. Αυτά δεν θα μπορούσαν
να συμβούν αν το Ισραήλ δεν είχε την πλήρη υποστήριξη
των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων
τους, σημείωσαν οι εκπρόσωποι των Παλαιστινίων ενώ
παρατήρησαν ότι η όξυνση της Ισραηλινής επιθετικότητας
συνδέεται άμεσα με τα ευρήματα φυσικού αερίου και
πετρελαίου στα ανοιχτά της Γάζας. Έτσι: «ο παλαιστινιακός
λαός είναι θύμα τόσο της κατοχής όσο και των
ιμπεριαλιστών που τους στηρίζουν και τους εξοπλίζουν.
Οι δε γειτονικές χώρες βρίσκονται είτε εναρμονισμένες
με τους ιμπεριαλιστές, είτε έχουν την δική τους ατζέντα
και συμφέροντα».
Και οι εκπρόσωποι της ΠΕΕΑ συνέχισαν λέγοντας πως,
«ο λαός στη Γάζα έχει δικαίωμα να αντισταθεί, αλλά
οι στόχοι των ισλαμιστικών δυνάμεων δεν εξυπηρετούν
πάντα μόνο αυτό το δικαίωμα, βλέποντας τα γεγονότα
και στη Συρία, στο Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή».
Ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός Γραμματέας του
ΠΣΕ και μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ υπογράμμισε
«την κατηγορηματική καταδίκη των ανεπανάληπτων
σε βαρβαρότητα ισραηλινών εγκλημάτων κατά τού
Παλαιστινιακού λαού αλλά και την υποκρισία των
ιμπεριαλιστών που πρόσφατα εξόπλισαν και ανεφοδίασαν
το Ισραήλ με όπλα και πολεμικά υλικά αξίας 300
εκατομμυρίων δολαρίων όπως οι ΗΠΑ, αλλά και οι 28
κυβερνήσεις της ΕΕ, που ούτε μια δεν τόλμησε έστω να
καλέσει έναν Ισραηλινό Πρέσβη και να διαμαρτυρηθεί για
τη θηριωδία στην Γάζα απέναντι σε ανυπεράσπιστα
παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους».

Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Κόμματος του Λαού της Παλαιστίνης (PPP), με
αντιπροσωπεία του κόμματος αποτελούμενη από τρία
μέλη του Πολιτικού Γραφείου του, Ghasan Khatib, Rida
Awadala και Fadwa Khader, όπου τονίστηκε η μεγάλη
εκτίμηση προς το ΠΣΕ και τα μέλη του και στην συνέχεια
έγινε μια αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση
στη λωρίδα της Γάζας.
Η αντιπροσωπεία του PPP τόνισε πως η δύναμη πυρός, που
χρησιμοποίησε το Ισραήλ στην Γάζα, στο άθροισμα της
ξεπερνάει αυτό της ατομικής βόμβας που έριξαν οι ΗΠΑ
στην Χιροσίμα και δήλωσε ότι παράλληλα με τις συνομιλίες
για εκεχειρία στο Κάιρο και την ανάγκη να σταματήσει
η σφαγή του λαού στην Γάζα, πρέπει να δυναμώσει η
πίεση σε όλα τα επίπεδα και η έμπρακτη αλληλεγγύη με
ένα βασικό αίτημα: τον τερματισμό της κατοχής.

Συνάντηση με την PLO
Το Σάββατο 10 Αυγούστου, η αντιπροσωπεία των 4
κινημάτων ειρήνης συναντήθηκε στο κεντρικά γραφεία
της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
( PLO ) με τον Taisir Khaled μέλος της εκτελεστικής
επιτροπής της PLO, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά το ΠΣΕ
και τα μέλη του για την ολόψυχη υποστήριξη προς το
δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης ενώ αναφέρθηκε
στο μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης που αναπτύσσεται σε
όλο τον κόσμο.
Ο Taisir Khaled τόνισε πως: «η παλαιστινιακή πλευρά, όλα
αυτά τα χρόνια, προσπάθησε με υπομονή να συνεργαστεί
για την υλοποίηση συμφωνημένων στόχων, αλλά αυτό
που εισέπραξε ήταν μόνο ψεύδη, αυταρχισμός, 3 πόλεμοι
στη Γάζα με χιλιάδες θύματα, ραγδαία αύξηση των
εποικισμών και αρπαγή της Παλαιστινιακής γης».

Η αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους Ηρακλή Τσαβδαρίδη,
Χρίστο Κουρτελλάρη και Ζουχάλ Οκουγιάν με τον Άκελ Τακάζ
μπροστά στα κεντρικά γραφεία της PLO στην Ραμάλα.
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προσπάθεια να αλλάξει ο δημογραφικός χαρακτήρας και
να «εβραιοποιηθεί» η Ιερουσαλήμ.
Οι νεοφασιστικές ομάδες, με την ενίσχυση του Ισραηλινού
κράτους, κυνηγάνε Παλαιστίνιους στην Ιερουσαλήμ.
Ο βασανισμός και η δολοφονία με εμπρησμό ενός
13χρονου παιδιού από ρατσιστικές ομάδες εποίκων ήταν
αποτέλεσμα τέτοιας δράσης.

…και στο νοσοκομείο Al Makassed

Στο Νοσοκομείο "Al Makassed" της Ιερουσαλήμ.

Αναφέρθηκε, τέλος, στους στόχους των
διαπραγματεύσεων για την επίτευξη εκεχειρίας με βασικό
αίτημα την άρση του αποκλεισμού της Γάζας.

Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ…
Το διαχωριστικό τείχος που χωρίζει τη Δυτική Όχθη
από την Ιερουσαλήμ και οι εβραϊκοί εποικισμοί που
επεκτείνονται συνεχώς είναι τα χαρακτηριστικότερα
σημάδια της επιθετικότητας του Ισραηλινού κράτους.
Το Ισραήλ δείχνει φανερά ότι όχι μόνο δεν σκοπεύει
να κάνει παραχωρήσεις και να τηρήσει παλιότερες
συμφωνίες αλλά, αντίθετα, εμποδίζει τους Άραβες
υπηκόους να ζήσουν στον τόπο τους. Με κατασχέσεις
σπιτιών και απαλλοτριώσεις κατοικιών, ακόμη και σε
ιστορικά σημεία της πόλης που αποτελούν θρησκευτικά
σύμβολα των Παλαιστινίων και των Αράβων γίνεται
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Τα παιδιά, άλλωστε, είναι τα τραγικότερα θύματα της
θηριωδίας του κράτους-δολοφόνου. Η αντιπροσωπεία
επισκέφθηκε το ιστορικό και γνωστό νοσοκομείο της
Ιερουσαλήμ, Al Makassed όπου νοσηλεύονται τραυματίες
της Γάζας και κυρίως παιδιά που έχουν χάσει το σύνολο
σχεδόν της οικογένειάς τους, εξαιτίας των ισραηλινών
βομβαρδισμών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα του κυνισμού και της
βαρβαρότητας του Ισραήλ, αποτελεί το γεγονός ότι οι
συγγενείς - συνοδοί των ασθενών έχουν 24 ώρες άδεια
για τη μετάβασή τους από τη Γάζα στην Ιερουσαλήμ.
Στη συνέχεια πρέπει να διαμείνουν μέσα στο νοσοκομείο,
καθώς τους απαγορεύεται η μετάβαση σε συγγενείς ή
ξενοδοχεία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας και αγωγής
των ασθενών, κοιμούνται αναγκαστικά στο πάτωμα μέχρι
να πάρουν το εξιτήριο οι ασθενείς, οπότε χορηγείται άλλη
μια μέρα άδεια διέλευσης από το Ισραήλ προς τη Γάζα!
Οι εικόνες και τα συναισθήματα κατά την επίσκεψη στα
δωμάτια των μικρών ασθενών της Γάζας, δεν μπορούν να
περιγραφούν εύκολα. Ο τετράχρονος Yamen, με πολλαπλά
κατάγματα και εγκαύματα Γ' βαθμού, έχασε 10 μέλη της
οικογένειάς του σε ανελέητο βομβαρδισμό μιας ώρας,
σε γειτονιά τους στην πόλη της Γάζας. Ο παππούς του
παιδιού, Abu Jaber, ο μόνος επιζών συγγενής,
ασπαζόμενος την αντιπροσωπεία του ΠΣΕ, εξέφρασε με
συγκίνηση τις ευχαριστίες του για την επίσκεψη των
μελών της. «Δεν σας γνωρίζω προσωπικά, αλλά μόνο για
το γεγονός ότι αφήσατε τις οικογένειές σας και μπήκατε
στον κόπο να βρεθείτε εδώ σήμερα, σας τοποθετώ πάνω
από το κεφάλι μου σαν κορόνα. Διαδώστε την αλήθεια,
σπάστε τη σιωπή του ψεύδους για τα ειδεχθή εγκλήματα
κατά του λαού μας».
Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ μετέβη στην
πρωτεύουσα του Ισραήλ, Tel Aviv. Σε όλη τη διάρκεια
της διαμονής της στο Ισραήλ, η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ
συνοδευόταν από την υπεύθυνη της Επιτροπής Ειρήνης
του Ισραήλ, Aida Touma, που είναι και μέλος του ΠΓ
του ΚΚ Ισραήλ.

Συναντήσεις με τους εκπροσώπους
αρνητών στράτευσης στο TelAviv
Με δύο οργανώσεις αρνητών στράτευσης Εβραίων
Ισραηλινών συναντήθηκε το ΠΣΕ. Η μία οργάνωση με
όνομα «Επιστολή Άρνησης» αποτελείται κυρίως από
νέους άνδρες και γυναίκες (ηλικία στράτευσης τα 18) που
αρνούνται να υπηρετήσουν στον ισραηλινό στρατό
κατοχής, αντιμετωπίζοντας επανειλημμένες ποινές
φυλάκισης και τη «ρετσινιά» του προδότη. Η δεύτερη
οργάνωση, με όνομα «Μαχητές για την Ειρήνη», αφορά
σε πρώην αξιωματικούς και στρατιώτες, οι οποίοι δεν
δέχονται την πρόσκληση ως έφεδροι. Και οι δυο
οργανώσεις εναντιώνονται στην επίθεση του Ισραήλ στη
Γάζα και στην κατοχή, και υποστηρίζουν τη δημιουργία
ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στο πλάι του Ισραήλ.
Σημαντική στιγμή στο πρόγραμμα της αντιπροσωπείας
αποτέλεσε η συνάντηση με τον Mohamed Nafaa, ΓΓ του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, και τον Mohamed
Barrakei, μέλος του ΠΓ του ΚΚΙ και πρόεδρο της

Δεξιά: Από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στην Ισραηλινή
σφαγή της Γάζας στην πόλη της Ραμάλα.
Κάτω: Από τη συνάντηση με την Κίνηση Ειρήνης
των Δρούζων στην Χάιφα.
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Συνάντηση με το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της PLO Taisir Khaled.

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Μετώπου
για την Ειρήνη και Ισότητα (Hadash), εκλογικό δικοινοτικό
μέτωπο Αράβων και Εβραίων, που στηρίζεται από το ΚΚΙ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΕ του
ΚΚΙ στην Χάιφα, τα οποία πρόσφατα είχαν γίνει πάλι
στόχος «αγανακτισμένων» Εβραίων εξτρεμιστών, που
πετούσαν πέτρες και αντικείμενα φωνάζοντας: «Σκοτώστε
τους Άραβες. Στείλτε τους Κομμουνιστές στα κρεματόρια!»
Ο ΓΓ του ΚΚ Ισραήλ ανέλυσε τις θέσεις τού κόμματός του,
λέγοντας ότι «οι Παλαιστίνιοι από το 1948 βρίσκονται
συνεχώς σε άμυνα, ποτέ δεν επιτέθηκαν, ποτέ δεν έκαναν
κάτι περισσότερο από το να υπερασπίζονται το δικαίωμα
σε πατρίδα, ελευθερία και γη, στο πλάι του Ισραήλ.
Ενώ το Ισραήλ από την πλευρά του, έχει διαπράξει πολλά
εγκλήματα, εκδιώξεις, καταπατήσεις, μια αργή και
συνεχιζόμενη γενοκτονία, με πιο πρόσφατο σταθμό της το
μακελειό της Γάζας».
Συνάντηση επίσης πραγματοποιήθηκε με το Ινστιτούτο
Emile Touma για Αραβικές και Εβραϊκές Μελέτες, το οποίο
ασχολείται μεταξύ άλλων με το ζήτημα των πυρηνικών
όπλων του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Eissam
Makhoul, εξήγησε στην αντιπροσωπεία του ΠΣΕ πως
δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το Ισραήλ κατέχει
πυρηνικά όπλα.
Οι συναντήσεις του ΠΣΕ στο Ισραήλ ολοκληρώθηκαν με
συνάντηση με την Πρωτοβουλία Ειρήνης Αράβων
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Δρούζων, πληθυσμού μέσα στην Παλαιστινιακή
Κοινότητα του Ισραήλ, που το καθεστώς έχει ξεχωρίσει
εδώ και 40 χρόνια καλώντας τους άντρες να υπηρετούν
στον ισραηλινό στρατό, ενώ δεν το πράττει με τους
υπόλοιπους Παλαιστινίους του Ισραήλ.
Οι εκπρόσωποι των Δρούζων, άντρες όλων των ηλικιών
που έχουν φυλακιστεί από 7 ως 10 φορές, αρνούμενοι
τη στράτευσή τους στον κατοχικό στρατό του Ισραήλ, σε
ποσοστό πάνω από 72% αντιστέκονται υπερήφανα παρ’
όλες τις πιέσεις και τις συνέπειες (φυλάκιση επί εβδομάδες
και μήνες κάθε χρόνο μέχρι το όριο ηλικίας στράτευσης).
Όπως λένε : «θέλουν να μας διαιρέσουν για να μπορούν
να μας κάνουν κουμάντο. Δεν το επιτρέψαμε και δεν
θα το επιτρέψουμε».
Μετά την επιστροφή στην Παλαιστίνη, η αντιπροσωπεία
των κινημάτων του ΠΣΕ είχε σημαντικές συναντήσεις στη
Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, ολοκληρώνοντας ένα πλούσιο
πρόγραμμα επαφών και επισκέψεων.

Συνάντηση με τη Φατάχ
Με τους εκπροσώπους της Φατάχ συναντήθηκε σε φιλικό
κλίμα η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ. Ο Nabil Shaath, επί 14
χρόνια υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής
και σήμερα υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων της Φατάχ,
και ο Abdallah Abdallah, αναπληρωτής υπεύθυνος (που

διετέλεσε επί πολλά έτη πρέσβης στην Αθήνα),
υποδέχτηκαν την αντιπροσωπεία του ΠΣΕ στα γραφεία
της Φατάχ. Οι Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι επισήμαναν την
ενδιαφέρουσα και συμβολική σύνθεση της αντιπροσωπείας
του ΠΣΕ, που αντικατοπτρίζει τις θέσεις και τις αρχές του.
Μετά την περιγραφή της κατάστασης με την ολοσχερή
καταστροφή της Γάζας, τη δολοφονία αμάχων και παιδιών,
ο Nabil Shaath εξήγησε πως δεν είναι τυχαία η στιγμή της
επίθεσης του Ισραήλ, αφού επί δύο χρόνια γίνονταν
προσπάθειες για εσωτερικό διάλογο ανάμεσα στις βασικές
πολιτικές δυνάμεις της Παλαιστίνης, και μόλις επιτεύχθηκε
συμφωνία για σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης
εθνικής ενότητας, αξιοποιήθηκε η απαγωγή τριών
εποίκων κοντά στη Χεβρόνα (για την οποία δεν έχει
αναλάβει καμιά παλαιστινιακή οργάνωση την ευθύνη),
για την έναρξη βομβαρδισμών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ΓΓ του Παγκύπριου
Συμβούλιου Ειρήνης, Χρίστος Κουρτελλάρης, επισήμανε
την απαράδεκτη και αντιδραστική θέση της κυβέρνησης
Αναστασιάδη στην Κύπρο, που όχι μόνο στηρίζει στην
πράξη την ισραηλινή σφαγή, αλλάζοντας έτσι
παραδοσιακές θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά
και ότι βάζει σε κίνδυνο τις παραδοσιακές θέσεις
αραβικών χωρών και της Παλαιστίνης, στη Διάσκεψη
Ισλαμικών Χωρών σχετικά με τη μη αναγνώριση του
ψευδοκράτους στην Κύπρο.

Συνάντηση με τη Χαμάς
Η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ συναντήθηκε επίσης με
εκπρόσωπο του πολιτικού γραφείου του κινήματος
Χαμάς, ο οποίος μίλησε για τη φυλάκιση εκατοντάδων
Παλαιστινίων δίχως δίκη, σε κτηνώδεις συνθήκες
κράτησης, αλλά και για το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο
των βουλευτών τους από τη Δυτική Όχθη, έχουν
συλληφθεί και κρατούνται. Σημείωσε ότι εχθρός της
Χαμάς δεν είναι οι Εβραίοι, αλλά η κατοχή και οι έποικοι.
«Θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά με όλους τους κατοίκους
της ιστορικής αυτής γης, σε ισότιμη βάση και χωρίς
διακρίσεις», τόνισε.

Ζωντανή σύνδεση με Γάζα
Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η μιάμισης ώρας
τηλεδιάσκεψη με τη Λωρίδα της Γάζας. Στα γραφεία της
«Παλαιστινιακής Ένωσης Ανακούφισης Αγροτών» της
Ραμάλα, στήθηκε μια γέφυρα οπτικοαουστικής
επικοινωνίας με τον τόπο του εγκλήματος της ισραηλινής

θηριωδίας, τη Γάζα. Απερίγραπτη συγκίνηση γέμισε τις
δυο αίθουσες στις δυο παλαιστινιακές πόλεις, όταν στα
Τούρκικα, Ελληνικά, Αραβικά και Αγγλικά, οι εκπρόσωποι
φορέων της Γάζας και οι οικογένειές τους απεύθυναν
χαιρετισμό στην αντιπροσωπεία του ΠΣΕ, ευχόμενοι να
μπορούσαν να τους σφίξουν τα χέρια τους και στις
αγκαλιές τους.
Από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το
συντονιστικό κοινωνικών κινημάτων, την Ένωση Γυναικών
της Γάζας και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Γάζας, έγινε
παράθεση των στοιχείων που συνιστούν μια
ανθρωπιστική κρίση.
Ο πολιτικός μηχανικός M. Nabilο, αφού αναφέρθηκε στις
τεράστιες υλικές καταστροφές, ενημέρωσε πως τα 2/3 των
10.000 τραυματιών θα έχουν μακρόχρονες συνέπειες και
αναπηρίες, άρα προκύπτει ανάγκη για συγκεκριμένη
βοήθεια. Η εκπρόσωπος των Γυναικών, Amal Siam, μίλησε
για τις τραυματικές εμπειρίες των γυναικών που γέννησαν
σε καταφύγια και σε σχολεία, την απώλεια κάθε έννοιας
ιδιωτικής σφαίρας, την ταπείνωση και το φόβο, τον πόνο
όσων έχασαν τα παιδιά τους, τις φωνές και τα κλάματα
φοβισμένων παιδιών.
Ο Amzad Shawa, ΓΓ του Συντονιστικού Κοινωνικών
Κινημάτων, τόνισε ότι η ζωή και πριν τη βάρβαρη επίθεση
ήταν πολύ δύσκολη στη Γάζα. Συνολικά 5-6 ώρες
ημερησίως υπήρχε ηλεκτροδότηση. Τώρα ακόμη
χειρότερα. Από το σύνολο των 450.000 του πληθυσμού
που έχουν μείνει άστεγοι, μόνο οι 150.000 έχουν βοηθηθεί
από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ (UNRWA), οι υπόλοιποι
παραμένουν σε σχολεία και καταφύγια.
Με μια φωνή, όλοι οι εκπρόσωποι, επαναλάμβαναν την
απαίτηση για άρση του αποκλεισμού της Γάζας, για την
πολυπόθητη ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ
δεσμεύτηκε να παλέψει για τα παραπάνω, και να
οργανώσει στο άμεσο μέλλον νέα και μεγαλύτερη διεθνή
αποστολή κινημάτων, που θα συμπεριλάβει και γιατρούς,
για να επισκεφτεί την παλαιστινιακή Λωρίδα της Γάζας.

