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(Αεροπορικά εισητήρια-Ξενοδοχείο για 3 διανυκτερεύσεις-Ημιδιατρ

της ΕΕΔΥΕ,
Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 20 Μαίου 2016, στα γραφεία
e-mail:eedye@otenet.gr
Θεμιστοκλέους 48,106 81 Αθήνα - τηλ.: 210 3844853-54, fax:210 3844879,

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ!
Η ΕΕΔΥΕ διοργανώνει λαχειοφόρο αγορά για την στήριξη
των δραστηριοτήτων του αντιϊµπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινηµατος.
Καλούνται οι επιτροπές ειρήνης, οι φίλοι και οι φίλες, να πάρουν µέρος
σε αυτή την σηµαντική προσπάθεια µεταφέροντας το µήνυµα ότι
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
Θα κληρωθούν τρεις λαχνοί:
1ος ΛΑΧΝΟΣ: ΒΙΕΝΝΗ
Ένα 4ήµερο ταξίδι για 2 άτοµα
2ος ΛΑΧΝΟΣ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Ένα 4ήµερο ταξίδι για 2 άτοµα
3ος ΛΑΧΝΟΣ: ΠΡΑΓΑ
Ένα 4ήµερο ταξίδι για 2 άτοµα
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
(Αεροπορικά εισητήρια-Ξενοδοχείο για 3 διανυκτερεύσεις-Ηµιδιατροφή)

Κάθε λαχνός περιλαµβάνει τρεις αριθµούς και στοιχίζει 2 ευρώ
Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΛΑΧΝΟΥΣ!!!
Θεµιστοκλέους 48, 106 81, Τηλ. 210 3844.853-54, Fax: 210 3844.879, e-mail: eedye@otenet,gr

Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού γραφείου “ΛΗΤΩ”,
Πατησίων 24, Οµόνοια • τηλ.: 210 3838300
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29 Αγώνας Δρόμου

2ος αγώνας δρόμου «Γρηγόρης Λαμπράκης» στη Νίκαια
30 Συνάντηση της Κινεζικής Λαϊκής Επιτροπής για την
Ειρήνη και τον Αφοπλισμό (CPAPD) με την ΕΕΔΥΕ
31 Αποχαιρετισμός στον Ευάγγελο Μαχαίρα
32 Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΣΕ στην Κούβα 20-21 Νοέμβρη 2015

Ξεφυλλίστε τους «Δρόμους της Ειρήνης» στο διαδίκτυο http://eedye.gr/δρομοι-της-ειρηνης
Διαβάστε ακόμη για τις δραστηριότητες των Επιτροπών Ειρήνης, μικρά νέα, ανακοινώσεις
καθώς και πολλά άλλα επίκαιρα θέματα

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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της σύνταξης

Η

νέα χρονιά που διανύουμε βρίσκει το λαό μας να δοκιμάζεται πιο σκληρά από την αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου, της
ΕΕ και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ , ενώ ταυτόχρονα απειλείται με πολεμικές περιπέτειες καθώς βαθαίνει η
εμπλοκή της χώρας στις ενδοιμπεριαλιστικές συγκρούσεις .
Μαζί με τους άλλους πολύπαθους λαούς της περιοχής συνεχίζουμε να βαδίζουμε τον κακοτράχαλο και ομιχλώδη δρόμο της
καπιταλιστικής κρίσης και των πολέμων, της φτώχιας , της μετανάστευσης και του ξεριζωμού.
Στη χώρα μας εξαπλώνεται ο εφιάλτης των πλειστηριασμών και επιχειρείται η οριστική κατάργηση κάθε
εργασιακού – ασφαλιστικού δικαιώματος ενώ αυξάνονται οι δαπάνες για τους Νατοϊκούς εξοπλισμούς και
εντείνεται η καταστολή με πρόσχημα την «αντιμετώπιση της τρομοκρατίας».
Οι πρόσφυγες – μετανάστες που έρχονται κατά κύματα (παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες) βρίσκουν
μπροστά τους δυνάμεις καταστολής με εμπροσθοφυλακή τον FRONTEX και τους RABIT.
Μεθοδεύεται η βαθιά στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα αυτή η τάση εξειδικεύεται
στην εκπαίδευση με τις προτάσεις του υπουργού Άμυνας της συγκυβέρνησης για στρατιωτικά λύκεια . Επίσης επανέρχεται το
ζήτημα της στράτευσης των γυναικών το οποίο είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων κυρίως από το γυναικείο ριζοσπαστικό
κίνημα.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στις Συνόδους Κορυφής ΝΑΤΟ , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ προσυπογράφει τις
αντιδραστικές αποφάσεις που υπαγορεύουν τα συμφέροντα και της ελληνικής αστικής τάξης. Επωμίζεται
τεράστιες ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό.
Η διατήρηση και η σχεδιαζόμενη επέκταση των Νατοϊκών βάσεων, oι αποφάσεις στην πρόσφατη τριμερή Σύνοδο Κορυφής
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΙΣΡΑΗΛ , εντείνουν την ελληνική εμπλοκή σε επικίνδυνα σχέδια στην περιοχή, το πλήθος των
συνεκπαιδεύσεων, κυρίως με ΗΠΑ- Ισραήλ , εμπλέκουν τη χώρα μας πιο ενεργά στις πολεμικές συγκρούσεις. Η λεγόμενη
‘’πολυδιάστατη’’ εξωτερική πολιτική εκφράζοντας τις αντιθέσεις και την επιθετικότητα της ελληνικής αστικής τάξης οδηγεί σε
επικίνδυνους δρόμους , με τα ζητήματα του Αιγαίου και της Κύπρου να τίθενται εκ νέου, με πιο αρνητικό συσχετισμό , σε
βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων .
Μόνη αδιάψευστη ελπίδα για τους λαούς παραμένει ο οργανωμένος αγώνας ενάντια στους ντόπιους και
ξένους δυνάστες, η αλληλεγγύη, η χειραφέτηση από τους κάθε λογής ιμπεριαλιστές και η ανειρήνευτη πάλη για
την κατάργηση του τελευταίου εκμεταλλευτικού συστήματος της ιστορίας .
Αυτό το , ιστορικά τεκμηριωμένο , γεγονός γνωρίζει καλά η αστική τάξη , στη χώρα μας και διεθνώς , γι’ αυτό εξαπολύει την
προπαγάνδα του τρόμου και την καταστολή ώστε μαζί με την παραχάραξη της ιστορίας να πλήξει καίρια τη δράση και τη
συνείδηση του εργαζόμενου λαού , την ίδια του την προοπτική .
Γι’ αυτό καλύπτουν με θρησκευτικό μανδύα τις συγκρούσεις που οι ίδιοι προκαλούν , γι αυτό βάζουν τον άνεργο απέναντι
στον πρόσφυγα ,γι αυτό θέλουν τον εργάτη απέναντι στον εργάτη . Αρκεί όλοι οι καταπιεζόμενοι να κρατούν σημαίες ξένες
από τα δικά τους συμφέροντα. Το ξαναμοίρασμα των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων
ενέργειας ανάμεσα στα μονοπώλια είναι η πραγματική αιτία που οδηγεί τους λαούς στα πολεμικά σφαγεία .
Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το αντιϊμπεριαλιστικό – φιλειρηνικό κίνημα ορθώνει το αγωνιστικό του
μέτωπο και προβάλει τις αξίες της αλληλεγγύης και της κοινής πάλης των λαών .
Η ΕΕΔΥΕ με την παρουσία της και στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης συμβάλει αποφασιστικά
στον αντιϊμπεριαλιστικό προσανατολισμό του κινήματος ειρήνης διεθνώς , ενώ πρωτοστατεί σε πρωτοβουλίες
όπως η τριμερής συνάντηση των κινημάτων ειρήνης Τουρκίας –Κύπρου – Ελλάδας η οποία φέτος
διοργανώθηκε στη Λευκωσία .
Με κάθε δυνατό τρόπο εκφράστηκε η έμπρακτη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες της Συρίας και των άλλων χωρών που φτάνουν
κυνηγημένοι από τη φρίκη των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Μαζί με το μαχόμενο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα ,
ανταποκρίθηκαν τόσο στις άμεσες ανάγκες όσο και στην πάλη ενάντια στις αιτίες του ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων από
τις εστίες τους.
Οι Επιτροπές Ειρήνης πανελλαδικά συνέχισαν την προσπάθεια ενημέρωσης και κινητοποίησης του εργαζόμενου λαού και
της νεολαίας , αντιτάχτηκαν μαχητικά στα όποια κηρύγματα μίσους , ρατσισμού , ξενοφοβίας απέναντι στους πρόσφυγες .
Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις έξω από Ευρω-Νατοϊκές βάσεις και στρατηγεία στη Θεσσαλονίκη , τη Λάρισα ,
το Κιλκίς , την Κρήτη και αλλού διατρανώθηκε η αντίθεση απέναντι στα παλιά και νέα ορμητήρια του θανάτου.
Με τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες με άλλους φορείς του εργατικού-λαϊκού κινήματος αναπτύχθηκε δράση ενάντια στην
εγκατάσταση νέων βάσεων στο Αιγαίο. Απαιτήθηκε η επιστροφή όλων των Ελλήνων στρατιωτών από το εξωτερικό .
Ελπιδοφόρο υπήρξε το άνοιγμα στους χώρους της εκπαίδευσης και του πολιτισμού με εκθέσεις ζωγραφικής των παιδιών
στα σχολεία , πανελλαδικά , και την εικαστική έκθεση στην Αθήνα αφιερωμένη στα 60 χρόνια ζωής και δράσης της ΕΕΔΥΕ .
Δημιουργήθηκαν καλύτερες προϋποθέσεις συσπείρωσης και έντασης της αντιιμπεριλιστικής πάλης . Μπροστά στη νέα χρονιά
έχουμε την πίστη ότι η ελπίδα και η αισιοδοξία του αγώνα θα δυναμώσουν τον καθένα και τη καθεμιά και συνολικά το εργατικό
– λαϊκό κίνημα αναπόσπαστο τμήμα του οποίου αποτελεί και το φιλειρηνικό – αντιϊμπεριαλιστικό κίνημα.
Θερμές ευχές για μια καλή, δημιουργική και αγωνιστική χρονιά!

Οι ∆ρόµοι της Ειρήνης

δρόµοι της ειρήνης
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ & ΕΙΡΗΝΗ
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
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στις 11/01/2016
Οι φίλοι της ΕΕΔΥΕ
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μπορούν να πληροφορούνται
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μέσω internet στην ιστοσελίδα:

www.eedye.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
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πολιτική
ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙ
ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΝΑΤΟΪΚΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ

Από βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στη Συρία

Χ

ρονικά βρισκόμαστε στην αρχή του 2016 . Αφήνουμε πίσω
μια χρονιά ιδιαίτερα φορτωμένη με γεγονότα εσωτερικά και
διεθνή που έχουν έντονο το «άρωμα» της συνεχιζόμενης
κρίσης του καπιταλισμού , της έντασης των ανταγωνισμών και των
ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Έκφρασή τους είναι η παραπάνω
εικόνα που στο τέλος του 2015 και των γιορτών του δωδεκαήμερου
μας θυμίζουν :
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ : ΑΝΕΡΓΙΑ , ΦΤΩΧΕΙΑ , ΠΟΛΕΜΟΙ,
ΚΑΡΑΒΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. Oι εξαιρετικά
χαμηλές θερμοκρασίες της Πρωτοχρονιάς , η έκθεση των προσφύγων
σε αυτές , δείχνουν την απανθρωπιά του ιμπεριαλισμού. Καμία
εκδήλωση «συγκίνησης» , τα όποια λόγια «κατανόησης» για τους
δεινοπαθούντες δεν μπορούν να κρύψουν το πραγματικό στυγνό
πρόσωπο του ιμπεριαλισμού και των ταγμένων να το υπηρετούν από
οποιοδήποτε πόστο.

Η διόγκωση του κύματος των προσφύγων
και των μεταναστών

Ελλάδα και την Ιταλία σε μια απέλπιδα προσπάθεια να γλυτώσουν από
τα δεινά του πολέμου και της φτώχειας στις χώρες τους , ξεπέρασαν
κάθε προηγούμενο όριο.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (30/12/2015) της Υπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 1.000.573
μετανάστες έφθασαν στην Ευρώπη δια θαλάσσης και 3.735 έχασαν τη
ζωή τους προσπαθώντας να κάνουν το ταξίδι για ένα καλύτερο αύριο.
Το 84% των μεταναστών προέρχεται από 10 χώρες. Η κατανομή
σύμφωνα με τη χώρα προέλευσης είναι : Σύριοι 49% , Αφγανοί 21%,
Ιρακινοί σε ποσοστό 8%. Στις άλλες χώρες συμπεριλαμβάνονται οι:
Ερυθραία , Πακιστάν , Νιγηρία , Σομαλία , Σουδάν , Γκάμπια , και το
Μάλι. Στη χώρα μας έφτασαν 844.176 μετανάστες, 152.700 στην
Ιταλία και 105 στη Μάλτα.
Από τα παραπάνω στοιχεία γίνονται όλο και πιο φανερές οι διαστάσεις
του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος , οι συνέπειες των
ιμπεριαλιστικών πολέμων – επεμβάσεων και της καταλήστευσης των
πόρων πολλών χωρών για την ικανοποίηση των συμφερόντων των
μονοπωλίων των ιμπεριαλιστικών χωρών.

Τα κύματα των προσφύγων – μεταναστών που προσέγγιζαν την
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Οξυνση των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών
ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις και στα
ιμπεριαλιστικά κράτη
Εφτά χρόνια μετά την εκδήλωση της κρίσης αρχικά στις ΗΠΑ και στη
συνέχεια σε άλλες καπιταλιστικές χώρες παρά τους πακτωλούς των
κρατικών ενισχύσεων στα μονοπώλια , οι δυσκολίες εξόδου από την
κρίση συνεχίζονται . Η περιβόητη «ανάκαμψη» δεν έρχεται , οι φόβοι
για νέα πιο βαθιά κρίση … είναι ορατοί. Σε αυτό το οικονομικό
υπόβαθρο αναπτύσσονται και εντείνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοί κι οι αντιθέσεις που βάζουν όλο και πιο βαριά τη
σφραγίδα τους σε όλο τον πλανήτη. Στο πεδίο των ανταγωνισμών
χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα «ειρηνικά» και πολεμικά με στόχο την
επικράτηση του ενός έναντι του άλλου. Ενιαία είναι η επίθεση στους
λαούς , στην εργατική τάξη στις πλάτες της οποίας φορτώνονται όλα τα
βάρη των πολιτικών «εξόδου από την κρίση». Κινήσεις συνεργασίας,
αντιθέσεις και ανταγωνισμοί συμβαδίζουν και συνυπάρχουν ,
είναι βασικό γνώρισμα του καπιταλισμού – ιμπεριαλισμού στο
μονοπωλιακό του στάδιο. Η σύναψη νέων συμφωνιών οικονομικής
συνεργασίας όπως το ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ (ΤΤP) με 12 χώρες -χωρίς την ΚΙΝΑ-δίνει νέα ώθηση στους
ανταγωνισμούς. Συμβάλει σε παραπέρα κινήσεις – αλλαγές στους
συσχετισμούς δύναμης για την ικανοποίηση των συμφερόντων των
μονοπωλίων των χωρών μελών. Η κίνηση αυτή πυροδοτεί την ένταση
των διεργασιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ για την οριστικοποίηση
της ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΤΤΙP).
Στην περιοχή της Ευρώπης , της Ανατολικής Μεσογείου , Μέσης
Ανατολής και πιο πέρα , είναι όλο και πιο φανερή η σύγκρουση
ανάμεσα στους αντιμαχόμενους ΗΠΑ , ΕΕ , ΓΕΡΜΑΝΙΑ , ΡΩΣΙΑ ,
ΚΙΝΑ κλπ. Σημαντικά γεγονότα - σταθμοί του τέταρτου τριμήνου του
χρόνου είναι η στρατιωτική επέμβαση της ΡΩΣΙΑΣ στη ΣΥΡΙΑ , το
μακελειό της 13ης Νοέμβρη στο Παρίσι , η κατάρριψη του ρώσικου
πολεμικού αεροσκάφους από την ΤΟΥΡΚΙΑ (και η πλήρης κάλυψη από
το ΝΑΤΟ). Είναι διακριτό ‘’δια γυμνού οφθαλμού’’ το παιχνίδι με την
«τρομοκρατία». Τόσο το μακελειό στο Παρίσι με την εκατόμβη των
θυμάτων όσο κι η δολοφονική δράση του «ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»
(ΙSIS) σε ΣΥΡΙΑ , ΙΡΑΚ , άλλες χώρες σε συνδυασμό με τις απειλές του
“ISIS” για αντίποινα αξιοποιούνται για νέα μέτρα καταστολής και νέες
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Δεν ξεχνάμε : ΑΥΤΟΙ (ΗΠΑ , ΝΑΤΟ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) εκπαίδευσαν , εξόπλισαν , στήριξαν με
κάθε μέσο τους «τζιχαντιστές» για την «ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ» (στη
Βόρεια Αφρική) , για την επέμβαση στη ΣΥΡΙΑ , για τους δικούς τους
σκοπούς και επιδιώξεις.

περιοδικού «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ».
Με τις στρατιές των προσφύγων να μεγαλώνουν , με τα προβλήματα
«διαχείρισης» του προβλήματος μπροστά της συζήτησε ξανά και
ξανά στο πιο υψηλό επίπεδο (ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ) για το θέμα :
• Στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (15 Οκτώβρη) για τους πρόσφυγες
, έγιναν φανερές οι πολύπλευρες επιδιώξεις αξιοποίησης των
«μεταναστευτικών ροών» για την εξυπηρέτηση των μονοπωλίων. Ο
πρόεδρος του ΕΥΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε συνάντηση με τη Συνομοσπονδία
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων («δεξί» συνδικαλιστικό χέρι του
κεφαλαίου στην ΕΕ) ανάμεσα στα άλλα εστίασε στο γεγονός ότι
η «προσφυγική κρίση μπορεί να γίνει από πρόβλημα
πρόκληση και να μετασχηματιστεί σε ευκαιρία».
• Στη «μίνι» ΣΥΝΟΔΟ για τους πρόσφυγες – τέλος Οκτώβρη
– η ΕΛΛΑΔΑ , με «επιδότηση» ΟΗΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
γίνεται σταθμός καταναγκαστικής συγκέντρωσης εγκλωβισμένων
προσφύγων. Οι αποφάσεις είναι «κομμένες και ραμμένες» στα
μέτρα του κεφαλαίου. Εντείνεται η καταστολή στα σύνορα . Από το
«κόσκινο» της ΕΕ περνάνε μόνο οι πρόσφυγες που είναι αναγκαίοι
για το κεφάλαιο σε χώρες όπως η Γερμανία κλπ. Παρά τις περί του
αντιθέτου διαβεβαιώσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
η FRONTEΧ αναλαμβάνει ρόλο ελέγχου των προσφύγων και στα
θαλάσσια και στα χερσαία σύνορα της ΕΛΛΑΔΑΣ με την ΠΓΔΜ και την
ΑΛΒΑΝΙΑ. Στον καταμερισμό των θέσεων υποδοχής των προσφύγων
(100.000 στα ΒΑΛΚΑΝΙΑ) η χώρα μας πήρε το «μερίδιο» των 50.000
θέσεων (30.000 νέες θέσεις φιλοξενίας εκ των οποίων 7.000 σε νησιά
και οι 23.000 σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ θα υπάρξουν άλλες
20.000 θέσεις με επιδότηση ενοικίου από την ΕΕ).
• Στη ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ (πέρα από την
επανενεργοποίηση των διαπραγματεύσεων της διαδικασίας της
ένταξης) συμφωνήθηκε η παροχή οικονομικής βοήθειας 3 δισ.
ευρώ προκειμένου να παίξει το ρόλο της «στρόφιγγας» που θα
ανοιγοκλείνει επιτρέποντας τη ροή τόσων μεταναστών όσων
χρειάζονται τα μονοπώλια της ΕΕ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
προσπάθησε με διάφορα τερτίπια να «κουκουλώσει» την υπογραφή
της στην αντιδραστική συμφωνίας της ΕΕ με την ΤΟΥΡΚΙΑ.
• Στη ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ της ΕΕ (Δεκέμβρης 2015) , η Κομισιόν
πρότεινε τη συγκρότηση νέας ευρωενωσιακής συνοριοφυλακής
που θα μπορεί να επεμβαίνει χωρίς τη συγκατάθεση των κρατών –
μελών. Μοχλός στην υπόθεση , η «αντιμετώπιση των προσφυγικών-

Προσφυγικό-μεταναστευτικό
στις «δαγκάνες» της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ήρθε αντιμέτωπη με τις συνέπειες του
προβλήματος , με τις συνέπειες της δικής ιμπεριαλιστικής πολιτικής
της ενεργού συμμετοχής και ευθύνης, στην όλο και χειρότερη
κατάσταση των λαών της ΑΦΡΙΚΗΣ και της ΑΣΙΑΣ , με έμφαση στις
περιοχές που έχουμε αναφέρει πολλές φορές από τις σελίδες του
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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μεταναστευτικών ροών» , η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
Οι κινήσεις αυτές συνιστούν σοβαρή απειλή , ευθεία αμφισβήτηση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
Βαρύτατες οι
ευθύνες της κυβέρνησης που συμφωνεί για να έχει θέση το κεφάλαιο
στη μοιρασιά της λείας από το πλιάτσικο σε βάρος των λαών της
περιοχής.
Ο «ανθρωπισμός» της ΕΕ – οι «αξίες» για τις οποίες μιλούν ξανά
και ξανά τα στελέχη της κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός , δεν έχουν
καμία σχέση με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των λαών. Οι δικές
τους «αξίες» πηγάζουν από την ίδια τη φύση του καπιταλιστικού ,
υπηρετούν την κερδοφορία του κεφαλαίου , τη συνεχή μείωση
της τιμής της εργατικής δύναμης , τη σύνθλιψη των εργατικών
δικαιωμάτων.

Χρήσιμα συμπεράσματα

→ Ο ξεριζωμός των προσφύγων και μεταναστών έχει σαν αιτίες του,
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους που εξελίσσονται
με πρωτοβουλία της ΕΕ , του ΝΑΤΟ και των κρατών-μελών τους.
→ Η φτώχεια και εξαθλίωση από άλλες χώρες που δεν γίνονται
πόλεμοι , ωθούν εκατομμύρια ανθρώπους σε αναζήτηση καλύτερης
τύχης στις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου.

σε επικίνδυνα, αντιδραστικά για τους λαούς σχέδια. Η κήρυξη
«κατάστασης έκτακτης ανάγκης» στη ΓΑΛΛΙΑ , η παρουσία
στρατιωτικών δυνάμεων στις πόλεις της συγκεκριμένης χώρας και
αλλού , είναι σήμα κινδύνου , βήμα παραπέρα αντιδραστικοποίησης
της όλης κατάστασης. Είναι ορατός όσο ποτέ άλλοτες ο κίνδυνος
γενικευμένης σύρραξης . Δείγματα της οξύτητας των ανταγωνισμών
η κατάρριψη του ρώσικου πολεμικού αεροσκάφους από την ΤΟΥΡΚΙΑ
(με στήριξη – κάλυψη από το ΝΑΤΟ), τα μετέπειτα «επεισόδια»
ανάμεσα στις δύο χώρες.
Καμία σχέση δεν υπάρχει ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά σχέδια
που εκφράζουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων και τα συμφέροντα
των λαών. Τα χωρίζει πραγματική άβυσσος . Αρα χρειάζεται πλήρης
αποκάλυψη και οργανωμένη δράση για την παρεμβολή ισχυρών
εμποδίων και τη ματαίωσή τους όπου είναι δυνατόν. Από τη σκοπιά
αυτή είναι τεράστιες οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης που
υπογράφει όλες τις αντιδραστικές αποφάσεις κι από την άλλη
προβάλλει την «πολυδιάστατη εξωτερική της πολιτική» και την
ΕΛΛΑΔΑ σαν «πόλο σταθερότητας». Παζαρεύει – όσο το της
επιτρέπουν οι συσχετισμοί – για την ενίσχυση της θέσης των
ελληνικών μονοπωλίων που θέλουν την ΕΛΛΑΔΑ «μέχρι τα μπούνια»
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς.

→ Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί αντικείμενο
σφοδρής διαπάλης ανάμεσα στις χώρες – μέλη της ΕΕ , διαπάλης που
έχει σαν αντικείμενο την καλύτερη για τον καθένα μοιρασιά για το
όφελος (φθηνοί υπάκουοι εργάτες) και την αποφυγή της ζημιάς από
τη φιλοξενία και τις όποιες υπηρεσίες σε πρόσφυγες και μετανάστες.
Π.χ. ΔΑΝΙΑ , κατάσχεση τιμαλφών για τα έξοδα της υποδοχής
τους, ΦΙΛΑΝΔΙΑ (απλήρωτη εργασία), Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (μη χορήγηση
επιδομάτων) και άλλα.
→ Οι αποφάσεις δεν δίνουν καμία λύση στο πρόβλημα , αφήνουν
στην άκρη τις αιτίες και τους υπεύθυνους. Δεν μπορεί να υπάρξει
φιλολαϊκή λύση στο πρόβλημα στα πλαίσια της ΕΕ.
→ Τα κύματα των προσφύγων – μεταναστών θα μεγαλώνουν αφού
παραμένουν «ζωντανές» όλες οι αιτίες που τους ξεριζώνουν από τις
εστίες τους.
→ Τα σχέδια των ιμπεριαλιστικών οργανισμών (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,
ΝΑΤΟ) και των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων είναι επικίνδυνα για
τους ξεριζωμένους και για τους λαούς !

Η αντιμετώπιση της «τρομοκρατίας» αποτελεί το
«δούρειο ίππο» των ιμπεριαλιστικών σχεδίων
Οι δολοφονικές επιθέσεις της 13ης Νοέμβρη στο Παρίσι ,
το σοκ που προκάλεσαν στην κοινή γνώμη της συγκεκριμένης
χώρας και γενικότερα , αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται εντατικά
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Νο 71 ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2015

5

Σε πλήρη εξέλιξη η κατασταλτική επιχείρηση «Ποσειδών» στο Αιγαίο

Eίναι επιχείρηση που ξεκίνησε στις 28 Δεκέμβρη και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μάρτη του 2016. Έχει χαρακτηριστικά ταχείας επέμβασης
εναντίον προσφύγων και μεταναστών που επιχειρούν να φτάσουν στη χώρα μας από τη θάλασσα. Διεξάγεται σε έξι νησιά (Λέσβο, Χίο, Κω,
Λέρο, Σάμο και Καστελόριζο) με τη συμμετοχή 520 αξιωματικών της Αστυνομίας , του Λιμενικού και του Frontex (συνολικά θα είναι 293). Στην
επιχείρηση παίρνουν μέρος – εκτός των άλλων – και 15 σκάφη περιπολίας της Frontex. Όλα όσα γίνονται αποτελούν απόφαση της πρόσφατης
Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για το προσφυγικό (βλέπε περισσότερα στο ίδιο κείμενο). Προμηνύονται ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις για όσους
προσεγγίζουν την ΕΛΛΑΔΑ υπό την επίδραση των αιτίων που αναλύσαμε πιο πάνω. Τις μέρες που το περιοδικό ήταν στη τελική φάση για την
εκτύπωση , τα πράγματα “σκούρυναν” ακόμα περισσότερο με κινήσεις εξόδου της Ελλάδας από τη Σένγκεν και νέα μέτρα για τις καθυστερήσεις
στη δημιουργία των συμφωνηθέντων (στρατόπεδα συγκέντρωσης “hot spots”). Σε αυτή την εξέλιξη , το κίνημα δεν μπορεί να είναι
θεατής. Στις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να δούμε και τη διαχρονικότητα , για να μην αδικήσουμε και τους άλλους
«αστέρες» του ευρωατλαντισμού. Από τις αρχές του 2010 πάρθηκε η απόφαση για το πρώτο πανευρωπαϊκό παράρτημα του Frontex με έδρα
τον Πειραιά.

Αποφασιστικός ο ρόλος του μαζικού λαϊκού κινήματος

Η κατάσταση που έχουμε μπροστά μας δεν έχει καμία προοπτική θετικής αλλαγής με αναμονή λύσεων «από τα πάνω». Καμία λύση δεν
μπορούν, ούτε και θέλουν να δώσουν, αυτοί που είναι υπεύθυνοι και υπαίτιοι για τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Αντίθετα προσπαθούν
να φέρουν τα πράγματα στα μέτρα τους και να βγάλουν κέρδη από τους ανήμπορους και πρόθυμους για εργασία χωρίς όρους και δικαιώματα.
Αυτό μας δείχνει καθαρά πρόσφατο ντοκουμέντο - έκθεση του ΔΝΤ. Ξέρουμε – το δείχνει και η συνέχεια των αφίξεων στα νησιά , παρά το
χειμώνα – πως θα διογκωθούν κι άλλο τα κύματα των προσφύγων – μεταναστών. Καλούμαστε να κινηθούμε δραστήρια στους εξής βασικούς
άξονες οργάνωσης και πάλης :
→ Αποκάλυψη των στόχων , επιδιώξεων του κεφαλαίου και των τεράστιων ευθυνών ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για τη βαθιά εμπλοκή της ΕΛΛΑΔΑΣ στα
ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
→ Μαχητική εναντίωση στην παραχώρηση γης – θάλασσας –αέρα για την υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων
→ Να μην επιτρέψουμε την απεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο όνομα της
«προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ»
→ Να στηρίξουμε αγωνιστικά τους πρόσφυγες και μετανάστες με πλήρη εναντίωση τις αποφάσεις της ΕΕ , τις αντιδραστικές συνθήκες ΣΕΝΓΚΕΝ
και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ του ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ.
→ Να ορθώσουμε μέτωπο στο ρατσισμό και τη ξενοφοβία που δαιμονοποιούν τους πρόσφυγες – μετανάστες και αθωώνουν το καπιταλιστικό
σύστημα , τον ιμπεριαλισμό και τις ενώσεις του (ΝΑΤΟ , ΕΕ κλπ.)
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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επισημάνσεις
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Του Νίκου Παπαναστάση
Αντισυνταγματάρχη ε. α.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α

π’ τις πρώτες μέρες του 2016, είναι ορατή μια ταχεία
κλιμάκωση του σκηνικού έντασης στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Αυτό αποτελεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη,
που εμπεριέχει τη δυναμική της χρήση τόσο στρατιωτικών όσο και
πολιτικών μέσων.
Στο επίκεντρο αυτού του περιβάλλοντος, βρίσκονται οι
ενεργειακοί πόροι της περιοχής, οι αναγκαίοι δρόμοι μεταφοράς
τους, καθώς και η δημιουργία γεωπολιτικών “εφαλτηρίων”, για
τη γενικότερη προώθηση των επιδιώξεων των εμπλεκόμενων
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.
Οι συνεχείς αυτές καταιγιστικές εξελίξεις, και η ένταση που
απελευθερώνει ο ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός, διαχέονται
ταχύτατα σε όλη την περιοχή, αναζωπυρώνοντας θερμές εστίες και
δημιουργώντας νέες, με άμεσο δυσμενές αντίκτυπο σε ευαίσθητες
«ζώνες», όπως το Κυπριακό, το Παλαιστινιακό, τα Ελληνοτουρκικά,
η Μέση Ανατολή και Υεμένη, αλλά και η γεωπολιτική αστάθεια στη
Β. Αφρική.
Στη περιοχή της Συρίας σημειώνεται πρωτοφανής συγκέντρωση
ιμπεριαλιστικών στρατιωτικών δυνάμεων, συνεχώς τροφοδοτούμενη
με νέες και ήδη καταγράφεται η ύπαρξη μιας τεράστιας δύναμης
πυρός, που πλέον είναι φανερό ότι δεν ερμηνεύεται με το πρόσχημα

της αντιμετώπισης των τζιχαντιστών. Επιπλέον, για χώρες της
περιοχής, διαφαίνεται η πιθανότητα αλλαγής συνόρων, με απώλεια
εθνικής κυριαρχίας για κάποιες εξ αυτών και η δημιουργία
νέων χωρών, ανάλογα με τα συμφέροντα των αντιμαχόμενων
ιμπεριαλιστών.
Στο Ιράκ συνεχίζεται ένας 12ετής πόλεμος, έχοντας
οδηγήσει τη χώρα σε τριχοτόμηση, με περιοχές που ελέγχονται
στρατιωτικοπολιτικά, απ’ τις κυβερνητικές δυνάμεις, τους Κούρδους
και το «Ισλαμικό Κράτος» που ελέγχει κυρίως τη πετρελαιοπαραγωγό
περιοχή της Μοσούλης.
Στη Λιβύη, συγκρούονται δύο κυβερνήσεις, μια εκλεγμένη με
έδρα το Τομπρούκ διεθνώς αναγνωρισμένη και μια άλλη που είναι
αποτέλεσμα στρατιωτικών κινήσεων με έδρα την Τρίπολη. Αυτή είναι
η εικόνα μιας χώρας σε απόλυτη αποσύνθεση, με ένοπλες ομάδες,
στρατολογημένους απ’ τον ISIS και πανσπερμία θρησκευτικόφυλετικών ομάδων, καθημερινά να αλληλοσπαράσσονται.
Ταυτόχρονα, χιλιάδες τζιχαντιστές συρρέουν στη περιοχή της
Σύρτη της Λιβύης, όπου αναμένεται να στηθεί το επόμενο σκηνικό,
μίας ακόμη μεγαλύτερης ιμπεριαλιστικής επέμβασης που ήδη
προετοιμάζεται, με ενέργειες αξιωματούχων του ΟΗΕ, των ΗΠΑ και
της ΕΕ, με το πρόσχημα της παύσης των εχθροπραξιών.
Νοτιότερα στην Υεμένη, βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη μια
πολυεθνική ιμπεριαλιστική επιχείρηση, με επικεφαλής τη Σαουδική
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Αραβία, με στόχο την ανακοπή, της κατά τους Σαουδάραβες αυξημένης επιρροής της Τεχεράνης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν άμεσα 150.000
Σαουδάραβες στρατιώτες και 100 βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Αυτή η ιμπεριαλιστική επίθεση, υποστηρίζεται από ένα δεκαμελή συνασπισμό
δυνάμεων, στον οποίον, πέρα από τη Σ. Αραβία , συμμετέχουν όλες οι μοναρχίες του Κόλπου(πλην Ομάν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με
το Ιράν), η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Ιορδανία, το Σουδάν και το Πακιστάν.
Μια ακόμη ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη στη περιοχή, που στοιχειοθετεί και την ιδιαίτερη όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων που
εκδηλώνονται, είναι η νέα πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε στα μέσα του περασμένου Δεκέμβρη από τη Σαουδική Αραβία, για τη συγκρότηση
ενός νέου συνασπισμού, της «Ισλαμικής Στρατιωτικής Συμμαχίας». Σημειωτέον ότι οι κύριες χώρες που αποδεδειγμένα έχουν δημιουργήσει,
εξοπλίσει και χρηματοδοτήσει αδρά τους τζιχαντιστές, είναι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Κατάρ, και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτές
οι χώρες, πρωτοστατούν σ’ αυτή τη «συμμαχία», που υποτίθεται ότι θα συγκρουστεί με το Ι.Κ. Η εκφραζόμενη πρόθεση σύγκρουσης με το Ι.Κ.
είναι μια ακόμη πρόφαση, με στόχο τη παραπλάνηση των λαών της περιοχής και την απρόσκοπτη προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων.
Είναι εμφανές ότι στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διαδραματίσθηκαν πολύ πυκνά και
επικίνδυνα γεγονότα. Μετά την έναρξη των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων κατά του «Ισλαμικού Κράτους» και την ενίσχυση της στήριξης
στη συριακή κυβέρνηση, ακολούθησε η συντριβή του ρωσικού αεροπλάνου στη Χερσόνησο του Σινά, η πολύνεκρη εγκληματική επίθεση στο
Παρίσι και η κατάρριψη του ρωσικού πολεμικού αεροσκάφους «SU-24» από τουρκικά αεροσκάφη. Τα γεγονότα αυτά, η κάλυψη και η στήριξη
της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, διαμορφώνουν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, που μέσα της εμπεριέχει το σπέρμα μιας γενικευμένης
πολεμικής αναμέτρησης.
Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προσπαθεί να κερδίσει «πόντους» στους διεθνείς ενδοκαπιταλιστικούς ανταγωνισμούς,
προβάλλοντας την πολιτική τής «γεωστρατηγικής αναβάθμισης». Υλοποιεί μια πολιτική, που έχει τη στήριξη όλων των αστικών πολιτικών
δυνάμεων, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές τους. Για τη στήριξη και προώθηση αυτής τη πολιτικής, αναγκαίο “εργαλείο” (για την
κυβέρνηση), είναι η πειθήνια αποδοχή της αναβάθμισης του επιχειρησιακού ρόλου που διαδραματίζουν οι στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν
στην Ελλάδα, στις εν εξελίξει ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις.
Αυτές οι βάσεις είναι:
Η Αμερικανική αεροναυτική βάση Σούδας.
Υποστηρίζει λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας των ΗΠΑ, εναποθήκευση, συντήρηση
και συναρμολόγηση ναρκών, εναποθήκευση και συντήρηση συμβατικών πυρομαχικών, επικοινωνίες, δραστηριότητες διοικητικής και
εφοδιαστικής υποστήριξης, χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό αεροδρόμιο για τα αεροσκάφη των αεροπλανοφόρων.
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Το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σύσταση και λειτουργία του, αποτελεί έκφραση της όξυνσης
της επιθετικότητας της ΕΕ, που από το 2003 έχει εξαπολύσει 31
επεμβατικές αποστολές, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία. Σ’ αυτό
το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε το ΕΣΕΕΕ να λειτουργήσει
ως το στρατηγείο της επιχείρησης της ΕΕ «EUFOR RCA» στην
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ).
Γ΄ Σώμα Στρατού -NRDC - GR
(NATO Rapid Deployable Corps – GR).
Στρατηγείο άμεσης ανάπτυξης δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με
δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Άμυνας, πρόκειται
για τον μοναδικό από τους μείζονες σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς
που έχει και «Νατοϊκή υπόσταση». Είναι «ένα αξιόμαχο Νατοϊκό
Σώμα Στρατού, έτοιμο να αναπτυχθεί ταχέως, σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη του κόσμου».
Προκεχωρημένη Επιχειρησιακή Βάση AWACS.
Η βάση υποστηρίζει τα Νατοϊκά AWACS στην επιχείρηση «Active
Endeavour», που αναπτύχθηκε μετά την επίθεση στους Δίδυμους
Πύργους στη Νέα Υόρκη, το Σεπτέμβρη του 2001, και αφορά
περιπολίες Νατοϊκών πλοίων και αεροσκαφών στη Μεσόγειο για
νηοψίες ενάντια στην «τρομοκρατία». Είναι όμως και τα AWACS
που κατηύθυναν τα Τουρκικά αεροσκάφη, στην κατάρριψη του
αντίστοιχου Ρωσικού.
«Σχηματισμός Μάχης» της ΕΕ , HELBROC,
στην έδρα της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας.
Στο «Σχηματισμό», συμμετέχουν δυνάμεις από Ελλάδα, Κύπρο,
Βουλγαρία, Ρουμανία.
Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ).
Το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ ιδρύθηκε το 2004 προκειμένου να αντιμετωπιστούν
«οι στρατηγικές ελλείψεις στις θαλάσσιες μεταφορές, που
καθοδηγούνται από ΝΑΤΟ και ΕΕ».
Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης
της Ειρήνης. Ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί ένα από τα 26
διεθνώς αναγνωρισμένα Κέντρα Εκπαίδευσης των λεγόμενων
ειρηνευτικών επιχειρήσεων, όπως προσχηματικά χαρακτηρίζονται
τις περισσότερες φορές οι πολύμορφες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις,
η επιβολή παρουσίας στρατιωτικών στελεχών ως «παρατηρητών» σε
συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.
Νατοϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ)
στη Σούδα.
Με κομβικό ρόλο για τα συμφέροντα της λυκοσυμμαχίας. Εκπαιδεύει
Νατοϊκά στελέχη για τον έλεγχο των θαλασσών με νηοψίες
επιφάνειας, υποβρύχιες έρευνες και εναέριες επιτηρήσεις, στο όνομα
της «αντιμετώπισης της τρομοκρατίας», της «πειρατείας» και άλλων
«ασύμμετρων απειλών».

Είναι φανερό, ότι οι υποδομές αυτών των βάσεων, όχι απλά
υποστηρίζουν τις ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις της Μέσης Ανατολής,
αλλά ο ρόλος τους είναι ζωτικής σημασίας, άρα και η εμπλοκή της
Ελλάδας που επιτρέπει την ύπαρξη και λειτουργία τους, είναι άμεση
και ουσιαστική. Η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ενός κράτους
- μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που προπαγανδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κάτι
το νέο και το διαφορετικό, σε σχέση με τους προσανατολισμούς τόσο
του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ, είναι ο φερετζές του ρόλου που
αναλαμβάνουν οι αστικές κυβερνήσεις αξιοποιώντας το λεγόμενο
«γεωπολιτικό ρόλο της χώρας».
Σήμερα, επιβάλλεται ο αγώνας εναντίον κάθε είδους εμπλοκής της
χώρας μας να δυναμώσει και να συνδυαστεί ταυτόχρονα με τον
αγώνα κατά της συνολικής αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Στόχος όλων πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού, ταξικά
προσανατολισμένου εργατικού κινήματος, που θα συμβάλει
στην εξάλειψη των αιτιών που γεννούν την εκμετάλλευση και
τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Είναι ένας στόχος που υπηρετείται
με συνέπεια απ’ τη δράση της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.), αλλά και των ανά την Ελλάδα τοπικών
Επιτρόπων Ειρήνης.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Νο 71 ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2015

9

επισημάνσεις
Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Θέμος Χ. Στοφορόπουλος*

Η

τουρκική κατοχή δεν είναι η μόνη εκδήλωση του ιμπεριαλισμού
στην Κύπρο.
Από το 1878 μέχρι και σήμερα, η Βρετανία χρησιμοποιεί τη
μεγαλόνησο για να μπορεί να επεμβαίνει στη Μέση Ανατολή και σε
ολόκληρο τον κόσμο. Για να συνεχίσουν να έχουν αυτό το εφαλτήριο
και μετά την «ανεξαρτησία» του 1960, οι ιμπεριαλιστές περιέλαβαν
στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας,
ως αναπόσπαστα μέρη της, πολυσέλιδα Παραρτήματα περί
στρατιωτικής φύσης βρετανικών «δικαιωμάτων». Αφορούν τις
δύο «κυρίαρχες» βάσεις, στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια, καθώς
και σειρά «τοποθεσιών» (sites) στις οποίες η Βρετανία ασκεί πλήρη
έλεγχο σαν να είναι βρετανικό έδαφος. Λόγω των κατασκοπευτικών
εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις «τοποθεσίες», έχουν αυτές, για
τους ιμπεριαλιστές, χρησιμότητα ίση ή και μεγαλύτερη εκείνης των
«κυρίαρχων» βάσεων.
Άλλο «δικαίωμα» δίνει στη Βρετανία τη δυνατότητα να λαμβάνει,
και έξω από τις «τοποθεσίες», μέτρα «προστασίας» τους που μπορεί
να περιορίζουν την κίνηση αεροσκαφών, πλοίων και τροχοφόρων ή
να φθάνουν μέχρι και τη σύλληψη Κύπριων πολιτών.
Επίσης, οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν το «δικαίωμα» να
διεξάγουν ασκήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, κατά τη διάρκεια
των οποίων αναστέλλεται, στην πράξη, η κυριαρχία της Κυπριακής
Δημοκρατίας σε αυτά τα τμήματα εδάφους, εναέριου χώρου
και αιγιαλίτιδας ζώνης. Η Βρετανία έχει «δικαιώματα» και στο
αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Επιπρόσθετα, προβλέπονται «διευκολύνσεις» (facilities)
μετακίνησης στρατευμάτων και πολιτικού προσωπικού της
Βρετανίας στην κυπριακή επικράτεια, όπως και «διευκολύνσεις»
απεριόριστων υπερπτήσεων βρετανικών πολεμικών αεροσκαφών,
επίταξης λιμανιών, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών
τηλεπικοινωνιών, χρησιμοποίησης χωριστών συχνοτήτων όπως και
χωριστού, βρετανικού, ταχυδρομικού και τηλεγραφικού συστήματος,
τοπογραφήσεων σε ολόκληρο το νησί, εξασφάλισης νερού για τις
βάσεις και τις «τοποθεσίες», κλπ., κλπ.
Όλες αυτές τις νεοαποικιακές δεσμεύσεις τις επέβαλαν οι
αστικές τάξεις Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας αλλά και Κύπρου. Είναι
εκπρόσωποί τους που συνέταξαν και συνυπέγραψαν τη Συνθήκη
Εγκαθίδρυσης, χωρίς να ρωτήσουν τον κυπριακό λαό.
Σωστά χαρακτηρίζουν «ψευδεπίγραφη» την κυπριακή
ανεξαρτησία οι O’Malley και Craig, στο βιβλίο τους «Η Συνωμοσία της
Κύπρου», όπου επίσης κάνουν την υπόθεση ότι με το πραξικόπημα και
την εισβολή του 1974, οι ΗΠΑ θέλησαν να πάρει ένα τμήμα του νησιού
η Τουρκία ώστε να υπάρξουν εκεί αμερικανικές βάσεις ανεξάρτητες
από τις βρετανικές. Η δίκη της Κύπρου θα είχε αποκαλύψει πολλά και
για τον τότε ρόλο της Ουάσινγκτον.
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Γεγονός πάντως είναι πως σε όλες τις «διακοινοτικές
διαπραγματεύσεις» και σε όλα τα σχέδια «λύσης του Κυπριακού»
έγινε απόπειρα νομιμοποίησης των αγγλικών «δικαιωμάτων». Αυτό
συνέβη και με το Σχέδιο Ανάν (Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, Παράρτημα
V) που ήθελε μάλιστα να τα αυξήσει. Η Βρετανία θα άφηνε κάποια
άχρηστα πλέον γι’αυτήν τμήματα των βάσεων στο Ακρωτήρι και
στη Δεκέλεια, και, έναντι τέτοιας «παραχώρησης» θα γινόταν
δεκτή διευκρίνιση ότι οι δύο αυτές βάσεις έχουν χωρικά ύδατα (και
υφαλοκρηπίδα;). Επιπλέον, θα διευρυνόταν μια περιοχή βρετανικών
στρατιωτικών ασκήσεων (Προσάρτημα ΙΙ: Πρόσθετο Πρωτόκολλο
στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, άρθρο 5 παράγραφος 2 και άρθρο 6).
Βρετανικής, βασικά, έμπνευσης και συγγραφής ήταν το Σχέδιο
Ανάν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δεν το διάβασε ποτέ ολόκληρο.
Θα το υπέγραφαν όχι μόνο οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι
(χωριστά!) αλλά και η Βρετανία και η Τουρκία, από κοντά και η
Ελλάδα ως άλλοθι. Όταν ο κυπριακός λαός το απέρριψε, ο Βρετανός
διπλωμάτης David Hannay, πνευματικός πατέρας του Σχεδίου,
δήλωσε: «Θα τους το ξαναφέρνουμε μέχρι να το εγκρίνουν».
Όπως και έγινε. Οι τωρινές «διακοινοτικές διαπραγματεύσεις»
διεξάγονται σε πλαίσιο όμοιο με του Σχεδίου Ανάν. Λαμβάνεται
πάλι σαν βάση πως οι Κύπριοι θα εξακολουθήσουν να ζουν υπό την
διαίρεση και τα δεσμά που τους έχουν επιβληθεί.
Το δέχονται οι Κύπριοι αστοί, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι,
τα συμφέροντα των οποίων συμπίπτουν με εκείνα μεγάλων
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Ανάλογη η στάση των αστικών τάξεων
Τουρκίας και Ελλάδας.
Οι «διακοινοτικές συνομιλίες» συνεχίζονται, τη στιγμή που
τα «δικαιώματα» της Βρετανίας στην Κύπρο ασκούνται όλο και
περισσότερο για ιμπεριαλιστικές επιθέσεις. Η χρήση των βάσεων
δικαιολογεί την προσωνυμία «αβύθιστο αεροπλανοφόρο». Από τις
βάσεις επιχειρούν πολεμικά αεροσκάφη για να βομβαρδίζουν τις
χώρες της περιοχής, βάσει των πληροφοριών που έχουν συλλέξει
οι κατασκοπευτικές εγκαταστάσεις στις βρετανικές «τοποθεσίες»,
αφού οι επιτιθέμενοι έχουν προετοιμασθεί στις βρετανικές περιοχές
ασκήσεων. Από τις βρετανικές βάσεις μπορούν να εξορμούν και
αεροσκάφη των ΗΠΑ, ή και της Γαλλίας. Έγινε λόγος να δοθεί η ίδια
δυνατότητα στη Ρωσία. Η Κύπρος «φιλοξενεί» και βάσεις των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ.
Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην περιοχή προκαλούν και
συντηρούν την τρομοκρατία, καταλύουν την κυριαρχία κρατών,
δημιουργούν πολέμους και σφαγές, αναγκάζουν εκατομμύρια
συνανθρώπων μας να παίρνουν φρικτούς δρόμους προσφυγιάς, είναι
πρόσχημα για μέτρα καταστολής.
Οι επενέργειες της ξένης στρατιωτικής παρουσίας στην Κύπρο
δεν περιορίζονται στην περιοχή της. Οι εκεί βάσεις Βρετανίας-ΗΠΑΝΑΤΟ είναι μέρος ενός παγκοσμίου δικτύου της Δύσης. Το ίδιο και οι
εγκαταστάσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης.
Είναι συνεπώς και για λόγους διεθνιστικής αλληλεγγύης που θα
αγωνιζόταν ο κυπριακός λαός, για να καταργηθούν όλες αυτές οι
δουλείες, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας των κρατών-μελών
του ΟΗΕ, μεγάλων ή μικρών (Προοίμιο και Άρθρο 2, παράγραφος1,

