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18ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ
Χαϊδάρι - 2 & 3 Δεκέμβρη 2017
**********

ΑΠΟΦΑΣΗ
Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Δήμο Χαϊδαρίου που φιλοξενεί τις εργασίες του 18 ου Συνεδρίου της
ΕΕΔΥΕ, αντιπρόσωποι από τις Επιτροπές Ειρήνης απ’ όλη τη χώρα για να εκτιμήσουμε την πάλη
μας από το 17ο Συνέδριο, να βγάλουμε συμπεράσματα και να σχεδιάσουμε τη δράση μας για το
επόμενο διάστημα.
Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που τίμησαν το κίνημά μας και έδωσαν ακόμα και τη
ζωή τους για τα συμφέροντα του λαού μας. Συνεχίζουμε την 62χρονη αγωνιστική πορεία της
ΕΕΔΥΕ. Παλεύουμε για την παραπέρα ισχυροποίηση του αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος στο πλευρό του εργατικού – λαϊκού κινήματος, για την απεμπλοκή της χώρας μας από
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, για να κλείσουν οι Ευρωατλαντικές Βάσεις και
τα στρατηγεία, για αποδέσμευση από ΕΕ – ΝΑΤΟ με το λαό αφέντη στον τόπο του.
Συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στην ανάπτυξη της πάλης για να καταδικαστεί μαζικά η
επικίνδυνη συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τις ΗΠΑ.
Οι βασικοί αυτοί άξονες της πάλης μας συζητήθηκαν σε μια ουσιαστική προσυνεδριακή
διαδικασία, σε δεκάδες Περιφερειακές και κατά τόπους συσκέψεις των Επιτροπών Ειρήνης, στις
οποίες εκφράστηκε η συμφωνία των συναγωνιστών και η θέλησή τους να διαθέσουν τις δυνάμεις
τους για την πάρα πέρα ανάπτυξη της αντιπολεμικής, αντιιμπεριαλιστικής πάλης.
Χαιρετίζουμε τις συναγωνίστριες και τους συναγωνιστές σε όλη τη χώρα, που ήταν οι
πρωταγωνιστές στους αγώνες της ΕΕΔΥΕ, όλους αυτούς -και ήταν πολλοί- που συνέβαλλαν
συστηματικά να εκφραστεί η εναντίωση στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, στην
καταδίκη της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων για την επικίνδυνη πολιτική τους σε
βάρος του λαού.
Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε πολύ, τους φίλους και προσκεκλημένους μας από τους φορείς που
τιμούν με την παρουσία τους το συνέδριο και εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τη συνεργασία και
την κοινή μας δράση.
Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) και τα κινήματα ειρήνης
για τα θερμά μηνύματα που μας έστειλαν και τους διαβεβαιώνουμε ότι η ΕΕΔΥΕ θα συνεχίσει την
αντιπολεμική, αντιιμπεριαλιστική πάλη με στόχο να ξεριζωθούν, να εξαλειφθούν οι αιτίες των
ιμπεριαλιστικών πολέμων, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην πάλη κατά της καπιταλιστικής
βαρβαρότητας, για να ζήσει ο λαός μας, και οι άλλοι λαοί, χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους.
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Το 18ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ πραγματοποιείται τη χρονιά της επετείου των 100 χρόνων της
Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης που συγκλόνισε τον κόσμο και απέδειξε τη δύναμη της
επαναστατημένης εργατικής τάξης. Η Οκτωβριανή Επανάσταση και η οικοδόμηση του
Σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες ενέπνευσαν το Αντιπολεμικό,
Αντιιμπεριαλιστικό κίνημα σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι του μόχθου πήραν δύναμη από τις
κατακτήσεις του Σοσιαλισμού και την πάλη κατά του Ιμπεριαλισμού και των ιμπεριαλιστικών
πολέμων, για την ειρήνη και την ευημερία των λαών. Διδασκόμαστε και συνεχίζουμε πιο
αποφασιστικά τον αγώνα μας, αντιπαλεύουμε τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει η
αντεπανάσταση , έχοντας συναίσθηση των ευθυνών μας, για να συμβάλλουμε κι εμείς στην
ανάπτυξη της ΠΑΛΗΣ των ΛΑΩΝ.

Ορισμένα Βασικά Στοιχεία των Διεθνών Εξελίξεων
Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Οι διεθνείς εξελίξεις είναι σύνθετες και επικίνδυνες. Σε όλες τις περιοχές του πλανήτη
εκδηλώνονται θερμές εστίες αντιπαραθέσεων, προσωρινών ή μονιμότερων στρατιωτικών
συγκρούσεων, ιμπεριαλιστικών πολέμων.
Τα ενεργειακά κοιτάσματα που εντοπίστηκαν στην Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Κύπρο, οι έρευνες
στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο και σε άλλες περιοχές, οι αγωγοί μεταφοράς ενέργειας από τη
Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, γενικότερα την Κασπία, τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο, όπως
και σε άλλες περιοχές της υδρογείου, τραβούν μεγάλα ανταγωνιζόμενα συμφέροντα, διεθνούς
εμβέλειας ενεργειακούς ομίλους. Συνολικά, διευρύνεται το πεδίο των ενδοϊμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών.
Συνεχίζονται οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη, πολύχρονοι
ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι που ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με συστηματικές
υπονομευτικές ενέργειες και χρησιμοποίηση προσχημάτων περί «τρομοκρατίας» κ.α. που
προετοίμασαν το έδαφος για πολεμικές επιχειρήσεις.
Οι πόλεμοι αυτοί έχουν στοιχίσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, εκατομμύρια
διωγμένους πρόσφυγες και μετανάστες και διδάσκουν τους λαούς να αντιμετωπίζουν πιο
αποφασιστικά τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα και να αποφεύγουν τις παγίδες.
Τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα έχουν αποκαλυφθεί. Οι εγκληματικές οργανώσεις της Αλ Κάιντα,
του Ισλαμικού κράτους και άλλες παρόμοιες, αποτελούν μηχανισμούς που συγκροτήθηκαν,
χρηματοδοτήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν και εξοπλίστηκαν από τις ΗΠΑ, ισχυρές καπιταλιστικές χώρες
της ΕΕ και τους συμμάχους τους , όπως η Σαουδική Αραβία , η Τουρκία , το Κατάρ κι άλλες.
Η ΕΕΔΥΕ έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της στους λαούς του Αφγανιστάν, της Συρίας, του Ιράκ
και της Λιβύης και έχει καταδικάσει τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, έχει υποστηρίξει πως η πορεία
σε κάθε χώρα είναι υπόθεση του λαού της που με ευθύνη επιβάλλεται να παλεύει για τα δικά του
συμφέροντα.
Η υποχώρηση, η ήττα του “Ισλαμικού Κράτους” δεν μας εφησυχάζει. Ο ενδοϊμπεριαλιστικός
ανταγωνισμός παίρνει νέα χαρακτηριστικά. Οι κινήσεις των Κούρδων στη Βόρεια Συρία και το
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Βόρειο Ιράκ, οι λεγόμενες «ζώνες ασφαλείας» στη Συρία, η συνεχιζόμενη εξωτερική παρέμβαση,
περιέχουν μέσα τους μεγάλους κινδύνους διαμελισμού των χωρών αυτών και αλλαγής συνόρων
που θα τροφοδοτήσουν νέες αντιθέσεις , θα οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες τους λαούς.
Οι εγκληματικές ενέργειες που έχουν εκδηλωθεί σε πολλές χώρες και η πρόσφατη αποτρόπαια
επίθεση στην Αίγυπτο που στοίχισε εκατοντάδες νεκρούς, είναι μέρος του ιμπεριαλιστικού
πολέμου, τις καταδικάζουμε κατηγορηματικά και παίρνουμε υπόψη πως αυτές αξιοποιούνται για
την κλιμάκωση των επεμβάσεων και πολέμων, για την ένταση της καταστολής σε βάρος των
λαών.
Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Συνεχίζεται η Ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη και σε άλλες περιοχές και κλιμακώνεται η ένταση
με το Ιράν, πολύ περισσότερο φαίνεται πως οι εξελίξεις έχουν μπει σε μια νέα φάση όξυνσης μετά
την θέση που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τραμπ για καταγγελία και εγκατάλειψη της
Συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Η συνέχιση της τουρκικής κατοχής στο 37% της Κύπρου και το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με
την ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, την παρέμβαση μεγάλων
μονοπωλιακών ομίλων και ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, αλλά και την αμφισβήτηση
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου από το Τουρκικό κράτος, αποτελεί βάση όξυνσης των
ανταγωνισμών στην περιοχή.
Η Τουρκική αστική τάξη και το κράτος της συνεχίζουν την αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας
της Ελλάδας. Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη και πλοία παραβιάζουν συστηματικά τα σύνορα της
χώρας. Με δηλώσεις του ίδιου του Προέδρου Ερντογάν, o οποίος επισκέπτεται τις επόμενες
μέρες τη χώρα μας αμφισβητείται ακόμα και η Συνθήκη της Λωζάννης που καθορίζει τα σύνορα
της Τουρκίας με την Ελλάδα, το Ιράκ και τη Συρία, ενώ μηχανισμοί παρεμβαίνουν στην Θράκη,
καλλιεργούν τον εθνικισμό. Η κατάσταση αυτή περικλείει μεγάλους κινδύνους, οι οποίοι δεν
μπορούν να επισκιαστούν από τις οικονομικές δραστηριότητες των αστικών τάξεων, και την
ανταλλαγή επισκέψεων κυβερνητικών, κρατικών στελεχών.
Απαντάμε αποφασιστικά. Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα,
αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, τα προβλήματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, ζούνε τις
ίδιες αγωνίες και το συμφέρον τους βρίσκεται στην ανάπτυξη της κοινής πάλης για τα δικά τους
συμφέροντα, ενάντια στους εκμεταλλευτές τους για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση που θα
ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες.
Παραμένει ανοικτό το Ουκρανικό πρόβλημα και η ύφεση που παρουσιάζουν οι συγκρούσεις αυτή
την περίοδο, δεν ακυρώνουν την ένταση των σχέσεων ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία,
που δυναμώνει από την επέκταση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιοχή. Η αντιδραστική Ουκρανική
κυβέρνηση, που στηρίζεται σε φασιστικές και φιλοφασιστικές δυνάμεις, συνεχίζει τις επιθέσεις στο
λαό, στα ανατολικά τμήματα της χώρας, επιδίδεται σε αντικομουνισμό, στοχεύει να θέσει εκτός
νόμου το ΚΚ Ουκρανίας, εμποδίζει τη λαϊκή δράση.
Πολύ επικίνδυνο στοιχείο των εξελίξεων είναι η συγκέντρωση ΝΑΤΟϊκών στρατιωτικών δυνάμεων
στη Βαλτική, την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη , στα σύνορα με τη Ρωσία, η εγκατάσταση
πυραυλικών και αντιπυραυλικών συστημάτων, η αντιπαράθεση που οξύνεται στην περιοχή.
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Οξύνεται η αντιπαράθεση της Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν και η επέμβασή της στην Υεμένη με
τραγικές συνέπειες σε βάρος του λαού της. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα, με την ανακοίνωση
της παραίτησης του Λιβανέζου πρωθυπουργού Χαρίρι, φαίνεται πως είναι μέρος μιας πολύπλοκης
κατάστασης σκληρών αντιθέσεων, παρέμβασης της Σαουδικής Αραβίας στα εσωτερικά του
Λιβάνου.
Η συζήτηση που έγινε τις τελευταίες μέρες γύρω από το ζήτημα της πώλησης όπλων στη
Σαουδική Αραβία και της συμφωνίας που ψήφισαν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ, είναι ο
καθρέφτης της σαπίλας του συστήματος και το μέτρο της ηθικής τους, που εξαντλείται στην όποια
νομιμότητα των πράξεών τους κι όχι στη σκοπιμότητα. Κάνουν μπίζνες, επιδιώκουν κέρδη και
δολοφονούν αμάχους στην Υεμένη.Η αγανάκτησή μας και ο αποτροπιασμός μας να γίνουν
δύναμη αποφασιστική,να ενημερωθεί ο λαός και ιδιαίτερα η νεολαία.
Στα Βαλκάνια ενισχύεται η επέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ αλλά και της ΕΕ, με προτεραιότητα τα
Δυτικά Βαλκάνια και την ολοκλήρωση της ένταξης αυτών των κρατών στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Πληθαίνουν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στην περιοχή, το Μαυροβούνιο έγινε το 29ο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, προωθείται η ένταξη της FYROM στο ΝΑΤΟ και η κατάσταση αυτή προκαλεί
νέα κούρσα ανταγωνισμών με τη Ρωσία που έχει τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή.
Μέσα σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ισχυρό εθνικισμό, ο οποίος διαιρεί, διασπά τους
λαούς της περιοχής και τους εγκλωβίζει στις παγίδες των αστικών συμφερόντων και των σχεδίων
των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών που επεμβαίνουν για το έλεγχο της περιοχής, διακρίνεται η
εθνικιστική στάση της αστικής τάξης και των κυβερνήσεων της Αλβανίας που προβάλλουν
αλυτρωτικές θέσεις και καλλιεργούν τη θέση περί «Μεγάλης Αλβανίας», μέσα σε έναν φαύλο
κύκλο που συνδέεται με διαμελισμούς κρατών και αλλαγή συνόρων.
Στον Ειρηνικό, οι ΗΠΑ αναβαθμίζουν τη στρατιωτική συνεργασία τους με την Ιαπωνία, τη Νότια
Κορέα και την Αυστραλία, ακολουθείται πολιτική αποτροπής της μελλοντικής ηγεμονίας της Κίνας
στην ευρύτερη περιοχή, που θα περιλαμβάνει και τον έλεγχο των σχετικών ενεργειακών πηγών.
Η Κίνα, μια ισχυρή καπιταλιστική χώρα, προωθεί τα συμφέροντά της στην περιοχή και τα
επεκτείνει δια μέσου του σχεδίου «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» που στηρίζεται σε ένα τεράστιο
χερσαίο και θαλάσσιο δίκτυο, το οποίο θα συνδέει με οικονομικές συμφωνίες την Κίνα με την
υπόλοιπη Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική. Η Ρωσία συνεργάζεται στρατιωτικά με την Κίνα,
αξιοποιεί τη γεωπολιτική της επιρροή και παρεμβαίνει στην περιοχή.
Οι κλιμακούμενες και επικίνδυνες εξελίξεις στην Κορεατική Χερσόνησο πραγματοποιούνται μέσα
σ’ ένα σύνθετο πλέγμα ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, που διαπερνά ολόκληρη την περιοχή
της Ασίας και του Ειρηνικού, που αποτελεί ζωτικής σημασίας γεωστρατηγικό και εμπορικό
πέρασμα, με τεράστιο φυσικό πλούτο και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ανταγωνιζομένων
ιμπεριαλιστικών κέντρων και κρατών. Καταδικάζουμε τις επεμβάσεις, τις απειλές και την
υποκριτική στάση των ΗΠΑ, της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας κι άλλων χωρών που συντάσσονται
μαζί τους για κυρώσεις ενάντια στη Β. Κορέα, με πρόσχημα τις βαλλιστικές δοκιμές δεδομένου ότι,
όλες διαθέτουν πυρηνικά όπλα αλλά θεωρούν πως αυτές έχουν το δικαίωμα να ορίζουν ποιες
χώρες μπορούν ή δεν μπορούν να αναπτύσσουν πυρηνικά προγράμματα.
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Οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα είναι σε διαδικασία εκσυγχρονισμού. Στις αρχές του 2017,
9 χώρες - ΗΠΑ , Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Κίνα, Ινδία , Πακιστάν, Ισραήλ , Β. Κορέα
είχαν 4.150 πυρηνικά όπλα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως καταγράφηκε πριν λίγες μέρες σε
μελέτη που φιλοξένησε κυριακάτικη εφημερίδα. Εβδομήντα δύο χρόνια μετά το ιμπεριαλιστικό
έγκλημα με τη ρίψη των ατομικών βομβών από τις ΗΠΑ σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, η πυρηνική
απειλή κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των λαών. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία
το 2016 επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε ετοιμότητα να χρησιμοποιήσει και πυρηνικά όπλα – για το
αποκαλούμενο “πρώτο πλήγμα”.
Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτή την κατάσταση είναι πολύ σημαντικά και
χρήσιμα για την πάλη μας.
Τα στοιχεία που αποτυπώνονται στις διεθνείς εξελίξεις που σε συντομία αναφέραμε, δείχνουν πως
οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί εκδηλώνονται στις μέρες μας στους εξής
βασικούς άξονες :
Στον έλεγχο ενεργειακών πηγών, δρόµων και αγωγών μεταφοράς του φυσικού αερίου, του
πετρελαίου, ακόμη και του νερού. Στον έλεγχο χερσαίων και θαλάσσιων διαδρόµων μεταφοράς
εμπορευμάτων (π.χ. δρόµος του μεταξιού, θαλάσσιοι διάδρομοι στη Μεσογείου, Μαύρη Θάλασσα,
Κέρας της Αφρικής κ.α.), ενώ σημειώνονται κινήσεις που ομολογούν ένταση των αντιθέσεων για
τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών στην Αρκτική ζώνη, ή τη χρησιμοποίηση του
διαστήματος για στρατιωτικούς σκοπούς.
Στο έδαφος των ανταγωνισμών, της σύγκρουσης μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και των
στρατηγικών στοχεύσεων καπιταλιστικών κρατών, εκδηλώνονται ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι,
σε μια πορεία που αποτυγχάνουν διπλωματικά μέσα και σχετικοί συμβιβασμοί.
Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στις περιοχές που εκδηλώνονται πολεμικές
συγκρούσεις ή σε περιοχές που διαμορφώνονται θερμές εστίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο
σημειώνεται άνοδο στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Τα στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου
Ερευνών της Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI) αναφέρουν πως την περίοδο 2012-2016, η
αύξηση των εξοπλισμών ανέρχεται στο 8,4% σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία.
Την ώρα που η φτώχεια έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος των λαών της υδρογείου σε συνθήκες
έντασης της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, κι ενώ το καπιταλιστικό σύστημα δεν μπορεί να
καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες σε εκατομμύρια εργαζόμενους, τρισεκατομμύρια δολάρια
οδηγούνται σε στρατιωτικά εξοπλιστικά προγράμματα.
Η διακίνηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων, πυραύλων, αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων και
υποβρυχίων, αντιαεροπορικών - αντιπυραυλικών συστημάτων, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο
από το 1990, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών της Στοκχόλμης για την Ειρήνη.
Την ώρα που ο λαός μας υποφέρει από τη λιτότητα, τη φτώχεια και την ανεργία, που δεν
διατίθενται τα αναγκαία κονδύλια για την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία - πρόνοια και την παιδεία,
τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, την αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση, στην Ελλάδα οι
στρατιωτικές δαπάνες που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της λυκοσυμμαχίας του ΝΑΤΟ
κινούνται πάνω από το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), δηλαδή 4 δις Ευρώ και
σύμφωνα με τα στοιχεία του SIPRI, οι δαπάνες αυτές έφτασαν στα 4,49 δις ευρώ το 2016, 2,57 %
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του ΑΕΠ το 2016 που είναι το υψηλότερο ποσοστό μετά τις ΗΠΑ και το υψηλότερο στην Ευρώπη
για τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική εμπλοκής της χώρας
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ,
υπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης και η πολιτική της ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των
μονοπωλιακών ομίλων, τη μετατροπή της χώρας σε κόμβο Ενέργειας και Μεταφορών προς
όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας ως αιχμή την αποκαλούμενη «Γεωστρατηγική
Αναβάθμιση».
Η κυβέρνηση που κάνει τις βρώμικες δουλειές για λογαριασμό του κεφαλαίου έχει εγκληματικές
ευθύνες γιατί εφάρμοσε τα μνημόνια που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και με τη
δική τους ψήφο, πέρασε από τη Βουλή το τρίτο μνημόνιο και τις σχετικές αξιολογήσεις που
οδήγησαν στην πάρα πέρα φτωχοποίηση της εργατικής τάξης, του λαού μας.
Ευθύνεται για τις μεγάλες μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, την κατάργηση κοινωνικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την υποβάθμιση και την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της παιδείας, των
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Διακρίνεται ιδιαίτερα στην εμπλοκή της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πολέμους και επεμβάσεις. Διέθεσε τη βάση της Σούδας για τις
επεμβάσεις των ΑμερικανοΝατοικών δυνάμεων στην περιοχή, για το βομβαρδισμό της Συρίας,
συνεχίζει να διαθέτει τμήματα των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστικών
αποστολών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο εξωτερικό.
Στη ΝΑΤΟϊκή δύναμη στο Κόσσοβο συμμετέχουν ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει αναπτυχθεί στρατιωτική αποστολή αρχικά του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια της ΕΕ με
το όνομα ALTHEA, στην οποία συμμετέχουν Έλληνες αξιωματικοί.
Μεγαλύτερες ευθύνες αναλαμβάνουν οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στα Βαλκάνια, σε
επιχειρήσεις επιτήρησης του εναέριου χώρου π.χ. του Μαυροβουνίου, στη Βουλγαρία, την
Αλβανία κάτω από τη σκέπη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στην Ομάδα Μάχης (Battlegroup) HΕLBROC
συμμετέχουν δυνάμεις από την Ελλάδα (που είναι συντονιστής), τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο
και Ουκρανία.
Ο Υπουργός Άμυνας Καμένος σε εκδήλωση για τα 70 χρόνια λειτουργίας του Γραφείου Αμυντικής
Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνη, παρουσία του Αμερικανού
πρεσβευτή και υιοθετώντας τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα είπε : «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των
ΗΠΑ για να επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας για το Ναυτικό, ώστε να μπορεί να επιχειρεί από την
Κρήτη έως το Σουέζ...».
Πρόσφατα, μέσα στο Νοέμβρη, με την επίσκεψη του πρωθυπουργού Τσίπρα στις ΗΠΑ και τη
συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, η κυβέρνηση προχώρησε σε μεγάλες δεσμεύσεις πολύ
επικίνδυνες για το λαό μας και τους άλλους λαούς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης Τσίπρα Τραμπ αποδείχθηκε πως ο στόχος του ταξιδιού στις ΗΠΑ ήταν η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας
στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια, ενώ είναι προκλητική η προσπάθεια να ξεπλυθεί η
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εγκληματική πολιτική των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, κόντρα στην θέληση του λαού μας, που έχει
βασανιστεί από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Τι έγινε στις ΗΠΑ ;



Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ πήρε τα εύσημα απ' τις ΗΠΑ για τη στήριξη των ΝΑΤΟικών
σχεδιασμών και για τη δαπάνη στο 2% του ΑΕΠ για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς.
Συμφώνησε για την επέκταση και αναβάθμιση της ΑμερικανοΝΑΤΟικής βάσης της Σούδας
και των άλλων βάσεων στην Ελλάδα, την αναβάθμιση των F-16, που αφορά τις επιθετικές
ανάγκες του ΝΑΤΟ και θα κληθεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός 2,4 δις δολάρια.

Ο λαός μας πρέπει να πληροφορηθεί:
Σχετικά με την αναβάθμιση των F16, η αμερικάνικη Υπηρεσία Συνεργασίας & Ασφάλειας (Security
Cooperation Agency) του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, που χειρίζεται αυτά τα ζητήματα, ανέφερε
σε έγγραφο της : «Αυτή η προτεινόμενη πώληση – του προγράμματος εκσυγχρονισμού, θα
συμβάλλει στην επίτευξη στόχων της εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ ...η
αναβάθμιση των αεροσκαφών θα ενισχύσει την ικανότητα της ελληνικής Πολεμικής αεροπορίας να
υποστηρίζει το ΝΑΤΟ και να παραμένει διαλειτουργική με τις ΗΠΑ και τη συμμαχία του ΝΑΤΟ».
Ο κ. Τσίπρας δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ: «Σε ό,τι αφορά την Κρήτη και τη βάση
της Σούδας, είναι σε όλους γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, την οποία
αξιολογήσαμε από κοινού. Και πιστεύω ότι ήδη γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οποία
μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί...».
Ήδη η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, προχωράει στη δημιουργία βάσης Ελικοπτέρων
στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ως έκφραση του μεγάλου ενδιαφέροντος των ΗΠΑ στην
περιοχή η οποία είναι δρόμος διέλευσης του αγωγού TAP, χώρος αποθήκευσης και διακίνησης
φυσικού αερίου, δίπλα στη συνοριακή γραμμή με την Τουρκία και τα Βαλκάνια, σε χώρο που
κινούνται επίσης Ρωσικά συμφέροντα.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
Επαγρυπνούμε. Οι κυβερνητικές δηλώσεις για τα πυρηνικά όπλα στην Αεροπορική Βάση στον
Άραξο δεν μπορούν να κλείσουν αυτό το κρίσιμο θέμα. Αυτό που ισχύει είναι πως στη βάση αυτή
έχει υλοποιηθεί σχέδιο συντήρησης, επισκευής και εκσυγχρονισμού για την εγκατάσταση
Αμερικάνικων πυρηνικών.
Αγώνας ενάντια στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ
Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο 17 ο Συνέδριο, ξεχωρίζουμε τη
Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία (8 και 9 Ιουλίου 2016).
 Στη Βαρσοβία αποφάσισαν την ενίσχυση των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων σ’ όλη τη γραμμή από

τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, παράλληλα με την εγκατάσταση της «αντιπυραυλικής
ασπίδας», στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τη Ρωσία, την ενίσχυση της ΝΑΤΟϊκής
εμπλοκής στη Συρία. Την ανοιχτή επιλογή της ετοιμότητας του ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσει
πυρηνικά όπλα.
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Στο πολωνικό έδαφος έγινε πράξη η υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης ΕΕ – ΝΑΤΟ , που
σηματοδοτεί την ισχυροποίηση της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας τους, για νέες
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
 Στη Σύνοδο των Βρυξελλών, το Μάη του 2017, αποφασίστηκαν η ολοκλήρωση –

