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Η ΕΕΔΥΕ στην πρώτη γραμμή των αγώνων
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Έξω το ΝΑΤΟ - Να διαλυθεί!

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ - ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ
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Διεθνής συνάντμηάστηων Ειρήνης
κινη
Χανιά, 19-20 Μάρτη

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
την

ΕΕΔΥΕ

2011

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
την προσφορά σας στην
4 Καταθέστε
ΕMΠOPIKH ΤΡΑΠΕΖΑ
αριθ. Λογ/σμού

87693589
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4Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό

‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ

Βοηθάτε την υπόθεση της Ειρήνης
Η ΕΕΔΥΕ διοργανώνει διεθνή συνάντηση αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων Ειρήνης
στις 19-20 Μάρτη 2011 στα Χανιά της Κρήτης με καλεσμένα κινήματα από τα Βαλκάνια
και τη Μέση Ανατολή σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης.
Η περιοχή μας εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε σημείο τεράστιου γεωστρατηγικού
ενδιαφέροντος για το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, τους ιμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς για την ενέργεια και τους δρόμους μεταφοράς της, για την εγκατάσταση
της λεγόμενης «αντιπυραυλικής ασπίδας».
Βρίσκεται όλο πιο πολύ στο στόχαστρο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών,
στον στρατιωτικό και οικονομικό τομέα.
Πρόθεση της ΕΕΔΥΕ είναι να φέρει κοντά τα αντιιμπεριαλιστικα κινήματα ειρήνης από
την ευρύτερη περιοχή με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την εξαιρετικά κρίσιμη
κατάσταση που διαμορφώνεται και να σχεδιάσουμε κοινές πρωτοβουλίες ενάντια στις
απειλές και στην εντεινόμενη επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού.
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ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
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Συμπληρώστε το και στείλτε το στη διεύθυνση:
Η διάσκεψη θα διαρκέσει 19 και 20 Μάρτη και θα ολοκληρωθεί την δεύτερη μέρα με
μαζική διαδήλωση διαμαρτυρίας προς την Αμερικάνικη Βάση της Σούδας.

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Θεμιστοκλέους 48
106 81 ΑΘΗΝΑ
μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή

περιεχόμενα

30

3

2 Της Σύνταξης

33 Σκέψεις για την επίσκεψη ενός αεροπλανοφόρου

3 Λισαβόνα: Διεθνές αντιιμπεριαλιστικό
ραντεβού στη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ

TουΓΙΩΡΓΟΥΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ,ΠροέδρουτηςΕπιτροπήςΕιρήνηςΧανίων,
μέλουςΕ.Σ.ΕΕΔΥΕ

Tης ΕΛΕΝΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,μέλουςτηςΓραμματείαςτηςΕΕΔΥΕ

10 ΝΑΤΟ: Εχθρός όλων των λαών
Tου ΗΡΑΚΛΗΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ,ΕκτελεστικούΓραμματέατουΠΣΕ,
μέλουςτηςΓραμματείαςτηςΕΕΔΥΕ

12 Έγινε ασφαλέστερος ο κόσμος μας
με τη START- 3; Tου ΕΛΙΣΑΙΟΥΒΑΓΕΝΑ,μέλουςτηςΚΕτουΚΚΕ,
υπεύθυνουτουΤμήματοςΔιεθνώνΣχέσεων

16 Κατοχή στο Ιράκ: «Διευθετήσεις» στην
πλάτη του λαού. TηςΕΛΕΝΗΣΜΑΥΡΟΥΛΗ,δημοσιογράφου

34 Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ: Επικίνδυνη
πολιτική. TουΚΥΡΙΑΚΟΥΖΗΛΑΚΟΥ,δημοσιογράφου
36 Ένοπλες Δυνάμεις και η απειλή για την
επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων
TουΝΙΚΟΥΤΖΟΒΛΑ,ΑπόστρατουΑξιωματικούΠΝ,ΜέλουςτηςΓραμματείαςτηςΚίνησηςγιατηνΕθνικήΆμυνα

37 ΤΥΝΗΣΙΑ: Η δύναμη της λαϊκής πάλης
τουΑΝΔΡΙΑΝΟΥΜΠΟΥΚΟΥΡΗ

38 Αποκλειστική Οικομομική Ζώνη: Εγκατάλειψη
κυριαρχικών δικαιωμάτων στο θαλάσσιο χώρο

20 Φτώχεια και χολέρα στην Αϊτή

TουΚΥΡΙΑΚΟΥΖΗΛΑΚΟΥ,δημοσιογράφου

TουΣΤΡΑΤΗΚΟΥΝΙΑ,αντιπροέδρουτηςΓραμματείαςτηςΕΕΔΥΕ

40 Πόλεμος και Ειρήνη. TουΧΡΙΣΤΟΥΚ.ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗ,

22 Σχετικά με το Δημοψήφισμα στο Νότιο Σουδάν

ΠρώηνΑν.ΣτελέχουςΑΚΕΛ,ΒουλευτήκαιΕθελοντήστοΒ΄Π.Πόλεμο

24 Σουδάν Ελεύθερο και Δημοκρατικό!

42 Για τη διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης»

TηςΝΤΕΠΠΥΣΚΟΥΛΟΥΡΗ,μέλουςτηςΓραμματείαςτηςΕΕΔΔΑ

TουΣΤΕΛΙΟΥΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ,πρώηνΔήμαρχουΝίκαιας

26 H μυστική φυλακή της CIA στο Κοσσυφοπέδιο
και άλλα διεθνή νέα

44 Ο Λαμπράκης και η εμπορευματοποίηση
του Μαραθώνιου. TουΝΙΚΟΥΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

30 Στο χείλος του πολέμου η Κορεατική χερσόνησος

46 Μας εισάγουν την φτώχεια τους οι μετανάστες;

TουΣΤΡΑΤΗΚΟΥΝΙΑ,αντιπροέδρουτηςΓραμματείαςτηςΕΕΔΥΕ

TουΣΩΤΗΡΗΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

32 O φράχτης της Ε.Ε.

47 Τα χρωστούμενα δεν διαγράφονται

TουΘΑΝΑΣΗΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ,ΠροέδρουτηςΕπιτρ.ΕιρήνηςΛέσβου

ΗΜαρίαΠετρίτσηγιατοβιβλίοτουΑ.Κακαρά«ΗλίστατουΤσαγκάρη»

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

24

της συνταξης

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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ΔIEYΘYNΣH:
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ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΝOΜO:
BEPA NIKOΛAΪΔOY
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ΣΥΝΔΡOΜΕΣ:



Η

ανθρωπότητα υποδέχτηκε το 2011 με τους λαούς να δοκιμάζονται από την
άκρατη επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού, που επιχειρεί να εδραιώσει την
κυριαρχία του και να κάμψει τους αναπτυσσόμενους αγώνες των λαών, που
παλεύουν για την ανατροπή της Νέας Τάξης. Βρίσκεται στο κατώφλι μιας
νέας χρονιάς, με λαούς που αντιστέκονται ενάντια στο
της ΕΕΔΥΕ
ΝΑΤΟ και στο Νέο του Δόγμα, το επιθετικότερο από όλα
Η Γραμματείαυς τους φίλους
μέχρι σήμερα, το οποίο εγκρίθηκε το Νοέμβρη του 2010
εύχεται σε όλος καλή χ ρονιά,
της ειρήνη αγωνιστική και
στη Λισαβόνα με φόντο της διαδηλώσεις που οργάνωσε
ειρηνική και τεί θερμά για τη
το ΠΣΕ και το κίνημα ειρήνης στην Πορτογαλία με τη συμτους ευχαριστασή τους στον
μετοχή χιλιάδων αγωνιστών της ειρήνης και στις οποίες
συμπαράσ ια στον πόλεμο
μαζικό και μαχητικό παρών έδωσε η ΕΕΔΥΕ.
αγώνα ενάντ περιαλισμό.
και τον ιμ ς ευχαριστίες
Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου χωρίς περιστροφές
ω
Ιδιαίτερες όυμς συναγωνιστές
δήλωσε την αμέριστη στήριξη των ιμπεριαλιστικών σχετο
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ΐτου,
δίων και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το ότι το
Δανάη Μωράακη και
εγ
Λ
Μιχάλη τοκαρύδη
ΝΑΤΟ, με τη σύνοδο της Λισαβόνας, έκανε σαφέστερο το
ρήστο Λεπ οσφορά τους
Χ
στόχο να καταπνιγεί έγκαιρα και αποτελεσματικά κάθε κίσυνεχή πρ ό και στην
τη
ια
γ
δικ
νημα, που παλεύει ενάντια στον ιμπεριαλισμό ώστε να θωκαι στο περιοτης Ειρήνης!
η
υπόθεσ
ρακιστεί η εξουσία των μονοπωλίων. Έδειξε ξεκάθαρα τη
στρατηγική επιλογή της άρχουσας τάξης για ακόμα πιο βαθιά
ενσωμάτωση της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και αντιθέσεις. Η επιλογή αυτή έχει συνέπεια την
εκχώρηση στο ΝΑΤΟ της διαχείρισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο
Αιγαίο, με αφορμή τις διευθετήσεις που περιλαμβάνει η νέα δομή διοίκησης του
ΝΑΤΟ και το πλαίσιο υλοποίησης της ΝΑΤΟϊκής εκδοχής της «αντιπυραυλικής ασπίδας» των ΗΠΑ. Οδηγεί ακόμα στην πρωτοφανή ενίσχυση των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων της Ελλάδας με το εγκληματικό καθεστώς του Ισραήλ, οι οποίες φτάνουν
μέχρι και σε κοινό υπουργικό συμβούλιο, και αποσκοπούν στη στήριξη της πολεμικής μηχανής του καλύτερου εταίρου των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η κυριαρχία της Νέας Ιμπεριαλιστικής Τάξης επιδεινώνει την οικονομική
κατάσταση των εργαζομένων και των λαών συνολικά και στις αναπτυγμένες και τις
υπανάπτυκτες χώρες. Αυξάνεται η φτώχεια, η πείνα και η εξαθλίωση. Εντείνεται ο αυταρχισμός, η καταστολή και η επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες.
Παρά τις δυσκολίες είμαστε αισιόδοξοι για το νέο χρόνο. Οι Λαοί αφυπνίζονται,
δυναμώνει η αντίστασή τους κατά των ιμπεριαλιστών. Το παγκόσμιο φιλειρηνικό κίνημα με την καθοδήγηση του ΠΣΕ πραγματοποίησε δυναμικές και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις, η ΕΕΔΥΕ καλεί
τις Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα να εντείνουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ευρύτατου, μαχητικού, δυναμικού, αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος στη χώρα μας και διεθνώς που θα αντιμάχεται τον πόλεμο και τη βάρβαρη
πολιτική της Νέας Τάξης στο σύνολό της. Καλεί το λαό, τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τους μετανάστες να παλέψουν, να αντισταθούν, να μην παρασυρθούν από
τα τεχνάσματα της ιμπεριαλιστικής προπαγάνδας, για να επιβεβαιώσουμε, όλοι μαζί,
έμπρακτα την αποφασιστικότητα του φιλειρηνικού κινήματος για να επιστρέψουν
τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων και να γίνει το όραμα της
παγκόσμιας ειρήνης πραγματικότητα.
Καλή χρονιά, υγεία και δύναμη σε όλους, για τους αγώνες που έρχονται.

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

Λισαβόνα

Διεθνές αντιιμπεριαλιστικό ραντεβού
στη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ
Η ελληνική αντιπροσωπεία στη Διεθνή Συνάντηση
και στη μαζική αντιιμπεριαλιστική λαϊκή διαδήλωση

Tης ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
μέλους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ

Σ

την αστυνομοκρατούμενη πόλη της Λισαβόνας, βρέθηκε πολυπληθής
αντιπροσωπεία του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος της χώρας μας, στη
διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ, από 18-21 Νοέμβρη. Είκοσι οκτώ (28)
εκπρόσωποι της ΕΕΔΥΕ, της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, της ΚΕΘΑ (Κίνηση για την Εθνική
Άμυνα). Συμμετείχαν ακόμη τρεις εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συμβουλίου
Ειρήνης, ο εκτελεστικός γραμματέας του ΠΣΕ Ηρακλής Τσαβδαρίδης, ο Μπάμπης Αγγουράκης μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Μαρίνος Μακρής μέλος του ΚΣ
της ΚΝΕ.
Την Παρασκευή στις 19/11 οι αντιπρόσωποι πήραν μέρος στις εργασίες της
Διεθνούς Συνάντησης με θέμα «Ναι στην Ειρήνη – Όχι στο ΝΑΤΟ- ΝΑΤΟ εχθρός
των λαών – Να διαλυθεί», που διοργάνωσε το Πορτογαλικό Συμβούλιο για την
Ειρήνη και τη Συνεργασία μαζί με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ). Στη
Συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από 14 χώρες που αντιπροσώπευαν
17 εθνικές οργανώσεις και 2 διεθνείς. Μίλησαν ο Πρόεδρος του Πορτογαλικού

3

Κινήματος, η Πρόεδρος του ΠΣΕ Σ. Γκόμες, ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, ο Πρόεδρος του Φόρουμ Βελιγραδίου και πρώην υπουργός εξωτερικών της
Γιουγκοσλαβίας Ζιβαντίν Γιοβάνοβιτς, ο πρόεδρος
του Παγκύπριου Συμβουλίου Γιαννάκης Σκορδής,
καθώς και εκπρόσωποι κινημάτων από τις ΗΠΑ, τη
Γερμανία, την Τουρκία, τη Συρία, το Ιράν, τη Βρετανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία κ.ά.
Από μέρους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ έκανε
παρέμβαση ο Νίκος Ζώκας, έγιναν παρεμβάσεις από
τον εκπρόσωπο της ΚΕΘΑ και της ΚΝΕ, ενώ το κλείσιμο των εργασιών έκανε ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης.
Την επόμενη μέρα η ελληνική αντιπροσωπεία
πήρε μέρος στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση των δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών, που οργάνωσε το Πορτογαλικό Συμβούλιο για την Ειρήνη
και τη Συνεργασία, μαζί με άλλες 100 και πάνω κοινωνικές οργανώσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος, ανάμεσα στις οποίες και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών. Από μέρες η αστυνομία, σε μια
προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκράτησης των
πολιτών, έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της.
Όμως τίποτα δεν εμπόδισε χιλιάδες ανθρώπους να
πάρουν μέρος στη διαδήλωση ενάντια στη λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ και τα νέα επιθετικά σχέδιά της
κατά των λαών. Από κάθε γωνιά της χώρας με τα
πανό και τα λάβαρά τους, με μικρά παιδιά στα καροτσάκια τους και κρατώντας μπαλόνια για την ειρήνη
και ενάντια στον πόλεμο. Ξεχωριστή και δυναμική
ήταν η παρουσία της νεολαίας, όπως επίσης και αυτή
του πορτογαλικού ΚΚ. Μεγάλη ήταν επίσης και η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ.
Η Ελληνική αντιπροσωπεία κρατώντας το τεράστιο πανό του ΠΣΕ και τις σημαίες της ΕΕΔΥΕ, φωνάζοντας συνθήματα είχε μια ξεχωριστή και δυναμική
παρουσία στη διαδήλωση, η οποία κατέληξε στη
Πλατεία Μάρκες ντε Μπομπάλ, όπου μίλησαν ο Πρόεδρος του πορτογαλικού κινήματος, η Πρόεδρος του
ΠΣΕ και εκπρόσωπος της νεολαίας.
Κοινή πεποίθηση όλων, μετά το τέλος των εκδηλώσεων ήταν, πως ο ενωμένος αγώνας των λαών
ενάντια στο μεγαλύτερο εγκληματικό στρατιωτικό
οργανισμό θα φέρει αποτελέσματα. Πως το μέλλον
της ανθρωπότητας δεν μπορεί να είναι η κοινωνική
αδικία, η κατοχή και οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι. Πως
οι λαοί με την πάλη τους θα νικήσουν τον καπιταλισμό, θα συντρίψουν τον ιμπεριαλισμό σε κάθε γωνιά
της γής και θα ζήσουν ειρηνικά, ανατρέποντας το
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Νέο Δόγμα του ΝΑΤΟ που προωθεί:
• Επέκταση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων με
επίκληση νέων προσχημάτων όπως η εσωτερική
ασφάλεια, οι πολιτικές και οικονομικές κρίσεις, ο
κυβερνοπόλεμος, η ενέργεια, η πειρατεία, οι κλιματικές αλλαγές.
• Προληπτική δράση και επεμβάσεις στο εσωτερικό των χωρών κατά των λαών και των λαϊκών κινημάτων.
• Διευκόλυνση των χερσαίων, αεροπορικών και
ναυτικών επεμβάσεων του ΝΑΤΟ σε παγκόσμια
κλίμακα μαζί με την ΕΕ με νέα δομή και δυνάμεις
ταχείας επέμβασης, με επέκταση του άρθρου 5,
ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις σημερινές συνθήκες της κυριαρχίας του ιμπεριαλισμού.
• Νομιμοποίηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων
με επίκληση συλλογικών αποφάσεων του ΝΑΤΟ
(ενεργοποίηση άρθρου 4).
• Πολλαπλασιασμό των στρατιωτικών επεμβάσεων μαζί με την ΕΕ, με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας.
• Νέα προτεκτοράτα και επιχειρήσεις στήριξης
κυβερνήσεων ανδρεικέλων.
• Ένταση της κουρσας των εξοπλισμων, ένταση
του πυρηνικού εκβιασμού και επέκταση της αντιπυραυλικής ομπρέλας των ΗΠΑ σ’ όλη την Ευρώπη, με ολέθριες συνέπειες και στο Αιγαίο.
Το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, όπως και όλα τα προηγούμενα, σημαίνει για τους λαούς ΠΟΛΕΜΟΥΣ,
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑ
ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑΤΟΪΚΩΝ
ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΤΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΑΤΟΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΕΙΣ
ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΑΤΟ
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Απόσπασμα από την παρέμβαση της ΕΕΔΥΕ
στη Διεθνή Συνάντηση της Λισαβόνας
από το ΝΙΚΟ ΖΩKA, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ
Λισσαβόνα 19 Νοέμβρη 2010
Φίλοι και σύντροφοι,
Η περιοχή των Βαλκανίων, εξακολουθεί να βρίσκεται
στο επίκεντρο έντονων ανακατατάξεων και ανταγωνισμών
μεταξύ παραδοσιακών και νέων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, με σκοπό την αύξηση της επιρροής τους, την αναδιανομή των αγορών, τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς
πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας και του Καυκάσου προς την Ευρώπη.
Δίπλα στις παλιές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις – ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία εμφανίστηκαν και νέες,
όπως είναι η Ρωσία, ενώ ολοένα και πιο έντονη γίνεται η
παρουσία των ανερχόμενων οικονομικών δυνάμεων της
Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.
Βαθαίνει η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ με την ένταξη νέων χωρών σ’ αυτό, με τη δημιουργία
νέων βάσεων και στρατηγείων, με την πραγματοποίηση
στρατιωτικών γυμνασίων. Για την αντιμετώπιση της λαϊκής
αγανάκτησης ενισχύεται η ανάπτυξη του Ευρωστρατού
στη Βοσνία, της αστυνομικής δύναμης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – EULEX στο Κόσσοβο, η απόσχιση του οποίου δημιουργεί πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για την ευρύτερη
περιοχή. Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της μετανάστευσης δημιουργούνται νέα στρατιωτικά σώματα – FRONTEX,
για την καλύτερη αστυνόμευση και αντιμετώπιση των λαϊκών αγώνων.
Στο Αιγαίο, μετά από τις επισκέψεις του Έλληνα πρω-
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θυπουργού στην Άγκυρα και την αντίστοιχη του Τούρκου
στην Αθήνα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ακόμη
πιο βαθιά εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, που σύμφωνα μ΄ όλους τους διεθνείς νόμους και συμβάσεις
ανήκουν στην χώρα μας. Το Αιγαίο μετατρέπεται σε «ΝΑΤΟϊκή λίμνη», αυξάνοντας τους κινδύνους για τους λαούς
και των δύο χωρών.
Στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο, που προωθεί τον βαθύτερο έλεγχο της περιοχής. Ένα σχέδιο γνωστό με την ονομασία «Νέα Μέση Ανατολή», που αποτελεί το δόγμα του
ΝΑΤΟ για διεύρυνση των ορίων του προς τη Μέση Ανατολή
και τη Βόρεια Αφρική, που προωθεί τις ήδη δρομολογημένες διαδικασίες σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το
Ισραήλ, στην προοπτική της μελλοντικής του ένταξης στις
ευρωατλαντικές δομές. Αυτό αναδεικνύεται από τις συμφωνίες στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Ισραήλ, που υπογράφτηκαν φέτος το καλοκαίρι. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν την πλήρη εναρμόνιση της πατρίδας μας στους στρατηγικούς σχεδιασμούς

των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εμπλέκει ολοένα και βαθύτερα τη χώρα
στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, που έχουν
οξυνθεί στο τρίγωνο ΗΠΑ – Τουρκία – Ισραήλ. Προσφέρει
γη, νερό και αέρα στην πολεμική μηχανή του Ισραήλ, πραγματοποιώντας μαζί του κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.
Αθωώνει συνειδητά αυτό το κράτος - τρομοκράτη για την
πολιτική του σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, του Λιβάνου, του Ιράν και όχι μόνο. Όλα αυτά βέβαια με γνώμονα

την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ελλήνων κεφαλαιοκρατών, για μεγαλύτερο μερίδιό τους στην
καταλήστευση λαών και κρατών, για το καλύτερο πλασάρισμά τους στη διεθνή σκακιέρα και στον ιμπεριαλιστικό
καταμερισμό στην ευρύτερη περιοχή.
Οι λαοί και η ειρήνη βρίσκονται σήμερα μπροστά σε
νέες προκλήσεις και αυξημένους κινδύνους. Το ΝΑΤΟ θεσμοθετεί το ρόλο του ως παγκόσμιου χωροφύλακα. Η
«στρατηγική του ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα» αποβλέπει στην
εδραίωση του επεμβατικού του ρόλου διεθνώς, με στόχο
την καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και
του πλούτου, που παράγουν οι λαοί, δίνει έμφαση στις
προληπτικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης απειλής. Στοχοποιεί ευθέως τους λαούς, που
αντιδρούν και αγωνίζονται, τα κινήματα και τις οργανώσεις τους, ιδιαίτερα τώρα σε συνθήκες κλιμακούμενης
οικονομικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, το ΝΑΤΟ δίνει βαρύτητα στην οργάνωσή του ως παγκόσμια κατασταλτική δύναμη, προετοιμάζει τη στρατιωτική του μηχανή
με σειρά ασκήσεων «διαχείρισης κρίσεων», αλλά και αντιμετώπισης διαδηλωτών. Σε παράλληλη πορεία κινείται
και το στρατιωτικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
«Ευρωστρατός» αλλά και η Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ασφάλειας και Άμυνας.

Πολλά «Αφγανιστάν» - «Αφγανιστάν» παντού!
Σ’ αυτήν τη φράση συνοψίζεται το νέο στρατηγικό δόγμα,
που, σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προβλέπει:
• Την πολιτικοποίηση του ΝΑΤΟ, που σημαίνει διεύρυνση των δήθεν «απειλών», τις οποίες αξιοποιεί ως πρόσχημα για να επέμβει κατασταλτικά και πολεμικά. Στη
λίστα με τις απειλές προστίθενται οι κλιματικές αλλαγές,
οι ενεργειακές κρίσεις, οι ανθρωπιστικές καταστροφές, οι
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η μετανάστευση.
• Την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των διεθνών
σχέσεων, που συνεπάγεται τη διεύρυνση των πολέμων
και των στρατιωτικών επεμβάσεων και απειλών.
• Την παγκοσμιοποίηση του ρόλου και της δράσης
του ΝΑΤΟ.

πάνια με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (WPC), ενάντια στο ΝΑΤΟ και την σύνοδο κορυφής στην Λισσαβόνα.
Χαιρετίζουμε τις δεκάδες Πορτογαλικές οργανώσεις και
συνδικάτα, που συσπειρώνονται στην πρωτοβουλία του CPPC για την πραγματοποίηση των λαϊκών εκδηλώσεων αντίστασης και διαμαρτυρίας. Καταδικάζουμε
τις προσπάθειες υπονόμευσης των εκδηλώσεων της Λισσαβόνας εδώ και έναν χρόνο και την προσπάθεια δημιουργίας συγχύσεων στο διεθνές κίνημα ειρήνης, από
οργανώσεις όπως το Πορτογαλικό PAGAN και την «Διεθνή Συντονιστική Επιτροπή» αλλά και τοΔιεθνές Γραφείο
Ειρήνης (International Peace Bureau), που επί 60 χρόνια
υπήρξε απολογητής του ΝΑΤΟ. Με την στάση τους τέτοιες Οργανώσεις αποδεικνύουν, ότι είτε έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο σύστημα, είτε λειτουργούν αντικειμενικά ως στηρίγματα της Νέας Ιμπεριαλιστικής Τάξης.
Ως ΕΕΔΥΕ θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, θα συμβάλουμε στη μαζικοποίηση της αντίστασης του λαού μας
στην επίθεση του κεφαλαίου, της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ στις δύσκολες στιγμές που περνάνε οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία μας. Θα πρωτοστατήσουμε στην πάλη του λαού μας για την επιστροφή των Ελληνικών στρατευμάτων από το Εξωτερικό και
ενάντια σους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και σχεδιασμούς τους στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.
Συνεχίζουμε!
Με το σύνθημα “NATO enemy of peace and peoples – DISMANTLE IT!” προγραμματίζουμε τις επόμενες
εκδηλώσεις μας. Ο ιμπεριαλισμός είναι δυνατός, δεν
είναι όμως ανίκητος!

Συναγωνιστές, σύντροφοι και φίλοι,
Ενώνουμε τις φωνές μας με το Πορτογαλικό Συμβούλιο Ειρήνης και Συνεργασίας (CPPC) στην κοινή του καμ-
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Χαιρετισμός της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα
προς την Διεθνή Διάσκεψη της Λισσαβόνας απέναντι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
για την νέα στρατηγική αντίληψη
Η ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΑΜΥΝΑ από την Ελλάδα
απευθύνει θερμό χαιρετισμό,
στους συναγωνιστές της Διεθνούς Διάσκεψης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης
και του Πορτογαλικού Συμβουλίου Ειρήνης και Συνεργασίας, που πραγματοποιείται
απέναντι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για την νέα του
στρατηγική αντίληψη.
Η Κίνησή μας είναι κίνηση ελλήνων αξιωματικών που
έχουν αποστρατευτεί μεν, αλλά δεν έχουν παροπλιστεί,
δεν έχουν παραιτηθεί από την δράση, και το σημαντικότερο αντιπαλεύουν και το παλιό και το νέο ΝΑΤΟ που ετοιμάζεται να κάνει νέα εκκίνηση από την Λισσαβόνα. Η
Κίνησή μας εκπροσωπείται στις δραστηριότητες του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος θέλοντας να εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε μια συγκυρία
κρίσιμη για το αύριο του κόσμου και της ειρήνης!
Μετά την έλλειψη του αντίπαλου δέους, ο επιθετικός
μηχανισμός του ΝΑΤΟ έδειξε ποιος είναι ο πραγματικός
του ρόλος. Κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια πολλές
χώρες έχουν υποστεί βορειοαμερικανικές πιέσεις, απειλές, εμπάργκο, «έγχρωμες επαναστάσεις», ή την φωτιά
πολέμων. Υποψήφια θύματα έχουν ήδη προσδιοριστεί. Οι
λαοί ήδη αντιμετωπίζουν αλλαγές συνόρων. Σε όλα αυτά
ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι κεντρικός! Τελικά όμως οι πραγματικοί σκοποί των πολέμων τους έχουν γίνει αντιληπτοί.
Είναι ο έλεγχος των πηγών ενεργείας και οι δρόμοι μεταφοράς της. Είναι η ανακατανομή της εκμετάλλευσης των
πηγών και των νέων σφαιρών πολιτικής και στρατηγικής
επιρροής. Είναι όμως απαράδεκτο ότι στρατιωτικό προσωπικό -και όχι μόνο- από χώρες σαν την Ελλάδα συμμετέχει στους περισσότερους από τους πολέμους αυτού του
είδους και για τους ίδιους σκοπούς.
Υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, αλλά και η
ΕΕ και οι πρόθυμοι ακόλουθοι τους απ’ όλο τον κόσμο,
είναι ικανοί να επεμβαίνουν παντού, αφού έχουν αναπτύξει ειδικά προγράμματα και συμφωνίες με κυβερνήσεις,
αφού συνεχίζουν να εγκαθιστούν στρατιωτικές βάσεις σ’
όλη τη γη, αλλά και αφού έχουν δημιουργήσει μεγάλο
αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων, όπως και άλλους κρυφούς μηχανισμούς με χρήματα των λαών. Χώρες ολόκληρες και περιοχές σε στεριά θάλασσα και αέρα έμεσα ή

8

άμεσα βρίσκονται είτε υπό κατοχή ή απειλή επέμβασης.
Από την άλλη πλευρά η Ρωσία αντιστέκεται σε συγκεκριμένα σχέδια των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ ή συνεργάζεται
μαζί τους σε άλλα. Απειλεί και οικοδομεί διεθνείς στρατιωτικούς και πολιτικούς οργανισμούς. Τελικά και των δύο
πλευρών οι στρατιωτικές δαπάνες καθώς και η επιθετικότητα και οι κίνδυνοι κατά της ειρήνης συνεχώς αυξάνουν!
Δυστυχώς η Ελλάδα έχει εξήντα χρόνια πείρα ξένων
βάσεων στο εθνικό της έδαφος. Για πενήντα χρόνια είναι
μέλος του ΝΑΤΟ και όλα αυτά σε στενή σχέση με την βρετανική στην αρχή και αργότερα την αμερικανική επιρροή,
επεμβατικότητα και κυριαρχία σε βάρος της χώρας. Η
πείρα μας είναι μόνο δεινά: εμφύλιος, φυλακές, εξορίες,
δικτατορία, διαίρεση της Κύπρου, κλπ. Επίσης ΗΠΑ, ΝΑΤΟ
και ΕΕ όχι μόνο ενθαρρύνουν αλλά και συνδράμουν το
τουρκικό καθεστώς στις επιθετικές επιδιώξεις κατά της
Ελλάδος. Είμαστε σίγουροι λοιπόν, ότι και οι νέες χώρες
που είτε υποδέχονται βάσεις των ΗΠΑ, ή πρόκειται να γίνουν μέλη, ή «συνέταιροι» του ΝΑΤΟ και της ΕΕ θα έχουν
παρόμοιες επιπτώσεις με τις δικές μας.
Αγαπητοί συναγωνιστές,
Τα προηγούμενα χρόνια σε διεθνείς εκδηλώσεις στο
Παρίσι, το Μόναχο, την Αθήνα, ή την Θεσσαλονίκη η ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, έγινε δυνατό να συναντηθεί μαζί με φίλους απόστρατους αξιωματικούς από
χώρες τόσο του ΝΑΤΟ όσο και του πρώην Συμφώνου της
Βαρσοβίας. Κατά τις συναντήσεις αυτές εκδόθηκαν και
συνυπογράφηκαν κείμενα με θέσεις κατά των πολέμων
και υπέρ της ειρήνης. Σήμερα σας ζητάμε να ενθαρρύνετε
απόστρατους αξιωματικούς από τις χώρες σας να έρθουν
σ’ επαφή μαζί μας και να τους ενημερώσετε για την προθυμία μας να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες, να
συντονίσουμε τη δράση μας προς όφελος της ειρήνης
αντί του πολέμου. Θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να βάλουμε φραγμό στους κατακτητικούς πολέμους. Είμαστε
αξιωματικοί και πρέπει να πρωτοστατήσουμε στον αγώνα:
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ
ΤΟ ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ!
Με τα λόγια αυτά χαιρετίζουμε όλους τους παρευρισκόμενους, συγχαίρομε τους διοργανωτές των εκδηλώσεων,
και ευχόμαστε επιτυχία στις εργασίες της διάσκεψης.
Για την Κίνηση για την Εθνική Άμυνα
Νικος Τζοβλάς
Απόστρατος Αξιωματικος ΠΝ

δελτίο τύπου
Ενταση της αντιιμπεριαλιστικής δράσης
σε κάθε γειτονιά και χώρο δουλειάς
Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΕΕΔΥΕ
για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα

H

ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει στον ελληνικό λαό την άκρως επικίνδυνη και αντιδραστική στάση της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ, που υιοθέτησε χωρίς κανέναν ενδοιασμό το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, το λεγόμενο
"ΝΑΤΟ 3", το οποίο θεσμοθετεί πια ανοικτά τον παγκόσμιο ρόλο του χωροφύλακα για την ιμπεριαλιστική
λυκοσυμμαχία και τον προληπτικό πόλεμο κατά λαών και αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων.
Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, χωρίς περιστροφές, δήλωσε την αμέριστη στήριξη των ιμπεριαλιστικών
σχεδίων και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το ότι το ΝΑΤΟ, με τη Σύνοδο της Λισαβόνας, έκανε σαφέστερο το στόχο να καταπνιγεί έγκαιρα και αποτελεσματικά κάθε κίνημα που παλεύει ενάντια στον ιμπεριαλισμό,
ώστε να θωρακιστεί η εξουσία των μονοπωλίων. Εδειξε ξεκάθαρα τη στρατηγική επιλογή της άρχουσας τάξης
για ακόμα πιο βαθιά ενσωμάτωση της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και αντιθέσεις.
Η επιλογή αυτή έχει συνέπεια την εκχώρηση στο ΝΑΤΟ της διαχείρισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
χώρας, αφού στο τραπέζι μπαίνει το Αιγαίο και ο επιχειρησιακός έλεγχος σε αυτό, με αφορμή τις διευθετήσεις
που περιλαμβάνει η νέα δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ και το πλαίσιο υλοποίησης της ΝΑΤΟικής εκδοχής της "αντιπυραυλικής ασπίδας" των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η Σύνοδος της Λισαβόνας επιβεβαίωσε, για μια ακόμα φορά,
ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί το μεγαλύτερο εχθρό των λαών και της ειρήνης, που σε συνεργασία με την ΕΕ προχωρά
σε ένα 10ετή σχεδιασμό με μεγάλες στρατιωτικές και αλληλοεξαρτώμενες αποστολές που θα αφορούν:
Την υπεράσπιση των χωρών - μελών έναντι οποιασδήποτε απειλής - επίθεσης (εννοεί τα λαϊκά κινήματα),
εκστρατευτικές δυνατότητες για στρατιωτικές επιχειρήσεις πέραν της ζώνης της συμμαχίας (βλέπε Αφγανιστάν
και έπεται συνέχεια), συνεργασία με άλλους εταίρους εκτός ΝΑΤΟ, για να αντιμετωπίζονται οι νέες απειλές (κυβερνοεπιθέσεις, πειρατεία, διάδοση των βαλλιστικών και πυρηνικών όπλων, κίνδυνος να υπάρξει έλλειψη ενέργειας), χορήγηση βοήθειας για το σχηματισμό της αστυνομίας και του στρατού στις χώρες - προτεκτοράτα
(Ιράκ, Αφγανιστάν, Κόσσοβο), προετοιμασία της στρατιωτικής του μηχανής με σειρά ασκήσεων "διαχείρισης
κρίσεων", αλλά και αντιμετώπισης διαδηλωτών, με παράλληλη καλλιέργεια του εδάφους για παρεμβάσεις πολιτικού χαρακτήρα στο εσωτερικό των χωρών, μελών και μη μελών. Αυτές οι δράσεις συνιστούν τεράστια τρομοκρατική απειλή για τους λαούς και αυξάνουν τους κινδύνους για νέες επεμβάσεις και πολέμους, για νέα
αιματοχυσία χιλιάδων ανθρώπων.

Να ξεσηκωθεί ο λαός
Ολα τα παραπάνω κάνουν ακόμα πιο επίκαιρο το αίτημα του ΠΣΕ και του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού
κινήματος, που έδωσε δυναμικό "παρών" στη Λισαβόνα, για διάλυση του ΝΑΤΟ και παράλληλη δράση των κινημάτων στις χώρες τους για αποδέσμευση των χωρών τους απ' αυτό.
Η ΕΕΔΥΕ σταθερή στην παρουσία της στους αντιιμπεριαλιστικούς αντιΝΑΤΟικούς αγώνες, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, βρέθηκε με πολυμελή αντιπροσωπεία στην αντιΝΑΤΟική διαδήλωση στις 20/11, δίνοντας το μήνυμα της ανάγκης να ενταθεί η πάλη σε κάθε χώρα, από κάθε λαό, ώστε να υψωθούν φραγμοί στα
ιμπεριαλιστικά σχέδια μέχρι να ανατραπούν.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί σήμερα τον ελληνικό λαό, τους μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και τη νεολαία, όλες τις επιτροπές ειρήνης να ξεσηκωθούν. Χρειάζεται ένταση της αντιιμπεριαλιστικής δράσης σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολειό και σχολή, ώστε να υπάρξει πλατιά
ενημέρωση για τις αποφάσεις των ΝΑΤΟικών ιμπεριαλιστών και ανάπτυξη ενός πλατιού αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος, που θα μπλοκάρει τα σχέδια των ιμπεριαλιστών και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτά με την
προοπτική να τα ανατρέψει.
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ΝΑΤΟ: Εχθρός όλων των λαών
Διδάγματα από τη Λισαβόνα και τις αντιιμπεριαλιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε εκεί
το Πορτογαλικό Συμβούλιο Ειρήνης και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης
Tου ΗΡΑΚΛΗ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ
Εκτελεστικού Γραμματέα του ΠΣΕ
μέλους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ

Η
Από
Από τη
τη μεγάλη
μεγάλη διαδήλωση
διαδήλωση στη
στη Λισαβόνα
Λισαβόνα
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Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα
19 - 20 Νοέμβρη 2010, με τους 28 ηγέτες του
και άλλους 32 καλεσμένους σε διευρυμένη
σύνθεση, ολοκληρώθηκε με τις αντιδραστικές αποφάσεις για ακόμη πιο επιθετικό και φιλοπόλεμο δόγμα
του αρματωμένου μπράτσου του ιμπεριαλισμού που
σκορπά την τρομοκρατία και το θάνατο στους λαούς.
Από μεριάς των λαών και των κινημάτων που μάχονται
κατά του ιμπεριαλισμού και του ΝΑΤΟ μπορούμε να
βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για
τον ένα χρόνο της καμπάνιας ως τη Λισαβόνα όσο και
για τη συνέχεια του αγώνα μας από εδώ και πέρα.
Γιατί η Σύνοδος τελείωσε, αλλά το ΝΑΤΟ συνεχίζει την
ιμπεριαλιστική του εκστρατεία με ορμή.
Για το ΠΣΕ, το ΝΑΤΟ όπως και οι άλλοι ιμπεριαλιστικοί
οργανισμοί (ΕΕ, ΠΟΕ, ΔΝΤ κ.λπ.) είναι μέρος του
παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού συστήματος, το οποίο
είναι η αιτία για τη δυστυχία και μιζέρια, για πολέμους,
καταλήστευση και δυνάστευση των λαών από την
κυριαρχία του κεφαλαίου και των πολυεθνικών.
Στις διεργασίες των κινημάτων και οργανώσεων ενάντια
στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ συνεχίστηκε και φέτος η διαπάλη
μεταξύ του συνεπούς αντιιμπεριαλιστικού πόλου που

εδώ και 60 χρόνια μάχεται και αποκαλύπτει την
αντιδραστική φύση του ΝΑΤΟ από τη γέννησή του, από
τη μια, και ενός ρεφορμιστικού, τυχοδιωκτικού, όψιμου
και τελικά ενσωματωμένου τμήματος του κινήματος
που προσπάθησε να οικειοποιηθεί μέρος των αντιΝΑΤΟικών διαθέσεων, χωρίς τελικά επιτυχία.
Συγκρούστηκαν οι δύο λογικές στο κίνημα, από τη μια
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) με τα μέλη του
και, από την άλλη, μια συμμαχία μεταξύ της καθαρόαιμης Σοσιαλδημοκρατίας με το Διεθνές Γραφείο
Ειρήνης (International Peace Bureau- IPB) και δυνάμεων
που πρόσκεινται στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
(ΚΕΑ) αλλά και διαφόρων «ΜΚΟ» από ΗΠΑ, Αγγλία και
Γερμανία. Ολοι μαζί συγκρότησαν μια αυτόκλητη Διεθνή
Συντονιστική Επιτροπή (ICC), με στόχο τη διοργάνωση
εκδηλώσεων «αστικής ανυπακοής» στη Λισαβόνα.
Στη διάρκεια των αντίστοιχων αντι-ΝΑΤΟικών
εκδηλώσεων στο Στρασβούργο (Απρίλης 2009)
το σύνθημά τους ήταν «60 χρόνια είναι αρκετά»,
αφήνοντας να εννοηθεί αυτό που όλοι γνωρίζαμε,
ότι δηλαδή γι' αυτές τις δυνάμεις (ICC), το ΝΑΤΟ επί
δεκαετίες θεωρούνταν το αναγκαίο αντίβαρο απέναντι
στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας όσο αυτό υπήρχε.
Ότι μόλις μετά από 60 χρόνια και δεκάδες πολέμους και
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έθεσαν δειλά θέμα
κατάργησής του. Δίχως την παραμικρή αναφορά στους
βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας το 1999 και το
προτεκτοράτο του Κοσσόβου, το σχέδιο της «Μεγάλης
Μέσης Ανατολής», την κατοχή στο Ιράκ, τις απειλές σε
λαούς της Λατινικής Αμερικής και Ασίας, τον ιμπερια λιστικό ρόλο της ΕΕ και του στρατού της, αλλά και χωρίς
την παραμικρή αναφορά στην αιματοβαμμένη ιστορία
του ΝΑΤΟ με χούντες και αντιδραστικά καθεστώτα
στη δούλεψή του, υπήρξε γενική καταγγελία
του «δεινόσαυρου» ΝΑΤΟ που είναι «παρωχημένος».
Με οικοδεσπότη τους στο Στρασβούργο το Γαλλικό
Κίνημα Ειρήνης τότε, εξάντλησαν την αντι-ΝΑΤΟική
τους δράση, καλώντας τον Αμερικανό Πρόεδρο
Ομπάμα σε φιλική συνάντηση για να τον πείσουν να
τηρήσει τις υποσχέσεις του για ειρήνευση στο Ιράκ και
στο Αφγανιστάν. Τα υπόλοιπα είναι λίγο-πολύ γνωστά,
οργανώθηκε μια διάσκεψη χωρίς ουσία, με το ΠΣΕ
να πραγματοποιεί δική του μαζική εκδήλωση, ενώ
η διεθνής διαδήλωση επισκιάστηκε από καταστολή,
καταστροφές, αναρχία και χάος.
Κάπως έτσι νόμιζαν οι πολύχρωμοι «κινηματιστές» ότι
θα εξελισσόταν η διαδικασία μπροστά και στη Λισαβόνα.
Ομως, γελάστηκαν οικτρά, τόσο οι κυρίαρχες πολιτικές

δυνάμεις και ηγεσίες όσο
και η Διεθνής Συντονιστική
Επιτροπή (ICC). Οσοι
βρέθηκαν στην Πορτογαλική πρωτεύουσα στις
19-20 Νοέμβρη κατάλαβαν γιατί
η πρωτοβουλία του Πορτογαλικού Συμβουλίου Ειρήνης,
της CGTP-Intersindical και άλλων 105 μαζικών φορέων
συσπείρωσε και εξέφρασε όλο το χρόνο μαζικά τις αντιΝΑΤΟικές διαθέσεις που είναι βαθιά ριζωμένες στον
Πορτογαλικό λαό και γιατί τελικά η μαζική διαδήλωση
της 20ής Νοέμβρη είχε πάνω από 30.000 κόσμο (κατά
την αστυνομία και τα ΜΜΕ), ενώ το Πορτογαλικό «μαγαζί»
του ICC, εκφράστηκε με λίγες εκατοντάδες διαδηλωτές,
που την τελευταία βδομάδα προσχώρησαν στη μοναδική
τελικά συγκέντρωση και πορεία, αφού απέτυχαν όλα
τα σχέδιά τους για ξεχωριστή πορεία και εμφάνιση.
Το ΠΣΕ, από τη μεριά του, είχε δυναμική παρουσία στη
Λισαβόνα, ως κορύφωση της δουλειάς του, διοργανώ νοντας με επιτυχία διεθνή διάσκεψη την παραμονή της
διαδήλωσης, ενώ ηγήθηκε στη διαδήλωση του μαζικού
διεθνούς μπλοκ με το σύνθημά του: «ΝΑΤΟ εχθρός των
λαών και της Ειρήνης - Να διαλυθεί!» Η ΕΕΔΥΕ από την
μεριά της είχε σημαντική συμβολή με την μεγάλη
αντιπροσωπεία 30 συναγωνιστών δίνοντας έτσι το
αγωνιστικό παρόν για άλλη μια φορά και στο εξωτερικό.
Τι είναι αυτό που διαφοροποίησε όμως το Στρασβούργο
(2009) από τη Λισαβόνα (2010), με τη μαζική, περιφρουρημένη, αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση και πορεία;
Η απάντηση είναι απλή. Με αφορμή τη Λισαβόνα, τόσο
σε κάθε χώρα όσο και σε διεθνές επίπεδο την ευθύνη
των αντιιμπεριαλιστικών εκδηλώσεων την είχαν οι
δυνάμεις που συσπειρώνουν μαζί τους τα ταξικά προσανατολισμένα συνδικάτα, τα κινήματα που εκφράζουν
τα γνήσια αντιιμπεριαλιστικά αισθήματα των λαών,
που δε διαλέγουν ιμπεριαλιστή και δεν έχουν αυταπάτες
για τη δυνατότητα να αλλάξει φύση ο ιμπεριαλισμός.
Στη Λισαβόνα κατέρρευσε η ακριβοπληρωμένη
εκστρατεία του Γερμανικού κόμματος «Die Linke»
(προεδρία του ΚΕΑ), που επίσημα ήταν χορηγός των
προσπαθειών του ICC και του Πορτογαλικού «Μπλόκο
της Αριστεράς».
Το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα και το ΠΣΕ
έχουν πλούσια ιστορική πείρα από την πάλη κατά του
ιμπεριαλισμού και του ΝΑΤΟ. Δεν είναι άλλωστε πρώτη
φορά που το ΝΑΤΟ εμφανίζει τις δικές του «αντι-ΝΑΤΟικές
δυνάμεις», προσπαθώντας να σπείρει τη σύγχυση. 
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επισημάνσεις
ΡΩΣΙΑ - ΗΠΑ

Έγινε ασφαλέστερος ο κόσμος μας
με τη START-3;
Tου ΕΛΙΣΑΙΟΥ ΒΑΓΕΝΑ
μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ,
υπεύθυνου του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας υπογράφουν τη συμφωνία για τα πυρηνικά που στην ουσία αποτελεί
στάχτη στα μάτια των λαών.

Σ

τα τέλη της χρονιάς που πέρασε (22/12) η αμερικανική Γερουσία επικύρωσε τη συμφωνία μείωσης
των πυρηνικών όπλων, που είχαν καταλήξει τον
Απρίλη του 2010 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα,
με τον Ρώσο ομόλογό του, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Ακολούθησε, στις 24/12, η επικύρωσή της από τη ρωσική Κρατική Δούμα (σε πρώτη ανάγνωση), εξέλιξη που
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έδωσε την ευκαιρία σε ορισμένα ΜΜΕ να πανηγυρίσουν
πως ο κόσμος μας έγινε δήθεν «ασφαλέστερος». Να υπενθυμίζουμε πως κατά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας
ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και του ΠΑΣΟΚ,
Γ. Παπανδρέου, την είχε χαρακτηρίσει «πολύ σημαντικό
βήμα για την παγκόσμια ειρήνη, την ασφάλεια και την
σταθερότητα».

Τι προβλέπει η συμφωνία
Ας δούμε όμως το τι προβλέπει η συγκεκριμένη συμφωνία, η 3η συνεχόμενη (START – 3), μεταξύ των ΗΠΑ και της
Ρωσίας για τη μείωση των στρατηγικών πυρηνικών
όπλων.
 Στη συμφωνία αναφέρεται πως η κάθε πλευρά θα πρέπει μέσα στα επόμενα 7 χρόνια να μειώσει τον αριθμό των
πυρηνικών κεφαλών, που έχει στη διάθεσή της σε 1550.
Σήμερα, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι ΗΠΑ
έχουν 1950 πυρηνικές κεφαλές κι η Ρωσία 2540.
 Επίσης η κάθε πλευρά δεν πρέπει να έχει πάνω από 700
διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλων πυραύλους κι
έως 800 συστήματα εκτόξευσης στρατηγικών πυρηνικών,
συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων εκτόξευσης
των διηπειρωτικών πυραύλων, των υποβρυχίων και των
στρατηγικών βομβαρδιστικών. Σήμερα οι ΗΠΑ έχουν 798
συστήματα εκτόξευσης στρατηγικών πυρηνικών κι η
Ρωσία 574.
 Η συμφωνία απαγορεύει στις δύο πλευρές να εγκαταστήσουν στρατηγικούς επιθετικούς εξοπλισμούς εκτός
των συνόρων των χωρών τους.
 Την ίδια ώρα δεν θέτει κάποια εμπόδια στην έρευνα,
στην αντικατάσταση και «τελειοποίηση» των ήδη υπαρχόντων πυρηνικών στρατηγικών όπλων.
 Απλοποιεί το σύστημα ελέγχου της τήρησης της συμφωνίας.
 Η μείωση που προβλέπεται στα στρατηγικά πυρηνικά
όπλα είναι της τάξης του 1/3.

Πίσω από τους πανηγυρισμούς
Μια πρώτη εντύπωση, που μπορεί να δώσουν τα παραπάνω σ’ έναν βιαστικό αναγνώστη θα ‘ταν πως πράγματι
πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση ενός
κόσμου απαλλαγμένου από τον εφιάλτη των πυρηνικών.
Κι απ’ αυτήν την άποψη ένα βήμα που θα έπρεπε να χαιρετιστεί απ’ όλους. Τα φαινόμενα, όμως, απατούν και
να γιατί:
• Καταρχήν, ακόμη κι αν τηρηθεί η συγκεκριμένη συμφωνία, τα πυρηνικά που απομένουν θα είναι σε θέση να
τινάξουν τον πλανήτη μας στον αέρα πολλές φορές.
Στη συμφωνία δεν είναι ξεκάθαρο αν η μείωση των
στρατηγικών πυρηνικών σημαίνει την καταστροφή των
πλεοναζόντων ή την αποσυναρμολόγηση των πυρηνικών
κεφαλών και την αποθήκευσή τους, κάτι που σημαίνει την
άμεση αποκατάστασή τους, σε περίπτωση που κριθεί
αναγκαίο. Για το ζήτημα αυτό και στο παρελθόν υπήρχαν

έντονες διαμάχες και διαφορές ερμηνειών ανάμεσα στις
δύο πλευρές.
• Δεν θίγει καθόλου το καθεστώς των τακτικών πυρηνικών όπλων, καθώς των πυραύλων που εκτοξεύονται από
την επιφάνεια της θάλασσας.
• Δεν θίγει καθόλου τα σχέδια στρατιωτικοποίησης του
διαστήματος, που προωθούνται κυρίως από τις ΗΠΑ.
• Δεν λαμβάνονται υπόψη τα πυρηνικά οπλοστάσια
των άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, όπως της Γαλλίας και της Μ.
Βρετανίας.
• ΗΠΑ και Ρωσία, παρά την προβλεπόμενη μείωση, δεν
θα σταματήσουν ούτε λεπτό την έρευνα, την κατασκευή νέων πυρηνικών όπλων και την αντικατάσταση
των παλιών με πιο εκσυγχρονισμένα, πιο «τελειοποιημένα» εργαλεία θανάτου. Η κυβέρνηση Ομπάμα υπόσχεται να ξοδέψει γι’ αυτό το σκοπό 85 δισεκατομμύρια
δολάρια μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, ενώ η κυβέρνηση
Μεντβέντιεφ – Πούτιν σχεδιάζει να ξοδέψει 20 τρισεκατομμύρια ρούβλια για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα,
που μεταξύ άλλων προβλέπει την ανανέωση σε ποσοστό
90% των στρατηγικών πυραύλων της.

Στάχτη στα μάτια των λαών
Πέρα όμως από τα παραπάνω, το κύριο είναι πως ούτε για
δευτερόλεπτο δεν παύουν οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Ανταγωνισμοί, που διεξάγονται
για τις πρώτες ύλες, τους δρόμους μεταφοράς τους, τα μερίδια των αγορών. Όταν, λοιπόν, μας δείχνουν πως «κλαδεύουν» το «δέντρο» που λέγεται «πυρηνικά όπλα»,
προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή μας από το
«δάσος» που λέγεται «ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός» και που η κατασκευή νέων οπλικών συστημάτων
και η χρήση τους «οργιάζει». Που η σπατάλη χρημάτων
για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς έχει ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο. Που συνοδεύεται διαρκώς με νέα «μέτωπα» αντιπαραθέσεων σε διπλωματικό, οικονομικό και
στρατιωτικό επίπεδο. Που η χρήση στρατευμάτων και η
επέμβασή τους σε κάθε γωνιά του πλανήτη (βλέπε νέα
στρατηγική ΝΑΤΟ) μπορεί να εξηγηθεί και με την πιο περίεργη δικαιολογία, από την «κυβερνοεπίθεση», έως τη
… διασφάλιση των υδάτινων πόρων. Όταν, λοιπόν, δείχνουν το «δέντρο», επιδιώκουν να ρίξουν «στάχτη στα
μάτια» των λαών…
Η παραπάνω συμφωνία, όσες καλές μαρτυρίες κι αν
έχει για το «θετικό κλίμα», που διαμορφώνει στις σχέσεις
ΗΠΑ-Ρωσίας, δεν μπορεί για παράδειγμα να εξαλείψει
τον ανταγωνισμό των δύο δυνάμεων για τον έλεγχο του
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ενεργειακού πλούτου της Κασπίας, της Κεντρικής Ασίας
και της Αρκτικής. Ούτε τους ανταγωνισμούς τους στα
πλαίσια της παγκόσμιας καπιταλιστικής αγοράς (ΠΟΕ,
ΔΝΤ κ.ά.), αλλά απλώς να αμβλύνει για κάποιο διάστημα
κάποιες πλευρές αυτού του ανταγωνισμού. Δεν χρειάζεται δηλαδή κανένας εφησυχασμός του λαϊκού κινήματος, από τέτοιου είδους συμφωνίες, ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, που ο «αρπακτικός» χαρακτήρας
τους καθορίζεται από τον καπιταλιστικό χαρακτήρα των
σχέσεων παραγωγής, από τα οικονομικά «κύτταρά» τους,
που είναι τα μονοπώλια.

Η σύνδεση της συμφωνίας με την
αντιπυραυλικής ασπίδας ΗΠΑ-ΝΑΤΟ
Ήδη από την επομένη της επικύρωσης της συμφωνίας
άρχισαν οι αντεγκλήσεις ανάμεσα σε παράγοντες των
δύο χωρών σχετικά με τα όσα προβλέπονται στο προοίμιο της συμφωνίας. Εκεί υπάρχει μια αναφορά πως η συγκεκριμένη συμφωνία μείωσης των στρατηγικών πυρηνικών όπλων συνδέεται με τα συστήματα αντιπυραυλικής
προστασίας. Πρόκειται για αναφορά που τέθηκε μετά
από την επιμονή της ρωσικής πλευράς. Ωστόσο, κατά την
επικύρωση της συμφωνίας από την αμερικανική Γερουσία, η τελευταία ενέκρινε μια δήλωση, σύμφωνα με την
οποία οι διατάξεις του προοιμίου της συνθήκης δεν δη-
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μιουργούν νομική υποχρέωση ούτε για τη Ρωσία, ούτε και
για τις ΗΠΑ.
Άμεση ήταν η αντίδραση της Ρωσίας, που δια στόματος του υπουργού εξωτερικών της, Σ. Λαβρόφ, διαμήνυσε
πως η Ρωσία δεν συμφωνεί με μια τέτοια ερμηνεία, αφού
όπως δήλωσε «οποιαδήποτε συνθήκη, αποτελεί ένα όλον
και ένα σύνολο συμφωνιών που εξασφαλίστηκαν με τίμημα μακρά εργασία και πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολό της, χωρίς κανέναν περιορισμό».
Η ρωσική πλευρά δεν κρύβει πως, πριν κιόλας «στεγνώσει το μελάνι» της επικύρωσης, θα μπορούσε να
αποχωρήσει από τη νέα συνθήκη μείωσης των στρατηγικών πυρηνικών όπλων, εφόσον οι ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ προχωρήσουν στην εγκατάσταση της δικής
τους αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη, αγνοώντας τις διαφωνίες της Ρωσίας και τις προτάσεις της για
μια κοινή αντιπυραυλική άμυνα Ρωσίας – ΝΑΤΟ.
Μάλιστα, στα μέσα Γενάρη του 2011, όταν η Κρατική
Δούμα της Ρωσίας ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση με 341
ψήφους τη START-3, προστέθηκαν οι περιπτώσεις, κατά
τις οποίες, η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει απ’
αυτήν τη συμφωνία. Ανάμεσα στους όρους, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Ρωσία στην αποχώρηση από
τη συμφωνία, αναφέρονται:
Η ουσιαστική παραβίαση των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνουν οι ΗΠΑ με τη νέα συμφωνία, που μπορεί να
απειλήσει την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας.

Η εγκατάσταση (από τις ΗΠΑ, από άλλο κράτος ή από
ομάδα κρατών) συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, ικανού να μειώσει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα των
στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας.
Η αύξηση των στρατηγικών επιθετικών εξοπλισμών
των ΗΠΑ, άλλου κράτους ή ομάδας κρατών, είτε ανάλογη
απόφασή τους για την κατασκευή τέτοιων εξοπλισμών.
Η ανάπτυξη εξοπλισμών, που εμποδίζουν τη λειτουργία του ρωσικού συστήματος προειδοποίησης της πυρηνικής επίθεσης.
Με τις διατυπώσεις του «άλλου κράτους» ή «μιας ομάδας κρατών», η Ρωσία δηλώνει τη διάθεσή της να εγκαταλείψει τη νέα συμφωνία, όχι μόνον στην περίπτωση
που οι ΗΠΑ εγκαταστήσουν αντιπυραυλικά συστήματα,
που θα θεωρηθεί ότι απειλούν την εθνική ασφάλεια της
Ρωσίας, αλλά ακόμη και στην περίπτωση που η αντιπυραυλική ασπίδα εγκατασταθεί από το ΝΑΤΟ ή και από κάποιο άλλο κράτος - σύμμαχο με τις ΗΠΑ.
Οι τροπολογίες αυτές της ρωσικής Κρατικής Δούμας,
επιδιώκουν να συνδέσουν ακόμη περισσότερο τη
συμφωνία μείωσης των στρατηγικών πυρηνικών
όπλων (START-3) με την αντιπυραυλική άμυνα ΝΑΤΟ ΗΠΑ, κι έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις ανάλογες συνοδευτικές τροπολογίες που ψήφισε η αμερικανική Γερουσία τον περασμένο μήνα, κατά την έγκριση της
START-3.

Ο αγώνας ενάντια στα πυρηνικά
όπλα είναι αναπόσπαστος από τον
αντιιμπεριαλιστικό αγώνα.

ριαλιστικών αντιθέσεων, αφού είναι γεγονός ότι σε συνθήκες όξυνσης της καπιταλιστικής κρίσης ο ιμπεριαλισμός γίνεται πιο επικίνδυνος και επιθετικός. Το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πλήγματος ή ακόμη και μιας γενικευμένης σύρραξης αποτελούν μέρος αυτού του αδυσώπητου ανταγωνισμού.
Οι κομμουνιστές απαιτείται να δώσουμε όλες μας τις
δυνάμεις ώστε νέες μάζες εργαζομένων να ενταχθούν
στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τους οργανισμούς του (όπως το ΝΑΤΟ που εκσυγχρονίζεται και διευρύνει τη δράση του), ενάντια στην κυριαρχία των μονοπωλίων και την εκμετάλλευση.
Η κρισιμότητα σήμερα προϋποθέτει την όξυνση και
διεύρυνση του ιδεολογικού μετώπου απέναντι στα
αστικά ρεύματα, τη σοσιαλδημοκρατία και τον οπορτουνισμό. Τα Κομμουνιστικά Κόμματα έχουν μεγάλη ευθύνη στο ζήτημα της αποκάλυψης της ταξικής φύσης του
ιμπεριαλισμού, στην εμπόδιση εκείνων των δυνάμεων
που σπρώχνουν τους λαούς να ταχθούν με ένα ιμπεριαλιστή απέναντι στον άλλο, λχ με την ΕΕ απέναντι στις ΗΠΑ,
αποσιωπώντας τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της ΕΕ.
Ο λεγόμενος «πολύ-πολικός κόσμος» δεν εξασφαλίζει την ειρήνη και ασφάλεια για τους λαούς, όσο δεν επιλύεται η αντίθεση κεφαλαίου-εργασίας! Ο αγώνας
ενάντια στα πυρηνικά είναι αναπόσπαστος από τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα, που σήμερα εντάσσεται οργανικά στον αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισμού.
Αποκτά ζωτική σημασία η αντεπίθεση των Κομμουνιστικών Κομμάτων που πιστεύουν στην αναγκαιότητα και
ρεαλιστικότητα της πάλης για το σοσιαλισμό. 

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω είναι ολοφάνερο πως ο
κίνδυνος ενός ιμπεριαλιστικού πυρηνικού πολέμου, με
ανυπολόγιστες και τραγικές συνέπειες για την ανθρωπότητα, δεν έχει καθόλου εκλείψει, ιδιαίτερα αν πάρουμε
υπόψη μας τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και
σχεδιασμούς σε περιοχές, όπως η Κορεατική Χερσόνησος
κι ο Περσικός Κόλπος. Εξελίξεις που συνδέονται με την
όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών μεταξύ ιμπεριαλιστικών κέντρων, ανερχόμενων καπιταλιστικών δυνάμεων που παίζουν ή
αποβλέπουν σε ένα αναβαθμισμένο περιφερειακό και
διεθνή ρόλο.
Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, που πάντα υπήρχαν, στο παρελθόν αμβλύνονταν μπροστά στην ανάγκη
αντιμετώπισης της ΕΣΣΔ και των άλλων σοσιαλιστικών
χωρών. Σήμερα παρατηρείται νέα όξυνση των ενδοϊμπε-
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διεθνή νέα
ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ

«Διευθετήσεις» στην πλάτη του λαού
Το κυβερνητικό σχήμα που φτιάχτηκε από τις εκλογές
του Μάρτη 2010 έχει το «σπέρμα» του διχασμού
Tης ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΛΗ
δημοσιογράφου

Σ

ε ένα νέο γύρο μαραθώνιων διαβουλεύσεων έχει
εισέλθει η ιρακινή πολιτική σκηνή προκειμένου να
λάβει την τελική του μορφή το κυβερνητικό σχήμα
υπό τον Νούρι αλ Μάλικι, ο οποίος, τελικά, κατάφερε να
διατηρήσει τον πρωθυπουργικό θώκο, δίνοντας τέλος σε
οκτώ μήνες αδιεξόδου και στασιμότητας, παρά το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο του οποίου ηγήθηκε, το «Κράτος
του Ιράκ», είχε εκλεγεί δεύτερο από τις κάλπες του Μάρτη
του 2010. Εκτός από την παγίωση της διεξαγωγής σειράς πολιτικών διαδικασιών, δήθεν «ελεύθερων και
δημοκρατικών», υπό το βλέμμα και την παρουσία των
κατοχικών δυνάμεων (δηλαδή των αμερικανικών
καθώς οι εταίροι της «συμμαχίας των προθύμων» του
προέδρου Μπους έχουν, ήδη, αποχωρήσει), οι εξελίξεις στο Ιράκ και ο τρόπος με τον οποίο «υπερσκελίστηκε», τελικά, το πολιτικό αδιέξοδο των τελευταίων
μηνών κάθε άλλο παρά καλούς οιωνούς θέτει για το
μέλλον της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται, ως «λύση» στο
αδιέξοδο προκρίθηκε η διανομή των θέσεων εξουσίας και των διαφόρων αρμοδιοτήτων με γνώμονα τις
θρησκευτικές και εθνοτικές σέκτες. Ετσι, η προεδρία
παρέμεινε υπό τον έλεγχο των Κούρδων, με τον Τζαλάλ
Ταλαμπανί, η πρωθυπουργία παρέμεινε υπό τον έλεγχο
των σιιτών, με τον Νούρι αλ Μάλικι, ενώ οι σουνίτες αρκέστηκαν, πάλι, στην προεδρία της βουλής, ενώ ακόμη
συζητιέται το ενδεχόμενο ν’ αναλάβουν και κάποια αντιπροεδρία. Η κατανομή αυτή, προς το παρόν, έδωσε μια
ώθηση στη συνέχιση της «πολιτικής διαδικασίας» και
οδήγησε στο σχηματισμό, μετά από αλλεπάλληλες παλινωδίες, μιας «κυβέρνησης», η οποία, αν και έλαβε ψήφο
εμπιστοσύνης, είναι ως ένα βαθμό «προσωρινή». Ενδεικτικό είναι ότι υπό τον έλεγχο του Μάλικι παραμένουν
τρία «κρίσιμα» υπουργεία (τα υπουργεία Αμυνας, Εσωτε-
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Ιρακινοί αστυνομικοί παρελαύνουν μπροστά από
εκατοντάδες πολίτες μεταφέροντας αφίσες του προέδρου
Τζαλάλ Ταλαμπανί και του πρωθυπουργού Νούρι αλ Μαλίκι,
κατά τη διάρκεια τελετής στην πόλη Najaf.

ρικών και Εθνικής Ασφάλειας) καθώς δεν επιτεύχθηκε
συμφωνία μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων για το
ποιος θα ελέγχει τους τομείς αυτούς.

Προς «Λιβανοποίηση»
Το πολιτικό σύστημα διανομής της εξουσίας, που τείνει
να παγιωθεί στο Ιράκ (αν δεν το έχει ήδη κάνει), είναι προφανές ότι θυμίζει πολύ έντονα το Λίβανο, όπου επίσης
οι διάφορες θέσεις εξουσίας μοιράζονται με γνώμονα τις
θρησκευτικές σέκτες. Πρόκειται για ένα άκρως επικίνδυνο σύστημα διανομής της εξουσίας, το οποίο έχει υποσκάψει την ενότητα του λιβανικού λαού στη βάση των
κοινών πραγματικών προβλημάτων του αποπροσανατολίζοντάς τον και έχει καλλιεργήσει βαθιές διχαστικές ρωγμές, έτοιμες προς αξιοποίηση από την κάθε ιμπεριαλι-

στική δύναμη και τις περιφερειακές, η οποία θα θελήσει
να τις αξιοποιήσει προκειμένου να ικανοποιήσει τα δικά
της συμφέροντα ή να προωθήσει τα δικά της σχέδια, τα
οποία συχνά ουδόλως σχετίζονται και με τον Λίβανο
αυτόν καθ’ εαυτόν.
Στον ίδιο δρόμο φαίνεται ότι οδεύει και το Ιράκ, όπου
δεν έχει, επισήμως, θεσμοθετηθεί η παρουσία στα όργανα του κράτους με γνώμονα τις διάφορες εθνοτικές και
θρησκευτικές κοινότητες και τα ποσοστά τους επί του συνολικού πληθυσμού, αλλά όπως φαίνεται κάτι τέτοιο δρομολογείται. Οπως έγινε παλαιότερα και στο Λίβανο, έτσι
και στο Ιράκ πίσω από αυτού του είδους τις διχαστικές
λογικές, οι οποίες δεν εξυπηρετούν φυσικά τον πολυπροβαλλόμενο στόχο της «σταθερότητας», της
«ασφάλειας» και της «εθνικής συμφιλίωσης», βρίσκονται κυρίως ξένες δυνάμεις, οι οποίες απλώς χρησιμοποιούν, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, ως πιόνια
τις ιρακινές δυνάμεις που δέχτηκαν να «παίξουν» στο
πολιτικό πλαίσιο που όρισε η κατοχή, με αντάλλαγμα
την ανοιχτή ή κεκαλυμμένη υποστήριξή τους έξωθεν.

Παρεμβάσεις από εξωτερικούς
παράγοντες
Ετσι, είναι γνωστό σε όλους ότι το Ιράν, όχι και τόσο καλυμμένα, ήδη από την πρώτη ημέρα της κατοχής, παρείχε
υποστήριξη σε διάφορες σιιτικές δυνάμεις, οι οποίες,
παρά τις μεταξύ τους διαφορές και διαφωνίες, συνεργάζονται σε κυβερνητικό επίπεδο. Μεταξύ αυτών των δυνάμεων συγκαταλέγεται και το «Κράτος Δικαίου» του Μάλικι
και οι δυνάμεις του σιίτη θρησκευτικού ηγέτη Μουκτάντα
Σαντρ και το Ανώτατο Ισλαμικό Συμβούλιο του Ιράκ, του
Αμάρ αλ Χακίμ, τα οποία αποτελούσαν τη ραχοκοκκαλιά
της προηγούμενης κυβέρνησης και, μετά τη μετεκλογική
τους σύμπραξη, φαίνεται ότι αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά
και του τωρινού κυβερνητικού σχηματισμού.
Από την άλλη πλευρά, οι κατοχικές δυνάμεις, αν και
συνεργάστηκαν αρμονικά με τον Μάλικι, φέρονται να
υποστήριξαν περισσότερο την παράταξη «αλ Ιρακίγια»
του Ιγιάντ Αλάουι, ο οποίος αποτελεί παλιό γνώριμο της

Η ιμπεριαλιστικήεπέμβαση στο Ιράκ έχει αναδείξει τις εσωτερικές συγκρούσεις στο φόντο της εκμετάλλευσης του τεράστιου
φυσικού πλούτου του. Στη φωτογραφία Ιρακινός αστυνομικός φρουρεί περιοχή στη Βαγδάτη όπου σημειώθηκε βομβιστική
επίθεση με στόχο τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας.
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Βουλής και μία αντιπροεδρία, αν και λέγεται ότι ασκούνται έντονες πιέσεις, που πιθανότατα θα στεφθούν με επιτυχία, για την εξασφάλιση κρίσιμων υπουργείων, που
ακόμη παραμένουν «ορφανά».

Σημείο αιχμής το πετρέλαιο

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αριστερά, σε
συνάντηση που είχε με τον πρώην Πρωθυπουργό του Ιράκ,
Ayad Allawi, δεξιά, στη Βαγδάτη.

CIA και υπήρξε, ήδη, «πρωθυπουργός» σε μια «προσωρινή» κατοχική κυβέρνηση, λίγο μετά την εισβολή, η
οποία δεν αντέδρασε καθόλου στα πρωτοφανή αιματοκυλίσματα της Φαλούτζα και της Νατζάφ. Ο Αλάουι είχε,
προεκλογικώς, συσπειρώσει μεγάλη μερίδα σουνιτικών
δυνάμεων στο ψηφοδέλτιό του, ιδιαίτερα εκείνες που συνεργάστηκαν, τα τελευταία χρόνια, με τους κατοχικούς,
λαμβάνοντας από αυτούς εξοπλισμό και χρήματα, προκειμένου να λειτουργήσουν ως εμπροσθοφυλακή απέναντι στους ισλαμιστές εξτρεμιστές της «αλ Κάιντα».
Το «Ιρακίγια» και εκλέχτηκε πρώτο με δύο έδρες διαφορά και είχε εξασφαλίσει, τουλάχιστον στο πρόσωπο
του Αλάουι, την σχεδόν ανοιχτή υποστήριξη όλων
των αραβικών (σουνιτικών) γειτονικών κρατών (της
Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ, της Τουρκίας και
των άλλων εμιράτων, δηλαδή των συμμάχων του αμερικανικού ιμπεριαλισμού στην περιοχή). Οπως χαρακτηριστικά σχολίαζαν, όμως, πολλοί αναλυτές, στο «μπρα
ντε φερ» για την εξασφάλιση της «προτεραιότητας» στον
έλεγχο της εξουσίας, προς το παρόν φαίνεται ότι επικράτησε η επιρροή της Τεχεράνης (αλλά όχι χωρίς ανταλλάγματα, καθώς είναι ολοένα και περισσότερες οι φήμες που
θέλουν το Ιράν να δέχτηκε να περιορίσει την επιρροή του
στο Λίβανο διά μέσου της «Χεζμπολλάχ», προκειμένου να
διατηρήσει τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας στο γειτονικό του Ιράκ). Και έτσι ο Αλάουι και οι συνεργαζόμενες
σουνιτικές δυνάμεις θα αρκεστούν με την προεδρία της
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Ενα σημείο στο οποίο, μέχρι στιγμής, έχει επιτευχθεί μια
στοιχειώδης συνεννόηση είναι η εκμετάλλευση του πετρελαϊκού πλούτου της χώρας. Στις δύο δημοπρατήσεις
«κοιτασμάτων προς εκμετάλλευση» τα τελευταία δύο
χρόνια κλείστηκαν συνολικά εννιά συμφωνίες, στις οποίες
είναι ηχηρή η απουσία εταιρειών αμερικανικών συμφερόντων με εξαίρεση μόνο μία όπου η Exxon Mobil έχει
μειωμένη συμμετοχή.
Εκτός από το προφανές ζήτημα της ασφάλειας (ιδιαίτερα επιτακτικό αν πρόκειται για εταιρείες αμερικανικών
συμφερόντων καθώς συνδέονται άμεσα με τις κατοχικές
δυνάμεις), φαίνεται ότι κομβικό ρόλο στην απουσία αμερικανικών εταιρειών διαδραμάτισε η άρνηση της ιρακινής
ηγεσίας να εφαρμόσει τη νομοθεσία που η αμερικανική
κατοχή είχε «εισηγηθεί» το 2007 και προέβλεπε πώληση
των ενεργειακών πηγών στους επενδυτές. Η Βαγδάτη
προτίμησε συμβόλαια μακρόχρονης εκμετάλλευσης, με
τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης, τα οποία όμως θα
άφηναν την κυριότητα των πηγών στο ιρακινό δημόσιο,
δηλαδή την κυρίαρχη τάξη. Επιπλέον, το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου έθεσε πλαφόν στις τιμές που οι επενδυτές θα αποδίδουν στο ιρακινό κράτος ανά βαρέλι και ως
όρο την αύξηση της παραγωγής.
Οπως φαίνεται, προς το παρόν, η επιλογή των κατοχικών δυνάμεων να προχωρήσουν σε διενέργεια εκλογών,
προκειμένου να νομιμοποιήσουν την κατοχή, αποδείχτηκε
δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία αναδείχτηκαν δυνάμεις φίλα
προσκείμενες στους κατακτητές, από την άλλη όμως αναδείχτηκαν και δυνάμεις που θέτουν εμπόδια στον τρόπο
ανάπτυξης της ιρακινής οικονομίας που οι κατοχικοί προσπάθησαν να προωθήσουν μέσα από νόμους σαν αυτόν
για τη διαχείριση των πετρελαϊκών πόρων.
Αυτές οι δυνάμεις τείνουν να αποτελέσουν μια
αστική τάξη, που, αφού συνεργάστηκε με τον κατακτητή, πλέον νιώθει αρκετά ισχυρή ώστε να διαπραγματεύεται σκληρά τα έσοδά της από τον ενεργειακό
πλούτο της χώρας. Και δεν πρόκειται μόνο για τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στη χώρα είτε υπό τη μορφή
επενδύσεων είτε ως αμοιβή για τις ενεργειακές εξαγωγές.
Πρόκειται για τη θέση που η αναδυόμενη αστική τάξη
επιδιώκει να κατακτήσει στο παγκόσμιο πετρελαϊκό

τοπίο, διεκδικώντας σταδιακά την ενεργό επαναφορά του
Ιράκ στους κόλπους του ΟΠΕΚ.
Βέβαια, το μοναδικό αυτό σημείο «ενότητας» έχει
επίσης σαθρές βάσεις, που έχουν «αναφορές» στον
εθνοτικό και θρησκευτικό διχασμό. Η πιο έντονη, ίσως,
«ρωγμή», η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να εξελιχθεί σε
μείζον πρόβλημα, είναι η επιμονή της κουρδικής ηγεσίας
να διαχειρίζεται «αυτόνομα» τον ενεργειακό πλούτο των
εδαφών της, καταβάλλοντας μόνο ένα σταθερό ποσοστό
επί των εσόδων της στην κεντρική κυβέρνηση. Το θέμα βρίσκεται ακόμη σε διαβούλευση, όμως είναι προφανές ότι αν
η αντιπαράθεση φτάσει στα άκρα, θα έχει αντανάκλαση και
στο, ήδη, στημένο, με διχαστικό τρόπο, πολιτικό σκηνικό.

«Κερκόπορτα» περαιτέρω διχασμού
Από αυτό το σκληρό «παζάρι», το οποίο διαδραματίζεται
στο έδαφος του διχασμού και του κατακερματισμού που
καλλιέργησε η κατοχή, πραγματικά χαμένος εξέρχεται
μόνο ο ιρακινός λαός, του οποίου το παρόν και το μέλλον
υποσκάπτεται περαιτέρω. Τώρα, εκτός από τους κατακτητές (ασχέτως των διαφόρων επιφάσεων «δημοκρατίας»,
«εκλογών» και άλλων τινών) και εκτός από τη βασανιστική καθημερινότητα της εξαθλίωσης, της έλλειψης υπο-

δομών, των διαρκών κινδύνων και της βίας, ο ιρακινός
λαός έρχεται, πλέον, αντιμέτωπος με μια νέα επικίνδυνη
πραγματικότητα: Αυτήν της παγίωσης του διχασμού
αυτού στη βάση των εθνοτικών και θρησκευτικών διαφορών, που τον έφεραν, πριν μερικά χρόνια, στο χείλος του
εμφύλιου σπαραγμού και οι οποίες ακόμη και σήμερα ταλανίζουν τη ζωή του.
Και αν σήμερα η συγκεκριμένη διανομή των θέσεων εξουσίας δίνει την εντύπωση «λύσης», είναι ηλίου
φαεινότερο ότι αποτελεί συνταγή αστάθειας και εγγύηση διαρκούς παρέμβασης των ξένων δυνάμεων, περιφερειακών και ιμπεριαλιστικών, στα εσωτερικά
πράγματα της χώρας, ακόμη και αν, κάποια στιγμή, τερματιστεί η φυσική παρουσία των κατακτητών στο έδαφός
της. Πρόκειται για συνταγή, που αν επικρατήσει, και επισήμως, θα μετατρέψει και το Ιράκ σε «πεδίο βολής ξένων δυνάμεων», έρμαιο ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και αντιπαραθέσεων, με πρώτο θύμα τους ίδιους τους Ιρακινούς. 

Διυλιστήριο πετρελαίου Baiji-Bayji. Στις δημοπρατήσεις
«κοιτασμάτων προς εκμετάλλευση» στο Ιράκ τα τελευταία
δύο χρόνια κλείστηκαν συνολικά εννιά συμφωνίες,
στις οποίες είναι ηχηρή η σχεδόν παντελής απουσία
εταιρειών αμερικανικών συμφερόντων.
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διεθνή νέα

Φτώχεια και χολέρα στην Αϊτή
Tου ΣΤΡΑΤΗ ΚΟΥΝΙΑ
αντιπροέδρου της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ

Οι νεκροί από την επιδημία
χολέρας στην Αϊτή
ξεπέρασαν τους 2100 και
είναι πάνω από 200.000
οι προσβληθέντες από
την ασθένεια. Το πρώτο
κρούσμα χολέρας
εμφανίστηκε την 1η
Οκτωβρίου 2010, σε μια
χώρα που ισοπεδώθηκε
κυριολεκτικά από σεισμό
που έγινε στις 12
Ιανουαρίου 2010 και που
το 80% του πληθυσμού
είναι κάτω από το όριο
της φτώχειας...

Α

ς πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να
διαπιστώσουμε την τραγική κατάσταση που επικρατεί σ’ αυτή τη χώρα:
Το νησί Ισπανιόλα στην Καραϊβική έχει δύο κράτη, την Αϊτή
(πληθυσμός 8,5 εκ., επίσημη γλώσσα γαλλικά) και τη Δομινικανή δημοκρατία (9 εκ., επίσημη γλώσσα ισπανικά). Η
Αϊτή, ήταν Γαλλική αποικία και, μετά τη Γαλλική επανάσταση του 1789, αποτίναξε το 1804 τη Γαλλική αποικιοκρατία και έδιωξαν όλη τη Γαλλική παροικία από το νησί. ¨Ηταν
η δεύτερη ανεξάρτητη χώρα στη δύση και η πρώτη ελεύθερη δημοκρατία μαύρων στον κόσμο.
Η γαλλική κυβέρνηση απαίτησε 21 δις δολάρια για να
αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Αϊτής, το χρέος αυτό συνόδευε τη χώρα μέχρι πρόσφατα, τέλος η Αϊτή είναι η
πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ελληνική επανάσταση
του 1821. Η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν σκλάβοι που
τους είχαν φέρει οι Γάλλοι από την Αφρική. Πέρασε διάφορα στάδια προτεκτοράτου των ΗΠΑ, πραξικοπημάτων
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και δικτατορiών,η διπλανή Δομινικανή δημοκρατία ήταν
ισπανική αποικία.
Το 1957 o Duvalier (Papa Doc) εκλέχτηκε πρόεδρος
της χώρας με συνθήματα εθνικιστικά και ήταν υπέρ της
πλειοψηφίας των φτωχών νέγρων και εναντίον της πλούσιας μειοψηφίας των λευκών. Βαθμιαία άλλαξε πολιτική,
δημιούργησε μυστική αστυνομία που ήταν διπλάσια σε μέγεθος από το στρατό της χώρας. Άρχισε πολιτικά εγκλήματα εναντίον των αντιπάλων του και άγρια τρομοκρατία
εναντίον των κομμουνιστών της χώρας. Στη σύνοδο του
ΟΗΕ ψήφισε υπέρ του εμπορικού αποκλεισμού της Κούβας, εξασφαλίζοντας έτσι την ανοχή των ΗΠΑ για τα εγκλήματά του και πήρε οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ. Ακόμη
η Αγία Έδρα (Βατικανό) του έδωσε την άδεια να ορίζει
αυτός την εκκλησιαστική ιεραρχία στην Αίτή. Είχε έτσι επίσημα την υποστήριξη στρατού και εκκλησίας. Ο Duvalier
πέθανε το 1971 και τον διαδέχθηκε ο 19χρονος γιος του
Jean-Claude (Baby-Doc), που συνέχισε την πολιτική του

πατέρα του, μέχρι το 1986, οπότε ανατράπηκε από στρατιωτικό πραξικόπημα.
O Jean-Bertrant Aristide (1953-), καθολικός ιερέας, που
μετά το 1979 είχε κάνει σπουδές και στην Ελλάδα, είχε
πλούσια κοινωνική δράση, οργάνωσε συσσίτια και εναντιώθηκε στο δικτάτορα Duvalier, ως αποτέλεσμα το Βατικανό τον έστειλε εξορία στο Montreal για 3 χρόνια.
Επανήλθε στην Αϊτή και συνέχισε τον αγώνα του εναντίον του Duvalier. Έγιναν 4 απόπειρες δολοφονίας του, την
τελευταία οι μυστική αστυνομία (Mutattos) μπήκε στην εκκλησία, δολοφόνησε 13 άτομα και τραυμάτισε 77, ο Arisdide διέφυγε. Το 1988 η καθολική εκκλησία τον καθαίρεσε
από ιερέα. Το Δεκέμβρη 1990 έγιναν οι πρώτες ελεύθερες
εκλογές και ο Arisdide εκλέχτηκε πρόεδρος με 67% των έγκυρων ψήφων Οι φιλολαϊκές πολιτικές του ανησύχησαν
την ντόπια ολιγαρχία, έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα και
ανέτρεψε τον Aristide, που εξαναγκάστηκε σε εξορία.
Εγκαθιδρύθηκε στρατιωτική δικτατορία η οποία ανατράπηκε το 1994 και ο Aristide επανήλθε στην προεδρία
της χώρας, η θητεία του έληξε το 1996. Το 2000 το κόμμα
Fanmi Savalas, που είχε ιδρύσει ο ίδιος, κέρδισε με 90%.τις
εκλογές και ο Aristide επανεκλέχτηκε πρόεδρος.
Ως πρόεδρος απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα των
πλουσίων, πριν ανοιχτούν οι λογαριασμοί τους, ζήτησε από
τη Γαλλία να πληρώσει 21 εκατομμύρια δολλάρια ως αποζημίωση για τα δάνεια που είχε επιβάλλει στην Αϊτή στο
διάστημα 1825-1947.
Το Φεβρούριο 2004 έγινε πραξικόπημα και πεζοναύτες από ΗΠΑ, Γαλλία και Καναδά, συνέλαβαν τον πρόεδρο
Aristide και τον έστειλαν εξορία στη Νότια Αφρική, όπου
ζει μέχρι σήμερα. Δεν του επιτρέπεται να επιστρέψει στην
Αϊτή ούτε να επισκεφθεί τις ΗΠΑ.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έστειλε 12.000 κυανόκρανους (Minustah) στην Αϊτή, με αιτιολογία να κρατήσουν την τάξη, εκεί παραμένουν μέχρι σήμερα, παρά την
αντίθεση του ντόπιου πληθυσμού. Οι ΗΠΑ δεν ανέχονταν
να έχουν άλλον ένα Κάστρο στη γειτονιά τους. Το 1965, οι
ΗΠΑ, είχαν ανατρέψει με πεζοναύτες στη διπλανή Δομινικανή δημοκρατία, τον πρόεδρο Juan Bosch που είχε εκλεγεί το 1963. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ L.Johnson είχε πει δεν
θέλουμε άλλη μια Κούβα στα σύνορά μας.
Στις 12 Ιανουαρίου 2010 έγινε μεγάλος σεισμός στην
Αϊτή, μεγέθους 7 R, ισοπέδωσε την πρωτεύσυσα της χώρας
Port-au-Prince, ήταν ο χειρότερος σεισμός που είχε γίνει τα
τελευταία 200 χρόνια. Οι νεκροί ήταν 200.000-300.000, δεν
υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, πόσιμο νερό,
το λιμάνι καταστράφηκε. Δεν υπήρχε φαγητό και το έγκλημα έγινε κανόνας Καταστράφηκαν 105.000 σπίτια,

205.000 κτίρια είχαν σοβαρές ζημιές. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, που καταστράφηκαν τα σπίτια τους, κοιμόντουσαν
σε τέντες και παράγκες, στα γήπεδα, σε παραγκουπόλεις.
Τον Απρίλη 2010 διαλύθηκε το κοινοβούλιο και ανέλαβε επιτροπή από 28 άτομα, με πρόεδρο τον Bill Clinton,
να χειριστεί την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Έγινε διεθνής προσπάθεια σωτηρίας της Αϊτής, δόθηκαν υποσχέσεις για 11 δις δολλάρια, μέχρι σήμερα ούτε το 20% των
χρημάτων δεν έχουν δοθεί, και αυτά τα διαχειρίζονται μια
ειδική επιτροπή και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στις
διαμαρτυρίες των κατοίκων ένα πανό έγραφε «Που είναι
τα χρήματα;»¨.
Σε όλα αυτά προστέθηκε και η επιδημία χολέρας, που
μεταδόθηκε από έναν κυανόκρανο.την πρώτη Οκτωβρίου
2010, μετά δύο μήνες οι νεκροί από τη χολέρα ξεπέρασαν
τους 2100.
Δώδεκα μήνες μετά το σεισμό 1,5-2 εκατομμύρια
άτομα ζουν σε σκηνές, πόσιμο νερό και φαγητό είναι πρόβλημα για πολλούς, εκτός από αυτά είναι και οι τυφώνες,
όπως του 2008, που κάνουν ανυπόφορη τη ζωή των κατοίκων. Από την Κούβα έχουν σταλεί 900 γιατροί, που έχουν
προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στον ηρωϊκό και κατατρεγμένο λαό της ΑΊτής
Στις 28 Νοεμβρίου προκηρύχτηκαν εκλογές, στις
οποίες απαγορεύτηκε να λάβει μέρος το μεγαλύτερο
κόμμα της Αϊτής, Fanmi Savalas, που είχε ιδρύσει ο Aristide.
Ευρύτατη ήταν η νοθεία στις εκλογές και ξέσπασαν διαδηλώσεις και ταραχές σε όλη τη χώρα, ένα μικρό ποσοστό
των ψηφοφόρων προσήλθαν στις κάλπες. Στις 7 Δεκεμβρίου 2010 θα ανακοινώνονταν οι δύο υποψήφιοι που
πλειοψήφισαν και θα πάνε στην επαναληπτική εκλογή, που
θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου, ήταν 19 υποψήφιοι.
Ο λαός μη έχοντας εμπιστοσύνη στην εκλεκτορική επιτροπή, την ημέρα αυτή, άρχισαν μεγάλες ταραχές στην
πρωτεύουσα, με οδοφράγματα, φωτιές και καταστροφές
σε καταστήματα και αυτοκίνητα, σκοτώθηκαν 5 άτομα.
Οι δύο πλειοψηφήσαντες που ανακοινώθηκαν δεν ικανοποιούν το λαϊκό αίσθημα και είναι άγνωστο αν και πως
θα γίνουν οι επαναληπτικές εκλογές.
Τώρα στη χώρα επικρατεί πείνα, το πόσιμο νερό δεν
είναι αρκετό, η τροφή δυσεύρετη και η χολέρα καλπάζει.
Οι ξένες επεμβάσεις δεν άφησαν το λαό της Αϊτής να
ακολουθήσει το δικό του δρόμο ανάπττυξης, του αποστέρησαν τους ηγέτες του, δεν υπάρχει οργανωμένη πολιτική
δύναμη με φιλολαϊκές πολιτικές.
Ένας ηρωικός λαός που έδιωξε τους αποικιοκράτες,
θεωρείται σήμερα από τους φτωχότερους του κόσμου, με
το 80% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας.
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επίκαιρα θέματα

Σχετικά με το Δημοψήφισμα
στο Νότιο Σουδάν

M

ε την ευκαιρία της προετοιμασίας του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτητοποίηση του Αμπιέυ, το
2011, ο Μπάμπης Αγγουράκης, Ευρωβουλευτής
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κατέθεσε σχετική
επερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο στην οποία, ανάμεσα
στα άλλα, ρωτά:
«Εξακολουθεί το Συμβούλιο να στηρίζει τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος στο Νότιο Σουδάν και πώς τοποθετείται σχετικά με τις καταγγελίες για τη δράση ευρωπαϊκών πετρελαϊκών εταιρειών στη χώρα οι οποίες, με
τη διευκόλυνση των ένοπλων δυνάμεων του Σουδάν,
εκτόπισαν τμήμα πληθυσμού του Νότιου Σουδάν για
να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των εκεί κοιτασμάτων;»
Στην απάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Θεμάτων
του Ευρωκοινοβουλίου, μπορεί κανείς να θαυμάσει τον
αμοραλισμό της πολιτικής του επικυρίαρχου έναντι του κυριαρχούμενου:
Κατ’ αρχήν, για να καλύψει τα νώτα του, το Συμβούλιο
τονίζει ότι την απάντηση συνέταξε η Προεδρία του και δεν
είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε για τα μέλη
του. Και συνεχίζει αναφέροντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει επανειλημμένα υποστηρίξει το δημοψήφισμα για
την αυτοδιάθεση του Νότιου Σουδάν, το Γενάρη του

Ένας Σουδανός δείχνει με περηφάνια τον μαυρισμένο από
μελάνι αντίχειρά του, μετά την εγγραφή του για να ψηφίσει στο δημοψηφίσμα του Ιανουαρίου στο Νότιο Σουδάν.
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2011, θεωρώντας το σαν τον ακρογωνιαίο λίθο της συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας του 2005, στην εφαρμογή της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει
αποφασιστικά.»
Όπως είναι ήδη γνωστό στους αναγνώστες του περιοδικού της ΕΕΔΔΑ, το Γενάρη του 2011 θα διεξαχθεί δημοψήφισμα στο Αμπιέυ, μια τεράστια περιοχή ανάμεσα στο
βορρά και το νότο της χώρας με τις δύο μεγαλύτερες πετρελαιοπηγές στο έδαφός του. Αυτό, από μόνο του, δείχνει
ότι με την ανεξαρτητοποίηση, που τόσο «ενεργά» στηρίζει
η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα θα
είναι η διχοτόμηση του Σουδάν. Διχοτόμηση που θα αποτελέσει μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να διευκολυνθεί η
δράση ντόπιων και ξένων καπιταλιστικών συμφερόντων,
που θα μοιράσουν ανάμεσά τους τον πλούτο της χώρας.
Συγχρόνως, θα φορούν το μανδύα του απελευθερωτή από
τα δεσμά του μισητού ισλαμιστή Προέδρου Αλ Μπασίρ,
τον οποίο, ας σημειωθεί, έχουν στηρίξει με κάθε λογής συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια ενώ, την ίδια στιγμή, εξέδιδαν ανακοινώσεις καταδίκης του. Το έργο το έχουμε
ξαναδεί και το συμπέρασμα, που βγαίνει μόνο του και
αβίαστα, είναι πανάρχαιο και πολυχρησιμοποιημένο: «διαίρει και βασίλευε!»
Στη συνέχεια της απάντησής του, το Συμβούλιο ξεγυμνώνει εντελώς τις προθέσεις τους, αναφέροντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο στηρίζει το δημοψήφισμα του
Αμπιέυ αλλά είναι έτοιμη να στηρίξει και «τα δημοψηφίσματα που θα διεξαχθούν στο Νότιο Σουδάν παρέχοντας σημαντική τεχνική και οικονομική βοήθεια.»
Δηλαδή, αν με τη διχοτόμηση δεν επιτευχθούν οι πολυπόθητοι στόχοι είτε δημιουργηθούν προβλήματα στη μοιρασιά, υπάρχει η λύση ακόμα και για την πολυδιάσπαση του
Σουδάν. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Γιουγκοσλαβία;
«Είμαστε αποφασισμένοι να ενεργήσουμε σε στενό
συντονισμό με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές στο
Σουδάν, την Αφρικανική Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, τη
Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, τις Ηνωμένες
Πολιτείες και άλλους εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους. Επίσης, το Συμβούλιο στηρίζει τις εργασίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τη

Η παραγωγή πετρελαίου αυξάνεται ραγδαία στο Σουδάν,
καθώς αναπτύσσονται νέα πεδία και κατασκευάζονται
υποδομές μεταφοράς πετρελαίου, όπως αγωγοί και
θαλάσσιες πλατφόρμες.

συνέχιση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας σε όλη τη χώρα.»
Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς σ’ αυτή την παράγραφο! Οι
ΗΠΑ συγκαταλέγονται στις «ενδιαφερόμενες πλευρές».
Υπάρχει, άραγε, κάποιος κάτοικος στον πλανήτη γη, που
να μην έχει υποστεί στο πετσί του την αμερικανική πολιτική
«εκδημοκρατισμού»; Ύστερα λένε ότι στηρίζουν το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο. Δηλαδή, το ίδιο Δικαστήριο που δίκασε τον Μιλόσεβιτς και τον Σαντάμ Χουσεϊν σαν εθνοπροδότες αλλά επέτρεψε να πεθάνουν ειρηνικά στο κρεβάτι
τους ο Πινοσέτ, ο Φράνκο και άλλοι «ευεργέτες» του ιδίου
φυράματος. Τέλος, υπερηφανεύονται ότι συνεχίζουν την
ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. Με άλλα λόγια, το
άγαλμα του Μάρσαλ θα ξαναστηθεί σε άλλη χώρα, με άλλο
όνομα αλλά με την ίδια πολιτική. Οι σύγχρονοι «ανθρωπιστές» θα σκορπίσουν απλόχερα τη «βοήθειά» τους με αντάλλαγμα το πλούσιο υπέδαφος του Σουδάν είτε το θέλει
ο σουδανικός λαός είτε όχι.
Η απάντηση του Συμβουλίου αποκάλυψε και κάτι άλλο:
«για το δημοψήφισμα θα διατεθούν κονδύλια από το
μέσο σταθερότητας. Ακόμη, σε ενδεχόμενη πρόσκλη ση των σουδανικών αρχών, θα ανταποκριθούν θετικά
στην αποστολή παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία του δημοψηφίσματος.»
Με απλά λόγια, χρήματα δεν υπάρχουν για να σωθούν
από την πείνα οι λαοί της Αφρικής, που έχουν προγραφεί

με αφανισμό, αλλά διατίθενται απλόχερα σε «ειρηνικές»
παρεμβάσεις και επεμβάσεις κάθε είδους που, αρχικά, μοιάζουν προσωρινές αλλά, στην πορεία, αποδείχνονται μόνιμες και καταστροφικές.
Η ουσία, όμως, βρίσκεται και στην τελευταία παράγραφο,
που αναφέρει επί λέξει ότι «το Συμβούλιο έχει λάβει
υπόψη του τους ισχυρισμούς ότι ορισμένα άτομα που
εργάζονται για μια σουηδική κοινοπραξία εταιρειών πετρελαίου, μεταξύ των οποίων η LUNDIN PETROLEUM,
ενεπλάκησαν, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου
του Σουδάν, σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου ωστόσο, δεν
είναι σκόπιμο να εκφραστεί (το Συμβούλιο) για ένα
θέμα που αποτελεί αντικείμενο δικαστικής έρευνας».
Δηλαδή, κατά τη συνηθισμένη τακτική τους, θα κατηγορήσουν κάποιους εργαζόμενους των συγκεκριμένων εταιρειών, οι οποίοι θα παίξουν το ρόλο του αποδιοπομπαίου
τράγου, ενδεχόμενα έναντι παχυλής αμοιβής. Θα τους δικάσουν στα δικά τους δικαστήρια. Θα βρεθούν ένοχοι ή
και όχι. Το ζητούμενο, όμως, θα έχει επιτευχθεί. Οι εταιρείες
τους θα έχουν βγει αλώβητες να συνεχίσουν την «ευεργετική» τους δράση στο Σουδάν σήμερα, αλλού αύριο. Και
με το δίκιο τους θα αναφωνούν «Ζήτω ο ιμπεριαλισμός!»
Αλίμονο στους λαούς που θα μείνουν απαθείς να παρακολουθούν την καταπάτηση όλων των ελευθεριών και δικαιωμάτων τους και δεν θα ξεσηκωθούν μέχρι να αποτινάξουν τον ιμπεριαλιστικό ζυγό από τις χώρες τους. 
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διεθνή νέα

Σουδάν Ελεύθερο και Δημοκρατικό!
Tης ΝΤΕΠΠΥΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
μέλους της Γραμματείας της ΕΕΔΔΑ
(Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή
Δημοκρατική Αλληλεγγύη)

Γ

ια πάνω από 50 χρόνια το Σουδάν έζησε στη δίνη
ενός τρομακτικού εμφύλιου πολέμου εκατομμύρια
νεκρούς και χιλιάδες Σουδανούς εκπατρισμένους σε
όλα τα πέρατα της γης.
Ο πρώτος ξεκίνησε το 1956 και έληξε το 1972 με την
υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας της Αντίς Αμπέμπα. Ο δεύτερος διήρκεσε από το 1989 έως το 2005,
οπότε υπογράφτηκε στην Κένυα η συνολική ειρηνευτική
συμφωνία ανάμεσα στον κυβερνητικό στρατό του ισλαμιστή προέδρου Αλ Μπασίρ, το Λαϊκό Απελευθερωτικό
Στρατό του Σουδάν (Sudan People’s Liberation Army –
SPLA) και το πολιτικό του τμήμα, το Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνημα του Σουδάν (Sudan People’s Liberation Movement – SPLM), στο οποίο συμμετείχαν όλες οι πολιτικές
δυνάμεις της αντιπολίτευσης, από το μεγαλύτερο δεξιό
κόμμα UMMA έως το Σουδανικό Κομμουνιστικό Κόμμα
το οποίο είχε μόλις βγει από πολύχρονη παρανομία με τεράστιες απώλειες στο δυναμικό του, κύρια το στελεχικό.
Μετά την υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας, το
Σουδάν απόκτησε την Αυτόνομη Κυβέρνηση του Νότου
με πρωτεύουσα τη Τζούμπα και προσωρινό σύνταγμα.
Στο Χαρτούμ, έδρα της κυβέρνησης του προέδρου Αλ
Μπασίρ, ψηφίστηκε επίσης προσωρινό σύνταγμα, που
μέχρι τότε έλειπε. Η κυβέρνηση του Μπασίρ αναγνώρισε,
επίσης, με νόμο την πραγματοποίηση δημοψηφίσματος
το Γενάρη του 2011 για την ανεξαρτητοποίηση του Αμπιέυ (μιας τεράστιας περιοχής ανάμεσα στο Βορρά και το
Νότο με δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπηγές στα
εδάφη του) και δήλωσε πως θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι αυτό.
Το δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στις 15 Γενάρη. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται να ανακοινωθούν το αργότερο στα μέσα Φλεβάρη
αλλά το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα προκύψει θα εφαρμοστεί το αργότερο ως τις 9 Ιούλη, οπότε εκπνέει και τυπικά η ειρηνευτική συμφωνία του 2005.
Και ο πιο αδαής μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος και
τη σοβαρότητα των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν από μια ανεξαρτητοποίηση του Νότου. Χαρτούμ και
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Τζούμπα αλληλοεξαρτώνται όσον αφορά στην εκμετάλλευση και διαχείριση των ενεργειακών πόρων μιας και ο
βορράς διαθέτει τις υποδομές σε λιμάνια, διυλιστήρια, πετρελαιαγωγούς ενώ ο νότος κατέχει τεράστιες περιοχές με
σημαντικότατο πλούτο σε πετρέλαιο, χαλκό, ουράνιο, χρυσό.
Η κατάσταση στο Σουδάν παραμένει, δυστυχώς, σήμερα ίδια και απαράλλαχτη, όπως πριν 21 χρόνια, όταν
τον Ιούνη του 1989, ο ισλαμιστής δικτάτορας Αλ Μπασίρ
κατέλαβε με τη βία την εξουσία και επέβαλλε ένα από τα
πιο σκληρά και αιματοβαμμένα δικτατορικά καθεστώτα:
ειδυλλιακή για το καθεστώς, το οποίο καταβάλλει κάθε
φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσει μια ανύπαρκτη για
τη χώρα του εικόνα, έτσι ώστε να κρατηθεί στην εξουσία,
τρομακτική για τον σουδανικό λαό, ο οποίος βιώνει τη συνεχιζόμενη και καθημερινή καταπάτηση όλων των δικαιωμάτων του.
Οι προβλέψεις για το μέλλον είναι δυσοίωνες και πολλοί μιλούν για τις μεγάλες δυσκολίες που θα έχει να αντιμετωπίσει ο λαός της χώρας στο άμεσο μέλλον. Για τα
προβλήματα που θα υπάρξουν με την απόσχιση του
Νότου. Για τις τριβές που θα δημιουργηθούν στα νοητά,
πλέον, σύνορα ανάμεσα σε βορρά και νότο. Με τα βοσκοτόπια, που συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη διαφόρων
φυλών και τις μεταξύ τους συγκρούσεις, παμπάλαιο πρόβλημα της χώρας. Με την κοινή χρήση των νερών του
Νείλου που, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, είναι η
μελλοντική υπ’αριθμόν ένα αιτία για το ξέσπασμα τοπικών και περιφερειακών πολέμων παγκόσμια. Με το μοίρασμα του τεράστιου δημόσιου και εξωτερικού χρέους
καθώς και του προϋπολογισμού ανάμεσα στα δύο μέρη.
Όλα αυτά συμβαίνουν με την κρυφή και φανερή συγκατάθεση των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, που
με τη μέθοδο του μαστίγιου και του καρότου επιβάλλουν
τη θέλησή τους σε συνεργασία με το καθεστώς του
Βορρά αλλά και με ένα μεγάλο κομμάτι της δύναμης του
Νότου, για να εξυπηρετήσουν ο καθένας τα δικά του συμφέροντα. Αυτές ευλόγησαν τις νόθες εκλογές, σε αντίθεση
με τη θέληση του λαού και του συνόλου των κομμάτων της
αντιπολίτευσης. Αυτές συμφωνούν με το δημοψήφισμα για

Φωτογραφία από διαδήλωση στο Χαρτούμ. Τα πανό γράφουν:
«Οι νεοαποικιοκράτες χαράζουν κι άλλα σύνορα στην Αφρική»
και «Δυτικέ κόσμε, γιατί χωρίζεις τα αδέρφια;».

την απόσχιση του Νότου, απόσχιση που θα δημιουργήσει,
ενδεχόμενα, αρνητικό προηγούμενο μεταφέροντας το
πρόβλημα και μεταξύ ανατολικού και δυτικού τμήματος
της χώρας. Η ιδιαίτερα έντονη παρουσία και ανάμειξη στο
Σουδάν των ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Γαλλίας και Γερμανίας κάνει βεβαιότητα το φόβο ότι στη σύγκρουση για το μοίρασμα της πίττας η ζυγαριά θα γείρει σε
βάρος του σουδανικού λαού.
Οι αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις στο Σουδάν υποστηρίζουν ότι οι διάφορες εθνότητες, που ζουν σε συνθήκες
πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής καθυστέρησης, δεν μπορούν να βρουν λύση στα προβλήματά τους μέσα στα πλαίσια ενός δικτατορικού καθεστώτος ούτε, πολύ περισσότερο, μέσα από δημοψηφίσματα. Δουλεύουν για ένα πλατύ μέτωπο που θα λειτουργήσει υπέρ της ενότητας της χώρας και όχι της διχοτόμησης ή πολυδιάσπασής της.
Ξεσκεπάζουν τις ωμές επεμβάσεις των ΗΠΑ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις παρεμβάσεις τους υπέρ του
Νότου, για την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών
πηγών της χώρας τους, για τα τεράστια οικονομικά και
άλλα οφέλη που αποκομίζουν οι ιμπεριαλιστές, για τις
40.000 στρατιώτες του ΟΗΕ στο έδαφός τους που, στην
ουσία, αποτελεί στρατό κατοχής των ΗΠΑ, για τις αποφά-

σεις που παίρνονται για το Σουδάν εκτός Σουδάν από τον
ΟΗΕ, το Σύνδεσμο των Αραβικών Χωρών κλπ., για τον
ύποπτο ρόλο που παίζουν διάφορες Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, που έχουν εγκατασταθεί εκεί, με πλήρη διευκόλυνση και κάλυψη από τις χώρες τους, για τα τεράστια ποσά που δαπανούν για την εξαγορά συνειδήσεων
και τη μεταστροφή του σουδανικού λαού προς ανώδυνες
λύσεις στα προβλήματά τους.
Οι αγώνες τους παίρνουν μορφή πατριωτικού χαρακτήρα και στρέφονται προς την κοινωνική δικαιοσύνη,
κατά των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί, της εθνοκάθαρσης, των μαζικών δολοφονιών. Απαιτούν όλοι οι
ένοχοι να δικαστούν από σουδανικό δικαστήριο χωρίς
την εμπλοκή του ιμπεριαλιστικού Διεθνούς Δικαστηρίου,
γνωστό για τη μεροληπτική του στάση ακόμα και την
υπόθαλψη διεθνών τρομοκρατών.
Τονίζουν ότι, για να επιτευχθούν όλα αυτά, χρειάζεται
η διεθνιστική αλληλεγγύη όλων των λαών. Πρωταρχική
προϋπόθεση, όμως, για την αλληλεγγύη είναι να μην αφήνεται το σουδανικό πρόβλημα στη λησμονιά. Θα πρέπει
να υπάρχει εμπεριστατωμένη και συχνή ενημέρωση και
δράση. Γιατί, οι λαοί που υποφέρουν σε όλα τα πλάτη και
τα μήκη της γης χρειάζονται όσο τίποτα άλλο να ξέρουν
ότι δεν τους ξεχνάμε. 
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H μυστική φυλακή της CIA
στο Κοσσυφοπέδιο
Ένα ενδιαφέρον ενημερωτικό άρθρο αλιεύσαμε από την
εφημερίδα «Καθημερινή» του δημοσιογράφου ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΦΩΤΙΑΔΗ, το οποίο αναδημοσιεύουν αυτούσιο οι «Δρόμοι
της Ειρήνης» για την πληρέστερη ενημέρωση και εξοπλισμό των επιτροπών ειρήνης και των αναγνωστών του.

Α

νάμεσα στα έγγραφα που δημοσιεύονται εδώ και
μέρες από το WikiLeaks υπάρχει και ένα που σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνει τις υποψίες ότι για χρόνια τα δυτικά Βαλκάνια αποτέλεσαν ορμητήριο του
προγράμματος απαγωγών και παράτυπων κρατήσεων
των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Το έγγραφο περιγράφει συνομιλία μεταξύ του γενικού γραμματέα του
Συμβουλίου της Ευρώπης Τέρι Ντέιβις και του Αμερικανού πρεσβευτή στη Γαλλία.
Σύμφωνα με αυτό, ο Terry Davis απείλησε να προσφύγει στα μέσα ενημέρωσης μετά την επαναλαμβανόμενη άρνηση των Συμμαχικών Δυνάμεων του NATO να
συνδράμουν σε έρευνα σχετικά με τη χρήση της νατοϊκής-αμερικανικής βάσης Bondsteel στο Κόσοβο ως μυστική φυλακή για κρατούμενους των αμερικανικών
μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με έρευνες του Συμβουλίου της Ευρώπης
και άλλων ευρωπαϊκών θεσμών, οι αμερικανικές μυστικές
υπηρεσίες από το 2001 διατηρούν ένα σκιώδες δίκτυο
απαγωγών και κράτησης υπόπτων. Υπολογίζεται ότι πάνω
από τρεις χιλιάδες άνθρωποι έχουν πέσει θύματα απαγωγής, πολλοί από τους οποίους θεωρείται ότι έχουν βασανιστεί εν γνώσει κυβερνητικών αξιωματούχων των ΗΠΑ
και της Μεγάλης Βρετανίας, ώστε να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες για θέματα τρομοκρατίας.
Μετά την εκλογή του ο πρόεδρος Ομπάμα διέταξε
τον παροπλισμό του δικτύου, ωστόσο μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστη η ακριβής δράση του.
Το έγγραφο που φέρει ημερομηνία «Δεκέμβριος του
2005» γράφει ότι η συμμαχία δεν ανταποκρίθηκε σε εφτά
αιτήματα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις
έρευνες, με αποτέλεσμα ο Ντέιβις άτυπα να προειδοποιήσει τον πρέσβη στη Γαλλία ότι θα εκθέσει το πρόβλημα
δημόσια.
Τον Νοέμβριο του 2006, ο Αλβαρο Γκιλ Ρόμπες, ο
απεσταλμένος του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχε αναφέρει το στρατόπεδο Bondsteel ως μικρό Γκουαντάναμο,
όπου άνθρωποι κρατούνται χωρίς πρόσβαση σε νομική
υποστήριξη, έπειτα από επίσκεψή του στην περιοχή. Δεν
είχε ωστόσο αναφέρει την υπόγεια αντιπαράθεση μεταξύ
Συμβουλίου της Ευρώπης και ΝΑΤΟ. Την ίδια περίοδο η
χρήση του στρατοπέδου ως κέντρο κράτησης αναφέρεται και σε έγγραφα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Συμμετοχή Γερμανών

Fernando Botero: Abu Ghraib
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Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Στερν, αξιωματικοί
των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν παραστεί σε
ανακρίσεις και στη βάση Eagle που βρίσκεται έξω από
την πόλη Τούζλα στη Βοσνία. Η αναφορά του Συμβουλίου
της Ευρώπης δημοσιεύτηκε τελικά τον Ιούνιο του 2006 με
τίτλο «Υποψία για μυστικές κρατήσεις και παράτυπες διακρατικές μεταφορές κρατουμένων με συμμετοχή κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης» όπου το
Κόσοβο περιγραφόταν συνοπτικά ως «μαύρη τρύπα όσον
αφορά τις έρευνες του Συμβουλίου».

2010: Χρονιά ρεκόρ σε απώλειες
στο Αφγανιστάν
Πάνω από 700 ΝΑΤΟϊκοί στρατιώτες
σκοτώθηκαν στον πόλεμο στο
Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του 2010

O

αριθμός των στρατιωτών του ΝΑΤΟ που
σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από την 1η Γενάρη
του 2010, ξεπέρασε τους 700, σύμφωνα με το
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων που βασίζεται σε στοιχεία
της ιστοσελίδας http://www.icasualties.org
Σύμφωνα με την εν λόγω ιστοσελίδα, μέχρι τις 21
Δεκέμβρη ο αριθμός των νεκρών στρατιωτών των
διεθνών δυνάμεων στο Αφγανιστάν έφτανε τους 701.
Για μια ακόμη φορά, ο φόρος αίματος βάρυνε τα
Αμερικανικά στρατεύματα, με απώλεια 500 νεκρών
Αμερικανών το 2010 και 317 νεκρών το 2009.
Συνολικά, από την 1η Γενάρη 2009 ως σήμερα, έχουν
σκοτωθεί παραπάνω από 1.230 ΝΑΤΟϊκοί στρατιώτες,
αριθμός ο οποίος υπερβαίνει τον αριθμό των νεκρών από
την Αμερικανική εισβολή το 2001, ως το τέλος του 2008.
Ωστόσο, οι μεγαλύτερες απώλειες αυτού του πολέμου, σε
ανθρώπινο δυναμικό αφορά αμάχους.
Χιλιάδες πολίτες έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από
την έναρξη του πολέμου ως σήμερα, ενώ ειδήμονες
εκτιμούν ότι το 2011 θα είναι ακόμα πιο αιματηρή χρονιά
σε σχεση με το 2010, εννοώντας φυσικά ότι ο ολοένα
αυξανόμενος αριθμός θυμάτων θα συνεχιστεί αμείωτος.
Επίσημη έκθεση προόδου που δόθηκε στη δημοσιότητα
την περασμένη εβδομάδα, από τον Λευκό Οίκο αναφέρει
ότι: «οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους πραγματοποιούν
πρόοδο κατά των Ταλιμπάν σχεδόν σε ολόκληρο το
Αφγανιστάν, αλλά η πρόοδος αυτή παραμένει
‘‘εύθραυστη και επισφαλής’’. Η στρατηγική μας στο
Αφγανιστάν θέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την
έναρξη της υπεύθυνης μείωσης των αμερικανικών
δυνάμεων τον Ιούλιο του 2011», σύμφωνα με την έκθεση,
στην οποία αναφέρεται επίσης το έτος 2014, που
επικυρώθηκε πρόσφατα κατά τη σύνοδο κορυφής του
ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα, ως χρονικό σημείο μεταβίβασης της
πλήρους ευθύνης στον τομέα της ασφάλειας στις
αφγανικές δυνάμεις.

Επιχείρηση Enduring Freedom Αφγανιστάν. Συμμαχικές
απώλειες ανά έτος και μήνα και κατά εθνικότητα (πίνακες
από τον ιστότοπο icasualties.org).

Από την άλλη πλευρά, αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό
του λαού στις ΗΠΑ που ζητά να επιστρέψουν όλα τα
στρατεύματα τόσο από το Αφγανιστάν, όσο και από το
Ιράκ, που συντελούν στην οικονομική αιμορραγία του
Αμερικανικού λαού και ευθύνονται για ανθρώπινες
απώλειες κυρίως νέων ανθρώπων. Ας μην ξεχναμε
εξάλλου, ότι πολλοί είναι εκείνοι οι στρατιώτες, με θητεία
σε Ιρακ και Αφγανιστάν, οι οποίοι επιστρέφουν στην
πατρίδα τους με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
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Περισσότερες αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης
περιμένει η Παλαιστινιακή Αρχή

Ακόμα περισσότερες αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης
ως ανεξάρτητο κράτος περιμένει η Αρχή μέσα στη χρονιά
που έρχεται δήλωσε ο πρωθυπουργός Σαλάμ Φαγιάντ
Ο κ. Φαγιάντ ανέφερε ότι η
αναγνώριση από πολλές χώρες
θα κατοχυρώσει το δικαίωμα
των Παλαιστίνιων σε ένα κράτος
στην Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα
της Γάζας.
Δεκαεπτά χρόνια ειρηνευτικών
προσπαθειών έχουν αποτύχει να
υλοποιήσουν αυτήν την υπόσχεση
(του ανεξάρτητου κράτους),
δήλωσε ακόμη ο Παλαιστίνιος
πρωθυπουργός, μιλώντας στους
δημοσιογράφους.
Αυτό θα σημαίνει περισσότερα
από το απλό «κράτος του Facebook»
που προέβλεψε Ισραηλινός υφυ πουργός, πρόσθεσε ο κ. Φαγιάντ.
Ανέφερε ακόμη ότι η δέσμευση της
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σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης
για λύση δύο κρατών δεν είναι
πια αξιόπιστη.
Το τελευταίο διάστημα η Βραζιλία,
η Αργεντινή, η Βολιβία, το
Εκουαδόρ. η Χιλή και η Ρωσία
αναγνώρισαν ως ανεξάρτητο
κράτος την Παλαιστίνη, ενώ
πολλές ακόμα χώρες εξετάζουν το
ενδεχόμενο να το πράξουν μέσα
στο 2011.
Επιπλέον, όπως αναφέρει το Reuters,
ο Φαγιάντ σχεδιάζει μεθοδικά
την οργάνωση και τη σύσταση όλων
των θεσμών και των οργάνων
ενός ανεξάρτητου κράτους. Αυτή
η διαδικασία θα ολοκληρωθεί
στο πρώτο μισό του 2011, ώστε

να προετοιμάσει το έδαφος για μία
προσπάθεια να αναγνωριστεί
η Παλαιστίνη από τη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο.
Το Ισραήλ από την πλευρά του
παρακολουθεί στενά τις
διπλωματικές εξελίξεις και θεωρεί
ότι οι αναγνωρίσεις έχουν μικρή
αξία, αφού προέρχονται από χώρες
που δεν μετέχουν στην ειρηνευτική
διαδικασία.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ντάνι
Αγιαλόν αντέδρασε κάνοντας ένα
ειρωνικό σχόλιο: οι αναγνωρίσεις
είναι όσο σοβαρές όσο να κάνεις
κλικ στο «Like» στο Facebook και
θα δημιουργήσουν ένα κράτοςFacebook χωρίς εξουσία και
αναγνωρισμένα σύνορα.
«Οπωσδήποτε δεν θέλω ένα
κράτος-Facebook» ανταπάντησε
ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός και
πρόσθεσε στο ίδιο πνεύμα με τον
υπουργό: «Αν δεν είναι σημαντικό,
γιατί έγραψε ένα σχόλιο για
το θέμα;»

Αργεντινή: σε ισόβια
ο πρώην δικτάτορας
Χόρχε Βιδέλα
Δικαστήριο της Αργεντινής
καταδίκασε σε ισόβια
κάθειρξη τον πρώην
δικτάτορα της χώρας
Χόρχε Βιδέλα, στην πρώτη
καταδίκη ηγέτη της χούντας
τα τελευταία 25 χρόνια.
Ο Βιδέλα καταδικάστηκε για την ευθύνη
του στο βασανισμό
και τη δολοφονία 31 κρατουμένων το 1976, μέρος
του «βρώμικου πολέμου»
στους αντιφρονούντες
του οποίου θεωρείται
αρχιτέκτονας.
Σύμφωνα με τους επίσημους
υπολογισμούς, τα θύματα του
«βρώμικου πολέμου» ανέρχονται
σε 13.000. Οι συγκεκριμένοι 31
κρατούμενοι είχαν πυροβοληθεί
ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν
από τα κελιά στα οποία βρίσκονταν.
O ίδιος ο Βιδέλα, 85 ετών σήμερα, δεν δίστασε να
προκαλέσει κατά τη διάρκεια της δίκης του λέγοντας
πως η Αργεντινή διοικείται σήμερα από τρομοκράτες.
Παράλληλα, υποστήριξε πως η κοινωνία απαιτούσε
τότε την αιματηρή καταστολή των αντιφρονούντων
για να αποτραπεί «μία μαρξιστική επανάσταση».
Μαζί με τον Βιδέλα, σε ισόβια καταδικάστηκε και ο
πρώην στρατηγός Μενέντες. Πρόκειται για την πρώτη
από δεκάδες υποθέσεις για τις οποίες αναμένεται να
δικαστεί ο Βιδέλα, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο
ακύρωσε ως αντισυνταγματική την αμνηστία που τον
προστάτευε.

Η κούρσα των εξοπλισμών
στη Ρωσία

H

Ρωσία θα δαπανήσει 20 τρισεκατομμύρια ρούβλια
τα επόμενα δέκα χρόνια για τον εξοπλισμό των
ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο Ρώσος πρωθυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν σε πρόσφατη συνδιάσκεψη με
θέμα τη διαμόρφωση του σχεδίου κρατικού προγράμματος στρατιωτικών εξοπλισμών για την περίοδο 20112020, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Σεβεροντβίνσκ.
Σύμφωνα με τον Πούτιν, αν και πρόκειται για ένα τεράστιο
ποσό, η χώρα μπορεί να το διαθέσει και θα είναι τετραπλάσιο από αυτό που δαπανούσε μέχρι σήμερα η Ρωσία για
την κατασκευή και παραγωγή νέων οπλικών συστημάτων.
Στα πλαίσια του κρατικού προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού προβλέπεται η αγορά πάνω από 1.300
μοντέλων πολεμικού εξοπλισμού. «Για την κατασκευή των
220 από αυτά θα χρειαστεί να ανοίξουμε νέα εργοστάσια
ή να επεκτείνουμε αυτά που ήδη έχουμε», σημείωσε ο
Πούτιν. Και επιβεβαίωσε πως ήδη το 2015 το μερίδιο του
σύγχρονου εξοπλισμού στο Ρωσικό Στρατό θα φτάσει το
30%, ενώ το 2020 το 70%. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού θα εστιαστεί στις στρατηγικές
πυρηνικές δυνάμεις, τα συστήματα αντιαεροπορικής
άμυνας, τις επικοινωνίες, την αντικατασκοπεία, το μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς και το πολεμικό ναυτικό. «Χρειάζεται να υπερβούμε τις συνέπειες των χρόνων
που ο στρατός και το ναυτικό υποχρηματοδοτήθηκαν σημαντικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν, δείχνοντας
ότι η σημερινή καπιταλιστική Ρωσία «μπαίνει στα γεμάτα»
σε νέο κυνήγι εξοπλισμών.

Στον πρώην δικτάτορα και άλλους ηγέτες της χούντας
δόθηκε χάρη το 1990, λόγω της οποίας γλίτωσαν από
την πρώτη τους καταδίκη σε ισόβια το 1985.
Το δικαστήριο έδωσε εντολή ο Βιδέλα να εκτίσει
την ποινή του σε πολιτική φυλακή.
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Στο χείλος του πολέμου
η Κορεατική χερσόνησος
Tου ΣΤΡΑΤΗ ΚΟΥΝΙΑ
αντιπροέδρου της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ

Μια γυναίκα, επισκέπτης στη Νότια Κορέα, κοιτάζει
με τα κυάλια προς την πλευρά της Βόρειας Κορέας,
κοντά στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, στην
επαρχία Gyeonggi-do.

T

ο Μάρτιο 2010 βυθίστηκε πολεμικό πλοίο της Ν. Κορέας και πνίγηκαν 46 μέλη του πληρώματος.Τον Ιούλιο 2010, 20 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, 200 αεροπλάνα και οτρατός της Νότιας Κορέας έκαναν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια στη θάλασσα νότια της Κορέας (κίτρινη
θάλασσα), 200 μίλια από τα σύνορα της Κίνας
Στις 28 Νοεμβρίου 2010, άρχισαν πάλι τετραήμερα
κοινά Γυμνάσια, στην ίδια περιοχή, μετείχε το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο “USS George Washington”, με 6000
πεζοναύτες, πολεμικά αεροπλάνα και 70,000 στρατιώτες
της Νότιας Κορέας.
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Αυτή τη φορά ο στρατός της Νότιας Κορέας είχε αρχίσει στρατιωτικά γυμνάσια νωρίτερα, στις 23 Νοεμβρίου,
κοντά στα σύνορα με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
(Λ.Δ.Κορέας). Από το νησί Γεοπιγιόνκ, που είναι αμφισβητούμενης κυριαρχίας, ο στρατός της Ν.κορέας έρριξα πυρά
πυροβολικού στα θαλάσσια σύνορα με τη Λ.Δ. Κορέας.
Η ηγεσία της Λ.Δ. Κορέας είχε προειδοποιήσει ότι οι
ασκήσεις αυτές, στα σύνορά της, είναι προετοιμασίες για
εισβολή στη χώρα τους και απάντησε με πυρά πυροβολικού στο νησί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο στρατιώτες και δύο πολίτες της Ν. Κορέας. Το επιτελείο της Λ.Δ.

Κορέας ανακοίνωσε ότι «Δεν θα ανεχθούμε την παραμικρή
παραβίαση των εγχώριων υδάτων ούτε χιλιοστό, θα απαντήσουμε σε κάθε νέα πρόκληση των ιμπεριαλιστών και των
υποτακτικών τους».
Δύο ημέρες πριν αρχίσουν τα κοινά γυμνάσια ΗΠΑ και
Ν. Κορέας, το υπουργείο εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε
ότι «Είμαστε αντίθετοι με στρατιωτικές ασκήσεις στην αποκλειστικά δική μας οικονομική ζώνη, χωρίς την άδειά μας».
Παρόλα αυτά οι ΗΠΑ και η Ν. Κορέα προχώρησαν και έκαναν τις κοινές τους ασκήσεις. Επίσης η Κίνα πρότεινε να
γίνει μια συνάντηση με ΗΠΑ, Ν.Κορέα, ΛΔ Κορέας, Ιαπωνία
και Ρωσία για εκτόνωση της κατάστασης. Οι ΗΠΑ και Ν.
Κορέα απέρριψαν την πρόταση της Κίνας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ομπάμα τηλεφώνησε στον Κινέζο πρόεδρο Χου Ζιντάο και κύριο μέλημά του είναι η
αποπυρηνικοποίηση της ΛΔ Κορέας. Βέβαια είναι επιλεκτικό το ενδιαφέρον του Ομπάμα για τα πυρηνικά της ΛΔ
Κορέας και του Ιράν, όμως στα πυρηνικά του Ισραήλ ή του
Πακιστάν δεν αναφέρεται καθόλου.
Το μόνο ενδιαφέρον των ιμπεριαλιστών είναι η περικύκλωση της Κίνας και Ρωσίας με τη λεγόμενη αντιπυραυλική ασπίδα και τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια τόσο με τη
Ν.Κορέα όσο και με την Ιαπωνία, η οποία επανεξοπλίζεται
διότι θεωρεί τις στρατιωτικές δυνάμεις της Κίνας ως πηγή
ανησυχίας.
Η ένταση και η αντιπαράθεση στην περιοχή αυτή έχει
αρχίσει από το 1945. Όταν τέλειωσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και παραδόθηκε άνευ όρων η Ιαπωνία, τον Αύγουστο 1945. Η Ιαπωνία είχε υποτάξει την Κορέα από το 1910,
την είχε προτεκτοράτο της. Όλες οι προσπάθειες του πληθυσμού να αποτινάξουν το ζυγό των Γιαπωνέζων πνίγηκαν
στο αίμα. Σχεδόν όλη η βιομηχανία και η οικονομική δύναμη ανήκε στους Ιάπωνες.
Ο αγώνας εναντίον των Ιαπώνων κατακτητών ήταν μακρόχρονος και διαρκής. Ο Κιμ Ιλ Σουνκ είχε οργανώσει
λαϊκό απελευθερωτικό στρατό και με τη βοήθεια των σοβιετικών απελευθέρωσαν το Βόρειο τμήμα της Κορέας από
τους Ιάπωνες.
Μετά την παράδοση της Ιαπωνίας (Αύγουστος 1945)
οι ΗΠΑ κατέλαβαν το νότιο τμήμα και οι σοβιετικοί το Βόρειο τμήμα της Κορέας. Το 1948 η Βόρεια Κορέα έγινε
λαϊκή δημοκρατία, με τον Κιμ Ιλ Σουνκ ως πρώτο πρόεδρός
της. Άρχισαν εχθροπραξίες μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας. Το Συμβουλιο Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ, σε συνεδρίασή του το 1950 αποφάσισε να οργανώσει πόλεμο
εναντίον της Β. Κορέας˙ οι σοβιετικοί δεν μετείχαν στην
απόφαση αυτή. Οι ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα, πολέμησαν εναντίον της Λ.Δ. Κο-

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS George Washington,
που συμμετείχε στα τετραήμερα Γυμνάσια.

ρέας. Σοβιετικοί και χιλιάδες εθελοντές Κινέζοι πολέμησαν
στο πλευρό της Λ.Δ. Κορέας.
Οι ΗΠΑ χάραξαν αυθαίρετα τον 38ο παράλληλο ως διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο κρατών, η οποία δεν
αναγνωρίζεται από τη Λ. Δ. Κορέας. Ο πόλεμος που ξέσπασε από το 1950 ως το 1953 είχε 2,5 εκ. νεκρούς. Τον
Ιούλιο του 1953 άρχισαν διαπραγματεύσεις για να σταματήσει η στρατιωτική αντιπαράθεση και στις 27 Ιούλη 1953
υπογράφτηκε μια συμφωνία ανακωχής (και όχι η λήξη του
πολέμου). Ο πόλεμος λοιπόν θεωρητικά δεν έχει λήξει
μέχρι τις μέρες μας, καθώς δεν έχει υπογραφεί συνθήκη ειρήνης. Οι αμερικανικές δυνάμεις (30.000) παραμένουν στη
Νότιο Κορέα, κυρίως στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη
του 38ου παραλλήλου. Οι ΗΠΑ είναι αυτές που εμπόδισαν
και εμποδίζουν –ως ένα βαθμό και σήμερα– την υπογραφή
μιας τέτοιας συνθήκης.
Οι σοβιετικοί αποχώρησαν το 1956 από την Κορέα, οι
ΗΠΑ είναι ακόμη στη Ν. Κορέα με 30.000 στρατό και στρατιωτικές βάσεις. Μόνο αν αποχωρήσει ο στρατός των ΗΠΑ
από τη Ν. Κορέα, σταματήσει ο εμπορικός αποκλεισμός της
Λ.Δ.Κορέας και υπογραφεί συνθήκη ειρήνης, τότε οι κάτοικοι της Κορέας θα βρουν τρόπο συνεννόησης.
Η σημερινή κατάσταση στην περιοχή αυτή εγκυμονεί
κινδύνους, τα συνεχή κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ Ν. Κορέας μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων. 
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επισημάνσεις

O φράχτης της Ε.Ε.
Tου ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Προέδρου της Επιτροπής Ειρήνης Λέσβου

Π

ρακτικές των Αμερικανών και Ισραηλινών κυβερνώντων υιοθέτησε και η δική μας κυβέρνηση με την
απόφασή της να κατασκευάσει άμεσα ένα φράκτη
μήκους 12,5 χιλ. κατά μήκος του Έβρου με σκοπό να μπλοκάρουν την είσοδο των προσφύγων στη χώρα μας και κατ’
επέκταση στην ΕΕ. Στην ανάγκη κατασκευής του Φράχτη
είχε τεράστια συμβολή η διαβόητη FRONTEX με τις επισημάνσεις της, για μη επαρκή ικανότητα των ελληνικών αρχών
να αποτρέψουν την είσοδο των χιλιάδων λαθρομεταναστών.
Αντί να εστιάσει η κυβέρνηση στην αιτία που προκαλεί
την προσφυγιά και τη μετανάστευση των λαών, κατέληξε
στην απόφαση κατασκευής αυτού, του φασιστικής έμπνευσης φράχτη κατά το παράδειγμα των ΗΠΑ στα σύνορα με
το Μεξικό και του Ισραήλ στα σύνορα με τα κατεχόμενα
εδάφη της Δυτικής όχθης του Ιορδάνη. Είναι σαν να βάζουν σήτα για να μη μπαίνουν κουνούπια απ’ το παράθυρο
και ενοχλούν τον ύπνο των ανθρώπων. Κάπως έτσι αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες απ’ τους «πολιτισμένους» λαούς.
Η FRONTEX που μας έχει καβαλήσει στο σβέρκο εδώ και
δυο χρόνια και παριστάνει τον σύγχρονο Διγενή των Βυζαντινών χρόνων λειτουργεί ως διαλογέας προσφύγων.
Επιτρέπεται η είσοδος σε περιορισμένο αριθμό, σε αυτούς
που νομίζει ότι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες που
εξυπηρετούν μεγάλες επιχειρήσεις έναντι φτηνού μεροκάματου. Οι υπόλοιποι εκδιώκονται και επιστρέφουν στις πατρίδες τους.
Για την κατασκευή του φράχτη του Έβρου η ΕΕ καταβάλει το 75% και η χώρα μας το 25%. Ανεξάρτητα του ύψους
των δαπανών που αναγκαστικά θα έχει να πληρώσει ο λαός
για να στηρίξει αντιλαϊκές πολιτικές, το έργο αυτό θ’ αποδειχθεί άχρηστο όπως αυτό συμβαίνει και στην Αμερική
και στο Ισραήλ. Στη μετανάστευση και στην προσφυγιά
όσα τεχνικά εμπόδια και να στήσουν, η δύναμη του ανθρώπου να ζήσει μια καλύτερη ζωή είναι ακαταμάχητη. Στην
ιστορία της ανθρωπότητας οι μεταναστεύσεις λαών για
μια καλύτερη ζωή ήταν γεγονός που συνέβαινε από τα
βάθη των αιώνων, διαρκεί στις μέρες μας, και θα υφίσταται
και στο μέλλον. Κανένας φράχτης και κανένα στρατόπεδο
προσφύγων δεν κατάφερε να τιθασεύει την ανάγκη των
ανθρώπων να φύγουν από τη μιζέρια και να πάνε να ζή-
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Το τείχος του Apartheid στην Παλαιστίνη.

σουν σε χώρες που θα μπορούσαν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Είναι ντροπή για τη χώρα μας και το λαό μας που έχει
τεράστιες εμπειρίες στην προσφυγιά και τους μετανάστες
να υιοθετεί φασιστικής έμπνευσης πολιτικές και να εξετάζει μεθόδους μαντρώματος ή και αποτροπής εισόδου
μεταναστών λες και είναι ζώα προς ενσταυλισμό.
Τις συνέπειες των πολέμων Ιράκ, Αφγανιστάν, αλλά
και οι συμμετοχές μας στις ναυτικές σταυροφορίες στο
Λίβανο, Σομαλία, τις πληρώνει η χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης που την χαρακτηρίζει η ΕΕ «Πύλη Εισόδου». Παρόλο που το 80% των προσφύγων που
εισέρχονται στη χώρα μας έχουν ως επιθυμία να εγκατασταθούν σε χώρες με υψηλότερο επίπεδο αμοιβών (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία) η χώρα μας, βάσει της
Συνθήκης του Δουβλίνου, υποχρεούται να τους κρατάει
εντός των συνόρων της. Για την αναγκαστική παραμονή
τους η χώρα μας εισπράττει επιδοτήσεις τόσο για τις υποδομές όσο και για το κόστος διαβίωσης των προσφύγων.
Η λύση είναι μια: να απεμπλακεί η χώρα μας από κάθε
είδους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς και συμμετοχή σε
τυχοδιωκτικές αποστολές. Να επιδείξει ανυπακοή στις
ντιρεκτίβες των Βρυξελών και στην προκείμενη περίπτωση να αποσύρει τη δέσμευσή της στη συνθήκη του
Δουβλίνου που υποχρεώνει τους διαρρέοντες πρόσφυγες
που παρανόμως εισήλθαν σε χώρες της ΕΕ, να επιστρέψουν στη χώρα υποδοχής των. Να τους χορηγήσει πολιτικό άσυλο ή/και ταξιδιωτικά έγγραφα στους συλληφθέντες και εγκλωβισμένους μετανάστες προκειμένου να
ταξιδέψουν στις χώρες που επιθυμούν να ζήσουν.
Ο φράκτης του Έβρου είναι ενέργεια απαράδεκτη. Αν
υπάρχει προβληματισμός στο πού θα χρησιμοποιηθεί
υπάρχει απάντηση: Να λειτουργήσει ως φράχτης αποτροπής των Κοινοτικών κατευθύνσεων και πολιτικών.
Να μην εγκατασταθεί στα Ανατολικά σύνορα της χώ ρας μας αλλά στα Βορειοδυτικά. Από εκεί που μας αποστέλλονται οι κατευθύνσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και
διαμορφώνουν ξενοφοβικές αντιλήψεις έναντι δυστυχισμένων ανθρώπων, που οι ιμπεριαλιστές ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
τους εξανάγκασαν να εγκαταλείψουν τις χώρες τους αφού
τις έκαναν ερείπια με τις πολιτικές του πολέμου. 

Σκέψεις για την επίσκεψη
ενός αεροπλανοφόρου
ή «καλώς ήλθες δολάριο» part two
Tου ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
Προέδρου της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων
μέλους Ε.Σ. ΕΕΔΥΕ

Τ

ην Παρασκευή στις 3 του Δεκέμβρη στο κόλπο
της Σούδας στα Χανιά κατέπλευσε για να «ξεκουράσει» τους από 6.000 άνδρες πλήρωμα του, το
Αμερικάνικο Αεροπλανοφόρο «HURRY TRUMAN».
Το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο παίρνει ενεργητικό μέρος στις διάφορες δολοφονικές αποστολές του
ΝΑΤΟ που όπως και όλοι οι άλλοι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί (ΕΕ, ΠΟΕ, ΔΝΤ κ.λπ.) είναι μέρος του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού συστήματος, το οποίο είναι η
αιτία για τη δυστυχία και τη μιζέρια, για πολέμους, καταλήστευση και δυνάστευση των λαών, για την καταναγκαστική μετανάστευση και τον εξανδραποδισμό
των λαών από τις εστίες του.
Την ώρα που το ΝΑΤΟ παίρνει πιο αντιδραστικές
αποφάσεις σε ένα ακόμη πιο επιθετικό και φιλοπόλεμο
δόγμα του, σαν το αρματωμένο μπράτσο του ιμπεριαλισμού και σκορπά την τρομοκρατία και το θάνατο
στους εχθρούς, όπου εχθρός λογαριάζεται κάθε λαός
και κάθε κίνημα που αντιστέκεται στα σχέδια τους.
Την ώρα που οι εργαζόμενοι σε μια σειρά χώρες
της Ευρώπης όπως και στη πατρίδα μας μπαίνουν
κάτω από την μπότα του ΔΝΤ και της Τρόϊκας, ενώ καταργούνται κεκτημένα δικαιώματά τους.
Την ώρα που ο παγκόσμιος πλούτος, παραγωγή
των εργαζόμενων που τον καρπώνονται οι ιμπεριαλιστές, έχει φτάσει σε επίπεδα που θα μπορούσαν να ζήσουν όλοι οι λαοί, αν αυτός ο πέραν πάσης φαντασίας
πλούτος δεν αποτελούσε ιδιοκτησία των κηφήνων και
των σφετεριστών, αν βρισκόταν στα χέρια όσων τον
παράγουν, τότε οι έννοιες «φτώχεια», «ανεργία» και
«εξαθλίωση» θα είχαν εξαφανιστεί και στη θέση τους

θα είχε αναδυθεί ο πραγματικός πλούτος, δηλαδή το
δικαίωμα του ανθρώπου να χαρεί τη ζωή του, να αναπτύξει ολόπλευρα την επιστημονική του κατάρτιση, τη
μορφωτική του καλλιέργεια, τον ελεύθερο χρόνο του,
τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά του.
Αυτή την ώρα τα παπαγαλάκια και οι οσφυοκάμπτες, σαν τα «κορίτσια» της Τρούμπας, συνέταιροι των
δολοφόνων μιλούν για την ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας των Χανίων, με την παρουσία των
αμερικανοΝΑΤΟικών φονιάδων, ξεχνώντας το διαρκές
έγκλημα που γίνεται σε βάρος του λαού μας, όποτε
βγαίνουν αυτοί να ξαποστάσουν.
Ο λαός μας έχει αποδείξει ότι δεν θέλει τα ματωμένα δολάρια τους, έχει αποδείξει ότι επιθυμεί μια
άλλη προοπτική ανάπτυξης για τον τόπο μας, μια προοπτική ανάπτυξης που όμως είναι διαφορετική από
αυτήν που θέλουν οι ιμπεριαλιστές και οι ντόπιοι υποστηρικτές τους.
Η μόνη απάντηση, για το λαϊκό κίνημα, σ’ αυτές τις
επιδιώξεις τους είναι η απομάκρυνση, το κλείσιμο των
βάσεων, η αποδέσμευση από την πολιτική της «νέας
τάξης» πραγμάτων, μιας πολιτικής που γεννά πολέμους, φτώχεια, ανεργία, που συσσωρεύει περισσότερα
κέρδη στο κεφάλαιο.
Χανιώτες και Χανιώτισσες αντισταθείτε στα σχέδια
τους, αποδείξτε τους ότι ήταν, είναι και θα είναι ανεπιθύμητοι στον τόπο μας.
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επισημάνσεις
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Επικίνδυνη πολιτική
Tου ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΛΑΚΟΥ
δημοσιογράφου

T

ο βάθεμα της συνεργασίας της Ελλάδας με
το Ισραήλ δε σημαίνει αναβάθμιση της χώρας
και του ρόλου της, όπως οι προπαγανδιστικοί
μηχανισμοί της κυβέρνησης ισχυρίζονται, αλλά
σηματοδοτεί την ακόμα μεγαλύτερη
εμπλοκή της στους ενδοϊμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς και αντιθέσεις, με στόχο την αύξηση
της κερδοφορίας του κεφαλαίου, που τίποτα καλό
δεν προοιωνίζονται για τον ελληνικό λαό και την
υπόθεση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.
Eίναι φανερό ότι η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία
είναι μέρος της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής
που αποτυπώνεται στο νέο στρατηγικό δόγμα
του ΝΑΤΟ, το οποίο σαφώς προβλέπει πιο άμεση
διείσδυσή του στη Μέση Ανατολή και επιβολή
του σχεδίου περί «νέας Μέσης Ανατολής», αλλά και δίνει
το έδαφος για διευρυμένο ρόλο του Ισραήλ στη
Μεσόγειο, όπως επίσης καθιερώνει και την ενεργειακή
ασφάλεια, θεσμοθετώντας την ως μια από τις σύγχρονες
επιδιώξεις της λυκοσυμμαχίας.
Η επίσκεψη, λοιπόν, του υπουργού Εξωτερικών και
αντιπροέδρου της ισραηλινής κυβέρνησης, Α.
Λίμπερμαν, και οι συζητήσεις για θέματα όπως Ενέργεια,
στρατιωτική συνεργασία και εξοπλισμοί, αποτυπώνουν
ξεκάθαρα αυτούς τους σχεδιασμούς. Με δεδομένα τα
ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες του Ισραήλ, είναι
σαφές πως η προωθούμενη «στρατηγική συνεργασία»
των δύο χωρών εξυπηρετεί πάνω απ' όλα τις επιδιώξεις
του κράτους του Ισραήλ, ενώ οι επιδιώξεις της
ελληνικής κυβέρνησης έρχονται να εξυπηρετήσουν
πρώτα και κύρια τις επιδιώξεις των ντόπιων
επιχειρηματικών ομίλων στη μοιρασιά των ενεργειακών
πηγών και δρόμων, διεκδικώντας ταυτόχρονα καλύτερη
θέση και ρόλο στη γεωστρατηγικής σημασίας περιοχή
της Ανατ. Μεσογείου, για το ιμπεριαλιστικό σύστημα.
Ολα αυτά είναι οι προτεραιότητες των πολυεθνικών που
συμπιέζουν τους λαούς και τα συμφέροντά τους για να
αυξήσουν την κερδοφορία τους. Μέσα σε αυτό το
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πλαίσιο, υπό το φως και των τελευταίων ανακοινώσεων
του Ισραήλ περί επιβεβαιωμένων μεγάλων κοιτασμάτων
στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου,
Λιβάνου, Συρίας και Αιγύπτου, που θα ξεκινήσει άμεσα
η εκμετάλλευσή τους, εντείνονται οι ανταγωνισμοί αλλά
και οι ορέξεις των πολυεθνικών και μπαίνουν επιτακτικά
στην ημερήσια διάταξη τα ζητήματα της λεγόμενης
ενεργειακής ασφάλειας, το δόγμα που εξελίσσεται σε
έναν από τους πυλώνες των νέων ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων. Αλλωστε, καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι
στις 4 Φλεβάρη 2011 συνέρχεται και Σύνοδος Κορυφής
της ΕΕ με αντικείμενο τα θέματα ενέργειας.
Η λεγόμενη, λοιπόν, «στρατηγική συνεργασία» Ελλάδας
- Ισραήλ, που, εκτός από τις στρατιωτικές διευκολύνσεις
εκ μέρους της ελληνικής πλευράς στην πολεμική
μηχανή του Ισραήλ, ανοίγει και τις προοπτικές για
αναβαθμισμένη σχέση του κράτους του Ισραήλ στις
ευρωατλαντικές δομές (ΕΕ - ΝΑΤΟ) και στο ενεργειακό
παιχνίδι της Μεσογείου, ανοίγει και τις προοπτικές για
την είσοδο των Ισραηλινών στις αγορές ενέργειας της
Ευρώπης, μέσω της κατασκευής αγωγού από τη
θαλάσσια περιοχή Ισραήλ - Κύπρου.
Αυτό το επικίνδυνο για τους λαούς «παιχνίδι» φέρνει
πιο πιεστικά στην επιφάνεια τα υπάρχοντα προβλήματα
και εντείνει τους περιφερειακούς ανταγωνισμούς σε
μια ευαίσθητη περιοχή, όπως αυτή της Ανατ. Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής. Είναι, λοιπόν, σήμερα
περισσότερο αναγκαία από άλλοτε η έκφραση
της λαϊκής αντίθεσης σε αυτούς τους σχεδιασμούς,
που βάζουν πιο βαθιά την Ελλάδα και το λαό μας
στο φαύλο κύκλο των ενδοϊμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών. Είναι ταυτόχρονα και πράξη
διεθνιστικής αλληλεγγύης στον αγώνα του
παλαιστινιακού λαού ενάντια στην κατοχή εδαφών του
από το ισραηλινό κράτος.

διεθνή νέα

Η λαϊκή κατακραυγή στους δρόμους της Τυνησίας

Μ

έχρι χτες η χώρα αυτή ήταν γνωστή για τα φυσικά
της χαρακτηριστικά και σαν τόπος ενός προσιτού
κι ελκυστικού τουριστικού ταξιδιού. Όμως τα πράγματα άλλαξαν με τις κινητοποιήσεις του λαού της Τυνησίας.
Από την αυτοπυρπόληση ενός νεαρού αποφοίτου της
Ανώτερης Σχολής Πληροφορικής, που διάλεξε αυτήν την
πράξη απελπισίας, για να διαμαρτυρηθεί για την κατάσχεση των φρούτων που πουλούσε σε ανοιχτή αγορά για
να ζήσει, πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι σε σύντομο μάλιστα χρόνο. Ένα μήνα μετά έγινε αυτό που φάνταξε ακατόρθωτο, η λαϊκή οργή έδιωξε τον Πρόεδρο Ζιν αλ Αμπιντίν
Μπεν Αλί. Κάτω από το βάρος των μαζικών διαδηλώσεων
εγκατέλειψε τη χώρα ύστερα από 23 χρόνια παραμονής
στην εξουσία. Τόσο οι ελιγμοί του, όσο κι η άγρια καταστολή δεν έπιασαν τόπο. Οι συνεχόμενες λαϊκές κινητοποιήσεις με συνθήματα «Αξιοπρέπεια, Ψωμί, Ελευθερία»
σάρωσαν το δεύτερο κατά σειρά ηγέτη της χώρας μετά
την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία, το 1956.
Τα «δάκρυα» και οι δηλώσεις για τον αγώνα του λαού
της Τυνησίας, ξεχειλίζουν από υποκρισία. Αυτά που οδήγησαν στην έκρηξη της λαϊκής οργής ήταν γνωστά, και
ανεκτά, από όλους που εκτοξεύουν κορώνες για «εκδημοκρατισμό», μαζί με τη θλίψη τους για τη «βία». Οι ΗΠΑ
κι η ΕΕ πρέπει να καταγγελθούν για τη μακρόχρονη στήριξή τους στο Μπεν Αλί γιατί δήθεν σεβόταν τα ανθρώπινα
δικαιώματα και υπήρχε λαϊκή ευημερία στη χώρα του. Οι
λαϊκές κινητοποιήσεις στο Αλγέρι και στο Κάϊρο δείχνουν
ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά αποτέλεσμα της γενικευμένης λαϊκής δυσαρέσκειας στις
χώρες της Βόρειας Αφρικής από την ανεργία, την πείνα
και την εκτίναξη στα ύψη των τιμών των τροφίμων , από
την άγρια εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών κι αμερικάνικων πολυεθνικών στις χώρες αυτές. Η Σοσιαλιστική Διεθνής
– με πρόεδρο τον έλληνα πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου –
διέγραψε τον Μπεν Αλί και το Κόμμα του RCD μόλις πριν
λίγες μέρες, στις 18 Γενάρη, και αφού πρώτα είχε εκτελέσει πάνω από 100 εξεγερμένους Τυνήσιους. Η ΕΕ των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και της «δημοκρατίας» είχε
συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Τυνησία, από το
1995. Φονιάδες, ληστές, υποκριτές είναι οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές, όπως λέει και το σύνθημά μας.

Όταν οι λαοί ορθώνουν ανάστημα μπορούν να σαρώσουν και τους πιο ισχυρούς δυνάστες. Ο ιμπεριαλισμός
είναι ισχυρός, αλλά δεν είναι παντοδύναμος. Έχουμε δίκιο
όταν βροντοφωνάζουμε στους δρόμους του αγώνα ΣΤΟΝ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ Κ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ, Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ. Για τη συνέχεια των πραγμάτων δεν
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, αφού στην υπόψη χώρα
δεν υπάρχει η δύναμη της οργανωμένης πολιτικής πρωτοπορίας της εργατικής τάξης για να οδηγήσει στην
πλήρη ρήξη με την καπιταλιστική τάξη πραγμάτων και
την ανατροπή της.
Οι κρατούντες προχωρούν σε ελιγμούς και υποχωρήσεις, κάτω από την εντεινόμενη λαϊκή πίεση και τη συνέχιση των λαϊκών κινητοποιήσεων. Να δυναμώσουμε την
υποστήριξή μας στο λαό της Τυνησίας να εκφράσουμε
σθεναρά την αλληλεγγύη μας για άμεση απελευθέρωση
των πολιτικών κρατουμένων, την κατάργηση της αντικομμουνιστικής νομοθεσίας, την αποκατάσταση των πολιτικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Η απελευθέρωση από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης του λαού αυτού, είναι το ζητούμενο.
Ανδριανός Μπούκουρης
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Ένοπλες Δυνάμεις και η απειλή για
την επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων
Tου ΝΙΚΟΥ ΤΖΟΒΛΑ
Απόστρατου Αξιωματικού ΠΝ
Μέλους της Γραμματείας της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα

Δ

ιαχρονικό είναι το πρόβλημα της τεχνικής υποστήριξης των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με την
πολιτική της συρρίκνωσης του μόνιμου τεχνικού
προσωπικού και των επιλογών των κυβερνήσεων ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα χρόνια.
Σήμερα το σοβαρό αυτό πρόβλημα βρίσκεται στην
κορύφωσή του αφού μεγάλοι σχηματισμοί στερούνται
έμπειρου τεχνικού προσωπικού. Κύρια αιτία είναι η κυβερνητική πολιτική, της τελευταίας δεκαετίας, που
αφορά την τακτική της απαξίωσης, της συρρίκνωσης του
δημόσιου χαραχτήρα των οργανισμών και γενικότερα
των παραγωγικών μονάδων ακόμη και των επισκευαστικών βάσεων που παρέχουν τεχνική υποστήριξη στους
στρατιωτικούς σχηματισμούς. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση και στους εργολάβους την
συντήρηση και την επισκευή πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών, τροχοφόρου υλικού κ.λπ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατάσταση στον
Ναύσταθμο Σαλαμίνας πρωτίστως ενώ ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Ναύσταθμος Κρήτης. Η δραματική μείωση του προσωπικού χωρίς την ανάλογη
αντικατάστασή του, η πολιτική της κατάργησης των συμβάσεων ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της τεχνικής υποστήριξης
των πολεμικών πλοίων, να χάνεται η συσσωρευμένη τεχνογνωσία τόσον χρόνων ώστε να οδηγεί σε μαθηματική
ακρίβεια σε σοβαρές επιπτώσεις ως προς την επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων τόσο σε καιρό ειρήνης
αλλά πιο τραγικές αναμένεται να είναι οι συνέπειες σε
καιρό κινητοποιήσεων.
Απαράδεκτη είναι η πολιτική των κυβερνώντων να
αναθέτουν την συντήρηση και την επισκευή σε ιδιώτες
εργολάβους, που λυμαίνονται τον κρατικό προϋπολογισμό με πολύ μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, τόσο για την
επισκευή και συντήρηση όσο και για την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών με κόστη «κατ’ αποκοπή» χωρίς μελέτη και αξιολόγηση που να διασφαλίζει
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τα συμφέροντα του δημοσίου. Πολλά παραδείγματα
έχουν δει το φώς της δημοσιότητας για τεράστιες διαφορές κοστολόγησης σε ομοειδείς περιπτώσεις συντήρησης
και επισκευής.
Είναι σε όλους γνωστό ότι η Διοικητική Μέριμνα και
η υποστήριξη των στρατιωτικών μονάδων είναι το Άλφα
και το Ωμέγα μιας πολεμικής μηχανής. Απαιτεί γνώση, οργάνωση, εξειδίκευση, σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, άριστο εφοδιαστικό σύστημα και ταχύτητα, στοιχεία
απαραίτητα που ως προϋπόθεση έχουν την ύπαρξη κατ’
αρχήν έμπειρου προσωπικού.
Δεν είναι δυνατόν μια επισκευαστική μονάδα όπως
ένας ναύσταθμος να έχει εκχωρήσει τα θαλάσσια μέσα
μεταφοράς προσωπικού, τα ρυμουλκά, να σχεδιάζουν την
εκχώρηση των πλωτών δεξαμενών, την επισκευή και συντήρηση των υποσταθμών και ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών σε ιδιώτες.
Η ίδια τραγική κατάσταση αφορά και την αμυντική
βιομηχανία γενικότερα με την ίδια πολιτική κατεύθυνση
τις δήθεν αποκρατικοποίησης της ΕΑΒ, των ΕΑΣ και της
ΕΛΒΟ που στην ουσία αυτό σημαίνει πως η πολιτική βούληση είναι αυτοί οι στρατηγικοί τομείς της αμυντικής βιομηχανίας να παραδίδονται στο μεγάλο κεφάλαιο και τις
ξένες πολεμικές βιομηχανίες και τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου, που ως αποτέλεσμα έχει να χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, υψηλή τεχνική κατάρτιση αλλά και
η εθνική αυτονομία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς.
Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, φιλέτο για
πολλούς ξένους επενδυτές, που έχει αναλάβει την συντήρηση των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποτελεί στόχο για τα αμερικάνικά και γερμανικά συμφέροντα αφού δύναται να εξυπηρετήσει την αναβάθμιση
αμερικανικών F-16, την συντήρηση των C-130 και την κατασκευή ατράκτου του τύπου αυτού καθώς και την παραγωγή μέρους της ατράκτου των F-16. Bέβαια οι δυνατότητες της ΕΑΒ είναι πολύ μεγαλύτερες. Παρ’ όλα αυτά
οδηγείται στην απαξίωση ώστε να αποτελέσει «εύκολη

λεία» για τα δόντια των στρατηγικών επενδυτών.
Για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα έχει «ανοίξει»
η όρεξη της αμερικανικής εταιρείας ΑΤΚ που εδρεύει
στην Αίγυπτο και επιθυμεί να βάλει «πόδι» στην Ευρώπη.
Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει αντίστοιχες εταιρείες από
την Γερμανία και το Ισραήλ για παραγωγή πυρομαχικών
για τα ελληνικά άρματα μάχης Leopard.
Όσο για την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων η
υπονόμευση της έχει ξεκινήσει χρόνια πριν αφού δεν
υποστηρίχτηκε από την ελληνική πολιτεία για κατασκευή
λεωφορείων για την κάλυψη εγχώριων αναγκών αλλά
προτιμήθηκε η Πολωνία, οδηγήθηκε σε ναυάγιο η προ-

μήθεια από την Ρωσία 450 οχημάτων μάχης BMP-3 καθώς
και γερμανικές σφήνες που αφορούν τα TOMA Marder.
Δεν είναι δυνατόν ένα εθνικό αμυντικό δόγμα που
πρέπει να είναι ανεξάρτητο, αυτοδύναμο, να εξυπηρετεί
και να διαφυλάττει την εθνική κυριαρχία να παραδίδεται
σε ξένα, ως προς το εθνικό χρέος, συμφέροντα.
Θα πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός πως δεν είναι
δυνατόν να αποσυνδεθεί από το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση έχει να κάνει άμεσα με την πρόσδεση της χώρα
μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ευρωατλαντιστών, την άμεση εξάρτησή της σε αυτούς και σε
βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. 

Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις θα διεξάγουν
Τουρκία, Πακιστάν και Αφγανιστάν

T

ην διοργάνωση κοινών στρατιωτικών ασκήσεων
τον Απρίλιο συμφώνησαν οι πρόεδροι της
Τουρκίας, του Πακιστάν και του Αφγανιστάν κατά
τις συναντήσεις τους στην Κωνσταντινούπολη τον
Δεκέμβριο. Οι πρόεδροι του Αφγανιστάν και του
Πακιστάν, Χαμίντ Καρζάι και Ασίφ Αλι Ζαρντάρι,
συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, υπό την αιγίδα
του προέδρου τής Τουρκίας, Αμπντουλάχ Γκιουλ.
Στόχος των συναντήσεων ήταν η οικοδόμηση
εμπιστοσύνης μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Καμπούλ για την
αντιμετώπιση της δράσης ανταρτών στα σύνορά τους.
Μετά τη λήξη της συνάντησης ο Γκιουλ δήλωσε πως η
κοινή άσκηση θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2011, χωρίς
να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι Υπουργοί Εσωτερικών του Πακιστάν, του Αφγανιστάν
και της Τουρκίας κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου για
την «Ίδρυση προγράμματος Τριμερούς Αστυνομικής
Συνεργασίας». Κωνσταντινούπολη, 24/12/2010.

Στο περιθώριο των συναντήσεων των τριών προέδρων,
συζητήσεις είχαν και οι υπουργοί Εσωτερικών και
Εξωτερικών, καθώς και οι επικεφαλής του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών των τριών χωρών είχαν επίσης
ξεχωριστές συναντήσεις.
«Είμαστε ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.
Η συνάντηση αυτή είναι η πέμπτη που γίνεται αφότου η Τουρκία εφάρμοσε το 2007 τακτικό μηχανισμό
διαβουλεύσεων για να ενθαρρύνει τις δύο χώρες να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να συνεργαστούν για την
αντιμετώπιση των εξτρεμιστών.
Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, αν και σύμμαχοι στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, διατηρούν δύσκολες
σχέσεις. Η Καμπούλ κατηγορεί τακτικά το Ισλαμαμπάντ ότι υποστηρίζει τους αντάρτες Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.
Όπως και οι ΗΠΑ, το Αφγανιστάν εκτιμά ότι το Πακιστάν δεν κάνει αρκετές κινήσεις εναντίον της Αλ Κάιντα και των
Ταλιμπάν, πολλά μέλη των οποίων έχουν καταφύγει στη μεθόριο των δύο χωρών και από εκεί πραγματοποιούν
επιθέσεις εναντίον των αφγανικών και αμερικανικών δυνάμεων.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ

Εγκατάλειψη κυριαρχικών δικαιωμάτων
στο θαλάσσιο χώρο
Tου ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΛΑΚΟΥ
δημοσιογράφου

T

ην τελευταία δεκαετία έχουν μπει στο κέντρο της προσοχής των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, στον
πυρήνα της στρατηγικής των ιμπεριαλιστικών επιτελείων, καθώς και στους σχεδιασμούς των πολυεθνικών μονοπωλίων, τα ζητήματα της ενέργειες, δηλαδή οι φυσικοί
πόροι (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), οι δρόμοι μεταφοράς
τους (αγωγοί και θαλάσσια περάσματα) και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα ελληνοτουρκικά ζητήματα
που αφορούν την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων
στο Αιγαίο αλλά και την Ανατ. Μεσόγειο, επικαιροποιούνται
και συνδέονται άμεσα με τις νέες ιμπεριαλιστικές διευθετήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
το ΝΑΤΟ, μετά το έτος 2000, ενέταξε στους στόχους του και
την εξασφάλιση της «ενεργειακής ασφάλειας» και αυτό αποτυπώνεται και στο νέο στρατηγικό του δόγμα, που επικυρώθηκε τον περασμένο Νοέμβρη στη Σύνοδο Κορυφής των
χωρών - μελών του στη Λισαβόνα.
Στην κατεύθνση αυτή κινείται και η λεγόμενη «στρατηγική συνεργασία» Ελλάδας και Ισραήλ, που, εκτός από τις
στρατιωτικές διευκολύνσεις εκ μέρους της ελληνικής πλευράς στην πολεμική μηχανή του Ισραήλ, ανοίγει και τις προοπτικές για την είσοδο των Ισραηλινών στο ενεργειακό
παιχνίδι της Μεσογείου και στις αγορές της Ευρώπης.

Εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων
Μέσα σε αυτό τα πλαίσιο, οι ελληνικές κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ
και ΝΔ, διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα στην παρούσα φάση η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπό τον Γ. Παπανδρέου, που εμπλέκει δυναμικά τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς,
έχουν εγκαταλείψει - απεμπολήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή. Στην
ουσία, τα έχουν εκχωρήσει, τα έχουν ενσωματώσει στους
διεθνικούς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ
και η Ευρωπαϊκή Ενωση.
Αμεση αντανάκλαση αυτών των εξελίξεων αποτελούν
οι επιλογές που αφορούν στη μη αξιοποίηση των φυσικών
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πόρων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) στο Αιγαίο και στην
αδρανοποίηση μέχρι εγκατάλειψης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην υφαλοκρηπίδα-Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Επιλογές που έχουν άμεσο αντίκτυπο
στην ίδια την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας στην περιοχή.
Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο, η μη άσκηση του κατοχυρωμένου από το Διεθνές Δίκαιο αποκλειστικού - κυριαρχικού δικαιώματος ορισμού Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης στην προέκταση των ελληνικών ηπειρωτικών και νησιωτικών ακτών, αποτελεί εγκατάλειψη των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αφού αυτό είναι προϋπόθεση για να μπορεί να
προχωρήσει η τυχόν εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές πέρα από τη στενή ζώνη των χωρικών υδάτων που σήμερα είναι 6 ναυτικά μιλία. Το κενό
αυτό δίνει το έδαφος για να προχωρήσουν άλλες μορφές
διαχείρισης, όπως αυτή της ελληνοτουρκικής συνεκμετάλλευσης, που εδώ και χρόνια προωθούν οι ΗΠΑ.

«Γκρίζα» περιοχή η ελληνική ΑΟΖ
Για την κατανόηση του όλου θέματος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και την ανοιχτή Μεσόγειο, χρήσιμο είναι να επισημανθούν ορισμένα βασικά στοιχεία του
Διεθνούς Δικαίου, αλλά και της γεωγραφίας της περιοχής.
Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), δηλαδή το δικαίωμα εκμετάλλευσης των διεθνών υδάτων που εκτείνονται πέρα από τη στενή ζώνη των χωρικών υδάτων της
παράκτιας χώρας, σύμφωνα με την εν ισχύει Συνθήκη για το
Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, γεωγραφικά ταυτίζεται με
την υφαλοκρηπίδα (οριζόταν από την προηγούμενη συνθήκη του 1958 ως τα 200 μέτρα βάθος βυθού), με τη διαφορά ότι η υφαλοκρηπίδα αφορά στην εκμετάλλευση του
βυθού και του υπεδάφους του, ενώ η ΑΟΖ καλύπτει όλες τις
οικονομικές δραστηριότητες, που μπορούν να αναπτυχθούν
στα υπερκείμενα ύδατα. Δηλαδή η ΑΟΖ, ως νομικό δικαίωμα
ενός κράτους, είναι ευρύτερο της υφαλοκρηπίδας, αλλά γεωγραφικά επικαλύπτονται.
Με βάση την ισχύουσα σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο

της Θάλασσας του 1982, που η Ελλάδα την επικύρωσε το
1994, η παράκτια χώρα έχει το δικαίωμα να ορίσει ως ΑΟΖ,
μια ζώνη πλάτους μέχρι 200 ν. μίλια από τις ακτές της, με την
προϋπόθεση ότι δε θα συναντάει την ΑΟΖ της απέναντι
χώρας, οπότε το όριο μπαίνει από τη μέση απόσταση.
Ηδη, πολλά παράκτια κράτη έχουν ορίσει την ΑΟΖ, ανάμεσά τους η ΗΠΑ (όρισε το 1983 ζώνη 200 μιλίων) και η
Τουρκία, η οποία αν και δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση
για το Δίκαιο της Θάλασσας, έχει οριοθετήσει τη δική της
ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα, με βάση τη μέση απόσταση από
τις ακτές της Ρωσίας, της Ουκρανίας κ.λπ. Δεν έχει κάνει το
ίδιο όμως και στις νότιες ακτές της στη Μεσόγειο, γιατί, αν
εφάρμοζε την ίδια αρχή, θα έπρεπε να αποδεχθεί την ΑΟΖ
του Καστελόριζου και της Κύπρου, που κλείνουν την τουρκική ΑΟΖ προς τη Μεσόγειο.
Σημειώνεται ότι τα νησιά – εκτός από τους βράχους που
δεν έχουν οικονομική ζωή – με βάση το ισχύον Δίκαιο της
Θάλασσας, έχουν το ίδιο δικαίωμα σε ΑΟΖ όπως οι ηπειρωτικές περιοχές.

Η Τουρκία καλύπτει το κενό
Λόγω της γεωγραφίας του Αιγαίου, της διάταξης των ελληνικών νησιών απέναντι στα μικρασιατικά παράλια, το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου αποτελεί ελληνική ΑΟΖ. Σε γενικές
γραμμές, η ΑΟΖ και το FIR σχεδόν ταυτίζονται ως προς τα γεωγραφικά τους όρια, με τη διαφορά ότι η ΑΟΖ συνιστά κυριαρχικό και κατά συνέπεια αποκλειστικό δικαίωμα του
παράκτιου κράτους στο θαλάσσιο χώρο των διεθνών υδάτων, ενώ το FIR συνιστά αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου
και ασφάλειας των πτήσεων στον εναέριο χώρο που είναι
πάνω από τα διεθνή ύδατα, η οποία ανατίθεται από το διεθνή
οργανισμό αεροπλοΐας (ICAO).
Η πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα είναι ότι ο θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου και της Μεσογείου που αντιστοιχεί στην ελληνική ΑΟΖ έχει μετατραπεί εκ των πραγμάτων
σε μια γκρίζα περιοχή, αφού η παράκτια χώρα στην οποία
ανήκει το δικαίωμα, δηλαδή η Ελλάδα, δεν το ασκεί με τον
ορισμό της ΑΟΖ. Εξάλλου, μόνο τότε και αφού είχε ενεργοποιηθεί το δικαίωμα, αν υπήρχε κάποια θιγόμενη χώρα θα
μπορούσε να αντιδράσει και να λυθεί το ζήτημα της ακριβούς οριοθέτησης είτε με διαπραγμάτευση είτε με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αποτέλεσμα του
μη ορισμού ΑΟΖ είναι να μην είναι δυνατό να αναπτυχθούν
και άλλου είδους οικονομικές δραστηριότητες στα διεθνή
ύδατα, όπως παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα κύματα ή τον αέρα.
Το κενό που υπάρχει λόγω του μη ορισμού ΑΟΖ από την
ελληνική πλευρά, επιχειρεί να καλύψει η Τουρκία, με μονομερείς ενέργειες, κάνοντας –μέσω των ερευνών για υποθαλάσσια κοιτάσματα– ένα είδος μονομερούς οριοθέτησης της

υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αλλά
και αναγνώρισης των περιοχών ενδιαφέροντος.
Η Τουρκία διαμορφώνει στο Αιγαίο μια ντε φάκτο κατάσταση, που είναι πρόπλασμα των διευθετήσεων που επιδιώκονται με ΝΑΤΟική ομπρέλα. Τυχόν εξασφάλιση του
δικαιώματος οικονομικής εκμετάλλευσης των θαλάσσιων
περιοχών που εκτείνεται ανάμεσα σε δύο τμήματα της ελληνικής επικράτειας ή πολύ περισσότερο όλης της θαλάσσιας
περιοχής γύρω από ελληνικά νησιά, θα είχε άμεσες συνέπειες σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας.

Επιπτώσεις στην εθνική κυριαρχία
και ασφάλεια
Η υιοθέτηση μιας τέτοιας λύσης θα οδηγούσε σε περικύκλωση ελληνικών νησιών από τουρκική ΑΟΖ - υφαλοκρηπίδα ή σε παρεμβολή τουρκικής ΑΟΖ - υφαλοκρηπίδας
ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα,
αλλά και τουρκική παρεμβολή στους θαλάσσιους δρόμους
επικοινωνίας των ελληνικών νησιών.
Αυτό πρακτικά θα σήμαινε ότι ανάμεσα στα ελληνικά
νησιά, ενδεχομένως, θα στήνονταν τουρκικές πλατφόρμες
άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ανεμογεννήτριες
κ.λπ., πράγμα που θα συμπαρασύρει τον έλεγχο του εναέριου χώρου, την αρμοδιότητα έρευνας και διάσωσης, αλλά
και το συνολικό επιχειρησιακό - στρατιωτικό έλεγχο της περιοχής αυτής, αφού η Τουρκία θα επικαλείται την προστασία
και την ασφάλεια των «ζωτικών» της συμφερόντων, τα οποία
η ελληνική πλευρά έχει αποδεχθεί με τη Συμφωνία της Μαδρίτης του 1997.
Η υποβάθμιση του ελληνικού δικαιώματος σε ΑΟΖ δεν
είναι κάτι άσχετο με όσα συντελούνται σε επίπεδο μυστικής
διπλωματίας. Η τουρκική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει στις διμερείς μυστικές διαπραγματεύσεις ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί το δικαίωμα της Ελλάδας να ορίσει Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη, εκεί όπου θεωρεί ότι έχει «ζωτικά συμφέροντα». Απλά, δέχεται μόνο μια κουτσουρεμένη ελληνική
ΑΟΖ που παραπέμπει στον ορισμό της υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με όσα ορίζονταν στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1958, όπου αυτή οριοθετούνταν μέχρι τα 200
μέτρα βάθος βυθού, δηλαδή όσα είχε πει στις 21 Ιούλη
20101 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλος περί
υφαλοκρηπίδας. Απώτερος στόχος είναι να ανοίξουν οι δρόμοι για τη ελληνοτουρκική συνεκμετάλλευση του Αιγαίου.
Πρόκειται για μια διαπραγμάτευση επί των ελληνικών
κυριαρχικών δικαιωμάτων, με γνώμονα τις τουρκικές διεκδικήσεις και τους ευρύτερους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Ολα αυτά τίποτα καλό δεν προοιωνίζονται για τον
ελληνικό και τον τούρκικο λαό, αφού περιέχουν το σπέρμα
μελλοντικών εντάσεων και των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. 
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επισημάνσεις

Πόλεμος και Ειρήνη
65 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη
Tου ΧΡΙΣΤΟΥ Κ. ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗ
Πρώην Ανώτατου Στελέχους ΑΚΕΛ, Βουλευτή
και Εθελοντή στο Β΄ Π. Πόλεμο

O

ι πόλεμοι σαν φαινόμενα δεν είναι ουρανοκατέβατοι. Είναι καρπός του καπιταλιστικού συστήματος
το οποίο ευθύνεται όχι μόνο για τους πολέμους
αλλά και για τις ανισότητες, την ανεργία, την πείνα, τη
φτώχια, τις αντιπαραθέσεις, την εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο, που μεταξύ άλλων οδηγούν στις συγκρούσεις, στο θάνατο και τις καταστροφές.
Στη διάρκεια των 65 χρόνων από την επίτευξη της Αντιφασιστικής Νίκης έγινε κατορθωτό να αποτραπεί το ξέσπασμα του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Όλες οι πλευρές
κατανοούν τι θα μπορούσε να συμβεί σε ένα τρίτο πόλεμο ατομικών και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής
στους ανθρώπους, στη γη, στα νερά, στο έδαφος, στον
αέρα, στις θάλασσες, γενικά στη φύση και στο περιβάλλον. Θα μπορούσε να καταστραφεί κάθε ίχνος ζωής
ακόμη και ο ίδιος ο πλανήτης.
Επιτεύχθηκαν δυστυχώς όμως άλλες πολεμικές κατευθύνσεις και έτσι τις αρχές της δεκαετίας του 1950 οργανώθηκε ο ψυχρός πόλεμος και παράλληλα ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ από τον Άγγλο - Αμερικάνικο και διεθνή
ιμπεριαλισμό.
Το ΝΑΤΟ ήταν πάντα εχθρός της ειρήνης και των
λαών. Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρονται στους προϋπολογισμούς του ΝΑΤΟ, στους οποίους προβλέπονται
πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για τον επόμενο
χρόνο. Στόχος η μεθόδευση παραμονής των Η.Π.Α. σαν
ηγεμονική δύναμη στο κόσμο.
Στα 65 χρόνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν
πάνω από 70 πολεμικές συγκρούσεις στην Ευρώπη την
Αφρική και την Ασία, ανάμεσα τους και η Κύπρος με το
προδοτικό πραξικόπημα της χούντας των Αθηνών και της
ΕΟΚΑ Β και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή. Οι νεκροί από
αυτές τις συγκρούσεις υπολογίζονται γύρω στα 22 εκ.,
ενώ τεράστιες είναι οι υλικές καταστροφές.
Μελέτες Αμερικανών Συγγραφέων μεταξύ πολλών
άλλων αναφέρουν ότι το 2004 οι στρατιωτικές δαπάνες
του προέδρου Μπους προνοούσαν το ποσό των 396 δις.
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Δολαρίων, ελπίζοντας μάλιστα να ξοδέψουν 2,7 τρισεκατομμύρια τον επόμενο χρόνο. Ο Ο.Η.Ε. υπολογίζει πως κυκλοφορούν περί τα 500 εκ. όπλα σε όλο τον κόσμο και
εκεί οι Η.Π.Α. κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, εξάγοντας
όπλα σε 164 χώρες, καλύπτοντας το 50% της παγκόσμιας
ζήτησης. Σήμερα επίσης υπάρχουν 1.2 εκ. Αμερικάνικος
στρατιώτες σε τουλάχιστον 50 χώρες και άλλοι 150,000
σε πλοία σε όλες τις θάλασσες.
Επίσης, έχει δημοσιευθεί τον Αύγουστο του 2010, ότι
προγραμματίζονται πόλεμοι με νέες μορφές, με στόχο τη
διατήρηση της Αμερικανικής ισχύος και του νέου στρατηγικού δόγματος των Η.Π.Α.
Ταυτόχρονα η κατάσταση των κατασχέσεων οικιών
στις Η.Π.Α. έγινε τραγική. Το τρίτο τρίμηνο του 2010 συνολικά κατασχέθηκαν από τις τράπεζες 228.345 ιδιοκτησίες
ενώ το προηγούμενο τρίμηνο 270.000. Μόνο για το πρώτο
τρίμηνο του 2010 κατασχέθηκαν συνολικά 816.000 κατοικίες.
Την ίδια στιγμή ο Αμερικάνικος λαός κρατείται σε
άγνοια, ενώ λίγοι Αμερικανοί μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα.
Στο σημερινό κόσμο πεινά ένας στους εφτά ανθρώπους
και δεν υπάρχουν μηχανισμοί να τους βοηθήσουν. Στο περιθώριο 40 εκ. Αμερικανοί απόκληροι της υπερδύναμης
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 39% σε όλο το
κόσμο ζητά από τις κυβερνήσεις του βοήθεια για επιβίωση. Κάθε λεπτό στην Ασία πεθαίνουν 3 παιδιά κάτω
των 5 ετών από διάρροια λόγω έλλειψης πρόσβασης στο
καθαρό πόσιμο νερό.
Στα 65 χρόνια μετά την Αντιφασιστική Νίκη ο κόσμος
χάρις στις προόδους σε όλους τους τομείς της επιστήμης
και της τεχνολογίας μοιάζει σαν κινητή πολιτεία. Όμως
παρόλα αυτά, οι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα εκμεταλλευομένων και εκμεταλλευτών. Στο δεύτερο στρατόπεδο βρίσκονται οι άνθρωποι
που θέτουν τους ανθρώπους κάτω από τα κέρδη, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τους αιφνίδιους
και καταστροφικούς πολέμους με όλα τα κακά επακόλουθα (ανισότητα των εισοδημάτων, πείνα, ανεργία φτώ-

Οι «Δρόμοι της Ειρήνης» δημοσιεύουν ένα άρθρο του βετεράνου
αγωνιστή του λαϊκού κινήματος στην Κύπρο, του ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗ, ο οποίος για πάνω από 70 χρόνια συμμετέχει στο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας του.
Ο Χρίστος Κουρτελάρης έγινε μέλος του ΚΚ της Κύπρου, μετέπειτα
ΑΚΕΛ, το 1938 και μέλος της Κ.Ε. του από το 1951. Λόγω της συμβολής
του στην πάλη ενάντια στην Αγγλική αποικιοκρατία και των αγώνων
για την απελευθέρωση της Κύπρου, είχε συλληφθεί όπως και άλλα στελέχη του Κόμματος και του λαϊκού κινήματος και είχε μεταφερθεί αρχικά
στο Κάστρο της Κερύνειας, ύστερα στη Δεκέλεια και κατόπιν στις Κεντρικές Φυλακές. Αργότερα έγινε τακτικό μέλος του Π.Γ. της ΚΕ του ΑΚΕΛ
και βουλευτής.
Συμμετείχε ως εθελοντής στρατιώτης, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και υπηρέτησε στην Κύπρο, στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, στο Λίβανο, στη Συρία και στην Ιταλία, συμμετέχοντας σε πολλές πολεμικές επιχειρήσεις στην Ιταλία και μέχρι
κοντά στην Πολωνία. Τον Μάρτη του 1945 η διοίκηση του λόχου που υπηρετούσε έκρινε ότι έπρεπε να φύγει εξόριστος
και είχε σταλεί στο διαμετακομιστικό κέντρο στη Μαγιόρκα. Μετά εστάλει, μαζί με πολλούς άλλους στη Χατάτπα, δίπλα
από ένα στρατόπεδο Γερμανών αιχμαλώτων, όπου σχηματίστηκε ο
γνωστός κόκκινος λόχος. Τον Μάιο του 1946 μεταφέρθηκε στην
Κύπρο, όπου αποστρατεύτηκε.
Ο Χρίστος Κουρτελάρης υπηρέτησε το λαϊκό κίνημα μέσα από τις
γραμμές του Παγκύπριου Συμβούλιου Ειρήνης, καθώς και σε πολλές
θέσεις σε διάφορους φορείς μεταξύ άλλων στην Παγκύπρια Ένωση
Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών (Π.Ε.Ε.Α.) στα Συμβούλια Εμπορίας
Πατατών, Καρότων και Γάλακτος, στην Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων (ΠΕΠ) στο κίνημα των τουρκοπλήκτων, στον Κυπροσοβιετικό, Κυπροβουλγαρικό και Κυπρογερμανικό Σύνδεσμο, όπως επίσης και στον
Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολεμιστών Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Στην εκδήλωση για τα 80χρονα από την ίδρυση του ΚΚ Κύπρου,
τιμήθηκε ο «Άνθρωπος-Αγωνιστής με άλφα κεφαλαίο», όπως τον
χαρακτήρισε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Χριστόφιας.

χια οικονομικές κρίσεις, και πολλά άλλα).
Η οικονομική κρίση, που έχει τις ρίζες της στο καπιταλιστικό σύστημα θα πηγαινοέρχεται, εάν και εφόσον
δεν ανατραπεί το ίδιο το σύστημα που γεννά τους πολέμους, τις ανισότητες και όλα τα άλλα κακά που μαστίζουν
το σημερινό κόσμο. Οι αλλαγές όμως προϋποθέτουν ανάλογη βαθιά μελέτη, σωστή εκτίμηση των αντικειμενικών
συνθηκών, σωστή οργάνωση και κατάλληλους καλούς
χειρισμούς, διεκδικητικότητα και σκληρή πάλη στα πλαίσια του δικαίου, της διεθνούς νομιμότητας και αλληλεγγύης, καθώς και πίστη και αφοσίωση στην πλήρη
εφαρμογή των διακηρυγμένων αρχών της αντιφασιστικής Νίκης του Β. Π. Πολέμου.
Η γνήσια διεθνής ειρήνη και Ασφάλεια σε ολόκληρο
τον πλανήτη θα επιτευχθεί στα πλαίσια του Συμβουλίου
Ασφαλείας στα πλαίσια των καταστατικών αρχών του

Ο.Η.Ε της διεθνούς νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου.
Πρωταρχικό χρέος ολόκληρης ανθρωπότητας είναι:
Να υπερασπιστούμε την ειρήνη και την Ασφάλεια
ολόκληρη της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Να διαλυθεί το ΝΑΤΟ και τα παρακλάδια του, μεταξύ των οποίων
και ο Νατοϊκός Συνεταιρισμός για την ειρήνη, που πίσω
του βρίσκονται οι σχεδιασμοί για νέους πολέμους. Να
τερματιστούν οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι οι αιματοχυσίες
και οι καταστροφές (Ιράκ, Αφχανιστάν, Παλαιστίνη κ.λ.π.)
σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Να ενταθεί η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό και να ενισχυθεί ο αγώνας για την
επικράτηση της ειρήνης. Να τερματιστούν οι όποιες ενέργειες παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας για την Αντιφασιστική Νίκη. Να απαιτηθεί σεβασμός, συμμόρφωση
και πλήρη εφαρμογή των διακηρυγμένων αρχών της Αντιφασιστικής Νίκης σε όλο τον κόσμο. 
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επισημάνσεις

Για τη διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης»
Tου ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ
πρώην Δήμαρχου Νίκαιας

N

έα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Έτσι προσδιορίζεται από την
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Είναι ουσιαστικά το σχέδιο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» που προχωρούσε η κυβέρνηση της ΝΔ και έχει ενδιαφέρον να θυμίσουμε ότι βρήκε τη σύμφωνη γνώμη τόσο των αιρετών
της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΝ, όταν τέθηκε
στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (Κεντρική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας) το 2007.
Έχει επίσης ενδιαφέρον, ότι οι ίδιες δυνάμεις και ο
ΛΑ.Ο.Σ με όχι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στήριξαν και
τη νέα εκδοχή του«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ακόμα κι όταν εισηγητικά το νομοσχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ συνδεόταν με το «πρόγραμμα σταθερότητας», δηλαδή με περικοπές σε
μισθούς, επιδόματα, συντάξεις και αυξήσεις στα όρια ηλικίας, το μνημόνιο αργότερα κλπ
Τι επεδίωκαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση; Βασικά τη διοικητική θωράκιση του αστικού συστήματος. Τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο αντίστοιχο επίπεδο Δήμων και περιφερειών.
Φυσικά θέλουν να ξεπεράσουν δυσλειτουργίες, γραφειοκρατία, να εκσυγχρονίσουν δομές αλλά το κύριο
είναι ότι το κράτος που θα είναι «στρατηγείο» με επιτελικό
ρόλο, πρέπει να απαλλαγεί από τα «βαρίδια» της όποιας
κοινωνικής πολιτικής (υγεία, πρόνοια, παιδεία) και αυτές
οι αρμοδιότητες να μεταφερθούν στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση.
Πώς θα συντελεστεί αυτός ο στόχος, με δεδομένες και
τις περικοπές –όλο και πιο σκληρές– κάθε νέα χρονιά στις
επιχορηγήσεις των Δήμων; Θα κληθούν οι διοικήσεις των
Δήμων να αυξήσουν τα τέλη, να επιβάλλουν νέους φόρους (γι’ αυτό και στο Σύνταγμα έχει θεσπιστεί η δυνατότητα επιβολής φόρων από τους ΟΤΑ).
Ένταση της εμπορευματοποίησης και ολοκληρωτικό
άνοιγμα στους επιχειρηματίες σε όλα τα πεδία που ανοίγονται στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Σε αυτό
αποσκοπούν και τα περιβόητα Σ.Δ.Ι.Τ(Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα).
Άλλωστε η μείωση του αριθμού των ΟΤΑ σε μεγαλύ-
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τερες μονάδες δεν αφορά μόνο τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, την «αποκέντρωση», αλλά τη δημιουργία ενός
ακόμα πιο ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, την καλύτερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
(ΕΣΠΑ) από μονοπωλιακούς ομίλους –από τους μεγαλύτερους πια οργανισμούς των ΟΤΑ και των περιφερειών.
Όποια διοικητική δομή και να εφαρμοστεί, δεν θα
είναι για το συμφέρον των εργαζομένων, των μικρών
επαγγελματιών, όταν κυρίαρχη είναι εκείνη η εξουσία που
διασφαλίζει τα κέρδη των μονοπωλίων. Σε αυτή την εξουσία οφείλεται και η ανάπτυξη με διαφορετικές ταχύτητες
των περιφερειών (ανισόμετρα) και η ερήμωση τόσο της
υπαίθρου όσο και μεγάλων παραγωγικών κλάδων.
Στην Τ.Α που χρησιμοποιήθηκε χρόνια τώρα σαν πιλότος των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων: stage, μερική
απασχόληση, διάφορες συμβάσεις, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα
είναι το όχημα για τις απολύσεις.
Οι εργαζόμενοι και όχι μόνο οι αιρετοί στην Τ.Α πρέπει να βάλουν φρένο στην εφαρμογή αυτής της διοικητικής μεταρρύθμισης που φέρνει αύξηση της φορολογίας
και της ανταποδοτικότητας, ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης και απολύσεις.
Πρέπει να διεκδικήσουμε:
• Πλήρη κρατική επιχορήγηση των ΟΤΑ για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών
• Απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων
• Κατάργηση κάθε τοπικής φορολογίας
• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους
Να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για:
• Ενιαίες και αποκλειστικά δημόσιες υπηρεσίες
• Ενιαίο δημόσιο και δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα
Αυτοί οι αγώνες και οι διεκδικήσεις είναι αναπόσπαστα δεμένοι με αυτούς απέναντι στην κρίση, το ΔΝΤ και
το μνημόνιο.
Για να πετύχουν, προϋπόθεση είναι η λαϊκή συμμαχία
των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των επαγγελματιών και των συνταξιούχων με στόχο
την ανατροπή αυτού του συστήματος που με τη συγκέντρωση του πλούτου στους λίγους, γεννάει την οικονομική
κρίση και τις δυσκολίες στη ζωή της λαϊκή πλειοψηφίας.

διεθνή νέα
Για εγκλήματα πολέμου
και εμπόριο οργάνων
κατηγορείται ο Χασίμ Θάτσι

Τυνησία: Στρατός λαός αδελφωμένοι
ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ… Ν’ ΑΥΓΑΤΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ

Π
Ο Hashim Thaci,
επικεφαλής
εγκληματικών
οργανώσεων, έγινε
πρωθυπουργός
του Κοσόβου με
την υποστήριξη
του ΝΑΤΟ.
Σκίτσο: Sergei Tunin

Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για το
οργανωμένο έγκλημα «δείχνει» τον πρόσφατα εκλεγέντα
πρωθυπουργό του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι, ως επικεφαλής
εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης όπλων, ναρκωτικών
και ανθρωπίνων οργάνων. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία
από πηγές του FBI και άλλων υπηρεσιών, τα οποία είδαν το
φως της δημοσιότητας δύο ημέρες μετά την εκλογή Θάτσι
και την ίδια μέρα που σε δικαστήριο της Πρίστινας εκδικάζεται η υπόθεση εμπορίας οργάνων στην κλινική Medicus.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο Χασίμ Θάτσι εμπλέκεται σε
υπόθεση εμπορίας οργάνων από αιχμαλώτους πολέμου,
όταν ο Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσόβου (UCK)
μαχόταν με τις σερβικές δυνάμεις για τον έλεγχο του εδάφους. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο Θάτσι και άλλα
τέσσερα μέλη της αντάρτικης φράξιας του UCK της
Ντρένιτσα συμμετείχαν σε δολοφονίες, Σέρβων, Ρομά
και Αλβανών, οι οποίοι «συνεργάζονταν με τον εχθρό».
Μάλιστα, η ομάδα του Θάτσι μετέφερε στην Αλβανία
Σέρβους αιχμαλώτους, όπου τους δολοφονούσαν και
τους έπαιρναν τα όργανα.
«Πολλά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι όργανα αφαιρέθηκαν
από κάποιους φυλακισμένους και μεταφέρθηκαν στο
εξωτερικό για να χρησιμοποιηθούν για μεταμοσχεύσεις»,
αναφέρεται στην έκθεση.

αράταξαν το στρατό, στολές εκστρατείας, οπλισμός μάχης… Αμίλητοι, ύφος άγριο, έτσι διατάχθηκαν μα…Βλέμμα ανήσυχο, υποψιασμένο,
στάζει αγωνία. Από δω άντρες νέοι, άμισθοι, ίδιο ύφος,
ίδιο χρώμα, ίδιο αίμα, σφαίρα στη θαλάμη. Απέναντι
νέες και νέοι οργισμένοι, οι γροθιές υψωμένες, γυναίκες με μαντίλες και άλλες χωρίς μαντίλες, ίδιο χρώμα,
ίδιο αίμα, οι γροθιές υψωμένες, Ψωμί, αξιοπρέπεια, έξω
οι τύραννοι, κραύγαζαν.
Άντρες ΠΡΟΣΟΧΗ, παγωμένο το παράγγελμα,
σκόρπισαν ξετρελαμένα τα πουλιά που συμμετείχαν
στα συνθήματα, σίγησε ο δρόμος, φάνηκαν οι σταγόνες
της αγωνίας… Η ιστορία στάθηκε για μια στιγμή στο
πέρασμά της.
Ξεχώρισε ο νέος, κατέβασε τη γροθιά του όρμησε
πάνω στους ένστολους, αγκάλιασε το φαντάρο, κατέβηκαν οι γροθιές, γλύκαναν τα βλέμματα, χαλάρωσαν
τα τεντωμένα κορμιά. Από δω οι άμισθοι φαντάροι,
νέοι, ίδιο χρώμα, ίδιο αίμα, ίδιες στολές, βλέμμα γλυκαμένο, από κει τ’ αδέρφια τους, τα γονικά τους, οι κοπελιές τους, ίδιο αίμα, ίδιο χρώμα, αγκαλιάστηκαν
σφιχτά, φάνηκαν τα δάκρυα, Ψωμί, αξιοπρέπεια, να
φύγουν οι τύραννοι, κραύγαζαν αντάμα,
Διάβηκε η ιστορία… φύγανε κάποιοι τύραννοι,
απομένουν κι άλλοι ακόμα.
Τυνησία μέρα αδελφοσύνης, δεκατέσσερις του Γενάρη… να μείνουν οι ελπίδες στέρες, ν’ αυγατίσουν οι
ελπίδες…
Αντώνης Κακαράς - http://kakaras.wordpress.com/

H δανειστική βιβλιοθήκη της EEΔYE
Aγαπητοί φίλοι της ειρήνης, στην έδρα της EEΔYE
(Θεμιστοκλέους 48), λειτουργεί δανειστική
βιβλιοθήκη με μεγάλη ποικιλία τίτλων (λογοτεχνία,
ποίηση, δοκίμια, ιστορικά κ.ά.) για τους φίλους
της ειρήνης που αγαπούν το καλό βιβλίο.
Η βιβλιοθήκη μας εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα
βιβλία. Αν και εσείς επιθυμείτε να συνεισφέρετε
στον εμπλουτισμό της, θα περιμένουμε με μεγάλη
χαρά την προσφορά σας!
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αθλητισμός

Ο Λαμπράκης και η εμπορευματοποίηση
του Μαραθώνιου
Tου ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

T

ο 1983 ξεκίνησε η διοργάνωση του Μαραθωνίου
Δρόμου στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη. Του μεγάλου αθλητή, επιστήμονα, βουλευτή της ΕΔΑ. Του
μεγάλου ανθρώπου και αγωνιστή της Ειρήνης, έπειτα από
κοινή πρόταση της ΕΕΔΥΕ, της οποίας ο Λαμπράκης ήταν
αντιπρόεδρος, και της Αθλητικής Επιτροπής του ΚΚΕ προς
το ΣΕΓΑΣ (Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού) της οποίας
ο Λαμπράκης ήταν από τα επιφανέστερα μέλη της.
Το βαθύτερο νόημα της διεξαγωγής του Μαραθωνίου

κάθε χρόνο δεν θα έπρεπε να είναι άλλο από το να θυμόμαστε και να τιμάμε τη μνήμη αυτού του μεγάλου ανθρώπου, που θυσιάστηκε για τα ιδανικά για τα οποία ακόμα και
σήμερα παλεύουμε, με κυρίαρχο αυτό της Ειρήνης. Τα χρόνια πέρασαν, ο αθλητισμός με τις ευλογίες της ΔΟΕ (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή) παραδόθηκε στις αδηφάγες
ορέξεις του Mεγάλου Κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η εμπορευματοποίησή του, όπως ήταν επόμενο να αλλάξει τα ήθη
και τα έθιμα στο χώρο.
Στη χώρα μας εν μια νυκτί ο αθλητισμός παραδόθηκε
στο Mεγάλο κεφάλαιο, με αποτέλεσμα αθλήματα που δεν
πουλάνε να σβήνουν (πάλη, πυγμαχία κλπ)
Ο κλασικός αθλητισμός (στίβος) προς το παρόν επιβιώνει επειδή είναι η μήτρα του αθλητισμού π.χ ένα από τα
πιο δημοφιλή αγωνίσματα του στίβου είναι ο Μαραθώνιος.
Χιλιάδες οι συμμετέχοντες σε κάθε διοργάνωση ανά τον
κόσμο. Π.χ. πριν ένα μήνα στο Μαραθώνιο του Σικάγου
έλαβαν μέρος 50χιλ. απλοί άνθρωποι πληρώνοντας για τη
συμμετοχή τους. Μιλάμε για τεράστια κέρδη των διοργανωτών. Με αυτή τη λογική της άκρατης εμπορευματοποίησης, διεξάγεται τα τελευταία χρόνια και ο Μαραθώνιος
της Αθήνας στη μοναδική ανά τον κόσμο κλασική διαδρομή στη μνήμη υποτίθεται του Γρηγόρη Λαμπράκη, και
το λέω αυτό, γιατί αν έψαχνε κανείς το όνομα του Λαμπράκη στα διαφημιστικά φυλλάδια και στις αφίσσες στη
φετινή διοργάνωση, η οποία διεξήχθη στις 31/10 δύσκολα
θα το διέκρινε, εν αντιθέσει με τα ονόματα των πολυεθνικών και τραπεζών-χορηγών. Να πούμε ακόμα ότι στη φετινή διοργάνωση έλαβαν μέρος περισσότεροι από
15χιλ.δρομείς, πληρώνοντας για τη συμμετοχή τους και βέβαια μεγάλα ονόματα της διαδρομής, τους οποίους κάλεσαν οι διοργανωτές έναντι αδράς αμοιβής για καθαρά
διαφορετικούς λόγους.
Επειδή η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού έχει
πάρει μεγάλες διαστάσεις και η μετάλλαξή του σε εμπόρευμα παράγει μεγάλο πλούτο για τις πολυεθνικές, έχω τη
Στιγμιότυπο από τον Μαραθώνιο που διεξήχθη στις
31/10/2010. Το όνομα του Λαμπράκη στα διαφημιστικά
φυλλάδια και στις αφίσσες δύσκολα θα το διέκρινε κανείς.
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γνώμη σαν άνθρωπος του χώρου αλλά και φίλος του Γρηγόρη ότι θα έπρεπε η ΕΕΔΥΕ να ζητήσει την απόσυρση του
ονόματος του Λαμπράκη από αυτή τη διοργάνωση. Ο Γρηγόρης θυσίασε τη ζωή του για τα ακριβώς αντίθετα από
αυτά που επιδιώκει ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός
και οι χορηγοί του. Έναν κόσμο ελεύθερο, ειρηνικό, μακριά
από το κυνήγι του χρήματος. Και κάτι ακόμα. Μήπως είναι
καιρός η ΕΕΔΥΕ να αρχίσει σοβαρά να σκέπτεται τη διοργάνωση δικού της Μαραθώνιου δρόμου με τη συμμετοχή
των κινημάτων ειρήνης απ’όλο τον κόσμο, ή έστω της Ευρώπης με μοναδικό σύνθημα «ΕΙΡΗΝΗ», «ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟΣ», «ΔΟΥ ΛΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ». Γι’αυτές τις αξίες δεν
θυσιάστηκε αυτός ο άνθρωπος; Γιατί λοιπόν να τον αφήνουμε
να γίνεται «βορρά» στις ορέξεις του Μεγάλου κεφαλαίου;
Αντί επιλόγου…

Από το «ΝΕΚΡΟ» του Νικηφόρου Βρεττάκου
…ξεκινώντας από παιδί δε διέκοψε
την επίδοσή του στον αγώνα τον καλόν.
Μπήκε στο στίβο και ποτέ δεν τον εγκατέλειψε.
Ανακάλυψε γρήγορα πως ο στίβος αυτός έχει
πολλές κατευθύνσεις. Πως δεν τελειώνει
πουθενά, πως συνεχίζεται και μέσα στο θάνατο…
…Ανέβηκε στον Τύμβο του Μαραθώνος και
άπλωσε στο στήθος του την επιγραφή «ΕΛΛΑΣ»
…ο Λαμπράκης μεγαλοπρεπής, αλύγιστος, ισόθεος
κατέβηκε τα σκαλοπάτια του Τύμβου και
ξεκίνησε. Εφτασε στη Θεσ/νικη. Εκεί έπεσε.
Από κει συνεχίζει. Εμπρός.
Μπράβο Λαμπράκη
Τρέχα Λαμπράκη
Η νίκη είναι δική μας

Ο αθλητής Λαμπράκης
Ο Γρηγόρης έμεινε στους στίβους μόνο έξι χρόνια.
Ξεκίνησε στον Πειραϊκό σύνδεσμο το 1934 σε ηλικία 18
ετών. Το 1935, σε ηλικία 19 ετών βγαίνει πρώτος Πανελληνιονίκης στο τριπλούν με 13,62 μ. Τον ίδιο χρόνο,
στις 31 Αυγούστου σπάει το Πανελλήνιο ρεκόρ στο
μήκος με 7,15μ. Τον ίδιο χρόνο στην Κωνσταντινούπολη κερδίζει δυο Βαλκανικές νίκες στο μήκος με 7,10μ
και στο τριπλούν με 14,91μ.
Το 1936 στους Βαλκανικούς της Αθήνας κερδίζει το τριπλούν με 14,91.
Το 1937 στους Βαλκανικούς του Βουκουρεστίου, πρώτος στο μήκος με 6,94μ.
Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, έσπασε 3 φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με 7,16μ-7,20μ-7,37μ. το
ρεκόρ αυτό, άντεξε 21 χρόνια. Το έσπασε ο Δ.Μαγκλάρας το 1959 στο Βουκουρέστι με 7,51μ.
Το 1939 τέσσερις βαλκανικές νίκες, μήκος 7,35μ, τριπλούν 14,19μ, 100μ στα 11˝ 250μ στα 22˝.
Τον αθλητισμό σταμάτησε στις 2/4/1940, ημέρα Τρίτη
και ώρα 5:30 μ.μ στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
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κοινωνία

Μερικές αλήθειες για τους οικονομικούς μετανάστες;

Tου ΣΩΤΗΡΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Π

ρόκειται γιά ανθρώπους με διαφορετικά
βιώματα, επαγγέλματα, προβλήματα αλλά που
έχουν το ίδιο όνειρο, την ελπίδα γιά μιά
καλύτερη ζωή.
Η πλειονότητα των μεταναστών, με εξαίρεση κάποιους
κλάδους (πχ. Οικοδομή) καταλαμβάνουν θέσεις στην
δευτερογενή αγορά εργασίας και απασχολούνται
περισσότερο από τον νόμιμο χρόνο εργασίας από τους
εργοδότες, σε βαριές ανθυγεινές και κακοπληρωμένες
εργασίες, όπου αρνείται να απασχοληθεί το ντόπιο
εργατικό δυναμικό (φορτοεκφορτωτές, φροντίδα
ηλικιωμένων, συνεργεία καθαρισμού, εργάτες γης,
σε χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, βοσκοί κλπ ) και συχνά
πέφτουν θύματα εργατικών ατυχημάτων.
Η οικονομική επίδραση των μεταναστών στό ΑΕΠ, μόνο
λόγω της εργασίας τους, χωρίς να συνυπολογίζονται οι
δευτερογενείς και έμμεσες επιδράσεις της καταναλωτικής
δύναμής τους, ανέρχονταν για το 2004 στό 2,3% - 2,8%.
Ανάλογη συνεισφορά είχαν οι μετανάστες στην
ελληνική οικονομία γιά πάνω από μία δεκαετία.

΄Οπως και άλλες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης έτσι
και η μετανάστευση, προκαλεί εντάσεις στο κοινωνικό
ιστό. Ακούγονται φωνές και παροτρύνσεις για μαζικές
απελάσεις μεταναστών.
Σε ένα υποθετικό ενδεχόμενο κατά το οποίο φεύγουν
όλοι οι μετανάστες από την Ελλάδα, θα έμεναν 200.000
κενές θέσεις εργασίας, από τις οποίες οι Ελληνες θα
εκάλυπταν μόνο τις 5.000. Και αυτό γιατί οι μετανάστες
δεν καλύπτουν μόνο θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργούν
και δευτερογενείς θέσεις. Γιά παράδειγμα, στά σχολεία,
από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο φοιτούν 108.000
παιδιά μεταναστών. Εάν εφευγαν, θα έμεναν κενές 3.600
τάξεις των 30 ατόμων και αντιστοίχως άνεργοι 3.600
Έλληνες εκπαιδευτικοί.
Στόν ασφαλιστικό τομέα, η αναλογία των ασφαλισμένων
πρός τους συνταξιούχους μειώθηκε από το 2,46%
το 1990, σε 1,79% το 2005, η αναλογία αυτή χωρίς
την μετανάστευση θα ήταν ακόμη χαμηλότερη.
Επί πλέον οι μετανάστες που εργάζονται στην Ελλάδα
υπολογίζεται ότι καταβάλλουν το 11% των εισφορών
που εισπράτουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
Συμπερασματικά ενισχύουν το ασφαλιστικό σύστημα
της χώρας, χωρίς ακόμη να λαμβάνουν συντάξεις, με
πρόβλεψη τεκμηρίωσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
μετά το 2025.
Η δημογραφική γήρανση και υπογεννητικότητα
αποτελούν μιά πραγματικότητα γιά όλη την Ευρώπη.
Το 80% των μεταναστών βρίσκονται σε παραγωγική
ηλικία (15-64 ) σε αντίθεση με το 68% των Ελλήνων,
ενώ το ποσοστό των μεταναστών που εργάζονται
φτάνει το 94%.
Επομένως, η ένταξη των μεταναστών στην αγορά
εργασίας σημαίνει περισσότερες ασφαλιστικές
εισφορές και περισσότερα φορολογικά έσοδα.
Ο μετανάστης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
υποψήφιος πολίτης της χώρας, και η διαδικασία
ένταξής του θα πρέπει να είναι αξιοπρεπής και
ανθρωποκεντρική.
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βιβλίο

Τα χρωστούμενα δεν διαγράφονται
Η Μαρία Πετρίτση για το βιβλίο του Α. Κακαρά
«Η λίστα του Τσαγκάρη»

Η

Ιστορία είναι μια υπόθεση προσωπική, μια
εκκρεμότητα που κληροδοτείται από γενιά σε
γενιά σαν κουσούρι ή σαν ευλογία. Η Ιστορία
είναι ένας ζωντανός οργανισμός που περιμένει τους
ανθρώπους να τον κοιτάξουν κατάματα και κάποια
στιγμή να υπολογίσουν τα ζύγια τους και να
τοποθετηθούν απέναντί του με τον τρόπο το σωστό.
Θα τον βοηθήσουν να ζήσει, να εξελιχτεί και να
μεγαλώσει καθώς πρέπει ή θα τον καταδικάσουν στο
ψέμμα, στην στέρηση και στο σκοτάδι; Θα τον
σκοτώσουν αποστρέφοντας το βλέμμα από πάνω του ή
θα τον αναδείξουν σε κάτι μεγαλειώδες και συλλογικό;
Θα τον αφαιμάξουν κόβοντας και ράβοντας τις φλέβες
και τα νεύρα του στα μέτρα τους ή θα τον αφήσουν να
κατακτήσει τον κόσμο ως πατρογονική κληρονομιά και
να προετοιμάσει το μέλλον πατώντας πάνω σε αληθινές
ηθικές αξίες και όχι σε πτώματα;
Μπορεί ένας άνθρωπος που δεν αντέχει πια την αδικία,
την ατιμωρησία των χυδαίων και την φτήνια των ενόχων
για προδοσία και κάθε είδους ηθικό ξεπεσμό να πάρει
τη δικαιοσύνη στα χέρια του και να τιμωρήσει όσους
έσφαλαν οικτρά; Μπορεί ένας απλός πολίτης να κάνει
τη δουλειά μιας πολιτείας που ατονεί και
κατακρημνίζεται εθελοτυφλώντας και προωθώντας
το ψέμμα, την υποκρισία και την εκμετάλλευση
των ίδιων της των παιδιών;

Στο βιβλίο «Η λίστα του
τσαγκάρη», του Αντώνη
Κακαρά (εκδόσεις
Παπαζήσης) θα βρείτε
όλες τις απαντήσεις στις
ερωτήσεις αυτές, ή έστω
σε εκείνες που νιώσατε
πως, για τον έναν ή για τον άλλο λόγο, ενδέχεται να σας
τριβελίζουν το μυαλό δεκεμβριάτικα, λίγα χρόνια μετά
από ένα φονικό, λίγα χρόνια μετά από έναν σπαρακτικό
εμφύλιο πόλεμο, λίγα χρόνια μετά από μια παλιά
χούντα, ταυτόχρονα με μια καινούρια, και ποιος ξέρει
πριν από τι άλλο αναμένεται να ξημερώσει το πρωί.
Αυτό το βιβλίο το κρατώ στα χέρια μου ετούτην εδώ τη
στιγμή. Αν μπορούσα να δώσω σε κάποιον μια
συμβουλή θα του έλεγα “κάντο δώρο“. Να περάσει από
πολλά, πάρα πολλά χέρια. Κι από μάτια. Κι από μυαλά.
Και να τους μιλήσει.
Τα σέβη μου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Μπορεί η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει πάνω στην αδικία;
Μπορεί ένας εμφύλιος πόλεμος να οδηγήσει σε κάτι
θετικό;
Μπορεί ένας μύθος που δεν είναι απολύτως μύθος
να διατυπωθεί με τόσο χιούμορ, ετοιμότητα, τόλμη και
παρρησία ώστε να μας κάνει να καταλάβουμε πως
τα παραμύθια δεν είναι ποτέ τόσο αθώα όσο θέλησαν
ίσως να μας κάνουν να πιστεύουμε όσοι μας
τα διάβαζαν τις νύχτες στο προσκεφάλι μας, κάτω από
ένα σεντονάκι παιδικό;
Μπορεί ο έρωτας για τη ζωή, για τον άνθρωπο, για την
ελευθερία, για τη δικαιοσύνη και για ένα άξιο αύριο να
χωρέσει σε μερικές σελίδες, να χωριστεί σε λέξεις και να
ευωδιάσει γιασεμί στα μέσα του χειμώνα;

Αγοράζοντας
για τον εαυτό σας και
τους φίλους σας
το ημερολόγιο τοίχου
της ΕΕΔΥΕ
βοηθάτε την υπόθεση
της ειρήνης!
Διατίθεται μέσω όλων
των Eπιτροπών Eιρήνης
της χώρας.
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αποχαιρετισμοί

«Έφυγε»
ο Σπύρος Σερμακέζης

Mνήμη
Αυγουστή Σταύρου

Στις 9 Ιανουαρίου 2011
«έφυγε» από κοντά μας
ο συναγωνιστής και στέλεχος
του κινήματος ειρήνης
Σπύρος Σερμακέζης.
Γεννήθηκε στις 2/1/1930.
Τον Αύγουστο του 1953
αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
(Σ.Σ.Ε.) με το βαθμό
Ανθυπολοχαγού Πεζικού.
Τον Οκτώβριο 1961 δεν
δέχθηκε να λάβει μέρος στις εκλογές βίας και νοθείας
με αποτέλεσμα να είναι το «κόκκινο πανί» στις εκάστοτε
διοικήσεις. Δεν δέχθηκε με κανένα τρόπο τον
χαρακτηρισμό των οπλιτών για τα φρονήματά τους και
συμπαραστάθηκε σε πολλούς από αυτούς. Γι’ αυτό και
εδιώκετο συνεχώς με δυσμενείς μεταθέσεις συνόρων.
Στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου αρνήθηκε να λάβει
μέρος στα γεγονότα, φυλακίστηκε και διώχθηκε από το
στράτευμα. Επανήλθε μετά την πτώση της χούντας αλλά
και πάλι αποστρατεύτηκε μετά 6 χρόνια με το βαθμό του
Συνταγματάρχου από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μετά
από πολλούς δικαστικούς αγώνες δικαιώθηκε και πήρε
το βαθμό που του στέρησαν οι διώξεις μέχρι του
βαθμού του υποστρατήγου. Συμμετείχε στους αγώνες
του λαϊκού κινήματος, εντάχθηκε ενεργά στο κίνημα
ειρήνης και συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξή του.
Έγινε πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Εξαρχείων.
Εκλέχθηκε μέλος του Παναθηναϊκού Συμβουλίου το
1991, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ και
αντιπρόεδρος της Γραμματείας της ΠΕΔΥΕ. Από το 2007
διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος της ΠΕΔΥΕ.

Ο συναγωνιστής
Αυγουστής Σταύρος,
στρατευμένος στο
κίνημα ειρήνης από
το 1985 και πρόεδρος
της Επιτροπής Ειρήνης
Ταύρου από το 1990,
«έφυγε» από κοντά μας
στις 10 Απρίλη 2010.
Γεννήθηκε το 1946
στην Κοκκινιά από γονείς πρόσφυγες της Μικράς
Ασίας, από οικογένεια εργατική και τίμια με
εννέα παιδιά.
Σε ηλικία 8 ετών γνώρισε τον μόχθο και το
μεροκάματο. Κατάφερε, δουλεύοντας παράλληλα,
να τελειώσει το νυχτερινό γυμνάσιο και τη Σχολή
Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.
Ασχολήθηκε με τον συνδικαλισμό και συμμετείχε
πάντα ενεργητικά και μαχητικά στους αγώνες
του εργατικού λαϊκού κινήματος και σταθερά
πάντα στους αγώνες του κινήματος ειρήνης.
Με την πρωτοπόρα δράση του, με την καημερινή
αγωνιστική στάση του έγινε –για όσους τον
γνώρισαν– πρότυπο αγωνιστή που υπηρέτησε
και καταξίωσε τα οράματα, τα ιδανικά και τις
αξίες του εργατικού και φιλειρηνικού κινήματος

Τιμώντας τη μνήμη του η Γραμματεία της ΠΕΔΥΕ
προσφέρει στο κίνημα ειρήνης 160 ευρώ.

H Γραμματεία, τα μέλη και οι φίλοι της ΕΕΔΥΕ και της ΠΕΔΥΕ
εκφράζουν στις οικογένειες του Σπύρου Σερμακέζη και
του Αυγουστή Σταύρου τα πιο θερμά τους συλλυπητήρια
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Τιμώντας τη μνήμη του η συντρόφισσά του
Αγγελική Χονδρογιάννη πρόσφερε στην ΠΕΔΥΕ
30 ευρώ.

«Έφυγε» η Αθηνά Νικολαΐδου
H Αθηνά Νικολαΐδου «έφυγε» από κοντά μας
στις 3 Ιανουαρίου 2011.
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ εκφράζει τα πιο θερμά
της συλλυπητήρια στην οικογένειά της και
ιδιαίτερα στη Βέρα Νικολαΐδου, γ.γ. της ΕΕΔΥΕ
και βουλευτή Β' Πειραιά του KKE, για το θάνατο
της μητέρας της.
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Διεθνής συνάντμηάστηων Ειρήνης
κινη
Χανιά, 19-20 Μάρτη

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
την

ΕΕΔΥΕ

2011

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
την προσφορά σας στην
4 Καταθέστε
ΕMΠOPIKH ΤΡΑΠΕΖΑ
αριθ. Λογ/σμού

87693589
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ΝΕΟΣ ΡΙΑΣΜΟΥ
ΛΟΓΑ

4Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό

‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ

Βοηθάτε την υπόθεση της Ειρήνης
Η ΕΕΔΥΕ διοργανώνει διεθνή συνάντηση αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων Ειρήνης
στις 19-20 Μάρτη 2011 στα Χανιά της Κρήτης με καλεσμένα κινήματα από τα Βαλκάνια
και τη Μέση Ανατολή σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης.
Η περιοχή μας εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε σημείο τεράστιου γεωστρατηγικού
ενδιαφέροντος για το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, τους ιμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς για την ενέργεια και τους δρόμους μεταφοράς της, για την εγκατάσταση
της λεγόμενης «αντιπυραυλικής ασπίδας».
Βρίσκεται όλο πιο πολύ στο στόχαστρο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών,
στον στρατιωτικό και οικονομικό τομέα.
Πρόθεση της ΕΕΔΥΕ είναι να φέρει κοντά τα αντιιμπεριαλιστικα κινήματα ειρήνης από
την ευρύτερη περιοχή με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την εξαιρετικά κρίσιμη
κατάσταση που διαμορφώνεται και να σχεδιάσουμε κοινές πρωτοβουλίες ενάντια στις
απειλές και στην εντεινόμενη επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού.

#

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΟΝΟΜΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: . . . . . . . . . . . . . .ΤΗΛ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Συμπληρώστε το και στείλτε το στη διεύθυνση:
Η διάσκεψη θα διαρκέσει 19 και 20 Μάρτη και θα ολοκληρωθεί την δεύτερη μέρα με
μαζική διαδήλωση διαμαρτυρίας προς την Αμερικάνικη Βάση της Σούδας.

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Θεμιστοκλέους 48
106 81 ΑΘΗΝΑ
μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή
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Η ΕΕΔΥΕ στην πρώτη γραμμή των αγώνων
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Έξω το ΝΑΤΟ - Να διαλυθεί!
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