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Χαιρετίζουµε κι ευχαριστούµε 
τους εργαζόµενους, ανέργους, συνταξιούχους, νέους και νέες
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας για οικονοµική στήριξη,
 που αγόρασαν και διακίνησαν το λαχνό της ΕΕΔΥΕ  για το 2016.

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 της ΕΕΔΥΕ. 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ  ΛΑΧΝΟΙ

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
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επικίνδυνη όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και  η συνεχιζόμενη επίθεση στα  εργατικά  δικαιώματα και τις 
λαϊκές ελευθερίες , στην Ελλάδα και διεθνώς, εξακολουθούν να  αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά   της περιόδου που 
διανύουμε . 

Η στρατηγική σύμπλευση των δυνάμεων του κεφαλαίου απέναντι στα εργατικά- λαϊκά στρώματα  επιβεβαιώνεται καθημερινά 
ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται πολύπλευρες αντιπαραθέσεις , ανάμεσα στα τμήματα  της αστικής τάξης  που διαγκωνίζονται για 
να εξασφαλίσουν προνομιακή θέση για τα δικά τους μονοπώλια . 

Τα αντίπαλα  ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα αντιπαρατάσσουν φανερά  τις    δυνάμεις τους και προχωρούν μεθοδικά στην εφαρμογή 
των σχεδιασμών τους με τις δυο λυκοσυμμαχίες , ΝΑΤΟ και ΕΕ , να πρωτοστατούν στις πολεμικές προετοιμασίες αναβαθμίζοντας 
τη στρατιωτική τους συνεργασία .  
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της  Συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία , στις 8 και 9 Ιουλίου 2016  είναι 
προσαρμοσμένες στην  αντιπαράθεση με τις  άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και ιδιαίτερα με τη Ρωσία. 
Με πρόσχημα τις  “προσφυγικές ροές ” και  τη δράση του “Ισλαμικού Κράτους”  και με φόντο τη φρίκη των τυφλών δολοφονικών  
επιθέσεων σε Παρίσι , Βρυξέλες , Κωνσταντινούπολη και αλλού πραγματοποιείται  συγκέντρωση μεγάλου αριθμού στρατιωτικών 
δυνάμεων  και σύγχρονων όπλων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη , στη Μαύρη Θάλασσα ,  στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο . 
Η ανάπτυξη της  “Πυραυλικής Ασπίδας”  στην Πολωνία και τη Ρουμανία , ώστε  να έχει το ΝΑΤΟ το πλεονέκτημα του πρώτου 
πυρηνικού πλήγματος  απέναντι στη Ρωσία , είναι  επιλογή που φέρνει τους λαούς της Ευρώπης στο επίκεντρο ενός πυρηνικού 
ολέθρου .  
Ο πόλεμος στη Συρία συνεχίζεται ενώ έχει προαναγγελθεί ήδη η επέμβαση στη Λιβύη. 
Αντίστοιχοι σχεδιασμοί  υλοποιούνται από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις σε όλα τα σημεία του πλανήτη oπου υπάρχουν κρίσιμα 
ενεργειακά αποθέματα και δρόμοι μεταφοράς . Σε μεγάλο μέρος του Ειρηνικού , στην Αφρική , στον Περσικό κόλπο και στην 
Ανταρκτική παρατηρούνται πολιτικοστρατιωτικές προεργασίες που προμηνύουν γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο .

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζει να εμπλέκει πιο βαθειά τη χώρα στους ενδοϊμπεριαλιστικούς 
ανταγωνισμούς  στο όνομα  της “Γεωστρατηγικής Αναβάθμισης”  δηλαδή της προώθησης των συμφερόντων 
ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων .  Η θανάσιμη παρουσία των Νατοϊκών βάσεων και στρατηγείων στην Ελλάδα 
καθώς και οι κοινές ασκήσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ αποτελούν αντικείμενο πανηγυρισμών για το πρωθυπουργό και  τον 
υπουργό Άμυνας που αναγορεύουν το ΝΑΤΟ σε παράγοντα σταθερότητας  στην περιοχή . 
Την ίδια ώρα που η συγκυβέρνηση καταδικάζει τον εργαζόμενο λαό σε μόνιμη ανέχεια και στραγγαλίζει τη δημόσια υγεία , 
πρόνοια και  παιδεία , διαθέτει εκατομμύρια ευρώ για τους Νατοϊκούς εξοπλισμούς .
Την ίδια στιγμή  που πριμοδοτείται η διάσωση των μονοπωλιακών ομίλων και δημιουργούνται  χιλιάδες νέες θέσεις ανέργων , η 
κυβέρνηση εξασφάλισε για το λαό μερίδιο από το καινούργιο  χαράτσι των 3δις δολαρίων  στους προϋπολογισμούς των χωρών – 
μελών του ΝΑΤΟ .    

Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τη θέση  του αντιιμπεριαλιστικού – φιλειρηνικού  κινήματος της χώρας , ότι η πολιτική που 
δημιουργεί τη φτώχεια και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους είναι μία και ενιαία . Τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ οι ιμπεριαλιστές 
προχωρούν , χωρίς ίχνος  “σκεπτικισμό”,  στα  δολοφονικά τους σχέδια και μάλιστα ενισχύουν  τους πολιτικοστρατιωτικούς 
δεσμούς τους . 
Γι αυτό η μόνη αποτελεσματική  απάντηση από τη πλευρά των λαϊκών συμφερόντων  είναι εκείνη που 
αντιμετωπίζει τις αιτίες που γεννούν τον πόλεμο ,  τη φτώχια και τη  προσφυγιά . Είναι η προοπτική της 
κοινωνικής συμμαχίας που έχει στόχο  την  αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την  ΕΕ , με τις  εργατικές - λαϊκές 
δυνάμεις στο τιμόνι της εξουσίας . 

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΕΕΔΥΕ συμβάλει με όλες τις δυνάμεις της  και για την ενίσχυση του διεθνούς αντιιμπεριαλιστικού  
κινήματος το οποίο εντείνει   τη δράση του μετά την επιτυχή πραγματοποίηση της διήμερης συνόδου της Γραμματείας 
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) στην Αθήνα , στις 27 – 28 Μαΐου.
Στις δράσεις που διοργανώθηκαν  ενάντια στις αποφάσεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία και στην Αθήνα ακούστηκε  
δυνατά και μαζικά το : Όχι στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους . 
Τώρα που η κλαγγή των όπλων ξυπνά τους χειρότερους εφιάλτες της ανθρωπότητας, τώρα που ο κίνδυνος ενός 
γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου απειλεί με αφανισμό  τους λαούς  πρέπει  να αντιδράσουμε πριν να είναι 
αργά . 

Να μην επιτρέψουμε κανένα εφησυχασμό , καμιά αυταπάτη και καμιά αναμονή να εμποδίσει τις  λαϊκές αντιδράσεις . Στο λαϊκό 
ξεσηκωμό βρίσκεται η ελπίδα και όχι στον υποκριτικό θρήνο της κυβέρνησης για τις  “χαμένες αξίες της ΕΕ”.
Οι επιτροπές ειρήνης , οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες  του κινήματος ειρήνης  επωμίζονται μεγαλύτερες ευθύνες στην 
προσπάθεια ώστε  να πυκνώσουν οι γραμμές ενός ρωμαλέου , μαχητικού αντιιμπεριαλιστικού – φιλειρηνικού κινήματος  με τη 
δική συμβολή στον αγώνα της κοινωνικής συμμαχίας  για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας . 

δρόµοι της ειρήνης
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
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ΤΕΥΧΟΣ Νο 73
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 48 - 106 81 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. (210) 38 44 853,
FAX: (210) 38 44 879

e-mail: eedye@otenet.gr

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ

LAYOUT:
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΕΔΥΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ:
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΗΡΗΣ

Η ύλη παραδόθηκε στο τυπογραφειο
στις 8/07/2016

Οι φίλοι της ΕΕΔΥΕ
που διαθέτουν υπολογιστή

μπορούν να πληροφορούνται
για τις δραστηριότητές μας και
μέσω internet στην ιστοσελίδα:

www.eedye.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Η

Οι ∆ρόµοι της Ειρήνης
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πολιτική

Το σύνθημα γνωστό εδώ και χρόνια, ακούγεται σε διαδηλώσεις, 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, στοχεύει και τους δύο 
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Με λιτό τρόπο αναδεικνύει την 

ταύτισή τους στο κύριο: τη στρατηγική στόχευση ενάντια στους 
λαούς, σε όφελος των μονοπωλίων. Τα βήματά τους από την ίδρυσή 
τους μέχρι σήμερα , σε συνδυασμό με την πείρα που απόκτησε ο 
ελληνικός λαός έξη και πλέον δεκαετίες συμμετοχής στο ΝΑΤΟ και 
36 χρόνια συμμετοχής στην ΕΕ οδήγησαν στο σύνθημα. Ας δούμε 
τα πράγματα πιο αναλυτικά όσο μας το επιτρέπει ο χώρος του 
περιοδικού.

Η ίδρυσή τους
•Το ΝΑΤΟ με την ίδρυσή του  - 4 Απρίλη 1949 – με τον «Ψυχρό Πόλεμο» 
και τον αντικομμουνισμό στο φόρτε, έρχεται να εξυπηρετήσει τα 
στρατηγικά σχέδια της άρχουσας τάξης των χωρών μελών του (ΗΠΑ, 
ΜεγάληςΒρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Βελγίου, Καναδά, Δανίας, Ισλα-
νδίας, Λουξεμβούργου, Νορβηγίας, Ολλανδίας και Πορτογαλίας) που 
υπέγραψαν το Σύμφωνο του Βορείου Ατλαντικού και ίδρυσαν τον 
Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (North Atlantic Treaty 
Organization), το γνωστό σε όλους μας ΝΑΤΟ.
•Οχτώ χρόνια αργότερα στο έδαφος των μεταπολεμικών εξελίξεων 
και της ανασυγκρότησης του καπιταλισμού στην Ευρώπη με , το 
σοσιαλισμό  στο στόχαστρο των καπιταλιστικών χωρών,   υπογράφηκαν 
από τις κυβερνήσεις των χωρών ιδρυτικών μελών  [Βέλγιο,(Δυτική) 
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία]  στη Ρώμη 
(25 Μάρτη 1957) οι Συνθήκες που δημιουργούσαν την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (Ευρατόμ).

Η Ελλάδα γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΟΚ
(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ σήμερα)
Η ένταξη της Ελλάδας έγινε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

ΕΟΚ (ΕΕ) και ΝΑΤΟ
το ίδιο συνδικάτο

σχετιζόμενες με την όλη πορεία των πραγμάτων και τις προσπάθειες 
του ελληνικού κεφαλαίου να κατοχυρώσει και να θωρακίσει την 
εξουσία του μέσα από την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ αρχικά και 
στην ΕΟΚ στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα εντάχτηκε στην 
ΕΟΚ το 1981. Προηγήθηκε η ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952. Και στις 
δύο εντάξεις η κυρίαρχη τάξη πανηγύρισε για τα «πλεονεκτήματα» 
και προσπάθησε – συστηματικά και με κάθε μέσο – να ενσωματώσει 
τον ελληνικό λαό στις δικές της στρατηγικές επιδιώξεις , δηλαδή να 
αποδεχτεί σαν αναγκαία και ωφέλιμη τη συμμετοχή της χώρας στο 
ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ σήμερα. Να επισημάνουμε τη 
«δημοκρατικότητα» της ένταξης αυτής : Ποτέ ο ελληνικός λαός δεν 
κλήθηκε να ψηφίσει υπέρ ή κατά . Ειδικότερα στην περίπτωση της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992 (μετεξέλιξη της ΕΟΚ σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ), ΝΔ , ΠΑΣΟΚ , ΣΥΝ (πρόδρομος του σημερινού κυβερνητικού 
ΣΥΡΙΖΑ) αρνήθηκαν την πρόταση του ΚΚΕ για δημοψήφισμα και 
προχώρησαν στην υπερψήφισή της , τον Ιούλη του 1992 , με μόνη 
αρνητική ψήφο αυτή του ΚΚΕ. Εξ ου και το γνωστό σύνθημα:  ΠΑΣΟΚ, 
Νου Δου , Συνασπισμός , ψηφίσανε το Μάαστριχτ πληρώνει 
ο λαός ! 

Ιούνης 2016 / Οι χώρες μέλη 
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και του ΝΑΤΟ 
Προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα για τις χώρες – μέλη των δύο 
ιμπεριαλιστικών οργανισμών παραθέτουμε τον παρακάτω αναλυτικό 
πίνακα : 

* Το Μαυροβούνιο – κράτος σήμερα , πρώην τμήμα της ομόσπονδης ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ 
παίρνει ήδη τη θέση του στη λυκοσυμμαχία στο τρέχον χρονικό διάστημα.
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Διαπιστώνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών – μελών 
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια 
δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί για «ειρηνική Ευρώπη» (έτσι ονομάζουν 
την ΕΕ για να ξεχνάμε πως ΕΕ και ΕΥΡΩΠΗ δεν είναι ταυτόσημα 
πράγματα) και «φιλοπόλεμο» ΝΑΤΟ. Αυτοί που αποφασίζουν για 
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στο ΝΑΤΟ είναι οι ίδιες (σχεδόν) 
χώρες που υποκρίνονται για την «Ευρώπη» της «ειρήνης» , της 
«δημοκρατίας» του «πολιτισμού» κι άλλα παρόμοια. 
Η σύνθεση τόσο της  ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ υπόκειται σε συνεχείς 
αλλαγές με ιδιαίτερη διόγκωσή τους μετά το 1991 και τις ανατροπές 
στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. 
Τα πράγματα είναι σε εξέλιξη με νέες χώρες να «χτυπούν την πόρτα» 
τόσο του ΝΑΤΟ όσο και τις ΕΕ. Η μη ένταξή τους – μέχρι σήμερα – 
οφείλεται σε αντιθέσεις – ανταγωνισμούς των χωρών μελών.Η κάθε 
μία κάνει τους δικούς της υπολογισμούς – λογαριασμούς για τα 
οφέλη που θα έχει από τη διεύρυνση με νέα μέλη.  
Στο έδαφος της ισχυροποίησης του ΝΑΤΟ , της ένταξης κι άλλων 
χωρών μελών – που ευρίσκονται γεωγραφικά - στην περίμετρο 
της ΡΩΣΙΑΣ, εκδηλώνονται ισχυρές αντιθέσεις των δύο αντίπαλων 
πλευρών , που σχετίζονται με τα συγκρουόμενα στρατηγικά 
συμφέροντα της κάθε πλευράς.

IMΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΤΟ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ
Οι ελληνικές κυβερνήσεις – διαχρονικά – καλύπτουν με το μανδύα 
της «ειρήνης» τις επιχειρήσεις των ΝΑΤΟ και ΕΕ και φυσικά την 
αντίστοιχη ελληνική συμμετοχή . Αποκαλυπτικό από την άποψη 
αυτή είναι το κείμενο της ιστοσελίδας του ΥΕΘΑ κάτω από τον 
χαρακτηριστικό τίτλο :

 «Ειρηνευτικές Δραστηριότητες»
Η Ελλάδα ως πλήρες μέλος του ΟΗΕ, του 
ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 
Διεθνών Οργανισμών, συμμετέχει σε 
Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις με ιδιαίτερη 
έμφαση σ’ αυτές που λαμβάνουν χώρα σε 
περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος, όπως 
είναι τα Βαλκάνια και η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η 
συμμετοχή της Ελλάδας μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του ογδόντα 
περιοριζόταν σε μικρό αριθμό παρατηρητών και μικρά στρατιωτικά 
τμήματα, επιπέδου Λόχου, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως ο 
πόλεμος της Κορέας.
Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και αποφάσεων του 
ΟΗΕ, συμμετέχει σε Ειρηνευτικές Αποστολές διαθέτοντας στελέχη και 
από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Ελληνική συμμετοχή σε Ειρηνευτικές 
Επιχειρήσεις προϋποθέτει τη τήρηση 
ορισμένων βασικών αρχών, όπως η 
ύπαρξη απόφασης (resolution) και 
εντολής (mandate) του ΟΗΕ πριν τη 
συγκρότηση της δύναμης, η διαμόρφωση 

καθορισμένης Ιεραρχίας, Διοίκησης και μεγέθους, όπως επίσης και η 
υιοθέτηση ξεκάθαρων κανόνων εμπλοκής.

Οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης, στις οποίες συμμετείχε 
ο Ελληνικός Στρατός την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα και οι 
οποίες συνεχίζονται στις αρχές του 21ου αιώνα, έχουν καταδείξει πως 
οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν γρήγορα και αποτελεσματικά 
να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε νέα σενάρια και απαιτήσεις, που 
απασχολούν τη Διεθνή Κοινότητα.»

1.ΝΑΤΟ
Οι υποστηριχτές της ελληνικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ και στη νέα 
περίοδο των ανατροπών και της προσωρινής επικράτησης του 
καπιταλισμού, θέλουν να πείσουν για τις αγαθές του προθέσεις και 
την αναγκαιότητα της συμμετοχής της Ελλάδας στη «λυκοσυμμαχία».
Εμείς φυσικά δεν ξεχνάμε τα εγκλήματά του , παλιότερα και 
πρόσφατα : 

1  Το ΝΑΤΟ στήριξε την εφτάχρονη δικτατορία στην Ελλάδα
2 Το ΝΑΤΟ στήριξε και στηρίζει στην πράξη την κατοχή 
μέρους της Κύπρου από την Τουρκία από το 1974

Το δολοφονικό χέρι του ΝΑΤΟ 
έχει πρωτοστατήσει σε :

1999 Στο πόλεμο κατά της Γιουγκοσλαβίας
2001 Στον πόλεμο στο Αφγανιστάν
2003 Στον πόλεμο στο Ιράκ
2011 Στον πόλεμο στη Συρία και στη Λιβύη
2014 Στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία

                   Το ΝΑΤΟ 
2016 Προετοιμάζει νέα επέμβαση στη Λιβύη

Με δεδομένη τη σύνθεση του ΝΑΤΟ , είναι σαφής η συμμετοχή των 
χωρών μελών της ΕΕ στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και 
τα εγκλήματα σε βάρος των λαών. Το αν οι αποφάσεις για τους 
πολέμους και τις επεμβάσεις έχουν ΝΑΤΟϊκό ή «ευρωπαϊκό μανδύα» 
πόση άραγε σημασία έχει για τους λαούς που πληρώνουν με το 
αίμα τους για να κερδίζουν τα μονοπώλια ; Ακόμα περισσότερο να 
επισημάνουμε τη διαχρονική ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων 
για τον εξωραϊσμό του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με επίκληση της «ασφάλειας 
της χώρας» , της «σταθερότητας» , της ειρήνης στην περιοχή και 
άλλα παρόμοιας «δυναμικότητας» επιχειρήματα-προσχήματα 
συγκάλυψης των ταξικών επιδιώξεων των χωρών-μελών σε όφελος 
των μονοπωλίων τους.

2.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ προβάλλεται σαν «Ευρώπη» των αξιών 
, του «πολιτισμού» , της «δημοκρατίας» , της «ειρήνης» κλπ. 
Παρά τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των χωρών - μελών της στη 
«λυκοσυμμαχία» του ΝΑΤΟ όλο και περισσότερο αναζητά – σαν 
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γνήσια ιμπεριαλιστική ένωση – και τη στρατιωτική της ολοκλήρωση 
ώστε να προωθεί και να επιβάλλει και με τη δύναμη των «δικών της 
όπλων και στρατιωτικών μέσων» , τα όσα απαιτούν τα μονοπώλια των 
μελών της. Δεν θα επεκταθούμε στο κείμενο αυτό στην όλη εξέλιξη 
της ΕΕ στο στρατιωτικό τομέα , αξίζει όμως να παραθέσουμε τη λίστα 
με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν «ευρωπαϊκή σφραγίδα» : 

•Συμμετοχή στο «βρώμικο πόλεμο» του ΝΑΤΟ κατά της 
Γιουγκοσλαβίας , του οποίου προηγήθηκε η διάλυση με 
πρωτεργάτες χώρες της ΕΕ
•Συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Λιβύη και στη 
Συρία το 2011 
•Iμπεριαλιστικές επεμβάσεις  στην αφρικανική ήπειρο (Μάλι , 
Κεντροφρικανική Δημοκρατία , Σομαλία , στις χώρες του Σαχέλ και 
το Νίγηρα
•Επιχείρηση «ΣΟΦΙΑ» στη Μεσόγειο με πρόσχημα την 
αντιμετώπιση των δουλεμπόρων προσφύγων … αποστολή που 
επιχειρείται να αποτελέσει βασικό συνδετικό κρίκο ΝΑΤΟ-ΕΕ

Η ΕΛΛΑΔΑ , όπως τη θέλουν τα μονοπώλια που κυριαρχούν στην 
οικονομία , έχει με τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ– από το 2014 – τη θέση 
του προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ.   
Συνολικά οι στρατιωτικές δομές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην ΕΛΛΑΔΑ  
αποτελούν πολεμικά ορμητήρια και των δύο ιμπεριαλιστικών 
οργανισμών για τα συμφέροντα των μονοπωλίων.

Δεν υπάρχει «ειρηνική ΕΕ» , δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ 
ιμπεριαλισμός.  ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ είναι ο ιμπεριαλισμός το «μπλοκ 
της Δύσης», με σταθερό μέτωπο στις άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
(ΡΩΣΙΑ , ΚΙΝΑ κλπ.) για τη διατήρηση και επέκταση της κυριαρχίας 
ενάντια στους ανταγωνιστές.
Η έκθεση για τις «Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης της ΕΕ σε 
συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση που υπερψήφισε 
το Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει την όξυνση της επιθετικότητας των 
ευρωπαϊκών μονοπωλίων.

