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Η εκκίνηση της Πορείας 
θα γίνει στις 8 το πρωί
από τον Τύμβο του Μαραθώνα
και η κατάληξη θα είναι στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η ΕΕΔΥΕ, συμπληρώνοντας φέτος 60 χρόνια αγώνα
στο τιμόνι του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού
κινήματος της χώρας μας, με σημαντικό ρόλο και σε
παγκόσμιο επίπεδο μέσω του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ειρήνης, εκφράζει την έντονη ανησυχία για την
αυξανόμενη εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς,
τις επεμβάσεις και τους πολέμους.

Γι’αυτό και στις σημερινές συνθήκες απευθύνουμε πλατύ
κάλεσμα στον εργαζόμενο λαό, στους ανέργους, 
στη νεολαία και στις γυναίκες να βαδίσουν στις Πορείες
Ειρήνης, μαζικά κι αγωνιστικά με τις σημαίες του
αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος, τιμώντας
το Γρηγόρη Λαμπράκη και τους συνοδοιπόρους του.

ΠΟΡΕΙΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
που έχουν ήδη ανακοινωθεί:

ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ: 10/5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 17/5
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ: 24/5
ΣΟΥΔΑ: 24/5

Όλοι στην 35η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
την Κυριακή 17 Μάη 2015

ΜΑΗΣ 2015
ΜΗΝΑΣ
ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ
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Η εικόνα του εξωφύλλου μας
είναι λεπτομέρεια από το έργο
της Εύας Μελά 
«Aγόρι και πουλί», 
νωπογραφία (φρέσκο), 2001, 
από το  ημερολόγιο
των εκδόσεων Σύγχρονη Εποχή
«παιδιά χωρίς θεό»
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της σύνταξης

60 χρόνια αδιάκοπης πάλης για την ειρήνη,
στην Ελλάδα και τον κόσμο, συμπληρώνει φέτος η ΕΕΔΥΕ και τα τιμά με
ασυμβίβαστο αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, έτσι όπως αξίζει στους μάρτυρες-ήρωές

της, που οδήγησαν στα βήματά τους γενιές και γενιές αγωνιστών μέχρι και σήμερα. Όπως αξίζει στους εργάτες
και τις εργάτριες, στους λαϊκούς ανθρώπους, στους φοιτητές, τους καλλιτέχνες και διανοούμενους που μόχθησαν
με ανιδιοτέλεια επί δεκαετίες μέσα από τις γραμμές του αντιϊμπεριαλιστικού κινήματος ειρήνης.

Tο αντιϊμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα της χώρας μας άφησε βαθύ αποτύπωμα στην πάλη
των λαών για ένα ειρηνικό μέλλον χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, φτώχεια και εκμετάλλευση.
Δίκαια αναγνωρίζεται διεθνώς ο σημαντικός του ρόλος στον προσανατολισμό και την ίδια την ύπαρξη ενός
παγκό σμιου κινήματος ειρήνης με αντιιμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά. 

Στις σημερινές συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και συνακόλουθης επέκτασης των πολεμικών με-
τώπων, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, αναλογεί σοβαρό καθήκον στο αντιϊμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα της
χώρας μας για την ενημέρωση του λαού και την οργάνωση της αντίστασης μαζί με το εργατικό-λαϊκό κίνημα. Η
πάλη για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες επιβάλλεται να συνδεθεί με την εναντίωση στους ιμπερια-
λιστικούς πολέμους και την εξάλειψη των αιτιών που τους γενούν. Για να διεκδικήσει ο λαός τον
πλούτο που παράγει με τη δική του εξουσία.

Η σκληρή πείρα που απόκτησαν τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα επιβε-
βαίωσε ξανά ότι οι στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου έχουν συνέχεια, στην Ελλάδα και διεθνώς, ανεξάρτητα
από τις κυβερνητικές εναλλαγές των πολιτικών του εκπροσώπων. 

Αν αυτή η πραγματικότητα χρειάστηκε έστω και λίγες εβδομάδες για να διαψεύσει τις όποιες προσδοκίες
είχε δημιουργήσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όσον αφορά στην ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων,
στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής είχε θεωρηθεί αυτονόητη και αδιαμφισβήτητη η συνέχιση του
προσανατολισμού της χώρας στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών οργανισμών, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

Στα ευρωενωσιακά παζάρια που οδήγησαν στην επέκταση των μνημονίων επιχειρήθηκε να συνδεθεί άμεσα
η χρηματοδότηση της ντόπιας καπιταλιστικής ανάκαμψης με την περαιτέρω εμπλοκή της χώρας στους ενδοϊμ-
περιαλιστικούς ανταγωνισμούς.

Θανάσιμοι κίνδυνοι απειλούν το λαό από την προσπάθεια της ελληνικής αστικής τάξης να πάρει
ευνοϊκή θέση στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών για τη νομή της λείας.

Η παραχώρηση των βάσεων και των υποδομών της χώρας για τις προετοιμαζόμενες ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στη Β. Αφρική και την ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής, με βολικό πρόσχημα το «Ισλαμικό
Κράτος», προβάλλεται ως γεωστρατηγικό πλεονέκτημα και «αναβάθμιση» με απατηλό έπαθλο τα κοινά
οφέλη λαού και μονοπωλίων από την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων ενέργειας. 

Η ιστορική πείρα όμως απόδειξε ότι δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ στην πράξη η παραπλανητική αντί-
ληψη ότι στόχοι της άρχουσας τάξης μπορούν να συμβαδίσουν με τα συμφέροντα των εκμεταλλευο-
μένων, με τους λαϊκούς πόθους. Αυτό άλλωστε αποτελεί και ένα δίδαγμα από τη μεγάλη αντιφασιστική
νίκη των λαών ενάντια στο φασισμό-ναζισμό. Γι’ αυτό 70 χρόνια μετά εντείνεται η συστηματική δια-
στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας από τους καπιταλιστές και τους πρόθυμους απολογητές τους.

Το αντιιμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα έχει την ευθύνη στο επόμενο διάστημα να εντείνει την πάλη ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική και μαζί με το εργατικό-λαϊκό κίνημα, να συμβάλουν από κοινού για «την αντιμετώ-
πιση κάθε είδους συμμετοχής της αστικής τάξης της χώρας σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο». 

Ένας σημαντικός σταθμός σε αυτή την προσπάθεια είναι η 35η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 του Μάη. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη απευ-
θύνει πλατύ κάλεσμα στον εργαζόμενο λαό, στους ανέργους, στις γυναίκες, και ιδιαίτερα στη νεολαία να βαδίσουν
μαζικά και αγωνιστικά με τις σημαίες του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος, τιμώντας έτσι το Γρηγόρη
Λαμπράκη και τους συνοδοιπόρους του.

Οι Επιτροπές Ειρήνης με τη δράση τους, με το θαρραλέο άνοιγμα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές,
στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, κρατάνε στα χέρια τους την επιτυχία αυτών των στόχων.

Δυναμώνουμε την πάλη κατά της εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς,
για τη διεκδίκηση της επιστροφής των στρατιωτικών δυνάμεων από τις αποστολές στο εξωτερικό,
την απομάκρυνση των ξένων στρατιωτικών βάσεων και των πυρηνικών, την αποδέσμευση από το
ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜
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✔ Έξω οι βάσεις του θανάτου✔ Έξω η Ελλάδα από ΝΑΤΟ – ΕΕ ✔ Καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους ✔ Επιστροφή όλων των στρατευμά-των που βρίσκονται εκτός συνόρων



Σημαντικά γεγονότα πριν από την ίδρυση της Ελληνικής
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε)

H δεκαετία 1945-1955 χαρακτηρίζεται από σημαντικά
γεγονότα, με βαθιά επίδραση στη διεθνή κατά-
σταση. Συγκεκριμένα, έληξε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλε-

μος με τη ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ των λαών, στις 9
του Μάη 1945, με καθοριστική τη συμβολή της Σοβιετικής
Ένωσης – που έδωσε πάνω από 20 εκατομ. νεκρούς – και
την πάλη των απελευθερωτικών κινημάτων. 

Τρεις μήνες μετά, στις 6 και 8 Αυγούστου 1945 κι ενώ ο
πόλεμος ουσιαστικά είχε λήξει, οι ΗΠΑ προχώρησαν στη
ρίψη των ατομικών βομβών σε ΧΙΡΟΣΙΜΑ - ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ με

χιλιάδες νεκρούς, χιλιάδες σακατεμένους των δύο πόλεων.
Ο ιμπεριαλισμός έδειχνε τα «δόντια» του στους λαούς, με
πρώτη τη ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και τις άλλες χώρες που
έσπασαν την αλυσίδα της ιμπεριαλιστικής - καπιταλιστι-
κής κυριαρχίας. Η κήρυξη του «Ψυχρού Πολέμου» το 1946,
που σηματοδότησε η ομιλία του Βρετανού Πρωθυπουργού
Ο. Τσώρτσιλ, το Δόγμα ΤΡΟΥΜΑΝ το 1947 από τις ΗΠΑ, η
ίδρυση της Δυτικής Ένωσης το 1948 και του ΝΑΤΟ στις 4
Απρίλη 1949 στην Ουάσιγκτον είναι κινήσεις στην ίδια
στρατηγική κατεύθυνση. 

Μετά την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελ-
λάδας (ΔΣΕ) το καλοκαίρι του 1949, οι δυνάμεις που κυρι -
άρχησαν με την αμέριστη υποστήριξη των ΗΠΑ και του
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κεφαλαίου, έβαλαν στο στόχαστρο το μαχόμενο λαϊκό κί-
νημα. Εκδηλώθηκε όργιο διώξεων, δολοφονιών και τρομο-
κρατίας. Χιλιάδες αγωνιστές πήραν το δρόμο προς τις
φυλακές, τα ξερονήσια, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν.
Μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα της εποχής ένας νεολαίος
ΕΠΟΝίτης αγωνιστής, ο ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ, οδηγήθηκε
σε ηλικία 23 ετών στο εκτελεστικό απόσπασμα, στις 5 του
Μάρτη το 1951. Η κατηγορία: Συγκέντρωνε υπογραφές
σχετικά με την Έκκληση της Στοκχόλμης για την απαγό-
ρευση και την κατάργηση των πυρηνικών όπλων.

Για τη στήριξη της αστικής κυριαρχίας πάνω στην ερ-
γατική τάξη, τον ελληνικό λαό γενικότερα και την εξυπηρέ-
τηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, η ΕΛΛΑΔΑ εντά -
χτηκε στο ΝΑΤΟ, με απόφαση της ελληνικής Βουλής στις 18
του Φλεβάρη το 1952. Ακολούθησε η Ελληνοαμερικάνικη
Συμφωνία για την εγκατάσταση των Βάσεων στη χώρα μας,
στις 12 του Οκτώβρη το 1953. Επόμενο βήμα η συμμετοχή
στην ιμπεριαλιστική εκστρατεία στην ΚΟΡΕΑ. 

Από την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης
(Π.Σ.Ε.) στην ίδρυση της ΕΕΔΥΕ

Στις 6 Αυγούστου 1948 συνήλθε στο ισοπεδωμένο από τους
ναζί Βρότσλαβ της Πολωνίας, το Πρώτο Παγκόσμιο Συνέ-
δριο των «Διανοουμένων για την Ειρήνη». Τον επόμενο χρό -
νο, στις 20 του Απρίλη του 1949, συνήλθε ταυτόχρονα στο
Παρίσι και την Πράγα το Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο των
Δυ νάμεων της Ειρήνης. Πρώτη παγκόσμια εκστρατεία για
τον αφοπλισμό που οργάνωσε το Π.Σ.Ε. ήταν η συγκέντρωση
υπογραφών κάτω από την «ΕΚΚΛΗΣΗ της Στοκχόλμης» που
ζητούσε κατάργηση και απαγόρευση των ατομικών όπλων.

Η ΕΕΔΥΕ εμφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο λίγα χρό-
νια αργότερα, στις 15 του Μάη το 1955, με ιδρυτική διακή-
ρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα. Τη διακήρυξη υπέ -
γραφαν 77 προσωπικότητες της δημόσιας ζωής (πρώην
βουλευτές, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, συν-
δικαλιστές κ.λπ.). Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
της εποχής, η ΕΕΔΥΕ αναπτύσσει δράση και παράλληλα
συμμετέχει σε διεθνείς δραστηριότητες του ΠΣΕ. Σημαντικό
βήμα - όπλο στον αγώνα κατά των ιμπεριαλιστικών πολέ-
μων, αποτέλεσε η έκδοση του περιοδικού «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ» στις 9 του Μάη 1958.
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Από το περιοδικό «Δρόμοι της Ειρήνης» Νο 68 (1964): 
Ο νεολαίος ΕΠΟΝίτης αγωνιστής Νίκος Νικηφορίδης. 
Κάτω από την εικόνα, στο πλαίσιο, γράφει στο περιοδικό 
η μητέρα του, Ευγενία Νικηφορίδου, που συμμετείχε 
στη 2η Μαραθώνια Πορεία.



Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη -
δύναμη συσπείρωσης χιλιάδων αγωνιστών της αντι-
ιμπεριαλιστικής πάλης

Τη δεκαετία του ’60, η ΕΕΔΥΕ απλώνεται, ριζώνει στις λαϊκές
δυνάμεις και στους στόχους της συσπειρώνονται πλατιές
λαϊκές μάζες. Σημαντικοί σταθμοί στη δεκαετία αυτή, ήταν:
Το 1ο Εθνικό Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ, τον Απρίλη του 1962 και
οι ΜΑΡΑΘΩΝΙΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, οι οποίες στη συνέχεια
επεκτάθηκαν σε δεκάδες πόλεις της χώρας. Η 1η Μαραθώ-
νια Πορεία Ειρήνης στη χώρα μας, παρά την κυβερνητική
απαγόρευση, πραγματοποιήθηκε στις 21 του Απρίλη του
1963, από τον Γρηγόρη Λαμπράκη με τους συνοδοιπόρους
του, Ανδρέα Μαμμωνά, Παντελή Γούτη και Μπάμπη Παπα-
δόπουλο. Το 1963 σημαδεύτηκε από τη δολοφονία του Γρη-
γόρη Λαμπράκη, στις 23 Μάη, στη Θεσσαλονίκη, από το
αστικό κράτος και το παρακράτος, βάζοντας σε εφαρμογή
σχέδιο κατάπνιξης κάθε αντιιμπεριαλιστικής-φιλει ρηνικής
πρωτοβουλίας. Τα γεγονότα αυτά συγκλόνισαν το Πανελλή-
νιο κι αποτέλεσαν σταθμό στην παραπέρα ανάπτυξη του κι-
νήματος και οι ΜΑΡΑΘΩΝΙΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ καθι ερώνονται στη
λαϊκή συνείδηση, με τη συμμετοχή εκα τοντάδων Λαμπρά-
κηδων και χιλιάδων λαϊκών αγωνιστών. Διακόπτονται από
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O Πάμπλο Πικάσο στο
Πρώτο Παγκόσμιο Συνέ-
δριο των «Διανοουμένων
για την Ειρήνη» (Βρότσλαβ
της Πολωνίας, 1948).
Δεξιά, η αφίσα που 
σχεδίασε για το Πρώτο
Παγκόσμιο Συνέδριο των
Δυνάμεων της Ειρήνης
την επόμενη χρονιά, 
στο Παρίσι.

Αριστερά: O Γρηγόρης Λαμπράκης στην 1η Μαραθώνια 
Πορεία, το 1963. Πάνω: Tην κηδεία του Λαμπράκη στην Αθήνα
παρακολούθησε πλήθος 200.000 ανθρώπων.



το 1967 λόγω της φασιστικής δικτατορίας που προχώρησε
στη διάλυση της ΕΕΔΥΕ και δεκάδων μαζικών οργανώσεων.

Στην περίοδο της μεταπολίτευσης η ΕΕΔΥΕ με την ανα-
συγκρότησή της – στις 16 του Μάη το 1975 – περνάει σε νέα
φάση, ανασύνταξης των δυνάμεων της και επαναλειτουρ-
γίας των ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ. Προσεγγίζει εργαζόμε-
νους, πλατιά λαϊκά στρώματα που αγκαλιάζουν τους
στόχους πάλης, του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κι-
νήματος. Μέσα στη συνέχεια της πορείας της ανοίγει ένας
νέος κύκλος ορμητικής ανάπτυξης. Τον Απρίλη του 1977
επανακυκλοφορεί το περιοδικό της «ΔΡΟΜΟΙ της ΕΙΡΗ-
ΝΗΣ» που σταδιακά ανεβάζει την κυκλοφορία του. 

