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

ΔΡΟΜΟΙ
της

KΩΔIKOΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 01- 4078

ΕΙΡΗΝΗΣ

ΤΕΥΧOΣ Νο 75 • ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016

οι λαοι με τους αγΩνες τους μπορουν
να νικΗςουν τον ιμπεριαλιςμο

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΑΠΟ 1 ΦΛΕΒΑΡΗ ΕΩΣ 15 ΜΑΗ 2017

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ!
Θα κληρωθούν τέσσερις λαχνοί:

1ος ΛΑΧΝΟΣ: ΒΙΕΝΝΗ Ένα 4ήμερο ταξίδι για 2 άτομα
Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισητήρια-ξενοδοχείο για 3 διανυκτερεύσεις-ημιδιατροφή

2ος ΛΑΧΝΟΣ: ΠΡΑΓΑ Ένα 4ήμερο ταξίδι για 2 άτομα
Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισητήρια-ξενοδοχείο για 3 διανυκτερεύσεις-ημιδιατροφή
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3ος ΛΑΧΝΟΣ:
LAPTOP LENOVO
110-15IBR

4ος ΛΑΧΝΟΣ: TABLET
eSTAR Grand HD Quad Core - Tablet PC - 10.1" - 4G/WiFi - 8GB Google Android 5.1 - Μαύρο

Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 22 Μάη 2017 στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ
στις 2 μ.μ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΛΑΧΝΟΥΣ ΤΩΡΑ!
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της σύνταξης
δρόμοι της ειρήνης

T

α τελευταία νέα της χρονιάς που μας πέρασε ήταν για τις αυξήσεις σε είδη λαϊκής κατανάλωσης
καθώς και τ’ άλλα, για τα πρωτογενή πλεονάσματα του ζοφερού μέλλοντος. Οι πρώτες εικόνες της
νέας χρονιάς ήταν οι χιονισμένες σκηνές των προσφύγων, με τη λάσπη, την παγωνιά και το θάνατο
να θυμίζουν με σκληρό τρόπο στους λαούς ότι ο καπιταλισμός έχει ένα πρόσωπο το οποίο ποτέ δεν θα γίνει
ανθρώπινο και έναν «πολιτισμό» καθηλωμένο στην εποχή της βαρβαρότητας.
Την ίδια αλήθεια λένε και τα μαντάτα των Ελλήνων μεταναστών, κυρίως νέων, που φεύγουν κατά χιλιάδες για να ξεφύγουν από τη χώρα της ανεργίας και να πάνε στις εργασιακές γαλέρες της Ευρώπης, της
Αμερικής και της Αυστραλίας.
Ο μισός μισθός, η κουτσουρεμένη σύνταξη, η μισή ζωή που βγαίνει αγκομαχώντας μέρα με τη μέρα,
οι ανάγκες των παιδιών που δεν καλύπτονται, ο φόβος της αρρώστιας μπροστά στη διαλυμένη δημόσια
υγεία και οι ανήμποροι της κοινωνίας που μένουν χωρίς πρόνοια είναι ο απολογισμός της προσήλωσης
στο περίφημο «ευρωπαϊκό κεκτημένο». Είναι οι θυσίες για την καπιταλιστική ανάκαμψη που επιχειρούν
να τις περιβάλλουν με το μανδύα της «εθνικής ομοψυχίας».
Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν την απάνθρωπη όψη της ιμπεριαλιστικής «ειρήνης» και προετοιμάζουν τη φρικτή εικόνα του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Οι αντιθέσεις οξύνονται ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές
ενώσεις με στόχο την επέκταση της γεωπολιτικής τους επιρροής. Οι δρόμοι της ενέργειας και των αγωγών
χαράζονται ήδη με το αίμα των λαών και με τα καραβάνια των προσφύγων.
Η γραμμή αντιπαράταξης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία πυκνώνει με όλο και περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις, σε εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Βαρσοβίας. Οι απειλές για τη
χρήση και πυρηνικών όπλων ενδέχεται να μετατρέψουν σε πραγματικότητα τους χειρότερους εφιάλτες της
ανθρωπότητας.
Οι νέες διεργασίες που οδηγούν στην οριστική διχοτόμηση της Κύπρου φέρνουν αλλαγές που αντανακλούν γενικότερα στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στα σύνορα της περιοχής. Ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία, προσβλέπουν στην απόκτηση νέων εδαφών και του ελέγχου θαλάσσιων περιοχών.
Όπως έχει δείξει η Ιστορία, μπροστά σε τέτοιους κινδύνους μόνος παράγοντας αποτροπής και φιλολαϊκής προοπτικής είναι η πάλη του λαού στο δρόμο των δικών του συμφερόντων, σε αντίθεση με τις
επιδιώξεις των εκμεταλλευτών του.
Όποτε κυριάρχησε η αυταπάτη ότι υπάρχουν «καλοί» και κακοί ιμπεριαλιστές καθώς και η αντίληψη
ότι μπορούν να παίξουν φιλειρηνικό ρόλο οι ίδιες δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους υπήρξε οικτρή διάψευση και αποπροσανατολισμός για το λαϊκό κίνημα με οδυνηρές συνέπειες .
Σε μια περίοδο που σημαδεύεται από τους πολέμους και τις επεμβάσεις, τη φτώχια και την προσφυγιά,
χρέος και καθήκον του αντιιμπεριλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος είναι να συμβάλει στη συσπείρωση
δυνάμεων και στην οργάνωση των αγώνων ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στη βαθιά ελληνική εμπλοκή σ΄αυτούς.
Ξεκινάμε το νέο χρόνο με αισιοδοξία, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων μας.
Θερμές ευχές για μια καλή, δημιουργική και αγωνιστική και χρονιά!
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πολιτική

Ένταση των αντιθέσεων, όξυνση των ανταγωνισμών,
σύννεφα πολέμου στον ορίζοντα

U.S. Navy photo by Petty Officer 1st Class Theron J. Godbold/Released

Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΣΤΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, από την έκδοση του προηγούμενου τεύχους του περιοδικού,
σημειώνονται σοβαρές εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Είναι ταχύτατες κι αυτό από μόνο του,
μας επιφορτίζει το καθήκον, ως αντιιμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα να μη χάνουμε το κύριο,
το βασικό, ώστε να ενημερώνουμε όλο το δυναμικό του κινήματος και ευρύτερα για τις εξελίξεις,
το χαρακτήρα τους και την ανάγκη δικής μας κινητοποίησης και δράσης με τις θέσεις που έχουμε
από το 17ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ μέχρι και σήμερα.
τη διεθνή οικονομία, συνεχίζεται η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος παρά την ενίσχυση των μονοπωλίων κάθε χώρας με «ζεστό χρήμα» για την
«ανάκαμψη» της οικονομίας και την επιστροφή στην «ανάπτυξη». Όλες οι προβλέψεις των διεθνών ιμπεριαλιστικών

Σ

ενώσεων και οργανισμών δεν είναι ενθαρρυντικές για τη
συνέχεια.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ένταση των αντιθέσεων,
την όξυνση των αντιθέσεων, ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά
κέντρα. Συσσωρεύονται στα βασικά μέτωπα –της ΜεσοΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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γείου και του Ειρηνικού– τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις,
διευρύνεται η γραμμή αντιπαράθεσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας και
ταυτόχρονα κλιμακώνονται οι εξοπλισμοί όλων των βασικών «παικτών».
Είναι «σύννεφα πολέμου» στο διεθνή ορίζοντα και σήμα
επαγρύπνησης για το εργατικό λαϊκό κίνημα ώστε να μη
συρθούν οι λαϊκές δυνάμεις κάτω από τη σημαία των συμφερόντων των μονοπωλίων. Αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ
ορατός δεδομένου ότι οι ιμπεριαλιστές κρύβουν το ταξικό
τους συμφέρον κάτω από τον «εθνικό» μανδύα για να ξεγελάσουν-αποπροσανατολίσουν τις μάζες και να τις σύρουν πίσω από το άρμα των δικών τους επιδιώξεων.
Στο φόντο αυτό των διεθνών εξελίξεων και σφοδρών
αντιπαραθέσεων εκδηλώνονται δολοφονικές επιθέσεις
στην Τουρκία, τη Γερμανία και αλλού. Είναι πλέον σταθερό
στοιχείο του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Στη στρατηγική
των ιμπεριαλιστών η «καταπολέμηση της τρομοκρατίας»
κατέχει κεντρική θέση και επιστρατεύονται μέσα και μηχανισμοί που με πρόσχημα την «τρομοκρατία» στοχεύουν
άμεσα και στο μέλλον στο εργατικό-λαϊκό κίνημα και στην
προοπτική του.

Οι εξελίξεις στο Ευρωνατοϊκό πεδίο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση –των «δημοκρατικών αξιών και της
ελευθερίας», κατά τον κύριο Αλ.Τσίπρα και τους άλλους
ομοτράπεζους του «ευρωπαϊκού προσανατολισμού της
χώρας»– δε μένει με σταυρωμένα χέρια μπροστά στις
εξελίξεις. Προχωρά στη δημιουργία «κοινού Ευρωπαϊκού
Ταμείου Άμυνας» (με κονδύλια στις πολεμικές βιομηχανίες) και ενοποιεί την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια για
να θωρακίσει τα συμφέροντα των μονοπωλίων των χωρών-μελών της, μέσα στις συνθήκες του λυσσαλέου ανταγωνισμού με τα μονοπώλια των άλλων ιμπεριαλιστικών
κέντρων ΗΠΑ, Ρωσίας, Ιαπωνίας, Κίνας κ.α. Η στόχευση
αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην έκθεση του ευρωκοινοβουλίου για την εξωτερική πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας: «Η ΕΕ δεν μπορεί να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό
της ηγετικής θέσης στην παγκόσμια σκηνή, παρά μόνο αν
συνδυάσει την ήπια δύναμή της με σκληρή δύναμη».
Η έκθεση αυτή είναι βάση για σχέδια νέων ιμπεριαλιστικών πολέμων για τους σχεδιασμούς των ευρωενωσιακών μονοπωλίων.
Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, τον προηγούμενο μήνα,
ήταν στο επίκεντρο οι ανταγωνισμοί με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κράτη, η διαπάλη για τον έλεγχο των ενεργειακών
πηγών-διαδρόμων, η πολιτική άμυνας με ενίσχυση των μέσων ανάσχεσης των προσφυγικών ροών, η πολιτική άμυ-

4

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 75 ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016

νας με εντατικοποίηση της προσπάθειας για συγκρότηση
του Ευρωστρατού κλπ. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αποτυπώθηκε ως «κύρια πολιτική προτεραιότητα για την ΕΕ» η παραπέρα διείσδυσή της στην Ανατολική Ευρώπη, σε κόντρα με τα ρωσικά μονοπώλια...
Το ΝΑΤΟ συνεχίζει ολοταχώς την υλοποίηση των επικίνδυνων πολεμικών αποφάσεων της Συνόδου της Βαρσοβίας. Στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών, τον προηγούμενο Δεκέμβρη, η προσοχή επικεντρώθηκε στο
Κυπριακό, στο Αιγαίο ως κομβικά σημεία στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς καθώς και στην αντιπαράθεση με
τη Ρωσία όπου η κάθε μια πλευρά ενισχύει όλο και περισσότερο το στρατιωτικό της δυναμικό σε όλη την έκταση
από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.
Το Κυπριακό εντάσσεται ως κομβικό ζήτημα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς με προώθηση «λύσης» που θα
υπηρετεί οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων κι όχι τα συμφέροντα και τις
ανάγκες του λαού της Κύπρου.
ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν μαζί την προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. Ειδικότερα στην
περιοχή Αιγαίου και Μεσογείου, πατώντας πάνω στην πείρα του Αιγαίου «θα εξετάσουν δυνατότητες στο πρώτο εξάμηνο του 2017 για παραπέρα θαλάσσια συνεργασία μεταξύ
τους». Είναι ενωμένοι ενάντια στους λαούς παρά τις μεταξύ τους αντιθέσεις για τις αγορές, τη μοιρασιά της λείας.
Το «Διεθνές Συμπόσιο Νατοϊκών» στην Αθήνα με αναλύσεις και σχέδια που βρωμάνε μπαρούτι, έβαλε στο τραπέζι όλα τα φλέγοντα ζητήματα: Κυπριακό, Αιγαίο, Μέση
Ανατολή, Ανατολική Ευρώπη κ.α. Φορέας και οργανωτής
του συμποσίου η Ελληνική Ένωση για την Ατλαντική και
Ευρωπαϊκή Συνεργασία.

Η Ελλάδα «χώρα-κλειδί» για τους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς

Δεν είναι καινούργιο αλλά αξίζει να σημειωθεί το «πήγαινε
έλα» των ΑμερικανοΝατοϊκών στη Σούδα. Ο πολυπράγμων
νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, που μετείχε στο
προαναφερόμενο συμπόσιο, ανάμεσα στα άλλα είπε: «ΗΠΑ
και Ελλάδα συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς πάνω σε κοινές αξίες. Η επίσκεψη Ομπάμα ανέδειξε πως βλέπουμε
την Ελλάδα σαν πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας
στην ευρύτερη περιοχή σας. Η Ελλάδα παραμένει στο προπύργιο μιας περιοχής γεμάτης προκλήσεις» και «είναι για
μας χώρα-κλειδί».
Στον ελληνικό χώρο, βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ένα ολόκληρο πλέγμα στρατιωτικών

δομών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσά
τους, κεντρικό ρόλο παίζει η αμερικανοΝΑΤΟική βάση
της Σούδας στην Κρήτη που συνδέεται επιχειρησιακά με
τις αγγλικές βάσεις στην Κύπρο και κατέχει στρατηγική
θέση στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς σε όλη την ευρύτερη περιοχή.

