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Nέα πανελλαδική πρωτοβουλία δράσης της ΕΕΔΥΕ

«ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη απευθύνεται για άλλη
μια χρονιά στους εκπαιδευτικούς, τους
γονείς και τα χιλιάδες παιδιά που δίνουν τη μάχη της γνώσης και της ζωής,
καλώντας τους να εκφράσουν, ατομικά
ή ομαδικά, με όλες τις μορφές της καλλιτεχνικής-πνευματικής δημιουργίας,
το όνειρο για μια ζωή ειρηνική χωρίς
πολέμους, φτώχεια και επεμβάσεις.
Τα δύο προηγούμενα χρόνια, στην πληθώρα δράσεων και αγωνιστικών πρωτοβουλιών μας ενάντια στις αιτίες των
πολέμων και της προσφυγιάς, ξεχωριστή θέση είχαν οι δράσεις «Μια ζωγραφιά για την ειρήνη» και «Κανείς δεν
επιλέγει να γίνει πρόσφυγας».
Στην τρέχουσα περίοδο η πρωτοβουλία
της ΕΕΔΥΕ ακούει στο όνομα
«Να σκέφτεσαι τους άλλους».
Η ιδέα βασίζεται στο ποίημα του Παλαιστινίου αγωνιστή ποιητή Μαχμούτ
Νταρουίς (1942-2008) θεωρούμενου
ως εθνικού ποιητή της Παλαιστίνης.

Πιστεύουμε πως το ποίημα αυτό με το
περιεχόμενό του, λειτουργεί θετικά και
πολλαπλασιαστικά στα αισθήματα αλληλεγγύης, αγάπης και υποστήριξης που
έχουν ήδη εκφράσει οι μαθητές στα χιλιάδες παιδιά που ξεριζώθηκαν βίαια
από τις εστίες και ζουν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Ταυτόχρονα,
το ποίημα μας υπενθυμίζει ότι ο «άλλος»
είναι ο διπλανός μας, ο συμμαθητής με
τον άνεργο πατέρα, ο φίλος με την
άρρωστη μάνα που δεν μπορεί να βρει
νοσηλεία, αλλά και εμείς οι ίδιοι που
ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, το άγχος για το αύριο.

Να σκέφτεσαι τους άλλους
Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια.
'Όταν πολέμους ξεκινάς,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη.
Όταν πληρώνεις το νερό,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν
να τους θηλάσουν.
Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα.
Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που δεν έχουνε πού να πλαγιάσουν.
Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.
Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους,
στον εαυτό σου γύρισε και πες:
«Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι».
Απόσπασμα από ποίημα του Μαχμούτ Νταρουίς
(1942-2008), ο οποίος θεωρείται εθνικός ποιητής
της Παλαιστίνης και ένας από τους σημαντικότερους
σύγχρονους άραβες ποιητές.

περιεχόμενα

17

23

14

8

3

25

2 Της Σύνταξης
3 Η «Γεωστρατηγική αναβάθμιση»: Ταξικοί στόχοι

14 Ενάντια στο ΝΑΤΟ ή «παίζοντας το παιχνίδι» του;
17 Μεγάλες συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

και επιδιώξεις πίσω από την κυβερνητική προπαγάνδα

ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια της Συνόδου του ΝΑΤΟ

7 Χρονογράφημα: Η «ειρήνη» τους έχει τα ίδια
απαίσια χαρακτηριστικά με τον πόλεμό τους

21 71η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
23 71 χρόνια από το πυρηνικό ολοκαύτωμα: Μαζική

8 ΝΑΤΟϊκή Βάση Ακτίου: επικίνδυνη αναβάθμισή της σε
περίοδο όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη για το έγκλημα
στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι

11 «Έφυγε» από τη ζωή ο Ρόμες Σάντρα
12 Με μεγάλη συμμετοχή η Διεθνής Διάσκεψη

25 Τουρκία και πραξικοπήματα
28 Συνεχίζονται με επιτυχία οι εκδηλώσεις ειρήνης στα

στη Βαρσοβία

σχολεία με παρουσίαση των έργων ζωγραφικής των παιδιών

13 Μαζικό και δυναμικό το μπλοκ του ΠΣΕ

30 Εκδηλώσεις επιτροπών
32 Αποχαιρετισμοί

στη διαδήλωση ενάντια στο ΝΑΤΟ

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

της σύνταξης

Η

περίοδος που διανύουμε εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την εντεινόμενη επίθεση στο εισόδημα
και στους όρους ζωής των εργατικών-λαϊκών στρωμάτων και από τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
Η κλιμάκωση της αντεργατικής πολιτικής εκδηλώνεται με νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, με πλειστηριασμούς κατοικιών, με συνέχιση των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στα εργασιακά-ασφαλιστικά δικαιώματα με νέες περικοπές στις εναπομείνασες «κοινωνικές δαπάνες».
Αλληλένδετα με τις εσωτερικές εξελίξεις, στη βάση ενιαίων στρατηγικών επιλογών του κεφαλαίου στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και εν μέσω οξύτατων ανταγωνισμών, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διεκδικεί ρόλο στην
υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Βαρσοβίας. H κυβέρνηση και τα άλλα ευρωνατοϊκά κόμματα σπεύδουν να προωθήσουν τις επιδιώξεις των εγχώριων και διεθνών μονοπωλιακών ομίλων στην περιοχή
βάζοντας σε θανάσιμους κινδύνους το λαό.
Στη Βαρσοβία αποφασίστηκε, με τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης, η παραπέρα συγκέντρωση δυνάμεων στα σύνορα των χωρών-μελών με τη Ρωσία, η ολοκλήρωση της εγκατάστασης της «Πυραυλικής Ασπίδας»
στην Πολωνία και τη Ρουμανία, η μονιμοποίηση και ενίσχυση της Νατοϊκής παρουσίας σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο,
Μεσόγειο, Βαλτική και η συνέχιση της στρατιωτικής παρουσίας σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Δ. Βαλκάνια, Καύκασο και
Β. Αφρική.
Είναι ολοφάνερο ότι οι ιμπεριαλιστές αντιπαρατάσσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή μας και αλλού, όπως
στον Ειρηνικό ανάμεσα στην Κίνα και τη Ρωσία από τη μια και ΗΠΑ-Ιαπωνία-Ν. Κορέα από την άλλη, ώστε να
επιλύσουν τις διαφορές τους – για άλλη μια φορά στην ιστορία – με γενικευμένο πόλεμο.
Στην παρούσα φάση την επιθετική πρωτοβουλία των κινήσεων έχουν το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, οι παραδοσιακές ιμπεριαλιστικές ενώσεις που καταφέρνουν, ακόμα, να εξισορροπούν τις αντιθέσεις των μονοπωλιακών ομίλων που
εκπροσωπούν. Η Ρωσία, η Κίνα και οι άλλες χώρες των BRICS παγιώνουν πλέον τα ιμπεριαλιστικά τους χαρακτηριστικά και ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία τόσο για να διεκδικήσουν και αυτές κρίσιμους ενεργειακούς
πόρους όσο και για να διαφυλάξουν τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει με τεράστια εξαγωγή κεφαλαίων.
Κοινή αιτιολογική βάση για τις επεμβάσεις αποτελεί η προσχηματική λογική των «τρομοκρατικών χτυπημάτων» που προσπαθούν να καλλιεργήσουν κλίμα τρομοϋστερίας, φόβου και ανασφάλειας, σε συνθήκες έντασης
της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Παράλληλα, ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις της περιοχής μας, όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, και άλλες αναδιατάσσουν τις επιμέρους συμμαχίες τους και σε αρκετές περιπτώσεις
εκδηλώνουν αυξημένη επιθετικότητα εκφράζοντας τη θέληση των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων για προνομιακή νομή στη λεία των νέων αγορών, των ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους.
Οι δηλώσεις Ερντογάν, μετά την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος, σε σχέση με την αμφισβήτηση
της συνθήκης της Λωζάννης, το μπαράζ παραβιάσεων του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας και η προώθηση διχοτομικής λύσης για τη Κύπρο που θα μονιμοποίησει την εισβολή και κατοχή του νησιού είναι σοβαρές
εξελίξεις που προκαλούν έντονη ανησυχία.
Το πρόβλημα που ανακινήθηκε από την αλβανική πλευρά και υιοθετήθηκε από Ευρωπαίο αξιωματούχο, ότι
οι δύο χώρες έχουν ζητήματα, μεταξύ αυτών το ανύπαρκτο «τσάμικο ζήτημα» δείχνει ότι με τις χώρες της γειτονίας
μας, τα πράγματα περιπλέκονται με τις αντιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Η κυβέρνηση, στο όνομα της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» της χώρας, με την κάλυψη αποπροσανατολιστικών ψευτοσυγκρούσεων με τα άλλα αστικά κόμματα και συστηματικής παραπληροφόρησης, προσπαθεί να
υποβαθμίσει την εντεινόμενη ανησυχία για αυτές τις εξελίξεις. Καλλιεργεί αυταπάτες για οφέλη από τη συμμετοχή
στους θανάσιμους ανταγωνισμούς ώστε να περιβάλει με το μανδύα της «εθνικής ομοψυχίας» τους στόχους της
αστικής τάξης.
Η γενικότερη κατάσταση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της χώρας μας, δημιουργεί αυξημένες ευθύνες για το
ρόλο και τη δράση της ΕΕΔΥΕ, ως αναπόσπαστο τμήμα του εργατικού-λαϊκού κινήματος. Απαιτείται ετοιμότητα
και επαγρύπνηση. Η ΕΕΔΥΕ με τις κεντρικές της πρωτοβουλίες και τη δράση των επιτροπών ειρήνης σε όλη την
Ελλάδα θα προσπαθήσει να συνεισφέρει στην ενημέρωση του λαού, στην αποκάλυψη των σχεδιασμών και κυρίως
στη συσπείρωση λαϊκών δυνάμεων στη γραμμή της αντιιμπεριαλιστικής πάλης.
Στην ενιαία επίθεση των δυνάμεων του κεφαλαίου ενάντια στην εργατική τάξη της κάθε χώρας και στην
προσπάθεια στοίχισης των λαών κάτω από τη σημαία των εκμεταλλευτών τους μόνη αποτελεσματική απάντηση
είναι ο οργανωμένος λαός με ξεκάθαρους στόχους πάλης και κοινωνική προοπτική.
Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια χωρίς αποδέσμευση από κάθε ιμπεριαλιστικό οργανισμό. Δεν
μπορεί να υπάρχει προοπτική χωρίς την κατάργηση του εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά πολέμους, φτώχια προσφυγιά. Μόνο έτσι θα γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του, μόνο έτσι θα ζήσουν οι λαοί του κόσμου με
φιλία και αλληλεγγύη.
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πολιτική
Η «ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ»

Ταξικοί στόχοι και επιδιώξεις πίσω από
την κυβερνητική προπαγάνδα

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διακήρυξε από την αρχή πως το «κράτος έχει συνέχεια» και φροντίζει να το αποδεικνύει σε όλα τα επίπεδα. Η πολιτική της, αντιλαϊκή στο σύνολό της – μέσα και
έξω από τη χώρα – υπηρετεί τα συμφέροντα και προωθεί τις επιδιώξεις των μονοπωλίων στην
κρίσιμη από γεωστρατηγική άποψη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Βασικό
στοιχείο της πολιτικής της αποτελεί η περιβόητη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της χώρας.
πό ιστορική άποψη, το ζήτημα της διαπραγμάτευσης της θέσης της χώρας, τα κάθε είδους παζάρια
με αυτό το ισχυρό «χαρτί» δεν είναι κάτι καινούργιο. Στη μακριά αλυσίδα αυτής της υπόθεσης, εντοπίζουμε
ορισμένους βασικούς κρίκους όπως, την εκστρατεία στην

A

Ουκρανία ενάντια στη νεαρή τότε σοβιετική εξουσία, μετά
στη Μικρά Ασία, το εκστρατευτικό σώμα στη Κορέα κλπ.
Και τότε και σήμερα – τηρουμένων των αναλογιών και
των γενικότερων συνθηκών – με το μανδύα του «εθνικού
συμφέροντος», των «συμμαχικών υποχρεώσεων» κλπ.
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προωθούνταν τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης. Οι
κρατούντες καρπώνονταν τα κάθε λογής κέρδη από τη
μοιρασιά της λείας κι ο λαός το αίμα, τα δάκρυα από τις
θυσίες στο βωμό ξένων από τα δικά του συμφέροντα επιδιώξεων.
Η «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της Ελλάδας προωθείται σε όλα τα πεδία της πολιτικής και των διακρατικών
σχέσεων της χώρας. Από την πλευρά της οικονομικής-ταξικής ουσίας υπηρετεί και προωθεί με επιτελικό σχεδιασμό,
με όλα τα διαθέσιμα μέσα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στις
πρώην σοσιαλιστικές χώρες, στη Μέση Ανατολή κι ακόμα
πιο πέρα. Για την εξασφάλιση της κοινωνικής-λαϊκής αποδοχής η όλη προσπάθεια, καμουφλάρεται προπαγανδιστικά,
π.χ. «Ελλάδα ενεργειακός κόμβος», «πόλος σταθερότητας
και ασφάλειας μέσα στο τρίγωνο της αστάθειας» κλπ. Με
το «χαρτί» της «αριστερής κυβέρνησης» στην αιχμή της
κυβερνητικής προπαγάνδας, επιχειρούν να διαχωριστούν
με θετικό πρόσημο απέναντι στις προηγούμενες «υποταγμένες» και «άβουλες» κυβερνήσεις.
Στο τρίτο τρίμηνο του χρόνου η κυβέρνηση έχει να
επιδείξει εντατική δραστηριότητα στον άξονα της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» με πληθώρα διμερών, τριμερών πολυμερών συναντήσεων, σε ελληνικό έδαφος στο
εξωτερικό.
Μέσα από αυτό το πλήθος των δραστηριοτήτων ξεχωρίζουμε τα παρακάτω:
• 27η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, 8 και 9 Ιούλη στη
Βαρσοβία.
Οι αποφάσεις μυρίζουν μπαρούτι (νέες δυνάμεις στη
γραμμή αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, νέα σχέδια για επεμβάσεις), με την Ελλάδα (Αλ.Τσίπρας) παρούσα και έτοιμη
να συμβάλει στην υλοποίηση των επικίνδυνων για τους
λαούς ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.
• Έναρξη, από τις 25 Ιούλη 2016, υλοποίησης του προγράμματος «εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης» των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3B του πολεμικού
ναυτικού,συνολικού κόστους 500 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Ομολογημένος στόχος, η εξυπηρέτηση των
Νατοϊκών αναγκών στο Αιγαίο και ευρύτερα.
• Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, Σόφια 1 Αυγούστου 2016. Μέσα από τα «εποικοδομητικά πρότζεκτ» σε οικονομία, ενέργεια, μεταφορές, εμπόριο, τουρισμό, εξυπηρετούνται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.
• Διάσκεψη στη Ρόδο «Για την Ασφάλεια και Σταθερότητα», 8 και 9 Σεπτέμβρη, με πρωτοβουλία του υπουρ-
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γείου Εξωτερικών και τη συμμετοχή υπουργών και αξιωματούχων από Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, Σλοβακία, Αίγυπτο, Αλγερία, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη και Τυνησία.
Στο Κοινό Ανακοινωθέν της Διάσκεψης τονίζονται η
γεωστρατηγική αξία της Μεσογείου και η ετοιμότητα
των συμμετεχόντων να αντιμετωπίσουν από κοινού «απειλές» ώστε να διασφαλίσουν τη «διεθνή ναυσιπλοΐα και
το εμπόριο».
• Σύνοδος μεσογειακών Κρατών της ΕΕ, 9 Σεπτέμβρη
στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης
και συμμετοχή των προέδρων Κύπρου, Γαλλίας, των πρωθυπουργών Ιταλίας, Πορτογαλίας, Μάλτας και εκπροσώπου του υπηρεσιακού πρωθυπουργού της Ισπανίας.
• Επίσημη επίσκεψη του υπουργού Άμυνας στην Αίγυπτο (μετά από αντίστοιχη στο Ισραήλ, μια εβδομάδα
νωρίτερα) 21 και 22 Σεπτέμβρη.
• Τριμερής συνάντηση των ΥΠΕΞ Ελλάδας-ΚύπρουΠαλαιστίνης 21 Σεπτέμβρη, στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο
της παρουσίας τους στη ΓΣ του ΟΗΕ.
• «Σάρισα 2016» 19-22 Σεπτέμβρη, μεγάλης κλίμακας
στρατιωτική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με συμμετοχή τμήματος Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ («SEALs»).
Επισημαίνουμε δύο πολύ σοβαρά ζητήματα:
Πρώτο, το σενάριο της άσκησης με, Κυανούς, Ερυθρούς, Λευκούς και... «ριζοσπαστικά στοιχεία»
Δεύτερο, το μήνυμα που έστειλε προς ΝΑΤΟ και ΕΕ, ο
αρχηγός του ΓΕΣ: «ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας
πολύ καλά» και ότι «η διεθνής συμμαχία και οι εταίροι
μας μπορούν να βασίζονται στις δυνατότητές μας»...
Όλα τα παραπάνω, που ενδεικτικά και μόνο παραθέσαμε, έχουν ως κοινά στοιχεία:
• Την πλήρη ελληνική (κυβερνητική) μαχητική συμφωνία στις επικίνδυνες αποφάσεις ΕΕ και ΝΑΤΟ που αποτελούν προανάκρουσμα νέων πολέμων και επεμβάσεων.
• Την ταχεία προώθηση της υλοποίησης των αποφάσεων παρά τους μεγάλους κινδύνους που εγκυμονούν για
τον ελληνικό λαό.
• Τη διάθεση όλων των αναγκαίων στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, δηλαδή ένοπλες δυνάμεις - βάσεις
- στρατιωτικές υποδομές - στρατηγεία κλπ.
• Τον συστηματικό εξωραϊσμό του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τον ιμπεριαλιστικό του χαρακτήρα και τις καταστροφικές επεμβάσεις ενάντια στους
λαούς με διάφορα προσχήματα που αποτελούν στην κυριολεξία «φύλλο συκής».

27η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, 8 και 9 Ιούλη στη Βαρσοβία.

Συμπερασματικά, η «γεωστρατηγική αναβάθμιση», το
επικίνδυνο παιχνίδι με το χαρτί της θέσης της χώρας ως
βάση των ιμπεριαλιστικών εξορμήσεων, έχει συγκεκριμένη ταξική στόχευση την ικανοποίηση της στρατηγικής
της κυρίαρχης τάξης.
Το αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα, η ΕΕΔΥΕ
με τις Επιτροπές Ειρήνης σε συνεργασία με το μαχόμενο
εργατικό-λαϊκό κίνημα (ΠΑΜΕ - ΟΓΕ - ΜΑΣ ), απάντησε με
μαχητικές αγωνιστικές εκδηλώσεις ενάντια στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Αποκάλυψε πλατιά στο λαό
ότι είναι τύμπανα πολέμου.
Ξεχωριστής σημασίας η αντιιμπεριαλιστική εκδήλωση
της Ροδιακής Επιτροπής Ειρήνης στις 7 Σεπτέμβρη στη
Ρόδο, μια μέρα πριν από τη διάσκεψη του ΥΠΕΞ. Στην ομιλία του, ο Θ. Παφίλης τόνισε ότι «τα τύμπανα του πολέμου
χτυπούν πιο δυνατά και οι συνολικότερες εξελίξεις διαγράφουν όλο και περισσότερο τον κίνδυνο ενός γενικευμένου πολέμου στην περιοχή μας».
Οι τελευταίες εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά, οι δη-

λώσεις του Τ. Ερντογάν, το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου,
το θέμα των Τσάμηδων από τις Βρυξέλλες, εκδηλώνονται
την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να βαθύνει ακόμα περισσότερο την εμπλοκή του
λαού και της χώρας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς της
λυκοσυμμαχίας. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της ελληνικής
κυβέρνησης που αποσιωπά τις πραγματικές αιτίες της
πρόκλησης και το ρόλο των λυκοσυμμαχιών του κεφαλαίου.
Είναι ώρα ευθύνης για το αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα την ΕΕΔΥΕ, όλο το δυναμικό των Επιτροπών
Ειρήνης.
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ, ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΙΣΗΣ». Η πείρα, παλιότερη και
πρόσφατη, δείχνει «ότι οι λαοί είναι χαμένοι αν εγκλωβιστούν και διαθέσουν τις δυνάμεις τους στη μια ή την άλλη
εκδοχή διαχείρισης». 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ

Τύμπανα πολέμων από τη ΝΑΤΟική Σύνοδο
Κορυφής στη Βαρσοβία

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.
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χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Η «ειρήνη» τους έχει τα ίδια
απαίσια χαρακτηριστικά με τον πόλεμό τους

Κ

άνει κρύο στη Στοκχόλμη τον
Δεκέμβρη. Όχι περισσότερο απ'
ότι κάνει στην Κολομβία. Εκεί στις
φτωχογειτονιές και στα λασπωμένα χωριά
κάνει πάντα κρύο. Εκεί δεν αστράφτουν
φώτα, εκεί δεν πατούν σε κόκκινα χαλιά,
εκεί δεν ξέρουν τι είναι οι ακαδημίες...
Στη Στοκχόλμη τον Δεκέμβρη θα ανάψουν
τα φώτα και τα κλιματιστικά στο φουλ θα
παλεύουν να ζεστάνουν τα παγωμένα χαμόγελα. Οι φιλοφρονήσεις μιας σαπισμένης ρουτίνας θα επαναληφθούν ακόμα μια
φορά. Τα χεράκια των κυριών που ασχολούνται με τους φτωχούς, γι' αυτό εξάλλου
έχουν πλουτίσει, θα χειροκροτήσουν με τα
βραχιόλια να κουδουνίζουν τους νικητές.
Το χαλί είναι βαμμένο κόκκινο, φτιαγμένο
από τα άσπρα δίχως ραφές πουκάμισα των
νικημένων, που πάνω τους σκούπισαν οι
νικητές τα ματωμένα τους σπαθιά...
Πάνω σε αυτό θα βυθίσει τα βήματά του
ο φετινός νικητής του Νόμπελ «Ειρήνης»,
ο Κολομβιανός Πρόεδρος Juan Manuel
Santos. Βραβεύθηκε για τις προσπάθειές
του να φέρει «ειρήνη» στην Κολομβία.
Οι συνήθως βιαστικές δημοσιογραφικές
πένες ακόμα μια φορά τα θαλάσσωσαν στα
ρηχά, καθώς όπως γράφουν «δεν επετεύχθη ειρήνη αφού στο δημοψήφισμα
ο λαός απέρριψε την συμφωνία».
Πάλι μπλέχτηκαν στις ...διαδικασίες, επιτυγχάνοντας ακόμα ένα ...λαμπρό αποτέλεσμα βασισμένο στην εξωταξική θεώρηση
των πραγμάτων. Σαν να είναι το Νόμπελ
Ειρήνης μια «ουδέτερη» διαδικασία.
Λοιπόν ξεκάθαρα πράγματα: Ο Πρόεδρος

της Κολομβίας δικαιούται το Νόμπελ
Ειρήνης που του απονέμει η Σουηδική
Ακαδημία εν ονόματι της παγκόσμιας αστικής τάξης, εν ονόματι του ιμπεριαλισμού,
δηλαδή του μονοπωλιακού καπιταλισμού,
του οποίου ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος,
ο άδικος πόλεμος είναι γέννημα-θρέμμα.
Ο Πρόεδρος της Κολομβίας στις συμφωνίες με το FARC-EP, τον επαναστατικό
στρατό των χωρικών, δεν εξασφάλισε
καμία «ειρήνη». Εκείνο που εξασφάλισε
ήταν ότι το «κράτος» της Κολομβίας, δηλαδή η αστική της τάξη –και βέβαια οι
διεθνείς της σύμμαχοι ΗΠΑ-ΕΕ κ.λπ.– θα
έχουν το «αποκλειστικό προνόμιο της βίας
και της χρήσης όπλων».
Δικαίως –από την σκοπιά της– η παγκόσμια αστική τάξη τον βραβεύει.
Ποτέ και πουθενά στην ταξική-εκμεταλλευτική κοινωνία η κυρίαρχη τάξη δεν κατέθεσε τα όπλα, ποτέ και πουθενά δεν
αποκήρυξε την «βία απ' όπου κι αν προέρχεται». Αυτά τα αφήνει, για να περνούν
την ώρα τους και να δηλητηριάζουν τις
λαϊκές συνειδήσεις, –με το αζημίωτο φυσικά– οι ροζουλί λακέδες της, οι τζιτζιφιόγκοι των σεμιναρίων της, οι
χορτοφάγοι των «δεξαμενών σκέψης» της,
οι «υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» συντηρητές των αρμάτων
μάχης της, των αεροπλάνων και των αεροπλανοφόρων της, οι χαρτογιακάδες των
«αγορών» της και οι παπάδες της.
Τα χαμογελάκια, οι φιλοφρονήσεις και τα
χειροκροτήματα, γίνονται αμέσως λύσσα
που τρίζει τα δόντια, όταν το «κράτος»,

δηλαδή η τάξη μας, χάσει το «μονοπώλιο
της βίας». Αυτό δεν θέλουν οι εκμεταλλευτές, αυτό καταδικάζουν και κυρίως αυτό
θέλουν να είναι καταδικασμένο στην συνείδηση της εργατικής τάξης και του λαών.
Κι άμα γίνει αυτό ...χαράς ευαγγέλια. Τι
καλός που είναι ο λαός μας, και τι ευαίσθητος και τι πλούτο πολιτισμού που έχει
και τι υπέροχα τραγούδια φτιάχνει και τι
ωραία που είναι η πατρίδα «μας», ε, και
εμείς «παιδιά του λαού» είμαστε, κάτι χιλιάδες στρέμματα παραπάνω από τον
ακτήμονα έχουμε, κάτι αμύθητους θησαυρούς μαζέψαμε «σπειρί-σπειρί» (από τον
δικό του ιδρώτα, αλλά αυτό δεν το λέμε),
δεν βαριέσαι, μήπως μαζί μας ...θα τα πάρουμε;
Τον Δεκέμβρη στην Στοκχόλμη θα ανάψουν τα φώτα. Την ίδια ώρα στα λασπωμένα χωριά και τις φτωχογειτονιές της
Κολομβίας θα ανάψει –αν υπάρχει– καμία
λάμπα πετρελαίου.
Στην φωτισμένη αίθουσα της Ακαδημίας,
το «σνακ» θα είναι πίτσα που κατ' αποκλειστικότητα για την «ειρήνη», δηλαδή
την συνεργασία των εκμεταλλευτών και
των θυμάτων τους, παρασκευάζει ο επίσης
βραβευμένος με το ίδιο Νόμπελ ...Γκορμπατσώφ.
Στα λασποχώρια και στις λασπογειτονιές,
το «σνακ» θα 'χει μυρωδιά πείνας, ανθρώπινου ιδρώτα και ιερής οργής.
Γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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πολιτική

ΝΑΤΟϊκή Βάση Ακτίου

Π

ολύς λόγος γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα
για την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, την
αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας, τις συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στην ΕΕ και
στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η πρόσφατη Σύνοδος του ΝΑΤΟ
στη Βαρσοβία έθεσε τις βάσεις για ακόμη μεγαλύτερη
όξυνση της επιθετικότητας απέναντι στους λαούς, σε μια
περίοδο που οξύνονται ακόμη περισσότερο οι ανταγωνισμοί μεταξύ των ιμπεριαλιστών, με τα τύμπανα του πολέμου να χτυπούν στην ευρύτερη περιοχή μας.
Σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, κομβικό ρόλο
έπαιξαν και παίζουν οι Νατοϊκές βάσεις και τα στρατη-
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επικίνδυνη αναβάθμισή της σε περίοδο όξυνσης
των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

γεία που υπάρχουν μεταξύ άλλων και στη χώρα μας.
Εκτός από τη Σούδα που αποτέλεσε και αποτελεί ορμητήριο των ιμπεριαλιστών, μέσα στο καλοκαίρι το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλείται στρατιωτικούς
κύκλους που υποστηρίζουν ότι η αεροπορική βάση του
Ακτίου θα χρησιμοποιηθεί πιο συστηματικά πλέον από
το ΝΑΤΟ για τις επιχειρήσεις σε Συρία και Λιβύη, προβάλλοντας ως δικαιολογία τους οικονομικούς λόγους!
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (DPA) που αναμετέδωσε το ΑΠΕ το
ΝΑΤΟ σχεδιάζει μείωση των ωρών πτήσης των αεροπλάνων τύπου Awacs πάνω στον εναέριο χώρο της Ανα-

τολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει
την ενίσχυση «του αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους»
και για το λόγο αυτό θα αξιοποιηθούν στρατιωτικές προτάσεις να χρησιμοποιηθούν 720 ώρες πτήσεις των Awacs
από τις προβλεπόμενες για την παρακολούθηση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας. Η εναέρια παρακολούθηση στις χώρες αυτές
λόγω Ρωσίας κρίνεται επί του παρόντος λιγότερο σημαντική από τον αγώνα κατά του Ισλαμικού κράτους. Οι ΗΠΑ
έχουν ζητήσει συνολικά να διατεθούν 1080 ώρες πτήσεις
των Awacs για το σκοπό αυτό. Στις 720 ώρες που αφαιρούνται από την ανατολική Ευρώπη θα μπορούσαν να
προστεθούν και 360 ακόμα από τις προβλεπόμενες για
την παρακολούθηση του τουρκικού εναέριου χώρου. Τα
σχέδια του ΝΑΤΟ προβλέπουν την παρακολούθηση του
εναέριου χώρου της Συρίας και του Ιράκ με αεροπλάνα
τύπου Awacs, εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα ραντάρ και
την πιο εξελιγμένη τεχνολογία. Ως ιπτάμενα κέντρα επιχειρήσεων για βομβαρδισμούς δεν πρόκειται πάντως να
χρησιμοποιηθούν τα αεροπλάνα αυτά του ΝΑΤΟ.
Σύμφωνα με στρατιωτικούς κύκλους, τους οποίους
επικαλείται το DPA, τα Awacs θα ξεκινούν από το Ικόνιο
της Τουρκίας. Πιθανή είναι όμως και η χρησιμοποίηση
των αεροδρομίων του Ακτίου στην Ελλάδα και του Τράπανι της Ιταλίας. Μια τέτοια παρέκκλιση θα μπορούσε λ.χ.
να καταστεί αναγκαία αν η Τουρκία εξακολουθήσει να αρνείται την άδεια σε Γερμανούς βουλευτές να επισκεφτούν τη βάση του Ιντσιρλίκ λόγω της αναγνώρισης της
γενοκτονίας των Αρμενίων από τη Μπούντεστακ. Τα
Awacs σταθμεύουν στη γερμανική πόλη Γκάιλενκίρχεν
(Geilenkirchen) κοντά στο Ααχεν και οι χειριστές τους
είναι κατά το ένα τρίτο Γερμανοί, ενώ χρειάζεται προηγουμένως και η έγκριση του γερμανικού κοινοβουλίου
για τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις αυτές.
Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που η Βάση στο
Άκτιο καλείται να συμβάλλει τόσο ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως
έπαιξε σημαντικό ρόλο στις πολεμικές επιχειρήσεις στη
Γιουγκοσλαβία, στο Κοσσοβο, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν,
στη Λιβύη.
Ας δούμε όμως και πιο αναλυτικά ορισμένα ζητήματα
γύρω από τη ΝΑΤΟϊκή Βάση:
Η πρώην 131 ΣΜ και νυν Α/Α Ακτίου είναι μία σημαντική αεροπορική βάση όχι μόνο για την ΠΑ, καθώς εκεί
εδρεύει η μοναδική Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών αυτής τύπου «Πήγασος», ελληνικής σχεδιάσεως και
κατασκευής, αλλά και του ΝΑΤΟ, αφού το αεροδρόμιο

του Ακτίου, με ξεχωριστές εγκαταστάσεις, λειτουργεί
και ως Προωθημένη Επιχειρησιακή Βάση (Forward Operational Base/FOB) για την επιχειρησιακή ανάπτυξη των
ιπτάμενων ραντάρ AWACS E-3A Sentry της Συμμαχίας.
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής
Αεροπορίας (www.haf.gr) «Αποστολή της Μονάδος είναι
η διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας, με
κατάλληλη οργάνωση και εκπαίδευση του προσωπικού,
καθώς και συντήρηση των μέσων και οχημάτων που διατίθενται ή μετασταθμεύουν σ' αυτή, για ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων, οποτεδήποτε απαιτηθεί και σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια.
Τα πιο σημαντικά – χρονολογικά – σημεία στην ιστορία της Μονάδος είναι τα εξής:
1958: Κατασκευή των πρώτων εγκαταστάσεων
της Μονάδος.
1960: Εγκαταστάθηκε το πρώτο Αεροπορικό
Απόσπασμα Πρέβεζας.
1974: Ιδρύθηκε η 131 Σμηναρχία Μάχης με την
344 Μοίρα Διώξεως/Βομβαρδισμού με
αεροσκάφη F-84F.
1980: Επιχειρησιακή και διοικητική υπαγωγή
στη Μονάδα του Αεροπορικού Αποσπάσματος Ιωαννίνων.
1981: Κατασκευή των συγκροτημάτων για την
υποστήριξη δραστηριοτήτων των αεροσκαφών Ε-3A του ΝΑΤΟ.
1985: Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων.
1986: Περιοδικές επιχειρήσεις αεροσκαφών Ε3 που κάλυπταν αποστολές ΝΑΤΟ.
2015: Στις 21 Αυγούστου 2015, η Μονάδα μετασχηματίστηκε από 131 Σμηναρχία Μάχης
σε Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου.
Οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα μας, μετά
τις 11 Σεπτέμβρη 2001 τέθηκαν σε ύψιστο βαθμό πολεμικής ετοιμότητας. Ήδη η Ελλάδα με την ενεργοποίηση
του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ τέθηκε κατ' ουσία σε εμπόλεμη
κατάσταση. Να σημειωθεί ακόμα πως για πρώτη φορά
τόσο απροκάλυπτα ελληνική κυβέρνηση προσφέρει τις
βάσεις και το ελληνικό έδαφος στη διάθεση των Αμερικανών. Σε τέτοια έκταση δεν είχε γίνει ούτε στον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967.
Οι ΗΠΑ με την έναρξη των βομβαρδισμών κατά του
Αφγανιστάν απαίτησαν και τους διατέθηκε ο ελληνικός
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εναέριος χώρος για τη διέλευση των αεροσκαφών τους,
μεταγωγικών και μαχητικών. Αλλωστε διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προσφέρονται για κάθε είδους
διευκόλυνση και συμμετοχή. Σε πολεμική κινητοποίηση
τέθηκαν η αεροναυτική βάση της Σούδας και η βάση του
Ακτιου, που αποτελεί προκεχωρημένη βάση εξόρμησης
των ιπταμένων ραντάρ (Αwacs). Στην υπηρεσία του
ΝΑΤΟ και των Αμερικανών τέθηκαν άμεσα και τα ραντάρ
της Πολεμικής Αεροπορίας, από τα οποία παρέχεται κατευθείαν εικόνα στα ΝΑΤΟικά επιτελεία μέσω του αεροπορικού στρατηγείου της Νάπολης.
Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟικό περιφερειακό στρατηγείο
της Λάρισας συμμετείχε και συμμετέχει ενεργά στις
μέχρι σήμερα εκάστοτε πολεμικές κινητοποιήσεις. Και
αυτό ένα είδος ΝΑΤΟικής βάσης είναι.
Σήμερα, η Ελλάδα έχει περισσότερες βάσεις από
ποτέ άλλοτε, αφού όλη η χώρα είναι ένα μεγάλο ορμητήριο των Αμερικανών και των άλλων ΝΑΤΟικών συμμάχων. Χρησιμοποιούν, κατά βούληση και σύμφωνα με τις
επιχειρησιακές τους ανάγκες, οποιαδήποτε εγκατάσταση υπάρχει επί του ελληνικού εδάφους. Η εμπειρία
των ΝΑΤΟικών επιδρομών κατά της Γιουγκοσλαβίας,
αλλά και του Αφγανιστάν, και του Ιράκ, και της Λιβύης το
επιβεβαιώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, σίγουρα
η Βάση του Ακτίου, όπως και οι υπόλοιπες Βάσεις και
στρατηγεία που υπάρχουν στη χώρα μας, αναβαθμίζονται
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προλειαίνοντας το έδαφος για τη συμμετοχή τους σε παλιές και νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις με στόχαστρο
τους λαούς. Αναδεικνύονται οι πολύ σοβαρές ευθύνες
τόσο των προηγούμενων ελληνικών κυβερνήσεων, όσο
και της σημερινής ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που τη στιγμή που ο ελληνικός λαός πεινάει, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στην
καθημερινότητά του, που ένας στους δυο νέους είναι
άνεργος, που πετσοκόβονται μισθοί και συντάξεις, η
χώρα μας δαπανά περίπου το 2,4% του ΑΕΠ για εξοπλισμούς που δεν υπηρετούν τις δικές της αμυντικές ανάγκες, αλλά τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ.
Βγάζουν μάτι οι υποκριτικές κορώνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων
και επιτελείων της αστικής τάξης για τον κομβικό ρόλο
της Ελλάδας στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή, μιας και εμπλέκεται η χώρα μας ακόμα βαθύτερα
στο κουβάρι των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που
εξυφαίνονται στην περιοχή μας με απρόβλεπτες για τους
λαούς συνέπειες.
Μπροστά, λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται καθήκον για το αντιιμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό κίνημα της χώρας μας, που αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι του εργατικού-λαϊκού κινήματος είναι η ένταση
της πάλης για να κλείσουν οι Βασεις και τα στρατηγεία,
να γυρίσουν πίσω οι έλληνες στρατιώτες που βρίσκονται
σε απόστολές στο εξωτερικό, για την αποδέσμευση της
χώρας μας από κάθε ιμπεριαλιστικό οργανισμό με τον
λαό νοικοκύρη στον τόπο του. 

διεθνή

«Έφυγε» από τη ζωή ο Ρόμες Σάντρα

Ο

Αντιπροσωπεία του ΠΣΕ επισκέπτεται τον Ρόμες Σάντρα (δεύτερος από αριστερά στην κάτω σειρά) στη Βομβάη το 2014.

Ρόμες Σάντρα, βετεράνος κομμουνιστής, αγωνιστής του φιλειρηνικού κινήματος και επίτιμος
Πρόεδρος του ΠΣΕ «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Ιουλίου 2016 σε ηλικία 97 ετών.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στο κόμμα
του και στην Πανινδική Οργάνωση Ειρήνης και Αλληλεγγύης σημειώνει ότι:
«…Ο Ρόμες Σάντρα υπήρξε ένας γνήσιος γιος της Εργατική Τάξης της Ινδίας και μορφή και ηγέτης του Παγκόσμιου Κινήματος Ειρήνης. Ένα παράδειγμα διεθνιστή,
ασυμβίβαστος υπερασπιστής της επαναστατικής του
ιδιότητας και των ιδανικών του...
…Γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1919 στο Lyallpur της Ινδίας. Σπούδασε δημοσιογραφία και αποφοίτησε από τα
πανεπιστήμια της Λαχόρης και του Κέμπριτζ. Από το
1934 έως το 1941 υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Λαχόρης. Το 1939 έγινε μέλος του ΚΚ Ινδίας
και το 1952 μέλος της ΚΕ του, του Εθνικού Συμβουλίου
και του Πολιτικού Γραφείου του το 1958. Από το 1963
έως το 1967 υπήρξε μέλος της Κεντρικής Γραμματείας

του ΚΚΙ και από το 1963-1966 αρχισυντάκτης του οργάνου του κόμματος "New Age".
Υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Πανινδικού
Συμβουλίου Ειρήνης από το 1952-1963, ενώ το 1953 εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), όπου
εκλέχτηκε το 1966 Γενικός Γραμματέας του. Το 1977
εκλέχτηκε Πρόεδρος του ΠΣΕ. Στη διάρκεια του Συνεδρίου του ΠΣΕ στην Αθήνα το 2000, συνέβαλε αποφασιστικά στη διατήρηση του αντιιμπεριαλιστικού χαρακτήρα της οργάνωσης και εκλέχτηκε Επίτιμος Πρόεδρος
του ΠΣΕ.
Ο σύντροφος Ρόμες Σάντρα συνέβαλε στον αγώνα
των λαών και των δικαίων τους και πρωταγωνίστησε
στο κίνημα αλληλεγγύης με τους λαούς υπό δικτατορικά
καθεστώτα, για την απελευθέρωση και αυτοδιάθεση των
λαών σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.
Για τους αγώνες και την προσφορά του Ρόμες Σάντρα,
του απονεμήθηκε το Χρυσό Βραβείο F. Joliot-Curie το
1964, ενώ τιμήθηκε με το Βραβείο Λένιν για το δυνάμωμα της Ειρήνης ανάμεσα στους λαούς το 1968 και με
το Παράσημο Φιλίας των Λαών το 1975 στην ΕΣΣΔ...» 
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δράση ΠΣΕ

Με μεγάλη συμμετοχή
η Διεθνής Διάσκεψη στη Βαρσοβία
Με τη συμμετοχή 32 ομιλητών από 22 χώρες και τεσσάρων διεθνών οργανώσεων,
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 η Διεθνής Διάσκεψη κατά του ΝΑΤΟ,
την οποία οργάνωσε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) στη Βαρσοβία, κορυφώνοντας
την καμπάνια του με το σύνθημα «ΝΑΙ στην ειρήνη - ΟΧΙ στο ΝΑΤΟ».