Οι πρωτοβουλίες της ΕΕΔΥΕ συνάντησαν πλατιά λαϊκή
αποδοχή. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση 1.500.000 υπο-
γραφών κάτω από τη «ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ».
Στην περίοδο αυτή γίνονται και νέα βήματα με μορφές δρά-
σης- κινητοποίησης δυνάμεων όπως το ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΕΙΡΗ-
ΝΗΣ (το πρώτο στις 11-21 Μάη, 1979). Καθιερώνονται οι
πορείες ειρήνης σε πολλές πόλεις και η Μαραθώνια Πορεία
Ειρήνης κάθε Μάη στην Αττική. Η ΕΕΔΥΕ αντιμετώπισε τα
επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ για εγκατάσταση των πυραύλων
ΠΕΡΣΙΝΓΚ ΙΙ και ΚΡΟΥΖ στην ΕΥΡΩΠΗ, με πλατιά διαφωτι-
στική εκστρατεία και λαϊκές κινητοποιήσεις εναντίωσης
στην εγκατάστασή τους. Κορυφαία εκδήλωση έγινε στις
3/11/1983 στο Πεδίον Άρεως με συμμετοχή 200.000 λαού. 

Επίσης, σημαντικές κινητοποιήσεις της ΕΕΔΥΕ έγιναν
ενάντια στην ανανέωση της Ελληνο-Αμερικάνικης συμφω-
νίας για τις Βάσεις που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
το 1983, που ακολούθησε αντιλαϊκή πολιτική και πορεία εν-
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Πάνω: Αριστερά, ξένες αντιπροσωπείες στη 2η Μαραθώνια 
Πορεία. Δεξιά, 2η Μαραθώνια Πορεία, 1964.
Κάτω: 3η Μαραθώνια Πορεία, 1965.
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σωμάτωσης της Ελλάδας στους Ευρωνατοϊκούς ιμπεριαλι-
στικούς οργανισμούς, παρά τα συνθήματα που πρόβαλλε
πριν την κυβερνητική αλλαγή του 1981. 

Οι ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες οδήγησαν στην
ένταση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας

Οι ιμπεριαλιστές «απαλλαγμένοι» από τη ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, δυναμώνουν την επιθε-
τικότητα κατά των λαών, εξαπολύουν νέους πολέμους, ορ-
γανώνουν επεμβάσεις. Παρά τη διάλυση του ΣΥΜΦΩΝΟΥ
ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ, το ΝΑΤΟ ανασυντάσσεται, προσαρμόζεται
στις νέες συνθήκες και τους ευνοϊκούς για τον ιμπεριαλισμό
συσχετισμούς. Στο πλαίσιο των αλλαγών του, επεξεργάζεται
το «νέο δόγμα», αυξάνει τη δύναμή του με ένταξη νέων με -
λών, διαμορφώνει νέους μηχανισμούς για την προώθηση της
στρατηγικής, όπως ο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ» κ.λπ.

Σε αυτό το νέο σκηνικό, η ΕΕΔΥΕ συνεχίζει τη δράση της
προσηλωμένη στον αγωνιστικό της προσανατολισμό. Συμ-
βάλλει καθοριστικά στην ανασύνταξη του ΠΣΕ, κόντρα στα
πολλαπλά εμπόδια που έβαλαν οι δυνάμεις που προσκύνη-
σαν τη «νέα τάξη πραγμάτων». Το αντιιμπεριαλιστικό φιλει-
ρηνικό κίνημα της χώρας μας έχει σημαντική συμβολή στην
πορεία του ΠΣΕ, το στήριξε με τη μεταφορά της έδρας του
στην Αθήνα και τη συμμετοχή στις θέσεις ευθύνης του Γενι-
κού και του Εκτελεστικού Γραμματέα.

Στα επόμενα χρόνια της φωτιάς των ιμπεριαλιστικών
πολέμων κι επεμβάσεων, με πρώτο τον πόλεμο κατά της ΓΙ-
ΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ το 1999, η ΕΕΔΥΕ αποτέλεσε σημαντικό πα-
ράγοντα και πόλο συσπείρωσης και δράσης χιλιάδων
αγωνιστών ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στο
«νέο δόγμα του ΝΑΤΟ», στην πολεμική - ιμπεριαλιστική
δράση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Δεν υπέστειλε στιγμή τη
σημαία της αντιιμπεριαλιστικής πάλης και της έμπρακτης
αγωνιστικής παρουσίας και αλληλεγγύης στους δοκιμα-
ζόμενους από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις λαούς.

Πάλεψε για τις λαϊκές διεκδικήσεις με όλους τους εργα-
ζόμενους Ελληνες και μετανάστες ενάντια στο ρατσισμό και
την ξενοφοβία.

Σε αντίθεση με άλλες φιλειρηνικές κινήσεις που «εμφα-
νίστηκαν» με την πάροδο του χρόνου (ΚΕΑΔΕΑ, ΑΚΕ, Ευρω-
παϊκό και Κοινωνικό Φόρουμ κ.λπ.) και άμεσα ή έμμεσα
επιχείρησαν να στρέψουν την πάλη του λαού σε ανώδυνα
κανάλια, η ΕΕΔΥΕ στάθηκε όχι μόνο όρθια, αλλά πλάτυνε
κιόλας την παρέμβασή της, γιατί η γραμμή πάλης της
στρεφόταν ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο των λαών
και στη μήτρα που γεννά τους πολέμους, το σάπιο εκμε-
ταλλευτικό σύστημα και τους εκφραστές του.
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Πάνω: Αμερικανικές Βάσεις Νέας Μάκρης, Οκτώβρης 1988. 
ΑντιΝΑΤΟικοί διαδηλωτές σπάνε τον κλοιό της αστυνομίας.
Κάτω: Θεσσαλονίκη, Μάρτης 1999. Μπλόκο σε τρένο 
μεταφοράς γερμανικών τανκς στο Κόσσοβο.



Ισχυρό μέτωπο ενάντια στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους

Η ΕΕΔΥΕ στο 17ο Συνέδριό της, το Δεκέμβρη του 2014, προ-
χώρησε σε μια αναλυτική εξέταση της κατάστασης που έχει
διαμορφωθεί στον κόσμο και στην ευρύτερη περιοχή. Έριξε
φως στις αιτίες των επεμβάσεων (ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΓΙΟΥ ΓΚΟ -
ΣΛΑΒΙΑ - ΙΡΑΚ - ΛΙΒΥΗ - ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΣΥΡΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ -
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΜΑΛΙ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ). Εδειξε το
οικονομικό υπόβαθρο των εξελίξεων, τα κίνητρα και τις επι-
διώξεις του ιμπεριαλισμού. Σε συνθήκες βαθιάς κρίσης του
συστήματος, δυναμώνουν οι ανταγωνισμοί και οι αντιπαρα-
θέσεις ανάμεσα στις ισχυρές καπιταλιστικές χώρες και τις
συμμαχίες τους. Είναι ενωμένοι απέναντι στην εργατική τάξη
και τους λαούς, όμως έχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέ-
ροντα. Αυτό φάνηκε και φαίνεται καθαρά στους πολέμους,
στις επεμβάσεις στην ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, στη ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ,
στο αιματοκύλισμα του λαού της ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ και αλλού. Η
μοιρασιά γίνεται στη βάση του συσχετισμού δύναμης (πο-
λιτικής - στρατιωτικής - οικονομικής) των ανταγω νιζόμενων
αστικών τάξεων των χωρών. Συμμαχίες, άξονες και αντιάξο-
νες συγκροτούνται στο πλαίσιο και των αλλαγών στους γε-
νικότερους συσχετισμούς στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. 

Η ανάλυση της κατάστασης, ο εντοπισμός των πραγμα-
τικών αιτίων των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων
είναι δύναμη για το κίνημα. Προσανατολίζει την πάλη, εναν-
τιώνεται στις προσπάθειες του ιμπεριαλισμού να θέσει λαούς
και κινήματα κάτω από τη δική τους, δηλαδή την ξένη για τα
λαϊκά συμφέροντα σημαία. Με αυτά τα εφόδια στη φαρέτρα
του το αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα, με αξιοποίηση
της πείρας από τη δράση του, προχωράει στις εκδη λώσεις
για τα μεγάλα γεγονότα 70 χρόνια από την ΑΝΤΙ  ΦΑ ΣΙΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ και 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ.
Υπάρχουν προϋποθέσεις για μια νέα άνοδο του κινήματος

για συσπείρωση πλατύτερων εργατικών λαϊκών μαζών και
νεολαίας στον αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό αγώνα.

Στο καίριο ερώτημα, τι κράτησε όρθια την ΕΕΔΥΕ,
απαντάμε συνοπτικά: Καθοριστικός παράγοντας ήταν οι θέ-
σεις της, η σταθερότητα και η συνέπεια σε δύσκολους και-
ρούς, ενάντια στο «ρεύμα». Αντιταχτήκαμε στην πίεση για
την εγκα τάλειψη των αντιιμπεριαλιστικών στόχων πάλης.
Δεν υποχωρήσαμε, αντέξαμε στις κάθε λογής επιθέσεις των
«παγκόσμιων», «ευρωπαϊκών» φόρουμ, επιμείναμε στην ορ-
γάνωση του λαού, στην κοινή δράση με το μαχόμενο σε τα-
ξική κατεύθυνση εργατικό – λαϊκό κίνημα. Δεν ξεγελαστή -
καμε από τις μεταμορφώσεις και τις φιλειρηνικές διακηρύ-
ξεις των ιμπεριαλιστών, δείχναμε σταθερά πως ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ
Ο ΕΧΘΡΟΣ, Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ. Δεν πέσαμε στην παγίδα
ΝΑΤΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για «ειρηνευτικές επιχειρή-
σεις», εκστρατείες για αποτροπή «ανθρωπιστικής κατα-
στροφής» κ.λπ. 

Η ΕΕΔΥΕ αντιπαρατέθηκε αποφασιστικά, με συνέπεια
ενάντια στην αντιλαική πολιτική των κυβερνήσεων Ν.Δ και
ΠΑΣΟΚ που ενσωμάτωσαν τη χώρα μας στο ΝΑΤΟ και την
Ε.Ε.,  διατήρησαν και ενίσχυσαν Ευρωατλαντικές βάσεις, ευ-
θύνονται για την εμπλοκή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικούς
πολέμους.  

Συνεχίζουμε τον αγώνα σε αντιπαράθεση με την πολι-
τική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που ακολουθεί την
ίδια στρατηγική και συνεχίζει την ακόμα βαθύτερη ενσωμά-
τωση της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς,
διατηρεί τη βάση της Σούδας, το ΝΑΤΟικό στρατηγείο στη
Θεσσαλονίκη, το Ευρωπαϊκό στρατηγείο στη Λάρισα, παίρνει
μέρος στις ευρωατλαντικές στρατιωτικές ασκήσεις και χρη-
σιμοποιεί τα ίδια και νέα προσχήματα για να καλύψει νέους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις στην περιοχή μας. 

Η ΕΕΔΥΕ κλείνει φέτος 60 χρόνια ζωής και δράσης, 60
χρόνια αντιιμπεριαλιστικών αγώνων. Τα διδάγματα - συμπε -
ράσματα από τη μακρόχρονη πορεία μας, οι θέσεις και η
δράση της ΕΕΔΥΕ δίνουν δύναμη στην πάλη μας κατά των
ιμπεριαλιστικών πολέμων, για την αποδέσμευση από το
ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. με το λαό νοικοκύρη στο τόπο μας. 

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ, ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΡΗ-
ΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ.

Διεκδικούμε: 
•ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
•ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
•NA ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑ-

ΤΗΓΕΙΑ  
•ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ 
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Π άντα με τα λίγα πορευόμαστε
συναγωνιστές μέσα στο δάσος 
των νεκρών λέξεων, δεκαετίες τώρα.

Δεν μιλούμε για εκείνα τα λίγα που 
θέλουν να μας επιβάλλουν οι αστοί για να
πεθαίνουμε κάθε μέρα. Μιλούμε για εκείνα
τα λίγα που συνιστούν το απόσταγμα 
της αιματοβαμμένης πείρας του κινήματος,
για εκείνα τα λίγα που όμως είναι τόσα
πολλά, από το βλέμμα του Νικηφορίδη 
ως την περπατησιά του Λαμπράκη και ως
τους καθημερινούς αγώνες μας.
Είναι εκείνα τα λίγα που είναι ουσιαστικά
και μας προφύλαξαν και συνεχίζουν να μας
προφυλάσσουν από τις κακοτοπιές και 
τις παγίδες.
Μιλούμε για εκείνα τα ουσιαστικά που
πρέπει σαν φωλιές νερού να συντηρήσουμε
μέσα στις φλόγες και που συνοψίζονται 
στα ερωτήματα «ποια τάξη μιλά, ποια τάξη
«διαπραγματεύεται» και τι, ποια τάξη
ωφελείται».
«Ω! Εσείς και η “ξύλινη γλώσσα” σας» θα
μας πει ο καλόπιστος διπλανός μας που
μοιραζόμαστε την ίδια φτώχεια και τις ίδιες
αγωνίες.
Λοιπόν, ναι, εμείς θα μιλάμε την «ξύλινη
γλώσσα» που επιμένει να υποστηρίζει πως
ότι μανδύα και να φοράς –το πιστεύεις ή
όχι– όταν έχεις δώσει όρκους πίστης στον
ιμπεριαλισμό και τις συμμαχίες της ΕΕ, του
ΝΑΤΟ και όχι μόνο, τότε σε αυτό το πλαίσιο
τα περιθώρια «ελιγμών» είναι λίγα και πάντα
καταλήγουν εις βάρος του λαού.
Θα μιλάμε την «ξύλινη γλώσσα» που
υποστηρίζει, πως εφόσον τα καπιταλιστικά
μονοπώλια κυριαρχούν και με τους
«εναλλακτικούς σωτήρες», η κατάληξη 
θα είναι ίδια.

Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από εσένα,
καλοπροαίρετε διπλανέ μας και επειδή
σεβόμαστε, όσο δεν φαντάζεσαι, την
απελπισία σου και τον αγώνα σου για
αξιοπρέπεια, που είναι και δικός μας
αγώνας, θα συνεχίσουμε να μιλάμε την
«ξύλινη γλώσσα» που λέει πως πρέπει 
να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί αυτοί
που μας έφεραν ως εδώ, μπορεί
εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη εξόδου 
από το «εδώ» να μας χρησιμοποιήσουν
εμάς και τα παιδιά μας, για να λύσουν τις
δικές τους διαφορές και να εξυπηρετήσουν
τις δικές τους ανάγκες που δεν έχουν 
σχέση με τις δικές μας.
Ποια «γλώσσα» μπορεί να εξηγήσει το ότι 
η ελληνική αστική τάξη, συμμετείχε σε
όλους τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και
επεμβάσεις του 20ού αιώνα, αρχής
γενομένης από το 1919 όταν Έλληνες
προλετάριοι και αγρότες πήγαν να σφάξουν
την Σοβιετική επανάσταση των ταξικών
τους αδελφών;
Η «ξύλινη γλώσσα» μας συνοψίζει αυτό που
έδειξε η ζωή και η ιστορία: Η εποχή του
μονοπωλιακού καπιταλισμού, αυτός είναι 
ο ιμπεριαλισμός, είναι μια συνεχής
εναλλαγή ιμπεριαλιστικών πολέμων και
ιμπεριαλιστικής «ειρήνης» που προετοιμάζει
τον επόμενο πόλεμο και τον λογαριασμό
τον πληρώνουν οι λαοί με το αίμα τους.
Κάθε μέρα από το πρωί οι «παπαγάλοι» της
«ενημέρωσης» σου τριβελίζουν το μυαλό
με την ΕΕ που ξεκίνησε ως «κοινότητα
αλληλεγγύης» και έχει γίνει αυτό που είναι
σήμερα και το οποίο τους «απογοητεύει»!
Ε, λοιπόν αν ακούσεις την «ξύλινη γλώσσα»
μας θα διαπιστώσεις ότι όχι μόνο δεν
ξεκίνησε έτσι, αλλά ακόμα κι αν το

δεχθούμε, αφού επιμένεις, η ίδια γλώσσα
μπορεί να εξηγήσει και το γιατί
μεταβλήθηκε σε αυτό που είναι σήμερα.
Η «ξύλινη γλώσσα» που επιμένει να μιλά
για «τάξεις» και όχι για «μνημονιακούς» και
«αντιμνημονιακούς» ή για «δημοκράτες» και
«αντιδημοκράτες» δείχνοντας ταυτόχρονα
ποια τάξη αφορά αυτή η «δημοκρατία»,
μπορεί να κουράζει καμιά φορά.
Για βρες μου, όμως, εκείνη την «γλώσσα»
που θα σου εξηγήσει, όχι «πως», αυτό είναι
σχετικά εύκολο καθώς υπάρχουν και
«τυπικοί λόγοι», αλλά «γιατί» ανώτερος
πολιτειακός παράγων της «δημοκρατίας»
νομιμοποιεί πολιτικά τους φασίστες;
Ξέρω, καλοπροαίρετε διπλανέ μου, πως
αγαπάς την ιστορία. Ποια κοινωνική τάξη,
σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομικής
κρίσης, είχε ανάγκη τους φασίστες για να
αιματοκυλίσει τον κόσμο πριν 70 τόσα χρόνια;
Και ήταν μόνο η αστική τάξη της Γερμανίας
που τους είχε ανάγκη; Ας το ψάξουμε λίγο
περισσότερο και θα εκπλαγούμε.
Και πως εξηγείται ότι η «δημοκρατική» ΕΕ
στηρίζει φασίστες στο Κίεβο και όχι μόνο;
Καλοπροαίρετε διπλανέ μου, ίσως σε
κούρασα και πρέπει να σε αφήσω. 
Ένα τελευταίο: Σκέψου μόνο ότι η «ξύλινη
γλώσσα» μας είναι εκείνη που επιμένει πως
εσύ και μόνο εσύ ως συνειδητό μέλος της
τάξης σου και του κινήματός της, έχεις τη
δύναμη ν’ αλλάξεις τα πράγματα για σένα
και τα παιδιά σου, από το ψωμί ως την
ειρήνη, όταν όλοι οι άλλοι που μιλούν
«πλαστική» γλώσσα σε θέλουν υποταγμένο,
αναξιοπρεπή και κυρίως απελπισμένο, γιατί
μόνο έτσι θα γίνεις σίγουρη τροφή για τα
κανόνια, που και πάλι στήνουν εναντίον σου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

Η «ξύλινη γλώσσα» της αλήθειας

χρονογράφημα

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου



Πόλεμοι και επιπλέον πολεμική
προπαρασκευή σε εξέλιξη

Στην Ουκρανία ο πόλεμος συνεχίζεται ανάμεσα 
σε συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, ενώ η
εκατέρωθεν πολεμική προετοιμασία όλο και

κορυφώνεται. Το ΝΑΤΟ διεξάγει ασκήσεις μεγάλης
κλίμακας σε Βαλτική - Μαύρη Θάλασσα αλλά και στο
έδαφος και στον αέρα της ανατολικής Ευρώπης, κάποιες
από τις οποίες μάλιστα είναι ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας.
Σημαντικό είναι επίσης, ότι σε επίπεδο πραγματικότητας
και όχι ασκήσεων από πλευράς ΝΑΤΟ προχωράει η

στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, η προώθηση
πολεμικού εξοπλισμού ανατολικότερα, καθώς και η
δημιουργία της Δύναμης Υψηλής Ετοιμότητας (Very High
Readiness Joint Task Force). Η τελευταία αποτελεί τον
πρώτο μικρό σχετικά πυρήνα 3000 στρατιωτών από την
μέχρι τώρα γνωστή μας «δύναμη αντίδρασης» της
λυκοσυμμαχίας, που σε περίπτωση συρράξεως
προβλέπεται να φθάσει στις 30.000. Στόχος της όλης
δραστηριότητας είναι φυσικά η Ρωσία με «έπαθλο» την
Ουκρανία και την Γεωργία, χώρες κλειδιά στον
ανταγωνισμό μεταξύ των ιμπεριαλιστών.
Ούτε όμως η ΕΕ μένει αδρανής. Πέραν των άλλων
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Πόλεμοι και επιπλέον πολεμική 
προπαρασκευή σε εξέλιξη - Ελληνοτουρκικά -
Κίνδυνοι για τη χώρα
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗ
Απόστρατου υποναύαρχου ΠΝ
Μέλους της ΚΕΘΑ



δραστηριοτήτων της για παράδειγμα, ο πρόεδρος της
Κομισιόν Γιούνκερ πρότεινε πρόσφατα τη μετατροπή του
Ευρωστρατού σε μόνιμο, διακριτό σώμα. Πρόκειται για
σημαντική αναβάθμιση του σημερινού στάτους που
προβλέπει οι δυνάμεις να διατίθενται όποτε απαιτηθεί και
ανάλογα με τη φύση της «αποστολής». Το θέμα προφανώς
θα απασχολήσει την Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ,
πρόεδρος της οποίας εκλέχτηκε ο Έλληνας αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, Μ. Κωσταράκος.
Η Ρωσία από την άλλη πλευρά αρχές Μαρτίου ανακοίνωσε
επίσης την έναρξη αντιαεροπορικών ασκήσεων με 2.000
στρατιώτες και 500 συστοιχίες πυραύλων στην Κριμαία.
Ενώ στη Βαλτική κάνει ασκήσεις πυροβολικού και
εκτεταμένα γυμνάσια στρατού και αεροπορίας στη Δυτική
Σιβηρία.
Στη Λιβύη η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου. 
Η Αιγυπτιακή αεροπορία έπληξε στόχους του «Ισλαμικού
Κράτους» («ΙΚ») στη Λιβύη, μετά την ανακοίνωση της
οργάνωσης ότι αποκεφάλισε 21 Αιγύπτιους Χριστιανούς
Κόπτες. Στη Συρία και στο Ιράκ συνεχίζεται ο πόλεμος 
του «ΙΚ». Πέρα από τη Συρία, η μάχη κατά των τζιχαντιστών
είναι επίσης μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία επιστροφής
στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών
στο Ιράκ. Στο ολο σκηνικό σοβαρό ρόλο συνεχίζουν 
να παίζουν ισχυρές καπιταλιστικές αραβικές χώρες 
του Κόλπου, ενώ Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα προβαίνουν σε τεράστιες αγορές στρατιωτικού
εξοπλισμού. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η πρόταση
του Αιγύπτιου πρόεδρου Σίσι (Φεβρουάριος 2015), 
για την δημιουργία αραβικής Δύναμης ταχείας επέμβασης
που θα αναλαμβάνει δράση στην ευρύτερη περιοχή, 
με πρόσχημα τη δράση των τζιχαντιστών. Η πρόταση
απασχόλησε μάλιστα και την υπουργική σύνοδο
του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο.
Όπως είναι γνωστό, υπό την νέα κυβέρνηση η χώρα
συμμετέχει ενεργά στις τρέχουσες δραστηριότητες ΝΑΤΟ-
ΕΕ, ενώ, επιδιώκοντας τη γεωστρατηγική αναβάθμισή της
για λογαριασμό της ντόπιας αστικής τάξης, σχεδιάζεται
η παραπέρα εμπλοκή της στα ιμπεριαλιστικά σχέδια
των λυκοσυμμαχιών. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ παρουσίασε
στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (9/2/2015)
πρωτοβουλία «για την προστασία των χριστιανικών

κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής
και Βόρειας Αφρικής». Με άλλες δηλώσεις του συνέδεσε
το «μεταναστευτικό» με τους τζιχαντιστές, ενώ
πληθαίνουν οι πληροφορίες περί επικείμενης «εαρινής
εκστρατείας» σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική,
κρατών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και πρόσχημα τη δράση του
«ΙΚ». Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δηλώνει την ετοιμότητά
της να συμβάλει σε τέτοιες αποστολές διαθέτοντας -όχι
αποκλειστικά- τη βάση της Σούδας, για την υποστήριξη
και διεξαγωγή αεροναυτικών επιχειρήσεων στο τόξο
Λιβύης, Συρίας, Ιράκ. Επίσης η κυβέρνηση, με τις ευλογίες
των ΗΠΑ, πλασάρεται ως «γεφυροποιός» ανάμεσα στους
δυτικούς και τη Ρωσία, καθώς και σε άλλες διενέξεις
(Ισραήλ - Παλαιστίνιοι).

Ελληνοτουρκικά

Παράλληλα στο Αιγαίο έχουμε έξαρση της τουρκικής
επιθετικότητας με αλλεπάλληλες προκλήσεις. Ο ίδιος
αρχηγός της Τουρκικής πολεμικής Αεροπορίας πέταξε
(17/2) σε διεθνή και σε εθνικό εναέριο χώρο νησιών του
Αιγαίου. Εκτός από τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου
χώρου μεταξύ έξη και δέκα μιλίων από τις ακτές των
νησιών που αμφισβητεί η Τουρκία, οι υπερπτήσεις
τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικές
νησίδες είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Με τον
τρόπο αυτό η Τουρκία συντηρεί την αμφισβήτηση της
ελληνικής κυριαρχίας πάνω τους.
Πρόσφατα προέκυψε και το ζήτημα με τις δεσμεύσεις
τεράστιων περιοχών στο Αιγαίο για εκτέλεση ασκήσεων
από τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και την «κατά λάθος»
συμπερίληψη της Λήμνου ανάμεσα τους. Το γεγονός αυτό
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Στην Ουκρανία ο πόλεμος συνεχίζεται ανάμεσα σε συμφωνίες 
κατάπαυσης του πυρός, ενώ η εκατέρωθεν πολεμική προετοιμα-
σία όλο και κορυφώνεται (φωτογραφία iStock/palinchakjr).



προκάλεσε την αντίδραση της Αθήνας, ακολούθησε
απόσυρση της σχετικής ανακοίνωσης κλπ. 
Ας διευκρινιστεί εδώ, ότι πεδία βολής στο διεθνή εναέριο
χώρο και στη διεθνή θάλασσα έχει ορίσει και η χώρα μας
και μάλιστα μόνιμα, για τα οποία έχει ενστάσεις η Τουρκία.
Επίσης οι δύο χώρες δεσμεύουν περιοχές κάθε χρόνο
αλλά και έκτακτα και επομένως το συγκεκριμένο
περιστατικό δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο, ως διαδικασία.
Απλά ο διεθνής εναέριος χώρος του Αιγαίου ελέγχεται από
την Ελλάδα (FIR), όπως της έχει ανατεθεί από τον αρμόδιο
διεθνή οργανισμό και η Τουρκία χρησιμοποιεί το όλο
θέμα, ως ένα ακόμη πεδίο άσκησης πιέσεων σε βάρος της.
Με βάση την λογική, κάθε δέσμευση περιοχών στο διεθνή
εναέριο χώρο και την διεθνή θάλασσα για στρατιωτικές
ασκήσεις πρακτικά σημαίνει απαγόρευση της
κυκλοφορίας σε άλλα αεροσκάφη και πλοία, λόγω
εννοείται επικινδυνότητας. Απαγόρευση όμως σημαίνει
ουσιαστικά ότι ασκείται ένα είδος έμμεσης κυριαρχίας 
στη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι εφόσον η απαγόρευση
αφορά καταχρηστικά τεράστιες περιοχές, όπως η
τελευταία περίπτωση, τότε θεωρείται προκλητική και 
μη αποδεκτή.

Οι κίνδυνοι εμπλοκής σε πόλεμο

Όλα όσα μέχρις εδώ αναφέρθηκαν για τα Ελληνοτουρκικά
και πολλά άλλα (Αιγαίο, FIR, ΑΟΖ, Θράκη, Κύπρος)
υλοποιούνται σε βάρος της χώρας, ενώ εννοείται ότι
απολαμβάνει τόσα χρόνια την «ασφάλεια» του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ. Υπό την «σκέπη» τους η Ελλάδα ζει για δεκαετίες

στο χείλος της πολεμικής σύρραξης, κυριολεκτικά βιώνει
μια «ειρήνη» με το πιστόλι στον κρόταφο. Ο ρόλος των
συμμάχων - εταίρων τόσο στο Κυπριακό όσο και σε σχέση
με τις Τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο είναι γνωστός
στον ελληνικό λαό! Επομένως η στρατηγική επιλογή όλων
των ελληνικών κυβερνήσεων και της σημερινής για
ενσωμάτωση της Ελλάδας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, ούτε
εξασφάλισε ούτε πρόκειται να εξασφαλίσει τα κυριαρχικά
δικαιώματα της χώρας και έτσι σε ένα περιβάλλον έντασης
και αλυσιδωτών προκλήσεων ο κίνδυνος ενός τοπικού
πολέμου είναι υπαρκτός! Επίσης, όσο οι ελληνικές
κυβερνήσεις συνεχίζουν την εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά
σχέδια ΕΕ και ΝΑΤΟ και στους ενδοϊμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς, η χώρα κινδυνεύει να εμπλακεί σε ένα
περιφερειακό ή γενικότερο ιμπεριαλιστικό πόλεμο με
καταστροφικές συνέπειες για τον ελληνικό λαό.
Οι μεγαλοστομίες της κυβέρνησης –και της
προηγούμενης– για γεωστρατηγική αναβάθμιση της
χώρας, ενεργητική εξωτερική πολιτική κτλ, είναι μια
προσπάθεια η ελληνική αστική τάξη να αποκτήσει
καλύτερες θέσεις στους ανταγωνισμούς της με τις αστικές
τάξεις άλλων χωρών. Οι κυβερνώντες αποβλέπουν στην
μεγιστοποίηση των κερδών της όσο διαρκεί η ειρήνη 
και στο μοίρασμα της λείας, πάλι προς το συμφέρον της, 
μετά τον όποιο πόλεμο εμπλέξουν την χώρα!
Ο λαός θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση. 
Να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της
Ελλάδας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο! Ρήξη κι αποδέσμευση από τις
λυκοσυμμαχίες!  
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Διεθνής αποστολή αλληλεγγύης 
με τον λαό της Βενεζουέλας 
23-28 Φλεβάρη 2015
Παγκόσμια Μέρα Αλληλεγγύης με την Βενεζουέλα, στις 19 Απρίλη 

Στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας βρέ-
θηκαν από τις 23-28 Φλεβάρη 2015 πενήντα
(50) αντιπρόσωποι οργανώσεων από 25 χώρες

σε αποστολή που οργάνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), το Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) σε αλληλεγγύη με τον λαό της
Βενεζουέλας που δοκιμάζεται από τις απειλές και επεμ-
βάσεις στα εσωτερικά τους από τους ιμπεριαλιστές
των ΗΠΑ που χέρι-χέρι με την ντόπια ολιγαρχία προ-
καλούν και οργανώνουν επιχειρήσεις αποσταθεροποί-
ησης έως και απόπειρα πραξικοπήματος.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) ανταποκρι-
νόμενο στην πρόσκληση της οργάνωσης-μέλος της
COSI, συμμετείχε στην αποστολή με την πρόεδρό του
Σοκόρρο Γκόμες, τον περιφερειακό συντονιστή Μέσης
Ανατολής Άκελ Τακάζ και τον Ηρακλή Τσαβδαρίδη,
Εκτελεστικό Γραμματέα του ΠΣΕ και μέλος της Γραμμα-
τείας της ΕΕΔΥΕ.

Οι αντιπροσωπείες συναντήθηκαν με πολιτικούς και
κοινωνικούς φορείς, συνδικάτα και κόμματα και συμ-
μετείχαν σε ανοιχτές μαζικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης
με τον λαό της Βενεζουέλας. Είχαν την ευκαιρία ανταλ-

λαγής απόψεων με σειρά υπουργών και αξιωματούχων
της κυβέρνησης και να συναντήσουν τον Πρόεδρο της
Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς
Μαδούρο στην πόλη Κουμανά της επαρχίας Σούκρε.

Στον απόηχο της διεθνιστικής αποστολής και απαν-
τώντας θετικά στην έκκληση της COSI για συνέχιση των
πρωτοβουλιών αλληλεγγύης, και ενώ ο πρόεδρος των
ΗΠΑ αποκαλεί τη Βενεζουέλα «ασυνήθιστη απειλή για
την εθνική ασφάλεια και εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ»,
το ΠΣΕ υιοθέτησε πρόταση για ενιαία παγκόσμια
μέρα  δράσης και αλληλεγγύης με τον λαό της Βενε-
ζουέλας για τις 19 Απρίλη 2015. Σύνθημα: ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ - ΟΧΙ ΣΤΙΣ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

διεθνή



Mέσα στις συνθήκες της κρίσης του
καπιταλιστικού συστήματος και 
τις δυσκολίες των ιμπεριαλιστών

να περάσουν στην ανάκαμψη δυναμώνουν
οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί. Από την
Αφρική (Λιβύη, Νιγηρία, Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία) έως την Ουκρανία, τη  Συρία,
το Ιράκ, την Παλαιστίνη κ.λπ. είναι σε
εξέλιξη πόλεμοι και επεμβάσεις
αποτέλεσμα της ιμπεριαλιστικής «νέας
τάξης πραγμάτων». Οι λαοί πληρώνουν με
το αίμα τους, θυσιάζονται στο βωμό των
καπιταλιστικών ανταγωνισμών για τους
ενεργειακούς πόρους, τους δρόμους
μεταφοράς. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση
«και μαζί και χώρια» είναι μέσα στο
«παιχνίδι», οι κίνδυνοι γενικευμένου
ιμπεριαλιστικού πολέμου δυναμώνουν.

Σε όλο το φάσμα των ιμπεριαλιστικών
πολέμων και επεμβάσεων, στη  νέα περίοδο
– μετά τις ανατροπές στις πρώην
σοσιαλιστικές χώρες – γίνονται
συστηματικές προσπάθειες να κρύβονται 
οι πραγματικές αιτίες. Από τις πιο «βολικές»

εξηγήσεις των επιτελείων των ιμπεριαλι -
στικών οργανισμών, είναι η αντιμετώπιση
της «τρομοκρατίας», η αποτροπή
«ανθρωπιστικής καταστροφής», 
η «προστασία πληθυσμών», η «προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (βλέπε
Ιράκ-Κόσσοβο-Βοσνία-Λιβύη). Η επίθεση
στους Δίδυμους Πύργους άνοιξε για τα
καλά το κεφάλαιο «τρομοκρατία». Πίσω
από τη λέξη «τρομοκρατία» ο προσεκτικός
παρατηρητής θα διαπιστώσει ότι κινούνται
κανονικά «στρατοί», συνήθως
μεταφερόμενων μισθοφόρων. Πίσω από
αυτούς κρύβονται οι αστικές τάξεις
διαφόρων χωρών που επιδιώκουν
«βελτίωση» της θέσης τους στην
ιμπεριαλιστική πυραμίδα. Για παράδειγμα
το «κλειδί» στην ονομασία του Ισλαμικού
Κράτους (ISISL) είναι η λέξη «Λεβάντε»
δηλαδή η Ανατολική Μεσόγειος.
Παίρνοντας υπόψη αυτό μπορούμε να
ψηλαφήσουμε ποιες αστικές τάξεις
επωφελούνται από τη δράση του ISISL.
Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το
εξής: Η δράση των «τζιχαντιστών»  μπορεί

προσωρινά  να μην αποφέρει «θετικά»
αποτελέσματα για κάποιον ιμπεριαλιστή,
ταυτόχρονα όμως με την μετατροπή
τεράστιων περιοχών σε «κρανίου τόπο»
αποτρέπει και τον αντίπαλό του να
«επενδύσει» εκεί.

Η «αντιμετώπιση της τρομοκρατίας»
αποτέλεσε την αφετηρία για νέες
ιμπεριαλιστικές εκστρατείες και πολέμους,
με πρώτο στη σειρά το Αφγανιστάν. 
Οι ιμπεριαλιστές αξιοποίησαν και
αξιοποιούν εγκλήματα και καταστροφές
των «τζιχαντιστών», δολοφονίες –
εκτελέσεις κλπ. για να δικαιολογήσουν τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους στα μάτια των
λαών. Όλη αυτή η προπαγάνδα, 
η ιδεολογική προεργασία που γίνεται τους
εξυπηρετεί στο αποκοίμισμα των λαών,
στον αποπροσανατολισμό των κινημάτων.
Η αλήθεια είναι αυτοί που σήμερα
κηρύσσουν «ανελέητο πόλεμο» κατά των
«τζιχαντιστών» και του Ισλαμικού Κράτους
Ιράκ και Λεβάντε (ΙSISL), είναι οι ίδιοι που
τους χρηματοδότησαν, εκπαίδευσαν και
στήριξαν παντοιοτρόπως για την
υλοποίηση των σχεδίων τους στην
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Διδακτική και εξόχως αποκαλυπτική είναι
και η περίπτωση των «Ταλιμπάν» που
αποτέλεσαν βασικό μοχλό – δύναμης
ανατροπής της λαϊκής κυβέρνησης στο
Αφγανιστάν.
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«Τρομοκρατία» 
Δούρειος Ίππος του ιμπεριαλισμού

Οι ένοπλες δυνάμεις σε αστυνομικά 
καθήκοντα στο Παρίσι, 
μετά τη δολοφονική επίθεση στο γαλλικό 
περιοδικό Charlie Hebdo (ΑΡ).



Η αντιμετώπιση της
«τρομοκρατίας» στο ΝΑΤΟικό δόγμα

Μια άλλη συνιστώσα του όλου θέματος
είναι η συμπερίληψη της «τρομοκρατίας»
στο «νέο δόγμα» του ΝΑΤΟ. Το βήμα αυτό
έγινε στο πλαίσιο των αναπροσαρμογών
του ιμπεριαλιστικού οργανισμού που μετά
τις ανατροπές, το 1991, εφάρμοσε νέα
στρατιωτικά δόγματα και αναζήτησε νέα
προσχήματα για επεμβάσεις και πολέμους.
Στη Σύνοδο Κορυφής του 1999
αποφασίστηκε το «νέο δόγμα», ο ρόλος του
ΝΑΤΟ σαν «παγκόσμιου χωροφύλακα» και η
δημιουργία μιας νέας πολυεθνικής
δύναμης. Στόχος - σκοπός της να επεμβαίνει
«προληπτικά» εναντίον ενός κράτους, 
μιας περιοχής, ενός κινήματος, ενός λαού
για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
Στη συνέχεια των αναπροσαρμογών του
ΝΑΤΟ, επικυρώνεται (Λισαβόνα, Νοέμβρης
2010) το «νέο στρατηγικό δόγμα» για τη
δεκαετία 2010-2020 και θεσμοθετεί το
ρόλο του ως «‘’πολιτικοστρατιωτικού
οργανισμού’’ στον 21 αιώνα». Αποβλέπει
στην εδραίωση του παγκόσμιου
επεμβατικού ρόλου των κυρίαρχων
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, για τη
διασφάλιση των συμφερόντων τους και
δίνει έμφαση στην προληπτική επέμβαση
για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης
«απειλής», στοχοποιώντας ευθέως τους
λαούς και τα κινήματά τους: αντιμετώπιση
του «εσωτερικού εχθρού». 
Πρακτική έκφραση αυτών των αποφάσεων
αποτέλεσε η άσκηση καταστολής πλήθους
σε κατοικημένη περιοχή, που έγινε από τις
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στην περιοχή
του Κιλκίς (3&4 του Φλεβάρη 2011).
Το ΝΑΤΟ στη συνέχεια (Σικάγο, Μάης 2012)
προχώρησε στην εξειδίκευση του δόγματος
περί «ασύμμετρων απειλών» (κλιματικές
αλλαγές, ενεργειακές κρίσεις, επιθέσεις
στον κυβερνοχώρο κ.λπ.)  Το έδαφος είχε
προετοιμαστεί προηγουμένως στις
προσπάθειές του ΝΑΤΟ να βάλει στη θέση
αντιμετώπισης του σοσιαλισμού, το νέο
σύγχρονο αντίπαλο… 

Η Ελλάδα μπαίνοντας σταθερά όλο και πιο
βαθιά στη στρατηγική του ΝΑΤΟ, προχώρησε
και στην αντίστοιχη προσαρμογή των
Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να
συμμετάσχει στον παγκόσμιο πόλεμο κατά
της τρομοκρατίας που κήρυξαν οι
Αμερικανοί. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά
αυτής της πορείας: 
Πρώτο: Την άσκηση καταστολής πλήθους
σε κατοικημένη περιοχή, που έγινε από τις
ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις στην περιοχή
του Κιλκίς (3&4 του Φλεβάρη 2011).
Δεύτερο: Στη «Λευκή Βίβλο» των Ενόπλων
Δυνάμεων (δημοσιοποιήθηκε 23 Γενάρη)
αποκαλύπτεται η επιδίωξη για προσαρμογή
τους στις επιδιώξεις της «γεωστρατηγικής
αναβάθμισης» και συμμετοχή της Ελλάδας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για
λογαριασμό της κυρίαρχης τάξης.

Με τα δεδομένα των ιμπεριαλιστικών
πολέμων στη Γιουγκοσλαβία, το
Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη και Συρία, που
αποκάλυψαν – πέρα από τα προσχήματα –
τον πραγματικό χαρακτήρα και τις
επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών, καλούμαστε
σαν αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα,
να αντιμετωπίσουμε όλο το πλέγμα της
«αντιμετώπισης της τρομοκρατίας» και των
«ασύμμετρων απειλών».  Όλα τους είναι ο
Δούρειος Ίππος του ιμπεριαλισμού. Στην
«κοιλιά» του κρύβονται οι στόχοι των
ιμπεριαλιστών είτε επικαλούνται την
«τρομοκρατία», είτε οτιδήποτε άλλο
καμουφλάρει τους σκοπούς τους. 

Στα πρόσφατα γεγονότα με την επίθεση
στο γαλλικό περιοδικό και τη δολοφονία
δημοσιογράφων διακρίνουμε την
τρομοϋστερία που καλλιεργείται επίμονα
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό το
πρόσχημα κατέβασαν 10.000 στρατιώτες
στους δρόμους της Γαλλίας. Αντίστοιχα
σχέδια συζητήθηκαν στην Ιταλία. Οι ένοπλες
δυνάμεις σε αστυνομικά καθήκοντα, 
σε ρόλο αντιμετώπισης του «εσωτερικού
εχθρού» με την επίκληση της «απειλής 
της τρομοκρατίας».

Η ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ για τις
δολοφονικές επιθέσεις στη Γαλλία, ανάμεσα
στα άλλα επισήμανε: «Τέτοιες επιθέσεις,
δίνουν τα απαραίτητα προσχήματα για την
ένταση των μηχανισμών καταστολής για
παραπέρα αντιλαϊκά μέτρα και
περιορισμούς ενάντια στη λαϊκή πάλη» και
ότι «Οι ιμπεριαλιστές όποιο μανδύα και να
φορέσουν, έχουν στο στόχαστρό τους
λαούς μέσα κι έξω από τα σύνορα των
χωρών τους».
Καμία ανοχή στα ιμπεριαλιστικά καλέσματα
για αντιμετώπιση της «απειλής της
τρομοκρατίας». Η πραγματική απειλή είναι
το ίδιο το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι
ιμπεριαλιστές συνολικά. Αυτή την απειλή
πάνε να κρύψουν με το Δούρειο Ίππο της
«τρομοκρατίας». 
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Σκηνές από το βίντεο του Ισλαμικού Κράτους,
όπου τζιχαντιστές καταστρέφουν με βαριο -
πούλες αρχαία αγάλματα στο Μουσείο της 
Μοσούλης (Πηγή Reuters)



Ο ι στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου έχουν συνέ-
χεια και υπηρετούνται πιστά από όλες τις αστικές κυ-
βερνήσεις ανεξάρτητα από το διαχειριστικό πρό-

τυπο που εκφράζουν. 
Μια αντιπροσωπευτική εκδοχή αυτής της πραγματικό-

τητας συναντάται και στα ζητήματα της λεγόμενης εξωτε-
ρικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων, με κλασικό παρά -
δειγμα την διαβόητη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι: «η χώρα,
πράγματι, είναι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο,
ανήκει στην Ε.Ε., στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν αμφισβητείται». 

Χωρίς ασάφειες και αμφισημίες, η συγκυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και η προηγούμενη ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, προ-
ωθούν τα συμφέροντα των εγχώριων και διεθνών μονο -
πωλιακών ομίλων, όπου γης, εμπλέκοντας το λαό στους επι-
κίνδυνους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστικών οργανισμών
και στις αντιθέσεις τους. 

Ο νέος «εθνικός στόχος» ονομάζεται τώρα «γεωστρα-
τηγική αναβάθμιση» της χώρας και σε μια προφανή προ-
σπάθεια να επενδυθούν με λαϊκή συναίνεση οι επιδιώξεις
της εγχώριας αστικής τάξης, καλλιεργούνται νέες αυτα-
πάτες για κοινά οφέλη του λαού και των μονοπωλίων από
την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και
των δρόμων ενέργειας. 

Καλούν τον εργαζόμενο λαό να στρατευθεί κάτω από
σημαίες, ξένες με τα δικά του συμφέροντα, όταν ηχούν
ακόμη τα κανόνια στην Ουκρανία, έναν άλλο ενεργειακό
κόμβο της Ευρώπης. 

Στην πραγματικότητα ο στόχος είναι ταξικός και αφορά
στη ζωτική ανάγκη των επιχειρηματικών ομίλων να διασφα-
λίσουν και να επεκτείνουν τα κέρδη τους. Σε συνθήκες
σκληρού ανταγωνισμού και παρατεταμένης καπιταλιστι-
κής κρίσης, για το ελληνικό κεφάλαιο προβάλλει η
ανάγκη αναρρίχησής του σε ανώτερα επίπεδα του ιμπε-
ριαλιστικού οικοδομήματος. 

Σε αυτή την προσδοκία εγγράφεται η πρόσφατη προ-
σπάθεια της κυβέρνησης, στα ευρωενωσιακά παζάρια, για
να στηριχθεί χρηματοδοτικά η ντόπια καπιταλιστική ανά-

καμψη σε συνάρτηση με την περαιτέρω εμπλοκή της
χώρας, πολιτικά και στρατιωτικά, στις πολεμικές συγκρού-
σεις και τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις. 

Παρόμοιο στόχο εξυπηρετεί και η «πολυδιάστατη εξω-
τερική πολιτική» που αφορά την ανάπτυξη σχέσεων με τις
BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ν. Αφρική) και αντα-
νακλά, ανάμεσα στα άλλα, και τις ενδοαστικές αντιθέσεις που,
προς το παρόν, εκφράζονται πολιτικά από κοινού, όπως προ-
κύπτει από τη σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος. 

Η ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου, διεθνές διαμετακομι-
στικό κέντρο του εμπορίου και χώρο παραγωγής ενέργειας,
σε συνθήκες «πολιτικοκοινωνικής σταθερότητας και ασφά-
λειας», αποτελεί εφαλτήριο για τη διείσδυση του ελληνικού
κεφαλαίου στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τις χώρες της
Ευρασίας.

Ένα εργαλείο για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων
είναι η «στρατιωτική διπλωματία» που εξελίσσεται απρό-
σκοπτα και περιλαμβάνει ήδη σειρά συμφωνιών π.χ. ( Ελ-
λάδα - Ισραήλ ) και δημιουργία αξόνων (Ελλάδα - Ισραήλ -
Αίγυπτος), πλήθος συνεκπαιδεύσεων με Νατοϊκές και άλλες
δυνάμεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και αλλού, καθώς και την
προοπτική ευρείας χρησιμοποίησης των ενόπλων δυνά-
μεων σε ρόλο παγκόσμιου χωροφύλακα. 

Η «Λευκή Βίβλος»
Αυτές οι προθέσεις άλλωστε αποτυπώνονται στη «Λευκή
Βίβλο» των Ενόπλων Δυνάμεων, ένα κείμενο που δόθηκε
στη δημοσιότητα στις 23 Γενάρη, δυο μέρες πριν τις εκλο-
γές, και αφορά τόσο τα πεπραγμένα στο εσωτερικό και διε-
θνές περιβάλλον το 2014 αλλά χαράσσει ταυτόχρονα και τις
κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση των μονοπω-
λιακών συμφερόντων στις περιοχές μείζονος ενδιαφέροντος.

Στον πρόλογο, ο Δ. Αβραμόπουλος, πρώην υπουργός
Άμυνας και Εξωτερικών και ένας από τους εκλεκτούς υπο-
ψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Δημοκρατίας,
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Η «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της Ελλάδας 
Πιο επιθετική η αστική τάξη, πιο επικίνδυνοι οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί 



αναφέρει χαρακτηριστικά: Στη «Λευκή Βίβλο» «…αναλύ-
σαμε τις διεθνείς εξελίξεις, τις δυνητικές προκλήσεις και
απειλές (…) Με αναγνώριση των βραχυπρόθεσμων περιο-
ρισμών και κινδύνων αλλά και των μακροπρόθεσμων ευκαι-
ριών για συνεργασίες, συμμαχίες και κέρδη στη διεθνή
γεωπολιτική σκακιέρα».