ΕΕ και ΝΑΤΟ «χέρι – χέρι» ενάντια στους λαούς
Στο σήμερα , με δεδομένη τη δυσκολία της ανάκαμψης της 
παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας από την εννιάχρονη κρίση , 
δυναμώνουν οι αντιθέσεις , οξύνονται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις σε όλα τα 
επίπεδα. Με την επιβολή του «δίκιου» του ισχυρού , προωθούνται 
νέα σχέδια για ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις με διάφορα 
προσχήματα : «αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων» , πάλη 
κατά της «τρομοκρατίας» , «ασύμμετρες απειλές» , «προσφυγικό-
μεταναστευτικό» κλπ. Ο κατάλογος είναι μακρύς και δεν μπορούμε να 
επεκταθούμε περισσότερο στο πλαίσιο του παρόντος κειμένου. Όμως, 
επισημαίνουμε την ανάγκη συστηματικής αποκάλυψης της ουσίας 
των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και πολεμικής στην ιμπεριαλιστική 
προπαγάνδα , των ΝΑΤΟ – ΕΕ και των άλλων ιμπεριαλιστικών χωρών. 
Στην πορεία προς τις Συνόδου Κορυφής της ΕΕ το μήνα Ιούνη και του 
ΝΑΤΟ στις 8-9 Ιούλη στη Βαρσοβία, πυκνώνουν τα αλισβερίσια ΝΑΤΟ 
και ΕΕ. Με κάθε τρόπο (συναντήσεις , συνεδριάσεις , περιοδείες του 

ΓΓ του ΝΑΤΟ στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κλπ. ) προωθούνται : «η 
στενότερη διασύνδεση ΝΑΤΟ-ΕΕ» καθώς και τα σχέδια παγκόσμιας 
στρατηγικής ασφαλείας» και «ετοιμότητας ανάληψης δράσης» στο 
επίκεντρο των συμβουλίων και διαβουλίων των δύο ιμπεριαλιστικών 
οργανισμών. 
Πιο αναλυτικά επισημαίνουμε τα παρακάτω :

* ΕΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Διαμόρφωση «παγκόσμιας στρατηγικής ασφαλείας της ΕΕ», στην 
προσπάθειά της να διευρύνει, και με στρατιωτικά μέσα, τις ζώνες 
όπου κάνουν μπίζνες τα μονοπώλιά της. 
Αυτή η στρατηγική θα είναι στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής 
της ΕΕ, τέλη Ιούνη προκειμένου να «θα καθοδηγήσει τις παγκόσμιες 
δράσεις της ΕΕ τα επόμενα χρόνια».
Επίσης στην ίδια σύνοδο – με την Ελλάδα στην προεδρία της- οι 
αρχηγοί των Επιτελείων ενημερώθηκαν για την πορεία των εν 
εξελίξει στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ: «Atalanta»στο κέρας της 
Αφρικής, EUNAVFOR Med «Sophia» στη θαλάσσια περιοχή βόρεια 
της Λιβύης, και «Althea» στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Για την ενίσχυση 
της θέσης του ΝΑΤΟ στην αντιπαράθεση με τα άλλα ιμπεριαλιστικά 
κέντρα, οι αρχηγοί εστίασαν και στην ανάπτυξη των «στρατιωτικών 
δυνατοτήτων» της ΕΕ, όπως επίσης συζήτησαν για την περαιτέρω 
διασύνδεση με το ΝΑΤΟ.
* ΝΑΤΟ ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Από τη Σύνοδο αυτή που πραγματοποιήθηκε τον Μάη μήνα 
επισημαίνουμε : 

Τους σχεδιασμούς και των δύο  για τη συγκέντρωση και 
διασύνδεση στρατιωτικών δυνάμεων σε όλο τον άξονα 
αντιπαράθεσης με τη Ρωσία από τη Βαλτική μέχρι τη Νότια , 
Ανατολική Μεσόγειο
Τη ΝΑΤΟική υποστήριξη στις επιχειρήσεις της ΕΕ στη Μεσόγειο 
με προσθήκη μέσων και δυνατοτήτων που δεν διαθέτει η ΕΕ. 
Τη συμμετοχή της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα 
Εξωτερικής και Πολιτικής Ασφάλειας Φ.Μογκερίνι στις 
συζητήσεις για τη στενότερη διασύνδεση ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Η «βαλίτσα πάει πολύ μακριά» αφού  στον προβληματισμό του ΝΑΤΟ 
είναι το «πως θα συντονίσουμε τις προσπάθειές μας με την ΕΕ και την 
ευρύτερη διεθνή κοινότητα».
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Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της ΕΕ,
επίσης το Μάη , ανάμεσα στα άλλα ( «μετανάστευση» , «αξιολόγηση 
της κατάστασης» κλπ. ) ασχολήθηκε «με θέματα της Υποσαχαρικής 
Αφρικής και ειδικότερα με τις εξελίξεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό και το Νότιο Σουδάν». Το ενδιαφέρον της ΕΕ για την Αφρική 
έχει ισχυρό οικονομικό – γεωπολιτικό υπόβαθρο σχετιζόμενο με 
τη δράση και τις επιδιώξεις  των ευρωενωσιακών μονοπωλίων για 
την Αφρική… Η «ειρηνική» ΕΕ απλώνει – και για το σκοπό αυτό 
χρειάζεται και πολεμικά μέσα – το βρώμικο χέρι της στη «Μαύρη 
Ήπειρο». Το πόση σχέση έχουν αυτά τα σχέδια με τις «αξίες» για τις 
οποίες μιλάνε ο πρωθυπουργός κι άλλα στελέχη της συγκυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ , μόνο οι ίδιοι σαν γνήσιοι υποκριτές … το ξέρουν.

14 & 15 ΙΟΥΝΗ, η Σύνοδος των Υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ. 
Προετοιμάζουν τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής στη Βαρσοβία
Μετά τις περιοδείες του ΓΓ του ΝΑΤΟ στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
για τη συζήτηση και προετοιμασία των όσων θα συζητηθούν και 
θα αποφασιστούν στη Βαρσοβία , τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο 
καθαρά : 
Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλτενμπεργκ, δήλωσε «κατά τη διάρκεια 
των επόμενων δύο ημερών, θα λάβουμε μια σειρά από σημαντικές 
αποφάσεις για την ενίσχυση της συλλογικής μας άμυνας και την 
ενίσχυση της συνεργασίας μας με τους εταίρους μας»  προσθέτοντας 
ότι αυτές οι αποφάσεις θα χαράξουν το δρόμο για τη Σύνοδο 
Κορυφής της Βαρσοβίας τον Ιούλη.

Είναι σαφής η μετατόπιση της «δομής άμυνας» στα 
ανατολικά  και η ενίσχυση της δυνατότητας  ταχύτατης 
κίνησης δυνάμεων στα πλαίσια των χωρών – μελών. Στη 
γραμμή της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία , συγκεντρώνονται πολύ 
ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις. Επιπλέον θα είναι «επιχειρησιακή 
και έτοιμη να αναπτυχθεί οπουδήποτε χρειαστεί» η «Διακλαδική 
Δύναμη Δράσης Εξαιρετικά Υψηλής Ετοιμότητας» του ΝΑΤΟ («Very 
High Readiness Joint Task Force»). Η κωδική της ονομασία είναι 
«Αιχμή του Δόρατος» και η δύναμή ανέρχεται περίπου σε 20.000 
στρατιώτες. Επιπλέον οκτώ νέα μικρά στρατηγεία θα αναπτυχθούν 
στη συνοριογραμμή με τη Ρωσία (Βαλτική, Πολωνία, Ρουμανία). 
Επιπλέον , τον επικίνδυνο χαρακτήρα των ΝΑΤΟικών σχεδίων 
υπογραμμίζει η συνεδρίαση της Ομάδας Πυρηνικού Σχεδιασμού 
(Νuclear Planning Group) , με τον γ.γ. της λυκοσυμμαχίας να 

δηλώνει σχετικά : «Θα διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να 
έχουμε μια αξιόπιστη και ασφαλή πυρηνική αποτροπή. Θα 
μας γίνουν ενημερώσεις από Βρετανία και ΗΠΑ για τη συμβολή 
τους στην πυρηνική αποτρεπτική του ΝΑΤΟ».

Στην Πολωνία λίγες μέρες πριν ξεκίνησε μεγάλη άσκηση με τη 
συμμετοχή χιλιάδων στρατιωτών και σενάριο αντιμετώπισης 
επίθεσης από ανατολική χώρα. Στην Ελλάδα μεθοδεύεται η 
αναβάθμιση του ΝΑΤΟικού στρατηγείου της Θεσσαλονίκης (NRDC-
GR) σε «Διακλαδικό Στρατηγείο Δυνάμεων» για διεξαγωγή 
επεμβάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Να καταγραφεί εδώ πως αστικά κέντρα διαχέουν ότι οι ΗΠΑ - εν 
μέσω και της αντιπαράθεσης με Ρωσία για τον έλεγχο ζωνών 
στη Μέση Ανατολή - θέλουν «ηρεμία» στο Αιγαίο και «λύση» στο 
Κυπριακό ακόμα και εντός του 2016 , όπως και αποκατάσταση των 
σχέσεων στρατηγικής συνεργασίας Τουρκίας - Ισραήλ, ώστε να μην 
εμφανίζουν ρήγμα στην κρίσιμη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ...
 Σε ένα τέτοιο πλαίσιο τις επόμενες μέρες (Ιούνης 2016) ο Ελληνας 
υπουργός Εξωτερικών, Ν. Κοτζιάς, συγκαλεί στην Αθήνα το Εθνικό 
Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, παρουσία του Κύπριου 
υπουργού Εξωτερικών, Γ. Κασουλίδη.

Οι δύο ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί σήμερα 

Κοινή βάση και των δύο , το καπιταλιστικό σύστημα , η με κάθε 
τρόπο και μέσο κατοχύρωση της εξουσίας των καπιταλιστών 
από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα. Φυσικά δεν έλειψαν και δεν 
λείπουν οι αντιθέσεις , οι ανταγωνισμοί που καμία σχέση δεν έχουν 
με τα λαϊκά συμφέροντα. Είναι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί 
και αντιθέσεις για την ικανοποίηση των επιμέρους συμφερόντων 
των ιμπεριαλιστικών χωρών με βάση τη δύναμή τους και τη θέση 
της κάθε μιας στην «ιμπεριαλιστική πυραμίδα». Υπογραμμίζουμε 
ιδιαίτερα πως και οι δύο ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί πέρα από την 
προς τα έξω στόχευση σε κράτη που αποτελούν (για τους κρατούντες 
ΝΑΤΟ και ΕΕ ) «απειλή» , έχουν σταθερά στο στόχαστρό τους, τον 
«εσωτερικό εχθρό», «βίαιος ριζοσπαστισμός», σοβαρή διατάραξη 
της κοινωνικοοικονομικής ζωής κλπ.»
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Η απάντηση του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος

Στην Ελλάδα υπάρχει ευρύτατη πολιτική στήριξη της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ και της υλοποίησης των αποφάσεων για τις ιμπεριαλιστικές 
εκστρατείες με μανδύα που θα καλύπτει την ταξική ουσία και τις οικονομικές – γεωστρατηγικές επιδιώξεις του κεφαλαίου. Μόνη σημαντική , 
ουσιαστική , διαχρονική εναντίωση είναι αυτή του ΚΚΕ. 

Στο κίνημα οι δυνάμεις που αποτελούν κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο προέκταση των πολιτικών φορέων που προαναφέραμε , κρατάνε στάση 
είτε ανοιχτής ή συγκαλυμμένης στήριξης απέναντι στη λυκοσυμμαχία και φρενάρουν την ανάπτυξη της αντιΝΑΤΟικής – αντιιμπεριαλιστικής 
πάλης. Οι ταξικές δυνάμεις στο εργατικό λαϊκό κίνημα με μπροστάρη το ΠΑΜΕ έχουν σαφή εναντίωση και στόχους πάλης ενάντια στο ΝΑΤΟ και 
τον ιμπεριαλισμό συνολικά. 

Η ΕΕΔΥΕ μέσα σε αυτό το περιβάλλον αναπτύσσει τη δράση είτε αυτοτελώς με τις Επιτροπές Ειρήνης πανελλαδικά είτε και σε συνεργασία με το 
ΠΑΜΕ , τα ταξικά συνδικάτα και την ΟΓΕ. 

Μπροστά στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία , να σημάνει συναγερμός δυνάμεων . Η δράση μας να αποκαλύπτει τα επικίνδυνα για 
τους λαούς δολοφονικά σχέδια του ΝΑΤΟ , τη συμπόρευση των χωρών μελών της ΕΕ σε αυτά.

Οι εξελίξεις αυτές είναι εξίσου επικίνδυνες και αρνητικές για το λαό 
με αυτές που συντρίβουν καθημερινά τη ζωή του. 

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στις αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις 
που έχουν στο επίκεντρό τους τη Σύνοδο Κορυφής , τα νέα σχέδια σε βάρος των λαών .

Υ.Γ. Τα γεγονότα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα.Νέες σημαντικές εξελίξεις (Βrexit κλπ.) προστίθενται στις παλιές. Σημασία έχει να κρατάμε τη 
δυναμική και την κατεύθυνση κίνησης των πραγμάτων ώστε να μπορούμε να κρατάμε σταθερά τη δική μας αντιιμπεριαλιστική σημαία.



8ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
Νο 73   ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Η όξυνση των ανταγωνισμών με τη Ρωσία, η παραπέρα προώθηση και υλοποίηση ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών του ευρωατλαντικού άξονα σε 
γεωστρατηγικά κρίσιμες ζώνες, αλλά και η αντιπαράθεσή του με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα με πρόσχημα και το «προσφυγικό», βρίσκονται αυτή 
τη περίοδο στο επίκεντρο έντονων διεργασιών στη κατεύθυνση αναβάθμισης της συνεργασίας  του ΝΑΤΟ  και της  «Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Ε.Ε.). 

Ο σκοπός της αναβάθμισης αυτής της συνεργασίας (ΗΠΑ – Ε.Ε.), αποσκοπεί στα παρακάτω:

Στη συντονισμένη δράση τους όσον αφορά τη καθιέρωση ενός πιο αποτελεσματικού ελέγχου των πηγών της ενέργειας, 
των ενεργειακών δρόμων, των σημαντικών διαύλων της ναυσιπλοΐας. 
Στην γενική επικράτηση έναντι των ανταγωνιστών τους, στο πλαίσιο των ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, 
με παράλληλη μείωση των δυνατοτήτων αντίδρασης (των ανταγωνιστών).
Στην επικαιροποίηση των κατά περίπτωση συμμαχιών που θα προωθήσουν αυτό το στόχο.  
Στην αξιοποίηση της περιόδου που δεν έχει εκδηλωθεί γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση, με σκοπό 
την βέλτιστη προετοιμασία για τη συμμετοχή σε έναν  ιμπεριαλιστικό πόλεμο γενικότερων διαστάσεων.

επισημάνσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΝΑΤΟ :
Αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας  

Η παραπάνω συνοπτικά περιγραφόμενη μεθοδολογία, ειδικά αυτή 
την περίοδο, βρίσκεται σε μια δυναμική εξέλιξη, αναβαθμιζόμενη 
επικίνδυνα,  με τις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που 
συμμετέχουν στις δυο λυκοσυμμαχίες, να έχουν την επιχειρησιακή 
προσοχή τους εστιασμένη σε περιοχές ιδιαίτερης στρατηγικής 
σημασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, στη Μέση Ανατολή, 
στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και σε άλλες 
περιοχές, περιλαμβανομένης και της Ανταρκτικής. 

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που δείχνει την ύπαρξη τεράστιων 
περιθωρίων ανάπτυξης της εξαιρετικά επικίνδυνης για την ειρήνη 
στη περιοχή αλλά και ευρύτερα συνεργασίας τους (Ε.Ε. - ΝΑΤΟ), 
είναι το γεγονός ότι τα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι και 
μέλη του ΝΑΤΟ. Απ’ τα έξι κράτη-μέλη της Ε.Ε. που δεν είναι μέλη του 
ΝΑΤΟ (Σουηδία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Κύπρος, Αυστρία και Μάλτα), 
τα τέσσερα (Σουηδία, Φινλανδία, Ιρλανδία και Αυστρία) είναι ήδη 
ενταγμένα στο ΝΑΤΟϊκό προθάλαμο τον λεγόμενο «Συνεταιρισμό για 
την ειρήνη», προετοιμαζόμενα σύντομα να ενταχθούν σαν πλήρη 
μέλη.  Δεν συμμετέχουν σ’ αυτόν η Κύπρος και η Μάλτα. 

Η σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ε.Ε., ανάγεται στους ιδρυτικές προβλέψεις 
και σκοπούς αυτών των οργανισμών, πρώτα σε πολιτικό επίπεδο, 
αναβαθμιζόμενη στη πορεία του χρόνου και σε στρατιωτικό, 
εδραζόμενη κυρίως στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ ήταν και συνεχίζει να 
είναι ο πυλώνας της στρατιωτικής πολιτικής της Ε.Ε.  Στη βάση αυτή 
αναπτύχθηκε η στρατηγική συνεργασία και η «συμπληρωματικότητα» 
των δύο ιμπεριαλιστικών οργανισμών, με τελική επιδίωξη  την αύξηση 
της δύναμης πυρός τους, άρα και της ευνοϊκής για τα ευρωενωσιακά 
επιχειρηματικά συμφέροντα αποτελεσματικότητας των ληστρικών 
τους στοχεύσεων. 

Ταυτόχρονα οι μηχανισμοί της  Ε.Ε. δουλεύουν για την δόμηση των 
δικών της στρατιωτικών δυνατοτήτων, ώστε να μπορεί να αναπτύσσει 
αυτοτελή δράση (συμπληρωματική των αντίστοιχων ΝΑΤΟϊκών), για 
την υπεράσπιση και προώθηση των συμφερόντων των μονοπωλίων 

της σε όλο τον πλανήτη.

Οι στοχευμένες προοπτικές της Ε.Ε. στο στρατιωτικό τομέα, 
καθορίζονται και περιγράφονται από το λεγόμενο «Γενικό Στρατιωτικό 
Στόχο», όπως αυτός προδιαγράφηκε αρχικά το Δεκέμβριο του 1991 
με την υπογραφή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
Mάαστριχτ. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δημιουργία (μέσω 
εθελοντικής συμμετοχής) στρατιωτικής δύναμης μεγέθους σώματος 
στρατού (60.000 οπλίτες), με δυνατότητα να αναπτυχθεί στην 
περιοχή της κρίσης εντός 60 ημερών και να διατηρηθεί στο θέατρο 
των επιχειρήσεων επί ένα έτος. 

Είναι ενδεικτικό του μεγέθους της Ελληνικής εμπλοκής, η αναφορά 
ότι σ’ αυτό τον σχεδιασμό, η συνεισφορά της χώρας μας,  ανέρχεται 
σε ένα Στρατηγείο επιπέδου Σώματος Στρατού που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως επιχειρησιακό Στρατηγείο (ΟΗΟ) με δυνατότητα 
να ενισχυθεί και από στρατιωτικό προσωπικό άλλων κρατών της 
Ε.Ε., σε μία Ταξιαρχία 3.550 ανδρών με δυνατότητα διπλής χρήσης 
(Μηχανοκίνητη ή Ελαφρά Ταξιαρχία Πεζικού ανάλογα με τις 
απαιτήσεις), μία  Μονάδα Γεωγραφικής Υποστήριξης, εξειδικευμένη 
υποστήριξη σε θέματα πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας, 
δυνατότητα πρόσβασης στις υποδομές της πολιτικής τηλεφωνίας 
και δυνατότητα πρόσβασης σε μέσα επιχειρησιακής ανάλυσης. Στις 
προβλεπόμενες ναυτικές δυνάμεις, η Ελλάδα συνεισφέρει 2 φρεγάτες, 
4 πυραυλακάτους, 1 πετρελαιοφόρο, 1 ωκεανογραφικό και 2 αμφίβια 
σκάφη, 1 ναρκαλιευτικό πλοίο, 1 πλοίο υποστήριξης, 1 υποβρύχιο 
και 1 αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και τέλος στις αεροπορικές 
δυνάμεις, η ελληνική συνεισφορά ανέρχεται σε 30 μαχητικά 
αεροσκάφη F-16 και Mirage-2000, 6 αεροσκάφη  αναγνώρισης  
-  επιτήρησης RF-4 και 4 μεσαία μεταφορικά αεροσκάφη C-130, 
μαζί με 1 Μοίρα PATRIOT, 2 Μοίρες αεράμυνας και 1 ομάδα ειδικών 
αποστολών - διάσωσης.

Μέσα στα καθορισμένα όρια αυτού του πλαισίου αλλά και με την 
διαθεσιμότητα των στρατιωτικών ευρωενωσιακών «εργαλείων», 
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ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν τη  ΝΑΤΟϊκή Σύνοδο Κορυφής στη 
Βαρσοβία, ξεκίνησε η διαδικασία διαμόρφωσης  της λεγόμενης 
«παγκόσμιας στρατηγικής ασφαλείας της Ε.Ε.». Ο όρος αυτός 
περιλαμβάνει ένα πλέγμα αποφάσεων που  στηρίζουν τις απαιτούμενες 
δράσεις, με σκοπό τη διεύρυνση των ζωνών όπου επιχειρούν τα 
μονοπώλιά της, με τη χρήση στρατιωτικών μέσων ή κυρίως τέτοιων. 
Σκοπός αυτής της στρατηγικής όπως  χαρακτηριστικά αναφέρεται, 
είναι «η καθοδήγηση των παγκόσμιων δράσεων της Ε.Ε. τα επόμενα 
χρόνια», χωρίς να παραλείπεται η πάγια αναφορά στην ανάγκη 
εντατικοποίησης των εργασιών διασύνδεσης των σχεδιασμών της 
Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. 

