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OI NIKHTEΣ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017 η κλήρωση του λαχνού της ΕΕΔΥΕ για το 2017
που κυκλοφόρησε σε όλη την Ελλάδα από τους αγωνιστές και αγωνίστριες των Επιτροπών Ειρήνης
1ος ΛΑΧΝΟΣ 42055 - ΒΙΕΝΝΗ Ένα 4ήμερο ταξίδι για 2 άτομα
(διακινήθηκε από την Επιτροπή Ειρήνης ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

2ος ΛΑΧΝΟΣ 46037 - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Ένα 4ήμερο ταξίδι για 2 άτομα
(διακινήθηκε από την Επιτροπή Ειρήνης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

3ος ΛΑΧΝΟΣ
21144
LAPTOP LENOVO
110-15IBR
(διακινήθηκε από την
Επιτροπή Ειρήνης Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ)

4ος ΛΑΧΝΟΣ
11708
TABLET
e-STAR Grand HD Quad Core -10.1" 4G
(διακινήθηκε από την
Επιτροπή Ειρήνης ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)
Χαιρετίζουμε κι ευχαριστούμε τους εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, νέους και νέες που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμά μας για οικονομική στήριξη, που αγόρασαν και διακίνησαν τον λαχνό της ΕΕΔΥΕ για το 2017.
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για τις ανάγκες του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού αγώνα καθώς
και για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από τις προσεχείς εκδηλώσεις της ΕΕΔΥΕ.

Οι κάτοχοι των τυχερών λαχνών να επικοινωνήσουν με την ΕΕΔΥΕ
στα τηλ.: 210 3844853, 210 3844854 για τις λεπτομέρειες παραλαβής των δώρων
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της σύνταξης
στρατιωτική δραστηριότητα και οι άμεσες πολεμικές απειλές απειλές – με αμφίδρομες κατευθύνσεις –
κυριαρχούν πλέον στην καθημερινή ειδησεογραφία προμηνύοντας τη μετάβαση σε νέα θερμότερη
φάση επίλυσης των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Οι σχεδιασμοί και οι προετοιμασίες δίνουν πλέον
τη θέση τους στην ανάληψη εντονότερης δράσης.
Στην Κορεατική χερσόνησο, στη Νότια Κινέζικη θάλλασα, στην Αν. Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, και στην
Αν. Ευρώπη, στις περιοχές του πλανήτη που οι μονοπωλιακοί όμιλοι ανταγωνίζονται για την εκμετάλλευση
των αγορών , των πηγών και δρόμων ενέργειας παρατηρείται τεράστια συγκέντρωση βαρέων οπλικών συστημάτων, στόλων και αεροπορικών δυνάμεων. Αναβιώνει ξανά ο εφιάλτης του πυρηνικού ολέθρου.
Στη Συρία και το Αφγανιστάν συνεχίζεται ο πόλεμος με ένταση των βομβαρδισμών. Στην Ευρώπη τα
τυφλά δολοφονικά χτυπήματα εναντίον αμάχων συνεχίζονται συστηματικά. Η καταστολή και η στρατιωτικοποίηση κυριαρχούν στην καθημερινή ζωή. Η «αντιμετώπιση της τρομοκρατίας» γίνεται δούρειος ίππος του
κεφαλαίου ενάντια στο εργατικό - λαϊκό κίνημα. Στα Βαλκάνια αναζωπυρώνονται οι εθνικιστικές συγκρούσεις,
διαταράσσονται οι εύθραυστες ισορροπίες και το θέμα της αλλαγής των συνόρων έρχεται, βολικά, στο προσκήνιο σε μια περίοδο που επανασχεδιάζεται ο χάρτης της περιοχές με βάση τα συμφέροντα των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων.
Οι ΗΠΑ και η ΕΕ με τη Νατοϊκή λυκοσυμμαχία πρωτοστατούν στο χορό του θανάτου ενώ η Ρωσία και η
Κίνα με τις δικές τους συμμαχίες αναβαθμίζουν τη στρατιωτική τους παρουσία. Παράλληλα ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία και το Ισραήλ και άλλες, αντιμετωπίζουν με αυξημένη επιθετικότητα το
ενδεχόμενο απωλειών από τις κυοφορούμενες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται
και η διπλωματική κρίση ανάμεσα στο Κατάρ και στους ανταγωνιστές του στην περιοχή.
Μέσα σε αυτό το επικίνδυνο περιβάλλον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παίζει με τη φωτιά βλέποντας ευκαιρίες για το κεφάλαιο εκεί που παραμονεύει ο κίνδυνος για το λαό. Παζαρεύει για λογαριασμό των εγχώριων
και διεθνών επιχειρηματικών ομίλων αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση, αλλά και τη συμμετοχή της χώρας
στις ιμπεριαλιστικές διακρατικές ενώσεις. Υπηρετεί τα σχέδια για ανάδειξη της Ελλάδας σε «ενεργειακό και
διαμετακομιστικό κόμβο» Προβάλει το ρόλο της βάσης της Σούδας στην εξυπηρέτηση των Νατοϊκών αναγκών
και προτρέχει στους σχεδιασμούς για νέες βάσεις στη Κάρπαθο και αλλού. Στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ
στις Βρυξέλλες ο έλληνας πρωθυπουργός πρωτοστάτησε για την πιο ενεργή συμμετοχή της λυκοσυμμαχίας
«στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» και για την αύξηση των πολεμικών δαπανών από τα κράτη μέλη.
Για να εξυπηρετηθούν αυτά τα συμφέροντα ετοιμάζεται η κυβέρνηση να υπογράψει νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ 4,5 δις ευρώ, ποσό ίσο με το πρωτογενές πλεόνασμα που πλήρωσε ακριβά ο λαός με βαριά
φορολογία και με στέρηση της υγείας και της παιδείας.
Χέρι-χέρι με αυτούς τους σχεδιασμούς πηγαίνει η ισοπέδωση μισθών και των συντάξεων καθώς και η
κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμενες, συνεχίζει να
ψηφίζει μνημόνια ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο«εργασιακό περιβάλλον» που απαιτούν οι «επενδυτές», για να αναπτύξουν την κερδοφορία τους.
Αυτή η πολιτική του κεφαλαίου δεν είναι χωρίς αντίπαλο στη χώρα μας. Βρήκε απέναντί της ένα διακριτό
ρεύμα αντίστασης, στο οποίο πρωτοστατεί το εργατικό-λαϊκό κίνημα, το ΠΑΜΕ, το αντιιμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό κίνημα. Αυτός ο πόλος συσπείρωσης πρέπει και μπορεί να αποκτήσει δυναμική το επόμενο διάστημα.
Στις πρωτοβουλίες και στις δράσεις που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα ξεχωρίζουν εκείνες
που προβληματίζουν, δημιουργούν ρήγματα σε αστικές θέσεις, που επιδρούν ευρύτερα στους εργαζόμενους.
Είναι η ενημερωτική δουλειά και οι κινητοποιήσεις ενάντια στην ψήφιση των αντιλαϊκών μέτρων, το περιεχόμενο των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων, οι εκδηλώσεις στη βάση της Σούδας, στην Αλεξανδρούπολη, το
«μπλοκάρισμα» στη Νατοϊκή φάλαγγα στην Κοζάνη, οι κινητοποιήσεις στο Νατοϊκό στρατηγείο της Θεσσαλονίκης, η πρωτοβουλία στα νησιά του Αιγαίου, οι επιστολές διαμαρτυρίας φαντάρων απ’όλη την Ελλάδα και
την Κύπρο, που πληθαίνουν, για τις διευκολύνσεις της συγκυβέρνησης στο ΝΑΤΟ.
Συνεχίζουμε με νέα δύναμη και αισιοδοξία. Έχουμε πίστη στις εργατικές-λαϊκές δυνάμεις, γνωρίζουμε ότι
έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, βλέπουμε ξεκάθαρα τον αντίπαλο και ξέρουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε.
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Μήνυμα συντονισμένου αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο - Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας

Φωτογραφίες: Nikos Zog

Με σύνθημα «να κλείσει η βάση της Σούδας» και να «φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο» άνοιξαν την
αυλαία τους οι διήμερες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Παγκρήτιας κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μάη στα Χανιά.
Παγκρήτια κινητοποίηση ξεκίνησε το Σάββατο το
βράδυ με μαζική και μαχητική εκδήλωση στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων. Ξεκίνησε με κρητική μουσική και χορούς από τη λύρα του Αλέξανδρου Ιερονυμίδη,
το λαούτο του Παντελή Ρεβελάκη και τον χορευτικό
όμιλο «οι Πελασγοί».
Ακουλούθησε χαιρετισμός της Ελπίδας Παντελάκη,
γ.γ. της ΕΕΔΥΕ, η οποία τόνισε ανάμεσα σε άλλα ότι «η κινητοποίηση στέλνει σημαντικό μήνυμα που ξεπερνά τα
σύνορα της χώρας και καλεί σε οργανωμένο, συντονισμένο
αγώνα κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων». Υπογράμμισε

H

ότι τα αμερικανοΝΑΤΟϊκά επιτελεία έχουν δηλώσει πως
η βάση της Σούδας συνιστά καθοριστικό παράγοντα για
την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των ιμπεριαλιστικών
πολέμων και κατήγγειλε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
και τα άλλα αστικά κόμματα «που κάνουν πλάτες», όπως
είπε, στην ανανέωση της συμφωνίας λειτουργίας της βάσης ακόμα και για πέντε χρόνια.
Την κεντρική ομιλία έκανε ο Μανώλης Παπαδομανωλάκης, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, ο
οποίος ανάμεσα σε άλλα τόνισε ότι μέσα από τις δράσεις
αυτές το φιλειρηνικό αντιιμπεριαλιστικό κίνημα στοχεύει
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να φθάσει η αλήθεια στο λαό μας για το ρόλο της αμερικανικής βάσης της Σούδας, που είναι ο μαγνήτης του πολέμου, της δυστυχίας, της καταστροφής, των αιματοχυσιών, που θα 'ρθουν αναπόφευκτα αν δεν ξεσηκωθεί ο
λαός μας και οι λαοί της περιοχής μας.
Στη συγκέντρωση διαβάστηκαν επίσης μηνύματα της
Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας και του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης.

Μεγάλη αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση
στα Χανιά

Η μαζικότερη των τελευταίων χρόνων ήταν η μεγάλη
παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας που διοργάνωσαν οι Επιτροπές Ειρήνης Κρήτης. Παρά τις άσχημες
καιρικές συνθήκες, χιλιάδες ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στη συγκέντρωση στα Χανιά, στην
πορεία που ακολούθησε στους κεντρικούς δρόμους της
πόλης. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς του Μουζουρά,
στην αεροπορική βάση, όπου έγινε νέα συγκέντρωση. Στη
συγκέντρωση χαιρέτισαν εκπρόσωπος της Επιτροπής Ειρήνης Λασιθίου και εκπρόσωποι συνδικάτων, αγροτικών
και φοιτητικών συλλόγων ενώ αντιπροσωπεία παρέδωσε
ψήφισμα στον διοικητή της βάσης.
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Aκολούθησε λαϊκό γλέντι στα Καθιανά Ακρωτηρίου
και η παρουσίαση από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης
Ηρακλείου, Νίκο Πατεράκη, της ειδικής έκδοσης που επιμελήθηκαν οι Επιτροπές Ειρήνης Κρήτης και αφορά την
αμερικανοΝΑΤΟική βάση στη Σούδα.
Η συγκέντρωση στα Χανιά έγινε στις 12 το μεσημέρι
στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Τους συγκεντρωμένους
καλωσόρισε εκπρόσωπος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων
και χαιρέτισαν ο Λεωνίδας Μπουρμπάκης, πρόεδρος της
Επιτροπής Ειρήνης Ρεθύμνου, και ο Κώστας Μωϋσάκης,
μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου.
Στη συνέχεια μίλησε ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος της
Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης, ο
οποίος αναφέρθηκε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες σημειώνοντας ότι και στη σύνοδο
αυτή το αντιπολεμικό-αντιϊμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας μας, η ΕΕΔΥΕ, συμμετείχε με αντιπροσωπεία της στη
διεθνή διάσκεψη του ΠΣΕ και στην κινητοποίηση ενάντια
στο ΝΑΤΟ και τους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς σε βάρος των λαών. Ακόμη επισήμανε τη στάση
της ελληνικής κυβέρνησης που εμφανίστηκε ως η πιο
πρόθυμη όλων στην εφαρμογή των Νατοϊκών επιταγών
για να ενισχύσει τη θέση της εγχώριας αστικής τάξης
στην περιοχή.

Μιλώντας για τη βάση της Σούδας είπε ότι: «Η βάση
της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, χρησιμοποιούνται ως η
αιχμή του δόρατος του ιμπεριαλισμού για τις επεμβάσεις
του ενάντια στους λαούς της περιοχής μας, γι' αυτό και
αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο τόσο για τον ελληνικό λαό,
όσο και για τους άλλους λαούς».
Ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός γραμματέας
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, χαιρέτισε τη μαζική
κινητοποίηση σημειώνοντας ότι για άλλη μια φορά «…εκφράζετε και βροντοφωνάζετε, να φύγουν οι ξένες Βάσεις
από την Ελλάδα, να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, αλλά και η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ».
Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η βάση της Σούδας, με
τον διπλό και πολλαπλό της ρόλο, αποτελεί στρατηγικό
σημείο και εφαλτήριο για τις δολοφονικές επιχειρήσεις
των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών συμμάχων τους, εδώ και πολλά χρόνια. Αποτελεί την βάση
ανεφοδιασμού για τον 6ο στόλο των ΗΠΑ, και μαζί με τις
βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και την αμερικάνικη βάση
στο τουρκικό Ιντσιρλίκ, συναποτελούν ένα «τρίγωνο του
διαβόλου», ένα δίκτυο αμερικανο-ΝΑΤΟϊκών βάσεων που

χρησιμοποιούνται συντονισμένα για επιθέσεις, επιτηρήσεις και απειλές στους λαούς της Μέσης Ανατολής και
Βόρειας Αφρικής, αλλά και στους ίδιους τους λαούς των
τριών αυτών χωρών».
Ο ομιλητής αφού αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της
πρόσφατης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλες υπενθύμισε
ότι: «Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης οργάνωσε τις μέρες της Συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες διεθνή αντιΝΑΤΟϊκή διάσκεψη με τη συμμετοχή κινημάτων από 15
χώρες και κινητοποίησε εκατοντάδες μέλη και φίλους
του ΠΣΕ στο αγωνιστικό αντιιμπεριαλιστικό μπλοκ στις
24 Μάη στους δρόμους των Βρυξελλών, τη διπλή "πρωτεύουσα" του ΝΑΤΟ και της ΕΕ». Και κατέληξε λέγοντας
ότι: «Με τη σημερινή σας κινητοποίηση από όλη την Κρήτη
και την απαίτηση να κλείσει η ΑμερικανοΝΑΤΟική Βάση
της Σούδας, στέλνετε και μήνυμα ελπίδας σε άλλους λαούς της περιοχής και του κόσμου, αλλά και ισχυρό μήνυμα
καταδίκης του ιμπεριαλισμού, των μηχανισμών και εργαλείων του.»
Στη συγκέντρωση διαβάστηκε επίσης το μήνυμα της
προέδρου του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης, Σοκόρρο
Γκόμες. 