Σε όλο το πλέγμα, σε όλο το σχεδιασμό των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ ΕΕ είναι παρούσα η Ελλάδα. Όχι μόνο συμμετέχει ενεργά,
για λογαριασμό των οικονομικά ισχυρών της χώρας, αλλά
εξωραΐζει συστηματικά τη δολοφονική λυκοσυμμαχία του
ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθεί να αποκρύψει
τον πραγματικό τους - ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα, τις ταξικές τους επιδιώξεις – και να τους παρουσιάσει σαν παράγοντες «ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας».
Η ευθεία αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
και συνόρων της χώρας, οι συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου από την Τουρκία, διαψεύδουν
καθημερινά τόσο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσο και
τους άλλους υποστηρικτές των ιμπεριαλιστικών ενώσεων.
Ο εγκλωβισμός των χιλιάδων προσφύγων-μεταναστών
στα ελληνικά νησιά και την ηπειρωτική χώρα, είναι καρπός
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων-πολέμων με πρωταγωνιστές τους ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ελληνική συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς μόνο κινδύνους και συμφορές επιφυλάσσει στον
ελληνικό λαό. Αυτό δείχνει όλη η ελληνική ιστορία από
τις αρχές του 20ού αιώνα (εκστρατεία στην Ουκρανία, Μικρασιατική Εκστρατεία ) μέχρι και σήμερα.

Αντιιμπεριαλιστική συσπείρωση και πάλη
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Η επίσκεψη Ομπάμα στην Ελλάδα, τον προηγούμενο Νοέμβρη, είναι ενταγμένη στη συνολική στρατηγική του ιμπεριαλισμού και το ρόλο που επιφυλάσσει στην ελληνική
αστική τάξη. Το ελπιδοφόρο στοιχείο είναι η εργατικήλαϊκή απάντηση: Οι διαδηλώσεις του εργατικού λαϊκού
κινήματος για την επίσκεψη Ομπάμα στις 15 Νοέμβρη,
αποτέλεσαν ένα βροντερό «όχι» στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και τους πολέμους τους.
Στην ομιλία της σ. Ελπίδας Παντελάκη στην Ομόνοια
ανάμεσα στα άλλα επισημάνθηκε: «Όσο κι αν είναι δύσκολες οι συνθήκες της πάλης σήμερα, όσο αρνητικός κι αν
είναι ο συσχετισμός δύναμης, ο λαός μας έχει μεγάλη δύναμη στα χέρια του και αυτή θα απελευθερώνεται στο

Photo: www.keeptalkinggreece.com

Η Ελλάδα όλο και πιο βαθιά στα ιμπεριαλιστικά
σχέδια

Η επίσκεψη Ομπάμα στην Ελλάδα, τον προηγούμενο Νοέμβρη,
είναι ενταγμένη στη συνολική στρατηγική του ιμπεριαλισμού
και το ρόλο που επιφυλάσσει στην ελληνική αστική τάξη.

βαθμό που συνειδητοποιεί το δίκιο και τα συμφέροντά
του. Να γίνει πράξη η προοπτική της αποδέσμευσης από
το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με το λαό νοικοκύρη στον τόπο μας».
Το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, με τις Επιτροπές Ειρήνης, τους χιλιάδες αγωνιστές σε όλη την Ελλάδα καλούμαστε να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε «να
δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αντιιμπεριαλιστική συσπείρωση και πάλη, να ορθώνονται όλο και μεγαλύτερα
εμπόδια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και την ελληνική εμπλοκή». 

(Από το ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ της ΕΕΔΥΕ)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΣΕ)

Για την Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας

Τ

ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) εκφράζει την καταδίκη του στην απόφαση των τουρκικών αρχών
να αναστείλει για 3 μήνες τη λειτουργία εκατοντάδων κοινωνικών οργανώσεων και κινημάτων με πρόσχημα
τη διερεύνηση σχέσεων με «τρομοκρατικές ενέργειες». Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η Επιτροπή Ειρήνης
Τουρκίας (Baris Dernegi), η οποία είναι ιστορικό μέλος του ΠΣΕ και της Εκτελεστικής Επιτροπής του. Καταγγέλλουμε
την αστυνομική επιχείρηση για κλείσιμο των γραφείων της Επιτροπής Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη και εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία για τα κίνητρα και τους πραγματικούς σκοπούς της αυταρχικής και αντιδημοκρατικής
κίνησης αυτής.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Τουρκίας, στις φιλειρηνικές δυνάμεις και στους συναγωνιστές μας
της Επιτροπής Ειρήνης (Baris Dernegi), με την οποία μας συνδέει ο κοινός αγώνας για Ειρήνη στην περιοχή. Απαιτούμε
την άρση της αναστολής λειτουργίας για την Επιτροπή Ειρήνης και τις άλλες κοινωνικές οργανώσεις.
12 Νοέμβρη 2016
Η Γραμματεία του ΠΣΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Για την απαγόρευση λειτουργίας
της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας

Η

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη ( ΕΕΔΥΕ ) καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο την απαράδεκτη απαγόρευση λειτουργίας της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας (Baris Dernegi), μεταξύ
εκατοντάδων άλλων κοινωνικών οργανώσεων για τρεις μήνες από τις τουρκικές αρχές με πρόσχημα τη
διερεύνηση σχέσεων με τρομοκρατικές ενέργειες. Απαιτεί την άμεση ανάκληση αυτής της επικίνδυνης απόφασης
που καταργεί θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες.
Η ΕΕΔΥΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στο λαό της Τουρκίας, την αμέριστη στήριξή της στην Επιτροπή Ειρήνης
Τουρκίας και διαβεβαιώνει ότι θα αναπτύξει μαζική αποφασιστική δράση για την ακύρωση αυτής της
αντιδημοκρατικής απόφασης των τουρκικών αρχών.
Απαιτούμε την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας για την Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας και τις άλλες κοινωνικές
οργανώσεις και κινήματα.
12 Νοέμβρη 2016
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ
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χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Να μην περπατήσουμε
το «Πράσινο Μίλι»

Σ

την ταινία το «Πράσινο Μίλι» σε
σκηνοθεσία και σενάριο του Φρανκ
Ντάραμποντ που μεταφέρει στη
μεγάλη οθόνη το ομότιτλο μυθιστόρημα
του Στίβεν Κινγκ, οι θανατοποινίτες
κρατούνται στην πτέρυγα «Πράσινο Μίλι»
και από εκεί περπατούν το «τελευταίο μίλι»
τους προς την ηλεκτρική καρέκλα.
Σε «Πράσινο Μίλι» ετοιμάζεται να μετατρέψουν οι ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις, την
«πράσινη γραμμή» στη Λευκωσία, καθώς
πάνω σε αυτή έχουν συγκεντρωθεί οι
λύκοι όλου του πλανήτη, προκειμένου να
«επιλύσουν» ένα ζήτημα που οι ίδιοι δημιούργησαν εδώ και δεκαετίες.
Ετοιμάζονται να διαμοιράσουν τα ιμάτια
αυτού του σχήματος που «ξεβάφει αίμα
και δάκρυ» και «κάθεται» πάνω σε ενεργειακά κοιτάσματα απίστευτου πλούτου,
και ακόμα μια φορά να δέσουν τους λαούς
στο άρμα της αστικής τάξης, προκειμένου
να αλληλοσφαχτούν, όταν η κάθε μια το
κρίνει απαραίτητο για τα συμφέροντά της.
Με τους χάρτες έτοιμους εδώ και δεκαετίες, οι ιμπεριαλιστές και οι κατά τόπους
σύμμαχοί τους, είναι έτοιμοι για ένα από
τα πιο άγρια παζάρια στο ευρύτερο «οικόπεδο» που όποιος το ελέγχει, ελέγχει την
υφήλιο.
Μόνο που οι λαοί πρέπει να ξέρουν ότι
όταν οι ιμπεριαλιστές «λύνουν» ζητήματα,
αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά το
άνοιγμα ενός νέου κύκλου αίματος, άδικων πολέμων και διαίρεσης των λαών.
Παρέα με τα κανόνια και τη διπλωματία,
πάει και η φθορά των συνειδήσεων και σε
όσους προκαλεί θυμηδία ο «ιδιόμορφος»
πολιτικάντης που δεν πολυνοιάζεται «αν
χάσουμε και ένα-δυό νησιά», αρκεί να

«μην χαθεί η γλώσσα» ή όσοι σκουπίζουν
τα δακρυάκια τους με κάτι «ρόζες» από
την Σμύρνη που λένε ότι δεν υπάρχει Ιστορία, αλλά «μόνο ιστορίες», καλά θα κάνουν
να το ξανασκεφθούν.
Γιατί είναι τώρα η ώρα της «προσέλκυσης
επενδύσεων» και τα σύνορα καθώς και τα
ενιαία κράτη στέκονται εμπόδιο σε αυτά
τα σχέδια.
Γιατί η «πράσινη γραμμή» δε σταματά στη
Λευκωσία. Ακολουθεί, αν το θέμα «λυθεί»
με διχοτόμηση της Κύπρου, το Αιγαίο και η
Δ. Θράκη.
Γιατί η μια της «άκρη», την τελευταία
τριακονταετία, βρίσκεται στη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη: Πάνω στα ερείπια της ενιαίας
Γιουγκοσλαβίας, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, ανάλογα με το μέγεθός τους και την
ισχύ τους, προώθησαν τις θέσεις τους.
Τα F-16 του ΝΑΤΟ ήταν οι «ατμομηχανές»
της «απογείωσης» της καπιταλιστικής
οικονομίας στην Ελλάδα, τη δεκαετία του
‘90 και το μοντέλο «κράτους» που έχει
πρωτεύουσα το Σαράγεβο, είναι ο «οδηγός» για αυτό που πάει να στηθεί στην
Κύπρο, τώρα.
Με το αίμα των λαών τα σύνορα (ξανα)
χαράζουν.
Αλλά και από την άλλη, ο λαός και η εργατική τάξη, πρέπει να απομονώσουν τα φασιστοειδή, τους ναζί απολογητές του
Χίτλερ, του Μεταξά, του Τσολάκογλου,
των Ταγμάτων Ασφαλείας, του Γρίβα, του
Παπαδόπουλου, του Ιωαννίδη και του Σαμψών που παριστάνουν τους «πατριώτες»,
γιατί παίζουν ρόλο για λογαριασμό της
αστικής τάξης και ανοίγουν επικίνδυνους
δρόμους για τους λαούς.
Γιατί παίζοντας τον ρόλο του «λαγού» για

το σύνολο της αστικής τάξης, όντας ταυτόχρονα η εμπροσθοφυλακή του ισχυρότερου και πιο «παγκοσμιοποιημένου»
τμήματός της, του εφοπλιστικού κεφαλαίου, κάνουν «πατριωτικές» ερωτήσεις
στη Βουλή για τα ακατοίκητα νησιά
του Αιγαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνουν
και τη ...Γαύδο, προκαλώντας από τη μια
απάντηση υπουργού της ελληνικής αστικής τάξης και από την άλλη ανταπάντηση
υπουργού της τουρκικής αστικής τάξης.
Ο δρόμος για το ματωμένο παζάρι πάντα
ξεκινά από την «καταγραφή» του «προβλήματος».
Μόνο που ο «κοσμοπολιτισμός» του κεφαλαίου και ο «πατριωτισμός» του φασίστα
–οι δυό όψεις του ιδίου νομίσματος– δεν
έχουν καμία σχέση με τον πατριωτισμό τής
εργατικής τάξης και των λαών που θέλουν
μια ενιαία πατρίδα, μια γη, για να χτίσουν
εκεί, κύριοι του κοινωνικού πλούτου που οι
ίδιοι παράγουν, μια άλλη κοινωνία που θα
έχει καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και γι’ αυτό δεν θα έχει
ανάγκη τους άδικους ληστρικούς πολέμους.
Σε αυτήν την προοπτική, που η αναγκαιότητά της, είναι σήμερα πιο επιτακτική από
ποτέ, οι λαοί δεν θα είναι άθροισμα θολών
«πολιτών», αλλά συγκροτημένη δύναμη
της δουλειάς και του αγώνα, συγκροτημένη
δύναμη που με διαφορετική γλώσσα, θα
τραγουδούν το ίδιο τραγούδι ενάντια στην
εκμετάλλευση και τον πόλεμο.
Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας, στις
χώρες μας και στην Κύπρο, μαζί με τους
λαούς της περιοχής να μην περπατήσουμε
το «πράσινο μίλι»...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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κίνημα ειρήνης

7η Τριμερής Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης
Ελλάδας - Κύπρου - Τουρκίας

Οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί στην περιοχή και η απαγόρευση δράσης της Επιτροπής Ειρήνης
Τουρκίας στο επίκεντρο της συνάντησης

Α

πό τις 9 έως τις 11 Δεκέμβρη του 2016 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 7η Τριμερής Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης Ελλάδας - Κύπρου Τουρκίας. Στη Συνάντηση συμμετείχαν η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας. Το σύνθημα της φετινής συνάντησης ήταν: «Καμία
εμπλοκή των χωρών μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους».
Οι τακτικές, ετήσιες συναντήσεις των Κινημάτων Ειρήνης των τριών χωρών ξεκίνησαν το 2010 και διεξάγονται με τη στήριξη και στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης.
Η φετινή Συνάντηση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς
πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο επικίνδυνης όξυνσης
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της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας ενάντια στους λαούς
και τις χώρες της περιοχής. Τα θέματα αυτά, συνολικά,
αλλά και ειδικότερα οι εξελίξεις στην Τουρκία και η
απαγόρευση δράσης της Επιτροπής Ειρήνης, βρέθηκαν
στο επίκεντρο των συζητήσεων των αντιιμπεριαλιστικών
και φιλειρηνικών κινημάτων των τριών χωρών.
Αναδείχτηκε η αντίληψη ότι μία μόνο δύναμη μπορεί
να βάλει φραγμό σ’ αυτήν την πολιτική – οι λαοί και το
μαχητικό, αντιιμπεριαλιστικό, αντιπολεμικό, φιλειρηνικό
λαϊκό κίνημα σε κάθε χώρα. Επίσης, συζητήθηκε ο σχεδιασμός των αγώνων σε κάθε μια χώρα και ο συντονισμός
των κοινών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών.
Στην αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ συμμετείχαν ο πρόεδρός της, Σταύρος Τάσσος, η γεν. γραμματέας Ελπίδα
Παντελάκη, ο αντιπρόεδρος Νίκος Ζώκας, και τα μέλη

της Γραμματείας Χρήστος Μαργανέλης και Γρηγόρης
Αναγνώστου.
Στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας,
συμμετείχαν η πρόεδρός της Ζουχάλ Οκουγιάν, ο γραμματέας Αϊντεμίρ Γκιουλέρ και ο πρόεδρος της Επιτροπής
Ειρήνης Σμύρνης Μπουρχάν Αλκασάλ.
Στην αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, συμμετέχουν η πρόεδρός του Σίλβα Τιγγιρίδου,
το μέλος της Γραμματείας, Στέλιος Σοφοκλή και το
μέλος, Αγγέλα Σοφοκλή.
Τις εργασίες παρακολούθησαν ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και της
Γραμματείας της ΕΔΥΕΘ, της Πανσαμιακής Επιτροπής
Ειρήνης και της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων.
Εκ μέρους της ΕΕΔΥΕ, η Ελπίδα Παντελάκη, τόνισε
ότι: «στην πρώτη γραμμή της πάλης μας, είναι η ακύρωση
της κατάπτυστης απαγόρευσης της Επιτροπής Ειρήνης
Τουρκίας και του συνόλου των κατασταλτικών μέτρων
στη χώρα αυτή». Αναφερόμενη στο Κυπριακό σημείωσε:
«Υποστηρίζουμε λύση που θα προβλέπει ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος, με μία Κυριαρχία, μία Ιθαγένεια, μία
Διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες».