Η «Λευκή Βίβλος» εξειδικεύει αυτές τις προοπτικές πε-
ριγράφοντας το εύρος και το βάθος των ιμπεριαλιστικών
στοχεύσεων με τις οποίες πρέπει να βρεθούν σε συνάφεια
οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αναφέροντας για το ΝΑΤΟ
τα εξής: «διέρχεται σε μια περίοδο ετοιμότητας και προ-
ετοιμασίας δομών και δυνάμεων, με σκοπό την ολοκλη-
ρωμένη αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των ανα -
δυόμενων απειλών». Ταυτόχρονα ορίζει το μέτρο της αξιο-
πιστίας του ως οργανισμού συλλογικής ασφάλειας (!) από
την «προβολή ισχύος σε γεωγραφικές περιοχές όπου δια-
κυβεύονται μείζονα συμμαχικά συμφέροντα». 

Για την ΕΕ καταγράφεται προβληματισμός για το γεγο-
νός ότι η λυκοσυμμαχία δεν έχει ενισχύσει το «αποτύ-
πωμά» της στα περιφερειακά και διεθνή δρώμενα παρά την
δημιουργία των σχηματισμών μάχης (ΕU BATLLEGROUPS)
χωρίς όμως «ο θεσμός να έχει τύχει ανάλογης εκμετάλλευ-
σης μέχρι σήμερα».

Με την ελπίδα της πλήρους ενεργοποίησης της Κοινής
Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) υπενθυμίζεται στο
κείμενο ότι «η ΕΕ ενδύεται με το θεσμικό πλαίσιο ανάληψης

αποστολών εκτός του γεωγραφικού χώρου της Ένωσης».
Σε αυτή την αδημονία που εκφράζει η «Λευκή Βίβλος»

ήρθε να απαντήσει πρόσφατα η εξαγγελία του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζ. Κ. Γιούνκερ, για «μετατροπή του
Ευρωστρατού σε μόνιμο, διακριτό Σώμα, ως στρατό της ΕΕ».

Κατόπιν τούτου αντιλαμβάνεται κανείς ότι το είδος των
«διαφωνιών» του Έλληνα ΥΠΕΞ κ. Κοτζιά στο ζήτημα των
κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία για το ζήτημα της Ουκρανίας
δεν θα μπορούσε να είναι άλλο εκείνο που καταγράφηκε
μετά το τέλος της συνάντησης του με Ουκρανό ομόλογό
του της αντιδραστικής κυβέρνησης του Κιέβου: «Οι κυρώ-
σεις πρέπει να βοηθούν την ειρήνη και τη διπλωματία, όχι
να είναι εργαλείο θυμού (!) στη διεθνή πολιτική».
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Η «Λευκή Βίβλος» 
των Ενόπλων Δυνάμεων,
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To «σαφάρι» του ΣΕΒ 

Αντίθετα χωρίς κανένα θυμό αλλά με ψυχρό υπολογισμό
αντιμετωπίζει η αστική τάξη την «επιτυχία» της προηγούμε-
νης κυβέρνησης να επιλεγεί το στρατηγείο της Λάρισας για
το συντονισμό των επιχειρήσεων της ΕΕ στην Κεντροαφρι-
κανική Δημοκρατία, «την πλέον σημαντική από όλες τις
διεξαγόμενες επιχειρήσεις της ΕΕ καθόσον πρόκειται για
τη μοναδική επιχείρηση της ΕΕ με στρατεύματα ανεπτυγ-
μένα στο έδαφος».

Σε ημερίδα που διοργάνωσε πρόσφατα ο ΣΕΒ για τις
επενδυτικές ευκαιρίες στη υποσαχάρια Αφρική ο πρόεδρος
του ΣΕΒ - Συμβούλιο Διεθνών Δράσεων, Θ. Λαβίδας, κά-
λεσε τις ελληνικές επιχειρήσεις να επιδοθούν σε «ένα
επενδυτικό σαφάρι» στους τομείς της ενέργειας, των κατα-
σκευαστικών έργων, των φαρμακευτικών προϊόντων, της
αγροτικής παραγωγής κ.λπ. παρουσιάζοντας παραστατικά
την προέλευση την αιτία και τη φυσική συνέχεια των ιμπε-
ριαλιστικών επεμβάσεων. 

Αδιάκοπη λαϊκή επαγρύπνηση!! 

Η νέα συγκυβέρνηση διεκδικεί, για λογαριασμό της ντόπιας
αστικής τάξης, ενεργότερο ρόλο στα πλαίσια της ευρωατ-
λαντικής συμμαχίας και συμμετοχή στη μοιρασιά της λείας
από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις αυξάνοντας κατακό-
ρυφα του κινδύνους για το λαό, σε μια περίοδο μάλιστα που
προετοιμάζονται ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρή-
σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη Μέση Ανατολή και τη Βορ.
Αφρική ενάντια στους τζιχαντιστές. 

Οι βάσεις του θανάτου και η παραχώρηση υποδομών
και εγκαταστάσεων για τις Νατοϊκές επιχειρήσεις και εκ-

παιδεύσεις προβάλλονται σαν γεωστρατηγικά πλεονεκτή-
ματα, αλλά στην πραγματικότητα θέτουν σε μεγάλους
κινδύνους τον ελληνικό λαό. 

Επικίνδυνη κλιμάκωση σε αυτή την εμπλοκή της χώρας
αποτελεί η πρωτοβουλία της συγκυβέρνησης να αξιοποι-
ήσει και τη «θρησκευτική διπλωματία» για τη δημιουργία
των προσχημάτων της ευρωατλαντικής επέμβασης. 

Η πραγματοποίηση μιας «μεγάλης συνδιάσκεψης» με
την ονομασία Πρωτοβουλία για την προστασία των χρι-
στιανικών κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής είναι δηλω-
τική των προθέσεων της ελληνικής αστικής τάξης να πάρει
ευνοϊκή θέση μέσα στους διαγκωνισμούς των ιμπεριαλι-
στών για τη νομή της λείας. 

Απέναντι στη συντεταγμένη και πολύπλευρη στρατη-
γική του κεφαλαίου που εντείνει την επιθετικότητα και απει-
λεί με ολοκαύτωμα την περιοχή επιβάλλεται η αντίστοιχη
απάντηση από το εργατικό - λαϊκό κίνημα, του οποίου ανα-
πόσπαστο τμήμα αποτελεί το κίνημα ειρήνης. 

Η κοινή πάλη απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική περι-
λαμβάνει απαραίτητα «την αντιμετώπιση κάθε είδους συμ-
μετοχής της αστικής τάξης της χώρας μας σε ιμπερια-
λιστικό πόλεμο», όπως επισημαίνει και η απόφαση του
17ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ. 

Στο φιλειρηνικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας
μας αναλογεί σοβαρό μέρος του καθήκοντος  για την ενη-
μέρωση του ελληνικού λαού, την αποδόμηση των αστικών
ιδεολογημάτων και για την απόκρουση της προσπάθειας
στοί χι σης με το ένα ή το άλλο ιμπεριαλιστικό μπλοκ. Η χει-
ραφέτηση και η συσπείρωση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων
στην πάλη για  την εξάλειψη των αιτιών που δημιουργούν
κρίσεις και πολέμους αποτελεί αδήριτη ανάγκη, για να γίνει
ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. 
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Στο φιλειρηνικό-
αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα της χώρας μας
αναλογεί σοβαρό μέρος
του καθήκοντος για 
την αποδόμηση των
αστικών ιδεολογημάτων, 
τη χειραφέτηση και 
τη συσπείρωση
ευρύτερων λαϊκών
δυνάμεων στη λαϊκή
συμμαχία που παλεύει για
την εξάλειψη των αιτιών
που δημιουργούν κρίσεις
και πολέμους.



Ηγεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, εν μέσω οξύτατων
ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που προσπαθεί να
επιτύχει η κυβέρνηση προκειμένου να βρει λύσεις και στο

ζήτημα χρηματοδότησης της εγχώριας καπιταλιστικής οικονομίας,
αποτελεί άλλη μια αφορμή ενασχόλησης με το πλέγμα των
εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των
αποστολών τους, ποιοι είναι οι παράγοντες που τα καθορίζουν
καθώς και τι εξυπηρετεί η επαγγελλόμενη  «Γεωστρατηγική
Αναβάθμιση».
Για να γίνει κατανοητό αυτό το πλέγμα, είναι αναγκαίο να
διευκρινιστεί ότι ο όρος «Στρατηγική» χρησιμοποιείται σήμερα
ευρύτατα προσδιορίζοντας την ακολουθουμένη μεθόδευση για την
επίτευξη κάποιου σκοπού ή κάποιων επιδιώξεων. 

Δόγματα και Εξοπλισμοί

Στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), μετά το τέλος του Β΄Π.Π.
μέχρι σήμερα ανελλιπώς,  η «Στρατιωτική Στρατηγική», υπήρξε
απόλυτα ταυτισμένη με τη κυρίαρχη κυβερνητική πολιτική ή τη
καλουμένη «Εθνική Στρατηγική», με βασικούς της  πυλώνες αρχικά
την πειθήνια και ολοκληρωτική  πρόσδεση στο Αμερικανονατοϊκό
άρμα (1952) και στη συνέχεια  και την ένταξη στους
ευρωενωσιακούς μηχανισμούς .   
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρόσδεσης, πιστής
αποδοχής και  προσαρμογής της πολιτικής των ελληνικών
κυβερνήσεων κι ότι απορρέει απ’ αυτή στους ιμπεριαλιστικούς
συνασπισμούς, αποτελεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην

Λισαβόνα (Νοεμβριος 2010), όπου καθόλου τυχαία, θεωρείται
στους νατοϊκούς κύκλους, σαν η πλέον σημαντική εδώ και
δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της, με απόλυτη
συμφωνία της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπίας,
υιοθετήθηκε το νέο Νατοϊκό  στρατηγικό δόγμα. Ένα δόγμα που
θεσμοθετεί το ρόλο του ως παγκόσμιου χωροφύλακα, για την
προστασία των στρατιωτικοπολιτικών δομών του ιμπεριαλιστικού
συστήματος και των συμφερόντων των πολυεθνικών μονοπωλίων
χαρακτηριζόμενο ως δόγμα «ΝΑΤΟ 3». Είχε προηγηθεί το «ΝΑΤΟ 2»,
της νέας ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων, που ακολούθησε την
καπιταλιστική παλινόρθωση, το οποίο επικυρώθηκε στη Σύνοδο
Κορυφής της Ουάσιγκτον το 1999 και το αρχικό «ΝΑΤΟ 1», που ήταν
ο στρατιωτικός συνασπισμός των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων
ενάντια στην τότε ΕΣΣΔ και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες.
Μέσα απ’ την αποδοχή αυτών των εξαρτήσεων, είναι φυσικό κι
επόμενο, ο προσδιορισμός των «απειλών» που κλήθηκαν να
αντιμετωπίσουν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι Ε.Δ. της
Ελλάδας μεταπολεμικά, προσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται
μέχρι τις μέρες μας,  ταυτιζόμενος με τις απειλές που
σχηματοποιούνται απ’ τις αποφάσεις των προαναφερόμενων
οργανισμών, που εκφράζουν τα συμφέροντα των μεγάλων
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων αλλά και υλοποιούν τις  δράσεις που τα
προωθούν. Ο προσδιορισμός όμως αυτών των απειλών, αποτελεί
την αφετηρία σχεδιασμού των προδιαγραφών και ενός  απ’ τα
βασικά δομικά στοιχεία ισχύος των  Ε.Δ., που είναι τα «αναγκαία»
οπλικά συστήματα, στήριξης του κάθε δόγματος. Εν ολίγης
προδιαγράφει τις απαιτήσεις των νέων εξοπλιστικών
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Ελλάδα: Εξοπλισμοί, αποστολές εκτός συνόρων
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μέλους της ΚΕΘΑ,
μέλους του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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προγραμμάτων.  Καθόλου τυχαίο, ότι  οι βασικοί προμηθευτές
αυτών των οπλικών συστημάτων είναι οι ίδιες οι μεγάλες
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις,την ίδια στιγμή που μεθοδεύτηκε η
διάλυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Χαρακτηριστικό
είναι ότι από τους 100 κορυφαίους κατασκευαστές όπλων στον
κόσμο, οι 42 έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ, ένας στον Καναδά και
30 στη Ευρώπη (Γερμανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Σουηδία, Ιταλία). 
Οι εταιρείες αυτές πραγματοποιούν σχεδόν το 90% των παγκόσμιων
πωλήσεων (SIPRI, Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της
Στοκχόλμης). Όσο για την Ελλάδα, μπορεί το πραγματικό ποσοστό
της ανεργίας να ξεπερνά το 30% και οι μισθοί να μην επαρκούν ούτε
για τα απαραίτητα, ωστόσο το κρατικό χρήμα ρέει άφθονο για τις
αμυντικές δαπάνες. Την ώρα που τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία
αντιμετωπίζονται ως δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα, τα
κονδύλια για πολεμικά αεροπλάνα και πλοία φαίνεται πως φτάνουν
και περισσεύουν. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι
Νατοϊκές αρχές στις 24 Φεβρουαρίου 2014 στις Βρυξέλες, για το
διάστημα 2009-2013, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, δαπανήθηκαν
για αμυντικές δαπάνες,  32,618 δισεκατομμύρια δολάρια (σε τρέχουσες
τιμές και ισοτιμίες), ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα, οι κατά
κεφαλήν δαπάνες με βάση τα στοιχεία για το ΑΕΠ (αποπληθω -
ρισμένο με βάση τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης) για την Ελλάδα,
είναι στα 132.516 δολάρια,   κατά μέσο ετήσιο όρο 26.503 δολάρια.

Αποστολές εκτός συνόρων

Μια ακόμη πλευρά των δεσμεύσεων που απορρέου απ’ τον
θανατερό εναγκαλισμό της πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων
με τους εγκληματικούς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, συμβατικές
υποχρεώσεις τις ονομάζουν, είναι και η στήριξη των ανά τον κόσμο
ληστρικών επεμβάσεών τους. Όταν οι εκπρόσωποι των ελληνικών
κυβερνήσεων, στις Νατοϊκές συνόδους κορυφής προσυπογράφουν
την εφαρμογή δογμάτων που προβλέπουν αυτές τις επεμβάσεις, δε
μπορεί στη πράξη να μη συμμετέχουν ενεργά. Επίσημα οι Ε.Δ. της
Ελλάδας σήμερα, συμμετέχουν στις ακόλουθες επιχειρήσεις:.
Επιχείρηση ΕΕ "ΑΤΑLANTA", Λίβανος UNIFIL, Βοσνία - Ερζεγοβίνη -
Επιχείρηση "ALTHEA", Κόσσοβο - KFOR, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημ. Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) - NHQ - SKOPJE, Αφγανιστάν (ISAF),
Επιχείρηση «ACTIVE ENDEAVOUR», Επιχείρηση «ENDURING
FREEDOM». Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται ετησίως σε 300
εκατομμύρια ευρώ. 

