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

ΔΡΟΜΟΙ
της

KΩΔIKOΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 01- 4078

ΕΙΡΗΝΗΣ
ΤΕΥΧOΣ Νο 69 •

ΑΠΡΙΛΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 2015

γών
ε ίν α ι ο α

ας γι

η κα ι
ν
ή
ρ
ι
ε
ν
α τη

τ ην α

ύ η των
λληλεγγ
,

λα ών

υση
ε
λ
λ
ς
ά
τ
α
ε
μ
μ
ος
μ
άσεων
ία, η εκ
γ
β
σ
ρ
μ
ό
ε
ε
ν
π
κ
α
ε
η
ν
Ο
οί νέω
ώχεια,
μ
τ
σ
φ
α
ι
η
δ
ι
ε
α
χ
ν
ς εί οι επικίνδυνοι σ
ο
μ
σ
ό
κ
υς
ι κα ι
ο
ο
τ
μ
ε
ς
λ
ό
ό
π
κ
ί
Ο δι ι ιμπεριαλιστικο
ο

70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

Το μικρό κορίτσι
Εγώ είμαι, εγώ είμαι που χτυπάω την πόρτα σας
Εδώ ή αλλού, χτυπάω όλες τις πόρτες
Ω, μην τρομάζετε καθόλου πούμαι αθώρητη
Κανένας μια μικρή νεκρή δεν μπορεί να ιδεί.
Εδώ και δέκα χρόνια, εδώ καθόμουνα
Στη Χιροσίμα ο θάνατος με βρήκε
Κ’ είμαι παιδί, τα εφτά δεν τα καλόκλεισα
Μα τα νεκρά παιδιά δε μεγαλώνουν.
Πήραν πρώτα φωτιά οι μακριές πλεξούδες μου
Μου καήκανε τα χέρια και τα μάτια
Όλη-όλη μια φουχτίτσα στάχτη απόμεινα
Την πήρε ο άνεμος κι’ αυτή σ’ ένα ουρανό
συγνεφιασμένο.
Ω, μη θαρρείτε πως ζητάω για μένα τίποτα,
Κανείς εμένα δε μπορεί να με γλυκάνει
Τι το παιδί που σαν εφημερίδα κάηκε
Δεν μπορεί πια τις καραμέλες σας να φάει.
Εγώ είμαι που χτυπάω την πόρτα σας,
ακούστε με,
Φιλέψτε με μονάχα την υπογραφή σας
Έτσι που τα παιδάκια πια να μη σκοτώνονται
Και να μπορούν να τρώνε καραμέλες.
Ναζίμ Χικμέτ
μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΧΙΡΟΣΙΜΑ - ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 7:30 Μ.Μ.
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Ξεφυλλίστε τους «Δρόμους της Ειρήνης» στο διαδίκτυο http://eedye.gr/δρομοι-της-ειρηνης
Διαβάστε ακόμη για τις δραστηριότητες των Επιτροπών Ειρήνης, μικρά νέα, ανακοινώσεις
καθώς και πολλά άλλα επίκαιρα θέματα
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ε τις σημαίες και τα συνθήματα του αντιιμπεριαλιστικούφιλειρηνικού κινήματος χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και
νέες, αυτοαπασχολούμενοι και συνταξιούχοι συμμετείχαν στην φετινή, 35η Μαραθώνια Πορεία
Ειρήνης, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη αγωνιστική παράδοση που δημιούργησαν πολλές γενιές αγωνιστών.
Με τη Μαραθώνια Πορεία αλλά και τις πορείες που διοργάνωσαν οι επιτροπές ειρήνης σε όλη τη χώρα, με
τις δράσεις όλης αυτής της περιόδου, τιμώνται τα 60 χρόνια ζωής και δράσης της ΕΕΔΥΕ.
Στην αδιάκοπη πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, το φασισμό, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, τιμάμε τους ηρωικούς αγώνες του κινήματος ειρήνης της χώρας μας αναδεικνύοντας
το σύγχρονο περιεχόμενο των αντιιμπεριαλιστικών στόχων πάλης.
70 χρόνια μετά την αντιφασιστική νίκη των λαών αλλά και μετά την ιμπεριαλιστική θηριωδία στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι υπάρχουν τα πολύτιμα διδάγματα της ιστορικής πείρας που μπορούν σήμερα να οδηγήσουν πιο
αποτελεσματικά τους λαϊκούς αγώνες ενάντια στην εξάλειψη των αιτιών που γεννούν πόλεμους και δυστυχία.
Γι’ αυτό η απόπειρα διαγραφής και διαστρέβλωσης της ιστορικής μνήμης, η εξίσωση του ναζί δυνάστη με
τους απελευθερωτές των λαών και η απενοχοποίηση της ρίψης των ατομικών βομβών στην Ιαπωνία, από τις ΗΠΑ
πριν 70 χρόνια, αποτελούν βασικό μέλημα των ποικιλώνυμων απολογητών του εκμεταλλευτικού συστήματος και
των νεόκοπων διαχειριστών του στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
Χύνουν δάκρυα υποκρισίας για τους χιλιάδες πνιγμένους πρόσφυγες έξω από τις εφτασφράγιστες πύλες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγο πριν σύρουν το χορό του πολέμου με τους μακελάρηδες των λαών και αφού έχουν υπογράψει νέες θανατικές καταδίκες από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που σχεδιάζουν.
Άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην πράξη πόσο επικίνδυνη και παραπλανητική είναι η αντίληψη ότι μπορούν να συμβαδίσουν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας με εκείνα των λαϊκών στρωμάτων.
Οι κίνδυνοι μεγαλώνουν όσο βαθαίνει η καπιταλιστική κρίση και οξύνονται οι ανταγωνισμοί για το γεωστρατηγικό έλεγχο, τους πόρους και δρόμους ενέργειας και γενικότερα τη νομή των πιο κερδοφόρων αγορών.
Στην περιοχή της Αν. Μεσογείου και της Β. Αφρικής συγκλίνουν νέες περίπλοκες αντιθέσεις που αφορούν στα
συμφέροντα παλιών και νέων καπιταλιστικών χωρών και ιμπεριαλιστικών οργανισμών. Ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, Σ. Αραβία και άλλες παρεμβαίνουν επιθετικά αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα χωρών της περιοχής. Στα Βαλκάνια αναμοχλεύονται εθνικιστικές επιδιώξεις και αλλυτρωτικές τάσεις.
Ο λαός της χώρας μας εδώ και καιρό υποφέρει από τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης σε συνέχεια της
χρόνιας αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων της.
Στην Ελλάδα η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παραλύει τη λειτουργία των νοσοκομείων και των
σχολείων, αφήνει τους άνεργους απροστάτευτους, ενώ παράλληλα δίνει εκατομμύρια ευρώ για να εξοπλιστεί
η Νατοϊκή μηχανή και επιχειρεί την εγκατάσταση νέας στρατιωτικής βάσης, αυτή τη φορά στην Κάρπαθο.
Η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με την ΕΕ και το ΔΝΤ εκπροσωπώντας συμφέροντα του ελληνικού
και διεθνούς κεφαλαίου, προσθέτοντας νέους κρίκους στην αντιλαϊκή αλυσίδα των προηγούμενων κυβερνήσεων
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Νέες αντεργατικές και αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις και νέα φοροεπιδρομή. Νέα μνημόνια.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βάζει στη ζυγαριά τη γεωστρατηγική θέση της χώρας για να εξασφαλίσει οφέλη
και προνόμια στα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Πρωτοστατεί στις σχεδιαζόμενες επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική με τη υιοθέτηση των προσχημάτων για πόλεμο ενάντια στους τζιχαντιστές, συμμετέχει σε δεκάδες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις
δυνάμεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και του Ισραήλ, εξασφαλίζει στρατιωτικές βάσεις και στρατηγεία στη Σούδα, το Άκτιο,
τη Λάρισα κ.α για τους Ευρωνατοϊκούς επιδρομείς.
Οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, θανάσιμοι. Αυξάνεται ο κίνδυνος γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου. Μόνο οι
λαϊκές κινητοποιήσεις και ο συντονισμένος αγώνας στην Ελλάδα και διεθνώς μπορούν να ματαιώσουν τα σχέδια των
ιμπεριαλιστών. Απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση, δυνάμωμα της δράσης των Επιτροπών Ειρήνης πανελλαδικά.
Tο αντιϊμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα, έχει αυξημένα καθήκοντα στην ενημέρωση και προετοιμασία
του λαού ώστε συντονισμένα με το ταξικό-εργατικό κίνημα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κάθε είδους συμμετοχής της αστικής τάξης της χώρας σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ανεξάρτητα από προσχήματα.
Να σημάνει συναγερμός, στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, και τα πανεπιστήμια ώστε να
ορθώσει ο λαός φραγμό στα δολοφονικά σχέδια των ιμπεριαλιστών.
Στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών ο εργαζόμενος λαός έχει συμφέρον να κρατά τη δική του σημαία που θα
γράφει: Διεκδικούμε ένα δίκαιο, ειρηνικό κόσμο, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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ΑΙΓΑΙΟ - ΝΑΤΟΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κρίκοι της ίδιας ιμπεριαλιστικής αλυσίδας

Πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο λιμάνι της Σούδας

«Είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε εγκαταστάσεις, τις Ενοπλες Δυνάμεις μας, αλλά και μεγάλες βάσεις στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου,
προκειμένου να διευκολύνουμε τις δυνάμεις της
Συμμαχίας (σ.σ. του ΝΑΤΟ), ώστε να αναπτύξουν
τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και να ασφαλίσουμε τους ενεργειακούς διαύλους και τον
ενεργειακό εφοδιασμό».
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Υπουργός Εθνικής Άμυνας
στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

H

καπιταλιστική κρίση, οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί που αναπτύσσονται ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές χώρες, είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο
κινούνται οι εξελίξεις. Αν δε λάβουμε υπόψη το πεδίο της
οικονομίας (δηλ. την ουσία των σχέσεων ανάμεσα στις
χώρες και τα μονοπώλια) δεν μπορούμε να αναλύσουμε, ερμηνεύσουμε, κατανοήσουμε την ουσία των εξελίξεων στον
ιμπεριαλισμό (καπιταλισμός στο ανώτατο στάδιό του, με κυριαρχία των μονοπωλίων σε όλους τους τομείς). Είναι παραπλανητικά τα όσα, «αφελή» ή όχι, προβάλλονται από τις
δυνάμεις διαχείρισης των καπιταλιστικών συμφερόντων για
δήθεν «απόσπαση της οικονομίας από την πολιτική» κλπ.
Αντίθετα, στην πολιτική έχουμε έκφραση των οικονομικών
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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συμφερόντων και επιδιώξεων των κυρίαρχων τάξεων σε
κάθε χώρα με τις συμμαχίες, άξονες και αντιάξονες που σχηματίζονται στην πορεία των εξελίξεων.
Έχοντας ήδη διανύσει το πρώτο πεντάμηνο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τα πράγματα γίνονται απόλυτα καθαρά ακόμα και για όσους παρασύρονταν ή έδιναν βάση στις
κορώνες των κυβερνητικών στελεχών για «πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική», «περήφανη στάση» της ελληνικής κυβέρνησης στις συνόδους του ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.
Στις συνόδους των ΥΠΕΞ, στις συνόδους κορυφής ΝΑΤΟ και
ΕΕ, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έβαλε φαρδιά πλατιά την
υπογραφή της σε επικίνδυνες για τον ελληνικό λαό – και
τους άλλους λαούς – αποφάσεις των ιμπεριαλιστών. Η σύμπραξη αυτή δεν σήμανε και το τέλος της διγλωσσίας στο
εσωτερικό της χώρας με προβολή της μιας ή της άλλης «ελληνικής αντίρρησης» ή θέσης. Όμως, τα πράγματα κινούνται
με αποφάσεις κι οι αποφάσεις αυτές είναι έκφραση των ιμπεριαλιστικών στόχων και επιδιώξεων με όποιο πρόσχημα και
να καλύπτονται ιδεολογικά-προπαγανδιστικά.
Τα όποια ανοίγματα της συγκυβέρνησης προς άλλες
πλευρές (π.χ. Ρωσία, Κίνα κλπ.) εξυπηρετούν εξίσου τη στρατηγική του κεφαλαίου, τη σταθερή προσήλωση στις σχέσεις
με ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αυτό δεν είναι μια αυ-

θαίρετη υπόθεση, προκύπτει από τις ίδιες τις κυβερνητικές
τοποθετήσεις, την ψήφο σε κρίσιμες αποφάσεις και την ελληνική συμβολή-συμμετοχή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και
τους νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Από αυτή τη σκοπιά, μέσα από αυτό το πρίσμα μπορούμε ως κίνημα να μη
χάνουμε στιγμή τον προσανατολισμό της αντιιμπεριαλιστικής πάλης, να μην αφήνουμε χώρο διείσδυσης σε παραπλανητικές τοποθετήσεις για τα δήθεν οφέλη από τις σχέσεις
της Ελλάδας με ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ και τη συμπόρευση στα ιμπεριαλιστικά σχέδια.
Η πορεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, τα θέματα των βάσεων
και του Αιγαίου μόνο μέσα από όσα εκθέσαμε σε συντομία
παραπάνω μπορούν να κατανοηθούν και να αντιμετωπιστούν με την ανάπτυξη της δράσης της ΕΕΔΥΕ, του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος. Είναι ανάγκη να
εστιάσουμε την προσοχή μας σε μια σειρά ζητήματα κρίσιμα για την αντιιμπεριαλιστική πάλη:
• Οι διακηρύξεις περί «αριστερής κυβέρνησης», «περήφανης στάσης» κλπ. είναι κούφια λόγια, αφού συνεχίζεται
– και εντείνεται μάλιστα – η ελληνική συμμετοχή στις αποφάσεις των ΝΑΤΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με σαφή δέσμευση
για παρουσία σε όλο το φάσμα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων.
• Η όλη φιλολογία, παλιά και νέα, για τις βάσεις, την
αξία τους κλπ. καταρρέει σαν χάρτινος πύργος με δεδομένη
την αναβάθμισή τους – σε όλο τον ελληνικό χώρο – στα
μέτρα της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής και των αναγκών για
προσβολή στόχων σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.
• Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ
του ΝΑΤΟ, αποτελούν σήμα κινδύνου για τον ελληνικό λαό,
για όλους τους λαούς και τα αντιιμπεριαλιστικά κινήματα
στον κόσμο. Μιλάνε για «ειρήνη», την ίδια ώρα που εξαπολύουν πολέμους σε Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία κλπ.
• Στις νέες συνθήκες, μέσα στη δίνη της καπιταλιστικής
κρίσης και τις προσπάθειες των κυβερνήσεων για έξοδο σε
όφελος των καπιταλιστών, κέρδισε έδαφος η λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας. Παίζεται σαν ισχυρό
χαρτί στα τραπέζια των παζαριών, με σκοπό να ενισχυθεί η
ελληνική θέση στο νέο γιουρούσι, σε βάρος των λαών της

Οι Επιτροπές Ειρήνης σε όλη την Ελλάδα ορθώνουν
ένα ισχυρό αντιιμπεριαλιστικό μέτωπο πάλης,
κυματοθραύστη στην ελληνική συμμετοχή της Ελλάδας
σε νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις
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Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις συχνά συμμετέχουν σε κοινές ασκήσεις με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Αίγυπτο κι έπεται συνέχεια...

