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της σύνταξης

Ο

ι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες στις 11 και 12 Ιουλίου, και αφορούν την
ένταση των πολεμικών προετοιμασιών, καθώς και τους σχεδιασμούς για επαναχάραξη των συνόρων στα Βαλκάνια, χαρακτηρίζουν τη νέα επικίνδυνη φάση στην οποία έχει εισέλθει η αντιπαράθεση για το γεωστρατηγικό έλεγχο της περιοχής, κυρίως
ανάμεσα σε ΗΠΑ-ΕΕ και Ρωσία. Η αναζωπύρωση του εθνικισμού και των κάθε λογής αλυτρωτισμών παραμένει το εργαλείο των ιμπεριαλιστών για την «ευρωατλαντική ολοκλήρωση» της περιοχής.
Ο έλεγχος των αγορών και των δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας είναι η αιτία που επιχειρείται η ευρωνατοϊκή περικύκλωση της Ρωσίας, από τη Βαλτική έως τον Καύκασο, αλλά και η προσπάθεια αναχαίτισης των επιρροών που ασκούνται στη Βαλκανική
τόσο απο την ίδια όσο και από την Κίνα και άλλα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει να στηρίζει με ζήλο τους επικίνδυνους σχεδιασμούς καθιστώντας τη χώρα πρότυπο κράτους
μέλους του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις δαπάνες για εξοπλισμούς και παράλληλα παρέχει βάσεις και υποδομές κρίσιμες για τη δράση της πολεμικής μηχανής του ιμπεριαλισμού. Η Συμφωνία για το όνομα της ΠΓΔΜ, έχοντας απώτερο στόχο την ένταξη της σε ΝΑΤΟ και ΕΕ αποτελεί
μοντέλο των ευρωατλαντικών «διευθετήσεων» στην περιοχή σε μια περίοδο που αναμοχλεύονται ζητήματα αλλαγής συνόρων σε Βοσνία,
Αλβανία, Κόσσοβο. Ο ρόλος του νατοϊκού «σημαιοφόρου» δεν αποκτήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση μόνο για την επιμέλεια που
επέδειξε στο να εκφράσει τις επιταγές της λυκοσυμμαχίας, αλλά και γιατί προσφέρεται για αποστολές που την καθιστούν «σύμμαχοκλειδί» και «γεωπολιτικό μεντεσέ» για την άνετη διείσδυση των ΗΠΑ και ΕΕ στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η κυβέρνηση, με τη συμφωνία και των άλλων αστικών κομμάτων, πρωτοστατεί σε αυτούς τους Ευρωνατοϊκούς σχεδιασμούς για να
εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής αστικής τάξης στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια από τη μετατροπή της Ελλάδας
σε σημαντικό «ενεργειακό εμπορικό και επικοινωνιακό κόμβο» στην περιοχή. Ο στόχος είναι να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα λιμνάζοντα
κεφάλαια σύμφωνα με το σχέδιο καπιταλιστικής ανάπτυξης που προωθεί η αστική τάξη με προτεραιότητες στις κατασκευές υποδομών,
στη δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, στη συμμέτοχή σε συμπράξεις εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, το Αιγαίο, την Κυπριακή
ΑΟΖ και αλλού. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συμβολή των ελληνικών κυβερνήσεων στην επιχείρηση διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας
είχε ανοίξει «χρυσές δουλειές» για τις ελληνικές επιχειρήσεις στους τομείς των τραπεζών, των κατασκευών και των επικοινωνιών. Ο
ταξικός χαρακτήρας των επιδιώξεων της κυρίαρχης τάξης καμουφλάρεται κάτω από το μανδύα του «εθνικού συμφέροντος» ώστε να
συρθούν οι λαϊκές δυνάμεις πίσω από το άρμα της πλουτοκρατίας.
Για να εφαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά αυτά τα σχέδια φρόντισε η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες να
εξασφαλίσουν φτηνή εργατική δύναμη για τους μονοπωλιακούς ομίλους, να συντρίψουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα, να θυσιάσουν τις
λαϊκές ανάγκες για υγεία, παιδεία, πολιτισμό και αθλητισμό. Γι αυτό δεν είναι «επιλέξιμα» τα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά και αντιπυρικά
έργα, γιαυτό στρώνεται ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης στα αποκαΐδια των ζωών και των λαϊκών περιουσιών.
Τα κακόγουστα πανηγύρια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια αφορούν στην πραγματικότητα
το γεγονός ότι κατάφερε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο σχήμα αστικής διακυβέρνησης να φέρει σε πέρας την ανάθεση για τη ψήφιση
και την εφαρμογή πλήθους αντιλαϊκών νόμων που δένουν χειροπόδαρα τα εργατικά – λαϊκά στρώματα.
Αυτό για το οποίο πανηγυρίζει το κεφάλαιο είναι οι πάνω από 600 μνημονικοί νόμοι, οι οποίο προστίθενται στο αντεργατικό οπλοστάσιο που άρχισε να γιγαντώνεται από την εποχή του Μάαστριχτ, η αυξημένη εποπτεία της τρόικας, οι αυτόματοι κόφτες δαπανών, τα
ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, η φοροληστεία, το νέο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, δηλαδή το μεταμνημονιακό μνημόνιο, και
βέβαια το δυσβάσταχτο χρέος που θα πληρώνει ο λαός τουλάχιστον έως το 2060.
Για αυτούς τους λόγους επιμένουμε να αναδεικνύουμε το γεγονός ότι η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης είναι
αλληλένδετες. Είναι οι δύο ράγες πάνω στις οποίες στις οποίες τρέχει η πολιτική της αστικής τάξης και διακλαδώνεται με αυτή της νατοϊκής
λυκοσυμμαχίας και των άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων.
Για αυτό η ΕΕΔΥΕ συντονίζει τη δράση της με το ταξικό εργατικό κίνημα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική του κεφαλαίου. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις οποίες πήρε μέρος η ΕΕΔΥΕ το προηγούμενο διάστημα καθώς και οι πρωτοβουλίες που ξεδίπλωσαν οι Επιτροπές Ειρήνης πανελλαδικά άφησαν θετική πείρα. Η Πανελλαδική μέρα αντιιμπεριαλιστικής δράσης,στις
13 Μάη, με τη Μαραθώνια πορεία και τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, η πρωτοβουλία για εικαστική δημιουργία στα σχολεία με θέμα
τον πόλεμο και την ειρήνη, οι διεθνείς πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις μέσα από τη συμμετοχή μας στο ΠΣΕ, η εκδήλωση μνήμης στην
Ακρόπολη και σε άλλες πόλεις για τα θύματα του πυρηνικού ολοκαυτώματος στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, οι δεκάδες ενημερωτικές
εκδηλώσεις-συσκέψεις των Επιτροπών Ειρήνης πανελλαδικά καθώς και η καμπάνια των υπογραφών αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης
έδωσαν τη δυνατότητα συνάντησης με πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα με τους νέους, βοήθησαν τον προβληματισμό για τις σύνθετες
εξελίξεις και αποτελούν εφαλτήριο για παραπέρα άνοιγμα της δουλειάς μας.
Στο επόμενο διάστημα συνεχίζουμε την παρέμβασή μας ενημερώνοντας τον εργαζόμενο λαό και τη νεολαία για τις επικίνδυνες εξελίξεις από την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αποκαλύπτουμε τις πραγματικές αιτίες της εμπλοκής και δυναμώνουμε την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα ώστε και το αντιιμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό κίνημα να έχει τη δική του συμβολή στην
πάλη για την απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για το κλείσιμο των ΑμερικανοΝατοϊκών βάσεων, για την
αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ, για την ανατροπή του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά φτώχεια και πολέμους.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

πολιτική
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Εντατικές πολεμικές προετοιμασίες
με τη συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11 και 12 Ιούλη σηματοδοτεί την ταχύτερη εφαρμογή των πολεμικών σχεδίων τα οποία εξελίσσονται τα τελευταία
χρόνια από τη λυκοσυμμαχία, με πεδίο το χώρο της Αν. Ευρώπης και με προσανατολισμό
κυρίως την αντιπαράθεση με τη Ρωσία.
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στήριξε με ζήλο, για
άλλη μια φορά, τους νατοϊκούς σχεδιασμούς και
φάνηκε αποφασισμένη να παραμείνει ο «σημαιοφόρος» της δολοφονικής μηχανής του ιμπεριαλισμού με
αντίτιμο τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στις επικίνδυνες περιπέτειες οι οποίες πλησιάζουν.
Άλλωστε ομόφωνες ήταν και οι αποφάσεις προηγούμενης Συνόδου, της Ουαλίας, στη βάση των οποίων πο-

Η

λυεθνικοί στρατιωτικοί σχηματισμοί με άρματα μάχης,αεροπλάνα και άλλες υποδομές έχουν ήδη αναπτυχθεί σε
περιοχές κοντά στη συνοριακή γραμμή με τη Ρωσία. Για
το σκοπό αυτό ήδη συστάθηκαν και λειτουργούν οκτώ πολυεθνικά στρατηγεία σε Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Ρουμανία, Ουγγαρία και Σλοβακία,
υπό την ονομασία «NATO Force Integration Units» - NFIUs,
με σκοπό να συντονίζουν τη δράση των ενόπλων δυνάμεων
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των χωρών αυτών με τα Νατοϊκά επιτελεία.
Οι νέες αποφάσεις της Συνόδου των Βρυξελλών, ανάμεσα σε άλλα, έρχονται να συνεχίσουν τις επιθετικές κινήσεις επιλύοντας ζητήματα που αφορούν την ετοιμότητα
και την έγκαιρη μετάβαση μεγάλων στρατιωτικών μονάδων στα πιθανά σημεία πολεμικών συγκρούσεων.
Για την ενίσχυση του στρατιωτικού δυναμικού του
ΝΑΤΟ αποφασίστηκε να συμβάλουν όλα τα κράτη-μέλη,
έως το 2020, στη δημιουργία δύναμης απο 30 πλοία, 30
τάγματα και 30 μοίρες αεροσκαφών, που θα μπορούν να
φτάσουν στο πεδίο της μάχης μέσα σε 30 μέρες. Όπως
είπε χαρακτηριστικά ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ,
«η βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας και τα “4
30άρια” θα αποτελούν εγγύηση για ταχεία μετακίνηση των
ΝΑΤΟικών Δυνάμεων στο μέτωπο και της Μαύρης Θάλασσας». Για την επίτευξη αυτής της ταχείας μετακίνησης
δυνάμεων, θέλουν να ξεπεράσουν κάθε υφιστάμενο εμπόδιο, πατώντας και τα κυριαρχικά δικαιώματα κάθε χώρας.
Για τον καλύτερο συντονισμό και την υποστήριξη αυτών
των δυνάμεων αποφασίστηκε η σύσταση δύο νέων διοικήσεων μία στη Γερμανία και μία στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.
Ακόμα θα υπάρξουν κέντρα ειδικών που θα αναλύουν υβριδικές απειλές κυρίως στον τομέα της Ενέργειας καθώς
και νέο κέντρο «κυβερνοπολέμου».
Στις αποφάσεις της Συνόδου καταγράφηκε επίσης το
έντονο ενδιαφέρον για την «αντιμετώπιση της αστάθειας
σε Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή». Με πρόσχημα την
αντιμετώπιση των ισλαμιστών οι νατοϊκές δυνάμεις θα
«βοηθήσουν» περισσότερο το επόμενο διάστημα την Ιορδανία, την Τυνησία, καθώς και το Ιράκ με την αποστολή
εκατοντάδων εκπαιδευτών του Ιρακινού Στρατού, εξυπηρετώντας έτσι την ανάγκη μεγαλύτερης ευρωατλαντικής
διείσδυσης σε ζώνες που ήδη εξελίσσεται έντονος ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός τόσο με την Κίνα και τη
Ρωσία όσο και με ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις της
περιοχής.
Στη Διακήρυξη της Συνόδου επιβεβαιώνονται επίσης
οι προηγούμενοι επιθετικοί σχεδιασμοί όπου τα πυρηνικά
όπλα παραμένουν βασική επιλογή στο Νατοϊκό οπλοστάσιο. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 35: «Μετά τις αλλαγές
στο περιβάλλον ασφαλείας, το ΝΑΤΟ έχει λάβει μέτρα
για να διασφαλίσει ότι οι πυρηνικές αποτρεπτικές ικανότητές του θα παραμείνουν ασφαλείς και αποτελεσματικές», αναφέρει το κείμενο και συνεχίζει με την ίδια υποκρισία λέγοντας ότι: «Όσο υπάρχουν πυρηνικά όπλα, το
ΝΑΤΟ θα παραμείνει μια πυρηνική συμμαχία».
Όλα αυτά βέβαια λέγονται όταν το Νατοϊκό δόγμα του
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«πρώτου πυρηνικού πλήγματος» εξακολουθεί να ισχύει
και να απειλεί την Ευρώπη και τον κόσμο με τον εφιάλτη
του αφανισμού.

Η ένταξη της ΠΓΔΜ και η μελλοντική διεύρυνση

Τις εντατικές πολεμικές προετοιμασίες έρχονται να συμπληρώσουν και οι αποφάσεις για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ
με νέα κράτη-μέλη, αλλά και η ενίσχυση παράλληλων σχημάτων συνεργασίας ώστε να αλλάξει αποφασιστικά ο συσχετισμός δύναμης με τη Ρωσία, να ανακοπεί η επιρροή
της στα Βαλκάνια και να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της
στη Μαύρη Θάλλασα.
Σε αυτή την κατεύθυνση αναγγέλθηκε με πανηγυρικούς
τόνους η πρόσκληση στην ΠΓΔΜ για ενταξιακές διαπραγματεύσεις, έγινε ειδική αναφορά στη συμφωνία των Πρεσπών και προβλήθηκε η περίπτωση αυτή ως παράδειγμα
για χώρες όπως η Ουκρανία και η Γεωργία οι οποίες αποτελούν άμεσους στόχους για την διεύρυνση της λυκοσυμμαχίας. Στη Διακήρυξη της Συνόδου δίνεται στο λαό της
γειτονικής χώρας μια «γεύση» από τα οφέλη της ένταξης
καθώς ζητείται από την κυβέρνηση να προωθήσει «μεταρρυθμίσεις» για να «ενισχυθεί η συνεισφορά της χώρας
στη συμμαχία». Για τους ίδιους στρατηγικούς λόγους έγινε
επίσης αναφορά στις δυνατότητες συνεργασίας με τη Σερβία και τη Βοσνία έστω και αν δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ.
Έντονη υπήρξε τις επόμενες μέρες της Συνόδου η αντίδραση της Ρωσίας. Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι
Μεντβέντεφ προειδοποίησε για «τρομακτική σύγκρουση»
αν το ΝΑΤΟ επιμείνει να εντάξει τη Γεωργία στους κόλπους του.

Μεγαλύτερα βάρη στους λαούς για τη χρηματοδότηση της λυκοσυμμαχίας

Αντιθέσεις εκφράστηκαν, για άλλη μια φορά, ανάμεσα σε
μέλη του ΝΑΤΟ σχετικά με το ύψος της χρηματοδότησής
του από τους κρατικούς προϋπολογισμούς των χωρών.
Σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ
Τραμπ, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις αμυντικές δαπάνες
της Γερμανίας, του Βελγίου και της Ισπανίας επαναλαμβάνοντας με έντονο τρόπο τη θέση ότι όλες οι χώρες-μέλη
του ΝΑΤΟ θα πρέπει να πετύχουν σύντομα το στόχο του
2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές (Νατοϊκές) τους δαπάνες.
Παρά τις διαφωνίες, οι οποίες άλλωστε αντανακλούν
γενικότερους οικονομικούς ανταγωνισμούς, εκφράστηκε

η βούληση να ενισχυθεί η Νατοϊκή πολεμική μηχανή ενόψει
των επιθετικών σχεδίων που προδιαγράφουν οι αποφάσεις της Συνόδου. Αναφερόμενη στη σχετική συζήτηση η
Γερμανίδα Καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ τόνισε την «ξεκάθαρη επιθυμία όλων να συμβάλουν για να αντιμετωπιστούν οι μεταβαλλόμενες συνθήκες ασφαλείας». Επισημαίνοντας την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου
σχετικά με την αλλαγή της κατανομής των βαρών μέσα
στη Συμμαχία δήλωσε ότι: «προσωπικά το ξεκαθάρισα και
άλλοι το ξεκαθάρισαν επίσης ότι βρισκόμαστε σε αυτόν
το δρόμο».
Αποτέλεσμα αυτών των προσανατολισμών άλλωστε
είναι και η πρόταση από τον Τράμπ, για μελλοντική αύξηση
στο 4% του ποσοστού του ΑΕΠ από τα κράτη-μέλη για τις
ανάγκες της δολοφονικής μηχανής του ιμπεριαλισμού.
Σε κάθε περίπτωση οι λαοί είναι εκείνοι που θα συνεχίσουν να πληρώνουν με το αίμα και το υστέρημά τους το
κόστος των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Ο ελληνικός λαός καταβάλει εδώ και πολλά χρόνια βαρύ κόστος
σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές καθώς οι δαπάνες για
αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα δεν είναι «επιλέξιμες» από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις
του κεφαλαίου οι οποίες φροντίζουν, διαχρονικά, να εκπληρώνουν με συνέπεια τις δαπάνες για νατοϊκούς εξοπλισμούς. Είναι ταξική επιλογή η διάθεση των πόρων στη
μια ή την άλλη κατεύθυνση και πρόσχημα η επωδός τού
«δεν υπάρχουν χρήματα, τι να κάνουμε;»

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:
Ο πιο καλός ο μαθητής…

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζοντας να δείχνει την
ίδια επιμέλεια στο ρόλο της πιο υποδειγματικής Νατοϊκής
δύναμης εμφανίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής πρόθυμη να
δεσμεύσει τη χώρα σε όλες τις επιλογές της δολοφονικής
συμμαχίας και να πρωτοστατήσει για την εφαρμογή επικίνδυνων σχεδιασμών προκειμένου να εξυπηρετήσει τους
στόχους της ελληνικής αστικής τάξης την οποία εκπροσωπεί.Στην ομιλία του ο Αλ. Τσίπρας ξεχώρισε για την
«εμπνευσμένη» υμνολογία στο ΝΑΤΟ κερδίζοντας για άλλη
μια χρονιά το ρόλο του σημαιοφόρου:
• Συμφώνησε και υπερθεμάτισε στην αύξηση των δαπανών για τη δολοφονική δράση του ΝΑΤΟ, υπερηφανευόμενος ότι η Ελλάδα βρίσκεται μόνιμα στις κορυφαίες θέσεις των χωρών με τις υψηλότερες δαπάνες και ότι
συνεχίζει «μένοντας συνεπείς γενικότερα στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας έναντι της Συμμαχίας».

