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✓ Καµιά συµµετοχή στους ιµπεριαλιστικούς
πολέµους και επεµβάσεις
✓ Επιστροφή όλων των στρατιωτικών
αποστολών από τις Ευρω-ΝΑΤΟϊκές
αποστολές στο εξωτερικό
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ΥπΟΥΡΓΕΙΟ ΕθνΙΚΗΣ Αµυνας 18:30
✓ Καµιά αλλαγή των συνόρων και
των συνθηκών που τα καθορίζουν
✓ Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο
και τα Βαλκάνια
✓ Να κλείσει η βάση της Σούδας και
όλες οι ξένες στρατιωτικές Βάσεις
και στρατηγεία
✓ Όχι στις πολεµικές δαπάνες για
τις ανάγκες του ΝΑΤΟ
✓ Αποδέσµευση από ΕΕ-ΝΑΤΟ, µε το λαό
νοικοκύρη στον τόπο του.
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χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πρώτη κυκλοφορία του περιοδικού μας και γιορτάζουμε αυτή την επέτειο προσπαθώντας να αναδείξουμε τη διαχρονική του συμβολή στους λαϊκούς αγώνες για ένα κόσμο ειρηνικό χωρίς φτώχια και
προσφυγιά, χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους.
Οι «Δρόμοι της Ειρήνης» κυκλοφόρησαν στις 9 Μάη του 1958, σε μια δύσκολη εποχή, στον απόηχο της ομοβροντίας που
δολοφονούσε το Νικηφορίδη και τους συναγωνιστές του, στα χρόνια της φυλακής και της εξορίας για τους αγωνιστές, στην
περίοδο της ψυχροπολεμικής υστερίας του ιμπεριαλισμού, με την Ελλάδα να έχει ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και τις στρατιωτικές βάσεις
να εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα όμως δυνάμωνε και το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης, που ως αναπόσπαστο
τμήμα του εργατικού-λαϊκού κινήματος είχε από τότε τη δική του παρουσία στους αγώνες του λαού μας.
Χιλιάδες εργάτες του χεριού και του πνεύματος, χιλιάδες νέοι και νέες, συσπειρώθηκαν, μέσα από τις γραμμές της ΕΕΔΥΕ, στις
κινητοποιήσεις και τις πορείες ειρήνης, από την 1η απαγορευμένη Μαραθώνια πορεία του Γρηγόρη Λαμπράκη και των συνοδοιπόρων
του, ως τη νεότερη εποχή. Οι «Δρόμοι της Ειρήνης» συντρόφευαν τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες σε μια περίοδο που ακόμα και
το δημόσιο διάβασμα του περιοδικού δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
Τα εξώφυλλα του περιοδικού κοσμούνται από τα συνθήματα και τις δράσεις ενάντια στην παρουσία των ξένων βάσεων στην Ελλάδα, ενάντια στα πυρηνικά όπλα καθώς και στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, ενάντια στη συμμετοχή της χώρας στο
ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ενάντια στις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και των πολιτικών του εκπροσώπων. Στην προμετωπίδα του περιοδικού υπάρχει πάντα η διεθνιστική αλληλεγγύη απέναντι στους αγωνιζόμενους λαούς, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και
η ανυποχώρητη στάση απέναντι στη καπιταλιστική βαρβαρότητα και τον πασιφιστικό εξωραϊσμό της. Η παρουσία της ΕΕΔΥΕ στο
παγκόσμιο κίνημα ειρήνης και η βαρύνουσα στάση της στη διατήρηση του αντιιμπεριαλιστικού προσανατολισμού του ΠΣΕ την περίοδο
’90-91 έχει ξεχωριστή θέση στις σελίδες του περιοδικού.
Ξεφυλλίζοντας τα τεύχη του περιοδικού από εκείνη την εποχή ως τις μέρες μας βλέπουμε την αποτύπωση μιας πλούσιας
αγωνιστικής διαδρομής, εντοπίζουμε τα προτάγματα και τους στόχους πάλης στις διαφορετικές συνθήκες κάθε περιόδου, βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα από την καταγραφή και μελέτη της διαπάλης στις κρίσιμες καμπές του κινήματος, στη χώρα μας
και διεθνώς.
Σήμερα, η γραμμή πάλης ενάντια στον ιμπεριαλισμό είναι ισχυροποιημένη από την επιβεβαίωση της αντίληψης ότι δεν μπορεί να
υπάρξει πραγματική ειρήνη αν δεν καταργηθεί το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τον πόλεμο και την φτώχια. Ότι δεν υπάρχουν
«καλοί και κακοί» ιμπεριαλιστές ούτε ανάλογοι πολιτικοί τους εκπρόσωποι. Άλλωστε η εικόνα των κανονιοφόρων με τα γεωτρύπανα αντάμα
αποκαλύπτει ξεκάθαρα ότι το κεφάλαιο και οι ιμπεριαλιστικοί στρατοί είναι σιαμαία αδέρφια, κοινή γέννα της εποχής των μονοπωλίων.
Παλεύουμε σήμερα με επιμονή ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και των άλλων αστικών κομμάτων που εμπλέκουν το λαό στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους και μετατρέπουν τη χώρα σε απέραντο Νατοϊκό ορμητήριο θανάτου για να πλουτίσουν μια χούφτα πλουτοκράτες. Ζητάνε «εθνική ομοψυχία» και εννοούν να θυσιαστεί ο λαός για τα
συμφέροντά τους, πότε για την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων και πότε σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους.
Καταδικάζουμε αποφασιστικά κάθε συμμετοχή της Ελλάδας σε πολεμική επιχείρηση στο εξωτερικό. Ο λαός μας έχει καθήκον
να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας ενάντια σε κάθε εισβολέα και να μη δείξει καμιά
εμπιστοσύνη, καμία ανοχή στην αστική τάξη και στην κυβέρνησή της που θα μπλέξουν τη χώρα σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με την
πάλη του να ανοίξει το δρόμο για να ζήσει χωρίς εκμεταλλευτές και δυνάστες.
Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τους
λαούς σε καμία περιοχή του κόσμου. Το δείχνει και η στάση τους απέναντι στην κλιμακούμενη επιθετικότητα της τουρκικής αστικής
τάξης στο Αιγαίο και την κυπριακή ΑΟΖ.
Πρόσφατο τραγικό παράδειγμα επίσης η επίθεση των ΗΠΑ - Μ. Βρετανίας - Γαλλίας στη Συρία, η οποία στηρίζεται από το ΝΑΤΟ
και την ΕΕ με την ελληνική κυβέρνηση να συμμετέχει στο νέο μακελειό και να εξαπολύει όργιο αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας
απέναντι στους νεολαίους και τους εργαζόμενους που υψώνουν θαρραλέα φωνή αντίστασης και διαμαρτυρίας. Ανάμεσα στα συνεχιζόμενα κρούσματα καταστολής περιλαμβάνεται και η σύλληψη δέκα αγωνιστών της Επιτροπής Ειρήνης Σάμου που έγραφαν συνθήματα ενάντια στο ΝΑΤΟ, τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή.
Μόνος δρόμος για το λαό είναι ο αγώνας ενάντια στα σχέδια ΝΑΤΟ και ΕΕ, ενάντια στην αλλαγή συνόρων και στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενάντια σε κάθε λογής αλυτρωτισμούς και εθνικιστικές κραυγές. Μόνη προοπτική
είναι η αποδέσμευση από ΝΑΤΟ - ΕΕ, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.
Συνεχίζουμε την έκδοση του περιοδικού μας, με επίγνωση της ευθύνης απέναντι στην κληρονομιά και στις πολύτιμες παρακαταθήκες αυτής της ιστορικής πορείας.
Τιμούμε αγωνιστικά τα 60 χρόνια των «Δρόμων της Ειρήνης» διαδίδοντας πλατιά το περιοδικό του αντιϊμπεριαλιστικού- αντιπολεμικού κινήματος.
Δίνουμε μαζικά και μαχητικά το παρόν στις 13 Μάη στις κινητοποιήσεις της Πανελλαδικής Αντιιμπεριαλιστικής Ημέρας Δράσης
και στη 38η Μαραθώνια πορεία ειρήνης.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

πολιτική
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 1958-2018

60 χρόνια στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό

Οι «Δρόμοι της Ειρήνης» βάδισαν επί 60 χρόνια χέρι-χέρι με το κίνημα, στις σελίδες τους αποτυπώθηκαν οι συνθήκες που κάθε φορά επικρατούσαν, η λειτουργία και δράση της ΕΕΔΥΕ, του
ΠΣΕ, των Επιτροπών Ειρήνης πανελλαδικά.

Τρία αντιπροσωπευτικά εξώφυλλα από τις τρεις περιόδους των «Δρόμων της Ειρήνης». Το περιοδικό εξέδωσε 84 τεύχη από το
1958 έως το 1964, 67 από την επανακυκλοφορία του 1977 μέχρι το 1990 και 80 από τη νέα περίοδο, του 1996 μέχρι και σήμερα.

τις 15 Μάη 1955, δόθηκε στη δημοσιότητα η Ιδρυτική
Διακήρυξη της ΕΕΔΥΕ, την οποία υπέγραφαν 77 προσωπικότητες της δημόσιας ζωής. Μέσα σε ιδιαίτερα
δύσκολες συνθήκες, η ΕΕΔΥΕ ανέπτυξε δράση, συμμετέχοντας παράλληλα σε διεθνείς δραστηριότητες του ΠΣΕ,
ενώ σταθμό στον αγώνα κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων και σημαντικό όπλο του κινήματος αποτέλεσε η έκδοση του περιοδικού «Δρόμοι της Ειρήνης», στις 9 Μάη 1958.

Σ

Στα εξήντα χρόνια που ακολούθησαν, οι «Δρόμοι της
Ειρήνης» βάδισαν χέρι-χέρι με το κίνημα, στις σελίδες
τους αποτυπώθηκαν οι συνθήκες που κάθε φορά επικρατούσαν, η λειτουργία και δράση της ΕΕΔΥΕ, του ΠΣΕ, των
Επιτροπών Ειρήνης πανελλαδικά. Είναι πολύτιμη πηγή
γνώσης, τόσο για την αντιιμπεριαλιστική πάλη στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, γνώση που προσφέρει πολύτιμη
πείρα για τις ανάγκες της πάλης σήμερα, που ο ορίζοντας
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Αφιέρωμα των «Δρόμων της Ειρήνης» στη Β’ Μαραθώνια Πορεία, 17 Μαΐου 1964.

σκιάζεται από τα βαριά σύννεφα των οξύτατων αντιθέσεων-ανταγωνισμών και ιμπεριαλιστικών πολέμων.
Στη διαδρομή των εξήντα χρόνων υπάρχουν δύο κενά,
αυτό της απαγόρευσης της κυκλοφορίας του περιοδικού
από την αμερικανοκίνητη –και με Νατοϊκή στήριξη– στρατιωτική δικτατορία και εκείνο της περιόδου 1990-1996
που σχετίζεται με τις ανατροπές στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες και την επίδρασή του στο κίνημα και στην ΕΕΔΥΕ. Τα τεύχη ανά περίοδο είναι: 84 από το 1958 έως το
1964, 67 από την επανακυκλοφορία του 1977 μέχρι το 1990
και 80 από τη νέα περίοδο, του 1996 μέχρι και σήμερα.
Στην αρθογραφία του περιοδικού, στα αφιερώματα,
τις συνεντεύξεις κλπ. απεικονίζονται σημαντικά γεγονότα
κάθε περιόδου, η δράση του κινήματος, η συμπόρευση της
ΕΕΔΥΕ με το εργατικό λαϊκό κίνημα κόντρα στο «ρεύμα»
της συμπόρευσης της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στο
άρμα των ΗΠΑ και της ένταξης στην ΕΟΚ μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού
προβάλλουν σημαντικές προσωπικότητες του λαϊκού κινήματος, εργάτες της τέχνης και του πολιτισμού, που το
έργο τους συνδέθηκε με τους αγώνες και τους πόθους
του ελληνικού λαού για μια κοινωνία χωρίς τα ιμπεριαλιστικά δεσμά, χωρίς ανεργία, φτώχεια, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Στο 18ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ, που πραγματοποιήθηκε
από τις 2-3 Δεκέμβρη του 2017, συζητήθηκε η πείρα των
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Επιτροπών Ειρήνης από την αξιοποίηση του περιοδικού,
διατυπώθηκαν προτάσεις και παρατηρήσεις για τη βελτίωση. Η ΕΕΔΥΕ υλοποιώντας την απόφαση του Συνεδρίου
κινείται ήδη για την υλοποίησή του με βασικούς άξονες
αυτούς της ουσιαστικής μελέτης και αξιοποίησης των
«Δρόμων της Ειρήνης» στη δράση των Επιτροπών Ειρήνης,
της διάδοσής του πλατιά με στόχο την αύξηση της κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την εγγραφή νέων συνδρομητών.
Όλα αυτά σχετίζονται με τη σημασία που έχει το περιοδικό
για την ενημέρωση των αγωνιστών της ειρήνης, πλατύτερα του εργατικού λαϊκού κόσμου, της νεολαίας, για την
ταξική ουσία των εξελίξεων, της αποκάλυψης των μεγάλων κινδύνων εξαιτίας της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» και της όλο και πιο βαθιάς εμπλοκής της Ελλάδας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
Σε αντίθεση με άλλες φιλειρηνικές κινήσεις που «εμφανίστηκαν» με την πάροδο του χρόνου και άμεσα ή έμμεσα επιχείρησαν να στρέψουν την πάλη του λαού σε ανώδυνα κανάλια, η ΕΕΔΥΕ δεν «έχασε» από το οπτικό πεδίο
τον πραγματικό αντίπαλο, κοινό για όλους τους λαούς.
Δεν υποκλίθηκε στον πασιφισμό, δεν πίστεψε νέους αστέρες –κινήματα, «φόρουμ» κλπ.– που δεν έβλεπαν πως ο
λύκος –ο ιμπεριαλισμός– γέρασε, όμως δεν άλλαξε από
πλευράς ουσίας. Το περιοδικό της ΕΕΔΥΕ, όλα αυτά τα
χρόνια, ήταν στην αιχμή της σκληρής διαπάλης ενάντια
στη συστηματική προσπάθεια ενσωμάτωσης των λαϊκών
δυνάμεων στην ευρωατλαντική πορεία, στα αποπροσανατολιστικά κηρύγματα των κινημάτων που αθώωναν με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο τον ιμπεριαλισμό.
Οι «Δρόμοι της Ειρήνης» αποτύπωσαν στις σελίδες
τους, τη σκληρή πολιτική-ιδεολογική πάλη στο κίνημα
γύρω από το φλέγον ζήτημα του προσανατολισμού, της
εναντίωσης ή όχι στον ιμπεριαλισμό. Η ΕΕΔΥΕ αντιτάχθηκε
στην πίεση για την εγκατάλειψη των αντιιμπεριαλιστικών στόχων πάλης, δεν υποχώρησε, άντεξε στην πίεση
των κάθε λογής «παγκόσμιων» και «ευρωπαϊκών» φόρουμ,
επιμένοντας στην οργάνωση του λαού και στην κοινή
δράση με το μαχόμενο σε ταξική κατεύθυνση εργατικόλαϊκό κίνημα. Δεν ξεγελάστηκε από τις μεταμορφώσεις
και τις φιλειρηνικές διακηρύξεις των ιμπεριαλιστών, δείχνοντας σταθερά πως: Ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός. Οι «Δρόμοι της Ειρήνης» στόχευσαν όλα αυτά τα
χρόνια που ακολούθησαν τις ανατροπές, τον Ιμπεριαλισμό, τις Βάσεις, τα Πυρηνικά , τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕΔΥΕ τιμά αυτή τη σημαντική επέτειο των 60 χρόνων του περιοδικού «Δρόμοι της Ειρήνης» με σειρά δρα-

στηριοτήτων: Καμπάνια για την αύξηση της κυκλοφορίας,
εγγραφή νέων συνδρομητών, θεματικές συσκέψεις-συζητήσεις των Επιτροπών Ειρήνης καθ΄ όλη τη διάρκεια του
τρέχοντος χρόνου.
Μέσα από αυτές τις αλληλοσυνδεόμενες δραστηριότητες, προσπαθούμε να πετύχουμε τους εξής στόχους :
• Να γίνουν όσο το δυνατόν πιο πλατιά γνωστοί – με
ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία – οι «Δρόμοι της Ειρήνης».
• Να προβάλουμε σαν ΕΕΔΥΕ την ιστορική πορεία του
περιοδικού και τη συμβολή στο δρόμο που πορεύεται το
κίνημα από το 1958 μέχρι σήμερα.
• Να προβάλουμε τη συμβολή του περιοδικού σε όσα
πάλεψε το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα σε
συνάρτηση με τις εκάστοτε συνθήκες.
• Να αναδείξουμε ανάμεσα στα άλλα και τον πολιτιστικό του χαρακτήρα με τη συνεργασία σημαντικών δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και διανοούμενων αλλά και
την ερασιτεχνική δημιουργία των αγωνιστών, αγωνιστριών που συμμετείχαν και συμμετέχουν στο κίνημα και
τη δράση του. Στο σκέλος αυτών των προσώπων σημαντικό κριτήριο είναι η συνολική πορεία και το που είναι
σήμερα σε σχέση με την πάλη του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, του εργατικού λαϊκού κινήματος γενικότερα.
• Να αναδείξουμε βασικές πλευρές της διαπάλης για
το χαρακτήρα, την κατεύθυνση και δράση του κινήματος
σε αντιδιαστολή με τον πασιφισμό και άλλα κινήματα που
επιχείρησαν να εκτροχιάσουν την ΕΕΔΥΕ από το δρόμο
της αντιιμπεριαλιστικής πάλης, στα κανάλια του συστήματος, της αποδοχής της νέας τάξης πραγμάτων με το
ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, να «κόβουν και
να ράβουν» στα μέτρα των επιδιώξεων των δικών τους
μονοπωλίων.
• Να αναδείξουμε και να προβάλουμε κατάλληλα τη
συμβολή του περιοδικού στη διαπάλη και σε διεθνές επίπεδο μέσα από τη συμμετοχή και δράση της ΕΕΔΥΕ στο ΠΣΕ.
• Να στηρίξουμε την οργάνωση της καμπάνιας για την
αύξηση της κυκλοφορίας και των συνδρομητών του περιοδικού, πράγμα που έχει ήδη ξεκινήσει και με την εγγραφή νέων συνδρομητών
• Να ενισχυθεί αποφασιστικά η αξιοποίηση του περιοδικού μέσα στην όλη λειτουργία και δράση των Επιτροπών
Ειρήνης πανελλαδικά, δηλαδή να διαβάζεται, να συζητιέται, να αποτελεί οργανικό στοιχείο στο αντιιμπεριαλιστικό
αντιπολεμικό κίνημα, αιχμή στη διαπάλη, αιχμή στη συσπείρωση ζωντανών αγωνιστικών δυνάμεων στην πάλη
ενάντια στην ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους.