Σ

τη Διάσκεψη, εκτός του ΠΣΕ, συμμετείχαν η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, η Παγκόσμια
Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών, η Παγκόσμια
Δημοκρατική Ομοσπονδία Νέων και η 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. Μεταξύ
άλλων, σημείωσε: «Εκτός από το να αποκαλύψουμε και
να καταγγείλουμε τα δολοφονικά ιμπεριαλιστικά σχέδια
του ΝΑΤΟ, είμαστε επίσης εδώ για να στηρίξουμε τους
φίλους μας Πολωνούς που είναι θύματα στο κυνήγι των
μαγισσών στο πλαίσιο των αντιδραστικών νόμων που
εξισώνουν τη φασιστική και νεοναζιστική ιδεολογία με
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τα ιδανικά των κομμουνιστών και των επαναστατών».
Για το ΝΑΤΟ σημείωσε ότι είναι ο μεγαλύτερος και
περισσότερο επικίνδυνος στρατιωτικός οργανισμός
στον κόσμο, βαθιά διασυνδεδεμένος με τις πολιτικές
των ΗΠΑ και της ΕΕ. Στις χώρες που έχει εξαπολύσει
επιθέσεις τα τελευταία 20 χρόνια, το μόνο που άφησε
είναι ο θάνατος, η καταστροφή, η εκτόπιση, από τη μια
και η ενίσχυση του ελέγχου των πηγών και των κερδών
για τα μέλη του ΝΑΤΟ, από την άλλη.
Το σημαντικό στον αγώνα των κινημάτων Ειρήνης
είναι να υπογραμμιστεί και να γίνει αντιληπτό ότι οι ίδιες
δυνάμεις που ετοιμάζουν και διεξάγουν τους πολέμους
είναι επίσης πίσω από την επίθεση στα δικαιώματα των
λαών, στα εργασιακά δικαιώματα σε πολλές χώρες. Η
ενωμένη, κοινή και αποφασιστική πάλη των λαών μπορεί
να σταματήσει, να αποδυναμώσει και τελικά να ανατρέψει την κυριαρχία του ιμπεριαλισμού, ανέφερε ανάμεσα
σε άλλα. ψ

Μαζικό και δυναμικό το μπλοκ του ΠΣΕ
στη διαδήλωση ενάντια στο ΝΑΤΟ
Μεγάλη διαδήλωση έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Ιούλη στη Βαρσοβία ενάντια στη Σύνοδο
Κορυφής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιούνταν στην πολωνική πρωτεύουσα

Τ

ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης συμμετείχε στην
κινητοποίηση, με το δικό του μαζικό και δυναμικό
μπλοκ, στο οποίο πήραν μέρος αντιπροσωπείες κινημάτων Ειρήνης και άλλων μαζικών οργανώσεων. Από
την Ελλάδα συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπροσωπείες
της ΕΕΔΥΕ, του ΠΑΜΕ, της ΟΓΕ του ΜΑΣ και της ΕΕΔΔΑ.
Ακόμα το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι από χώρες και
οργανώσεις που συμμετείχαν στη Διεθνή Διάσκεψη κατά
του ΝΑΤΟ που διοργάνωσε χθες το ΠΣΕ, κορυφώνοντας
την καμπάνια του με το σύνθημα «ΝΑΙ στην ειρήνη - ΌΧΙ
στο ΝΑΤΟ».
Συγκεκριμένα, στο μπλοκ του ΠΣΕ πήραν μέρος η
Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, η Παγκόσμια
Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών, η Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Νέων και η 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.
Στο μπλοκ του ΠΣΕ συμμετείχαν ακόμη οι εκπρόσωποι
των ΚΚ της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας,
στο πλαίσιο της παρέμβασης-παρουσίας τους στη Βαρσοβία
ενάντια στο ΝΑΤΟ χθες και σήμερα. Οι διαδηλωτές στο
μπλοκ του ΠΣΕ φώναξαν συνθήματα όπως «Οι ιμπεριαλιστές
τη γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορά χαράζουν», «ΕΕ και ΝΑΤΟ πολέμου συνδικάτο» και «60 χρόνια
ΝΑΤΟ, η ίδια ιστορία, χούντες, πόλεμοι, τρομοκρατία».
Όταν μάλιστα η πορεία έφτασε στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαρσοβία, οι συμμετέχοντες στο μπλοκ του
ΠΣΕ βροντοφώναξαν συνθήματα όπως «φονιάδες των
λαών Αμερικάνοι», «ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες
των λαών» και «ένας είναι ο εχθρός ο ιμπεριαλισμός».
Η διαδήλωση έγινε υπό το βλέμμα ισχυρών αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν επιστρατευτεί για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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πολιτική

Ενάντια στο ΝΑΤΟ ή «παίζοντας το παιχνίδι» του;
Σκέψεις με αφορμή τις εκδηλώσεις ενάντια στο ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία
αναδημοσίευση από τον Ριζοσπάστη της Κυριακής 17 Ιούλη 2016

Τ

ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) ιδρύθηκε στις 20
Απρίλη 1949, σε διπλό Συνέδριο στο Παρίσι και τη Βαρσοβία,
λίγες μέρες δηλαδή μετά την ιδρυτική πράξη του ΝΑΤΟ, 4 Απρίλη 1949
στην Ουάσιγκτον. Από την πρώτη
στιγμή, το ΠΣΕ στάθηκε και πάλεψε
ενάντια στην πολεμική μηχανή του
ιμπεριαλισμού, η οποία ποτέ δεν
υπήρξε κάτι άλλο από το οπλισμένο
χέρι στην υπηρεσία των μονοπωλίων
και των κερδών τους στον κόσμο.
Τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ στα 67 χρόνια ατέλειωτα. Στρατοκρατικά καθεστώτα, χούντες, επεμβάσεις.
Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, αμυντικό σύμφωνο της κοινότητας των
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σοσιαλιστικών χωρών, ιδρύθηκε το
1955 και διαλύθηκε το 1991, μαζί
με την ΕΣΣΔ και την ανατροπή των
σοσιαλιστικών καθεστώτων στην
Ανατολική Ευρώπη. Έτσι το ΝΑΤΟ
είχε «λυμένα τα χέρια» του για επέκταση της δράσης του τόσο προς
την Ανατολική Ευρώπη όσο και σε
άλλα σημεία της Γης. Στο Παγκόσμιο
Κίνημα Ειρήνης πάντα υπήρχαν ρεύματα και αντιλήψεις, είτε με συγχύσεις, είτε πασιφιστικές, που δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να δουν καθαρά
το ρόλο του ιμπεριαλισμού ως διεθνές σύστημα και τους στόχους και
σκοπούς του ΝΑΤΟ σε βάθος. Υπήρχαν, όμως, πάντα και οι δυνάμεις
που έκρυβαν συνειδητά την αλήθεια,

που λειτουργούσαν ως ανάχωμα στις
συνειδήσεις μαζών ιδιαίτερα στις
αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες,
στον πυρήνα των ιμπεριαλιστικών
κέντρων, στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή
Ενωση κ.λπ. Τέτοια δύναμη υπήρξε
πάντοτε το Διεθνές Γραφείο Ειρήνης
- IPB (International Peace Bureau),
οργάνωση της διεθνούς σοσιαλδημοκρατίας, άμεσα συνδεδεμένη με
τη «Σοσιαλιστική Διεθνή».
Σταθμός και αποκάλυψη για πολλά εκατομμύρια ανθρώπων υπήρξε
ο πόλεμος του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία το 1999, με τις 78 μέρες ανελέητων βομβαρδισμών και τα χιλιάδες θύματα αθώων πολιτών και παιδιών, αλλά και την τεράστια κατα-

στροφή σε υποδομές. Η δημιουργία
του προτεκτοράτου του Κοσσυφοπεδίου, ιστορικής επαρχίας της Σερβίας με τη μεγαλύτερη πλέον αμερικανική στρατιωτική βάση στον κόσμο στο έδαφός της (Camp Bondsteel), προμήνυε τα όσα θα ακολουθούσαν στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, το
Μάλι, τη Σομαλία, τη Λιβύη και τη
Συρία. Τότε, λοιπόν, στη Γιουγκοσλαβία εμφανίστηκε μια παλιά λογική
«ουδετερότητας» σε νέα έκδοση.
«Ούτε με το ΝΑΤΟ ούτε με τον σφαγέα Μιλόσεβιτς», έλεγε τότε το IPB
και από κοντά το μεταλλαγμένο γαλλικό κίνημα ειρήνης, που στο έδαφός
του, στο Ραμπουγιέ του Παρισιού,
είχαν διεξαχθεί οι προσχηματικές
«εκ του σύνεγγυς» συνομιλίες επί
μήνες και ενώ οι μηχανές του ΝΑΤΟ
θερμαίνονταν για την επίθεση στους
λαούς της Γιουγκοσλαβίας.

Ολο και επιθετικότερος
στρατιωτικός βραχίονας
του κεφαλαίου

Η επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού
όλα αυτά τα χρόνια ανεβαίνει επικίνδυνα, συνεχώς εφευρίσκουν, κατασκευάζουν ή αξιοποιούν νέα προσχήματα (τρομοκρατία, ασύμμετρες
απειλές, ανθρώπινα δικαιώματα), διευρύνοντας την ακτίνα δράσης του
ΝΑΤΟ με νέα μέλη και συνεργασίες
με δεκάδες χώρες απ' όλες τις ηπείρους. Οι Σύνοδοι Κορυφής στην Ουάσιγκτον στα 50χρονα του ΝΑΤΟ με
πανηγυρικό τρόπο και στην Κωνσταντινούπολη το 2004, με την επίσημη αλλαγή του δόγματος, άνοιξαν
το δρόμο για όλα τα μετέπειτα εγκλήματα του ΝΑΤΟ. Στόχο, που δεν
κρύβουν, άλλωστε, πλέον στο ΝΑΤΟ,
αποτελούν οι πλουτοπαραγωγικές
πηγές, οι δρόμοι της Ενέργειας και
οι σφαίρες επιρροής με αλλαγές συ-

νόρων και βίαιες αλλαγές καθεστώτων. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ
στην Λισαβόνα, το Νοέμβρη του 2010,
έθεσε πλέον με πιο καθαρό τρόπο
τις βάσεις για την επίσημη, άμεση
και αγαστή συνεργασία του με την
Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία και από
την πλευρά της στη δική της Συνθήκη
της Λισαβόνας μιλάει ανοιχτά για
την πολιτική και στρατιωτική συ-

…Από την πρώτη
στιγμή, το ΠΣΕ
στάθηκε και πάλεψε
ενάντια στην
πολεμική μηχανή
του ιμπεριαλισμού,
η οποία ποτέ
δεν υπήρξε κάτι άλλο
από το οπλισμένο
χέρι στην υπηρεσία
των μονοπωλίων
και των κερδών τους
στον κόσμο…

νεργασία με το ΝΑΤΟ. Για το σκοπό
αυτό, μάλιστα, ιδρύεται πλέον «Ευρωστρατός» 50.000 ανδρών και πολυεθνικοί ευέλικτοι σχηματισμοί μάχης (Battle Groups), που μπορούν να
επέμβουν μέσα σε λίγες μέρες οπουδήποτε κριθεί αναγκαίο.
Με την εκδήλωση του πραξικοπήματος των ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ στην
Ουκρανία το 2013/2014, με φόντο
τους ανταγωνισμούς ΕΕ και Ρωσίας
για ποια προνομιακή συνεργασία θα
είχε η Ουκρανία, αλλά και τη φανερή
πρόθεση να πιεστεί και να αποκλειστεί η Ρωσία από τη Μαύρη Θάλασσα,
εγκαθίσταται στο Κίεβο καθεστώς

που περιλαμβάνει φιλο-ναζιστικές
δυνάμεις με δολοφονίες και κυνήγι
μαγισσών απέναντι σε Κομμουνιστές
αλλά και το ρωσόφωνο πληθυσμό
στην Ανατολική Ουκρανία. Κι ενώ η
Ρωσία (η ρωσική αστική τάξη) απάντησε για τα δικά της συμφέροντα
με τις κινήσεις της στην Κριμαία,
υποστηρίζοντας το δημοψήφισμα
ανεξαρτητοποίησής της, το ΝΑΤΟ
ξεκινάει νέα εκστρατεία «δαιμονοποίησης» της Ρωσίας, επισπεύδοντας
τις προσπάθειες για ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας, ανάμεσα
σε άλλες χώρες, στο ΝΑΤΟ.
Ταυτόχρονα, ξεκίνησε την εγκατάσταση 40.000 στρατιωτών του
ΝΑΤΟ σε σχηματισμό «ζώνης» από
τις χώρες της Βαλτικής έως τη
Βουλγαρία, ενώ ανακοινώνει την εγκατάσταση «Πυραυλικής Ασπίδας»
στην Πολωνία και τη Ρουμανία, επιδιώκοντας έτσι να κατοχυρώσει το
πλεονέκτημα πρώτου συμβατικού ή
πυρηνικού πλήγματος, ακυρώνοντας
ενδεχόμενο απαντητικό πλήγμα.
Ολα τα παραπάνω δεν αποτελούν
σχέδια απλά των ΗΠΑ, αλλά ομόφωνες αποφάσεις των κυβερνήσεων
(όλων μέχρι σήμερα) των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που
επέβαλαν παράλληλα και πολιτικές
- οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία.
Το ότι ΝΑΤΟ και ΕΕ πάνε μαζί σε όλα
τα θέματα, δεν αποτελεί κάποια
υπερβολική θεώρηση δική μας, εξάλλου τα 22 από τα 28 μέλη του ΝΑΤΟ
είναι μέλη της ΕΕ και άλλα 4 μέλη
του βρίσκονται σε τροχιά συνεργασίας με αυτό. Το σύνθημα «ΕΟΚ και
ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» έχει την
ισχύ του έτσι κι αλλιώς.
Πλησιάζοντας στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της λυκοσυμμαχίας
του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία κι ενώ η
ΝΑΤΟική αρμάδα περιπολεί ήδη, μετά
από πρόταση-πρόσκληση των κυβερΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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νήσεων Ελλάδας, Τουρκίας και Γερμανίας, στο Αιγαίο, με πρόσχημα τις
προσφυγικές ροές εκατοντάδων
χιλιάδων δυστυχισμένων που πασχίζουν για τη ζωή τους, το ΝΑΤΟ ετοιμάζει νέα επίθεση στη Λιβύη, μια
χώρα που παραδόθηκε σε πολέμαρχους και φύλαρχους, αφού τα συμβόλαια πετρελαίου με τις γαλλικές
και ιταλικές πολυεθνικές εταιρείες
εξέπνεαν το 2011.
Η πρόθεση του ΝΑΤΟ να ελέγξει
τα περάσματα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα είναι προφανής και
ο ανταγωνισμός με την καπιταλιστική
Ρωσία έντονος και εκδηλώνεται και
στη Μέση Ανατολή, αξιοποιώντας
και το δημιούργημά τους, τους τζιχαντιστές.

Διαπάλη για την ουσία
του ιμπεριαλισμού

Στο φόντο όλων των παραπάνω, ιστορικών και επίκαιρων εξελίξεων γύρω
από το ΝΑΤΟ, στο Παγκόσμιο Κίνημα
Ειρήνης διεξάγεται μια διαπάλη ιδεών και θέσεων για το ρόλο του ΝΑΤΟ,
το ρόλο της ΕΕ και το διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα. Ιδιαίτερα αυτή
η διαπάλη οξύνθηκε με αφορμή τη
Σύνοδο της Βαρσοβίας.
Το αστικό πολωνικό κράτος, οι
φιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις είναι γνωστό ότι
αποτελούν σταθερούς, «φανατικούς»
εταίρους του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ,
με πολύ ισχυρές επιδράσεις στη μαζική χειραγώγηση του λαού. Οσοι
βρίσκονται στον αντίποδα αυτών, με
πρώτους τους Κομμουνιστές, διώκονται και απειλούνται με τους πιο
αντιδραστικούς νόμους, που ταυτίζουν τη ναζιστική με την κομμουνιστική ιδεολογία ως «απολυταρχικές
ιδέες», βιάζοντας την Ιστορία και
προσπαθώντας να αποκρύψουν τόσο
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τα βάσανα του πολωνικού λαού από
τις φασιστικές θηριωδίες όσο και
τις κατακτήσεις που είχε την περίοδο
της οικοδόμησης του σοσιαλισμού.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), έχοντας σταθερό μέτωπο
απέναντι στο ΝΑΤΟ και τους άλλους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, ανακοίνωσε από το Νοέμβρη του 2015
και στη συνέχεια με τη Γραμματεία
του στην Αθήνα, 27-28 Μάη 2016, ότι
θα οργανώσει δική του Διεθνή Διάσκεψη στη Βαρσοβία τις μέρες της
Συνόδου Κορυφής, αλλά και την πρόθεσή του να συμμετέχει σε διαδήλωση διαμαρτυρίας στους δρόμους
της πόλης, εντάσσοντας τις δράσεις
αυτές στην προετοιμασία του Παγκόσμιου Συνεδρίου του το Νοέμβρη
στη Βραζιλία.
Το ΠΣΕ πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την αντιΝΑΤΟική διάσκεψη στη Βαρσοβία, με αντιπροσώπους κινημάτων από 22 χώρες και
την παρουσία 5 διεθνών δημοκρατικών αντιιμπεριαλιστικών οργανώσεων, αλλά και σημαντική για τα δεδομένα της Βαρσοβίας, με παλμό,
παρουσία στη διαδήλωση υπό έντονη αστυνομοκρατία.
Οι δυνάμεις του Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης - IPB, έχοντας δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας κινημάτων «Οχι στον πόλεμο - Οχι στο
ΝΑΤΟ» από το 2008, προσπαθώντας
να κρύψουν την πολιτική ηγεμονία
του IPB, ανακοίνωσαν μήνες πριν την
πρόθεσή τους να οργανώσουν δικές
τους εκδηλώσεις με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Τα αποτελέσματα τελικά
τόσο στη διάσκεψη όσο και στους
δρόμους υπήρξαν πενιχρά. Οι πρόθυμοι σύμμαχοί τους στην Πολωνία
ήταν κάποιες πολιτικές ομάδες και
κινήσεις που, ασπαζόμενοι τη βασική γραμμή τόσο της κυβέρνησης

όσο και του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, στο πλαίσιο της αντι-σοσιαλιστικής προπαγάνδας, επέλεξαν όλοι
μαζί το εξής «αντιΝΑΤΟικό» (!!!) σύνθημα στις αφίσες των εκδηλώσεων
και στη συγκέντρωση: «Παλιά υπό
τη Μόσχα - Τώρα όχι με την Ουάσιγκτον». Εχοντας, βέβαια, υπόψη μας
την πρόσφατη εμπειρία των ίδιων
δυνάμεων που οργάνωσαν το 2014,
με αφορμή τα 100 χρόνια από τον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο, «Διεθνή Διάσκεψη Ειρήνης» στο Σαράγιεβο της
Βοσνίας, με επίσημους δημοσιευμένους χορηγούς την USAID (πρόκειται
για τη ΜΚΟ της CIA) αλλά και το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, μάλλον
δεν εκπλήσσει το σύνθημά τους στη
Βαρσοβία.
Η συνέπεια με την οποία το Διεθνές Γραφείο Ειρήνης υπερασπίζει
τις θέσεις του, φαίνεται και από τον
κεντρικό επίτιμο καλεσμένο στο
επόμενο παγκόσμιο συνέδριο του
IPB, το Σεπτέμβρη 2016 στο Βερολίνο, ο οποίος είναι ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ!!!
Αυτή τη φορά, στη Βαρσοβία,
όμως, μετά τη μεγάλη κατακραυγή
στο Σαράγιεβο, ο χορηγός άλλαξε,
ήταν πλέον επίσημα το Κόμμα της
Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ)! Το
σύνθημα, ωστόσο, τουλάχιστον το
πρώτο σκέλος του και επειδή παραπέμπει ανοιχτά στην αντικομμουνιστική και αντισοβιετική υστερία
αλλά και μανία εκδίκησης για το παρελθόν και αφού αφήνει στο απυρόβλητο την ΕΕ, εξυπηρετεί μια χαρά
και τους στόχους του ΚΕΑ. Το ότι
«παντρεύει» όλα αυτά και με τη βρόμικη αναφορά στη «Μόσχα», εξυπηρετεί τελικά και το ίδιο το ΝΑΤΟ.
Μήπως τελικά το ΝΑΤΟ διαθέτει
και το δικό του «αντι-ΝΑΤΟ κίνημα»;
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΣΕ

ΕΕΔΥΕ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Μεγάλες συγκεντρώσεις σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη ενάντια στα ιμπεριαλιστικά
σχέδια της Συνόδου του ΝΑΤΟ
Κινητοποιήσεις σε Χανιά, Λάρισα και άλλες πόλεις

ΑΘΗΝΑ
Με μια μαζική και δυναμική πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, που διοργάνωσαν στις 7 Ιουλίου, η ΕΕΔΥΕ,
Εργατικά Συνδικάτα, Σωματεία Αυτοαπασχολούμενων,
Σύλλογοι Γυναικών, Φοιτητικοί Σύλλογοι και φορείς του
λαϊκού κινήματος, καταδικάστηκαν οι ιμπεριαλιστικοί
σχεδιασμοί που συζητιόνταν με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, αλλά και η συμμετοχή της
ελληνικής κυβέρνησης σε αυτούς.
Τα συνθήματα στο πανό έδωσαν το στίγμα της κινητοποίησης απαιτώντας: «Κλείστε τώρα τις βάσεις και τα

στρατηγεία, εμείς δεν πολεμάμε στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία»
και «Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους,
να κλείσουν οι Βάσεις, έξω το ΝΑΤΟ».
Στη συγκέντρωση στα Προπύλαια, μίλησε ο Θανάσης
Παφίλης, γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης ο οποίος αναφέρθηκε στον εγκληματικό χαρακτήρα του ΝΑΤΟ διαχρονικά και το ρόλο ως παγκόσμιου χωροφύλακα του ιμπεριαλισμού.
Υπογράμμισε την ανάγκη καταδίκης των αποφάσεων
της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιούνταν
στη Βαρσοβία που προετοιμάζουν νέες φονικές επεμβάσεις και πολέμους για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών και του κεφαλαίου.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Τέλος, κάλεσε τον εργαζόμενο λαό, τους νέους και
τις νέες, να καταδικάσουν «την πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που με τη συμφωνία των κομμάτων ΝΔ ΠΑΣΟΚ, εμπλέκουν τη χώρα μας, το λαό μας σε μεγάλες
περιπέτειες. Να δυναμώσει τον αγώνα κατά του ΝΑΤΟ,
το οπλισμένο χέρι του αμερικάνικου και ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Έναν αγώνα που θα σημαδεύει το ίδιο το
καπιταλιστικό σύστημα που γεννά πολέμους, κρίση, φτώχεια προσφυγιά. Έναν αγώνα που θα έχει στόχο την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με το λαό νοικοκύρη
στον τόπο του.»
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Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιάννης Ντουνιαδάκης, υποναύαρχος ε.α. ΠΝ, μέλος της Κίνησης για την Εθνική
Άμυνα (ΚΕΘΑ) αναφέροντας ότι: «Η ατζέντα της Συνόδου
Κορυφής, θα έχει σαν αποτέλεσμα, αφενός επιπλέον
στρατεύματα στην Ανατολική Ευρώπη με επίδειξη ανάλογης αποφασιστικότητας και αφετέρου νέες επεμβάσεις για ιμπεριαλιστικού τύπου “σταθεροποίηση” σε
χώρες εκτός ΝΑΤΟ. Σε εκτέλεση των αποφάσεών της,
μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί μια τεράστια μετακίνηση
στρατιωτικών δυνάμεων και εξοπλισμού προς τα ανατολικά, καθώς και πολυπληθείς ασκήσεις. Σε όλα τούτα
απαντούν και άλλες δυνάμεις στο πλαίσιο των ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών.
Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν κάθε δικαίωμα να απαιτούν να μην χρησιμοποιούνται οι Ε.Δ. σε
αποστολές και πολέμους για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ,
των Αμερικάνων και Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών. Να μη
γίνουν τα παιδιά του ελληνικού λαού κρέας στα κανόνια
για τα κέρδη των μονοπωλίων. Αυτός είναι ένας πόλεμος, που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτά για τα οποία
και μόνο είναι ταγμένα, με την αποστολή των Ε.Δ. που
πρέπει να είναι η διαφύλαξη των συνόρων της πατρίδας
μας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.»
Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε ο Γ.Γ. της ΚΕ του
ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Την αντίθεσή του στα δολοφονικά σχέδια που επεξεργάζονται τα γεράκια του ΝΑΤΟ για τους λαούς της περιοχής, διατράνωσε την ίδια μέρα ο εργαζόμενος λαός και
η νεολαία της Θεσσαλονίκης, που συμμετείχε μαζικά
στην αντιΝΑΤΟική συγκέντρωση και πορεία που οργάνωσε η ΕΔΥΕΘ. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω
από το Νατοϊκό Στρατηγείο στο 3ο Σώμα Στρατού και
ακολούθησε πορεία προς το αμερικανικό προξενείο,
όπου οι διαδηλωτές έκαψαν τις σημαίες του ΝΑΤΟ και
των ΗΠΑ.
Στη συγκέντρωση μίλησε ο Μπάμπης Βέλλης, αντιπρόεδρος της ΕΔΥΕΘ, ο οποίος σημείωσε ότι «η πολιτική
που τσακίζει την εργατική τάξη, το λαό μας, είναι η ίδια
πολιτική που εμπλέκει την Ελλάδα στους επικίνδυνους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για λογαριασμό των μεγάλων συμφερόντων...
Είναι αναγκαίο και απαραίτητο το ζήτημα της ανάπτυξης του φιλειρηνικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος να
περάσει μέσα από όλους τους μαζικούς φορείς και να

αποτελέσει ένα στόχο πάλης που θα δένεται μαζί με όλα
τα άλλα αιτήματα και διεκδικήσεις».
Μπροστά στο αμερικάνικο προξενείο, ο Πρόεδρος
της ΕΔΥΕΘ, Μιχάλης Σπυριδάκης, κάλεσε σε αγωνιστική
ετοιμότητα το λαό. Αποφασιστικά να καταγγείλει, την
πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που εμπλέκει
τη χώρα μας και το λαό μας σε νέες μεγάλες περιπέτειες. Να βροντοφωνάξει όχι στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους. Να απαιτήσει να κλείσουν τώρα οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στους
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ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Να κλείσει και να φύγει από τη χώρα μας το Νατοϊκό Στρατηγείο που βρίσκεται στο πρώην 3ο Σώμα
Στρατού. Και πολύμορφα να δυναμώσει την αλληλεγγύη
στους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες.

ΧΑΝΙΑ
Την Παρασκευή 8 Ιουλίου έγινε στο Παλιό Λιμάνι Χανίων,
στο χώρο πίσω από το Γυαλί Τζαμί, εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Μανώλης Παπαδομανωλάκης, γραμματέας της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων. Στην
ομιλία του, έκανε εκτενή αναφορά στη χρησιμοποίηση
της βάσης της Σούδας από το ΝΑΤΟ ως «αβύθιστου αεροπλανοφόρου», με την ελληνική κυβέρνηση να ζητάει
την αναβάθμισή της στα σχέδια της πολεμικής μηχανής.

ΛΑΡΙΣΑ
Στη Λάρισα έγινε στις 8 Ιούλη το βράδυ μεγάλη αντιΝΑΤΟική συγκέντρωση, στην πλατεία Αρχηγείου Τακτικής
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Επάνω: Από την αντιΝΑΤΟική συγκέντρωση και πορεία στη Λάρισα. Κάτω: Από την εκδήλωση στο Παλιό Λιμάνι Χανίων.

Αεροπορίας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε με
αντιιμπεριαλιστικά - φιλειρηνικά τραγούδια από τοπικό
μουσικό συγκρότημα.
Ακολούθησε ομιλία από τη Δήμητρα Παπαστεργίου,
πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Λάρισας, και η ανάγνωση του ψηφίσματος της συγκέντρωσης από την Εύη
Γάκου, πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Μαγνησίας.
Η διαδήλωση ολοκληρώθηκε με πορεία μέχρι την είσοδο
του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και μετά μέχρι την
κεντρική πλατεία της Λάρισας.

