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17o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΥΕ

Εντείνουμε την αντιιμπεριαλιστική πάλη

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ

στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ από ΝΑΤΟ-ΕΕ

KΩΔIKOΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 01- 4078

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

Η ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΓΕΝΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2015

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ!
Η ΕΕΔΥΕ διοργανώνει λαχειοφόρο αγορά για την στήριξη
των δραστηριοτήτων του αντιϊμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινηματος.
Καλούνται οι επιτροπές ειρήνης, οι φίλοι και οι φίλες, να πάρουν μέρος
σε αυτή την σημαντική προσπάθεια μεταφέροντας το μήνυμα ότι
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
Θα κληρωθούν τέσσερις λαχνοί:
1ος ΛΑΧΝΟΣ: Μία Tηλεόραση LG 29"
TV LED LG 29MT 45 D-PZ, 50Hz, HD Ready, ανάλυση εικόνας 1366 x 768
2ος & 3ος ΛΑΧΝΟΣ: Από ένα VERO Tablet AG835
8'', ανάλυση εικόνας 1024 x 768, μνήμη 1GB, 8GB αποθηκευτικό χώρο
4ος ΛΑΧΝΟΣ: Μία Δωροεπιταγή 100 ευρώ
για το βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής
Κάθε λαχνός περιλαμβάνει τέσσερις αριθμούς και στοιχίζει 2 ευρώ
Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 24 Μάρτη 2015 στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΛΑΧΝΟΥΣ!!!
Θεμιστοκλέους 48, 106 81, Τηλ. 210 3844.853-54, Fax: 210 3844.879, e-mail: eedye@otenet,gr
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(Μαριάννα και Αρσινόη, σας ευχαριστούμε πολύ!)

Ξεφυλλίστε τους «Δρόμους της Ειρήνης» στο διαδίκτυο
http://eedye.gr/δρομοι-της-ειρηνης

Διαβάστε ακόμη σε κάθε τεύχος για τις δραστηριότητες των Επιτροπών Ειρήνης, μικρά νέα, ανακοινώσεις
καθώς και πολλά άλλα επίκαιρα θέματα

της σύνταξης
‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜

Τ

ο 17ο Συνέδριό μας αποτέλεσε κορύφωση και σταθμό στην πλούσια δράση των Επιτροπών Ειρήνης σε όλη την χώρα. Οι δεκάδες Επιτροπές Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ, σε συνελεύσεις,
εκδηλώσεις και συσκέψεις συζήτησαν και εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους για την κορυφαία αυτή διαδικασία του αντιιμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινήματος που το 2015 κλείνει
60 χρόνια πρωτοπόρας δράσης.
Χαιρετίζουμε τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες από όλη τη χώρα, τους φίλους
και προσκαλεσμένους από τους φορείς που τίμησαν με την παρουσία τους το συνέδριο και ιδιαίτερα τους βετεράνους του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος που βρέθηκαν όπως
πάντα κοντά μας.
Ευχαριστούμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και τα αδερφά κινήματα ειρήνης από
Κύπρο, Τουρκία, Πορτογαλία, Ινδία, Κούβα, Παλαιστίνη και Νότια Αφρική, αλλά και την πρόεδρο
του ΠΣΕ Σοκόρο Γκόμεζ, για τα θερμά μηνύματα που μας έστειλαν και τους διαβεβαιώνουμε ότι
η ΕΕΔΥΕ θα συνεχίσει να προσφέρει μαζί τους, στην κοινή πάλη στο πλαίσιο του ΠΣΕ για τη διεθνιστική αλληλεγγύη και τον αγώνα για έναν κόσμο πραγματικά ειρηνικό, όπου αφέντες στον
τόπο τους θα είναι οι ίδιοι οι λαοί, δίχως ιμπεριαλιστικούς πολέμους και εκμετάλλευση.
Η ΕΕΔΥΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να δυναμώσει η πάλη του εργατικού
και λαϊκού κινήματος και η λαϊκή συσπείρωση, να εμποδιστεί και να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική, με τον λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων.
Η ΕΕΔΥΕ στήριξε τους αγώνες του ΠΑΜΕ και των άλλων αγωνιστικών συσπειρώσεων στην
αγροτιά, τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους και τις γυναίκες. Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή
θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάπτυξη του αγώνα ενάντια στην ισοπέδωση των
ασφαλιστικών δικαιωμάτων και τα άλλα αντιλαϊκά μέτρα που επιχειρεί η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες
Με βάση την πείρα που συγκεντρώσαμε θα επιμείνουμε ώστε να κατανοηθεί πλατιά η
κατεύθυνση της πάλης του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος. Να κατανοηθεί πως όσο
υπάρχουν οι αιτίες, όσο υπάρχει η καπιταλιστική μήτρα που γεννά τους πολέμους, η απόσταση
ανάμεσα στην «ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο», στην «ειρηνική περίοδο» και στον πόλεμο δεν
είναι μεγάλη. Η πείρα διδάσκει ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής , με άλλα, βίαια μέσα.
Η πάλη για τις λαϊκές σύγχρονες ανάγκες, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, επιβάλλεται να συνδέεται με την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για την εξάλειψη των
αιτιών που τον γεννούν.
Στις σημερινές σύνθετες συνθήκες το αντιιμπεριαλιστικό - φιλειρηνικό κίνημα έχει πρόσθετα καθήκοντα για την ενημέρωση και την προετοιμασία του λαού, για να κατανοείται ότι είναι
ανάγκη να οργανώνεται η εργατική λαϊκή αντίσταση και να αναπτύσσεται η λαϊκή πάλη με αυτοτέλεια για την αντιμετώπιση κάθε είδους συμμετοχής της αστικής τάξης της χώρας σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Συναισθανόμαστε τις ευθύνες μας. Στις σημερινές συνθήκες έντασης της ιμπεριαλιστικής
επιθετικότητας που προβάλλει ο κίνδυνος ακόμα και γενικευμένου πολέμου, τα καθήκοντα, οι
υποχρεώσεις της ΕΕΔΥΕ για την διαφώτιση του λαού μας και την οργάνωση της πάλης είναι μεγάλες
και πιστεύουμε ότι με τη συμβολή όλων μας μπορούμε να ανταποκριθούμε.
Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια και το νου μας.
Ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά!

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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μπορούν να πληροφορούνται
για τις δραστηριότητές μας και
μέσω internet στην ιστοσελίδα:

www.eedye.gr
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επίκαιρα θέματα
17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Οι λαοί να στραφούν ενάντια στον κοινό τους
εχθρό, τον ιμπεριαλισμό και τους εκμεταλλευτές

Στο ιστορικό Χαϊδάρι, στον τόπο που φυλακίστηκαν προτού εκτελεστούν
οι 200 αγωνιστές της Καισαριανής, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 17ο
Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ, στις 6 και 7 Δεκέμβρη, με τη συμμετοχή περισσότερων
από 230 αντιπροσώπων από 52 Επιτροπές Ειρήνης απ’ όλη την Ελλάδα.
Αν μη τι άλλο, σημαντικό το 17ο Συνέδριο, όχι μόνο γιατί με τις αποφάσεις
του δίνει περισσότερη ώθηση στην ανάπτυξη του αντιιμπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος της χώρας μας, αλλά και γιατί σε λίγους μήνες
η ΕΕΔΥΕ συμπληρώνει 60 χρόνια συνεχούς, αδιάλειπτης δράσης ενάντια
στον ιμπεριαλισμό, παρούσα σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα του λαού μας.
3

H

πλούσια προσυνεδριακή διαδικασία
που ξεκίνησε από τον Οκτώβρη
με τις περιφερειακές συσκέψεις,
συνεχίστηκε με δεκάδες εκδηλώσεις,
συσκέψεις και γενικές συνελεύσεις των
επιτροπών ειρήνης ανά την Ελλάδα,
και ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη νέων
Γραμματειών στις κατά τόπους Επιτροπές
Ειρήνης, αλλά και αντιπροσώπων για το
Συνέδριο, κορυφώθηκε με τις διήμερες
εργασίες του Συνεδρίου στο Χαϊδάρι.
Στις εργασίες του Συνεδρίου παραβρέθηκε
αντιπροσωπεία της Κ.Ε. του ΚΚΕ με
επικεφαλής τον σ. Γιώργο Μαρίνο, μέλος
του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, η Μαρία
Τσαγκατάκη από το ΠΑΜΕ, η Μαιρήνη
Στεφανίδη, πρόεδρος της ΟΓΕ, ο Μιχάλης
Στραβοπόδης από την εκτελεστική
γραμματεία του ΜΑΣ, η Δέσποινα Μάρκου,
πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ, ο Χρήστος
Τζιτζιλώνης, πρόεδρος της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ,
οι πρώην δήμαρχοι Καισαριανής

4

Παναγιώτης Μακρής και Γιώργος
Κατημερτζής, εκπρόσωπος από την
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, βετεράνοι
του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος,
καθώς και ο δήμαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης
Σελέκος, που απηύθυνε χαιρετισμό
την πρώτη μέρα του Συνεδρίου.
Η πολύ σημαντική συμβολή της ΕΕΔΥΕ στην
ενίσχυση του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης και ο διεθνής αντίκτυπος του 17ου
Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ, αποτυπώθηκαν και
στα χαιρετιστήρια μηνύματα που στάλθηκαν
από την πρόεδρο του ΠΣΕ, Σοκόρο Γκόμεζ,
καθώς και από τα αδερφά κινήματα ειρήνης
από Κύπρο, Τουρκία, Πορτογαλία, Ινδία,
Κούβα, Παλαιστίνη και Νότια Αφρική, ενώ
χαιρετισμό τη 2η μέρα εκ μέρους του ΠΣΕ
απηύθυνε ο Θανάσης Παφίλης, Γενικός
Γραμματέας του ΠΣΕ.
Το άνοιγμα των εργασιών του συνεδρίου
έκανε το Σάββατο ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ,

Σταύρος Τάσσος, τονίζοντας ότι σήμερα,
μεσούσης της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης,
όλοι βιώνουμε την αύξηση της επιθετικότητας
του ιμπεριαλισμού τόσο στην περιοχή μας
όσο και σε όλον τον κόσμο, καθώς και
την εμπλοκή της χώρας μας, στο όνομα
της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και δράσεις,
με στόχο τον έλεγχο των φυσικών και
ενεργειακών πόρων και των δρόμων
μεταφοράς τους. Όπως επισήμανε,
τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν τους δυο
πόλους της αντίθεσης: Ο ένας είναι
η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα που οδηγεί
στις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και
ο άλλος ο λαοί που δεν πρέπει να στραφούν
ο ένας ενάντια στον άλλο, αλλά ενάντια στον
κοινό τους εχθρό, τον ίδιο τον ιμπεριαλισμό
και ενάντια στους εκμεταλλευτές του.
Στη συνέχεια ακολούθησε η εισήγηση εκ
μέρους της απερχόμενης Γραμματείας της
ΕΕΔΥΕ, από τη Γενική Γραμματέα Βέρα

Η ΕΕΔΥΕ τίμησε τη μνήμη του Μπάμπη Αγγουράκη

Ξεχωριστή στιγμή του Συνεδρίου ήταν η τιμητική αναφορά στη
μνήμη του Μπάμπη Αγγουράκη, ενός αγαπητού και σπουδαίου
συντρόφου που έφυγε τόσο ξαφνικά από κοντά μας. Ο Ηρακλής
Τσαβδαρίδης, εκ μέρους της ΕΕΔΥΕ, μίλησε με συγκίνηση και
σεβασμό για τη ζωή και τη δράση του Μπάμπη ζωντανεύοντας
στη μνήμη μας τη μορφή του σεμνού και ακούραστου αγωνιστή:
«…Παιδί πολιτικών προσφύγων στην Ρουμανία μετακόμισε και
στη συνέχεια σπούδασε στην Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία
(ΓΛΔ) και αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία της σπουδές του,
κατέκτησε διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική, όταν
στην Ελλάδα δεν είχαν φτάσει ούτε καν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές της εποχής. Ο Μπάμπης δεν χρησιμοποιούσε ποτέ
τον τίτλο του Διδάκτωρ, του «Δόκτορα», ούτε στο εξωτερικό…»
Οι γνώσεις, οι σπουδές, η ανατροφή, και οι ιδιαίτερες ικανότητες
που διέθετε, η μεθοδικότητα και η εφευρετικότητά του,
προσφέρθηκαν απλόχερα και σεμνά για πάνω από 45 χρόνια
στην υπόθεση του κόμματος της εργατικής τάξης.
Οι πολλές ξένες γλώσσες που μιλούσε και άλλες τόσες που
καταλάβαινε τον βοηθούσαν να υπηρετεί τον προλεταριακό
διεθνισμό και την διεθνιστική αλληλεγγύη. Τα μηνύματα που
δέχτηκε το κόμμα του αλλά και η ΕΕΔΥΕ με τον άδικο χαμό του,
ήρθαν από δεκάδες χώρες και ήταν πραγματικά συγκινητικά.
« Για όσους τον γνωρίσαμε για σχεδόν 30 χρόνια, από τα χρόνια
όταν εκείνος ήταν μέλος της καθοδήγησης και υπεύθυνος
Διεθνών Σχέσεων της ΚΝΕ στην δεκαετία του ’80, μετά ως
υπεύθυνο του Τμήματος Πληροφορικής, Έρευνας και
Τεχνολογίας της ΚΕ, τα πολλά χρόνια που είχε την ευθύνη του
Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ, την περίοδο ως βουλευτής
του κόμματος, μέχρι που έσμιξε στην χρέωση του Τμήματος

Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης και Διεθνιστικής Αλληλεγγύης της
ΚΕ παράλληλα με την χρέωση του Ευρωβουλευτή, ξέρουμε ότι ο
Μπάμπης υπήρξε ένας ακούραστος στρατιώτης στην υπηρεσία
του κόμματος και των στόχων του», σημείωσε ο ομιλητής και
συνέχισε για τη δράση του στο αντιϊμπεριαλιστικό κίνημα:
«Από τις πολλές δεκάδες αποστολές που πραγματοποίησε σαν
στέλεχος του κόμματος στο εξωτερικό, ο ίδιος ξεχώριζε μία
αποστολή ιδιαίτερα: την αποστολή στην Κολομβία πριν λίγα
χρόνια, την συνάντησή του με στελέχη του λαϊκού κινήματος και
του ένοπλου αγώνα, που εδώ και 50 χρόνια διεξάγεται εκεί.
Εμπνεύστηκε αλλά και διδάχτηκε από εκείνη την δύσκολη
αποστολή, για την ομορφιά και το δίκιο του αγώνα αλλά και για
τις δυσκολίες και προκλήσεις που έχει αυτός…
Στην ΕΕΔΥΕ και στο περιοδικό μας, τους «Δρόμους της Ειρήνης»,
είχε άλλη μια μεγάλη συμβολή ο σύντροφος Μπάμπης. Ήξερε να
ξεχωρίζει το επίκαιρο, το στοιχείο που θα ενδιέφερε τους
αναγνώστες του περιοδικού, που θα πρόσθετε νέα ερεθίσματα
και ταυτόχρονα μεγάλη βοήθεια στον προσανατολισμό της
δράσης των επιτροπών ειρήνης. Και εδώ τον διέκρινε η μεγάλη
σεμνότητα».
Όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του στη συντακτική επιτροπή του
περιοδικού διδαχτήκαμε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, την
υποχρέωση του αγωνιστή να διατηρεί και να εναλλάσσει το ρόλο
του δάσκαλου και του μαθητή σε όλη τη διάρκεια του βίου του
και να προσφέρει το καταστάλαγμα αυτής της πείρας για την
ενδυνάμωση της συλλογικότητας.
Στη συνέχεια ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε στη
οικογένεια του Μπαμπη.
«… Ήταν υπερήφανος για την οικογένεια του και το ίδιο μπορεί
και πρέπει να είναι αυτή για τον Μπάμπη. Ο Μπάμπης ποτέ δεν
μιλούσε για την δική του οικογενειακή καταγωγή, για ότι ήταν
γιος ενός από τα πιο λαμπρά παλικάρια και μέλος της ΚΕ του
κόμματος, του «Καπεταν Ψηλορείτη». Ο Μπάμπης είχε πάντα
αναπτυγμένη την αίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος.
Έπεσε όρθιος, μια βραδιά της προεκλογικής εκστρατείας του
Μαΐου ‘14, έχοντας αφιερώσει την ζωή του στο δίκιο του αγώνα,
για έναν άλλο κόσμο χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για μια
άλλη κοινωνία, την σοσιαλιστική, όπου οι λαοί θα ζουν
αδερφωμένοι και χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο».
Εμείς στην ΕΕΔΥΕ, υποσχόμαστε να συνεχίσουμε αυτόν τον
αγώνα, τιμώντας έτσι και τον Μπάμπη.
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Αριστερά: Το άνοιγμα των εργασιών
του συνεδρίου έκανε ο πρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος.
Κάτω: Αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ
κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο
του Χαϊδαρίου.