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 77 ΑΠΡΙΛΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 2017

5

Χαιρετισμός της Ελπίδας Παντελάκη

γ.γ. της ΕΕΔΥΕ
στη Συγκέντρωση των Επιτροπών Ειρήνης Κρήτης
το Σάββατο 27 Μάη 2017 στις 8:30 μ.μ. στο Παλιό Λιμάνι

γαπητοί φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ χαιρετίζει
θερμά, αγωνιστικά την κινητοποίηση του Κρητικού
λαού και βροντοφωνάζουμε μαζί σας: Να κλείσει τώρα η
βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις
και στρατηγεία, να απεμπλακεί η χώρα μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πολέμους και επεμβάσεις.
Αυτή είναι η λαϊκή απαίτηση που προβάλλει μέσα κι
από αυτή τη μαζική, μαχητική κινητοποίηση που αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία και τη δύναμη του εργατικούλαϊκού αγώνα, δείχνει το δρόμο και τονίζει την προσφορά
του αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος στη
χώρα μας για τα συμφέροντα του λαού μας .
Η σημερινή κινητοποίηση στέλνει σημαντικό μήνυμα
που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας και καλεί σε οργανωμένο, συντονισμένο αγώνα κατά των ιμπεριαλιστικών
πολέμων, κατά του ΝΑΤΟ και των ΑμερικανοΝΑΤΟικών
βάσεων που η ιστορία τους είναι ιστορία τρόμου κατά
των λαών.
Οι κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, οι κυβερνήσεις της Ν.Δ, του ΠΑΣΟΚ, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχουν εγκληματικές ευθύνες και
είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση των στρατιωτικών βάσεων, για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της βάσης
της Σούδας που είναι εργαλείο για την προώθηση των Ευ-

Α
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ρωΑτλαντικών επιθετικών σχεδιασμών.
Η Βάση της Σούδας είναι κέντρο ελέγχου και συντονισμού των ΑμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων, ΝΑΤΟικό κέντρο
Εκπαίδευσης, σύγχρονη μονάδα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, κατασκοπίας, αλλά και βάση συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συστημάτων. Είναι βόμβα στα θεμέλια της Κρήτης, χώρος αποθήκευσης ακόμα και
πυρηνικών όπλων. Διαθέτει πολύ επικίνδυνο πυραυλικό
πεδίο βολής. Στο ναύσταθμο ελλιμενίζονται κάθε είδους
πολεμικά πλοία συμπεριλαμβανομένων αεροπλανοφόρων,
ακόμα και πυρηνικών υποβρυχίων
Η βάση της Σούδας έχει εκπληρώσει ειδική αποστολή
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στη Γιουγκοσλαβία, το
Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, στην πρόσφατη πυραυλική
επίθεση των ΗΠΑ κατά του Συριακού λαού. Τα ΑμερικανοΝΑΤΟικά επιτελεία έχουν συγχαρεί τις κυβερνήσεις της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τον
Υπουργό Αμυνας για τις αντιλαϊκές τους επιλογές και
έχουν δηλώσει, πως η βάση αυτή συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Οι Αμερικάνοι αξιωματούχοι θεωρούν τη Σούδα «μακρινό σύνορο των ΗΠΑ» και «αβύθιστο
αεροπλανοφόρο»!
Καταγγέλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα
άλλα αστικά κόμματα που κάνουν πλάτες στην ανανέωση
της συμφωνίας λειτουργίας της ΑμερικανοΝΑΤΟικής βάσης
της Σούδας, ακόμα και για πέντε χρόνια, σχεδιάζοντας τον
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ΝΑΤΟικής υποδομής,
ώστε η Σούδα να υποδεχθεί μέρος των θανατηφόρων
στρατιωτικών όπλων και υλικών που βρίσκονται σήμερα
στη βάση του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση γιατί καμαρώνει προκλητικά και
διαφημίζει την προθυμία της να διαθέσει την Κάρπαθο για
την δημιουργία νέας ΝΑΤΟικής βάσης, δίπλα στη Σούδα.
Ο Γουέσλεϊ Κλαρκ, πρώην ανώτατος στρατιωτικός
διοικητής του ΝΑΤΟ σε συνέντευξή του, στις 22 Μάη 2017
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η βάση της Σούδας στην Κρήτη
είναι απόλυτα καθοριστική για μας. Τη χρησιμοποιούμε
περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Έχουμε
επανειλημμένες επισκέψεις αεροπλανοφόρων. Κάποια
από τα πλοία πραγματοποιούν σημαντικές επιδιορθώσεις.
Τόσο η Αμερική όσο και το ΝΑΤΟ αναγνωρίζουν την τεράστια στρατηγική και πρακτική σημασία αυτής της βάσης».
Καμαρώστε την «αριστερή κυβέρνηση» Τσίπρα - Καμένου!
Λέμε σε όλους, ο Κρητικός λαός, οι εργαζόμενοι στη
χώρα μας να βγάλουν συμπεράσματα και να δυναμώσει η
εργατική, λαϊκή πάλη.

Τα προπαγανδιστικά κατασκευάσματα που παρουσιάζουν την Ελλάδα ως όαση σταθερότητας και ασφάλειας
είναι εκτός τόπου και χρόνου, επιδιώκουν να κλείσουν τα
μάτια των εργαζομένων, είναι προσβλητικά για τη νοημοσύνη του λαού μας.
Η κυβέρνηση εφαρμόζει πολύ επικίνδυνη πολιτική
σε βάρος του λαού μας. Συνδυάζει την επίθεση ενάντια
στα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα με την βαθύτερη εμπλοκή
της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, παίζει
με τη φωτιά και προωθεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών οικονομικών ομίλων με όχημα την λεγόμενη «γεωστρατηγική αναβάθμιση», μετατρέπει την Ελλάδα σε
στρατιωτικό κόμβο, με συνεχώς πιο δραστήριο ρόλο
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις.
Δαπανά για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, ενταγμένους
στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης τεράστια ποσά, την ίδια στιγμή που λεηλατεί τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας.
Τα γεγονότα αποδεικνύουν πως η κυβέρνηση με τη
στήριξη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων αστικών κομμάτων έχει αναλάβει πιο ενεργό ρόλο για την υλοποίηση
των αποφάσεων που πήρε το ΝΑΤΟ προχθές στη σύνοδο
κορυφής του στις Βρυξέλες, για πιο οργανωμένη συμμετοχή στον πόλεμο στη Συρία, στρατιωτική παρουσία στην
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα, την
Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να παραπλανηθεί από
τους ιμπεριαλιστικούς ισχυρισμούς περί πάταξης της τρομοκρατίας, της εγκληματικής οργάνωσης του Ισλαμικού
κράτους, ή άλλα προσχήματα.
Οι αιτίες των ιμπεριαλιστικών πολέμων βρίσκονται
στην όξυνση των ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για
τον έλεγχο των πηγών του πλούτου, των αγορών, των
ενεργειακών κοιτασμάτων και αγωγών και μέσα σε αυτό
το πλαίσιο οξύνονται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ,

την ΕΕ, την Κίνα, τη Ρωσία και άλλα καπιταλιστικά κράτη.
Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι στοχεύσεις και τα
συμφέροντα των αστικών τάξεων βρίσκονται πίσω από
τους πολέμους που ζούμε στη γειτονιά μας, στη Συρία, το
Ιράκ, τη Λιβύη, στην Ουκρανία αλλά και στις θερμές εστίες
σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Στις συνθήκες «της ειρήνης με το πιστόλι στο κρόταφο» γεννιώνται οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, ο καπιταλισμός είναι ταυτισμένος με
δύο παγκόσμιους, εκατοντάδες τοπικούς και περιφερειακούς πολέμους, με τη φτώχεια, την ανεργία, την προσφυγιά.
Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,
Καθημερινά αποδεικνύεται πως η παρουσία του ΝΑΤΟ
στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο δεν αφορά τον έλεγχο
των προσφυγικών ροών όπως ισχυρίζονταν η κυβέρνηση.
Η αλήθεια είναι ότι το ΝΑΤΟ εκπληρώνει ειδική αποστολή
στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών σχεδιασμών με τη Ρωσία.
Μέσα στο εκρηκτικό μείγμα στην περιοχή μας εκδηλώνεται η επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης
και του κράτους της το οποίο ως μέλος του ΝΑΤΟ παραβιάζει συστηματικά τα ελληνικά σύνορα, αμφισβητεί τη
συνθήκη της Λωζάνης και εκτοξεύει απειλές κατά της
εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Ο μύθος ότι το ΝΑΤΟ
εξασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ειρήνη και
την ασφάλεια στην περιοχή έχει καταρριφθεί, παρά τις
προσπάθειες των αστικών κομμάτων και κυβερνήσεων
να εξωραΐσουν την εικόνα αυτής της πολεμικής μηχανής
του ιμπεριαλισμού.
Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Oι εξελίξεις απαιτούν ετοιμότητα και μαζική δράση.
Ο λαός μας έχει υποχρέωση, σε περίπτωση ιμπεριαλιστικού πολέμου, να καταδικάσει αποφασιστικά κάθε συμμετοχή της Ελλάδας σε πολεμική επιχείρηση στο εξωτερικό και να προστατέψει τα σύνορα της χώρας,
υπερασπιζόμενος τα δικά του συμφέροντα ενάντια στην
πλουτοκρατία, την κυβέρνησή της και την πολιτική που
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οδηγεί τον ίδιο και τα παιδιά του στο πολεμικό σφαγείο.
Η πάλη του λαού θα δυναμώνει στο βαθμό που απορρίπτει τα απατηλά συνθήματα περί «εθνικής ενότητας»«εθνικών στόχων» και κατανοεί πως είναι αντίθετα τα
συμφέροντα των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των
άλλων τμημάτων της πλουτοκρατίας, με τα συμφέρονται
και τις ανάγκες των εργαζομένων.
Παλεύουμε οργανωμένα ενάντια στον εθνικισμό και
το ρατσισμό, για την απομόνωση της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, χρησιμοποιούμε και ενισχύουμε το πολύτιμο όπλο της
διεθνιστικής αλληλεγγύης. Τονίζουμε για άλλη μια φορά
πως ο ελληνικός λαός δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον
Τουρκικό λαό και τους λαούς της περιοχής. Αντίθετα,
έχουμε κοινά συμφέροντα και προβλήματα και καθήκον
να ενισχύσουμε τη κοινή μας πάλη, ενάντια στις αστικές
τάξεις των χωρών μας, στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ σε κάθε ιμπεριαλιστικό κέντρο.
• Καμιά εμπλοκή σε ιμπεριαλιστικά σχέδια και πολέμους,
επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων
από το εξωτερικό
• Καμιά αλλαγή στα σύνορα και στις συνθήκες που τα καθορίζουν
• Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια
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• Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις και στρατηγεία
• Καμιά δαπάνη για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ
• Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με τον ελληνικό
λαό αφέντη στον τόπο του .
Συνεχίζουμε με δύναμη και αισιοδοξία. Με σταθερότητα και επιμονή.
Το εκμεταλλευτικό σύστημα, ο ιμπεριαλισμός δεν είναι
ανίκητος
Οι λαοί έχουν μεγάλη δύναμη στα χέρια τους και μπορούν να νικήσουν.
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και τονίζουμε πως η σημερινή κινητοποίηση στην Κρήτη θα έχει τη δική της συνεισφορά για την κλιμάκωση της πάλης του αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος,τόσο στη χώρα
μας,όσο και διεθνώς, γιατί αυτό επιβάλουν οι επικίνδυνες
εξελίξεις στην περιοχή μας και ευρύτερα.
Σ’ αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα η πρωτοβουλία των Επιτροπών Ειρήνης Κρήτης, να εκδώσουν το ιστορικό της
εγκατάστασης και δολοφονικής δράσης της Βάσης της
Σούδας, ως διαχρονικό ορμητήριο των ιμπεριαλιστών, μόνιμη απειλή για το λαό μας και τους γείτονες λαούς.
Έχουμε πίστη στις εργατικές-λαϊκές δυνάμεις, γνωρίζουμε ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο
και ξέρουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε. 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Στο χέρι μας είναι
ίχε δίκιο ο Ηράκλειτος: «Δεν
μπορείς να μπεις δύο φορές στο
ίδιο ποτάμι» είχε πει, εννοώντας
ότι η συνεχής κίνηση του νερού κάνει
το ποτάμι ταυτόχρονα να είναι ίδιο και
μη ίδιο.
Είχε δίκιο ο Ηράκλειτος με την έννοια
ότι το «έργο» το «έχουμε ξαναδεί».
Όμως δεν είναι το «ίδιο» έργο, γιατί
τώρα εμείς, το κίνημα, είμαστε πλέον
ώριμοι, έχοντας αποκτήσει,
επεξεργαστεί και αφομοιώσει
τεράστια πείρα, βαμμένη, αλήθεια
είναι, στο αίμα των λαών.
Και η πείρα μας ξεκινάει από πολύ
παλιά σε τούτο το σταυροδρόμι που
όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα
ακούσεις τον αχό της μάχης των λαών
ενάντια στους ιμπεριαλιστές.
Από τούτο το σταυροδρόμι ξεκίνησαν
το ιμπεριαλιστικό μακελειό του 1914,
για τα συμφέροντα της αστικής τάξης,
οι «πατριώτες» δεν δίστασαν να
διχοτομήσουν την Ελλάδα στα 1916 μη
διστάζοντας να καλέσουν και τους
«ξένους» ταξικούς συμμάχους τους να
ρίξουν –με την πατροπαράδοτη
«ευγένεια» Γάλλου ιμπεριαλιστή– και
ένα βομβαρδισμό στην «κοιτίδα» του
«ευρωπαϊκού» –δηλαδή του συνασπισμού
ευρωπαϊκών μονοπωλίων– πολιτισμού.
«Όπου είναι η Αγγλία και εμείς»
διακήρυξε ο επιφανέστερος αστός
πολιτικός του 20ου αιώνα και το
«έθνος» ξεκίνησε καλπάζοντας για την
«Κόκκινη Μηλιά» περνώντας πρώτα
από την Ουκρανία στα 1919 γιατί εκεί
είχε αρχίσει να φυσάει άλλος αέρας
που αντί να σκορπάει την οσμή του
θανάτου, γεννούσε ζωή.

Ε

«Όπου είναι η Αγγλία και εμείς»
διακήρυξε και ο βασιλικός αντίπαλός
του, συνεχίζοντας την ίδια πολιτική,
μέχρι να πνιγεί ο λαός στο αίμα το
1922 και για να τον προλάβουν επειδή
είχε αρχίσει να «γυρίζει το μάτι του»
εκτέλεσαν στα γρήγορα έξι δικούς τους.
«Όπου είναι η Αγγλία και εμείς»
διακήρυξε ο φασίστας από το '36 και
μετά που όταν πραγματικά κινδύνεψε
τούτο το χώμα, φρόντισε να κρατήσει
στα μπουντρούμια εκείνους που
ήθελαν να πολεμήσουν και να ανοίξουν
έναν άλλο δρόμο για τον λαό.
«Όπου είναι η Αγγλία και εμείς»
διακήρυξαν και οι διάδοχοι του που
όταν ο λαός με το όπλο στο χέρι
άρχισε να διαφεντεύτει την ζωή του,
εκείνοι βυσοδομούσαν εναντίον του.
Γέμισαν αίμα τους δρόμους της Αθήνας
το '44, κάψανε τα βουνά κι ακόμα να
φυτρώσει χορτάρι από το '49 γιατί
όπου «η Αγγλία χθες, οι ΗΠΑ σήμερα, οι
ιμπεριαλιστές σύμμαχοί μας και εμείς».
Σφαίρες για τον λαό της Κορέας,
σφαίρες και για τον Νικηφορίδη, ο
στρατός «μας» στο ΝΑΤΟ και οι
σφαίρες του για όσους παλεύουν για
μια Ελλάδα της δουλειάς και της
προκοπής με την εργατική τάξη και
τον λαό στην εξουσία.
Και να οι «βοήθειες» και τα «σχέδια»
και οι «λογιστές» να αναρωτιούνται
«που πήγαν τα κονδύλια» μη βλέποντας
ότι τα κονδύλια πήγαν στο στέριωμα
της αστικής εξουσίας.
Και μετά; Από που θέλετε να «δέσετε
τη Μεσόγειο με σκοινιά; Από την
Σούδα, από το Άκτιο, από την
Αλεξανδρούπολη από που; Εμείς και

βάσεις και λιμάνια και αεροδρόμια και
μια Τρούμπα να «ξαποσταίνουν» τα
«ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα» που
έλεγε και η ταινία...
Κι ο λαός να πληρώνει με τον ιδρώτα
και το αίμα του την «συμμαχία» που
ξέσκιζε την Κύπρο, έχοντας βάλει τον
ίδιο «στον γύψο» για εφτά χρόνια...
Και μετά ο, εντός των χωρών και μόνο
του ΝΑΤΟ, «αντιστασιακός» που όλο
τις έδιωχνε τις βάσεις και όλο έμεναν,
και ύστερα ο «εκσυγχρονιστής», που
έδωσε την μισή Ελλάδα για να
ανηφορίσουν τα ΝΑΤΟϊκά
τεθωρακισμένα για την Γιουγκοσλαβία.
Ήταν τότε που η «εθνική
οικονομία» –το κεφάλαιο δηλαδή–
ανοιγόταν στις νέες αγορές.
Και μετά τα «καλύτερα παιδιά»:
ΝΑΤΟϊκότεροι και από τους
ΝΑΤΟϊκούς. Αμ πως; Ανάκαμψη
κεφαλαίου, ανταγωνιστικότητα,
μοίρασμα της λείας, δρόμοι ενέργειας,
λιμάνια μεταφοράς, αυτοκινητόδρομοι
για εμπορεύματα και για τεθωρακισμένα
του ΝΑΤΟ για «ασκήσεις», κατά
Ρουμανία μεριά, στη συνοριογραμμή με
την Ρωσία, γιατί η «συμμαχία» θέλει
«ζωτικό χώρο».
Αρκούσαν μια χούφτα συνειδητοποιημένοι
και αποφασισμένοι εργαζόμενοι για να
σταματήσουν την αυτοκινητοπομπή
των δολοφόνων. Γι' αυτό λέμε ότι και
πείρα έχουμε και στο χέρι μας είναι.
Στις 24 Ιουνίου να είμαστε στη
διαδήλωση του ΠΑΜΕ στο ΝΑΤΟϊκό
στρατηγείο στην Θεσσαλονίκη.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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πολιτική
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ανεπιθύμητοι οι Νατοϊκοί φονιάδες

Κινητοποίηση καταδίκης της παρουσίας ενός ακόμα αμερικανικού πολεμικού πλοίου στο λιμάνι
του Πειραιά πραγματοποίησαν συνδικάτα και φορείς της περιοχής

M

ε τα πανό και τις ανακοινώσεις τους τα σωματεία
και οι φορείς συγκεντρώθηκαν στην πλατεία
Κοραή ενώ στη συνέχεια πορεύτηκαν προς το
λιμάνι και συγκεκριμένα προς το σημείο που έχει αγκυροβολήσει το ΝΑΤΟικό πλοίο USS Mesa Verde LPD-19 του
Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, διαδηλώνοντας πως είναι
ανεπιθύμητο στο λιμάνι της πόλης. Η πορεία έφτασε έξω
από την πύλη Ε12 (σταθμός κρουαζιέρας β'), όπου τα συνθήματα δυνάμωσαν στη θέα του ΝΑΤΟικού πλοίου.
Στη κινητοποίηση συμμετείχε η Διαμάντω Μανωλάκου, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής.
Λίγο πριν τη συγκέντρωση οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ ανάρτησαν γιγαντοπανώ στο λιμάνι του Πειραιά, στα κτήρια
των αποθηκών δίπλα στο Ρολόι, με το σύνθημα «ΝΑΤΟ
killers go home», στέλνοντας το μήνυμα πως το ΝΑΤΟ είναι
ανεπιθύμητο στους εργαζόμενους της πόλης.
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«Βροντοφωνάζουμε ότι οι βαμμένοι με το αίμα του
ιρακινού, του γιουγκοσλαβικού, του αφγανικού, του παλαιστινιακού λαού, μακελάρηδες είναι ανεπιθύμητοι», είπε
μιλώντας στους συγκεντρωμένους στην πλατεία Κοραή ο
Νίκος Τζώρτζης, πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πειραιά. Ανέδειξε τις
τεράστιες ευθύνες που βαραίνουν την ελληνική κυβέρνηση για την ενεργή συμμετοχή και την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Κάλεσε το λαό
του Πειραιά να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στα ΝΑΤΟικά πολεμικά σχέδια. «Απαιτούμε να μην χρησιμοποιηθεί το ελληνικό έδαφος για τη
διέλευση ξένων στρατιωτικών δυνάμεων, για τη συμμετοχή τους σε ΝΑΤΟικές ασκήσεις», σημείωσε και κατέληξε
καλώντας σε αγώνα για να γίνει πράξη το σύνθημα «ούτε
γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών». 

επισημάνσεις
ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΑΤΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 24 & 25 ΜΑΗ

Κλιμάκωση πολεμικών προετοιμασιών
της Λυκοσυμμαχίας

E

να χρόνο πριν – Ιούλης 2016 – η ΕΕΔΥΕ σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Τύμπανα πολέμων από τη ΝΑΤΟική Σύνοδο Κορυφής στη Βαρσοβία», επισήμανε:
«Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία στις 8 & 9
Ιουλίου, επιβεβαίωσε για πολλοστή φορά, με τις αποφάσεις
της, τον εγκληματικό χαρακτήρα της ιμπεριαλιστικής οργάνωσης που επιχείρησε να καμουφλάρει με φιλειρηνικές
διακηρύξεις». Τις ίδιες μέρες στην Αθήνα η ΕΕΔΥΕ με τα
εργατικά συνδικάτα και άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος διαδήλωσαν ενάντια στις αποφάσεις της Συνόδου.
Επίσης η ΕΕΔΥΕ συμμετείχε με αντιπροσωπεία της στην
κινητοποίηση του ΠΣΕ – υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες – στο έδαφος της εχθρικής για το αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα Πολωνίας.
Οι μεγάλες αντιιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια
της Συνόδου της Βαρσοβίας, αποτέλεσαν δυνατή καταγγελία για το ρόλο και το χαρακτήρα της δολοφονικής μηχανής του ΝΑΤΟ και της ελληνικής εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Το Μάη του 2017, οι ηγέτες των χωρών-μελών της λυκοσυμμαχίας αντάμωσαν στις Βρυξέλλες – έδρα των
ΝΑΤΟ και ΕΕ – για να εξετάσουν την πρόοδο υλοποίησης
των σχεδίων της Βαρσοβίας και να τα προωθήσουν σε
όλο το φάσμα των στρατηγικών επιδιώξεων της λυκοσυμμαχίας. Η σύνοδος των Βρυξελλών πραγματοποιήθηκε
μέσα στο πλαίσιο εντεινόμενων αντιθέσεων και ανταγωνισμών ιμπεριαλιστικών ενώσεων και ιμπεριαλιστικών
κρατών σε όλους τους τομείς. Η κρίση συνεχίζεται, οι δυσκολίες ανάκαμψης παραμένουν, οι κίνδυνοι νέας ύφεσης
είναι μέσα στις προβλέψεις των ίδιων των ιμπεριαλιστικών ενώσεων και κρατών. Σε όλη την υδρόγειο, συγκεντρώνονται τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις, δυναμώνει
το κυνήγι των εξοπλισμών την ίδια ώρα που ανεργία, φτώχεια και επιδείνωση των όρων ζωής, εμφανίζονται σε όλα
τα καπιταλιστικά κράτη κι από τις δύο όχθες των βασικών
αντιμαχόμενων πλευρών.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν να υποβαθμιστούν
– τα αστικά επιτελεία έξω από την Ελλάδα, αλλά και μέσα
στη χώρα, την παρουσίασαν απλά σαν «Συνάντηση Αρχηγών
Κρατών και Κυβερνήσεων» – η σημασία της Συνόδου και
των αποφάσεών της, στη Σύνοδο πάρθηκαν αποφάσεις σε
δύο βασικές κατευθύνσεις:
• Καταλήχτηκε η επίσημη συμμετοχή του ΝΑΤΟ στο
Συνασπισμό ενάντια στο «Ισλαμικό Κράτος»
• Αποφασίστηκε η πιο ενεργός συμμετοχή όλων των
κρατών-μελών στις επιχειρήσεις και αποστολές της λυκοσυμμαχίας.
Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ διευκρίνισε πως η απόφαση για τη συμμετοχή στο Συνασπισμό κατά του ΙΚ (ΙSIS) «στέλνει ένα
ισχυρό μήνυμα ότι είμαστε ενωμένοι ενάντια στην τρομοκρατία», αλλά ταυτόχρονα «θα αποτελέσει και μια στέρεα
πλατφόρμα πιο ενισχυμένης και πρακτικής υποστήριξης».
Στο σκέλος της «δίκαιης κατανομής των βαρών» και
σε συνδυασμό με την επιμονή των ΗΠΑ να αναλαμβάνουν
μονομερώς τα βάρη της «ασφάλειας όλων», έγινε σαφές
πως δεν αφορά μόνο το στόχο του 2% του ΑΕΠ, «αλλά και
για σύγχρονες δυνατότητες (σ.σ. «capabilities»). Και πραγματικές συνεισφορές («meaningful contributions») σε αποστολές, επιχειρήσεις και εμπλοκές του ΝΑΤΟ».
Παρά τις αντιθέσεις και τα συγκρουόμενα συμφέροντα
των ιμπεριαλιστών, οι ηγέτες των χωρών μελών αποφάσισαν (βλέπε ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ 27-5-2017):
• Ολοκλήρωση – με επιτάχυνση κινήσεων σε όλα τα
επίπεδα – της εφαρμογής των επικίνδυνων αποφάσεων
της 27ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία τον
Ιούλη του 2016, την ενίσχυση των Νατοϊκών δυνάμεων σε
όλη τη γραμμή από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα,
συνδυασμένα με την εγκατάσταση της «αντιπυραυλικής
ασπίδας» στο πλαίσιο του επικίνδυνου ανταγωνισμού με
τη Ρωσία.
• Ενίσχυση της Νατοϊκής εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Συρία με συμμετοχή στον συνασπισμό
των κρατών που με επικεφαλής τις ΗΠΑ αιματοκυλάνε
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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το λαό της Συρίας για την ικανοποίηση των δικών τους
στρατηγικών συμφερόντων.
• Την απαίτηση για υπέρογκες Νατοϊκές δαπάνες με
επίτευξη του στόχου του 2% του ΑΕΠ για όλα τα κράτημέλη.
• Τη στρατιωτική παρουσία με δυνάμεις του ΝΑΤΟ,
στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο.
• Τη συνέχιση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης σε Αφγανιστάν και Ιράκ.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖ-ΑΝΕΛ,εμφανίστηκε «πιο πρόθυμη
όλων για την εφαρμογή των επικίνδυνων σχεδιασμών»:
 Καθαρά και ξάστερα (εκεί δεν είχε το εγχώριο λαϊκό
ακροατήριο, αλλά τα γεράκια του πολέμου – τις ύαινες
των μονοπωλίων), δεσμευόμενος για τις ανάγκες του εγχώριου κεφαλαίου είπε: «θα εξακολουθήσουμε, με το ειδικό γεωστρατηγικό μας βάρος, να ανταποκρινόμαστε
ενεργά στις επιχειρήσεις, αποστολές και δράσεις του
ΝΑΤΟ».
 Δεσμεύτηκε για ενεργό συμμετοχή στην «αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας» συμπληρώνοντας «ως
πάροχος ασφαλείας και πυλώνας σταθερότητας στην
Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την ευρύτερη παρευξείνια γειτονιά, εργάζεται και θα εργαστεί σταθερά
προς αυτήν την κατεύθυνση».
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 Πήρε ξεκάθαρη ΝΑΤΟική θέση για τη «δικαιότερη»
κατανομή των βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της λυκοσυμμαχίας, διαβεβαίωσε ότι ο ελληνικός λαός θα συνεχίσει να ματώνει για την εμπλοκή της αστικής τάξης στους
επικίνδυνους σχεδιασμούς, λέγοντας πως «συμμεριζόμαστε την ανάγκη δικαιότερου επιμερισμού των αμυντικών
βαρών. Η Ελλάδα θα συνεχίσει, παρά το πλαίσιο αυστηρής
δημοσιονομικής προσαρμογής, να πληροί το στόχο που ετέθη
στην Ουαλία για 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες».
Η σταθερή επίκληση των κινδύνων από την «τρομοκρατία» δεν πρέπει να ξεγελάσει κανένα. Πέρα από τη
συμβολή των ιμπεριαλιστών στη δημιουργία των «Ταλιμπάν» παλιότερα και του ISIS στη συνέχεια, είναι ορατή η
στόχευσή τους: Ο κίνδυνος από τη δράση του εργατικού
λαϊκού κινήματος ανεξάρτητα από την κατάσταση που βρίσκεται σε κάθε χώρα σήμερα. Φαίνεται πως παίρνουν από
τώρα τα μέτρα τους για τους «σεισμούς» που μέλλονται
να έρθουν.
Το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα έδωσε σημαντικό παρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΠΣΕ
στις Βρυξέλλες τόσο στη διεθνή διάσκεψη του ΠΣΕ με τη
συμμετοχή ενός σημαντικού αριθμού κινημάτων ειρήνης
όσο και στην πορεία ενάντια στο ΝΑΤΟ που έγινε στους
δρόμους των Βρυξελλών. Μαζί με τα συνθήματα στα ελ-

ληνικά, διεθνοποιήσαμε και τα «Ένας είναι ο εχθρός ο ιμπεριαλισμός - Λαός ενωμένος ποτέ νικημένος» στα λατινικά ώστε να γίνουμε κατανοητοί από περισσότερους από
τους συμμετέχοντες στην πορεία κι όσους ήταν γύρω
στους δρόμους. Τα αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα ήταν
ταυτόχρονα και μια απάντηση στον αποπροσανατολισμό
ποικιλόμορφων δυνάμεων που έβλεπαν το «δέντρο» – με
τη μορφή του Τραμπ – και έχαναν το «δάσος» – το ΝΑΤΟ
και τον ιμπεριαλισμό – που γεννάει ανεργία, φτώχεια, πολέμους και ξεριζώνει εκατομμύρια ανθρώπους από τις
εστίες τους.
Αξίζει να παραθέσουμε εδώ ένα μικρό απόσπασμα από
την ομιλία του Θανάση Παφίλη, ΓΓ του ΠΣΕ, στην ομιλία
του, στην προαναφερόμενη διάσκεψη κατά του ΝΑΤΟ στις
24 Μάη στις Βρυξέλλες:
«Έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, εκτός από την οργάνωση της πάλης των λαών κατά του ΝΑΤΟ, τα κινήματα
ειρήνης να ενημερώνουν συνεχώς τους λαούς και ιδιαίτερα τη νεολαία για την αιματοβαμμένη ιστορία του ΝΑΤΟ,
για το χαρακτήρα του, για τους στόχους του, που δεν είναι
άλλοι από τη διασφάλιση με τα όπλα και την τρομοκρατία
της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας.
Το ΝΑΤΟ αποτελεί τον ένοπλο δολοφονικό φρουρό
των συμφερόντων των μονοπωλίων και του κεφαλαίου
σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αποστολή του ήταν και παραμένει η διασφάλιση των συμφερόντων των εκμεταλλευτών των λαών, η διασφάλιση της κυριαρχίας της καπιταλιστικής βαρβαρότητας».
Η επόμενη μέρα βρίσκει το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα σε κατάσταση επαγρύπνησης-ετοιμότητας και ενίσχυσης του αγώνα κόντρα στα ιμπεριαλιστικά
σχέδια και την «παθιασμένη» ελληνική εμπλοκή σε όλη
την έκτασή τους, με προθυμία που αφήνει πολύ πίσω προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις.
Η συνέχεια της δράσης από την ΕΕΔΥΕ και τις Επιτροπές Ειρήνης εκδηλώνεται πανελλαδικά με πιο χτυπητά
χαρακτηριστικά παραδείγματα την κινητοποίηση – με συμμετοχή και αποστολής από την Αττική – στην παγκρήτια
κινητοποίηση ενάντια στις βάσεις με επίκεντρο τη Σούδα
και την άμεση αντιιμπεριαλιστική απάντηση στο πέρασμα
των ΝΑΤΟικών στρατευμάτων από το έδαφος του νομού
Εβρου προς τη Ρουμανία – χώρα πραγματοποίησης της
ΝΑΤΟικής άσκησης Noble Jump».
Όσο κι αν οι ΝΑΤΟικοί επιχειρούν να καλύψουν προπαγανδιστικά και να καμουφλάρουν τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις, όσο κι αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιχειρεί
ξεδιάντροπα να σύρει λαϊκές δυνάμεις πίσω από τον

«εθνικό στόχο», ένα είναι σαφές το ΝΑΤΟ ήταν και είναι η
«σιδερένια φτέρνα του κεφαλαίου». Καμία σχέση δεν είχε
και ούτε πρόκειται να έχει με οτιδήποτε λαϊκό κι ακόμα η
«ασφάλεια» κι η σταθερότητα» για την οποία μιλάει είναι
ασφάλεια και σταθερότητα για το κεφάλαιο και την
αστική εξουσία.
Η ΕΕΔΥΕ βροντοφωνάζει «Έξω τώρα από τη δίνη των
επικίνδυνων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών» και μαζί
με το εργατικό λαϊκό κίνημα αγωνίζεται για:
 ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ

 ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ «ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ»

 ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

Χαιρετίζει τους έλληνες φαντάρους που υψώνουν
φωνή αντίστασης στην εξυπηρέτηση των ΝΑΤΟικών από
τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και ξεκαθαρίζουν στην
αποστολή τους είναι η υπεράσπιση των συνόρων της χώρας και όχι η συμμετοχή στα ΝΑΤΟικά σφαγεία.
Δυναμικά συμμετέχουμε στις διήμερες αντιπολεμικές
αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη ενάντια στο ΝΑΤΟικό στρατηγείο και τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. 
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δράση ΠΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

«ΝΑΙ στην Ειρήνη - ΟΧΙ στο ΝΑΤΟ»

Πολύμορφες αντιιμπεριαλιστικές δράσεις κατά της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες

Τ

ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) ανέπτυξε
πλούσια αντί-ΝΑΤΟϊκή δραστηριότητα στις 24 και
25 Μάη, στις Βρυξέλλες, την έδρα δύο ιμπεριαλιστικών οργανισμών, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Τις ημέρες
εκείνες πραγματοποιούνταν η ετήσια Σύνοδος Κορυφής
του ΝΑΤΟ το οποίο εγκαινίαζε ταυτόχρονα τα νέα γραφεία
του στην ίδια πόλη. Στο κάλεσμα του ΠΣΕ ανταποκρίθηκαν
εκπρόσωποι αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων από 18 χώρες
(Βέλγιο, Πορτογαλία, Κύπρος, Τουρκία, Τσεχία, Γερμανία,
Λουξεμβούργο, ΗΠΑ, Βραζιλία, Καναδάς, Ιταλία, Σερβία,
Συρία, Νεπάλ, Σρι Λάνκα, Ιράν, Πολωνία και Ελλάδα).
Από την Ελλάδα συμμετείχε πολυμελής αντιπροσωπεία ανάμεσα στους οποίους ο Σταύρος Τάσσος, Πρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ, ο Γιώργος Χαλαβατζής, εκ μέρους του ΠΑΜΕ,
η Μαιρήνη Στεφανίδη, αντιπρόεδρος της ΟΓΕ, η Δέσποινα
Μάρκου, πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ, και ο Μάλαμας Τσαρδάκης, μέλος της Γραμματείας της ΚΕΘΑ.
Στις 23 του Μάη πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση κατά του ΝΑΤΟ με διοργανωτή την βελγική οργάνωση μέλος του ΠΣΕ, INTAL, με τη συμμετοχή της προέδρου Σοκόρρο Γκόμες και του Εκτελεστικού Γραμματέα
Ηρακλή Τσαβδαρίδη. Μιλώντας στην εκδήλωση ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης είπε ότι: «Το ΝΑΤΟ ήταν και είναι μια
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εγκληματική οργάνωση, οπλισμένο χέρι του ιμπεριαλισμού και όλες οι κυβερνήσεις των χωρών μελών του είναι
συνυπεύθυνες για τις πολιτικές και τις αποφάσεις του
ΝΑΤΟ στις συνόδους κορυφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι
δεν υπήρχε ποτέ ούτε μία περίπτωση όπου μια κυβέρνηση
να έχει διαφωνήσει, πόσο μάλλον να έχει ασκήσει βέτο».
Αναφερόμενος στην πορεία διαμαρτυρίας κατά του
ΝΑΤΟ (η οποία συγκαλέσθηκε με το θολό σύνθημα «Ο
Τραμπ είναι ανεπιθύμητος»), ξεκαθάρισε ότι το ΠΣΕ θα
διαδηλώσει με δικό του διακριτό μπλοκ, τονίζοντας πώς
«η πάλη κατά του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να δοθεί με αποσπασματικά συνθήματα, ούτε με δαιμονοποιήσεις προσώπων και αυταπάτες, πρέπει να στοχεύει στον ιμπεριαλισμό ως διεθνές σύστημα, στους μηχανισμούς και τους
πολέμους του, για να μπορούν οι λαοί να ζήσουν, χωρίς
καταπίεση και εκμετάλλευση, πραγματικά ειρηνικά και
με ευημερία».

Η Διεθνής αντιΝΑΤΟική Διάσκεψη
στις Βρυξέλλες

Στις 24 Μάη έγινε η διεθνής αντιΝΑΤΟική διάσκεψη όπου
αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός γύρω από το

ρόλο της ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμαχίας και τη στάση
του παγκόσμιου κινήματος ειρήνης απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που απειλεί όλες τις περιοχές του
πλανήτη. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το
Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Τουρκία, την Τσεχία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία,
τον Καναδά, την Ιταλία, τη Σερβία, τη Συρία, το Νεπάλ, τη
Σρι Λάνκα, την Πολωνία και την Ελλάδα.
Στη Διάσκεψη μίλησε η πρόεδρος του ΠΣΕ, Σοκόρο
Γκόμες και ο γενικός γραμματέας Θανάσης Παφίλης.
Ο Θανάσης Παφίλης στην ομιλία του είπε ότι: «Έχει
ιδιαίτερη σημασία σήμερα, εκτός από την οργάνωση της
πάλης των λαών κατά του ΝΑΤΟ, τα κινήματα ειρήνης να
ενημερώνουν συνεχώς τους λαούς και ιδιαίτερα τη νεολαία για την αιματοβαμμένη ιστορία του ΝΑΤΟ, για το χαρακτήρα του, για τους στόχους του, που δεν είναι άλλοι
από τη διασφάλιση με τα όπλα και την τρομοκρατία της
ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας». Αφού αναφέρθηκε στις διαδοχικές αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής που με τις αποφάσεις τους κλιμακώνονταν του ΝΑΤΟ απέναντι στους
λαούς μίλησε για την σύνοδο στις Βρυξέλλες στις στοχεύσεις της. «Με πρόσχημα τη διεθνή ασφάλεια και την αποκαλούμενη πρόβλεψη κρίσεων, στις Βρυξέλλες θα
εξεταστεί η ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια
και τη Μαύρη Θάλασσα, τη συμμετοχή του στον πόλεμο
της Συρίας, τη συνέχιση της επέμβασης στο Αφγανιστάν.
Καταγγέλλουμε την εγκατάσταση χιλιάδων στρατιωτών
του ΝΑΤΟ σε μία γραμμή από τη Βαλτική ως τη Βουλγαρία
και την ταυτόχρονη εγκατάσταση "αντι-πυραυλικής ασπίδας" σε Πολωνία και Ρουμανία.
»Σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ
και γι' αυτό το λόγο έχει προετοιμαστεί το έδαφος στη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες
που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μάη. Όπως και πριν τη Σύνοδο της Βαρσοβίας, έτσι και τώρα, μονιμοποιήθηκε η παρουσία του γγ του ΝΑΤΟ στις συνόδους των υπουργών
Άμυνας της ΕΕ. Ένα από τα θέματα ήταν "η στενότερη
στρατιωτική συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, η καλύτερη διάρθρωση
στρατιωτικών δυνάμεων ώστε να αυξηθεί η μαχητική
τους ικανότητα’’.
» Με πρόσχημα τη διεθνή ασφάλεια και την αποκαλούμενη πρόβλεψη κρίσεων, στις Βρυξέλλες θα εξεταστεί η
ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και τη Μαύρη
Θάλασσα, τη συμμετοχή του στον πόλεμο της Συρίας, τη

συνέχιση της επέμβασης στο Αφγανιστάν. Καταγγέλλουμε
την εγκατάσταση χιλιάδων στρατιωτών του ΝΑΤΟ σε μία
γραμμή από τη Βαλτική ως τη Βουλγαρία και την ταυτόχρονη εγκατάσταση "αντι-πυραυλικής ασπίδας" σε Πολωνία και Ρουμανία».
Στην παρέμβασή του στη Διάσκεψη, ο Σταύρος Τάσος,
πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Πριν από
λίγες ημέρες η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας την πολιτική της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και των άλλων
αστικών κομμάτων, ενέκρινε το σκληρότερο από όλα τα
μνημόνια, το 4ο, επιβάλλοντας νέα αβάστακτα μέτρα στο
λαό, νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, περαιτέρω μείωση στο αφορολόγητο όριο, μαζικές απολύσεις, δίνοντας
ταυτόχρονα νέα προκλητικά προνόμια στο κεφάλαιο.
»Την ίδια ώρα, και υιοθετεί πλήρως το πλαίσιο της
ίδιας αντιλαϊκής φιλοκαπιταλιστικής και φιλοϊμπεριαλιστικής πολιτικής, και στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της ελληνικής αστικής τάξης, η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ υιοθετεί πλήρως τα πολεμικά σχέδια του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ και αναβαθμίζει την εμπλοκή της. Οι
στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας είναι 2,38% του ΑΕΠ
και είναι δεύτερες μόνο σε αυτές των ΗΠΑ με 3,61%, ανάμεσα σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ».
Στη διάσκεψη χαιρέτισε επίσης η Αντιγόνη Κουνούπη,
εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), ο Γιαν Φερμόν, γγ της Διεθνούς
Ένωσης Δημοκρατικών Νομικών (IADL).

Δυναμική παρουσία του ΠΣΕ στην αντιΝΑΤΟική διαδήλωση στις Βρυξέλλες
Με τα πανό και τις σημαίες του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης, εκπρόσωποι από αντιιμπεριαλιστικά κινήματα 18
χωρών που συμμετείχαν στις αντιιμπεριαλιστικές δραστηριότητες του ΠΣΕ στη βελγική πρωτεύουσα, ενόψει
της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, έδωσαν το απόγευμα της
Τετάρτης το «παρών» στη μεγάλη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες ενάντια στη λυκοσυμμαχία.
Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα με συγκέντρωση στο Gare du nord των Βρυξελλών και συνεχίστηκε για αρκετές ώρες με πορεία στους δρόμους της
βελγικής πρωτεύουσας. «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», «Ούτε γη ούτε
νερό στους φονιάδες των λαών» και «Ένας είναι ο εχθρός
ο ιμπεριαλισμός» ήταν μερικά από τα συνθήματα που φωνάζουν οι διαδηλωτές. Στο μπλοκ του ΠΣΕ βρέθηκε και ο
Σωτήρης Ζαριανόπουλος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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πορείες ειρήνης

37η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Μάη η 37η Μαραθώνια πορεία ειρήνης δίνοντας συνέχεια σε
αυτή τη μακρόχρονη αγωνιστική παράδοση του αντιϊμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος της χώρας μας

Κ

εντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν η καταδίκη των
ιμπεριαλιστικών πολέμων και
επεμβάσεων, η απαίτηση για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και το αίτημα για το κλείσιμο των ΑμερικανοΝατοικών στρατιωτικών βάσεων.
Στην έναρξη της πορείας, κατατέθηκαν στεφάνια στον μνημείο του
Γρηγόρη Λαμπράκη.
Στον Τύμβο του Μαραθώνα χαιρέτισε τους μαραθωνοδρόμους ο Σταυρός Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, τονίζοντας ότι: «Με τη σημερινή μας
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πορεία καταδικάζουμε την αντιλαϊκή
πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία συνεχίζοντας την πολιτική της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και με
την κοροϊδία των μέτρων και των
αντιμέτρων, επιβάλλει στο λαό νέα
αβάσταχτα μέτρα, νέες περικοπές σε
μισθούς και συντάξεις, παραπέρα μείωση του αφορολόγητου, τσάκισμα εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, δίνοντας ταυτόχρονα
προκλητικά προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο, καταβάλλοντας για ΝΑΤΟικές δαπάνες δισεκατομμύρια ευρώ».
Στον πρώτο σταθμό, τη Νέα Μά-

κρη, οι μαραθωνοδρόμοι της 37ης
Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης, έγιναν
δεκτοί με χειροκροτήματα από τους
κατοίκους και μαζικούς φορείς της
περιοχής. Στο χαιρετισμό του, ο Νίκος Φάσας εκ μέρους της Γραμματείας του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, σημείωσε την ανάγκη, σε κάθε
πανεπιστήμιο και αμφιθέατρο να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια εξωραϊσμού,
του ΝΑΤΟ, μέσω διάφορων «εκπαιδευτικών» προγραμμάτων και χορηγιών, δεν θα περάσει. Από την πλευρά

του, ο Γιώργος Κοκολάρας, μέλος της
Πανελλαδικής Γραμματείας της ΠΑΣΕΒΕ, κατήγγειλε την πολιτική της
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σημειώνοντας ότι «…η ίδια αντιλαϊκή πολιτική ληστεύει τους μικρομεσαίους
ΕΒΕ, χτυπάει τους εργαζόμενους,
αλλά ταυτόχρονα δίνει γη και ύδωρ
σε ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ».
Στη διασταύρωση της Ραφήνας,
χαιρετίζοντας τους μαραθωνοδρόμους η Ευγενία Παπαμακαρίου, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής
Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), σημείωσε ότι
καμία περιοχή δεν μπορεί να θεωρεί
ότι μένει στο απυρόβλητο καθώς οι
ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των πηγών και των δρόμων ενέργειας, είναι
αυτοί που οδηγούν στους πολέμους
και τις επεμβάσεις.
Στο Πικέρμι, κατατέθηκαν στεφάνια και λουλούδια στο μνημείο των
54 απαγχονισθέντων αγωνιστών από
τους ναζί, ενώ καλωσόρισε την πορεία ο Νίκος Στεφανίδης, δημοτικός
Σύμβουλος Μαραθώνα με τη Λαϊκή
Συσπείρωση.
Στη στάση της Παλλήνης χαιρετισμό απηύθυναν οι Μαργαρίτα Ρεΐση
εκ μέρους της ΟΓΕ και Δημήτρης
Μπαξεβάνης, αντιδήμαρχος Παλλήνης. Στεφάνι κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και ο γιος του Λαμπράκη, Γιώργος, μαζί με τον εγγονό
του Γρηγόρη.
Η τελευταία στάση πριν τον τερματισμό έγινε στην Αγία Παρασκευή.
Εκεί απηύθυναν χαιρετισμό ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος, εκ μέρους της Επιτροπής
Ειρήνης Αγίας Παρασκευής ο Αντώνης Γουναρόπουλος και εκ μέρους
της ΕΓ του ΠΑΜΕ η Χρυσούλα Λαμπούδη.
Στον τερματισμό της φετινής
37ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης,

Στην απέναντι σελίδα,
η πορεία ξεκινά από τον Τύμβο
του Μαραθώνα.
Σε αυτή τη σελίδα:

Επάνω, κατάθεση στεφανιών
στον μνημείο του Γρηγόρη
Λαμπράκη.

Στη μέση, οι μαραθωνοδρόμοι
φθάνουν στην πρώτο σταθμό
της πορείας, τη Νέα Μάκρη.

Κάτω, στο Πικέρμι,
κατατέθηκαν στεφάνια και
λουλούδια στο μνημείο των 54
απαγχονισθέντων αγωνιστών
από τους ναζί.
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Ο Θανάσης Παφίλης, γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ)
έκανε την κεντρική ομιλία στη Μαραθώνια Πορεία.

στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας έγινε
η υποδοχή των ειρηνοδρόμων, που
ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από τον
Τύμβο του Μαραθώνα.
Στη συγκέντρωση υποδοχής παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στη
δήλωση του τόνισε ότι: «Η φετινή
Μαραθώνια Πορεία μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για να δυναμώσει
το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, η αντιιμπεριαλιστική πάλη, ενάντια στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στις επεμβάσεις, για την ειρήνη και τη λαϊκή ευημερία. Δυναμώνουμε την αντιιμπεριαλιστική πάλη, τον αγώνα ενάντια
στον πόλεμο, ενάντια στις επεμβάσεις. Συνδέουμε την καθημερινή
πάλη του λαού μας ενάντια στα μνημόνια, στα αντιλαϊκά μέτρα, στην ΕΕ
και τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου,
με τον αγώνα ενάντια σε οποιονδήποτε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, σε οποιαδήποτε επέμβαση».
Ο Νίκος Παπαναστάσης, Αντισυνταγματάρχης ε.α., εκ μέρους της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ),
σημείωσε στο χαιρετισμό του: «Εμείς
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τα μέλη της ΚΕΘΑ, απόστρατοι αξιωματικοί προερχόμενοι κι απ’ τους
τρεις κλάδους των ΕΔ, αποτίουμε και
σήμερα, μαζί σας, φόρο τιμής στους
ήρωες του φιλειρηνικού και αντιιμπεριαλιστικού κινήματος. Συμπαρατασσόμαστε και στηρίζουμε με όλες
μας τις δυνάμεις το δύσκολο και τίμιο αγώνα αυτού του κινήματος, για
έναν κόσμο ειρηνικό, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά».
Επίσης, εξέφρασε την ανησυχία
της ΚΕΘΑ για τις πολεμικές συγκρούσεις στη Συρία, τους ανταγωνισμούς
στη Μ. Ανατολή τη Βόρεια Αφρική, κι
αλλού στον κόσμο, προσθέτοντας:
«Εμείς, πρώην στελέχη των ΕΔ,
είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιζόμαστε τα σύνορα της πατρίδας μας,
τα κυριαρχικά της δικαιώματά και
την ασφάλεια και τα συμφέροντα του
λαού μας. Το ίδιο θα κάνουμε όποτε
κι αν παραστεί ανάγκη. Το ίδιο θα ζητήσουμε απ’ τους εν ενεργεία συναδέλφους μας, απ’ τα στρατευμένα
παιδιά μας, απ’ το λαό μας, αν ποτέ
κληθεί να το κάνει.

»Απευθυνόμαστε στους εν ενεργεία συναδέλφους μας στρατιωτικούς και τους λέμε γνωρίζοντας ότι
το κατανοούν καλά ότι θεωρούμε
απαράδεκτη, εγκληματική και καταστροφική τη συνολική πολιτική απ’
την οποία απορρέει και η ολοκληρωτική παράδοση του εδάφους, του
αέρα και της θάλασσας της χώρας
μας για την εξυπηρέτηση των σκοπών των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ,
των ΗΠΑ, της ΕΕ. Η ευθύνη γι' αυτό
βαραίνει απόλυτα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που εφαρμόζει με συνέπεια την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και
της ΝΔ».
Στη συνέχεια, ο Θανάσης Παφίλης, γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ)
έκανε την κεντρική ομιλία στη Μαραθώνια Πορεία που «…γίνεται 54
χρόνια μετά την πρώτη απαγορευμένη πορεία που πραγματοποιήθηκε
από το Γρηγόρη Λαμπράκη και τους
συνοδοιπόρους του», αναφέροντας
τα εξής:
«Χαιρετίζουμε την πλούσια δραστηριότητα, τις εκδηλώσεις που αναπτύσσονται αυτό το διάστημα από
την ΕΕΔΥΕ, το ΠΑΜΕ, τα ταξικά συνδικάτα, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ενάντια
στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης εμπλέκει
τη χώρα πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις.
»Συμπορευόμαστε με το εργατικό
λαϊκό κίνημα, το ΠΑΜΕ, στον αγώνα
ενάντια στην αντιλαϊκή και βάρβαρη
πολιτική της κυβέρνησης, ενάντια
στη νέα επίθεση στα λαϊκά εισοδήματα, με τα νέα μέτρα της δεύτερης
αξιολόγησης».
Ο Θανάσης Παφίλης προειδοποίησε ότι οι εξελίξεις σε όλο τον κόσμο

και στην περιοχή μας είναι επικίνδυνες, τα τύμπανα του πολέμου ηχούν
δυνατά.
Αναφέρθηκε στην επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται στα
Βαλκάνια. Παράλληλα εξέφρασε ανησυχία και κάλεσε το λαό σε αγωνιστική ετοιμότητα και δράση για τις
εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας τα
εξής: «Αυτός ο ανταγωνισμός των
ισχυρών δυνάμεων ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσίας,
Κίνας έχει βάλει ολόκληρη την περιοχή στο χειρουργικό τραπέζι. Σε
αυτό το μοίρασμα της περιοχής διεκδικούν συμμετοχή και οι αστικές τάξεις και οι κυβερνήσεις και των υπόλοιπων χωρών, βεβαίως μαζί και της
Τουρκίας και της Ελλάδας. Η διεκδίκηση αυτή και ο ανταγωνισμός δεν
έχει σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα.
Το αντίθετο. Αυτά θυσιάζονται καθημερινά και θα θυσιαστούν και σε ενδεχόμενο πόλεμο για να προωθηθούν
τα συμφέροντα των μονοπωλίων και
των επιχειρηματικών ομίλων που συγκρούονται για τη λεία που θα εξασφαλίσει ο καθένας για λογαριασμό του.
Γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία ο
συντονισμός της δράσης των Ελλήνων εργαζομένων με τους εργαζόμενους της Τουρκίας και των άλλων
λαών της περιοχής, οι οποίοι δεν
έχουν να χωρίσουν τίποτε, αλλά μπορεί να κληθούν με το αίμα τους να
διασφαλίσουν τα συμφέροντα των
εκμεταλλευτών τους».
«Η ΕΕΔΥΕ και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης θα δυναμώσουν τις
πρωτοβουλίες για το συντονισμό της
πάλης του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος στην περιοχή, όπως η τριμερής συνάντηση Επιτροπών Ειρήνης
Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας, καθώς
επίσης και οι Διασκέψεις και η κοινή
δράση με τα κινήματα των χωρών
της Μ. Ανατολής», είπε.

Επιπλέον στηλίτευσε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που με τις ευλογίες της ΝΔ και των άλλων αστικών κομμάτων συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.
Όπως είπε: «Υπηρετεί με συνέπεια και χωρίς κανένα φραγμό, καμία αναστολή, τα συμφέροντα της
αστικής τάξης για αύξηση του ενεργού ρόλου της Ελλάδας στο πλαίσιο
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση, όπως λέει,
της χώρας. Για τη διαμόρφωσή της
ως εμπορικό και ενεργειακό κόμβο
που έχει στόχο την αποκατάσταση
των θέσεων της αστικής τάξης στην
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης
και Ανατολικής Μεσογείου που
έχουν υποστεί πλήγμα τα τελευταία
χρόνια».
Επίσης κάλεσε σε απόρριψη των
θεωριών περί «εθνικής ενότητας»,

επισημαίνοντας: «Ο λαός μας και οι
λαοί των άλλων χωρών δεν μπορεί
και δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες
για το χαρακτήρα ενός ενδεχόμενου
νέου πολέμου ή και πιο γενικευμένου. Ιμπεριαλιστικός και άδικος πόλεμος θα είναι ανεξάρτητα από επιτιθέμενους ή αμυνόμενους, γιατί θα
είναι αποτέλεσμα ανταγωνισμών της
αστικής τάξης κάθε χώρας που δεν
έχουν σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Γι’αυτό και για το λαό μας και
για τους άλλους λαούς η πάλη για την
εδαφική ακεραιότητα, για τη μη αλλαγή των συνόρων, η υπεράσπισή
τους συνδέεται με τον αγώνα ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που γεννά πολέμους, φτώχεια, ανεργία, προσφυγιά».
Η εκδήλωση της υποδοχής
έκλεισε με αντιπολεμικά - διεθνιστικά τραγούδια από το συγκρότημα
Ρωμιοσύνη. 

Στον τερματισμό της φετινής 37ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης στο υπουργείο
Εθνικής Άμυνας έγινε η υποδοχή των ειρηνοδρόμων.
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Με αγωνιστική διάθεση η 33η Πορεία Ειρήνης
Κερασίτσα - Τρίπολη

Μ

αζική και με αγωνιστική διάθεση πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 14 Μαΐου η 33η Πορεία Ειρήνης Κερασίτσα - Τρίπολη.
Παράλληλα, με επιτυχία ολοκληρώθηκε και ο 1ος Αγώνας Δρόμου 20
χλμ «Γρηγόρης Λαμπράκης» με τη
συμμετοχή 70 δρομέων.
Η πορεία στην οποία συμμετείχαν οι Επιτροπές Ειρήνης Πελοποννήσου, τα εργατικά σωματεία και η
Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων
Πελοποννήσου, ξεκίνησε λίγο μετά
τις 16:00 με συνθήματα όπως «Καμία
συμμετοχή, καμία εμπλοκή στον ιμπεριαλισμό καμία υποταγή», «Κάναν
την Μεσόγειο θάλασσα νεκρών, όχι
στους πολέμους των Ιμπεριαλιστών».
Στην πλατεία Πετρινού έγινε η
κεντρική ομιλία από τον Χρήστο
Μαργανέλη, μέλος της γραμματείας
της ΕΕΔΥΕ.
Στον 1ο αγώνα δρόμου συμμετείχαν περίπου 70 δρομείς από τους
Συλλόγους της πόλης (το Σύλλογο
Δρομέων Υγείας, το Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων, τον
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Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο, το
Σύλλογο Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου), αλλά και από άλλες περιοχές.
Ο αγώνας αυτός ήταν αφιερωμένος στον Γρηγόρη Λαμπράκη που δολοφονήθηκε το Μάη του 1963 στη
Θεσσαλονίκη από το παρακράτος με
τη στήριξη του κράτους, ξεκίνησε
από το Πάρκο των Αλύγιστων (Περιοχή Αγίου Αθανασίου) και τερμάτισε στην Τρίπολη, πλατεία
Πετρινού. Κι όταν η πορεία, κατά το
μήκος της διαδρομής, έσμιξε με τους
δρομείς, κορυφώθηκε η συγκίνηση
και η έξαρση, ένα λαϊκό φουσκωμένο
ποτάμι, σημαίες, πανώ, χειροκροτήματα, συνθήματα και τραγούδια, γέμισαν την ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερες στιγμές από την εκδήλωση
Ιδιαίτερο γεγονός ήταν η παρουσία
αντιπροσωπείας μαθητών του γυμνασίου Τεγέας, που ήρθαν να τιμήσουν
το συγχωριανό τους, αγωνιστή της
Ειρήνης, Γρηγόρη Λαμπράκη, απαγ-

γέλλοντας το ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη «Αν θέλεις να λέγεσαι “Άνθρωπος”» και καταθέτοντας στεφάνι
εκ μέρους του σχολείου τους.
Στη συνέχεια έγινε απονομή μεταλλείων στους δρομείς και στους
ποδηλάτες που έκαναν για μια ακόμα
φορά τη δική τους ποδηλατοπορεία
Καλαμάτα-Κερασίτσα και ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το
Μουσικό σχήμα του Μορφωτικού
Συλλόγου Καλαμάτας.
Επίσης, στο χώρο την εκδηλώσεων λειτούργησε έκθεση με έργα
(ζωγραφιές και ποιήματα) μαθητών
απο τα σχολεία της Τρίπολης που
συμμετείχαν στην Πανελλαδική πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ, «Να σκέφτεσαι
τους άλλους», αλλά και εργαστήρι
ζωγραφικής για τα παιδιά.
Την παράσταση «έκλεψε» η
μικρή Σωτηρία, μαθήτρια της Δ΄
τάξης Δημοτικού Σχολείου της Τρίπολης, απαγγέλοντας το ποίημα που
έγραψε με τίτλο «Να σκέφτεσαι τους
άλλους» και απέσπασε πολλά χειροκροτήματα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΚΤΙΟ

Πορεία Ειρήνης από την ΕΔΥΕΘ

Πορεία Ειρήνης
στη βάση του Ακτίου

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Μάη η
Πορεία Ειρήνης από την Επιτροπή Ειρήνης για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ).
Οι ειρηνοδρόμοι, συγκεντρώθηκαν έξω από το Νατοϊκό Στρατηγείο
στο πρώην 3ο Σώμα Στρατού όπου
ακούστηκε δυνατά το σύνθημα: «Οι
ιμπεριαλιστές αιματοκυλάνε τους
λαούς, καμία υποταγή, αντίσταση, αντεπίθεση τώρα»
Η εκδήλωση ξεκίνησε με μουσικό - καλλιτεχνικό πρόγραμμα από
τον Κώστα Καρμπά και μουσικούς,
φίλους της Επιτροπής Ειρήνης Θεσσαλονίκης. και ακολούθησε ομιλία
από τον Νίκο Ζώκα, πρόεδρο της
ΕΔΥΕΘ.
Μεταξύ άλλων ο Νίκος Ζώκας
τόνισε: «Βρισκόμαστε σήμερα ξανά
εδώ, μπροστά στο Νατοϊκό στρατηγείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο
έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή μας.
Είμαστε εδώ, για να φωνάξουμε

σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε νέο και
νέα, σε κάθε άνθρωπο του λαού μας:
Αντιστάσου, μην ολιγωρείς! “Μη
ρωτάς για ποιον χτυπάει η καμπάνα…
Για σένα χτυπάει!", για να θυμηθούμε
τα λόγια του Έρνεστ Χέμινγουεϊ.
»Όταν η καμπάνα χτυπάει για
τους λαούς της Συρίας, της Λιβύης,
της Παλαιστίνης, της Κύπρου, της
Ουκρανίας, είναι σα να χτυπάει και
για το δικό μας λαό! Γι’ αυτό είναι
χρέος μας να βγούμε στους δρόμους,
να πάμε παντού, στους χώρους δουλειά, στα σχολειά, στα Πανεπιστήμια,
στις γειτονιές να καλέσουμε το λαό
μας σε ξεσηκωμό και πανστρατιά.»
Ακολούθησε πορεία με κατάληξη
το Μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη,
όπου διαβάστηκε και εγκρίθηκε από
τους διαδηλωτές, το ψήφισμα της
συγκέντρωσης που διάβασε η Ηλέκτρα Ραΐζη από την ΕΔΥΕΘ
Επίσης, ακούστηκε το τραγούδι
της ειρήνης από τον Σύλλογο Γυναικών Καλαμαριάς της ΟΓΕ ενώ κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο του
Γρ. Λαμπράκη.