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζοντας να δείχνει την ίδια επιμέλεια στο ρόλο της πιο υποδειγματικής Νατοϊκής δύναμης, εμφανίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής πρόθυμη να δεσμεύσει τη χώρα
σε όλες τις επιλογές της δολοφονικής συμμαχίας

• Αποδέχτηκε όλα τα προσχήματα και ενθάρρυνε τις
σχεδιαζόμενες νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε Μ.
Ανατολή και Β. Αφρική χαρακτηρίζοντας «θετικό βήμα
την υιοθέτηση Πακέτου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για
το Νότο που θα συμβάλει στη συνεκτικότητα των συνεργειών της Συμμαχίας στην περιοχή» και κάλεσε το ΝΑΤΟ
«να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες του για αντιμετώπιση
της διεθνούς τρομοκρατίας, μαθαίνοντας από τα σοβαρά
λάθη του παρελθόντος».
• Χαιρέτισε τη δράση του NATO στο Αιγαίο, το οποίο
με πρόσχημα την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών
που δημιουργούν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις αλωνίζει
στην περιοχή. Αναφερόμενος στην τακτική της Τουρκίας
αποκάλυψε τις προτεραιότητες της συγκυβέρνησης λέγοντας ότι: «είναι μόνιμη πληγή για τη Συμμαχία, το γεγονός ότι ο γείτονάς μας επιμένει να παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο στην περιοχή και να επιδιώκει την εξαίρεση του
Αιγαίου από επιχειρησιακούς σχεδιασμούς, σε βάρος των
συλλογικών μας δυνατοτήτων»!
• Προσφέρθηκε ξανά να συμβάλει στους νέους επικινδύνους σχεδιασμούς δικαιώνοντας για άλλη μια φορά
το χαρακτηρισμό του «γεωπολιτικού μεντεσέ» και δηλώνοντας ότι: «Κυρίως, είμαστε η μόνη χώρα που με τόση
συνέπεια αναπτύσσει διεθνείς πρωτοβουλίες και πολυμερή σχήματα συνεργασίας στα Βαλκάνια, την Ανατολική
Μεσόγειο, αλλά και πέρα από την περιοχή μας. Ενώ παράλληλα, επιδιώκουμε ενεργά την επίλυση διεθνών και
διμερών διαφορών με γειτονικές μας χώρες». ΣυνεχίζοΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ντας στο ίδιο μοτίβο υπενθύμισε την «εντεινόμενη συνεργασία» με την Τουρκία, λέγοντας ότι η «συνεργασία» αυτή
αφορά «τη συλλογική ευρωατλαντική ασφάλεια στο σύνολό της (...) στη στρατηγικά κρίσιμη περιοχή του Αιγαίου
που ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αν. Μεσόγειο»
• Συμμερίστηκε την αγωνία για το μέλλον της ευρωατλαντικής συμμαχίας τόσο χαιρετίζοντας την κοινή
διακήρυξη ΝΑΤΟ-ΕΕ, όσο και εκφράζοντας την ελπίδα να
«επιβεβαιώσουμε τη συλλογική μας βούληση να αναδείξουμε την ενότητά μας», καθώς «ο ρόλος μας στον κόσμο
δεν θα καθοριστεί μόνο από τις δυνατότητές μας να προστατεύουμε τη Συμμαχία από εξωτερικές απειλές ή να
διαχειριζόμαστε κρίσεις και προκλήσεις πέρα από τα σύνορά μας».
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη, ξεπλένει συστηματικά τον ιμπεριαλισμό, το
ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στοιχείο προβληματισμού για κάθε άνθρωπο που ανησυχεί για την πορεία

των πραγμάτων και την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή της
Ελλάδας στα βρώμικα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Δεν πρέπει
ο λαός να δείξει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και
σε όλους όσοι στηρίζουν τις επιλογές του κεφαλαίου και
τη συμπόρευση της Ελλάδας με τους ιμπεριαλιστές ΗΠΑ
-ΝΑΤΟ-ΕΕ.
Οι αποφάσεις της Νατοϊκής Συνόδου δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο λυσσαλέος ανταγωνισμός για τις αγορές και
τους δρόμους ενέργειας δεν γνωρίζει όρια παρά μόνο
εκείνα που θα βάλουν οι λαοί με τη πάλη τους ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και όλες
τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.
Η αποδέσμευση από όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς με τον εργαζόμενο λαό αφέντη στον τόπο του
είναι η μόνη προοπτική και για τον ελληνικό λαό ο οποίος
βιώνει και αυτός δραματικά τις συνέπειες του εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά πολέμους ,κρίσεις, φτώχια, ανεργία και προσφυγιά. 

ΠΑΜΕ - ΕΕΔΥΕ - ΕΕΔΔΑ - ΟΓΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Δυναμική μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στην ισραηλινή πρεσβεία
ην αντίθεσή τους στην αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ από τις ΗΠΑ και την
καταδίκη τους για τη νέα σφαγή των Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό διαδήλωσαν το απόγευμα
της Δευτέρας 14 Μάη εργαζόμενοι νέοι και γυναίκες, στην παράσταση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία
του Ισραήλ, που διοργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και στην οποία
καλούσαν το ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ, η ΕΕΔΔΑ και σωματεία. Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε και ο ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την ενέργεια των ΗΠΑ να μεταφέρουν την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ,
αναγνωρίζοντάς την με αυτό τον τρόπο ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και βάζοντας νέα «φωτιά» στο Παλαιστινιακό και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, καταδίκασαν τη νέα σφαγή των Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό και εξέφρασαν την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή τους στο
δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού κατά της ισραηλινής κατοχής, που διαιωνίζεται με τη στήριξη των
ΗΠΑ και της ΕΕ.
Στη συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Γρηγόρης Αναγνώστου, οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, ενώ εκ μέρους του ΠΑΜΕ μίλησε Έφη Χαλιού. Οι συγκεντρωμένοι
θυροκόλλησαν ψήφισμα, ενώ ο Βασίλης Σταμούλης από την ΕΓ του ΠΑΜΕ κατήγγειλε την αστυνομοκρατία.
Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι μετέβησαν στην παλαιστινιακή πρεσβεία, όπου χαιρέτισε ο πρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος και ο πρέσβης Μαρουάν Τουμπάσι ευχαρίστησε για την έμπρακτη συμπαρά
σταση και αλληλεγγύη στο δοκιμαζόμενο λαό του. Χαιρετισμό εκ μέρους της ΟΓΕ έκανε η πρόεδρός της
Χριστίνα Σκαλούμπακα.
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χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Στρατηγέ!!!
Ο Άνθρωπος ξέρει να σκέπτεται
ο ΝΑΤΟϊκό αεροπλανοφόρο
«Γεωστρατηγική αναβάθμιση» είναι
αγκυροβολημένο «αρόδου» έχοντας
πίσω του την καμένη Ανατολική Αττική
και την πλώρη του στραμμένη στην
κατεύθυνση του Περσικού Κόλπου.
Κάθε καμμένη ζωή, κάθε καμμένο δέντρο
στο φαιό νταμάρι της Μεσογείου, την
Αττική, είναι γαλόνια μαζούτ στις μηχανές
του, γαλόνια κηροζίνη για τα εργαλεία
θανάτου που κουβαλά στην πλάτη του...
Στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου,
συναγελάζονται με φαντάρους που
καθημερινά «ασκούνται» βρίζοντας επί
ζωντανών στόχων, «μεταλαμπαδεύοντας»
ταυτόχρονα τις «αξίες» του ιμπεριαλισμού
στους «άξεστους» και παίρνουν
«σοκολατάκι απο τον Πρέσβη» –ένας
είναι ο Πρέσβης!!!– πρώτοι-πρώτοι οι
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων,
υπουργοί και παρατρεχάμενοι.
Χαμογελαστοί, άνετοι, «νέοι» άνθρωποι
οι πιο πολλοί, ενίοτε και σε ηλικία, αλλά
κυρίως «παιδιά» της «φουρνιάς» του
ιμπεριαλισμού της τελευταίας δεκαετίας
του 20ού αιώνα και της πρώτης
εικοσαετίας του 21ού αιώνα. «Παιδιά»,
αλλά τα «χιλιόμετρα τα έχουν γράψει»,
τα «διαπιστευτήρια» τα έχουν δώσει:
Ξέπλυναν αν δεν πρόλαβαν να
συμμετάσχουν ενεργά στα εγκλήματα
του ιμπεριαλισμού στα Βαλκάνια, ξέπλυναν
τις αλλαγές συνόρων, επιδόθηκαν με
μεγάλο ζήλο στην εξίσωση ναζισμούκομμουνισμού, σφράγισαν την αντικομμουνιστική ατζέντα της ΕΕ και γι' αυτό τσακίζουν
τους εργάτες καθημερινά στις χώρες
τους και βάλανε βαθιά το χέρι στην

Τ

τσέπη των λαών τους για να «στηρίξουν
τη Συμμαχία». Μία είναι η Συμμαχία!!!
Και τώρα είναι έτοιμοι για «μεγάλα
παιχνίδια». Ανταλλαγές εδαφών, ξερίζωμα
λαών, αλλαγές συνόρων, ξαναχάραγμα
των γραμμών με το αίμα των λαών,
τρεχαλητό μην προλάβουν οι «άλλοι».
Δίπλα τους, όπως πάντα, «πανεπιστημιακοί»,
«διανοούμενοι» και δημοσιογράφοι,
η «πνευματική» αφρόκρεμα ενός σάπιου
κόσμου. Δύσκολη η αποστολή τους.
Καθημερινά με τενεκέδες πετρέλαιο
πρέπει να καλύψουν την μυρωδιά των
πτωμάτων. Πετρέλαιο μέχρι να
«μπουκώσει» η ανάσα των λαών,
πετρέλαιο μέχρι να «θολώσει» η μνήμη
των λαών, πετρέλαιο μέχρι τα κορμιά
των εργατών να γίνουν οι αγωγοί
μεταφοράς του, μέχρι οι δρόμοι της
ιστορίας να γίνουν αυτοκινητόδρομοι
μεταφοράς εμπορίων, μέχρι που κάθε
καμένο δέντρο τούτης της γης να γίνει
δέστρα για πολεμικά πλοία...
Δεν θα μπορούσαν να λείψουν από τη
γιορτή οι «σημαιοφόροι» των «ανθρωπίνων
δικαιωμάτων», δηλαδή οι επαγγελματίες
αρνητές του δικαιώματος κάθε λαού να
ορίζει εκείνος την τύχη του.
Αυτοί, αφού χειροκροτήσουν τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τις οποίες
προετοιμάζουν όσο τους αναλογεί, μετά
τρέχουν να «βοηθήσουν» τα θύματα.
Τρώνε σε «μούλτι-κούλτι» μαγαζιά
καθώς ανακαλύπτουν ότι λαοί στο
σφάξιμο των οποίων συνέβαλαν είχαν
«συνταγές», αλλά και μουσική που, τώρα
πλέον, είναι κατάλληλη για «έθνικ» πάρτι
σε καταπατημένες δημόσιες παραλίες,

(Μπ. Μπρέχτ)
όπου το πακέτο «ανάπτυξη» από τα
αμπάρια του αεροπλανοφόρου προβλέπει
«υψηλό τουρισμό», τουτέστιν «κιμπάρικα»
γλέντια ολημερίς κι ολονυχτίς με τους
εργαζόμενους σε αυτόν να λιποθυμάνε
από την κούραση για μερικά ψίχουλα.
Ακολουθεί ξενάγηση στους χώρους του
αεροπλανοφόρου. Τι σκαρί, τι ηλεκτρονικά
μάτια, σε όλο τον πλανήτη βλέπουν, τι
γιγάντια αυτιά ικανά να κλείνουν σε κάθε
κλάμα ορφανού παιδιού, σε κάθε ουρλιαχτό
πρόσφυγα, σε κάθε κατάρα πεινασμένου,
τι μεγάλα χέρια που μπορούν να σφίγγουν
χώρες και λαούς μέσα στις χούφτες
τους, τι μεγάλες ταχύτητες, ώσπου να
πεις «κίμινο» είμαστε απανταχού της
γης, τι κανόνια για να ανεμίζουν στην
σκιά τους σημαίες ευκαιρίας!
Το ΝΑΤΟϊκό αεροπλανοφόρο
«Γεωστρατηγική αναβάθμιση» είναι
αγκυροβολημένο «αρόδου» έχοντας
πίσω του την καμένη Ανατολική Αττική
και την πλώρη του στραμμένη στην
κατεύθυνση του Περσικού Κόλπου.
Το γιγάντιο σκαρί του το θαυμάζουν οι
επιβαίνοντες και οι επισκέπτες του,
αλλά θέλουν να ξεχνούν κάτι το οποίο
τους τρομάζει: Ότι το ίδιο σκαρί δεν
σβήνει, αλλά ξυπνά τις μνήμες των λαών,
τις μνήμες των συνειδητών, τίμιων
ανθρώπων όπου γης που επιμένουν να
σκέπτονται και να επαγρυπνούν.
Ας μην το ξεχνάμε αυτό και κυρίως ας
θυμόμαστε ότι οι εργαζόμενοι και οι λαοί
μπορούμε να κάνουμε τον εφιάλτη επιβαινόντων και επισκεπτών των «μηχανών
του θανάτου» πραγματικότητα γι' αυτούς...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης:
«Ναι στην Ειρήνη - Όχι στο ΝΑΤΟ»
ΑντιΝΑΤΟική Διεθνής Συνδιάσκεψη και διαδήλωση στις Βρυξέλλες

ι αντιιμπεριαλιστικές εκδηλώσεις του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) άρχισαν την Παρασκευή
6 Ιουλίου στις Βρυξέλλες –τη διπλή πρωτεύουσα
δύο ιμπεριαλιστικών οργανισμών, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ–
ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ (11-12 Ιούλη) και
στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας «ΝΑΙ στην Ειρήνη ΟΧΙ στο ΝΑΤΟ».
Τα αντιιμπεριαλιστικά φιλειρηνικά κινήματα που δήλωσαν συμμετοχή ήταν από Βέλγιο, Ελλάδα, Πορτογαλία,
Πολωνία, Τουρκία, Βουλγαρία, Σερβία, Ισπανία, Ιταλία, ΗΠΑ,
Νεπάλ, Ιρλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Ιράν, Ελβετία και Κύπρο. Επίσης, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία
Δημοκρατικών Νεολαιών και τη Διεθνή Ένωση Δημοκρατικών Νομικών. Το ΠΣΕ εκπροσώπησαν οι Θανάσης Πα-
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φίλης και Ηρακλής Τσαβδαρίδης, γενικός γραμματέας και
εκτελεστικός γραμματέας του ΠΣΕ αντίστοιχα, ενώ συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της ΕΕΔΥΕ, της ΕΕΔΔΑ και
της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ).
Το απόγευμα της Παρασκευής έγινε εκδήλωση της οργάνωσης INTAL Βελγίου όπου στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ιμπεριαλιστικές διεργασίες ενόψει της
Συνόδου του ΝΑΤΟ και τα καθήκοντα του φιλειρηνικού
κινήματος, ενώ εκφράστηκε και η αλληλεγγύη στο λαό
της Παλαιστίνης. Μεταξύ άλλων, παρέμβαση στην εκδήλωση έκανε ο Ηρ. Τσαβδαρίδης, ενώ παρεμβάσεις έγιναν
από οργανώσεις του φιλειρηνικού κινήματος από Πορτογαλία, Βέλγιο κ.ά.
Ο Ηρ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη το διε-

θνές φιλειρηνικό κίνημα να έχει αντιιμπεριαλιστικό προσανατολισμό, να βάζει στο στόχαστρό του το ΝΑΤΟ, την
ΕΕ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
Με την αντιΝΑΤΟική Διεθνή συνδιάσκεψη κορυφώθηκαν το πρωί του Σαββάτου οι αντιιμπεριαλιστικές εκδηλώσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) στις
Βρυξέλλες, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις
11-12 Ιούλη και στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας «ΝΑΙ
στην Ειρήνη - ΟΧΙ στο ΝΑΤΟ».
Κεντρικός εισηγητής στη Συνδιάσκεψη ήταν ο Θανάσης
Παφίλης, γενικός γραμματέας του ΠΣΕ ο οποίος, αφού
αναφέρθηκε στην όξυνση των ανταγωνισμών και στα νέα
σχέδια του ΝΑΤΟ, ανέφερε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι, όπως έχουμε διακηρύξει, το ΝΑΤΟ ήταν και είναι ο
εχθρός των λαών και της ειρήνης, το οπλισμένο χέρι του
ιμπεριαλισμού, ο ένοπλος επικίνδυνος δολοφονικός οργανισμός προστασίας των συμφερόντων του κεφαλαίου
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ότι κλιμακώνει την επιθετικότητά
του κατά των λαών, ότι οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί
οδηγούν σε νέους πολέμους και σε πιθανή γενίκευσή τους.
Από αυτή την άποψη ο αγώνας των λαών συνολικά για τη
διάλυσή του είναι άμεσης προτεραιότητας. Ειδικό βάρος
σε αυτόν έχει ο αγώνας των λαών στις χώρες-μέλη του
ΝΑΤΟ για αποδέσμευση από αυτό, καθώς επίσης και η καταγγελία όλων των κυβερνήσεων των κρατών-μελών που
συμμετέχουν και υπογράφουν ομόφωνα τις αποφάσεις
του. Δεν μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες γι’ αυτό, όπως
και για το χαρακτήρα της ΕΕ που ως ιμπεριαλιστική ένωση
συνεργάζεται στενά μαζί του στην ίδια κατεύθυνση. Η δημιουργία ενός κόσμου πραγματικά ειρηνικού, με λαϊκή
ευημερία περνά μέσα από την ανατροπή της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας και βαρβαρότητας στο σύνολό της».
Στη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την ΕΕ, όπως και στις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στάθηκε στην
τοποθέτησή της η Δέσποινα Μάρκου, πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ.
Ο Γρηγόρης Αναγνώστου, οργανωτικός γραμματέας
της ΕΕΔΥΕ, σημείωσε ότι «η φετινή Σύνοδος Κορυφής
του ΝΑΤΟ γίνεται στο φόντο του ολοένα και αυξανόμενου
ανταγωνισμού μεταξύ των κύριων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων σε όλη την περιοχή της Μ. Ανατολής με τη Συρία, το
Ιράκ, την Υεμένη, την Παλαιστίνη να είναι οι κύριες εστίες
αυτής της σύγκρουσης». Ολοκληρώνοντας την ομιλία του
απηύθυνε και στους εκπροσώπους των υπόλοιπων αντιιμπεριαλιστικών φιλειρηνικών κινημάτων κάλεσμα για
να δυναμώσει ο αγώνας, για «να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις και τα αρχηγεία, να φύγουν οι χώρες μας
από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και συμμαχίες.