του Χάρτη). Όσο για την αρχή σεβασμού των διεθνών συνθηκών,
πρέπει να τονισθεί πως η μόνη φορά που τα βρετανικά «δικαιώματα»
τέθηκαν υπό την κρίση του κυπριακού λαού ήταν στο Σχέδιο Ανάν,
που απορρίφθηκε.
Η ελευθερία δεν πρέπει να καταντάει αντικείμενο παζαριού.Όπως
αυτό τώρα στη Λευκωσία, με το πιστόλι του «Αττίλα» στον κρόταφο
των Κυπρίων, με τις εντολές της ΝΑΤΟϊκής Τουρκίας, με τις πιέσεις
των ΗΠΑ και του κ. Μπαν.
Μερικοί λένε ότι «δεν συμφέρει τους Κύπριους να ανοίξουν τώρα
δεύτερο μέτωπο». Σαν να μην έχει ο κυπριακός λαός απέναντί του
ένα και μόνο μέτωπο, που το συγκροτούν η Βρετανία, η Τουρκία, οι
ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.
Σαν να μην είναι ένας ο εχθρός: ο ιμπεριαλισμός.

«Η ελευθερία δεν
πρέπει να καταντάει
αντικείμενο παζαριού.
Όπως αυτό τώρα στη
Λευκωσία, με το πιστόλι
του «Αττίλα» στον
κρόταφο των Κυπρίων,
με τις εντολές της
ΝΑΤΟϊκής Τουρκίας, με
τις πιέσεις των ΗΠΑ και
του κ. Μπαν.»
Θέμος Χ. Στοφορόπουλος
πρέσβης επί τιμή,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου ε;*

Δ

εν είναι τα ψέμματα, δεν είναι
το εμπόριο ελπίδας, δεν είναι ο
υφέρπων τρόμος και οι απειλές,
δεν είναι η διασπορά του φόβου, δεν
είναι αυτή η γεύση στάχτης στο στόμα
καθώς δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει η
επόμενη μέρα, τι “τέξεται η επιούσα”,
κατά πως θα έλεγαν και οι σεβάσμιοι
φιλόλογοι στα παλιά μας σχολεία,
δεν είναι η θηριώδης -σε βαθμό
γελοιότητας πλέον- αντιστροφή της
πραγματικότητας, δεν είναι αυτές οι
τεράστιες μυλόπετρες που συνθλίβουν
την ζωή του λαού καθημερινά, το θέμα.
Όλα αυτά, ενδεχομένως και άλλα
χειρότερα, τα έχει δοκιμάσει ο λαός μας
στην σύγχρονη ιστορία του, δηλαδή τα
τελευταία 200 πάνω-κάτω χρόνια. Και
άντεξε. Με τις νίκες του και τις ήττες
του, το μεγαλείο του και τον ξεπεσμό
του, με το έπος του και τις μικρότητές
του, σε μια, παρά τα μπρος-πίσω,
ανελικτική πορεία. Έτσι γράφεται η
ιστορία, έτσι προχωρά η ταξική πάλη.
Εύλογα θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης
“και που είναι το θέμα;”
Το θέμα είναι πως η πορεία που
περιγράψαμε, η πάλη, δινόταν από
σύνολα με εσωτερικούς κοινωνικούς
δεσμούς που διαμορφώθηκαν ιστορικά,
είτε ταξικά, με την επιστημονική, με
όρους Πολιτικής Οικονομίας, έννοια,
είτε ευρύτερα.
Η λυδία λίθος ήταν ακριβώς η ύπαρξη
και κοινωνική λειτουργία αυτών των
συνόλων, εντός των οποίων βεβαίως
διεξαγόταν και διεξάγεται ιδεολογική,
πολιτική και οικονομική πάλη.
Το θέμα, για να έλθουμε και στο
προκείμενο, είναι πως αυτή η
“αριστερά” που εδώ και έναν αιώνα, με
το πέρασμα δηλαδή του καπιταλισμού

στο ανώτατο μονοπωλιακό του στάδιο,
επέλεξε την διαχείριση του σάπιου
συστήματος πρώτα μέσα στο εργατικό
κίνημα και στην καθοδική της πορεία και
από κυβερνητικές θέσεις, επιχειρεί τώρα
την τελική έφοδό της στην συνείδηση της
εργατικής τάξης και του λαού: Επιχειρεί
δηλαδή να γκρεμίσει κάθε έννοια
“κοινωνικού” και να μετατρέψει τα πάντα
σε “ατομική υπόθεση”.
Στο όνομα δήθεν της “κοινωνίας” η
αντίληψη και πράξη αυτή, έχει μετατραπεί
στο αντίθετό της στην “επιστροφή” σε
συνθήκες άκρατου ατομισμού, κάτι το
οποίο, εδώ και έναν αιώνα, τουλάχιστον
συνιστά ένα αντιδραστικό τέρας και
τίποτα περισσότερο.
Αυτή η αντίληψη κρύβεται για
παράδειγμα πίσω από το περιβόητο
“σύμφωνο συμβίωσης”, ένα ζήτημα
δηλαδή που θα μπορούσε να λυθεί με
απλές μεταρρυθμίσεις του Αστικού
Δικαίου. Το ζήτημα δεν είναι τα
“δικαιώματα” στα οποία στέκονται πολλοί.
Το ζήτημα είναι πως θέλουν να περάσουν
την αντίληψη ότι “η θέληση και ο
‘αυτοπροσδιορισμός’ του καθενός” μπορεί
να “θεμελιώσει”ένα “δικαίωμα”.
Έχοντας υιοθετήσει αυτή η “αριστερά”
το πιο αντιδραστικό αστικό φιλοσοφικό
ρεύμα, εκείνο του μεταμοντερνισμού,
σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει
αντικειμενική αλήθεια, αλλά ισχύει
η αυθαίρετη “αλήθεια του καθενός”,
διαλύει οτιδήποτε κοινωνικό, δηλαδή
οποιαδήποτε στέρεη βάση μπορεί να
πατήσει ο λαός.
Βαφτίζοντας κάθε μορφή κοινωνικής
συμβίωσης, που δημιουργήθηκε ιστορικά
και υπάρχει αντικειμενικά και εξελίσσεται,
ως “νοητική κατασκευή”, αυτή η
“αριστερά” δικαιολογεί και στηρίζει

έμπρακτα τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
στο όνομα των “ανθρωπίνων δικαιωμάτων”,
και την επόμενη στιγμή συμβάλλει στην
μετατροπή της λαϊκής αλληλεγγύης σε
πρόσφυγες και μετανάστες, σε υπόθεση των
εμπόρων και των ΜΚΟ, αποκρύπτοντας τις
αίτίες που γεννούν την προσφυγιά και την
μετανάστευση.
Βαφτίζοντας “πατρίδα” τα συμφέροντα της
αστικής τάξης, καλεί τον λαό να σφαχτεί και
να σφάξει άλλους λαούς στο όνομά τους,
ενώ ταυτόχρονα συκοφαντεί με κάθε τρόπο
τον λαϊκό-ταξικό πατριωτισμό.
Βαφτίζοντας “αλληλεγγύη” την εθελοντική
υποταγή και το μοίρασμα της φτώχειας,
ταυτόχρονα συκοφαντεί ως “συντεχνιακή”
κάθε κίνηση της εργατικής τάξης να
υπερασπιστεί τα κοινωνικά της δικαιώματα
τα οποία “πρέπει” να μετατραπούν, πλέον σε
“ατομική υπόθεση” κάθε εργαζόμενου.
Εξισώνοντας τον απεργό με τον
απεργοσπάστη θα επιχειρήσει να χτυπήσει
και το όπλο της απεργίας.
Ο κατάλογος θα μπορούσε να είναι ακόμα
πιο μακρύς...
Στόχος είναι η μετατροπή της εργατικής
τάξης σε δούλους του 21ου αιώνα και οι
μυλόπετρες του συστήματος, νομοθεσία,
βουλή, αστικά ΜΜΕ, Πανεπιστήμια, σχολεία,
Εκκλησία και οι κάθε λογής “πρόθυμοι” με
το αζημίωτο πάντα, δουλεύουν σε αυτήν την
κατεύθυνση.
Να μην τους αφήσουμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
* Στίχος από ποίημα
της Κατερίνας Γώγου
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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τέχνη & ειρήνη
Τέχνη & Ειρήνη ανταμώνουν ξανά

Α

πό τις 4 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015, η Τέχνη έσμιξε ξανά με
την Ειρήνη, αυτή τη φορά στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Αθηναίων «Μελίνα», στο πλαίσιο της Έκθεσης ζωγραφικήςγλυπτικής-χαρακτικής που διοργανώθηκε με αφορμή τα 60 χρόνια
ζωής και δράσης της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε, με τον τίτλο:
«Ειρήνη, μετανάστευση και πάλη του λαού για την Ειρήνη».

Δεν είναι η 1η φορά, μέσα στην 60χρονη πορεία της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε,
που η Τέχνη κι οι καλλιτέχνες ανταμώνουν με το φιλειρηνικόαντιιμπεριαλιστικό κίνημα και βαδίζουν πλάι-πλάι με τους χιλιάδες
μαχητές της ειρήνης, συνοδοιπόροι στους δρόμους του αγώνα,
συμμέτοχοι, σε έναν αγώνα συχνά δύσκολο μα όμορφο και δίκαιο,
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις αιτίες που τους
γεννούν.
Κάθε φορά που η Τέχνη σμίγει αρμονικά με την Ειρήνη, τόσο
περισσότερο προάγεται η λειτουργία κι ο κοινωνικός ρόλος της Τέχνης
ενώ παράλληλα βαθαίνουν οι ισχυροί δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί
εδώ και χρόνια, ανάμεσα στην Ε.Ε.Δ.Υ.Ε και τους καλλιτέχνες,
ιδιαίτερα τους εικαστικούς.
108 εικαστικοί καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν με μεγάλη
προθυμία στο κάλεσμα της ΕΕΔΥΕ και την τίμησαν με τη συμμετοχή
τους. Ανάμεσά τους, ορισμένοι, εκτός από τα έργα τους, πρόσφεραν
κι έμπρακτα τη βοήθειά τους, διαθέτοντας το χρόνο, την πείρα,
τις γνώσεις τους, με μεγάλη υπομονή, κατανόηση και μεράκι, για
την αντιμετώπιση διάφορων πρακτικών κι οργανωτικο-τεχνικών
ζητημάτων. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε κάποια συγκεκριμένα
ονόματα: Χαράλαμπος Δαραδήμος, Παναγιώτης (Τάκης)
Βαρελάς, Σπύρος Κουρσάρης, Κώστας Ρόθος, Στέλιος
Σταφέτος, Παναγιώτης Αγαλιώτης, Έφη Δημητρίου, Φωτεινή
Διλιντά, Ουρανία Βολονάκη, Ελένη Μαραγκουδάκη, των
οποίων η συνεισφορά και συμβολή στην επιτυχία της έκθεσης ήταν
πραγματικά ανεκτίμητες…
Χάρη στις ικανότητες και τη βοήθειά τους, το ισόγειο του
«Μελίνα» μεταμορφώθηκε σε έναν ζεστό, αρμονικό και φιλόξενο
χώρο, κατάλληλο για την προσωρινή «συγκατοίκηση» τόσων πολλών
δημιουργών.
Σε αυτό τον χώρο, έγιναν στις 4/12 τα εγκαίνια της Έκθεσης
με αξιοσημείωτη προσέλευση κόσμου. Σύμφωνα με γραπτή εκτίμηση
του ΟΠΑΝΔΑ, το βράδυ των εγκαινίων ο αριθμός των επισκεπτών
ήταν γύρω στους 500, ενώ ο συνολικός τους αριθμός, μέχρι και την
τελευταία μέρα (12/12)πλησίασε τους 1100.
Σε μια κατάμεστη από κοινό και καλλιτέχνες αίθουσα, η γ.γ της
ΕΕΔΥΕ και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Ελπίδα Παντελάκη έκανε την
εναρκτήρια ομιλία της Έκθεσης στην οποία ευχαρίστησε θερμά τους
καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους, λέγοντας, μεταξύ άλλων: « Η
έκθεση γίνεται σε συνθήκες δύσκολες για το λαό μας, ενώ ταυτόχρονα
κλιμακώνεται η παρέμβαση της κυβέρνησης, με ακόμα βαθύτερη
εμπλοκή σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους…»
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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«Οι καλλιτέχνες με τη συμμετοχή τους παίρνουν θέση μπροστά
στη βαρβαρότητα και την απανθρωπιά. Η συμβολή τους είναι
ιδιαίτερα σημαντική. Είναι μια πράξη ευθύνης κι αντίστασης, γέφυρα
επικοινωνίας, αφύπνισης κι έγνοιας για τα βάσανα του λαϊκού
κόσμου».

Στα εγκαίνια παρευρέθηκε, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας ο οποίος στη δήλωσή του επισήμανε ότι: «Είναι
πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα τη σημερινή περίοδο, οι καλλιτέχνες να
ενώσουν τη φωνή τους και την τέχνη τους με την εργατική τάξη,
το λαό, τη νεολαία της πατρίδας μας, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και ενάντια στους πολεμικούς σχεδιασμούς που γίνονται
στην περιοχή μας, εξαιτίας των μεγάλων ανταγωνισμών και
αντιθέσεων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών» και συνέχισε λέγοντας
ότι ο κόσμος πρέπει να επισκεφτεί την Έκθεση, να δουν τα έργα αυτά
που είναι φτιαγμένα για την ειρήνη ενάντια στον πόλεμο, αλλά και να
βρεθούμε όλοι μαζί στους δρόμους του αγώνα».

Παρόντες ήταν επίσης, η Αλεξάνδρα Ευαγγελινού, υπεύθυνη
του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα» ο Γιώργος Μαρίνος,
μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και οι καλλιτέχνες Δ. Κολλάτος,
σκηνοθέτης, η Εύα Μελά, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), ο Χαράλαμπος Δαραδήμος, πρόεδρος του
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Εικαστικών Τεχνών και
των Εφαρμογών τους (ΟΣΔ)κ.α..
Την εκδήλωση «έντυσε» μουσικά το κιθαριστικό σύνολο του
καθηγητή κιθάρας κ. Μυτακίδη Αντώνη και των μαθητών:
Βουτσινά Μαρία, Δεληγιώργη Γιώργο, Διαμαντάκη Ηλία,
Κολοβό Γιώργο και Μποκέα Γιάννη από το πρότυπο Μουσικo
Κέντρο του Δήμου Πειραιά, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και
επιμέλεια του Βασίλη Μαστοράκη .
Στο πλαίσιο της Έκθεσης, έγιναν ξεναγήσεις σε μαθητές
σχολείων και στο Σύλλογο Συνταξιούχων ΔΕΚΟ-Τραπεζών ενώ,
στις 8 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-συζήτηση με
τίτλο: «Ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και προσφυγιά» και βασική
ομιλήτρια την Λίνα Κροκίδη, υπεύθυνη του Τμήματος Λαϊκών
Ελευθεριών και Δικαιοσύνης της ΚΕ του ΚΚΕ. Αναπτύχθηκε
ενδιαφέρουσα κι εποικοδομητική συζήτηση με τη συμμετοχή
πολλών εικαστικών.

13/1/16

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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συνάντηση
6η Τριμερής Συνάντηση Ειρήνης των Κινημάτων
Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας

H

6η Τριμερής Συνάντηση Ειρήνης των Κινημάτων
Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας, φιλοξενήθηκε στην
Κύπρο από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) από
τις 11 έως τις 13 Δεκέμβρη 2016 .
Οι εργασίες της 6ης Τριμερούς Συνάντησης ξεκίνησαν την
Παρασκευή 11 Δεκέμβρη με την Ημερίδα με θέμα «Η υπόσκαψη
της ειρήνης στη Μεσόγειο, τα ενεργειακά ζητήματα και η Κύπρος, οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι σχέσεις Τουρκίας-Τουρκοκυπρίων»
που διοργάνωσαν το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) από κοινού
με το Ινστιτούτο Ερευνών «Προμηθέας» στην Δημοσιογραφική Εστία
Λευκωσίας.
H πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης , Σύλβα
Τιγγιρίδου, κηρύσσοντας την έναρξη της ημερίδας. κατήγγειλε τη
στάση της κυβέρνησης του ΔΗΣΥ που προσφέρει στους ΝΑΤΟϊκούς
λιμάνια και αεροδρόμια, την ίδια ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός
προσφέρει το Ακρωτήρι στους Γάλλους για επιθέσεις, συνεπής στην
αποικιοκρατική πολιτική του.
Στο δικό του χαιρετισμό στην ημερίδα ο Εκτελεστικός Γραμματέας
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ), Ηρακλής Τσαβδαρίδης
σημείωσε πως η συνεπής και αγωνιστική αντιιμπεριαλιστική γραμμή
πάλης υπογραμμίζει πως οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα,
τους ενώνει η κοινή αγωνία για ειρήνη και πάλη ενάντια στον κοινό
εχθρό, τον ιμπεριαλισμό, τις αστικές κυβερνήσεις που τον υπηρετούν
και τον στηρίζουν .Τόνισε ακόμα ότι η 6η Τριμερής Συνάντηση
Ειρήνης αναδεικνύει την αντιιμπεριαλιστική πάλη των τριών λαών
κατά των αιτιών που γεννάνε τους πολέμους, ενώ κατήγγειλε και
τις διευκολύνσεις των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Συρία.

Ο πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και
αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας, Κώστας
Γουλιάμος στην παρέμβαση του είπε χαρακτηριστικά ότι ΄΄.. η
κυβέρνηση Αναστασιάδη με τον προσανατολισμό της για ένταξη στο
ΝΑΤΟϊκό «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη» και το ίδιο το ΝΑΤΟ, οδηγεί
την Κύπρο στον Καιάδα της στρατοκρατίας ΄΄

Αναλύοντας εκτενώς τη διεθνή κατάσταση, αναφέρθηκε σε
στρατοκρατική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, «οργανική κυριαρχία» για
την ιμπεριαλιστική επέμβαση που σε συνθήκες συστημικής κρίσης
του καπιταλισμού μεγεθύνει την όξυνση του ενδοϊμπεριαλιστικού
ανταγωνισμού, όπως και τις αποκλίνουσες τάσεις, με τη μορφή ενός
«νέου» παρεμβατισμού.
Από την πλευρά της η Τουρκοκύπρια ακαδημαϊκός, Ουμούτ
Μποζκούρτ, ανέλυσε το πώς επηρεάζει το προσφυγικό και το
ενεργειακό τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και το Κυπριακό, με την Άγκυρα
να βγαίνει κερδισμένη από την πολιτική της «Ευρώπης φρούριο»,
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ωθώντας την Τουρκία σε μια διευθέτηση του Κυπριακού. Η κ. Μποζκούρτ αναφέρθηκε, επίσης, ανάμεσα σε άλλα, στις αντιδράσεις στα
κατεχόμενα, με την Τουρκία από «μητέρα πατρίδα» να γίνεται το «ΔΝΤ» των Τουρκοκυπρίων και να επιβάλει λιτότητα για τα συμφέροντα του
τουρκικού κεφαλαίου
Ο πρόεδρος της ΠΟΔΝ, Νικόλας Παπαδημητρίου, ανάμεσα σε άλλα τόνισε ότι η προοδευτική νεολαία αντιπαλεύει τις ιμπεριαλιστικές
επιβουλές και τους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς.
Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας, Ζουχάλ Οκουγιάν, και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Επιτροπής για Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), Νίκος Ζώκας .

Κινητοποίηση στις Βρετανικές βάσεις της Δεκέλειας

Υπό το σύνθημα «Λαοί της Μεσογείου ξεσηκωθείτε ενάντια
στον ιμπεριαλισμό και τους πολέμους του, για ειρήνη» το Παγκύπριο
Συμβούλιο Ειρήνης, η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας, η Ελληνική
Επιτροπή για Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) με τη συμμετοχή του ΑΚΕΛ απαίτησαν το
Σάββατο 12 Δεκέμβρη με μαζική αντιπολεμική πορεία στις Βάσεις
της Δεκέλειας την απομάκρυνση των Βρετανικών Βάσεων από την
Κύπρο.
Η αντιπολεμική πορεία ξεκίνησε από την αερογέφυρα Ξυλοτύμπου
και κατευθύνθηκε στον αστυνομικό σταθμό των βρετανικών βάσεων,
όπου επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο απαιτείται το κλείσιμο και η
απομάκρυνσή τους .

Επίσκεψη στην Κατεχόμενη Λευκωσία

Την Κυριακή 13 Δεκέμβρη οι αντιπροσωπείες των τριών
κινημάτων και του ΠΣΕ επισκέφτηκαν και την κατεχόμενη Λευκωσία,
όπου συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία του Κόμματος Ενιαίας Κύπρου
BKP και τον πρόεδρο του IzzetIzcan. Σε φιλικό κλίμα όλες οι πλευρές
επαναβεβαίωσαν την ανάγκη για τερματισμό της παρουσίας ξένου
στρατού και βάσεων στην Κύπρο και την επανένωση του νησιού στην
βάση δικοινοτικής ομοσπονδίας με μία διεθνή προσωπικότητα και
μια ιθαγένεια ως κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων,
χωρίς ξένους προστάτες και εγγυητές.
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Οι εργασίες της 6ης Τριμερούς συνάντησης
Στις εργασίες της 6ης Τριμερούς Συνάντησης στις 13 Δεκέμβρη
εκ μέρους του Παγκύπριου Συμβούλιου Ειρήνης μίλησε η πρόεδρος
του Σύλβα Τιγγιρίδου αναφέροντας ότι «Τα ιμπεριαλιστικά
σχέδια για έλεγχο των ενεργειακών πηγών και δρόμων, για έλεγχο
των στρατηγικών περασμάτων και για άνοιγμα νέων αγορών για το
κεφάλαιο δημιούργησαν μια χαώδη κατάσταση σε ολόκληρο τον
κόσμο και ιδιαίτερα τώρα στη δική μας περιοχή ΄΄
Από την δική του πλευρά, ο Γ.Γ. του Παγκύπριου Συμβούλιου
Ειρήνης, Χρίστος Κουρτελλάρης, τόνισε ότι ο εχθρός των λαών
και της ειρήνης έχει όνομα: Είναι ο ιμπεριαλισμός, ο καπιταλισμός
και οι θεσμοί του, όπως το ΝΑΤΟ, το ΔΝΤ και η ΕΕ. Καταδίκασε την
τρομοκρατία, αλλά και τους ιμπεριαλιστές που την εξέθρεψαν στο
πλαίσιο των σχεδίων τους για μια νέα Μέση Ανατολή.
Χαιρετίζοντας της τριμερή σύνοδο των κινημάτων την Κυριακή,
ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης
(ΠΣΕ), Ηρακλής Τσαβδαρίδης, υπογράμμισε την συμβολή που
έχει η κοινή δράση των τριών κινημάτων στην γενικότερη δράση
του ΠΣΕ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής, σημειώνοντας πως απέναντι στην συντονισμένη δράση
των κυβερνήσεων που δεσμεύονται από τα σχέδια του ΝΑΤΟ στην
περιοχή και συμμετέχουν σε αυτά, η τριμερής δράση των κινημάτων
ειρήνης αναδεικνύει την αντιιμπεριαλιστική απάντηση των λαών,
με την διεθνιστική φιλία και αλληλεγγύη. Η πρωτοβουλία των
τριμερών συναντήσεων συμβάλει γενικότερα στην δράση και τον
προσανατολισμό του ΠΣΕ στην ευρύτερη περιοχή.
Αναφερόμενος στην αύξηση των στρατιωτικών εξοπλισμών εν
μέσω καπιταλιστικής κρίσης και εξαθλίωσης που ενισχύεται από
τις επιβολές ΕΕ-ΔΝΤ, τόνισε ότι οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
κλιμακώνουν επικίνδυνα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμιά στρατιωτική
«ανθρωπιστική» επέμβαση, αναφέρθηκε εκτενώς στις μεγάλες
ευθύνες της Τουρκίας και των μοναρχιών του Κόλπου για λογαριασμό
του ιμπεριαλισμού, που για να ανατρέψουν το καθεστώς στη Δαμασκό
εξόπλισαν συμμορίες, δημιουργώντας εκατομμύρια προσφύγων.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας, Ζουχάλ
Οκουγιάν, τόνισε ότι το αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα
σε αυτές τις αντίξοες εποχές έχει ακόμη μεγαλύτερο αγώνα για την
ειρήνη. Κατήγγειλε τα εγκλήματα πολέμου του ΑΚΡ του Ερντογάν,
για λογαριασμό των ιμπεριαλιστών της Δύσης, ενάντια στο λαό της
Συρίας και επεσήμανε ότι η πρόσφατη κατάρριψη ρωσικού μαχητικού
κλιμάκωσε την ένταση και τις μεθοδεύσεις των ιμπεριαλιστών για
διαμελισμό της γειτονικής χώρας. Η Ζ. Οκουγιάν τόνισε ότι η Άγκυρα
αξιοποιεί και το προσφυγικό για να προωθήσει τις σχέσεις της με την
ΕΕ, αξιοποιώντας δηλαδή τα θύματα της ιμπεριαλιστικής επέμβασης
στη Συρία. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας επεσήμανε
ότι Ελλάδα και Τουρκία ως μέλη του ΝΑΤΟ φιλοξενούν ιμπεριαλιστικές
βάσεις όπως αυτές στη Σούδα και στο Ιντσιρλίκ, ενώ ως ιμπεριαλιστικό
ορμητήριο αξιοποιείται και η Κύπρος μέσω των Βρετανικών Βάσεων
που, όπως υπογράμμισε, πρέπει να απομακρυνθούν. Η Ζ. Οκουγιάν

τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι η επανένωση της Κύπρου, αλλά
χωρίς ξένες ιμπεριαλιστικές εξαρτήσεις, στρατούς και βάσεις.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κοινό αγώνα για τερματισμό της
τουρκικής κατοχής στην Κύπρο για ένα αποστρατιωτικοποιημένο
νησί, επισημαίνοντας ότι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η κοινή
πάλη των κινημάτων ειρήνης Κύπρου- Τουρκίας- Ελλάδας.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Νίκος Ζώκας, σημείωσε ότι το
σχέδιο ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για τη νέα «Νέα Μέση Ανατολή» ξεκίνησε το 2003
στο Ιράκ σε συνέχεια της επέμβασης στο Αφγανιστάν και από το 2008
«εμπλουτίστηκε» από το λεγόμενο «εκδημοκρατισμό» που πρόταξε
η ΝΑΤΟϊκή λυκοσυμμαχία μαζί με ΗΠΑ και ΕΕ. Ο Ν. Ζώκας υπέδειξε
ότι οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, στο πλαίσιο του σχεδίου για τη
Μέση Ανατολή, ευθύνονται για τις επεμβάσεις σε Ιράκ, Αφγανιστάν,
Λιβύη και Συρία με όχημα και τη λεγόμενη «αραβική άνοιξη». Ο
αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα και στο
προσφυγικό, τονίζοντας ότι η οδύσσεια και οι θάνατοι ανθρώπων
και παιδιών έχουν υπεύθυνους: Η καπιταλιστική βαρβαρότητα που
γεννάει τις οικονομικές κρίσεις, τη φτώχεια και την ανεργία, τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις.
Τέλος ο αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ ενημέρωσε την τριμερή
συνάντηση για την πρόθεση της ΕΕΔΥΕ να φιλοξενήσει το 2016
την 7η Τριμερή Συνάντηση των κινημάτων Ειρήνης της
περιοχής στην Ελλάδα.
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ιστορία
O βομβαρδισμός της Δρέσδης από τους Δυτικούς "Συμμάχους" 1945

Φ

έτος κλείνουν 70 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική
νίκη των λαών και τη στρατιωτική και πολιτική ήττα του
ναζιστικού κρατικού μορφώματος. Αυτή η ιστορική επέτειος
συμπίπτει με ένα γεγονός που σκιαγραφεί με μελανά χρώματα το
πώς οι Δυτικοί ΄΄ Σύμμαχοι ΄΄ αντιλαμβάνονταν την αντιφασιστική
δράση και αναδεικνύει τις «γκρίζες ζώνες» της ιστορικής αυτής
περιόδου: τον αεροπορικό βομβαρδισμό της Δρέσδης, ο οποίος είχε
ως αποτέλεσμα την ολοσχερή ισοπέδωση της πόλης. Η κίνηση αυτή, η
οποία δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται στους
ευρύτερους σχεδιασμούς των Δυτικών Συμμάχων για την ενίσχυση
των ερεισμάτων τους στην Ευρώπη, αναδεικνύει ανάγλυφα τον
ψευδεπίγραφο και πλασματικό χαρακτήρα της αλληλεγγύης και της
ενότητας της αντιφασιστικής συμμαχίας, στους κόλπους της οποίας
αναπτύσσονταν δομικές αποκλίσεις οικονομικών και κοινωνικών
συμφερόντων ακόμη και μεσούσης της πολεμικής σύγκρουσης,
και δείχνει την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινούμαστε όταν
προσεγγίζουμε αυτήν την ιστορική περίοδο.

Οι βομβαρδισμοί πόλεων από τους Δυτικούς
"Συμμάχους " : Μια συνηθισμένη πρακτική

Στις ύστερες φάσεις των πολεμικών επιχειρήσεων οι Σύμμαχοι,
με την εξαίρεση της ΕΣΣΔ, επιδόθηκαν, παράλληλα με την
ομολογουμένως καθυστερημένη δημιουργία Δυτικού Μετώπου,
στον συστηματικό βομβαρδισμό μεγάλων αστικών κέντρων της
γερμανικής, και όχι μόνο, επικράτειας. Η πρακτική αυτή, αν και
όχι καινοφανής, εντάθηκε στα τελικά στάδια του πολέμου, όταν η
αλλαγή των συσχετισμών ήταν πλέον πρόδηλη. Τα κίνητρα και οι
σκοπιμότητες αυτών των ενεργειών είναι το λιγότερο αμφιλεγόμενα
και μένει να διερευνηθούν. Ανάμεσα σε μια σειρά ιστορικών πόλεων
που καταστράφηκαν ολοσχερώς ξεχωρίζει η περίπτωση της Δρέσδης.
Η Δρέσδη, το διαμάντι του Έλβα, ξεχώριζε για την ομορφιά των
κτηριακών της οικοδομημάτων και την αφθονία των καλλιτεχνικών
της θησαυρών. Αυτή η υπέροχη πόλη της ανατολικής Γερμανίας,
πρωτεύουσα του κρατιδίου της Σαξονίας, βίωσε μερικές από τις
πιο δραματικές στιγμές της ιστορίας της στις αρχές του τελευταίου
έτους του Β΄ παγκόσμιου πολέμου. Συγκεκριμένα τη νύχτα της
13ης προς τη 14η Φεβρουαρίου 1945 μια συντονισμένη επιδρομή
αγλοαμερικανικών αεροπλάνων βομβάρδισε το κέντρο της Δρέσδης
με εμπρηστικές βόμβες. Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και την
επόμενη ημέρα με αμείωτη ένταση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
θύελλας φωτιάς που ενέτεινε τον όλεθρο. Ο απολογισμός των
ανθρώπινων απωλειών είναι ακόμη βαρύτερος. Σύμφωνα με
υπολογισμούς, ο αριθμός των κατοίκων που έχασαν τη ζωή τους
στη διάρκεια των βομβαρδισμών ανήλθε στις 135.000. Περιγραφές
επιζώντων μεταφέρουν με ακρίβεια και ζωντάνια τη διαδοχή των
γεγονότων σοκάροντας με τις σκηνές πρωτοφανούς αγριότητας
και τη σύγχυση που κυριάρχησε στην πόλη τη στιγμή της επίθεσης.
Αίσθηση προκαλεί η περιγραφή του Βίκτορ Κλέμπερερ, ενός από

τους λίγους επιβιώσαντες εβραίους της Γερμανίας. Ο Κλέμπερερ, που
εκείνη την περίοδο διέμενε στην πόλη, δίνει μια περιγραφή-γροθιά
στο στομάχι μιας πόλης στην οποία κυριαρχεί το απόλυτο χάος και οι
άνθρωποι καταφεύγουν στα πιο πρωτόγονα ένστικτά τους.
Παραθέτουμε την προσωπική περιγραφή της προσπάθειάς του
να γλυτώσει από τους βομβαρδισμούς προχωρώντας μαζί με τη
γυναίκα του κατά μήκος της όχθη του ποταμού Έλβα : «Από πάνω μας
τα σπίτια ήταν ερείπια που καίγονταν. Εδώ κάτω δίπλα στο ποτάμι
πολλοί άνθρωποι περπατούσαν κατά μήκος της όχθης ή αναπαύονταν
στο έδαφος, μάζες από τις κενές ορθογώνιες θήκες των εμπρηστικών
βομβών πετάγονταν έξω από το ανασκαμμένο έδαφος. Πολλά κτήρια
στον επάνω δρόμο καίγονταν ακόμη. Βαδίζοντας συναντούσαμε
κατά διαστήματα πτώματα, που δεν ήταν μεγαλύτερα από έναν
μπόγο ρούχων. Από ένα πτώμα έλειπε το πάνω μέρος του κρανίου
και η κορυφή του κεφαλιού έμοιαζε με σκούρο κόκκινο βαθύ πιάτο.
Κάτι που άλλοτε ήταν μπράτσο κείτονταν στο χώμα με ένα χλομό,
σχεδόν φίνο δέρμα, σαν μοντέλο φτιαγμένο από κερί, σαν εκείνα
που βλέπουμε στις βιτρίνες των κουρείων. Μεταλλικοί σκελετοί
κατεστραμμένων οχημάτων, καμένες αποθήκες. Μακρύτερα από
το κέντρο κάποιοι άνθρωποι είχαν καταφέρει να σώσουν μερικά
πραγματά τους, έσπρωχναν χειράμαξες με κλινοσκεπάσματα
και τα παρόμοια ή κάθονταν πάνω σε μπαούλα και μπόγους.
Πλήθη κυκλοφορούσαν συνεχώς πάνω κάτω στις όχθες του Έλβα
προσπερνώντας πτώματα και κατεστραμμένα οχήματα, μια σιωπηλή
αλλά χωρίς τάξη παρέλαση.»
Συνολικά, οι συνέπειες της επίθεσης σε πολιτιστικό και ανθρώπινο
επίπεδο ήταν ανυπολόγιστες. Όμως ποιους στόχους των Δυτικών
Συμμάχων εξυπηρετούσε αυτή η καταστροφή;
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Κίνητρα και Σκοπιμότητες

Η περίπτωση της Δρέσδης, όσο απεχθής και αν φαντάζει, δεν
αποτελεί το μοναδικό φαινόμενο βομβαρδισμού μεγάλου αστικού
κέντρου από την πλευρά των Αγγλοαμερικάνων. Προηγήθηκε το
Μαγδεμβούργο (16 Ιανουαρίου) και ακολούθησαν η Νυρεμβέργη
(21 Φεβρουαρίου), το Πφόρτσχαϊμ (23 προς 24 Φεβρουαρίου), το
Βύρτσμπουργκ (16-17 Μαρτίου) και τέλος το Πότσνταμ (14 προς
15 Απριλίου). Οι Δυτικοί φάνηκε να επιλέγουν συνειδητά μεγάλες
πληθυσμιακές συγκεντρώσεις έναντι βιομηχανικών μονάδων,
στρατιωτικών εγκαταστάσεων και επικοινωνιακών κόμβων.
Οι στατιστικές της περιόδου είναι διαφωτιστικές. Από τον
συνολικό αριθμό βομβών που εκτοξεύθηκαν στο γερμανικό έδαφος
σε όλη τη διάρκεια του 1943 μόλις το 11% από αυτές κατευθύνθηκε
σε βιομηχανικές υποδομές και βάσεις υποβρυχίων. Η κατάσταση
διατηρήθηκε η ίδια το 1944 και μόλις στις αρχές του 1945 η τάση
αντιστράφηκε οριακά και οι στρατιωτικοί στόχοι άρχισαν να
αποτελούν την πλειοψηφία των στόχων που πλήττονταν αεροπορικά,
αν και οι επιθέσεις εναντίον του πληθυσμού πόλεων κάθε άλλο παρά
ευάριθμες είναι την ίδια περίοδο.
Ακόμη πιο αποκαλυπτικό των στοχεύσεων των Δυτικών
Συμμάχων είναι το γεγονός ότι όταν κατέφευγαν στην πρακτική
των αεροπορικών βομβαρδισμών πόλεων η κατανομή βομβών ανά
πολεοδομική περιοχή γινόταν με ταξικά κριτήρια, με την πλειονότητα
των βομβαρδισμών να εστιάζουν κατά κύριο λόγο στις εργατικές
συνοικίες και τις αστικές περιοχές να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό
ανέπαφες, όπως πιστοποιούν χαρακτηριστικά οι βομβαρδισμοί
του Αμβούργου, της Κολωνίας, της Έσσης, του Μονάχου και της
Φρανκφούρτης.
Τα στοιχεία αυτά είναι χαρακτηριστικά των προθέσεων των
Άγγλων και των Αμερικανών “συμμάχων” .

Στην ιμπεριαλιστική προπαγάνδα είναι διακριτή η προσπάθεια
αιτιολόγησης των βομβαρδισμών με όρους στρατιωτικής
αναγκαιότητας. Η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Εν όψει της
διαφαινόμενης νίκης των αντιφασιστικών δυνάμεων στον πόλεμο,
με τον Κόκκινο Στρατό να έχει απελευθερώσει από το ναζιστικό
ζυγό μεγάλο μέρος των εδαφών της ανατολικής Ευρώπης και να
είναι έτοιμος να εισέλθει στο εσωτερικό της Γερμανίας και με την
παρουσία ένοπλων αντιστασιακών σωμάτων στην πλειονότητα
των κατεχόμενων χωρών, μερικά εκ των οποίων διακρίθηκαν για
τη μαχητικότητά τους και τη βούλησή τους να οικοδομήσουν νέους
πολιτικούς θεσμούς λαϊκής εξουσίας, ο κίνδυνος επαναστατικών
ανατροπών και εδραίωσης μιας νέας μορφής πολιτικής εξουσίας την
επαύριο της ήττας των δυνάμεων του Άξονα φάνταζε κάτι παραπάνω
από πιθανός. Έτσι γρήγορα εκδηλώθηκε ένας διπλός σχεδιασμός.
Παράλληλα με τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων, τα
κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων έλαβαν σοβαρά υπόψιν τους το
ενδεχόμενο της απώλειας της πολιτικής εξουσίας από τις ευρωπαικές
αστικές τάξεις και πήραν τα μέτρα τους. Οι βομβαρδισμοί πόλεων
εντάσσονται σε αυτούς ακριβώς τους σχεδιασμούς. Επιδίωξή
τους ήταν να τρωθεί το ηθικό του γερμανικού λαού, να εμπεδωθεί
η προοπτική της ηγεμονίας των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στη
μεταπολεμική Γερμανία και να εξασφαλιστεί ο εκφοβισμός της
γερμανικής κοινής γνώμης με σκοπό την αποτροπή της ανάληψης
πολιτικών πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της απαγκίστρωσης
από την εξάρτηση των Δυτικών Δυνάμεων και της οικοδόμησης μιας
νέας εργατικής-λαϊκής εξουσίας. Δυστυχώς οι σκοποί των Δυτικών
Συμμάχων επιτεύχθηκαν και ο γερμανικός λαός σε μεγάλο βαθμό
παθητικοποιήθηκε μετά τη λήξη του πολέμου, τουλάχιστον στο
δυτικό κομμάτι της χώρας.
Η αφύπνιση της ιστορικής μνήμης, όσο χρήσιμη και αν είναι,
γρήγορα θα αποδειχθεί κενή περιεχομένου, αν δεν αξιοποιηθεί
στην κατεύθυνση της κριτικής προσέγγισης της δράσης και των
αποφάσεων των ιστορικών πρωταγωνιστών, στην ανάδειξη των
σκοπιμοτήτων που υποκρύπτονται πίσω από τις πράξεις τους και
στην επικαιροποίηση της ιστορικής γνώσης έτσι ώστε να καθίσταται
χρήσιμο όπλο στη φαρέτρα των εκμεταλλευόμενων για να φωτίσουν
τα εγκλήματα των εκμεταλλευτών. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει
να κινείται η προσέγγιση των αθέατων πλευρών του Β΄ παγκόσμιου
πολέμου και των δόλιων δράσεων των Δυτικών Συμμαχων, που,
παράλληλα με τον πόλεμο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας,
προσπάθησαν να χαράξουν έναν πολιτικό χάρτη της μεταπολεμικής
Ευρώπης συμβατό με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις τους.
Μενέλαος Αστερίου
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δράση παγκόσμιου
συμβουλίου ειρήνης

Συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΣΕ στην Κούβα
20-21 Νοέμβρη 2015 Το επόμενο Συνέδριο του ΠΣΕ τον Νοέμβρη 2016 στην Βραζιλία
Στην πόλη Guantanamo της Κούβας διεξήχθη από τις 19 έως τις
21 Νοέμβρη 2015 η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ)
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης.
Στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΣΕ έλαβαν μέρος 18 κινήματα
από αντίστοιχο αριθμό χωρών υπό τη φιλοξενία του Κουβανικού
Κινήματος για την Ειρήνη και την Κυριαρχία των Λαών (MOVPAZ). Η διεξαγωγή της συνόδου του ΠΣΕ στο Γκουαντάναμο της
Κούβας έδωσε την ευκαιρία για μια ακόμη φορά να απαιτηθεί η
απομάκρυνση της Βάσης και του στρατοπέδου βασανιστηρίων των
ΗΠΑ από το κυρίαρχο έδαφος της Κούβας.
Τις κεντρικές εισηγήσεις παρουσίασαν η πρόεδρος του ΠΣΕ
Σοκόρο Γκόμες και ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, μέλος της Γραμματείας
της και εκτελεστικός γραμματέας του ΠΣΕ εκ μέρους του ΓΓ του
ΠΣΕ Θανάση Παφίλη. Η ΕΕ του ΠΣΕ συζήτησε την κατάσταση που
διαμορφώνεται από την όξυνση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας
και των ανταγωνισμών σε πολλά σημεία του κόσμου, ενώ αποφάσισε
να συγκαλέσει το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο του ΠΣΕ για το
Νοέμβρη 2016 στην Βραζιλία.

Στον προγραμματισμό της δράσης του ΠΣΕ ως το Συνέδριο
του τον Νοέμβρη, αποφασίστηκαν δράσεις με αιχμή την Σύνοδο
του ΝΑΤΟ στην Πολωνία τον Ιούλη 2016, την πάλη κατά των Ξένων
Στρατιωτικών Βάσεων, την συμμετοχή στην Σύνοδο Κορυφής των
Αδεσμεύτων στο Καράκας και πρωτοβουλίες για την κατάργηση όλων
των πυρηνικών όπλων. Ξεχωρίζει η απόφαση του ΠΣΕ να επισκεφτεί
μέσα στο 2016 την Συρία και την Παλαιστίνη, ενώ για την καλύτερη
προετοιμασία του Συνεδρίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 28-29
Μάη η συνεδρίαση της Γραμματείας του ΠΣΕ.
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εκδήλωσεις
επιτροπών
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοέμβρη, στο επιμελητήριο Λάρισας, η ανοικτή
εκδήλωση συζήτηση που διοργάνωσε η γραμματεία Λάρισας της ΕΕΔΥΕ, με θέμα
«Εξελίξεις στο Προσφυγικό -Μεταναστευτικό». Ομιλήτρια ήταν η Βέρα Νικολαΐδου, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ .
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εκδήλωσεις
επιτροπών
ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
Αφιερωμένη στα προσφυγόπουλα που φτάνουν στη χώρα μας μαζί
με τους γονείς τους, κυνηγημένα από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και τον πόλεμο στις χώρες τους, ήταν η φετινή Χριστουγεννιάτική
εκδήλωση που διοργάνωσε η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης σε
συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Σάμου, τους Συλλόγους
Γυναικών (μέλη της ΟΓΕ),και των Λαϊκών Επιτροπών Σάμου,
την Κυριακή 18-12-2015.

Η εκδήλωση περιελάβανε παράσταση Καραγκιόζη από τη
παιδική θεατρική ομάδα του Συλλόγου «ΟΜΟΝΟΙΑ» Παγώνδα
και ανάγνωση του παιδικού βιβλίου «Μαύρη Πεταλούδα» από την
συγγραφέα του Έρη Ρίτσου η οποία συνομίλησε με τα παιδιά.
Στο χώρο που ήταν στολισμένος με τις εκατοντάδες ζωγραφιές
των μαθητών Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων της Σάμου,
λειτούργησε το καθιερωμένο ΠΑΖΑΡΙ της ΕΙΡΗΝΗΣ με είδη
που φτιάχνουν και προσφέρουν μέλη και φίλοι της Πανσαμιακής
Επιτροπής Ειρήνης.
Ακολούθησαν κεράσματα στα παιδιά και μουσική βραδιά
με τους Γιάννη Λουλουργά (μπουζούκι-τραγούδι), Σταύρο
Κουτράκη (κιθάρα-τραγούδι), Χριστίνα Κουτράκη (τραγούδι)
που συνοδεύτηκε από πλούσιους μεζέδες και Σαμιώτικο κρασί.
Μιλώντας στην εκδήλωση η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης
Ρούλα Στεφανάκη, αναφέρθηκε στο συμβολισμό της εκδήλωσης
υπενθυμίζοντας ότι οι φορείς που την συνδιοργανώνουν εκφράζουν
καθημερινά και έμπρακτα την ταξική τους αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες και μετανάστες με την συγκέντρωση και διανομή
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(ΩΣ ΑΦΙΕΡΩΣΗ)
Το νέο τραγικό ναυάγιο βόρεια της Σάμου (ένα από τα
πολλά και επαναλαμβανόμενα στο Αιγαίο) με τους δεκάδες
νεκρούς πρόσφυγες, το ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ στην κυβέρνηση
που ετοιμάζει hot spots για να διαλέγουν τα ευρωπαϊκά
μονοπώλια σύγχρονους δούλους και να αυγατίζουν τα κέρδη
τους, αλλά δεν μπορεί να απαιτήσει την ασφαλή μεταφορά
αυτών των ανθρώπων στις χώρες που επιθυμούν.
Το ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των
«δημοκρατικών κεκτημένων» και στους εραστές της «εντός
,εκτός και επί τα αυτά», και σε όλα εκείνα τα κόμματα που
μπροστά στην υπεράσπιση των συμφερόντων της κυρίαρχης
αστικής τάξης, «κόρακας τους κόψει» μερικές χιλιάδες
πνιγμένους που προστίθενται στις δεκάδες χιλιάδες νεκρούς
των πολέμων του ΝΑΤΟ , της Ε.Ε , των ΗΠΑ.
Το ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ στον ΟΗΕ και στον κουρελιασμένο
καταστατικό του χάρτη, που μοιράζει «ασπιρίνες για τον
καρκίνο» και σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στο καθήκον της
προστασίας, της περίθαλψης, της ασφαλούς μεταφοράς και
εγκατάστασης των προσφύγων στις χώρες- μέλη του, μέχρι
να αρθούν οι αιτίες της προσφυγιάς και να επιστρέψουν στα
σπίτια τους.
Το ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ σε όλους τους «μη μου άπτου»
κυρίους και κυρίες που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι
αν το κάτεργο του hot spots θα είναι μακριά ή κοντά στη
πόλη μη και θιγεί ο τουρισμός και τα κέρδη μιας χούφτας
επιχειρηματιών, που έχουν τους εργαζόμενούς τους με 12ωρα
των 400 ευρώ.
Σε καμιά περίπτωση δεν επικαλούμαστε και δεν
προσβλέπουμε στα φιλάνθρωπα συναισθήματα όλων των
παραπάνω, γιατί δεν πιστεύουμε ότι οι θύτες διαθέτουν το
παραμικρό ίχνος συμπόνιας για τα θύματά τους. Άλλωστε
τι σόι καπιταλισμό θα είχαμε και μάλιστα στο στάδιο της
σαπίλας του, αν διέθετε ίχνος έστω ανθρωπισμού;
Μια λύση υπάρχει: Να περάσουν όλοι αυτοί στα μαύρα
κατάστιχα της προϊστορίας της ανθρωπότητας και να γίνουν
οι λαοί κυρίαρχοι της μοίρας τους. Ν’ αρχίσουν να γράφουν
την Ιστορία της.
Δηλαδή αγώνας και πάλι αγώνας αντιιμπεριαλιστικός,
αγώνας μέχρι την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο.
Σάμος 28-1-2016
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εκδήλωσεις
επιτροπών
Εκδήλωση της Επιτροπής Αγώνα
ενάντια στη νέα Νατοϊκή βάση της Ρόδου

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη
Ρόδο εκδήλωση της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στη νέα
Νατοϊκή βάση στην Κάρπαθο . Την εκδήλωση προλόγισε
ο επικεφαλής της επιτροπής αγώνα Σάββας Καραγιάννης
ο οποίος αναφέρθηκε στην επικαιρότητα του συνθήματος :
“ Έξω οι βάσεις του θανάτου ”.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Γιάννης
Ντουνιαδάκης , υποναύαρχος εν αποστρατεία , ο οποίος
τόνισε ότι όλη η Ελλάδα έχει γίνει μια Νατοϊκή βάση .
Επισήμανε ακόμη τους θανάσιμους κινδύνους από τη
δύναμη πυρός που έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή της Αν.
Μεσογείου και την απειλή ενός γενικευμένου πολέμου για το
ξαναμοιρασμα των αγορών .
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εκδήλωσεις
επιτροπών
Η ΕΔΥΕΘ χάλασε τη Νατοϊκή φιέστα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τη φιέστα εξωραϊσμού του δολοφονικού ρόλου του ΝΑΤΟ, που
διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση
10 χρόνων λειτουργίας του Νατοϊκού Στρατηγείου (NRDC) στο
πρώην Γ’ Σώμα Στρατού, χάλασαν οι εκατοντάδες αγωνιστές οι οποίοι
συμμετείχαν στην κινητοποίηση της Επιτροπής για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΔΥΕΘ) την Τετάρτη 14 Οκτώβρη μπροστά
στο δημαρχείο της πόλης. Μαζί τους διαδήλωσαν και μέλη της
Παλαιστινιακής Παροικίας Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας το
νέο σφαγιασμό του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ που γίνεται
με τη στήριξη ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ.
Αντιπροσωπεία της ΕΔΥΕΘ απαίτησε και μπήκε στο χώρο που
διεξαγόταν η εκδήλωση και μίλησε στους παρευρισκόμενους,
αξιωματικούς του ΝΑΤΟ και τους δημοτικούς συμβούλους.
Ο γενικός γραμματέας της ΕΔΥΕΘ, Νίκος Ζώκας, μίλησε για
το δολοφονικό ρόλο του ΝΑΤΟ, που στα 60 χρόνια δράσης του έχει
ματοκυλίσει τους λαούς σπέρνοντας τον όλεθρο. Αναφέρθηκε στο
ρόλο του ΝΑΤΟικού Στρατηγείου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και
είναι υπεύθυνο για την οργάνωση της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης.
Σημείωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας δεν πρέπει να
εκπαιδεύονται για να επεμβαίνουν σε άλλες χώρες και λαούς, αλλά
για την υπεράσπιση της πατρίδας
Στη συνέχεια, ακολούθησε μαχητική διαδήλωση μέχρι το
αμερικανικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Στην κεφαλή της πορείας
μπήκαν τα μέλη της Παλαιστινιακής Παροικίας Θεσσαλονίκης
κρατώντας τη σημαία της Παλαιστίνης.

Μπροστά στο αμερικανικό προξενείο οι Παλαιστίνιοι έκαψαν
τη σημαία του Ισραήλ. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Παροικίας
Σαλίμ Μουσάλαμ αναφέρθηκε στις θηριωδίες του ισραηλινού
κράτους με θύματα αμάχους και παιδιά και κάλεσε να δυναμώσει η
συμπαράσταση στον αγώνα των Παλαιστινίων για ελεύθερη πατρίδα,
για πραγματικό, ανεξάρτητο και ακέραιο κράτος .

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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εκδήλωσεις
επιτροπών
Εκδήλωση αλληλεγγύης για το λαό της Παλαιστίνης

Εκδήλωση αλληλεγγύης για τον παλαιστινιακό λαό
συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), το απόγευμα της Τετάρτης
4 Νοέμβρη στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αττικής.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή βίντεο για την Παλαιστίνη,
ενώ στη συνέχεια χαιρέτισε ο Παλαιστίνιος πρέσβης Μarwan Emile
Tubassi και απαγγέλθηκαν ποιήματα Παλαιστινίων ποιητών.

Ακολούθησαν ομιλίες της Δέσποινας Μάρκου, προέδρου
της ΕΕΔΔΑ και της Ελπίδας Παντελάκη, γγ της ΕΕΔΥΕ. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Κώστας Παπαδάκης,
μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρωβουλευτής και ο γγ του ΠΣΕ
Ηρακλής Τσαβδαρίδης.

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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επιτροπές ειρήνης
σε δράση
Επιτροπή Ειρήνης 2ης Δημ. Κοιν. Αθήνας

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα
παιδιά, από την Επιτροπή Ειρήνης 2ης
Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας (Γούβας
- Νέου Κόσμου - Παγκρατίου)

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά, από την Επιτροπή
Ειρήνης 2ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας (Γούβας - Νέου Κόσμου
- Παγκρατίου).
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου
2015, στις 12 το μεσημέρι, με ελεύθερη είσοδο, σε αίθουσα του
φιλόξενου ξενοδοχείου Royal Olympic . το οποίο
Τα παιδιά είχαν τη χαρά να ζήσουν δυο όμορφες ώρες, με πολύ
χριστουγεννιάτικη μουσική, παράσταση Καραγκιόζη και πολλές
δραστηριότητες, όπως χειροτεχνίες με χαρτί, να απολαύσουν γλυκά
και χυμούς, ενώ οι γονείς παρακολούθησαν βίντεο που παρουσίαζε
την πλούσια δραστηριότητα της Επιτροπής Ειρήνης για τη χρονιά που
πέρασε.

Η εκδήλωση που περιλάμβανε,κείμενα,video,φωτογραφικό
υλικό,ποιήματα και μουσική,ετοιμάστηκε με μεράκι,από τα μέλη
της επιτροπής Ιλίου. Κάνοντας μια αναδρομή σε πρόσφυγες και
μετανάστες της χώρας μας προηγούμενων εποχών(Αμερική,Γερμανία
κλπ),αλλά και σε γειτονικούς λαούς (Γιουγκοσλαβία, Παλαιστίνη,
Συρία, κ.ά.)που ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους,ανέδειξε με
ανάγλυφο τρόπο,ότι παρότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές,οι αιτίες
είναι διαχρονικά ίδιες,Και δεν είναι άλλες,από τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και τις επεμβάσεις,σε συνδυασμό με την φτώχια,την
ανεργία και την ανέχεια.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν με τα επιλεγμένα τραγούδια που
παρουσίασαν,το μουσικό σχήμα «ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»,ο ηθοποιός Κωστής
Μαλκότσης με απαγγελίες ποιημάτων,και βέβαια και άλλα μελη της
επιτροπής ειρήνης Ιλίου,που βοήθησαν,ώστε η εκδήλωση να είναι
πραγματικά,υψηλού αισθητικού και ποιοτικού επιπέδου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΙΛΙΟΥ

Εκδήλωση της επιτροπής
ειρήνης Ιλίου,με θέμα:
«Πρόσφυγες,Μετανάστες - Κοινή η
πορεία των λαών»
Στις 19 Δεκέμβρη,πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή ειρήνης
Ιλίου,εκδήλωση με θέμα: «Πρόσφυγες,Μετανάστες-Κοινή η πορεία
των λαών».
Η εκδήλωση έγινε με σκοπό,να αναδειχτούν οι αιτίες του
προβλήματος,να δυναμώσει η αλληλεγγύη και να βοηθήσει ώστε
να αποκρουστούν φαινόμενα ρατσισμού και εκμετάλλευσης των
ξεριζωμένων.

Την Κυριακή 1 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε η εκδρομή της
ΕΕΔΥΕ Γραμματεία Λάρισας
Οι φιλειρηνιστές – ιες από τον όμορφο ιστορικό χώρο της
Βεργίνας επισημαίνουν και θυμίζουν πως η γνώση της ιστορίας και
της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι απαραίτητη και πρέπει να είναι
προσβάσιμη σ’όλους τους πολίτες.
Τα μνημεία , μάς «φωνάζουν» με την καλλιτεχνική τους αξία και
τα γεγονότα της εποχής τους. Πόσο «τ’ακούμε» , προβληματιζόμαστε
και προχωράμε μπροστά , φαίνεται από το σεβασμό που τα δείχνουμε
κι από τον αγώνα μας για ειρηνική συνύπαρξη των λαών.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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επιτροπές ειρήνης
σε δράση
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Εκδήλωση για το προσφυγικό από
την ΕΕΔΥΕ και το Εργατικό Κέντρο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Δεκέμβρη
η εκδήλωση για το προσφυγικό που οργάνωσε η Ελληνική
Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), σε συνεργασία
με το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκε και χαιρέτισε ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
και βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ.
Πριν από την κεντρική ομιλία χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος
του Εργατικού Κέντρου, Θοδωρής Ασλανίδης. Στη συνέχεια ο
φιλόλογος Δημήτρης Πατίλας και η Άννα Μποσταντά ανέλυσαν
και διάβασαν ποιήματα Ελλήνων και ξένων ποιητών για την Ειρήνη
και τον Πόλεμο.
Την κεντρική ομιλία έκανε ο Θανάσης Αλεξίου, καθηγητής
του τμήματος Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο οποίος
ανέπτυξε το θέμα: «Ο Ιμπεριαλιστικός πόλεμος, οι Πρόσφυγες, εμείς».

