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

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

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

Κάθε λαχνός

περιλαμβάνει

τρεις αριθμούς

και στοιχίζει

2 ευρώ



περιεχόμενα

2 Της Σύνταξης

3 Παγκόσμια έκρηξη στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς

7 Χρονογράφημα: Να μην μας βάλουν στο χέρι...

8 Τα Ελληνοτουρκικά: Οι λεονταρισμοί κι οι μεγαλοστο-
μίες κρύβουν την ουσία

11 Καταγγέλουμε την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους

13 Να σκέφτεσαι τους άλλους - Nέα πανελλαδική πρωτο-
βουλία δράσης της ΕΕΔΥΕ

14 37η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

19 Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Σοβιετική Ρωσία
και η συμμετοχή της Ελλάδας

23 Εκδηλώσεις επιτροπών

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

Διαβάστε ακόμη για τις δραστηριότητες των Επιτροπών Ειρήνης, μικρά νέα, ανακοινώσεις
καθώς και πολλά άλλα επίκαιρα θέματα
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της σύνταξης

Μπροστά στον κίνδυνο ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πόλεμου βρίσκονται για άλλη μια φορά οι λαοί του
κό σμου με τη δίνη των πολεμικών συγκρούσεων να μεγαλώνει και να πλησιάζει απειλητικά στην περιοχή μας.
Η καπιταλιστική κρίση παρατείνεται, βαθαίνει και επεκτείνεται. Η αλματώδης αύξηση των στρατιωτικών εξο-

πλισμών, σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει το μέγεθος των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και την προοπτική επί-
λυσης των διαφορών με νέες επεμβάσεις και πολέμους. 

Η Σύνοδος των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες αποφάσισε την
προώθηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Βαρσοβίας και την ενίσχυση της δράσης σε όλα τα μέτωπα.
Επιβεβαιώθηκε ότι η Νατοϊκή δύναμη στο Αιγαίο θα παραμείνει και σε συνδυασμό με τη χρήση των βάσεων
και των στρατηγείων που βρίσκονται στη χώρα μας θα αξιοποιηθεί στις σχεδιαζόμενες επεμβάσεις. Παράλληλα
παρατηρείται στη λεκάνη της κεντρικής και Αν. Μεσογείου πρωτοφανής συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων από
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και τις άλλες ιμπεριαλιστικές ενώσεις και συμμαχίες. 

Η Ελλάδα ακόμη και σε συνθήκες εκτεταμένης φτωχοποίησης και ανεργίας εξακολουθεί να κατέχει θλι-
βερή πρωτιά καθώς εκπληρώνει με συνέπεια το Νατοϊκό στόχο του 2% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες.
Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που κυβέρνηση, κεφάλαιο και ΕΕ ετοιμάζουν να φορτώσουν στο λαό τα νέα βάρη
σε όφελος της πλουτοκρατίας. Προαναγγέλλεται επιπλέον εξοπλιστικό πρόγραμμα 4 δις ευρώ όταν δεν παίρνει η συν-
τριπτική πλειοψηφία των ανέργων ούτε τα ψίχουλα του επιδόματος ανεργίας. 

Τα επιχειρήματα ότι η συμμετοχή στις ευρωνατοϊκές συμμαχίες και η απόκτηση περισσότερων οπλικών συστη-
μάτων θωρακίζουν την άμυνα της χώρας είναι διάτρητα όπως και τα σύνορα που αμφισβητούνται και παραβιάζονται
καθημερινά από την τουρκική αστική τάξη που γίνεται όλο και πιο επιθετική. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική αστική
τάξη προσπαθεί να εξασφαλίσει προνομιακή θέση στη λεηλασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών, τους δρό-
μους ενέργειας της περιοχής, να διαφυλάξει και να επεκτείνει την οικονομική διείσδυση που έχει επιτύχει
στις αγορές του εξωτερικού. Ακόμη και στα χρόνια της κρίσης η παρουσία ελληνικών ομίλων στο εξωτερικό πα-
ρουσιάζει έντονα ανοδική τάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί
η αξία των εγχώριων επιχειρήσεων στις αγορές του εξωτερικού, από 8 δις ευρώ το 2001 σε 27,64 δις ευρώ το 2016.
Δεκάδες μνημόνια οικονομικής συνεργασίας έχει υπογράψει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με χώρες της Μ. Ανατολής,
Βόρειας και Υποσαχάρειας Αφρικής για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, στη ναυτιλία, τις κατα-
σκευές, τις νέες τεχνολογίες, τον τουρισμό κ.α. ώστε να βρουν διέξοδο τα λιμνάζοντα κεφάλαια της ελληνικής πλου-
τοκρατίας.  

Στο πλαίσιο της στήριξης αυτών των συμφερόντων εντάσσεται και το ταξίδι που πραγματοποίησε ο πρωθυπουρ-
γός στην Ουκρανία για επαφές με την αντιδραστική κυβέρνηση του Κιέβου. Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί η στρατηγική
συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ την ίδια ώρα που ο λαός της Παλαιστίνης είναι καθημερινά αντιμέτωπος με τη δολοφονική
δράση του Ισραηλινού κράτους. Για αυτό η Ελλάδα είναι παρούσα σε όλες τις πολεμικές προετοιμασίες του ΝΑΤΟ για
τη συνέχιση και γενίκευση των ιμπεριαλιστικών πολέμων. 

Γίνεται φανερό ότι η πολυδιαφημιζόμενη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της χώρας δεν είναι τίποτα άλλο από
την προσπάθεια αναρρίχησης της εγχώριας αστικής τάξης σε ανώτερες βαθμίδες της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμενες, αφενός μεν προωθεί συστηματικά τα συμφέροντα των
μονοπωλίων, αφετέρου καλλιεργεί κλίμα εφησυχασμού για τις εξελίξεις την ίδια στιγμή που γίνεται ανοιχτά λόγος
για «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα να εκφράζει την «ανησυχία» του και να μας
καθησυχάζει (!!) αναφέροντας ότι «έχουμε εμπλακεί στενά, και εμείς και η πρεσβεία μας στην Άγκυρα». 

Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα εκρηκτικό μείγμα μέσα στον κυκεώνα των όλο και πιο σφοδρών ανταγωνισμών
ιμπεριαλιστικών ενώσεων και κρατών. Αποτελούν κίνδυνο για τον ελληνικό λαό και για τους λαούς της περιοχής. Θα
επιδεινώσουν την κατάσταση σε όλους τους τομείς. 

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα παραμένει επίκαιρο το κάλεσμα του αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού
κινήματος, της ΕΕΔΥΕ, προς τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, τη νεολαία. Eίναι μαχητικό προσκλητήριο συ-
σπείρωσης και μαζικής δράσης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της αστικής τάξης, της κυβέρνησης, των
κομμάτων του κεφαλαίου, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική
της φτώχιας και της ανεργίας. 

Το προηγούμενο διάστημα οι επιτροπές ειρήνης συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του ταξικού-εργατικού κινήματος,
στήριξαν τους αγώνες των μικρομεσαίων αγροτών και των μαθητών, ενίσχυσαν κάθε φωνή αντίστασης ενάντια στην αν-
τιλαϊκή πολιτική. Σήμερα συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια και παράλληλα δίνουν όλες τους τις δυνάμεις συμβάλλοντας
στην ενημέρωση και κινητοποίηση του λαού σε μια περίοδο που απαιτείται επαγρύπνηση και ετοιμότητα δράσης. 

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

δρόμοι της ειρήνης
TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO

ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH

Oι φίλοι της EEΔYE
που διαθέτουν υπολογιστή

μπορούν να πληροφορούνται
για τις δραστηριότητές μας και
μέσω internet στην ιστοσελίδα:

www.eedye.gr
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ 
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Η ύλη παραδόθηκε στο τυπογραφείο

στις 27/3/2017



Α πό την Ευρασία μέχρι τη Μ. Ανατολή, από την
Αφρική και τον Ειρηνικό μέχρι την Αρκτική οι πε-
ριοχές ενεργειακών κοιτασμάτων, οι δρόμοι μετα-

φοράς ενεργειακών πόρων, οι χερσαίοι και θαλάσσιοι διά-
δρομοι μεταφοράς εμπορευμάτων, αποτελούν αντικείμενο
θανάσιμης διαπάλης ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομί-
λους και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες. 

O ενεργειακός χάρτης του πλανήτη, έτσι όπως δια-
μορφώνεται με τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων και με
την εξέλιξη των τεχνολογιών εξόρυξης, βρίσκεται σε συ-
νάφεια με τις περιοχές συγκέντρωσης βαρέων οπλικών
συστημάτων και στρατιωτικών δυνάμεων ενώ αντιστοιχεί
ακριβέστερα με τα θέατρα των ιμπεριαλιστικών πολέμων
και τις σχεδιαζόμενες επεμβάσεις. 
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Παγκόσμια έκρηξη στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΤΟΪΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ

πολιτική

Αλματώδη άνοδο των στρατιωτικών εξοπλισμών σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν τα στοιχεία
της έρευνας που έδωσε, στη δημοσιότητα το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών της Στοκχόλμης για
την Ειρήνη (SIPRI). Η ετήσια έρευνα του σουηδικού ινστιτούτου που δόθηκε στη δημοσιότητα
το Φλεβάρη του 2017 καταγράφει το παγκόσμιο εμπόριο όπλων και οπλικών συστημάτων την
τελευταία πενταετία, ενώ οι ανακατατάξεις στις δαπάνες ανάμεσα στις χώρες και τις ιμπερια-
λιστικές ενώσεις υποδηλώνουν με σαφήνεια τα γεωστρατηγικά επίκεντρα των οξυμένων εν-
δοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων.



Όσον αφορά το ύψος των δαπανών, σε παγκόσμιο επί-
πεδο, παρατηρείται αύξηση για την περίοδο 2012-2016
κατά 8,4% σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία γε-
γονός που αποδεικνύει, και αυτό, την όξυνση των αντα-
γωνισμών σε συνθήκες κρίσης και επιβεβαιώνει ότι η
ιμπεριαλιστική «ειρήνη» προετοιμάζει τον ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο. Το 2016 η άνοδος είναι θεαματική τόσο σε
σχέση με το 2015 όσο και με όλη την περίοδο μετά το
1990. Οι πωλήσεις έφτασαν την τελευταία χρονιά τα 31
δις δολάρια δείχνοντας τόσο την επιτάχυνση στην εφαρ-
μογή των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών όσο και το προ-
βάδισμα που παίρνει η πολεμική βιομηχανία στις συνθήκες
έντονων ενδοαστικών ανταγωνισμών.

Μεγαλύτεροι προμηθευτές όπλων εμφανίζονται κατά
σειρά οι ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, που φτάνουν
στο 74% των εξαγωγών παγκοσμίως. Οι αμερικάνικες εξα-
γωγές αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία
2007-2011 κατά 21% καλύπτοντας το 1/3 των εξαγωγών,
με αγοραστές από 100 χώρες του πλανήτη. Τα μισά από
αυτά τα όπλα στάλθηκαν στη Μέση Ανατολή με αποτέλε-
σμα να θησαυρίσουν τα μονοπώλια κυριολεκτικά από το
αίμα των λαών, μιας και είναι οι ίδιοι που άναψαν τη φωτιά
του πολέμου με σκοπό να καταληστέψουν τους πλουτο-
παραγωγικούς πόρους των εμπόλεμων χωρών. Από το
2012 έως το 2016 το εμπόριο όπλων με τις χώρες της Μ.
Ανατολής αυξήθηκε κατά 86% αντιστοιχώντας στο 29%
των εισαγωγών του πλανήτη. Καθώς η σύνθεση του εξα-
γωγικού εμπορίου περιλαμβάνει πωλήσεις, δωρεές,
άδειες παραγωγής προς κράτη, διεθνείς οργανισμούς και
εξοπλισμένες μη κυβερνητικές ομάδες, γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι ο πόλεμος στη Συρία, το Ιράκ και η δράση
του «Ισλαμικού Κράτους» στην περιοχή στηρίχτηκαν από
το εμπόριο του θανάτου.

Οι τρεις μεγαλύτεροι αγοραστές στην περιοχή ήταν η
Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρ-
κία. Ειδικά η Σαουδική Αραβία αύξησε τις προμήθειές της
μεταξύ των δύο τελευταίων πενταετιών κατά 212% και
ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων στον
κόσμο με καθοριστικό στοιχείο της εξωτερικής της πο-
λιτικής την πολυεθνική επέμβαση υπό την ηγεσία της,
στον πολυετή και αιματηρό πόλεμο στην Υεμένη. 

Αυτή η τάση δείχνει τη δυναμική αντίδραση των περι-
φερειακών δυνάμεων που μπροστά στην πίεση για σοβα-
ρές αλλαγές στο γεωπολιτικό χάρτη και αναδιάταξης των
συμμαχιών αναζητούν διεύρυνση των συνόρων και τον
έλεγχο περισσότερων θαλλάσιων περιοχών.

Η Ρωσία, με το 23% των παγκόσμιων εξαγωγών με-

ταξύ 2012-2016 βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Οι αγορα-
στές της ήταν βασικά τέσσερις, η Ινδία, το Βιετνάμ, η Κίνα
και η Αλγερία

Η Ινδία της μαζικής φτώχιας και της εξαθλίωσης αύ-
ξησε τις εισαγωγές της κατά 43% και ήταν η μεγαλύτερη
εισαγωγέας όπλων της υφηλίου. Η Ινδία εισάγει πλέον το
13% του παγκόσμιου συνόλου όχι μόνο από τη Ρωσία αλλά
και από τις ΗΠΑ, την Ε.Ε., το Ισραήλ και τη Ν. Κορέα.