Η αναφορά αυτή, καθόλου τυχαία ή τυπική δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί, με δεδομένο τον σχεδιασμό της αναγκαίας 
προσαρμογής του ΝΑΤΟ, στις σύγχρονες απαιτήσεις των 
ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

 Ήδη έχει αρχίσει η εφαρμογή του ΝΑΤΟϊκού   «Σχεδίου Ετοιμότητας 
Ανάληψης Δράσης» («Readiness Action Plan»), που προβλέπει 
μεταξύ άλλων «αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στο 
ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας», ως «απάντηση στις επιθετικές 
ενέργειες της Ρωσίας ενάντια στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ». 
Ο επιχειρησιακός πυρήνας υλοποίησης αυτού του σχεδίου, είναι η 
«Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ » («NATO Response Force» - 
NRF), το μέγεθος της οποίας στη διάρκεια το 2015 τριπλασιάστηκε, 
αυξανόμενη από 13.000 σε 40.000 στρατιώτες. Ταυτόχρονα, είναι 
πλέον «επιχειρησιακή» με δυνατότητα ανάπτυξης  «οπουδήποτε 
χρειαστεί» η «Διακλαδική Δύναμη Δράσης Εξαιρετικά Υψηλής 
Ετοιμότητας» του ΝΑΤΟ («Very High Readiness Joint Task Force»), 
με την κωδική ονομασία «Αιχμή του Δόρατος» και δύναμη περίπου 
20.000 στρατιωτών.

Πρακτικά, ο σχεδιασμός αυτός σκιαγραφήθηκε απ’ τον γενικό 
γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γένς Στόλτενμπεργκ, στην συνάντηση των 
Υπουργών Άμυνας της λυκοσυμμαχίας στις Βρυξέλλες , ελάχιστες 
μέρες πριν την  Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ  στη Βαρσοβία (8/7/2016). 
Το αντικείμενο της πρώτης ημέρας αυτής της Συνόδου των υπουργών 
Άμυνας, ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της μεταφοράς των 
ΝΑΤΟϊκών «δομών άμυνας και αποτροπής», στη συνοριογραμμή 
της Ρωσίας.   Το αποτέλεσμα ήταν η συγκρότηση ενός πλάνου που 
περιλαμβάνει έξι μέτρα, τα οποία θα τεθούν υπό έγκριση στη σύνοδο 
κορυφής της Βαρσοβίας. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του 
ΝΑΤΟ, Γένς Στόλτενμπεργκ, τα μέτρα αυτά θα είναι:

Ανάπτυξη εκ περιτροπής τεσσάρων ενισχυμένων 
πολυεθνικών ταγμάτων σε Εσθονία, Λεττονία, 
Λιθουανία και Πολωνία.

Προσαρμοσμένη παρουσία στα νοτιο-ανατολικά, 
με άξονα μια πολυεθνική ταξιαρχία – πλαίσιο στη 
Ρουμανία.

Υιοθέτηση πλαισίου για την «περαιτέρω προσαρμογή 

του ΝΑΤΟ στις προκλήσεις από το Νότο».

Εξέταση τρόπων για την περαιτέρω βελτίωση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην 
Ευρώπη.

Ενίσχυση της άμυνας στον κυβερνοχώρο

Επανεξέταση της προόδου στην εξασφάλιση των 
αναγκαίων πόρων για την «άμυνα».

Στην ίδια  Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, φαίνεται ότι εντάσσεται 
και η αξιοποίηση του Προσφυγικού ως πρόσχημα προώθησης 
ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. Στην ίδια λογική με αυτήν της ΕΕ, θα 
συζητηθεί και η μελλοντική «συμβολή του ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση 
της προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης». 

Απ’ τα παραπάνω συνάγεται καθαρά, το ανυπόστατο των όποιων 
προσεγγίσεων επιχειρούν να αναδείξουν την ύπαρξη διαφορών 
ανάμεσα στο ιμπεριαλιστικό περιεχόμενο του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.,  
προσεγγίσεις εκπορευόμενες τόσο απ’ το Κόμμα της Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς όσο και απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ, καλλιεργώντας σκόπιμα συγχύσεις 
και την αυταπάτη ότι μπορεί η Ε.Ε.,  που την κινητήρια δύναμή της 
αποτελούν τα μονοπωλιακά συμφέροντα, να υπηρετήσει ταυτόχρονα 
και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, 
αλλά  και να αναδειχθεί σε μοχλό εγκαθίδρυσης και διαφύλαξης της 
ειρήνης στη περιοχή αλλά και ευρύτερα.

Είναι επίσης χαρακτηριστική, η εκφραζόμενη εκτίμηση της 
«ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής» της ελληνικής κυβέρνησης από 
τα γεράκια του ιμπεριαλισμού. Ο υπουργός εξωτερικών των Η.Π.Α. 
Τζον Κέρι πριν ένα χρόνο, δήλωνε εμφατικά και με προκλητικό 
τρόπο από την Αθήνα, ότι «είμαστε μαζί σαν σύμμαχοι του ΝΑΤΟ 
στον ευρωατλαντικό χώρο, οπουδήποτε υπάρχουν προβλήματα 
ασφαλείας, από το Αφγανιστάν μέχρι το Κόσοβο», δηλώσεις που 
δείχνουν το μέγεθος της εμπλοκής στα ιμπεριαλιστικά γρανάζια, που  
για το λαό σημαίνουν όλο και μεγαλύτερους κινδύνους εμπλοκής 
στον επερχόμενο ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις κάτω απ την επήρεια των ιμπεριαλιστικών 
σχεδιασμών «τρέχουν»,  επιβάλλοντας συνεχή επιφυλακή, ενίσχυση 
της λαϊκής πάλης ενάντια στους σ’ αυτούς και τη συμμετοχή της χώρας 
στις λυκοσυμαχίες τους, αγώνα στο πλάι του αντιιμπεριαλιστικού – 
φιλειρηνικού κινήματος με στόχο να γίνει πράξη το σύνθημα «ούτε 
γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών». Τα λαϊκά συμφέροντα 
υπηρετούνται μόνο με την πάλη ενάντια στα μονοπώλια και τον 
καπιταλισμό, για την αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Νίκος Παπαναστάσης 
Αντισυνταγματάρχης ε.α.,

μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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Εβδομηνταένα  χρόνια συμπληρώνονται από το  ιμπεριαλιστικό έγκλημα που με τη μορφή πυρηνικού μανιταριού εξαφάνισε από προσώπου 
γης χιλιάδες ανθρώπους στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι , στις 6 και 9 Αυγούστου αντίστοιχα . 

Η σκιά του πυρηνικού ολέθρου πάγωσε για πάντα το χαμόγελο που είχε ανθίσει στα χείλη εκατομμυρίων ανθρώπων με την Αντιφασιστική 
Νίκη των Λαών και απέδειξε ακόμη μια φορά την πραγματική φύση του μονοπωλιακού καπιταλισμού ως μήτρα των άδικων ιμπεριαλιστικών 
πολέμων .  

Για εβδομηνταένα χρόνια η ιμπεριαλιστική προπαγάνδα συνεχίζει να υποστηρίζει το τερατώδες ψέμα   περί αναγκαιότητας χρησιμοποίησης 
της ατομικής βόμβας  για να τερματιστεί ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος χωρίς περαιτέρω .. αιματοχυσία . Απόδειξη για αυτό , πέραν όλων των 
υπολοίπων που ακολούθησαν , είναι το γεγονός ότι ο ιμπεριαλισμός ουδέποτε έλαβε υπόψη του τα εκκατομύρια των υπογραφών και τον αγώνα 
του παγκόσμιου αντιϊμπεριαλιστικού – φιλειρηνικού κινήματος για τον πυρηνικό αφοπλισμό . 

Εξάλλου , ο πρωτοπόρος του αντιϊμπεριαλιστικού – φιλειρηνικού κινήματος στην Ελλάδα , Νίκος Νικηφορίδης εκτελέστηκε ακριβώς γιατί 
συγκέντρωνε υπογραφές κάτω από την έκκληση της Στοκχόλμης για απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών . 

Η ρίψη των ατομικών βομβών , λοιπόν , δεν ήταν μια απόφαση που εξυπηρετούσε τις ‘’ στιγμιαίες ΄΄ ανάγκες της λήξης του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου . Αντίθετα εντάσσονταν  στα μακροχρόνια σχέδια του ιμπεριαλισμού . 

Ήδη , από τις 9 Μάη 1945 είχε συνθηκολογήσει άνευ όρων η χιτλερική Γερμανία , ενώ από το Σεπτέμβριο του 1943 είχε συνθηκολογήσει 
η φασιστική Ιταλία . Απέμενε το τρίτο μέρος του φασιστικού άξονα , η Ιαπωνία με τη συνθηκολόγηση και παράδοση της να αποτελεί θέμα 
ημερών καθώς ο στόλος της ήταν πλήρως κατεστραμμένος και η ίδια ασφυκτικά περικυκλωμένη .  

Από το Μάιο του 1945 , η ΕΣΣΔ είχε αρχίσει να μεταφέρει στρατεύματα στην Άπω Ανατολή για να συμμετάσχει στην τελική επίθεση . Την 
παρουσία της ΕΣΣΔ σε αυτό το μέτωπο ήθελαν να αποφύγουν ΗΠΑ και Βρετανία , οι οποίοι τη επαύριο της 9ης Μάη αντιμετώπιζαν την ΕΣΣΔ 
ως εχθρό τους με ομολογημένες σκέψεις των ιμπεριαλιστικών επιτελείων. 

71  ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 
      ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΖΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ  
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι  Τρούμαν προβληματίζονταν ακόμη και αν έπρεπε να ανακοινωθεί στον Ι. Β. Στάλιν ο επιτυχής τερματισμός των 
ατομικών πειραμάτων στην συνάντηση στο Πότσδαμ στις 15 Ιουλίου 1945 .    

Έτσι στις 6 Αυγούστου ισοπέδωσαν τη Χιροσίμα ως προειδοποίηση στην ΕΣΣΔ να περιορίσει της απαιτήσεις για τους όρους της επικείμενης 
Συνθήκης Ειρήνης , διαφορετικά θα δοκίμαζε και η ίδια τον πυρηνικό όλεθρο στο έδαφος της . 

Η διαμόρφωση του μεταπολεμικού κόσμου ήταν στο επίκεντρο οξύτατης διαπάλης καταρχήν του συνόλου των ιμπεριαλιστών εναντίον της 
ΕΣΣΔ η οποία σηκώνοντας το μεγαλύτερο βάρος του πολέμου, είχε γίνει ταυτόχρονα παγκόσμιο σύμβολο της πάλης της εργατικής τάξης 
και των λαών , καθιστώντας το  ΄΄ κοινωνικό έδαφος ΄΄  εύφορο για την καρποφορία των ιδεών που οδηγούσαν στην οικοδόμηση της νέας 
σοσιαλιστικής κοινωνίας . 

Πέραν της ΕΣΣΔ ,, στο στόχαστρο του ιμπεριαλισμού βρίσκονταν η εν εξελίξει Κινέζική Επανάσταση , τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των 
λαών και το εργατικό κίνημα στις καπιταλιστικές χώρες . Η ρίψη των ατομικών βομβών σηματοδοτούσε τη στρατιωτική του προετοιμασία 
εναντίον του διεθνούς επαναστατικού κινήματος . 

Από την άλλη η κατάσταση στο μεταπολεμικό κόσμο αποτελούσε αντικείμενο διαπάλης και εντός του ιμπεριαλισμού .  

Τα στοιχεία απεικονίζουν την τραγική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η Ιαπωνία με το σημαντικότερο τμήμα της πολιτικής της ηγεσίας 
– συμπεριλαμβανομένου και του αυτοκράτορα Χιροχίτο – να έχει εκδηλώσει την επιθυμία για εκεχειρία και παράδοση της χώρας , από το 
Απρίλιο του 1945 . Αυτό το γεγονός ήταν σε πλήρη γνώση των Αμερικάνων καθώς είχαν  ΄΄ σπάσει ΄΄ το κώδικα επικοινωνίας των Ιαπώνων 
από τους πρώτους μήνες του πολέμου στον Ειρηνικό . 

Το κυριότερο πρόβλημα της ιαπωνικής πολιτικής ηγεσίας ήταν ο καθορισμός των όρων παράδοσης , πράγμα το οποίο οι Αμερικάνοι απέφευγαν 
να καθορίσουν αναμένοντας τα εν εξελίξει ατομικά πειράματα .    

Πράγματι, όταν το Απρίλιο του 1945 η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώνεται ότι τα πειράματα της ατομικής βόμβας είναι στο τελικό τους στάδιο, 
προετοιμάζεται για την επίδειξη δύναμης απέναντι στη ΕΣΣΔ και του επίδοξους ιμπεριαλιστές ανταγωνιστές της στη Άπω Ανατολή . 

Η απόφαση για τη ρίψη της ατομικής βόμβας χωρίς προειδοποίηση , παρά τις σχετικές εκκλήσεις των επιστημόνων, ελήφθη την 1η Ιουνίου 
του 1945. 

Το πρόγραμμα για τη έρευνα και την κατασκευή της ατομικής βόμβας , ΄΄ Σχέδιο Μανχάταν ΄΄ , κόστισε πει τα 2 εκ . δολάρια της εποχής και σε 
αυτό απασχολήθηκε μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας που είχε συγκεντρωθεί στις ΗΠΑ , καθώς και 500.000 εργαζόμενοι συνολικά . 

Η εκπόνηση του σχεδίου , και η αντικειμενική προώθηση της ανθρώπινης γνώσης και της επιστήμης από τη μια , αλλά και η φρικτή εικόνα 
του εγκλήματος που γενιές ανθρώπων 
εξακολουθούσαν να το πληρώνουν δεκαετίες 
μετά τη Χιροσίμα  και το  Ναγκασάκι  
αποκαλύπτουν το σάπισμα του μονοπωλιακού 
καπιταλισμού και το γεγονός ότι έχει γίνει , όχι 
μόνο τροχοπέδη αλλά όσο δεν ανατρέπεται 
από την εργατική τάξη και τους λαούς αποτελεί 
θανάσιμο κίνδυνο για το ίδιο το ανθρώπινο 
γένος . 

Το αίτημα της κατάργησης των πυρηνικών 
όπλων αποτελεί ζωτικά αναγκαίο στόχο  
σήμερα καθώς οι οξύτατες ενδοιμπεριαλιστικές 
αντιθέσεις σε όλο τον πλανήτη οδηγούν  σε 
αύξηση των στρατιωτικών εξοπλισμών και 
των όπλων μαζικής καταστροφής  απειλώντας 
την ανθρωπότητα με μια νέα παγκόσμια 
καταστροφή .
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χρονογράφημα

Αυτή η φιγούρα που περπατά στους δρόμους 
του νοτισμένου Λονδίνου -και πότε δεν βρέχει 
εκεί;- κάτι θυμίζει σε κάποιους παλιότερους. 
Έχει περάσει άλλωστε και τόσος καιρός...
Στους νεότερους σίγουρα τους προκαλεί 
εντύπωση αυτή η φιγούρα. Πολύ μελαχρινός 
για “εγγλέζος”, μάλλον “ξένος”, όμως από την 
άλλη αυτή η περπατησιά του δεν κρύβει φόβο 
μπροστά στο άγνωστο. Δεν τον “καταπίνει” η 
πόλη, αυτός με τα πυρακτωμένα μάτια του, 
μοιάζει να την ελέγχει, να βλέπει πίσω από 
τους τοίχους, να ανασαίνει την οργή της, να 
αφουγκράζεται τον ρυθμό της. Τίποτα πάνω 
του δεν είναι δικό του, γι’ αυτό και είναι δικά 
του όλα. Τα παπούτσια του περπάτησαν στις 
εξεγέρσεις του 1830 και του 1848, τον πήγαν 
από την Γερμανία, στο Βέλγιο και από εκεί στο 
Λονδίνο, τον ανέβασαν σε ένα οδόφραγμα της 
Παρισινής Κομμούνας.
Το παλτό του άντεξε σε όλους τους καιρούς, στις 
τσέπες του δεν είχε “μία”, αυτός που έγραψε 
όσο κανένας άλλος για το χρήμα, στις τσέπες 
του είχε επιστολές, μόνο επιστολές από όλη 
την Ευρώπη, επιστολές από ανθρώπους της 
δουλειάς, που έμαθαν γράμματα μόνο και μόνο 
για να τις γράψουν.
Τα μαύρα σαν κάρβουνο μάτια του είδαν πολλά, 
είδαν “κοινωνικά συμβόλαια” να σκίζονται, 
είδαν πελέκια επαναστάσεων να γκρεμίζουν 
προτομές αυτοκρατόρων, είδαν λευκά χεράκια 
ευγενών, πριγκίπων και “κοινοβουλευτικών” 
να κρατούν βούρδουλες και να οργώνουν την 
πλάτη του λαού.
Σε όλη την Ευρώπη είδε το θηρίο της ταξικής 
εκμετάλλευσης κρυμμένο πίσω από σωρούς 
εμπορευμάτων -με πρώτο την ίδια την εργατική 
δύναμη- να υψώνεται απειλητικά και να ορμά 
να κατασπαράξει εργάτες και λαούς κάθε φορά 
που κινδύνευαν ή υπήρχε και η παραμικρή 
περίπτωση να αμφισβητηθούν τα ταξικά του 
συμφέροντα και πάνω απ’ όλα η ταξική του 
κυριαρχία.
Οι “δημοκρατίες” τότε πήγαιναν περίπατο και 
χέρι-χέρι με το μαστίγιο πήγαινε και το βαθύ 
ταξικό μίσος, το δηλητήριο ενάντια στους 

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Όχι κάτω από ξένη σημαία
“αγράμματους” που “δεν ξέρουν”.
Μάτωσε, έχασε παιδιά από την φτώχεια για να 
γράψει για όλα αυτά, απευθυνόμενος στους 
“αγράμματους”, σε αυτούς που ο θάνατός τους 
στα κάτεργα της εκμετάλλευσης ήταν απλώς ένας 
αριθμός στατιστικής στις εκθέσεις των επιθεωρητών 
εργασίας, λέγοντάς τους πως αυτοί έχουν την 
δύναμη και κάθε συμφέρον να αλλάξουν τον κόσμο.
Κι όταν οι “αγράμματοι” ούρλιαζαν κάτω από τα 
χτυπήματα της έφιππης αστυνομίας, όταν ζητώντας 
“δικαιοσύνη” και νομίζοντας πως έχουν να κάνουν με 
“παρανοϊκούς”, τους ψιθύρισε πως οι εκμεταλλευτές 
τους δεν είναι “τρελλοί”, το αντίθετο έχουν μεγάλη 
λογική, αλλά λογική της τάξης τους που ήταν και 
είναι απέναντι στην εργατική τάξη. 
Δεν φοβήθηκε κανέναν εκτός από τους “φίλους” του 
και αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Πολλοί από όσους 
έπιναν νερό στο όνομά του και ήξεραν ότι είχε 
γράψει “απέξω”, φρόντισαν να λασπωθεί και αυτός 
και το έργο του.
Τόσο αυτοί, όσο και οι αντιπαλοί του, τον ξορκίζουν 
χρόνια τώρα, μόνο που να αυτός κάθε βράδυ ξεκινά 
από το Χαϊγκέιτ* που “μένει” εδώ και χρόνια και 
κατεβαίνει στις εργατογειτονιές του Λονδίνου.
Υπάρχει και μια δεύτερη φιγούρα που περπατά 
στους δρόμους του νοτισμένου Λονδίνου που κι 
αυτή κάτι θυμίζει σε κάποιους παλιότερους. Έχει 
περάσει άλλωστε και τόσος καιρός...
Στους νεότερους σίγουρα τους προκαλεί εντύπωση 
κι αυτή η φιγούρα. Μάλλον κοντός για “εγγλέζος”, 
μάλλον “ξένος”, με μεγάλο φαλακρό κεφάλι και 
περιποιημένο μουσάκι, όμως από την άλλη ούτε 
αυτού η περπατησιά κρύβει φόβο μπροστά στο 
άγνωστο. Ούτε αυτόν τον “καταπίνει” η πόλη, κι 
αυτός με τα πυρακτωμένα μάτια του, μοιάζει να 
την ελέγχει, να βλέπει πίσω από τους τοίχους, να 
ανασαίνει την οργή της, να αφουγκράζεται τον 
ρυθμό της. Τίποτα πάνω του δεν είναι δικό του, 
γι’ αυτό και είναι δικά του όλα. Τα παπούτσια του 
περπάτησαν στις λάσπες που ήταν γονατισμένοι 
εκατομμύρια μουζίκοι, μάτωσαν εκείνη την Κυριακή 
στις 9 του Γενάρη του 1905, τον πήγαν εξόριστο 
στην Σιβηρία, και στην Ευρώπη, τον οδήγησαν 
μαζί με την εργατική τάξη να ανέβει νικηφόρα τα 
117 σκαλιά των Χειμερινών Ανακτόρων εκείνο τον 

Οκτώβρη του ‘17.
Αφιέρωσε την ζωή του όλη απευθυνόμενος στους 
“αγράμματους”, σε αυτούς που πέθαιναν στα κάτεργα 
της εκμετάλλευσης και στα πολεμικά μέτωπα, 
ακολουθώντας “ξένες σημαίες”, τις σημαίες των 
εκμεταλλευτών τους.
Κι όταν οι “αγράμματοι” ούρλιαζαν κάτω από 
τα χτυπήματα του κνούτου και πέθαιναν στα 
χαρακώματα τους ψιθύρισε πως οι εκμεταλλευτές 
τους δεν είναι “παράλογοι”, πως ο πόλεμός τους είναι 
όλος μέσα στην λογική της τάξης τους που ήταν και 
είναι απέναντι στην εργατική τάξη. 
Ούτε αυτός φοβήθηκε κανέναν εκτός από εκείνους 
που “έψαχναν του κόσμου τον λεκέ” για να τον 
“καθαρίσουν” και να ξαναγίνει “αγγελικά πλασμένος”, 
ενώ το μόνο που του αξίζει είναι η ανατροπή.
Κι αν η πρώτη φιγούρα είναι ξορκισμένη, η δεύτερη 
είναι καταραμένη από αντιπάλους και κυρίως από 
“φίλους”.
Δυό φιγούρες συναντιούνται στους δρόμους του 
Λονδίνου. Καθώς διασταυρώνονται, για μια στιγμή 
κοιτάζει ο ένας τον άλλον χωρίς να ανταλλάξουν 
κουβέντα. Δεν χρειάζεται. Συνεννοήθηκαν αμέσως...
Ο καθένας τους έχει ραντεβού με “αγράμματους”. 
Κι όταν αυτοί θα τους ξαναρωτήσουν “μα κάνατε 
τόσο δρόμο για να δείτε πίσω από τοίχους, και να 
γράψετε, πρέπει να κάνουμε κι εμείς το ίδιο;” και 
οι δυό θα απαντήσουν “έχετε δρόμο ακόμα, αλλά 
εσείς θα διανύσετε αυτήν την απόσταση πολύ 
γρηγορότερα και πολύ καλύτερα. Μόνο ένας όρος 
είναι απαράλλαχτος από τότε ως τώρα: Μην βαδίσετε 
κάτω από ξένη σημαία”.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

ΥΓ1: Με το που “χτύπησε η μπάλλα στο δοκάρι” οι αντίπαλοι 
του “ολοκληρωτιζμού -έτσι με ζ-” οι  θεματοφύλακες της 
“δημοκρατίας” αποφάνθηκαν αμέσως ότι “ο λαός δεν ξέρει να 
ψηφίζει¨.

