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Το Περιστέρι της Ειρήνης έγινε “ηλεκτρονικό”!!!

Η νέα ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ είναι γεγονός!
Τα νέα και οι δραστηριότητες του αντιϊμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινήματος στη χώρα μας
και διεθνώς θα βρίσκονται πλέον καθημερινά στην οθόνη του υπολογιστή σας.
Στην σελίδα της ΕΕΔΥΕ θα βρείτε στοιχεία για την ιστορία του κινήματος ειρήνης στην Ελλάδα
και τον κόσμο, ανακοινώσεις για την επικαιρότητα, εκδηλώσεις, νέα για τη διεθνή δράση
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης καθώς επίσης έντυπα και μπροσούρες.
Τεύχη των «Δρόμων της Ειρήνης» υπάρχουν ολόκληρα στη νέα ιστοσελίδα ενώ μέσω
και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας το Περιστέρι της Ειρήνης θα ταξιδεύει τα μηνύματά σας.
Άλλωστε, το φτερούγισμα της ειρήνης κάτω από όλους τους καιρούς και με όλους τους τρόπους
έχει πάντα το ίδιο περιεχόμενο. Είτε σμιλεμένο στην πέτρα της σοφίας, είτε κρυμμένο
στα ερείπια που άφησε πίσω του ο πόλεμος, είτε σα μοσχοβολάει τυπωμένο μελάνι
άλλοτε σε μια προκήρυξή μας για την Ειρήνη και πάντα μέσα στις σελίδες
των δικών μας και των δικών σας «Δρόμων της Ειρήνης»,
και πρόσφατα να μας «κλείνει το μάτι» με ένα «κλικ» του «ποντικιού».

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ
www.eedye.gr
Φίλοι της Ειρήνης, σας υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού μας άλλαξε
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Της Σύνταξης
Μια αγέλη από ύαινες που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση
Χρονογράφημα: Το νου σου, στο μυαλό είναι ο στόχος
4η Τριμερής Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης Ελλάδας,
Τουρκίας και Κύπρου: Συνεχίζουμε αταλάντευτα ενάντια
στον ιμπεριαλισμό, για την ειρήνη και τη φιλία των λαών
12 Για τις στρατιωτικές βάσεις στη Λατινική Αμερική
14 Αντιιμπεριαλιστικός αγώνας; Με την σημαία της εργατικής
τάξης, βεβαίως εκ προθέσεως και αμετανόητοι
16 Το Νόμπελ Φυσικής στους Χιγκς και Ενγκλερτ
18 Γιατροί γίνονταν συνεργοί σε βασανιστήρια
στις στρατιωτικές φυλακές της CIA
19 ΕΕ: 880.000 τα θύματα καταναγκαστικής εργασίας.

19 Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης για θύμα
των βασανιστηρίων του Πινοτσέτ
20 Οι «Δρόμοι της Ειρήνης» συζητούν με τον εικαστικό
και συγγραφέα Γιώργο Φαρσακίδη
24 Ιμπεριαλισμός - Αρχαιοκαπηλεία: «Συγκοινωνούντα
δοχεία» στο «πολιτιστικό» πλιάτσικο
28 Η αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ παραβιάζει
το διεθνές δίκαιο
30 Το Ισραήλ σχεδιάζει νέο φράκτη στον Ιορδάνη
31 Δραστηριότητες Επιτροπών Ειρήνης
Εικόνα εξωφύλλου: Γιώργου Φαρσακίδη, λεπτομέρεια
από χαρακτικό απ’ τον Άη Στράτη σε όρθιο ξύλο.

Η ΕΕΔΥΕ σας εύχεται Καλή Χρονιά με υγεία και δύναμη για νέους αγώνες ενάντια
στους άδικους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τον καπιταλισμό που τους γεννά
Διαβάστε ακόμη για τις δραστηριότητες των Επιτροπών Ειρήνης, μικρά νέα, ανακοινώσεις καθώς
και πολλά άλλα επίκαιρα θέματα

της σύνταξης
‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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επικίνδυνη και ανιστόρητη θεωρία των δυο άκρων βρέθηκε στο προσκήνιο όλο το προηγούμενο
διάστημα, με κορυφαία στιγμή τη δήλωση του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ που στοχοποιήσε το
λαϊκό κίνημα, χαρακτηρίζοντας «εξτρεμισμό» τη θέση για έξοδο από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Ακολούθως η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε μια τροπολογία βάσει της οποίας «όποιος με πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισμών ή
φυσικών ή νομικών προσώπων, με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή με κανονισμούς της ΕΕ,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή».
Η απάντηση του φιλειρηνικού-αντιιμπεριαλιστικού της χώρας μας δεν πρόκειται να στερηθεί σαφήνειας. Δεν ανήκουμε σε εκείνους που τα «γυρίζουν» στα δύσκολα. Ούτε πρόκειται
να αποκυρήξουμε τα γραφτά της δικής μας νιότης, που σε αντίθεση με εκείνα της γερασμένης αντίδρασης,
κρατούν τη φρεσκάδα τους κοντά ένα αιώνα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η διεθνιστική αλληλεγγύη με τους αγωνιζόμενους λαούς και η αντίθεση
στον ιμπεριαλισμό και τους πολέμους του αντιμετωπίζει τα απειλητικά κελεύσματα για υποταγή.
Δεν θα είναι η πρώτη φορά που παρά τις απειλές, εκ προθέσεως και αμετανόητα, θα σταθούμε δίπλα στο εργατικό-λαϊκό κίνημα, από τους καθημερινούς αγώνες μέχρι την εκπλήρωση
των ιδανικών για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Άλλωστε γνωρίζουμε καλά τους λόγους για τους οποίους εξακολουθούμε να τιμάμε με σεβασμό και
ιστορική αυτογνωσία τη μνήμη αγωνιστών όπως ο Νίκος Νικηφορίδης. Γιατί σύνδεσε την αντιπολεμική
δράση με την ανυποχώρητη υπεράσπιση της ιδεολογίας που, με επαναστατική σκέψη και δράση, πρεσβεύει
τη δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας
Στις μέρες μας αυτή η σύνδεση παραμένει αναγκαία γιατί η ρήξη με τα μονοπώλια, η ανατροπή της
εξουσίας τους και η πορεία προς ένα άλλο φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης περιέχει απαραίτητα την αποδέσμευση από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Επιβάλει την απειθαρχία και την
ανυπακοή στις αντιλαϊκές και φιλοπόλεμες επιλογές των κάθε λογής ιμπεριαλιστών .
Σε αυτή την κατεύθυνση η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη συμβάλει
με όλες τις δυνάμεις της στο συντονισμό της δράσης στη χώρα μας και διεθνώς. Η τέταρτη συνάντηση των αντιϊμπεριαλιστικών κινημάτων ειρήνης από Τουρκία, Κύπρο και Ελλάδα, που συνήλθε στα
Χανιά στις 19-20 Οκτώβρη υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης επιβεβαίωσε αυτή τη δέσμευση. Στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά από ένα διήμερο πλούσιου προβληματισμού και αγωνιστικής δράσης σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Οι λαοί θα αντισταθούν με όλες τους τις δυνάμεις
ενάντια στα συμφέροντα των εκμεταλλευτών τους και θα ανοίξουν το δρόμο σε μια κοινωνία
που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους… Οι λαοί μας δεν πρόκειται να θυσιαστούν για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών. Καλούμε την εργατική τάξη και τους συμμάχους της στις χώρες μας σε κοινή πάλη ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που
φέρνει κρίσεις και πολέμους».
Αυτό το μήνυμα καλούνται να μεταφέρουν οι επιτροπές ειρήνης σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε νεανικό στέκι μαζί με το ταξικό κίνημα, τις λαϊκές επιτροπές, τις ριζοσπαστικές συσπειρώσεις
των νέων, των γυναικών, των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων. Έτσι μπορούμε να εκφράσουμε την
αλληλεγγύη, να ενδυναμώσουμε την λαϊκή συμμαχία και να ενισχύσουμε την αντιμονοπωλιακή-αντικαπιταλιστική πάλη μέχρι τη νίκη. Στον καθημερινό αγώνα για το μεροκάματο, την υγεία και τη μόρφωση
κερδίζονται οι νέες συνειδήσεις που αψηφώντας φοβέρες θα αγωνιστούν με τη δική τους σημαία μέχρι
να τραντάξουν συθέμελα τα κάστρα των αστών .

ETHΣIA ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ
(4 ΤΕΥΧΗ) 16 €
ETHΣIA ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ:
(4 ΤΕΥΧΗ) 25 €

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

Μια αγέλη από ύαινες που λέγεται
Ευρωπαϊκή Ένωση

Tου ΜΠΑΜΠΗ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ
μέλους του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να μετατραπεί σε στρατιωτικό ιμπεριαλιστικό συνασπισμό, σε μια πραγματική λυκοσυμμαχία, στη σύνοδο κορυφής για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) το Δεκέμβρη
του 2013. Σχετική φιέστα ετοιμάζεται μάλιστα να φιλοξενήσει και η Αθήνα
στις 5 Δεκεμβρίου, στο κεντρικότερο σημείο της πόλης.

E

δώ και καιρό ξεδιάντροπα το πολίτικο προσωπικό της ΕΕ μιλά για μια εξωτερική
πολίτη που να εξυπηρετεί τις «άξιες και τα συμφέροντα της Ένωσης». Πιο κυνική
ομολογία για ακόμα πιο επιθετική πολιτική δεν θα μπορούσε να υπάρξει σε μια
εποχή όπου πράγματι το κάθε ιμπεριαλιστικό κέντρο αξιώνει οι «δικές του αξίες και
συμφέροντα» να καθορίζουν τον κόσμο. Αναρωτιέται κάνεις, αν μια τέτοια εξωτερική
πολιτική δεν είναι ιμπεριαλιστική, δεν είναι άμεση αντανάκλαση της όξυνσης των ανταγωνισμών των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, τι άλλο μπορεί να είναι.
Ας θυμηθούμε όμως ότι δεν πέρασαν ούτε δύο χρόνια από την ιμπεριαλιστική
επέμβαση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και η Λιβύη βυθίζεται στις συγκρούσεις και τις δολοφονίες,
ενώ απειλείται να διασπαστεί στα τρία. Οι φλόγες της επέμβασης των ξένων δυνάμεων
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Ανακοίνωση για τις ΝΑΤΟϊκές
ασκήσεις στο Ιόνιο

H

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταδικάζει με τον
πιο κατηγορηματικό τρόπο τα ΝΑΤΟϊκά
πολεμικά γυμνάσια, στα οποία εντάσσεται και η
άσκηση «ΑΡΙΑΔΝΗ 2013», που ξεκινά από τη
Δευτέρα και θα διαρκέσει δέκα μέρες, με σημαντική συγκέντρωση δυνάμεων και διακλαδική συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού
Κόλπου και του Ιονίου Πελάγους.
Καλούμε τις Επιτροπές Ειρήνης, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, πλατιά τον ελληνικό λαό να
καταδικάσουν κάθε είδους ασκήσεις και γυμνάσια που προλειαίνουν το έδαφος για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, να διατρανώσουν πως είναι
ανεπιθύμητοι οι μακελλάρηδες των λαών και οι
βάσεις τους, όχι μόνο στην περιοχή του Ιονίου
Πελάγους, όπου θα πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις, αλλά συνολικά στη χώρα μας.
Το αντιιμπεριαλιστικό – αντιπολεμικό κίνημα της
χώρας μας, μαζί με το εργατικό – λαϊκό κίνημα,
να απαιτήσουμε άμεσα:
 Να κλείσουν οι ΝΑΤΟϊκές Βάσεις του θανάτου
 Αποδέσμευση της χώρας μας από όλους τους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
 Να επιστρέψουν άμεσα όλοι οι έλληνες φαντάροι από τις αποστολές στο εξωτερικό
 Να ακυρωθούν όλα τα μνημόνια συνεργασίας
στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και τα στρατιωτικά γυμνάσια

Αθήνα, 2 Νοέμβρη 2013
Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ
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και των μισθοφόρων στη Σύρια έχουν φτάσει στο Λίβανο,
η Γαλλία ανάδειξε ξανά το βάθος των αντιθέσεων των
ιμπεριαλιστών με τη στάση της για τα πυρηνικά του Ιράν.
Το Μάλι, το Σουδάν, η Σομαλία, η Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό επίσης δοκιμάζονται. Εκατομμύρια εξαθλιωμένοι
μετανάστες εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους ενώ χιλιάδες
πνίγονται στη Μεσόγειο.
Αυτή είναι η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας της
ΕΕ, αυτά υπαγορεύουν «τα συμφέροντα της ένωσης» που
αύτη εξυπηρετεί δηλαδή οι επιλογές των πολυεθνικών και
των δυναμένων του ευρωμοδορομου.
Τόσο στην έκθεση της Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ε.
Κοππά για την εφαρμογή της ΚΠΑΑ το 2012 όσο και στην
έκθεση του γερμανού χριστιανοδημοκράτη Γκάλερ (ο μεγάλος συνασπισμός φιλελευθέρων και σοσιαλδημοκρατών
τα πάει μια χαρά στο ευρωκοινοβούλιο, όχι μόνον στη Γερμάνια, Ελλάδα κλπ.) ομολογείται ανοιχτά ότι ο ανταγωνισμός με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα για την ενέργεια,
τις αγορές, για τις σπάνιες γαίες, για το νερό θα ενταθεί
ακόμα πιο πολύ. Η ΕΕ διεκδικεί να καθορίζει μόνον αυτή τη
γειτονιά των γειτόνων της και να είναι παγκόσμια δύναμη
στον αέρα, στις θάλασσες, στο κυβερνοχώρο και στο διάστημα. Εν μέσω κρίσης και μαζικής ανεργίας η έκθεση Γκάλερ ζητά νέα εξοπλιστικά προγράμματα για ιμπεριαλιστικούς πολέμους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ευρωπαϊκά εδάφη, αναβάθμιση των μάχιμων μονάδων ταχείας
επέμβασης, τη δημιουργία στρατού της ΕΕ, την αλλαγή των
στρατιωτών δογμάτων σε ακόμα πιο επιθετικά, την στρατιωτικοποίηση του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». Ζητά την επιτάχυνση της συγκεντροποίησης της πολεμικής βιομηχανίας της ΕΕ προς όφελος
των μεγάλων πολυεθνικών και σε βάρος των αμυντικών
βιομηχανιών, χωρών όπως η Ελλάδα.
Ο καθένας μπορεί να φανταστεί ότι αεροπλάνα ανεφοδιασμού στον αέρα, μη επανδρωμένα αεροπλάνα (drones),
στρατιωτικοί δορυφόροι, κυβερνοπόλεμος κλπ αποσκοπούν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις πολύ μακριά από τα
εδάφη της ΕΕ.
Η ΕΕ μετατρέπεται ολοταχώς σε στρατιωτική συμμαχία
στα πρότυπα και συμπληρωματικά του ΝΑΤΟ με μέτρα για
την εσωτερική ασφάλεια και τα βήματα στην κατεύθυνση
υλοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής και αμοιβαίας αλληλεγγύης.
Δεν πρέπει το δίκιο των πολυεθνικών να γίνει διεθνές
δίκαιο. Δεν πρέπει οι λαοί να χύνουν το αίμα τους για τις
αξίες των ιμπεριαλιστών αλλά να αγωνίζονται για την ανατροπή της κάθε κυβέρνησης που θα επιχειρήσει να τους
σύρει σε πόλεμο. 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Το νου σου,
στο μυαλό είναι ο στόχος*

K

άτω από τα βαριά σύννεφα
του καιρού σιωπηλά ετοιμάζεται
να σαλπάρει και η υπομονή…
Οι πρώτες σταγόνες της βροχής, έπεσαν
στο μέτωπο μιας πόλης με το στόμα της
να μην έχει πια να πει πολλά, με μια
σκοτεινιά που μοιάζει όλο και περισσότερο
να γίνεται συνήθεια των ματιών.
Σε μια γιγάντια σκηνή που στήθηκε από
το σκονισμένο Ελ Πάσο ως το ομιχλώδες
Βερολίνο, ένας θίασος, με τσουχτερό
εισιτήριο −γιατί η ελπίδα κοστίζει ακριβά
και η διαψευσμένη ελπίδα τα διπλάσια−
δίνει καθημερινά την παράστασή του και
στα ενδιάμεσα διαλείμματα το ψέμα και
η σύγχυση χορεύουν ταγκό με την μουσική
να ακούγεται δυνατά, μπροστά σε άναυδους
ανθρώπους, γιατί όσο λιγοστεύει το ψωμί
το θέαμα πρέπει να γίνεται πιο θορυβώδες
για να ξεχνάμε το ψωμί που λείπει, γιατί
στο μυαλό είναι ο στόχος.
Εδώ και καιρό σιωπηλά ετοιμάζεται
να σαλπάρει και η υπομονή…
Το ξέρουν και το ξέρουμε.
Γι’ αυτό, στην πίσω μεριά της γιγάντιας
σκηνής, στις σκοτεινές πτυχές της
φαντασμαγορικής αυλαίας, δουλεύουν
μεθοδικά για να προλάβουν την σκέψη μας,
μπας και το «πάρει αλλιώς» που λένε
και οι νεότεροι.
Ματωμένα «πλυντήρια», χάρτινες φλυαρίες
αντίτιμο για νοικιασμένα από τους ληστές
ζαχαρωμένα παπούτσια γίγαντα που
τα φοράνε νάνοι στη συνείδηση και
γι’ αυτό διαλύονται στη πρώτη μπόρα,
ύβρεις καταγωγίων εκτοξευόμενες μεταξύ
ανθρώπων που ο ένας θεωρεί γελοίο
τον άλλο, διασκεδαστές καταναλωτών

κριθαρόζουμου και λουλουδιών από
νεκροταφεία, στρατολογημένοι
μικροεγωιστές διαλυμένοι από το φόβο
μήπως η φωτιά που καίει τα πάντα κάψει
και το «τσαρδί» τους, στο μυαλό στοχεύουν
για να βλέπει μπροστά του μονίμως ένα
δέντρο και να χάνει το δάσος.
Γιατί ο χαμένος στην μικρή εικόνα,
δεν μπορεί να ανοίξει δρόμο και αυτή
η ανημπόρια μετατρέπεται σε πανικό
και ο πανικός σε απελπισία και μετά
η παγίδα κλείνει…
Στο πίσω μέρος της σκηνής, δουλεύουν
μεθοδικά για να σπρώξουν τον λαό
στην απελπισία, μόνο που πρέπει να φανεί
πως όλο αυτό αποτελεί «επιλογή»
του απελπισμένου.
Τρίβοντας τα χέρια τους από χαρά,
εκφράζουν από καιρού εις καιρόν
την «ανησυχία» τους, γιατί ο λαός «επιλέγει»
να του «ανοίξει δρόμο» το μαύρο τέρας
που συστηματικά θρέφουν και ζεσταίνουν
στον κόρφο τους.
«Κάναμε ότι μπορούσαμε» θα πουν
χτυπώντας τα χάρτινα στήθια τους που
εκθέτουν σε κοινή θέα κάθε μέρα.
«Εσείς» φταίτε, θα πουν οδυρόμενοι,
δίνοντας στα κρυφά άλλη μια μπουκιά από
«αυτό που μπορούν» στο μαύρο τέρας
για να μεγαλώσει περισσότερο.
Το νου μας συναγωνιστές, στο μυαλό
είναι ο στόχος.
Εδώ και καιρό σιωπηλά ετοιμάζεται να
σαλπάρει και η υπομονή…
Το ξέρουν και το ξέρουμε, αλλά ξέρουμε
και κάτι άλλο: Το θέαμα που εκτυλίσσεται
κάθε μέρα, θα καταρρεύσει αν έστω
κι «ένας» δεν χειροκροτήσει. Αυτός είναι