περιοχής αλλά και γενικότερα. Ποτέ να μη ξεχνάμε πως όσες
φορές αξιοποιήθηκε το «χαρτί» της γεωστρατηγικής θέσης
της χώρας, ο ελληνικός λαός το πλήρωσε με αίμα, δάκρυα,
τεράστιες καταστροφές σε ανθρώπινες ψυχές κλπ.
• Στο πλαίσιο των στόχων και επιδιώξεων της κυρίαρχης τάξης εκδηλώνονται οι κινήσεις-συμμαχίες με ΙΣΡΑΗΛΑΙΓΥΠΤΟ κλπ.
• Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις συχνά συμμετέχουν – στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών – σε
κοινές ασκήσεις με ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ-ΑΙΓΥΠΤΟ κι έπεται συνέχεια.
• Στο ΑΙΓΑΙΟ, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και
ιδιαίτερα του ανατολικού τμήματός της, εκδηλώνονται οι
σφοδρές αντιθέσεις, οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις ισχυρές
ιμπεριαλιστικές χώρες με ολοένα και μεγαλύτερη συσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων μαζικής καταστροφής.
• Όλη η Μεσόγειος – του Αιγαίου συμπεριλαμβανόμενου – γίνεται ο υγρός τάφος χιλιάδων κατατρεγμένων από
τις περιοχές της Ασίας και Αφρικής που ξεριζώνονται κατά
τεράστιους αριθμούς από τις εστίες τους. Οι αποφάσεις της
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, η ενίσχυση των μέσων δίωξης κλπ.
θα οδηγήσουν – και με ελληνική συμμετοχή – σε νέες τραγωδίες, εκατόμβες αθώων θυμάτων. Το «κυνήγι των δουλεμπόρων» θα σημάνει και νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις,

χερσαίες κι άλλες. Η συμφωνία, ύψους 500 εκατομμυρίων
δολαρίων, για τον εκσυγχρονισμό των αεροπορικών μέσων
επιτήρησης Αιγαίου-Μεσογείου με τα P-3Β Orion, ήδη φορτώθηκε στις πλάτες του ελληνικού λαού σε βάρος της ικανοποίησης πιεστικών - λαϊκών αναγκών.
• Η ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε όλη
την ευρύτερη περιοχή δεν σημαίνει από μόνη της όφελος
για τους λαούς. Οι δρόμοι του πετρελαίου, είναι ματωμένοι,
αυτό μας δείχνει όλη η σύγχρονη ιστορία. Οι «προσφορές»
του ΥΕΘΑ, Π. Καμμένου για «συνεκμετάλλευση με τις ΗΠΑ»
δεν προμηνύουν τίποτα καλό για τον ελληνικό λαό, για τα
πλατιά λαϊκά στρώματα.

Μαχητική η απάντηση του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος
στα σχέδια για νέα βάση στο Αιγαίο
Η εξαγγελία εγκατάστασης νέας ΝΑΤΟικής βάσης σε νησί
του Αιγαίου, απαντήθηκε ήδη μαχητικά σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, Λέσβο, Ρόδο, Σάμο κλπ. Ο ΥΕΘΑ συνεχίζοντας προκλητικά τον ίδιο δρόμο, σε δηλώσεις του στην
Κρήτη μίλησε για «Νέα ΝΑΤΟική βάση στην Κάρπαθο, επέκταση της υπάρχουσας στη Σούδα». Για να μην υπάρχει
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Ένας χρόνος
χωρίς τον Μπάμπη

υμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που
«έφυγε» από κοντά μας ο αγαπημένος μας
συναγωνιστής Μπάμπης Αγγουράκης,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ και,
ανάμεσα στα άλλα, πρωτοπόρος αγωνιστής
του αντιϊμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος.

Σ

Ο Μπάμπης μάς έλειψε στη φετινή 35η
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης όπως και σε κάθε
δράση του κινήματος που υπάρχουν ίχνη και του
δικού του περάσματος.
Με την ιδιότητα του μέλους της συντακτικής
επιτροπής του περιοδικού μας ο Μπάμπης
είχε ιδιαίτερη φροντίδα και συνεχή έννοια για
την έκδοση, για τη μορφή και το περιεχόμενο της
ύλης, για τη αξιοποίησή του στην ανάπτυξη του
αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος.
Η παρακαταθήκη που άφησε συνεχίζει ακόμα
να συντροφεύει τη σκέψη και τη δράση μας ώστε
να συνεχίσουμε την αδιάκοπη προσπάθεια μέχρι
να εκπληρωθούν οι πόθοι και οι ελπίδες που
φλόγιζαν και τη δική του καρδιά.
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καμία αμφιβολία για τους στόχους και τα σχέδια της κυβέρνησης, προχώρησε στη δήλωση που αναγράφουμε (μέσα
σε πλαίσιο) στην επικεφαλίδα του παρόντος κειμένου.
Η ΕΕΔΥΕ σε συνέχεια ανακοίνωσής της (29-5-2015)
– ανάμεσα σε άλλα – τονίζει: «Η συνεχιζόμενη πρόκληση
από τον ΥΕΘΑ και τη συγκυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Καμία ανοχή, καμία ταλάντευση
μπροστά στα σχέδια βαθιάς και ενισχυμένης εμπλοκής της
Ελλάδας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Η απάντηση να δοθεί
με νέες ακόμα πιο μαζικές καλά οργανωμένες πλατιές λαϊκές
αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις, με συνολική εναντίωση στα σχέδια για νέες βάσεις, αναβάθμιση όλων των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ενισχυμένη ελληνική συμμετοχή και παρουσία σε όλο το φάσμα των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων από ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ». Οι προκλήσεις δεν έχουν τέλος αφού η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ συνδέει την εγκατάσταση βάσης του ΝΑΤΟ με τις
ανάγκες των κατοίκων για… νοσοκομείο!
Η Ελλάδα με τις ευρωατλαντικές ΒΑΣΕΙΣ – η συμμετοχή
στο ΝΑΤΟ – οι εξελίξεις στο ΑΙΓΑΙΟ και την ευρύτερη περιοχή, είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, εντάσσονται στους
στόχους της ενιαίας στρατηγικής-πολιτικής της κυρίαρχης τάξης.
Τα καθήκοντα της ΕΕΔΥΕ, των Επιτροπών Ειρήνης σε
όλη την Ελλάδα είναι επίσης ενιαία ώστε σε συνεργασία και
συντονισμό με το εργατικό-λαϊκό κίνημα να ορθώσουμε
– μέσα από ένα χωρίς όρια πλατύ άνοιγμα στο λαό, τη νεολαία – ισχυρό αντιιμπεριαλιστικό μέτωπο πάλης, κυματοθραύστη στην ελληνική συμμετοχή – οποιαδήποτε συμμετοχή της Ελλάδας σε νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και επεμβάσεις. Να πάρουν σάρκα και οστά οι αποφάσεις
του 17ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ, να δυναμώσουν οι Επιτροπές Ειρήνης που λειτουργούν και να κτιστούν νέες πανελλαδικά, με προτεραιότητα τις περιοχές των στρατιωτικών
βάσεων-υποδομών και τα νέα πεδία δημιουργίας ιμπεριαλιστικών ορμητηρίων.
Θα μετράμε βήματα προόδου στην παραπάνω κατεύθυνση με θαρραλέο άνοιγμα της ΕΕΔΥΕ πανελλαδικά με
προβολή των θέσεών της, δεμένες με τις σύγχρονες ανάγκες και δικαιώματα των εργαζομένων, συνταξιούχων, ανέργων και νεολαίας. Χρειάζεται καθημερινή συστηματική
τεκμηριωμένη απάντηση στις κινήσεις των ιμπεριαλιστών,
αποκάλυψη της ταξικής ουσίας που κρύβεται με επιμέλεια κάτω από «φιλειρηνικές διακηρύξεις» και διάφορα
προσχήματα (τζιχαντιστές, μετανάστες-πρόσφυγες, «τρομοκρατία» κ.α.). 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Από τη Χιροσίμα στην Παλμύρα,
πάντα ένοχος ο ιμπεριαλισμός
«Κι αν είναι κι έρθουνε χρόνια δίσεχτα,
πέσουν καιροί οργισμένοι,
κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα,
για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια,
μη φοβηθείς το χαλασμό. Φωτιά! τσεκούρι! τράβα!,
ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφ’ το,
και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα,
για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα»*

Σ

κιές ανθρώπων, σαν αντικατοπτρισμός,
στέκονται αμίλητες και μας κοιτούν
στα μάτια, κάτω από τη ζεστή ανάσα
αρχαίων ανέμων. Παλιοί καθρέφτες του
κόσμου της δουλειάς, χέρια δούλωνεργατών που αποτύπωναν σε σταυροδρόμια
ποταμών πως από δω πέρασε ο Άνθρωπος,
βαδίζοντας από την Προϊστορία του, στην
Ιστορία του, τότε δηλαδή που θα ορίζει ο
ίδιος όχι πια ανθρώπους, αλλά πράγματα
που θα φτιάχνει μαζί με τους συντρόφους
του της δουλειάς.
Από τη συνειδητή δύναμη του Ανθρώπου
που έβαλε γέροντες ποταμούς στη δικιά του
τη δούλεψη, ως τις Πυραμίδες και ως το
κατεργασμένο πετράδι, που λέγεται Παλμύρα,
στο δάχτυλο της ερήμου, από τον ατίθασο
ατμό που έγινε μηχανή, ως τις φωτοχυσίες
του Μπροντγουαίη –που δεν πρόλαβε να
τραγουδήσει ο ποιητής– ως το σύγχρονο
εργάτη που σα να «καβαλάει ασέλωτο με
δίχως χαλινάρι» που γράφει ο δικός μας
«Μαραμπού»** μετατρέπει τα «αόρατα»
κύματα σε συνεργάτη στο σχεδιασμένο
σκοπό του.
Ίχνη Ανθρώπων που πλάθουν καθημερινά τον
κόσμο, στέκονται σηματοδότες μιας πορείας
χιλιετιών. Είδαν θανάτους και γεννητούρια,
είδαν πολιτισμούς να «σβήνουν» μέσα στα

αίματα που γεννιόνταν οι διάδοχοί τους,
είδαν πολλούς θεούς να ακουμπούν την
πλάτη τους στις πέτρες τους, είδαν πολλά
θανατικά, αλλά όχι ακόμα δολοφόνους.
Τους γέννησαν οι ίδιες αλυσίδες που έπνιγαν
τους δημιουργούς, την ίδια ώρα που σμίλευαν
στις πέτρες, σαν υποθήκη στους ερχόμενους,
τις δυνατότητες της απελευθερωμένης από
την ταξική εκμετάλλευση εργασίας, του
απελευθερωμένου από τα ταξικά δεσμά
Ανθρώπου.
Οι καιροί κοιλοπονούν. Ζούμε εδώ και χρόνια
την εποχή των δολοφόνων, κατά πως
έγραψε ο Αρθούρος Ρεμπώ, πριν χαθεί πάνω
στο μαύρο καράβι του στην αχλύ της εποχής
της κόλασης.
Οι υποθήκες της Παλμύρας και των μικροτσίπ,
κραυγάζουν για το σπάσιμο των ταξικών
αλυσίδων. Και αυτές τις κραυγές, αυτές
τις υποθήκες, επιχειρούν να σβήσουν οι
δολοφόνοι. Σιδερόφρακτοι ως τα μπούνια,
με σκυλιά τους, την τσούλα των δήμιων
«επιστήμη» και την πρόστυχη πένα των
γραφιάδων τους που λιβανίζει την μπόχα
του βούρκου, –τι ωραία που τα ’λεγε ο
Βάρναλης– εξοπλίζουν δολοφόνους για να
σβήσουν τα ίχνη του Ανθρώπου, και να τα
ξανασβήσουν μέσα σε καπνούς και λάβα
θανάτου ενάντια, δήθεν, στους δολοφόνους
που οι ίδιοι έφτιαξαν.
Κι ένα βήμα παραπίσω, αυτοί που ετοιμάζουν
το κρέας, με τη σκέψη στα αποφάγια για
τους ίδιους. Για να φάει το αφεντικό, αλλά
χωρίς να δει το αίμα του σφαγείου –είναι
αλήθεια πως τα ‘λεγε σκληρά ο Μπρέχτ.
Δεν είναι καινούργιο τούτο το έργο, το
έχουμε ξαναδεί και γι’ αυτό οι ευθύνες είναι
μεγαλύτερες και όσο στενεύουν τα

περάσματα, οι δικαιολογίες μοιάζουν όλο
και πιο φθηνές.
Το ισοπεδωμένο από τις βόμβες των
ιμπεριαλιστών, ευρωπαϊκό πετράδι, που
ακούει στο όνομα Δρέσδη και μερικούς
μήνες αργότερα το πυρηνικό μανιτάρι του
ολέθρου πάνω από τη Χιροσίμα και το
Ναγκασάκι, τα καμένα από τις ναπάλμ δάση
του Γράμμου, η κηροζίνη που έλιωνε τις
φυτείες ρυζιού στο Βιετνάμ, η Κύπρος που
αιμορραγεί, το απεμπλουτισμένο ουράνιο
που άφησε αυγά θανάτου στο Βελιγράδι, τα
σιδερόφρακτα στίφη δολοφόνων που έχουν
μετατρέψει σε πεδίο βολής 3000 χρόνια
Ιστορία, από τις θάλασσες του Οδυσσέα ως
τον Ώξο και τον Ιαξάρτη, δεν αφήνουν
κανένα περιθώριο αμφιβολίας για το τι
σημαίνει μονοπωλιακός καπιταλισμός.
Κάθε ψέμα που γράφεται για την
«αναγκαιότητα» της Χιροσίμα, κάθε ψέμα
που λέγεται για το τι είναι οι «τζιχαντιστές»,
κάθε αράδα που υποστηρίζει να γίνουν οι
αμμουδιές του Ομήρου, λημέρι δολοφόνων,
προέρχεται από το ίδιο χέρι που κλέβει το
ψωμί από το τραπέζι του λαού, το βιβλίο από
το χέρι του παιδιού, τη γαλήνη από το
βλέμμα του απόμαχου της δουλειάς.
Κάθε γκρεμισμένο, από τα χέρια των
επαγγελματιών λεγεωνάριών τους, άγαλμα
αρχαίου θεού είναι ένα καρφί στην πίστη του
Ανθρώπου στη δυνατότητα και στην
αναγκαιότητα να ελευθερωθεί από τα ταξικά
δεσμά που χύνονται σε καλούπια πείνας,
εκμετάλλευσης και πολέμου.
Να τους σταματήσουμε τώρα!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
* Από το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Πατέρες».
** Ψευδώνυμο του ποιητή Νίκου Καββαδία
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πολιτική