διεθνή

71η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών

Νέα Υόρκη, 13-26 Σεπτέμβρη 2016

Η

71η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη από τις 13-26 Σεπτέμβρη
του 2016. Τα θέματα της ήταν πάρα πολλά κι αφορούσαν πολλές διεθνείς δραστηριότητες, όπως την προώθηση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τη διατήρηση της «διεθνούς ειρήνης κι ασφάλειας» σε διάφορα
σημεία του πλανήτη, ιδιαίτερα στη Μ. Ανατολή και Β.
Αφρική. Επίσης, θέματα για την ανάπτυξη της Αφρικής,
την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το συντονισμό των προσπαθειών, την ανθρωπιστική βοήθεια, την
προώθηση της δικαιοσύνης και του Διεθνούς Δικαίου,
τα ζητήματα του αφοπλισμού και των πυρηνικών όπλων
κι άλλα θέματα δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών.
Ενδεικτικές των ομιλιών των ηγετών όλων των χωρών του κόσμου ήταν οι ομιλίες του γ.γ. του ΟΗΕ Μπάνκι
Μουν και του προέδρου των ΗΠΑ Ομπάμα, στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Συνόδου Κορυφής οι οποίοι καταδίκαζαν γενικώς τον πόλεμο στη Συρία… ρίχνοντας δάκρυα για τους αμάχους που γίνονται
πρόσφυγες, κάνοντας εκκλήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις για ειρήνη, δημοκρατία κι ευημερία των λαών.
Αυτών των λαών που πληρώνουν το μάρμαρο των δικών
τους πολιτικών και των συμμάχων τους και σε περίοδο
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμου και σε περίοδο ιμπεριαλιστικής ειρήνης και σε περίοδο καπιταλιστικής ανάπτυξης αλλά και κρίσης.
Στις εργασίες της 71η Γενικής Συνέλευσης πήρε μέρος
πολυμελής αντιπροσωπεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
με επικεφαλής τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και συμπρωταγωνιστή τον κ. Κοτζιά. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μια
σειρά ομιλίες. Η πρώτη, στην ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών-μεταναστευτικών μετακινήσεων μεγάλης κλίμακας. Η δεύτερη στην 4η Στρογγυλή Τράπεζα της Συνόδου: «Παγκόσμια στρατηγική για τον επιμερισμό της ευθύνης για τους
πρόσφυγες και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου».
Και στις δύο ομιλίες υποστήριξε την αδιέξοδη πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες

και μετανάστες με τις απαράδεκτες συνθήκες φιλοξενίας στα λεγόμενα hot spots, τον εγκλωβισμό χιλιάδων
προσφύγων στην Ελλάδα λογω της μη εφαρμογής της
Συνθήκης της Γενεύης για τους πρόσφυγες, καθώς και
με την απαράδεκτη εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για τη μετεγκατάσταση των προσφύγων αναλογικά
σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ, που υλοποιεί η Ελλάδα
με την παρουσία του.
Ο Τσίπρας αρκέστηκε σε γενικολογίες, ζητώντας μια
γενική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των αναγκών
αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών. Ο ίδιος έδωσε
το στοιχείο ότι έχουν περάσει από την Ελλάδα 1,2 εκ.
πρόσφυγες και μετανάστες σε λιγότερο από ενάμιση
χρόνο, ενώ ανέφερε ότι περίπου 60.000 πρόσφυγες και
μετανάστες παραμένουν εγκλωβισμένοι αφού τα βόρεια
σύνορά μας έκλεισαν λόγω μονομερών ενεργειών άλλων.
Στο τέλος των εργασιών της ολομέλειας της Συνόδου Κορυφής για το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα
εγκρίθηκε και η «Διακήρυξη» της Νέας Υόρκης για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ένα γενικόλογο κείμενο 22 σελίδων με 90 σημεία και δυο παραρτήματα
δίχως όμως σταθερή ατζέντα, σαφείς στόχους ούτε νομικές δεσμευτικές αποφάσεις για αυτούς που υπογράφουν τη διακήρυξη-ευχολόγιο. Αυτό όμως που φροντίζει
να ξεκαθαρίσει το κείμενο αυτό είναι η επίκληση στην
«Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη» και η πρόσκληση σε όργανα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού μονοπωλιακού κεφαλαίου να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο
«υπέρ των προσφύγων», δηλαδη για ένα νέο γύρο κερδοφορίας αυτή τη φορά με τη βούλα του ΟΗΕ για τη διεθνή
μετανάστευση και ανάπτυξη και την ευχή να υπάρξει
μέσα στο 2016 η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας «για
την πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση των προσφυγικών και
μεταναστευτικών ροών». Τέλος, η διακήρυξη καταλήγει
πάλι σε ευχή, το 2018 να επιδιωχθεί να γίνει μια ασφαλής, ομαλή και κανονική μετανάστευση.
Για το τι ετοιμάζεται από τις πολυεθνικές και τη διεθνή χρηματοπιστωτική ολιγαρχία, φάνηκε και από τις
δύο εκδηλώσεις που έγιναν στη Ν.Υόρκη στο πλαίσιο της
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Γ.Σ του ΟΗΕ, στις οποίες μίλησε ο κύριος Τσίπρας.
Η πρώτη, ήταν η Σύνοδος των Ηγετών για το Προσφυγικό που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του πρόεδρου των ΗΠΑ, Ομπάμα. Ο Τσίπρας επανέλαβε σε αυτήν
τις προηγούμενες τοποθετήσεις του προσθέτοντας να
αναληφθούν πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης, συμπεριλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την «ειρήνευση στη Συρία», έτσι γενικά,
χωρίς να αναφερθεί στους κύριους υπεύθυνους κι αιτίες
που είναι οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ, της
ΕΕ και των συμμάχων τους σε μια σειρά περιοχές, όπως
στην Αφρική, στις Αραβικές χώρες, στη Μέση Ανατολή,
στο Νότιο ειρηνικό κλπ. Η εκδήλωση αυτή υπό τον Ομπάμα ήταν μια πρόσκληση σε πολλές γιγάντιες μονοπωλιακές επιχειρήσεις να «επενδύσουν» στον ανθρώπινο πόνο,
στο «προσφυγικό και μεταναστευτικό» πρόβλημα που
προκαλούν οι επεμβάσεις του ιμπεριαλισμού. Ο Ομπάμα
ανακοίνωσε ότι τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων
αυτών κατά τη συνάντηση τους υποσχεθήκαν να διαθέσουν 650 εκ.$ για να «βοηθήσουν» πάνω από 6εκ. πρό-

3ος Αγώνας Δρόμου
«Γρηγόρης Λαμπράκης»

Τρέχουμε για την Ειρήνη, ενάντια
στους πολέμους και την προσφυγιά

ια τρίτη συνεχή χρονιά οι Επιτροπές
Ειρήνης Κοκκινιάς, Κορυδαλλού,
Κερατσινίου-Δραπετσώνας και ο Σύλλογος
Δρομέων των πιο πάνω δήμων, πραγματοποιούν
τον 3ο Αγώνα Δρόμου, τιμώντας τον αγωνιστή
και μάρτυρα της ειρήνης Βαλκανιονίκη Γρηγόρη
Λαμπράκη.
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 30 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει
αποστάσεις 5 χλμ, 10 χλμ και 1χλμ. για παιδιά.
Θα γίνει κατά μήκος της Λεωφόρου Γρηγόρη
Λαμπράκη με αφετηρία και τερματισμό την
Πλατεία Κουμπάκη (πρώην Σπάθα).

Γ

Η έναρξη του αγώνα θα γίνει στις 10 π.μ.
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.
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σφυγες σε περισσότερες από 20 χώρες!
Χαρακτηριστική ήταν και η ομιλία του πρωθυπουργού
για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνησή του να δίνει
«γη και ύδωρ» στο Κεφάλαιο και να ισοπεδώνει μισθούς,
συντάξεις, εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των
εργαζομένων στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας διαφήμισε την Ελλάδα σαν μια χώρα ελκυστική στο Κεφάλαιο για να έρθει
να επενδύσει με φτηνά μεροκάματα και μισθούς, χαμηλές
ασφαλιστικές επιβαρύνσεις τον επιχειρηματία, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες
με το ξεπούλημα των δημοσίων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και χωρών, αεροδρομίων, λιμανιών κλπ
Τέλος, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στάθηκε σε τρία ζητήματα: Το χρέος της
Ελλάδας και την ανάγκη να διευθετηθεί γιατί τα ’χει
δώσει όλα στους δανειστές και προσδοκά να έρθουν
επενδύσεις, το Κυπριακό, στο οποίο άφησε να διαφανεί
πως βαδίζει προς μια νεα διχοτομική λύση της μεγαλύτερης συναίνεσης… Και, τρίτο, το μεταναστευτικό-προσφυγικό, επαναλαμβάνοντας τις γνωστές γενικότητες
των προηγούμενων ομιλιών του.
Κυβερνητικές πηγές δηλώνουν ότι είναι πολύ ικανοποιημένες από τις επαφές του Έλληνα πρωθυπουργού
στη Νέα Υόρκη.
Αυτό που είναι σίγουρο για το λαό μας είναι ότι και
από τα πεπραγμένα των ημερών της Ν.Υορκης, φαίνονται
όλο και πιο καθαρά οι ευθύνες της κυβέρνησης και οι
κίνδυνοι που υπάρχουν στη χώρα και την περιοχή με την
ενεργό ανάμειξη του ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ, Ρωσίας, Κίνας στη
Συρία και τις άλλες χώρες της Μ. Ανατολής, την αυξανόμενη αστάθεια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ιδιαίτερα
μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν για την αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λωζάνης στο Αιγαίο και τα
ελληνοτουρκικά σύνορα, τις γκρίζες ζώνες κλπ, με επίκεντρο πάντα τον φυσικό πλούτο και τους ενεργειακούς
δρόμους της περιοχής, ενώ συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική που φτωχοποιεί ακόμα μεγαλύτερο αριθμό του
λαού μας…
Οι εργαζόμενοι και οι λαοί δεν μπορεί να περιμένουν
τίποτε από την πολιτική των εκμεταλλευτών τους. Λύση
είναι: η λαϊκή αγανάκτηση να γινει ταξικός αγώνας για
ανατροπή και να μεγαλώνει καθημερινά η λαϊκή ετοιμότητα εναντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις επεμβάσεις και την κάθε είδους συμμετοχή της χώρας μας
σε αυτά. 

επέτειος
71 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

Μαζική εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη
για το έγκλημα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι

Στις 9 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εκδήλωση μνήμης της ΕΕΔΥΕ για τα
εκατοντάδες χιλιάδες θύματα του πυρηνικού ολοκαυτώματος στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι

Σ

υνεπείς στο ραντεβού τους οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος, άνθρωποι όλων των ηλικιών, βρέθηκαν και φέτος στην Ακρόπολη για να υπερασπιστούν
την ιστορική μνήμη από την ιμπεριαλιστική προπαγάνδα,
και να καταδικάσουν το μεγαλύτερο έγκλημα μαζικής
εξόντωσης άμαχου πληθυσμού που προκάλεσαν οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές πριν από 71 χρόνια.
Η εκδήλωση μνήμης ήταν φωνή καταγγελίας για τα
εγκλήματα του ιμπεριαλισμού και κάλεσμα για δυνάμωμα της πάλης ενάντια στους πολέμους και στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
Στο χώρο της εκδήλωσης δέσποζε το πανό της
ΕΕΔΥΕ, στο οποίο αναγραφόταν «Τιμάμε τα θύματα του
πυρηνικού ολοκαυτώματος σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι.
Να καταργηθούν όλα τα πυρηνικά όπλα. Να κλείσουν οι

ευρωατλαντικές βάσεις και τα στρατηγεία. Έξω από τη
λυκοσυμμαχία ΝΑΤΟ-ΕΕ με το λαό νοικοκύρη στον τόπο
του».
Στις εγκληματικές διαστάσεις, στις σκοπιμότητες
του ολοκαυτώματος στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι και
στις θηριωδίες που έχει πράξει διαχρονικά ο ιμπεριαλισμός αναφέρθηκε στην ομιλία της εκ μέρους της ΕΕΔΥΕ,
η Ελπίδα Παντελάκη, γενική γραμματέας.
«Η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι δεν σήμαναν το τέλος
του πολέμου αλλά την έναρξη ενός νέου εγκληματικού
κύκλου ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων που με τη χρήση
όπλων μαζικής καταστροφής εξακολουθούν να σκοτώνουν τους λαούς και να προκαλούν ανυπολόγιστες καταστροφές στο περιβάλλον και στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά», σημείωσε η ομιλήτρια και στη συνέχεια υπενθύμισε ότι: «είναι δεκάδες τα παραδείγματα
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στο πέρασμα αυτών των 71 χρόνων, στο Βιετνάμ, στο
Ιράκ, στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν και αλλού, όπου
οι ιμπεριαλιστές αξιοποίησαν τα όπλα μαζικής καταστροφής για να υλοποιήσουν το απάνθρωπο τους έργο.
Τις συνέπειες αυτές δεν τις μετράμε μόνο στα εκατομμύρια των θυμάτων που προκάλεσαν οι ιμπεριαλιστικοί
πόλεμοι και τα όπλα μαζικής καταστροφής, αλλά και σε
ότι "κληροδότησαν" σε ασθένειες, στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, στο περιβάλλον…»
«…Τεράστια κονδύλια, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, τη Ρωσία
και την Κίνα κατευθύνονται στην στρατιωτική έρευνα
και ανάπτυξη. Τα πυρηνικά όπλα αυξάνονται σε περιοχές
του κόσμου με μακροχρόνιες συγκρούσεις. Οξύνεται ο
ανταγωνισμός των εταιρειών κατασκευής οπλικών συστημάτων. Οι δαπάνες για την αγορά οπλικών συστημάτων αποτελούν δυσβάσταχτο χαράτσι για τους λαούς.
Αυτή η οικονομική επιβάρυνση μαζί με τους αντιλαϊκούς
νόμους που εφαρμόζονται στην πραγματικότητα αποτελούν από μόνα τους πολεμική πράξη απέναντι στους
λαούς, με εκατομμύρια θύματα.»
Η γενική γραμματέας της ΕΕΔΥΕ υπογράμμισε ακόμη
τις επικίνδυνες για τους λαούς εξελίξεις, τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τη θέση της χώρας μας,
ενώ αναφέρθηκε στα καθήκοντα του φιλειρηνικού και
λαϊκού κινήματος, στον ελπιδοφόρο δρόμο του αγώνα
των λαών που, όπως η ιστορία έχει δείξει, μπορούν να
τα βάλουν με την καπιταλιστική βαρβαρότητα και να νικήσουν.
Μετά την ομιλία ακολούθησε ενός λεπτού σιγή, όπου
οι συγκεντρωμένοι τίμησαν τα θύματα του ολοκαυτώματος και καλλιτεχνικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την Ευγενία Παναγιωτοπούλου στο τραγούδι και το Θωμά
Μητροφάνη στην κιθάρα, οι οποίοι ερμήνευσαν αντιπολεμικά τραγούδια.
Αμέσως μετά ξεκίνησε πορεία μέσω της Διονυσίου
Αρεοπαγίτου με κατάληξη το Σύνταγμα, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα όπως: «Στους ιμπεριαλιστές καμιά υποταγή η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί»,
«Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο», «Οι ιμπεριαλιστές τη γη
ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν», «Κρίση, πολέμοι, φτώχεια και ανεργία γεμίζουν τις
τσέπες στην πλουτοκρατία».
Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της
ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τα μέλη του ΠΓ, Κώστα Παρασκευά και Δημήτρη Γόντικα. Επίσης, παραβρέθηκαν
αντιπροσωπείες της ΕΓ του ΠΑΜΕ, της ΟΓΕ, της ΕΕΔΔΑ,
της ΚΕΘΑ κ.ά. 
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διεθνή

Τουρκία και πραξικοπήματα
Α’ ΜΕΡΟΣ

Η

μετάβαση από τον οθωμανικό προνεωτερικό κοινωνικό σχηματισμό στον καπιταλιστικό τρόπο
παραγωγής και στο τουρκικό έθνος-κράτος παρουσιάζει ιδιαίτερα γνωρίσματα, όπως η καθυστερημένη
εθνική αφύπνιση, η κυριαρχία των εθνικών μειονοτήτων
στις εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες της αυτοκρατορίας, ο αυστηρός ρυθμιστικός ρόλος του κράτους στη διαδικασία παραγωγής και διανομής των
προϊόντων, ο καταλυτικός ρόλος του στρατού στη διατήρηση της αυτόνομης πολιτικής υπόστασης του τουρκικού κράτους, η κυριαρχία μιας γραφειοκρατικής ελίτ
στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της τουρκικής κοινωνίας. Αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες μετάβασης σφράγισαν και τον ιδιαίτερο τρόπο κατανομής της εξουσίας
στην κορυφή του κρατικού οικοδομήματος της Τουρκίας.
Ο στρατός δεν περιορίστηκε στα συμβατικά καθήκοντα
της διασφάλισης της εθνικής ασφάλειας, αλλά αποτέλεσε ταυτοχρόνως και αυτόκλητο θεματοφύλακα των
κεμαλικών αρχών, συντακτικών στοιχείων του τουρκικού κράτους. Οι συχνές παρεμβάσεις του, έκφραση ενδοαστικών αντιθέσεων του κυρίαρχου μπλοκ εξουσίας και
απόρροια της ιδιαίτερης πολιτικής δομής του τουρκικού
κράτους και της θεσμικής αλλά και ουσιαστικής κατανομής ισχύος στο εσωτερικό του, θα αποτελέσουν μόνιμο
φαινόμενο της πολιτικής ιστορίας της Τουρκίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΜΑΛΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ
ΣΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1960

Ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας θεωρείται ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, υπό την ηγεσία του οποίου τα
σύνορα της Τουρκίας παγιώθηκαν, η θεσμική συγκρότηση
της πολιτείας ολοκληρώθηκε, επιβλήθηκαν τα πολιτιστικά δυτικά πρότυπα, ομοιογενοποιήθηκε η εθνική επικράτεια και ένα πακέτο οικονομικών μεταρρυθμίσεων
προώθησε την οικονομική ανάπτυξη.
Όμως ο θάνατος του Κεμάλ το 1938 άφησε δυσαναπλήρωτο κενό σε μια κρίσιμη καμπή διεθνώς. Ο διάδοχός
του, Ισμέτ Ινονού, συνέχισε να διοικεί τη χώρα στο πλαίσιο του κοσμικού κράτους, του κρατισμού και της μονοκομματικής μορφής διακυβέρνησης που είχαν εδραιωθεί
υπό τον προκάτοχό του, αλλά στα τέλη της δεκαετίας
του 1940 το καθεστώς είχε αρχίσει να χάνει τα λαϊκά
ερείσματά του. Για να ανακόψουν τις τάσεις φθοράς, τα
ηγετικά κυβερνητικά στελέχη αποφάσισαν τη διεξαγωγή
ελεύθερων εκλογών τον Μάιο του 1950. Η έκβαση της
εκλογικής αναμέτρησης ήταν ψυχρολουσία για το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (ΡΛΚ) των κεμαλιστών,
καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα, που είχε ιδρυθεί στις
αρχές του 1946 από πρώην στελέχη του ΡΛΚ φιλελεύθερων αποκλίσεων, κέρδισε την πλειοψηφία των ψήφων,
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αναδεικνύοντας στο πρωθυπουργικό αξίωμα τον Αντνάν
Μεντερές.
Αυτές οι εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα το Δημοκρατικό Κόμμα να ελέγξει τα αιρετά κρατικά όργανα και να
στελεχώσει τις ανώτατες κυβερνητικές θέσεις, όμως ο
κρατικός μηχανισμός ταυτιζόταν ακόμη με την κεμαλική
παράδοση. Σύντομα άρχισαν να συγκρούονται δύο εναλλακτικές στρατηγικές αστικής διαχείρισης, καθώς ο
στρατός και η ανώτατη κρατική γραφειοκρατία, που
μέχρι τότε αποτελούσαν τους δύο πυλώνες του καπιταλιστικού καθεστώτος, από κοινού με τα κρατικοδίαιτα
τμήματα της αστικής τάξης βρέθηκαν αντιμέτωποι με
έναν πολιτικό φορέα ο οποίος εξέφραζε τις πιο δυναμικές πτέρυγες της ιδιωτικής επιχειρηματικής τάξης της
Τουρκίας, οι οποίες ήταν ακόμη σε εμβρυϊκό στάδιο και
μπορούσαν να αναπτυχθούν μόνο με την κρατική κηδεμονία, και ευνοούσε τη διείσδυση του ξένου κεφαλαίου
στην εθνική αγορά. Αυτοί οι εσωτερικοί παράγοντες διαπλέκονταν παράλληλα με τη διεθνή συγκυρία της κλιμάκωσης του Ψυχρού Πολέμου, καθώς την ίδια περίοδο η
Τουρκία εντάσσεται οργανικά στο ΝΑΤΟ, στον ένοπλο
βραχίονα της δυτικής αντικομμουνιστικής συμμαχίας,
και συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο της Κορέας.
Η φθορά της κυβέρνησης Μεντερές και η στροφή της
σε αυταρχικότερες μορφές πολιτικής συμπεριφοράς,
προκειμένου να περιορίσει τις όποιες αντιδράσεις, παρείχαν ευνοϊκό έδαφος για την ανάληψη δράσης από τους
στρατιωτικούς, οι οποίοι είχαν αρχίσει να ανησυχούν ότι
τα μέτρα της κυβέρνησης αμφισβητούσαν τα προνόμια
και την ιδιαίτερη θέση τους στο σύστημα εξουσίας. Τα
ξημερώματα της 27ης Μαΐου 1960 οι ένοπλες δυνάμεις
της χώρας ανέτρεψαν την κυβέρνηση Μεντερές.

1960-1980: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Μόλις ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας, οι στρατιωτικοί συγκρότησαν κυβερνητικό όργανο, την Επιτροπή
Εθνικής Ενότητας, στην οποία κυρίαρχη προσωπικότητα
ήταν ο στρατηγός Κεμάλ Γκιουρσέλ, πρώην αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η Επιτροπή μετατράπηκε
σε αρένα αντιπαράθεσης των διαφόρων φατριών που συνυπήρχαν στους κόλπους της νεοσύστατης χούντας. Στη
διαπάλη μεταξύ των μετριοπαθών, οι οποίοι επιθυμούσαν
τη χάραξη οδικού χάρτη για την επάνοδο στον κοινοβουλευτισμό με την παράλληλη θεσμική αναβάθμιση του ρόλου του στρατεύματος, και των ριζοσπαστών, κυρίως
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χαμηλόβαθμων αξιωματικών υπό την ηγεσία του Αλπασλάν Τουρκές, οι οποίοι επιθυμούσαν μακροχρόνιο δικτατορικό πολίτευμα, τον Νοέμβριο του 1960 επικράτησαν
οι πρώτοι αποπέμποντας 14 ριζοσπαστικά μέλη της Επιτροπής.
Η νέα μετριοπαθής πλειοψηφία προχώρησε στην κατάρτιση ενός αρκετά φιλελεύθερου συντάγματος, ενώ
την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε η δικαστική διαδικασία
που κατέληξε στη θανατική καταδίκη και την εκτέλεση
του Μεντερές. Αφού οι στρατιωτικοί εξασφάλισαν την
κατοχύρωση του θεσμικού ρόλου τους στο μεταδικτατορικό πολιτικό τοπίο κυρίως μέσω της σύστασης του
Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας, προχώρησαν στην άρση
της απαγόρευσης των πολιτικών κομμάτων, η οποία επέτρεψε την ίδρυση νέων πολιτικών σχηματισμών και την
αποτύπωση των νέων πολιτικών συσχετισμών στην
εκλογική αναμέτρηση της 15ης Οκτωβρίου 1961.
Όμως η πολιτική αστάθεια συνεχίστηκε μέχρι το
1965, όταν το Κόμμα Δικαιοσύνης, διάδοχος του Δημοκρατικού Κόμματος χωρίς να ταυτίζεται απόλυτα με
αυτό, σχημάτισε αυτοδύναμη κυβέρνηση υπό την ηγεσία
του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Η κυβέρνηση Ντεμιρέλ, από τις
μακροβιότερες αυτής της περιόδου, αποκατέστησε φαινομενικά τις σχέσεις της με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Όμως η συσσώρευση των οικονομικών προβλημάτων (αύξηση των ελλειμμάτων, εκτίναξη του πληθωρισμού) και η ένταση των κοινωνικών αγώνων, καθώς η
Τουρκία βιώνει το δικό της παρατεταμένο 1968, με φοιτητικές κινητοποιήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, συχνές απεργίες σε μαζικούς εργατικούς κλάδους, τις
οποίες καθοδηγεί κυρίως η τότε αριστερή-ριζοσπαστική
συνομοσπονδία ΝΤΙΣΚ, η οποία αμφισβητεί σοβαρά την
κυριαρχία του παραδοσιακού συνδικάτου ΤΟΥΡΚ-ΙΣ, και
βίαιες συγκρούσεις αντιιμπεριαλιστικού-αντιαμερικανικού
χαρακτήρα με αποκορύφωμα τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις για την απομάκρυνση του 6ου αμερικανικού στόλου,
θέτουν την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων σε εγρήγορση.
Αυτή, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση Ντεμιρέλ έχει παραλύσει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την όλο και πιο
οξυμένη ταξική βία των δρόμων και ύψιστο καθήκον της
είναι να αποκαταστήσει την τάξη, τελικά θα δράσει στις
12 Μαρτίου 1971 επιδίδοντας μνημόνιο στην κυβέρνηση
και εξαναγκάζοντάς την ουσιαστικά σε παραίτηση.
Γρήγορα έγινε σαφές ότι ο στρατός ήταν ο κυρίαρχος
του πολιτικού παιχνιδιού. Εξάλλου οι ίδιοι οι πολιτικοί
συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη με την εφεκτική στάση
τους και τη συμμετοχή ορισμένων από αυτούς στην κυ-

βέρνηση, η οποία αποτελούσε εργαλείο στα χέρια των
στρατιωτικών. Οι τελευταίοι προχώρησαν στη βίαιη καταστολή του εργατικού-λαϊκού κινήματος και ενέτειναν
τα τρομοκρατικά μέτρα κηρύσσοντας τον στρατιωτικό
νόμο σε έντεκα επαρχίες και σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
Όμως η έλλειψη συνοχής στο εσωτερικό του στρατεύματος και η άρνησή του να ασκήσει άμεσα την πολιτική
εξουσία επέτρεψαν στα κόμματα να ανακτήσουν μέρος
της πολιτικής ισχύος τους.
Η ιδανική ευκαιρία παρουσιάστηκε το 1973, όταν η
θητεία του προέδρου Σουνάι έβαινε στο τέλος της και
έπρεπε να εκλεγεί ο διάδοχός του. Τα κόμματα συνασπίστηκαν για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο εκλογής του
ευνοούμενου των στρατιωτικών, στόχο τον οποίο πέτυχαν ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή νέων εκλογών τον Οκτώβριο του 1973. Η έκβαση της εκλογικής
αναμέτρησης οδήγησε στη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας με κορμό το ΡΛΚ και πρωθυπουργό τον Μπουλέντ Ετσεβίτ. Όλη η δεκαετία χαρακτηρίζεται από την
εναλλαγή αδύναμων συμμαχικών κυβερνήσεων ή κυβερνήσεων μειοψηφίας με πυρήνα το ΡΛΚ ή το Κόμμα της
Δικαιοσύνης και πρωθυπουργούς τον Ετσεβίτ ή τον Ντεμιρέλ. Ο σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο παλαίμαχων πολιτικών και η προσπάθειά τους να κατακτήσουν
την αυτοδυναμία αποδυνάμωσαν το πολιτικό σύστημα,

το οποίο αδυνατούσε να εκπροσωπήσει τα ιδεολογικά
ρεύματα που άρχισαν να κυριαρχούν στο κοινωνικό πεδίο,
αν και δεν έβρισκαν σταθερή πολιτική έκφραση.
Η όξυνση της ταξικής πάλης και η κλιμάκωση της
βίας χαρακτηρίζουν το τέλος της δεκαετίας του 1970.
Νέες οργανωτικές μορφές πάλης κάνουν την εμφάνισή
τους στους κόλπους της εργατικής τάξης, η οποία ριζοσπαστικοποιείται όλο και περισσότερο, ενώ οι ακροαριστερές και οι ακροδεξιές οργανώσεις συγκρούονται
σχεδόν σε καθημερινή βάση για τον έλεγχο των «δρόμων». Τα θύματα της κρατικής καταστολής και των πολιτικών δολοφονιών φθάνουν τα 1.500 στις αρχές της
δεκαετίας του 1980. Στο εκρηκτικό αυτό μείγμα ήρθαν
να προστεθούν η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, η οποία ανάγκασε την κυβέρνηση να προσφύγει στο ΔΝΤ, η ανάπτυξη του κουρδικού κινήματος
αυτονομίας, το οποίο ανδρώνεται πολιτικά αυτήν την περίοδο με τη συγκρότηση πολιτικού φορέα, του PKK, και
η επικίνδυνη αναβίωση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, ο οποίος διογκώνεται υπό τη σκιά της Ιρανικής
Επανάστασης του 1979. Όλα αυτά ώθησαν το Γενικό Επιτελείο να δράσει δυναμικά και να αναλάβει άμεσα την πολιτική εξουσία στις 12 Σεπτεμβρίου 1980.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
(το Β’ Μέρος στο επόμενο τεύχος)
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νεολαία
Συνεχίζονται με επιτυχία οι εκδηλώσεις ειρήνης στα σχολεία
με παρουσίαση των έργων ζωγραφικής των παιδιών
Στη Σάμο
ολλά σχολεία και μαθητές τίμησαν και
φέτος αυτή τη δράση και το αποτέλεσμα
της δουλειάς τους παρουσιάστηκε στις
εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η Πανσαμιακή
Επιτροπή Ειρήνης το Σαββάτο 8 Οκτωβρίου στο
Καρλόβασι και την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στον
Μαραθόκαμπο.
Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο η ίδια εκδήλωση
στην παραλιακή της πόλης της Σάμου με τη
συμμετοχή δεκάδων προσφυγόπουλων από το

Π
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κέντρο κράτησης. Τα παιδιά απόλαυσαν τα έργα
όλων των συμμαθητών τους από όλα τα σχολεία
της Σάμου, απήγγειλαν ποιήματα και διάβασαν
γράμματα που τα ίδια έγραψαν και απευθύνονταν
στα προσφυγόπουλα.
Στον Μαραθόκαμπο είδαν και παράσταση
καραγκιόζη ενώ στο Καρλόβασι απόλαυσαν
κεράσματα που έφτιαξαν φίλες της Πανσαμιακής
Επιτροπής Ειρήνης.

Στη 2η Δημοτική Κοινότητα Αθήνας (Γούβα - Παγκράτι - Ν. Κόσμος)
το χώρο του 94ου Δημοτικού Σχολείου
έγινε η έκθεση ζωγραφικής των παιδιών
από δημοτικά σχολεία της περιοχής που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της τοπικής
επιτροπής ειρήνης και δημιούργησαν έργα
εμπνευσμένα από το ποίημα «Κανένας δεν
επιλέγει να γίνει πρόσφυγας».
Μαθητές, δάσκαλοι και γονείς από το 93ο, το

Σ

94ο και το 96ο δημοτικό σχολείο πήραν μέρος
στην εκδήλωση όπου χαιρέτισε ο αντιπρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ Γιώργος Λαμπράκης.
Στους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν τιμητικά
διπλώματα και στο τέλος όλοι διασκέδασαν με
την παράσταση καραγκιόζη που πρόσφερε η
Επιτροπή Ειρήνης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
• Το συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης και η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης θα
πραγματοποιηθούν στο San Louis της Βραζιλίας από τις 17 έως τις 20 Νοεμβρίου του 2016 . Η ΕΕΔΥΕ θα
πάρει μέρος στο Συνέδριο συνεχίζοντας να στηρίζει τον αντιιμπεριαλιστικό προσανατολισμό του ΠΣΕ και
να συμβάλλει στην οργάνωση της δράσης ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τους πολέμους και τις επεμβάσεις
του σε όλο τον κόσμο.

• Στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ειρήνης, η 7η Τριμερής Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης από την Τουρκία, την Κύπρο και την
Ελλάδα.
Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας, και η Ελληνική Επιτροπή για Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη θα συναντηθούν για να συζητήσουν και να συντονίσουν την αντιιμπεριαλιστική τους
δράση, για να δυναμώσουν οι δεσμοί φιλίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς της περιοχής μας σε
μια περίοδο που ηχούν πιο δυνατά τα τύμπανα του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
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εκδηλώσεις επιτροπών
Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης

Διάσκεψη «για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα
στην Ανατολική Μεσόγειο»

Γιγαντοπανό που έγραφε «Δεν υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια με ΝΑΤΟ, βάσεις και ιμπεριαλιστές!»
ανάρτησε η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης στο Κάστρο της Ρόδου

ιγαντοπανό ανάρτησαν οι συναγωνιστές και
οι συναγωνίστριες της Ροδιακής Επιτροπής
Ειρήνης στο Κάστρο της Ρόδου στις 9 Σεπτέμβρη,
καταδικάζοντας τις εργασίες της Διάσκεψης
«για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στην Ανατολική
Μεσόγειο» που πραγματοποιούνταν την ίδια μέρα
στο νησί.
Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή τονίζει ότι «η
διάσκεψη αυτή γίνεται με ενισχυμένη παρουσία της
πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και στις
χερσαίες βάσεις στην Ευρώπη και δεν έχει στόχο την
υπεράσπιση των εθνικών συνόρων και των λαών, αλλά
την προστασία αυτών των συμφερόντων των
πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων, αμερικανικών
και ευρωπαϊκών. Γίνεται την ίδια στιγμή που η
κυβέρνηση δίνει “γη και ύδωρ” στις πολεμικές μηχανές

Γ
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του ΝΑΤΟ, καλώντας το να δημιουργήσει νέα βάση στην
Κάρπαθο.
Οι εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό
κανενός μας. Καμιά εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και
τις διακηρύξεις τους. Χρειάζεται ενίσχυση της φιλίας
των λαών, του τουρκικού - ελληνικού και άλλων. Δεν
έχουν να χωρίσουν τίποτε οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά
στρώματα. Είναι θύματα της ίδιας πολιτικής, του
ιμπεριαλισμού».

Κανένας εφησυχασμός για τους λαούς
της περιοχής

Συγκέντρωση στη Ρόδο διοργάνωσαν επίσης η Ροδιακή
Επιτροπή Ειρήνης και η Ομάδα Γυναικών Ρόδου (ΟΓΕ),
στον πεζόδρομο Νικ. Πλαστήρα, με ομιλητή τον Θανάση

Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας

Το «ούζο της ειρήνης»
ε επιτυχία έγινε και τη φετινή χρονιά, έστω και
καθυστερημένα (φθινόπωρο αντί για
καλοκαίρι), η εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης
Ελευσίνας, η καθιερωμένη σαν «ούζο της ειρήνης»,
το Σάββατο 17 Σεπτέμβρη στην ψαροταβέρνα «Αιγαίο»
στην Ελευσίνα. Οι δεκάδες φίλοι της ειρήνης από νωρίς
κατέφθασαν στο χώρο, ο οποίος γέμισε ασφυκτικά. Όλοι
απόλαυσαν τους μεζέδες του καταστήματος, αλλά και
τη μουσική από «τα φιλαράκια», ερασιτέχνες μουσικούς,
που προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς, τραγουδώντας παλιά
λαϊκά και ρεμπέτικα μέχρι μεταμεσονύχτια ώρα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε από την γραμματεία της
ΕΕΔΥΕ η Ελένη Παπαδοπούλου. Ο πρόεδρος της ΕΕ
Ελευσίνας Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, στη σύντομη
παρέμβασή του και αφού ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους για τη συμμετοχή τους, αναφέρθηκε στις
διεθνείς συνθήκες και στην όξυνση των ανταγωνισμών
και των αντιθέσεων σε όλο τον πλανήτη, καθώς και
στις προσπάθειες που κάνουν οι ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις και ενώσεις έτσι ώστε η καθεμιά από την
πλευρά της να διατηρήσει την κερδοφορία των δικών
της μονοπωλίων. Κοινός παρανομαστής σε διεθνές
επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας αποτελεί η ενιαία
επίθεση των δυνάμεων του κεφαλαίου ενάντια στην
εργατική τάξη κάθε χώρας και η προσπάθεια στοίχισης
των λαών κάτω από τη ξένη σημαία των εκμεταλλευτών
τους, βαφτίζοντας «εθνική ομοψυχία» τους στόχους της
αστικής τάξης κάθε χώρας. Τέλος, αναφερόμενος στους
αγωνιστές και τις αγωνίστριες του κινήματος ειρήνης,
τόνισε ότι επωμίζονται μεγαλύτερες ευθύνες στην
προσπάθεια ενημέρωσης του λαού και αποκάλυψης
των ιμπεριαλιστικών σχεδίων.

Μ
Ο Θανάσης Παφίλης γ.γ. του ΠΣΕ και οι εκπρόσωποι
της Ροδιακής Επιτροπής Ειρήνης και της ΟΓΕ σε συνέντευξη
τύπου που παραχώρησαν στη Ρόδο.

Παφίλη, γενικό γραμματέα του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μια μέρα
πριν από τη διάσκεψη που οργάνωσε στη Ρόδο το
υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας
της κυβέρνησης να διεκδικήσει αναβαθμισμένο ρόλο
για το κεφάλαιο σε επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς.
Στην ομιλία του, ο Θ. Παφίλης τόνισε ότι «τα τύμπανα
του πολέμου χτυπούν πιο δυνατά και οι συνολικότερες
εξελίξεις διαγράφουν όλο και περισσότερο τον κίνδυνο
ενός γενικευμένου πολέμου στην περιοχή μας» και
τόνισε ότι «Δεν υπάρχουν περιθώρια και βάση για
εφησυχασμό του λαού μας και των λαών της περιοχής.
Καμιά εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και στις
διακηρύξεις τους. Χρειάζεται ενίσχυση της φιλίας των
λαών, του τουρκικού - ελληνικού και άλλων. Δεν έχουν
να χωρίσουν τίποτε οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά
στρώματα. Είναι θύματα της ίδιας πολιτικής, του
ιμπεριαλισμού».
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αποχαιρετισμοί
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ
Στις 7 Αυγούστου 2016
«έφυγε» ξαφνικά από τη
ζωή ο συναγωνιστής
Αντώνης Κακαράς, απόστρατος του αξιωματικός του Ναυτικού, μέλος
της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα και ακούραστος
αγωνιστής του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος.
Η ΕΕΔΥΕ με ανακοίνωση της εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια, στους φίλους και τους
συναγωνιστές του Αντώνη Κακαρά επισημαίνοντας
τη γνωστή περήφανη στάση του κατά τη διάρκεια της
δικτατορίας, τις δίκες, τις διώξεις και τις φυλακίσεις που υπέστη ως αξιωματικός του πολεμικού
Ναυτικού.
Ο Αντώνης Κακαράς αποκαθίσταται με τη μεταπολίτευση στην ενεργό υπηρεσία, σταδιοδρομεί και
αποστρατεύεται ως αρχιπλοίαρχος του Π.Ν. Από το
1990 στέκεται σταθερά δίπλα στην ΕΕΔΥΕ, δίπλα στο

αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα.
Παράλληλα με τη δραστηριοποίησή του μέσα από
την ΚΕΘΑ ως απόστρατος πλέον αρχιπλοίαρχος, με
τη γνωστή πορεία του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και,
αργότερα, στο Πάντειο, με τη συγγραφή και έκδοση
βιβλίων και με την πυκνή αρθρογραφία του ανταποκρίνονταν στις προσκλήσεις της ΕΕΔΥΕ και των Επιτροπών Ειρήνης, πηγαίνοντας, μόνος η με άλλους, ως
ομιλητής σε εκδηλώσεις με θέματα σχετικά με το
Αιγαίο, το Κυπριακό, τους πολέμους στην περιοχή
και ευρύτερα, τον πραγματικό ρόλο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟΕυρωπαϊκής Ένωσης.
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί η οικογένεια του Αντώνη Κακαρά διοργάνωσε πολιτικό μνημόσυνο τιμώντας τη μνήμη του Αντώνη στην Αθήνα,
στη Στοά του Βιβλίου.
Την ΕΕΔΥΕ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της και
βουλευτής του ΚΚΕ, Σταύρος Τάσσος, ο οποίος μνημόνευσε τη ζωή και τη δράση του Αντώνη Κακαρά,
και η αντιπρόεδρος Βέρα Νικολαΐδου. Χαιρετισμούς
απεύθυναν και εκπρόσωποι άλλων φορέων.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, έφυγε από
τη ζωή ο Θανάσης Καλογερόγιαννης, για πολλά
χρόνια μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ, και πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Λέσβου.
Επί της προεδρίας του, πριν από 7 χρόνια, πραγματο-

ποιήθηκε η πρώτη τριμερής συνάντηση των αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων Ειρήνης Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου.
Το συναγωνιστή Θανάση θα τον θυμόμαστε πάντα
σαν τον αφοσιωμένο και ακατάβλητο αγωνιστή για
ένα δίκαιο και ειρηνικό κόσμο.
Η εικόνα του, να καλύπτει πεζός, παρά τα σοβαρά
προβλήματα υγείας που είχε, όλη την απόσταση της
Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης, θα μείνει για πάντα
χαραγμένη στη μνήμη μας.

Η ΕΕΔΥΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια
στις οικογένειες και τους οικείους των δύο συναγωνιστών.
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ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Συναυλία-αφιέρωμα στον

Δημήτρη Φάμπα
20 χρόνια
από τον θάνατό του

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • 6:30μμ • ΘΕΑΤΡΟ «ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ»
Ο Δημήτρης Φάμπας, ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του κόσμου, ήταν καλλιτέχνης αγωνιστής ασυμβίβαστος, στην πρώτη
γραμμή σε κάθε αγώνα για καλύτερη μουσική
εκπαίδευση και παιδεία, με δημόσιο χαρακτήρα, για τα συνδικαλιστικά κοινωνικά προβλήματα των μουσικών, για την Ειρήνη και για
μια καλύτερη ζωή.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν: κουαρτέτο κιθάρας με σολίστ τους Εύα Φάμπα, Άγγελο
Αγκυρανόπουλο, Κώστα Τσερεγκώφ και Θανάση Γεωργιάδη και το φωνητικό σύνολο Libro
Coro, με μαέστρο την Ανθή Γουρουντή.
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