ο φόβος τους και η αγωνία τους.
Έστω κι «ένας»…
Μα δεν είμαστε «ένας», είμαστε
εκατομμύρια. Όσοι, όχι μόνο δεν
χειροκροτήσαμε και δεν δεχθήκαμε ούτε
και να δούμε είμαστε λιγότεροι,
πληθαίνουν όμως εκείνοι που διστακτικά,
είναι αλήθεια, «ακούνε» την σιωπή μας,
που δεν είναι αφωνία, αλλά συνειδητή
άρνηση συμμετοχής στο όργιο.
Εμείς δεν φωνάζουμε, μιλάμε, εμείς
κι όταν «λείπουμε», είμαστε εδώ, εμείς μαζί
με ένα εγκαταλελειμμένο λόγω φτώχειας
και κοινωνικής μιζέριας παιδί, τρυπάμε
τοίχους, μαζί με τα ταξικά μας αδέλφια
που θαλασσοπνίγονται στα δουλεμπορικά,
θα φτιάξουμε τα καλύτερα σκαριά,
όταν μας κρατάει το χέρι όποιος
σηκώνεται, ακούγονται τα πρώτα μέτρα
του πιο ωραίου τραγουδιού που ακόμα
δεν έχει ειπωθεί.
Εμείς ανάψαμε μια πλάστρα φωτιά,
Νοέμβρη μήνα, μέσα στην καταιγίδα
της Ιστορίας για να ζεσταθεί όλος ο κόσμος,
το δικό της φως είδαμε να αντιφεγγίζει
στα μάτια των συντρόφων μας που έδωσαν
την ζωή τους για να μην σβήσει, στο δικό
της φως μετρήσαμε τις πληγές μας και
τα λάθη μας, με το δικό της μπόι μετρήθηκε
η περηφάνια μας γιατί ποτέ δεν «τα
διπλώσαμε», στο δικό της φως ποδέσαμε
βήματα που δεν σκόνταψαν πουθενά.
Στο μυαλό είναι ο στόχος τους, αλλά μια
πλάστρα φωτιά, ατσαλώνει συνειδήσεις
και θα αποτύχουν και τώρα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

* Από ποίημα της Κατερίνας Γώγου.
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πολιτική
4η Τριμερής Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου
19 και 20 Οκτώβρη στα Χανιά της Κρήτης

Συνεχίζουμε αταλάντευτα ενάντια
στον ιμπεριαλισμό, για την ειρήνη
και τη φιλία των λαών
Η 4η συνάντηση των αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων ειρήνης
έρχεται να δώσει μήνυμα απειθαρχίας κι ανυπακοής στους
σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών και να στείλει το μήνυμα
πως οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε η 4η Τριμερής
Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης Ελλάδας,
Τουρκίας και Κύπρου που ολοκληρώθηκε
το βράδυ της Κυριακής 20/10 στα Χανιά της Κρήτης.
Τα Χανιά επιλέχτηκαν φέτος από την ΕΕΔΥΕ, μετά
τη Μυτιλήνη, την Κωνσταντινούπολη και τη Λευκωσία
για να αναδειχτεί, για άλλη μια φορά, ο ρόλος της
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκής Βάσης της Σούδας, ως εφαλτήριο
των ιμπεριαλιστών, ενάντια στους λαούς της περιοχής,
στα δολοφονικά τους σχέδια.
Η ΕΕΔΥΕ εκπροσωπήθηκε στα Χανιά από πολυμελή
αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα της,
Βέρα Νικολαΐδου. Η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της, Aydemir Güler
και τα μέλη της Γραμματείας, Zuhal Okuyan και Burhan
Aksakal. Την αντιπροσωπεία συμπλήρωσε και μια ομάδα
είκοσι αγωνιστών του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος από
την Τουρκία. Το Παγκύπριο Συμβούλιο συμμετείχε με τον
Πρόεδρό του, Γιαννάκη Σκορδή και το Γενικό Γραμματέα,
Χρήστο Κουρτελλάρη. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ειρήνης, υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκαν
οι τριμερείς συναντήσεις, εκπροσώπησε ο Ηρακλής
Τσαβδαρίδης, Εκτελεστικός Γραμματέας του.
Μετά τη συνάντηση εργασίας των αντιπροσωπειών, που
διήρκεσε όλη μέρα στο Εμπορικό Επιμελητήριο, όπου
και καταλήχτηκε κοινή ανακοίνωση των τριών κινημάτων,
ακολούθησε στις 6 το απόγευμα ανοιχτή εκδήλωση
στο Θέατρο «Δημ. Βλησσίδης» γύρω από τις εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο, με προβολές από τις δράσεις
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των τριών Επιτροπών και χαιρετισμούς. Την εκδήλωση
άνοιξε η Γραμματέας της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων,
Ιωάννα Κουρπά με καλωσόρισμα και ευχές.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ,
Νίκος Ζώκας στον χαιρετισμό του,
μεταξύ άλλων, τόνισε:
«Ο πόλεμος στη Συρία είναι
η συνέχεια της επέμβασης
των μεγάλων ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή
μας. Συνέχεια ενός οργανωμένου
σχεδίου, που οι δυνάμεις
του αστικού πολιτικού φάσματος και οι πάσης φύσης
οπορτουνιστές το ονόμασαν «Αραβική Άνοιξη», για
να κρύψουν ότι είναι συνέχεια του μεγάλου σχεδίου,
γνωστού με την επωνυμία «Νέα Μέση Ανατολή».
Σχέδιο, που το επεξεργάστηκε το 2004 η διοίκηση
του προέδρου Μπους και το υιοθέτησαν πολύ γρήγορα
οι σύμμαχοι των Αμερικανών, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, οι τοπικές
περιφερειακές δυνάμεις και τα κυρίαρχα τυραννικά
καθεστώτα του αραβικού κόσμου. Στόχος του σχεδίου
των μεγάλων ιμπεριαλιστικών χωρών είναι ο φυσικός
πλούτος των λαών της περιοχής. Είναι τα κοιτάσματα
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σκοπός τους να κλέψουν
αυτόν τον πλούτο. Να γεμίσουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι
τα θησαυροφυλάκιά τους, που ήδη ξεχειλίζουν από
το πλιάτσικο. Με στρατό και μισθοφόρους, με τα όπλα
και τη βία θέλουν να εξασφαλίσουν και τους δρόμους
μεταφοράς του κλεμμένου πλούτου».

Χαιρετισμό απεύθυνε εκ μέρους
της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας
η Zuhal Okuyan:
«Η κυβέρνηση του AKP ( Ερντογάν)
προσπαθεί με όλους τους τρόπους,
με ψέματα και προπαγάνδα,
να επηρεάσει τον τουρκικό λαό,
γιατί νιώθει ολοένα και πιο
αδύναμη στο εσωτερικό και
γι’ αυτό καταφεύγει στην πολεμοκάπηλη ρητορεία. Εμείς
γνωρίζουμε καλά ότι αν σωπάσουμε και μείνουμε απαθείς,
σειρά θα έχουν όλες οι χώρες της περιοχής μας. Ήδη,
οι συνέπειες του πολέμου έχουν γίνει αισθητές και
στη χώρα μας (…) Ήμαστε σίγουροι ότι θα λογοδοτήσουν
στους λαούς της περιοχής μας εκείνοι που εγκλημάτησαν
και εγκληματούν κατά των λαών της Συρίας. Η τέταρτη
τριμερής στα Χανιά πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα
σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
Καταλήγοντας, θέλω να μεταφέρω σε όλους εσάς αγωνιστικό
χαιρετισμό από την αντίσταση του τουρκικού λαού του
περασμένου Ιούνη, συνοδευόμενο με αισθήματα διεθνιστικής
αλληλεγγύης και συντροφικής αγωνιστικότητας».
Από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης χαιρέτισε
ο πρόεδρος του Γιαννάκης Σκορδής:
«Εμείς δε οι Κύπριοι αγωνιστές της ειρήνης, στέλνουμε το
μήνυμα πως το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης είναι εδώ
παρόν, με Ελληνοκύπριους, και Τουρκοκύπριους, στο ίδιο
χαράκωμα του αγώνα. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να
πράξουμε αλλιώς. Η ανθρωπότητα δεν έχει περιθώρια γι’

άλλους πολέμους. Τα παιδιά μας,
όμως, τα παιδιά όλου του κόσμου,
έχουν δικαίωμα σ’ ένα Ειρηνικό
μέλλον (…) Φοβούμαστε για
επιβολή λύσεων στο Κυπριακό,
ξένων προς τα συμφέροντα του
λαού μας, και των Ελληνοκυπρίων,
όπως και των Τουρκοκυπρίων.
Μαζί και πάνω απ’ όλα αυτά,
η πρόδηλη προσπάθεια να πνιγεί και εξαφανιστεί αν είναι
δυνατό, το οτιδήποτε προοδευτικό, ο οποιοσδήποτε έχει
αντίθετη μ” αυτούς γνώμη. Την ίδια στιγμή, το γεγονός
της ύπαρξης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή
της Κύπρου, που είναι πια ένα τελεσίδικο γεγονός, έχει
τροχιοδρομήσει παρεμβάσεις από έξω κι από μέσα, που
κάθε άλλο παρά τα συμφέροντα των Κυπρίων εξυπηρετούν».
Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε
και ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ
και μέλος του Εθνικού Συμβούλιου
της ΕΕΔΥΕ, Μπάμπης Αγγουράκης,
ο οποίος τόνισε ότι:
«Είναι καθήκον όλων των
προοδευτικών ανθρώπων,
των κομμουνιστών, του ταξικού
κινήματος η απομάκρυνση
της αμερικανοΝΑΤΟικής βάσης της Σούδας».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕ
του ΚΚΕ με επικεφαλής το μέλος του Πολιτικού Γραφείου,
Τηλέμαχο Δημουλά.
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Το πρωί της Κυριακής 20/10 πραγματοποιήθηκε
συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στην αμερικανοΝΑΤΟική βάση της Σούδας.
Οι εκπρόσωποι των κινημάτων Ελλάδας, Τουρκίας και
Κύπρου, συνοδευόμενοι από τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ,
Μπάμπη Αγγουράκη, τον περιφερειακό σύμβουλο
της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Γιώργο Νταγκουνάκη και
τον εκπρόσωπο της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα (Κ.ΕΘ.Α)
Νίκο Παπαναστάση επισκέφτηκαν πρώτα τη ναυτική
βάση, που μπορεί να «φιλοξενήσει» (μεταξύ άλλων) μέχρι
και 2 αεροπλανοφόρα και στη συνέχεια την αεροπορική
βάση, η οποία «αξιοποιήθηκε» σε όλες τις προηγούμενες
ιμπεριαλιστικές επιθέσεις και βρίσκεται σε ετοιμότητα για
τα επόμενα σχέδια επίθεσης στο λαό της Συρίας και του Ιράν.

αντίστασης και δράσης των ανταρτών του ΕΛΑΣ
στα Χανιά, αλλά και των θηριωδιών των Γερμανών ναζί.
Εκεί, ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν για γεγονότα και
διδάγματα από τη δράση του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ
και τον καθοδηγητικό ρόλο που έπαιξε το ΚΚΕ την εποχή
εκείνη, όπου δόθηκε η ευκαιρία στους καλεσμένους από
Τουρκία και Κύπρο να εκφράσουν τη μεγάλη τους εκτίμηση
και θαυμασμό, αλλά και το βαθύ σεβασμό για τα εκατοντάδες
θύματα που είχε η περιοχή.

Πορεία και συναυλία διεθνιστικής
φιλίας και αλληλεγγύης
Οι εκπρόσωποι των κινημάτων προσπάθησαν να επιδώσουν
ψήφισμα, το οποίο κατέληγε στην απερίφραστη απαίτηση
να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και οι άλλες ξένες
βάσεις στην περιοχή, ωστόσο οι αρμόδιοι της βάσης,
φανερά αιφνιδιασμένοι, δεν έστειλαν εκπρόσωπό τους
να παραλάβει το ψήφισμα και έτσι θυροκολλήθηκε
στην πύλη της αεροπορικής βάσης.

Οι πολύμορφες εκδηλώσεις της 4ης Τριμερούς
Συνάντησης συνεχίστηκαν με πορεία στους δρόμους
της πόλης, με αφετηρία την πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Επίσκεψη στον Θέρισσο και
το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης
Στη συνέχεια οι αντιπροσωπείες των κινημάτων
επισκέφτηκαν τον Θέρισσο, ιστορικό χωριό της ηρωικής
Εκατοντάδες αγωνιστές της Ειρήνης, όλων των ηλικιών,
με επικεφαλής τις τρεις αντιπροσωπείες των κινημάτων
των αντίστοιχων χωρών, διαδήλωσαν και φώναξαν
−στα ελληνικά και τουρκικά− συνθήματα όπως:
«ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ - Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ»,
«ΔΕ ΣΑΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΛΑΟΣ - ΠΑΡ’ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΙ ΕΜΠΡΟΣ»,
«ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΤΗ ΓΗ ΞΑΝΑΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΧΑΡΑΖΟΥΝ».
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη συναυλία
διεθνιστικής φιλίας και αλληλεγγύης στο λιμάνι

8

των Χανίων. Στο συμβολικό τόπο όπου βρέθηκαν και
έζησαν μαζί λαοί και πολιτισμοί μέσα στους αιώνες,
συγκεκριμένα πίσω από το «Γιαλί Τζαμισί», έσμιξαν οι ήχοι,
οι φωνές και οι χοροί των τριών λαών, σε μια ζεστή
καλλιτεχνική βραδιά, όπου χαιρέτισαν πρώτα
οι εκπρόσωποι των κινημάτων.

καλλιτεχνών Emin Ιgüs από Τουρκία και Κούλη Θεοδώρου
από την Κύπρο, οι οποίοι παρουσίασαν μεταξύ άλλων
και από κοινού ένα τραγούδι του Ζουλφί Λιβανελί
σε ποίηση Ναζίμ Χικμέτ και απόδοση στα ελληνικά από
τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα
Η συναυλία της βραδιάς ήταν άλλη μια έκφραση της φιλίας
των τριών λαών.
Στους πολλές εκατοντάδες παρευρισκόμενους κράτησαν
συντροφιά τα συγκροτήματα έντεχνης μουσικής του
Αντώνη Μυλωνάκη, του κρητικού συγκροτήματος
των Γ. Σκευάκη και Γ. Μυλωνάκη, του χορευτικού
συλλόγου «Πελασγοί» από τα Χανιά και των γνωστών

Οι χαιρετισμοί των εκπροσώπων των κινημάτων

H Ελένη Παπαδοπούλου,
οργανωτική γραμματέας της
ΕΕΔΥΕ, τόνισε ότι: «η συνάντησή
μας δεν τελειώνει εδώ, αλλά
συνεχίζεται μέσα από τους
κοινούς μας αγώνες, μιλάμε την
ίδια γλώσσα του αγώνα, έχουμε
κοινά όνειρα, κοινό εχθρό, αυτούς
που εκμεταλλεύονται τους λαούς
μας, τον καθέναν χώρια και μαζί,
αλλά έχουμε και ένα κοινό όπλο,
τη διεθνιστική φιλία των λαών
μας, που δεν έχουν να χωρίσουν
τίποτε. Στον ιμπεριαλισμό καμιά
υποταγή, η μόνη υπερδύναμη
είναι οι λαοί».

Ο Χρίστος Κουρτελλάρης,
γενικός γραμματέας του
Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης,
αναφερόμενος στην ανάγκη
να εκφραστεί η αλληλεγγύη στο
συριακό λαό, υπογράμμισε στο
χαιρετισμό του ότι: «δεν μπορούν
να μιλούν και να διδάξουν
δημοκρατία στους λαούς αυτοί
που εξαθλιώνουν οικονομικά τους
δικούς τους λαούς από τη μια και
συμμετέχουν σε εγκλήματα κατά
άλλων λαών από την άλλη. Η πάλη
των κινημάτων μας πρέπει να
συνεχιστεί και να δυναμώσει μέχρι
να γίνουν οι λαοί μας πραγματικά
αφέντες του πλούτου και της
τύχης τους».