Νέα Ατζέντα μετανάστευσης της ΕΕ

Photo: UNHCR

Νέα προσχήματα για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ενάντια στους λαούς

Π

ερίσσεψαν όλο αυτό το διάστημα τα κροκοδείλια
δάκρυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κυβερνήσεών της για τις εκατόμβες νεκρών
προσφύγων και μεταναστών στη Μεσόγειο. Σύνοδοι
κορυφής, συμβούλια υπουργών της Ε.Ε, κυβερνητικές
συσκέψεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες για να
δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να παρουσιαστούν
«ευαισθητοποιημένοι» μπροστά στο ανείπωτο δράμα με
τις καραβιές θανάτου χιλιάδων κατατρεγμένων.
Οι ανακοινώσεις, οι εξαγγελίες, η όλη συζήτηση σκόπιμα
κρύβουν με κάθε τρόπο τις πραγματικές αιτίες της
προσφυγιάς και της μετανάστευσης, τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους κι επεμβάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Κι όποτε
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γίνεται κουβέντα για αυτές, τότε παρουσιάζονται ως
"αναγκαίο κακό", σαν καιρικό φαινόμενο που δεν μπορεί
κανείς να παρέμβει, υπονοώντας ότι το μόνο ζήτημα που
απομένει είναι η διαχείριση του προβλήματος.
Όμως, τα καπιταλιστικά κράτη, οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις,
η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι κυβερνήσεις της, έχουν
τεράστια ευθύνη στην εξαπόλυση ιμπεριαλιστικών
πολέμων κι επεμβάσεων, βομβαρδισμών, στην αποστολή
στρατιωτικών σωμάτων, από την Ουκρανία και τη Μέση
Ανατολή, ως την Αφρική, με στόχο συγκεκριμένα
μονοπώλια να ελέγξουν τις ενεργειακές πηγές και τους
δρόμους μεταφοράς ενέργειας στο πλαίσιο ενός
οξυμμένου ανταγωνισμού. Επιστρατεύοντας προσχήματα

που δεν πείθουν ούτε μικρά παιδιά επικαλούνται, εδώ και
χρόνια, από τον Μπιν Λάντεν και την Αλ Καιντα, μέχρι τους
"τζιχαντιστές", όλα τους δημιουργήματα των ΗΠΑ, της ΕΕ
και των συμμάχων τους.

"Ατζέντα" προσχημάτων για επεμβάσεις
και καταστολή
Επιπρόσθετα σε όλα τα παραπάνω, η ΕΕ επικαλείται τους
δουλεμπόρους ως νέο πρόσχημα για να δικαιολογηθούν
νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις κι εκστρατευτικά σώματα
σε βάρος των λαών. Κι είναι πρόσχημα γιατί οι δουλέμποροι
είναι γέννημα του συστήματος που υπηρετούν η ΕΕ
και οι κυβερνήσεις τους για λογαριασμό των μεγάλων
οικονομικών ομίλων, των μονοπωλίων.
Στις ανακοινώσεις τόσο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
με τη μορφή της λεγόμενης "Ευρωπαϊκής Ατζέντας
Μετανάστευσης", όσο και των Δέκα Αξόνων που υιοθέτησε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο όνομα της καταστροφής
των πλοιαρίων και των υποδομών που χρησιμοποιούν
οι δουλέμποροι στα ίδια τα παράλια της Αφρικής,
εξαγγέλθηκε η ναυτική επιχείρηση «EUNAVFOR Med»
(Στρατιωτική Ναυτική Επιχείρηση ενάντια στα κυκλώματα
δουλεμπόρων) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και έχει
«ως στόχο να πληγούν τα δίκτυα λαθραίας διακίνησης
μεταναστών στη Μεσόγειο». Με τις δηλώσεις μάλιστα του
αρμόδιου επιτρόπου μετανάστευσης Δ. Αβραμόπουλου
τονίστηκε ότι «η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη μετανάστευση
ενσωματώνει πλήρως την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας
και Άμυνας».
Οι εξαγγελίες αυτές δεν είναι καθόλου τυχαίες ούτε
μπορούν να εξετάζονται αποκομμένα από τις
συνολικότερες εξαγγελίες της ΕΕ με στόχο αυτή να
εξελιχθεί σε «παγκόσμιο παίκτη». H ενίσχυση της Κοινής
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, η δήλωση
Γιούνκερ για τη μετατροπή του Ευρωστρατού σε μόνιμο
σώμα, ο ακόμα μεγαλύτερος συντονισμός δράσης της ΕΕ
με το ΝΑΤΟ, συμπληρώνονται με τα προσχηματικά
διαγγέλματα της ΕΕ περί «αντιμετώπισης των
δουλεμπόρων». Άλλωστε, ανάμεσα στα μέτρα, που
περιλαμβάνει η "μεταναστευτική Ατζέντα της ΕΕ" είναι και
η ενίσχυση των επιχειρήσεων ανθρωποκυνηγητού στη
Μεσόγειο, δηλαδή του «Τρίτωνα», για την Ιταλία και του
«Ποσειδώνα», για την Ελλάδα, με ταυτόχρονη επέκταση
του επιχειρησιακού τους χώρου. Οι πόροι για τα εν λόγω
προγράμματα επαναφέρονται στα επίπεδα του 2014, τη

χρονιά που με την εφαρμογή αυτών ακριβώς των
προγραμμάτων πνίγηκαν στη Μεσόγειο πάνω από 3500
πρόσφυγες και μετανάστες. Σε αυτόν τον προσανατολισμό
με θύματα τους μετανάστες δρουν άλλωστε κι οι
αντιδραστικοί μηχανισμοί της FRONTEX (Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών-μελών
της ΕΕ), της EASO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για
το Ασυλο), της EUROPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνομική
Υπηρεσία - Ευρωαστυνομία) και της EUROJUST
(Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας Ευρωεισαγγελία) που αναβαθμίζουν μάλιστα το
συντονισμό τους για την ενίσχυση της καταστολής σε
βάρος των μεταναστών.
Άρα, η Ατζέντα Μετανάστευσης της ΕΕ αποτελεί
προαναγγελία έντασης της επιθετικότητας της ΕΕ ενάντια
στους λαούς και καταστολής των προσφύγων και των
μεταναστών. Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της κόβουν, το ΝΑΤΟ
ράβει και οι λαοί σφαγιάζονται, χώρες διαμελίζονται για
τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, όπως στην Ουκρανία,
τη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ, την Υεμένη. την Αφρική κ.α.

Μεγάλες οι ευθύνες της ελληνικής
κυβέρνησης
Σε αυτή τη στρατηγική η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ δεν
είναι αμέτοχη ούτε παθητική. Αντιθέτως μάλιστα, υλοποιεί
τις προεκλογικές της εξαγγελίες για «ενεργό συμβολή στο
ΝΑΤΟ και την ΕΕ». Έτσι, η συνυπογραφή της και στην
ατζέντα της μετανάστευσης της ΕΕ και στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις συνοδεύονται με τις εξαγγελίες της για νέα
ΝΑΤΟικη βάση στο Αιγαίο, με τα 500 εκ δολ που δίνονται
για την ανανέωση των υπέργηρων αεροσκαφών
του αμερικάνικου μονοπωλίου Lockheed με βάση
τις επιταγές των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, μέχρι και τους …χορούς
του ΥΠΕΞ Κοτζιά με τους μακελάρηδες των λαών
στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι η ελληνική
κυβέρνηση σέρνει το χορό και στις προπαγανδιστικές
εκστρατείες προσχημάτων όπως τα κηρύγματα
για αντιμετώπιση των τζιχαντιστών, ή η προστασία
των χριστιανικών πληθυσμών. Είναι δε ενδεικτικό το ότι
έσπευσε να δηλώσει ικανοποίηση για τις εξαγγελίες
της στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ EUNAVFOR Med,
αναπαράγοντας τους λεονταρισμούς για τους
δουλεμπόρους.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Άθικτο το Δουβλίνο και οι αντιδραστικοί
κανονισμοί της ΕΕ
Στην πράξη αποδεικνύεται ότι η Ε.Ε και οι κυβερνήσεις
αναπαράγουν τις αιτίες της προσφυγιάς και της
μετανάστευσης και την ίδια ώρα διαχειρίζονται πολιτική
που δεν μπορεί να προσφέρει καν στην ανακούφιση και
στήριξη των μεταναστών και των προσφύγων.
Με διακηρυγμένη πολιτική των λεγόμενων "έξυπνων
συνόρων" η ΕΕ καλοδέχεται μόνο τουρίστες,
επιχειρηματίες και επιλεγμένο εργατικό δυναμικό υψηλών
δεξιοτήτων κατά παραγγελία των επιχειρηματικών ομίλων.
Για όλους τους υπόλοιπους μετανάστες αλλά και τους
πρόσφυγες θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων
τους επιφυλάσσει διώξεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης και
φυλακίσεις. Αυτά είναι τα τείχη της FRONTEX που με βάση
την Ατζέντα Μετανάστευσης της ΕΕ ενισχύεται όπως κι η
Schengen η οποία έχει συγκεκριμένο δόγμα, αυτό της
διαρκούς καταδίωξης των προσφύγων και μεταναστών.
Όσον αφορά την πολυδιαφημισμένη εξαγγελία για
κατανομή των προσφύγων ανάμεσα στα κράτη-μέλη,
η οποία συνοδεύτηκε με τις γνωστές μεγαλοστομίες περί
"αλληλεγγύης εταίρων" κλπ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κάλεσε σε κατάρτιση ενός πλαισίου για κατανομή 20.000
προσφύγων σε όλη την ΕΕ, ενώ οι κοινές δηλώσεις
Αβραμόπουλου-Βούτση μιλούν για 40000
επανεγκαταστάσεις. Όλα τα παραπάνω συνιστούν
δειγματοληπτική αντιμετώπιση ενός τεράστιου
προβλήματος και μάλιστα με μάντρωμα μεταναστών στα
άθλια κέντρα κράτησης της ΕΕ στα διάφορα κράτη μέλη.
Την ίδια στιγμή, παραμένουν άθικτες οι Συνθήκες Δουβλίνο
2 και 3 που κρατούν εγκλωβισμένους πρόσφυγες-
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αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα ενώ έχουν προορισμό
άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτές οι συνθήκες και οι κανονισμοί
της ΕΕ είναι που μετατρέπουν την Ελλάδα ή την Ιταλία σε
σταθμούς συγκέντρωσης μεταναστών σε άθλιες συνθήκες
και διόλου τυχαία αυτές μένουν ανέγγιχτες.
Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για κλείσιμο της Αμυγδαλέζας,
έμειναν τελικά στα χαρτιά, αφού η απελευθέρωση
ορισμένων κρατούμενων, συνοδεύτηκε τους επόμενους
μήνες με νέες φυλακίσεις, στις ίδιες άθλιες συνθήκες.
Συμπερασματικά, το μεταναστευτικό είναι ζήτημα ταξικό,
ούτε "εθνικό" ούτε "ευρωπαϊκό", όπως ισχυρίζονται
αποπροσανατολίζοντας τα κόμματα που υπηρετούν την
κερδοφορία των μονοπωλίων και τον ευρωμονόδρομο.
Όλοι όσοι σπέρνουν αυταπάτη για επίλυση του
προβλήματος στο πλαίσιο της ΕΕ και του εκμεταλλευτικού
συστήματος φέρουν μεγάλη ευθύνη και ψεύδονται. Δεν
πρέπει, επίσης, να υποτιμάται η επικίνδυνη δράση της
εγκληματικής ναζιστικής ΧΑ που επιχειρεί να ρίξει το
εθνικιστικό δηλητήριο στο λαό.

Αναγκαία η αγωνιστική παρέμβαση
του κινήματος
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, είναι ιδιαίτερα
σημαντικές οι παρεμβάσεις συνδικάτων, μαζικών
οργανώσεων ως άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα του
ΠΑΜΕ να παρθούν αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Μαζί τους
κι η ΕΕΔΥΕ απαιτεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:
Απόρριψη της νέας Ατζέντας Μετανάστευσης της ΕΕ.
Καμία συμμετοχή, καμία εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και στην EUNAVFOR-Med και σε όσες ακόμα
επιχειρήσεις ετοιμάζονται. Να γυρίσουν πίσω όλες οι
στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων.
Κανένας εργαζόμενος να μην παρασυρθεί από την ύπουλη
προπαγάνδα που στοχοποιεί τους μετανάστες-πρόσφυγες
σαν υπαίτιους της ανεργίας και της φτώχειας των πλατιών
λαϊκών στρωμάτων.
Απειθαρχία στο Δουβλίνο και τη Σένγκεν, που
μετατρέπουν τη χώρα μας σε «αποθήκη ψυχών»,
εγκλωβίζοντας ανθρώπους. Άσυλο στους πρόσφυγες και
ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψουν όπου επιθυμούν.
Ανθρώπινοι ανοιχτοί χώροι φιλοξενίας, να κλείσουν τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, άμεση και δίκαιη απονομή
ασύλου και νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και
εργάζονται στη χώρα μας και έχουν αποκτήσει βιοτικούς
δεσμούς. 

ΔΡΑΣΗ ΕΕΔΥΕ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Σ

ε μαζική εκδήλωση αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας εξελίχθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας στην αμερικάνικη πρεσβεία την Παρασκευή
17 Απρίλη όταν εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές και γυναίκες έδωσαν δυναμικό παρών στον κινητοποίηση που
διοργάνωσε η ΕΕΔΥΕ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της
Διεθνούς Μέρας Δράσης για Αλληλεγγύη στο λαό της
Βενεζουέλας την 19η Απρίλη, όπως αποφάσισε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ).
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν η Ελληνική Επιτροπή
Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), αντιπροσωπείες του ΠΑΜΕ, της ΟΓΕ, του ΜΑΣ, της ΠΑΣΕΒΕ καθώς
και της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ) ενώ παρευρέθηκε και ο Α' Γραμματέας της πρεσβείας της Βενεζουέλας στην Αθήνα, Ερνέστο Μπορντιέ (Ernesto Bordier).
Ο Θανάσης Παφίλης, Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου-

λευτής. μιλώντας στους συγκεντρωμένους τόνισε ότι οι
λαοί δε χρειάζονται τις «συμβουλές», ούτε τη «θανάσιμη
προστασία» του ιμπεριαλισμού ενώ διατύπωσε το αίτημα
να ανακληθεί το επαίσχυντο διάταγμα του Προέδρου των
ΗΠΑ, Μπ. Ομπάμα, που χαρακτηρίζει τη Βενεζουέλα επικίνδυνη για την ασφάλεια των ΗΠΑ.
Η Δέσποινα Μάρκου, πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ, διάβασε
το υπόμνημα της κινητοποίησης το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό
της Βενεζουέλας και απαιτούμε την άμεση κατάργηση του
διατάγματος του Προέδρου των ΗΠΑ, Μπ. Ομπάμα, που
χαρακτηρίζει τη Βενεζουέλα «ασυνήθιστη και εξαιρετική
απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ». Καταδικάζουμε τις απαράδεκτες και επικίνδυνες επεμβάσεις των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις
της Βενεζουέλας. Η πορεία της κάθε χώρας είναι υπόθεση
του λαού της».