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πορεία Ειρήνης στη βάση
του Ακτίου το Σάββατο 20
Μάη. Την πορεία διοργάνωσαν οι
Επιτροπές Ειρήνης Αγρινίου, Άρτας,
Λευκάδας, Μεσολογγίου, Πρέβεζας,
τα Εργατικά Κέντρα Αγρινίου, Άρτας,
Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Λευκάδας,
οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων
Αγρινίου, Άρτας, Κέρκυρας, Πρέβεζας,
οι Εμπορικοί Σύλλογοι Ιωαννίνων και
Πρέβεζας, φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι γυναικών και εργατικά σωματεία της περιοχής.
Στη συγκέντρωση στη βάση του
Ακτίου αλλά και στην πορεία που
ακολούθησε παρευρίσκονταν ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ
Νίκος Μωραΐτης, καθώς και αντιπροσωπεία των επιτροπών περιοχής
Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας και
Δυτικής Ελλάδας.
Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε
παράσταση διαμαρτυρίας στη βάση
του Ακτίου, όπου χαιρέτισαν ο Χρύσανθος Κυριαζής, μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Πρέβεζας, ο Μπρίκος
Χρήστος, μέλος του Συντονιστικού
Μαθητών Πρέβεζας και ο Πατούλας
Πάνος, αντιπρόεδρος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου ενώ διαβάστηκε και ψήφισμα, το οποίο στη
συνέχεια επιδόθηκε στους υπευθύνους της βάσης του Ακτίου.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
μαζική και μαχητική πορεία στους
δρόμους της Πρέβεζας, η οποία κατέληξε στην πλατεία Ανδρούτσου.
Τους συγκεντρωμένους χαιρέτησαν ο Βεροιώτης Αλέξανδρος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου
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- Να γυρίσουν πίσω όλα τα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων που
βρίσκονται στο εξωτερικό, σε αποστολές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
Στη συνέχεια η πορεία περνώντας από τις συνοικίες κατευθύνθηκε
και κατέληξε στην πλατεία Ταχυδρομείου, όπου πραγματοποιήθηκε συναυλία, ενώ την κεντρική ομιλία
έκανε η Δήμητρα Παπαστεργίου,
πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης.

Η μαζική και μαχητική πορεία στους δρόμους της Πρέβεζας, η οποία κατέληξε στην
πλατεία Ανδρούτσου.

Λευκάδας - Βόνιτσας, και ο Παντίσκας Θοδωρής, πρόεδρος του Συλλόγου φοιτητών Ιστορικού - Αρχαιολογικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
και ακολούθησε η κεντρική ομιλία
από τον Αναγνώστου Γρηγόρη, οργανωτικό γραμματέα της ΕΕΔΥΕ.
Η εκδήλωση στην πλατεία Ανδρούτσου πλαισιώθηκε από αντιπολεμική-αντιιμπεριαλιστική συναυλία.

χειρήσεων της ΕΕ και επιδόθηκε ψήφισμα με αιτήματα όπως:
- Να σταματήσει η λειτουργία
του ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων της ΕΕ.
- Να μη διατεθεί καμιά υποδομή
που βρίσκεται στη χώρα μας και κανένας φαντάρος για την οργάνωση
και το σχεδιασμό των πολεμικών
επιχειρήσεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

ΤΡΙΚΑΛΑ

Μ

Πορεία Ειρήνης
Πηγή-Τρίκαλα
αχητική και δυναμική ήταν
η πορεία που διοργάνωσε η
Επιτροπή Ειρήνης Τρικάλων
την Κυριακή στη διαδρομή Πηγή - Τρίκαλα απόστασης 8 χιλιομέτρων για
να τιμήσει τους αγώνες του Γρηγόρη
Λαμπράκη και να βροντοφωνάξει την
αντίθεσή της στο αιματοκύλισμα των
λαών από τους ιμπεριαλιστικούς πο-

ΛΑΡΙΣΑ

Μ

Μαχητική Πορεία
Ειρήνης
αχητική ήταν η Πορεία Ειρήνης που διοργάνωσε την
Κυριακή 7 Μάη, η Επιτροπή
Ειρήνης Λάρισας. Η πορεία ξεκίνησε
από το Μεζούρλο, τόπο εκτέλεσης
κομμουνιστών και αγωνιστών την περίοδο 1946-1949, και έκανε στάση
στην έδρα της 1ης Στρατιάς, όπου
εδρεύει το ελληνικό Στρατηγείο Επι-
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Η Πορεία Ειρήνης στη Λάρισα έκανε στάση στην έδρα της 1ης Στρατιάς, όπου
εδρεύει το ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της ΕΕ.

λέμους. Η εκδήλωση πριν την εκκίνηση έγινε στην πλατεία της Πηγής
παρουσία πολλών κατοίκων με την
άψογη παρουσία δύο χορευτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου
Πηγής σε παραδοσιακούς χορούς,
ενώ απευθύνθηκε χαιρετισμός προς
τους ειρηνοδρόμους από την Επιτροπή Ειρήνης.
Παρουσιάστηκε επίσης κείμενο
της τοπικής Γραμματείας για να τιμηθεί ο Τάκης Παπαδημητρίου που
έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και είχε
διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής
για δύο θητείες την περίοδο 19962000 όταν το Κίνημα Ειρήνης πρωτοστάτησε απέναντι στην αμερικανική
ιμπεριαλιστική μηχανή που επιτέθηκε στο λαό της Σερβίας σκοτώνοντας και καταστρέφοντας.
Ακολούθως δόθηκε η εκκίνηση
της πορείας οπότε οι ειρηνοδρόμοι
μαζικά ξεχύθηκαν φωνάζοντας σε
όλη τη διάρκεια της διαδρομής συνθήματα όπως «Λαμπράκη ζεις εσύ
μας οδηγείς», «Κάναν τη Μεσόγειο
θάλασσα νεκρών όχι στους πολέμους
των ιμπεριαλιστών».
Η πορεία κατέληξε στην αρχή
της Ασκληπιού και ακολούθησε η
κεντρική ομιλία από τον πρόεδρο
της Επιτροπής Νίκο Μήτσιου.

Μαχητική και δυναμική ήταν η πορεία που διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης
Τρικάλων στη διαδρομή Πηγή - Τρίκαλα.

Ελλήνων, προσφύγων και μεταναστών
στα αγγλικά και στα γαλλικά.
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε
αντιπροσωπεία της Τομεακής Επιτροπής Λέσβου του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Γραμματέα, Βασίλη Αμπελογιάννη.
Οι συγκεντρωμένοι πορεύτηκαν
διαμέσου του χωριού Μόρια φωνάζοντας συνθήματα όπως «όχι στο

μίσος των εθνικιστών, ζήτω η φιλία
των λαών», «έξω οι βάσεις και τα
στρατηγεία, καμία ανοχή στη λυκοσυμμαχία».
Η πορεία κατέληξε στην Πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη όπου
έγινε η κεντρική ομιλία από την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης,
Μαρία Τουρβαλή.

ΛΕΣΒΟΣ

Α

Πορεία Ειρήνης
από τη Μόρια
πό το κέντρο κράτησης της
Μόριας ξεκίνησε, η πορεία ειρήνης που διοργάνωσε, η Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου την Κυριακή
21 Μάη. Εκεί, διαβάστηκε κάλεσμα
αντιιμπεριαλιστικής συσπείρωσης

Από το κέντρο κράτησης της Μόριας ξεκίνησε, η πορεία ειρήνης που διοργάνωσε, η
Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου την Κυριακή 21 Μάη.
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ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
Βροντερό μήνυμα από την ελληνοτουρκική πορεία ειρήνης στη Σάμο
«Εμείς δεν πολεμάμε στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία»

Δ

εν θέλουμε του ΝΑΤΟ την
προστασία, έξω τώρα η λυκοσυμμαχία, διαδήλωσαν τα
μέλη και οι φίλοι της Πανσαμιακής
Επιτροπής Ειρήνης σε όλη τη διαδρομή της Πορείας που έγινε το Σάββατο 27 Μάη.
Στην Πορεία συμμετείχε πολυμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής
Ειρήνης Σμύρνης με την οποία η Πανσαμιακή Επιτροπή διατηρεί ισχυρούς
συναγωνιστικούς δεσμούς.
Στη πλατεία του Παλαιοκάστρου
μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου του
χωριού υποδέχθηκαν τους οδοιπόρους της Ειρήνης με γλυκίσματα,
ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Σοφία
Παπανικολάου τοπική σύμβουλος
που έδωσε και το σύνθημα για την
εκκίνηση της Πορείας.
Ενδιάμεσος σταθμός ήταν το
κέντρο κράτησης και απέλασης προσφύγων όπου οι διαδηλωτές εξέφρασαν ακόμη μια φορά την αλλη-
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λεγγύη τους στους ξεριζωμένους
των ιμπεριαλιστικών πολέμων και
βροντοφώναξαν «Όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, ζήτω η
φιλία των λαών».
Στη συνέχεια μπήκαν στη πόλη
και κατευθύνθηκαν στην κεντρική
πλατεία όπου έγινε η συγκέντρωση.
Λίγα λεπτά μετά την άφιξη της πορείας έφθασαν οι ειρηνοδρόμοι που
έτρεξαν 13 χιλιόμετρα από το Πυθαγόρειο στο Βαθύ τιμώντας ιδιαίτερα τον αθλητή και αγωνιστή της
Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη που δολοφονήθηκε το Μάη του 1963 στη
Θεσσαλονίκη.
Τους ειρηνοδρόμους υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και συνθήματα οι συγκεντρωμένοι και αμέσως
μετά μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης τους στεφάνωσαν
με στεφάνια από κλαδιά ελιάς.
Στη συγκέντρωση χαιρετισμό
απηύθυνε η Ελένη Παπαδοπούλου

μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ
και μίλησε η πρόεδρος της Πανσαμιακής Επιτροπής Ρούλα Στεφανάκη.
Η εκδήλωση έκλεισε με τις συγκινητικές απαγγελίες ποιημάτων του
Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ στα
τουρκικά από συναγωνιστή της Επιτροπής Ειρήνης Σμύρνης και στα ελληνικά μεταφρασμένα από τον Γιάννη
Ρίτσο από τους Δημήτρη Μαυρατζώτη και Σοφία Σορόκου.
Το βράδυ της ίδιας μέρας Έλληνες και Τούρκοι φιλειρηνιστές διασκέδασαν με ελληνικά και τουρκικά
τραγούδια, και αντάλλαξαν δώρα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι
Τούρκοι αγωνιστές της Ειρήνης χάρισαν ένα ζωγραφικό πίνακα στο Εργατικό Κέντρο Σάμου και το ΠΑΜΕ,
επισφραγίζοντας έτσι την πρόσφατη
συνεργασία τους στην αντιπολεμική
εκδήλωση που είχαν οργανώσει τα
ταξικά σωματεία της Σάμου.

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ,
ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ªÆÄ°Æ¹¿Æ¹º¶ª ¢Ã»¶ª Á°ÆÃ º°¹ ¶¶ ªÆ¸Á ¶¤¤°¢°
¦ïìåµéëÀ ïòµèôÜòéá çéá ôá óùµæÛòïîôá ôöî µïîïðöìÝöî

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
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επέτειος
72 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Χιροσίμα - Ναγκασάκι 1945-2017
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δείγμα υποκρισίας από τον ισχυρισμό ότι ο διπλός πυρηνικός
βομβαρδισμός των δυο ιαπωνικών πόλεων της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι από αμερικάνικα
βομβαρδιστικά, (6.8.1945 και 9.8.1945, αντίστοιχα) ήταν αναγκαίος για να σταματήσει
ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

H

ανθρωπότητα γνώρισε τα πρώτα αποτελέσματα
της πυρηνικής βόμβας με τον αφανισμό των δυο
αυτών πόλεων, δηλαδή 200.000 άμεσων θανάτων
και άλλων τόσων που πέθαναν από την ραδιενέργεια.
Ηταν μια πολύ καλά προετοιμασμένη επίθεση με πολλές προηγούμενες δοκιμές.
Ακόμη και σήμερα υπάρχουν μερικοί που εξακολουθούν να διερωτώνται αν έπραξαν σωστά οι Αμερικανοί με
εκείνη τη «διπλή» επίθεσή τους, που στην ουσία σηματοδότησε την αρχή της πυρηνικής εποχής, χρησιμοποιώντας
την καταστροφική μόνο δυνατότητα της πυρηνικής φυσικής και εκφυλίζοντας, εκτός από την ανθρώπινη αξία, και
την αξία και τον σκοπό της επιστήμης αυτής.
Τα ερωτήματα αυτά δεν επιδέχονται πια πολλές απαντήσεις, αφού η εμπειρική πραγματικότητα και οι επιδημιολογικές και ιστορικές εκτιμήσεις δεν εμπεριέχουν
κανένα θετικό στοιχείο για τα εξοντωτικά αυτά μέσα που
χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί, με ιδιαίτερα αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρωπότητα, όπου το μέγεθος και τα
όριά τους ακόμη δεν έχουν επαρκώς καταγραφεί, γιατί
εξακολουθούν να υφίστανται και στις επόμενες γενιές
των άτυχων ανθρώπων (...).
Ας διερωτηθούμε στο αν πράγματι ήταν αναγκαίος ο
βομβαρδισμός της Χιροσίμα και ιδιαίτερα του Ναγκασάκι.
Ελάχιστοι είναι αυτοί που σήμερα γνωρίζουν ότι οι
δύο πυρηνικές βόμβες ήσαν εντελώς διαφορετικές. Η
πρώτη, στη Χιροσίμα, ήταν τύπου ουρανίου-235 και η δεύτερη πλουτωνίου-239. Αυτή η «ουσιαστική λεπτομέρεια»
αποκαλύπτει πως η διπλή πυρηνική καταστροφή σκόπευε
τουλάχιστον και στη δοκιμή πάνω στον άνθρωπο δύο διαφορετικών πυρηνικών όπλων.
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Οι πυρηνικοί επιστήμονες της εποχής εκείνης, που
γνώριζαν πολύ καλά τι έκαναν, πειραματίζονταν σε δύο
τύπους πυρηνικών βομβών: σε αυτές με το ουράνιο και σε
εκείνες με το πλουτώνιο.
Tο πλουτώνιο πλεονεκτεί έναντι του ουρανίου γιατί
σχάζεται ευκολότερα. Η εκρηκτική ισχύς της πρώτης βόμβας ήταν 15.000 ενώ της δεύτερης 21.000 τόνοι ΤΝΤ. Θεωρητικά, λοιπόν, η καταστροφή του Ναγκασάκι προβλεπόταν να είναι μεγαλύτερη.
Επειδή όμως στις 9 Αυγούστου στο Ναγκασάκι έπνεε
ισχυρός άνεμος, το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο
επιθυμητό από τους αμερικανούς και ενώ τα θύματα προβλέπονταν λόγω της μεγαλύτερης ισχύος της βόμβας
πλουτωνίου να είναι περισσότερα από ό,τι στη Χιροσίμα,
αυτά έφτασαν τις 70.000 έναντι των 130.000 στον πρώτο
βομβαρδισμό της Χιροσίμα.
Υπάρχουν ερωτηματικά που δεν έχουν βρει απάντηση
πουθενά αλλού παρά μόνο στην άποψη ότι η διπλή πυρηνική επίθεση ήταν μια διπλή πυρηνική δοκιμή:
1. Γιατί χρειάστηκαν οι Αμερικανοί να βομβαρδίσουν
και να εξοντώσουν και δεύτερη ιαπωνική πόλη μετά από
τρεις ημέρες; Δεν έφτανε η πρώτη καταστροφή με τους
130.000 άμεσους θανάτους; Ή μήπως οι στρατιωτικοί και
οι πολιτικοί δεν αντελήφθησαν τα οικτρά αποτελέσματα
αυτού του ολοκαυτώματος μέσα στις τρεις επόμενες
ημέρες;
2. Τι σκοπό είχε πριν από τη ρίψη των δύο βομβών η
συστηματική οργάνωση και τοποθέτηση σε αεροσκάφη
πάνω από τις δύο αυτές πόλεις ειδικών συσκευών και οργάνων μέτρησης της ραδιενέργειας και καταγραφής του
μεγέθους της καταστροφής;