Συνάντηση με τον Παλαιστίνιο υπουργό
Κοινωνικών Υποθέσεων
Η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ συναντήθηκε στη Ραμάλα και
με τον υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, Shawqi Al
Ayssa, Ο Παλαιστίνιος υπουργός, που έχει και την ευθύνη
της διαχείρισης και του συντονισμού της ανθρωπιστικής
βοήθειας προς τη Γάζα, εξήγησε τα μέτρα που παίρνει η
Παλαιστινιακή Αρχή υπό αντίξοες συνθήκες, για τον
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Πριν την αναχώρηση της αντιπροσωπείας από την
Παλαιστίνη ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, Εκτελεστικός
Γραμματέας του ΠΣΕ και μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ,
έκανε την ακόλουθη δήλωση στα παλαιστινιακά ΜΜΕ:
«Μετά από 5 μέρες επίσκεψης στην Παλαιστίνη και το
Ισραήλ, μέσα από πάνω από 12 συναντήσεις με πολιτικά
κόμματα, οργανώσεις και κινήματα από τους δυο λαούς,
και έχοντας καταγράψει τα εγκλήματα του ισραηλινού
στρατού κατά του άμαχου Παλαιστινιακού Λαού στη Γάζα,
επαναβεβαιώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας και
απαίτηση να μπει τώρα τέλος στη σφαγή των
Παλαιστινίων, να ανοίξει ο δρόμος για τον τερματισμό
της κατοχής, με την άμεση άρση του αποκλεισμού
της Λωρίδας της Γάζας και τη δυνατότητα μετακινήσεων
ανάμεσα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.
Η ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη είναι βάρβαρη
και ανάλγητη, γιατί τη στηρίζουν και την εξοπλίζουν
οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και της ΕΕ, που έχουν τα
ενεργειακά και γεωπολιτικά συμφέροντά τους στη Μέση
Ανατολή. Είναι συνεργοί στο καθημερινό έγκλημα.
Η άνοδος των εξτρεμιστικών θρησκευτικών δυνάμεων
είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, γιατί εκτός του θρησκευτικού
μίσους που διαδίδει, δεν αφήνει τους λαούς να δουν
τα πραγματικά αίτια της δυστυχίας τους, που βρίσκονται
στο σύστημα που τους εκμεταλλεύεται και γεννάει
πολέμους και μιζέρια.
Το ΠΣΕ θα συνεχίσει αταλάντευτα την οργάνωση
της αλληλεγγύης των λαών με τον Παλαιστινιακό Λαό,
στηρίζοντας τη μόνη βιώσιμη και δίκαιη λύση για
δημιουργία και αναγνώριση Ανεξάρτητου Κράτους
της Παλαιστίνης στα σύνορα της 4ης Ιούνη 1967,
με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Για όλα
τα παραπάνω, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης θα
οργανώσει Διεθνή Διάσκεψη Αλληλεγγύης των λαών
με την Παλαιστίνη, στις 28 - 29 Νοέμβρη, στην Ινδία.
Αυτή θα είναι και μια συμβολική απάντηση σε
κυβερνητικές «διασκέψεις δωρητών», που όταν δεν
συγκαλύπτουν και ανέχονται το έγκλημα, χύνουν
κροκοδείλια δάκρυα ενώ ετοιμάζουν τις κατασκευαστικές
τους εταιρείες να πλουτίσουν μέσα από τα συντρίμμια
που άφησε η ισραηλινή θηριωδία».

20

πληθυσμό της Γάζας, που καταστράφηκε ολοσχερώς, για
την μεγάλη ανταπόκριση κινημάτων και οργανώσεων, που
οργανώνουν αποστολές υλικών, φαρμάκων. Στο Κάιρο,
η παλαιστινιακή πλευρά απαιτεί άρση του αποκλεισμού,
χρήση λιμανιού και αεροδρομίου, και την απελευθέρωση
όλων των πρόσφατων 2.000 κρατούμενων, που
συνελήφθησαν τους τελευταίους δυο μήνες. Τέλος, ο
υπουργός ενημέρωσε για τη διεθνή διακυβερνητική
διάσκεψη δωρητών, που θα πραγματοποιηθεί το
Σεπτέμβρη στο Κάιρο, για τη στήριξη της Γάζας.
Στο σημείο αυτό, η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης
Τουρκίας, Zuhal Okuyan, επισήμανε την υποκρισία της
κυβέρνησης Ερντογάν, που για άλλη μια φορά
εμφανίζεται ως φίλος των Παλαιστινίων, ενώ −πέρα από
τους λεονταρισμούς− δεν τόλμησε να παγώσει ούτε μια
συμφωνία με το Ισραήλ, αντίθετα στηρίζει και διμερώς και
μέσα από το ΝΑΤΟ, όλα τα σχέδια του Ισραήλ και του
ιμπεριαλισμού στη Μέση Ανατολή. Υπογράμμισε ότι τη
λαθεμένη εκτίμηση για το ρόλο της Τουρκίας, την
πλήρωσαν τα τελευταία χρόνια κι άλλοι λαοί της περιοχής.

Συνάντηση με το Λαϊκό Μέτωπο για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP)
Τελευταία συνάντηση της αντιπροσωπείας του ΠΣΕ
αποτέλεσε αυτή με την ηγεσία του Λαϊκού Μετώπου για
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), το οποίο
εκπροσώπησαν οι Abdel Rahim Malouh, μέλος του ΠΓ
της Οργάνωσης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της
PLO, και ο Omar Shada, μέλος του ΠΓ και εκδότης της
εφημερίδας της Οργάνωσης. Η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ
ενημερώθηκε για τις θέσεις της Οργάνωσης σχετικά με
την επίτευξη συμφωνίας των παλαιστινιακών κομμάτων,
που μετά το 2007 βρίσκονταν σε διάσταση. Θετικά
εκτιμάται ότι στις συνομιλίες στο Κάιρο μετέχει ενιαία
αντιπροσωπεία από την Παλαιστίνη, κάτι που ενόχλησε το
Ισραήλ, το οποίο επί χρόνια ισχυριζόταν πως ο Παλαιστίνιος
πρόεδρος δεν εκπροσωπεί το σύνολο του λαού.
Για το PFLP, βάση της λύσης για ένα βιώσιμο και
ανεξάρτητο κράτος, δεν μπορεί να είναι σε λιγότερο από
το 22% των εδαφών της ιστορικής Παλαιστίνης, με τη
Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ, αλλά και με την
απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατούμενων και το
δικαίωμα στην επιστροφή των προσφύγων, με βάση και
την απόφαση 194 του ΟΗΕ.
Η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη της
και την απαίτηση για άμεση απελευθέρωση του ηγέτη και
ΓΓ της Οργάνωσης, Ahmad Sa'adat. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Για την κλιμακούμενη ιμπεριαλιστική επέμβαση
σε Συρία και Ιράκ

Τ

ην ανοιχτή εμπλοκή επέλεξε η ελληνική κυβέρνηση στην κλιμακούμενη ιμπεριαλιστική επέμβαση σε Συρία και Ιράκ, με πρόσχημα τη δράση των Ισλαμιστών του "Ισλαμικού Κράτους" στην
περιοχή.
Η ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει την απόφαση των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας να εφοδιάσουν με
πυρομαχικά και όπλα τους Κούρδους στο Βόρειο Ιράκ, συμμετέχοντας έτσι στην αυτόκλητη "Συμμαχία
των Προθύμων", υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, που στόχο έχει τον ενεργειακό και γεωστρατηγικό έλεγχο
και την επιβολή του ιμπεριαλιστικού σχεδίου "Μεγάλη Μέση Ανατολή". Περισσεύει η υποκρισία, όταν
όλοι γνωρίζουν πως το ελληνικό ΥΠΕΞ «ζήτησε» την αποχώρηση της Πρέσβειρας της Συρίας από την
Αθήνα και επέβαλε οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις στη Συρία και το Ιράν, στο πλαίσιο των αποφάσεων της ΕΕ.
Με την απόφασή της αυτή, η Ελληνική κυβέρνηση "αναβαθμίζει" τη συμμετοχή της σε πολεμικές
επιχειρήσεις εναντίον "τρομοκρατών τζιχαντιστών", τους οποίους ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, μαζί με τις μοναρχίες του Κόλπου, δημιούργησαν, χρηματοδότησαν και εκπαίδευσαν, όταν αυτό τους βόλευε. Τέτοιες
δυνάμεις ήταν χρήσιμες όταν βομβάρδισαν οι ιμπεριαλιστές την Λιβύη διαμελίζοντάς την. Η Βάση
της Σούδας ήταν και τότε στρατηγικό και κομβικό εφαλτήριο για τις επιθέσεις του ΝΑΤΟ, που απλόχερα παραχωρείται μονίμως από τις ελληνικές κυβερνήσεις.
Η απόφαση της κυβέρνησης έρχεται την ίδια στιγμή που και η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε
την ενεργό συμμετοχή της στην ίδια "συμμαχία", συμβάλλοντας έτσι στον ανταγωνισμό για το ποιός
καλύτερα θα υπηρετήσει τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και τί μερτικό θα πάρει.
Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται έτσι, κλιμακώνει τους τυχοδιωκτισμούς και κινδύνους για
όλους τους λαούς της περιοχής με ραγδαία άνοδο των κυμάτων προσφύγων προς όλες τις χώρες και
ιδιαίτερα προς την Ελλάδα.
Η Ελληνική κυβέρνηση συντάσσεται ανοιχτά με όλους εκείνους που εδώ και χρόνια απεργάζονται
και στήνουν επεμβάσεις, βίαιες αλλαγές καθεστώτων, αλλαγές συνόρων. Συμμετέχει και έχει μεγάλη
ευθύνη!

