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της σύνταξης

Η

απειλητική παρουσία των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στα νερά του Αιγαίου και η ομόφωνη απόφαση της ΕΕ- με την επικύρωση
της 17ης και 18ης Μάρτη - για κλείσιμο των ελληνικών συνόρων είναι οι νέες δυσμενείς εξελίξεις οι οποίες οδηγούν την
χώρα μας εγγύτερα στον κύκλο των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων και πολεμικών συγκρούσεων της ευρύτερης
περιοχής.
Εμπλέκουν το λαό σε επικίνδυνες περιπέτειες και σφραγίζουν καταδικαστικά το μέλλον χιλιάδων ξεριζωμένων προσφύγων και
μεταναστών που εγκλωβίζονται στη χώρα μας κυνηγημένοι από τη φωτιά των ιμπεριαλιστικών πολέμων και τη φτώχια της
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης .
Γίνεται φανερό ότι το προσφυγικό πρόβλημα χρησιμοποιείται σαν μοχλός πίεσης στο πλαίσιο γενικότερων
ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και επεμβατικών σχεδίων στην περιοχή με επίκεντρα : τον πόλεμο στη Συρία,
την κυοφορούμενη νέα επέμβαση στη Λιβύη και την έξαρση των συγκρούσεων στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής .
Στο πλαίσιο αυτών και άλλων ανάλογων σχεδιασμών εντάσσεται η παρουσία του Νατοϊκού δολοφονικού
μηχανισμού στο Αιγαίο μετά από κοινή πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης με την Τουρκία και τη Γερμανία .
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει τεράστιες ευθύνες γιατί , σε συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων ,
μετατρέπει τη χώρα σε Νατοϊκό ορμητήριο και εμπλέκει το λαό σε θανάσιμους κινδύνους.
Στο όνομα της ΄΄ φύλαξης ΄΄ των ελληνοτουρκικών συνόρων και της ΄΄ καταπολέμησης των προσφυγικών ροών ΄΄ παγιώνεται
η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στα νησιά , στο θαλάσσιο και εναέριο χώρο ενώ ταυτόχρονα
ενισχύεται η πρακτική των ΄΄ γκρίζων ζωνών ΄΄ με απώτερο στόχο των αστικών τάξεων της περιοχής , τη συνεκμετάλλευση του
Αιγαίου.
Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται και η λεγόμενη ΄΄ πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ΄΄ και ιδιαίτερα η σύναψη συμφωνιών
με την Αίγυπτο και το Ισραήλ ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης που επιδιώκει τη διείσδυση σε νέες
αγορές και τη δημιουργία πηγών μεγαλύτερης κερδοφορίας για τα λιμνάζοντα κεφάλαια που έχει συσσωρεύσει .
Απάντηση των λαών σε αυτές τις μεθοδεύσεις αποτελεί η κοινή ανακοίνωση των κινημάτων ειρήνης
Τουρκίας , Κύπρου , Ελλάδας που αποκαλύπτει τις αιτίες των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και δείχνουν το
δρόμο της αλληλεγγύης και της κοινής αντιϊμπεριαλιστικής πάλης .
Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η επίθεση στα εργατικά – λαϊκά στρώματα με αιχμή το ασφαλιστικό ενώ προωθούνται όλες οι
πλευρές των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων στο σύνολο των εργασιακών σχέσεων , στην Υγεία και την Παιδεία . Ο εφιάλτης της
ανεργίας και της απλήρωτης βασανίζει κάθε οικογένεια και οδηγούνται στο δρόμο της ξενιτιάς ολοένα και περισσότεροι νέοι.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις συνεδρίασε στις 5/3 το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΕΔΥΕ, το οποίο αναδεικνύοντας τα σοβαρά
καθήκοντα και τις ευθύνες που απορρέουν για τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες του αντιιμπεριαλιστικού – φιλειρηνικού
κινήματος κάλεσε :
΄΄.. όλες τις Επιτροπές Ειρήνης, όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, σε εγρήγορση και επαγρύπνηση
απέναντι στα σχέδια της ελληνικής εμπλοκής και τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό και τους λαούς της
ευρύτερης περιοχής.΄΄ . Παράλληλα έθεσε τους στόχους για το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της συντονισμένης δράσης με
το εργατικό- λαϊκό κίνημα αναφέροντας ότι :
΄΄ Θα εντείνουμε, θα δυναμώσουμε τη δράση μας, για να αποκαλύψουμε όσο πιο πλατιά γίνεται στο λαό την
επικίνδυνη πολιτική της συγκυβέρνησης και θα αντιπαλέψουμε τα σχέδια για τις υπάρχουσες και νέες υποδομές
και βάσεις για τη στήριξη των ευρωατλαντικών ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων.΄΄
Στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου ήδη αναδείχτηκαν αξιόλογα στοιχεία από τη δράση των επιτροπών ειρήνης , τόσο στις
κρίσιμες γεωγραφικά περιοχές των νησιών του Αιγαίου , της Κρήτης και της Β. Ελλάδας όσο και αλλού . Οι επιτροπές ειρήνης
συμβάλουν στην οργάνωση της λαϊκής αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και μετανάστες αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις αιτίες
των ιμπεριαλιστικών πολέμων σε αντιδιαστολή με το ρόλο των ποικιλώνυμων ΜΚΟ και σε αντιπαράθεση με τις ρατσιστικές και
ξενοφοβικές αντιλήψεις που καλλιεργούνται από αντιδραστικούς κύκλους.
Στο επόμενο διάστημα δυο κορυφαία γεγονότα σηματοδοτούν τη δράση του κινήματος ειρήνης στη χώρα μας και
χαρακτηρίζουν για άλλη μια φορά το Μάη μήνα αντιϊμπεριαλιστικής δράσης .
Την Κυριακή 15 Μάη 2016 θα πραγματοποιηθεί η 36η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης ενώ μέχρι τέλος Μάη θα
πραγματοποιηθούν οι πορείες ειρήνης στις άλλες περιοχές της χώρας .
Στις 27-28 του Μάη θα συνέλθει στην Αθήνα μετά από 12 χρόνια ξανά η Γραμματεία του ΠΣΕ, με βασική ατζέντα
την προετοιμασία του επόμενου Συνεδρίου του τον Νοέμβρη του 2016 στην Βραζιλία. Η παρουσία της συλλογικής ηγεσίας του
ΠΣΕ στην Ελλάδα μας γεμίζει ευθύνες και μας δίνει ταυτόχρονα ευκαιρία να παρουσιάσουμε την κατάσταση στη χώρα μας και
την ευρύτερη περιοχή, δεμένα με τις θέσεις και την δράση μας. Απαιτείται η ολόπλευρη στήριξη όλων των αγωνιστών
και των αγωνιστριών για την επιτυχία της συνόδου του ΠΣΕ και της διεθνιστικής εκδήλωσης αλληλεγγύης το
Σάββατο 28 του Μάη στην Αττική, προς τιμή του Συνεδρίου του ΠΣΕ.

Οι ∆ρόµοι της Ειρήνης

δρόµοι της ειρήνης
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ & ΕΙΡΗΝΗ
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πολιτική
Το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο
Κίνδυνοι για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την πολεμική εμπλοκή
του Γιάννη Ντουνιαδάκη
απόστρατου υποναύαρχου ΠΝ

Μ

ετά τις προτάσεις Γερμανίας, Τουρκίας και Ελλάδας, το ΝΑΤΟ
σε σύνοδο κορυφής αποφάσισε την εμπλοκή του στην
αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, στέλνοντας
την «Μόνιμη ΝΑΤΟϊκή ναυτική δύναμη 2» (SNMG2) στο Αιγαίο.
Την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές δεν έχουν καταλήξει στο
πως ακριβώς θα δράσει η δύναμη.

Αιγαίου. Μέχρι σήμερα που συνεχίζονται οι υπερπτήσεις τουρκικών
αεροσκαφών πάνω από το Φαρμακονήσι, το Αγαθονήσι, το ΝΑΤΟ
«νίπτει τας χείρας του» αβαντάροντας ανοιχτά την Τουρκία, με τον
ισχυρισμό ότι πρόκειται για «διμερείς διαφορές» και δεν επεμβαίνει.
Κατά το πρόσφατο δυστύχημα και τις έρευνες που ακολούθησαν,
ανανεώθηκε το «γκριζάρισμα» της κυριαρχίας και στην Κίναρο.

Μέχρι τώρα, έχουμε πληροφορηθεί, μάλλον αναλυτικά, τι περιείχε
η ελληνική πρόταση ενώ ο κ. Καμμένος έκανε τα πάντα για να μας
πείσει ότι οι προτάσεις του διασφαλίζουν την «εθνική κυριαρχία».
Καλοπροαίρετα να δεχτούμε ότι η ελληνική πρόταση περιείχε πάγιες
ελληνικές θέσεις για τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, την
έρευνα και διάσωση, το “εφ αϊ αρ” κτλ. Προφανώς και η τουρκική
πλευρά θα έβαλε τους δικούς της όρους. Ποιος όμως μας εγγυάται,
ότι το ΝΑΤΟ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας, όπως άφηνε να εννοηθεί
ο υπουργός άμυνας; Τι λέει η πείρα; Πότε οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ πήραν
φιλελληνικές θέσεις στο παρελθόν;

• Σε ότι αφορά στον εναέριο χώρο μεταξύ των 6 & 10 νμ τόσο η Τουρκία
όσο οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια!

• Από την δεκαετία του 1980 ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Λούνς αποδεχόμενος
την τουρκική απαίτηση για «αποστρατιωτικοποίηση» των νησιών,
έχει εξαιρέσει τη Λήμνο από τις συμμαχικές ασκήσεις. Το 2007
σχεδιάστηκε και εκτελούνταν ΝΑΤΟϊκή άσκηση στον Αη Στράτη,
αλλά επειδή η Τουρκία έθεσε θέμα αποστρατικοποίησης του νησιού,
το ΝΑΤΟ ματαίωσε την άσκηση χωρίς να συνεννοηθεί μάλιστα με
την Αθήνα! Μήπως η ΝΑΤΟϊκή απαγόρευση πτήσεων αεροσκαφών
[επομένως και των ελληνικών] πάνω απ’ ελληνικά νησιά («Aegean Is• Μετά τα Ίμια και το ευχαριστώ του Έλληνα πρωθυπουργού, ο lands Guidance Policy» του 2006) όπως έγραψε η Ελευθεροτυπία προ
εκπρόσωπος του Σταίητ Ντιπάρτμεντ, Νίκολας Μπέρνς (Φεβρουάριος ετών, έγινε στα πλαίσια του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων
1996) δήλωνε ότι «οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την ελληνική κυριαρχία της Ελλάδας;
στη βραχονησίδα Ίμια», για να συμπληρώσει ότι το ίδιο ισχύει και
για μια σειρά από νησάκια κατά μήκος των ανατολικών ακτών του • Η Τουρκία όπως και οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν δέχονται, όπως απαιτεί η
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Ελλάδα, τα πολεμικά τους αεροσκάφη και ελικόπτερα να υποβάλλουν
σχέδια πτήσεως εντός του ελληνικού FIR που περιλαμβάνει
τον ελληνικό και διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου. Τα ΝΑΤΟϊκά
αεροσκαφη και ελικόπτερα της ΝΑΤΟϊκής ναυτικής δύναμης, μεταξύ
άλλων και τουρκικά, θα υποβάλλουν σχέδια πτήσεως ή όχι;
Μετά τα παραπάνω, ποτέ οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, αλλά και η ΕΕ δεν
πήραν θέση υπέρ των ελληνικών θέσεων απέναντι στις τουρκικές
διεκδικήσεις. Παρά την αρνητική πείρα, η κυβέρνηση, δέσμια των
επιλογών της προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του λαού με τις
διαβεβαιώσεις για διασφάλιση της «εθνικής κυριαρχίας». Ουσιαστικά
όμως προσκαλώντας τη λυκοσυμμαχία να δράσει στο Αιγαίο με την
ευκαιρία του προσφυγικού, την αναγορεύει, όπως όλες οι μέχρι
σήμερα κυβερνήσεις, σε επιδιαιτητή και της παρέχει το δικαίωμα να
επικροτήσει στην πράξη τις διεκδικήσεις της γείτονας σε βάρος της
Ελλάδας για μια ακόμη φορά.
Ερωτηματικά όμως γεννώνται και από τεχνική πλευρά του ζητήματος.
• Απ’ ότι λέγεται τα πλοία της δύναμης εντοπίζοντας βάρκες να
ξεκινούν από τα τουρκικά παράλια θα ενημερώνουν τις τουρκικές
αρχές για να επέμβουν και να τις οδηγήσουν πίσω. Πως όμως θα
εξασφαλίζεται ότι θα ενεργεί άμεσα και αποτελεσματικά η τουρκική
πλευρά;
• Ο έλεγχος του θαλάσσιου χώρου από τις μεγάλες μονάδες που
διαθέτει η δύναμη δεν είναι ευχερής λόγω στενότητας του χώρου και
ύπαρξης αβαθών μεταξύ των ελληνικών νησιών και των τουρκικών
ακτών. Ή θα πρέπει να αντικατασταθούν, είτε να προστεθούν στη
δύναμη μικρότερα πολεμικά πλοία. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί
να γίνει αποδεκτό πλοία του ελληνικού στόλου, που έχουν ως καθήκον
την φύλαξη των συνόρων, να τεθούν υπό την διοίκηση του ΝΑΤΟ.
Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε, ότι το όλο εγχείρημα είναι
μάλλον αμφίβολης αποτελεσματικότητας και επομένως γεννάται
άλλο ερώτημα: Αφού οι χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ θέλουν να
ελέγξουν τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές γιατί το κάνουν
στη θάλασσα και όχι στην τουρκική ακτή, εκεί που άλλωστε εδρεύει
και το ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο (ξηράς) της Σμύρνης; Έτσι ο έλεγχος θα
ήταν αποτελεσματικότερος, ενώ θα ήταν δυνατή η προώθηση των
προσφύγων κατευθείαν από την Τουρκία στους τόπους προορισμού,
ώστε να αποφεύγονται και οι απώλειες τόσων ζωών.

- συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, με τον συντονισμό του ΝΑΤΟ, χωρίς
κυριαρχικά δικαιώματα και ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ του γκριζαρίσματος!
Και αφού θα υπάρχει ο «μεγάλος αδερφός», σε επόμενα ίσως βήματα,
θα δούμε να εφαρμόζονται διάφορα που κατά καιρούς έχουν γραφεί
ότι συζητούνται στα πλαίσια των περίφημων «Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης» (ΜΟΕ), όπως αφοπλισμός αεροσκαφών, απαγόρευση
πτήσεων στο ανατολικό Αιγαίο, μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων
άμυνας των νησιών, μια βαθμιαία αποστρατιωτικοποίηση των νησιών
σύμφωνα με τις τουρκικές επιδιώξεις.
Όμως ο βασικότερος ίσως στόχος της ΝΑΤΟϊκής ναυτικής παρουσίας
στο Αιγαίο δεν έχει καμιά σχέση με το προσφυγικό. Στο πλαίσιο του
ανταγωνισμού της με την Ρωσία, η λυκοσυμμαχία κατά τη σύνοδο
κορυφής στην Ουαλία, τον Σεπτέμβριο 2014 αποφάσισε σχέδιο
«Άμεσης Δράσης» (Readiness Action Plan), που περιλάμβανε ένταση
της πολεμικής προετοιμασίας στα ανατολικά της σύνορα. Ένα από
τα μέτρα ήταν και η δημιουργία νέας στρατιωτικής δύναμης υπερυψηλής ετοιμότητας με το όνομα “Αιχμή του Δόρατος”, που μάλιστα
θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα φέτος. Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ
διευκρίνισε, ότι στόχος του σχεδίου ήταν να αντιμετωπιστούν οι
«προκλήσεις» στα «ανατολικά» και τα «νότια». Το Αιγαίο είναι
πέρασμα ρωσικών πολεμικών και άλλων πλοίων από την Μαύρη
θάλασσα προς και από την Μεσόγειο. Η «Μόνιμη ΝΑΤΟϊκή ναυτική
δύναμη 2» είναι υπερ-υψηλής ετοιμότητας, επομένως η θέση της
κατά το σχέδιο «Άμεσης Δράσης» του ΝΑΤΟ προφανώς είναι στο
Αιγαίο!
Με την άφιξη της ΝΑΤΟϊκής δύναμης στο Αιγαίο έχουμε ουσιαστικά
την εξάπλωση του πολεμικού δυναμικού που βρίσκεται στην Μεσόγειο
και στην αυλή μας, αυξάνοντας τον κίνδυνο άμεσης εμπλοκής της
χώρας στην περίπτωση γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου
στην περιοχή. Πέρα από το Αιγαίο είναι γνωστό πως τεράστιες
στρατιωτικές μονάδες ξηράς, θάλασσας και αέρα εμπλέκονται σε
μάχες ή έχουν συγκεντρωθεί γύρω και μέσα στη Συρία.

Επομένως έχει επιλεγεί μια αμφίβολης αποτελεσματικότητας
επιχείρηση που δεν μπορεί παρά να έχει άλλους στόχους. Άλλωστε η
λυκοσυμαχία πάντοτε χρησιμοποίησε προσχήματα για τις βρώμικες
δουλειές της.
Πρώτα απ’ όλα επιβεβαιώνεται ο ρόλος του ΝΑΤΟ σαν επικυρίαρχου
στο Αιγαίο. Επικυρίαρχος σε μια περιοχή χωρίς θαλάσσια σύνορα,
όπως ακριβώς ισχύει για το ΝΑΤΟ, που θεωρεί το Αιγαίο ως
ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Εδώ λοιπόν είναι και ένας από τους
στόχους της ΝΑΤΟϊκής παρουσίας: Συνδιαχείριση – συγκυριαρχία
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Νο 72 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

4

Λίγο νοτιότερα στο Λίβανο υπάρχουν, από το 2006, άλλες ναυτικές μονάδες στο πλαίσιο της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL) για την
απαγόρευση διακίνησης παρανόμου οπλισμού προς τον Λίβανο, σε συνεργασία με τις Λιβανικές αρχές. Ακόμη νοτιότερα, στο Σουέζ συνεχίζει
να βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2001 η ΝΑΤΟϊκή επιχείρηση «Ενεργή προσπάθεια» (Active Endeavour) για τον έλεγχο της τρομοκρατίας. Τέλος
στη θαλάσσια περιοχή της Λιβύης επιχειρεί μια ακόμη ναυτική δύναμη αυτή τη φορά της ΕΕ. Η τελευταία αυτή επιχείρηση βρίσκεται ήδη στη
2η φάση της, ενώ εκκρεμεί η 3η φάση που προβλέπει και την χρήση βίας! Για να περιοριστούμε στην Μεσόγειο, η Συρία φλέγεται, η Λιβύη
ετοιμάζεται ξανά! Ποιος ξέρει, ποια άλλη έχει σειρά και με ποιο πρόσχημα. Ο «εφιάλτης» του ΥΠΕΞ «μην αποσταθεροποιηθεί η Αίγυπτος σε
σχέση με το προσφυγικό πρόβλημα» είναι ένα ακόμη ενδεχόμενο.
Συνολικά, η εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο αυξάνει τους κινδύνους, αποθρασύνει και ενισχύει την τουρκική επιθετικότητα
και προκλητικότητα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.
Με την στήριξη και άλλων κομμάτων η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κάλεσε εκείνους που ευθύνονται για τους πολέμους που ξεσπιτώνουν
εκατομμύρια ανθρώπους, να σταματήσουν τους ξεσπιτωμένους από το να βρουν ασφαλές καταφύγιο σε άλλη χώρα. Κάποιοι αναγνωρίζουν ως
αιτία του προσφυγικού τον πόλεμο, χωρίς όμως να μιλούν για τους υπεύθυνους: ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ! Σκοπός τους είναι, μέσα από όλη αυτή την
καταστροφή, να επωφεληθούν οι εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μπροστά σ’ αυτό το στόχο αδιαφορούν αν εμπλέκουν το λαό σε επικίνδυνα
σχέδια, αν ταυτόχρονα βάζουν τα κυριαρχικά του δικαιώματα στο κρεβάτι του Προκρούστη των μονοπωλιακών συμφερόντων και οδηγούν
την χώρα σε ασφυξία από τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων.

Οι σχεδιασμοί τους δεν πρέπει να περάσουν.
Να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία! Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο!
Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια!
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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επισημάνσεις
Πάνε κι έρχονται καράβια ... φορτωμένα προσφυγιά!
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Εκρηκτικές oι διαστάσεις
του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού

και έμμεσα - η αυξανόμενη παρουσία των προσφύγων και των
μεταναστών .

Το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό προσλαμβάνει με
εντεινόμενους ρυθμούς εκρηκτικές διαστάσεις. Όπως δείχνουν κι οι
σχετικοί αριθμοί που παραθέτουμε παρακάτω , χιλιάδες παραμένουν
εγκλωβισμένοι στη χώρα μας. Τείχος ορθώνεται μπροστά τους με το
κλείσιμο των συνόρων των γειτονικών χωρών που τους εμποδίζει
να φύγουν από τη χώρα μας. Σε αυτό το ζοφερό τοπίο των χιλιάδων
εγκλωβισμένων οργιάζουν κυριολεκτικά τα κάθε λογής κυκλώματα
και ρατσιστικές ομάδες που δρουν σε βάρος των προσφύγων. Τα όσα
έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας είναι μέρος μόνο
αυτής της άθλιας πραγματικότητας που ζουν οι χιλιάδες ξεριζωμένοι
που αναζήτησαν δρόμους σωτηρίας από τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και τις επεμβάσεις που καλά κρατούν στις χώρες τους.
Αλέθονται στους μύλους των συγκρουόμενων συμφερόντων των
μονοπωλίων της χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
μαίνονται όλη την περίοδο εκδήλωσης της κρίσης του ΠροσφυγικούΜεταναστευτικού προβλήματος.

Η εικόνα , ο αριθμός των εγκλωβισμένων προσφύγων και
μεταναστών που βρίσκονται σε πολλές περιοχές της χώρας αλλάζουν
συνεχώς . Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές
ξεπερνούσαν τις 50.000.

Με τη συνεχή ροή , τη συνεχιζόμενη – κατά κύματα – άφιξη
χιλιάδων καθημερινά ξεριζωμένων , είναι δύσκολη η αποτύπωση
των διαστάσεων σε αριθμούς. Σε όλους μας είναι αισθητή – άμεσα

Αντιλαϊκή επίθεση-Προσφυγικό, οι δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος
Σα να μη έφταναν όσα έχουν υποστεί τα εργατικά-λαϊκά
στρώματα, από την αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησηςκεφαλαίου-ΕΕ , πιέζονται και με μοχλό το Προσφυγικό για να
δειλιάσουν , να κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους και να σκύψουν το
κεφάλι τόσο στην ισοπέδωση του Ασφαλιστικού όσο και στα επόμενα
πλήγματα (εργασιακά , φορολογικό , ομαδικές απολύσεις κλπ.
Τα όσα συμβαίνουν, ο ερχομός χιλιάδων και χιλιάδων προσφύγων
μεταναστών στην Ελλάδα , δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Ο ξεριζωμός
οφείλεται στην πολιτική των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και
πολέμων που εκδηλώνονται στην ευρύτερη περιοχή για να
ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Σε αυτή την
πολιτική είναι προσηλωμένη η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ για
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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να εξυπηρετήσει την ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας. Η
πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όσο κι αν καμουφλάρει τη
πολιτική της , η αλήθεια είναι μία : στηρίζει την πολεμική μηχανή
που επεμβαίνει στις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και
διεκδικεί αναβάθμιση του ρόλου της ντόπιας αστικής τάξης στους
ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και για τον ίδιο ακριβώς λόγο,
την ενίσχυση δηλαδή του κεφαλαίου, τσακίζει ό,τι έχει απομείνει
όρθιο από τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα.

Έφεραν το λύκο … να φυλάξει τα πρόβατα !
Το Προσφυγικό και την ανάγκη «ελέγχου των μεταναστευτικών
ροών» επικαλέστηκε η ελληνική κυβέρνηση για να δικαιολογήσει το
αίτημα – από κοινού με ΤΟΥΡΚΙΑ , ΓΕΡΜΑΝΙΑ – να εμπλακεί το ΝΑΤΟ
στο Αιγαίο ….
Δεν ξεχνάμε σε ποια περιοχή είμαστε , δεν ξεχνάμε την
αντιπαράθεση των ιμπεριαλιστών στη Συρία κι όχι μόνο. Όλα όσα
έρχονται σταδιακά στο φως , αποκαλύπτουν : Η ανάπτυξη των
Νατοϊκών πλοίων στο Αιγαίο, εντάσσεται σε άλλους Νατοϊκούς
σχεδιασμούς, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου....
Οι κίνδυνοι αποσιωπούνται και ο αν. υπουργός Άμυνας μιλώντας στην
ΕΡΤ, έσπευσε να εξωραΐσει εκ νέου τη δράση της λυκοσυμμαχίας . Για
καλύτερο αποτέλεσμα έριξε το «βάρος» του κι ο υπ. Άμυνας:
“ Νομίζω ότι είναι μια καλή συμφωνία για όλους.’’ Οι συνεχείς
παραβιάσεις από τη μεριά της ΤΟΥΡΚΙΑΣ , η ανοιχτή αμφισβήτηση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας έχουν ευρωΝΑΤΟική
σφραγίδα. Το Αιγαίο μετατρέπεται –με ότι επικίνδυνο κυοφορεί - σε
ΝΑΤΟική θάλασσα : Το ΝΑΤΟ ζήτησε ελλιμενισμό και ανεφοδιασμό
των πλοίων της αρμάδας “SNMG2” και ο Π.Καμμένος (παρουσία του
Δ.Βίτσα) είπε χαρακτηριστικά:
«Εμείς συμφωνήσαμε σε αυτά και είναι ακόμα στη διάθεσή

τους Λήμνος, Μυτιλήνη, Σάμος, Χίος, Λέρος, Κάλυμνος, Κως,
Ρόδος, Κρήτη και όλα τα λιμάνια των νησιών του Αιγαίου»!

Το προσφυγικό
και η στάση των πολιτικών κομμάτων
Όσα «κόλπα» κι αν κάνουν τα κόμματα του ευρωενωσιακού
κεφαλαίου , είναι σαφής η συμφωνία τους στο βασικό: την αποδοχή
της ΕΕ , του ΝΑΤΟ, των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και αποφάσεων και
των δύο ιμπεριαλιστικών οργανισμών. Ο «εθνικός» μανδύας με τον
οποίο ντύνουν το Προσφυγικό και προβάλλουν την ανάγκη «εθνικής
γραμμής» δεν μπορεί να κρύψει την ουσία , τη ρίζα και τις αιτίες του .
Οι πόλεμοι που έχουν εξαπολύσει στην Αφρική , την Ασία και
αλλού , προκαλούν σε συνδυασμό με την καταλήστευση των
πλουτοπαραγωγικών πόρων ανεργία , φτώχεια , προσφυγιά.
Κρύβουν τις αιτίες , για να κρύψουν τις ευθύνες τους και να σύρουν
το λαό κάτω από τη σημαία των δικών τους ταξικών επιδιώξεων.
Όπως έχει εντοπιστεί από τον ΟΗΕ (UNHCR – 3 NOEMBΡΗ 2014):
«Περισσότεροι από 51 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν
αναγκαστεί να εκτοπιστούν σε ολόκληρο τον κόσμο, ο
υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ μετά
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο μισός προσφυγικός
πληθυσμός παγκοσμίως είναι παιδιά».
Όλοι αυτοί μιλάνε για «διαχείριση» του προβλήματος. Στην
πρόσφατη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών , «κοινή συνισταμένη»
κυβέρνησης, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ , Ποταμιού είναι η πολιτική της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Παρά τις επιμέρους
διαφοροποιήσεις τους, στηρίζουν τις επιδιώξεις του κεφαλαίου
στην περιοχή και ζητάνε την υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΕ ,
δηλαδή όλων αυτών που εντείνουν το πρόβλημα και συμβάλουν στον
εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα .
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Η τοποθέτηση του Θανάση Παφίλη κοινοβουλευτικού
εκπρόσωπου του ΚΚΕ σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων με θέμα «Το προσφυγικό ζήτημα και η μεταναστευτική
κρίση», έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Μεταξύ άλλων, ο
Θανάσης Παφίλης αναφέρθηκε εκτενώς στις επεμβάσεις των ΕΕ
και ΝΑΤΟ με διάφορα κάθε φορά προσχήματα και επισήμανε ότι η
πραγματικότητα είναι πως η σφαγή γίνεται «για τη γεωπολιτική
κυριαρχία», τις ενεργειακές πηγές και τους δρόμους μεταφοράς.
Ταυτόχρονα επισήμανε την ανάγκη για άμεσα μέτρα δηλαδή
οι πρόσφυγες-μετανάστες να φεύγουν άμεσα προς τις χώρες
προορισμού τους , αφού τους χορηγηθούν τα απαραίτητα έγγραφα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ :
Σταθερά ενάντια σε πρόσφυγες - μετανάστες

απόκλιση στο βασικό, στην ενιαία στρατηγική που τσακίζει τους
λαούς σε όφελος των μονοπωλίων.