Τέλος, επιβεβαίωσε τη σταθερή θέση της ΕΕΔΥΕ για
«Καμία εμπλοκή των χωρών μας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους» και για την ανάπτυξη της
κοινής πάλης των κινημάτων ειρήνης σε αυτή την κατεύθυνση.
Η Ζουχάλ Οκουγιάν, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο
εσωτερικό της χώρας της, στις δύσκολες συνθήκες
μέσα στις οποίες παρεμβαίνει η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας μετά την απαγόρευση της δράσης της, αλλά και στο
ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Τέλος σημείωσε ότι
«η Επιτροπή Ειρήνης συνεχίζει να ζητά την απομάκρυνση
των τουρκικών στρατευμάτων από όλες τις ξένες χώρες,
το τέλος της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ, τον αποκλεισμό
όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την Τουρκία, το κλείσιμο των διεθνών στρατιωτικών βάσεων»
Η Σίλβα Τιγγιρίδου, πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, αναφερόμενη στο Κυπριακό σημείωσε:
«Εμείς παλεύουμε για μια λύση που θα μπορεί πραγματικά
να επανενώσει τα εδάφη και την οικονομία της Κύπρου
και όλο το λαό της Κύπρου και μπορεί να επιτευχθεί
έξω από αποπνικτικές προθεσμίες και ελεύθερη από
εγγυητές και προστάτες».
Παρέμβαση για το προσφυγικό έκανε ο Πρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος. Η παρέμβαση δημοσιεύεται
ολόκληρη στις σελ. 11-12 του περιοδικού.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Στη διάρκεια της παρουσίας τους στη Θεσσαλονίκη, για
την 7η Τριμερή Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης Ελλάδας Κύπρου-Τουρκίας, οι αντιπρόσωποι της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), του
Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης και της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας, μαζί με τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ
Σωτήρη Ζαριανόπουλο, το πρωί του Σαββάτου 10 Δεκέμβρη κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του Γρηγόρη
Λαμπράκη, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας
στο Νατοϊκό στρατηγείο και επισκέφθηκαν τον καταυλισμό
προσφύγων στα Βασιλικά.
Νωρίς το πρωί, οι αντιπροσωπείες των Κινημάτων
Ειρήνης, επισκέφθηκαν το μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη,
στη συμβολή των οδών Εγνατίας με Βενιζέλου. Εκεί
πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στο Νατοϊκό στρατηγείο
NRDC και με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών του ΠΑΜΕ,
της ΟΓΕ και του ΜΑΣ, πραγματοποίησαν μαζική παράσταση
διαμαρτυρίας. Κατέθεσαν το κείμενο της Τριμερούς Συνάντησης και απαίτησαν να κλείσουν τα Νατοϊκά στρατηγεία και οι βάσεις.

Τέλος, επισκέφθηκαν το κέντρο «φιλοξενίας» προσφύγων στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου σε άθλιες
συνθήκες διαμένουν εκατοντάδες Σύροι πρόσφυγες. Εκπρόσωποι των αντιπροσωπειών, εξέφρασαν την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους στους πρόσφυγες,
και τόνισαν ότι συνεχίζουν να απαιτούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να σταματήσει ο εγκλωβισμός τους
και να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους για τις
χώρες προορισμού τους.

1. Οι εκπρόσωποι των κινημάτων ειρήνης καταθέτουν την
κοινήανακοίνωση στο ΝατοϊκόΣτρατηγείο.
2. Οι αντιπροσωπείες των κινημάτων ειρήνης στο μνημείο του
Γρηγόρη Λαμπράκη.

3. Επίσκεψη στο κέντρο «φιλοξενίας» προσφύγων στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου σε άθλιες συνθήκες διαμένουν εκατοντάδες Σύροι πρόσφυγες.
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Προσφυγικό

Ο

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΣΣΟΥ ΣΤΗΝ 7η ΤΡΙΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ

ταν έχεις ένα πρόβλημα ψάχνεις να βρεις την
αιτία του προβλήματος, και από εκεί να βγάλεις
τα ανάλογα συμπεράσματα για τη λύση του. Στην
προκειμένη περίπτωση η αιτία του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος είναι προφανής.
Είναι οι επεμβάσεις και πόλεμοι, που εξαπέλυσαν οι
ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης
Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, και της Βόρειας
Αφρικής, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με άλλες
δυνάμεις, όπως η Ρωσία, για τον έλεγχο των ενεργειακών
πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους αλλά και της
εργατικής δύναμης, που είναι η πηγή κάθε πλούτου. Εκ
της αιτίας προκύπτει και η λύση του προβλήματος, που
δεν είναι άλλη από τον κάθε λαό στη χώρα του να οργανωθεί και να παλέψει για την ανατροπή του συστήματος,
που γεννά τη φτώχεια, τον πόλεμο, την προσφυγιά.
Όμως εάν οι λαοί που δέχονται αυτή την επίθεση δεν
έχουν φθάσει ακόμα σ’ αυτό το επίπεδο ωρίμανσης, είναι
αυτονόητο το δικαίωμα των ανθρώπων - θυμάτων πολέμων, επεμβάσεων και αντιδραστικών καθεστώτων να
αναζητήσουν μια ασφαλέστερη ζωή σε άλλες χώρες,
έστω και αν οι χώρες αυτές είναι οι χώρες που δημιούργησαν το πρόβλημά τους, και αυτοί χρησιμοποιούνται
από αυτές σαν φτηνά εργατικά χέρια προκειμένου να
υποβοηθηθεί η καπιταλιστική ανάκαμψη που προσδοκά
το κεφάλαιο αυτήν την περίοδο.
Είναι βέβαι, ότι αν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
θελήσουν να ξεφύγουν από την κόλαση του πολέμου, ή
τη φτώχια και την εξαθλίωση, κανένα σύνορο, κανένας
φράχτης, κανένας περιορισμός δεν μπορεί να τους εμποδίσει. Είναι, όμως, εξίσου βέβαιο ότι οι ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις προσπαθούν να κατευθύνουν, ανάλογα η κάθε
μια με τα συμφέροντά της, τις ροές των προσφύγων και
των μεταναστών, άλλοτε εμποδίζοντας τη διέλευσή
τους, και άλλοτε δίνοντας το «πράσινο φως», ανοιχτά ή
συγκαλυμμένα.
Η ΕΕ, ως διακρατική ένωση του κεφαλαίου, χρησιμοποιεί ως εργαλεία για τον έλεγχο της ροής, από τη μια
την καταστολή, με τους πολυπλόκαμους μηχανισμούς
Frontex, Schengen, Europol, Δουβλίνο, κ.α., την κράτηση
σε άθλια στρατόπεδα συγκέντρωσης, κι από την άλλη τη
λεγόμενη «κινητικότητα». Τα «έξυπνα» σύνορα, όπως

προκλητικά τα ονομάζει η ΕΕ, ανοίγουν και κλείνουν
ανάλογα με τα συμφέροντα των μονοπωλίων για να
πάρουν όσους και όποιους χρειάζονται, σαν φτηνά αλλά
και καλά εκπαιδευμένα χέρια.
Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΕ έχει αποδώσει το καθεστώς πρόσφυγα στους Σύρους, όχι όμως και στους
Αφγανούς, κατά παράβαση των αποφάσεων του ΟΗΕ που
αναγνωρίζει και στους Αφγανούς το προσφυγικό προφίλ.
Αυτό έχει εξήγηση, καθώς η Συρία διαθέτει νέο σε ηλικία
εργατικό δυναμικό με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο
αναλογικά με άλλες χώρες που αποτελούν επίκεντρο
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Ομοίως στη Γερμανία, δεν
αναγνωρίζονται πλέον οι Σύροι πρόσφυγες νομικά ως
«πρόσφυγες», αλλά εντάσσονται στο καθεστώς της «επικουρικής προστασίας». Δηλαδή, θα τους χορηγείται άδεια
παραμονής μόνο για ένα χρόνο και με διετή ρητή απαγόρευση οικογενειακής επανένωσης για να είναι απαλλαγμένοι από οικογενειακές κι άλλες επιβαρύνσεις, χωρίς
μακρόχρονες δεσμεύσεις και με την απέλαση ως μόνιμη
απειλή προς συμμόρφωση.
Επειδή, λοιπόν, δε θέλουν όλους τους πρόσφυγες
και δε θέλουν όποιον κι όποιον πρόσφυγα έφτιαξαν τα
λεγόμενα κέντρα διαλογής (hot spots) όπου οι «πρόσφυγες θα επιλέγονται» και «οι οικονομικοί μετανάστες θα
απελαύνονται» με τις γνωστές αποφάσεις της ΕΕ περί
«ανακατεύθυνσης», «επιστροφής» και «επανεισδοχής».
Γι' αυτό κι όσοι θα περνούν από τα hot spots δε θα
έχουν λόγο οι ίδιοι πού θα πάνε, αλλά θα τους επιλέγει το κάθε κράτος, όπως κάνουν αυτοί που επιλέγουν
άλογα, ή και παλαιότερα δούλους… κοιτώντας τους ...στα
δόντια.
Οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το κράτος μέλος στο οποίο θα ζητούν άσυλο, κατά
παράβαση της Συνθήκης της Γενεύης του 1951, και του
διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες. Αυτές οι αποφάσεις
δίνουν το πράσινο φως για απαγορεύσεις και εγκλωβισμούς κι αποθρασύνουν κράτη, όπως η Ουγγαρία και η
Αυστρία, που με απαράδεκτες ενέργειες κλείνουν τα σύνορα. Ενώ, στη Γερμανία και τη Σουηδία ενισχύονται οι
συνοριακοί έλεγχοι κι οι περιορισμοί στη χορήγηση ασύλου, ενισχύοντας τα κυκλώματα των διακινητών, δίνοντας
τροφή σε φασιστικές οργανώσεις.
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Η ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με τη συμφωνία
και των άλλων κομμάτων, φέρει τεράστιες ευθύνες για
τη στάση της απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα. Γιατί:
Ψήφισε όλες τις αποφάσεις της ΕΕ που ανοιγοκλείνουν
τα σύνορα ανάλογα με τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Ψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, ψηφίζει νόμους
και τροπολογίες που καταπατούν βάναυσα τα δικαιώματα
των προσφύγων, κουρελιάζουν το διεθνές δίκαιο και
οδηγούν στον εγκλωβισμό των προσφύγων στην Ελλάδα.
Έφερε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο με πρόσχημα τη «φύλαξη»
των θαλάσσιων ελληνοτουρκικών συνόρων και στηρίζει
όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για τη δραματική
αύξηση των ευρωνατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων
στην περιοχή, για κλιμάκωση των επεμβάσεων στη Μ.
Ανατολή και νέα επέμβαση στη Λιβύη.
Δίνει «γη και ύδωρ» στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις,
στις οποίες συμμετέχει ενεργά, και εμπλέκει τον ελληνικό
λαό σε σοβαρούς κινδύνους.
Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, εκτός από τους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και για
μεγαλύτερη εμπλοκή του λαού στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών στη Συρία και Ανατολική
Μεσόγειο, είναι επικίνδυνη, απαράδεκτη και σηματοδοτεί
τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας σ’ ένα γενικευμένο
ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Είναι ευθέως αντίθετη με τη
Συνθήκη του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η παρεμπόδιση, η «αναχαίτιση» προσφύγων από το να καταθέσουν
αίτηση ασύλου στη χώρα που έχει πλήρως ενσωματώσει
και αποδεχθεί το διεθνές προσφυγικό δίκαιο. Επίσης,
απαγορεύει απόλυτα τις επαναπροωθήσεις προσφύγων.
Με την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας
το αποτέλεσμα είναι στα νησιά του Αιγαίου να υπάρχουν
χιλιάδες εγκλωβισμένοι πρόσφυγες-μετανάστες, αυτή
τη στιγμή πάνω από 16.000 (στην πλειοψηφία τους γυναίκες με παιδιά, έφηβοι και νέοι) οι οποίοι συνωστίζονται
για μήνες σε ακατάλληλους χώρους και γίνονται στόχοι
επιθέσεων και προβοκατσιών από φασιστικές και άλλες
αντιδραστικές ομάδες. Φυσικά, από αυτή την κατάσταση
και δράση, δημιουργούνται και μια σειρά σοβαρών προβλημάτων και για τους κατοίκους των περιοχών.
Ακόμα, είναι προκλητικό η κυβέρνηση να εξωραΐζει
την απαράδεκτη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας και να την έχει
αναγάγει σε πανάκεια για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση της Τουρκίας κλιμακώνει τις ενέργειές της σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο Αιγαίο.
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Η κυβέρνηση είναι υπόλογη γιατί τα αποτελέσματα
της δικής της πολιτικής της προσφέρουν και τροφοδοτούν με καύσιμα τη δηλητηριώδη άθλια προπαγάνδα της
εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής και άλλων αντιδραστικών δυνάμεων, οι οποίες πρωταγωνιστούν στις
προβοκάτσιες και τις αθλιότητες και επιχειρούν να εμφανιστούν ως υπερασπιστές των κατοίκων με στόχο να
τους στρέψουν κατά των θυμάτων των πολέμων και
των επιλογών της ΕΕ.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου να απορρίψουν την πολιτική της ΕΕ-κυβέρνησης
που εγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά,
καθώς και τις επεμβάσεις και τους πολέμους που κάνουν
ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ και δημιουργούν τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες.
Παλεύουμε για:
• Τη λήψη άμεσων μέτρων ανθρώπινης διαβίωσης
των προσφύγων και μεταναστών.
• Το διπλό απεγκλωβισμό τους από τα νησιά και την
Ελλάδα, σε αντίθεση με την απαράδεκτη συμφωνία ΕΕΤουρκίας.
• Να σταματήσει η λειτουργία και η επέκταση των
hot spot των νησιών με οποιαδήποτε μορφή.
• Να διαμορφωθούν ανοικτές δομές υποδοχής, καταγραφής και προσωρινής φιλοξενίας με αποκλειστική
ευθύνη του κράτους, χωρίς καμιά ανάμειξη των ΜΚΟ.
• Να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, που, στο όνομα
των ίσων αποστάσεων, νομιμοποιεί τις διεκδικήσεις της
Τουρκίας στο Αιγαίο και εμπλέκει ακόμα πιο βαθειά τη
χώρα μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ.
• Να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας μας στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στους πολέμους που
δημιουργούν τις στρατιές των απελπισμένων προσφύγων
και μεταναστών.
Οι λαοί είναι καταδικασμένοι να ζουν στη φτώχια,
την εξαθλίωση; Να χύνουν το αίμα τους, επειδή αυτό
απαιτούν τα συμφέροντα των αστικών τους τάξεων;
Όχι, υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος, ο δύσκολος
αλλά αναγκαίος και ρεαλιστικός δρόμος, της ρήξης και
της ανατροπής αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννάει τη φτώχια, την εξαθλίωση, τους
πολέμους, το θάνατο, και την προσφυγιά, ώστε ο ελληνικός, αλλά και κάθε λαός, να γίνει νοικοκύρης στον τόπο
του και αφεντικό του πλούτου που αυτός παράγει, να
ζήσει ειρηνικά και να αναπτύξει ισότιμες και σχέσεις
αμοιβαίου οφέλους με όλους τους άλλους λαούς. 