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 69 ΑΠΡΙΛΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 2015

11

επισημάνσεις

Κυπριακό: Όχι σε ιμπεριαλιστική λύση
Του ΘΕΜΟΥ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Photo: http://www.newsit.com.cy

Τα Βαρώσια στην κατεχόμενη Αμμόχωστο,
λεηλατημένα και ακατοίκητα εδώ και 40 χρόνια...

Tη «λύση» του Κυπριακού που ξανασυζητείται έχουν προετοιμάσει κυρίαρχες τάξεις της Δύσης (της ΕΕ,
του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της Βρετανίας) για να νομιμοποιηθούν τα αποτελέσματα των διεθνών
εγκλημάτων κατά του κυπριακού λαού και να μονιμοποιηθεί η διχοτόμηση, ώστε να διευκολυνθεί
η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, στο πλαίσιο των οξυνόμενων ανταγωνισμών

M

αγειρεύεται «λύση» που θα ολοκλήρωνε όσα διαπράττονται στην Κύπρο από το καλοκαίρι του
1974 και παραβιάζουν κανόνες Αναγκαστικού Δικαίου. Ακόμα και αν δεν δεχθούμε την ύπαρξη τέτοιου Δικαίου, δε μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε ότι έχουν
διεθνώς καθιερωθεί θεμελιώδεις, γενικές και γενικής εφαρ-
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μογής αρχές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία των λαών από τον ιμπεριαλισμό.
Άμεσα αφορά στην τουρκική στρατιωτική κατοχή στην
Κύπρο η διάταξη του άρθρου 2, παράγραφος 4 του Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών: «Όλα τα μέλη του ΟΗΕ θα απέχουν
στις διεθνείς τους σχέσεις από την απειλή ή χρήση βίας

εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οιουδήποτε κράτους».
Η παρανομούσα Τουρκία (δηλαδή η τούρκικη άρχουσα
τάξη) ισχυρίζεται ότι στην Κύπρο δεν έχει εφαρμογή αυτή
η αρχή, γιατί, υπερισχύει, ως ειδικότερη, η Συνθήκη «Εγγύησης» του 1960. Και μάλιστα το άρθρο της 4, παράγραφος 2,
που λέει ότι: «σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Συνθήκης (και) στο βαθμό που κοινή ή συντονισμένη δράση
δεν θα αποδεικνυόταν δυνατή, κάθε μία από τις τρεις εγγυήτριες Δυνάμεις (Τουρκία, Βρετανία, Ελλάδα) επιφυλάσσει το δικαίωμά της να αναλάβει δράση με μοναδικό σκοπό
την επαναφορά της κατάστασης πραγμάτων που δημιουργείται με την παρούσα Συνθήκη».
Η ιδιοτελής αυτή ερμηνεία δε στέκει, γιατί ο ίδιος ο
Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ρυθμίζει το ζήτημα με το
άρθρο του 103 που προβλέπει ότι: «σε περίπτωση σύγκρουσης υποχρεώσεων των Μελών του ΟΗΕ σύμφωνα με τον
Χάρτη με υποχρεώσεις τους από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, θα επικρατούν οι υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον
Χάρτη». Είναι ολοφάνερο πως ότι ισχύει για «υποχρεώσεις
από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία» ισχύει ακόμα περισσότερο για δικαιώματα. Ο Χάρτης επικρατεί.
Όπως επικρατεί και αν θεωρηθεί ότι η συλλογική «εγγύηση» για την Κύπρο είναι περιφερειακό σύμφωνο ή περιφερειακή οργάνωση. Τότε θα ίσχυε το άρθρο 53 του Χάρτη:
«Καμία ενέργεια εξαναγκαστική δεν θα λαμβάνεται στη
βάση περιφερειακή συμφώνων ή περιφερειακών οργανώσεων χωρίς εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας».

αναγνωρισμένη συνταγματική νομιμότητα (που υπήρχε
στην Κύπρο και ανατράπηκε από την ελληνική χούντα) αποκαταστάθηκε μετά την πρώτη επιχείρηση «Αττίλας». Τα
τουρκικά στρατεύματα έπρεπε τότε να είχαν αποσυρθεί,
ακόμα και αν γίνει δεκτή η τουρκική άποψη ότι είχαν εισβάλει νόμιμα.
Όπως είπαμε, το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Συνθήκης
Εγγύησης ορίζει ότι μοναδικός σκοπός της «δράσης» της εγγυήτριας Δύναμης μπορεί να είναι η επαναφορά της κατάστασης που δημιούργησε η Συνθήκη Εγγύησης. Δηλαδή,
σύμφωνα με ρητή διάταξη της ίδιας της Συνθήκης (άρθρο
2), η ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα, η ασφάλεια της
Κυπριακής Δημοκρατίας και η κατάσταση πραγμάτων του
Συντάγματός της. Όχι, ασφαλώς, η εθνοκάθαρση, ο εποικισμός, η ανακήρυξη και αναγνώριση ψευδοκράτους ή η προσπάθεια δημιουργίας ενός τερατώδους πολιτειακού συστήματος με διαπραγματεύσεις που διεξάγονται κάτω από παράνομη πίεση, με το πιστόλι της Άγκυρας στον κρόταφο
ολόκληρου του κυπριακού λαού, όλων των Κυπρίων, όπως
φάνηκε και πρόσφατα με τη δημόσια σύγκρουση ΑκιντζίΕρντογάν και την αναδίπλωση Ακιντζί.
Όλα αυτά, και αν ακόμα η Συνθήκη «Εγγύησης» διατηρεί κάποια ισχύ, πράγμα πολύ απίθανο. Θα ήταν, τώρα πια,
μοναδικό φαινόμενο σε ολόκληρο τον κόσμο. Εναντίον των
«εγγυήσεων» τάχθηκε η κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων, με ομόφωνη απόφασή της. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, το Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλους

Ας υποθέσουμε, όμως, πως δεν υπήρχαν τα άρθρα 103
και 53 του Χάρτη. Ή, ότι δεν υπήρχε καν Χάρτης Ηνωμένων
Εθνών. Θα είχε, τότε, η Τουρκία το δικαίωμα που λέει ότι
έχει; Όχι, γιατί στο άρθρο 4, παράγραφος 2 της Συνθήκης
Εγγύησης δεν αναφέρεται ρητά δυνατότητα στρατιωτικής
επέμβασης. Υπάρχει σαφής και κατηγορηματικός, θεμελιώδης και γενικός, κανόνας Διεθνούς Δικαίου, κατά τον οποίο
ποτέ δεν μπορεί συμπερασματικά να γίνει δεκτός τέτοιος
περιορισμός κυριαρχίας κράτους.
Αλλ’ ακόμα και αν δεχθούμε την τουρκική ερμηνεία,
πάλι η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα κατοχής. Διότι η διεθνώς

Κύπριοι αιχμάλωτοι μεταφέρονται
στην Τουρκία. Πολλοί από
αυτούς αγνοούνται μέχρι σήμερα.
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του ΟΗΕ, που αναγνωρίζεται διεθνώς (σε αντίθεση με το
ψευδοκράτος, την ανακήρυξη του οποίου έχει καταδικάσει
το Συμβούλιο Ασφαλείας με τις αποφάσεις του 541/1983 και
550/1984, ζητώντας την άμεση ανάκλησή της).
Είναι λοιπόν αναμφισβήτητος ο παράνομος χαρακτήρας της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής, αυτής της προϋπόθεσης για την επιβολή εθνοκάθαρσης και διχοτόμησης.
Η εκδίωξη των Ελληνοκυπρίων από τις πατρογονικές
τους εστίες στα κατεχόμενα και η παρεμπόδισή τους να επιστρέψουν σε αυτές είναι μέσα εθνοκάθαρσης, αδικήματα
Διεθνούς Δικαίου.
Η Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης για την Προστασία των
Αμάχων (του 1949) απαγορεύει, με το άρθρο 49, την εξαναγκαστική, ατομική ή συλλογική, εκτόπιση από κατεχόμενο έδαφος. Την ίδια απαγόρευση περιέχει ο κανόνας 129
του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου που έχει κωδικοποιήσει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.
Το άρθρο 51(2) του Πρώτου Πρωτόκολλου (του 1977)
στην Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης απαγορεύει πράξεις ή
απειλές βίας, που πρωταρχικό σκοπό έχουν να σπείρουν τον
τρόμο στον άμαχο πληθυσμό. Απαγορεύει, δηλαδή, αυτό
ακριβώς που έκανε η Τουρκία κατά τις επιχειρήσεις «Αττίλας» του 1974, με σκοπό να τρομοκρατήσει τον ελληνικό
πληθυσμό των κατεχομένων για να τα εγκαταλείψει.
Κατά την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, η
εθνοκάθαρση σκοπό έχει να μεταβάλει τη δημογραφική
σύνθεση ενός εδάφους. Αυτό μπορεί να επιδιωχθεί (συνεχίζει η Διεθνής Επιτροπή) με πράξεις που απαγορεύονται
όποιος και αν είναι ο σκοπός τους. Όπως είναι οι επιθέσεις

Απόβαση τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, 1974
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εναντίον αμάχων, που απαγορεύει ο κανόνας 1 του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, οι φόνοι αμάχων (κανόνας
89), οι βιασμοί και οι άλλες μορφές σεξουαλικής βίας (κανόνας 93). Η Διεθνής Επιτροπή υπογραμμίζει ότι αυτές οι
πράξεις απαγορεύονται ανεξάρτητα από το χαρακτήρα της
στρατιωτικής σύγκρουσης και ότι έχουν καταδικασθεί ευρύτατα.
Πράγματι, κατά την απόφαση 2675 που έλαβε, το 1970,
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: «άμαχοι, πληθυσμοί ή μεμονωμένα άτομα, δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο εξαναγκαστικών εκτοπίσεων». Με την απόφασή της
3318 του 1974, η Γενική Συνέλευση πρόσθεσε ότι θα θεωρούνται εγκληματικές «εκτοπίσεις διαπραττόμενες από εμπολέμους κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων ή
σε κατεχόμενα εδάφη».
Την εθνοκάθαρση συμπληρώνει η συμπεριφορά κατά
των ελληνοκυπριακών ιστορικών μνημείων και τόπων λατρείας στα κατεχόμενα. Παραβιάστηκε και παραβιάζεται το
άρθρο 53 του Πρώτου Πρωτόκολλου στην Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης, καθώς και τα άρθρα 4 και 5 της Σύμβασης
της Χάγης του 1954 για την Προστασία της Πολιτισμικής
Ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις ένοπλης σύρραξης.
Κλοπές, λεηλασίες, βανδαλισμοί, εγκατάλειψη αρχαιολογικών χώρων. Και, παρεμπόδιση των αρμόδιων Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάλι κατά παραβίαση του
άρθρου 5 της Σύμβασης της Χάγης.
Μέσο εθνοκάθαρσης και η μεταβολή των τοπωνυμίων,
η αντικατάσταση με τούρκικα των ελληνικών ονομάτων κατεχόμενων πόλεων και χωριών. Κατά παραβίαση του Διε-

Μέσο εθνοκάθαρσης είναι και
η μεταβολή των τοπωνυμίων,
η αντικατάσταση με τούρκικα
των ελληνικών ονομάτων
κατεχόμενων πόλεων και χωριών,
όπως φαίνεται και στο χάρτη.

θνούς Δικαίου και, ειδικότερα, της
απόφασης 16 της Τρίτης Διεθνούς
Διασκέψης των Ηνωμένων Εθνών για
την Τυποποίηση των Γεωγραφικών
Ονομάτων.
Η «κάθαρση» από Ελληνοκύπριους και από τις αποδείξεις της παρουσίας τους επί χιλιετίες είναι μέρος
διχοτομικού σχεδίου για τη μεταβολή της δημογραφικής σύνθεσης
και του όλου χαρακτήρα των κατεχόμενων. Το σχέδιο ολοκληρώνεται με
την εκεί συγκέντρωση των Τουρκοκυπρίων και την οργάνωσή τους σε
ψευδοκράτος υπό την στρατοκρατία
της Άγκυρας. Όπως και με τον συστηματικό εποικισμό, κατά
παραβίαση του άρθρου 49 της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης, που απαγορεύει απόλυτα στην κατέχουσα δύναμη
να μεταφέρει πολίτες της στο έδαφος που κατέχει.
Η κατοχή, η εθνοκάθαρση, ο εποικισμός, το ψευδοκράτος, η καταστροφή πολιτισμικής κληρονομιάς και η αλλαγή
τοπωνυμίων συνιστούν ένα διαρκές, σύνθετο, διεθνές έγκλημα. Επειδή πρόκειται για έγκλημα, ο τερματισμός τέλεσής
του δεν νοείται να γίνεται αντικείμενο διαπραγματεύσεων, να
εξαρτάται από συμφωνία για την τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από οποιοδήποτε
άλλο όρο. Και επειδή το έγκλημα εξακολουθεί να τελείται,
δεν γεννιέται ζήτημα παραγραφής.
Αν αναφερθήκαμε σε όλους αυτούς τους νομικούς κανόνες δεν είναι γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν σήμερα, για
να τους εφαρμόσουν, διεθνείς παράγοντες (π.χ. ο ΟΗΕ, η
Γραμματεία του, ο Γενικός του Γραμματέας) που δεν επηρεάζονται ή και δεν ελέγχονται από τον ιμπεριαλισμό. Είναι
για να θυμίσουμε την αντικειμενική δικαιική βάση άμυνας
ενάντια στην προσπάθεια να νομιμοποιηθεί και να μονιμοποιηθεί η διχοτόμηση της Κύπρου που οι δυτικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις επιδιώκουν, γιατί εκτιμούν, σωστά, ότι αν
χωρισθεί οριστικά ο κυπριακός λαός σε βάση ρατσιστική,