Νικολαϊδου, καθώς και ο οικονομικός
απολογισμός από την οικονομική υπεύθυνη,
Αγγελική Σαμούρη.
Το σώμα του Συνεδρίου κράτησε ενός
λεπτού σιγή, τιμώντας τους συναγωνιστές
απ’ όλη την Ελλάδα, που από το
προηγούμενο συνέδριο μέχρι σήμερα δεν
είναι πια κοντά μας, μεταξύ αυτών ο
Ερρίκος Βακαλόπουλος (πρώην δήμαρχος
Καλλιθέας) και ο μητροπολίτης Κισσάμου και
Σελίνου, Ειρηναίος, που από το 10ο
Συνέδριο είχε ανακηρυχτεί στο επίτιμο
προεδρείο της ΕΕΔΥΕ.
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά
κλίμα, η ΕΕΔΥΕ τίμησε τη μνήμη του
συντρόφου και συναγωνιστή Μπάμπη
Αγγουράκη, μέλους του Εθνικού Συμβουλίου
της που «έφυγε» από κοντά μας τον
περασμένο Μάη. Εκ μέρους της Γραμματείας
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της ΕΕΔΥΕ, για τον σύντροφο και
συναγωνιστή Μπάμπη, μίλησε ο Ηρακλής
Τσαβδαρίδης, μέλος της Γραμματείας της
και εκτελεστικός γραμματέας του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης, ενώ τιμητική πλακέτα
απένειμαν, στη σύζυγό του Γεωργία,
η ΓΓ της ΕΕΔΥΕ, Βέρα Νικολαϊδου και
ο πρόεδρος, Σταύρος Τάσσος.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου και τιμώντας
τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που
φυλακίστηκαν στο Χαϊδάρι, αντιπροσωπεία
της ΕΕΔΥΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο
Σταύρο Τάσσο κατέθεσαν στεφάνι στο
μνημείο του Χαϊδαρίου.
Η πλούσια συζήτηση που έγινε στη διάρκεια
των εργασιών του Συνεδρίου, αναμφίβολα
δείχνει όχι μόνο τα θετικά βήματα που έχουν
γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά

ανεβάζει πιο ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων
για τη δράση των επιτροπών ειρήνης και της
ΕΕΔΥΕ συνολικά, για το επόμενο διάστημα.
Οι αντιπρόσωποι απ’ όλη την Ελλάδα,
ανάμεσα στους οποίους μεγάλο κομμάτι
ήταν νεολαίοι, αντάλλαξαν εμπειρία από τη
δράση, έκαναν μια σειρά από προτάσεις και
σκέψεις για το επόμενο διάστημα.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε
η αναγκαιότητα της πιο σταθερής δουλειάς
κάθε Επιτροπής Ειρήνης, το άνοιγμα σε μια
σειρά από χώρους ιεραρχώντας τις περιοχές
που βρίσκονται κοντά σε Βάσεις και
στρατηγεία, αλλά και τους χώρους νεολαίας,
με έμφαση στα σχολεία, στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ.
Οι σύνεδροι ενέκριναν ομόφωνα την
εισήγηση της απερχόμενης Γραμματείας της
ΕΕΔΥΕ που καθορίζει μεταξύ άλλων και τους
στόχους πάλης για το επόμενο διάστημα,
τρία ψηφίσματα αλληλεγγύης για τον
παλαιστινιακό, τον κουβανικό και τον
κυπριακό λαό, καθώς και ειδικό ψήφισμα
αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό.
Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν
με την εκλογή του νέου 57μελούς Εθνικού
Συμβουλίου, το οποίο στην πρώτη σύνοδό
του εξέλεξε 12μελή Γραμματεία, που
αποτελείται από τους εξής:
Πρόεδρος: Τάσσος Σταύρος.
Γενική Γραμματέας: Παντελάκη Ελπίδα.
Αντιπρόεδροι: Ζώκας Νίκος, Λαμπράκης
Γιώργος, Νικολαϊδου Βέρα.
Οργανωτικός Γραμματέας:
Αναγνώστου Γρηγόρης.
Οικονομική Υπεύθυνη: Σαμούρη Αγγελική.
Μέλη: Μαργανέλης Χρήστος,
Μηλιώνης Γιώργος, Μπούκουρης
Ανδριανός, Παπαδοπούλου Ελένη,
Τσαβδαρίδης Ηρακλής.

Η εισήγηση της Γραμματείας στο 17ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ

T

ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ συνέρχεται φέτος στο φιλόξενο Χαϊδάρι,
που με την αγωνιστική του Δημοτική Αρχή μάς υποδέχεται σήμερα και αύριο, για να εκτιμήσουμε τη δράση μας εδώ και τρία
χρόνια, αλλά και να σχεδιάσουμε τους στόχους και τις πρωτοβουλίες μας
για το επόμενο διάστημα.
Το 17ο Συνέδριό μας αποτελεί κορύφωση και σταθμό στην
πλούσια δράση των Επιτροπών Ειρήνης σε όλη την χώρα. Οι δεκάδες Επιτροπές Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ, σε συνελεύσεις, εκδηλώσεις και συσκέψεις συζήτησαν και εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους για την κορυφαία αυτή διαδικασία του αντιιμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινήματος που το 2015 κλείνει 60
χρόνια πρωτοπόρας δράσης.
Χαιρετίζουμε τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες από
όλη τη χώρα, τους φίλους και προσκαλεσμένους από τους φορείς που
μας τιμάνε με την παρουσία τους σήμερα και ιδιαίτερα τους βετεράνους
του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος που βρίσκονται όπως
πάντα κοντά μας.
Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και τα αδερφά κινήματα ειρήνης από Κύπρο, Τουρκία,
Πορτογαλία, Ινδία, Κούβα, Παλαιστίνη και Νότια Αφρική, αλλά
και την πρόεδρο του ΠΣΕ, για τα θερμά μηνύματα που μας έστειλαν και τους διαβεβαιώνουμε ότι η ΕΕΔΥΕ θα συνεχίσει να προσφέρει μαζί τους, στην κοινή πάλη στα πλαίσια του ΠΣΕ για τη
διεθνιστική αλληλεγγύη και τον αγώνα για έναν κόσμο πραγματικά ειρηνικό, όπου αφέντες στον τόπο τους θα είναι οι ίδιοι
οι λαοί, δίχως ιμπεριαλιστικούς πολέμους και εκμετάλλευση.
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Η περίοδος που πέρασε από το τελευταίο, 16ο Συνέδριό μας (Μάης
2011), χαρακτηρίζεται από τη βαθιά καπιταλιστική οικονομική
κρίση, την επίθεση στο εισόδημα, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα της εργατικής τάξης, των πλατιών λαϊκών δυνάμεων, των
νέων, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολούμενων και των φτωχών
αγροτών.
Η πολιτική της δικομματικής κυβέρνησης Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της Ε.Ε υπηρετούν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των
μονοπωλιακών ομίλων, ενώ λαϊκές μάζες οδηγούνται στη φτώχεια, την
ανεργία και την υποαπασχόληση , επιβάλλονται σκληρά φορολογικά
μέτρα, υποβαθμίζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες, μειώνονται κονδύλια
στην παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, καταργούνται θεμελιακά ασφαλιστικά δικαιώματα κ.α. Με βάση τα προσχήματα για το δημόσιο χρέος
και τα ελλείμματα για τα οποία καμία ευθύνη δεν έχει ο λαός, κλιμακώνεται η αντιλαϊκή επίθεση.

Η ανάπτυξη που προβάλλεται έχει κριτήριο τα κέρδη των λίγων ,
είναι η άλλη όψη της κατεδάφισης κατακτήσεων και δικαιωμάτων δεκαετιών, είναι ανάπτυξη που χαρακτηρίζεται από τη διαχείριση της φτώχειας, τα ψίχουλα, τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, την
ανασφάλιστη εργασία και την ένταση της εκμετάλλευσης.
Αυτές τις μέρες, για άλλη μια φορά, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ συγκυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του κρατικού
προϋπολογισμού, ενός ακόμη αντιλαϊκού προϋπολογισμού (ο οποίος
ψηφίζεται αύριο 7/12), για το ποιος θα είναι ο καλύτερος διαχειριστής
της αντιλαϊκής πολιτικής.
Και οι δύο διαχειριστές κρύβουν την αλήθεια, ότι όποιος κι αν είναι

H εκφώνηση της εισήγησης της απερχόμενης Γραμματείας
της ΕΕΔΥΕ από τη Γενική Γραμματέα Βέρα Νικολαΐδου

στην κυβερνητική καρέκλα θα βρίσκεται στην ίδια γραμμή πλεύσης με
την ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ και θα συνεχίσει
να εξυπηρετεί τα συμφέροντα εγχώριων και ξένων μονοπωλίων, τη
στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους, που
προϋποθέτει τσάκισμα εργατικών-λαϊκών δικαιωμάτων, ιδιωτικοποιήσεις, παράδοση του ορυκτού κι ενεργειακού πλούτου της χώρας στα
μεγάλα συμφέροντα.
Ο λαός μας, με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας - 28% στο γενικό
πληθυσμό, 60% στους νέους και 62% στις γυναίκες- εκβιάζεται και πιέζεται να μειώσει τις απαιτήσεις του, να συμβιβαστεί με την εξαθλίωση.
Ο ανταγωνισμός της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης
για το ποιος θα τάξει περισσότερα ψίχουλα αποκαλύπτεται μπροστά
στην πραγματικότητα που τονίζει πως και οι δύο υποκλίνονται στα μνημόνια διαρκείας που αφορούν όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
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Η ΕΕΔΥΕ στήριξε τους αγώνες του ΠΑΜΕ και των άλλων αγωνιστικών συσπειρώσεων στην αγροτιά, τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους και τις γυναίκες, συμμετείχε στη μεγάλη
λαϊκή κινητοποίηση την 1η Νοέμβρη στην Αθήνα και στην πανελλαδική απεργία στις 27 Νοέμβρη.
Η ΕΕΔΥΕ θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να δυναμώσει η πάλη του εργατικού και λαϊκού κινήματος και της λαϊκής συσπείρωσης, να εμποδιστεί και να ανατραπεί η αντιλαϊκή
πολιτική, με τον λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Ιδιαίτερα
την περίοδο αυτή θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην
ανάπτυξη του αγώνα ενάντια στην ισοπέδωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων που επιχειρεί η κυβέρνηση.
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Την ίδια στιγμή, στην περιοχή μας, τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή εκδηλώνονται έντονες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και απειλές. Aμφισβητούνται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας,
συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, που ενισχύονται
από τις πολιτικές της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, οι οποίες έχουν συνδιαμορφωθεί
με ευθύνη και των ελληνικών κυβερνήσεων. Ο ενεργειακός πλούτος της
χώρας, τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν μπει στο στόχαστρο των μονοπωλιακών ομίλων, η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ καμαρώνει γι’αυτή την κατάσταση, μιλάει για «γεωστρατηγική αναβάθμιση»
και εμπλέκει τη χώρα συνεχώς και βαθύτερα στα ιμπεριαλιστικά σχέδια.
Εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία της ΕΕΔΥΕ για τις εξελίξεις στην περιοχή, όπου η αυξανόμενη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα συμβαδίζει με
τον ανταγωνισμό για κατάκτηση σφαιρών επιρροής, πηγών ενέργειας
και των δρόμων μεταφοράς τους.
Στην Ουκρανία, μετά την ωμή επέμβαση των ΗΠΑ και της Ε.Ε,
αναρριχήθηκαν στην κρατική και κυβερνητική ηγεσία της χώρας ακόμα
και Νεοφασίστες, φιλο-Ναζί, που εντείνουν τον αντικομουνισμό και χρησιμοποιούν τον εγκληματικό βομβαρδισμό των ανατολικών περιοχών
της χώρας.
Επί της ουσίας, στις πλάτες του ουκρανικού λαού, εξελίσσεται ένας
σφοδρός επικίνδυνος ανταγωνισμός ΗΠΑ και Ε.Ε. με τη Ρωσία.
Επισημαίνουμε το Νατοϊκό άνοιγμα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, το σχεδιασμό ένταξης της Ουκρανίας και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ,
την ανάπτυξη της λεγόμενης ΑμερικανοΝΑΤΟϊκής «αντιπυραυλικής
ασπίδας» στην περιοχή, που σχετίζεται και με το δόγμα του «πρώτου
πυρηνικού πλήγματος».
Όπως είχαμε προβλέψει, η εύθραυστη εκεχειρία στην Ουκρανία παραβιάζεται με πολλούς τρόπους, οι λαϊκές απώλειες συνεχίζονται και η
κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη ακόμα και για γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση.
Η ΕΕΔΥΕ από την πρώτη στιγμή, κατήγγειλε την ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία, αντιτάχθηκε στην καταστολή
και τον αντικομουνισμό και πιστεύει ότι ο ουκρανικός λαός έχει
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συμφέρον να οργανώσει τη δική του αυτοτελή πάλη, να χαράξει
το δικό του δρόμο ανάπτυξης, με κριτήριο τις ανάγκες του.
Αυτό είναι το συμφέρον κάθε λαού.
Ο πόλεμος στο Ιράκ και τη Συρία συνεχίζεται, στην Λιβύη η κατάσταση είναι διαλυτική.
Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να εξεταστούν στο φως της ιμπεριαλιστικής
επέμβασης που πραγματοποιείται στο Ιράκ από το 2003, στη Συρία και
τη Λιβύη από το 2011, με στόχο τον έλεγχο της περιοχής και των πλουτοπαραγωγικών της πηγών.
Η Μέση Ανατολή αλλά και η Βόρεια Αφρική διαθέτουν τα πιο
πλούσια ενεργειακά αποθέματα στον κόσμο, είναι θύματα των αστικών
τάξεων και των ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, του ιμπεριαλιστικού σχεδίου για τη «Νέα Μέση Ανατολή», το οποίο περιλαμβάνει την
αλλαγή κυβερνήσεων, αναδιατάξεις ανάλογες των ιμπεριαλιστικών σχεδίων, αλλαγή των συνόρων και διαμελισμό κρατών.
Όπως πριν, έτσι και τώρα χρησιμοποιούνται γνωστά προσχήματα.
Πότε περί «ελέγχου βιολογικών όπλων», πότε περί «αντιμετώπισης της
τρομοκρατίας». Σήμερα, χρησιμοποιείται ο κίνδυνος της εγκληματικής
οργάνωσης, του αποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους», που, όπως και
άλλες παρόμοιες οργανώσεις, στηρίχτηκε πολύμορφα, εκπαιδεύτηκε,
εξοπλίστηκε από τις ίδιες τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, για την προώθηση των δικών τους συμφερόντων στην περιοχή.
Η ΕΕΔΥΕ αποκάλυψε από την αρχή τις πραγματικές αιτίες και
τις ιμπεριαλιστικές στοχεύσεις στην περιοχή και παράλληλα κατήγγειλε τις ελληνικές κυβερνήσεις για τη συμμετοχή τους
στους σχεδιασμούς, τις επεμβάσεις και τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους. Απαιτήσαμε και απαιτούμε καμία συμμετοχή, καμιά
εμπλοκή της Ελλάδας στα ιμπεριαλιστικά σχεδία ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.
Σημειώνουμε, ότι η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στην όξυνση του
προβλήματος των προσφύγων και των μεταναστών και δίνει απάντηση
στους ισχυρισμούς των φασιστών που καλλιεργούν με κάθε τρόπο το
ρατσισμό και τη ξενοφοβία.
Καταγγέλλουμε την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης
και της ΕΕ, που επιδίδονται σε συστηματικές διώξεις κατά των διωγμένων από τον τόπο τους, με αποτέλεσμα δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες να οδηγούνται ακόμα και στον «υγρό τάφο», στο όνομα της
διαφύλαξης των συνόρων της ΕΕ.
Στην Κύπρο, που συμπληρώθηκαν φέτος 40 χρόνια από το πραξικόπημα της χούντας των Συνταγματαρχών και την εισβολή της Τουρκίας,
συνεχίζεται η κατοχή του 37% του νησιού.
Καταδικάζουμε την κατοχή και την ωμή παραβίαση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία στην ΑΟΖ
της Κύπρου, την επιθετικότητα της Τουρκίας, που ενισχύεται ανοιχτά
όλα τα χρόνια από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
Εκφράζουμε την ανησυχία και την αντίθεση της ΕΕΔΥΕ με τα
διχοτομικά σχέδια που επιχειρούνται όλα αυτά τα χρόνια για τη
νομιμοποίηση της εισβολής και κατοχής.
Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε, όχι μόνο δεν οδήγησε σε δί-

καιη επίλυση του κυπριακού προβλήματος, αλλά στην πράξη
αποκαλύφθηκε πως η στάση της Ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμαχίας αποτέλεσε και αποτελεί παράγοντα όξυνσης του προβλήματος και προώθησης συνομοσπονδιακής, διχοτομικής λύσης,
όπως καταγράφηκε στο σχέδιο Ανάν, το 2004, και προβάλλει
και σήμερα μέσα από την «κοινή ανακοίνωση» που υπογράφηκε
στην Κύπρο, το Φλεβάρη του 2014.
Τονίζουμε, πως η θέση της «κοινής ανακοίνωσης» περί «δύο συνιστώντων κρατών» περικλείει μεγάλους κινδύνους, αντιστοιχεί σε συνομοσπονδία και τροφοδοτεί τους ισχυρισμούς της Τουρκίας και της
Τουρκοκυπριακής πλευράς.
Η παρέμβαση των ΗΠΑ και της Ε.Ε για «δίκαιο» δήθεν μοίρασμα των
ενεργειακών κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κύπρου, ανάμεσα στην «ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα», οι θέσεις περί συνεκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων περιπλέκουν την κατάσταση και
αποκαλύπτουν τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Θεωρούμε πρόκληση, με πολύ επικίνδυνες διαστάσεις, τη θέση της
προεδρίας και της κυβέρνησης του «Δημοκρατικού Συναγερμού» για τη
σχεδιαζόμενη ένταξη της Κύπρου, στο Νατοϊκό «Συνεταιρισμό για την
Ειρήνη», που αποτελεί προθάλαμο ένταξης του ΝΑΤΟ, 40 χρόνια μετά
την Τουρκική εισβολή που πραγματοποιήθηκε και με Αμερικανο - Νατοϊκή ευθύνη.

Η ΕΕΔΥΕ έχει πλούσια δράση για το κυπριακό πρόβλημα και
έτσι θα συνεχίσει. Εκφράζει την αλληλεγγύη της στον Κυπριακό
λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, στον αγώνα για τερματισμό της κατοχής, για μια Κύπρο ενιαία , ανεξάρτητη, με μια
και μοναδική κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα
, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα , χωρίς ξένους εγγυητές
και προστάτες.
Η ΕΕΔΥΕ παρακολουθεί προσεκτικά την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Οι εξελίξεις χαρακτηρίζονται από τη συνεργασία αλλά και τον ανταγωνισμό των κυρίαρχων αστικών τάξεων, για το ποια χώρα θα γίνει
«ενεργειακός κόμβος», αλλά τόσο η συνεργασία ανάμεσα στην πλουτοκρατία για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όσο
και ο ανταγωνισμός δεν έχουν σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα.
Σημειώνουμε ιδιαίτερα την ανησυχία της ΕΕΔΥΕ για τις συστηματικές
τουρκικές προκλήσεις, την παραβίαση και αμφισβήτηση των συνόρων,
του δικαιώματος των Ελληνικών νησιών για ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα ,
σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982,
την επικίνδυνη θέση περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο.
Καμία προσδοκία δεν πρέπει να έχουν οι λαοί από τα πήγαινε-έλα
Αμερικανών παραγόντων στην Ελλάδα, στην Τουρκία και την Κύπρο.

Δεξιά: Ο δήμαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος, χαιρετίζει την έναρξη
των εργασιών του Συνεδρίου. Κάτω: Άποψη της κατάμεστης αίθουσας
εκδηλώσεων του Δημαρχείου Χαϊδαρίου.
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Στόχος τους είναι η εξασφάλιση των αμερικάνικων συμφερόντων και η
εμπλοκή των τριών χωρών στα ιμπεριαλιστικά σχέδια .
Καμιά προσδοκία δεν πρέπει να έχει ο λαός μας από την ανταλλαγή
επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών των δύο χωρών. Το βασικό στοιχείο είναι οι «μπίζνες» της πλουτοκρατίας και αυτό υπηρετεί η πραγματοποίηση του «3ου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Τουρκία» που
πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα.
Το τελευταίο διάστημα, εντάθηκε η συζήτηση για τα κοιτάσματα
πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιόνιο, Νότια της Κρήτης και σε
άλλες περιοχές. Προβάλλεται η συμμετοχή της Ελλάδας στον αγωγό ΤΑΡ
για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία στην Ευρώπη.
Η συγκυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις καλλιεργούν προσδοκίες στο λαό, παρουσιάζοντας το θέμα αυτό ως βασικό μέσο
που θα αντιμετωπιστούν τα λαϊκά προβλήματα, η ανεργία , η φτώχεια.
Οι προσδοκίες είναι ψεύτικες. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές
γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις μεγάλες μονοπωλιακές εταιρίες και στην πορεία, με την όξυνση των ανταγωνισμών οδηγούν σε αιματοχυσίες.
Ψεύτικες προσδοκίες καλλιεργούνται και για τον άξονα Ελλάδας Κύπρου - Αίγυπτου - Ισραήλ.
Το βασικό ζήτημα είναι η αφετηρία των αξόνων που συγκροτούνται
και ανά πάσα στιγμή αλλάζουν και προσαρμόζονται ανάλογα με τα συμφέροντα που υπηρετούν. Και η αφετηρία είναι τα συμφέροντα των μονοπωλίων, ενώ κάθε ένταξη στους άξονες αυτούς συνιστά βήμα πάρα
πέρα εμπλοκής της χώρας στις ενδοιμπεριαλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμούς στην περιοχή. Ο λαός μας και οι άλλοι λαοί δεν είχαν και
δεν έχουν συμφέρον από αυτή την πολιτική κι αυτό αποδεικνύεται τόσο
από τη σημερινή όσο και από τη γενικότερη ιστορική πείρα.
Στα Βαλκάνια, τα προβλήματα με τη FYROM παραμένουν. Οι τριβές
ανάμεσα στη Σερβία και την Αλβανία, κυρίως για το Κοσσυφοπέδιο που
μετατράπηκε σε προτεκτοράτο με την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία το 1999, διατηρούνται, παρά τους συμβιβασμούς.
Εκδηλώνεται έντονος εθνικισμός, προβάλλεται όλο και περισσότερο
η θέση για τη «Μεγάλη Αλβανία» , εγείρονται επικίνδυνα, μειονοτικά
προβλήματα.
Η ΕΕΔΥΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και θα εντείνει τη δράση της για την ενίσχυση της πάλης ενάντια στους σχεδιασμούς των αστικών
τάξεων στην περιοχή κατά των λαών, ενάντια στον εθνικισμό
και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, για το συντονισμό της αντιιμπεριαλιστικής πάλης.
Η ΕΕΔΥΕ, υποστηρίζει ότι στο θέμα της ΠΓΔΜ η εμμονή στην
ονοματολογία ήταν και είναι αδιέξοδη πολιτική, ότι σε μια διαπραγμάτευση για εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης, στην
οποία περιλαμβάνεται με οποιονδήποτε τρόπο το όνομα Μακεδονία και όποια παράγωγα, θα πρέπει ρητά να γίνει αποδεκτό
μόνο ως γεωγραφικός προσδιορισμός. Να μπει τέλος στην αλυ-
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τρωτική προπαγάνδα, να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση του
απαραβίαστου των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας και
κυριαρχίας των δύο χωρών.
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Ζήτημα αιχμής, κομβικό για την Μέση Ανατολή εξακολουθεί να
είναι το δράμα του Παλαιστινιακού λαού, που βρίσκεται υπό Ισραηλινή κατοχή. Η επιθετικότητα του Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού λαού
πέρασε σε νέα κλιμάκωση τον Ιούλη/Αύγουστο του 2014, με τη βάρβαρη
επίθεση και εισβολή του ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας, τη
δολοφονία 2.200 Παλαιστινίων, στην πλειοψηφία τους αμάχων, ανάμεσά
τους πολλών γυναικών και παιδιών, αλλά και τον τραυματισμό πάνω από
10.000, την καταστροφή χιλιάδων κατοικιών με το «ξεσπίτωμα»
400.000 ανθρώπων αλλά και την ολοκληρωτική καταστροφή υποδομών
της Γάζας.
Η βάρβαρη επιδρομή του κράτους - τρομοκράτη του Ισραήλ, στηρίζεται από τις ΗΠΑ, ενώ η Ε.Ε. ενισχύει τις πολιτικο- στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ, και επί της ουσίας στο όνομα των «ίσων αποστάσεων»
«νομιμοποιεί» την ισραηλινή βαρβαρότητα και ενοχοποιεί την πάλη του
Παλαιστινιακού λαού.
Τηρώντας την ίδια στάση η ελληνική κυβέρνηση, ούτε κάτω από την
πίεση των λαϊκών κινητοποιήσεων δεν τόλμησε να επιδώσει στον Ισραηλινό πρέσβη στην Αθήνα, ακόμα και μια τυπική διαμαρτυρία, αντίθετα ενίσχυσε τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ προσφέροντας
βάσεις, λιμάνια και αεροδρόμια για τις στρατιωτικές του ασκήσεις.
Η ΕΕΔΥΕ, με κάθε τρόπο, στήριξε και στηρίζει τον αγώνα του
Παλαιστινιακού λαού για τερματισμό της κατοχής και τη δημιουργία ανεξάρτητου και βιώσιμου κράτους, πλήρες μέλος του
ΟΗΕ, στα σύνορα του Ιούνη 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δίπλα στο Ισραήλ.
Απαιτούμε την απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων κρατούμενων από τις Ισραηλινές φυλακές και υποστηρίζουμε το
δικαίωμα στην επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους.
Απαιτούμε την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους
από την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική Βουλή.
Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,
Η ιστορική πορεία της ΕΕΔΥΕ είναι δεμένη με την πάλη ενάντια στο ΝΑΤΟ και τις στρατιωτικές βάσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε. Το ΝΑΤΟ γίνεται πιο επιθετικό και επικίνδυνο. Σε κάθε Σύνοδο Κορυφής, σε κάθε συνεδρίαση
των επιτελείων του προστίθενται και νέα στοιχεία κατά των λαών.
Αντιπαλέψαμε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη
Λισαβόνα το Νοέμβρη του 2010 για «το νέο στρατηγικό δόγμα του
ΝΑΤΟ», και προσπαθούμε να αναδείξουμε την ουσία της ιμπεριαλιστικής
επιθετικότητας που εκφράζεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στις
πρόσφατες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής στην Ουαλία 4-5/9/2014.
Στη Σύνοδο αυτή αποφασίστηκε, η ενίσχυση της Νατοϊκής παρου-

Ο χαιρετισμός του ΓΓ του ΠΣΕ Θανάση Παφίλη

Θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό απεύθυνε στο συνέδριο ο γ.γ.
του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης Θανάσης Παφίλης
εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι αποφάσεις του θα δώσουν
νέα ώθηση στην αντιιμπεριαλιστική πάλη του λαού μας αλλά θα
βοηθήσουν και γενικότερα το διεθνές αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα.
Παράλληλα, μετέφερε στο συνέδριο την αλληλεγγύη του ΠΣΕ
στους λαούς που υποφέρουν αυτή την περίοδο από την
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και τις επεμβάσεις που δημιουργεί
η διαπάλη για το μοίρασμα των σφαιρών επιρροής. Ιδιαίτερα
εκφράστηκε η αλληλεγγύη στους λαούς της Παλαιστίνης, της
Κύπρου, και της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ουκρανίας που
αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται σκληρά και είναι θύματα αυτής
της διαπάλης.
Στη συνέχεια ο Θανάσης Παφίλης στάθηκε σε πλευρές της
δράσης της ΕΕΔΥΕ σε διεθνές επίπεδο αναφέροντας τα εξής:
«Είναι φανερό, και δεν το λέμε με αυταρέσκεια, ότι ο ρόλος της
ΕΕΔΥΕ ήταν σημαντικός και από μια άποψη καθοριστικός στην
διεθνιστική πάλη. Έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, μαζί και
με άλλες δυνάμεις από όλες τις ηπείρους, στην ύπαρξη του ίδιου
του ΠΣΕ αλλά και στη διατήρηση του αντιιμπεριαλιστικού του
χαρακτήρα. Είχε σοβαρή συμβολή στην ανασυγκρότηση του ΠΣΕ
και της λειτουργίας σαν όργανο πάλης του λαού και όχι σαν ΜΚΟ.
… Όμως αυτή ακριβώς η εμπειρία και η δράση μας βάζει σε
μεγαλύτερες ευθύνες και ποιοτικά ίσως ανώτερες τόσο απέναντι
στον ελληνικό λαό όσο και στο διεθνές αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα στις σύγχρονες συνθήκες όξυνσης της ιμπεριαλιστικής
επιθετικότητας και των ανταγωνισμών.

Από αυτή την άποψη είναι σημαντική όχι τόσο η αποτίμηση
της δουλειάς, γιατί είναι γνωστή η συμβολή της ΕΕΔΥΕ στο
διεθνές κίνημα όσο η εξαγωγή συμπερασμάτων. Δηλαδή ποιοι
ήταν οι παράγοντες που συντελέσανε ώστε η ΕΕΔΥΕ όλα τα
προηγούμενα δύσκολά χρόνια να παίξει σημαντικό,
πρωταγωνιστικό ρόλο και να αυξήσει το διεθνές της κύρος,
την ώρα το διεθνές κίνημα που ταλανίζονταν από συγχύσεις και
ιδεολογικά προβλήματα.
Καθοριστικός παράγοντας γιαυτό ήταν οι ίδιες οι θέσεις της
ΕΕΔΥΕ, η σταθερότητα και η συνέπεια σε καιρούς δύσκολους.
Σταθήκαμε όρθιοι και δεν υποταχτήκαμε στην ιμπεριαλιστική
βαρβαρότητα, δεν υποχωρήσαμε στις αφόρητες πιέσεις μετά
την ανατροπή του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και αλλού.
Δεν ακολουθήσαμε τις δυνάμεις της αντίδρασης και του
οπορτουνισμού οι οποίες προσπάθησαν να παρασύρουν το
κίνημα σε δρόμους διάλυσης.
Δεν παρασυρθήκαμε από εκείνους που προσπάθησαν να
διαλύσουν τις παραδοσιακές μορφές του κινήματος μέσα από τα
διάφορα «παγκόσμια» και ευρωπαϊκά φόρουμ. Επιμείναμε στην
οργάνωση του λαού σε ταξική βάση με σωματεία, συνδικάτα και
αγροτικούς συλλόγους όταν προσπαθούσαν να τα ενσωματώσουν
σε σχήματα όπως το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ.
Υπήρξε σοβαρή η συμβολή του ΠΣΕ που χωρίς να ξεκοπεί από
δυνάμεις που ήταν σε παρόμοια κατεύθυνση διατήρησε την
αυτοτέλεια του και με την παρέμβαση της ΕΕΔΥΕ τον
αντιιμπεριαλιστικό του χαρακτήρα.»
Ο γ.γ. του ΠΣΕ αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ανάγκη
αξιοποίησης αυτής της πείρας στις σημερινές συνθήκες που
μπροστά στην έκρηξη των κοινωνικών αντιθέσεων και τα
αδιέξοδα της καπιταλιστικής κρίσης συνεχίζεται και οξύνεται η
διαπάλη και ενισχύονται οι αυταπάτες από τις ίδιες δυνάμεις που
προσπαθούν να εμποδίσουν την όποια ριζοσπαστικότητα
αναπτύσσεται στις λαϊκές μάζες.
«Προσπαθούν, αντικειμενικά και ανεξάρτητα από προθέσεις, να
τις εγκλωβίσουν σε κατεύθυνση υποταγής στην ιμπεριαλιστική
βαρβαρότητα οδηγώντας σε αδιέξοδους δρόμους. Σ΄ αυτή την
αντιπαράθεση μπορεί να συμβάλει η ΕΕΔΥΕ σε διεθνές και εθνικό
επίπεδο με τις θέσεις που έχει επεξεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια.
Πρώτα από όλα αποκαλύπτοντας ότι ο ιμπεριαλισμός είναι το
ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού. Είναι ο καπιταλισμός που
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γίνεται επικίνδυνος. Ότι ο πόλεμος προετοιμάζεται στην περίοδο
της καπιταλιστικής «ειρήνης» και ξεσπά στην περίοδο της
κρίσης. Αποκαλύπτοντας ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι
καπιταλιστική κρίση και δεν είναι κάτι νέο όπως
αποπροσανατολιστικά λένε άλλες δυνάμεις. Ότι είναι στην ίδια
τη φύση του συστήματος. Ότι οι αντιθέσεις των ιμπεριαλιστών
εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο γιατί δεν υπάρχει
η Σοβιετική Ένωση που τις υποχρέωνε να συμμαχήσουν και
να κρύψουν τις αντιθέσεις τους.
Ακόμη μπορεί και πρέπει να δώσουμε τη μάχη σχετικά και το
τι είναι η ΕΕ. Θυμόμαστε όλοι τις αυταπάτες που καλλιεργούσαν
συγκεκριμένες δυνάμεις ότι μπορεί η ΕΕ να αποτελέσει το
αντίπαλο δέος, την ισορροπία απέναντι στις ΗΠΑ.
Σήμερα αυτή η άποψη εμφανίζεται και με την αντίληψη του
πολυπολικού κόσμου. Ότι πρέπει δηλαδή σήμερα το κίνημα να
επιλέξει κάποιον «καλό» ιμπεριαλιστή από τις νέες αναδυόμενες
δυνάμεις που βέβαια δεν έχουν καμιά σχέση με τη Σοβ. Ένωση.
Πρέπει να δείξουμε ότι η πάλη του αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος σήμερα δεν φτάνει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες,
τους πολέμους η να έχει αυταπάτες ότι μπορεί να σταματήσει
τον πόλεμο. Παλιότερα υπήρχαν τέτοιες θέσεις με άλλο
συσχετισμό δυνάμεων. Σήμερα πρέπει να δείξουμε ότι αν δεν
αντιμετωπιστούν οι αιτίες που είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο, αν δεν ανατραπεί το ίδιο το ιμπεριαλιστικό
σύστημα δεν θα σταματήσουν οι πόλεμοι.
Σήμερα μπροστά στον κίνδυνο, όχι μόνο τοπικών αλλά

σίας στην Κεντρική –Ανατολική Ευρώπη, στις χώρες της Βαλτικής. Η
δημιουργία Διακλαδικής Στρατιωτικής Δύναμης ταχείας αντίδρασης με επίλεκτες μονάδες του στρατού ξηράς , ναυτικού και αεροπορίας,
με τη στήριξη σύγχρονων οπλικών συστημάτων και μέσων μεταφοράς,
ώστε μέσα σε 48 ώρες να αναπτύσσεται και να επεμβαίνει σε κάθε περιοχή του κόσμου.
Αποφασίστηκε η αύξηση των δαπανών για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και εκθειάστηκε η στάση της Ελλάδας η οποία διαθέτει για
στρατιωτικές δαπάνες , πάνω από το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ) , στα πλαίσια του Νατοϊκού σχεδιασμού.
H ΕΕΔΥΕ έχει καταδικάσει την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και
Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ε.Ε.
Παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ συνεχίζει να είναι πυλώνας της στρατιωτικής πολιτικής της ΕΕ, η ιμπεριαλιστική διακρατική ένωση αναπτύσ-

12

περιφερειακών και γενικότερων πολέμων το αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα μπορεί και πρέπει να συμπαραταχθεί με το κίνημα της
εργατικής τάξης στην Ελλάδα και διεθνώς καθώς και με τα
υπόλοιπα κινήματα για τη συγκρότηση ενός μεγάλου
αντιιμπεριαλιστικού μετώπου που θα στοχεύει συνολικά τον
ιμπεριαλισμό.»
Κλείνοντας την παρέμβαση του ο Θ. Παφίλης τόνισε:
«Σ΄ αυτή την προσπάθεια μπορούμε και στη χώρα μας να
συμβάλουμε πιο αποφασιστικά. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα από
την ΕΕΔΥΕ παρά τις δυσκολίες και υπάρχει δυνατότητα να
συμβάλει στη συσπείρωση ριζοσπαστικών δυνάμεων που
εγκλωβίζονται σε σχήματα που οδηγούν στην υποταγή.
Με τις θέσεις της και με ένα θαρραλέο άνοιγμα μπορεί να
απεγκλωβίσει δυνάμεις από το νέο τραγικό δικομματισμό που
διαμορφώνεται. Μπορεί και πρέπει να απεγκλωβίσει δυνάμεις
με βάση και τη νέα στροφή του ΣΥΡΙΖΑ, του νέου πόλου
του δικομματισμού που παρά τα «αριστερά συνθήματα»
διαπαιδαγωγεί τον ελληνικό λαό ότι δεν μπορούμε να φύγουμε
από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ότι μπορεί η λυκοσυμμαχία των
μονοπωλίων να μετατραπεί σε κάτι άλλο.
Η ΕΕΔΥΕ μέσα από αυτές τις θέσεις μπορεί να συμβάλει
στη συγκρότηση της λαϊκής συμμαχίας που θα αντιπαλέψει, |
θ’ ανοίξει δρόμους και αύριο θα είναι το μεγάλο ρεύμα
της ανατροπής.»

σει τις δικές της στρατιωτικές δυνατότητες, για να οργανώσει αυτοτελή
δράση σε πολλές περιοχές του πλανήτη για τα συμφέροντα των μονοπωλίων.
Για την διοίκηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ έχουν διατεθεί
5 Ευρωπαϊκά Στρατηγεία (Ελλάδας, Γαλλίας, Ην. Βασιλείου, Γερμανίας και
Ιταλίας). Έχουν δημιουργηθεί πολυεθνικοί τακτικοί σχηματισμοί μάχης,
οι μάχιμες μονάδες (battle groups) με δυνατότητα ταχείας αντίδρασης.
Μέσω της Κοινής πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας η Ε.Ε παίρνει
μέρος σε 4 στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε 12 μη στρατιωτικές αποστολές σε όλο τον κόσμο.
Στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι ανυπόστατες οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και παρόμοιων κομμάτων στην Ευρώπη που πλάσαραν την Ε.Ε ως
αντίδοτο στο ΝΑΤΟ. Κινητήρια δύναμη και των δύο λυκοσυμμαχιών είναι
τα μονοπωλιακά συμφέροντα.
Το επόμενο διάστημα προσανατολίζουμε καλύτερα την πάλη

μας ενάντια στις ιμπεριαλιστικές βάσεις και υποδομές στη χώρα
μας, και μεταξύ άλλων:
Την αμερικανική βάση στη Σούδα, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί
σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις των τελευταίων χρόνων και είναι πηγή
κινδύνων για το λαό μας κι άλλους λαούς.
Το ευρωενωσιακό στρατηγείο Λάρισας, που αναλαμβάνει «ειδικές αποστολές» στην υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών,
όπως έδειξε κι ο ρόλος του στην υπόθεση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Το στρατόπεδο της Νέας Σάντας Κιλκίς, το οποίο έχει ενταχτεί
στους σχεδιασμούς Ταχείας Επέμβασης.
Το ΝΑΤΟΪκό Στρατηγείο Θες/νικης (Γ’ Σώμα Στρατού) καθώς και
κάθε άλλη στρατιωτική υποδομή, που προορίζεται από την ελληνική
κυβέρνηση για τις «ανάγκες» του ΝΑΤΟ και τις αποκαλούμενες «συμβατικές υποχρεώσεις» της χώρας μας.
Τα περί εξασφάλισης της Ασφάλειας της Ελλάδας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε
έχουν διαψευστεί μέσα από την πορεία των ελληνοτουρκικών
σχέσεων και την οδυνηρή πείρα της Κύπρου και συνεπώς απαιτείται ένταση της διαπάλης με τις θέσεις της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ
που υπερασπίζονται την ενσωμάτωση της χώρας στις ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες.
Απαιτείται επίσης αποκάλυψη των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ ο
οποίος ελίσσεται για να εγκλωβίσει λαϊκές δυνάμεις παίζοντας
με αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα, αλλά στην πράξη υπερασπίζεται τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Χαρακτηριστικές

είναι οι δηλώσεις του προέδρου του, που ανέφερε πρόσφατα
πως «… το λέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα
πράγματι είναι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει
στην Ε.Ε και στο ΝΑΤΟ , αυτό δεν αμφισβητείται…».
Τα τελευταία χρόνια προβάλλονται διάφοροι παραπλανητικοί ισχυρισμοί για τις διεθνείς εξελίξεις. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν ο λεγόμενος
«πολυπολικός κόσμος» και η «νέα διεθνής αρχιτεκτονική», μέσω
των οποίων εξωραΐζεται το ιμπεριαλιστικό σύστημα και κράτη - κρίκοι
του, που κυριαρχούν οι μεγάλοι οικονομικοί όμιλοι και είναι στοιχεία
των ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.
Συγχύσεις, επίσης καλλιεργούνται μέσω των αναφορών στο «διεθνές δίκαιο» και το ρόλο του ΟΗΕ ξεπερνώντας ότι έχει αλλάξει η κατάσταση που διαμορφώθηκε με την ύπαρξη και την παρέμβαση της
Σοβιετικής Ένωσης και του σοσιαλιστικού συστήματος, έχει αλλάξει ο
συσχετισμός των δυνάμεων κατά των λαών και σήμερα ο ΟΗΕ έχει μετατραπεί σε εργαλείο νομιμοποίησης των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων
και πολέμων.
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες
Στα τρεισήμισι χρόνια που μεσολάβησαν από το 16ο Συνέδριο, το
Εθνικό Συμβούλιο συνήλθε 1 φορά, ενώ πραγματοποιήθηκαν σε 3 κύκλους περιφερειακές συσκέψεις που συνέβαλαν στον προγραμματισμό δράσης των Επιτροπών Ειρήνης.
Παρά τις αδυναμίες και τα κενά, είχαμε πολλαπλάσιες και ποιοτικές
εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες, τόσο σε κεντρικό όσο
και σε περιφερειακό επίπεδο. Συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι στις δρα-
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στηριότητες των Επιτροπών Ειρήνης. Επιτροπές ανασυγκροτήθηκαν. Βελτιώθηκε η λειτουργία και η σύνδεση της Γραμματείας με τις Επιτροπές.
Όμως, η σχέση αυτή μπορεί να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και
το Εθνικό Συμβούλιο να αποκτήσει πιο ουσιαστικό περιεχόμενο και ρόλο.
Να ενισχυθεί η κοινή δράση της ΕΕΔΥΕ με άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος.
Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό δράσης σημειώνουμε τα εξής:
Η ΕΕΔΥΕ με κεντρικές εκδηλώσεις και πολύμορφες δραστηριότητες
των Επιτροπών της έδωσε το “παρών” σε σημαντικά μέτωπα της αντιιμπεριαλιστικής πάλης .
Αντιτάχθηκε στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους κι επεμβάσεις
στη Λιβύη, τη Συρία, το Ιράκ και την Ουκρανία και ανέδειξε την ουσία
των ανταγωνισμών, τις αιτίες των πολέμων. Πήρε πρωτοβουλίες σε συνεργασία με φορείς του μαζικού κινήματος και την ΚΕΘΑ για την ανάδειξη σοβαρών ζητημάτων της αντιιμπεριαλιστικής πάλης.
Στάθηκε στο πλευρό των λαών που πλήττονται από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Έκφρασε τη διεθνιστική της αλληλεγγύη
στον παλαιστινιακό λαό και τους άλλους λαούς. Στάθηκε στο πλευρό του
κυπριακού λαού.
Καταδίκασε το ρόλο της ΝΑΤΟϊκής λυκοσυμμαχίας, το ρόλο
της ΕΕ, τον επιθετικό χαρακτήρα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και
Άμυνας (ΚΠΑΑ).
Συγκέντρωσε ιδιαίτερα την προσοχή της στην αντιπαράθεση με τις
κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, έκανε πολλές παρεμβάσεις
ενάντια στη εμπλοκή της χώρας μας σε πολέμους, επεμβάσεις,
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Καταδίκασε το φασισμό και το ρατσισμό, τη δράση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της ΧΑ
Αντιτάχτηκε στον αντικομουνισμό, στην παραχάραξη της ιστορίας, στα μέτρα καταστολής κατά των εργατικών λαϊκών αγώνων
Έδωσε βάρος στις διεθνείς της υποχρεώσεις και μέσα στα πλαίσια
του ΠΣΕ πήρε μέρος σε συναντήσεις, εκδηλώσεις -όπως για πα-
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ράδειγμα αυτή που έγινε στο Βελιγράδι με αφορμή τη συμπλήρωση των 15 χρόνων από την έναρξη του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, καθώς και σε αποστολές αλληλεγγύης. Πρόσφατα στην
Παλαιστίνη σε συνεργασία με τα κινήματα ειρήνης Κύπρου-Τουρκίας
και Ισραήλ.
Στήριξε τη δράση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης με
πολλές δράσεις και συνδιοργάνωσε τις Τριμερείς Συναντήσεις μεταξύ
των κινημάτων Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Πήρε μέρος στην 5η Τριμερή που φέτος πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη (11&12/10/2014).
Τίμησε τα 65 χρόνια δράσης του ΠΣΕ με εκδηλώσεις στην Αθήνα,
Χανιά και Θες/νικη.
Όλη αυτή την περίοδο οργάνωσε σημαντικές εκδηλώσεις. Πήρε
πρωτοβουλίες, αξιοποίησε τις Μαραθώνιες Πορείες, τις πορείες σε αρκετές πόλεις (Κερασίτσα, Θες/νικη, Κρήτη, Μυτιλήνη, Λάρισα, Βόλο,
Καρδίτσα, Τρίκαλα, Πρέβεζα, Ξάνθη και Σάμο).
Κάθε χρόνο, επίσης, με μεγάλη επιτυχία διοργανώνεται εκδήλωση
τιμής και μνήμης για τα θύματα από τη ρίψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, στην Ακρόπολη, με πορεία
προς το Σύνταγμα. Ανάλογες εκδηλώσεις γίνονται και σε άλλες πόλεις
της Ελλάδας.
Διοργάνωσε σειρά παραστάσεων διαμαρτυρίας στο ΥΕΘΑ,
ΥΠΕΞ, σε Πρεσβείες και στα Γραφεία της ΕΕ στην Αθήνα.
Διοργάνωσε εκδηλώσεις για τα 50χρονια από τη δολοφονία
του αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη συνδέοντας τη δολοφονία με το
σήμερα, με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής,
με την κλιμάκωση της καταστολής.
Πήρε μαζικά μέρος στις εκδηλώσεις και τις πορείες για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Προσπάθησε να ενημερώσει το λαό με ανακοινώσεις, δελτία
τύπου, υπομνήματα.
Έκανε βήματα στην αναβάθμιση της ύλης και του προσανατολισμού
του περιοδικού ΔΡΟΜΟΙ της ΕΙΡΗΝΗΣ. Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα
της ΕΕΔΥΕ.
Μέσα σε αυτή τη θετική πορεία και δράση, η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ

σημειώνει τις αδυναμίες στη λειτουργία και τη δράση των Επιτροπών.
Είναι θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να μας απασχολήσει και σήμερα, να κάνουμε ουσιαστική συζήτηση για να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες το επόμενο διάστημα.
Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αναξιοποίητες δυνατότητες για την
κινητοποίηση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων στην πάλη ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους κι επεμβάσεις.
Μπορούμε να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες ώστε να συνδεθεί η
ΕΕΔΥΕ με τη νεολαία, τους εκπαιδευτικούς, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, για να επεκτείνει τη δράση της στα σχολεία, τα ΤΕΙ και ΑΕΙ να ξεπεραστούν καθυστερήσεις, και να
αναζωογονηθεί το κίνημα. Υπάρχει εμπειρία διοργάνωσης εκδηλώσεων σε σχολεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα. Σε συνεργασία με το ΜΑΣ, μετά το Εθνικό Συμβούλιο το Νοέμβρη του 2012,
έγιναν ορισμένες εκδηλώσεις σε Πανεπιστήμια (ΠΑΠΕΙ, Πάντειο, ΑΣΟΕΕ),
αλλά δυστυχώς δεν είχαν συνέχεια.

Στόχοι Πάλης για το επόμενο διάστημα
Με βάση την πείρα που συγκεντρώσαμε χρειάζεται να επιμείνουμε ώστε
να κατανοηθεί πλατιά η κατεύθυνση της πάλης του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος. Να κατανοηθεί πως όσο υπάρχουν οι αιτίες, όσο υπάρχει η καπιταλιστική μήτρα που γεννά τους πολέμους, η
απόσταση ανάμεσα στην «ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο», στην
«ειρηνική περίοδο» και στον πόλεμο δεν είναι μεγάλη. Η πείρα διδάσκει
ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής, με άλλα, βίαια μέσα.
Η πάλη για τις λαϊκές σύγχρονες ανάγκες, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, επιβάλλεται να συνδέεται με την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για την εξάλειψη των αιτιών που τον γεννούν.
Στις σημερινές σύνθετες συνθήκες το αντιιμπεριαλιστικό - φιλειρηνικό κίνημα έχει πρόσθετα καθήκοντα για την ενημέρωση και την προετοιμασία του λαού, για να κατανοείται ότι είναι ανάγκη να οργανώνεται
η εργατική λαϊκή αντίσταση και να αναπτύσσεται η λαϊκή πάλη με αυ-

τοτέλεια για την αντιμετώπιση κάθε είδους συμμετοχής της αστικής
τάξης της χώρας σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Δυναμώνουμε την πάλη κατά της εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την διεκδίκηση της επιστροφής
των στρατιωτικών δυνάμεων από τις αποστολές στο εξωτερικό,
την απομάκρυνση των ξένων στρατιωτικών βάσεων και των πυρηνικών, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στις πόλεις και περιοχές με
στρατιωτικές βάσεις και στρατόπεδα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ (Σούδα,
Ακτιο, Αραξος, Θεσ/νίκη , Κιλκίς, Λάρισα) σχεδιάζοντας πολύμορφα τη
δράση μας, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.
Το 2015 συμπληρώνονται 60 χρόνια ζωής και δράσης της
ΕΕΔΥΕ και οι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε πρέπει να συνδυαστούν με
συγκεκριμένα μέτρα για τη μαζικοποίηση των Επιτροπών και τη δημιουργία νέων. Να επιμείνουμε ιδιαίτερα στη δημιουργία νέων ή την επαναλειτουργία επιτροπών ειρήνης στις περιοχές Κιλκίς, Ηπείρου, Στερεάς,
Μυτιλήνης, Ικαρίας και σε άλλες πόλεις.
Το 2015 συμπληρώνονται 70 χρόνια από την αντιφασιστική
νίκη των λαών και πρέπει έγκαιρα η νέα γραμματεία να σχεδιάσει τη
δράση της ΕΕΔΥΕ ώστε πολύμορφα να συμβάλλει στην ανάδειξη των διδαγμάτων από την πάλη κατά του φασισμού. Να παρέμβουμε κατά της
διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας. Να οργανώσουμε έγκαιρα
«μήνα αντιιμπεριαλιστικής δράσης», το Μάη του 2015, με πολύμορφες
εκδηλώσεις.
Να δυναμώσουμε το κίνημα αλληλεγγύης στους λαούς που
βρίσκονται στο στόχαστρο του ιμπεριαλισμού, να κλιμακώσουμε
τη δράση ενάντια στο εμπάργκο των ΗΠΑ κατά της Κούβας και την
«κοινή θέση» της Ε.Ε. για την απελευθέρωση των τριών Κουβανών αγωνιστών που βρίσκονται ακόμα φυλακισμένοι στις ΗΠΑ.
Να αυξήσουμε την παρέμβαση για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών.
Να αξιοποιήσουμε το περιοδικό της ΕΕΔΥΕ «Δρόμοι της Ειρήνης» στηρίζοντάς το, με εγγραφή νέων συνδρομητών και αύξηση της
κυκλοφορίας.
Να αξιοποιήσουμε και να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ.
Η γραμματεία να εξετάσει καλύτερα το ζήτημα της στήριξης της
δράσης του ΠΣΕ και των σχέσεων της ΕΕΔΥΕ με άλλες αντιιμπεριαλιστικές οργανώσεις , να εξετάσουμε καλύτερα το συντονισμό
της δράσης με τα κινήματα στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.
Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,
Συναισθανόμαστε τις ευθύνες μας. Στις σημερινές συνθήκες έντασης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας που προβάλλει ο κίνδυνος
ακόμα και γενικευμένου πολέμου, τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις της
ΕΕΔΥΕ για την διαφώτιση του λαού μας και την οργάνωση της πάλης
είναι μεγάλες και πιστεύουμε ότι με τη συμβολή όλων μας μπορούμε
να ανταποκριθούμε. 
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διεθνή

Κ

αταστροφική χρονιά για
εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον
κόσμο ήταν το 2014,σύμφωνα με
τη UNICEF. 'Όπως σημείωσε ο εκτελεστικός
διευθυντής της οργάνωσης, Αντονι Λέικ,
περίπου 230 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε
χώρες και περιοχές όπου μαίνονται ένοπλες
συγκρούσεις και τουλάχιστον 15
εκατομμύρια παιδιά έχουν πληγεί από τις
συγκρούσεις στην Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία, στο Ιράκ, στο Νότιο Σουδάν,
στη Συρία, στην Ουκρανία και στα
Παλαιστινιακά εδάφη. Και ο αριθμός ολοένα
αυξάνεται.
«Παιδιά έχουν σκοτωθεί ενώ μελετούσαν
στην τάξη τους και ενώ κοιμούνταν στα
κρεβάτια τους· παιδιά έχουν μείνει ορφανά,
έχουν πέσει θύματα απαγωγών, έχουν
βασανιστεί, έχουν στρατολογηθεί, έχουν
βιαστεί, και ακόμα έχουν πουληθεί ως
σκλάβοι», επισήμανε ο κ. Λέικ.
Σύμφωνα με τη UNICEF:
Από την εθνοτική βία στην
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, περίπου 2,3
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εκατομμύρια παιδιά έχουν επηρεαστεί από
τις συγκρούσεις, τουλάχιστον 10.000 παιδιά
πιστεύεται ότι έχουν στρατολογηθεί από
ένοπλες ομάδες κατά τη διάρκεια του 2013
και περισσότερα από 430 έχουν σκοτωθεί ή
έχουν ακρωτηριαστεί.
Στη Γάζα, 538 παιδιά σκοτώθηκαν, 3.370
τραυματίστηκαν και 54.000 έμειναν άστεγα,
από την ένοπλη σύγκρουση των 50 ημερών
το περασμένο καλοκαίρι, μεταξύ των
ισραηλινών στρατευμάτων και των μαχητών
της Χαμάς
Ο σχεδόν τετραετής πόλεμος στη Συρία έχει
επηρεάσει, σύμφωνα με τη UNICEF, 7,3
εκατομμύρια παιδιά, περιλαμβανομένου 1,7
εκατ. παιδιών που εγκατέλειψαν τη χώρα για
να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις.
Με την προέλαση του Ισλαμικού Κράτους
στο Ιράκ, περίπου 2,7 εκατομμύρια παιδιά
έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο, ενώ
τουλάχιστον 700 πιστεύεται ότι έχουν
τραυματιστεί σοβαρά ή σκοτωθεί μόνο
φέτος.
Στο Νότιο Σουδάν εξαιτίας του εμφυλίου

πολέμου που ξέσπασε πριν ένα χρόνο
περίπου 750.000 έχουν εκτοπιστεί από τα
σπίτια τους και 320.000 είναι πρόσφυγες.
Περισσότερα από 600 παιδιά έχουν
σκοτωθεί και τουλάχιστον 200 έχουν
τραυματιστεί σοβαρά φέτος, ενώ άλλα
12.000 τα χρησιμοποιούν ένοπλες
οργανώσεις. Επιπλέον, 235.000 κάτω των
πέντε ετών υποφέρουν από υποσιτισμό.
Σημαντικοί κίνδυνοι επίσης προκύπτουν για
την υγεία των παιδιών από κρίσεις, όπως για
παράδειγμα τη φονική επιδημία του ιού
Έμπολα στις χώρες της Δυτικής Αφρικής, τη
Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε, όπου
χιλιάδες παιδιά έμειναν ορφανά και περίπου
5 εκατομμύρια δεν μπορούν πια να πάνε
σχολείο.
«Ποτέ στην πρόσφατη ιστορία τόσα πολλά
παιδιά δεν έχουν υποστεί τέτοια ανείπωτη
βία», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της
UNICEF Άντονι Λέικ και πρόσθεσε ότι, καθώς
ο αριθμός των κρίσεων που συγκλονίζουν
περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο ολοένα και
αυξάνεται, πολλές από αυτές τις κρίσεις
γρήγορα ξεχνιούνται ή δεν καταγράφονται
εκτενώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
όπως για παράδειγμα εκείνες στο
Αφγανιστάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό, στη Νιγηρία, στο Πακιστάν, στη
Σομαλία, στο Σουδάν και στην Υεμένη. 

Olivier Asselin
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20,9 εκατομμύρια
άνθρωποι ζουν
υπό καθεστώς δουλείας

Έκθεση της αμερικανικής
γερουσίας για τα
κτηνώδη βασανιστήρια
της CIA

Ο

T

ουλάχιστον 20,9 εκατομμύρια άνθρωποι στον
κόσμο, ζουν υπό καθεστώς σύγχρονων μορφών
δουλείας και ανάμεσά τους βρίσκονται αρκετά
παιδιά που κακοποιούνται σεξουαλικά, όπως τόνισαν
οι ειδικοί επί του θέματος του ΟΗΕ, επ’ ευκαιρία της
Διεθνούς Ημέρας για την Κατάργηση της Δουλείας
(2 Δεκεμβρίου).

ι σκληρές ανακρίσεις στις οποίες επιδόθηκε η CIA, μετά την
επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, περιγράφονται στην
έκθεση της αμερικανικής Γερουσίας, περίληψη της οποίας
είδε το φως της δημοσιότητας τον περασμένο Δεκέμβριο.
Εικονικοί πνιγμοί, βία και εκφοβισμός, εγκλεισμός σε κουτιά-φέρετρα,
απειλές βιασμών, ηλεκτρικά τρυπάνια, σίτιση με κλύσμα, στέρηση
ύπνου που μπορούσε να αγγίξει ακόμα και τις 180 ώρες, μπάνια με
παγωμένο νερό είναι, όπως αναφέρεται, μερικές μόνο από τις τεχνικές
που χρησιμοποιήθηκαν στις ανακρίσεις την περίοδο 2001- 2009.
Η έκθεση αναφέρει σαφώς ότι η CIA επέλεξε να υποβάλει τους
κρατούμενους σε αφόρητο πόνο και ταλαιπωρία, που υπερβαίνουν
κατά πολύ τα νομικά όρια. Μάλιστα, άφησε αρκετούς κρατούμενους
να πιστεύουν ότι δεν θα έβγαιναν ζωντανοί από την ανάκριση.
Όπως αναφέρει δημοσιογράφος του Guardian, επικαλούμενος την
έκθεση, ένας από τους πράκτορες της CIA που διενεργούσε την
ανάκριση είπε σε ύποπτο ότι δεν πρόκειται να του επιτραπεί ποτέ
να πάει στο δικαστήριο, επειδή «δεν μπορούμε να αφήσουμε ποτέ
να μάθει ο κόσμος τι σας κάναμε». ➝

«Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο,
περιλαμβανομένων παιδιών υπόκεινται σε μορφές
σύγχρονης δουλείας» και «υπάρχει έλλειψη»
πολιτικής βούλησης «για να τους σώσει από αυτήν
την κατάσταση» τόνισαν η Ουρμίλα Μπούλα, ειδική
εισηγήτρια του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές δουλείας,
η Μοντ ντε Μπουρ-Μπουκίτσιο, εισηγήτρια για το
δουλεμπόριο παιδιών και η Μαρία Γκράτσια Τζαμαρινάρο,
εισηγήτρια για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
«Τουλάχιστον 20,9 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται
σε σύγχρονες μορφές δουλείας με τις γυναίκες και τα
κορίτσια να αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα» δήλωσε
η Μπούλα, επικαλούμενη μία έκθεση του 2012 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΟΙΤ).
«Επιπλέον 168 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται, το
50% και πλέον εξ αυτών σε επισφαλείς θέσεις εργασίας,
θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους, κυρίως σε ορυχεία
και σε λατομεία» προσέθεσε η ίδια. 

17

«Το έγγραφο εξετάζει την κράτηση από τη CIA στο εξωτερικό
τουλάχιστον 119 προσώπων και τη χρήση εξαναγκαστικών μεθόδων
ανάκρισης, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις ισοδυναμούν με
βασανιστήρια», δήλωσε η πρόεδρος της επιτροπής Νταϊάν Φάινσταϊν.
Από τους 116 κρατούμενους, τουλάχιστον 26 πρόσωπα κρατήθηκαν
«αδικαιολόγητα», σύμφωνα με την έκθεση. Στα συγκεκριμένα
παραδείγματα ωμότητας από τους ανακριτές της CIA, που
αναφέρονται στην έκθεση, περιλαμβάνεται ο θάνατος από υποθερμία
τον Νοέμβριο του 2002 ενός κρατούμενου που ήταν σχεδόν γυμνός
και δεμένος σε ένα τσιμεντένιο πάτωμα σε μια μυστική φυλακή της
υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η έκθεση περιγράφει μια μυστική φυλακή της
CIA, η τοποθεσία της οποίας δεν αποκαλύπτεται, ως «μπουντρούμι»
όπου οι κρατούμενοι κρατούνταν στο απόλυτο σκοτάδι, συνεχώς
δεμένοι σε κελιά απομόνωσης, όπου τους βομβάρδιζαν με δυνατούς
ήχους ή μουσική, ενώ είχαν στη διάθεσή τους μόνο έναν κουβά για τις
σωματικές τους ανάγκες.
Παράλληλα περιγράφει ότι μία από τις 83 φορές κατά τις οποίες
υποβλήθηκε σε εικονικό πνιγμό ο κρατούμενος που αναφέρεται ως
Αμπού Ζουμπάγιαντ και φέρεται να είναι μέλος της αλ Κάιντα «δεν
ανταποκρινόταν σε κανένα ερέθισμα, ενώ αφρός έβγαινε από το
ανοικτό του στόμα», αν και στη συνέχεια του έκαναν ανάνηψη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μακροσκελής αναφορά των 6000 σελίδων
συντάχθηκε από μέλη της Γερουσίας που πρόσκεινται στους
δημοκρατικούς μεταξύ του 2009 και του 2013, και περιλαμβάνει
τεράστιο αριθμό στοιχείων, τα οποία παραμένουν απόρρητα. Στη
δημοσιότητα δόθηκε μόνο μία περίληψη 480 σελίδων.

Όλοι γνώριζαν
Ο Τζον Μπρέναν,ο διευθυντής της CIA, μετά τη δημοσιοποίηση της
έκθεσης σε μια ασυνήθιστη, για διευθυντή της αμερικανικής
υπηρεσίας κατασκοπείας, συνέντευξη Τύπου προσπάθησε να
υπερασπισθεί τις μεθόδους της υπηρεσίας του. Ο Τζον Μπρέναν είπε
πως η CIA «πιστεύει» ότι ορισμένες από τις πληροφορίες, που
αποσπάστηκαν από κρατουμένους που υποβλήθηκαν σε αυτές τις

18

ανακρίσεις, μπορεί να ήταν χρήσιμες. Όμως, όπως ο ίδιος εξήγησε
στην συνέχεια οι κρατούμενοι μπορεί να έδιναν «ψευδείς»
πληροφορίες και η έκθεση της Γερουσίας, ήδη από τις πρώτες σελίδες
της αποκαλύπτει πως οι τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι πράκτορες
για τον «αγώνα κατά της τρομοκρατίας» ήταν «αναποτελεσματικές».
Ο Μπρέναν παραδέχθηκε, επίσης, ότι «ορισμένα» στελέχη της CIA
χρησιμοποίησαν τεχνικές ανάκρισης οι οποίες ήταν «φρικιαστικές»,
λέγοντας ότι αυτό έγινε επειδή υπήρχε έλλειψη «εμπειρίας» και
«προετοιμασίας» για τις κρατήσεις υπόπτων πριν από τις επιθέσεις
της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Αυτός φέρεται ότι ήταν και ένας από
τους λόγους που η CIA, όχι μόνο αποσπούσε πληροφορίες με
βασανιστήρια, αλλά ανέθετε, σύμφωνα με την έκθεση, σε ιδιωτική
εταιρεία, η οποία αμείφθηκε με 80 εκατ. δολάρια , να κάνει το
κτηνώδες έργο της, εμπλέκοντας σε μια αυστηρά κρατική υπόθεση
που αφορά την εθνική ασφάλεια ιδιωτικά επιχειρηματικά
συμφέροντα.
Ακόμη, ο Μπρέναν διέψευσε πως η CIA παραπλάνησε «εκ προθέσεως»
την κοινή γνώμη ή την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ σε ότι αφορά τις
μεθόδους ανάκρισης που χρησιμοποιούσε, όπως αναφερόταν σε ένα
από τα συμπεράσματα της έκθεσης της αμερικανικής Γερουσίας.
Του προγράμματος βασανιστηρίων που εφάρμοσε η CIA εναντίον
υπόπτων μελών της Αλ Κάιντα υπεραμύνθηκε και ο Ντικ Τσένι,
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ από το 2001 έως το 2009 επί προεδρίας
Τζορτζ Μπους, την εποχή δηλαδή που εφαρμόστηκαν αυτού του
είδους οι σκληρές ανακρίσεις. Εξαίροντας το έργο των μελών της CIA
που διεξήγαγαν τις ανακρίσεις ο Ντικ Τσένι δήλωσε ότι οι ανακρίσεις
«λειτούργησαν τέλεια». «Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι ελεεινή.
Μου φαίνεται ότι έχει πολλά λάθη», είπε και πρόσθεσε:
«(οι ανακριτές) θα έπρεπε να είχαν τιμηθεί, θα έπρεπε να είχαν
παρασημοφορηθεί».
Στην περίληψη της έκθεσης που δημοσιοποιήθηκε αναφερόταν ότι ο
Μπους δεν είχε πλήρη εικόνα της κατάστασης. «Έμενε στο σκοτάδι»,
αναφέρει χαρακτηριστικό απόσπασμα, ενώ η έκθεση καταλήγει ότι
ο πρώην πρόεδρος ένιωσε... «άβολα» όταν ενημερώθηκε.
Αναφερόμενος, όμως, στον ρόλο του Τζορτζ Μπους, ο Τσένι είπε ότι
«γνώριζε όσα πρέπει να γνωρίζει», ενώ για το ρόλο της αμερικανικής
κυβέρνησης τόνισε ότι «η ιδέα που προσπαθεί να περάσει η επιτροπή
ότι η CIA λειτουργούσε ανεξέλεγκτα και ότι δεν μας είχαν ενημερώσει,
ότι ο πρόεδρος δεν είχε ενημερωθεί, είναι ξεκάθαρο ψέμα».
Να υπενθυμίσουμε ότι, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, οι μυστικές
υπηρεσίες των ΗΠΑ προτιμούσαν να ανακρίνουν τους ύποπτους εκτός
αμερικανικού εδάφους και στο θέμα αυτό συνέβαλαν οι κυβερνήσεις
πολλών κρατών. Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα οι αμερικανικές
μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούσαν φυλακές από την Ταϊλάνδη,
στην Ρουμανία, την Πολωνία και την Λιθουανία μέχρι και τη Μέση
Ανατολή και την Κεντρική Ασία για να πραγματοποιήσουν τις ανακρίσεις.
Άλλες χώρες, μεταξύ αυτών η Ισπανία και η χώρας μας, επέτρεπαν
μυστικές πτήσεις με τους υπόπτους από τα αεροδρόμιά τους. 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Εμείς εδώ, στις καθημερινές
γιορτές των αγώνων!

Ε

μείς εδώ, θα συζητάμε με έναν προς
έναν, ψάχνοντας στην ματιά των
ανθρώπων, στα λόγια τους και στις
σιωπές τους, εκείνο το τραγούδι, που
επιμένει να υπενθυμίζει πως οι άνθρωποι
δεν είναι σκιές.
Ήμασταν πάντα εδώ, θα είμαστε πάντα
εδώ, γιατί θέλουμε να αγγίξουμε με το χέρι
μας, τον σφυγμό του άλλου, αυτού που μας
μοιάζει και του μοιάζουμε.
Θέλουμε και εκείνος να αγγίξει τον δικό
μας σφυγμό, γιατί και για μας τα πράγματα
είναι δύσκολα όπως και για εκείνον.
Εμείς εδώ, θα συζητάμε με έναν προς έναν
για το δικό μας χρέος απέναντι στην ζωή
μας, και απέναντι σε κάτι ματάκια που
σχεδόν σε κάθε σπίτι, κοιτούν βαθιά και
κατευθείαν στα δικά μας τα μάτια.
Εμείς, εδώ, θα συζητάμε πως θα βγούμε
από την σκοτεινιά που δεν μπορεί να
διαλύσει κανένα «χριστουγεννιάτικο
λαμπιόνι», θα οπλίσουμε με γνώση και
θάρρος το μυαλό και την καρδιά του άλλου
και το δικό μας, θα μιλήσουμε για την
ντροπή να έχει άδεια χέρια, αυτός που
παράγει τον κοινωνικό πλούτο, και να τον
χλευάζει από πάνω και η κάθε κυράτσα με
τις «συνταγές» της.
Κι αν κάποιες λέξεις, όπως «κοινωνικός
πλούτος» ή «εργατική δύναμη» ακούγονται
κάπως «στεγνές», θα ρίξουμε μαζί μια
ματιά γύρω μας όχι κοιτάζοντας, αλλά
βλέποντας, και θα αναρωτηθούμε ποιος τα
παράγει όλα αυτά, με «αντίτιμο» ζυμαρικά
και όσπρια, μια φορά κρέας την βδομάδα –
και αν- και όσο για τα άλλα, μιας και ο

άνθρωπος δεν είναι μόνο το «πετσί» του,
άμα κάνει κανένας σύλλογος, εκδήλωση
με δωρεάν είσοδο, καλώς, αλλιώς…
Λοιπόν, με τα «λαμπιόνια» ή με εμάς για
εμάς;
Θα μιλήσουμε με την γλώσσα της εργατικής
τάξης, έτσι όπως έχει τροχιστεί σε τούτες
τις πέτρες και στους δρόμους των λαϊκών
γειτονιών, και για να μιλήσουμε, δεν θα
ζητήσουμε, –φτάνει πια να ζητάμε–,
θα πάμε εμείς και θα «κλείσουμε» την
μουσική, με τις μελωδίες του «Φράνκι»,
καθώς, βλέπετε, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες
ορισμένοι «δημάρχοι» (γιατί αυτοί δεν
είναι δήμαρχοι, είναι δημάρχοι) θέλουν
τις πόλεις να γίνονται …Νέα Υόρκη και
να ακούνε Σινάτρα, γιατί «πάει» με
τα «χριστούγεννα»!
Ναι, θα την «κλείσουμε» αυτή την μουσική,
όχι γιατί δεν μας αρέσει ο Σινάτρα, αλλά
γιατί είναι εδώ και χρόνια η γλυκανάλατη
μουσική υπόκρουση, ενός κόσμου που
υπάρχει μόνο στην ακινητοποιημένη σκέψη
των μικροαστών.
Θα την «κλείσουμε» γιατί στον καιρό μας
είναι «θόρυβος» πια, γιατί εμποδίζει να
ακουστεί το δικό μας τραγούδι, και αν το
θέλετε να είναι και «αμερικάνικο», κανένα
πρόβλημα: Θα ακουστεί η «σκοτεινή ρίζα
της κραυγής μας», που επιχειρούν να
φιμώσουν οι σφαίρες στο Φέργκιουσον,
του Μισούρι των ΗΠΑ, εκεί στον «σκληρό
πυρήνα» που εκκολάπτεται το «όνειρο»
που γεννά τους δολοφόνους και τους
πιστολάδες που επιχειρούν «αποστολές»
σε όλο τον πλανήτη.
Τα κανόνια που «στήνουν» το «όνειρο»

πάνω στο αίμα ανθρώπων και σε ερείπια
πόλεων, είναι τα ίδια που στέλνουν όσους
«περισσεύουν» από το σφαγείο και την
εκμετάλλευση στην χώρα του «ονείρου»,
όπου τους περιμένουν οι σφαίρες των
εμπόρων των κανονιών και της
εκμετάλλευσης.
Λοιπόν, με τον «Σινάτρα» και τα «τζινγκλ
μπελς» των «δημαρχώνε» ή με τα μπλουζ
του Φέργκιουσον, της Παλαιστίνης,
της εργατικής τάξης της Ουκρανίας,
της Λιβύης, της υποσαχάριας Αφρικής και
του παγκόσμιου προλεταριάτου;
Με τον «αγιοβασίλη» και το χωριό του το
φινλανδικό Ροβανιέμι, ή με το τραγούδι
στην γλώσσα του Λόρκα και του Βίκτορ
Χάρα που αναβλύζει από τα γκέτο του
ισπανόφωνου προλεταριάτου, μόνιμη
«δεξαμενή» ανθρώπων για την πιο άγρια
εκμετάλλευση στο καιρό της «ειρήνης»,
και κρέας για τα κανόνια των μονοπωλίων
όταν «λύνουν» έτσι τις διαφορές τους;
Εμείς εδώ, για εμάς, για την δική μας
υπόθεση, πριν και μετά τα «λαμπιόνια»
και τα «ζαχαρωμένα» τραγούδια, για να
ακουστεί επιτέλους το δικό μας τραγούδι
που πρέπει να ακουστεί, ολοζώντανο,
πραγματικά ανθισμένο και αυθεντικά
χαρούμενο, γιατί συναγωνιστές, είναι
αβάσταχτη πια εκείνη η πίκρα στα χείλη
μετά το απόδειπνο.
Καλή χρονιά, με δύναμη και υγεία για τους
αγώνες που έχουμε να δώσουμε.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ
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πολιτική

Κυπριακό και ενδοϊμπεριαλιστικές
συνεργασίες

ΠΗΓΗ: 902.gr

Του ΘΕΜΟΥ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Η Κυπριακή ΑΟΖ

Κ

ατά την παρούσα φάση και για πολλά χρόνια
πριν, την πορεία του Κυπριακού κατευθύνει ο
ανταγωνισμός των αστικών τάξεων Ελλάδας,
Τουρκίας, Βρετανίας, Κύπρου και των «συμμάχων» τους,
για οικονομικά και στρατιωτικά οφέλη από τον έλεγχο
του εδάφους της μεγαλονήσου, των θαλάσσιων ζωνών
της (χωρικών υδάτων, ΑΟΖ) και του αντίστοιχου εναέριου
χώρου.
Ο ανταγωνισμός συνυπάρχει με την «συμμαχία» αυτών
των τάξεων στο ΝΑΤΟ και/ή στην ΕΕ. Στο επίπεδο των
διμερών σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας πραγματοποιούνται
και περιοδικές κυβερνητικές συναντήσεις, με τη συμμετοχή
μεγαλοεπιχειρηματιών από τις δύο χώρες και σκοπό την
αύξηση των κερδών τους. Αόρατες αλλά πανίσχυρες, είναι
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παρούσες και μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.
Παντού, όμως, και πάντοτε, όπως έχει επισημάνει ο Λένιν,
τέτοιες «συμμαχίες και συνεργασίες» συνυπάρχουν με
αντιθέσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, οι πρόσφατες
εξελίξεις στο Κυπριακό και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Η παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία
εντάσσεται, προφανώς, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού,
ενώ η ταυτόχρονη συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου
Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας σε εκείνο της
«συνεργασίας». Το Συμβούλιο δεν μείωσε ούτε μπορούσε
να μειώσει τις κλιμακούμενες επεκτατικές επιδιώξεις της
τούρκικης αστικής τάξης.
Στην πραγματικότητα, η σύγκληση του Συμβουλίου, και
μάλιστα στην Αθήνα, τη στιγμή που το Μπαρμπαρός και

κρατούμενη «βορειοατλαντική συμμαχία» που δεν αφήνει,
μέχρι τώρα, τις αντιθέσεις ανάμεσα στα ευρωπαϊκά μέλη
της να φθάσουν μέχρι έναν πόλεμο που θα διέλυε
το ΝΑΤΟ, αυτό το μέσο ιμπεριαλιστικών επιθέσεων
ενάντια σε λαούς έξω από την Ευρώπη αλλά και σε αυτή
(Γιουγκοσλαβία). Αυτό δεν σημαίνει πως δεν οξύνονται
οι αντιθέσεις μέσα στο ΝΑΤΟ (και την ΕΕ) ούτε πως δεν
υπάρχει εκεί ιεραρχία ισχύος που καθορίζει τόσο τον
ανοιχτό ανταγωνισμό όσο και αυτόν που εμφανίζεται |
σαν συνεργασία.

τα τούρκικα πολεμικά αλώνιζαν, οφείλεται όχι σε
καλόπιστες ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά στη
συμμόρφωσή της, για μια ακόμα φορά, με αμερικάνικες
υποδείξεις. (Παρά το ότι οι ΗΠΑ, όπως και η Βρετανία,
είχαν σπεύσει να υποστηρίξουν τις τούρκικες θέσεις).
Το ελληνοτουρκικό Συμβούλιο Συνεργασίες και η όλη
σχετική διαδικασία είναι μέσα στο «πνεύμα του Νταβός»,
που πήρε το όνομά του από την εκεί συνάντηση
Παπανδρέου-Οζάλ το 1988. Τότε ο Έλληνας
Πρωθυπουργός, ξεχνώντας την διακήρυξή του ότι
«δεν μιλάμε με την Τουρκία αν δεν φύγει από την Κύπρο
και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης», ασπάσθηκε την
άποψη ότι η οικονομική συνεργασία θα οδηγούσε στην
επίλυση των «πολιτικών διαφορών», όπως πλέον δέχθηκε
να θεωρεί τις αδικοπραγίες της Τουρκίας. Και τότε η
«ελληνική» στάση ήταν αποτέλεσμα υπακοής στις ΗΠΑ,
αντιπρόσωποι των οποίων ήταν παρόντες παρασκηνιακά
στο Νταβός. Η στάση του Παπανδρέου ήταν βέβαια
προϊόν και των επιθυμιών Ελλήνων κεφαλαιοκρατών.
Το ίδιο συμβαίνει και τώρα.

Ανάλογα ισχύουν, ειδικότερα, στις σχέσεις των κυρίαρχων
τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας.
Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας διαπραγματεύονται εδώ και
καιρό, στις «διερευνητικές συνομιλίες», το πλάτος των
ελληνικών χωρικών υδάτων, από το οποίο εξαρτάται πόση
θα είναι η υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ που θα οριοθετηθεί.
Δέχονται, δηλαδή, οι ελληνικές αστικές δυνάμεις να
εξαρτήσουν από την έγκριση άλλης χώρας, της Τουρκίας,
τον τρόπο άσκησης του ελληνικού δικαιώματος

Όπως είναι γνωστό, η ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών
καπιταλιστικών σχέσεων έχει χρησιμοποιηθεί σαν
συγχωροχάρτι για την συμπεριφορά των κυρίαρχων
τάξεων της Τουρκίας με αποτέλεσμα η επιθετικότητά τους
να ενταθεί (Ίμια, 1996). Αυτό έγινε και με το Ανώτατο
Συμβούλιο στην Αθήνα.
Λίγες μέρες μετά, ο Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία
θα διενεργήσει και γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.
Συγχρόνως, παρατηρήθηκε έξαρση των τούρκικων
παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζεται η άποψη πως
η «οικονομική συνεργασία» όχι μόνον ωφελεί όλους τους
συνεργαζόμενους (win-win, κατά την τωρινή αμερικάνικη
διατύπωση, kazan-kazan κατά την τούρκικη), αλλά και,
κατοχυρώνει την ειρήνη. Στις αρχές του εικοστού αιώνα,
ο Νόρμαν Άντζελλ, που πήρε αργότερα και βραβείο
Νόμπελ Ειρήνης, υποστήριξε ότι πόλεμος μεταξύ
«πολιτισμένων» δυνάμεων, όπως η Γαλλία και η Γερμανία,
αποκλειόταν να ξεσπάσει γιατί η αλληλεξάρτησή τους είχε
τόσο προχωρήσει που καταστροφή του πλούτου της μιας
θα ισοδυναμούσε με οικονομική καταστροφή της άλλης.
Επακολούθησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
Τον ίδιο χαρακτήρα έχει η προπαγάνδα που επαναλαμβάνει
συνεχώς πως η οικονομική «ενοποίηση» στην ΕΕ
αποτρέπει ένα νέο πόλεμο μεταξύ των μελών της.
Τέτοιο εμπόδιο, όμως, αποτελεί όχι η ΕΕ αλλά το ΝΑΤΟ
(που βέβαια συνδέεται με την ΕΕ). Είναι η αμερικανο-

διεύρυνσης των ελληνικών χωρικών υδάτων μέχρι τα 12
ν.μ., ενός αποκλειστικά μονομερούς, κυριαρχικού
δικαιώματος σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Σε αυτή τη
Σύμβαση κατέληξαν τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, αφού
απέρριψαν, στις συζητήσεις που προηγήθηκαν και που
κράτησαν εφτά ολόκληρα χρόνια, τις εξωφρενικές θέσεις
της Τουρκίας για τα νησιά του Αιγαίου. Πρέπει να ληφθεί
υπ’όψη ότι τότε η σύνθεση του ΟΗΕ ήταν πολύ πιο
ισορροπημένη, γιατί μετείχαν και οι σοσιαλιστικές χώρες.
Παραβιάζοντας την ίδια αυτή Σύμβαση του ΟΗΕ, η
Τουρκία δεν αναγνωρίζει ούτε την υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ
που δικαιούται η συστάδα του Καστελόριζου, η Ρόδος,
η Κάρπαθος και η Ανατολική Κρήτη.
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Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμα προχωρήσει
στην οριστική απεμπόληση αυτών των ελληνικών
δικαιωμάτων. Περιορίζονται στη μη ανακήρυξη ΑΟΖ,
που δεν λύνει το ζήτημα, όπως δεν θα το έλυνε από μόνη
της η ανακήρυξη.
Στην Δυτική Θράκη, δεν λαμβάνονται αναγκαία μέτρα
για μεγαλύτερη στήριξη των μειονοτικών και για την
αντιμετώπιση των παρεμβάσεων της Τουρκίας, που
αποβλέπουν στη επανάληψη του κυπριακού
προηγούμενου.
Στα παραπάνω ζητήματα, το μόνο που ενδιαφέρει τους
Έλληνες καπιταλιστές είναι να δημιουργήσουν συνθήκες
ιμπεριαλιστικής ειρήνης, για να υπάρξουν ιμπεριαλιστικές
συμφωνίες λεόντειας μοιρασιάς πλουτοπαραγωγικών
πηγών, «οικονομικού εδάφους γενικά», έστω και αν χαθούν,
για πάντα, στοιχειώδη δικαιώματα του ελληνικού λαού.
Όμοιος ο τρόπος που η Ελλάδα αντιμετωπίζει το
Κυπριακό. Αφού έλαβε μέρος στο διπλό έγκλημα
πραξικοπήματος-εισβολής του 1974, η Ελλάδα
(εννοώντας πάντα την αστική της τάξη) έκανε ότι
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μπορούσε, με ενέργειες και παραλείψεις, στα σαράντα
χρόνια που ακολούθησαν, για να μονιμοποιηθούν και να
νομιμοποιηθούν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων
«Αττίλας». Επιπλέον, η Ελλάδα δεν αρνήθηκε τη
συμμετοχή της στο σύστημα «εγγυήσεων», που
περιλαμβανόταν και στο σχέδιο Ανάν. Αντίθετα, με την
ελληνική συμμετοχή σε ενέργειες όπως η κοινή μετάβαση
στη Λευκωσία των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και
Τουρκίας (των κ.κ. Βενιζέλου, υποστηρικτή του Σχεδίου
Ανάν, και Τσαβούσογλου), που ανακοινώθηκε όταν
γραφόταν αυτό το κείμενο, ενισχύονται οι «εγγυήσεις» και
υπονομεύεται, ακόμα περισσότερο, η κυριαρχία της
Κυπριακής Δημοκρατίας, μια και σκοπός της επίσκεψης
θα είναι η από κοινού αναζήτηση «αμοιβαία αποδεκτής
λύσης» για την εκμετάλλευση της ΑΟΖ του νησιού.
Αλλά και στην Κύπρο οι αστικές πολιτικές δυνάμεις δεν
υπερασπίσθηκαν τον λαό. Καλλιέργησαν την
ψευδαίσθηση ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
οδηγούσε στην απελευθέρωση. Και ότι μια συμμαχία με
τη Βρετανία, δηλαδή και με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, τώρα και
με το Ισραήλ, θα εξυπηρετούσε τον ίδιο σκοπό. Γι’αυτό
και δεν έχουν ζητήσει την κατάργηση των βρετανικών
βάσεων και συνεργάζονται με τις ισραηλινές ένοπλες
δυνάμεις.
Ούτε επέμειναν οι κυπριακές αστικές δυνάμεις στην
ανάκληση του ψευδοκράτους σύμφωνα με τις αποφάσεις
541/1983 και 550/1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Με αποτέλεσμα οι νεο-οθωμανοί της Άγκυρας, ακόμα
και όταν βρίσκονται στην Αθήνα, να έχουν το θράσος
να αποκαλούν «ελληνοκυπριακή διοίκηση» τη νόμιμη
κυβέρνηση της Κύπρου. Και να διατείνονται ότι έχουν
δικαιώματα στην κυπριακή ΑΟΖ γιατί τους τα έδωσε το
ψευδοκράτος. Ασφαλώς οι πόροι της Κύπρου ανήκουν σε
όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως,
τη νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων
εμποδίζουν το ψευδοκράτος όπως, βέβαια, και η κατοχή,
που έχει επιπλέον αναγκάσει κρίσιμο αριθμό
Τουρκοκύπριων να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.
Σύμφωνα, εξάλλου, με ασφαλή πληροφορία, αν γίνει
δεκτό πως «οι Τουρκοκύπριοι» θα παίρνουν ορισμένο
μερίδιο των εσόδων από τους κυπριακούς
υδρογονάνθρακες, το 80% από αυτό θα καταλήγει στην
Άγκυρα.
Το Κυπριακό μπορούν να λύσουν μόνον οι λαοί, αν έχουν
την εξουσία. 

* Πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο. Μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

3o Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας

Σ

τις 5 και 6 Δεκεμβρίου του 2014
πραγματοποιήθηκε στην Αθηνα, το 3ο Ανώτατο
Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλαδας-Τουρκίας με
την παρουσία του Τούρκου πρωθυπουργού, Αχμέτ
Νταβούτογλου, 10 Υπουργών του και πλήθος
επιχειρηματιών και Τούρκων δημοσιογράφων.
Είχε προηγηθεί το ταξίδι των προηγούμενων ημερών
του Υπουργού Εξωτερικών, Ευάγγελου Βενιζέλου
στην Τουρκία για την προετοιμασία αυτής της
συνάντησης και για να επιτευχθεί κάποιος
συμβιβασμός μεταξύ των μονοπωλίων των δύο
χωρών ώστε να προχωρήσουν οι μπίζνες σε Αιγαίο,
Κύπρο και αλλού.
Οι δηλώσεις Βενιζέλου μετα τη συνάντηση με
τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Τσαβούσογλου, ήταν
χαρακτηριστικές για το πλαίσιο των συζητήσεων που
θα γίνονταν στην Αθήνα.
Ζήτησε την επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ
των δύο κοινοτήτων για τη λύση του κυπριακού
προβλήματος στο πλαίσιο του κοινού
ανακοινωθέντος της 11ης Φεβρουαρίου 2014,
δηλαδή ζήτησε ένα διχοτομικό σχέδιο τυπου «Ανάν».
Επέρριψε τις ευθύνες για την διακοπή των συνομιλιών
στη συνεχιζόμενη «προσβολή» των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κυπριακής δημοκρατίας στην
ανατολική Μεσόγειο με την παρουσία του
ερευνητικού πλοίου «Μπαρμπαρός» και ζήτησε να
διακοπεί αυτή η «προσβολή»! Παρόμοιες δηλώσεις
εκανε ο Ε. Βενιζέλος και μετά τη συνάντησή του
με τον Ερντογάν.
Ο Τουρκος ΥΠΕΞ στις δηλώσεις του υπεραμύνθηκε
των Τουρκικών κινήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ με το
«Μπαρμπαρός» να πλέει μεσα στην κυπριακή ΑΟΖ και
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Τρίτου Ανωτάτου
Συμβουλίου, επιρρίπτοντας την ευθύνη στις κινήσεις
της Κυπριακής πλευράς.
Την πραγματοποίηση του λεγόμενου «Τρίτου
Ανώτατου Συμβουλίου» των 2 χωρών καταγγείλαμε
και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου μας στις
6/12/2014. Ουσιαστικά, ήταν μια συνάντηση της
αστικής ταξης των δύο χωρών, που έγινε εν μέσω
αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της

χώρας μας από την Τουρκία, της λογικής των
«γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο και της παραβίασης,
ακόμα και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, του
εναέριου και θαλάσσιου χώρου της χώρας μας.
Οι εξελίξεις αυτές γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνες από
την εμπλοκή των ιμπεριαλιστικών οργανισμών του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, καθως και τον σκληρό ανταγωνισμό
των ιμπεριαλιστικών μονοπωλίων για τα μερίδια των
αγορών, τα κοιτάσματα του φυσικού πλούτου στην
ανατολική Μεσόγειο και τους δρόμους μεταφοράς.
Η λύση για το λαό μας και το λαό της Τουρκίας δε
βρίσκεται στα περιφερόμενα ελληνοτουρκικά
κυβερνητικά επιτελεία και στη διοργάνωση Ανώτατων
Συμβουλίων των δύο χωρών κι επιχειρηματικών
φόρουμ. Το βασικό τους στοιχείο είναι οι μπίζνες της
πλουτοκρατίας, η αύξηση της κερδοφορίας των
επιχειρηματικών ομίλων μέσα από τη ληστεία των
κόπων των εργαζομένων και τους επικίνδυνους
πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Η λύση βρίσκεται στην ανάπτυξη της φιλίας, της
διεθνιστικής αλληλεγγύης και στην κοινή πάλη ενάντια
στον ιμπεριαλισμό και στις Ενώσεις του, στην πάλη
των δυο λαών ενάντια στον εθνικισμό. Βρίσκεται
επίσης, στις στρατιωτικές δαπάνες για το σεβασμό
των συνόρων των δύο χωρών καθώς κι ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους κι επεμβάσεις, στις αιτίες
που τις προκαλούν, τα μονοπώλια και ο καπιταλισμός.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ

23

συνάντηση

5η Tριμερής Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης
στη Σμύρνη

Στις 11 και 12 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη η 5η Τριμερής Συνάντηση
των Κινημάτων Ειρήνης Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ), και με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα περάσουν η επιθετικότητα
του ιμπεριαλισμού και οι πόλεμοί του». Από την Ελλάδα συμμετείχε αποστολή 38
αγωνιστών της ειρήνης, από Αθήνα, Πειραιά, Σάμο, Χίο και Χανιά

T

ο Σάββατο 11 Οκτώβρη ξεκίνησε η Σύνοδος των
τριών κινημάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Σμύρνης, με το θερμό καλωσόρισμα της Προέδρου
της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας Zuhal Okuyan,
η οποία τόνισε στην παρέμβασή της «την κρισιμότητα της
περιόδου τόσο για τους λαούς των τριών χωρών όσο και
για όλους τους γειτονικούς λαούς με την ένταση της
επιθετικότητας του ιμπεριαλισμού στη Μέση Ανατολή και
την ανοιχτή εμπλοκή της Τουρκίας στα εγκληματικά του
σχέδια. Η Eπιτροπή Eιρήνης Τουρκίας καταγγέλλει επίσης
τη σφαγή των Κούρδων στη Κομπανί από τους Ισλαμιστές,
και την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ και των
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συμμάχων τους στη περιοχή. Ο λαός της Συρίας είναι
ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει για τις τύχες και την
ηγεσία του. Τα τρία κινήματα ειρήνης έχουν κοινή δράση
σε όλα τα μέτωπα, όπως την πρόσφατη κοινή αποστολή
αλληλεγγύης στη Παλαιστίνη».
Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕΔΥΕ και
πρόεδρός της Σταύρος Τάσσος τόνισε στη παρέμβασή
του: «Η συνάντησή μας συμπίπτει με την αυξανόμενη
επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού στη περιοχή μας, όπως
φαίνεται από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΝΑΤΟ στην
Ουαλία, το οποίο αποτελει το οπλισμένο χέρι του, που

επεμβαίνει ανά τον κόσμο με ευέλικτες, καλά
εξοπλισμένες δυνάμεις εναντίον των λαών. Τα σχέδια και
ενέργειες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και κάθε μέλους τους,
υπηρετούν τα γενικά συμφέροντα του κεφαλαίου και
των πολυεθνικών εταιρειών από τη μια, αλλά και
τα συμφέροντα της κάθε αστικής τάξης που προσπαθεί
να πάρει καλύτερο μερίδιο στο διεθνή ανταγωνισμό.
Οι ιμπεριαλιστές θέλουν τον έλεγχο των ενεργειακών
πηγών στη Μέση Ανατολή και ήδη έχουν λάβει θέση
οι εταιρείες «EXXON Mobil» και «Chevron» στο Β. Ιράκ,
εποφθαλμιώντας και τα κοιτάσματα στη Β. Συρία.
Η ελληνική κυβέρνηση εμπλέκει ανοιχτά τη χώρα μας
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, και τώρα, με την αποστολή
πυρομαχικών στους Κούρδους του Ιράκ, αλλά και
παλιότερα με την απλόχερη παραχώρηση της βάσης
της Σούδας στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Η αιτιολόγηση από
μεριά του Υπουργού Εξωτερικών ότι αυτό γίνεται για να
διατηρηθεί η ισορροπία δυνάμεων στη περιοχή,
εννοώντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό,
περιπλέκει παραπέρα τα πράγματα. Αυτή η πολιτική
δεν αμφισβητείται και από τα υπόλοιπα κόμματα που
αποδέχονται την παρουσία της χώρας στο ΝΑΤΟ και
την ΕΕ».
Η Πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης,
Σύλβια Τιγγιρίδου, αφού μετέφερε το θερμό χαιρετισμό
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων προς την Επιτροπή
Ειρήνης Τουρκίας, τόνισε στην εισήγησή της ότι «40
χρόνια από την εισβολή και κατοχή του 37% του νησιού
μας, η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί, όπως φάνηκε από
τις πρόσφατες ωμές παραβιάσεις της Κυπριακής ΑΟΖ,
έχοντας τις πλάτες των ιμπεριαλιστών….
Παρατηρούμε με μεγάλη ανησυχία την αύξηση της
στρατιωτικοποίησης στη περιοχή, τον ανταγωνισμό
χωρών για τον έλεγχο ενεργειακών πηγών και δρόμων,
καθώς και αλλαγές συνόρων υπό το δόγμα της «Νέας
Μέσης Ανατολής», αλλά και τη συνεχιζόμενη σφαγή
του Παλαιστινιακού λαού και τις απειλές προς άλλους
λαούς της περιοχής. Η αντιδραστική κυβέρνηση της
Κύπρου, χωρίς να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει παραχωρήσει
όλες τις διευκολύνσεις στους ιμπεριαλιστές για τα
εγκλήματά τους.
Απαιτούμε ως Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης την άμεση
απεμπλοκή της Κύπρου από όλα τα ιμπεριαλιστικά
σχήματα και σχέδια. Υψώνουμε τη φωνή μας ως
αντιιμπεριαλιστικά κινήματα της περιοχής, εκφράζοντας
την αλληλεγγύη στους λαούς που μάχονται για τα
δίκαιά τους».

Στη παρέμβασή του ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης,
εκτελεστικός γραμματέας του ΠΣΕ, τόνισε τη σημασία που
έχουν οι πρωτοβουλίες των τριών κινημάτων για το ΠΣΕ
και τη συμβολή τους στο προσανατολισμό του
παγκόσμιου κινήματος ειρήνης, συγχαίροντας ιδιαίτερα
την Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας για τη συνεπή και
πρωτοπόρα δράση της.
Την Κυριακή 12 Οκτώβρη, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή
εκδήλωση στ Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου, με την
παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων. Στην εκδήλωση αυτή
μίλησαν, ο Aydemir Guler, μέλος του προεδρείου της
επιτροπής ειρήνης, η Σύλβια Τιγγιρίδου, και από την
ΕΕΔΥΕ η Ελένη Παπαδοπούλου οργανωτική γραμματέας.
Εκ μέρους του ΠΣΕ χαιρέτισε ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης.
Η εκδήλωση έκλεισε με συναυλία διεθνιστικής φιλίας από
πολιτικά τραγούδια, που τραγούδησαν μουσικοί από τη
Σμύρνη και τη Σάμο, αλλά και το σύνολο των
παρευρισκομένων.

Δυναμική πορεία
Οι εκδηλώσεις της 5ης Tριμερούς έκλεισαν με μια
δυναμική πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Σμύρνης
με πανό, σημαίες αλλά και συνθήματα στα τουρκικά,
ελληνικά και αγγλικά. Μαχητικό το μπλόκ της ΕΕΔΥΕ και
με κύρια συνθήματα «Ζήτω η φιλία των λαών κάτω η νέα
τάξη των ιμπεριαλιστών», «Όχι στην εμπλοκή της Τουρκίας
στη σφαγή των λαών στη Μ. Ανατολή, «Αλληλεγγύη στο
Κομπάνι - Κάτω ο ιμπεριαλισμός». 
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πολιτική

Παραχάραξη της ιστορίας,
όχημα επιβολής αλλότριων συμφερόντων...
Η ιστορία είναι ο απόλυτος διδάσκαλος της ανθρωπότητας και της πάλης των λαών για
κατάκτηση της αλήθειας, που καθοδηγεί με τη σειρά της τον αγώνα για κατίσχυση της
εθνικής, περιφερειακής και παγκόσμιας δίκαιης ειρήνης

Συγγενείς αγνοουμένων κρατούν με αγωνία φωτογραφίες
των αγαπημένων τους ελπίζοντας να βρουν πληροφορίες
για την τύχη τους. Κάτω, δεξιά: Η επέλαση των τουρκικών τανκς.

Ε

να από τα μεγαλύτερα όπλα στη φαρέτρα του ιμπεριαλισμού είναι η επιστράτευση αστικών ΜΜΕ, λογής
- λογής αστών ιστορικών, ακόμα και συγγραφέων –
μελετητών, ταγμένων να υπηρετούν ένα σύστημα τόσο
αδιέξοδα απάνθρωπο. Στόχος η παραχάραξη της ιστορίας,
η προσπάθεια φθοράς των συνειδήσεων, η ενορχηστρωμένη προετοιμασία αποδοχής του σημερινού κακού και η
καλλιέργεια του εδάφους για την αποδοχή του επερχόμενου κάκιστου. Εξού και η χυδαία προσπάθεια εξίσωσης Κομμουνισμού - Φασισμού των τελευταίων 20 χρόνων, γιατί
βλέπετε οι λαοί έχουν μέτρο σύγκρισης πλέον. Εξού και η
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προσπάθεια εξωραϊσμού της ΕΕ και δαιμονοποίησης αυτού
έστω του αστικού Κράτους Πρόνοιας, φορτώνοντας του όλα
τα κακά για τη σημερινή οικονομική κρίση. Αποδεχτείτε το
ξήλωμα για να διορθωθεί η καπιταλιστική οικονομία,
άσχετα αν ουσιαστικά αυτό σημαίνει στραγγαλισμός του
λαού. Στόχος η αποδυνάμωση, η διάσπαση, η καταστολή με
κάθε μέσο, όλων των κινημάτων εκείνων που αντιμάχονται
το εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα, τις αστικές κυβερνήσεις, τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Τα παραδείγματα είναι πολλά, συνεχή και εξόχως

αποκαλυπτικά. Ως κυπριακή αναφορά, εμείς οι Κύπριοι
το ξέρουμε πολύ καλά και δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε
αποτέλεσμα ιδεολογικών αγκυλώσεων, το βίωμα που
έγινε σύνθημα των προοδευτικών δυνάμεων του κυπριακού λαού που λέει ότι ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός. Πέρασαν 40 ολόκληρα χρόνια από τότε που
τα άνομα σχέδια των Νατοϊκών ιμπεριαλιστών, αλλά και
των στην Κύπρο υπηρετών τους έπαιρναν σάρκα και
οστά, εκτελώντας το μαρτυρικό σώμα της πολύπαθης
Κύπρου. Έχουμε αποδεδειγμένα υποστεί πολλά από το
ΝΑΤΟ. Απαιτούμε τη διάλυση του και τονίζουμε πως
από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ τέθηκαν
και οι λόγοι και η ανάγκη των λαών για διάλυση του.
Σήμερα 40 χρόνια μετά, σε σχέση με τα πιο πάνω και
σε διασύνδεση με την προσπάθεια υλοποίησης των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών για την Κύπρο επιστρατεύτηκαν σε ατομικό επίπεδο διάφοροι, αλλά και συγκεκριμένες μέθοδοι. Μια από αυτές είναι και η παραχάραξη της ιστορίας. Κλασσικό και πιο πρόσφατο παράδειγμα που αφορά την Κύπρο είναι το βιβλίο του
Μακάριου Δρουσιώτη «ΚΥΠΡΟΣ 1974-1977: Η εισβολή
και οι μεγάλες δυνάμεις. Η realpolitik των ΗΠΑ και το
διπλό παιγνίδι της ΕΣΣΔ». Η επιλογή του φορέα της
αναθεώρησης της κυπριακής ιστορίας δεν μπορεί να
είναι τυχαία: Ένας συγγραφέας ο οποίος έγραψε και
αποκάλυψε τη σκοτεινή όψη της ΕΟΚΑ, το ρόλο του
Γρίβα και των εθνικιστών, που αρθρογράφησε ουκ ολίγες φορές εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, που διορίστηκε σύμβουλος στο προεδρικό, είναι δεδομένο ότι
γίνεται ευκολότερα πιστευτός από μεγάλη μερίδα του
λαού, από τη φιλελεύθερη δεξιά μέχρι και τον κοσμοπολίτικο αντιεθνικισμό.
Εσχάτως λοιπόν μαθαίνουμε μέσα από αυτό το προδοτικό βιβλίο, ότι για όλα τα δεινά της Κύπρου φταίει
πρώτιστα ο κυπριακός λαός, δευτερευόντως η Σοβιετική Ένωση, αλλά πάνω από όλα φταίει ο αντιαμερικανισμός μας και οι αντιδυτικές μας εμμονές. Άρα τώρα
υπάρχει και η άλλη άποψη – άσχετα από την ανεπαρκέστατη τεκμηρίωση - πέραν της ολοκληρωτικά τεκμηριωμένης άποψης για τη Νατοϊκή συνομωσία εις βάρος
της Κύπρου. Αυτό, 40 χρόνια μετά, δημιουργεί εύφορο
έδαφος σε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, για να
ξεκινά να σκέφτεται ότι μια λύση Νατοϊκά εγγυημένη
πιθανόν να εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα μας,
μάλιστα σε μια περίοδο παντελούς ανασφάλειας στην
περιοχή μας.
Όλα αυτά πρέπει να μας θέτουν σε αγωνιστική εγρήγορση για τους αυξανόμενους πολυεπίπεδους κινδύ-

νους, να μας κινητοποιούν και να μας θυμίζουν καθημερινά την πραγματική ιστορική διαδρομή και φύση
του Κυπριακού προβλήματος, μέσα από την οποία αναδεικνύονται φίλοι και εχθροί της ειρήνης στην Κύπρο.
Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης μέσα στις παρούσες συνθήκες της Τρόικας, των αντιλαϊκών βάρβαρων
μνημονίων, των ενεργειακών ευρημάτων στην Κυπριακή ΑΟΖ, εκφράζει μεγάλη ανησυχία για πιθανή
λύση που θα μετατρέπει την Κύπρο σε Νατοϊκό προτεκτοράτο και καμία σχέση δεν θα έχει με την εξυπηρέτηση των πραγματικών λαϊκών συμφερόντων των
Κυπρίων.
Γνωρίζουμε τις τεράστιες δυσκολίες του αγώνα μας,
υποστηρίζουμε τις ειρηνικές απευθείας διαπραγματεύσεις υπό την Αιγίδα του ΟΗΕ ως τη μόνη διαδικασία
λύσης, για μια Κύπρο ελεύθερη, ενωμένη, κυρίαρχη και
πλήρως αποστρατικοποιημένη, στα πλαίσια μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μια ιθαγένεια, μια
κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και με πολιτική
ισότητα.
Ταυτόχρονα όμως δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε να
οδηγούμαστε στις διαπραγματεύσεις για λύση χάριν
της λύσης. Όσοι μιλούν για ανάγκη συνεχών συμβιβασμών, άμεσα ή έμμεσα καλούν σε υποταγή. Οι Κύπριοι
φιλειρηνιστές σαράντα χρόνια μετά συνεχίζουν να
βροντοφωνάζουν στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή,
δεν ξεχνούμε, δεν λυγίζουμε, συνεχίζουμε την κοινή αντιιμπεριαλιστική πάλη Τουρκοκυπρίων - Ελληνοκυπρίων.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗΣ
Γενικός Γραμματέας
Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης
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δράση ΠΣΕ

Εκτελεστική Επιτροπή ΠΣΕ και Διεθνής Διάσκεψη
για Παλαιστίνη στην Ινδία

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ετήσια σύνοδος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου
Συμβούλιου Ειρήνης που συνήλθε φέτος στην Ινδική πόλη Γκόα, πρώην Πορτογαλική
αποικία, που ενσωματώθηκε το 1961 στην Ινδία, μετά από αγώνες του λαού της περιοχής,
και αφού είχαν μεσολαβήσει 14 χρόνια από την ανεξαρτησία του κορμού της χώρας από
τους Βρετανούς το 1947

Η

Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΣΕ συνήλθε στις 26-28
Νοέμβρη με την συμμετοχή 21 οργανώσεων από
την Ινδία, Βραζιλία, Παλαιστίνη, Νεπάλ, Πορτογαλία,
Νότια Αφρική, ΗΠΑ, Κούβα, Κύπρο, Βιετνάμ, Φιλιππίνες,
Μπανγκλαντές, Ιράν, Βρετανία, Τουρκία, Ρωσία, Λίβανο,
Σενεγάλη, Αγκόλα και Σρι Λάνκα.
Την ΕΕΔΥΕ εκπροσώπησαν οι Θανάσης Παφίλης, Γενικός
Γραμματέας και Ηρακλής Τσαβδαρίδης, Εκτελεστικός
Γραμματέας του ΠΣΕ αντίστοιχα. Στην πανηγυρική έναρξη
των εργασιών παραβρέθηκε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών
της Ινδίας Eduardo Faleiro και οι βουλευτές του ΚΚ Ινδίας
D.Raja και και ΚΚ Ινδίας (Μ) Sitaram Yechury.
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Στην εισήγηση της η πρόεδρος του ΠΣΕ Σοκόρρο Γκόμες
υπογράμμισε την αυξανόμενη επιθετικότητα του
ιμπεριαλισμού όπως αυτή εκφράζεται με την ένταση των
πολέμων, της κατοχής και των απειλών εναντίον λαών και
κρατών τονίζοντας πως οι λαοί έχουν το δικαίωμα και
την υποχρέωση να αντιπαλέψουν τις επιλογές του
ιμπεριαλισμού για την υπεράσπιση της ίδιας της ζωής
τους. Εξέφρασε την απερίφραστη αλληλεγγύη του ΠΣΕ
στον λαό της Παλαιστίνης και όλους τους λαούς που
αγωνίζονται για τα αναφαίρετα δικαιώματα τους, ενάντια
στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ε.Ε. και τα
συμφέροντα που υπηρετούν.