πολιτική

Νατοϊκό συνέδριο στη Σούδα
Στρατηγικής σημασίας για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια
η αμερικανοΝΑΤΟική βάση

Ο

ι ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις στην Ανατολική
και Κεντρική Μεσόγειο θα βρεθούν στο επίκεντρο
των συζητήσεων του 8ου ετήσιου συνεδρίου του
ΝΑΤΟικού Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής
(ΚΕΝΑΠ) που θα διεξαχθεί στη Σούδα της Κρήτης στις
αρχές Ιούνη, σε μια περίοδο που οξύνονται οι αντιπαραθέσεις για τον έλεγχο κρίσιμων ενεργειακών δρόμων και
πηγών ενέργειας.
Στη διελκυστίνδα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
συμμετέχει ενεργά η εγχώρια αστική τάξη ώστε να πάρει
μέρος στη νομή της λείας από καλύτερες θέσεις. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εκφράζοντας απόλυτα τις ανάγκες του κεφαλαίου επιταχύνει στην εφαρμογή των
ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών εμπλέκοντας βαθύτερα το
λαό στις ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις.
Προωθείται η παροχή όλο και περισσότερων υποδο-

μών της χώρας στα πολιτικοστρατιωτικά σχήματα των
ευρωνατοϊκών. Ταυτόχρονα, διατίθενται ολοένα και περισσότερα πολεμικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για τις
ανάγκες της Ευρωνατοϊκής πολεμικής μηχανής. Ο υπουργός άμυνας της συγκυβέρνησης, Π. Καμμένος δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερος όταν δήλωνε από το βήμα
προηγούμενου συνεδρίου στην Κρήτη ότι: «Είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε εγκαταστάσεις, τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, αλλά και μεγάλες βάσεις στην περιοχή του
Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να διευκολύνουμε τις δυνάμεις της Συμμαχίας, ώστε να αναπτύξουν τον πόλεμο
κατά της τρομοκρατίας και να ασφαλίσουμε τους ενεργειακούς διαύλους και τον ενεργειακό εφοδιασμό».
Η λειτουργία του ΚΕΝΑΠ έχει κομβικό ρόλο στην πολεμική ετοιμότητα της λυκοσυμμαχίας καθώς, στο όνομα
της «αντιμετώπισης της τρομοκρατίας», της «πειρατείας»
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 75 ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016
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Αμερικανοί Πεζοναύτες της Αντιτρομοκρατικής Ομάδας της Δύναμης Ασφαλείας Πεζοναυτών Ευρώπης διεξάγουν τεχνικές νηοψίας
επί (εκπαιδευτικού) πλοίου, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ).

και άλλων «ασύμμετρων απειλών», εκπαιδεύει στελέχη
Ενόπλων Δυνάμεων από διάφορες χώρες, για τον έλεγχο
των θαλασσών με νηοψίες επιφάνειας, υποβρύχιες έρευνες
και εναέριες επιτηρήσεις. Η εκπαίδευση που παρέχεται
είναι υψηλού επιπέδου και είναι χαρακτηριστικό ότι το
ΚΕΝΑΠ διαθέτει την ανώτερη μορφή πιστοποίησης στο
πλαίσιο ιμπεριαλιστικής συμμαχίας και θεωρείται το «διαμάντι του ΝΑΤΟ».
Τα θέματα των δυο προηγούμενων συνεδρίων: «Προκλήσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια προερχόμενες από το
διεθνικό οργανωμένο έγκλημα στη θάλασσα» και «Τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις για την Ενεργειακή
Ασφάλεια στο θαλάσσιο περιβάλλον», δηλώνουν εύγλωττα
το ενδιαφέρον των μονοπωλιακών ομίλων για την περιοχή
της Αν. Μεσογείου. Συμμετείχαν εκατοντάδες σύνεδροι
από την Ελλάδα. 24 κράτη-μέλη και οργανισμοί του ΝΑΤΟ,
κράτη εκτός Συμμαχίας, οργανισμοί της ΕΕ και διεθνείς
οργανισμοί, καθώς και εκπρόσωποι της διεθνούς ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και ναυτιλιακής κοινότητας.
Το θέμα του φετινού 8ου συνεδρίου είναι: «Η ανάπτυξη
των επιχειρήσεων ασφάλειας στη θάλασσα ως μέσο για
να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας και να αντιμετωπιστούν οι εξελισσόμενες απειλές
στη θάλασσα» και έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε αυτό
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το ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΝ, τα στρατηγεία και οι διοικήσεις του
ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ, σε Βρυξέλλες, Νάπολη και αλλού,
ακόλουθοι Άμυνας ξένων πρεσβειών στην Αθήνα και
άλλοι παράγοντες και κέντρα. Οι θεματικές ενότητες του
συνεδρίου, οι οποίες αποτελούν εξιδανικευμένους προβληματισμούς της Ευρωνατοϊκής στρατηγικής είναι οι παρακάτω:
• Προκλήσεις για την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου, με έμφαση στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο.
• Ευκαιρίες για τη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την ΕΕ,
τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς για το κοινό
συμφέρον ενός πιο ασφαλούς θαλάσσιου περιβάλλοντος.
• Η νότια στρατηγική κατεύθυνση, με ιδιαίτερη έμφαση
στις προκλήσεις ασφαλείας στη νότια πτέρυγα.
• Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων θαλάσσιας ασφάλειας
και η εφαρμογή των σχετικών συμπερασμάτων της Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, όπως αναφέρονται
στο δημόσιο ανακοινωθέν.
Το Συνέδριο αυτό προστίθεται σαν ένας ακόμα κρίκος
στη μεγάλη αλυσίδα των κάθε μορφής δραστηριοτήτων
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ για ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς
τους, που σημαίνει ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για το
λαό μας και τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. 

Nέα πανελλαδική πρωτοβουλία δράσης της ΕΕΔΥΕ

«ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη απευθύνεται για άλλη
μια χρονιά στους εκπαιδευτικούς, τους
γονείς και τα χιλιάδες παιδιά που δίνουν τη μάχη της γνώσης και της ζωής,
καλώντας τους να εκφράσουν, ατομικά
ή ομαδικά, με όλες τις μορφές της καλλιτεχνικής-πνευματικής δημιουργίας,
το όνειρο για μια ζωή ειρηνική χωρίς
πολέμους, φτώχεια και επεμβάσεις.
Τα δύο προηγούμενα χρόνια, στην πληθώρα δράσεων και αγωνιστικών πρωτοβουλιών μας ενάντια στις αιτίες των
πολέμων και της προσφυγιάς, ξεχωριστή θέση είχαν οι δράσεις: «Μια ζωγραφιά για την ειρήνη» και «Κανείς δεν
επιλέγει να γίνει πρόσφυγας».
Στην τρέχουσα περίοδο, η πρωτοβουλία
της ΕΕΔΥΕ ακούει στο όνομα:
«Να σκέφτεσαι τους άλλους».
Η ιδέα βασίζεται στο ποίημα του Παλαιστινίου αγωνιστή ποιητή Μαχμούτ
Νταρουίς (1942-2008) θεωρούμενου
ως εθνικού ποιητή της Παλαιστίνης.

Πιστεύουμε πως το ποίημα αυτό με το
περιεχόμενό του, λειτουργεί θετικά και
πολλαπλασιαστικά στα αισθήματα αλληλεγγύης, αγάπης και υποστήριξης που
έχουν ήδη εκφράσει οι μαθητές στα χιλιάδες παιδιά που ξεριζώθηκαν βίαια
από τις εστίες και ζουν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Ταυτόχρονα,
το ποίημα μας υπενθυμίζει ότι ο «άλλος»
είναι ο διπλανός μας, ο συμμαθητής με
τον άνεργο πατέρα, ο φίλος με την
άρρωστη μάνα που δεν μπορεί να βρει
νοσηλεία, αλλά και εμείς οι ίδιοι που
ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, το άγχος για το αύριο.

Να σκέφτεσαι τους άλλους
Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια.
'Όταν πολέμους ξεκινάς,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη.
Όταν πληρώνεις το νερό,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν
να τους θηλάσουν.
Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα.
Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που δεν έχουνε πού να πλαγιάσουν.
Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.
Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους,
στον εαυτό σου γύρισε και πες:
«Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι».
Απόσπασμα από ποίημα του Μαχμούτ Νταρουίς
(1942-2008), ο οποίος θεωρείται εθνικός ποιητής
της Παλαιστίνης και ένας από τους σημαντικότερους
σύγχρονους άραβες ποιητές.
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Κινητοποιήσεις ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα
ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ
Συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη
Ομπάμα και στην εμπλοκή της Ελλάδας
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια

Τ

ην καταδίκη τους στην επίσκεψη Ομπάμα, στην εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά και στον αυταρχισμό της κυβέρνησης
που αποφάσισε την απαγόρευση των διαδηλώσεων εξέφρασε πλήθος κόσμου που συμμετείχε στο μαζικό συλλαλητήριο που διοργάνωσαν την Τρίτη 15 Νοέμβρη σωματεία
και φορείς του λαϊκού κινήματος στην Ομόνοια.
Με κεντρικό σύνθημα «Ανεπιθύμητος ο Ομπάμα στην
Ελλάδα - Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους - Παλεύουμε για αποδέσμευση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ - Ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννά κρίσεις, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά», εργαζόμενοι, νέοι, γυναίκες, αυτοα-
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πασχολούμενοι, φοιτητές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
των Σωματείων και καταδίκασαν την πολιτική που αιματοκυλά τους λαούς για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών.
Στο συλλαλητήριο παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Δημήτρης Κουτσούμπας.
Στη συγκέντρωση μίλησε η Ελπίδα Παντελάκη, γενική
γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, η οποία αναφέρθηκε στην επίσκεψη
Ομπάμα λέγοντας ότι: «Όλες αυτές οι επισκέψεις, οι κάθε
λογής μαζώξεις της "αφρόκρεμας" του κεφαλαίου είναι
μέρος των κινήσεων διαφόρων "παιχτών" που εκπληρώνουν
ειδικές αποστολές στο πλαίσιο του ενδοϊμπεριαλιστικού
ανταγωνισμού και των κάθε φορά πιο επιθετικών ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. Τους λεγόμενους “συμμάχους”
τους έχει γνωρίσει καλά ο λαός μας και τους έχει πληρώσει
πολύ ακριβά».
Τόνισε, ακόμη, ότι: «Είναι ώρα επαγρύπνησης και
αγώνα ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και την ελληνική
εμπλοκή. Όσο κι αν είναι δύσκολες οι συνθήκες της πάλης
σήμερα, όσο αρνητικός κι αν είναι ο συσχετισμός δύναμης,
ο λαός μας έχει μεγάλη δύναμη στα χέρια του και αυτή θα

απελευθερώνεται στο βαθμό που συνειδητοποιεί το δίκιο
και τα συμφέροντά του. Να γίνει πράξη η προοπτική της
αποδέσμευσης από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με το λαό νοικοκύρη
στον τόπο μας».
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Β. Σταμούλης, πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού - Δέρματος Ελλάδας.

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Α

Δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια
στην επίσκεψη του Μπ. Ομπάμα

ΒΟΛΟΣ

ψηφώντας τη βροχή που έπεφτε, εκατοντάδες
Θεσσαλοί πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις κατά
της επίσκεψης Ομπάμα τις οποίες οργάνωσαν οι
τοπικές Γραμματείες της ΕΕΔΥΕ, μαζί με συνδικάτα και
άλλους μαζικούς φορείς, στις πρωτεύουσες των τεσσάρων
θεσσαλικών νομών.
Στη Λάρισα, η συγκέντρωση έγινε μπροστά στο Αρχαίο
Θέατρο, όπου μίλησε η Δήμητρα Παπαστεργίου, πρόεδρος
της Επιτροπής Ειρήνης και ακολούθησε πορεία στους
κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους διαδηλωτές να

ΑΘΗΝΑ
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ΠΑΤΡΑ

Δ

ΠΑΤΡΑ

υναμική κινητοποίηση ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα και την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς πραγματοποιήθηκε και
στην Πάτρα από την ΕΕΔΥΕ, εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος.
Η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Γεωργίου, όπου
μίλησε ο Διονύσης Πλέσσας, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Πάτρας.
φωνάζουν αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα.
Στο Βόλο, στο αντιιμπεριαλιστικό αγωνιστικό ραντεβού
στην πλατεία Αγίου Νικολάου ανταποκρίθηκαν δεκάδες
Βολιώτες, διαδηλώνοντας την αγωνιστική αντίθεσή τους
στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους.
Στα Τρίκαλα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην
πλατεία Ρήγα Φεραίου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
πικετοφορία με συνθήματα κατά των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων, αλλά και κατά της κατάπτυστης απόφασης
της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις στο
κέντρο της Αθήνας.
Στην Καρδίτσα, η πικετοφορία που ξεκίνησε από τη
Δημοτική Αγορά πέρασε από τους κεντρικούς δρόμους
της πόλης.

ΧΑΝΙΑ

Κ

Μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση ενάντια
στην επίσκεψη Ομπάμα

ινητοποίηση ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα, την
οποία διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων σε
συνεργασία με πρωτοβάθμια σωματεία, Φοιτητικούς
Συλλόγους, το Σύλλογο Γυναικών και άλλους. Συμμετείχε
πλήθος κόσμου με ιδιαίτερη συμμετοχή της νεολαίας.
Στη συγκέντρωση, ομιλία έκανε η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, Ιωάννα Κουρπά.
ΧΑΝΙΑ
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Οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα
Η ΠΕΑΕΑ από την ίδρυσή της, το 1964 και μέχρι σήμερα, συνεχίζει να παλεύει,
ώστε να υλοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των θυμάτων του ναζισμού, αλλά και η πλήρης
αποκατάσταση - αποζημίωση των τρομακτικών καταστροφών που υπέστη η χώρα μας
από τους Ναζί κατακτητές
τον ελληνικό λαό για όλες τις καταστροφές, τις αρπαγές,
τις λεηλασίες και τις ανθρωποκτονίες, τις οποίες καμιά
ελληνική κυβέρνηση δεν είχε και δεν έχει το θάρρος και
την πολιτική βούληση να τις απαιτήσει, προβάλλοντας το
γελοίο επιχείρημα ότι δε θέλει να διαταραχθούν οι ελληνογερμανικές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας ή όπως
λέει η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει βρεθεί
ακόμα «ο κατάλληλος χρόνος» για μια ρηματική διακοίνωση προς την Γερμανία, έχουν εκτεθεί αναλυτικά και τεκμηριωμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των

Πορτραίτο Κώστα Βιδάλη. Κάρβουνο, Αντώνη Πρωτοπάτση (Pazzi)

T

ο μέγα θέμα των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα έχει απασχολήσει το λαϊκό δημοκρατικό κίνημα επί 70 χρόνια. Το ΕΑΜ, ψυχή και ραχοκοκαλιά,
του οποίου υπήρξε το ΚΚΕ, από τις αρχές του 1946, πρόβαλε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων.
Η εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα, κεντρικό δημοσιογραφικό όργανο του ΕΑΜ, αμέσως μετά την λήξη του πολέμου, άρχιζε να παρουσιάζει μια μεγάλη έρευνα για τις
καταστροφές, τις αρπαγές, τις ομαδικές εκτελέσεις, τα
Ολοκαυτώματα, τους χιλιάδες νεκρούς από την πείνα και
για τις τεράστιες θυσίες που είχε υποστεί η χώρα μας στα
χρόνια της χιτλερικής κατοχής.
Η έρευνα εκείνη, με όσα στοιχεία είχαν συγκεντρωθεί,
γράφτηκε από τον αξέχαστο κομμουνιστή δημοσιογράφο
Κώστα Βιδάλη, ο οποίος τον Αύγουστο του 1946 κατακρεουργήθηκε στο χωριό Μελία, 10 χιλιόμετρα έξω από την
Λάρισα, από την παρακρατική συμμορία του Γρηγόρη
Σούρλα.
«... Η πατρίδα μας», έγραφε ο Κώστας Βιδάλης, «... είναι
χώρα σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη. Ό,τι έφτιαξε
ο μόχθος και ο ιδρώτας του λαού στα 120χρόνια ελεύθερης ζωής, το χάλασαν, το ερήμωσαν οι κατακτητές. Ό,τι
υπήρχε στα σπίτια από πάππου προς πάππου πουλήθηκε
στην περίοδο της πείνας. Καταστράφηκε... δεν υπάρχει
πια...».
Η ΠΕΑΕΑ από την ίδρυσή της, το 1964 και μέχρι σήμερα, συνεχίζει να παλεύει, ώστε να υλοποιηθεί το δίκαιο
αίτημα των θυμάτων του ναζισμού, αλλά και η πλήρης
αποκατάσταση - αποζημίωση των τρομακτικών καταστροφών που υπέστη η χώρα μας από τους Ναζί κατακτητές.
Οι οφειλές της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα και
Ο κομμουνιστής δημοσιογράφος Κώστας Βιδάλης έγραψε την
πρώτη έρευνα για τις καταστροφές και τις τεράστιες θυσίες που
είχε υποστεί η χώρα μας στα χρόνια τις χιτλερικής κατοχής.
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Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ).
Υπήρξαν δεκάδες υπομνήματα προς την Ελληνική
Κυβέρνηση, τη Βουλή των Ελλήνων, προς τα πολιτικά κόμματα και προς την κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μέσω της Γερμανική Πρεσβείας
στην Ελλάδα.
Στις 27/6/2014 η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ από κοινού με την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, απευθύνθηκε με Αναφορά προς την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και τις μόνιμες
αντιπροσωπείες των κρατών-μελών της, τον Πρόεδρο
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις Πρεσβείες των κρατών - μελών
της ΕΕ στην Ελλάδα, στην οποία μεταξύ άλλων, τονιζόταν
ότι: «70 χρόνια μετά την Νίκη των Λαών, παραμένουν ανεκπλήρωτες οι δίκαιες και τεκμηριωμένες αξιώσεις του ελληνικού λαού για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και τις
πολεμικές επανορθώσεις που οφείλει η Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, για τις καταστροφές που προξένησαν στην Ελλάδα οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής στη
διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».
Κι ενώ στις 3 Σεπτέμβρη 2014 η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ.
Cecijilia Wikstrom μας πληροφορούσε ότι η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε την Αναφορά μας και αποφάσισε ότι τα
θέματα που θίγουμε "είναι παραδεκτά σύμφωνα με τον
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφόσον το αντικείμενο της αναφοράς εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης", και ότι η Επιτροπή Αναφορών, αρχίζει να εξετάζει την Αναφορά μας και αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει
προκαταρκτική έρευνα σχετικά με διάφορες πλευρές
του προβλήματος, ξαφνικά πληροφορηθήκαμε ότι στις 8
Σεπτέμβρη του 2016, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς καμιά διερεύνηση, αποφάσισε
να κλείσει το θέμα παρά το γεγονός ότι η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
είχε προσκομίσει στην Επιτροπή πρόσθετα στοιχεία που
τεκμηριώνουν τις δίκαιες αξιώσεις του λαού μας.
Η απόφαση της Επιτροπής Αναφορών της ΕΕ και της
στάσης της Ελληνικής Κυβέρνησης στο θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων αποτελούν πρόκληση ενάντια στον
ελληνικό λαό, την ηρωική ΕΑΜική Αντίσταση, για τις βαριές θυσίες του λαού μας στην πάλη κατά του φασισμού
και προσβολή απέναντι στην ιστορική μνήμη και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών της Ευρώπης.
Θυμίζουμε ότι 79 μαζικοί φορείς (Α.Δ.Ε.Δ.Υ - Γ.Σ.Ε.Ε. Ο.Λ.Μ.Ε - Δ.Ο.Ε. - Κ.Ε.Δ.Κ.Ε - Εργατικά Κέντρα) και δεκάδες
μαζικοί λαϊκοί φορείς, με ψηφίσματα απαιτούν στο όνομα
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οποιασδήποτε σκοπιμότητας να παραπέμπεται ένα τόσο
μεγάλο θέμα εθνικής σημασίας στις «καλένδες».
Η Γερμανία οφείλει προς την Ελλάδα τα παρακάτω
ποσά:
1. Το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο - ληστεία, το ποσό
των 3,5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, αγοραστικής αξίας 1938.
2. Τις πολεμικές επανορθώσεις-αποζημιώσεις που
επιδίκασε υπέρ της Ελλάδας η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης
των Παρισίων το 1946 για τις επιτάξεις, τις αρπαγές και
καταστροφές που προξένησαν τα ναζιστικά στρατεύματα
κατοχής στον υλικό και τεχνικό πλούτο της χώρας, ύψους
7,1δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Στο ποσό αυτό δεν υπολογίστηκαν
ούτε η ληστεία με το πλαστό γερμανικό μάρκο, ούτε 1,5
τόνος ασήμι και οι 3,3 τόνοι νικέλιο από το λιώσιμο των
κερμάτων, ούτε ο χρυσός της Τράπεζας της Ελλάδας.
3. Τις αποζημιώσεις προς τους Έλληνες πολίτες για
την αφαίρεση ή την καταστροφή της παρουσίας τους και
την αφαίρεση της ανεκτίμητης ανθρώπινης ζωής. Σε περίπου 100 ανέρχονται τα ολοκαυτώματα των μαρτυρικών
πόλεων και χωριών. Σε εκατοντάδες οι εκατόμβες των
θυσιών στα σκοπευτήρια του θανάτου και στρατόπεδα της
φρίκης στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην
Πολωνία.
Και ας μην ξεχνάμε βέβαια τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που άρπαξαν από τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους.
Οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα, όσον
αφορά στις καταστροφές στην οικονομική υποδομή της
χώρας και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, έχουν υπολογιστεί με αγοραστική αξία δολάρια ΗΠΑ του 1938, που σημαίνει ότι το πραγματικό μέγεθος των οφειλών της
Γερμανίας προς την Ελλάδα, ξεπερνά σε σημερινές τιμές
τα 162 δισ. ευρώ, χωρίς τους τόκους. Αν οι οφειλές αυτές
υπολογιστούν με το κατώτατο επιτόκιο 3% που ορίζουν
τα Διεθνή Δικαστήρια, τότε το μέγεθος των οφειλών
ανέρχεται στο ύψος των 1,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ.
Η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ με κάθε ευκαιρία και στο πλαίσιο του
ΕΣΔΟΓΕ και της FIR, τονίζει ότι τα εγκλήματα του ναζισμού δεν παραγράφονται, η πληρωμή των αποζημιώσεων,
του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και επιστροφή των
αρχαιοτήτων είναι εθνική και δεν έχει δικαίωμα καμία κυβέρνηση να αντιμετωπίζει το σοβαρό αυτό ζήτημα κάτω
από βάρος μίας ρουτίνας που επιφέρει η μεγάλη χρονική
απόσταση.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ

Πρόεδρος της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, Αντιπρόεδρος της FIR
και μέλος της Γραμματείας του ΕΣΔΟΓΕ

διεθνή

Εγκλημα διαρκείας του Ισραήλ ενάντια στο λαό
της Παλαιστίνης

T

ο 2016 έφυγε αφήνοντας πίσω του όλες τις αρνητικές
συνέπειες, όλα τα αιματηρά σημάδια των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Δεν είναι κάτι μεμονωμένο, η κατάσταση αυτή με τη βαριά-δολοφονική
ιμπεριαλιστική σφραγίδα εκτείνεται σε όλα τα μήκη και
πλάτη του κόσμου. Στη μαρτυρική Παλαιστίνη, δεκαετίες
ολόκληρες σε πείσμα της υποκρισίας και των διακηρύξεων
των ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών, συνεχίζεται το αιματοκύλισμα του λαού της Παλαιστίνης. Αυτό το δολοφονικό
όργιο του κράτους-συμμάχου των ΗΠΑ-ΕΕ και της Ελλάδας
– το 2016 ξεπέρασε κάθε όριο την τελευταία δεκαετία.
Συγκεκριμένα τουλάχιστον 32 νεαροί Παλαιστίνιοι
κάτω των δεκαοχτώ ετών, έχασαν τη ζωή από τα πυρά των
κατοχικών δυνάμεων του Ισραήλ. Σε αυτό τον τρομαχτικό
απολογισμό του αίματος, συμπεριλαμβάνονται 19 νεαροί
από 16 έως 17 ετών και 13 από 13 έως 15 ετών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Υπεράσπιση Παιδιών» (DCI), πολλοί από τους φόνους των παιδιών και των εφήβων, διαπράχθηκαν στη
διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων ενάντια σε παλαιστινιακές πόλεις και χωριά στα κατεχόμενα της Δυτικής Οχθης,
σε αντιπαραθέσεις με τον ισραηλινό στρατό ή στη διάρκεια
ειρηνικών διαδηλώσεων.
Μπροστά σε αυτό το συνεχιζόμενο έγκλημα, είναι
ανάγκη:
• Να καταδικάσουμε την πολιτική των «ίσων αποστάσεων» που εξισώνει το θύμα με το θύτη, κλείνοντας τα
μάτια μπροστά στην κρατική, στρατιωτική τρομοκρατία
από το Ισραήλ.
• Να κάνουμε πλατιά γνωστό στο λαό το έγκλημα διαρκείας σε βάρος των Παλαιστινίων
• Να δυναμώσουμε με κάθε τρόπο και μέσο τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη στον αγώνα του λαού της
Παλαιστίνης.
Να συμπληρώσουμε το σύντομο αυτό κείμενο καταδίκης-καταγγελίας από τη μια και αλληλεγγύης από την άλλη
με ένα τμήμα από το ποίημα του εθνικού ποιητή των Παλαιστινίων Μαχμούντ Νταρουίς (1942-2008) με τον τίτλο «Ταυτότητα»:

Γράψε.
Είμαι Άραβας.
Λήστεψες τ’ αμπέλια των προγόνων μου
και τα χωράφια που τα δούλευα με όλα τα παιδιά μου.
Δεν άφησες στους απογόνους μου
παρά αυτές τις πέτρες.
Μήπως θα τις πάρει η Κυβέρνησή σας
όπως λένε;
Λοιπόν,
Γράψε στην αρχή της πρώτης σελίδας:
εγώ δεν μισώ τους ανθρώπους
κανέναν δεν κλέβω
μα αν πεινάσω
τρώω τη σάρκα του σφετεριστή μου.
Φυλάξου.
Από την πείνα μου φυλάξου
κι απ’ την οργή μου.

Ο Ραμαντάν Αμπού Γκαζάλ είναι μόνο ένας από τους δεκάδες Παλαιστίνιους γονιούς που κράτησαν στα χέρια, για τελευταία φορά,
τα παιδιά τους, λίγο πριν εναποθέσουν, για πάντα, τα άψυχα κορμιά τους στην αιματοβαμμένη γη της Λωρίδας της Γάζας.
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δράση ΠΣΕ

Στη Βραζιλία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο
της oργάνωσης στις 18-20 Νοέμβρη

Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη των λαών στην πάλη για την Ειρήνη ενάντια
στον ιμπεριαλισμό

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης
στη βραζιλιάνικη πόλη Σάο Λουίς στις 18 - 20 Νοέμβρη. Στο συνέδριο που φιλοξενήθηκε από
το Βραζιλιάνικο Κέντρο για την αλληλεγγύη και την πάλη για την Ειρήνη (CEBRAPAZ), πήραν
μέρος αντιπροσωπείες από 43 αντιιμπεριαλιστικά κινήματα Ειρήνης από 36 χώρες, ενώ
δεκάδες οργανώσεις έστειλαν χαιρετιστήρια μηνύματα.

T

ο Συνέδριο απασχόλησαν ιδιαίτερα η αυξανόμενη
επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού παγκοσμίως και
σε όλες τις πτυχές της ζωής των λαών και η πάλη
των κινημάτων και των λαών κατά των απειλών, επεμβάσεων και ιμπεριαλιστικών πολέμων. Στο Συνέδριο του
ΠΣΕ έλαβαν μέρος 120 αντιπρόσωποι και καλεσμένοι, οι
οποίοι εξέτασαν τα θετικά βήματα που έκανε το ΠΣΕ τα
τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά και τις δυσκολίες που
υπάρχουν στο πλαίσιο του αρνητικού συσχετισμού δύναμης διεθνώς. Από την Ελλάδα συμμετείχε αντιπροσω-
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πεία της ΕΕΔΥΕ αποτελούμενη από τους Θανάση Παφίλη,
Γενικό Γραμματέα του ΠΣΕ, Σταύρο Τάσσο, πρόεδρο της
ΕΕΔΥΕ, και Ηρακλή Τσαβδαρίδη, Εκτελεστικό Γραμματέα
του ΠΣΕ και μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.

Ενωμένη πάλη των λαών για έναν κόσμο χωρίς
εκμετάλλευση, επεμβάσεις και πόλεμο

Στην Έκθεση Δράσης του Θανάση Παφίλη προς το Συνέδριο του ΠΣΕ, υπογραμμίστηκε πως «η επιθετικότητα

του ιμπεριαλισμού αυξάνει, παράλληλα με την ολόπλευρη επίθεση του κεφαλαίου στους λαούς για την αύξηση των κερδών. Οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστών
εντείνονται με στόχο τον έλεγχο πηγών και δρόμων
Ενέργειας και νέων σφαιρών επιρροής, οδηγώντας σε
νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.
Παρά τις αντιθέσεις, τα μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
δημιουργούν νέες δομές και μηχανισμούς για να επιτεθούν στα εργατικά-λαϊκά κινήματα που αντιστέκονται
στην ιμπεριαλιστική κυριαρχία».
Ο ΓΓ του ΠΣΕ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τελευταία
Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία (Ιούλης 2016),
τονίζοντας:
«Το ΝΑΤΟ με τις αποφάσεις της Βαρσοβίας οξύνει
και κλιμακώνει τα επιθετικά του σχέδια, με την ομόφωνη
απόφαση των μελών του να εγκαταστήσουν δεκάδες χιλιάδες στρατού σε μια "ζώνη" από τις χώρες της Βαλτικής έως τη Βουλγαρία, στο μήκος των συνόρων με την
Ρωσία αλλά και με την εγκατάσταση "πυραυλικής ασπίδας" στην Πολωνία και Ρουμανία, με στόχο το πλεονέκτημα πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Επιπλέον, το ΝΑΤΟ
ενισχύει την παρουσία του στη Μαύρη Θάλασσα, στην
Κεντρική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος, με πρόσχημα
τις προσφυγικές ροές από την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ δεν
αποκλείει τη χρήση πυρηνικών όπλων, ενώ οξύνει τη ρητορική του. Υποκρίνονται κυνικά, τόσο το ΝΑΤΟ όσο και
η ΕΕ, όταν μιλούν για τα εκατομμύρια των εκτοπισμένων
προσφύγων, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ποιος κρύβεται πίσω από τους τζιχαντιστές στη Συρία και το Ιράκ,
ποιος τους δημιούργησε, τους χρηματοδότησε και τους
εκπαίδευσε».
Ο Θ. Παφίλης εξέφρασε, εκ μέρους του ΠΣΕ, την αλληλεγγύη προς τους λαούς που αγωνίζονται για τα δίκια
τους, μεταξύ άλλων, στην Παλαιστίνη, τη Συρία, την
Κύπρο, την Κούβα, τη Βενεζουέλα, τη Δυτική Σαχάρα και
την Κολομβία και κατέληξε κλείνοντας στην εισήγησή
του: «Το Διεθνές Δίκαιο ή ό,τι έχει απομείνει από αυτό
μετά το 1991, διαλύεται μέσα σε μια ζούγκλα και ένα κουβάρι από αντιθέσεις, όπου οι αρχές του καταστατικού
χάρτη του ΟΗΕ ερμηνεύονται και εφαρμόζονται ανάλογα
με τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στο έδαφος των
αρνητικών συσχετισμών που δημιουργήθηκαν μετά την
ανατροπή και διάλυση της ΕΣΣΔ... Δεν δεχόμαστε και δεν
αποδεχόμαστε την επιβολή καμιάς ιμπεριαλιστικής
ατζέντας, θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε και να αντιπαλεύουμε τα εργαλεία των πολέμων και της κυριαρ-

χίας τους, όπως το ΝΑΤΟ, τις ξένες στρατιωτικές βάσεις, τους ναυτικούς στόλους διεθνώς.

ΕΕΔΥΕ: Καταγγελία της κυβέρνησης που
εμπλέκει τη χώρα στα ιμπεριαλιστικά σχέδια

Ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος, στην παρέμβασή του στο Συνέδριο του ΠΣΕ και αφού μετέφερε τους
αγωνιστικούς χαιρετισμούς του ελληνικού αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος, τόνισε:
«Η αποκάλυψη του ρόλου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχει γενικότερη σημασία, γιατί καλλιεργήθηκε στο
εξωτερικό μια ψεύτικη εικόνα που προκάλεσε συγχύσεις. Αυτή η κυβέρνηση, που παρουσιάζεται στο εξωτερικό ως κυβέρνηση της "Αριστεράς", ενσωματώνει τη
χώρα μας βαθύτερα στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, διαθέτει στρατηγεία και στρατιωτικές μονάδες στην υπηρεσία του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, πανηγυρίζει για την επίσκεψη του
απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ Ομπάμα στην Ελλάδα
και ωραιοποιεί το ρόλο του αμερικανικού ιμπεριαλισμού.
Καταγγέλλουμε την επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που συνεχίζει να διατηρεί και να διαθέτει
τη βάση της Σούδας στην Κρήτη και τις άλλες στρατιωτικές βάσεις στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή, των πολέμων στη Συρία, τη Λιβύη
και το Ιράκ. Συνεργάζεται πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά με το Ισραήλ, που μακελεύει τον Παλαιστινιακό λαό.
Διαθέτει το υψηλό ποσοστό του 2,3% του ΑΕΠ για τις
στρατιωτικές δαπάνες σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Απαιτούμε η χώρα μας να μην
έχει καμιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους και παλεύουμε για την αποδέσμευση
της χώρας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ».
Το Συνέδριο του ΠΣΕ ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση
πολιτικής διακήρυξης και ψηφισμάτων αλληλεγγύης για
τους λαούς Παλαιστίνης, Συρίας, Πουέρτο Ρίκο, Δυτικής
Σαχάρας, ενώ εξέλεξε νέα Εκτελεστική Επιτροπή, η
οποία στη συνέχεια επανεξέλεξε τη Βραζιλιάνικη Οργάνωση CEBRAPAZ στην προεδρία του ΠΣΕ (με την Σοκόρρο Γκόμες) και τους Θανάση Παφίλη και Ηρακλή
Τσαβδαρίδη από την ΕΕΔΥΕ στις θέσεις του Γενικού Γραμματέα και Εκτελεστικού Γραμματέα αντίστοιχα. Στη
Γραμματεία του ΠΣΕ εκλέχτηκαν επίσης τα κινήματα από
τις ΗΠΑ, Κούβα, Πορτογαλία, Κύπρο, Νεπάλ, Ινδία, Ιαπωνία, Παλαιστίνη, Συρία, Νότια Αφρική και Κονγκό. 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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διεθνή

Τουρκία και πραξικοπήματα
Β’ ΜΕΡΟΣ

1980-1997: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΣΤΑΓΗ ΧΟΥΝΤΑ
ΤΟΥ ΕΒΡΕΝ ΣΤΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
ΤΟΥ 1997

Από την πρώτη στιγμή φάνηκε καθαρά ότι πρωταρχική
επιδίωξη της χούντας που αναδείχθηκε στην εξουσία
στις 12 Σεπτεμβρίου, υπό την ηγεσία του αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Κενάν Εβρέν, ήταν η καταστολή του εργατικού κινήματος και η συντριβή του
φρονήματος της εργατικής τάξης. Τα μαζικά συνδικάτα
τέθηκαν εκτός νόμου, οι απεργίες απαγορεύτηκαν και
χιλιάδες αγωνιστές και μέλη της αριστεράς συνελήφθησαν και βασανίστηκαν άγρια. Το νέο καθεστώς ενδιαφερόταν επίσης για την αναδιοργάνωση και την προσαρμογή
του πολιτικού συστήματος στα μέτρα του. Απαγόρευσε
τη λειτουργία των παλιών πολιτικών κομμάτων, συνέλαβε και παρέπεμψε σε δίκη τους πολιτικούς ηγέτες και
διαμόρφωσε καινούργιο θεσμικό πλαίσιο με τη σύνταξη
νέου καταστατικού χάρτη της χώρας.
Μετά την επικύρωση του νέου συντάγματος μέσω
δημοψηφίσματος, οι στρατηγοί έθεσαν σε κίνηση υπό
τον απόλυτο έλεγχό τους τη διαδικασία επανόδου στον
κοινοβουλευτικό βίο. Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν
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για τις 6 Νοεμβρίου 1983 δεν επιτράπηκε η συμμετοχή
των παλιών κομμάτων, ενώ τα ηγετικά στελέχη τους
αποκλείστηκαν από τον δημόσιο βίο της χώρας για μια
δεκαετία. Παράλληλα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
εφάρμοσε αυστηρή διαδικασία έγκρισης της λειτουργίας
των νεοϊδρυθέντων κομμάτων. Έτσι στις εκλογές συμμετείχαν μόνο φιλικά προς τη χούντα του Εβρέν σχήματα:
το απόλυτα ελεγχόμενο από το στρατιωτικό κατεστημένο Κόμμα Εθνικιστικής Δημοκρατίας (ΚΕΔ), το «κεντροαριστερό» κεμαλικής απόκλισης Λαϊκιστικό Κόμμα
και το Κόμμα της Μητέρας Πατρίδας του Τουργκούτ
Οζάλ, «υπερυπουργού» οικονομίας της χούντας και υπεύθυνου για το πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων
«θατσερικού» τύπου που προώθησε η τελευταία. Προς
έκπληξη πολλών και ιδίως του στρατιωτικού παράγοντα,
το κόμμα του Οζάλ θριάμβευσε συγκεντρώνοντας το 45%
των ψήφων. Η απροκάλυπτη υποστήριξη την οποία παρείχε ο στρατιωτικός μηχανισμός στο ΚΕΔ ενίσχυσε πολιτικά τον Οζάλ, καθώς το κόμμα του θεωρήθηκε το λιγότερο συγγενές με το στρατιωτικό κατεστημένο.
Οι ένοπλες δυνάμεις δεν αποσύρθηκαν από το πολιτικό προσκήνιο, αλλά συνέχισαν να «κηδεμονεύουν» το
νέο κυβερνητικό σχήμα. Η πολιτική της κυβέρνησης

Οζάλ ικανοποίησε το μεγάλο κεφάλαιο εφαρμόζοντας
πρόγραμμα φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων με κύριους
άξονες την απελευθέρωση της αγοράς, την κατάργηση
των κρατικών μονοπωλίων και την ενίσχυση των εξαγωγών. Παράλληλα ο Οζάλ επέτρεψε την πολιτική δράση
μερικών κομμάτων που είχαν τεθεί υπό απαγόρευση. Τελικά, με δημοψήφισμα που διεξήχθη το Σεπτέμβριο του
1987, επιτράπηκε η επάνοδος στην πολιτική ζωή των παλαίμαχων πολιτικών. Οι βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και η μεταπήδηση του Οζάλ στην
προεδρία της χώρας δύο χρόνια αργότερα επέτρεψαν
μια σχετική ομαλοποίηση της πολιτικής κατάστασης. Η
συνέχιση των φιλελεύθερων οικονομικών μεταρρυθμίσεων από το κόμμα του Οζάλ είχε ως συνέπεια την ταχύτατη πολιτική φθορά του, με συνέπεια την εκλογική ήττα
του στις εκλογές του 1991 και την επικράτηση του Ντεμιρέλ, ο οποίος ανέλαβε ξανά την πρωθυπουργία της
χώρας για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία, καθώς
και την προεδρία της χώρας δύο χρόνια αργότερα μετά
τον αιφνίδιο θάνατο του Οζάλ.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Η νέα δεκαετία, η οποία ξεκίνησε με την ανάκτηση επιρροής από τον πολιτικό κόσμο, χαρακτηρίζεται από τις
ασταθείς σχέσεις ανάμεσα στον πολιτικό κόσμο και το
στρατιωτικό στοιχείο, ενώ το δεδομένο που άλλαξε τις
ισορροπίες ήταν η δυναμική είσοδος του πολιτικού Ισλάμ
στο προσκήνιο. Το Κόμμα Ευημερίας του Νετσμετίν Ερμπακάν, κόμμα ισλαμικού προσανατολισμού, γνώρισε ραγδαία πρόοδο σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
με αποκορύφωμα τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 1995,
στις οποίες κατέλαβε την πρώτη θέση, και τον σχηματισμό συμμαχικής κυβέρνησης, μαζί με το Κόμμα του Ορθού
Δρόμου, υπό την ηγεσία του ίδιου του Ερμπακάν έξι μήνες
αργότερα. Η «νομιμοποίηση» της παρουσίας ενός αυτόνομου ισλαμικού πολιτικού πόλου και η κατάληψη υψηλών πολιτικών αξιωμάτων από ηγετικά στελέχη του αποτέλεσε σημείο καμπής για τη νεότερη τουρκική πολιτική
ιστορία και προκάλεσε αναστάτωση στους κόλπους του
τουρκικού στρατιωτικού κατεστημένου.
Ο φόβος αλλοίωσης του κεμαλικού status quo και
του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους ώθησε τον στρατιωτικό παράγοντα να αναλάβει δράση προχωρώντας
στο sui generis στρατιωτικό πραξικόπημα της 28ης Φεβρουαρίου 1997. Ο στρατός παρέδωσε με τη μορφή τε-

Εβρέν και Ντεμιρέλ, οι ρόλοι άλλαξαν…

λεσιγράφου στην κυβέρνηση έναν κατάλογο αιτημάτων,
από τα οποία το σημαντικότερο ήταν η εισαγωγή της
υποχρεωτικής οκταετούς δημόσιας εκπαίδευσης, μέτρο
που θα αποτελούσε πλήγμα για τις ιερατικές σχολές που
γνώριζαν άνθηση εκείνη την περίοδο. Υπό την πίεση των
γεγονότων ο Ερμπακάν αναγκάστηκε να υποχωρήσει και
να αποδεχθεί τα αιτήματα. Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε
το πολιτικό του τέλος, καθώς λίγο αργότερα εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και το κόμμα του τέθηκε υπό απαγόρευση. Όμως αυτές οι εξελίξεις δεν έφεραν και το
τέλος του πολιτικού ισλάμ. Όταν το Κόμμα Αρετής, διάδοχος του Κόμματος Ευημερίας, τέθηκε και αυτό εκτός
νόμου, η μετριοπαθής-εκσυγχρονιστική πτέρυγά του υπό
την ηγεσία των Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Αμπντουλάχ
Γκιούλ αποχώρησε από αυτό και στις 14 Αυγούστου 2001
συγκρότησε νέο πολιτικό φορέα, το Κόμμα Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης. Αυτό θα θριαμβεύσει στις εκλογές του
επομένου έτους, στις οποίες τα «παλιά» κόμματα θα υποστούν στρατηγική ήττα. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών και η πρωθυπουργοποίηση του Ερντογάν στις αρχές
Μαρτίου του 2003 εγκαινιάζουν μια νέα ιστορική φάση
της πολιτικής ανάπτυξης στην Τουρκία, η κατάληξη της
οποίας παραμένει ανοιχτή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η σύλληψη, η επεξεργασία και η εκτέλεση στρατιωτικών
πραξικοπημάτων αποτέλεσε τμήμα της ημερήσιας διάταξης στην πολιτική ζωή της Τουρκίας. Οι συχνές παΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Χιλιάδες υπήρξαν τα θύματα του αιματηρού πραξικοπήματος το 1980.

ρεμβάσεις του στρατού ήταν έκφραση ενδοαστικών αντιθέσεων στο κυρίαρχο μπλοκ εξουσίας και συνδέονταν
με την ιδιαίτερη πολιτική δομή του τουρκικού κράτους.
Ο στρατιωτικογραφειοκρατικός συνασπισμός ο
οποίος κυριαρχούσε στην Τουρκία για δεκαετίες επιθυμούσε την αναπαραγωγή ενός μοντέλου εξουσίας που αναγόταν στα χρόνια της κεμαλικής ηγεμονίας. Μέσω αυτού
του μοντέλου, με τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις και
αναπροσαρμογές, επιδίωκε να εξασφαλίζει τον έλεγχο
όλων των εκδηλώσεων οικονομικής, πολιτικής, ακόμη και
κοινωνικής φύσης και αντιδρούσε βίαια όποτε θεωρούσε
ότι αυτό αμφισβητούνταν (όπως στην περίπτωση του πραξικοπήματος του 1960). Παράλληλα αυτός ο συνασπισμός
θεωρούσε τον εαυτό του τον αυτόκλητο εγγυητή της σταθερότητας, της κοινωνικής ηρεμίας και της οικονομικής
ευρωστίας του έθνους και παρενέβαινε όταν αυτές διασαλεύονταν για να εξαλείψει τις αρρυθμίες και να αποκαταστήσει τον ομαλό κοινωνικό και πολιτικό βίο (όπως
στην περίπτωση της πρωτοβουλίας του 1971). Αυτές οι
κρατικές ελίτ ήταν διαποτισμένες με ισχυρά αντικομουνιστικά και αντισοβιετικά αισθήματα, ιδίως τα χρόνια του
Ψυχρού Πολέμου, και αποστρέφονταν οποιοδήποτε κίνημα
με ταξική αναφορά που μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη
δημόσια τάξη και τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης (εν
πολλοίς τα αίτια του πραξικοπήματος του 1980). Τέλος,
αυτό το μπλοκ εξουσίας διαπνεόταν από κοσμικές αντιλήψεις και ήταν εχθρικό προς τις δυνάμεις που επιδίωκαν
να αξιοποιήσουν πολιτικά τη θρησκευτική πίστη και να
αμφισβητήσουν τον κοσμικό χαρακτήρα του τουρκικού
κράτους (αυτά ήταν τα κίνητρα που ώθησαν το στρατιωτικό επιτελείο να δράσει με ιδιότυπο τρόπο το 1997).
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Το τελευταίο πραξικόπημα διαφέρει από τα προηγούμενα καθώς η Τουρκία έχει εισέλθει σε ένα νέο
στάδιο πολιτικής εξέλιξης. Κανένα κόμμα κεμαλικής
προέλευσης δεν έχει αναλάβει κυβερνητικά καθήκοντα
εδώ και μια δεκαπενταετία, ο στρατός, η δημόσια διοίκηση
και η δικαιοσύνη έχουν εκκαθαριστεί σε μεγάλο βαθμό
τα τελευταία χρόνια, ο πόλος του πολιτικού ισλάμ ηγεμονεύει στην πολιτική ζωή της χώρας, η σύνθεση και οι
προσανατολισμοί του τουρκικού κεφαλαίου έχουν υποστεί
τροποποιήσεις, η θέση της χώρας έχει αναβαθμιστεί και
ο ανταγωνισμός της με τους άλλους παίκτες της διεθνής
σκηνής, πολλοί εκ των οποίων είναι πρώην ή τυπικά
«νυν» σύμμαχοι, έχει οξυνθεί σημαντικά. Έτσι οι ισορροπίες
έχουν ανατραπεί και οι πολιτικές δυνάμεις που δρουν
μόνο μερική σχέση έχουν με αυτό που ήταν στο παρελθόν.
Τα κίνητρα, η βάση ισχύος, η πολιτική ταυτότητα και
οι διεθνείς δεσμοί των πραξικοπηματιών του καλοκαιριού
είναι σε έναν βαθμό ακόμη άγνωστοι και μόνο πρόσκαιρες
και εν πολλοίς αυθαίρετες ερμηνείες μπορούν να δοθούν
. Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι αντιθέσεις ανάμεσα στα
τμήματα της τουρκικής αστικής τάξης μέσα στις συνθήκες
της καπιταλιστικής κρίσης και οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου αποτελούν τη βάση των εξελίξεων και προσδιορίζουν την
αναζήτηση των νέων μορφών πολιτικής διαχείρισης.
Το σίγουρο είναι ότι η Τουρκία ακολουθεί έναν δρόμο
χωρίς επιστροφή και η κρίση που αναδύθηκε πριν μερικούς μήνες θα επιλυθεί με συγκρούσεις και όχι με συναινέσεις. Το ποιος θα ευνοηθεί από αυτές θα το κρίνει ο
συσχετισμός δυνάμεων στο κοινωνικό και ταξικό πεδίο.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

εκδηλώσεις επιτροπών
ΕΕΔΥΕ

Συναυλία-αφιέρωμα στον Δ. Φάμπα

υναυλία-αφιέρωμα στον καλλιτέχνη, αγωνιστή της
ειρήνης Δημήτρη Φάμπα διοργανώθηκε στις 15
Δεκέμβρη του 2016 από την Ελληνική Επιτροπή
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στο θέατρο «Τζένη
Καρέζη». Στην εκδήλωση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία
της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ, Δημήτρη
Κουτσούμπα.
Στη συναυλία πήραν μέρος κουαρτέτο κιθάρας με
σολίστες τους Εύα Φάμπα, Άγγελο Αγκυρανόπουλο,
Κώστα Τσερεγκώφ, Θανάση Γεωργιάδη και το πειραϊκό
φωνητικό σύνολο «Libro Coro» σε διεύθυνση της Ανθής
Γουρουντή. Επίκεντρο του προγράμματος ήταν το έργο
«Ωδή στην Ειρήνη», σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και
μουσική Δημήτρη Φάμπα, ενώ ακούστηκαν, επίσης, έργα
των Handel, Boccherini, Pachebelt, Tchaikovsky,
τραγούδια της Εύας Φάμπα (ποίηση Γιώργου Μπίμη) και
του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Σ

Στην εκδήλωση μίλησε ο Νίκος Παπαναστάσης, Αντισυνταγματάρχης ΕΑ, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ και της ΚΕΘΑ.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Βέρα Νικολαΐδου,

Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ καθώς και η Ελένη
Παπαδοπούλου και η Αγγελική Σαμούρη, μέλη της
Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ. Παραβρέθηκαν επίσης απόστρατοι
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης

Εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης
και του Σωματείου του «MΙRAMARE»

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Εκδήλωση για τις αποφάσεις
του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία
και την εμπλοκή της Ελλάδας
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
11 Νοεμβρίου η εκδήλωση της Επιτροπής
Ειρήνης Ιλίου με θέμα «Η σύνοδος του ΝΑΤΟ
στη Βαρσοβία, οι αποφάσεις και οι συνέπειές τους για
τους λαούς της περιοχής, η εμπλοκή της χώρας μας,
Αιγαίο - Κυπριακό».

Μ

Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης και το Σωματείο των
Εργαζομένων στο ξενοδοχείο «MIRAMARE
WONDERLAND» πραγματοποίησαν στις 2
Νοεμβρίου μια επιτυχημένη εκδήλωση-συναυλία στην
οποία η Τέχνη και ο Πολιτισμός έδωσαν τη δική τους
δύναμη και έμπνευση στον αγώνα για την ειρήνη και
την ανάπτυξη του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
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Στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο η Ρίτα Αντωνοπούλου
και o Μανόλης Αδρουλιδάκης δημιούργησαν μια μαγική
ατμόσφαιρα για ένα κοινό που απόλαυσε και συμμετείχε
με θέρμη, ενθουσιασμό και συγκίνηση, για δύο και πλέον
ώρες σε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην ελληνική
μουσική, νέες συνθέσεις και νέα τραγούδια εξίσου
ποιοτικά και σύγχρονα. Μια κιθάρα απέδωσε όσο μια
ορχήστρα, μια τραγουδίστρια κατάφερε να γεμίσει τη
σκηνή με την απίθανη εκφραστική φωνή της και με τη
σκηνική της παρουσία.
Στην εκδήλωση μίλησε ο επικεφαλής της Ροδιακής
Επιτροπής Ειρήνης Σάββας Καραγιάννης για τους
μετανάστες, οι οποίοι αναγκάζονται, όπως τόνισε,
να περάσουν μέσα από τις περιοχές των πολεμικών
επιχειρήσεων των ιμπεριαλιστικών πολέμων και
εάν γλιτώσουν από τα σαπιοκάραβα των διακινητών,
βρίσκονται στην περιοχή όπου μόνο οι απλοί άνθρωποι
είναι αυτοί που τους σκέπτονται και κάνουν ό,τι
μπορούν για την παροχή βοήθειας. Χαιρετισμό στην
εκδήλωση απεύθυνε και ο Μιχάλης Τσουρούτης,
πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στο
ξενοδοχείο «MIRAMARE WONDERLAND»

Επ. Ειρήνης Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Εκδήλωση για τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους σήμερα

Επιτροπή Ειρήνης Άρτας

Εκδήλωση-συζήτηση για την
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα
στην περιοχή μας
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9
Νοέμβρη η εκδήλωση-συζήτηση που οργάνωσαν
το Εργατικό Κέντρο Άρτας, ο Σύλλογος
Γυναικών (ΟΓΕ) και η Επιτροπή Ειρήνης Άρτας, στην
αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Ξεχώρισε η μαζική
συμμετοχή εργαζομένων, νεολαίας και γυναικών.
Το θέμα της εκδήλωσης ήταν «Οι εξελίξεις από την
επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού στην περιοχή μας, οι
κίνδυνοι για τους λαούς και η απάντηση του λαϊκού
κινήματος» και ομιλητής ο Γρηγόρης Αναγνώστου,
Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΕΔΥΕ.
Μέσα από την πλούσια συζήτηση που ακολούθησε
αναδείχτηκαν προβληματισμοί γύρω από τις επικίνδυνες
εξελίξεις στην περιοχή μας, καθώς και η ανάγκη
οργάνωσης της πάλης του εργατικού-λαϊκού κινήματος
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης χαιρετισμό από την
Παναγιώτα Ξυλογιάννη, πρόεδρο του Συλλόγου
Γυναικών και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ, καθώς και απαγγελία ποιημάτων.

Μ

Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης

Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή
ε δημιουργικό-παιδαγωγικό παιχνίδι ψυχαγωγήθηκαν τα παιδιά που πήραν μέρος στη
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Πανσαμιακής
Επιτροπής Ειρήνης την Κυριακή 18 Δεκέμβρη.
Το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ομαδικής οργανωμένης
προσπάθειας, διαπερνούσε το παιδαγωγικό παιχνίδι
βασισμένο πάνω στη διασκευή του μύθου του Αισώπου
για τους τζίτζικες και τους μέρμηγκες της Εύας
Κοντόρα, που ζωντάνεψε με τη συμμετοχή των παιδιών
και τη βοήθεια εκπαιδευτικών και γονιών.
Στη συνέχεια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν
τα μυστικά της αγγειοπλαστικής από τον Τίμο Χατζηλαγό,
μέλος της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης. Έμαθαν για
τον πηλό και τις χρήσεις του από τον άνθρωπο και
διασκέδασαν φτιάχνοντας τις δικές τους κατασκευές.

Μ
κδήλωση με θέμα, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και τις επιπτώσεις τους, πραγματοποίησαν στις
19 Οκτώβρη, ο Γυναικείος Σύλλογος «Στοργή του
Παιδιού» και η Επιτροπή Ειρήνης ΚερατσινίουΔραπετσώνας, στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου
«Αντ. Σαμαράκης» στα Ταμπούρια. Μίλησε ο Σταύρος
Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και βουλευτής του ΚΚΕ.

Ε
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Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ

Επιτυχημένη εκδήλωση
για τους πρόσφυγες

Στο τέλος του παιχνιδιού τα περίμεναν οι λιχουδιές που
ετοίμασαν τα μέλη και οι φίλοι της Επιτροπής Ειρήνης.
Παράλληλα, στον ίδιο χώρο λειτουργούσε το
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Ειρήνης με ωραία και
νόστιμα δώρα από τους φίλους της Επιτροπής, ενώ
ακολούθησε γλέντι με μεζέδες και κρασί και με τη
μουσική συντροφιά των Σταύρου Κουτράκη, Δημ.
Λεκάτη και Μανώλη Καραβασίλη.
Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης μίλησε η πρόεδρος της
Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης, Ρούλα Στεφανάκη,
η οποία αφού καλωσόρισε τα παιδιά και όσους
συμμετείχαν, αναφέρθηκε σύντομα στις επικίνδυνες
εξελίξεις στη περιοχή μας από τους ιμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς ,στην εμπλοκή της χώρας μας σ’ αυτούς
από την κυβέρνηση και στην επιχείρηση διχοτόμησης
της Κύπρου ενώ τόνισε την ανάγκη να ενταθούν οι
αγώνες του αντιϊμπεριαλιστικού κινήματος για την
απόκρουση αυτών των σχεδίων.

Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου Κρήτης

Θεατρική παράσταση
λήθος κόσμου πλημύρισε το κινηματοθέατρο
Αστόρια για να παρακολουθήσει την παράσταση
«Το μεγάλο μας τσίρκο» που συνδιοργάνωσε η
Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου με την θεατρική ομάδα
«Δρώντες επί σκηνής» του Δήμου Μινώα-Πεδιάδος.
Της παράστασης προηγήθηκε ομιλία του προέδρου της
Επιτροπής Ειρήνης Νίκου Πατεράκη που ανέδειξε την

Π

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 21 Νοέμβρη εκδήλωση
αφιερωμένη στα προσφυγόπουλα και
στο δικαίωμά τους στη μόρφωση από το Τμήμα
Ειρήνης και Οικολογίας του Πολιτιστικού
Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Νομού Αττικής.

Μ

Το άνοιγμα της εκδήλωσης έκανε η υπεύθυνη
του Τμήματος Ειρήνης και Οικολογίας του
Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ
Νομού Αττικής, Βάσω Μπέη.
Ακολούθησαν ομιλίες από τον Γρηγόρη
Αναγνώστου, οργανωτικό γραμματέα της
ΕΕΔΥΕ και από τον Νίκο Βουρδουμπά, μέλος
της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ
Εκπαιδευτικών και εργαζόμενο σε δομή
ένταξης παιδιών προσφύγων. Μετά τις
ομιλίες ακολούθησε συζήτηση.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η Χορωδία
του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ
Νομού Αττικής, πραγματοποιήθηκε προβολή
βίντεο με ζωγραφιές παιδιών για την ειρήνη,
ενώ συγκεντρώθηκε γραφική ύλη και σχολικά
είδη για τα προσφυγόπουλα.
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μέχρι τους χώρους εκτέλεσης, όπου σήμερα ορθώνεται
το Μνημείο, που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι όρθωσαν για να
θυμίζει τους αδιάκοπους αγώνες ενάντια στο φασισμό ιμπεριαλισμό και τους εγχώριους υποστηρικτές του.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

διαχρονική επικαιρότητα του έργου του Ιάκωβου
Καμπανέλλη, το πώς η πένα του βουτώντας στο μελάνι
των ονείρων και των αγώνων λαού γέννησε έργα όπως
«Το μεγάλο μας τσίρκο».

Η Επιτροπή Ειρήνης 2ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας
(Γούβας - Νέου Κόσμου - Παγκρατίου), πραγματοποίησε
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση για τα παιδιά, στο Royal Olympic Hotel, την
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016. Στην εκδήλωση
παρουσιάστηκε η παιδική θεατρική παράσταση «Η
παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας», από τη
Θεατρική Ομάδα του ΠΑΜΕ. Υπήρξε επίσης
δραστηριότητα κατασκευών-χειροτεχνημάτων για τα
παιδιά και πολλά κεράσματα για μικρούς και μεγάλους

Επιτροπή Ειρήνης 2ης Δημ. Κοινότητας

Γαλάτσι

Ιστορικός περίπατος
στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Βράβευση παιδιών στο 2ο Γυμνάσιο
Γαλατσίου για την συμμετοχή τους
στο διαγωνισμό της ΕΕΔΥΕ

Επιτροπή Ειρήνης 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Αθήνας - Γούβας, Νέου Κόσμου, Παγκρατίου,
οργάνωσε και πραγματοποίησε ιστορικό
περίπατο στο Σκοπευτήριο Καισαριανής και στο
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.
Με πολύ συγκίνηση, αλλά και ενδιαφέρον για γνώση,
πολλοί συναγωνιστές παρακολούθησαν την ξενάγηση
που διέτρεξε ιστορικά όλα τα χρόνια και τα γεγονότα
που σχετίζονται με την Αντίσταση στην Καισαριανή και
τις γύρω περιοχές, τις σελίδες ηρωισμού που
γράφτηκαν σε εκείνο το χώρο θυσίας και περπάτησαν

Η
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ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η βράβευση των
παιδιών στο 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου για την
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό της ΕΕΔΥΕ
«Κανένας δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας». Τα παιδιά
παρουσίασαν τις ζωγραφιές και τις κατασκευές τους,
ενώ κάποια από αυτά είχανε γράψει μικρές ιστορίες
αλλά και ποιήματα για τους πρόσφυγες. Την εκδήλωση
επιμελήθηκε η κ. Τσιάμη, καθηγήτρια Καλλιτεχνικών,
που παρότρυνε και τα παιδιά να συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό, ενώ το μουσικό κομμάτι επιμελήθηκε η κ.
Παπαδιά. Στην εκδήλωση παρεβρέθηκε ο συναγωνιστής
Γιώργος Λαμπράκης, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, που
έκανε και την βράβευση.

Μ

ΝΙΚΑΙΑ - 3ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»

Έτρεξαν για την ειρήνη και τη δωρεάν άθληση
ε μαζική συμμετοχή, οι Επιτροπές Ειρήνης Κοκκινιάς, Κορυδαλλού, Κερατσινίου, σε συνεργασία
με το Σύλλογο Δρομέων των αντίστοιχων δήμων,
ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ, διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία και
φέτος τον 3ο Αγώνα Δρόμου «Γρηγόρης Λαμπράκης»,
που είναι αφιερωμένος στον δολοφονημένο από το παρακράτος αγωνιστή της ειρήνης. Ο αγώνας, η συμμετοχή
στον οποίον ήταν δωρεάν, περιλάμβανε τις διαδρομές 5
και 10 χλμ. για άνδρες και γυναίκες και των 1.000 μ. για
τις μικρές ηλικίες.
Στην πλατεία Κουμπάκη (πρώην Σπάθα) στη Νίκαια
βρέθηκαν την Κυριακή 30 Οκτωβρίου το πρωί εκατοντάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών, που έδωσαν το «παρών» στις δύο μεγάλες διαδρομές, ενώ ιδιαίτερα μεγάλος
ήταν ο αριθμός των μικρών παιδιών που συμμετείχαν στη
μικρή διαδρομή, τρέχοντας κυρίως ομαδικά με τους συλλόγους τους που συμμετείχαν στον αγώνα. H μαζική συμμετοχή σε έναν τέτοιου είδους αγώνα, έξω από τα πλαίσια
της σημερινής εμπορευματοποίησης του αθλητισμού, όπου
κάποιος μπορούσε να μετάσχει χωρίς να χρειαστεί να
πληρώσει και χωρίς την παρουσία των πολυεθνικών - χορηγών, που μέσω της διαφήμισης πραγματοποιούν το δικό
τους παιχνίδι κερδών, αναδεικνύει για μια ακόμη φορά
ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό που έχει να κάνει με την
ανάγκη των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων για
άθληση, χωρίς αυτή να αποτελεί θηλιά αφού δεν χρειάζεται
να πληρώσουν προκειμένου να την πραγματοποιήσουν.
Από την ΕΕΔΥΕ παραβρέθηκαν στην εκδήλωση η Βέρα
Νικολαΐδου και ο Γιώργος Λαμπράκης, αντιπρόεδροι της

Μ

Γραμματεία Λάρισας της ΕΕΔΥΕ

Εκδήλωση για τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς στην περιοχή
Γραμματεία Λάρισας της ΕΕΔΥΕ στο πλαίσιο της
ενημέρωσης του λαού για το σύνθετο και
επικίνδυνο φάσμα των ιμπεριαλιστικών
σχεδιασμών και των διεθνών εξελίξεων, διοργάνωσε
στις 22 Νοέμβρη, στο Επιμελητήριο Λάρισας, ανοικτή
εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ
στη Βαρσοβία, οι αποφάσεις και οι συνέπειες για τους
λαούς της περιοχής, η εμπλοκή της χώρας μας. Αιγαίο

Επιτροπής, η Ελένη Παπαδοπούλου, μέλος της γραμματείας, και ο Στέλιος Μπενετάτος, μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου. Τους δρομείς καλωσόρισε ο πρόεδρος του
ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ, Δημήτρης Τουμανίδης.

«Ώρα επαγρύπνησης των λαών»

Στην κεντρική ομιλία του, ο Στέλιος Μπενετάτος αφού
μίλησε για τον αγωνιστή της ειρήνης και δολοφονημένο
από το παρακράτος γιατρό και αθλητή Γρήγορη Λαμπράκη,
αναφέρθηκε ειδικά στα μηνύματα της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Όπως είπε, σήμερα είναι ώρα επαγρύπνησης
των λαών απέναντι στη συγκέντρωση ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων. Κάλεσε το λαό να δυναμώσει τη συμμετοχή
του στο φιλειρηνικό κίνημα μαζί με τους αγώνες για
δουλειά και προκοπή, ώστε να βάλει φρένο στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ίδιων πάντα ενόχων και να απαιτήσει έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και καμιά εμπλοκή της
χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

- Ελληνοτουρκικά - Κυπριακό». Την εκδήλωση άνοιξε
η Δήμητρα Παπαστεργίου, πρόεδρος της Γραμματείας
Λάρισας της ΕΕΔΥΕ. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νίκος
Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης ε.α., μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, μέλος της ΚΕΘΑ.
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αποχαιρετισμοί
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Πολιτικό μνημόσυνο από την ΕΔΥΕΘ

«Να λείπεις –δεν είναι τίποτα να λείπεις. Αν έχεις
λείψει για ό,τι πρέπει, θα 'σαι για πάντα μέσα σ' όλα
εκείνα που γι' αυτά έχεις λείψει, θα 'σαι για πάντα
μέσα σ’ όλο τον κόσμο…»
Με τους στίχους αυτούς του Γιάννη Ρίτσου από τις
«Γειτονιές του κόσμου», αποχαιρέτισαν την Κυριακή
15 Γενάρη οι συναγωνιστές του στο φιλειρηνικό κίνημα, τον Μιχάλη Σπυριδάκη, τον πρόεδρό τους, κατά
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΔΥΕΘ,
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου
Θεσσαλονίκης, που συνδυάστηκε με το πολιτικό μνημόσυνο στον εκλιπόντα. Ήταν η πρώτη φορά που ο
πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ έλειπε από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, έπειτα από τον αναπάντεχο
χαμό του, πριν μια εβδομάδα.

ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον ιστορικό ηγέτη της κουβανικής επανάστασης Φιντέλ
Κάστρο. Η ΕΕΔΥΕ εκφράζει τα πιο θερμά της συλλυπητήρια στο «Κουβανικό Κίνημα για την Ειρήνη και
την κυριαρχία των Λαών» και στον κουβανικό λαό,
που είναι και σήμερα αντιμέτωπος με το αμερικάνικο
εμπάργκο, την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού για
την ανατροπή των όσων κατέκτησε με σκληρούς
αγώνες.
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«Είμαστε περήφανοι, που βαδίσαμε στους ίδιους
δρόμους μαζί του και αγωνιστήκαμε στα ίδια μετερίζια», τόνισε ο Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
και γραμματέας της ΕΔΥΕΘ. «Διδαχτήκαμε από την
πείρα και τις γνώσεις του Μιχάλη Σπυριδάκη», πρόσθεσε. «Θα θυμόμαστε πάντα την αγάπη του και το
βαθύ ανθρωπισμό του. Σήμερα, που στον κόσμο και
ειδικά στην περιοχή μας πυκνώνουν τα σύννεφα και
οι απειλές για τους λαούς, σήμερα που τα τύμπανα
ενός γενικευμένου πολέμου ακούγονται ολοένα και
πιο δυνατά τριγύρω μας, το παράδειγμά του μας εμπνέει να φέρουμε πολλούς νέους αγωνιστές κι αγωνίστριες στις γραμμές μας, να συνεχίσουμε».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με αφιέρωμα στην πλούσια
αγωνιστική δράση του Μιχάλη Σπυριδάκη, του κομμουνιστή αγωνιστή της αντιδικτατορικής πάλης και
του φιλειρηνικού κινήματος από τους ηθοποιούς
Άννα Σιταρίδου και Νίκο Χατζή, τους οποίους μουσικά συνόδεψαν ο Αντώνης Κουμανδράκης και το
μουσικό σχήμα «Κάτι απ' τα παλιά» (Νίκος Αναστασάκης και Μανόλης Παπαναργύρου).
Παραβρέθηκαν, πολυμελής αντιπροσωπεία της
ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Θεοδόση Κωνσταντινίδη και τον Κώστα Αβραμόπουλο, μέλη του ΠΓ καθώς
επίσης ο βουλευτής του κόμματος Γιάννης Δελής.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΜΕ
ΤΟΝ ΗΓΕΤΗ
ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ηγέτης της Κούβας θα ζει για πάντα στους αγώνες των λαών για την απαλλαγή της ανθρωπότητας
από την καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Η ΕΕΔΥΕ, το αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα εκφράζει τη σταθερή συμπαράστασή του στο
λαό της Κούβας.

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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H ΕΕΔΥΕ σας εύχεται
Χρόνια Πολλά!
Καλή και Αγωνιστική Χρονιά!