σωβινιστική και σκοταδιστική, θα είναι πολύ πιο δύσκολο,
ίσως αδύνατο, να προβάλει ταξική αντίσταση. Και θα μπορούν η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η Βρετανία ανεμπόδιστα να εκμεταλλεύονται ενεργειακές πηγές της Κύπρου
και να την χρησιμοποιούν για μεταφορά ή επεξεργασία
υδρογονανθράκων, όχι μόνον κυπριακών. Αλλά και να μεταχειρίζονται ακώλυτα το διχοτομημένο νησί σαν εφαλτήριο για στρατιωτικές επιθέσεις σε λαούς της ευρύτερης
περιοχής ή και σαν βάση για την κατασκόπευση ολόκληρου
του πλανήτη, αφού οι βρετανικές εγκαταστάσεις «παρακολούθησης» στην Κύπρο είναι μέρος τέτοιου παγκόσμιου δίκτυου της Δύσης.
Δεν είναι λοιπόν περίεργο που ο πρέσβης των ΗΠΑ στη
Λευκωσία δήλωσε στις 27 Μάη πως η εισβολή και η κατοχή
δεν είναι η ουσία του Κυπριακού (Ριζοσπάστης, 28-05-2015).
Ο κυπριακός λαός δεν θα αποδεχτεί την «λύση» που
προωθούν οι ιμπεριαλιστές. Αυτό που χρειάζεται είναι μια
Κύπρος ενιαία, ανεξάρτητη, με μια και μόνη κυριαρχία και
διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, κοινή πατρίδα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες. 
* Πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο. Μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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35η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

ΕΔΥΕ

Την Κυριακή 17 Μάη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 35η Μαραθώνια Πορεία
Ειρήνης, που ξεκίνησε στις 8 το πρωί από τον Τύμβο του Μαραθώνα

X

αιρετισμό έκανε ο Γιώργος
Λαμπράκης, αντιπρόεδρος της
ΕΕΔΥΕ και γιος του Γρηγόρη
Λαμπράκη, ενώ στεφάνι στη προτομή του
Λαμπράκη κατέθεσε ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
Σταύρος Τάσσος.
Με το κεντρικό πανό «ΕΕΔΥΕ 1955-2015
60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΩΝ» ξεκίνησαν και πάλι οι οδοιπόροι
στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη,
κρατώντας τη σκυτάλη στη μακρόχρονη
αγωνιστική παράδοση του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος.
Αγωνιστές κάθε ηλικίας, αλλά κυρίως οι
νέοι είναι αυτοί που δίνουν τον τόνο στη
πορεία, με τα συνθήματα να διαδέχεται το

Οι αγωνιστές της ειρήνης φθάνουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
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ένα το άλλο, καταγγέλλοντας την πολιτική
που σαρώνει δικαιώματα και κατακτήσεις
δεκαετιών, που μοιράζει φτώχια στο λαό
και πλούτη στο κεφάλαιο. Αποκαλύπτοντας
τον ανταγωνισμό για το μοίρασμα των
ενεργειακών πόρων και για νέες αγορές
που αποτελούν τις αιτίες των
ιμπεριαλιστικών πολέμων και καλώντας

Φωτογραφίες: Μ. Πάκιας

στο συντονισμό του αγώνα για τα λαϊκά
προβλήματα με την πάλη ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις αιτίες
που τους γεννούν.
Στις στάσεις, που υποχρεωτικά γίνονται για
μικρή ξεκούραση των οδοιπόρων,
πραγματοποιούνται σύντομοι χαιρετισμοί.
Νέα Μάκρη από το ΜΑΣ και τη ΠΑΣΕΒΕ,
Ραφήνα από το Δήμαρχο και ΕΕΔΔΑ,
Πικέρμι από την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και κατάθεση
στεφάνου στο μνημείο των
δολοφονηθέντων από τους Ναζί. Παλλήνη
από την ΟΓΕ όπου κατατίθεται στεφάνι στο
μνημείο του Λαμπράκη, Αγία Παρασκευή ο
Δήμαρχος, ο πρόεδρος της επιτροπής
ειρήνης και το ΠΑΜΕ.
Στην Αγία Παρασκευή είναι παρών ο Γεν.
Γραμματέας του ΚΚΕ Δημ. Κουτσούμπας,
ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει, «Η
Μαραθώνια Πορεία σήμερα, όπως και οι
άλλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και
εστίες αντίστασης που εξελίσσονται αυτό
το διάστημα στη χώρα μας δείχνουν το
δρόμο που πρέπει κάθε αγωνιστής να
ακολουθήσει, κάθε άνθρωπος καλής
θέλησης, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και επεμβάσεις, ενάντια στην ΕΕ
και το ΝΑΤΟ, ενάντια στα μονοπώλια και
την εξουσία τους».
Οι εκατοντάδες των πρωινών οδοιπόρων
έγιναν χιλιάδες και πορεύτηκαν από την
Αγία Παρασκευή μέχρι το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας που ήταν ο τερματισμός.
Θερμή ήταν η υποδοχή τους από τους
αγωνιστές που τους περίμεναν στον
τερματισμό.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
απηύθυνε χαιρετισμό από μέρους της
Κίνησης για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ) ο
Τριαντ. Φωτιάδης. Aπό μέρους της
γραμματείας της ΕΕΔΥΕ μίλησε ο Χρήστος
Μαργανέλης.
Η εκδήλωση τελείωσε με το μουσικό
συγκρότημα «Ρωμιοσύνη» και την
υπόσχεση για συμμετοχή στη 36η
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης.

 Κατάθεση στεφανιού στην προτομή του Γρηγόρη Λαμπράκη από τον πρόεδρο της
ΕΕΔΥΕ Σταύρο Τάσσο.
 Ο Γεν. Γραμματέας του ΚΚΕ Δημ. Κουτσούμπας που συμμετείχε στην πορεία.

 Το μουσικό συγκρότημα «Ρωμιοσύνη», που έκλεισε την εκδήλωση.
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Πορείες Ειρήνης σε όλη τη χώρα
Κυριακή 10/5, Πελοπόννησος

31η Πορεία Ειρήνης Κερασίτσα -Τρίπολη

60
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στη συμμετοχή της χώρας στα νέα πολεμικά σχέδια. Να ενταθεί ο
αγώνας για την απομάκρυνση των Ευρωατλαντικών βάσεων, έξω από
το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ώστε ο λαός να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με ποιητικό και μουσικό αφιέρωμα. Το
συγκρότημα Ρωμιοσύνη ερμήνευσε τραγούδια από το Μάη του ‘36
ως το Μάη του ‘63, τη χρονιά της δολοφονίας του Λαμπράκη.

Πέμπτη 14/5

Πορεία Ειρήνης στα Τρίκαλα

Μ

T

ην Κυριακή 10 Μάη πραγματοποιήθηκε η 31η
Πελοποννησιακή Πορεία Ειρήνης από την Κερασίτσα,
γενέτειρα του Γρ. Λαμπράκη, μέχρι την Τρίπολη.
Η αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση ξεκίνησε από το Μνημείο του Γρ.
Λαμπράκη στην Κερασίτσα όπου έγινε η υποδοχή των μαραθωνοδρόμων από το μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας και πρόεδρο
της τοπικής κοινότητας Χρήστο Μαλλίρη.
Μετά την κατάθεση στεφάνων και την απαγγελία ποιημάτων
ακολούθησε η πορεία προς την Τρίπολη με τους ειρηνοδρόμους να
διαδηλώνουν δυναμικά ενάντια στους νέους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους που ξεδιπλώνονται στην περιοχή μας.
Ο τερματισμός της πορείας έγινε στην πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη
με ομιλία από τον Γιώργο Λαμπράκη, αντιπρόεδρο της ΕΕΔΥΕ και
γιο του Γρ. Λαμπράκη. Ο ομιλητής τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί
ο αγώνας ενάντια στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και ενάντια
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ε τα συνθήματα κατά των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων,
της φτώχειας και της εκμετάλλευσης των λαών να δονούν
την ατμόσφαιρα, οι ειρηνοδρόμοι των Τρικάλων έκαναν την
Πορεία Ειρήνης το απόγευμα της Πέμπτης 14 Μάη,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων,
τιμώντας ταυτόχρονα τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και τα 70 χρόνια
από τη μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών.
Η πορεία κατέληξε στην πλατεία Ρήγα Φεραίου όπου έγινε και η
κεντρική ομιλία από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων,
Νίκο Μήτσιο.

Πορεία Ειρήνης στην Καρδίτσα

Μ

ε την καθιερωμένη πορεία ειρήνης τίμησε η Επιτροπή
Ειρήνης Καρδίτσας τη συμπλήρωση 60 χρόνων «ζωής»
της ΕΕΔΥΕ. Η πορεία ξεκίνησε από το μνημείο πίσω από το
Νοσοκομείο Καρδίτσας, τόπο εκτέλεσης πέντε αγωνιστών κατά τη
διάρκεια της κατοχής, διέσχισε γειτονιές της πόλης και κατέληξε στην

κεντρική πλατεία. Εκεί μίλησε, εκ μέρους της Γραμματείας της
Επιτροπής Ειρήνης Καρδίτσας, ο Στράτος Ροδίτης.

από το προξενείο των ΗΠΑ, για να καταλήξει μπροστά στο Μνημείο
του Γρηγόρη Λαμπράκη στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ερμού.

Σάββατο 16/5

Πορεία Ειρήνης στην Πτολεμαΐδα

Πορεία Ειρήνης στη Σάμο

Σ

Π

ορεία κάτω από τον τίτλο «Μάρτυρες ήρωες οδηγούνε…»
πραγματοποίησε η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, από το
ανατολικότερο χωριό της Σάμου, το Παλαιόκαστρο, ως την
κεντρική πλατεία Πυθαγόρα της πρωτεύουσας του νησιού, όπου
μίλησε η πρόεδρος της Επιτροπής Ρούλα Στεφανάκη. Στην Πορεία
Ειρήνης συμμετείχε 20μελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ειρήνης
Σμύρνης. Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με τοπικούς χορούς από
τα χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων του Άνω Βαθιού
«Καπετάν Λαχανάς», των Μύλων και των Μυτιληνιών.

την Πτολεμαΐδα η Επιτροπή Ειρήνης Εορδαίας διοργάνωσε
Πορεία Ειρήνης με σημείο εκκίνησης το Σιδηροδρομικό
Σταθμό και κατάληξη την κεντρική πλατεία όπου μίλησε ο
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης, Νίκος Κοσμίδης και
ακολούθησε συναυλία από το «Εορδαϊκό Ωδείο».

Τετάρτη 20/5

Πορεία Ειρήνης στη Λάρισα

Κυριακή, 17/5

Πορεία Ειρήνης στη Θεσσαλονίκη

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φετινή πορεία ειρήνης που
διοργάνωσε η ΕΔΥΕΘ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με συγκέντρωση
στις 11 π.μ. μπροστά στο Νατοϊκό Στρατηγείο, στο πρώην 3ο
Σώμα Στρατού, όπου ο Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ,
έκανε την κεντρική ομιλία. Στη συνέχεια η πορεία πέρασε μπροστά

Η

πορεία ειρήνης, που διοργανώνει κάθε χρόνο η Επιτροπή
Ειρήνης Λάρισας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Τετάρτης 20 του Μάη.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Πορεία στην Κομοτηνή

Η συγκέντρωση για την πορεία έγινε στο Μεζούρλο, τόπο εκτέλεσης
κομμουνιστών και αγωνιστών την περίοδο 1946-1949, όπου μίλησε ο
Γιώργος Θάνος, γραμματέας της ΕΕΔΥΕ Λάρισας. Ακολούθησε πορεία
σε συνοικίες της Λάρισας με στάση στην 1η Στρατιά, όπου εδρεύει το
Στρατηγείο της ΕΕ. Εκεί δόθηκε σχετικό ψήφισμα. Η πορεία κατέληξε
στην πλατεία Ταχυδρομείου, όπου μίλησε η Δήμητρα Παπαστεργίου,
πρόεδρος της ΕΕ Λάρισας. Ακολούθησε εκδήλωση με τραγούδια.

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε πορεία και στην Κομοτηνή,
οργανωμένη από την Επιτροπή Ειρήνης Κομοτηνής.

Σάββατο 23/5

Πορεία Ειρήνης στο Βόλο

Κυριακή 31/5

Πορεία Άκτιο - Λευκάδα

Μ

ντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση στη ΝΑΤΟϊκή βάση του
Ακτίου και πορεία στους δρόμους της Λευκάδας
διοργάνωσαν οι Επιτροπές Ειρήνης Πρέβεζας, Λευκάδας,
Αγρινίου, Μεσολογγίου, Άρτας, Κέρκυρας.

ε επιτυχία έγινε η πορεία ειρήνης στο Βόλο. Η συγκέντρωση
έγινε στο Δημαρχείο της Ν. Ιωνίας ενώ ακολούθησε
πορεία στο στρατόπεδο Γεωργούλα, όπου δόθηκε
ψήφισμα προς τον Διοικητή της 32ης Ταξιαρχίας. Η κινητοποίηση
ολοκληρώθηκε με εκδήλωση στην παραλία του Βόλου, όπου μίλησε η
πρόεδρος της επιτροπής ειρήνης Βόλου, Εύη Γάκου.

Κυριακή 24/5

Κυριακή 7/6

Πορεία στα Χανιά

Από τη Νέα Σάντα στην πόλη του Κιλκίς

Α

Ο

ι φιλειρηνιστές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς συναντήθηκαν
έξω από το στρατόπεδο της Νέας Σάντας. Από εκεί, σε κομβόι
έφτασαν στην πόλη του Κιλκίς. Με πορεία κατευθύνθηκαν
στην κεντρική πλατεία όπου και πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση.
Την κεντρική ομιλία έκανε ο Περικλής Χριστοδουλίδης, μέλος της
Επιτροπής Ειρήνης Κιλκίς.