Έχουμε περιγράψει και σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού,
τη στάση συνολικά της ΕΕ στο Προσφυγικό –Μεταναστευτικό
πρόβλημα. Συνεχίζει στην ίδια αντιδραστική πορεία . Οι όποιες
αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της , οφείλονται σε αντικρουόμενα
συμφέροντα των επιμέρους αστικών τάξεων , δεν έχουν καμία

Τελευταίο βήμα η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Τουρκίας με
απαράδεκτες και επικίνδυνες αποφάσεις. Στις πλάτες μεταναστών –
προσφύγων έγινε ένα ολόκληρο αλισβερίσι με τεράστιες ευθύνες της
ελληνικής κυβέρνησης που ενώ υπέγραψε τις επικίνδυνες αποφάσεις,
προσπάθησε να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό , περιγράφοντας τες ,
ως βήμα μπροστά ! Η αλήθεια με βάση τις κατευθύνσεις της Συνόδου
που προεξοφλούν τις τελικές αποφάσεις στις 17-18 Μάρτη,
συνοψίζεται στα εξής: Κλείσιμο συνόρων , εγκλωβισμός
χιλιάδων μεταναστών στην Ελλάδα , παραβίαση της
Συνθήκης της Γενεύης για τους πρόσφυγες, ένταση της
καταστολής και των διώξεων σε βάρος των ξεριζωμένων
με ακόμα πιο έντονη δράση όλου του κατασταλτικού
μηχανισμού (Frontex , Europol κλπ.).
Ωμός και κυνικός , ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Ντ. Τουσκ, δήλωσε ότι «οι μέρες της παράνομης μετανάστευσης
προς την Ευρώπη τελειώνουν». Στο όλο «πακέτο» της Συνόδου
περιλαμβάνονται και η απόφαση για άνοιγμα όλων των “παγωμένων”
κεφαλαίων σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, για
κατάργηση της βίζας, για κονδύλια επιπλέον των 3 δισ. ευρώ κ.λπ.,
αλλά και η αναφορά σε “κοινή προσπάθεια Τουρκίας - ΕΕ για βελτίωση
των ανθρωπιστικών συνθηκών στη Συρία” ….
Έκλεισε ο «βαλκανικός διάδρομος» που μέσω των χωρών των
δυτικών Βαλκανίων , οδηγούσε τους χιλιάδες πρόσφυγες προς τις
χώρες προορισμού τους. Η επιδοκιμασία της κίνησης αυτής από τον
Ντ.Τουσκ , επιβεβαιώνει πως αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΕΕ.

Όλη η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο
“ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “.

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Από τον αρχικό σχεδιασμό και τις απειλές εξόδου από τη Σένγκεν
σε περίπτωση μη υλοποίησής του με τα πέντε κέντρα υποδοχής
προσφύγων και μεταναστών («hotspots”) σε Λέσβο , Χίο , Σάμο , Λέρο
και Κω κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι των εξελίξεων. Επιπλέον αυτών
προγραμματίζονται και κατασκευάζονται τα κέντρα μετεγκατάστασης
(«relocation camp») με ευθύνη του στρατού. Όλο και περισσότερο οι
Ενοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν ενεργά μέρος στο όλο πλέγμα αυτών
των χώρων . Εντελώς συνοπτικά και με την επισήμανση της διαρκούς
αλλαγής – προσθήκης και νέων αντίστοιχων πόλεων, παραθέτουμε
ορισμένα από τα νέα στοιχεία :
Στο Κιλκίς, άρχισαν να λειτουργούν, χωρίς να έχουν διασφαλιστεί
υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, οι δύο από
τους τέσσερις (Ν. Καβάλα, Χέρσο, Δροσάτο, Κεντρικό) χώρους
«φιλοξενίας». Χώροι φιλοξενίας με ή χωρίς εισαγωγικά εντοπίζονται
επίσης στη Δυτική Μακεδονία (νομός Κοζάνης), στην Ανατολική
Μακεδονία (νομός Καβάλας) και αλλού.
Η υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΕ από την κυβέρνηση ,
θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το δίκτυο των χώρων που θα
κρατούνται οι χιλιάδες εγκλωβισμένοι στη χώρα. Για να σταθμίσουμε
το μέγεθος του προβλήματος , να πάρουμε υπόψη μας τοποθετήσεις
– «προειδοποιήσεις» δύο κυβερνητικών στελεχών :
1) Για 2 με 3 χρόνια θα παραμείνουν χιλιάδες πρόσφυγες και
μετανάστες στη χώρα μας, σύμφωνα με όσα είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γ. Μουζάλας, κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΚΕΔΕ
Για το σκοπό αυτό ζήτησε από τους περιφερειάρχες να του
παραδώσουν λίστα με χώρους σε όλη τη χώρα που μπορούν να
εγκατασταθούν μόνιμα πρόσφυγες και μετανάστες. Επικεντρώθηκε,
μάλιστα, στις περιφέρειες που βρίσκονται στο δρόμο των
προσφύγων, όπως Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Αττική, Στερεά Ελλάδα,
Θεσσαλία, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, ενώ ζήτησε να υπάρξει
ισοκατανομή σε όλη την Ελλάδα.
2) Ο υπουργός Εξωτερικών - με τη σειρά του – βγήκε σε
τηλεοπτικό σταθμό για να προετοιμάσει το έδαφος , λέγοντας
ότι η Ελλάδα μπορεί να αντέξει μέχρι 150.000 πρόσφυγες, και
χαρακτηρίζοντας τις προσφυγικές ροές διαχειρίσιμες. Βέβαια, καθώς
οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, παραδέχτηκε ότι
εφιάλτης του είναι «να ξεσπάσει μεγαλύτερη κρίση στη Μέση Ανατολή
και να έχουμε να κάνουμε με δεκάδες εκατομμύρια πρόσφυγες»...
Από τα κέντρα κάθε είδους , θα γίνεται η διαλογή για τα μονοπώλια
των χωρών της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Παράλληλα, θα γίνεται πράξη
η «επαναπροώθηση» των όσων δεν κρίνονται κατάλληλοι για τα
σκλαβοπάζαρα.
Ενδεχόμενη ,νέα , επέμβαση στη Λιβύη θα οδηγήσει
σε νέα “έκρηξη “ του προβλήματος, σε νέες καραβιές
προσφύγων.

Μαζική καταδίκη της πολιτικής που τσακίζει λαό
και πρόσφυγες

Αδήριτη ανάγκη, η οργανωμένη πάλη, η με κάθε τρόπο και μέσο
εναντίωση στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που διώχνουν χιλιάδες
από τις χώρες τους. Ξεσκεπάζουμε συστηματικά την αντιδραστική
προπαγάνδα που ξεδιπλώνεται σε βάρος των ξεριζωμένων. Οι
πρόσφυγες κι οι μετανάστες φεύγουν για να γλυτώσουν από δεινά
των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων.
Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα:
1. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
Ζέιντ Ράαντ αλ Χουσέιν, εκτίμησε ότι ο αριθμός των εγκλωβισμένων
σε πόλεις και χωριά της Συρίας είναι τουλάχιστον 450.000
άνθρωποι.
2. Στο Ιράκ δίνουν και παίρνουν κάθε τόσο οι βομβιστικές
επιθέσεις. Μόνο στο τελευταίο 48ωρο του Φλεβάρη σε μπαράζ
βομβιστικών επιθέσεων στη Βαγδάτη , σημειώθηκαν πολύνεκρα
χτυπήματα με αποτέλεσμα το θάνατο πολλών δεκάδων ανθρώπων
και τον τραυματισμό πολλών άλλων.
Διπλή επίθεση αυτοκτονίας - στη σιιτική συνοικία Σαντρ Σίτι
της Βαγδάτης- προκάλεσε τουλάχιστον 70 νεκρούς και
περισσότερους από 100 τραυματίες. Την ευθύνη για την επίθεση
ανέλαβε το «Ισλαμικό Κράτος».
3. Στη μακρινή Υεμένη - την ίδια χρονική περίοδο – η επίθεση
αεροσκαφών της Σαουδικής Αραβίας σε ανοιχτή αγορά της
πρωτεύουσας , είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 40 αμάχων και τον
τραυματισμό άνω των 30 άλλων.
Σε αυτές τις ζοφερές συνθήκες με τους χιλιάδες
εγκλωβισμένους να αντιμετωπίζουν καθημερινά πλήθος
σοβαρών προβλημάτων, έλαμψαν πραγματικά , το ΠΑΜΕ
, τα ταξικά συνδικάτα , οι Λαϊκές Επιτροπές με πλήθος
πρωτοβουλιών και πολύμορφων δράσεων αλληλεγγύης σε
πρόσφυγες και μετανάστες. Παράλληλα με τη σημαντική υλική
βοήθεια και στήριξη (πρωτοβουλίες δημιουργικής απασχόλησης για
τα παιδιά κλπ.) έγιναν νέα σημαντικά βήματα στην οργάνωση της
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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πάλης ενάντια στις αιτίες της προσφυγιάς , του ξεριζωμού.
Ξεχωριστή θέση κατέχουν :
✓ Η σύσκεψη που οργάνωσαν τα ταξικά σωματεία στην Αττική
στις 5 Μάρτη , με θέμα: «Οργάνωση της πάλης ενάντια στην παρουσία
του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και στις αποφάσεις κυβέρνησης - ΕΕ - ΝΑΤΟ, που
φέρνουν τον πόλεμο, τον ξεριζωμό και την προσφυγιά. Αλληλεγγύη
στην πάλη των λαών και στους πρόσφυγες».
✓ Η συγκέντρωση – την ίδια μέρα – στα Προπύλαια και η πορεία
στα γραφεία της ΕΕ.
Στις κινήσεις αυτές συμμετείχε αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ αφού
την ίδια ώρα συνεδρίαζε (σε προγραμματισμένη από πριν ημέρα) το
Εθνικό Συμβούλιο στο Χαϊδάρι.
Αυτή η πολύμορφη αλληλεγγύη και συμπαράσταση του
μαχόμενου λαϊκού κινήματος στους πρόσφυγες και τους μετανάστες
είναι στον αντίποδα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μάλιστα , προσπαθεί με κάθε τρόπο να οικειοποιηθεί
αυτή την αλληλεγγύη που εκφράζει ο πολύπλευρα δοκιμαζόμενος
ελληνικός λαός.
Η ΕΕΔΥΕ με τις Επιτροπές Ειρήνης πανελλαδικά , συμμετέχει και
συμβάλει στο κύμα αλληλεγγύης στους μετανάστες , στην απόκρουση
κάθε προσπάθειας για ρατσιστικές εκδηλώσεις από τις δυνάμεις
που εχθρεύονται τους πρόσφυγες-μετανάστες και προσπαθούν να
διεγείρουν το μίσος και τη ξενοφοβία ενάντιά τους.

Είναι ώρα – ούτε στιγμή χαμένη – για να δυναμώσει η πάλη των
λαών ενάντια στις αιτίες που γεννούν τον πόλεμο.
Στην κατεύθυνση αυτή , η ΕΕΔΥΕ , οι Επιτροπές Ειρήνης , οι
χιλιάδες αγωνιστές της αντιιμπεριαλιστικής πάλης , καλούμαστε
να δώσουμε τον καλύτερό μας ευατό. Έχουμε την πείρα , έχουμε
οργάνωση , έχουμε τα όπλα και τα εφόδια (αποφάσεις του 17ου
Συνεδρίου , την εισήγηση στο πρόσφατο Εθνικό Συμβούλιο , το
περιοδικό «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» , τις ανακοινώσεις – δελτία
τύπου της ΕΕΔΥΕ , μπορούμε να τα καταφέρουμε να σηκωθεί πιο
ψηλά από ακόμα περισσότερα χέρια η δική μας σημαία , η σημαία
του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα. Καμία υποχώρηση στα
ιμπεριαλιστικά σχέδια , έξω το ΝΑΤΟ από το ΑΙΓΑΙΟ , να
κλείσουν τώρα οι ευρωαντλαντικές βάσεις.

Γνωρίζουμε το πρόβλημα , γνωρίζουμε τις αιτίες , γνωρίζουμε
τις επιδιώξεις κυβέρνησης-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – κεφαλαίου,
προχωράμε αποφασιστικά , δυναμικά με πλατιά ενημερωτική
εκστρατεία , διαφώτιση των πλατιών εργατικών – λαϊκών στρωμάτων
κόντρα στην αποπροσανατολιστική προπαγάνδα της κυβέρνησης και
των κομμάτων που στηρίζουν τις επιλογές του κεφαλαίου.
→ Οργάνωση παντού της συγκέντρωσης υλικής βοήθειας για
τους πρόσφυγες και προώθησή της προς τους έχοντες ανάγκη,
μακριά από τα «δόντια» των ΜΚΟ και διαφόρων άλλων αυτόκλητων
«προστατών» των ξεριζωμένων
→ Μηδενική ανοχή στο συνεχιζόμενο έγκλημα των ΝΑΤΟ - ΕΕ στη
Μέση Ανατολή. Μηδενική ανοχή στους πολέμους , τις επεμβάσεις ,
τους βομβαρδισμούς που ξεριζώνουν χιλιάδες και χιλιάδες από τις
εστίες τους.
→ Μηδενική ανοχή στα «ευαγγέλια» της ΕΕ , τη Συνθήκη του
Σένγκεν , τον κανονισμό του Δουβλίνου , απειθαρχία και ανυπακοή
σε αυτά και στις αποφάσεις της ΕΕ που κλείνουν τα σύνορα και
εγκλωβίζουν τους χιλιάδες ξεριζωμένους στην Ελλάδα !
→ Να φύγουν μακριά από τα ελληνικά λιμάνια τα Νατοϊκά πλοία
που έρχονται για ανεφοδιασμό και ελλιμενισμό (ήδη έγινε η πρώτη
κινητοποίηση στο Βόλο)
Μέσα από πολύμορφες εκδηλώσεις και δράσεις , απαντάμε στα
ερωτήματα , στα γιατί έρχονται οι πρόσφυγες και τι πρέπει να γίνει
από τη μεριά του λαϊκού κινήματος.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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36η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
Στο φόντο αυτών των εξελίξεων βαδίζουμε προς την 36η
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης.
Ας θυμηθούμε κάνοντας μια σύντομη αναδρομή για το πότε,
τι προηγήθηκε, και πως πραγματοποιήθηκε η πρώτη
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης.

Τα πρώτα περήφανα και αποφασιστικά βήματα των πορειών ειρήνης

Την Κυριακή 15 Μάη 2016 θα πραγματοποιηθεί η 36η
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. Οι υπόλοιπες θα γίνουν μέχρι τέλος
Μάη σε ημερομηνίες που σύντομα θα ανακοινώσουν οι κατά τόπους
επιτροπές ειρήνης της ΕΕΔΥΕ.
Η Μαραθώνια και οι πορείες των επιτροπών ειρήνης της
ΕΕΔΥΕ σήμερα, όπως κι οι άλλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις που
εξελίσσονται αυτό το διάστημα στη χώρα μας, σε χώρες της ΕΕ
και την ευρύτερη περιοχή δείχνουν το δρόμο που πρέπει κάθε
αγωνιστής, κάθε άνθρωπος καλής θέλησης να ακολουθήσει, ενάντια
στο φασισμό, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους κι επεμβάσεις,
ενάντια στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ενάντια στην αντιλαϊκή στρατηγική του
κεφαλαίου και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

1) Το ξεκίνημα του Κινήματος Ειρήνης στη χώρα μας.
Ουσιαστικά έγινε, μετά τον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο, τον
καταστρεπτικότερο τότε από τους 15.000 μικρούς και μεγάλους
πολέμους που στοίχισε πάνω από 50 εκατομμύρια νεκρούς κι
ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές. Η Ανθρωπότητα βγήκε
αποφασισμένη από αυτόν να κάνει πράξη το σύνθημα: Ποτέ πια
Φασισμός - Ποτέ πια Πόλεμος. Ακολούθησε η τραγωδία της
Χιροσίμα και του Ναγκασάκι (6&9/8/1945) που έκανε άμεση κι
επιτακτική την ανάγκη οργάνωσης σε παγκόσμια κλίμακα του αγώνα
για ειρήνη και αφοπλισμό. 3 χρόνια μετα από την καταστροφή της
Χιροσίμα από την πρώτη ατομικη βόμβα των ΗΠΑ, συνήλθε στο
ισοπεδωμένο από τους Ναζί Βρότσλαβ της Πολωνίας το Πρωτο
Παγκόσμιο Συμβούλιο των Διανοουμένων για την Ειρήνης.
Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον Πέτρο Κόκκαλη, την Ελλη
Αλεξίου κι άλλους Ελληνες διανοούμενους αγωνιστές της Εθνικής
μας Αντίστασης. Στις 20 Απρίλη του 1949 συνήλθε ταυτόχρονα στο
Παρίσι και στην Πράγα το Πρώτο Συνέδριο των Δυνάμεων της
Ειρήνης στο οποίο αποφασίστηκε η δημιουργία του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) που συγκροτήθηκε ένα χρόνο αργότερα
με πρόεδρο τον Γάλλο Νομπελίστα φυσικό, Ζολιό Κιουρί.

