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18ο Συνέδριο ΕΕΔΥΕ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΣΣΟΥ 

Συναγωνίστριες και Συναγωνιστές 

Φέτος συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη Μεγάλη Σοσιαλιστική Οκτωβριανή 

Επανάσταση, που «έσπασε τον πάγο και χάραξε το δρόμο» για την οικοδόμηση 

μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.  

Είναι πολύ σημαντικό, ότι το πρώτο διάταγμα που εξέδωσε το Σοβιέτ των 

Επαναστατών, ήταν το Διάταγμα για την Ειρήνη. Το διάταγμα αυτό θεωρούσε τον 

ιμπεριαλιστικό πόλεμο ως το μεγαλύτερο έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα και 

καλούσε τους λαούς και το πιο πρωτοπόρο τμήμα τους, την εργατική τάξη, να 

επέμβουν στην υπόθεση της πάλης για την ειρήνη στον κόσμο «μαζί με το έργο της 

απελευθέρωσης των εργαζόμενων και εκμεταλλευόμενων μαζών του 

πληθυσμού από κάθε σκλαβιά και από κάθε εκμετάλλευση.»  

Αυτό το διάταγμα δίνει το στίγμα του Αντιιμπεριαλιστικού Κινήματος Ειρήνης στη 

χώρα μας, της ΕΕΔΥΕ, που είναι το αλληλένδετο του αγώνα ενάντια στον πόλεμο 

με τον αγώνα ενάντια στις  αιτίες που τον γεννούν. Αυτό το αλληλένδετο μας 

διαχωρίζει από πασιφιστικά κινήματα, που δεν κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στους 

δίκαιους και τους άδικους πολέμους, ανάμεσα στην επανάσταση, τη «γελαστή 

που ορμάει με φόρα» όπως λέει ο Μαγιακόφσκι, και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, 

«που σκοτώνει ότι αφήνει όρθιο η ειρήνη τους», όπως λέει ο Μπρεχτ.    

Το  ερώτημα που γεννιέται στον καθένα μας είναι: Είναι ο πόλεμος αναπόφευκτος; 

Η απάντηση εξαρτάται από το σε ποια κοινωνία αναφερόμαστε. Αν αναφερόμαστε 

στις κοινωνίες όπου υπάρχουν ανισότητες και συγκρουόμενα συμφέροντα, όπως 

στον καπιταλισμό, τότε ο πόλεμος, που είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα 

μέσα, είναι αναπόφευκτος.  

Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, αλλά και η ιμπεριαλιστική ειρήνη, ένα και μόνο στόχο 

έχουν: τη διατήρηση και τη διεύρυνση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, και κατά 

τούτο είναι άδικοι από την πλευρά των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.  

Επομένως η στάση του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος ειρήνης απέναντι στον 

πόλεμο προσδιορίζεται από το χαρακτήρα του πολέμου. Δηλαδή αν είναι δίκαιος ή 

άδικος ο πόλεμος, είτε είναι επιθετικός είτε είναι αμυντικός, γιατί στους 

ιμπεριαλιστικούς πολέμους οι λαοί την πληρώνουν το ίδιο, είτε βρίσκονται από την 

πλευρά των επιτιθεμένων, είτε των αμυνομένων, των νικητών ή των ηττημένων, 

και έχουν συμφέρον και δικαίωμα, ο κάθε λαός στη χώρα του, αλλά και όλοι μαζί να 

ανατρέψουν αυτή την αδικία.  

Η προϋπόθεση για την εξάλειψη των πολέμων είναι η εξάλειψη των αιτίων που 

τους γεννούν, δηλαδή η εξάλειψη των ανισοτήτων και των συγκρουόμενων 

συμφερόντων, και η οικοδόμηση μιας κοινωνίας, όπου η παραγωγή υποτάσσεται 

στις ανάγκες του ανθρώπου, σε αντίθεση με την υποταγή του ανθρώπου στις 

ανάγκες της παραγωγής, όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό. 

Στην κοινωνία αυτή ο πόλεμος όχι μόνο αναπόφευκτος δεν είναι, αλλά αντίθετα η 

ειρήνη είναι προϋπόθεση για την οικοδόμησή της.  
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Συναγωνίστριες και Συναγωνιστές 

Άμεσο αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων αλλά και της 

ιμπεριαλιστικής ειρήνης είναι το κύμα των προσφύγων και μεταναστών. Εμείς, η 

ΕΕΔΥΕ, δεν κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, γιατί τους 

πρώτους τους διώχνει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, και τους δεύτερους η 

ιμπεριαλιστική ειρήνη, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις το βάρβαρο καπιταλιστικό 

σύστημα. Και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ταξιδεύουν μαζί χρησιμοποιώντας τους 

ίδιους μεταναστευτικούς δρόμους, πνίγονται στις ίδιες θάλασσές στη προσπάθειά τους 

να φτάσουν στην Ευρώπη, ή αλλού, πέφτουν θύματα των ίδιων κυκλωμάτων εμπορίας 

ανθρώπων, βιώνουν τις ίδιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες 

μετάβασης ή προορισμού τους. 

Αυτό γιατί η «πολιτισμένη» και «δημοκρατική» Ευρώπη αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες 

και τους μετανάστες που η ίδια δημιούργησε σαν ένα άλλο εργαλείο στα χέρια της 

αστικής τάξης. Όταν θέλουν να ανανεώσουν ηλικιακά τον οικονομικά ενεργό 

πληθυσμό, να βρουν νέο φτηνό εργατικό δυναμικό, να χτυπήσουν εναπομείνασες 

κατακτήσεις των εργαζομένων, τότε καταφεύγουν στον κοσμοπολιτισμό και στην 

ενσωμάτωση τους στην καπιταλιστική οικονομία και οργανώνουν τις φιέστες  

υποδοχής, όπως έκανε η Μέρκελ κατ’ επιταγή των Γερμανών βιομηχάνων το 2015, και 

δέχτηκε 1 εκατομμύριο περίπου πρόσφυγες και μετανάστες.  

Αν δεν τους χρειάζονται, αλλά και όσους χρειάζονται δεν τους θέλουν ταυτόχρονα 

όλους μαζί, θέλουν δηλαδή να ανοιγοκλείνουν τη στρόφιγγα κατά τις επιλογές τους, 

τότε δημιουργούν τα κέντρα κράτησης και διαλογής, τα «hot spots». Κατά 

παράβαση της Συνθήκης του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες, που οι 

ίδιοι έχουν φτιάξει, και το οποίο απαγορεύει τον εγκλεισμό τους, την παρεμπόδιση τους 

από το να καταθέσουν αίτηση ασύλου, όπως επίσης τις επαναπροωθήσεις τους. 

Αυτά βέβαια δεν είναι καινούργια πράγματα. Αυτό συνέβαινε και συμβαίνει στις ΗΠΑ, 

και η «νήσος Έλις» ήταν η πρόδρομος των «hot spots», στην Αυστραλία, στη 

Γερμανία, ή στη Ρωσία τα τελευταία 20 χρόνια.  

Παράλληλα χρησιμοποιούν το δηλητήριο του εθνικισμού, του ρατσισμού, και της 

ξενοφοβίας, και εκτρέφουν το φασισμό, με στόχο τη διαίρεση των εργαζομένων 

ανάλογα με την καταγωγή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, ακόμα και το χρώμα του δέρματος 

τους, για να βασιλεύει το κεφάλαιο και τα κέρδη του. 

Οι δε ΜΚΟ, με τον σκοτεινό ρόλο των ιδιοκτητών των περισσοτέρων από αυτές, 

χρησιμοποιούνται, στην καλύτερη περίπτωση, σαν ένα άλλο πεδίο κερδοφορίας του 

κεφαλαίου, και στη χειρότερη, σαν άντρο πρακτόρων και μυστικών υπηρεσιών, 

ξεπλύματος μαύρου χρήματος, και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων.  

Η ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με τη συμφωνία και των άλλων κομμάτων, φέρει 

τεράστιες ευθύνες για τη στάση της απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα. Γιατί:  

Πρώτο και κύριο, η χώρα μας είναι συνυπεύθυνη για τη δημιουργία του προβλήματος 

αφού συμμετέχει στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Με 

την τελευταία επίσκεψη του στις ΗΠΑ ο κ. Τσίπρας στη συνάντηση του με τον πρόεδρο 

Ντ. Τραμπ αποκαλώντας τον «διαβολικά καλό», ξέπλυνε όσο κανένας άλλος τον 

αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, και με τις συμφωνίες που έκανε, στο όνομα της 

γεωστρατηγικής αναβάθμισης της ελληνικής αστικής τάξης, ενέπλεξε βαθύτερα τη 
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χώρα μας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και σχέδια εκθέτοντας τον ελληνικό, 

αλλά και τους άλλους λαούς της περιοχής, σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους.    

Ψήφισε όλες τις αποφάσεις της ΕΕ που ανοιγοκλείνουν τα σύνορα ανάλογα με τις 

ανάγκες του κεφαλαίου.  

Ψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, νόμους και τροπολογίες που καταπατούν 

βάναυσα τα δικαιώματα των προσφύγων, κουρελιάζουν το διεθνές δίκαιο και οδηγούν 

στον εγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.  

Έφερε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο με πρόσχημα τη «φύλαξη» των θαλάσσιων 

ελληνοτουρκικών συνόρων και στηρίζει όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για τη 

δραματική αύξηση των ευρωνατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, με κύριο 

στόχο τη Ρωσία.  

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας είναι ο διπλός 

εγκλωβισμός τους στα νησιά και στη χώρα μας. Το Νοέμβριο σχεδόν 3.000 

πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τα δύο τρίτα από 

αυτούς στη Λέσβο. Αυτή τη στιγμή σε 5 νησιά του Αιγαίου, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος 

και Κως, παραμένουν εγκλωβισμένοι σχεδόν 16.000 πρόσφυγες και μετανάστες, πάνω 

από μισοί στη Λέσβο, οι οποίοι συνωστίζονται για μήνες σε ακατάλληλους χώρους, που 

μπορούν στοιχειωδώς να στεγάσουν μόνο το ένα τρίτο από αυτούς. Φυσικά από αυτή 

την κατάσταση δημιουργούνται και μια σειρά σοβαρών προβλημάτων και για τους 

κατοίκους των περιοχών.  

Τα προβλήματα αυτά εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί απόγονοι των χιτών, των 

ταγματασφαλιτών, και των κουκουλοφόρων, που τολμούν να παριστάνουν τους 

πατριώτες, η ναζιστική, εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, και όχι μόνο, για 

να χύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο και να αποδώσουν τις ευθύνες για τα 

προβλήματα αυτά στα θύματα, που γίνονται στόχοι επιθέσεων, και όχι στους θύτες.      

Στο πλαίσιο αυτό το Ελληνικό Αντιιμπεριαλιστικό Κίνημα Ειρήνης, η ΕΕΔΥΕ, δεν 

δείχνει κανέναν εφησυχασμό. Οργανώνουμε και διατάσουμε τις δυνάμεις μας 

ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στον αγώνα για ένα κόσμο ειρηνικό, χωρίς 

εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.   

Απαιτούμε άμεσα: 

 OXI στη συμφωνία Κυβέρνησης – ΗΠΑ. 

 Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να μη διατεθούν για ιμπεριαλιστικά σχέδια.  

 Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας μας, που συμμετέχουν σε 

αποστολές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο εξωτερικό. 

 Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι άλλες ευρωατλαντικές βάσεις, στρατηγεία 

και στρατιωτικές υποδομές που υπάρχουν στην Ελλάδα. 

 Να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. 

 Αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.  

 Καμιά αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν. 

 Να καταργηθούν όλα τα πυρηνικά όπλα. Να απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές. 

 Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες.  

 ΟΧΙ στη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας. 

 Διπλό απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών, από τα νησιά και την Ελλάδα. Να 

ανοίξει ο δρόμος να μεταβούν οι εγκλωβισμένοι στις χώρες που επιλέγουν. 
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 Γρήγορη επανένωση των προσφύγων με τις οικογένειές τους.  

 Κατάργηση των κανονισμών του Δουβλίνου, της Σένγκεν, του Frontex και των 

υπόλοιπων κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ. 

 Να καταργηθούν τα κέντρα διαλογής, τα «hot spots», και οι καταυλισμοί 

καταναγκαστικής συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών.  

 Για όσο χρόνο βρίσκονται στην Ελλάδα να διαμορφωθούν, με αποκλειστική ευθύνη 

του κράτους, χωρίς καμιά απολύτως ανάμειξη των ΜΚΟ, ανοιχτές δομές 

προσωρινής φιλοξενίας, που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής, ασφάλειας, 

αξιοπρεπούς διαβίωσης και εκπαίδευσης προσφύγων και μεταναστών.  

 Μέτρα ανακούφισης των κατοίκων των νησιών από τα προβλήματα που δημιουργεί 

η μεγάλης διάρκειας παραμονή των προσφύγων - μεταναστών στα νησιά. 

 Απομόνωση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης των δολοφόνων της Χ.Α.  

 

Συναγωνίστριες και Συναγωνιστές 

Το βάθεμα της οικονομικής κρίσης και η ενδεχόμενη κλιμάκωση των 

ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών για τους φυσικούς πόρους, 

τις αγορές, και το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα, μεταξύ των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ από τη μία, 

και κυρίως Ρωσία και Κίνα από την άλλη πλευρά, αλλά και μεταξύ άλλων 

περιφερειακών δυνάμεων στην περιοχή μας, όπως Τουρκία, Ιράν, Σαουδική Αραβία, 

Ισραήλ κλπ, μπορεί να  οδηγήσει σε πολεμικές αναμετρήσεις ή ακόμα και σε 

γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο με εμπλοκή της Ελλάδας.  

Στην περίπτωση αυτή οι δυνάμεις της ΕΕΔΥΕ, οι δυνάμεις του αντιιμπεριαλιστικού 

κινήματος ειρήνης, μαζί με άλλες λαϊκές δυνάμεις θα πρέπει να είναι έτοιμες να 

αγωνιστούν και να μην επιτρέψουν τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων 

στο εξωτερικό, και αν η χώρα μας δεχθεί επίθεση όχι μόνο να ηττηθεί ό όποιος 

πιθανός ιμπεριαλιστής εισβολέας αλλά και ο πραγματικός αντίπαλος της ειρήνης, 

των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, που είναι το κεφάλαιο και η 

εξουσία του. Μόνο έτσι μπορεί οι δυνάμεις αυτές να βγάλουν τη χώρα μας από τον 

ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος, 

που δεν έχει να δώσει τίποτα άλλο στους λαούς, παρά εκμετάλλευση, φτώχια, 

πολέμους και προσφυγιά, και μια ειρήνη, με το πιστόλι στον κρόταφο, που ότι 

αφήνει όρθιο το σκοτώνει ο πόλεμος τους.  