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παγκρήτια κινητοποίηση
που διοργάνωσαν οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης, με
συμμετοχή φορέων, σωματείων και συλλόγων του νησιού,
από την Πλατεία Δημοτικής Αγοράς Χανίων μέχρι την αμερικανονατοϊκή Αεροπορική Βάση στο Μουζουρά.
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επέτειος

Όποιος πιάσει το χέρι μας πεθαίνει*
70 χρόνια από την Χιροσίμα και το Ναγκασάκι
*Στίχος από το συγκλονιστικό ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ «Ο Γιαπωνέζος Ψαράς»
για τις επιπτώσεις από την ραδιενέργεια της βόμβας

Το πυρηνικό «μανιτάρι» πάνω από το Ναγκασάκι, 9/8/1945

E

βδομήντα χρόνια συμπληρώνονται
από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα που
με τη μορφή του πυρηνικού
μανιταριού εξαφάνισε από προσώπου γης
χιλιάδες ανθρώπους στη Χιροσίμα και το
Ναγκασάκι της Ιαπωνίας, στις 6 και 9
Αυγούστου αντίστοιχα.
Η σκιά του πυρηνικού ολέθρου πάγωσε
για πάντα το χαμόγελο που είχε ανθίσει
στα χείλη εκατομμυρίων ανθρώπων με την

Αντιφασιστική Νίκη των Λαών και απέδειξε
ακόμα μια φορά την πραγματική φύση
του μονοπωλιακού καπιταλισμού ως μήτρα
των άδικων ιμπεριαλιστικών πολέμων.
Η για πάνω από 70 χρόνια ιμπεριαλιστική
προπαγάνδα περί αναγκαιότητας
χρησιμοποίησης της ατομικής βόμβας για
να τερματιστεί ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
χωρίς περαιτέρω …αιματοχυσία είναι ένα
τερατώδες ψέμα και αυτό αποδεικνύεται
πέραν όλων των υπολοίπων και από

το γεγονός ότι ο ιμπεριαλισμός ουδέποτε
έλαβε υπόψη του τα εκατομμύρια των
υπογραφών και τον αγώνα του παγκόσμιου
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος για
τον πυρηνικό αφοπλισμό.
Εξάλλου, ο πρωτοπόρος του
αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού
κινήματος στην Ελλάδα, Νίκος Νικηφορίδης,
εκτελέστηκε ακριβώς γιατί συγκέντρωνε
υπογραφές της Έκκλησης της Στοκχόλμης
για απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Η ρίψη των ατομικών βομβών, λοιπόν, δεν
ήταν μια απόφαση που εξυπηρετούσε τις
«στιγμιαίες» ανάγκες της λήξης του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Αντίθετα,
εντάσσονταν στα μακροχρόνια σχέδια του
ιμπεριαλισμού.
Ήδη, από τις 9 Μάη, 1945 είχε
συνθηκολογήσει άνευ όρων η χιτλερική
Γερμανία, ενώ από τον Σεπτέμβριο του
1943 είχε συνθηκολογήσει η φασιστική
Ιταλία. Απέμενε το τρίτο μέλος του
φασιστικού Άξονα, η Ιαπωνία με τη
συνθηκολόγηση και παράδοσή της να
αποτελεί θέμα ημερών, καθώς ο στόλος της
ήταν πλήρως κατεστραμμένος και η ίδια
ασφυκτικά περικυκλωμένη.
Από τον Μάιο του 1945, η ΕΣΣΔ είχε
αρχίσει να μεταφέρει στρατεύματα στην
Άπω Ανατολή για να συμμετάσχει στην
τελική επίθεση. Την παρουσία της ΕΣΣΔ
σε αυτό το μέτωπο ήθελαν να αποφύγουν
οι ΗΠΑ και Βρετανία, οι οποίοι την επαύριο
της 9ης Μάη, αντιμετώπιζαν την ΕΣΣΔ ως
εχθρό τους με ομολογημένες σκέψεις των
ιμπεριαλιστικών επιτελείων.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν
προβληματιζόταν ακόμα και αν έπρεπε
να ανακοινωθεί στον Ι. Β. Στάλιν ο επιτυχής
τερματισμός των ατομικών πειραμάτων,
στην συνάντηση στο Πότσδαμ στις 15
Ιουλίου 1945.
Έτσι, στις 6 Αυγούστου ισοπέδωσαν τη
Χιροσίμα ως προειδοποίηση στην ΕΣΣΔ
να περιορίσει τις απαιτήσεις για τους όρους

Επάνω: Το επίκεντρο της έκρηξης
στη Χιροσίμα.
Κάτω: Ναγκασάκι. 10 Αυγούστου, 10 π.μ.
Η τελευταία γουλιά. Οι άνθρωποι
πέθαιναν σύντομα μετά τον θανάσιμο
τραυματισμό τους.
Δεξιά: Ναγκασάκι. Η ηλικιωμένη γυναίκα
δέχτηκε μέση δόση της ακτινοβολίας,
αλλά αρκετή για να την σκοτώσει μέσα
σε μια εβδομάδα.
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της επικείμενης Συνθήκης Ειρήνης,
διαφορετικά θα δοκίμαζε και η ίδια τον
πυρηνικό όλεθρο στο έδαφός της.
Η διαμόρφωση του μεταπολεμικού κόσμου
ήταν στο επίκεντρο οξύτατης διαπάλης
καταρχήν του συνόλου των ιμπεριαλιστών
εναντίον της ΕΣΣΔ η οποία σηκώνοντας το
μεγαλύτερο βάρος του πολέμου, είχε γίνει
ταυτόχρονα παγκόσμιο σύμβολο της πάλης
της εργατικής τάξης και των λαών,
καθιστώντας το «κοινωνικό έδαφος»
εύφορο για την καρποφορία των ιδεών που
οδηγούσαν στην οικοδόμηση της νέας
σοσιαλιστικής κοινωνίας.
Πέραν της ΕΣΣΔ, στο στόχαστρο του
ιμπεριαλισμού βρισκόταν η εν εξελίξει
Κινέζικη Επανάσταση, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των λαών και το εργατικό
κίνημα στις καπιταλιστικές χώρες.
Η ρίψη των ατομικών βομβών
σηματοδοτούσε τη στρατιωτική του
προετοιμασία εναντίον του διεθνούς
επαναστατικού κινήματος.
Από την άλλη, η κατάσταση στον μεταπολεμικό κόσμο αποτελούσε αντικείμενο
διαπάλης και εντός του ιμπεριαλισμού.
Τα στοιχεία απεικονίζουν την τραγική
κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η
Ιαπωνία με το σημαντικότερο τμήμα
της πολιτικής της ηγεσίας –συμπεριλαμβανομένου του αυτοκράτορα Χιροχίτο – να
έχει εκδηλώσει την επιθυμία για εκεχειρία
και παράδοση της χώρας, από τον Απρίλιο,
κιόλας, του 1945. Αυτό το γεγονός ήταν σε
πλήρη γνώση των Αμερικανών, καθώς
είχαν «σπάσει» τον κώδικα επικοινωνίας
των Ιαπώνων από τους πρώτους μήνες του
πολέμου στον Ειρηνικό.
Το κυριότερο πρόβλημα της ιαπωνικής
πολιτικής ηγεσίας ήταν ο καθορισμός των
όρων παράδοσης, πράγμα το οποίο οι ΗΠΑ
απέφευγαν να καθορίσουν αναμένοντας τα
εν εξελίξει ατομικά πειράματα.
Πράγματι, όταν τον Απρίλιο του 1945
η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώνεται ότι

τα πειράματα της ατομικής βόμβας είναι
στο τελικό τους στάδιο, προετοιμάζεται για
την επίδειξη δύναμης απέναντι στην ΕΣΣΔ
και τους επίδοξους ιμπεριαλιστές
ανταγωνιστές της στην Άπω Ανατολή.
Η απόφαση για την ρίψη της ατομικής
βόμβας χωρίς προειδοποίηση, παρά τις
σχετικές εκκλήσεις των επιστημόνων,
ελήφθη την 1η Ιουνίου 1945.
Το πρόγραμμα για την έρευνα και την
κατασκευή της ατομικής βόμβας, «Σχέδιο
Μανχάταν», κόστισε περί τα 2 δισ. δολάρια
της εποχής και σε αυτό απασχολήθηκαν
ούτε λίγο ούτε πολύ μεγάλο μέρος της
αφρόκρεμας της επιστημονικής κοινότητας
που είχε συγκεντρωθεί στις ΗΠΑ, καθώς και

500.000 εργαζόμενοι συνολικά.
Η εκπόνηση του σχεδίου, και η
αντικειμενική προώθηση της ανθρώπινης
γνώσης και της επιστήμης από τη μια, αλλά
και η φρικτή εικόνα του εγκλήματος που
γενιές ανθρώπων εξακολουθούσαν να το
πληρώνουν δεκαετίες μετά την Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι, αποκαλύπτουν το
σάπισμα του μονοπωλιακού καπιταλισμού
και το ότι αυτός έχει γίνει όχι μόνο
τροχοπέδη, αλλά και όσο δεν ανατρέπεται
από την εργατική τάξη και τους λαούς,
αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για το ίδιο το
ανθρώπινο γένος. Το αίτημα της κατάργησης
των πυρηνικών όπλων αποτελεί ζωτικά
αναγκαίο στόχο και σήμερα. 
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δράση παγκοσμίου
συμβουλίου ειρήνης
40 χρόνια απελευθέρωσης
του Βιετνάμ από τους Αμερικάνους

40

χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος, στις 30 Απρίλη από
την ηρωική νίκη των Βιετναμέζων κομμουνιστών και
του λαού της χώρας, όταν οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές
αναγκάστηκαν να εκκενώσουν πια και την πρεσβεία τους στην
πρωτεύουσα του «Νότιου Βιετνάμ» Σαϊγκόν και να αποσύρουν και
τα τελευταία στρατεύματά τους.
Σε έναν από τους πιο αιματηρούς και σε διάρκεια πολέμους, όπου
σκοτώθηκαν πάνω από τρία εκατομμύρια Βιετναμέζοι και
καταστράφηκαν μεγάλα τμήματα της χώρας και των υποδομών της,
οι δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (του Β. Βιετνάμ) από
κοινού με τους αντάρτες της επαναστατικής κυβέρνησης στο Νότιο
Τμήμα, επιβλήθηκαν στρατιωτικά απελευθερώνοντας και το Νότιο
Τμήμα και ανοίγοντας έτσι το δρόμο στη συγκρότηση της ενιαίας
πατρίδας. Είχε προηγηθεί, το Σεπτέμβρη του 1945, η ήττα και
αποχώρηση της Ιαπωνίας (που κατείχε το Βιετνάμ) και η ανακήρυξη της
Λαϊκής Δημοκρατίας του Βιετνάμ στο Βορρά, που αντιμετωπίστηκε από
τους τότε Γάλλους αποικιοκράτες-ιμπεριαλιστές με πολύχρονο πόλεμο
και τη θρυλική νίκη των «Βιετμίν» στη Μάχη του Ντιεν Μπιεν Φου υπό
την ηγεσία του Ho Chi Minh και του στρατηγού Võ Nguyên Giáp το 1954.
Τότε, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επενέβη στρατιωτικά με χιλιάδες
στρατού και πεζοναύτες, σε έναν πόλεμο που έγινε γνωστός ως
«ο βρώμικος πόλεμος των ΗΠΑ στο Βιετνάμ» και έγινε σημείο αναφοράς
για δεκάδες λαούς και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο
τον κόσμο. Ο πόλεμος των Αμερικανών κατά του βιετναμέζικου λαού,
στον οποίο χρησιμοποιήθηκαν όλα τα τότε σύγχρονα όπλα, αλλά και η
τοξική ουσία «Πορτοκαλί Παράγοντας» εξόντωσε εκατομμύρια λαού,
αλλά άφησε μέχρι σήμερα τις συνέπειές του, με ασθένειες και
παραμορφώσεις σε νεογέννητα βρέφη, 40 και 50 χρόνια μετά.
Η 30 του Απρίλη αποτελεί μέρα μνήμης, αλλά και νίκης και γιορτάζεται

70 Χρόνια Αντιφασιστικής Νίκης
Εκδηλώσεις Μνήμης και Τιμής στη Μόσχα

Σ

τη Μόσχα βρέθηκε από τις 6 ως τις 10 Μάη πολυμελής
αντιπροσωπεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης
(ΠΣΕ), μετά από πρόσκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρώσικης Ομοσπονδίας (ΚΚΡΟ).
Η αντιπροσωπεία αποτελούταν από αντιπροσώπους από τη Βραζιλία,
την Ελλάδα, την Ινδία, τις ΗΠΑ, την Πορτογαλία και τη Νότια Αφρική.
Το ΚΚΡΟ πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει αντιπροσωπείες του ΠΣΕ,
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), της
Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), της Παγκόσμιας
Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ), της Διεθνούς Ένωσης
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Eπάνω: O πρόεδρος της VUFO, Xoan Houong επιδίδει αναμνηστικό
στο ΠΣΕ. Kάτω: Oι αντιπροσωπείες που πήραν μέρος στις
εκδηλώσεις.

σήμερα στο Βιετνάμ, στην πρωτεύουσα του Ανόι και όλη τη χώρα,
με τη συμπλήρωση των 40 χρόνων. Στη μετονομασμένη πόλη Χο Τσι
Μιν (πρώην Σαϊγκόν) διεξήχθη μεγάλη στρατιωτική και λαϊκή
παρέλαση με πολύμορφες πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Πλήθος καλεσμένων από κυβερνήσεις και πολιτικούς κοινωνικούς
φορείς συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. Η Βιετναμέζικη Ένωση
Φιλίας των Λαών (VUFO), προσκαλώντας δεκάδες φορείς και διεθνείς
αντιιμπεριαλιστικές οργανώσεις, οργάνωσε τις μέρες πριν και μετά την
επέτειο στο Ανόι και στην πόλη Χο Τσι Μιν, δύο διασκέψεις για τη μνήμη
και τα διδάγματα από τον πόλεμο και τη νίκη επί του αμερικανικού
ιμπεριαλισμού. Στο Βιετνάμ βρέθηκαν και έλαβαν μέρος από την
Ελλάδα, μεταξύ άλλων, ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός
γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ), και ο «Έλληνας
Βιέτ Μιν», Κώστας Σαραντίδης.

Δημοκρατικών Νομικών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντιστασιακών
(FIR), για να τιμήσουν την επέτειο της Νίκης των Λαών κατά του
φασισμού και να συμμετέχουν σε διάσκεψη με θέμα: «1945-2015, 70
χρόνια αγώνων, διδάγματα και προκλήσεις», στην οποία μίλησε και ο
πρόεδρος του ΚΚΡΟ Γκενάντι Ζουγκάνοφ. Στις αντιπροσωπείες
συμμετείχαν από την Ελλάδα ο Θανάσης Παφίλης, ΓΓ του ΠΣΕ, ο
Γιώργος Μαυρίκος, ΓΓ της ΠΣΟ και η Μαιρήνη Στεφανίδη,
πρόεδρος της ΟΓΕ στο πλαίσιο της αντιπροσωπείας της ΠΔΟΓ.
Στη διάρκεια της παραμονής τους στη Μόσχα, οι διεθνείς
αντιιμπεριαλιστικές οργανώσεις συναντήθηκαν ξεχωριστά με τα
αντίστοιχα κινήματα και οργανώσεις της Ρωσίας, ενώ κατέθεσαν
στεφάνια στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και έλαβαν μέρος ως
καλεσμένοι του ΚΚΡΟ σε μαζικές εορταστικές εκδηλώσεις, την 9 Μάη,
μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
Κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε από
την ΠΣΟ, το ΠΣΕ, την ΠΟΔΓ, την ΔΕΔΔ, την ΠΟΔΝ και τη FIR

Ε

μείς οι εκπρόσωποι των διεθνών δημοκρατικών οργανώσεων ΠΣΟ (Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία), ΠΣΕ
(Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης), ΠΟΔΓ (Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Γυναικών), ΔΕΔΔ (Διεθνής Ένωση Δημοκρατικών Δικηγόρων), ΠΟΔΝ (Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών) και FIR (Παγκόσμια Ομοσπονδία ΑντιστασιακώνΈνωση Αντιφασιστών) συγκεντρωμένοι στη Μόσχα για τον εορτασμό της 70ης Επετείου της Αντιφασιστικής Νίκης δηλώνουμε διά
της παρούσης:
Πέρασαν 70 χρόνια από τη μεγάλη κοινή μας νίκη επί του φασισμού και κάτω από το λάβαρο της Νίκης οι προοδευτικές, αντιιμπεριαλιστικές και αντιφασιστικές δυνάμεις του κόσμου ενώθηκαν
για την κοινή δράση ώστε να προλάβουμε μια επανάληψη της τραγωδίας που αφαίρεσε δεκάδες εκατομμυρίων ζωές παλεύοντας μαζί
ενάντια στις ρίζες του πολέμου και της καταπίεσης.
Η νίκη επί του παγκόσμιου φασισμού και μιλιταρισμού έδωσε
σθεναρή ώθηση στη διάδοση των ιδεών της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής ισότητας. Το έτος 1945 είδε την αναπτέρωση
του κινήματος για την εθνική απελευθέρωση πολλών χωρών από
την κυριαρχία του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας, καθώς
και οικουμενικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς που αποσκοπούσαν στην επίλυση οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων και στον
εκδημοκρατισμό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής μαζί με τη δημιουργία νέων κοινωνιών. Τα διδάγματα από τη νίκη επί του φασισμού, καθώς και από τις αιτίες οι οποίες οδήγησαν στον πόλεμο
είναι μπροστά μας σήμερα σε μια περίοδο αυξανόμενης ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, κατοχής και απειλών ως προς την κυριαρχία
των λαών, σε μια περίοδο βαθιάς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
του καπιταλισμού. Δηλώνουμε τη σφοδρή μας αντίθεση και κάτω
απ’ αυτό το πρίσμα καταγγέλλουμε το ρόλο του ΝΑΤΟ, της ένοπλης
πτέρυγας του ιμπεριαλισμού, η οποία πάνω από 66 χρόνια διεξάγει
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με παλαιά και καινούργια προσχήματα. Παρομοίως καταδικάζουμε τις προσπάθειες μιας περαιτέρω στρατιωτικοποίησης της ΕΕ με τα σχέδια δημιουργίας ενός
μόνιμου ευρωενωσιακού στρατού.
Οι δραστηριότητες των παγκόσμιων οργανώσεών μας στη διάρκεια των επτά δεκαετιών της ύπαρξής τους, συνέβαλε μέγιστα στη
διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης, στην απόκτηση της εθνικής
ανεξαρτησίας πολλών χωρών, στην κοινωνική και πολιτική πρόοδο

της ανθρωπότητας. Το πόσο επίκαιρη είναι η εμπειρία μας γίνεται
ιδιαίτερα σαφές σήμερα, το έτος της 70ης επετείου της Μεγάλης
Νίκης. Τα γεγονότα των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι η ειρήνη
δεν εμπεδώθηκε. Πόλεμοι μαίνονται σε διάφορες περιφέρειες, νεοφασίστες και εξτρεμιστές σηκώνουν κεφάλι και γίνονται προσπάθειες διαστρέβλωσης της ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και
αποκατάστασης του φασισμού. Οι δυνάμεις που προς το τέλος του
1945 κρύβονταν δειλά στα ευρωπαϊκά δάση ή που κρυφά φύλαγαν
τα δόλια σχέδιά τους, τώρα βγαίνουν ανοιχτά στους δρόμους των
ευρωπαϊκών πόλεων πραγματοποιώντας βάρβαρες πράξεις βίας
εναντίον πολιτών. Σε μερικές χώρες του κόσμου μεσαιωνικά έθιμα
και διαδικασίες αναζωογονούνται παραβιάζοντας τα κοινωνικά και
πολιτικά δικαιώματα, ιδίως των γυναικών. Η έκκληση «Λαέ, έχε το
νου σου» είναι επίκαιρη ξανά. Αυξήθηκε η ανάγκη κοινών κινητοποιήσεων από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.
Καταδικάζουμε όλες τις προσπάθειες ξαναγραψίματος και πλαστογραφίας της ιστορίας συμπεριλαμβανομένης αυτής της 9ης του
Μάη και απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους λαούς να καταγγείλουν και να καταδικάσουν το δοξασμό του Ναζισμού, του νέο-Ναζισμού και άλλων πρακτικών που συμβάλλουν στην τροφοδότηση
σύγχρονων μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας.
Εμείς, οι εκπρόσωποι παγκόσμιων οργανώσεων, απευθύνουμε
μια έκκληση υπεράσπισης της ιστορικής μνήμης. Καλούμε να τεθεί
αποφασιστικό τέρμα στην προπαγάνδα των ιδεών του ρατσισμού
και της γενοκτονίας. Είμαστε σίγουροι ότι η εμπειρία επτά δεκαετιών πάλης ενάντια στο φασισμό και στον πόλεμο, για ειρήνη και
δημοκρατία, για κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, μπορεί να
δώσει για άλλη μια φορά μια ισχυρή ώθηση για την προστασία της
ανθρωπότητας από νέες απειλές της ύπαρξής της.
Υποκλινόμαστε στη μνήμη εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους
στον αγώνα για τη δική μας ελευθερία. Υποκλινόμαστε στο θάρρος
και τον ηρωισμό του σοβιετικού λαού που συνέβαλε αποφασιστικά
στη Νίκη. Κρατάμε στη μνήμη μας τα ονόματα των καλύτερων γιών
και θυγατέρων των ευρωπαϊκών λαών που πάλεψαν στις μονάδες
της Αντίστασης.
Απευθύνουμε έκκληση στους λαούς του κόσμου να συμβάλουν
ιστορικά στην πάλη για την ειρήνη, την ελευθερία από την τυραννία,
για έναν κόσμο όπου οι λαοί θα είναι οι αφέντες της τύχης τους
χωρίς ιμπεριαλιστική κυριαρχία και εκ μετάλλευση.
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επιτροπές ειρήνης
σε δράση

Σ

το προηγούμενο διάστημα, η πλούσια δραστηριότητα που
αναπτύχθηκε, επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τη σταθερά
ανοδική πορεία της ΕΕΔΥΕ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, που
αποκρυσταλλώθηκε άλλωστε και στο Συνέδριο, αλλά και στο
διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα.
Με βάση και τις αποφάσεις του 17ου Συνεδρίου της, καθώς και τις
Περιφερειακές Συσκέψεις των Επιτροπών Ειρήνης που διεξήχθησαν
το Φλεβάρη και το Μάρτη, η ΕΕΔΥΕ και οι Επιτροπές Ειρήνης
πραγματοποίησαν ένα πλατύ άνοιγμα σε γειτονιές, χώρους δουλειάς,
σχολεία και Πανεπιστήμια με αφορμή τη συμπλήρωση των 60 χρόνων
δράσης της ΕΕΔΥΕ, τα 70 χρόνια από τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη
των Λαών, καθώς και με αφορμή τη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης και
τις Πορείες που έγιναν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Οι Πορείες Ειρήνης που πραγματοποιήθηκαν, χαρακτηρίστηκαν
από τη μαζική συμμετοχή εργαζόμενων, ανέργων, γυναικών,
ιδιαίτερα όμως της νεολαίας που έδωσε το δικό της, ιδιαίτερο
στίγμα στις πολύμορφες αυτές αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις
τόσο σε περιοχές που υπάρχουν ευρωατλαντικές Βάσεις και
στρατηγεία, όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Ιδιαίτερα, όμως, σημαντικό είναι το γεγονός της πολύ μεγάλης
ανταπόκρισης στην πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ για την παιδική
ζωγραφική, με τον τίτλο: «Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη»,
που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό τον καιρό. Ήδη, με επιτυχία
πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις παρουσίασης των έργων των
παιδιών στη Λάρισα, ενώ στο προσεχές διάστημα αναμένεται να
ξεδιπλωθεί μια σειρά από παρόμοιες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Από τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί, υπολογίζεται
ότι χιλιάδες παιδιά από εκατοντάδες σχολεία της χώρας
συμμετείχαν στην πρωτοβουλία αυτή.
Ξεχωριστή στιγμή αποτελούν οι παράλληλες εκδηλώσεις για τα
70χρονα από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών στα σχολεία,
που περιλάμβαναν συζητήσεις, βιντεοπροβολές και άλλες
δραστηριότητες.
Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα
σύνθετες συνθήκες με την εμπλοκή της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς να βαθαίνει και να ξεδιπλώνεται – με
βάση και τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Π. Καμμένου – σχέδια για νέα ΝΑΤΟϊκή Βάση, αυτή τη
φορά στο Αιγαίο και ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας Βάσης της Σούδας,
μας γεμίζει συγκίνηση και ευθύνη και είναι σημαντικό βήμα
στην παραπέρα κλιμάκωση της πάλης του λαού απαιτώντας:
• Να μην επιτρέψουμε τη συμμετοχή της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς πόλεμους
•Να επιστρέψουν αμέσως όλοι οι Έλληνες στρατιώτες από το
εξωτερικό
•Να κλείσουν τώρα οι ευρωατλαντικές βάσεις και τα στρατηγεία
•Να σπάσει ο λαός τα δεσμά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για να γίνει
νοικοκύρης στο τόπο μας.
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Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας

«Κύπρος - Συρία - Ουκρανία,
και η επίθεση στους Λαούς»

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης
26/3, στο Επιμελητήριο Λάρισας, η ανοικτή εκδήλωσησυζήτηση που διοργάνωσε η ΕΕΔΥΕ Γραμματεία Λάρισας,
με θέμα «Κύπρος - Συρία - Ουκρανία, και η επίθεση στους Λαούς».
Ομιλητής ήταν ο Θέμος Στοφορόπουλος πρέσβης επί τιμή και
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας

Συγκέντρωση και λαμπαδηδρομία

Σ

υγκέντρωση στην πλατεία Τριών Συμμάχων και
λαμπαδηδρομία, διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας
την Παρασκευή 29 Μάη στις 20.30, τιμώντας τα 60 χρόνια
από την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, μέσω του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, για την πραγματική Ειρήνη μέσα σε
ένα μέλλον χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, φτώχεια και εκμετάλλευση.

Επιτροπή Ειρήνης Κερατσινίου

Εκδήλωση για τα παιδιά
της Παλαιστίνης

Η

Επιτροπή Ειρήνης Κερατσινίου-Δραπετσώνας
πραγματοποίησε εκδήλωση αλληλεγγύης για τα παιδιά της
Παλαιστίνης, την Κυριακή 29 Μάρτη στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Μελίνα Μερκούρη».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και χαιρέτισε ο εκπρόσωπος Τύπου
της Παλαιστινιακής πρεσβείας. Κύρια ομιλήτρια η πρόεδρος της
Επιτροπής Μαρία Ταναϊνη. Προβλήθηκε ντοκιμαντέρ για την
Παλαιστίνη, μαθητές από τα δημοτικά σχολεία διάβασαν μηνύματα
προς τα παιδιά της Παλαιστίνης, καθώς και το ποίημα του Γιάννη
Ριτσου «Ειρήνη». Η εκδήλωση έκλεισε με ένα μουσικό ταξίδι στο
οποίο μας μετέφερε η Βαρβάρα Κεϊβανίδου με την αισθαντική
φωνή της και την κιθάρα της. Στο χώρο υπήρχε Έκθεση με τα έργα
των παιδιών των δημοτικών σχολείων, τα οποία δόθηκαν στη
Πρεσβεία, μαζί με γραφική ύλη που είχε συγκεντρώσει η Επιτροπή
Ειρήνης, για να σταλούν στα παιδιά της Παλαιστίνης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Γρηγόρης Αναγνώστου
οργανωτικός γραμματέας και η Ελένη Παπαδοπούλου, μέλος
της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.

Εκδήλωση για τα 70 χρόνια
Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών

Σ

τη μαρτυρική πόλη της Κοκκινιάς, στον ιερό χώρο της Μάντρας
πραγματοποιήθηκε στις 13 Μάη εκδήλωση για τα 70 χρόνια
της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Η εκδήλωση οργανώθηκε
από τις Επιτροπές Ειρήνης Πειραιά, Κοκκινιάς, ΚερατσινίουΔραπετσώνας, Κορυδαλλού, καθώς και από τις αντίστοιχες
οργανώσεις της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.
Όλος ο χώρος ήταν γεμάτος από τις ζωγραφιές μαθητών της Κοκκινιάς

με θέμα την Ειρήνη. Στην εκδήλωση χαιρέτισε ο Στέλιος
Μπενετάτος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, και μίλησε ο
Γρηγόρης Τουγλίδης αντιπρόεδρος της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.
Στον κατάμεστο χώρο της Μάντρας οι φωνές της παιδικής χορωδίας,
αλλά και των μεγάλων, με τη διεύθυνση της Ανθής Γουρουντή, και τα
μουσικά όργανα που συνόδευαν, ήταν η καταγγελία για τον πόλεμο,
αλλά και η Αντίσταση και η Ελπίδα των λαών.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Γεν. Γραμματέας της ΕΕΔΥΕ Ελπίδα
Παντελάκη και η αντιπρόεδρος Βέρα Νικολαϊδου.

Επιτροπή Ειρήνης Γούβας

Βραδιά Ειρήνης

Μ

ε πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 15 Μάη,
στην Πλ. Πλυτά της Γούβας η «Βραδιά Ειρήνης» που
διοργανώνει κάθε χρόνο η Επιτροπή Ειρήνης 2ου
Διαμερίσματος Αθήνας (Γούβας - Ν. Κόσμου - Παγκρατίου).
Η εκδήλωση περιλάμβανε αφηγήσεις και αποσπάσματα από
λογοτεχνικά και ιστορικά κείμενα, με θέμα την Ειρήνη,
παραδοσιακούς χορούς και μουσική συναυλία, από το Μικρασιατικό
Σύλλογο Καισαριανής, κεντρική ομιλία, από τον οργανωτικό
γραμματέα της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε., Γρηγόρη Αναγνώστου και έκλεισε με
πλούσιο λαϊκό καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
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Επιτροπή Ειρήνης Αγ. Δημητρίου

Προβολή ταινίας

Σ

το πλαίσιο των 70 χρόνων από την μεγάλη
Αντιφασιστική Νίκη των Λαών και τα 60 χρόνια
από την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ η Επιτροπή Ειρήνης Αγίου
Δημητρίου πρόβαλε την Κυριακή 24 Μάη την κινηματογραφική
ταινία «Το παιδί με τις ριγέ πυτζάμες».

Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης

Συνδιάσκεψη

χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΗΠΑ – Ούτε γη,
ούτε νερό στους φονιάδες των λαών».

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Εκδήλωση για τις πολιτικές εξελίξεις

Μ

Π

λούσιο προγραμματισμό εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών
αποφάσισε η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης κατά
την 16η Συνδιάσκεψή της (29-3-2014). Οι εκδηλώσεις
αφορούν στις επετείους των 60 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και των 70χρόνων
από την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Τις εργασίες της
συνδιάσκεψης παρακολούθησε η Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Βέρα
Νικολαΐδου που έκανε και την εισήγηση εκ μέρους της Γραμματείας.
Τέλος, η Συνδιάσκεψη ανέδειξε νέο Πανσαμιακό Συμβούλιο και
Γραμματεία της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης.

Αντιιμπεριαλιστική αλυσίδα στο Αιγαίο

Σ

ε Παναιγαιακή κινητοποίηση ενάντια στη δημιουργία
ΝΑΤΟικής βάσης στο Αιγαίο, που ανακοίνωσε η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, πρώτη φορά από το 1974, καλούν το Εργατικό
Κέντρο Σάμου και η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης. Η κινητοποίηση
θα γίνει την Πέμπτη 18 Ιούνη στις 7.30 μ.μ., την ίδια ώρα σε όλα τα
νησιά προκειμένου να υψωθεί ένα λαϊκό τείχος υπεράσπισης της εθνικής
ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και να δημιουργηθεί μία ανθρώπινη
αντιιμπεριαλιστική-φιλειρηνική αλυσίδα από τη Λήμνο μέχρι το
Καστελόριζο που θα βροντοφωνάξει: «ΟΧΙ στα σχέδια της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για ΝΑΤΟική βάση στο Αιγαίο – Καμιά εμπλοκή της
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ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Επιτροπής
Ειρήνης Ιλίου την Τρίτη 31 Μάρτη στην αίθουσα του
Συνδικάτου οικοδόμων της περιοχής με θέμα: «Οι
πολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τα καθήκοντα
του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος».
Στην εκδήλωση παραβρεθήκαν και μίλησαν η Ελπίδα Παντελάκη,
Γενική Γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, μέλος
της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ και Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΣΕ και
ο Bimal Rathnayake, πρόεδρος της Οργάνωσης Ειρήνης και
Αλληλεγγύης της Σρί Λάνκα που είναι μέλος του ΠΣΕ. Την πλούσια
συζήτηση που ακολούθησε, συντόνισε ο Πέτρος Καραμπάς, πρόεδρος
της Επιτροπής Ειρήνης Ίλιου και μέλος του Ε.Σ. της ΕΕΔΥΕ.

Προβολές ταινιών

Τ

ο ίδιο διάστημα, τιμώντας τα 70 χρόνια της αντιφασιστικής
νίκης των λαών, η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου οργάνωσε
προβολές ταινιών στα σχολεία του Ιλίου.

Εκδήλωση για τον Ναζίμ Χικμέτ

Σ

τα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων αφιερωμένων στον
Τούρκο αγωνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, η Επιτροπή Ειρήνης
Ιλίου παρουσίασε στις 24 Μάη στον κινηματογράφο
Αλκυονίδα μια προσέγγιση στο έργο και τη ζωή του, με τίτλο:
«Ναζίμ, η καρδιά που δεν έπαψε ποτέ να χτυπά».
Τα κείμενα, οι απαγγελίες, η μελοποιημένη ποίηση, η προβολή βίντεο
επιλέχθηκαν από την Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου.
Συμμετείχαν: το μουσικό σχήμα «Ρωμιοσύνη», ο ηθοποιός Κωστής
Μαλκότσης και μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου.

ΕΔΥΕΘ

Λαϊκός Δρόμος

της Βενεζουέλας στην Αθήνα, Φαρίντ Φερνάντες, ο Ηρακλής
Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός γραμματέας του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης, ο Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και ο Απόστολος Σκούφας,
πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης.

Εκδήλωση στο Πάρκο Κρήτης

Μ

Λ

αϊκός Δρόμος με σημείο εκκίνησης την πύλη του νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και τερματισμό το μνημείο του
Γρηγόρη Λαμπράκη πραγματοποιήθηκε το πρωί της
Παρασκευής 22 Μάη, ανήμερα της δολοφονικής επίθεσης που
οδήγησε στο θάνατο του αγωνιστή της ειρήνης. Την εκδήλωση
διοργάνωσε η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
Θεσσαλονίκης. Στον Λαϊκό Δρόμο συμμετείχαν μαθητές, φοιτητές,
νεολαίοι από τα προγράμματα απεξάρτησης των θεραπευτικών
κοινοτήτων «ΑΡΓΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και
«ΙΘΑΚΗ» του ΚΕΘΕΑ, αλλά και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας.

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που οργάνωσαν
στο πάρκο Κρήτης, η Επιτροπή Ειρήνης Ανατολικού
Τομέα Θεσσαλονίκης και η Λαϊκή Επιτροπή του 5ου
διαμερίσματος.
Μίλησε ο Μπάμπης Βέλλης, μέλος της γραμματείας της ΕΔΥΕΘ,
αναλύοντας πλευρές του μεταναστευτικού ζητήματος.
Στην εκδήλωση παρέμβαση έκανε ο Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της
ΕΔΥΕΘ, ενημερώνοντας για τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου
της ΕΕΔΥΕ, για την ιστορία της Επιτροπής Ειρήνης, τους αγώνες της,
τους ήρωές της. Έκανε αναφορά και στα 70χρονα από την
αντιφασιστική νίκη των λαών και τα συμπεράσματά της.
Οι ομιλητές, όπως και η συντονίστρια της συζήτησης, πρόεδρος της
Επιτροπής Ειρήνης Ανατολικού Τομέα, Αγλαΐα Αναστασίου, κάλεσαν
τον λαό της περιοχής να συμμετάσχει μαζικά στην πορεία ειρήνης.
Την εκδήλωση έντυσε μουσικά η χορωδία της Λαϊκής Επιτροπής
5ου διαμερίσματος, που ερμήνευσε κομμάτια από το «Άξιον Εστί».

Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης

Εκδήλωση για τη Βενεζουέλα

Πολύμορφες δράσεις

Τ

Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης, σε συνεργασία
με αρκετούς μαζικούς φορείς της πόλης πραγματοποίησε
ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσης στο πλαίσιο του
αντιιμπεριαλιστικού μήνα δράσης.

η Δευτέρα 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
εκδήλωση αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας, με
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη Θεσσαλονίκης και του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου
Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο πρέσβης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας

Η

• Στις 7 Μάη έγινε κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του Γρ.
Λαμπράκη.
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• Στις 15 Μάη έγινε πορεία Ειρήνης που κατέληξε στην κεντρική
πλατεία, όπου ακολούθησαν ομιλίες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

• Στις Στις 16 Μάη προβλήθηκε η ταινία «Ιρλανδέζικος δρόμος» με
την επιμέλεια του Συλλόγου Γυναικών Ηλιούπολης και του Σωματείου
Συνταξιούχων ΙΚΑ της περιοχής.
• Στις 24 Μάη έγινε η προβολή της παιδικής ταινίας «Τα δελφινάκια
του Αμβρακικού» με επιμέλεια του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Μιχ.
Παπαμαύρος».

• Ο κύκλος των εκδηλώσεων έκλεισε στις 29 Μάη στο Μουσείο
Εθνικής Αντίστασης με ομιλία από το Γιάννη Ντουνιαδάκη,
Υποναύαρχο Πολ. Ναυτικού (μέλος ΚΕΘΑ) και θέμα «Καπιταλιστική
κρίση και εθνικά θέματα».

Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου

Παρουσίαση βιβλίου

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μικρά παιδιά ζωγράφισαν για την
ειρήνη και έπαιξαν διάφορα παιχνίδια.

Επιτροπές Ειρήνης Αγ. Δημητρίου,
Δάφνης-Υμηττού, Ν. Σμύρνης

Εκδηλώσεις

Ο

μιλίες με θέμα: «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη
περιοχή και η δράση του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος»
πραγματοποιήθηκαν στον Αγ. Δημήτριο στις 28 Φλεβάρη,
στη Δάφνη την 1η Μάρτη και στη Ν. Σμύρνη στις 4 Μάρτη.

• Επίσης, στα πλαίσια του εορτασμού των 70 χρόνων από την
Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, στις 24 Μάη σε Αγ. Δημήτριο και
Δάφνη προβλήθηκε η ταινία: «Το αγόρι με τις ριγέ πιζάμες».

Η

Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου Αττικής διοργάνωσε
εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ποιος
βοήθησε τον Χίτλερ» του Ιβάν Μιχαΐλοβιτς Μάισκι
(εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή), την Τετάρτη 29 Απρίλη,
στο πολύκεντρο «Ηλέκτρα Αποστόλου». Την παρουσίαση του βιβλίου
έκανε ο Θέμης Γκιώνης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ ακολούθησε
η προβολή της ταινίας «Έρνστ Τέλμαν, ο ηγέτης της τάξης του».

Επιτροπή Ειρήνης Βόλου

Εκδήλωση για την ειρήνη

Ε

κδήλωση - συζήτηση για τα 70 χρόνια από την Αντιφασιστική
Νίκη των Λαών με θέμα «Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη»
διοργάνωσαν την Τετάρτη 13 Μάη η Επιτροπή Ειρήνης
Βόλου και ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Μαγνησίας.
Μίλησαν η Εύη Γάκου, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Βόλου και η
η Ρίτσα Κωτή-Ρούση, από το Δημοκρατικό Σύλλογο Γυναικών.
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Επιτροπή Ειρήνης Ν. Ροδόπης

Εκδήλωση και θεατρική παράσταση

Ε

κδήλωση στην Κομοτηνή με θέμα «60 χρόνια ΕΕΔΥΕ»
διοργάνωσε την Τετάρτη 20 Μάη η Επιτροπή Ειρήνης
Ν. Ροδόπης, με ομιλητή τον πρόεδρό της Θανάση Καδρούδη
και θεατρική παράσταση από τη Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου
Γυναικών Ξάνθης, με το έργο του Μπρεχτ «Η Μάνα».

νεολαία

«Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη»
Μια ζωγραφιά για την ειρήνη
Μεγάλη επιτυχία γνωρίζει η πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ στα σχολεία. Τα
παιδιά εμπνεύστηκαν από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ειρήνη» και
έκαναν ζωγραφιά το περιεχόμενό του. Κατά τόπους έγιναν ήδη εκθέσεις
με τα έργα των παιδιών. Δημοσιεύουμε τις πρώτες από αυτές.

Στην Ελευσίνα

Απαγγέλθηκε το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ειρήνη», που
έδωσε την έμπνευση για τις δημιουργίες των παιδιών, έγινε
σύντομη ομιλία από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης
Ελευσίνας Αντώνη Αλεξανδρόπουλο και απονομή των
αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής από μέλη της
Επιτροπής.

Στη Λάρισα

Μ

ε μεγάλη επιτυχία έγινε η έκθεση ζωγραφικής της
Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας έχοντας θέμα
«Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη».
Συμμετείχαν μεγάλος αριθμός Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων της περιοχής με πάνω από 250 έργα
ζωγραφικής ατομικά και ομαδικά, παίρνοντας μέρος για τη
δημιουργία τους πάνω από 300 παιδιά.
Οι εκδηλώσεις ήταν διήμερες, ενώ παράλληλα με την έκθεση
το απόγευμα του Σαββάτου και της Κυριακής υπήρξαν
παραστάσεις θεατρικού από το 11ο Δημοτικό Σχολείο με θέμα
την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη και παράσταση Καραγκιόζη
από τον καραγκιοζοπαίχτη Γιώργο Ταρουνά, ξεσηκώνοντας
τους μικρούς φίλους, αλλά και τους μεγάλους.

Τ

α εγκαίνια της έκθεσης παιδικής ζωγραφικής με θέμα
την Ειρήνη πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 28 Μάη
με μεγάλη επιτυχία στη Δημοτική Πινακοθήκη
Λάρισας. Στην έκθεση πήραν μέρος με τα έργα τους παιδιά
σχολείων της πόλης. Η τελετή των εγκαινίων ξεκίνησε με
μουσικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο συνθέτης
Δημήτρης Φωτιάδης, και οι συνεργάτες του.
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Το αναμνηστικό δίπλωμα
συμμετοχής που μοιράστηκε
στα παιδιά που πήραν μέρος
με τις ζωγραφιές τους στην
πρωτοβουλία μαθητικής
ζωγραφικής της ΕΕΔΥΕ.

Στη Σητεία

γονέων του 2ου Δ. Σχ. Σητείας «Τα παιδία παίζει» στο άλσος
Χλουβεράκη Σάββατο και Κυριακή 6-7 Ιουνίου.

Στο Ίλιον

Ο

ι εκπαιδευτικοί του 2ου και 4ου Δημοτικού
Σχολείου Σητείας, καθώς και του Δημ. Σχ.
Πισκοκεφάλου Σητείας, ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. για να τιμήσουν τα 60 χρόνια από την
ίδρυσή της, συμμετείχαν στην εκδήλωση-έκθεση ζωγραφικής
με θέμα «Μια ζωγραφιά για την ειρήνη».
Τα παιδιά εμπνεύστηκαν από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου
«Ειρήνη» και ζωγράφισαν το περιεχόμενό του. Παράλληλα
διάβασαν κείμενα σχετικά με το θέμα, συζήτησαν για τις αιτίες
των πολέμων και ευαισθητοποιήθηκαν για την ανάγκη της
ειρηνικής συνύπαρξης των λαών ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή
με τα όσα συμβαίνουν στη γύρω περιοχή μας.
Η έκθεση παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του Συλλόγου
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Η

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου διοργάνωσε εκδήλωση
με θέμα «Μια ζωγραφιά για την Ειρήνη», το Σάββατο
6 Ιούνη στην Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου.
Στην εκδήλωση μίλησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης
Ιλίου, Πέτρος Καραμπάς, ο οποίος στάθηκε στη σημασία των
εκδηλώσεων της ΕΕΔΥΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων
από την ίδρυσή της, ενώ αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή. Στην εκδήλωση λειτούργησε έκθεση έργων
μαθητών, έγινε απονομή αναμνηστικών, ενώ δόθηκε
παράσταση Καραγκιόζη που παρακολούθησαν πολλά παιδιά.

Ο ΥΕΘΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:

«Νέα ΝΑΤΟική βάση στην Κάρπαθο,
επέκταση της υπάρχουσας στη Σούδα»
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