Τιμάμε τους χιλιάδες αγωνιστές που θα περπατήσουν και φέτος
στα βήματα του Γρ. Λαμπράκη. Τιμάμε και συνεχίζουμε με όλες μας
τις δυνάμεις, τους ηρωικούς αγώνες του αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος ειρήνης της χώρας μας αναδεικνύοντας το
σύγχρονο περιεχόμενο των αντιιμπεριαλιστικων στόχων
πάλης. Είμαστε σε εγρήγορση κι επαγρύπνηση απέναντι στα
σχέδια της ελληνικής εμπλοκής και τους κινδύνους για τον
ελληνικό λαό και τους λαούς της ευρύτερης περιοχής.
Η ΕΕΔΥΕ στέκεται στο πλευρό των μεταναστών και των
προσφύγων, παίρνει υπόψη ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν
μαζικό εγκλωβισμό προσφύγων στη χώρα μας που θα μεγαλώσει
ακόμη περισσότερο. Οι πρόσφυγες-μετανάστες που φεύγουν από
τις χώρες τους λόγω πολέμου ή για μια καλύτερη ζωή βρίσκονται
αντιμέτωποι με την ευρωπαϊκή πολιτική καταστολής του κλεισίματος
των συνόρων, προβλήματα για τα οποία έχουν βαρύτατες ευθύνες η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου.
Η υποκρισία και τα δάκρυα που χύνουν για τις ζωές που χάνονται
καθημερινά δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια, ότι το προσφυγικό
δεν είναι ζήτημα καλύτερης διαπραγμάτευσης και διαχείρισης
αλλά η πραγματική αιτία είναι το ξαναμοίρασμα των αγορών, των
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων ενέργειας ανάμεσα στα
μονοπώλια.

Από παλαιότερη πορεία ειρήνης .

2) Η πρώτη παγκόσμια εκστρατεία του Παγκόσμιου Συμβούλιου
Ειρήνης του ΠΣΕ ήταν η συγκέντρωση υπογραφών κάτω από την
«έκκληση της Στοκχόλμης» για την απαγόρευση και κατάργηση
των ατομικών όπλων. Σε αυτή την εκστρατεία του ΠΣΕ, με βασική
κατηγορία το μάζεμα αυτών των υπογραφών στην έκκληση της
Στοκχόλμης, καταδικάστηκε σε θάνατο κι εκτελέστηκε στις
5 Μάρτη του 1951 ο νεολαίος πρωτεργάτης αγωνιστής της
ειρήνης Νίκος Νικηφορίδης στη Θες/νικη.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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• 12-15/4/63 αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ με επικεφαλής
τον Λαμπράκη παίρνει μέρος στην Πορεία Ειρήνης από το
Ολντερμάνστον στο Λονδίνο

Ο Γιώργος Λαμπράκης , αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ απο τον Τύμβο του Μαραθώνα
ανοίγει τη περσινή πορεία ειρήνης .

Το ελληνικό κίνημα της ειρήνης αναπτύσσονταν σε δύσκολες
συνθήκες του μετεμφυλιακού-μεταπολεμικού κλίματος και της
Αμερικανοκρατίας. Παρά τις φοβερές δυσκολίες συνεχίζει την
ανάπτυξή του, αντιτάσσεται στην ένταξη της χώρας μας στο Σύμφωνο
του ΝΑΤΟ (18/2/52) και στην υπογραφή της ελληνοαμερικανικής
συμφωνίας 12/10/53 για την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων
των ΗΠΑ στα εδάφη μας και την ανεξέλεγκτη χρησιμοποίηση του
χερσαίου-εναερίου και θαλασσίου χώρου μας από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
3) Η παραπάνω ανάπτυξη των φιλειρηνικών αγώνων οδήγησε στη
δημιουργία της πρώτης πανελλαδικά οργανωμένης κίνησης
ειρήνης στη χώρα μας της ΕΕΔΥΕ στις 15/5/1955 την ιδρυτική
της διακήρυξη υπογράφουν 77 προσωπικότητες της δημόσιας ζωής
(πρώην Υπουργοί, Βουλευτές, άνθρωποι της Τέχνης, των Γραμμάτων
Συνδικαλιστές κλπ) Πρώτος πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, ο Ανδρέας
Ζάκκας, πρώην Υπουργός. Μετα την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ ακολουθεί
δημιουργία πολλών επιτροπών ειρήνης. Η ΕΕΔΥΕ αγωνίζεται σε
όλα τα επίπεδα μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ενάντια στην
εγκατάσταση στη χώρα μας Βάσεων, για το δικαίωμα του κυπριακού
λαού για αυτοδιάθεση, συμμετέχει σε διεθνείς δραστηριότητες, όπως
στη σύνοδο του ΠΣΕ στη Στοκχόλμη και στις 9 Μάη 1958 εκδίδει
το πρώτο φύλλο του περιοδικού ΔΡΟΜΟΙ της ΕΙΡΗΝΗΣ με τη
μορφή 4σελιδης εφημερίδας, μικρού σχήματος στην αρχή
4) Μπαίνοντας στη 10ετία του ‘60 το κίνημα ειρήνης έχει απλωθεί
αρκετά, έχει ριζώσει στη συνείδηση του ελληνικού λαού, οι στόχοι και
τα αιτήματά του γίνονται πόλος συσπείρωσης πλατιών μαζών.
• 24 Ιούνη του 1962 πραγματοποιείται στο θέατρο «ΠΟΡΕΙΑ»
το 1ο Εθνικό συνέδριο της ΕΕΔΥΕ για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό,
το οποίο επανεκλέγει για πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ τον Ανδρέα Ζάκκα κι
αντιπρόεδρο τον βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.
• 4-7/1/1963 Η ΕΕΔΥΕ παίρνει μέρος στη Διεθνή Διάσκεψη
των Κινημάτων για τον Αφοπλισμό στην Οξφόρδη. Μετά
από προτάσεις του Λαμπράκη η διάσκεψη ασχολείται με ζητήματα
αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στα Βαλκάνια, της αντίθεσης του
ελληνικού λαού για τη δημιουργία πυραυλικών βάσεων στην Κρήτη
και με το ζήτημα των ελλήνων πολιτικών κρατουμένων

5) Στις 21 Απρίλη του 1963 πραγματοποιείται η Πρώτη
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης παρά την κυβερνητική απαγόρευση.
Όλος ο κρατικός και παρακρατικός μηχανισμός έχει κινητοποιηθεί
για να εμποδίσει τις χιλιάδες που εισρέουν από κάθε γωνιά της
χώρας για να διαδηλώσουν τη θέλησή τους για την ειρήνη. Ο λαός
περιφρονεί την απαγόρευση και προχωράει μπροστά. Αποτέλεσμα:
κλούβες, μπλόκα, 2000 συλλήψεις, 300 τραυματίες. Η Πορεία
όμως πραγματοποιείται από τον Γρηγόρη Λαμπράκη και τους
συνοδοιπόρους του, Ανδρέα Μαμμωνά, Παντελή Γούτη και Μπάμπη
Παπαδόπουλο.
• Στις 22 Μάη, ένα μήνα μετά, πραγματοποιείται στη Θες/
νικη η πρώτη εκδήλωση για την ειρήνη με κεντρικό ομιλητή
το Γρηγόρη Λαμπράκη. Το κράτος και το παρακράτος για να
καταπνίξουν κάθε φιλειρηνική πρωτοβουλία και δραστηριότητα
οργανώνουν και δολοφονούν στην συμβολή των οδών
Βενιζέλου και Ερμού τον βουλευτή, το Μαραθωνοδρόμο της
Ειρήνης, τον Γρηγόρη Λαμπράκη και τραυματίζουν βαριά τον
βουλευτή Γιώργο Τσαρουχά.
• Την επόμενη χρονιά στις 10 Μάη 1964 πραγματοποιείται η
2η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. Η 2η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
από τον Τύμβο του Μαραθώνα, στο πεδίο του Αρεως με συμμετοχή
εκατοντάδων χιλιάδων φίλων της Ειρήνης και Λαμπράκηδων από
όλη την Ελλάδα. Η πρωτοτυπία, ο παλμός κι ο ενθουσιασμός που
επικρατεί δίνουν νέα ώθηση στο φιλειρηνικό κίνημα, είναι κάτι το
πρωτοφανές που συγκλονίζει την Ελλάδα και την παγκόσμια κοινή
γνώμη. Η 3η Μαραθώνια πορεία Ειρήνης έγινε στις 25 Μάη
του 1965 και στις 22 Μάη του 66 η 4η .
• Η 5η Μαραθώνια Πορεία δεν έγινε. Την πρόλαβε το
στρατιωτικό φασιστικό πραξικόπημα στις 21/4/67
6) Από την πρωτη μέρα του φασιστικού πραξικοπήματος στην Ελλάδα
21-4-1967 εκατοντάδες μέλη και στελέχη του κινήματος ειρήνης και
της νεολαίας Λαμπράκη, όπως κι εκατοντάδες αγωνιστες του λαϊκού
κινήματος συλλαμβάνονται, κλείνονται σε φυλακές και στρατόπεδα,
βασανίζονται κι εξορίζονται.
• Αναγκαστικά μετά τη βάναυση διάλυση της ΕΕΔΥΕ στην Ελλάδα,
η δράση της συνεχίζεται και κορυφώνεται στο εξωτερικό. Είναι
δράση ανάπτυξης και υποστηριξης του Παγκόσμιου φιλειρηνικού
κινήματος. Είναι δράση αντιφασιστική, όπου προβάλλεται το
ελληνικό πρόβλημα και γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης κινήματος
αλληλεγγύης στον αγώνα του ελληνικου λαού. Στα τέλη του 1968,
αρχές του 1969 πραγματοποιείται ανασύσταση της Γραμματείας της
ΕΕΔΥΕ από μέλη και στελέχη που βρέθηκαν στο εξωτερικό.
7) Μεταδικτατορικά και με την οδυνηρή εμπειρία της δικτατορίας
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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το φιλειρηνικό κίνημα αγκαλιάζει ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές
δυνάμεις κι ο αγώνας του διεξάγεται από καλύτερες θέσεις. Τα
αιτήματα για απομάκρυνση των αμερικάνικων βάσεων και των
πυρηνικών όπλων από την Ελλάδα, για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ,
για ειρήνη και συνεργασία σε μια αποπυρηνικοποιημένη περιοχή
γίνονται υπόθεση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
• Στις 16 Μάη του 1975 ανασυγκροτείται η ΕΕΔΥΕ,
πρόεδρος της εκλέγεται ο στρατηγός Ιορδανίδης κι
αναπτύσσει ιδιαίτερη δραστηριότητα για το κυπριακό στην Ελλαδα
και στο διεθνή χώρο. Παράλληλα δημιουργούνται επιτροπές για
διάφορα θέματα της Ειρήνης (Επιτροπή Ειρήνης Διανοουμένων
και καλλιτεχνών, Επιτροπή Ειρήνης Νεολαίας, Επιτροπή αγώνα
για την κατάργηση των ξένων βάσεων κλπ). Τον Απρίλη του 1977
επανακυκλοφορεί το Περιοδικό Δρόμοι της Ειρήνης. Στις 9-12/2/78
οργανώνεται Διεθνής Διάσκεψη για την Ειρήνη την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στη Μεσόγειο με συμμετοχή αντιπροσωπειών από 33
χώρες, του ΠΣΕ κι άλλων διεθνών οργανώσεων.
• Το 1979 πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαήμερο ειρήνης
κι από τότε καθιερώθηκε ως ετήσια διοργάνωση της ΕΕΔΥΕ με
συμμετοχή κι άλλων οργανώσεων. Οι εκδηλώσεις του δεκαήμερου

γίνονταν το Μάη προς τιμή του Γρηγόρη Λαμπράκη. Τα δεκαήμερα
ειρήνης συνεχίζονται. Η δράση της ΕΕΔΥΕ συμβάλλει στον αγώνα
για αποπυρηνικοποιημένη Βαλκανική, για Ελλάδα χωρίς βάσεις και
πυρηνικά.
• Το 1986 διεθνές έτος ειρήνης του ΟΗΕ και κατά το 8ο
Δεκαήμερο Ειρήνης πραγματοποιούνται 36 πορείες ειρήνης σε όλη
την Ελλάδα καθώς και η 3η Λαμπρακειάδα από Κερασίτσα-Αθήνα
(210χλμ)
• Στα 60 χρόνια ζωής και δράσης της, η ΕΕΔΥΕ σε
αυτή τη φιλειρηνική αντιιμπεριαλιστική πορεία της είχε
σημαντικούς σταθμούς αλλά και δυσκολίες.
• Βρισκόμαστε σήμερα 53 χρόνια από την 1η Μαραθωνια
Πορεία της ΕΕΔΥΕ και βαδίζουμε αγωνιστικά, συντονισμένα με το
λαϊκό κίνημα για την 36η Μαραθώνια Πορεία.
Αποκαλύπτουμε την επικίνδυνη στρατηγική πολιτική που
ακολουθεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα κόμματα του
κεφαλαίου. Κλιμακώνουμε την παρέμβαση ενάντια στην
εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο Αιγαίο.