3. Τι σκοπό είχε η διαταγή που επιλεκτικά για τις δύο
αυτές πόλεις μεταξύ πέντε συνολικά είχε δοθεί η οποία
απαγόρευε κάθε είδους συμβατικού βομβαρδισμού τους;
4. Σε τι χρειαζόταν η δεύτερη πυρηνική καταστροφή
με τον βομβαρδισμό του Ναγκασάκι αφού η πρώτη και
«πέτυχε» και τρομοκράτησε όχι μόνο τους Ιάπωνες αλλά
και ολόκληρο τον κόσμο;
5. Γιατί ο Τρούμαν δεν προειδοποίησε τους Ιάπωνες
για την πυρηνική επίθεση ώστε να τους εξαναγκάσει σε
παράδοση, χωρίς να προκληθεί αυτός ο διπλός πυρηνικός
όλεθρος, πρόταση που του έκανε ο υφυπουργός του Rulf
Barnd και η οποία απερρίφθη από τον Τρούμαν εξαναγκάζοντας τον πρώτο σε παραίτηση;

Υπερκρίσιμες - υποκρίσιμες πυρηνικές δοκιμές

Το θέμα των πυρηνικών δοκιμών αποτελούσε και αποτελεί την πιο σημαντική φάση του κύκλου των πυρηνικών
εξοπλισμών, γιατί οι πυρηνικές δοκιμές είναι η τελική
φάση της ανάπτυξης και επιβεβαίωσης νέων πυρηνικών
όπλων. Όταν αυτές πέτυχαν δεν υπήρχε λόγος συνέχισης

αυτών των δοκιμών και άρχιζαν να γίνονται συμφωνίες
περιορισμού των πυρηνικών δοκιμών, όπως το 1963 συμφωνήθηκε η μερική απαγόρευση των δοκιμών στη θάλασσα, στον αέρα και στο Διάστημα μεταξύ της τότε
Σοβιετικής Ένωσης και των ΗΠΑ. Αυτή η συμφωνία οδήγησε σε νέα μορφή τους, στις υπόγειες.
Πολλοί πιστεύουν ότι λόγοι ραδιενεργού μόλυνσης
της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος ανάγκασαν τις
τότε δύο υπερδυνάμεις να έλθουν σε συμφωνία, αλλά στην
πραγματικότητα και οι δύο δυνάμεις είχαν λύσει τα προβλήματα για βόμβες με μεγάλες τιμές εκρηκτικής ισχύος
που δεν μπορούσαν να γίνουν υπόγεια ταυτόχρονα ήθελαν
να δοκιμάσουν και νέα όπλα που δεν απαιτούσαν μεγάλες
τιμές ισχύος και άρα θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται
υπόγεια.(...)
Οι δοκιμές αυτές ονομάζονται υποκρίσιμες για να μην
καταπατείται η συμφωνία κατάργησης των δοκιμών και η
κοινωνία, σίγουρη για την κατάργησή τους, να μην προβληματίζεται ούτε να αντιδρά.
Μετά από μονομερείς πρωτοβουλίες κατάργησης
όλων των πυρηνικών δοκιμών της π. Σοβιετικής Ένωσης,
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Η πρώτη ατομική βόμβα "Little Boy" - δηλαδή μικρό αγόρι προκάλεσε τεράστια καταστροφή στη Χιροσίμα.

επανειλημμένες προτάσεις και προσπάθειες της για αντίστοιχες πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, έπεσαν στο κενό.
Έτσι, απεδείχθη η φιλειρηνική διάθεση της π. Σοβιετικής
Ένωσης και η φιλοπολεμική των ΗΠΑ.

Τι είναι οι υποκρίσιμες πυρηνικές δοκιμές;

Κάθε πυρηνική έκρηξη για να παραγάγει το μέγιστο της
ενέργειας θα πρέπει να προκαλέσει σχάσεις του πυρήνα
του ατόμου σε 56 συνολικά διαδοχικές γενιές. Δηλαδή, η
πρώτη γενιά είναι η σχάση του πρώτου πυρήνα ουρανίου
ή πλουτωνίου από ένα νετρόνιο που δίνει δύο περίπου νετρόνια. Αυτά, στη δεύτερη γενιά θα δώσουν τέσσερα που
με τη σειρά τους θα δώσουν οκτώ κ.ο.κ. Αν όλα αυτά τα
νετρόνια προκαλούν σχάσεις, τότε ο συνολικός αριθμός
των σχάσεων και άρα και της συνολικής ενέργειας θα
είναι τρομακτικός. Η έκρηξη μιας πυρηνικής βόμβας ολοκληρώνεται σε 56 αλληλουχίες σχάσεων. Η μεγαλύτερη
ενέργεια όμως εκλύεται στις τρεις τελευταίες, 54, 55 και
56, που συγκεντρώνουν το 99% της ολικής ενέργειας. Οι
πρώτες γενιές δίνουν ελάχιστη ενέργεια και ώσπου να
φθάσουν στη 54η γενιά δεν προκαλούν καμία έκρηξη. Το
σημείο με αυξημένη μεν ενέργεια, χωρίς όμως την έκρηξη,
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λέγεται κρίσιμο. Και εκεί έγκειται η νέα φιλοσοφία, δηλαδή να παραχθεί στα υπόγεια πεδία δοκιμών της Νεβάδα
και στη συνέχεια, η υπόλοιπη διαδικασία μέχρι την έκρηξη
αντικαθίσταται με μια προσομοίωση συστήματος υπολογιστών που αναλαμβάνουν να υπολογίσουν το μέγεθος της
έκρηξης. Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται σε βάθος
300 μέτρων στην έρημο της Νεβάδα.
Γενικά οι υποκρίσιμες δοκιμές δεν είναι εντελώς
αθώες για το περιβάλλον στο στάδιο της ίδιας της δοκιμής· διασκορπίζουν τοξικά και ραδιενεργά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των θραυσμάτων των σχάσεων. Οι
ΗΠΑ με το «παράθυρο» της υποκρισιμότητας παρακάμπτει τη συμφωνία της Συνολικής Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών και ανοίγει λεωφόρους καταστρατήγησής
της και από όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο Μη Ανάπτυξης (ΝΡΤ).
Ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ αλλά και των άλλων
πυρηνικών χωρών που θα ακολουθήσουν με τις υποκρίσιμες πυρηνικές δοκιμές είναι η πρόθεσή τους να συνεχίσουν την έρευνα και ανάπτυξη νέων πυρηνικών όπλων. Ο
τρόπος τώρα είναι πιο εκλεπτυσμένος και πιο αθόρυβος
και κάτω από το πρόσχημα της «καθαρής» έρευνας υποκρύπτεται νέα πρόθεση αναβάθμισης των πυρηνικών
όπλων. (...).
΄Οσο θα υπάρχουν πυρηνικές δοκιμές, υπερκρίσιμες
και υποκρίσιμες, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για πυρηνικό αφοπλισμό, έστω και αν καταστραφούν όλα τα υπάρχοντα αποθέματα πυρηνικών όπλων.
Σήμερα, πυρηνικές χώρες όπως, το Ισραήλ, οι Ινδίες,
το Πακιστάν και η Β. Κορέα δεν έχουν υπογράψει το Σύμφωνο Μη Πυρηνικής Ανάπτυξης, το οποίο μεταξύ άλλων
απαγορεύει και τις πυρηνικές δοκιμές, και έτσι αποτελούν μια πυρηνική απειλή στον υπόλοιπο κόσμο, μια που
μπορούν ανεξέλεγκτα να αναπτύσσουν και ν’ αναβαθμίζουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο.
Η κοινωνία θα πρέπει να είναι καχύποπτη με κάθε πυρηνική δύναμη που δεν καταργεί συνολικά τις πυρηνικές
δοκιμές, ή καταφεύγει σε υποκρίσιμες, γιατί, στην ουσία,
αυτού του είδους δοκιμές δεν οδηγούν στην κατάργηση
των πυρηνικών δοκιμών αλλά στην έναρξη ενός νέου, πιο
σύγχρονου είδους δοκιμών με βελτιωμένη τεχνολογία.
Θ. Κ. ΓΕΡΑΝΙΟΣ
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
Υφηγητής, πρ. Αναπλ. Καθηγητής Πυρηνικής
Φυσικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας

διεθνή
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης

Σύνοδος του Τμήματος
Ευρώπης στο Βερολίνο

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 29 και 30
Απρίλη η σύνοδος του Τμήματος Ευρώπης του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στο Βερολίνο,
όπου φιλοξενήθηκε μετά από 30 χρόνια και πάλι μια
συνεδρίαση του ΠΣΕ.
Στην πόλη και τότε πρωτεύουσα της Γερμανικής
Λαοκρατικής Δημοκρατίας, στην οποία απονεμήθηκε
το 1979 από το ΠΣΕ και τον τότε πρόεδρό του Ρόμες
Σάντρα ο τίτλος «ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ», συνήλθαν 14
φιλειρηνικά αντιιμπεριαλιστικά κινήματα, με κύρια θέματα την εξέταση της κατάστασης στην Ευρώπη, στη
Μέση Ανατολή και τον κόσμο, με την αυξανόμενη επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού, τους ανταγωνισμούς
και τις επιθέσεις στα δικαιώματα των λαών, αλλά και
τους κινδύνους για μια γενικευμένη πολεμική σύρραξη
παγκοσμίων διαστάσεων. Κεντρικό θέμα της συνόδου
αποτέλεσε η δράση και πρωτοβουλίες του ΠΣΕ εναντίον του ΝΑΤΟ, της μεγαλύτερης πολεμικής μηχανής
του ιμπεριαλισμού, ιδιαίτερα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του στις 24-25 Μάη στις Βρυξέλλες.
Από την Ελλάδα πήραν μέρος οι Θανάσης Παφίλης
και Ηρακλής Τσαβδαρίδης, γενικός γραμματέας και
εκτελεστικός γραμματέας του ΠΣΕ αντίστοιχα και ο
πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος.
Οι Οργανώσεις που έχουν δηλώσει συμμετοχή
είναι οι εξής: Γερμανικό Συμβούλιο Ειρήνης, Πορτογαλικό Συμβούλιο για την Ειρήνη και Συνεργασία, Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη,
Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, Επιτροπή Ειρήνης
Τουρκίας, Τσέχικο Κίνημα Ειρήνης, Διεθνής Δράση για
Απελευθέρωση από το Βέλγιο, Βρετανική Συνέλευση
Ειρήνης, Φόρουμ ενάντια στον Πόλεμο Ιταλίας, Βουλγάρικο Εθνικό Συμβούλιο Ειρήνης, Αντιφασιστική Επιτροπή Κροατίας, Ελβετικό Κίνημα Ειρήνης, Αυστριακό
Συμβούλιο Ειρήνης, Συμβούλιο Ειρήνης Δανίας, Στρατιώτες ενάντια στον Πόλεμο Τσεχίας, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ειρήνης, Παλαιστινιακή Επιτροπή για την Ειρήνη
και την Αλληλεγγύη, Ένωση για την υπεράσπιση της Ειρήνης, Αλληλεγγύης και Δημοκρατίας από το Ιράν.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μ

Δεν έχουν θέση στον Έβρο
οι ΝATOϊκοί φονιάδες των λαών

εγάλη αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση έγινε την Κυριακή 28 Μάη στην Αλεξανδρούπολη. Με το σύνθημα
«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» χιλιάδες
εργαζομένων και λαού της περιοχής διαδήλωσαν την αντίθεσή
τους στους φονιάδες του ΝΑΤΟ που ετοιμάζονταν να διέλθουν
και να κατασκηνώσουν στα χωριά και τα στρατόπεδα του Ελληνικού
Στρατού στην περιοχή τις επόμενες μέρες, στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής άσκησης «Noble Jump» που θα διεξάγονταν στη Ρουμανία
από τις 28 Μάη έως τις 16 Ιούνη. Πάνω από 4.000 στρατιώτες
άλλων χωρών και 500 οχήματα ετοιμάζονταν να διέλθουν από
την περιοχή. Την κινητοποίηση διοργάνωσαν η ΕΕΔΥΕ και οι Επιτροπές Ειρήνης Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας,
και τα Σωματεία Ιδιωτ. Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Αλεξανδρούπολης - Φερρών - Σουφλίου «Η Ενότητα», Οικοδόμων και
Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας, Τουριστικών Επαγγελμάτων Έβρου και Συνταξιούχων ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης. To πρωί έγινε συγκέντρωση μπροστά στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, όπου μίλησαν ο Νίκος Φακιρίδης, πρόεδρος της
Επιτροπής Ειρήνης Ροδόπης, και ο Διονύσης Κλάδης, στέλεχος
του ΠΑΜΕ και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης. Ακολούθησε πορεία προς το λιμάνι. Μπροστά
από την έδρα της Μεραρχίας έγινε στάση και διαδηλωτές έγραψαν
αντιιμπεριαλιστικά αντιπολεμικά συνθήματα. Η πορεία κατέληξε
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Ολοήμερη δράση κατά των ΝΑΤΟικών στρατευμάτων

Ολοήμερες εκδηλώσεις κατά της παρουσίας των Νατοϊκών δυνάμεων στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αλλά και της χρήσης
ολόκληρης της Θράκης ως διαμετακομιστικό κέντρο, ξεδιπλώθηκαν την Τρίτη 30 Μάη από τις παραπάνω Επιτροπές Ειρήνης και
τα Σωματεία. Με σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες
των λαών», οι εκδηλώσεις κατά του ΝΑΤΟ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από το ΠΑΜΕ και την Επιτροπή Ειρήνης, ξεκίνησαν
από τις 7 το πρωί όπου και έφτασε το μεταγωγικό ενώ το απόγευμα στις 7.00 έγινε πικετοφορία στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία στα στρατόπεδα που
κατέλυσαν οι ΝΑΤΟικοί.
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Η επέμβαση του αμερικανικού ιμπεριαλισμού
στην Ελλάδα

H

αντιφασιστική συμμαχία, η οποία διαμορφώθηκε
ανάμεσα στην ΕΣΣΔ και στους δυτικούς Συμμάχους
στη διάρκεια του πολέμου, είχε από τη γένεσή
της ημερομηνία λήξης. Η πρώτη ανοιχτή σύγκρουση των
δύο κόσμων εκδηλώθηκε στα θέατρα επιχειρήσεων του
ελληνικού εμφυλίου, αλλά δεν άργησε να εξαπλωθεί και
να βρει νέες μορφές έκφρασης και στον υπόλοιπο κόσμο.
Στην ίδια την Ευρώπη η ρευστή κατάσταση, η οποία οφειλόταν στην δυναμική την οποία είχαν αναπτύξει το εργατικό
κίνημα και οι πολιτικοί φορείς του στη διάρκεια της αντίστασης, καθώς και στην αναπτέρωση του ηθικού των
μαζών μετά την ήττα του φασισμού, προξενούσε ανησυχία
στα ιμπεριαλιστικά κέντρα λήψης των αποφάσεων, με
προεξάρχουσα την Ουάσιγκτον, η οποία είχε γίνει η ηγεμονική δύναμη του παγκόσμιου καπιταλισμού.
Στην Ελλάδα ο πόλεμος, η κατοχή και το γιγαντιαίο
εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα του ΕΑΜ είχαν απεξαρθρώσει τις δομές του καπιταλιστικού συστήματος. Η εμφύλια σύγκρουση που ακολούθησε έθετε υπό διακύβευση
την ίδια την επιβίωσή του. Ως εκ τούτου, η άμεση παρέμβαση των κυρίαρχων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων ήταν η
μόνη που μπορούσε να διασφαλίσει την αναπαραγωγή της
κυριαρχίας της ελληνικής αστικής τάξης και την ανακοπή
της τάσης μετάδοσης του επαναστατικού κύματος στην
ευρύτερη περιοχή. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίστηκε
στη ροή οικονομικής βοήθειας, στην αποκατάσταση των
υποδομών και στην κατοχύρωση υψηλού ποσοστού κέρδους για τους κυρίαρχους εκπροσώπους του ελληνικού
κεφαλαίου, αλλά προχώρησε και στην κινητοποίηση όλων
των διαθέσιμων ένοπλων μέσων με στόχο την ωμή καταστολή του εργατικού κινήματος και την εκμηδένιση της
όποιας στρατιωτικής ισχύος του.

Το πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο

Η αυξανόμενη αδυναμία της Βρετανίας να διατηρεί δυνάμεις ταυτοχρόνως σε πολλά μέτωπα, η προϊούσα οικονο-
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μική κρίση την οποία βίωνε ο βρετανικός καπιταλισμός
μετά το τέλος του πολέμου και η όξυνση των συγκρούσεων στις αποικίες καθιστούσαν όλο και πιο επιτακτική
την ανάγκη να απαλλαγεί η Βρετανία από το βάρος της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα.
Η επίσημη διακοίνωση για τη διακοπή της οικονομικής
βοήθειας παραδόθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1947, ενώ τα
βρετανικά στρατεύματα, χάρη στην παρελκυστική τακτική της Βρετανίας, δεν αποσύρθηκαν από την Ελλάδα
παρά μόνο την επαύριον του εμφυλίου. Πριν από την οριστική λήψη αυτής της απόφασης είχε προηγηθεί πυρετός
διαβουλεύσεων μεταξύ του απερχόμενου και του νέου
«προστάτη» της χώρας, δηλαδή μεταξύ της Βρετανίας και
των ΗΠΑ.
Εξάλλου ήδη από τα τέλη του 1946 η αμερικανική
πλευρά προσανατολιζόταν στην ανάληψη ενεργότερου
ρόλου στα ελληνικά πράγματα, τάση την οποία είχαν καταστήσει εμφανή με δημόσιες ή ιδιωτικές δηλώσεις τους
κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Από την πλευρά της
η ελληνική κυβέρνηση είχε στραφεί στις ΗΠΑ και είχε ζητήσει την αρωγή τους για να αντιμετωπίσει τα πιεστικά
οικονομικά προβλήματα της χώρας. Τον Ιανουάριο του
1946 η Ελλάδα εξασφάλισε, με την καθοριστική συμβολή
των ΗΠΑ, τη χορήγηση δανείου ύψους 25 εκατομμυρίων
δολαρίων από την Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών. Επίσης
η καθοδήγηση των ΗΠΑ είχε αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση του ζητήματος της προσφυγής
στον ΟΗΕ από την ελληνική κυβέρνηση. Τα ασφυκτικά περιθώρια του χρονοδιαγράμματος στη βρετανική διακοίνωση (οριστική διακοπή της βοήθειας στις 31 Μαρτίου
του ίδιου έτους) έθεταν επιτακτικά την ανάγκη να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία οι ΗΠΑ. Στις 28 Φεβρουαρίου η
αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε στην ελληνική
πλευρά την πρόθεσή της να διαδεχθεί τους Βρετανούς.
Στην συνέχεια η ελληνική κυβέρνηση παρέδωσε το επίσημο αίτημα για παροχή βοήθειας στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη διακοίνωση μόνο τύποις ήταν ελληνική, καθώς

στην πραγματικότητα είχε συνταχθεί εξ ολοκλήρου στην
Ουάσιγκτον. Αυτό βέβαια «δεν αναιρεί το γεγονός ότι το
αντιδραστικό καθεστώς του κεφαλαίου στην Ελλάδα, προκειμένου να επιβληθεί ως εξουσία του κεφαλαίου, ζήτησε
ακριβώς γι' αυτό το λόγο την αμερικανική βοήθεια». (Ριζοσπάστης, 13/3/2005, σ. 11.)

Το δόγμα Τρούμαν

Εκείνη την περίοδο οι στρατηγικές στοχεύσεις των ΗΠΑ
στην περιοχή ήταν από τη μια ο έλεγχος των οδών πρόσβασης στις πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής και
από την άλλη η εδραίωση της κυριαρχίας τους στις χώρες
της Ανατολικής Μεσογείου που δεν είχαν περάσει στη
σφαίρα επιρροής της ΕΣΣΔ. Αυτούς τους στόχους επιδίωξαν να υλοποιήσουν και με τη διατύπωση του δόγματος
Τρούμαν.
Στις 12 Μαρτίου 1947 ο Αμερικανός πρόεδρος Τρούμαν ανακοίνωσε επισήμως τη χορήγηση βοήθειας στη χειμαζόμενη από τον εμφύλιο Ελλάδα και στην (ουδέτερη
μέχρι τις τελευταίες στιγμές του Β΄ παγκόσμιου πολέμου)
Τουρκία ενώπιον των δύο νομοθετικών σωμάτων της
χώρας. Είχε προηγηθεί μαραθώνιος διαπραγματεύσεων
ανάμεσα στους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας
και σημαίνοντα στελέχη του Κογκρέσου, με σημαντικότερη τη συνάντηση της 27ης Φεβρουαρίου, στην οποία τα
μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας
πείστηκαν για την κρισιμότητα της κατάστασης και για
την ανάγκη άμεσης δράσης.
Η ομιλία του Τρούμαν είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
Το κείμενο διέπεται από τη λογική του δόγματος της ανάσχεσης. Σε αυτό ο Τρούμαν αναπτύσσει τη θεωρία του ντόμινο. Η περιφέρεια αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο
σύνολο. Αν ένα κομμάτι του παζλ καταρρεύσει, τότε θα
συμπαρασυρθούν και τα υπόλοιπα. Με το δόγμα Τρούμαν
οι ΗΠΑ εγκολπώνονται ρητά παγκόσμιο ρόλο για την υπεράσπιση του καπιταλιστικού συστήματος όπου και αν αυτό
απειλείται. Η κύρια απειλή προέρχεται εκ «της τρομοκρατικής δράσεως χιλιάδων τινών ενόπλων, διευθυνομένων
υπό κομμουνιστών, οι οποίοι αψηφούν την εξουσίαν της
κυβερνήσεως εις τινά σημεία της χώρας και ιδία κατά
μήκος των βορείων συνόρων αυτής». Ταυτοχρόνως «η ελληνική κυβέρνησις δεν είναι εις θέσιν να αντιμετωπίση
την κατάστασιν. Ο ελληνικός στρατός είναι ολιγάριθμος
και πενιχρώς εξοπλισμένος. Χρειάζεται εφόδια και εξοπλισμόν, εάν πρόκειται να αποκατασταθή η εξουσία της
Κυβερνήσεως επί του ελληνικού εδάφους. Η Ελλάς πρέ-

πει να τύχη βοηθείας εάν πρόκειται να καταστή εις θέσιν
να βοηθήση εαυτήν και να σεβασθή την δημοκρατίαν. Αι
Ηνωμέναι Πολιτείαι πρέπει να παράσχουν τη βοήθειαν
ταύτην...»
Την περίοδο σύνταξης του λόγου ο Τρούμαν και οι
σύμβουλοί του βρέθηκαν μπροστά σε ένα μεγάλης βαρύτητας δίλημμα. Η ομιλία έπρεπε να επικεντρωθεί στις οικονομικές πτυχές του εγχειρήματος ή το βάρος να δοθεί
στην ιδεολογική διάσταση της πρωτοβουλίας. Μετά από

Ο εκατομμυριοστός τόνος «βοήθειας» προς την Ελλάδα
του Σχεδίου Μάρσαλ.

στάθμιση των δεδομένων και αφού αμφιταλαντεύτηκε
ανάμεσα σε μια πολιτική και σε μια αμιγώς οικονομική ή
τεχνοκρατική επιχειρηματολογία, η αμερικανική ηγεσία
επέλεξε την πρώτη. Η επιλογή αυτή προτάχθηκε έτσι
ώστε το τελικό κείμενο να καταφέρει να ερεθίσει τα αντικομμουνιστικά αντανακλαστικά του ακροατηρίου και να
διασφαλιστεί η ευνοϊκή έκβαση της ψηφοφορίας. Όπως
είχε πει ο ίδιος ο Πρόεδρος σε κατ’ ιδίαν συνομιλία, δεν
χρειαζόταν «ένα προσπέκτους για επενδυτές», αλλά ένα
κείμενο το οποίο θα μιλούσε για μεγάλες ιδέες και σημαντικά διακυβεύματα.
Στο διακηρυκτικό επίπεδο έπρεπε να δοθεί έμφαση
στην ιδεολογική σταυροφορία που συνιστούσε το εγχείρημα. Η νομιμοποιητική βάση του ήταν η επίκληση της
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ανάγκης υπεράσπισης της ελευθερίας, η οποία προβάλλεται διαρκώς ως εγγενές στοιχείο της εθνικής ταυτότητας
των ΗΠΑ και ως η ειδοποιός διαφορά του δυτικού τρόπου
ζωής έναντι του σοσιαλιστικού. Αυτή βέβαια η επίκληση
δεν αποτελεί παρά ένα προκάλυμμα πίσω από το οποίο
κρύβονται οι πραγματικοί στόχοι του αμερικανικού κεφαλαίου και του πολιτικού προσωπικού του. Για όσους γνωρίζουν ειδικά τις αυταρχικές τάσεις και πρακτικές των
τότε ελληνικών κυβερνήσεων, είναι φανερός ο κίβδηλος
χαρακτήρας των εκκλήσεων του Τρούμαν για την υπεράσπιση των ελεύθερων θεσμών.
Ένα από τα βασικά στοιχεία του λόγου ήταν η χορήγηση βοήθειας υπό όρους και υπό την εποπτεία Αμερικανών συμβούλων. Οι Αμερικανοί προσανατολίζονταν στη
σύσταση ενός καθεστώτος άμεσου ελέγχου, δηλαδή στη
συγκρότηση ενός μηχανισμού ο οποίος θα επέβλεπε πού
θα διοχετεύονταν και πώς θα αξιοποιούνταν όλοι οι διαθέσιμοι από την αμερικανική βοήθεια πόροι. Το πρόσχημα
για τον ασφυκτικό έλεγχο τον οποίο θα ασκήσουν οι Αμερικανοί ιθύνοντες στα ελληνικά πράγματα τα επόμενα
χρόνια θα το δώσει ο ίδιος ο Τρούμαν ορίζοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο αυτής της πολιτικής την αυτοδυναμία της ελληνικής οικονομίας.
Η συμφωνία, την οποία υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον
Ιούνιο του 1947, εγκαθίδρυε καθεστώς απόλυτης εξάρτησης και ασφυκτικού ελέγχου, καθώς οι τυπικές ιεραρχίες
της διοίκησης παρακάμπτονταν και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιφορτίζονταν με ευρύτατες αρμοδιότητες, γεγονός που καθιστούσε την πολιτική ηγεσία του κράτους
απλούς υφιστάμενούς τους. Η αστική τάξη της χώρας και
οι πολιτικοί εκπρόσωποί της επέλεξαν με αυτόν τον
τρόπο να εκχωρήσουν σημαντικό τμήμα των εξουσιών
τους στην αμερικανική αποστολή προκειμένου να διασφαλίσουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους.
Το ίδιο το ύψος της οικονομικής βοήθειας για τα έτη
1947-1948, παρά τις επίμονες εκκλήσεις των Ελλήνων
αξιωματούχων, ήταν κατώτερο των προσδοκιών της ελληνικής πλευράς και το μεγαλύτερο μέρος του, μετά από
μια σειρά αναθεωρήσεις του αρχικού προγράμματος διοχετεύτηκε κατά κύριο λόγο στις στρατιωτικές ανάγκες.
Η στρατιωτική βοήθεια επισκίασε γρήγορα την οικονομική, καθώς το βάρος έπεσε στη δημιουργία αξιόμαχων
δυνάμεων και στην επιτυχή έκβαση του αντικομμουνιστικού αγώνα και η χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής και των έργων ανασυγκρότησης πέρασε σε δεύτερη
μοίρα. Συγκεκριμένα, το έμψυχο δυναμικό των ένοπλων
δυνάμεων αυξήθηκε κατά 12.000 άνδρες και ο ελληνικός
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στρατός τέθηκε υπό τον άμεσο έλεγχο των Αμερικανών
μέσω της ίδρυσης της JUSMAPG (Joint United States Military Advisory and Planning Group) υπό τη διοίκηση του
στρατηγού Τζέιμς Βαν Φλητ, η οποία ανέλαβε ουσιαστικά
τη διεύθυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του εμφυλίου και λογοδοτούσε απευθείας στα στρατιωτικά υπουργεία στην Ουάσιγκτον.
Η αποστολή η οποία θα επέβλεπε την παροχή βοήθειας, η λεγόμενη AMAG (American Mission for Aid to Greece), θα φτάσει στην Ελλάδα στις αρχές Ιουλίου υπό την
ηγεσία του ελάχιστα διπλωματικού Ντουάιτ Γκρίσγουολντ. Μια από τις πρώτες ενέργειές της ήταν η εγκατάσταση τοποτηρητών σε όλα τα πολιτικά υπουργεία, οι
οποίοι αποτελούσαν μια παράλληλη ή επάλληλη (για να
μην πούμε ουσιαστικά ανώτερη) εξουσία με αυτή της πολιτικής ηγεσίας, ενώ χωρίς τη συναίνεση των τοποτηρητών δεν μπορούσε να ληφθεί καμιά απόφαση. Επίσης οι
Αμερικανικοί διαχειρίζονταν με δικούς τους διοικητές μια
σειρά οργανισμών και φορέων κομβικής σημασίας, όπως
η Διοίκηση Εξωτερικού Εμπορίου (ΔΕΕ) την οποία
ιδρύουν, το ΙΚΑ, ο ΟΛΠ και η Νομισματική Επιτροπή, η
οποία προϋπήρχε.
Τον Ιούνιο του ίδιου έτους εξαγγέλθηκε και το σχέδιο
Μάρσαλ, δηλαδή η χορήγηση οικονομικής βοήθειας στο
σύνολο της Ευρώπης. Έτσι το καθεστώς ελέγχου και
εξάρτησης θα διαιωνιστεί για αρκετά χρόνια και θα πάρει
άλλη τυπική μορφή, καθώς η Ελλάδα δεν θα αργήσει να
ενσωματωθεί σε αυτό το πανευρωπαϊκής κλίμακας σχέδιο. Η ECA/Greece (European Cooperation Administration)
θα διαδεχθεί σύντομα την AMAG.
Τον ρόλο και τα αποτελέσματα του σχεδίου Μάρσαλ
στην ελληνική οικονομία και κοινωνία θα εξετάσουμε σε
επόμενο άρθρο.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Στο διάστημα που μεσολάβησε απο την
προηγούμενη έκδοση πραγματοποιήθηκαν
δεκάδες αντιϊμπεριαλιστικές εκδηλώσεις από
τις επιτροπές ειρήνης και απο τους φορείς
του εργατικού-λαϊκού κινήματος.
Οι σελίδες του περιοδικού θα ήταν
αδύνατο να τις χωρέσουν.
Μπορείτε να ενημερωθήτε για αυτές
στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ: eedye.gr

«ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»
Mεγάλη ανταπόκριση από μαθητές, δάσκαλους και γονείς στην πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ

