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Ελλάδα
και ΔΝΤ
πώς μας έστειλαν
στο σφαγείο του ΔΝΤ
η ΕΕ και το ΠΑΣΟΚ

διαβάστε ακόμα σ’ αυτό το τεύχος:

• Oι Γερμανοί ξανάρχονται:
στόχος του Βερολίνου
η ηγεμονία της Ευρώπης

• Η οικολογική καταστροφή
στον Κόλπο του Μεξικού

• Μακελειό στην ανατολική
Μεσόγειο από τους
Ισραηλινούς τρομοκράτες

...και πολλά άλλα 

επίκαιρα θέματα

ΔΡΟΜΟΙ

ΕΙΡΗΝΗΣ

TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH
EKΔOΣH THΣ E.E.Δ.Y.E.

Π Ρ Ι Λ H Σ - Ι Ο Υ Ν H Σ 2 0 1 0

τηςτης

Τιμάμε τα θύματα του πυρηνικού ολοκαυτώματος στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 7:30 μ.μ.

να ενώσουμε τις φωνές μαςÁκαι να δυναμώσουμε τον αγώνα μας

για έναν κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά,

για έναν κόσμο της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών,

ενάντια στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό
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ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
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Συμπληρώστε το και στείλτε το στη διεύθυνση:

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Θεμιστοκλέους 48

106 81 ΑΘΗΝΑ

μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Καταθέστε την προσφορά σας στην ΕMΠOPIKH ΤΡΑΠΕΖΑ

αριθ. Λογ/σμού 42602434

Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ

Βοηθάτε την υπόθεση της Ειρήνης

την

ΕΕΔΥΕ

4

4

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

#

‰ÚfiÌÔÈÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜
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περιεχόμενα

2 Της Σύνταξης

3 Οι «Κουτόφραγκοι» της Ε.E. και το ΠΑΣΟΚ 
έστειλαν την Ελλάδα στο σφαγείο του ΔNT
του ΤΡΥΦΩΝΑ�ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,�αναπληρωτή�καθηγητή�
Παντείου�Πανεπιστημίου

7 Οι Γερμανοί ξανάρχονται:
στόχος του Βερολίνου η ηγεμονία της Ευρώπης
της�ΑΝΝΑΣ�ΜΠΑΛΛΗ,�δημοσιογράφου

10 Διευρυμένη στρατηγική για το NATO 
προτείνει ομάδα ειδικών

11 Όλα τα’χαμε, ο Ερντογάν μας έλειπε;
τoυ ΘΕΜΟΥ�Χ.�ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ,�πρέσβη�ε.τ.

15 Κυπριακό: Λύση στη βάση των ψηφισμάτων
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
του ΣΤΕΦΑΝΟΥ�ΣΤΕΦΑΝΟΥ,�Κυβερνητικού�Εκπροσώπου
της�Κυπριακής�Δημοκρατίας

17 Στα Βαλκάνια ο αέρας μυρίζει ακόμα μπαρούτι

19 Η oικολογική καταστροφή στον κόλπο 
του Μεξικού
του ΣΤΡΑΤΗ�ΚΟΥΝΙΑ,�αντιπροέδρου�της�Γραμματείας�της�ΕΕΔΥΕ

21 Αύξηση κερδών επί πτωμάτων
του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

24 Μακελειό στην ανατολική Μεσόγειο
από τους Ισραηλινούς τρομοκράτες
της ΖΩΗΣ�ΜΠΑΡΙΤΑ,�μέλους�της�Επιτροπής�Ειρήνης�Εξαρχείων

28 Η αντιπαράθεση Τουρκίας-Ισραήλ
αλλάζει το τοπίο στη Μ. Ανατολή
της ΕΛΕΝΗΣ�ΜΑΥΡΟΥΛΗ,�δημοσιογράφου

32 Βυθίστηκε πολεμικό πλοίο της Ν. Κορέας
του ΣΤΡΑΤΗ�ΚΟΥΝΙΑ,�αντιπροέδρου�της�Γραμματείας�της�ΕΕΔΥΕ

33 65 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη
του ΑΡΗ�ΚΑΡΡΕΡ,�δημοσιογράφου

34 31η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

38 Το Φιλειρηνικο Κίνημα μπορεί να δώσει λύσεις
του ΘΑΝΑΣΗ�ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ,�προέδρου�της�Επιτρ.�Ειρήνης Λέσβου

45 Bordertown. Όλοι οι άνθρωποι 
γεννιούνται ελεύθεροι
της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ�ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΥ

47 Σκέψεις για τον αθλητισμό
του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

48 Tα νέα βιβλία του Π.Ι. Καραφωτιά
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ�ΜΑΧΑΙΡΑ,�Επ.�Προέδρου�του�ΠΣΕ και�του�ΔΣΑ
Προέδρου�της�ΕΕΔΥΕ

Διαβάστε ακόμη για τις δραστηριότητες των Επιτροπών Ειρήνης καθώς και πολλά άλλα επίκαιρα θέματα
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της συνταξης

Σ υμπληρώνονται φέτος 65 χρόνια από την πυρηνική κόλαση που προ-
κάλεσε η ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ κατά των ιαπωνικών πό-
λεων Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Στους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς

των πρώτων στιγμών προστίθενται μέχρι σήμερα χιλιάδες θύματα της έκθε-
σης στην ραδιενέργεια. Η φρίκη μένει ζωντανή και υπενθυμίζει το έγκλημα
που διαπράχθηκε στο βωμό των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων για εδραίωση
της παγκόσμιας κυριαρχίας και χτύπημα του ισχυρού λαϊκού κινήματος.

65 χρόνια μετά, οι μεγαλειώδεις αγώνες του αντιιμπεριαλιστικού φιλει-
ρηνικού κινήματος, που καταδίκασαν το πυρηνικό ολοκαύτωμα, παραμέ-
νουν αδικαίωτοι. Ο ιμπεριαλισμός σε όλη την υδρόγειο γεννά νέα εγκλή-
 ματα κατά της ανθρωπότητας. Ο ανταγωνισμός για το μονοπώλιο των πυ-
ρηνικών όπλων εξακολουθεί. Με βάση το δόγμα του προληπτικού πολέμου,
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ αιματοκυλούν τους λαούς. Διεξάγουν μια ατέλειωτη
σειρά επιθέσεων και στρατιωτικής κατοχής για την εξυπηρέτηση των γεω-
πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων των υπερδυνάμεων. Στις επεμ-
βάσεις αυτές ενέπλεξαν την Ελλάδα οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ
με συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και αποστολή στρα-
τευμάτων και στρατιωτικού  υλικού, παρά την ξεκάθαρη αντίθεση του ελ-
ληνικού λαού.

Σε παγκόσμια κλίμακα ξεδιπλώνεται μια πλατιά επίθεση κατά των λαών.
Στο όνομα της διασφάλισης των κερδών των μονοπωλίων κατακρεουρ-
γούνται και οι τελευταίες κατακτήσεις των εργαζομένων. Σε αγαστή σύμ-
πνοια ΔΝΤ και ΕΕ, δια χειρός ΠΑΣΟΚ και με την ουσιαστική στήριξη της ΝΔ,
επιβάλλουν νέα βάρβαρα μέτρα κατά του ελληνικού λαού, χτυπούν το
λαϊκό εισόδημα, τους όρους αξιοπρεπούς ζωής, επιβάλλουν αβάσταχτη φο-
ρολογία. Διαπράττουν ένα διαρκές έγκλημα κατά του ελληνικού λαού, συν-
θλίβουν την ζωή των εργαζομένων, γεννούν την εξαθλίωση. 

Απέναντι στην λαίλαπα πρέπει να υψωθεί ένα ισχυρό αντιιμπεριαλι-
στικό, αντιπολεμικό, φιλειρηνικό κίνημα, αναπόσπαστο κομμάτι του λαϊκού
κινήματος. Πιο μαζικά και αποφασιστικά να αντιπαρατεθεί στην επίθεση
που δέχονται οι λαοί, να διεκδικήσει την πλήρη απεμπλοκή της χώρας μας
από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και τις επεμβάσεις, την κατάργηση
όλων των αμερικανονατοικών βάσεων και των πυρηνικών όπλων, την επι-
στροφή και του τελευταίου στρατιώτη από τις ιμπεριαλιστικές αποστολές. 

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜
TPIMHNIAIO ¶EPIO¢IKO

°IA TH ¢IE£NH YºE™H & EIPHNH

ΤΕΥΧOΣ Νο 49
ΑΠΡΙΛHΣ-ΙΟΥΝHΣ 2010

ΔIEYΘYNΣH: 

ΘΕΜΙΣΤOΚΛΕOΥΣ 48 - 106 81 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. (210) 38 44 853,

FAX: (210) 38 44 879

e-mail: eedye@otenet.gr

ΕΚΔOΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΝOΜO:

BEPA NIKOΛAΪΔOY

EΠIMEΛEIA:

ANNA MΠAΛΛH

ΣYNTAKTIKH OMAΔA:

ΣTPATHΣ KOYNIAΣ

AΓAΠIOΣ ΠAΠANEOΦYTOY

ANΔPEAΣ ΦPAΓKEAΣ

ΔHMHTPHΣ KAΛTΣΩNHΣ

IΩANNA ZAPKAΔOYΛA

ΣYNEPΓATEΣ:

KYPIAKOΣ ZHΛAKOΣ

EΛENH MAYPOYΛH

KAΛΛIA ΠAΠAΔOΠOYΛOY

AΛEΞANΔPOΣ

IΔIOKTHΣIA: EEΔYE

YΠEYΘYNOΣ TYΠOΓPAΦEIOY:

E. BAPBAKHΣ & ΣIA O.E.

ΣΥΝΔΡOΜΕΣ:

ETHΣIA ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ
(4 ΤΕΥΧΗ) 16 €

ETHΣIA ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ:
(4 ΤΕΥΧΗ) 18 €

�

Oι φίλοι της EEΔYE
που διαθέτουν υπολογιστή

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

www.eedye.gr
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«Κυρίες και κύριοι σκεφτείτε,
τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας
μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας»

Από την «Όπερα της Πεντάρας»
Μπέρτολτ Μπρέχτ

1. Εισαγωγή

Οι εκλογές του Οκτωβρίου (2009) αποδείχθηκαν πραγμα-
τικά ιστορικές. Ήρθαν τα πάνω κάτω. Προεκλογικά το
ΠΑΣΟΚ υποσχέθηκε αυξήσεις στους μισθούς και στις συν-
τάξεις, πάνω από τον πληθωρισμό λέγοντας ότι: «λεφτά
υπάρχουν». Το αποτέλεσμα των εκλογών απεδείχθη
θρίαμβος για το ΠΑΣΟΚ και τον πρωθυπουργό Γ. Παπαν-
δρέου το νεότερο, αλλά κόλαφος για το ελληνικό λαό. Και
τίθεται το ερώτημα. Πως φθάσαμε ως εδώ; Στις εκλογές
(2007) το ΠΑΣΟΚ ηττημένο, ο πρόεδρός του ριγμένος στο

Οι «Κουτόφραγκοι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το ΠΑΣΟΚ έστειλαν την Ελλάδα στο 
σφαγείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Tου ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
αναπληρωτή καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου

Τα κεντρικά γραφεία
του τραπεζικού κολοσσού
Deutsche Bank
στη Φραγκφούρτη
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επισημάνσεις



καναβάτσο με τη ναυαρχίδα του τύπου, ΤΟ ΒΗΜΑ, με τον
πηχυαίο τίτλο να αναφωνεί: «Παραιτηθείτε κύριε πρό-
εδρε» ζητώντας την κεφαλήν του «επί πίνακι». Ξαφνικά,
εν μια νυκτί τα πάντα άλλαξαν άρδην. Ο Γ. Παπανδρέου
επανεξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός
της χώρας (win-win). Τι συνέβη; Απλά το διακύβευμα είναι
κολοσσιαίο. Ο πρωθυπουργός, το πολιτικό προσωπικό
της κυβέρνησης και συνολικά το ΠΑΣΟΚ για να έλθουν
στην εξουσία, ανέλαβαν μεγάλες δεσμεύσεις στους εγχώ-
ριους και διεθνείς ληστές. (Μπρέχτ)             

2. Οι τράπεζες πραγματικοί κυβερνήτες του κόσμου
απομυζούν την Ελλάδα 

Ο καπιταλισμός για να αυξάνει την κερδοφορία του κε-
φαλαίου δοκίμασε τα πάντα. Οι ληστές-τραπεζίτες τελευ-
ταία ανακάλυψαν ένα νέο «προϊόν» το οποίο ονομάζεται
CDS (Credit Default Swaps). Πρόκειται για ασφάλιση κατά
της περίπτωσης μη αποπληρωμής ενός χρέους. Για παρά-
δειγμα, μια τράπεζα η οποία αγοράζει ομόλογα ενός κρά-
τους ασφαλίζει το ποσό που έδωσε σε μια μεγαλύτερη
τράπεζα, η οποία είναι υποχρεωμένη να της καταβάλει
αυτή τα χρήματά της, αν το κράτος χρεοκοπήσει ή βρεθεί
σε αδυναμία να εξοφλήσει τα ομόλογά του όταν λήξουν
ή να πληρώσει τους τόκους. Εννοείται, ότι όσο πιο επι-
σφαλής χαρακτηρίζεται η οικονομική κατάσταση μιας
χώρας, τόσο υψηλότερα ασφάλιστρα καλείται να κατα-
βάλλει στις τράπεζες που ασφαλίζουν το χρέος. 

Αυτό συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας. Η κυβέρ-
νηση αντί να σπεύσει αμέσως να δανειστεί από τις αγορές

όταν τα επιτόκια (spreads) ήταν χαμηλά βγήκε στο κλαρί
διασύροντας τη χώρα διεθνώς. Παραβιάζοντας το αρχαίο
ρητό «τα εν οίκω μη εν δήμω» άμα τη αναλήψει των κα-
θηκόντων της, πήρε το χωνί και διεμήνυσε σ’ όλα τα μήκη
και τα πλάτη της οικουμένης ότι «δεν υπάρχει σάλιο στα
ταμεία». Τότε συνέβη το μοιραίο. Οι διεθνείς «οίκοι» αξιο-
λόγησης έριξαν την Ελλάδα στα τάρταρα. Τα επιτόκια δα-
νειοδότησης εκτινάχτηκαν σε δυσθεώρητα ύψη, απα γο-
ρευτικά για την Ελλάδα να βγει στην πιάτσα της αγοράς
για να δανειστεί. Τότε, οι τρεις διεθνείς τραπεζικοί κολοσ-
σοί, η γερμανική Deutsche Bank, και οι αμερικανικές
Gold man Sachs και J. P. Morgan οι οποίες ελέγχουν το
75%1 της παγκόσμιας αγοράς των CDS έστησαν κυριολε-
κτικά πάρτυ πάνω στο πτώμα της μικρής Ελλάδας. Όταν
η χώρα μας βγήκε στις αγορές περί τα μέσα του Γενάρη
(2010) για να δανειστεί, η Deutsche Bank δημοσιοποίησε
μια έκθεση για την ελληνική οικονομία, η οποία δεν απέ-
κλειε την κατάρρευση. Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται το
τμήμα CDS της Deutsche Bank απαιτώντας υψηλότερα
ασφάλιστρα για τα ελληνικά ομόλογα. Η Ελλάδα είχε
πλέον στοχοποιηθεί και όδευε για οικονομικό «γδάρσι -
μο». Η συνέχεια είναι γνωστή τοις πάσι. Η Deutsche Bank
μαζί με την Goldman Sachs ανέλαβαν να πουλήσουν τα
ελληνικά ομόλογα σε άλλες τράπεζες για να εισπράξουν
στο τέλος αυτές οι ίδιες τα υψηλά ασφάλιστρα (CDS). Εν-
νοείται ότι η Deutsche Bank και η Goldman Sachs είχαν
ενημερώσει τους πελάτες τους, οι οποίοι έτρεξαν και αγό-
ρασαν εκ του ασφαλούς ελληνικά ομόλογα με επιτόκια
6,2% αφού γνώριζαν και μάλιστα εκ των ένδον πως είχε
στηθεί το παραμύθι της πτώχευσης. Deutsche Bank και
Goldman Sachs ζέσταναν τα ταμεία τους με προμήθειες
εκατομμυρίων ευρώ από τους πελάτες τους, ενώ αγόρα-
σαν και οι ίδιες μεγάλες ποσότητες χρυσοφόρων ελληνι-
κών ομολόγων.

Οι τράπεζες αναδεικνύονται σε πραγματικές κυβερ-
νήσεις του κόσμου, επιβεβαιώνοντας το μαρξιστικό νόμο
της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου.
Τα κράτη μετατρέπονται σε όμηρους των τραπεζών, ανα -
γκάζοντας αστικές εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας να
επικρίνουν τη δύναμη των τραπεζών σημειώνοντας πι-
κρόχολα ότι: «Η Κοινότητα θα έπρεπε να σκεφθεί πώς θα
μπορέσει να αποξηράνει αυτόν τον βάλτο (των τραπεζών)
που πιάνει ομήρους ολόκληρες χώρες»,2 έγραψε σε πρω-
τοσέλιδο κύριο άρθρο της, η Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. Ενώ η γαλλική Le Monde, σε έντονο ύφος σημείωνε:
«Μόλις ένα χρόνο αφότου τα κράτη έσωσαν τις τράπεζες
καταβάλλοντας κολοσσιαία ποσά και στις δύο όχθες του
Ατλαντικού (25% του ΑΕΠ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
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Οι τράπεζες αναδεικνύονται 
σε πραγματικές 
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Κεντρική Τράπεζα), τα χρεωμένα κράτη πέφτουν θύματα
επιθέσεων από τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
που διέσωσαν. Αυτό είναι ένα από τα πικρά μαθήματα της
ελληνικής κρίσης»3 ομολογεί η γαλλική εφημερίδα. 

Οι ναυαρχίδες του παγκοσμίου αστικού τύπου, δέ-
σμιες των συμφερόντων που εκπροσωπούν, παραμένουν
στα επιφαινόμενα και γράφουν τη μισή αλήθεια. Αδυνα-
τούν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα που οδηγεί στην
μαρξιστική ανάλυση και φυσικά στην ανεύρεση της αλη-
θείας. Η παραπλάνηση του αναγνωστικού κοινού «αναμ-
φίβολα δεν γίνεται συνειδητά απ’ αυτούς τους αστούς,
αλλά βασίζεται στην ενστικτώδη άρνηση της τάξης που
αντιπροσωπεύουν, στο επίπεδο της διανόησης, να δοκι-
μάσουν το επικίνδυνο φρούτο απ’ το δένδρο της γνώσης»4.
Μ’ αυτή την έννοια μόνο ένας μαρξιστής μπορεί να δει ότι
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όχι μόνο στέκονται πάνω
από τις κυβερνήσεις των κρατών, αλλά και κάτι πολύ χει-
ρότερο: Αυτά και μόνο αυτά τις «εκλέγουν». Η κατάσταση
αυτή στο ιμπεριαλιστικό στάδιο ανάπτυξης του καπιταλι-
σμού είναι κανόνας, δεν βελτιώνεται ούτε αλλάζει, μόνο
ανατρέπεται με την κοινωνικοποίηση των τραπεζών. 

3. Η Γερμανία βύθισε τον Ευρωπαϊκό Νότο και
την Ελλάδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας
                    
Η Γερμανία αξιοποίησε στο έπακρο την κατάργηση των
εμπορικών φραγμών που της προσέφερε η ενιαία αγορά.
Με αριστοτεχνικό τρόπο άλωσε τα εμπορικά ισοζύγια των
ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου, προκαλώντας στην
κυριολεξία εκτροχιασμό του δημοσιονομικού ελλείμμα-
τος και του χρέους τους, οδηγώντας τες στα πρόθυρα της
χρεοκοπίας. Ας αφήσουμε τους αριθμούς να μιλήσουν. Το
2009, το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας ήταν 12,1
δις ευρώ με την Ισπανία (31 δις ευρώ εξαγωγές μείον 18,9
δις εισαγωγές), 11,2 δις ευρώ με την Ιταλία (50,6 δις ευρώ
εξαγωγές μείον 39,4 δις εισαγωγές), 2,6 δις ευρώ με την
Πορτογαλία (6,1 δις ευρώ εξαγωγές μείον 3,5 δις εισαγω-
γές) και 4,7 δις ευρώ με την Ελλάδα (6,5 δις ευρώ εξαγω-
γές μείον 1,8 δις εισαγωγές)5 κτλ. 

Η προσφυγή της Ελλάδας στον κατ’ ευφημισμό μηχα-

νισμό στήριξης ΔΝΤ-ΕΕ τοποθετεί σε νέες βάσεις το πρό-
βλημα αποπληρωμής του χρέους. Οι θιασώτες της έντα  -
ξης στην τότε ΕΟΚ μας έλεγαν ότι τα ελληνικά προϊόντα
θα βρουν διέξοδο στην μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά. Δυ-
στυχώς, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Τα προϊόντα των
πλούσιων χωρών του βιομηχανικού Βορρά στην κυριολε-
ξία άλωσαν την ελληνική αγορά, στέλνοντας την ελληνική
οικονομία στα τάρταρα. Η οικονομική και νομισματική
ενοποίηση και το ευρώ απεδείχθη εκ του αποτελέσματος
για την Ελλάδα μια τραγωδία. 

Ειδικότερα, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας από 26%
του ΑΕΠ που ήταν το 1981, έτος ένταξης της χώρας στην
τότε ΕΟΚ, το 2009 εκτινάχτηκε στο 115%. Ενώ το μνημό-
νιο συνεργασίας που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με
την τρόικα (ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ) προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος
της Ελλάδας το 2012 θα ανέλθει στο 149% του ΑΕΠ. Τε-
λικά τι συνέβη; Ο πρωθυπουργός κατάφερε το απίθανο;
Ανάμεσα σε δύο κακά, δηλαδή, ΔΝΤ ή χρεοκοπία να πε-
τύχει και τα δυο.

Στο πλαίσιο αυτό ας παρακολουθήσουμε τι γίνεται με
τις χώρες της τριάδας (ΕΕ27-ΗΠΑ-Ιαπωνία). Στην ευρω-
ζώνη το έλλειμμα για το 2010 ανήλθε στο 6,6% και 6,2%
για το 2009 του ΑΕΠ. Πολύ χειρότερη η κατάσταση στις
ΗΠΑ: έλλειμμα 10% το 2010 και 12,5% το 2009. Στην Ια-
πωνία χειρότερα τα πράγματα: έλλειμμα 10,5% το 2009 ή
10,2% το 2010 και το δημόσιο χρέος το 2009 εκτοξεύτηκε
στο 197,2% του ΑΕΠ6. Επίσης αν προχωρήσουμε την ανά-
λυσή μας στο συνολικό χρέος κάθε χώρας (το σύνολο του
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Η κυβέρνηση αντί να σπεύσει αμέσως να δανειστεί 
από τις αγορές όταν τα επιτόκια (spreads) ήταν χαμηλά

βγήκε στο κλαρί διασύροντας τη χώρα διεθνώς. 
Παραβιάζοντας το αρχαίο ρητό «τα εν οίκω μη εν δήμω» 

άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της, πήρε το χωνί 
και διεμήνυσε σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης

ότι «δεν υπάρχει σάλιο στα ταμεία».



ποσού δηλαδή που έχει δανειστεί το κράτος, οι επιχειρή-
σεις και οι ιδιώτες, άρα δημόσιο συν ιδιωτικό χρέος), η ει-
κόνα αλλάζει εντυπωσιακά. Το συνολικό χρέος της Ελ λά-
δας ανέρχεται στο 179% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της
ΕΕ27 ανέρχεται στο 175%, ίδιο περίπου με της Ελλάδας.
Στο συνολικό χρέος της ευρωζώνης ξεπερνούν την Ελ-
λάδα, η Ολλανδία με 234%, η Ιρλανδία με 222%, το Βέλγιο
με 219%, η Ισπανία με 207%, η Πορτογαλία με 197%, η
Ιταλία με 194%.7

Εντυπωσιακά στοιχεία προκύπτουν επίσης όταν πα-
ρακολουθήσει κανείς το εξωτερικό χρέος μιας χώρας, δη-
λαδή, πόσα χρωστούν το κράτος, οι επιχειρήσεις και οι
ιδιώτες μιας χώρας σε ξένες τράπεζες, δεδομένου ότι
πάντα ένα τμήμα του χρέους αναφέρεται σε εγχώριες
τράπεζες. Το εξωτερικό χρέος της Ιρλανδίας ανέρχεται
στο 414% του ΑΕΠ της και της Πορτογαλίας στο 130% του

ΑΕΠ της. Σε σαφώς καλύτερη μοίρα βρίσκονται η Ελλάδα
με 89,5% του ΑΕΠ και η Ισπανία με 80%.8 Ενώ υπάρχουν
κι άλλες χώρες της ευρωζώνης, που στην πραγματικότητα
χρωστούν περισσότερα στις τράπεζες ή στους ξένους
από την Ελλάδα. Ειδικότερα, έξι χώρες της ευρωζώνης
τουλάχιστον, με επικεφαλής την Ολλανδία και το Βέλγιο,
έχουν συνολικό χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό) μεγαλύτερο
από αυτό της Ελλάδας! Δέκα ολόκληρα χρόνια η Ιαπωνία
έχει δημόσιο χρέος μεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας
και παράλληλα την ίδια δεκαετία έχει ελλείμματα κατά
μέσο όρο πολύ χειρότερα από τα ελληνικά. Ο κατά κεφα-
λήν εξωτερικός δανεισμός της Ιρλανδίας είναι σχεδόν
8πλασιος από της Ελλάδας. Το γεγονός ότι για καμιά από
αυτές τις χώρες δεν λένε ότι χρεοκοπεί και πολύ σωστά,
ενώ το λένε για την Ελλάδα, αποδεικνύει ότι η χώρα μας

βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών και κερδοσκοπικών
επιθέσεων.9

Η ελληνική κυβέρνηση κινούμενη μέσα στους ιμπε-
ριαλιστικούς μηχανισμούς κατάφερε τα χειρότερα. Στον
ελληνικό λαό εναπόκειται πλέον να απαλλαγεί από τους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι επιφυλάσσουν
στη χώρα μας, κατά κοινή ομολογία, τη χειρότερη θέση. 

            
4. Συμπέρασμα 

Η τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση του καπιταλι-
σμού με επίκεντρο την Ελλάδα δείχνει ανάγλυφα το τέλος
του καπιταλισμού όπως τον γνωρίσαμε. Ο γέροντας πλα-
νητικός καπιταλισμός, τη απουσία σοσιαλιστικών χωρών,
παίζοντας εν ου παικτοίς αδυνατεί να αναπαραχθεί και
μάλιστα σε διευρυμένη βάση. Πρόκειται για αθεράπευτη
εσωτερική δομική αδυναμία του καπιταλισμού από την
οποία δεν έχει τη δύναμη να απαλλαγεί. Επιστράτευσε
στις τάξεις του όλους τους ευγενικούς ιππότες του πνεύ-
ματος. Δοκίμασε όλες τις εναλλακτικές «λύσεις», μοιραία
έφθασε το τέλος του. Άλλωστε, όπως απέδειξε με επιστη-
μονικό τρόπο ο Μαρξ, ο καπιταλισμός έχει αρχή αλλά έχει
και τέλος, κι αυτό αποτελεί πρόοδο στην εξέλιξη της αν-
θρωπότητας. Μ’ αυτή την έννοια καθετί που γεννιέται αξί-
ζει να καταστραφεί,10 για να γεννηθεί το νέο, στην πε  -
ρίπτωσή μας εδώ, ο σοσιαλισμός. Πολιτικοί του διαμετρή-
ματος ενός Γ. Παπανδρέου, ο οποίος δηλώνει με έπαρση
εκατό καρδιναλίων ότι θα βγάλει την Ελλάδα από την σο-
βούσα οικονομική κρίση, «απομένει μονάχα ένα παρορ-
μητικό κίνητρο, η ματαιοδοξία, και, όπως σ’ όλους τους
ματαιόδοξους, πρόκειται στο εξής μονάχα για την επιτυ-
χία της στιγμής, για την εντύπωση της ημέρας».11 Ο καπι-
ταλισμός, σε πείσμα όλων των υποστηρικτών του, δεν
μπορεί να βγει από την κρίση στην οποία έχει περιέλθει.
Το μόνο το οποίο τους απομένει είναι η εντύπωση της
ημέ ρας. Το μέλλον ανήκει στην κομμουνιστική προοπτική
της κοινωνίας. 

1 Le Monde 11/2/2010.
2 Frankfurter Allgemeine Ζeitung 11/2/2010.
3 Le Monde 11/2/2010.
4 Ρόζα Λούξεμπουργκ, Ακμή και παρακμή της πρωτόγονης κομμου-
νιστικής κοινωνίας, εκδ. Δ. Κοροντζή, Αθήνα, 1976, σελ. 104. 
5, 6 Eurostat 2010.
7 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 2010.
8 Frankfurter Allgemeine Ζeitung 11/2/2010.
9 Eurostat 2010.
10 Λόγια του Μεφιστοφελή στο «Φάουστ» του Γκαίτε. 
11 Καρλ Μαρξ, Για τον Π.Ζ. Προυντόν (Γράμμα στον Γ.Β.Σβάιτσερ), 
Κ. Μαρξ-Φ. Ένγκελς, Διαλεχτά Έργα, τομος 1ος , σελ. 465. 
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H Καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ μπορεί να φορά τη σιδηρά πα-
νοπλία της στις συναντήσεις με τους ευρωπαίους εταίρους της, όμως περ-
νάει χωρίς αμφιβολία δύσκολες μέρες με τον αποδυναμωμένο προ βλη-

 ματικό συνασπισμό του οποίου ηγείται και την αντιπολίτευση της χώρας της. Τε-
λευταία, ακόμη και οι εταίροι της στην ΕΕ στρέφονται με σκληρές δηλώσεις εναν-
τίον της πολιτικής της στην οικονομική κρίση που απειλεί την ίδια την ΕΕ,
δημιούργημα του γαλλογερμανικού άξονα.

Η σκληρή στάση της απέναντι στην Ελλάδα, όταν η χώρα μας βρέθηκε στο επί-
κεντρο της οικονομικής κρίσης, συνοδεύτηκε από μια πρωτοφανούς μεγέθους λαϊ-
κίστικη επίθεση μερίδας του γερμανικού τύπου, ενάντια όχι στην οικονομική
πολιτική των κομμάτων που άσκησαν εξουσία, αλλά εναντίον ολόκληρου του ελ-
ληνικού λαού, την οποία με τη στάση της υιοθέτησε η Γερμανίδα καγκελάριος. Και
όταν αναγκάσθηκε να κάνει ένα βήμα πίσω, όταν έγινε φανερό ότι η κρίση απει-
λούσε ολόκληρο το οικοδόμημα της ΕΕ, επέμεινε και πέτυχε την συμμετοχή του
ΔΝΤ σε αυτό που αποκαλούν «μηχανισμό στήριξης». Αυτές οι παλινωδίες δεν έφε-
ραν σε αυτή τα επιθυμητά αποτελέσματα στο εσωτερικό της Γερμανίας.
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Οι Γερμανοί ξανάρχονται
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Στη Γερμανία

Ο κυβερνητικός συνασπισμός των Ελευθέρων Δημοκρα-
τών και των Χριστιανοδημοκρατών της καγκελαρίου Άγ-
κελα Μέρκελ υπέστη συντριβή στις εκλογές στη Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία και έχασε την πλειοψηφία στην ομο-
σπονδιακή Άνω Βουλή (Μπούντεσρατ).

Η απώλεια της πλειοψηφίας στο κρατίδιο και στην
Μπούντεσρατ σημαίνει ότι η Μέρκελ θα πρέπει να στρα-
φεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης και να αναζητήσει
υποστήριξη για να περάσει το πρόγραμμά της, όπως για
παράδειγμα τις περικοπές φόρων για τις επιχειρήσεις, τη
μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και την παράταση
της λειτουργίας ορισμένων πυρηνικών εργοστασίων.
Προτεραιότητα θα δοθεί πλέον στον προϋπολογισμό, το-
νίζει τώρα η κυβέρνηση, καθώς το έλλειμμα πλησιάζει τα
100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μετά την ήττα στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ακόμα
και κυβερνήτες κρατιδίων, προσκείμενοι στο CDU, απέ-
δωσαν το αποτέλεσμα σε δυσαρέσκεια από τον τρόπο
που το Βερολίνο ασκεί την εξουσία ενώ ζήτησαν και πρω-
τοβουλίες από την καγκελάριο. Στην ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση καταλόγισαν αναποφασιστικότητα και έλλειψη
πρωτοβουλιών.

«Ήρθε η ώρα να πατήσει το CDU το κουμπί για την
‘επανεκκίνηση’» σημείωνε η εφημερίδα Tagesspiegel.
Ωστόσο, η απώλεια του ελέγχου στην ομοσπονδιακή Ανω
Βουλή αλλά και η πτωτική πορεία στα ποσοστά δημοφι-
λίας περιορίζουν σημαντικά τα περιθώρια των δυνατών
κινήσεων, σημειώνει το Spiegel και η Berliner Zeitung
έγραψε ότι από «βασίλισσα της Ευρώπης» πριν από ένα
μήνα, σήμερα η καγκελάριος είναι η «πρώην επιβλητική
φιγούρα που μοιάζει γυμνή». Πράγματι μπορεί οι ηγέτες
της ΕΕ να βλέπουν ακόμη με δέος τη Γερμανίδα καγκελά-
ριο, όμως στην ίδια τη Γερμανία η Μέρκελ δεν αντιμετω-
πίζεται μόνο σκληρά από την αντιπολίτευση, αλλά συχνά
και με ειρωνία.

Στη γερμανική Βουλή, στη συζήτηση για την έγκριση
του πακέτου στήριξης της Ευρωζώνης − θέμα που διχάζει
όλες τις παρατάξεις − η Μέρκελ εν μέσω φωνών της αν-
τιπολίτευσης έλεγε: «Τo ευρώ κινδυνεύει. Αν δεν αποτρέ-
ψουμε αυτή την απειλή, οι συνέπειες θα είναι απρόβλε-
πτες για την Ευρώπη».

Για να εισπράξει την ειρωνία του εκπρόσωπου των
Πρασίνων, Γιούργκεν Τριτιν: «Είπατε ότι η παρούσα κρίση
του ευρώ είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία για την Ευρώπη
εδώ και δεκαετίες. Σωστό είναι αυτό. Δεν μπορώ, όμως,
να μην σας ρωτήσω κάτι απλό: Γιατί έπρεπε πρώτα να σας

τηλεφωνήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα στις 7
Μαΐου, για να το καταλάβετε;»

«Δείχνετε ανήμπορη, ανίσχυρη μεσούσης μιας κρίσης
που ο πρόεδρος της ΕΚΤ την περιέγραψε πρόσφατα ως
τη μεγαλύτερη μεταπολεμικά. Μεσούσης αυτής της κρί-
σης δείχνετε να άγεστε και να φέρεστε απ’ τις αγορές, την
Ευρώπη, απ’ τους Φιλελεύθερους και στο τέλος κι απ’ το
ίδιο σας το κόμμα» επισήμανε ο κ. Στάινμάγιερ κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος των Σοσιαλδημοκρατών και σχο-
λίασε: «Τι απέγινε ο ηγετικός ρόλος της Γερμανίας στην
Ευρώπη; Απ’ το τιμόνι, πέσατε στα φρένα, αλλά στη λάθος
κατεύθυνση». 

«Πάρα πολλά κράτη της ευρωζώνης» υποστήριξε η κ.
Μέρκελ «με αδύναμη ανταγωνιστικότητα έζησαν πέρα
απ’ τις δυνατότητές τους κι έπεσαν έτσι στην παγίδα του
χρέους. Αυτή είναι η πραγματική αιτία του προβλήματος.
Γι’ αυτό και πρέπει να πιάσουμε το πρόβλημα απ’ τη ρίζα
του. Κι εμείς οι Γερμανοί, όχι από χθες, αλλά εδώ και πάνω
από 40 χρόνια σωρεύουμε χρέη. Και εμείς ζούμε με δα-
νεικά». 

Η απάντηση ήρθε από τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμά-
γιερ, ο οποίος είπε: «Δεν νομίζω να εννοείτε ότι ο νυχτο-
φύλακας που στέκεται κάθε πρωί στην πόρτα της κ.
Μέρκελ με τα 1.200 ευρώ του το μήνα ότι αυτός έζησε
πέρα απ’ τις δυνατότητές του ή οι πωλήτριες στις αλυσί-
δες των πολυκαταστημάτων και των σουπερμάρκετ». 

Βουλευτές της κεντροαριστεράς διέκοπταν συνέχεια
την καγκελάριο κατηγορώντας την για παλινωδίες κι έλ-
λειψη οράματος, καθώς εκείνη προσπαθούσε να τους πεί-
σει ότι θα κάνει το παν για να φορολογούνται οι αγορές
κι οι συναλλαγές διεθνώς, όπως ζητά η αντιπολίτευση και
εσχάτως τα κόμματα της κυβέρνησης.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι επιθέσεις που δέ-
χεται η γερμανική κυβέρνηση και η κ. Μέρκελ προσωπικά
από την αντιπολίτευση δεν έχουν στόχο την αντιλαϊκή πο-
λιτική που χρόνια τώρα, και με τον συνασπισμό Χριστα-
νοδημοκρατών-Σοσιαλδημοκρατών και τον σημερινό
Χριστιανοδημοκρατών-Φιλελευθέρων, ασκείται, αλλά την
πολιτική της καγκελαρίου στην ΕΕ, την οποία βρίσκουν
υποχωρητική. Φυσικά, όπως θα δούμε, κάθε άλλο παρά
αυτό συμβαίνει.

Στην Ευρώπη
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι αξιωματούχοι της ΕΕ αντιμε-
τωπίζουν πάντα σοβαρά και με δέος την καγκελάριο, αν-
τιδρώντας έντονα πολλές φορές στους όρους που θέλει
να επιβάλει στην ΕΕ , αλλά υποχωρώντας στις απαιτήσεις
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της, που έχουν στόχο να καταστήσουν τα υπόλοιπα κράτη
της ΕΕ επαρχίες της γερμανικής “αυτοκρατορίας”. Πολλοί
πλέον μιλούν για ένα τέταρτο ράϊχ ακούγοντας τους
όρους που θέτει στην ΕΕ η Γερμανίδα Καγκελάριος για τα
“απείθαρχα” κράτη που συσώρευσαν ελλείματα και χρέη.

Το Βερολίνο δεν θέλει βέβαια να παραδεχτεί ότι τα
ελλείματα και τα χρέη των πιο αδύναμων κρατών της ΕΕ
οφείλονται στα δικά του πλεονάσματα, τα οποία η Γερμα-
νία κατάφερε να συσωρεύσει με συστηματική μείωση του
δικού της κόστους παραγωγής, ιδίως του εργατικού κό-
στους στο βιομηχανικό τομέα και στις υπηρεσίες, εις
βάρος δηλαδή των Γερμανών εργαζομένων με τη συν-
δρομή των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών.
Παράλληλα, συμπιέσθηκε και η ζήτηση αγαθών και υπη-
ρεσιών, που θα μπορούσαν να εξάγουν οι άλλες χώρες
της Ευρωζώνης στη Γερμανία, ενώ αυξάνονται οι εξαγω-
γές της Γερμανίας προς τις χώρες της ΕΕ, κυρίως τις χώρες
του νότου.

Η δημιουργία της νομισματικής ένωσης έδωσε ακόμη
μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στη Γερμανία, διευρύνοντας
τις ανισορροπίες, με τις χώρες που δεν μπορούν να ακο-
λουθήσουν τη γερμανική κούρσα ανταγωνιστικότητας,
ενώ τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια που έχει διατηρήσει η
ΕΚΤ εδώ και δέκα χρόνια εξυπηρετούσαν τη γερμανική
οικονομία, και συνέβαλαν στη μεγάλη αύξηση των ιδιω-
τικών και δημόσιων χρεών στις χώρες του Νότου, όπως
και στην αύξηση των ελλειμμάτων των ισοζυγίων πληρω-
μών.Επιπλέον, όπως είναι πλέον γνωστό, τα “μαύρα τα-
μεία” των γερμανικών εταιρειών, όπως της Ζήμενς για
παράδειγμα, επετύγχαναν την αύξηση των εξαγωγών με
αθέμιτο τρόπο.

Όλα αυτά η Γερμανία και η κ. Μέρκελ δεν θέλουν να
τα θίγουν και με περίσια θρασύτητα απαιτεί να αλλάξουν
ριζικά οι όροι συγκρότησης της ευρωζώνης για να τιμω-
ρηθούν σκληρά οι “απείθαρχοι”και προτείνει:

Υιοθέτηση στο Σύνταγμα κάθε κράτους-μέλους της
ευρωζώνης, άρθρου που θα απαγορεύει στις κυβερνή-
σεις να έχουν μεγαλύτερο χρέος από αυτό που θα καθο-
ρίζει κάθε φορά το “σχέδιο σταθερότητας”, όπως θα το
καθορίζουν οι Γερμανοί.

Ο προϋπολογισμός κάθε κυβέρνησης πριν φθάσει
στο εθνικό κοινοβούλιο να υποβάλλεται στην ΕΚΤ, στην
Κο μισιόν ή σε κάποιο άλλο όργανο της ΕΕ που θα αποφαί-
νεται αν είναι συμβατός με το “Σύμφωνο Σταθερότητας”. 

Επιβολή αυστηρότατων ποινών για όποιες χώρες εμ-
φανίζουν ελλείμματα στον προϋπολογισμό τους που θα
είναι επιβολή αυστηρών προστίμων, αναστολή δικαιώματος
ψήφου στα συμβούλια υπουργών, μέχρι και την απομά-

κρυνση από την ευρωζώνη ή την ελεγχόμενη χρεοκοπία.
Είναι φανερό πως η Γερμανία της κ. Μέρκελ ζητά από

τους εταίρους της να παραιτηθούν της εθνικής ανεξαρ-
τησίας στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα και
να αποδεχτούν φανερά, αυτό που τόσα χρόνια οι γερμα-
νικές κυβερνήσεις ασκούσαν στα παρασκήνια: τη Γερμα-
νική ηγεμονία.

«Αυτό θα οδηγήσει τελικά σε μια καθόλου εξευγενι-
σμένη γερμανική πολιτική και οικονομική ηγεμονία. Επί
σειρά ετών, διοικούσαμε την Ευρώπη από τα παρασκή-
νια, είχαμε όμως παραδώσει το προσκήνιο στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, στη Γαλλία και στις μικρότερες χώρες»
λέει η Ουλρίκε Γκέροτ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξω-
τερικών Σχέσεων.

Όλα όσα έχασε η Γερμανία όταν ηττήθηκε στον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο επιχειρεί να τα κερδίσει ξανά, και όλα
όσα κέρδισαν οι λαοί με την αντιφασιστική νίκη στα πε -
δία των μαχών κινδυνεύουν να τα χάσουν αν δεν αντι -
δράσουν στο πεδίο της οικονομίας, όπου μαίνεται ένας
παγκόσμιος ενδοκαπιταλιστικός ενδοϊμπεριαλιστικός
πόλεμος. 
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Η σκληρή στάση της A. Mέρκελ απέναντι στην Ελλάδα 
συνοδεύτηκε από μια πρωτοφανούς μεγέθους λαϊκίστικη
επίθεση μερίδας του γερμανικού τύπου εναντίον
ολόκληρου του ελληνικού λαού...



διεθνή νέα
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Διευρυμένη στρατηγική για το NATO
προτείνει ομάδα ειδικών

M ία νέα στρατηγική για το NATo, με τίτλο «ΝΑΤΟ
2020», παρουσίασε στα μέσα Μαΐου ομάδων ει-
δικών που συνέστησε η Συμμαχία υπό την προ-

εδρία της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαντλίν
Ολμπράιτ, η οποία σε επιστολή της στην πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία της Συμμαχίας, εκτιμά ότι η Συμμαχία
πρέπει να πάει πιο μακριά από αυτά που προβλέπει το
προηγούμενο στρατιωτικό δόγμα του 1999. 

Η κ. Ολμπράιτ, που ως γνωστόν πρωτοστάτησε στις
επιθέσεις του ΝΑΤΟ κατά της ΟΔ Γιουγκοσλαβίας το 1999,
ηγείται της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που έχει ως

στόχο, 60 και πλέον χρόνια μετά από την ίδρυση της συμμαχίας και 20 χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέ-
μου να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο στρατηγικής. Πρόκειται για μια δεύτερη προσπάθεια στην κατεύθυνση
αυτή. Το πρώτο σχέδιο στρατηγικής αναμόρφωσης ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις, καθώς είχε εκπονηθεί πριν
από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι η νέα νατοϊκή στρατηγική θα δίνει έμφαση στην αν-
τιμετώπιση της τρομοκρατίας και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και στα ενεργειακά δίκτυα.

Ανάμεσα στους στόχους που θέτει η Συμμαχία είναι η νίκη στον πόλεμο του Αφγανιστάν, η αντιμετώπιση
των λεγόμενων προβληματικών χωρών, όπως το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, και η ασφάλεια, όπως λέει, των 28
μελών του ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως να επεκτείνει τη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ σε περισσότερες περιοχές και πεδία
δράσης. Με λίγα λόγια οι μακρινές στρατιωτικές επιχειρήσεις πέραν των ορίων της Συμμαχίας, όπως σήμερα
στο Αφγανιστάν, δεν θα αποτελούν πλέον εξαίρεση αλλά κανόνα...

«Το ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να επιτρέψει οι κινδύνοι του 21ου αιώνα να διχάσουν τους πολιτικούς του και να
αποδυναμώσουν την συλλογική του αποφασιστικότητα», τόνιζει η κα. Ολμπράιτ. Το ΝΑΤΟ πρέπει να βρίσκεται
σε διαρκή στρατιωτική ετοιμότητα για μακρινές επιχειρήσεις (βλέπε Αφγανιστάν), προτείνει η Μ. Ολμπράιτ . Και
προσθέτει «Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι ευμετάβλητο και αποτελεσματικό για να μπορεί να λειτουργεί στο εξωτε-
ρικό. Ο γγ του ΝΑΤΟ, Αντερς Φογκ Ράσμουσεν ισχυρίστηκε μάλιστα πως η Συμμαχία θα πρέπει να κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να νικήσει στο Αφγανιστάν προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή άλλες παρόμοιες ιμπεριαλιστικές
επιθέσεις στο μέλλον. 

Μία ακόμα αποστολή του ΝΑΤΟ συνίσταται στην κατάρτιση σωμάτων ασφαλείας και στρατιωτικών δυνά-
μεων στις «αδύναμες χώρες», όπως σήμερα το Ιράκ και το Αφγανιστάν. 

Επίσης η νέα στρατηγική προσέγγιση λαμβάνει υπόψη και το ρόλο των χωρών της ανατολικής Ευρώπης Και
όπως ισχυρίστηκε η Μαντλίν Ολμπράιτ: «Η συμμαχία έχει χρέος να εγγυηθεί την ασφάλεια των μελών της”. Γι’
αυτό προτείνει: “Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να επιδιώξει έναν ευέλικτο συνδυασμό συμβατικών όπλων, πυρηνικών
όπλων και αντιπυραυλικής ασπίδας» 

Για την αντιμετώπιση κοινών απειλών ασφαλείας (π.χ., ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, επιθέσεις στο κυβερ-
νοδιάστημα, πειρατεία, κ.ά.)προτείνει περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με ΕΕ, Ρωσία, «ακόμη και Κίνα»,
και παρά την καπιταλιστική κρίση αύξηση των στρατιωτικών δαπανών 

Η τελική εκδοχή της στρατηγικής θα εγκριθεί στη σύνοδο κορυφής τον ερχόμενο Νοέμβριο.
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Δ ιεθνώς, ο καπιταλισμός έχει οδηγήσει σε αλληλε-
ξάρτηση των εθνών-κρατών, χωρίς να έχει εκλείψει
η σημασία τους. Και είναι βέβαια έντονα τα γνωρί-

σματα του ιμπεριαλισμού, με συνύπαρξη ανταγωνισμών
και συνεργασίας μεταξύ των ιμπεριαλιστικών δυνά-
μεων(1).

«Η τελική αιτία όλων των πραγματικών κρίσεων πα-
ραμένει πάντα η φτώχια και ο περιορισμός της κατανάλω-

σης των μαζών»(2). Σε μια μάταια προσπάθεια να ξεπερα-
σθεί αυτό το εμπόδιο, οι αμερικανικές τράπεζες χρησιμο-
ποίησαν στο έπακρο την ιδιότητα εκείνη του
καπιταλιστικού πιστωτικού συστήματος που είναι ότι, σε
αυτό, «όλα διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται και μετα-
τρέπονται σε απλό πλάσμα φαντασίας»(3).

Λόγω διεθνούς αλληλεξάρτησης (και μάλιστα εκείνης
των χωρών της Δύσης) γρήγορα έφθασαν στην Ευρώπη

επίκαιρα θέματα

Όλα τα’χαμε, ο Ερντογάν μας έλειπε;
Toυ ΘΕΜΟΥ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
πρέσβη ε.τ.

H πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα του πρωθυπουργού της Τουρκίας έστρεψε για λίγο
τον προβολέα της δημοσιότητας προς τα θέματα που συνήθως αποκαλούμε εθνικά και
έδωσε την εντύπωση πως αυτά μικρή σχέση έχουν με την οικονομική επίθεση κατά 
του λαού. Είναι όμως έτσι; Για ν’απαντήσουμε, πρέπει να λάβουμε υπ’όψη την κατάσταση
σε παγκόσμιο επίπεδο, στην ΕΕ/Ευρωζώνη και στη χώρα μας.



η ύφεση και η ψυχολογική τρομοκρατία που δημιούργη -
σε η τοξικότητα των αμερικανικών επισφαλών δανείων, πα -
ρέχοντας στις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ/Ευρωζώνης
πρόσχημα για να λάβουν ακόμα πιο αντιλαϊκά μέτρα.

Το ευρωπαϊκό ιμπεριαλιστικό μόρφωμα διακρίνει η
συνεργασία μεταξύ των κυρίαρχων τάξεων των κρατών-
μελών του για την εκμετάλλευση των εργαζομένων και
των μικροτέρων οικονομιών αλλά και ο ανταγωνισμός με-
ταξύ των εκμεταλλευτών. Είναι αυτός που μέχρι τώρα εμ-
ποδίζει στενότερες μορφές συνεργασίας όπως η ομο  -
σπονδιοποίηση της ΕΕ ή, τουλάχιστον, η τήρηση όσων
έχουν τυπικά συμφωνηθεί για σύγκλιση των ευρωπαϊκών
οικονομιών.

Οι συνέπειες της κρίσης έπληξαν την Ελλάδα περισ-
σότερο από όσο τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διότι την
πορεία της χώρας μας καθορίζει η έκβαση του εμφυλίου.
Η ήττα του Δημοκρατικού Στρατού είχε ως αποτέλεσμα
την επικράτηση μιας κοινωνικής τάξης, χαρακτηριστικό
του συλλογικού ήθους της οποίας ήταν ότι δέχθηκε στους
κόλπους της τους δοσιλόγους. Παγιώθηκε μια πρακτική
υποταγής στους ξένους ιμπεριαλιστές με τους οποίους οι
«δικοί μας» κεφαλαιοκράτες έχουν κοινά συμφέροντα. Η
Ελλάδα του Γεωργίου Παπανδρέου με τον ένα πνεύμονα
αγγλικόν και τον έτερον αμερικανικόν δεν άρχισε να ανα-
πνέει μόνη της ούτε αργότερα. Γι’αυτό η εσωτερική κατα-
πίεση και η ενδοτική εξωτερική πολιτική. Η υποδούλωση
στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ. Η πατρίδα μας τσιράκι του ιμπε-
ριαλισμού. Η εγκατάλειψη των Ελλήνων της Πόλης, της

Ίμβρου και της Τενέδου. Οι συνθήκες Ζυρίχης-Λονδίνου.
Στην Ελλάδα, οι τεράστιες οικονομικές (άρα και πολιτικές)
ανισότητες. Από την άλλη μεριά, η ταύτιση κράτους και
κεφαλαίου, ο παρασιτισμός, η διαπλοκή και η διαφθορά,
ακόμα περισσότερο απ’ όσο συνήθως απαντούν στις κα-
πιταλιστικές κοινωνίες. Από την άλλη, ο κατατρεγμός, η
φτώχια, η ανεργία, η ανασφάλεια, ο αποκλεισμός. Και, βέ-
βαια, ο τεράστιος εξωτερικός δανεισμός, αντί κοινωνικού
μετασχηματισμού και αξιοποίησης των ελληνικών δυνα-
τοτήτων. Το ογκούμενο χρέος παρακολουθεί το ελληνικό
κράτος από τη γέννησή του, σε άμεση σχέση με την ξε-
νοκρατία. Οι μετεμφυλιακές κυβερνήσεις δεν σταμάτη-
σαν αυτόν τον κατήφορο.

Περισσότερο συνέχεια παρά ανατροπή του συστήμα-
τος υπήρξε η δικτατορία των συνταγματαρχών(4). Τη θέ-
λησε ή την καλωσόρισε ο ιμπεριαλισμός, επειδή ο ίδιος
είχε φέρει το κοινοβουλευτικό σύστημα σε αδιέξοδο(5).
Ασφαλώς, συνετέλεσε και η απόρριψη του Σχεδίου Άτσε-
σον(6). Αφού το πραξικόπημα του Ιωαννίδη στην Κύπρο
δημιούργησε τις συνθήκες για να ικανοποιηθεί και αυτή
η επιδίωξη, η Ουάσινγκτον, σε σύμπραξη με τη Γαλλία, με
Έλληνες πολιτικούς και με τη Χούντα, μεθόδευσε τη με-
ταπολίτευση με τρόπο ώστε να συνεχίσει η Ελλάδα να
είναι υποτελής στη Δύση. Να παραμείνει τελικά στο ΝΑΤΟ
και να διαθέτει στις ΗΠΑ όσες βάσεις θέλουν. Να μπει
στην ΕΟΚ. Να μη γίνει η δίκη της Κύπρου, που θα τεκμη-
ρίωνε το ρόλο των «συμμάχων». Να πιέσει τους Ελληνο-
κύπριους να δεχθούν την υπόδειξη του Κίσινγκερ όπως
το διεθνές έγκλημα της εισβολής και κατοχής, αργότερα
και του εποικισμού, μεταμφιεσθεί σε αντικείμενο «διακοι-
νοτικών συνομιλιών», με σκοπό την επιβολή μιας «λύσης»
τύπου Σχεδίου Ανάν και τη διατήρηση των «εγγυήσεων»,
της ΤΟΥΡΔΥΚ και της ΕΛΔΥΚ, των βρετανικών στρατιωτι-
κών βάσεων και διευκολύνσεων. Να δεχθεί, επιπλέον, η
Ελλάδα τη διεύρυνση της ελληνοτουρκικής διαφοράς για
την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, ώστε αυτή να
αφορά ολόκληρο το Αιγαίο(7).

Όλα αυτά, άφηναν τότε να εννοηθεί, ήταν απαραί-
τητα για να ενταχθεί η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Η οποία, υποτί-
θεται, θα της εξασφάλιζε τις «σωστές» οικονομικές συν-
θήκες, που ο καπιταλισμός πάντα υπόσχεται («σύγχρονες
υποδομές και υγιή ανάπτυξη»), θα την απήλλασσε από
την αμερικανική κηδεμονία(8) και θα την προστάτευε από
τον τουρκικό επεκτατισμό, επειδή τα ελληνοτουρκικά σύ-
νορα θα γινόντουσαν ευρωτουρκικά. (Σήμερα μας εξη-
γούν ότι καταρρεύσαμε οικονομικά, ότι είναι η ένταξη της
Τουρκίας στην ΕΕ που θα μας σώσει, ενώ στην αμερικα-
νική επικυριαρχία προστέθηκε εκείνη των Βρυξελλών).
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O Α. Παπανδρέου 
και ο Τ. Οζάλ 
σφίγγουν τα χέρια
κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου
το 1988.
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Ακολούθησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ,
οι υποσχέσεις για «σοσιαλισμό», εθνική ανεξαρτησία («η
Ελλάδα στους Έλληνες»), υπεράσπιση της ελληνικής κυ-
ριαρχίας στο αρχιπέλαγος και «συμπαράταξη» με τον κυ-
πριακό λαό.

Ο «σοσιαλισμός» έγινε προσπάθεια εξαγοράς του
λαού με ακόμα περισσότερα δανεικά και με κοινοτικά
κονδύλια. Η «ανεξαρτησία» πραγματοποιήθηκε ως πλή-
ρης συμμετοχή σε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ («το ίδιο συνδικάτο») και
ως συμφωνία παραμονής των αμερικανικών βάσεων, με
προπέτασμα καπνού μια «τριτοκοσμική» ρητορεία. Έμε-
ναν το Αιγαίο και η Κύπρος. Μέχρι τη συνάντηση Παπαν-
δρέου-Οζάλ, τον Ιανουάριο του 1988, στο Νταβός, όπου
συμφωνήθηκε κοινό κείμενο στο οποίο αναφέρεται πως:
«τα δύο μέρη θα πρέπει να κινηθούν προς την κατεύ-
θυνση εξεύρεσης κοινού εδάφους». Διατύπωση που σή-
μαινε πως, στην καλύτερη περίπτωση (η οποία δεν
υπήρξε), το τουρκικό καθεστώς θα έκανε κάποιο σκόντο
στις μονομερείς και αυθαίρετες απαιτήσεις του στο Αι-
γαίο έναντι παραχωρήσεων ελληνικών εκεί κυριαρχικών
δικαιωμάτων και διεθνών αρμοδιοτήτων. Καθ’ όσον
αφορά την Κύπρο, στο Νταβός ο Α. Παπανδρέου πήρε
πίσω τη διακήρυξή του πως η Ελλάδα δεν θα συνομι-
λούσε με την Τουρκία «πριν φύγει από την Κύπρο και ο
τελευταίος Τούρκος στρατιώτης».

Υπήρξε όμως και διάταξη για «οικονομική συνεργα-
σία». Καθόλου περίεργο, αφού η συνάντηση του Νταβός
και η ομώνυμη πολιτική, που συνεχίζεται, οφείλονταν σε
συντονισμένη πρωτοβουλία του μεγάλου κεφαλαίου στις
δύο χώρες. Συνέβαλαν επίσης, σημαντικά, οι αμερικανι-
κές πιέσεις προς την Αθήνα, καθώς και η καπήλευση της
φυσικής επιθυμίας των δύο λαών, ελληνικού και τουρκι-
κού, για ειρήνη.

Απόρροια της συμφωνίας του Νταβός υπήρξε το
«Μνημόνιο της Βουλιαγμένης» που υπέγραψαν οι Υπουρ-
γοί Εξωτερικών Κ. Παπούλιας και Μ. Γιλμάζ και σαφέστατα
ικανοποιούσε τουρκικό αίτημα για «αμοιβαιότητα», αγνο-
ώντας την ύπαρξη του συμπαγούς συνόλου που συνι-
στούν τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.

Οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη, Σημίτη, Καραμανλή και
τώρα του Γ. Παπανδρέου, συνέχισαν και, για ταξικούς λό-

γους, δεν μπορούσαν παρά να συνεχίσουν την «πολιτική
Νταβός», σύμφωνα με τα κελεύσματα του ιμπεριαλισμού.
Φυσικά, εικοσιδύο χρόνια της πολιτικής αυτής, από το 1988,
δεν απομάκρυναν τον κίνδυνο ελληνοτουρκικού πολέ-
μου, ενώ συνεχίσθηκε το ροκάνισμα της κυριαρχίας μας.

Η εξάρτηση της Ελλάδας έγινε ακόμα ει δυνατόν βα-
θύτερη με τις νέες δομές του ΝΑΤΟ, με την υπογραφή των
συνθηκών Μάαστριχτ και Λισσαβώνας, με την ένταξη της
χώρας στην ευρωζώνη, τόσο μάλλον που το εξωτερικό
χρέος έμενε σε υψηλότατα επίπεδα. Στα εθνικά θέματα,
η πολιτική βούληση ΗΠΑ-ΕΕ και η εθελοδουλεία των Ελ-
λήνων αστών αποτυπώθηκαν στο χειρισμό της κρίσης
των Ιμίων και στο ανακοινωθέν της Μαδρίτης (εκτέλεση
εντολών Χόλμπρουκ και Ολμπράιτ αντιστοίχως), όπως και
στην ανοχή με την οποία Βρυξέλλες και Αθήνα, σε αγαστή
συνεργασία, αντιμετωπίζουν την τουρκική άρνηση ανα-
γνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο ίδιο πνεύμα, η
Ελλάδα μετέχει σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους ή τους διευ-

Επίσκεψη Ερντογάν, για να ενισχυθεί 
η ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ και να έρθουν
ακόμα πιο κοντά οι κεφαλαιοκράτες
των δύο χωρών.



κολύνει (Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Παλαιστίνη).
Τα γεγονότα πυκνώνουν. Επίσκεψη Ερντογάν, για να

ενισχυθεί η ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ και να έρθουν ακόμα
πιο κοντά οι κεφαλαιοκράτες των δύο χωρών. Αναγγελία
εντατικοποίησης των «διερευνητικών συνομιλιών» για το
Αιγαίο, που διεξάγονται με το εγκληματικό casus belli(9)
στον ελληνικό κρόταφο(10) και συνεπάγονται τη θέση μο-
νομερούς ελληνικού δικαιώματος υπό την αίρεση τουρ-
κικής έγκρισης(11). Προσπάθεια της αμερικανοκρα τού-
μενης Γραμματείας του ΟΗΕ να εφαρμοσθεί ένα νέο Σχέ-
διο Ανάν μέχρι τέλους του έτους. Μνημόνιο ΕΕ-ΔΝΤ και
θέση της Ελλάδας υπό ξένη επιτήρηση και διοίκη ση(12),
ώστε να μεγαλώσουν τα υπερκέρδη.

Η χρονική σύμπτωση όλων αυτών δεν είναι τυχαία.
Διότι όλα είναι συνέπειες του βαθμού στον οποίο έχει φθά-
σει, την ιστορική αυτή στιγμή, η παράδοση του ελληνικού
λαού σε ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, από πολιτικά κόμματα
που εκπροσωπούν, στην ουσία, τους «Έλληνες» μεγαλοκα-
πιταλιστές. Σε ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, οι αξιώσεις των
οποίων όλο και αυξάνονται κατά την παρούσα φάση του
ιμπεριαλιστικού σταδίου του καπιταλισμού. 

Σημειώσεις
1. Βλ. Λένιν. Ο ιμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του καπιταλι-

σμού, Εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1986, σελ. 120.
2. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμος τρίτος, Εκδόσεις «Σύγχρονη

Εποχή», Αθήνα 1978, σελ. 610.
3. Μαρξ, όπ. παραπ., σελ. 596.
4. Κατά τη διάρκεια της Χούντας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, με-

τέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έλεγε κατ’ιδίαν σε συνομιλητή
του: «Το δύσκολο είναι πως τη δικτατορία επιβάλλουν οι δικοί μας».

5. «Πόσα πήρες;» ρωτούσαν φωναχτά μέσα στη Βουλή τους
υποστηρικτές της «αποστασίας».

6. Οι ιδέες, που ο Άτσεσον παρουσίασε το 1964, προέβλεπαν

την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, έναντι: (α) της παραχώρησης,
στην Τουρκία, της Καρπασίας με πεντηκονταετή μίσθωση, και (β) ει-
δικού διοικητικού καθεστώτος για τους Τουρκοκύπριους. Έτσι θα
εδημιουργείτο εφαλτήριο για παραπέρα τουρκική επέκταση στην
Κύπρο. Όπως είχε παρατηρήσει στον Γεώργιο Παπανδρέου ο τότε
πρέσβυς της Κύπρου Νίκος Κρανιδιώτης, μας χάριζαν μια πολυκα -
τοικία έναντι μόνον ενός ρετιρέ, αλλ’ αυτό ήταν γεμάτο δυναμίτη.

7. Η αρχική (και μόνη ορθή) θέση της Ελλάδας ήταν πως η δια-
φορά αφορούσε την οριοθέτηση μεταξύ της υφαλοκρηπίδας των
μικρασια τικών ακτών (εκεί όπου υπάρχει) και της υφαλοκρηπίδας
των ανα τολικότερων ελληνικών νησιών. Τη θέση αυτή εγκατέλειψε
η Ελλάδα όταν δέχτηκε, το Νοέμβριο του 1976, το ελληνοτουρκικό
Πρακτικό της Βέρνης. που αφορούσε την υφαλοκρηπτίδα ολόκλη-
ρου του Αιγαίου. Βλ. το κείμενο στο Αλέξης Αλεξανδρής κ.ά, Οι ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις 1923-1987, Εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα 1986,
σελ. 298-299.

8. Θυμίζουμε το σύνθημα της εποχής εκείνης: «Ελλάς-Γαλλία
συμμαχία, κάτω CiA προδοσία».

9. Παραβιάζει το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και συνιστά εγ-
κληματική συμπεριφορά η απειλή της Τουρκίας ότι θα θεωρήσει
ως αιτία πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας την άσκηση του
δικαιώματος, που η χώρα μας, όπως όλες οι χώρες, έχει κατά το Διε-
θνές Δίκαιο να διευρύνει μονομερώς τα χωρικά της ύδατα.

10. Όσο το τουρκικό casus belli δεν ανακαλείται, οι συνομιλίες
διεξάγονται με την ελληνική πλευρά να τελεί υπό παράνομη, κατά
το Διεθνές Δίκαιο, πίεση (duress). Αλλά βέβαια δεν είναι κυρίως νο-
μικοί οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να δέχεται η Ελλάδα να
συνομιλεί υπό τέτοιες συνθήκες.

11. Τόσο το αντικείμενο, όσο και η διάρκεια των «διερευνητι-
κών» συνομιλιών δημιουργούν τη βεβαιότητα ότι, κατ’αυτές, συ-
ζητείται, βάσει χαρτών, πού και πόσο θα δεχόταν η Τουρκία να
ασκήσει η Ελλάδα το κυριαρχικό της δικαίωμα μονομερούς διεύ-
ρυνσης των χωρικών της υδάτων.

12. Η επιτήρηση-διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε συνδυασμό με τον όλο εξωτε-
ρικό δανεισμό και τις ξένες επενδύσεις, έχουν φέρει την Ελλάδα
στην κατηγορία των χωρών «που πολιτικά, τυπικά, είναι ανεξάρτη-
τες, στην πράξη όμως είναι μπλεγμένες στα δίχτια της χρηματιστη-
ριακής και διπλωματικής εξάρτησης» (Λένιν, όπ. παραπ., σελ. 85).
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Τ ο Κυπριακό είναι διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής σημαντι-
κού μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την Τουρ-
κία. Είναι πρόβλημα πα ραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και

των βασικών ελευθεριών του κυπριακού λαού στο σύνολό του, Ελληνοκύ-
πριους και Τουρκοκύπριους από την κατοχική δύναμη, την Τουρκία.

Πίσω βέβαια από την τουρκική εισβολή και το φασιστικό πραξικόπημα
που προηγήθηκε, υπάρχουν οι επεμβάσεις του ιμπεριαλισμού που έχει ως
διαχρονικό στόχο την υπαγωγή της Κύπρου στους υποχθόνιους σχεδια-
σμούς του. Η επίτευξη λύσης δίκαιης, υπό τις περιστάσεις, βιώσιμης και λει-
τουργικής είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση του μέλ -
λοντος της χώρας μας χωρίς εξαρτήσεις, αποστρατιωτικοποιημένη και γέ-
φυρα ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο, σημειώνεται σε πλη-
θώρα ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου
Ασφαλείας. Εντούτοις, για τριάντα έξι χρόνια, η Τουρκία συνεχώς παραβιά-
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ζει το διεθνές δίκαιο
και δεν εφαρμόζει
τα ψηφίσματα.

Το Κυπριακό,
είναι ακόμα μια

περίπτωση διεθνούς προ-
βλήματος στο οποίο αναδεικνύεται η αδυ-

ναμία της διεθνούς κοινότητας και του ίδιου του ΟΗΕ, να
απαιτήσουν και να πετύχουν την εφαρμογή των ψηφι-
σμάτων του. Είναι ακόμα μια περίπτωση που δείχνει ότι
στη διεθνή πολιτική λειτουργούν συμφέροντα και σκοπι-
μότητες, που καθορίζουν τις πολιτικές αποφάσεις και
συμπεριφορές. Αυτή η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί μετά
από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την κατίσχυση
του μονοπολισμού και της λεγόμενης νέας τάξης πραγ-
μάτων παγκοσμίως.

Αυτή η παγκόσμια κατάσταση είναι φανερό ότι δεν
ευνοεί τους μικρούς, ανίσχυρους και αγωνιζόμενους για
το δίκαιο, λαούς. Ασφαλώς, αυτή η κατάσταση δεν πρέπει
να οδηγεί στην εγκατάλειψη του αγώνα και στη διαιώνιση
των προβλημάτων.

Η επίλυση του Κυπριακού περνά μέσα από την εφαρ-
μογή των περί Κύπρου ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Αυτό, ση-
μαίνει ότι η λύση θα πρέπει να τερματίζει την τουρκική
κατοχή και να επανενώνει το έδαφος και το λαό της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια μιας διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας, για ένα κράτος με μια κυριαρχία,
μια ιθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα. Θα πρέπει να
αποκαθιστά και να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τις βασικές ελευθερίες του λαού της Κύπρου Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου Δημήτρης Χριστόφιας, πα-
ρέλαβε το Κυπριακό σε κατάσταση αδιεξόδου. Οι συγ-
κροτημένες ενέργειες και πρωτοβουλίες του, οδήγησαν
στη διάρρηξη του αδιεξόδου και την επανέναρξη των
διακοινοτικών συνομιλιών επαναβεβαιώνοντας τη βάση
διαπραγμάτευσης και το στόχο της λύσης, που είναι η δι-
ζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. 

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ξε-
κάθαρο ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά να γίνουν αποδεκτές
διαδικασίες επιβολής τεχνητών χρονοδιαγραμμάτων και
επιδιαιτησίας, οι οποίες δεν προβλέπονται σε κανένα ψή-
φισμα του ΟΗΕ. Διαδικασίες που ακολουθήθηκαν το 2004
και που τελικά αποτέλεσαν αιτία για να καταλήξει σε απο-
τυχία η πρωτοβουλία του τότε Γ.Γ. του ΟΗΕ.

Πάνω σε αυτή τη βάση άρχισαν οι απευθείας συνομι-
λίες το Σεπτέμβριο του 2008 με τον τότε ηγέτη της τουρ-
κοκυπριακής κοινότητας κ. Ταλάτ. Οι διαπραγματεύσεις

με τον κ. Ταλάτ αποδείχθηκαν δύσκολες και διαπιστώθη-
καν πολλές διαφωνίες. Εντούτοις, έγινε κατορθωτό να
εξευρεθούν συγκλίσεις σε μερικά θέματα.

Σήμερα στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότη-
τας βρίσκεται ο κ. Έρογλου. Από την πλευρά μας κατα-
στήσαμε σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να
συνεχιστούν πάνω στην ίδια βάση και μέσα στο ίδιο πλαί-
σιο που διεξάγονταν και από το σημείο που φτάσαμε με
τον προηγούμενο συνομιλητή.

Για να ανοίξει ο δρόμος προς τη λύση αναμένουμε
από την τουρκοκυπριακή ηγεσία και την Άγκυρα να δεί-
ξουν δείγματα γραφής στην πράξη ότι όντως δεσμεύον-
ται από το συμφωνημένο πλαίσιο. Τα συνθήματα της
τουρκικής και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας περί λύσης
μέχρι το τέλος του χρόνου θα αποδειχτούν συστατικό
ενός επικοινωνιακού παιγνιδιού απόδοσης ευθυνών εάν
δεν συνοδεύονται με δημιουργικές και λογικές προτάσεις
και θέσεις στο τραπέζι των συνομιλιών. 

Αναμένουμε με υπομονή να αποδείξει η τουρκική
πλευρά -Άγκυρα και Τουρκοκυπριακή ηγεσία- ότι περνά
από τα συνθήματα στη δημιουργική πράξη. Αναμένουμε
την ίδια πολιτική βούληση και το ίδιο πνεύμα συνεργα-
σίας που η ελληνοκυπριακή πλευρά σταθερά επιδεικνύει
από την έναρξη των απευθείας συνομιλιών. Η ελληνοκυ-
πριακή πλευρά έκανε ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση
ότι θέλουμε και επιδιώκουμε λύση εδώ και τώρα. Όχι,
όμως, την όποια λύση για να κλείσει το Κυπριακό. Επιδιώ-
κει λύση στηριγμένη σε βασικές αρχές ώστε να είναι λει-
τουργική, υπό τις συνθήκες δίκαιη, και βιώσιμη και να
δίνει προοπτική.

Οι δυσκολίες για επίτευξη λύσης γίνονται ακόμα πιο
μεγάλες από το γεγονός ότι η Τουρκία έχει την υποστή-
ριξη στενών και ισχυρών της συμμάχων. Η λύση του Κυ-
πριακού, είναι φανερό, πως δεν βρίσκεται στις προτε-
ραιότητές της. Αυτό της επιτρέπει να αγνοεί τα ψηφί-
σματα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο και να συμπεριφέ-
ρεται αλαζονικά. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζο-
νται, όμως, για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή. 

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για
επίτευξη συνολικής και συμφωνημένης λύσης όσο πιο
σύντομα γίνεται. 

Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με το στάτους κβο. Γιατί
το στάτους κβο υποθηκεύει την ίδια την ύπαρξη της πα-
τρίδας μας και το μέλλον των παιδιών μας και διαιωνίζει
συνθήκες διχοτόμησης. 

Δύναμή μας είναι το δίκαιο. Δύναμή μας, η αλληλεγ-
γύη και η υποστήριξη των προοδευτικών και φιλειρηνι-
κών δυνάμεων σε ολόκληρο τον κόσμο.
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Τ α Βαλκάνια μπορεί να μην είναι πλέον πρώτο θέμα
στα διεθνή ΜΜΕ, όμως μασκοφόροι με εμβλήματα
του UCK διασχίζουν συχνά τα σύνορα από την

ΠΓΔΜ στο Κοσσυφοπέδιο και από το Κοσσυφοπέδιο στην
ΠΓΔΜ, ο αριθμός των νεκρών αυξάνει από την ανταλλαγή
πυρών με τους αστυνομικούς της ΠΓΔΜ, ενώ οι τελευταίοι
ανακαλύπτουν συνεχώς κρύπτες με όπλα. Όσο και αν η
κυβέρνηση της γειτονικής χώρας προσπαθεί να υποβαθ-
μίσει τους κινδύνους ο αέρας μυρίζει μπαρούτι.

Στα μέσα Μαΐου Αλβανοί ένοπλοι σκοτώθηκαν σε αν-
ταλλαγή πυρών με την αστυνομία κοντά στα σύνορα της
ΠΓΔΜ με το Κοσσυφοπέδιο σε ένα από τα πιο σοβαρά
επεισόδια εθνοτικής βίας μετά τη σύγκρουση του 2001.
Στην κατοχή τους εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα όπλων
και εμβλήματα με τα διακριτικά του UCK. 

Οι ένοπλοι επιχειρούσαν να μεταφέρουν μεγάλη πο-
σότητα όπλων σε ένα μικρό φορτηγό. Ενεργώντας κατόπιν
πληροφοριών η αστυνομία της ΠΓΔΜ έστησε ενέδρα στην
περιοχή διενεργώντας ελέγχους στα διερχόμενα οχήματα.
Όταν επιχείρησε να σταματήσει το φορτηγό, οι τέσσερις επι-
βαίνοντες άνοιξαν πυρ κατά της αστυνομικής περιπόλου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επέστρεψαν τα πυρά και οι
επιβαίνοντες στο φορτηγό σκοτώθηκαν. Πρόκειται για
τρεις Αλβανούς πολίτες της ΠΓΔΜ, πρώην αυτονομιστές,
(από 36 ως 47 ετών) και έναν 31χρονο Κοσσοβάρο Αλ-
βανό, όλοι τους «γνώριμοι» της αστυνομίας αφού κατη-
γορούνταν για ανθρωποκτονίες και ποικίλες άλλες εγκλη-
 ματικές ενέργειες και ένας εξ αυτών είχε καταδικαστεί
ερήμην σε κάθειρξη εννέα ετών, σύμφωνα με το πρακτο-
ρείο ειδήσεων της ΠΓΔΜ, ΜΙΑ. 

Στο φορτηγό εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα όπλων -
τρεις εκτοξευτήρες χειροβομβίδων, τρεις τσάντες με χει-
ροβομβίδες, έξι τσάντες με εκρηκτικά ΤΝΤ, τυφέκια ακρι-
 βείας, νάρκες και πυρομαχικά 

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της ΠΓΔΜ Ίβο Κοτέβ-
σκι δήλωσε στο reuters ότι οι ένοπλοι φορούσαν μαύρες
στολές και στην κατοχή τους βρέθηκαν εμβλήματα με τα
διακριτικά του UCK, της οργάνωσης των Αλβανών αυτο-
νομιστών που πολέμησε τις δυνάμεις ασφαλείας της
ΠΓΔΜ στην εθνοτική σύγκρουση του 2001.

Την επόμενη μέρα η αστυνομία της ΠΓΔΜ ανακοί-
νωσε ότι ανακάλυψε νέα ποσότητα παράνομου οπλισμού
που βρισκόταν κρυμμένη σε δύο σπίτια του χωριού Νόβο
Σέλο, στην περιοχή του Τετόβου, και συνέλαβε τέσσερα
άτομα. Πριν δέκα ημέρες ο UCK (Απελευθερωτικός Στρα-
τός του Κοσόβου) είχε αναλάβει την ευθύνη για ένα πα-
ρόμοιο περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών κοντά
στα σύνορα, στο οποίο υποστήριξε ότι σκοτώθηκε ένας
στρατιώτης της ΠΓΔΜ.

Η αστυνομία της ΠΓΔΜ είχε ανακαλύψει και τότε τέσ-
σερις κρύπτες με μεγάλη ποσότητα οπλισμού στην πε-
ριοχή. Οι κρύπτες με τον οπλισμό φυλάσσονταν από ομά  -
δα ενόπλων, η οποία αντάλλαξε πυροβολισμούς με την
αστυνομία και στη συνέχεια διέφυγε.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο UCK υποτίθεται ότι διαλύ-
θηκε και αφοπλίστηκε στα τέλη του 2001 μετά την συμ-
φωνία που συνήφθη με τη μεσολάβηση της Δύσης, και η
οποία τερμάτισε τη σύγκρουση δίνοντας περισσότερα
πολιτικά δικαιώματα στους Αλβανούς, οι οποίοι αποτε-
λούν το ένα τρίτο σε συνολικό πληθυσμό δύο εκατομμυ-
ρίων κατοίκων της ΠΓΔΜ.

Τον περασμένο μήνα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ
προειδοποίησαν την ΠΓΔΜ ότι η συμφωνία βρίσκεται σε
κίνδυνο εξαιτίας της εθνικιστικής ρητορικής που χρησι-
μοποιούν πολιτικοί από αμφότερες τις πλευρές.

Λίγες μέρες πριν τα αιματηρά γεγονότα αρκετές χι-
λιάδες Αλβανοί διαδήλωσαν στους δρόμους των Σκοπίων
διαμαρτυρόμενοι κατά κυβερνητικών πολιτικών που
όπως υποστηρίζουν υπονομεύουν τα δικαιώματα των
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μειονοτήτων ενώ ζήτησαν, μεταξύ άλλων, την απελευθέ-
ρωση Αλβανών κρατουμένων για τους οποίους θεωρούν
ότι φυλακίστηκαν με «κατασκευασμένα» κατηγορητήρια
περί τρομοκρατίας. 

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα στην ΠΓΔΜ η δύ-
ναμη του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο (KFor) έστειλε ενι-
σχύσεις για τη φύλαξη των συνόρων με την ΠΓΔΜ.
Εκπρόσωπος της KFor δήλωσε ότι μονάδες ταχείας επέμ-
βασης της ΝΑΤΟϊκής δύναμης εστάλησαν για να ενισχύ-
σουν τη δύναμη των συνοριοφυλάκων της αστυνομίας
του Κοσσόβου στη μεθόριο με την ΠΓΔΜ και θα παραμεί-
νουν εκεί «για όσο καιρό χρειαστεί».

Τα ένοπλα επεισόδια που σημειώθηκαν στη μεθόριο
της ΠΓΔΜ με το Κοσσυφοπέδιο και η συνολική κατάσταση
ασφαλείας εξετάστηκαν σε συνάντηση που είχαν η
υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Γκορντάνα Γιανκούλοφ-
σκα και ο ομόλογός της του Κοσόβου, Μπάιραμ Ρετζέπι.
Η ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ παρέδωσε στον ομόλογό της κατάλογο
υπόπτων που εκτιμάται ότι έχουν περάσει τα σύνορα και
βρίσκονται στο έδαφος του Κοσόβου. Σε μία προσπάθεια
να υποβαθμίσουν τους διαφενόμενους κινδύνους μιας
νέας έντασης οι δύο υπουργοί τόνισαν ότι βασικό θέμα
της συνάντησης ήταν η συνεργασία για τη σύλληψη κα-
ταζητούμενων για εγκληματικές πράξεις, επαναλαμβά-
νοντας πως τα κίνητρα των ένοπλων ομάδων που εξαρ -
θρώθηκαν πρόσφατα από την αστυνομία της ΠΓΔΜ, κο -
ντά στα σύνορα με το Κόσοβο, ήταν αποκλειστικά εγκλη-
ματικά και πως η σταθερότητα της ΠΓΔΜ δεν απει λεί-
ται. Οι δηλώσεις τους ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τις
δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στα Σκόπια, Φίλιπ
Ρίκερ, ο οποίος είπε ότι η υπόθεση παρακολουθείται στε -
νά και ότι η δράση των τεσσάρων λαθρεμπόρων που με-
τέφεραν στο λεωφορειάκι τους ένα σωστό οπλοστάσιο
«αφορά το κοινό ποινικό δίκαιο». Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ
επανέλαβε σε όλους τους τόνους ότι η κατάσταση «ελέγ-
χεται πλήρως» χωρίς όμως να πείθει. 

Αρθρογράφοι της εφημερίδας «Ντέβνικ» σχολιάζουν
εύστοχα πως το θέμα δεν είναι εάν τα Σκόπια ελέγχουν την
κατάσταση με τους πρώην αυτονομιστές και εάν είναι έτοι -
μα για τυχόν αντίποινα, αλλά ποιοι είναι σε θέση να δημι-
ουργήσουν νέες εστίες κρίσης, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την
αποτυχία των πολιτικών εξουσίας να βελτιώσουν αισθητά
τη ζωή τόσο στο βορειοδυτικό τμήμα της ΠΓΔΜ όπου ζει
αλβανική μειονότητα όσο και στην υπόλοιπη χώρα...

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε η
βαλκανική περιοδεία του Αμερικανού υφυπουργού Εξω-
τερικών αρμόδιου για τις Ευρωπαϊκές και Ευρωασιατικές
υποθέσεις Φίλιπ Γκόρντον που είχε συναντήσεις με τις ηγε-

σίες των αλβανοκοσοβάρων, των Σκοπίων και της Σερβίας.
Λίγες μέρες αργότερα ο εκπρόσωπος της ΕΕ στην

ΠΓΔΜ, πρέσβυς Έρβαν Φουερέ. Υπογράμμιζε ότι «Η δυ-
ναμική των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για το ζή-
τημα της ονομασίας εξελίσσεται με βραδύ ρυθ μό. Παρ’
όλα αυτά θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για να
βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό, μέχρι τη λήξη της ισπα-
νικής προεδρίας», Ο εκπρόσωπος της ΕΕ στην ΠΓΔΜ ση-
μείωσε ότι η επίλυση του προβλήματος της ονομασίας
και η προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στην
ΠΓΔΜ, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο γνωρίζουν, επίσης,
επιβράδυνση, είναι «ζωτικής σημασίας» για την ενταξιακή
πορεία της ΠΓΔΜ.

Παράλληλα, ο κ. Φουερέ σημείωσε ότι το κλίμα αβε-
βαιότητας για την πορεία της ΠΓΔΜ έχει αρνητικές συνέ-
πειες στις διεθνοτικές σχέσεις στη χώρα. «Τους τελευ-
ταίους μήνες έχουν καταγραφεί διάφορα περιστατικά, τα
οποία καταδεικνύουν την ύπαρξη ελλείμματος εμπιστο-
σύνης μεταξύ των εθνικών κοινοτήτων της χώρας. “Πε-
ραιτέρω αρνητικά επηρεάζει τις διεθνοτικές σχέσεις το
κλίμα αβεβαιότητας για την πορεία της χώρας στο άμεσο
μέλλον”, τόνισε ο κ. Φουερέ.

Στο Κοσσυφοπέδιο
Λίγες μέρες αργότερα μέλη της αστυνομίας του Κοσόβου
και της δύναμης του ΝΑΤΟ (της KFor) χρειάστηκε να
επέμβουν με δακρυγόνα για να χωρίσουν Αλβανούς και
Σέρβους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των βιαιότερων
εθνοτικών ταραχών των τελευταίων δύο ετών.

Όλα άρχισαν όταν περίπου 2.000 Αλβανοί πρώην αυ-
τονομιστές του ΟΥΤΣΕΚΑ συγκεντρώθηκαν κοντά στη γέ-
φυρα του ποταμού Ιμπαρ που χωρίζει τη Μιτρόβιτσα σε
σερβικό και αλβανικό τομέα. Οι πρώην αυτονομιστές φώ-
ναζαν αντισερβικά συνθήματα και λιθοβολούσαν όσους
Σέρβους έβλεπαν ισχυριζόμενοι ότι έτσι «υπερασπίζον-
ταν» την ανεξαρτησία του προτεκτοράτου. Από τα επει-
σόδια που τερματίστηκαν με την επέμβαση δυνάμεων
του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και Κοσσοβάρων Αλβανών αστυνομι-
κών, τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο άτομα που μετα-
φέρθηκαν στα νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες.

Αργότερα το απόγευμα, Κοσσοβάροι Αλβανοί τραυ-
μάτισαν σοβαρά στο κεφάλι ένα Σέρβο κάτοικο του χω-
ριού Ζατς ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για
νοσηλεία, ενώ τα ξημερώματα της επόμενης μέρας άγνω-
στοι έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν εξερ-
ράγη σε σπίτια Σέρβων του Ζούμπιν Πότοκ στο βόρειο
Κοσσυφοπέδιο. 
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Η εταιρεία BP είχε πάρει άδεια, το 2009, από την αρ-
μόδια υπηρεσία του υπουργείου εσωτερικών των
ΗΠΑ, την MMS (Mineral Management Service), να

κάνει εξόρυξη πετρελαίου σε 8 τοποθεσίες στον κόλπο
του Μεξικού. Η MMS βεβαίωσε ότι η BP έχει πάρει τα απα-
ραίτητα μέτρα ασφαλείας για την εξόρυξη του πετρελαίου.

Το σημείο που έγινε η εξόρυξη απέχει 60 χιλιόμετρα
από τις ακτές και το βάθος της θάλασσας εκεί είναι 1500
μέτρα. Ένας μηχανικός που εργαζόταν στην BP, ενημέ-
ρωσε μυστικά τις αρχές ότι ο μηχανισμός, που σταματά
αυτόματα τη ροή του πετρελαίου σε περίπτωση ατυχή-
ματος, είναι ελαττωματικός. Η πλατφόρμα εξόρυξης λει-
τουργεί από τον Οκτώβριο 2009, η BP από τον κόλπο του

Μεξικού αντλεί 8,5 εκ. γαλόνια αργού πετρελαίου την
ημέρα και 4,5 εκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου την ημέρα.

Στις 20 Απριλίου 2010 έγινε έκρηξη, πήρε φωτιά η
πλατφόρμα και από τους 126 εργάτες στην πλατφόρμα
σκοτώθηκαν οι 11. Ο μηχανισμός ασφαλείας δεν λειτούρ-
γησε. Από τότε χύνονται στον κόλπο του Μεξικού 500.000
γαλόνια πετρελαίου την ημέρα. Είναι η μεγαλύτερη οικο-
λογική καταστροφή μέχρι σήμερα. Φάλαινες, καρχαρίες,
δελφίνια, θαλάσσιες χελώνες, ψάρια, πελαργοί, γλάροι και
άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί κινδυνεύουν να εξαφανιστούν,
άρχισαν να μολύνονται οι παραλίες 4 πολιτειών, Λουι-
ζιάνα, Φλώριδα, Αλαμπάμα, Μισισίπη. Οι ψαράδες της πε-
ριοχής, εστιάτορες και ξενοδόχοι είναι σε απόγνωση. 
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Η oικολογική καταστροφή 
στον κόλπο του Μεξικού
Tου ΣΤΡΑΤΗ ΚΟΥΝΙΑ
αντιπροέδρου της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡ». Φωτογραφία μπροστά 
από τον Λευκό Οίκο μελών της αντιιμπερια-
λιστικής οικολογικής οργάνωσης SEIZE BP.



Χρησιμοποιήθηκαν από την BP, 900 τόνοι διαλυτικού
υγρού για να καθαρίσουν τη θάλασσα από το πετρέλαιο.
Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε βάθος 600-
1000 μ., έχει δημιουργηθεί ένα σύννεφο μήκους 22 χλμ,
πλάτους 6 χλμ, που αποτελείται από μόρια πετρελαίου και
διαλυτικό υγρό που είναι τοξικό. Θα πάρει πολλές δεκαε-
τίες για να καθαρίσει η θαλάσσια περιοχή. 

Τέλος Μαΐου, οι μηχανικοί της BP κατέβασαν ένα θό -
λο 325 τόνων να καλύψει το πηγάδι και να μειωθεί η ροή
του πετρελαίου, χωρίς επιτυχία. Στις αρχές Ιουνίου κάλυ-
ψαν το πηγάδι με ένα μικρότερο θόλο σε σχήμα πυραμί-
δας, που βελτίωσε την κατάσταση. Επίσης κοντά στο πρώ το
πηγάδι ανοίγουν δύο άλλα για να αντλήσουν πετρέλαιο και
να μειώσουν την πίεση που υπάρχει στο πρώτο πηγάδι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία BP εμπλέκεται
σε οικολογική καταστροφή.Η εταιρεία έχει δείξει ότι το-
ποθετεί τα κέρδη πριν την ασφάλεια. Το 2005 σε ένα διυ-
λιστήριο της BP στο Texas έγινε έκρηξη, σκοτώθηκαν 15
εργάτες και 170 τραυματίστηκαν, πλήρωσε η BP σε απο-
ζημιώσεις 373 εκ. δολάρια και 50 εκ. δολάρια για έλλειψη

μέτρων ασφαλείας. Το 2006 οι αγωγοί μεταφοράς πετρε-
λαίου της BP στην Αλάσκα είχαν σκουριάσει, δεν τους
συντήρησε, τρύπησαν και 250000 γαλλόνια πετρελαίου
μόλυναν το περιβάλλον, η BP πλήρωσε 20 εκ. δολάρια. Το
1979, στον κόλπο του Μεξικού η BP προξένησε ατύχημα
και χύθηκαν 140 εκ γαλλόνια πετρελαίου στη θάλασσα.

Το 1989, το τάνκερ Exxon Valdez εξόκειλε στην Αλά-
σκα (άραξε στον άμμο) και χύθηκαν 11 εκ. γαλόνια πετρε-
λαίου, σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχει και στο ατύχημα
αυτό η BP. Mετά το ατύχημα, το Kογκρέσο ψήφισε νόμο
και ο πρόεδρος Bush υπέγραψε, να μην πληρώνουν οι
εταιρείες αποζημιώσεις πάνω από 75 εκ δολάρια σε περί-
πτωση ατυχήματος. 

Τα κέρδη της BP ήταν 5,6 δις δολλάρια το πρώτο τρί-
μηνο του 2010, στο διάστημα 2001-2009 είχε κέρδη 163
δις δολλάρια. Έχει αρχίσει δικαστική έρευνα από το
υπουργείο δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τις ευθύνες της BP.

H BP έχει καλές σχέσεις με τους βουλευτές. 
Στις εκλογές στις ΗΠΑ του 2008, έδωσε 1 εκ. δολλάρια

σε υποψήφιους, 60% δόθηκαν σε ρεπουμπλικάνους και
40% σε δημοκρατικούς, ο Οbama έλαβε 71000 δολλάρια.
Το 2009 διέθεσε 16 εκ. δολάρια στην επιτροπή ενέργειας
του Kογκρέσου.

Οι αντι-ιμπεριαλιστικές, οικολογικές οργανώσεις στις
ΗΠΑ έκαναν διαδηλώσεις, στις 12 Μαΐου και 3-4 Ιουνίου
σε 30 πόλεις, έξω από τα πρατήρια βενζίνης και τα γρα-
φεία της BP. Απαιτούν να κατασχεθούν από το κράτος τα
περουσιακά στοιχεία της BP (SEiZE BP), να δοθούν απο-
ζημιώσεις στους πληγέντες και να αποκατασταθούν πε-
ριβαλλοντικά οι περιοχές που καταστράφηκαν.

Μετά τη λαϊκή κατακραυγή, ο πρόεδρος Ομπάμα
απαίτησε και η ΒΡ δέχτηκε να καταβάλει 20 δις δολάρια
για αποζημιώσεις. 

20

Χάρτης της περιοχής που δείχνει το σημείο της οικολογι-
κής καταστροφής και τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Ψόφια θαλάσσια χελώνα, από το πετρέλαιο, 
Mississippi, 02/05/2010.
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Τόκιο, Ιαπωνία, Παρασκευή 28/05/2010. Τα ειδησεο-
γραφικά πρακτορεία μετέδιδαν ότι υπήρχαν ουρές έξω
από καταστήματα ηλεκτρονικών στις ευρωπαϊκές και
ασιατικές χώρες που υποδέχονταν την πολυσυζητημένη
ταμπλέτα της Apple. 

Στο Τόκιο, μετέδιδε το reuters, περίπου 1.200 εν-
θουσιώδεις αγοραστές περίμεναν το πρωί έξω από το
κατάστημα της Apple που άνοιξε στις 08:00. «Ήθελα να
το αγγίξω το ταχύτερο δυνατό. Ένιωσα πραγματική συγ-
κίνηση όταν επιτέλους το πήρα στα χέρια μου» δήλωσε
ο 19χρονος Τακετσίγιο Γιαμανάκα, πρώτος τυχερός.

Εκατοντάδες άτομα περίμεναν και έξω από το κα-
τάστημα της Apple στο Λονδίνο, σύμφωνα με το BBC,
που προειδοποιούσε παράλληλα για προβλήματα δια-
θεσιμότητας που ίσως καθυστερούσαν τις παραδόσεις
στις online παραγγελίες της συσκευής.

Εκτός από την Ιαπωνία και τη Βρετανία, το iPad έφτα -
σε την ίδια μέρα και στις αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας,
της Ιταλίας, της Ελβετίας, του Καναδά και της Αυστρα λίας.
Τον Ιούλιο θα ακολουθούσε η Αυστρία, το Βέλγιο, το
Χονγκ Κονγκ, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Μεξικό,
η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Σιγκαπούρη.

Στην ευρωπαϊκή αγορά οι τιμές της ταμπλέτας κυ-
μαίνονται από 499 δολάρια για την έκδοση WiFi με 16

GB μνήμη έως 799 δολάρια για το μοντέλο WiFi και 3G
στα 64GB.

Η Apple πούλησε ένα εκατομμύριο iPad σε διά-
στημα ενός μήνα από το αμερικανικό ντεμπούτο της
συσκευής, στις 3 Απριλίου και πολλοί αναλυτές εκτιμού-
σαν ότι θα είναι δύσκολο να αντεπεξέλθει στη ζήτηση.

Την ίδια μέρα τα πρακτορεία μετέδιδαν μια ακόμα
είδηση για έναν 25χρονο που ήταν ο 13ος εργάτης του
εργοστασίου της ταϊβανέζικης Foxconn στη Σεντσέν της
Νότιας Κίνας που αποπειράθηκε φέτος να βάλει τέλος
στη ζωή του και ο βρετανικός «Ιντιπέντεντ» αναφε-
ρόµενος στο νέο γκάτζετ της Αpple που κατασκευάζε-
ται στο εν λόγω εργοστάσιο αναρωτιώταν στην πρώτη
του σελίδα: Αραγε, αξίζει να πεθάνεις για το iΡad; 

Η αστυνοµία ανακοίνωσε ότι ο 25χρονος Τσεν
έκοψε τις φλέβες του µέσα στον κοιτώνα του, όµως επέ-
ζησε. Είχε µεταναστεύσει στη Σεντσέν από την Κεντρική
Κίνα και άρχισε να εργάζεται στη Foxconn πριν από δύο
µήνες. Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει λίγες µόνον
ώρες µετά την αυτοκτονία ενός 23χρονου, ο οποίος είχε
πηδήξει από το µπαλκόνι του κοιτώνα του .

Στο εργοστάσιο της Foxconn στη Σεντσέν κατα-
σκευάζονται συσκευές της Αpple, της Dell, της Ηewlett -
Ρackard, της Νokia, της Αcer, της Sony. Πρόκειται για ένα
κάτεργο που καταπατά τις προσωπικές αξίες των εργα-
τών για χάρη της απόδοσης, είχε δηλώσει πρόσφατα ο
Λι Τσιανγκ, διευθυντής του Παρατηρητηρίου Εργασίας
στην Κίνα, που έχει την έδρα του στη Νέα Υόρκη. Ολες
οι απόπειρες αφορούν εργάτες κάτω των 25 ετών, που
είχαν προφανώς καταβληθεί από τις πολύωρες βάρδιες
και την αυστηρή πειθαρχία.

Καταγγελίες αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι δου-
λεύουν τουλάχιστον 12 ώρες ημερησίως, παραβιάζον-
τας την κινεζική νομοθεσία, με την ανοχή των κρατικών
αρχών, με εξευτελιστικές αμοιβές, χωρίς να ανταλλάσ-
σουν κουβέντα, ενώ υφίστανται και «καψώνια».

Τον Ιούλιο, η πρώτη αυτοκτονία στην Foxconn είχε
προκαλέσει σάλο στην Κίνα. Επρόκειτο για έναν υπάλ-
ληλο που είχε κατηγορηθεί για την εξαφάνιση ενός δείγ-

Αύξηση κερδών επί πτωμάτων
Toυ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Η Apple ξεπέρασε σε χρηματιστη-
ριακή αξία την μεγάλη ανταγωνί-
στριά της Microsoft. Η κεφαλαιο -
ποίηση της Apple Inc διαμορφώ-
θηκε στα 222 δισ. δολ. έναντι 219

δισ. δολ. της Microsoft Corp, σύμφωνα με
το BBC και τα ξένα πρακτορεία. Η μεγάλη
«αναγέννηση» της Apple, που κινδύνευσε
να εξαφανιστεί στη δεκαετία του ΄90, αλλά
επανήλθε δριμύτερη, αποδίδεται κυρίως
στην τεράστια εμπορική επιτυχία του iPod
που εμφανίστηκε στην αγορά το 2001.

«Καθημερινή» 27/5/2010
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ματος iPhone της Apple και υποβλήθηκε σε μια «ταπει-
 νωτική» εσωτερική έρευνα, σύμφωνα με τα λεγόμενα
του ιδίου σε έναν φίλο του λίγο πριν από το θάνατό του.

Μια υπάλληλος της εταιρείας, ηλικίας 21 ετών, δή-
λωσε στην εφημερίδα του Χονγκ Κονγκ, South China
Morning Post ότι εργάζεται δώδεκα ώρες ημερησίως,
έξι ημέρες την εβδομάδα.

«Η ατμόσφαιρα στο εργοστάσιο είναι τόσο τετα-
μένη και καταθλιπτική, δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα να
μιλήσουμε μεταξύ μας γιατί τότε θα μας επιπλήξουν οι
προϊστάμενοί μας» ανέφερε στην εφημερίδα.

Σύμφωνα με άλλη εργαζόμενη την οποία επικαλεί-
ται η εφημερίδα, ο μισθός των υπαλλήλων ανέρχεται σε
2.000 γιουάν (300 δολάρια), δηλαδή περίπου όσο η αξία
ενός iPhone.

Οι οµιλίες και η µουσική απαγορεύονται αυστηρά
στη διάρκεια της βάρδιας και ολοι πρέπει να στέκονται
όρθιοι όσο διαρκεί η βάρδιά τους εκτός από όσους ερ-
γάζονται για τις συσκευές της Αpple που δικαιούνται
από ένα σκαµνί για να κάθονται ενώ εργάζονται… αλλά
σε αυτό μόνο εξαντλείται η «ευαισθησία» της Apple. Η
επίβλεψη από τους προϊσταµένους είναι στρατιωτική.
«Η διαχείριση της Foxconn είναι εντελώς απάνθρωπη»,
είπε στο Ρώυτερ ένας εργάτης. «Δεν αντιµετωπίζουν
τους εργάτες σαν ανθρώπους», συµπλήρωσε ένας άλλος.

Μετά τον θάνατο 11 (μέχρι την στιγμή που γράφε-
ται αυτό το κομμάτι) υπαλλήλων της, που αποδίδονται
στην υπερβολική πίεση και το άγχος (η απόπειρα των
άλλων τριών να αυτοκτονήσουν απέτυχε και νοση-
λεύονται τραυματίες), η ταϊβανέζικη εταιρία αποφάσισε
να αντιδράσει με τον πιο παράλογο και απαράδεκτο

τρόπο: ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δε-
σμεύονται πλέον εγγράφως ότι δεν θα... αυτοκτονή-
σουν! Παράλληλα η Foxconn θέλει να δεσμεύσει τους
εργαζομένους ότι θα δεχτούν ψυχιατρική θεραπεία, αν
η σωματική ή η διανοητική τους υγεία κριθεί −από
ποιόν άραγε;− ότι «δεν είναι φυσιολογική». Για να απο-
φευχθεί μάλιστα το ενδεχόμενο να πηδήξουν και άλλοι
στο κενό, έχουν εγκατασταθεί δίχτυα ασφαλείας, γύρω
από τα κτίρια της ταϊβανέζικης εταιρίας. Επιπλέον, δη-
λώνει τώρα ότι θα βρει τρόπους να ψυχαγωγήσει τους
εργαζόμενους με τραγουδιστές και χορευτές και θα
προσλάβει περισσότερους ψυχολόγους.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις υπεράσπισης των ερ-
γατικών δικαιωμάτων, το τραγικό αυτό κύμα αυτοκτο-
νιών αντανακλά τις δύσκολες συνθήκες ζωής εκατομ-
μυρίων εργατών στην Κίνα, οι οποίοι υποχρεώνονται
σε πολλές ώρες εργασίας και υποβάλλονται σε μεγά-
λες πιέσεις. 

Δεν είναι λίγοι στην Ευρώπη που στο παρόν των ερ-
γαζόμενων στην Foxconn βλέπουν το μέλλον το δικό
τους, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ήδη έχουμε ανάλογα πε-
ριστατικά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το 2008 και το 2009,
ο αριθμός των αυτοκτονιών εργαζομένων στην France
Telecom έφθασε στις 35, σύμφωνα με τη διεύθυνση και
τα συνδικάτα.

Το παρατηρητήριο του στρες, όργανο που δημι-
ουργήθηκε από δύο συνδικάτα, ανάφερε εξάλλου τον
Απρίλιο του 2010 ότι 11 ακόμα εργαζόμενοι είχαν αυτο -
κτο νήσει από τον Ιανουάριο.

Οι θάνατοι συνδέονται με τις τακτικές που χρησιμο-
ποιεί η εταιρεία με σκοπό να προσαρμόσει την πρώην
κρατική μονοπωλιακή εταιρεία στο νέο ανταγωνιστικό
κόσμο της τηλεφωνίας και του Ίντερνετ. Παράλληλα
είχαν υπάρξει νύξεις για πιθανές παραβάσεις σχετικές
με έκθεση σε κίνδυνο προσώπων με την εφαρμογή ερ-
γασιακών σχημάτων τα οποία θεωρούνται επιβλαβή για
την υγεία των εργαζομένων. Ακόμη, η επιθεώρηση ερ-
γασίας ανέφερε ότι παρατηρήθηκαν μέθοδοι διαχείρι-
σης που παραπέμπουν σε ηθική κακοποίηση.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία προσφέρει στους μετό-
χους της, μεταξύ των οποίων ο κυριότερος είναι το ίδιο
το γαλλικό κράτος, τα υψηλότερα μερίσματα της αγο-
ράς, περίπου στο 6% της αξίας κάθε μετοχής. Τα κέρδη
της France Telecom για το 2008, χρονιά κρίσης, ήταν
πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στις υπόλοιπες



23

πρώην δημόσιες υπηρεσίες όπως η EDF και η Caisses
d’epargne που ιδιωτικοποιήθηκαν στα τέλη της δε-
καετίας του 90, αλλά και σε εταιρείες της βαριάς βιο-
μηχανίας όπως η renault και η PSA στις οποίες το
γαλλικό κράτος ήταν ανέκαθεν μέτοχος.

Επίσης, στη Eurodisney στο Παρίσι, δύο υπάλλη-
λοι του διάσημου θεματικού πάρκου βρέθηκαν  νε -
κροί, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για καθαρές  πε -
ριπτώσεις αυτοκτονιών και τα εργατικά συνδι κάτα να

χαρακτηρίζουν τις συνθήκες εργασίας στη Eurodisney
ως «ταπεινωτικές» για τους υπαλλήλους στο πάρκο.

Οι δύο αυτοκτονίες έχουν γίνει σε διάστημα έξι
εβδομάδων.

Όμως, απάντηση στο ερώτημα του βρετανικού
Ιντιπέντετ «Άραγε, αξίζει να πεθάνεις για ένα iPad;»
είναι όχι, δεν αξίζει κανένα iPad κάτι τέτοιο. Το θέμα
δεν είναι να δραπετεύσουμε πεθαίνοντας, αλλά να
κερδίσουμε την ζωή −και αυτό σημαίνει αγώνα. 

Παρά την άρνηση του στρατού των ΗΠΑ

Την ύπαρξη μυστικής φυλακής στη βάση 

Μπαγκράμ επιβεβαιώνει ο Ερυθρός Σταυρός

Η αμερικανική αεροπορική βάση Μπαγκράμ στο Αφ-
γανιστάν περιέχει μια «μυστική φυλακή» που βρίσκε-
ται σε διαφορετικό σημείο από τον βασικό χώρο
κράτησης των κρατουμένων, λέει ο Ερυθρός Σταυ-
ρός. Κρατούμενοι κατά καιρούς έχουν καταγγείλει βα-
σανιστήρια στη «μυστική αυτή φυλακή». 

Εννέα πρώην κρατούμενοι της βάσης έκαναν
καταγγελία για βασανιστήρια από Αμερικανούς
στρατιώτες στο BBC. 

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού
(iCrC) τόνισε ότι από τον Αύγουστο του 2009 οι
αμερικανικές Αρχές του έχουν δώσει πληροφορίες
για ονόματα κρατουμένων σε ξεχωριστή εγκατά-
σταση στη βάση Μπαγκράμ.

Η iCrC προέβη στην ανακοίνωση αυτή τον
Μάϊο μετά από ερώτηση του BBC σχετικά με την
ύπαρξη μιας τέτοιας μυστικής εγκατάστασης, την

οποία πολλοί πρώην κρατούμενοι αποκαλούν «Tor Jail», δηλαδή «μαύρη φυλακή».
Ο αμερικανικός στρατός αρνείται την ύπαρξη μυστικού χώρου κράτησης και έχει υποσχεθεί να ερευνήσει τις κα-

ταγγελίες.
Στη βάση του Μπαγκράμ υπήρχε κέντρο κράτησης με εκατοντάδες κρατούμενους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε

άλλες εγκαταστάσεις. Καταγγελίες για βασανιστήρια είχαν υπάρξει στο παρελθόν.
Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν ότι μυστική φυλακή εξακολουθεί και λειτουργεί στη βάση, όπου οι ύποπτοι

κρατούνται σε απομόνωση για ολόκληρες εβδομάδες.
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Ξ ημερώματα Δευτέρας 31 Μαΐου. Ο ισραηλινός
στρατός εξαπολύει μια βάρβαρη δολοφονική επί-
θεση εις βάρος αμάχων που συνοδεύουν την απο-

στολή πλοίων ανθρωπιστικής βοήθειας στους απο κλει-
σμένους στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Το ισραη-
λινό κράτος με το νέο του έγκλημα δε διστάζει να παρα-
βιάσει κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου προβαίνοντας
όπως σχολιάζει και το Ινστιτούτο Στρατηγικών Αναλύ-
σεων Stratfor, σε μια «πρωτοφανή» ενέργεια.

Οι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ
πραγματοποιούν απόβαση από θαλάσσης και αέρος στα
6 πλοία του «Στόλου της Ελευθερίας» που μεταφέρουν

φάρμακα, οικοδομικά υλικά και άλλα εφόδια στον Παλαι-
στινιακό λαό όταν αυτά αρνούνται να υπακούσουν στις
απειλές και τις εντολές του πολεμικού ναυτικού του Ισ-
ραήλ, και ενώ πλέουν σε διεθνή χωρικά ύδατα 70 χιλιό-
μετρα περίπου δυτικά της ακτής της Γάζας. Στο πλοίο Navi
Marmara οι ισραηλινοί κομάντος ανοίγουν πυρ με απο-
τέλεσμα να δολοφονηθούν εν ψυχρώ 9 Τούρκοι πολίτες
και να τραυματιστούν παραπάνω από 35 άτομα. Ο στρα-
τός καταλαμβάνει τα υπόλοιπα 5 πλοία του στολίσκου και
συλλαμβάνονται ως αιχμάλωτοι τα μέλη των πληρωμά-
των τους και οι υπόλοιποι επιβάτες, δηλαδή περισσότεροι
από 680 άνθρωποι από περίπου 40 χώρες. Οι πιέσεις και

Μακελειό στην ανατολική Μεσόγειο
από τους Ισραηλινούς τρομοκράτες

επίκαιρα θέματα

Tης ΖΩΗΣ ΜΠΑΡΙΤΑ
μέλους της Επιτροπής Ειρήνης Εξαρχείων

Μαχητικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
ξέσπασαν σε πολλές χώρες, αμέσως 
μετά το νέο έγκλημα του ισραηλινού 
στρατού.
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η κατακραυγή που ακολουθούν αναγκάζουν την κυβέρ-
νηση Νετανιάχου να προβεί στη μαζική απέλαση-απελευ-
θέρωση των συλληφθέντων, οι οποίοι καταγγέλλουν
ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια, που υπέστησαν κατά τη
διάρκεια της κράτησής τους από τις ισραηλινές αρχές.

Το νέο αυτό στυγνό και αποτρόπαιο έγκλημα του Ισ-
ραήλ εκφράζει τη βαρβαρότητα και τη λυσσαλέα αντί-
δραση με την οποία αντιμετωπίζεται εδώ και δεκαετίες
από το ισραηλινό κράτος ο παλαιστινιακός λαός που αγω-
νίζεται για την ελευθερία του και τα δικαιώματά του αλλά
και όποιος θελήσει να σταθεί αλληλέγγυος και να τον
βοηθήσει στον αγώνα του.

Η κρατική τρομοκρατία, η καταπίεση, η κατάφωρη
παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του
παλαιστινιακού λαού από το ιμπεριαλιστικό Ισραήλ προ-
ξενούν τη δίκαιη και με κάθε μέσο αντίσταση των Παλαι-
στινίων, την οποία το καθεστώς του Ισραήλ επιδιώκει να
τσακίσει δια πυρός και σιδήρου.

«Το δικαίωμα αυτοάμυνας» που επικαλείται η ισραη-
λινή κυβέρνηση για να δικαιολογήσει τα εγκλήματα κατά
των Παλαιστινίων, τις σφαγές εκατοντάδων αμάχων, τους
βομβαρδισμούς, την ισοπέδωση ολόκληρων περιοχών,
το μαρτυρικό αποκλεισμό χιλιάδων κατοίκων στη λωρίδα
της Γάζας, καθώς και το τελευταίο αυτό μακελειό κατά της
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Πάνω αριστερά: Στην κηδεία του 19χρονου 
Furkan Dogan, του πιο νέου από τα θύματα
της επίθεσης. 
Πάνω δεξιά: Διαδήλωση διαμαρτυρίας
στην Κωνσταντινούπολη. 
Δεξιά: Tο πλοίο Navi Marmara όπου 
οι ισραηλινοί κομάντος άνοιξαν πυρ, 
με αποτέλεσμα να δολοφονηθούν εν ψυχρώ
εννέα τούρκοι πολίτες.



νηοπομπής δεν αποτελεί παρά το πρόσχημα με το οποίο
ντύνει το Ισραήλ τη δολοφονική του δράση που στοχεύει
στη διατήρηση της κατοχής ήδη από το 1967 των εδα-
φών της Παλαιστίνης. 

Παγκόσμια λαϊκή κατακραυγή 
για το μακελειό

Αμέσως μετά το νέο έγκλημα του ισραηλινού στρατού ξέ-
σπασε ένα μεγάλο κύμα λαϊκής οργής και καταδίκης που
εκφράσθηκε με μαζικές και μαχητικές διαδηλώσεις δια-
μαρτυρίας σε όλες σχεδόν τις αραβικές και μουσουλμα-
νικές χώρες αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές. Εντονότατες
ήταν και οι αντιδράσεις εντός Ισραήλ με διαδηλώσεις σε
πολλές πόλεις, στις οποίες σημειώθηκαν συγκρούσεις και
συλλήψεις.

Στη χώρα μας, χιλιάδες λαού συμμετείχαν μαζικά στις
κινητοποιήσεις καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επιθετικό-
τητας του Ισραήλ και των συμμάχων του, ΗΠΑ και ΕΕ. Με
ανακοινώσεις τους το ΠΑΜΕ, η Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και πολλοί άλλοι φορείς, σύλ-
λογοι και συνδικάτα κατήγγειλαν τη σφαγή και καλούσαν
σε κλιμάκωση της αντιιμπεριαλιστικής πάλης του λαού.

Τα πρωτοφανή χαρακτηριστικά της ισραηλινής επί-
θεσης και η διεθνής κατακραυγή των λαών ανάγκασαν
πολλές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς να καταδι-
κάσουν την επιχείρηση και σταθερούς ακόμα συμμάχους
του Ισραήλ να μην υιοθετήσουν τη φρασεολογία του περί
«δίκαιης αυτοάμυνας».

Οργισμένα αντέδρασαν οι αραβικές ηγεσίες, κάνο-
ντας λόγο για «εγκλήματα πολέμου» ενώ οι εντονότερες
αντιδράσεις, εκτός αραβικού κόσμου, καταγράφηκαν
στην Τουρκία, η οποία, για δικούς της βέβαια λόγους αν-
ταγωνισμού με το Ισραήλ, ανακάλεσε τον πρέσβη της στο

Τελ Αβίβ και χαρακτήρισε «κρατική τρομοκρατία» την ισ-
ραηλινή στάση.

Τα κροκοδείλια δάκρυα 
των ιμπεριαλιστών 
Το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ αρκέστηκε στο να κα-
ταδικάσει την αιματηρή επίθεση και να ζητήσει «αξιόπι-
στη και διαφανή» εξέταση των γεγονότων, χρησιμοποιώ -
ντας μια διατύπωση μετριασμένη σε σχέση με αυτή που
ζητούσε η Τουρκία, οι Παλαιστίνοι και οι αραβικές χώρες
και εκφράζοντας για άλλη μια φορά την απροθυμία του
να υπερασπισθεί το δίκιο του αγωνιζόμενου παλαιστινια-
κού λαού.

Επιδιδόμενη σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας, η ΕΕ διά στό-
ματος της εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής, Κάθριν
Αστον, ζήτησε «να χυθεί φως στις συνθήκες του συμβάν-
τος» σα να μην ήταν η ίδια, η ΕΕ που πέρσι, όταν το Ισ-
ραήλ μακέλευε το λαό της Γάζας, αναβάθμισε τις εμπο -
ρικές της σχέσεις με το Ισραήλ. 

Υποτονική ήταν και η αντίδραση της κυβέρνησης των
ΗΠΑ που όλ’ αυτά τα χρόνια σταθερά οπλίζει το δολοφο-
νικό χέρι του Ισραήλ, η οποία διά στόματος του Προ-
έδρου Ομπάμα εξέφρασε «θλίψη για την απώλεια ζωών»,
δηλώνοντας ότι «περιμένει ν’ αντιληφθεί πώς συνέβη οτι-
δήποτε», επιβεβαιώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τα «δύο
μέτρα και δύο σταθμά» με τα οποία κρίνουν τις εξελίξεις
οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις αφού σε άλλες περιπτώσεις
«διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους» για την προάσπιση του
διεθνούς δικαίου.

Όσες όμως καταδίκες και αντιδράσεις κι αν ακου-
στούν από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις οι λαοί ξέρουν ότι
αυτά δεν αποτελούν παρά κροκοδείλια δάκρυα. Οι ΗΠΑ,
η ΕΕ, το ΝΑΤΟ στηρίζουν και πριμοδοτούν σταθερά την
προκλητική στρατιωτική δράση του Ισραήλ και την κα-
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Τα πρωτοφανή χαρακτηριστικά της ισραηλινής επίθεσης 
ενέπνευσαν και πολλούς σκιτσογράφους. 
Διαλέξαμε δύο σκίτσα από τον ξένο Τύπο που σχολιάζουν 
με το δικό τους τρόπο τα γεγονότα. 
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τοχή όλα αυτά τα χρόνια είτε ανοιχτά είτε σιωπώντας
ένοχα εξυπηρετώντας τους γενικότερους ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς στην περιοχή και προωθώντας τα δικά
τους συμφέροντα. 

Άλλωστε, ακόμα και μετά το τελευταίο έγκλημα του
Ισραήλ δεν εκφράσθηκε καμιά σοβαρή διάθεση από τη
Διεθνή Κοινότητα να ανακοπεί η δολοφονική δράση του
Ισραήλ. Κανένα σχετικό μέτρο δεν αποφασίστηκε στην
κατεύθυνση της άρσης του αποκλεισμού της περιοχής
της Γάζας, καμία κίνηση δεν έγινε προκειμένου έστω να
επιβληθούν κάποιες κυρώσεις στο Ισραήλ λόγω της πα-
ραβίασης θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου. 

Στήριγμα για τη συνέχιση της επιθετικότητάς του πα-
ρέχει στο Ισραήλ και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αλλά και η
προηγούμενη της ΝΔ που όχι μόνο ανέχονται τα εγκλή-
ματα της ισραηλινής κατοχής στην Παλαιστίνη, αλλά
έχουν υπογράψει και συμφωνίες στρατιωτικής συνεργα-
σίας διοργανώνοντας μεγάλης έκτασης κοινά στρατιω-
τικά γυμνάσια. Με την πολιτική αυτή εξάλλου εμπλέκουν
τη χώρα ακόμα περισσότερο στα ιμπεριαλιστικά σχέδια
του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής, που έχουν ως βασικό στήριγμά τους τον «χω-
ροφύλακα» Ισραήλ. 

Αποτελεί κομβικό αίτημα του αντιιμπεριαλιστικού φι-
λειρηνικού κινήματος της Ελλάδας η άμεση διακοπή εκ
μέρους της κυβέρνησης κάθε είδους στρατιωτικών γυ-
μνασίων με το Ισραήλ, η καταγγελία όλων των συμφω-
νιών στρατιωτικής συνεργασίας καθώς και η άμεση απο-
χώρηση του πλοίου του πολεμικού ναυτικού που περιπο-
λεί ανοικτά του Λιβάνου.

«Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή -
η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί»
Η δολοφονική επίθεση κατά της νηοπομπής που μετέ-
φερε την ανθρωπιστική βοήθεια, οι σφαγές των αγωνι-
στών και των αμάχων Παλαιστινίων και όσων προσπα-
θήσουν να τους βοηθήσουν θα ξανασυμβούν στο μέλλον,
με χίλιους δυο τρόπους, όσο διατηρείται ο αποκλεισμός
στη Λωρίδα της Γάζας, όσο διαιωνίζεται η κατοχή των πα-
λαιστινιακών εδαφών από τους ισραηλινούς. 

Τη δολοφονική δράση του Ισραήλ και των συμμάχων
του μπορεί να ανακόψει μόνο η αντιιμπεριαλιστική πάλη
των λαών για να γίνει πραγματικότητα το δίκαιο αίτημα
του Παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα. 

Για να αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής
από τα εδάφη της Παλαιστίνης και να διαλυθούν όλοι οι
ισραηλινοί εποικισμοί, να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο

και ελεύθερο παλαιστινιακό κράτος, στα εδάφη του 1967,
με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, να γκρεμι-
στεί το τείχος της ντροπής. 

Το τελευταίο αυτό έγκλημα του Ισραήλ άλλωστε ση-
ματοδοτεί την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικό-
τητας όχι μόνο κατά του Παλαιστινιακού λαού αλλά και
όλων των λαών της περιοχής. Όπως όλα δείχνουν, η ισ-
ραηλινή επιχείρηση δεν είναι παρά η «κορυφή του παγό-
βουνου» υπόγειων διεργασιών και ιμπεριαλιστικών και
περιφερειακών αντιθέσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη
εδώ και καιρό στην ευρύτερη περιοχή και μπορεί να οδη-
γήσουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους λαούς αντιπα-
ραθέσεις στο μέλλον. 

Τώρα σημαίνει συναγερμός για τους λαούς της περιο-
χής να δείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, να παλέψουν, να
σηκώσουν ακόμα περισσότερο το ανάστημά τους στο Ισ-
ραήλ, το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, συνολικά στον ιμπεριαλι-
σμό και τους συμμάχους του σε κάθε χώρα.

Όλοι καλούμαστε τώρα να εκφράσουμε έμπρακτα με
κάθε τρόπο, απ’ το δικό του μετερίζι ο καθένας, την αλ-
ληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, να τρο-
μοκρατήσουμε με την πάλη μας τους πραγματικούς τρο -
μοκράτες των λαών. 

Να δυναμώσουμε και να μαζικοποιήσουμε την αντιιμ-
περιαλιστική, τη λαϊκή πάλη που αποτελεί μονόδρομο και
τη μοναδική ελπίδα για το μέλλον, ώστε με την παρέμ-
βαση του λαϊκού παράγοντα να σημειωθούν βήματα στην
αλλαγή του κοινωνικοπολιτικού συσχετισμού δύναμης,
να δρομολογηθούν γενικότερες θετικές για το λαό εξελί-
ξεις σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο εις
βάρος των μονοπωλίων και του ιμπεριαλισμού. 
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H επίθεση του Ισραήλ στην νηοπομπή που μετέ-
φερε την βοήθεια στην Γάζα μπορούμε να πούμε
ότι  είχε σχεδιαστεί και είχε προαναγγελθεί. Η ισ-

ραηλινή κυβέρνηση και οι διπλωματικές αποστολές του
Ισραήλ σε όλο τον κόσμο είχαν καταστήσει σαφές, με
ανακοινώσεις και δηλώσεις, ότι δεν υπάρχει περίπτωση
να επιτρέψουν σε αυτά τα πλοιάρια  να φτάσουν στη Γάζα.
Με λίγα λόγια, είχαν λίγο-πολύ διαμορφώσει ένα κλίμα
επίθεσης και με αυτή την έννοια ήταν αναμενόμενο ότι
θα τα σταματήσουν. Βέβαια, κανείς δεν περίμενε την
έκταση και το εύρος των συνεπειών σε ανθρώπινες ζωές,
τραυματίες κλπ.

Αυτό που γίνεται φανερό είναι ότι πλέον μπαίνουμε
σε μία νέα φάση σε ολόκληρη την περιοχή. Πιθανώς, ίσως
σε λίγους μήνες ή μερικά χρόνια, να αναφερόμαστε σε
αυτό το γεγονός ως μία πολύ σημαντική χρονική κα μπή
σε όλες τις εξελίξεις σε αυτή την περιοχή που λέγεται Μέ -
ση Ανατολή. Για να γίνει αυτό  περισσότερο κατανοητό θα
πρέπει να δούμε τι είχαν στην αντίληψή τους οι δύο πλευ-

Η αντιπαράθεση Τουρκίας-Ισραήλ 
αλλάζει το τοπίο στη Μ. Ανατολή

Tης ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΛΗ
δημοσιογράφου

Η ιστορία αυτή έφερε 
στο προσκήνιο και πάλι 
τον αποκλεισμό της Γάζας, 
που λίγο πολύ τον είχαμε 
ξεχάσει και υπάρχουν 
πάρα πολλές πιέσεις για
άρση του αποκλεισμού, 
αλλά η ισραηλινή ηγεσία 
δεν φαίνεται διατεθειμένη 
να κάνει κάτι τέτοιο.Φ
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Τα  πνεύματα είναι πολύ τεταμένα σε όλο τον αραβικό
κόσμο, σε όλον τον μουσουλμανικό θα λέγαμε, γιατί 
στο μουσουλμανικό στοιχείο βασίζεται η Άγκυρα στην 
προσπάθειά της να αναλάβει έναν ρόλο παραπάνω. 

επισημάνσεις
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ρές, το Ισραήλ και η Τουρκία, που φαίνεται να εμπλέκον-
ται πιο άμεσα σε αυτή την αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή.

Η ισραηλινή πλευρά γνώριζε πολύ καλά ότι προχω-
ρώντας σε αυτή την επιχείρηση, με αυτούς τους όρους,
ξεπερνούσε κάποια εσκαμμένα. Δεν είναι φυσικά η πρώ -
τη φορά που ο ισραηλινός στρατός προκαλεί με τον τρό -
πο του σκοτώνοντας κόσμο, έχει προχωρήσει σε πολύ
αιματηρότερες επεμβάσεις, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
ακατάπαυστα και δεν σέβεται καμία απόφαση του ΟΗΕ,
οπότε αυτό από μόνο του δεν αποτελεί είδηση. Αυτό το
οποίο, όμως, όντως είναι είδηση, είναι ότι αυτή την στιγμή
ο ισραηλινός στρατός βρέθηκε απέναντι σε πολίτες του-
λάχιστον 35 χωρών, καταλαμβάνοντας τα πλοία στα οποία
επέβαιναν και αιχμαλωτίζοντάς τους σε διεθνή ύδατα, τα
οποία είναι ξένο έδαφος, και μη δίνοντας πληροφορίες
στις διπλωματικές αποστολές για τουλάχιστον ένα 24ωρο.

Από την άλλη πλευρά και η τουρκική ηγεσία ήξερε
πολύ καλά ότι η κίνηση αυτή προκαλεί το Ισραήλ. Αξίζει
να θυμίσουμε ότι η τουρκική ηγεσία ήταν η μοναδική,
από όλες τις χώρες των οποίων πολίτες τους συμμετείχαν
σε αυτή την νηοπομπή, η οποία επισήμως είχε βγει από
πριν και στήριξε ανοιχτά την νηοπομπή, όχι μόνο πρα-
κτικά, αλλά και διπλωματικά με δηλώσεις και είχε προει-
δοποιήσει ότι θα ήταν πάρα πολύ άσχημες οι συνέπειες,
αν η νηοπομπή  δεχόταν επίθεση. Ήταν σαν η Άγκυρα να
πήρε πάνω της όλη την αποστολή, το οποίο σημαίνει κάτι
από μόνο του. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εννέα νεκροί και οι
περισσότεροι τραυματίες από την ισραηλινή επιχείρηση
ήταν Τούρκοι.

Αυτό που μπορεί να πει κανείς καταρχάς είναι ότι οι
ισραηλινο-τουρκικές σχέσεις, που θα πρέπει να πούμε ότι
ήταν σχέσεις στρατηγικής συμμαχίας από την δεκαετία
του ’90 μέχρι σήμερα, σχέσεις μιας πάρα πολύ στενής συ-
νεργασίας σε όλα τα επίπεδα και το στρατιωτικό, βρίσκο -
νται στο χειρότερό τους σημείο και δεν φαίνεται να
υπάρ χει κανένα περιθώριο ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα
πολύ σημαντικό σημείο. Το δεύτερο είναι ότι δεν φαίνεται
ότι αυτή η ιστορία  θα σταματήσει άμεσα. Έφερε στο προ-
σκήνιο και πάλι τον αποκλεισμό της Γάζας, που λίγο πολύ
τον είχαμε ξεχάσει και υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις για
άρση του αποκλεισμού, αλλά η ισραηλινή ηγεσία δεν φαί-
νεται διατεθειμένη να κάνει κάτι τέτοιο.

Τα  πνεύματα είναι πολύ τεταμένα σε όλο τον αραβικό
κόσμο, σε όλον τον μουσουλμανικό θα λέγαμε, γιατί στο
μουσουλμανικό στοιχείο βασίζεται η Άγκυρα στην προ-
σπάθειά της να αναλάβει έναν ρόλο παραπάνω. Αυτό που
συνέβη με την νηοπομπή στα 100 περίπου μίλια ανοιχτά
της Γάζας δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή μια σειράς εξε-

λίξεων που θα δούμε και εντάσσεται σε ένα γενικότερο
πλαίσιο ρευστότητας, όπως φαίνεται, που διαμορφώνε-
ται, σε μια προσπάθεια κυρίως του αμερικανικού ιμπερια-
λισμού να διατηρήσει την επιρροή του στην περιοχή.
Στην προσπάθεια αυτή μπορεί να δούμε, ήδη προδιαγρά-
φονται, και ανακατατάξεις συμμαχιών με περιφερειακές
δυνάμεις. Μπορούμε να δούμε  οτιδήποτε. Δεν μπορεί να
αποκλείσει κανείς, όταν γίνονται αυτές οι ανακατατάξεις
και μπαίνουμε σε μια τέτοια περίοδο ρευστότητας, την
οποιαδήποτε έκρηξη, ακόμα και στρατιωτική. Βέβαια,
άμα γίνει σε αυτή την περιοχή κάτι τέτοιο, γίνεται αντιλη-
πτό ότι οι διαστάσεις θα είναι ανεξέλεγκτες. 

Η Γάζα έχει 43 χλμ μήκος, 11 χλμ πλάτος και 1,5 εκα-
τομμύριο πληθυσμό. Είναι αποκλεισμένη από ξηρά και
θάλασσα από το Ισραήλ. Η οικονομία της έχει καταστρα-
φεί, μόνο η μαύρη αγορά ευημερεί. Δεν υπάρχουν οικο-
δομικά υλικά, ούτε οικοδομική δραστηριότητα. Η Γάζα
είναι επίσης αποκλεισμένη από την Αίγυπτο, η οποία φο-
βάται ότι η Χαμάς θα επηρεάσει το ισλαμικό κίνημα στην
Αίγυπτο, υπάρχουν όμως τρομερές πιέσεις σε όλο τον ισ-
λαμικό κόσμο και στην Αίγυπτο να σταματήσει ο απο-
κλεισμός της Γάζας.

Οι τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ σε πλοιάρια που
πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, είχαν 9 νεκρούς, απομόνω-
σαν το Ισραήλ και προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις σε
όλο τον κόσμο και μέσα στο Ισραήλ.

Αν υπάρχει ισχυρή διεθνής πίεση θα λυθεί το πρό-
βλημα Παλαιστίνης-Ισραήλ, όπως λύθηκε και η κατά-
σταση που υπήρχε στη Νότια Αφρική. Είναι ακατανόητο
η Hillary Clinton, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, να κα-
τακρίνει τις ενέργειες του Ισραήλ και ο αντιπρόεδρος
των ΗΠΑ Joe Biden να υπερασπίζεται το Ισραήλ.

Στο Ισραήλ η πολιτική κατάσταση είναι όπως ήταν
στην Ελλάδα την περίοδο 1946-1956, οι δημοκρατικές
ιδέες εί  ναι υπό διωγμό, κυριαρχούν οι ακροδεξιοί και οι
εθνικιστές. Είναι αδιανόητο να απαγορεύεται η είσοδος
στο Ισραήλ ακόμη και διανοούμενων εβραίων, όπως ο
Νόαμ Τσόμσκι, επειδή κάνουν κριτική στην ισραηλινή
κυβέρνηση.

Το πρόβλημα της δημιουργίας Παλιστινιακού κρά-
τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους Εβραίους, μέσα
και έξω από το Ισραήλ. 

Όσο οι Παλαιστίνιοι ζουν σε σκηνές και λιμοκτονούν,
οι εξτρεμιστές παντός είδους θα πολλαπλασιάζονται.
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T ο Ισραήλ θα συνεχίσει την πολιτική
της αμφισημίας όσον αφορά τα πυρηνικά, με
την υποστήριξη των ΗΠΑ, υπογράμμισε πρόσφατα

ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Εχούντ Μπαράκ.
«Είναι μια ορθή πολιτική, δεν υπάρχει λόγος να 
την αλλάξουμε. Σε αυτό το θέμα, υπάρχει πλήρης
συνεννό ηση με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Μπαράκ 
στο ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού.
Η πολιτική της αμφισημίας στο θέμα των πυρηνικών
συνιστά την επίσημη ισραηλινή θέση από το 1965 
που υιοθετήθηκε, κατά τα εγκαίνια του πυρηνικού
εργοστασίου στη Ντιμόνα, στην έρημο Νεγκέβ 
στο νότιο Ισραήλ, το οποίο κατασκευάστηκε 
με γαλλική βοήθεια.
Στο εργοστάσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, 
έχουν κατασκευαστεί και πυρηνικά όπλα: σύμφωνα 
με εμπειρογνώμονες, το Ισραήλ διαθέτει 100 έως 130 
ή κατά άλλους μέχρι και 200 πυρηνικές κεφαλές.
Το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη για τη 
Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPΤ/TNP), ούτε 
έχει διαψεύσει ή επιβεβαιώσει την πληροφορία για 
το αν κατέχει πυρηνικά όπλα, τηρώντας από δεκαετίες
αυτή ακριβώς την πολιτική αμφισημίας. Οι ισραηλινές
κυβερνήσεις δηλώνουν ακόμη ότι η χώρα τους 
«δεν θα είναι η πρώτη που θα εισαγάγει πυρηνικό
εξοπλισμό στη Μέση Ανατολή».
Ο Εχούντ Μπαράκ όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα
επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας
(ΙΑΕΑ) να λάβουν άδεια για να μεταβούν 
στο εργοστάσιο της Ντιμόνα, διαβεβαίωσε πως «αυτός 
ο κίνδυνος δεν υπάρχει» και πρόσθεσε ότι «δεν υφίσταται
απειλή στις παραδοσιακές συμφωνίες που υπάρχουν
ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ για το θέμα αυτό».
Το Ισραήλ συνήψε συμφωνία με τις ΗΠΑ το 1969, 
στο πλαίσιο της οποίας οι Ισραηλινοί ηγέτες θα απέχουν
από κάθε δημόσια δήλωση για τα πυρηνικά της χώρας 
και δεν θα προβούν σε καμιά πυρηνική δοκιμή, 
σε αντάλλαγμα να δεσμευτεί η Ουάσινγκτον να μην ασκεί
πιέσεις στο Ισραήλ για το θέμα αυτό. 

Επιμένει το Ισραήλ με την κάλυψη των ΗΠΑ στην πολιτική της πυρηνικής αμφισημίας

«Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε» 
λέει ο Εχούντ Μπαράκ

Πάνω: Το πυρηνικό εργοστάσιο της Ντιμόνα, στην έρημο
Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ, όπως φαίνεται από δορυφόρο. 
Σημειώνεται η θέση του πυρηνικού αντιδραστήρα.
Κάτω: Ο Εχούντ Μπαράκ κατά τη διάρκεια παλαιότερης 
επίσκεψής του στο Πεντάγωνο. «Υπάρχει πλήρης συνεννό ηση
με τις ΗΠΑ», δήλωσε, σχετικά με την πολιτική του Ισραήλ
όσον αφορά τα πυρηνικά.

διεθνή νέα



«Μετάλλιο ανδρείας» σε όσους δεν σφάζουν αμάχους...

Μετάλλιο ανδρείας «για αυτοσυγκράτηση»
θα θεσπίσει ο αμερικανικός στρατός

Σ ύμφωνα με το περιοδικό «Navy Times», στο
αρχηγείο της διεθνούς δύναμης (iSAF) στην
Καμπούλ εξετάζεται η πρόταση να βρα-

βεύονται οι στρατιώτες που διατηρούν την ψυχραι-
μία τους και δεν κάνουν χρήση όπλων με την
παραμικρή ευκαιρία. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά
στην εικόνα της δύναμης, αλλά και στη μείωση των
θυμάτων, αφού μόνον πέρυσι στο Αφγανιστάν έχα-
σαν τη ζωή τους περίπου 2.500 άμαχοι. Πρόκειται
για ιδέα μοναδική στην ιστορία των στρατιωτικών
επιχειρήσεων, ενώ αντιρρήσεις πρόβαλε ο σύλλο-
γος Αμερικανών βετεράνων πολέμου. 

Δηλητηριάζουν τις μαθήτριες στο Αφγανιστάν

Δ εκάδες μαθήτριες στο Αφγανιστάν έχουν διακομιστη-
καν στο νοσοκομείο μετά από επιθέσεις με δηλητη-
ριώδη αέρια στα σχολεία τους, για τις οποίες ο τοπικός

Τύπος κατηγορεί τους Ταλιμπάν. Η αφγανική προεδρία διέταξε
να ληφθούν μέτρα ασφαλείας ώστε να συλληφθούν εκείνοι
που «εμπλέκονται στο δηλη τηριασμό των μαθητριών».

Τριάντα κορίτσια και ένας καθηγητής στη βόρεια πόλη
Κουντούζ, καθώς και έξι μαθήτριες στην Καμπούλ διακομίστη-
κανστα μέσα Μαϊου στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητη-

ρίασης (ζάλη, λιποθυμίες, εμετούς), ενώ είχαν προηγηθεί τρία ανάλογα περιστατικά τις προηγούμενες εβδομάδες.
Ένα από τα κορίτσια που ασθένησαν στην Κουντούζ δήλωσε στην αστυνομία ότι είδε έναν άνδρα με μαύρα

ρούχα, με καλυμμένη τη μύτη και το στόμα του, να πετά ένα μπουκάλι κοντά στο σχολείο της.
Ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, Στέφαν ντε Μιστούρα, δήλωσε ότι τα αίτια της ασθένειας

δεν έχουν ακόμα καθοριστεί. «Η έρευνα δεν έχει ακόμα καταλήξει σε συμπεράσματα για τη φύση ή την προ-
έλευση αυτών των περιστατικών» ανέφερε.

Οι Ταλιμπάν έχουν θεωρηθεί υπεύθυνοι από τον τοπικό Τύπο. Είχαν απαγορεύσει την εκπαίδευση για τα κο-
ρίτσια όταν κυβέρνησαν το Αφγανιστάν από το 1996 έως το 2001. Σε πολλές περιοχές όπου η παρουσία τους
είναι ακόμη ισχυρή, τα σχολεία για κορίτσια παραμένουν κλειστά, καθηγητές έχουν δεχθεί απειλές και κάποια
κορίτσια έχουν δεχθεί επιθέσεις με οξύ.
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Σ τις 26 Μαρτίου 2010 βυθίστηκε το πλοίο Cheoman,
του πολεμικού ναυτικού της Νότιας Κορέας, στα
θαλάσσια σύνορα Βόρειας και Νότιας Κορέας. Από

τα 106 μέλη του πληρώματος πνίγηκαν τα 46. Αμέσως η
δεξιά κυβέρνηση της Ν.Κορέας κατηγόρησε τη Λαϊκή Δη-
μοκρατία της Κορέας (Λ.Δ.Κορέας) ως υπεύθυνη για τον
τορπιλισμό του πλοίου. 

Μια ερευνητική επιτροπή δημιουργήθηκε για να εξε-
τάσει το θέμα. Η «διεθνής» αυτή επιτροπή, αποτελείται
κυρίως από πολίτες των ΗΠΑ, που έχουν 30000 στρατιώ-
τες στη Ν. Κορέα, και για να δώσουν κύρος στην επιτροπή
έβαλαν μέλη Βρετανούς και Αυστραλούς, που είναι σύμ-
μαχοι των ΗΠΑ.

Στην εισβολή και κατοχή του Ιράκ το 2003, οι κυβερ-
νήσεις των τριών αυτών χωρών, ΗΠΑ, Βρετανίας, Αυστρα-
λίας, συνειδητά, εξαπάτησαν τους πολίτες των χωρών
τους και τον υπόλοιπο κόσμο, ότι ο Σαντάμ έχει δήθεν
όπλα μαζικής καταστροφής, για να δικαιολογήσουν τα ιμ-
περιαλιστικά τους σχέδια.

Το πόρισμα της «διεθνούς» επιτροπής ήταν ότι υπο-
βρύχιο της Λ.Δ.Κορέας τορπίλησε το πλοίο που βυθί-
στηκε. Η Κίνα εξέφρασε αμφιβολίες για το συμπέρασμα
της επιτροπής, ενώ αρνήθηκε να δώσει τα τεκμήρια σε
ομάδα που όρισε η Λ.Δ.Κορέας για να εξετάσει τα ευρή-
ματα.

Η Χίλαρυ Κλίντον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ,
προσπάθησε να συγκεντρώσει υποστήριξη από τον ΟΗΕ
για επιβολή κυρώσεων εναντίον της Λ.Δ.Κορέας, προσπά-
θησε να προσεταιριστεί την Κίνα χωρίς επιτυχία.

Στις 24 Μαρτίου ο Γ.Γ του ΟΗΕ, που είναι πρώην

υπουργός εξωτερικών της Ν.Κορέας, υποστήριξε τις κυ-
ρώσεις και είπε ότι τα συμπεράσματα της «διεθνούς» επι-
τροπής δεν αμφισβητούνται.

Τα τελευταία χρόνια είχαν βελτιωθεί οι σχέσεις Λ.Δ.
Κορέας και Ν. Κορέας, με ανάπτυξη του εμπορίου, αμοι-
βαίες επισκέψεις πολιτών στις δύο χώρες και άλλες δι -
μερείς επαφές. Η πολιτική αυτή υποστηρίχθηκε από τους
λαούς των δύο χωρών που δεν θέλουν τη χώρα τους
 διαιρεμένη.

Αυτό είχε ενοχλήσει τις ΗΠΑ και τη δεξιά κυβέρνηση
της Ν. Κορέας. Τους ενοχλούσε επίσης ότι η Λ.Δ.Κορέας
έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, έτσι
σχεδίασαν ή ανέχθηκαν τον τορπιλισμό του πλοίου.

Η δεξιά κυβέρνηση της Ν.Κορέας ανακοίνωσε ότι
απαγορεύει το εμπόριο και τις αμοιβαίες επισκέψεις και
άρχισαν με τις ΗΠΑ κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.

Η Λ.Δ. Κορέας απελευθερώθηκε από την πολύχρονη
κατοχή της Ιαπωνίας (1910-1945) με τη βοήθεια των σο-
βιετικών και με αρχηγό τον Κιμ Ιλ Σουνκ που ήταν και ο
πρώτος πρόεδρός της. Οι Σοβιετικοί αποχώρησαν τρία
χρόνια αργότερα, ενώ οι ΗΠΑ είναι ακόμη στη Ν.Κορέα
με 30000 στρατό και στρατιωτικές βάσεις.

Στον πόλεμο 1950-1953, ένα εκατομμύριο Κινέζοι πο-
λέμησαν ως εθελοντές στο πλευρό της Λ.Δ. Κορέας. Τότε
σκοτώθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια Κορεάτες και πολ-
λοί από άλλες χώρες που πολέμησαν στο πλευρό των
ΗΠΑ εναντίον της Λ.Δ.Κορέας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έβγαλε ακόμη
απόφαση για τη βύθιση του πλοίου, όπως δεν είχε βγάλει
και για την εισβολή κατά του Ιράκ. 
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Βυθίστηκε πολεμικό πλοίο της Ν. Κορέας
Tου ΣΤΡΑΤΗ ΚΟΥΝΙΑ
αντιπροέδρου της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ

Το Sinseong, αδελφό πλοίο
του Cheonan.

διεθνή νέα
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65 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη
Tου ΑΡΗ ΚΑΡΡΕΡ
δημοσιογράφου

ιστορικές μνήμες

Μ ε τη μεγάλη νίκη των λαών κατά του φασιστικού
και ιμπεριαλιστικού «άξονα» Γερμανίας-Ιταλίας-
Ιαπωνίας και των συμμάχων τους, έληξε πριν 65

χρόνια ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, ο πιο αιματηρός που
γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Οι νεκροί στη διάρκειά
του έφθασαν τα 50.000.000. Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος,
ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης όξυνσης των ενδοϊμπερια-
λιστικών αντιθέσεων για το ξανα μοίρασμα του κόσμου.
Οι αντιθέσεις αυτές οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο λόγω
της ύπαρξης της Σοβιετικής Ενωσης, σε συνδυασμό με
την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση (1929-
35). Η ανισόμετρη ανάπτυξη των δυτικών χωρών, είχε σαν
αποτέλεσμα να καταστεί και πάλι η Γερμανία δύναμη
κρούσης του διεθνούς ιμπεριαλισμού.

Η μεγάλη οικονομική και στρατιωτική δύναμη της Γερ -
μανίας αποκτήθηκε χάρη στην ενίσχυση που της έδωσαν
οι νικήτριες δυνάμεις (κυρίως η Αγγλία και Γαλλία και στη
συνέχεια οι ΗΠΑ) του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, με σκοπό
να την στρέψουν εναντίον της ΕΣΣΔ. Τα μονοπώλια των
ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Αγγλίας πρωταγωνίστησαν στην
ενίσχυση της Γερμανίας τόσο πριν όσο και κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου. Τη στήριξή τους στους Χίτλερ και Μου-
σολίνι, πέρα από τους επιχειρηματικούς ομίλους, προσέφε-
ραν το Βατικανό και μια σειρά σοσιαλδημοκρατικά, συν-
τηρητικά καθώς και άλλα αστικά κόμματα του λεγόμενου
«κεντρώου» χώρου, ενώ μετά τον πόλεμο οι Γερμανοί εγ-
κληματίες πολέμου επάνδρωσαν το ΝΑΤΟ και τις μυστικές
υπηρεσίες των «δημοκρατικών» ιμπεριαλιστικών χωρών.

Η μαζική βάση που απέκτησαν τα κόμματα του Χίτ-
λερ και του Μουσολίνι, επιβεβαιώνει ότι η γενικότερη οι-
κονομική και καπιταλιστική κρίση δεν οδηγούν από μόνες
τους σε ριζοσπαστικοποίηση των λαϊκών μαζών. Αντίθετα,
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, οδηγούν σε ακόμα με-
γαλύτερη υποχώρηση και διαστρέβλωση της ταξικής και
πολιτικής συνείδησης και στην εμφάνιση μαζικών αντι-
δραστικών κομμάτων. Στην πορεία του πολέμου οι δυνάμεις
της αντίδρασης δεν κατόρθωσαν να πετύχουν τον κύ ριο
σκοπό τους. Να εξαφανίσουν δηλαδή, τη Σοβιετική Ενωση
και να καταπνίξουν το κομμουνιστικό κι εργατικό κίνημα
σε ολόκληρο τον κόσμο. Στον πόλεμο αυτόν, που σημά-
δεψε την παραπέρα κρίση του καπιταλιστικού συστήμα-

τος, κατατροπώθηκε ο φασισμός, η δύναμη κρούσης του
διεθνούς ιμπεριαλισμού. Η νίκη που σημείωσε ο αντιχιτ-
λερικός συνασπισμός συντέλεσε στον επαναστατικό με-
τασχηματισμό πολλών χωρών και πε ριοχών του κόσμου.
Στον συσχετισμό των δυνάμεων μεταξύ ιμπεριαλισμού
και σοσιαλισμού, συντελέστηκε ριζική στροφή προς όφε-
λος του τελευταίου. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η
ιστορία του Β΄  παγκοσμίου πολέμου, δεν είναι μόνο ιστο-
ρία πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά η ιστορία των λαών που
ξε σηκώ θηκαν με επικεφαλής τον σοβιετικό, στον αγώνα
κατά του φασισμού και εξασφάλισαν την νίκη. Είναι η ιστο -
ρία των λαών που αγωνίστηκαν με εξαίρετη αποφασιστι-
κότητα, ανδρεία, σταθερότητα, και ηρωισμό κατά των
ιμπεριαλιστικών διαθέσεων για την παγκόσμια κυριαρχία.
Οργανωτές δε και καθοδηγητές στον αγώνα αυτόν κατά
του φασισμού, ήταν τα κομμουνιστικά κόμματα. 

Η έκβαση του Β΄  παγκοσμίου πολέμου, διευκόλυνε κι
επιτάχυνε σε ορισμένες χώρες τη νίκη της λαϊ κο-δημο -
κρατικής και σοσιαλιστικής επανάστασης ενώ δημιουρ-
γήθηκε μέσα στο έδαφος της Γερμανίας, η Λαϊκή Δη μο-
 κρατία της Γερμανίας. Και όχι μόνο δημιουργήθηκαν μια
σειρά άλλα λαϊκοδημοκρατικά καθεστώτα τόσο στην Ευ-
ρώπη όσο και στην υπόλοιπη υφήλιο, ενώ το εργατικό κί-
νημα δυνάμωσε και άρχισε να διεκδικεί παίρνοντας αυτά
που του ανήκαν με την παράλληλη υποχώρηση των δυ-
τικών συστημάτων. Στην εξωτερική της πολιτική η ΕΣΣΔ
προωθούσε την πολιτική ειρήνης και συνύπαρξης με τα
άλλα κράτη ενώ στο εσωτερικό της έκανε τεράστια άλ-
ματα σε όλους τους οικονομικούς τομείς και όχι μόνο ενώ
το 1980 δεν υπήρχε ούτε ένας άνεργος στην ΕΣΣΔ.

Σήμερα, μετά την υποχώρηση του σοσιαλισμού, έπε-
σαν με νύχια και με δόντια οι καπιταλιστές να μην αφή-
σουν τίποτα όρθιο, πλαστογραφώντας την ιστορία της
ΕΣΣΔ και εξισώνοντας τον σοσιαλισμό με τον φασισμό και
τον Στάλιν με τον Χίτλερ, δικαιολογώντας τον φασισμό.
Όμως δύο είναι τα ντοκουμέντα που «καίνε» και θα καίνε
πάντα. Η σοβιετική σημαία καρφωμένη στο Ράϊχστακ και
η παράδοση των όπλων στην πλατεία της Μόσχας των
γερμανικών στρατευμάτων την Ημέρα της Νίκης μπρο-
στά στην σοβιετική αντιπροσωπεία. Ένα είναι σίγουρο.
Ότι ο Αλιόσα θα ξαναπάει στη θέση του. 
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31η Μαραθώνια    

Χιλιάδες ήταν και φέτος όσοι πορεύτηκαν
στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη, 
στα 43 χιλιόμετρα της 31ης Μαραθώνιας
Πορείας Ειρήνης που διοργάνωσε 
την Κυριακή 30 Μάη η Ελληνική Επιτροπή
για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη, από τον
Τύμβο του Μαραθώνα μέχρι το Σύνταγμα.

Το αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα 
της Μαραθώνιας Πορείας δέθηκε φέτος 
με την πολύμορφη καμπάνια της ΕΕΔΥΕ 
για να γυρίσουν όλοι οι Ελληνες στρατιώτες
από τα κατοχικά μέτωπα σε όλη τη Γη. 

Χιλιάδες ήταν και φέτος όσοι πορεύτηκαν
στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη, 
στα 43 χιλιόμετρα της 31ης Μαραθώνιας
Πορείας Ειρήνης που διοργάνωσε 
την Κυριακή 30 Μάη η Ελληνική Επιτροπή
για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη, από τον
Τύμβο του Μαραθώνα μέχρι το Σύνταγμα.

Το αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα 
της Μαραθώνιας Πορείας δέθηκε φέτος 
με την πολύμορφη καμπάνια της ΕΕΔΥΕ 
για να γυρίσουν όλοι οι Ελληνες στρατιώτες
από τα κατοχικά μέτωπα σε όλη τη Γη. 

31η Μαραθώνια    
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Σ’ αυτό το ιδιαίτερο περιεχόμενο της λαϊκής κινη-
τοποίησης αναφέρθηκε στο σύντομο χαιρετι-
σμό της η Αγγελική Σαμούρη, πρόεδρος της

ΠΕΔΥΕ, στη λιτή εναρκτήρια εκδήλωση στον Τύμβο του
Μαραθώνα. Παρόντες, τα παιδιά και o εγγoνός του Γρη-
γόρη Λαμπράκη, που κατέθεσαν στεφάνι στην προτομή
του αγωνιστή, ο Ουίλι Χοφμάιστερ από το Κίνημα Ειρή-
νης Γερμανίας, αντιπροσωπεία της ΟΓΕ και του ΠΑΜΕ
καθώς και αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής
τα μέλη του ΠΓ, Γ. Μαρίνο και Δ. Αρβανιτάκη.

Ακολουθώντας τη γνωστή διαδρομή, με στάσεις και
εκδηλώσεις στη Ν. Μάκρη, στη Ραφήνα στο Πικέρμι, στην
Παλλήνη  − όπου ένινε επίσης εκδήλωση και κατάθεση
στεφανιών από τον δήμαρχο της πόλης και τα παιδιά του
Γρ. Λαμπράκη −, με συνθήματα και τραγούδια, η πορεία
έφτασε νωρίς το απόγευμα στην πλατεία της Αγίας Παρα-
σκευής, όπου την υποδέχτηκαν κάτοικοι και διαδηλωτές
που είχαν συγκεντρωθεί από πολλές περιοχές του Λεκα-
νοπεδίου. Χαιρετισμό απεύθυναν ο δήμαρχος της πόλης,
η Ελσα Παπαγγελή, εκ μέρους του ΠΑΜΕ και ο Τριαντά-
φυλλος Μπαλωμένος, πρόεδρος της Γραμματείας της
Επιτροπής Ειρήνης Αγίας Παρασκευής.

Μετά το σύντομο διάλειμμα οι διαδηλωτές με νέες
δυνάμεις και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Μ’ αγώνες
τιμάμε τους νεκρούς μας, είναι ζωντανοί στη μνήμη του
λαού μας», βγήκαν στη Μεσογείων. Κόσμος συγκεντρω-
μένος στις δυο άκρες του δρόμου, πύκνωνε διαρκώς την
πορεία. Στην Εθνική Αμυνα, εκατοντάδες νεολαίοι διαδη-
λωτές ενώθηκαν με τους φιλειρηνιστές και περνώντας έξω
από το υπουργείο φώναξαν όλοι μαζί: «Οι φαντάροι είναι
του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά». 

Εξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, ακούστηκε στε -
ντόρειο το σύνθημα «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι,
αυτοί σκοτώσαν Λαμπράκη, Μπελογιάννη». Μεγάλη αντα -
πόκριση συνάντησε η κινητοποίηση και από τους διερχό-
μενους, οι οποίοι κόρναραν, χαιρετούσαν την πορεία.
Κάτοικοι της Αθήνας βγήκαν στα μπαλκόνια για να δουν
το πλήθος.

Οταν οι πρώτοι διαδηλωτές έφτασαν στο Σύνταγμα,
οι συγκεντρωμένοι τους υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό.

Η εκδήλωση είχε ήδη ξεκιμήσει με παραδοσιακούς χο-
ρους απο το χορευτικό της κας Β. Λύτρα και η ορχήστρα
του Στέφανου Ψαραδάκου έχει πάρει ήδη θέση.

Την συγκέντρωση άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό ο
Κ. Δράκος εκ μέρους του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών
(ΜΑΣ).

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης στο Σύνταγμα
ήταν ο Θανάσης Παφίλης, γενικός γραμματέας του Παγ-
κόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης και βουλευτής του ΚΚΕ.
Ανάμεσα σε άλλα σημείωσε: «Σήμερα περισσότερο από
ποτέ, αντιιμπεριαλιστικός, φιλειρηνικός αγώνας σημαίνει
συστράτευση όλων των αγωνιστών της Ειρήνης με τους

    Πορεία Ειρήνης    Πορεία Ειρήνης

Πάνω: Τα παιδιά και o εγγoνός του Γρηγόρη Λαμπράκη 
καταθέτουν στεφάνι στην προτομή του αγωνιστή. Κάτω: Μετά
την εναρκτήρια εκδήλωση, πορεία ξεκινάει τη διαδρομή της.
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εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Μαζί στην πρώτη
γραμμή της ταξικής πάλης». ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Ο αγώνας σήμερα ειναι σύνθετος, πολύπλευρος και
πολύμορφος. Είναι επιτακτική και άμεση η ανάγκη να δυ-
ναμώσει η λαϊκή πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό, στην
επιθετικότητά του, ενάντια στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ. Την
ίδια στιγμή, ταυτόχρονα, να δυναμώσουμε τη δράση μας
ενάντια στο Μνημόνιο κυβέρνησης, Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου, ΕΕ, που επιβάλλει εργασιακό μεσαίωνα και
συνθήκες γαλέρας για τους εργαζόμενους.

Κορυφαίας σημασίας είναι το καθήκον της απάντη-
σης στον σκοταδισμό που εξαπολύουν οι δυνάμεις που
υπηρετούν τον ιμπεριαλισμό με αντικομμουνισμό, προ-
βοκάτσιες κατά του κινήματος, καταπάτηση δημοκρατι-
κών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

…Οποιον τομέα κι αν εξετάσουμε, όποια πλευρά της
οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής ζωής, βγαίνει ένα
αναμφισβήτητο συμπέρασμα: Ο καπιταλισμός γέρασε,
έφαγε τα ψωμιά του, γίνεται συνεχώς και πιο επικίνδυνος.

Ο λαός μας, οι λαοί σε όλο τον κόσμο, έχουν υποχρέ-
ωση να μετατρέψουν την αγανάκτηση, τον προβληματι-
σμό σε δράση, σε γόνιμη προσπάθεια για τον άλλο δρόμο
ανάπτυξης, που η εξουσία θα είναι στα χέρια της εργατι-
κής τάξης και του λαού, τα μέσα παραγωγής δική του πε-
ριουσία, για να εξαλειφθεί η εκμετάλλευση, για να ικα-
 νοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, για να εκμηδενισθεί η βά -
ση που γεννάει τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τους
στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Εξέφρασε την ανησυχία του
ΠΣΕ και κάλεσε το λαό σε αγωνιστική ετοιμότητα, καθώς
«η καπιταλιστική οικονομική κρίση οξύνει τις ενδοϊμπε-
ριαλιστικές αντιθέσεις, μεγαλώνει ο ανταγωνισμός για το
μοίρασμα και ξαναμοίρασμα των αγορών». 

…Οχι μόνο δεν συμμεριζόμαστε τους πανηγυρι-
σμούς που οργανώθηκαν με την ευκαιρία της επίσκεψης
του Τούρκου Πρωθυπουργού στην Αθήνα, αλλά τονί-
ζουμε την ανάγκη λαϊκής επαγρύπνησης και δυνάμωμα
της κοινής αντιιμπεριαλιστικής πάλης των λαών της Ελ-
λάδας και Τουρκίας. Τα προβλήματα παραβίασης και των
θαλάσιων και εναέριων συνόρων της Ελλάδας, η αμφι-
σβήτηση Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων παραμέ-
νουν. Η ηγεσία της Τουρκίας με τη στήριξη των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ, αλλά και με ευθύνη της ΕΕ, καταπατά τις διεθνείς
συνθήκες με τις οποίες καθορίζονται τα σύνορα, στοχεύει
στην ανατροπή της Συνθήκης της Λοζάνης, διαιωνίζει την
κατοχή μεγάλου μέρους του Κυπριακού κράτους.

Επίσης τόνισε ότι …θέλουμε να εκφράσουμε την ανη-
συχία μας για τις τελευταίες κοινές ασκήσεις της πολεμι-

31η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης



κής αεροπορίας Ελλάδας-Ισραήλ, γιατί θεωρούμε ότι δεν
είναι έξω από τις πιθανότητες και μια ενδεχόμενη όξυνση
ή και πολεμική επίθεση στην ευρύτερη περιοχή…

Υπογράμισε την ανάγκη να δυναμώσει η καμπάνια
της ΕΕΔΥΕ για την επιστροφή όλων των Ελληνικών στρα-
τιωτικών δυνάμεων από το εξωτερικό.

Τέλος, κάλεσε τέλος τους εργαζόμενους και τα λαϊκά
στρώματα της χώρας να παλέψουν κατά του ΝΑΤΟ «αυτού
του δολοφονικού και επιθετικού κατά των λαών οργανι-
σμού. Το Νοέμβρη αυτού του χρόνου το ΝΑΤΟ στην Πορ-
τογαλία εγκρίνει τη νέα φρικαλέα στρατηγική του. Η πάλη
κατά του ΝΑΤΟ είναι πάλη κατά του πολέμου, πάλη για το
μεροκάματο, την ειρήνη, τη ζωή». Δίνουμε τη μάχη, κα-
τέληξε «για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Ενάντια στη νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ, την Κοινή Πολι-
τική Ασφάλειας και Αμυνας της ΕΕ.

Μέσα από αυτή την πολύμορφη δράση, τιμάμε τα 55
χρόνια της ΕΕΔΥΕ, τον αγώνα του μάρτυρα της Ειρήνης
Γρηγόρη Λαμπράκη».

Η συγκέντρωση έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα
με το συγκρότημα του Στέφανου Ψαραδάκου και τους
τραγουδιστές Εύα Κυριαζοπούλου, Βασίλη Λέκκα,
Στέλιο Μηλόβα και Κώστα Σταυρόπουλο. 
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Σ ε ένα παραμεθόριο ελληνικό νησί χωμένο στην «αγ-
καλιά» της Τουρκίας, τη Λέσβο, που βρίσκεται μονί-

μως στο επίκεντρο των εντάσεων, είτε πρόκειται για
παραβιάσεις χωρικών υδάτων, είτε πρόκειται για παρεμ-
βολές στους αεροδιαδρόμους, πραγματοποιήθηκε στο
Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, με πρωτο-
βουλία της ΕΕΔΥΕ, το διήμερο 22 και 23 Μάη η Διεθνής
Αντιιμπεριαλιστική Συνάντηση των Επιτροπών Ειρή-
νης Ελ λάδας-Κύπρου-Τουρκίας. 

Η Λέσβος επιλέχθηκε συμβολικά γι’ αυτή την συνάν-
τηση, γιατί είναι ένα νησί του οποίου ο λαός θα ήθελε να
μην το βλέπει σαν προκεχωρημένο φυλάκιο σ’ ενδεχό-
μενη πολεμική απειλή, αλλά σαν γέφυρα φιλίας και επι-
κοινωνίας μεταξύ των λαών Ελλάδας και Τουρκίας στο
πλαίσιο καλής γειτονίας απαλλαγμένης απ’ τις ιμπεριαλι-
στικές παρεμβάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Η συνάντηση αυτή της Μυτιλήνης πραγματοποιή -
θηκε μια εβδομάδα μετά την πολυδιαφημιζόμενη επί-

σκεψη Ερντογάν στην Αθήνα επικεφαλής πολυμελούς αν-
τιπροσωπείας αποτελούμενη από Υπουργούς και επιχει-
ρηματίες. Δυο συναντήσεις διαφορετικές που έφεραν
τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.

Αντίθετα με την επίσκεψη Ερντογάν, η εκδήλωση
στην Μυτιλήνη δεν έτυχε προβολής από τα αστικά ΜΜΕ
Ελλάδας και Τουρκίας. Αντίθετα με τον Ερντογάν οι Επιτρο-
πές Ειρήνης δεν κουβάλησαν επιχειρηματίες, αλλά τις δια-
θέσεις των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων των
χωρών τους για ένα καλύτερο μέλλον και το επέτυχαν με τη
συμφωνία τους που διατυπώθηκε στην κοινή ανακοίνωση.

Η συνάντηση των Πρωθυπουργών Ελλάδας-Τουρκίας
προξένησε ανησυχία και αβεβαιότητα. 

Η συνάντηση των φιλειρηνικών κινημάτων έφερε ελ-
πίδα και προοπτική.

Η επίσκεψη Ερντογάν δεν είχε κάτι το σημαντικό να
επιδείξει: στην κοινή συνέντευξη Τύπου για τα εθνικά θέ-
ματα ο Ερντογάν δεν διαφοροποιήθηκε απ’ τις πάγιες
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συνάντηση

Διεθνής Αντιιμπεριαλιστική Συνάντηση των Επιτροπών Ειρήνης Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας

Το Φιλειρηνικο Κίνημα μπορεί να δώσει λύσεις
Tου ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
προέδρου της Επιτροπής Ειρήνης Λέσβου



τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και το Κυπριακό, ενώ ο
πρωθυπουργός της χώρας μας δεν αντέδρασε. Κατά συνέ-
πεια δεν μπορεί να αισθάνεται ο λαός μας ασφαλής. Εκχώ-
ρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων χάριν κάποιων εμπο ρι κών
συμφωνιών και κοινών επιχειρήσεων με τους απέναντι γεί-
τονες δεν οικοδομεί την ειρήνη. Απλά γεμίζουν οι τσέπες
κάποιων επιχειρηματιών Ελλάδας και Τουρκίας. Υπάρχουν
άλλωστε πολλά παραδείγματα χωρών που βρίσκονταν σε
εμπόλεμη κατάσταση, κι όμως, διατηρούσαν εμπορικές
συμφωνίες. Το κεφάλαιο, ως γνωστό, δεν έχει πατρίδα.

Απεναντίας, οι Επιτροπές Ειρήνης έχοντας οδηγό τις
λαϊκές ανάγκες των εργαζομένων των χωρών τους για ένα
καλύτερο επίπεδο διαβίωσης και μια αρμονική συνύ-
παρξη μεταξύ των λαών τους κατάφεραν να έλθουν σε
συμφωνία στα εθνικά θέματα που οι αστικές κυβερνήσεις
Ελλάδας-Τουρκίας δεν τολμούν να τα φέρουν ούτε καν
προς συζήτηση.

Κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση αυτή ήταν η Β.
Νικολαΐδου, ΓΓ της ΕΕΔΥΕ, η οποία υπογράμμισε ανά-
μεσα σε άλλα, αναφερόμενη στους αγώνες της ελληνικής
και της τουρκικής εργατικής τάξης ότι:

«Μαζί με τους αγώνες για αντιμετώπιση των μέτρων
λιτότητας πάει και ο αγώνας για εμπέδωση της ειρήνης,
της φιλίας και της συνεργασίας των λαών μας ενάντια
στους στρατιωτικό-πολιτικούς, ιμπεριαλιστικούς μηχανι-
σμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ.

»Το ΝΑΤΟ Στο ρόλο του παγκόσμιου χωροφύλακα
ετοιμάζεται να επεμβαίνει επιχειρησιακά σε όλο τον πλα-
νήτη. Αν η πορεία αυτή δεν αντιστραφεί είναι βέβαιο ότι
θα ξεσπάσουν νέες μεγάλες κρίσεις που θα συνοδεύονται
από νέες επεμβάσεις και πολέμους με μεγαλύτερη εμβέ-
λεια και ένταση, τόνισε και πρόσθεσε:

»Οι διευθετήσεις στο Αιγαίο, στοχεύουν στη διευκό-
λυνση της εύρυθμης λειτουργίας του ΝΑΤΟ, μέσα από τη
δημιουργία ενός καθεστώτος «ελληνοτουρκικής συνδια-
χείρισης» που θα εντείνει τις επιθέσεις σε βάρος της ειρή-
νης και της ασφάλειας στην περιοχή, σε βάρος των συμ-
 φερόντων του Ελληνικού και Τούρκικου λαού».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ανησυχίες που
γεννά η στάση της ελληνικής κυβέρνησης

Σε σχέση με το Κυπριακό η Β. Νικολαΐδου υπογράμ-
μισε: «Καταδικάζουμε τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή
μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η
ΕΕΔΥΕ παραμένει σταθερά στη θέση της και παλεύει για
ενδυνάμωση της αλληλεγγύης στο λαό της Κύπρου, για
μια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, κυρίαρχη, κοινή πατρίδα
ελληνοκύπριων και τουρκοκύπριων, χωρίς ξένους «εγ-
γυητές» και «προστάτες». 
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Έκλεισε λέγοντας ότι: «Χρειάζεται σήμερα να αντιτά-
ξουμε απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση του ιμπεριαλι-
σμού την κοινή μας δράση για ένα ισχυρό αντιιμπε ρια-
λιστικό, διεθνιστικό κίνημα στις χώρες μας, στα Βαλκάνια
και τη Ν.Α. Μεσόγειο, στο πλαίσιο της αντιιμπεριαλιστικής
δράσης του ΠΣΕ.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρή-
νης Τουρκίας, Ουλκού Ζοζμπίρ υπογράμμισε ότι η σημε-
ρινή Κυβέρνηση Ερντογάν, με το μανδύα του ισλαμισμού
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών κέντρων,
ενώ κατέληξε ότι τα σχέδια πλήρους ΝΑΤΟποίησης του
Αιγαίου μπορούν να σταματήσουν με την ανάπτυξη ενός
ρωμαλέου αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.

Ο Αμπτουλάχ Κορκμαζχάν, τουρκοκύπριος, μέλος
του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης και οργανωτικός
γραμματέας του κόμματος «Ενωμένη Κύπρος», περιέ-
γραψε την δραματική κατάσταση που βιώνουν οι Τουρ-
κοκύπριοι μετά την εισβολή και κατοχή το 1974. Είπε
χαρακτηριστικά ότι ζουν μια διαδικασία «ταϊβανοποί-
ησης» του Βορείου τμήματος, που μπορεί να την σταμα-
τήσει το οργανωμένο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα. 

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης
Γιαννάκης Σκορδής,υπογράμμισε ότι αντίποδας στα ιμ-
περιαλιστικά σχέδια μπορεί να είναι το φιλειρηνικό αν-
τιιμπεριαλιστικό κίνημα. Αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο
Κυπριακό και σημείωσε την ανάγκη της συνέχισης των
συναντήσεων και του συντονισμού με άλλα κινήματα ει-
ρήνης της ευρύτερης περιοχής.

Στη συνάντηση της Μυτιλήνης οι εκπρόσωποι των Κι-
νημάτων Ειρήνης διατύπωσαν κοινές θέσεις.

Χαρακτήρισαν κοινό εχθρό Ελλήνων, Τούρκων και

Κυπρίων τους ιμπεριαλιστές ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ που δεν θέ-
λουν να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή.

• Έθεσαν αμεσο καθήκον τους το κλείσιμο των Αμε-
ρικανονατοϊκών Βάσεων και την απεμπλοκή των χωρών
τους από τους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς.

• Για το Αιγαίο διατύπωσαν κοινή θέση ενάντια στη
ΝΑΤΟποίηση του και υπέρ της μετατροπής του σε θά-
λασσα ειρήνης και δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των λαών
Ελλάδας-Τουρκίας.

• Για το Κυπριακό τέθηκε θέμα αποχώρησης των κα-
τοχικών στρατευμάτων, κλείσιμο των ξένων βάσεων πε-
ριλαμβανομένης και της Βρετανικής.

• Οσο για το καθεστώς της Κύπρου, διζωνική, δικοι-
νοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα μεταξύ των δυο
κοινοτήτων όπως προβλέπεται από τα Ψηφίσματα του
ΟΗΕ και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προξένησε η ταύτιση απόψεων
Ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων που συστεγάζονται
στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης.

Η Διεθνής Αντιιμπεριαλιστική Συνάντηση των Επιτρο-
πών Ειρήνης Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας είναι δείγμα της
υπεροχής που έχει η εργατική τάξη έναντι των αστικών
κυβερνήσεων σε θέματα οικοδόμησης της ειρήνης.Είναι
ένα δείγμα των δυνατοτήτων που έχει το συνεπές φιλει-
ρηνικό κίνημα που δεν αναλώνεται σε επιφανειακές, κο-
σμοπολίτικες εκδηλώσεις ούτε και μπαίνει σε μονοπάτια
αφελούς πασιφισμού, στέκεται πλάι στην εργατική τάξη
και συμπαρίσταται στους αγώνες της για την ανατροπή
του καπιταλιστικού συστήματος που διαχειρίζονται οι
αστικές κυβερνήσεις που θέλουν τους λαούς τους χειρα-
γωγημένους στις επιδιώξεις του κεφαλαίου. 



Από�τη�Μυτιλήνη,�όπου�συναντηθήκαμε�στο�πλαίσιο�της�εκδήλωσης�της
Επιτροπής�Ειρήνης�Λέσβου στις�22�Μάη�2010,�για�να�δυναμώσουμε τον�αγώνα
των�λαών�μας�ενάντια�στους�ιμπεριαλιστικούς�σχεδιασμούς�του�ΝΑΤΟ�στην�ευ-
ρύτερη�περιοχή,�η�οποία�είναι�ενταγμένη�στην�καμπάνια�της�ΕΕΔΥΕ�ενάντια
στην�συμμετοχή�Ελληνικών�στρατευμάτων�στο�εξωτερικό�και�στην�καμπάνια
του�Παγκόσμιου�Συμβούλιου�Ειρήνης�(ΠΣΕ)�ενάντια�στο�ΝΑΤΟ,�οι�Επιτροπές�Ει-
ρήνης�των�χωρών�μας�απευθύνουν�αγωνιστικό�χαιρετισμό�και�αντιιμπεριαλι-
στικό� μήνυμα�φιλίας� και� αλληλεγγύης� προς� τους� λαούς� της� Ελλάδας,� της
Τουρκίας�και�της�Κύπρου,�καθώς�και�όλων�των�Βαλκανίων. Παράλληλα�χαιρε-
τίζουν�τις�αγωνιστικές�κινητοποιήσεις�των�εργαζομένων�στην�Ελλάδα�και�σε
όλη�την�Ευρώπη�ενάντια�στην�επίθεση�του�κεφαλαίου,�της�Ε.Ε.�και�του�ΔΝΤ
που�υποθηκεύουν�το�μέλλον�των�εργαζομένων.

Από�κοινού�διαπιστώνουμε�ότι ζούμε�σε�μια�περίοδο�που�χαρακτηρίζεται
από�την�ένταση�της�ιμπεριαλιστικής�επιθετικότητας, από�την�έξαρση�των�το-
πικών�πολέμων και�την�πλήρη�καταπάτηση�των�αρχών�και�των�κανόνων�διε-
θνούς�δικαίου�που�δημιουργήθηκαν�μετά�την�Αντιφασιστική�Νίκη�των�Λαών,
με�την�καθοριστική�παρουσία�των�σοσιαλιστικών�χωρών.

Το�ΝΑΤΟ�στο�ρόλο�του παγκόσμιου χωροφύλακα�και�μετά�τους�πολέμους
σε�Γιουγκοσλαβία,�Αφγανιστάν�και�Ιράκ�κλιμακώνει�επιχειρησιακά�την�δράση
του�σε�όλο�τον�πλανήτη,�υιοθετώντας τη�Διακήρυξη�για�τη�«Συμμαχική�Ασφά-
λεια�στον�21ο αιώνα»,οδηγεί�έτσι στη�δημιουργία�ενός�κυριολεκτικά�εκρηκτι-
κού�πεδίου,�που�απειλεί�ολόκληρο�τον�πλανήτη.�

Σε�αυτό�το�πλαίσιο�ετοιμάζονται οι�κυβερνήσεις�των�χωρών�του�ΝΑΤΟ,
παρά�την�αντίθεση�και�διαμαρτυρία�των�λαών, να�εγκρίνουν�το�Νοέμβρη�του
2010�το�νέο�δόγμα�του�ΝΑΤΟ,�το�επιθετικότερο�από�όσα�γνώρισε�η�ανθρωπό-
τητα.�Αν�η�πορεία�αυτή�δεν�αντιστραφεί�είναι�βέβαιο�ότι�θα�ξεσπάσουν�νέες
μεγάλες�κρίσεις�που�θα�συνοδεύονται�από�νέες�επεμβάσεις�και�πολέμους�με
μεγαλύτερη�εμβέλεια�και�ένταση.�

Στα�πλαίσια�αυτά�καταδικάζουμε�την�όλο�και�αυξανόμενη�χειραγώγηση
του�ΟΗΕ�από�το�ΝΑΤΟ�και�τους�ιμπεριαλιστές,�καταστρατηγώντας�τις�αρχές�του
ιδρυτικού�χάρτη�του�ΟΗΕ�που�εμφανίζεται�συχνά�με�διπλοπροσωπία�και�πολ-
λαπλά�μέτρα�και�σταθμά.

Στην�περιοχή�μας�εκδηλώνονται�έντονα�οι�ενδοϊμπεριαλιστικοί�ανταγω-
νισμοί,�αντιπαραθέσεις�πολλών�κρατών�και�μεγάλων�μονοπωλιακών�συμφε-
ρόντων�και�γι’�αυτό�θεωρούμε�ότι�οι�εξελίξεις�εγκυμονούν�τεράστιους�κινδύ�νους.
Η�κατάσταση�στη�γειτονιά�μας�γίνεται�ακόμα�πιο�επικίνδυνη�από�τη�συνεχιζό-
μενη�παρουσία�του�ΝΑΤΟ και�του�Ευρωστρατού και�την�επιτάχυνση�των�σχε-
διασμών�για�την�πλήρη�ΝΑΤΟποίηση�του�Αιγαίου�και�την�οριστικοποίηση�της
διχοτόμησης�στην�Κύπρο,�διαιωνίζοντας�την�τουρκική�κατοχή�στο�Νησί.

Ο�ιμπεριαλισμός�έχει�αναζωπυρώσει�το�“ενδιαφέρον”�του�για�την�περιοχή
μας�πραγματοποιώντας�πολύμορφες�επεμβάσεις.�Οι�λόγοι�αυτού του�ενδια-
φέροντος�είναι�τόσο�γεωστρατηγικοί�όσο�και�οικονομικοί.�

Επιδιώκεται�οι�διευθετήσεις�στο�Αιγαίο�να�διευκολύνουν�την�εύρυθμη
λειτουργία�του�ΝΑΤΟ,�μέσα�από�τη�δημιουργία�ενός�καθεστώτος�«ελληνοτουρ-
κικής�συνδιαχείρισης»�σε�βάρος της�ειρήνης�και�της�ασφάλειας�στην�περιοχή,
σε�βάρος�των�συμφερόντων�του�Ελληνικού�και�Τούρκικου�λαού.�

Σκοπός�είναι�να�προχωρήσουν�πιο�γρήγορα�οι�στρατηγικοί�σχεδιασμοί
των�ιμπεριαλιστικών�επιτελείων,�για�την�«αντιπυραυλική�ασπίδα»,�τη�διείσ-
δυση�στην�ευρύτερη�περιοχή�και�τον�έλεγχο�των�περασμάτων�του�πετρελαίου,
αλλά�και�των�ενδεχομένων�κοιτασμάτων�στο�Αιγαίο�και�την�Ανατολική�Μεσό-
γειο,�για�την�εξυπηρέτηση�των�ιμπεριαλιστικών�πολέμων�και�επεμβάσεων�στο

Αφγανιστάν,�στη�Μέση�Ανατολή,�στο�Κέρας�της�Αφρικής�και�αλλού.�
Γι’�αυτό,�το�τελευταίο�διάστημα�οι�ιμπεριαλιστές�ΗΠΑ,�ΝΑΤΟ,�Ε.Ε.�έχουν

εντείνει�τις�διαδικασίες�για διεύρυνση�των�ευρω-ατλαντικών�ιμπεριαλιστικών
οργανισμών,�για επιτάχυνση�της�διευθέτησης�όλων�των�ζητημάτων�στα�ελλη-
νοτουρκικά�και�στο�Αιγαίο�με�την�οριστική�Νατοποίηση�του�Αιγαίου.�

Σ’�αυτή�τους�την�προσπάθεια�έχουν�ισχυρά�στηρίγματα�στις�κυβερνήσεις
της�Ελλάδας�και�της�Τουρκίας.�Η�πρόσφατη�επίσκεψη�Ερντογάν�στην�Αθήνα,
συνέχεια�αντίστοιχης�του�Παπανδρέου�στην�Κωνσταντινούπολη, εξυπηρέτησε
ακριβώς�αυτή�τη�στόχευση.

Η�θέση�των�κινημάτων�μας παραμένει�σταθερή�υπέρ�της�ειρηνικής�επί-
λυσης�των�διαφορών�μεταξύ�Ελλάδας�και�Τουρκίας,�προσδοκώντας�στην�ει-
ρήνη,� τη�φιλία� και� τη� συνεργασία� ανάμεσα� στους� λαούς μας.� Παλεύουμε
σταθερά�και�αταλάντευτα�ενάντια�τους�ΝΑΤΟϊκούς�σχεδιασμούς�και�σε�κάθε
είδους�συνδιαχείριση�και�ΝΑΤΟποίηση�του�Αιγαίου,�για�την�έξοδο�των χωρών
μας�από�το�ΝΑΤΟ�και�την�απομάκρυνση�των�ξένων�βάσεων. Δεν�αποδεχόμαστε
τα�σχέδια�για�την�αντιπυραυλική�ασπίδα�και�τις�όποιες�δεσμεύσεις�των�χωρών
μας�στο�ΝΑΤΟ,�τις�ΗΠΑ�και�την�Ε.Ε.�σε�ότι�αφορά�τις�ελληνοτουρκικές�σχέσεις,
το�Αιγαίο,�το�Κυπριακό�και�την�ευρύτερη�περιοχή�των�Βαλκανίων.

Καταδικάζουμε�τη�συνεχιζόμενη�τουρκική�κατοχή�μέρους�της�Κύπρου.
Εκφράζουμε�την�ισχυρή�υποστήριξή�και�αλληλεγγύη�μας�στο�λαό�της Κύπρου
(Ελληνοκύπριους�και�Τουρκοκύπριους)�και�στον�αγώνα�του�εναντίον�της�κα-
τοχής�του�37%�της�Κύπρου�για�36�χρόνια,�ως�αποτέλεσμα�των�ιμπεριαλιστικών
Νατοϊκών�σχεδιασμών�που�οδήγησαν�στο�πραξικόπημα�της�χούντας�των�Αθη-
νών�και�στην�τουρκική�εισβολή�το�1974.

Υποστηρίζουμε�τις�απευθείας�διαπραγματεύσεις�των�δύο�κοινοτήτων�για
λύση�και�επανένωση�της�Κύπρου�και�του�λαού�της.�Στηρίζουμε�ανεπιφύλακτα
την�προσπάθεια�για�λύση�στη�βάση�μιας�διζωνικής,�δικοινοτικής�Ομοσπονδίας
με�πολιτική�ισότητα,�όπως�προνοείται�στα�σχετικά�περί�Κύπρου�ψηφίσματα
του�ΟΗΕ,�στις�Συμφωνίες�Κορυφής των�δύο�Κοινοτήτων (1977�και�1979)�και
στις�αρχές�του διεθνούς�δικαίου.�Μια�λύση�που�θα�κατοχυρώνει�τη�μία�και�αδι-
αίρετη�κυριαρχία,�μία�ιθαγένεια,�μία�διεθνή�οντότητα�και�θα�διασφαλίζει�όλα
τα�ανθρώπινα�δικαιώματα�και�τις�βασικές�ελευθέριες�όλων�των�Κυπρίων. Υπο-
γραμμίζουμε�την�ανάγκη η�λύση�του�Κυπριακού�να�προέρχεται�και�να�στηρί-
ζεται�στην�βούληση�όλου�του�Κυπριακού�λαού.�Για�το�θέμα�της�δημιουργίας
κουλτούρας�κοινής�συμβίωσης�ελληνοκυπρίων�και�τουρκοκυπρίων�και�της�ενί-
σχυσης�του�κοινού�αγώνα�ώστε�να�καταστεί�η�Κύπρος �χώρα�χωρίς�ξένες�βά-
σεις,�ανεξάρτητη,�ενωμένη�και�αποστρατικοποιημένη,�οι�φιλειρηνικές�και
αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις�από�την�Ελλάδα,�την�Τουρκία�και�την�Κύπρο �θα
κάνουν�ότι�τους�αναλογεί.�

Αντιπαλεύουμε�τις�αλλαγές�συνόρων�και�αγωνιζόμαστε�να�φύγουν�τα
ξένα�στρατεύματα,�ο�ευρωστρατός�και�το�ΝΑΤΟ�απ’�τα�Βαλκάνια.�Λέμε�ΟΧΙ�στις
νέες�αμερικανικές�βάσεις�και�πυρηνικά�στα�Βαλκάνια.�Απαιτούμε�την�επι-
στροφή�όλων�στρατευμάτων�των�χωρών�μας�που�συμμετέχουν�σε�στρατιωτικές
αποστολές�σε�άλλες�χώρες.�Λέμε�ΟΧΙ�στο�μισθοφορικό�στρατό�και�στις�υπέ-
ρογκες�στρατιωτικές�δαπάνες.�

Απέναντι�στην�ολομέτωπη�επίθεση�του�ιμπεριαλισμού�αντιτάσσουμε�την
κοινή�μας�δράση�για ένα�ισχυρό�αντιιμπεριαλιστικό,�διεθνιστικό�κίνημα�στις
χώρες�μας,�στα�Βαλκάνια�και�τη�Νοτιοανατολική�Μεσόγειο,�που�θα�συγκρούε-
ται�με�τον�ιμπεριαλισμό�και�θα�πρωτοστατεί�στην�εδραίωση�της�φιλίας,�της
αλληλεγγύης�και�της�συνεργασίας�με�όλους�τους�λαούς�και�στο�πλαίσιο�της�αν-
τιιμπεριαλιστικής�δράσης�του�ΠΣΕ.�
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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της ΕΕΔΥΕ, Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας και του Παγκύπριου Συμβούλιου Ειρήνης
Μυτιλήνη�22�Μάη�2010
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εκδηλώσεις

Μ ε κεντρικό σύνθημα «Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο»
που αντανακλά τις τελευταίες εξελίξεις στη περιοχή

με την επιδίωξη διευθέτησης των ελληνοτουρκικών «δια-
φορών» με την επιβολή από το ΝΑΤΟ καθεστώτος συνδια -
χείρισης, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Μαΐου η Πο -
 ρεία Ειρήνης και Πολιτισμού από το Ηραίον στο Πυθαγό-
ρειο. Καλεσμένοι της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης,
Τούρκοι φιλειρηνιστές αντιπρόσωποι της Επιτροπής Ει-
ρήνης Σμύρνης (izmir Baris Dernegi) με επικεφαλή τον
πρόεδρο της Burhan Aksakal, πορεύθηκαν μαζί με τους
Σαμιώτες φίλους της Ειρήνης και διαδήλωσαν ομόθυμα
στη γλώσ σα τους «Ege’de NATO ya Hayir” δηλαδή «Έξω
το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο».

Από τις 5 το απόγευμα δεκάδες οδοιπόροι της Ειρή-
νης συγκεντρώθηκαν στη πλατεία Ηραίου όπου τους
υποδέχθηκαν με κέρασμα μέλη του Συλλόγου «Ομόνοια»
Παγώνδα και της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών.

Στο σύντομο χαιρετισμό – έναρξη της πορείας ο πρό-
εδρος της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης Νίκος Δεμερ-
τζής αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και τους αγώνες
του Γρηγόρη Λαμπράκη, καλώντας τους συγκεντρωμέ-
νους να πορεύονται πάντα στα βήματά του. Ο Ν. Δεμερ-
τζής απένειμε στον πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης
Σμύρνης γλυπτό κεραμικό με το σύμβολο της Ειρήνης το
περιστέρι έργο του κεραμίστα μέλους της Πανσαμιακής
Επιτροπής Τίμου Χατζηλαγού.

Με πάθος και συνθήματα η πορεία διένυσε τα 7 περί-
που χιλιόμετρα μέχρι το Πυθαγόρειο.

Σε όλη τη διαδρομή Έλληνες και Τούρκοι φιλειρηνι-
στές, βάδιζαν πλάι-πλάι ανταλλάσσοντας συνθήματα στις
δύο γλώσσες. Όταν η πορεία έφτασε στο Πυθαγόρειο ντό-
πιοι και επισκέπτες πήραν την ανακοίνωση της Πανσαμια-
κής Επιτροπής στα ελληνικά και στα αγγλικά και οι οδοι -
πόροι κατέληξαν στο άγαλμα του Πυθαγόρα όπου ακο-
λούθησε συγκέντρωση. Χαιρέτισαν, ο Μανώλης Νεοφώ-
τιστος από τη γραμματεία Σάμου του Π.Α.ΜΕ και η Ρίτα
Καρβούνη από την Προοδευτική Κίνηση Γυναικών (ΟΓΕ).

Συγκινητικός ήταν ο χαιρετισμός στα ελληνικά (3 από
τους Τούρκους της αντιπροσωπείας μαθαίνουν ελληνικά)
του προέδρου της Επιτροπής Ειρήνης Σμύρνης Burhan
Ausakal, ο οποίος διακήρυξε τη θέληση του τουρκικού
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος να παλέψει από κοινού με
τους Έλληνες κόντρα στα σχέδια του ΝΑΤΟ για την περιοχή.

Ομιλία πολυεπίπεδη, με αναφορά διεξοδική στα
«προβλήματα» των ελληνοτουρκικών διενέξεων, στις ιμ-
περιαλιστικές επεμβάσεις και το ρόλο των κυβερνήσεων
Ελλάδας και Τουρκίας που κινούνται στα πλαίσια των ιμ-
περιαλιστικών οργανισμών, ήταν η κεντρική ομιλία της
συγκέντρωσης από την αντιπρόεδρο της Πανσαμιακής
Επιτροπής Ειρήνης Ρούλα Στεφανάκη.

Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης: Στα βήματα του Γρηγόρη

Λαμπράκη Έλληνες και Τούρκοι αντιιμπεριαλιστές 

καταδίκασαν τη ΝΑΤΟική επέμβαση στο Αιγαίο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΧΑΣ



Εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Αγ. Παρασκευής

Σ τον ιστορικό χώρο της Νέας Επιδαύρου, όπου τον Σεπτέμβριο του 1821 συνήλθε η Α’ Εθνοσυνέλευση των επανα-
στατημένων Eλλήνων, και η οποία κατέληξε τον Γενάρη του 1822 στη σύνταξη του Α’ συντάγματος του νεοσύστατου

ελληνικού κράτους, διοργάνωσε εκδή λωση-συζήτηση η Επιτροπή Ειρήνης Αγ. Παρασκευής.
Θέμα της συζήτησης ήταν: «Α’ Εθνοσυνέλευση - Σύνταγμα των Ελλήνων και ο χαρακτήρας όλων των μέχρι σήμερα

συνταγμάτων ως θεμέλιο δικαίου συμφερόντων».  Η
ομιλήτρια, συναγωνίστρια και ιστορικός Δώρα Μό-
σχου κατέληξε στην ομιλία της ότι το Α’ σύνταγμα
των Ελλήνων ήταν έκφραση συμφερόντων και του
συσχετισμού των κοινωνικών δυνάμεων που πήραν
μέρος στην επανάσταση του 1821. Ανάλογη έκ-
φραση είχαν και τα με τέπειτα συντάγματα μέχρι
το σημερινό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μας Τριαν-
τάφυλλος Μπαλωμένος, έκλεισε την πολύ ενδιαφέ-
ρουσα συζήτηση που ακολούθησε λέγοντας ότι:
«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΙΝΑΙ: ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΙΚΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕ-
ΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ «ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ»
ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ.»

Οι θεματικές εκδηλώσεις σε ιστορικούς χώρους
θα συνεχιστούν από την επιτροπή μας με την διοργά-
νωση αντίστοιχων εκδρομών, από τον Σεπτέμβριο.

Εκδήλωση της Επιτροπής

Ειρήνης Ελευσίνας

Μ ε επιτυχία έγιναν το Σάββατο (8/5/2010) το από-
γευμα οι σκακιστικοί αγώνες στην αίθουσα του Πο-

λιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Ελευσίνας, που ήταν
αφιερωμένοι στη μνήμη του αγωνιστή της ειρήνης Γρη-
γόρη Λαμπράκη.

Οι αγώνες διεξήχθησαν από την Επιτροπή Ειρήνης
Ελευσίνας σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σκακιστικό
Σύλλογο Ελευσίνας. Η συμμετοχή παιδιών και γονέων
ήταν μεγάλη καθώς και η άμιλλα μεταξύ των διαγωνιζό-
μενων. Ενώ τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της
Κούβας Κος Ερμές Ερρέρα Ερνάντες. 

Στη σύντομη τοποθέτηση των προέδρων του Σκακι-
στικού Μορφωτικού Συλλόγου Ελευσίνας κου Λίτσα Δη-
μήτρη και του προέδρου της Επιτροπής Ειρήνης Ελευ σί νας
κου Αντώνη Αλεξανδρόπουλου, αναφέρθηκε η σημα-
σία των αγώνων αυτών καθώς και του αγαθού της «ΕΙΡΗ-
ΝΗΣ». Στο αγωνιστικό μέρος των αγώνων οι 71 συμμε τέ-
 χοντες μαθητές χωρίστηκαν σε έξι ηλικιακές κατηγορίες.
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Οι�νικητές�ανά�κατηγορία�που�βραβεύτηκαν�και�με�το�αντίστοιχο�μετάλλιο�ήταν:
Νήπια: 1.�Ηλία�Αν.�2.�Πανούση�Ελ.�3.�Τζινιέρης�Απ.�και�Παναγιέτοβα�Γαλ.�Α’  & Β’
Δημοτικού: 1.�Τσουκαλάς�Κων/νος�2.�Πανούσης�Ελ.�3.�Ανθόπουλος�Κων/νος,
Τζορτζίδη�Ελ.�(Β’�Δημοτικού)�και�Νικολούδης�Αλ.�(Α’�Δημοτικού).�Γ’ Δημοτικού:
1.�Ανθόπουλος�Χρ.�2.�Γεωργιάδη�Νατ.�3.�Ορφανέας�Χρ.�και�Ανθοπούλου�Ιω.�Δ’ Δη-
μοτκού: 1.�Πεσσιρίδης�Ισ.�2.�Καυκαλάς�Ν.�3.�Πανούσης�Στ.�και�Αντωνίου�Φ.�Ε’-
ΣΤ’ Δημοτικού: 1.� Σαλαχίδου� Ρεβ.� 2.� Παπαδόπουλος� Γ.� (πρωταθλητής
Βαλκανιάδας�παίδων)�3.�Ρούτσης�Αλ.�και�Χρ.�Τσαβαρή�(ΣΤ’�Δημοτικού)�και�Στραϊ-
τούρης�Β.�και�Μακράκης�Γ.�(Ε’�Δημοτικού)�Γυμνάσια: 1.�Λίτσας�Παν.�2.�Κωνσταν-
τόπουλος�Ν.�3.�Περαματζή�Μ.
Στην�ομαλή�διεξαγωγή�των�αγώνων�βοήθησαν�οι�Τσαβαρής�Μ,�Κωνσταντόπουλος
Π.,�Μαξιλάρης�Ν.,�Ράγιος�Κων/νος�και Καλλιγέρη�Βασ.,�που�εκτέλεσαν�χωρίς�προ-
βλήματα�χρέη�διαιτητών.
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εκδηλώσεις

Εκδήλωση της Επιτροπής
Ειρήνης Ηλιούπολης

Η Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης πραγματοποί-
ησε στις 27/5/2010 συγκέντρωση στο Μου-

σείο Εθνικής Αντίστασης Ηλιούπολης για ενημέ -
ρω ση-συζήτηση με θέμα: «Οικονομική κρίση και
Εθνικά Κυριαρχικά δικαιώματα». Ομιλητές: Μιχά-
λης Σοφικίτης, ταξίαρχος ε.α., Τζοβλάς Νίκος, αξιω-
ματικός Π.Ν. ε.α., μέλη της ΚΕΘΑ.

Μέσα από την ενημέρωση-συζήτηση αναδείχ-
θηκε ξεκάθαρα η ενδοτικότητα των ελληνικών κυ-
βερνήσεων σε βάρος των εθνικών μας κυριαρχικών
δικαιωμάτων. Το Αιγαίο πλέον εκχωρείται στο ΝΑΤΟ,
τα νησιά μας αποστρατιωτικοποιούνται και το σχέ-
διο διχοτόμησης παίρνει σάρκα και οστά.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα δεν έχει καμιά θέση
στο ΝΑΤΟ, που είναι ο κυριότερος εχθρός της εθνι-
κής μας κυριαρχίας και ανεξαρτησίας.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

του Παναμά
(CONADESOPAZ)

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.
Νομικό�πρόσωπο�

με�την�Απόφαση�408�του
Σεπτέμβρη�του�1982

Στην πρώτη φωτογραφία διακρίνονται, από δεξιά προς 
τα αριστερά: Μιχάλης Σοφικίτης, ταξίαρχος ε.α., Νίκος 

Τζοβλάς, αξιωματικός Π.Ν. ε.α., Καίτη Δημητριάδου, 
οργαν. γραμματέας της Επιτροπής.

Μήνυμα αλληλεγγύης με την αντίσταση του ελληνικού
λαού ενάντια στην επιβολή των οικονομικών μέτρων

Η CoNADESoPAZ απευθύνεται στην Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) ώστε, μέσω αυτής, να εκφράσει τον θαυμασμό και την αλληλεγγύη της με τον ελληνικό
λαό στη ηρωική του αντίσταση απέναντι στους σχεδιασμούς των μαφιόζικων οικονομικών πο-
λυεθνικών που προκάλεσαν και επέβαλαν την χρηματοοικονομική κρίση στο λαό.

Έχουμε επίγνωση ότι τα μέτρα κατά της Ελλάδας έχουν στόχο να επικρατήσει ένα μοντέλο
σε παγκόσμια κλίμακα ώστε να βαθύνει η καταλήστευση των λαών σε όλο τον κόσμο και η λε-
ηλασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Αυτά τα μέτρα αποτελούν προσπάθεια πολιτικής και οικονομικής ανασυγκρότησης του νε-
οφιλελεύθερου ιμπεριαλισμού που ανησυχεί για την κρίση της μοναδικής σκέψης και το νέο
πρωταγωνιστικό ρόλο των λαών, και αναδιοργανώνει τις δυνάμεις του προβάλλοντας ένα οι-
κονομικό προφίλ ακραία κερδοσκοπικό και φασιστικό με σκοπό να ανακτήσει την υπεροχή του
που βρίσκεται σε κίνδυνο. Συνεπώς, η απόρριψη αυτών των μέτρων από τον ελληνικό λαό πρέ-
πει να αποτελέσει την αφετηρία της διεθνοποίησης της αντίστασης των εθνών και των λαών.

Δεχθείτε την έκφραση αλληλεγγύης και την συμπάθειά μας.

Αδερφικά, CoNADESoPAZ Παναμάς, 19 Μαΐου 2010
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Ο λοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι, ισότιμοι
και με ίσα δικαιώματα. Κανόνας σύμφωνα με την
Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων. Ήδη από το 18ο αιώνα τα ανθρώπινα δικαιώματα
και η υπεράσπισή τους έγιναν μία παγκόσμια αξία στην
οποία αναφέρονται τα συντάγματα των δημοκρατικών
κοινωνιών και οι διεθνείς οργανώσεις.

Ωστόσο, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι παντού
σεβαστά.1 Έτσι, διάφορες διακρίσεις είναι καθημερινή
πραγματικότητα. Διακρίσεις ρατσιστικές, δίωξη μειονο-
τήτων, βία εναντίων των γυναικών, λογοκρισία των
Μ.Μ.Ε., βασανιστήρια, συνοπτικές εκτελέσεις, εμπορία
ανθρώπων. Είναι μερικές από τις διακρίσεις που μπο-
ρούμε να αναφέρουμε. Όλες μαζί τις συναντάμε σε μία
πόλη, που βρίσκεται στα σύνορα των Η.Π.Α. και του Με-

ξικού. Τη μικρή πόλη Juarez. Bordertown (Η πόλη στα σύ-
νορα) είναι ο τίτλος της ταινίας που μας αποκαλύπτει την
κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
συμβαίνει στις μέρες μας, σχεδόν καθημερινά.

Σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού
πάνω στο θέμα. Η ταινία δεν προωθήθηκε ιδιαίτερα.
Βρήκε εμπόδια στη χρηματοδότησή της, η οποία τελικά
έγινε από τη γνωστή Jennifer Lopez, ηθοποιό διάσημη,
σύμβολο λαμπερό Χολιγουντιανών Υπερπαραγωγών που
οι λάτρεις του καλού κινηματογράφου δεν περίμεναν να
δουν να πρωταγωνιστεί, σε μία ταινία ουσιαστικά καταγ-
γελία των απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης, φτωχών
έγχρωμων «ινδιάνων» γυναικών, εργατριών μεγάλων πο-
λυεθνικών εταιριών στην πόλη Juarez, του Μεξικού.

Ζούμε σε μία εποχή που εύκολα θα μπορούσαμε να

κινηματογράφος

Bordertown
Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι
Tης ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΥ

H ηθοποιός Jennifer Lopez, 
στο ρόλο της δημοσιογράφου 
Lauren που έρχεται στην πόλη Juarez
με σκοπό να εξιχνιάσει τις αιτίες
των δολοφονιών που γίνονται εκεί.



χαρακτηρίσουμε ηλεκτρονική. Οι ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές και διάφορες μηχανές είναι μέρος της καθημερινό-
τητάς μας. Ποιος από μας όμως όταν πληκτρολογεί στον
ηλεκτρονικό του υπολογιστή μπορεί να φανταστεί τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες κατασκευάζεται;

(Μακιλαδόρες) οι νεαρές εργάτριες των μεγάλων
Αμερικάνικων Πολυεθνικών Εταιριών, στα σύνορα του

Μεξικού που δουλεύουν ασταμάτητα από το χάραμα
μέχρι το βράδυ, όρθιες και για τέσσερα μόλις δολάρια με-
ροκάματο, ώστε να παράγουν τους πανάκριβους πια για
μας και απαραίτητους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η ατάκα στην ταινία Bortertown «δουλέψτε πιο γρή-
γορα, στο τμήμα 14 η παραγωγή έχει μείνει πίσω», μας
θυμίζει το νόμο για την υπεραξία από την εκμετάλευση
της εργατικής δύναμης που ο Καρλ Μαρξ διατύπωσε στο
έργο του «Το κεφάλαιο».

Οι έγχρωμες Ινδιάνες εργάτριες κερδίζουν το μερο-
κάματό τους θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.
Στην πραγματικότητα έχουν αναφερθεί τριακόσιες εξα-
φανίσεις γυναικών εργατριών στο Juarez.

Η ταινία μιλάει για πέντε χιλιάδες, πολλές από τις
οποίες βρίσκονται θαμμένες στους αμμόλοφους της

πόλης ή σε σκουπιδότοπους που έχουν μετατραπεί σε νε-
κροταφεία. Τις ανακαλύπτουν συχνά οι μητέ ρες τους, που
ψάχνουν με πρωτόγονα μέσα στους αμμόλοφους τις εξα-
φανισμένες τους κόρες.

Η ταινία αφήνει το θεατή να καταλάβει ότι πολλοί από
τους φόνους αυτούς γίνονται για εμπορία οργάνων, άλλες
για καθαρά ρατσιστικούς λόγους (είναι πολύ να είσαι γυ-
ναίκα, φτωχή και έγχρωμη) και άλλες γιατί απλά οι δολο-
φονίες έγιναν συνήθεια για αυτούς που τις πράττουν.

Μία εργάτρια δεκαεπτά ετών, θύμα αποτρόπαιου βια-
σμού, βασανισμού και παρ’ολίγο στραγγαλισμού βγαίνει
ζωντανή μέσα από τον τάφο της. Η Eva, το όνομα της ερ-
γάτριας αυτής, θα προσπαθήσει με τη βοήθεια της μητέ-
ρας της να καταγγείλει το βιασμό της. Πράγμα σχεδόν
αδύνατο αφού οι βιασμοί και οι φόνοι των γυναικών
αυτών γίνονται στην πραγματικότητα με την ανοχή της
τοπικής κυβέρνησης και της αστυνομίας.

Οι δύο γυναίκες έρχονται σε επαφή με την Lauren
(Λόπεζ), δημοσιογράφο Αμερικανικής Εφημερίδας που
στο μεταξύ έχει φτάσει στην περιοχή με σκοπό να εξιχνιά-
σει τις αιτίες των δολοφονιών και να κάνει το καλύτερο
‘θέμα’ στην εφημερίδα της προκειμένου να κερδίσει τον
τίτλο της ανταποκρίτριας. Η Lauren θα συνεργαστεί με
τον Diaz (Μπαντέρας), ο οποίος διευθύνει και εκδίδει το-
πική εφημερίδα στο Juarez. Η νεαρή δημοσιογράφος έχει
συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν, μόνο που τώρα θα
βρεθεί παρούσα στη δολοφονία του ενώ θα έρθει αντι-
μέτωπη και με τον εκδότη της στην Αμερική, ο οποίος
ακολουθώντας τις οδηγίες μεγάλων συμφερόντων, πιθα-
νόν κυβερνητικών δε θα επιτρέψει τελικά να δοθεί έμ-
φαση στην κατάσταση.

Η σκηνοθεσία είναι του Gregory Nava όπως και το σε-
νάριο, η φωτογραφία του reynaldo Villalobos, η μουσική
του Graeme revell, το Μοντάζ του Pardaic Mc Kinley, ο
ήχος του richard Kitting και Jonathan Miller, τα σκηνικά
Marcia Calosio, η Παραγωγή: Simon Fields, Sue Jett, Jen-
nifer Lopez, Barbara Martinez Jithner, Gregory Nava.
Χώρα παραγωγής Η.Π.Α., Αγγλία, Ειδικά Εφέ, Scott Harti-
nas, Date Malley, Geoffrey C. Martin, Jason Prentice. Ερ-
μηνεύουν: Jennifer Lopez, Antonio Banderas , Kate del
Castillio κ.α.

Η ταινία προβλήθηκε στην Αθήνα το 2007, στο πλαί-
σιο της 3ης Berlinale in Athens σε μεγάλη κινηματογρα-
φική γιορτή, με επιλογή από τις καλύτερες ταινίες του
57ου Φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου.

1. Πηγή: Μήλο, ‘Καταλαβαίνω τον κόσμο’, Οι μεγάλες προκλήσεις
του αύριο, εκδ. Καστανιώτη.
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Ο αθλητισμός σήμερα, έπειτα από την πλήρη εμπο-
ρευματοποίηση του, κατά τη διάρκεια της δεκαε-
τίας του ’80, μετά από απόφαση της ΔΟΕ (Διεθνής

Ολυμπιακή Επιτροπή), επί προεδρίας του μεγαλοεπιχει-
ρηματία, εκπροσώπου του Μ. Κεφαλαίου και ενεργού μέ-
λους του φασιστικού κόμματος Ισπανίας, με προσωπικές
σχέσεις με τον δικτάτορα Φρανκο, Χουάν Αντόνιο Σάμα-
ραγκ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά ζητήματα,
αφού μέσα από το χώρο των σπορ, κυρίως του υψηλού
αθλητισμού, διακινούνται τεράστια ποσά παράνομου
χρήματος με καθοριστικό κοινωνικό ρόλο, κυρίως στο
χώρο της νεολαίας μετατρέποντας μεγάλη μερίδα των
νέων σε οπαδούς με όλα τα επακόλουθα. Σε αυτό συμ-
βάλλει η παντελής έλλειψη αθλητικής παιδείας η οποία
οφείλεται στο γεγονός ότι στη χώρα μας ο σχολικός αθλη-
τισμός είναι άγνωστο είδος. Εάν τώρα σε όλα αυτά προ-
σθέσουμε και τη διακίνηση παράνομων ουσιών, η οποία
συνοδεύεται από σοβαρές ασθένειες και θανάτους αθλη-
τών, τότε έχουμε μια πλήρη εικόνα για το που βρίσκεται
σήμερα όχι μόνο ο ελληνικός αθλητισμός αλλά και ο παγ-
κόσμιος. Π.χ σήμερα η παρουσία των μεγιστάνων του
πλούτου στο χώρο του ποδοσφαίρου, του λαϊκότερου και
δημοφιλέστερου αθλήματος είναι τυχαία; Όχι βέβαια. Αν-
τικειμενικός σκοπός το κέρδος και η επιρροή στην κοινω-
νία. Αλλά και οι μεγάλοι αγώνες Ολυμπιακοί, Πανασιατικοί,
Κοινοπολιτείας, Παναμερικανικοί, Πανευρωπαϊκοί, Παγ-
κόσμια Πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου κ.λπ έχουν τον ιδιο
ακριβώς στόχο. Αυτό δεν έγινε με τους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας το 2004; Με την ευκαιρία αυτή έγινε

ένας συνδυασμός έργων υποδομής  (Αττική οδός, προ-
αστιακός, επέκταση μετρό, τραμ, λιμάνια, κλπ) και βέβαια
οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά τα έργα έγιναν σε
δημόσια γη και στην πλειοψηφία τους χρηματοδοτήθη-
καν από το Δημόσιο, λογικό λοιπόν θα ήταν να ανήκουν
στον ελληνικό λαό. Και όμως οι μεγάλες αθλητικές εγκα-
ταστάσεις βρίσκονται σήμερα σε διαδικασία εκποίησης,
στο μεγάλο επιχειρηματικό πολυεθνικό κεφάλαιο. Σκοπός
βέβαια τότε δεν ήταν μόνο η κερδοφορία αλλά και μια
προσπάθεια για το ρόλο της Αθήνας ως τόπος διεθνούς
τουριστικού προορισμού και βέβαια την προσέλευση
επενδύσεων. Το ζουμί της υπόθεσης είναι ότι για πολλο-
στή φορά ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει το μάρ-
μαρο, επιβεβαιώνοντας την πάνσοφη ελληνική παροιμία
«χωρις κερδος κερατα» δώσαμε τη γη μας, πληρώσαμε
10 δις € για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστά-
σεων. Σήμερα, εμείς και τα παιδιά μας δεν έχουμε το δι-
καίωμα ούτε απ’έξω να περνάμε. Αυτό που πρέπει
εξαρχής να επισημάνουμε είναι ότι ήδη στην περίοδο
μέχρι το 2004 είχε κιόλας διαμορφωθεί το θεσμικό πλαί-
σιο για το ξεπούλημά τους στο μεγάλο κεφάλαιο. 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες λειτούργησαν καθοριστικά
στην εισαγωγή βίαιων μεθόδων σε ό,τι αφορά στη ρύθ-
μιση και χωροθέτηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων

Σκέψεις για τον αθλητισμό
Tου ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

...είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
πολιτικά ζητήματα, αφού 
μέσα από το χώρο των σπορ, 
κυρίως του υψηλού αθλητισμού, 
διακινούνται τεράστια ποσά 
παράνομου χρήματος με καθο -
ριστικό κοινωνικό ρόλο...

αθλητισμός
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που εν όψει του επείγοντος παρέκαμψαν μια σειρά από θε-
σμοθετημένες διαδικασίες π.χ είχαμε την ανάθεση και εκτέ-
λεση μεγάλων έργων κατά παρέκκλιση της ως τότε
νομοθεσίας, “MALL”στο Μαρούσι κ.λπ. Είναι λογικό όλη αυτή
η άναρχη κατάσταση να έχει ανοίξει την όρεξη των επενδυ-
τών για τα δημόσια ακίνητα αφού δεν χρειάζεται να αγορά-
σουν τη γη. Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι από το 2002
-2003 με τους νόμους 3016/02, 3130/03 και 3207/03 ιδρύεται
η εταιρία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε» τυπικά μεν, υπό δημόσιο
έλεγχο, αλλά με δικαίωμα ήδη να αναπτύσσει επιχειρηματική
δραστηριότητα, αναφορικά με τις Ολυμπιακές εγκαταστά-
σεις. Ένα χρόνο μετά το Νόμο 3207/03, η «Ολυμπιακά Ακί-
νητα Α.Ε.» αποδεσμεύεται πλήρως από δημόσιο έλεγχο και
λειτουργει με βάση τη Νομοθεσία περί Α.Ε. Το σημαντικότερο
είναι ότι με τη διάταξη του αρ. 7 δίνεται η δυνατότητα με
απλή πράξη του υπουργικού Συμβουλίου να μεταβιβάζεται
σ’αυτήν, την ιδιωτική εταιρία η κυριότητα κρατικής δημόσιας

περιουσίας. Με μια απλή πράξη Υπουργικού Συμβουλίου,
«κάτω από το τραπέζι» μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί η δημόσια
Περιουσία. Ετσι το 2005 ήρθε ο Νόμος 3342 για τα Ολυμπιακά
Ακίνητα με τον οποίο φαίνεται να ολοκληρώνεται σε επίπεδο
βασικού νομοθετικού πλαισίου η επιχείρηση εκποίησης της
δημόσιας περιουσίας των Ο.Ε στο Μ.Κεφάλαιο. Να πούμε για
μια ακόμα φορά ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις κόστισαν
στον ελληνικό λαό το ιλιγγιώδες ποσό των 10δις €!

Πόσο υποκριτικές οι υποσχέσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ-
ΣΥΡΙΖΑ για αναπλάσεις-συνδυασμοί πολιτισμού αθλητισμού
και άλλα τέτοια διάφορα. Από τις μέχρι σήμερα «αξιοποι-
ήσεις» που έχουν δρομολογηθεί, η συντριπτική τους πλει-
οψηφία αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες μεγάλης
κλίμακας, μακριά από τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας.
Τα  MALL, οι μεγάλοι συναυλιακοί χώροι, οι μαρίνες και τα
γιώτ στον Αγ.Κοσμά, τα Διεθνή Συνεδριακά Κέντρα στο Φά-
ληρο κ.λπ,κ.λπ καμια σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες των
απλών ανθρώπων. 

Tα νέα βιβλία του Π.Ι. Καραφωτιά

Παρακολούθησα την παρουσίαση των δυο νέων βιβλίων του Παναγιώτη Ι. Καραφωτιά,
το πρώτο, δοκίμιο, με τον εντυπωσιακό και συμβολικό τίτλο «Σύγχρονο Ανθρωπορυ-

χείο-Διεθνείς Σχέσεις» και το δεύτερο ποιητική συλλογή «Ο 7ος ΣΤΡΑΤΟΚΟΠΟΣ» (Εκδόσεις
Γκοβόστη)  την 1η Ιουνίου στην κατάμεστη αίθουσα του «Παρνασσού» παρά τον αποκλει-
σμό του κέντρου λόγω της πορείας. Μολονότι ο συγγραφέας, φίλος και συναγωνιστής  (ή
σύμφωνα με το δικό του όρο «Συνειρηνιστής») στο ειρηνιστικό κίνημα, μου είχε ζητήσει
να είμαι ένας εκ των εισηγητών, εξαιτίας προβλήματος υγείας δεν μπόρεσα. Αισθάνθηκα
λοιπόν την ανάγκη να γράψω λίγα λόγια για την παρουσίαση, που υπήρξε εντυπωσιακή
τόσο από πλευράς διακεκριμένων ομιλητών {για το δοκίμιο οι Καθηγητές Πανεπιστημίου
κκ Ιωάννης Βούλγαρης και Θεόδωρος Κουλουμπής και οι λογοτέχνες κκ Παύλος Ναθαναήλ
και Φαίδρα Ζαμπαθά-Παγουλάτου για την ποιητική συλλογή, και με Συντονιστή το δια-
πρεπή Δημοσιογράφο κ. Σεραφείμ Φυντανίδη}, καθώς και χαιρετισμών από το διακεκρι-
μένο Καθηγητή Πανεπιστημίου και τ. Υπουργό κ. Μιχάλη Σταθόπουλο και την Πρόεδρο

του Ελληνικού Συνδέσμου ΟΗΕ κα Μερόπη Βιολάκη-Παρασκευά}, αλλά και από πλευράς εκλεκτού και πυκνότατου ακρο-
ατηρίου. Εύσημα αξίζουν  και στην εξαίρετη καλλιτέχνιδα κα Αννα Πολυτίμου-Παπακωνσταντίνου για την υπέροχη από-
δοση κειμένων και ποιημάτων. Όσον αφορά το συγγραφέα και τα βιβλία του, με τον οποίον μας συνδέει μακρόχρονη φιλία
και λόγω κοινής Αρκαδικής καταγωγής αλλά κυρίως λόγω κοινών αγώνων στο ειρηνιστικό κίνημα, για τη συνεργασία του
οποίου με τον ΟΗΕ είχε ο ίδιος την πρωτοβουλία, κατορθώνει τόσο στο δοκίμιο όσο και στην ποιητική του συλλογή να
κάνει μια τολμηρή και υπεύθυνη ανατομία των επίκαιρων και κρίσιμων προβλημάτων που ταλανίζουν την ανθρωπότητα
με κύρια αναφορά στον ΟΗΕ, που επί δεκαετίες υπηρέτησε πιστά και δημιουργικά παρά τις αντιξοότητες, ιδιαίτερα όσον
αφορά στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να προσφέρει και λύσεις.
Το αξιοσημείωτο δε είναι, όπως επισήμαναν ορισμένοι από τους συντελεστές, ότι το ίδιο πνεύμα , που πηγάζει από τη γνή-
σια αγάπη του για τα ιδανικά του ΟΗΕ, και που αποτελεί βίωμά του, κυριαρχεί και στο δοκίμιο και στην ποίησή του. Ορθά
και εύλογα, συνεπώς, αναγράφεται στην ποιητική του συλλογή «Ο 7ος ΣΤΡΑΤΟΚΟΠΟΣ» της αγάπης, της ειρήνης, της δι-
καιοσύνης.  Αυτά τα ιδανικά υπηρέτησε και υπηρετεί με ειλικρίνεια και αυταπάρνηση ο Παναγιώτης Ι. Καραφωτιάς και μας
τα εκφράζει τόσο μεστά, ζωντανά και παιδευτικά και  στα νέα βιβλία του, που, όπως είπα το 1994 παρουσιάζοντας το τότε
σημαντικό βιβλίο του «Ο ΟΗΕ Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ», είναι βιβλία αρχείου! 

του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ
Επ.�Προέδρου�του�ΠΣΕ και�του�ΔΣΑ
Προέδρου�της�ΕΕΔΥΕ

βιβλίο

Σκέψεις για τον αθλητισμό (συνέχεια από σ. 47)
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Συμπληρώστε το και στείλτε το στη διεύθυνση:

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Θεμιστοκλέους 48

106 81 ΑΘΗΝΑ

μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Καταθέστε την προσφορά σας στην ΕMΠOPIKH ΤΡΑΠΕΖΑ

αριθ. Λογ/σμού 42602434

Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ

Βοηθάτε την υπόθεση της Ειρήνης

την

ΕΕΔΥΕ

4

4

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

#

‰ÚfiÌÔÈÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜
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Ελλάδα
και ΔΝΤ
πώς μας έστειλαν
στο σφαγείο του ΔΝΤ
η ΕΕ και το ΠΑΣΟΚ

διαβάστε ακόμα σ’ αυτό το τεύχος:

• Oι Γερμανοί ξανάρχονται:
στόχος του Βερολίνου
η ηγεμονία της Ευρώπης

• Η οικολογική καταστροφή
στον Κόλπο του Μεξικού

• Μακελειό στην ανατολική
Μεσόγειο από τους
Ισραηλινούς τρομοκράτες

...και πολλά άλλα 

επίκαιρα θέματα

ΔΡΟΜΟΙ

ΕΙΡΗΝΗΣ

TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH
EKΔOΣH THΣ E.E.Δ.Y.E.

Π Ρ Ι Λ H Σ - Ι Ο Υ Ν H Σ 2 0 1 0

τηςτης

Τιμάμε τα θύματα του πυρηνικού ολοκαυτώματος στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 7:30 μ.μ.

να ενώσουμε τις φωνές μαςÁκαι να δυναμώσουμε τον αγώνα μας

για έναν κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά,

για έναν κόσμο της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών,

ενάντια στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό
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