επιτάχυνση της εφαρμογής των αποφάσεων της Βαρσοβίας, η ενίσχυση της ΝΑΤΟϊκής
εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Συρία, η επίτευξη του στόχου για 2% του ΑΕΠ
κάθε χώρα για ΝΑΤΟικές δαπάνες, η στρατιωτική παρουσία με δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο
Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη συνέχιση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης σε
Αφγανιστάν και το Ιράκ.
Τμήμα του ΝΑΤΟικού στόλου, με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και με πρόσχημα τον
έλεγχο των προσφυγικών ροών, περιπολεί στο Αιγαίο, ενώ στη Μεσόγειο κινείται ισχυρή δύναμη
της λυκοσυμμαχίας με πολεμικά πλοία, υποβρύχια, αεροσκάφη, στο πλαίσιο της επιχείρησης Sea
Guardian που συντονίζεται με την επιχείρηση της ΕΕ Sophia, με τη συμμετοχή κι εδώ Ελληνικών
στρατιωτικών δυνάμεων.
Οι αποφάσεις στην πρόσφατη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας μέσα στο Νοέμβρη
επικεντρώνουν σε αλλαγές στη δομή διοίκησης των ΝΑΤΟικών δυνάμεων για να γίνουν πιο
αποτελεσματικές στη διατήρηση και αύξηση στρατιωτικών δυνάμεων σε πολεμικές εστίες, όπως
αυτή του Αφγανιστάν, στην προστασία των θαλάσσιων γραμμών Β. Αμερικής-Ευρώπης και άλλες
νευραλγικές θαλάσσιες αρτηρίες, στην μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων σε μια ευρύτερη
περιοχή που εκδηλώνεται αντιπαράθεση με τη Ρωσία, σε περιοχές με πλουτοπαραγωγικές πηγές.
Πρέπει να σημειώσουμε πως η συστηματική καταδίκη του εγκληματικού ρόλου του ΝΑΤΟ
ως οπλισμένο χέρι του Ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού, επιβάλλεται να συνδυάζεται με την
αποκάλυψη και καταδίκη του ρόλου της ΕΕ και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και
Άμυνας (ΚΠΑΑ). Η ιμπεριαλιστική Διακρατική Ένωση και τα εργαλεία που συγκροτεί είναι
αντίπαλοι των λαών και δεν έχουν καμία υπόσταση οι θέσεις που παρουσιάζουν την ΕΕ
ως φιλειρηνική δύναμη.
Από το 2003 μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 30 στρατιωτικές και μη
στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Από το Γενάρη του 2007, η ΕΕ μπορεί να πραγματοποιεί
επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης με μάχιμες μονάδες.
Χαρακτηριστική είναι η επιχείρηση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στην οποία το
Ευρωενωσιακό στρατηγείο της Λάρισας έπαιζε ρόλο συντονιστή.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δημιουργήθηκε το 2004 και βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της στρατιωτικής βιομηχανίας της ΕΕ.
Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) αποτελείται από 23 μέλη της ΕΕ, μαζί και η χώρα
μας και συγκροτήθηκε με στόχο οι χώρες αυτές να πρωτοστατήσουν και να αναλάβουν
μεγαλύτερες πρόσθετες δεσμεύσεις στον τομέα Ασφάλεια – Άμυνας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό των ευρωπαϊκών μονοπωλίων επιχειρεί να δυναμώσει τη
στρατηγική της αυτόνομης δράσης, συμπληρωματικά ακόμα ως προς το ΝΑΤΟ που συνεχίζει να
είναι ο βασικός πυλώνας προώθησης των Ευρωατλαντικών σχεδίων.
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Η δράση της ΕΕΔΥΕ από το 17ο Συνέδριο μέχρι και σήμερα
Η δράση της ΕΕΔΥΕ μέσα στο τρίχρονο που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο ήταν
θετική, δουλέψαμε στη βάση του σχεδιασμού που είχαμε χαράξει, μέσα σε πυκνές και σύνθετες
εξελίξεις που εκφράζονταν συνδυασμένα με την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης και τη
βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
Σ’ αυτό το διάστημα, ενισχύθηκε επίσης η δουλειά μας για το περιοδικό. Με ευθύνη της
Γραμματείας και της Συντακτικής Επιτροπής έγινε σοβαρή προσπάθεια για τη βελτίωση του
περιεχομένου, την εξειδίκευση της αρθρογραφίας και με την επιμονή μας, τη συμβολή
περισσότερων συναγωνιστών στη συγγραφή των κειμένων αλλά και στη διακίνηση, μπορούμε να
μετρήσουμε ακόμα περισσότερα βήματα, ώστε να προβάλλονται οι θέσεις της ΕΕΔΥΕ και να
εξοπλίζονται οι Επιτροπές, να αξιοποιούνται “Οι Δρόμοι της Ειρήνης” στην καθημερινή δράση.
Η θετική δράση της ΕΕΔΥΕ καταγράφεται και στη δημιουργία νέων Επιτροπών σε περιοχές που
υπήρχε κενό, αλλά και στην ενίσχυση και ανάπτυξη αρκετών άλλων. Επεξεργαστήκαμε ζητήματα
της διαπάλης, προσπαθήσαμε να εξειδικεύσουμε σε περιοχές με στρατιωτικές βάσεις και
στρατηγεία αποκαλύπτοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, π.χ.
Βάση της Σούδας, ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη, Ευρωστρατηγείο στη Λάρισα, Άκτιο.
Η παρέμβασή μας στις περιοχές αυτές επιβάλλεται να γίνει ισχυρότερη το επόμενο διάστημα αλλά
και να επιμείνουμε περισσότερο στις Επιτροπές Ειρήνης στην Αττική, που είναι το κέντρο του
σχεδιασμού και της υλοποίησης της πολιτικής σε βάρος του λαού μας .
Εκτός της Μαραθώνιας Πορείας στην Αττική και των κατά τόπους αντιιμπεριαλιστικών πορειών
κάθε Μάη, αλλά και τις εκδηλώσεις για τα θύματα από τη ρίψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα
και Ναγκασάκι κάθε καλοκαίρι στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, ορισμένοι ξεχωριστοί σταθμοί της
δράσης μας μέσα στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν από το προηγούμενο Συνέδριο ήταν οι εξής:








Η συμπλήρωση των 60 χρόνων από την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ το 2015, όπου βγάλαμε ειδικό
υλικό, υπήρξε σχετική αρθρογραφία στο περιοδικό και κάναμε προσπάθεια να αναδείξουμε
ζητήματα γύρω από το χαρακτήρα του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τον προσανατολισμό
του αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
Η συμπλήρωση των 70 χρόνων από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, όπου με ειδικό
υλικό σε μεγάλο τιράζ αναπτύξαμε πανελλαδικά πλατιά διαφωτιστική δουλειά, που
συνδέθηκε και με άνοιγμα στα σχολεία, ανοίγοντας μέτωπο στην παραχάραξη της ιστορίας,
στην ανιστόρητη εξίσωση του κομμουνισμού με το φασισμό, στη συστηματική προσπάθεια
που γίνεται από την αστική τάξη και την ΕΕ να μετεξελιχθεί η 9 η Μάη στη λεγόμενη «Ημέρα
της Ευρώπης».
Οι πρωτοβουλίες για το προσφυγικό, ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου και άλλες περιοχές,
ώστε να εκφραστεί η αλληλεγγύη του λαού μας στους πρόσφυγες – μετανάστες, να
αποκαλύψουμε τις ευθύνες και το ρόλο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και των άλλων
αστικών κομμάτων, υψώνοντας ταυτόχρονα τοίχο στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία,
αποκαλύπτοντας και καταγγέλλοντας τη δράση της εγκληματικής – φασιστικής οργάνωσης
«Χρυσή Αυγή».
Οι μαζικές συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Άμυνας για να καταδικαστεί η παρουσία της
ΝΑΤΟϊκής αρμάδας στο Αιγαίο.
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Η φιλοξενία της Συνεδρίασης της Γραμματείας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης
(ΠΣΕ), τον Μάη του 2016 στην Αθήνα, που συνοδεύτηκε και από σημαντική διεθνιστική
εκδήλωση στον κινηματογράφο «Αλκυονίς».
Οι πολύμορφες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της καμπάνιας του ΠΣΕ
ενάντια στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία (Ιούλης 2016), όπου
αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ συμμετείχε στις αντιΝΑΤΟϊκές εκδηλώσεις που οργάνωσε το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης.
Οι κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα στην
Ελλάδα (Νοέμβρης 2016).
Η έκθεση εικαστικών προς τιμήν των 60 χρόνων της ΕΕΔΥΕ, που διοργανώθηκε στην
Αθήνα με τη συμμετοχή εκατοντάδων εικαστικών καλλιτεχνών, με παράλληλες εκδηλώσεις
και μεγάλη επισκεψιμότητα.
Η συναυλία – αφιέρωμα στον Δημήτρη Φάμπα, στο θέατρο «Τζένη Καρέζη» και η
παρουσίαση του έργου του «Ωδή στην Ειρήνη».
Η πραγματοποίηση κάθε χρόνο των τριμερών συναντήσεων των αντιπολεμικών κινημάτων
Ελλάδας – Κύπρου – Τουρκίας που φέτος θα γίνει στις 15-17 Δεκέμβρη 2017 στη Σμύρνη.
Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, στο λαό της Κούβας και της
Βενεζουέλας.
Η συμμετοχή της ΕΕΔΥΕ στις εκδηλώσεις - κινητοποιήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της
καμπάνιας του ΠΣΕ κατά της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (Μάης 2017).