Απαιτούμε:
• Την απεμπλοκή από τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον γειτονικών λαών!
• Την επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από το εξωτερικό!
• Το κλείσιμο της Βάσης της Σούδας και των Στρατηγείων σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα!
• Την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και τους υπόλοιπους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς!
Οι λαοί δεν έχουν ανάγκη από την "πρόθυμη βοήθεια" όλων αυτών που τους εμπλέκουν σε τέτοιου
είδους κινδύνους και περιπέτειες, με μοναδικό σκοπό τα κέρδη των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου!
Αθήνα, 25 Σεπτέμβρη 2014

Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ
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δραστηριότητες
Εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη

Χιροσίμα-Ναγκασάκι 69 χρόνια μετά
Επαγρύπνηση και λαϊκή πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό

100 χρόνια μετά την έναρξη
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και
69 χρόνια μετά τη ρίψη των
ατομικών βομβών στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι και τους
300.000 ανθρώπους που έγιναν
ολοκαύτωμα, οι ιμπεριαλιστές
οξύνουν την επιθετικότητά τους.
Συνεχίζουν αδιάκοπα να
δολοφονούν τους λαούς στο
Αφγανιστάν, στο Ιράκ, Συρία,
Παλαιστίνη, Ουκρανία, Αφρική
και σε ολόκληρο τον κόσμο, για
να πλουτίζουν τα μονοπώλια και
να εδραιωθεί η εξουσία τους…
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Η

Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, το
αντιϊμπεριαλιστικό - φιλειρηνικό
κίνημα της χώρας μας συνεχίζει να
εκφράζει την αλληλεγγύη στους λαούς
που υποφέρουν δυναμώνοντας τον
αγώνα για αποδέσμευση από τους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς με το
σύνθημα: «Καμία εμπλοκή, καμιά
συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους».
Η ΕΕΔΥΕ, όπως κάθε χρόνο, πιστή
στο ραντεβού της με την ιστορία,
πραγματοποίησε στις 7/8 την εκδήλωση
τιμής και μνήμης στη Χιροσίμα και
το Ναγκασάκι.
Πάνω από 2.000 φίλοι και αγωνιστές του
αντιιμπεριαλιστικού, φιλειρηνικού
κινήματος συμμετείχαν στην εκδήλωση,
που εξελίχθηκε σε μια διαδήλωση
ενάντια στην επιθετικότητα του Ισραήλ
και τη σφαγή χιλιάδων Παλαιστινίων και
παιδιών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το ποίημα του
Παλαιστίνιου ποιητή Μαχμούτ Ταρουίς
«Δελτίο Ταυτότητας», από την ηθοποιό
Κ. Κοτροκόη.
Ακολούθησε χαιρετισμός από την
πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας
Ζουχάλ Ουκουγιάν, που απέτισε φόρο
τιμής στον αγωνιστή της ειρήνης και
σύντροφό μας Μπάμπη Αγγουράκη,
που τόσο ξαφνικά έφυγε από κοντά μας,
καταδικάζοντας ταυτόχρονα την
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα στον
πλανήτη.
Στη συνέχεια χαιρέτισε ο Πρέσβης της
Παλαιστίνης Μαρουάν Τουμπασί,
τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «το Ισραήλ
αγωνίζεται όχι για τον εαυτό του αλλά για
τη γη που κατέχει. Σκοτώνει ένα παιδί
κάθε 3 μέρες. Η κατοχή είναι τρομοκρατία
και γεννά το μίσος και το ρατσισμό».
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν
το μέλος της γραμματείας της ΕΕΔΥΕ
Χρήστος Μαργανέλης, που τόνισε

μεταξύ άλλων: «Δεν ξεχνάμε ποια ήταν
η αιτία του ιμπεριαλιστικού εγκλήματος:
Η εδραίωση της κυριαρχίας των
μονοπωλίων και η απόπειρα
τρομοκράτησης των λαών που βγήκαν
ενισχυμένοι από τον αντιφασιστικό
αγώνα και χάραξαν μια νέα πορεία
χειραφέτησης, χωρίς τα δεσμά της
εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο. Και φέτος, από εδώ,
από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης,
το αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα
της χώρας μας, στέλνει μήνυμα
διεθνιστικής αλληλεγγύης στους λαούς
που δοκιμάζονται από την καπιταλιστική
βαρβαρότητα, είτε με πολέμους,
επεμβάσεις, σφαγές και διωγμούς, είτε
με τη φτώχεια, την πείνα, την ανεργία
και την εξαθλίωση…
Αυτές τις μέρες, περισσότερο από κάθε
άλλη φορά, το μυαλό και η καρδιά μας
βρίσκονται στο μαρτυρικό λαό της
Παλαιστίνης, στη Λωρίδα της Γάζας. Εκεί
που συντελείται μια σύγχρονη γενοκτονία,
εκεί που σφάζονται τα παιδιά του
Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του
Ισραήλ, με την ανοιχτή στήριξη των ΗΠΑ
και της ΕΕ και τη συνενοχή όλων όσων
σιωπούν, όσων εξισώνουν το θύτη με το
θύμα και όσων παζαρεύουν
«γεωστρατηγικά οφέλη» με το αίμα
των λαών.
Μπροστά σ΄αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα,
η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί επάξια
το δικό της μερίδιο συνενοχής αφού
συνεχίζει με κυνική αδιαφορία να
υλοποιεί τις στρατιωτικές, πολιτικές και
οικονομικές συμφωνίες με το Ισραήλ,
αναβαθμίζοντας συνεχώς τη σχέση της
χώρας με το κράτος δολοφόνο».
Κλείνοντας την ομιλία του, μετά από
αναφορές στις εξελίξεις και τα άλλα
ανοιχτά μέτωπα, ο Χρήστος Μαργανέλης
κατέληξε: «Μπροστά σε αυτές τις
ραγδαίες εξελίξεις είναι φανερό ότι
επιβάλλεται λαϊκή επαγρύπνηση. Στη
πολεμική καταιγίδα που ξεσπά όλο και
πιο δυνατά, οι εργαζόμενοι και τα φτωχά
λαϊκά στρώματα δεν έχουν κανένα
συμφέρον να βρίσκονται κάτω από την
ίδια σημαία με τους δυνάστες τους.

Η πάλη για κάθε εργατικό λαϊκό δικαίωμα,
για τη φιλία και τη συνεργασία των λαών,
καθώς και για την πραγματική ειρήνη,
συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για την
κατάργηση των μονοπωλίων και την
εξάλειψη της εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο»

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μαχητική
πορεία από την Ηρώδου Αττικού προς το
Σύνταγμα με συνθήματα και μοίρασμα
ανακοίνωσης της ΕΕΔΥΕ σε Ελληνες και
ξένους τουρίστες στα αγγλικά. Με την
υπόσχεση «ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ», το ραντεβού
ανανεώθηκε για τον επόμενο χρόνο. 
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ΠΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Παγκόσμια μέρα δράσης κατά του ΝΑΤΟ
Εκδηλώσεις της ΕΕΔΥΕ σε Αθήνα, Χανιά και Θεσσαλονίκη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Χανιά
και Θεσσαλονίκη οι εκδηλώσεις της ΕΕΔΥΕ στο
πλαίσιο του καλέσματος του Παγκόσμιου
Συμβούλιου Ειρήνης για την παγκόσμια μέρα
δράσης κατά του ΝΑΤΟ και με αφορμή τη Σύνοδό
του, στις 4 και 5 Σεπτέμβρη στην Ουαλία.
Η ΕΕΔΥΕ συμμετείχε, όπως και άλλες φιλειρηνικές
οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, στην ανακύρηξη
της 30ής Αυγούστου ως Μέρα Παγκόσμιας Δράσης
κατά της Νατοϊκής Λυκοσυμαχίας, με τη διοργάνωση
εκδηλώσεων, στις οποίες τίμησε ταυτόχρονα τα 65
χρόνια ζωής και δράσης του ΠΣΕ.
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Η εκδήλωση στην Αθήνα

Σ

την Αθήνα η εκδήλωση έγινε στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Αθηναίων, και με αφορμή την επέτειο των
40 χρόνων από την εισβολή και κατοχή μέρους της Κύπρου, αλλά και του Διεθνούς Έτους 2014 για την Παλαιστίνη,
Ομιλητές ήταν ο Θανάσης Παφίλης, ΓΓ του ΠΣΕ, μέλος
του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, και βουλευτής του ΚΚΕ,
ο Γιάννης Ντουνιαδάκης, υποναύαρχος ε.α., εκπρόσωπος
της ΚΕΘΑ, ο Χρήστος Κουρτελλάρης, ΓΓ του Παγκύπριου
Συμβουλίου Ειρήνης και ο Άκελ Τακάζ, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης της Παλαιστίνης και
συντονιστής Μ. Ανατολής του ΠΣΕ.
Τη συζήτηση συντόνισε ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης,
Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΣΕ και μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ. Επίσης στην εκδήλωση τιμήθηκε ο Ευάγγελος Μαχαίρας, επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και του

ΠΣΕ. Η εκδήλωση «έκλεισε» με τη βράβευση του Ευάγγελου
Μαχαίρα, επίτιμου πρόεδρου της ΕΕΔΥΕ και του ΠΣΕ. Για τη
μακρόχρονη δράση του Ευάγγελου Μαχαίρα μίλησε η γ.γ. της
ΕΕΔΥΕ Βέρα Νικολαΐδου ενώ την τιμητική πλακέτα απένειμε
ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος. Παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος.
Ο Θανάσης Παφίλης τόνισε στην ομιλία του μεταξύ
άλλων ότι: «δεν υπήρξε λαϊκός, εργατικός απελευθερωτικός
αγώνας που το ΠΣΕ δε βρέθηκε δίπλα του. Συμπαρατάχθηκε επίσης στους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων για τη βελτίωση της
ζωής τους και την κοινωνική απελευθέρωση» και πρόσθεσε:
«γνωρίζουμε πως είναι δύσκολος ο δρόμος μας. Η υπόσχεσή μας στα 65 χρόνια δράσης του ΠΣΕ είναι να τον συνεχίσουμε. Δεν αποτελεί υποχρέωση. Είναι αντικειμενική
ανάγκη. Ο κόσμος πρέπει και μπορεί να αλλάξει».
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του ΝΑΤΟ λέγοντας
πως «το ΝΑΤΟ, το οπλισμένο χέρι του ιμπεριαλισμού όχι
μόνο δε διαλύθηκε αλλά διευρύνθηκε, διατύπωσε νέο επιθετικό δόγμα, κατάργησε τα όρια δράσης του επεκτείνοντας σε χιλιάδες μίλια, έδωσε δικαίωμα στον εαυτό του να
παρεμβαίνει σε όλα τα σημεία του πλανήτη, αλλά και στο
εσωτερικό των χωρών κατά των λαϊκών κινημάτων.
Η επιθετικότητα του καπιταλιστικού συστήματος μεγάλωσε στον κοινωνικό τομέα με γενικευμένη επίθεση στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, με ένταση της εκμετάλλευσης, με αφαίρεση των όποιων στοιχειωδών κατακτήσεων
υπήρχαν. Αυτή η επιθετικότητα εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη
αγριότητα μετά το 2008 με τη μεγάλη καπιταλιστική οικονομική κρίση, η οποία οξύνει ακόμη περισσότερο την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού, τις αντιπαραθέσεις και τους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για το μοίρασμα και
το ξαναμοίρασμα των αγορών και των σφαιρών επιρροής».
Αναφέρθηκε στις επικίνδυνες εξελίξεις που διαμορφώνονται στην περιοχή «όπου εκδηλώνονται οι ανταγωνισμοί
παλιών και νέων δυνάμεων και που μπορεί στην πορεία ο
πόλεμος να αγκαλιάσει ολόκληρη αυτή την περιοχή» και τόνισε πως «η ιστορική εμπειρία αποδεικνύει πως τόσο ο Α΄
όσο και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για το
ξαναμοίρασμα του κόσμου, οι οποίες οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από την οικονομική
κρίση και την ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης»
Ο Γιάννης Ντουνιαδάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων
πως «δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς ότι όλη αυτή
η κατάσταση είναι πιθανό να οδηγήσει ακόμη και σε ένα γενικότερο πόλεμο. «Έτσι προκύπτει, νομίζουμε, και το καθή-

κον όσων ασχολούνται με τα θέματα ειρήνης. Οφείλουμε να
συνεγείρουμε τους συμπολίτες μας σχετικά με το ενδεχόμενο του πολέμου, να τους μιλήσουμε για τις αιτίες και τους
υπαίτιους, προτείνοντας τρόπους αντίδρασης.
Το ενδεχόμενο ενός γενικότερου πόλεμου απαιτεί παγκόσμιο συντονισμό για την ορθή αντιμετώπισή του. Συγχαρητήρια σ’ αυτούς που διατηρούν ζωντανό 65 τώρα χρόνια
αυτό τον παγκόσμιο συντονισμό των φιλειρηνικών δυνάμεων βαθαίνοντάς τον και πλαταίνοντάς τον συνεχώς. Συγχαρητήρια γιατί παρά τις αντιξοότητες συνεχίζουν να
αγωνίζονται και να προσπαθούν, κρατώντας σταθερά το τιμόνι στο δρόμο της ειρήνης και της ευημερίας των λαών».
Ο Χρήστος Κουρτελλάρης ανέφερε μεταξύ άλλων
πως «το σύνθημα εκείνων των προοδευτικών δυνάμεων τού
κυπριακού λαού που λέει ότι ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός, ένα σύνθημα που το βιώνει στο πετσί του ο κυπρια-

Ο Ευάγγελος Μαχαίρας, επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και
του ΠΣΕ, τιμήθηκε στην εκδήλωση που οργάνωσε η ΕΕΔΥΕ
στην Αθήνα.

κός λαός, 40 χρόνια τώρα. Πέρασαν 40 ολόκληρα χρόνια από
τότε που τα άνομα σχέδια των ιμπεριαλιστών, αλλά και των
εδώ και στην Κύπρο υπηρετών τους έπαιρναν σάρκα και
οστά, εκτελώντας το μαρτυρικό σώμα της πολύπαθης Κύπρου.
Το 1974 ήταν η κορύφωση ενός καλά σχεδιασμένου Νατοϊκού σχεδίου που στόχο είχε τη Νατοποίηση του Νησιού»
Ο Άκελ Τακάζ, μεταξύ άλλων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στο νέο ισραηλινό έγκλημα σε βάρος του παλαιστινιακού
λαού λέγοντας ότι «η Παλαιστίνη υπήρξε επί δυο μήνες το
θύμα μιας νέας ισραηλινής επίθεσης, ενός ακόμη κύματος
βάρβαρης επιθετικότητας που διαρκεί πάνω από 60 χρόνια.
Αυτή την φορά, ακόμη πιο βάρβαρα, στοχεύοντας καθαρά
στόχους άμαχου πληθυσμού με καταστροφικές συνέπειες.
Αυτός ο μονομερής πόλεμος δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δίχως την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ
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Στα Χανιά...

E
Οι ομιλητές της εκδήλωσης στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Αθηναίων.

και της ΕΕ, χωρίς την εγκληματική σιωπή των συμμάχων
τους στην περιοχή.
Στην διάρκεια της επίθεσης του Ισραήλ σκοτώθηκαν
2194 Παλαιστίνιοι, το 40% γυναίκες και παιδιά, 11.000 τραυματίες. 60 οικογένειες εξολοθρεύτηκαν παντελώς, δεν έμεινε ούτε ένα μέλος τους στην ζωή. Χιλιάδες κατοικίες ολοκληρωτικά κατεστραμμένες, πάνω από 500.000 αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους και ζουν σε σχολεία του ΟΗΕ
και στους δρόμους σε απάνθρωπες συνθήκες, εκτεθειμένοι
στα ισραηλινά μαχητικά F-16 αργότερα. Τα ψυχολογικά
τραύματα χιλιάδων Παλαιστινίων στην Γάζα, ειδικά των παιδιών, αποτελούν τις πιο δραματικές συνέπειες αυτού του εγκλήματος πολέμου του Ισραήλ.
Για όλα αυτά, οι ηγέτες του «ελεύθερου κόσμου» είχαν
να μιλήσουν για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα,
εξοπλίζοντας το ταυτόχρονα με τα πιο σύγχρονα όπλα, την
πολιτική και διπλωματική κάλυψη».

Eκατοντάδες κόσμου παρακολουθούν την εκδήλωση στο
Παλιό Λιμάνι των Χανίων.
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κατοντάδες κόσμου παρευρέθηκε στην εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Σεπτέμβρη, στο Παλιό
Λιμάνι Χανίων και με αφορμή τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, τη διύλιση των χημικών της Συρίας στη
θάλασσα της Μεσογείου, την προγραμματισμένη επέκταση
της Αμερικανονατοϊκής Βάσης στη Σούδα, την επέτειο για
τα 40 χρόνια από την εισβολή και κατοχή μέρους της Κύπρου, την παγκόσμια ημέρα δράσης του ΠΣΕ ενάντια στο
ΝΑΤΟ και τα 65 χρόνια ζωής και δράσης του ΠΣΕ. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, Γιώργος Φραγκιουδάκης, ο οποίος παρουσίασε τους καλεσμένους και τα μουσικά συγκροτήματα που
πλαισίωσαν την εκδήλωση.
Σύντομος χαιρετισμός έγινε από την Ιωάννα Κουρπά,
Γραμματέα της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων και μεταξύ άλλων
τόνισε «τα μέτωπα που έχει ανοίξει ο ιμπεριαλισμός σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολλά, καθημερινά ακούμε για
νέες επιθέσεις, νέα αιματοκυλίσματα, άλλοτε με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας, άλλοτε με την μάσκα
της προάσπισης των θρησκευτικών πεποιθήσεων, άλλοτε
πάλι απροκάλυπτα, δηλώνοντας οι ιμπεριαλιστές ανά τον
κόσμο την επιθυμία τους για κατάκτηση νέων αγορών, αλλαγή των συνόρων των κρατών, ξαναμοίρασμα της λείας τους.
Ακολούθησε ομιλία του Εκτελεστικού Γραμματέα του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, Ηρακλή Τσαβδαρίδη, ο
οποίος τόνισε «η ΕΕΔΥΕ δεν συμβιβάστηκε το 1991 με τα κελεύσματα ότι η ''κοσμογονία'' που ερχόταν θα έφερνε την
ειρήνη στον πλανήτη. Αντίθετα, επιβεβαιωθήκαμε στη βασική μας εκτίμηση και φόβο ότι ο ιμπεριαλισμός θα γίνει
ακόμη πιο επιθετικός, χωρίς αντίπαλο δέος, ότι το σύστημα
που γεννάει πολέμους και μιζέρια, μέσα από την προσωρινή
ιδεολογική του νίκη, θα γίνει ακόμη πιο αποκρουστικό και
βάρβαρο στην εκμετάλλευση των εργαζομένων, των λαών.
Αμέσως μετά τον βρώμικο πόλεμο του ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία, ανατέθηκε το 2000 μια μεγάλη ευθύνη και
τιμή στο ελληνικό αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, να φιλοξενήσει στην Αθήνα και να ηγηθεί του Παγκόσμιου Συμβούλιου
Ειρήνης. Αυτό αποτέλεσε και την ειλικρινή αναγνώριση από
το παγκόσμιο κίνημα του ρόλου και της συνέπειας της
ΕΕΔΥΕ, του εργατικού και λαϊκού κινήματος γενικότερα, ως
προς τις Θέσεις μας τότε στη Γιουγκοσλαβία. Αυτήν την τιμή
και εμπιστοσύνη που μας έδειξαν τα κινήματα σε όλο τον
κόσμο προσπαθούμε και σήμερα να τιμάμε με συνέπεια.»
Εκ μέρους του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, ομιλία
έγινε από το Γενικό του Γραμματέα, Χρίστο Κουρτελλάρη,
ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «το ΝΑΤΟ, που έχει αυτές τις

μέρες τη Σύνοδό του, ήταν ο διαβολικός σχεδιαστής του δίδυμου εγκλήματος κατά της Κύπρου. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, οι υπηρέτες του στην Κύπρο, στο πρόσωπο κύρια της
Κυβέρνησης Αναστασιάδη, προσπαθούν να το απενοχοποιήσουν και σε πλήρη σύμπλευση με τους ευρύτερους σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή,
το Κυπριακό να οδηγηθεί σε τέτοια λύση που να μετατρέπει
την Κύπρο σε Νατοϊκό προτεκτοράτο».
Την τελευταία ομιλία στην εκδήλωση έκανε ο Άκελ
Τακάζ, Πρόεδρος την Παλαιστινιακής Επιτροπής Ειρήνης
και Αλληλεγγύης, συντονιστής Μέσης Ανατολής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με παραδοσιακή μουσική
από το τοπικό μουσικό συγκρότημα του Μιχάλη Μπακατσάκη και χόρεψε ο Παραδοσιακός Χορευτικός Σύλλογος
«Πελασγοί», ενώ για το τέλος της εκδήλωσης υπήρχε έντεχνη μουσική από τοπικό συγκρότημα, αποτελούμενο από
τους Κωνσταντίνα Μπάλα, Γιάννη Παπαδάκη και Γιώργο
Παπουτσάκη.

…και τη Θεσσαλονίκη

Η ΕΕΔΥΕ στο 23ο
αντιιμπεριαλιστικό διήμερο
της ΚΝΕ (4 - 6.7.14)
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) χαιρετίζει τους χιλιάδες νεολαίους που ενώνουν τη
φωνή τους ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΕΕ
και ΝΑΤΟ, συμμετέχοντας στο 23ο αντιιμπεριαλιστικό
διήμερο της ΚΝΕ στο Στόμιο της Λάρισας, εκεί όπου
εδρεύει το νέο Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της ΕΕ.
Αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ συμμετείχε στις εκδηλώσεις
του 23ου Διημέρου (4 - 6.7.14).
Σε μια κρίσιμη περίοδο που από τη μια οι ανταγωνισμοί
μεταξύ των ιμπεριαλιστών οξύνονται στο φόντο της
γενικευμένης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης κι από την
άλλη βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, με πιο χαρακτηριστική την
επανενεργοποίηση του στρατηγείου της Λάρισας ενόψει της
επέμβασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, είναι
αδήριτη ανάγκη το αντιιμπεριαλιστικό - αντιπολεμικό
κίνημα της χώρας μας σε συντονισμό με το νεολαιίστικο και
το εργατικό ταξικό λαϊκό κίνημα, να εντείνουν τη δράση
τους ενάντια σε κάθε παραπέρα εμπλοκή της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, απαιτώντας:
• Να κλείσουν όλες οι Βάσεις και τα στρατηγεία – ούτε γη,
ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!
• Την άμεση επιστροφή όλων των στρατιωτικών και
αστυνομικών αποστολών που βρίσκονται στο εξωτερικό
• Την ακύρωση όλων των συνεκπαιδεύσεων και
στρατιωτικών γυμνασίων
• Την αποδέσμευση από κάθε ιμπεριαλιστικό οργανισμό με
το λαό κυρίαρχο και ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει.

...και στο 40ό Φεστιβάλ
ΚΝΕ - «Οδηγητή»

Σ

το πλαίσιο των ίδιων εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στις 8/9 στον εκθεσιακό χώρο της περιοχής
«Στρεμπενιώτη» συζήτηση της ΕΔΥΕΘ, με θέμα «Οι
ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και επεμβάσεις πληρώνονται
με το αίμα των λαών».
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη, ο Μπάμπης Βέλλης, μέλος της Γραμματείας της
ΕΔΥΕΘ, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Νεάπολης - Συκεών
ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Μιχάλης Σπυριδάκης, πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ.

Το περίπτερο
της ΕΕΔΥΕ
στο 40ό
Φεστιβάλ
ΚΝΕ «Οδηγητή»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Νότια Ουαλία 4-5/9/2014

Σ

το Newport και Cardiff της Νότιας Ουαλίας συνήλθε η τακτική
σύνοδος του ΝΑΤΟ με την συμμετοχή των 28 ηγετών των κρατών
μελών και άλλων 30 καλεσμένων ηγετών, που συμβολίζει και
την παγκόσμια εμβέλεια δράσης του επιθετικού, πολεμικού πολιτικού-στρατιωτικού συνασπισμού που έκλεισε φέτος 65 χρόνια εγκληματικής ιμπεριαλιστικής δράσης. Τα βασικά θέματα με τα οποία
ασχολήθηκε ήταν γενικά η πιο στενή συνεργασία και εμπλοκή όλων
των μελών του ΝΑΤΟ στην υλοποίηση των επιθετικών σχεδίων τόσο στην
Ανατολική Ευρώπη όσο και στην Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή.
Ανάμεσα σε άλλα αποφασίστηκε:
Το Σχέδιο Ετοιμότητας Δράσης (Readiness Action Plan, RAP)
του ΝΑΤΟ στέλνοντας παράλληλα το σαφές μήνυμα πως «το NATO θα προστατεύει όλους τους συμμάχους ανά πάσα στιγμή». Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σχέδιο Βρετανίας, Δανίας, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Λετονίας,
Εσθονίας και Λιθουανίας για δημιουργία ΝΑΤΟϊκής δύναμης ταχείας
αντίδρασης, με έδρα στη Βαλτική, μεγέθους τουλάχιστον 10.000 στρατιωτών, με δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης, πραγματοποίησης συχνών και
τακτικών ασκήσεων. Γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ρωσίας, που ανακοίνωσε ότι θα «προσαρμόσει» το στρατηγικό της δόγμα βάσει
της ενίσχυσης της ΝΑΤΟϊκής παρουσίας στην Ανατολική Ευρώπη.
Η Σύνοδος Κορυφής ενέκρινε το σχέδιο για τη δημιουργία μιας
δύναμης εξαιρετικά ταχείας επέμβασης «για να υπάρχει μια απολύτως άμεση αντίδραση». Θα πρόκειται «για μια δύναμη πολύ υψηλής
ετοιμότητας, ικανή να αναπτυχθεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα»
και να «αντιδρά σε κρίσεις», υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του
Άντερς Φογκ Ράσμουσεν.
Επίσης πάρθηκαν κι αποφάσεις για: Αύξηση των κρατικών δαπανών για στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες της λυκοσυμμαχίας. Ανάληψη στρατιωτικής δράσης από όλα ανεξαιρέτως τα
κράτη - μέλη της. Προετοιμασία για ένταξη στο ΝΑΤΟ της Γεωργίας και
του Μαυροβουνίου, παραπέρα σύσφιξη των σχέσεων με Ουκρανία,
Μολδαβία και Ιορδανία. Υλοποίηση «ανανέωσης θητείας» ΝΑΤΟικής αποστολής στο Αφγανιστάν το 2015. Αξιοποίηση της δράσης
των ισλαμιστών σε χώρες όπως το Ιράκ και η Συρία για εκ νέου βομβαρδισμούς από δυνάμεις των χωρών της λυκοσυμμαχίας. Αντιμετώπιση
ασύμμετρων «απειλών» στον κυβερνοχώρο και αντιπυραυλική άμυνα.
Εξαιρετικά επικίνδυνες αποφάσεις πάρθηκαν σε συμφωνία με την ΕΕ
και τις κυβερνήσεις κρατών-μελών όπως η ελληνική. Αποφάσεις επικίνδυνες για τους λαούς που σηματοδοτούν ένταση της επιθετικότητας της
ιμπεριαλιστικής ευρωατλαντικής συμμαχίας, ενίσχυσης της στρατιωτικής
ικανότητάς της να εξαπολύει επεμβάσεις, πολέμους σε κάθε γωνιά του
πλανήτη. Κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τις αντίστοιχες αποφάσεις
της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ το Δεκέμβρη του 2013 για την ενίσχυση του στρατιωτικού βραχίονά της, την Κοινή Πολιτική Άμυνας και
Ασφάλειας (ΚΠΑΑ), προωθείται η ενδυνάμωση-αναβάθμιση των σχέσεων
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ΕΕ-ΝΑΤΟ όσο και η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών πολεμικής προετοιμασίας των κρατών μελών. Επαινετικά λόγια ακούστηκαν για την Ελλάδα
για το γεγονός ότι παρά την κρίση διατηρεί το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό
αμυντικών δαπανών επί του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι ΝΑΤΟϊκοί
εταίροι δαπανούν περίπου το 1,5% του ΑΕΠ τους στον τομέα της άμυνας.
Στην κορυφή βρίσκονται οι ΗΠΑ που διαθέτουν το 4% του ΑΕΠ. Η χώρα μας
με 2,8% του ΑΕΠ της και μια ανάσα πίσω η Τουρκία με 2,7%. Στο 2,4% είναι
η Γαλλία και στο 2,3% Βρετανία και Βουλγαρία.
Για την εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων, σημαντικό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν τα ΝΑΤΟϊκά στρατηγεία στη Λάρισα και τη
Θεσσαλονίκη, η Κρήτη με τη Βάση της Σούδας, το στρατόπεδο της Νέας
Σάντας Κιλκίς που έχει ενταχθεί στους σχεδιασμούς ταχείας επέμβασης
του ΝΑΤΟ καθώς και κάθε άλλη στρατιωτική υποδομή, λιμάνια και αεροδρόμια που θα ζητηθούν από την ελληνική κυβέρνηση για τις «ανάγκες»
του ΝΑΤΟ και τις «συμβατικές υποχρεώσεις» της χώρας μας.
Είναι τεράστιες οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, για την όλο και
μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στα σχέδια του ΝΑΤΟ-ΕΕ και του Ισραήλ σε
μια περίοδο που πυκνώνουν τα σύννεφα για το ξέσπασμα ενός νέου πολέμου. Τα σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ προωθούν αλλαγή συσχετισμών, ανατροπή κυβερνήσεων αλλά και συνόρων στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με
τη Ρωσία και την Κίνα για τον έλεγχο και το μοίρασμα των αγορών.
Η συγκυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωμονόδρομου
συμφωνούν για την παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ σε αυτή την επικίνδυνη συγκυρία. Αν κάποιος δεν συμφωνεί με την παραμονή στο ΝΑΤΟ
πρέπει να πάρει θέση, να απαντήσει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά κι όχι
με δηλώσεις, εξαγγελίες κι αναφορές σε αποφάσεις συνεδρίων παραπλανώντας το λαό. Η απάντηση πρέπει να είναι ΜΙΑ: ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ! ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΡΑ!
Καμία αναμονή και καμιά επανάπαυση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί
μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Απαιτείται ένταση της πάλης του λαού
και της νεολαίας συντονισμένα με το εργατικό λαϊκό κίνημα για αποδέσμευση της χώρας μας και έξοδο από ΝΑΤΟ-ΕΕ ως την τελική διάλυσή
τους.
• Καμία εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
• Να σταματήσει τώρα κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια
στους λαούς της ευρύτερης περιοχής και σε οποιοδήποτε άλλο
μέρος του πλανήτη
• Να επιστρέψουν τώρα όλα τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων και να διακοπεί οποιαδήποτε στήριξη
ή διευκόλυνση στην ιμπεριαλιστική πολεμική μηχανή
• Να αποδεσμευτεί η χώρα μας από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ-ΕΕ.
H Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ
15/9/2014