Για τις νεοναζιστικές οργανώσεις.
Άρθρο στο τεύχος 66, Ιούνης 1963.

Οι θεματικές συσκέψεις από όλες τις Επιτροπές Ειρήνης θα βασιστούν στο τρέχον τεύχος 80 του Απρίλη . Η
συζήτηση για τα 60 χρόνια του περιοδικού, την ιστορία
του, τη συνδρομή του στην πάλη, που σε αντίθεση με άλλες
κινήσεις ειρήνης, θα φωτίσει ακόμα περισσότερο το γιατί
κρατήθηκε όρθιο και πλάτυνε το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα σε συνάρτηση με τη γραμμή πάλης που στόχευε σταθερά, χωρίς ταλαντεύσεις, ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, το σύστημα που γεννάει ανεργία, φτώχεια,
πολέμους και ξεριζώνει εκατομμύρια ανθρώπους από
τις εστίες τους, προσφέροντας φτηνή «πρώτη ύλη» στα
μονοπώλια των ιμπεριαλιστικών κρατών. 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 80 ΑΠΡΙΛΗΣ 2018
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πολιτική

PESCO: Tι είναι; Tι σημαίνει;
ο ακρώνυμο αυτό ακούγεται
όλο και περισσότερο μέσα στα
όσα σηματοδοτούν τη διεθνή
παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είτε αυτόνομα είτε σε σύμπραξη με
άλλες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες,
στο πλαίσιο των ανταγωνισμών για
την κατανομή των σφαιρών επιρροής, των πηγών ενέργειας και των
δρόμων μεταφοράς τους.
Στις 11 Δεκέμβρη του 2017 το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει απόφαση θεσμοθέτησης της μόνιμης
διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
με τη συμμετοχή 25 κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμμετέχοντα κράτη είναι κατά σειρά τα
εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες,
Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία,
Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Σουηδία, Τσέχικη Δημοκρατία, Φινλανδία.
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ, η PESCO, «Μόνιμη Δομημένη Συνεργασία για την Άμυνα»,
είναι: «Η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και
της άμυνας θεσπίστηκε με τη Συνθήκη
της Λισαβόνας. Συγκεκριμένα, προβλέπει τη δυνατότητα ορισμένων
κρατών μελών της ΕΕ να συνεργάζονται στενότερα στον τομέα της
ασφάλειας και της άμυνας. Αυτό το
μόνιμο πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας παρέχει τη δυνατότητα σε όσα
κράτη μέλη έχουν τη βούληση και
την ικανότητα να αναπτύξουν από
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Στην PESCO, τη «Μόνιμη Δομημένη Συνεργασία για την Άμυνα», συμμετέχουν: Αυστρία,
Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω
Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσέχικη Δημοκρατία, Φινλανδία.

κοινού αμυντικές δυνατότητες, να
επενδύσουν σε κοινά έργα και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συμβολή των ενόπλων
δυνάμεών τους».
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας για το
ποιος έχει το πάνω χέρι: «Η κοινή
άμυνα αποτελεί αποστολή του ΝΑΤΟ
και μόνο του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ,
απευθυνόμενος κυρίως σε Γερμανία
και Γαλλία, για την προσπάθειά τους
να αναπτύξει η ΕΕ σχετικά πιο «αυτοτελείς» μηχανισμούς στρατιωτικής
δράσης, προκειμένου να υπερασπιστεί
καλύτερα τα συμφέροντα των μονοπωλίων της.
Η Ελλάδα είναι κι εδώ παρούσα
στο πλαίσιο της στρατηγικής εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου μέσα στο θανάσιμο για τους

λαούς πλέγμα των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.
Στον κατάλογο των πρώτων 17 «συνεργατικών έργων» που εστιάζουν
σε εκπαίδευση, ανάπτυξη δυνατοτήτων και επιχειρησιακή ετοιμότητα
στον τομέα της «άμυνας» κλπ. η ελληνική κυβέρνηση επισημοποίησε τη
συμμετοχή της σε 9 από τα 17 πρώτα
τέτοια «συνεργατικά» μέτρα που καλείται να υλοποιήσει μαζί με άλλες
χώρες - μέλη της ΕΕ.
Στην άγρια θάλασσα των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και πολέμων δεν υπάρχουν νησίδες ηρεμίας,
ασφαλή καταφύγια για τους λαούς.
Το κίνημα καλείται να αναδείξει και
το ρόλο της PESCO στο όλο πλαίσιο
στόχων πάλης, να ρίξει φως στους
στόχους και επιδιώξεις, χωρίς να
αφήνει σπιθαμή εδάφους για την
απόσπαση λαϊκής συναίνεσης στα θανάσιμα για τους λαούς ιμπεριαλιστικά σχέδια. 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Που ασκούνται βρίζοντας
ξένοι φαντάροι
ανά οι άγγελοι-εξάγγελοι
κρατώντας τεράστιους
παραμορφωτικούς καθρέφτες
βγήκαν στις ηλεκτρονικές πλατείες,
εκείνες που είναι μέσα σε κάθε σπιτικό.
Σε τηλεοράσεις και μέσα «κοινωνικής
δικτύωσης» (μετά συγχωρήσεως),
ραδιόφωνα και εφημερίδες, πασχίζουν
κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ,
χρόνια τώρα, να κάνουν την
πραγματικότητα να στέκεται με το
κεφάλι κάτω και ένα στόχο:
Να διατηρηθεί με κάθε θυσία –με το
αίμα των εργατών δηλαδή– το σάπιο
εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά
μόνο φτώχεια, πείνα, προσφυγιά και
άδικους πολέμους για τα συμφέροντα
μιας χούφτας εκμεταλλευτών.
Αναθυμιάσεις πετρελαίου πνίγουν
τον πλανήτη, έτοιμα τα «σιδερικά» για
το μακελειό στην περιοχή, ντυμένοι
με στολές παραλλαγής οι προλετάριοι
ετοιμάζονται να αλληλοσφαγούν για να
συνεχίσουν να παράγουν υπεραξία για
τα «εθνικά» αφεντικά «τους» που ωστόσο
εξακολουθούν να κάνουν «μπίζνες» με
τα «ξένα» αφεντικά.
Από τις διόπτρες των αεροπλανοφόρων
που ξεσκίζουν την Μεσόγειο,
διαθλασμένα μέσα από την
αντιασφυξιογόνα μάσκα στο πρόσωπο
ενός μωρού στη Συρία, φαίνονται
τα «Εκβάτανα και τα Σούσα»...
«Θεοί» και «διάβολοι», παίρνουν μέρος
στο μεγάλο παζάρι ο καθένας στο
πλευρό του κάθε μακελάρη.
Αρχαίοι βασιλιάδες ξαναντύνονται

Ξ

τις πανοπλίες και δένουν με γόρδιους
δεσμούς τους λαούς στα άρματα
των κυρίαρχων...
Και σίδερο, πολύ σίδερο στην χώρα της
«φαιδράς πορτοκαλέας» γιατί όπως
λένε οι άγγελοι-εξάγγελοι πρέπει να
«σοβαρευτούμε».
Πράγματι «σοβαρευόμαστε»: Από την
Γαύδο ως την Αλεξανδρούπολη, από την
Ανδραβίδα και τον Άραξο ως το Αιγαίο
«ξεσκονίζουμε», και «υποδεχόμαστε».
Τα είχαμε ξαναπεί από εδώ: «Καλώς τα
ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα». Δέσανε
τα σιδερικά των ΝΑΤΟϊκών στην Σύρο
και «δουλέψανε» τα «μαγαζιά». Αμ πως;
«Ανοίξαμε και σας περιμένουμε»: Κάπου
«πρέπει» να «ξεκουράζεται» ο στόλος,
και οι γειτονιες με τους «οίκους ανοχής»
πρέπει να προσφέρουν μια κάποια
σταθερότητα...
Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η
Σαλονίκη, έγραφε πριν χρόνια ο ποιητής,
στίχος τραγικά επίκαιρος, τώρα που
γίνεται η μοιρασιά της λείας.
Κοιτάζουμε τον εαυτό μας στους
παραμορφωτικούς καθρέφτες και
εξακολουθούμε να βλέπουμε έναν
«άλλον»: Αυτόν που κινδυνεύει να
θεωρεί για πολλά χρόνια από εδώ και
πέρα την φτώχεια «κανονικότητα»,
αυτόν που εξακολουθεί να θεωρεί ότι
η συμμετοχή σε μια λυκοσυμμαχία
ιμπεριαλιστών προσφέρει «ασφάλεια»,
αυτόν που μάλλον «ξέχασε» την εισβολή
και κατοχή στην Κύπρο, το αίμα στην
Γιουγκοσλαβία, τις γραμμές που
ξαναχαράκτηκαν με το αίμα των λαών

στα Βαλκάνια, τα τελευταία 20 χρόνια.
Κοιτάζουμε τον εαυτό μας στους
παραμορφωτικούς καθρέφτες και
εξακολουθούμε να βλέπουμε έναν
«άλλον»: Αυτόν που εξακολουθεί να
καταπίνει αμάσητα τα ψέματα των
ιμπεριαλιστών και των λακέδων τους,
αυτόν που καθηλωμένος στην
τηλεόραση θα δει για άλλη μια φορά
την «απάντηση» των ιμπεριαλιστών
στους ανταγωνιστές τους πάνω
στα κορμιά των λαών της Μ. Ανατολής,
αυτόν που τον καθησυχάζουν με τον πιο
αισχρό τρόπο οι σημαιοφόροι του ΝΑΤΟ
στην ευρύτερη περιοχή, οι «δικοί μας»
που «κλείνουν» τα ζητήματα, για να
«ασχοληθούν» δήθεν με τον
απροκάλυπτα επιθετικό «γείτονα» που
αμφισβητεί τούτη τη γή προσπαθώντας
να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των
δικών του μονοπωλιακών ομίλων που
είναι σε αντίθεση με τους «δικούς μας».
Αποστρέφοντας το πρόσωπο από τον
παραμορφωτικό καθρέφτη –και αυτό
θέλει δύναμη, απόφαση και οργανωμένη
πάλη– μπορούμε, όμως, να δούμε την
αλήθεια: Πως εμείς οι εργαζόμενοι,
οι λαοί, δεν έχουμε κανένα συμφέρον
ούτε με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο,
ούτε με την ιμπεριαλιστική ειρήνη.
Εμείς πρέπει να χαράξουμε άλλο δρόμο
με τη δική μας εξουσία, έξω από
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
και τις συμμαχίες τους.
Οι καιροί δεν μπορουν να περιμένουν
άλλο...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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επισημάνσεις

Οι Κολασμένοι του Αγαθονησίου, ο «Ηνίοχος»
και ο Ρατσισμός

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΣΣΟΥ
Πρόεδρου της ΕΕΔΥΕ

ι Κολασμένοι του Αγαθονησίου: Το πρωί του Σαββάτου 17-03-2018, στη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου, 16 πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ
των οποίων τέσσερα παιδιά, άφησαν την τελευταία τους
πνοή στον υγρό τάφο του Αιγαίου, θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Αυτή η χωρίς τέλος τραγωδία θα
συνεχίζεται, όσα εξελιγμένα μέτρα καταστολής στα σύνορα και αν εφαρμοστούν, όσες απαράδεκτες συμφωνίες
τύπου ΕΕ - Ελλάδας - Τουρκίας και αν γίνουν. Οι απελπισμένοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πέφτουν στα νύχια αδίστακτων διακινητών, για να ξεφύγουν από το θάνατο του
ιμπεριαλιστικού πολέμου και την εξαθλίωση της ιμπεριαλιστικής «ειρήνης».
Αν πάμε πίσω στο 2015 θα δούμε ότι σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία, περίπου 850.000 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα (από 41.000 περίπου το
2014) κυρίως μέσω των θαλάσσιων συνόρων με την Τουρκία, και από αυτούς το 58% στη Λέσβο. Μεταξύ αυτών, το
59% ήταν Σύριοι, το 24% Αφγανοί και το 8% Ιρακινοί, δηλαδή το 91% προερχόταν από χώρες σε εμπόλεμη κατά-
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σταση, και είχαν τα χαρακτηριστικά του πρόσφυγα. Οι αναλογίες αυτές κατά καιρούς μεταβάλλονται, αλλά δεν αλλάζουν ριζικά.
Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (ΕΣΚΕΣΜΑ) στις 22-3-2018, στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως, Ρόδος, Τήλος
και Κάρπαθος) ήταν εγκλωβισμένοι 13.318 πρόσφυγες
και μετανάστες. Οι 7295 ή ποσοστό 54,8% ήταν στη Λέσβο,
και από αυτούς οι 5223 στοιβάζονται κάτω από άθλιες
συνθήκες στη Μόρια με χωρητικότητα 3000. Αντίστοιχα,
στη Χίο ήταν 1424, στη Σάμο 2673, εκ των οποίων οι 2447
στο ΚΥΤ με χωρητικότητα μόλις 648, στη Λέρο 769, στην
Κω 1066, και στα υπόλοιπα νησιά (Ρόδος, Τήλος και Κάρπαθος) 91.
Σύμφωνα με στοιχεία από την ίδια πηγή, στις 14-32018 σ’ όλη τη χώρα ήταν 62.434, εκ των οποίων εκτός
από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι 3452 στη Βόρεια
Ελλάδα, οι 3121 στην Κεντρική Ελλάδα, οι 161 στη Νότια
Ελλάδα (Ανδραβίδα), οι 7706 στην Αττική, οι 23487 φιλο-

ξενούμενοι από την Ύπατη Αρμοστεία και διάφορες ΜΚΟ,
οι 1403 σε μη οργανωμένες δομές, και κατ’ εκτίμηση 7850
εκτός δομών φιλοξενίας.
Η κοινή δήλωση ΕΕ - Τουρκίας έχει εγκλωβίσει χιλιάδες ξεριζωμένους στην Ελλάδα. Με τη συμφωνία αυτή η
Τουρκία αναγνωρίζεται ως ασφαλής για τους πρόσφυγες
χώρα, ενώ οι πρώτες επιτροπές ασύλου είχαν κρίνει τη
γειτονική χώρα μη ασφαλή τρίτη χώρα για τους Σύρους,
όπως προκύπτει σε 390 από τις 393 αποφάσεις το τρίμηνο
Απρίλη - Ιούνη του 2016. Μετά άλλαξε ο τρόπος σύνθεσης
των επιτροπών, τοποθετήθηκαν δικαστικοί και οι νέες
επιτροπές για το 2017 είχαν ως αποτέλεσμα 394 αποφάσεις που χαρακτηρίζουν ασφαλή χώρα τη γείτονα, με εφτά
αντίθετες.
Μέχρι πρόσφατα έχουν επιστραφεί στην Τουρκία οικειοθελώς ή αναγκαστικά 265 Σύροι. Το 2017 επιστράφηκαν στην Τουρκία συνολικά 683 άτομα, ενώ 1.197 άτομα
πιάστηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα επειδή παραβίασαν
τον γεωγραφικό περιοριστικό όρο και επιστράφηκαν στα
νησιά του Αιγαίου.
Όσο δε αφορά τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο
σε χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας
Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης από
την έναρξή του προγράμματος το Σεπτέμβρη του 2015
μέχρι τις 31 Δεκέμβρη 2017, μόλις 21.726 αιτούντες
άσυλο είχαν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα σε άλλες
χώρες - μέλη της ΕΕ, ενώ ο στόχος ήταν για 66.000. Η κατανομή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη της ΕΕ, έγινε
ως εξής: Γερμανία 5.376, Γαλλία 4.399, Ολλανδία 1.748,
Σουηδία 1.658, Φινλανδία 1.202, Πορτογαλία 1.193 και
Ισπανία 1.126. Από αυτούς οι 6.982 ήταν άντρες, οι 4.925
γυναίκες και οι 9.819 ανήλικοι.
Αυτά λένε οι αριθμοί, αλλά πίσω από τους αριθμούς
κρύβεται η υποκρισία, ο κυνισμός και η βαρβαρότητα αυτών που δημιούργησαν το πρόβλημα με τις ιμπεριαλιστικές τους επεμβάσεις και πολέμους. Σ’ αυτούς βέβαια συμπεριλαμβάνεται και η χώρα μας αφού είναι ενεργό μέλος
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Οι θύτες αντιμετωπίζουν τα θύματά
τους σαν φτηνά και καλά εκπαιδευμένα εργατικά χέρια
για τους επιχειρηματικούς ομίλους και ανοιγοκλείνουν
τη στρόφιγγα εισόδου στις χώρες τους με αυτό το κριτήριο. Όσοι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια είναι βάρος από το οποίο πρέπει
να απαλλαγούν. Έτσι προβάλουν διάφορα νομικά αλλά και
φυσικά εμπόδια για να αποτρέψουν την είσοδό τους σε
αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απαράδεκτη συμ-