Γεμάτος συμβολισμούς και
διεθνισμό ήταν ο χαιρετισμός
της Ζουχάλ Οκουγιάν, από
την Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας,
η οποία προτίμησε να μιλήσει
στα ελληνικά. «Κοινός μας εχθρός
είναι οι εκμεταλλεύτριες τάξεις
των χωρών μας και ο ιμπεριαλισμός, κοινό μας όνειρο και
σκοπός ένας κόσμος της ειρήνης,
ισότητας, ελευθερίας.
Σήμερα, σμίγουμε μέσα από
τις μελωδίες και τα τραγούδια
σε αυτό το όμορφο νησί», ενώ
καταλήγοντας απήγγειλε σε
απόδοση στα ελληνικά ένα ποίημα
του κομμουνιστή ποιητή Ysar
Mirac, αφιερωμένο στους λαούς
της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Ο Νίκος Παπαναστάσης,
αντισυνταγματάρχης ε.α.,
μετέφερε εκ μέρους της Κ.ΕΘ.Α.
το χαιρετισμό των απόστρατων
αξιωματικών που συντάσσονται
με τα κινήματα ειρήνης, ενάντια
στους άδικους πολέμους και
τις απειλές εναντίον κυρίαρχων
χωρών, καταγγέλλοντας τα σχέδια
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη Μέση
Ανατολή, με κομβικό τον ρόλο
της βάσης της Σούδας σε αυτά.
«Μόνο ενωμένοι οι λαοί θα
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την
επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού.
…Ας σμίξουμε τους αγώνες μας
κόντρα στους πολέμους τους και
του συστήματος που τους γεννά»,
τόνισε καταλήγοντας.
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Κοινή ανακοίνωση της 4ης Τριμερούς Συνάντησης των κινημάτων Ειρήνης
από Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο Χανιά,19-20 Οκτώβρη 2013
Η τέταρτη συνάντηση των αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων
ειρήνης από Τουρκία, Κύπρο και Ελλάδα συνήλθε στα Χανιά
στις 19-20 Οκτώβρη υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβούλιου
Ειρήνης. Μέσα σε ιδιαίτερα φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα
οι αντιπροσωπείες κατέληξαν στο παρακάτω κοινό ανακοινωθέν:

Η

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη,
το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και η Επιτροπή Ειρήνης
της Τουρκίας πραγματοποίησαν μετά την Μυτιλήνη
(2010), Κωνσταντινούπολη (2011) και την Λευκωσία (2012),
την τέταρτη τριμερή συνάντησή τους στις 19-20 Οκτώβρη 2013
στα Χανιά της Κρήτης.
Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε το αγκάλιασμα των πρωτοβουλιών
μας από τους εργαζόμενους και την νεολαία της περιοχής των Χανίων,
όπου βρίσκεται και λειτουργεί η Αμερικανο-ΝΑΤΟϊκή Βάση της
Σούδας, που στηρίζει ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επιθέσεις.
Η συνάντηση εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Επιτροπή
Ειρήνης Χανίων και τους άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος
για την θερμή φιλοξενία και άρτια διοργάνωση της συνάντησης.
Η Βάση της Σούδας, που κλείνει φέτος 60 χρόνια λειτουργίας
στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστικών σχεδίων ΗΠΑ και ΝΑΤΟ
στηρίχθηκε στη συνεργασία όλων των ελληνικών κυβερνήσεων.
Οι χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες και προσωπικό της βάσης
βρίσκονται και σήμερα ε υψηλό βαθμό ετοιμότητας για τις τωρινές
και τη μελλοντική επίθεση στη Συρία ή το Ιράν. Η αεροπορική και
ναυτική βάση της Σούδας αποτελεί το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο»
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ για τους στόλους, τα πυρηνικά τους
υποβρύχια και τα όπλα μαζικής καταστροφής.
Η τέταρτη κατά σειρά συνάντηση μας έγινε σε μια περίοδο
που οι τρεις λαοί μας, ιδιαίτερα αυτοί της Ελλάδας και της Κύπρου
μαστίζονται από τα βάρη της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης
και των πολιτικών των κυβερνήσεων που χέρι-χέρι με την Ε.Ε.
και το ΔΝΤ, επιβάλουν όλο και νέα μέτρα έντασης της εκμετάλλευσης,
φτωχοποίησης των λαών και διεύρυνσης της κερδοφορίας του
κεφαλαίου και των μονοπωλίων. Η συνάντηση καταγγέλλει
ταυτόχρονα τα αντιλαϊκά οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που
εφαρμόζει η κυβέρνηση της Τουρκίας, παράλληλα με την ένταση
του αυταρχισμού, όπως αυτός εκφράστηκε εναντίον των
μεγάλων και μαζικών λαϊκών κινητοποιήσεων τον Ιούνη 2013.
Η περιοχή της ανατολικής μεσογείου, πλούσια σε φυσικούς
πόρους, βρίσκεται σε σταυροδρόμι ανταγωνισμών ισχυρών και
άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, τόσο για τον έλεγχο αυτών
των πηγών όσο και των δρόμων μεταφοράς τους. Το Αμερικάνικο
και ΝΑΤΟϊκό σχέδιο «Νέα Μέση Ανατολή» προωθεί την εγκατάσταση
φιλικών προς αυτούς καθεστώτων με στόχο την διασφάλιση της
απρόσκοπτης κερδοφορίας των πολυεθνικών αμερικανικών και
ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Στα πλαίσια αυτά καταγγέλλουμε
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την εγκατάσταση των πυραύλων Πάτριοτ του ΝΑΤΟ στην Τουρκία,
ως βήμα όξυνσης και κλιμάκωσης της έντασης των επιδρομών
της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας και του Ισραήλ στη
Συρία όπως και τα σχέδια για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟϊκό
«Συνεταιρισμό για την Ειρήνη», από την νέα κυβέρνηση.
Καταδικάζουμε τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των χωρών μας
με το Ισραήλ, κράτος τρομοκράτη που συνεχίζει την κατοχή
των Παλαιστινιακών και άλλων αραβικών εδαφών.
Η προβοκάτσια που στήθηκε από ισχυρά ιμπεριαλιστικά
κράτη και τις ένοπλες ομάδες «αντικαθεστωτικών» στην Συρία
τον Αύγουστο για την χρήση χημικών όπλων αλλά και νωρίτερα,
αποσκοπούσε στην επανάληψη γνωστών σεναρίων που
θα προετοίμαζαν το έδαφος για ανοιχτή επέμβαση στην Συρία.
Οι λαοί μας κατά μεγάλη πλειοψηφία απορρίψανε αυτές τις
αιτιάσεις, έχοντας πια πλούσια εμπειρία από Γιουγκοσλαβία,
Αφγανιστάν, Ιράκ και Λιβύη, όπου χρησιμοποιήθηκαν ανάλογα
ψεύτικα προσχήματα. Τα κινήματα μας καταγγέλουν τον επικίνδυνο
ρόλο των κυβερνήσεων των χωρών μας για τις πολεμικές
προετοιμασίες, μέσα από τη χρήση στρατιωτικών βάσεων,
αεροδρομίων και άλλων υποδομών.
Καταγγέλουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άρση
του εμπάργκο όπλων στους αντικαθεστωτικούς μισθοφόρους,
για την ολόπλευρη υποστήριξή τους ως «νόμιμους εκπροσώπους»
του Συριακού λαού.
Έχοντας επίγνωση ότι διεθνείς προβοκάτσιες εναντίον του
Συριακού λαού περιλαμβάνουν σοβαρά εγκλήματα πολέμου από
τους ιμπεριαλιστές και τα αντιδραστικά καθεστώτα της περιοχής,
στηρίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας για
την ανάδειξη των εγκληματικών ευθυνών της Τουρκικής κυβέρνησης.
Μια άμεση επέμβαση στην Συρία μπορεί να αποφεύχθηκε
προσωρινά ή να αναβλήθηκε ως αποτέλεσμα της αντίστασης
του Συριακού λαού, της αλληλεγγύης των φιλειρηνικών δυνάμεων
από όλο τον κόσμο και τις νέες ισορροπίες ανάμεσα στις διεθνείς
ιμπεριαλιστικές και άλλες περιφερειακές δυνάμεις. Ωστόσο
αποτελεί χρέος μας να καλούμε τους λαού μας σε επαγρύπνηση
για τους κινδύνους που παραμένουν. Στηρίζοντας το αίτημα για
μια Μέση Ανατολή απαλλαγμένη από όπλα μαζικής καταστροφής
σημειώνουμε πως η διεθνής συμφωνία για καταστροφή των
Χημικών όπλων της Συρίας ανοίγει τον δρόμο για ιμπεριαλιστική
επέμβαση στα εσωτερικά της Συρίας, ενώ αφήνει άθικτα άλλα
καπιταλιστικά κράτη στην περιοχή να κατέχουν χημικά,
βιολογικά και πυρηνικά όπλα, μαζί με στρατιωτικές βάσεις.
Ταυτόχρονα με την επέμβαση στην Συρία, η οποία έχει οδηγήσει
1,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία και άλλες γειτονικές
χώρες, η εμπόλεμη κατάσταση άνοιξε τον δρόμο για πιο έντονη
εγκληματική παρέμβαση των αντιδραστικών μοναρχιών του κόλπου
και εγκατάσταση εξτρεμιστικών θρησκευτικών ομάδων στην περιοχή,

Καμία ανάμειξη, καμία συμμετοχή των χωρών μας
γεγονός που συντηρεί τον κίνδυνο για μελλοντικές συρράξεις.
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και σε ενέργειες ενάντια
Διακηρύσσουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας στον λαό
στους λαούς της περιοχής. Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης
της Συρίας, στην απόκρουση της σχεδιαζόμενης ιμπεριαλιστικής
για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και τον ορισμό ΑΟΖεπέμβασης και στις δίκαιες διεκδικήσεις του για αλλαγές στο
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Παλεύουμε για την άμεση
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Ο Συριακός λαός είναι
κατάργηση και απόσυρση των αμερικανονατοϊκών και των
ο μόνος που έχει το δικαίωμα να αποφασίζει κυρίαρχα για τις
άλλων ξένων βάσεων απ’ τις χώρες μας, για την αποδέσμευση
τύχες και το μέλλον του.
απ’ το ΝΑΤΟ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον λαό της Κύπρου,
Απαιτούμε την επιστροφή όλων των στρατευμάτων και των
Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και
αστυνομικών δυνάμεων από το εξωτερικό. Αποκαλύπτουμε και
Λατίνους για τον τερματισμό της κατοχής 37% του νησιού τους.
αντιμετωπίζουμε την κρατική τρομοκρατία και τους κατασταλτικούς
Η τριμερής μας συνάντηση υποστηρίζει τη λύση διζωνικής
μηχανισμούς και νόμους ενάντια στους λαούς. Αγωνιζόμαστε για
δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως έχει οριστεί
την προστασία και την πραγματική υποστήριξη των προσφύγων
στην απόφαση των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, τις συμφωνίες
και των μεταναστών. Είμαστε δίπλα στους λαούς που υψώνουν
κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων το 1977 και το
την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την κατοχή
1979 και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Επιβάλλεται να ενταθεί
και την επιθετικότητα, και αντιστέκονται στα επιθετικά μέτρα
ο αγώνας μας για μια λύση που θα οδηγεί σε ενιαία χώρα με μια
της αστικής τάξης και των κυβερνήσεών τους. Στα πλαίσια αυτά
διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και ιθαγένεια, μια χώρα
στηρίζουμε και απαιτούμε από τον ΟΗΕ την αναγνώριση του
δίχως ξένους στρατούς, βάσεις και προστάτες, που θα διασφαλίζει
ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα της
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των Κυπρίων, το
4ης Ιουνίου του 1967 με πρωτεύουσα την
δικαίωμα να επιλέγει ο κυπριακός λαός το δρόμο
Ανατολική Ιερουσαλήμ.
ανάπτυξης που αντιστοιχεί στα συμφέροντα του.
Ως αντιιμπεριαλιστικά κινήματα Ελλάδας,
Χαιρετίζουμε τις μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις
Κύπρου και Τουρκίας που συναντιούνται κάτω
του λαού και της νεολαίας στην Τουρκία τον
από αυτές τις συνθήκες ενώ οι ιμπεριαλιστές
Ιούνη που αντιδρούσαν τόσο στον αυταρχισμό
προσπαθούν να υλοποιήσουν εξαιρετικά
της κυβέρνησης, στην αντιλαϊκή της πολιτική
επικίνδυνα σχέδια στις χώρες μας, στα
όσο και στην προσπάθεια επιβολής
Βαλκάνια και ειδικά στη Μέση Ανατολή,
θρησκευτικών κανόνων στην κοινωνική ζωή
έχουμε συνείδηση του γεγονότος ότι ο μόνιμος
αλλά και της πολεμοκάπηλης φίλο-ιμπεριακαι στενός συντονισμός μας αποτελεί την καλύτερη
λιστικής πολιτικής της κυβέρνησης Ερντογάν.
συμβολή στην αντιιμπεριαλιστική πάλη των λαών μας.
Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό και την καταδίκη
Α . ΤΑ Σ ΣΟ Υ
Καλούμε την εργατική τάξη και τους συμμάχους της στις
μας για την δράση της εγκληματικής Ναζιστικής
χώρες μας σε κοινή πάλη ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα
οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του
που φέρνει κρίσεις και πολέμους. Επιπροσθέτως καλούμε όλους
κεφαλαίου προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τους
τους λαούς της περιοχής να βρίσκονται σε επαγρύπνηση γιατί τα
εργαζόμενους αλλά και να τους τρομοκρατήσει. Η συγκεκριμένη
ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια δεν έχουν σταματήσει, παρά τους
οργάνωση που με μίσος και βία επιτίθεται, βασανίζει και
ελιγμούς και τους προσωρινούς συμβιβασμούς.
δολοφονεί μετανάστες στην Ελλάδα ταυτόχρονα προσπαθεί να
Ιδιαίτερα οι οργανώσεις μας υπογραμμίζουν την ανάγκη
χειραγωγήσει εργαζόμενους και να τους υποτάξει στους
να παρακολουθήσουμε και να ετοιμαστούμε για τις εξελίξεις
μεγάλους επιχειρηματίες, εφοπλιστές και εργολάβους,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά στην Σύνοδο Κορυφής
αποδεικνύοντας ότι αποτελεί το γέννημα του καπιταλισμού που
του Δεκέμβρη 2013 και την αντίστοιχη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
σαπίζει. Υπογραμμίζουμε πως μόνο μέσα από την οργανωμένη
τον Απρίλη 2014 στην Βρετανία, όπου οι ιμπεριαλιστές
μαζική λαϊκή δράση, μέσα από τα συνδικάτα και το λαϊκό κίνημα,
θα συγκεκριμενοποιήσουν τα πολιτικά και στρατιωτικά σχέδιά
μπορεί να αποκρουστεί, να απομονωθεί και
τους εναντίον των λαών.
να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό.
Δεσμευόμαστε να δράσουμε με πολύμορφες πρωτοβουλίες
Ως αντιιμπεριαλιστικές φιλειρηνικές οργανώσεις της Κύπρου,
στις χώρες μας και από κοινού, για το δυνάμωμα των Επιτροπών
της Τουρκίας και της Ελλάδας, μαζί με το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ειρήνης και τον συντονισμό τους με το υπόλοιπο λαϊκό και
Ειρήνης απαιτούμε την κατάργηση όλων των πυρηνικών, χημικών
εργατικό κίνημα.
και βιολογικών όπλων και όλων των όπλων μαζικής καταστροφής,
Οι λαοί θα αντισταθούν με όλες τους τις δυνάμεις ενάντια
πρώτα από όλα αυτών που κατέχουν όλες οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές
στα συμφέροντα των εκμεταλλευτών τους και θα ανοίξουν
δυνάμεις. Είμαστε ενάντια στην εγκατάσταση της λεγόμενης
το δρόμο σε μια κοινωνία που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και
‘’αντιπυραυλικής ασπίδας’’ στην Ευρώπη, που προωθείται απ’ τις
ΗΠΑ, και πρέπει να αποτραπεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί
τα συμφέροντά τους. Οι λαοί μας δεν πρόκειται να θυσιαστούν
το Αιγαίο για την ενίσχυσή της.
για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών.
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διεθνή

Για τις στρατιωτικές βάσεις στη Λατινική Αμερική
Με μια πρώτη ματιά, η Λατινική Αμερική μοιάζει να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα για τις ΗΠΑ και τα
συμφέροντά τους σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
Tης ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΥ
προέδρου της ΕΕΔΔΑ

H

Λατινική Αμερική εξακολουθεί
να παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο
για τις ΗΠΑ λόγω της γεωγραφικής θέσης και του πλούτου της,
που τις οδήγησε να την ονομάσουν
«πίσω αυλή» τους. Φτάνει να ρίξουμε
μια ματιά στη σημερινή πολιτική
της κυβέρνησης των ΗΠΑ απέναντι
σ’ αυτή την περιοχή της γης.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία ιδιαίτερα
χρόνια, χωρίς να γίνεται και πολύς
λόγος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
διεθνή και ντόπια, η Λατινική
Αμερική έχει γεμίσει με στρατιωτικές
βάσεις, κυρίως των ΗΠΑ, αλλά και
του ΝΑΤΟ, αφού πριν από τρία
χρόνια δεν υπήρχαν πάνω από 22.

Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι
κανένας ερευνητής, αναλυτής κλπ.
δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσες
είναι αυτή τη στιγμή οι στρατιωτικές
βάσεις που υπάρχουν στη Λατινική
Αμερική. Οι περισσότεροι
συγκλίνουν ότι ο αριθμός τους
φτάνει τις 90 περίπου. Απ’ αυτές
άλλες είναι οι παραδοσιακές βάσεις
κι άλλες παρουσιάζουν διαφορετικά,
πιο καινούργια χαρακτηριστικά. Έτσι
πέρα από τις γνωστές στρατιωτικές
βάσεις, που ξέραμε πάντα, σήμερα
έχουν δημιουργηθεί και μια σειρά
άλλες, όπως Μέρη Προχωρημένων
Επιχειρήσεων (Forward Operation
Locations), Κέντρα Επιχειρήσεων για
την Προστασία Καταστροφών, κέντρα

επιχειρήσεων βοήθειας «ειρηνευτικών»
αποστολών του ΟΗΕ, κ.ά.
Πολλές απ’ αυτές τις βάσεις –γιατί για
βάσεις πρόκειται– έχουν μεγάλο
αριθμό Αμερικανών στρατιωτών,
όπως είναι στο Γουντάναμο της
Κούβας (η μόνη στρατιωτική βάση
που υπάρχει στον κόσμο χωρίς
τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης
του κράτους), ενώ άλλες δεν έχουν
ούτε έναν μόνιμο, όπως η βάση
Μαρισκάλ Εστιγαρίμπια στην
Παραγουάη. Οι βάσεις αυτές είναι
σπαρμένες σ’ ολόκληρη τη Λατινική
Αμερική με στρατηγικό τρόπο,
ώστε να καλύπτουν ολόκληρη
την υποήπειρο, Κεντρική και Νότια.
Οι περισσότερες είναι βάσεις των
ΗΠΑ, υπάρχουν όμως και αρκετές
πρώην αποικιακών χωρών και νυν
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που χαρακτηρίζονται βάσεις
του ΝΑΤΟ, όπως της Βρετανίας
στα νησιά Μαλβίνας (Φόκλαντ),
η πιο σημαντική βάση του ΝΑΤΟ
στη Λατινική Αμερική, καθώς και
στο Μπελίς, αλλά και της Γαλλίας
στη Γουαδελούπη, στη Μαρτινίκα
και στη Γαλλική Γουιάνα.
Οι μόνες λατινοαμερικάνικες χώρες
χωρίς βάσεις αυτή τη στιγμή είναι το
Εκουαδόρ, όπου η κυβέρνηση του
Ραφαέλ Κορέα υποχρέωσε τις ΗΠΑ
να διαλύσουν τη βάση Μάντα, και
η Βολιβία, που το νέο σύνταγμα που
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υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση του
Έβο Μοράλες απαγορεύει την
ύπαρξη ξένων βάσεων. Μια ιδιαίτερη
κατάσταση υπάρχει και στο Μεξικό
και τη Γουατεμάλα, όπου όμως
η στρατιωτικοποίηση των χωρών
αυτών με το πρόσχημα της πάλης
κατά των ναρκωτικών στα πλαίσια
της Πρωτοβουλίας Μέριδα του 2008
είναι τεράστια και περιλαμβάνει και
στρατεύματα των ΗΠΑ. Αλλά και εκεί,
στα σύνορα των δύο χωρών λέγεται
ότι άρχισαν να χτίζονται δύο βάσεις.
Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής
που «φιλοξενούν» στο έδαφός τους
τις πιο γνωστές και σημαντικές βάσεις
είναι α) στη θάλασσα των Αντιλλών
μία των ΗΠΑ στο νησί Αρούμπα,
πρώην ολλανδική αποικία, μία των
ΗΠΑ στο νησί Κουρασάο, πρώην
ολλανδική αποικία, δύο του ΝΑΤΟ
στη Γουαδαλούπη, δύο του ΝΑΤΟ
στη Μαρτινίκα, μία των ΗΠΑ στην
Αϊτή, μία των ΗΠΑ στη Δομινικανή
Δημοκρατία, το περίφημο
Γουντάναμο στην Κούβα, β) στην
Κεντρική Αμερική μία του ΝΑΤΟ στο
Μπελίς, δύο των ΗΠΑ στην Κόστα
Ρίκα, μία των ΗΠΑ στο Σαλβαδόρ,
τρεις των ΗΠΑ στην Ονδούρα, 12
των ΗΠΑ στον Παναμά και στους δύο
ωκεανούς, και γ) στη Νότια Αμερική
μία των ΗΠΑ στη Χιλή, τρεις του
ΝΑΤΟ στη Γαλλική Γουιάνα, δύο στην
Αργεντινή (μία στα νησιά Μαλβίνας
του ΝΑΤΟ και μία των ΗΠΑ στη Γη

του Πυρός), δύο των ΗΠΑ στην
Παραγουάη, τρεις των ΗΠΑ
στο Περού, τουλάχιστον εννέα
σημαντικές βάσεις των ΗΠΑ
στην Κολομβία και αρκετές άλλες,
για τις οποίες δεν είναι γνωστά
πολλά στοιχεία. Ιδιαίτερη περίπτωση
είναι, φυσικά, το Πουέρτο Ρίκο,
ουσιαστικά σε καθεστώς αποικίας
των ΗΠΑ, με σημαντική παρουσία
αμερικανικών στρατευμάτων.

βάσεις που υπάρχουν στη Λατινική
Αμερική που αυξάνονται συνεχώς,
για τους λαούς της ίδιας της
Λατινικής Αμερικής οι ξένες αυτές
στρατιωτικές εγκαταστάσεις
αποτελούν μόνιμο στόχο πάλης.
Μια μεγάλη καμπάνια
πραγματοποιήθηκε σχεδόν σε όλες
τις χώρες το 2010 ενάντια στις
βάσεις και στην ξένη στρατιωτική
παρουσία στη Λατινική Αμερική.

Υπεύθυνο για ολόκληρη τη Λατινική
Αμερική είναι το Comando Sur
των ΗΠΑ (USSOUTHCOM), με έδρα
τώρα πια στο Μαϊάμι, από τότε που
η ευθύνη της Διώρυγας επιστράφηκε
στον Παναμά, με τη συμφωνία
Τορίχος-Κάρτερ, που διαθέτει 1200
μάχιμους στρατιωτικούς και
στελέχη-πολίτες.
Δεν μπορούμε, ωστόσο, στην
περίπτωση της Λατινικής Αμερικής,
όταν μιλάμε για βάσεις, να μην
αναφέρουμε την παρουσία του 4ου
Στόλου των ΗΠΑ, που
επαναδραστηριοποιήθηκε και πάλι
το 2008 και που οι βάσεις που
αναφέραμε χρησιμοποιούνται και για
τον ανεφοδιασμό του από θάλασσα
και αέρα. Μ’ άλλα λόγια, ο ίδιος ο 4ος
Στόλος θεωρείται ένα σύνολο
μικρών, κινητών και λειτουργικών
στρατιωτικών βάσεων.

Για τις ΗΠΑ, η περιοχή της Λατινικής
Αμερικής έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
Όχι μονάχα επειδή ανήκουν και
οι δύο, μαζί με τον Καναδά, στην
αμερικάνικη ήπειρο, αλλά και λόγω
του πλούτου της, αφού τις προμηθεύει
με το 25% των φυσικών και
ενεργειακών πόρων που χρειάζονται.
Και συγκεκριμένα το 66% του
αλουμίνιου, το 40% του χαλκού και
το 50% του νικελίου.

Κι αν στον υπόλοιπο κόσμο πολύ
λίγα αναφέρονται στον τύπο για τις

Επιπλέον, το έδαφος της Λατινικής
Αμερικής διαθέτει το 25% των
δασών και το 40% της βιοποικιλίας
του πλανήτη και σχεδόν το ένα τρίτο
των παγκόσμιων αποθεμάτων σε
χαλκό, βωξίτη και ασημιού, το 27%
του άνθρακα, το 24% του πετρελαίου
(με τη Βενεζουέλα σαν 3ο παγκόσμιο
προμηθευτή, το Μεξικό 4ο και την
Κολομβία 7ο), το 8% του φυσικού
αερίου και το 5% του ουράνιου,
αλλά και το 35% των παγκόσμιων
υδάτινων πόρων. 
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Αντιιμπεριαλιστικός αγώνας;
Με την σημαία της εργατικής τάξης, βεβαίως εκ προθέσεως
και αμετανόητοι

Σ

τις 24 Οκτωβρίου 2013, η ελληνική κυβέρνηση
ψήφισε μια τροπολογία βάσει της οποίας «όποιος με
πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα
που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή
οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, με
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή με
κανονισμούς της ΕΕ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
έξι μηνών, εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται
βαρύτερη ποινή».
Η τροπολογία αυτή, που περιελήφθη σε νομοσχέδιο
του υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούσε τα λεγόμενα
«βραχιολάκια» των κρατουμένων (!) παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον καθώς συνιστά μια προληπτική προσπάθεια
ποινικοποίησης της αντιιμπεριαλιστικής πάλης με στόχο
την τρομοκράτηση του λαού και το φίμωμα κάθε
αντιπολεμικής δράσης, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει και
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την ολοένα και περισσότερο στροφή προς την αντίδραση
του αστικού καθεστώτος, αναδεικνύοντας, από την άλλη,
−ένεκα της κρίσης− εντελώς ακάλυπτο ταξικό του
χαρακτήρα.
Σημειωτέον ότι η εν λόγω τροπολογία κατετέθη προς
ψήφιση λίγες μέρες μετά τις αναφορές του πρωθυπουργού
στις ΗΠΑ, όπου ουσιαστικά βάσει της θεωρίας των «δύο
άκρων» ταύτιζε την δράση των φασιστών με την δράση
του λαϊκού κινήματος κατά των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ.
Η ίδρυση του ΟΗΕ, το 1945 στο Σαν Φρανσίσκο των
ΗΠΑ με την συμμετοχή αντιπροσώπων από 50 κράτη που
είχαν πάρει μέρος στον πόλεμο κατά του Άξονα, καθόλου
δεν σήμαινε –παρότι ίσως έτσι να εξελήφθη μέσα στη
ευφορία της επαύριον της νίκης επί του φασισμού− και
την «παύση» του ταξικού πολέμου ανάμεσα στον
ιμπεριαλισμό και την ΕΣΣΔ και τις νεαρές Λαϊκές
Δημοκρατίες.
Στην ιδρυτική απόφαση του ΟΗΕ και στην σύνθεση
των οργάνων του αντικατοπτρίστηκε ο συσχετισμός
δυνάμεων έτσι όπως διαμορφώθηκε σε παγκόσμια
κλίμακα, μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια «στιγμή
ηρεμίας» δηλαδή, που μόνο μια ρηχή ανάγνωσή της
μπορούσε να παράσχει «βεβαιότητες» για «διαρκή
ειρήνη» και ένα «κόσμο χωρίς πολέμους». Η ίδια η ίδρυσή
του, γεγονός μείζονος βεβαίως σημασίας, δεν πρέπει
καθόλου να συσκοτίζει το γεγονός της συνέχισης της
ταξικής πάλης και των κινδύνων για την ειρήνη όσο
υπάρχει ιμπεριαλισμός, παρά τις όποιες «διαβεβαιώσεις».
Δεν είναι τυχαία εξάλλου η «αναβάθμιση» της ενιαίας
πλέον ιμπεριαλιστικής Γερμανίας στον ΟΗΕ, αντανάκλαση
της ενίσχυσης του γερμανικού μονοπωλιακού κεφαλαίου.
Η φύση του μονοπωλιακού κεφαλαίου, του ιμπεριαλισμού,
ωθεί διαρκώς στην εξάπλωση του ισχυρότερου, τόσο
εναντίον των ανταγωνιστών του, και πρωτίστως βεβαίως
–αλλά όλων των ιμπεριαλιστών μαζί− εναντίον των λαών
που αποσπάστηκαν από αυτόν και με την εργατική τάξη
στην εξουσία χάραζαν διαφορετικές προοπτικές.
Έτσι τα ταξικά συμφέροντα του μονοπωλιακού

κεφαλαίου ήταν εκείνα που οδηγούσαν την πολεμική
«κούρσα» του, με τον ΟΗΕ αρχικά να χρησιμοποιείται από
αυτό για να επικυρώνει ήδη ειλημμένες από τα
ιμπεριαλιστικά κέντρα αποφάσεις.
Αρχής γενομένης με τον λόγο του Ου. Τσώρτσιλ για το
«Σιδηρούν Παραπέτασμα», το 1945 στο Φούλτον του
Μισούρι των ΗΠΑ, τις εκθέσεις του στελέχους της
πρεσβείας των ΗΠΑ στην Μόσχα, Τζώρτζ Κέναν, για τον
«σοβιετικό επεκτατισμό», το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο
Μάρσαλ, την πλήρη στρατιωτική και όχι μόνο, στήριξη
των αστικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα εναντίον του
ΔΣΕ, και την προσπάθεια προσεταιρισμού, αρχικά, έως την
οργάνωση αντεπανάστασης σε Λαϊκές Δημοκρατίες της Α.
Ευρώπης, ο ιμπεριαλισμός έδειχνε τα δόντια του.
Η πρώτη χρησιμοποίηση απόφασης του ΟΗΕ για να
επικυρώσει ιμπεριαλιστική επέμβαση, αφορούσε την
στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στην Κορέα το 1950.
Έξι χρόνια αργότερα, στην κρίση του Σουέζ, οι μεν
Άγγλοι και Γάλλοι αγνόησαν τις αποφάσεις του ΟΗΕ για
απόσυρση των στρατευμάτων τους από την περιοχή, ενώ
οι ΗΠΑ υποστήριζαν τις αποφάσεις του διεθνούς οργανισμού,
γνωρίζοντας την επικείμενη κατάρρευση των ανταγωνιστών
τους, ώστε να τους διαδεχθούν στην Μ. Ανατολή.
Σοβαρές εξελίξεις σημειώθηκαν στην δεκαετία του
΄60-΄70 με την ιμπεριαλιστική ήττα στον πόλεμο του
Βιετνάμ, αλλά και την σύσφιγξη των αμερικανό κινεζικών
σχέσεων και την είσοδο της Κίνας στον ΟΗΕ το 1971, την
υπογραφή συνθήκης το 1970 αναγνώρισης εκ μέρους της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας των συνόρων
της με την Πολωνία και την ΕΣΣΔ, την αμοιβαία
αναγνώριση ΟΔΓ και Λαοκρατικής Δημοκρατίας της
Γερμανίας το 1972 και την είσοδο αμφοτέρων των χωρών
στον ΟΗΕ το 1973.
Σημαντική εξέλιξη ήταν επίσης η υπογραφή της
Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, την 1η Αυγούστου 1975 που
προέβλεπε την κυρίαρχη ισότητα των κρατών, το
απαραβίαστο των συνόρων, την εφαρμογή των
αποφάσεων του ΟΗΕ και την αποφυγή ανάμιξης στα
εσωτερικά των συμβαλλόμενων κρατών.
Παρά τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ, η επιθετικότητα
του κράτους του Ισραήλ με την διαρκή υποστήριξη των
ΗΠΑ στην Μ. Ανατολή και η κατοχή εκ μέρους του
εδαφών, έδειξαν την ισχύ των διαφόρων συμφωνιών.
Μία από τις πλέον αισχρές καταπατήσεις σειράς
αποφάσεων του ΟΗΕ αποτελεί η συνεχιζόμενη κατοχή
από το 1974 εκ μέρους της Τουρκίας, εδαφών της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην δεκαετία του ΄80 οι ΗΠΑ είχαν ανοιχτή πλέον

ανάμιξη, στο Ελ Σαλβαδόρ, στην Νικαράγουα, στην
ίδρυση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και στον νησί
Γρανάδα της Καραϊβικής, ενώ η επιθετικότητα τους
έφθασε σε σημείο παροξυσμού με τον «Πόλεμο των
Άστρων» του προέδρου Ρήγκαν.
Το 1990 ο ΟΗΕ κάλυψε με απόφασή του τον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο Ιράκ, ενώ η πλήρης
καταρράκωση εκ μέρους πρωτίστως των ιμπεριαλιστών
όλων των συμφωνιών που είχαν υπογραφεί στο Ελσίνκι το
1975 πραγματοποιήθηκε στο δράμα του γιουγκοσλάβικου
λαού στην δεκαετία 1991-1999.
Βεβαίως, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και
πολύπλοκη, η εξέλιξη διαφόρων συγκρούσεων στις οποίες
ενεπλάκη και ο ΟΗΕ είχε επίσης διαφορετική έκβαση όσο
υπήρχε η ΕΣΣΔ και οι σοσιαλιστικές χώρες, ενώ μετά την
προσωρινή επικράτησης της αντεπανάστασης ο
ιμπεριαλισμός δρούσε αχαλίνωτος.
Η ουσία που πρέπει κατά την γνώμη μας να κρατηθεί
είναι πως παρότι η εξωτερική πολιτική και οι διεθνείς
σχέσεις, φαίνονται «ανεξάρτητες» από τον ταξικό
χαρακτήρα του κράτους, εντούτοις όχι μόνο δεν ισχύει,
αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Ο ταξικός χαρακτήρας του κράτους, αντανάκλαση
του ποια τάξη είναι στην εξουσία, καθορίζει και την
εξωτερική του πολιτική, τον χαρακτήρα των συγκρούσεων,
αλλά και αποτελεί καθοδηγητικό «νήμα» για την λαϊκή
πάλη, η οποία διαφορετικά κυριαρχείται από θολούρα και
οδηγείται σε λάθος κατευθύνσεις. Ενδεικτικό της σύγχυσης
που μπορεί να προκαλέσει η αταξική θεώρηση των
διεθνών σχέσεων, είναι το γεγονός ότι αστικές τάξεις
χωρών με χαμηλότερη θέση στην ιμπεριαλιστική
πυραμίδα παραβιάζουν και αυτές αποφάσεις του ΟΗΕ,
με τους κυρίαρχους ιμπεριαλιστές να έρχονται κατόπιν
για να επιβάλλουν την διεθνή «νομιμότητα»!
Επανερχόμενοι κατόπιν τούτου στην εν λόγω
τροπολογία, να τονίσουμε ότι αυτή αποσκοπεί, μέσω
της τρομοκράτησης του λαού, στην αποτροπή της
συνειδητοποίησης της ταξικής φύσης των ιμπεριαλιστικών
ενώσεων και βέβαια της ταξικής φύσης του πολέμου.
Όταν μια τάξη, όμως, γεννημένη –όπως πάντα
γινόταν− από τις οδύνες της Ιστορίας, περνώντας με
επαναστατικό άλμα πάνω από «επίσημες» Συνθήκες,
Αποφάσεις και Συνέδρια, φθάνει στο σημείο να
«νομοθετεί», ώστε να ανακόψει το ρεύμα της Ιστορίας,
η νεκρική καμπάνα έχει ήδη σημάνει γι’ αυτήν.
Φθάνει να το συνειδητοποιήσουν και οι λαοί.
Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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Το Νόμπελ Φυσικής στους Χιγκς και Ενγκλερτ

Φ

AP Photo/Keystone/Martial Trezzini

αίνεται ότι σε αντίθεση με την επιτροπή του Nobel
Ειρήνης, που συνήθως αποφασίζει με πολιτικές
σκοπιμότητες, η αντίστοιχη επιτροπή για το Nobel
Φυσικής είναι περισσότερο αντικειμενική, ίσως γιατί στην
καθαρή έρευνα της φυσικής, δεν χωράνε εύκολα πολιτικές
σκοπιμότητες. Χαρακτηριστική είναι η απονομή του Nobel
ειρήνης μεταξύ άλλων στους Χένρυ Κίσινγκερ (1973), Τζίμι
Κάρτερ (2002) και Μπαράκ Ομπάμα (2009), στον δεύτερο
μάλιστα προκαταβολικά πριν καν αξιολογηθεί η θητεία
του σαν πρόεδρος των ΗΠΑ.
Οι δυο φυσικοί στους οποίους απενεμήθη φέτος
το βραβείο είχαν προβλέψει εδώ και δεκαετίες την
αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σωματιδίου Higgs, που λαϊκά
ονομάστηκε “το σωματίδιο του Θεού”, διότι η ανακάλυψή
του προσδοκούσε στην αποκάλυψη της αρχής
του σύμπαντος.
Η επιβεβαίωση της ύπαρξης του, θα εξηγήσει τον
τρόπο που δημιουργήθηκε η ύλη και θα βοηθήσει μεταξύ
άλλων, στην προσέγγιση της αρχής της δημιουργίας
του σύμπαντος. Με αυτόν τον τρόπο ίσως αρχίσει να
διαφαίνεται η διαδικασία της “μεγάλης έκρηξης” και
τι επακολούθησε μετά τα πρώτα κλάσματα του
δευτερολέπτου από τη δημιουργία του σύμπαντος.
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Αυτός ήταν ο σκοπός που αποφασίστηκε να
κατασκευαστεί το μεγαλύτερο πείραμα φυσικής που
πραγματοποιήθηκε ποτέ. Και στις 4 Ιουνίου του 2012
οι επιστήμονες του CERN[1] (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών
Ερευνών) που συμμετέχουν στο πείραμα του μεγαλύτερου
επιταχυντή σωματιδίων LHC (Μεγάλος Επιταχυντής
Αδρονίων) [2] επιβεβαίωσαν την ύπαρξη αυτού του
σωματιδίου με αξιοπιστία 99, 99995%. [3] Από αυτήν
την ημερομηνία και μετά, ανάλυση νέων μετρήσεων
επιβεβαιώνει την ύπαρξη του σωματιδίου Higgs. [3]
Η ύλη αποτελείται από πρωτόνια, νετρόνια και
ηλεκτρόνια, τα οποία όταν είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα
αποτελούν το λεγόμενο άτομο της ύλης. Τα δυο πρώτα,
και τα άλλα βαρύτερα σωματίδια, απαρτίζουν τον
λεγόμενο πυρήνα και το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω
απ’ αυτόν. Αν απογυμνώσουμε το πρωτόνιο από τα
υπόλοιπα σωματίδια και με κατάλληλη κατασκευή
(επιταχυντή) τα αναγκάσουμε να περιστρέφονται με
μεγάλες ταχύτητες θα αποκτήσουν τεράστιες σχετικά
ενέργειες. Έχοντας δυο τέτοιες δέσμες πρωτονίων που
περιστρέφονται η μια αντίθετα από την άλλη, όταν
συγκρουστούν μεταξύ τους, λόγω της σφοδρότητας
της σύγκρουσης θα προκύψουν νέα σωματίδια, όπως
το αναζητούμενο Higgs. Αυτό είναι ένα μποζόνιο, δηλαδή
ένα βαρύ σωματίδιο με μάζα 133 φορές μεγαλύτερη
του πρωτονίου και είναι κλειδί για τον μηχανισμό
της δημιουργίας του σύμπαντος. [3]
Η κατασκευή του επιταχυντή LHC, διήρκεσε δέκα
χρόνια (1998-2008) και το προσωπικό που εργάστηκε,
επιστήμονες και μηχανικοί, ήταν περίπου δέκα χιλιάδες
από εκατό χώρες, μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες
συνάδελφοι. Ο επιταχυντής αυτός είναι κτισμένος υπόγεια
κάτω από τα σύνορα Ελβετίας-Γαλλίας (175 μέτρα)
σχηματίζοντας έναν κύκλο περιφέρειας 27 χιλιομέτρων.[2]
Στην αστρονομία και στην κοσμολογία, η σκοτεινή ύλη
είναι ένας υποθετικός τύπος ύλης που συνεισφέρει κατά

Ο François Englert (αριστερά) και ο Peter Higgs (δεξιά),
οι δύο φυσικοί που τιμήθηκαν το 2013 με το βραβείο Νόμπελ
για τη Φυσική. Δεξιά σελίδα: O Μεγάλος Επιταχυντής
Αδρονίων στο κέντρο πυρηνικών ερευνών CERN της Γενεύης.

ΦΩΤΟ: http://papyrus.greenville.edu/

μεγάλο ποσοστό στη συνολική μάζα του σύμπαντος, ενώ
η σκοτεινή ενέργεια είναι ένα υποθετικό είδος ενέργειας
που εκτείνεται παντού στο σύμπαν και τείνει να επιταχύνει
τη διαστολή του
Το πείραμα LHC στοχεύει να ρίξει φως στη λεγόμενη
σκοτεινή ύλη και ενέργεια. Με πειραματικές μετρήσεις
μέχρι σήμερα έχει προσδιοριστεί ότι η συνολική ύλη από
την οποία αποτελείται το σύμπαν είναι μικρότερη από
αυτή που θεωρείτο αρχικά.
Επειδή έχει διαπιστωθεί από μετρήσεις ότι το σύμπαν
διαστέλλεται με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα, θα πρέπει
να υπάρχει μια τεράστια ενέργεια, που τροφοδοτεί αυτή
τη διαστολή. Όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει μετρηθεί και
ούτε καν εντοπιστεί αυτή η ενέργεια και γι’ αυτό το λόγο
ονομάζεται σκοτεινή ενέργεια.
Το συστατικό αυτής της σκοτεινής ενέργειας ίσως ν’
αποτελείται από σωματίδια που δεν έχουν ακόμη
ανιχνευθεί και ακριβώς τέτοια σωματίδια ελπίζουν οι
επιστήμονες του CERN να μετρήσουν σύντομα.
Ένα τέτοιο σωματίδιο υπέθεσε ο Higgs ότι μπορεί να
είναι το “σωματίδιο του Θεού” και μάλιστα προσδιόρισε τις
ιδιότητές του. Αυτές οι ιδιότητες πιστοποιήθηκαν στις 4
Ιουνίου του 2012 και έτσι, λόγω του απειροελάχιστου
χρόνου εμφάνισης του σωματιδίου, φαίνεται πως αυτό
εντοπίστηκε από τα ίχνη που άφησε.

Πιο απλά, είναι σαν να προσπαθούμε να δούμε το
σύμπαν μέσα από μια χαραμάδα και να καταγράφουμε ότι
βλέπουμε. Όμως το σύμπαν είναι άπειρο και ό,τι συμβαίνει
σ’ αυτό, εκτός από αυτό που βλέπουμε, είναι για μας
άγνωστο. Αν ανοίξουμε περισσότερο τη χαραμάδα, τότε
θα παρατηρήσουμε νέα φαινόμενα που πριν ήσαν αθέατα.
Όσο λοιπόν, μεγαλώνουμε τη χαραμάδα, δηλαδή όσο
βελτιώνουμε τις πειραματικές μας διατάξεις τόσο και
μεγαλύτερο κομμάτι του σύμπαντος παρατηρούμε, μέχρι
να φθάσουμε να παρατηρήσουμε το σύνολό του και άρα
και το σύνολο της σκοτεινής ύλης και ενέργειας. Τότε, όχι
μόνον θα γνωρίσουμε ποια είναι τα σωματίδια που την
αποτελούν, αλλά και το ρόλο που έπαιξαν στις διεργασίες
της μεγάλης έκρηξης. Με λίγα λόγια θα κατανοήσουμε
καλύτερα τη δημιουργία του σύμπαντος που είναι η
δημιουργία όλων των φαινομένων σ’ αυτό και κατά
συνέπεια τη δημιουργία της ζωής μας.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
[1] http://cern.gr/" http://cern.gr/
[2] http://el.wikipedia.org/wiki/Μεγάλος_Επιταχυντής_Αδρονίων
[3] http://el.wikipedia.org/wiki/Σωματίδιο_Χιγκς
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Γιατροί γίνονταν συνεργοί σε βασανιστήρια
στις στρατιωτικές φυλακές της CIA

Α

ποκαλυπτικά στοιχεία για την εμπλοκή γιατρών
και άλλων επαγγελματιών υγείας που έχουν εμπλακεί
σε βασανιστήρια σε στρατιωτικές φυλακές των ΗΠΑ
περιέχει μια ανεξάρτητη έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας με τίτλο
«Η εγκαταλειμμένη δεοντολογία: ιατρικός επαγγελματισμός
και καταχρήσεις επί των κρατουμένων στον πόλεμο κατά
της τρομοκρατίας» στις φυλακές του Πενταγώνου και της CIA
όπου διαπράχθηκαν καταχρήσεις, Γιατροί και άλλοι επαγγελματίες
της υγείας έχουν καταστεί συνεργοί κακομεταχειρίσεων
περιφρονώντας τις δεοντολογικές υποχρεώσεις τους.
«Το υπουργείο Άμυνας και η CIA απαίτησαν με τρόπο
καταχρηστικό από τους επαγγελματίες (τους) της υγείας
να συνεργαστούν σε επιχειρήσεις απόσπασης πληροφοριών
και ασφαλείας με τρόπο που προκάλεσε σοβαρή οδύνη
στους κρατουμένους», υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Γκουαντανάμο, φωτογραφία αρχείου.
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«Στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, οι στρατιωτικοί στρέβλωσαν
τον όρκο (του Ιπποκράτη) και οι γιατροί μετατράπηκαν σε
πράκτορες των υπηρεσιών πληροφοριών», υπογράμμισε
ο δρ. Τζέραλντ Τόμσον, καθηγητής Ιατρικής στο πανεπιστήμιο
Κολούμπια.
Ένας άλλος συντάκτης της έρευνας, ο Λίοναρντ Ρουμπενστάιν,
καθηγητής Δικαίου της Δημόσιας Υγείας στο πανεπιστήμιο
Τζονς-Χόπκινς, αναφέρθηκε στη διά της βίας σίτιση των
απεργών πείνας στο Γκουαντάναμο, τις σκληρές ανακρίσεις και
τις προσομοιώσεις πνιγμού υπόπτων για τρομοκρατία στις
μυστικές φυλακές της CIA.
Οι γιατροί ή οι νοσηλεύτριες «νομιμοποιούν αυτές τις πρακτικές,
με την παρουσία τους και λέγοντας πως είναι ιατρικά αποδεκτές»,
δήλωσε ο Ρουμπενστάιν προς το Γαλλικό Πρακτορείο,
υπογραμμίζοντας πως αυτές οι καταχρήσεις με ιατρική κάλυψη
«δεν ανήκουν στο παρελθόν στη χώρα αυτή».
Μεταξύ των πρακτικών αυτών, στη μελέτη, η οποία
πραγματοποιήθηκε από είκοσι νομικούς, ιατρικούς και
στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, αναφέρονται «η επινόηση,
η συμμετοχή και η άσκηση βασανιστηρίων και ωμών,
απάνθρωπων και εξευτελιστικών μεταχειρίσεων» σε ανθρώπους
που βρίσκονταν υπό κράτηση σε αμερικανικές φυλακές στο
Αφγανιστάν, το Γκουαντάναμο ή στις μυστικές φυλακές της CIA.
Οι συντάκτες αυτής της διετούς μελέτης ζητούν να διεξαχθεί
έρευνα από την Επιτροπή Πληροφοριών της αμερικανικής
Γερουσίας.
Τα συμπεράσματα αυτά χαρακτηρίσθηκαν «εσφαλμένα» από τη
CIA και «παράλογα» από το Πεντάγωνο.
Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η CIA
υποστήριξε πως η έκθεση αυτή «περιέχει σοβαρές ανακρίβειες
και εσφαλμένα συμπεράσματα».
«Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί πως η CIA δεν έχει πλέον
κρατουμένους και πως ο πρόεδρος Ομπάμα έβαλε τέλος στο
πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων με διάταγμα το 2009»,
δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της CIA Ντιν Μπόιντ.
Ίδια ήταν και η αντίδραση του Πενταγώνου, όπου ο εκπρόσωπος
Τοντ Μπρισίλ διευκρίνισε πως «ουδείς από τους επικριτές είχε
πράγματι πρόσβαση στους κρατουμένους, στις ιατρικές εκθέσεις
τους ή στις διαδικασίες» της φυλακής του Γκουαντάναμο.
Οι συντάκτες αυτής της διετούς μελέτης με τίτλο
«Η εγκαταλειμμένη δεοντολογία: ιατρικός επαγγελματισμός
και καταχρήσεις επί των κρατουμένων στον πόλεμο κατά της
τρομοκρατίας» ζητούν να διεξαχθεί έρευνα από την Επιτροπή
Πληροφοριών της αμερικανικής Γερουσίας. 

ΕΕ: 880.000 τα θύματα καταναγκαστικής εργασίας

Γ

ια 3.600 διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις στην επικράτεια
της ΕΕ και 880.000 θύματα καταναγκαστικής εργασίας
και σεξουαλικής εκμετάλλευσης κάνει λόγο έκθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συντάχθηκε από την Ειδική
Επιτροπή για το Οργανωμένο Έγκλημα, τη Διαφοθορά και
το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο αριθμός των ανθρώπων
που εξωθούνται σε καταναγκαστική εργασία αυξάνεται διαρκώς
σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ περισσότερο ευάλωτοι
σε αυτή είναι οι μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα,
και κυρίως γυναίκες και παιδιά.
Από τους 880.000 «σύγχρονους σκλάβους» της Ευρώπης,
270.000 εξωθούνται με τη βία στην πορνεία. Τα θύματα
συνήθως δελεάζονται με προτάσεις που δεν έχουν καμία σχέση
με τις συνθήκες που καλούνται στην πραγματικότητα να
αντιμετωπίσουν. Μεταφέρονται με τη βία σε τρίτες χώρες και
κρατούνται υπό συνθήκες σκληρής εκμετάλλευσης.
Σύμφωνα με την περσινή έκθεση της Επιτροπής, το 62%

των θυμάτων trafficking εξωθούνται στην πορνεία, το 25%
στην καταναγκαστική εργασία, ενώ ένα 14% χρησιμοποιείται
για εμπορία οργάνων, για λοιπές εγκληματικές δραστηριότητες
ή αφορά την πώληση μικρών παιδιών.
Τα περισσότερα θύματα από χώρες εντός της ΕΕ κατάγονται
από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ από χώρες εκτός
της ένωσης η πλειοψηφεία των θυμάτων κατάγονται από
την Κίνα και τη Νιγηρία.
«Το trafficking αναδεικνύεται στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη
βιομηχανία της Ευρώπης με κέρδη που αγγίζουν τα 25 δισεκ.
ευρώ», επισημαίνεται στην έκθεση.
Την ίδια ώρα τα κέρδη της παράνομης εμπορίας ανθρώπινων
οργάνων και άγριων ζώων υπολογίζονται μετάξυ 18 και 26
δισεκατομμυρίων ετησίως, ενώ οι ζημιές από το ηλεκτρονικό
έγκλημα ανέρχονται σε 290 δισ. ευρώ.
Η έκθεση επισημαίνει ακόμη τη «σοβαρή απειλή» της
διαφθοράς, με 20 εκατ. υποθέσεις να κοστίζουν στο δημόσιο
τομέα 120 δισ. ευρώ. 
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Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης
για θύμα των βασανιστηρίων του Πινοτσέτ

ΣΕΤ

T

ο Αμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
το οποίο εδρεύει στην Κόστα Ρίκα, καλεί την Χιλή να
αποζημιώσει πολίτη της για τα βασανιστήρια που υπέστη
επί Πινοτσέτ. Πρόκειται για ιστορική απόφαση, αφού είναι
η πρώτη φορά που Χιλιανός κερδίζει μια τέτοια υπόθεση.
Το δικαστήριο καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει το συντομότερο
δυνατόν την όλη υπόθεση και να αποφασίσει για το ύψος
της αποζημίωσης που δικαιούται ο Λεοπόλδο Γκαρσία Λουσέρο,
ο οποίος συνελήφθη το 1973 από τη χούντα του Πινοτσέτ,
βασανίστηκε και τελικά υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει
την πατρίδα του.
«Η χειρότερη στιγμή σε εκείνα τα βασανιστήρια ήταν όταν
οι στρατιώτες απειλούσαν να σκοτώσουν με μια σφαίρα
στο κεφάλι τη μικρή μου κόρη και μετά να εκτελέσουν εμένα»
δήλωσε ο 80χρονος σήμερα Λουσέρο.
Ο ίδιος είδε την υγεία του να κλονίζεται (έχασε τα δόντια του
και σε μεγάλο βαθμό την ακοή του), έχασε τη δουλειά του και
αναγκάστηκε να μεταναστεύσει σε άλλη χώρα για να ζήσει.
Όλα αυτά είχαν σαν συνέπεια να στερηθεί την υγειονομική

Ο Λεοπόλδο Γκαρσία Λουσέρο, συνελήφθη το 1973
από τη χούντα του Πινοτσέτ, βασανίστηκε και τελικά
υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του.

περίθαλψη που θα δικαιούτο αν είχε μείνει στη Χιλή.
Δικηγόροι εκτιμούν ότι η απόφαση θα αποτελέσει προηγούμενο
για τουλάχιστον 200 χιλιάδες χιλιανούς που εγκατέλειψαν
τη χώρα εκείνη την περίοδο. 
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πολιτισμός
Οι «Δρόμοι της Ειρήνης» συζητούν με τον εικαστικό και συγγραφέα

Γιώργο Φαρσακίδη
Παρασκευή μεσημέρι, λίγο κοντά στις 12. Χτυπάμε την πόρτα του Γιώργη του Φαρσακίδη.
Δεν πρόκειται για μια καθιερωμένη επίσκεψη. Αυτή τη φορά θα συζητήσουμε μαζί του,
θα διδαχθούμε από την πείρα του για το τι είναι η τέχνη και ποιος είναι ο ρόλος της, για το κίνημα,
για τις διώξεις και τις εξορίες, για την αστείρευτη δύναμη του ανθρώπου, για το ίδιο το σήμερα.
Ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού του, αντικρίζουμε το εργαστήριό του. Ο ίδιος ο Γιώργης
μας υποδέχεται εγκάρδια. Στα χέρια του βλέπουμε αποτυπωμένη ανάγλυφα την ιστορία του,
την ιστορία του τόπου. Μας έρχονται στο νου οι στίχοι του Ρίτσου: «...Χέρια γυμνά. Από μέσα
τους σβήστηκε η γραμμή της τύχης / Μέσα τους κρατάνε την τύχη του κόσμου / Είναι τα χέρια
των συντρόφων...». Λίγο αργότερα, η συζήτηση ξεκινά...
Ερ: Μια από τις πιο χρησιμοποιημένες
εκφράσεις «του συρμού» σε βαθμό
χυδαιότητας πλέον, είναι πως «μια εικόνα
είναι χίλιες λέξεις». Πόσοι άραγε
σκέφτηκαν να ρωτήσουν το αντίστροφο:
«Μια λέξη πόσες εικόνες είναι»;
Απ: Περιπεπλεγμένη ερώτηση... Είναι
όντως μια έκφραση, αλλά κατά πόσο
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα,
αυτό είναι ένα θέμα. Πρόκειται για
ένα αρκετά ευρηματικό σλόγκαν,
όμως πρέπει να το ψάξει καθένας,
γιατί πολλές φορές όταν εκφράζεσαι
με την εικόνα δεν ξέρω αν μπορείς

να εκφράσεις την πληρότητα όλων
όσων θέλεις να πεις. Αυτός είναι κι
ο λόγος που τελικά ενώ τη μισή μου
ζωή την ανάλωσα προσπαθώντας να
εκφραστώ μέσω της εικόνας, από
ένα σημείο και πέρα δεν μου έφτανε
αυτό και σαν συμπλήρωμα της
εικόνας κι ανεξάρτητα από αυτή,
ένιωσα την ανάγκη να εκφραστώ και
με άλλο τρόπο, μέσω της γραφής.
Τώρα το αν πέτυχε ή δεν πέτυχε αυτό
το εγχείρημα, αυτό είναι στην κρίση
των άλλων.
Ερ: Τι είναι η ζωγραφική συναγωνιστή
Γιώργο Φαρσακίδη κι επιπλέον τι σήμαινε
η φράση του Πάμπλο Πικάσο πως «η
τέχνη είναι ένα όπλο και πως όσοι
θεωρούν ότι ο ζωγράφος φτιάχνει ένα
έργο για τον «τοίχο» του σπιτιού είναι
στην καλύτερη περίπτωση ανόητοι»;
Απ: Ένα έργο πρέπει να επικοινωνεί.
Αυτό εννοεί ο Πικάσο. Ο καλλιτέχνης
νιώθει την ανάγκη να εκφράσει
κάποιες ιδέες του, καταγράφοντάς τις
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σε ένα έργο του. Αυτή είναι
η κοινωνική αποστολή της τέχνης.
Εγώ μάλιστα γράφω σ’ ένα κείμενό
μου ότι τελικά νιώθεις την ανάγκη
κάποια φορά να επικοινωνήσεις
μέσα από το έργο σου με τους
άλλους συνανθρώπους. Νιώθεις την
ανάγκη να μοιραστείς τις εμπειρίες
σου. Αυτή η ανάγκη ας πούμε,
μ’ έσπρωξε και έκανα τα σκίτσα
του αντάρτικου, έκανα γελοιογραφίες
της κατοχής και μετά κατέγραψα
τις εμπειρίες από τους χώρους
της εξορίας στη Μακρόνησο, κλπ.
Ένιωσα εκεί πραγματικά πολύ έντονα
την ανάγκη να τα καταγράψω για
να μείνουν μετά από μένα και μέσα
από αυτά να επικοινωνήσω με τους
συνανθρώπους μου. Το λιγότερο που
θα θελα θα ήτανε να τα κρεμάσω
στον τοίχο μου, που λέει κι ο Πικάσο.
Δεν ξέρω αν είναι ανόητο, αλλά δεν
ένιωσα την ανάγκη να τα κρεμάσω.
Να επικοινωνήσω ήθελα με τους
συνανθρώπους μου.

ΦΩΤΟ: www.902.gr

Ερ: Όταν από το περιεχόμενο ενός
ζωγραφικού πίνακα, απουσιάζει,
η ανθρώπινη παρουσία και ο καλλιτέχνης
«ιστορεί» θέματα όπως η άγρια φύση
ή ένα άνθος για παράδειγμα, μπορεί
μέσα και από τέτοια θέματα το βλέμμα
μας να διακρίνει την ταξικότητα,
(με τη βαθιά έννοια του όρου),
το κοινωνικό περιεχόμενο του έργου
του καλλιτέχνη; Με άλλα λόγια
τα «λουλούδια» του Φαρσακίδη είναι
διαφορετικά από τα «λουλούδια»
ενός μη αγωνιστή καλλιτέχνη;
Απ: Κοίτα να δεις, και το λουλούδι και
το ηλιοβασίλεμα και τα σύννεφα
στον ουρανό και οι αχτίδες του ήλιου
και οτιδήποτε άλλο μας περιτριγυρίζει
με την έννοια της φυσικής έκφρασης,
νομίζω ότι είναι μες στη ζωή και δεν
είναι άσχημο να μπορεί να ασχολείται
ένας καλλιτέχνης και με αυτά.
Όμως υπάρχουν τόσα και τόσα πολύ
πιο καυτά προβλήματα της ζωής,
που να τα θυσιάσει κανείς χάριν ενός
λουλουδιού ή ενός ηλιοβασιλέματος,

δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι.
Δεν μου πάει. Δεν μου πήγαινε και
δεν το ‘κανα. Αν και πολλές φορές,
στην ανάγκη θες να νιώσεις τη ζωή
μέσα σου, που κυλάει γύρω σου και
τις ομορφιές της. Τώρα μου ήρθε
στο νου ένας συγκρατούμενός μου,
94 χρονών, ζωγράφος κι εκείνος,
ο οποίος πεθαίνοντας −τον βρήκα
τελευταία στιγμή στο κρεβάτι του−
μου ψιθύρισε γιατί δεν μπορούσε να
μιλήσει, την εξής κουβέντα: «Γιώργο
δεν φοβάμαι τον θάνατο, αλλά η ζωή
είναι τόσο ωραία!». Σε αυτές τις δυο
κουβέντες ήταν συμπυκνωμένη μια
στάση ζωής. Δηλαδή αγάπη για
τη ζωή, έχοντας αποδιώξει τις μεταφυσικές αγωνίες για το θάνατο κλπ
και το δεχότανε πως ήταν μια φυσική
μεταβατική κατάσταση, αλλά ήξερε
να εκτιμά τις χαρές της ζωής. Η ζωή
είναι ωραία. Με όλα. Και με τις σχέσεις
τις ανθρώπινες και με τη σχέση με
τη φύση την ίδια. Η κουβέντα του
είχε μια σοφία. Ήταν ο άνθρωπος

που δεν θα αυτοκτονούσε, δεν θα
χαριζόταν τόσο εύκολα. Δεν φοβόταν
το θάνατο. Ούτε εγώ τον φοβάμαι.
Ερ: Πως επέδρασε στο καλλιτεχνικό σου
έργο το Κίνημα Ειρήνης, πως
εργάσθηκες μαζί του, αλλά και γιατί
διάλεξες έτσι τα χρώματα, όπως
παρατηρούμε στη σχετική σελίδα από
το λεύκωμα «Αναζητώντας την Ιθάκη»;
Απ: Ήμουν από τους συνεργάτες του
περιοδικού, των «Δρόμων της
Ειρήνης» στα πρώτα χρόνια μαζί με
τον Μανιάτη τον Γιώργο, που είχε
δραπετεύσει από τη λεγεώνα των
ξένων, αλλά και με την οικογένεια
του Μάρκου Δραγούμη, που στο
σπίτι τους μορφοποιούσαμε το υλικό
για το κίνημα της ειρήνης. Βγήκα από
την εξορία και συνεργάστηκα μαζί
τους κάνοντας σκίτσα. Η προσφορά
μου ήταν στο εικαστικό κομμάτι,
στα πρωταρχικά τεύχη από τους
«Δρόμους της Ειρήνης». Μετά
μετείχα όπως όλος ο κόσμος. Ζήσαμε
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τη δολοφονία του Λαμπράκη, ζήσαμε
την αγωνία για το θάνατό του, πήραμε
μέρος στις Πορείες Ειρήνης ανελλιπώς.
Η μισή Ελλάδα έπαιρνε μέρος στις
πορείες αυτές τότε. Εγώ συμμετείχα
πάντα. Τώρα μου ‘ρθε στο μυαλό
κι άλλη μια ιστορία σχετικά με τα
χρώματα. Κάποια στιγμή στην εξορία
γνώρισα μια ερυθροσταυρίτισσα
που είχε δεχτεί να έρθει να φροντίσει
τους εξόριστους. Μιλώντας μαζί της,
της έκανε εντύπωση πως ένας
συγκρατούμενός μου προσπαθούσε
να φτάσει με ένα καλάμι μια
ανεμώνη έξω ακριβώς από το
συρματόπλεγμα. Εκείνη τη στιγμή
μονολογώντας, είπε η ερυθροσταυρίτισσα: «Μέσα στην κόλαση
αυτή, ψάχνουμε όλοι για μια

ανεμώνη». Ακόμα το θυμάμαι αυτό
που είπε. Και θα σου πω και κάτι
άλλο: ενώ αντανακλώ μια πορεία με
στερήσεις, στην οποία θα ταίριαζαν
σκούρα χρώματα, τελικά αποζητώ
την αισιόδοξη χρωματική πλευρά
της φύσης. Ξέρεις γιατί; Γιατί αυτή
είναι η αντανάκλαση του κόσμου
που λαχταρούμε. Εκφράζω μια
αισιόδοξη στάση ζωής. Αυτή την
αισιόδοξη πλευρά της ζωής ήθελα
να πραγματευτώ.
Ερ: Συναγωνιστή, ποια είναι η «Ιθάκη»
για τον άνθρωπο με την έννοια
της εργαζόμενης και άγρια
εκμεταλλευόμενης ανθρωπότητας;
Απ: Ποια είναι η «Ιθάκη»; Αυτή είναι
μια καλή ερώτηση… Πρέπει να

σκεφτεί κανείς τι να απαντήσει. Είναι
το ζητούμενο, το ιδανικό της ζωής
και τα ιδανικά μπορεί να είναι η
φιλοχρηματία ή η εγωιστική
κατάκτηση κάποιων κοινωνικών
θέσεων υπεροχής, μπορεί να είναι
μια συναγωνιστική διάθεση
αλληλεγγύης κι αλληλοβοήθειας
στους συνανθρώπους. Αν διαβάσεις,
στο βιβλίο γράφω πως είχα έναν
καλό πατέρα στον οποίο χρωστάω
μια σειρά από πράγματα. Αν το
καλοσκεφτείς δεν ξέρω αν αυτά
τα πράγματα πρέπει να τα γράψει
κανένας ή όχι. Τελικά ο πατέρας μου
σε μεγάλο βαθμό με έκανε άνθρωπο
που προσέφερε ίσως παραπάνω
από το μέσο όρο προσφοράς των
συνανθρώπων μου. Δηλαδή με έκανε
λιγότερο μαχητικό όσον αφορά
στις προσωπικές μου φιλοδοξίες,
αλλά με μπόλιασε με ιδέες ολίγον τι
μαζοχιστικές, που με βρήκαν όμως
σύμφωνο και χάραξαν τη ζωή μου
όλη. Καλό είναι μου έλεγε να είμαι με
τους ανθρώπους όπως ήταν ο ίδιος.
Ανθρώπινος. Να μην πατάω πάνω
στους άλλους. Να θέλω να διακριθώ
στο σύνολο των συνανθρώπων μου,
αλλά ποτέ πατώντας πάνω στους
άλλους. Να μη με κατέχει
η ανταγωνιστικότητα.

Γ. ΦΑΡΣΑΚΙΔΗ «Τ’ ΑΣΠΡΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ»

Ερ: Τι πιστεύεις για τη νέα γενιά
σήμερα, σε μια περίοδο που τη χτυπάνε,
που λένε ότι η νέα γενιά δεν έχει
απόψεις, δεν έχει στόχους, που θέλει
το σύστημα να την κόψει και να τη
ράψει στα μέτρα του, με την πείρα σου
εσύ τι πιστεύεις για τη νέα γενιά και
τι μήνυμα έχεις να της στείλεις;
Απ: Αυτοί που διαμόρφωσαν την
πραγματικότητα της σημερινής
κοινωνίας, είναι οι παλιές γενιές.
Η ευθύνη είναι εκείνων. Η νέα γενιά
που δανείζεται από τις προηγούμενες,
παίρνει τη λιγότερη ευθύνη για τα
κακώς κείμενα. Οι δικές μας γενιές
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τελικά είχαν το μεγαλείο της
προσφοράς σε μεγάλο βαθμό, αλλά
σαν σύνολο διαμόρφωσαν το σήμερα
κι αυτό δεν τους κολακεύει καθόλου.
Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
Την ευθύνη την έχουν οι παλιότερες
γενιές. Σε καμία περίπτωση όμως
η νέα γενιά δεν πρέπει να σκύψει
το κεφάλι. Το να σκύψει το κεφάλι
σημαίνει ότι παραιτείται από τη ζωή
την ίδια. Ο αγώνας είναι για τη ζωή
και για τη χαρά. Τα πάντα είναι
αγώνας. Τα πάντα είναι πάλη τελικά,
με τις χίλιες δυο αντιξοότητες και
των ανθρώπων και εξ αντικειμένου
και της φύσης. Τα πάντα όμως
θέλουν αγώνα.
Ερ: Και μια τελευταία ερώτηση: ποια η
εικόνα σου, η εμπειρία σου από τον
Γιάννη Ρίτσο; Το Ρίτσο που ήταν
ιδρυτικό μέλος της ΕΕΔΥΕ, το Ρίτσο που
είχες δάσκαλο στη ζωγραφική, που
βρεθήκατε μαζί στην εξορία.
Απ: Τον γνώρισα, τον έζησα και
τον εκτίμησα. Δεν είμαι γνώστης
τόσο του έργου του, δηλαδή σε ποιο
βαθμό είναι καλός ή κακός στον
τομέα του σαν ποιητής. Ας το κρίνουν
άλλοι αυτό το πράγμα. Η μαρτυρία
όμως που μπορώ να καταθέσω είναι
ότι τον έζησα σαν άνθρωπο, σαν
αγωνιστή, στην ανθρώπινη σχέση
και προσέγγισή του με τους άλλους
και πραγματικά ο Ρίτσος είναι στη
συνείδησή μου πολύ ψηλά από
πλευράς ήθους και συμπεριφοράς.
Αυτό έχω να πω για το Ρίτσο.
Θυμάμαι το Ρίτσο στη Γυάρο κάποια
φορά με αφορμή ένα γράμμα ενός
υπερήλικα, ενός ανθρώπου απλού,
της προσφοράς, ενός ανθρώπου
«νεροκουβαλητή» που έλεγε κι
ο ίδιος ο Ρίτσος, που δεν αποζήτησε
ούτε πόστα, ούτε διακρίσεις και
μπορεί να μην τον θυμόταν κανένας
όταν πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία,
μου λέει όμως ο Ρίτσος: «δεν βγήκε

Μικρό βιογραφικό του Γιώργου Φαρσακίδη
Γεννήθηκε στην Οδησσό της Σοβιετικής Ένωσης. Ανταρτοεπονίτης,
δεκαοχτώ χρονών, δύο φορές τραυματίας σε μάχη με Γερμανούς και
Βούλγαρους, έμεινε ανάπηρος στα δύο του χέρια. Κατά διαστήματα
έχει κάνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλλους τόπους
κράτησης –Μακρόνησος, Αη Στράτης, Γυάρος, Λέρος– δεκαεξήμισι χρόνια. Αυτοδίδακτος,
στους τόπους της κράτησής του, ζωγραφίζει και χαράζει θέματα με περιεχόμενο από τη ζωή
των συγκρατούμενων συναγωνιστών του κι αργότερα από τους αγώνες του ελληνικού λαού.
Μετά την πτώση της χούντας, ο Γ. Φαρσακίδης δημοσιεύει εργασίες του σ' εφημερίδες,
εκθέτει, τυπώνει και κυκλοφορεί τα έργα του. Το 1984, το βιβλίο του η Πρώτη Πατρίδα
παίρνει το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Η εικαστική και η λογοτεχνική του δουλειά γίνεται γνωστή στη Σοβιετική Ένωση κι άλλες
χώρες. Κριτικά σχόλια και παρουσίαση δημοσιεύονται στην Πράβντα, στην Ισβέστια, στη
Σοβιέτσκαγια Κουλτούρα και άλλα έντυπα και μέρος της εργασίας του προβάλλεται από τη
σοβιετική τηλεόραση. Καλεσμένος από την εφημερίδα Πράβντα στο γιορτασμό για τα 30χρονα
της αντιφασιστικής νίκης, ο Γ. Φαρσακίδης τιμήθηκε για την αγωνιστική και καλλιτεχνική
του δραστηριότητα με το Ανώτατο Χρυσό Μετάλλιο της Σοβιετικής Επιτροπής Ειρήνης.
Στα επόμενα χρόνια συνεχίζει τη δραστηριότητα του οργανώνοντας εκθέσεις των
εικαστικών του έργων, ταξιδεύοντας και συγγράφοντας μια σειρά βιβλίων που αφορούν
τόσο τα προσωπικά του βιώματα, όσο και δοκίμια σε θέματα ιστορικά και φιλοσοφικά.
Κυκλοφορούν επίσης λευκώματα με δικά του έργα.
Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και της Εταιρίας Ελλήνων
Λογοτεχνών.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Γιώργου Φαρσακίδη μπορείτε
να επισκεφθείτε την προσωπική του ιστοσελίδα http://www.farsakidis.gr

να κάνει δήλωση, να αποχωρήσει
από το κίνημα και να αποσυρθεί να
ησυχάσει τα τελευταία χρόνια της
ζωής του. Και σκέφτομαι αυτό πόσο
βαραίνει εμάς Γιώργο. Δεν ξέρω πού
θα μας βγάλει αυτό και αν θα βγούμε
ζωντανοί από εδώ, ξέρω όμως ότι θα
έχω γράψει το ωραιότερο ποίημα της
ζωής μου και σκέφτομαι πόσο το
ειδικό βάρος το δικό μου σαν ποιητής
είναι πολύ μικρότερο από το ειδικό
βάρος αυτού εδώ του ανθρώπου,
που μπορεί να ήταν ο νεροκουβαλητής, παρέμεινε όμως πιστός σε μια
ηθική υποχρέωση απέναντι στους
συνανθρώπους του». Το θυμάμαι
αυτό το πράγμα από εκείνη την
περίοδο. Το έργο του ξαναλέω ότι
δεν μπορώ να το κρίνω. Τον Ρίτσο

τον εκτιμώ σαν άνθρωπο. Με τιμά
η φιλία του. Με βοήθησε σε μια
σειρά πράγματα όπως στο κομμάτι
της σύνθεσης. Έλεγε παραδείγματος
χάριν ότι όπως τον Βαν Γκογκ τον
γνωρίζουμε για κάποιους πίνακες
που αφορούν στα άρβυλα κάποιου ή
στο ηλιοτρόπι ή σε μικροαντικείμενα,
καλό είναι ο καλλιτέχνης να μπορεί
να αφήσει πίσω του μια κάποια
ιδιαιτερότητά του, ένα κάποιο
εύρημά του, όπως άφησε ο Τσαρούχης
πίσω του σαν κληρονομιά
τα τραπεζάκια με τα τρία πόδια.
Ο καλλιτέχνης πρέπει να αποζητά
την ιδιαιτερότητά του.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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πολιτισμός

Ιμπεριαλισμός - Αρχαιοκαπηλεία
«Συγκοινωνούντα δοχεία» στο «πολιτιστικό» πλιάτσικο
Πώς και προς τα πού οδεύουν οι λεηλατημένοι θησαυροί
των λαών - θυμάτων του ιμπεριαλισμού

Τ

ον περασμένο Φεβρουάριο η κυβέρνηση της Συρίας
μετέφερε από τα μουσεία της χιλιάδες αρχαίους θησαυρούς για φύλαξη σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης, «λαμβάνοντας υπόψη τη λεηλασία που ακολούθησε
την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003», όπως επιβεβαίωσε τον περασμένο Αύγουστο ο Maamoun Abdulkarim,
επικεφαλής της υπηρεσίας προστασίας των αρχαιοτήτων
της Συρίας. Ηταν μια κίνηση που επανέφερε στο προσκήνιο
το πλέον εφιαλτικό, όσο και διαχρονικό «παρελκόμενο»

κάθε πολέμου: Τον κίνδυνο από τη μη αναστρέψιμη απώλεια
των τεκμηρίων της συλλογικής, ιστορικής μνήμης των λαών.
Δεν υπάρχει ιμπεριαλιστική επέμβαση που να μην έχει
συνοδευτεί από λεηλασία και καταστροφή της πολιτιστικής
κληρονομιάς της χώρας - θύματος. Η αναφορά του Abdulkarim στο Ιράκ δεν είναι τυχαία, αφού αυτή η πολύπαθη χώρα
υπέστη μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών και στον πολιτισμό της.
Εχει μάλιστα σημασία να μην ξεχνάμε, ότι ακόμη και από
την πρώτη επίθεση των ιμπεριαλιστών στο Ιράκ, κατά τον
επονομαζόμενο «Πόλεμο του Κόλπου», χιλιάδες εξακολουθούν να είναι τα αρχαία αντικείμενα (σε 4.000 υπολογίζονταν
πριν την εισβολή του 2003) που εξακολουθούν να αλλάζουν
χέρια στις παγκόσμιες αρχαιοκαπηλικές (παράνομες και
«επίσημες») αγορές.
Ακριβώς η ενεργοποίηση αυτού του «μηχανισμού» λεηλασίας του πολιτισμού των χωρών εναντίον των οποίων επιτίθεται ο ιμπεριαλισμός αποδεικνύει ότι η αρχαιοκαπηλία,
ακόμη και στον πόλεμο −ίσως ειδικά τότε− δεν αποτελεί
απλά μόνο ένα έγκλημα του ποινικού δικαίου, ούτε ένα «παρελκόμενο» του χάους που προκαλεί ο πόλεμος. Αποτελεί
«παρελκόμενο» του ίδιου του ιμπεριαλισμού, αναπόσπαστο
χαρακτηριστικό του, «εργαλείο» συσσώρευσης πλούτου για
τα μουσεία των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών μητροπόλεων,
αλλά και τις «συλλογές» των μεγαλοαστών «συλλεκτών».