Πραγματοποιήθηκε η αντιΝΑΤΟική διαδήλωση
στις Βρυξέλλες

Με συνθήματα όπως «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή,
η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», «Όχι στο ΝΑΤΟ - όχι
στον πόλεμο» αλλά και συνθήματα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου διαδήλωση στο κέντρο των Βρυξελλών κατά του
ΝΑΤΟ και της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής του ιμπεριαλιστικού οργανισμού που αναμένεται να λάβει νέες
επικίνδυνες αποφάσεις για τους λαούς.
Στην κινητοποίηση συμμετείχε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, που το πρωί πραγματοποίησε στη βελγική
πρωτεύουσα Διεθνή ΑντιΝΑΤΟική Συνδιάσκεψη στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας «ΝΑΙ στην Ειρήνη - ΌΧΙ στο
ΝΑΤΟ», η Επιτροπή Αγώνα μεταναστών Βελγίου, φιλειρηνικά κινήματα και Επιτροπές από πολλές χώρες, σωματεία και εργαζόμενοι του Βελγίου. 

 Στιγμιότυπο από τη διαδήλωση στο κέντρο των Βρυξελλών.
 Ο Θ. Παφίλης, κεντρικός εισηγητής στη Συνδιάσκεψη.
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Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:
Με σημαία τον ευρω-ατλαντισμό, πρωταγωνιστής
και στην καταστολή
Δυόμιση χρόνια συμπληρώθηκαν από την ανάδειξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Παρά την
προσπάθειά της να εμφανιστεί ως δήθεν δημοκρατικά ευαίσθητη, η πραγματικότητα είναι ότι
κατά την περίοδο της διακυβέρνησής της, μαζί με τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα
ευρω-ατλαντικά σχέδια και την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, συνεχίζονται η εφαρμογή
και ο εμπλουτισμός της εγχώριας κατασταλτικής νομοθεσίας, η αυταρχική πρακτική. Με ένα
πιο σύγχρονο και ευέλικτο μάλιστα τρόπο, που συνδυάζεται με την προσπάθεια ενσωμάτωσης
της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων στην κυρίαρχη πολιτική.
ιο συγκεκριμένα, η σημερινή κυβέρνηση, εξακολουθεί να προσαρμόζει και να ευθυγραμμίζει πλήρως
τη νομοθεσία της χώρας με τις σχετικές βασικές
κατευθύνσεις, οδηγίες, αποφάσεις κλπ. της ΕΕ και άλλων
ιμπεριαλιστικών οργανισμών, στα πλαίσια και των νομοθετικών δεσμεύσεων που έχουν εισάγει οι προηγούμενες
κυβερνήσεις.
Τα σχετικά νομοσχέδια, ψηφίζει σχεδόν στα «μουλωχτά» στη Βουλή, από κοινού με τη ΝΔ και τα άλλα αστικά
κόμματα.
Τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγματα, σε αυτήν την
κατεύθυνση, είναι:
 Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της απόφασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ευρωενωσιακής Οδηγίας 2013/40/ΕΕ, που αφορούν το «έγκλημα
στον κυβερνοχώρο» και τις «επιθέσεις κατά συστημάτων
πληροφοριών» (τον Ιούνη του 2016). Οι διατάξεις τους
προβλέπουν ακόμα και την προληπτική δράση των διωκτικών αρχών, με σειρά μέτρων όπως η άρση απορρήτου
των επικοινωνιών, η έρευνα, συλλογή και κατάσχεση στοιχείων από υπολογιστές κ.ά., διατάξεις που μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ανεξέλεγκτου συστήματος
παρακολούθησης και ενοχοποίησης της δραστηριότητας
οποιουδήποτε ατόμου στο διαδίκτυο, κάτι που μπορεί να
αξιοποιηθεί άμεσα και εναντίον των λαϊκών αγώνων και
των αγωνιστών.
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 Αντί για την κατάργηση του «τρομονόμου», όπως
είχε εξαγγείλει όταν ήταν στην αντιπολίτευση, η κύρωση
της Σύμβασης της Βαρσοβίας του 2005 (τον Ιούνη του
2017), καθώς και ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο, δύο
σχετικών αποφάσεων-πλαίσιο και μιας Οδηγίας της ΕΕ
«Για την καταστολή του διεθνούς εγκλήματος και της
τρομοκρατίας», ενισχύοντας σε ακόμη πιο αντιδραστική
κατεύθυνση την «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία. Παράλληλα, έχει δρομολογήσει την τροποποίηση των άρθρων
187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), που αναφέρονται
στην εγκληματική και τρομοκρατική οργάνωση, με την εισαγωγή νέων, ιδιαίτερα επικίνδυνων διατάξεων, που μπορούν εύκολα να ποινικοποιήσουν ακόμη και τη δημόσια
έκφραση γνώμης, που αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική.
Εντάσσονται στη γενική κατεύθυνση ποινικοποίησης του
φρονήματος, την οποία υπαγορεύει η κατασταλτική νομοθεσία της ΕΕ και αποσκοπεί στην αποδοχή από την κοινωνία του συνόλου της πολιτικής τής «τάξης και ασφάλειας».
 Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας της ΕΕ για την «Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας» σε ποινικές υποθέσεις (το Σεπτέμβρη του 2017), η οποία δίνει
εκτεταμένες εξουσίες και αρμοδιότητες στις κατασταλτικές αρχές, συρρικνώνει τα δικαιώματα του κατηγορούμενου - εξεταζόμενου, με τη θέσπιση εξέτασης μέσω τηλεδιάσκεψης, την ευρεία άρση απορρήτων και τις
μυστικές έρευνες, στη διεξαγωγή ποινικής διαδικασίας

https://zacharispanos.wordpress.com

από κοινού με αρμόδιους ανακριτικούς υπαλλήλους του
κράτους εκτέλεσης με συγκαλυμμένα στοιχεία ταυτότητας κλπ.
 Το νομοσχέδιο για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων
του αντιδραστικού θεσμού της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (το Μάρτη του 2018),
ώστε να έχει πρόσβαση και στα αρχεία συλληφθέντων
στα κράτη που είναι μέλη του (όπως η Ελλάδα) ακόμα και
σε DNA. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΚΚΕ είχε καταθέσει δύο
τροπολογίες, οι οποίες αφορούσαν η μία το δραστικό περιορισμό της αξιοποίησης του DNA από τις διωκτικές και
δικαστικές αρχές (μόνο στα κακουργήματα με χρήση βίας
και τα εγκλήματα που στρέφονται κατά της γενετήσιας
ελευθερίας) και την εισαγωγή κάποιων στοιχειωδών δικαστικών και δικονομικών εγγυήσεων στο ζήτημα αυτό,
ώστε να μην τυλίγονται άνθρωποι σε μια κόλλα χαρτί,
όπως στη χαρακτηριστική περίπτωση της Ηριάννας Β.Λ.
και του Περικλή Μ. και η δεύτερη στην κατάργηση του
«τρομονόμου». Οι τροπολογίες δεν τέθηκαν καν σε συζήτηση από την κυβέρνηση.
Την ίδια περίοδο ενισχύθηκαν οι πολυπλόκαμοι μηχανισμοί και οι μέθοδοι μαζικού φακελώματος, με την ευρεία
χρήση των νέων τεχνολογιών, από κρατικούς φορείς,
υπηρεσίες αλλά και ιδιωτικές εταιρείες, π.χ. με την ενεργοποίηση των drones της Αστυνομίας, τη λήψη βιομετρικών
και γεωγραφικών δεδομένων, όπως έλεγχος ίριδας ματιού,
συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού-GPS, ως μέσα ταυτοποίησης και ελέγχου των ανθρώπων, τα οποία εφαρμόζονται και στην καθημερινότητά τους, όπως με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτήριου στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς του Λεκανοπέδιου της Αττικής, την καταχώριση πληροφοριών και δεδομένων από το διαδίκτυο και
ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστικές
είναι οι αποκαλύψεις για τη συνακρόαση τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων των κεντρικών γραφείων του ΚΚΕ, καθώς
και το φακέλωμα κατοίκων από τα ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.
Επιπλέον, η κυβέρνηση προχώρησε στη νομοθετική
προσβολή του δικαιώματος της απεργίας και τη συνδικαλιστικής δράσης, τη θέσπιση «ιδιώνυμου» για την καταστολή των αντιδράσεων απέναντι στους πλειστηριασμούς
της λαϊκής περιουσίας, την υιοθέτηση πιο σκληρών μέτρων για την καταστολή των προσφύγων και μεταναστών.
Παράλληλα, με την πολιτική της, όχι μόνο δεν εγκατέλειψε αλλά ενίσχυσε πρακτικά την κρατική τρομοκρατία
και καταστολή (όπως με την άσκηση στην 113 ΠΜ στη
Θεσσαλονίκη για την καταστολή πλήθους), το άγριο χτύπημα αντιιμπεριαλιστικών διαδηλώσεων και δραστηριο-

τήτων (όπως αυτών κατά της ιμπεριαλιστικής επέμβασης
στη Συρία και της συμβολικής αποκαθήλωσης του αγάλματος του μακελάρη των λαών Τρούμαν, τις προσαγωγές μελών της Επιτροπής Ειρήνης Σάμου επειδή έγραφαν αντινατοϊκά συνθήματα) αλλά και εργατικών κινητοποιήσεων
(π.χ. των εργαζομένων του πρώην Καρυπίδη, των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας κ.ά.).
Με τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ότι το αστικό κράτος
έχει συνέχεια στις βασικές στοχεύσεις, ανεξάρτητα από
τις πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται κάθε φορά στην
κυβέρνηση. Αποδεικνύεται, επίσης, για μιαν ακόμη φορά,
ότι η προσπάθεια αναβάθμισης της θέσης της χώρας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και η κλιμάκωση
της αντιλαϊκής επίθεσης, συνοδεύονται πάντοτε από την
ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού, την καταπάτηση και τη συρρίκνωση λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων.
Γι' αυτό και απαιτείται σήμερα η κλιμάκωση της πάλης
για την ανατροπή του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου, που διατηρεί και ενισχύει η κυβέρνηση, με τη συναίνεση και των άλλων αστικών κομμάτων, ως μέρος του
συνολικού αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και του εκμεταλλευτικού συστήματος.
Η οργάνωση και αντεπίθεση απέναντι στην αντιλαϊκή
λαίλαπα και την εμπλοκή της χώρας μας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, που εκφράζονται και με
τη μορφή της καταστολής, του φακελώματος, του αυταρχισμού, είναι ανάγκη να συνδυαστεί με τους στόχους του
αγώνα του φιλειρηνικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
της χώρας μας, να γίνει υπόθεση κάθε εργαζόμενου, νέου,
προοδευτικού επιστήμονα.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 81 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2018
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πολιτική

Ευρωνατοϊκή σφραγίδα στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας
και στη συμφωνία Ελλάδας-ΠΓΔΜ
Μέλη του ΝΑΤΟ
στην Ευρώπη
Μέλη*

Μη Μέλη

* Περιλαμβάνεται
η Ισλανδία

Η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε ΝΑΤΟ και ΕΕ θα «τσιμεντάρει» την περιοχή και θα ενισχύσει συνολικά και
σημαντικά τις θέσεις τους έναντι των ανταγωνιστών Ρωσίας-Κίνας.

ίκοσι εφτά χρόνια πριν, (Δεκέμβρης 1991), άρχισε η
ιμπεριαλιστική επιχείρηση διάλυσης της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. Όλη τη δεκαετία του 1990 μαίνονταν
οι πόλεμοι ανάμεσα στις συνιστώσες της χώρας αυτής,
μέχρι και την τελική πράξη του δράματος, το βρώμικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο του ΝΑΤΟ ενάντια στη νέα Γιουγκοσλαβία με τεράστιες ανθρώπινες και υλικές καταστροφές. Απότοκος αυτών των εξελίξεων τα νέα κράτη

Ε
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(Δυτικά Βαλκάνια), το προτεκτοράτο του Κοσσυφοπεδίου,
η ΠΓΔΜ ή FYROM, με μια τεράστια βάση (BONDSTEEL)
των ΗΠΑ στα απροσδιόριστα σύνορα ανάμεσα σε Κόσσοβο
και ΠΓΔΜ.
Τα χρόνια που ακολούθησαν παρά το πρόβλημα του
ονόματος της ΠΓΔΜ, το ελληνικό κεφάλαιο μια χαρά
απλώθηκε στη χώρα αυτή – και όχι μόνο – για να ξεζουμίσει και τους γειτονικούς λαούς.

Αποκαλυπτικό το περιεχόμενο της συμφωνίας
από τα πρώτα άρθρα

Από την αρχή του κειμένου της συμφωνίας είναι ορατή η
ευρωΝΑΤΟϊκή σφραγίδα, τα σχέδιά τους για «ευρωατλαντική ολοκλήρωση» των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.
Συγκεκριμένα ανάμεσα στα άλλα στο άρθρο 2 –που χαρακτηρίζει ολόκληρο το περιεχόμενο της συμφωνίας– γράφονται τα εξής:
Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας
κατ' εφαρμογή του Αρθρου 1 αυτής, το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει οποιαδήποτε Συμφωνία εισδοχής
του Δεύτερου Μέρους σε διεθνείς Οργανισμούς,
στους οποίους το Πρώτο Μέρος είναι μέλος.
Ειδικότερα αναφορικά με τις διαδικασίες ενσωμάτωσης του Δεύτερου Μέρους στην ΕΕ και
τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου
(ΝΑΤΟ), τα ακόλουθα θα ισχύσουν:
α) Το Δεύτερο Μέρος θα επιδιώξει ένταξη στο
ΝΑΤΟ και την ΕΕ υπό το όνομα και τις ορολογίες
του Αρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας. Η ένταξη
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ θα λάβει χώρα υπό το ίδιο
όνομα και ορολογίες.
β) Με τη λήψη της γνωστοποίησης της κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας από το Κοινοβούλιο
του Δεύτερου Μέρους, το Πρώτο Μέρος χωρίς
καθυστέρηση:
(i) θα γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ ότι υποστηρίζει την έναρξη των
ενταξιακών στην ΕΕ διαπραγματεύσεων του Δεύτερου Μέρους υπό το όνομα και τις ορολογίες του
Αρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας,
(ii) θα γνωστοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα
του ΝΑΤΟ ότι υποστηρίζει να απευθυνθεί από το
ΝΑΤΟ προς το Δεύτερο Μέρος πρόσκληση ένταξης...», ενώ «με το νι και με το σίγμα» καταγράφεται και το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα για την ένταξη
στο ΝΑΤΟ, που θα τεθεί σε ισχύ αφού - διαδοχικά πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα στη γείτονα (η έκβαση του οποίου θα είναι θετική), ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση
και η συμφωνία κυρωθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Κανένας εφησυχασμός, καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις διακηρύξεις της για την «ειρήνη» κλπ.

που δήθεν θα φέρει η συμφωνία στην περιοχή των Βαλκανίων. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δε διασφαλίζουν την ειρήνη και
την ασφάλεια στην περιοχή. Αυτοί οδήγησαν στη διάλυση
της Γιουγκοσλαβίας, και η ένταξη ΠΓΔΜ και άλλων χωρών
των Βαλκανίων θα ανοίξει παραπέρα το δρόμο της αποσταθεροποίησης.
Επιπλέον αυτών, στη συμφωνία –παρά τις περί του
αντιθέτου διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης– διατηρείται
το σπέρμα του αλυτρωτισμού εθνικισμού με την αναγνώριση «μακεδονικής» γλώσσας και εθνικότητας του «Μακεδόνα» πολίτη.
Η συμφωνία Ελλάδας-ΠΓΔΜ προκαλεί ενδοαστικούς
καβγάδες για το όνομα, αφήνοντας στην άκρη το κύριο
ζήτημα, την «ευρωατλαντική ολοκλήρωση». Τόσο ο κοσμοπολιτισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσο και ο
εθνικισμός των άλλων «ξεχνάνε» τις διαφορές τους όταν
πρόκειται για την ένταξη των ανένταχτων χωρών στις
δύο λυκοσυμμαχίες.

Συγχαρητήρια που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το περιεχόμενο της συμφωνίας

Η ένταξη σε ΝΑΤΟ-ΕΕ όσων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων
δεν είναι μέχρι σήμερα μέλη τους, αποτελεί στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με
Ρωσία-Κίνα. Η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ ξεμπλοκάρει την
ένταξη, ανοίγει διάπλατα το δρόμο για να προλάβουν οι
ευρωατλαντικοί ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί τους αντιπάλους ανταγωνιστές και να ενισχύσουν τη θέση τους σε αυτή
την κρίσιμη από γεωστρατηγική οικονομική άποψη περιοχή.
Είναι χαρακτηριστικά –και αποκαλυπτικά ταυτόχρονα–
τα πρώτα συγχαρητήρια για τη συμφωνία:
• Σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι
«οι ΗΠΑ συγχαίρουν τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και
τον (σ.σ. ομόλογό του της ΠΓΔΜ) Ζόραν Ζάεφ και χαιρετίζουν την ιστορική συμφωνία για την επίλυση της διαφωνίας του ονοματολογικού. Αυτή η επίλυση θα ωφελήσει
τις δύο χώρες και θα ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία» προσθέτοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι
να στηρίξουμε αυτήν τη συμφωνία, όπως ζήτησαν οι δύο
χώρες».
• Σε κοινή δήλωσή τους ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τουσκ, αφού καλωσορίζουν τη συμφωνία, σημειώνουν την «ελπίδα» τους «αυτή η μοναδική ευκαιρία
επανεκκίνησης της ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης της ευρύτερης περιοχής των Δυτικών ΒαλκαΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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νίων να μη χαθεί», επισημαίνοντας με νόημα ότι «αποτελεί
ένα παράδειγμα για άλλους στο πώς μπορούν να εδραιωθούν η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή».