Απαιτούμε:
√ καμία ελληνική στρατιωτική ή άλλη εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια
√ να κλείσουν τώρα όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και οι υποδομές που εξυπηρετούν ΕΕ-ΝΑΤΟ-ΗΠΑ
√ αποδέσμευση από ΝΑΤΟ-ΕΕ
√ να αποκλειστεί κάθε είδους διευκόλυνση για επιθέσεις στη Συρια ή και άλλες χώρες
√ εντείνουμε τη δράση , την αλληλεγγύη των Επιτροπών Ειρήνης με βάση τις κατευθύνσεις μας
(πάλη ενάντια στις αιτίες και τους υπεύθυνους αλλά και μέτρα στήριξης)

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 36η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Συνεχίζουμε αδιάκοπα και ασυμβίβαστα την αντϊιμπεριαλιστική πάλη
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου
Κυράδες, φιλάνθρωποι, παπάδες, εργολαβίες, ψαλμωδίες και καντάδες*

Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών

Σ

τις μεγάλες κρίσεις και στους
επερχόμενους κινδύνους, οι καθαρές
κουβέντες είναι από τα καλύτερα

Στην πλέον “αθώα” εκδοχή τους ξεκόβουν το
Προσφυγικό ζήτημα από τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο, την κύρια αιτία δηλαδή του δράματος
όπλα.
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και καλούν
Το Προσφυγικό δεν είναι θέμα μιας
σε “ανακούφιση” του ζητήματος, αντί να καλούν
“φρατζόλας ψωμί” στους ξεριζωμένους
σε ασίγαστο αγώνα κατά του ιμπεριαλιστικού
εξαιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
πολέμου.
Και ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος δεν είναι
Αλλά ακόμα κι αν ψελλίζουν κάτι για τον
μόνο οι βόμβες που πέφτουν, είναι και η
πόλεμο, με μια δήθεν“ειρηνιστική” γενίκευση,
προετοιμασία του, είναι και η διαχείριση
αποκρύπτουν και το ποιά τάξη διεξάγει τον
των αποτελεσμάτων του.
πόλεμο και ωφελείται από αυτόν.
Το Προσφυγικό ξεδιπλώνει μπροστά
Έτσι από τη μιά το Προσφυγικό εμφανίζεται είτε
στους λαούς όλου του κόσμου, και ακόμα
ως ένα ζήτημα που ανέκυψε “ξαφνικά”, είτε ως
περισσότερο στον δικό μας, ολόκληρη
ένα ζήτημα που απαιτεί “ανακούφιση” και ας
τη “βεντάλια” της αστικής πολιτικής με
μην ψάχνουμε τις αιτίες, γιατί “ότι έγινε, έγινε”.
τραγικό μεν τρόπο, αλλά τόσο φανερό
Όμως το Προσφυγικό είναι κατεξοχήν πολιτικό
που “χίλια άρθρα” θα δυσκολεύονταν να
ζήτημα, και ως προς τις αιτίες του και ως προς
περιγράψουν.
την διαχείρισή του και ως τέτοιο ζήτημα αφορά
Πάντα ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
πρωτίστως την εργατική τάξη τόσο των χωρών
προετοιμάζεται. Τα βρώμικα άλλοθι για να που υφίστανται άμεσα την ιμπεριαλιστική
ξεσπάσει κατασκευάζονται επιμελώς, αλλά βαρβαρότητα, όσο και των χωρών “υποδοχής”
η αιτία είναι μία: Ο οξύτατος ανταγωνισμός των θυμάτων αυτής της βαρβαρότητας.
μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών, ώστε
Οι εκατοντάδες χιλιάδες ξεριζωμένοι εξαιτίας
τα μονοπώλια του καθενός, να αρπάξουν
του πολέμου, είναι θύματα εξίσου των αστικών
όσο γίνεται περισσότερη λεία από το
τάξεων που διεξάγουν άμεσα τον πόλεμο, και
ξαναμοίρασμα του κόσμου που γίνεται με το των αστικών τάξεων που εμπλέκονται έμμεσα
αίμα των λαών.
σε αυτόν καθώς ως μέλη ιμπεριαλιστικών
Έτσι τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον,
διακρατικών ενώσεων, όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ,
οι προπομποί του πολέμου είναι οι
υποστηρίζουν ολόπλευρα τη διεξαγωγή του
“σημαιοφόροι” των “ανθρωπίνων
πολέμου.
δικαιωμάτων” και της “δημοκρατίας”.
Τα θύματα αυτών των πολέμων
Είναι αυτοί που εκτρέφονται στις
χρησιμοποιούνται από τις αστικές τάξεις
“δεξαμενές σκέψης” των αστικών
σαν πιόνια σε μια σκακιέρα θανάτου, όπου
πανεπιστημίων, και δηλητηριάζουν
τα συμφέροντα του ενός εκμεταλλευτή
εκατομμύρια ανθρώπων μέσω πολλών
συγκρούονται με εκείνα του άλλου
“επίσημων” και “ανεπίσημων” διαύλων,
εκμεταλλευτή, όπου το “ανοιγοκλείσιμο” των
από τα αστικά ΜΜΕ και τους πάσης
συνόρων τους υπακούει μόνο σε ένα συμφέρον:
φύσεως απολογητές του μονοπωλιακού
το πως θα εξυπηρετηθούν καλύτερα τα
καπιταλισμού.
συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων κάθε
Οι πλέον επικίνδυνοι ανάμεσά τους
αστικού κράτους.
είναι οι “επαγγελματίες ευαίσθητοι”, με
Τα θύματα αυτών των πολέμων και δεν είναι
προεξάρχουσες τις περιβόητες πλέον ΜΚΟ. μόνο οι πρόσφυγες, είναι και τα φτωχά λαϊκά

στρώματα εργαζομένων που δεν έχουν καμία
δυνατότητα να φύγουν από την κόλαση, είναι
τα θύματα και θα παραμείνουν τέτοια, αν δεν
αποφασίσουν αλλιώς, και του ιμπεριαλιστικού
πολέμου και της ιμπεριαλιστικής “ειρήνης” γιατί
το ένα γεννά και προετοιμάζει το άλλο.
Όποιος στο όνομα οποιουδήποτε “ανθρωπισμού”
-και ο λόγος δεν γίνεται βέβαια για τους απλούς
ανθρώπους του λαού- αποκόπτει αυτές τις
πλευρές και δεν παρουσιάζει την συνολική
εικόνα, στην ουσία, ακόμα και αν δεν το θέλει,
λειτουργεί ως “πλυντήριο” του ιμπεριαλιστικού
πολέμου, γιατί αυτός ο άδικος για τους λαούς
πόλεμος, δεν είναι “φυσικό φαινόμενο”.
Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα δεν
έχουν κανένα συμφέρον να σκέπτονται έτσι.
Τώρα είναι πιο αναγκαία από ποτέ η καθαρή
σκέψη με ταξικό κριτήριο: Η αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες, δεν μπορεί να είναι μόνο “ένα
κομμάτι ψωμί”. Πρέπει να είναι μαζί με τους
πρόσφυγες ένα τεράστιο αποφασισμένο κίνημα
ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις
τάξεις που τον διεξάγουν.
ΥΓ: Η τεράστια λαϊκή αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες από το οργανωμένο εργατικό κίνημα
και τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους, μπορεί
να γίνει ένα ακόμα όπλο στον αγώνα μας αν
σκεφθούμε ότι αυτή η προσπάθεια αναδεικνύει
τις τεράστιες οργανωτικές δυνατότητες που
έχει ο λαός μας, τις οποίες οι πάσης φύσεως
επιτήδειοι επιχειρούν να του τις κρύψουν.
Ας σκεφθούμε πόσα μπορούμε να κάνουμε με
τον λαό οργανωμένο να σχεδιάζει, να λαμβάνει,
να υλοποιεί και να ελέγχει μέσα από τις δικές
του οργανώσεις, όλες τις αποφάσεις της δικής
του εξουσίας της οποίας η πρώτη απόφαση και
πρώτιστη ανάγκη θα είναι μια ζωή χωρίς τον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
* Στίχοι από την “Παράγκα” του Δ. Σαββόπουλου
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ΕΘΝΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΔΥΕ
μας, και θα αντιπαλέψουμε τα σχέδια για τις υπάρχουσες και νέες
στρατιωτικές βάσεις και πολεμικές υποδομές για τη στήριξη των
ευρωατλαντικών και ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων»
σημείωσε.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνεδρίαση του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, το Σάββατο 5 Μάρτη, στο Δημαρχείο
Χαϊδαρίου, με τη συμμετοχή των μελών του, αλλά και μελών των
κατά τόπους επιτροπών, από όλη την Ελλάδα.
Το άνοιγμα έκανε ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος, ο
οποίος διάβασε και το κοινό μήνυμα που εξέδωσαν η ΕΕΔΥΕ,
το Κίνημα Ειρήνης Τουρκίας και το Παγκύπριο Συμβούλιο
Ειρήνης.
Χαιρέτησε ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχ. Σελέκος, ενώ ο
αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Νίκ. Ζώκας, από τη Θεσσαλονίκη,
αναφέρθηκε στη δολοφονία, στις 5 Μάρτη 1953, του μάρτυρα της
ειρήνης Νικηφορίδη, καθώς και στην απώλεια του επίτιμου προέδρου
της ΕΕΔΥΕ Ευ. Μαχαίρα και του μέλους του Εθνικού Συμβουλίου
και επίτιμου Δημάρχου Καισαριανής Παν. Μακρή. Στις εργασίες
παρευρέθηκε ο Γ. Μαρίνος μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ.
Στη συνέχεια η Ελπίδα Παντελάκη, Γενική Γραμματέας της
ΕΕΔΥΕ, στην εισήγησή της, εστίασε στη κλιμάκωση της αντιλαϊκής
επίθεσης του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και των άλλων αντιλαϊκών
δυνάμεων, αλλά και στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας, με ευθύνη της
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Σημείωσε πως η ΝΑΤΟϊκή εμπλοκή στο Αιγαίο, συνιστά κίνηση που
χρησιμοποιεί το προσφυγικό για να εδραιώσει τη λυκοσυμμαχία
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο γενικότερων
στοχεύσεων και ανταγωνισμών που σχετίζονται με τον πόλεμο στη
Συρία και την προωθούμενη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Λιβύη.

Πλούσιος ήταν ο απολογισμός δράσης της ΕΕΔΥΕ τόσο σε διμερές
και πολυμερές επίπεδο, όσο και με τη συμβολή της στο Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ειρήνης. Ξεχωρίζει η διεθνής αλληλεγγύη και η συνεπής
γραμμή ενάντια στα αίτια που γεννούν τους πολέμους, που
αναδείχτηκε σε δεκάδες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε όλη την
Ελλάδα, ενώ ξεχωριστό βάρος δόθηκε στην αλληλεγγύη στο λαό της
Παλαιστίνης.
Επόμενος σημαντικός σταθμός στη δράση της ΕΕΔΥΕ είναι ο
Μάης που έχει κηρυχτεί μήνας οργανωμένης πανελλαδικής
αντιιμπεριαλιστικής δράσης, με πρωτοβουλίες για την Αντιφασιστική
Νίκη, τη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, τους πρόσφυγες, ενάντια στις
ιμπεριαλιστικές υποδομές στην Ελλάδα. Ακόμα, για στήριξη της
καμπάνιας του ΠΣΕ, ενάντια στο ΝΑΤΟ, μπροστά στη Σύνοδό του,
αρχές Ιούλη στη Βαρσοβία και άλλα.
«Την επόμενη περίοδο αναλαμβάνουμε την ευθύνη και
αποκαλύπτουμε ακόμα πιο τεκμηριωμένα την επικίνδυνη
στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του
κεφαλαίου, αποκαλύπτουμε ότι τα περι «πολυδιάστατης εξωτερικής
πολιτικής» και «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» είναι στην υπηρεσία
των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων και στρέφονται κατά
του λαού μας. Κλιμακώνουμε την παρέμβαση ενάντια στην
εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο Αιγαίο, αγωνιζόμαστε
σθεναρά και ανυποχώρητα κατά της ελληνικής συμμετοχής
σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις» υπογράμμισε
η Ελπ. Παντελάκη.
Στην ολοήμερη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, μίλησαν 28
μέλη και εκπρόσωποι επιτροπών, παρουσιάζοντας την ποικιλόμορφη
δράση τους, αλλά και πλουτίζοντας με τις δικές τους προτάσεις την
εισήγηση.

«Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις, συναισθανόμαστε, ως Εθνικό
Συμβούλιο, τις ευθύνες μας και τα καθήκοντα που απορρέουν ώστε
να έχουμε τη δική μας συνεισφορά στο πλαίσιο του λαϊκού κινήματος,
στην ενημέρωση του λαού, στην αποκάλυψη των ιμπεριαλιστικών
σχεδιασμών και των ευθυνών της κυβέρνησης από την βαθύτερη
εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Θα δυναμώσουμε τη δράση
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ΕΕΔΥΕ
ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Δυναμική κινητοποίηση της ΕΕΔΥΕ

Απο τις πιο μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις που
πραγματοποίησε η ΕΕΔΥΕ, ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε στις
25 Φλεβάρη, έξω από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, ενάντια στη
παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, με πρόσχημα το προσφυγικό.
Κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση έκαναν το ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ,
η ΕΕΔΔΑ, ΟΒΣΑ, ΜΑΣ και πλήθος φορέων του λαϊκού κινήματος.
Σημαντική ήταν η παρουσία της νεολαίας.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και βουλευτής
του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος, που τόνισε στην ομιλία του: “Πίσω από
τη λεγόμενη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και την επιδίωξη
της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης», η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
στηρίζει και προωθεί μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, υπηρετεί
τις επιδιώξεις των ευρωατλαντικών ενώσεων. «Για το λόγο αυτό» ,
πρόσθεσε πως «ο λαός μας επιβάλλεται να βρίσκεται σε επιφυλακή,
να δυναμώσουμε την πάλη μας, να ενταθεί η ετοιμότητα, γιατί είναι
φανερό ότι ο πόλεμος στη περιοχή μας, η πολιτική καταστολής της ΕΕ
κατά των προσφύγων, η στρατηγική της αστικής τάξης της Τουρκίας
και το κλείσιμο των συνόρων από εθνικιστικές πολιτικές δυνάμεις στη
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δημιουργούν ένα πολύ εκρηκτικό
μείγμα.
Αναφερόμενος στο προσφυγικό υπογράμμισε ότι, «το πρόβλημα
χρησιμοποιείται για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας της
ΝΑΤΟϊκής λυκοσυμμαχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο,

στο πλαίσιο των γενικότερων ανταγωνισμών, της κατάστασης που
διαμορφώνει ο πόλεμος στη Συρία, αλλά και οι ιμπεριαλιστικοί
σχεδιασμοί στη Λιβύη».
Στη συγκέντρωση χαιρέτισε ο Νίκος Παπαναστάσης
αντισυνταγματάρχης ε.α., μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ, που ανέφερε ότι «η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
εμπλέκει το λαό στο θανατερό κουβάρι των ιμπεριαλιστικών,
γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Πρόκειται, τόνισε, για μια πολιτική
που αντί να διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, εντάσσει τη
χώρα επιχειρησιακά, «στις ληστρικές, σιδερόφρακτες αγέλες τους,
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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που σκορπούν το θάνατο, υποδουλώνουν λαούς, κλέβουν τους
πλουτοπαραγωγικούς τους πόρους, καταστρέφουν ακόμη και τις
στοιχειώδεις υποδομές διαβίωσής τους, τους διώχνουν από τον τόπο
τους».
Τόνισε ακόμα πως «η απόδειξη της ΝΑΤΟϊκής και κυβερνητικής
υποκρισίας ήρθε σήμερα, με την απόφαση της ΝΑΤΟϊκής
Στρατιωτικής Επιτροπής, που έθεσε εκτός συμφωνίας ελέγχου ροής
των προσφύγων-μεταναστών το Καστελόριζο, καθώς δεν θεωρείται
ότι ανήκει γεωγραφικά στο Αιγαίο. Συνεπώς εάν οι πρόσφυγες
στραφούν προς τα εκεί, δεν θα υπάρξει παρέμβαση των Νατοϊκών
πλοίων».
Και κάλεσε το λαό σε επαγρύπνηση, σε πάλη ενάντια σε αυτά
τα σχέδια στην περιοχή και ενάντια στο ΝΑΤΟ και σε οποιαδήποτε
συμμετοχή της Ελλάδας σε επεμβάσεις και πολέμους.