Αριστερά: ΕΣΣΔ, Πούσκιν (περίχωρα Λένινγκραντ).
Γερμανός κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
ποζάρει μπροστά στο κατεστραμμένο Μουσείο.
Απέναντι σελίδα: Από το βιβλίο του Β. Πετράκου «Τα αρχαία
της Ελλάδος στον πόλεμο 1940-1944». Λάκκος σε αίθουσα
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, γεμάτος με γλυπτά
για να τα διασώσουν από τους ναζί.
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Η ύπαρξη αυτού του μηχανισμού τεκμηριώνεται με «έμμεσες», πλην όμως απτές αποδείξεις: Τα ίδια τα μεγάλα μουσεία του κόσμου που γεμίζουν τις προθήκες τους από
τέτοιους θησαυρούς. Οι «διαδρομές» αυτών των θησαυρών
από τις κατεστραμμένες χώρες προς μουσεία και «συλλέκτες» βλέπουν ενίοτε το φως της δημοσιότητας και είναι οι
μόνες ενδείξεις του μεγέθους των πολυπλόκαμων αυτών
κυκλωμάτων. Μερικές από αυτές τις ενδείξεις θα αναδείξουμε σε αυτό το κείμενο.

Συρία
Θυμίζουμε, ότι από την αρχή των συγκρούσεων στη Συρία,
οι αρχαιολογικοί θησαυροί της εκτέθηκαν σε λεηλασίες και
καταστροφές, αρχικά στην αρχαία πόλη της Παλμύρας και
τα ελληνο-ρωμαϊκά ερείπια της Απάμειας, που περιλαμβάνονται στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Τα διεθνή ειδησεογραφικά 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 ανασκα-

φές». Επιπλέον, παράνομες ανασκαφές απειλούν τάφους
στην ιστορική πόλη 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.

Ιράκ
Δέκα χρόνια πριν, τον Απρίλιο του 2003, ελάχιστες μέρες
από την εισβολή των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ιμπεριαλιστών στο Ιράκ, Βρετανοί αρχαιολόγοι κατήγγειλαν ότι ενώ
οι αμερικανοβρετανικές δυνάμεις έσπευσαν να προστατεύσουν τις πετρελαιοπηγές του Ιράκ, δεν έκαναν το ίδιο για τα
μνημεία και τα μουσεία του. «Το να προστατεύουν το
υπουργείο Πετρελαίου, αλλά όχι το αρχαιολογικό μουσείο
της Βαγδάτης, δείχνει τη στάση της αμερικανοβρετανικής
συμμαχίας απέναντι στην ιρακινή πολιτιστική κληρονομιά»
έλεγε ο Αλεξ Χαντ, ερευνητής και έφορος, τότε, του Βρετανικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του Γιορκ.
Ο Τζέρεμι Μπλακ, ειδικός για το αρχαίο Ιράκ στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, θύμισε ότι Αμερικανοί αρχαιολόγοι
προσπάθησαν να ευαισθητοποιήσουν το αμερικανικό Πεντάγωνο γνωστοποιώντας του τις αρχαιολογικές τοποθεσίες.
«Τους ενημέρωσαν, όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί», έλεγε ο Μπλακ, ενώ ο Χαντ δήλωσε: «Πιστεύω
πως από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπήρξε άλλη τόσο
μεγάλη λεηλασία».
Οι αρχαιολόγοι δημοσίευσαν τότε κείμενο στη βρετανική
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«The Guardian», επισημαίνοντας την αδιαφορία των κατοχικών δυνάμεων για τη λεηλασία αρχαιολογικών θησαυρών,
ειδικά στη Μοσούλη, στη Βασόρα και τη Βαγδάτη. Εξέφρασαν επίσης την αγανάκτησή τους για τις πιέσεις των ΗΠΑ,
ώστε να χαλαρώσει η νομοθεσία που προστατεύει την ιρακινή πολιτιστική κληρονομιά (η οποία απαγορεύει την πώληση των έργων τέχνης στο εξωτερικό) με τη δικαιολογία
ότι τα αντικείμενα αυτά θα είναι πιο ασφαλή στις ΗΠΑ! Ο
Χαντ μάλιστα είχε χαρακτηρίσει απερίφραστα αυτή τη δικαιολογία ως «πολιτιστικό ιμπεριαλισμό».
Οι αρχαιολόγοι έδωσαν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, σύμφωνα με το οποίο το εμπόριο των αρχαιοτήτων είχε
ήδη αρχίσει (σσ. θυμίζουμε ότι η επίθεση στο Ιράκ ξεκίνησε
τον Μάρτιο του 2003 και οι παραπάνω καταγγελίες έγιναν
αρχές Απριλίου του ίδιου έτους!) και ότι συλλέκτες στο Παρίσι δέχτηκαν «προτάσεις». Ο Μπλακ εκτιμούσε ότι τα αρχαιοκαπηλικά κυκλώματα περνούσαν από την Ιορδανία, το
Ισραήλ, την Ελβετία, το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.
Οι αρχαιολόγοι κατήγγειλαν ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία δεν
έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης του 1953 για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε καιρό πολέμου.
Ακόμη και η Ενωση Διευθυντών Μουσείων Τέχνης είχε
απευθύνει έκκληση σε μουσεία και συλλέκτες, σε ολόκληρο
τον κόσμο, να μην αγοράζουν αντικείμενα από μουσεία του
Ιράκ. Μάλλον είχαν πιεστεί από το κύμμα παγκόσμιας διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο. Και ενώ συνέβαιναν όλα
αυτά, ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κ. Πάουελ, κυνικότατα δήλωνε ότι η χώρα του «δεσμεύεται»(!) για αποκατάσταση του Μουσείου της Βαγδάτης και ότι θα «συνδράμει»
την «Ιντερπόλ» στις έρευνες για τα κλεμμένα! Ο Μπλακ
όμως τον πρόλαβε: «Οταν τα αντικείμενα φύγουν από το
Ιράκ, είναι σχεδόν αδύνατον να επιστρέψουν».

ΕΣΣΔ
Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Για παράδειγμα, τον Φεβρουάριο του 2008, η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτισμού της
Ρωσίας παρουσίασε, σε συνέντευξη Τύπου, το διαδικτυακό
αποτέλεσμα μιας κολοσσιαίας δουλειάς που ξεκίνησε επί
ΕΣΣΔ, αλλά λόγω της ανατροπής του σοσιαλισμού δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Η Υπηρεσία δημοσιοποίησε 15 τόμους με καταλόγους κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων
της ΕΣΣΔ από τους ναζί καθώς και τη σχετική σελίδα στο
διαδίκτυο. Ο τότε επικεφαλής της, Μιχαήλ Σβιντκόι, σημείωσε ότι ο πρωταρχικός σκοπός του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία αρχείου με τις απώλειες ρωσικών κειμηλίων και να
«καταλάβουμε αν μπορούμε ή όχι να τις φέρουμε πίσω».
Πρόσθεσε ότι στην προκειμένη περίπτωση στον όρο «απώλειες» περιλαμβάνονται τα αντικείμενα που η «μοίρα» τους
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δεν είναι ξεκαθαρισμένη. Δηλαδή, για όσα δεν υπάρχουν
τεκμήρια αν έφυγαν εκτός ΕΣΣΔ ή καταστράφηκαν.
Αυτό σημαίνει, βέβαια, ότι ο πραγματικός αριθμός των
τεκμηριωμένων καταστροφών ή απωλειών είναι πολύ μεγαλύτερος, ενώ ακόμη και ο παραπάνω κατάλογος παραμένει ανοιχτός. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο του Μεγάλου
Πατριωτικού Πολέμου, καταστράφηκαν, αφού προηγουμένως λεηλατήθηκαν, πάνω από 160 μουσεία, 4.000 βιβλιοθήκες, 115 εκατομμύρια έντυπα (βιβλία, περιοδικά κλπ.), τα
αρχεία 19 περιοχών (σ.σ. να σημειωθεί ότι οι περιοχές στο
έδαφος της πρώην ΕΣΣΔ είχαν −κάθε μια− έκταση που ισοδυναμούσε με μία ή και περισσότερες χώρες της Ευρώπης),
από τα οποία κλάπηκαν 17 εκατομμύρια φάκελοι.
Ηδη, από την αρχή του πολέμου οι κρατικές υπηρεσίες
της ΕΣΣΔ ασχολήθηκαν συγκεκριμένα με την πολιτιστική
λεηλασία στις κατεχόμενες περιοχές. Στη δικτυακή σελίδα
παρατίθεται έγγραφο του Λαϊκού Επιτροπάτου Διαφώτισης
της ΕΣΣΔ, με ημερομηνία 3 Φλεβάρη 1942, με το οποίο υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα καταγραφής των κατεστραμμένων ιστορικών μνημείων και αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και οι απώλειες από τη λεηλασία των μουσείων και των βιβλιοθηκών στις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές της ΕΣΣΔ.

Ελλάδα - Κύπρος
Το έγκλημα ενάντια στην Κύπρο έχει, ως γνωστόν, και σημαντική πολιτιστική πλευρά. Στην πολύ σημαντική έκδοση
«Κύπρος, η λεηλασία ενός πολιτισμού», που συνέταξε η Επιτροπή για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Κύπρου και εκδόθηκε από την ελληνική βουλή το 2000 δίνονται μερικά ενδεικτικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, τα περισσότερα - αν όχι όλα - από τα έργα τέχνης που βρίσκονταν
στα 500 και πλέον μοναστήρια, κάστρα και μουσεία της κατεχόμενης Κύπρου βγήκαν παράνομα στη διεθνή αρχαιοκαπηλική «αγορά». Υπολογίζεται ότι έχουν κλαπεί 15.000 με
20.000 εικόνες. Πολλά ψηφιδωτά και τοιχογραφίες που χρονολογούνται μεταξύ του 6ου και 15ου αιώνων τεμαχίστηκαν
και πουλήθηκαν στο εξωτερικό, ενώ πολλά άλλα καταστράφηκαν. Σε χιλιάδες ανέρχονται τα «εξαφανισμένα» αντικείμενα ιστορικής - πολιτιστικής σημασίας, όπως ευαγγέλια,
ξυλόγλυπτα, σταυροί, δισκοπότηρα. Να σημειωθεί ότι μέχρι
την εισβολή υπήρχαν 197 κηρυγμένα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι στο βόρειο τμήμα του νησιού, ενώ εκατοντάδες
άλλα μνημεία και χώροι ήταν έτοιμοι να κηρυχτούν.
Από την αρχή όμως φάνηκε ότι δεν επρόκειτο μόνο για
συμμορίες που λειτουργούν παράνομα, κάτω από τη «μύτη»
των κατοχικών δυνάμεων. Ο τότε διευθυντής Αρχαιοτήτων
Κύπρου, Σοφοκλής Χατζησάββας, στο σημείωμά του στην

έκδοση δίνει μια ακόμη διάσταση για το θέμα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «η αφαίρεση ολόκληρης σειράς τοιχογραφιών από την εκκλησία του Αγίου Θεμωνιανού στη
Λύση δε θα μπορούσε να γίνει υπό το κάλυμμα του σκότους
από μεμονωμένους αρχαιοκάπηλους». Και συνεχίζει πως
από τα αρχεία του Τούρκου αρχαιοκάπηλου που συνελήφθη
στη Γερμανία προκύπτει ότι οι τοιχογραφίες αφαιρέθηκαν
«από εξειδικευμένο συνεργείο που ακολούθησε μάλιστα
όλους τους κανόνες που απαιτεί η σύγχρονη επιστήμη της
συντήρησης». Το ίδιο συνεργείο «και με τη συνεργασία των
κατοχικών δυνάμεων» απέσπασε τα ψηφιδωτά της Παναγίας της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη. Ολα αυτά και πολλά
ακόμη σημαίνουν ότι το ψευδοκράτος λειτουργεί το ίδιο ως
αρχαιοκάπηλος.
Το 1984, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Διεθνούς
Συμβουλίου Μουσείων, ο Κύπριος καθηγητής Β. Καραγιώργης μετέφερε στους συνέδρους απόσπασμα από μια συγκλονιστική μαρτυρία σε τουρκοκυπριακό περιοδικό για το
πώς γινόταν η μεταφορά: «Από διάφορα μέρη της Κύπρου
συγκεντρώθηκαν εικόνες προερχόμενες από εκκλησίες και
μουσεία και τοποθετήθηκαν όλες μαζί σε τέσσερις μεγάλες
βαλίτσες. Μερικές κόπηκαν με πριόνι σε δύο και τρία κομμάτια η καθεμιά. Ανακαλύφθηκαν ενώ προσπαθούσαν να
τις εξαγάγουν λαθραία από το αεροδρόμιο της Αγκυρας.
Εκατοντάδες εικόνων αξίας δεκάδων χιλιάδων τουρκικών
λιρών έχουν κλαπεί και μεταφερθεί στο εξωτερικό. Μικρό
μόνο μέρος τους ξαναβρέθηκε. Στις 16 Μαρτίου 1981 εικόνες που τοποθετήθηκαν σε τρία κιβώτια με την ένδειξη
"Προσωπική περιουσία" φυγαδεύτηκαν λαθραία στη Γερμανία από το αεροδρόμιο Τύμπου και της Αγκυρας. Οταν
ήρθε στο φως αυτό το περιστατικό αποκαλύφθηκε επίσης
ότι και αρχαία αντικείμενα είχαν φυγαδευτεί λαθραία με
προορισμό την ίδια διεύθυνση, επίσης με την ένδειξη "Προσωπική περιουσία"».
Από την άλλη, τα ξένα μουσεία, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία, δεν αρνήθηκαν να παραλάβουν τα κειμήλια
αυτά, αλλά ελάχιστα μουσεία, όπως σημειώνει η Μαρία Αναγνωστοπούλου, συνεργάστηκαν για την επιστροφή τους. Το
ίδιο συνέβη και με τα τελωνεία, τα περισσότερα από τα
οποία... «δεν έβλεπαν», εκτός από ορισμένα όπως αυτό του
Ντόβερ, που κατέσχεσαν εικόνες και τις παρέδωσαν στις κυπριακές αρχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι συχνή η
παρουσία κυπριακών αρχαιοτήτων σε διάφορα μέρη του
κόσμου και δίνονται αγώνες για τον επαναπατρισμό τους.
Τελευταία άλλα όχι έσχατη είναι η περίπτωση της λεηλασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας από τους
ναζί. Ο πρώτος −και μέχρι σήμερα ο μοναδικός!− σχετικός
κατάλογος επιχειρήθηκε να συνταχθεί μέσα στην κατοχή

Ολλανδός συντηρητής ανοίγει τη βαλίτσα όπου βρίσκονταν
οι τοιχογραφίες από την εκκλησία του Αντιφωνητή
(Χάγη 1997).

από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Εκδόθηκε το 1946 με τίτλο
«Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών
κατοχής». Αυτή η πρώτη απόπειρα καταγραφής της λεηλασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ξεκίνησε το 1943.
Το κύριο βάρος έπεσε στους αρχαιολόγους Χρήστο Καρούζο και Μαρίνο Καλλιγά οι οποίοι, όπως μας πληροφορεί
ο Κωνσταντίνος Τουμασάτος (Ριζοσπάστης «7 Μέρες», σελ.
4, 29/1/2006), ανήκαν σε επιτροπή του ΕΑΜ Αρχαιολόγων.
Ο Χ. Καρούζος ήταν ακαδημαϊκός και διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ ο Μ. Καλλιγάς ήταν έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, κατόπιν διευθυντής της
Εθνικής Πινακοθήκης.
Ο κατάλογος είναι μακρύς και φυσικά ανολοκλήρωτος.
Ισως να μην μάθει ποτέ ο ελληνικός λαός το μέγεθος της λεηλασίας που υπέστη η κληρονομά του στην κατοχή. Αλλά
στα αζήτητα παραμένουν από το αστικό κράτος κι αυτά που
εκείνοι οι ηρωικοί ΕΑΜίτες αρχαιολόγοι κατέγραφαν.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑΣ
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πολιτική

Μία αντιβαλλιστική ασπίδα για να διευκολύνονται
οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις

Η βασική πολιτική απόφαση που πάρθηκε
στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
στη Λισαβόνα, το Νοέμβρη του 2010 για
το πρόγραμμα βαλλιστικών αμυντικών
πυραύλων, το γνωστό πρόγραμμα BMD
(Ballistic Missiles Defence) που από το 2005
έχει τεθεί σε λειτουργία για την προστασία
των ενόπλων δυνάμεων, επεκτάθηκε έτσι
ώστε να προστατεύει ολόκληρη την εδαφική
περιοχή των Ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ
καθώς και των ΗΠΑ από βαλλιστικούς
πυραύλους, παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο.

28

Μ

ε το αντιπυραυλικό σύστημα θέλει το ΝΑΤΟ,
σύμφωνα με τις αναγγελίες του, να αντιμετωπίσει
τις δυναμικές απειλές με βαλλιστικούς
πυραύλους, που έχουν αναπτύξει όλο και περισσότερες
χώρες κυρίως στη Μέση Ανατολή. Με τη βοήθεια
εγκαταστάσεων ραντάρ και αμυντικών πυραύλων να
αυξήσει τη δυνατότητα να μπορεί χωρίς να καταστρέφει
εχθρικούς πυραύλους στην απογείωσή τους.
Ταυτόχρονα, το ΝΑΤΟ ενδιαφέρεται από τη μια
για τη δικτύωση υφιστάμενων αμυντικών συστημάτων
των ξεχωριστών χωρών-μελών του και από την άλλη
για την επέκταση και παραπέρα ανάπτυξη κυρίως του
αμερικανικού συστήματος Aegis-BMI, δια μέσω των ΗΠΑ.
Tην κεντρική διοίκηση των ολοκληρωμένων για την
αεράμυνα αμυντικών πυραύλων θα αναλάβει ο αρμόδιος
για την αεράμυνα του ΝΑΤΟ “Headquarter Allied Air”,
διοικητής Ramstein που ανέλαβε την ενεργό δράση

το Μάη του 2012 καθώς επίσης την ανώτατη διοίκηση
του ΝΑΤΟ υπό τις διαταγές ενός στρατηγού από τις ΗΠΑ.
Διαβουλεύσεις με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ υπό
τις διαταγές ενός στρατηγού από τις ΗΠΑ. Διαβουλεύσεις
με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ δεν μπορούμε να κάνουμε
στην περίπτωση μιας άμεσης δράσης εξαιτίας του
ελάχιστου χρόνου −μερικών λεπτών− μεταξύ της
αναγνώρισης πραγματικής ή υποτιθέμενης επίθεσης
και της διαταγής εκτόξευσης αμυντικών πυραύλων.
Η πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ είναι θεμελιωμένη
στo αμερικανικό πυραυλικό πρόγραμμα άμυνας των ΗΠΑ
(Ballistic Missile Defence Review Report, 2010) που
καθιστά τις ΗΠΑ κατά το δυνατό απρόσβλητες και
προφυλάσσει την παγκόσμια ισχύ τους.
Ανεξάρτητα από το εάν οι ΗΠΑ μπορούν να
πραγματοποιήσουν το ονειρo του «άτρωτου», όμως
με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε περίπτωση θα αυξήσουν
την ικανότητά τους να επεμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο
ακόμα και σε μη πυρηνικές περιοχές. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει επικίνδυνες αποσταθεροποιητικές
αντιδράσεις.
Μολονότι δεν έχει δει τη δημοσιότητα, για πολύ καιρό,
καμιά ανάλυση για ενδεχόμενη απειλή και μολονότι δεν
διεξήχθηκαν δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και απλώς
παρουσιάζουν οι αμυντικοί πύραυλοι ποσοστό επιτυχίας
από 60-90%, το ΝΑΤΟ αποφάσισε το 2011 την τετράβαθμη
δομή του συστήματος αμυντικών πυραύλων.
Στα επόμενα δυο βήματα ως το 2018 πρέπει σταθμοί
ξηράς και πλοίων SM 3 Block 1 αμυντικών ρουκετών να
διαπιστώνουν την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων σε
τμήματα της Ευρώπης και να τους καταστρέφουν.
Στα επόμενα δυο τελευταία βήματα πρέπει οι παραπέρα
ανεπτυγμένοι SM 3 Block 2 αμυντικοί πύραυλοι να
μπορούν να κατευθυνθούν και εναντίον διηπειρωτικών
πυραύλων για να προστατεύουν την περιοχή των ΗΠΑ.
Με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο, το Μάη
του 2012 η πρώτη βαθμίδα, με μια εγκατάσταση ραντάρ
στη Νοτιοανατολική Τουρκία και με τα αντιτορπιλικά
Aegis στη Μεσόγειο, ήδη έχει τεθεί σε ετοιμότητα.
Η ρώσικη κυβέρνηση φοβάται ότι το αντιπυραυλικό
σύστημα του ΝΑΤΟ έχει δομηθεί για να μειώσει το
εκφοβιστικό δυναμικό της ή ακόμα και να το καταστρατηγήσει. Το ΝΑΤΟ αρνείται να δώσει στη Ρωσία δεσμευτικές
για το δίκαιο αναθεωρημένες εγγυήσεις ότι τα αμυντικά
συστήματα πυραύλων δε θα κατευθύνονται προς τις
ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η επίκαιρη συνέπεια είναι ότι

η ρώσικη κυβέρνηση θα εξαρτήσει την ενσωμάτωση
των δικών της τακτικών ατομικών όπλων στον εξοπλιστικό
ελεγκτικό μηχανισμό ανάμεσα στα άλλα και σε σύμπνοια
με το πυραυλικό αμυντικό σύστημα των ΗΠΑ.
Μετά τη μονομερή καταγγελία των ΗΠΑ το 2001 της
Συμφωνίας που έκλεισαν οι ΗΠΑ στις 26 Μάρτη 1972 για
τον περιορισμό των συστημάτων βαλλιστικών αμυντικών
πυραύλων (συμφωνία ΑΒΜ), οι ΗΠΑ δεν δεσμεύονται
πλέον από τη συμφωνία ΑΒΜ για την τοποθέτηση
αμυντικών πυραύλων στο διάστημα. Το αποφασισμένο
σύμφωνο του ΝΑΤΟ για το σύστημα αμυντικών πυραύλων
δεν συνομολογεί στις υποχρεώσεις της Σύμβασης για το
διεθνές δίκαιο για τη μη διάδοση των ατομικών όπλων
(1η Ιούλη 1968)
Η προσπάθεια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να
κατασκευάσουν ένα τέτοιο σύστημα αμυντικών
πυραύλων έχει αποσταθεροποιητικές συνέπειες και
προκαλεί επικίνδυνες αντιπαλότητες. Η κυβέρνηση
της Ρωσίας γνωστοποίησε κιόλας την παραπέρα ανάπτυξη
των δικών της στρατηγικών ατομικών όπλων και την
ενίσχυσε με επίκαιρη δοκιμή διηπειρωτικών πυραύλων.
Και η Κίνα θα πάρει αντίμετρα αν αμφισβητηθεί η δική της
δυνατότητα του δεύτερου χτυπήματος.
Ετσι, το ΝΑΤΟ ενισχύει το ρόλο των ατομικών όπλων
στις διεθνείς σχέσεις. Και επειδή αυτό αντιτίθεται στις
στοιχειώδεις απαγορεύσεις του Διεθνούς δικαίου απέχει
από όλες εκείνες τις ενέργειες που οδηγούν σε
διαπραγματεύσεις για τον πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό.
Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν μπορούν από την άποψη
της απόφασης για τους αμυντικούς πυραύλους να
αναφέρονται στη Σύμβαση του ΝΑΤΟ της 4ης Απρίλη 1949.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας μέσω
των δεσμεύσεων της στο διεθνές δίκαιο (αρθρο 20) και
το συνταγματικό δίκαιο είναι υποχρεωμένη να μην
εμποδίζει τις υποχρεώσεις για πυρηνικό αφοπλισμό.
Είναι μάλιστα υποχρεωμένη να ανακαλέσει σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο την ψήφιση του αντιπυραυλικού
συστήματος του ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί από τους
παραπέρα σχεδιασμούς των οργανώσεων του ΝΑΤΟ.
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι στη βάση μιας μόνο
κυβερνητικής απόφασης, χωρίς προηγούμενη συναίνεση
της γερμανικής βουλής, να εγκατασταθεί η κεντρική
διοίκηση για το νέο πρόγραμμα πυραύλων του ΝΑΤΟ
σε γερμανικό έδαφος.
ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

29

διεθνή

Το Ισραήλ σχεδιάζει νέο φράκτη στον Ιορδάνη

Φ

ράκτη ασφαλείας κατά μήκος του ποταμού Ιορδάνη,
αποκόπτοντας τελείως την επικοινωνία μεταξύ
της Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, σκοπεύει
να κατασκευάσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενγιαμίν
Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής
εφημερίδας Μααρίβ στις αρχές Νοεμβρίου.
Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Νετανιάχου σκοπεύει
να διατάξει την έναρξη της ανέγερσής του αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής του φράκτη ασφαλείας στα σύνορα
με την Αίγυπτο και γύρω από το παραθεριστικό θέρετρο Εϊλάτ,
στην Ερυθρά Θάλασσα.
Οι αρμόδιοι υπουργοί ήδη έχουν ξεκινήσει να εκπονούν
τα προκαταρκτικά σχέδια, επισημαίνει η εφημερίδα.
Ο εκπρόσωπος του Νετανιάχου, Μαρκ Ρέγκεβ, δεν θέλησε
να σχολιάσει το δημοσίευμα.
Να θυμίσουμε ότι ένα κύριο σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις
του Ισραήλ με την Παλαιστινιακή Αρχή αποτελεί το ποιος θα έχει
τον έλεγχο στην Κοιλάδα του Ιορδάνη.
Αυτό που επιχειρεί με αυτή την ενέργεια η ισραηλινή πλευρά
είναι να σταλεί μήνυμα στους Παλαιστινίους που αντιτίθενται
στην ισραηλινή παρουσία στην Κοιλάδα του Ιορδάνη και να
εξασφαλιστεί ο διαρκής έλεγχος του μεθοριακού περάσματος,
όπως φέρεται να έχει δηλώσει ο ίδιος ο Νετανιάχου.
Βάσει του ίδιου δημοσιεύματος, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
έχει δηλώσει ότι οι χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες στην Ιορδανία
εγκυμονούν κίνδυνο για την ασφάλεια του Ισραήλ, και το τείχος
θα προστατεύσει τους ισραηλινούς οικισμούς από πιθανή εισβολή.
Εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς
σχολίασε μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ma'an,
το οποίο εδρεύει στη Βηθλεέμ, πως τα σχέδια Νετανιάχου
αποτελούν καθαρό μήνυμα της ισραηλινής κυβέρνησης προς
τις ΗΠΑ «που διακηρύσσει την αποτυχία των ειρηνευτικών
συνομιλιών».
Οι σχετικές πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα ταυτόχρονα
με την επιτάχυνση της εποικιστικής δραστηριότητας, με προκήρυξη
ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή 1.850 κατοικίων
εποίκων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
«Χωρίς ένα παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική
Ιερουσαλήμ δεν θα υπάρξει ούτε ειρήνη, ούτε σταθερότητα στην
περιοχή, και η ηγέτες του Ισραήλ είναι υπεύθυνοι γι' αυτό»
δήλωσε ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής Ναμπίλ Αμπού
Ρουντέινα. Ο ίδιος επισήμανε ότι η κατασκευή τόσο του
διαχωριστικού τείχους, όσο και οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική
Όχθη, είναι παράνομοι και θα «εξαφανιστούν» εντός ενός
παλαιστινιακού κράτους.
Ως απάντηση οι Παλαιστίνοι μελετούν τον μηχανισμό για να
προσφύγουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,
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Στην κατασκευή παράνομου φράχτη ασφαλείας κατά μήκος
του ποταμού Ιορδάνη, σκοπεύει να προβεί το Ισραήλ.
Κάτω: Το τείχος κατά μήκος της Δυτικής Όχθης.

στη βάση διεθνών αποφάσεων που χαρακτηρίζουν παράνομους
τους εβραϊκούς οικισμούς, όπως δήλωσε ο Ουάσελ Αμπού
Γιούσεφ, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Οργάνωσης για
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 

δραστηριότητες
Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Εκδήλωση με αφορμή
την επέτειο της 28ης Οκτώβρη

Ε

κδήλωση με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτώβρη
πραγματοποίησε την Κυριακή 3 Νοέμβρη η Επιτροπή Ειρήνης
Ιλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Λυκείου Ιλίου.
Το άνοιγμα της εκδήλωσης έκανε με ομιλία του ο Πέτρος Καραμπάς,
πρόεδρος της ΕΕ Ιλίου, ο οποίος μεταξύ άλλων, τόνισε:
«…Η μαζική, ηρωική, οργανωμένη πάλη του λαού ενάντια στον
κατακτητή και τους ντόπιους συνεργάτες του, μέσα από τις γραμμές του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, μας εμπνέει. Μας διδάσκει επίσης, πως οι πολιτικές
εξαθλίωσης που επιβάλλονται από ΕΕ και κυβερνήσεις, απαιτούν μαζικό
λαϊκό κίνημα αντίστασης και αντεπίθεσης … Οπως ο Β' Παγκόσμιος
Πόλεμος ήταν το αποτέλεσμα της καπιταλιστικής κρίσης της δεκαετίας
του '30 και των αντιθέσεων μεταξύ των τότε ιμπεριαλιστικών χωρών για
το ξαναμοίρασμα του κόσμου, έτσι και σήμερα η καπιταλιστική κρίση και
η επιδίωξη των πολιτικών εκπροσώπων των μονοπωλίων να ξεπεραστεί
προς όφελος του κεφαλαίου, οδηγούν στα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα και
στην όξυνση των ανταγωνισμών για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών
πηγών και των αγορών. Αυξάνονται οι κίνδυνοι που οδηγούν σε νέο
ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Γι' αυτό, ο λαός πρέπει να χαράξει το δικό του
δρόμο, να οικοδομήσει τη δική του Λαϊκή Συμμαχία απέναντι στις
επιδιώξεις της αστικής τάξης και των ιμπεριαλιστικών οργανισμών …»

Ακολούθησε προβολή της ταινίας «Ο αληθινός φασισμός» του Μιχαήλ
Ρομ. «Επιλέξαμε να προβάλλουμε μια ταινία γυρισμένη το 1965 από τον
σοβιετικό σκηνοθέτη Μιχαήλ Ρομ. Βασίζεται σε ντοκουμέντα και
φωτογραφίες που βρέθηκαν, από στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού σε
ένα από τα κτίρια του Γ’ Ράιχ, στο Βερολίνο. Το αρχειακό υλικό προέρχεται
από απόρρητα αρχεία των ναζί, του υπουργείου προπαγάνδας τους,
ακόμη και ερασιτεχνικές λήψεις των Ες Ες» είπε στην ομιλία του ο Πέτρος
Καραμπάς σχετικά με την ταινία και συνέχισε «…είναι μια πραγματική
ταινία. Προσεγγίζει κοινωνιολογικά το προφίλ του φασισμού και
προβάλλει τα κίνητρά του. Την επιλέξαμε γιατί θεωρούμε πως έχει
ιδιαίτερη αξία η κατανόηση των λόγων που ξετυλίγεται μέσα στην
κοινωνία, μα και του τρόπου που το επιτυγχάνει».

Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Ε

ικοσαμελής ομάδα νέων από την Αρκαδία έδωσε αγωνιστικό παρών
το καλοκαίρι στη Σούδα, στο αντιιμπεριαλιστικό διήμερο
για το κλείσιμο της βάσης και την αποδέσμευση της χώρας μας από
τη λυκοσυμμαχία ΝΑΤΟ-ΕΕ.
Για την υλοποίηση των στόχων της Αρκαδικής αποστολής, η Επιτροπή
Ειρήνης Αρκαδίας προσέφερε το ποσό των 700 € στη μνήμη του
πατριώτη μας πρωτομάρτυρα και αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη, για
τα 50 χρόνια από τη δολοφονία του.
Επίσης, μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας παρευρέθηκαν
στο Μαίναλο (Λυκόχια Μεγαλόπολης) στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου
του αγωνιστή Ευάγγελου Γιαννακούρα (Πέρδικα). Στη μνήμη
του Καπετάν Πέρδικα και όσων θυσίασαν τη ζωή τους για την εθνική
ανεξαρτησία, τη δημοκρατία και την ειρήνη, η Επιτροπή Ειρήνης
Αρκαδίας προσέφερε το ποσό των 100€ αντί για στεφάνι, για
την κατασκευή του μνημείου.
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δραστηριότητες
Διεθνής Ημερίδα της ΟΓΕ με θέμα
την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα
στην Ανατολική Μεσόγειο

M

ε τη συμμετοχή γυναικείων οργανώσεων - μελών της
Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών
(ΠΔΟΓ) από ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες, πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή στο αμφιθέατρο του ραδιοφωνικού σταθμού «9,84»
η ημερίδα της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, με θέμα την ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τον κίνδυνο ενός γενικευμένου
ιμπεριαλιστικού πολέμου που αντιμετωπίζουν οι λαοί και τη στάση
που πρέπει να κρατήσουν οι οργανώσεις της ΠΔΟΓ μπροστά σ' αυτό
το ενδεχόμενο.
Στην ημερίδα πήραν μέρος γυναικείες οργανώσεις από την Ισπανία, την
Ουγγαρία, την Τουρκία, τη Ρωσία, την Κύπρο, την Ιορδανία, την
Παλαιστίνη και το Ισραήλ, ενώ μήνυμα έστειλαν οι γυναίκες της Ενωσης
για την προστασία της οικογένειας και του παιδιού της Συρίας.
Στην ημερίδα παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της Ελληνικής Επιτροπής
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) αποτελούμενη από τον πρόεδρό
της, Σταύρο Τάσο και τη Γενική Γραμματέα της, Βέρα Νικολαϊδου,
ενώ χαιρετισμό απεύθυνε εκ μέρους της ΕΕΔΥΕ και του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ), ο Σταύρος Τάσος.

13ο Συνέδριο της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ

M

ε κεντρικό σύνθημα «Στα βήματα των ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΕΠΟΝ ΔΣΕ, με το ΚΚΕ για τη Λαϊκή Συμμαχία και τη Λαϊκή Εξουσία»,
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24
Νοέμβρη, στο αμφιθέατρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
το 13ο Συνέδριο της της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής
Αντίστασης - Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ).
Στο συνέδριο παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας,
επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας της ΚΕ του Κόμματος και απεύθυνε
χαιρετισμό. Εκ μέρους του ΚΣ της ΚΝΕ, το Συνέδριο χαιρέτισε ο Σπύρος
Μαρίνης. Στην έναρξη των εργασιών παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες
της ΟΓΕ, της ΠΕΚΑΜ, της ΠΣΟ και της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ.
Την ΕΕΔΥΕ εκπροσώπησε ο Χρήστος Μαργανέλης, μέλος της
Γραμματείας της.

«Ταξισυνειδησία»

Ε

ν’ όψει της επετείου του Πολυτεχνείου, η Ελληνική Επιτροπή
Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, η Επιτροπή Ειρήνης
Κοκκινιάς και η Λαϊκή Επιτροπή Νίκαιας-Ρέντη διοργάνωσαν
εκδήλωση την Τετάρτη 13 Νοέμβρη 2013, στο δημαρχείο της Νίκαιας.
Προβλήθηκε το σπάνιας θεματικής ιστορικό ντοκιμαντέρ
«Ταξισυνειδησία», μια εναλλακτική αφήγηση της ιστορίας του
ελληνοαμερικάνικου ριζοσπαστισμού, που αρχίζει με τα πρώτα κύματα
της εργατικής μετανάστευσης των αρχών του 1900 στις ΗΠΑ και φτάνει
ως τα μεταπολεμικά χρόνια του μακαρθικού κυνηγιού μαγισσών.
Μίλησε η Λίνα Κροκίδη από τη γραμματεία «Δημοκρατικής
Συσπείρωσης» με θέμα «Για να πάρει σάρκα και οστά το σύνθημα Ποτέ
Πια Φασισμός» και ακολούθησαν παρεμβάσεις και συζήτηση.
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ΕΝΙ Σ Χ ΥΣ Τ Ε ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜΙ Κ Α
την

ΕΕΔΥΕ
4

Ελληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

Καταθέστε την προσφορά σας στην ALPHABANK ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
αριθ. Λογ/σμού 415002002006065

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 25 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
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