δραστηριότητες
ΕΕΔΥΕ

Επίσκεψη στη Διπλωματική
Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης
στην Αθήνα

Η

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) επισκέφτηκε στις 31/7/2014 τη Διπλωματική
Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης στην Αθήνα για να
εκφράσει την έντονη καταδίκη της για τη συνεχιζόμενη σφαγή
του παλαιστινιακού λαού από την κυβέρνηση του Ισραήλ καθώς
και τη συμπαράσταση και στήριξή της στον αγώνα του
παλαιστινιακού λαού που αγωνίζεται 47 ολόκληρα χρόνια για
πατρίδα ελεύθερη και ανεξάρτητη.
Η αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ αποτελούμενη από τους Βέρα
Νικολαΐδου, Χρήστο Μαργανέλη και Γρηγόρη Αναγνώστου
συναντήθηκε με τον πρέσβη Μαρουάν Τουμπάσι
ενημερώνοντάς τον για τις πρωτοβουλίες που ήδη πήρε και
που σκοπεύει να αναλάβει το επόμενο διάστημα με τις επιτροπές
ειρήνης, σε όλη τη χώρα, τόσο στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ), όσο και συντονισμένα με το υπόλοιπο
λαϊκό κίνημα.
Τέλος, γι’ άλλη μια φορά τονίστηκε ο ρόλος και οι ευθύνες των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ που είτε στηρίζουν απροκάλυπτα τις ισραηλινές
επιχειρήσεις, είτε τηρούν πολιτική ίσων αποστάσεων μεταξύ
θύτη και θύματος, καθώς και οι ευθύνες της ελληνικής
κυβέρνησης που όχι μόνο δείχνει ανοχή σε όσα συμβαίνουν,
αλλά συνεχίζει να τηρεί τις οικονομικές συμφωνίες,
τις συνεκπαιδεύσεις και τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ
των ελληνικών και ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
Η αντιπροσωπεία, τέλος, δήλωσε ότι για το αντιιμπεριαλιστικόαντιπολεμικό κίνημα είναι αδιαπραγμάτευτο το αίτημα να
σταματήσουν τώρα οι συνεχιζόμενες αεροπορικές και
χερσαίες επιδρομές ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης.
Απαιτούμε άμεσα:
• Να αποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός κατοχής και οι έποικοι
από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη
• Να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι από τις
ισραηλινές φυλακές και να επιστρέψουν όλοι οι Παλαιστίνιοι στις
εστίες τους.
• Να γκρεμιστεί το τείχος διαχωρισμού
• Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια και όλες οι συμφωνίες
οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ
Έτσι μόνο θα ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία ανεξάρτητου,
βιώσιμου, πλήρως κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους στα
σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ.
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δραστηριότητες
ΕΕΔΥΕ

ΕΔΥΕΘ

Εκδήλωση για το Κυπριακό

Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας

Σ

τη γεμάτη από κόσμο αίθουσα της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Λογιστών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
3 Ιουλίου με επιτυχία η εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ με αφορμή
τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το πραξικόπημα και την
εισβολή στην Κύπρο.
Στην εκδήλωση μίλησαν οι: Θέμος Στοφορόπουλος, πρέσβης
επί τιμή και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, Χρήστος
Μαργανέλης, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ και της
συντακτικής επιτροπής του περιοδικού, ενώ συντονιστής στην
εκδήλωση ήταν ο Γιώργος Μηλιώνης, δημοσιογράφος και
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Παραβρέθηκε ο
Γιάννης Ντουνιαδάκης, εκ μέρους της Κίνησης για την Εθνική
Άμυνα (ΚΕΘΑ), αντιπροσωπεία της Ελληνικής Επιτροπής
Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), εκπρόσωπος από
την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, ο πρόεδρος του Μουσείου
Εθνικής Αντίστασης Περιστερίου, εκπρόσωποι οργανώσεων
συνταξιούχων, καθώς και επιτροπές ειρήνης από την Αττική και
τον Πειραιά. Μετά το τέλος των ομιλιών ακολούθησε πλούσια
συζήτηση και παρεμβάσεις σχετικά με το Κυπριακό, αλλά και
όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Η

Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ) και το Πανεργατικό
Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ) οργάνωσαν στις 14
Ιούλη 2014 μαζική παράσταση διαμαρτυρίας, για να
καταδικάσουν τις συνεχιζόμενες δολοφονικές επιθέσεις των
ισραηλινών αρχών στη Λωρίδα της Γάζας και τα άλλα
Παλαιστινιακά Εδάφη, με συνέπεια το θάνατο εκατοντάδων
αμάχων, μεταξύ των οποίων και πολλών παιδιών.
Η ΕΔΥΕΘ εξέδωσε ανακοίνωση, απόσπασμα της οποίας
παραθέτουμε: «Καταγγέλλουμε τη σχεδιαζόμενη επίθεση ενάντια
στον παλαιστινιακό λαό και την κλιμάκωση της εγκληματικής
δράσης του ισραηλινού κράτους, το οποίο στηρίζεται πολιτικά,
στρατιωτικά και οικονομικά από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, με σκοπό
την επιβολή των μονοπωλιακών συμφερόντων στην περιοχή.
Οι αγωνιστικοί φορείς του ταξικού - συνδικαλιστικού και του
αντιιμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινήματος της χώρας μας
εκφράζουμε τη σταθερή αλληλεγγύη μας στους Παλαιστίνιους.
Καταδεικνύουμε την υποκρισία όσων εξισώνουν τους θύτες με τα
θύματα και τη συνενοχή όσων κυβερνήσεων και κομμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παζαρεύουν "γεωστρατηγικά οφέλη" με το
αίμα των λαών και αναβαθμίζουν πολύπλευρα τις σχέσεις τους με
το Ισραήλ.»

Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας

Επιτροπή Ειρήνης Γούβας

Δραστηριότητες

Εκδήλωση για τα σχέδια του ΝΑΤΟ

Σ

τις 11/10 η Επιτροπή Ειρήνης Γούβας διοργάνωσε
εκδήλωση στην πλατεία Πλυτά με θέμα «Τα σχέδια του
ΝΑΤΟ και οι πόλεμοι γύρω απ' την αυλή μας».
Η εκδήλωση περιλάμβανε σχετική ομιλία, προβολή ταινίας και
έκθεση φωτογραφίας.

τις 7/9 η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας συμμετείχε με
δύο λεωφορεία στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής που είχε
οργανώσει η ΠΕΚΑΜ και η ΟΓΕ στη Μακρόνησο και ήταν
αφιερωμένες κυρίως στις 1200 γυναίκες αγωνίστριες.
Μεγάλη η συγκίνηση, πολλά τα διδάγματα από τους αδούλωτους
της Μακρονήσου.
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Σ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Σχετικά με τις δηλώσεις
του κ. Αβραμόπουλου

Δ

εν χωρά καμιά αμφιβολία, έπειτα κι από τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας και υποψήφιου επιτρόπου για θέματα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Αβραμόπουλου, ότι η συγκυβέρνηση ΝΔ –ΠΑΣΟΚ δίνει συνεχείς εξετάσεις στη
λυκοσυμαχία της ΕΕ και των άλλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών που
συμμετέχει η χώρα μας, προσπαθώντας να αποδείξει πόσο καλά μπορεί να παίξει το ρόλο της.
Οι δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου σηματοδοτούν ξεκάθαρα την
ένταση της καταστολής ενάντια στους οικονομικούς μετανάστες και
τους πρόσφυγες και γενικότερα ενάντια στο εργατικό - λαϊκό κίνημα
στα κράτη - μέλη της ΕΕ. Γι΄ακόμη μια φορά, συσκοτίζεται η αιτία που
προκαλεί τη μετανάστευση και την προσφυγιά, που δεν είναι άλλη από
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τα ανοιχτά μέτωπα που μαίνονται
ανά τον κόσμο και στα οποία συμμετέχει ενεργά και η χώρα μας, μέσω
του ΝΑΤΟ και των άλλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών. Αποσιωπείται,
επίσης, επιδεικτικά, το γεγονός ότι σε συνθήκες γενικευμένης καπιταλιστικής κρίσης οι μετανάστες χρησιμοποιούνται σαν φτηνά εργατικά
χέρια δίχως δικαιώματα, αφενός για να ρίχνουν νερό στο μύλο της καπιταλιστικής παραγωγής, αφετέρου για να αξιοποιούνται από τα μονοπώλια ώστε να τσακιστεί οποιοδήποτε δικαίωμα έχει ακόμα
απομείνει στη δουλειά και στην ασφάλιση.
Ο απολύτως ψευδεπίγραφος και απαράδεκτος διαχωρισμός μεταξύ

Πανσαμιακή Επιτροπή για την Ειρήνη

Ένα κερί για την Παλαιστίνη

«νόμιμων» και «παράνομων» μεταναστών λειτουργεί σαν βούτυρο
στο ψωμί των ιμπεριαλιστών για να ενισχύουν ακόμα περισσότερο αντιδραστικά σώματα σαν τη FRONTΕΧ, αλλά και να νομιμοποιούν χιλιάδες πνιγμούς μεταναστών στη Μεσόγειο και αλλού.
Στο ίδιο μήκος κύματος τόσο η αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας,
κ. Γεννηματά, την προηγούμενη εβδομάδα στη συνάντησή της με τον
αμερικανό ΥΠΕΞ, αλλά και ο αντιπρόεδρος τής κυβέρνησης και ΥΠΕΞ,
Ευ. Βενιζέλος στην ουσία επιβεβαίωσαν τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς που εξυφαίνονται όλο αυτό το διάστημα
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μ. Ανατολής. Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ «αναβαθμίζει» τη συμμετοχή της σε
πολεμικές επιχειρήσεις με τις τελευταίες αποφάσεις και δηλώσεις των
αξιωματούχων ΥΠΕΞ και ΥΠΕΘΑ εναντίον «τρομοκρατών τζιχαντιστών» τους οποίους ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και μοναρχίες του Κόλπου δημιούργησαν, χρηματοδότησαν και εκπαίδευσαν όταν αυτό τους βόλευε.
Η ΕΕΔΥΕ ξεκαθαρίζει ότι όλη αυτή η κινητικότητα της συγκυβέρνησης
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αλλά και το μπαράζ δηλώσεων από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ περί
της αδιαπραγμάτευτης θέσης της Ελλάδας εντός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ,
αποδεικνύουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο πόσο επικίνδυνα είναι όχι
μόνο για τον λαό μας, αλλά και για τους λαούς της περιοχής τα σχέδια
της ελληνικής αστικής τάξης.
Γι’αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση, ένταση της πάλης του αντιιμπεριαλιστικού - αντιπολεμικού κινήματος, που σε συντονισμό με το υπόλοιπο ταξικό εργατικό λαϊκό κίνημα θα παλέψουν για την αποδέσμευση
της χώρας μας από κάθε ιμπεριαλιστικό οργανισμό, την έξοδο της
χώρας μας τώρα από το ΝΑΤΟ, το κλείσιμο όλων των βάσεων, στρατηγείων, πεδίων βολής, καθώς και την άμεση επιστροφή όλων των ελλήνων φαντάρων που βρίσκονται σε στρατιωτικές και αστυνομικές
αποστολές στο εξωτερικό. 

19.10.2014: 1ος Αγώνας
Δρόμου «Γρηγόρης Λαμπράκης»

Α

Η

Πανσαμιακή Επιτροπή για την Ειρήνη πραγματοποίησε
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την κατάσταση στην
Παλαιστίνη την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 στο Βαθύ
(Πλατεία Πυθαγόρα) και στο Καρλόβασι (Κεντρική Πλατεία) με
ομιλητές τους Δ. Τριτσινιώτη και Γ. Παντάπαση
αντιπροέδρους της Επιτροπής καθώς και στελέχη του ταξικού
εργατικού και γυναικείου κινήματος.

γώνα δρόμου στη μνήμη του αγωνιστή και
μάρτυρα της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη
διοργανώνουν, 51 χρόνια μετά τη δολοφονία του,
οι Επιτροπές Ειρήνης Νίκαιας, Κορυδαλλού,
Δραπετσώνας, Κερατσινίου σε συνεργασία με το
Σύλλογο Δρομέων Κορυδαλλού, Νίκαιας, Κερατσινίου.
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτώβρη
και η έναρξη θα γίνει στις 9: 30 π. μ. ενώ θα περιλαμβάνει
αποστάσεις 5 χλμ, 10 χλμ και 2 χλμ για παιδιά.
Οι δρομείς θα διασχίσουν κατά μήκος τη Λεωφόρο Γρ.
Λαμπράκη με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία
Διαμάντως Κουμπάκη (Σπάθα). Η συμμετοχή στο αγώνα είναι
δωρεάν και οι αθλητές και αθλήτριες θα τρέξουν με δική τους
ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό.
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αποχαιρετισμοί
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΡΔΑΝΗΣ
«Έφυγε» ένας σταθερός φίλος της Ειρήνης

Π

ριν λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Βαρδάνης,
απόστρατος αξιωματικός και αγωνιστής της αντιδικτατορικής πάλης.
Ο Μιχάλης Βαρδάνης γεννήθηκε στη Νάξο το 1936.
Αποφοίτησε από τη σχολή Ευελπίδων με το βαθμό του ανθυπολοχαγού. Από νωρίς προσδιόρισε τη ζωή και τη δράση
του μέσα και δίπλα στους αγώνες του λαού για ελευθερίες,
δικαιώματα και προκοπή, χωρίς ποτέ να κρύβει τις ιδέες του.
Γι’ αυτό το λόγο η χούντα τον οδήγησε στην απομάκρυνση
από το στρατό.
Δεν πτοήθηκε, εναντιώθηκε στη φασιστική δικτατορία
και δεν άργησε να ενταχθεί στις αντιστασιακές οργανώσεις
από το χώρο των απότακτων, αντιχουντικών αξιωματικών.
Συνελήφθει και φυλακίστηκε στον Κορυδαλλό, από τον
Απρίλη του 1972 ως τον Αύγουστο του ίδιου έτους.
Συλλαμβάνεται ξανά το 1973 μαζί με το Σπύρο Μουστακλή και άλλους. Βασανίζεται άγρια στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και κλεί-

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

Νίκου Φωτιάδη

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΕΞΙΤΥΠΟΝ
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 36, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 3832117
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 3, ΤΗΛ. 210 3829835
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νεται πάλι στη φυλακή. Το 1976 επανέρχεται στην ενεργόυπηρεσία έως και το 1990 που αποστρατεύεται με το βαθμό
του υποστράτηγου.
Με την αποστρατεία του συνεχίζει τη «στράτευσή» του
για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Για δέκα χρόνια εκλέγεται μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου Φυλακισθέντων
και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ).
Παίρνει μέρος σε φιλειρηνικές εκδηλώσεις, εναντιώνεται στην ιμπεριαλιστική ΝΑΤΟϊκή επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία. Πηγαίνει μαζί με συναγωνιστές του, φαρμακευτική
και άλλη βοήθεια στο Βελιγράδι, συμμετέχοντας στην ασπίδα
προστασίας από τους Νατοϊκούς βομβαρδισμούς.
Επίσης, πηγαίνει στην Κύπρο, καλεσμένος από την
Προεδρία της, για τις εκδηλώσεις ενάντια στο χουντικό πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή.
Συμπαραστέκεται στον Παλαιστινιακό λαό και κάθε λαό
που αγωνίζεται για τα δικαιώματά του.
Συμμετέχει σε ημερίδες με θέματα δημοκρατικών δικαιωμάτων ενώ εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Μιχάλης Βαρδάνης κράτησε το μεγαλείο των ιδεών
και της δράσης του μέχρι τέλους. Τίποτε δεν εξαργύρωσε
και ποτέ δεν συμβιβάστηκε. Έφυγε απλός και σεμνός με ότι
είχε μέσα του και επάνω του, την αγάπη για το λαό και την
προκοπή του.
Θα παραμείνει στη μνήμη και τους αγώνες μας σαν
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
Βασίλης Δούρος

ΕΝΙ Σ Χ ΥΣ Τ Ε ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜΙ Κ Α
την
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ΕΕΔΥΕ

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.:

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

Η ισραηλινή κατοχή
στην Παλαιστίνη είναι
βάρβαρη και ανάλγητη,
γιατί τη στηρίζουν και
την εξοπλίζουν
οι ιμπεριαλιστές
των ΗΠΑ και της ΕΕ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΩΡΑ!!