Στη συνέχεια με συμβολικό αποκλεισμό της πύλης του ΥΠΕΘΑ,
επίδοσης ψηφίσματος της συγκέντρωσης και με το σύνθημα «ΕΕ και
ΝΑΤΟ πολέμου συνδικάτο, κλείστε τώρα τις βάσεις του θανάτου»,
ολοκληρώθηκε η μαζική κινητοποίηση της ΕΕΔΥΕ, στην οποία
παρευρέθηκαν τα μέλη του Π.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Γ. Μαρίνος, Λ. Ράζου,
ο Θανάσης Παφίλης βουλευτής και Γ. Γραμματέας του ΠΣΕ, ο Χρ.
Κατσώτης βουλευτής, ο δήμαρχος Καισαριανής Η. Σταμέλος και
πλήθος φορέων.

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ιστορία
Ιμπεριαλιστικές Επεμβάσεις στη Συρία και Λαϊκοί Αγώνες

Ερείπια μετά τον βομβαρδισμό της Δαμασκού από τους Γάλλους.

Η περιοχή της Συρίας καθώς και η ευρύτερη περιοχή της Εύφορης
Ημισελήνου, της οποίας αποτελεί συστατικό μέρος, αποτελούσαν
ανέκαθεν πόλο έλξης για όλες τις ισχυρές πολιτικές και στρατιωτικές
δυνάμεις της εποχής, τόσο λόγω της γεωστρατηγικής τους θέσης
όσο και λόγω των πλούσιων οικονομικών πόρων τους. Η χώρα, της
οποίας κύρια οικονομική ασχολία ήταν ανέκαθεν η καλλιέργεια της
γης και κύρια θρησκευτική ομάδα οι σουνίτες μουσουλμάνοι, βίωσε
την οθωμανική κυριαρχία για τέσσερις αιώνες.
Στα τέλη του 19ου αιώνα , άρχισε να αναδύεται σε αυτή μια
διακριτή εθνική ταυτότητα και μια σειρά από εξελίξεις ευνόησαν
τη συγκρότηση οργανώσεων που εξέφραζαν την εθνική αφύπνιση
των Αράβων, ενώ την ίδια περίοδο εντάθηκε και το ενδιαφέρον
των κυρίαρχων αποικιοκρατικών δυνάμεων της εποχής, οι
οποίες επιδίωκαν να ελέγξουν με διάφορους τρόπους τους
πλουτοπαραγωγικούς πόρους της ευρύτερης αραβικής περιφέρειας

και κατ’ επέκταση και της Συρίας. Πρωτοπόρα σε αυτή τη διαδικασία
ήταν η Γαλλία, η οποία είχε πάγια επενδυμένα συμφέροντα στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όμως , γρήγορα στην κούρσα
των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών εισήλθαν και άλλα κράτη,
με προεξάρχουσα την Αγγλία, και η περιοχή αποτέλεσε το μήλο της
έριδος μεταξύ των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Η Συρία στη δίνη του Μεγάλου Πολέμου:
Εθνικοί Αγώνες και παρασκηνιακές μεθοδεύσεις
Καταλύτης των εξελίξεων αποδείχθηκε η έκρηξη του Μεγάλου
Πολέμου, ο οποίος οδήγησε με βίαια μέσα σε μια μερική έστω επίλυση
του αραβικού δράματος. Η επιλογή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
να συμμαχήσει στρατιωτικά με τις κεντροευρωπαϊκές αυτοκρατορίες
ήδη από τις πρώτες φάσεις του πολέμου ώθησε τις δυνάμεις της Αντάντ
να υποκινήσουν τις αραβικές φυλές της περιοχής να εξεγερθούν
εναντίον της οθωμανικής εξουσίας. Ταυτοχρόνως, οι ιμπεριαλιστικές
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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δυνάμεις της Αντάντ προετοιμάζονταν να επαναχαράξουν τον πολιτικό
χάρτη της περιοχής ερήμην των ντόπιων πληθυσμών. Οι μεταξύ τους
διαπραγματεύσεις για τη διανομή της εδαφικής λείας της περιοχής
κατέληξαν σε μια σειρά μυστικών συμφωνιών, η σημαντικότερη από
τις οποίες είναι η συμφωνία μεταξύ του Μαρκ Σάικς και του Σαρλ
Φρανσουά Πικό, Άγγλου και Γάλλου αξιωματούχου αντίστοιχα, η
οποία διαιρούσε την περιοχή σε σφαίρες επιρροής των Άγγλων και
των Γάλλων, με διαφορετική μεταξύ τους ένταση επικυριαρχίας, ενώ
λίγο αργότερα ακολούθησε και η δημόσια δέσμευση του υπουργού
Εξωτερικών της Βρετανίας, Λόρδου Μπάλφουρ, προς τους
σιωνιστές για τη δημιουργία Εβραϊκής Εθνικής Εστίας στη μέχρι
πρότινος αμιγώς αραβική περιοχή της Παλαιστίνης.
Η συμβολή των Αράβων στο στρατιωτικό πεδίο αποδείχθηκε
καθοριστική και οδήγησε στη γρήγορη κατάρρευση της οθωμανικής
πολεμικής μηχανής και στην είσοδο των αραβικών στρατευμάτων
στη Δαμασκό τον Οκτώβριο του 1918. Τη στρατιωτική νίκη
ακολούθησε μακρύς διπλωματικός μαραθώνιος στον οποίο οι άμεσα
ενδιαφερόμενοι αραβικοί λαοί έπαιξαν από δευτερεύοντα έως
μηδαμινό ρόλο. Σύντομα αποδείχθηκε ότι οι υποσχέσεις που τους
είχαν δοθεί ήταν προσχηματικές και απλώς ένα ακόμη εργαλείο στην
προσπάθεια των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων να επεκτείνουν την
επιρροή τους στην περιοχή.
Στην κατανομή των πάλαι ποτέ αραβικών επαρχιών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έλαβε χώρα μετά τον πόλεμο,
η Συρία περιελήφθη στα εδαφικά κέρδη της Γαλλίας. Όμως η
παραδοσιακή μορφή αποικιακής εκμετάλλευσης θεωρήθηκε
παρωχημένη και έπρεπε να αναζητηθεί μια καινούργια φόρμουλα
που να ευθυγραμμίζεται με το νέο μεταπολεμικό κλίμα και τις
«διεθνιστικές» και φιλελεύθερες διακηρύξεις του Αμερικανού
Προέδρου Γουίλσον, όπως είχαν εκφραστεί στα περιβόητα 14
σημεία τα οποία διατύπωσε τον Ιανουάριο του 1918. Η μορφή που
εξευρέθηκε στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης Ειρήνης ήταν
αυτή της «Εντολής», η οποία προσπαθούσε με περίτεχνο
τρόπο να αποκρύψει τη στυγνή οικονομική και πολιτική
εκμετάλλευση της περιοχής από τους Γάλλους και Άγγλους
ιμπεριαλιστές και να τονίσει τον δήθεν εκπολιτιστικό ρόλο
που θα έπαιζαν οι τελευταίοι. Υπήρχαν διαβαθμίσεις ως προς
τα περιθώρια αυτόνομης δράσης των τοπικών πολιτικών δυνάμεων,

Σκίτσο εποχής του Γάλλου στρατηγού Σαράιγ, που απολαμβάνει τον
βομβαρδισμό της Δαμασκού.

των υπό καθεστώς Εντολής χωρών και ως προς την προοπτική, έστω
σε διακηρυκτικό επίπεδο, της μελλοντικής ανεξαρτητοποίησις τους,
καθώς και πολλαπλές κατηγορίες Εντολών ανάλογα με το επίπεδο
πολιτιστικής ανάπτυξης των κατοίκων των επιμέρους περιοχών.
Η Συρία υπήχθη στο πιο ήπιο καθεστώς Εντολής, το τύπου
Α, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι αποφάσεις έγιναν δεκτές
ευμενώς όταν έφτασαν στα αυτιά των Σύριων. Ήδη ο συριακός λαός
είχε αρχίσει να συγκροτεί κρατικούς θεσμούς και δεν επιθυμούσε
να αναστείλει την πολυπόθητη διαδικασία διαμόρφωσης ενός
ανεξάρτητου και κυρίαρχου εθνικού κράτους. Στη διαπάλη μεταξύ
Γάλλων ιμπεριαλιστών και Σύριων, η οποία άρχισε σχεδόν αμέσως
μετά τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου και στην
οποία εναλλάσσονταν η χρήση διπλωματικών και στρατιωτικών
μέσων, νικητής αναδείχθηκε η ισχυρή πολιτική, οικονομική και
στρατιωτική δύναμη. Έτσι, οι συριακές δυνάμεις συνετρίβησαν τον
Ιούλιο του 1920 από τους Γάλλους, οι οποίοι εισήλθαν στη Δαμασκό,
επιβάλλοντας τον έλεγχό τους στη χώρα.

Η Συρία στη μέγκενη της γαλλικής Εντολής:
Διοικητικός κατακερματισμός και πολιτική χειραφέτηση
Η περίοδος της γαλλικής Εντολής εγκαινιάστηκε με τον διοικητικό
κατακερματισμό της χώρας και την ενίσχυση των φυγόκεντρων
τάσεων των θρησκευτικών ή εθνοτικών μειονοτήτων της περιοχής
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με στόχο την υπονόμευση της εθνικής ενότητας που είχε αρχίσει
να αναδύεται τα τελευταία χρόνια και είχε αποκρυσταλλωθεί με
την αραβική εξέγερση των ετών 1916-1918. Συγκεκριμένα οι
Γάλλοι απέκοψαν την περιφέρεια του Λιβάνου από τον αραβικό
περίγυρό της και καθόρισαν την έκτασή της με τέτοιον τρόπο
ώστε να εξασφαλίσουν ότι πλειοψηφικό πληθυσμιακό στοιχείο του
κρατιδίου θα ήταν οι χριστιανοί Μαρωνίτες, διαίρεσαν την υπόλοιπη
συριακή επικράτεια σε επιμέρους κρατίδια (Όρος Δρουζ, Λατάκια,
Δαμασκός, Χαλέπι) υπό τη διοίκηση Γάλλων κυβερνητών ή ντόπιων
ανδρεικέλων του εκάστοτε Ύπατου Αρμοστή και υποθήκευσαν και το
μέλλον της Αλεξανδρέττας, στην οποία η παρουσία της τουρκικής
μειονότητας ήταν ισχυρή, με την κατοχύρωση της αυτονομίας της
στο πλαίσιο του κρατιδίου του Χαλεπίου. Ταυτοχρόνως οι Γάλλοι
ιθύνοντες προχώρησαν στην αξιοποίηση με όλα τα μέσα τόσο των
οικονομικών πόρων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής
και προώθησαν την απορρόφηση των γαλλικών βιομηχανικών
προιόντων από τη συριακή και τη λιβανέζικη αγορά, με καταστροφικά
αποτελέσματα για τους ντόπιους πληθυσμούς (μείωση παραγωγής
αγροτικών προϊόντων, κλείσιμο πολλών βιομηχανικών μονάδων και
βιοτεχνιών, αύξηση της ανεργίας).
Οι Γάλλοι ιμπεριαλιστές δεν δίστασαν να καταστείλουν με ωμό
τρόπο οποιαδήποτε φωνή αμφισβητούσε τον τρόπο διακυβέρνησης
των γαλλικών αρχών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
τη βίαιη συντριβή της εξέγερσης η οποία ξέσπασε το
καλοκαίρι του 1925 στην περιοχή του Όρους Δρουζ , αλλά
γρήγορα επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα και απέκτησε παλλαϊκό
χαρακτήρα εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή των
εργατών των πόλεων και των φτωχών αγροτών. Η καταστολή
κορυφώθηκε με τον από αέρος, ξηράς και θαλάσσης βομβαρδισμό
της Δαμασκού με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική ισοπέδωση μεγάλων
τμημάτων της πόλης, ενώ δεν έλειψαν τα εκτεταμένα βίαια αντίποινα
με ισοπέδωση ολόκληρων χωριών, μαζικές συλλήψεις, εκτελέσεις
και περιφορά των νεκρών στις πόλεις με στόχο τον εκφοβισμό και τη
συντριβή του φρονήματος του συριακού λαού.
Οι βίαιες αυτές ενέργειες και η αδυναμία εξεύρεσης ενός
συμβιβαστικού καθεστώτος ώθησαν την αστική τάξη της χώρας
στη συγκρότηση πολιτικών οργανώσεων, η σημαντικότερη
από τις οποίες ήταν ο Εθνικός Συνασπισμός, και στη λήψη
πρωτοβουλιών που θα την αναδείκνυαν σε ηγέτιδα δύναμη
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Την ίδια περίοδο αρχίζει να

Στη διάρκεια του αντιαποικιακού αγώνα αναπτύσσεται το Κομμουνιστικό Κόμμα
Συρίας υπό την ηγεσία του Χαλίντ Μπαγκντάς.

βγαίνει στο προσκήνιο και η εργατική τάξη, οι αγώνες της οποίας θα
αποτελέσουν καταλύτη των εξελίξεων γύρω από το εθνικό ζήτημα,
ενώ και το κόμμα των εργατών, το Κομμουνιστικό Κόμμα
Συρίας υπό την ηγεσία του Χαλίντ Μπαγκντάς, ιστορικής
μορφής του αραβικού κομμουνιστικού κινήματος, θα
γνωρίσει τις πρώτες του πολιτικές επιτυχίες. Η μαζική
κινητοποίηση της εργατικής τάξης , στο πλαίσιο της γενικής
πολιτικής απεργίας που είχε κηρυχτεί στις αρχές Ιανουαρίου του
1936 , παρέλυσε τη χώρα και έστειλε κύματα ανησυχίας στο Παρίσι,
που βίωνε τις δικές του εσωτερικές δυσκολίες εκείνη την περίοδο
και δεν επιθυμούσε νέες εστίες αναταραχής στις κτήσεις του. Έτσι
, για πρώτη φορά , η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να επιλέξει
τη διαλλακτικότητα και το διάλογο έναντι της ωμής καταστολής,
παρότι στα πρώτα στάδια της απεργίας εξέτασε και το πρώτο
ενδεχόμενο. Οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στο Παρίσι τον
Μάρτιο του 1936 μεταξύ Γάλλων αξιωματούχων και αντιπροσωπείας
τoυ συριακού εθνικού κινήματος είχαν γρήγορα αίσιο τέλος και τον
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους υπογράφτηκε γαλλοσυριακή συνθήκη,
η οποία κατοχύρωνε την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική
ενότητα της χώρας και επέτρεψε σύντομα την ανάδειξη της
πρώτης αυθεντικά εθνικής κυβέρνησης και τη συγκρότηση αιρετών
οργάνων. Έτσι ο αποφασιστικός παράγοντας για την υπόθεση της
εθνικής ανεξαρτησίας αποδείχθηκε πως ήταν οι ηρωικοί αγώνες του
συριακού προλεταριάτου, από κοινού βέβαια με τη φτωχή αγροτιά
αλλά και τμήματα μεσαίων στρωμάτων των πόλεων, αγώνες που
γρήγορα προδόθηκαν από την κυρίαρχη πολιτικά αστική τάξη, ήδη
με τη σύναψη της προαναφερθείσας συνθήκης, η οποία περιείχε
άρθρα που προστάτευαν τα οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντα
της Γαλλίας και διατηρούσαν ασαφές καθεστώς για την περιοχή της
Αλεξανδρέττας.
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Αυτές οι εξελίξεις βρήκαν τη Συρία σε περίοδο βαθιάς κρίσης και έντονης απονομιμοποίησης του μέχρι τότε πανίσχυρου
Εθνικού Συνασπισμού. Η στάση του Συνασπισμού στη διάρκεια της παλαιστινιακής εξέγερσης του 1936, καθώς και τα
σοβαρά προβλήματα που άρχισαν να εκδηλώνονται στο εμπόριο και στην οικονομία προκάλεσαν την οργή των λαϊκών
τάξεων, οι οποίες είχαν αρχίσει να δυσφορούν για τον συνεχιζόμενο ασφυκτικό γαλλικό έλεγχο επί της οικονομίας και για τις
συμβιβαστικές τάσεις της συριακής κυβέρνησης.
Τα προβλήματα αυτά θα συνεχιστούν και θα ενταθούν με την έκρηξη του Β’ παγκόσμιου πολέμου, που εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο της
πολιτικής ιστορίας της Συρίας και φέρνει νέα διακυβεύματα και προβλήματα στο προσκήνιο. Σε αυτές τις εξελίξεις θα αναφερθούμε σε
επόμενο άρθρο.