•
Καλαφάτη Φωτεινή, άνεργη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια
του τμήματος Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
•
Κατσάρα Γιάννα, γιατρός επιμελήτρια της νεφρολογικής
κλινικής του Βοστάνειου Νοσοκομείου.
•
Κομνηνάκα Μαρία, δικηγόρος.
•
Κουντουρέλλης Ηρακλής, διευθυντής στη Γενική
Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής.
•
Τσιλικλή Καλλιόπη, διοικητική υπάλληλος του
Πανεπιστημίου.
•
Τσουκαλάς Θωμάς, ιατρός χειρούργος

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση της Επιτροπής
Ειρήνης Λέσβου και εκλέχθηκε γραμματεία που είναι οι εξής:
•
Αλεξίου Θανάσης, καθηγητής του τμήματος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
•
Αντωνιάδου Ζωή, φοιτήτρια, μέλος του ΔΣ του τμήματος
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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αγώνας δρόμου
Με επιτυχία διεξήχθη ο 2ος αγώνας δρόμου
«Γρηγόρης Λαμπράκης» στη Νίκαια

Με απόλυτη επιτυχία και μαζική συμμετοχή του κόσμου
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Νίκαια ο 2ος Αγώνας
Δρόμου «Γρηγόρης Λαμπράκης» στη μνήμη του αγωνιστή της
ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη, γιατρού και αθλητή Βαλκανιονίκη, ο
οποίος στις 21 Απρίλη 1963 πραγματοποίησε την πρώτη Μαραθώνια
Πορεία Ειρήνης. Τον αγώνα διοργάνωσαν ο Σύλλογος Δρομέων
Κορυδαλλού - Νίκαιας - Κερατσινίου (Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ.), σε
συνεργασία με τις Επιτροπές Ειρήνης Κοκκινιάς, Κορυδαλλού,
Κερατσινίου - Δραπετσώνας και περιλάμβανε τρεις κατηγορίες.
Τα 10 χιλιόμετρα, τα 5 χιλιόμετρα και τα 1.000 μέτρα για παιδιά.
Πριν την έναρξη του αγώνα ένα σύντομο χαιρετισμό προς τους
δρομείς και τους θεατές απηύθυνε ο βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ
και πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος, όπου μεταξύ άλλων
τόνισε ότι «σήμερα τρέχουμε για την ειρήνη και την αλληλεγγύη
που αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία με βάση τα όσα ζούμε
αυτή την περίοδο με το δράμα των προσφύγων απ’ τη Συρία».
Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ.
Δημήτρης Τουμανίδης, ο οποίος απ’ την πλευρά του έκανε λόγο
για το δικαίωμα στην άθληση όλων του λαού.

Στον αγώνα παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής
τον Βαγγέλη Μαρούπα, μέλος του γραφείου της ΕΠ της ΚΟ Αττικής
του ΚΚΕ, ενώ από πλευράς του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
παραβρέθηκαν εκτός του προέδρου και οι:
Ελπίδα Παντελάκη, Βέρα Νικολαΐδου και ο πρώην δήμαρχος
Νίκαιας Στ. Μπενετάτος.

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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συνάντηση
Συνάντηση της Κινεζικής Λαϊκής Επιτροπής για την Ειρήνη
και τον Αφοπλισμό (CPAPD) με την ΕΕΔΥΕ

Δεκαεπταμελής αντιπροσωπεία της Κινεζικής Λαϊκής
Επιτροπής για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό (CPAPD) βρέθηκε
στη χώρα μας το διάστημα 15-18 Νοέμβρη. Η αντιπροσωπεία
ήταν προσκεκλημένη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ).
Επικεφαλής της,ο αντιπρόεδρος της, Μπιάο Μα, μέλος της ΚΕ
του ΚΚ Κίνας και αντιπρόεδρος της 12ης Εθνικής Επιτροπής της
Πολιτικής Συμβουλευτικής Συνδιάσκεψης του Κινεζικού Λαού.Επίσης
συμμετείχαν οι Ζιγκάνγκ Κιν, μέλος της μόνιμης Επιτροπής της 12ης
Εθνικής Επιτροπής της Πολιτικής Συμβουλευτικής Συνδιάσκεψης
του Κινεζικού Λαού και αντιπρόεδρος της Κινεζικής Ομοσπονδίας
Λογοτεχνίας και Τέχνης, ο Χονγκιούν Γιού, αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Ειρήνης και μέλος της Πολιτικής Συμβουλευτικής
Συνδιάσκεψης του Κινεζικού Λαού.
Η αντιπροσωπεία της CPAPD είχε, , συνάντηση με αντιπροσωπεία
του ΠΣΕ και της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ).
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Θανάσης Παφίλης, γγ του ΠΣΕ,
μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και
βουλευτής του ΚΚΕ, η Ελπίδα Παντελάκη γενική γραμματέας της
ΕΕΔΥΕ, η Βέρα Νικολαΐδου, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ , ο Γρηγόρης
Αναγνώστου, οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ και η Αγγελική
Σαμούρη, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ. Στη συνάντηση
παρευρέθηκε επίσης, ο Πρέσβης της ΛΔ Κίνας στην Αθήνα, Ξιαολί
Ζου.
Κύρια θέματα που τέθηκαν στη διάρκεια της συνάντησης, ήταν η
εμβάθυνση της συνεργασίας και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών

προς την επίτευξη των κοινών τους στόχων. Ο επικεφαλής της CPAPD,
Μπιάο Μα, έκανε ειδική αναφορά στη δράση που αναπτύσσει το ΠΣΕ
και για την προσφορά του στο φιλειρηνικό κίνημα. Επισήμανε ότι
«επιθυμούμε με την αποστολή μας να προωθήσουμε τη συνεργασία
μεταξύ των δύο οργανισμών μας» και να «εμβαθύνουμε τη φιλία
ανάμεσα στους δύο λαούς».
Ο Θ. Παφίλης επισήμανε ότι το ΠΣΕ αγωνίζεται κατά του
ΝΑΤΟ, των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και των ξένων βάσεων.
Τόνισε ότι η βαθιά παρατεταμένη οικονομική κρίση οξύνει τις
αντιθέσεις ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές και γνωρίζοντας ιστορικά
ότι ο καπιταλισμός ξεπέρασε την κρίση του με δύο παγκόσμιους
πολέμους, το ΠΣΕ προσπαθεί να κινητοποιήσει τους λαούς σε όλες τις
ηπείρους σε συνεργασία με το εργατικό - λαϊκό κίνημα των χωρών,
για να αποφευχθεί ένας πιθανός γενικευμένος πόλεμος. Παράλληλα,
επισήμανε ότι οι λαοί πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και
επιφυλακή μετά τα γεγονότα στο Παρίσι.
Ο Στ. Τάσσος, αναφερόμενος στην πλούσια δράση της ΕΕΔΥΕ,
σημείωσε ότι η κύρια προσφορά της είναι να συμβάλει στην ανάδειξη
των αιτιών των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, που είναι ο έλεγχος
των φυσικών ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους,
εξοπλίζοντας έτσι το ταξικό εργατικό - λαϊκό κίνημα.
Η συνάντηση με την Κινέζικη αντιπροσωπεία,συνεχίστηκε το
βράδυ,με ένα φιλόξενο δείπνο που προσέφερε η ΕΕΔΥΕ, στο Ιλιο.
Η κινεζική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε, επίσης, συνάντηση
με το Προεδρείο της ελληνικής Βουλής,και με τον ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
" Έφυγε "
ο Ευάγγελος Μαχαίρας

Στις 13 Νοέμβρη 2015 Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) αποχαιρέτισε με βαθιά θλίψη τον
Ευάγγελο Μαχαίρα. Στην ανακοίνωσή της ανάφερε :
«Ο Ευάγγελος Μαχαίρας ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της
ΕΕΔΥΕ. Εκλέχτηκε πρόεδρός της το 1989. Σε αυτή την κρίσιμη
περίοδο, σε συνθήκες προσωρινής ανατροπής του σοσιαλισμού,
υπό την πίεση της αντεπανάστασης σε χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, υπήρξε ουσιαστική η συμβολή του. Συνέβαλε
στο να αποτελέσει και να παραμείνει η ΕΕΔΥΕ κι ο ρόλος της
αναντικατάστατος, στο αντιιμπεριαλιστικό - φιλειρηνικό κίνημα της
χώρας μας, ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο των λαών και στη
μήτρα που γεννά τους πολέμους, το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα
και τα στηρίγματά του.
Η παραπάνω από 20 χρόνια θητεία του ως προέδρου της
ΕΕΔΥΕ επισφραγίστηκε το 2011, στο 16ο Συνέδριό της, όπου κι
ανακηρύχτηκε επίτιμος πρόεδρός της.
Η δράση του, πρώτα από όλα στην Εθνική Αντίσταση, τόσο ως
μαχητής όσο και αργότερα υπερασπίζοντας και καλύπτοντας νομικά
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που βασανίζονταν σε στρατόπεδα,
αποδεικνύει το μεγαλείο της προσφοράς του, θέτοντας όχι μόνο την
επιστήμη του τη Νομική, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του στην πάλη
ενάντια στο φασισμό, ενάντια στον ξένο κατακτητή και στο ντόπιο
δυνάστη μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στο πλευρό της
εργατικής τάξης παλεύοντας για κοινωνική απελευθέρωση.
Για αυτή του τη δράση κυνηγήθηκε, φυλακίστηκε, εκτοπίστηκε
στην Ικαρία και στη Μακρόνησο μέχρι τα τέλη του 1949 που
η προφυλάκισή του διακόπηκε προσωρινά μετά από διεθνή
κινητοποίηση.

Σημαντική ήταν η πολιτική εκστρατεία που έκανε αν και υπόδικος
ενάντια στη Μακρόνησο, αγωνιζόμενος για να κλείσει το κολαστήριο
όπου κρατούνταν χιλιάδες απλοί, λαϊκοί αγωνιστές που μάτωσαν για
τον τόπο, αλλά και τη δράση του με το 114, την πάλη του ενάντια
στη δικτατορία και τη συμβολή του μέχρι σήμερα στον αγώνα για τις
γερμανικές αποζημιώσεις.
Εξίσου σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ευάγγελου Μαχαίρα
στους αγώνες των δικηγόρων, ως αντιπρόεδρος και πρόεδρος του
ΔΣΑ.
Ιδιαίτερα, όμως, επισημαίνουμε το κομμάτι της δράσης του Ε.
Μαχαίρα μέσα από τις γραμμές της ΕΕΔΥΕ και του ΠΣΕ, όπου έχει
διατελέσει πρόεδρος και τα τελευταία χρόνια είχε ανακηρυχτεί και
επίτιμος πρόεδρός τους.
Ο Ε. Μαχαίρας ήταν στρατευμένος στους στόχους και τα ιδανικά
του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Για αρκετά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης
Διανοουμένων και Καλλιτεχνών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του
κινήματος ειρήνης σε αυτό τον κλάδο.
Το 1990, στο Συνέδριο του ΠΣΕ αναδεικνύεται πρόεδρος και το
1996 ανακηρύσσεται επίτιμος πρόεδρός του. Από το πόστο αυτό
ανέπτυξε σημαντική δράση.
Βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη ενός ισχυρού
αντιιμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινήματος στη χώρα μας, στην
ανάπτυξη της δράσης των επιτροπών ειρήνης σε κάθε πόλη και
γειτονιά.
Για όλους εμάς που είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και να
συνεργαστούμε μαζί του για αρκετά χρόνια, αποτέλεσε παράδειγμα
ήθους, ανιδιοτέλειας και αγωνιστικότητας».
Στην κηδεία που πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο
Αθηνών έδωσε πολυμελής αντιπροσωπεία του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, με
επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.
Τον Ευάγγελο Μαχαίρα αποχαιρέτησαν , ο Θανάσης Παφίλης γγ
του ΠΣΕ και ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος . Ακόμη με
ανακοίνωση της η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας αποχαιρέτησε τον
συντοπίτη της και συναγωνιστή Ευάγγελο Μαχαίρα .
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ανακοινώσεις
δελτία τύπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καμία εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Ε.Ε. με άλλοθι τις
δολοφονικές επιθέσεις στο Παρίσι.
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καταγγέλλει
και καταδικάζει τις δολοφονικές επιθέσεις στο Παρίσι, που έχουν
-μέχρι τώρα- ως αποτέλεσμα πάνω από 140 νεκρούς και δεκάδες
τραυματίες. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας
στις οικογένειες των αθώων θυμάτων και σε όλο το γαλλικό λαό που
δέχτηκε πολλαπλό δολοφονικό χτύπημα. Να μη χρησιμοποιηθεί το
τραγικό αυτό γεγονός ως άλλοθι για νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και νέα μέτρα καταστολής.
Δεν ξεχνάμε ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ήταν αυτές που
ενίσχυσαν τις εγκληματικές οργανώσεις τζιχαντιστών, τύπου
«Ισλαμικό Κράτος» για την εξυπηρέτηση των γεωστρατηγικών τους
σχεδίων.Κάθε φορά που εκδηλώνονται «τρομοκρατικά χτυπήματα»,
ακολουθούν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Η ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ
στις Βρυξέλες, μετά από το γαλλικό αίτημα να ενεργοποιηθεί το
άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή
εμπλοκή όλων των κρατών - μελών της «με όλα τα μέσα» και στρατό,
ανοίγει το δρόμο για παραπέρα γενίκευση των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή και Βόρειο
Αφρική με πρόσχημα τους Τζιχαντιστές.
Οι ευθύνες της Κυβέρνησης είναι τεράστιες: από τη μία
πλευρά συμφωνεί δια του Υπουργού της σε αυτούς τους
σχεδιασμούς και από την άλλη καθησυχάζει τον ελληνικό
λαό, περί μη στρατιωτικής εμπλοκής της χώρας μας.
Η όλη κατάσταση, μετά την 13η Νοέμβρη, απαιτεί αυξημένη
ετοιμότητα και επαγρύπνηση του Αντιιμπεριαλιστικού Φιλειρηνικού
και Λαϊκού Κινήματος. Είναι σοβαροί οι κίνδυνοι που απειλούν τους
λαούς. Καμία συμφιλίωση με τον ιμπεριαλισμό, όποια σημαία και
αν σηκώνει για να δικαιολογήσει νέες επεμβάσεις, νέους πολέμους
και νέα χτυπήματα στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές
ελευθερίες.
Καμία εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΕΔΔΑ)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Αλληλεγγύης
στον Παλαιστινιακό Λαό και με θέμα «Μαχητικά στο πλευρό
του λαού της Παλαιστίνης», η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) πραγματοποίησαν
εκδήλωση αλληλεγγύης, στην οποία ανάμεσα στα άλλα
υιοθετήθηκε ομόφωνα ψήφισμα καταδίκης της ισραηλινής
πολιτικής ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και συμπαράστασης
στο δίκαιο αγώνα του για να αποκτήσει μια πατρίδα ελεύθερη,
ανεξάρτητη, κυρίαρχη.
Το ψήφισμα δόθηκε στον τύπο και στην Πρεσβεία του
Ισραήλ.

Αθήνα, 25 Νοέμβρη 2015

18/11/2015
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΕΞΩ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σχηµατισµός Μάχης» της ΕΕ , HELBROC, στην έδρα της 71 Αεροµεταφερόµενης Ταξιαρχίας
«Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης» (ΠΚΕΕΥΕ),

Γ΄ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ -NRDC - GR
(«NATO Rapid Deployable Corps - GR»),
δηλαδή στρατηγείο άµεσης ανάπτυξης δυνάµεων του ΝΑΤΟ .

Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης
(ΕΣΕΕΕ, European Union Operation Headquarters, EU OHQ-Larissa).
Προκεχωρηµένη Επιχειρησιακή Βάση
(Forward Operational Base, FOB)

Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών
(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ) στο ΓΕΕΘΑ.

Αµερικανική ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΟΥΔΑΣ
ΝΑΤΟικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) στη Σούδα
Πεδίο Βολής Κρήτης
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πολεµικά ορµητήρια για τα συµφέροντα των µονοπωλίων

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

Θερµές ευχές για µια καλή,
δηµιουργική και αγωνιστική χρονιά!

Κάρτα εξόριστου στον Αη Στράτη.

23-12-52