φωνία ΕΕ - Τουρκίας που έχει σαν αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό και τις άθλιες συνθήκες διαμονής στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου, και ειδικά στη Λέσβο, και οδηγεί συχνά τους εγκλωβισμένους σε έκνομες ενέργειες που πλήττουν και τους κατοίκους του νησιού.
Το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης στη χώρα μας,
η ΕΕΔΥΕ, απαιτεί
• Το διπλό απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά και την Ελλάδα και την ασφαλή μεταφορά τους στις χώρες πραγματικού προορισμού τους.
• Ανθρώπινες συνθήκες ζωής στους προσφυγικούς
καταυλισμούς και τις δομές.
• Νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα με απλές και δωρεάν διαδικασίες.
• Πλήρη και γρήγορη αποζημίωση των κατοίκων που
έπαθαν ζημιές.
«Ηνίοχος 2018»: Την Τρίτη 20-3-2018, παρουσία του
Αμερικανού πρέσβη, ολοκληρώθηκε η πολυεθνική
αεροπορική άσκηση μεσαίας κλίμακας «Ηνίοχος
2018», η οποία με κέντρο την Ανδραβίδα απλώθηκε σε
όλο το FIR Αθηνών, με συμμετοχή περίπου 70 μαχητικών
αεροσκαφών από Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Βρετανία και Ιταλία, ενώ συμμετοχή είχε και η Κύπρος με
ένα ελικόπτερο και η Αίγυπτος με παρατηρητή. Ενδεικτικό
της κλίμακας της εν λόγω άσκησης, ως μιας πραγματικής
«πρόβας πολέμου» ενάντια στους λαούς της περιοχής, και
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του ότι ο ελληνικός χώρος έχει μετατραπεί σε απέραντο
πεδίο δοκιμής πολεμικών σχεδίων και εγκατάστασης ξένων στρατιωτικών βάσεων, είναι το γεγονός ότι στο πλαίσιο της άσκησης υπολογίζεται πως τα αεροσκάφη πραγματοποίησαν πάνω από χίλιες εξόδους, εκπαιδεύτηκαν σε
πληθώρα σεναρίων, ενώ ο «Ηνίοχος» συνδυάστηκε και με
τις ασκήσεις του Στρατού Ξηράς «Πολύφημος» και του
Πολεμικού Ναυτικού «Αστραπή».
Η άσκηση αυτή, όπως και άλλες ασκήσεις, η αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, η δημιουργία βάσης ελικοπτέρων στην Αλεξανδρούπολη, η μεταφορά drones στη
Λάρισα, οι προετοιμασίες υποδοχής πυρηνικών όπλων στη
βάση του Αράξου και δημιουργίας νέας ναυτικής βάσης
στη Σύρο, το 2,4% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες για
τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, εκφράζουν την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ως σημαιοφόρου των ιμπεριαλιστικών σχεδίων, που στο όνομα της γεωστρατηγικής
αναβάθμισης αυξάνει επικίνδυνα τις πιθανότητες για πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Χρειάζεται να δυναμώσει ακόμη περισσότερο ο κοινός αγώνας με το λαϊκό και το εργατικό κίνημα
για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς, από τη συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και πολέμους, για το κλείσιμο όλων των βάσεων, και ιδιαίτερα της Σούδας, για την επιστροφή όλων
των ένστολων που βρίσκονται σε αποστολές εκτός Ελλά-
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δας, ενάντια στα σχέδια για αλλαγές συνόρων και των
συνθηκών που τα καθορίζουν.
Ρατσισμός: Την Τετάρτη 21-3-2018 ήταν η Παγκόσμια Μέρα Κατά του Ρατσισμού. Ο εθνικισμός και ο
ρατσισμός, οι ναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις,
τύπου Χρυσής Αυγής, και εν τέλει ο πόλεμος είναι τα μέσα
του συστήματος για να υπηρετήσει τον υπέρτατο στόχο
του που είναι η κερδοφορία του κεφαλαίου, όταν τα πολιτικά και οικονομικά μέσα δεν αρκούν γιαυτό. Αντίθετα γιαυτούς που αγωνίζονται για ένα δίκαιο και ειρηνικό κόσμο
είναι η μέρα της συμπόρευσης και του κοινού αγώνα των
λαών ενάντια στις αιτίες και σ’ αυτούς που γεννούν την εκμετάλλευση, τη φτώχια, τη μετανάστευση, τους πολέμους,
και την προσφυγιά. Ενάντια σε αυτούς και το σύστημα που
ευθύνεται για τα εκατομμύρια των ξεριζωμένων, για τους
νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα, και τους
«ζωντανούς νεκρούς» στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Οι λαοί δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν μεταξύ τους,
και είναι τα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και
της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Αντίθετα, και ιδιαίτερα τώρα που τα τύμπανα του πολέμου ηχούν εκκωφαντικά στην περιοχή μας, «της γης οι κολασμένοι» θα πρέπει
να αγωνιστούν όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά για μια
ζωή χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους, χωρίς ρατσισμό,
φασισμό και εθνικισμό. 

Ο

διεθνή

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης βρέθηκε
στη Δαμασκό
Ετοιμάζει Μεγάλη Διεθνή Αποστολή Αλληλεγγύης τον Οκτώβρη στη Συρία
λοκληρώθηκε με επιτυχία η
επίσκεψη αντιπροσωπείας
του Παγκόσμιου Συμβούλιου
Ειρήνης (ΠΣΕ) στη Δαμασκό της
Συρίας από 1 έως 5 Μάρτη. Μετά
από πρόσκληση του Συριακού Εθνικού Συμβούλιου Ειρήνης (μέλους
της Γραμματείας του ΠΣΕ), αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους
Ηρακλή Τσαβδαρίδη, εκτελεστικό
γραμματέα του ΠΣΕ και Άκελ Τακάζ
και Τζαμίλ Σάφιε, προέδρους των
επιτροπών Ειρήνης και Αλληλεγγύης Παλαιστίνης και Λιβάνου αντίστοιχα, επισκέφτηκε την Δαμασκό για συναντήσεις με πολιτικούς
και κοινωνικούς φορείς της χώρας.
Η αντιπροσωπεία εξέφρασε την
αλληλεγγύη της στο συριακό λαό
που δοκιμάζεται εδώ και 7 χρόνια
από ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και με εργαλεία τους δεκάδες ένοπλες εξτρεμιστικές θρησκευτικές
ομάδες.
Το ΠΣΕ συναντήθηκε με το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο Ειρήνης,
εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη με τον
λαό της Συρίας, στο δικαίωμα του
να αποφασίζει ελεύθερα και κυρίαρχα για τις τύχες του, ενάντια
σε ξένες επιβουλές και επεμβάσεις,
που στόχο έχουν τον γεωστρατηγικό
έλεγχο πηγών και δρόμων ενέργειας
στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την
«Ευρύτερη Μέση Ανατολή», που περιλαμβάνει και βίαιες αλλαγές κα-
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θεστώτων και εγκαθίδρυση φιλικών
προς τους ιμπεριαλιστές κυβερνήσεων.
Από τη μεριά του το Συριακό
Εθνικό Συμβούλιο Ειρήνης ευχαρίστησε το ΠΣΕ και τα μέλη του για
την ακούραστη και συνεχή αλληλεγγύη του. Εξήγησε πώς το ΠΣΕ
αποδείχτηκε γνήσιος φίλος σε δύσκολους καιρούς, με τις σταθερές
θέσεις αρχής υπέρ του δίκαιου αγώνα του Συριακού λαού, τονίζοντας
πώς η χώρα τους «αποτέλεσε το
θύμα μιας ανεπανάληπτης ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας τεραστίων
διαστάσεων, η οποία τείνει προς
το τέλος της, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ωστόσο οι μάχες». Εξέφρασαν την πεποίθηση πώς η ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Συρία
αποτελεί την συνέχεια όσων είχαν
ξεκινήσει το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την
Λιβύη και την Υεμένη, σημειώνοντας
πώς «ο Συριακός λαός κλήθηκε να
πληρώσει βαρύ φορτίο αίματος
επειδή δεν δέχτηκε να υποταχτεί
στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑΝΑΤΟ και Ε.Ε. και τα σχέδια τους».
Το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο Ειρήνης επεσήμανε πώς ο πόλεμος
δεν είχε θρησκευτική βάση, παρά
τις προσπάθειες των ιμπεριαλιστών
και των συμμάχων τους να το παρουσιάζουν έτσι, και πώς καταδικάζουν την Τουρκική στρατιωτική
εισβολή στην Συριακή επαρχία του

Αφρίν, υπογραμμίζοντας πώς οι
Κούρδοι της Συρίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του λαού τους,
καταδικάζοντας ταυτόχρονα τις μεθοδεύσεις των ΗΠΑ, που υποδαυλίζουν αποσχιστικές τάσεις. Επίσης
είπαν πως οι διάφορες θρησκευτικές και εθνοτικές ομάδες της Συρίας ζούσαν απόλυτα αρμονικά, χωρίς να γνωρίζει ή να ρωτάει ποτέ
κανείς για αυτά κανέναν.

Διεθνής Αποστολή Αλληλεγγύης τον Ιούνη στη Συρία

Αντικείμενο των συναντήσεων και
συνομιλιών του ΠΣΕ με το Συριακό
Εθνικό Συμβούλιο Ειρήνης τέλος
υπήρξε η από καιρού αποφασισμένη
από το ΠΣΕ διοργάνωση μεγάλης
διεθνούς αποστολής αλληλεγγύης
στην Συρία. Συγκεκριμένα προτάθηκε να οργανωθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) και
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), τις
πρώτες μέρες του Ιούνη, μια αποστολή αλληλεγγύης σε συνεργασία
με το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο
Ειρήνης και Εθνική Φοιτητική Ένωση Συρίας (μέλος της ΠΟΔΝ).
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να εκφραστεί η Αλληλεγγύη με τον Λαό και την Νεολαία
τη Συρίας, αλλά και με τους άλλους
λαούς της περιοχής που δοκιμάζονται από τον ιμπεριαλισμό. ΤαυΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης

Εκστρατεία αλληλεγγύης με τον λαό
της Βενεζουέλας με Παγκόσμια Μέρα
Δράσης τη 19η Απρίλη

τόχρονα να γίνουν γνωστές οι συνέπειες του 7χρονου πολέμου και
της ιμπεριαλιστικής επέμβασης,
οι καταστροφές και τα καθημερινά
προβλήματα του λαού.

Συναντήσεις με τα Κομμουνιστικά Κόμματα της Συρίας

Στη διάρκεια της επίσκεψης του
ΠΣΕ στην Δαμασκό, η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να
συναντηθεί και αντιπροσωπείες
των δύο ΚΚ της χώρας. Συγκεκριμένα με αντιπροσωπεία του Συριακού ΚΚ με επικεφαλής τον Αμμάρ
Μπαγκντάς, ΓΓ του κόμματος και
με αντιπροσωπεία του Συριακού
ΚΚ (Ενοποιημένο) με επικεφαλής
τα μέλη του ΠΓ Κραϊντ Νέγκεν και
Ιζμαήλ Χαμού.

Με την Εθνική Φοιτητική
Ένωση της Συρίας

ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) εκφράζει την αλληλεγγύη
του με τον λαό της Βενεζουέλας για την υπεράσπιση των κατακτήσεών του και το δικαίωμα να αποφασίζει μόνος και χωρίς
ξένη παρέμβαση την τύχη του. Το ΠΣΕ καταγγέλλει τις ανοιχτές απειλές των ΗΠΑ (σε συνέχεια και της προηγούμενης κυβέρνησης), την
Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόθυμους συμμάχους της περιοχής, που στηρίζουν την αποσταθεροποίηση και επιβάλουν κυρώσεις εναντίον του
λαού της Βενεζουέλας και της εκλεγμένης κυβέρνησής του.
Το ΠΣΕ καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του να οργανώσουν εκδηλώσεις και δράσεις σε αλληλεγγύη με τον λαό τη Βενεζουέλας, καθώς
και διαμαρτυρίες εναντίον της ιμπεριαλιστικής επέμβασης.
Ακόμη, εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις φιλειρηνικές δυνάμεις της Βενεζουέλας, και συγκεκριμένα προς την «Επιτροπή Διεθνούς
Αλληλεγγύης (COSI)», που είναι μέλος του ΠΣΕ και δηλώνει την συμπαράστασή του προς τις αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις της χώρας.

Τ
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Το ΠΣΕ συναντήθηκε επίσης με
αντιπροσωπεία της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Συρίας (μέλος της
ΠΟΔΝ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της Αμμάρ Σάατι, που είναι
και μέλος της ανώτατης ηγεσίας
του κόμματος Μπάαθ της Συρίας.
Εκφράστηκε η εκτίμηση προς το
ΠΣΕ για την στάση του προς τον
Συριακό λαό και νεολαία, «η οποία
κλήθηκε με τους χιλιάδες νεαρούς
στρατιώτες της να υπερασπιστεί
την πατρίδα σε έναν βρώμικο πόλεμο και με βαρύ τίμημα». Ταυτόχρονα εξηγήθηκε πώς όλα τα χρόνια της ιμπεριαλιστικής επέμβασης
και κρίσης, τα πανεπιστήμια της
χώρας δεν έπαψαν να λειτουργούν
και πως παρά τις οικονομικές δυσκολίες, τον οικονομικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις, «ο λαός και
η νεολαία στέκονται όρθιοι στην

Με την Εθνική Φοιτητική Ένωση της Συρίας

υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους».

Αλληλεγγύη με τον Λαό της
Παλαιστίνης

Στο πλαίσιο της παρουσίας του ΠΣΕ
στην Δαμασκό, δόθηκε η ευκαιρία
για μια φιλική συνάντηση με τρεις
Παλαιστινιακές Οργανώσεις που
έχουν τα παραρτήματά τους στη Συρία. Συγκεκριμένα, το ΠΣΕ βρέθηκε
με αντιπροσωπείες του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης με επικεφαλής τον
Άμπου Αχμέντ Φουάντ, μέλος του
ΠΓ του ΛΜΑΠ, του Δημοκρατικού
Μετώπου για την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης με επικεφαλής
τον Φάχεντ Σουλεϊμάν, μέλος του
ΠΓ του ΔΜΑΠ, και το Κόμμα του
Λαού Παλαιστίνης με επικεφαλής
τον Μάχερ Σαρίφ, μέλος του ΠΓ του
ΚΛΠ. Επαναβεβαιώθηκε η αμέριστη
αλληλεγγύη του ΠΣΕ προς τον
αγώνα του Παλαιστινιακού λαού,
για τον τερματισμό της ισραηλινής
κατοχής, την διάλυση των εποικισμών και του τείχους στην Δυτική
Όχθη, καθώς και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων από
τις Ισραηλινές φυλακές, με ιδιαίτερη αναφορά στα εκατοντάδες

ανήλικα παιδιά όπως και το πρόσφατο παράδειγμα της Αχεντ Ταμίμι.

Το ΠΣΕ με τον Αν. Υπουργό
Εξωτερικών της Συρίας

Πριν την ολοκλήρωση της επίσκεψης του ΠΣΕ στην Συρία πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της
Συρίας Φεισάλ Μακντάτ, ο οποίος
ευχαρίστησε θερμά το ΠΣΕ για την
υποστήριξη του δίκαιου αγώνα του
λαού, «απέναντι σε έναν παντοδύναμο και πολυπρόσωπο εχθρό, που
προσπάθησε, χωρίς να το πετύχει,
να υποτάξει το λαό μας και να διαμελίσει την χώρα μας, όπως το κατάφερε στη Λιβύη ή παλιότερα στη
Γιουγκοσλαβία με τις ιμπεριαλιστι-

κές επεμβάσεις των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ». Στο τέλος της συνάντησης
ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης εκτελεστικός γραμματέας του ΠΣΕ έκανε την
εξής δήλωση στα Συριακά Μέσα
Ενημέρωσης και το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA):
«Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης εκφράζει την αλληλεγγύη του
στον λαό της Συρίας στον δύσκολο
αγώνα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων απέναντι σε μια τεράστια πολεμική μηχανή
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Ε.Ε. που με τους
συμμάχους τους στην περιοχή και
ιδιαίτερα την Τουρκία, το Ισραήλ
και αντιδραστικά καθεστώτα του
Περσικού κόλπου έχουν εξοπλίσει
και καθοδηγήσει δεκάδες χιλιάδες
ένοπλους «ιερούς πολεμιστές», με
στόχο τον έλεγχο της περιοχής που
είναι πλούσια σε πρώτες ύλες ενέργειας και κρίσιμη για τα περάσματα
αγωγών. Το ΠΣΕ στηρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα του Συριακού
λαού να αποφασίσει μόνος και ελεύθερα για την τύχη του και να γίνει
πραγματικά κυρίαρχος στον τόπο
του. Για τον σκοπό αυτό το ΠΣΕ θα
πάρει πρωτοβουλία για διοργάνωση
Διεθνούς Αποστολής Αλληλεγγύης
με τον δοκιμαζόμενο λαό της Συρίας
το επόμενο διάστημα». 

Με τον Αν. Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας
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πολιτική

Αντιπροσωπεία της Κινέζικης Επιτροπής Ειρήνης
στην Αθήνα
Αντιπροσωπεία της Κινέζικης Λαϊκής Επιτροπής για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό (CPAPD) βρέθηκε
στην Αθήνα από τις 14-16 Μάρτη, καλεσμένη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ).

κινέζικη 4μελής αντιπροσωπεία, με επικεφαλής
τον γενικό της γραμματέα An Yue Jun συναντήθηκε
με αντιπροσωπεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης και τους Θανάση Παφίλη και Ηρακλή Τσαβδαρίδη,
γενικό γραμματέα και εκτελεστικό γραμματέα του ΠΣΕ
αντίστοιχα. Ο Θανάσης Παφίλης εξέφρασε την χαρά του
ΠΣΕ για την επίσκεψη της CPAPD στην Αθήνα και την ευκαιρία που δίνεται για ανταλλαγή απόψεων για σοβαρές
και κρίσιμες εξελίξεις στον κόσμο αλλά και τη δράση και
παρέμβαση του ΠΣΕ και των μελών του σε δεκάδες χώρες.
Ο γ.γ. του ΠΣΕ εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία για την αυξανόμενη επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού, που μέσα από
σκληρούς ανταγωνισμούς για σφαίρες επιρροής, τον
έλεγχο αγορών, πηγών και δρόμων ενέργειας, οι ιμπεριαλιστές είναι «ενωμένοι» όταν πρόκειται για συμφέροντα
των πολυεθνικών και του μεγάλου κεφαλαίου, απέναντι

Η

Από τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της Κινέζικης Επιτροπής Ειρήνης στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ.
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σε αυτά των λαών. Αυτό καταγράφεται τόσο στα Βαλκάνια, με την προσπάθεια για ένταξη χωρών στο ΝΑΤΟ που
αποτελεί το οπλισμένο χέρι του ιμπεριαλισμού, όσο και
στο Αιγαίο και την Μεσόγειο Θάλασσα, αλλά και στην περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού, την Αφρική και την Λατινική
Αμερική, όπου οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. υλοποιούν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια σε βάρος των λαών. Ο Θανάσης Παφίλης
στην ενημέρωση του αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελληνικής κυβέρνησης, που όχι μόνο στηρίζει συνειδητά τα
ιμπεριαλιστικά σχέδια και την εμπλοκή της χώρας σε
αυτά, αλλά καλλιεργεί και αυταπάτες πώς με τις εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και μέσα από το ΝΑΤΟ, την Ε.Ε.
και την αναβαθμισμένη συνεργασία με το Ισραήλ, θα κατοχυρωθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά και
θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της στην περιοχή.
Ο γ.γ. της CPAPD ευχαριστώντας το ΠΣΕ για την φιλική
υποδοχή, υπογράμμισε την σημαντική συμβολή του ΠΣΕ
στην οργάνωση του αγώνα και της δράσης των κινημάτων
ειρήνης διεθνώς και χαιρέτησε την σθεναρή αντίθεση και
καταδίκη των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών συμφωνώντας με την εκτίμηση για τον ρόλο του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας πως αντί να διαλυθεί το ΝΑΤΟ μετά την αυτοδιάλυση
του Συμφώνου της Βαρσοβίας, αυτό επεκτείνει την δράση
του προς την Ανατολή.
Αναφερόμενη στις πρωτοβουλίες της Κίνας η Κινέζικη
αντιπροσωπεία ανέπτυξε τις θέσεις της για την ανάγκη
για “μια άλλη Διεθνή Τάξη πραγμάτων, χωρίς ηγεμονισμούς και με ισοτιμία των λαών που θα ζουν ειρηνικά και
αρμονικά και θα μοιράζονται αμοιβαία τον πλούτο που παράγουν”. Η αντιπροσωπεία του ΠΣΕ υπογράμμισε πώς παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στηρίζει
κάθε ιδέα που μπορεί να φέρει τους λαούς στο προσκήνιο,
να τους αφυπνίσει και να τους χειραφετήσει απέναντι
στον κοινό τους εχθρό, το διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα, ωστόσο το ΠΣΕ θεωρεί πώς σε έναν κόσμο που κυ-

ριαρχεί ο ιμπεριαλισμός είναι αυταπάτη να θέλει κανείς
να οικοδομήσει ισότιμες σχέσεις των λαών ή εναλλακτικούς πόλους που απλά θα διεκδικούν και διαχειρίζονται
μέρος της εξουσίας στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος.
Τέλος, ο An Yue Jun συγχαίροντας το ΠΣΕ για την συνεπή του δράση και στάση ευχαρίστησε για την πρόσκληση
να λάβει μέρος στην διεθνή αποστολή αλληλεγγύης του
ΠΣΕ στην Συρία τον Ιούνη 2018 και προσκάλεσε το ΠΣΕ να
συμμετέχει με πολυμελή αντιπροσωπεία τον Σεπτέμβρη
σε ένα διεθνές σεμινάριο κινημάτων με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Ειρήνης του ΟΗΕ, στις 21 Σεπτέμβρη, στην
πόλη Nanjing, όπου πριν 80 χρόνια πραγματοποιήθηκε μια
από τις μεγαλύτερες σφαγές του αυτοκρατορικού στρατού της Ιαπωνίας με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα του Κινέζικου λαού.
Η Κινέζικη αντιπροσωπεία συναντήθηκε και με αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ στα γραφεία της, όπου σε φιλική
ατμόσφαιρα ανταλλάχθηκαν σκέψεις και εμπειρίες από
την δράση των δυο οργανώσεων, την κατάσταση στην Ελλάδα, τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και την αυξανόμενη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και τους ανταγωνισμούς για τον έλεγχο αγορών, πηγών και δρόμων
ενέργειας και γενικότερα σφαιρών επιρροής. Ο Πρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος, καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία στην χώρα, ενημέρωσε για την κατάσταση στο
Αιγαίο και την προκλητική στάση και δράση της Τουρκίας,
που εκφράζει τις επιθετικές διαθέσεις της αστικής τάξης,
ενώ οι δυο λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε μεταξύ
τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια, ενώ
παρουσίασε τις θέσεις της ΕΕΔΥΕ σχετικά με τον αντιδραστικό δολοφονικό ρόλο του ΝΑΤΟ, τον οποίο στηρίζει
και η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, προσφέροντας σε
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Ε.Ε. όλες τις στρατιωτικές διευκολύνσεις,
μαζί με Βάσεις και στρατηγεία. Εξήγησε τέλος γιατί η ΕΕΔΥΕ και το λαϊκό κίνημα ιστορικά πάλεψαν και συνεχίζει
να αγωνίζονται για την αποδέσμευση της χώρας από το
ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.
Ο γενικός γραμματέας της CPAPD An Yue Jun τόνισε
την σημασία της επίσκεψης τους στην Ελλάδα και το ενδιαφέρον και την εκτίμηση προς στην δράση της ΕΕΔΥΕ,
που πρωταγωνιστεί στο παγκόσμιο κίνημα ειρήνης και το
ΠΣΕ. Εξέφρασε την βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις στην
περιοχή, τον επεκτατικό και επιθετικό ρόλο του ΝΑΤΟ,
την στρατιωτικοποίηση της ΕΕ. Σημείωσε πώς ο κόσμος
μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ έγινε ακόμη πιο άνισος με όλο
και αυξανόμενες απειλές για ευρύτερο πόλεμο παγκό-

Ο Θανάσης Παφίλης με τον An Yue Jun, επικεφαλή της κινέζικης
αντιπροσωπείας.

σμιων διαστάσεων. Αναφερόμενος στην στάση και θέση
της Κίνας, εξήγησε τις προσπάθειες που γίνονται για εξάλειψη της φτώχειας μέχρι το 2020, παράλληλα με την
οικονομική ανάπτυξη προς όφελος του λαού της Κίνας,
στην βάση του «σοσιαλισμού με κινέζικα χαρακτηριστικά
σε μια σύγχρονή, αρμονική, με ευημερία κοινωνία, που θα
σέβεται όλους τους λαούς και θα επιδιώκει την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος των λαών με αμοιβαίο όφελος και ειρήνη».
Από την μεριά της, η γενική γραμματέας της ΕΕΔΥΕ Ελπίδα Παντελάκη παρουσίασε στην αντιπροσωπεία από την
Κίνα την ιστορική διαδρομή της ΕΕΔΥΕ και του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα του τελευταίου της Συνεδρίου, τα βασικά μέτωπα
δράσης των Επιτροπών Ειρήνης και την πεποίθηση της
ΕΕΔΥΕ πώς δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια, ειρήνη και
σταθερότητα στην περιοχή μας, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ,
των ΗΠΑ και της Ε.Ε. αλλά και υπό το φως σκληρών ανταγωνισμών μεγάλων δυνάμεων στον οικονομικό τομέα
για τον φυσικό πλούτο της Ελλάδας, οι οποίες δεν νοιάζονται ούτε για σύνορα ούτε για κυριαρχικά δικαιώματα
των χωρών της περιοχής και των λαών τους, όπως αποδεικνύεται από τις εξελίξεις σε Αιγαίο, Κύπρο, Βαλκάνια
και Μέση Ανατολή.
Η Κινέζικη αντιπροσωπεία, τέλος, παρουσίασε τον φετινό σχεδιασμό της δράσης της, όπου ανέφερε ειδικά το
διεθνές σεμινάριο στις 21 Σεπτέμβρη, στην πόλη Nanjing
και όπου προσκάλεσε και την ΕΕΔΥΕ να πάρει μέρος. 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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διεθνή

Νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία
από ΗΠΑ - Μ. Βρετανία - Γαλλία
Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας
στο νέο μακελειό

Ξεσκεπάζονται καθημερινά τα ψέματα της κυβέρνησης: Πύραυλοι «Τόμαχωκ» φορτώνονται στα πλοία των ΗΠΑ και με τη βοήθεια του
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
Οι φωτογραφίες (κάτω) προέρχονται από το διαδικτυακό περιοδικό «Beacon», το επίσημο περιοδικό των αμερικανικών δυνάμεων
στη βάση της Σούδας. Στο τεύχος του Οκτώβρη του 2017, αποτυπώνεται η διαδικασία φόρτωσης πυραύλων «Τόμαχωκ» στο πλοίο «USS
Porter», ένα από τα πλοία που πραγματοποίησαν την προηγούμενη ιμπεριαλιστική επιδρομή στη Συρία, τον Απρίλη του 2017. Αν και
το ρεπορτάζ δεν αναφέρει πότε έγινε η διαδικασία φόρτωσης, αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της βάσης για τις πολεμικές επιχειρήσεις
των ΗΠΑ στην περιοχή. Μια λεπτομέρεια: Στη φωτογραφία των υπόγειων εγκαταστάσεων (αριστερά), αποτυπώνεται ο χειριστής των
μηχανημάτων, ο οποίος, όπως καταδεικνύει η στολή και τα διακριτικά του, είναι στέλεχος του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
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Επάνω: Αθλιότητες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εξαπέλυσε
ΜΑΤ και χημικά ενάντια στους διαδηλωτές σε αντιπολεμική διαδήλωση, σπουδαστές - φοιτητές - εργαζόμενους. Τρομοκρατικές
συλλήψεις μέσα στα νοσοκομεία με κατασκευασμένες κατηγορίες. Πληρωμένη απάντηση από το εργατικό- νεολαιίστικο κίνημα. Δεξιά: Ο Αμερικάνος πρέσβης Τζέφρι Πάιατ εκφράζει την
ευγνωμοσύνη του στην ελληνική κυβέρνηση για τη Σούδα. Στη φωτογραφία, ποζάρει δίπλα στο άγαλμα του Τρούμαν.
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ιστορία

Οι ρίζες του παλαιστινιακού ζητήματος
70 χρόνια από τη Νάκμπα (καταστροφή)

την αυγή του 20ού αιώνα ο γεωγραφικός χώρος
της Βρετανικής Εντολής της Παλαιστίνης, ενός
εύσχημου σχήματος που καθιερώθηκε υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών για τον αποικιοκρατικό
έλεγχο από τους Βρετανούς ιμπεριαλιστές της περιοχής στην οποία υπαγόταν η πάλαι ποτέ ιστορική κοιτίδα
του ιουδαϊσμού, κυριαρχούνταν πληθυσμιακά σε συντριπτικό βαθμό από το αραβικό στοιχείο. Την επαύριον
του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου σε σύνολο 800.000 κατοίκων οι 650.000 ήταν μουσουλμάνοι, ενώ οι Εβραίοι
ήταν 60.000, δηλαδή αποτελούσαν μόλις το 7,5% του
πληθυσμού. Η κατάληψη του χώρου από τις αναδυόμενες δυνάμεις του σιωνιστικού κινήματος ήταν επίδικο και όχι δεδομένο. Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, ακόμη και –ή μάλλον κυρίως– της
άσκησης φυσικής βίας, γρήγορα τέθηκε σε εφαρμογή.

Σ

Η απόφαση για την ίδρυση του κράτους
του Ισραήλ

Το σιωνιστικό κίνημα, που είχε κάνει την εμφάνισή
του στα τέλη του 19ου αιώνα, πλαισιώθηκε από νωρίς
από τις κυρίαρχες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της περιόδου με προεξάρχουσα τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία
εξέφρασε τη βούλησή της να υποστηρίξει τη δημιουργία εβραϊκής εστίας στον γεωγραφικό χώρο της Παλαιστίνης με τη διαβόητη Διακήρυξη Μπάλφουρ το
1917. Όμως η αδυναμία της Μ. Βρετανίας μετά το
τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου να συντηρεί τις διοικητικές και στρατιωτικές δομές τις οποίες είχε εγκαταστήσει στις αποικίες της και η απόφασή της να
απαγκιστρωθεί από το σχήμα της Εντολής και να αποσυρθεί από την περιοχή της Παλαιστίνης επιτάχυναν
τις εξελίξεις και άνοιξαν την αυλαία του δράματος για
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τον παλαιστινιακό λαό. Η επικείμενη αποχώρηση των
βρετανικών δυνάμεων από την περιοχή καθιστούσε
αναγκαία την εξεύρεση από τους μεγάλους διεθνείς
παίκτες μιας φόρμουλας για την επίλυση του ζητήματος με βάση τα πρότυπα και τις κατευθύνσεις της
πρώιμης μεταπολεμικής περιόδου και αυτή η φόρμουλα δεν μπορούσε παρά να εξευρεθεί στους κόλπους του ΟΗΕ.
Ο τότε νεαρός οργανισμός ενεργοποιήθηκε ήδη
από τις αρχές του 1947 με τη σύσταση μιας ειδικής
επιτροπής επιφορτισμένης με την κατάρτιση ενός σχεδίου το οποίο θα ικανοποιούσε όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη, της UNSCOP (United Nations Special Committee
on Palestine). Η επιτροπή αυτή, η οποία ιδρύθηκε επισήμως τον Μάιο του 1947, θα καταθέσει τα πορίσματά
της το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Αυτά θα περιλαμβάνουν ένα σχέδιο διχοτόμησης της περιοχής σε ένα
αραβικό και ένα εβραϊκό κράτος, παρά την εκφρασμένη και εκ προοιμίου απορριπτική κάθε διχοτομικού
σχεδίου θέση των Παλαιστινίων. Οι θέσεις της πλειοψηφίας της επιτροπής αυτής θα υιοθετηθούν από τη
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα αποτελέσουν την
Απόφαση 181, τη βάση για την ίδρυση του κράτους
του Ισραήλ, του οποίου η επίσημη ανακήρυξη θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 1948. Η απόφαση αυτή
άνοιξε τους διπλωματικούς ασκούς του Αιόλου για το
παλαιστινιακό ζήτημα.
Φυσικά οι δυνάμεις που προωθούσαν τον εδαφικό
διαμελισμό της περιοχής και τη συγκρότηση ενός ισραηλινού κράτους στην καρδιά της δεν ήταν εν υπνώσει ούτε περίμεναν το πράσινο φως του διεθνούς
οργανισμού για να κινηθούν και να μεθοδεύσουν την
κατάληψη ενός όσο το δυνατόν ευρύτερου εδαφικού
τμήματος τις περιοχής.

Πώς υλοποιήθηκε το ισραηλινό σχέδιο

Η ισραηλινή πλευρά φάνηκε από νωρίς πολύ πιο οργανωμένη και πολύ πιο αποφασισμένη να επιτύχει
τους στόχους της από ό,τι η παλαιστινιακή ηγεσία. Το
βασικό δόγμα της συνίστατο στη διοχέτευση όλων
των δυνάμεών της για την επίτευξη ενός και μοναδικού στόχου, της ανατροπής των δημογραφικών συσχετισμών στην περιοχή. Στην προσπάθειά τους να
υλοποιήσουν αυτό τον στόχο οι ισραηλινή ηγεσία αποδείχθηκε συστηματική και αδίστακτη.
Βασικό εργαλείο για τη δρομολόγησή του ήταν οι
παραστρατιωτικές οργανώσεις οι οποίες είχαν συσταθεί ήδη από την περίοδο της Βρετανικής Εντολής με
προεξάρχουσα τη Χαγκάνα, προσδεδεμένη στο άρμα
του Εργατικού Κόμματος (Μαπάι), με πολιτικό ηγέτη
τον Μπεν Γκουριόν, τον μετέπειτα πρώτο πρωθυ-

πουργό του κράτους του Ισραήλ.Το σχέδιο ήταν απλό
και πάγιο. Οι ταξιαρχίες, βασικές οργανωτικές μονάδες της Χαγκάνα, λάμβαναν έναν κατάλογο των παλαιστινιακών χωριών που έπρεπε να καταλάβουν (1). Στη
συνέχεια οι ένοπλες δυνάμεις περικύκλωναν τα χωριά
και ανάγκαζαν τους κατοίκους τους να αποχωρήσουν,
ακόμη και με τη βία. Κατόπιν ισοπέδωναν κυριολεκτικά τα χωριά. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν
σε έναν βαθμό και στα αστικά κέντρα της Παλαιστίνης
με αποτέλεσμα την εκδίωξη της πλειοψηφίας των Παλαιστινίων από αυτά (Γιάφα, Χάιφα, Σαφάδ, κλπ.) και
την ισοπέδωση των παλαιστινιακών συνοικιών στις
μικτές πόλεις. Φυσικά δεν έλειψε και η φυσική εξό1. Ιlan Pappe, Η Ιστορία της Σύγχρονης Παλαιστίνης, εκδόσεις

Κέδρος, 2007, σ. 194.
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ντωση του τοπικού πληθυσμού, όπως στην περίπτωση
του χωριού Ντέιρ Γιασίν, όπου 251 άνδρες, γυναίκες
και παιδιά βρήκαν φρικτό θάνατο στα χέρια των σιωνιστών παραστρατιωτικών.
Επίσης παράλληλα με τη Χαγκάνα δρούσαν και
άλλες πιο «δυναμικές» παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι οποίες λυμαίνονταν την ύπαιθρο και ασκούσαν
βία με απώτερο σκοπό τον εκφοβισμό και την εκδίωξη του αραβικού πληθυσμού από τα διεκδικούμενα
εδάφη, με σημαντικότερη τη δεξιάς ροπής Ιργκούν, η
οποία συμμετείχε και στην προαναφερθείσα σφαγή
στο Ντέιρ Γιασίν.
Στο διπλωματικό πεδίο πρωταρχικός στόχος των
ισραηλινών ήταν η συγκρότηση μιας κρατικής οντότητας με διεθνή αναγνώριση, ακόμη και αν τα σύνορά της
δεν ήταν τα επιδιωκόμενα. Στη σύλληψη της ισραηλινής ηγεσίας οι συνοριακές οριοθετήσεις ήταν ρευστές και θα μπορούσαν να τροποποιηθούν στην αρχή
de facto και στη συνέχεια de jure. Το σημαντικό ήταν η
ύπαρξη ενός κρατικού πυρήνα με διεθνή ερείσματα ο
οποίος θα μπορούσε να διευρυνθεί στη συνέχεια.
Σε αυτή την προσπάθειά τους υποβοηθήθηκαν από
την καθυστερημένη κινητοποίηση των αραβικών δυνάμεων, οι οποίες συντονίζονταν από τον Αραβικό
Σύνδεσμο, καθώς και από την υπονόμευση του αραβικού μετώπου από το βασίλειο της Ιορδανίας, το οποίο
προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με την πλευρά των
ισραηλινών για το διαμοιρασμό της περιοχής.
Στις 15 Μαΐου του 1948 ο συνασπισμός των αραβικών δυνάμεων, δηλαδή της Αιγύπτου, της Ιορδανίας,
της Συρίας, του Ιράκ και του Λιβάνου, θα εισέλθει στην
επικράτεια του νεοπαγούς κράτους κηρύσσοντας και
επισήμως την έναρξη του πρώτου Αραβοϊσραηλινού
πολέμου. Όμως, παρά τις αρχικές πρώτες επιτυχίες,
η υστέρηση σε άνδρες και εξοπλισμό και η διαίρεση
στο εσωτερικό του αραβικού μπλοκ, οι ηγέτες του
οποίου φαίνονταν να ενδιαφέρονται περισσότερο για
την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων παρά
για την πραγμάτωση των κοινών διακηρυγμένων στόχων, θα δώσουν πολύ γρήγορα το στρατιωτικό προβάδισμα στο αντίπαλο στρατόπεδο και θα αναγκάσουν τις αραβικές δυνάμεις να προσανατολιστούν
στη σύναψη μιας μορφής ανακωχής με το κράτος του
Ισραήλ και στην αμοιβαία αναγνώριση των συνόρων
έτσι όπως τα είχε διαμορφώσει η έκβαση της σύγκρουσης.
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Το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστίνιων
προσφύγων στις εστίες τους

Η αυγή του 1949 είδε το παλαιστινιακό στοιχείο να ξεριζώνεται κυριολεκτικά από τις εστίες του. Ο τραγικός
απολογισμός έχει ως εξής: Την επαύριον της στρατιωτικής σύγκρουσης περίπου 750.000 Παλαιστίνιοι, τα
τρία τέταρτα του παλαιστινιακού πληθυσμού, πήραν
τον δρόμο της προσφυγιάς. Η βίαιη αυτή εκδίωξη βιώθηκε συλλογικά από το παλαιστινιακό έθνος ως μια
άνευ προηγουμένου καταστροφή, ως μια Νάκμπα. Τα
επόμενα χρόνια οι κρούσεις των Παλαιστίνιων προσφύγων για επιστροφή στις εστίες τους θα γνωρίζουν τη
διαρκή άρνηση και την πρωτοφανή στην παγκόσμια
ιστορία αδιαλλαξία των ισραηλινών κατακτητών, οι
οποίοι διαχειρίζονται ακόμη και σήμερα τους καρπούς
της αρπαγής τους ως νόμιμη ιδιοκτησία τους.
Η επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της ισραηλινής πλευράς, δηλαδή η συγκρότηση κρατικής εστίας
διεθνώς αναγνωρισμένης και σχετικά «αποκαθαρμένης» από το αραβικό στοιχείο, καθώς και η επιδίωξη
του αμερικανικού ιμπεριαλισμού για την παρουσία
ενός σταθερού συμμάχου τοποτηρητή των συμφερόντων του στην περιοχή οδήγησαν γρήγορα στην εδραίωση του νεοπαγούς κράτους.
Η αντίληψη της ισραηλινής ηγεσίας ότι τα σύνορα
δεν ήταν στατικά και ότι υπήρχε δυνατότητα για εδαφική επέκταση του κράτους του Ισραήλ θα υλοποιηθεί
τα κατοπινά χρόνια με τον πιο δραματικό τρόπο. Κάθε
περιφερειακός πόλεμος που διεξαγόταν περιοδικά
στην περιοχή θα είχε ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση
εδαφικών κερδών για το Ισραήλ με θύματα όχι μόνο την
παλαιστινιακή πλευρά αλλά και μια σειρά άλλων γειτονικών κρατών. Η προσπάθεια του Ισραήλ να συρρικνώσει πληθυσμιακά το μη εβραϊκό στοιχείο στην περιοχή
με απώτερο και άδηλο στόχο την πλήρη έκλειψή του
θα συνεχιστεί και θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια.
Η σκλήρυνση της στάσης του ισραηλινού κράτους
είναι κάτι παραπάνω από εμφανής και η πιθανότητα
αυτόβουλης υποχώρησής του φαντάζει κάτι παραπάνω από απίθανη. Η μαχητικότητα του παλαιστινιακού λαού και η διεθνής αλληλεγγύη είναι τα μόνα δύο
όπλα που φαντάζουν ικανά να κάμψουν μακροπρόθεσμα τη ισραηλινή αδιαλλαξία. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

δράση εεδυε
Κινητοποίηση ΣΕΤΗΠ - ΟΓΕ - ΕΕΔΥΕ

υναμική αγωνιστική κινητοποίηση έξω από το
υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στην Καλλιθέα,
πραγματοποίησε την Παρασκευή 2 Μάρτη 2018 το
ΣΕΤΗΠ, με αφορμή την εκδήλωση που διοργάνωσε το
ΝΑΤΟ και στην οποία καλούσε την ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση έγινε με αφορμή την επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα της αναπληρώτριας γενικής
γραμματέα του ΝΑΤΟ Rose Gottemoeller και την εκδήλωση
που διοργανώθηκε στο υπουργείο με θέμα: «Το ΝΑΤΟ
που μπορεί να μην ξέρετε – Ασφάλεια και άμυνα πέρα
από τις παλιές βασικές έννοιες».
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μαζικά η ΟΓΕ, η
ΕΕΔΥΕ, οι Επιτροπές Αγώνα Παντείου του ΜΑΣ, η ΕΣΚΟΤΕ και το Σωματείο Εργαζομένων «Forthnet - Netmed».
«Οι γυναίκες απαιτούμε, έξω από το ΝΑΤΟ που σπέρνει
πολέμους-προσφυγιά», ανέγραφε το πανό της ΟΓΕ και το
ΣΕΤΗΠ στο δικό του πανό σημείωνε πως «με βόμβες και ναπάλμ σκοτώνετε λαούς, συνένοχους δε θα ‘χετε τους εργαζόμενους». Επίσης, με μία φωνή, οι συγκεντρωμένοι υπογράμμισαν: «Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών»,
«οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το
αίμα, τα σύνορα χαράζουν» και «κλείστε τις βάσεις, φέρτε
και τα πλοία, καμιά συμμετοχή στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία».
Στην εκδήλωση χαιρέτισε ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ και βουλευτής του ΚΚΕ, τονίζοντας μεταξύ
άλλων: «Στηρίζουμε τον αγώνα που κάνετε, γιατί το ΝΑΤΟ

Δ

ο λαός μας το ξέρει πολύ καλά και δεν χρειάζεται να μας
το μάθουν τώρα. Το ξέρουν και οι λαοί της περιοχής με
το αίμα που έχουν χύσει γι’ αυτό...».
Από την πλευρά της, η Όλγα Κολιούση, μέλος της διοίκησης του ΣΕΤΗΠ, είπε ότι «είμαστε εδώ να καταγγείλουμε το υπουργείο, να πούμε ότι εμείς ξέρουμε πολύ
καλά τι σημαίνει ΝΑΤΟ, τι σημαίνει ακριβώς ΕΕ και θα
είμαστε εδώ να ενημερώνουμε και να παλεύουμε μαζί
με τους εργαζόμενους ενάντια σε αυτή την πολιτική,
ενάντια σε αυτά τα μέτρα, ενάντια στη λυκοσυμμαχία […]
Δεν φτάνουν όλα αυτά, ο κ. Παππάς τώρα θέλει επαίσχυντα
να μας γνωρίσει το ΝΑΤΟ. Δεν ξέρετε κ.κ. της κυβέρνησης
ποιο είναι το ΝΑΤΟ; Δεν ξέρετε ότι είναι αυτό που
χαράζει και ξαναχαράζει τα σύνορα σε όλο τον κόσμο
και ειδικά στη γειτονιά μας, ακριβώς για τα συμφέροντα
των μεγάλων ομίλων;».
Η πρόεδρος της ΟΓΕ, Χριστίνα Σκαλούμπακα, είπε
πως «θέλουν τις γυναίκες για να μπορέσουν να στηρίξουν
τα βρώμικα σχέδιά τους παντού στον κόσμο και στην Ελλάδα. Εμείς, όμως, τους απαντάμε ότι οι εργαζόμενες γυναίκες, οι νέες μητέρες, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι,
ξέρουμε καλά τι είναι το ΝΑΤΟ. Δεν νομιμοποιούμε αυτόν
το δολοφονικό μηχανισμό, είτε έχει ανδρική είτε γυναικεία
εκπροσώπηση. Για αυτό, διαδηλώνουμε σήμερα ενάντια
σε αυτή τη φιέστα που οργανώνουν τα γεράκια του
πολέμου, τα γεράκια του ΝΑΤΟ, αρσενικά ή θηλυκά». 
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πολιτική

Κυριακή 13 Μάη 2018:
Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης
Η Γραμματεία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), απευθύνει μαζικό
κάλεσμα συμμετοχής στην πανελλαδική ημέρα αντιιμπεριαλιστικής δράσης, την Κυριακή 13 Μάη 2018.
ην Κυριακή 13 Μάη 2018 θα πραγματοποιηθεί στην
Αττική η 38η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης και την
ίδια μέρα σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις - πορείες - παρεμβάσεις από τις κατά τόπους
Επιτροπές Ειρήνης, όπου υπάρχουν ευρωατλαντικές βάσεις, στρατηγεία και υποδομές.
Μέχρι στιγμής, από τις Περιφερειακές Συσκέψεις
των Επιτροπών Ειρήνης που βρίσκονται σε εξέλιξη, για
τις 13 Μάη προγραμματίζονται κινητοποιήσεις σε Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Άκτιο, Άραξο, Σούδα,
αλλά και σε νησιά του Αιγαίου και διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Η 38η Μαραθώνια Πορεία θα ξεκινήσει στις 8 π.μ. από
τον Τύμβο του Μαραθώνα και θα τερματίσει στις 6.30 μ.μ.
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Η φετινή Μαραθώνια Πορεία και οι κατά τόπους
πορείες στις 13 Μάη, μπορούν να αποτελέσουν για το λαό
βήμα, ώστε να βγει στο δρόμο να καταδικάσει μαζικά τη
νέα ιμπεριαλιστική επίθεση ΗΠΑ - Μ. Βρετανίας - Γαλλίας
στη Συρία, που στηρίζεται απο το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Η
όξυνση των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών,
η κλιμάκωση της επέμβασης στη Συρία, ενισχύουν τον
κίνδυνο για γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Οι εξελίξεις στην περιοχή μας απαιτούν τη μετατροπή
της λαϊκής ανησυχίας σε οργανωμένη πάλη για να διατρανώσουμε τη θέλησή μας κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των αιτιών που τους προκαλούν, για τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας από τις δαγκάνες του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ, για τη μη αλλαγή των συνόρων και των διεθνών
συνθηκών που τα καθορίζουν.
Οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών και κέντρων με πρωταγωνιστές τις ΗΠΑ,
το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, τη Ρωσία και την Κίνα, με τη συμμετοχή
δεκάδων καπιταλιστικών κρατών οξύνονται. Το κυνήγι
του καπιταλιστικού κέρδους, το μοίρασμα των αγορών,

Τ
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των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των ενεργειακών
αγορών έχουν οδηγήσει ήδη σε αιματηρούς ιμπεριαλιστικούς πολέμους στη Συρία, την Υεμένη, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν, Ιράκ, την Ουκρανία.
Σε αυτές, λοιπόν, τις συνθήκες δεν χωρά κανενός είδους επανάπαυση. Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα δεν
μπορεί να πει κανένας: “δεν τρέχει τίποτα”. Η θέση των
εργαζομένων, της νεολαίας μας είναι στον αγώνα του αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
Οι συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου και
θαλάσσιου χώρου, οι πολεμικές απειλές, ο εμβολισμός
του περιπολικού “Γαύδος” από τουρκική ακταιωρό, η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο, η αμφισβήτηση των συνόρων και η στρατιωτική παρουσία στην
ΑΟΖ της Κύπρου σηματοδοτούν την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή.
Η αστική τάξη της γειτονικής χώρας στοχεύει στον
έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών στην Α. Μεσόγειο και την αλλαγή των συνόρων όπως δείχνει η εισβολή
στη Συρία και το Ιράκ η προκλητική αξίωση για αναθεώρηση της Συνθήκης της Λοζάνης.
Οι σχεδιασμοί και ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων
στρέφονται κατά των λαών και ο λαός μας έχει υποχρέωση
να κινηθεί με βάση τα δικά του συμφέροντα και με αυτό
το κριτήριο να κρίνει αυστηρά την πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των άλλων αστικών κομμάτων.
Η κυβερνητική πολιτική δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω
από κάλπικα προσχήματα. Σημαδεύεται από τη διαρκή
επίθεση κατά της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, από τη μείωση των μισθών και των συντάξεων, τη
φορολογική ληστεία, τους πλειστηριασμούς για το ξεσπίτωμα λαϊκών οικογενειών, την όξυνση των προβλημάτων
των ανθρώπων του μόχθου, την κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος. Η εξωτερική της πολιτική είναι εξίσου
επικίνδυνη, εμπλέκει συνεχώς πιο βαθειά τη χώρα στους

ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, οι διαπραγματεύσεις με
τη FYROM και την Αλβανία έχουν στόχο την ένταξη των
Δ. Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ για τη λεγόμενη “ΕυρωΑτλαντική ολοκλήρωση”.
Η κυβέρνηση με προμετωπίδα τη λεγόμενη «γεωστρατηγική αναβάθμιση», έχει γίνει σημαιοφόρος στην προώθηση των στόχων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Με
τη στάση της προσπαθεί να ξεπλύνει τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, παρουσιάζοντας μάλιστα τον Τράμπ ως «διαβολικά καλό». Την ώρα που ο λαός υποφέρει, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ παίρνει τα εύσημα γιατί είναι η δεύτερη χώρα, μετά τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που για
το 2017 δίνει το 2,36% του ΑΕΠ, δηλαδή 4.2 δισ. ευρώ, για
στρατιωτικές δαπάνες, έχοντας επίσης σημαντική συνεισφορά σε προσωπικό και μέσα για τις ιμπεριαλιστικές
αποστολές. Η Ελλάδα συμμετέχει σε 12 αποστολές στο
εξωτερικό, ενώ μετά το ταξίδι του Τσίπρα στις ΗΠΑ, αναβαθμίζεται η Βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές
βάσεις, ετοιμάζονται νέες βάσεις στην Αλεξανδρούπολη,
στη Λάρισα στη Σύρο και αλλού, μετατρέποντας τη χώρα
μας σε ιμπεριαλιστικό ορμητήριο, βάζοντας το λαό μας
σε θανάσιμους κινδύνους.
Η θέση της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ μπορούν να εγγυηθούν
την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή είναι
πρόκληση κατά του λαού μας. Οι δυνάμεις αυτές ήταν και
είναι παράγοντες αστάθειας και πολέμων, προκειμένου να
εξασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα. Έχει αποδειχτεί
από τις ευθύνες που έχουν για τη Χούντα το 1967, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και την αναζήτηση διχοτομικής λύσης, τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, από τους
εκατοντάδες ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις.
Με αυτές τις σκέψεις, στις μέρες που απομένουν, οι
Επιτροπές Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ, όλοι οι συναγωνιστές και
φίλοι που συναντηθήκαμε στην πλούσια δραστηριότητα
που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο διάστημα, δυναμώνουμε
τη δράση μας και διαθέτουμε όλες τους τις δυνάμεις για
την επιτυχία της Πανελλαδικής Ημέρας Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης στις 13 Μάη, για την ανάπτυξη της πάλης
του λαού μας για να απαιτήσουμε μαζικά:
• Όχι στην ελληνική υποστήριξη στις δολοφονικές
επιχειρήσεις των ιμπεριαλιστών ενάντια στο λαό της Συρίας και αλλού
• Να κλείσει ΤΩΡΑ η βάση της Σούδας και όλες οι
ξένες στρατιωτικές Βάσεις και στρατηγεία
• Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τα
Βαλκάνια

• Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις – Επιστροφή όλων των στρατιωτικών από τις Ευρω-ΝΑΤΟϊκές αποστολές στο εξωτερικό
• Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που
τα καθορίζουν
• Όχι στις πολεμικές δαπάνες για τις ανάγκες του
ΝΑΤΟ
• Αποδέσμευση από ΕΕ – ΝΑΤΟ, με το λαό νοικοκύρη
στον τόπο του.

ΕΕΔΥΕ - ΕΕΔΔΑ

Εκδήλωση αλληλεγγύης στον
αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό
στον Πειραιά
εκδήλωση, που έγινε στην Αίθουσα της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού
Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) στη 1 Μάρτη 2018, άνοιξε με χαιρετισμό του Γιώργου Λαμπράκη, Αντιπρόεδρου της ΕΕΔΥΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στη σταθερή αλληλεγγύη που εκφράζει το αντιιμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό κίνημα στον Παλαιστινιακό
λαό και επισήμανε το ρόλο των ΗΠΑ και της ΕΕ,
που με τον ένα η τον άλλο τρόπο στηρίζουν τις
επιδιώξεις του Ισραηλινού κράτους. Ακόμα, κατήγγειλε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση της βουλής για
αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης Μαρουάν Εμίλ
Τουμπάσι, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο των ΗΠΑ
και στην απόφαση του να μεταφέρουν τη πρεσβεία
τους στην Αν. Ιερουσαλήμ, αναγνωρίζοντάς την
έτσι ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και ρίχνοντας λάδι
στη φωτιά. Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης αναφέρθηκε
στην ισραηλινή κατοχή, στους εποικισμούς των Ισραηλινών και στις δολοφονικές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού.
Στο τέλος της εκδήλωσης διαβάστηκε το ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και δόθηκε συνέχεια στην προσπάθεια συγκέντρωσης
υπογραφών.
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επισημάνσεις

Εγώ, Εσύ, Εμείς, τι κάνουμε;

ριν λίγες μέρες έφτασε στα
χέρια μου μια αφίσα, μια
αφίσα της ΕΕΔΥΕ, στην οποία
υπήρχε η φωτογραφία ενός μικρού
παιδιού. Για πολλή ώρα κοίταζα
αυτή τη φωτογραφία. Προσπαθούσα να ερμηνεύσω, αν γινόταν,
τα αισθήματα και τα συναισθήματα
που ένοιωθε αυτό το παιδάκι και
που τόσο έντονα και παραστατικά
είχαν εγκλωβιστεί από τον φωτογράφο.
Παρατηρούσα το ταλαιπωρημένο προσωπάκι του, άπλυτο, μέσα
στα χαλάσματα του σπιτιού του ή
ενδεχομένως χωμένο κάπου, για
να κρυφτεί από τις κακουχίες της
προσφυγιάς. Δεν μπορούσα να καταλάβω πού ακριβώς βρισκόταν.
Αλλά αυτό δεν με απασχολούσε
και ιδιαίτερα.
Μεγεθύνω τη φωτογραφία στον
υπολογιστή μου. Επικεντρώνω στα
μάτια του, στις συσπάσεις του προσώπου του, στο λερωμένο δακτυλάκι του που κάτι μου έδειχνε.
Ίσως να βλέπει αεροπλάνα να
βομβαρδίζουν, ίσως βλέπει από
τις εκρήξεις τα κτίρια της γειτονιάς του να καταρρέουν, ίσως πάλι
να βλέπει στρατιώτες και αστυνομικούς να χτυπούν και να εμποδίζουν πρόσφυγες να ξεφύγουν από
τις εμπόλεμες ζώνες.
Διακρίνω στα μάτια του, όχι
τόσο τον τρόμο και τον φόβο, αλλά
κυρίως την έκπληξη, και την απορία. Σαν να με ρωτάει:
«Μα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;»
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Τη νύχτα έπεσα για ύπνο, μα η
εικόνα του παιδιού δεν έλεγε να
φύγει. Όλο κι ερχόταν στη σκέψη
μου και με ρωτούσε επίμονα:
«γιατί δεν έχω πια σπίτι; γιατί
δεν έχω φαί; γιατί γύρω μου υπάρχουν παιδάκια σκοτωμένα; γιατί η
μαμά μου είναι παγωμένη εδώ στο
πλάι μου και δεν ανοίγει τα χέρια της
να με αγκαλιάσει; Πες μου γιατί;»
Κι εγώ τι να του απαντήσω;
Χωρίς να πολυσκεφτώ, του είπα:
Μα επειδή γίνεται πόλεμος!
«και τι είναι πόλεμος;»
Πόλεμος είναι όταν κάποιοι άνθρωποι παίρνουν τα όπλα και πάνε
να σκοτώσουν κάποιους άλλους.
«και γιατί τους σκοτώνουν;»
Γιατί θέλουν να τους αρπάξουν
τις περιουσίες και τα πλούτη που
έχει η χώρα τους.
«μα γιατί θέλουν τα ξένα πλούτη; αυτοί δεν έχουν δικά τους;»
Κι εγώ τι να απαντήσω σε ένα
μικρό παιδάκι; Πώς να του δώσω
να καταλάβει γιατί γίνονται οι πόλεμοι;
Πώς να του εξηγήσω ότι τεράστιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ανταγωνίζονται για το ποιος θα ελέγξει τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο,
τους δρόμους από όπου θα περάσουν οι νέοι αγωγοί ενέργειας;
Πώς να του εξηγήσω ότι Ρώσικοι, Αμερικάνικοι, Κινέζικοι, Γερμανικοί, Αγγλικοί πολυεθνικοί κολοσσοί κι από κοντά τους, Τούρκοι,
Έλληνες, Ισραηλινοί, Αιγύπτιοι, Άραβες και κάθε εθνικότητας επιχει-

ρηματίες-καπιταλιστές, συμμαχούν
και συγκρούονται αναμεταξύ τους,
για να ελέγξουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και να αυξήσουν τα
κέρδη τους;
Ότι δεν διστάζουν να βάλουν
τους λαούς να αλληλοσφάζονται,
να ισοπεδώνουν ολόκληρες πόλεις
με τα σύγχρονα οπλικά τους συστήματα, να στέλνουν εκατομμύρια ανθρώπους στην αναγκαστική προσφυγιά, μόνο και μόνο για να αυγατίσουν κι άλλο τα κέρδη τους;
Βλέπω το χεράκι του να σηκώνεται, να με δείχνει με το τεντωμένο του δακτυλάκι, και να μου
θέτει συνεχώς, ανελέητα ερωτήματα δίχως τέλος.
Αλλά τι να του πω, πώς να του
εξηγήσω, ότι για τον ίδιο ακριβώς
λόγο, για τα κέρδη των μονοπωλίων, διαμέλισαν την Γιουγκοσλαβία, το Σουδάν, ισοπέδωσαν το Ιράκ,
τη Λιβύη, το Αφγανιστάν, τη Συρία,
την Υεμένη, εξοντώνουν τους Παλαιστίνιους, τους Κούρδους.
Στο τέλος, για να βγω από τη
δύσκολη θέση, του απάντησα ότι
τα αφεντικά είναι αχόρταγα και
δεν τους φτάνει ο πλούτος όλου
του κόσμου, θέλουν να τα κάνουν
όλα δικά τους.
«μα δεν φοβούνται μήπως σκοτωθούν στον πόλεμο;»
Ξέρεις παιδί μου, στον πόλεμο
δεν πολεμάνε τα αφεντικά, στέλνουν τα παιδιά του λαού να πολεμήσουν, να σκοτώσουν και να
σκοτωθούν.

«και οι φαντάροι δεν φοβούνται μην σκοτωθούν;»
Φοβούνται, πως και δεν φοβούνται! Οι περισσότεροι πάνε στον
πόλεμο χωρίς τη θέλησή τους, τους
αναγκάζουν τα αφεντικά να πάνε
να πολεμήσουν.
«και που βρίσκουν τα όπλα οι
στρατιώτες; τα έχουν στο σπίτι
τους;»
Όχι, μικρό μου. Τα όπλα τα δίνουν στους στρατιώτες, οι πλούσιοι, τα αφεντικά.
«κι αφού οι στρατιώτες κρατάνε τα όπλα, γιατί έρχονται να
πυροβολήσουν εμάς και δεν χτυπάνε τα αφεντικά τους, που τους
αναγκάζουν να κάνουν αυτά τα εγκλήματα;»
Μένω με το στόμα ανοιχτό. Τα
μάτια μου καρφώνονται στο ταβάνι. Πρέπει να απαντήσω, αλλά
όχι στο μικρό παιδάκι της φωτογραφίας.
Πρέπει πλέον να απαντήσω σε
εμένα τον ίδιο.
Βλέπω το δαχτυλάκι του παιδιού να μεγαλώνει, όλο και να μεγαλώνει και να με δείχνει, σαν να με
δικάζει. Σαν να με έχει βάλει στη
θέση του κατηγορούμενου και να
με ρωτάει: «κι εσύ, τι έκανες για να
μην συμβούν όλα αυτά; για να μην
μας βομβαρδίζουν, για να μη μας
σκοτώνουν; Τι ενέργειες κάνεις τώρα για να σταματήσει ο πόλεμος;»
Χαμήλωσα τα μάτια ένοχα. Σκέφτομαι την Ελληνική κυβέρνηση
που διαθέτει τις στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα για να εφοδιάζονται και να απογειώνονται τα
Νατοϊκά αεροπλάνα που βομβαρδίζουν τους γειτονικούς λαούς. Τις
πολεμικές ασκήσεις που διοργανώνει η Ελλάδα μαζί με την εγκληματική κυβέρνηση του Ισραήλ.
Τα Νατοϊκά στρατεύματα που αλω-

νίζουν μέσα στη χώρα μας. Τους
Έλληνες φαντάρους που συμμετέχουν στις πολεμικές αποστολές
του ΝΑΤΟ. Τους μεγάλους Έλληνες
καπιταλιστές που κάνουν συμμαχίες και κλείνουν συμφωνίες για
το μοίρασμα της λείας.
Ναι.
Εγώ, εσύ, εμείς, τί κάνουμε για
να σταματήσουμε αυτά τα εγκλήματα;
Ταράχτηκα, άνοιξα τα μάτια μου
διάπλατα κι είδα τα ματάκια του
μικρού παιδιού να είναι τεράστια,
ακριβώς μπροστά στα δικά μου.
Δεν ανοίγει το στόμα του, δεν
κουνά τα χείλη του, μα εγώ,ακούω
τα λόγια του:
«Η χώρα σου, η Ελλάδα, είναι
ενεργειακός κόμβος, στο υπέδαφός

της έχει υδρογονάνθρακες. Έτσι
ήταν και η δική μου χώρα. Οι πλούσιοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, μας
λέγανε ότι από τον πλούτο θα ζήσουμε όλοι καλά. Και τώρα ήρθε ο
πόλεμος.
Ετοιμάσου, προετοιμάσου, ο πόλεμος θα έρθει και στη δική σου
χώρα. Μη νομίζεις ότι ο δικός σας
λαός θα τη γλυτώσει. Οι κυνηγοί
του κέρδους είναι ανελέητοι και
τα παρακάλια δεν τους πτοούν.
Ξεσηκωθείτε και πάρτε τα μέτρα σας πριν να είναι αργά. Να μην
έχει η επόμενη φωτογραφία ένα
ελληνόπουλο στη θέση τη δικιά
μου!». 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ

οικονομολόγος-συγγραφέας
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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πρωτοβουλία
Μαθητές Γυμνασίου Μοιρών

Γράμμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς
τη 16χρονη Παλαιστίνια Άχεντ Ταμίμι
ι μαθητές του Γυμνασίου Μοιρών πήραν την
πρωτοβουλία να γράψουν ένα γράμμα Αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τη 16χρονη Παλαιστίνια Άχεντ Ταμίμι, η οποία φυλακίστηκε από τις
Ισραηλινές αρχές γιατί υπερασπίστηκε το δίκιο της
πατρίδας της. Παράλληλα, καλούν τους συμμαθητές
τους στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα να στηρίξουν
το γράμμα των μαθητών του Γυμνασίου Μοιρών και
την πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ (http://eedye.gr/syllogiipografon-palaistini/) για τη συλλογή υπογραφών.
Στο γράμμα τους αναφέρουν:
«Αγαπημένη μας Άχεντ,
Σου γράφουμε από πολύ μακριά. Είμαστε μια ομάδα
μαθητών από ένα επαρχιακό γυμνάσιο του Ηρακλείου
Κρήτης. Ξέρουμε όμως πως η φωνή μας μπορεί να ξεπεράσει σύνορα και να φτάσει σε εσένα για να σου εκφράσουμε την οργή μας για όσα συμβαίνουν στο λαό
σου και τη συμπαράστασή μας στον αγώνα του.
Ξέρουμε ακόμη πως όσο πιο πολλοί είμαστε τόσο
περισσότερο αυτή η φωνή θα δυναμώνει, θα γίνεται
φωνή καταδίκης για κυβερνήσεις που για τα συμφέροντά τους και για να αυξήσουν τα κέρδη των οικονομικά ισχυρών της γης στερούν το χαμόγελο και τη ζωή
από το λαό σου.
Θέλουμε η σκέψη μας να γίνει αγκαλιά για όλα τα
παιδιά της Παλαιστίνης, που με γυμνά χέρια παλεύουν
ενάντια σε πάνοπλους εχθρούς για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.
Κατανοούμε την ανάγκη που νιώθεις εσύ, αλλά και
όλος ο παλαιστινιακός λαός να αγωνιστείτε για την
πατρίδα σας και για τα ιδανικά σας! Η απόφαση για τη
μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ
(η αναγνώριση ουσιαστικά της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ) είναι απαράδεκτη και αποτελεί
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άλλο ένα εμπόδιο για τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους!
Νιώθουμε οργισμένοι για τη συμμετοχή της κυβέρνησης της χώρας μας σε αυτό το έγκλημα και τη συνεργασία μαζί με ΕΕ και ΝΑΤΟ για το αιματοκύλισμα
του λαού σας! Σου ζητάμε συγγνώμη και θέλουμε να
ξέρεις ότι δεν είμαστε σύμφωνοι με το να λειτουργεί
στο νησί μας η ΝΑΤΟική βάση της Σούδας, που έχει και
αυτή τον δικό της φονικό ρόλο, καθώς εδώ φορτώνονται τα καράβια και τα αεροπλάνα που βομβαρδίζουν λαούς. Επίσης, δεν μπορούμε να καταλάβουμε
πώς γίνεται η κυβέρνηση της χώρας μας να δαπανά
τόσα εκατομμύρια ευρώ για τους εξοπλισμούς του
ΝΑΤΟ, ενώ την ίδια στιγμή τα προβλήματα στα σχολεία μας είναι αμέτρητα.
Σε όσους λένε ότι δεν μας αφορά, απαντάμε ότι ο
αγώνας σου είναι και δικός μας αγώνας. Δεν γίνεται
να μένουμε αδιάφοροι και σιωπηλοί όταν τα παιδιά
της χώρας σου στερούνται και τα πιο βασικά δικαιώματα, όταν υψώνουν φράχτες γύρω τους, όταν τους
στερούν το φιλί της μάνας τους, ληστεύουν τη γη τους
και φυλακίζουν τα όνειρά τους.
Για εμάς, όταν ένα 16χρονο κορίτσι όπως εσύ αγωνίζεται για το δίκιο της πατρίδας του δεν είναι εγκληματίας!
Ξέρουμε, τέλος, πως τα προβλήματα των νέων
στην Ελλάδα δεν είναι ξένα με τα δικά σας προβλήματα, μα έχουν κοινή ρίζα. Ίδιοι είναι οι φταίχτες που
μας στερούν μια καλύτερη ζωή, μόρφωση και Υγεία,
το δικαίωμα στην Ειρήνη. Ακόμη πιο καλά όμως ξέρουμε και πιστεύουμε ότι οι αγώνες μας θα δικαιωθούν και πως τα όνειρά μας θα πάρουν εκδίκηση!»
Μοίρες 25/1/2018

δράση επιτροπών
ΕΔΥΕΘ

Τιμή στον Νίκο Νικηφορίδη
ον πρωτομάρτυρα του ελληνικού Κινήματος Ειρήνης,
τον Νίκο Νικηφορίδη, που σε ηλικία 23 χρόνων, στις
5 Μάρτη του 1951, εκτελέστηκε από το μισαλλόδοξο
μετεμφυλιακό κράτος στο συνήθη τόπο εκτέλεσης των
λαϊκών αγωνιστών πίσω από το Επταπύργιο τίμησε η
Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης,
την Κυριακή 4 Μάρτη, με εκδήλωση που πραγματοποίησε
στο Μνημείο στο Πάρκο Ειρήνης στις Συκιές.
Στην εκδήλωση, στο πλευρό του αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος, συμμετείχαν με απόφασή τους οι Φοιτητικοί
Σύλλογοι Ιστορικού - Αρχαιολογικού, Φιλολογίας και Πολιτικού του ΑΠΘ.
Στην εκδήλωση μίλησε η Α. Παπαδοπούλου από το
προεδρείο της ΕΔΥΕΘ. Αναφέρθηκε στη σύντομη ζωή
και τη σημαντική δράση του Νίκου Νικηφορίδη. Θύμισε
ότι μαζί με τον Νίκο Νικηφορίδη εκτελέστηκαν και άλλοι
6 αγωνιστές, που είχαν καταδικαστεί σε άλλη δίκη, γιατί
ήταν μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, οι
Θόδωρος Ορφανίδης, Μόσχος Στογιάννης, Κώστας Σπρίντζος, Μήτσος Κωνσταντίνου, Μπάμπης Παπαδόπουλος
και Ρήγας Παραθυράς. Και σημείωσε: «Στο πρόσωπό του
τιμάμε όλους εκείνους τους επώνυμους και ανώνυμους
αγωνιστές της αντιφασιστικής και αντιιμπεριαλιστικής
πάλης του λαού μας, που αντίκρισαν το θάνατο μπροστά
στα εκτελεστικά αποσπάσματα, αλλά δεν δείλιασαν. Στάθηκαν όρθιοι, φάροι φωτεινοί στους αγώνες του λαού
και της νεολαίας μας!
(...) Σήμερα η καλύτερη τιμή στον Νίκο Νικηφορίδη
και στους χιλιάδες άλλους λαϊκούς αγωνιστές είναι η
συνέχιση του αγώνα τους, για να γίνουν πραγματικότητα
τα ιδανικά για οποία θυσιάστηκαν. Καλούμε την εργατική
τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τις γυναίκες και τη νεολαία
της χώρας μας να πυκνώσουν μαζικά τις γραμμές του
αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος.
Ο λαός μας, οι νέες και οι νέοι χρειάζεται να δυναμώσουν την πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στα ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια, για έξοδο τώρα από τους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ. Για να μη μετατραπούν τα παιδιά του λαού μας σε «κρέας για τα ιμπεριαλιστικά κανόνια». Χρειάζεται επαγρύπνηση, ένταση της
πάλης του αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος.

Τ

Ο λαός μας, όλοι οι λαοί της περιοχής να μη στοιχηθούν
κάτω από τις πολεμοκάπηλες σημαίες των αστών. Κόντρα
σ' αυτές να υψώσουν τις δικές τους σημαίες του αγώνα
για την κοινωνική απελευθέρωση και τη δίκαιη ειρήνη.
Σε περίπτωση ιμπεριαλιστικού πολέμου να κλείσουν τα
αυτιά τους στις πατριδοκάπηλες ιαχές των αστών. Να
αγωνιστούμε, υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της πατρίδας, ενάντια στον ξένο εισβολέα, αλλά και ενάντια
στην ντόπια αστική τάξη, που –επαναλαμβάνουμε– με
τη συμμετοχή της στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
και σχεδιασμούς είναι συνυπεύθυνη και προετοιμάζει το
ξέσπασμα των ιμπεριαλιστικών πολέμων.»
Και κάλεσε το λαό να παλέψει ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για απεμπλοκή της Ελλάδας από τα
ιμπεριαλιστικά σφαγεία, για να κλείσουν τώρα όλες οι
ευρωατλαντικές βάσεις, που βρίσκονται στη χώρα μας.
Να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο NRDC, που βρίσκεται
στο πρώην Γ΄ Σώμα Στρατού. Να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται εκτός συνόρων.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων, ενώ ακολούθησε μαχητική πορεία η
οποία κατέληξε στο μνημείο, στον τόπο εκτελέσεων του
Επταπυργίου.
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Επιτροπές Ειρήνης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Μαχητική αντιιμπεριαλιστική πορεία
στην Αλεξανδρούπολη
εκάθαρο μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης του
αγώνα ενάντια στους σχεδιασμούς κυβέρνησης ΗΠΑ για τη δημιουργία Νατοϊκής βάσης ελικοπτέρων
στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και ενάντια στους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών στην ευρύτερη περιοχή που
εγκυμονούν θανάσιμους κινδύνους για τους λαούς, έστειλε
ο εργαζόμενος λαός της περιοχής που συμμετείχε στις
11 Φλεβάρη στην κινητοποίηση που οργάνωσαν στην
Αλεξανδρούπολη οι τοπικές Επιτροπές Ειρήνης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σωματεία και φορείς
της περιοχής.
Στη συγκέντρωση, που λόγω της κακοκαιρίας, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο, αλλά και στην
πορεία που ακολούθησε στους δρόμους της πόλης, παραβρέθηκαν φαντάροι που υπηρετούν σε μονάδες της
Αλεξανδρούπολης. Με την είσοδο των φαντάρων, η αί-

Ξ
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θουσα σείστηκε από το σύνθημα «οι φαντάροι είναι του
λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά».
Η συγκέντρωση ξεκίνησε με χαιρετισμό φαντάρου
από μονάδα της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μεταξύ
άλλων ανέφερε. «Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από
μια κινητοποίηση που καλούν οι εργαζόμενοι, τα σωματεία
τους, οι φοιτητικοί σπουδαστικοί σύλλογοι των οποίων
είμαστε μέλη και πριν γίνουμε στρατιώτες. Διαδηλώνουμε
εδώ για να μην εγκατασταθεί εδώ στην Αλεξανδρούπολη
βάση Νατοϊκών ελικοπτέρων.
Αυτή τη σχέση μας με το λαό και τους εργαζόμενους
θέλουν να την ξεχάσουμε. Μας λένε “τώρα είστε στρατιώτες – δεν έχετε δικαιώματα.
Δεν μας κάνει έκπληξη αυτή η αντιμετώπιση. Αυτό
που τους ενοχλεί δεν είναι η συμμετοχή σε μια διαμαρτυρία, αλλά το περιεχόμενό της. Η εναντίωση στη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ, η αποκάλυψη του χαρακτήρα
του ενάντια στους λαούς».
Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο Σουχά 'Ερτεκιν,
εκπρόσωπος της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας. «Σήμερα,
είμαστε εδώ για να υψώσουμε τις φωνές μας ενάντια
στο ΝΑΤΟ. Αυτός ο αγώνας θα συνεχίσει μέχρι αυτός ο
πολεμικός οργανισμός να εξαφανιστεί.
Επειδή το ΝΑΤΟ είναι ο μεγαλύτερος και πιο οργανωμένος τρομοκρατικός οργανισμός στον κόσμο. Είναι

τόσο απλό. Επειδή το ΝΑΤΟ ποτέ δεν ήταν ένας οργανισμός για την ασφάλεια, όπως αυτοαποκαλείται. Ιδρύθηκε
βασισμένος στην επιθετικότητα. [...] Σήμερα το ΝΑΤΟ
προσπαθεί να συνεχίσει την καταπίεσή του στις χώρες
μας με νέα σχέδια, νέα εργαλεία. Η Αλεξανδρούπολη
βρίσκεται υπό την απειλή αυτών των σχεδίων. [...] Η παρουσία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία συνεχίζει να είναι μια
απειλή. Οι βάσεις που υπάρχουν συνεχίζουν να λειτουργούν
και χρησιμοποιούνται κυρίως στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή. [...] Οι λαοί και οι εργατικές
τάξεις πρέπει να υψώσουν τις φωνές τους ακόμα πιο
δυνατά. Ο εχθρός των λαών και των εργατικών τάξεων
είναι οι δικές τους αστικές τάξεις και ο ιμπεριαλισμός.
Ο μόνος τρόπος να υπάρξει πραγματική ειρήνη είναι
να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό».
Στην ομιλία του ο Νίκος Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης ε.α., μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
και της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα, αναφέρθηκε
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή και στην εμπλοκή της χώρας μας και σημείωσε
ότι «η πρόθεση για εγκατάσταση βάσεων στην Αλεξανδρούπολη δεν είναι άσχετη με τις εξελίξεις στα Βαλκάνια,
στα σύνορα ΕΕ και Ρωσίας, Μέση Ανατολή, Ανατολική
Μεσόγειο, Βόρεια Αφρική αλλά και σε άλλες περιοχές
του πλανήτη μας, που μυρίζουν μπαρούτι».
Απευθυνόμενος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
και στους φαντάρους, είπε: «Σε καμιά περίπτωση δεν είσαστε υποχρεωμένοι να χύσετε το αίμα σας για τα ξένα
συμφέροντα, σε βάρος των λαών. Θέση του αντιιμπεριαλιστικού και φιλειρηνικού κινήματος είναι ότι μοναδική
σας αποστολή πρέπει να είναι η διαφύλαξη της ακεραιότητας της πατρίδας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων,
μαζί με το λαό μας κι όχι απέναντί του». Πρόσθεσε πως
«ο γνήσιος λαϊκός πατριωτισμός δεν έχει καμία σχέση με
τις επιδιώξεις της ΕΕ, του ΝΑΤΟ που σπέρνουν τον πόλεμο
και την καταστροφή στους λαούς και τη νεολαία. Η δράση
του φιλειρηνικού κι αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, στην
κατεύθυνση ανατροπής της πολιτικής που άμεσα και έμμεσα μπλέκει τη χώρα μας στους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς
σχεδιασμούς, είναι μονόδρομος. Τόσο για τα συμφέροντα
τού λαού μας όσο και για του λαού των βαλκανικών χωρών, της Τουρκίας, των λαών όλης της περιοχής», είπε.
Ο Χρήστος Τρέλλης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ, αναφέρθηκε στους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για τη μετατροπή της περιοχής σε μεταφορικό
κόμβο, με τα σχέδια για σιδηροδρομική σύνδεση με Βουλγαρία, την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών Αλεξανδρούπολης
και Καβάλας, αλλά και σε ενεργειακό κόμβο, με την κατασκευή του ΤΑΡ, του IGB, των πλωτών σταθμών για το LNG.
Προειδοποίησε πως «όπως συμβαίνει με τις ευρωατ-

λαντικές βάσεις και τα στρατηγεία που υπάρχουν χρόνια
τώρα στη χώρα μας, έτσι και αυτή η βάση στην Αλεξανδρούπολη θα αξιοποιηθεί για να βελτιώσουν τη θέση
τους μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στη μοιρασιά της
πίτας που προέρχεται από τη ληστεία των λαών και για
να ενισχυθεί η θέση του ΝΑΤΟ στον ανταγωνισμό του με
άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα. [...] Η όποια ανάπτυξη ευαγγελίζονται οι διάφοροι τοπικοί παράγοντες ότι θα υπάρξει
με την εγκατάσταση της Νατοϊκής βάσης, τους απαντάμε
ότι τα όποια δολάρια θα αφήσουν στην αγορά της πόλης
είναι δολάρια βαμμένα με αίμα».
Η εκδήλωση έκλεισε με χαιρετισμό από τον Παλαιστίνιο συναγωνιστή, Τζάμπερ Χάνι, ο οποίος κάλεσε το
λαό μας να καταδικάσει το συνεχιζόμενο έγκλημα σε
βάρος του Παλαιστινιακού λαού και την κλιμάκωση της
ισραηλινής επιθετικότητας. Αναφερόμενος στην 16χρονη
Αχέντ Ταμίμι, είπε ότι στο πρόσωπό της διώκεται το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να παλεύει ενάντια
στην κατοχή, για το δικαίωμα να έχει ο ίδιος πατρίδα,
ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ και
της κυβέρνησης του Ισραήλ.
Μόλις ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του, οι νεολαίοι
που ήταν συγκεντρωμένοι στην αίθουσα φώναξαν συνθήματα συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό και σήκωσαν πλακάτ που διατύπωναν το αίτημα για άμεση απελευθέρωση της Άχεντ Ταμίμι.
Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης η οποία στάθηκε έξω από την έδρα της 12ης Μεραρχίας Πεζικού. Με τα συνθήματά τους οι διαδηλωτές κατήγγειλαν πως «Οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν,
με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν» και σάλπισαν
«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», «Στον
ιμπεριαλισμό καμία υποταγή η μόνη υπερδύναμη είναι οι
λαοί». Παράλληλα, πρόβαλαν την απαίτησή τους για «Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών».
ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Συμμετείχαν στη διαδήλωση κατά της επέμβασης στη Συρία
Ο Εργατικός Σύλλογος Ελλήνων και η Ελληνική Επιτροπή Ειρήνης του
Μόντρεαλ συμμετείχαν στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην
καναδική πόλη την Κυριακή, για να καταδικάσουν την ιμπεριαλιστική
επίθεση στη Συρία. Κατήγγειλαν τα σχέδια των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ Μ. Βρετανίας - Γαλλίας, με τη στήριξη και την ανοχή και των άλλων
κρατών - μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Απαίτησαν να μην υπάρξει καμία
υποστήριξη ή συμμετοχή της ελληνικής ή της καναδικής κυβέρνησης
στις ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις στη Συρία, και να κλείσουν η βάση της
Σούδας και όλες οι στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα.
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εκδηλώσεις επιτροπών
Αγ. Δημήτριος
Η Επιτροπή Ειρήνης Αγίου Δημητρίου την Τετάρτη 28 Μάρτη 2018 πραγματοποίησε εκδήλωση
με θέμα «Η Ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους» με ομιλητή
το μέλος της γραμματείας της ΕΕΔΥΕ Ανδριανό
Μπούκουρη. Απαγγέλθηκε το ποίημα του Μπρεχτ
«Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου» από νεολαίους
συναγωνιστές. Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος
των Συνταξιούχων ΙΚΑ Αγίου Δημητρίου-Αλίμου
και η πρόεδρος του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Αγίου Δημητρίου (μέλος της ΟΓΕ). Μετά
την ομιλία ακολούθησε γόνιμος διάλογος, που έδειξε τον προβληματισμό των αγωνιστών της Ειρήνης.
Αγ. Παρασκευή
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Αγίας Παρασκευής
την Κυριακή 25 Φλεβάρη «Γιατί τέτοια βιασύνη;
Τι στοχεύουν ΕΕ και ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και την
ευρύτερη περιοχή;» με κεντρικό ομιλητή τον
Γιάννη Ντουνιαδάκη, υποναύαρχο ε.α. ΠΝ,
μέλος της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα
(ΚΕΘΑ). Στην εκδήλωση παρευρέθηκε μεγάλο
πλήθος κόσμου που ζωντάνεψε την συζήτηση με
πλήθος ερωτήσεων και προβληματισμών γύρω
από το ζήτημα. Παρευρέθηκαν επίσης και φορείς
της τοπικής κοινωνίας της Αγίας Παρασκευής
καθώς και απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων
από την ΚΕΘΑ, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση.
Αργολίδα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 1η
Μάρτη στο cafe Κοντραμπάσο στο Ναύπλιο η εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Αργολίδας και
της Ομάδας Γυναικών Άργους μέλος της ΟΓΕ με
θέμα «Μουσική πράξη στο Μπρεχτ, Αντιιμπεριαλιστικά αλλά και Καββαδίας». Στην εκδήλωση
απαγγέλθηκαν 4 ποιήματα, και πραγματοποιήθηκε
χαιρετισμός από την Μαρία Κουτρουφίνη μέλος
της Ομάδας Γυναικών Άργους και ομιλία από τον
Κώστα Βακάλη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης
Αργολίδας. Στην εκδήλωση ακούστηκαν μελοποιημένα ποιήματα του Μπέρτολτ Μπρεχτ, του Ναζίμ
Χικμέτ αλλά και του Νίκου Καββαδία. Η ορχήστρα
που συμμετείχε αποτελείται από τους παρακάτω
μουσικούς: Νότης Χασάπης, κλασική κιθάρα, τραγούδι, Μαίρη Κερασοπούλου, τραγούδι, Παναγιώτης Καρούμπας, βιολί, τραγούδι, Σταύρος Κερασόπουλος, ηλεκτροακουστική κιθάρα, τραγούδι.
Αρκαδία
Την Τετάρτη 21 Φλεβάρη 2018, στην αίθουσα
του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων,
η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας πραγματοποίησε
με επιτυχία εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Ιμπε-
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ριαλιστικοί σχεδιασμοί στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή». Ομιλητής ήταν ο Γρηγόρης
Αναγνώστου, οργανωτικός γραμματέας της
ΕΕΔΥΕ, ο οποίος λεπτομερώς και με σχετικούς
χάρτες ανέδειξε τα σχέδια και τον ανταγωνισμό
ισχυρών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στα Βαλκάνια
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σχέδια που εξυπηρετούν ισχυρούς μονοπωλιακούς ομίλους και όχι τους λαούς. Μετά την
ομιλία έγινε γόνιμη συζήτηση και στη συνέχεια
ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπιτας. Ο τυχερός
κέρδισε ένα βιβλίο, τα ποιήματα του Τούρκου
ποιητή Ναζίμ Χικμετ με πρόλογο του Γ. Ρίτσου.
Ευχαριστούμε τους φίλους και τους εκπροσώπους
αθλητικών και άλλων φορέων που τίμησαν την
εκδήλωσή μας με την παρουσία τους.
Άρτα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21
Φλεβάρη η εκδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, που οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης
και το Εργατικό Κέντρο Άρτας. Η εκδήλωση
ξεκίνησε με προβολή ολιγόλεπτου βίντεο, παραγωγής της Πρεσβείας της Παλαιστίνης, σχετικά
με τη 17χρονη Παλαιστίνια πολιτική κρατούμενη
Άχεντ Ταμίμι. Ακολούθησε ομιλία από την Αγγελική
Γιώτη, πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Άρτας
και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ,
η οποία αναφέρθηκε στις γενικότερες εξελίξεις
στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια,
η Ελένη Δήμητσα, γραμματέας της Επιτροπής
Ειρήνης, στάθηκε στο Παλαιστινιακό ζήτημα και
με τη βοήθεια χαρτών ανέδειξε την ιστορική του
πορεία. Ανέδειξε, επίσης, το ζήτημα των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατούμενων, 400 από τους
οποίους είναι παιδιά. Η εκδήλωση έκλεισε με την
προβολή της ταινίας «Το αλάτι αυτής της θάλασσας»,
της Παλαιστίνιας σκηνοθέτιδας Ανμαρί Τζασίρ.
Ελευσίνα
Με μεγάλη συμμετοχή έγινε η εκδήλωση - κοπή
της πίτας της Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας και
του Συλλόγου Γυναικών Ελευσίνας την Κυριακή
28 Ιανουαρίου 2018 στο «Στέκι εργαζομένων,
ανέργων και νεολαίας». Σε σύντομες τοποθετήσεις
τους, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Βιβή
Γκίκα και ο πρόεδρος της Επιτροπή Ειρήνης
Ελευσίνας Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, αναφέρθηκαν στα τρέχοντα ζητήματα και στους στόχους που απασχολούν τις γυναίκες και το φιλειρηνικό κίνημα. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι
διασκέδασαν με ζωντανή μουσική συνοδευόμενη
από πλούσιους μεζέδες που έφτιαξαν οι γυναίκες
του Συλλόγου Γυναικών. Παράλληλα λειτούργησε
«Παζάρι» με αντικείμενα που έφτιαξαν οι γυναίκες
μέλη του Συλλόγου Γυναικών και μαζεύτηκαν
υπογραφές κάτω από το κείμενο συμπαράστασης

και αλληλεγγύης της ΕΕΔΥΕ προς τον Παλαιστινιακό
λαό, από τους παρευρισκόμενους αλλά και διερχόμενους Ελευσίνιους.
Εορδαία
Εκδήλωση με θέμα την όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
Στις 15 Μάρτη 2018 η Επιτροπή Ειρήνης Εορδαίας
διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: «Η όξυνση των
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων,
και οι κίνδυνοι για τους λαούς της περιοχής μας. Η
θέση της Ελλάδας». Η εκδήλωση έγινε στη αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας και ομιλητής
ήταν ο Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ.
Ίλιον
Εκδήλωση και κοπή πίττας
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 29 Γενάρη
η εκδήλωση-συζήτηση της Επιτροπής Ειρήνης
Ιλίου με θέμα: Ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί και
πόλεμοι (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ελληνοτουρκικά) «…μοιάζουν διαβολικοί, αλλά γίνονται για
καλό…», με ομιλητή τον Γρηγόρη Αναγνώστου,
οργανωτικό γραμματέα της ΕΕΔΥΕ. Το ενδιαφέρον
του κόσμου καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης
παρέμεινε αμείωτο. Οι ερωτήσεις που ακολούθησαν
και απαντήθηκαν από τον ομιλητή, έδειξαν ξεκάθαρα τις αιτίες των πολέμων, το ποιοί ωφελούνται
και στο ποιοί πληρώνουν στο τέλος τις συνέπειες.
Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε κοπή πίτας.
Εκδήλωση αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό
Εκδήλωση-συναυλία διοργάνωσε το απόγευμα
του Σαββάτου 10 Μάρτη η Επιτροπή Ειρήνης
Ιλίου σε ένδειξη αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο
παλαιστινιακό λαό. Η εκδήλωση έγινε στο θέατρο
«Μελίνα Μερκούρη». Η εκδήλωση ξεκίνησε με
προβολή video, ενώ στη συνέχεια τον λόγο πήρε
ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου και
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ Πέτρος Καραμπάς, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε
ότι πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, τη διακοπή
των εποικισμών και την απελευθέρωση όλων
των πολιτικών κρατουμένων. Στην εκδήλωση
χαιρετισμό απηύθυνε ο πρέσβης του κράτους
της Παλαιστίνης, Μαρουάν Εμίλ Τουμπάσι, ευχαριστώντας τον ελληνικό λαό για την έκφραση
αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τον δίκαιο
αγώνα του παλαιστινιακού λαού. Στο τέλος της
εκδήλωσης έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών. Στην
εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος και άλλα
μέλη της γραμματείας και του εθνικού συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ, ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος και
αρκετά μέλη του δημοτικού συμβουλίου, o Μιχάλης

Σελέκος, δήμαρχος Χαϊδαρίου, η Ρούλα Κανέλλη,
αντιδήμαρχος Πετρούπολης, εκπρόσωποι από
ΕΕΔΔΑ, ΚΕΘΑ, Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο, από
την Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, εκπρόσωποι από τα τοπικά παραρτήματα της ΟΓΕ,
της ΠΕΑΕΑ, των Συνταξιούχων, των Οικοδόμων,
καθώς επίσης και αρκετοί εκπαιδευτικοί και μαθητές
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με συναυλία,
από μαθητές του Μουσικού σχολείου Ιλίου και
το μουσικό σύνολο «Ρωμιοσύνη», οι οποίοι ερμήνευσαν τραγούδια του αγώνα, μέσα σε κλίμα
αγωνιστικότητας και αποφασιστικότητας για δράση
ενάντια στον κοινό εχθρό των λαών, τον Ιμπεριαλισμό.
Κερατσίνι - Δραπετσώνα
«Tα παιδιά θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων»
Το Σάββατο 20 Γενάρη, στο Θέατρο «Αντ. Σαμαράκης» στο Κερατσίνι, πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία, εκδήλωση με τον πιο πάνω
τίτλο, που οργάνωσαν η Επιτροπή Ειρήνης Κερατσινίου-Δραπετσώνας και το Λαϊκό Φροντιστήριο Κερατσινίου. Η εκδήλωση άνοιξε με
το τραγούδι «Γιατί αν γλυτώσει το παιδί υπάρχει
ελπίδα» που έπαιξε στο πιάνο και ερμήνευσε ο
Στέφανος Τσαταλμπάσης. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ Μαρία Ταναϊνη τόνισε τις
επιπτώσεις των πολέμων στα παιδιά. Ακολούθησε
προβολή βίντεο της καθηγήτριας Μαρίας Συράκου
και του Γ΄ΓΕΛ Κερατσινίου, που βραβεύτηκε στο
φεστιβάλ Καλαμάτας. Το ποίημα του Μπ. Μπρέχτ
«Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου» παρουσιάστηκε
οπτικοακουστικά με τη φωνή του ηθοποιού Βασίλη
Κολοβού. Η εκδήλωση έκλεισε με τραγούδια από
ομάδα μαθητών του μουσικού σχολείου Ιλίου.
Ορεστιάδα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
2 Μάρτη η εκδήλωση-συζήτηση του ΜΑΣ και
της ΕΕΔΥΕ στην Ορεστιάδα στο πλαίσιο και της
διεθνούς καμπάνιας της Επιτροπής Νέων της
ΠΣΟ για την απελευθέρωση της νεαρής Παλαιστίνιας Αχέντ Ταμίμι, αλλά και όλων των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων.
Xανιά
Με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Παλαιστίνη και με τίτλο «Παλαιστινιακό, ο ρόλος της Ελλάδας και του ΝΑΤΟ»,
πραγματοποιήθηκε στις 26 Μάρτη εκδήλωση
στα Χανιά, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή
Ειρήνης Χανίων και το Στέκι Μεταναστών. Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Παλαιστίνη,
αλλά και το ρόλο, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της
Ε.Ε. Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Επιτροπής

Ειρήνης Χανίων Μανώλης Παπαδομανωλάκης,
αναφέρθηκε και στο ρόλο αλλά και την παρουσία
των νατοϊκών βάσεων στη Σούδα αλλά και το ενδεχόμενο πολεμικής εμπλοκής με «το ορμητήριο
του ΝΑΤΟ να βρίσκεται στα Χανιά».
Σπουδαστικός Σύλλογος ΣΤΕΦ - ΕΕΔΥΕ
Εκδήλωση - συζήτηση με θέμα τις εξελίξεις στα
Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Πειραιά, μετά από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του Σπουδαστικού Συλλόγου ΣΤΕΦ σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης. Ομιλητής
ήταν ο Νίκος Παπαναστάσης, απόστρατος αντισυνταγματάρχης, ενώ ακολούθησε μία πολύ
ενδιαφέρουσα συζήτηση που εστιάστηκε στις
πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας - Κύπρου και το ρόλο της Ελλάδας στους
σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Να σημειωθεί ότι με
αφορμή την εκδήλωση οι σπουδαστές δημιούργησαν και ανάρτησαν γιγαντοπανό που καταδικάζει
την πολιτική ΝΑΤΟ, ΕΕ και κυβερνήσεων.
2η Δημοτική Κοινότητα Αθήνας
(Γούβα - Νέος Κόσμος - Παγκράτι)
Κούλουμα με λαϊκό γλέντι στην πλατεία Πλυτά
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Επιτροπή Ειρήνης
2ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας (Γούβας Νέου Κόσμου - Παγκρατίου), πραγματοποίησε
εκδήλωση γιορτασμού της Καθαρής Δευτέρας,
19 Φεβρουαρίου 2018, στην Πλατεία Πλυτά, με
ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής, κυρίως απλοί εργαζόμενοι
κι ανάμεσα σ’ αυτούς πολλοί άνθρωποι που η
κρίση τους στερούσε ακόμα και το στοιχειώδες
σαρακοστιανό γεύμα, είχαν τη χαρά να γιορτάσουν
μαζί μας την Καθαρή Δευτέρα. Η Επιτροπή Ειρήνης
αφού απευθύνθηκε στους μαγαζάτορες της περιοχής, συγκέντρωσε τα απαραίτητα υλικά, μαγειρέψαμε και προσφέρθηκαν τα γνωστά παραδοσιακά εδέσματα, φασολάδα, λαγάνα, χαλβάς
κλπ. με άφθονο κρασί. Ακολούθησε γνήσιο λαϊκό
γλέντι και χορός, με ζωντανή μουσική, εφόσον ο
καιρός «κρατήθηκε» και δεν χάλασε τη γιορτή.
Στην εκδήλωση προηγήθηκε ομιλία από το Νίκο
Μαντζούτσο, Πρόεδρο της Επιτροπής, που
έβαλε το στίγμα των κρίσιμων συγκυριών και
εξελίξεων στην περιοχή μας, υπενθυμίζοντας την
ανάγκη επαγρύπνησης και αγώνα των εργαζομένων,
για την προάσπιση της Ειρήνης. Στο χώρο προβλήθηκε και διακινήθηκε το περιοδικό «Δρόμοι
της Ειρήνης».
Με επιτυχία η ετήσια συνεστίαση
Την ετήσια συνεστίασή της διοργάνωσε η Επιτροπή
Ειρήνης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας
στο κέντρο του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ηλι-

ούπολης «Δημήτρης Κιντής» την Κυριακή 4 Μάρτη.
Τα μέλη και οι φίλοι της επιτροπής χόρεψαν,
τραγούδησαν και γεύτηκαν τους μεζέδες που
ετοίμασαν με πολύ μεράκι συναγωνιστές από το
χώρο του επισιτισμού. Στη λαχειοφόρο που ακολούθησε υπήρχε ένα δώρο για όλους. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και χαιρέτησε ο πρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος.
Εκδήλωση-συζήτηση για τις εξελίξεις
Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Οι εξελίξεις σε
Αιγαίο, Βαλκάνια, Αν. Μεσόγειο και η εμπλοκή
της Ελλάδας», διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης
της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας την Τετάρτη 28 Μάρτη στο Ν. Κόσμο , στο καφενείο
«Λεύκα», με ομιλητή το Γρηγόρη Αναγνώστου,
οργανωτικό γραμματέα της ΕΕΔΥΕ.
Σάμος
Με μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιασμό έγινε
δεκτή η πολιτική-πολιτιστική εκδήλωση της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης με θέμα: «Πόλεμος
- Προσφυγιά - Μετανάστευση: Κοινή η μοίρα Κοινός ο αγώνας των λαών» που έγινε το Σάββατο
17 Μάρτη 2018 στην αίθουσα του δήμου Σάμου.
Η εκδήλωση περιείχε ιστορική αφήγηση από τις
αρχές του 20ου αιώνα ως τις μέρες μας, ποιήματα
κορυφαίων ποιητών, προβολή φωτογραφιών και
βίντεο, και τραγούδια. Στο χαιρετισμό της, η
πρόεδρος της Επιτροπής και μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ Ρούλα Στεφανάκη αναφέρθηκε στις επικίνδυνες εξελίξεις στο Αιγαίο,
την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, στο
ρόλο του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε και των ΗΠΑ, στους οξύτατους ανταγωνισμούς των μονοπωλιακών ομίλων
για τους υδρογονάνθρακες, την προκλητική επιθετικότητα της Τουρκικής αστικής τάξης, το ρόλο
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που έχει γίνει σημαιοφόρος του ΝΑΤΟ και των επιδιώξεών του
στη περιοχή και έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε
απέραντη ΑμερικανοΝΑΤΟική βάση και ορμητήριο
θανάτου για τους λαούς της περιοχής. Συντελεστές
της εκδήλωσης ήταν οι Σταύρος Κουτράκης
αφήγηση και τραγούδι, Δημήτρης Μαυρατζώτης
αφήγηση, Κώστας Μητσός κιθάρα, Νανά Νικολάου απαγγελία, πιάνο και τραγούδι, Σοφία Σορόκου απαγγελία.
Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης και Φοιτητικοί
σύλλογοι Σάμου: εκδήλωση - συζήτηση για τις
εξελίξεις
Η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης και οι Φοιτητικοί
σύλλογοι της Σάμου διοργάνωσαν την Τετάρτη
21 Μάρτη, στην Εμπορική σχολή, εκδήλωσησυζήτηση με θέμα: «Επικίνδυνες εξελίξεις στο
Αιγαίο - Ανάγκη ενίσχυσης της αντιιμπεριαλιστικής
πάλης του λαού και της νεολαίας». Η κεντρική
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ομιλία από τη Ρούλα Στεφανάκη, πρόεδρο της
Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης και μέλος
του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Χαιρετισμό
θα απευθύνει ο Νίκος Ψαρράς, μέλος του ΔΣ
του φοιτητικού συλλόγου ΣΑΧΜ.
Τρίκαλα
Αυξημένο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η εκδήλωση
της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων που έγινε το
απόγευμα της 1 Μάρτη σε αίθουσα του Μουσείου
Τσιτσάνη. Tην εκδήλωση άνοιξε εκ μέρους της
Γραμματείας της Επιτροπής, η Μελίνα Σκαμπαρίνα
η οποία αναφέρθηκε στους στόχους της εκδήλωσης
αλλά και τον προγραμματισμό πρωτοβουλιών
και δράσεων της Επιτροπής όπως είναι η συγκέντρωση υπογραφών για στήριξη του Παλαιστινιακού λαού και η παρουσίαση στα σχολεία του
θέματος καλλιτεχνικής δημιουργίας “Μια Εικόνα,
τρία ερωτήματα”. Η κεντρική ομιλία έγινε από
τον Χρήστο Μαργανέλη, μέλος της γραμματείας
της ΕΕΔΥΕ και είχε θέμα: “Οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί στο Αιγαίο, τα Βαλκάνια και τη Μέση
Ανατολή. Η εμπλοκή της Ελλάδας”. Οι φίλοι της
Ειρήνης κατέκλυσαν την αίθουσα, εκδηλώνοντας
με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον τους για τις
εξελίξεις στην περιοχή. Μετά την ομιλία επακολούθησε διάλογος με ερωτήσεις και τοποθετήσεις
αποδεικνύοντας πως το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα
έντονο τόσο για ενημέρωση όσο και συζήτηση.

Χαλάνδρι
Η Επιτροπή Ειρήνης Χαλανδρίου, πραγματοποίησε
εκδήλωση το Σάββατο 31 Μαρτίου με θέμα:
«Ιμπεριαλιστικοί Σχεδιασμοί ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην
ευρύτερη περιοχή και η συμμετοχή της Ελλάδας
σε αυτούς». Μίλησε ο Γρηγόρης Αναγνώστου,
οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ.

Δάφνη - Υμηττός
Η Επιτροπή Ειρήνης Δάφνης-Υμηττού πραγματοποίησε εκδήλωση-συζήτηση, στις 28 Μάρτη
στην αίθουσα του Φιλοπρόοδου Ομίλου Υμηττού (ΦΟΥ). Μίλησε ο Νίκος Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης ε.α., μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

Ρέθυμνο
Ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τις εξελίξεις στην
περιοχή
Το Σάββατο 31/3/2018 πραγματοποιήθηκε με
συνδιοργανωτές την Επιτροπή Ειρήνης Ρεθύμνου
και το Σωματείο Οικοδόμων, εκδήλωση που
αφορούσε στις εξελίξεις στην περιοχή μας. Στην
εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του
Σωματείου Οικοδόμων Ρεθύμνου, Στάθης Λουκάκης, ο οποίος μιλώντας για την κλιμακούμενη
ένταση στα σύνορα μας, κάλεσε τον εργάτη, τους
αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες, φοιτητικό
και μαθητικό κίνημα σε ενότητα και εγρήγορση.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος
της Επιτροπής Ειρήνης Ρεθύμνου και μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ Λεω νίδας
Μπουρμπάκης. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις
εξελίξεις στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο/Νοτιοανατολική
Μεσόγειο, στην Παλαιστίνη και Συρία. Ανέλυσε τις
επιδιώξεις της Ελληνικής και Τουρκικής αστικής
τάξης στην περιοχή και προέβαλε την ανάγκη ενότητας των λαών ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή. Στη συνέχεια έγινε μια
εποικοδομητική συζήτηση μιας και στην εκδήλωση
παραβρέθηκε αρκετός κόσμος μέρος του οποίου
ήταν μετανάστες και πρόσφυγες από την Συρία.
Τέλος, δόθηκε ραντεβού για κινητοποιήσεις που
προγραμματίζονται μέσα στο Μάιο ενάντια στην
παρουσία Νατοϊκών βάσεων στην Κρήτη.

Λάρισα
Εκδήλωση με θέμα «Ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί
στα Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, ευρύτερη περιοχή
και η εμπλοκή της Ελλάδας»
Εκδήλωση-συζήτηση με το θέμα αυτό πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης 22 Μάρτη, στο
Επιμελητήριο Λάρισας, η Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας. Στην εκδήλωση μίλησε ο Γρηγόρης Αναγνώ-

Ρόδος
Εκδήλωση για τις εξελίξεις στην περιοχή και
την εμπλοκή της Ελλάδας
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 21
Μάρτη η εκδήλωση της Ροδιακής Επιτροπής Ειρήνης, με θέμα: «Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια, Αιγαίο,
Μεσόγειο και η εμπλοκή της Ελλάδας», με ομιλητή
το Χρήστο Μαργανέλη, μέλος της Γραμματείας

Ηλιούπολη
Εκδήλωση-συζήτηση στις 18 Μάρτη
Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Οι εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ο ρόλος
της Ελλάδας. Υποχρεώσεις και καθήκοντα του
αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος»
διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης
την Κυριακή 18 Μάρτη, στο Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης. Μίλησε ο Ανδριανός Μπούκουρης,
μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.
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στου, οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, ο
οποίος αφού αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Α. Μεσογείου και στο ρόλο των
Νατοϊκών βάσεων τόνισε: «…Ιδιαίτερα η Λάρισα
και η περιοχή της Θεσσαλίας έχουν πείρα από το
βρώμικο ρόλο που έπαιξε διαχρονικά το στρατηγείο
της ΕΕ σε μια σειρά από ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και πολέμους, με πιο χαρακτηριστική την επέμβαση
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου ανέλαβε
ρόλο συντονιστή στις εκεί επιχειρήσεις.
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της ΕΕΔΥΕ, στο Ισπανικό κατάλυμα της Μεσαιωνικής
πόλης της Ρόδου. Την ομιλία ακολούθησε πλούσιος
διάλογος και η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα από τους Βιργινία Πρέκα, Μπέτη Φουτούλη, Γιώργο Πούλο, Λευτέρη Κουάντα, Κώστα
Τσιγκρή και Μανώλη Βογιατζή.
Νέα Σμύρνη
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή
25/02/18 η εκδήλωση-συζήτηση της Επιτροπής
Ειρήνης Ν. Σμύρνης με θέμα: «Η εμπλοκή της
Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους» στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης. Η παρουσία στην
εκδήλωση ήταν μαζική. Παραβρέθηκαν οι φορείς
της περιοχής (ΟΓΕ, ΠΕΑΕΑ, Λαϊκή Επιτροπή κλπ)
και φορείς απο τις γειτονικές περιοχές (Επιτροπής
Ειρήνης Ταύρου-Μοσχάτου και 2ου Διαμερίσματος,
Συνταξιούχοι ΙΚΑ Καλλιθέας κλπ). Παραβρέθηκε
επίσης ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης στον Δήμο Άγγελος Βρεττός. Μετά το
άνοιγμα της εκδήλωσης ακολούθησε προβολή
διαφανειών με επίκεντρο τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και τη δράση του αντιιμπεριαλιστικού
αντιπολεμικού κινήματος ενάντια στην ελληνική
εμπλοκή. Επόμενο βήμα της εκδήλωσης η απαγγελία, από δύο συναγωνιστές, του ποιήματος του
Μπέρτολτ Μπρεχτ «Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου».
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος
Τάσσος με τη μεστή και σε βάθος ανάλυση του
θέματος, έδωσε το έναυσμα για ένα γόνιμο διάλογο
με ερωτήματα και τοποθετήσεις που εξέφραζαν
έντονο προβληματισμό και ανησυχία για τους
επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς στα Βαλκάνια.
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδος και ΕΕΔΥΕ
Συζήτηση για τις επικίνδυνες εξελίξεις στην
περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου διοργάνωσε το Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) τη Δευτέρα 12
Μαρτίου 2018 στις 19.30 στα γραφεία του ΕΕΤΕ.
Μίλησε ο Γρηγόρης Αναγνώστου, οργανωτικός
γραμματέας της ΕΕΔΥΕ.
Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές,
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της πληθώρας των εκδηλώσεων δεν ήταν δυνατό
να φιλοξενηθεί στο περιοδικό το πλήρες
ρεπορτάζ, ούτε το πλούσιο φωτογραφικό
υλικό που το συνοδεύει.
Μπορείτε να βρείτε ρεπορτάζ, φωτογραφίες και βίντεο όλων των εκδηλώσεων
και των δραστηριοτήτων των Επιτροπών
Ειρήνης στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ:
eedye.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.
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