Μενέλαος Αστερίου
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επιτροπές ειρήνης
σε δράση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Παράσταση διαμαρτυρίας στο Πεδίο
Βολής Κρήτης
Με το κεντρικό πανό «Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο – Να
κλείσει τώρα η Βάση της Σούδας», πραγματοποιήθηκε
παράσταση διαμαρτυρίας στο Πεδίο Βολής Κρήτης και
τη ΝΑΤΟϊκή Βάση στο Μαράθι, με αίτημα να μην υπάρξει καμία
εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, με πρόσχημα το προσφυγικό, στις 26
Φεβρουαρίου, από τις Επιτροπές Ειρήνης Χανίων, Ρεθύμνου,
Ηρακλείου και Λασιθίου.

Στην παράσταση διαμαρτυρίας πήραν μέρος, με αποφάσεις
συμμετοχής, η Γραμματεία Χανίων του ΠΑΜΕ, το Σωματείο Τροφίμων
και Ποτών, των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, των Συνταξιούχων του
ΙΚΑ, των Ιατρικών Επισκεπτών, των εργαζομένων στην Ιδιωτική
Εκπαίδευση, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, η Γραμματεία Χανίων
του ΜΑΣ, ο Σύλλογος Γυναικών Χανίων, η Ενωτική Ομοσπονδία
Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος.
Εκπρόσωποι από την Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, το Εργατικό
Κέντρο Χανίων και του Εμπορικού Συλλόγου κατέθεσαν στο Διοικητή
του Πεδίου Βολής το Ψήφισμα των Επιτροπών Ειρήνης Κρήτης και
της ΕΕΔΥΕ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων Ιωάννα Κουρπά τόνισε στην ομιλία της:
«Το προσφυγικό πρόβλημα που προέκυψε από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, με στόχο το ξαναμοίρασμα των αγορών,
έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα.
Η αναβαθμισμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο με ναυτική δύναμη, με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία
συμφώνησε πρόθυμα να διαθέσει οποιοδήποτε λιμάνι για ανεφοδιασμό των Νατοϊκών πλοίων, συνδέεται με τους οξυμένους ανταγωνισμούς
στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Η επίκληση του προσφυγικού προβλήματος, που οι ίδιοι ιμπεριαλιστές προκαλούν, γίνεται μοχλός για την προώθηση των επιδιώξεων, για
συνδιαχείρηση του Αιγαίου κάτω από την ομπρέλα των Ευρωνατοϊκών ιμπεριαλιστών.
Ζητάμε να κλείσει τώρα η ΝΑΤΟϊκή Βάση της Σούδας, καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, έξω το ΝΑΤΟ από
το Αιγαίο»
Στη συνέχεια η παράσταση διαμαρτυρίας μεταφέρθηκε έξω από τη ΝΑΤΟϊκή Ναυτική Βάση στο Μαράθι, όπου παραδόθηκε το ίδιο Ψήφισμα
στον Έλληνα Διοικητή της Βάσης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Με συχνές εξορμήσεις τον πεζόδρομο και το κέντρο
Καλαμαριάς συναγωνιστές μοιράζουν επίκαιρα αντιπολεμικά και
αντιιμπεριαλιστικά υλικά και διαθέτουν τεύχη των Δρόμων της Ειρήνης .
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επιτροπές ειρήνης
σε δράση

ΕΔΥΕΘ
Παράσταση διαμαρτυρίας για τη ΝΑΤΟϊκή παρουσία στο Αιγαίο και
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στο υπουργείο
Μακεδονίας - Θράκης πραγματοποίησαν την Τρίτη 1 Μάρτη η
Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης
και οι Τοπικές Επιτροπές Ειρήνης, στο πλαίσιο των δράσεων
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και αντίστασης στην ΝΑΤΟική
παρουσία στο Αιγαίο.
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης άπλωσαν ένα πανό στα κάγκελα
και φώναξαν συνθήματα αλληλεγγύης στην πάλη των λαών και
καταδίκης των ιμπεριαλιστών.

8 του Μάρτη

Συγκέντρωση του Συλλόγου Γυναικών Άρτας και της Επιτροπής Ειρήνης Άρτας.
Με αφορμή τη ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, έγινε
συγκέντρωση στην πλατεία Κιλκίς και ομιλίες από το Σύλλογο
Γυναικών Άρτας με θέμα «Γυναίκες και Κοινωνική Ασφάλιση»
και από την Επιτροπή Ειρήνης Άρτας για το Προσφυγικό και τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της
πόλης.
Το βασικό σύνθημα ήταν :«Αγώνας για την ισοτιμία και
τις σύγχρονες ανάγκες της γυναίκας, για ζωή χωρίς πολέμους,
προσφυγιά και εκμετάλλευση»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Εκδήλωση – συζήτηση για τις εξελίξεις στο προσφυγικό και
την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο πραγματοποίησε η επιτροπή
ειρήνης Χαλανδρίου την Κυριακή 28/2 με ομιλητή το Νίκο
Παπαναστάση αντισυνταγματάρχη ε.α. και μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ .
Μετά την ενημερωτική ομιλία του εισηγητή ακολούθησαν
πολλές ερωτήσεις για τα ζητήματα που θίχτηκαν στην ομιλία
και φάνηκε το έντονο ενδιαφέρον και ο προβληματισμός για την
εμπλοκή της χώρας στις ενδοϊμπεριαλιστικές διαμάχες .
Η εκδήλωση έκλεισε με απαγγελίες ποιημάτων .
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και ενάντια στο ΝΑΤΟ

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στη χώρα μας κυνηγημένοι από τη φρίκη των ιμπεριαλιστικών
πολέμων αλλά και καταγγελίας για την επικίνδυνη παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο πραγματοποίησαν , την Παρασκευή 11 Μάρτη , το Εργατικό
Κέντρο Λάρισας και η Επιτροπή Ειρήνης του νομού . Από την κινητοποίηση δόθηκε στη δημοσιότητα κοινό ψήφισμα .
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εκδήλωσεις
επιτροπών
ΕΔΥΕΘ
Μαζική η εκδήλωση τιμής στον Νίκο Νικηφορίδη

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην εκδήλωση μνήμης και αγώνα για τον πρωτομάρτυρα της ειρήνης Νίκο Νικηφορίδη και όλους τους
ανώνυμους κι επώνυμους αγωνιστές του λαϊκού, αντιιμπεριαλιστικού, αντιπολεμικού κινήματος, που διοργάνωσε η Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4/3 στο Πάρκο Ειρήνης στις Συκιές. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με πορεία μέχρι το μνημείο στον τόπο εκτέλεσης των λαϊκών αγωνιστών, πίσω από το Επταπύργιο.
Εκεί, εκτελέστηκε πριν από 65 χρόνια, στις 5 του Μάρτη του 1951, ο Νίκος Νικηφορίδης, μαζί με άλλους 6 αγωνιστές για την εθνική και
κοινωνική απελευθέρωση, μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Στην εκδήλωση μίλησε ο Γραμματέας της ΕΔΥΕΘ, Νίκος Ζώκας, ενώ χαιρέτησε και ο Δ. Σπανούδης, εκπρόσωπος της Γ’ ΕΛΜΕ
Θεσσαλονίκης. Τραγούδησε ακόμα ο καλλιτέχνης Γιώργος Αετόπουλος. Στο μνημείο στο Επταπύργιο μίλησε ο Μπ. Βέλλης μέλος του
προεδρείου της ΕΔΥΕΘ.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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εκδήλωσεις
επιτροπών
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

Επιτροπή Ειρήνης 2ης Δημοτικής
Κοινότητας Αθήνας
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

Στις 24 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή ειρήνης Δάφνης –
Υμηττού οργάνωσε και υλοποίησε τη καθιερωμένη κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η εκδήλωση, πέρα απ’ τη κοπή της πίτας,
περιλάμβανε ενημερωτική ομιλία απο τον Ανδριανό Μπούκουρη
μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ . Ο απολογισμός των πεπραγμένων
και ο προγραμματισμός του νέου έτους έγινε απο τον πρόεδρο της
επιτροπής Νίκο Παπαναστάση . Η βραδυά έκλεισε με τραγούδια απ’
τη χορωδία της Κέας με μαέστρο το Γιάγκο Χαρτοφύλακα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν φίλοι της Επιτροπής Ειρήνης, αλλά
και μεγάλος αριθμός συνδημοτών μας. Επιπλέον εκπροσωπήθηκαν
με αντιπροσωπείες οι παρακάτω φορείς:
• ΕΕΔΥΕ
• Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Δάφνη – Υμηττού.
• Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.
• Κομματική Οργάνωση Δάφνης - Υμηττού του ΚΚΕ

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ετήσιο γλέντι
- συνεστίαση της Επιτροπής Ειρήνης 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Αθήνας (Γούβας-Νέου Κόσμου-Παγκρατίου), με συμμετοχή κόσμου
που ξεπέρασε κάθε προηγούμενη χρονιά.
Η εκδήλωση έγινε για δεύτερη χρονιά στο Δημοτικό Αναψυκτήριο
του Άλσους Δημήτρης Κιντής στην Ηλιούπολη, το Σάββατο 27
Φεβρουαρίου 2016.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της Γραμματείας
της ΕΕΔΥΕ, με επικεφαλής την Ελπίδα Παντελάκη, η οποία
απηύθυνε χαιρετισμό.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με γνήσιο λαϊκό γλέντι και χορό, χάρη
και στο εξαιρετικό ζωντανό πρόγραμμα.

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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εκδήλωσεις
επιτροπών
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΙΛΙΟΥ

Με επιτυχία έγινε η εκδήλωση - κοπή της πίτας της Επιτροπής
Ειρήνης Ελευσίνας και του Συλλόγου Γυναικών Ελευσίνας την
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 στο «ΣΤΕΚΙ Εργαζομένων, ανέργων
και νεολαίας», που ήταν αφιερωμένη στους μετανάστες.
Στις ολιγόλεπτες τοποθετήσεις τους, η πρόεδρος του Συλλόγου
Γυναικών Βιβή Γκίκα και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας
Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, αναφέρθηκαν στα τρέχοντα ζητήματα
και στους στόχους που απασχολούν τις γυναίκες και το φιλειρηνικό κίνημα.
Επίσης, αναφέρθηκαν στα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
σαν εργαζόμενοι, νεολαία και συνταξιούχοι, αλλά και στο μεταναστευτικό.
Στη συνέχεια έγινε απαγγελία του ποιήματος του Τάσου Λειβαδίτη
«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» και μετά οι παραβρισκόμενοι
διασκέδασαν με μουσική συνοδευόμενη από πλούσιους μεζέδες που
έφτιαξαν οι γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών.

Εκδήλωση με θέμα «ΝΑΤΟ - Συρία - Πρόσφυγες - Αιγαίο, “Ασφάλεια”ή
Νέα εμπλοκή;» διοργάνωσε την Τετάρτη 9 Μάρτη η Επιτροπή Ειρήνης
Ιλίου με ομιλητές τον Γιάννη Ντουνιαδάκη , υποναύαρχος ε.α. και τον
Χρήστο Μαργανέλη μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ . Οι ομιλητές
ανέδειξαν το θέμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου καταδεικνύοντας πως ο
εχθρός είναι τα μονοπώλια και το κεφάλαιο που επιδίδονται σε ανελέητο
κυνήγι του κέρδους και χάραξη νέων συνόρων.
Ακολούθησε συζήτηση με ενεργή συμμετοχή του κόσμου και
εκφράστηκε η αλληλεγγύη προς τους ξεριζωμένους λαούς.
Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία αφού παρακολούθησε πλήθος
κόσμου σηματοδοτώντας πως ο λαός δεν μένει αμέτοχος στις εξελίξεις.

Εκδήλωση για το Προσφυγικό και την
εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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εκδήλωσεις
επιτροπών
Εκδήλωση Επιτροπής
Ειρήνης Ηλιούπολης

Πραγματοποιήθηκε στις 31 Γενάρη 2016 με επιτυχία η
πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ηλιούπολης
στο κατάμεστο Δημοτικό Αναψυκτήριο του Άλσους “Δημήτρης
Κιντής” αφιερωμένο στο μαχόμενο λαό της Παλαιστίνης.
Προβλήθηκε βίντεο με τις συνθήκες που επικρατούν στην
Παλαιστίνη.
Έγινε χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Επιτροπής
συναγωνίστρια Καίτη Δημητριάδη, ακολούθησε απαγγελία
ποιημάτων παλαιστίνιων ποιητών από την Πρόεδρο του Συλλόγου
εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας «Μιχάλης Παπαμαύρος» κ. Χήρα Αγαθή
και τον φοιτητή Νικηφόρο Παπαδούδη.
Η κεντρική ομιλία έγινε από τον συναγωνιστή Ανδριανό
Μπούκουρη, μέλους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.
Ακολούθησε λαχειοφόρος με δώρα βιβλία της “Σύγχρονης
Εποχής” και η καθιερωμένη κοπή της πίτας, έγινε δε διανομή στους
παρευρισκόμενους το τετρασέλιδο έντυπο για τα 60 δράσης της
ΕΕΔΥΕ.
Η εκδήλωση έκλεισε με
μουσικό πρόγραμμα από τον
καθηγητή μουσικής και μέλους
του Πανελλήνιου Μουσικού
Συλλόγου Φώτη Κόλλια και
μαθητές του.

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες,
η Επιτροπή Ειρήνης της 2ης Δημοτικής
Κοινότητας πραγματοποίησε τη λαϊκή
εκδήλωση που είχε προγραμματίσει
για την Καθαρή Δευτέρα 14 Μαρτίου
2015, στην Πλατεία Πλυτά, στη
συνοικία Γούβα της Αθήνας.