Στην έκθεση δράσης προς την Εκτελεστική Επιτροπή ο
Θανάσης Παφίλης, ΓΓ του ΠΣΕ αναφέρθηκε στα 65 χρόνια
ζωής και δράσης του ΠΣΕ, τονίζοντας «πως δεν υπήρξε
λαϊκός, εργατικός απελευθερωτικός αγώνας που το ΠΣΕ
δεν βρέθηκε δίπλα του. Συμπαρατάχθηκε στους μεγάλους
κοινωνικούς αγώνες της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων για τη βελτίωση της ζωής τους και την
κοινωνική απελευθέρωση.» Στην συνέχεια ο Θ. Παφίλης
αναφέρθηκε στην θετική πορεία του ΠΣΕ από την
τελευταία σύνοδο το 2013, με σημαντικούς σταθμούς και
επιτυχίες, με νέες οργανώσεις που έχουν προσεγγίσει το
ΠΣΕ και πολλαπλάσιες πρωτοβουλίες σε πολλά μέτωπα,
καταλήγοντας στην εκτίμηση ότι «οι εξελίξεις των
τελευταίων χρόνων αποδεικνύουν πως οι θεωρίες του
«πολύ-πολικού κόσμου» που θα φέρει διεθνή ισορροπία,
θα αναμορφώσει τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς
οργανισμούς και θα διασφαλιστεί η ειρήνη, είναι εκτός
πραγματικότητας. Ο υποτιθέμενος πολύ-πολικός κόσμος
με τις νέες ανερχόμενες καπιταλιστικές δυνάμεις οξύνει
ακόμη περισσότερο τους ανταγωνισμούς σε παγκόσμιο
επίπεδο γιατί σε αυτόν συμμετέχουν και νέα μονοπώλια
αυτών των κρατών και τα ίδια τα κράτη διαμορφώνοντας
ένα εκρηκτικό παγκόσμιο τοπίο. Οι λαοί δεν πρέπει να
πέσουν στην παγίδα να επιλέξουν τον ένα ή τον άλλο
ιμπεριαλιστή».
Η σύνοδος του ΠΣΕ κατέληξε σε ανακοίνωση και
σχεδιασμό δράσης για το 2015, όπου ξεχωρίζουν οι
εκδηλώσεις για τα 70-χρονα της Μεγάλης Αντιφασιστικής
Νίκης των Λαών, οι εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια από τον
βομβαρδισμό της Χιροσίμα-Ναγκασάκι και τα 40-χρόνα
της απελευθέρωσης του Νότιου Βιετνάμ και επανένωση
της χώρας μετά την νίκης επί των Αμερικάνων
ιμπεριαλιστών (βλέπετε και εδώ www.wpc-in.org )

ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του
1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Η διάσκεψη απαίτησε την αναγνώριση του κράτους
της Παλαιστίνης από τον ΟΗΕ ως πλήρες κράτος- μέλος,
την απελευθέρωση όλων των παλαιστίνων κρατουμένων
από τις ισραηλινές φυλακές και το δικαίωμα των
προσφύγων σε επιστροφή στις εστίες τους.
Στη διάσκεψη μίλησε εκ μέρους του ΠΣΕ ο Ηρακλής
Τσαβδαρίδης, ο οποίος ξεσκεπάζοντας της υποκρισία
των Αμερικάνων και Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών σχετικά με
το θέμα της Παλαιστίνης, αναφέρθηκε στην προσπάθεια
αποπροσανατολισμού του Ισραήλ και των προστατών του
από την συνεχιζόμενη κατοχή, αξιοποιώντας την
ταραγμένη κατάσταση στην περιοχή, υπογραμμίζοντας
πως «το Παλαιστινιακό ζήτημα αποτελεί τον πυρήνα των
ζητημάτων της Μέσης Ανατολής και δεν μπορεί να
υπάρξει ειρήνη χωρίς την δίκαιη λύση του». Εκ μέρους
της Παλαιστινιακής Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης
στην διάσκεψη μίλησε ο Άκελ Τακάζ, πρόεδρος της
επιτροπής και συντονιστής Μέσης Ανατολής του ΠΣΕ,
μεταφέροντας τις ευχαριστίες του Παλαιστινιακού λαού
για την αλληλεγγύη του Ινδικού λαού και του ΠΣΕ, το
οποίο υπήρξε η μόνη διεθνής οργάνωση που επισκέφτηκε
την Παλαιστίνη τις μέρες του μακελειού στην Γάζα. 

Στις 28 και 29 Νοέμβρη η Οργάνωση Ειρήνης και
Αλληλεγγύης της Ινδίας φιλοξένησε μια διεθνή διάσκεψη
για την Παλαιστίνη, που συνέπεσε και με την Διεθνή Μέρα
Αλληλεγγύης με τον μαρτυρικό λαό που υποφέρει τόσο
από την ισραηλινή κατοχή, όσο και από την γενικότερη
πολιτική του ιμπεριαλισμού αλλά και των αντιδραστικών
αραβικών καθεστώτων στην περιοχή εδώ και δεκαετίες.
Σε μια μαζική ανοιχτή στον λαό εκδήλωση εγκρίθηκε η
«διακήρυξη της Γκόα» όπου εκφράζει την αμέριστη
αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης και απαιτεί την
άρση του αποκλεισμού της λωρίδας της Γάζας, τον
τερματισμό των ισραηλινών εποικισμών και το γκρέμισμα
του τείχους της ντροπής αλλά και την δημιουργία
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
Την εγκληματική πολιτική του Ισραήλ καταδικάζει η ΕΕΔΥΕ
με αφορμή τη δολοφονία του Παλαιστίνιου υπουργού Ζιγάντ Αμπού Αγίν

Η

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) εκφράζει την πιο κατηγορηματική καταδίκη της εγκληματικής πολιτικής του κράτους του Ισραήλ. Η πρόσφατη βάρβαρη επίθεση των δυνάμεων καταστολής, που οδήγησε και στη δολοφονία του Παλαιστίνιου υπουργού Ζιγάντ Αμπού
Αγίν, αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις ευθύνες των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εγκληματική
τους δράση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Παράλληλα σημειώνουμε τις μεγάλες ευθύνες της ελληνικής συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τη στρατηγική
συνεργασία με το Ισραήλ, τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια και τη συνεργασία για την εκμετάλλευση και μεταφορά των ενεργειακών πόρων της περιοχής.
Το μαχόμενο αντιιμπεριαλιστικό - αντιπολεμικό κίνημα της χώρας μας, η ΕΕΔΥΕ, εκφράζει την αλληλεγγύη
και συμπαράστασή της στον Παλαιστινιακό λαό, στην Παλαιστινιακή Επιτροπή Ειρήνης και Αλληλεγγύης και
καλεί τις Επιτροπές Ειρήνης σε όλη την Ελλάδα να δυναμώσουν τη δράση ενάντια στον ιμπεριαλισμό που
αποτελεί θανάσιμη απειλή για τους λαούς της περιοχής και γενικότερα όλους τους λαούς του κόσμου.
Η ΕΕΔΥΕ, με την ώθηση και ορμή που δίνουν οι αποφάσεις του 17ου Συνεδρίου της, θα εντείνει τη δράση
ενάντια στην εγκληματική πολιτική και δράση του ιμπεριαλισμού στην ευρύτερη περιοχή. Μαζί με το εργατικό
λαϊκό κίνημα θα ορθώσουν τείχος αντίστασης στον ιμπεριαλισμό και θα αντιπαλέψουν τα κυβερνητικά σχέδια
για άμεση και ενεργό εμπλοκή σε όλο το εύρος των ιμπεριαλιστικών ΝΑΤΟικών επεμβάσεων, προκειμένου
να ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων για συμμετοχή στη μοιρασιά της λείας.

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών
Στήριξη των δίκαιων αιτημάτων του Παλαιστινιακού λαού.
Αθήνα, 11 Δεκέμβρη 2014

Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ

Η ΕΕΔΥΕ, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης στην Αθήνα,
παραβρέθηκε με τον οργανωτικό της γραμματέα, Γρηγόρη Αναγνώστου, στο μνημόσυνο για τον Παλαιστίνιο
Υπουργό Ζιάντ Αμπού Εϊν, που δολοφονήθηκε από ισραηλινές Δυνάμεις Κατοχής την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη,
στη διάρκεια κινητοποίησης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Από τη μεριά του, ο πρέσβης Μαρουάν Τουμπάσι, ευχαρίστησε την ΕΕΔΥΕ για τη διαχρονική της στήριξη στον
δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού με μια σειρά πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που ανέπτυξε όλο το προηγούμενο διάστημα και σχεδιάζει να αναπτύξει μελλοντικά, τονίζοντας τη σημαντική συμβολή της στην έκφραση της διεθνιστικής αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.
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διεθνή
Ορχάν Παμούκ:
«Όλος ο κόσμος στην Τουρκία φοβάται»

T

ην ατμόσφαιρα «φόβου» που επικρατεί στη χώρα του και τις
πιέσεις που ασκεί η η ισλαμική κυβέρνηση του Ταγίπ Ερνογάν
στην ελευθερία του Τύπου, κατήγγειλε πρόσφατα ο τούρκος
συγγραφέας Ορχάν Παμούκ, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας
το 2006,σε μια σπάνια συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στην
τουρκική εφημερίδα Hürriyet .
«Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει φόβος. Παρατηρώ ότι όλος ο κόσμος
φοβάται, δεν είναι φυσιολογικό (…) Η ελευθερία της έκφρασης έχει
πέσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο», δήλωσε ο Παμούκ στη συνέντευξή
του στην εφημερίδα Hurriyet με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του
νέου του βιβλίου, που ακόμη δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά,
«Το μουσείο της αθωότητας».
Ο συγγραφέας αναφέρθηκε στις πιέσεις που ασκεί στα μέσα
ενημέρωσης της Τουρκίας η κυβέρνηση και κυρίως τις ενέργειες της
δικαιοσύνης και τις απολύσεις δημοσιογράφων που πρόσκεινται
στην αντιπολίτευση,
«Πολλοί φίλοι μου λένε ότι αυτός ή εκείνος ο δημοσιογράφος έχασε τη
δουλειά του. Πλέον ακόμη και οι δημοσιογράφοι που πρόσκεινται
στην εξουσία διώκονται. Δεν έχω δει τίποτα παρόμοιο πουθενά»,
τόνισε ο 62χρονος Παμούκ.
Σχολίασε επίσης τις πρόσφατες δηλώσεις του τούρκου προέδρου

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες
δεν είναι ίσοι «διότι αυτό είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση»,
προκαλώντας αντιδράσεις διεθνώς.
«Το τελευταίο μου βιβλίο αναφέρεται στην καταπίεση των γυναικών
στην Τουρκία... Οι πολιτικοί μας κάνουν απερίσκεπτες δηλώσεις για το
θέμα, σαν να θέλουν να προκαλέσουν αντιδράσεις», είπε ο Παμούκ
αναφερόμενος στα σχόλια του Ερντογάν.
Η συνέντευξη του Ορχάν Παμούκ δημοσιεύτηκε τέλη Νοεμβρίου και
λίγες μέρες αργότερα φωτογραφίες του Παμούκ και της συμπατριώτισσάς του, γνωστής συγγραφέα Ελίφ Σαφάκ, κυκλοφόρησαν στα
social media με την λεζάντα «είναι πιόνια», υπονοώντας ότι
βρίσκονται πίσω από συνωμοσίες που εξυφαίνονται από δυτικές
δυνάμεις για να επικρίνουν την τουρκική κυβέρνηση.
Παράληλα ο τουρκικός τύπος που υποστηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν,
κατηγορούσε τον Ορχάν Παμούκ και την Ελίφ Σαφάκ, ότι ελέγχονται
από «διεθνές λογοτεχνικό λόμπι», που έχει βάλει την κυβέρνηση
Ερντογάν στο στόχαστρο.
«Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που λέμε κάτι επικριτικό, όποτε γράφω
ένα άρθρο για μια εφημερίδα που είναι επικριτικό για την κυβέρνηση
ή για την ιστορία της Τουρκίας. Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που
ακούω για ένα διεθνές λογοτεχνικό λόμπι», είπε η Ελίφ Σαφάκ. 
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δραστηριότητες
1ος Αγώνας Δρόμου
«Γρηγόρη Λαμπράκη»

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Εκδήλωση για τον Ναζίμ Χικμέτ

T

ην Κυριακή 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία ο 1ος Αγώνας Δρόμου στη μνήμη του αγωνιστή της
Ειρήνης και αντιπροέδρου της ΕΕΔΥΕ Γρηγόρη Λαμπράκη.
Οργανωτές της εκδήλωσης ήταν ο Σύλλογος Δρομέων
Κορυδαλλού-Κερατσινίου- Νίκαιας και οι Επιτροπές Ειρήνης
Νίκαιας, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού.
Πήραν μέρος 517 δρομείς, ηλικίας 8 έως 83 χρονών. Τα παιδιά
έτρεξαν 3 χιλ., ενώ οι μεγάλοι 10 χιλ. Η εκδήλωση έγινε στη Πλατεία
Κουμπάκη στη Νίκαια και οι δρομείς έτρεξαν στη Λεωφόρο Λαμπράκη
που καλύπτει και τους τρείς Δήμους.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση έκανε ο Γιώργος Λαμπράκης,
αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και γυιός του Γρ. Λαμπράκη, ο οποίος έδωσε
και την εκκίνηση των δρομέων.
Βραβεύθηκαν οι 3 πρώτοι αθλητές από κάθε κατηγορία, ενώ όλοι οι
συμμετέχοντες πήραν μετάλλιο και αναμνηστικό δίπλωμα.
Η διοργάνωση που έγινε χωρίς χορηγούς και χωρίς συνδρομή των
δρομέων, είχε την τεχνική βοήθεια των αντίστοιχων Δήμων και
φυσικά την ουσιαστική βοήθεια της Τροχαίας.
Με κεντρικό σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ» οι
διοργανωτές ετοιμάζονται για τον 2ο Αγώνα Δρόμου μέσα στο 2015.

Σ

τις 13 του Δεκέμβρη 2014 η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου
πραγματοποίησε αφιέρωμα στον Τούρκο ποιητή κι
επαναστάτη, Ναζίμ Χικμέτ. Εκ μερους της γραμματειας της
ΕΕΔΥΕ, χαιρετισμό απηύθυνε ο προεδρός της Σταύρος Τάσσος.
Στην εκδήλωση, που έγινε στο Δημαρχείο του Ιλίου, μέλη και φίλοι της
Επιτροπής απήγγειλαν ποιήματα, διάβασαν κείμενα γύρω από τη ζωή
και το έργο του Χικμέτ, καθώς προβάλλονταν και σχετικό video.
Το αφιέρωμα παρακολούθησαν περισσότεροι από 150 συναγωνιστές,
εκ των οποίων, αρκετοί νέοι. Τα τραγούδια από μελοποιημένους
στίχους του ποιητή, απέδωσε το μουσικό σχήμα «Ρωμιοσύνη» και
την απαγγελία της αυτοβιογραφίας του Χικμέτ έκανε ο ηθοποιός
Κωστής Μαλκότσης.

Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας

Εκδήλωση για τα 100 χρόνια
από τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο

Ι

στορική εκδήλωση - ημερίδα με θέμα «100 χρόνια από την
έναρξη του Πρώτου Ιμπεριαλιστικού Παγκοσμίου Πολέμου (19142014)», διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας, στο
πλαίσιο της αντιπολεμικής δράσης του φιλειρηνικού κινήματος.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στην
Νέα Κίο με εισηγητή τον Δρ. Ιστορικό ερευνητή Αναστάση Γκίκα.
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Ενημερωθείτε για το Κίνημα Ειρήνης
στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο
Διαδώστε τους «Δρόμους της Ειρήνης»

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ

www.eedye.gr
Καθημερινά, στην οθόνη του υπολογιστή σας. Στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ θα βρείτε στοιχεία για την ιστορία του κινήματος ειρήνης
στην Ελλάδα και τον κόσμο, ανακοινώσεις για την επικαιρότητα, εκδηλώσεις, νέα για τη διεθνή δράση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Συμβούλιου Ειρήνης καθώς επίσης έντυπα και μπροσούρες.
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Η ΕΕΔΥΕ σας εύχεται
Καλή Χρονιά
με υγεία και δύναμη
για νέους αγώνες
ενάντια στους άδικους πολέμους
και τον ιμπεριαλισμό

