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Γιατί ξεριζώνονται εκατομμύρια άνθρωποι από τις εστίες τους;
Γιατί
Γιατί «να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ»;
Γιατί

Η νέα δράση καλλιτεχνικής-πνευματικής δημιουργίας που διοργανώνει η ΕΕΔΥΕ στα σχολεία

Μια εικόνα, τρία ερωτήματα
Γιατί γίνονται οι πόλεμοι;
Γιατί ξεριζώνονται εκατομμύρια άνθρωποι από τις εστίες τους;
Γιατί «να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ»;
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.), με 62χρονη αγωνιστική πορεία
και δράση, απευθύνεται σε όλους εσάς, με βαθιά εκτίμηση του έργου σας ως εκπαιδευτικών και γονέων
τόσο στη μόρφωση, όσο και στη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών και μαθητών.
Βιώνουμε μια δύσκολη χρονική συγκυρία, με νέα
βάρη και κινδύνους για τον ελληνικό λαό, που εντείνονται λόγω των συμφωνιών και δεσμεύσεων που
αναλαμβάνουν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις,
καθώς και η σημερινή, σε ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
Οι οξύτατοι ανταγωνισμοί για το μοίρασμα των αγορών από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμου στη γειτονιά μας, αλλά
και ευρύτερα στον κόσμο. Oι ενεργειακοί πόροι, οι
δρόμοι μεταφοράς τους κλπ. είναι το σύγχρονο «μήλο
της έριδος». Όλα αυτά γέννησαν και θα γεννούν τον
ξεριζωμό, την προσφυγιά μεγάλου αριθμού ανθρώπων
από όλες τις χώρες του πλανήτη που δεινοπαθούν
από τις επεμβάσεις, τη φτώχεια και τους πολέμους.
Σε αυτό το σύνθετο τοπίο, η ΕΕΔΥΕ με δράσεις
και πρωτοβουλίες επιδιώκει να έχει και τη δική της
συμβολή, στην ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με τις αιτίες που δυναστεύουν
την ανθρωπότητα και τη ζωή μας, αλλά και τη δυνατότητα εναντίωσης στους πολέμους και σε κάθε ελληνική συμμετοχή σε αυτούς.
Μέσα από τη γόνιμη συνεργασία των σχολικών
κοινοτήτων και των κατά τόπους Επιτροπών Ειρήνης
της ΕΕΔΥΕ, 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 τις δυνατότητες δημιουργίας στους μαθητές μας, μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
στα σχολεία, όπου μοχθούν οι εκπαιδευτικοί, κάτω
από δύσκολες συνθήκες να προσφέρουν το καλύτερο
δυνατό στα παιδιά μας. Στην πληθώρα των έργων
των μαθητών σε διάφορες μορφές (ζωγραφική, κείμενα, ποιήματα, βίντεο κλπ.) εκφράστηκαν σκέψεις
και επιθυμίες για ένα κόσμο ειρηνικό χωρίς πολέ-

μους, φτώχεια και προσφυγιά.
Συνεχίζουμε για τέταρτη χρονιά αυτή την προσπάθεια της ΕΕΔΥΕ με τη νέα πρωτοβουλία προς τα
σχολεία με τον τίτλο «Μια εικόνα, τρία ερωτήματα»:
Γιατί γίνονται οι πόλεμοι; Γιατί ξεριζώνονται εκατομμύρια άνθρωποι από τις εστίες τους; Γιατί «να
σκοτώνονται οι λαοί για τ' αφέντη το φαϊ»; Η ιδέα
βασίζεται σε μια χαρακτηριστική φωτογραφία παιδιού από εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής και
συνοδεύεται από τα προαναφερόμενα ερωτήματα.
Οι μαθητές των σχολείων σας μπορούν να συμμετάσχουν με κάθε μορφή έκφρασης-καλλιτεχνικής δημιουργίας (βίντεο, μουσική, ποιήματα, πεζά κείμενα,
ζωγραφιές, γκράφιτι κλπ.) είτε ατομικά, είτε με ομαδικά-συλλογικά έργα. Οι ατομικές προσπάθειες, όσον
αφορά στη γραφική ύλη θα πρέπει να έχουν διάσταση
Α3 ή Α4 (σε μέγεθος χαρτιού) και οι ομαδικές μπορούν να είναι ακόμα και σε μεγάλα ταμπλό, χωρίς να
αποκλείουμε κάθε άλλη μορφή έκφρασης.
Η πείρα των τριών προηγούμενων χρόνων, τα
έργα μεγάλου αριθμού μαθητών πανελλαδικά ανέδειξαν ένα πλούτο σκέψεων και συναισθημάτων των
μαθητών, μέσα από έργα που παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις και ποικιλόμορφες εκδηλώσεις πανελλαδικά.
Η χρονική διάρκεια μέσα στην οποία μπορείτε να
συμμετάσχετε είναι από την έναρξη της σχολικής
περιόδου μέχρι τη λήξη της, με παράδοση των έργων
καθ΄ όλη τη διάρκειά της, ώστε να διευκολύνεται η
συμμετοχή των μαθητών παράλληλα προς την όλη
δραστηριότητα των σχολείων.
Τα έργα των μαθητών θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των Επιτροπών Ειρήνης, για τις οποίες θα
ενημερωθείτε και θα προσκληθείτε έγκαιρα και με
συνεννόηση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για
επιπλέον διευκρινίσεις σε κάθε πτυχή της πρωτοβουλίας αυτής μπορείτε να επικοινωνείτε κεντρικά
με την ΕΕΔΥΕ, αλλά κυρίως με τις Επιτροπές Ειρήνης
της περιοχής σας.
Με την προσδοκία θετικής ανταπόκρισης και
συμμετοχής σας στην πρωτοβουλία αυτή, απευθύνουμε τις πιο θερμές ευχές μας για μια δημιουργική
σχολική χρονιά!
Σεπτέμβρης 2017
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Ξεφυλλίστε τους «Δρόμους της Ειρήνης» στο διαδίκτυο http://eedye.gr/δρομοι-της-ειρηνης
Διαβάστε ακόμη για τις δραστηριότητες των Επιτροπών Ειρήνης, μικρά νέα, ανακοινώσεις
καθώς και πολλά άλλα επίκαιρα θέματα

της σύνταξης
δρόμοι της ειρήνης
συζήτηση για την πιθανή επαναφορά των πυρηνικών όπλων στη βάση του Αράξου και η παράταση της
συμφωνίας για την αναβαθμισμένη επιχειρησιακά βάση της Σούδας, είναι τα νέα επεισόδια στο εφιαλτικό σενάριο που εξελίσσεται με την παραπέρα εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και τους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με το εγχώριο και διεθνές κεφάλαιο και την ουσιαστική συμφωνία
των άλλων αστικών κομμάτων, ετοιμάζονται για μία ακόμα αντεργατική επίθεση. Η φοροληστεία που έχει γονατίσει κάθε λαϊκό νοικοκυριό θα συμπληρωθεί με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για τα «κόκκινα» δάνεια στις τράπεζες, με τα νέα «προαπαιτούμενα» της τρίτης «αξιολόγησης», με την κατάργηση των προνοιακών
και άλλων επιδομάτων που απέμειναν καθώς και με την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου σε πιο αντιδραστική
κατεύθυνση.
Όλα τα παραπάνω, μαζί με τα βάρβαρα μέτρα των προηγούμενων χρόνων, έχουν δημιουργήσει το «κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον» για επενδύσεις, διαπιστώνουν με ικανοποίηση στις εκθέσεις τους οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Παράλληλα, εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι: «η συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ και όλους τους
σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς και συμμαχίες (π.χ. ΝΑΤΟ, OΟΣΑ, OHE)» εξασφαλίζει την κατάλληλη «πολιτική και πολιτειακή σταθερότητα» που απαιτείται για την απρόσκοπτη κερδοφορία τους.
Χαρακτηριστική αποτύπωση αυτής της πραγματικότητας είναι η εικόνα του Αμερικανού πρέσβη να περιοδεύει σε περιοχές με στρατηγικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, προαναγγέλλοντας μάλιστα δράσεις ευθέως ανταγωνιστικές με τα συμφέροντα του ρώσικου και του κινέζικου κεφαλαίου στη χώρα.
Αντίστοιχες ενδοιμπεριαλιστικές αντιθέσεις εκδηλώνονται σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Στην Ασία
και τον Ειρηνικό εκφράζονται μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα αντιτιθέμενων συμφερόντων ανάμεσα σε ΗΠΑ,
Κίνα, Ρωσία και Ιαπωνία με επίκεντρο της έντασης την Κορεατική χερσόνησο και τη Νότια Κινέζικη Θάλασσα.
Οι ΗΠΑ αξιοποιώντας τη στάση της Βόρειας Κορέας αναπτύσσουν τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις και προχωρούν στην εφαρμογή του δικού τους πυρηνικού προγράμματος σε μία περιοχή με τεράστιο φυσικό πλούτο
και κρίσιμη γεωστρατηγική θέση.
Αυτές οι εξελίξεις επιβάλλουν συνεχή επαγρύπνηση και ένταση της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Ο συντονισμένος αγώνας ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους, ενάντια στα πυρηνικά όπλα,
αποτελεί τη μόνη ασπίδα προστασίας για τους λαούς. Η ΕΕΔΥΕ μέσα από τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης προσπαθεί, με συνέπεια, να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια και να ενισχύει τον αντιϊμπεριαλιστικό προσανατολισμό του διεθνούς κινήματος ειρήνης.
Στη χώρα μας, αυτή η πολιτική του κεφαλαίου βρίσκει απέναντί της ένα διακριτό ρεύμα αντίστασης και
προοπτικής που εκφράζεται από το ταξικό εργατικό, αντιϊμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα. Η ενίσχυση
αυτού του πόλου συσπείρωσης που στρέφεται ενάντια σε όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς πρέπει
να ενισχυθεί, γιατί αγωνίζεται να καταργήσει τη βασική αιτία που γεννά τους πολέμους, δηλαδή το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα.
Σε αυτό το πλαίσιο οι επιτροπές ειρήνης πανελλαδικά, όλη τη χρονιά, ανέπτυξαν πολύπλευρη παρέμβαση,
σε συνοικίες, χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης. Βαδίζοντας για το 18ο συνέδριο της ΕΕΔΥΕ, στις 2 και 3 Δεκέμβρη στην Αθήνα, έχει μεγάλη σημασία να συναντηθούμε ξανά και να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους,
τους νέους, τους συνταξιούχους και τους άνεργους, να αξιοποιήσουμε κάθε προβληματισμό και διάθεση ενεργοποίησης, για ένα ισχυρό αντιϊμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό κίνημα. Παραμένουμε σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση για το θέμα της πιθανής επανεγκατάστης πυρηνικών στον Αραξο, παρά τις διαψεύσεις της κυβέρνησης
που μόνο εφησυχασμό δεν επιτρέπουν. Αντίθετα η μεταφορα οπλικών συστημάτων στη Σούδα από το Ιντσιρλίκ
της Τουρκίας εντείνει την ανησυχία.
Στο επόμενο διάστημα δίνουμε όλη μας τη δύναμη και την έμπνευση για την επιτυχία της νέας πρωτοβουλίας στα σχολεία με τίτλο: «Μία εικόνα, τρία ερωτήματα». Είμαστε βέβαιοι ότι οι μαθητές, για άλλη μια
χρονιά θα εκφράσουν την επιθυμία για ένα ειρηνικό κόσμο και θα εκδηλώσουν γνήσια αισθήματα φιλίας και
αλληλεγγύης στους δοκιμαζόμενους λαούς. Απευθυνόμενοι σε όλη τη σχολική κοινότητα προσδοκούμε να
έχουμε τη δική μας συμβολή στον προβληματισμό και στην καλλιέργεια εκείνων των συνειδήσεων που θα
μπορέσουν αύριο να δημιουργήσουν ένα κόσμο ειρηνικό χωρίς εκμετάλλευση, φτώχια και προσφυγιά.
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Ιμπεριαλιστικοί πολεμοι - Ελληνική συμμετοχή
Ποιοι κερδίζουν;

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗ
απόστρατου υποναύαρχου ΠΝ

Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ σε όλο τον κόσμο, δεν έχουν κανένα άλλο
σκοπό παρά να εξασφαλίσουν για τα δικά τους μεγάλα συμφέροντα πλουτοπαραγωγικές πηγές,
περιοχές και δρόμους για τη μεταφορά υδρογονανθράκων και για το εμπόριο γενικότερα...
πείρα του καθενός λέει ότι οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε όλο
τον κόσμο, δεν έχουν κανένα άλλο σκοπό παρά να
εξασφαλίσουν για τα δικά τους μεγάλα συμφέροντα πλουτοπαραγωγικές πηγές (Μ. Ανατολή, Αν. Μεσόγειος, Λιβύη,
Αφρική, κ.α.), επίσης για να εξασφαλίσουν περιοχές και
δρόμους για τη μεταφορά υδρογονανθράκων και του εμπορίου γενικότερα (Βαλκάνια, Συρία, Ουκρανία, Αραβική θάλασσα, Σουέζ κτλ.), καθώς και για νέες αγορές στερώντας
τις από άλλους ανταγωνιστές τους. Αυτοί είναι οι πραγματικοί λόγοι των επεμβάσεων που καταστρέφουν χώρες,

H

σκορπίζουν τον θάνατο και σπρώχνουν στην προσφυγιά
ολόκληρους λαούς. Αυτοί είναι οι πραγματικοί στόχοι των
ιμπεριαλιστών, που καμία σχέση δεν έχουν με τα προσχήματα που κάθε φορά πλασάρουν, όπως άλλοτε τα χημικά,
άλλοτε τον εκδημοκρατισμό κτλ. Πίσω από κάθε επέμβαση, ή και ένταση είναι οι ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, η Ρωσία, η Κίνα,
λιγότερο ή περισσότερο, καθώς και άλλες μικρότερες περιφερειακές δυνάμεις.
Η κρίση άραγε τι ρόλο παίζει, σ’ όλο αυτό; Απλά κάνει
τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα θηρία ακόμα οξύτερους.
Ας θυμόμαστε ότι οι ιμπεριαλιστές δεν πρόκειται να διΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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στάσουν να φθάσουν ακόμη και στον πόλεμο μεταξύ τους,
όταν τα άλλα διπλωματικά μέσα δεν θα επαρκούν.
Ας παραθέσουμε μερικά στοιχεία για τις επεμβάσεις
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στον κόσμο.
Η ΕΕ έχει σε εξέλιξη 16 αποστολές και επιχειρήσεις
στο εξωτερικό που εκτείνονται στην ανατολική Ευρώπη,
τα βαλκάνια, την Μεσόγειο την Παλαιστίνη και την Αφρική
απασχολώντας 5.000 άτομα. Από τις 16 αυτές αποστολές,
οι έξι είναι στρατιωτικές και οι άλλες είναι πολιτικές
(αστυνομικές, δικαστικές κτλ.). Οι πιο γνωστές σε μας είναι η επιχείρηση «Σοφία» για την Λιβύη και η «Αταλάντα»
για την πειρατεία και την Σομαλία, όπου πρώτος ναυτικός
διοικητής ήταν Έλληνας. Για πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις
της χώρας διέθεταν ελληνικές φρεγάτες που επιχειρούσαν στην Αραβική θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό, με άλλα
λόγια πολύ μακριά από το Αιγαίο, όπου οι μονάδες κρούσεως αυτές προορίζονται να διαφυλάξουν τα κυριαρχικά
δικαιώματα της χώρας.
Το ΝΑΤΟ έχει σε εξέλιξη τέσσερις επιχειρήσεις (Κόσσοβο, Αφγανιστάν, Μεσόγειος, Αφρική) έχοντας αναπτύξει
συνολικά 18.000 προσωπικό. Από τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει πολλές άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Νέα πεδία ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών έχουν
ήδη φανεί καθαρά. Οι ανταγωνισμοί, για τους ίδιους όπως
πιο πάνω λόγους, οδηγούνται σε όξυνση στον Ειρηνικό,
(Κινεζική θάλασσα, Κορεατική χερσόνησος). Ακολουθούν
οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο της Αρκτικής. Παράλληλα
στη γειτονιά μας η ένταση αυξάνεται τόσο στο Αιγαίο και
στην Κυπριακή ΑΟΖ, όσο και στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η συμμετοχή της Ελλάδας

Εννοείται, ότι η διάθεση στρατιωτικών μονάδων και προσωπικού στις λυκοσυμμαχίες είναι διαρκής και ανεξάρτητα από την κρίση που μαστίζει τον λαό. Σήμερα σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού ΓΕΕΘΑ οι ένοπλες
δυνάμεις συμμετέχουν είτε σε ετοιμότητα, είτε κανονικά
σε δώδεκα επιχειρήσεις από τον Ινδικό ωκεανό, το Αφγανιστάν, και την Αφρική μέχρι σε ότι απέμεινε από τη Γιουγκοσλαβία κτλ. Αναλόγως της επιχείρησης είτε υπηρετούν στελέχη ως επιτελείς1 είτε διατίθενται πολεμικά
πλοία και αεροσκάφη διαφόρων τύπων, αλλά και ο Ναύσταθμος Κρήτης με την 115 Πτέρυγα μάχης στη Σούδα
των Χανίων. Επιπλέον στο Κόσσοβο βρίσκεται ένας Ελληνικός λόχος και μια Διμοιρία (112 άτομα).
Συνήθως επίσης παραχωρείται μια Ελληνική φρεγάτα
και στη «Μόνιμη ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ 2».2 Πρόκειται
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για τη δύναμη που υποτίθεται συνδράμει στον έλεγχο των
προσφυγικών ροών στο Αιγαίο, αλλά δεν έχει σώσει ούτε
ένα από τη θάλασσα! Στην πραγματικότητα βέβαια επιτηρεί τα ρωσικά πολεμικά πλοία. Επίσης ένα Ελληνικό Ναρκοθηρευτικό συμμετέχει στη «Μόνιμη αντιναρκική δύναμη
του ΝΑΤΟ 2»,3 της οποίας μάλιστα τη διοίκηση το τελευταίο εξάμηνο του 2016 είχε Έλληνας αξιωματικός.
Εννοείται ότι στις αποστολές αυτές διατίθεται ότι καλύτερο έχουμε! Τα πιο αξιόλογα στελέχη, οι πιο καλά εξοπλισμένες & ετοιμοπόλεμες μονάδες, στέλνονται στο
ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και στους πολέμους τους, επαναλαμβάνουμε, πολύ μακριά από το Αιγαίο, όπου προορίζονται να
διαφυλάξουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Αναρωτιόμαστε όμως:
Ποια ακριβώς συμφέροντα του λαού μας διακυβεύονται σε όλα αυτά τα μέρη; Ποια σύνορα υπερασπίζονται οι
άριστοι των στρατιωτικών και οι χρυσοπληρωμένες από
τον ελληνικό λαό (από εμάς όλους) στρατιωτικές, ναυτικές και αεροπορικές μονάδες που συμμετέχουν; Ασφαλώς
όχι τα Ελληνικά σύνορα.
Έχουν τεράστιες ευθύνες όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, για όλα τα παραπάνω.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προτείνει ίδρυση νέων βάσεων, ενώ συνεχίζει να προωθεί και προτάσεις προηγουμένων Ελληνικών κυβερνήσεων προς το ΝΑΤΟ!4 Υπεκφεύγει σε ότι αφορά στο θέμα φύλαξης πυρηνικών στη χώρα.
Συνεχίζει όπως οι προκάτοχοί της να διαθέτει εκτός από
τις ξένες βάσεις, επίσης και αεροδρόμια, λιμάνια, κάθε
είδους υποδομή της χώρας, ακόμη τον εθνικό εναέριο
χώρο και τα χωρικά της ύδατα. Όλα παραχωρούνται στους
ιμπεριαλιστές, όποτε τα χρειαστούν! Θυμόμαστε τη διέλευση στρατευμάτων από τη βόρεια Ελλάδα στο πόλεμο
κατά τις Γιουγκοσλαβίας, ή την χρήση των αεροδρόμιων
π.χ. της Πελοποννήσου κατά τον βομβαρδισμό της Λιβύης.
Αρχές Ιουνίου 2017 είχαμε επίσης διέλευση και φιλοξενία
νατοϊκών στρατευμάτων από τη βόρεια Ελλάδα για συμμετοχή σε άσκηση στη Ρουμανία.
Οι φωνές που καλωσορίζουν στον τόπο μας, είτε για
μόνιμη, είτε για ολιγοήμερη παραμονή, τους μακελάρηδες
άλλων λαών είναι επικίνδυνες. Ο Ελληνικός λαός έχει
αντί-ιμπεριαλιστικές παραδόσεις, είναι αλληλέγγυος σε
άλλους λαούς, που οι επισκέπτες του αυτοί τους καταστρέφουν. Θα θυμούνται ίσως κάποιοι ότι ενα αμερικάνικο
αεροπλανοφόρο και τα πλοία συνοδείας του, βομβάρδισαν
την Συρία με τα τόμαχωκ τον Απρίλη που μας πέρασε. Όλη
αυτή η παρέα τις προηγούμενες λίγες μέρες, είχε φιλοξενηθεί στη βάση της Σούδας και στα Χανιά! Θα έπρεπε

λοιπόν για τον λαό να είναι ανεπιθύμητοι και οι ίδιοι και
τα ματωμένα δολάριά τους!
Ευνόητο είναι επίσης, ότι οι βάσεις και η χώρα που
τις φιλοξενεί γίνονται αυτόματα στόχοι, για όσους δέχονται τις επιθέσεις των ιμπεριαλιστών.
Διαχρονικά οι κυβερνήσεις της χώρας μας λένε ότι η
ύπαρξη των βάσεων, αλλά και γενικότερα οι μεγάλοι μας
σύμμαχοι ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ συμβάλλουν στην εξασφάλιση των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Νομίζω όμως, φίλε
αναγνώστη, θα συμφωνήσεις, ότι οι αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, οι πτήσεις τουρκικών
αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά, γενικότερα αυτό
που ονομάστηκε «γκριζάρισμα του Αιγαίου», οι συνεχείς
παραβιάσεις των εθνικών εναέριων και θαλασσίων συνόρων ...όλα αυτά δεν μπορεί να σημαίνουν «εξασφαλισμένα»
σύνορα! Επομένως οι σύμμαχοι, τι σύμμαχοι είναι;...
Το NATO δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα στο Αιγαίο,
αλλά το θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Συνήθως δεν
παίρνει θέση, στηρίζοντας έμμεσα τις Τουρκικές αμφισβητήσεις συνόρων. Αντίθετα, προ μηνών πήρε θέση καθαρά υπέρ της Τουρκίας σε σχέση με τη Λήμνο, σβήνοντάς
την από τον ελληνικό χώρο, κατά τη διάρκεια άσκησης
στο Αιγαίο, ενώ αξιωματούχος του δήλωνε ότι «το NATO

δεν έχει άποψη για εδαφικά ζητήματα μεταξύ των συμμάχων του στην περιοχή του Αιγαίου ή οπουδήποτε αλλού».
Αυτή ακριβώς η «συμμαχική» στάση είναι που δίνει
αέρα στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Είναι κι αυτός ένας
από τους λόγους, που οι παραβιάσεις και οι τουρκικές
προκλήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί μετά την έλευση του
NATO στο Αιγαίο.
Συνεπώς η συμμετοχή σε αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, κάθε άλλο παρά ωφέλιμη είναι για τα
κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα σύνορα και τα συμφέροντα
του ελληνικού λαού που σε συνθήκες οικονομικής κρίσης
πληρώνει πανάκριβα αυτή τη συμμετοχή.
Αλλά μήπως κέρδισε ο Ελληνικός λαός, ο απλός εργαζόμενος, ο άνεργος, ο συνταξιούχος, από την συμμετοχή

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει όπως οι προκάτοχοί της
να διαθέτει εκτός από τις ξένες βάσεις, αεροδρόμια, λιμάνια,
κάθε είδους υποδομή της χώρας στους ιμπεριαλιστές, όποτε
τα χρειαστούν. Στη φωτογραφία το μεταγωγικό Hurst Point στο
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις συνέβαλαν ώστε να εξασφαλίστεί η ασφάλεια και η
ομαλή αποβίβαση των βρετανικών στρατιωτικών οχημάτων
και φορτηγών (30/5/2017).
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Κάθε χρόνο ξοδεύουμε πάνω από 4 δις για την άμυνα και
δεν είναι μόνο η Τουρκία που φταίει, είναι και το ΝΑΤΟ...
Από το 2006 οι κυβερνήσεις των χωρών μελών έχουν
συμφωνήσει να ξοδεύουν κατ’ ελάχιστον 2% του ΑΕΠ τους
για την «άμυνα». Εννοείται η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία
ανάμεσα στα μέλη του ΝΑΤΟ (είναι 2η μετά τις ΗΠΑ) κατά
τα λοιπά οι δαπάνες για την υγεία την παιδεία, τα επιδόματα ανεργίας, οι συντάξεις, οι μισθοί και τα μεροκάματα
όλο και μειώνονται, ενώ πετσοκόβονται τα δικαιώματα
του λαού.

λαού να προστρέξει. Αναφερθήκαμε στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για τους οποίους πιστεύουμε ότι δεν πρέπει κανένας νέος να χύσει το αίμα του, ούτε να γίνει τροφή
για κανόνια προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων.
Συνεχίζουμε να αποκαλύπτουμε ότι το σύστημα στο
οποίο κουμάντο κάνει το ατομικό κέρδος, το σύστημα που
επιτρέπει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, λέγεται καπιταλισμός και είναι αυτό που γεννά κρίσεις, πολέμους, ανεργία, μετανάστευση, προσφυγιά.
Καλούμε σε συστράτευση για την ανατροπή του! Απομονώνουμε τις φασιστικές και ρατσιστικές δυνάμεις που
στοχοποιούν τους πρόσφυγες, τα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και αθωώνουν το καπιταλιστικό σύστημα
από το οποίο τρέφονται.
Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:
• Να επιστρέψουν όλοι οι στρατιωτικοί από αποστολές
στο εξωτερικό.
• Να κλείσουν οι ξένες βάσεις και να καταργηθεί κάθε
είδους συμφωνία που επιτρέπει τη χρήση Ελληνικού εδάφους, θάλασσας και αέρα από ξένες στρατιωτικές δυνάμεις.
• Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ-ΕΕ. 

Αγαπητέ αναγνώστη, μέχρι εδώ αναφέραμε πολλές
φορές τον όρο «πόλεμος», πουθενά όμως δεν μιλήσαμε
για πατριωτικό πόλεμο. Δεν μιλήσαμε για την υπεράσπιση
των συνόρων της χώρας, για την οποία είναι καθήκον του

1. Σε δέκα από αυτές υπηρετούν 23 στελέχη ως επιτελείς.
2. Standing NATO Maritime Group (SNMG-2).
3. Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG-2).
4. Μεταφορά του Κέντρου Ηλεκτρονικού Πολέμου από την Αγγλία στην Θεσσαλονίκη.

της χώρας στους πολέμους; Ελληνικές μεγάλες εταιρείες
προφανώς κέρδισαν, για παράδειγμα από την ανοικοδόμηση που ακολουθεί κάθε πόλεμο, κάθε καταστροφή! Ο
λαός πήρε μερίδιο από αυτά τα αιματοβαμμένα «αργύρια»;
Τίποτα! Μόνο μειώσεις αποδοχών, φοροληστεία, περιορισμό δικαιωμάτων κ.ο.κ. Να λοιπόν που αποβλέπουν οι
κατά καιρούς κυβερνήσεις με την όποια συμμετοχή σε πολεμικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ! Στο κέρδος
του ελληνικού κεφαλαίου και όχι του λαού!

Οικονομική αφαίμαξη για τις λυκοσυμμαχίες
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χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

«Και συ, τσούλα των δήμιων, Επιστήμη […]
και συ, πρόστυχη Πένα και ψοφίμι…»
...ιστορία ξεκινάει από παλιά.
Από πότε; Από όταν η νικηφόρα
εργατική εξουσία, αφού
ο οπλισμένος λαός, καταματωμένος,
κατόρθωσε να τσακίσει την ηττημένη
αστική τάξη και τους διεθνείς
συμμάχους της που πάσχισαν να “πνίξουν
το μπολσεβίκικο μωρό στην κούνια του”,
άρχισε να οικοδομεί τη νέα κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο.
Από όταν κόντρα σε “θεούς και δαίμονες”
αυτή η κοινωνία, ακριβώς επειδή είχε
θεμελιώσει σοσιαλιστικές κοινωνικές
σχέσεις, άρχισε να προχωρά με άλματα,
σε όλα τα επίπεδα σηκώνοντας τον
για αιώνες γονατισμένο “μουζίκο” από
τη λάσπη.
Από όταν αυτός ο “μουζίκος” ο εργάτης
που δημιούργησαν οι αντικειμενικές
συνθήκες, ο συνειδητός προλετάριος
που δημιούργησε η διαλεκτική σχέση
θεωρίας και πράξης του μπολσεβίκικου
κόμματος, ο αδιάκοπος αγώνας μέσα στο
καμίνι της ταξικής πάλης, απέδειξε ότι
“γίνεται” και υπερασπίστηκε με το αίμα
των πιο ακριβών παιδιών του τη μεγάλη
υπόθεση του σοσιαλισμού, τσακίζοντας
μέσα στην ίδια του τη φωλιά το φασιστικό
τέρας που είχαν θρέψει για να τον
κατασπαράξει.
Όλα αυτά είναι που δεν μπορούν να
καταπιούν με πρώτους-πρώτους, χρόνια
τώρα, τους εχθρούς που είναι ντυμένοι
με την προβιά του “φίλου”.
Ιμπεριαλιστές βαμμένοι ως τα μπούνια
στο αίμα των λαών, πάσης φύσεως
“εναλλακτικοί”, “ανανεωτές”,
“ατομικοδικαιωματικοί” που λαδώνουν

Η

Κώστας Βάρναλης

τα γρανάζια της πολεμικής μηχανής
του ιμπεριαλισμού σε όλο τον πλανήτη,
απόγονοι των Ες-Ες, εγγόνια ταγματασφαλιτών, και ηλίθιοι μιας χρήσεως
βάλθηκαν να ...ξαναγράψουν την ιστορία.
Βουτούν τους κονδυλοφόρους τους
στο μελάνι του Γκαίμπελς και πάνε
να σβήσουν τη μνήμη των λαών,
να αθωώσουν τους φασίστες. Γιατί;
Διότι μπορεί να τους ξαναχρειαστούν.
Και μπορεί να τους ξαναχρειαστούν γιατί
το σύστημά τους έχει στον γενετικό του
κώδικα αξεπέραστες αντιθέσεις που
γεννούν κρίσεις, φτώχεια και πολέμους.
Ξαναμοιράζουν τη γη –”αγορές” στην
αργκό τους– με το αίμα των λαών, αλλά
ξαναμοιράζουν και την “λεία” στο
εσωτερικό κάθε χώρας με λυσσασμένο
ανταγωνισμό ανάμεσα στα μονοπώλια
και “μέσα” και “έξω”. Και θέλουν
την εργατική τάξη και τους λαούς
υποταγμένους και δεμένους στο άρμα
των εκμεταλλευτών και των δολοφόνων.
Και όταν η “δημοκρατία” τους δεν
μπορεί να “λειτουργήσει” προς όφελος
του κεφαλαίου, τότε μπορεί και να
“παραμεριστεί” και για να γίνει η
“δουλειά” και για να λειτουργήσει ως
“πλυντήριο” της “δημοκρατικής” αστικής
τάξης και πάλι από την αρχή...
Στη διάρκεια ενάμιση περίπου αιώνα,
η εργατική τάξη μέσα σε μια αφάνταστα
βασανιστική πορεία έδωσε μια πρώτη
απάντηση. Ξεκίνησε με την πρώτη
“έφοδο στον ουρανό”, την Παρισινή
Κομμούνα και προχώρησε – πρώτα απ'
όλα κόντρα σε όσους δηλητήριαζαν την
εργατική τάξη ότι ο καπιταλισμός
“μεταρρυθμίζεται έως ότου αυτό το

δηλητήριο έγινε αέριο μουστάρδας
στα χαρακώματα του Α΄ Παγκοσμίου
ιμπεριαλιστικού Πολέμου – ως τη
νικηφόρα Οκτωβριανή Επανάσταση που
“έσπασε τον πάγο και άνοιξε τον δρόμο”
των προλεταριακών επαναστάσεων.
Αυτή τη νίκη και με ποιούς όρους
πραγματοποιήθηκε θέλουν να ξεχαστεί
και κυρίως να μην μάθει τίποτα η νέα
γενιά που βιώνει την πείνα, τη φτώχεια,
την ανεργία, τους πολέμους, την
ανασφάλεια για το αύριο, τα ναρκωτικά,
του κόσμου τους που νομίζουν πως είναι
το “τέλος της ιστορίας”.
Μόνο που κάθε μέρα τους διαψεύδει.
Και ξοδεύουν εκατομμύρια σε συνέδρια,
εκθέσεις, διαλέξεις, πανηγύρια όπου
σταθούν, παρέα με άλλα εκατομμύρια
που ξοδεύουν σε “μελέτες” των
πανεπιστημιακών και ακαδημαϊκών τους
για τη “νέα” οικονομία, τη “νέα” εποχή
και στο συνειδητό ψέμα δεν υπάρχει
τέλος.
Και φοβούνται πολύ, πάρα πολύ
και φοβούνται γιατί ξέρουν...
Φοβούνται την μνήμη των λαών,
φοβούνται τον αγώνα των λαών που
τους πήρε και τους σήκωσε, φοβούνται
το μέλλον και γι' αυτό πυροβολούν
το παρελθόν, φοβούνται τα σταράτα
λόγια που λένε πως η “εποχή” μας
δεν είναι “νέα”.
Είναι η εποχή του ιμπεριαλισμού,
του μονοπωλιακού καπιταλισμού,
του καπιταλισμού που παρασάπισε και
η μόνη πραγματικά νέα απάντηση σε
αυτόν είναι η ανατροπή του.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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δράση ΕΕΔΥΕ

Ορισμένα συμπεράσματα για τη δράση μας
με τις πρωτοβουλίες της ΕΕΔΥΕ στα σχολεία
Οι πρωτοβουλίες της ΕΕΔΥΕ στα σχολεία αγκαλιάστηκαν πλατιά από μαθητές, εκπαιδευτικούς,
γονείς, αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες

Σ

το διάστημα που μεσολάβησε μέσα στο καλοκαίρι,
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία μια σειρά από εκδηλώσεις των Επιτροπών Ειρήνης πανελλαδικά, με
στόχο την παρουσίαση της δημιουργίας των παιδιών που
συμμετείχαν στην τρίτη κατά σειρά πρωτοβουλία για τα
σχολεία, που πήρε η ΕΕΔΥΕ με τίτλο «Να σκέφτεσαι τους
άλλους». Η πλούσια συζήτηση στις Επιτροπές Ειρήνης
τόσο στην Αττική, όσο και στην υπόλοιπη χώρα γύρω από
αυτές τις πρωτοβουλίες της ΕΕΔΥΕ, κατά τη διάρκεια
των Περιεφερειακών Συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν,
η μεταφορά εμπειρίας, βοήθησαν να εξάγουμε κάποια
πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα, που αξιοποιούνται ήδη
στο σχεδιασμό της δράσης μας μπροστά στη νέα πρωτοβουλία που «τρέχει» για το σχολικό έτος 2017-2018.
Το άνοιγμά μας στα σχολεία –στους μαθητές και στους
εκπαιδευτικούς– και την προηγούμενη χρονιά, δεν είναι
ξεκομμένο από τη συνολική θετική δράση της ΕΕΔΥΕ.
Μέσα σε πυνκές και σύνθετες εξελίξεις που εκφράζονται
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από τη μια με την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης
και από την άλλη με τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, επιδιώξαμε μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές να έχουμε τη
δική μας συμβολή σαν αντιιμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό
κίνημα στην ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη προβληματισμού κύρια στα παιδιά, αλλά και σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τις αιτίες που δυναστεύουν την ανθρωπότητα και τη ζωή μας, αλλά και τη δυνατότητα
εναντίωσης στους πολέμους και σε κάθε ελληνική συμμετοχή σε αυτούς.
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 φάνηκαν να ενεργοποιούν τις δυνατότητες δημιουργίας στους μαθητές, μέσα στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων στα σχολεία. Στην πληθώρα των έργων των μαθητών σε διάφορες μορφές (ζωγραφική, κεί-

μενα, ποιήματα, βίντεο κλπ.) εκφράστηκαν σκέψεις και
επιθυμίες για ένα κόσμο ειρηνικό χωρίς πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά. Το κυριότερο, όμως, και ίσως το πιο
σημαντικό είναι το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η πρωτοβουλία και η δουλειά μέχρι και τις εκδηλώσεις, αγκαλιάστηκαν πλατιά από μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.
Οι εκδηλώσεις με αφορμή την πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ στα σχολεία, χωρίς αμφιβολία, αναδεικνύουν τις μεγάλες δυνατότητες για το άνοιγμα της παρέμβασής μας
σε ένα χώρο ιδιαίτερο, με μικρότερες ηλικίες, που αξιοποιείται κατεξοχήν για να αναπαράγει στη νέα γενιά την
κυρίαρχη αντιδραστική ιδεολογία. Είναι χαρακτηριστικές
από την άποψη αυτή οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων με στόχο την ενσωμάτωση των μαθητών στην κυρίαρχη ιδεολογία, στο
«επιχειρείν» κλπ.
Η πείρα που συγκεντρώνεται μέχρι στιγμής, ιδιαίτερα
από την περσινή χρονιά, δείχνει ότι το άνοιγμα αυτό πήγε
καλύτερα σε σχέση με τα άλλα χρόνια. Απλώθηκε απρόσμενα σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και σε περιοχές που δεν
υπάρχουν Επιτροπές Ειρήνης (Σαντορίνη, Κως, Αρτέμιδα,
κλπ), η συμμετοχή ξεπέρασε κατά πολύ τα επίπεδα των
δύο προηγούμενων χρόνων, ενώ αναδείχτηκαν και μια
σειρά νέοι συναγωνιστές (γονείς, εκπαιδευτικοί) στο πλάι
των Επιτροπών Ειρήνης. Σε αυτό, ρόλο έπαιξε το γεγονός
ότι το θέμα είχε να κάνει με το ζήτημα της αλληλεγγύης
όχι μόνο απέναντι στους πρόσφυγες-μετανάστες, αλλά
απέναντι και στη λαϊκή οικογένεια, γεγονός που φάνηκε
ότι συγκίνησε και ενέπνευσε περισσότερο τα παιδιά, αλλά
και το γεγονός ότι αφήσαμε ανοιχτή τη δυνατότητα να επιλέξει κάθε μαθητής οποιονδήποτε τρόπο έκφρασης ήθελε.
Κύρια, όμως, βοηθήθηκε από την άνοδο της λειτουργίας και δράσης των Επιτροπών Ειρήνης, από το γεγονός
ότι στην πρωτοβουλία αυτή καλούσε το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, σύλλογοι της ΟΓΕ, σύλλογοι γονέων, καθώς και διάφορες ΕΛΜΕ και σύλλογοι δασκάλων ανά την Ελλάδα, παρουσίασε, όμως, σε κάποιες περιπτώσεις ανομοιομορφία
στον τρόπο που ανοίχτηκε από τις Επιτροπές Ειρήνης.
Εκείνο, ωστόσο, που χρειάζεται να προσέξουμε και να
σταθούμε, όσον αφορά στη συνέχεια της πρωτοβουλίας,
είναι το γεγονός ότι η επιτυχία που είχαμε σε αρκετές
περιπτώσεις, δεν πρέπει να σκεπάσει το υπαρκτό πρόβλημα που υπάρχει, ότι πρέπει να κατανοηθεί καλύτερα
από όλους μας, τι δρόμους μπορεί να μας ανοίξει, τι συσπείρωση δυνάμεων (παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί) μπορούμε να καταφέρουμε, παίρνοντας υπόψη τις δυσκολίες

που υπάρχουν στο κίνημα. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε
–δεν έχουμε παντού τις απαιτούμενες δυνάμεις– να απευθυνθούμε σε όλα τα σχολεία, αλλά εκεί που απευθυνόμαστε, πρέπει να γίνεται σωστά κι αυτό θέλει καλό σχέδιο
και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν
στην περιοχή ευθύνης κάθε Επιτροπής Ειρήνης.
Υπάρχει πολύ θετική πείρα από τις Επιτροπές Ειρήνης
στο Ίλιον, στη Δραπετσώνα, στη Λάρισα και αλλού, που
απευθυνθήκαμε έγκαιρα, με φυσική παρουσία και σωστό
σχεδιασμό στα κατά τόπους σχολεία.Σε αυτές τις περιπτώσεις η ανταπόκριση παιδιών και εκπαιδευτικών ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, από την ευρηματικότητα και
τον ενθουσιασμό τους.
Με βάση αυτά, λοιπόν, τα πρώτα συμπεράσματα και
λαμβάνοντας υπόψη τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε
στις Περιφερειακές Συσκέψεις, τις συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και γονείς, αλλά πρώτα και κύρια τη συνολικότερη κατάσταση που διανύουμε, σε ειδική θεματική συνεδρίασή της η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ αποφάσισε να
συνεχίσει και για τη φετινή χρονιά αυτή την προσπάθεια
στα σχολεία με τη νέα πρωτοβουλία με τίτλο: «Μια εικόνα,
τρία ερωτήματα»: Γιατί γίνονται οι πόλεμοι; Γιατί ξεριζώνονται εκατομμύρια άνθρωποι από τις εστίες τους ;” Γιατί
"να σκοτώνονται οι λαοί για τ' αφέντη το φαϊ" ; Η ιδέα βασίζεται σε μια χαρακτηριστική φωτογραφία παιδιού από
εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής και συνοδεύεται από
τα προαναφερόμενα ερωτήματα. Στην πιο πρόσφατη σύσκεψη Επιτροπών Ειρήνης και φορέων στην Αττική, η
γραμματεία παρουσίασε τη νέα πρωτοβουλία καλλιτεχνικής-πολιτιστικής δημιουργίας και συζήτησε με τους συμμετέχοντες για την υλοποίησή της, με αξιοποίηση όλης
της προηγούμενης πείρας και τη συμβολή των φορέων
που τοποθετούνται θετικά σε αυτήν.
Με αισιοδοξία, αξιοποιώντας την πείρα που έχει συγκεντρωθεί, με αποφασιστικότητα και οργανώνοντας έγκαιρα και συστηματικά τη δουλειά μας, έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερα σχολεία, να
ανοίξουμε μια πλατιά και εποικοδομητική συνεργασία και
συζήτηση με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, να
έχουμε τη δική μας, ιδιαίτερη συμβολή στο να «ζυμωθεί»
στη συνείδηση της νέας γενιάς ποιές είναι οι αιτίες που
οδηγούν στους πολέμους και στην προσφυγιά, πως ο αγώνας ενάντια στον πόλεμο συνδέεται με τον καθημερινό
αγώνα του λαού για δουλειά, μόρφωση, παιδεία, υγεία,
αλλά προπαντός ότι μέσα από την καθημερινή, οργανωμένη, μαζική πάλη αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και
θα αλλάξει. 
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πολιτική

Ξεδιπλώνουμε το «κουβάρι» των εξελίξεων

Σ

Συνάντηση του Υπουργού Αμυνας με τον «πολυπράγμονα» πρέσβη των ΗΠΑ, για θέματα «αμυντικής συνεργασίας».

το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την κυκλοφορία
του προηγούμενου τεύχους Νο
77, έγιναν «πράγματα και θαύματα».
Από τα χιλιάδες στρέμματα των δασικών εκτάσεων που έγιναν στάχτη,
μέχρι το έγκλημα της ρύπανσης του
Σαρωνικού με το εφοπλιστικό μαζούτ
είναι σαφές: 1) Η Ελλάδα μπορεί να
δαπανά πάνω από 2% του ΑΕΠ στο
βωμό του ΝΑΤΟ, είναι όμως φτωχή
και ανήμπορη όταν πρόκειται για τις
λαϊκές ανάγκες. 2) Η καπιταλιστική
ανάπτυξη, φέρνει κέρδη στο κεφάλαιο
και συνεχείς ζημιές στον εργαζόμενο
λαό. Οι πρωθυπουργικές επισκέψεις
στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις
“Philip Morris” («ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ») και
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“Apivita” εντάχτηκαν στον εξαγνισμό
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.
Δεν υπάρχει «δίκαιη ανάπτυξη» σε
ένα άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα.

Ευρωπαϊκή Ένωση Αντικομμουνισμός

Μέσα στον Αύγουστο, εξαπολύθηκε
μια καλά σχεδιασμένη αντιδραστική
αντικομμουνιστική επίθεση με επί-

κεντρο τις εκδηλώσεις της Εσθονικής
προεδρίας στο Ταλίν. H μη συμμετοχή
του αρμόδιου υπουργού στην αντικομμουνιστική σύναξη στη χώρα της
βαλτικής, αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαραθέσεων ανάμεσα στα πολιτικά
κόμματα και την κυβέρνηση. Κύριο
χαρακτηριστικό των αντιπαραθέσεων
ο αντικομμουνισμός, η απαράδεκτη
ταύτιση φασισμού-σοσιαλισμού, η χυδαία διαστρέβλωση της ιστορίας και
του καθοριστικού ρόλου της Σοβιετικής Ενωσης στη συντριβή του φασισμού. Ο φασισμός γεννιέται στα
σπλάχνα του καπιταλιστικού συστήματος, είναι δικό του παιδί, τα καπιταλιστικά συμφέροντα υπηρετεί με
ωμή βία, πολέμους κλπ. Στοχεύουν

το μέλλον –τη διέξοδο προς το σοσιαλισμό– χτυπώντας το παρελθόν.
Η ΕΕΔΥΕ με ανακοίνωσή της (με τίτλο
«Αντικομμουνισμός - Θεωρία των
«δύο άκρων» - Δούρειος ίππος του
κεφαλαίου ενάντια στους λαούς») καταδίκασε τον αντικομμουνισμό, την
παραποίηση της ιστορίας και επισήμανε «τον κίνδυνο για νέες διώξεις,
νέα αυταρχικά μέτρα και καταστολή
με βασικό μοχλό τη θεωρία των «δύο
άκρων». Ο αντικομμουνισμός –όπως
μας διδάσκει η ιστορική πείρα– είναι
προπομπός νέας επίθεσης των δυνάμεων του κεφαλαίου. Πυροβολούν
το παρελθόν για να χτυπήσουν το
μέλλον. Τους στοιχειώνει πάντοτε
το «φάντασμα» του κομμουνισμού.

Η παράταση της Συμφωνίας
Αμυντικής Συνεργασίας
Ελλάδας ΗΠΑ

Στις 29 Αυγούστου –ΦΕΚ 125 τεύχος
πρώτο– δημοσιεύτηκε η παράταση,
για άλλη μια φορά, αυτή από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της Συμφωνίας
Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας
ΗΠΑ. Προηγήθηκε μια περίοδος έντονων διαβουλεύσεων ανάμεσα στις
δύο πλευρές, την ίδια ώρα που εντείνεται η συγκέντρωση πολεμικών μέσων στη λεκάνη της Μεσογείου. Κίνα
- Ρωσία, δύο χώρες στρατηγικές αντιπάλους των ΗΠΑ και των μονοπωλίων τους. Η παράταση της συμφωνίας αφορά το χρονικό διάστημα από
6 Νοέμβρη 2017 έως 6 Νοέμβρη
2018. Στις υπογραφές των προηγούμενων κυβερνήσεων (πρωτο-υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 8 Ιούλη 1990,

επί κυβέρνησης ΝΔ, πρωθυπουργίας
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά)
ήρθε να προστεθεί και μια «αριστερή» υπογραφή.
Τι σημαίνει η παράταση αυτή; Σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, οδικό και λοιπό
δίκτυο, σιδηροδρομικό κ.τ.λ., για την
προώθηση δυνάμεών τους στα μέτωπα των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων. Φυσικά, στην «κορυφή»
όλων αυτών είναι η βάση της Σούδας
που είναι υπερπολύτιμη για τις ΗΠΑ,
αφού οι ίδιοι έχουν τονίσει πως δεν
υπάρχει παρόμοια, ανάμεσα στη βάση
στο Νόρφολκ (Βιρτζίνια των ΗΠΑ)
και τη βάση τους στη νήσο Nτιέγκο
Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Με τη
δυνατότητα ελλιμενισμού (κρηπίδωμα 300 μέτρων), τις δυνατότητες επισκευών - εξυπηρέτησης αεροπλανοφόρων είναι υπερπολύτιμη και απαραίτητη για τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους στην ευρύτερη κρίσιμης στρατηγικής σημασίας περιοχή.

Η ΕΕΔΥΕ σε ανακοίνωσή της , 1η
Σεπτέμβρη 2017, «καταγγέλλει την
κυβέρνηση για την παράταση της
«συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας
Ελλάδας-ΗΠΑ», επισημαίνει τους μεγάλους κινδύνους στους οποίους εκθέτουν τον ελληνικό λαό και τονίζει:
«Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν
ετοιμότητα και επαγρύπνηση.
• Να εντείνουμε την αντιιμπεριαλιστική πάλη ενάντια σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.
• Να δυναμώσουμε τη δράση μας για
το κλείσιμο της βάσης της Σούδας
και όλων των ξένων βάσεων στην Ελλάδα.
• Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ με
το λαό νοικοκύρη στον τόπο μας».

Oι Σύνοδοι των υπουργών
Εξωτερικών και Άμυνας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αρχές Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκαν –στο Ταλίν της Εσθονίας– οι Σύνοδοι των υπουργών Εξωτερικών και
Αμυνας της ΕΕ. Στο επίκεντρό τους
η εντατική προπαρασκευή και διεύρυνση της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ.
Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ επιθεώρησε τις στρα-

Η βάση της Σούδας, ορμητήριο θανάτου
των ιμπεριαλιστών, απειλή για
τον ελληνικό και όλους τους λαούς
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τιωτικές δυνάμεις (που προώθησε
τους τελευταίους μήνες η λυκοσυμμαχία στα σύνορα με τη Ρωσία ), συμμετείχε σε τμήμα της Συνόδου των
υπουργών Αμυνας της ΕΕ και ήταν
προσκεκλημένος στη «στρατηγικής
σημασίας» άσκηση – όπως χαρακτηρίζεται – “EU CUBRID 2017”, άσκηση
άμυνας στον κυβερνοχώρο. Η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, είναι
σταθερή στο έδαφος της στρατηγικής του ιμπεριαλισμού και είναι πέρα
για πέρα αστήρικτες οι θέσεις κυβερνήσεων και κομμάτων που επιχειρούν την αθώωση της ΕΕ, τη σχέση
της με το ΝΑΤΟ και τον ιμπεριαλιστικό του χαρακτήρα.
Από τις επικίνδυνες για τους λαούς αποφάσεις-δράσεις των δύο Συνόδων, επισημαίνουμε συνοπτικά τα
εξής: 1) Την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών («εφαρμογή του πακέτου Αμυνας» της ΕΕ). 2) Την άσκηση
άμυνας στον κυβερνοχώρο. 3) Τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την
Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την
Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). 4) Την εστίαση στις «προκλήσεις ασφαλείας» στην Υποσαχάρια Αφρική και το Κέρας της Αφρικής,
όπου με το πρόσχημα της «ασφάλειας» στηρίζουν με όλα τα μέσα τις
δραστηριότητες των ευρωενωσιακών μονοπωλίων, και 5) Τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών με
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εκπροσώπους κυβερνήσεων από τις
υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες με θέμα την «πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης
και του βίαιου εξτρεμισμού».

Οι Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις σταθερά στον
ολισθηρό και επικίνδυνο
δρόμο της εμπλοκής στα
ιμπεριαλιστικά σχέδια

Στα μέσα Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας, η Σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής
του ΝΑΤΟ (σε επίπεδο αρχηγών ΓΕΕΘΑ των κρατών-μελών). Συζήτησαν
για δράσεις «προβολής σταθερότητας», η καταπολέμηση της «τρομοκρατίας», οι πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ για ανάπτυξη δυνατοτήτων «άμυνας και ασφάλειας», αλλαγές στις δομές διοίκησης του ΝΑΤΟ για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιμπεριαλιστικές ανάγκες του σήμερα.
Η Ελλάδα είναι μέχρι τα μπούνια
μέσα σε όλα, βγαίνει επιθετικά,
αθωώνει ΕΕ και ΝΑΤΟ, για όσο το δυνατόν καλύτερη θέση της πλουτοκρατίας στο τραπέζι της μοιρασιάς
της λείας από το πλιάτσικο σε βάρος
των λαών.

Σχέδια για μεταφορά
πυρηνικών κεφαλών
στη βάση του Άραξου

Η ΕΕΔΥΕ με ανακοίνωσή της (18-9-

2017) καταγγέλλει και καταδικάζει
την ελληνική κυβέρνηση γιατί βαθαίνει την εμπλοκή της Ελλάδας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους, με την εγκατάσταση υποδομών - οπλικών συστημάτων στη
βάση της Σούδας και πυρηνικών κεφαλών στη βάση του Άραξου (στο δυτικό άκρο του νομού Αχαϊας), που θα
μεταφερθούν στην Ελλάδα από τη
βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία.
Οι μέρες σιωπής από κυβέρνησηπολιτικά κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ
που έθεσε από την αρχή το όλο ζήτημα με τοποθέτηση του ΓΓ, εκθέτουν
ανεπανόρθωτα όλους αυτούς που
σκίζουν τα ρούχα τους για κάθε τι
δευτερεύουν και «ποιούν την νήσσαν» όταν πρόκειται για τα «εθνικά
θέματα» και τον ευρωατλαντικό προσανατολισμό της χώρας.
Η εξαιρετικά καθυστερημένη τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού
Εθν. Αμυνας οι «διαψεύσεις», σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά ψέματα
(ότι η βάση δεν φιλοξένησε ποτέ πυρηνικά μετά το 1974) εντείνουν την
ανησυχία μας.
Είναι ανάγκη να δυναμώσουν η
επαγρύπνηση και η πάλη απέναντι
στις επικίνδυνες εξελίξεις και το ενδεχόμενο νέας μεταφοράς-απόθεσης
απόθεσης πυρηνικών κεφαλών (για
χρήση όταν οι ιμπεριαλιστές το επιλέξουν).

Στο διά ταύτα

Όλα τα παραπάνω υπογραμμίζουν την
αναγκαιότητα έντασης της επαγρύπνησης και δράσης όλων των δυνάμεων της ΕΕΔΥΕ για την ενημέρωση
και αποκάλυψη της ουσίας των εξελίξεων και τη συμβολή στην προσπάθεια λαϊκής κινητοποίησης ενάντια
στα εγκληματικά σχέδια τών ΗΠΑΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

διεθνή
ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Επικίνδυνες εξελίξεις
στο φόντο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

Οι κλιμακούμενες εξελίξεις στην Κορεατική Χερσόνησο πραγματοποιούνται γύρω από ένα
σύνθετο πλέγμα ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, που διαπερνά ολόκληρη την περιφέρεια
της Ασίας και του Ειρηνικού. Η περιοχή αποτελεί κρίσιμο γεωστρατηγικό, αλλά και εμπορικό
πέρασμα, με τεράστιο φυσικό πλούτο. Γι’ αυτό συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ανταγωνιζόμενων ιμπεριαλιστικών κέντρων και κρατών, κυρίως των ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας και Ιαπωνίας.

Ο

ι εξελίξεις αυτές που είναι επικίνδυνες όχι μόνο
για την περιοχή αλλά και ευρύτερα, αφορούν το
νέο μοίρασμα των αγορών, την εκμετάλλευση του
ενεργειακού πλούτου της περιοχής και σαφώς δεν οφείλονται στους «μανιακούς» ηγέτες των ΗΠΑ και της Βόρειας
Κορέας, όπως σκόπιμα καλλιεργείται από τα ΜΜΕ.
Το έντονο ενδιαφέρον των ΗΠΑ φανερώνουν και οι
στρατιωτικοί τους σχεδιασμοί, επικαλούμενοι τον πυρη-

νικό κίνδυνο από τη Βόρεια Κορέα αλλά και το Ιράν. Προχωρούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής «ασπίδας» ΤΗΑΑD σε Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Ευρώπη και σε όλο και
πιο τακτικές επισκέψεις και ασκήσεις αεροπλανοφόρων
και υπερσύγχρονων μαχητικών ή βομβαρδιστικών αεροσκαφών (από τη Νότια Κορέα μέχρι τις Φιλιππίνες). Όλα
αυτά είναι μερικές μόνο πτυχές ενός ευρύτερου σχεδιασμού, που συμπυκνώνεται στις εκτιμήσεις ανώτερων
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στρατιωτικών για την ανάγκη να μεταφερθεί μέρος του
πολεμικού στόλου των ΗΠΑ στη περιοχή. Oι ΗΠΑ από την
περίοδο της προεδρίας Ομπάμα έχουν εκδηλώσει τη στρατηγική επιλογή για τον Ειρηνικό Ωκεανό συνολικά.
Ταυτόχρονα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση
ανατρέπουν ή στηρίζουν κυβερνήσεις, ανάλογα με τα συμφέροντά τους και επιβάλλουν κυρώσεις κατά των λαών.
Ενισχύουν τη στρατιωτική τους δύναμη στο Αφγανιστάν
και προετοιμάζονται συστηματικά για κάθε είδους αντιπαράθεση ενάντια σε Ρωσία και Κίνα.
Οι ΗΠΑ αξιοποιώντας τη στάση της Βόρειας Κορέας
αναπτύσσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα για την προώθηση των γεωστρατηγικών τους συμφερόντων στη περιοχή και γενικότερα. Οι ίδιες βρίσκονται στη πρώτη θέση
των καπιταλιστικών κρατών με το πυρηνικό οπλοστάσιο,
που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει.
Καταγγέλλουμε επίσης το γεγονός, ότι πρόσφατα οι
ΗΠΑ, Γαλλία και Μ. Βρετανία, δεν υπέγραψαν τη Συνθήκη
απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων. Την ίδια στιγμή το
ΝΑΤΟ μιλά ανοιχτά στις Συνόδους του (Βαρσοβία 2016)
για τη δυνατότητα χρήσης πυρηνικών όπλων.
Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το πιο φρικαλέο και αποτρόπαιο έγκλημα του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ στις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι, που η ΕΕΔΥΕ υπενθυ-
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μίζει κάθε χρόνο με την καθιερωμένη εκδήλωση στην Ακρόπολη. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις αυτού του εγκλήματος
αποδεικνύουν τους θανάσιμους κινδύνους για τους λαούς
και την επιτακτική ανάγκη άμεσης παύσης των πυρηνικών
δοκιμών και κατάργησης όλων των πυρηνικών όπλων.
Ας μην ξεχνάμε και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην
Κορέα πάλι από τις ΗΠΑ (1950-1953) με πάνω από 500.000
νεκρούς, μεταξύ των οποίων 180 Έλληνες και 600 τραυματίες, γιατί η τότε ελληνική κυβέρνηση πήρε μέρος σ’
αυτό τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που οδήγησε και στον
διαμελισμό της Κορέας.
Και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, με τη στήριξη της
«αντιπολίτευσης» των αστικών κομμάτων, συμμετέχει και
συμφωνεί με τις αποφάσεις και τους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφώνησε για την παράταση της «αμυντικής συμφωνίας» της
Βάσης της Σούδας, μέχρι το 2018 που ήταν μέχρι τώρα.
Είναι ανοικτό το ενδεχόμενο – παρά τις κυβερνητικές
«διαψεύσεις» – νέας τοποθέτησης πυρηνικών τον Άραξο
με μεταφορά τους από τη βάση του Ιντσιρλίκ. Η Ελλάδα
είναι μέσα στις τρείς χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, που εν μέσω
βαθιάς οικονομικής κρίσης της χώρας, συνεχίζει να πληρώνει στο 100% τις υπέρογκες Νατοϊκές δαπάνες (2,3 %
του ΑΕΠ).
Αστοί πολιτικοί και ΜΜΕ εκμεταλλευόμενοι το πυρηνικό ζήτημα της Β. Κορέας, συκοφαντούν την πάλη των
λαών για ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά και προετοιμάζουν
το έδαφος για την αποδοχή μιάς στρατιωτικής επέμβασης
των ΗΠΑ στη Β. Κορέα.
Οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν επαγρύπνηση του αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος και ενίσχυση
της πάλης ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
πολέμους, ενάντια στα πυρηνικά όπλα. Η πάλη αυτή είναι
δεμένη με τον αγώνα ενάντια στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις ΝΑΤΟ-ΕΕ, δεμένη με τον αγώνα για ένα κόσμο ειρηνικό χωρίς τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.
Η ιστορία του αντιιμπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος της ΕΕΔΥΕ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι
συνδεδεμένη με την πάλη ενάντια στα πυρηνικά (βλέπε
συγκέντρωση υπογραφών ενάντιά τους Έκκληση της Στοκχόλμης κλπ. Η θέση της ΕΕΔΥΕ, όπως εκφράστηκε στην
ομιλία που έγινε στην Ακρόπολη και στο σχετικό κάλεσμα
συμμετοχής στην εκδήλωση τιμής και μνήμης στα θύματα
του πυρηνικού ολοκαυτώματος-εγκλήματος των ΗΠΑ στις
ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι, είναι σαφής:
«Να καταργηθούν ΟΛΑ τα πυρηνικά όπλα και να απαγορευθούν οι πυρηνικές δοκιμές». 

επέτειος
72 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Χιροσίμα-Ναγκασάκι: αγωνιστικές εκδηλώσεις
μνήμης του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος

Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στις 8 Αυγούστου,
στα Χανιά στις 4 Αυγούστου, στην Ξάνθη στις 9 και στην Καβάλα στις 10 Αυγούστου

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Βήμα καταδίκης των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και πολέμων αποτέλεσε η συγκέντρωση της ΕΕΔΥΕ
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις
8 Αυγούστου με την οποία τιμήθηκαν
τα θύματα της ιμπεριαλιστικής θηριωδίας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, 72 χρόνια μετά τη ρίψη της ατο-

μικής βόμβας απ' τις ΗΠΑ.
Μέλη και φίλοι του κινήματος ειρήνης, συνδικάτων και μαζικών φορέων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
της ΕΕΔΥΕ, τίμησαν τα θύματα και
ταυτόχρονα διατράνωσαν το αίτημα
για απεμπλοκή της χώρας απ' αυτούς,
για καμία αλλαγή συνόρων και των
συνθηκών που τα καθορίζουν, για να
κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες

οι ευρωατλαντικές βάσεις και τα
στρατηγεία που υπάρχουν στην Ελλάδα, για να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων,
όπου συμμετέχουν σε επιχειρήσεις
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για να καταργηθούν όλα τα πυρηνικά όπλα και να
απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και
χαιρέτισε ο πρέσβης του κράτους
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 78 ΙΟΥΛΗΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2017

15

ΑΘΗΝΑ

της Παλαιστίνης, Μαρουάν Τουμπάσι,
ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο Χρήστος Μαργανέλης από τη Γραμματεία
της ΕΕΔΥΕ. Ακολούθησε σύντομο
μουσικό πρόγραμμα από μέρους του
Πειραϊκού Φωνητικού Συνόλου LibroCoro, σε επιμέλεια Ανθής Γουρουντή.
Παραβρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τα μέλη του ΠΓ Γιώργο Μαρίνο, Κώστα Παρασκευά και Λουίζα
Ράζου, καθώς και του ΚΣ της ΚΝΕ.
Επίσης, αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ με
επικεφαλής τον Γιώργο Πέρρο, μέλος
της Εκτελεστικής Γραμματείας, της
ΟΓΕ, του ΣΦΕΑ, της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ και
της ΕΕΔΔΑ, εκπρόσωποι φορέων και
συνδικάτων.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ
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Με μαχητική συγκέντρωση και πορεία, η οποία κατέληξε στο Αμερικάνικο Προξενείο της Θεσσαλονίκης, ο
εργαζόμενος λαός και η νεολαία της
πόλης, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΕΔΥΕΘ, τίμησε στις 8 Αυγούστου τα εκατοντάδες χιλιάδες αθώα
θύματα της ιμπεριαλιστικής κτηνωδίας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.
Ταυτόχρονα, έστειλε μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης ενάντια στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα, για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων, κλιμάκωσης του αγώνα για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
Με τα συνθήματά τους, διαδήλωσαν «αλληλεγγύη στην πάλη των
λαών, πόλεμο στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών», «στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή η μόνη υπερδύναμη είναι
οι λαοί» και απαίτησαν «έξω το ΝΑΤΟ
να φύγουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις».
Στη συγκέντρωση στο Άγαλμα Βε-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

νιζέλου, μίλησε ο Αποστόλης Σκούφας, εκ μέρους του προεδρείου της
ΕΔΥΕΘ. Αναφερόμενος στο πυρηνικό
ολοκαύτωμα που έχει καταγραφεί ως
το μεγαλύτερο, μαζικό έγκλημα κατά
της ανθρωπότητας, σημείωσε ότι «μ'
αυτήν την φρικαλεότητα οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές θέλησαν να κάμψουν το φρόνημα των λαών, που αναπτερωμένοι από την αντιφασιστική
νίκη ατένιζαν με αισιοδοξία το μέλλον»
και άνοιξαν μια καινούργια σελίδα
στην ιστορία της ανθρωπότητας, «την
εποχή της πυρηνικής τρομοκρατίας
των ΗΠΑ και των συμμάχων τους».

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 4 Αυγούστου η εκδήλωση
της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, με
αφορμή τα 72 χρόνια από το πυρηνικό ολοκαύτωμα σε Χιροσίμα και
Ναγκασάκι.
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ΧΑΝΙΑ

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής Νεότερης Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που μεταξύ άλλων σημείωσε στην ομιλία
του: «Οι πόλεις που είχαν επιλεγεί
ως στόχοι ήταν πόλεις βιομηχανικές,
μας λένε στην επίσημη Ιστορία οι
απολογητές των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων. Ήταν όμως πόλεις εργατικές - αυτό δεν μας το λένε οι επίσημες καταγραφές - και οι εργάτες
αυτοί ήταν ο στόχος των ατομικών
όπλων», προσθέτοντας πως η ρίψη
των ατομικών βομβών ήταν η συνέχιση μιας «δόκιμης» στρατηγικής με
νέα μέσα και όπλα, που αξιοποίησαν
από την αρχή του Β' ΠΠ οι ιμπεριαλιστές και που μόνο η Σοβιετική
Ένωση, η δύναμη που τελικά συνέτριψε το ναζισμό, δεν εφάρμοσε,
αλλά και κατήγγειλε από την πρώτη
στιγμή.
Στην εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου, συμμετείχαν το κρητικό συγκρότημα των
αδελφών Μπατουδάκη, με τους Στέφανο (λαούτο), Γιώργο (λύρα) και Διονύση Μπατουδάκη (λαούτο), το μουσικό συγκρότημα «Εντέχνως Λαϊκοί»
του Γιώργου Βαβουλέ, ενώ χόρεψε ο
Λαογραφικός Ομιλος Χανίων .
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ΞΑΝΘΗ-ΚΑΒΑΛΑ

Τα εκατοντάδες χιλιάδες αθώα θύματα της ιμπεριαλιστικής κτηνωδίας
στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι τίμησαν ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία της Ξάνθης και της Καβάλας,
που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις
που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και
10 Αυγούστου, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, έστειλαν μήνυμα καταδίκης
των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και

πολέμων και κλιμάκωσης της πάλης
για την απεμπλοκή της Ελλάδας από
αυτούς.
Στην Ξάνθη, τη συγκέντρωση
διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Ξάνθης και πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημοκρατίας. Περιελάμβανε
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και ομιλία.
Προβλήθηκε επίσης ερασιτεχνικό
βίντεο που ετοίμασαν τα μέλη της
Επιτροπής Ειρήνης Ξάνθης για τις αιτίες των πολέμων μέχρι και τις μέρες μας και τις συνέπειές τους, με
ζωντανό παράδειγμα τις πόλεις της
Χιροσίμα και του Ναγκασάκι.
Στην Καβάλα, την εκδήλωση διοργάνωσαν η Επιτροπή Ειρήνης Καβάλας και τα Σωματεία Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν.
Καβάλας, Οικοδόμων και Συναφών
Επαγγελμάτων Καβάλας και Συνταξιούχων ΙΚΑ η «Ενσωμάτωση», Ν. Καβάλας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παραλία (στο ύψος του
ΚΤΕΛ) και περιελάμβανε ομιλία, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, ποιήματα και τραγούδια. 
ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΣΙΡΛΙΚ
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΞΟΥ

Ετοιμότητα και πάλη για την αποτροπή
αυτής της επικίνδυνης εξέλιξης
Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, καταγγέλλει και καταδικάζει την ελληνική κυβέρνηση γιατί βαθαίνει την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, με την εγκατάσταση υποδομών – οπλικών συστημάτων στη βάση της Σούδας και πυρηνικών
κεφαλών στη βάση του Αράξου στην Αχαΐα, που θα μεταφερθούν στην Ελλάδα από τη βάση του Ιντσιρλίκ
στην Τουρκία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει προχωρήσει στη συντήρηση, επισκευή και εκσυγχρονισμό
της βάσης του Αράξου, προκειμένου, να εγκατασταθούν εκεί τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα, που ο ελληνικός λαός και με την πάλη του τα είχε διώξει προηγούμενες δεκαετίες.

Η

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με «αθόρυβο» τρόπο, έξω κι από αυτή τη διαδικασία της Βουλής,
δημοσίευσε στο ΦΕΚ αριθμός 125, τεύχος πρώτο, στις 29 Αυγούστου 2017, τη νέα συμφωνία επέκτασης
της βάσης της Σούδας και παραχώρησής της στις ΗΠΑ. Η δραστηριότητα άντλησης υδρογονανθράκων –
από τον αμερικάνικο ενεργειακό κολοσσό Exxon Mobil–- στη Νότια Κρήτη, χρειάζεται στρατιωτική
«ομπρέλα». Η βάση της Σούδας έχει εκπληρώσει και εκπληρώνει «ειδική αποστολή» στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους στο παρελθόν και σήμερα που κοχλάζει το καζάνι των ενδοϊμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών στην περιοχή και ευρύτερα.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καθώς και των άλλων αστικών κομμάτων είναι τεράστιες
γιατί προωθούν και στηρίζουν με κάθε μέσο την «πολυδιάστατη» εξωτερική πολιτική και καλλιεργούν
αυταπάτες περί «σταθερότητας και ασφάλειας» μέσα στο ευρωνατοϊκό πλαίσιο.
Η ΕΕΔΥΕ, το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό φιλειρηνικό κίνημα σημαίνει συναγερμό για την
αποτροπή της εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στον Άραξο και νέων υποδομών και όπλων στη Σούδα.
Αντιτασσόμαστε δυναμικά ώστε μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα να αποτρέψουμε αυτά τα επικίνδυνα
σχέδια κλιμάκωσης της ελληνικής εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις.
Παλεύουμε μαχητικά, μαζικά, ανυποχώρητα για :

• Να σταματήσουν τώρα όλες οι εργασίες υποδοχής νέων οπλικών συστημάτων στη βάση της Σούδας

και των πυρηνικών όπλων στη βάση του Αράξου.

• Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανο- ΝΑΤΟικές βάσεις στην Ελλάδα.
• Καμία συμμετοχή – καμία εμπλοκή της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους ενάντια

στους λαούς.
• Να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις από τις στρατιωτικές αποστολές ΝΑΤΟ και
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
• Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ»

Η βάση της Σούδας και όλο το πλέγμα των βάσεων
στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) καταγγέλλει την κυβέρνηση για την
παράταση της «συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ». Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν στη
διάθεσή των πολεμικών τους σχεδίων τη βάση της Σούδας κι όλο το πλέγμα των βάσεών τους στη χώρα.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
Η βάση της Σούδας έχει εκπληρώσει και εκπληρώνει ειδική αποστολή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
στη Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ κατά του
Συριακού λαού.
Τα αμερικανοΝΑΤΟϊκά επιτελεία έχουν συγχαρεί τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τις αντιλαϊκές τους επιλογές και έχουν δηλώσει πως η βάση αυτή συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των ιμπεριαλιστικών πολέμων.
Τόσο η κυβέρνηση όσο και όλα τα αστικά κόμματα επωμίζονται τεράστιες ευθύνες απέναντι στον ελληνικό
λαό για τους μεγάλους κινδύνους στους οποίους τον εκθέτουν.
Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ετοιμότητα και επαγρύπνηση.
• Να εντείνουμε την αντιιμπεριαλιστική πάλη ενάντια σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
• Να δυναμώσουμε τη δράση μας για το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και όλων των ξένων βάσεων στην Ελλάδα
• Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ με το λαό νοικοκύρη στον τόπο μας.

Η

Το γραφείο τύπου της ΕΕΔΥΕ

Σ

31/8/2017

19o Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών
το Σότσι της Ρωσίας από τις 13 έως τις 22 Οκτώβρη
θα πραγματοποιηθεί το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών (ΠΦΝΦ) με σύνθημα «Παλεύουμε ενάντια στον Ιμπεριαλισμό για Ειρήνη, Αλληλεγγύη
και Κοινωνική Δικαιοσύνη – Οικοδομούμε το μέλλον τιμώντας το παρελθόν μας», τιμώντας τα 100 χρόνια από
την Οκτωβριανή Επανάσταση.
Το ΠΦΝΦ πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια με
ευθύνη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ) και αποτελεί χώρο συνάντησης και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ της νεολαίας των χωρών
όλου του κόσμου στην πάλη για τα δικαιώματά της, στην
πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό.
Επειδή φέτος συμπληρώνονται τα 70 χρόνια από την
πραγματοποίηση του 1ου ΠΦΝΦ, στην Πράγα της Τσεχοσ-
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λοβακίας το 1947, το 19ο ΠΦΝΦ είναι αφιερωμένο στα
70χρονα από την έναρξη του κινήματος των Παγκόσμιων
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, ενώ θα τιμηθούν, επίσης, ο Φιντέλ Κάστρο, ο Τσε Γκεβάρα και Μαχμούντ Αμπντελαζίλ, ηγέτης του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος
της Δυτικής Σαχάρας.
Η ελληνική αποστολή αποτελείται από πολυμελή αντιπροσωπεία της ΚΝΕ από μέλη του ΚΣ και στελέχη της.
Η ΕΕΔΥΕ θα εκπροσωπηθεί στο Φεστιβάλ από τον Οργανωτικό της Γραμματέα Γρηγόρη Αναγνώστου. Επίσης θα
παραβρεθεί αντιπροσωπεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης αποτελούμενη από την πρόεδρό του Σοκόρο Γκόμεζ, τον Ηρακλή Τσαβδαρίδη, Εκτελεστικό Γραμματέα και
πρώην πρόεδρο της ΠΟΔΝ, καθώς και τον Ακελ Τακάζ
συντονιστή Μέσης Ανατολής του ΠΣΕ. 

επέτειος
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η συμβολή της ΕΣΣΔ στην πάλη για την ειρήνη
και τη φιλία των λαών

M

ε αφορμή τη συμπλήρωση φέτος των 100 χρόνων
από την Οκτωβριανή Επανάσταση, αξίζει να σταθούμε σε ορισμένες πτυχές από τη συμβολή της
ΕΣΣΔ στην πάλη για την ειρήνη και τη φιλία των λαών.
Η Οκτωβριανή Επανάσταση, λόγω του χαρακτήρα της,
έχει παγκόσμια και διαχρονική σημασία, καθώς φανερώνει
τη δυνατότητα της εργατικής τάξης, σαν κινητήρια δύναμη
της ιστορίας, να μπορεί να εκπληρώσει την ιστορική της
αποστολή και να οικοδομήσει ένα κόσμο χωρίς εκμετάλ-

λευση, ανασφάλεια, φτώχεια, ανεργία και πολέμους. Το
γεγονός αυτό άσκησε καθοριστική επιρροή και στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΣΣΔ, αφού στο
επίκεντρο έμπαινε η ικανοποίηση των συμφερόντων της
εργατικής τάξης και όχι των μονοπωλίων ή της αστικής
εκμεταλλεύτριας τάξης, όπως συνέβαινε σε άλλα καπιταλιστικά κράτη. Με αυτή την έννοια, η επικράτηση της
Οκτωβριανής Επανάστασης, όπως αποδείχτηκε και στην
πορεία, παρά το διεθνή αρνητικό συσχετισμό, σηματοδόΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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τησε ένα σταθερό και σημαντικό σύμμαχο στην πάλη των
λαών ανά τον κόσμο ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο,
για την ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, την απελευθέρωση από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.
Ήδη στο πρώτο διάταγμα για την Ειρήνη που εκδόθηκε
τις πρώτες μέρες της Οκτωβριανής Επανάστασης, στο 2ο
Συνέδριο των Σοβιέτ της Ρωσίας, προσδιορίζεται ο χαρακτήρας του Α’ ΠΠ που βρισκόταν σε εξέλιξη σαν ιμπεριαλιστικός και άδικος, εκφράζεται η κατηγορηματική αντίθεση της νεαρής σοβιετικής εξουσίας σε αυτόν, ενώ την
ίδια στιγμή απευθύνεται κάλεσμα στους εργαζόμενους
της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας –των χωρών, δηλαδή, που συμμετείχαν στον Α’ ΠΠ– να συμβάλλουν στην
υπόθεση της ειρήνης, αλλά και της απελευθέρωσης των
εργαζόμενων από κάθε είδους σκλαβιά και εκμετάλλευση.
Το ίδιο διάστημα, πιστή στις αρχές του προλεταριακού
διεθνισμού, η Σοβιετική Ένωση καινοτομεί και σε ένα άλλο
επίπεδο, αφού τάσσεται υπέρ του δικαιώματος των λαών
στην αυτοδιάθεση και στην άμεση κατάπαυση του πυρός,
χωρίς να διστάζει να αρνηθεί ακόμη και περιοχές που είχαν προσαρτηθεί ήδη από την περίοδο της τσαρικής εξουσίας. Σε αυτή την περίοδο αναγνωρίζεται η ανεξάρτητη
κρατική υπόσταση της Πολωνίας και της Φιλανδίας, καθώς και των χωρών της Βαλτικής που είχαν δημιουργηθεί
κάποια πρώτα φύτρα σοβιετικής εξουσίας.

Εκείνο που ξεχωρίζει, διαχρονικά, είναι η τεράστια
συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην πάλη ενάντια στο
ναζιστικό-φασιστικό ιμπεριαλιστικό "άξονα" Γερμανίας Ιταλίας - Ιαπωνίας και των συμμάχων τους, αλλά την ίδια
στιγμή και η στήριξη όλων των απανταχού εθνικοαπελευθερωτικών-αντιφασιστικών κινημάτων, ψυχή, οργανωτής
και κύριος αιμοδότης των οποίων υπήρξαν τα Κομμουνιστικά Κόμματα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΣΣΔ έδωσε στον αγώνα
για την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς. Στη μάχη έχασαν τη ζωή τους σχεδόν
2.000.000 μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων, δηλαδή πάνω από τα μισά του μέλη! Συνολικά, οι
ανθρώπινες θυσίες της, μαζί με τους ανάπηρους και τους
τραυματίες, πλησίασαν τα 30 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, οι
νεκροί της Βρετανίας ήταν 375.000 και των ΗΠΑ 405.000.
Στο Ανατολικό Μέτωπο η Βέρμαχτ είχε τα 3/4 των συνολικών της απωλειών, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως,
ακόμα και το καλοκαίρι του 1944, όταν πλέον στη Δυτική
Ευρώπη είχε ανοίξει επιτέλους το δεύτερο μέτωπο, οι
αμερικανοβρετανικές δυνάμεις είχαν απέναντί τους 75
γερμανικές μεραρχίες, ενώ ο Κόκκινος Στρατός 200.
Ανυπολόγιστες ήταν ακόμη οι υλικές καταστροφές
που υπέστη η Σοβιετική χώρα: Χιλιάδες πόλεις και χωριά
μετατράπηκαν σε σωρούς ερειπίων, χιλιάδες εργοστάσια,

Mπολσεβίκoι
Κόκκινοι Φρουροί
σε πορεία
διαμαρτυρίας για
την επιστράτευση
11.000.000 χωρικών
στα πλαίσια του
Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου (1917).
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συλλογικά αγροκτήματα (κολχόζ και σοβχόζ), νοσοκομεία,
σχολεία, κάθε είδους υποδομές, λεηλατήθηκαν, υπέστησαν
ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς.
Μετά τη λήξη του Β’ ΠΠ, η απελευθέρωση από τον Κόκκινο Στρατό μιας σειράς από χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης από τις φασιστικές-ναζιστικές δυνάμεις, σε συνδυασμό με την ακτινοβολία της δράσης της
ΕΣΣΔ, είχαν σαν αποτέλεσμα να λάβουν χώρα θετικές
διεργασίες υπέρ των λαών. Αλβανία, Ανατολική Γερμανία,
Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία
και Τσεχοσλοβακία είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα
χωρών όπου οι εργαζόμενοι κατάφεραν μετά το τέλος του
πολέμου να επιτύχουν καίρια χτυπήματα στην αστική τάξη
και να γίνουν αφέντες στον τόπο τους. Για να στηριχτούν
περισσότερο αυτές οι χώρες, δημιουργείται το Συμβούλιο
Οικονομικής Αλληλοβοήθειας (ΣΟΑ) με στόχο την ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων μεταξύ των χωρών που οικοδομούσαν το σοσιαλισμό, την ανταλλαγή τεχνολογίας και
προϊόντων, πρώτων υλών, επιστημονικού δυναμικού κ.ά.
Η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για την
ειρήνη και τη φιλία των λαών, αποτελεί αυτή την περίοδο
σημείο αναφοράς στη δράση της ΕΣΣΔ. Ήδη από το 1949,
θεσπίζεται με διάταγμα του Ανώτατου Σοβιέτ, το Διεθνές
Βραβείο Στάλιν για την Ενίσχυση της Ειρήνης μεταξύ των
Λαών (μετέπειτα διεθνές Βραβείο Ειρήνης Λένιν), με το

οποίο τιμήθηκαν εκατοντάδες προσωπικότητες ανά τον
κόσμο για τη διεθνιστική τους δράση (μεταξύ αυτών ο Γ.
Ρίτσος, ο Κ. Βάρναλης, ο Χ. Φλωράκης, κ.α.) και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν κάτι αντίστοιχο με το Νόμπελ Ειρήνης, για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Στη δημιουργία από τις ισχυρές καπιταλιστικές χώρες,
της διακρατικής ιμπεριαλιστικής ένωσης του ΝΑΤΟ, η Σοβιετική Ένωση και οι υπόλοιπες σοσιαλιστικές χώρες
απαντούν με τη δημιουργία του Συμφώνου της Βαρσοβίας,
με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, φυσικά, από
εκείνα του ΝΑΤΟ.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν από κάθε άποψη η στήριξη
της ΕΣΣΔ και των υπόλοιπων σοσιαλιστικών χωρών στη
δημιουργία και ύπαρξη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) και στην ανάπτυξη της δράσης των αντιιμπεριαλιστικών – αντιπολεμικών κινημάτων ανά τον κόσμο.
Δεν είναι τυχαίο πως με πρωτοβουλία της ΕΣΣΔ στις 6
Αυγούστου του 1948 –3 χρόνια μετά την καταστροφή της
Χιροσίμα από την πρώτη ατομική βόμβα των ΗΠΑ– συνήλθε στο ισοπεδωμένο από τους ναζί Βρότσλαβ της Πολωνίας το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο των διανοουμένων
για την ειρήνη, που αποτέλεσε το πρόπλασμα για να δημιουργηθεί λίγο αργότερα το ΠΣΕ.
Η σταθερή προσύλωση της Σοβιετικής Ένωσης στο δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση και η υπεράσπιση του

Νεκροί Ρώσοι
στρατιώτες
(1η Φεβρουαρίου
1940). Η ΕΣΣΔ
έδωσε στον αγώνα
για την Αντιφασιστική
Νίκη των Λαών πάνω
από 20.000.000
νεκρούς.
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δικαιώματος αυτού, η ανάπτυξη σχέσεων με διάφορα επαναστατικά κινήματα ανά τον κόσμο και η στήριξη στους
αγώνες του κάθε λαού, είχαν σαν αποτέλεσμα να είναι καθοριστική η συμβολή της ΕΣΣΔ και στην πάλη ενάντια
στην αποικιοκρατία, στην οποία ήδη από αρκετούς αιώνες
πριν πρωτοστατούσαν ισχυρά καπιταλιστικά κράτη της
εποχής στο πλαίσιο των έντονων ανταγωνισμών μεταξύ
τους. Ιδιαίτερα μετά το 1945 και την Αντιφασιστική Νίκη
των Λαών, η Σοβιετική Ένωση πρωτοστατεί τόσο στη στρατιωτική, όσο και στην οικονομική βοήθεια (μέσα από καμπάνιες που διοργάνωνε εκφράζοντας τη διεθνιστική της
αλληλεγγύη) προς τους λαούς μιας σειράς από χώρες που
μάχονταν την αποικιοκρατία όπως η Αίγυπτος, η Αλγερία,
η Ανγκόλα, η Νότια Αφρική, το Σαλβαδόρ, η Υεμένη, κ.α.
Από την ίδρυση, κιόλας, του ΟΗΕ, εκείνο που ξεχώρισε
ήταν η ιδιαίτερη συμβολή της ΕΣΣΔ, που σε συνδυασμό και
με την ύπαρξη των υπόλοιπων σοσιαλιστικών κρατών,
είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικού συσχετισμού
υπέρ των λαών. Μάλιστα, ξεχωρίζει η παρέμβαση της
ΕΣΣΔ, ώστε να γίνει μόνιμο μέλος του Σ.Α. του ΟΗΕ η Κίνα,
αλλά και να καταφέρουν να γίνουν μέλη του ΟΗΕ το Βιετνάμ, η Βόρεια Κορέα, η Κούβα και μια σειρά από χώρες της
Ασίας και της Αφρικής, που με την πάλη τους κατάφεραν
να αποσπαστούν από το διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα.
Η ΕΣΣΔ, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ, άσκησε, προς το συμφέρον των λαών και ενάντια
στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, περίπου 120 φορές
το δικαίωμα του βέτο (τις 79 στα 10 πρώτα χρόνια ύπαρξης του ΟΗΕ). Χάρη στην ύπαρξη της ΕΣΣΔ και των άλλων
σοσιαλιστικών χωρών (από το 1955) καθώς και άλλων
χωρών της Αφρικής και της Ασίας, ο ΟΗΕ πήρε μια σειρά
σημαντικές, θετικές αποφάσεις σε βάρος των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και δυνάμεων, π.χ. καταδίκη των ενεργειών των ΗΠΑ κατά της Κούβας (1960-1962), για τη Μέση
Ανατολή και το Κυπριακό. Με την πίεση της ΕΣΣΔ εγκρίθηκαν μια σειρά Συμβάσεις και Συνθήκες, αποφάσεις για
τον περιορισμό των εξοπλισμών, την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, το βακτηριολογικό πόλεμο, το διάστημα.
Ιδιαίτερα για το ζήτημα των πυρηνικών, αξίζει να επισημανθεί ότι παρότι η ΕΣΣΔ διέθετε πλήρως εξοπλισμένο
πυρηνικό οπλοστάσιο, παρά τις απειλές που δέχτηκε από
τις ΗΠΑ και άλλα ιμπεριαλιστικά κράτη, ποτέ δεν χρησιμοποίησε και δεν απείλησε ότι θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα, αφού στο επίκεντρο της προσοχής έμπαινε
η προστασία των λαών. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που «χτύπησαν» με τις ατομικές βόμβες τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, η ΕΣΣΔ προχώρησε σε απόσυρση των πυρηνικών
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όπλων που διέθετε και παράλληλα πρωτοστάτησε και στο
κίνημα που αναπτύχθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο για τον
πυρηνικό αφοπλισμό.
Ένα άλλο, μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο της προσφοράς της ΕΣΣΔ στους λαούς, είναι εκείνο της έμπρακτης με κάθε μέσο και τρόπο στήριξης των λαών, ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Ξεχωρίζει η πολύπλευρη συμβολή της ΕΣΣΔ στην πάλη του
λαού του Βιετνάμ ενάντια στην επίθεση των ΗΠΑ, στην
πάλη του λαού της Β. Κορέας, της Χιλής, αλλά και η σταθερή και ολόπλευρη οικονομική, στρατιωτική, διπλωματική στήριξη που παρείχε στην Κούβα.
Στη χώρα μας, η συμβολή της ΕΣΣΔ αποτυπώθηκε ξεκάθαρα σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ταξικής πάλης.
Μετά τη στρατιωτική ήττα του ΔΣΕ στον εμφύλιο πόλεμο,
το 1949, η σοβιετική εξουσία παρενέβη για το σταμάτημα
των εκτελέσεων, των βασανιστηρίων και των διώξεων
στην Ελλάδα, αγκάλιασε και περιέθαλψε δεκάδες χιλιάδες
Ελληνες πολιτικούς πρόσφυγες, που με τη σειρά τους
συμμετείχαν δραστήρια επί δεκαετίες στην οικοδόμηση
του σοσιαλισμού στο Ουζμπεκιστάν και άλλες Δημοκρατίες της Σοβιετικής Ενωσης. Ανάλογη διεθνιστική βοήθεια
εκδήλωσε η ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της χούντας.
Κλείνοντας, όσο κι αν η αστική τάξη και τα επιτελεία
της προσπαθούν να διαστρεβλώσουν, ακόμη και να σβήσουν την ακτινοβολία της Οκτωβριανής Επανάστασης και
την προσφορά της ΕΣΣΔ και των άλλων σοσιαλιστικών
χωρών, η ίδια η πραγματικότητα θα τους διαψεύδει. Ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο που οι ανταγωνισμοί μεταξύ
των ιμπεριαλιστών οξύνονται, το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου είναι ανοιχτό, καθήκον για τους λαούς
αποτελεί η μελέτη της ιστορίας και η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην πάλη ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τους
πολέμους, τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, στην πάλη για
την οικοδόμηση ενός άλλου κόσμου, όπου οι λαοί θα είναι
νοικοκύρηδες κι αφέντες στον τόπο τους. Η σταθερή προσύλωση της ΕΣΣΔ στη στήριξη της πάλης των λαών ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο για την ειρήνη και την
ευημερία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το σήμερα καθώς
φανερώνει πως σε ένα άλλο σύστημα που στο επίκεντρο
θα μπαίνει ο άνθρωπος και οι ανάγκες του και όχι τα κέρδη
των μονοπωλίων, εκεί όπου οι λαοί, έχουν στα χέρια τους
τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας, τότε μόνο
μπορεί να οικοδομηθεί η πραγματική ειρήνη, η φιλία και
η αλληλεγγύη. 

δράση ΕΕΔΥΕ

Συνάντηση με αντιπροσωπεία
του Κόμματος του Λαού της Παλαιστίνης
Στη συνάντηση τονίστηκε ιδιαίτερα η δράση στον τομέα της διεθνιστικής αλληλεγγύης
και στήριξης των λαών που αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό

Τ

ην Τρίτη 3 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε συνάντηση
–στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ– με αντιπροσωπεία του
Κόμματος του Λαού της Παλαιστίνης που επισκέφθηκε την Ελλάδα. Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από
τους συντρόφους Μπασάμ Αλσάλεχι, ΓΓ του κόμματος
και Άκελ Τάκαζ, συντονιστή διεθνών σχέσεων. Στη συνάντηση αυτή παρευρίσκονταν από τη γραμματεία της
ΕΕΔΥΕ, οι Βέρα Νικολαϊδου, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και
τα μέλη της γραμματείας Ελ.Παπαδοπούλου, Αγ. Σαμούρη,
Ηρ. Τσαβδαρίδης, Χρ. Μαργανέλης και Αν. Μπούκουρης.
Μετά το θερμό καλωσόρισμα της αντιπροσωπείας του
Κόμματος του Λαού της Παλαιστίνης, ακολούθησε εκτενής
ενημέρωση για την ΕΕΔΥΕ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Τονίστηκε ιδιαίτερα η δράση στον τομέα της διεθνιστικής αλληλεγγύης και στήριξης των λαών που αγω-

νίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Ξεχωριστή αναφορά
έγινε στην από θέση αρχής σταθερή υποστήριξη της ΕΕΔΥΕ στο δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για τον
τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής.
Η ΕΕΔΥΕ εξέφρασε την ξεκάθαρη θέση της για τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και για πραγματικά ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα του 1967 με
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η αντιπροσωπεία
απάντησε σε ερωτήματα για την κατάσταση στα Κατεχόμενα και την πορεία του αγώνα του Παλαιστινιακού Λαού.
Η συνάντηση έκλεισε με ευχαριστίες προς τον ΓΓ του
Κόμματος του Λαού της Παλαιστίνης για την επίσκεψη
της αντιπροσωπείας, και εκφράστηκε η θέληση για συνέχιση της αλληλεγγύης και στήριξης στον αγώνα. Στην αντιπροσωπεία δόθηκε αναμνηστική πλακέτα. 
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διεθνή

Τα εμπόδια στη λύση του Παλαιστινιακού

Στη μνήμη του Ζωρζ Χαμπάς

Δ

ημιουργία, δίπλα στο Ισραήλ, ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους, στη Δυτική Όχθη
και στη Λωρίδα της Γάζας, με πρωτεύουσα την
Ανατολική Ιερουσαλήμ, με αποχώρηση όλων των ισραηλινών εποίκων και στρατευμάτων (έφυγαν από τη Γάζα που
όμως είναι αποκλεισμένη), με σύνορα εκείνα της 4ης
Ιουνίου 1967.
Αυτή είναι η συμβιβαστική ρύθμιση του Παλαιστινιακού, που δέχεται, έχοντας την υποστήριξη όλων των φιλοδίκαιων ανθρώπων, η κυβέρνηση του κατεχόμενου Κράτους της Παλαιστίνης.
Η λύση όμως αυτή προσκρούει σε μεγάλα εμπόδια.
Το πρώτο και κυριότερο συνιστούν οι βασικές ιδέες
του σιωνισμού για επιστροφή των Εβραίων «στη γη των
πατέρων τους» και ίδρυση εκεί δικού τους κράτους. Είναι
ασαφής ο όρος «Ερέτς Ισραέλ» (Γη του Ισραήλ, που ο Θεός
έδωσε στον Αβραάμ, κατά την Εβραϊκή Βίβλο). Κατά τη
Διάσκεψη των Παρισίων του 1919, οι περιοχές που ζήτησαν οι σιωνιστές ήσαν εκείνες του σημερινού Ισραήλ, των
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κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, της δυτικής Ιορδανίας, της νοτιοδυτικής Συρίας και του νότιου Λιβάνου
σχεδόν μέχρι τη Σιδώνα.
Οι αντισημίτες ισχυρίζονται ότι αυτές τις βλέψεις διατήρησαν όλοι οι Εβραίοι και μετά την ίδρυση του Ισραήλ.
Δεν είναι αλήθεια. Υπήρξαν και υπάρχουν δημοκρατικές
εβραϊκές θέσεις, με συνεπέστερες εκείνες των Εβραίων
Ισραηλινών Κομμουνιστών. Είναι όμως γεγονός ότι ακροδεξιά στοιχεία καλλιέργησαν το όραμα μιας εβραϊκής
Παλαιστίνης που να συμπεριλάβει τη Δυτική Όχθη, ενώ
δεν ξέχασαν το εξωφρενικό εκείνο σύνθημα «μια χώρα
χωρίς λαό (η… Παλαιστίνη) για ένα λαό χωρίς χώρα (τους
Εβραίους)». Δυστυχώς, για λόγους ταξικών συσχετισμών,
ένας τέτοιος μεγαλοϊδεατισμός τείνει να επικρατήσει
τώρα στο Ισραήλ. Εφαρμόζεται από την κυβέρνηση Νετανιάχου που στηρίζεται στο ακροδεξιό κόμμα «της Εβραϊκής Εστίας».
Οι Παλαιστίνιοι που ζουν μέσα στο Ισραήλ αντιμετωπίζονται σαν υποδεέστεροι πολίτες, ενώ η Λωρίδα της

Γάζας είναι, όπως είπαμε, αποκλεισμένη (από το Ισραήλ,
την Αίγυπτο και τη Δύση).
Στη Δυτική Όχθη (την «Ιουδαία και Σαμάρεια» των επεκτατιστών) οι έποικοι, με την ενθάρρυνση των ισραηλινών
αρχών, ενεργούν καθημερινά κατά των Παλαιστινίων. Με
στόχο να εξαναγκασθούν να εγκαταλείψουν την πατρίδα
τους, να μονιμοποιηθεί και να νομιμοποιηθεί η εγκατάσταση των ισραηλινών εποίκων που τώρα είναι περίπου
750.000 (σε 237 παράνομους συνοικισμούς), ενώ φαίνεται
ότι σχεδιάζεται να φτάσουν το ένα εκατομμύριο, να καταστεί αδύνατη η δημιουργία ανεξάρτητου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους παρακειμένου στο Ισραήλ.
Στις 23 Δεκεμβρίου 2016, το Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ έλαβε την απόφαση 2334 με την οποία για πρώτη
φορά αναγνώρισε το προφανές: ότι ο εποικισμός των κατεχομένων δημιουργεί «μείζον εμπόδιο στην επίτευξη
λύσης δύο κρατών και δίκαιας, διαρκούς και συνολικής
λύσης». Απόλυτα διαφωτιστική ήταν η δήλωση του ισραηλινού αντιπροσώπου στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τόνισε
ότι αυτό που η απόφαση 2334 καταδίκασε ήταν «η κατασκευή σπιτιών (εστιών) στην ιστορική πατρίδα του εβραϊκού λαού» (στη Δ. Όχθη). Ρώτησε, εξάλλου, «ποιος έδωσε
το δικαίωμα στα Μέλη του Συμβουλίου να αρνηθούν τα
αιώνια δικαιώματα των Εβραίων στην Ιερουσαλήμ» (εννοώντας και την Ανατολική).
Η πολιτική του Ισραήλ έχει δώσει αφορμή στους αντισημίτες να παραλληλίζουν τα θεολογικά στοιχεία του σιωνισμού («περιούσιος λαός του Κυρίου») με τα ανορθολογικά του ναζισμού (μυστικιστική πίστη στα πεπρωμένα
της γερμανικής φυλής – herrenvolk – έμφαση στο ένστικτο
και στο απώτερο παρελθόν, κλπ.). Και να προσπαθούν να
βρουν ομοιότητες μεταξύ των ισραηλινών πρακτικών επεκτατισμού-εθνοκάθαρσης και των ναζιστικών για την απόκτηση ζωτικού χώρου (lebensraum) ή για τη δημιουργία
περιοχών «καθαρών από Ιουδαίους» (judenrein). Ο κρυφός
σκοπός αυτής της προπαγάνδας είναι να εξαλείψει τον
μοναδικό χαρακτήρα των απίστευτων ναζιστικών εγκλημάτων κατά των Εβραίων. Συγχρόνως, ενισχύεται, τουλάχιστον αντικειμενικά, ο ρατσισμός εκείνων οι οποίοι, αντιδρώντας στον διωγμό των Παλαιστινίων, θέλουν «να
πετάξουν τους Εβραίους στη θάλασσα».
Είναι φανερό πως και οι Εβραίοι έχουν ανάγκη προστασίας από τη στρατηγική του ισραηλινού κράτους, ώστε να
ζήσουν στην περιοχή σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας.
Δεν θα ξεχάσω το χαμένο ύφος των Ισραηλινών στρατιωτών που μπήκαν στη Βηρυτό το 1982. Ήταν φανερό πως
δεν πίστευαν στον «πόλεμο κατά των τρομοκρατών».

Τώρα διαβάζω πως το ίδιο ισχύει για τους στρατιώτες
που καταπιέζουν στα κατεχόμενα τους Παλαιστίνιους
«υπερασπίζοντας τη δημοκρατία» όπως τους λένε.
Το σχήμα των δύο κρατών θα προστάτευε τόσο τους
Παλαιστίνιους όσο και τους Εβραίους από τραγικές προοπτικές αλλά το δρόμο προς το συμβιβασμό φράζουν και
οι πραγματικές συνθήκες.
Η όλη ισραηλινή παρουσία διευρύνεται στη Δυτική
Όχθη και την κατακερματίζει, αποκλείοντας την εδαφική
ενότητα που θα χρειαζόταν για ένα κράτος των Παλαιστινίων. Από τεχνική άποψη, το εμπόδιο του εποικισμού, δεν
είναι ανυπέρβλητο. Διότι υπάρχουν ομάδες μεγάλων συνοικισμών (τα «μπλοκ εποίκων») που βρίσκονται τόσο
κοντά στη γραμμή παύσης πυρός του 1967, ώστε θα ήταν
εύκολο στο Ισραήλ να τις προσαρτήσει, δίνοντας σε ένα
μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, σαν αντάλλαγμα, ίσης
έκτασης και ποιότητας εδάφη. Οι άλλοι οικισμοί εποίκων
θα έπρεπε και θα μπορούσαν να καταργηθούν, όπως έγινε
με αυτούς στη χερσόνησο του Σινά το 1982 και στη Λωρίδα
της Γάζας το 2005, όταν το Ισραήλ αποχώρησε από εκείνες
τις περιοχές.
Η δυσκολία οφείλεται σε λόγους πολιτικής βούλησης,
αν και πολλοί Εβραίοι στο Ισραήλ διαφωνούν. Σύμφωνα
με δημοσκόπηση του Ιουνίου 2016, 43% δήλωσαν ότι, στο
πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τους Παλαιστίνιους,
θα ήσαν υπέρ αποχώρησης των εποίκων από όλους τους
οικισμούς τους, με εξαίρεση τους μείζονες (υποθέτω αυτούς που θα ανταλλάσσονταν: βλ. ανωτ.), ενώ 46% θα ήσαν
εναντίον κάθε αποχώρησης. Είναι αυτή η δεύτερη άποψη
που επικρατεί και που έχει προκαλέσει στα κατεχόμενα
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βίαιες παλαιστινιακές αντιδράσεις, απόλυτα φυσικές και
αναμενόμενες. Παραδείγματα, οι ταραχές στα Ιεροσόλυμα
και η ριζοσπαστικοποίηση των νέων στη Λωρίδα της Γάζας.
Η λύση των δύο χωριστών πολιτειακών οντοτήτων
προσκρούει και στο ζήτημα των Παλαιστίνιων προσφύγων
του 1948, που δικαιούνται να επιστρέψουν στις εστίες
τους, ενώ τη δημιουργία οικονομικά βιώσιμου και ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους εμποδίζει και η απροθυμία των Ισραηλινών να μοιρασθούν με τους συνοίκους
τους ακριβοδίκαια τα νερά της περιοχής.
Τα εμπόδια δεν σταματούν εδώ. Ποιες θα είναι οι ένοπλες δυνάμεις ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους;
Θα έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί; Ή θα είναι στο έλεος
του Ισραήλ;
Πρόσθετο πρόσκομμα, η τυφλή υποστήριξη που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην κρατική πολιτική του
Ισραήλ. Η συνηθισμένη εξήγηση θεωρεί υπεύθυνο το φιλοϊσραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ. Είναι αλήθεια πως πρόκειται
για υπαρκτό, ισχυρό, παράγοντα που παίζει πολύ αρνητικό
ρόλο. Αυτό δεν οφείλεται σε κάποια πανεβραϊκή συνωμοσία, όπως θα ήθελαν οι αντισημίτες. Έγκυρες δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοεβραίοι
θα ήθελαν να σταματήσει το Ισραήλ τον εποικισμό ενώ
διαφωνούν και με τις αμερικανικές ιμπεριαλιστικές επιδρομές στη Μέση Ανατολή.
Συμβάλλουν όμως στη διαμόρφωση της αντιδραστικής
πολιτικής των ΗΠΑ έναντι του Ισραήλ και της περιοχής
του οι Αμερικανοεβραίοι εκείνοι που ανήκουν στην άρχουσα τάξη και χρησιμοποιούν τις δικές τους παραδοσιακές επιτροπές όπως την AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Άλλες εβραϊκές οργανώσεις, π.χ. η J
Street, έχουν μετριοπαθείς θέσεις.
Κατά το παρόν, ιμπεριαλιστικό, στάδιο του καπιταλισμού, τα αστικά κράτη, δηλαδή οι κεφαλαιοκρατικές τους
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τάξεις, νομοτελειακά επιδιώκουν ιμπεριαλιστική επέκταση, οικονομική και/ή πολιτική, προς όφελος των μονοπωλίων υπέρ των οποίων τα αστικά κράτη ενεργούν.
Αυτό, προφανώς, ισχύει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες
και για το Ισραήλ και είναι εδώ που οι Αμερικανοί καπιταλιστές, Εβραίοι και μη, συναντιούνται με τους επεκτατιστές της Ερέτς Ισραέλ και με τους επιδρομείς της «υποστήριξης στην αραβική άνοιξη» και του «πολέμου κατά
της τρομοκρατίας».
Αυτή η συναντίληψη εξηγεί γιατί οι χώρες της Μέσης
Ανατολής που υπέστησαν τις επιθέσεις των ΗΠΑ ήσαν οι
πιο αντίθετες στην αντιπαλαιστινιακή συμπεριφορά του
Ισραήλ. Και γιατί στο σχεδιασμό των επιθέσεων πρωταγωνίστησαν Αμερικανοεβραίοι μεγαλοαστοί, στελέχη της
Αμερικανικής Διοίκησης (Administration), μετά, μάλιστα,
από παροτρύνσεις διάσημων Εβραίων διανοούμενων (παράδειγμα, το γνωστό άρθρο «Είναι καιρός να τον ανατρέψουμε [τον Σαντάμ Χουσεΐν]» του Μπέρναρντ Λιούις, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον).
Η επιθετικότητα μπορεί να εναλλάσσεται με προσπάθειες «σταθεροποίησης». Ο στόχος θα είναι ο ίδιος: ο
έλεγχος της Μέσης Ανατολής από τις ΗΠΑ με τη σύμπραξη
ενός μεγαλύτερου Ισραήλ. Σε τέτοια τακτική εντασσόταν
το «ειρηνευτικό σχέδιο» που παρουσίασε, τον Φεβρουάριο
του 2016, ο τότε Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον
Κέρι. Προέβλεπε την αναγνώριση του Ισραήλ σαν «εβραϊκό
κράτος» και την ίδρυση «ανεξάρτητου» παλαιστινιακού
κράτους. Ο Νετανιάχου απέρριψε αυτό το σχέδιο επειδή
δεν το ήθελε το συγκυβερνών κόμμα «της Εβραϊκής
Εστίας» (Ριζοσπάστης, 21-2-17). Αν και είναι βέβαιο πως
αυτό που προβλεπόταν για τους Παλαιστίνιους ήταν, στην
πραγματικότητα, ένα είδος «μπαντουστάν», ένα «κράτος
φάντασμα» κατά τη διατύπωση του Μαρξ.
Το Ισραήλ έχει γίνει και προβλέπεται να παραμείνει η
αντιδημοκρατική προέκταση των ιμπεριαλιστικών Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι περίεργο
ότι με αυτό το Ισραήλ οι αστικές τάξεις Ελλάδας και Κύπρου έχουν συγκροτήσει μια αμερικανόπνευστη τριγωνική
συμμαχία. Τα συμφέροντα των λαών επιβάλλουν την υποστήριξη της παλαιστινιακής επανάστασης, με σύγχρονη
καταπολέμηση του αντισημιτισμού.ΘΕΜΟΣ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ*

* Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Έχει διατελέσει
Πρέσβης της Ελλάδας στο Λίβανο (1981-83) και στη Συρία (198385) και έχει υπηρετήσει στη Διεύθυνση Μέσης Ανατολής του
Υπουργείου Εξωτερικών.

ιστορία

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

H

Το πρώτο φορτίο ζάχαρης της «βοήθειας» του σχεδίου Μάρσαλ αναχωρεί για την Ελλάδα.

ανάγκη περιχαράκωσης του δυτικού στρατοπέδου
και η επιθυμία «εξαγοράς» των Λαϊκών Δημοκρατιών,
που τότε ήταν σε εμβρυϊκό στάδιο, έτσι ώστε αυτές
να αποκολληθούν από το σοβιετικό στρατόπεδο και να
προσκολληθούν στο άρμα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού,
καθώς και η αναγκαιότητα να διασωθεί ο δυτικοευρωπαϊκός καπιταλισμός, που ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, οδήγησαν στη σύλληψη και την εφαρμογή ενός
σχεδίου παροχής οικονομοτεχνικής βοήθειας πρωτοφανούς
κλίμακας, το οποίο έλαβε το όνομά του εισηγητή του, του
τότε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, στρατηγού Τζωρτζ
Μάρσαλ. Η επιδίωξη να δημιουργηθεί μια καπιταλιστική
ζώνη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ΗΠΑ, η οποία
θα λειτουργούσε ως προμαχώνας απέναντι στην ΕΣΣΔ
και θα υιοθετούσε ταυτοχρόνως οικονομικούς προσανα-

τολισμούς συμβατούς με τις επιδιώξεις της Ουάσιγκτον,
παρείχε τις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου.
Σε αυτό το πρόγραμμα δεν θα αργήσει να ενταχθεί και
η Ελλάδα, η οποία σύντομα θα μεταβληθεί στο απώτατο
σύνορο του «ελεύθερου κόσμου» σύμφωνα με τις ΗΠΑ, με
άλλα λόγια στον πιο αδύναμο κρίκο της καπιταλιστικής
αλυσίδας, η κατάρρευση του οποίου θα προκαλούσε την
αποσταθεροποίηση συνολικά του δυτικού καπιταλισμού,
ο οποίος βρισκόταν ακόμη στο κρίσιμο στάδιο της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης.

Εμφύλιος πόλεμος και αμερικανική βοήθεια

Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, η πρώτη ένοπλη εκδήλωση του Ψυχρού Πολέμου σε διεθνές επίπεδο, είχε
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Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσιάζει σε στελέχη
της αμερικανικής οικονομικής αποστολής που υλοποίησε το
σχέδιο Μάρσαλ στην Ελλάδα διαφημιστικά ταμπλό με τα έργα
υποδομής που έγιναν στη χώρα (Οκτώβριος 1950).

ρουμε ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1948 μεταβιβάστηκαν
στις ελληνικές αστικές δυνάμεις 6 κανονιοφόροι, 142 αεροπλάνα, 7.000 βόμβες, 10.1142 οχήματα και 3.890 όλμοι.Ταυτοχρόνωςοι εκάστοτε στρατιωτικές αποστολές
που αποβιβάστηκαν στην Ελλάδα βοήθησαν στην αναδιοργάνωση της στρατιωτικής μηχανής, η οποία δεν αφορούσε
μόνο την ποσοτική μεγέθυνσή της αλλά και τη βελτίωση
της αποδοτικότητάς της μέσα από την μεγαλύτερη ευελιξία της και την εσωτερική ανακατανομή της ισχύος της
με τη σύσταση νέων μονάδων, όπως ο περιβόητος Λόχος
Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ).
Η δυσκολία επικράτησης επί του αντιπάλου, η οποία
ανέτρεψε εν μέρει τους αρχικούς σχεδιασμούς των Αμερικανών ιθυνόντων, ώθησε τις ΗΠΑ στην απόφαση να μετακυλήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου σημαντικά
ποσά που προορίζονταν για την οικονομική ανασυγκρότηση. Με την πάροδο του χρόνου ο πόλεμος κατέληξε να
απορροφά την πλειονότητα των πόρων της αμερικανικής
βοήθειας, καθώς η συντριβή των αντάρτικων δυνάμεων
αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση. Γρήγορα
κατέστη εμφανές ότι οι δυνάμεις του ΔΣΕ δεν ήταν ένας
όχλος βάρβαρων και απολίτιστων «συμμοριτών» όπως
διατείνονταν οι κυβερνητικές δυνάμεις, αλλά μια αγωνιστική οντότητα η οποία, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, έδωσε ηρωική και σκληρή μάχη για τα ιδανικά της,
απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις.

επιπτώσεις που υπερέβαιναν τα σύνορα της χώρας. Οι
σχεδιασμοί των Αμερικανών για την ευρύτερη περιοχή
προϋπέθεταν τη συντριβή του ένοπλου ελληνικού κινήματος, η νίκη του οποίου θα δημιουργούσε εκ των πραγμάτων άλλες δυναμικές, θετικές για τα ευρωπαϊκά εργατικά κινήματα και δυσμενείς για τον αμερικανικό και τους
ευρωπαϊκούς ιμπεριαλισμούς.
Η ίδια η κλιμάκωση του εμφύλιου πολέμου το 1947
και η αδυναμία των μοναρχικών δυνάμεων να εκκαθαρίσουν τις περιοχές που ελέγχονταν από τον ΔΣΕ, παρά τις
υπέρτερες δυνάμεις τις οποίες διέθεταν σε επίπεδο εξοπλισμού και έμψυχου δυναμικού, κατέστησαν επιτακτική
την ανάγκη άμεσης παρέμβασης του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Η αμερικανική εμπλοκή θα αποδειχθεί καταλύτης για την έκβαση του εμφύλιου πολέμου. Οι ΗΠΑ θα
τροφοδοτήσουν με σημαντικό όγκο στρατιωτικού υλικού
τον Εθνικό Στρατό και θα παράσχουν την τεχνογνωσία και
την καθοδήγησή τους στα θέατρα των επιχειρήσεων του
ελληνικού εμφύλιου πολέμου. Έτσι ενδεικτικά αναφέ-

Παράλληλα με την ένταση των κατασταλτικών μέτρων
που οδήγησαν στη συντριβή του ΔΣΕ, η αμερικανική επέμβαση επεκτάθηκε και στη σφαίρα της οικονομίας. HECA
(European Cooperation Administration) πάτησε πάνω στα
θεμέλια που είχε θέσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα
η AMAG (American Mission for Aid to Greece). Το βάρος
έπεσε στην αύξηση των εσόδων του κράτους για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν η στρατιωτική προσπάθεια
και η αποκατάσταση των ζημιών που είχαν προκληθεί στις
υποδομές της χώρας στη διάρκεια του πολέμου.
Φυσικά ακολουθήθηκε η γνωστή συνταγή της εκτίναξης των έμμεσων φόρων, οι οποίοι γονάτιζαν τα λαϊκά
στρώματα και διασφάλιζαν την αύξηση των εσόδων χωρίς
να τεθεί εν αμφιβόλω η κερδοφορία του κεφαλαίου. Την
περίοδο 1948-1949 τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης άγγιξαν το ύψος των 900 εκατομμυρίων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η αύξηση της φορολογίας στο ψωμί
ήταν της τάξης του 60% και στα τσιγάρα της τάξης του
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Οικονομική ανασυγκρότηση

25%. Το δεύτερο σκέλος της αύξησης των εσόδων του
κράτους ήταν η στασιμότητα των μισθών. Ήδη από τα τέλη
του 1947 είχε συμφωνηθεί το πάγωμα των μισθών, το
οποίο διατηρήθηκε παρά την αύξηση του κόστους διαβίωσης οδηγώντας στη σημαντική υποβάθμιση του βιοτικού
επιπέδου των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Η πολιτική
αυτή τηρήθηκε απαρέγκλιτα παρά τις λαϊκές αντιδράσεις
και τις περιοδικές πιέσεις τις οποίες ασκούσαν οι συνδικαλιστικοί φορείς κυριολεκτικά μέχρι και τα τελευταία
στάδια του πολέμου, αφού οι πρώτες περιορισμένες αυξήσεις μισθών έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 1949.
Παράλληλα με τη συρρίκνωση των λαϊκών εισοδημάτων οι άλλοι οικονομικοί δείκτες σημείωσαν αισθητή βελτίωση, με την ελληνική οικονομία να φθάνει το 1949 στο
90% του προπολεμικού επιπέδου της. Η βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ αποτέλεσε το απαραίτητο οξυγόνο έτσι ώστε
η αστική τάξη να καταφέρει να ανασυγκροτηθεί και να ανακτήσει την αυτοδυναμία της στα μετεμφυλιακά χρόνια.

Πολιτικές παρεμβάσεις

Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός δεν περιορίστηκε στην έμμεση επέμβαση στα ελληνικά πολιτικά πράγματα μέσω
της πληθώρας των συμβούλων τους οποίους είχε εγκαταστήσει στα υπουργεία και στις διάφορες υπηρεσίες.
Όταν θεώρησε ότι αυτό εξυπηρετούσε τα συμφέροντά
του, δεν δίστασε να ανατρέψει κυβερνήσεις διορίζοντας
άλλες της αρεσκείας του. Έτσι τον Σεπτέμβριο του 1947
ο διευθυντής του τμήματος Εγγύς και Μέσης Ανατολής
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Λόι Χέντερσον, θα παρέμβει ενεργάμεταβαίνοντας στην ελληνική πρωτεύουσα και ερχόμενος σε επαφή με Έλληνες αξιωματούχους και παράγοντες,
για να συμφιλιώσει τους πολιτικούς αντιπάλους Κωνσταντίνο Τσαλδάρη του Λαϊκού Κόμματος και Θεμιστοκλή Σοφούλη του Φιλελεύθερου Κόμματος, με απώτερο σκοπό
την ενεργό συμμετοχή των κεντρώων δυνάμεων στον αντικομμουνιστικό αγώνα από κυβερνητικές θέσεις και τη
διεύρυνση της σύνθεσης της κυβέρνησης, στην οποία θα
ηγηθεί ο Σοφούλης, παρότι ήταν μέχρι τότε ο ηγέτης της
κοινοβουλευτικής μειοψηφίας.
Επίσης ο αμερικανικός παράγοντας δεν δίστασε να
χτυπήσει το εργατικό κίνημα και τους συνδικαλιστικούς
φορείς οργάνωσής του, οι οποίοι εκείνη την περίοδο ελέγχονταν από τον φιλοεαμικό ΕΡΓΑΣ μετά τις συντριπτικές
εκλογικές νίκες του σε όλη τη διάρκεια του 1946. Έτσι
ήταν συστηματική η προσπάθεια των διαφόρων κυβερνήσεων της περιόδου, υπό την επίβλεψη Αμερικανών αξιω-

ματούχων, να εκκαθαρίσουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις από τα αριστερά στοιχεία τους και να διορίσουν διοικήσεις της αρεσκείας τους. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε
τον Μάρτιο του 1946, όταν η κυβέρνηση Τσαλδάρη ανέτρεψε την εκλεγμένη διοίκηση της ΓΣΕΕ και διόρισε άλλη
υπό την ηγεσία του Φώτη Μακρή, παρά τα ισχνά ερείσματα
που διέθεταν οι δυνάμεις οι οποίες τον στήριζαν. Η δράση
αμερικανικών συνδικαλιστικών παραγόντων, οι οποίοι δεν
θα διστάζουν να παρεμβαίνουν ανοιχτά για να στηρίζουν
τις φατρίες της αρεσκείας τους, θα ενταθεί τα επόμενα
χρόνια και, από κοινού με τις τακτικές κυβερνητικές παρεμβάσεις,θα αποτρέψει τον έλεγχο των κεντρικών συνδικαλιστικών οργάνων από πραγματικά ταξικές αγωνιστικές δυνάμεις.

Επίλογος

Η ήττα των δυνάμεων του ΔΣΕ θα αφήσει τα ίχνη της στις
μεταπολεμικές εξελίξεις. Η δυνατότητα ελεύθερης λειτουργίας και δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος θα
ανακτηθεί ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα. Το αστικό
κράτος, που εξήλθε νικηφόρο του πολέμου, θα είναι ένα
οιονεί εμφυλιακό κράτος με κύρια νομικά εργαλεία το λεγόμενο παρασύνταγμα, που δημιουργούσε πολίτες δύο ταχυτήτων, και τη διατήρηση σε ισχύ του αντιδραστικού νομικού οπλοστασίου του αστικού κράτους, μεγάλο μέρος
του οποίου αναγόταν στις ημέρες της μεταξικής δικτατορίας. Η ίδια η αστική τάξη επωφελήθηκε τα μέγιστα από
τους νέους συσχετισμούς που είχαν διαμορφωθεί και με
την επικουρία των πολιτικών συμμάχων-υφισταμένων της
μπόρεσε να εξασφαλίσει τη μεγέθυνση του ποσοστού κέρδους της και την καταστολή των εργατικών κινητοποιήσεων, οι οποίες δεν θα αργήσουν να αναβιώσουν παρά
την επώδυνη ήττα του 1949.
Η στρατηγική επιλογή της συμμαχίας από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό θα επιβιώσει της λήξης του εμφύλιου
πολέμου και θα λάβει διάφορες μορφές και εκφράσεις.
Σύντομα θα θεσμοποιηθεί με την επίσημη ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ το 1952 και την υπογραφή της «διαβόητης»
ελληνοαμερικανικής συμφωνίας το επόμενο έτος. Η υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΟΚ το 1961, η
οποία θα εξελιχθεί σε πλήρη ένταξη είκοσι χρόνια αργότερα, θα ολοκληρώσει το παζλ της ενσωμάτωσης της χώρας στους δυτικούς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, των
οποίων μέλος παραμένει μέχρι σήμερα.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 78 ΙΟΥΛΗΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2017
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πολιτική
ΠΑΜΕ

Διήμερο Βαλκανικής Αντιπολεμικής και
Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης
24 και 25 Ιούνη

Ο

Διήμερο Βαλκανικής Αντιπολεμικής και Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης Συνδικάτων διοργάνωσε στις
24 και 25 Ιούνη το ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη, κορυφώνοντας την πλατιά δίμηνη δραστηριότητά του, κάτω
από το σύνθημα «Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών
για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά».
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 24 Ιούνη διοργάνωσε μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση στην πλατεία Αριστοτέλους και στη συνέχεια πορεία στο Νατοϊκό Στρατηγείο
της Θεσσαλονίκης.
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Την κεντρική ομιλία εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ στην πανελλαδική αντιιμπεριαλιστική
διαδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους έκανε ο Γιώργος
Πέρρος. Μετά την πορεία ακολούθησε συναυλία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή 25 Ιούνη, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Συνδικάτων και Συνδικαλιστών από τα
Βαλκάνια και χώρες της ευρύτερης περιοχής, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

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

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