ΥΓ2: Κάποιοι, επίσης θεματοφύλακες της “δημοκρατίας” 
υπενθύμισαν στο “πόπολο” πόσα χρωστά η “Ελλάδα”, δηλαδή 
η αστική της τάξη, στην “Αγγλία”, δηλαδή στον εγγλέζικο 
ιμπεριαλισμό και τον εκφραστή του Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Όταν ξεσκεπάζονται τα ταξικά συμφέροντα η κατάσταση εκτός 
από απολαυστική είναι και εξόχως διδακτική. 

* Στο νεκροταφείο Χάϊγκέιτ του Λονδίνου βρίσκεται ο τάφος 
του Κάρλ Μάρξ
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Ιμπεριαλιστικές Επεμβάσεις στη Συρία και Λαϊκοί Αγώνες

ιστορία
Β΄ μέρος

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
και η δύση της γαλλικής ηγεμονίας
Η έκρηξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου βρήκε τον κρατικό μηχανισμό 
σε διαχειριστική αδυναμία και τη συριακή κοινή γνώμη σε κατάσταση 
αποστασιοποίησης και αδιαφορίας. Η ταχεία κατάρρευση του 
γαλλικού κρατικού μηχανισμού μετά την επίθεση της ναζιστικής 
Γερμανίας την άνοιξη του 1940 ανέτρεψε τις ισορροπίες στην περιοχή. 

Ήδη από τους πρώτους μήνες του 1941 η Συρία βρισκόταν σε διαρκή 
αναταραχή, με τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων 
και άλλων στρωμάτων να αποτελούν πλέον καθημερινότητα. 
Όμως για άλλη μια φορά η αστική τάξη κατάφερε να ηγηθεί της 
αντιιμπεριαλιστικής πάλης συνενώνοντας τις διάφορες ομάδες που 
διαμαρτύρονταν και πολιτικοποιώντας το περιεχόμενο της δράσης 
τους. Παράλληλα η ολοένα και αυξανόμενη γερμανική διείσδυση στην 
περιοχή επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα, ενώ ο βρετανικός 
ιμπεριαλισμός είχε ήδη καταστήσει σαφές στο συνεργαζόμενο 
με τους ναζιστές πεταινικό καθεστώς του Βισύ * στη Γαλλία ότι 
δεν θα επέτρεπε η Συρία και ο Λίβανος να περάσουν στη σφαίρα 
επιρροής του Γ’ Ράιχ. Μετά από ένοπλες συγκρούσεις, που διήρκεσαν 
περίπου έναν μήνα, η Βρετανία ανάγκασε τις πεταινικές δυνάμεις να 
συνθηκολογήσουν και η Συρία, μαζί με τον Λίβανο, πέρασε υπό τον 
έλεγχο του Βρετανικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. 

Τα επόμενα χρόνια χαρακτηρίζονται από μια διαρκή διελκυστίνδα 
ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και στους Ελεύθερους Γάλλους του 
στρατηγού ντε Γκωλ για το ποια από τις δύο δυνάμεις θα επικρατούσε 
μεταπολεμικά στην περιοχή. Στο εκρηκτικό αυτό μείγμα του 
αγγλογαλλικού ανταγωνισμού ήρθαν να προστεθούν και οι έντονες 
αντιδράσεις του ίδιου του συριακού λαού, που επιθυμούσε την 
επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής καθεστώτος πλήρους εθνικής 
ανεξαρτησίας στη χώρα του και ήταν αποφασισμένος να πολεμήσει 
σκληρά για να το πετύχει. Η Γαλλία δεν θα βγει νικήτρια από τη 
λυσσαλέα προσπάθειά της να επικρατήσει στην περιοχή σε οικονομικό 
αλλά και γεωπολιτικό επίπεδο έναντι της Αγγλίας. Αντιθέτως η 
παρέμβαση του Λονδίνου θα εξαναγκάσει τον ντε Γκωλ να παραβλέψει 
τις προσωπικές του επιθυμίες αλλά και τα συμφέροντα του γαλλικού 
κεφαλαίου και της πολιτικής ελίτ της χώρας και να προχωρήσει στη 
διπλωματική αναγνώριση της Συρίας και του Λιβάνου ως κυρίαρχων 
και ανεξάρτητων κρατών, τα οποία θα αποτελούσαν στο εξής ισότιμα 
μέλη της αναδυόμενης μεταπολεμικής διεθνούς κοινότητας. Οι 
τελευταίες μονάδες των γαλλικών στρατευμάτων αποχώρησαν από 
τη Συρία τον Απρίλιο του 1946 σηματοδοτώντας έτσι την αλλαγή 
σελίδας στον πολιτικό βίο της χώρας.

Μεταπολεμικές διεργασίες
Όμως γρήγορα αποδείχθηκε πως το μέλλον της χώρας κάθε άλλο 
παρά ευοίωνο ήταν, καθώς η παροχή ανεξαρτησίας εγκαινίασε μια 
μακρά περίοδο πολιτικής αστάθειας. Το κύριο ζήτημα που διαιρούσε 
τις πολιτικές δυνάμεις ήταν το ζήτημα του παναραβισμού, δηλαδή η 
στενότερη συνεργασία και σε τελική ανάλυση η πολιτική ενοποίηση 
των αραβικών λαών. Ο Εθνικός Συνασπισμός, που υπό την ηγεσία του 

Κουβάτλι κυβέρνησε τη χώρα την περίοδο 1946-1949, υποστήριζε 
τη διατήρηση της αυτόνομης πολιτικής υπόστασης της Συρίας 
και ήταν αντίθετος με κάθε σχέδιο που προωθούσε τη δημιουργία 
ευρύτερης αραβικής κρατικής οντότητας. 

Νέες πολιτικές δυνάμεις έκαναν την 
εμφάνισή τους στο προσκήνιο. Η 
σημαντικότερη από αυτές ήταν η 
οργάνωση Μπάαθ (Αναγέννηση), 
η οποία ιδρύθηκε στη Συρία από 
τους διανοητές Μισέλ Αφλάκ και 
Σαλάχ Μπιτάρ, αλλά γρήγορα 
απέκτησε παρακλάδια και σε 
άλλες αραβικές χώρες. Το βασικό 
διακύβευμα για τα στελέχη του 
Μπάαθ ήταν η επιτακτική ανάγκη 
να τροποποιηθούν οι συνοριακές 

διευθετήσεις τις οποίες είχαν προωθήσει οι Βρετανοί και οι Γάλλοι 
στο τέλος του πολέμου, καθώς αυτές εξυπηρετούσαν μόνο τα δικά 
τους ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και δεν λάμβαναν υπόψη τους τις 
επιθυμίες και τα ιστορικά δικαιώματα των αραβικών λαών. Στην αρχή 
το κίνημα είχε κυρίως παναραβικά χαρακτηριστικά, αλλά γρήγορα 
ριζοσπαστικοποιήθηκε, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης με ένα 
σοσιαλιστικό κόμμα που προϋπήρχε, αλλά και του κλίματος αποδοχής 
των σοσιαλιστικών και μαρξιστικών ιδεών που επικρατούσε στον 
αραβικό χώρο τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Οι γραμμές του 
Μπάαθ πύκνωσαν με διανοουμένους, φτωχά λαϊκά στρώματα και 
εκπροσώπους των μειονοτήτων της χώρας (αλαουίτες, δρούζοι, 
χριστιανοί). 

Αντιθέτως την ίδια περίοδο τα παραδοσιακά αστικά κόμματα βίωναν 
προΐουσα κρίση, που οδηγούσε σε συχνές διασπάσεις και τελικά 
είχε ως αποτέλεσμα τον απόλυτο κατακερματισμό του κομματικού 
συστήματος. 

Η Συρία στον αστερισμό
των στρατιωτικών πραξικοπημάτων
Για άλλη μια φορά τις εξελίξεις επιτάχυναν εξωτερικοί παράγοντες 
και συγκεκριμένα η οδυνηρή ήττα των αραβικών δυνάμεων, 
συμπεριλαμβανόμενης και της Συρίας, στον πόλεμο της Παλαιστίνης 
του 1948. Αυτή η ήττα ανέδειξε τις εγγενείς αδυναμίες του συριακού 
κράτους και έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της δημιουργίας μιας 
διευρυμένης πολιτικής οντότητας, που θα μπορούσε να αντεπεξέλθει 
καλύτερα στις προκλήσεις τις οποίες συνεπαγόταν η δημιουργία ενός 
ισχυρού στρατιωτικά και οικονομικά μη αραβικού κράτους στην 
περιοχή. 

Όμως τη λύση δεν την έδωσε ο πολιτικός κόσμος αλλά οι στρατιωτικοί. 
Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 1949 μια ομάδα αξιωματικών με 
επικεφαλής τον κουρδικής καταγωγής συνταγματάρχη Χούσνι Ζαΐμ 
ανέτρεψε την κυβέρνηση Κουβάτλι εγκαινιάζοντας μακρύ κύκλο 
στρατιωτικών πραξικοπημάτων τα επόμενα χρόνια. Τα περισσότερα 
από αυτά τα στρατιωτικά καθεστώτα αποδείχθηκαν βραχύβια και 
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ασταθή, ενώ στους κόλπους τους έκαναν σύντομα την εμφάνισή τους 
επιμέρους αντιθέσεις μεταξύ του στρατιωτικού και του πολιτικού 
στοιχείου. Το μεγαλύτερο σε διάρκεια στρατιωτικό καθεστώς ήταν 
του αντισυνταγματάρχη Αντίμπ Σισσάκλι, το οποίο ξεκίνησε τον 
βίο του στα τέλη του 1949 και τον τερμάτισε το 1954. 

Ο θρίαμβος του νασερισμού και η αποτυχία της
Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας
Η λήξη της περιόδου Σισσάκλι σηματοδοτεί μια νέα πολιτική φάση 
για τη χώρα, στην οποία αναβιώνει το κοινοβουλευτικό σύστημα και 
ενισχύονται τα ριζοσπαστικά κόμματα, τα οποία είδαν τη διεύρυνση 
της εκλογικής τους δύναμης 
στις εκλογές του Οκτωβρίου 
του 1954. Την ίδια περίοδο 
στον αραβικό χώρο αρχίζει να 
ανατέλλει το άστρο του Γκαμάλ 
Αμπντέλ Νάσερ, του Αιγύπτιου 
αξιωματικού ο οποίος είχε ηγηθεί 
κίνησης αξιωματικών η οποία 
το 1952 ανέτρεψε το λαομίσητο 
καθεστώς του βασιλιά Φαρούκ. Το 
φθινόπωρο του 1956, στη διάρκεια 
της λεγόμενης κρίσης του Σουέζ, 
ο Αιγύπτιος ηγέτης κατόρθωσε να 
αναχαιτίσει με επιτυχία τις προσπάθειες των πάλαι ποτέ ισχυρών 
ευρωπαϊκών ιμπεριαλισμών να κάμψουν το ηθικό και να οδηγήσουν 
σε πρόωρη αποτυχία το νεοπαγές καθεστώς του, αλλά και να 
διατυπώσει ένα όραμα για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και 
τη συνεργασία των αραβικών λαών που κινητοποιούσε τις μάζες και 
ασκούσε έλξη στους παναραβιστές και σοσιαλιστές διανοουμένους. 

Ως αποτέλεσμα, σημαντικοί κύκλοι των πολιτικών και οικονομικών 
ελίτ της Συρίας άρχισαν να βλέπουν με θετικό μάτι τη δημιουργία 
κοινού πολιτικού οργανισμού με τη νασερική Αίγυπτο. Σημαντικότερο 
ίσως κίνητρο για αυτή την πρωτοβουλία ήταν η επιθυμία να τεθεί 
ένα όριο στη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Συρίας, το οποίο τη δεκαετία του 1950 είχε σημειώσει μια 
σειρά από πρωτόγνωρες οργανωτικές και πολιτικές επιτυχίες. Σε αυτό 
το πλαίσιο η προσέγγιση με τον Νάσερ, που είχε καταφέρει ήδη με 
διάφορα μέσα να ξεμπερδέψει με το δικό του ΚΚ, φάνταζε ιδιαιτέρως 
ελκυστική. Παράλληλα, η διατύπωση του Δόγματος Αϊζενχάουερ τον 
Μάρτιο του 1957, η οποία προοιωνιζόταν τη στρατιωτική επέμβαση 
των ΗΠΑ σε περίπτωση ανατροπής φιλικών τους καθεστώτων στην 
περιοχή, καθώς και η όξυνση των σχέσεων με την Τουρκία, που  το 
1957 οδήγησε στα πρόθυρα πολέμου, έφεραν ένα βήμα πιο κοντά το 
ενδεχόμενο της συροαιγυπτιακής ένωσης. Η αποφασιστικότητα του 
Αιγύπτιου προέδρου να προασπίσει ακόμη και ένοπλα την εδαφική 
ακεραιότητα της Συρίας στη διάρκεια της κρίσης των συροτουρκικών 
σχέσεων το καλοκαίρι του 1957 εκτόξευσε στα ύψη το πολιτικό κύρος 
του στο εσωτερικό της Συρίας και έθεσε στην κορυφή της πολιτικής 
ατζέντας το ζήτημα της κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για 
την πολιτική ενοποίηση των δύο χωρών. 

Το σχέδιο αυτό πήρε σάρκα και οστά το 1958 με τη δημιουργία 
της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας (ΗΑΔ). Το νέο καθεστώς 
βελτίωσε σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, των 

μεσαίων στρωμάτων και της μικρής αγροτιάς και ικανοποίησε μια 
σειρά από βασικές λαϊκές ανάγκες, αλλά γρήγορα αποδείχθηκε 
ότι δεν ήταν βιώσιμο για μια σειρά από πολιτικούς λόγους. Κατ’ 
αρχάς, η υπερσυγκεντρωτική δομή του κρατικού οικοδομήματος, 
με τη σαφή υπεροχή της Αιγύπτου στην κατανομή της ισχύος, και η 
συνεχής προώθηση μιας σειράς μέτρων που υποβάθμιζαν συνεχώς 
τη σημασία της Δαμασκού ως αυτόνομου κέντρου λήψης αποφάσεων 
αποξένωσαν δυνάμεις οι οποίες είχαν υποστηρίξει το καθεστώς στα 
πρώτα στάδια της δημιουργίας του. 

Οι Μπααθιστές, που 
είχαν συγκατατεθεί 
στον μονοκομματικό 
χαρακτήρα της ΗΑΔ, 
προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν επιτυχώς 
τον ανταγωνισμό των 
κομμουνιστών, είχαν 
ξεκινήσει ενθουσιωδώς 
να συγκροτούν τον 

συριακό τομέα της Εθνικής Ένωσης, όταν γρήγορα κατάλαβαν ότι 
είχαν πέσει θύματα των επιδιώξεων του Νάσερ, ο οποίος επιθυμούσε 
τώρα να απαλλαγεί από τους ενοχλητικούς εταίρους του ή τουλάχιστον 
να υποβαθμίσει τη σημασία τους στις πολιτικές διεργασίες της χώρας. 
Επιπλέον η ίδια η αστική τάξη της Συρίας είχε αναθεωρήσει τη 
στάση της και είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντά της ζημιώνονταν από την παραμονή της χώρας στην 
ΗΑΔ, καθώς υπονομευόταν η υλική βάση της υπόστασής και έτεινε να 
αφανιστεί πλήρως μέσω της απορρόφησης της από την αιγυπτιακή 
αστική τάξη. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέτειναν στη δημιουργία ενός μετώπου 
ετερόκλιτων δυνάμεων, το οποίο με την καθοριστική συνδρομή 
του στρατού, που και ο ίδιος ασφυκτιούσε από την αιγυπτιακή 
επικυριαρχία στο στράτευμα, κατόρθωσε να αποσύρει τη Συρία από 
την ΗΑΔ στις 28 Σεπτεμβρίου 1961. 

                                                                                                       

 Μενέλαος Αστερίου

* Ο Ανρί Φιλίπ Πεταίν ( 1856 – 1951 ) ήταν Γάλλος  Στρατάρχης και πολιτικός,  
πρωθυπουργός και πρόεδρος της Γαλλίας  κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο  γνωστός  

κυρίως για την συνθηκολόγηση του με τη Ναζιστική Γερμανία  μετά την οποία 
έγινε αρχηγός του Κράτους του Βισύ . Συνεργάστηκε με τους Γερμανούς σε όλη τη 

διάρκεια της κατοχής . 
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Πολλοί λένε: « Είναι μικρός, δεν ξέρει…» ή « είναι μικρός, αυτά είναι για τους μεγάλους».  
Σίγουρα η πραγματικότητα ανατρέπει όλα τα παραπάνω…

Μέσα από κουβέντα σε δημοτικό σχολείο του Ιλίου με τη βοήθεια της συγγραφέως Εύης Κοντόρα, και με αφορμή τη δραστηριότητα της 
ΕΕΔΥΕ “Κανένας δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας”, οι μαθητές γνώριζαν τι είναι πόλεμος και τι είναι ειρήνη. Γνώριζαν τις αιτίες του πολέμου και 
τα δεινά που αυτός γεννά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Φυσικά τη συζήτηση μονοπώλησε το ένα από τα δεινά που κατακλύζει τον τελευταίο 
καιρό την καθημερινότητα των μαθητών και αυτό δεν ήταν άλλο από τους πρόσφυγες… Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού ήξεραν τη διαφορά 
ανάμεσα στις έννοιες « πρόσφυγας» και «μετανάστης» και μάλιστα αναγνώριζαν ότι οι πόλεμοι γεννούν τους πρόσφυγες. 

Παιδιά μόλις 8-9 χρονών συζητούσαν για όλα αυτά τα ζητήματα που « αφορούν ΜΟΝΟ τους μεγάλους» , με τόσο ενδιαφέρον, με ανοιχτά 
αυτιά και μάτια και με λαχτάρα να μάθουν το κάτι παραπάνω για τους συνομήλικους τους , τους πρόσφυγες που ξεριζώνονται από τη χώρα τους 
και βιώνουν στο έπακρο τη βιαιότητα του πολέμου. 

Φυσικά, δεν έλειπαν και μεμονωμένες φωνούλες που εξέφραζαν μια σειρά επιχειρημάτων που ακούγονται στην κοινωνία, όπως το ότι οι 
πρόσφυγες πρέπει να φύγουν ή ακόμη και να τους αφήσουμε να πεθάνουν γιατί κλέβουν και μπορεί ακόμη και να επιτεθούν στη δική μας χώρα 
κάποια στιγμή, αν τους υποστηρίζουμε. 

Τα παιδιά είναι σαν σφουγγάρια! Όταν το περιβάλλον τους καλλιεργεί το σκοταδισμό, θα τον ακολουθήσουν. Όταν το περιβάλλον τους 
καλλιεργεί τον υγιή προβληματισμό με οξυμένη κριτική σκέψη, τότε σίγουρα θα προβληματιστούν. Αυτό ευτυχώς συμβαίνει και στην 
παραπάνω τάξη του δημοτικού σχολείου Ιλίου, όπου η δασκάλα έκανε πολύ σημαντική δουλειά προκειμένου να αντιληφθούν τα παιδιά τις 
έννοιες « πόλεμος» και « ειρήνη». Με βιωματικές δραστηριότητες έφτιαξε μια πανέμορφη εκδήλωση, στην οποία τα παιδιά πήραν το ρόλο του 
πρόσφυγα αλλά και του διώκτη, την οποία παρουσίασε σε όλο το σχολείο και καταχειροκροτήθηκε. 

Τέτοιες δραστηριότητες καλλιεργούν την αλληλεγγύη στα παιδιά μας! Δημιουργούν ανθρώπους προβληματισμένους, με κριτική 
σκέψη, με δράση αντίθετα σε ό,τι δεν είναι φτιαγμένο στα μέτρα τους. Για να φτιάξουν μια άλλη κοινωνία, δίκαιη, όπου δεν θα υπάρχει 

εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου οι 
ανάγκες του ανθρώπου θα μπαίνουν στο επίκεντρο 
και θα καθορίζουν τη ρότα της ζωής του. Έχουμε 
όλοι χρέος να  δίνουμε ερεθίσματα στα παιδιά μας 
από όταν είναι μικρά, να τους ενισχύουμε την τάση 
να προασπίζονται την ειρήνη,  να συμβάλλουμε στη 
διαμόρφωση της συνείδησής τους.

Έτσι κι αλλιώς τα …μαθαίνουν όλα!

Ανδρεοπούλου Ελένη
Μέλος της γραμματείας της ΕΕ Ιλίου

Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά…;
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Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου
Συνεχίστηκε με επιτυχία, για μια ακόμη χρονιά η πρωτοβουλία για τη 
ζωγραφική στα σχολεία  

Η πρωτοβουλία που πήρε πέρσι η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή 
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) συνεχίστηκε με επιτυχία, για μια ακόμη 
χρονιά και στο Ίλιον .  

Πολλά (11) σχολεία και  πάνω από 550 μαθητές τίμησαν 
και φέτος αυτή τη δράση και το αποτέλεσμα της δουλειάς των 
αυτοσχέδιων εργαστηρίων τέχνης που στήθηκαν από τα παιδιά στα 
σχολεία τους το είδαμε στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η επιτροπή 
ειρήνης Ιλίου το απόγευμα της Τετάρτης 8/6,στην Πλατεία Ηρώων 
Πολυτεχνείου. Φέτος τα παιδιά ,δεν ζωγράφισαν μόνο, έγραψαν και 
ποιήματα, γράμματα σε προσφυγόπουλα ή άλλα κείμενα, εμπνευσμένα 
από το συγκεκριμένο ποίημα ,αλλά και το δράμα των προσφύγων όπως 
τα ίδια το αντιλαμβάνονται. Αρκετά παιδιά διάβασαν τα ποιήματα ή τα 
γράμματα που έστειλαν στα προσφυγόπουλα.

Με συγκίνηση παρακολούθησαν πολλοί γονείς, εκπαιδευτικοί, φίλοι και 
συναγωνιστές την εκδήλωση, τα έργα και τις ζωγραφιές των παιδιών. 
Στο χώρο εκτέθηκαν και ζωγραφιές από προσφυγόπουλα. Στο τέλος 
της εκδήλωσης παρουσιάστηκε παράσταση καραγκιόζη με τίτλο 
“O καραγκιόζης αλληλέγγυος με τους πρόσφυγες”. Δόθηκαν επίσης 
αναμνηστικά διπλώματα από την ΕΕΔΥΕ ,στα παιδιά που συμμετείχαν σε 
όλη τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε.

Ο πρόεδρος της επιτροπής ειρήνης Πέτρος Καραμπάς ,μεταξύ 
άλλων τόνισε: “Χωρίς δουλειά και ψωμί δεν μπορεί να στεριώσει η 
ειρήνη. Μα σήμερα ούτε δουλειά για όλους υπάρχει, ούτε είναι μπόλικο 
το ψωμί. Κι η ειρήνη έχει ανάγκη  να πατήσει γερά στα πόδια της”. 

…Με τους πρόσφυγες που ήρθαν κυνηγημένοι από τους άδικους 
πολέμους έχουμε το ίδιο συμφέρον. Απέναντι στον ίδιο εχθρό πρέπει 
να πολεμήσουμε κι έτσι να γίνουμε, μικροί και μεγάλοι, μαχήτριες και 
μαχητές της ειρήνης.. 

…Με τους πρόσφυγες και με τα παιδιά τους μας συνδέει μια 
βαθιά και διαρκής αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη είναι η αλληλοβοήθεια 
ανάμεσα σε αυτούς που παλεύουν μαζί για να καλυτερέψουνε τη 
ζωή τους, είναι  το χέρι που δίνουμε σε κάποιον για να σηκωθεί και 
να αντιπαλέψουμε μαζί τον κοινό εχθρό.

Η Επιτροπή Ειρήνης Καβάλας σε συνεργασία με την Πολιτιστική Κίνηση 
Καβάλας , πραγματοποίησε την Τρίτη (21/6) εκδήλωση στη Πλατεία 
Καπνεργάτη , στην οποία παρουσιάστηκαν στο κοινό έργα μαθητών 
με θέμα «Κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας». Ενώ η εκδήλωση 
πλαισιώθηκε από μουσικοθεατρική παράσταση με αναφορές στην 
προσφυγιά. 

ΚΑΒΑΛΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

Πανσαμιακή  Επιτροπή Ειρήνης
Παιδική γιορτή αλληλεγγύης και Ειρήνης 
για ελληνόπουλα και προσφυγόπουλα

Σε παιδικό Φεστιβάλ Διεθνιστικής Αλληλεγγύης εξελίχθηκε η εκδήλωση 
που διοργάνωσε την Τετάρτη 15-6-2016 η Πανσαμιακή Επιτροπή 
Ειρήνης στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της ΕΕΔΥΕ με τίτλο «Κανείς δεν 
επιλέγει να γίνει πρόσφυγας…».

Στον παραλιακό πεζόδρομο της πόλης Σάμου κάτω από τα συνθήματα 
«ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» και «ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» εκτέθηκαν τα έργα (ζωγραφιές, ποιήματα, κάρτες προς τα 
προσφυγόπουλα κ.ά) εκατοντάδων μαθητών δημοτικών σχολείων του 
νησιού που με την υποστήριξη των δασκάλων τους διάβασαν στις τάξεις 
το ποίημα της και εμπνεύστηκαν τις δημιουργίες τους.

Στο χώρο έφτασαν από νωρίς δεκάδες προσφυγόπουλα από τα Κέντρο 
κράτησης συνοδευόμενα από τους γονείς τους και αντάμωσαν σε ένα 
πανηγύρι χαράς με τα Ελληνόπουλα που ήταν εκεί. 

Έπαιξαν μαζί παιδικά ομαδικά παιχνίδια με τη βοήθεια καθηγητών 
γυμναστικής και μελών του κινήματος Ειρήνης, διάβασαν τα ποιήματά 
τους και παρακολούθησαν την προβολή σε βίντεο όλων των έργων 
των μαθητών της Σάμου, το οποίο ετοίμασαν και επένδυσαν μουσικά 
δυο αδέλφια μαθήτριες της έκτης δημοτικού και πρώτης Γυμνασίου 
αντίστοιχα.

Τα προσφυγόπουλα έφεραν στην εκδήλωση και προβλήθηκε, ένα μικρό 
βίντεο που ετοίμασαν στο Κέντρο κράτησης όπου μέσα από χοροκίνηση 
αναπαρίσταναν τα βάσανα των λαών τους από τους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους και τη βία στις χώρες τους.

Συγκινητική ήταν η στιγμή όπου χορωδία των προσφυγόπουλων 
τραγούδησε δυο παιδικά Συριακά τραγούδια που μιλούν για την 
αλληλεγγύη, την Ειρήνη και τις ευχαριστίες στους φίλους. Τα αφιέρωσαν 
στους συνομηλίκους τους από τη Σάμο για την αλληλεγγύη στην 
περιπέτειά τους. Εξίσου συγκινητική στιγμή ήταν η στιγμή όταν 
δυο κορίτσια, από την Σάμο και τη Συρία, διάβασαν στα ελληνικά 
και τα συριακά ένα γράμμα μαθήτριας σχολείου του νησιού προς τα 
προσφυγόπουλα.

Στην εκδήλωση χαιρέτισε η πρόεδρος της Πανσαμιακής Επιτροπής 
Ειρήνης και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ Ρούλα 
Στεφανάκη υπογραμμίζοντας τις αιτίες της προσφυγιάς που δεν είναι 
άλλες από τους πολέμους για το μοίρασμα της λείας των πηγών ενέργειας 
από τους ιμπεριαλιστές και τόνισε τις θέσεις του αντιϊμπεριαλιστικού 
φιλειρηνικού κινήματος για ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας σε ανοιχτά 
κέντρα για όσο διάστημα μένουν στη χώρα μας οι πρόσφυγες, κατάργηση 
των συνθηκών και συμφωνιών που τους κρατούν εγκλωβισμένους , 
ελεύθερη μετακίνησή τους στις χώρες που επιθυμούν με ευθύνη του 
ΟΗΕ και της Ε.Ε.

Το διεθνιστικό παιδικό πανηγύρι κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, ενώ σε 
όλα τα παιδιά μοιράστηκαν γλυκά και παγωτά από την Επιτροπή Ειρήνης.
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Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία , στις 18 και 19 Ιουνίου ,  οι διήμερες εκδηλώσεις της έκθεσης ζωγραφικής της Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας και 
της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) με θέμα : «Κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας», εμπνευσμένη από το ποίημα της 
Ουαρσάν Σάιρ. 

Η έκθεση κίνησε το ενδιαφέρον όλων των παραβρισκόμενων Σάββατο και Κυριακή στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας.

Την πρώτη μέρα συμμετείχαν παιδιά από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της πόλης μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ενώ η παράσταση 
Καραγκιόζη από τον καραγκιοζοπαίχτη Γιώργο Ταρουνά ξεσήκωσε τους μικρούς φίλους.

Τη δεύτερη μέρα απόγευμα έγινε η απαγγελία των στίχων  του ποιήματος της Ουαρσάν Σάιρ. Ενώ από τις μαθήτριες και τους μαθητές του 2ου 
Λυκείου Ελευσίνας έγινε απαγγελία - διάβασμα δικών τους στίχων και αφηγημάτων, χορογραφία και τραγούδι.

Συμμετείχαν με τα εκθέματά τους πάνω από 400 παιδιά από 15 σχολεία όλων των βαθμίδων, ενώ  δεκάδες παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις και των 
δύο ημερών.

Έγινε δε ολιγόλεπτη ομιλία από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας Αντώνη Αλεξανδρόπουλο.

Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας

Επιτροπή Ειρήνης 
Ταύρου – Μοσχάτου
Στις 9 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον Ταύρο εκδήλωση – παρουσίαση των έργων ζωγραφικής μαθητών –μαθητριών που συμμετείχαν στην 
πρωτοβουλία καλλιτεχνικής έκφρασης της ΕΕΔΥΕ με τίτλο «Κανείς δεν θέλει να γίνει πρόσφυγας»

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό εκπρόσωπου της τοπικής γραμματείας και η κεντρική ομιλία  έγινε από τον Ανδριανό Μπούκουρη μέλος της 
γραμματείας της ΕΕΔΥΕ. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης  έγινε απαγγελία ποιημάτων, προβολή διαφανειών με εικόνες από την εμπόλεμη κατάσταση στην Συρία και τις αντίξοες 
συνθήκες διαβιώσεις των προσφύγων. Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή στους μαθητές, αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Από εκδηλώσεις της ΕΕΔΥΕ 
με ζωγραφιές παιδιών 
για τους πρόσφυγες
σε διάφορες περιοχές.
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Με μια σεμνή τελετή στον Τύμβο του Μαραθώνα, το πρωί της Κυριακής 15 Μάη, δόθηκε το σήμα της εκκίνησης της 36ης Μαραθώνιας Πορείας 
Ειρήνης από τον Πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ και βουλευτή του ΚΚΕ, Σταύρο Τάσσο.

Η γραμματεία της ΕΕΔΥΕ κατέθεσε στεφάνι στη προτομή του Γρηγόρη Λαμπράκη και οι εκατοντάδες οδοιπόροι εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές, 
νέοι και νέες ξεκίνησαν για άλλη μια χρονιά, βαδίζοντας στα βήματά του και των συνοδοιπόρων του.

Πρώτη στάση στη Ν. Μάκρη, όπου χαιρέτισαν εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΒΕ και του ΜΑΣ.

Συνθήματα και τραγούδια αντηχούσαν σε όλη τη διάρκεια της πορείας, ενώ οι ειρηνοδρόμοι ακολουθούσαν με σταθερό βήμα.

Επόμενη στάση η Ραφήνα, όπου τους οδοιπόρους υποδέχθηκε και χαιρέτισε ο δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Βασίλης Πιστικίδης. Από μέρους 
της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) χαιρέτισε η Ευγενία  Παπαμακαρίου.

Στάση λίγων λεπτών έγινε στο Πικέρμι, για να τιμήσουν τη μνήμη 
των εκτελεσμένων από τους Ναζί πατριώτες. Χαιρετισμό απηύθυνε 
από την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ ο Γιάννης Ζαγγανάς, ενώ για το ιστορικό 
της εκτέλεσης μίλησε ο Νίκος Στεφανίδης δημοτικός σύμβουλος 
Μαραθώνα με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», και κατατέθηκε στεφάνι στο 
μνημείο των εκτελεσμένων από τη Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ.

Επόμενη μεγάλη στάση η Παλλήνη, για την απαραίτητη ξεκούραση 
των οδοιπόρων, που σε όλη τη διάρκεια της πορείας μετέφεραν το 
μήνυμα της έντασης του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα. Στην εκδήλωση 

36η Μαραθώνια 
Πορεία Ειρήνης
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υποδοχής παραβρέθηκε η αντιδήμαρχος Παλλήνης Ειρήνη Κουνενάκη, ενώ από 
μέρους της ΟΓΕ χαιρέτισε η Νατάσα Καμπέλη. Η ΕΕΔΥΕ κατέθεσε στεφάνι στο άγαλμα 
του Γρηγόρη Λαμπράκη.

Στη Πλατεία της Αγίας Παρασκευής πολλοί φίλοι του αντιιμπεριαλιστικού κινήμτος 
υποδέχθηκαν τους ειρηνοδρόμους, στους οποίους απηύθυνε χαιρετισμό ο δήμαρχος 
Αγ. Παρασκευής, η Τοπική Επιτροπή Ειρήνης και η Γιώτα Ταβουλάρη από το ΠΑΜΕ.

Πλήθος κόσμου με συνθήματα όπως «Εξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο» - «Αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες» - «Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους» και 
με χειροκροτήματα υποδέχθηκε τους οδοιπόρους της 36ης Μαραθώνιας Πορείας 
Ειρήνης, έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου χαιρέτησε ο εκπρόσωπος 
από την Κίνηση για την Εθνική ΄Αμυνα Γιώργος Γκαντίδης, απόστρατος 
αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος τόνισε:
«Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών στην Ανατ. Μεσόγειο και όχι μόνο, 
δείχνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ αλλά και της Ρωσίας, οι οποίοι 
μάχονται για την επαναχάραξη του χάρτη εκμετάλλευσης των ενεργειακών και 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και για τη δημιουργία νέων δρόμων μεταφοράς και 
διανομής τους. Σε αυτό το παιχνίδι των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, η Ελλάδα με 
ευθύνη των κυβερνήσεών της διαχρονικά, συμμετέχει ενεργά, χωρίς κανένα όφελος 
για το λαό. Η παρουσία του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, με πρόσχημα τις προσφυγικές 
ροές, και μάλιστα μετά από πρόσκληση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχει 
αποθρασύνει τη Τουρκία που προβαίνει σε προκλητικότατες παραβιάσεις των 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τόσο η τουρκική προκλητικότητα όσο και η παρουσία 
του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, μας φέρνουν πιο κοντά στη πολεμική εμπλοκή».

Κεντρικός ομιλητής ο Γιώργος Λαμπράκης, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και 

γιός του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Όλα τα ιμπεριαλιστικά κέντρα παλιά και νέα διεκδικούν με κάθε τρόπο 
κρίσιμους ενεργειακούς πόρους και νέες αγορές. Η κάθε πλευρά επιχειρεί να κυριαρχήσει για το όφελος των δικών της μονοπωλίων και 
όλοι μαζί φορτώνουν τους λαούς με βαρύ φόρο αίματος, φτώχειας και προσφυγιάς… Η Ελληνική αστική τάξη συμμετέχει ενεργά στους 
σχεδιασμούς αυτούς ώστε να διεκδικήσει τη λεία που της αναλογεί, εμπλέκοντας βαθύτερα το λαό στους θανάσιμους ανταγωνισμούς. Αυτά 
τα συμφέροντα εξυπηρετεί και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που μαζί με τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου πρωτοστατεί στην εφαρμογή των 
ιμπεριαλιστικών σχεδίων στην περιοχή, στο όνομα της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» της χώρας.

Τόνισε επίσης ότι «το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα είναι κι αυτό οδυνηρή συνέπεια του εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννάει 
κρίσεις, ανταγωνισμούς, πολέμους και φτώχεια. Οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι ξένοι μετανάστες έχουν κοινό αντίπαλο, κοινά συμφέροντα και 
η δύναμή τους βρίσκεται στη κοινή πάλη».

Η πορεία έκλεισε με το Γιώργο Σαρρή και τους συνεργάτες 
του, με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα λόγου και τραγουδιών 
αντάξια προσαρμοσμένων στις σημερινές συνθήκες.

Στην υποδοχή της πορείας έξω από το Υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας παρεβρέθηκε πολυπληθής 
αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, το μέλος του Π.Γ. 
Λουίζα Ράζου, ο Γεν. Γραμματέας του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Ειρήνης και βουλευτής Θανάσης Παφίλης, 
ο Δήμαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταμούλος και πλήθος 
αντιπροσώπων μαζικών και συνδικαλιστικών 
φορέων.
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Μαζική η πορεία ειρήνης της ΕΔΥΕΘ

Κερασίτσα – Τρίπολη
Την Κυριακή, 15 Μάη, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 32η 
Πορεία Ειρήνης στην μνήμη  του συμπατριώτη μας και πρώτου 
Μαραθωνοδρόμου, Γρηγόρη Λαμπράκη. Στη γενέτειρά του, την 
Κερασίτσα, μπροστά στο μνημείο του, πλήθος κόσμου τίμησε τη δράση 
και την προσφορά του στο φιλειρηνικό κίνημα. Τους ειρηνοδρόμους 
χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Κερασίτσας και μέλος 
της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας Χρήστος Μαλλίρης. 
Μετά την  κατάθεση στεφάνων ξεκίνησε η πορεία 9 χλμ και κατέληξε 
στην Τρίπολη, Πλατεία Πετρινού. Σε όλη τη διαδρομή κυριαρχούσαν 
τραγούδια και συνθήματα: 

•  Έξω το ΝΑΤΟ από το ΑΙΓΑΙΟ.
•  Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
•  Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ –ΕΕ
•  Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες

Στην πλατεία σύντομο χαιρετισμό έκανε  ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

32η Πελοποννησιακή Πορεία Ειρήνης

Ειρήνης Αργολίδας, Κώστας  Μπακάλης  και μετά ακολούθησε η κεντρική 
ομιλία από το Διονύση Πλέσσα, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της 
ΕΕΔΥΕ. Ξεχωριστή θέση στο χώρο είχαν οι ζωγραφιές για την ειρήνη 
καθώς και τα ποιήματα μαθητών από τα σχολεία της Τρίπολης. Τα παιδιά 
με τη φαντασία τους έδωσαν τα δικά   τους μηνύματα για έναν κόσμο 
όμορφο και ειρηνικό.
Η εκδήλωση έκλεισε με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, απαγγελίες 
ποιημάτων και τραγούδια.

Στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη, στη συμβολή 
των οδών Βενιζέλου και Ερμού. Εκεί που σαν 
σήμερα, πριν 53 χρόνια, ο βουλευτής της ΕΔΑ και 
αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, δέχθηκε τη δολοφονική 
επίθεση, που οδήγησε στο θάνατο του, λίγες 
μέρες μετά ολοκληρώθηκε η πορεία ειρήνης που 
διοργάνωσε η ΕΔΥΕΘ

Η πορεία ξεκίνησε από το ΝΑΤΟικό στρατηγείο 
στο πρώην τρίτο σώμα στρατού. Σ’ αυτήν 
συμμετείχαν και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και πήρε 
ταυτόχρονα και χαρακτήρα εναντίωσης στο νέο 
αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με την απαγγελία του ποιήματος «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» του Τάσου Λειβαδίτη 
Από το βήμα της συγκέντρωσης ο Νίκος Ζώκας αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ  τόνισε μεταξύ άλλων: «Δε θα σταματήσουμε να καταγγέλλουμε 

τις ελληνικές κυβερνήσεις, που υπέγραψαν τη Συμφωνία εγκατάστασης του Στρατηγείου, αλλά και αυτά τα κόμματα που στήριξαν και στηρίζουν την 
παραμονή και δράση του. Μια Συμφωνία που προβλέπει την αποθήκευση σ’ αυτό ακόμη και όπλων μαζικής καταστροφής - χημικά, βιολογικά, πυρηνικά.
Δεν θα σταματήσουμε να καταγγέλλουμε και τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που διατηρεί την παρουσία του. Που διατηρεί και αναβαθμίζει 
όλες τις ξένες, ευρωατλαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον τόπο μας. Βάσεις, Στρατηγεία, Επιτελεία και Στρατόπεδα εκπαίδευσης των ΝΑΤΟικών 
φονιάδων! Δεν έφταναν οι βάσεις που κληρονόμησε από τους προηγούμενους, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ! Υποσχέθηκε και άλλες. Μία καινούργια βάση στο Αιγαίο, 
αναβάθμιση αυτών που βρίσκονται στην Κρήτη, εγκατάσταση νέων όπλων διάσπαρτα σ’ όλη τη χώρα. Μέχρι που παρέδωσε ολόκληρο το Αιγαίο στο ΝΑΤΟ.
Δεν θα σταματήσουμε ν’ απαιτούμε το κλείσιμο και την απομάκρυνσή του Στρατηγείου από τη Θεσσαλονίκη και την πατρίδα μας, το κλείσιμο όλων 
των άλλων εγκαταστάσεων πανελλαδικά. Δεν θα σταματήσουμε να απαιτούμε την αποδέσμευση της Ελλάδας από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η συγκέντρωση αποτέλεσε επίσης βήμα εναντίωσης στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης και του αντιλαϊκού πολυνομοσχεδίου που συζητείται 
στην ολομέλεια της βουλής .

Ο Γιώργος Τσαμπούκης πρόεδρος της Ένωσης Εμποροϋπαλλήλων και μέλος της γραμματείας Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ  σημείωσε: «Μας 
θέλουν προσκυνημένους, απογοητευμένους και να ματώνουμε συνέχεια για τα συμφέροντα του κεφαλαίου! Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη! Δεν θα περάσει 
η ηττοπάθεια, ο συμβιβασμός! Με αισιοδοξία και πίστη στο δίκιο μας, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε! Να οργανωθούμε καλύτερα, να δυναμώσουμε 
την ενότητά μας, να προετοιμαστούμε καλύτερα για πιο μαζικούς κι ανεβασμένους αγώνες! 

Η πορεία ξεκίνησε με τα αντιπολεμικά συνθήματα όπως, «η Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών» , «κάναν την 
Μεσόγειο θάλασσα νεκρών όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών , δεμένα με τα συνθήματα του ΠΑΜΕ καλώντας το λαό να ξεσηκωθεί «εργατιά 
μπροστά τώρα μια γροθιά γκρέμισε μνημόνια και αφεντικά».

Η μεγάλη πορεία των φιλειρηνιστών και των ταξικών δυνάμεων κατέληξε στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη όπου οι διαδηλωτές έδωσαν 
όρκο συνέχισης του αγώνα. Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη και των 
αγωνιστών της ειρήνης και το τραγούδι της Ειρήνης από την χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Καλαμαριάς της ΟΓΕ . 



21ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
Νο 73   ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 28 και 29 Μάη  οι 
εργασίες της συνόδου της Γραμματείας του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Ειρήνης.  Η Γραμματεία του ΠΣΕ με τη συμμετοχή κινημάτων από 
Βραζιλία, Κούβα, ΗΠΑ, Παλαιστίνη, Συρία, Κονγκό, Νότια Αφρική, 
Πορτογαλία, Κύπρο, Ινδία, Νεπάλ και την ΕΕΔΥΕ, αλλά και καλεσμένα 
κινήματα από Τουρκία, Ισραήλ και Πολωνία, αποφάσισε τις ημερομηνίες 
του επόμενου Συνεδρίου του ΠΣΕ, από 17 έως 20 Νοέμβρη, στη 
βραζιλιάνικη πόλη Σάο Λουίς του Μαρανιάο και το σύνθημά του: 
«Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη των λαών στην πάλη για ειρήνη, 
κατά του ιμπεριαλισμού».

Η Γραμματεία προγραμμάτισε τις περιφερειακές συσκέψεις των 
οργανώσεων σε Ασία και Ειρηνικό για τον Ιούνη στο Κατμαντού, της 
αμερικανικής ηπείρου τον Ιούλη στο Τορόντο, της Αφρικής τον Αύγουστο 
στο Γιοχάνεσμπουργκ και της Ευρώπης αλλά και της Μέσης Ανατολής το 
Σεπτέμβρη στην Κύπρο.

Κατέληξε σε προγραμματισμό δράσης και κινητοποίησης των μελών 
και φίλων του ΠΣΕ, με στόχο την αυξημένη παρουσία κινημάτων στο 
Συνέδριο στη Βραζιλία, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και 
πρωτοβουλιών, όπου ξεχωρίζουν τα παρακάτω:

•  Η διεθνής καμπάνια κατά του ΝΑΤΟ, του οποίου τον Ιούλη στη 
Βαρσοβία συγκαλείτε η Σύνοδος Κορυφής, όπου το ΠΣΕ θα οργανώσει 
διάσκεψη κινημάτων και οργανώσεων στις 8 Ιούλη. Το ΠΣΕ χαιρετίζει 
τους λαούς που μάχονται κατά του ΝΑΤΟ και απαιτούν την αποχώρηση 
των χωρών τους από αυτό αλλά και αυτούς που αγωνίζονται για να 
εμποδίσουν την ένταξη των χωρών τους στο ΝΑΤΟ (Φινλανδία, 
Σουηδία, Κύπρος κ.ά.)

•  Αλληλεγγύη στους λαούς που βρίσκονται στο στόχαστρο των 
ιμπεριαλιστικών πολέμων και απειλών στη Μέση Ανατολή, στη 
Λατινική Αμερική, στην Αφρική και την Ασία.

• Απαίτηση για κλείσιμο όλων των ξένων στρατιωτικών βάσεων 
και την καταδίκη των σχεδίων για δημιουργία νέων στην Οκινάβα 
(Ιαπωνία) και Κάρπαθο (Ελλάδα).

• Καταδίκη της προσπάθειας αλλοίωσης της λαϊκής βούλησης 
μέσω πραξικοπημάτων, οικονομικών πολέμων και εξωτερικών 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
«Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη των λαών στην πάλη για ειρήνη,
κατά του ιμπεριαλισμού»

παρεμβάσεων στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και αλληλεγγύη 
στους λαούς που αγωνίζονται για το δικαίωμά τους να αποφασίζουν 
μόνοι τους το δρόμο τους, με στόχο να γίνουν πραγματικοί αφέντες 
στον τόπο τους.

• Επαγρύπνηση για την αυξανόμενη ιμπεριαλιστική 
επιθετικότητα στη Μέση Ανατολή και τα σχέδια για νέα 
στρατιωτική επίθεση στη Λιβύη αλλά και τα επιθετικά σχέδια 
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην Ανατολική Ευρώπη, όπου 
στο μήκος ενός τόξου από τις χώρες της Βαλτικής έως τη 
Βουλγαρία, το ΝΑΤΟ εγκαθιστά πολυπληθή στρατεύματα και 
την «αντιπυραυλική ασπίδα» για να διατηρεί τη δυνατότητα 
πρώτου πλήγματος.

Το ΠΣΕ χαιρετίζει τη δράση της ΕΕΔΥΕ και των άλλων οργανώσεων του 
εργατικού και λαϊκού κινήματος σχετικά με τους πρόσφυγες, οι οποίοι 
ως θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων ξεριζώνονται και βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα και καταδικάζει τις πολιτικές της ΕΕ, που 
ενώ τροφοδοτεί τα αίτια της δυστυχίας εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν 
τηρεί τις διεθνείς συνθήκες για τα δικαιώματά τους.

Την ΕΕΔΥΕ στη σύνοδο της Γραμματείας εκπροσώπησε η γενική 
γραμματέας της, Ελπίδα Παντελάκη, που σημείωσε ανάμεσα σε άλλα:

«Στη χώρα μας, στην πράξη αποδείχτηκε ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων ΝΔ και 
ΠΑΣΟΚ, είναι πλήρως ενταγμένη στη στρατηγική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, 
υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, σε βάρος του λαού μας.

 (...) Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις οξύνονται σε κάθε γωνιά 
του πλανήτη, οι θερμές εστίες πληθαίνουν και διαμορφώνουν πολύ 
επικίνδυνη κατάσταση, ο κίνδυνος γενικευμένου ιμπεριαλιστικού 
πολέμου είναι υπαρκτός. Το αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα 
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Εκδήλωση αλληλεγγύης της ΕΕΔΥΕ
Ειρήνης, τόνισε ανάμεσα σε άλλα: «Έχουμε τονίσει το αίτημά μας 
για τη διάλυση της πολεμικής ιμπεριαλιστικής μηχανής του ΝΑΤΟ, 
του οποίου αναμένεται η Σύνοδος Κορυφής τον ερχόμενο Ιούλη στη 
Βαρσοβία. Με το πέρασμα του χρόνου έχουμε υπάρξει μάρτυρες 
της εξέλιξης των νέων στρατηγικών του, οι οποίες συνδέονται 
με μια τεράστια λίστα εγκλημάτων έναντι της ανθρωπότητας και 
προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ίδια την ύπαρξή του. Το ΠΣΕ 
έχει κινητοποιηθεί και έχει δράσει σε διάφορες διεθνείς εκδηλώσεις, 
απαιτώντας τον τερματισμό αυτής της φιλοπόλεμης συμμαχίας».

Χαιρέτισαν και οι εκπρόσωποι των κινημάτων - μελών της Γραμματείας 
του ΠΣΕ Κρις Ματλάγκο, από τη Ν. Αφρική, Σίλβιο Πλατερό 
Ιρόλα, από το Κουβανικό Κίνημα, Ιλντα Φιγκερέιδο, από την 
Πορτογαλία, Ντίντι Σουντχακάρ, από την Ινδία, και Ακέλ Τακάζ, 
από την Παλαιστίνη, που μετέφεραν τον παλμό των αγώνων των λαών 
τους ενάντια στον ιμπεριαλισμό, για την κοινωνική προκοπή.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, 
με επικεφαλής τον Γ. Μαρίνο, μέλος του ΠΓ, ο πρέσβης της Κούβας, 
Οσβάλντο Κομπάτσο Μαρτίνες, από την πρεσβεία της Παλαιστίνης 
ο πρόξενος Μοχάμετ Ζαράρ, από την Κίνηση για την Εθνική 
Αμυνα ο Γ. Ντουνιαδάκης και ο Ν. Παπαναστάσης. Ακολούθησε 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τραγούδια του αγώνα από την Ελλάδα και 
τον κόσμο, με τη συμμετοχή του συγκροτήματος «Ρωμιοσύνη».

Εκδήλωση διεθνιστικής φιλίας και αλληλεγγύης διοργάνωσε η 
Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη το βράδυ 
του Σαββάτου στον κινηματογράφο «Αλκυονίδα».

Ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Στ. Τάσσος, στο χαιρετισμό του, ανάμεσα 
σε άλλα, τόνισε ότι «η δύναμη του ΠΣΕ βρίσκεται στην ενωμένη, 
συντονισμένη και αποφασισμένη προσπάθεια των μελών του, με σαφή 
στόχο τον ιμπεριαλισμό, που ευθύνεται για τη μιζέρια, τη δυστυχία και 
τους πολέμους στον κόσμο. Είναι σημαντικός ο ρόλος του ΠΣΕ στον 
αγώνα αυτό, σε αντιδιαστολή με τα διάφορα πασιφιστικά κινήματα, 

που αφήνουν στο απυρόβλητο το εκμεταλλευτικό σύστημα, που είναι 
η αιτία των ιμπεριαλιστικών πολέμων».

Η πρόεδρος του ΠΣΕ, Σοκόρο Γκόμες, από το Βραζιλιάνικο Κίνημα 

επιβάλλεται να σημάνει συναγερμό και να συμβάλει στην ανάπτυξη της πάλης κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων, για τη χειραφέτηση των λαών, για 
να μην μπούνε, να μην πολεμήσουν κάτω από “ξένη σημαία”, τη σημαία των εκμεταλλευτών τους.
Απαιτείται ένταση των προσπαθειών του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
(...) Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, σε εκατομμύρια ξεριζωμένους πρόσφυγες και 
μετανάστες που αναζητούν.
Οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι πρόσφυγες - μετανάστες έχουν κοινό αντίπαλο, κοινά συμφέροντα και η δύναμή τους βρίσκεται στην κοινή πάλη.
(...) Πιστεύουμε ότι το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης, παίρνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης, απαιτείται να εντείνει τις προσπάθειες 
για την οργάνωση μαζικών συντονισμένων αγώνων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο κατά των πολέμων, για την κατάργηση των αιτιών που τους 
γεννούν, ενάντια στο καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα που βασίζεται στο κριτήριο του κέρδους των μονοπωλίων και γεννά ανταγωνισμούς, 
πολέμους, προσφυγιά και μετανάστευση, φτώχεια και ανεργία».
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Αποσπάσματα από την ανακοίνωση της Γραμματείας του ΠΣΕ *

Η γραμματεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης ολοκλήρωσε 
επιτυχώς το συνέδριό της στην Αθήνα στις 27 με 28 Μαΐου στα κεντρικά 
του ΠΣΕ με τη συμμετοχή των μελών της από Βραζιλία, Ελλάδα, Κούβα, 
Η.Π.Α., Πορτογαλία, Κύπρο, Παλαιστίνη, Συρία, Νότια Αφρική, Κονγκό, 
Ινδία και Νεπάλ καθώς και με τις προσκαλεσμένες οργανώσεις από τα 
κινήματα ειρήνης σε Πολωνία, Τουρκία και Ισραήλ.

Το βασικό θέμα αυτής της συνεδρίασης ήταν οι προετοιμασίες 
για την επερχόμενη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Ειρήνης και της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ειρήνης, ποτ θα 
θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Σάο Λούιζ, στη Βραζιλία από 
τις 17 έως τις 20 Νοεμβρίου του 2016.Η Γραμματεία προσβλέπει με 
αισιοδοξία στην  ευρεία συμμετοχή των μελών, φιλικών οργανώσεων και 
προσκεκλημένων προσωπικοτήτων κι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια 
προς αυτόν το στόχο. Η  Βραζιλία και το Σάο Λουίζ θα γίνουν το Νοέμβρη 
σημείο αναφοράς και κέντρο συνάντησης για τα κινήματα ειρήνης 
διεθνώς, που μάχονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό, την επιθετικότητα και 
τους  πολέμους του, για έναν κόσμο στον οποίο θα κυριαρχούν η ειρήνη, 
η συνεργασία, η πρόοδος και η κοινωνική δικαιοσύνη.....

.....Με την πραγματοποίηση της συνάντησης αυτής στην Αθήνα/
Ελλάδα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από τον φιλοξενούσα 
οργάνωση, την ΕΕΔΥΕ και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τον 
ελληνικό λαό στη μάχη τους ενάντια στα αντικοινωνικά μέτρα της 
ελληνικής κυβέρνησης η  οποία συμπορεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
και για τις πολιτικές της οδηγούν μόνο στην περαιτέρω εξαθλίωση των 
μαζών. Πιο συγκεκριμένα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης καταδικάζει 
τα σχέδια για εγκατάσταση νέας στρατιωτικής βάσης του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο 
και τα σχέδια για την εγκατάσταση  μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο 
ελληνικό νησί της Κρήτης.

Το ΠΣΕ έγινε μάρτυρας στην Ελλάδα του δράματος δεκάδων 
χιλιάδων προσφύγων ,θυμάτων πολέμων και επεμβάσεων  ,οι οποίοι 
έχουν παγιδευτεί σε προσφυγικά στρατόπεδα στην Ελλάδα, εξαιτίας 
των πολιτικών των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
κανονισμών του Δουβλίνου και της συμφωνίας Σένγκεν, κατά παράβαση 
της Σύμβασης της Γενεύης και γενικώς των διεθνών κανόνων και 

συνθηκών περί των προσφύγων, όπως προβλέπει  η συμφωνία μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

Η Γραμματεία του ΠΣΕ απορρίπτει τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται 
για να δικαιολογήσουν τις ιμπεριαλιστικές ενέργειες αποσταθεροποίησης 
και τους πολέμους των Η.Π.Α. ,ΝΑΤΟ,ΕΕ.  και των συμμάχων τους, όπως 
το πρόσφατο πρόσχημα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, ενώ είναι 
γνωστό ότι οι εξτρεμιστικές θρησκευτικές εγκληματικές οργανώσεις ,όπως 
οι «τζιχαντιστές» του «Ισλαμικού κράτους» και άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί 
δημιουργήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν και εξοπλίστηκαν από τις Η.Π.Α. και 
ισχυρά Ευρωπαϊκά κράτη ,μαζί με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και με 
την υποστήριξη της Τουρκίας......

.......Παρακολουθώντας την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και σε άλλες περιοχές, 
τονίζουμε την ανησυχία μας για τις διεθνής εξελίξεις οι οποίες μας 
φέρνουν όλο και πιο κοντά σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά ένας τέτοιος 
πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης είναι 
πεπεισμένο ότι η ακλόνητη μάχη των λαών και ενός ευρέος και ισχυρού 
κινήματος ειρήνης μπορεί να σταματήσει αυτή την επικίνδυνη απειλή.

Ιδιαιτέρως εκφράζουμε τις σοβαρές ανησυχίες μας για τις 
συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε Συρία, Ιράκ και Λιβύη και για τον 
ανταγωνισμό ανάμεσα στα ισχυρά κράτη για τον έλεγχο της περιοχής 
που οξύνεται. Το σχέδιο για μία «Ευρύτερη Μέση Ανατολή» ,που έχει 
υιοθετηθεί από τις Η.Π.Α., την ΕΕ. και το ΝΑΤΟ  και έχει ως κύριο στόχο τη 
μεταβίβαση των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στις πολυεθνικές και στα διεθνή μονοπώλια, υλοποιείται με διάφορες 
προσαρμογές. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του σχεδίου αποτελούν 
παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, στη βίαιη ανατροπή 
των κυβερνήσεων, ακόμα και σε αλλαγές συνόρων και διαμελισμό κρατών .

Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για άμεση παύση όλων των ξένων 
επεμβάσεων σε Αφγανιστάν, Ιράκ και Συρία και καλούμε τις φιλειρηνικές 
δυνάμεις και τους λαούς παγκοσμίως να αφυπνιστούν και εναντιωθούν 
στα νέα σχέδια για μία ακόμα επίθεση στη Λιβύη, μία χώρα η οποία 
καταστρέφεται  και ο λαός της σφαγιάζεται από το 2011.

Εκφράζουμε επίσης την αλληλεγγύη μας προς τους λαούς της Συρίας 
και του Ιράκ, καθώς και όλης της υπόλοιπης περιοχής, που είναι θύματα 
των ξένων στρατιωτικών και πολιτικών επεμβάσεων, που υποστηρίζουν 
τη δραστηριότητα των «Τζιχαντιστών», του «Ισλαμικού κράτους» και 
άλλων παρόμοιων εγκληματικών οργανώσεων. Ως αποτέλεσμα, ένα 
εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πέντε εκατομμύρια 
είναι πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες και αλλού.

Μαζί με την κατηγορηματική απαίτηση  να σταματήσει η παρέμβαση 
στις εσωτερικές υποθέσεις αυτών των χωρών, απαιτούμε ακόμη να 
παρέχεται στους πρόσφυγες το δικαίωμα εγκατάστασης στις χώρες 
προορισμού τους, ή και επιστροφής στην πατρίδα τους, και να γίνει 
σεβαστή και να τηρηθεί η Σύμβαση της Γενεύης για την προστασία των 
προσφύγων, διασφαλίζοντας τα δικαιώματά τους…….

Εμπρός για την επιτυχία του Συνέδριου μας στις 17 με 20 Νοεμβρίου 
στη Βραζιλία!

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ!

* Στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ ( eedye. gr )
δημοσιεύεται ολόκληρη η απόφαση της Γραμματείας του ΠΣΕ  
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ΑντιΝΑΤΟική διαδήλωση πραγματοποιήθηκε το  Σάββατο 9 Ιουλίου  στο 
κέντρο της Βαρσοβίας, κοντά στην πλατεία Σαρλ Ντε Γκολ, απ’ όπου 
ξεκίνησε πορεία στους δρόμους της πόλης, διάρκειας περίπου δύο 
ωρών. Στη διαδήλωση συμμετείχε με δικό του μπλοκ το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), στο οποίο πήραν μέρος αντιπροσωπείες 
κινημάτων Ειρήνης και άλλων μαζικών οργανώσεων.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν αντιπροσωπείες της ΕΕΔΥΕ, του ΠΑΜΕ, 
της ΟΓΕ, του ΜΑΣ και της ΕΕΔΔΑ. Ακόμα συμμετείχαν εκπρόσωποι από 
χώρες και οργανώσεις που συμμετείχαν στη Διεθνή Διάσκεψη κατά του 
ΝΑΤΟ, την οποία είχε διοργανώσει το ΠΣΕ την περασμένη Παρασκευή, 
κορυφώνοντας την καμπάνια του με το σύνθημα «ΝΑΙ στην ειρήνη - ΟΧΙ 
στο ΝΑΤΟ».

Συγκεκριμένα, στο μπλοκ του ΠΣΕ πήραν μέρος οι εκπρόσωποι των 
διεθνών οργανώσεων Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, 
Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών, Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών και Διεθνής Δημοκρατική 
Οργάνωση Δικηγόρων. Επίσης, συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των 
κινημάτων Ειρήνης από Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία, ΗΠΑ, 
Ιταλία, Κύπρο, Γερμανία, Τουρκία, Ισπανία, Ιράν, Νορβηγία, 
Τσεχία, Σρι Λάνκα, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Βολιβία, 
Σουηδία, Μολδαβία και Βέλγιο.

Η διαδήλωση έγινε υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών και 
στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν επιστρατευτεί για τη Σύνοδο του 
ΝΑΤΟ, μετατρέποντας την πόλη σε φρούριο.

Διεθνής αντιΝΑΤΟική Διάσκεψη του ΠΣΕ
Την Παρασκευή 8 Ιουλίου   έγινε στη Βαρσοβία η Διεθνής Διάσκεψη με την οποία κορυφώθηκε η καμπάνια του ΠΣΕ με το σύνθημα «ΝΑΙ στην ειρήνη - ΟΧΙ 
στο ΝΑΤΟ». Στη Διάσκεψη συμμετείχαν 32 ομιλητές από 22 χώρες, καθώς και τέσσερις διεθνείς οργανώσεις (Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, 
Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών, Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Νέων και Διεθνής Δημοκρατική Οργάνωση Δικηγόρων).

Συνολικά συμμετείχαν φορείς από τις εξής χώρες: Πολωνία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Σερβία, ΗΠΑ, Ιταλία, Κύπρο, Γερμανία, Πορτογαλία, Τουρκία, 
Ισπανία, Ιράν, Νορβηγία, Τσεχία, Σρι Λάνκα, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Βολιβία, Σουηδία, Μολδαβία και Βέλγιο. Την εισήγηση εκ μέρους του ΠΣΕ 
έκανε ο εκτελεστικός γραμματέας του, Ηρακλής Τσαβδαρίδης. Από την Ελλάδα συμμετείχε στη διάσκεψη διευρυμένη αντιπροσωπεία φορέων του 
λαϊκού κινήματος, με επικεφαλής τον Σταύρο Τάσσο, πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ, τη Μαιρήνη Στεφανίδη, πρόεδρο της ΟΓΕ, τη Δέσποινα Μάρκου, 
πρόεδρο της ΕΕΔΔΑ, τη Χρυσούλα Λαμπούδη από το ΠΑΜΕ και τον Θωμά Κατσιούλα από το ΜΑΣ.

ΑντιΝΑΤΟική διαδήλωση
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ΑντιΝΑΤΟικές εκδηλώσεις από την ΕΕΔΥΕ και μαζικούς φορείς του 
κινήματος στην Ελλάδα

Από την εκδήλωση στα Χανιά

Από τη συγκέντρωση της Αθήνας

Η αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση
στη Λάρισα

Μαζική κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη 
ενάντια στη  Σύνοδο Κορυφής



26ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
Νο 73   ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΟΡΕΙΑ 220 χλμ  ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

Δήλωση του Γ. Λαμπράκη αντιπροέδρου της ΕΕΔΥΕ για την συμμετοχή του 
στην πορεία αγώνα του Δήμου Πατρέων . 

Πως θα μπορούσα να λείψω από μια τέτοια πορεία που στις σημαίες της γράφει το 
διαχρονικό σύνθημα: “Ειρήνη και Δουλειά ζητάει η Εργατιά”.

Το αντιιμπεριαλιστικό - φιλειρηνικό Κίνημα στην Ελλάδα, η ΕΕΔΥΕ, γεννήθηκε 
και μάτωσε στις εργατογειτονιές του μόχθου, της φτώχειας, της ανεργίας, του αγώνα 
στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα. Σε εκείνους τους δρόμους, 
περπάτησαν ο Νικηφορίδης και ο Λαμπράκης, οι εκατοντάδες χιλιάδες αγωνιστών. 
Πορεύτηκαν πάντα μαζί με την εργατική τάξη από τότε που οι ναυτεργάτες αρνήθηκαν 
να φορτώσουν πολεμικό υλικό για την Κορέα, έως τότε που οι εργάτες με το δικό τους 
κλεμμένο ιδρώτα, έχτιζαν το “μεταπολεμικό θαύμα” στις φάμπρικες της Γερμανίας, 
στου Βελγίου, τις στοές και όχι μόνο.

Πως θα μπορούσα να λείψω από μια τέτοια πορεία, ιδιαίτερα σήμερα, που ο ίδιος 
πάντα αίτιος -το κεφάλαιο και το σύστημά του- τσακίζει την εργατική τάξη και όλους 
τους εργαζόμενους, στέλνει κόσμο στις στρατιές των ανέργων, ματοκυλάει τους λαούς 
με τους άδικους πολέμους που γίνονται για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών και 
μόνο.

Όλοι εμείς μπορούμε χωρίς τους εκμεταλλευτές γιατί πραγματικά χωρίς εμάς 
“γρανάζι δεν γυρνά”.

Θα συμμετέχω στην πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων, όλες τις ημέρες, δίνοντας 
όλες μου τις δυνάμεις και σήμερα και αύριο για να ανοίξει ο δρόμος για τη ζωή που 
μας αξίζει».

 Εκδήλωση αλληλεγγύης για τον παλαιστινιακό λαό 
Εκδήλωση αλληλεγγύης για το λαό της Παλαιστίνης διοργάνωσαν η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) 

και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και 
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) το απόγευμα της Τρίτης 31 Μάη, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους 68χρονους αγώνες 
του παλαιστινιακού λαού ενάντια στην ισραηλινή κατοχή και 
τον επεκτατισμό. Για μια πατρίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη, 
κυρίαρχη, στα σύνορα της 4ης του Ιούνη του ‘67, με 
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Μίλησαν ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός 
γραμματέας του ΠΣΕ και μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ , 
η Ευγενία Παπαμακαρίου, γενική γραμματέας της ΕΕΔΔΑ  
, ο Marwan Emile Toybassi, πρέσβης της Παλαιστινιακής 
Αρχής, ο Henry Lowendorf, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου 
Ειρήνης των ΗΠΑ  και ο Aqel Taqaz, συντονιστής της 
Παλαιστινιακής Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης . 
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Μαζική η εκδήλωση τιμής στον Νίκο Νικηφορίδη
Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην εκδήλωση μνήμης και αγώνα για τον πρωτομάρτυρα 

της ειρήνης Νίκο Νικηφορίδη και όλους τους ανώνυμους κι επώνυμους αγωνιστές 
του λαϊκού, αντιιμπεριαλιστικού, αντιπολεμικού κινήματος, που διοργάνωσε η 
Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή στο Πάρκο Ειρήνης στις Συκιές. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πορεία 
μέχρι το μνημείο στον τόπο εκτέλεσης των λαϊκών αγωνιστών, πίσω από το Επταπύργιο.

ΕΔΥΕΘ

Εκεί, εκτελέστηκε πριν από 65 χρόνια, στις 5 του Μάρτη του 
1951, ο Νίκος Νικηφορίδης, μαζί με άλλους 6 αγωνιστές για την 
εθνική και κοινωνική απελευθέρωση, μαχητές του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας.

Στην εκδήλωση μίλησε ο Γραμματέας της ΕΔΥΕΘ, Νίκος 
Ζώκας, ενώ χαιρέτησε και ο Δ. Σπανούδης, εκπρόσωπος της Γ’ 
ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Λίγα τραγούδια είπε ο καλλιτέχνης Γιώργος 
Αετόπουλος. Στο μνημείο στο Επταπύργιο μίλησε ο Μπ. Βέλλης 
μέλος του προεδρείου της ΕΔΥΕΘ.

Με επιτυχία ο αγώνας δρόμου στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη 
«Αγώνα Δρόμου» προς τιμή του δολοφονημένου 

το 1963 στη Θεσσαλονίκη, αντιπροέδρου της Ελληνικής 
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, Γρηγόρη 
Λαμπράκη, διοργάνωσε το απόγευμα την Πέμπτη  19 
Μάη  η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη 
Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ) για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Σημείο εκκίνησης ήταν η πύλη του Νοσοκομείου 
ΑΧΕΠΑ και τερματισμός στο Μνημείο του Γρηγόρη 
Λαμπράκη στη διασταύρωση των οδών Ερμού και 
Βενιζέλου, όπου απονεμήθηκαν βραβεία στους 
συμμετέχοντας στον αγώνα δρόμου. Ακριβώς στο 
σημείο του Μνημείου ο Μιχάλης Σπυριδάκης 
πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ περιέγραψε τα γεγονότα εκείνης 
της ημέρας που δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης. 

Νωρίτερα και λίγο πριν από την εκκίνηση μίλησε ο Μπάμπης Βέλης, αντιπρόεδρος της ΕΔΥΕΘ που μεταξύ άλλων τόνισε:
«Σήμερα, 53 χρόνια μετά την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, συνεχίζουμε πιστά στα βήματά του, για την εκπλήρωση των ιδανικών και του 

οράματος για το οποίο θυσιάστηκαν αυτός ο ίδιος και χιλιάδες άλλοι αγωνιστές του λαού μας.
Η κατάσταση στην περιοχή μας μυρίζει μπαρούτι. Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, δείχνουν 

ξεκάθαρα τις προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, αλλά και της Ρωσίας, να κατοχυρώσουν, ο καθένας για πάρτη του, 
περιοχές εκμετάλλευσης ενεργειακών και πλουτοπαραγωγικών πηγών όπως και τους δρόμους μεταφοράς και διανομής τους.

Η κάθε πλευρά επιχειρεί να κυριαρχήσει προς όφελος των δικών της μονοπωλίων και όλοι μαζί φορτώνουν τους λαούς με βαρύ φόρο αίματος, 
φτώχειας και προσφυγιάς. Στο μεταξύ ο πόλεμος στη Συρία συνεχίζεται, ενώ προχωρούν οι σχεδιασμοί για νέα επέμβαση στη Λιβύη.
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Πορείες  Ειρήνης από τις επιτροπές της ΕΕΔΥΕ  

Επιτροπή Ειρήνης Κομοτηνής 
Μαχητική πορεία ειρήνης…
Μαχητική πορεία ειρήνης διοργάνωσαν σήμερα Κυριακή 29 Μάη στην 
Κομοτηνή η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Ροδόπης, ο Σύλλογος 
Γυναικών Ν. Ροδόπης (μέλος της ΟΓΕ) και η Γραμματεία Ροδόπης του 
ΜΑΣ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εβδομάδας αντιιμπεριαλιστικής - 
φιλειρηνικής δράσης που συνδιοργανώνουν οι συγκεκριμένοι φορείς.

Η πορεία ξεκίνησε στις 11.30 το πρωί από το στρατόπεδο Παράσχου, 
από το οποίο έχουν αναχωρήσει στο παρελθόν Έλληνες φαντάροι για να 
λάβουν μέρος στην «ειρηνευτική δύναμη» του Κόσσοβου. Στην εκκίνηση 
της πορείας χαιρέτισε τους συγκεντρωμένους εκ μέρους του ΜΑΣ, η Σάρα 
Μαυρίδου.

Στην κεφαλή της πορείας βρισκόταν ένα πανό με το σύνθημα «Έξω το ΝΑΤΟ 
από το Αιγαίο» γραμμένο και στην τούρκικη γλώσσα. Η πορεία  κατέληξε 
στην κεντρική πλατεία της πόλης όπου πραγματοποιήθηκε η  κεντρική 
ομιλία από τον πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Κομοτηνής, Θανάση 
Καδρούδη . 

Πορεία Ειρήνης στα Τρίκαλα
Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15/5 η πορεία 
ειρήνης. Η εκκίνηση δόθηκε από την πλατεία του τοπικού διαμερίσματος της 
Πηγής και αφού οι διαδηλωτές διένυσαν συνολική απόσταση 8 χιλιομέτρων, 
τερμάτισαν στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα.

Λίγο πριν την εκκίνηση, στους ειρηνοδρόμους απηύθυνε χαιρετισμό ο 
Λάζαρος Τσουμένης, γραμματέας της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων, και 
ακολούθησε εμφάνιση των Δημοτικών Χορευτικών του Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου Πηγής. Σε διάφορα σημεία της πορείας ενσωματώνονταν 
οδοιπόροι, φωνάζοντας όλοι μαζί συνθήματα ενάντια στον ιμπεριαλισμό. 
Με τον τερματισμό ακολούθησε ομιλία από την Βαρβάρα Καλαμποκίνη, 
αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων. 

ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
Πορεία ειρήνης στη Σάμο 
Όρκο στο Λαμπράκη – Χρέος στη ζωή να φύγουνε οι βάσεις και οι Νατοϊκοί.
Κυριάρχησαν οι νέοι και τα παιδιά με τη ζωντάνια και τον ενθουσιασμό τους, 
στη Πορεία Ειρήνης που διοργάνωσε το Σάββατο 14 Μάη η Πανσαμιακή 
Επιτροπή Ειρήνης . Με συνθήματα που καταδίκαζαν τον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας, ενώ παράλληλα εκδήλωναν 
την αλληλεγγύη στους λαούς που υποφέρουν από τις; ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις και έρχονται πρόσφυγες στη χώρα μας και την Ευρώπη, οι 
οδοιπόροι της Ειρήνης ξεκίνησαν από την Πλατεία Παλαιοκάστρου.
Νωρίτερα τους συγκεντρωμένους φιλειρηνιστές είχε καλωσορίσει εκ 
μέρους του Τοπικού Συμβουλίου του χωριού η Σοφία Παπανικολάου, 
ενώ ο επίτιμος πρόεδρος της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης Νίκος 
Δεμερτζής μίλησε για τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον Νίκο Νικηφορίδη και 
τον Γιώργη Τσαρουχά που δολοφονήθηκαν από το μετεμφυλιακό κράτος 
και το φασιστικό παρακράτος, για την πρωτοπόρα δράση τους μέσα από τις 
γραμμές του φιλειρηνικού κινήματος.
Σε όλη τη διαδρομή κυριάρχησαν τα συνθήματα των διαδηλωτών και 
τα τραγούδια του αγώνα. Συγκινητική και μαχητική ήταν η στιγμή που οι 

διαδηλωτές πέρασαν από το Κέντρο Κράτησης Προσφύγων και μεταναστών 
όπου έχουν εγκλωβιστεί με βάση τις αποφάσεις της Ε.Ε και της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Τα συνθήματα «Αλληλεγγύη στη πάλη των λαών – Όχι στους πολέμους 
των ιμπεριαλιστών», Έξω το ΝΑΤΟ απ’ το Αιγαίο» κ.ά, δονούσαν για αρκετή 
ώρα την ατμόσφαιρα. Στους εκατοντάδες πρόσφυγες που βρίσκονταν πίσω 
από τα συρματοπλέγματα, μίλησε στα Αγγλικά εκ μέρους της Πανσαμιακής 
Επιτροπής Ειρήνης η Δήμητρα Παντάπαση εξηγώντας τις αιτίες της 
προσφυγιάς, καταγγέλλοντας τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους του ΝΑΤΟ 
και της Ε.Ε καθώς και την εμπλοκή της Ελλάδας με την ευθύνη όλων των 
κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Επισήμανε και υπογράμμισε τις θέσεις του 
αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος για ανοιχτά Κέντρα φιλοξενίας, 
γρήγορη καταγραφή των προσφύγων και άμεση προώθησή τους στους 
προορισμούς που επιθυμούν. Σε όλη τη διάρκεια η ομιλήτρια διακόπτονταν 
από χειροκροτήματα και συνθήματα για Ελευθερία και Ειρήνη.

Ο τερματισμός της Πορείας έγινε στην Πλατεία Πυθαγόρα όπου από νωρίς το 
απόγευμα ακούγονταν από τα μεγάφωνα, τα τραγούδια και τα συνθήματα 
του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος. Τα ποιήματα, του Τάσου Λειβαδίτη «Άν 
θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» και της Κενυάτισας  Ουαρσάν Σάϊρ «Κανείς 
δεν φεύγει απ’ τη πατρίδα του…» ,απάγγειλαν αντίστοιχα οι, Μάριος 
Βαλωμένος και Βαγγελιώ Αμπαζή.

Το δεύτερο ποίημα απάγγειλε και στα τουρκικά, μέλος της αντιπροσωπείας 
της Επιτροπής Ειρήνης Σμύρνης.
Ακολούθησε χαιρετισμός του Εργατικού Κέντρου Σάμου από την Μαργαρίτα 
Καρβούνη μέλος της Διοίκησης και η κεντρική ομιλία έγινε από την Ρούλα 
Στεφανάκη πρόεδρο της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης και μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Το βράδυ η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης 
οργάνωσε μια ζεστή όμορφη γιορτή για τους Τούρκους φιλοξενούμενους με 
φαγητά που μαγείρεψαν μέλη και φίλοι της Ειρήνης. 

Έπαιξαν μουσική και τραγούδησαν οι Γιάννης Λουλουργάς Γιάννης 
Καραβασίλης,  Δημήτρης Σοφιανός και έπαιξε φλάουτο Τούρκος 
συναγωνιστής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΛΟΥ 
Πορεία ειρήνης πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή Ειρήνης Βόλου, στις 
22 Μάη με αφετηρία τις Αηδονοφωλιές στον Άνω Βόλο μέχρι το λιμάνι.
Στην συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε μπροστά από την πύλη του 
λιμανιού του Βόλου, κεντρική ομιλήτρια ήταν η Εύη Γάκου πρόεδρος της 
επιτροπής Ειρήνης Βόλου, ενώ διαβάσθηκαν τα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου 
«Ειρήνη» και του Τάσου Λειβαδίτη «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος».
Η πρόεδρος της επιτροπής Ειρήνης Βόλου κάλεσε τους κατοίκους της 
Μαγνησίας «να καταδικάσουμε αποφασιστικά την παρουσία του ΝΑΤΟ 
στο Αιγαίο και να μην επιτρέψουμε να γίνει το λιμάνι του Βόλου ορμητήριο 
των δολοφόνων», καλώντας «όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, σε 
εγρήγορση και επαγρύπνηση απέναντι στα σχέδια της ελληνικής εμπλοκής 
και στους κινδύνους για τον ελληνικό λαό και τους λαούς της ευρύτερης 
περιοχής».
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Επιτροπή Ειρήνης Καρδίτσας
Πορεία ειρήνης   ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
Την αντίθεση τους στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους εξέφρασαν τα μέλη της 
Γραμματείας Επιτροπής Ειρήνης Καρδίτσας που συμμετείχαν στην πορεία 
Ειρήνης στις 12 Μάη. Η πορεία ξεκίνησε το απόγευμα από το μνημείο 
των εκτελεσμένων  που βρίσκεται στο ανάχωμα, πίσω από το Νοσοκομείο 
Καρδίτσας, συνεχίστηκε στους δρόμους της πόλης και κατέληξε στην 
Κεντρική Πλατεία όπου πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί και ομιλίες. 

Όπως επισημάνθηκε εκεί, “ο φασισμός και ο πόλεμος γεννήθηκαν από τα 
σπλάχνα της εκμεταλλευτικής κοινωνίας του κεφαλαίου. Όσο θα υπάρχουν 
τέτοιες κοινωνίες δεν πρόκειται να εκλείψουν. Οι κυβερνήσεις των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πρωτοστατήσει στους σύγχρονους 
πολέμους της Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, του Μάλι, της 
Συρίας. Όμως οι λαοί, παρά τις προσπάθειες των καταπιεστών τους, δεν 
πρόκειται να ξεχάσουν! Και θα αγωνιστούν, ο κάθε λαός πρώτα απ’ όλα για τη 
χώρα του, για να εξαφανίσουν την ύπαρξη κάθε οικονομικού συμφέροντος 
και κάθε εξουσίας που τους βλάπτει, παίρνοντας την τύχη τους στα χέρια 
τους και αλλάζοντας τα πάντα για την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών.

 Σήμερα, καλούμε κάθε γυναίκα από λαϊκή οικογένεια, της Καρδίτσας κάθε 
μάνα που νοιάζεται για το μέλλον των παιδιών της, να μάθει και να μεταδώσει 
την αλήθεια για τις αιτίες των πολέμων και της προσφυγιάς”. Παράλληλα 
τα μέλη της Επιτροπής διατράνωσαν την αντίθεσή τους “σ’ όλους τους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς που 
ματοκυλούν τους λαούς για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων”.

Επιτροπές Ειρήνης Κρήτης 
Μαζική και δυναμική η παγκρήτια πορεία ειρήνης 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Μάη η πορεία 
που διοργάνωσαν οι Επιτροπές Ειρήνης Κρήτης, στα Χανιά, στην 
Αμερικανονατοϊκή Βάση, στη Σούδα.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στην πλατεία Δημοτικής 
Αγοράς στα Χανιά, όπου παρευρέθηκε πλήθος κόσμου από όλη την Κρήτη. 
Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης, Ιωάννα 
Κουρπά, η οποία καλωσόρισε τους αγωνιστές και μεταξύ άλλων τόνισε:
«Αντιπαλεύουμε την πολιτική της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς 
ανταγωνισμούς, στις επεμβάσεις και τους πολέμους. Καταδικάζουμε την 
πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που διατηρεί τα Νατοϊκά στρατηγεία 
στην Ελλάδα, διαθέτει τη Βάση της Σούδας και άλλες στρατιωτικές βάσεις 
ως ορμητήρια των ιμπεριαλιστικών πολέμων στη Συρία και στη Λιβύη, των 
εγκληματικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή.

Τη συνέχεια, την κεντρική ομιλία της συγκέντρωση έκανε ο Νίκος 
Πατεράκης, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου, ο οποίος στην 
ομιλία του ανέφερε:
«Καλά να το μάθετε όλοι εσείς οι απόντες από τα προσκλητήρια των καιρών.
Και ‘σεις που είστε απέναντι με τη σκέψη σας στο πως θα βάλετε αυτό το 
λαό στο χέρι.

Εμείς κάθε χρόνο, κάθε στιγμή, εδώ, σε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας θα 
είμαστε παρόντες αγωνιστικά να διαδηλώνουμε με όλη μας τη φωνή, με 
ψυχή βαθιά, την πίστη μας και την αισιοδοξία μας για μια άλλη πατρίδα για 
έναν άλλο κόσμο χωρίς πόλεμο και εκμετάλλευση.

Δεν μπορούμε να μένουμε αδιάφοροι, δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς στο 
έγκλημα που συντελείται εδώ και χρόνια.

Δέκα χιλιόμετρα από ‘δω, στη βάση της Σούδας, διακλαδίζονται στις αντένες 
οι διαταγές των ΝΑΤΟϊκών που, είτε με το εθνόσημο του Αμερικάνου, είτε 
με τα άστρα του κύκλου της ΕΕ, είτε με τη συμφωνία ή δήθεν ανοχή της 
ελληνικής κυβέρνησης, δίνουν εντολές τίνος λαού είναι τώρα η σειρά.

Από τούτη εδώ τη συγκέντρωση, καταδικάζουμε την πολιτική της 
κυβέρνησης που συνεχίζει να καταντά το νησί μας ένα αβύθιστο 
“αεροπλανοφόρο”, όπως κομπάζει και ο υπουργός Άμυνας. Καταδικάζουμε 
την πολιτική της κυβέρνησης που διαθέτει και αναβαθμίζει συνεχώς τη 
Βάση της Σούδας, το Πεδίο Βολής Κρήτης, το Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής 
και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί μας, ως ορμητήρια των 
ιμπεριαλιστικών πολέμων στη Συρία, στη Λιβύη και στην ευρύτερη περιοχή.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι δε θα επιτρέψουμε τη εγκατάσταση νέας 
Βάσης μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, που σχεδιάζεται.

ΛΑΡΙΣΑ
Μαχητική η Πορεία Ειρήνης
Μαχητική ήταν η Πορεία Ειρήνης που διοργάνωσε, στις 25 Μάη , η Επιτροπή 
Ειρήνης Λάρισας - ΕΕΔΥΕ. Η Πορεία Ειρήνης ξεκίνησε από το Μεζούρλο, τόπο 
εκτέλεσης κομμουνιστών και αγωνιστών την περίοδο 1946-1949, έκανε 
στάση στην έδρα της 1ης Στρατιάς, όπου εδρεύει το ελληνικό Στρατηγείο 
Επιχειρήσεων της ΕΕ και κατέληξε στο κέντρο της Λάρισας.

Η Πορεία Ειρήνης κινήθηκε μέσα από συνοικίες της πόλης. Σε όλη τη 
διαδρομή ακούγονταν τα συνθήματα των διαδηλωτών όπως «Αλληλεγγύη 
στην πάλη των λαών - Όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών» και «60 
χρόνια ΝΑΤΟ, η ίδια ιστορία, χούντες, πολέμοι, τρομοκρατία

Στη συνέχεια η Πορεία Ειρήνης κατευθύνθηκε στην πλατεία Ταχυδρομείου 
όπου πραγματοποιήθηκε συναυλία, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε η 
Δήμητρα Παπαστεργίου, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης, η οποία 
μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «για το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης το 
προσφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα είναι και αυτό οδυνηρή συνέπεια 
του εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννάει κρίσεις, ανταγωνισμούς, 
πολέμους, και φτώχεια. Οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι πρόσφυγες - 
μετανάστες έχουν κοινό αντίπαλο, κοινά συμφέροντα και η δύναμή τους 
βρίσκεται στην κοινή πάλη.

Η Επιτροπή Ειρήνης Ν. Σμύρνης 
πραγματοποίησε στις 6 Ιούνη 2016 
εκδήλωση στο 1ο Γυμνάσιο Σμύρνης με 
θέμα ΕΙΡΗΝΗ-ΠΟΛΕΜΟΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε  έκθεση με ζωγραφιές 130  παιδιών 
απο 11 σχολεία της περιοχής ,3 βίντεο απο σχολεία  και 10 ποιήματα 
μαθητών στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της ΕΕΔΥΕ με θέμα ‘’Κανείς δεν 
επιλέγει να γίνει πρόσφυγας’’. Ομιλητής ήταν ο Α.Μπουκουρης μέλος 
της γραμματείας.Στην εκδήλωση πήρε μέρος και η παιδική χορωδία της 
Α.Γουρουντη ‘’Libro Coro’’
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εκδηλώσεις
επιτροπών

Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης
Για τη μέρα της αντιφασιστικής νίκης ….

Στις 15 Μάη 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αφιερωμένη στα 
71 χρόνια  από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών (9 Μάη 1945)

Παρουσιάστηκε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης με τη βοήθεια 
της διευθύντριας κυρίας Γεωργιοπούλου Βάσως  που ενέπνευσε τους 
μαθητές να ζωγραφίσουν καταπληκτικές εικόνες, σε ποιότητα και νόημα, 
που κοσμούσαν την αίθουσα τελετής.

Έγινε σύντομος χαιρετισμός από την πρόεδρο της Επιτροπής που 
τόνισε ιδιαίτερα ποια ήταν η καρδιά των αγώνων της Πατρίδας μας (ΚΚΕ, 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ κλπ)

Ακολούθησε η συναρπαστική ομιλία της συναγωνίστριας Ευγενίας 
Παναγιωτοπούλου, μέλους του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ που 
παρακολούθησαν με προσοχή οι προσκεκλημένοι  . Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν αρκετοί φορείς της πόλης . 
.....και για τα προσφυγόπουλα 

Εκδήλωση αλληλεγγύης για τα παιδιά των προσφύγων 
πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Δημαρχείου στις 30 Μάη 2016 με 
συνδιοργανωτές ,  την  Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης, το  Σύλλογος 
Γυναικών Ηλιούπολης (μέλος ΟΓΕ) και το Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α΄ 
βάθμιας  Εκπαίδευσης Ηλιούπολης “Μιχάλης Παπαμαύρος”.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση “ο Δράκος” 
του Εβγκένι Σβαρτς και ανέβηκε από την θεατρική σκηνή “Εκτός Σχεδίου” 
του Σήφη Μανταδάκη.

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
κυρίας Αγαθής Χήρα, με ένα μεστό καθ’ όλα χαιρετισμό.

Οι θεατές έμειναν ενθουσιασμένοι από τη εκδήλωση και 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των φορέων και στην προτροπή της 
πρόσκλησης, “Αντί εισιτήριου, ένα τετράδιο ή ένα μολύβι για τα μικρά 
προσφυγόπουλα”.

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) 
και οι Επιτροπές Αγώνα του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) 
στο ΕΜΠ διοργάνωσαν εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Οι εξελίξεις στην 
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής» , την Παρασκευή 8 Απρίλη .

 Μίλησε  ο Θέμος Στοφορόπουλος, πρέσβης επί τιμή και μέλος 
του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

ΕΕΔΥΕ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠ

Επιτροπή Ειρήνης Τρικάλων
Εκδήλωση-συζήτηση για τις γεωπολιτικές 
εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Τις γεωπολιτικές εξελίξεις της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τα αίτια 
και τους ανταγωνισμούς που γεννούν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους 
είχε ως θέμα η εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων 
που έγινε στις 13 Απρίλη στα Τρίκαλα με ομιλητή τον Νίκο 
Παπαναστάση, αντισυνταγματάρχη ε.α., μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και 
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).

Κατά το «άνοιγμα» της εκδήλωσης η Βαρβάρα Καλαμποκίνη, 
μέλος της γραμματείας της τοπικής Επιτροπής, αναφέρθηκε στον 
αγώνα που αναπτύσσει η ΕΕΔΥΕ, μέσα από διαρκείς κινητοποιήσεις σε 
συνεργασία με το ταξικό εργατικό κίνημα.

Παίρνοντας το λόγο, ο Ν. Παπαναστάσης ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι τα «σύννεφα» στην παγκόσμια οικονομία πυκνώνουν δραματικά, με 
προβλέψεις ΔΝΤ και ΟΟΣΑ για πτωτική τάση για το 2016 (και το 2017), 
προμηνύοντας νέα ένταση: «Πάνω σ ‘  αυτό το οικονομικό υπόβαθρο, 
οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις (και οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις, παλιές και 
νέες) συγκρούονται σε όλα τα πεδία για ενίσχυση της θέσης τους έναντι 
των άλλων, όπως και για τη διασφάλιση των ενεργειακών πηγών στις 
χώρες που έχουν επιτεθεί, όπως στη Συρία το υπέδαφος της οποίας 
κρύβει τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου», είπε ο Ν. Παπαναστάσης.

Κατέληξε λέγοντας πως «σήμερα που οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι 
και θανάσιμοι, με την πιθανότητα ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού 
πολέμου είναι κοντά όσο ποτέ, σ’ αυτό τον πόλεμο των ιμπεριαλιστών, 
ο εργαζόμενος λαός έχει συμφέρον να κρατά τη δική του σημαία που θα 
γράφει: “Διεκδικούμε ένα δίκαιο, ειρηνικό κόσμο, χωρίς εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο”».

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΕΙΡΗΝΗ - ΠΟΛΕΜΟ

Την Τετάρτη 11 Μαιου πραγματοποιήθηκε μια όμορφη εκδήλωση 
στο Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου με θέμα τον πόλεμο και την προσφυγιά 

Οι μαθητές παρουσίασαν με σοβαρότητα και συναισθηματική 
φόρτιση ένα δρώμενο με θέμα τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου. 
Επίσης, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον συνεντεύξεις απογόνων 
Μικρασιατών, που ζουν στην περιοχή μας (Ευηνοχώρι – Γαλατά). 
Έμαθαν για το προσφυγικό συνοικισμό του Γαλατά καθώς και για τις 
δυσκολίες, που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες φτάνοντας εκεί.

Είδαν εικόνες από την επικαιρότητα που δείχνουν το δράμα, την 
τραγωδία των σημερινών προσφύγων. Άκουσαν τραγούδια με θέμα τον 
ξεριζωμό, την ειρήνη, τον πόλεμο. Μάλιστα, οι μαθητές που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα αποτύπωσαν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους 
για όλα αυτά σε συγκινητικές ζωγραφιές. Ζωγραφιές, με τις οποίες θα 
λάβουν μέρος σε διαγωνισμό της ΕΕΔΥΕ (Ελληνική Επιτροπή για τη 
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη ) με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών 
για το πολύτιμο αγαθό της ειρήνης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ:
Θεατρική παράσταση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ του Σαββάτου 5 Ιουνίου  
η εβδομάδα αντιιμπεριαλιστικής - φιλειρηνικής δράσης που 
συνδιοργανώθηκε με την Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και 
Ειρήνη Ροδόπης, το Σύλλογο Γυναικών Ροδόπης (μέλος ΟΓΕ) και το 
Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) με τη θεατρική παράσταση που 
παρουσίασε η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών «Τα όπλα της 
κυρά Καράρ» του Μπέρτολτ Μπρεχτ στην αίθουσα της Πολιτιστικής 
Κίνησης Ροδόπης.



31ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
Νο 73   ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Εκδρομή στα Καλάβρυτα  από τη 
Επιτροπή Ειρήνης 
του 2ου Διαμερίσματος Αθήνας

Επιτροπή Ειρήνης του 2ου
Διαμερίσματος Αθήνας 
( Γούβα , Παγκράτι , Ν. Κόσμος )

Πολιτική – καλλιτεχνική εκδήλωση 
στο 1ο ΕΠΑΛ Ιλίου

Η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου στις 13-5-2016 παρουσίασε εκδήλωσή 
με θέμα: “Πρόσφυγες – Μετανάστες κοινή η πορεία των λαών “  στους 
μαθητές και καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Ιλίου. Η παρουσίαση έγινε στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου από τα μέλη της Επιτροπής  
με τη συμμετοχή του μουσικού συνόλου «Ρωμιοσύνη». Το ζήτημα 
της προσφυγιάς παρουσιάστηκε στη διαχρονικότητά του και αναδείχτηκε 
ο λόγος της ύπαρξής του, ο ανελέητος πόλεμος των μονοπωλίων δηλαδή 
για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους με την επαναχάραξη των 
συνόρων. Με κείμενα, τραγούδια, βίντεο, φωτογραφίες και ποιήματα που 
προσδιόριζαν την βιαιότερη λειτουργία του ιμπεριαλιστικού μηχανισμού 
-τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο- η εκδήλωση αποτέλεσε τη συνέχεια στην 
παρουσία της Επιτροπής στο συγκεκριμένο σχολείο (πέρυσι έγινε 
προβολή αντιπολεμικής ταινίας για τα 70 χρόνια της αντιφασιστικής 
νίκης των λαών) καθώς και την ολοκλήρωση της παρουσίασής της σε μια 
σειρά χώρους (όπως στο Ίλιον, στο Σύλλογο Υπαλλήλων στην Περιφέρεια 
Αττικής, το Κερατσίνι και στη θεατρική σκηνή «ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ» στο 
Καματερό). 

Μια ακόμα εκδρομή , της Επιτροπής Ειρήνης 2ου Διαμερίσματος  
Αθήνας , που συνδύασε την ιστορική γνώση για τους αγώνες του λαού 
με τη λαϊκή αναψυχή και διασκέδαση . 

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή Ειρήνης πραγματοποίησε 
ένα οδοιπορικό στα ηρωικά Καλάβρυτα , ένα ιστορικό τόπο όπου  η 
ναζιστική θηριωδία έδειξε για πολλοστή φορά το πρόσωπο της το 
Δεκέμβρη του 1943 .

Με σύνθημα «Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο - Καμία συμμετοχή στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους», η Επιτροπή Ειρήνης 2ης Δημοτικής 
Κοινότητας Αθήνας (Γούβας - Ν. Κόσμου - Παγκρατίου)  
διοργάνωσε μια επιτυχημένη πολιτική  και καλλιτεχνική εκδήλωση την 
Παρασκευή 13 Μάη στην πλατεία Πλυτά.

H εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του  10ήμερου  της 
Ειρήνης, που κορυφώθηκε  με την 36 η  Μαραθώνια πορεία Ειρήνης  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με έκθεση ζωγραφικής για τα παδιά με θέμα 
την Ειρήνη και ακολούθησε η Θεατρική παράσταση στις γειτονιές του 
κόσμου. Ακολούθησε ομιλία από τη γ.γ. της ΕΕΔΥΕ Ελπίδα Παντελάκη 
και η βραδιά έκλεισε  με λαϊκό γλέντι , με χορό και τραγούδι μέχρι αργά . 

εκδηλώσεις
επιτροπών

Μεγάλη συμμετοχή είχε η εκδήλωση που διοργάνωσε από κοινού ο 
Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών και η Επιτροπή Ειρήνης της 
περιοχής, την  Τετάρτη 6 Μαρτίου  στο 6ο Δημοτικό Αγίου Δημητρίου 
με θέμα : “ Ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι - Προσφυγιά - Ρόλος του 
Λαϊκού κινήματος.” 

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης, 
λέγοντας ότι είναι μια πρωτοβουλία που παίρνουν από κοινού με τον 
Σύλλογο Γυναικών σε μια περίοδο πολύ δύσκολη και φορτισμένη για 
όλους γιατί πέρα από την κρίση και όλα τα δεινά που περνάει η εργατική 
τάξη στην Ελλάδα, έχει προστεθεί και το ζήτημα του προσφυγικού το 
τελευταίο διάστημα.

 Η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών, από τη μεριά της στο 
σύντομο χαιρετισμό που έκανε,  τόνισε ότι τα δεινά που περνάνε ο 
Ελληνικός λαός και οι πρόσφυγες έχουν κοινή αιτία. Είναι το βάρβαρο 
καπιταλιστικό σύστημα που γεννά κρίσεις πολέμους, δυστυχία

 Ακολούθησαν απαγγελίες ποιημάτων του Φώτη Αγγουλέ και του 
Μπέρτολ Μπρεχτ σχετικά με το προσφυγικό. 

 Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν  το 30λεπτο βίντεο που προβλήθηκε, 
παρουσιάζοντας  και ιστορίες Ελλήνων προσφύγων που έφυγαν σε 
δύσκολους περιόδους απο την Ελλάδα για να εγκατασταθούν με 
αμέτρητες δυσκολίες σε χώρες όπως Αμερική, Γερμανία κ.α.

 Στην κεντρική ομιλία της η Βέρα Νικολαϊδου, αντιπρόεδρος 
της ΕΕΔΥΕ, αναφέρθηκε στον πολύ επικίνδυνο ρόλο του ΝΑΤΟ που έχει 
στο Αιγαίο, και ότι οι λαοί δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από έναν 
οργανισμό που όπου έχει πατήσει το πόδι του έχει φέρει πολέμους-
δικτατορίες-εξαθλίωση. Στηλίτευσε την συγκυβέρνηση για τις ευθύνες 
που έχει και σε αυτό το ζήτημα αφού στο παιχνίδι για το ξαναμοίρασμα 
των αγορών για λογαριασμό του κεφαλαίου, έχει βάλει την χώρα σε 
πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς

Επιτροπή Ειρήνης Αγ. Δημητρίου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 30 Μάρτη, 
η εκδήλωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και μετανάστες από την 
Επιτροπή Ειρήνης, το Γυναικείο Σύλλογο «Στοργή του Παιδιού» 
και τη Λαϊκή Επιτροπή Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στο Θέατρο 
του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη».

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Μ. 
Ταναϊνη, που τόνισε μεταξύ άλλων: “... από τις προσφυγομάνες 
πόλεις του Πειραιά, Κερατσίνι και Δραπετσώνα, που δέχθηκαν στα 
σπλάχνα τους, τους χιλιάδες πρόσφυγες της Μ. Ασίας, θύματα του τότε 
ιμπεριαλιστικού πολέμου, που οδήγησε στη μικρασιατική καταστροφή, 
εμείς οι οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αλλά και όλοι εσείς 
που συμμετέχετε σ’ αυτή, ας στείλουμε μήνυμα αλληλεγγύης και 
συντροφικότητας στους χιλιάδες ξεριζωμένους στο λιμάνι του Πειραιά, 
στο Σχιστό και στους άλλους καταυλισμούς ...”. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η αξιόλογη δουλειά, που έκανε η 
Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου για το προσφυγικό-μεταναστευτικό, με τη 
συμμετοχή του εξαιρετικού συγκροτήματος «Ρωμιοσύνη».

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου τόσο κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης, όσο και στην ανακοίνωση της παρουσίας 
μιάς οικογένειας Σύριων προσφύγων με τα 4 ανήλικα παιδιά τους, που 
φιλοξενούνται στο σπίτι καθηγήτριας στην Αμφιάλη.

Επιτροπή Ειρήνης 
Κερατσινίου – Δραπετσώνας
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«Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή ο συναγωνιστής Θανάσης Βάιος αντιπρόεδρος της Γραμματείας 
Λάρισας της ΕΕΔΥΕ , στέλεχος του ταξικού  συνδικαλιστικού κινήματος και του ΚΚΕ   . Η Γραμματεία 
της ΕΕΔΥΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια  και   στους φίλους  του συναγωνιστή μας .

«Έφυγε» ο συναγωνιστής Θανάσης Βάιος 
αντιπρόεδρος της Γραμματείας Λάρισας 
της ΕΕΔΥΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.

24  ΙΟΥΝΗ 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ
ΝΑ ΦΥΓΟΥΝΕ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

Ιδιαίτερα αισθητή  έκαναν την παρουσία τους, στην πόλη μας, τα τελευταία εικοσιτετράωρα, οι «ράμπο» του αεροπλανοφόρου «Τρoύμαν» 
που ήρθαν για αναψυχή αφού πρώτα μακέλεψαν τους λαούς των γειτονικών χωρών μας, με τα γεγονότα να διαδέχονται το ένα το άλλο.
Μεθυσμένοι περιφέρονται και προκαλούν, παρενοχλούν ντόπιους και ξένους, κλέβουν, καταστρέφουν περιουσίες, .

Παράλληλα μας προβάλουν και τις «αγαθοεργίες τους» όπως στο Γηροκομείο που  στενάζει από την έλλειψη προσωπικού. 
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που την ίδια στιγμή που γίνονται αυτά στην πόλη, στελέχη της όπως ο υπουργός Άμυνας 
Π. Καμμένος και Εσωτερικών Π. Κουρουπλής γλεντοκοπούν στο αεροπλανοφόρο . 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζει την ίδια πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων κάνοντας βήμα παραπέρα στην ανάμειξη 
της χώρας στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, συμφωνεί στην αναβάθμιση της αμερικανοΝατοϊκης βάσης της Σούδας και τον 
εκσυγχρονισμό αυτής, συμμετέχει ενεργά στο νέο έγκλημα που προετοιμάζουν ΝΑΤΟ και Ε.Ε. σε βάρος της Λιβύης, παραχωρώντας τη 
βόρεια και νότια πλευρά της Κρήτης (αέρας και θάλασσα) στους Νατοϊκους φονιάδες, δηλώνει με περηφάνεια «…ότι όλο το νησί είναι 
ένα απέραντο αεροπλανοφόρο…»    

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα τελευταία γεγονότα, καλεί το λαό των Χανίων να πάρει 
την υπόθεση στα χέρια του, όπως έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει, να γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς που θέλουν στην πόλη μας 
τα ματωμένα δολάρια και δεν διστάζουν μπρος σε τίποτα για να το πετύχουν.

Να διεκδικήσει το κλείσιμο της ΑμερικανοΝΑΤΟϊκής Βάσης,  Η μόνη απάντηση, για το λαϊκό κίνημα, είναι  η αποδέσμευση από την πολιτική 
της   « νέας τάξης » πραγμάτων, μιας πολιτικής που γεννά πολέμους, φτώχεια, ανεργία, που συσσωρεύει περισσότερα κέρδη στο κεφάλαιο.
Χανιώτες και Χανιώτισσες  αντισταθείτε στα σχέδια τους, αποδείξτε τους ότι ήταν, είναι και θα είναι ανεπιθύμητοι στον τόπο μας.

Παράλληλα σας καλούμε στην εκδήλωση που οργανώνουμε, την Παρασκευή 8 Ιούλη και ώρα 8.30μμ, ημέρα έναρξης της συνόδου 
κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, πίσω από το Γυαλί Τζαμίσι στο παλιό λιμάνι.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  



Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία στις 8 και 9 Ιουλίου, επιβεβαίωσε για πολλοστή φορά, µε τις αποφάσεις της, τον 
εγκληµατικό χαρακτήρα της ιµπεριαλιστικής οργάνωσης που επιχείρησε να καµουφλάρει µε φιλειρηνικές διακηρύξεις.

Οι ηγέτες των χωρών – µελών του ΝΑΤΟ αποφάσισαν : 

Την παραπέρα συγκέντρωση και µετακίνηση ετοιµοπόλεµων στρατιωτικών δυνάµεων προς τις χώρες που συνορεύουν µε 
τη Ρωσία

Την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργία της λεγόµενης "Πυραυλικής Ασπίδας" µε βάσεις στη Ρουµανία, στην 
Πολωνία, µε τη ναυτική στήριξη και γενικότερες υποδοµές που συνδέονται µε τη χρήση πυρηνικών όπλων σε µια 
καταστροφική αναµέτρηση. Στην ανακοίνωση των συµπερασµάτων της Συνόδου δηλώνεται η ετοιµότητα του ΝΑΤΟ να 
χρησιµοποιήσει και πυρηνικά όπλα!

Τη µονιµοποίηση κι ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, στη Βαλτική, στο Βόρειο Ατλαντικό, στο 
Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Για την ενίσχυση των δυνάµεων σε Αιγαίο και Μεσόγειο , χρησιµοποιούν  το πρόσχηµα του 
«ελέγχου των προσφυγικών ροών» που οι ίδιοι προκαλούν µε τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και τους πολέµους στην 
ευρύτερη περιοχή.

Τη συνέχιση της παρουσίας των ΝΑΤΟικών δυνάµεων  στο Αφγανιστάν, στο  Ιράκ, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια, στον 
Καύκασο, στη Βόρεια Αφρική. Αυτό συνδέεται µε τη συνέχιση των πολεµικών επιχειρήσεων στη  Συρία και την 
προετοιµασία νέας επέµβασης στη Λιβύη.

Δυναµώνουν και βαθαίνουν οι δεσµοί  ΝΑΤΟ – ΕΕ µε την επίκληση της "ειρήνης" και της "ασφάλειας",  πράγµα που δεν έχει καµία 
σχέση µε τα συµφέροντα και το µέλλον των λαών. Καλύπτουν έτσι την «ασφάλεια» των µονοπωλίων που είναι το πραγµατικό 
ζητούµενο για τους ευρωνατοϊκούς ιµπεριαλιστές.

Η  ΕΕΔΥΕ αποκαλύπτει στους εργαζόµενους κι ευρύτερα στα λαϊκά στρώµατα τις επικίνδυνες για τους λαούς αποφάσεις και 
καταγγέλλει τη  συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που αποφασίζει µε τους άλλους «συµµάχους» και συµµετέχει ενεργά στους 
επικίνδυνους σχεδιασµούς και προετοιµασίες νέων πολεµικών συγκρούσεων προκειµένου να διασφαλίσει τα συµφέροντα των 
µονοπωλίων που θέλουν συµµετοχή στη µοιρασιά της λείας από το πλιάτσικο σε βάρος των λαών!

Καλούµε τους εργαζόµενους και τη νεολαία σε ετοιµότητα κι επαγρύπνηση. Καµιά εµπιστοσύνη στις «φιλειρηνικές» διακηρύξεις 
που εγκυµονούν θανάσιµους κινδύνους για τους λαούς. Απαιτείται η µέγιστη λαϊκή συσπείρωση και πάλη ενάντια στην εµπλοκή της 
Ελλάδας στα ΝΑΤΟϊκά πολεµικά σχέδια, για την έξοδο της χώρας από τη ΝΑΤΟϊκή λυκοσυµµαχία και κάθε άλλη ιµπεριαλιστική 
συµµαχία ώστε να φανεί το πραγµατικό αποκρουστικό πρόσωπο των φονιάδων των λαών, του ΝΑΤΟ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

Αθήνα 12 Ιουλίου 2016                                                                                                                                             Η Γραµµατεία της ΕΕΔΥΕ

ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΤΟΪΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΚΟΣΥΜΜΑΧΙΑ  ΝΑΤΟ – ΕΕ
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