Γεωστρατηγική Αναβάθμιση    

Η καπιταλιστική κρίση, οι δυσκολίες στη διαχείρισή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, αλλά και στις ΗΠΑ,
ισχυροποιούν τους ανταγωνισμούς, τις αντιθέσεις και τροφοδοτούν
την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.  Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι

εξελίξεις στο τόξο Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική αλλά
και στο Περσικό Κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που
εκδηλώνεται με την υλοποίηση σχεδίων ιμπεριαλιστικής επέμβασης
για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεγάλων
οικονομικών ομίλων κρατών-μελών της ΕΕ και των ΗΠΑ, για την
απόκτηση γεωστρατηγικού πλεονεκτήματος στον ανταγωνισμό με
τη Ρωσία. Η κατάσταση αυτή συνδυάζεται με τη διοχέτευση
κεφαλαίων σε πολεμικές συγκρούσεις ως μέσο ελέγχου της
καπιταλιστικής κρίσης.
Σ’ αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ., προσπαθεί να
επιτύχει τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας προκειμένου να
ενισχύσει τη ντόπια καπιταλιστική ανάπτυξη. Μια αναβάθμιση που
νομοτελειακά, θα είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των ευρύτερων
ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών κι επιδιώξεων, μιας και οι αρμόδιοι
κυβερνητικοί παράγοντες δε σταματούν στιγμή να επιβεβαιώνουν
ότι η Ελλάδα αναμφισβήτητα ανήκει στο ευρωατλαντικό πλαίσιο,
αλλά μπορεί να παίξει και ρόλο «γεφυροποιού», στηρίζοντας την
εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα
συνδράμοντας στην αναθέρμανση των σχέσεων ΕΕ - ΝΑΤΟ και
Ρωσίας, εντάσσοντας τη Μόσχα στο λεγόμενο «διεθνές σύστημα
ασφάλειας», κάτι που λίγο - πολύ αποτελεί ζητούμενο και για τη
πολιτική των ΗΠΑ.  Είναι σίγουρο, ότι πρωτοβουλίες αυτού του
είδους, θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο την εμπλοκή της χώρας
μας στους εγκληματικούς σχεδιασμούς  των ιμπεριαλιστών, με
άμεσο και ορατό πλέον κίνδυνο, απ’ τη περιφέρεια των
συγκρούσεων στη περιοχή μας, να βρεθεί στο πυρήνα τους. Αυτές 
οι επιδιώξεις, στο «μικρόκοσμο» του Αιγαίου και της Ανατολικής
Μεσογείου (και πέρα από την υπόθεση διαχείρισης του χρέους),
μπορεί να υποδηλώνουν τη πρόθεση της ελληνικής αστικής τάξης,
να αποκτήσει κάποιο προβάδισμα έναντι άλλων αστικών τάξεων,
π.χ. της Τουρκίας, στην εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πόρων
και εμπορικών διαύλων. Αυτό όμως αναπόφευκτα θα δημιουργήσει
εντάσεις και ενδεχομένως και συγκρούσεις, όπως είναι φανερό, απ’
τις αλυσιδωτές προκλήσεις από πλευράς Άγκυρας το τελευταίο
διάστημα, που όλα δείχνουν πως θα έχουν και συνέχεια. Είναι
σημαντικό να τονισθεί, ότι οι προκλήσεις αυτές εκδηλώνονται εντός
Νατοϊκού πλαισίου, ενθαρρυμένες από τα σχέδια των ΗΠΑ και
άλλων δυνάμεων περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο και τελειωτική
διχοτόμηση στο Κυπριακό.
Από όλα αυτά, βγαίνει το συμπέρασμα, ότι οι συμμαχίες της χώρας
στο πλαίσιο των ευρωατλαντικών επιδιώξεων, με τις ολέθριες
συνέπειες που νομοτελειακά θα υπάρξουν σε βάρος του λαού, είναι
η ίδια πολιτική που  οδήγησε από τη μια αυτό το λαό στη φτώχια και
την αθλιότητα και από την άλλη κάποιους λίγους στον πλουτισμό.
Είναι μια ολέθρια και άδικη για τα λαϊκά συμφέροντα πολιτική σε
ειρηνική περίοδο, με σίγουρη κατάληξη σε  έναν ολέθριο και άδικο
πόλεμο, σε επιβεβαίωση και της ρήσης του Κλαούζεβιτς:  
«Ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα». 
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Καταδικάζουμε με αγανάκτηση τα σχέδια πραξικοπήματος
που κατάγγειλε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας 

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διε-
θνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταδικάζουν με αγανάκτηση τα σχέδια πραξικοπήματος που κατάγγειλε
η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και που έχουν εκπονηθεί από τις ντόπιες αντιδραστικές δυνάμεις και τον

αμερικάνικο ιμπεριαλισμό.
Η ΕΕΔΔΑ και η ΕΕΔΥΕ καταδικάζουν τις αντιδραστικές δυνάμεις της χώρας και τον υπονομευτικό τους ρόλο, τις
απειλές, τους εκβιασμούς και τις επεμβάσεις των ΗΠΑ, μεθόδους που επανειλημμένα έχουν χρησιμοποιήσει σε
βάρος λαών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Λατινικής Αμερικής. 
Καταγγέλλουμε τα βίαια γεγονότα που συμβαίνουν τον τελευταίο χρόνο στους δρόμους της χώρας, τα οικονομικά
σαμποτάζ και τις τεχνητές ελλείψεις βασικών προϊόντων και εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την αλληλεγγύη μας
στο βενεζουελάνικο λαό. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είναι εκλεγμένη από την πλειοψηφία του λαού και οι εξε-
λίξεις στη χώρα είναι αποκλειστικά υπόθεση του λαού της.   
Είμαστε σίγουροι ότι οι αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις της χώρας θα καταφέρουν να περιφρουρήσουν τις κατακτή-
σεις που έχουν επιτύχει μέχρι σήμερα και επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας στον αγωνιζόμενο λαό της Βε-
νεζουέλας.

Αθήνα, 16 Φλεβάρη 2015

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΕΔΔΑ - ΕΕΔΥΕ

H κλήρωση του λαχνού της ΕΕΔΥΕ για το 2015
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015 η κλήρωση του λαχνού της ΕΕΔΥΕ για το 2015 που κυκλοφόρησε σε
όλη την Ελλάδα από τους αγωνιστές και αγωνίστριες των Επιτροπών Ειρήνης.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι:  

07663: αντιστοιχεί σε μια Tηλεόραση  LG 29’’ / ΕΛΕΥΣΙΝΑ
15891: αντιστοιχεί σε 1   VERO Tablet AG 835 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

02660: αντιστοιχεί σε 1   VERO Tablet AG 835 / ΒΟΛΟΣ
10731: αντιστοιχεί σε δωροεπιταγή 100€ για το βιβλιοπωλείο

της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ / ΠΑΤΗΣΙΑ-ΚΥΨΕΛΗ

Χαιρετίζουμε κι ευχαριστούμε τους χιλιάδες εργαζόμενους, ανέργους,συνταξιούχους, νέους και νέες που ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμά μας για οικονομική στήριξη, που αγόρασαν και διακίνησαν το λαχνό της ΕΕΔΥΕ  για το 2015.
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για τις ανάγκες του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού αγώνα καθώς και
για την κάλυψη των εξόδων  που θα προκύψουν από τις προσεχείς  εκδηλώσεις στο πλαίσιο της επετείου  για τα 60χρονα
της ΕΕΔΥΕ.
Οι κάτοχοι των λαχνών θα παραλάβουν τα δώρα τους από τα Γραφεία της ΕΕΔΥΕ, μετά από σχετική επικοινωνία.

Αθήνα, 24/3/2015 Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ



E βδομήντα χρόνια συμπληρώνονται
από την Αντιφασιστική Νίκη 
των Λαών που με τον αγώνα τους, 

ο οποίος στοίχισε 50 εκατομμύρια νεκρούς,
εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες,
εκατομμύρια εκτελεσμένους και
εξοντωμένους στα ναζιστικά στρατόπεδα,
κατήγαγαν μεγάλη νίκη κατά του
φασιστικού ιμπεριαλιστικού «Άξονα»
Γερμανίας-Ιαπωνίας-Ιταλίας και των
συμμάχων τους.
Για την νίκη αυτή, καθοριστικός ήταν 
ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης και στις
αναρριπίσεις της Κόκκινης Σημαίας που
καρφώθηκε στην καρδιά του φασιστικού
κτήνους στο Βερολίνο, «διπλώθηκαν» 
η Κάνδανος, το Χαϊδάρι, ο Χορτιάτης, 
η Καισαριανή, τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, 

η Σεβαστούπολη, το Λένινγκραντ, 
το Στάλινγκραντ, το Κούρσκ, οι ζωές όλων
των ανθρώπων που μεταμορφώθηκαν σε
«γίγαντες» στον αντιφασιστικό αγώνα,
υψώνοντας το μπόι του Ανθρώπου πάνω
από τα «συνηθισμένα» μέτρα, τα δάκρυα
των μητέρων και των ορφανών.

Ωστόσο, την 9η Μάη, που στην συνείδηση
των λαών έχει καταγραφεί ως Μέρα της
Αντιφασιστικής Νίκης, η ιμπεριαλιστική
προπαγάνδα επιχειρεί, αμέσως μετά τις
ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες, να
την σβήσει και να την αμαυρώσει, ενώ η
ίδια η ΕΕ, ως ιμπεριαλιστικός «συνασπισμός»
των αστικών κρατών που ήταν
πρωταγωνιστές δύο παγκοσμίων πολέμων,
βάφει ξανά τα χέρια της στο αίμα των λαών.
Την ίδια στιγμή κάτω από την ομπρέλα της,
οι απόγονοι των συνεργατών των Ναζί σε
σειρά χωρών, «δικαιώνονται», ενώ η ΕΕ
στηρίζει ανοιχτά φασιστικές ομάδες στην
«κυβέρνηση» του Κιέβου.
Όλες αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την
σημασία εξαγωγής σοβαρών
συμπερασμάτων –για το αντιιμπεριαλιστικό
Κίνημα της Ειρήνης– από τον Β Παγκόσμιο
Πόλεμο, προσπάθεια που αποτελεί και τον
μεγαλύτερο φόρο τιμής στους αγωνιστές
του αντιφασιστικού αγώνα.

Οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι ήταν
αποτέλεσμα της μεγάλης όξυνσης των
ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για το
μοίρασμα του κόσμου, με τις αντιθέσεις
αυτές να οξύνονται ακόμα περισσότερο
εξαιτίας της ύπαρξης της Σοβιετικής
Ένωσης – που «αποσπάσθηκε» από την

παγκόσμια «αγορά» – σε συνδυασμό με
την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική
κρίση του 1929-1933.
Οι άδικοι πόλεμοι – και τέτοιοι πόλεμοι
είναι οι ιμπεριαλιστικοί – δεν οφείλονται
σε κάποιους «μανιακούς», αλλά είναι
γέννημα-θρέμμα του καπιταλιστικού
συστήματος για το μοίρασμα των αγορών,
για την  «διέξοδο» από τις οικονομικές
κρίσεις του καπιταλισμού μέσα από 
τη χειρότερη μορφή καταστροφής των
παραγωγικών δυνάμεων, τον πόλεμο.
Ακόμα, με στόχο την αναδιάταξη στο
συσχετισμό δυνάμεων των ιμπεριαλιστικών
κρατών.
Αποτελεί κομβικό σημείο για το αντι -
ιμπεριαλιστικό κίνημα της ειρήνης, η βαθιά
κατανόηση της φύσης του μονοπωλιακού
καπιταλισμού (ιμπεριαλισμού), των
χαρακτηριστικών του και πρώτα απ’ όλα
του γεγονότος ότι αυτός δεν αποτελεί
«παρέκκλιση» της ανάπτυξης του
καπιταλιστικού συστήματος, αλλά το
ανώτερο στάδιό του, το «τέλος» του, με
όρους ιστορικής αναγκαιότητας, το οποίο
φυσικά δεν θα επέλθει μόνο του, αλλά 
από την πάλη των λαών.
Η κατανόηση ή μη, αυτού του γεγονότος
είναι το αποφασιστικό ζήτημα το οποίο
οδηγεί είτε στο να γίνει το
αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα,
αναπόσπαστο και πολύ σοβαρό τμήμα με
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, του
εργατικού-λαϊκού κινήματος, είτε να
μετατραπεί αρχικά σε ένα «χλιαρό» κίνημα
«καλών προθέσεων», με την αναπόφευκτη
κατάληξή του σε «ουρά» του ενός
ιμπεριαλιστή εναντίον του άλλου.
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επέτειος

Εβδομήντα χρόνια 
από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών  
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Ταυτόχρονα, η συνειδητοποίηση της φύσης
του μονοπωλιακού καπιταλισμού, είναι
αποφασιστικής σημασίας για την
κατανόηση του φασισμού, αλλά και για την
ερμηνεία, εντελώς πρόσφατων γεγονότων,
με την «δημοκρατική» ΕΕ να στηρίζει
φασιστικές συμμορίες στην Ουκρανία και
όχι μόνο.

Έχοντας δεδομένους αυτούς τους άξονες,
το αντιιμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα
και ο κάθε καλοπροαίρετος αγωνιστής, 
ο κάθε άνθρωπος του λαού, μπορεί να
προσανα τολιστεί στο εξαιρετικά
λαβυρινθώδες διεθνές «τοπίο» πριν τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μετά από
αυτόν, μπορεί να κατανοήσει την σημασία
της συμβολής της Σοβιετικής Ένωσης στην
Αντιφασιστική Νίκη, τον τρόπο με τον
οποίο κινήθηκαν οι ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις σε όλη την διάρκεια του πολέμου,
καθώς και το γιατί ήταν τα Κομμουνιστικά

Κόμματα –πόσο μάλλον στην Ελλάδα το
ΚΚΕ– οι αιμοδότες αν όχι οι καθοδηγητές
της Αντίστασης. Επιπλέον, μπορεί να γίνει
αντιληπτό το γεγονός ότι η οικονομική
φύση του ιμπεριαλισμού και η πολιτική
μορφή που την εξυπηρετεί κάθε φορά, είναι
εκείνη που οδηγεί στην «καταπάτηση των
όρκων» για «παντοτινή ειρήνη» μετά από
κάθε πόλεμο.
Η ιστορία έχει αποδείξει πως εξαιτίας 
της ίδιας φύσης πάντα η ιμπεριαλιστική
«ειρήνη» κρύβει μέσα της τα σπέρματα 
του επόμενου ιμπεριαλιστικού πολέμου με
θύματα πάντα τους λαούς. Μόνο αυτή η
εγκληματική για τους λαούς «φύση» μπορεί
να εξηγήσει τους άδικους πολέμους που
εξαπολύθηκαν όπου γης, με πρώτη την
Ελλάδα, αμέσως μετά το 1945 ως τις μέρες μας.
Από το Βερντέν του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου, ως το μακελειό στην Συρία και
την Ουκρανία, είναι οι λύκοι του
ιμπεριαλισμού που χύνουν το αίμα των

λαών για τα δικά τους ταξικά συμφέροντα.
Η ιστορική αποτίμηση των 70 ετών από την
Αντιφασιστική Νίκη των Λαών,
αποδεικνύει, και το ότι η εργατική τάξη και
οι λαοί είναι εκείνοι που όχι μόνο έχουν
αποκλειστικά ανάγκη την ειρήνη, αλλά
είναι και οι μόνοι που μπορούν να
εξασφαλίσουν την διάρκειά της,
αφαιρώντας με την πάλη τους την
οικονομική και πολιτική εξουσία από τα
μονοπώλια και στέλνοντας τους γεννήτορες
των ιμπεριαλιστικών πολέμων στο μουσείο
της προϊστορίας της Ανθρωπότητας.

Η αλήθεια είναι σκληρή αλλά λυτρώνει:
Κάθε απόσπαση του αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος από την συμβολή του σε αυτό 
το καθήκον της εργατικής τάξης,
επιβεβαιώνει τον Μπέρτολτ Μπρεχτ όταν
μιλούσε για τον άνθρωπο που του «αρέσει
το κρέας, αλλά δεν θέλει να ξέρει τίποτα
για το σφαγείο». 
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A πό τον ΕΠΟΝίτη Νίκο Νικηφορίδη που εκτελέστηκε
στη Θεσσαλονίκη γιατί μάζευε υπογραφές για την
«Έκκληση της Στοκχόλμης» μέχρι τους χιλιάδες νεο-

λαίους που σφράγισαν με τη νεανική ορμή και ζωντάνια
τους τις πρώτες Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης κι από εκεί
στους χιλιάδες νέους που άλλαζαν τις πινακίδες για τα ΝΑ-
ΤΟϊκά στρατεύματα στον Πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας το
1999, που κατέκλυζαν τους δρόμους διαδηλώνοντας έναντια
στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, μέχρι και στις μέρες μας με
τους νεολαίους που κάθε καλοκαίρι στα αντιιμπεριαλιστικά
διήμερα διατρανώνουν την αντίθεσή τους στους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς και στην βαθύτερη εμπλοκή της χώρας
μας, το μήνυμα είναι ένα: τα ζητήματα της αντιιμπεριαλιστι-
κής πάλης και της έκφρασης του προλεταριακού διεθνισμού
ήταν, είναι και θα είναι ζητήματα που δεν θα  πάψουν ούτε
στιγμή να συγκινούν και να κινητοποιούν το νέο κόσμο.

Στις σημερινές, ωστόσο, σύνθετες συνθήκες που η γε-
νικευμένη καπιταλιστική κρίση βαθαίνει, οι ανταγωνισμοί
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νεολαία

Για την παρέμβαση του ΝΑΤΟ στη νεολαία

Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα που 
θα μπορούσε κανείς να βγάλει μελετώντας
την ιστορία της ΕΕΔΥΕ, με αφορμή 
τη συμπλήρωση των 60 χρόνων φέτος από
την ίδρυσή της, χωρίς αμφιβολία αυτό 
θα ήταν ότι σε όλες τις κρίσιμες μάχες 
που έδωσε στον τόπο μας και στον κόσμο 
το αντιιμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα,
αλλά και γενικότερα το λαϊκό κίνημα, 
η νεολαία άφησε με τους αγώνες της ανεξά-
λειπτη τη δική της, ξεχωριστή σφραγίδα.



μεταξύ των ιμπεριαλιστών για τη μοιρασιά της λείας οξύ-
νονται με παλιές και νέες εστίες πολέμου να αναζωπυρώ-
νονται για να πέσει νερό στο μύλο της καπιταλιστικής
παραγωγής, ο καπιταλισμός επιχειρεί με μια σειρά από τρό-
πους να παρέμβει καταλυτικά στη συνείδηση της νεολαίας
όχι απλά στην κατεύθυνση της αδρανοποίησης, αλλά στην
κατεύθυνση η νεολαία να γίνει υποστηρικτής των ιμπερια-
λιστικών σχεδιασμών και των ιμπεριαλιστικών πολέμων.

Η παραχάραξη και το ξαναγράψιμο της ιστορίας, η εξί-
σωση του φασισμού με τον κομμουνισμό, η προσπάθεια  να
καλλιεργηθεί συστηματικά η αντίληψη ότι δίκιο είναι αυτό
που επιβάλλει ο ισχυρότερος, η προπαγάνδα μέσα από τα
σχολεία, τα Πανεπιστήμια, τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο, τα video -
games, αλλά κύρια η εξειδικευμένη παρέμβαση του ΝΑΤΟ,
της ΕΕ και των υπόλοιπων ιμπεριαλιστικών οργανισμών σε
όλες τις πτυχές της ζωής των νέων ανθρώπων με σκοπό να
αθωωθεί ο ρόλος τους και να σπαρθούν αυταπάτες για
δήθεν εξανθρωπισμό τους, εντάσσονται στην παραπάνω
κατεύθυνση. Το πόσο σημαντική, μάλιστα, είναι για τους
αστούς αυτή η υπόθεση, αποδεικνύεται ξεκάθαρα από τα
τεράστια ποσά και τα ειδικά κονδύλια που δαπανώνται κάθε
χρόνο για αυτό το σκοπό. Χωρίς υπερβολή, μια ολόκληρη
βιομηχανία αυτή τη στιγμή έχει στηθεί με απώτερο στόχο
το χτύπημα της συνείδησης της νεολαίας, ώστε η νέα βάρδια
της εργατικής τάξης να είναι χειροκροτητής κι ακόλουθος
των επιδιώξεων και των ανταγωνισμών μεταξύ των αστών.

Σχολεία

Στα σχολεία, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα τε-
λευταία χρόνια επιχειρείται συστηματικά να αναδειχτεί ο
σημαντικός ρόλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως παράγοντες
«σταθερότητας» και εγγυητές της «ασφάλειας» σε όλο τον
κόσμο. Ειδικές φιέστες οργανώνονται κάθε χρόνο με
αφορμή την ημέρα της Ευρώπης (όπως μετονόμασαν την
9η Μάη, αλλάζοντας το χαρακτήρα της από ημέρα της Αν-
τιφασιστικής Νίκης των Λαών), ενώ στα πλαίσια των «εκπαι-
δευτικών» επισκέψεων, οι μαθητές καλούνται να επισκέ -
πτονται στρατηγεία, βάσεις, δομές του ΝΑΤΟ για να ενημε-
ρώνονται για το σημαντικό ρόλο που όλες οι δομές αυτές
διαδραματίζουν. 

Πέρα όμως από όλα αυτά, τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια
το ΝΑΤΟ, πατώντας πάνω στις υπαρκτές ελλείψεις που
έχουν τα σχολεία λόγω της υποχρηματοδότησης (μιας και η
χώρα μας δίνει το 2.7%του ΑΕΠ της για εξοπλιστικά προ-
γράμματα, ενώ πολύ λιγότερο από το 2% του ΑΕΠ για την

Παιδεία) και αξιοποιώντας όλο το κλίμα της λογικής της «φι-
λανθρωπίας» παρεμβαίνει με χορηγίες του στα σχολεία,
προκειμένου και με αυτό τον τρόπο να πείσει γονείς και μα-
θητές για τους «ανθρωπιστικούς» σκοπούς του. Η πιο χαρα-
κτηριστική τέτοια περίπτωση, συνέβη το 2011 σε σχολείο
των Χανίων, όπου η κατά τα άλλα «φιλάνθρωπη» ΝΑΤΟϊκή
Βάση της Σούδας που έχει αιματοκυλήσει λαούς στα Βαλκά-
νια και στη Μ. Ανατολή, χάρισε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα,
με αντάλλαγμα οι μαθητές να ενημερωθούν για το «θεάρε-
στο» έργο που αυτή επιδίδεται.

ΑΕΙ – ΤΕΙ

Στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ το πρόγραμμα σπουδών και η όποια
έρευνα αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρξει, λόγω της υπο-
χρηματοδότησης, κατευθύνεται με βάση τις ανάγκες και τις
αξιώσεις του ΝΑΤΟ. Δεν είναι λίγες οι προκηρύξεις που βγαί-
νουν για θέσεις πρακτικής σπουδασ (κύρια από τμήματα
του Πολυτεχνείου και των Θετικών Επιστημών) στην έδρα
του ΝΑΤΟ, ενώ οι φοιτητές και σπουδαστές των Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Τμημάτων καλούνται με τις διπλωματι-
κές και πτυχιακές τους εργασίες όχι απλά να μελετήσουν τη
στρατηγική του ΝΑΤΟ, αλλά να την αφομοιώσουν και να την
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προπαγανδίσουν. Μάλιστα ινστιτούτα όπως το ΙΤΕ στην
Κρήτη εντάσσονται ολοένα και βαθύτερα στους σχεδια-
σμούς της αστικής τάξης και στις φιλοδοξίες της να παίξει
ρόλο αναβαθμισμένο στην ευρύτερη περιοχή. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προηγούμενα χρόνια, προτού
ξεκινήσει όλος αυτός ο ντόρος το τελευταίο διάστημα σχε-
τικά με τους υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και
αλλού, το ΙΤΕ προετοίμαζε συστηματικά έρευνες όχι μόνο
στην κατεύθυνση της έρευνας για τον εντοπισμό τους, αλλά
και για τα γεωστρατηγικά και οικονομικά οφέλη από την
αξιοποίηση τους. Πέρα όμως από τα παραπάνω, το τελευ-
ταίο διάστημα, η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη, μιας και
προγραμματίζεται να υπογραφεί συμφωνία με το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών για την ίδρυση Επώνυμης Έδρας «Ηρόδοτος
- Έδρα ΓΕΕΘΑ Γεωπολιτικής», ενώ στις 24/10/2014 ο τέως
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Μ. Κωσταράκος, και ο πρύτανης του
ΠΑΜΑΚ, Α. Ζαπράνης, υπέγραψαν Προγραμματική Συμφω-
νία Συνεργασίας για την ίδρυση της Επώνυμης Έδρας «Θου-
κυδίδης - Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως και η παρέμ-
βαση του ΝΑΤΟ, μέσω του ΓΕΕΘΑ και στον χάρτη των μετα-
πτυχιακών σπουδών, υλοποιώντας αντίστοιχες κατευθύνσεις
των συνόδων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στόχος, μέσω της υψη-
λότερης δυνατής κατάρτισης των αξιωματικών των ΕΔ, της
ενίσχυσης της δυνατότητάς τους να καταλαμβάνουν κομ-
βικά πόστα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα ΝΑΤΟ και ΕΕ, να εξυ-
πηρετηθεί και με αυτόν τον τρόπο, στα πλαίσια της λεγό -
μενης «στρατιωτικής διπλωματίας», η επιδίωξη της εγχώ-
ριας αστικής τάξης για γεωστρατηγική της αναβάθμιση
στην ευρύτερη περιοχή. Είναι αποκαλυπτικό ότι μετά την
υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από την
προηγούμενη κυβέρνηση των υπουργών Αμυνας και Παι-
δείας, το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών
Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με
τη Σχολή Εθνικής Αμυνας (ΣΕΘΑ), το τελευταίο και υψηλό-
τερο επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των αξιωματικών
των ΕΔ και πολιτικού προσωπικού ανώτερης βαθμίδας,
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Πολλοί νέοι που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με την
ανεργία βρίσκουν λύση σαν Επαγγελματίες Οπλίτες.



καθώς και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενι-
κού Σώματος, υπουργείων, δημοσίων οργανισμών και λοι-
πών φορέων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή
γνώση στον ευρύτερο τομέα των Στρατηγικών Σπουδών)
θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με την ονο-
μασία «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας». 

Νέοι εργαζόμενοι

Όλοι θυμόμαστε τις καμπάνιες που γίνονταν τα προηγού-
μενα χρόνια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα ΜΜΕ,
ώστε οι νέοι που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με την
ανεργία να βρίσκουν λύση σαν Επαγγελματίες Οπλίτες και
τις περισσότερες φορές στέλνονταν στις «ειρηνευτικές»
αποστολές του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφ-
γανιστάν και όπου γης το επέτασσαν τα συμφέροντα των
ιμπεριαλιστών. Στις σημερινές συνθήκες, που ένας στους
δυο νέους είναι άνεργος, η ασφυκτική κατάσταση που δια-
μορφώνεται οδηγεί πολλούς νέους να συμβιβάζονται με τη
λογική των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης και με τα λίγα
ψίχουλα που αυτοί παίρνουν, προκειμένου έστω για ένα
σύντομο χρονικό διάστημα, να μην επιβαρύνουν οικονο-
μικά τις οικογένειές τους. Στο σημείο αυτό, πρέπει να πούμε
ότι η πείρα που έρχεται πάνω σε αυτό το κομμάτι, κύρια από
τις ΗΠΑ είναι αποκαλυπτική: εκατοντάδες χιλιάδες νέοι,
λόγω της φτώχειας και της εξαθλίωσης που υπάρχει –στις
ανεπτυγμένες κατά τα άλλα ΗΠΑ– επιχείρησαν να βρουν
λύση στο αδιέξοδο της ανεργίας μέσω των αποστολών σε
Αφγανιστάν, Ιράκ κ.α. Ο απολογισμός αυτής της διεξόδου
που επέλεξαν αποτυπώνεται στα εξής στοιχεία: το 1/5
αυτών των ανθρώπων νεκροί, το άλλο 1/5 βαριά τραυματι-
σμένοι με αναπηρία εφ’ όρου ζωής και το άλλο 1/5 επέ-
στρεψε στις ΗΠΑ με βαριάς μορφής ψυχολογικά προβλή -
ματα λόγω των συνθηκών διαβίωσης και των εικόνων που
είδαν στις λεγόμενες «ειρηνευτικές» αποστολές.

Δεν  χωρά αμφιβολία ότι η κατάσταση όχι μόνο στην
περιοχή μας, αλλά και στον κόσμο όλο μυρίζει μπαρούτι.
Νέοι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί και επεμβάσεις κάθε είδους
βρίσκονται στα σκαριά. Σε αυτές, λοιπόν, τις σύνθετες συν-
θήκες που διαμορφώνονται, βασικό καθήκον για τις Επιτρο-
πές Ειρήνης, για την ΕΕΔΥΕ συνολικά είναι η ανάπτυξη μιας
πολύμορφης δραστηριότητας για να ενημερώσει, να κινη-
τοποιήσει τον κόσμο, να αναδείξει ότι αυτό που καθένας
μας ζει στην καθημερινότητά του, έχει άμεση σχέση με το
τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, αλλά και με τους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς, μιας και κοινός παρονομαστής είναι
η οικονομία και το ποιος κρατά στα χέρια του τα κλειδιά της.
Συνεπώς η διέξοδος δεν μπορεί να είναι άλλη από την ορ-

γανωμένη πάλη του λαού για να πάρει στα χέρια του την
εξουσία και την οικονομία, να αποδεσμευτεί από κάθε ιμ-
περιαλιστικό οργανισμό, κάνοντας ο ίδιος κουμάντο στη
ζωή του. Σε αυτή, λοιπόν, την προσπάθεια που χρειάζεται
να ενταθεί στο επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο, ιδι-
αίτερο βάρος πρέπει να ρίξουμε στο άνοιγμά μας στη νεο-
λαία. Είναι ένας χώρος που εκφράζεται έντονη διαπάλη από
τη μια, από την άλλη όμως το κέρδισμα της συνείδησης της
νέας γενιάς είναι μια δουλειά υποδομής που θα αναζωογο-
νήσει και θα συμβάλλει στο πλάτεμα της δράσης όχι μόνο
του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού, αλλά γενικότερα του
λαϊκού κινήματος. Κόντρα στην προσπάθεια ενσωμάτωσης
της συνείδησης της νεολαίας που γίνεται από την αστική
τάξη και τα επιτελεία της, εμείς χρειάζεται να δουλέψουμε
στην κατεύθυνση της ριζοσπαστικοποίησής της, αξιοποι-
ώντας ένα βασικό χαρακτηριστικό που έχει κάθε νέα και
κάθε νέος: την αμφισβήτηση.

Με εμπιστοσύνη στο δίκαιο αγώνα της εργατικής τάξης
και της νεολαίας της, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις,
ώστε οι επόμενες γενιές – όπως λέει και ο Μπρεχτ – να γί-
νουν «ύποπτοι για την πάλη ενάντια στην πείνα, ένοχοι για
την αναταραχή ενάντια στους εκμεταλλευτές, κατηγορού-
μενοι για τον αγώνα ενάντια στην καταπίεση, στην υπηρε-
σία της πιο δίκαιης υπόθεσης». 
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Η ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ
Τα νέα και οι δραστηριότητες του αντιϊμπεριαλιστικού -

φιλειρηνικού κινήματος στη χώρα μας και διεθνώς
βρίσκονται πλέον καθημερινά στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Στη 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 στην
ιστοσελίδα ενώ μέσω και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας
το Περιστέρι της Ειρήνης θα ταξιδεύει τα μηνύματά σας. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ
www.eedye.gr 

Ευχαριστούμε θερμά τον συναγωνιστή Πέτρο Φιλιππίδη,
διαχειριστή της ιστοσελίδας, για την έμπρακτη υποστήριξή του 



ΕΔΥΕΘ

Δυναμική κινητοποίηση ενάντια
στο Συνέδριο του ΝΑΤΟ

Σ τις 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε μαζική παράσταση
διαμαρτυρίας έξω από το Ξενοδοχείο “Grand Palace”  της
Θεσσαλονίκης, στις 11.00 π.μ., όπου γινόταν  Συνέδριο του

ΝΑΤΟ, με θέμα: «Η συγχρονισμένη εκπαίδευση» των μακελάρηδων
του ΝΑΤΟ.
Οι συγκεντρωμένοι καταδίκασαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που
συνεχίζει πιστά την πολιτική των προκατόχων της, πολιτική στενής
συνεργασίας και πρόσδεσης στους ευρωατλαντικούς οργανισμούς
(ΕΕ-ΝΑΤΟ). Καταδίκασαν επίσης την παρουσία των ΝΑΤΟϊκών στη
πόλη τους και απαίτησαν την απομάκρυνση του Νατοϊκού
στρατηγείου NRDC-GR, που εδρεύει στο πρώην Γ’ Σώμα στρατού 
στη Θεσσαλονίκη. Κάτω από την ισχυρή πίεση των συγκεντρωμένων,
το συνέδριο ολοκληρώθηκε πολύ πριν από τον προγραμματισμένο
χρόνο λήξης.

Εκδήλωση για τον Νίκο Νικηφορίδη

Ε κδήλωση μνήμης και αγώνα πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου,
στο Πάρκο Ειρήνης, στη Θεσσαλονίκη για να τιμήσουν 
το Νίκο Νικηφορίδη που δολοφονήθηκε άνανδρα το 1953,

από το μισαλλόδοξο καθεστώς, γιατί μάζευε υπογραφές κάτω από το

κείμενο της Έκκλησης της Στοκχόλμης για τον αφοπλισμό και 
την ειρήνη.
Οι συγκεντρωμένοι απέτισαν φόρο τιμής σε όλους τους αγωνιστές 
του κινήματος, ανανεώνοντας τον όρκο τους για το δυνάμωμα και 
τη συνέχιση του αγώνα τους. 

Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης

Εκδήλωση για το κόψιμο της πίτας

Στις 25 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση
κοπής πίτας, αφιερωμένη στα 60 χρόνια πρωτοπόρας δράσης
της ΕΕΔΥΕ.

Πάνω από 150 άτομα πήραν μέρος στην εκδήλωση, στην οποία μίλησε
η Γενική Γραμματέας της ΕΕΔΥΕ Ελπίδα Παντελάκη, κάνοντας μια
σύντομη αναφορά στην 60χρονη αταλάντευτη στάση της ΕΕΔΥΕ και
τόνισε τις σημερινές δύσκολες συνθήκες και το χρέος του
αντιιμπεριαλιστκού φιλειρηνικού κινήματος για την οργάνωση και
πάλη του λαού ενάντια στο διεθνή ιμπεριαλισμό.

Επιτροπή Ειρήνης 2ου Διαμερίσματος 

Κοπή πίτας και συνεστίαση

Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις που
διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης 2ου Διαμερίσματος.
Αναλυτικά:

• Στις 17 Γενάρη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση - κοπή πίτας με ομιλία
από τον Ανδριανό Μπούκουρη, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ

• Στις 20 Φλεβάρη έγινε η χρονιάτικη συνεστίαση της Επιτροπής
Ειρήνης, όπου χαιρετισμό απηύθυνε η Ελπίδα Παντελάκη, Γενική
Γραμματέας της ΕΕΔΥΕ.

Στις εκδηλώσεις που έγιναν μαζική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου,
ιδιαίτερα της νεολαίας, που έδωσε το δικό της, ιδιαίτερο στίγμα.
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επιτροπές ειρήνης
σε δράση



Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας

Αποκριάτικο γλέντι

Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου
αποκριάτικο γλέντι της Επιτροπής, στο Κέντρο
«Λαδόξυδο». Η πρόεδρος Δήμητρα Παπαστεργίου

στην ομιλία της παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης της επιτροπής,
τονίζοντας τη σημασία του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού
κινήματος στις μέρες μας.     

Εκδήλωση «Κύπρος-Συρία-Ουκρανία
και η επίθεση στους λαούς»

Σ τις 26 Μάρτη, στο Επιμελητήριο της πόλης, πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση με θέμα «Κύπρος-Συρία-Ουκρανία και 
η επίθεση στους λαούς».

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ Θέμος Στοφορόπουλος, Πρέσβης επί τιμή.     

Επιτροπή Ειρήνης Ταύρου-Μοσχάτου

Εκδήλωση με θέμα τη γεωστρα -
τηγική θέση της Ελλάδας και τις
διαφαινόμενες εξελίξεις

Σ τις 18/3/2015 η Επιτροπή Ειρήνης Ταύρου-Μοσχάτου
πραγματοποίησε σύσκεψη-συζήτηση με θέμα 
«Η Γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, τα σχέδια των

ιμπεριαλιστών και οι θέσεις του κινήματος ειρήνης» με ομιλητή 
το μέλος της γραμματείας της ΕΕΔΥΕ Χρήστο Μαργανέλη.
Ακολούθησε συζήτηση και αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός 
για τις διαφαινόμενες εξελίξεις.

Από την γραμματεία της  τοπικής επιτροπής έγινε ενημέρωση για το
πρόγραμμα δράσης της ΕΕΔΥΕ.

Επιτροπή Ειρήνης Αγίας Παρασκευής

Παρουσίαση της απόφασης
του 17ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ

Εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της απόφασης του 17ου
Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ και τους στόχους πάλης της ΕΕΔΥΕ
για το επόμενο διάστημα, πραγματοποίησε η Επιτροπή Ειρήνης

Αγίας Παρασκευής, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στα γραφεία της,
με ομιλήτρια την Βέρα Νικολαΐδου, αντιπρόεδρο της ΕΕΔΥΕ.

Επιτροπή Ειρήνης Κορυδαλλού

Εκδήλωση για την ΕΠΟΝ

Σ ε συνεργασία με την ΠΕΑΕΑ και το Γυναικείο Σύλλογο
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Μάρτη εκδήλωση για
την ΕΠΟΝ, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου.

Στην εκδήλωση χαιρέτισαν οι πρόεδροι των τριών φορέων, ενώ 
οι μνήμες γύρισαν 72 χρόνια πριν, μέσα από δρώμενο που ετοίμασαν
μέλη της Λαϊκής Επιτροπής. Η συγκίνηση αποκορυφώθηκε όταν
τιμήθηκαν οι 20 εναπομείναντες ΕΠΟΝίτες, ενώ αναφορά έγινε και 
σε αυτούς που έφυγαν.     
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Επιτροπή Ειρήνης Aγ. Δημητρίου

Εκδήλωση για τις Γεωπολιτικές
Εξελίξεις στην Ευρύτερη Περιοχή

Σ τις 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, στην
αίθουσα του 6ου Δημοτικού Σχολείου, με θέμα «Γεωπολιτικές
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή».

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος Καίτη Αναστασίου, ενώ η ομιλία
έγινε από το μέλος της γραμματείας της ΕΕΔΥΕ Ανδριανό
Μπούκουρη. Ακολούθησε συζήτηση και η εκδήλωση έκλεισε με
απαγγελίες ποιημάτων.

Επιτροπή Ειρήνης Γαλατσίου 

Εκδήλωση για τις Γεωπολιτικές
Εξελίξεις

Η Επιτροπή Ειρήνης Γαλατσίου, που πρόσφατα
επανασυστάθηκε, πραγματοποίησε στις 21 Μαρτίου
εκδήλωση με θέμα «Γεωπολιτικές εξελίξεις και ο ρόλος του

αντι-ιμπεριαλιστικού κινήματος», με κεντρικό ομιλητή τον
Οργανωτικό Γραμματέα της ΕΕΔΥΕ, Γρηγόρη Αναγνώστου.
Η ομιλία περιστράφηκε γύρω από τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή, 

και την Ουκρανία, καθώς και τη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» που
επιδιώκει και η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Ακολούθησε πλούσια συζήτηση, στην οποία επικράτησε 
ο προβληματισμός σε σχετικά με τη σύνδεση κρίσης - πολέμου, 
την κατάσταση του παγκόσμιου αντιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού
κινήματος, καθώς και όσον αφορά τις ενδεχόμενες ανακατάταξεις 
σε ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Επιτροπή Ειρήνης Κοκκινιάς

Εκδήλωση κοπής πίτας

Εγινε στις 11-2-2015 η κοπή πίτας της Επιτροπής Ειρήνης
Κοκκινιάς στο  χώρο εκδηλώσεων του 2ου  Γυμνασίου Νικαίας.
Εκτός της φιλοξενίας της εκδήλωσης το σχολείο συμμετείχε

με τη χορωδία του και το χορευτικό του συγκρότημα που έδωσε 
ένα ξεχωριστό τόνο στη γιορτή. Χαιρετισμό απηύθυναν πολλοί από
τους παρευρισκόμενους φορείς, ενώ ομιλία εκ μέρους της ΕΕΔΥΕ,
έκανε ο Στέλιος Μπενετάτος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ. Εντύπωση έκανε η παρουσία τουλάχιστον 20 μαζικών
φορέων της πόλης. 

Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας

Εκδήλωση για την ΕΠΟΝ

Ε κδήλωση για τα 72 χρόνια της ΕΠΟΝ πραγματοποίησαν 
η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας, η ΠΕΑΕΑ και η ΚΝΕ. 
Στις 27 Φεβρουαρίου τίμησαν τη μνήμη δύο ΕΠΟΝιτών

φοιτητών, της Ελένης Χρονοπούλου και του Σπύρου Κράμπελα,
που εκτελέστηκαν από τους Ναζί στον Άγιο Πέτρο, ενώ η κεντρική
εκδήλωση που έγινε στην 1η του Μάρτη, με αφηγήσεις και δρώμενα,
ζωντάνεψαν την πολύμορφη δράση της ΕΠΟΝ. 
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι μαρτυρίες δύο επιζόντων
επονιτών, ενώ το συγκρότημα «Φραγκοσυριανή» ξαναζωντάνεψε 
τα επονίτικα και αντάρτικα τραγούδια.
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Επιτροπή Ειρήνης Δάφνης-Υμηττού

Εκδήλωση για τις Γεωπολιτικές
Εξελίξεις 

Την 1/3/2015 ημέρα Κυριακή, η Επιτροπή Ειρήνης Δάφνης -
Υμηττού διοργάνωσε εκδήλωση στο Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, με
θέμα: «ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ» και ομιλήτρια
τη Γενική Γραμματέα της ΕΕΔΥΕ, Ελπίδα Παντελάκη. Ακολούθησε
απολογισμός δράσης της Επιτροπής Ειρήνης του περασμένου έτους
από τον πρόεδρό της, Νίκο Παπαναστάση, και ανακοίνωση των
νέων δραστηριοτήτων για το 2015. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
τραγούδια από τη χορωδία του συλλόγου Απανταχού Κείων υπό
τη διεύθυνση του Γιάγκου Χαρτοφύλακα.  

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Συμμετοχή σε κινητοποίηση 
για την υγεία 

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το Σαββατο 21/3, 
το κεντρικό συλλαλητήριο για την ΥΓΕΙΑ, που ήταν η
κορύφωση μιας πλούσιας δραστηριότητας που ξεδιπλώθηκε

τον τελευταίο μήνα στην Δυτική Αθηνα.
Με πολύμορφες παρεμβάσεις, περισσότεροι απο 50 φορείς (Λαϊκές
επιτροπές, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, επιτροπές
ανέργων, υγειονομικοί, σπουδαστικοί σύλλογοι κ.ά.) διεκδικούν
ΔΩΡΕΑΝ, ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ, ΧΩΡΙΣ
ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Σε μια περιοχή που ζουν και εργάζονται εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενοι, που οι δημόσιες μονάδες υγείας δεν μπορούν να
καλύψουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες, η πρωτοβουλία αυτή
αγκαλιάστηκε απο πλήθος εργαζομένων, ανέργων, νέων κ.λπ. που
έδωσαν το παρόν στο συλλαλητήριο.

Αξιοσημείωτη, γι’ αυτή την πρωτοβουλία, είναι η δραστηριότητα της
Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου, που σε σχετικό της κάλεσμα εξέδωσε
ανακοίνωση με τίτλο: ΔΩΣΤΕ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥ
ΝΑΤΟ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ.
Μεταξύ άλλων αναφέρει:
Οι συνολικές δαπάνες υγείας, μειώθηκαν κατά 34% από το 2009 
έως και το 2014.  
Για αγορές όπλων, μετά το 1974, αθροιστικά δόθηκαν ποσά που
ισοδυναμούν με 50% του μέσου ετήσιου ΑΕΠ των χρόνων αυτών,
χωρίς τους τόκους.
Στα δημόσια νοσοκομεία οι λειτουργικές δαπάνες, μειώθηκαν κατά
51% ενώ από 1η Μάρτη 2015, οι περικομμένοι προϋπολογισμοί,
μειώνονται κι άλλο.
Η Ελλάδα είναι απο τις λίγες χώρε ς του ΝΑΤΟ, που διαθέτει
πάνω από το 2% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες.
Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τα κονδύλια μειώθηκαν
κατά 56% την τελευταία πενταετία.
Οι στρατιωτικές αποστολές ΕΚΤΟΣ συνόρων, που
χρησιμοποιούνται σε βάρος άλλων κρατών και λαών, στοιχίζουν
τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ το χρόνο ενώ η συμμετοχή των
ασφαλισμένων στα φάρμακα αγγίζει το 1,5 δισ!!
Ένα πολεμικό αεροσκάφος F-16 κοστίζει περίπου 60 εκατομμύρια
δολάρια
ό τ α ν:
• Υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ!!
• Το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής (Αγ. Βαρβάρα) ΕΚΛΕΙΣΕ!!!
• Στο Αττικό  Νοσοκομείο, πέραν των άλλων ελλείψεων, δεν

λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος, γιατί το κόστος
επισκευής ανέρχεται σε 300 χιλ. ευρω!!!

• Ταυτόχρονα, για το 2015, η πρόβλεψη για συμμετοχή των
ανασφάλιστων στα φάρμακα, ανέρχεται σε 1,7 δις ευρώ.
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«Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη»
Μια ζωγραφιά για την ειρήνη

Η ΕΕΔΥΕ στα 60 χρόνια από την ίδρυσή της,
απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, εκτιμώ ντας
ότι μέσα από το παιδαγωγικό έργο στο σχολείο

χρειάζεται να ανοίξει πιο αποφασιστικά η συζήτηση και
οι δραστηριότητες γύρω από το φλέγον ζήτημα της ειρή-
νης και ενάντια στους πολέμους. 

Στην επιστολή που απέστειλε στα σχολεία αναφέρει:

«Τα παιδιά μας, βρίσκονται πολύ συχνά αντιμέτωπα με τις
εικόνες του πολέμου, με τις εικόνες των αθώων θυμάτων
από τις επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, και αλλού.
Μέσα στον μήνα ΜΑΗ, η ΕΕΔΥΕ και οι Επιτροπές Ειρήνης
κατά τόπους θα αναπτύξουν μια σειρά δραστηριότητες
με κεντρικό ζήτημα την εναντίωση στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις, ενάντια σε κάθε ελληνική συμμετοχή και
ενεργό εμπλοκή σε αυτές.
Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή που χτυπάνε σήμα
κινδύνου, μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Είναι στο χέρι μας να
βάλουμε εμπόδια στα επικίνδυνα σχέδια για το λαό και τα
παιδιά του. 
Με τις σκέψεις αυτές, σας καλούμε να πάρετε μέρος στις
δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της ΕΕΔΥΕ, να οργα-
νώσουμε συζητήσεις και παρεμβάσεις μέσα στο μάθημα
με θέμα την ειρήνη. Να βοηθήσουμε τα παιδιά να εμπνευ-
στούν από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ειρήνη», να κά-
νουν ζωγραφιά το περιεχόμενό του. 
Το σύνολο των έργων των παιδιών θα παρουσιαστούν σε
εκδήλωση με το ίδιο θέμα.

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας και είμαστε
έτοιμοι να συζητήσουμε όλες τις πρακτικές λεπτομέ-
ρειες.»

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

1. Τα έργα των μαθητών με τα οποία μπορούν να συμμε-
τάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να είναι είτε ατομικά,
είτε συλλογικά.
2. Όσον αφορά στα ατομικά έργα καλό θα ήταν να μην ξε-
περνάνε το μέγεθος χαρτιού Α3, ενώ για τα συλλογικά
έργα το μέγεθος να μην ξεπερνάει τις διαστάσεις (1.5x1.5).
3. Τα στοιχεία του κάθε παιδιού που συμμετέχει (ονομα-
τεπώνυμο, τάξη, σχολείο) να αναγράφονται κάτω δεξιά
στο έργο.
4. Τα έργα καλό θα ήταν να παραδοθούν το αργότερο
μέχρι 1η Ιουνίου 2015 στις κατά τόπους Επιτροπές Ειρή-
νης, οι οποίες μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο θα οργανώ-
σουν εκθέσεις στις οποίες θα παρουσιαστούν τα έργα των
παιδιών και για τις οποίες θα ενημερωθείτε κατά τη δια-
δικασία παράδοσης των έργων.
5. Σε κάθε παιδί θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμε-
τοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΕΕΔΥΕ
ΘΕΜΙΣΤOΚΛΕOΥΣ 48 - 106 81 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 38 44 853

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ



Ενημερωθείτε για το Κίνημα Ειρήνης
στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο

Διαδώστε τους «Δρόμους της Ειρήνης»

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ
www.eedye.gr

Καθημερινά, στην οθόνη του υπολογιστή σας. Στην ιστοσελίδα 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. 



✔ Έξω οι βάσεις του θανάτου 
✔ Έξω η Ελλάδα από ΝΑΤΟ - ΕΕ 

✔ Καμιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
✔ Επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων
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