Σημειώνουμε ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία των κινητοποιήσεων των Επιτροπών Ειρήνης Κρήτης
για να κλείσει η ΑμερινανοΝΑΤΟική βάση της Σούδας, και την αποστολή συναγωνιστών από την
Αθήνα στην Παγκρήτια κινητοποίηση στα Χανιά και θέλουμε να σημειώσουμε ότι το ενημερωτικό
φυλλάδιο για τη Βάση της Σούδας που ετοίμασαν οι Επιτροπές της Κρήτης αποτελεί συμβολή
στον αγώνα μας, είναι παράδειγμα που δείχνει τις δυνατότητες που έχουμε και μπορούμε να
αξιοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά.
Σημειώνουμε επίσης ιδιαίτερα την πλούσια δράση των Επιτροπών Ειρήνης στα νησιά του Αιγαίου
κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων, αλλά και την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, τη στήριξη εκδηλώσεων του ΠΑΜΕ με τη συμμετοχή συναγωνιστών από την Τουρκία.
Είναι σημαντικό ότι σε όλη την χώρα οι Επιτροπές στήριξαν μπροστά στην Πρωτομαγιά του 2017
την πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ να αναδείξει τα ζητήματα του ιμπεριαλιστικού πολέμου και είχαν και
αυτές τη δική τους συμβολή.
Με τις δεκάδες μαζικές κινητοποιήσεις, τις άλλες πολύμορφες εκδηλώσεις, αλλά και τις
πολυάριθμες ενημερωτικές συσκέψεις των Επιτροπών σε πολλές πόλεις και συνοικίες της Αθήνας,
το αντιιμπεριαλιστικό, αντιπολεμικό κίνημα απαίτησε την απεμπλοκή της χώρας από τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς, κατήγγειλε την αντιλαϊκή πολιτική της τωρινής και
των προηγούμενων κυβερνήσεων, καταδίκασε το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Η δράση αυτή έδωσε αποφασιστική απάντηση στην προπαγανδιστική εκστρατεία που αποσκοπεί
να αμβλυνθεί στη λαϊκή συνείδηση κάθε αντιΝΑΤΟϊκή, αντιιμπεριαλιστική έκφραση, χτύπησε
φασιστικές, ρατσιστικές αντιλήψεις και πρακτικές, τον αντικομουνισμό.
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Στη δράση της ΕΕΔΥΕ συνέβαλλε η πραγματοποίηση των περιφερειακών συσκέψεων- σε 4
κύκλους, η σύγκλιση του Εθνικού Συμβουλίου που συνεδρίασε μία φορά και οι αποφάσεις που
πάρθηκαν και έδωσαν ώθηση στη δουλειά μας.
Μετά το 17ο Συνέδριο έγινε πιο καλή προσπάθεια σύνδεσης της Γραμματείας με τις Επιτροπές
Ειρήνης της Αττικής (μέσω των συντονιστών), και τις Επιτροπές των άλλων περιοχών. Έγιναν
βήματα στη διακίνηση του περιοδικού και την αντιμετώπιση ορισμένων οικονομικών
εκκρεμοτήτων, οργανώθηκε καλύτερα η δουλειά με το λαχνό που ολοκληρώθηκε και τις τρεις
φορές με επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν δυνατότητες για ακόμη πιο υψηλούς στόχους.
Η ουσιαστική επαφή με τις Επιτροπές, βοηθάει περισσότερο την ίδια τη Γραμματεία της
ΕΕΔΥΕ να σχεδιάσει πιο αποτελεσματικά τη δράση της, συγκεντρώνοντας και
αξιοποιώντας πολύτιμη πείρα.
Η τρίχρονη δραστηριότητα ανέδειξε τις ικανότητες των Επιτροπών Ειρήνης να
συσπειρώνουν ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις, να φέρνουν κοντά νέους και νέες, γονείς και
μαθητές αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να αξιοποιούμε πλατιές λαϊκές δυνάμεις, να
παίρνουν ευθύνες και να δραστηριοποιούνται στο κίνημά μας.
Η πολύπλευρη δράση των Επιτροπών Ειρήνης σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίστηκε από
μαζικότητα και έβαλε σε κίνηση εργαζόμενους, νέους και νέες, ειδικά όπου συνδυάστηκε με
δραστηριότητες στα σχολεία και αθλητικούς αγώνες.
Η αναβάθμιση της δράσης μας, ποσοτικά και ποιοτικά, μας έχει φέρει μπροστά σε μεγάλες
ευθύνες. Αυτά που κατακτήσαμε επιβάλλεται να τα σταθεροποιήσουμε, να το μονιμοποιήσουμε
και να καταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες να αντιμετωπιστούν προβλήματα λειτουργίας και
να αντιμετωπιστούν ανεπάρκειες στη δράση αρκετών Επιτροπών, να γίνει η δουλειά μας πιο
απαιτητική.
Απαιτητική δουλειά σημαίνει δουλειά με την κατεύθυνση, τις θέσεις, τους στόχους πάλης
του Συνεδρίου και της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ, ουσιαστική, καλά προετοιμασμένη,
συλλογική λειτουργία της Γραμματείας, σχεδιασμένη λειτουργία και πλατιά δράση των
Επιτροπών, με ετοιμότητα παρέμβασης και ικανότητα μεγαλύτερης συσπείρωσης και
κινητοποίησης λαϊκών δυνάμεων και νεολαίας, ώστε να καταδικάζεται μαζικά η αντιλαϊκή
πολιτική, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ. Να γίνεται λαϊκή απαίτηση, η απεμπλοκή της χώρας από τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, να κατανοούνται οι βαθύτερες αιτίες του
πολέμου και η βαρβαρότητα του συστήματος που τους γεννά.
Η ετοιμότητα που επιδείχθηκε κατά τη διάρκεια του περάσματος ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων από τη
χώρα μας προς τη Ρουμανία, για την άσκηση “Noble jump” την άνοιξη του 2017, η αντίδραση
ενάντια στους ελλιμενισμούς ΝΑΤΟϊκών πλοίων π.χ. στον Πειραιά και στην Κρήτη, οι πρόσφατες
άμεσες κινητοποιήσεις κατά της χρησιμοποίησης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης για
λογαριασμό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, είναι παραδείγματα που μας διδάσκουν και πρέπει να
ακολουθήσουμε την επόμενη περίοδο.
Η πείρα που συγκεντρώθηκε μας δείχνει πως η πάλη θα γίνεται πιο αποτελεσματική στο βαθμό
που η σχεδιασμένη δράση της ΕΕΔΥΕ συναντιέται και συντονίζεται με τους αγωνιστικούς φορείς
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του εργατικού, λαϊκού κινήματος, συνδικάτα, συλλόγους γυναικών, φοιτητικούς συλλόγους.
Σήμερα μπορούμε να σημειώσουμε πως η στήριξη των αγώνων του ΠΑΜΕ, του ταξικού
κινήματος, και των άλλων αγωνιστικών συσπειρώσεων μπορεί να πάρει πιο ουσιαστικά
χαρακτηριστικά και να συμβάλλει στην κινητοποίηση εργατικών, λαϊκών δυνάμεων.
Στις συνεδριάσεις των κατά τόπους Γραμματειών που είναι ανοικτές μπορούμε να καλούμε πλατιά
εργαζόμενους και εργαζόμενες, νέους και νέες να γνωρίζονται με τις θέσεις και τη δράση της
ΕΕΔΥΕ , να ενημερώνονται, να διαμορφώνονται όροι για τη συμμετοχή στην πάλη.

Προσανατολισμός της Πάλης - Ζητήματα της διαπάλης
Χρειάζεται να εστιάσουμε καλύτερα στα ζητήματα της διαπάλης και να χτυπήσουμε θέσεις που
προσπαθούν να νομιμοποιήσουν την αντιλαϊκή πολική με όχημα την λεγόμενη «Γεωστρατηγική
Αναβάθμιση και Πολυδιάστατη Εξωτερική Πολιτική» και να στεκόμαστε τεκμηριωμένα στον ταξικό
τους χαρακτήρα, ως στρατηγικές που είναι στην υπηρεσία των μονοπωλίων και των
ιμπεριαλιστικών ενώσεων.
Έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε για να δυναμώσει, να πάρει μαζικά χαρακτηριστικά η
σύγκρουση με την κυβερνητική και γενικότερα την κυρίαρχη πολιτική, που πατάει
διαχρονικά στο έδαφος της εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, να
αναδείξουμε τον επικίνδυνο ρόλο των Ευρωατλαντικών Βάσεων και στρατηγείων και να
επιμείνουμε στην πλατιά διαφωτιστική δουλειά μέσα στο κίνημα με τις θέσεις, τις
επεξεργασίες μας για τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα των πολέμων στην εποχή μας και τη
διέξοδο για την ανατροπή της εκμεταλλευτικής βαρβαρότητας, του συστήματος που
γεννάει πολέμους, κρίσεις, φτώχεια και προσφυγιά.
Αυτός ο τρόπος δουλειάς προϋποθέτει μελέτη της προπαγάνδας των αντιπάλων, καλό
εξοπλισμό, επεξεργασία επιχειρημάτων με ευθύνη της Γραμματείας.
Κάθε βήμα στην πάλη του αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος θα γίνεται μέσα απο
σκληρή αντιπαράθεση με τις θέσεις του “Πασιφισμού”, που έχει διαγράψει τις ταξικές αιτίες των
ιμπεριαλιστικών πολέμων και ωραιοποιεί την “Ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο”, που οδηγεί
στους πολέμους.
Η ύπαρξη των μονοπωλίων, των μεγάλων οικονομικών ομίλων και ο ανταγωνισμός για την
εξάπλωση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, το κυνηγητό του υψηλότερου κέρδους
οδηγεί σε όξυνση των ανταγωνισμών και καθιστούν τον πόλεμο στον καπιταλισμό αναπόφευκτο.
Η περιοχή μας και πολλές άλλες περιοχές βράζουν, διαμορφώνονται όροι για γενίκευση
τοπικών, περιφερειακών πολέμων και η ΕΕΔΥΕ έχει ευθύνη να συμβάλλει, στο μερίδιο που
της αναλογεί, στην προετοιμασία του λαού μας. Για να γίνει κτήμα πως σε περίπτωση
ιμπεριαλιστικού πολέμου, ο λαός πρέπει 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 οδηγεί τον ίδιο και τα παιδιά του στο πολεμικό
σφαγείο.
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Να διαπεράσει τις λαϊκές δυνάμεις η θέση πως η υπεράσπιση των συνόρων, των
κυριαρχικών δικαιωμάτων, από τη σκοπιά της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων, συνδέεται με την πάλη για την ανατροπή του πραγματικού αντιπάλου, του
κεφαλαίου και της εξουσίας του.
Μέσα από την πλατιά ενημέρωση του λαού μας και τη δράση με το πλαίσιο της ΕΕΔΥΕ, να
καλλιεργείται η ιδέα πως ο λαός δεν μπορεί να έχει καμιά εμπιστοσύνη στις αστικές
κυβερνήσεις και στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.
Χρειάζεται να δυναμώσει η αντιπαράθεση με θέσεις που μιλούν για «εθνική ενότητα και
ομοψυχία» και να τεκμηριώνεται πως στην ταξική κοινωνία θα υπάρχει πάντα η αντίθεση
ανάμεσα στους εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους .
Μπορούμε καλύτερα να αποκαλύψουμε πόσο ψεύτικο και ανιστόρητο είναι το επιχείρημα που
αναφέρει πως η αναβάθμιση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ μπορεί να προστατεύσει
τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, την ειρήνη και την ασφάλεια, αποδεικνύοντας π.χ. με την
πείρα των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, το Κυπριακό αλλά και με το παράδειγμα των εθνικιστικών
θέσεων των Αλβανικών κυβερνήσεων - περί Μεγάλης Αλβανίας -, πως η ένταξη και ενσωμάτωση
της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, έχει διαιωνίσει τα προβλήματα αμφισβήτησης των συνόρων
και έχει αυξήσει τους κινδύνους κατά του λαού μας.
Η Ελλάδα "αναβαθμίζεται" ως ορμητήριο ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων στην
ευρύτερη περιοχή και εκθέτει την κυβέρνηση και τα στηρίγματά της που διαστρεβλώνουν την
πραγματικότητα και ψευδώς παρουσιάζουν τη χώρα μας ως «παράγοντα σταθερότητας και
ειρήνης».
Απαιτείται ένταση των προσπαθειών για να εμποδίζεται η χειραγώγηση των εργαζόμενων, στη
λογική πως η εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών από τους καπιταλιστές και το κράτος τους θα
φέρει οφέλη στις λαϊκές δυνάμεις. Το κυνηγητό του κέρδους των μονοπωλίων οδηγεί σε
ανταγωνισμούς ακόμα και σε πολέμους, με θύματα τους λαούς και οι άξονες μεταξύ Ελλάδας Κύπρου –Ισραήλ ή Αιγύπτου που προβάλλει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου δεν
έχουν σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα, είναι στην υπηρεσία των μεγάλων συμφερόντων.
Χρειάζεται να αντιπαρατεθούμε με θέσεις που ωραιοποιούν το «διεθνές δίκαιο» και το ρόλο του
ΟΗΕ. Σημειώνουμε πως η κατάσταση που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια με την
παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης και του σοσιαλιστικού συστήματος, έχει αλλάξει και ο
αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων έχει θέσει τον ΟΗΕ στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων και πολέμων και συνεπώς η πάλη των λαών είναι ακόμα πιο αναγκαία.
Τα τελευταία χρόνια προβάλλεται η θέση για τον λεγόμενο “πολυπολικό κόσμο”, καλλιεργούνται
αυταπάτες ότι ενώσεις καπιταλιστικών κρατών, μπορεί να παρεμβαίνουν προς όφελος των λαών
σε αντιπαράθεση π.χ. με τις ΗΠΑ. Τα παραδείγματα που τίθενται π.χ. για τη BRICS (Βραζιλία,
Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) ή άλλες διακρατικές ενώσεις υπερβαίνουν το βασικό ζήτημα
πως στις ενώσεις αυτές κυριαρχούν τα μονοπώλια και ο “πολυπολικός κόσμος” είναι στοιχείο του
καπιταλιστικού συστήματος και της λειτουργίας του, πεδίο εκδήλωσης και έντασης των
ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, κατά των λαών.
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Στόχοι πάλης για το επόμενο διάστημα
Αμέσως μετά το Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ προχωράμε στην υλοποίηση σχεδίου παρεμβάσεων, με
συσκέψεις, συγκεντρώσεις – εκδηλώσεις, κατά της συμφωνίας Κυβέρνησης -ΗΠΑ.
Μπορούμε να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο και τις μορφές των δραστηριοτήτων που αφορούν
π.χ. τις Αντιιμπεριαλιστικές Πορείες , τις εκδηλώσεις για Χιροσίμα-Ναγκασάκι κι άλλες εκδηλώσεις,
με στόχο να αποκτήσουν μαζικότερα, πλατύτερα χαρακτηριστικά.
Δουλεύουμε με το ακόλουθο πλαίσιο στόχων πάλης και το εμπλουτίζουμε σύμφωνα με τις
ανάγκες της αντιπολεμικής, αντιιμπεριαλιστικής πάλης.
 ΟΧΙ στη συμφωνία κυβέρνησης – ΗΠΑ
 Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους – Καμιά
αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν
 Να κλείσει η Βάση της Σούδας και όλες οι Ευρωατλαντικές Βάσεις και στρατηγεία που
υπάρχουν στην Ελλάδα
 Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο εξωτερικό
 Να καταργηθούν όλα τα πυρηνικά όπλα – Να απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές.
 Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ καλείται να εξετάσει την επόμενη περίοδο:










Μέτρα για τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού «Δρόμοι της Ειρήνης» και οργάνωσης
καμπάνιας για την αύξηση της κυκλοφορίας και των συνδρομητών του περιοδικού,
μπροστά και στην συμπλήρωση των 60 χρόνων της κυκλοφορίας του, το Μάη του 2018.
Μέτρα βελτίωσης και αξιοποίησης της ιστοσελίδας της ΕΕΔΥΕ.
Σχέδιο δράσης για τα τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) , το 2020, ώστε να αναδειχθεί η δράση του ΠΣΕ και η συμβολή
του στην αντιπολεμική , αντιιμπεριαλιστική πάλη, να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕΔΥΕ στην
διαπάλη που αναπτύσσεται στο κίνημα , να δυναμώσει η διεθνής δράση και ο συντονισμός
με οργανώσεις που έχει κατακτηθεί συνεργασία αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια και
τη Μέση Ανατολή.
Σχέδιο παρέμβασης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλη του 2018 στις Βρυξέλλες
Πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του προβλήματος της προσφυγιάς και της Μετανάστευσης,
τη στήριξη των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών, την ισχυροποίηση του
μετώπου κατά του ρατσισμού , της ξενοφοβίας , του εθνικισμού.
Συνεχίζουμε με ευθύνη, στηρίζουμε ακόμα περισσότερο και εμπλουτίζουμε τις
δραστηριότητες της ΕΕΔΥΕ στα σχολεία. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα
χρόνια: «Μια ζωγραφιά για την ειρήνη» το 2015,«Κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας»,
το 2016 και «Να σκέφτεσαι τους άλλους», το 2017 ενεργοποίησαν μαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς, απελευθέρωσαν δημιουργικές ικανότητες των μαθητών. Τώρα , μπορούμε
ακόμα καλύτερα να στηρίξουμε τη δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη με θέμα «Μια εικόνα –
Τρία ερωτήματα», όπου με βάση τη φωτογραφία προσφυγόπουλου σε εμπόλεμη ζώνη

15







διατυπώνονται 3 ερωτήματα: «Γιατί γίνονται οι πόλεμοι; Γιατί ξεριζώνονται εκατομμύρια
άνθρωποι από τις εστίες τους; Γιατί να σκοτώνονται οι λαοί για τ΄ αφέντη το φαί;»
Σε έναν μεγάλο αριθμό έργων , με διάφορες μορφές, ζωγραφική, ποιήματα, βίντεο κ.α,
εκφράστηκαν σκέψεις και επιθυμίες για ένα κόσμο ειρηνικό χωρίς πολέμους, φτώχεια και
προσφυγιά. Με την πρωτοβουλία δυνάμωσε το μέτωπο σε εθνικιστικές φασιστικές και
ρατσιστικές αντιλήψεις, αναδείχθηκε η αρχή της διεθνιστικής αλληλεγγύης.
Αξιοποιούμε την πείρα και εντείνουμε τις προσπάθειες για πιο ουσιαστικό δέσιμο της
ΕΕΔΥΕ με τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, επιδιώκοντας τακτική ενημέρωση και συμμετοχή
των φοιτητών στην αντιπολεμική πάλη, παρεμβαίνοντας ιδιαίτερα σε σχολές που έχουν
ενταχθεί σε ΝΑΤΟϊκά και άλλα προγράμματα που υπηρετούν ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς.
Εξετάζουμε καλύτερα και παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την παρέμβαση της ΕΕΔΥΕ
στο πλευρό των στρατευμένων παιδιών των λαού μας.

Ειδικά για το προσφυγικό πρόβλημα
Η αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και
της Βόρειας Αφρικής αλλά και άλλων περιοχών έχει τη βάση της στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και επεμβάσεις, γεννιέται και δυναμώνει στις συνθήκες της Καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Η ΕΕΔΥΕ υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών. Σε συνεργασία με
το ΠΑΜΕ, την ΟΓΕ, την ΕΕΔΔΑ και άλλες οργανώσεις του μαζικού κινήματος αλλά και με
πολύμορφες παρεμβάσεις των Επιτροπών Ειρήνης, δυνάμωσε ο αγώνας και προβλήθηκαν οι
διεκδικήσεις για άμεσα μέτρα ανακούφισης, ανθρώπινα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, ασφαλή
μετακίνηση στις χώρες προορισμού τους, κατάργηση των κανονισμών Δουβλίνο Ι και ΙΙ και των
κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ.
Δόθηκε μάχη κατά του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας, του Εθνικισμού, αποκαλύφθηκε ο άθλιος
ρόλος και έγινε αποφασιστική προσπάθεια για την απομόνωση της ναζιστικής εγκληματικής
οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».
Η ΕΕΔΥΕ κατήγγειλε την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που ανακυκλώνει τα προβλήματα των
προσφύγων, καταστρατηγεί τα δικαιώματα τους και παραβιάζει τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.
Αντιτάχθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αποκάλυψε τις κυβερνητικές
ευθύνες για τις τραγικές ελλείψεις των αναγκαίων υποδομών διαμονής των Προσφύγων.
Στο δρόμο αυτό, θα συνεχίσουμε και την επόμενη περίοδο , προσαρμόζοντας ανάλογα τη στάση
της ΕΕΔΥΕ στις συνθήκες που διαμορφώνονται.

Δυναμώνουμε τη Διεθνιστική Δράση και Αλληλεγγύη
Η ΕΕΔΥΕ έχει μια σημαντική δραστηριότητα και εκφράζει πολύμορφα τη διεθνιστική της
αλληλεγγύη στους λαούς. Στέκεται στο πλευρό του Κουβανικού λαού και καταδικάζει την
πολύχρονη υπονομευτική δράση κατά της Κουβανικής Επανάστασης, το πολύχρονο Αμερικάνικο
εμπάργκο και τις επεμβάσεις της ΕΕ. Εκφράζει την αλληλεγγύη ως στο λαό της Βενεζουέλας και
καταδικάζει τις κάθε λογής κυρώσεις , όπως αυτές που αποφάσισε πρόσφατα η ΕΕ.
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Εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και καταδικάζουμε τη
βάρβαρη Ισραηλινή κατοχή, τις δολοφονίες, τις φυλακίσεις αγωνιστών, την επέκταση των
εποικισμών και το κτίσιμο του τείχους που φυλακίζει ολόκληρες περιοχές.
Καταγγέλλουμε τις ΗΠΑ και την ΕΕ που στηρίζουν και αποθρασύνουν το κράτος του Ισραήλ.
Καταγγέλλουμε την Ελληνική κυβέρνηση, η οποία παρά την σχετική απόφαση της Βουλής δεν έχει
προχωρήσει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους. Η ΕΕΔΥΕ έχει τοποθετηθεί υπεύθυνα και
έχει απαιτήσει από την Ελληνική κυβέρνηση την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους,
και θωρούμε αναγκαίο και σήμερα από το Συνέδριό μας να καταδικάσουμε την πολιτική της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που προωθεί Στρατιωτική, Πολιτική και Οικονομική συνεργασία με το
Ισραηλινό κράτος και συστηματικά συνδιοργανώνει και συμμετέχει σε πλήθος στρατιωτικών
ασκήσεων, διευκολύνοντας τα επιθετικά σχέδια του κράτους αυτού κατά του λαού της Παλαιστίνης
και των άλλων λαών της περιοχής.
Αγωνιζόμαστε για Ανεξάρτητο, Κυρίαρχο, Βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα του 1967,
με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Η ΕΕΔΥΕ στέκεται σταθερά όλα τα χρόνια στο πλευρό του Κυπριακού λαού και σ’ αυτό το
διεθνιστικό δρόμο έχει αναπτύξει ουσιαστικές σχέσεις με το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης,
συμμετέχοντας επίσης από κοινού με την Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας στις τριμερείς συναντήσεις,
που έχουν αποτελέσει σημαντική παρέμβαση του αντιπολεμικού κινήματος στις εξελίξεις στην
περιοχή μας.
Το αντιπολεμικό , αντιιμπεριαλιστικό κίνημα εκφράζει τη διεθνιστική του αλληλεγγύη στην
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα της Κύπρου και καταδικάζει αποφασιστικά την Τουρκική
κατοχή του 37% του νησιού που έχει ξεπεράσει τα 43 χρόνια.
Συνεχίζουμε την πάλη μας γνωρίζοντας πως η δύναμη βρίσκεται στη λαϊκή κινητοποίηση,
στο συντονισμό της δράσης των εργαζομένων της Κύπρου, της Ελλάδας, της Τουρκίας, των
εργαζομένων της περιοχής μας, βρίσκεται στην ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης ενάντια
στον εθνικισμό που δηλητηριάζει τους λαούς.
Το αντιπολεμικό, αντιιμπεριαλιστικό κίνημα κατήγγειλε το 2004 το διχοτομικό σχέδιο Ανάν
και συνεχίζει την πάλη του ενάντια σε κάθε διχοτομική λύση και ιμπεριαλιστική επέμβαση.
Η ΕΕΔΥΕ υποστηρίζει λύση για Κύπρο ανεξάρτητη, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια, μια
διεθνή προσωπικότητα, Κύπρο ενιαία – ένα και όχι δύο κράτη - χωρίς κατοχικά στρατεύματα,
ξένες στρατιωτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα τις βρετανικές βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες,
κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών , Αρμενίων και Λατίνων, με
κυρίαρχο το λαό της.
Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,
Με τη λήξη του Συνεδρίου πραγματοποιούμε συγκέντρωση στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας για να
καταγγείλουμε τη συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ και την παραπέρα εμπλοκή της χώρας. Ριχνόμαστε
στην προετοιμασία για την επιτυχία της πανεργατικής απεργίας στις 14 του Δεκέμβρη.
Συναισθανόμαστε τις ευθύνες μας, έχουμε τη θέληση να προχωρήσουμε μπροστά για την
ενίσχυση του αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, για το δυνάμωμα της ΕΕΔΥΕ και
πιστεύουμε ότι με τη συμβολή όλων μας μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αναλυτικά οι ήδη υπάρχουσες Βάσεις και υποδομές στην Ελλάδα και ο ρόλος τους:
o

o

o

o

o

o

o

Αεροναυτική Βάση της Σούδας στην Κρήτη : Είναι κέντρο ελέγχου και συντονισμού των
ΑμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων, ΝΑΤΟικό κέντρο Εκπαίδευσης, σύγχρονη μονάδα
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, κατασκοπίας, αλλά και βάση συντήρησης και επισκευής
ηλεκτρονικών συστημάτων, 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 πυραυλική επίθεση
των ΗΠΑ κατά του Συριακού λαού.
Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) στην Κρήτη: Παίζει κομβικό ρόλο στους
σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, εκπαιδεύει σε εξειδικευμένες σχολές, στελέχη για τον έλεγχο
θαλασσών με νηοψίες επιφάνειας, υποβρύχιες έρευνες και εναέριες επιτηρήσεις, στο όνομα
της «αντιμετώπισης της τρομοκρατίας», της «πειρατείας» και άλλων λεγόμενων
«ασύμμετρων απειλών». Σε αυτό έχουν ήδη εκπαιδευτεί εκατοντάδες στελέχη Ενόπλων
Δυνάμεων από διάφορες χώρες. Διόλου τυχαία, το ΚΕΝΑΠ ήταν το πρώτο ΝΑΤΟϊκό κέντρο
που έλαβε την υψηλότερη μορφή πιστοποίησης της λυκοσυμμαχίας.
Πεδίο Βολής Κρήτης (Κρήτη): χώρες - χρήστες του είναι η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Γερμανία
και η Ολλανδία, χωρίς να αποκλείεται η «ενοικίασή» του και σε άλλα ΝΑΤΟϊκά κράτη.
ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο ΝRDC-GR (NATO Rapid Deployable Corps, ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο
Ταχείας Ανάπτυξης Δυνάμεων) στο πρώην Γ’ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη,
έτοιμο να συνδράμει ενεργά στη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων της ΝΑΤΟϊκής
συμμαχίας. Διατηρεί την ικανότητα ταχείας ανάπτυξης, έτοιμο να ανταποκριθεί σε ένα
σενάριο κρίσης μεγάλης κλίμακας, με ιδιαίτερα αναβαθμισμένο ρόλο ως αρχηγείο του
ΝΑΤΟ για περιπτώσεις χημικού και ηλεκτρονικού πολέμου.
Ο χερσαίος «Σχηματισμός Μάχης» της ΕΕ, HELBROC, στην έδρα της 71
Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας στη Νέα Σάντα Κιλκίς: Στο «Σχηματισμό» συμμετέχουν
δυνάμεις από Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία. Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο
σχηματισμό έχουν διεξαχθεί ασκήσεις καταστολής ενάντια σε λαϊκές κινητοποιήσεις.
«Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης»
(ΠΚΕΕΥΕ), επίσης στο Κιλκίς: Ιδρύθηκε το 1998, ως Οργανική Μονάδα του ΓΕΕΘΑ και
αποτελεί ένα από τα 26 διεθνώς αναγνωρισμένα Κέντρα Εκπαίδευσης των λεγόμενων
«ειρηνευτικών επιχειρήσεων», όπως προσχηματικά χαρακτηρίζονται οι πολύμορφες
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
«Προωθημένη Επιχειρησιακή Βάση» (Forward Operational Base, FOB) στο Ακτιο της
Πρέβεζας για τα ιπτάμενα ραντάρ του ΝΑΤΟ AWACS («Airborne Warning and Control
System»): Σύμφωνα με τις αρμόδιες ΝΑΤΟικές πηγές η «FOB Aktion» υποστηρίζει τα
ΝΑΤΟικά AWACS στην επιχείρηση «Active Endeavour». Επιχείρηση που αναπτύχθηκε
μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, το Σεπτέμβρη του 2001, και
αφορά περιπολίες ΝΑΤΟικών πλοίων και αεροσκαφών στη Μεσόγειο για νηοψίες και άλλες
αποστολές. Σημειωτέον, η κύρια βάση των ΝΑΤΟικών AWACS εδρεύει στο Geilenkirchen
της Γερμανίας, και εκτός από το Ακτιο επιχειρούν επίσης από προκεχωρημένες βάσεις στην
Konya της Τουρκίας, στο Trapani της Ιταλίας και στο Oerland της Νορβηγίας. Θυμίζουμε ότι
το 1999, AWACS που αρχικά απογειώνονταν από το Αβιάνο της Ιταλίας για να εντοπίσουν
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o

o

o

στόχους επί του γιουγκοσλαβικού εδάφους (τους οποίους στη συνέχεια έπλητταν ΝΑΤΟικά
μαχητικά) ξεκίνησαν να απογειώνονται και από τη βάση του Ακτίου, με το αιτιολογικό ότι η
βάση του Αβιάνο είχε κορεστεί.
Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΣΕΕΕ, European Union
Operation Headquarters, EU OHQ-Larissa): Ενεργοποιήθηκε στις 24/3/2006 και
το 2009 διοργάνωσε τη στρατιωτική άσκηση της ΕΕ με την επωνυμία «MILEX 09», στην
οποία συμμετείχαν στελέχη από πολλές χώρες - μέλη, που εξασκήθηκαν στο χειρισμό
κρίσεων χωρίς την προσφυγή και τα μέσα του ΝΑΤΟ. Η σύσταση και λειτουργία του
αποτελεί έκφραση της όξυνσης της επιθετικότητας της ΕΕ, που από το 2003 έχει
εξαπολύσει 31 επεμβατικές αποστολές, 16 από αυτές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη
σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε το
ΕΣΕΕΕ να λειτουργήσει ως το στρατηγείο της εν εξελίξει επιχείρησης της ΕΕ «EUFOR
RCA» στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ). Επιπλέον, τα σύγχρονα δορυφορικά
συστήματα που διαθέτει το Στρατηγείο μπορούν σε «ζωντανό χρόνο» να συλλέγουν
δεδομένα από το πεδίο των τακτικών επιχειρήσεων.
Πολυεθνικό
Συντονιστικό
Κέντρο
Στρατηγικών
Θαλασσίων
Μεταφορών
(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ) στο ΓΕΕΘΑ: Το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ ιδρύθηκε το 2004 προκειμένου να
αντιμετωπιστούν «οι στρατηγικές ελλείψεις στις θαλάσσιες μεταφορές, κυρίως στο πλαίσιο
ασκήσεων και επιχειρήσεων που καθοδηγούνται από ΝΑΤΟ και ΕΕ». Κοντολογίς, σε μια
άσκηση ή επιχείρηση, όπου ΝΑΤΟ ή ΕΕ χρειάζονται πλοία, π.χ. για μεταφορά πολεμικού
υλικού ή/και προσωπικού, τα βρίσκει και τα συντονίζει.
116 Πτέρυγα Μάχης (Άραξος): Η βάση στον Άραξο είναι σταθερά ενταγμένη στα
αμερικανοΝΑΤΟικά επιθετικά σχέδια. Στην Ελλάδα μεταφέρθηκαν για πρώτη φορά
το 1962 πυρηνικά όπλα, κατόπιν σχετικής διμερούς συμφωνίας με τις ΗΠΑ το 1959, τα
οποία φυλάσσονταν σε 6 ειδικούς θόλους στο ΒΔ τμήμα της αεροπορικής βάσης του
Αράξου (116 Πτέρυγα Μάχης). Τα ΝΑΤΟικά επιχειρησιακά σχέδια προβλέπουν σε
«περίοδο κρίσεως» μεταστάθμευση αεροσκαφών άλλων χωρών στον Άραξο για
να «φορτώσουν» από εκεί τις βόμβες. Ο Άραξος φιλοξενούσε μέχρι και το 2001, 11
πυρηνικές βόμβες των ΗΠΑ τύπου Β61, οι οποίες απομακρύνθηκαν με μυστική επιχείρηση
των ΗΠΑ προς την Ιταλία και εν συνεχεία προς άγνωστη κατεύθυνση. Η βάση στον Άραξο
είναι πάντα σε ετοιμότητα να παίξει ρόλο, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σε επίθεση με πυρηνικά.
Εικονική άσκηση χρήσης πυρηνικών όπλων και εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ φέρεται να έγινε
στον Άραξο το Δεκέμβρη του 2010, ενώ πήρε μέρος, το Μάρτη του 2014, στη ΝΑΤΟική
«εκπαίδευση στη σχεδίαση επί πυρηνικών αποστολών STEDFAST NERVE II», όπως είχε
ανακοινωθεί τότε από το ΓΕΕΘΑ. Σημειώνουμε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις από την
πλευρά της κυβέρνησης, δεν εφησυχάζουμε και οργανώνουμε την πάλη μας ενάντια στην
εγκατάσταση πυρηνικών.
117 Πτέρυγα Μάχης (Ανδραβίδα): επιδιώκεται «αναβάθμιση του Κέντρου Εκπαίδευσης
Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), σε πολυδύναμο κέντρο εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή
ξένων χωρών και την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης», ώστε να αναλάβει τελικά
«ρόλο Διεθνούς Κέντρου Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης». Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε
αυτή την κατεύθυνση είναι η επιδίωξη ώστε η άσκηση «Ηνίοχος», που διεξάγει με έδρα την
Ανδραβίδα η ΠΑ, με συμμετοχή και άλλων χωρών π.χ. ΗΠΑ και Ισραήλ, «να γίνει η
ανταγωνιστικότερη Άσκηση στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».
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Παράλληλα με τις ήδη υπάρχουσες Ευρωατλαντικές Βάσεις – στρατηγεία – υποδομές, η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με την πλήρη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων, προχωρά
για τη δημιουργία:
o Βάση Ελικοπτέρων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
o «Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης» στην Πτέρυγα Αεροπορικής
Εκπαίδευσης 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα
o Στρατιωτική Βάση στο Αιγαίο – πιθανώς γύρω από την Κάρπαθο
Οι σχεδιασμοί που γίνονται για παραπέρα αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων ή για αξιοποίηση
από τους Αμερικανούς και άλλων βάσεων σε
Καστέλι, Αγχίαλο, Καλαμάτα,
Κάρπαθο ή Λάρισα, άσχετα από το αν θα προχωρήσουν ή όχι, «κουμπώνουν» πάνω στις ανάγκες
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να αναπροσαρμόσουν πτυχές του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού, ώστε
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις στοχεύσεις τους.