Το Βιετνάμ ανάμεσα στις δύο προηγούμενες πενταε-
τίες αύξησε τις εισαγωγές του κατά 202% και εκτοξεύ-
θηκε στη 10η θέση της λίστας με τους μεγαλύτερους ει-
σαγωγείς όπλων του κόσμου, από την 29η.

Η Κίνα επιβεβαιώνει τη ραγδαία άνοδο της στην κο-
ρυφή της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας υποκαθιστώντας
σταδιακά τις εισαγωγές της, με όπλα που παράγει η ίδια
αλλά παράλληλα αυξάνοντας και τις εξαγωγές της. Είναι
πλέον η τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγέας μεγάλων όπλων
στον πλανήτη έχοντας αυξήσει τις εξαγωγές της από 3,8%
του παγκόσμιου συνόλου την περίοδο 2007-2011 σε 6,2%
την περίοδο 2012-2016.

Η χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει μία από τις
ελάχιστες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που πιάνει το στόχο
του 2% του ΑΕΠ σε στρατιωτικές δαπάνες σε περίοδο
δραματικής μείωσης μισθών και συντάξεων και σφαγια-
στικών περικοπών παντού. Η ελληνική αστική τάξη προ-
σπαθώντας να πάρει ευνοϊκή θέση στη νομή της λείας
παίρνει ενεργά μέρος στους ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς, όχι μόνο με την παροχή βάσεων και υποδομών στη
λυκοσυμμαχία αλλά και με συμμετοχή στις στρατιωτικές
προετοιμασίες και εξοπλισμούς. Κύριοι προμηθευτές σε
οπλικά συστήματα είναι κατά 71% η Γερμανία, κατά 14%
οι ΗΠΑ και κατά 10% η Γαλλία. 

Την ίδια περίοδο οι δαπάνες του κρατικού προϋπο-
λογισμού για την Υγεία έχουν καταρρεύσει από 23 δισ.
ευρώ το 2009 σε 8,4 δισ. ευρώ το 2015. Η δημόσια φαρ-
μακευτική δαπάνη, από 5,2 δισ. ευρώ το 2009 έφτασε
στα 1,9 δισ. ευρώ το 2015. Οι δαπάνες για την Παιδεία
παραμένουν καθηλωμένες σε επίπεδα που τοποθετούν
την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης σύμφωνα
με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Μελετώντας τους
κρατικούς προϋπολογισμούς των ετών 2009 και 2015
παρατηρούμε μείωση του συνολικού προϋπολογισμού για
την Παιδεία κατά 34,1%. 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ιμπεριαλιστικό σύστημα
και η μακροχρόνια εμπλοκή της στο ευρωνατοϊκό στρα-
τιωτικοπολιτικό πλαίσιο έχει λοιπόν πολλαπλά βαριές
συνέπειες για το λαό. Μία από αυτές είναι τα ασύλληπτα
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ποσά για εισαγωγές οπλικών συστημάτων που δεν υπη-
ρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας αλλά τους επι-
θετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Νέα βάρη προστίθενται
και εξαιτίας των κινήσεων της ΕΕ στο στρατιωτικό πεδίο.
Σύμφωνα με παλαιότερες εκθέσεις του ίδιου οργανισμού
προκύπτει ότι για το διάστημα 1974-2010 δαπανήθηκαν
ποσά που ισοδυναμούν με το 1/2 του μέσου ετήσιου ΑΕΠ
χωρίς τους τόκους. Με σταθερή παρουσία στην πρώτη
δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης των μεγαλύτερων ει-
σαγωγέων οπλικών συστημάτων η Ελλάδα διέθεσε αυτές
τις δεκαετίες σε ΗΠΑ, Γερμανία και Γαλλία, ποσά που μαζί
με τους τόκους ξεπερνούν το 50% του δημόσιου χρέους. 

Στα χρόνια 1974-2010 η Ελλάδα εισήγαγε ετησίως το
3,74% των όπλων που εξάγουν παγκοσμίως οι ΗΠΑ. Από
τη Γερμανία έγιναν εισαγωγές που αντιστοιχούν στο
9,64% των παγκόσμιων εξαγωγών αυτής της χώρας. Δη-
λαδή κάθε δέκα χρόνια αγοράζονταν από την Ελλάδα μια
ετήσια παραγωγή της γερμανικής πολεμικής βιομηχα-
νίας. Στο ίδιο διάστημα από τη Γαλλία αγοράζονταν το
5,51% των εξαγωγών οπλικών συστημάτων. 

Η διαμόρφωση του κρατικού χρέους, το οποίο χρησι-
μοποιείται σήμερα για τη λήψη αδιάκοπων αντιλαϊκών μέ-
τρων, οικοδομήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις υπέρογκες
εξοπλιστικές δαπάνες που βέβαια εξυπηρετήθηκαν με συ-
νεχείς δανεισμούς. Οι ετήσιες αμυντικές δαπάνες αυτών

των ετών στις οποίες κατά μέσο όρο το 40% οφείλονταν
στις εισαγωγές όπλων το 1990 ήταν 1,8 δις ευρώ, το 2006
5,3 δις ευρώ και το 2009 6,6 δις. ευρώ, με τα 3,1 δις να
πηγαίνουν για εισαγωγές όπλων. 

Τι ποιότητας όπλα αγοράστηκαν με αυτά τα χρήματα
και πού χρησιμοποιήθηκαν;

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, οι πιο σύγχρονες φρεγά-
τες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού διατέθηκαν στις
ΝΑΤΟικές επιχειρήσεις στη Λιβύη, στη Σομαλία για την
«αντιμετώπιση της πειρατείας» και στην Αν. Μεσόγειο
για τον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας». Τα ελληνικά
ιπτάμενα ραντάρ συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρή-
σεις στη Λιβύη (Αερομεταφερόμενο Σύστημα Έγκαιρης
Προειδοποίησης και Ελέγχου). Ελληνικά μαχητικά αερο-
σκάφη F-16 έχουν πιστοποιηθεί από το ΝΑΤΟ για τη μετα-
φορά και ρίψη ατομικών βομβών και έχουν ενταχθεί στον
πυρηνικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Τα πανάκριβα υποβρύχια
με το εξωφρενικό κόστος ανακατασκευής χρησιμοποιού -
νται για περιπολίες στο χώρο της Αν. Μεσογείου εξυπη-
ρετώντας τα Νατοϊκά σχέδια στην περιοχή. 

Ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ στρατηγός Κ. Παναγιωτάκης,
στις 17/11/2008 καταθέτοντας σε Εξεταστική Επιτροπή
της Βουλής, που διερευνούσε τις προμήθειες εξοπλιστι-
κών προγραμμάτων, που έγιναν επί υπουργίας των Α. Τσο-
χατζόπουλου και Γ. Παπαντωνίου, είχε πει ότι η Ελλάδα
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επί πολλά χρόνια δεχόταν από τις ΗΠΑ ό,τι περίσσευε,
αφού «παίρναμε οπλικά συστήματα τα οποία ήταν σάπια,
με τις λεγόμενες βοήθειες και τα προγράμματα FMF. Ό,τι
περίσσευε μας δίνανε». Η μονόπλευρη, συνέχισε ο ίδιος,
οδός προμήθειας ορισμένων οπλικών συστημάτων κυρίως
από τους Αμερικανούς «μας δημιούργησε προβλήματα
στις σχέσεις μας και στις επιχειρήσεις μας, αν κάναμε, με
τους Τούρκους». «Το ΝΑΤΟ μπορεί να μας κάνει παρεμ-
βολές όποτε θέλει», συνέχισε ο στρατηγός Κ. Παναγιω-
τάκης και είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη αρκετά όπλα
για το ΝΑΤΟ. «Πρέπει κάποτε να κρατάμε και κάποια
οπλικά συστήματα για τη δική μας την άμυνα, γιατί το
ΝΑΤΟ, όταν κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία δε θα μας
βοηθήσει, όπως ξέρετε».

Σήμερα, με πρόσχημα τον «Τουρκικό αναθεωρητισμό»
που ουσιαστικά απεικονίζει τις επιδιώξεις της τουρκικής
αστικής τάξης, το σύνολο των ελληνικών αστικών πολι-
τικών κομμάτων διαγκωνίζεται στην ιλιγγιώδους οικονο-
μικού μεγέθους δαπάνη των πολεμικών εξοπλισμών. Συ-
νολικά οι προτάσεις που συζητούνται ξεπερνούν τα έξι
δις ευρώ (αναβάθμιση υπαρχόντων αεροσκαφών F-16, προ-
μήθεια νέων αεροσκαφών F-35, αναβάθμιση πυραυλικών
συστημάτων S-300). 

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι αξιωματούχοι του
ΝΑΤΟ και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι μοιράζουν αφει-
δώς συγχαρητήρια στις ελληνικές κυβερνήσεις, της ΝΔ
και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ σήμερα. 

Οι σημερινές εξελίξεις με την παρουσία της Νατοϊκής
αρμάδας στο Αιγαίο και με την ανοιχτή αμφισβήτηση των
συνόρων της χώρας από την Τουρκία επιβεβαιώνουν τη

θέση ότι : η εμπλοκή της Ελλάδας στους Ευρωνατοϊκούς
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς εγκυμονεί θανάσιμους κιν-
δύνους. Απαιτείται οργάνωση, επαγρύπνηση και ετοιμό-
τητα απάντησης από το εργατικό-λαϊκό κίνημα. Η ένταση
της πάλης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και η ενί-
σχυση των δεσμών αλληλεγγύης με τους λαούς της πε-
ριοχής αποτελούν τη μόνη ασπίδα προστασίας απέναντι
στα δολοφονικά σχέδια των ιμπεριαλιστών. 

Ένα ακόμη συμπέρασμα των στοιχείων της έρευνας
του σουηδικού ινστιτούτου είναι ο προσανατολισμός των
μεγάλων καπιταλιστικών κρατών η αντίστοιχων συνασπι-
σμών στην ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας ως λύση
στην παρατεταμένη ύφεση και στην επιβράδυνση των
όποιων ρυθμών ανάπτυξης. Αυτή η επιλογή συμβαδίζει με
την τάση του προστατευτισμού στην οικονομία. Οι κοινωνι -
κές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες εμφανίζε -
ται δυναμικά το αστικό ρεύμα του εθνοκρατικού προστα-
τευτισμού, παράλληλα με την προτεραιότητα στην πο λε-
μική βιομηχανία, δεν είναι πρωτόγνωρες. Στη διάρκεια του
Μεσοπολέμου και μετά τη μεγάλη κρίση του 1929-1933 η
μια μετά την άλλη οι καπιταλιστικές χώρες, η ΗΠΑ,η Μ.
Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία κ.α.
ακολούθησαν αυτό το δρόμο είτε με φασιστικές –ναζι-
στικές δικτατορίες είτε με αστικοδημοκρατικές κυβερνή -
σεις. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που ακολούθησε κα -
θώς και ο μεγαλειώδης αντιφασιστικός αγώνας των λαών
προσθέτουν πολύτιμη πείρα για τους σημερινούς αγώνες.
Πραγματικοί νικητές αναδεικνύονται οι λαοί που πολεμάνε
κάτω από τη σημαία των δικών τους συμφερόντων ενάν-
τια στις επιδιώξεις των εκμεταλλευτών τους και με τα
μάτια στραμμένα στο στόχο της δικής τους εξουσίας. 
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Να μην μας βάλουν στο χέρι...

χρονογράφημα

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Α ννα μην κλαίς... Σκούπισε 
τα μάτια σου και σκέψου... 
Σκέψου γιατί οι καιροί ζορίζουν

και θα προσπαθήσουν να μας
ξαναβάλουν στο χέρι, αν δεν έχουμε 
το νου μας...
Για να σκεφθούμε: Αυτοί μέχρι «χθες»
έδιναν όρκους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση –που την ταύτιζαν συνειδητά
για να μας παραπλανήσουν με την
Ευρώπη– από το πρωί ως το βράδυ. 
Μαζί και εμείς, μας είχαν βάλει στο
χέρι βλέπεις... «Πλάτη» εμείς για να
«μπούμε» στην «Ευρώπη», όλα τα βάρη
εμείς για να «μείνουμε» στην Ευρώπη,
καπιταλιστική κρίση, τσακισμένα
δικαιώματα, ανεργία, απληρωσιά,
φτώχεια, τα παιδιά να φεύγουν για να
πουλήσουν την εργατική τους δύναμη,
για ένα ψίχουλο παραπάνω, για να μην
«βγούμε» από την «Ευρώπη»...
Με το δικό μας αίμα, η «χώρα» 
των καπιταλιστών «αναπτύχθηκε»
πρώτα-πρώτα, εδώ στην «γειτονιά»,
αφού πρώτα αυτοί που μας είχαν βάλει
στο χέρι, φρόντισαν να την
βομβαρδίσουν, να την ισοπεδώσουν, 
να την κόψουν κομμάτια και μετά 
ο καθένας να πάρει το «δικό» του.
Το «δικό» του σε συνεννόηση και
συμμαχία με αυτούς που βομβάρδιζαν,
διαμέλιζαν και ισοπέδωναν, γιατί,
βλέπεις... «εμείς» δεν κάνουμε
«τέτοια», «εμείς» δίνουμε τα
αεροδρόμια για τα βομβαρδιστικά, 
τα εδάφη για να περνούν τα τανκς, 
τα λιμάνια για τις φρεγάτες και 
τις πόλεις για να  βρίζουν οι ξένοι
φαντάροι...

Κι όλα «καλά», όσο έφτανε η λεία...
Μόνο που ήλθε η καπιταλιστική κρίση,
«μπούκωσε» η «μηχανή» και η λεία
πρέπει να ξαναμοιραστεί... Ποιoς θα
ρίξει ποιoν; Αποφάσισαν λοιπόν ότι δεν
θα είμαστε όλοι «μαζί»...
«Δίκαια πράματα»... Ο καθένας θα
πάρει ό,τι του «αναλογεί».
Και οι «δικοί» μας αρχίζουν και το
γυρίζουν το παιχνίδι: «Μήπως δεν
συμφέρει να είμαστε στην Ευρώπη;» 
Βέβαια δεν είναι μόνοι. 
Και οι ομογάλακτοί τους στην ΕΕ τα
ίδια λένε. 
Και θυμούνται τα ...μνημόνια που
υπέγραψαν, τα «απροστάτευτα σύνορα»
που τα έχουν κάνει πεδίο βολής του
ΝΑΤΟ, τις «εξ Ανατολών» απειλές, για
τις οποίες το ΝΑΤΟ, που δεν
αναγνωρίζει σύνορα, παρά μόνο
«πτέρυγες», είναι πλέον
«ενημερωμένο» και πάει λέγοντας...
Το καινούργιο «παιχνίδι» ξεχύνεται από
όλους τους πόρους του συστήματος
για την τόνωση του «εθνικού
φρονήματος», μαζί με τις διαρροές και
τις ανησυχίες για «θερμά επεισόδια»,
ώστε ο λαός να είναι «μαζεμένος».
Χέρι-χέρι, εφημερίδες και ραδιόφωνα,
με σενάρια, προφητείες «αγίων», τα
μαύρα σκυλιά του συστήματος με
οιμωγές για «επιστροφή στην εθνική
παραγωγή» –βλέπεις 'Αννα θέλουν να
μας εκμεταλλεύονται μόνοι τους–
ακόμα και «εναλλακτικά» σάιτς που
«αγανακτούν» όταν ακούν κακόφωνους
φαντάρους να άδουν χωρίς
συγχρονισμό τον Εθνικό Ύμνο και δεν
προκαλούν έτσι «ρίγη συγκινήσεως»...

Είναι οι ίδιοι που πριν λίγο καιρό
βάφτιζαν «άποψη» τον ναζισμό,
ξέπλεναν τους δωσίλογους και τα
τάγματα ασφαλείας, έδιναν άπλετο
χώρο στα φασιστοειδή.
Ήταν αρκετό να υψώσει το ανάστημά
του ένας Δήμαρχος, συσπειρώνοντας
μαζί του την εργατική τάξη και τον λαό
της Πάτρας, για να τους κοπεί ο βήχας
και να ψάχνουν πού θα κρυφτούν...
Όμως το αυτί τους δεν ιδρώνει και θα
συνεχίσουν να επιχειρούν να μας
βάλουν στο χέρι.
Θα μας καλέσουν να παίξουμε σε αυτό
το νέο παιχνίδι του «εθνικού
αφηγήματος». Να βάλουμε δηλαδή
ξανά «πλάτη», αν χρειαστεί, για την
«Ελλάδα» που την «χτίζεις με μια ελιά
και ένα καράβι».
(Η ελιά είναι η «αμοιβή» του εργάτη για
να δουλεύει στο καράβι του
εφοπλιστή).
Άννα σκέψου... Ας σκεφθούμε... Να μην
μας βάλουν (πάλι) στο χέρι...
Χωρίς εμάς «γρανάζι δεν γυρνά». Και
πλάτη θα βάλουμε για μια πατρίδα που
θα την ορίζουμε εμείς που
δουλεύουμε, για μια πατρίδα που στο
τιμόνι του καραβιού θα είμαστε εμείς,
και οι «ελιές» θα είναι ο δικός μας
πλούτος που παράγεται από τα δικά
μας χέρια...
Ας σκεφθούμε... Γίνεται αν
αποφασίσουμε, όπως λέει και το
τραγούδι για σένα Άννα, ότι «θα
ακολουθήσουμε άλλες σημαίες»...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ



Η αντιπαράθεση αυτή δεν είναι καινούργια, έχει
πίσω ιστορία αρκετών δεκαετιών. Με τη μια ή
την άλλη μορφή, οι κυβερνήσεις της Τουρκίας,

εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της δικής τους αστικής
τάξης, εγείρουν απειλές ενάντια στην Ελλάδα, αμφισβη-
τούν ακόμα κι όσα προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απειλή πολέμου

“CASUS BELLI” σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει –
όπως έχει δικαίωμα – την αιγιαλίτιδα ζώνη της μέχρι
τα 12 ναυτικά μίλια. Στον αντίποδα αυτής της απαράδε-
κτης αξίωσης, η ίδια η Τουρκία έχει επεκτείνει ήδη –
από το 1964 – την αιγιαλίτιδα ζώνη της, στα 12 ν.μ. στον
Εύξεινο Πόντο και στη Μεσόγειο. 

Στη μακριά αλυσίδα των απειλών και αξιώσεων της
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επισημάνσεις

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Οι λεονταρισμοί κι οι μεγαλοστομίες κρύβουν την ουσία

Η διατύπωση απειλών σε βάρος της Ελλάδας, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και
των συνόρων της από την Τουρκία, οι συνεχείς παραβιάσεις-παραβάσεις εναέριου και θαλάσσιου
χώρου, οι απειλές είναι στην ημερήσια διάταξη. Τα όσα συμβαίνουν δεν είναι κεραυνός εν αιθρία,
δεν είναι απλά λόγια και κινήσεις για εσωτερική κατανάλωση όπως υποστηρίζουν η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κι άλλες πολιτικές δυνάμεις που κινούμενες στην ίδια στρατηγική της εξυπηρέτησης
των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης, συσκοτίζουν συστηματικά την ουσία των «Ελληνοτουρκικών».



Τουρκίας ήρθαν να προστεθούν οι πιο επικίνδυνες δη-
λώσεις του Τούρκου Προέδρου, για την αμφισβήτηση
της Συνθήκης της Λοζάνης του 1923 που έχει καθορίσει
τα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα και άλλες χώρες
της περιοχής και είχε ρυθμίσει το καθεστώς των μη
μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία και των
μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Ελλάδα, στη Θράκη. 

Οι δηλώσεις αυτές δεν είναι απλά λόγια, εκφράζουν
την εντεινόμενη επιθετικότητα της αστικής τάξης της
Τουρκίας, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου για την
ενίσχυση της θέσης σε μια ευρύτατη περιοχή. Είναι πε-
ριοχή στρατηγικής σημασίας για την ίδια και για μια
σειρά άλλες χώρες: ΗΠΑ - Ρωσία - Κίνα και ιμπεριαλιστικές
ενώσεις ΝΑΤΟ - Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημασία έγκειται
στη γεωστρατηγική θέση και στον τεράστιο πλούτο που
κρύβεται στο υπέδαφος και κάτω από τη θάλασσα. Οι
ενεργειακοί πόροι, οι δρόμοι μεταφοράς, ο έλεγχός τους,
είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τα ιμπεριαλιστικά
συμφέροντα. Η αντιπαράθεση γύρω από τα όρια των
ΑΟΖ σε Καστελλόριζο, νησίδες της Κέρκυρας, οι εκκρε-
μότητες με την ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου, εντάσσονται
στους ανταγωνισμούς Τουρκίας - Ελλάδας για τους υδρο-
γονάνθρακες. Στο ίδιο κομβόι είναι δεμένη και η Κύπρος.
Στροβιλίζεται στην ίδια επικίνδυνη δίνη των λυσσαλέων
ανταγωνισμών. 

Οι αστικές τάξεις Ελλάδας - Τουρκίας, τα δίνουν όλα
για να υπηρετήσουν με όλα τα μέσα τα συμφέροντα των
μονοπωλιακών ομίλων. Οι κινήσεις, οι συνεργασίες και
αντιπαραθέσεις σε μια συνεχή κινητικότητα, για τους
επιδιωκόμενους σκοπούς. Από τη σκοπιά αυτή μπορούμε
να αντιληφθούμε καλύτερα τις κινήσεις στρατηγικής,
τη συνεργασία Ρωσίας - Τουρκίας ένα χρόνο μετά την έν-
ταση που ακολούθησε η κατάρριψη του ρωσικού πολεμι-
κού αεροσκάφους από τη μεριά της Τουρκίας. Με το
ίδιο πρίσμα γίνεται κατανοητή η συνεργασία Τουρκίας -
Ισραήλ, μετά από περίοδο μεγάλης έντασης. Τα σχέδια
μεταφοράς ενεργειακών πόρων από τη λεκάνη της Με-
σογείου προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας, φωτίζουν τα
γιατί και τα διότι της προσέγγισης και της συνεργασίας
των δύο χωρών. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υποβαθμίζει συστηματικά
τους μεγάλους κινδύνους για τον ελληνικό λαό , από την
εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς-πολέμους και την ουσία της αντιπαράθεσης Τουρ-
κίας-Ελλάδας και αντίστροφα. Η ίδια η ιστορική πραγμα-
τικότητα διαψεύδει τόσο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
όσο και όλα τα κόμματα που στηρίζουν την ίδια στρατηγική

και πορεία της Ελλάδας στο πλαίσιο ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Να θυμηθούμε ορισμένους σταθμούς στις κρίσεις
ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία: Τουρκική εισβολή και
κατοχή σημαντικού τμήματος της Κύπρου από το 1974
μέχρι σήμερα, η κρίση του 1976 τότε που η Τουρκία
έκανε την πρώτη απόπειρα για έρευνα κοιτασμάτων πε-
τρελαίου στο Αιγαίο οπότε οι δύο χώρες έφτασαν στα
όρια της πολεμικής αναμέτρησης. Στην κρίση του 1987,
η Τουρκία έστειλε το «ΣΙΣΜΙΚ» («ΧΟΡΑ» το 1976) στο
Αιγαίο με τις ελληνικές δυνάμεις σε πλήρη συναγερμό
και διαταγή βύθισής του, σε περίπτωση που έμπαινε
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα για έρευνες. Εννιά χρόνια
αργότερα – το Γενάρη του 1996 – εκδηλώθηκε η κρίση
των Ιμίων, με τα γνωστά γεγονότα γύρω από τις νησίδες
των Ιμίων και το «ευχαριστούμε τις ΗΠΑ» του έλληνα
πρωθυπουργού της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, Κ. Σημίτη. Ένα
χρόνο αργότερα – 8 Ιούλη 1997 – οι πρωθυπουργοί Ελ-
λάδας Κ.Σημίτης - Τουρκίας Σ. Ντεμιρέλ υπέγραψαν (στο
περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη)
συμφωνία με σκοπό «τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο
και την απομάκρυνση του κινδύνου σύρραξης ανάμεσα
στις δύο χώρες. Στη συμφωνία αυτή – «Συμφωνία της
Μαδρίτης» – αναφέρεται ότι «και οι δύο χώρες θα ανα-
λάβουν προσπάθεια να προωθήσουν διμερείς σχέσεις,
που θα βασίζονται σε:

• Αμοιβαία δέσμευση για την ειρήνη, την ασφάλεια
και τη συνεχή ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας.

• Σεβασμό της κυριαρχίας της κάθε χώρας.
• Σεβασμό των Αρχών του Διεθνούς Δικαίου και των

Διεθνών Συνθηκών.
• Σεβασμό στα νόμιμα, ζωτικά συμφέροντα και εν-

διαφέροντα της κάθε χώρας στο Αιγαίο, τα οποία έχουν
μεγάλη σημασία για την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία
τους.

• Δέσμευση αποφυγής μονομερών ενεργειών στη
βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της επιθυμίας, ώστε
να αποτραπούν συγκρούσεις οφειλόμενες σε παρεξήγηση,
και

• Δέσμευση διευθέτησης των διαφορών τους με ει-
ρηνικά μέσα, στη βάση αμοιβαίας συναίνεσης και χωρίς
τη χρήση βίας ή την απειλή βίας».

Σήμερα με τη ΝΑΤΟική αρμάδα, να αλωνίζει το Αιγαίο,
συνεχίζονται οι απειλές από την πλευρά της Τουρκίας,
οι τουρκικές παραβιάσεις σε θάλασσα και αέρα έφτασαν
στα ύψη κι ένας νέος γύρος εξοπλισμών έχει ήδη ξεκινήσει
και νέα ασήκωτα βάρη πρόκειται να φορτωθούν στις
πλάτες των δύο λαών. Η Ελληνική Επιτροπή για τη
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Διεθνή Υφεση και Ειρήνη σε ανακοίνωσή της – με τίτλο:
«Τα Ελληνοτουρκικά στη δίνη των ενδοϊμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών» – ανάμεσα στα άλλα, τόνισε:

«Οι εξελίξεις κονιορτοποιούν τους μύθους για την
«ασφάλεια και τη σταθερότητα» που δήθεν μας παρέχουν
το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι παραβιάσεις, οι
απειλές κι όλες οι κινήσεις της Τουρκίας, γίνονται κάτω
«από τη μύτη» της ΝΑΤΟικής αρμάδας. ΝΑΤΟ και ΕΕ
στην πράξη στηρίζουν την τουρκική επιθετικότητα». 

Αυτή την περίοδο της έντασης ανάμεσα στις δύο χώ-
ρες, τις επισκέψεις στις «θερμές περιοχές» του Αιγαίου,
δίνουν και παίρνουν τα παζάρια για το «ενεργειακό» με
συνέδρια, επισκέψεις αξιωματούχων των ΗΠΑ, άλλων
χωρών κλπ. Οι μεγαλοστομίες κυβερνητικών παραγόντων
Ελλάδας-Τουρκίας δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια:
Τουρκί α - Ελλάδα είναι χώρες μέλη της λυκοσυμμαχίας
του ΝΑΤΟ – προωθούν τις επικίνδυνες για τους λαούς
αποφάσεις της Βαρσοβίας, συμμετέχουν στη ΝΑΤΟική
αρμάδα, συμμετέχουν σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ…

Στα επόμενα βήματα, οι δυνάμεις του αντιιμπεριαλι-
στικού-αντιπολεμικού κινήματος, θα συνεχίσουμε την

αποκάλυψη της ουσίας της αντιπαράθεσης Ελλάδας-
Τουρκίας, της επισήμανσης των τεράστιων ευθυνών της
κυβέρνησης για το τι σηματοδοτεί αυτή η αντιπαράθεση
και της ματαίωσης κάθε προσπάθειας να συρθούν οι
λαϊκές δυνάμεις πίσω από το άρμα των κυβερνητικών
επιδιώξεων. Κανένας «εθνικός σκοπός», καμία επίκληση
της ανάγκης «εθνικής ενότητας» να μην πετύχει γιατί οι
λαοί της Ελλάδας και της γειτονικής Τουρκίας δεν έχουν
τίποτα να μοιράσουν γιατί αυτή η μοιρασιά είναι υπόθεση
των μονοπωλίων, των αστικών τάξεων κάθε χώρας. Οι
«γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο, οι παραβιάσεις εναέριου
και θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας δεν είναι έργο του
λαού της γειτονικής χώρας. Μαζί με τους αγωνιστές
της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας, δυναμώνουμε τη δράση
ενάντια στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς και την εμ-
πλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Με όπλο τη φιλία των λαών, θα εντείνουμε
τη δράση ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τις ενώσεις
του, θα σηκώσουμε αγωνιστικό τείχος ενάντια στον εθνι-
κισμό, στις νέες πολεμικές δαπάνες με σεβασμό των συ-
νόρων των δύο χωρών. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Καταγγέλουμε την εμπλοκή της Ελλάδας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη ενημερώνει, αποκαλύπτει και επισημαίνει
– ακόμα μια φορά – τις κινήσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέσα στο πλαίσιο των εν-
δοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών: 

• Η Ελλάδα συμμετέχει με δύο μονάδες του πολεμικού ναυτικού στην ετήσια άσκηση
ανθυποβρυχιακού πολέμου του ΝΑΤΟ “Dynamic Manta 2017”, χρονικής διάρκειας δύο εβδομάδων
ανοιχτά της Σικελίας και στο Ιόνιο. Στην άσκηση συμμετέχουν δέκα (10) χώρες – μέλη της
λυκοσυμμαχίας ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η Τουρκία, που συνεχίζει τις απειλές και
τις παντοειδείς παραβιάσεις εναέριου και θαλάσσιου χώρου της χώρας. 

• Στην άσκηση αυτή – ένας ακόμα κρίκος στη μακριά αλυσίδα ΝΑΤΟικών ασκήσεων πολεμικής
προετοιμασίας – συμμετέχει μια υποομάδα πλοίων “Task Unit 02” της ΝΑΤΟικής αρμάδας SNMG2,
που εδώ κι ένα χρόνο «οργώνει» τη θάλασσα του Αιγαίου, με πρόσχημα το προσφυγικό. Το Αιγαίο με
βαριά ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει μετατραπεί σε αναπόσπαστο κρίκο των ΝΑΤΟικών
σχεδιασμών σε αντιπαράθεση με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

• Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του ΥΠΕΞ Ν.Κοτζιά στις ΗΠΑ, με επαφές που περιλαμβάνουν στελέχη
της νέας κυβέρνησης της «μεγάλης συμμάχου» . Στην ατζέντα των συζητήσεων – σύμφωνα με όσα
έχουν γίνει γνωστά – συμπεριελήφθησαν: Κυπριακό, Ελληνοτουρκικά, Ενέργεια, οι αμερικανικοί
σχεδιασμοί στην Ανατολική Μεσόγειο, περιφερειακά ζητήματα «Ασφάλειας», η διεύρυνση της
διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, με τη Σούδα σε πρώτη θέση προσέγγισης – εξυπηρέτησης των
αμερικάνικων ενόπλων δυνάμεων και των επιχειρήσεών τους στην ευρύτερη περιοχή. Η ελληνική
κυβέρνηση «παίζει» το χαρτί της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, το χαρτί της «σταθερότητας»
μέσα σε ένα περιβάλλον «αστάθειας» για να ενισχύσει τη θέση της σε όφελος των συμφερόντων της
κυρίαρχης τάξης. Οι κίνδυνοι – εξ αυτών των κινήσεων και της επιχείρησης «γεωστρατηγικής
αναβάθμισης – γίνονται όλο και μεγαλύτεροι για τον ελληνικό λαό σε όλους τους τομείς. 

• Στα Δυτικά Βαλκάνια η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται με τις αντιθέσεις των ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων που η κάθε μια θέλει τα Βαλκάνια δικό της «οικόπεδο» - μοχλό ενίσχυσης της θέσης έναντι
των ανταγωνιστών. Στα Βαλκάνια συνενώνονται σε ένα «επικίνδυνο μείγμα»: η στρατηγική τους θέση,
οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι, η ύπαρξη τεράστιας βάσης των ΗΠΑ στο έδαφος του Κοσσυφοπεδίου
κλπ. 

• Οι αντιπαραθέσεις ΕΕ-Τουρκίας, Τουρκίας-ΗΠΑ κλπ. συνδυάζονται με τις συνεχιζόμενες τουρκικές
αξιώσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, «κάτω από τη μύτη» ΝΑΤΟ-
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Ευρωπαϊκής Ενωσης, που η κυβέρνηση (και τα κόμματα «ευρωπαϊκού προσανατολισμού»)
παρουσιάζουν στον ελληνικό λαό, ως παράγοντες στήριξης της Ελλάδας, παράγοντες «σταθερότητας
και ασφάλειας». Οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις ποτέ δεν ήταν, ούτε πρόκειται να γίνουν στο μέλλον
παράγοντες σταθερότητας και ασφάλειας για τους λαούς. Είναι παράγοντες πολέμων που διαδέχονται
την «ιμπεριαλιστική ειρήνη», με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. 

• Στο βωμό των συμφερόντων των μονοπωλίων, θυσιάζονται καθημερινά οι λαϊκές ανάγκες με
συνεχείς περικοπές μισθών – συντάξεων και δαπανών στους κρίσιμους τομείς ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ –
ΠΡΟΝΟΙΑΣ σε πλήρη αντίθεση με τον πακτωλό που διατίθεται για την ελληνική συμμετοχή σε όλα τα
ιμπεριαλιστικά σχέδια. 

• Σε όλα αυτά τα αρνητικά για τον ελληνικό λαό, έρχεται να προστεθεί και μια νέα πρωτοβουλία της
ΕΕ που προωθείται στα σχολεία σε συνεργασία κυβέρνησης και βουλής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα
ευρωπροπαγάνδας που ξεκινάει από φέτος στα σχολεία κι ακούει στο όνομα: «ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ». Με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, στοχεύει στην «προώθηση
των Ευρωπαϊκών αξιών και ιδιαίτερα της πολιτικής - κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, μέσω της
καλύτερης γνώσης και κατανόησης από τους μαθητές - μελλοντικούς νέους πολίτες, της λειτουργίας
των Ευρωπαϊκών θεσμών και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (...) και τις δυνατότητες για
ενεργότερη συμμετοχή τους στο δημοκρατικό γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ενωση». Δεδομένου του
ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, γίνεται φανερή η στόχευση στις νεανικές
συνειδήσεις των μαθητών των Λυκείων, την ίδια ώρα που η ΕΕ προωθεί τα σχέδιά της σε συνεργασία
με το ΝΑΤΟ ή και αυτοτελώς. 

• Στην Eυρωπαϊκή Ενωση – τις «αξίες» της οποίας εκθειάζει ο Ελληνας πρωθυπουργός – το
Ευρωκοινοβούλιο σε ψήφισμά του, προαναγγέλλει ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης της ΕΕ,
συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ και αυτοτελώς, για την ανάκτηση εδάφους στον ανταγωνισμό με ΗΠΑ,
Κίνα, Ρωσία. Προβλέπει συγκρούσεις «υψηλής έντασης» και ετοιμάζει «μάχιμες δυνάμεις».

Όλα τα παραπάνω υπογραμμίζουν τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για την ελληνική εμπλοκή
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς-πολέμους από τη μια και από την άλλη στη συνεχή συγκάλυψη
του επικίνδυνου χαρακτήρα αυτής της εμπλοκής σε συνδυασμό με τη αθώωση των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και
ΕΕ. Η νέα διεθνής κούρσα των εξοπλισμών – στην οποία η Ελλάδα είναι μέσα – πυκνώνει τα σύννεφα
του πολέμου. Η ΕΕΔΥΕ θα συνεχίσει και θα εντείνει την αγωνιστική της δράση, τόσο για την
αποκάλυψη όλων αυτών όσο και τη συσπείρωση αγωνιστικών δυνάμεων ενάντια στα εγκληματικά
σχέδια των ιμπεριαλιστικών οργανισμών. 

 Καταγγέλλουμε την εγκληματική πολιτική που θέτει σε θανάσιμους κινδύνους το λαό μας και
τους λαούς της περιοχής
 Απαιτείται επαγρύπνηση-οργάνωση-προετοιμασία του λαού
 Αγωνιστική εναντίωση στα ιμπεριαλιστικά σχέδια
 Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους
 Να κλείσουν οι Ευρωατλαντικές βάσεις και τα στρατηγεία.
 Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ-ΕΕ με το λαό μας νοικοκύρη στον τόπο του.

17 Μάρτη 2017
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
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Να σκέφτεσαι τους άλλους
(απόσπασμα)

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».

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), 
ο οποίος θεωρείται εθνικός ποιητής 
της Παλαιστίνης και ένας από τους 
σημαντικότερους σύγχρονους άραβες
ποιητές.
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 εξαι-
ρετικά 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. 

Nέα πανελλαδική πρωτοβουλία δράσης της ΕΕΔΥΕ 

«ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Απόδοση του ποιήματος  στα ελληνικά: Τζένη Καραβίτη

Πρώτη δημοσίευση στο βιβλίο Darwish Mahmoud «...να σκέφτε-
σαι τους άλλους...», 12 ποιήματα του παλαιστίνιου ποιητή (δί-
γλωσση έκδοση - ελληνικά και αραβικά), μτφρ. Τζένη Καραβίτη,
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και εκδόσεις
Νήσος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2009.



Την Κυριακή 7 Μάη 2017 θα πραγματοποιηθεί η 37η
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης σε μια περίοδο που ο
λαός φορτώνεται τα νέα βάρη της αντιλαϊκής δια-

πραγμάτευσης και η χώρα μας εμπλέκεται περισσότερο
στο κουβάρι των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και επεμ-
βάσεων στην περιοχή. Πορείες ειρήνης και άλλες αντι -
ιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν
και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι την έκδοση
του περιοδικού είχαν ανακοινωθεί οι εξής: Θεσσαλονίκη
στις 21 Μάη, Κερασίτσα 14 Μάη, Άκτιο 13 Μάη και
Λάρισα 7 Μάη. Η συνέχιση της παράδοσης των πορειών
ειρήνης αποτελεί αγωνιστική απάντηση απέναντι στην

πολιτική κυβέρνησης-κεφαλαίου και ΕΕ αλλά ταυτόχρονα
και πράξη υπεράσπισης της ιστορικής μνήμης από τους
κάθε λογής παραχαράκτες.

Ας θυμηθούμε κάνοντας μια σύντομη αναδρομή για το
πότε, τι προηγήθηκε και πώς πραγματοποιήθηκε η πρώ -
τη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης.

• Το ξεκίνημα του Κινήματος Ειρήνης στη χώρα μας.
Ουσιαστικά έγινε, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον κα-
ταστρεπτικότερο τότε από τους 15.000 μικρούς και με-
γάλους πολέμους που στοίχισε πάνω από 50 εκατομμύρια
νεκρούς κι ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές. Η Αν-
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πολιτική

37η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
Κυριακή 7 Μάη 2017



θρωπότητα 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 μετά από την καταστροφή της
Χιροσίμα από την πρώτη ατομική βόμβα των ΗΠΑ, συνήλθε
στο ισοπεδωμένο από τους Ναζί Βρότσλαβ της Πολωνίας
το Πρώτο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Διανοουμένων για
την Ειρήνη. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον Πέτρο
Κόκκαλη, την Έλλη Αλεξίου κι άλλους Έλληνες διανοού-
μενους 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.

Η πρώτη παγκόσμια εκστρατεία του Παγκόσμιου Συμ-
βούλιου Ειρήνης, του ΠΣΕ, ήταν η συγκέντρωση υπογραφών

κάτω από την «έκκληση της Στοκχόλμης» για την απαγό-
ρευση 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 Θεσσαλονίκη.

• Το ελληνικό κίνημα της ειρήνης αναπτύσσονταν σε δύ-
σκολες συνθήκες του μετεμφυλιακού-μεταπολεμικού κλί-
ματος και της Αμερικανοκρατίας. Παρά τις φοβερές δυ-
σκολίες 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 χρησιμο-
ποίηση του χερσαίου-εναερίου και θαλασσίου χώρου μας
από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. 

• Η παραπάνω ανάπτυξη των φιλειρηνικών αγώνων οδή-
γησε στη δημιουργία της πρώτης πανελλαδικά οργανω-
μένης 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, συν-
δικαλιστές κλπ). Πρώτος πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, ο Ανδρέας
Ζάκκας, πρώην υπουργός. Μετά την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ
ακολουθεί δημιουργία πολλών επιτροπών ειρήνης. Η ΕΕ-
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Ο Πικάσο φιλοτέχνησε την αφίσα για το Πρώτο Συ-
νέδριο των Δυνάμεων της Ειρήνης που συνήλθε
στις 20 Απρίλη του 1949 ταυτόχρονα στο Παρίσι και
στην Πράγα. 

Στις 5 Μάρτη του 1951 ο νεολαίος πρωτεργάτης αγωνιστής της
ειρήνης Νίκος Νικηφορίδης οδηγείται στο απόσπασμα. Μαζί
του κι άλλοι έξι αντάρτες, που κρατούνταν μελλοθάνατοι για
ενάμιση χρόνο.



ΔΥΕ αγωνίζεται σε όλα τα επίπεδα μέσα σε πολύ δύσκολες
συνθήκες, ενάντια στην εγκατάσταση στη χώρα μας Βά-
σεων, 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.

Μπαίνοντας στη 10ετία του ‘60 το κίνημα ειρήνης έχει
απλωθεί αρκετά, έχει ριζώσει στη συνείδηση του ελλη-
νικού λαού, οι στόχοι και τα αιτήματά του γίνονται πόλος
συσπείρωσης πλατιών μαζών.

• 24 Ιούνη του 1962 πραγματοποιείται στο θέατρο «Πο-
ρεία» το 1ο Εθνικό συνέδριο της ΕΕΔΥΕ για την Ειρήνη
και τον Αφοπλισμό, το οποίο επανεκλέγει για πρόεδρο
της ΕΕΔΥΕ τον Ανδρέα Ζάκκα και αντιπρόεδρο τον βου-
λευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 

• 4-7/1/1963 Η ΕΕΔΥΕ παίρνει μέρος στη Διεθνή Διά-
σκεψη 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 πυ-
ραυλικών βάσεων στην Κρήτη και με το ζήτημα των ελ-
λήνων πολιτικών κρατουμένων.
• 12-15/4/63 αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ με επικεφαλής
τον Λαμπράκη παίρνει μέρος στην Πορεία Ειρήνης από
το Ολντερμάνστον στο Λονδίνο.

• Στις 21 Απρίλη του 1963 πραγματοποιείται η Πρώτη
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης παρά την κυβερνητική απα-
γόρευση. 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: κλού-
βες, μπλόκα, 2000 συλλήψεις, 300 τραυματίες. Η Πορεία
όμως πραγματοποιείται από τον Γρηγόρη Λαμπράκη και
τους συνοδοιπόρους του, Ανδρέα Μαμμωνά, Παντελή
Γούτη και Μπάμπη Παπαδόπουλο.
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Στις 21 Απρίλη του 1963 πραγματοποιείται η Πρώτη Μαραθώ-
νια 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.



• Στις 22 Μάη, ένα μήνα μετά, πραγματοποιείται στη
Θεσσαλονίκη η πρώτη εκδήλωση για την ειρήνη με κεν-
τρικό ομιλητή τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Το κράτος και το
παρακράτος για να καταπνίξουν κάθε φιλειρηνική πρω-
τοβουλία και δραστηριότητα οργανώνουν και δολοφονούν
στην συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ερμού τον βου-
λευτή, 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, από τον Τύμβο του Μα-
ραθώνα στο πεδίο του Άρεως 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.
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21 Απρίλη 1963. Η Πορεία πραγματοποιείται από τον Γρηγόρη
Λαμπράκη και τους συνοδοιπόρους του, Ανδρέα Μαμμωνά, Παν-
τελή Γούτη και Μπάμπη Παπαδόπουλο.

Στις 10 Μάη 1964 πραγματοποιείται η 2η Μαραθώνια Πορεία
Ειρήνης με συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων φίλων της Ειρή-
νης και Λαμπράκηδων από όλη την Ελλάδα.



• Η 5η Μαραθώνια Πορεία δεν έγινε. Την πρόλαβε το
στρατιωτικό φασιστικό πραξικόπημα στις 21/4/67.

Από την πρώτη 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 συλ-
λαμβάνονται, 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 υποστήριξης
του παγκόσμιου φιλειρηνικού κινήματος. Είναι δράση αν-
τιφασιστική, όπου προβάλλεται το ελληνικό πρόβλημα
και γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης κινήματος αλληλεγγύης
στον αγώνα του ελληνικού λαού. Στα τέλη του 1968,
αρχές του 1969 πραγματοποιείται ανασύσταση της Γραμ-
ματείας της ΕΕΔΥΕ από μέλη και στελέχη που βρέθηκαν
στο εξωτερικό. 

• Μεταδικτατορικά και με την οδυνηρή εμπειρία της δι-
κτατορίας 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 συ-
νεργασία σε μια αποπυρηνικοποιημένη περιοχή γίνονται
υπόθεση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

• Στις 16 Μάη του 1975, ανασυγκροτείται η ΕΕΔΥΕ, πρό-
εδρός της εκλέγεται ο στρατηγός Ιορδανίδης κι ανα-
πτύσσει ιδιαίτερη δραστηριότητα για το κυπριακό στην
Ελλάδα 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 οργανώ-
νεται Διεθνής Διάσκεψη για την Ειρήνη την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στη Μεσόγειο με συμμετοχή αντιπρο-
σωπειών από 33 χώρες, του ΠΣΕ κι άλλων διεθνών οργα-
νώσεων.

• Το 1979 πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαήμερο ει-
ρήνης κι από τότε καθιερώθηκε ως ετήσια διοργάνωση
της ΕΕΔΥΕ με συμμετοχή κι άλλων οργανώσεων. Οι εκ-
δηλώσεις του δεκαήμερου γίνονταν το Μάη προς τιμή
του Γρηγόρη Λαμπράκη. Τα δεκαήμερα ειρήνης συνεχί-
ζονται. 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 62 χρόνια ζωής και δράσης της, η ΕΕΔΥΕ σε αυτή τη
φιλειρηνική αντιιμπεριαλιστική πορεία της είχε σημαν-
τικούς σταθμούς αλλά και δυσκολίες. 

Βρισκόμαστε σήμερα 54 χρόνια από την 1η Μαραθωνια
Πορεία της ΕΕΔΥΕ και βαδίζουμε αγωνιστικά, συντονισμένα
με το εργατικό-λαϊκό κίνημα για την 37η Μαραθώνια Πο-
ρεία. Αποκαλύπτουμε την επικίνδυνη στρατηγική πολιτική
που ακολουθεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα κόμ-
ματα του κεφαλαίου. Κλιμακώνουμε την παρέμβαση
ενάντια στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο Αιγαίο.

Απαιτούμε:
 Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.
Επιστροφή όλων των στρατιωτικών δυνάμεων από το
εξωτερικό. 
 Καμία αλλαγή συνόρων. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. 
 Να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις και τα στρα-
τηγεία. 
 Αποδέσμευση από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, με
το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. 
Εντείνουμε τη δράση μας, εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 37η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΗ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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Τα μέτρα των ιμπεριαλιστών

Η πρώτη πράξη του δράματος ήταν η μη αναγνώριση
της νεοπαγούς επαναστατικής κυβέρνησης από
τις δυνάμεις της Αντάντ κατόπιν ομόφωνης συμ-

φωνίας τους. Αντιθέτως αυτές οι δυνάμεις επέλεξαν να
αναγνωρίσουν τις αντεπαναστατικές εστίες εξουσίας

στην Ουκρανία, την Κριμαία και αλλού και γρήγορα τάχθη-
καν, με τον από κοινού καθορισμό διαδοχικών σχεδίων,
υπέρ του διαμελισμού της χώρας. Αυτή η στάση συνοδευό-
ταν από μέτρα οικονομικού αποκλεισμού. Όμως η υπο-
γραφή ξεχωριστής συνθήκης ειρήνης με τους Γερμανούς
και η κλιμάκωση των εμφύλιων συγκρούσεων έδωσαν την
αφορμή στις δυνάμεις της Αντάντ να περάσουν σε πιο
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Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Σοβιετική Ρωσία
και η συμμετοχή της Ελλάδας

πολιτική

Η έκρηξη της Οκτωβριανής Επανάστασης και η κατάκτηση της εξουσίας από τα σοβιέτ των
εργατών, αγροτών και στρατιωτών πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα αντίδρασης, το οποίο
άγγιξε την πλειονότητα των κυρίαρχων ιμπεριαλιστικών οντοτήτων της περιόδου. Στη
λυσσώδη προσπάθειά τους να αποτρέψουν το ενδεχόμενο παγίωσης και γεωγραφικής
επέκτασης της προλεταριακής εξουσίας, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, με αιχμή του δόρατος
τους Αγγλογάλλους, αξιοποίησαν όλα τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους. 

Ελ́ληνες στρατιωτ́ες του εκστρατευτικου ́σωμ́ατος στην Ουκρανιά.



ενεργητικές μορφές δράσης και να υιοθετήσουν σειρά
από πολεμικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αγκιστρω-
θούν στρατιωτικά στο εσωτερικό της σοβιετικής Ρωσίας.
Η στρατιωτική εισβολή δεν άργησε να λάβει χώρα. 

Το 1918 η πλειονότητα των αστικών κρατών της Δύ-
σης –και όχι μόνο– εισέβαλε στη σοβιετική επικράτεια
από όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Οι Άγγλοι ει-
σήλθαν από τον Αρχάγγελο και το Μουρμάνσκ στα βόρεια
και στα βορειοδυτικά, οι Ιάπωνες από το Βλαδιβοστόκ
στα ανατολικά και οι Γάλλοι από την Οδησσό στα νοτιο-
δυτικά. Η διεθνοποίηση της σύγκρουσης δείχνει ότι οι ιμ-
περιαλιστικές χώρες δεν μπορούσαν να μείνουν αδιάφο-
ρες μπροστά στην όποια μεταβολή των ταξικών συσχε -
 τισμών προς όφελος του προλεταριάτου και της αγροτιάς
στο εσωτερικό ενός κράτους, ειδικά του μεγέθους και
του ρόλου της Ρωσίας, και αποτελεί έμμεση παρα -
δοχή –ίσως και άμεση, αν λάβει κανείς υπόψη τις ρητορι-
κές επικλήσεις των ιθυνόντων της περιόδου– της δυνα-
μικής που ανέπτυσσε το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα
εκείνη την περίοδο. Οι ιμπεριαλιστές διέθεταν βέβαια

στο εσωτερικό της χώρας ερείσματα, τους φορείς της
αντίδρασης και της αντεπανάστασης, τα κατάλοιπα του
παλιού κοινωνικού καθεστώτος, το οποίο εκδήλωνε, αρ-
νούμενο να αναγνωρίσει τον επικείμενο θάνατό του, τις
τελευταίες βίαιες συσπάσεις του. Η συμμαχία αυτή πι -
στοποιεί την αλληλοδιαπλοκή των εθνικών παραδοσια-
κών ελίτ με τις διεθνείς ιμπεριαλιστικές οντότητες. Οι
μεν δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς την ενεργό
στήριξη των δε, ενώ η ύπαρξη των δεύτερων διακυβευό-
ταν, αν η έκβαση του εμφυλίου δεν ήταν ευνοϊκή για τις
πρώτες. 

Όμως στις προσπάθειες τους να αποσταθεροποιήσουν,
ακόμη και να ανατρέψουν το νέο καθεστώς θα έρθουν αν-
τιμέτωποι με την άρτια οργανωμένη και αποφασισμένη να
παλέψει μέχρις εσχάτων πολεμική μηχανή του Κόκκινου
Στρατού, η οποία θα οδηγήσει πολύ γρήγορα σε πολλα-
πλές ήττες το μέτωπο των αντεπαναστατικών δυνάμεων.
Ταυτοχρόνως οι απόπειρες των τελευταίων να κινητοποι-
ήσουν τους τοπικούς πληθυσμούς εναντίον των Σοβιέτ
στέφθηκαν με αποτυχία. Ακόμη και ιστορικοί που κάθε
άλλο παρά φιλοσοβιετικοί μπορούν να χαρακτηριστούν
παραδέχονται ότι οι λαϊκές μάζες, αν δεν στήριξαν ενεργά
το σοβιετικό καθεστώς, στην καλύτερη για τους αντεπα-
ναστάτες περίπτωση παρέμειναν αδρανείς και διακατέ-
χονταν από εχθρικά συναισθήματα προς το παλιό
καθεστώς και απεύχονταν την αναβίωσή του. (Bernstein-
Milza, Ιστορία της Ευρώπης, Τόμος 3, Εκδόσεις Αλεξάν-
δρεια, Αθήνα 1997, σελ. 22) Όλα αυτά ανάγκασαν τις
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις να αποσύρουν τα στρατεύματα
τους από τη Ρωσία και να αποδεχτούν ως τετελεσμένο γε-
γονός τη συγκρότηση του πρώτου εργατικού κράτους.
Μέχρι το 1920 οι Μπολσεβίκοι είχαν καταφέρει να ανα-
κτήσουν το σύνολο των χαμένων εδαφών, συμπεριλαμβα-
νομένου του Κιέβου και της Κριμαίας. 

Η ελληνική συμμετοχή στην ιμπεριαλιστική
επέμβαση

A πό αρκετά νωρίς η αποκατεστημένη στην εξουσία
χάρη στην παρέμβαση των Συμμάχων κυβέρνηση
Βενιζέλου εκδήλωσε τη βούλησή της να στηρίξει

έμπρακτα τις προσπάθειες των συμμάχων να καταπνίξουν
την επανάσταση. Δεν είναι τυχαία η χρονική σύμπτωση
της συμμετοχής των Ελλήνων στη συμμαχική εκστρατεία
με την αποβίβαση ελληνικών στρατευμάτων, κατόπιν έγ-
κρισης της Αντάντ, στη Μικρά Ασία (πρώτο εξάμηνο του
1919). Ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι το όνειρο της Μεγάλης
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Ουκρανοι ́δολοφονημεν́οι απο ́το ελληνικο ́εκστρατευτικό
Σωμ́α στην πολ́η Νικολαγ́ιεφ.



Ιδέας μπορούσε να πραγματωθεί μόνο με την πρόσδεση
της Ελλάδας στο άρμα του αγγλικού ιμπεριαλισμού. Το
στρατιωτικό σώμα που απεστάλη στη νότια Ρωσία ήταν
το Α΄ Σώμα Στρατού, υπό τη διοίκηση του έμπιστου του
Βενιζέλου υποστράτηγου Κωνσταντίνου Νίδερ, το οποίο
αποτελούνταν από τρεις μεραρχίες. Από αυτές μόνο οι
δύο κατέστη δυνατό να φτάσουν στην Ουκρανία, ενώ η
τρίτη (η 1η Μεραρχία), που βρισκόταν στρατοπεδευμένη
στην περιοχή της Καβάλας, αξιοποιήθηκε αργότερα στο
μέτωπο της Σμύρνης. Οι δύο μεραρχίες αριθμούσαν, σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα, αθροιστικά 23.351 άνδρες σε σύ-
νολο 70.000 περίπου ανδρών του συμμαχικού εκστρα -
τευτικού σώματος. Έτσι ο ποσοτικός αλλά και ο ουσιαστι-
κός ρόλος τους, μπροστά και στην αδυναμία του γαλλικού
στρατού να σηκώσει αποκλειστικά το βάρος της επιχεί-
ρησης λόγω της εξεγερσιακής διάθεσης που επικρατούσε
στους κόλπους των γαλλικών στρατευμάτων, κάθε άλλο
παρά ασήμαντος ήταν. Τα πρώτα ελληνικά στρατιωτικά

τμήματα του Εκστρατευτικού Σώματος αποβιβάστηκαν
στην Οδησσό τον Γενάρη του 1919 και τα τελευταία τον
Απρίλη του ίδιου έτους. Συμμετείχαν σε μια σειρά μάχες
με βαρύ φόρο αίματος (Χερσώνα, Σεβαστούπολη, Νικο-
λάγιεφ, Μπερεζόφκα, κλπ.). Οι συνολικές απώλειες του
ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στη Σοβιετική
Ρωσία ανήλθαν σε 398 νεκρούς και 657 τραυματίες.

Η νεαρή σοβιετική εξουσία αξιοποίησε δύο μέσα για
να λυγίσει την αξιόλογη πολεμική μηχανή την οποία αντι-
μετώπιζε. Πρώτον, τη γνώση της μορφολογίας του εδά-
φους, τις δυσκολίες των μετακινήσεων λόγω των μεγά-
λων αποστάσεων και τη διεξαγωγή ενός ολοκληρωτικού
πολέμου. Δεύτερον, την αξιοποίηση όλων των προπαγαν-
διστικών μηχανισμών και της εμπειρίας που είχε εγγράψει
το κόμμα σε αυτόν τον τομέα όλη την προηγούμενη πε-
ρίοδο. Οι συμμαχικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και
των ελληνικών, βομβαρδίζονταν διαρκώς από έντυπα
κάθε μορφής τα οποία ζύμωναν στους στρατιώτες αφενός

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 76   ΓΕΝΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2017 21

Ο Ελευθερ́ιος Βενιζελ́ος στηρ́ιξε εμ́πρακτα την επεμ́βαση εναν́τια στη Σοβιετικη ́Ρωσιά.



τη συνάφεια των συμφερόντων τους με τους στρατιωτι-
κούς τους αντιπάλους και αφετέρου τους δόλιους σκο-
πούς των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που καθοδήγησαν
αυτήν την εκστρατεία. Όλα αυτά τα μέτρα δεν άργησαν να
αποδώσουν και γρήγορα σημειώθηκαν τα πρώτα κρού-
σματα ανταρσίας. Έτσι μέλη του 2ου Τάγματος του 34ου
ελληνικού Συντάγματος αρνήθηκαν να κτυπήσουν Γάλλους
στρατιώτες, όταν οι τελευταίοι εγκατέλειψαν το μέτωπο.
Επίσης σημειώθηκαν σποραδικά επεισόδια στα οποία οι
στρατιώτες εκδήλωσαν την αποδοκιμασία των ιεραρχικά
ανωτέρων τους, όπως στην περίπτωση του Γεώργιου Κον-
δύλη, τα οποία δεν περιορίστηκαν στο στρατιωτικό κατε-
στημένο, αλλά επεκτάθηκαν αγγίζοντας εκπροσώπους
όλων των θεσμικών αρχών, όπως τον αρχιμανδρίτη Φω-
στίνη, ο οποίος προσπάθησε να συμβουλέψει τους στρα-
τιώτες να παραμείνουν στις θέσεις τους. Αυτά τα επιμέ-
ρους επεισόδια γρήγορα κορυφώθηκαν με αποτέλεσμα το
1ο Τάγμα του 3ου Συντάγματος Πεζικού να παραβιάσει
ανοικτά τις διαταγές της διοίκησής του, ενώ σημειώθηκαν
και ταραχές στις γραμμές των ελληνικών στρατευμάτων
που στάθμευαν στην Οδησσό την άνοιξη του 1919. Τα πε-
ριστατικά είναι αναρίθμητα και πιστοποιούν την πετυχη-
μένη εκστρατεία του επαναστατικών δυνάμεων και την
προδιάθεση απειθαρχίας των Ελλήνων στρατιωτών απέ-
ναντι σε μια αναίτια και αντίθετη με τα συμφέροντά τους
πολεμική επιχείρηση. 

Εξάλλου παρόμοιες ή και σημαντικότερες αντιδράσεις
καταγράφονται και στην περίπτωση των άλλων εθνικών
ενόπλων δυνάμεων, με χαρακτηριστικότερη την περί-
πτωση της εξέγερσης των ναυτών του γαλλικού στόλου
στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουν διατυπωθεί μάλιστα ακόμη

και απόψεις που συσχετίζουν την παρουσία μιας σειράς
μελών του ελληνικού στρατιωτικού δυναμικού της Ου-
κρανίας με την μετέπειτα ένταξη τους στο στρατόπεδο
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (Κώστας Αυγητίδης, Η Στρατιωτική Επέμ-
βαση των Καπιταλιστικών Χωρών ενάντια στη Σοβιετική
Ρωσία και η Ελλάδα, 1918-1920, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή,
Αθήνα 1999,σελ. 185-9). 

Συμπεράσματα

Μ ε αφορμή την ιστορική επέτειο του ενός αιώνα
από την μεγάλη νίκη της εργατικής τάξης και
την εγκαθίδρυση του πρώτου παγκόσμια εργα-

τικού καθεστώτος, είναι σημαντική η αφύπνιση των λαών
γύρω από το ρόλο των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην
προσπάθεια καταστολής του σημαντικότερου επαναστα-
τικού εγχειρήματος από την εποχή της Γαλλικής Επανά-
στασης. Είναι ειδικά σημαντικό να μνημονευτούν δύο πράγ-
ματα. Πρώτον, ότι η επανάσταση δεν κερδήθηκε οριστικά
τον Οκτώβρη, αλλά πέρασε διά πυρός και σιδήρου για να
μπορέσει να εδραιωθεί και χωρίς την απαραίτητη προ-
ϋπόθεση της ενεργοποίησης του λαϊκού παράγοντα και
την καθοδήγηση της επαναστατικής πρωτοπορίας των
μπολσεβίκων δεν θα μπορούσε να περάσει μέσα από τον
σκόπελο του εμφυλίου και να επιβιώσει. Δεύτερον, ότι ο
αγώνας για κοινωνική απελευθέρωση αργά ή γρήγορα θα
γίνει διεθνιστικός, ακόμη και αν οι φορείς του δεν έχουν
συνείδηση αυτής της νομοτέλειας, κάτι που φυσικά στην
περίπτωση των μπολσεβίκων δεν ισχύει. Το ρωσικό πα-
ράδειγμα είναι ενδεικτικό. Ανήσυχο μπροστά στον κίνδυνο
διάδοσης των επαναστατικών ιδεών, το μπλοκ των ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων αντί να αναστρέψει αυτή την τάση
με τη στρατιωτική επέμβαση, την επιτάχυνε. Με δική τους
υπαιτιότητα οι φαντάροι των χωρών τους, σάρκα εκ της
σαρκός της εργατικής τάξης, τέθηκαν προ του διλήμματος
να στρέψουν τα όπλα εναντίον των ταξικών αδελφών τους
και κατ’ επέκταση εναντίον του εαυτού τους ή να επιδεί-
ξουν στην πράξη τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη παρά
το όποιο κόστος. Η πολιτική ταυτότητα πολλών εξ αυτών
σφυρηλατήθηκε στα μέτωπα της νότιας Ρωσίας και με
την επιστροφή τους μετέφεραν μαζί τους τις ιδέες των
Μπολσεβίκων και της Κομμουνιστικής Διεθνούς, οι οποίες
ρίζωσαν στις χώρες τους για πολλές δεκαετίες και επέ-
τρεψαν στο κομμουνιστικό χώρο να αποτελέσει σημαντική
συνιστώσα της πολιτικής ζωής σε αυτές. 

ΜENEΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
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ΕΔΥΕΘ

Εκδήλωση τιμής και μνήμης 
στο Ν. Νικηφορίδη 

Τ ο Σαββάτο 4 Μάρτη η Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε
εκδήλωση τιμής και μνήμης στον πρωτομάρτυρα

της Ειρήνης Νίκο Νικηφορίδη ο οποίος εκτελέστηκε
στις 5 Μάρτη 1951 γιατί συγκέντρωνε υπογραφές
κάτω από την έκκληση της Στοκχόλμης για την
απαγόρευση της ατομικής βόμβας.  
Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί του
Σαββάτου 4 Μάρτη από το Μνημείο του Νίκου
Νικηφορίδη, στο Πάρκο Ειρήνης στις Συκιές. Η
εκδήλωση ξεκίνησε με τραγούδια του αγώνα που
ερμήνευσε ο τραγουδιστής Κώστας Καρμπάς. 
Εκ  μέρους της ΕΔΥΕΘ  η Νικολέτα Θεογνώστου είπε
μεταξύ άλλων: «Ερχόμαστε σήμερα εδώ, όπως και κάθε
χρόνο, μετά από κάλεσμα της Επιτροπής για τη Διεθνή

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 76   ΓΕΝΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2017 23

εκδηλώσεις επιτροπών

Γράμμα της μητέρας 
του Ν. Νικηφορίδη  με αφορμή
τη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
του 1964 

Η προχθεσινή μεγαλειώδης Μαραθώνια Πορεία μας,
είς την οποίαν είχα την τιμή να συμμετάσχω, μου χά-
ρισε μεγάλη χαρά, πατριωτική υπερηφάνεια και απέ-
ραντη ανακούφιση για το χαμένο μου παλληκάρι. Τη
στιγμή που αντίκρυσα το καλλιτεχνικό πανώ που
ετοίμασαν προς τιμήν του και κρατούσαν οι φίλοι του
Παγκρατιώτες, με την ωραία του φωτογραφία, μου
κόπηκε η ανάσα.  Μου φάνηκε ολοζώντανος ο Νίκος
να μου λέει : «Μάνα, βλέπεις, είμαι πάντα μαζί σας...»’ 

Πάντα πρώτος ο Νίκος, όπως έζησε περήφανα έτσι
κι’ έπεσε, σαν πρώτος νεολαίος στην Ελλάδα παλεύον-
τας για την Ειρήνη, στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του
1951. Η μέρα τούτης της πορείας θα μου μείνει αξέχα-
στη γιατί νιώθω πως έτσι δικαιώθηκε ο αγώνας των
ηρωικών παιδιών μας. Η μεγάλη θυσία του Νίκου θα γί -
νει λαμπάδα άσβεστος να φέγγει το δρόμο του λαού μας
και ιδέα της πρωτοπόρας νεολαίας μας για να φέρει
σε πέρας το μεγάλο και σκληρό αγώνα της Ειρήνης. 

Ζήτω η Ειρήνη

Ευγενία Νικηφορίδου   
Παγκράτι 

Δημοσιεύτηκε στους «Δρόμους της Ειρήνης» τον Ιούνιο
του 1964 

Ο Μακρονησιώτης , επονίτης  νεολαίος που καταδικά-
στηκε απο το Έκτακτο Στρατοδικείο και εκτελέστηκε
γιατί μάζευε υπογραφές κάτω απο την έκκληση της
Στοκχόλμης για την απαγόρευση τηε ατομικής βόμβας.



Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης, για να τιμήσουμε τον
πρωτομάρτυρα του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
ειρήνης της χώρας, το νεολαίο αγωνιστή Νίκο
Νικηφορίδη. Η θυσία του Νίκου Νικηφορίδη δεν ήταν
μάταιη, δεν πήγε χαμένη», τόνισε η Νικολέτα
Θεογνώστου. «Με το αίμα του πότισε κι αυτός το
δέντρο της ανυπακοής, της απειθαρχίας στη
νομιμότητα των εκμεταλλευτών, το δέντρο της πάλης
ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Το όνομά του και η δράση
του είναι ως τα σήμερα λαμπρό παράδειγμα,
παρακαταθήκη και πηγή έμπνευσης για τους νέους και
τις νέες του λαού μας» σημείωσε.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και πορεία στους
δρόμους των Συκεών που κατέληξε στο μνημείο των
εκτελεσθέντων του Επταπυργίου.
Εκεί διαβάστηκε το ψήφισμα της συγκέντρωσης στο
οποίο σημειώνεται ότι «η καλύτερη τιμή για το Νίκο
Νικηφορίδη, για τους χιλιάδες και χιλιάδες λαϊκούς
αγωνιστές, που θυσιάστηκαν ακλόνητοι για τα ιδανικά
τους, για έναν καλύτερο κόσμο, για το δίκαιο και
φωτεινό μέλλον του λαού μας, είναι η συνέχιση του
αγώνα τους, για να γίνουν πραγματικότητα αυτά τα
ιδανικά. Καλούμε την εργατική τάξη, τα λαϊκά
στρώματα, τις γυναίκες και τη νεολαία της χώρας μας
να πυκνώσουν τις γραμμές του αντιιμπεριαλιστικού -
αντιπολεμικού και φιλειρηνικού κινήματος ειρήνης,
κόντρα στις πολεμοκάπηλες σημαίες των αστών να
υψώσουν τη δική τους σημαία της συναδέλφωσης των
λαών, της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας».

Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας

Εκδήλωση - Κοπή πίτας 

Μ ε επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, έγινε η
εκδήλωση - κοπή της πίτας της Επιτροπής
Ειρήνης Ελευσίνας και του Συλλόγου Γυναικών

Ελευσίνας την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 στο «Στέκι
Εργαζομένων, ανέργων και νεολαίας».
Έγιναν ολιγόλεπτες τοποθετήσεις από την πρόεδρο του
Συλλόγου Γυναικών Βιβή Γκίκα και τον πρόεδρο της
Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας Αντώνη Αλεξανδρόπουλο. 
Αναφέρθηκαν στα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν
τις γυναίκες και το φιλειρηνικό κίνημα. Έβαλαν τους
στόχους και ένα πλάνο δράσεων για το 2017. Επίσης
αναφέρθηκαν στα γενικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν σαν εργαζόμενοι, νεολαία και
συνταξιούχοι.
Στη συνέχεια οι παραβρισκόμενοι διασκέδασαν με
μουσική συνοδευόμενη από πλούσιους μεζέδες, ενώ
παράλληλα λειτούργησε και «Παζάρι» με αντικείμενα
που έφτιαξαν οι γυναίκες μέλη του Συλλόγου Γυναικών. 

Επιτροπή Ειρήνης Χανίων

Πικετοφορίες  ενάντια στις  αφίξεις
του αμερικάνικου αεροπλανοφόρου
«G. Bush» 

Πικετοφορίες  και πορείες  διαμαρτυρίας για την
άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «G.
Bush» στην περιοχή πραγματοποίησαν στις 7

Φλεβάρη και στις 3 Μάρτη στα Χανιά μέλη της
Επιτροπής Ειρήνης.
Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα και μοίρασαν
φυλλάδια κατά της λειτουργίας της Βάσης της Σούδας
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και της συμμετοχής της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΕΕ και ΝΑΤΟ.
Παράλληλα, με αφορμή την εντεινόμενη επιθετικότητα
της Τουρκίας και την κόντρα των αστικών τάξεων των
δύο χωρών, η Επιτροπή Ειρήνης καλεί τους λαούς
Ελλάδας και της Τουρκίας να μη γίνουν θύμα των
επιδιώξεων των κυριάρχων τάξεων, να δυναμώσουν την
κοινή πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και την ελληνική εμπλοκή.

ΕEΔΥΕ - Γραμματεία Λάρισας

Εκδήλωση για την Γυναίκα 
και την Ειρήνη 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 16
Μάρτη, στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού
Σχολείου,  η εκδήλωση που διοργάνωσαν από

κοινού η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) Γραμματεία Λάρισας και η Ένωση

Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ), τιμώντας την παγκόσμια
ημέρα της Γυναίκας με θέμα: «Το όνειρο της Μάνας είναι
η Ειρήνη» ή «οι ποιητές υμνούν την Ειρήνη».  
Στην εκδήλωση συμμετείχε η Ορχήστρα Ακορντεόν του
Μουσικού Σχολείου και η χορωδία του 20ου και 38ου
Δημοτικού Σχολείο και ο μουσικοσυνθέτης Δημήτρης
Φωτιάδης. Ανοίγοντας την εκδήλωση, η Κική Καρυώτη,
πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)
στάθηκε στις αιτίες που γεννούν την προσφυγιά,
τονίζοντας πως «με τους πρόσφυγες και με τα παιδιά
τους μας συνδέει μια βαθιά και διαρκής αλληλεγγύη. 
Και αλληλεγγύη είναι η αλληλοβοήθεια ανάμεσα σε
αυτούς που παλεύουν μαζί για να καλυτερεύουν τη ζωή
τους. Η αλληλεγγύη εκδηλώνεται ανάμεσα σε ίσους και
βοηθά τους ανθρώπους να ονειρευτούν ένα καλύτερο
μέλλον! Να αγωνιστούν για να φτιάξουν έναν άλλο,
καλύτερο κόσμο». 
Στην ομιλία της, η Δήμητρα Παπαστεργίου, πρόεδρος
της Επιτροπής Ειρήνης Λάρισας σημείωσε πως «δεν
μπορεί να υπάρξει και ασφάλεια χωρίς αποδέσμευση
από κάθε ιμπεριαλιστικό οργανισμό. Μόνο έτσι θα
γίνουν οι λαοί κυρίαρχοι της χώρας τους, μόνο έτσι θα
ζήσουν οι λαοί του κόσμου με φιλία και αλληλεγγύη».
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Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Αντιφασιστική εκδήλωση 

Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, το
Σάββατο 11 Φλεβάρη στο θέατρο Μελίνα
Μερκούρη στο Ίλιον, η εκδήλωση της

Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου με θέμα «Τον φασισμό βαθειά
κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον…».
Tο θέμα της εκδήλωσής μας, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο,
τονίστηκε στην αρχή της εκδήλωσης:  
«Με αφορμή τη φοίτηση των προσφυγόπουλων στα
ελληνικά σχολεία και τη συζήτηση γύρω από τη
“διαχείριση” του προσφυγικού ζητήματος. Ιδιαίτερα
μετά την προσπάθεια των νεοναζί της Χρυσής Αυγής να
ρίξουν πάλι το ρατσιστικό τους δηλητήριο σε λαϊκές
γειτονιές της Αττικής. Στο Πέραμα, στο Περιστέρι, αλλά
και εδώ στη γειτονιά μας, γράφοντας επαίσχυντα
συνθήματα.Ταυτόχρονα, ενώ είναι  υπόδικοι για
δολοφονικές ενέργειες και  η δίκη τους καθυστερεί από
την ελληνική δικαιοσύνη, παραπέμπονται σε δίκη
αγωνιστές όπως ο δήμαρχος της Πάτρας.

…Πιστεύουμε, ότι η σημερινή μας εκδήλωση, συμβάλλει
στον αγώνα που δίνουμε ενάντια στην παραχάραξη της
ιστορίας, αλλά και ενάντια στην αναβίωση του φασισμού,
αγωνιζόμενοι ενάντια στο σύστημα που τον γεννά και
τον θρέφει.
…Ταυτόχρονα  απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους να
δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας, στους
πρόσφυγες και τα παιδιά τους, τα ταξικά μας αδέρφια,
που η φτώχεια τους και η φτώχεια μας έχουν κοινή ρίζα
αλλά και κοινή λύση: την πάλη από κοινού Ελλήνων και
ξένων εργατών ενάντια στον καπιταλισμό, που το μόνο
που προσφέρει στους λαούς όπου γης, είναι κρίση,
φτώχεια, πόλεμο.»
Η εκδήλωση, περιλάμβανε κείμενα, προβολές βίντεο,
απαγγελίες από μέλη της Επιτροπής, που  πλαισιώθηκαν
από το μουσικό σύνολο Ρωμιοσύνη.
Στο τέλος της εκδήλωσης εκδόθηκε ψήφισμα
συμπαράστασης στον Δήμαρχο της Πάτρας Κ. Πελετίδη
για την παραπομπή του σε δίκη, γιατί δεν διευκόλυνε
δράσεις αυτού του εγκληματικού ναζιστικού
μορφώματος, το οποίο επισυνάπτουμε.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
και βουλευτής του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος, ο Γιώργος
Λαμπράκης, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, και ο Χρήστος
Μαργανέλης και Αγγελική Σαμούρη, μέλη της
Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.
Επίσης εκπρόσωποι από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο
και αντιπροσωπείες από ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, Σύλλογο Γυναικών,
Συνδικάτο Οικοδόμων κ.ά.

ΕΕ 2ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας  

Με μεγάλη συμμετοχή φίλων της Ειρήνης, έγινε 
η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της
Επιτροπής Ειρήνης 2ης Δημοτικής Κοινότητας

Αθήνας (Γούβας  - Νέου Κόσμου - Παγκρατίου), την
Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Χρήστος Μαργανέλης, ενώ
παρουσιάστηκε ο πλούσιος απολογισμός δράσης της
προηγούμενης χρονιάς και έγινε η εκλογή της νέας
Γραμματείας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι φορέων
της περιοχής (συλλόγων γονέων κλπ) και στη συνέχεια
οι παρευρισκόμενοι κουβέντιασαν, μέσα σε ένα
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περιβάλλον αισιόδοξης προοπτικής δράσης, για τη νέα
χρονιά, με τη συνοδεία μουσικής, σε ένα μικρό γλέντι.

Συνεστίαση 

Η Επιτροπή Ειρήνης 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Αθήνας (Γούβας - Νέου Κόσμου - Παγκρατίου),
πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την

καθιερωμένη ετήσια Συνεστίασή της, την Κυριακή 12

Φλεβάρη 2017, στο πάρκο Αγ. Ιωάννη «Ξύλινα», στην
Καισαριανή. Πλήθος φίλων - συναγωνιστών της Ειρήνης
συμμετείχε σε μια όμορφη βραδιά, με καλό φαγητό,
κρασί, ζωντανή λαϊκή και δημοτική μουσική και φυσικά
χορό και πολύ κέφι.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε αντιπροσωπία της
Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ, με επικεφαλής την Ελπίδα
Παντελάκη.

Λαϊκό γλέντι την Καθαρή Δευτέρα  

Μ ε πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
Λαϊκό Γλέντι που διοργάνωσε η Επιτροπή
Ειρήνης 2ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας

(Γούβας-Νέου Κόσμου-Παγκρατίου), την Καθαρή
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017, στην Πλατεία Πλυτά.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ΕΕ «τόλμησε» και
διοργάνωσε το λαϊκό γλέντι και αυτή τη φορά,
βοηθούντος και του καιρού, η επιτυχία ξεπέρασε κάθε
προσδοκία.
Πλήθος κόσμου από την περιοχή  συνέρρευσε  στην
πλατεία, και γιόρτασε  παραδοσιακά, ακούγοντας
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παράλληλα τα μηνύματα των καιρών, για τους αγώνες
των εργαζομένων, για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για
την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς. 
Η ΕΕ 2ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας, γνωρίζοντας
ότι η λαϊκή οικογένεια έχει δικαίωμα στη χαρά και 
τη διασκέδαση, χωρίς να χρειαστεί να «ξεσπιτωθεί» από
τη γειτονιά της, απευθύνθηκε σε τοπικούς μαγαζάτορες,
που βιώνουν κι αυτοί την κρίση, μάζεψε τα απαραίτητα
προϊόντα, έστησε στην πλατεία καζάνια για τη φασολάδα,
σαρακοστιανά και άφθονο κρασί, τα οποία προσφέρθηκαν
δωρεάν στους προσερχόμενους.
Παράλληλα, με τη συνοδεία ζωντανής λαϊκής και
δημοτικής μουσικής, στήθηκε γνήσιο γλέντι, που κράτησε
μέχρι το απόγευμα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό
από μεριάς ΕΕΔΥΕ ο Χρήστος Μαργανέλης.

Επιτροπή Ειρήνης Κορυδαλλού

Εκδήλωση για τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο και την εμπλοκή της Ελλάδας

Ε κδήλωση για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
στην περιοχή και την εμπλοκή της Ελλάδας σε
αυτούς διοργάνωσαν, στις 15 Μάρτη, στο

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, η Επιτροπή Ειρήνης
Κορυδαλλού και ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών
Κορυδαλλού. Στην εκδήλωση μίλησε ο Χρήστος
Μαργανέλης, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του
παραρτήματος ΠΕΑΕ-ΔΣΕ, της Επιτροπής Ανέργων
Κορυδαλλού και του σωματείου συνταξιούχων.  

Την εκδήλωσε, επίσης, τίμησε με την παρουσία της 
η ηθοποιός και σκηνοθέτης Τιτίκα Σαριγκούλη, η οποία
κατέθεσε τη δική της μαρτυρία για τις συνθήκες τρόμου
και καταστολής κάτω από τις οποίες συγκεντρώνονταν
το 1950 οι υπογραφές κάτω από τη έκκληση της
Στοκχόλμης. Αναφέρθηκε ακόμη στο Νίκο Νικηφορίδη
και στην πρωτοπόρα δράση του για την ειρήνη. 
Στη συνέχεια   ακολούθησε θεατρικό δρώμενο με τίτλο
«Τέσσερις Στρατηγοί» το οποίο παρουσίασαν μέλη 
του Συλλόγου Γυναικών, της Επιτροπής Ειρήνης και 
της Λαϊκής Επιτροπής της περιοχής. 

ΕΕ Κερατσινίου-Δραπετσώνας

θεατρική παράσταση 

Τ ο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Αντώνης
Σαμαράκης» στο Κερατσίνι αποδείχθηκε πολύ
μικρό για να χωρέσει τους πάνω από 230 θεατές

που παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Πού είναι
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η μάνα σου μωρή;», από το ομώνυμο βιβλίο της Δήμητρας
Πέτρουλα. Την παράσταση οργάνωσε η Επιτροπή
Ειρήνης Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στις 11 Γενάρη.
Οι θεατές στο τέλος της παράστασης καταχειρο -
κρότησαν βαθιά συγκινημένοι τη Βέρα Κρούσκα, και τις
Ορνέλα Λούτη και Αγάπη Παπαθανασιάδου, αλλά και τη
Δήμητρα Πέτρουλα που ήταν παρούσα στη παράσταση.
Μια παράσταση που ακόμα συζητιέται στην πόλη.

ΕΕ Κυψέλης - Πατησίων - Γαλατσίου

Εκδήλωση για τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο

Ο ι Επιτροπές Ειρήνης Πατησίων, Κυψέλης,
Γαλατσίου και το Στέκι Εργαζομένων και
Νεολαίας Πατησίων πραγματοποίησαν την

Κυριακή 5 Μάρτη, στο χώρο του Στεκιού, εκδήλωση 
με θέμα: «Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και η εμπλοκή 
της Ελλάδας», με ομιλητή το  μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ και αντισυνταγματάρχη ε.α. 
Ν. Παπαναστάση. 
Ο ομιλητής  παρέθεσε όλο το πλέγμα των ιμπεριαλιστικών
αντιθέσεων με την παράλληλη προβολή χαρτών. 
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι με απόφαση της συνόδου
του ΝΑΤΟ στην Βαρσοβία έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις
στα σύνορα με την Ρωσία, και είναι  η πρώτη φορά 
που στην περιοχή «είναι στρατιώτης απέναντι 
σε στρατιώτη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». 
Επίσης έγινε εκτενής αναφορά στο Κυπριακό και 
στο «παιχνίδι» των ΑΟΖ, όπου εμπλέκονται οι χώρες
της Ανατολικής Μεσογείου.

Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης

Εκδήλωση με θέμα «Οι εξελίξεις
στο Αιγαίο, στην ανατολική 
Μεσόγειο και το Κυπριακό» 

Στις 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε 
στο Δημοτικό θέατρο Ρόδου εκδήλωση με θέμα:
«Οι εξελίξεις στο Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο

και το Κυπριακό». Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νίκος
Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης ε.α., μέλος 
του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής 
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.).
Την εκδήλωση προλόγισε ο Σάββας Καραγιάννης,
επικεφαλής της Ροδιακής Επιτροπής Ειρήνης, και 
από τη γραμματεία, η Φυλλιώ Κουντούρη.  
Στην ομιλία του ο Νίκος Παπαναστάσης σημείωσε
μεταξύ άλλων, ότι  η κατάσταση που επικρατεί σήμερα,
όπως εξ άλλου συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια
της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, είναι 
οι ανακατατάξεις ισχύος  των μεγάλων ιμπεριαλιστικών
χωρών, η αύξηση του μεταξύ τους ανταγωνισμού, 
η μεταφορά της έντασης της αντιπαράθεσής τους 
στο στρατιωτικό πεδίο. 
Η Ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βαδίζοντας πιστά
στα βήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων, φέρνει
βαρύτατες ευθύνες, για την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή
της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συνειδητά, μεθοδευμένα και ύπουλα, προσπαθεί με κάθε
μέσο να εξωραΐσει τον ιμπεριαλισμό. Παρουσιάζει 
το ΝΑΤΟ, την ΕΕ σαν παράγοντες «σταθερότητας»,
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«ασφάλειας» και «ειρήνης», καλώντας τις ΝΑΤΟικές
πολεμικές αρμάδες στο Αιγαίο με πρόσχημα τον έλεγχο
των «προσφυγικών ροών» και μετατρέποντας αυτή 
τη θάλασσα σε ένα  έν δυνάμει αυριανό θέατρο ενδο -
ιμπεριαλιστικής πολεμικής αναμέτρησης.
Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα είναι εκ των πραγμάτων
περίοδος ιδιαίτερης έντασης και  κινδύνων, με ενεργή
τη πιθανότητα ακόμα και ενός γενικευμένου πολέμου.
Και κατέληξε τονίζοντας ότι σ΄ αυτές τις συνθήκες,
το φιλειρηνικό, αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, είναι ανάγκη
να δυναμώνει ακόμα περισσότερο τη συσπείρωση και
την πάλη του. Να ορθώνει όλο και μεγαλύτερα εμπόδια
στην εφαρμογή των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και 
τη διεύρυνση της ελληνικής εμπλοκής σ' αυτά. 
Να αποκαλύπτει τις αιτίες των εξελίξεων, 
τον εγκληματικό χαρακτήρα των ιμπεριαλιστικών
σχεδιασμών, που δημιουργούν θανάσιμους κινδύνους 
για το λαό μας και τους λαούς της ευρύτερης περιοχής.
Να δυναμώνει τη συνεργασία και την κοινή δράση με 
το μαχόμενο εργατικό-λαϊκό κίνημα. 

Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης

Εκδήλωση με θέμα τις εξελίξεις
στο Αιγαίο, στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή 

Μεγάλη ανταπόκριση και αυξημένο ενδιαφέρον
συνάντησε η εκδήλωση-συζήτηση που οργάνωσε
η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης με θέμα τους

ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς  στην περιοχή και την
εμπλοκή της Ελλάδας.  

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
του Δήμου Σάμου, που άνοιξε με σύντομο καλωσόρισμα
η πρόεδρος της Επιτροπής Ρούλα Στεφανάκη, ομιλητής
ήταν ο Νίκος Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης ε.α,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, ο οποίος
έκανε μια εμπεριστατωμένη όσο και κατανοητή περιγραφή
της παγκόσμιας κατάστασης, της καπιταλιστικής κρίσης
που βαθαίνει, των ανταγωνισμών για την κυριαρχία 
σε παλιές και νέες πλουτοπαρα γωγικές περιοχές
(π.χ. Ανταρκτική) και τους κινδύνους που ελλοχεύουν
για μια γενικευμένη πολεμική ανάφλεξη.Ειδικότερα
για το Αιγαίο ο ομιλητής τόνισε ότι οι λεονταρισμοί 
της κυβέρνησης Ερντογάν από τη μια και της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από την άλλη, έχει το ίδιο κίνητρο: 
Τα συμφέροντα ισχυρών μερίδων της άρχουσας τάξης
των δύο χωρών που στη περιοχή ενδιαφέρονται αφενός
για τον υποθαλάσσιο πλούτο του Αιγαίου, αφετέρου 
για τους σημαντικούς θαλάσσιους δρόμους μεταφοράς 
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από τη Μέση
Ανατολή και τη Ρωσία.

Επιτροπή Ειρήνης Αγ. Δημητρίου

Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα
«Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και 
η θέση της Ελλάδας» 

Με αφορμή τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και
την όξυνση των ελληνο-τουρκικών αντιθέσεων,

η Επιτροπή Ειρήνης Αγ. Δημητρίου πραγματοποίησε
εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Οι ιμπεριαλιστικοί
πόλεμοι και η θέση της Ελλάδας» με κεντρικό ομιλητή
τον πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ Σταύρο Τάσσο.
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Συμμετοχή στη δράση «Να σκέφτεσαι τους άλλους» 

Η Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών του
ΠΑΜΕ, κάλεσε τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων και
ΕΛΜΕ, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους

Εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στη δράση της ΕΕΔΥΕ
με τίτλο «Να σκέφτεσαι τους άλλους», η οποία αφορά
τη  δημιουργία συλλογικών έργων από μαθητές.

Σε σχετική ανακοίνωση που απευθύνεται σε  γονείς
και εκπαιδευτικούς εξηγούνται οι λόγοι για τους οποί-
ους πρέπει να στηριχτεί αυτή η πρωτοβουλία: «Καθώς
τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στην περιοχή μας
και καθημερινά χιλιάδες παιδιά του πολέμου εγκλωβί-
ζονται στη χώρα μας, λόγω των αποφάσεων της ΕΕ
και της κυβέρνησης, ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος
να "μιλήσουμε" στους μαθητές μας! Καλούμε τα ΔΣ των
Συλλόγων και των ΕΛΜΕ, τους Συλλόγους Διδασκόν-
των και όλους τους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος

στη δράση της ΕΕΔΥΕ (...) Μέσα από τη δράση αυτή, να
καλέσουμε τους μαθητές μας "να σκεφτούν τους άλ-
λους" με την τέχνη τους, με τον αυθορμητισμό και τη
ζωντάνια τους!», αναφέρει το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών
στο κάλεσμά του.

Όπως επισημαίνεται, τα έργα των μαθητών μπορούν
να παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των Συλλόγων και
ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τις τοπικές Επιτροπές Ειρή-
νης. Το ΠΑΜΕ καλεί γονείς και εκπαιδευτικούς για πε-
ρισσότερες διευκρινίσεις να επικοινωνούν κεντρικά
με την ΕΕΔΥΕ  και τις Επιτροπές Ειρήνης της περιοχής
τους ή με τις τοπικές Επιτροπές του ΠΑΜΕ.

* Οι σύλλογοι δασκάλων και γονέων που έχουν πάρει
αποφάσεις για συμμετοχή έως τώρα είναι: ΣΕΠΕ: «Ρόζα
Ιμβριώτη», «Αργύριος Μοσχίδης», «Έλλη Αλεξίου»,
ΕΛΜΕ: Α΄ Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Κεφαλονιάς - Ιθάκης



Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης

Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση
της Επιτροπής Ειρήνης Ηλιούπολης 

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Φλεβάρη 2017 με
επιτυχία η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της
Επιτροπής Ειρήνης Ηλιούπολης με μεγάλη

συμμετοχή και νέους προσερχόμενους, μεταξύ των
οποίων εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι  συλλόγων
γονέων και κηδεμόνων. Έγινε χαιρετισμός από μέλος
της γραμματείας με αναφορά στους καταδυναστευό -
μενους λαούς που αποτέλεσμα  έχει την προσφυγική
κρίση για τα κέρδη και τους ανταγωνισμούς των
ιμπεριαλιστών. Ακολούθησε απαγγελία ποιημάτων από τη
συναγωνίστρια Ελένη Μίτση σε ποίηση Ναζίμ Χικμέτ και
τη μαθήτρια Σοφία Μπαλαφάτσια με το ποίημα του
Τάσσου Λειβαδίτη «Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος».
Πραγματοποιήθηκε  λαχειοφόρος με δώρα βιβλία από
την «Σύγχρονη Εποχή» και το καθιερωμένο κόψιμο της
πίτας. Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα από
τον καθηγητή μουσικής Φώτη Κόλλια, μέλος του
Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, και μαθητές του.  

Επιτροπή Ειρήνης Κοκκινιάς

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 

Τ ην Τετάρτη 15 Φλεβάρη η Επιτροπή Ειρήνης
Κοκκινιάς έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα. 
Την εκδήλωσε άνοιξε η πρόεδρος της Επιτροπής

Γιούλα Χριστοδούλου ενώ σύντομη ομιλία έκανε η Ελένη
Παπαδοπούλου, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.

32 ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 76   ΓΕΝΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2017

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΣΕ) 

Ναι στην Ειρήνη!
Όχι στο ΝΑΤΟ!

Διεθνής Διάσκεψη και συμμετοχή
στην Πορεία Διαμαρτυρίας ενάντια

στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
στις Βρυξέλλες διοργανώνει

το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης
24-25 Μάη με τη συμμετοχή

δεκάδων αντιιμπεριαλιστικών
φιλειρηνικών κινημάτων

και την αγωνιστική συμμετοχή
της ΕΕΔΥΕ. 
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