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Ενισχύστε τους «Δρόμους της Ειρήνης»
«Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές». Όχι γιατί είναι δύσκολο, αλλά γιατί δεν το επιθυμούμε.
Όχι, όχι δεν είναι αυτό επίδειξη αλαζονείας, ούτε θα μιλήσουμε για «κόστος», «τυπογραφεία»,
«έξοδα» και άλλα τέτοια γνωστά και τετριμμένα.
Για επιλογές θέλουμε να μιλήσουμε, για επιλογές και μια στάση ζωής,
για όρθιες συνειδήσεις θέλουμε να μιλήσουμε και όχι για εφησυχασμένους.
Το χαρτί μας είναι ίσως φτιαγμένο από το ίδιο δέντρο που κόπηκε για να φτιαχτεί και το χαρτί
που τυπώνονται άλλοι «συνάδελφοί» μας, περιοδικά που μαζί τους «κρεμόμαστε» στο περίπτερο.
Όμως συγχωρήστε μας, δεν είμαστε από το ίδιο «κλαδί»: Άλλα «κλαδιά», έφτιαξαν χαρτί για να τυπώνεται
η πορεία του «ανάδρομου Ερμή», εμείς φτιάξαμε χαρτί για να «βαδίσει» ο Νικηφορίδης και ο Λαμπράκης.
Άλλα «κλαδιά» έφτιαξαν χαρτί την «ζωή» και τα βίτσια της κάθε «τραγουδιάρας».
Για το πρώτο πράσινο φυλλαράκι που χρειάστηκε δέκα χρόνια, μετά το Ναγκασάκι,
να φυτρώσει στην καμένη από τα θερμοπυρηνικά γη τυπώσαμε εμείς.
Χαρτί φτιαγμένο από άλλα «κλαδιά» υπόσχεται τυπωμένη και τυποποιημένη «ροζ» ευτυχία,
για τον αγώνα που είναι τόσο σκληρός μα τόσο γλυκός,
για το πόσο μεγάλη είναι η ζωή όταν ζεις διαρκώς μιλάμε εμείς.
«Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές», όχι γιατί είναι δύσκολο,
αλλά γιατί όταν τα «ψιλά» που είναι στην τσέπη, λιγοστεύουν διαρκώς, πρέπει να διαλέξεις.
Όταν τα δεις να «εξαφανίζονται» από τα χέρια σου, πρέπει να ξέρεις πού πάνε.
Απευθυνόμαστε με θάρρος και παρρησία σε όλους και λέμε ξεκάθαρα
πως η βαθιά μας επιθυμία είναι, η τιμή του περιοδικού μας και ακόμα καλύτερα η συνδρομή σας
να προστεθεί στα έξοδα του λαϊκού σπιτικού, δηλαδή δίπλα στο ψωμί και το γάλα των παιδιών.
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“Ο

πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους” λέει ο Μ. Μπρέχτ και αν καταφέραμε με την εικόνα του εξωφύλλου να πούμε τις γνωστές χίλιες λέξεις, εκείνος με το
στίχο του δημιουργεί στο μυαλό εκατομμύρια εικόνες από τους κολασμένους των κολασμένων,
από τους «ανθρώπους της αβύσσου» που αφανίζονται βασανιστικά σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης,
στην εποχή του καπιταλιστικού λυκόφωτος.
Η βαθιά κρίση καπιταλιστική οξύνει τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις. Αυξάνονται οι αιματηρές επεμβάσεις και σχεδιάζονται νέες στην Αφρική, την Ασία, τη Λ. Αμερική, τη Μ. Ανατολή και
ιδιαίτερα την Αν. Μεσόγειο.
ΗΠΑ- ΝΑΤΟ και ΕΕ με κοινή στρατηγική υπέρ της κερδοφορίας του κεφαλαίου οδηγούν τους λαούς
στην σφαγή και τα λαϊκά στρώματα στην εξαθλίωση. Εντείνουν την κρατική καταστολή στις χώρες τους
ενάντια στον «εσωτερικό εχθρό», δηλαδή τα εργατικά-λαϊκά κινήματα.
Άλλες ανερχόμενες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και οικονομίες, όπως οι BRICS, από τα αρχικά των
χωρών Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική, συμμετέχουν το ίδιο εκμεταλλευτικά στον ανταγωνισμό για το μοίρασμα αγορών και περιοχών, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των χαραγμένων με τον ιδρώτα και το αίμα των λαών δρόμων μεταφοράς τους.
Στη γειτονιά μας, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Συρία, είναι ορατή η απειλή ενός γενικευμένου
πολέμου με πιθανότητα σοβαρής εμπλοκής της Ελλάδας. Η αστική τάξη της χώρας μας ετοιμάζεται να
πάρει πιο ενεργά μέρος στο αιματηρό παιχνίδι και να διεκδικήσει τη λεία που της αναλογεί στο πλαίσιο
πάντα των αλληλεξαρτήσεων που διέπουν τις ιμπεριαλιστικές χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα είναι
η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ, μετά τις ΗΠΑ που διαθέτει το 2% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες, την ίδια
στιγμή που εξαπλώνεται η φτώχεια και η εξαθλίωση.
Ο αντιϊμπεριαλιστικός αγώνας, η φιλία και η αλληλεγγύη των λαών, η κινητοποίηση κάθε προοδευτικού, ριζοσπάστη ανθρώπου ενάντια στους άδικους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το σύστημα που τους
γεννά, είναι η μόνη ελπίδα.
Η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Νοέμβρη στην τουρκική
πόλη Αντάκεια (αρχαία πόλη Αντιόχεια) με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας και υπό την
αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) και με τη συμμετοχή της ΕΕΔΥΕ, του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης κ.α έστειλε το ανάλογο μήνυμα.
Το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΕΔΥΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοέμβρη κάλεσε τις Επιτροπές
Ειρήνης σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την ενημέρωση και άμεση κινητοποίηση του εργαζόμενου
λαού και της νεολαίας ενάντια στη οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον προετοιμαζόμενο πόλεμο.
Η συμπαράταξη με τη δράση του ταξικού – λαϊκού κινήματος, με τις λαϊκές επιτροπές στη διεκδίκηση
και την αλληλεγγύη, ενάντια στην καταστολή, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τους αγωνιστές της Ειρήνης.
Η ενίσχυση της λαϊκής συμμαχίας ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων δικαιώνει το σύγχρονο πρόταγμα
του αντιϊμπεριαλιστικού – φιλειρηνικού κινήματος, την γενικότερη αντικαπιταλιστική προοπτική.
Ένα σημαντικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια είναι και το περιοδικό μας. Οι «Δρόμοι
της Ειρήνης» στην πολύχρονη διαδρομή τους έχουν αποτυπώσει τεκμήρια ιστορικών στιγμών, σκληρών
αγώνων και πλούσιων προβληματισμών. Τα τελευταία χρόνια καταβλήθηκαν προσπάθειες βελτίωσης στην
ύλη και την όψη του περιοδικού.
Δυστυχώς, οικονομικοί λόγοι επέβαλαν, προς το παρόν, τη μείωση των σελίδων. Το μέλλον της έκδοσης βρίσκεται στην εντονότερη διακίνηση και τις συνδρομές. Ας ανταποκριθούμε όλοι σε
αυτό το καθήκον. Μπορούμε!

ETHΣIA ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ
(4 ΤΕΥΧΗ) 16 €
ETHΣIA ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ:
(4 ΤΕΥΧΗ) 18 €

Oι φίλοι της EEΔYE
που διαθέτουν υπολογιστή
μπορούν να πληροφορούνται
για τις δραστηριότητές μας και
μέσω internet στην ιστοσελίδα:

www.eedye.gr
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επίκαιρα θέματα

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: flickr.com/Magharebia

ΜΑΛI: Οι ιμπεριαλιστές άνοιξαν ένα ακόμα
πολεμικό μέτωπο

Ενα ακόμα ιμπεριαλιστικό μέτωπο άνοιξε με την έναρξη του 2013. Στις 11
Γενάρη 2013 ξεκίνησε η ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Μάλι με σημαιοφόρο τη Γαλλία που ηγείται των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.
Το πρόσχημα και στην περίπτωση της δυτικοαφρικανικής αυτής χώρας
είναι η δράση «εξτρεμιστών ισλαμιστών» αλλά ο αντικειμενικός σκοπός
είναι ο έλεγχος του σημαντικού ορυκτού πλούτου και των στρατηγικών
περασμάτων μεταξύ της Βόρειας και Υποσαχάριας Αφρικής.

Η

προπαρασκευή της επέμβασης εκ μέρους της Γαλλίας άρχισε να φαίνεται από τα μέσα Οκτώβρη
2012 με την επιδίωξη έκδοσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσεων που θα εξουσιοδοτούν τη λήψη στρατιωτικής δράσης στο Μάλι. Η γαλλική επέμβαση ξεκίνησε από το Βόρειο
Μάλι με προπομπό τη δύναμη-βιτρίνα της «Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής Κοινότητας» (ECOWAS)
και την αποστολή στρατιωτικής «βοήθεια» στο μαλινέζικο στρατό.
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Κλιμακώνει το ΝΑΤΟ
τις απειλές και προετοιμασίες ανοιχτής
επέμβασης στην Συρία

Η ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει στον Ελληνικό λαό την πρόσφατη
απόφαση του ΝΑΤΟ, στη σύνοδο των Υπουργών
Εξωτερικών του, να εγκαταστήσει αντιπυραυλικές
συστοιχίες τύπου «PATRIOT» στα σύνορα της Τουρκίας με
τη Συρία. Η απόφαση του ΝΑΤΟ, με την συμμετοχή και
συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης, κλιμακώνει
την ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Συρία. Αμυνόμενη
είναι η Συρία όπως φάνηκε και από το περιστατικό
του Τούρκικου μαχητικού αεροσκάφους στον εναέριο
χώρο της Συρίας και άλλες παρόμοιες προβοκάτσιες.
Προετοιμάζεται έτσι το έδαφος για «ζώνη απαγόρευσης
πτήσεων», ώστε οι επιχειρήσεις των κάθε λογής
μισθοφόρων της περιοχής και πρακτόρων της Βρετανίας,
Γαλλίας, ΗΠΑ και Κατάρ να γίνουν ακόμη πιο φονικές.
Η ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει την ελληνική κυβέρνηση για
την παραπάνω απόφαση του ΝΑΤΟ, τα κοινά στρατιωτικά
γυμνάσια με το Ισραήλ και την μετατροπή της Σούδας
σε ορμητήριο πολέμου κατά γειτονικών λαών.
Απαιτούμε την απεμπλοκή της χώρας από κάθε
ιμπεριαλιστικό πολεμικό σχεδιασμό και επέμβαση,
το κλείσιμο της Βάσης της Σούδας, την αποδέσμευση
της χώρας από το ΝΑΤΟ και την επιστροφή όλων
των στρατιωτικών αποστολών στο εξωτερικό.
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Η Γαλλία είχε στο πλευρό της και τη Γερμανία όπου διά της καγκελαρίου Αγκελας Μέρκελ εξέφραζε την υποστήριξή της στην εξαπόλυση στρατιωτικής επέμβασης στο Μάλι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί την
άμεση εμπλοκή και συμμετοχή Γερμανών στρατιωτών στις χερσαίες επιχειρήσεις, αλλά την αποστολή Γερμανών στρατιωτικών εκπαιδευτών που θα
«βοηθήσουν» το μαλινέζικο στρατό έναντι των ισλαμιστών στο βορρά. Οι
Αμερικανοί βέβαια δεν πήγαν πίσω. Η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών
Χίλαρι Κλίντον είχε από καιρό χαρακτηρίσει την κατάσταση στο μαλινέζικο
βορρά «πυριτιδαποθήκη» της ευρύτερης περιοχής, ενώ ο Αμερικανός
υπουργός Αμυνας Λίον Πανέτα χαρακτήρισε «αναπόφευκτο τον πόλεμο
για την αποκατάσταση της τάξης στο Βόρειο Μάλι» και αρνήθηκε να διαψεύσει την ύπαρξη Αμερικανών κομάντος στο Μάλι ή τη διενέργεια άλλων
επιχειρήσεων από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ενόψει της επέμβασης, αν και την ίδια ώρα στελέχη του Πενταγώνου υπό καθεστώς ανωνυμίας
τροφοδοτούσαν τον Τύπο με πληροφορίες που συνδέουν τους ισλαμιστές
της AQIM με τους δράστες της δολοφονίας του Αμερικανού πρέσβη στη Βεγγάζη Κρίστοφερ Στίβενς...
Ομως δεν είναι μόνον οι δυτικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που επιδιώκουν την προώθηση γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων στο Μάλι.
Η Κίνα έχει από χρόνια κάνει αισθητή την παρουσία της στη δυτικοαφρικανική χώρα (όπως και αλλού στην Αφρική...) προχωρώντας στην ανάληψη
μεγάλων κατασκευαστικών έργων (π.χ. υδροηλεκτρικά φράγματα, σταθμούς
ενέργειας), συμμετέχοντας στην εκβιομηχάνιση της χώρας. Επιπλέον Κινέζοι
επιχειρηματίες και κρατικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στους τομείς της
Γεωργίας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας, των Τηλεπικοινωνιών και των κατασκευών έργων υποδομής. Απ' την άλλη, υπάρχουν και γείτονες που επιβουλεύονται μερίδιο από τα σημαντικά πετρελαϊκά κοιτάσματα του Μάλι.
Η Αλγερία, για παράδειγμα, που είναι απρόθυμη για την επέμβαση στο μαλινέζικο βορρά, κατάφερε μέσω της κρατικής εταιρείας «SONATRACH» να
εξασφαλίσει άδεια για γεωτρήσεις σε περιοχές της Λεκάνης Ταουντένι,
ωστόσο κανείς δεν εξασφαλίζει στην αλγερινή εταιρεία αυτά ή νέα συμβόλαια στο μέλλον, ιδιαίτερα δε μετά την εξαπόλυση της στρατιωτικής επέμβασης στο μαλινέζικο βορρά και την πιθανή εγκατάσταση μιας φιλικότερης
προς τους Δυτικούς ιμπεριαλιστές κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Μπαμάκο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο γαλλικός ιμπεριαλισμός υπό τον «σοσιαλιστή» Φ. Ολάντ, σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει μείζονα οικονομικά και
στρατηγικά του συμφέροντα στο δυτικοαφρικανικό Μάλι, όπου υπάρχουν,
ξεκίνησε την επέμβαση στις 11 Γενάρη 2013 με σφοδρό σφυροκόπημα πολλών πόλεων με το πρόσχημα της «καταπολέμησης της ισλαμικής τρομοκρατίας». Γαλλικά βομβαρδιστικά τύπου «Μιράζ» και «Ραφάλ» σφυροκόπησαν
μεταξύ άλλων τις πόλεις Γκάο, Αφχάμπο, Κιντάλ, Λιρ με σχετικές πληροφορίες να κάνουν λόγο για το θάνατο αρκετών δεκάδων αμάχων −ανάμεσά
τους και παιδιά. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών ΜΜΕ οι δυνάμεις των ισλαμιστών είχαν καταλάβει πολλές πόλεις στο βορρά και βρίσκονταν σε απόσταση 400 χλμ από την πρωτεύουσα Μπαμάκο στο νότο.
Μετά την εκδήλωση της Γαλλικής εισβολής στο Μάλι ο εκπρόσωπος
της ρωσικής κυβέρνησης δήλωσε με νόημα πως «κανείς εκτός από τους
Αφρικανούς δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιλύει τα προβλήματα της ηπείρου».

Η Κίνα φάνηκε να υποστηρίζει απρόθυμα τη γαλλική επέμβαση τονίζοντας
ιδιαίτερα την ανάγκη για «ταχεία» ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης». Το ΝΑΤΟ
ανακοίνωσε ότι δεν έχει πάρει αίτημα από τη Γαλλία για «βοήθεια» στην
επέμβαση. Οι ΗΠΑ έδωσαν βοήθεια σε τηλεπικοινωνίες, αντικατασκοπεία,
μεταφορές και υποσχέθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Βρετανία ξεκαθάρισε ότι στέλνει μόνο μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου «C17» και όχι
στρατιωτικές δυνάμεις. Η Γερμανία αποσαφήνισε ότι δε θα στείλει στρατεύματα, μην αποκλείοντας ωστόσο στρατιωτικούς εκπαιδευτές σε μία επικείμενη αποστολή της ΕΕ ή στρατιωτικούς γιατρούς. Ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ Χέρμαν Βαν Ρομπάι υποστήριξε θερμά
την επέμβαση λέγοντας ότι «επείγει» να σταματήσει η «τρομοκρατία ισλαμιστών» και εκπρόσωπος της ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για αποστολή ευρω-ενωσιακών εκπαιδευτών του μαλινέζικου
στρατού με τους πρώτους να φθάνουν στη χώρα το δεύτερο 15ήμερο Φλεβάρη. Η Αλγερία έδωσε στο Παρίσι άδεια για χρήση του εναέριου χώρου
της από γαλλικά στρατιωτικά μαχητικά.
Πάντως η πρώτη βδομάδα της επέμβασης επέφερε ελάχιστα πλήγματα
στους εξτρεμιστές ισλαμιστές των οργανώσεων AQMI («Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ»), ΜUJAO (Kίνημα για την Ενότητα και τον Ιερό Πόλεμο
στη Δυτική Αφρική) και ANSAR DINE («Υπερασπιστές της Πίστης») πλην
ίσως της αναχαίτισης της προέλασής τους στην πρωτεύουσα, Μπαμάκο. Γάλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναγκάστηκαν να παραδεχθούν, από τα
πρώτα 24ωρα των εναέριων και χερσαίων επιχειρήσεων, ότι αιφνιδιάστηκαν
από το πόσο καλά εκπαιδευμένες, εξοπλισμένες και ετοιμοπόλεμες ήταν οι
δυνάμεις των ισλαμιστών... «Ξεχνούσαν» πιθανώς ότι αρκετοί από τους ισλαμιστές ανήκαν, έως και πριν ενάμιση χρόνο, στον τακτικό μαλινέζικο
στρατό που είχε εκπαιδευτεί από Αμερικανούς στρατιωτικούς.
Η έναρξη της γαλλικής επέμβασης προκάλεσε τεράστια δεινά στο
μαλινέζικο λαό δημιουργώντας δεκάδες νεκρούς άμαχους, εκατοντάδες τραυματίες και πλήθη δεκάδων χιλιάδων προσφύγων που
έτρεξαν να γλιτώσουν από τις βόμβες των γαλλικών βομβαρδιστικών που
σκοτείνιασαν τον ουρανό του βόρειου και κεντρικού Μάλι προερχόμενα από
αεροδρόμια της νότιας Γαλλίας, τον αλγερινό εναέριο χώρο και γαλλικές βάσεις στο γειτονικό Τσαντ. Είναι εντυπωσιακή η σχεδόν πλήρης αποσιώπηση
των θυμάτων που προκαλούνται από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες, αν
και οι φειδωλές δηλώσεις αξιωματούχων της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού
Σταυρού και του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ προδίδουν
τις διαστάσεις της ανθρωπιστικής καταστροφής που συντελείται στο όνομα
«καταπολέμησης της ισλαμικής τρομοκρατίας». Μάλιστα εκπρόσωπος της
Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκτίμησε ότι μέσα στους
επόμενους μήνες οι πρόσφυγες θα ξεπεράσουν τις 700.000...
Από τις πρώτες μέρες της επέμβασης ήταν φανερό όχι μόνον η αβέβαιη
κατάληξη της ιμπεριαλιστικής επιχείρησης αλλά και η πιθανότητα δημιουργίας μίας σύρραξης τύπου Αφγανιστάν στο κατώφλι της Ευρώπης, με σαφέστατες, δραματικές συνέπειες για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Ομως,
δεν είναι μόνον οι ΗΠΑ που ενδέχεται να αυξήσουν τη στρατιωτική εμπλοκή
τους στο Μάλι (πέρα από την επιμελητηριακή βοήθεια που παράσχουν ήδη)
αλλά και κάποιες από τις ιμπεριαλιστικές χώρες της ΕΕ. Η αρχή γίνεται με

Η ΕΕΔΥΕ καταδικάζει
την απόφαση εμπλοκής
της χώρας μας στην
επέμβαση στο Μάλι
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
καταγγέλλει και καταδικάζει την απόφαση εμπλοκής
της χώρας μας στη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Μάλι
και την ένταξη Ελλήνων αξιωματικών στη στρατιωτική
αποστολή, που αποφάσισαν οι υπουργοί εξωτερικών
της ΕΕ. Ανεξάρτητα από τα προσχήματα και
τις δικαιολογίες η αποστολή αυτή είναι ευθέως ενταγμένη
στην κλιμακούμενη επίθεση των μεγάλων ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων ενάντια στους λαούς της Αφρικής και όλου
του πλανήτη, με στόχο την καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών. Η κλοπή αυτή είναι όρος
αναγκαίος για να βγει ο καπιταλισμός από τη βαθειά και
παρατεταμένη κρίση του, πατώντας πάνω στα πτώματα
των αμέτρητων θυμάτων του.
Η συμμετοχή Ελλήνων αξιωματικών σημαίνει άμεση
στήριξη στα σχέδια της ΕΕ και ειδικά της Γαλλίας, και
γίνεται για να εξασφαλίσει η άρχουσα τάξη της χώρας μας
κάποιο μικρότερο ή μεγαλύτερο μερίδιο από τη λεία των
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και τυχοδιωκτισμών. Η
τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
επιφορτίζεται με νέες και μεγάλες ευθύνες για την
εμπλοκή της Ελλάδας.
Βαριές είναι όμως οι ευθύνες στον αποπροσανατολισμό
του λαού και όλων αυτών, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που πριν από
λίγους μόνο μήνες διακήρυτταν και χαιρέτιζαν το «νέο
άνεμο», που τάχα έπνεε στην Ευρώπη, με την εκλογή
του νέου Γάλλου προέδρου. Αυτού, που σήμερα στέλνει
επεμβατικό στρατό σε μία πρώην αποικία της Γαλλίας.
Πολύ γρήγορα, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο,
κατέρρευσαν οι αβάσιμοι και έωλοι ισχυρισμοί τους για
το νέο και το προοδευτικό, που αυτός θα έφερνε.
Καλούμε το λαό και τη νεολαία να απαιτήσουν να σταματήσει
άμεσα η ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Μάλι. Καμία και
με κανένα τρόπο ελληνική εμπλοκή. Να γυρίσουν άμεσα
πίσω όλοι οι ελληνικές στρατιωτικές και αστυνομικές
δυνάμεις απ’ όλες τις αποστολές στο εξωτερικό.
ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ – ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ!
17 Γενάρη 2013
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Ο γαλλικός ιμπεριαλισμός σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει
οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα στο Μάλι, ξεκίνησε
στις 11 Γενάρη 2013 σφοδρό σφυροκόπημα πολλών πόλεων
με το πρόσχημα της «καταπολέμησης της ισλαμικής
τρομοκρατίας» (σκίτσο Κάρλος Λατούφ).

την απόφαση του εκτάκτου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών
της ΕΕ όπου αποφασίστηκε η αποστολή περίπου 200 στρατιωτικών εκπαιδευτών (εκ των οποίων και τρεις Ελληνες).
Και πράγματι! Η Γαλλία δεν κάνει μόνη της την επέμβαση, παρά τον
πρωταγωνιστικό της ρόλο. Σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα φάνηκε πως υπήρξε «ομόφωνη υποστήριξη και
κατανόηση» και από τα άλλα 14 μέλη. Παρά τις αρχικές ενστάσεις και αντιρρήσεις τόσο της Ρωσίας, όσο και της Κίνας. Πέρα από την υποστήριξη
στο διπλωματικό τομέα, η Γαλλία, που αναπτύσσει σταδιακά στο Μάλι περίπου 2.500 στρατιώτες, «δεν είναι μόνη» και στο στρατιωτικό τομέα. ΗΠΑ,
Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Δανία παρέχουν επιμελητηριακή
υποστήριξη κυρίως στην αερομεταφορά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων.
«Παρών» στην επέμβαση δίνουν και γειτονικές αφρικανικές χώρεςμέλη της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής Κοινότητας (ECOWAS) που
υποτίθεται αρχικά πως θα αποτελούσαν τη βασική δύναμη επέμβασης. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι της ECOWAS σε συνεννόηση με το Παρίσι επεξεργάζονταν επί 6 μήνες σενάριο ανάπτυξης περίπου 3.300 στρατιωτών. Ωστόσο,
οι 3.300 της ECOWAS έγιναν αίφνης 5.300 (και βλέπουμε...) αφού το Τσαντ
(που προσφάτως έστειλε στρατό και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία...)
προθυμοποιήθηκε να δώσει 2.000 ειδικά εκπαιδευμένους στρατιώτες.
Μετά από τρεις βδομάδες, ολοκληρώθηκε στο τέλος Γενάρη 2013 η
πρώτη φάση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης των Γάλλων στο Μάλι, που ήταν
η εκδίωξη των εξτρεμιστών ισλαμιστών από το κεντρικό και βόρειο τμήμα
της χώρας και άρχισε ν' ανοίγει σιγά-σιγά η όρεξη και άλλων ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων να διευρύνουν τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση είτε με την παροχή ακόμη μεγαλύτερης επιμελητηριακής υποστήριξης στο Παρίσι, είτε με
την αποστολή περισσότερων στρατιωτικών «παρατηρητών» όπως προσπαθούν τελευταία Βρετανία και Γερμανία, είτε με τη συναίνεση και στήριξη της
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ανάπτυξης «ειρηνευτικής» αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ σε μία χώρα με
αξιοζήλευτα κοιτάσματα σε πετρέλαιο, ουράνιο, φυσικού αερίου και χρυσού.
Το εύκολο μέρος της ιμπεριαλιστικής επέμβασης της Γαλλίας στο Μάλι,
που ήταν ουσιαστικά ο εκτοπισμός των εξτρεμιστών ισλαμιστών από το κεντρικό και βόρειο τμήμα της χώρας, τέλειωσε με την εξαπόλυση 3.500 Γάλλων
στρατιωτών και χρήση αεροπορίας μέσα στις πρώτες τρεις βδομάδες, με οικονομικό κόστος περίπου 50.000.000 ευρώ και τίμημα τις ζωές πολλών δεκάδων ενόπλων, στρατιωτών και αμάχων... Ωστόσο, τα δύσκολα μόλις
αρχίζουν, καθώς αφενός θα πρέπει να εδραιωθεί η πρόσφατη ανάκτηση
στρατηγικών περιοχών όπως οι πόλεις Γκάο, Τιμπουκτού και Κιντάλ, από την
άλλη οι ξένες δυνάμεις επέμβασης (όχι μόνον οι γαλλικές αλλά και οι αφρικανικές) θα πρέπει να προετοιμαστούν για μία μακρά και αβέβαιη περιπέτεια
επιθέσεων ανταρτοπολέμου, παρόμοια με αυτή που εκτυλίσσεται πάνω από
μία δεκαετία με τους ισλαμιστές Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.
Η εξέλιξη της επέμβασης δεν μπορεί να προεξοφλείται ως «αποτελεσματική», όσο και να καμώνεται η Γαλλία πως μπορεί μετά την επιτυχία της στο βόρειο μέτωπο να προχωρήσει στη «γρήγορη
αποχώρηση» των στρατευμάτων της από το Μάλι, παραδίδοντας
τη σκυτάλη όχι τόσο στη στρατιά των περίπου 6.000 στρατιωτών της
ECOWAS (Δυτικοαφρικανική Οικονομική Κοινότητα) όσο σε αυτή των περίπου 2.200 στρατιωτών από το Τσαντ, οι οποίοι θεωρούνται από τους
ικανότερους και είναι εξοικειωμένοι με μάχες σε συνθήκες ερήμου.
Οι ΗΠΑ με άλλα λόγια, αργά και σταθερά, αξιοποιούν κάθε πρόσχημα
για να αυξήσουν τη στρατιωτική κινητικότητα και παρουσία τους στην
Αφρική, όπου ήδη διατηρούν την πρώτη μεγάλη στρατιωτική βάση τους
στο Τζιμπουτί, σε απόσταση περίπου 5.000 χλμ από το Μάλι. Παράλληλα
η αφρικανική διοίκηση του αμερικάνικου στρατού (AFRICOM) ετοιμάζεται
να ενισχύσει μέχρι το καλοκαίρι κατά αρκετές χιλιάδες τις ειδικές δυνάμεις
του στρατού που έχουν ήδη αναπτύξει σε χώρες κυρίως της κεντρικής Αφρικής (ΛΔ Κονγκό, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κ.ά.) με σημαντικά κοιτάσματα σε σπάνια μεταλλεύματα, πολύτιμους λίθους και υδρογονάνθρακες.
Εν μέσω τέτοιων εξελίξεων, η ανάγκη «σταθεροποίησης» της κατάστασης στο Μάλι υπό τη «λογική» της ανάπτυξης ξένων στρατευμάτων θα διευρύνει, μοιραία, την επέμβαση και από άλλες
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, όπου ρόλο διεκδικούν και οι αστικές τάξεις
χωρών της περιοχής που συμμετέχουν σε περιφερειακές ιμπεριαλιστικές
ενώσεις, που αλληλοεξαρτούνται από μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, Γαλλία,
Γερμανία, Βρετανία, αλλά και η Κίνα ή οι χώρες της BRICS, που μπαίνουν δυναμικά στον ανταγωνισμό στην Αφρική. Τέτοιες είναι η Αφρικανική Ενωση,
η Δυτικοαφρικανική Οικονομική Κοινότητα (ECOWAS), η Οικονομική Κοινότητα Χωρών της Κεντρικής Αφρικής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΗΛΑΚΟΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Αν ξυπνήσεις μονομιάς…

Φ

σσ… φσσ… ακουγόταν μέσα
στο δωμάτιο ο ήχος του
ατμοσίδερου. Χέρια σκληρά
από την δουλειά, αλλά πάντα τρυφερά,
χάιδευαν τα φρεσκοπλυμένα ρούχα,
βάζοντας τα σε τάξη που μοσχοβολούσε λαϊκή ευκοσμία.
Που και που σήκωνε την ματιά
προς την τηλεόραση: Τηλεπερσόνες
της βδομάδας παρίσταναν
τις μπαλαρίνες…
Δεν βαριέσαι, δεν κάνουν και τίποτα
κακό, χορεύουν… Η ματιά της
στην οθόνη, θόλωνε το βλέμμα της.
Πόσα χρόνια έχω να πάω κάπου,
να ξεσκάσω ρε παιδί μου.
Βλέπετε εκείνη και ο άντρας της
ανήκαν στην «συντεχνία» των ανέργων,
εδώ και κάμποσο καιρό. Τα χέρια που
έδεναν τ’ ατσάλι είχαν αρχίσει να
«ξεχνούν»… Οι ματιές που καμάρωναν
τα αποτελέσματα της δουλειάς τους,
είχαν αρχίσει να «αγριεύουν»…
Το σπίτι, αγκαλιά κάποτε κι απαντοχή
του ανθρώπου του μόχθου, είχε
αρχίσει να γίνεται φυλακή…
Φσσ… φσσ… ακουγόταν μέσα
στο δωμάτιο ο ήχος του ατμοσίδερου.
Στην οθόνη ένας γραβατοφορεμένος
«σκυφτός» αφού της υπέβαλε τα σέβη
του και της είπε πόσο την σκεφτόταν
εκείνη και τον άντρα της,
της «εξήγησε», ότι για τα βάσανά τους
έφταιγε η οικογένεια των απέναντι.
«Αυτοί» της εκμυστηρεύθηκε,
με μειλίχιο ύφος, «ανήκουν στην
«συντεχνία» αυτών που δουλεύουν,
έχε δε υπόψη σου ότι υπάρχει και
μια ακόμα χειρότερη «συντεχνία»

αυτών που δουλεύουν και
πληρώνονται κιόλας».
«Επίσης», της είπε ακόμα «υπάρχει
και μια ακόμα χειρότερη «συντεχνία»,
αυτών που θέλουν να κρατήσουν και
τη δουλειά τους και τον μισθό τους
και ζητάνε και δικαιώματα».
Φσσ… φσσ… ακουγόταν μέσα στο
δωμάτιο ο ήχος του ατμοσίδερου.
«Ε! αυτό πάει πολύ, άκου δικαιώματα»
μονολόγησε και σκέφτηκε πως μάλλον
έχει δίκιο ο «σκυφτός». Εξάλλου
θυμήθηκε πως όταν στην αρχή
της ανεργίας της, απελπισμένη, είχε
κατέβει και εκείνη στην «πλατεία»
μουντζώνοντας και ζητώντας
«κρεμάλες», για τους «κλέφτες»,
ο «σκυφτός» ήταν μαζί της…
Φσσ… φσσ… ακουγόταν μέσα στα
αυτιά της ο ήχος του ατμοσίδερου.
Περίμενε στην ουρά για τα «χαρτιά»
του επιδόματος ανεργίας. Η ματιά της
περιπλανήθηκε στο χώρο και
σταμάτησε πάνω σε μια γνωστή
φιγούρα. Ήταν ο «απέναντι» που μέσα
σε μια μέρα είχε αλλάξει «συντεχνία».
Χαιρετήθηκαν με το βλέμμα, δεν είχαν
και ποτέ πολλά-πολλά, όμως εκείνη
απόρησε και ντράπηκε λίγο, όταν
παρατήρησε το «χαμένο» βλέμμα
του γείτονα…
Ντράπηκε, καθώς σκέφτηκε φευγαλέα,
«μα μπορεί να μου φταίει αυτός;»,
αλλά πάλι ένιωθε κιόλας κουρασμένη
ακόμα και να σκέφτεται…
Φσσ… φσσ… ακουγόταν μέσα
στα αυτιά της ο ήχος του ατμοσίδερου
καθώς έμπαινε με κάτι ψιλά
στο σούπερ-μάρκετ να πάρει λίγο

γάλα για τα παιδιά. Στο ταμείο
μια κοπελίτσα με νιάτα που έλαμπαν
χτυπούσε νούμερα στην μηχανή…
«Συντεχνία που δουλεύει και
πληρώνεται» σκέφτηκε και ντράπηκε
ακόμα μια φορά…
Φσσ… φσσ… ακουγόταν μέσα στο
δωμάτιο ο ήχος του ατμοσίδερου.
Νάσου πάλι ο «σκυφτός»
να της υποβάλλει τα σέβη του.
«Ρε μήπως δεν είναι έτσι που τα λέει
αυτός;» σκέφτηκε και τότε με μια
κίνηση ο «σκυφτός» έβγαλε το χέρι
του από την οθόνη, και γκρέμισε
τα καλοσιδερωμένα ρούχα που
μοσχοβολούσαν λαϊκή ευκοσμία.
«Άκου να σου πω» της είπε
αγριεμένος, «δεν σου είπα, ότι
η χειρότερη «συντεχνία» είναι αυτών
που σκέφτονται».
Με θολωμένο από τα δάκρυα βλέμμα,
βγήκε στο μπαλκόνι…
Φσσ… φσσ… άκουσε τον ήχο
του ατμοσίδερου από «απέναντι»…
Φσσ… φσσ… άκουσε τον ήχο του
ατμοσίδερου από «παρακάτω»
που έμενε η ταμίας…
«Τα σέβη μου» άκουσε τον «σκυφτό»
μέσα σε όλα τα σπίτια των
«συντεχνιών»…
Ένα παράπονο κι ένα σκίρτημα
ανέβηκε στα στήθια της, σκέφτηκε
πως κάτι «άλλο» την ένωνε με όλους
αυτούς, που πάντως δεν ήταν ο κάθε
«σκυφτός» που με λασπωμένο μειλίχιο
χαμόγελο ήθελε να τους κάνει όλους
να του μοιάζουν.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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πολιτική

Αποκρουστικό και ιμπεριαλιστικό
το πρόσωπο της ΕΕ
Δύο αντιδραστικές εκθέσεις, που συζητήθηκαν στις 22 Νοέμβρη 2012
στο Ευρωκοινοβούλιο, και με περιεχόμενο που βάζει κυριολεκτικά φωτιά
στα λαϊκά συμφέροντα, ανάδειξαν το αποκρουστικό ιμπεριαλιστικό
πρόσωπο της ΕΕ

M

ε τις δύο εκθέσεις,
οι πολιτικοί εκπρόσωποι
των μονοπωλίων, χωρίς να
μασάνε τα λόγια τους, προτείνουν μία
σειρά μέτρα για την αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ, προκειμένου
να ισχυροποιήσει τις θέσεις της στον
ενδοιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό,
που μαίνεται με ένταση χωρίς
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προηγούμενο, τόσο σε παγκόσμιο
επίπεδο, όσο και στο εσωτερικό
της ΕΕ.
Η πρώτη,1 με τίτλο «Εφαρμογή της
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και
Άμυνας», σηματοδοτεί την ενίσχυση
των αντιδραστικών χαρακτηριστικών,
την επέκταση των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων και πολέμων της ΕΕ σε
ολόκληρο τον πλανήτη, στοιχισμένη

στο νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ.
Καλεί τα κοινοτικά όργανα να
αξιοποιήσουν πλήρως όλο το φάσμα
των στρατιωτικών μέσων της ΕΕ,2
που θα της επιτρέψει να γίνει ακόμα
πιο αποτελεσματική και από το ίδιο
το ΝΑΤΟ στο αιματοκύλισμα και
την υποταγή των λαών.
Με προκλητικό τρόπο, γίνεται
λόγος για τα «διδάγματα» από

τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ΕΕ - ΗΠΑ ΝΑΤΟ στη Λιβύη, την ανάγκη νέων
εξοπλιστικών προγραμμάτων,
τη συγκέντρωση και κοινή χρήση
των εξοπλισμών για ακόμα πιο φονικές
επιχειρήσεις ενάντια στους λαούς.
Ζητάει ακόμα την αύξηση
των στρατιωτικών αποστολών και
επιχειρήσεων και τη χρηματοδότησή
τους από το Ταμείο Σταθερότητας και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, την
επίσπευση της δημιουργίας μόνιμου
γενικού επιτελείου στρατού της ΕΕ,
άμεση αξιοποίηση των μονάδων του
Ευρωστρατού (Battle Groups), την
αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Άμυνας (EDA) και πιο
αποφασιστικά βήματα στην κοινή
χρήση οπλικών συστημάτων.
Στα πλαίσια αυτά, ζητά επίσπευση
της ενισχυμένης στρατιωτικής
συνεργασίας Γαλλίας, Γερμανίας,
Πολωνίας (πρωτοβουλία της
Βαϊμάρης), επεμβάσεις από
«συμμαχίες προθύμων», που
συμφωνούν να προχωρήσουν πιο
γρήγορα από τους υπόλοιπους, κοινά
εξοπλιστικά προγράμματα και ενιαίες
προδιαγραφές, που οδηγούν σε
συγκεντροποίηση της πολεμικής
βιομηχανίας.
Σύμφωνα δε με την εν λόγω έκθεση,
τα Δυτικά Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή,
το Κέρας της Αφρικής και η περιοχή
του ΣΑΧΕΛ, στη Σομαλία, στο Νότιο
Σουδάν και στο Μάλι, αποτελούν
ζώνες άμεσης προτεραιότητας για το
ευρωενωσιακό κεφάλαιο. Είναι
περιοχές που βρίσκονται στο
επίκεντρο του ενδοϊμπεριαλιστικού
ανταγωνισμού για τις πηγές και τους
δρόμους ενέργειας.
H άλλη έκθεση,3 με τίτλο «Ρήτρα
αμοιβαίας άμυνας και η ρήτρα
αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: Πολιτική και επιχειρησιακή
διάσταση», καταγράφει πιο έντονα
το στοιχείο της στοχοποίησης

του εχθρού λαού στο εσωτερικό
της κάθε χώρας - μέλους.
Πρόκειται για ρήτρες που περιέχονται
στην αντιλαϊκή Συνθήκη
της Λισαβόνας και κατά τα πρότυπα
του νέου δόγματος του ΝΑΤΟ,
προωθούν στρατιωτικές και πολιτικές
επεμβάσεις της ΕΕ στα ίδια
τα κράτη - μέλη της, με το πρόσχημα
της «τρομοκρατίας», «φυσικών ή
ανθρωπογενών καταστροφών»,
«επιθέσεων στον κυβερνοχώρο»,
ακόμη και για «πανδημίες» ή
«ενεργειακές ελλείψεις». Επιζητείται
ακόμα η δημιουργία «μόνιμου
επιχειρησιακού στρατηγείου της ΕΕ»

Οι 15 στρατιωτικές/πολιτικές επιχειρήσεις με τη σφραγίδα της ΕΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο.
Πρόκειται για επιχειρήσεις καθαρά
επεμβατικού χαρακτήρα.
1) EUCAP SAHEL Niger
2) EUAVSEC South Sudan
3) EUCAP NESTOR in the Horn
of Africa and the Western
Indian Ocean
4) EUTM Somalia
5) EU NAVFOR Somalia– Operation
ATALANTA
6) EUJUST LEX-Iraq
7) The EUSEC RD Congo
8) EUFOR ALTHEA in Bosnia and
Herzegovina (BiH)
9) The European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX)
10) EU Police mission in Afghanistan
(EUPOL AFGHANISTAN)
11) EUPOL RD CONGO
12) The European Union Monitoring
Mission (EUMM) in Georgia
13) EU Border Assistance Mission at
Rafah crossing point (GAZA)- (EU
BAM Rafah)
14) EU Police Mission in the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)
15) EU Border Assistance Mission
to the Republic of Moldova and
Ukraine (EUBAM Moldova and
Ukraine)

και «μόνιμου συστήματος της ΕΕ για
την αντιμετώπιση διαχείρισης
κρίσεων», σε ασκήσεις ετοιμότητας για
«διαχείριση κρίσεων», για την
ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων
και δυνάμεων «ταχείας επέμβασης».
Απροκάλυπτα αναγνωρίζεται επίσης
το «δικαίωμα» της ΕΕ να επεμβαίνει
σε κράτη - μέλη της, χαρακτηρίζοντας
δράσεις και κινητοποιήσεις του λαϊκού
κινήματος απειλή για τους «δημοκρατικούς θεσμούς»!
Να σημειωθεί πως η ευρωπαϊκή
στρατιωτική δύναμη έχει ήδη τη δική
της δομή. Έχουν ιδρυθεί πέντε
επιχειρησιακά στρατηγεία σε
Λονδίνο, Ρώμη, Παρίσι, Βερολίνο,
Λάρισα, ενώ στις Βρυξέλλες υπάρχει
το επιχειρησιακό κέντρο της ΕΕ που
είναι σε φάση ενεργοποίησης.
Ενδεικτικό ότι η υπόθεση της
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής
στρατιωτικής δύναμης βρίσκεται
ήδη σε προχωρημένο στάδιο, είναι
πως από τη Συνθήκη της Λισαβόνας,
τη νέα Ευρωσυνθήκη, αντιμετωπίζεται
ως μια πραγματικότητα. Ειδικότερα
στο άρθρο 42 καταγράφεται η έμφαση
που δίνεται στη στρατιωτικοποίηση
της ΕΕ, μέσα από την κοινή πολιτική
ασφάλειας και άμυνας.
Θεσμοθετούνται οι λεγόμενες
«αποστολές Petersberg»,4 δηλαδή
το δικαίωμα της ΕΕ να επεμβαίνει
πολιτικά και στρατιωτικά σε ολόκληρο
τον κόσμο με δυνάμεις ταχείας
αντίδρασης (battle groups) σύμφωνα
με τα παραπάνω προσχήματα.
Στο μεταξύ, τα γεράκια της ΕΕ
δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια.
Ήδη 15 στρατιωτικές/πολιτικές
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επιχειρήσεις που έχουν τη σφραγίδα
της ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο
τον κόσμο. Πρόκειται για επιχειρήσεις
καθαρά επεμβατικού χαρακτήρα,
ενώ 13 έχουν ολοκληρωθεί έως
και σήμερα.5
Επίσης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)6
διοργάνωσε, από τη 1 έως τις 26
Οκτώβρη 2012, την δεύτερη στο
πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβόνας
Άσκηση Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ
και έβδομη συνολικά στο πλαίσιο
της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας
και Άμυνας (ΚΠΑΑ) .
Σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς
άμεση και ενεργή είναι η ελληνική
εμπλοκή. Στη Λάρισα λειτουργεί το
Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Operations
Headquarter - OHQ), ενώ στις αρχές
Μάη του 2007 πραγματοποιήθηκε
στην έδρα του Στρατηγείου και στη Β.
Ελλάδα η πρώτη άσκηση Σχηματισμού
Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU
Battle Group - BG). Ο συγκεκριμένος
Σχηματισμός Μάχης, που τελεί υπό
ελληνική ηγεσία, έχει την ονομασία
HELBROC (HELlas - Bulgaria ROmania - Cyprus), από τα αρχικά
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των χωρών που συμμετέχουν σε
αυτόν, ενώ στην συνέχεια εντάχθηκε
και η Ουκρανία.
Τι δείχνουν τα παραπάνω.
Ότι σε συνθήκες κρίσης, η ΕΕ γίνεται
πιο αντιδραστική και επιθετική
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
για να θωρακίσει και να υπερασπιστεί
πιο σθεναρά τα συμφέροντα
των μονοπωλίων της. Για να το πετύχει,
από τη μια αναβαθμίζει το ρόλο της
στα κατοχικά μέτωπα και σε περιοχές
με μεγάλη γεωστρατηγική σημασία.
Από την άλλη, θωρακίζει την αστική
εξουσία απέναντι στο λαϊκό κίνημα,
ενισχύοντας τις στρατιωτικές δομές

για καταστολή του. Η ΕΕ είναι
αντιδραστική συμμαχία των μονοπωλίων. Οσο βαθαίνει η κρίση, τόσο
αποκαλύπτεται το αποκρουστικό
της πρόσωπο, τόσο πιο επικίνδυνη
γίνεται για τους λαούς στα κράτη μέλη και σε όλο τον κόσμο.
Για αυτό άμεσα πρέπει να επιστρέψουν
όλοι οι ένστολοι από τις
ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις της ΕΕ.
Κανένας φαντάρος έξω από τα
σύνορα. Να διαλυθούν οι μονάδες
του Ευρωστρατού και όλες οι
ευρωενωσιακές στρατιωτικές δομές.
Η πάλη για την αποδέσμευση από
την ΕΕ, από το ΝΑΤΟ και από όλες
τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις και
οργανισμούς είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την πάλη του λαού
για την κατάκτηση και οικοδόμηση
της Λαϊκής Εξουσίας, απαραίτητη
προϋπόθεση για τη λαϊκή ευημερία,
την ειρήνη και το δικαίωμα των λαών
να καθορίζουν οι ίδιοι το μέλλον,
τη ζωή και τις τύχες τους.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
1: http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20120455&language=EL&ring=A7-2012-0357
2: Η διαπίστωση της ανάγκης σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργίας
στρατιωτικών δομών εκδηλώθηκε μετά τη
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.
3: http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7TA-2012-0456+0+DOC+XML+V0//
EL&language=EL
4: http://europa.eu/legislation_summaries/
glossary/petersberg_tasks_el.htm
5: http://www.consilium.europa.eu/eeas/
security-defence/eu-operations/completedeu-operations?lang=el
6: Νέος μηχανισμός, στο πλαίσιο του
βαθέματος της στρατιωτικοποίησης της ΕΕ,
που συστήθηκε τον Ιούλη 2010, με ψήφισμα
του Ευρωκοινοβουλίου, και είναι απόρροια
της Συνθήκης της Λισσαβόνας. HYPERLINK
http://www.eeas.europa.eu/background/ind
ex_el.htm

δράση ΕΕΔΥΕ

Αντιιμπεριαλιστική παράσταση διαμαρτυρίας
έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ
Μήνυμα ανυπακοής στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και της ΕΕ και άλλων κρατών
της περιοχής που στήριξαν πολύπλευρα το Ισραήλ στο εγκληματικό του έργο

Τα στελέχη της πρεσβείας
αρνήθηκαν να συναντηθούν
με αντιπροσωπεία
των οργανώσεων και
να παραλάβουν το ψήφισμα
καταδίκης το οποίο
οι διαδηλωτές θυροκόλλησαν
στην πόρτα της πρεσβείας.

A

γωνιστική παράσταση διαμαρτυρίας
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Νοέμβρη
2012, από αγωνιστικούς φορείς του ελληνικού
αντιιμπεριαλιστικού-εργατικού-φιλειρηνικού κινήματος,
που βρεθήκαν στις 12 το μεσημέρι στην πρεσβεία
του Ισραήλ στην Αθήνα, για να καταγγείλουν τα νέα
εγκλήματα του Ισραήλ, να εκφράσουν την
συμπαράστασή τους στον Παλαιστινιακό λαό και
ενόψει της αυριανής Ημέρας Παγκόσμιας Αλληλεγγύης
στους Παλαιστίνιους και να στηρίξουν το αίτημα για
αναγνώριση της Παλαιστίνης ως «κράτους παρατηρητή» που θα κατατεθεί στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ από τον Μαχμούντ Αμπάς, πρόεδρο της
Παλαιστινιακής Αρχής. Το αίτημα περιλαμβάνει την
Δυτική Όχθη, την Λωρίδα της Γάζας και την ανατολική
Ιερουσαλήμ, με βάση τα σύνορα του '67.
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη, η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής
Αλληλεγγύης, το ΠΑΜΕ, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών,
η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, η Παναγροτική
Αγωνιστική Συσπείρωση, Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή
Συσπείρωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων,
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ΨΗΦΙΣΜΑ
Όλοι εμείς, εκπρόσωποι από αγωνιστικούς φορείς
του ελληνικού αντιιμπεριαλιστικού-εργατικούφιλειρηνικού κινήματος, που βρεθήκαμε σήμερα
Τετάρτη 28 Νοέμβρη 2012, στις 12 το μεσημέρι
στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, για να
καταδικάσουμε τα νέα εγκλήματα του Ισραήλ και
να εκφράσουμε την συμπαράσταση μας
στον Παλαιστινιακό λαό, τονίζουμε:
Τέρμα στην ισραηλινή ιμπεριαλιστική
βαρβαρότητα εναντίον του Παλαιστινιακού λαού.
Καταδικάζουμε το νέο έγκλημα του Ισραήλ στη
Γάζα που κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από
160 ανθρώπους, ανάμεσα τους δεκάδες παιδιά.
Είμαστε σε επαγρύπνηση γιατί γνωρίζουμε ότι
η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε και έχει άμεση σχέση
με τις επεμβάσεις που προωθούνται στην περιοχή
σε βάρος των λαών του Ιράν και της Συρίας.
Στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής στους
ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και της ΕΕ καθώς και
άλλων κρατών της περιοχής που στήριξαν
πολύπλευρα το Ισραήλ στο εγκληματικό του έργο.
Καταδικάζουμε τα ελληνικά πολιτικά κόμματα
που επιβάλλουν τη στρατιωτική συνεργασία
με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ και όσους
που την ίδια στιγμή εμφανίζονται ως
«υποστηρικτές των συμφερόντων των λαών»,
συναντιούνται παράλληλα, πίσω από την πλάτη
τους, με τον Ισραηλινό Πρόεδρο, Πέρεζ.
Απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό της ισραηλινής
κατοχής και του εποικισμού, την αποχώρηση όλων
των εποίκων από τα κατεχόμενα εδάφη,
την κατεδάφιση του τείχους της ντροπής
και τον τερματισμό του αποκλεισμού των
Παλαιστινίων, στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα
της Γάζας. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση
των πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται
στις φυλακές του Ισραήλ, την επιστροφή
των προσφύγων.
Απαιτούμε, επίσης, τον τερματισμό
της ελληνο-ισραηλινής στρατιωτικής συμφωνίας.
Εκφράζουμε την συμπαράσταση μας στο λαό
της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για βιώσιμο
και κυρίαρχο κράτος στα σύνορα του 1967 με
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
• ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ
• ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΙΣΡΑΗΛ-ΗΠΑ-ΕΕ
• ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
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Κίνηση για την Εθνική Αμυνα και η Ένωση Παλαιστινίων
Εργατών-μέλος της ΠΣΟ, στο ψήφισμα τους απαίτησαν
να μπει τέρμα στη νέα ισραηλινή ιμπεριαλιστική
βαρβαρότητα εναντίον του Παλαιστινιακού λαού που
κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 160 ανθρώπους,
ανάμεσα τους και δεκάδες παιδιά. Ακόμη κάλεσαν
σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα το λαό γιατί
η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε και έχει άμεση σχέση
με τις επεμβάσεις που προωθούνται στην περιοχή
σε βάρος των λαών του Ιράν και της Συρίας.
Έστειλαν μήνυμα ανυπακοής στους ιμπεριαλιστές
των ΗΠΑ και της ΕΕ καθώς και άλλων κρατών
της περιοχής που στήριξαν πολύπλευρα το Ισραήλ
στο εγκληματικό του έργο. Καταδίκασαν τα ελληνικά
πολιτικά κόμματα που επιβάλλουν τη στρατιωτική
συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ
και όσους που την ίδια στιγμή εμφανίζονται ως
«υποστηρικτές των συμφερόντων των λαών»,
συναντιούνται παράλληλα, πίσω από την πλάτη τους
με τον Ισραηλινό Πρόεδρο, Πέρεζ.
Απαίτησαν ακόμη την άμεση απελευθέρωση
των πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται στις
φυλακές του Ισραήλ, την επιστροφή των προσφύγων
και τον άμεσο τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και
του εποικισμού, την αποχώρηση όλων των εποίκων
από τα κατεχόμενα εδάφη, την κατεδάφιση του τείχους
της ντροπής και τον τερματισμό του αποκλεισμού
των Παλαιστινίων, στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα
της Γάζας.

διεθνή
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Κοινός ο αγώνας των λαών
κατά του ιμπεριαλισμού

H

αντίθεση της μεγάλης πλειοψηφίας του τουρκικού λαού στην
εμπλοκή της Τουρκίας στην ανοιχτή ιμπεριαλιστική επέμβαση στην
Συρία και ή όξυνση της κατάστασης στα τουρκο-συριακά σύνορα
αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών της Διεθνούς
Διάσκεψης Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Νοέμβρη στην
τουρκική πόλη Αντάκεια (αρχαία πόλη Αντιόχεια) με πρωτοβουλία της
Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας και υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης (ΠΣΕ). Συμμετείχαν αντιπρόσωποι από φιλειρηνικά αντιιμπεριαλιστικά κινήματα από την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Ινδία, το Βέλγιο, την
Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, καθώς και αντιπροσωπεία του ΠΣΕ.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, μίλησαν και ο εκτελεστικός γραμματέας του
ΠΣΕ, Ηρακλής Τσαβδαρίδης, ο Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος,
ο γενικός γραμματέας του Παγκύρπιου Συμβουλίου Ειρήνης, Χρίστος
Κουρτελλάρης, κ.ά.
Στην πλατιά οργανωτική επιτροπή των διήμερων εκδηλώσεων συμμετείχαν πολλοί τοπικοί φορείς, συνδικάτα, δημοτικοί παράγοντες και επαγγελματικές, επιστημονικές ενώσεις (γιατροί, μηχανικοί, φαρμακοποιοί) που
έχουν συγκροτήσει μια συσπείρωση ενάντια στην εμπλοκή της Τουρκίας
στον πόλεμο στη Συρία, για την ειρήνη με το συριακό λαό, ενέργεια που
αναδεικνύει την απήχηση της πρωτοβουλίας της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας. Οι διήμερες εκδηλώσεις αποτέλεσαν το σημαντικότερο πολιτικό και
πολιτιστικό γεγονός εδώ και καιρό στην περιοχή, ενώ σχολιάστηκαν και προβλήθηκαν από μεγάλη μερίδα των ΜΜΕ.
Οι εργασίες της Διάσκεψης ολοκληρώθηκαν με ανοιχτό λαϊκό Φεστιβάλ Ειρήνης στο κατάμεστο κλειστό γήπεδο της Αντιόχειας. Η επιλογή της

συγκεκριμένης πόλης δεν ήταν τυχαία καθώς η περιοχή της Αντιόχειας αποτελεί το εφαλτήριο της Τουρκίας για τις πολύμορφες επεμβάσεις της στη
Συρία και την αξιοποίηση του προσφυγικού στοιχείου, άνω των 100.000
Σύρων. Επίσης, στην περιοχή λειτουργούν οι μηχανισμοί εκπαίδευσης - καθοδήγησης μισθοφόρων από την ευρύτερη περιοχή που μπαίνουν στη
Συρία. Η πόλη της Αντιόχειας ουσιαστικά αποτελεί εμπόλεμη ζώνη, όπου
κυκλοφορούν και ανεφοδιάζονται ανενόχλητοι οι πάνοπλοι μισθοφόροι του
«Ελεύθερου Συριακού Στρατού» που στην συντριπτική τους πλειοψηφία
προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Λιβύη, το Ιράκ κλπ.
Η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας δυνάμωσε μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες τόσο στην περιοχή της Αντιόχειας,αλλά και γενικότερα στην χώρα.
Ο Τουρκικός τύπος και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης αναγκάστηκαν και
κάλυψαν τις εκδηλώσεις στην Αντιόχεια γιατί αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματα σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού,κι ας γράφτηκαν και σχόλια
ότι οι εκδηλώσεις ήταν απλά υπέρ του συριακού καθεστώτος. Η Επιτροπή
Ειρήνης Τουρκίας και το ΠΣΕ θα δώσουν συνέχεια την Άνοιξη του 2013 με
τις αντιιμπεριαλιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Στόχος ένα Καραβάνι Ειρήνης από την Τουρκική Αντιόχεια στην συριακή Λαττάκια, με διάσκεψη σε
δυο μέρη και αντίστοιχες συναυλίες φιλίας των γειτονικών λαών.

Διακήρυξη της Διεθνούς Διάσκεψης Ειρήνης
Αντάκεια (Αντιόχεια) 23-24 Νοέμβρη 2012
«Η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης που διεξήχθη στην πόλη Αντάκεια της Τουρκίας με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας και υπό την αιγίδα
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) επιβεβαιώνει πως οι πρόσφατες
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν απειλή για την περιοχή και την παγκόσμια ειρήνη, και καλεί τους λαούς με φιλειρηνικά αισθήματα να υψώσουν
το ανάστημά τους για την ειρήνη και να δράσουν αλληλέγγυα ενάντια στον
ιμπεριαλισμό που ως σύστημα είναι η κύρια πηγή απειλής πολέμου. Η πολιτική κατά της Συρίας, που γειτονεύει με την πόλη Αντάκεια, είναι έγκλημα.
Πρόκειται για ένα έγκλημα που ονομάζεται διεθνής τρομοκρατία υπό την
καθοδήγηση του ιμπεριαλισμού.
Η Διάσκεψή μας υπογραμμίζει πως ο συριακός λαός κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει το μέλλον του και την ηγεσία του και καταδικάζει κάθε ξένη στρατιωτική και πολιτική επέμβαση στη χώρα. Η ξένη
στρατιωτική επέμβαση στοχεύει στον εκφοβισμό των λαϊκών μαζών μέσω
τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν ως στόχο τους πολίτες. Οι ΗΠΑ, η ΕΕ,
το ΝΑΤΟ, η Τουρκία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία είναι οι αξιόμεμπτες
δυνάμεις που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές, προκαλώντας την αυξανόμενη
βαρβαρότητα σε καθημερινή βάση.
Η Διάσκεψή μας, που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, απαιτεί από
την κυβέρνηση της χώρας να σταματήσει αμέσως να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας. Η Διάσκεψή μας εκφράζει την αλληλεγγύη
της στο συριακό λαό που δεν παραδίδεται στον ιμπεριαλισμό και την αντίδραση, παρά τις εντεινόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις. Απαιτούμε τα σύνορα Συρίας - Τουρκίας να ελέγχονται για τρομοκρατική διείσδυση, να
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σταματήσει η ένοπλη διέλευση, και να σταματήσει η κυβέρνηση να στηρίζει,
να χρηματοδοτεί, να εξοπλίζει και να παρέχει καταφύγιο σε τρομοκράτες.
Η πλειοψηφία των Σύριων που καταφεύγουν στην Τουρκία είναι πολίτες που
αποδρούν από την καταστροφή και τις απειλές του πολέμου, αρκετοί εκ των
οποίων είναι συγγενείς κατοίκων της Τουρκίας. Αποτελεί έκτακτη ανάγκη
να τεθεί ένα τέλος στην εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία έντασης, να μεταφερθούν τα προσφυγικά στρατόπεδα μακριά από τα σύνορα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να
εξανθρωπιστούν οι συνθήκες διαβίωσής τους.
Από την άλλη, οι βίαιες ενέργειες των ενόπλων μισθοφόρων που μετρούνται σε μερικές χιλιάδες θα πρέπει να απαγορευτούν και να διωχθούν.
Δεν έχει υπάρξει καμία ξεκάθαρη απόδειξη για το ρόλο της συριακής κυβέρνησης στη ρίψη όλμων που χτύπησαν τις τουρκικές περιφέρειες Χατάι
και Σανλιούρφα όπου σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν πολίτες που ζούσαν
εκεί. Παίρνοντας αυτό υπόψη, ο βομβαρδισμός συριακών εδαφών από τις
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι απαράδεκτος. Είναι προφανές πως στην
πράξη οι βομβαρδισμοί αυτοί αποτελούν μια ρητή και άμεση στήριξη των
μισθοφόρων του Ελεύθερου Συριακού Στρατού ενάντια στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις. Η επιθετικότητα του τουρκικού στρατού που στηρίζει
ευρύ φάσμα της κίνησης αυτών των ένοπλων ομάδων θα πρέπει να σταματήσει αμέσως. Η Τουρκία θα πρέπει να αποσυρθεί απ' αυτόν τον ακήρυχτο
πόλεμο, στον οποίο βρίσκεται.

Ο ιμπεριαλισμός προσπαθεί να κρατήσει τα χέρια του καθαρά αποφεύγοντας την άμεση εισβολή προτιμώντας τη χρήση των "υπερεργολάβων".
Αυτή η φωτιά απειλεί και τις χώρες που χρησιμοποιούνται για αυτές τις πολιτικές. Οι λαοί αυτής της περιοχής αντιδρούν ενάντια στην επιθετική πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης κατά της Συρίας. Η στρατηγική να οικοδομηθεί μια νέα Μέση Ανατολή βασισμένη θρησκευτικό άξονα υποκινεί τις εντάσεις ανάμεσα σε ομάδες διαφορετικών θρησκευτικών, πολιτισμικών προελεύσεων. Η διεξαγόμενη καπιταλιστική αναδιάρθρωση στην περιοχή
στοχεύει στη διάλυση των κοσμικών κρατών και την οικοδόμηση ισλαμικών
κρατών σύμφωνα με τον ιμπεριαλισμό.
Η Διάσκεψή μας καλεί τους λαούς της περιοχής να θέσουν τέλος σ' αυτό
το παιχνίδι. Η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης στην Αντάκεια υπογραμμίζει πως
η ενίσχυση των εξοπλισμών στην περιοχή, υποκινούμενη από την απειλή
του πολέμου, είναι μια παγίδα και οι εξοπλισμοί θα αυξήσουν το ενδεχόμενο
μιας πολεμικής απειλής. Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη πυραύλων "Πάτριοτ", όπως ζήτησε η τουρκική κυβέρνηση και συζητήθηκε στο πλαίσιο
μιας νέας ΝΑΤΟικής βάσης στο Ντιαρμπακίρ, θα πρέπει να ακυρωθεί. Οι εγκαταστάσεις της πυραυλικής ασπίδας στο Κουρτσίκ, περιφέρεια του Μαλάτια
που καθιστά την Τουρκία κύριο στόχο, θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Η ΝΑΤΟική στρατιωτική βάση στο Ιντσιρλικ - Αντάνα, που έχει χρησιμοποιηθεί
αρκετές φορές κατά της Μέσης Ανατολής, θα πρέπει να κλείσει.
Το άλλο καυτό σημείο στην περιοχή είναι η Παλαιστίνη. Το κράτος

απαρτχάιντ του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες συνεχίζει την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και αποτελεί το βασικό υπεύθυνο για τα ποτάμια αίματος
στη Γάζα. Η Διάσκεψή μας επιβεβαιώνει τη στήριξη και την αλληλεγγύη του
στο Παλαιστινιακό λαό, για την άμεση λήξη των ισραηλινών επιθέσεων και
την εγκαθίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του
1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Επιπλέον, υποστηρίζουμε το δικαίωμα της επιστροφής των παλαιστινίων προσφύγων, σύμφωνα
με την απόφαση 194 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και την απελευθέρωση των παλαιστινίων φυλακισμένων από τις ισραηλινές φυλακές. Στη
κοινή γνώμη της Τουρκίας εκφράζεται η οργή κατά των πρόσφατων ισραηλινών επιθέσεων. Εξ ονόματος των φιλειρηνικών λαών του κόσμου καταδικάζουμε τις πρόσφατες και διεξαγόμενες στρατιωτικές πολιτικές και επιθέσεις
του Ισραήλ και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Οι φιλειρηνικές οργανώσεις που συγκεντρωθήκαμε στην Αντάκεια
παρατηρούμε πως ο λαός της Τουρκίας γενικά, και ιδιαίτερα όσοι ζουν στην
Αντάκεια, αντιτίθενται σταθερά κατά των μιλιταριστικών πολιτικών.
Η Διάσκεψή μας δηλώνει ξεκάθαρα πως οι λαοί της περιοχής, που βασανίζονται από τις μεγάλες απώλειες των πολέμων, μέσω οικονομικής κατάρρευσης, ανεργίας, κίνδυνο για μετανάστευση, θανάτους και τραυματισμούς, δεν είναι μόνοι τους στην αποφασιστική τους στάση για ειρήνη.
Ζήτω η ειρήνη, ζήτω η αδελφοσύνη των λαών. Κάτω ο πόλεμος, κάτω ο ιμπεριαλισμός και η αντίδραση».
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διεθνή

Η Νατοϊκή άμυνα κυβερνοχώρου =
πρώτο ψηφιακό χτύπημα;
«Κυβερνοχώρος είναι ο χώρος στον οποίο διακινούνται εικόνες, μηνύματα, πληροφορίες
από τον ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, προς τον άλλο σ’όλο τον κόσμο»

Σ

την τελευταία Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο 20-21 Μάη
2012, η «Άμυνα Κυβερνοχώρου» ήταν το μεγάλο θέμα. Οι χάκερς , οι
οποίοι εισχωρούν σε ξένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ήταν ο νέος
κίνδυνος. Γιαυτό ήταν προσκαλεσμένοι στο πρόγραμμα της Συμμαχίας
«Αμυνα Κυβερνοχώρου» και χώρες όπως η Ελβετία, μη μέλη, οι οποίες θα
συνεργάζονταν με το ΝΑΤΟ. Διατυπώθηκε το ερώτημα αν το πρόγραμμα έχει
νόημα ή παριστάνει το άλογο της Τροίας. Λίγες μέρες πριν, χάκερς είχαν
εισχωρήσει στο δίκτυο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το Stuxnet είναι το Αμερικανο-ισραηλινό όπλο
πρώτου χτυπήματος
Λίγες μέρες νωρίτερα το Time της Νέας Υόρκης δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό έντυπο του βιβλίου του David E.Sanger που κυκλοφόρησε αργότερα
με τον τίτλο: «Μυστικοί πόλεμοι του Ομπάμα και η αιφνιδιαστική δύναμη
της Αμερικής» (“Obama’s secret wars and surprising use of American
Power”). Από αυτό προκύπτει ότι το stuxnet-virus αναπτύσσεται με απευθείας εντολή του προέδρου των ΗΠΑ και ότι έχει χρησιμοποιηθεί. Η χρησιμοποίηση όμως των ονομαζόμενων όπλων κυβερνοχώρου εναντίον άλλων
κρατών σημαίνει για το Διεθνές Δίκαιο πράξη διεξαγωγής πολέμου.
Η επίθεση σε ξένα κέντρα ενέργειας, ατομικά εργοστάσια κ.ο.κ., αντιστοιχεί με πολεμική πράξη. Stuxnet,το ονομαζόμενο σούπερ-σκουλήκι, έχει

Το βιβλίο του David E. Sanger
«Μυστικοί πόλεμοι του
Ομπάμα και η αιφνιδιαστική
δύναμη της Αμερικής»,
από το οποίο προκύπτει
ότι το stuxnet-virus
αναπτύχθηκε με απευθείας
εντολή του προέδρου
των ΗΠΑ και ότι έχει
χρησιμοποιηθεί.
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χιλιάδες αεροφυγοκεντρικές μηχανές με τις οποίες με τις οποίες κατέστρεψε
υπόγεια ατομικά εργοστάσια της Natanz. Αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται
για τον εμπλουτισμό αερίου ουρανίου, για πολιτικούς σκοπούς. Τα όπλα κυβερνοχώρου αντιστοιχούν για το Διεθνές Δίκαιο και επομένως στα όπλα ίδιας
κατηγορίας, όπως μια ατομική βόμβα, ένας πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς.
Αυτή ήταν και η αιτία, για την οποία ο Ομπάμα απαιτούσε απόλυτη μυστικότητα. Δεν ήθελε να δώσει σε άλλες χώρες, χακερ ή τρομοκρατικές οργανώσεις ένα πρόσχημα να αντεπιτεθούν εναντίον των ΗΠΑ.

Το Stuxnet δοκιμάστηκε στον εμπλουτισμό
ουρανίου του Κανταφη
Το Stuxnet-Virus είναι ένα προϊόν συνεργασίας των μυστικών υπηρεσιώνNASA (National Security Agency) των ΗΠΑ με την Ισραηλινή ειδική μονάδα
κυβερνοχώρου «8200». Οι Αμερικανοί θα μπορούσαν από τη μια πλευρά να
χρησιμοποιήσουν τις ειδικές γνώσεις των Ισραηλινών και από την άλλη ήθελαν να συμπεριλάβουν τους Ισραηλινούς, για να μη φτάσουν στην ιδέα ενός
συμβατικού χτυπήματος.
Το Stuxnet-Virus δοκιμάστηκε με «σοφία» όταν ο Καντάφη το 2003
μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιρακ, διέκοψε το ατομικό του πρόγραμμα
για το οποίο περιλήφθηκε στη μαύρη λίστα των Αμερικανών. Πούλησε τις
φυγοκεντρικές μηχανές από το μυστικό λυβικό ατομικό πρόγραμμα (αδελφοί
Tinner) στη CIA. Οι Αμερικάνοι έκαναν αυτή την κίνηση επειδή οι Ιρανοί
είχαν τον ίδιο κατασκευαστικό τύπο. Κατασκεύασαν κάπου στην Αμερικανική
έρημο ένα ατομικό εργοστάσιο και δοκίμασαν εκεί το Stuxnet-Virus.
Κατά κάποιο τρόπο παραδείγματος χάρη μέσω USB-stick (θύρες συνδέσεων με την κεντρική μονάδα υπολογιστών) ενός απρόσεκτου Ιρανού ατομικού-πυρηνικού μηχανικού (ή και δωροδοκημένου), πηγαίνει το virus
τελικά στη Natanz.
Σύμφωνα με το “Time” της Νέας Υόρκης, η αίτια με την οποία το Stuxnet έγινε γνωστό ήταν η απειθαρχία ενός ισραηλινού ΙΤ-ειδικού.
Αυτός λοιπόν πέρασε ένα αυθαίρετο κωδικό προγραμματισμού που θα
κατέστρεφε το Ισραηλινό ατομικό προγραμμα παραπέρα. Ένα σφαλμα στον
προγραμματισμό επέτρεψε στο σκουλήκι φυσικά μέσα από το Laptop ενός
μηχανικού να αποκτήσει πρόσβαση στο Internet. Ετσι το Stuxnet ξαφνικά
ήταν στο Internet και οι διάφορες εταιρίες που κατασκεύαζαν προγράμματα
anti-virus, άρχισαν να ασχολούνται με αυτό.Προφανώς και το πρόγραμμα

«Φλόγα» να προέρχεται από την ίδια κουζίνα. Το Stuxnet ελέγχει Internet,
τηλέφωνα, chat, e-mail και άλλες συνομιλίες με το κρυφάκουσμα αυτών
των καναλιών. Το Stuxnet-virus είναι το όπλο με το οποίο η φλόγα-virus
κατά έναν τρόπο φωτογραφίζει τις βλάβες των κυβερνοχώρων ρώσικων και
κινέζικων σχηματισμών.

Οι επιθέσεις κυβερνοχώρου είναι πολεμικές πράξεις
Από το Διεθνές Δίκαιο, το επιθετικό αυτό δόγμα δεν έχει ακόμα μελετηθεί.
Οι Αμερικανοί βέβαια απειλούν με αυτό, αντίποινα από το Internet με συμβατικά όπλα, όμως γνωρίζουν ότι οι επιθέσεις του κυβερνοχώρου είναι πολεμικές πράξεις και τις κάνουν μόνο κρυφά.
Αλλά πάμε πίσω στο ΝΑΤΟϊκό πρόγραμμα. Από τη μια σχεδιάζουν οι
σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και οι ηγετικές δυνάμεις του, πλήθος όπλων κυβερνοχώρου και τα χρησιμοποιούν. Από την άλλη προσκαλούν τις ίδιες χώρες και
άλλες ουδέτερες, όπως την Ελβετία σ’έναν συνεταιρισμό στη «ΝΑΤΟϊκή
Αμυνα κυβερνοχώρου».
Ετσι, αρχικά σκέφτεται κανείς την παροιμία: «Εβαλαν το λύκο να φυλάει

τα πρόβατα». Επειτα, θυμάται κανείς εκείνο το ΝΑΤΟϊκό πρόγραμμα «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη», που είναι ένας συνεταιρισμός για τον πόλεμο.

Σχεδιάζει το Ισραήλ «ηλεκτρομαγνητική επίθεση»
κατά του Ιράν;
Η Βρετανική “Sunday Times” αναφέρθηκε πρόσφατα (Νοέμβρης 2012) στις
αγωνίες αμερικανών μυστικών κύκλων των ΗΠΑ σύμφωνα με τις οποίες το
Ισραήλ ενδεχόμενα σχεδιάζει να επιτεθεί στις ατομικές εγκαταστάσεις του
Ιραν, με ηλεκτρομαγνητικά όπλα. Προς τουτο είναι πολύ νοητή η παραγωγή
ηλεκτρομαγνητικών παλμών μέσω όπλων μικροκυμάτων, καθώς επίσης η
ανάφλεξη μιας πυρηνικής ατομικής κεφαλής.
Και στις δυο περιπτώσεις έχουν καταστραφεί μαζικά τμήματα ηλεκτρονικών κατασκευών, που οδήγησαν σε μια παράλυση των ηλεκτρονικών υποδομών και με αυτό τον τρόπο σε μια προσωρινή διακοπή του Ιρανικού
ατομικού προγράμματος.
ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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πολιτική

Η ολοκλήρωση του «φράκτη» στον Έβρο εντάσσεται
στα πλαίσια της αντιμεταναστευτικής πολιτικής ΕΕ
και ελληνικών κυβερνήσεων

O

επαίσχυντος φράχτης που σχεδίασε στον Έβρο η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ το 2011 και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του, στα μέσα Δεκέμβρη 2012, από την σημερινή συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
μόνο πιο απάνθρωπη και αδιέξοδη μπορεί να κάνει την αντιμετώπιση των
μεταναστών και προσφύγων.
Δεν πρόκειται να σταματήσει τη μαζική μετανάστευση και προσφυγιά,
όπως δεν την σταμάτησε και το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξικού.1
Πρόσφατη έκθεσή του FRONTEX 2 για την «Κατάσταση με τους μετανάστες στα ελληνοτουρκικά σύνορα» αναφέρει: «Οι αριθμοί των μεταναστών
που διασχίζουν τα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα μειώθηκαν από 2.000
και πλέον μετανάστες την πρώτη βδομάδα του Αυγούστου, σε λίγο πάνω
από 200 τη δεύτερη βδομάδα. Το Σεπτέμβρη, οι εντοπισμοί μεταναστών
μειώθηκαν ακόμη περισσότερο από περίπου 70 τη βδομάδα στις αρχές του
μήνα, σε λιγότερες από 30 στο δεύτερο ήμισυ. Καθώς η διέλευση των συνόρων στον Εβρο δυσκόλεψε3, μειώθηκε και ο αριθμός των εθνικοτήτων
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που προσπαθούν να τα διασχίσουν, από 60 προηγούμενα σε λιγότερες από
10, με την πλειοψηφία των μεταναστών να καταφτάνουν τώρα από Ιράκ,
Συρία, Ερυθραία. Όπως ήταν αναμενόμενο, σημειώθηκε κάποια μετατόπιση των μεταναστευτικών ροών στα νοτιοανατολικά σύνορα
της ΕΕ. Αυξήθηκε ο αριθμός των μεταναστών που φθάνουν κυρίως
σε ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Στα θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα
τα εβδομαδιαία ποσοστά εντοπισμού μεταναστών αυξήθηκαν από περίπου
6 τον Ιούλιο σε περίπου 180 τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο»
Ο «φράχτης του αίσχους» έχει μήκος 10,3 χιλιόμετρα, στο βορειοανατολικό τμήμα των χερσαίων ελληνοτουρκικών συνόρων (κατά μήκος της μεθοριακής γραμμής Καστανιών - Ν. Βύσσας) και αποτελείται από διπλή
περίφραξη ισχυρού συρματοπλέγματος σε στύλους που συνίστανται από χαλύβδινες και γαλβανισμένες πρότυπες τυπικές διατομές. Ανάμεσα στις δύο
περιφράξεις τοποθετήθηκαν χαλύβδινα συρματοπλέγματα. Ο δε συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχονταν σε 5.498.000,00 ευρώ.

Την ώρα που, όλες διαχρονικά, οι αστικές κυβερνήσεις επικαλούνται
την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ υλοποιούν την αντιδραστική
πολιτική της ΕΕ για «κλειστά σύνορα», έχουν:
εκχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα φύλαξης των συνόρων στις δυνάμεις ταχείας επέμβασης του FRONTEX και έχουν φέρει τον FRONTEX στον Πειραιά
με καθεστώς ετεροδικίας.
ψηφίσει τη γνωστή Οδηγία της ΕΕ, που μετατρέπει όλη την Ελλάδα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και πολύμηνης φυλάκισης μεταναστών, ενόψει της
«επιστροφής» τους στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης.
στρατιωτικοποιήσει πλήρως το Λιμενικό Σώμα και μετονομάσει σε «Ελληνική Ακτοφυλακή», για να γίνει πιο αποτελεσματικό στο κυνήγι μεταναστών
αλλά και σε αποστολές «διαχείρισης κρίσεων» εντός και εκτός Ελλάδας.
Ταυτόχρονα εφαρμόζουν με θρησκευτική ευλάβεια τη Σένγκεν και τον
Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙ» της ΕΕ, παίρνουν δρακόντεια μέτρα φύλαξης των
λιμανιών εξόδου προς την ΕΕ - και πάλι με τη συνδρομή του FRONTEX -, πυκνώνουν τις διάφορες αστυνομικές και υγειονομικές - «σκούπες» εντείνοντας τις απελπιστικές και απάνθρωπες συνθήκες ζωής των εγκλωβισμένων
στην Ελλάδα μεταναστών και προσφύγων.
Ενώ πρόσφατες καταγγελίες στο διεθνή Τύπο μιλούν για «άτυπες
επαναπροωθήσεις» μεταναστών και προσφύγων στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα από στελέχη του εδώ μηχανισμού συνοριοφύλαξης (ΕΛ.ΑΣ
ή FRONTEX).4
Επίσης ανακοινώθηκε η παράταση και για το 2013 της μεικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στην ελληνοτουρκική μεθόριο) με ενίσχυση των δυνάμεων του ελληνικού Λιμενικού
Σώματος στο ανατολικό Αιγαίο με σκάφη, μονάδες παράκτιας επιτήρησης
και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες από άλλα κράτη της ΕΕ, υπό την αιγίδα, χρηματοδότηση και συντονισμό του Οργανισμού FRONTEX.
Τα τέτοια μέτρα ΕΕ και εθνικών κυβερνήσεων έχουν αποτέλεσμα το
μαρτυρικό θάνατο από πνιγμό στη Μεσόγειο χιλιάδων κάθε χρόνο μεταναστών και προσφύγων. Κυνηγημένοι από πείνα, πόλεμο, εκμετάλλευση, τυραννικά καθεστώτα, αναζητούν καλύτερη τύχη στον παράδεισο (όπως τους
προπαγανδίστηκε) της ΕΕ, ριψοκινδυνεύουν τη ζωή τους με σαπάκια, προσπαθώντας να αποφύγουν τις περιπόλους και τα μπλόκα των δυνάμεων συνοριοφύλαξης, βρίσκοντας συχνά τραγικό θάνατο.5
Τα εκρηκτικά προβλήματα της μαζικής μετανάστευσης και της αύξησης της εγκληματικότητας είναι σύμφυτα με το σύστημα της καπιταλιστικής
εκμετάλλευσης και τον ιμπεριαλισμό, εντείνονται από τους ενδοκαπιταλιστικούς ανταγωνισμούς και την κρίση του συστήματος, δεν λύνονται με
μέτρα καταστολής, με στρατόπεδα και αντιμεταναστευτικούς «φράκτες»,
από τους υποστηρικτές της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και της ελεύθερης
αγοράς.
Τα δημιουργούν οι ίδιοι που ευθύνονται για τη μαζική μετανάστευση
και προσφυγιά στην Ελλάδα και την ΕΕ, που ματοκύλισαν λαούς και τους
οδήγησαν στη λιμοκτονία και τη μετανάστευση. Οι ίδιοι που εξαθλιώνουν
και στέλνουν ξανά στην ξενιτιά και τη μετανάστευση τμήματα του ελληνικού
λαού. Θέλουν τους μετανάστες ως πάμφθηνο και χωρίς δικαιώματα εργατικό
δυναμικό για να αυξάνουν τα παρασιτικά κέρδη του κεφαλαίου. Αυτός είναι
ο «πολιτισμός» και οι «αξίες» του καπιταλισμού.
Γι’ αυτό Έλληνες και αλλοδαποί εργαζόμενοι καλούνται, να παλέψουν ενωμένοι, διεκδικώντας άμεσα:

Να δημιουργηθούν ανθρώπινοι και αξιοπρεπείς ανοιχτοί και δημόσιοι προσωρινοί χώροι υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων, όπου θα
παρέχεται ιατροφαρμακευτική φροντίδα, δωρεάν σίτιση και στέγαση, διερμηνεία και νομική αρωγή. Να υπάρξει ειδική μέριμνα από κρατικούς φορείς
για ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες, μητέρες και παιδιά, θύματα κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων.
Να δοθεί άσυλο ή προσωρινό ανθρωπιστικό καθεστώς στους πρόσφυγες και
όσους προέρχονται από χώρες ιμπεριαλιστικής κατοχής ή εμφυλίων.
Να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα για όσους θέλουν να πάνε σε άλλο κράτος
- μέλος της ΕΕ. Ανυπακοή στη Συνθήκη Σένγκεν και τον Κανονισμό Δουβλίνο
ΙΙ της ΕΕ.
Να σταματήσουν τα νέα μέτρα καταστολής μεταναστών στα σύνορα και η
ανάθεση μέρους της φρούρησης των συνόρων στους μηχανισμούς της ΕΕ
(FRONTEX, Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων).
Να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές αποστολές
σε ξένες χώρες.
Να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες που ζουν κι εργάζονται στην Ελλάδα και
να έχουν πλήρη εργατικά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

_________________
1: στη 2η εξαμηνιαία ανασκόπηση (1/5/2012 έως 31/10/2012) της λειτουργίας του λεγόμενου χώρου Σένγκεν η Κομισιόν ανάμεσα σ’ άλλα αναφέρει:«… οι περιπτώσεις παράνομης μετανάστευσης στα χερσαία σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας
αυξήθηκαν κατά 29%. Το 56% των κρουσμάτων σημειώθηκε πράγματι σ’ αυτό το τμήμα
των συνόρων, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί το κυριότερο σημείο εισόδου της παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ….»
2: FRONTEX= στρατιωτικο-αστυνομικός οργανισμός της ΕΕ, που ιδρύθηκε το 2005, και
ελέγχει τα εξωτερικά της σύνορα, αποκλείοντας τους ανεπιθύμητους για το μεγάλο κεφάλαιο πρόσφυγες του ιμπεριαλισμού. Η συμφωνία εγκατάστασης στον Πειραιά του πρώτου περιφερειακού γραφείου του FRONTEX, που υπέγραψε (Δεκέμβρη 2010) η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και την ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ και το ΛΑ.Ο.Σ., είναι επικίνδυνη
για τα λαϊκά και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Γιατί τώρα, με τη συμφωνία αυτή,
δόθηκε η συγκατάθεσή να δρα το FRONTEX σε κρατικές εγκαταστάσεις απροσπέλαστες
ακόμη και για τις ελληνικές αρχές, με καθεστώς ετεροδικίας για το προσωπικό του, με
τα ελληνικά δικαστήρια αναρμόδια για τις πράξεις του. Αυτή η συμφωνία εκχώρησης
κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι αντίστοιχη των συμφωνιών εγκατάστασης των αμερικανικών και ΝΑΤΟικών βάσεων του θανάτου. Στις 19-4-2012 υπογράφηκε και Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ του Frontex και του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για την επιτήρηση των συνόρων & προβλέπει την συμμετοχή της Ελλάδας στην πιλοτική εφαρμογή
πλατφόρμας ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών του υπό εξέλιξη ευρωπαϊκού συστήματος συνόρων, το λεγόμενο “EUROSUR”.
3: μέτρα «στεγανοποίησης» των συνόρων στον Έβρο με την τοποθέτηση 1.800 συνοριοφυλάκων και τις περιπολίες 26 σκαφών στην περιοχή.
4: http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/07/syrian-refugees-turned-back-greek
5: τραγικές οι εικόνες των 20 νεκρών μεταναστών που ξεβράστηκαν στις ακτές τις Λέσβου το Σαββατοκύριακο(15&16-12-2012), όταν προσπαθώντας να εισέλθουν παράνομα
στην Ελλάδα έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά του Αιγαίου
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δράση ΕΕΔΥΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Νέα ώθηση στους αντιιμπεριαλιστικούς αγώνες

Ν

έα ώθηση στη δράση του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος δίνει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής για
τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη, που συνεδρίασε
το Σάββατο 10 Νοέμβρη 2012 στο Δημαρχείο
Νίκαιας - Ρέντη. Τόσο η μαζική συμμετοχή εκπροσώπων από 43 Επιτροπές Ειρήνης όλης της χώρας,
όσο και η πλούσια πείρα που μεταφέρθηκε με τις
ομιλίες που έγιναν στη διάρκεια των ολοήμερων
εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου, δείχνουν ότι
το φιλειρηνικό - αντιιμπεριαλιστικό κίνημα έχει
ευρύ πεδίο δράσης και τη δική του συμβολή στον
αγώνα του ταξικού εργατικού κινήματος και του
ευρύτερου λαϊκού κινήματος.
Κεντρικό θέμα των εργασιών, εκτός από τον
απολογισμό δράσης, ήταν ο προγραμματισμός
δράσης και οι πρωτοβουλίες που θα ξεδιπλωθούν
το επόμενο διάστημα, όπως και οργανωτικά ζητήματα της ΕΕΔΥΕ.
Ανάμεσα στ’ άλλα, αποφασίστηκαν δύο κεντρικές πρωτοβουλίες:
• Προετοιμασία «Μέρας Δράσης» ενάντια στην επικείμενη ιμπεριαλιστική επέμ-
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βαση στη Συρία. Για το σκοπό αυτό, εξαγγέλθηκαν συνεδριάσεις των τοπικών Επιτροπών
Ειρήνης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συζητήσεων και παρεμβάσεων, με βάση την απόφαση του
Εθνικού Συμβουλίου.
• Στις 10 Δεκέμβρη 2012, ημέρα όπου το ευρωπαϊκό τμήμα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, με αφορμή και την απονομή του «βραβείου
Νόμπελ Ειρήνης» στην ΕΕ, κήρυξε ως Μέρα Πανευρωπαϊκής Δράσης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, η ΕΕΔΥΕ αποφασίστηκε να
δώσει τη διάσταση της καμπάνιας για την επιστροφή όλων των στρατευμάτων ευρωπαϊκών χωρών
που βρίσκονται στις ανά τον κόσμο ιμπεριαλιστικές
αποστολές αλλά να να πάρει σχετικές πρωτοβουλίες.
Το άνοιγμα των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ έκανε η γενική γραμματέας της
Βέρα Νικολαΐδου, ενώ την παρουσίαση της εισήγησης της Γραμματείας έκανε ο πρόεδρος της
ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από το ΠΑΜΕ, την ΟΓΕ, το ΜΑΣ, την ΠΕΑΕΑ,
την ΚΕΘΑ, βετεράνοι του φιλειρηνικού κινήματος
και πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων και μαζικών φο-

ρέων. Παραβρέθηκε, επίσης, ο ευρωβουλευτής
του ΚΚΕ Μπ. Αγγουράκης.

Η εισήγηση της Γραμματείας
Στην παρέμβαση της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ στη
συνερδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου ανάμεσα
στα άλλα τονίζεται:
Παλεύουμε και απαιτούμε:
• Να μην τηρηθεί καμιά συμβατική υποχρέωση
που μετατρέπει την Ελλάδα σε ορμητήριο εναντίον
της Συρίας και του Ιράν.
• Να μη χρησιμοποιηθεί η βάση της Σούδας
κατά των λαών της περιοχής. Να κλείσει τώρα.
• Να κλείσουν όλες οι βάσεις και τα στρατηγεία
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ από Λάρισα Θεσσαλονίκη, Ακτιο
και Άραξο
• Να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες ένστολοι
που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές
αποστολές
• Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια κι
όλες οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με
το Ισραήλ.
Συνεχίζουμε την πάλη μας ενάντια στο ΝΑΤΟ και

την ΕΕ για την αποδέσμευση της Ελλάδας από αυτούς
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Συμβάλλουμε
στην ανάπτυξη κινήματος με αυτόν τον προσανατολισμό στα Βαλκάνια και σε άλλες περιοχές .
Συνεχίζουμε την καμπάνια για την απαίτηση
της επιστροφής των ελληνικών στρατιωτικών και
αστυνομικών δυνάμεων από το εξωτερικό με πολύμορφες κινητοποιήσεις, με την ανάπτυξη κοινής
δρασης με άλλους φορείς του αγωνιστικού, μαζικού
κινήματος, με άνοιγμα στα σχολεία και στα πανεπιστημια, αλλα και στις οικογένειες των στρατιωτικών
και αστυνομικών που έχουν σταλεί στο εξωτερικό.
Επιδιώκουμε συζητήσεις και κοινές πρωτοβουλίες με ταξικά συνδικάτα, γονείς, φοιτητικούς
συλλόγους, με γονείς παιδιών και στρατιώτες που
συμμετείχαν σε ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός
συνόρων.
Αναλαμβάνουμε συντονισμένες πρωτοβουλίες
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την απόσυρση στρατιωτών από επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ εκτός
συνόρων.
Δυναμώνουμε τις προσπάθειες για την ανάπτυξη κινήματος αλληλεγγύης στην Κύπρο για τον
τερματισμό της κατοχής, για λυση του Κυπριακού
που θα εξασφαλίζει το ενιαίο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση δικοινοτικής-διζωνικής Ομοσπονδίας με διεθνή προσωπικότητα και μια
ιθαγένεια.
Δυναμώνουμε την προσπάθεια για την ανάπτυξη κινήματος αλληλεγγύης στους λαούς που
βρισκονται στο στοχαστρο του ιμπεριαλισμου και
απειλούνται με διαφορα προσχηματα επειδη διεκδικούν το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιοι για το
μέλλος τους δίχως ξένη ανάμειξη.
Στηρίζουμε τον αγώνα του Παλαιστινιακού
λαού, ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή για Παλαιστινιακό ανεξάρτητο κράτος, στα σύνορα του 1967, με
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Στηρίζουμε με όλες μας τις δυναμεις τη δραση
του ΠΣΕ ενισχυοντας το αντιιμπεριαλιστικό του χαρακτήρα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συνεδριου του, στο Νεπάλ, στις 20-23 Ιούλη 2012
Με αυτό το πλαίσιο δράσης συνεχίζουμε και
δυναμώνουμε τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας, για την κινητοποίηση των λαϊκών μαζών ενάντια στον
ιμπεριαλισμό και τους άδικους πολέμους, τις πολιτικές και τις δομές του. Εχουμε τις προϋποθέσεις και
πιστεύουμε ότι και η σημερινή μας συζήτηση θα
βοηθήσει στη διεύρυνση του αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος. Εξαρτάται από όλους μας. 

ΕΕΔΥΕ - ΕΕΔΔΑ - ΠΑΜΕ - ΟΓΕ - ΜΑΣ - ΠΑΣΥ - Π.Α.Σ.ΕΒΕ.

Ψήφισμα
με την ευκαιρία της απονομής του βραβείου «Νόμπελ Ειρήνης»
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

H

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), η Παναγροτική
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΣΥ) και η Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων (Π.Α.Σ.ΕΒΕ), εκφράζουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην απονομή του
βραβείου «Νόμπελ Ειρήνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έναν οργανισμό που εμπλέκεται σε πολέμους
και καταστροφές χωρών αλλά και στην εξαθλίωση των ίδιων των λαών της Ευρώπης.
Με τη σημερινή αγωνιστική παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης
στην Αθήνα, καταγγέλλουμε την κλιμακούμενη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι χώρες που την συγκροτούν παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Εκφράζουμε την οργή μας γι' αυτή την «τιμητική» διάκριση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
που ουσιαστικά αποτελεί επιβράβευση της διακρατικής ένωσης των μονοπωλίων για τη συμβολή
της στους ευρύτερους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, για τον ρόλο της στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, αλλά και για τη συμβολή της στην εξάπλωση της εξαθλίωσης,
της φτώχειας και της ανεργίας και της αμορφωσιάς στους λαούς της Ευρώπης.
Αποτελεί πρόκληση για τους λαούς να βραβεύεται με «Νόμπελ Ειρήνης» η ΕΕ, που με άλλους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα των λαών της Γιουγκοσλαβίας,
του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Λιβύης και τώρα στρέφουν τα βέλη τους με νέο πόλεμο ενάντια
στη Συρία και το Ιράν.
Η βράβευση αυτή προαναγγέλλει ένταση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας της ΕΕ αλλά
και ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής σε βάρος των λαών της Ευρώπης.
Απαντάμε με ένταση του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα παράλληλα με τον αγώνα του ταξικού
εργατικού κινήματος και απαιτούμε άμεσα:
Να σταματήσει τώρα κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στους λαούς της περιοχής.
Να μη συμμετάσχει η Ελλάδα με κανένα τρόπο ή μέσο στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.
Να επιστρέψουν τώρα όλα τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται
σε ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων και να διακοπεί οποιαδήποτε στήριξη
ή διευκόλυνση στην ιμπεριαλιστική πολεμική μηχανή.
Εξω η Ελλάδα από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
ΑΘΗΝΑ 10/12/12
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δράση ΠΣΕ-ΕΕΔΥΕ

Επίσκεψη του ΠΣΕ και της ΕΕΔΥΕ στην Κίνα

Προσκλήθηκαν από τη διεύθυνση του «Μνημείου-Μουσείου
των Θυμάτων της Σφαγής του Νανκίν από τους Ιάπωνες
Εισβολείς» να συμμετάσχουν στις τελετές της 75ης επετείου
και στο συνέδριο που ακολούθησε και είχε σαν θέμα
τις διαχρονικές απειλές του ιμπεριαλισμού ενάντια
στην ειρήνη και τους λαούς, την αντίσταση των λαών και
τον συντονισμό της δράσης των Κινημάτων Ειρήνης

Σ

τις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2012 ο Κινέζικος λαός, οι Κινέζικες αρχές και το Κίνημα Ειρήνης της Κίνας (Chinese
People’s Association for Peace and Disarmament CPAPD) τίμησε την 75η επέτειο της σφαγής του Νανκίν
από τους Ιάπωνες εισβολείς, που άρχισε στις 13 Δεκεμβρίου 1937, και διήρκησε 6 περίπου εβδομάδες. Κατά το διάστημα αυτό, ο Ιαπωνικός στρατός διέπραξε φρικτά εγκλήματα με μαζικές εκτελέσεις, διαγωνισμούς αποκεφαλισμών,
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βιασμούς κ.ά., που είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο 300.000
ανθρώπων, κυρίως αμάχων.
Στα πλαίσια αυτής της θλιβερής επετείου αντιπροσωπεία του ΠΣΕ αποτελούμενη από τον εκτελεστικό γραμματέα
του ΠΣΕ Ηρακλή Τσαβδαρίδη, τον πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ
Σταύρο Τάσσο, τον αντιπρόεδρο της Πανινδικής Οργάνωσης Ειρήνης και Αλληλεγγύης Λάλιτ Σούρτζιαν, τον συντονιστή του Συμβούλιου Ειρήνης και Αλληλεγγύης του Νεπάλ

Ραμπίντρα Αντικάρι, καθώς και την Ίλντα Φιγκουρεϊντο
πρόεδρο του Πορτογαλικού Συμβούλιου Ειρήνης και Συνεργασίας, αλλά και αντιπρόσωποι από άλλες χώρες, όπως Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ΗΠΑ, Καναδά, Τσεχία, προσκλήθηκαν
από τη διεύθυνση του Μνημείου-Μουσείου των Θυμάτων
της Σφαγής του Νανκίν από τους Ιάπωνες Εισβολείς (Memorial Hall of Victims in Nanjing Masscare by Japanese Invaders) να συμμετάσχουν τόσο στις τελετές όσο και στο
συνέδριο που ακολούθησε και είχε σαν θέμα τις διαχρονικές
απειλές του ιμπεριαλισμού ενάντια στην ειρήνη και τους
λαούς, την αντίσταση των λαών, και το συντονισμό της δράσης των Κινημάτων Ειρήνης.
Κατά την κύρια τελετή τιμής των θυμάτων του βιασμού
του Νανκίν, που έγινε στο επιβλητικό χώρο του μουσείου
που έχει ανεγερθεί στο κύριο χώρο της σφαγής, και την
οποία παρακολούθησαν περίπου 10.000 άτομα, ο πρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος, παρέδωσε πλακέτα στους εκπροσώπους του Μουσείου, που έγραφε «Αγωνιζόμαστε για
την Ειρήνη, Αγωνιζόμαστε ενάντια στις αιτίες που γεννούν
τον Πόλεμο». Στις παρεμβάσεις τους τόσο ο εκτελεστικός
γραμματέας του ΠΣΕ, όσο και ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ αναφέρθηκαν στην ιμπεριαλιστική επέμβαση της Ιαπωνίας
ενάντια στην Κίνα, κατά τον δεύτερο σινο-ιαπωνικό πόλεμο
από το 1937 μέχρι το 1945, που θλιβερή κορωνίδα του ήταν
η σφαγή του Νανκίν, την ηρωική αντίσταση του Κινέζικου
λαού, που κορυφώθηκε με την επικράτηση των κομμουνιστών το 1949, αλλά και του Ελληνικού λαού, κατά τη φασιστική και ναζιστική επίθεση και κατοχή, κατά το διάστημα
1940-44, και κατά την αγγλοαμερικανική ιμπεριαλιστική
επέμβαση από το 1944 ως το 1949. Τόνισαν τις απειλές που
δέχονται σήμερα οι λαοί, και ειδικότερα ο Συριακός, ο Ιρανικός, και ο Παλαιστινιακός λαός στην Ανατολική Μεσόγειο,
αλλά και ο Κινέζικος λαός στην περιοχή του Ειρηνικού, κατήγγειλαν την εμπλοκή της Ελληνικής κυβέρνησης στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην πολιτική της μιας Κίνας.
Κατά την παραμονή τους στην Κίνα, από τις 10 μέχρι τις
16 Δεκεμβρίου, ο εκτελεστικός γραμματέας του ΠΣΕ και ο
πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ έτυχαν θερμής φιλοξενίας, επισκέφτηκαν τον χώρο που έγινε η ίδρυση του ΚΚΚίνας στις 23 Ιουλίου 1921 στη Σαγκάη, από 11 αντιπροσώπους, μεταξύ των
οποίων και ο Μάο, εκπροσωπώντας τα 53 μέλη του κόμματος σε όλη την Κίνα, και 2 εκπροσώπους της COMINTERN. Στη
Νανκίν και στο Πεκίνο είχαν συναντήσεις με αντιπροσωπεία
της Επιτροπής Ειρήνης και τον νέο γενικό γραμματέα Zhu
Rui, και τον αντιπρόεδρο Liu Jingqin του CPAPD, αντίστοιχα.
Κατά τις συναντήσεις αυτές εκφράστηκαν οι ανησυχίες όλων
για τις επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού και τους κινδύνους

κατά της ειρήνης τόσο στην Μέση Ανατολή όσο και στην
Ασία και τον Ειρηνικό, έγινε αλληλοενημέρωση για τις θέσεις
των αντιπροσωπειών, και εκφράστηκε η επιθυμία και από
όλες τις πλευρές για κοινές δράσεις και διεύρυνση της συνεργασίας για τα θέματα ειρήνης.
Κατά τη συνάντηση τους, ύστερα από πρόσκληση του,
με τον γενικό διευθυντή του γραφείου Δυτικής Ευρώπης του
τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΚ Wang Hua έγινε
ενημέρωση από την Ελληνική, Πορτογαλική και διεθνή σκοπιά για την καπιταλιστική κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων στα χέρια όλο και λιγότερων ατόμων στην Ελλάδα και
την Ευρώπη, τα σκληρά μέτρα που παίρνονται ενάντια
στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, που είναι πανομοιότυπα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ανεξάρτητα αν
έχουν ή δεν έχουν μνημόνια. Τονίσθηκε επίσης ότι κατά την
αντίληψή μας η πάλη για την ειρήνη είναι συνυφασμένη με
την πάλη για την κοινωνική δικαιοσύνη. Συμπερασματικά η
εκτίμησή μας είναι ότι επρόκειτο για μια πολύ χρήσιμη και
επιτυχημένη επίσκεψη τιμής στα θύματα μιας ιμπεριαλιστικής επέμβασης, και ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ μερών που
ενδιαφέρονται πραγματικά για την ειρήνη, παρά τις όποιες
διαφορές μπορεί να έχουν. Συμφωνήθηκαν στα πλαίσια
αυτά ανταλλαγές και κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ της Κινέζικης Επιτροπής Ειρήνης - CPAPD και του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης - ΠΣΕ. 

Πάνω: Από την συνάντηση της αντιπροσωπείας του ΠΣΕ με
τον Liu Jingqin, αντιπρόεδρο του CPAPD (Chinese People's
Association for Peace and Disarmament).
Απέναντι σελίδα: Στη μεγάλη φωτογραφία, μέλη της αντιπροσωπείας του ΠΣΕ στην πλατεία Τιεν Αν Μεν στο Πεκίνο.
Στη μικρή φωτογραφία, ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος
Τάσσος, παραδίδει σε εκπρόσωπο του «Μνημείου-Μουσείου
των Θυμάτων της Σφαγής του Νανκίν από τους Ιάπωνες
Εισβολείς» πλακέτα που γράφει: «Αγωνιζόμαστε για
την Ειρήνη, Αγωνιζόμαστε ενάντια στις αιτίες που γεννούν
τον Πόλεμο».
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πολιτική
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΣΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ
ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

O

ι οργανώσεις-μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης
(Π.Σ.Ε.), αντιδρώντας στην ανακοίνωση για την απονομή του
Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζουμε ότι:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών,
πρωτοστάτησε σε μια κούρσα στρατιωτικοποιήσεων, που εντάθηκε μετά
το 1999, κι αφού είχε ήδη διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο βίαιο
διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας και στη βάρβαρη στρατιωτική επέμβαση
που ακολούθησε, με κορύφωση τη διαδικασία απόσχισης της Σερβικής
Επαρχίας του Κοσσόβου αψηφώντας το Διεθνές Δίκαιο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην
Ουάσιγκτον το 1999, ανέλαβε το ρόλο του Ευρωπαϊκού πυλώνα του
στρατιωτικού-πολιτικού αυτού μπλοκ. Ένα ρόλο που έκτοτε επέβαλε
την ύπαρξή του και ενισχύθηκε, από το 2002 κι έπειτα, με την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Να υπενθυμίσουμε ότι 21 χώρες
– μέλη της ΕΕ είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, πρωτοστάτησε και στήριξε όλες τις στρατιωτικές επιθέσεις του
ΝΑΤΟ και/ή των μελών του ενάντια στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία διαφόρων Κρατών, όπως της Γιουγκοσλαβίας,του Ιράκ, του
Αφγανιστάν, της Λιβύης και τώρα της Συρίας, καθώς επίσης και τις
βίαιες κυρώσεις που έπληξαν σκληρά τους λαούς αρκετών χωρών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε θέσεις και πράξεις που αντιβαίνουν στις αρχές που ορίζονται από το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
για το σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας των Κρατών και τη μη επέμβαση στις εσωτερικές τους υποθέσεις και που, αντίθετα, προωθούν
μια αυξανόμενη και ανελέητη στρατικοποίηση των διεθνών σχέσεων,
αποδεχόμενη την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως,
για παράδειγμα, με τις λεγόμενες «πτήσεις της CIA» - των εγκληματικών απαγωγών και βασανιστηρίων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανώσεις μας θεωρούν, το λιγότερο, αμφιλεγόμενη την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τη συνεισφορά της στην προώθηση της ειρήνης
και της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, όπως δήλωσε η νορβηγική Επιτροπή Βραβείων
Νόμπελ όταν ανακοίνωσε την απονομή του βραβείου.
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Ακόμα περισσότερο, σε μια εποχή όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
βλέπουμε περισσότερες καταστάσεις και εξελίξεις που έχουν οδηγήσει
σε αύξηση των ανισοτήτων και της κοινωνικής αδικίας και σε σχέσεις
μεταξύ των Κρατών που βασίζονται στην οικονομική ή ακόμα και στην
πολιτική κυριαρχία μερικών Κρατών πάνω σε άλλα, η πραγματικότητα
απέχει πολύ από τη διακηρυγμένη αδελφότητα μεταξύ των εθνών ή
τη διάσκεψη για την ειρήνη που ανέφερε ο Άλφρεντ Νόμπελ, ως κριτήριο για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στη διαθήκη του το 1895.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε άλλο παρά εκπληρώνει τη λεγόμενη
αποστολή προώθησης της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον υπόλοιπο κόσμο, όπως ορισμένοι ισχυρίζονται. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριφέρεται σαν ιμπεριαλιστική δύναμη.
Η ειρήνη στην Ευρώπη ήταν μια νίκη των λαών μετά το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, στην οποία βάρυνε ότι εκατομμύρια πολίτες επιδίωκαν την ειρήνη, ανάμεσά τους και πολλοί ακτιβιστές από το ισχυρό
και πλατύ κίνημα ειρήνης που ξεκίνησε και αναπτύχθηκε μετά το 1945.
Η πραγματικότητα και οι δηλωμένοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απέχουν πολύ από τις αξίες και τις αρχές που διακηρύχθηκαν και εγκαθιδρύθηκαν στην ιστορική Διάσκεψη του Ελσίνκι το 1975, όπως: ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας, η αποχή από την απειλή ή τη χρήση
βίας, ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών, η ειρηνική
επίλυση των διαφορών, η μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των
Κρατών, ο σεβασμός των ανθρώπινων και θεμελιωδών δικαιωμάτων,
το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών και η συνεργασία μεταξύ των
Κρατών, αξίες και αρχές που ορίζονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Όπως και το 2009, με την απονομή του Βραβείου Νόμπελ στον
Μπάρακ Ομπάμα, που τότε είχε μόλις εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ, το
Βραβείο Νόμπελ που τώρα απονεμήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
συνεισφέρει στην απόδοση αξιοπιστίας και κύρους σε αυτό το βραβείο.
Οι Οργανώσεις του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΠΣΕ εκφράζουν
τη διαμαρτυρία τους για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης
για το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλούν όλα τα μέλη του ΠΣΕ
και τις φιλικές οργανώσεις να εκφράσουν κι εκείνα τη διαμαρτυρία
τους, συγκεκριμένα στις 10 Δεκεμβρίου, ημέρα της τελετής απονομής
του βραβείου.

Πρόκληση το Νόμπελ
Ειρήνης στην ΕΕ
Την κάθετη αντίθεσή τους στη βράβευση της ΕΕ με το Νόμπελ Ειρήνης καταγγέλλουν με ανακοινώσεις τους και μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας οι παρακάτω Επιτροπές
Ειρήνης:
• Η ΕΔΥΕΘ και οι Τοπικές Επιτροπές Ειρήνης της Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που οργάνωσε
η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεσης και Ειρήνη την
ημέρα της απονομήςτου βραβείου, 10 Δεκέμβρη 2012.
Πραγματοποίησαν εξορμήσεις και πικετοφορίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε όλες τις περιοχές της πόλης.
• Η Επιτροπή Ειρήνης Λαμίας. Εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η Ε.Ε. είναι εχθρός
και αντίπαλος των λαών, που μπορούν να ελπίζουν, μόνο
αν ανατρέψουν τη δικτατορία των μονοπωλίων. Και είναι
ανάγκη να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, πριν αυτά
τούς φέρουν τη φωτιά του πολέμου στην πόρτα τους. Όσο
καθυστερεί ο ελληνικός λαός την απαλλαγή του από την Ε.Ε.,
τόσο θα επιδεινώνεται η ζωή του. Τόσο μακρύτερα θα πηγαίνει η οριστική λύση των προβλημάτων του».
• Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ). Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η απονομή στην ΕΕ του Νόμπελ Ειρήνης, για μας αποτελεί το
λιγότερο μια ακόμα προσπάθεια αποπροσανατολισμού και
εξωραϊσμού μιας Ενωσης, που λόγω της φύσης του οικοδομήματός της παραπαίει και παρακμάζει, μιας ιμπεριαλιστικής Ενωσης που αναντίλεκτα αμφισβητείται ολοένα
και περισσότερο από τους λαούς της»
• Η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, η Επιτροπή Ειρήνης Τρικάλων με σχετικές ανακοινώσεις.

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης
(ΠΣΕ) καταδικάζει την παράνομη
στρατιωτική επέμβαση στο Μαλί
Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) υψώνει τη φωνή του και την ενώνει με τα
εκατομμύρια των φιλειρηνιστών σε όλο τον κόσμο, για μια ακόμα φορά, όπου μια
ακόμα χώρα, αυτή τη φορά το Αφρικανικό Μαλί δέχεται τα ιμπεριαλιστικά εγκληματικά κτυπήματα. Καταδικάζουμε απερίφραστα την παράνομη εγκληματική γαλλική στρατιωτική επέμβαση και απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό των
δολοφονικών κτυπημάτων κατά του Αφρικανικού αυτού λαού.
Αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Μαλί δεν είναι τίποτα άλλο από μια ακόμα
επέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας, όπου με τα γνωστά και επαναλαμβανόμενα
προσχήματα περί καταπολέμησης της ισλαμικής τρομοκρατίας, αλλά στην προκειμένη και της δήθεν προστασίας των Γάλλων υπηκόων, αναλαμβάνεται στρατιωτική δράση που αποσκοπεί στη χειραγώγηση του λαού αφού τον εξοντώσει και
την εκμετάλλευση του πλούτου προς τέρψη της ακόρεστης δίψας των πλουτοκρατών για κέρδη.
Είναι λοιπόν γι αυτούς τους λόγους, που το ΠΣΕ εκφράζει την αντίδραση και
αγανάκτηση του για την εγκληματική αυτή ενέργεια της Κυβέρνησης του Σοσιαλιστή Ολάντ, που πολλοί έσπευσαν στο πρόσφατο παρελθόν να χαιρετίσουν την
εκλογή του ως άνεμο αλλαγής στην ΕΕ. Μια ΕΕ για την οποία δεν έχουμε αυταπάτες
και η οποία είναι συμμέτοχη στο έγκλημα που επιτελείται κατά του φτωχού και
ρημαγμένου λαού του Μαλί. Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, από τον Οκτώβρη
προειδοποιούσε και κατάγγελλε κύκλους της ΕΕ που προετοίμαζαν την επίθεση
αυτή που αιματοκυλεί τον Αφρικανικό λαό. Η ΕΕ ετοιμάζει μάλιστα και μια αποστολή εκπαιδευτών του Μαλινέζικου στρατού, αποκαλυπτικό για τη θεσμική οργανωμένη ιμπεριαλιστική παρέμβαση της ΕΕ. Αυτό που αποτελεί στόχο ουσιαστικά
είναι τα τεράστια αποθέματα ουρανίου στο Μάλι, τροφή των γαλλικών πολυεθνικών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η μεγάλη παραγωγή χρυσού που υπάρχει στη
χώρα αυτή. Εδώ είναι και η ουσία της τόσο μεγάλης γαλλικής έγνοιας για τη δημοκρατική λειτουργία του Μαλί, όπου Δημοκρατία είναι η απρόσκοπτη συνέχιση
της εξυπηρέτησης των καπιταλιστικών συμφερόντων.
Αξιοσημείωτο και αυτό έχει αποδέκτες και κάποιους φιλονατοϊκούς εδώ στη
μοιρασμένη Κύπρο, είναι το γεγονός ότι το Μάλι αποτελούσε και αποτελεί για τον αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό βασικό εταίρο στην αντιτρομοκρατική αιματοβαμμένη πολιτική του. Ποιος όμως τώρα θα προστατεύσει τους φτωχούς Μαλινέζους που ήδη πέραν του μισού εκατομμυρίου έχει εγκαταλείψει λόγω των συγκρούσεων τις εστίες του;
Γεννιούνται και άλλα ερωτήματα όμως. Οι ίδιες χώρες και Οργανισμοί, στην
περίπτωση της Συρίας την αντικαθεστωτική δράση και την Ισλαμική φανατική
στρατιωτική και ενίοτε τρομοκρατική δράση ενάντια σε μια Κυβέρνηση την αντιμετωπίζουν ως νόμιμο δικαίωμα κάποιων για δημοκρατία, ενώ στο Μαλί είναι Ισλαμική τρομοκρατία και απαιτείται άμεση στρατιωτική επέμβαση κατά των
αντικαθεστωτικών φανατικών ισλαμιστών. Δύο μέτρα και δύο σταθμά μήπως; Και
ποιος καθορίζει έτσι αυθαίρετα το επίπεδο δημοκρατίας σε μια χώρα μιας άλλης
ηπείρου και αποφασίζει να επέμβει στρατιωτικά; Αυτοί που εξαθλίωσαν τους λαούς
της Ευρώπης, τους έκαναν άστεγους και τους οδήγησαν στο να τρώνε από τα σκουπίδια όπως γίνεται στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και αλλού;
Το ΠΣΕ καταδικάζει ακόμα ένα δολοφονικό κτύπημα των «Νομπελιστών της
Ειρήνης» και καταγγέλλει στο λαό της Κύπρου την κλιμακούμενη ιμπεριαλιστική
επέμβαση στο Μαλί, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη του στο δοκιμαζόμενο αφρικανικό λαό, ο οποίο αυτός και μόνο αυτός έχει το δικαίωμα όπως και ο
λαός της Συρίας και ο κάθε λαός να καθορίζει μόνος του τις δικές του τύχες.
Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2013

Η Κεντρική Γραμματεία του ΠΣΕ
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δράση ΠΑΜΕ

Αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης
Λάρισα στις 19 Νοέμβρη
Να σταματήσουν αμέσως οι δολοφονικές επιθέσεις του Ισραήλ στην Παλαιστίνη απαίτησαν οι κάτοικοι της Λάρισας, που πήραν μέρος στη διαδήλωση,
την οποία οργάνωσαν το Εργατικό Κέντρο Λάρισας και η Επιτροπή Ειρήνης
της πόλης.
Η διαδήλωση ξεκίνησε από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου και διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας, που είναι η μεγαλύτερη πόλη
της Κεντρικής Ελλάδας. Τα συνθήματα των διαδηλωτών ήταν ενάντια στην
ισραηλινή επίθεση, αλλά και ενάντια στη σχεδιαζόμενη ιμπεριαλιστική επέμβαση σε Συρία - Ιράν.
Με ψήφισμά τους οι φορείς που οργάνωσαν την κινητοποίηση απαιτούν από την ελληνική κυβέρνηση, να ακυρώσει τα στρατιωτικά γυμνάσια
και όλες τις συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ,
και να μην χρησιμοποιηθεί η βάση του ΝΑΤΟ που είναι στη περιοχή αυτή,
για τα σχέδια των ιμπεριαλιστών στη Μέση Ανατολή.

Θεσσαλονίκη στις 20 Νοεμβρίου
Μαχητική και μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό
και καταδίκης των δολοφονικών επιθέσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της
Γάζας, με τη στήριξη των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, πραγματοποιήθηκε, μέσα στο
εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της πόλης, όπου στεγάζεται
το Αμερικάνικο Προξενείο.

Οι συγκεντρωμένοι έφρασαν την αλληλεγγύη τους στην εργατική τάξη
και στο λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για βιώσιμο και κυρίαρχο κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε αφού προηγούμενα οι διαδηλωτές έκαψαν τις σημαίες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της ΕΕ.

Κατερίνη στις 21 του Νοέμβρη
Πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Κατερίνης (μια από τις πόλεις της ελληνικής επαρχίας με πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας), πραγματοποίησε το
ΠΑΜΕ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στο λαό της Παλαιστίνης, απαιτώντας επιστροφή των προσφύγων, τον άμεσο τερματισμό της ισραηλινής
κατοχής, την κατεδάφιση του διαχωριστικού τείχους και να σταματήσει ο
αποκλεισμός των Παλαιστινίων, στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας.

Κρήτη 22 Νοέμβρη
Συγκεντρώσεις σε δύο πόλεις της Κρήτης (Ηράκλειο και Χανιά) πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στην εργατική τάξη και
στο λαό της Παλαιστίνης και απαίτησαν να κλείσει τώρα η ΝΑΤΟικη βάση
που βρίσκεται σ’ αυτό το νησί και να μην χρησιμοποιηθούν τα λιμάνια και
ο εναέριος χώρος της χώρας μας για τα σχέδια των ιμπεριαλιστών στη Μέση
Ανατολή.

Αθήνα στις 28 του Νοέμβρη
Μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ,
πραγματοποίησαν το ΠΑΜΕ και φορείς του εργατικού - λαϊκού κινήματος
της Αθήνας.
Κατά τη διάρκεια της παράστασης διαμαρτυρίας, αντιπροσωπεία των
συμμετεχόντων παρέδωσε ψήφισμα των συγκεντρωμένων, παρότι οι ιθύνοντες της ισραηλινής πρεσβείας αρνήθηκαν να τους δεχτούν. Το ψήφισμα
απαιτεί να τερματιστεί η ισραηλινή ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα σε βάρος
του παλαιστινιακού λαού και σημειώνει ανάμεσα σε άλλα:
«Καταδικάζουμε το νέο έγκλημα του Ισραήλ στη Γάζα, που κόστισε τη
ζωή σε περισσότερους από 160 ανθρώπους, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά.
Είμαστε σε επαγρύπνηση γιατί γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη
είχε και έχει άμεση σχέση με τις επεμβάσεις που προωθούνται στην περιοχή
σε βάρος των λαών του Ιράν και της Συρίας.
Στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και της
ΕΕ καθώς και άλλων κρατών της περιοχής που στήριξαν πολύπλευρα το Ισραήλ στο εγκληματικό του έργο.
Καταδικάζουμε τα ελληνικά πολιτικά κόμματα που επιβάλλουν τη στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ».
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δραστηριότητες
ΕΕΔΥΕ

Αντιιμπεριαλιστική
εκδήλωση στο Περιστέρι

σε πολέμους, και που βέβαια οι λαοί πληρώνουν και πάλι το τίμημα».
Aκολούθησε πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μπρεχτ με κείμενα
και παρουσίαση από το δημοσιογράφο Γιώργο Μηλιώνη, τραγούδια από
την Ευγενία Παναγιωτοπούλου, κιθάρα από την Ειρήνη Μπαλάφα,
πιάνο από τον Μπάμπη Λομποτέση και απαγγελίες ποιημάτων
από την Γεωργία Αναγνώστου, τον Ηλία Χαϊντούτη και
την Όλγα Χαραλαμπίδου.

Επιτροπές Ειρήνης Κρήτης

Παγκρήτια κινητοποίηση
στη βάση της Σούδας

M

ε μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Γενάρη
στο Περιστέρι η εκδήλωση που διοργάνωσαν η Λαϊκή Επιτροπή
Αγώνα Περιστερίου και η ΕΕΔΥΕ με θέμα τις εξελίξεις
στην Αν. Μεσόγειο την καπιταλιστική και τον πόλεμο καθώς και καλλιτεχνικό
αφιέρωμα στον Μπρέχτ.
Στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος
Τάσσος αναφέρθηκε αναλυτικά στην σχέση καπιταλιστικής κρίσης και
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στην περιοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι:
«Αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, και ιδιαίτερα σε
περιόδους κρίσης, είναι η εξαθλίωση των εργαζομένων και η ένταση
της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, η όξυνση του ανταγωνισμού ανάμεσα
στις ΗΠΑ, την ΕΕ και άλλες παραδοσιακές και ανερχόμενες ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις και οικονομίες, όπως οι BRICS, από τα αρχικά των χωρών
στα αγγλικά, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική για το μοίρασμα
αγορών και περιοχών, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και
των χαραγμένων με τον ιδρώτα και το αίμα των λαών δρόμων μεταφοράς
τους. Αυτό γιατί οι ιμπεριαλιστές ενωμένοι, και με το πρόσχημα της
“τρομοκρατίας”, ”φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών”, “επιθέσεων
στον κυβερνοχώρο”, ή και “πανδημίες” ή “ενεργειακές ελλείψεις” κηρύσσουν
τον πόλεμο στους λαούς, αλλά, όπως οι λύκοι, σκοτώνονται μεταξύ τους
στη μοιρασιά της λείας και οι ανταγωνισμοί τους οδηγούν σχεδόν πάντα

Π

αγκρήτια αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση στην αμερικανοΝΑΤΟική στρατιωτική βάση της Σούδας διοργάνωσαν την Κυριακή
4 Νοέμβρη οι Επιτροπές Ειρήνης του νησιού. Η συγκέντρωση έγινε
στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.
Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων «απευθύνει στη χανιώτικη
κοινωνία και τη νεολαία αγωνιστικό κάλεσμα για άμεση, μαζική καταδίκη
του ιμπεριαλιστικού πολέμου που ετοιμάζουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και οι
σύμμαχοί τους κατά της Συρίας και του Ιράν».
Συμμετείχαν οι παρακάτω φορείς: Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν.
Χανίων, Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Αγροτικοί Σύλλογοι
Μήθυμνας, Κάινας, Αρμένων, Παλαιών Ρουμάτων, Σωματείο Δικαστικών
Υπαλλήλων, Σωματείο ιδιωτικής εκπαίδευσης, Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ν. Ηρακλείου, Εργατικό Κέντρο Χανίων, Συνδικάτο Οικοδόμων Ρεθύμνου,
Σωματείο εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ΤΕΙ Ρεθύμνου, Σύλλογος
Γυναικών Ρεθύμνου της ΟΓΕ, Ομάδα Γυναικών ΟΓΕ Μαλεβιζίου και Νοτίων
Συνοικιών Ηρακλείου και Σύλλογος Γυναικών της ΟΓΕ Αρχανών Ν.
Ηρακλείου. Επίσης, οι Σύλλογοι Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου
Κρήτης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης, Μηχανικών
παραγωγής και διοίκησης και Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών,
Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιατρικής, Χημικού, ΤΕΤΥ, Φυσικού, CSD,
Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Νηπιαγωγών, Δασκάλων, Ψυχολογίας,
Οικονομικού.
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Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Εκδήλωση για
τον Κώστα Βάρναλη

Σ

τα πλαίσια αφιερωμάτων σε πρόσωπα που η τέχνη τους
σηματοδότησε την πορεία εξέλιξης του εργατικού – λαϊκού
κινήματος, η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου, τίμησε έναν παθιασμένο
επαναστάτη του λόγου και της ποίησης, έναν αθεράπευτο λάτρη της ζωής
και των χυμών της. Η εκδήλωση, αφιερωμένη στον Κώστα Βάρναλη,
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιλίου, στις 15/12/2012.
Η Επιτροπή, διά του προέδρου της, Πέτρου Καραμπά, χαιρέτησε
τον πρωτοπόρο συναγωνιστή που συνυπέγραψε για την ίδρυση
της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), που
κατήγγειλε την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και μέσα απ’ την κορυφαία
ποίηση απήυθυνε διεθνιστικό προλεταριακό κάλεσμα.
Επιχειρώντας την προσέγγιση της πορείας του πολύπλευρου έργου
του ποιητή, η εκδήλωση δομήθηκε σε δύο κύριους άξονες: σ’ εκείνον
των πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων και, παράλληλα, στη συμβολή
του Κώστα Βάρναλη. Μέσα από την αφήγηση, τις απαγγελίες ποιημάτων και
το τραγούδι αναδύθηκε η εικόνα των ενδοαστικών και ιμπεριαλιστικών
αντιθέσεων, των Α’ και Β’ Παγκοσμίων Πολέμων, των κύκλων των καπιταλιστικών κρίσεων, των συλλήψεων και εκτελέσεων πρωτοπόρων αγωνιστών
μα και της εμφάνισης του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους -της ΕΣΣΔ-,
της πάλης της ανθρωπότητας ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο και των ταξικών αγώνων. Τονίστηκε, ιδιαίτερα, η επίδρασή τους
στον καλλιτεχνικό κόσμο και, φυσικά, τα λόγια του Βάρναλη κατέδειξαν
με σαφήνεια πως η ‘ουδετερότητα’ της Τέχνης δεν είναι παρά ένας ακόμη
αστικός μύθος: «(...), τα ταξικά καθεστώτα φροντίζουνε όχι μόνο να χαλάνε
το μυαλό, μα και τους χαρακτήρες των θυμάτων τους».
Ο Κώστας Βάρναλης, έχοντας ξεδιαλύνει πως δυό κόσμοι παλέβουνε
συστρατεύθηκε με το ΚΚΕ για περισσότερα από πενήντα χρόνια,
με σταθερότητα, αποφασιστικότητα, με το ανώτερο ήθος του πνευματικού
ανθρώπου. Με τη συγγραφική και ποιητική του δεινότητα μα και
την ολοκληρωμένη μαρξιστική του μόρφωση συνέθεσε αριστουργήματα,
όπως «Το φως που καίει», «Η αληθινή απολογία του Σωκράτη», «Ο λαός
των Μουνούχων», «Σκλάβοι Πολιορκημένοι» κ.ά. Αρκετά δε απ’ τα ποιήματά
του έχουν μελωποιηθεί και με την παρουσία του μουσικού σχήματος
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‘Ρωμιοσύνη’, η εκδήλωση πλαισιώθηκε με τα: «Μπαλάντα του κυρΜέντιου», «Οι πόνοι της Παναγιάς», «Οι μοιραίοι», «Το καμάρι ο Θοδωρής»,
«Τραγούδι της εξορίας», «Λεφτεριά», «Βάστα καρδιά», «Παρωδία»,
«Μπαλάντα του Αντρίκου».
Τριάντα εννέα χρόνια μετά το θάνατό του, ο Βάρναλης, είναι ο ‘Οδηγητής’
μας που, με έργα γεμάτα καταλυτικές αλήθειες, αφυπνίζει τους
καταπιεσμένους και εξοργίζει τους καταπιεστές. Αν, λοιπόν, ο λόγος που η
‘Παιδεία’ συνεχίζει να κλείνει τα μάτια στη μνημειώδη προσφορά του είναι η
ταξική δύναμη του γραπτού του λόγου, ας πάψουμε να φλυαρούμε! Και ας
δώσουμε το λόγο στον Κώστα Βάρναλη:
Δεν είμαι εγώ σπορά της Τύχης, ο πλαστουργός της νιας ζωής
Εγώ ‘μαι τέκνο της ανάγκης κι ώριμο τέκνο της Οργής.
Εγώ του καραβιού γοργόνα στ' ορθόπλωρο καράβι μπρος.
Απάνω μου σπάνε φορτούνες κι άγριος ενάντιά μου καιρός.
Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες! Όχι μονάχα οι ζωντανοί κ' οι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε σε μιαν αράδα σκοτεινή.
Δεν δίνω λέξεις παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σ' ολουνούς
καθώς το μπήγω μες το χώμα γίνεται φως, γίνεται νους.
Κ' ένα στηλώνει κι ανασταίνει, το 'να βασίλειο της Δουλειάς
(Ειρήνη! Ειρήνη!) το βασίλειο της Πανανθρώπινης Φιλιάς.

Θεατρική παράσταση

T

ο Σάββατο 10/11/12 πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή
Ειρήνης Ιλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 10ου Γυμνασίου Ιλίου,
αντιπολεμική θεατρική παράσταση με τίτλο «Θάψτε τους Νεκρούς»
του Ιρβιν Σώ σε σκηνοθεσία Γιώργου Αντωνακάκη. Η συμμετοχή στην
παράσταση ξεπέρασε τα 100 άτομα.

Επιτροπή Ειρήνης Δάφνης-Υμηττού

Κοπή πίτας

Σ

τις 13 Ιανουαρίου, η Επιτροπή Ειρήνης Δάφνης - Υμηττού, σε
αίθουσα του ΚΑΠΗ του Δήμου, διοργάνωσε εκδήλωση για τη κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας της. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε
μεγάλος αριθμός μελών, φίλων και εκπροσώπων φορέων (ΠΕΔΥΕ, ΟΓΕ,

ΠΕΑΕΑ / ΔΣΕ, Λαϊκή Συσπείρωση, Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου,
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου, κλπ).
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης εκτός της παραδοσιακής κοπής της πίτας,
έγινε ένας συνοπτικός απολογισμός πεπραγμένων του παρελθόντος έτους,
ανακοινώθηκε η συνένωση των Επιτροπών Ειρήνης Δάφνης και Υμηττού σε
μία και ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, σε θέματα που
αφορούν την επικαιρότητα και που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την
υπόθεση της ειρήνης.
Στην εκδήλωση συμμετείχε και η χορωδία του Γιάγκου Χαρτοφύλακα, με
πολυπληθή χορωδία και μεγάλο αριθμό μουσικών που, με μουσικές και
τραγούδια συνδεδεμένους με τους αγώνες του λαού μας, συγκίνησε τους
παρευρισκόμενους.»

Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας

Κοπή πρωτοχρονιάτικης
πίτας

τα βάρβαρα μέτρα η Ελλάδα παραμένει μία από τους καλύτερους πελάτες
της βιομηχανίας όπλων. Πολλές δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν
αφαιρεθεί από τον ελληνικό λαό για αγορές υλικού που δεν υπηρετεί
τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, αλλά τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ.
Αναφέρθηκε στη στήριξη των φίλων της ειρήνης στις διεκδικήσεις
των εργαζόμενων για πλήρη – σταθερή δουλειά, ανθρώπινους μισθούς,
εργασιακές σχέσεις και ασφαλιστικά δικαιώματα, για την κάλυψη των
σύγχρονων και υπερώριμων αναγκών τους. Τέλος εξέφρασε την αλληλεγγύη
στους αγώνες που ξεδιπλώνονται αυτή την περίοδο όπως στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας και Σκαραμαγκά, στα ΜΜΜ, στους Ναυτεργάτες και
στους Αγρότες.
Κάλεσε το λαό της Ελευσίνας να εντείνει την πάλη του ενάντια στο ΝΑΤΟ
ως την τελική αποδέσμευση από αυτό και για την επιστροφή όλων
των ελληνικών στρατευμάτων από το εξωτερικό, την ένταση των αγώνων
ενάντια στα μονοπώλια, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις,
στη σφαγή των λαών, τους υπέρογκους εξοπλισμούς. Σε πάλη για την
αποδέσμευση της Ελλάδας απ’ όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς,
την κατάργηση των ξένων βάσεων στη χώρα μας και όλων των
διευκολύνσεων στο ΝΑΤΟ - ΕΕ - ΗΠΑ, με το λαό αφέντη στον τόπο του.
Και οι δύο πρόεδροι ευχήθηκαν στου παραβρισκόμενους, καλή χρονιά,
υγεία και δύναμη για τους αγώνες που έρχονται.
Μετά το κόψιμο της πίτας ακολούθησε γλέντι με τραγούδια από τον Γρηγόρη
και τον Τάσο, με κρασί και μεζέδες φτιαγμένους από τις γυναίκες
του Συλλόγου Γυναικών.

Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης

Εκδήλωση για το νέο χρόνο

Η

Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας με το Σύλλογο Γυναικών Ελευσίνας και φέτος όπως συνηθίζετε τα τελευταία χρόνια, έκοψαν από
κοινού την πίτα τους στο Β’ ΚΑΠΗ του Δήμου Ελευσίνας.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ελευσίνας Κα Βιβή Γκίκα μεταξύ
άλλων αναφέρθηκε στην αποφασιστική απάντηση που πρέπει να δώσει
ο λαός και ειδικότερα οι γυναίκες, στη ζωή που σχεδιάζουν για τη λαϊκή
οικογένεια, για τις ίδιες και τα παιδιά τους, η κυβέρνηση - η ΕΕ και οι
επιχειρηματικοί όμιλοι. Δε δεχόμαστε το παρόν και το μέλλον μας να είναι η
ανεργία συνέχισε, η δουλειά χωρίς δικαιώματα, οι μισθοί - ψίχουλα και τα
επιδόματα πείνας. Δε δεχόμαστε να μας λεηλατούν οι φόροι και τα χαράτσια,
να μην μπορούμε να πληρώσουμε για το γιατρό, το νοσοκομείο και το φάρμακο,
για το σχολείο και το βιβλίο, για τη θέρμανση και το ρεύμα. Οι γυναίκες
της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων χρειάζεται να συμβάλουν
για να μπει τέρμα στον αντιλαϊκό κατήφορο.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας Κος Αντώνης
Αλεξανδρόπουλος, ανάφερε ότι τα μέλη και οι φίλοι της ειρήνης,
υπόκεινται και αυτοί όπως και ο υπόλοιπος λαός την λαίλαπα των μέτρων
της συγκυβέρνησης σήμερα, αλλά και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και
της ΝΔ παλαιότερα. Σήμερα που ο ελληνικός λαός στενάζει κάτω από

Η

Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης, πραγματοποίησε στις 23
Γενάρη την καθιερωμένη εκδήλωσή της για τον νέο χρόνο στο
Δημοτικό Αναψυκτήριο του άλσους «Δημήτρης Κιντής».
Η συμμετοχή των φίλων της Ειρήνης ήταν πολύ ικανοποιητική με 150
περίπου άτομα.
Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης, Καίτη
Δημητριάδου, με ευχές για υγεία, δύναμη και συλλογικότητα, μαχητική,
ενάντια στον οικονομικό πόλεμο που μας έχουν κηρύξει οι κυβερνώντες.
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Το κίνημα ειρήνης μαζί με
τα εργατικά κινήματα παλεύει
για την ανατροπή αυτής
της βάρβαρης πολιτικής.
Κατόπιν, η κεντρική ομιλήτρια,
η Βέρα Νικολαΐδου,
γ.γ. της ΕΕΔΥΕ, αναφέρθηκε
στις τρέχουσες πολιτικές
εξελίξεις και κύρια στην
οικονομική κρίση και στο ρόλο
του φιλειρηνικού κινήματος.
Η ομιλία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, επίκαιρη και καταχειροκροτήθηκε.
Στη συνέχεια υπήρξε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη νεανική χορευτική
ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «ΑΓΕΧΟΡΟΣ» και τραγούδησε η χορωδία
του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγ. Κωνσταντίνου» Ηλιούπολης.
Η εκδήλωση έκλεισε με κλήρωση αρκετών και εκλεκτών βιβλίων
της Σύγχρονης Εποχής.

Εκδήλωση με θέμα τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους

Η

Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης, πραγματοποίησε στις 3
Δεκεμβρίου εκδήλωση στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης με
θέμα τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που ετοιμάζουν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και
οι σύμμαχοι τους κατά της Συρίας και του Ιράν.
Την εκδήλωση άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό η πρόεδρος της Επιτροπής
Ειρήνης Ηλιούπολης, Καίτη Δημητριάδου. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο
στον εκλεκτό συναγωνιστή μας Σταύρο Τάσσο, πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ που
ήταν και ο κύριος ομιλητής.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν και συζήτησαν με αρκετό ενδιαφέρον περίπου
55 άτομα, τα οποία έκαναν ερωτήσεις για το θέμα των ιμπεριαλιστικών
πολέμων και κυρίως των αιτιών που τους προκαλούν. Ιδιαίτερα βοηθητικός
και κατατοπιστικός ήταν ο χαρτης που είχε προετοιμάσει ο πρωην πρόεδρος
της Επιτροπής μας, Μιχάλης Σοφικίτης ταξίαρχος ε.α.
Στην εκδήλωσή μας συμμετείχαν κι αρκετοί φορείς της πόλης μας και η
Λαϊκή Επιτροπή που πάντα βρίσκεται στην πρωτοπορία
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Επιτροπή Ειρήνης Καλαμαριάς

Αντιπολεμική εκδήλωση

Ο

λαός μας μαζί με την καθημερινή μάχη για το μισθό και τη σύνταξη,
τα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώματα, έχει υποχρέωση
να πάρει αποφασιστικά μέρος στον αγώνα ενάντια στον
σχεδιαζόμενο ιμπεριαλιστικό πόλεμο κατά της Συρίας και του Ιράν, για να
αποτραπεί η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο
αιματοκύλισμα που προετοιμάζεται στην περιοχή μας.
Αυτό ήταν το περιεχόμενο της εκδήλωσης-συζήτησης που πραγματοποίησε
το Παράρτημα Ειρήνης Καλαμαριάς την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2012
στο Δημοτικό Θέατρο «Οδού Χηλής» με τον γενικό τίτλο «Η Κρίση στην
Νοτιοανατολική Μεσόγειο» και χρήση πολυμεσικών προβολών.
Στην εκδήλωση καταδείχθηκε η σκοπιμότητα απονομής του βραβείου
Ειρήνης 2012 στην ΕΕ, έγινε αναφορά στις δραστηριότητες του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης και το ιστορικό της στρατιωτικής συνεργασίας
Ελλάδος - Ισραήλ.
Το προεδρείο της Επιτροπής Ειρήνης Καλαμαριάς, λαμβάνοντας υπόψη τις
ανατροπές που συμβαίνουν στη χώρα μας και την έκρυθμη κατάσταση που
επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αποφάσισε
να εντείνει τις δραστηριότητές της για τα θέματα πολέμου – ειρήνης και
να τιμήσει τους αντιφασιστικούς αγώνες του λαού μας, ειδικότερα
στη εκπαιδευτική κοινότητα (καθηγητές, γονείς, μαθητές) με συγκεκριμένες
και θεματικές συνεργασίες ενάντια στον φασισμό και στον πόλεμο.
Ο συναγωνιστής Πασχάλης Κυπαρίσσης, επικεφαλής του παραρτήματος
της ΕΕΔΥΕΘ στην εισήγησή του, ανέλυσε τα ιμπεριαλιστικά σχέδια,
τη μεθόδευση και ενεργό συμμετοχή των μυστικών υπηρεσιών στην περιοχή
της ανατολικής Μεσογείου με επίκεντρο την Συρία και το Ιράν, τόνισε ότι
τα τύμπανα του πολέμου ακούγονται πολύ δυνατά και για τον κομβικό ρόλο
που καλείται να παίξει η χώρα μας παραχωρώντας λιμάνια, αεροδρόμια και
άλλες υποδομές στο ιμπεριαλιστικό ΝΑΤΟ. Στην περίοδο της κρίσης
τα υπέρογκα ποσά για στρατιωτικές δαπάνες και εξοπλισμούς αφαιρούνται
από κοινωνικά κονδύλια, υγεία, παιδεία και καταβαραθρώνουν τις ζωές μας.
Το προεδρείο της συζήτησης, με τη συμμετοχή του συναγωνιστή Νίκου
Ζόκα, γραμματέα της ΕΕΔΥΕΘ και του παλέμαχου συναγωνιστή Γιώργου
Ζώρα, απάντησε στις ερωτήσεις που έγιναν και αναφέρθηκε στους αγώνες

και τα θύματα της ΕΕΔΥΕ, ανάλυσε την προβληματική γύρω από
τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες στην περιοχή μας, την εκμετάλλευση
του ορυκτού πλούτου της χώρας μας, στα πλαίσια της ανάπτυξης προς
όφελος του λαού και για τις δυνατότητες ισότιμων συνεργασιών με βάση
τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Η εκδήλωση έκλεισε με θεατρικό δρώμενο του συλλόγου Δημοκρατικών
Γυναικών Καλαμαριάς, σε σκηνοθεσία του Σάκη Παπαδημητρίου από
το αντιπολεμικό ρεπερτόριο του Μπέρτολτ Μπρεχτ.

Επιτροπή Ειρήνης Άρτας

Τριήμερo φεστιβάλ

Τ

ριήμερο Φεστιβάλ πραγματοποίησε στις 16-17-18 Νοέμβρη
η Επιτροπή Ειρήνης Άρτας, στο μέγαρο του εμπορικού
επιμελητηρίου Άρτας, με θέμα «η αντιιμπεριαλιστική πάλη
μέσα από την τέχνη».
Οι εκδηλώσεις μεταξύ των άλλων περιλάμβαναν ομαδική έκθεση
ζωγραφικής από 17 εικαστικούς, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Εύας
Μελά, ζωγράφου και προέδρου του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδας, ομιλία από τον πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ Σταύρο Τάσσο, συναυλίες,
προβολές ταινιών, συναντήσεις χορωδιών, ανοιχτές συζητήσεις με θέμα τις
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, έκθεση ζωγραφικής από όλα τα σχολεία
του Νομού Άρτας σχετικά με την ειρήνη, έκθεση βιβλίου, κλπ.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Υπολογίζεται ότι
συνολικά μέσα στο τριήμερο πέρασαν από την έκθεση και τις εκδηλώσεις
περίπου 500 άτομα. Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυσή της και ύστερα,
που η Επιτροπή Ειρήνης Άρτας κατάφερε όχι μόνο να διοργανώσει μια τέτοια
εκδήλωση, αλλά να έρθει σε επαφή πλατιά με τον αρτινό λαό. Σε αυτή
την κατεύθυνση ήταν σημαντική η συμβολή των πολλών φίλων
της Επιτροπής Ειρήνης, που συνέβαλλαν στο να απλωθεί η δουλειά σε όλο
το νομό και οι τριήμερες εκδηλώσεις να γίνουν το «γεγονός» εκείνων
των ημερών. Ιδιαίτερη συγκινητική αλλά και σημαντική ήταν η συμβολή
όλων των μαθητών από τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία της πόλης και
του Νομού, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για να συμμετέχουν με
έργα τους και ομαδικές εργασίες με θέμα την ειρήνη. Τα έργα των παιδιών

και η κουβέντα που έγινε πριν ζωγραφίσουν αποτυπώνει ίσως με τον πιο
γλαφυρό τρόπο ότι η πάλη ενάντια στον πόλεμο, για την ειρήνη και τη φιλία
των λαών δεν είναι υπόθεση ενός ή δύο ανθρώπων, αλλά υπόθεση όλου
του λαού. Μέσα από τις συζητήσεις που ανοίχτηκαν στον χώρο
των εκδηλώσεων αναδείχτηκε η επικαιρότητα και η αναγκαιότητα της πάλης
ενάντια στους άδικους πολέμους και στον ιμπεριαλισμό, ενώ η Επιτροπή
Ειρήνης κατάφερε να φτάσει σε κάθε γωνιά του Νομού Άρτας, να συζητήσει
πλατιά με τον κόσμο. Αυτό φαίνεται κι από το γεγονός ότι κατά την
προετοιμασία των εκδηλώσεων, μοιράστηκαν πάνω από 1000 ανακοινώσεις
και πραγματοποιήθηκαν και δυο συσκέψεις με καλή συμμετοχή.
Η Επιτροπή Ειρήνης Άρτας, ευχαριστεί ιδιαίτερα τους παρακάτω εικαστικούς
για τη συμμετοχή τους στην έκθεση ζωγραφικής: Γιώργη Βαρλάμο, Γιώργη
Φαρσακίδη, Γεωργία Πετρούλια, Ουρανία Βολονάκη, Νίκο Χριστοφοράκη,
Μαριάνθη Κουμαριανού, Δημήτρη Βάρβογλη, Στέλιο Σταφέτο, Κατερίνα
Χατζή, Κάλλια Παπαθεοδώρου, Μάρθα Κορίτσογλου, Σμαραγδή Διαλέτου,
Μαργαρίτα Σπηλιωτάκη, Σταύρο Τριπολίτη, Γιώργο Σκύθο, Τάκη Βαρελά,
Εύα Μελά.

Διήμερo φεστιβάλ

Τ

Μετά την επιτυχία του τριήμερου φεστιβάλ που διοργάνωσε
η Επιτροπή Ειρήνης Άρτας στις 16-17-18 Νοέμβρη, ανάλογη
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
στις 30 Νοέμβρη και 1 Δεκέμβρη.
Και αυτή η εκδήλωση συνοδεύτηκε μεταξύ των άλλων από την έκθεση
ζωγραφικής των 17 εικαστικών, με την επιμέλεια της Εύας Μελά, από
έκθεση ζωγραφικής των μαθητών από τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, καθώς και από έκθεση βιβλίου.
Ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή την εκδήλωση ήταν η συμμετοχή του κόσμου,
ιδιαίτερα της νεολαίας, παρά τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Η πλούσια συζήτηση με τους μαθητές των δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έδειξε ότι ο κόσμος όχι μόνο
ενδιαφέρεται για όλα όσα λέμε, αλλά ανέδειξε πρώτα και κύρια τις
σημαντικές δυνατότητες που έχουμε για την παρέμβασή μας στη νεολαία.
Η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού, του αθλητισμού, ο ελεύθερος
χρόνος, η επίθεση του κεφαλαίου σε όλα αυτά και το πώς συνδέονται με
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους ήταν κάποια από τα ζητήματα που
αναδείχτηκαν μέσα από την κουβέντα που έγινε.
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Οι μαθητές του δημοτικού απήγγειλαν το ποίημα του Γ. Ρίτσου «Ειρήνη»,
ενώ αξιοσημείωτο ήταν το ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές των
γυμνασίων και λυκείων όχι μόνο για τις πρωινές εκδηλώσεις, αλλά και
για τις απογευματινές, όπου ήρθαν μαζικά.
Η σύνδεση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης με τον πόλεμο, αλλά
και πλαίσιο αιτημάτων και στόχων πάλης της ΕΕΔΥΕ αναπτύχθηκε
στην κεντρική ομιλία, η οποία αποτέλεσε αφορμή για πλούσια κουβέντα
μετά το τέλος των εκδηλώσεων με κάποιους από τους παρευρισκόμενους.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μετά το τέλος των εκδηλώσεων,
το Σάββατο το πρωί, αρκετός κόσμος που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις,
γράφτηκαν συνδρομητές στο περιοδικό, και έδωσαν τα στοιχεία τους
στην Επιτροπή Ειρήνης γιατί ενδιαφέρθηκαν να έχουν επαφή και
να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της.

Επιτροπή Ειρήνης Μεσολογγίου

Εκδήλωση για την Εθνική
Αντίσταση

Η

Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας

Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και η
Επιτροπή Ειρήνης Μεσολογγίου διοργάνωσαν αντιφασιστική
εκδήλωση το Σάββατο 17-11-2012 στο Τρικούπειο Πολιτιστικό
Κέντρο με ομιλία, προβολή αντιπολεμικής ταινίας και έκθεση φωτογραφίας
με θέμα: «Ο αντιφασιστικός αγώνας του Ελληνικού λαού».
Την Κυριακή 18-11-2012 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης και τιμής
για τους εκτελεσθέντες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στον τόπο εκτέλεσης στο πεδίο βολής
Αγριλιάς Μεσολογγίου.

Εκδήλωση στο Ναύπλιο

Επιτροπή Ειρήνης Γούβας

Εκδήλωση με ομιλία

Η

Επιτροπή Ειρήνης Γούβας πραγματοποίησε εκδήλωση, την
Κυριακή 20 Γενάρη 2013 με ομιλία από την Αγγ. Σαμούρη, μέλος
της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ και γενική συνέλευση-απολογισμό
της απερχόμενης γραμματείας κι εκλογή νέας 10μελούς γραμματείας

Επιτροπή Ειρήνης Φυλής

Η

Επιτροπή ειρήνης Αργολίδας οργάνωσε εκδήλωση στο Ναύπλιο
με ομιλία, προβολή βίντεο, αναγγελίες ποιημάτων και ζωντανό
μουσικό πρόγραμμα από τον κ. Νώτη. Μεταξύ καφέ και ποτού
συζήτησαν δημιουργικά για πολλά που απασχολούν την κοινωνία.
Η εκδήλωση έγινε τη Δευτέρα 17-12-2012 στο ΚΑΦΕ POSTO στο Ναύπλιο.
Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας κάλεσε το λαό και τη νεολαία σε αγωνιστική
δράση για άμεση καταδίκη του Ιμπεριαλιστικού πολέμου που ετοιμάζουν
ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ε.Ε. και άλλοι πρόθυμοι σύμμαχοί τους στη γειτονιά μας,
στη Μ. Ανατολή. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην
περιοχή, μεγάλη κινητικότητα στη βάση της Σούδας (Κρήτη), πληθαίνουν
τα στρατιωτικά γυμνάσια όπως π.χ. αυτά της χώρας μας σε στενή
συνεργασία με το Ισραήλ σε γη, αέρα και θάλασσα.
Ο λαός μας εκτός από την καθημερινή μάχη για μισθό, σύνταξη, εργασιακά,
ασφαλιστικά και άλλα κοινωνικά ζητήματα έχει χρέος να αγωνιστεί ενάντια
στην ελληνική συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο, στο αιματοκύλισμα που
απειλεί την περιοχή μας,παράλληλα με τους εργατικούς αγώνες απαιτούμε:
Όχι σε κάθε Ιμπεριαλιστική επέμβαση εναντίον λαών της περιοχής μας και
όχι μόνο. Καμμία συμμετοχή της χώρας μας. Επιστροφή όλων των στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται ακόμα εκτός συνόρων (υπάρχουν σε 12
χώρες) σε αποστολές που δεν αφορούν την άμυνα της χώρας μας. Διακοπή
κάθε στήριξης ή διευκόλυνσης της Ιμπεριαλιστικής πολεμικής μηχανής.
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Κοπή πίτας

Η

Επιτροπή Ειρήνης Φυλής έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της,
την Τετάρτη 30 Γενάρη στις 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο
της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου.

ΕΕΔΥΕ

Στο Συνέδριο της ΟΓΕ

Η

Βέρα Νικολαϊδου, γενική γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, παραβρέθηκε
στο 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα από τις 23-25 Νοέμβρη
2012. Στη χαιρετιστήρια ομιλία της η Βέρα Νικολαϊδου στάθηκε στην
ισραηλινή επίθεση στην παλαιστινιακή λωρίδα της Γάζας και στην ανάγκη να
παλέψει κάθε γυναίκα και κάθε λαϊκός άνθρωπος για να ακυρωθούν τα
στρατιωτικά γυμνάσια και οι στρατιωτικές συμφωνίες με το Ισραήλ, να μην
χρησιμοποιηθεί η βάση της Σούδας, να κλείσουν συνολικά οι Νατοϊκές
βάσεις σε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση .
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