Τα απαραίτητα μαγειρέματα της Καθαρής Δευτέρας έγιναν εκ
των ενόντων, από φίλους της “Ειρήνης”, με πρώτη ύλη τα προϊόντα
που προσφέρανε ευγενικά, πολλοί επαγγελματίες, καταστηματάρχες
της περιοχής. Φασόλια, λαγάνες, τουρσιά, ταραμάδες, κρασί κλπ.
Δυο μεγάλα καζάνια στήθηκαν, για να βράσει η φασολάδα και μετά
τις 12 το μεσημέρι, πλήθος κόσμου προσήλθε και σερβιρίστηκε, με
του ήχους παραδοσιακής μουσικής. Ο κόσμος χόρεψε υπό βροχή,
ενώ όλοι είχαν λόγια θαυμασμού για την πρωτοβουλία, που έβαλε
το έθιμο στη λαϊκή του βάση, συνδυάζοντας το με τους σύγχρονους
αγώνες τόσο για το προσφυγικό, όσο και για τη συνεχιζόμενη
επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος της Γραμματείας
της ΕΕΔΥΕ, Ανδριανός Μπούκουρης.

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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εκδήλωσεις
επιτροπών
Εκδήλωση αλληλεγγύης για το λαό της Παλαιστίνης

Εκδήλωση αλληλεγγύης με θέμα «Οι εξελίξεις στη Μέση
Ανατολή και το δράμα του παλαιστινιακού λαού», που
διοργάνωσαν η ΕΕΔΔΑ και η ΕΕΔΥΕ πραγματοποιήθηκε στις 15 του
Μάρτη 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Νομού Αττικής
. Ομιλητές ήταν ο Πρέσβης του κράτους της Παλαιστίνης στην
Ελλάδα, Μαρουάν Τουμπάσι, και ο Πρέσβης επί τιμή και μέλος
του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, Θέμος Στοφορόπουλος .
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Γιώργος Μαρίνος μέλος του ΠΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ .
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα βίντεο που παραχώρησε η
Πρεσβεία της Παλαιστίνης, ένα οδοιπορικό στις ταλαιπωρίες που
πέρασε και περνάει ο παλαιστινιακός λαός. Στη συνέχεια το λόγο
πήρε ο Πρέσβης της Παλαιστίνης που έκανε μια ανασκόπηση στην
ιστορία του παλαιστινιακού προβλήματος και στα σοβαρά γεγονότα
που συμβαίνουν σήμερα καθημερινά. Ο Θέμος Στοφορόπουλος στην
ομιλία του εξήγησε πώς δημιουργήθηκε το παλαιστινιακό και πώς
φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Εμείς, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, που συνδιοργάνωσαν
σήμερα,15-3-2016 , η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής
Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) με θέμα «Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και
το δράμα του παλαιστινιακού λαού», απευθύνουμε στην κυβέρνηση,
στα πολιτικά κόμματα της Βουλής, στην αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το
ακόλουθο ψήφισμα:
Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε το συνεχιζόμενο
έγκλημα της κατοχής, των διώξεων Παλαιστίνιων αγωνιστών, των
δολοφονιών ακόμα και παιδιών, των κατεδαφίσεων σπιτιών, της
αυθαίρετης κράτησης στις φυλακές και άλλων πράξεων κρατικής
βίας, τρομοκρατίας και καταστολής από το κράτος του Ισραήλ.
Στιγματίζουμε την απύθμενη υποκρισία των ΗΠΑ-ΝΑΤΟΕυρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από τις «φτερούγες» των οποίων
συντελούνται τα εγκλήματα με θύμα τον αγωνιζόμενο ηρωικό λαό
της Παλαιστίνης. Δεν είναι στην ίδια μοίρα ο θύτης με το θύμα. Άλλο
τρομοκράτης κι άλλο το θύμα της τρομοκρατίας. Τρομοκράτης δεν
είναι οι Παλαιστίνιοι, είναι το κράτος–δολοφόνος του Ισραήλ.
Βαριά είναι η ευθύνη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ που
στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής για συνεργασία με το κράτοςδολοφόνο, το έχει αναγορεύσει σε φίλο και σύμμαχο.
Απαιτούμε να σταματήσουν τώρα όλες οι πράξεις βίας, οι
δολοφονίες Παλαιστινίων, να σταματήσουν οι κατεδαφίσεις σπιτιών,
οι εποικισμοί στα παλαιστινιακά εδάφη.
Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δυναμώσει η
αλληλεγγύη στον αγωνιζόμενο λαό της Παλαιστίνης.
Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει
άμεσα το παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο κράτος του Ισραήλ , στα
σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και
να υποστηρίξει στους διεθνείς οργανισμούς τα δίκαια αιτήματα του
παλαιστινιακού λαού.
Να ακυρωθούν όλα τα στρατιωτικά γυμνάσια κι όλες οι συμφωνίες
στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ από τη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Αθήνα, 15 Μάρτη 2016

Στο τέλος της εκδήλωσης διαβάστηκε το παρακάτω Ψήφισμα,
που οι παραβρισκόμενοι δέχτηκαν με χειροκροτήματα.

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ανακοινώσεις
δελτία τύπου
Ανακοίνωση του ΠΣΕ
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης εκφράζει την κατηγορηματική του καταδίκη για τα πρόσφατα και συνεχιζόμενα στρατιωτικά γυμνάσια
των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας με την ονομασία “Key Resolve”& “Eagle 16” γύρω από την Κορεατική χερσόνησο, τα οποία προσθέτουν νέες
απειλές για την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, στοχεύοντας στην κλιμάκωση της κατάστασης μέσα από την πίεση προς την ΛΔ Κορέας.
Οι παραπάνω στρατιωτικές ασκήσεις με πάνω από 300.000 στρατιώτες από την Νότια Κορέα και 27.000 από πλευράς των ΗΠΑ, μαζί με
την συμμετοχή αεροπλανοφόρου και βαριά εξοπλισμένων πλοίων, αποτελούν από τις πιο σοβαρές ασκήσεις στην ιστορία της περιοχής και
διεξάγονται το ίδιο διάστημα με τις κυρώσεις του Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ (απόφαση 2270) εναντίον της ΛΔ Κορέας. Οι παραπάνω
κυρώσεις δεν συμβάλουν στην ειρήνη στην περιοχή.
Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους ποτέ δεν εγκατέλειψαν τα σχέδια τους τα οποία συμπεριλαμβάνουν και την βίαιη αλλαγή καθεστώτος στην
Πιονγκγιάνγκ. Αυτά τα σχέδια εντάσσονται στην στρατηγική των ΗΠΑ για την “μετατόπιση προς την Ασία(Pivot to Asia)” και αποτελούν
πολεμικά σχέδια εναντίον μια κυρίαρχης χώρας.
Το ΠΣΕ ιστορικά υποστήριξε την αντικατάσταση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΛΔ Κορέας από μια πραγματική
συμφωνία ειρήνης, απαιτώντας ταυτόχρονα την αποχώρηση όλων των στρατευμάτων των ΗΠΑ από την Νότια Κορέα. Υπερασπιζόμαστε το
δικαίωμα της κάθε χώρας και του κάθε λαού να υπερασπίζεται τον εαυτό του από ξένες απειλές και επεμβάσεις.
Το ΠΣΕ υποστηρίζει την συνολική και καθολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων και απορρίπτει το “προνόμιο του πρώτου πλήγματος” που
διεκδικούν οι ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή ενώ αγωνιζόμαστε για την κατάργηση όλων των ατομικών βομβών και των όπλων μαζικής καταστροφής,
υπογραμμίζουμε την αυθαίρετη και υποκριτική στάση των ΗΠΑ στην περιοχή, οι οποίες είναι οι μόνες που έχουν χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα
στην ιστορία και οι οποίες κατέχουν χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές.
Ως ΠΣΕ υποστηρίζουμε την ειρηνική επανένωση της Κορεατικής χερσονήσου και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Κορεατικό λαό,
για το δικαίωμα του να καθορίζει τις τύχες του χωρίς ιμπεριαλιστικές αναμείξεις και ηγεμονία.
Αθήνα 9 Μαρτίου 2016

Κάτω τα χέρια από τη
γη της Παλαιστίνης !
Δελτίο τύπου-καταγγελία
Αθήνα, 17 Μάρτη 2016
Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
καταγγέλλουν και καταδικάζουν τη νέα αρπαγή γης – κατάσχεση 235 εκταρίων – από την κυβέρνηση του ΙΣΡΑΗΛ για τη δημιουργία
τουριστικών και εμπορικών συγκροτημάτων.
Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης της ισραηλινής κυβέρνησης και την καταδίκη της από την ελληνική κυβέρνηση
σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς.

Κάτω τα χέρια από τη γη της Παλαιστίνης !

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Νο 72 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

30

ανακοινώσεις
δελτία τύπου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΕΕΔΥΕ συνεχίζοντας κι εντείνοντας την αλληλεγγύη της απέναντι στους πρόσφυγες και μετανάστες που ξεριζώνονται κατά
εκατομμύρια από τις εστίες τους εξαιτίας των ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ κι άλλες ιμπεριαλιστικές
χώρες, μετά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 17-18/3, ανησυχεί ακόμα περισσότερο γιατί ουσιαστικά επικύρωσαν και με
ομόφωνη απόφαση τον «εγκλωβισμό» των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών σε κέντρα «διαλογής», πανελλαδικά.
Οι εξελίξεις στο προσφυγικό και τα προβλήματα που δημιουργούνται, που ίσως δεν μπορεί να προβλεφθούν όλα, καθώς και οι
συνεχιζόμενες ροές είναι αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των άλλων πολιτικών κομμάτων που συμφωνούν και συνυπογράφουν ό,τι αποφασίζουν ΝΑΤΟ-ΕΕ.
Διαφαίνεται επίσης ότι ανοίγουν επικίνδυνες εξελίξεις για το «Κυπριακό» και τις απαιτήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.
Απέναντι σε αυτή τη νέα κατάσταση, ο λαός μας χρειάζεται να ενισχύσει τον αγώνα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης-ΕΕ, ενάντια τον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις επεμβάσεις των ΝΑΤΟ-ΕΕ κι άλλων κρατών, που έχουν υπογράψει και οι ελληνικές κυβερνήσεις
→ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΞΕΡΙΖΩΜΟΥ
→ ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΥΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
→ ΥΨΩΝΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ , ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ.
Καλούμε τους εργαζόμενους, τους νέους, τους συνταξιούχους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των Επιτροπών Ειρήνης σε όλη την
Ελλάδα και να εκφράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αλληλεγγύη τους στους ξεριζωμένους.
Τα είδη για τα οποία υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη είναι: Πάνες για μωρά, σερβιέτες, ατομικές συσκευασίες χαρτομάντιλα, σαμπουάν
(μικρή συσκευασία), αφρόλουτρα (μικρή συσκευασία), μπισκότα, φρυγανιές, κρουασάν, γάλα για βρέφη, γάλα εβαπορέ, έτοιμες τροφές
για μικρά παιδιά που δεν χρειάζονται ψυγείο, κουταλάκια - πιάτα - ποτήρια μιας χρήσης, εσώρουχα, κάλτσες, αθλητικά παπούτσια σε όλα
τα μεγέθη καθαρά και σε καλή κατάσταση.

*Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα της ΕΕΔΥΕ: 210 3844853 & 210 3844854

Αθήνα 22/3/2016
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
“ Έφυγε” ο Ορλάντο Φουντόρα Λόπες,
επίτιμος πρόεδρος του ΠΣΕ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) τον θάνατο του επίτιμου προέδρου του ΠΣΕ, Ορλάντο Φουντόρα
Λόπες, που διετέλεσε πρόεδρος του ΠΣΕ από το 2004-2008 αλλά και πρόεδρος του Κουβανικού Κινήματος για την Ειρήνη και την Κυριαρχία
των Λαών (MOVPAZ)από το 1985-2006.Ο Ορλάντο Φουντόρα υπήρξε για δεκαετίες μέλος της ΚΕ του ΚΚ Κούβας.
Ο σύντροφος Ορλάντο Φουντόρα “έφυγε” στα 90 του χρόνια μετά από μια ζωή ολόκληρη αφιερωμένη στην Επανάσταση και την πάλη του
Κουβανικού λαού για τον σοσιαλισμό και την αλληλεγγύη με τους λαούς του κόσμου.
Πριν το 1954 εντάχθηκε στις γραμμές του κινήματος στους τραπεζοϋπάλληλους, φυλακίστηκε έξι φορές από την χούντα του Μπατίστα,
ενώ εξορίστηκε το 1957 στην Βενεζουέλα, οπού συνέχισε την δράση του από κοινού με το επαναστατικό κίνημα της χώρας και πάλι με
φυλακίσεις και βασανιστήρια.
Μετά την νίκη της Επανάστασης το 1959 αναλαμβάνει διευθυντής του Ραδιοσταθμού της Αβάνας και στην συνέχεια Διευθυντής της Prensa
Latina (Πρακτορείου Ειδήσεων). Το 1967 αναλαμβάνει υπεύθυνος ενημέρωσης του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚ Κούβας και το
1973 υπεύθυνος του Τμήματος Επαναστατικού Προσανατολισμού της ΚΕ του κόμματος.
Το 1985 εκλέγεται Πρόεδρος του Κουβανικού Κινήματος για την Ειρήνη και την κυριαρχία των Λαών, θέση από την οποία συμμετείχε και
στήριξε ενεργά την δράση του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης (ΠΣΕ) σε δεκάδες συνέδρια και διασκέψεις σε δεκάδες χώρες. Το 2000 με την
συμμετοχή του στο Συνέδριο του ΠΣΕ στην Αθήνα συνέβαλε καθοριστικά στην επανακατοχύρωση του αντιιμπεριαλιστικού προσανατολισμού
του ΠΣΕ και την μεταφορά της έδρας του στην Ελλάδα. Στο Συνέδριο του ΠΣΕ το 2004 εκλέγεται Πρόεδρος του ΠΣΕ και στο συνέδριο του 2008
στο Καράκας Επίτιμος Πρόεδρος του.
Το ΠΣΕ αποχαιρετά έναν ακούραστο Κουβανό επαναστάτη και πρωτοπόρο μαχητή για τα δίκαια των λαών που με το παράδειγμα του θα
εμπνεύσει τις επόμενες γενιές αγωνιστών για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια του στην οικογένεια του, στο Κίνημα Ειρήνης και στο ΚΚ Κούβας.
Η Γραμματεία του ΠΣΕ 3 Φλεβάρη 2016
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Δ.Υ.Ε
ΠΡΟΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ , ΓΟΝΕΙΣ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Σας καλούµε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση της ΕΕΔΥΕ και να συµµετάσχετε – ως σχολική
κοινότητα – στη σχετική πανελλαδική πρωτοβουλία που έχει τον τίτλο : «Κανείς δεν επιλέγει
να γίνει πρόσφυγας». Στην προσπάθεια αυτή καλούµε να πάρουν µέρος οι µαθητές µε όλες τις
µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και δηµιουργίας. (πεζά , ποιήµατα , ζωγραφική , κάρτες ,
φωτογραφίες ,σκίτσα , Graffiti , βίντεο , µουσικά κοµµάτια κλπ.) Πιστεύουµε ακράδαντα πως
αυτή η συµµετοχή θα είναι µια σηµαντική συµβολή στον αγώνα για την ΕΙΡΗΝΗ και τη ΖΩΗ και
έµπρακτη έκφραση της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στους πρόσφυγες και τους µετανάστες.

ΟΛΟΙ

ΣΤΗΝ 36η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΗ 2016
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΪΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

Αφετηρία : Τύµβος Μαραθώνα 8:00 το πρωί
Τερµατισµός: Υπ. Εθνικής Άµυνας 6:30 το απόγευµα

