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ίγους μήνες μετά την επιτυχημένη 34η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης και μπροστά στην επέτειο
μνήμης των θυμάτων του πυρηνικού ολοκαυτώματος στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το φιλειρηνικό κίνημα στην Ελλάδα και τον κόσμο δυναμώνει την αντιϊμπεριαλιστική του δράση σε συντονισμό με το υπόλοιπο εργατικό-λαϊκό κίνημα.
Δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά σε μια εποχή που τη φρίκη του πολέμου δεν την υπενθυμίζει
κάποιο μακρινό παρελθόν αλλά μια σκληρή καθημερινότητα στο σπίτι μας και τη γειτονιά μας. Μεταφορικά
και κυριολεκτικά. Πόσο μακρινή είναι η ωμή επέμβαση των ιμπεριαλιστών στη Συρία και η σκληρή καταστολή στην Τουρκία; Πόσο κοντά σ’ αυτούς και σε άλλους λαούς είναι η «ειρηνική» Ελλάδα της θανατηφόρας ανεργίας, των συσσιτίων, της αμορφωσιάς, των διαλυμένων νοσοκομείων, της μαφιόζικης φοροληστείας και των ευρωνατοϊκών κυβερνήσεων, εν ενεργεία και εκκολαπτόμενων;
Πόσο διαφορετικά ή πόσο συνδεδεμένα είναι τα προσχήματα των κεφαλαιοκρατών για να δικαιολογήσουν πολεμικές επιχειρήσεις και αντιλαϊκές πολιτικές μέσα και έξω από τα σύνορα της κάθε χώρας;
Η «τρομοκρατία» , οι «ενεργειακές ελλείψεις» και ο «κυβερνοπόλεμος» καθώς και τα «δημοσιονομικά
ελλείμματα», η «εξυγίανση του δημοσίου» και η «ανταγωνιστικότητα της οικονομίας» αποτελούν το ευαγγέλιο της κάθε μίας αστικής τάξης στον κόσμο και όλων μαζί από κοινού. Είναι μάταιο να αναζητά κανείς
διαφοροποιήσεις. Η πίστη στην κερδοφορία του κεφαλαίου δεν επιτρέπει αιρέσεις.
Αυτή η πραγματικότητα καταγράφηκε στην πρόσφατη Σύνοδο της Γραμματείας του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα στις 31 Μάη και 1 Ιούνη του 2013. Ο γόνιμος διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών οδήγησε σε ένα πρόγραμμα αγωνιστικής δράσης
από το οποίο ξεχωρίζουν:
• H «Εβδομάδα Δράσης» σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το λαό της Συρίας και ενάντια στις κυρώσεις και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για επιθέσεις ενάντια στη Συρία και το Ιράν, την πρώτη εβδομάδα του
Αυγούστου.
• Η τρίτη Τριμερής Συνάντηση των Κινημάτων Ειρήνης από την Ελλάδα, την Τουρκία και την
Κύπρο που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2013
• Η Διεθνής Εκστρατεία για τη διάλυση του ΝΑΤΟ με κορύφωση στις 4 Απρίλη 2014 (65η επέτειο ίδρυσης του ΝΑΤΟ).
H Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης και της Επιτροπής Ειρήνης
Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη και την Αντιόχεια (κοντά στα σύνορα με την Συρία) τις τελευταίες μέρες
του Απρίλη και η επιτυχία των αντιϊμπεριαλιστικών εκδηλώσεων στην περιοχή απόδειξε την πρωτοπόρα
δράση του κινήματος ειρήνης στη γειτονική χώρα και τη δύναμη της αλληλεγγύης. Ήταν και παραμένει
μεγάλη η προσφορά των Τούρκων συναγωνιστών μας στις πρόσφατες λαϊκές κινητοποιήσεις και στον
σωστό προσανατολισμό τους.
Τον ίδιο αγώνα δίνουν και οι επιτροπές ειρήνης σε όλη τη χώρα ισχυροποιώντας καθημερινά τους
δεσμούς τους με το ταξικό κίνημα, τις λαϊκές επιτροπές, τους γυναικείους συλλόγους, τις νεανικές
δράσεις,τη φτωχολογιά της πόλης και της υπαίθρου. Ενισχύοντας το μέτωπο της ρήξης και της ανατροπής.
Γιατί όπως αναφέρει η κοινή ανακοίνωση του ΠΣΕ στη Σύνοδο της Λισσαβόνας «…η ανθρωπότητα δεν
είναι καταδικασμένη να κάθεται και να παρακολουθεί νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους να έρχονται…».
Από την Τουρκία, την Ελλάδα, τη Συρία και όλη τη Μ. Ανατολή μέχρι τη Λατινική Αμερική την Ασία
και την Αφρική η καπιταλιστική βαρβαρότητα, με τις παραδοσιακές ή τις σύγχρονες δυνάμεις που την εκφράζουν, καταστρέφει ανθρώπους και περιβάλλον. Καθώς ψυχορραγεί το γερασμένο εκμεταλλευτικό σύστημα γίνεται πιο απειλητικό και αντιστέκεται λυσσασμένα στη μόνη ανταγωνιστική δύναμη που
προορίζεται ιστορικά να το παραμερίσει. Στους χειραφετημένους λαούς, που με τον κόσμο της εργασίας
στο τιμόνι, θα πάρουν εκείνο όπου τους ανήκει : τον πλούτο, τα επιστημονικά επιτεύγματα και τον πολιτισμό
που διαχρονικά δημιούργησαν.
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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
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ

ΦΩΤΟ: didem Alptekin / TKP

Μη σκύβεις το κεφάλι
στην καπιταλιστική βαρβαρότητα!

Tου AYdEmir GülEr
Συντονιστή Επιτροπής
Ειρήνης Τουρκίας

Η συζήτηση σχετικά με το Πάρκο Γκεζι στην πλατεία Ταξίμ ήταν η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι της συσσωρευμένης οργής εναντίον του πρωθυπουργού. Ο Ερντογάν πραγματικά “άξιζε” αυτή την οργή.

M

ια μέρα πριν την κτηνώδη επέμβαση της αστυνομίας στην ειρηνική διαδήλωση στο Πάρκο, κατά
τη διάρκεια της ομιλίας του στα εγκαίνια της τρίτης γέφυρας του Βοσπόρου, ο Τούρκος πρωθυπουργός αναφερόμενος στους διαδηλωτές, είπε: «ό,τι και να κάνετε, δε θα αλλάξει τίποτα, γιατί
ήδη έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας». Την επόμενη μέρα, νωρίς το πρωί, η αστυνομία επιτέθηκε βάζοντας
φωτιά στις σκηνές των διαδηλωτών.
Η τρίτη γέφυρα του Βοσπόρου, την οποία εγκαινίαζε ο πρωθυπουργός, δημιουργεί έτσι κι αλλιώς πρόβλημα, πρώτα απ’ όλα γιατί η κατασκευή της θα προκαλέσει την καταστροφή μιας από τις μεγαλύτερες δασικές περιοχές της βόρειας Κωνσταντινούπολης, και κατά δεύτερο γιατί η ονομασία της προέρχεται από

3

ΦΩΤΟ: onyxproduction / iStockphoto

Διαδηλωτές κρατούν πανό με τη φωτογραφία ενός από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους λόγω της ακραίας αστυνομικής
βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Το πανό γράφει: «ΟAbdullah Comert είναι τιμή μας - Παντού Ταξίμ παντού αντίσταση!»

τον «Σουλτάνος Γιαβούζ Σελίμ» ο οποίος ήταν οθωμανός αυτοκράτορας
γνωστός για τη σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων Αλεβιτών κατά τον
16ο αιώνα!
Δεν πρέπει να πιστεύει κανείς ότι η οργή αυτή οφείλεται προσωπικά
στον αρχηγό του ΑΚΡ, κόμμα που κυβερνάει τη χώρα εδώ και 12 χρόνια.
Η οργή αυτή δεν ήταν τυχαία. Ηταν αναπόφευκτη υποχρέωση του τουρκικου λαού.
Σήμερα στην Τουρκία γίνονται ριζικές αλλαγές. Το δημοκρατικό καθεστώς που βασίστηκε στον πόλεμο της ανεξαρτησίας ενάντια στον δυτικό ιμπεριαλισμό και τα κοσμοπολίτικα ιδανικά καταστρέφεται και
δημιουργείται ένα νέο καθεστώς, του λεγόμενου «Συμβατού Ισλάμ»,
αδιαμφισβήτητα συμβατό με τον ιμπεριαλισμό. Μια τέτοια αλλαγή μπορεί
να συντελεστεί μόνο μέσα από ένα εξαιρετικά ισχυρό πολιτικό κέντρο κι
εμπεριέχει τον κίνδυνο να αποτελέσει την αιτία γέννησης ενός δικτάτορα!
Όσο το ΑΚΡ και ο Ερντογάν είχαν ισλαμιστικό-φασιστικό προσανατολισμό, η Τουρκική κοινωνία αντιδρούσε φειδωλά. Η λαϊκή αντίδραση
πυροδοτήθηκε στο τέλος του Οκτώβρη, με αφορμή την εθνική γιορτή για
την ίδρυση της Δημοκρατίας το 1923.
Εκδηλώθηκε ξανά στην Αντιόχεια, επαρχία στα τουρκο-συριακά σύνορα σαν διαμαρτυρία ενάντια στους πολεμοκάπηλους. Λαϊκή αντίδραση
είχαμε πάλι στις φοιτητικές εστίες τον περασμένο Δεκέμβρη, με αφορμή
την αστυνομική βία και τις επισκέψεις υπουργών του ΑΚΡ σε πανεπιστήμιο
στην Άγκυρα. Ακολούθησαν οι διαμαρτυρίες ενάντια στους πυραύλους
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Πάτριοτ, αργότερα οι διαδηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά...
Οι γυναίκες στην Τουρκία ήταν οργισμένες για τα μέτρα και την προπαγάνδα ενάντια στο δικαίωμα της αντισύλληψης. Οι γονείς ήταν οργισμένοι λόγω των αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα, με τη δημιουργία
των νέων θρησκευτικών σχολείων. Οι κοσμοπολίτες ήταν οργισμένοι λόγω
των περιορισμών στο αλκοόλ, ενώ η κυβέρνηση προσπάθησε να απαγορέψει την απεργία των εργαζομένων σε κάποιους τομείς, όπως στις αερομεταφορές.
Αυτές ήταν μόνο μερικές από τις αντιδράσεις. Το πάρκο Γκέζι, λοιπόν,
ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της λαϊκής οργής κι έτσι δέκα
εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους χωρίς φόβο απέναντι στην
κρατική τρομοκρατία. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας δημιουργήθηκε ένα τόσο πλατύ λαϊκό κίνημα.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να μιλάμε για επανάσταση. Η λαϊκή απαίτηση
για παραίτηση της κυβέρνησης, στο όνομα του πρωθυπουργού είναι ένα
πολιτικό σύνθημα, αλλά όχι ένας συνειδητός στόχος.
Ο ξεσηκωμός ήταν πράγματι μία κοινωνική κρίση στους δρόμους, η
οποία όμως δεν έφτασε στην πολιτική σφαίρα, αλλά στο μη οργανωμένο
κομμάτι της κοινωνίας. Τα συνδικάτα είναι πολύ αδύναμα, οι κοινωνικές
οργανώσεις έχουν περιορισμένη επιρροή, τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υιοθέτησαν το σύνθημα για την παραίτηση της κυβέρνησης.
Παρεμπιπτόντως, η αξιωματική αντιπολίτευση, το Κεμαλικό/σοσιαλδημοκρατικό CHP επέτρεψε σε κάποιους βουλευτές του να συναντήσουν

νώντες γίνεται γιατί συνάδει με τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών. Η ισλαμοποίηση ολόκληρης της Μέσης Ανατολής και ο διαχωρισμός μεταξύ
Σουνιτών και Σηιτών Ισλαμιστών ήταν σχέδιο των ΗΠΑ. Αλλά οι ΗΠΑ δεν
μπορούν να αγνοήσουν το γεγονός ότι το σχέδιο αυτό κατέρρευσε. Αρχικά
με τη συριακή αντίσταση και στη συνέχεια με τα γεγονότα σε Αίγυπτο και
Τουρκία τον Ιούνη του 2013. Οι ΗΠΑ μπορεί να αλλάξουν δρόμο για να
μην έχουν κι άλλες απώλειες. Παρόλα αυτά ούτε ο Μόρσι ούτε ο Ερντογάν
είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την ιμπεριαλιστική στάση των ΗΠΑ.
Μια ουσιαστική αλλαγή θα γίνει πραγματικότητα μόνο με την παρέμβαση αριστερών δυνάμεων και ειδικά των κομμουνιστών. Η απαίτηση για
παραίτηση θα γίνει συνειδητή πολιτική επιλογή, από τη στιγμή που ο λαός
θα συνειδητοποιήσει ότι είναι απαραίτητη μια πολιτική αλλαγή, η οποία
μπορεί να είναι μόνο ο σοσιαλισμός. Οπότε η πραγματική πάλη θα πρέπει
είναι η ισχυροποίηση της σοσιαλιστικής προοπτικής μέσα στο λαϊκό κίνημα.
Είμαστε πιο αισιόδοξοι απ’ ό,τι παλιότερα. Η Τουρκία έχει υποφέρει εδώ
και πολλά χρόνια λόγω της έλλειψης ενός ισχυρού πολιτικοποιημένου εργατικού κινήματος. Τώρα υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια κόσμου, που είναι
ενάντια στον ισλαμο-φασισμό, η πλειοψηφία του οποίου κατανοεί τη σύνδεση της κυβερνητικής πολιτικής με τα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή.
Η Επιτροπή Ειρήνης θα συνεχίσει να τονίζει ο γεγονός ότι η πάλη για την
ειρήνη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταξικής πάλης, η οποία πρέπει να
έχει αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα και να έχει προοπτική τον σοσιαλισμό.

ΦΩΤΟ: didem Alptekin / TKP

τους διαδηλωτές, αλλά όχι εκπροσωπώντας το ίδιο το κόμμα! Το φασιστικό κόμμα άσκησε έντονη κριτική στο ΑΚΡ και στη συνέχεια έκανε λόγο
για τρομοκράτες και αναρχικούς, που καθοδηγούν το λαϊκό κίνημα! Το
Κουρδικό κόμμα BDP, με κάποιους βουλευτές του συμμετείχε στις διαδηλώσεις, ανακοίνωσε ανοιχτά ότι δε γνώριζε για κάποια αλλαγή στην κυβέρνηση. Η κουρδική πολιτική ηγεσία βρίσκεται εν μέσω διαπραγματεύσεων με το ΑΚΡ...
Απ΄ την άλλη, μια συμμαχία αποτελούμενη από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, θρησκευτικές αιρέσεις, τη βιομηχανική μπουρζουαζία και τα μονοπώλια που ελέγχουν τα ΜΜΕ, έκαναν υπερφίαλη κριτική στην
κυβέρνηση και προσπάθησαν να αλλάξουν υπέρ τους τους συσχετισμούς
μες στη συμμαχία, προκαλώντας κάποια απώλεια ισχύος στο κύρος του
Ερντογάν, αλλά παρόλα αυτά τον διατήρησαν στην εξουσία.
Παρόλο που το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας (ΤΚΡ) παρουσίασε
αμελητέα αύξηση στις προ διετίας εκλογές, το βασικό προεκλογικό του
σύνθημα: "Boyun Egme", που μπορεί να μεταφραστεί ως "Μην παραδίνεσαι" ή "Μη σκύβεις το κεφάλι", έγινε ένα από τα κύρια συνθήματα της
λαϊκής αντίδρασης του Ιουνίου.
Το Κόμμα έχει επιρροή και πραγματικά κάνει πραγματική πρόοδο,
αλλά αυτή τη στιγμή το κίνημα είναι σαφώς ανοργάνωτο, χωρίς πολιτική
καθοδήγηση.
Στα τέλη του Ιούνη, οι αγώνες φάνηκαν να υποχωρούν, αφήνοντας
πίσω μια νέα Τουρκία, ακόμη οργισμένη με τον ισλαμικό-φασιστικό προσανατολισμό, εναντιωμένη στα κοινοβουλευτικά κόμματα και μια συνεχιζόμενη κοινωνική και πολιτική κρίση.
Η Επιτροπή Ειρήνης της Τουρκίας, στην οποία πρωτοστατεί το ΤΚΡ,
έλαβε ενεργά μέρος στους προαναφερόμενους κοινωνικούς αγώνες. Ειδικά
η Επιτροπή Ειρήνης κινητοποίησε μεγάλο μέρος του λαού κατά τη διάρκεια
του ακήρυχτου πολέμου ενάντια στη Συρία, χάρις στη συντροφική συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (WPC)και τις Επιτροπές Ειρήνης
της Αντιόχειας και της Κωνσταντινούπολης. Η συναυλία της 28ης Απριλίου,
για παράδειγμα, ένα μήνα πριν τον ξεσηκωμό, ήταν η μεγαλύτερη αντικυβερνητική-ειρηνική διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε μέχρι τότε σε όλη
την Τουρκία. Η Επιτροπή Ειρήνης υποστήριξε την «Αλληλεγγύη του Ταξίμ»,
μια συμμαχία αγωνιζόμενων δυνάμεων, τη μοναδική αποδεκτή από το λαό
πλατφόρμα, ως την κορωνίδα του κινήματος.
Ένα μήνα περίπου μετά, τις πρώτες μέρες του Ιούλη, το ζήτημα είναι
πώς και με ποιον τρόπο θα συνεχίσει το κίνημα από δω και μπρος.
Δεν μπορεί να πει κανείς εύκολα ότι όλα έχουν τελειώσει. Οποιαδήποτε
κίνηση απ’ την πλευρά της κυβέρνησης, που θα κινείται στο ίδιο μήκος κύματος, απλά θα δώσει το έναυσμα για νέες κινητοποιήσεις σε όλη η χώρα.
Όπως προείπαμε, η κυβέρνηση συνεχίζει στο ίδιο μήκος κύματος, καθώς
οποιαδήποτε αλλαγή θα εκληφθεί σαν υποχώρηση, σαν αποδοχή της αποτυχίας του, ένα βήμα προς την κατάρρευση, αν όχι σαν παραίτηση.
Γίνονται όμως και προσπάθειες αναμόρφωσης του καθεστώτος του
ΑΚΡ, με λιγότερη «θρησκευτικοποίηση» της κοινωνίας, αλλά με επιμονή
στο νεοφιλελεύθερο, αντεργατικό πρόγραμμα, ακολουθώντας την πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή. Η αλλαγή αυτή της χώρας από τους κυβερ-
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διεθνή

Η Κολομβία παίζει επικίνδυνα
στη Λατινική Αμερική
Για μια ακόμα φορά αποδείχνει ότι δεν έχει πάψει να είναι
το «μακρύ χέρι» του ιμπεριαλισμού στη Λατινική Αμερική

Π

Στα πλαίσια της σύσφιξη των σχέσεων με το ΝΑΤΟ έγινε
στις 25 Ιουνίου διμερής συνάντηση μεταξύ του Υπουργού
Άμυνας της Κολομβίας Juan Carlos Pinzon (αριστερά)
και του αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Πρέσβη
Alexander Vershbow (δεξιά).
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ΦΩΤΟ: ΝΑΤΟ

ρόσφατα αυτό επιβεβαιώθηκε και πάλι με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Συγκεκριμένα, μέσα στον Ιούνη, ο
ακροδεξιός πρόεδρός της, Χουάν Μανουέλ Σάντος,
ανακοίνωσε σε αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού ότι
θα υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει πως η Κολομβία θα γίνει το δεύτερο συνδεδεμένο
μέλος του ΝΑΤΟ στη Λατινική Αμερική, μετά την Αργεντινή.
Η Αργεντινή είχε κάνει το ίδιο βήμα το 1998 επί κυβέρνησης Μένεμ, λίγο μετά τη συμμετοχή της στον πρώτο πόλεμο στον Κόλπο. Και φυσικά, παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις περί «προοδευτικής κυβέρνησης», εξακολουθεί να
αποτελεί αυτό που ονομάζεται «σύμμαχος εκτός ΝΑΤΟ», δηλαδή συνδεδεμένο μέλος, ένα στάτους που καθιερώθηκε
από το Κογκρέσο των ΗΠΑ το 1989.
Η απόφαση δεν είναι, φυσικά, τυχαία, ούτε τυχαία είναι
η στιγμή που πάρθηκε. Η κυβέρνηση της Κολομβίας εδώ και
καιρό έχει δηλώσει διά στόματος του προηγούμενου προέδρου της ‘Αλβαρο Ουρίμπε Βέλες, αλλά και του σημερινού,
ότι φιλοδοξία τους είναι να γίνει η χώρα τους «το Ισραήλ της
Λατινικής Αμερικής». Αυτή την εποχή προχωράει ο διάλογος
ανάμεσα στην κυβέρνηση και το αντάρτικο κίνημα των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων Κολομβίας - Στρατός του

Λαού (FARC-EP), που ενδέχεται να συμπεριλάβει σύντομα και
τη δεύτερη μεγάλη ένοπλη ομάδα, τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ELN). Ο διάλογος αυτός γίνεται παρά τη φανερή
αντίρρηση και αντίδραση μεγάλων τμημάτων της ιεραρχίας
του στρατού και της αστυνομίας της Κολομβίας.
Παράλληλα, πάλι μέσα στον Ιούνη, ο πρόεδρος της Κολομβίας συμμετείχε μαζί με τους προέδρους του Μεξικού,
της Χιλής και του Περού στη Διάσκεψη Κορυφής που έγινε
στην πόλη Κάλι της «Συμμαχίας του Ειρηνικού». Κάτω απ’
αυτή την τόσο «ουδέτερη» ονομασία, κρύβεται μια ακόμα
προσπάθεια των ΗΠΑ να αναβιώσει την αποτυχημένη απόπειρα δημιουργίας της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου της
Αμερικανικής Ηπείρου (ALCA), που μέχρι να αποτύχει το
2005 ταλαιπώρησε πολύ τους λαούς της Λατινικής Αμερικής
και αποτέλεσε αιτία για πολλές και μαζικές κινητοποιήσεις.
Σκοπός αυτής της Συμμαχίας, που δεν είναι κάτι το καινούργιο, είναι να αποτελέσει το νέο οικονομικό μοχλό ανάπτυξης για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, βασισμένη πάνω στις γνωστές σε όλους τους λαούς των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέσσερις «ελευθερίες»: στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ατόμων ανάμεσα στις χώρες μέλη της. Ειδικά ο λαός μας ξέρει
πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά.
Η προσπάθεια έχει ήδη καταγγελθεί από πολλούς πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, αναλυτές, ερευνητές, συνδικαλιστές
και στελέχη μαζικών οργανώσεων. Προς το παρόν συμμετέχουν οι τέσσερις λατινοαμερικάνικες χώρες που αναφέραμε, μαζί με τις ΗΠΑ, όλες βρέχονται από τον Ειρηνικό
Ωκεανό, ενώ σύντομα θα προστεθούν και ο Παναμάς και η
Κόστα Ρίκα, που σήμερα είναι παρατηρητές.
Και οι τέσσερις αυτές χώρες αποτελούν τον «αντιδραστικό άξονα» στη Λ. Αμερική και οι κυβερνήσεις τους είναι
οι πιο στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή και το όλο εγχείρημα θεωρείται μια ακόμα προσπάθεια των ΗΠΑ να ξανακερδίσουν το χαμένο γι’ αυτές έδαφος στη Λ. Αμερική.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ
πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ
www.eedda.gr

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Με το βλέμμα προς τα πίσω;

T

ο «μαύρο» στη ΕΡΤ που
«απέκρυψε» −προσωρινά−
το «πρόσωπο» της κρατικής
ενημέρωσης, αποκάλυψε ταυτόχρονα
το «πρόσωπο» της δικτατορίας
των μονοπωλίων. Η κρίση δείχνει
τα όρια του συστήματος που
προκειμένου να επιβιώσει και
να διατηρήσει την κερδοφορία του
δεν δίστασε, δεν διστάζει και δεν
θα διστάσει, όσο δεν ανατρέπεται,
να στείλει στα αζήτητα και
τις «δημοκρατίες» και τα «Συντάγματα»
και τους «κοινοβουλευτικούς ελέγχους».
Το «μαύρο» στην ΕΡΤ είναι το πρελούδιο
αποχώρησης του αστικού κράτους
από μια σειρά παραγωγικούς τομείς
στους οποίους δραστηριοποιείτο,
γιατί το μονοπωλιακό κεφάλαιο δεν
«ενδιαφερόταν», όντας απασχολημένο
σε άλλες δραστηριότητες που του
απέφεραν την επιθυμητή κερδοφορία.
Πολλοί τίμιοι άνθρωποι του μόχθου
θεώρησαν το «μαύρο» στην ΕΡΤ
ως πλήγμα για την «δημοκρατία»,
λησμονώντας πως αυτή η «δημοκρατία»
σταματά μπροστά στις πύλες των
εργοστασίων και των τόπων δουλειάς.
Λησμονούν πως αυτή η «δημοκρατία»
κηρύσσεται «αχρείαστη», μπροστά
στο «να σωθεί η χώρα» και όταν
οι αστοί λένε «χώρα» εννοούν
την τάξη τους και την κερδοφορία της.
Όμως η ΕΡΤ δεν είναι μια οποιαδήποτε
επιχείρηση, καθώς ως ΜΜΕ επιδρά
στην διαμόρφωση της συνείδησης
εκατομμυρίων ανθρώπων και

στο πέρασμα της ιδεολογίας
της κυρίαρχης τάξης.
Δεν είναι τυχαίο ότι από την ΕΡΤ
εκπορευόταν ο αντικομουνισμός,
γιατί από αυτήν έπρεπε να εκπορεύεται,
επειδή αυτή ήταν το «στόμα»
του αστικού κράτους.
Δεν είναι τυχαίο ότι από την ΕΡΤ
εκπορευόταν ο «κοινωνικός
αυτοματισμός», γιατί από το επίσημο
«στόμα» της αστικής τάξης έπρεπε
να εκπορεύεται το μήνυμα τσακίσματος
της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων. Ταυτόχρονα, η ΕΡΤ
ήταν ως ένα βαθμό διαφορετική από
τα ιδιωτικά κανάλια, κυρίως σε
ό.τι αφορά τις πολιτιστικές εκπομπές.
Η πορεία γέννησης και ανάπτυξης
των κρατικών ΜΜΕ, δείχνει ότι ως ένα
βαθμό, το πολιτικό όργανο της εξουσίας
των μονοπωλίων, το αστικό κράτος,
μπορούσε να κρατά τα «δικά του» ΜΜΕ,
έξω από τις επιταγές της «αγοράς»,
ώστε να μπορεί να διαδραματίζει
τον ρόλο του, που δεν είναι μόνο
κατασταλτικός, αλλά αποσκοπεί και
στην ενσωμάτωση των λαϊκών
στρωμάτων στην αστική πολιτική.
Επιπλέον, ο ρόλος του είναι και
διαπαιδαγωγικός, οι εν γένει
κοινωνικές εξελίξεις, απαιτούν και
διαφορετικό κάθε φορά και ανώτερο
επίπεδο μόρφωσης του λαού.
Ταυτόχρονα δεν πρέπει να λησμονούμε
και την λαϊκή πάλη που δίνεται
καθημερινά και για ζητήματα
πολιτισμού και μόρφωσης που

και αυτή με την σειρά της επιδρά.
Όλα αυτά ισχύουν, ως την καπιταλιστική
κρίση που επιτάσσει να ανοίξει
η «αγορά» για όλα.
Το φθηνό, ευέλικτο εργατικό
δυναμικό μιας χρήσης δεν χρειάζεται
πλέον να είναι ολόπλευρα
μορφωμένο, αρκεί να «ψυχαγωγείται»
με τηλεπαιχνίδια.
Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει
να ανοίξουν στο ταξικό εργατικό
κίνημα και να συζητήσει αυτό και
το θέμα της ενημέρωσης και το θέμα
του πολιτισμού και το θέμα των ΜΜΕ.
Ήδη με την στάση του 902TV,
αποδείχθηκε τι σημαίνει ταξική
αλληλεγγύη και πως μπορούν
να λειτουργούν τα ΜΜΕ ως πραγματικά
δημόσια αναδεικνύοντας τα ζητήματα
που αφορούν τα πλατιά λαϊκά
στρώματα.
Το «μαύρο» στην ΕΡΤ και όσα
θα ακολουθήσουν απέδειξε
τι σημαίνει μονοπωλιακός
καπιταλισμός και ο «θρήνος» για
την δήθεν «χαμένη όαση» της κρατικής
ραδιοτηλεόρασης, βαρύνει ιδιαίτερα
εκείνους που αντί να αποκαλύπτουν
την ταξική φύση του συστήματος,
θολώνουν την συνείδηση
της εργατικής τάξης, καλώντας την
με το «βλέμμα προς τα πίσω»
να υπερασπιστεί αντί να ανατρέψει
ένα σύστημα που από την αρχή
ήταν προορισμένο να στρέφεται
εναντίον της.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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πολιτική

Εθνικισμός και κοσμοπολιτισμός του κεφαλαίου
και το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ύπαρξη και η δράση της «Χρυσής Αυγής» αποτελεί πρόκληση για κάθε
δημοκρατικό πολίτη που δεν ξεχνά την ιστορία του τόπου μας και κάθε τόπου που έχει ματώσει από
τον φασισμό και το ναζισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποτελεί πρόκληση οι πολιτικοί απόγονοι
των χιτών και των ταγματασφαλιτών, των δοσίλογων και των κουκουλοφόρων συνεργατών των γερμανών
Ναζί να παριστάνουν «τα καθαρά χέρια», που όμως χαιρετούν ναζιστικά και είναι βαμμένα με το αίμα
των θυμάτων του ολοκαυτώματος. Να παριστάνουν τους πατριώτες και τους «αντισυστημικούς».

T

ο φασιστικό-ναζιστικό μόρφωμα
της Χρυσής Αυγής σήμερα
χτυπά κυρίως τους αδύναμους
μετανάστες, επιδιώκοντας μέχρι και
τη φυσική τους εξόντωση, θέλει
να αντικαταστήσει τους μετανάστες
«δούλους» με Έλληνες «δούλους»,
σε κάθε περίπτωση υπηρετώντας
τα πραγματικά αφεντικά της, που δεν
είναι άλλα παρά το μεγάλο κεφάλαιο,
οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές.
Αύριο θα χτυπήσει με την ίδια ή και
μεγαλύτερη μανία, άλλωστε το κάνει
και τώρα, όποιον Έλληνα διεκδικήσει
και αμφισβητήσει την κυριαρχία
του κεφαλαίου.
Ποια όμως είναι η στάση των πολιτικών
δυνάμεων απέναντι στη Χ.Α.,
τον εθνικισμό και το φασισμό
γενικότερα; Ιστορικά έχει αποδειχθεί
ότι ο εθνικισμός, ο φασισμός και
ο ναζισμός δεν είναι παρά το μαστίγιο
του συστήματος όταν το καρότο
τελειώνει, που δημιουργεί τη φτώχια
και την ανεργία. Τη στήριξή τους
στον Χίτλερ και στον Μουσολίνι,
πέρα από τους επιχειρηματικούς
ομίλους, προσέφεραν και η Καθολική
Εκκλησία και σειρά σοσιαλδημοκρατικών, συντηρητικών και
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άλλων αστικών κομμάτων
του λεγόμενου κεντρώου χώρου,
ενώ, μετά τον πόλεμο, Γερμανοί
εγκληματίες πολέμου επάνδρωσαν
το ΝΑΤΟ και μυστικές υπηρεσίες
των «δημοκρατικών»
ιμπεριαλιστικών κρατών.
Στην Ελλάδα ο φασίστας Μεταξάς
ήταν υπασπιστής του Ελ. Βενιζέλου,
πατέρα του ιδιώνυμου. Μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Χίτες,
οι ταγματασφαλίτες, οι κουκουλοφόροι
και οι γερμανοτσολιάδες, έγιναν
οι «εθνικόφρονες», οι «έντιμοι πολίτες»,
η ραχοκοκαλιά του κράτους,
οι συνεργάτες των αγγλοαμερικάνων
ιμπεριαλιστών και των ελλήνων
ομοϊδεατών τους. Οι κομμουνιστές
και άλλοι πατριώτες στάλθηκαν
για άλλη μια φορά στις φυλακές,
στις εξορίες και στα εκτελεστικά
αποσπάσματα.
Όλες οι δυνάμεις, από τη Ν.Δ. μέχρι
το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν αμφισβητούν
τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης,
είναι υπεύθυνες, στον ένα ή άλλο
βαθμό, για την αποδοχή ή ανοχή
των θέσεων της Χ.Α. από τμήμα
των εργαζομένων. Γιατί πού αλλού

οδηγεί η πολιτική της «ανακατάληψης
των πόλεων», ο «Ξένιος Δίας»,
δηλαδή το πογκρόμ ενάντια
στους μετανάστες και τα στρατόπεδα
συγκέντρωσής τους, οι φραουλάδες
της Μανωλάδας ως πρότυπα υγιών
και εξαγωγικών επιχειρήσεων;
Δηλαδή η πολιτική που έχει απέναντί
της τους εργαζόμενους και τα λαϊκά
στρώματα, ανεξάρτητα αν είναι
Έλληνες ή ξένοι, επειδή αυτό
εξυπηρετεί τη στρατηγική του μεγάλου
κεφαλαίου για έξοδο από την κρίση
με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους
όρους για επανεκκίνηση
της κερδοφορίας του;
Μια πολιτική που είναι η επίσημη
πολιτική της ΕΕ, και που με πρόσχημα
την αντιμετώπιση του ρατσισμού,
εξισώνει το φασισμό, που τσακίζει
τους λαούς και είναι γέννημα θρέμμα
του καπιταλισμού, με τον κομμουνισμό
που είναι η δίκαιη πάλη των λαών
που τους απελευθερώνει από
την καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Κάποιοι που θέλουν να εξωραΐσουν
τον καπιταλισμό, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ,
λένε ότι ψάχνουν μόνο για «υγιείς»
επενδυτές. Παριστάνουν ότι ξεχνούν

όμως ότι «υγιής» επιχειρηματίας είναι
αυτός που έχει υψηλή κερδοφορία.
Και υψηλή κερδοφορία, ειδικά
στην περίοδο της καπιταλιστικής
κρίσης, σημαίνει σύγχρονους δούλους
των 200-300 ευρώ το μήνα,
που θα δουλεύουν σε συνθήκες
Μανωλάδας και Μπαγκλαντές στην
Ελλάδα, αλλά και σ’ όλο τον κόσμο.
Ο εθνικισμός και ο κοσμοπολιτισμός
είναι οι δύο όψεις του καπιταλισμού
που αντιπροσωπεύει τη θεμελιώδη
αντίθεση κεφαλαίου - εργασίας.
Ο εθνικισμός θέλει τα «αφεντικά»
και οι «δούλοι» να είναι από το ίδιο
έθνος-κράτος, αντιστοιχεί
στον πρώιμο καπιταλισμό, και ζητά
από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά
στρώματα να χύσουν το αίμα τους
για τα συμφέροντα της αστικής
τάξης της χώρας τους, ενάντια
στα συμφέροντα της αστικής τάξης
μιας άλλης χώρας. Από την άλλη
πλευρά ο κοσμοπολιτισμός
αναφέρεται στο ανώτερο,
το μονοπωλιακό-ιμπεριαλιστικό
στάδιο του καπιταλισμού και
των υπερεθνικών ενώσεων, βλέπε ΕΕ,
δεν ενδιαφέρεται για την εθνικότητα
των καπιταλιστών και των εργαζομένων,

έχει την απαίτηση οι εργαζόμενοι
όπου γης να αποδέχονται τον
καπιταλισμό ως φυσικό φαινόμενο,
και η «ειρήνη» τους προϋποθέτει
την αποδοχή αυτής της απαίτησης
από τους εργαζόμενους. Τόσο
ο εθνικισμός όσο και ο κοσμοπολιτισμός έχουν απέναντί τους
τους εργαζόμενους, που δεν πρέπει
να ενδιαφέρονται αν αυτός που
τους πίνει το αίμα είναι της ίδιας
ή άλλης μ’ αυτούς εθνικότητας.

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι για
να υπάρξει πραγματική ειρήνη,
πρέπει να εξαλειφτεί, σε κάθε χώρα,
η αιτία που γεννά αντιθέσεις και
συγκρούσεις, και τελικά τον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, και αυτή
δεν είναι άλλη απ’ το εκμεταλλευτικό
καπιταλιστικό σύστημα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ
πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
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δράση ΕΕΔΥΕ

34η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

50 χρόνια μετά την πρώτη απαγορευμένη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, Μάης του 1963. 50 χρόνια μετά τη στυγερή
δολοφονία του αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη,
από το αστικό κράτος και τους παρακρατικούς μηχανισμούς
του, η ΕΕΔΥΕ τιμώντας τη μνήμη του αφιέρωσε τη φετινή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στον τότε αντιπρόεδρό της, που
αψηφώντας την απαγόρευση πραγματοποίησε μόνος την
απαγορευμένη πορεία, μέχρι του σημείου της σύλληψής του.
Τιμώντας τη μνήμη του θελήσαμε να αναδείξουμε το
σύγχρονο περιεχόμενο της αντιιμπεριαλιστικής μας πάλης
και του φιλειρηνικού κινήματος, που συνδέεται με την πάλη
του λαού μας για την απεμπλοκή της χώρας μας από τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που προωθούν το ΝΑΤΟ και η
ΕΕ. Για την ανατροπή του συστήματος που γεννά τις κρίσεις
και τους πολέμους.
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Η 34η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, που όπως κάθε
χρόνο οργανώθηκε από την ΕΕΔΥΕ, πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 19 Μάη, σε μια περίοδο που κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία, που επεκτείνονται οι απειλές ενάντια στο Ιράν, που η Ελλάδα με ευθύνη των κυβερνήσεων και για λογαριασμό των ντόπιων μονοπωλιακών ομίλων εμπλέκεται και συμμετέχει ενεργά στα σχέδια ΗΠΑΝΑΤΟ-ΕΕ για την περιοχή, με κεντρικό σύνθημα «Ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το εκμεταλλευτικό
σύστημα που τους γεννά, για τη φιλία, τη συνεργασία, την
κοινή πάλη των λαών».
Στους εκατοντάδες συγκεντρωμένους το πρωί στον
Τύμβο του Μαραθώνα απηύθυνε χαιρετισμό ο γιος του Γρηγόρη Λαμπράκη και αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Γιώργος Λαμπράκης και κάλεσε τους εργαζόμενους και το λαό σε

Κυριακή 2013
19 Μάη
Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΖΕΙ - Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Μ. ΠΑΚΙΑΣ, ΚΟΥΚΟΣ

επαγρύπνιση, μπροστά στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών που ξεδιπλώνονται απειλητικά. Μετά την τελετή
έναρξης ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στην προτομή
του Λαμπράκη, έργο της ΕΕΔΥΕ, και ξεκίνησε η πορεία. Με
πρώτο σταθμό στη Νέα Μάκρη, όπου χαιρέτισαν ο Γιώργος
Δρακούλης δημοτικός σύμβουλος Μαραθώνα και ο Θοδωρής Κωτσαντής από το ΜΑΣ. Επόμενη στάση στη Ραφήνα,
όπου χαιρέτησαν ο αντιδήμαρχος Σπύρος Κάρλος και η
Ελένη Γιαννακοπούλου από την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και η Κατ.
Κοντού εκπρόσωπος του Παραρτήματος της ΟΓΕ. Στο Πικέρμι, στο μνημείο των 54 αγωνιστών που κρεμάστηκαν
από τους Γερμανούς στις 21/7/1944, ήταν ο επόμενος σταθμός των οδοιπόρων, στις 13.30. Σύντομη αναφορά στο ιστορικό έγινε από το Νίκο Στεφανίδη, δημοτικό σύμβουλο
Μαραθώνα, και κατατέθηκε στεφάνι από την οργανωτική

γραμματέα της ΕΕΔΥΕ. Στις 2.30 μ.μ., η πορεία έφτασε στη
Παλήνη, όπου χαιρέτησαν ο αντιδήμαρχος Στ. Ντρούγκας
και η Νατάσα Κοπέλη από το προεδρείο της ΟΓΕ. Στεφάνια
στο μνημείο του Γρ. Λαμπράκη κατέθεσαν ο πρόεδρος της
ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος και ο αντ/δρος Γ. Λαμπράκης.
Από την Παλήνη στη πορεία συμμετείχε και ο Γ.Γ. της ΚΕ
του ΚΚΕ Δημ. Κουτσούμπας.
Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, παρά τη ζέστη, ο κόσμος πύκνωνε και δεν σταμάτησαν να ακούγονται τα συνθήματα ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Στην Αγία
Παρασκευή η πορεία μετρούσε χιλιάδες. Στη στάση που
έγινε χαιρέτησαν ο δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Βασίλης
Ζορμπάς και η εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ Χρυσούλα Λαμπούδη. Μετά από μια σύντομη στάση έξω από το «σιδερόφρακτο» Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, όπου χαιρέτησε ο
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εκπρόσωπος της ΚΕΘΑ Νίκος Παπαναστάσης, η μαζική και
μαχητική πορεία κατέληξε στη πρεσβεία του Ισραήλ, η
οποία ήταν κυριολεκτικά περικυκλωμένη από αστυνομικές
δυνάμεις, οι οποίες, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες οργανωτών και οδοιπόρων δεν έκαναν βήμα πίσω.

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση προστάτευε τους δολοφόνους του Παλαιστινιακού λαού και διεθνείς τρομοκράτες
από τον «εχθρό λαό». Φυσικά οι σιδερόφρακτες πόρτες δεν
άνοιξαν ούτε για να παραλάβουν το ψήφισμα διαμαρτυρίας
της ΕΕΔΥΕ, το οποίο θυροκολλήθηκε.
Στην ομιλία του, στους χιλιάδες συγκεντρωμένους, ο
πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος, δίνοντας το σύγχρονο μήνυμα της θυσίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, τόνισε
μεταξύ άλλων: «Η διαμαρτυρία μας στη πρεσβεία του Ισραήλ γίνεται για να καταδικάσουμε τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις κατά κρατών και λαών, την αλληλεγγύη μας στο λαό
της Συρίας, της Παλαιστίνης, σε όλους τους λαούς που αγωνίζονται κατά της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. Να προβάλλουμε τις θέσεις μας ότι οι εξελίξεις σε κάθε τόπο, σε
κάθε χώρα και ο δρόμος ανάπτυξης που θα ακολουθήσει
είναι υπόθεση του λαού της»…
Με την υπόσχεση για το ραντεβού στην 35η Μαραθώνια Πορεία έληξε η πιο μαζική και μαχητική πορεία των
τελευταίων χρόνων, με ισχυρή παρουσία της νεολαίας.

Παράσταση ΕΕΔΥΕ - ΕΕΔΔΑ στην τουρκική πρεσβεία

H

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης
(ΕΕΔΔΑ) καταγγέλλουν την ελληνική κυβέρνηση, την Ελληνική Αστυνομία και τις δυνάμεις των ΜΑΤ που όχι μόνο εμπόδισαν, αλλά
βίαια απώθησαν και δεν επέτρεψαν σε μια ολιγομελή αντιπροσωπεία από την ΕΕΔΥΕ και την ΕΕΔΔΑ να σταθεί στο πεζοδρόμιο
μπρος από την τουρκική πρεσβεία και να επιδώσει, αλλά ούτε και να θυροκολλήσει ένα κείμενο διαμαρτυρίας με το οποίο καταδικάζουν
την άγρια καταστολή και τον αυταρχισμό της τουρκικής κυβέρνησης, ενάντια στο λαό, τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες της
Τουρκίας. Παραθέτουμε το κείμενο διαμαρτυρίας:
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), με τη σημερινή μας παράσταση διαμαρτυρίας, Τετάρτη 5
Ιουνίου 2013, στην τουρκική πρεσβεία, καταδικάζουμε με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό
τρόπο την άγρια καταστολή και τον αυταρχισμό της τουρκικής κυβέρνησης, ενάντια στο λαό,
τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες της Τουρκίας που βρίσκονται στους δρόμους
της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας και πολλών ακόμα πόλεων, αγωνιζόμενοι ενάντια στην ταξική εκμετάλλευση και ισοπέδωση
των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και τη συμμετοχή της χώρας τους στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
και των συμμάχων τους.
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκε ο τουρκικός λαός σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας
από τις δυνάμεις καταστολής της κυβέρνησης Ερντογάν με εκατοντάδες τραυματίες και αδιευκρίνιστο αριθμό νεκρών. Καταδικάζουμε
με αγανάκτηση την εισβολή των δυνάμεων καταστολής στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Άγκυρα καθώς και στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ναζίμ Χικμέτ». Στέλνουμε μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο λαό της Τουρκίας και καλούμε το λαό
της χώρας μας, τους νέους και τις νέες και κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο, πιο συντονισμένα και αποφασιστικά με το υπόλοιπο ταξικό
κίνημα να δυναμώσουμε τη διεθνιστική μας δράση και να υψώσουμε τις φωνές μας ενάντια σε κάθε είδους αντιλαϊκές επιλογές που
μετατρέπουν τους λαούς σε θύματα.
Αθήνα, 5 Ιούνη 2013
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διεθνή

ΦΩΤΟ: Fulya Atalay / Shutterstock

«Μονόδρομος η πάλη των λαών
ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία»

Στην ευρύτερη περιοχή μας (Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Βόρειος
Αφρική, Καύκασος) εκτυλίσσονται σοβαρές, επικίνδυνες εξελίξεις, που χαρακτηρίζονται
από την ένταση των αντιθέσεων ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τον ανταγωνισμό
των αστικών τάξεων, σε μια περιοχή που διαθέτει ενεργειακό πλούτο κι αποτελεί «πέρασμα»
των πρώτων υλών από την Κεντρική Ασία, την Κασπία, τη Μέση Ανατολή, τόσο προς
τη Δύση, όσο και προς τις γοργά ανερχόμενες δυνάμεις της Ασίας (Κίνα, Ινδία κ.ά.).
Ισχυρότατα μονοπώλια, ιμπεριαλιστικές ενώσεις και ανερχόμενες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις
πλέκονται σ’ ένα «κουβάρι» αντιθέσεων και διαπάλης.

O

ι αντιθέσεις αυτές στην
περιοχή αυξάνουν τους
κινδύνους τοπικών πολεμικών
συγκρούσεων που θα πάρουν
γενικότερο χαρακτήρα, αφού στην
ευρύτερη περιοχή μας συγκρούονται
ιμπεριαλιστικά κέντρα και μπλοκ
δυνάμεων, μέσα μάλιστα σε συνθήκες
συνεχιζόμενων αλλεπάλληλων
κρίσεων, εμβάθυνσης της κρίσης
στον πυρήνα αυτών των κέντρων,
όπως στην ευρωζώνη, και αλλού.
Στο πλαίσια αυτά εξελίσσεται,
εδώ και πάνω από δύο χρόνια,
η ιμπεριαλιστική επέμβαση σε βάρος

της Συρίας, χρησιμοποιώντας ως
μοχλό ομάδες αντικαθεστωτικών,
με πυρήνα, κυρίως τους «Αδελφούς
Μουσουλμάνους» αλλά και
εισαγόμενες οπλισμένες δυνάμεις.
Πρόκειται για την επέμβαση
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ,
αλλά και της Τουρκίας, του Κατάρ,
της Σαουδικής Αραβίας,
των Αραβικών Εμιράτων, για να
ανατραπεί η Συριακή κυβέρνηση.
Στη σύγκρουση αυτή αναμετρούνται
πολύ ισχυρές δυνάμεις και
η αναμέτρηση αυτή, διεξάγεται
με όλα τα μέσα, με κάθε μέσο.
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Είναι χαρακτηριστικό πως:
• Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ
(συμπεριλαμβανομένου και του
Έλληνα ΥΠΕΞ) αποφάσισαν στις 28
Μάη, την άρση του εμπάργκο όπλων
προς τους αντικαθεστωτικούς
στην Συρία.
• Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταδίκασε
τη χρήση «αλόγιστης βίας από τη
συριακή ηγεσία» στην πόλη Κουσάιρ
και την παρουσία «ξένων μαχητών»
στην πόλη, υιοθετώντας στις 29 Μάη,
με 36 ψήφους εκ των 47 μελών,
το ψήφισμα που κατέθεσαν Κατάρ,
Τουρκία και ΗΠΑ.
• Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πήρε
την απόφαση στις 14 Ιούνη να τους
στείλει «απευθείας» στρατιωτική
βοήθεια, με το πρόσχημα της χρήσης
χημικών όπλων από το Συριακό
στρατό.
• Οι δε «Φίλοι της Συρίας», στη
συνεδρίασή τους, στις 22-6-2013,
στην Ντόχα του Κατάρ, αποφάσισαν
τη αποστολή «επείγουσας υλικοτεχνικής και εξοπλιστικής βοήθειας»
προς τους αντικαθεστωτικούς.
• Η εφημερίδα «Los Angeles Times»
έγραψε, την Παρασκευή 21/6, ότι
η CIA και οι αμερικανικές ειδικές
δυνάμεις εκπαιδεύουν εδώ και μήνες
Σύριους αντικαθεστωτικούς στην
Ιορδανία και την Τουρκία. Μάλιστα
η εκπαίδευση αυτή άρχισε το
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Νοέμβριο του 2012 σε αμερικανική
βάση της νοτιοδυτικής Ιορδανίας.
• Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ προχώρησαν
σε αύξηση του συνολικού αριθμού
των στρατιωτών τους που σταθμεύουν
στην Ιορδανία από 250 σε 1.000
άνδρες.
Τα παραπάνω συνιστούν ένα νέο
επικίνδυνο βήμα στην κλιμάκωση
της ιμπεριαλιστικής επέμβασης
σε βάρος του συριακού λαού, και
σηματοδοτούν την απροκάλυπτη
στήριξη των ενόπλων που μάχονται
το καθεστώς Άσαντ.
Ταυτόχρονα στην περιοχή
συσσωρεύονται πολεμικοί στόλοι,
οπλικά συστήματα και πυρομαχικά,
ενώ είναι γνωστό πως το Ισραήλ
διαθέτει και πυρηνικά όπλα.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι πως:
• Η Ρωσία αποφάσισε τη δημιουργία
νέου πολεμικού στόλου για
τη Μεσόγειο.
• Πλοία του πολεμικού της ναυτικού
ήδη ελλιμενίζονται σε λιμάνια της
Κύπρου, ενώ άλλα περιπολούν στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, με έδρα τη ρωσική βάση
της Ταρτούς της Συρίας.
• Την ίδια ώρα η Ρωσία στέλνει
μαχητικά αεροσκάφη στην Συρία
για πρώτη φορά από την έναρξη
της επέμβασης, που θα σταθμεύουν
στην αεροπορική βάση «Ανδρέας
Παπανδρέου» στην Πάφο της Κύπρου.

Ταυτόχρονα η Διεθνής Σύνοδος για
τη Συρία που αποφάσισαν ΗΠΑΡωσία και σχεδιαζόταν να
πραγματοποιηθεί στη Γενεύη αρχικά
για τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, είναι
τώρα απίθανο να γίνει πριν από
τον Αύγουστο, καθώς οι ηγέτες
της Ομάδας των Οκτώ (G8)
συγκρούστηκαν με τη Ρωσία, που
συμμετέχει στην εν λόγω ομάδα,
σχετικά με τη φύση μιας μεταβατικής
κυβέρνησης.
Στο παρασκήνιο όμως της κλιμάκωσης
της ιμπεριαλιστικής επέμβασης
στην Συρία οι ανταγωνισμοί και
οι αντιπαραθέσεις των ιμπεριαλιστών
μαίνονται ασίγαστα και σε άλλα
θέατρα της υφηλίου.
Ένα τέτοιο «θέατρο» είναι και
η Ευρώπη, όπου το ερχόμενο
φθινόπωρο προετοιμάζονται
πυρετωδώς δύο ευρείας κλίμακας
στρατιωτικές ασκήσεις αφενός
από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, αφετέρου
από τη Ρωσία και την Λευκορωσία.
Ειδικότερα:
• Το ΝΑΤΟ, στις αρχές του επόμενου
Νοέμβρη, θα πραγματοποιήσει,
στο έδαφος της Πολωνίας και των
Βαλτικών κρατών, την πιο σημαντική
στρατιωτική του άσκηση
−τα τελευταία είκοσι χρόνια− με
την κωδική ονομασία «Steadfast Jazz
2013». Το ΝΑΤΟ, για πρώτη φορά από
το τέλος του «ψυχρού πολέμου»,
θα πραγματοποιήσει άσκηση
εδαφικής υπεράσπιση των κρατών
μελών του (ενεργοποίηση του
άρθρου 5 του ΝΑΤΟ). Η «SFJZ13»
αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας 17
στρατιωτικών ασκήσεων του ΝΑΤΟ
που έχουν προηγηθεί.
Να σημειωθεί επίσης πως αυτή είναι
η πρώτη σημαντική άσκηση του
ΝΑΤΟ από τη στιγμή που οι ΗΠΑ
ανακοίνωσαν την στρατηγικής τους
μετατόπιση από την Ευρώπη στην
Ασία και τον Ειρηνικό μειώνοντας

κατά 10.000 τους Αμερικάνους
στρατιώτες στη Ευρώπη.
Σύμφωνα δε με το σενάριο της
άσκησης, η «SFJZ13» θα διεξαχθεί
στην φανταστική περιοχή Skolkan,
που προσδιορίζεται γεωγραφικά
στην Σουηδία και τη Φιλανδία.
Για πρώτη δε φορά από το 2006
θα επιχειρήσουν και τα τέσσερα
τμήματα της ΝΑΤΟϊκής Δύναμης
Ταχείας Αντίδρασης-NRF (χερσαίες,
ναυτικές, αεροπορικές και ειδικές
δυνάμεις). Αναμένεται να
συμμετάσχουν 5.000 χερσαίες
δυνάμεις, 15 πολεμικά πλοία και 40
αεροσκάφη από 17 κράτη μέλη
του ΝΑΤΟ. Η Πολωνία θα συμβάλλει
με 3.000 στρατιώτες, 10 πλοία και 30
αεροσκάφη, η Γαλλία με 1.000
στρατιώτες, η Μ. Βρετανία με δύο
πλοία και οι ΗΠΑ με περίπου 200
στρατιώτες. Σημαντική υποστήριξη
στην άσκηση θα δοθεί από τις
Βαλτικές χώρες και από τους εταίρους
της Πολωνίας στο «Visegrad Group»
δηλαδή, την Τσεχία, την Ουγγαρία
και την Σλοβακία.
Επίσης η άσκηση θα συνδυαστεί και
με την «Baltic Host 2013» που θα
διεξάγουν οι Εσθονία, Λιθουανία και
Λετονία και στόχο έχει να ελέγξει
την δυνατότητα των Βαλτικών κρατών
να φιλοξενήσουν στρατεύματα
του ΝΑΤΟ σε περίπτωση απειλής
της περιοχής τους.
Να τονιστεί δε ότι αυξάνεται, κάθε
χρόνο από το 2010 έως και το 2012,
η ΝΑΤΟϊκή στρατιωτική
δραστηριότητα κοντά στα σύνορα
της Λευκορωσίας. Μόνο τη χρονιά
του 2012 διεξήχθηκαν 13 μεγάλης
κλίμακας ασκήσεις του ΝΑΤΟ στις
Βαλτικές χώρες και την Πολωνία.
• Η Ρωσία και η Λευκορωσία, λίγο
νωρίτερα, στις 20-26 Σεπτέμβρη,
θα διεξάγουν μια μεγάλης κλίμακας
στρατιωτική άσκηση με την κωδική
ονομασία «Zapad 2013» σε απάντηση

της ανάπτυξης της «αντιπυραυλικής
ασπίδας» των ΗΠΑ στην Ευρώπη.
Στην άσκηση, που θα πραγματοποιηθεί
στο έδαφος της Ρωσίας και της
Λευκορωσίας, θα πάρουν μέρος και
μονάδες Ταχείας Αντιδράσεις από
τον Οργανισμό Συνθήκης Συλλογικής
Ασφάλειας (CSTO). Να σημειωθεί πως
στην αντίστοιχη άσκηση-«Zapad
2009», που πραγματοποίησαν
τον Σεπτέμβρη του 2009, είχαν λάβει
12.500 στρατιώτες.
Η επιθετικότητα λοιπόν των
ιμπεριαλιστών και εν μέσω βαθιάς
καπιταλιστικής κρίσης είναι βέβαιο
ότι θα συνεχιστεί και θα προκύπτουν
συνεχώς νέες εστίες έντασης.
Από την άλλη οι λεγόμενες
ανερχόμενες καπιταλιστικές δυνάμεις
που τις εμφανίζουν οι σοσιαλδημοκράτες και οι οπορτουνιστές
ως εναλλακτική λύση, δεν αποτελούν
πραγματικό αντίπαλο δέος στους
ιμπεριαλιστές, αλλά μέρος του ίδιου
συστήματος. Αυτό αποδεικνύεται
ποικιλότροπα και από την κοινή τους
στάση για κυρώσεις του ΟΗΕ ενάντια
στη ΛΔ Κορέας ή από την
απροκάλυπτη συνεργασία ΡωσίαςΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.
Από αυτές τις εξελίξεις είναι ανάγκη
οι εργαζόμενοι της χώρας μας και
όλοι οι λαοί να επαγρυπνούν, να μην
παραπλανηθούν στην αναζήτηση
«καλύτερου ιμπεριαλιστή», αλλά
να συνειδητοποιήσουν ότι είναι
μονόδρομος η πάλη ενάντια σε κάθε
ιμπεριαλιστική συμμαχία. Η πάλη
τελικά ενάντια στην εξουσία των
μονοπωλίων, για τη δική τους εργατική,
λαϊκή εξουσία. Σε κάθε άλλη
περίπτωση θα είναι εκτεθειμένοι
σε κινδύνους και στο να χύνουν
το αίμα τους για ξένες σημαίες, για
τα συμφέροντα του κεφαλαίου.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

Η ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει
την κλιμάκωση
της ιμπεριαλιστικής
επίθεσης σε βάρος
του συριακού λαού

H

ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει την απόφαση
του Συμβουλίου των Υπουργών
Εξωτερικών της ΕΕ και
της ελληνικής τρικομματικής κυβέρνησης
που συνεχίζει την κλιμάκωση
της ιμπεριαλιστικής επίθεσης σε βάρος
του συριακού λαού.
Η απόφαση αυτή ουσιαστικά αναβαθμίζει
την πολύμορφη στρατιωτικο-οικονομική
και διπλωματική στήριξη της ΕΕ και
του ΝΑΤΟ που μαζί με την Τουρκία,
το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία
προετοιμάζουν το έδαφος για μια ανοιχτή
στρατιωτική επέμβαση με επιπτώσεις
στην ευρύτερη περιοχή.
Η ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης,
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, αλλά και όλων
των άλλων υποστηρικτών του
Ευρωμονόδρομου και της ιμπεριαλιστικής
συμμαχίας της ΕΕ, είναι τεράστια
κι επιβεβαιώνει την εμπλοκή της χώρας
μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
σε βάρος του λαού της Συρίας.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί τις Επιτροπές Ειρήνης
σε όλη τη χώρα, συντονισμένα
με το υπόλοιπο ταξικό κίνημα, όχι μόνο
να είναι σε ετοιμότητα, αλλά να
απαιτήσουν πιο μαζικά και μαχητικά:
• Την άμεση απεμπλοκή της χώρας από
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς κι
επεμβάσεις
• Να κλείσει ΤΩΡΑ η Βάση της Σούδας κι όλες
οι άλλες στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ
• Να επιστρέψουν τα ελληνικά
στρατεύματα που συμμετέχουν σε
στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων.
Αθήνα, 29 Μάη 2013
Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ
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Συρία: Η καταστροφή της μνήμης
Όταν ο ιμπεριαλισμός σκοτώνει και την «ψυχή» των λαών

Μ

προστά στο θάνατο που σκορπά ο ιμπεριαλισμός με κάθε
επίθεσή του στους λαούς, η απώλεια της πολιτιστικής
κληρονομιάς τους φαντάζει –και είναι σε σχέση με τις ζωές–
πολύ μικρότερης σημασίας. Όχι όμως ανύπαρκτης. Διότι η μη
αναστρέψιμη καταστροφή των σπαραγμάτων της συλλογικής μνήμης
αποτελεί ακόμη ένα έγκλημα του ιμπεριαλισμού. Ένα έγκλημα με σοβαρές
διαχρονικές συνέπειες, αφού, ως γνωστόν, η ιδεολογική χειραγώγηση
της συνείδησης λαμβάνει χώρα στο επίπεδο του εποικοδομήματος.
Σε αυτόν τον μηχανισμό, το πιο σημαντικό «γρανάζι» είναι η διαχείριση
της πολιτιστικής κληρονομιάς από το αστικό κράτος. Η καταστροφή λοιπόν
αυτή της απτής «μνήμης» είναι μείζον πολιτισμικό, δηλαδή βαθιά
πολιτικό, ζήτημα για το κίνημα της ειρήνης, το λαϊκό κίνημα εν γένει.
Tο νέο θύμα του ιμπεριαλισμού είναι η Συρία, της οποίας οι αρχαιότητες
υφίστανται καταστροφές και λεηλασίες, όπως συνέβη και με
την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Στις αρχές
του περασμένου Μαρτίου, η γενική διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ, Ιρίνα
Μπόκοβα, προχώρησε σε δημόσια έκκληση για την προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης του Χαλεπιού, η οποία εντάχθηκε
στον παγκόσμιο κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ
το 1986. Συνολικά, η Συρία εκπροσωπείται στον κατάλογο με έξι
μνημεία: Παλμύρα, το Κρακ των Ιπποτών και το Καλάατ Σάλαχ
ελ-Ντιν, αρχαία χωριά στη βόρεια Συρία, οι αρχαίες πόλεις
της Δαμασκού και της Μπόσρα.
Μεταξύ άλλων, η επικεφαλής της ΟΥΝΕΣΚΟ είπε ότι «η τραγωδία» για
τα μνημεία της Συρίας, «έχει φθάσει σε νέα ύψη με την καταστροφή
της πόλης παγκόσμιας κληρονομιάς του Χαλεπιού». Συγκεκριμένα,
«μετά από τις καταστροφές στην ακρόπολη και το κάψιμο του Souqs
(σ.σ. υπαίθρια αγορά) και την προηγούμενη ζημιά στο μεγάλο
μουσουλμανικό τέμενος τον περασμένο Οκτώβρη, αναφέρθηκε
η καταστροφή του μεγάλου μουσουλμανικού τεμένους στις 28
Φεβρουαρίου, μετατρέποντας ένα από τα ομορφότερα μουσουλμανικά
τεμένη όλου του ισλαμικού πολιτισμού, σε πεδίο μάχης, ειδικά
το μουσείο και τη βιβλιοθήκη χειρογράφων».
Ο Μααμούν Αμπντουλκαρίμ, επικεφαλής των αρχαιοτήτων και
μουσείων της Συρίας, δήλωσε ότι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία
της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς διατρέχει σοβαρότατο
κίνδυνο. Πρόκειται για τη μεσαιωνική σκεπαστή αγορά στο Χαλέπι,
που κατέστρεψαν σε μεγάλο βαθμό οι πυρκαγιές, οι οποίες έβλαψαν
και το τέμενος Ουμαγιάντ.
Επιπλέον, παράνομες ανασκαφές απειλούν τάφους στην ιστορική πόλη
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Παλμύρα, στην έρημο, και στον οικισμό της εποχής του χαλκού στην
Εμπλα, ενώ η Ιντερπόλ αναζητεί ένα άγαλμα 2.700 ετών που εκλάπη από
τη Χάμα. Στη χώρα υπάρχουν επίσης εκπληκτικά κάστρα σταυροφόρων,
ρωμαϊκά ερείπια και ιστορία που εκτείνεται από τις μεγάλες αυτοκρατορίες
της Μέσης Ανατολής έως την αυγή του ανθρώπινου πολιτισμού.
Γι' αυτό ο Μααμούν Αμπντούλ Καρίμ τονίζει ότι πρόκειται για μια
μάχη για την ίδια την ύπαρξη του έθνους: «Έχουμε αδειάσει τα μουσεία.
Είναι κενές αίθουσες, με μόνη εξαίρεση τα μεγάλων διαστάσεων έργα,
που είναι δύσκολο να μετακινηθούν». Σημείωσε ότι δεκάδες χιλιάδες
αρχαιότητες που καλύπτουν 10.000 έτη ιστορίας, μεταφέρθηκαν
σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης για να αποφευχθεί μια εισβολή, όπως
εκείνη στο μουσείο της Βαγδάτης από τους αρχαιοκάπηλους, αμέσως
μετά την εισβολή των ΗΠΑ. «Αν τελικά φτάσουν σε αυτούς τους χώρους,
η Συρία θα πάψει πλέον να υπάρχει... Αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος
του τέλους», σημειώνει ο καθηγητής Αρχαιολογίας και διευθυντής της
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Συρίας, τονίζοντας:
«Η Συρία όπως την ξέρουμε τότε θα πάψει να υπάρχει».
Τα παραπάνω ειπώθηκαν τον περασμένο Φλεβάρη στο πλαίσιο
διεθνούς συνάντησης για την κατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Συρίας, που πραγματοποιήθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας. Εκεί ο ίδιος
τόνισε την ανάγκη, τα Ηνωμένα Εθνη και όλες οι χώρες του κόσμου να
εξαιρέσουν τη συριακή πολιτιστική κληρονομιά από τις άδικες διεθνείς
κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Συρία. Ζήτησε, επίσης, τη σύνταξη
ενός «κόκκινου καταλόγου» με τις πλέον απειλούμενες περιοχές
πολιτιστικού ενδιαφέροντος της χώρας.
Το Γενάρη, το Tμήμα Αρχαιολογίας και Mουσείων της χώρας ανακοίνωσε
ότι το περιεχόμενο των συριακών μουσείων βρίσκεται σε «ασφαλείς
θέσεις», σημειώνοντας ότι περισσότερο κινδυνεύουν οι αρχαιολογικοί
χώροι. Ανάμεσα στους αρχαιολογικούς χώρους, που υπέστησαν
καταστροφές, το τμήμα ανέφερε το κάστρο Al-Madiq, την ακρόπολη
του Χαλεπιού, το κάστρο Shezar, το κάστρο Al-Rahba κ.ά. Ζημιές
υπέστη και το νοσοκομείο Argonian στο Χαλέπι, ένα παλιό νοσοκομείο
που χρησιμοποιήθηκε ως μουσείο για την ιατρική και την επιστήμη.
Ζημιές καταγράφηκαν στις εκκλησίες και τις αγορές στη Χομς, στα
παλαιά μουσουλμανικά τεμένη στη Daraa και στους αρχαιολογικούς
χώρους της Μπόσρα.
Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, με την αρχή των συγκρούσεων,
οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Συρίας εκτέθηκαν σε λεηλασίες και
καταστροφές, αρχικά στην αρχαία πόλη της Παλμύρας και τα ελληνορωμαϊκά ερείπια της Απάμειας, που περιλαμβάνονται στα μνημεία
της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Τα διεθνή ειδησεογραφικά

Πάνω: Το ρωμαϊκό θέατρο στη Μπόσρα. Δεξιά: Κατεστραμμένο
κτήριο στην παλιά πόλη του Χαλεπιού της Συρίας. Η γενική
διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ, Ιρίνα Μπόκοβα, προχώρησε
σε δημόσια έκκληση για την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς της πόλης του Χαλεπιού, η οποία εντάχθηκε
στον παγκόσμιο κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς
της ΟΥΝΕΣΚΟ το 1986.

ΦΩΤΟ: AP Photo/monica Prieto

πρακτορεία σημείωναν ότι «οι περισσότερο εκτεθειμένες ζώνες είναι
όσες βρίσκονται εκτός ελέγχου του καθεστώτος, όπου μουσεία, μνημεία
και χώροι ανασκαφών γίνονται στόχος λεηλασιών».
Σύμφωνα με την υπεύθυνη των μουσείων της Συρίας, Χίμπα ελ Σάχελ,
«εδώ και τρεις ή τέσσερις μήνες (σ.σ. η δήλωση έγινε Απρίλη του 2012)
οι λεηλασίες έχουν πολλαπλασιαστεί. Εχουμε λάβει βιντεοταινία που
δείχνει ανθρώπους που αποσπούν με εργαλεία ψηφιδωτά στην Απάμεια
και στην Παλμύρα, ενώ γίνονται πολλές παράνομες ανασκαφές».
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑΣ
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ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Στις 100 μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες παγκοσμίως 44 προεχόταν
από τις ΗΠΑ, 30 από τη Δυτική Ευρώπη, 15 από άλλες χώρες του OΑΣΑ,
έξι από τη Ρωσία και πέντε από χώρες εκτός ΟΑΣΑ.

Η κατάταξη των 100 κορυφαίων πολεμικών
βιομηχανιών του κόσμου
Οι 100 σημαντικότερες πολεμικές βιομηχανίες του κόσμου το 2011 (με
εξαίρεση τις βιομηχανίες της Κίνας) είχαν πωλήσεις ύψους 410 δις δολάρια. Συγκριτικά με τις πωλήσεις των 100 πρώτων εταιριών σημειώθηκε
μείωση κατά 5% σε σχέση με το 2010 σε πραγματικούς όρους (δεν υπολογίζεται όμως εδώ καθόλου η δυναμική της Κίνας που μπορεί να αλλάξει
πολύ τα πράγματα). Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να εξηγούν την εικόνα. Μεταξύ τους μπορεί να γίνει αναφορά στην αποχώρηση
από το Ιράκ και στο εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη. Μια άλλη αιτία
έχει να κάνει με το αδυνάτισμα του δολαρίου.
Οι πρώτες 10 πολεμικές βιομηχανίες παγκοσμίως

Κυβερνοπόλεμος και πολεμικές βιομηχανίες
Η αυξανομένη σημασία της ασφαλείας στο διαδίκτυο όσον αφορά
στρατιωτικούς και μη στόχους οδήγησε σε διαφοροποιήσεις στην πολεμική βιομηχανία και στην είσοδο ορισμένων από τις βιομηχανίες αυτές
στην αγορά της κυβερνοασφάλειας.
Το 2012 σημαδεύτηκε από σημαντικές εξελίξεις στο ζήτημα αυτό όπως
π.χ. οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο από το αμερικανικό Πεντάγωνο με
το πρόγραμμα STUXNET εναντία στο Ιράν και στους χιλιάδες γερμανικής
κατασκευές (SIEMENS) συσσωρευτές του πυρηνικού του προγράμματος.
(Οι πρόσφατες αποκαλύψεις όσον αφορά τα προγράμματα υποκλοπών
PRISMA απλώς επιβεβαιώνουν την εξέλιξη αυτή. Αποκαλύπτουν επίσης
τη γιγάντωση του χαφιεδισμού και πόσο υποκριτικά είναι τα όσα
λέγονται περί προστασίας ατομικών δικαιωμάτων και ασφαλείας του
διαδικτύου και του κυβερνοχωρου). Καθημερινά αυξάνουν όχι απλώς
οι ενδείξεις αλλά και οι αποδείξεις ότι χώρες όπως οι ΗΠΑ, Βρετανία,
Γαλλία, Γερμάνια, Σουηδία, Ισραήλ Ρωσία, Κίνα , οι χώρες της ΕΕ κλπ
χρησιμοποιούν όπλα κυβερνοπόλεμου και προβαίνουν σε πολλαπλές
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
Η εμφάνιση της κυβερνοασφάλειας στις προτεραιότητες των στρατιωτικών και πολιτικών εξελίξεων είχε και οικονομικές συνέπειες.
Με βάση μια εκτίμηση, οι συνολικές δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ήταν το 2011 περίπου 60 δις
δολάρια, δηλαδή κάπου 3,5% των παγκοσμίων στρατιωτικών δαπανών.
Οι ΗΠΑ ήταν η χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες αφού συγκέντρωσε
το 50% περίπου, ενώ οι δημόσιες δαπάνες ήταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τις ιδιωτικές. Μόνον στις ΗΠΑ ήταν έτσι γιατί στις υπόλοιπες
χώρες οι ιδιωτικές δαπάνες αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος.
Η εξάρτηση των κρατών από ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών για
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να αναδειχθεί σε σοβαρό πολιτικό ζήτημα αφού τίθενται σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, τη διασφάλιση βασικών δημοκρατικών θεμάτων,
τη λογοδοσία αλλά και σε σχέση με το κόστος των μέτρων. Η παροχή
από τις πολεμικές βιομηχανίες και από τους κλασικούς παρόχους ασφαλείας υπηρεσιών προστασίας του κυβερνοχώρου μπορεί να οδηγήσει
σε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη
ορίζουν και διαχειρίζονται τα θέματα ασφαλείας, όπως επίσης και σημαντικά ζητήματα αμυντικής πολιτικής στον κυβερνοχώρο.
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Πωλήσεις (εκατ. $)
Lockheed Martin
Boeing
BAE Systems (UK)
General Dynamics
Raytheon
Northtrop Grumman
EADS
Finmeccanica (It)
L-3 Communications
United Technologies

36 270
31 830
29 150
23 760
22 470
21 390
16 390
14 650
12 520
11 640

Κέρδη (εκατ. $)
2 655
4 018
2 349
2 526
1 896
2 118
1 422
- 3 206
956
5 347

Και από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται φανερό ότι «λεφτά υπάρχουν» και
μάλιστα παρά πολλά, όχι φυσικά για τις λαϊκές ανάγκες αλλά για τις βιομηχανίες πολέμου. Επίσης εύκολα γίνεται κατανοητό γιατί η δικομματική
κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, όπως και η προηγουμένη τρικομματική, επιδεικνύουν τέτοιο ζήλο για το κλείσιμο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. Τα ΕΑΣ, η ΕΑΒ, ο Σκαραμαγκάς, η ΕΛΒΟ, με τεραστία σημασία για την
άμυνα της χώρας, με βάρος για το μέλλον μας από την τεχνογνωσία
σε κρίσιμους κλάδους των μηχανοκατασκευών, μηχανημάτων, ηλεκτρονικής, ναυπηγικής, αυτοματισμών αεροναυπηγικής, με τους εργαζομένους
που κάνουν θαύματα, είναι θύμα της πολιτικής πρόσδεσης στην ΕΕ και
στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτή έκλεισε τα ναυπηγεία και σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους. Είναι η πολιτική της κολοσσιαίας καταστροφής παραγωγικών δυνάμεων και της συγκέντρωσης σε λίγα χέρια του
κεφαλαίου γιατί αλλιώς δεν έχει γρήγορα και μεγάλα κέρδη. Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι Δυτικοευρωπαίοι έχουν ακόμα «πολύ δρόμο» στον
ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ, όπου η στάση της Βρετανίας παραμένει ένα
ερωτηματικό για όσους δεν θέλουν να βγάλουν συμπέρασμα από την περίοπτη θέση των ΒΕΑ. Έκπληξη, αν και δεν θα έπρεπε, είναι το τεράστιο
μέγεθος της ιταλικής ΦΙΝΜΕΚΑΝΙΚΑ που φαίνεται να αφήνει πίσω πολλούς από τους μεγάλους των εξοπλισμών της Γερμανίας, Γαλλίας, Σουηδίας κλπ. (είδες η Ιταλία;) Είναι βέβαιο ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια στις
πρώτες 10 «αδελφές» θα επιχειρήσουν να μπουν, αν δεν το έχουν ήδη
κάνει, και οι εταιρείες της Κίνας. Ας δυναμώσουμε λοιπόν την πάλη μας
και ας φέρουμε και νέους μαχητές στις γραμμές μας για να αχρηστέψουμε
τα δισεκατομμύριά τους. Κανείς φαντάρος έξω από τα σύνορα. Κανείς
λαός να μη χύσει ούτε σταγόνα για τα κέρδη των 10 αδελφών.
Α. ΒΙΑΝΝΑΚΗΣ

διεθνή
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Οι λαοί θέλουν Ειρήνη
Όχι στα ιμπεριαλιστικά σχέδια στη Μέση Ανατολή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν
οι αντιιμπεριαλιστικές εκδηλώσεις
του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης (ΠΣΕ)
και της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας
στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Ειρήνης
στην Κωνσταντινούπολη και την Αντιόχεια
(κοντά στα σύνορα με την Συρία)

O

ι δραστηριότητες του ΠΣΕ στην Τουρκία αποτέλεσαν
την συνέχεια προηγούμενης πρωτοβουλίας τον Νοέμβρη 2012 και απάντηση στα κλιμακούμενα σχέδια
για ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση στην Συρία, με πρόσχημα είτε την ανθρωπιστική κρίση είτε την αποτροπή χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής. Το κίνημα Ειρήνης στην
Τουρκία, με πλήρη επίγνωση των ευθυνών που του αναλογούν, φιλοξένησε θερμά τους αντιπροσώπους και στήριξε
αποφασιστικά το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων
στις δυο τουρκικές πόλεις.
Στις εκδηλώσεις του ΠΣΕ συνολικά συμμετείχαν αντιπρόσωποι από 14 χώρες (Τουρκία, Ελλάδα, Παλαιστίνη, Ιορ-
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Η αφίσα της Διεθνούς Διάσκεψης Ειρήνης με το έργο
του Τούρκου καλλιτέχνη Tammam Azzam «Είμασταν εκεί».

δανία, Λίβανος, Γερμανία, Συρία, Ιράν, Σερβία, Βουλγαρία,
ΗΠΑ, Βραζιλία, Ουκρανία, Δανία) ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ),
της Διεθνούς Ένωσης Δημοκρατικών Νομικών, δημοσιογράφοι-ερευνητές και προσωπικότητες από γειτονικές χώρες.
Το ΠΣΕ εκπροσώπησαν η πρόεδρος Σοκόρρο Γκόμες και
ο εκτελεστικός Γραμματέας Ηρακλής Τσαβδαρίδης και την
ΕΕΔΥΕ ο Χρήστος Μαργανέλης, μέλος της Γραμματείας της.
Στις 25 Απρίλη το ΠΣΕ και η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας
παραχώρησαν συνέντευξη τύπου όπου ο συντονιστής της
Επιτροπής Ειρήνης Αϊντεμίρ Γκιουλέρ, ο οποίος εξήγησε
την κάθετη αντίθεση της Επιτροπής Ειρήνης στην μετατροπή της χώρας και της παραμεθόριας περιοχής με την
Συρία σε εφαλτήριο για τα Νατοϊκά σχέδια, με την εγκατά-

σταση των πυραύλων «Πάτριοτ», καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την τουρκική κυβέρνηση για επεκτατικές φιλοδοξίες
και ανοιχτή ανάμειξη στα εσωτερικά της γειτονικής Τουρκίας. «Δεν πρόκειται να δεχτούμε τα σχέδια της κυβέρνησης
και του ΝΑΤΟ, που στόχο έχουν την διασφάλιση των συμφερόντων των ξένων και ντόπιων μονοπωλίων, τις πηγές και
του δρόμους ενέργειας, αψηφώντας τα χιλιάδες θύματα,
ανάμεσα σε αυτά και 200.000 Σύριοι πρόσφυγες σε καταυλισμούς στην Τουρκία, που γίνονται και αντικείμενο πολιτικής και ανθρωπιστικής εκμετάλλευσης από την κυβέρνηση
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και τους επίδοξους πολέμαρχους που στρατολογούν εκεί
μαχητές για τον ‘ιερό τους πόλεμο’»,τόνισε χαρακτηριστικά.
Η Πρόεδρος του ΠΣΕ Σοκόρρο Γκόμες στην παρέμβαση της τόνισε ότι η δράση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της
Ε.Ε., από κοινού με τους περιφερειακούς τους συμμάχους
στην Μέση Ανατολή, αποτελεί συνέχεια των εγκλημάτων
τους στην Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ και Λιβύη, με
απώτερο στόχο το Ιράν, με πρόσχημα του πυρηνικό τους
πρόγραμμα. Εκφράζουμε την βαθιά μας αλληλεγγύη στον
Συριακό λαό που υπερήφανα αντιστέκεται στην επιδρομή
ξένων και ντόπιων αντιδραστικών στοιχείων και υπογραμμίζουμε πως μόνο ο λαός της Συρίας έχει το δικαίωμα να
αποφασίσει ελεύθερα για τις τύχες της χώρας του.»
Ο συντονιστής Μέσης Ανατολής του ΠΣΕ Άκελ Τακάζ
από την Παλαιστίνη υπογράμμισε ότι οι ιμπεριαλιστές, έχοντας συνολικότερο σχέδιο για την «Μεγάλη Μέση Ανατολή»,
απειλούν όλους λαούς της περιοχής, ενισχύοντας παράλληλα το Ισραηλινό καθεστώς και την συνεχιζόμενη κατοχή
της Παλαιστίνης.

Συναντήσεις με φορείς και συνδικάτα
στην Κωνσταντινούπολη
Στις 26 Απρίλη οι αντιπρόσωποι της διεθνούς διάσκεψης
συναντήθηκαν διαδοχικά με αρκετούς φορείς που στήριξαν
την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειρήνης και συμμετείχαν
στη συνέχεια και στις εργασίες της διάσκεψης.
Στην συνάντηση με την diSK – μια ιστορική ομοσπονδία
εργατών της Τουρκίας η Γ.Γ. Ανζού Τσερκέζογλου τόνισε ότι
οι εργαζόμενοι της Τουρκίας και της Συρίας δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε και κατάθεσε την διαφωνία της με την εγκατάσταση των πυραύλων Πάτριοτ σε τουρκικό έδαφος.
Συναντήσεις έγιναν επίσης με το Συνδικάτο των εργαζομένων στα Πετρέλαια PETrOl-iS που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του κλάδου και με το Συνδικάτο εργαζομένων των Τουρκικών Αερογραμμών HAVA-iS.
Στη συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο της Κωνσταντινούπολης έγινε ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την
κατάσταση στην Μέση Ανατολή, όπου ο καθηγητής Τάνερ
Γκόρεν, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου τόνισε: «όπως ο
άνθρωπος χρειάζεται νερό και τροφή για να επιβιώσει, έτσι
και το παγκόσμιο Κεφάλαιο χρειάζεται πολέμους και εκμετάλλευση για την κυριαρχία του». Μεγάλο ενδιαφέρον είχε
και η συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο των κατοίκων του Ντερσίμ, περιοχή στο Νότο της Τουρκίας. Πρόκειται περί Κούρδους Αλεβίτες που ζουν στην επαρχία Ντερσίμ
και των οποίων οι πρόγονοι βίωσαν διωγμούς και σφαγές
από το Τουρκικό κράτος τον Μάη του 1938.

Οι παρεμβάσεις της ΕΕΔΥΕ και του ΠΣΕ
Στη Διεθνή Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 27
Απρίλη στο μεγάλο αμφιθέατρο της PETROL-IS υπήρξαν
τρία θεματικά πάνελ με συνολικά 22 ομιλητές. Όλες οι παρεμβάσεις και γραπτοί χαιρετισμοί πρόκειται να εκδοθούν
σε ειδικό βιβλίο σε 2 γλώσσες.
Στην ομιλία του ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός
γραμματέας του ΠΣΕ υπογράμμισε τον συνεπή και ασυμβίβαστο ρόλο του ΠΣΕ απέναντι στα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού, στην παγκόσμια κυριαρχία του και τις απειλές
απέναντι σε λαούς και ολόκληρες περιοχές, σημειώνοντας
ότι ο Συριακός λαός βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο των επιθέσεων και των σχεδίων για ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση
από μεριάς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, όσο και σε ένα σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τα ενεργειακά
κοιτάσματα και τον γεω-στρατηγικό έλεγχο της περιοχής.
Χαιρετίζοντας τις δυνάμεις που τάσσονται στην Τουρκία
ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στα ιμπεριαλιστικά τυχοδιωκτικά σχέδια τόνισε το βαθιά διεθνιστικό χαρακτήρα της
Επιτροπής Ειρήνης.
Από την πλευρά του ο Χρήστος Μαργανέλης, μέλος
της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ, στην παρέμβαση του αναφέρθηκε στο ρόλο του ΝΑΤΟ στην περιοχή διαχρονικά και στα
τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα που το κόστος τους
«βαραίνει καταθλιπτικά τους λαούς, ιδιαίτερα την εποχή της
καπιταλιστικής κρίσης».

Μεγάλη συγκέντρωση και
συναυλία διεθνιστικής αλληλεγγύης
στην Αντιόχεια

και με τους τέσσερις βουλευτές της επαρχίας Χάταϊ, οι
οποίοι τάσσονται με τις θέσεις των φορέων και πρόσφατα
είχαν επισκεφτεί την Δαμασκό για έκφραση αλληλεγγύης
στον Συριακό λαό.
Η συγκέντρωση και συναυλία σε κεντρικό ανοιχτό χώρο
της Αντιόχειας την Κυριακή 28 Απρίλη ξεπέρασε κάθε
προσδοκία. Πάνω από 10.000 συμμετείχαν σε μια γιορτή και
συγκέντρωση διαδήλωσης υπέρ της ειρήνης με την γειτονική Συρία, καταδίκης της κυβέρνησης για τον ενεργό της
ρόλο υπέρ των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και την απαίτηση
για απόσυρση των πυραύλων Πάτριοτ του ΝΑΤΟ από τουρκικό έδαφος.
Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Αϊντεμίρ Γκιουλέρ από
την Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας, ο Άντελ Ομάρ από το
Εθνικό Συμβούλιο Ειρήνης Συρίας και το Συριακό ΚΚ ο
οποίος ευχαρίστησε για την θερμή αλληλεγγύη του φιλειρηνικού λαού της Τουρκίας υπογραμμίζοντας ότι ο Συριακός λαό δεν θα επιτρέψει την παράδοση της χώρας στο
χάος, στην μουσουλμανική αδελφότητα και το ΝΑΤΟ. Από
την μεριά της η Άνχαρ Κουτσνέβα, Ουκρανή δημοσιογράφος που ζει και εργάζεται στην Συρία η οποία είχε απαχθεί
πρόσφατα από μαχητές της αντιπολίτευσης και είχε κρατηθεί έξω από την πόλη Χομς για 5 μήνες πριν δραπετεύσει,
στον χαιρετισμό της τόνισε χαρακτηριστικά: ο λεγόμενος
Ελεύθερος Συριακός Στρατός, ούτε «ελεύθερος» είναι, ούτε
«συριακός», ούτε «στρατός».
Τα συνθήματα της συγκέντρωσης στα πανό και στα στόματα των χιλιάδων (κατά πλειοψηφία νέων ανθρώπων) εναλλάσσονταν με τα επαναστατικά τραγούδια και τους χορούς:
Κάτω τα χέρια από την Συρία - Έξω το ΝΑΤΟ από την
Μέση Ανατολή - Ζήτω η φιλία και η αδερφοσύνη των
λαών - ΟΧΙ στα σχέδια των ιμπεριαλιστών. 

Η Πόλη της Αντιόχειας, που βρίσκεται 35 χλμ από τα σύνορα
με την Συρία Τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε κέντρο
διερχομένων ένοπλων ομάδων από όλες τις γειτονικές
χώρες, ουσιαστικά εμπόλεμη ζώνη και τόπος εγκατάστασης
προσφυγικών καταυλισμών από όπου στρατολογούνται μισθοφόροι για την βίαιη ανατροπή του καθεστώτος στην
Συρία. Στην διάρκεια της παραμονής τους οι αντιπρόσωποι
των Κινημάτων Ειρήνης συναντήθηκαν με το συντονιστικό
φορέων της πόλης ενάντια στην εμπλοκή της Τουρκίας σε
πόλεμο με την Συρία (Συνδικάτα της DISC, Περιφερειακοί
Δήμαρχοι, Ιατρικός Σύλλογος, Αρχιτέκτονες, Φαρμακοποιοί)

Ο Τούρκος μουσικός Edip Akbayram
στη σκηνή της συγκέντρωσης - συναυλίας που έγινε
σε κεντρικό ανοιχτό χώρο της Αντιόχειας.
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πολιτική

Σενεγαλέζος διαδηλώνει ενάντια στο φασισμό και
το ρατσισμό έξω απο το Δημαρχείο, κρατώντας
φωτογραφία δολοφονημένου συμπατριώτη του.

Π

ολύς λόγος γίνεται τελευταία για το ρατσισμό και
τους τρόπους αντιμετώπισής του, με αφορμή την κατάθεση διαφόρων σχετικών νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων. Στη συζήτηση που έχει ανοίξει, επιχειρείται να
συσκοτιστεί ότι οι ιδεολογικές αντιλήψεις του ρατσισμού,
όπως και του φασισμού και του ναζισμού, καθώς και οι πολιτικές πρακτικές τους, γεννιούνται και αναπαράγονται από
το ίδιο το κυρίαρχο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.
Είναι βαθιές και γνωστές οι σχέσεις που έχουν οι ρατσιστικές-ναζιστικές οργανώσεις με τμήματα του κεφαλαίου
και με το ίδιο το αστικό κράτος και τους μηχανισμούς του.
Είναι πασίγνωστα, για παράδειγμα, η στήριξη που παρείχαν
ισχυρές δυνάμεις του κεφαλαίου στην άνοδο του Χίτλερ στη
Γερμανία του μεσοπολέμου, αλλά και οι στενές διασυνδέσεις που έχουν σήμερα εκεί οι νεοναζιστικές οργανώσεις με
κρατικές υπηρεσίες.
Το ίδιο ισχύει στη χώρα μας με τη «Χρυσή Αυγή». Η κοινωνική βάση τους βρίσκεται στην ίδια την καπιταλιστική
σχέση ιδιοκτησίας, ως πολιτικά ρεύματα είναι μέρος της ιδεολογίας της άρχουσας τάξης. Τα συμφέροντά της εξυπηρε-
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τούν. Ενισχύονται −όπως έχει αποδειχτεί και ιστορικά− από
τον αντικομμουνισμό, την απέχθεια προς το ταξικό εργατικό κίνημα, την εχθρική στάση απέναντι σε άλλες φυλές ή
εθνότητες και τους μετανάστες αλλά και από την ανιστόρητη εξομοίωση φασισμού/ναζισμού από τη μια μεριά και
κομμουνισμού από την άλλη, από την αντιδραστική και επικίνδυνη θεωρία των «άκρων».
Γι’ αυτό θεωρούμε ότι η ρατσιστική, ναζιστική προπαγάνδα και δράση, που στη χώρα μας εκφράζεται κυρίως
από τη «Χρυσή Αυγή», δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με νόμους και τυπικές απαγορεύσεις, όποια αυστηρότητα κι αν έχουν, στα πλαίσια του υπάρχοντος εκμεταλλευτικού συστήματος.
Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται και από την εμπειρία μιας
σειράς χωρών, όπου οι απαγορεύσεις δεν έχουν εμποδίσει
τη λειτουργία και εγκληματική δράση πληθώρας ρατσιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων (π.χ. Γερμανία). Επαληθεύεται και από την εμπειρία της δικής μας χώρας, όπου
−παρά τη σοβαρή αύξηση των εγκλημάτων με ρατσιστικό
κίνητρο τα τελευταία χρόνια− σχεδόν ποτέ δεν εφαρμό-

ΦΩΤΟ: Elias Theodoropoulos, αναδημ. από epitropesdiodiastop.blogspot.gr

Για το ρατσισμό και την αντιμετώπισή του

στηκε η ισχύουσα αντιρατσιστική νομοθεσία, ο γνωστός
Ν.927/1979, ούτε οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό δεν οφείλεται, κατά τη γνώμη μας, σε νομοθετική ή διοικητική ανεπάρκεια, αλλά στην πολιτική βούληση όλων των μέχρι σήμερα
κυβερνήσεων.
Η συντριβή των ρατσιστικών και νεοναζιστικών θεωριών
και πρακτικών μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μόνο
από τον ίδιο το λαό, με πρωταγωνιστή το ταξικό εργατικό
κίνημα, στην κατεύθυνση της αμφισβήτησης του συστήματος που τις γεννά και αναπαράγει. Υπάρχει ήδη σημαντική
συσσωρευμένη πείρα αποφασιστικής αντιμετώπισης και
απομόνωσης της «Χρυσής Αυγής» μέσα στους χώρους δουλειάς και τις λαϊκές γειτονιές από τα εργατικά σωματεία και
άλλους φορείς του κινήματος, που μπορεί και πρέπει να εμπλουτιστεί και γενικευτεί.
Αυτό δε σημαίνει ότι είμαστε αντίθετοι και δεν υποστηρίζουμε την ύπαρξη συγκεκριμένης νομοθεσίας που θα τιμωρεί την παρότρυνση σε ρατσιστικές συμπεριφορές και
βέβαια τις ίδιες τις ρατσιστικές πράξεις και εγκλήματα, ώστε
το εργατικό και γενικότερα το λαϊκό κίνημα να αξιοποιούν
κάθε δυνατότητα, ακόμη και την πιο μικρή, για την εξουδετέρωση του ρατσιστικού δηλητήριου. Ωστόσο, δεν τρέφουμε και δεν καλλιεργούμε στο λαό αυταπάτες, πιστεύοντας ότι θα εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα μέσω της νομοθεσίας, όπως κάνουν άλλες δυνάμεις.
Πολύ περισσότερο, που το «αντιρατσιστικό» κυβερνητικό νομοσχέδιο και οι αντίστοιχες προτάσεις νόμου των
κομμάτων που υπηρετούν ή δεν αμφισβητούν το εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα, τα οποία «παρήλασαν» το
τελευταίο διάστημα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική
ανάγκη αντιμετώπισης του ρατσισμού. Αντίθετα, επιχειρούν
μέσω αυτών να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο της
χώρας μας −με τον έναν ή τον άλλον τρόπο− τη γνωστή
αντιδραστική απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ του 2008, που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για τη δίωξη κάθε άποψης που
αμφισβητεί την κυρίαρχη αστική ιδεολογία και καλλιεργεί
το έδαφος για το χτύπημα του εργατικού-λαϊκού κινήματος,
πρώτ’ απ’ όλα των κομμουνιστών.
Η συγκεκριμένη απόφαση της ΕΕ αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της ανιστόρητης και άθλιας επιχείρησης για εξομοίωση του ναζισμού με τον κομμουνισμό,
προσβάλλει τη μνήμη των 20 εκατομμυρίων νεκρών στρατιωτών και λαού της Σοβιετικής Ένωσης, των εκατοντάδων
χιλιάδων νεκρών αγωνιστών σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα κατά του ναζισμού - φασισμού, μεταξύ των οποίων βέβαια και στην
Ελλάδα. Η εμπειρία από την εφαρμογή αυτής της απόφασης

σε διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου η απελευθερωτική από το ναζισμό δράση του
Κόκκινου Στρατού θεωρείται «γενοκτονία» και όπου έχουν
απαγορευθεί η κομμουνιστική ιδεολογία, τα κομμουνιστικά
κόμματα και σύμβολα, αποδεικνύει τις βαθύτερες στοχεύσεις αυτής της πρωτοβουλίας.
Οι αντιπαραθέσεις και οι παλινωδίες συγκυβέρνησης και
κομμάτων του συστήματος, με αφορμή το λεγόμενο «αντιρατσιστικό» νομοσχέδιο, αντανακλούν τις δυσκολίες της
αστικής διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης, υπαρκτές
αντιθέσεις γύρω από το αντιδραστικό ιδεολογικό δίπολο
«εθνικισμός-κοσμοπολιτισμός», αντιθέσεις τμημάτων της
άρχουσας τάξης σχετικά με τις διεθνείς τους συμμαχίες. Εξυπηρετούν συγχρόνως σκοπιμότητες μικροκομματικές - εκλογικές, αποπροσανατολισμού του λαού και αναμόρφωσης
του πολιτικού σκηνικού.
Το ταξικό εργατικό κίνημα, το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα
ειρήνης, δε συμβιβάζονται με το ρατσισμό, το φασισμό/νεοναζισμό και τους φορείς του. Υπερασπίζονται με συνέπεια,
από θέση αρχής, τα συμφέροντα όλων των εργαζoμένων,
ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, εθνικότητα και θρησκεία.
Αγωνίζονται παράλληλα −και δε θα κάνουν πίσω από αυτό−
για να διαδοθούν η αναγκαιότητα και επικαιρότητα της αντίληψης και της δράσης για τη ρήξη και την ανατροπή του
βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος και την οικοδόμηση
μιας νέας κοινωνίας, απαλλαγμένης από εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, κρίσεις, πολέμους, ανεργία, φτώχεια
και ρατσιστικές διακρίσεις.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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διεθνή

Σύνοδος της Γραμματείας του ΠΣΕ
στη Λισσαβόνα 31 ΜΑΗ - 1 ΙΟΥΝΗ 2013

Γόνιμος διάλογος και αγωνιστικό πρόγραμμα
δράσης ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια
καταγράφηκαν στη συνεδρίαση της Γραμματείας
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης που
πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα στις 31 Μάη
και 1 Ιούνη του 2013.
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Σ

το κοινό ανακοινωθέν της συνόδου που φιλοξενήθηκε
από το Πορτογαλικό Συμβούλιο για την Ειρήνη
και τη Συνεργασία (CPPC), υπογραμμίστηκε
ο χαρακτήρας της κρίσης ως προϊόν του καπιταλιστικού
συστήματος και κλήθηκαν οι φιλειρηνικές δυνάμεις
στον κόσμο να επαγρυπνούν, γιατί αυξάνεται
η επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού κατά τη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης.
Ένα, σχεδόν, χρόνο μετά την επιτυχή διεξαγωγή του
Συνεδρίου του ΠΣΕ και την Παγκόσμια Διάσκεψη Ειρήνης
τον περασμένο Ιούλιο στο Κατμαντού (Νεπάλ)
διαπιστώθηκε η ανάγκη να συνεχιστούν και να ενταθούν
οι αντιϊμπεριαλιστικές-φιλειρηνικές δράσεις σ΄ όλο

τον κόσμο και ιδιαίτερα στις εστίες πολεμικών
συγκρούσεων και επεμβάσεων.
Από τις ποικίλες δραστηριότητες που προγραμματίστηκαν
ξεχωρίζει η «Εβδομάδα Δράσης» σε ένδειξη αλληλεγγύης
προς το λαό της Συρίας, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
κυρώσεις και τα σχέδια για επιθέσεις στη Συρία και
το Ιράν, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου όπου ως
γνωστό τιμάται και η μνήμη των θυμάτων του πυρηνικού
ολοκαυτώματος στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Το κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου
Στην κοινή τους ανακοίνωση: «Τα μέλη της Γραμματείας
εκτίμησαν τη συμβολή και τις προσπάθειες της CPPC να
φιλοξενήσει τη συνάντηση και χαιρετίζουν το λαό της
Πορτογαλίας που αντιστέκεται στις αντιλαϊκές, αντεργατικές
πολιτικές της πορτογαλικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΔΝΤ,
οι οποίοι χρησιμοποιούν την οικονομική καπιταλιστική
κρίση, προκειμένου να ενισχυθούν τα κέρδη του κεφαλαίου
και να μετατοπιστεί το βάρος της κρίσης στους εργαζόμενους,
τη νεολαία και τους συνταξιούχους. Η Γραμματεία
χαιρετίζει επίσης τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης,
οι οποίοι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αντιμετωπίζουν
παρόμοιες επιθέσεις στα δικαιώματα και τη ζωή τους,
ιδίως στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία,
την Ιρλανδία και τους καλεί να συσπειρωθούν γύρω από
τα ταξικά συνδικάτα και τις λαϊκές οργανώσεις για
να συντονιστούν μεταξύ τους, να απορρίψουν και
να αντεπιτεθούν στις γενικευμένες επιθέσεις εναντίον
των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και των
δημοκρατικών ελευθεριών.»
Στη διάρκεια του έτους που ακολούθησε το Συνέδριο
«το ΠΣΕ παρακολούθησε και ασχολήθηκε με πολλά
μέτωπα πάλης και ειδικότερα με την αύξηση της
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις αιτίες που δημιουργούν
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την εναντίωση
στην πολιτική των μονοπωλίων, τους μεγάλους
επιχειρηματικούς ομίλους που βρίσκονται πίσω από
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τις απειλές
και τις προκλήσεις, στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη,
την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική.»
Σ’ αυτό το διάστημα: «Το ΠΣΕ έχει αυξήσει σημαντικά
τις δραστηριότητές του και έχει ενισχύσει το κύρος του
μεταξύ του Παγκόσμιου Κινήματος Ειρήνης. Συμμετείχε
για πρώτη φορά ως επίσημος παρατηρητής το 2012
στη Σύνοδο Κορυφής του Κινήματος των Αδεσμεύτων
στην Τεχεράνη και συμμετείχε ή συνδιοργάνωσε διάφορες

διεθνείς και περιφερειακές δραστηριότητες την τελευταία
περίοδο».
Η Γραμματεία του ΠΣΕ «εκφράζει τις σοβαρές της ανησυχίες
για την κλιμάκωση της κατάστασης στην ευρύτερη Μέση
Ανατολή, όπου από τη μία πλευρά οι ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις (ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ) συνεχίζουν την κατοχή του
Αφγανιστάν και του Ιράκ, ταυτόχρονα με τη συνεχιζόμενη
κατοχή της Παλαιστίνης λαού από το Ισραήλ και από την
άλλη πλευρά, οι ίδιες δυνάμεις, σε στενή συνεργασία με
τους περιφερειακούς συμμάχους τους (Τουρκία, Κατάρ,
Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, κλπ) επεμβαίνουν στρατιωτικά
στη Συρία, με την υποστήριξη των ένοπλων
μισθοφορικών ομάδων».
Με το πρόσχημα της παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και την εικαζόμενη χρήση όπλων μαζικής
καταστροφής καθώς και με την πρόσφατη απόφαση
των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ να αρθεί το εμπάργκο
πώλησης όπλων στη Συρία προωθείται η κλιμάκωση της
σύγκρουσης και το σχέδιο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για τη
Νέα Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση της Συνόδου
εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη στο συριακό λαό.
Το ΠΣΕ επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του το τερματισμό
της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, και την αλληλεγγύη
του στον Παλαιστινιακό λαό στον αγώνα για τη
δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.
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Για μια ακόμη φορά: «το ΠΣΕ καταγγέλλει το δόγμα του
ΝΑΤΟ και την “ευθύνη να προστατεύει” (responsibility to
protect) που επεξεργάστηκαν και εγκρίθηκαν στις
συνόδους κορυφής της Λισαβόνας (2010) και του Σικάγο
(2012), ενώ το ΝΑΤΟ δρα παγκοσμίως, με ή χωρίς την
εντολή του ΟΗΕ, ως “Παγκόσμιος Χωροφύλακας” που
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ισχυρών πολυεθνικών
εταιρειών και των μονοπωλίων. Το ΝΑΤΟ δαπανά σήμερα
περισσότερο από το 70% του συνόλου των παγκόσμιων
στρατιωτικών δαπανών και είναι υπεύθυνο για
εκατομμύρια νεκρούς. Αναπτύσσει την “Αντιπυραυλική
Ασπίδα”, με σκοπό την ενεργοποίησή της ώστε να αυξήσει
την απειλή σε έθνη και λαούς. Το ΠΣΕ απαιτεί τη διάλυση
της ένοπλης αυτής πτέρυγας του ιμπεριαλισμού και
υποστηρίζει το δικαίωμα του κάθε λαού να αγωνιστεί
για την αποδέσμευσή του από αυτήν.»
Το ΠΣΕ εκφράζει ακόμη την αλληλεγγύη του στους λαούς
της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Χαιρετίζει το
λαό της Βενεζουέλας υποστηρίζοντας την εμβάθυνση της
Μπολιβαριανής Διαδικασίας. Στην κοινή ανακοίνωση
εκφράζεται η «αμέριστη ολόψυχη υποστήριξή μας στον
κουβανικό λαό και την επανάστασή του και καταδικάζουμε
τον εγκληματικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ μαζί με την
αντιδραστική “Κοινή Θέση της ΕΕ” ενάντια στη Σοσιαλιστική
Κούβα. Ζητάμε την απελευθέρωση των υπόλοιπων
τεσσάρων πολιτικών κρατουμένων από τις φυλακές των
ΗΠΑ και το κλείσιμο και την απομάκρυνση της βάσης του
Γκουαντάναμο, η οποία χρησιμοποιείται ως σύγχρονο
στρατόπεδο συγκέντρωσης σε κουβανικό έδαφος».
Η Γραμματεία του ΠΣΕ καταγγέλλει τα σχέδια των ΗΠΑ να
μετατοπίσουν το 60% των στρατιωτικών τους δυνάμεων
προς την Ασία και τον Ειρηνικό με σκοπό να περιορίσουν
την παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας στις αντίστοιχες
περιοχές και επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς τον
Κορεατικό λαό ενάντια στις ιμπεριαλιστικές απειλές και
επεμβάσεις στην κορεατική χερσόνησο και για την
ειρηνική επανένωση της Κορέας.
Το ΠΣΕ επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στο αίτημα
για κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων, ξεκινώντας
από αυτούς που έχουν εκατοντάδες και χιλιάδες
πυρηνικές κεφαλές και οι οποίοι δεν παραιτούνται από
την «θεωρία του πρώτου πλήγματος». Ταυτόχρονα,
καταγγέλλει τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος και
την ιμπεριαλιστική διαπάλη για την Αρκτική Ζώνη.
Η εκτίμηση για την οξυμμένη κατάσταση στην Αφρική
επιβεβαιώνεται καθημερινά. Οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στην Αφρική «… σχετίζονται με τη λεηλασία
των πλούσιων φυσικών πόρων και την εκμετάλλευση

26

των μελλοντικών αγορών, ενώ η ακραία φτώχεια και
ο καθημερινός θάνατος των μαζών από ασθένειες και
πείνα στην ήπειρο είναι απλά το τίμημα που πληρώνουν
οι λαοί για την απληστία των ξένων μονοπωλίων, μαζί
με αυτή των διεφθαρμένων κυβερνήσεων που στην
πλειονότητα των περιπτώσεων συνεργάζονται πρόθυμα
με τους ιμπεριαλιστές».
Η Γραμματεία του ΠΣΕ, τέλος, «...υπογραμμίζει ότι, παρά
τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων υπέρ των
ιμπεριαλιστικών πολιτικών που οδηγούν σε πολέμους,
η ανθρωπότητα δεν είναι καταδικασμένη να κάθεται και
να παρακολουθεί νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
να έρχονται. Οι λαοί και οι μαζικές οργανώσεις τους
(φιλειρηνικά κινήματα, συνδικάτα, οργανώσεις νεολαίας
και γυναικών) έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να
αποκαλύψουν τα πραγματικά σχέδια και τους στόχους του
ιμπεριαλισμού που γεννάει πολέμους, δυστυχία και
εκμετάλλευση. Οι ενωμένες και συντονισμένες προσπάθειες,
σε κάθε χώρα, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο των
παραπάνω δυνάμεων, μπορούν να δημιουργήσουν το
αντίβαρο, μπορούν να κινητοποιήσουν και να συσπειρώσουν
τις μάζες για τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της
συντριπτικής πλειοψηφίας των λαών της γης. Το ΠΣΕ
θα αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις και προσπάθειες
σε αυτό το έργο.
Για την προώθηση αυτής της προσπάθειας αποφασίστηκε
το παρακάτω πρόγραμμα δράσης και εκστρατειών:
• Διεθνής Εκστρατεία για τη διάλυση του ΝΑΤΟ με
κορύφωση στις 4 Απρίλη 2014 (65η επέτειο ίδρυσης
του ΝΑΤΟ).
• Πρωτοβουλία Διεθνούς Δικαστηρίου Εγκλημάτων
Πολέμου, για τα εγκλήματα κατά του λαού της Συρίας,
με έδρα την Τουρκία.
• Τριμερής Πορεία Ειρήνης των Κινημάτων Ειρήνης από
την Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές (από Λαχόρε
προς Δελχί και από Ντάκα στο Δελχί), με αποκορύφωμα
συλλαλητήριο στο Νέο Δελχί τον Οκτώβριο του 2013.
• Τρίτη Τριμερής Συνάντηση των Κινημάτων Ειρήνης από
την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο που θα
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2013.
• Τρίτη Διεθνής Συνάντηση για την κατάργηση των ξένων
στρατιωτικών βάσεων που θα πραγματοποιηθεί στην
κουβανική επαρχία του Γκουαντάναμο στις 18-20
Νοεμβρίου 2013.
• «Εβδομάδα δράσης» σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το
λαό της Συρίας και ενάντια στις ιμπεριαλιστικές κυρώσεις
και τα σχέδια για επιθέσεις στη Συρία και το Ιράν την
πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. 

δραστηριότητες
Επιτροπή Ειρήνης Καλαμαριάς

Εκδηλώσεις Απριλίου

Μ

ήνας εκδηλώσεων για την Επιτροπή Ειρήνης Καλαμαριάς
ο Απρίλιος που μας πέρασε.
Την Τετάρτη 3 Απριλίου μαζί με τον Δημοκρατικό
Σύλλογο Γυναικών Καλαμαριάς και σε συνεργασία με την Ένωση
Συλλόγων Γονέων Καλαμαριάς, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ
«Ο Προμηθέας» και τη Λαϊκή Επιτροπή Καλαμαριάς διοργάνωσε
εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Τα φαινόμενα του Φασισμού
στην Ελλάδα της κρίσης».
Η εκδήλωση έγινε στις 6.30 το απόγευμα στο «Θεατράκι της οδού Χηλής».
Ομιλητές ήταν ο δημοσιογράφος Απόστολος Λυκεσάς και
ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Κορομπόκης, ενώ διαβάστηκε η πολύ
ενδιαφέρουσα εισήγηση του καθηγητή ιστορίας του ΑΠΘ Γιώργου
Μαργαρίτη, ο οποίος παρά την προγραμματισμένη παρουσία του
δεν παραβρέθηκε λόγω σοβαρού κωλύματος. Ακολούθησε συζήτηση.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από το καλλιτεχνικό σχήμα εκπαιδευτικών
«Ωδηπόροι της Σαλονίκης». Υπήρχε επίσης αντιπολεμική έκθεση
φωτογραφίας.

ΕΕΔΥΕ

Συνάντηση με την Επιτροπή
Ειρήνης και Αλληλεγγύης
της Παλαιστίνης

Σ

Επίσης τη Δευτέρα 29 Απριλίου στο χώρο της Ανθοκομικής Έκθεσης
Καλαμαριάς οργανώθηκε μια σειρά εκδηλώσεων:
• Τα παιδιά ζωγραφίζουν για την ΕΙΡΗΝΗ
• Μαθητές παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς
• Μουσική εκδήλωση με αντιπολεμικά-αντιφασιστικά τραγούδια και
αποσπάσματα από το θεατρικό «Μπρεχτ και Χιτλερ» του Μ. Πλωρίτη.

ε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της ΕΕΔΥΕ συνάντηση του προέδρου της Επιτροπής Ειρήνης
και Αλληλεγγύης της Παλαιστίνης Άκελ Τακάζ με
την Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ.
Από την μεριά της ΕΕΔΥΕ ο πρόεδρος Σταύρος Τάσσος και η ΓΓ Βέρα
Νικολαϊδου επανέλαβαν την πάγια θέση του αντιιμπεριαλιστικού
φιλειρηνικού κινήματος της χώρας για καταδίκη της κατοχής
της Παλαιστίνης από το Ισραήλ, την πλήρη υποστήριξη της δημιουργίας
και αναγνώρισης ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα
του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ταυτόχρονη
απαίτηση για τερματισμό του εποικισμού, για απελευθέρωση
των πολιτικών κρατούμενων και το δικαίωμα για επιστροφή
των πολιτικών προσφύγων. Στην συνάντηση ανταλλάχθηκαν
πληροφορίες και πείρα από τον κοινό αγώνα των δυο επιτροπών
ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια για «Νέα Μέση Ανατολή» και
εκφράστηκε η συμφωνία για την καταδίκη των σχεδίων ανάμειξης
και επέμβασης του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. και των συμμάχων τους στην Συρία.
Από την πλευρά του ο Άκελ Τακάζ τόνισε πως το Ισραήλ με την πλήρη
υποστήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ συνεχίζει την κατοχική πολιτική,
την «εβραιοποίηση» της Ιερουσαλήμ κλείνοντας κάθε δρόμο προς
επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος.
Στη συνάντηση συμφωνήθηκε ο παραπέρα συντονισμός των ενεργειών
και της αλληλεγγύης προς τον αγωνιζόμενο λαό της Παλαιστίνης, τόσο
διμερώς όσο και στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης,
όπου ο Άκελ Τακάζ είναι και ο συντονιστής Μέσης Ανατολής του ΠΣΕ.
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δραστηριότητες
ΕΔΥΕΘ

Εκδηλώσεις Μάη 2013

συμμετοχή τους. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης μίλησαν η Ηλέκτρα
Ραϊζη, μέλος του προεδρείου της ΕΔΥΕΘ και ο πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ
Μιχάλης Σπυριδάκης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση
στεφάνων από την ΕΔΥΕΘ και άλλους μαζικούς φορείς.

Π

λούσιο ήταν το πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΕΔΥΕΘ και
των Τοπικών Επιτροπών Ειρήνης της πόλης. Οι εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με
το ΠΑΜΕ, την ΟΓΕ, τους Συλλόγους Γυναικών Θεσσαλονίκης, το ΜΑΣ
και τους φοιτητικούς. Ταυτόχρονα, αρκετές ήταν και οι εκδηλώσεις
των Τοπικών επιτροπών με τους αντίστοιχους Συλλόγους Γυναικών, όπως
αυτές στην Καλαμαριά, στις Συκιές, στο Ε’ Διαμέρισμα του Δήμου
Θεσσαλονίκης κ.α.

•Αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση στο ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο πρώην 3ο Σώμα Στρατού. Μαζική αντιπολεμική-αντιιμπεριαλιστική
διαδήλωση στις 21 Μάη στην πύλη του ΝΑΤΟϊκού Στρατηγείου, όπου
μίλησε ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Νίκος Ζώκας. Oι συγκεντρωμένοι
ζήτησαν να κλείσουν και να φύγουν από τη χώρα οι ξένες βάσεις και
τα στρατηγεία, να επιστρέψουν άμεσα όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί που
βρίσκονται εκτός συνόρων, καμία εμπλοκή της Ελλάδας στα ιμπεριαλιστικά
σφαγεία, απεμπλοκή από όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.

•22 Μάη 2013 - Λαϊκός Δρόμος στη μνήμη του Γρηγόρη
Λαμπράκη. Πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή φοιτητών, που
συσπειρώνονται στο Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών-ΜΑΣ. Οι νέοι έτρεξαν
στη διαδρομή από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μέχρι το μνημείο του Λαμπράκη
στη συμβολή των οδών Ερμού και Βενιζέλου, μέσω των οδών κεντρικών
οδών της Θεσσαλονίκης. Στη λήξη η ΕΔΥΕΘ τους απένειμε Βραβείο για τη
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•26 Μάη 2013 - Πορεία Ειρήνης. Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών
πήρε μέρος στη μαχητική Πορεία Ειρήνης - αντιπολεμική διαδήλωση
καταδίκης των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στη Μ. Ανατολή. Η πορεία
ξεκίνησε από την Καλαμαριά και με ενδιάμεση στάση στο ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο
στο πρώην 3ο Σώμα Στρατού κατέληξε στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη.
Στο ξεκίνημα της Πορείας μίλησε ο Γιώργος Καραθάνος, εκ μέρους
της Γραμματείας του ΜΑΣ. Μπροστά από το ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο μίλησε ο
Θόδωρος Κυριακίδης, μέλος του Προεδρείου της ΕΔΥΕΘ και στέλεχος
του ΠΑΜΕ. Μπροστά στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη, έγινε
η κεντρική ομιλία από τον Μπάμπη Βέλλη μέλος της Γραμματείας
της ΕΔΥΕΘ και Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

•29 Μάη 2013 - Καλλιτεχνική εκδήλωση αφιέρωμα στον Τάσο
Λειβαδίτη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Θέατρο Κήπου
της Θεσσαλονίκης. Ήταν αφιερωμένη στα 50 χρόνια από τη δολοφονία του
Γρηγόρη Λαμπράκη και στους λαϊκούς αγώνες του χθες και του σήμερα,
μέσα από το ποιητικό έργο του Τάσου Λειβαδίτη. Σχετικά μίλησε ο Νίκος
Ζώκας, Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χάρη
στην αφιλοκερδή προσφορά όλων των συντελεστών: της Ελένης Πίττα
(επιλογή κειμένων και οργάνωση εκδήλωσης), του Γιάννη Πρώιου (σκηνικά),
των ηθοποιών Μαρίας Καραμήτρη, Ελένης Κιλιμκερίδου, Νίκου Ζώκα,
Διαμαντή Αδαμαντίδη και Στέλιου Σταυρίδη, των μουσικών Αντώνη
Κουμανδράκη, Ιφιγένειας Τσιμούρη, Νίκου Νατζμέ και τις υπέροχες
ερμηνείες των Κώστα Πρατσινάκη και Ειρήνης Σαββίδου.

ΠΟΡΕΙΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις
και πορείες ειρήνης που ήταν αφιερωμένες στα 50 χρόνια από
τη δολοφονία του αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη.
Ολες οι εκδηλώσεις χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερη μαζικότητα και
αγωνιστικότητα, καθώς και από μεγάλη συμμετοχή νεολαίας.
Εκτός από τη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης της Αθήνας και τις εκδηλώσεις
της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν ακόμα και στις πιο κάτω
περιοχές και πόλεις:

• ΛΑΡΙΣΑ. Στις 17/5 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία
από την Επιτροπή Ειρήνης, πορεία από το Μεζούρλο, με στάση στην 1η
Στρατιά, μέχρι την κεντρική πλατεία της Λάρισας, όπου πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση με τραγούδια και ομιλία από τον Γιώργο Λαμπρούλη,
πρόεδρο Γραμματείας Λάρισας της ΕΕΔΥΕ και βουλευτή του ΚΚΕ.
Επίσης στις 24/5 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, σε συνεργασία με την
ΕΕΔΔΑ και τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο στην Πλατεία
Λαμπρούλη στο Φρούριο.
• ΤΡΙΚΑΛΑ. Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε,
την Τετάρτη 16/5, η πορεία ειρήνης στα Τρίκαλα και η συγκέντρωση
που προηγήθηκε στην πλατεία της Αγίας Μονής. Η εκδήλωση ξεκίνησε
με απαγγελία του ποιήματος «Επιτάφιο επίγραμμα του Λαμπράκη» του
Νικηφόρου Βρεττάκου, από τον Γρηγόρη Λαμπράκη, εγγονό του
αγωνιστή, μαραθωνοδρόμου της Ειρήνης. Στη συνέχεια απευθύνθηκε
χαιρετισμός εκ μέρους της Γραμματείας Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων,
από την Ειρήνη Πετράκη.

Επίσης στις 4/6 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Αγώνας
Δρόμου 6 χιλιομέτρων, με τη συμμετοχή Τρικαλινών δρομέων, στα
βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη και του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
Ειρήνης. Οι δρομείς ξεκίνησαν από το χωριό Ράξα και κατέληξαν στο
κέντρο των Τρικάλων, όπου ο πρόεδρος της Ε.Ε. Τρικάλων, Νίκος
Μήτσιος, απένειμε συμβολικά ένα κλαδί ελιάς και αναμνηστικό
συμμετοχής. Στην εκδήλωση μίλησε ο αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και γιος
του Γρηγόρη Λαμπράκη, Γιώργος Λαμπράκης.

• ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Στις 17/5 έγινε η πορεία ειρήνης από το άλσος
Παπαράτζα στη κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας. Την προηγούμενη
μέρα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης σε
συνεργασία με την ΕΕΔΔΑ, τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο και το
Σύλλογο γυναικών, στην αίθουσα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης
Καρδίτσας.

• ΚΡΗΤΗ. Στις 19/5 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Παγκρήτια
Κινητοποίηση, που διοργάνωσαν οι Επιτροπές Ειρήνης του νησιού.
Η κινητοποίηση ξεκίνησε στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς Χανίων,
όπου απηύθυναν χαιρετισμούς ο Κώστας Μωυσάκης, πρόεδρος Ε.Ε.
Ηρακλείου, η Μαριάννα Καμπουράκη, πρόεδρος της Ε.Ε. Ρεθύμνου
και ο Χρήστος Αζί, εκπρόσωπος Σύρων εργατών. Την κεντρική ομιλία
έκανε η Ιωάννα Κουρπά εκ μέρους της Ε.Ε. Χανίων. Ακολούθησε
πορεία μέσα στην πόλη. Νωρίς το απόγευμα η πορεία έφτασε στην
αμερικανοΝΑΤΟική βάση στη Σούδας, όπου διαδήλωσαν και απαίτησαν
το άμεσο κλείσιμο της αμερικανονατοϊκής βάσης.
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στην παραλία Βόλου. Στην εκδήλωση μίλησε ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
Σταύρος Τάσσος, ο οποίος κάλεσε τις Επιτροπές Ειρήνης να πυκνώσουν
τις γραμμές της λαϊκής συμμαχίας.
• ΚΟΖΑΝΗ, 26/5. Πορεία ειρήνης διοργάνωσε η Επιτροπή
Ειρήνης Κοζάνης, που ξεκίνησε από το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης
στην Παναγία και κατέληξε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης.

• ΣΑΜΟΣ, 19/5. Η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης (ΠΕΕ)
πραγματοποίησε πορεία ειρήνης από το Παλιόκαστρο στο Βαθύ με τη
συμμετοχή πλήθους κόσμου, αλλά και Τούρκων αγωνιστών από την Ε.Ε.
Σμύρνης. Χαιρέτισαν ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δ. Τριτσινιώτης,
ο πρόεδρος της επιτροπής Σμύρνης Μπουρχάν Ακσακάλ, εκπρόσωποι
του ΠΑΜΕ, της ΟΓΕ και του ΜΑΣ. Την κεντρική ομιλία έκανε η πρόεδρος
της Επιτροπής Ρούλα Στεφανάκη. Με την πορεία ειρήνης ολοκληρώθηκαν
οι 15νθήμερες εκδηλώσεις της ΠΕΕ που περιελάμβαναν δύο εκδηλώσεις
στο Βαθύ και στο Καρλόβασι, για την αντιφασιστική Νίκη των λαών.

• ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Στις 26/5 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη
επιτυχία η 30ή Παμπελοπονησιακή πορεία ειρήνης, που ξεκίνησε
από τη γενέτειρα του Λαμπράκη Κερασίτσα στην Τρίπολη. Στην
Κερασίτσα μίλησε ο πρόεδρος του χωριού, έγιναν καταθέσεις στεφανιών,
ενώ στη κεντρική εκδήλωση μίλησε ο Γιώργος Λαμπράκης.

• ΒΟΛΟΣ. Στις 26/5 με μαζική συμμετοχή εργαζόμενων και
νεολαίας πραγματοποιήθηκε η Πορεία Ειρήνης από την Αηδονοφωλιά
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• ΑΚΤΙΟ-ΠΡΕΒΕΖΑ, 15/6. Δυναμικό παρόν έδωσαν δεκάδες
φορείς αλλά και αγωνιστές από την ευρύτερη περιοχή της Άρτας,
Πρέβεζας, Λευκάδας, Βόνιτσας, στη συγκέντρωση που διοργάνωσαν οι
Επιτροπές Ειρήνης Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Αγρινίου στη
ΝΑΤΟϊκή Βάση του Ακτίου, με αφορμή και τη συμπλήρωση 50 χρόνων
από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη.
Στη συγκέντρωση μπροστά στο ΝΑΤΟϊκό ορμητήριο, χαιρετισμό
απεύθυνε εκ μέρους των Επιτροπών Ειρήνης ο Χρύσανθος Κυριαζής,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ και μέλος της Γραμματείας
της Επιτροπής Ειρήνης Πρέβεζας, ο οποίος μεταξύ των άλλων εξέφρασε
την αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, αλλά και στον Τουρκικό
λαό που βιώνει την ένταση της καταστολής.
Λίγο αργότερα, αντιπροσωπεία των φορέων με επικεφαλής τον
Γρηγόρη Αναγνώστου, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ,
επέδωσε ψήφισμα στον έλληνα αξιωματικό της Βάσης.
Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της Πρέβεζας, η οποία
κατέληξε στην πλατεία Ανδρούτσου, όπου και έγινε χαιρετισμός εκ
μέρους του ΜΑΣ από τον Γιάννη Αναγνώστου και η κεντρική ομιλία
από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Άρτας, Δημήτρη Γιαννούλη.
Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό αφιέρωμα στο αντιφασιστικό τραγούδι
από μουσικό σχήμα σπουδαστών του τμήματος Λαϊκής και
Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου.
Στη συγκέντρωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες της
Επιτροπής Περιοχής Βορειοδυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ, του Συμβουλίου
Περιοχής Βορειοδυτικής Ελλάδας της ΚΝΕ, των Τ.Ε. Άρτας, Πρέβεζας Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
του ΚΚΕ Νίκος Μωραΐτης, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι
της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Συμμετείχαν εκτός από τις Επιτροπές Ειρήνης Άρτας, Πρέβεζας,
Λευκάδας και Αγρινίου, το ΠΑΜΕ, Σύλλογοι Γυναικών της ΟΓΕ καθώς
και πολυάριθμοι άλλοι φορείς της ευρύτερης περιοχής.

Επιτροπή Ειρήνης Κορυδαλλού

και Αποστόλη Φωτιάδη. Ακολούθησε η ομιλία του Γιώργου Λαμπρούλη,
βουλευτή του ΚΚΕ και προέδρου της Γραμματείας Λάρισας της ΕΕΔΥΕ.

Εκδήλωση για την
Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Εκδήλωση με θέμα την κρίση

Σ

τις 15 Μαΐου το παράρτημα ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Κορυδαλλού,
ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Κορυδαλλού και
η Επιτροπή Ειρήνης Κορυδαλλού πραγματοποίησαν
εκδήλωση μνήμης για τα 68 χρόνια από την Αντιφασιστική Νίκη των
Λαών. Μίλησαν ο Ερ. Παταμιάνος, η Σ. Σοφικίτη και ο Γ. Λαμπράκης.
Ακολούθησε απαγγελία ποιημάτων και τραγούδια συνοδεία ακορντεόν
από τη μαέστρο Χριστίνα Ρόκκου. Πραγματοποιήθηκε Πικετοφορία
και έγινε κατάθεση λουλουδιών στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης από
τον Πρόεδρο του παραρτήματος ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Κορυδαλλού Δ. Οικονόμου.

τις 19/6/2013 έγινε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση της Ε.Ε.Ιλίου
με θέμα «Η Κρίση και ο κίνδυνος για γενικευμένη σύραξη στην ευρύτερη
περιοχή». Παραβρέθηκε ο Ακέλ Τακαάζ, πρόεδρος της Επιτροπής
Ειρήνης και Αλληλεγγύης της Παλαιστίνης και συντονιστής του τμήματος Μ.
Ανατολής του ΠΣΕ, του οποίου η παρέμβαση προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον.
Η κεντρική ομιλία έγινε από τη γεν. γραμματέα της ΕΕΔΥΕ Βέρα Νικολαΐδου.
Ακολουθησε συζήτηση και η βραδιά έκλεισε με μουσικό αφιέρωμα στο
εργατικό και αντιπολεμικό τραγούδι από το συγκρότημα «Ρωμιοσύνη».

Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας

Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας

Εκδήλωση για την Κούβα

Εκδήλωση για τα 68 χρόνια
από την Αντιφασιστική Νίκη

Ε

κδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου στην πλατεία Λαμπρούλη
της Λάρισας, με θέμα «Οι εξελίξεις στην Κούβα και η αλληλεγγύη του
ελληνικού λαού». Διοργανωτές ήταν ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος
Παράρτ. Λάρισας, η Γραμματεία Λάρισας της ΕΕΔΥΕ και το Εργατικό
Κέντρο Λάρισας και συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του Κουβανικού Ινστιτούτου Φιλίας των Λαών (ICAP) Πέδρο Ολμέδο Πέρες και Μαρία Αλέιδα
δελ Ριέγο. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τραγούδια από τους Δημήτρη, Μαρία

Σ

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 12 Μάη η εκδήλωση του
Παραρτήματος Ελευσίνας και Πέριξ της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, της
Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας και του Συλλόγου Γυναικών
Ελευσίνας, με θέμα « 69 χρόνια από το Μπλόκο της Ελευσίνας - 68
χρόνια από την αντιφασιστική νίκη». Η εκδήλωση, που παρακολούθησε
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αποχαιρετισμός
«Έφυγε» η αγωνίστρια της ειρήνης Γαβριέλλα Χαμογεωργάκη
Στις 30 Απριλίου 2013 έφυγε για πάντα από κοντά μας η αγωνίστρια της ειρήνης Γαβριέλλα Χαμογεωργάκη.
Η Γαβριέλλα άφησε πίσω της έργο με την σημαντική προσφορά της στο
κίνημα Ειρήνης, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους πολιτιστικούς συλλόγους,
στους κοινωνικούς αγώνες του λαού μας και στην Εθνική Αντίσταση μέσα από
τις γραμμές του ΕΑΜ. Όπως σημείωσε στον αποχαιρετισμό της η Αθηνά
Λάτση, εκ μέρους της Eπιτροπής Ειρήνης Ηλιούπολης, η Γαβριέλλα άφησε
ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσφοράς της σε κάθε γωνιά της Ηλιούπολης.
Κάτοικος της Ηλιούπολης από το 1924 ακολούθησε όλη την ιστορική διαδρομή της πόλης αγωνιζόμενη με αξιοπρέπεια και ανιδιοτέλεια. Από το 1954
ήταν σύμβουλος στην τότε κοινότητα Ηλιούπολης, δημοτική σύμβουλος από
το 1982-1986 επί Δημαρχίας του αείμνηστου Δήμαρχου Δημήτρη Κιντή και 12 χρόνια αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου. Το 1955 εκλέγεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ηλιούπολης και αναπτύσσει πλούσια δράση μαζί
με τον σύντροφό της στη ζωή Γρηγόρη Χαμογεωργάκη (ο Γρηγόρης «έφυγε» από τη ζωή το 2004).
Αγαπητοί συναγωνιστές μας Γαβριέλλα και Γρηγόρη, συνεχίζουμε τον αγώνα σας και σας θυμόμαστε πάντα
με συγκίνηση και αγάπη.
Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης

πολύς κόσμος, περιελάμβανε: Χαιρετισμό από τον αντιπρόεδρο του
Παραρτήματος της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Κώστα Παπανικολάου, παρουσίαση
του Ιστορικού του Μπλόκου από τη Γραμματέα του Παραρτήματος της
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Πόπη Χρυσογονίδη, ομιλίες από την Πρόεδρο του Συλλόγου
Γυναικών Βιβή Γκίκα και τον Πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ Σταύρο Τάσσο,
απαγγελία αποσπασμάτων του ποιήματος της Μ. Αλειφεροπούλου
«Μακρόνησος» και αντιφασιστικά τραγούδια από τον Βασίλη Μπιρμπάκο.

Επιτροπή Ειρήνης Γούβας

Εκδήλωση για τα ναρκωτικά

Π
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ραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση με θέμα τη μάστιγα των
ναρκωτικών, την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 στις 11.30 πμ, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του 13ου Γυμνασίου-Λυκείου Αθηνών, στη

«Έφυγε» ο αγωνιστής της
ειρήνης Ανδρέας Νασιόπουλος
Έφυγε από κοντά μας πρόσφατα ο αγωνιστής της ειρήνης Ανδρέας Νασιόπουλος, με μακρόχρονη προσφορά
στο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα μέσα από την Επιτροπή
Ειρήνης Χαλανδρίου, στην οποία διατέλεσε για πολλά
χρόνια πρόεδρος.
Με συγκίνηση δεχτήκαμε εκ μέρους της συζύγου του,
Χριστίνας, ως προσφορά στη μνήμη του, οικονομική ενίσχυση στην Επιτροπή Ειρήνης Χαλανδρίου και την ευχαριστούμε θερμά.
Θα θυμόμαστε πάντα το συναγωνιστή μας, Ανδρέα,
συνεχίζοντας τον αγώνα, που μαζί τόσα χρόνια δίναμε
για τη ζωή που αξίζει σε κάθε εργαζόμενο, μια ζωή λεύτερη από εκμετάλλευση, πολέμους, φτώχια κι αδικία.

Γούβα. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Επιτροπή Ειρήνης Γούβας, η
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων,
ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Γούβας και το Συνδικάτο
Οικοδόμων (παράρτημα Παγκρατίου - Βύρωνα - Καισαριανής)
και παρακολούθησαν πολλοί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Κεντρική
ομιλήτρια ήταν η Ιλιάνα Ναζεντιάδου, ψυχολόγος, εκ μέρους του
Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν.).

ΕΝ ΙΣ ΧΥ Σ Τ Ε Ο ΙΚ ΟΝ ΟΜ Ι Κ Α
την

ΕΕΔΥΕ

Ελληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

σας στην ΕMΠOPIKH ΤΡΑΠΕΖΑ
4 Καταθέστε τηναριθ.προσφορά
Λογ/σμού

87693589

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό ‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜
Με κάθε νέα συνδρομή
αποκτάτε ΔΩΡΕΑΝ το συλλεκτικό
τεύχος με το προσωπικό
ημερολόγιο του Γρηγόρη Λαμπράκη

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ
Συμπληρώστε την κάρτα συνδρομής και ταχυδρομήστε τη στην παρακάτω διεύθυνση
μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 ΑΘΗΝΑ

#

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΑΧ. ΚΩΔ.:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................

ΤΗΛ.:

...............................................................................................

68 χρόνια
από το πυρηνικό ολοκαύτωμα
στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι
ο αγώνας συνεχίζεται και δυναμώνει

ΟΧΙ ΑΛΛΑ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ!
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ΟΛΟΙ ΣΤΗ
την Τρίτη 6 Aυγούστου στις 7 μ.μ.
για έναν κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά όπλα,
για έναν κόσμο ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών,
ενάντια στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό

