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Ο

ι παρακάτω υπογράφοντες καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε τις ΗΠΑ που με την πράξη αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, βάζουν νέα «φωτιά» στο Παλαιστινιακό
και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στον δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού κατά της Ισραηλινής κατοχής, που διαιωνίζεται με τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ. Καταδικάζουμε τη βία, τον αυταρχισμό, τις δολοφονίες αγωνιστών, τις φυλακίσεις, το απαράδεκτο
τείχος, τους εποικισμούς του Ισραήλ, την προσπάθεια ταύτισης του «θύτη» με το «θύμα».

Οι κινήσεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και των συμμάχων τους ιμπεριαλιστών σχετίζονται με τους λυσσαλέους ανταγωνισμούς για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την κρίσιμη γεωστρατηγική σημασία,
τους πλούσιους ενεργειακούς κι άλλους πόρους και τους διαύλους μεταφοράς τους.

Καταγγέλλουμε την πολιτική-οικονομική-στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, που είναι
ένας ακόμα μοχλός της ισραηλινής επιθετικότητας ενάντια στους Παλαιστίνιους. Καταδικάζουμε
την υποκρισία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέναντι στο λαό της Παλαιστίνης και απαιτούμε να
εφαρμόσει την απόφαση της Βουλής, του Δεκέμβρη 2015 και να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση
του Παλαιστινιακού κράτους.

Απαιτούμε:
• Να πάρει θέση τώρα η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα
του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
• Το σταμάτημα των εποικισμών και την αποχώρηση όλων των εποίκων που έχουν εγκατασταθεί
πέρα από τα σύνορα του ’67.
• Το γκρέμισμα του απαράδεκτου τείχους διαχωρισμού στην Ιερουσαλήμ.
• Το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους, με βάση τις σχετικές
αποφάσεις του ΟΗΕ.
• Την άρση κάθε αποκλεισμού των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας.
• Την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων και άλλων πολιτικών κρατουμένων, που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.
• Την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από όλα τα κατεχόμενα εδάφη του 1967, συμπεριλαμβανομένων των υψωμάτων του Γκολάν και της περιοχής Σεμπάα του Νότιου Λιβάνου.
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της σύνταξης
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Δυναμώνουμε τη δρ
άση για την υλοποίη
ση των
αποφάσεων του 18ου
Συνεδρίου της ΕΕΔΥ
Ε.
Δίνουμε τη μάχη εν
άντια στην αντιλαϊ
κή
πολιτική δίπλα στο
ταξικό-εργατικό κί
νημα.
Καλή, δημιουργική
και αγωνιστική χρον
ιά σε
όλους και όλες.

ία ακόμα χρονιά βρίσκει τον εργαζόμενο λαό να στενάζει κάτω από τα χτυπήματα της βάρβαρης πολιτικής του κεφαλαίου που εκφράζεται με τον πιο
ανάλγητο και αδίστακτο τρόπο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ και σιγοντάρεται από τα άλλα αστικά κόμματα τα οποία
προωθούν τα συμφέροντα των εγχώριων και διεθνών επιχειρηματικών ομίλων.
Η αποσιώπηση των συνεπειών από τα μέτρα της τρίτης αξιολόγησης, η πάντοτε χρήσιμη σκανδαλολογία και τα φληναφήματα
περί «δίκαιης» ή «βιώσιμης» ανάπτυξης είναι το δύσοσμο προπέτασμα καπνού που ρίχνουν στα μάτια των εργαζομένων για να
κρύψουν τη συμφωνία τους στις νέες μειώσεις σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές, στις ιδιωτικοποιήσεις, στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς και στα μεγεθυμένα πρωτογενή πλεονάσματα.
Τα κόμματα του ευρωνατοϊκού μονόδρομου παρακολουθούν με ικανοποίηση την κυβέρνηση να κάνει τη βρώμικη δουλειά
για λογαριασμό της εργοδοσίας. Το δυνάμωμα του αυταρχισμού και της καταστολής απέναντι στις εργατικές κινητοποιήσεις, η
απόπειρα εισαγωγής νέου ιδιώνυμου για τους διαδηλωτές στα ειρηνοδικεία καθώς και το χτύπημα του δικαιώματος της απεργίας
και της συνδικαλιστικής δράσης είναι στρατηγικοί στόχοι των μονοπωλιακών ομίλων και χρεώνονται στο σύνολο του πολιτικού
τους προσωπικού.
Εξίσου εντυπωσιακός είναι ο απολογισμός της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει ως κεντρικό
άξονα την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ευρωατλαντισμού. Η αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας και η παροχή νέων σημαντικών βάσεων και υποδομών για τις ανάγκες των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ είναι
το ισχυρό ατού της ντόπιας αστικής τάξης για να αποκομίσει μερίδιο της λείας από το μοίρασμα των αγορών.
Γι’ αυτό, όπως διαπιστώνει η επίσημη έκθεση του Υπουργείου Άμυνας για την τριετία 2015-2017: «η χώρα μας έχει αναβαθμίσει τη συμμετοχή της σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, αποστολές και δραστηριότητες του ΟΗΕ, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, του ΟΑΣΕ
και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Πλέον οι ΕΔ αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου… ».
Η κυβέρνηση καμαρώνει επίσης για τη νατοϊκή αρμάδα στο Αιγαίο, για τη βάση της Σούδας, για τη μετατροπή της χώρας
σε ορμητήριο θανάτου και αποθήκης πυρηνικών όπλων. Διεκδικεί το ρόλο του καλύτερου παραστάτη των ΗΠΑ στην περιοχή
ενώ δεν παραλείπει τις στρατιωτικοπολιτικές συνεργασίες και με άλλες κεντρικές ή περιφερειακές δυνάμεις. Η Ελλάδα, την
προηγούμενη τριετία, πήρε μέρος σε 174 πολυεθνικές ασκήσεις και με χώρες όπως η ΗΠΑ, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Τσεχία, η Κροατία, η Ρωσία, το Καζακστάν, η Πολωνία, η Ιορδανία και το Ισραήλ.
Είναι φανερό πως εκεί που ανοίγονται ευκαιρίες για το κεφάλαιο συγκεντρώνονται απειλές για το λαό. Με αυτή την αντίληψη
και πρακτική αντιμετωπίζεται και το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ με τις αστικές δυνάμεις να παλινδρομούν από την εθνικιστική
στην κοσμοπολίτικη ρητορεία για να εξυπηρετήσουν τη διείσδυση των επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή.
Στην απόφαση του 18ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ εντοπίζονται οι επερχόμενοι κίνδυνοι και διατυπώνεται με σαφήνεια η στάση
του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος απέναντι στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα: «Η περιοχή μας και πολλές
άλλες περιοχές βράζουν, διαμορφώνονται όροι για γενίκευση τοπικών, περιφερειακών πολέμων και η ΕΕΔΥΕ έχει ευθύνη
να συμβάλλει, στο μερίδιο που της αναλογεί, στην προετοιμασία του λαού μας. Για να γίνει κτήμα πως σε περίπτωση ιμπεριαλιστικού πολέμου, ο λαός πρέπει να καταδικάσει αποφασιστικά κάθε συμμετοχή της Ελλάδας σε πολεμική επιχείρηση
στο εξωτερικό και να προστατέψει τα σύνορα της χώρας, υπερασπιζόμενος τα δικά του συμφέροντα ενάντια στην πλουτοκρατία, την κυβέρνησή της και την πολιτική που οδηγεί τον ίδιο και τα παιδιά του στο πολεμικό σφαγείο».
Αυτή τη γραμμή πάλης ακολουθεί η ΕΕΔΥΕ στη χώρα μας αλλά και διεθνώς προωθώντας τη στη δράση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους λαούς που δοκιμάζονται αναδεικνύοντας τις αιτίες που
γεννούν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την ανεργία, τη φτώχεια και την καταπίεση.
Ποτέ δεν λείπει από το μυαλό και την καρδιά μας ο ηρωικός λαός της Παλαιστίνης ο οποίος αντιμετωπίζει αλύγιστος τα συνεχιζόμενα και εντεινόμενα δολοφονικά χτυπήματα του Ισραηλινού κράτους.
Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε τις ΗΠΑ που με την πράξη αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ,
βάζουν νέα «φωτιά» στο Παλαιστινιακό. Η όποια διαφοροποίηση της ΕΕ δεν γίνεται από ενδιαφέρον για τον παλαιστινιακό λαό.
H κυβέρνηση φέρνει τεράστιες ευθύνες απέναντι στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης γιατί στο όνομα της στρατιωτικοοικονομικής συνεργασίας με το Ισραήλ κρατάει στα συρτάρια την απόφαση της Βουλής (Δεκέμβρης 2015) και αρνείται να αναγνωρίσει
άμεσα το παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατ. Ιερουσαλήμ.
Η ΕΕΔΥΕ συνεχίζει να εκφράζει έμπρακτα την αλληλεγγύη της στον Παλαιστινιακό λαό με εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας καθώς και με τη καμπάνια συγκέντρωσης υπογραφών για τη υποστήριξη των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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πολιτική
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 18ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ

Με νέα δύναμη στους αντιιμπεριαλιστικούς αγώνες

Το 18ο Συνέδριό της πραγματοποίησε η Ελληνική
Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
στις 2 και 3 Δεκέμβρη, στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου.
ις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε, εκ μέρους της
απερχόμενης γραμματείας, ο αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Γιώργος Λαμπράκης ο οποίος αναφέρθηκε στην
ιστορική διαδρομή του αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος και τόνισε τη σημασία που έχει η επιτυχία
του συνεδρίου σε μια περίοδο που υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί το κίνημα ειρήνης ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
Προηγουμένως, το συγκρότημα του Μουσικού Σχολείου Ιλίου είχε παρουσιάσει ένα μουσικό αφιέρωμα για

Τ

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 79 ΓΕΝΑΡΗΣ 2018

3

τους συνέδρους και τους προσκεκλημένους εκφράζοντας
με τον καλύτερο τρόπο τις σκέψεις, τα συναισθήματα και
την αισιοδοξία με την οποία ξεκινούσε το συνέδριο.
Χαιρετισμούς στο συνέδριο απηύθυναν ο Θανάσης Παφίλης, γ.γ. του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) και
ο Μάλαμας Τσαρδάκης, εκ μέρους της Κίνησης για την
Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ)
Την εισήγηση της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ παρουσίασε
στην έναρξη του 18ου Συνεδρίου η γενική γραμματέας
της, Ελπίδα Παντελάκη.
Στο Συνέδριο μηνύματα απέστειλαν αδελφά κινήματα
από την Κούβα, το Νεπάλ, τις ΗΠΑ, την Κύπρο, την Παλαι-

Θανάσης Παφίλης
Το συγκρότημα του Μουσικού Σχολείου Ιλίου

4

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 79 ΓΕΝΑΡΗΣ 2018

στίνη, την Ινδία, τη Νότια Αφρική, την Πορτογαλία, την
Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Βραζιλία.
Στις εργασίες παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕ
του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του ΠΓ
της ΚΕ του Κόμματος. Επίσης, παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες του ΠΑΜΕ με επικεφαλής τον Βασίλη Σταμούλη,
της ΟΓΕ με επικεφαλής την πρόεδρο Χριστίνα Σκαλούμπακα, της ΕΕΔΔΑ με επικεφαλής την πρόεδρο Δέσποινα
Μάρκου, του ΜΑΣ, της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ με
επικεφαλής τον πρόεδρο Δήμο Κουμπούρη, της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) και διάφοροι άνθρωποι των γραμ-

Ελπίδα Παντελάκη

μάτων και των τεχνών. Χαιρετισμό εκ μέρους του δημάρχου Χαϊδαρίου Μιχάλη Σελέκου, ο οποίος βρισκόταν στις
εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στα Γιάννενα, διάβασε
η Στέλλα Χατζηστεργίου, δημοτική σύμβουλος Χαϊδαρίου.
Στο 18ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ, συμμετείχαν 278 αντιπρόσωποι από 40 Επιτροπές Ειρήνης της περιφέρειας
και από 18 Επιτροπές Ειρήνης της Αττικής.
Το σώμα του Συνεδρίου ενέκρινε ομόφωνα την Εισήγηση της απερχόμενης Γραμματείας, καθώς και ψήφισμα
αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.
Οι εργασίες του 18ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη του νέου Εθνικού Συμβουλίου,

Μάλαμας Τσαρδάκης

που αποτελείται από 63 μέλη. Το Εθνικό Συμβούλιο στην
πρώτη σύνοδό του, εξέλεξε 11μελή Γραμματεία, που αποτελείται από τους εξής: Πρόεδρος: Τάσσος Σταύρος. Γενική Γραμματέας: Παντελάκη Ελπίδα. Αντιπρόεδροι: Ζώκας Νίκος, Λαμπράκης Γιώργος, Πλέσσας Διονύσης.
Οργανωτικός Γραμματέας: Αναγνώστου Γρηγόρης. Οικονομική Υπεύθυνη: Σαμούρη Αγγελική. Μέλη: Μαργανέλης
Χρήστος, Μπούκουρης Ανδριανός, Παναγιωτοπούλου Ευγενία, Τσαβδαρίδης Ηρακλής.
* Οι εισηγήσεις, οι χαιρετισμοί και τα υλικά του Συνεδρίου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ
(eedye.gr). 

Γιώργος Λαμπράκης
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πολιτική

Συγκέντρωση καταδίκης της επικίνδυνης συμφωνίας
κυβέρνησης-ΗΠΑ στο Υπουργείο Άμυνας

αχητική συγκέντρωση καταδίκης της επικίνδυνης
για το λαό συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ πραγματοποίησε η ΕΕΔΥΕ έξω από το υπουργείο Άμυνας,
μετά την ολοκλήρωση του 18ου Συνεδρίου της.
Το πανό της ΕΕΔΥΕ έδινε το στίγμα της κινητοποίησης: «Όχι στη συμφωνία κυβέρνησης-ΗΠΑ, να κλείσουν οι
βάσεις και τα στρατηγεία, απεμπλοκή της Ελλάδας από
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».
Άνθρωποι όλων των ηλικιών και με τη δυναμική παρουσία της νεολαίας, διατράνωσαν και απαίτησαν «Καμιά
συμμετοχή, καμία εμπλοκή, στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή», «Να κλείσουν οι βάσεις και τα στρατηγεία, καμιά
συμμετοχή στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία», «Οι φαντάροι είναι
του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά».
Το «παρών» έδωσαν φορείς του εργατικού και γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος.
Την κεντρική ομιλία έκανε η γενική γραμματέας της
ΕΕΔΥΕ, Ελπίδα Παντελάκη. Εκ μέρους του ΜΑΣ απεύθυνε
χαιρετισμό ο Μπάμπης Κολλιός.
Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της
ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τα μέλη του ΠΓ Γιώργο Μαρίνο, Λουίζα Ράζου και Θοδωρή Χιώνη.

Μ
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Πριν ολοκληρωθεί η κινητοποίηση, οι διαδηλωτές πέρασαν απέναντι και στάθηκαν μπροστά από τις πύλες του
υπουργείου Άμυνας, όπου φώναξαν συνθήματα και επέδωσαν τα αιτήματά τους.
Όπως τόνισε η Ελπ. Παντελάκη, από τη σημερινή συγκέντρωση απαιτούμε:
• Όχι στη συμφωνία κυβέρνησης - ΗΠΑ.
• Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους - Καμιά αλλαγή συνόρων
και των συνθηκών που τα καθορίζουν.
• Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και στρατηγεία που υπάρχουν στην Ελλάδα.
• Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις
που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
στο εξωτερικό.
• Να καταργηθούν όλα τα πυρηνικά όπλα - Να απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές.
• Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με το λαό
νοικοκύρη στον τόπο του.
Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους
να συνεχίσουν την ενημέρωση για την επικίνδυνη συμφωνία
σε κάθε χώρο δουλειάς, σχολείο και λαϊκή γειτονιά. 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

«Αν γυρίσεις μονομιάς
θα ’ρθει ανάποδα ο ντουνιάς»
υλάει ο καιρός εις βάρος σου κι
ακόμα να διαλέξεις... Σε σένα
μιλάω, αδελφέ μου στη ζωή,
συνάδελφέ μου στη δουλειά, σε σένα
που σου έχουν έτοιμο το «παραμύθι»
για την «έξοδο από τα μνημόνια»,
σε σένα που μετράς και την δεκάρα, που
ζεις στα αποκαϊδια όσων κοινωνικών
δικαιωμάτων κατακτήθηκαν με αίμα
και σε έχουν βάλει να «ανησυχείς» αν
η «έξοδος», ο τρόπος δηλαδή που θα
κυλήσει ζεστό χρήμα στις τσέπες των
εκμεταλλευτών σου, θα είναι «καθαρή»
ή αν θα έχει «πιστοληπτική γραμμή»,
δηλαδή πέμπτο μνημόνιο που δεν θα
το λένε έτσι.
Εγώ, λοιπόν, σου λέω να μην «ανησυχείς»
καθόλου γι' αυτά. Γυρνώντας την πλάτη
στα παζάρια τους και οργανώνοντας
την δική σου πάλη για την κοινωνία που
έχεις ανάγκη εσύ και τα παιδιά σου,
να τους κάνεις εσύ να ανησυχούν και
να έχουν χίλιους λόγους να χάσουν
τον ύπνο τους.
Για σκέψου πόσα χάσαμε εμείς
«βάζοντας πλάτη» όλα αυτά τα χρόνια.
Κάθε χρόνος και υπομονή «μήπως και...»
μόνο που, στο είχα πει αν θυμάσαι, δεν
είναι θέμα «καλής θέλησης»...
Τάξη με τάξη πρέπει να συγκρουστεί
αδελφέ μου και εδώ δεν έχει ούτε
«να βάλουμε πλάτη», ούτε να το
«γλυκάνουμε». Ή απο εδώ ή απο εκεί,
τελεία και παύλα. Γιατί ήδη αυτοί
παίρνουν τα μέτρα τους. Για δες όταν
υπηρετείς τα μονοπώλια, άσχετα τι
προβιά φοράς, πως ετοιμάζεσαι να
φιμώσεις τους εργάτες και να
απαγορεύσεις ουσιαστικά τις απεργίες...

Κ

Για δες όταν υπηρετείς τα μονοπώλια,
άσχετα τι προβιά φοράς πως
ετοιμάζεσαι να πάρεις το σπίτι
του φτωχού...
Για δες όταν υπηρετείς τα μονοπώλια,
άσχετα τι προβιά φοράς, πως χώνεις
το λαό και τα νέα παιδιά όλο και πιο
βαθιά στο ιμπεριαλιστικό μακελειό
στην περιοχή...
Άμα έχεις επιλέξει ΝΑΤΟ και ΕΕ γιατί
τα συμφέροντα της αστικής τάξης αυτό
υπαγορεύουν, και τον «μεγαλέξαντρο»
–το καμάρι της «φυλής»– θα βάλεις να
«σπρώξει» για να μπουν στη
δυτικοευρωπαϊκή λυκοσυμμαχία οι
«γείτονες», γιατί από την άλλη
παραμονεύουν οι «άλλοι»
ιμπεριαλιστές...
Άμα υπηρετείς το κεφάλαιο, ποιος
«Παρθενώνας», αδελφέ μου, και
κουραφέξαλα για τουρίστες...
Άμα θέλει ο «επενδυτής» θα του πω εγώ
να μην σηκώσει στο Ελληνικό
ουρανοξύστες γιατί λέει θα είναι
ψηλότεροι από τον Παρθενώνα; Ε και;
Μπίζνες κύριοι, μπίζνες, μιλιούνια
οι τουρίστες θα έρχονται, κι όσο για
τα φτωχά κορίτσια σας, γαμπρούς εμείς
θα βρούμε...
Άμα έχεις επιλέξει ΝΑΤΟ και ΕΕ γιατί
τα συμφέροντα της αστικής τάξης αυτό
υπαγορεύουν, θα συνεχίσεις να σπέρνεις
μίσος ανάμεσα στους λαούς, την ώρα
που τα μονοπώλιά σου έχουν υπογράψει
συμφωνίες με τα μονοπώλια
των απέναντι και ανοιχτά η αστική τους
τάξη θα διακηρύσσει τις βλέψεις της
εις βάρος της χώρας.
Η διαρκής φτωχοποίησή σου στον καιρό

της «ειρήνης» τους, πάει χέρι-χέρι με
τον πόλεμό τους που τον προετοιμάζουν
για να δώσουν «λύση» στις αντιθέσεις
τους με το δικό σου αίμα, την δική σου
ζωή, τα δικά σου παιδιά...
Και ακατάπαυστα τα κοράκια τους,
τα ΜΜΕ τους, οι ρήτορές τους να σου
πιπιλάνε το μυαλό και την ψυχή καθώς
εσύ, εμείς, «πρέπει να είμαστε» εκεί: Στη
«λοταρία» της εφορίας, στις «ευκαιρίες»
του σούπερ μάρκετ, στα πακέτα
τροφίμων των παπάδων τους, στη
«φιλανθρωπία» των μπουρζουάδων και
των φουσκωμένων με ενέσεις «κυριών»
τους μπας και ξορκίσουν
με ματζούνια τον φόβο του θανάτου
του δικού τους και κυρίως της τάξης
τους.
Εμείς βλέπεις, πρέπει με την ψυχή
στο στόμα, να «ανησυχούμε» και να
«παρακαλάμε» για την «προσέλκυση
επενδύσεων», εμείς δεν πρέπει να
ρωτάμε τι συμφώνησαν με τις ΗΠΑ,
εμείς εκεί πρέπει να είμαστε
ευχαριστημένοι γιατί μας πήραν 100 μας
επιστρέφουν 0,50 από τα κλεμμένα και
πρέπει να φωνάζουμε ζήτω και γειά,
γλείφοντας το κόκκαλο με το λουρί
στο σβέρκο...
Ή απο εδώ ή απο εκεί, τελεία και παύλα.
Στο ξαναλέω αδελφέ μου. Και επειδή
πάλι μες την ανησυχία σε βλέπω, θα σου
πώ ένα «σίγουρο»: «Αν γυρίσεις,
μονομιάς θα ΄ρθει ανάποδα ο ντουνιάς»
και τότε θα είναι πραγματικά μια καλή
χρονιά, που μέσα απο την καρδιά μου
εύχομαι σε όλους μας!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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διεθνή

Φουντώνει η φωτιά στη Μέση Ανατολή μετά
την πράξη αναγνώρισης, από τις ΗΠΑ,
της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ
Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού

όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
στην περιοχή και η ανακατανομή των ζωνών επιρροής μετά την ήττα του «Ισλαμικού Κράτους» στη
Συρία, οδήγησαν τις ΗΠΑ σε μια ακόμη επιθετική πράξη
απέναντι στον παλαιστινιακό λαό.
Η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του
Ισραήλ από τις ΗΠΑ τινάζει στο αέρα κάθε προσπάθεια
αναγνώρισης του δικαιώματος των Παλαιστινίων για ανεξάρτητο, βιώσιμο, κράτος και κάνει, άλλη μια φορά, κουρελόχαρτα τις σχετικές αποφάσεις που έχουν παρθεί
διαχρονικά στο πλαίσιο του ΟΗΕ.
Για άλλη μία φορά οι Παλαιστίνιοι γίνονται θύματα
των αντιθέσεων για τη νομή του ενεργειακού πλούτου

Η
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της περιοχής και του ανταγωνισμού των μονοπωλιακών
ομίλων για τα μερίδια των αγορών. Η δυναμική παρουσία
της Ρωσίας στην περιοχή και ο ρόλος που έπαιξε στην
τροπή του πολέμου στη Συρία έχουν βάλει άλλον ένα «μεγαλοπαίχτη» στη σκακιέρα της περιοχής. Στο θανάσιμο
παιχνίδι των ανταγωνισμών προσπαθούν να πάρουν ευνοϊκή θέση χώρες όπως η Τουρκία, η Γαλλία, η Ιταλία, η
Αίγυπτος, η Σ. Αραβία και η Κίνα, που προωθεί τους σύγχρονους «Δρόμους του Μεταξιού» σε δεκάδες χώρες της
Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης. Στην ανακοπή αυτών
των φιλοδοξιών αποσκοπεί η ενέργεια της αμερικανικής
κυβέρνησης και εκεί οφείλεται η αντίθεση των χωρών
της ΕΕ στη σχετική ψηφοφορία στον ΟΗΕ και όχι σε κάποιο

όψιμο ενδιαφέρον για το δράμα ενός λαού 11 εκ. ανθρώπων
από τους οποίους υπολογίζεται ότι τα 7 εκ. είναι πρόσφυγες.
Όπως είναι επόμενο, το Ισραήλ αξιοποίησε αυτή την
εξέλιξη για να καταστείλει βίαια τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εξαπολύοντας νέες αεροπορικές επιδρομές με δεκάδες νεκρούς και επεκτείνοντας την παρουσία του στα
παλαιστινιακά εδάφη, τα όποια «κατασπαράσσει» συστηματικά εδώ και δεκαετίες, όπως δείχνουν οι χάρτες της
περιοχής έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά από πολεμικές
επεμβάσεις, βίαιους εκτοπισμούς και αλλεπάλληλα κύματα εποικισμών.

Ορισμένοι σταθμοί του Παλαιστινιακού στο
διάβα του χρόνου: μια παλιά, πικρή ιστορία

Μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου η Βρετανία
–που ελέγχει την ιστορική Παλαιστίνη από τις αρχές του
20ού αιώνα, στη βάση της λεγόμενης «Εντολής» της Κοινωνίας των Εθνών– ζητά τη συνδρομή του τότε νεοσύστατου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να
καθοριστεί το καθεστώς της περιοχής.
1947: Συγκροτήθηκε από τον ΟΗΕ ειδική επιτροπή,
η οποία υπέβαλε δύο βασικά σχέδια για το μέλλον της παλαιστινιακής γης: Το πρώτο, που συντάχθηκε από την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής, πρότεινε το διαμελισμό της Παλαιστίνης ώστε να δημιουργηθούν ένα εβραϊκό
και ένα αραβικό κράτος. Το δεύτερο σχέδιο, που υποστήριξε η ΕΣΣΔ, πρότεινε τη δημιουργία μίας ομοσπονδιακής
ένωσης ενός εβραϊκού και ενός αραβικού κράτους υπό
τον όρο άσκησης κοινής πολιτικής στους τομείς της Αμυνας και των σχέσεων με ξένες χώρες, με ταυτόχρονη αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων. Η εβραϊκή
πλευρά δέχθηκε το πρώτο σχέδιο. Οι Άραβες απέρριψαν
και τα δύο.
Τον Νοέμβρη του ίδιου χρόνου η Γενική Συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε με 33 ψήφους υπέρ, 13
κατά και 10 αποχές, τη δημιουργία ενός αραβικού και ενός
εβραϊκού κράτους, με την Ιερουσαλήμ να τελεί υπό διεθνή
έλεγχο.
1948: Στις 14 Μάη ανακοινώθηκε η ίδρυση του Ισραήλ με Πρόεδρο τον Χάιμ Βάισμαν και πρωθυπουργό τον
Δαυίδ Μπεν Γκουριόν, ενώ η εβραϊκή παραστρατιωτική
οργάνωση «Χάγκαναχ» (ενεργή από το 1921) αναλαμβάνει
το ρόλο τακτικού στρατού με εξοπλισμό από Βρετανούς
και Αμερικανούς. Μία μέρα μετά, στις 15 Μάη, στρατεύματα της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Συ-

ρίας και του Ιράκ συγκρούονται με τις ισραηλινές δυνάμεις. Το Ισραήλ διώχνει διά της βίας περίπου 800.000 Παλαιστίνιους (το 67% του πληθυσμού) από τις εστίες τους
στην Παλαιστίνη. Οι Παλαιστίνιοι, έκτοτε, αναφέρονται σε
αυτόν τον διωγμό χαρακτηρίζοντάς τον «καταστροφή» «Νάκμπα». Τους επόμενους μήνες, οι ισραηλινές δυνάμεις
διώχνουν και άλλους 90.000 Χριστιανούς, δηλαδή τα 2/3
του παλαιστινιακού χριστιανικού πληθυσμού.
Στις 11 Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα 194 (ΙΙΙ), επιβεβαιώνοντας
το δικαίωμα των Παλαιστινίων να επιστρέψουν στην πατρογονική τους γη. Οι Παλαιστίνιοι δέχονται το ψήφισμα
ως βάση για την εξεύρεση «δίκαιης λύσης» στο προσφυγικό. Το Ισραήλ το απορρίπτει και αρνείται να αναγνωρίσει,
έως σήμερα, τα δικαιώματα των εκατοντάδων χιλιάδων
Παλαιστινίων προσφύγων. Μεταξύ 1948 και 1951 μεταναστεύουν στο Ισραήλ περίπου 700.000 Εβραίοι έποικοι.
1956: Γίνεται ο δεύτερος αραβο-ισραηλινός πόλεμος. Το Ισραήλ εισβάλλει στην αιγυπτιακή Χερσόνησο του
Σινά σε συνεργασία με τη Βρετανία και τη Γαλλία, οι
οποίες επιδιώκουν την ανατροπή του Αιγύπτιου Προέδρου Τζαμάλ Α. Νάσερ (σύρραξη γνωστή και ως «κρίση
του Σουέζ»). Στο τέλος της χρονιάς ο ΟΗΕ (υπό τις πιέσεις και της ΕΣΣΔ) αναγκάζει τις τρεις χώρες να αποσύρουν τα στρατεύματά τους, ωστόσο το Ισραήλ διατηρεί
ορισμένα εδάφη, όπως η Λωρίδα της Γάζας.
1967: Από τις 5 έως τις 10 του Ιούνη γίνεται ο 3ος
αραβοϊσραηλινός πόλεμος, που είναι γνωστός και ως πόλεμος των «Έξι Ημερών», όπου το Ισραήλ καταφέρνει να
αυξήσει την κατοχή παλαιστινιακής (και όχι μόνο...) γης,
στην οποία πλέον συμπεριλαμβάνονταν η Ανατολική Ιερουσαλήμ, η Λωρίδα της Γάζας, η Δυτική Όχθη, τα συριακά
Υψίπεδα του Γκολάν και η αιγυπτιακή Χερσόνησος του
Σινά. Το Συμβούλιο Ασφαλείας επικυρώνει το ψήφισμα
242 που υποχρεώνει το Ισραήλ να απομακρυνθεί από τα
κατακτημένα εδάφη του πολέμου. Στο ίδιο ψήφισμα αναγνωρίζεται το παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την
Αν. Ιερουσαλήμ. Το ψήφισμα δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
1973: Από τις 6 έως τις 26 Οκτώβρη διεξάγεται o τέταρτος αραβοϊσραηλινός πόλεμος, με Αίγυπτο και Συρία,
που τελείωσε με τη στρατιωτική νίκη του Ισραήλ και μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη. Η Συνθήκη Ειρήνης υπογράφτηκε το Μάη του 1974 με υποχωρήσεις των
εμπλεκόμενων δυνάμεων.
1977: Διαπραγματεύσεις της Αιγύπτου με το Ισραήλ,
καταλήγουν στην ειρηνευτική συμφωνία Αιγύπτου - ΙσΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 79 ΓΕΝΑΡΗΣ 2018
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ
ΤΟ 1948

ΜΕΤΑ
ΤΟ 1948

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

1967

ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΡΑΗΛ

ΙΣΡΑΗΛ

Η εξέλιξη της κλοπής της Παλαιστινιακής γης από το Ισραήλ.

ραήλ στο Καμπ Ντέιβιντ στις 26 Μάρτη του 1979.
1980: Tο Ισραήλ ανακηρύσσει την «αδιαίρετη» Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του αγνοώντας επιδεικτικά τις
αποφάσεις του ΟΗΕ.
1982: Τα ισραηλινά στρατεύματα εισβάλλουν στο Λίβανο για να καταστρέψουν βάσεις της «Φατάχ».
1987: Το Δεκέμβρη ξεκινά η πρώτη παλαιστινιακή
Ιντιφάντα («Ξεσηκωμός») ενάντια στην ισραηλινή κατοχή
της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, με πάνω
από 1.400 Παλαιστίνιους νεκρούς.
Οι συμφωνίες του Όσλο (1993), του Καμπ Ντέιβιντ
(2000) και της Ανάπολης (2007) που πραγματοποιήθηκαν
τις επόμενες δύο δεκαετίες αποτυπώνουν τη δυσμενή
θέση των Παλαιστινίων που συμμετέχουν με το πιστόλι
στον κρόταφο και με απούσα πλέον τη Σοβιετική Ένωση.
Σήμερα μετά από πολέμους, σφαγές, βομβαρδισμούς
και εποικισμούς των ισραηλινών έχει απομείνει στα χέρια
των Παλαιστινίων μόνο το 12% των εδαφών και αυτό διάσπαρτο σε συνθήκες ασφυκτικού αποκλεισμού, πιέσεων,
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φυλακίσεων και βασανιστηρίων και διώξεων απέναντι σε
ένα ηρωικό λαό που επιμένει να αντιστέκεται.
Η ελληνική κυβέρνηση τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ όσο και διμερώς αναβαθμίζει τις σχέσεις με το
Ισραήλ και αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου (Δεκέμβρης του 2015) που αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό Κράτος με πρωτεύουσα την Αν.
Ιερουσαλήμ.
Η ΕΕΔΥΕ συνεχίζει σταθερά να υποστηρίζει τον δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα στην οποία θα είναι ο ίδιος αφέντης. Μαζί και με
άλλους φορείς του εργατικού-λαϊκού κινήματος καταγγέλλουμε την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ και την
υποκρισία των χωρών της ΕΕ.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους και ζητάμε την
άμεση απελευθέρωσή τους. Η υπερδύναμη των λαών μπορεί να σαρώσει κατακτητές και εκμεταλλευτές, όσο ισχυροί και αν φαίνονται σήμερα. 

πολιτική

Επίσκεψη Αλ. Τσίπρα στις ΗΠΑ
Βαρύ και επικίνδυνο φορτίο στις πλάτες του ελληνικού λαού
Από τις προ της ανάληψης της διακυβέρνησης δηλώσεις στην πράξη… Αυτό θα μπορούσε να είναι
ένα πρώτο σχόλιο για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Αλ.Τσίπρα στις ΗΠΑ
ς θυμηθούμε: Ήταν Γενάρης του 2013 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του ενημέρωσε για το ταξίδι
του Αλ.Τσίπρα στις ΗΠΑ «προκειμένου να συμμετάσχει σε δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς και το Πανεπιστήμιο Κολούμπια,
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Λέβι».
Με το που πάτησε το πόδι του στις ΗΠΑ έσπευσε να
δώσει ανοιχτά τα διαπιστευτήριά του στον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό. Δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τους λόγους που
τον έφεραν στις ΗΠΑ: «Πρώτα απ' όλα, θα μπορούσαμε να
παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική
κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, προσπά-

Α

θησε από την πρώτη στιγμή να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Και προσπάθησε να την αντιμετωπίσει με μια
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και όχι με την καταστροφική πολιτική της λιτότητας».
Ένα χρόνο αργότερα και μπροστά στις διπλές εκλογές
του 2014 σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Μ. Χούκλη
ανάμεσα στα άλλα είπε: «Διότι ισχυρίζομαι και το λέω με
όλη τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα πράγματι είναι
μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ε.Ε,.
στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν αμφισβητείται, όμως δεν μπορεί να
είναι μια χώρα ασήμαντη της Δύσης που θα ακολουθεί
άκριτα τις επιλογές των ισχυρών της Δύσης».

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 79 ΓΕΝΑΡΗΣ 2018

11

Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι των εξελίξεων και ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στη θέση του τιμονιέρη της κυβερνητικής εξουσίας με τους ΑΝΕΛ συγκυβερνήτη στο
έργο της αστικής διαχείρισης. Η επίσκεψη στις ΗΠΑ
– στα μέσα του Οκτώβρη του 2017 – συνοδεύτηκε από
τυμπανοκρουσίες και καλλιέργεια ελπίδων στις λαϊκές
μάζες για τα οικονομικά-πολιτικά «οφέλη» της επίσκεψης
αυτής. Ένα χρόνο πριν, το 2016, ο Έλληνας πρωθυπουργός
είχε υποδεχτεί τον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ στην
Αθήνα. Πράγματι, το αστικό κράτος έχει και «συνέπεια»
και «συνέχεια».
Η ΕΕΔΥΕ σε ανακοίνωσή της, στις 18 Οκτώβρη 2017,
με τίτλο: «ΒΑΡΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ
ΤΟ “ΦΟΡΤΙΟ” ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ», ανάμεσα στα άλλα επισήμανε:
«Αποδείχτηκε ότι το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ,
κύριο σκοπό είχε την πιο ενεργή εμπλοκή της χώρας μας
στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην περιοχή. Με τις νέες δεσμεύσεις για την αναβάθμιση των
αμερικανονατοϊκών βάσεων στην Ελλάδα και ειδικά της
βάσης της Σούδας ως ορμητήριο των ιμπεριαλιστικών
σχεδιασμών ενάντια στους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Όσο για τα περιβόητα «ανταλλάγματα», αυτά αφορούν
μόνο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που θα αποκομίζονται από την εκμετάλλευση του ενεργειακού και
παραγωγικού πλούτου της χώρας καθώς και από πάμφθηνο εργατικό δυναμικό».
Στο «κλίμα» που καλλιεργήθηκε ενόψει της επίσκεψης, πολύ χαρακτηριστική και ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση κυβερνητικού βουλευτή που σχολιάζοντας την
επικείμενη επίσκεψη, είπε: «Δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα το "φονιάδες των λαών Αμερικάνοι"
γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φονιάδες που έχουν αντικαταστήσει αυτό το σύνθημα».
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ξεπερνώντας κάθε όριο
– αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε κόμματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ –
φρόντισε να ξεπλύνει συνολικά τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό με το αμίμητο: «Διαπίστωσα από την συνάντηση που
είχα με τον Πρόεδρο ότι η προσέγγισή του στα πράγματα
και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική,
ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό». Για όσους διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις
για την τοποθέτηση αυτή, η συνέχεια της απάντησης του
Αλ. Τσίπρα με το «Μοιραζόμαστε κοινές αξίες…» κλπ. δεν
αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας ή και παρεξηγήσεων για το στίγμα των σχέσεων ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ. Άλλωστε η ίδια η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, αναγγέλ-

12

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 79 ΓΕΝΑΡΗΣ 2018

λοντας την επίσκεψη, επισήμανε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ και
ο Πρωθυπουργός Τσίπρας θα συζητήσουν τρόπους για την
ενίσχυση της συνεργασίας μας και θα καταδείξουν την
κοινή δέσμευσή μας στις σταθερές δημοκρατικές αξίες
που είναι τόσο σημαντικές για τη διασφάλιση της ειρήνης
και της ευημερίας σε όλο τον κόσμο».
Τα παραπάνω έχουν ένα στέρεο οικονομικό-γεωπολιτικό υπόβαθρο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχοντας ως
κεντρικό στόχο την περιβόητη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της Ελλάδας «ακουμπάει» στις ΗΠΑ για να προωθήσει τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης και να μετατρέψει την Ελλάδα σε «πυλώνα των ΗΠΑ στην περιοχή».
Υπηρετεί τα στρατηγικά συμφέροντα των μονοπωλίων
των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις των μονοπωλίων της χώρας. Ο Αλ.Τσίπρας, τόσο στις συναντήσεις
με τον Ντ.Τραμπ όσο και σε άλλες, παρουσίασε την Ελλάδα
σαν παράδεισο για επενδύσεις, πράγμα που αναγνώρισε
και ο Αμερικανός πρόεδρος: «Η Ελλάδα δίνει τρομερές
ευκαιρίες για αμερικανικές επενδύσεις». Σε συνδυασμό
με τα παραπάνω, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πήρε τα εύσημα των ΗΠΑ, για τη στήριξη των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών
και τη δαπάνη του 2% του ΑΕΠ για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς.
Η καλλιέργεια λαϊκών προσδοκιών για «οφέλη και
ανταλλάγματα» από το αλισβερίσι της Ελλάδας με τις
ΗΠΑ πάει να κουκουλώσει την πραγματικότητα, την ταξική
ουσία των επιδιωκόμενων στόχων, δηλ. την αναβάθμιση
των αμερικανονατοϊκών βάσεων στην Ελλάδα και τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα δολοφονικά σχέδια ΗΠΑΕΕ-ΝΑΤΟ στην περιοχή. Οι «επενδύσεις», η έλευση αμερικάνικων κεφαλαίων στην Ελλάδα δεν αφορούν τον
ελληνικό λαό, αλλά τα κέρδη των επιχειρηματικών κολοσσών στο πεδίο της ενέργειας, των μεταφορών και την
ενίσχυση της θέσης τους έναντι των ανταγωνιστών από
άλλες ισχυρές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.
Η συνέχεια με την αναγγελία της μετατροπής τμήματος του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε βάση ελικοπτέρων των ΗΠΑ, την αναβάθμιση των F-16, το «ξεσκόνισμα» των στρατιωτικών εγκαταστάσεων από κλιμάκια
Αμερικανονατοϊκών για νέες βάσεις, τα σχέδια για αναβάθμιση της Σούδας κλπ. μαρτυρούν τον επικίνδυνο -για
τον ελληνικό λαό – χαρακτήρα των όσων συμφωνήθηκαν
ανάμεσα σε ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑ. Αμείλικτα είναι τα ερωτήματα
που τέθηκαν σε συζήτηση στη βουλή:
• Τι σχέδια υπάρχουν για τη βάση της Σούδας; Παράταση της συμφωνίας για περισσότερα χρόνια; Χωρική επέ-

κταση της βάσης και γιατί; Επίκειται μεταφορά Αμερικανών πεζοναυτών από το Ιντσιρλίκ ή μοίρας αμερικανικών
πολεμικών αεροσκαφών ή ακόμα και drones; Επίκειται,
«εναλλακτικά», η μεταφορά drones στο Καστέλι;
• Διαψεύδει η κυβέρνηση την ύπαρξη ΝΑΤΟικού εγγράφου που αποκαλύπτει προετοιμασίες στον Άραξο για
να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα; Τι ακριβώς συζητάει με
τις ΗΠΑ;
• Υπάρχουν σχέδια για μεταφορά μέσων, προσωπικού,
δραστηριοτήτων των ΗΠΑ στις αεροπορικές βάσεις σε
Αγχίαλο, Ανδραβίδα, Λάρισα, Σκύρο ή αλλού; Τι σχέδια και
συμφωνίες υπάρχουν για το λιμάνι και το αεροδρόμιο της
Αλεξανδρούπολης;
• Θα αναλάβει το Πολεμικό Ναυτικό υπηρεσίες συνοδείας αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην Ανατολική
Μεσόγειο; Θα αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία ή αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού περιπολίες για λογαριασμό του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο;
• Θα συνεχιστεί η απόσπαση μέσων του Πολεμικού
Ναυτικού για την επάνδρωση της ΝΑΤΟικής αρμάδας
SNMG2, που προσκλήθηκε από την κυβέρνηση στο Αιγαίο,
και της επιχείρησης «Sea Guardian» του NATO, που ελέγχει τη δραστηριότητα ανταγωνιστικών ιμπεριαλιστικών
κέντρων στο δίαυλο της Μεσογείου;
Ο Αλ. Τσίπρας σε ομιλία του στη Βουλή δεν απάντησε
σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα. Προέταξε τα
«ανταλλάγματα» που απέσπασε για λογαριασμό της αστικής τάξης: «για πρώτη φορά ακούσαμε τον νέο Πρόεδρο
των ΗΠΑ να μιλάει δημόσια για την ανάγκη ελάφρυνσης
του ελληνικού δημόσιου χρέους» και πως «στην κατ' ιδίαν

συνάντηση δεσμεύτηκε για πρωτοβουλίες στενής παρακολούθησης του θέματος αυτού» κλπ. Με τον τρόπο αυτό
επιβεβαίωσε ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέναντι στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εμπλέκουν
ακόμα περισσότερο τη χώρα μας στους επικίνδυνους, για
το λαό μας, ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή.
Επικαλέστηκε – και αυτός μετά από όλους τους άλλους
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ κλπ. – τα «εθνικά συμφέροντα» και επέμεινε ότι πήγε στις ΗΠΑ για να τα εξυπηρετήσει. Πάντα
το «εθνικό» πάει να καλύψει το ταξικό και να σύρει τις
λαϊκές μάζες πίσω από τα συμφέροντα και τους στόχους
της κυρίαρχης τάξης. Να προσθέσουμε ακόμα πως από
τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προβλήθηκε σαν
απότοκος του ταξιδιού στις ΗΠΑ, «η άμβλυνση του αντιαμερικανισμού». Είναι κάτι που χρόνια τώρα το παλεύουν,
χωρίς να το καταφέρνουν, γιατί υπάρχουν οι δυνάμεις
που κρατάνε ψηλά τη σημαία της αντιιμπεριαλιστικής
πάλης.
Αυτές οι εξελίξεις προσφέρονται για εξαγωγή συμπερασμάτων για τον επικίνδυνο χαρακτήρα της στρατηγικής
της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» της Ελλάδας που
είναι προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων και εις
βάρος του λαού.
Γι’ αυτό ακριβώς απαιτείται καθολική λαϊκή εναντίωση στις νέες δεσμεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ (με τη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων) που
εκθέτουν τον ελληνικό λαό σε θανάσιμους κινδύνους και
καθιστούν τη χώρα μας ορμητήριο ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων προς όφελος των επιχειρηματικών
ομίλων. Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών. 
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ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ,
ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
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διεθνή

ΠΓΔΜ: Η ονοματολογία δεν μπορεί να κρύψει
τις επιδιώξεις του κεφαλαίου στην περιοχή
ι στόχοι των επιχειρηματικών ομίλων στα Βαλκάνια
και οι ανταγωνισμοί μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ και Ρωσίας είναι οι αιτίες που έφεραν ξανά στο προσκήνιο τη
συζήτηση σχετικά με την ονομασία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ).
Η ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ αναδεικνύεται ως επείγουσα ανάγκη του ευρωατλαντικού άξονα
ώστε να εμποδιστεί η αυξανόμενη επιρροή της Ρωσίας
στο χώρο των Βαλκανίων. Για την ελληνική αστική τάξη
πάλι παρουσιάζεται η ευκαιρία για νέα οικονομική διείσδυση

Ο

στην περιοχή μετά την προσοδοφόρα περίοδο της δεκαετίας του ’90. Ας μη ξεχνάμε ότι πριν, μετά και παράλληλα
με τον βρώμικο πόλεμο του ΝΑΤΟ ενάντια στη Γιουγκοσλαβία το ελληνικό κεφάλαιο έκανε χρυσές δουλειές στην
περιοχή, κυρίως στους κλάδους των τραπεζών, των κατασκευών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
Στην παρούσα φάση ο στόχος της ανάκαμψης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων περνά από την
ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό
κόμβο, με το χάρτη των αγωγών και των δρόμων μεταφο-

«Πλην Λακεδαιμονίων». Εθνικιστικό συλλαλητήριο για το «όνομα» στη Θεσσαλονίκη, 1992.
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1991... Η Γιουγκοσλαβία
διασπάται. Σλοβενία και Κροατία
κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους.

ράς να αποτυπώνει τις ζώνες επιρροής και τις αναγκαίες
συνοριακές, η άλλες διευθετήσεις.
Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σπεύδει γρήγορα να τελειώσει με αυτή την εκκρεμότητα, με τη συμπαράσταση των υπόλοιπων αστικών
κομμάτων που προχωρούν ασμένως, κι αυτά, στις αναγκαίες προσαρμογές, μιας κι όλοι μαζί συμμετείχαν στο
εθνικιστικό παραλήρημα των συλλαλητηρίων το 1992.
Μιας κι αναφερθήκαμε σε εκείνη την εποχή, αξίζει να
επαναφέρουμε στη μνήμη μας το κλίμα που επικρατούσε
τότε, με ύβρεις, προπηλακισμούς και βιαιοπραγίες εναντίον εκείνων που αρνούνταν να στοιχηθούν με τα «φαιορόζ» προστάγματα της εποχής τα οποία συμπυκνώθηκαν
στη φράση του τότε βουλευτή που Συνασπισμού Λ. Κύρκου
ο οποίος έλεγε ότι στα συλλαλητήρια «συμμετέχουν όλοι
πλην Λακεδαιμονίων». Στην τιμητική εκείνη εξαίρεση περιλαμβάνονταν και η ΕΕΔΥΕ, όπου είχε και εξακολουθεί να
διατηρεί την ίδια θέση για το θέμα. Ότι κάθε λύση στο
πρόβλημα του ονόματος που θα περιλαμβάνει τον όρο
«Μακεδονία» θα πρέπει να ορίζεται ρητά μόνο ως γεωγρα-
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φικός προσδιορισμός. Ταυτόχρονα, να υπάρχει αμοιβαία
αναγνώριση του απαραβίαστου των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας των δυο χωρών και να
σταματήσει η αλυτρωτική προπαγάνδα.
Η πολυετής διένεξη γύρω από την ονομασία της
ΠΓΔΜ δείχνει, ανάμεσα στ’ άλλα, ότι η παλινδρόμηση από
τον εθνικισμό και τη μισαλλοδοξία στον κοσμοπολιτισμό
ρυθμίζεται από τον ίδιο κεντρικό άξονα που είναι οι επιδιώξεις διεθνών και εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων και
οι ανταγωνισμοί τους.
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ξέρουμε καλά ότι μόνη
εγγύηση για ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία των λαών
δεν είναι το ΝΑΤΟ, το δολοφονικό χέρι του ιμπεριαλισμού
που αιματοκύλισε τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας, αλλάζοντας βίαια το χάρτη της περιοχής, ούτε βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων που έχει καθοριστικό ρόλο
στη διάλυση της ενιαίας μέχρι το 1991 Γιουγκοσλαβίας.
Είναι η αλληλεγγύη και η κοινή πάλη των λαών ενάντια
στον ιμπεριαλισμό και την εξουσία των μονοπωλίων με
τους λαούς αφέντες στον τόπο τους. 

επισημάνσεις

Στο επίκεντρο ισχυρών ανταγωνισμών
για την Eνέργεια και τις Mεταφορές
Ο στόχος της «γεωπολιτικής αναβάθμισης» γεννάει κινδύνους για τον λαό
πό την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος ο υπό κατασκευή αγωγός φυσικού αερίου ΤΑP (μεταφέρει
αέριο από τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν στην Κασπία),
ετοιμάζεται ο διασυνδετήριος ελληνοβουλγαρικός αγωγός φυσικού αερίου IGB και προχωρούν με εντατικούς
ρυθμούς τα σχέδια κατασκευής πλωτού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη θαλάσσια περιοχή
έξω από την Αλεξανδρούπολη.
Αντίστοιχος είναι ο σχεδιασμός και για μεγάλα έργα
στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών, με την κατασκευή μεγάλου εμπορευματικού κέντρου στην Αλεξανδρούπολη και τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη Βουλγαρία, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα.
Πρόκειται για έργο ενταγμένο στο συνολικότερο

Α

σχέδιο κατασκευής της λεγόμενης «σιδηροδρομικής
Εγνατίας», το οποίο αποσκοπεί να συνδέσει την Αδριατική με τη Μαύρη Θάλασσα και το Δούναβη, ξεκινώντας
από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και καταλήγοντας στα
βουλγαρικά λιμάνια της Βάρνας και του Μπουργκάς στη
Μαύρη Θάλασσα και του Ρούσε στο Δούναβη.
Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης παίζει κομβικό ρόλο
σ' αυτούς τους σχεδιασμούς και έτσι εξηγείται το ενδιαφέρον που προσελκύει από μεγάλους επιχειρηματικούς
ομίλους, στο πλαίσιο της παραπέρα ιδιωτικοποίησης
μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Πρόσφατα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζ.
Πάιατ, σε μια από τις πολλές παρεμβάσεις του, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον μια αμερικανική εταιρεία ενδιαφέρεται να το αποκτήσει. Παράλληλα, σημείωσε με έμφαση
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την αμερικανική υποστήριξη στην ιδέα «ανάπτυξης της
Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακού κόμβου και επίσης
ενός κόμβου μεταφορών», όπως και στο σχέδιο «σύγχρονης σιδηροδρομικής σύνδεσης της πόλης με τη Βουλγαρία».
Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινήθηκε και το 1ο
Διεθνές Φόρουμ Πετρελαίου και Αερίου Αλεξανδρούπολης, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτέμβρη 2017 και
είχε τίτλο «Ελλάδα: Ενεργειακός Παράγοντας - Κλειδί με
Προοπτικές στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι διοργανωτές, στόχος του φόρουμ ήταν «η προετοιμασία των
κατάλληλων επιχειρηματικών, πολιτικών και επικοινωνιακών συνθηκών για τη σύναψη ενεργειακών συμφωνιών στη Θράκη» και η ανάδειξη της σημασίας των
προγραμμάτων που αφορούν τη «γεωστρατηγικά σημαντική Θράκη και ιδιαίτερα το νομό Εβρου και την Αλεξανδρούπολη, όπως το σχέδιο του πλωτού σταθμού LNG, ο
Ελληνοβουλγαρικός Αγωγός IGB, ο ΤΑΡ και ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας - Σερβίας».
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, όπως ενημερώνουν
οι διοργανωτές, υπογραμμίστηκε εκ νέου «το γνωστό
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έντονο στρατηγικό ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και των αμερικανικών εταιρειών παραγωγής και εμπορίας LNG, Cheniere και Tellurian, για την πρωτοβουλία της εταιρείας
Gastrade του ομίλου Κοπελούζου να κατασκευάσει τον
πλωτό σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη». Εγιναν, επίσης, ανακοινώσεις από την πλευρά της ελληνικής ΔΕΠΑ
ότι επίκειται η συμμετοχή της στη μετοχική σύνθεση του
τερματικού σταθμού.
Ο πλωτός σταθμός της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα
με το σχεδιασμό, θα έχει δυνατότητα παροχής 6,1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου το χρόνο και ήδη οι εταιρείες «Gaslog» (Λιβανός) και «Gastrade» (Κοπελούζος),
σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέονται, έχουν
έρθει σε συμφωνία με την αμερικανική «Cheniere Energy»
για την προμήθεια ΥΦΑ.
Εάν το έργο τελικά υλοποιηθεί, θα παρέχει μια
«εναλλακτική» πηγή προμήθειας φυσικού αερίου για τις
χώρες της περιοχής, καθώς μέχρι σήμερα η Ρωσία αποτελεί σχεδόν μονοπωλιακό προμηθευτή τους.
Οι σχεδιασμοί αυτοί δεν περνούν απαρατήρητοι από
τη Ρωσία, η οποία προωθεί τα δικά της ανταγωνιστικά

σχέδια στην περιοχή, όπως ο ρωσο-τουρκικός αγωγός
“Turkish Stream” μεταφοράς φυσικού αερίου, για τον
οποίο προβλέπεται και η κατασκευή τερματικού σταθμού στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μάλιστα, η Ιταλία τονίζει με κάθε αφορμή το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει
στην επέκταση του έργου «προς δυσμάς», παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ. Ο σχεδιασμός αυτός εμπλέκει και την
Ελλάδα στη χάραξη του αγωγού σε ευρωπαϊκό έδαφος,
αυξάνοντας τους παράγοντες που προκαλούν ένταση
των επικίνδυνων ανταγωνισμών σε μια «ευαίσθητη» από
κάθε άποψη περιοχή.
Η γεωπολιτική αναβάθμιση και η περίφημη «πολυδιάστατη» πολιτική που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση για λογαριασμό του κεφαλαίου όχι μόνο δεν αποτελεί «πυλώνα
σταθερότητας», αλλά αντίθετα οξύνει τη διαπάλη για το
ποια συμφέροντα θα κυριαρχήσουν. Διαπάλη, που όπως
έδειξε, για παράδειγμα, η Ουκρανία, που είναι κόμβος μεταφοράς Ενέργειας, δεν μένει μόνο σε πολιτικά μέσα.
Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα υπηρετεί με
συνέπεια τους στόχους της ελληνικής αστικής τάξης να
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων στην ευρύτερη περιοχή, να αναβαθμίσει τη χώρα σε κόμβο Ενέργειας και εμπορευμάτων και
να αποσπάσει ένα μερίδιο απ' τα κέρδη αν προχωρήσει η
έρευνα και η εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων.
Η στάση της κυβέρνησης Τσίπρα επιβεβαιώνει ότι
κάθε αστική κυβέρνηση διαπραγματεύεται τα κυριαρχικά
δικαιώματα της χώρας με γνώμονα τα συμφέροντα του
μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό συμβαίνει και όταν διεκδικεί
με εθνικιστικές κορόνες και όταν υποχωρεί και συμβιβάζεται με κοσμοπολίτικη νηφαλιότητα. Πάντα το κριτήριο είναι η βελτίωση της θέσης της αστικής τάξης στο
διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα.
Για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, η
κυβέρνηση αναλαμβάνει τον επικίνδυνο ρόλο του σημαιοφόρου σε επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη
περιοχή. Γι' αυτό καλεί την αρμάδα του ΝΑΤΟ να αναλάβει τη φύλαξη του Αιγαίου και της ευρύτερης περιοχής,
δηλαδή καλεί το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Γι' αυτό ενισχύει τον ιμπεριαλιστικό άξονα συνεργασίας με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία.
Τα κυβερνητικά πανηγύρια πως η περιοχή μετατρέπεται πέρα από μεταφορικό (σιδηροδρομική σύνδεση με
Βουλγαρία, ξεπούλημα των λιμανιών Αλεξανδρούπολης
και Καβάλας σε πολυεθνικούς κολοσσούς των logistics

και σύνδεσή τους με το σιδηρόδρομο) και σε ενεργειακό
κόμβο, πως αναβαθμίζεται γεωπολιτικά με την κατασκευή του ΤΑΡ, του IGB, των πλωτών σταθμών για το
LNG, δεν αφορούν τα λαϊκά συμφέροντα. Τα συνεχή πηγαινέλα του Αμερικάνου πρέσβη, τα συχαρίκια του Τραμπ
και του Ομπάμα πιο πριν για τα ενεργειακά έργα που
παίρνουν προτεραιότητα, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που αξιοποιήθηκε
δύο φορές για τα ΝΑΤΟικά στρατεύματα, μόνο ανησυχία
μπορούν να γεννήσουν.
Η δημιουργία-εγκατάσταση στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης της αμερικανονατοϊκής βάσης όχι μόνο δεν
γίνεται για τη διασφάλιση των συνόρων και δεν εγγυάται
την ειρήνη, αλλά έχει στόχο την ετοιμότητα για νέες
επεμβάσεις στην περιοχή, για υπεράσπιση των ανταγωνιστικών ενεργειακών σχεδίων των ΗΠΑ προς την Ρωσία,
αν χρειαστεί ακόμα και στρατιωτικά.
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η εξέλιξή τους θα
καθορίζονται και από αντιθέσεις ξένες για το λαό για το
ποιοι μονοπωλιακοί σχεδιασμοί θα κυριαρχήσουν, τα σύνορα και η ειρήνη θα είναι λάστιχο στη βάση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Ο λαός μας μπορεί να δει τι σημαίνει ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, στα Βαλκάνια, ποια ειρήνη και
ασφάλεια υπήρξε, πόσο τα σύνορα έμειναν σταθερά. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ,
Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
της Λαϊκής Συσπείρωσης
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διεθνή

19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών

Με σύνθημα «Για Ειρήνη, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Δικαιοσύνη, αγωνιζόμαστε ενάντια
στον ιμπεριαλισμό - Τιμώντας το παρελθόν μας χτίζουμε το μέλλον», πραγματοποιήθηκε
στις 14 - 22 Οκτώβρη στο Σότσι της Ρωσίας το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και
Φοιτητών (ΠΦΝΦ), το οποίο φέτος τίμησε τα 100 χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης

ιλιάδες νέοι, από περισσότερες από 100 χώρες από
όλο τον κόσμο, συμμετείχαν στο Φεστιβάλ που διεξάγεται από το 1947, κάθε 4 χρόνια, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ) και αποτελεί βήμα καταδίκης των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων, των
πολέμων και των επεμβάσεων, βήμα ανταλλαγής εμπειριών

Χ
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για τους νέους του κόσμου από την πάλη που διεξάγουν
στις χώρες τους ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, βήμα διεθνιστικής αλληλεγγύης.
Αυτή η «παράδοση» του Φεστιβάλ επιβεβαιώθηκε κατά
τη διάρκεια των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν και
κατά την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ, με πολλούς νέους να

παίρνουν μέρος σε αυτά, αλλά και τη συζήτηση να «ανάβει»
στα περίπτερα των Οργανώσεων - μελών της ΠΟΔΝ, με
αυτό της ΚΝΕ να έχει την τιμητική του, με χιλιάδες επισκέπτες.
Ωστόσο, όλα τα παραπάνω αποτελούν τη μία όψη του
19ου ΠΦΝΦ, γιατί έξω από τον χώρο που ήταν οι οργανώσεις - μέλη της ΠΟΔΝ ήταν ξεκάθαρη η απόπειρα της ρωσικής αστικής τάξης να φέρει στα μέτρα της το λαμπρό
μήνυμα γεγονότων, όπως η Οκτωβριανή Επανάσταση και
η Αντιφασιστική Νίκη, διαστρεβλώνοντας το πραγματικό
τους περιεχόμενο. Δεν είναι, εξάλλου, τυχαία η παρεμπόδιση της ΚΝΕ από τις ρωσικές αρχές να φέρει στο χώρο του
Φεστιβάλ το σφυροδρέπανο, χαρακτηρίζοντάς το ως παράνομο σύμβολο!
Την ΕΕΔΥΕ εκπροσώπησε ο Οργανωτικός Γραμματέας
της, Γρηγόρης Αναγνώστου, ενώ το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ειρήνης συμμετείχε με αντιπροσωπεία του, που αποτελούνταν από την Πρόεδρό του, Σοκόρο Γκόμεζ, τον Εκτελεστικό
Γραμματέα, Ηρακλή Τσαβδαρίδη και το μέλος της Γραμματείας και συντονιστή Μ. Ανατολής του ΠΣΕ, Άκελ Τάκαζ από
την Παλαιστίνη.
Με πρωτοβουλία της ΚΝΕ, η οποία είναι η μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα που είναι μέλος της ΠΟΔΝ και κατέχει
επίσης τη θέση της οργάνωσης - αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας από την Ευρώπη, στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού συγκροτήθηκε η ελληνική αντιπροσωπεία (Εθνική
Προπαρασκευαστική Επιτροπή της Ελλάδας) για το 19ο
ΠΦΝΦ. Σ’ αυτήν συμμετείχαν δεκάδες στελέχη και μέλη της
ΚΝΕ, νέοι συνδικαλιστές που δρουν μέσα από τα σωματεία
τους στο ΠΑΜΕ, στο ταξικό εργατικό κίνημα, εκλεγμένοι
φοιτητές σε Διοικητικά Συμβούλια φοιτητικών Συλλόγων
που συσπειρώνονται στο ΜΑΣ, νέες γυναίκες που δραστηριοποιούνται μέσω των Συλλόγων της ΟΓΕ στο ριζοσπαστικό
γυναικείο κίνημα, νέοι που συμμετέχουν στην ΕΕΔΥΕ, στο
φιλειρηνικό - αντιιμπεριαλιστικό κίνημα στη χώρα μας. Μ’
αυτόν τον τρόπο εκφράστηκε κατά το ΠΦΝΦ η φωνή της
αγωνιζόμενης νεολαίας από την Ελλάδα.
Η ΚΝΕ είχε την ευκαιρία να εισηγηθεί σε 3 σεμινάρια για
την Οκτωβριανή Επανάσταση και σε 3 σεμινάρια για την
πάλη ενάντια στον αντικομμουνισμό, σε σεμινάρια επίσης
για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την καπιταλιστική κρίση,
αλλά και να παρέμβει σε δεκάδες ακόμη. Ακόμη, σε σεμινάρια για τη διεθνιστική αλληλεγγύη, για τον πόλεμο, ενάντια
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ συμμετείχε η
ΕΕΔΥΕ, σε σεμινάρια για το φοιτητικό κίνημα συμμετείχε το
ΜΑΣ, κατά τα οποία εκφράστηκε η αλληλεγγύη των παρευ-

ρισκόμενων στους Έλληνες φοιτητές, σε σεμινάρια για τις
συνθήκες δουλειάς και την ανάπτυξη του εργατικού κινήματος η Γραμματεία Νέων του ΠΑΜΕ, και σε σεμινάρια ενάντια στη γυναικεία ανισοτιμία η ΟΓΕ.

Μαχητική διαδήλωση για τα 100χρονα
του Κόκκινου Οκτώβρη

Με παλμό, μαχητικότητα και ενθουσιασμό το πρωί της Δευτέρας 16 Οκτώβρη χιλιάδες νέοι και νέες από τις Οργανώσεις-μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών τίμησαν τα 100 χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, με μία μεγάλη διαδήλωση αφιερωμένη σ’ αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός, με
την οποία κηρύχθηκε από τις Οργανώσεις της ΠΟΔΝ η
έναρξη του 19ου ΠΦΝΦ. Το δικό τους συγκροτημένο μπλοκ,
το οποίο ξεχώριζε για τη μαχητικότητα και τη μαζικότητά
του, είχαν οι Κομμουνιστικές Νεολαίες που συμμετείχαν στο
Φεστιβάλ.

Κοινή εκδήλωση 36 Κομμουνιστικών
Νεολαιών για τα 100 χρόνια από την
Οκτωβριανή Επανάσταση

Μέσα σε κλίμα επαναστατικού ενθουσιασμού, αισιοδοξίας
και αποφασιστικότητας να βαδίσουν στο δρόμο της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, 36 Κομμουνιστικές Νεολαίες από κάθε γωνιά της γης πραγματοποίησαν
μεγάλη κοινή διεθνιστική εκδήλωση για το κοσμοϊστορικό
γεγονός που συγκλόνισε τον κόσμο πριν από 100 χρόνια.
Η αίθουσα «Λένιν» στο χώρο του φεστιβάλ, την Τετάρτη 18
Οκτώβρη, γέμισε ασφυκτικά από εκατοντάδες μέλη Κομμουνιστικών Νεολαιών. Για περισσότερες από 4 ώρες, εκπρόσωποί τους ανέβαιναν στο βήμα της εκδήλωσης για να
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μιλήσουν για το κορυφαίο γεγονός του 20ού αιώνα, διεθνούς και διαχρονικής σημασίας, που απέδειξε ότι μπορεί
να ανατραπεί ο καπιταλισμός και να οικοδομηθεί η νέα σοσιαλιστική κοινωνία, για τα σύγχρονα συμπεράσματα της
Οκτωβριανής Επανάστασης που φωτίζουν την πάλη των
νέων κομμουνιστών σε όλον τον κόσμο σήμερα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν από τις μαζικότερες που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους που διεξήχθη το 19ο ΠΦΝΦ
και ξεχώρισε για τον παλμό, τη μαχητικότητα, τα διεθνιστικά
συνθήματα που αντάλλασσαν μεταξύ τους οι αντιπροσωπείες, από την Ινδία ως τη Βραζιλία και από την Ιορδανία
ως την Τουρκία και την Ελλάδα και φυσικά τη Ρωσία, εκπροσωπώντας συνολικά 36 Κομμουνιστικές Νεολαίες από
κάθε γωνιά της γης.

Παρέμβαση της ΕΕΔΥΕ σε σεμινάριο για
τη Δυτική Σαχάρα

Το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών
(ΠΦΝΦ) τίμησε τον Φιντέλ Κάστρο, τον Τσε Γκεβάρα και τον
Μοχάμεντ Αμπντελαζίζ, ηγέτη του εθνικοαπελευθερωτικού
κινήματος της Δυτικής Σαχάρας.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε σεμινάριο με θέμα την
κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα, που εξακολουθεί να βρίσκεται

υπό Μαροκινή Κατοχή, με χιλιάδες κατοίκους να ζουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς στο Τιντούφ. Στο σεμινάριο έγιναν
παρεμβάσεις από τη Ζιμπάμπουε, τη Ν. Αφρική, την Ισπανία,
όπου εκφράστηκε η αλληλεγγύη στον λαό της Δυτ. Σαχάρας.
Από την Ελλάδα, παρέμβαση έκανε ο Γρηγόρης Αναγνώστου, Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, που μεταξύ
άλλων ανέδειξε τις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή της
Β. Αφρικής, αλλά και τις ευθύνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που εμπλέκει ολοένα βαθύτερα τη χώρα μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, μέσω
του δικτύου των ευρωατλαντικών βάσεων και στρατηγείων,
μέσω της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, υπογραμμίζοντας τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης στην Κοινή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ που βάζει στο στόχαστρο και την περιοχή της Βόρειας και Υποσαχάριας Αφρικής, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και των πρώτων
υλών στο υπέδαφός της. Κλείνοντας, εξέφρασε τη διεθνιστική αλληλεγγύη στο λαό της Δυτικής Σαχάρας και στην
πάλη για τα δικαιώματά του.
Το 19ο ΠΦΝΦ ολοκληρώθηκε με την Τελική Διακήρυξη
χιλιάδων αντιπροσώπων, μελών και φίλων των οργανώσεων-μελών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών. 

Εκπρόσωποι οργανώσεων στο 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών.
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ιστορία

Νανκίν 1937
Ο κινεζικός λαός θύμα του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού

H

Κίνα διέβη το κατώφλι της νεωτερικότητας με
σχετική καθυστέρηση και με έντονες πολιτικές
και κοινωνικές εντάσεις στο εσωτερικό της. Η
επανάσταση των Μπόξερ, η οποία εκδηλώθηκε στην αυγή
του προηγούμενου αιώνα, υπέσκαψε τα θεμέλια της αυτοκρατορικής πολιτικής δομής και αποτέλεσε το προανάκρουσμα των μεγάλων πολιτικών ανατροπών οι οποίες
θα πραγματοποιούνταν μία δεκαετία αργότερα. Μετά την
παραίτηση του τελευταίου αυτοκράτορα το 1912 ως συνέπεια της πυροδότησης εξέγερσης με τη συνδρομή και
στρατιωτικών στοιχείων, η χώρα θα εισέλθει σε μια μεταβατική και ρευστή κατάσταση. Σύντομα η Κίνα κατατεμαχίστηκε de facto σε επιμέρους πολιτικές και διοικητικές

οντότητες, εντός των οποίων οι τοπικές ελίτ αποτελούσαν
κράτος εν κράτει.
Ήδη από το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, αν όχι και
νωρίτερα, η χώρα είχε προσελκύσει, λόγω της γεωστρατηγικής θέσης της και του εσωτερικού πλούτου της, το
ενδιαφέρον των δυτικών ιμπεριαλιστών. Αυτοί, με όχημα
τον μηχανισμό των διομολογήσεων και των εκμισθώσεων,
θα την καταστήσουν έρμαιό τους και θα λυμαίνονται επί
μακρόν τους πόρους και τις αγορές της. Γρήγορα κατέστη
εμφανές ότι οι μόνες δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν να
κατοχυρώσουν την ενότητα του έθνους και του κράτους,
να προβάλουν τον στόχο της κοινωνικής χειραφέτησης
και να προωθήσουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας ήταν οι
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δυνάμεις της εργασίας και της παραγωγής, από κοινού με
τη φοιτητική νεολαία. Εξάλλου, ήδη από την επαύριον του
Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, με αφορμή την παραχώρηση από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Αντάντ
στην Ιαπωνία πρωτοφανών δικαιωμάτων επί του κινεζικού εδάφους, το φοιτητικό κίνημα θα βιώσει μια ραγδαία
ωρίμανση. Θα το ακολουθήσει σύντομα το αμιγώς εργατικό κίνημα, καθώς ένα μεγάλο απεργιακό κύμα θα σαρώσει τα αστικά κέντρα της χώρας. Σύντομα η κινεζική
εργατική τάξη θα αποκτήσει και την πολυπόθητη πολιτική
έκφρασή της με τη δημιουργία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας.
Από τη δεκαετία του 1920 μέχρι τη νικηφόρα έκβαση
της επανάστασης το 1949 το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας
θα τελεί σε σχέση συνεργασίας αλλά και έντονου ανταγωνισμού με το εθνικιστικό κίνημα του Κουομιτάνγκ. Το τελευταίο θα αποτελέσει την κύρια έκφραση των αστικών
εθνικών δυνάμεων και θα φέρει σε πέρας τον στόχο της
ενοποίησης μεγάλου μέρους της χώρας με τη λεγόμενη
Βόρεια Εκστρατεία το 1926. Όμως, σύντομα ο αστικός χαρακτήρας των συμφερόντων που εξυπηρετούσε και ο αντικομμουνιστικός προσανατολισμός του θα αποδειχθούν
ασύμβατοι με την προώθηση της εθνικής υπόθεσης, και
το Κουομιτάνγκ υπό την ηγεσία του Τσανγκ Κάι Σεκ θα αναλώσει το μεγαλύτερο τμήμα των δυνάμεών του κυρίως
στην προσπάθειά του να καταστείλει το κομμουνιστικό κίνημα, που είχε αρχίσει να γνωρίζει αισθητή ανάπτυξη ήδη
από τη δεκαετία του 1920, παρά στην άμυνα της χώρας
από τους ξένους εισβολείς.

Η εμφάνιση της ιαπωνικής απειλής

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι δυνάμεις των δυτικών ιμπεριαλιστών με τα παιχνίδια άσκησης ισορροπιών και ανακατανομής της ισχύος στην περιοχή άνοιξαν ή μάλλον αύξησαν
την ήδη υπάρχουσα όρεξη της Ιαπωνίας για εδαφική επέκταση προς δυσμάς. Σε όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου
το νησιωτικό κράτος στρεφόταν διαρκώς προς τα δεξιά
και υιοθετούσε ολοένα πιο αυταρχικές και μιλιταριστικές
λύσεις ως αντίδοτα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Ένα από τα κύρια συστατικά της ιδεολογίας των φορέων αυτών των τάσεων ήταν η ανάγκη
διοχέτευσης του δυναμισμού της χώρας σε επιθετικές
ενέργειες εις βάρος των γειτόνων της Ιαπωνίας, με την
Κίνα να βρίσκεται στην κορυφή τις λίστας.
Η εισβολή στη Μαντζουρία το 1931 και η δημιουργία
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κράτους ανδρεικέλων με την επωνυμία Μαντσούκουο θα
προκαλέσουν την οργή της διεθνούς κοινής γνώμης και
θα αποτελέσουν σημείο καμπής στη σινο-ιαπωνική σύγκρουση. Όμως, η κατάκτηση της Μαντζουρίας δεν ήταν
η μόνη περίπτωση εδαφικής συρρίκνωσης της Κίνας σε
όφελος του νησιωτικού γείτονά της. Είχαν προηγηθεί και
άλλες αποσπάσεις εδαφών, με κυριότερη αυτή της Ταϊβάν,
με χρονική αφετηρία τα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ θα επακολουθούσαν και άλλες. Μετά από μια «ανάπαυλα» έξι
ετών και αφού είχαν αγκιστρωθεί για τα καλά στην ηπειρωτική Κίνα, το καλοκαίρι του 1937 οι Ιάπωνες θα κηρύξουν την επίσημη έναρξη του σινο-ιαπωνικού πολέμου, μια
από τις πιο τραγικές ημερομηνίες στη νεότερη κινεζική
ιστορία. Οι Ιάπωνες θα πετύχουν αρχικά σειρά άνετων
νικών και θα αρχίσουν να καταλαμβάνουν τις μεγάλες πόλεις τη μία μετά την άλλη. Πρώτο θα πέσει το Τιεντσίν και
θα ακολουθήσουν το Πεκίνο και η Σανγκάη, εμπορικός λιμένας και πόλος συγκέντρωσης μεγάλου τμήματος του
εργατικού δυναμικού της χώρας. Όμως εκεί όπου ο ιαπωνικός μιλιταρισμός θα αποκαλύψει το πιο φρικτό του πρόσωπο θα είναι στο ίδιο το Νανκίν.

Η σφαγή του Νανκίν

Το Νανκίν, προπύργιο των εθνικιστικών δυνάμεων και
έδρα της κυβέρνησης του Κουομιτάνγκ, θα βρεθεί γρήγορα στο στόχαστρο των Ιαπώνων. Η άτακτη υποχώρηση
των κινεζικών δυνάμεων μετά την άλωση της Σανγκάης
και η σύμπτυξή τους στο Νανκίν θα προσελκύσουν γρήγορα τον ιαπωνικό στρατό σε αυτό. Σύντομα, έγινε φανερή
η αδυναμία των στρατευμάτων του Τσιανγκ Κάι Σεκ να
κρατήσουν τη γραμμή άμυνας. Στις αρχές Δεκεμβρίου, η
κυβέρνηση θα υποχωρήσει προς τα δυτικά στην πόλη Βουχάν, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα την ακολουθήσει και
ο στρατιωτικός διοικητής της πόλης. Ως εκ τούτου τα ιαπωνικά στρατεύματα θα εισέλθουν σε μια ανοχύρωτη
πόλη, πράγμα το οποίο θα εκμεταλλευτούν στο έπακρο.
Έχοντας γαλουχηθεί με ρατσιστικές απόψεις για την
ανωτερότητα της ιαπωνικής φυλής και έχοντας διαπαιδαγωγηθεί να θεωρούν τους Κινέζους μέλη μιας κατώτερης φυλής, οι Ιάπωνες στρατιώτες δεν δίστασαν να
ασκήσουν πρωτοφανή βία εις βάρος του άμαχου πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια της εισβολής σφαγιάστηκαν χιλιάδες πολίτες, ενώ στα θύματα συμπεριλαμβάνονταν και
παιδιά, ακόμη και βρέφη. Αν και ο ακριβής αριθμός των
νεκρών δεν είναι σαφής, οι περισσότερες εκτιμήσεις συγ-

κλίνουν στον ιδιαίτερα υψηλό αριθμό των 200 με 300 χιλιάδων. Φυσικά δεν έλειψαν και οι βιασμοί, παρά την υποτιθέμενη επίσημη απαγόρευσή τους. Χιλιάδες γυναίκες
βιάστηκαν κυριολεκτικά μέχρι θανάτου ή δολοφονήθηκαν
βάναυσα μετά τον βιασμό τους. Η έκταση και η οξύτητα
της βίας αγγίξαν τα όρια της γενοκτονίας. Η εξαγρίωση
των ίδιων των θυτών αποτυπώνεται ανάγλυφα στην ακόλουθη περιγραφή ενός στελέχους του ιαπωνικού ναυτικού: «Αρχικά σοκαρίστηκα, ξαφνιάστηκα. Αλλά λόγω της
ατμόσφαιρας σταδιακά συνήθισα…» Μετά την εξόντωση
των θυμάτων τους, οι Ιάπωνες στοίβαζαν τα κομμένα κεφάλια τους το ένα πάνω στο άλλο, ενώ πολλοί Κινέζοι θάφτηκαν ακόμη και ζωντανοί.
Η έστω και πρόσκαιρη ανακοπή της προέλασης τον
Ιαπώνων μετά την κατάκτηση του πολιτικού κέντρου των
δυνάμεων του Κουομιτάνγκ θα διασώσει πολλούς Κινέζους από το να υποστούν την ίδια μοίρα.

Η αντιμετώπιση της σφαγής στο Νανκίν σήμερα

Οι ιαπωνικές θηριωδίες στο Νανκίν αποτελούν πηγή έντασης και σημείο διενέξεων μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας
ακόμη και σήμερα. H ιαπωνική κυβέρνηση δεν αρνείται το
ίδιο το συμβάν, όμως Ιάπωνες πολιτικοί αξιωματούχοι και
κομματικά στελέχη προσπαθούν συχνά να σχετικοποιήσουν το μέγεθος της σφαγής και να αναδείξουν τη στρατιωτική κατά κύριο λόγο φύση της βίας την οποία άσκησε
ο ιαπωνικός στρατός. Η ιαπωνική κυβέρνηση θα ζητήσει
επισήμως συγγνώμη για τα εγκλήματα που διέπραξε εις
βάρος του κινεζικού λαού στο Νανκίν αλλά και αλλού με
ιδιαίτερη καθυστέρηση, μόλις το 1995, ενώ και αυτή η
συγγνώμη θα κριθεί ανεπαρκής από πολλούς, καθώς ήταν
μια απλή προφορική διακοίνωση αόριστου χαρακτήρα και
δεν απέκτησε ποτέ γραπτή και ως εκ τούτου πιο επίσημη
μορφή.
Η διαμάχη έχει επεκταθεί και στη σφαίρα της ιστοριογραφίας, με την εμφάνιση ενός αναθεωρητικού ρεύματος
το οποίο στην ακραία εκδοχή του φθάνει μέχρι το σημείο
να αρνείται το ίδιο το συμβάν. Η δυσκολία της διαχείρισης
του ζητήματος από την πλευρά της Ιαπωνίας και η έμπρακτη απόδειξη του υποκριτικού χαρακτήρα της συγγνώμης
που διατυπώθηκε το 1995 αποτυπώνονται και στα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία όταν δεν προτάσσουν την επιλογή της σιωπής, υιοθετούν λακωνικές και αμφίσημες
εκφράσεις, πίσω από τις οποίες κρύβεται μια συγκαλυμ-

μένη αλλά σαφής νοσταλγία για το μιλιταριστικό παρελθόν της χώρας και μια πικρία για τη ματαίωση του ονείρου
της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας της Ιαπωνίας στον ζωτικό χώρο της ανατολικής Ασίας.
Το 2015 η UNESCO ενέταξε στον κατάλογο μνήμης
της μια σειρά εγγράφων σχετικών με τη σφαγή στη Νανκίν
προκαλώντας, όπως ήταν αναμενόμενο, την αντίδραση
της Ιαπωνίας. Αυτή η πράξη αποτελεί το αυτονόητο αλλά
ανεπαρκές πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της αφύπνισης
της διεθνούς κοινής γνώμης για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι εξωευρωπαϊκές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και
της συνειδητοποίησης ότι ο ιμπεριαλισμός έχει πολλά
πρόσωπα, από τα οποία μόνο ένα είναι αυτό του δυτικού
ιμπεριαλισμού και πως η πάλη εναντίον του ιμπεριαλισμού
δεν έχει σύνορα και είναι πάντα επίκαιρη και αναγκαία.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
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εκδηλώσεις επιτροπών
ΕΕΔΥΕ - ΕΕΔΔΑ

Με επιτυχία η εκδήλωση
αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο
Παλαιστινιακό λαό

ακολούθησε συζήτηση και ερωταπαντήσεις.
Στο τέλος της εκδήλωσης εγκρίθηκε ψήφισμα με το
οποίο καταγγέλλεται η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ
από τις ΗΠΑ, εκφράζεται η αλληλεγγύη στον
παλαιστινιακό λαό και καταδικάζεται η πολιτική της
κυβέρνησης, που προωθεί στρατηγικά τη στρατιωτική,
πολιτική και οικονομική συνεργασία με το ισραηλινό
κράτος και συστηματικά συνδιοργανώνει και
συμμετέχει σε πλήθος στρατιωτικών ασκήσεων,
διευκολύνοντας τα επιθετικά σχέδια κατά του λαού της
Παλαίστινης και άλλων λαών της περιοχής. Επίσης
αποφασίστηκε η συλλογή υπογραφών σε κείμενο
αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους και τον αγώνα τους.

Το ψήφισμα της εκδήλωσης

πολύμορφη αλληλεγγύη του αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος της χώρας μας στον αγωνιζόμενο
Παλαιστινιακό λαό εκφράστηκε μέσα από την
εκδήλωση που διοργάνωσαν το απόγευμα της Τρίτης 19
Δεκέμβρη η ΕΕΔΥΕ και η ΕΕΔΔΑ.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρέσβης
του Κράτους της Παλαιστίνης Μαρουάν Εμίλ Τουμπάσι,
ο οποίος καταδίκασε την απόφαση του Ντ. Τραμπ να
αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του
Ισραήλ, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή παραβίασε όλες
τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ και υπονόμευσε τις
διαπραγματεύσεις για τα σύνορα της Ανατολικής και
της Δυτικής Ιερουσαλήμ. Πρόσθεσε πως οι
Παλαιστίνιοι δεν θα δέχονται πλέον να παίζουν οι ΗΠΑ
ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία.
Ο Παλαιστίνιος πρέσβης ανακοίνωσε, επίσης, ότι η
χώρα του θα επαναφέρει στον ΟΗΕ το αίτημα για πλήρη
αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και κάλεσε
όλες τις φιλικές χώρες να προχωρήσουν επίσης στην
αναγνώριση.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ισραηλινή κατοχή και τις
συνέπειές της. Όπως είπε, σήμερα το Ισραήλ κατέχει
το 60% των εδαφών που προορίζονταν για το
παλαιστινιακό κράτος, επεκτείνει συνεχώς τους
παράνομους εποικισμούς, ενώ οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι
βρίσκονται σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας,
φτώχειας και εξαθλίωσης λόγω της κατοχής.
Μετά το τέλος της ομιλίας του Ε. Μ. Τουμπάσι,
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«Εμείς οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση "Αλληλεγγύη
στον αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό", που
διοργάνωσαν η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), καταλήξαμε στο
ακόλουθο ψήφισμα:
Εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στον
παλαιστινιακό λαό και καταδικάζουμε τη βάρβαρη
ισραηλινή κατοχή, τις δολοφονίες, τις φυλακίσεις
αγωνιστών, την επέκταση των εποικισμών και το
κτίσιμο του τείχους που φυλακίζει ολόκληρες περιοχές.
Καταγγέλλουμε τις ΗΠΑ για την απόφαση αναγνώρισης
της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του κράτους του
Ισραήλ και την πολύμορφη στήριξή τους ενάντια στον
παλαιστινιακό λαό.
Η όποια διαφοροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
την απαλλάσσει από τις μεγάλες ευθύνες που έχει για
την εξέλιξη του παλαιστινιακού ζητήματος.
Καταγγέλλουμε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία, παρά
τη σχετική απόφαση της Βουλής, δεν έχει προχωρήσει
στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.
Καταδικάζουμε κατηγορηματικά την πολιτική της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που προωθεί στρατηγικά τη
στρατιωτική, πολιτική και οικονομική συνεργασία με το
ισραηλινό κράτος και συστηματικά συνδιοργανώνει και
συμμετέχει σε πλήθος στρατιωτικών ασκήσεων,
διευκολύνοντας τα επιθετικά σχέδια του κράτους
αυτού κατά του λαού της Παλαιστίνης και των άλλων
λαών της περιοχής.
Αγωνιζόμαστε για Ανεξάρτητο, Κυρίαρχο, Παλαιστινιακό
Κράτος, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα
την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τον άμεσο τερματισμό της
ισραηλινής κατοχής και την αποχώρηση όλων των
εποίκων».

Παλαιστινιακή παροικία - ΕΔΥΕΘ

Μαχητική συγκέντρωση καταδίκης
των ΗΠΑ για την προκλητική
απόφασή τους για την Παλαιστίνη

Μουσάλαμ, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Παροικίας
κατήγγειλαν ότι η απόφαση των ΗΠΑ στρώνει το
έδαφος για ένα νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα και
κάλεσαν το λαό να καταδικάσει τη βία που ασκεί το
κράτος του Ισραήλ με τους χιλιάδες πολιτικούς
κρατούμενους, την ανέγερση του τείχους του αίσχους,
με τους εποικισμούς και τη συνεχιζόμενη κατοχή των
παλαιστινιακών εδαφών. Να απαιτήσει να σταματήσει
τώρα το έγκλημα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.
Να δυναμώσει την αλληλεγγύη στον αγώνα του
παλαιστινιακού λαού για τη δημιουργία του δικού του
ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους, στα σύνορα του
1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Νέα καθιστική διαμαρτυρία μπροστά
στο Προξενείο των ΗΠΑ
αχητική συγκέντρωση καταδίκης των ΗΠΑ
που με την πράξη αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ
ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, βάζουν νέα
«φωτιά» στο Παλαιστινιακό, πραγματοποιήθηκε στις
8 Δεκέμβρη 2017 μπροστά στο αμερικάνικο προξενείο
της Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία της ΕΔΥΕΘ και της
Παλαιστινιακής Παροικίας Θεσσαλονίκης. Έλληνες και
Παλαιστίνιοι με μια φωνή κατήγγειλαν την κλιμάκωση
των ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων στην περιοχή και
απαίτησαν Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
Με συνθήματα και τραγούδια του αγώνα, με τα πλακάτ
να καταγγέλλουν την ιμπεριαλιστική κτηνωδία και με
τη σημαία της Παλαιστίνης να κυματίζει, επί μία ώρα
διαδήλωσαν έξω από το αμερικάνικο προξενείο.
Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της
πόλης. Με τα συνθήματά τους κατήγγειλαν ότι «τον
πόλεμο τον κάνουν οι ιμπεριαλιστές για να έχουν κι
άλλα κέρδη οι πολυεθνικές», «οι ιμπεριαλιστές τη γη
ξαναμοιράζουν με των λαών το αίμα τα σύνορα
χαράζουν» και απαίτησαν «ούτε γη ούτε νερό στους
φονιάδες των λαών».
Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε στο υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης, όπου οι διαδηλωτές
θυροκόλλησαν το κείμενο με τα αιτήματά τους και
απαίτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση
άμεσα, αναγνωρίζοντας το Παλαιστινιακό κράτος με
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Εκεί, ο Νίκος Ζώκας, πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ και ο Σαλίμ

Μ

έα εκδήλωση-καθιστική διαμαρτυρία, μπροστά
στο αμερικάνικο προξενείο ενάντια στην απόφαση
των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως
πρωτεύουσα του Ισραήλ, πραγματοποιήθηκε στις 21
Δεκέμβρη με πρωτοβουλία της Παλαιστινιακής
Παροικίας Θεσσαλονίκης και της ΕΔΥΕΘ. Κάλεσαν τον
λαό της πόλης να στηρίξει μαζικά τις εκδηλώσεις
αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και να καταδικάσει
την απόφαση των ΗΠΑ που ανοίγει ένα νέο κύκλο αίματος
στην πολύπαθη Παλαιστίνη, την υποκρισία της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέναντι στο λαό της Παλαιστίνης και να
απαιτήσει από την κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση
της Βουλής το Δεκέμβρη του 2015 και να προχωρήσει
άμεσα στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Ν

Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας

Εκδρομή στην αρχαία Ολυμπία
Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας πραγματοποίησε
εκδρομή στην αρχαία Ολυμπία 4 και 5 Νοέμβρη.
Η συμμετοχή των φίλων της Ειρήνης υπήρξε
μεγάλη. Η ξενάγηση στην αρχαία Ολυμπία ήταν
εξαιρετική από τον φιλόλογο συναγωνιστή Νίκο
Καρανίκα. Είχε προηγηθεί επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο
του Ν. Μπελογιάννη όπου και κατατέθηκαν λουλούδια
στο μνημείο.
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ΕΔΥΕΘ

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
της ΕΔΥΕΘ

την κατάμεστη αίθουσα του Δημαρχείου
Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το Σάββατο 13 Γενάρη, η εκδήλωση κοπής
της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Επιτροπής Διεθνούς
Ύφεσης και Ειρήνης Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ), την οποία
παρακολούθησαν πολλοί φίλοι και μέλη της Επιτροπής.
Η φετινή εκδήλωση συνδύασε την καθιερωμένη κοπή
της πίτας με το πολιτικό μνημόσυνο του πρώην
Προέδρου της ΕΔΥΕΘ Μιχάλη Σπυριδάκη, καθώς και με
την τιμητική βράβευση βετεράνων αγωνιστών του
αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος Ειρήνης
της χώρας: Γιώργο Φαρσακίδη, Μάγδα Μητρογώγου και
Λίζα Χαρταμπίλα.
Εκ μέρους της ΕΔΥΕΘ, τους συγκεντρωμένους
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χαιρέτισε ο Γραμματέας της οργάνωσης Μπάμπης
Βέλλης ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο της ΕΕΔΥΕ.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Απόστολος Σκούφας,
Αντιπρόεδρος της ΕΔΥΕΘ, ο οποίος αναφέρθηκε στην
πλούσια σε αγώνες και δράση ζωή του Μιχάλη
Σπυριδάκη, που «έφυγε» από τη ζωή πριν από ένα
χρόνο. Για τον Μιχάλη, «που ήταν φτιαγμένος από το
μέταλλο της γενιάς της Αντίστασης και των σκληρών
ταξικών αγώνων του λαού μας». Για τον «αμετανόητο
κομμουνιστή», όπως τον είχαν «βαφτίσει» οι ίδιοι οι
βασανιστές του και οι δεσμοφύλακές του κατά τη
διάρκεια της χούντας.
«Αν και πέρασε ένας χρόνος – είπε – τον αισθανόμαστε
δίπλα μας, Πρόεδρο και σήμερα της ΕΔΥΕΘ,
καθοδηγητή και πρωτοστάτη στους καθημερινούς μας
αγώνες ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλλευση,
ενάντια στην αδικία των ισχυρών, ενάντια στον πόλεμο
των ιμπεριαλιστών».
«Είναι θαυμάσιο να μπορείς ν’ αγαπάς στη ζωή σου κάτι
πιο πολύ κι από τη ζωή σου την ίδια ακόμη». Με αυτά
τα λόγια ξεκίνησε ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και
Πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ, Νίκος Ζώκας, την παρουσίαση
του βιογραφικού του εικαστικού και λογοτέχνη, του
ασυμβίβαστου λαϊκού αγωνιστή Γιώργου Φαρσακίδη.
Μέσα από τη ζωή του μεγάλου εικαστικού καλλιτέχνη
ανέδειξε την ηρωική πορεία και θυσία μιας ολόκληρης
γενιάς, που συνέτριψε το φασισμό κι απελευθέρωσε
την Ελλάδα. Αναφέρθηκε στην ένταξή του στο ΚΚΕ,
στην ΕΠΟΝ και τον ΕΛΑΣ, στη συμμετοχή του στην
Αντίσταση, στον τραυματισμό του πρώτα στο κεφάλι
και ύστερα στα χέρια «αυτά τα πολύτιμα εργαλεία και
ταυτόχρονα ακάματα όπλα του Γιώργου στον αγώνα,
που δίνει σ’ όλη του τη ζωή».
Σειρά είχε η Ηλέκτρα Ραΐζη, μέλος του Προεδρείου της
ΕΔΥΕΘ, η οποία παρουσίασε τη ζωή και δράση της

Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών
και όχι ορμητήριο ιμπεριαλιστών!

Μάγδας Μητρογώγου. Της Μάγδας, που στα δεκαπέντε
της χρόνια οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ, «που γνώρισε αυτή
και η οικογένειά της τις διώξεις και την επικήρυξη των
κατακτητών, αλλά και την τρομοκρατία και τους
κατατρεγμούς του μετεμφυλιακού κράτους των
δοσιλόγων, που καταδικάσαν κι εκτέλεσαν τον πατέρα
της το 1948. Της Μάγδας, που δεν λύγισε ποτέ μπροστά
στην τρομοκρατία της Ασφάλειας, που αφιέρωσε όλη
της τη ζωή στον αγώνα, πλάι και μέσα από τις γραμμές
του ΚΚΕ, της Δημοκρατικής Μέριμνας, του Συλλόγου
Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Οι τιμητικές βραβεύσεις ολοκληρώθηκαν με την
παρουσίαση από την Σοφία Χατζηαστερίου, μέλους του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ και μέλους του
Προεδρείου της ΕΔΥΕΘ, του βιογραφικού της Λίζας
Χαρταμπίλα, που «από το οικογενειακό της περιβάλλον
έρχεται από πολύ νωρίς σε επαφή και γαλουχείται με
τις αρχές και τα ιδανικά των αγώνων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ».
Αυτά καθορίζουν και τη μετέπειτα ζωή της.
Η βραδιά συνεχίστηκε με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα,
που είχε ετοιμάσει ο φίλος της ΕΔΥΕΘ καλλιτέχνηςτραγουδοποιός Γιώργος Αετόπουλος, ο οποίος, όπως
είπαν και οι διοργανωτές, είναι πάντα πρόθυμος να
βοηθήσει το φιλειρηνικό και το ευρύτερο λαϊκό κίνημα.
Έκλεισε με τα πλούσια εδέσματα, που ετοίμασαν οι
συναγωνίστριες φίλες και μέλη των Επιτροπών
Ειρήνης Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν:
αντιπροσωπεία της ΚΟ Κεντρ. Μακεδονίας του ΚΚΕ,
με επικεφαλής τη Θεανώ Καπέτη, Γραμματέα της
Οργάνωσης και τον Θ. Κωνσταντινίδη μέλος της ΚΕ,
ο Θ. Βαρδαλής βουλευτής του ΚΚΕ, εκπρόσωποι
δεκάδων συνδικαλιστικών, κοινωνικών, νεολαιίστικων
και αθλητικών φορέων, Συλλόγων Γυναικών και άλλων
καθώς και τα παιδιά της Μ. Μητρογώγου και Λ.
Χαρταμπίλα.

μεση απάντηση στα σχέδια για μετατροπή του
λιμανιού σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο έδωσε η
συγκέντρωση και πορεία που οργάνωσε η
Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, την Τρίτη 7
Νοεμβρίου.
Ακούστηκε δυνατά το αίτημα του λαού για:
«Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο
των ιμπεριαλιστών».
Θυμίζουμε ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζ.
Πάιατ, σε ρόλο κυβερνητικού εκπροσώπου, ανακοίνωσε
την περασμένη Παρασκευή τη μετατροπή μέρους του
λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε στρατιωτική βάση
των ΗΠΑ. Στα σχέδια των Αμερικανών είναι η
μετατροπή μέρους του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης
σε βάση στάθμευσης, συντήρησης και εκπαίδευσης
στρατιωτικών ελικοπτέρων, ενώ και ο υπουργός
Αμυνας σε σχετική ερώτηση επιβεβαίωσε το
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αμερικανικό ενδιαφέρον για τέτοια βάση, λέγοντας
απλά ότι «συζητούνται αρκετές περιοχές».
Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το
δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, η πρόεδρος της
Επιτροπής Ειρήνης, Ματούλα Γκιδίκα, κάλεσε το λαό να
μην αφήσει την πόλη και το λιμάνι να γίνουν υποδομή
πολέμου και επεμβάσεων. Κάλεσε σωματεία, φορείς,
αλλά και κάθε ριζοσπάστη, κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο
να αγωνιστεί ώστε η Αλεξανδρούπολη και το λιμάνι να
μην μετατραπούν σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο και βάση για
τους φονιάδες των λαών.
Θύμισε ότι τους προηγούμενους μήνες το λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινή
βάση για τη μεταφορά στρατευμάτων και οχημάτων
στο πλαίσιο της ΝΑΤΟικής άσκησης «Noble Jump»,
αλλά και στο τέλος Οκτώβρη ως βάση
συναρμολογήσεως και αποσυναρμολογήσεως δέκα
μεταφορικών ελικοπτέρων «UH-60 Blackhawk» της
Αεροπορίας του αμερικανικού στρατού, στο πλαίσιο
της άσκησης για την ταχεία μεταφορά «ενισχύσεων»
σε κάποιο προωθημένο θέατρο επιχειρήσεων του
ευρωπαϊκού μετώπου.
Όπως είπε, «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με τις πλάτες
των άλλων κομμάτων του ευρωΝΑΤΟικού μονόδρομου,
εκθέτει τον ελληνικό λαό και τους γειτονικούς λαούς
σε θανάσιμους κινδύνους.
Η γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας πάει χέρι χέρι με τη μετατροπή της σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο και
δεν πρέπει να καθησυχάζει τον ελληνικό λαό, αλλά
αντίθετα να τον ανησυχεί. Τα περί "σταθερότητας",
"ασφάλειας", "ειρήνης" κ.λπ. είναι προπέτασμα καπνού
για να καμουφλάρουν τον κίνδυνο από την περαιτέρω
εμπλοκή της χώρας».
Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της
πόλης, όπου αντήχησε το κάλεσμα για αγωνιστικό
ξεσηκωμό ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών.

Επιτροπή Ειρήνης 2ης Δ.Κ. Αθήνας

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
για τα παιδιά
ια 4η συνεχόμενη χρονιά η Επιτροπή Ειρήνης 2ης
Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας (Γούβας - Νέου
Κόσμου - Παγκρατίου) πραγματοποίησε
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά, σε αίθουσα
του ξενοδοχείου Royal Olympic, την Κυριακή 17
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Δεκεμβρίου 2017. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία,
καθώς την παρακολούθησαν δεκάδες παιδιά με τους
γονείς τους.
Η Επιτροπή Ειρήνης θέλησε για άλλη μια χρονιά, με
ελεύθερη είσοδο, να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά
των λαϊκών οικογενειών να περάσουν όμορφες
στιγμές, με εορταστικό χρώμα. Τα παιδιά διασκέδασαν
με την παρέα καταπληκτικού ταχυδακτυλουργού και
στη συνέχεια άκουσαν "διαδραστικά" ένα
χριστουγεννιάτικο παραμύθι, με τη βοήθεια μέλους συναγωνίστριας της Επιτροπή Ειρήνης, παιδαγωγού.
Προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα στα παιδιά, χυμοί
και γλυκά, ενώ οι μεγάλοι, απόλαυσαν τον καφέ τους,
ακούγοντας παράλληλα το μήνυμα που τους απηύθυνε
η Επιτροπή Ειρήνης, για τις διεθνείς και ντόπιες
εξελίξεις και την ανάγκη επαγρύπνησης και αγώνα
για την ειρήνη.

Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης

Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16
Δεκέμβρη η Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή
που οργανώνει κάθε χρόνο η Πανσαμιακή
Επιτροπή Ειρήνης.
Στην εκδήλωση μίλησε σύντομα και περιεκτικά το
μέλος της γραμματείας της Επιτροπής Γεωργία
Φτυνογιάννη, για τις επικίνδυνες εξελίξεις με τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη περιοχή μας, για την
ανάγκη επαγρύπνησης του λαού και αγώνα ενάντια στον
πόλεμο, για την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και την
καμπάνια Εργατικού Κέντρου Πανσαμιακής Επιτροπής
Ειρήνης και Συλλόγων Γυναικών της ΟΓΕ συγκέντρωσης
χειμωνιάτικων ρούχων, για τις αποφάσεις του 18ου

Μ

Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας

Πικετοφορία αλληλεγγύης
στον παλαιστινιακό λαό

Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ και τον αγώνα του παλαιστινιακού
λαού, καταδικάζοντας ακόμη μια φορά την αναγνώριση
από τον Αμερικανό πρόεδρο Τράμπ της Ιερουσαλήμ ως
πρωτεύουσας του Ισραήλ.
Στην είσοδο της αίθουσας υπήρχε εξάλλου, ταμπλό και
στάντ με το κείμενο της ΕΕΔΥΕ για ανεξάρτητο
παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Αν.
Ιερουσαλήμ και συγκεντρώθηκαν δεκάδες υπογραφές.
Δεκάδες παιδιά με τους γονείς τους παρακολούθησαν
την παιδική θεατρική ομάδα «Παιδική Φωλιά»
Παγώνδας σε ένα σκέτς με θέμα την Ειρήνη, που
επιμελήθηκε η πρόεδρος του Συλλόγου «Ομόνοια»
Παγώνδας Αγγελική Βαλεοντή-Δεμερτζή.
Στη συνέχεια η λογοτέχνης Κούλα Καραμηνά διάβασε
μαζί τους παραμύθια στα οποία τα παιδιά έπαιρναν
ενεργά μέρος σε θεατρικό παιχνίδι και ακολούθησε
ζωγραφική με τη βοήθεια του ζωγράφου Γιάννη
Κομινόζογλου.
Παιδιά και γονείς απόλαυσαν τις λιχουδιές που είχαν
φτιάξει μέλη της Επιτροπής Ειρήνης και των Συλλόγων
Γυναικών της ΟΓΕ, ενώ τα περίμενε και μια αναπάντεχη
ευχάριστη έκπληξη όταν οι διοργανωτές τους
προσέφεραν «μαλλί της γριάς» από επαγγελματία ο
οποίος προσκλήθηκε ειδικά για την εκδήλωση.
Παράλληλα με την παιδική γιορτή στον φιλόξενο χώρο
του Εργατικού Κέντρου Σάμου, λειτουργούσε το
«Παζάρι της Ειρήνης» με όμορφα δώρα, γλυκίσματα,
τοπικά προϊόντα (κρασί, σούμα, μέλι, καρύδια, σύκα
κλπ) που έφτιαξαν και πρόσφεραν για την ενίσχυση της
Επιτροπής μέλη της και φίλοι του κινήματος Ειρήνης.
Αργότερα στο χώρο κατέφθασαν οι μουσικοί Σταύρος
Κουτράκης, Γιάννης Λουλουργάς, Γιάννης Μαλαγάνης
και Δημήτρης Σοφιανός οι οποίοι με τα τραγούδια τους
ανέβασαν το κέφι που είχε ανάψει με Σαμιώτικο κρασί
και ψητά από τη ψησταριά που είχε στηθεί στον
περίβολο του Εργατικού Κέντρου.

ικετοφορία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό
λαό και καταδίκης του ιμπεριαλιστών ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ, ΕΕ πραγματοποίησαν στις 20 Νοεμβρίου
το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας και η Επιτροπή Ειρήνης
Λάρισας. Η πορεία ξεκίνησε από τα γραφεία του
Εργατικού Κέντρου και συνεχίστηκε σε κεντρικούς
δρόμους της πόλης. Οι διαδηλωτές με τα συνθήματά
τους κατήγγειλαν την κίνηση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν
την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, ενώ
καταδίκασαν και την υποκρισία ιμπεριαλιστικών
οργανισμών και κυβερνήσεων (μεταξύ των οποίων
είναι και η ελληνική), που εδώ και χρόνια στηρίζουν και
συνεργάζονται με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.
Παράλληλα δήλωσαν τη στήριξή τους στα δίκαια
αιτήματα του παλαιστινιακού λαού και κάλεσαν την
κυβέρνηση να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Π

Επιτροπές Ειρήνης Πειραιά

4ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου
«Γρηγόρης Λαμπράκης» ενάντια
στα πυρηνικά

ι Επιτροπές Ειρήνης Πειραιά, Κοκκινιάς,
Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κορυδαλλού και
ο Σύλλογος Δρομέων Κορυδαλλού - Νίκαιας Κερατσινίου (ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ), διοργάνωσαν με επιτυχία
την Κυριακή 29 Οκτωβρίου τον 4ο Λαϊκό Αγώνα
Δρόμου «Γρηγόρης Λαμπράκης». Στόχος αυτής της
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πρωτοβουλίας ήταν η αντίθεση στα πυρηνικά και
ο αγώνας για να κλείσουν όλες οι βάσεις και τα
στρατηγεία του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, για την προστασία
του περιβάλλοντος, για να φύγουν τα καζάνια του
Μελισσανίδη από τα Λιπάσματα, αλλά και για την
αξιοποίηση του χώρου για τις ανάγκες του λαού,
όπως η δημιουργία Παιδιατρικού Νοσοκομείου
στον Πειραιά.

Εκκίνηση και τερματισμός του Αγώνα ήταν η Πλατεία
Λαού στο Κερατσίνι (Λεωφ. Δημοκρατίας), ενώ η
διαδρομή ήταν η εξής: Λ. Δημοκρατίας, Ελ. Βενιζέλου,
Σωκράτους, χώρος Λιπασμάτων, Λεωφ. 25ης Μαρτίου.
Ο 4ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου, «Γρηγόρης Λαμπράκης»
περιλάμβανε τρεις διαδρομές (1.000 μ. για παιδιά,
αλλά και 5.000 και 10.000 μ. για μεγαλύτερους) και
η συμμετοχή ήταν ελεύθερη.

8η Τριμερής Συνάντηση των αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων Ειρήνης
Τουρκίας, Κύπρου και Ελλάδας
ραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 8η Τριμερής
Συνάντηση των αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων
Ειρήνης Τουρκίας, Κύπρου και Ελλάδας, τις
οποίες φιλοξένησε η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας από
τις 15 έως τις 17 Δεκέμβρη στη Σμύρνη.
Στη συνάντηση που διεξάγεται κάθε χρόνο με την
υποστήριξη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ)
πήραν μέρος από την Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας οι:
Ζουχάλ Οκουγιάν και Αϊντεμίρ Γκιουλέρ, από το
Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης ο πρόεδρος και γενικός
γραμματέας Στέλιος Σοφόκλη και Φανής Χριστοδούλου
αντίστοιχα, ενώ την ΕΕΔΥΕ εκπροσώπησαν ο Σταύρος
Τάσσος, πρόεδρος και η Ρούλα Στεφανάκη και ο Γιώργος
Φραγκιουδάκης, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης εκπροσώπησε
ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός γραμματέας
του ΠΣΕ.
Στη συνάντηση των κινημάτων που πραγματοποιήθηκε
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ναζίμ Χικμέτ» της Σμύρνης
συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις και
εμπειρίες από τον αγώνα των τριών κινημάτων και
εγκρίθηκε το δελτίο τύπου της συνάντησης.
Στο πλαίσιο της Τριμερούς πραγματοποιήθηκε ανοιχτή
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εκδήλωση στην παραλιακή πόλη Τσεσμέ για το
Προσφυγικό, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100
άτομα. Στην εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε από την
Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο «Pir Sultan Abdal» μίλησαν
εκπρόσωποι από τα τρία κινήματα και ακολούθησε
καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το ελληνοτουρκικό
συγκρότημα «Σχοινάδικα» της Σμύρνης, με την Αντωνία
Περσίδη.

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΑΠΟ 15 ΦΛΕΒΑΡΗ ΕΩΣ 15 ΜΑΗ 2018

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΕΔΥΕ ΚΑΙ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤA ΔΩΡΑ!
Θα κληρωθούν τέσσερις λαχνοί:

1ος ΛΑΧΝΟΣ: ΒΙΕΝΝΗ Ένα 4ήμερο ταξίδι για 2 άτομα
Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισητήρια-ξενοδοχείο για 3 διανυκτερεύσεις-ημιδιατροφή

2ος ΛΑΧΝΟΣ: ΠΡΑΓΑ Ένα 4ήμερο ταξίδι για 2 άτομα
Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισητήρια-ξενοδοχείο για 3 διανυκτερεύσεις-ημιδιατροφή

3ος ΛΑΧΝΟΣ:
LAPTOP HP G6
1WY10EA

4ος ΛΑΧΝΟΣ:
ETHΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Για όλες τις εκδόσεις του
2018 της Σύγχρονης Εποχής
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Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 21 Μάη 2018 στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ
στη 1 μ.μ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΛΑΧΝΟΥΣ ΤΩΡΑ!
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 Αθήνα • Τηλ. 210 3844 853 - 54 • e-mail: eedye@otenet.gr

ªÈ· ÂÈÎfiÓ·,
ÙÚ›· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·

Η νέα δράση καλλιτεχνικήςπνευματικής δημιουργίας
που διοργανώνει η ΕΕΔΥΕ
στα σχολεία

Γιατί γίνονται οι πόλεμοι;
Γιατί ξεριζώνονται εκατομμύρια άνθρωποι από τις εστίες τους;
Γιατί «να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ»;
Οι μαθητές των σχολείων μπορούν να συμμετάσχουν με κάθε μορφή έκφρασης-καλλιτεχνικής δημιουργίας (βίντεο, μουσική, ποιήματα, πεζά κείμενα, ζωγραφιές, γκράφιτι κλπ.) είτε ατομικά, είτε με ομαδικάσυλλογικά έργα. Οι ατομικές προσπάθειες, όσον αφορά στη γραφική ύλη θα πρέπει να έχουν διάσταση
Α3 ή Α4 (σε μέγεθος χαρτιού) και οι ομαδικές μπορούν να είναι ακόμα και σε μεγάλα ταμπλό, χωρίς να
αποκλείουμε κάθε άλλη μορφή έκφρασης.
Τα έργα των μαθητών θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των Επιτροπών Ειρήνης, για τις οποίες θα ενημερωθείτε και θα προσκληθείτε έγκαιρα και με συνεννόηση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για
επιπλέον διευκρινίσεις σε κάθε πτυχή της πρωτοβουλίας αυτής μπορείτε να επικοινωνείτε κεντρικά με
την ΕΕΔΥΕ, αλλά κυρίως με τις Επιτροπές Ειρήνης της περιοχής σας.