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ σε συνέντευξή σε ελληνικό τηλεοπτικό
σταθμό επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία αφορά τα σχέδια για
ένταξη της ΠΓΔΜ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ. Τόνισε δε ιδιαίτερα τη
σημασία της στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ένταξης ύστερα από καθυστέρηση δεκαετιών…
Στα παραπάνω ήρθαν να προστεθούν τα συγχαρητήρια
του Αμερικανού αντιπροέδρου που δόθηκαν σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρωθυπουργό Αλ.Τσίπρα.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, «ατζέντης» και σημαιοφόρος των ΝΑΤΟ-ΕΕ στα Βαλκάνια, ενισχύει
τους στόχους της πλουτοκρατίας στην περιοχή

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη σημαία των ΝΑΤΟ-ΕΕ
στο χέρι προωθεί σαν καλός «ατζέντης» τις ευρωνατοϊκές
επιδιώξεις, γιατί αυτό επιτάσσουν τα συμφέροντα και
της ελληνικής κυρίαρχης τάξης που «βλέπει» νέα πεδία
κερδοφορίας –οδικοί άξονες, δίκτυα μεταφορών-ενέργειας
κλπ. εξαιτίας της «ολοκλήρωσης»– του ευρωατλαντικού
προσανατολισμού των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.
Ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση,
ξεπλένει συστηματικά ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και τους παρουσιάζει
σαν παράγοντες «ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας»
στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και γενικότερα.
«Ξεχνάνε» οι κυβερνώντες –κι όλοι οι άλλοι που σκίζουν
τα ρούχα τους για το όνομα– και αφήνουν στο απυρόβλητο
τα ευρωατλαντικά σχέδια πως ειρήνη, σταθερότητα και
ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει για τους λαούς μέσα
στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και τα σχέδιά τους
ενάντια στους ανταγωνιστές ιμπεριαλιστές (ενώσεις και
κράτη).
Το γιατί (η ταξική ουσία των ελληνικών επιδιώξεων
στα Βαλκάνια) αποτυπώνεται σε συνέντευξη –σε ραδιοφωνικό σταθμό– του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη, όπου ανάμεσα στα άλλα είπε ότι με την
ολοκλήρωση της διεύρυνσης της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια,
πλέον «ο βαλκανικός χώρος μετατρέπεται σε ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο» και η Ελλάδα «δεν μπορεί παρά να υποστηρίζει αυτήν τη μετεξέλιξη», αφού «η βαλκανική ενδοχώρα έχει τεράστια οικονομικά οφέλη. Φανταστείτε έναν
ενιαίο ευρωπαϊκό βαλκανικό χώρο χωρίς ενοριακά σύνορα, χωρίς περιορισμούς στην κίνηση των ανθρώπων, τι
τεράστιες οικονομικές δυνατότητες προσφέρει».
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Μαχητική απάντηση από το αντιπολεμικό αντιιμπεριαλιστικό κίνημα

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
αντιτάσσεται σταθερά σε όλο το πλέγμα των αρνητικών
και επικίνδυνων για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τους
γειτονικούς λαούς, εξελίξεων. Η συμφωνία ΕλλάδαςΠΓΔΜ δίνει το «πράσινο φως» στα επικίνδυνα σχέδια
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στα Βαλκάνια. Στα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του κεφαλαίου, μόνος δρόμος είναι η αντιιμπεριαλιστική συσπείρωση και πάλη στην εμπλοκή της
Ελλάδας και στη μετατροπή της σε ένα απέραντο στρατιωτικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ.
Η μία μετά την άλλη –πιο πρόσφατη αυτή για έναρξη
επιχειρήσεων αμερικάνικων πολεμικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το αεροδρόμιο της Λάρισας– οι
αναγγελίες νέων βάσεων και στρατιωτικών ασκήσεων
που αποτελούν πρόβες πολέμων των ιμπεριαλιστών με
στόχο τους ανταγωνιστές τους. Ακόμα και με το κράτοςδολοφόνο του Ισραήλ βαθαίνει η συνεργασία σε όλα τα
επίπεδα και δίνεται το στρατηγικό βάθος που χρειάζεται
για ασκήσεις προσομοίωσης πληγμάτων στο Ιράν.
Καμία εμπιστοσύνη στις κυβερνητικές διακηρύξεις για
την «προστασία» των συνόρων από ΝΑΤΟ-ΕΕ, κανένας εφησυχασμός. ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ σημαίνουν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, πόλεμοι, βάσανα για τους λαούς. Όλα για τα μονοπώλια και τα κέρδη τους, την ίδια ώρα που οι λαοί
συνθλίβονται από την αντιδραστική αντεργατική πολιτική
για την «ανάκαμψη» από την καπιταλιστική κρίση και την
αντιμετώπιση των κινδύνων από νέα ύφεση. Η όλη προετοιμασία για τη ΝΑΤΟική Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες 11-12 Ιούλη, φανερώνει τα επόμενα επικίνδυνα βήματα
της λυκοσυμμαχίας και κάνει επιτακτική την ανάγκη οργανωμένης απάντησης από το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα σε συνεργασία με τους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος.
Η ΕΕΔΥΕ με τις Επιτροπές Ειρήνης πανελλαδικά να
αποκαλύψουν τον πραγματικό χαρακτήρα της συμφωνίας
Ελλάδας-ΠΓΔΜ, τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό και
ευρύτερα του λαούς της Βαλκανικής που θα βρεθούν στο
«μάτι του κυκλώνα» των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και
αντιθέσεων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες δυνάμεις. Δυναμώνουμε την πάλη με τους γειτονικούς λαούς ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Δεν
πολεμάμε κάτω από τη ξένη σημαία, τη σημαία των μονοπωλίων της κάθε χώρας. Ειρήνη και φιλία ζητάνε οι
λαοί, έξω οι ιμπεριαλιστές από τη Βαλκανική. 

πολιτική
ΠΑΜΕ - ΕΕΔΥΕ - ΟΓΕ - ΜΑΣ

Μαζική διαμαρτυρία στην ισραηλινή πρεσβεία
ενάντια στη δολοφονική δράση του Ισραήλ
ις συνεχιζόμενες δολοφονικές επιθέσεις του Ισραήλ
εναντίον του παλαιστινιακού λαού κατήγγειλαν το
απόγευμα της Πέμπτης 19 Ιούλη εργαζόμενοι, γυναίκες, σπουδαστές, που συμμετείχαν στην παράσταση
διαμαρτυρίας, που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ στην ισραηλινή
πρεσβεία.
Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρέθηκαν οι νέες
δολοφονικές επιθέσεις, που εξαπέλυσε τις προηγούμενες
μέρες το Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων και οι οποίες
αποτελούν μέρος της κλιμάκωσης των ευρύτερων ανταγωνισμών και συγκρούσεων των ιμπεριαλιστικών κέντρων
στην περιοχή.
Αυτό το μήνυμα ανέδειξαν τα δύο πανό του ΠΑΜΕ
που ανέγραφαν το σύνθημα «Stop στη δολοφονική δράση
του κράτους του Ισραήλ - Αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης», γραμμένο στα ελληνικά και τα αραβικά.
Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν παράλληλα και τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που διαφημίζει τη συνεργασία της με το κράτος-δολοφόνο του
Ισραήλ, ενώ εξέφρασαν τη στήριξη του ταξικού εργατικού κινήματος στο δίκαιο αγώνα του ηρωικού παλαιστινιακού λαού.
Στην παράσταση διαμαρτυρίας συμμετείχε και η ΕΕΔΥΕ
με το πανό της να γράφει «Αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα
του παλαιστινιακού λαού για ανεξάρτητο κράτος στα όρια
του 1967 - Έξω οι φονιάδες Ισραήλ - ΗΠΑ - ΕΕ», ενώ η
Ομοσπονδία Οικοδόμων και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας με κοινό τους πανό απαίτησαν «Να σταματήσει τώρα
η δολοφονική επίθεση του Ισραήλ ενάντια στον παλαιστινιακό λαό - Η μόνη ελπίδα η πάλη των λαών».
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία του ΠΓ και της ΚΕ του ΚΚΕ.
Το «παρών» έδωσαν επίσης μέλη της Ομοσπονδίας
Γυναικών Ελλάδας, σπουδαστές, μετά από κάλεσμα του
Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών και η Ελληνική Επιτροπή
Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης. Κάλεσμα συμμε-

Τ

τοχής είχαν απευθύνει ακόμη η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών
Σωματείων Αθήνας, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο, η Ένωση Συνταξιούχων
ΟΑΕΕ και Περιχώρων, η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Γ. Σεφέρης».
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο Γιώργος Λαμπράκης, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και ο Αλέκος Περράκης,
μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του ΣΕΤΗΠ. 

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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δράση ΕΕΔΥΕ

Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης
Ισχυρό μήνυμα καταδίκης των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών
και της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτούς

Διατρανώνοντας ξεκάθαρα αντιιμπεριαλιστικά μηνύματα και την απαίτηση να απεμπλακεί η χώρα μας από
τις δολοφονικές ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13
Μάη, η Πανελλαδική Μέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης στην οποία είχε καλέσει η Γραμματεία της Ελληνικής
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ). Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε στην Αττική η
38η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης και παράλληλα έγιναν συγκεντρώσεις, πορείες κι άλλες παρεμβάσεις σε
μεγάλες πόλεις και σε περιοχές όπου υπάρχουν ευρωατλαντικές βάσεις, στρατηγεία και υποδομές.

Η

ΕΕΔΥΕ χαιρετίζει όλους όσοι
συμμετείχαν στη φετινή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, 55
χρόνια μετά την πρώτη απαγορευμένη πορεία από τον Γρηγόρη Λαμπράκη και τους συνοδοιπόρους του,
αλλά και στις κατά τόπους αντιπολεμικές αντιιμπεριαλιστικές κινητο-
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ποιήσεις που αγκαλιάστηκαν από το
λαϊκό κίνημα.

38η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ

Στα βήματα του αγωνιστή της Ειρήνης, Γρηγόρη Λαμπράκη, βάδισαν και

φέτος πλήθος αντιιμπεριαλιστών
που συμμετείχαν στην 38η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, που ξεκίνησε το
πρωί από τον Τύμβο του Μαραθώνα
και τερμάτισε στο Yπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Με τη συγκέντρωση υποδοχής
των Μαραθωνοδρόμων, απέναντι από

το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κορυφώθηκε η 38η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της Ημέρας αντιιμπεριαλιστικής δράσης της ΕΕΔΥΕ. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ
του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Στην εκδήλωση τερματισμού, χαιρετισμό απηύθηνε εκ μέρους του
ΜΑΣ, ο Στέλιος Μαρκάκης, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νίκος Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης
ε.α., μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗ ΝΑΤΟΪΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΟΥΔΑΣ

Την Κυριακή 13 του Μάη 2018, πραγματοποιήθηκε μαζικότατη, Παγκρήτια κινητοποίηση στη Βάση της Σούδας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής
ημέρας αντιιμπεριαλιστικής δράσης
της ΕΕΔΥΕ.
Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 12
το μεσημέρι στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων με χαιρετισμό του Προέδρου της Επιτροπής
Ειρήνης Ηρακλείου και μέλους του
Εθνικού συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, Νίκου
Πατεράκη, ακολούθησε πορεία στους
κεντρικούς δρόμους της πόλης και
στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.
Στην Κινητοποίηση στη βάση χαιρετισμό απεύθυνε ο πρόεδρος της
Επιτροπής Ειρήνης Χανίων και μέλος
του Εθνικού συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ,
Μανώλης Παπαδομανωλάκης. Αντιπροσωπεία από τις Επιτροπές Ειρήνης του νησιού μαζί με τον Βουλευτή
Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη, τον Περιφερειακό σύμβουλο
Κρήτης της Λαϊκής Συσπείρωσης,
Στέλιο Ορφανό και τον Δημοτικό
σύμβουλο Χανίων της Λαϊκής Συσπείρωσης, Νίκο Παπαντωνάκη επέδω-

Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη στον Μαραθώνα.

Στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,
Δημήτρης Κουτσούμπας.

Από τη μαζικότατη, Παγκρήτια κινητοποίηση στη Βάση της Σούδας.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Αριστερά, Πορεία Ειρήνης στη Σάμο από το Παλαιόκαστρο στο Βαθύ. Δεξιά, από την Πορεία Ειρήνης που διοργάνωσε η Επιτροπή
Ειρήνης Κοζάνης.

σαν ψήφισμα στον εκπρόσωπο και
υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της
115 Π.Μ.
Στη συνέχεια οι διαδηλωτές έκαψαν τις σημαίες των ιμπεριαλιστών
ΗΠΑ και Ε.Ε. και συμβολικά απέκλεισαν με συρματόπλεγμα την είσοδο
της βάσης. Μετά την κινητοποίηση
ακολούθησε λαϊκό γλέντι στα Καθιανά Ακρωτηρίου.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Με ενθουσιασμό και μαχητικό πνεύμα
που εκδηλώθηκε σε όλη τη διάρκειά
της, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
13 Μάη η Πορεία Ειρήνης στη Σάμο
από το Παλαιόκαστρο στο Βαθύ, που
διοργάνωσε η Πανσαμιακή Επιτροπή
Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ.
Στην πλατεία Παλαιοκάστρου,
τους οδοιπόρους της Ειρήνης υποδέχθηκε ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος «ΑΝΑΤΟΛΗ» με γλυκίσματα και νερό, ενώ χαιρετισμό
απηύθυνε η πρόεδρός του και μέλος
του Τοπικού Συμβουλίου Σοφία Παπανικολάου. Την εκκίνηση της Πο-
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ρείας έδωσε με σύντομη ομιλία του
ο παλαίμαχος αγωνιστής του κινήματος, επίτιμος πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Δεμερτζής. Σε όλη τη διαδρομή τα συνθήματα της ΕΕΔΥΕ
έδιναν μαχητικό παλμό στην πορεία,
η οποία πέρασε από το Κέντρο Κράτησης Προσφύγων και μεταναστών
και έφτασε στην πύλη του κέντρου
παρά την αρχική απαγόρευση των
ΜΑΤ που εμπόδιζαν την προσπέλαση.
Εκεί διαβάστηκε από τη Μαρία Βουλαρίνου μήνυμα της Επιτροπής Ειρήνης στα αγγλικά, στο οποίο εκφράζονταν η αλληλεγγύη στα θύματα των
ιμπεριαλιστικών πολέμων και η διεκδίκηση για άμεσο απεγκλωβισμό από
τα νησιά και τη χώρα για να φτάσουν
στον προορισμό τους.
Στην Πλατεία Πυθαγόρα οι διαδηλωτές έφτασαν διασχίζοντας με
συνθήματα μέρος της πόλης και ενώθηκαν με τους συγκεντρωμένους εκεί
και λίγα λεπτά αργότερα με τους
αθλητές που έτρεξαν τη διαδρομή
από το Πυθαγόρειο στο Βαθύ, μεταφέροντας το μήνυμα «ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ». Την εκδή-

λωση άνοιξε το μέλος της γραμματείας Τίμος Χατζηλαγός. Ακολούθησε
χαιρετισμός από τον Δ. Καλογερή μέλος της Διοίκησης του Εργατικού
Κέντρου Σάμου και κάλεσμα συμμετοχής των εργαζόμενων στην πανελλαδική απεργία στις 30 Μαΐου. Στη
συνέχεια έγιναν απαγγελίες ποιημάτων από τον Δ. Μαυρατζώτη, τη Σοφία Σορόκου, την Αγγελική Βαλεοντή
και την Έρη Ρίτσου.
Μετά την κεντρική ομιλία που
έκανε η πρόεδρος της Επιτροπής και
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ Ρούλα Στεφανάκη, ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από το
παιδικό χορευτικό του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Καπετάν Λαχανάς» και
αντιφασιστικά-αντιπολεμικά τραγούδια από την Νανά Νικολάου (αρμόνιο
-τραγούδι) και Κώστα Μητσό κιθάρα.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΖΑΝΗ

Με κεντρικό σύνθημα «Ούτε γη ούτε
νερό στους φονιάδες των λαών» η
Επιτροπή Ειρήνης Κοζάνης, πραγμα-

Αριστερά, από την κινητοποίηση στη βάση του Άκτιου. Δεξιά, από την Πορεία Ειρήνης που διοργάνωσε η ΕΔΥΕΘ.

τοποίησε Πορεία Ειρήνης, στο πλαίσιο
της Ημέρας Αντιιμπεριαλιστικής δράσης της ΕΕΔΥΕ.
Η πορεία ξεκίνησε από το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στη
θέση «Νταμάρια» και κατέληξε στην
κεντρική πλατεία της Κοζάνης.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ
Με τη συμμετοχή δεκάδων μαζικών
φορέων από την ευρύτερη περιοχή
της βορειοδυτικής Ελλάδας και της
Αιτωλοακαρνανίας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής η κινητοποίηση ενάντια στην βάση του Ακτίου
και ακολούθησε στη συνέχεια πορεία
στους δρόμους της Λευκάδας.
Στην κινητοποίηση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Πανελλαδικής
Μέρας Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης
της ΕΕΔΥΕ πήραν μέρος, μεταξύ άλλων, οι Επιτροπές Ειρήνης Αγρινίου,
Άρτας, Ιωαννίνων, Λευκάδας, Πρέβεζας, τα Εργατικά Κέντρα Αγρινίου,
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Λευκάδας, τα Σωματεία ΟΤΑ Πρέβεζας,

ΟΤΑ Λευκάδας, Εργαζομένων Νοσοκομείου Πρέβεζας, Εργαζομένων
Νοσοκομείου Λευκάδας, Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Κέρκυρας, η Ομοσπονδία
Αγροτικών Συλλόγων Άρτας, φοιτητικοί σύλλογοι από το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων και άλλοι μαζικοί φορείς
της Βορειοδυτικής Ελλάδας.
Το αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο ήταν το μαζικότερο των τελευταίων χρόνων ενώ πρωτοφανής ήταν
η παρουσία των κατασταλτικών δυνάμεων που είχαν αποκλείσει με
τρεις διμοιρίες ΜΑΤ τη βάση του
Ακτίου.
Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυνε εκ μέρους της οργανωτικής
επιτροπής η Ειρήνη Παπαδημητρίου
ενώ χαιρέτησαν ακόμη ο Βασίλης
Γκέκας εκ μέρους της Συντονιστικής
Επιτροπής Μαθητών Πρέβεζας και
ο Δημήτρης Ντούσης εκ μέρους του
Εργατικού Κέντρου Άρτας.
Μετά την επίδοση του ψηφίσματος στον διοικητή της βάσης οι διαδηλωτές, που σε όλη τη διάρκεια της
συγκέντρωσης απαιτούσαν την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπε-

ριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή και το κλείσιμο της
βάσης, έγραψαν με κόκκινη μπογιά
στον μαντρότοιχο της βάσης τα συνθήματα: «Να κλείσουν οι βάσεις του
θανάτου» και «Έξω το ΝΑΤΟ από την
Ελλάδα».
Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία
στους δρόμους της Λευκάδας με αφετηρία το πάρκο της παραλίας και
τερματισμό μέσω του κεντρικού πεζόδρομου πάλι στην παραλία όπου
συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις.
Την κεντρική ομιλία έκανε ο Χρήστος Μαργανέλης, μέλος της Γραμματείας της Ελληνικής Επιτροπής για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
ενώ χαιρέτησαν ο Μάκης Βεροιώτης
από το Εργατικό Κέντρο ΛευκάδαςΒόνιτσας και ο Λεωνίδας Λεοντάρης
από το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό αφιέρωμα στο εργατικό λαϊκό
τραγούδι.
Την αστυνομοκρατία έξω από την
ΝΑΤΟική βάση του Ακτίου, αλλά και
την επιχείρηση εκφοβισμού, το διάστημα πριν από την αντιιμπεριαλιΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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στική κινητοποίηση, καταγγέλλει το
Εργατικό Κέντρο Λευκάδας.
Σύμφωνα με την καταγγελία, στελέχη του ΕΚ Λευκάδας δέχονταν συνεχή τηλεφωνήματα από το Τμήμα
Ασφαλείας Λευκάδας για «πληροφορίες» σχετικά με την κινητοποίηση.

ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΤΕΛΗΞΕ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΥΕΘ

Πανθεσσαλική Πορεία Ειρήνης στην 1η Στρατιά, στη Λάρισα.

Συγκέντρωση και πορεία κόντρα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς από τις Επιτροπές
Ειρήνης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Πορεία Ειρήνης από την Παναγιούδα μέχρι τη Μυτιλήνη.
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Με συγκέντρωση στις 10 π.μ. στο
στρατόπεδο Νταλίπη στην Καλαμαριά, ξεκίνησε η Πορεία Ειρήνης στη
Θεσσαλονίκη που διοργάνωσε η Επιτροπή Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης
Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ). Η πορεία με
ενδιάμεση στάση στο Γ’ Σώμα Στρατού, όπου εδρεύει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο, κατέληξε στο μνημείο του
Γρηγόρη Λαμπράκη.
Στη συγκέντρωση στο Στρατόπεδο Νταλίπη, στο σημείο εκκίνησης
της πορείας, απηύθυνε χαιρετισμό η
Αναστασία Παπαδοπούλου, μέλος
του Προεδρείου της ΕΔΥΕΘ.
Εξω από το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο
στο Γ’ Σώμα Στρατού, πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση με ομιλητή τον Νίκο Ζώκα, πρόεδρο της
ΕΔΥΕΘ. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σαλίμ
Μουσάλαμ, από την Παλαιστινιακή
Παροικία Θεσσαλονίκης. Επίσης, διαβάστηκε προς τους συμμετέχοντες
της πορείας ειρήνης, το μήνυμα του
«Φόρουμ Βελιγραδίου για έναν Κόσμο
των Ίσων» που απέστειλε θερμούς
αγωνιστικούς χαιρετισμούς και δηλώνει πως «συμμετέχει και στηρίζει
τον αξιοθαύμαστο αγώνα σας για ειρήνη, δικαιοσύνη και ισότητα».
Η πορεία συνεχίστηκε στους δρόμους της πόλης, πέρασε μπροστά από
το αμερικάνικο Προξενείο και κατέληξε στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ερμού, μπροστά στο μνη-

μείο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Εκεί διαβάστηκε το ψήφισμα της αντιιμπεριαλιστικής διαδήλωσης. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από
εκπροσώπους της ΕΔΥΕΘ, των Οργανώσεων Κεντρικής Μακεδονίας του
ΚΚΕ, της ΚΝΕ και της ΟΓΕ. Χορωδία
γυναικών τραγούδησε το τραγούδι
της Ειρήνης και έγινε απαγγελία
ποιήματος.

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Με τη μαζική συμμετοχή κόσμου απ’
όλη τη Θεσσαλία πραγματοποιήθηκε
σήμερα το πρωί, στην πλατεία ΑΤΑ
Λάρισας, η Πορεία Ειρήνης που διοργάνωσαν οι Γραμματείες της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) Λάρισας, Βόλου,
Τρικάλων και Καρδίτσας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με μουσικό
πρόγραμμα από τους μουσικούς
Γιώργο Γάλο, Νίκο Γρίβα, Ανδρομάχη
Ζούκα, Νίκο Ζούκα, Παναγιώτη Κωστόπουλο, Φώτη Παπανικολάου και
Γιάννη Σωτήρη και ακολούθησαν ομιλίες από τη Δήμητρα Παπαστεργίου,
πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Λάρισας και τον Γιάννη Σκόκα, μέλος
του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Στη συνέχεια, διαβάστηκε και
εγκρίθηκε από τους διαδηλωτές το
ψήφισμα της συγκέντρωσης που διάβασε η Εύη Γάκου, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Βόλου.
Ακολούθησε πορεία με πρώτη
στάση το Αρχηγείο του ΑΤΑ, όπου
επιδόθηκε το ψήφισμα. Η πορεία συνεχίστηκε σε κεντρικούς δρόμους
της πόλης με κατάληξη στην 1η Στρατιά, όπου επιδόθηκε το ψήφισμα. Τέλος, οι διαδηλωτές προχώρησαν σε
συμβολικό κάψιμο της ΝΑΤΟικής σημαίας, δίνοντας υπόσχεση για συνέχεια των αγώνων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τις Επιτροπές
Ειρήνης Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης έκανε την Κυριακή 13 Μάη
συγκέντρωση και πορεία, στο πλαίσιο
της Πανελλαδικής Μέρας Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης, με αίτημα την
απεμπλοκή της Ελλάδας από τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους. Η εκδήλωση ξεκίνησε με
την απαγγελία του ποιήματος «Πατρίδα» της Κενυάτισσας Ουαρσάν Σάιρ.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Παλαιστίνιος
συναγωνιστής, Τζάμπερ Χάνι. Ακολούθησε ομιλία από την Σταματία Γκιδίκα, πρόεδρο της Επιτροπή Ειρήνης
Αλεξανδρούπολης και τον Νίκο Φακιρίδη, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ. Στη συνέχεια έγινε δυναμική πορεία στο κέντρο της πόλης.
Στην ομιλία της η Σταματία Γκιδίκα, έκανε αναφορές στην όξυνση
των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και
τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, μίλησε για τις ευθύνες της ελληνικής
κυβέρνησης που εμπλέκει τη χώρα
μας σε αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια
και στάθηκε ιδιαίτερα στα σχέδια
που εξυφαίνονται για τη Θράκη και
ιδιαίτερα την Αλεξανδρούπολη.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ ΜΕχΡΙ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Με την πορεία Ειρήνης από την Παναγιούδα μέχρι τη Μυτιλήνη το απόγευμα της Κυριακής 13 Μάη, το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της Λέσβου
έδωσε το δικό του «παρών» στην Πα-

νελλαδική Μέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης της ΕΕΔΥΕ.
Η πορεία, στην οποία συμμετείχαν
νέοι, εργάτες, αγρότες και απόμαχοι
της δουλειάς φωνάζοντας συνεχώς
συνθήματα, ξεκίνησε από την Παναγιούδα και έφτασε μέχρι την πλατεία
Σαπφούς όπου απαγγέλθηκαν τα ποιήματα: «Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, εκτός αν πατρίδα είναι το
στόμα ενός καρχαρία», της Ουαρσάν
Σάιρ, και το «Αν θέλεις να λέγεσαι
άνθρωπος», του Τάσου Λειβαδίτη.
Ακολούθησε η ομιλία του προέδρου της Επιτροπής Ειρήνης, Θωμά
Τσουκαλά, ο οποίος, ανάμεσα στα
άλλα, τόνισε ότι οι εξελίξεις απαιτούν τη μετατροπή της λαϊκής ανησυχίας σε οργανωμένη πάλη για να
αποτρέψουμε τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και να αναιρέσουμε τα αίτια που τους προκαλούν, υψώνοντας
ένα τείχος στα μεγάλα μονοπωλιακά
συμφέροντα και στις ισχυρές ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΕΕ) που τους προστατεύουν. Για το προσφυγικό, τόνισε ότι
αποτελεί αναμφισβήτητα ένα μεγάλο
κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα
του νησιού, είναι όμως και αυτό αποτέλεσμα των πολέμων. Σημείωσε ότι
οι πρόσφυγες πρέπει να απεγκλωβιστούν άμεσα από το νησί, για όσο
καιρό χρειάζεται να μείνουν να εξανθρωπιστούν οι συνθήκες διαβίωσής
τους και να είναι ελεύθερη η πρόσβασή τους στην ηπειρωτική Ελλάδα
και από εκεί στις χώρες που επιθυμούν, όπως επιβάλλουν οι διεθνείς
συνθήκες.

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ
ΑΝΤΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟ-ΑΝΤΙ ΙΜΠΕ ΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
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Αριστερά, Παμπελοποννησιακό αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο στην Πάτρα. Δεξιά, συγκέντρωση έξω από το
στρατόπεδο εκπαίδευσης και ορμητήριο του ΝΑΤΟ στη Νέα Σάντα στο Κιλκίς.

τέληξε στην Πλατεία Γεωργίου και
με ένα αφιέρωμα στο αντιπολεμικό
τραγούδι ολοκληρώθηκε το Παμπελοποννησιακό αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο που
οργανώθηκε από τις Επιτροπές Ειρήνης Πελοποννήσου-Ζακύνθου-Κεφαλονιάς.
Οι διαδηλωτές διατράνωσαν την
αντίθεσή τους στην αναβάθμιση των
Βάσεων στον Άραξο και στην Ανδραβίδα, στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, καθώς και στην
εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς.
Νωρίτερα, στη συγκέντρωση
στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, χαιρετισμό εκ μέρους των Επιτροπών
Ειρήνης Πελοποννήσου-Ζακύνθου-

Κεφαλονιάς απηύθυνε ο Γιώργος Καραπάνος, πρόεδρος της Επιτροπής
Ειρήνης Ηλείας και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, ενώ η
κεντρική ομιλία έγινε από τον Διονύση Πλέσσα, αντιδήμαρχο του Δήμου Πατρέων και αντιπρόεδρο της
ΕΕΔΥΕ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ

«Σήμερα από εδώ, από τη Νέα Σάντα,
καλούμε την εργατική τάξη και τα
λαϊκά στρώματα να σηκώσουν κεφάλι, να συμπορευτούν με το αντι-

ιμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα.
Να πιστέψουν πως όταν οι λαοί δείξουν τη δύναμή τους, πως όταν βγουν
στο προσκήνιο, τότε γίνονται παντοδύναμοι». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων,
ο Νίκος Μόττας, μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης
(ΕΔΥΕΘ) κατά την κινητοποίηση που
διοργανώθηκε από κοινού με την Επιτροπή Ειρήνης Κιλκίς, έξω από το
Στρατόπεδο της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας στη Νέα Σάντα
Κιλκίς.
Η μετάβαση στη Νέα Σάντα έγινε
με αυτοκινητοπομπή, που ξεκίνησε
από το Στρατόπεδο «Παύλου Μελά»
στη Θεσσαλονίκη. 

Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές,
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της πληθώρας των εκδηλώσεων των Επιτροπών Ειρήνης 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
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πολιτική

Το προσφυγικό στη Σύνοδο Κορυφής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επικίνδυνες αποφάσεις των Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών
Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη,
στην κορύφωση της εισόδου μεταναστών στην Ελλάδα το έτος 2015, σε ανακοίνωσή της επισήμανε:
Ιμπεριαλισμός σημαίνει ανεργία, φτώχεια, πόλεμοι, καραβιές προσφύγων και μεταναστών. Από τότε κύλησε
πολύ νερό στο μύλο, ακολούθησε η απαράδεκτη συμφωνία
ΕΕ -Τουρκίας και η έλευση της αρμάδας του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για να ελέγξει τη ροή μεταναστών, όπως ισχυρίστηκε,
χωρίς ίχνος ντροπής, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ας δούμε από κοντά τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί για τους ξεριζωμένους (εμείς δεν τους διακρίνουμε
σε νόμιμους και παράτυπους, οικονομικούς και άλλους).
Στην ΕΕ συνολικά πέρασαν 43.204 από την αρχή του 2018,
ενώ 1.089 άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Μεσόγειο
με 150 παιδιά ανάμεσά τους. Έκαναν τη Μεσόγειο θάλασσα
νεκρών αφού η λίστα των πνιγμένων αριθμεί 35.000 μέσα
στα τελευταία 25 χρόνια. Το 2017, οι πρόσφυγες έφτασαν
τα 68,5 εκατομμύρια. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει πως
κάθε 2 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι του. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η
αύξηση του αριθμού των παιδιών προσφύγων και ειδικά
των ασυνόδευτων παιδιών.

Η

Πρόσφυγες στα σύρματα της Ειδομένης.

Είναι κροκοδείλια τα δάκρυα, απύθμενη η υποκρισία
των ιμπεριαλιστών. Οι «μεταναστευτικές ροές», τα κύματα των προσφύγων-μεταναστών δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Αιτίες τους είναι οι επεμβάσεις, οι πόλεμοι των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής,
στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με τις άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, Ρωσία-Κίνα. Η Ελλάδα των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, η Ελλάδα της κυρίαρχης τάξης, με τη συνδρομή
όλων των αστικών κομμάτων, έχει το δικό της μερτικό
γιατί συμμετέχει και στηρίζει τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, συνεχίζει και επιτείνει το ολέθριο
έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Με αυτά τα δεδομένα, εντοπίζουμε την προσοχή μας
στο άθλιο παζάρι που έλαβε χώρα –στη Σύνοδο Κορυφής
της ΕΕ– σε βάρος των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών. Πέρα και πίσω από τη φιλολογία για τις αποφάσεις, εντοπίζουμε τα εξής:
 Τον ακόμα μεγαλύτερο εγκλωβισμό προσφύγων και
μεταναστών στην Ελλάδα με περισσότερες «Μόριες» των
οποίων τη φρίκη έχουν ήδη γευτεί οι εγκλωβισμένοι στη
χώρα πρόσφυγες και μετανάστες

Παιδιά πρόσφυγες, ξεριζωμένα από τους πολέμους.
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 Ένταση της καταστολής, απελάσεις και επίθεση στα
δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών
 Δημιουργία «αποθηκών» μεταναστών σε μια σειρά
τρίτες χώρες, που θα παίξουν –με «τριάκοντα αργύρια»–
το δικό τους ρόλο στο κλείσιμο του δρόμου των προσφύγων-μεταναστών προς τις χώρες της ΕΕ.
 Σχεδιασμένη και πιο έντονη διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε τρίτες χώρες στο όνομα του περιορισμού της μετανάστευσης.
Η μεταφορά των σωζόμενων προσφύγων-μεταναστών
σε «ελεγχόμενα κέντρα» είναι εξέλιξη προς το χειρότερο
του γνωστού απαράδεκτου μοντέλου των «hotspots» που
έχουν ήδη δώσει άθλια δείγματα, δείγματα ντροπής, στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Σε συνδυασμό και προς ενίσχυση όλων αυτών, έρχεται
η αντιμετώπιση των «δευτερογενών μετακινήσεων», πράγμα που σημαίνει ακόμα πιο αυστηρή εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου και «επιστροφές» στην Ελλάδα προσφύγων και μεταναστών που μετακινήθηκαν σε άλλες
χώρες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δήλωση
του πρωθυπουργού, η προθυμία για διμερή συμφωνία με
τη Γερμανία για fast-track «επιστροφές» στην Ελλάδα αιτούντων άσυλο που βρέθηκαν στη Γερμανία, όπως προβλέπει το Δουβλίνο.
Εξίσου «ανθρωπιστικές» είναι και οι κατευθύνσεις της
ΕΕ για δημιουργία «πλατφορμών αποβίβασης» μεταναστών
σε τρίτες χώρες. Στο όλο σχέδιο οικονομικής – πολιτικής
παρέμβασης σε τρίτες χώρες εντάσσονται η καταβολή
της δεύτερης δόσης ύψους 3 δισ. ευρώ στην Τουρκία και
500 εκατ. ευρώ στην Αφρική, η αύξηση των ιδιωτικών
επενδύσεων στην ήπειρο της Αφρικής, που αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης και ανταγωνισμού της ΕΕ με άλλα
ιμπεριαλιστικά κέντρα και ιμπεριαλιστικά κράτη.
Είναι μύθος η διαίρεση δήθεν της ΕΕ ανάμεσα σε «σκότος, καταστολή» και «αλληλεγγύη», αντιθέσεις υπάρχουν,
αλλά παρά την ύπαρξή τους, ψήφισαν όλοι μαζί τις επικίνδυνες αυτές αποφάσεις, αποφάσεις εχθρικές για τους
λαούς. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέσα σε όλα, μέσα και
σε αυτές τις αποφάσεις, τις ψήφισε και είναι έτοιμη για
την υλοποίησή τους. Υπερθεμάτισε μάλιστα και στην πιο
αυστηρή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας. Καμία
έκπληξη, αφού έχει ήδη μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο ορμητήριο, συμμετέχει σε όλες τις πρόβες πολέμου
των ευρωΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών και κραδαίνει τη σημαία του ευρωατλαντισμού σε όλη την ευρύτερη περιοχή
και διακηρύσσει χωρίς ίχνος ντροπής τα περί «ειρήνης,
ασφάλειας, σταθερότητας» από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή
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Ένωση. Απέναντί τους, δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για
ταλαντεύσεις, αναμονή για «κάτι καλό».
Τα όσα αποφάσισαν τον Ιούνη στην ΕΕ, τα όσα αποφάσισαν τον Ιούλη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι μονόδρομος για τα μονοπώλια και τα συμφέροντά τους,
άμεσα και μακροπρόθεσμα.
Για όλους αυτούς τους λόγους δυναμώνουμε την αλληλεγγύη και τον αγώνα για να δημιουργηθούν ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων-μεταναστών.
Το δικό μας συμφέρον βρίσκεται στο δυνάμωμα της
αλληλεγγύης και του αγώνα για ανθρώπινες συνθήκες
διαβίωσης των προσφύγων-μεταναστών, να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς και υγιεινοί χώροι προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας, με δωρεάν σίτιση, ιατροφαρμακευτική
φροντίδα, διερμηνεία, νομική βοήθεια με ευθύνες του κράτους, του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και όχι
των διαφόρων ΜΚΟ που λυμαίνονται τον τομέα αλληλεγγύης με το αζημίωτο, εκμεταλλεύονται το ίδιο πρόσφυγες
και Ελληνες εργαζόμενους, δεν λογοδοτούν πουθενά και
σε κανέναν, στην πλειοψηφία τους έχουν άλλα, σκοτεινά
σχέδια.
Το δικό μας συμφέρον βρίσκεται στον αγώνα για να
έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης προς τη
χώρα τελικού προορισμού, την άμεση επανένωση των οικογενειών τους.
Τα επίσημα στοιχεία μιλούν για περίπου 62.000 πρόσφυγες εγκλωβισμένους στην Ελλάδα. Στις 3 Ιούλη οι
εγκλωβισμένοι στα νησιά υπολογίζονταν στους 17.771 με
14.567 στα Κέντρα Υποδοχής (ΚΥΤ) των οποίων οι προδιαγραφές είναι για … 6.300 άτομα. Η συντριπτική πλειοψηφία (με βάση τις απαντήσεις των ίδιων των προσφύγων
και των μεταναστών) θέλει να φύγει, το 68% για τη Γερμανία, το 31% για άλλες χώρες της ΕΕ και μόλις το 0,4%
θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα.
Το δικό μας συμφέρον είναι η πάλη για την ενίσχυση των
υποδομών και του προσωπικού που σχετίζονται με τη διάσωση στη θάλασσα. Γιατί δεν θέλουμε άλλα νεκρά παιδιά.
Το δικό μας συμφέρον βρίσκεται στην πάλη για ίδια
δικαιώματα Ελλήνων και μεταναστών, στη δουλειά, το μεροκάματο, την Κοινωνική Ασφάλιση, την Υγεία, την Παιδεία, ενάντια στο ρατσισμό που είναι το δηλητήριο των
αφεντικών για να εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά, διαιρώντας τους εργάτες.
Το δικό μας συμφέρον είναι να προστατέψουμε τα παιδιά, να παρθούν άμεσα μέτρα γρήγορης διεκπεραίωσης
των απαιτούμενων εγγράφων για να ενωθούν οικογένειες,
να ενωθούν παιδιά με τους γονείς τους, να εξασφαλίσουμε

το δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο, να μάθουν τη
γλώσσα, να μεγαλώσουν με υγεία και ασφάλεια, όπως αγωνιζόμαστε για όλα τα παιδιά Ελλήνων και μεταναστών.
Το δικό μας επιτακτικό καθήκον βρίσκεται στην πάλη
μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που γεννάει φτώχεια και προσφυγιά, ενάντια στο
ΝΑΤΟ και την ΕΕ, για την αποδέσμευση της Ελλάδας από
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, για την απεμπλοκή της
χώρας μας από τους πολέμους, για να κλείσουν οι βάσεις

του θανάτου, να σταματήσει να δίνεται το 2% του ΑΕΠ, κοντά στα 4 δισ. ευρώ, για τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ.
Ο μόνος δρόμος που έχουμε, για να ζήσουμε σε ένα ευτυχισμένο μέλλον με ευημερία και ειρήνη, είναι να δυναμώσει η πάλη του λαού, όλων των λαών, των προσφύγων και
μεταναστών, ενάντια στο σύστημα που παράγει εκμετάλλευση και πολέμους, νεκρούς στα πεδία των μαχών, αλλά και
στους θαλάσσιους ή χερσαίους δρόμους της προσφυγιάς.
Να απαλλαγούμε από την εξουσία των καπιταλιστών. 

αποχαιρετισμοί
Χρύσα Παπαστεργίου
Την Κυριακή 13 του Μάη,
κατά τη διάρκεια της 38ης
Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ, έφτασε το άγγελμα του θανάτου της αγαπημένης μας συναγωνίστριας
Χρύσας Παπαστεργίου, μέλους της γραμματείας της
Επιτροπής Ειρήνης Νέας Σμύρνης και επί σειρά ετών
υπεύθυνης της Επιτροπής. Όλοι όσοι τη γνωρίσαμε
από κοντά μέσα στην τριβή και τη δράση του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα, εκτιμήσαμε την ευαισθησία,
τη σταθερότητα και επιμονή στο δρόμο της πάλης
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, παρά τις αντιξοότητες
και τις δυσκολίες που ορθώνονταν μπροστά μας. Η
συναγωνίστρια Χρύσα από τη θέση της υπεύθυνης
της γραμματείας έδινε όλες τις δυνάμεις της για την
υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΕΔΥΕ στην περιοχή
της Νέας Σμύρνης. Η ασθένειά της δεν την κατέβαλε,
προσπαθούσε μαχητικά, δεν έριχνε κάτω τα όπλα, πάλευε με τη νόσο μέχρι και την ύστατη στιγμή.
Η γραμματεία της Επιτροπής Ειρήνης Νέας Σμύρνης στην πρώτη συνεδρίασή της μετά το θάνατο της
συναγωνίστριας Χρύσας Παπαστεργίου συζήτησε για
την προσφορά και συμβολή της στην Επιτροπή Ειρήνης και με την ανακοίνωση αυτή εκφράζει τη βαθιά
λύπη για την απώλεια και τα συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Θα τη θυμόμαστε πάντα μέσα στη
δράση , μέσα στον αγώνα, όπως και η ίδια θα το ήθελε,
όπως και η ίδια το εξέφραζε όλο το χρονικό διάστημα

που πάλεψε γενναία για να κρατηθεί στη ζωή. Στη
μνήμη της προσφέρουμε συμβολικά το ποσό των 135
ευρώ για την ενίσχυση της ΕΕΔΥΕ που παλεύει ενάντια στον ιμπεριαλισμό, ενάντια σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και
την εμπλοκή της Ελλάδας στα επικίνδυνα για τον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς σχέδιά τους.

Μιχάλης Φαρσάρης

Διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ,
καθώς και πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου.
Οι συναγωνιστές και οι σύντροφοί του δεν θα ξεχάσουν
την άοκνη δράση του την
εποχή που οι Αμερικάνοι και
Ευρωπαίοι Νατοϊκοί βομβάρδιζαν και διαμέλιζαν τη
Γιουγκοσλαβία. Η τιμιότητα, η ηθική υπόσταση, η αγωνιστικότητα, η αγάπη των Ηρακλειωτών στο πρόσωπό του ήταν συνυφασμένα με την αταλάντευτη
στράτευσή του στις γραμμές του ΚΚΕ από τα χρόνια
της εφηβείας μέχρι το θάνατό του.
Η Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναγωνιστή Μιχάλη και στο ΚΚΕ, στο κόμμα που πάνω από
70 χρόνια είχε αφιερωθεί. Στους αγώνες του σήμερα,
στους μελλοντικούς μας αγώνες ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στους πολέμους που γεννά, στον αγώνα
για την Ειρήνη, για κοινωνία αντάξια στον Άνθρωπο,
ο συναγωνιστής Μιχάλης Φαρσάρης θα δηλώνει
«παρών».
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διεθνή
ΧΙΡΟΣΙΜΑ-ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ, 1945-2018

Ακόμη δεν συνετίστηκαν οι πυρηνικές δυνάμεις
του ΘΑΝ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ

Μέλους του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
Καθηγ. Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΠΑ

έτος, συμπληρώνονται 73 χρόνια από τη διπλή,
σχεδόν ταυτόχρονη, πυρηνική καταστροφή της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι με αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, καταστροφή που προκάλεσε η τότε
αμερικανική κυβέρνηση με το πρόσχημα της επιτάχυνσης
της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Πολλές φορές στο παρελθόν βγήκε στην επικαιρότητα
αυτό το πυρηνικό έγκλημα και, αντί ν’ αποτελέσει μοχλό
πίεσης για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων, αντίθετα
σήμερα εννέα κράτη είναι πυρηνικά, από τα οποία οι ΗΠΑ
ηγούνται μιας νέας μορφής εξοπλισμών, των λεγόμενων
«μίνι πυρηνικών», παρέα με τα ραδιενεργά όπλα (απεμπλουτισμένο ουράνιο) και δεν υπάρχει καμιά συμφωνία
μεταξύ τους για οριστική και ουσιαστική μείωση.
Στο σχήμα του Περιοδικού των Ατομικών Επιστημόνων, από τα πλέον έγκυρα για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς, παρουσιάζεται η εξέλιξη του συνόλου των
πυρηνικών κεφαλών από το 1950 έως σήμερα. Δηλαδή,
1. Σήμερα, στα επίσημα πυρηνικά κράτη συγκαταλέγεται και η Β. Κορέα, που με αποδεδειγμένες πυρηνικές δοκιμές κατέχει και πυρηνικές κεφαλές και πυραύλους
μεγάλης εμβέλειας.
2. Στη διάρκεια του «Ψυχρού Πολέμου», οι πυρηνικές
κεφαλές (κυρίως ΗΠΑ και πρώην ΕΣΣΔ) έφθασαν τον
αριθμό 60 χιλιάδες!
3. Σήμερα, έχουν μειωθεί στο ένα έκτο (10 χιλιάδες).
4. Παρ΄ όλη την ποσοτική αυτή μεγάλη μείωση, η Γη,
ουσιαστικά δεν κινδυνεύει λιγότερο από έναν πυρηνικό
πόλεμο από πρόθεση, αλλά μόνον από λάθος. Αυτό γιατί,
το να καταστραφεί η Γη δέκα φορές από έναν πυρηνικό
πόλεμο δεν είναι χειρότερο από ότι μια φορά. Ενώ, από
λάθος κινδυνεύει περισσότερο, λόγω της μεγάλης συσσώρευσης των πυρηνικών κεφαλών. Από την άλλη πλευρά,
μια ποσοτική πυρηνική υπεροχή ενός κράτους δεν σημαί-

Φ

26

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 81 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2018

νει τίποτα αν δεν συνοδεύεται και από μια ποιοτική.
5. Από τις σημερινές 10 χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές,
η ισχύς τους είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από αυτές
της Χιροσίμα-Ναγκασάκι.
6. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία μοιράζονται, κατόπιν συμφωνιών, ουσιαστικά τις μισές, ενώ οι υπόλοιπες πυρηνικές
χώρες κατέχουν πολύ λιγότερες κεφαλές με αριθμό που
φθίνει από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τη Β. Κορέα
(Σχήμα).
Αλλά, ας γυρίσουμε 76 χρόνια πίσω. Με εντολή του
τότε Αμερικανού προέδρου Ρούζβελτ, το μυστικό πρόγραμμα με τ’ όνομα «Μανχάταν», τo 1942, είχε αποστολή
την κατασκευή της πρώτης πυρηνικής βόμβας. Με την
ήδη πετυχημένη πυρηνική δοκιμή στο Νέο Μεξικό των
ΗΠΑ, στις 16 Ιουνίου 1945, οι Αμερικανοί θεώρησαν τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι ως φυσική συνέχεια αυτής της
δοκιμής. Με τη διαφορά, πως αυτή η συνέχεια θα είχε
πολλά ανθρώπινα θύματα. Και αυτό το γνώριζαν ήδη.
Είναι πλέον πασίγνωστο, πως άλλη βόμβα κατέστρεψε τη Χιροσίμα (ουράνιο - 235) και άλλη το Ναγκασάκι (πλουτώνιο - 239). Και αυτό το στοιχείο, μαζί με άλλα,
είναι και το σοβαρότερο επιχείρημα ότι επρόκειτο μάλλον
για πυρηνική δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες.
Ακόμη και ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος Αϊζενχάουερ, παραδέχτηκε πως η Ιαπωνία τον καιρό εκείνο αναζητούσε μια αφορμή για να παραδοθεί και δεν ήταν ανάγκη
να χτυπηθεί με αυτό το τρομερό όπλο και μάλιστα δυο
φορές μέσα σε τρεις ημέρες (Aiperovitz, G., Atomic Diplomacy, Hiroshima and Potsdam, London - Seeker and Warburg, 1966).
Ολόκληρη η επιχειρηματολογία γιατί οι δυο πυρηνικές βόμβες ήταν δυο προγραμματισμένες πυρηνικές δοκιμές, αναλύεται στο τεύχος του Αυγούστου 2017 στους
Δρόμους της Ειρήνης.

Η εξέλιξη του συνόλου των πυρηνικών κεφαλών από το 1950 έως σήμερα.

ΠΑΡΑΘΥΡO ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μια από τις ισχυρότερες συνθήκες ελέγχου των πυρηνικών όπλων είναι η Συνθήκη Μη Πυρηνικής Ανάπτυξης
(NPT). Η συνθήκη αυτή δεσμεύει τα κράτη-μέλη που την
υπογράφουν, να μη χρησιμοποιήσουν ποτέ πυρηνικές δραστηριότητες, π.χ. πυρηνικούς αντιδραστήρες ηλεκτροπαραγωγής (τη λεγόμενη «ειρηνική χρήση»), για ανάπτυξη
πυρηνικών όπλων. Αυτό γιατί, η λειτουργία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, οι βοηθητικές μονάδες και η επεξεργασία των πυρηνικών αποβλήτων του μπορούν να
δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης της πρώτης πυρηνικής ύλης για εξοπλισμούς (πλουτώνιο).
Όμως, η συνθήκη αυτή (άρθρο 10), αναφέρει ότι:
«Κάθε κράτος-μέλος έχει το δικαίωμα να αποσύρει την
υπογραφή του, αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας,
σε σχέση με το αντικείμενο της συμφωνίας. Και θα πρέπει

να προειδοποιήσει για αυτήν την απόφαση όλα τα μέλη
της Συνθήκης και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τρεις μήνες πριν. Η προειδοποίηση αυτή
πρέπει να συνοδεύεται από κείμενο, στο οποίο να αναφέρονται οι σοβαροί αυτοί λόγοι».
Δηλαδή, αν ένα κράτος εγκαθιστά και λειτουργεί νομότυπα για ένα-δυο χρόνια ένα πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής και τρεις μήνες πριν ανανεώσει το
καμένο (που εμπεριέχει πλουτώνιο) με νέο καύσιμο, ανακοινώσει την απόσυρση από τη συνθήκη, παύει τότε κάθε
περαιτέρω έλεγχος στο καμένο αυτό καύσιμο, άρα και στο
πλουτώνιο που εμπεριέχεται. Με την πράξη αυτή παύει
κάθε έλεγχος λειτουργίας του αντιδραστήρα από τους
επιθεωρητές της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και λειτουργεί με το καθεστώς ενός στρατιωτικού
αντιδραστήρα. Το χρησιμοποιημένο πλουτώνιο μετά από
επεξεργασία και εμπλουτισμό μπορεί να αποτελέσει την
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πρώτη ύλη πυρηνικών όπλων. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί έναν «νόμιμο» τρόπο στρατιωτικοποίησης του πυρηνικού αντιδραστήρα.
Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα ανάκτησης πλουτωνίου από τη λειτουργία πυρηνικού αντιδραστήρα, κάποιες
χώρες απέκτησαν πυρηνικά όπλα. Μεταξύ αυτών ήταν οι
Ινδίες, το Πακιστάν, το Ισραήλ, κ.α. Είναι πολύ πιθανό, το
δρόμο αυτό να επιλέξει και η γειτονική Τουρκία με τη λειτουργία των πρώτων τεσσάρων πυρηνικών αντιδραστή-

ρων που κατασκευάζει στο Akkuyu (απέναντι από την
Κύπρο) η Ρωσική εταιρεία Rosatom.
Πιστεύω ότι η κοινωνία θα απαλλαγεί οριστικά από
τον εφιάλτη των πυρηνικών, αν οι σημερινές δέκα χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές καταστραφούν και ταυτόχρονα αν
καταργηθούν όλες οι έρευνες για αναβάθμισή τους.
Δεν είναι καθόλου φανταστικό το σενάριο ενός παγκόσμιου πυρηνικού πολέμου με εκατομμύρια θύματα και
ολικής καταστροφής της Γης. 

Ολοκλήρωση της Καμπάνιας Συλλογής Υπογραφών
Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό
ντιπροσωπεία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), αποτελούμενη
από τον Σταύρο Τάσσο, πρόεδρο, τον Γιώργο Λαμπράκη, αντιπρόεδρο και τον Γρηγόρη Αναγνώστου, οργανωτικό γραμματέα, συναντήθηκε στις 4 Ιουλίου 2018 με τον Πρόεδρο της Βουλής, κ.
Νίκο Βούτση, στο πλαίσιο της λήξης της Καμπάνιας συλλογής υπογραφών αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Α

Η αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις στο παλαιστινιακό
ζήτημα, ιδιαίτερα μετά την μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, την
κλιμακούμενη ισραηλινή επιθετικότητα με την στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό. Κατήγγειλε, επίσης, την πολιτική - οικονομική - στρατιωτική συνεργασία της χώρας μας
με το κράτος του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας τις ευθύνες διαχρονικά όλων των ελληνικών κυβερνήσεων,
συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής για την καμπάνια συλλογής υπογραφών που πραγματοποιήθηκε
όλο το προηγούμενο διάστημα και επέδειξε τις πάνω από 12.500 υπογραφές που συγκεντρώθηκαν
απαιτώντας: να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα
σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στη βάση της ομόφωνης απόφασης
που έχει πάρει ήδη από το Δεκέμβρη του 2015.
Από τη μεριά του ο Πρόεδρος της Βουλής, κ Ν. Βούτσης, ανταποκρινόμενος θετικά στη συνάντηση, δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει στην ελληνική κυβέρνηση το αίτημα της καμπάνιας συλλογής υπογραφών.

Η ΕΕΔΥΕ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν την Καμπάνια συλλογής υπογραφών αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Οι πάνω από 12.500 υπογραφές αποτελούν ένα μόνο
δείγμα της αλληλεγγύης του ελληνικού λαού προς τον μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης. Συνεχίζουμε
σταθερά και αταλάντευτα να παλεύουμε ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τη
φτώχεια, την εξαθλίωση, τον πόλεμο και την προσφυγιά, ενάντια στις πολεμικές μηχανές του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, ενάντια στην ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Εντείνουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και σε
όλους τους αγωνιζόμενους λαούς του κόσμου με μια σειρά από πολύμορφες δράσεις στο επόμενο
διάστημα.
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επέτειος
73 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

Χιροσίμα-Ναγκασάκι: εκδηλώσεις καταδίκης
των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Χανιά

ΑΘΗΝΑ

Με αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση
την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) στο βράχο της Ακρόπολης
στις 9 Αυγούστου, εργαζόμενοι, νεολαία, μέλη συνδικάτων και μαζικών
φορέων, τίμησαν τα θύματα του πυρηνικού ολοκαυτώματος που προκάλεσε
η ρίψη ατομικών βομβών από τις ΗΠΑ
σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, στις 6 και
9 Αυγούστου 1945.
Η εκδήλωση αποτέλεσε, ταυτόχρονα, βήμα καταδίκης των σημερινών

ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, ιδιαίτερα
των πρόσφατων επικίνδυνων αποφάσεων του ΝΑΤΟ οι οποίες παραπέμπουν
σε προπαρασκευή πολέμων και έχουν
την έγκριση και τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 73
ετών από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα
που σκόρπισε το θάνατο σε 180.000
ανθρώπους και μπροστά στους επικίνδυνους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς η ΕΕΔΥΕ ανάδειξε τους
στόχους πάλης γύρω από τους οποίους
καλεί σε συσπείρωση και δράση: Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπε-

ριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Καμία αλλαγή των συνόρων και
των συνθηκών που τα καθορίζουν. Να
κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες
οι ευρωατλαντικές βάσεις και στρατηγεία στην Ελλάδα. Να επιστρέψουν
όλες οι στρατιωτικές αποστολές από
τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
στο εξωτερικό. Να καταργηθούν όλα
τα πυρηνικά όπλα. Να απαγορευτούν
οι πυρηνικές δοκιμές. Όχι στη μεταφορά πυρηνικών στον Άραξο ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ - ΕΕ, με το
λαό νοικοκύρη στον τόπο του.
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Την κεντρική ομιλία έκανε ο Γιώργος Λαμπράκης, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή
στη μνήμη των θυμάτων.
Ο Γιώργος Λαμπράκης στην ομιλία
του είπε ότι: «Η διαταγή για τη ρίψη
των δύο ατομικών βομβών δόθηκε εγγράφως από τον υπουργό Εξωτερικών
Μάρσαλ και τον υπουργό Στρατιωτικών, Στίμσον. Η τελική απόφαση, όμως,
λήφθηκε προσωπικά από τον ίδιο τον
πρόεδρο των ΗΠΑ Χ. Τρούμαν, επιβεβαιώνοντας το χαρακτηρισμό που του
έχει αποδοθεί, ως "μακελάρη". Είναι
αυτός ο πρόεδρος των ΗΠΑ που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια, που ξεπλένει στο πρόσωπό του τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, που δε διστάζει να
καταστείλει με ωμή χρήση βίας διαδηλώσεις μαθητών, φοιτητών, εργαζόμενων, να στέλνει σε δίκη νεολαίους,
γιατί διαδήλωναν ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, τιμώντας τα θύματα του ολοκαυτώματος,
στον απόηχο της φονικής πυρκαγιάς
στην Ανατολική Αττική, με δεκάδες
νεκρούς και τραυματίες, με χιλιάδες
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εργαζόμενους που είδαν να χάνονται
τα σπίτια και οι περιουσίες τους.
Γίνεται φανερό πως τόσο ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, όσο και η ιμπεριαλιστική ειρήνη, η ειρήνη δηλαδή
με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών,
είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που στο επίκεντρό του βάζει
τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που για τους λαούς σπέρνει τη φτώχεια, την εκμετάλλευση,
τον πόλεμο, την προσφυγιά. Είναι το
σύστημα που μπρος στα κέρδη, οι ανθρώπινες ζωές έρχονται σε δεύτερη
μοίρα. Είναι η πολιτική αυτή που σκοτώνει όχι μόνο στα πολεμικά πεδία,
αλλά και στην καθημερινότητα. Δεν
είναι τυχαίο ότι τη στιγμή που η χώρα
μας δαπανά το 2,4% του ΑΕΠ της για
ΝΑΤΟικές δαπάνες, δηλαδή περίπου
4,3 δισ. ευρώ –καταλαμβάνοντας τη
2η θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη του
ΝΑΤΟ–, ο λαός μας πεινά και υποφέρει,
οι δαπάνες για πυροπροστασία, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση
είναι μηδαμινές, η πολιτική προστασία
και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση
τέτοιων επικίνδυνων για το λαό καταστάσεων έρχεται σε δεύτερη μοίρα,

ενώ την ίδια ώρα, υποστελεχώνονται
και υποχρηματοδοτούνται οι Πυροσβεστικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, σε
σχέση με την πυροπροστασία, δαπανώνται από τον κρατικό προϋπολογισμό
λιγότερα και από το ποσοστό υπερκάλυψης των ΝΑΤΟικών δαπανών, μιλάμε
για μόλις 0,035%.Οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι τεράστιες. Στο εσωτερικό της χώρας εντείνει την αντιλαϊκή πολιτική της. Στο
όνομα τάχα της εξόδου από την κρίση
και τα μνημόνια, φέρνει νέα βάρβαρα
αντιλαϊκά μέτρα. Προγραμματίζει ακόμη μεγαλύτερο πετσόκομμα των συντάξεων, αβαντάρει την ανασφάλιστη
εργασία, χτυπά τις Συλλογικές Συμβάσεις, βγάζει στο σφυρί την εργατική
κατοικία, καταργεί ακόμη και το κατοχυρωμένο με αίμα δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία.
Παράλληλα, βαθαίνει παραπέρα
την εμπλοκή της χώρας μας σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους,
αναλαμβάνει επιθετικές πρωτοβουλίες, παίζοντας το ρόλο του σημαιοφόρου για τα συμφέροντα ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
- ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή των Δ.
Βαλκανίων και της Ν/Α Μεσογείου,
βάζοντας το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι επικίνδυνη, γιατί σκόπιμα
καλλιεργεί τον εφησυχασμό και τη συναίνεση για όλες τις επιθετικές της
πρωτοβουλίες. Προσπαθεί να παρουσιάσει το ΝΑΤΟ και την ΕΕ ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας για
την περιοχή, όταν οι λαοί έχουν παλιότερη, αλλά και πρόσφατη ιστορική πείρα από τις δεκάδες επεμβάσεις και πολέμους και ξέρουν καλά πως οι ιμπεριαλιστικοί αυτοί οργανισμοί μόνο παράγοντες αστάθειας και πολέμων είναι,
που σπέρνουν το θάνατο στους λαούς.
Οι λαοί δεν έχουν πει ακόμη την
τελευταία τους κουβέντα και είναι αυτοί και μόνο, που μέσα από την πάλη

τους μπορούν να βάλουν μια για πάντα
τη σφραγίδα τους στην ιστορία, να
κλείσουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα,
να οικοδομήσουν ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, ευημερία, όπου θα είναι
κυρίαρχοι και ιδιοκτήτες του πλούτου
που παράγουν, αφέντες και νοικοκύρηδες στον τόπο τους.»
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Γιώργου
Σαρρή και του Μάριου Χριστόπουλου.
Στη συνέχεια, οι συγκεντρωμένοι
πορεύτηκαν, κρατώντας πανό και πικέτες, μοιράζοντας ανακοινώσεις, στα
ελληνικά και άλλες γλώσσες, και φωνάζοντας συνθήματα, όπως: «Όχι δαπάνες ΝΑΤΟικές, σχολεία και κατοικίες
εργατικές», «ούτε γη, ούτε νερό στους
φονιάδες των λαών», «οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα
δεν έχουν δουλειά», «δεν θέλουμε του
ΝΑΤΟ την προστασία, έξω τώρα η λυκοσυμμαχία», «στον ιμπεριαλισμό καμία
υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι
λαοί». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
όταν η πορεία στο ιστορικό κέντρο
της Αθήνας κατέληξε, μέσω της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο Σύνταγμα.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με επικεφαλής
το μέλος του ΠΓ Θοδωρή Χιώνη. Επίσης παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος.
Συμμετείχαν επίσης αντιπροσωπείες του ΠΑΜΕ με επικεφαλής τον
Γιώργο Πέρρο, μέλος της Εκτελεστικής
του Γραμματείας και του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης, με το μέλος της
Εκτελεστικής του Γραμματείας Ηρακλή
Τσαβδαρίδη. Πήραν ακόμα μέρος αντιπροσωπείες της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ), της Ομοσπονδίας
Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), του Μετώπου
Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας (ΟΒΣΑ).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το ιμπεριαλιστικό έγκλημα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι καταδίκασε ο
εργαζόμενος λαός και η νεολαία της
Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή τους
στη μαχητική διαδήλωση που οργάνωσε στις 9 Αυγούστου η ΕΔΥΕΘ. Στην
κινητοποίηση καταγγέλθηκε ακόμα η
κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων.
Στη συγκέντρωση που προηγήθηκε, στο άγαλμα Βενιζέλου, μίλησε ο
Νίκος Ζώκας, πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Τα τύμπανα
ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού
πολέμου ηχούν σήμερα ακόμη πιο δυνατά μετά τις Συνόδους Κορυφής του
ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία και στις Βρυξέλλες. Στις συνάξεις αυτές, οι ηγέτες
των χωρών-μελών της λυκοσυμμαχίας
επιβεβαίωσαν τη θανάσιμη για τους
λαούς απειλή τους για τη χρήση "πρώτου πυρηνικού πλήγματος". Οι αποφάσεις της φετινής Συνόδου στις Βρυξέλλες συμπληρώνονται με την παραπέρα στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, επιταχύνουν την υλοποίηση των δολοφονικών τους σχεδιασμών με την ενίσχυση των ΝΑΤΟικών δυνάμεων από
τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη θάλασσα

και τον Καύκασο, στο πλαίσιο του επικίνδυνου ανταγωνισμού με τη Ρωσία
και των σχεδίων περικύκλωσής της.
73 χρόνια μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, στις κοινές ανακοινώσεις του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, μαζί με την απόφασή
τους για το στρατιωτικό τους συντονισμό, δηλώνουν έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν ξανά πυρηνικά όπλα.
73 χρόνια μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο
πρώην 3ο Σώμα Στρατού, υπάρχει το
Στρατηγείο των Δυνάμεων Ταχείας
Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ NRDC-GR, στο
οποίο προβλέπεται η εγκατάσταση
όπλων μαζικής καταστροφής - πυρηνικών, χημικών, βιολογικών».
Ακόμη, ανέδειξε τις βαριές ευθύνες διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων και των κυρίαρχων αστικών
πολιτικών δυνάμεων, σημειώνοντας
ότι στην ίδια ακριβώς ρότα βρίσκεται
και η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε
με πορεία, η οποία κατέληξε έξω από
το Αμερικάνικο Προξενείο. Με τα πανό
και τα συνθήματά τους σάλπισαν αγωνιστικό ξεσηκωμό ενάντια στα σχέδια
των ιμπεριαλιστών και την ολοένα και
βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας.
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τους λαούς ως αποτέλεσμα της όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων σε όλο τον
πλανήτη. Επίσης αναφέρθηκε στις ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
που ταυτόχρονα εντείνει την αντιλαϊκή
πολιτική της και βαθαίνει την εμπλοκή
της χώρας μας σε ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και πολέμους.

ΧΑΝΙΑ

Βροντοφώναξαν: «Αμερικάνοι, φονιάδες των λαών», «οι ιμπεριαλιστές τη
γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το
αίμα τα σύνορα χαράζουν», «οι φαντάροι
είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά».

ΚΑΒΑΛΑ

Μήνυμα καταδίκης του εγκλήματος
των ΗΠΑ στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, των ιμπεριαλιστικών πολέμων
και επεμβάσεων και της εμπλοκής της
χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς έστειλε και ο εργαζόμενος λαός της Καβάλας τη Δευτέρα 6
Αυγούστου συμμετέχοντας στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση της
Επιτροπής Ειρήνης Καβάλας.
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πύλη του Τελωνείου
Καβάλας και ακολούθησε λαμπαδηφορία στην προκυμαία του λιμανιού. Με
τα πανό, τις πικέτες και τα συνθήματά,
εκφράστηκε η καταδίκη της ιμπεριαλιστικής θηριωδίας στη Χιροσίμα και
το Ναγκασάκι και αναδείχθηκε η απόφαση του λαού να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στην πάλη των λαών
ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών.
Από το βήμα της συγκέντρωσης,
ο Χρήστος Ποτόλιας, πρόεδρος της
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Επιτροπής Ειρήνης Καβάλας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις επικίνδυνες
εξελίξεις για τους λαούς ως αποτέλεσμα της όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων σε όλο τον πλανήτη, στη Μέση
Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, σε Ανατολική Μεσόγειο, Ουκρανία, Βαλκάνια,
Περσικό Κόλπο.

ΞΑΝΘΗ

Τα χιλιάδες θύματα του πυρηνικού ολοκαυτώματος στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, τίμησε ο λαός της Ξάνθης που
συμμετείχε στην αντιιμπεριαλιστική
συγκέντρωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Ξάνθης.
Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα καταδίκης
των ιμπεριαλιστικών πολέμων και
επεμβάσεων και της εμπλοκής της
χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Αυγούστου
στην πλατεία Δημοκρατίας και αναδείχθηκε η απόφαση του λαού να κλιμακώσει τον αγώνα ενάντια στα σχέδια
των ιμπεριαλιστών.
Από το βήμα της συγκέντρωσης
ο Γιώργος Κολλάρος, πρόεδρος της
Επιτροπής Ειρήνης Ξάνθης, αναφέρθηκε στις επικίνδυνες εξελίξεις για

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 4 Αυγούστου στο Ενετικό
Λιμάνι των Χανίων, η εκδήλωση της
Επιτροπής Ειρήνης Χανίων για τα 73
χρόνια από την πυρηνική επίθεση σε
Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Στην εκδήλωση συμμετείχε πλήθος κόσμου, ενώ
ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης και μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, Μανώλης Παπαδομανωλάκης, ο οποίος καταδίκασε
το έγκλημα των ΗΠΑ στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις αλλά
και την εμπλοκή της Ελλάδας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Πρόσθεσε πως στο επίκεντρο της
πάλης και της διεκδίκησης πρέπει να
βρεθεί η απαίτηση να κλείσει η βάση
της Σούδας κι όλες οι ευρωατλαντικές
βάσεις και τα στρατηγεία που υπάρχουν
στην Ελλάδα, να απεμπλακεί η Ελλάδα
από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, καμία αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν, να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων
που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ και να καταργηθούν
ΟΛΑ τα πυρηνικά όπλα και να απαγορευθούν οι πυρηνικές δοκιμές.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
συναυλία από το μουσικό συγκρότημα
«Εναλλασσόμενη Τάση». 

δράση ΕΕΔΥΕ
Ορισμένα πρώτα συμπεράσματα από την πρωτοβουλία
καλλιτεχνικής δημιουργίας της ΕΕΔΥΕ
«Μια εικόνα, τρία ερωτήματα»
το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν τόσο
στην Αττική, όσο και στην υπόλοιπη χώρα οι εκδηλώσεις παρουσίασης των έργων των μαθητών από
την φετινή πρωτοβουλία καλλιτεχνικής δημιουργίας της
ΕΕΔΥΕ, «Μια εικόνα, τρία ερωτήματα».
Η φετινή πρωτοβουλία, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία,
φαίνεται να έχει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις προηγούμενες. Ξεχωρίζει το
γεγονός ότι μπήκε σε κίνηση ένα σημαντικό κομμάτι

Σ

κόσμου –ιδιαίτερα εκπαιδευτικοί και γονείς– που συνέβαλλαν καθοριστικά στην επιτυχία των εκδηλώσεων και
ζητούμενο είναι η καλύτερη επαφή και αξιοποίησή τους
στο επόμενο διάστημα. Xαρακτηριστικές περιπτώσεις
είναι η Λήμνος, η Μύκονος, ο Κορυδαλλός, το Γαλάτσι,
κ.ά., που από μόνοι τους οι εκπαιδευτικοί πήραν την πρωτοβουλία και συμμετείχαν στη δράση της ΕΕΔΥΕ.
Μέσα από την πρωτοβουλία εκδηλώθηκαν μια σειρά
από δημιουργικές δυνατότητες των μαθητών, δόθηκε η

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 81 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2018

33

δυνατότητα καλύτερου ανοίγματος στα σχολεία. Ουσιαστικά
συνέβαλε η στήριξη από το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών (με μια
σειρά από συλλόγους δασκάλων και καθηγητών σε όλη
τη χώρα να έχουν πάρει αποφάσεις στήριξης και συμμετοχής), την ΑΣΓΜΕ (που το διέδωσε στους συλλόγους γονέων σε όλη τη χώρα), αλλά και το γεγονός ότι προπαγανδιστικά κινήθηκε καλύτερα (έγκαιρος εφοδιασμός με
αφίσα και επιστολή στις τοπικές Επιτροπές) και αξιοποιήθηκε και το διαδίκτυο.
Επίσης, συνέβαλαν οι θεματικές συνεδριάσεις προετοιμασίας που έγιναν σε όλη τη χώρα στην έναρξη της
πρωτοβουλίας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονιών,
η ουσιαστική συζήτηση για το τι θέλουμε να πετύχουμε
μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, η πιο καλά επεξεργασμένη επιστολή με την οποία απευθυνθήκαμε στα σχολεία,
ο καλύτερος –σε σχέση με άλλες χρονιές– σχεδιασμός.
Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι υπήρχε ειδικά διαμορφωμένη επιστολή που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς
και σε μαθητές, καθώς και το γεγονός ότι ιδιαίτερα στις
εκδηλώσεις παρουσίασης των έργων των παιδιών, υπήρχε
ένας άξονας ομιλίας που έπιανε στοιχεία των εξελίξεων
και ήταν προσανατολισμένος στις ανάγκες των ηλικιών
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που απευθυνόμαστε. Στο κλείσιμο των εκδηλώσεων όλα
τα παιδιά που συμμετείχαν έπαιρναν αναμνηστικό συμμετοχής της ΕΕΔΥΕ.
Να σημειώσουμε ότι η διάχυση της πρωτοβουλίας σε
σχολεία σε όλη τη χώρα, η συμμετοχή μαθητών που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, η συμμετοχή εργαζομένων, νέων
ζευγαριών, πλήθους κόσμου στις εκδηλώσεις, ήταν από
τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν φέτος, δίνοντας ακόμα
μεγαλύτερη ώθηση στη δράση των κατά τόπους Επιτροπών,
της ΕΕΔΥΕ συνολικά, ταυτόχρονα όμως μας ανεβάζουν
τον πήχη για την ακόμη καλύτερη οργάνωση της δουλειάς
μας την επόμενη χρονιά.
Η πρωτοβουλία έδωσε και φέτος σε εκατοντάδες μαθητές ένα βήμα για να εκφράσουν, με χρώματα, λέξεις, ερμηνείες, τους προβληματισμούς τους, να ακουστεί η δική
τους φωνή ενάντια στους πολέμους και την προσφυγιά,
ενώ μέσα και από τις εκδηλώσεις που κορυφώθηκαν το
προηγούμενο διάστημα, άνοιξε μέσω των τοπικών Επιτροπών μια πλατιά εποικοδομητική συζήτηση με τους γονείς
και εκπαιδευτικούς που βρέθηκαν στις εκδηλώσεις, για τις
εξελίξεις στην περιοχή, τις αιτίες των πολέμων, το ποιος
κερδίζει και ποιος χάνει, τι βρίσκεται πίσω από αυτούς,

τις επιπτώσεις στους λαούς, για την πάλη της ΕΕΔΥΕ.
Σημαντικό, επίσης, στοιχείο είναι το γεγονός ότι σε μια
σειρά από περιοχές που άλλα χρόνια είχαμε δυσκολία στο
άνοιγμα της πρωτοβουλίας, φέτος είχαμε αξιόλογα αποτελέσματα (Πρέβεζα, Άρτα). Ωστόσο και τη φετινή χρονιά,
δεν έλειψαν καθυστερήσεις σε ορισμένες Επιτροπές, τόσο
στην Αττική, όσο και στην Περιφέρεια, που χρειάζεται πιο
αποφασιστικά να αντιμετωπίσουμε την επόμενη χρονιά.
Χρειάζεται να μας απασχολήσει πως υπήρχαν περιπτώσεις όχι μόνο στην Αττική, αλλά και στην Περιφέρεια,
όπου εκπαιδευτικοί που προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν
στην πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ και έκαναν μια δουλειά με
τα παιδιά, ήρθαν αντιμέτωποι με πιέσεις από γονείς, διευθυντές, συλλόγους εκπαιδευτικών, κλπ. Να έχουμε καθαρό πως όσο θα εδραιώνεται η παρέμβασή μας σε αυτούς
τους χώρους, τέτοια φαινόμενα θα ενταθούν, γι’ αυτό και
χρειάζεται οι δυνάμεις μας να βρίσκονται σε επαγρύπνηση
και σε ετοιμότητα, ώστε να παρεμβαίνουν όποτε χρειάζεται
και να στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ ήδη επεξεργάζεται τις σκέψεις και προτάσεις που έχουν έρθει για το θέμα της επόμενης

χρονιάς –αλληλεγγύη στα παιδιά της Παλαιστίνης–, αξιοποιώντας την πείρα που έχει συγκεντρωθεί τα τελευταία
4 χρόνια, ιδιαίτερα όμως τη φετινή, ώστε τη νέα σχολική
χρονιά να είμαστε έτοιμοι σχεδόν με την έναρξή της.
Αποδεικνύεται στην πράξη ότι ένας από τους ουσιαστικούς παράγοντες επιτυχίας της πρωτοβουλίας είναι
το έγκαιρο ξεκίνημά της τόσο σε κεντρικό επίπεδο από
την ΕΕΔΥΕ, όσο και σε τοπικό επίπεδο από τις Επιτροπές.
Οι κατά τόπους γραμματείες χρειάζεται να συζητήσουν
πάνω στα συμπεράσματα που βγαίνουν από τη δράση τους
τη φετινή χρονιά με την πρωτοβουλία, να σταθούν σε
αδυναμίες και να οργανώσουν καλύτερα από τώρα τη
δουλειά τους.
Αξιοποιώντας και γενικεύοντας την πείρα που υπάρχει
όλα αυτά τα χρόνια, σχεδιάζοντας από τώρα κιόλας την
παρέμβαση των Επιτροπών και συντονίζοντας τη δράση
μας με τους υπόλοιπους φορείς του λαϊκού κινήματος,
μπαίνουμε μπροστά με μαχητικότητα και αισιοδοξία, ώστε
τη νέα σχολική χρονιά να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να αγκαλιαστεί πλατιά από μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς η νέα πρωτοβουλία πνευματικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας της ΕΕΔΥΕ. 
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ιστορία

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, το Μακεδονικό
και οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις

Η υπογραφή της Συμφωνίας του Ντέιτον, το Νοέμβριο του 1995 (Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, Άλια Ιζετμπέγκοβιτς, Φράνιο Τούτζμαν).

ανάπτυξη στο εσωτερικό του ομοσπονδιακού γιουγκοσλαβικού κράτους φυγόκεντρων τάσεων, οι
οποίες είχαν κάνει την εμφάνισή τους την επαύριον του θανάτου του Τίτο, απόρροια και του αδυνατίσματος του σοσιαλιστικού χαρακτήρα του κράτους και του
κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας, έστω ιδιότυπου
και σχετικοποιημένου στο πλαίσιο του «γιουγκοσλαβικού
δρόμου για το σοσιαλισμό», που είχε δρομολογηθεί ήδη
από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οδήγησε στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 στην αποδιάρθρωση των ομοσπονδιακών δομών και στην πυροδότηση ενός από τους
βιαιότερους εμφυλίους που γνώρισε στην ιστορία της η
ευρωπαϊκή ήπειρος.
Η εξέλιξη αυτή εξυπηρέτησε αντικειμενικά τα σχέδια
των δυτικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων (με προεξάρχουσα τότε την άρτι επανενοποιηθείσα Γερμανία) για οικονομική διείσδυση στην περιοχή, αλλά και τον άμεσο ή

Η
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έμμεσο πολιτικό έλεγχο στη Βαλκανική Χερσόνησο μέσα
από την αναδιάταξη των συνόρων, την ανάδυση νέων κρατών που πολύ γρήγορα λειτούργησαν ως προτεκτοράτα ή
έστω τοποτηρητές των συμφερόντων των ιμπεριαλιστών,
αλλά και τη συνολική και ριζική αλλαγή των περιφερειακών συσχετισμών στην ευρύτερη περιοχή την οποία επέφερε η αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων στα Βαλκάνια
και στην περιοχή του Δούναβη, από κοινού με τις ευρύτερες παγκόσμιες ανακατατάξεις, απόρροια των ανατροπών
στην ΕΣΣΔ και στις άλλες Λαϊκές Δημοκρατίες αλλά και
της γενικότερης υποχώρησης του εργατικού-λαϊκού κινήματος.
Οι ιμπεριαλιστές δεν περιορίστηκαν φυσικά σε έμμεσες παρεμβάσεις στην περιοχή, αλλά υποδαυλίζαν ανοικτά
την όξυνση των συγκρούσεων, ενώ δεν θα αργήσει και η
στρατιωτική εμπλοκή ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Οι Νατοϊκοί βομβαρδισμοί θα εκβιάσουν ουσιαστικά τη Συμφωνία του

Ντέιτον το Νοέμβριο του 1995, συμφωνία «με το πιστόλι
στον κρόταφο» (Ριζοσπάστης, 24/11/2017), με την οποία
τερματίστηκε επισήμως ο πόλεμος μεταξύ των πάλαι
ποτέ δημοκρατιών της Γιουγκοσλαβίας. Η αξιοποίηση στη
συνέχεια του αλβανικού εθνικισμού μέσω της πολύπλευρης ενίσχυσης του UCK, του στρατού των Κοσσοβάρων
Αλβανών, εμβάθυνε περαιτέρω τη διείσδυση του ιμπεριαλισμού στην περιοχή. Φυσικά το αποκορύφωμα των ενεργειών των δυτικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων αποτέλεσε
ο βρώμικος πόλεμος ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ του 1999, ο οποίος
ολοκλήρωσε το παζλ των στρατιωτικών επεμβάσεων
στην περιοχή. Οι πολυήμεροι βομβαρδισμοί της Γιουγκοσλαβίας από νατοϊκές δυνάμεις και ο θάνατος χιλιάδων
αμάχων δεν είχαν φυσικά ως στόχο την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των οποιονδήποτε μειονοτήτων, αλλά την
κάμψη του ηθικού του σερβικού λαού και την εκμηδένιση
του αγωνιστικού του φρονήματος.
Φυσικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν αντιτάχθηκαν
ποτέ σε όλες αυτές τις επεμβάσεις. Αντιθέτως τις διευκόλυναν. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Ανδρέα
Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον
Λευκό Οίκο τον Απρίλιο του 1994 ότι στο πλαίσιο του
ΝΑΤΟ δεν θα ασκήσει βέτο στη μόλις ληφθείσα απόφαση
για βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας, αλλά θα περιοριστεί
απλώς στη διατύπωση επιφυλάξεων περί του κινδύνου
να κλιμακωθεί υπέρμετρα η στρατιωτική σύγκρουση (Μάριος Ευρυβιάδης-Μιχάλης Ιγνατίου, CIAΟ Απόρρητος Φάκελος του Ανδρέα, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2010, σ. 25).
Σε αυτό το ευρύτερο ιστορικό και γεωπολιτικό πλαίσιο
πρέπει να ενταχθεί και το Μακεδονικό ή, κατά τη δημοσιογραφική ορολογία, Σκοπιανό ζήτημα. Πώς όμως αντέδρασαν οι πολιτικές δυνάμεις στις ραγδαίες αυτές εξελίξεις;

Η 16η Δεκεμβρίου, οι τρεις όροι και τα «ατυχή»
Συμβούλια των Πολιτικών Αρχηγών

Η αναβίωση, υπό άλλη μορφή και με άλλο αντίπαλο, του
υποτιθέμενου «από βορρά κινδύνου», κυρίαρχου δόγματος
του αστικού πολιτικού συστήματος κατά τις δεκαετίες
του 1950 και 1960, λειτούργησε –όσο και αν αυτό ακούγεται φαινομενικά παράδοξο– ευεργετικά και αναζωογονητικά για το κουρασμένο αστικό πολιτικό σύστημα των
αρχών της δεκαετίας του 1990 για δύο λόγους. Πρώτον,
γιατί ενεργοποίησε εθνικιστικά και συντηρητικά αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας τα οποία βρίσκονταν
εν υπνώσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, προ-

ώθησε φοβικά σύνδρομα και εξέτρεψε τη δημόσια συζήτηση από τις πραγματικές απειλές για τη διεθνή ειρήνη
και την ευημερία των λαών και από τους πραγματικούς
φορείς της βίας που προωθούσαν την αποσταθεροποίηση
στην περιοχή, δηλαδή τα ιμπεριαλιστικά κράτη. Και δεύτερον γιατί απέτρεψε –μερικώς μόνο, χάρη στη μαζική
και καταλυτική παρέμβαση του οργανωμένου και σωστά
προσανατολισμένου αντιιμπεριαλιστικού και ευρύτερα
λαϊκού κινήματος όπως κατέδειξαν ανάγλυφα οι μαζικές
κινητοποιήσεις κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του
1990– να γίνουν ορατοί με σαφήνεια τόσο οι σχεδιασμοί
της ΕΟΚ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην περιοχή, επιμέρους
τμήμα των οποίων ήταν, όπως ειπώθηκε και παραπάνω,
και οι εξελίξεις γύρω από το Μακεδονικό, όσο και η στάση
των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων γύρω από αυτά τα
ζητήματα.
Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό
Εξωτερικών τον Αντώνη Σαμαρά, παρά την υποτιθέμενη
κατ’ αρχήν αντίθεσή της σε αυτή την εξέλιξη, συναίνεσε
στο Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου του 1991 στην αναγνώριση ως ανεξάρτητων κρατών
της Κροατίας και της Σλοβενίας –αναγνώριση για την
οποία πίεζε φορτικά η Γερμανία– με αντάλλαγμα την απόσπαση των περίφημων τριών όρων για την αναγνώριση
από την ΕΟΚ του γειτονικού κράτους της «Δημοκρατίας
της Μακεδονίας». Στο βωμό δηλαδή μιας ευνοϊκής διευθέτησης για το Μακεδονικό –ή με πρόσχημα αυτή– θυσιάστηκε το ενιαίο γιουγκοσλαβικό οικοδόμημα. Φυσικά,
οι διάφορες ρητορικού χαρακτήρα επικλήσεις της επιθυμίας της Ελλάδας να διατηρηθεί η ακεραιότητα της Γιουγκοσλαβίας δεν αναιρούν αυτό το γεγονός. Εξάλλου, και ο
ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ηγούνταν της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκείνη την περίοδο, φέρεται να
αποδέχεται την εξέλιξη αυτή σε διάφορες περιφερειακές
ομαδοποιήσεις και διεθνή fora, όπως το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα.
Η εξέλιξη αυτή επιτέλεσε μια διπλή λειτουργία. Από
τη μια ενέταξε το –λεπτό και ευαίσθητο για λόγους ιστορικής παράδοσης και γεωπολιτικής ισορροπίας για την
Ελλάδα– ζήτημα της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας σε μια
διαδικασία, θεμιτού σύμφωνα με τα υποτιθέμενα εθνικά
συμφέροντα, δούναι και λαβείν, επιτρέποντας έτσι στις
ελληνικές αστικές πολιτικές δυνάμεις να ευθυγραμμιστούν με τους δυτικούς «συμμάχους» τους. Από την άλλη,
συσκότισε σε επίπεδο κοινής γνώμης τις δυσμενείς εξελίξεις γύρω από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Η δημόσια συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το ζήτημα της ασάΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό Εξωτερικών τον Αντώνη
Σαμαρά, συναίνεσε στο Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΟΚ, της
16ης Δεκεμβρίου 1991, στην αναγνώριση ως ανεξάρτητων
κρατών της Κροατίας και της Σλοβενίας.

φειας των τριών όρων (για τους τρεις όρους, βλ. Βαληνάκης Γιάννης - Ντάλης Σωτήρης, επιμέλεια, Το Ζήτημα των
Σκοπίων, Επίσημα Κείμενα, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα
1996, σσ. 51-52), γεγονός που επέτρεψε την αποσιώπηση
σε μεγάλο βαθμό και για μεγάλο χρονικό διάστημα άλλων
επίμαχων πτυχών της βαλκανικής κρίσης οι οποίες σχετίζονται με τον ρόλο των αμερικάνων και των ευρωπαίων
ιμπεριαλιστών στην περιοχή. Η επικέντρωση στο ονοματολογικό και στην ταυτοτική διάσταση του ζητήματος
αποτέλεσε την κοινή συνισταμένη που ένωνε τον αστικό
πολιτικό κόσμο. Ο μαραθώνιος πλειοδοσίας που διεξήχθη
μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων διαχύθηκε και στην ίδια
την ελληνική κοινωνία και οδήγησε στην εθνικιστική υστερία των αρχών της δεκαετίας του 1990. Η συνεπακόλουθη
μετατόπιση της ατζέντας σε ανώδυνα για το κυρίαρχο πολιτικό και κατ’ επέκταση κοινωνικοοικονομικό σύστημα
ζητήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις
στο Μακεδονικό.
Ο εγκλωβισμός στη συνέχεια στη μαξιμαλιστική θέση
περί ονομασίας που δεν θα περιελάμβανε ούτε τον όρο
Μακεδονία ούτε παράγωγά του μέσα από τη λήψη επίσημης απόφασης-ανακοινωθέντος και μάλιστα από ένα «συναινετικό» όργανο όπως το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών (το οποίο έλαβε χώρα στις 18 Φεβρουαρίου και
στις 13 Απριλίου 1992 υπό την προεδρία του ΠτΔ Κωνσταντίνου Καραμανλή και με τη συμμετοχή των αρχηγών
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της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και του ΣΥΝ Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, Ανδρέα Παπανδρέου, Αλέκας Παπαρήγα και
Μαρίας Δαμανάκη αντιστοίχως), το οποίο λειτουργεί ad
hoc, δεν είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά, ούτε έχει
οριοθετημένες δικαιοδοσίες και ούτε συνεδριάζει περιοδικά και δεν καλείται το ίδιο να εφαρμόσει τις όποιες
αποφάσεις λάβει, αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων
περιορίζεται σε μια εποπτεία των χειρισμών της εκάστοτε κυβέρνησης (για μια κριτική από νομική σκοπιά, βλ.
Γιώργος Καμίνης, «Οι Συσκέψεις των Πολιτικών Αρχηγών»,
στο Σύγχρονα Θέματα, Τεύχος 56, Ιούλιος-Σεπτέμβριος
1995, σελ. 10-12), επέτεινε αυτές τις τάσεις και διαιώνισε
αυτό το κλίμα για όσο καιρό χρειαζόταν για να αποπροσανατολιστούν οι μάζες. Αντίθεση στο αστικό πολιτικό
ρεύμα αποτέλεσε η άρνηση του ΚΚΕ να προσυπογράψει
το κοινό ανακοινωθέν του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών διαθέτοντας όλες του τις δυνάμεις στην προσπάθειά του να ανακόψει το επικίνδυνο ρεύμα του εθνικισμού
που από τότε δηλητηρίαζε αργά αλλά αποτελεσματικά
την ελληνική κοινωνία.
Μετά την κυβερνητική αλλαγή του 1993 η αρχικά
αδιάλλακτη και μαξιμαλιστική στάση του ΠΑΣΟΚ ενίσχυσε
περαιτέρω αυτές τις τάσεις. Το γεγονός ότι μια «σοσιαλιστική» κυβέρνηση διαχειρίστηκε το ζήτημα στην πιο μαξιμαλιστική του φάση εγκλώβισε περαιτέρω στις μυλόπετρες του εθνικισμού ακόμη και στρώματα που δεν είχαν
απαραιτήτως συντηρητική προδιάθεση. Η πιο χαρακτηριστική έκφραση της μαξιμαλιστικής γραμμής ήταν η επιβολή εμπορικού εμπάργκο στο γειτονικό κράτος, η οποία
εγκαινιάστηκε το 1995, ενώ είχε προηγηθεί και η αποχώρηση της Ελλάδας από τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν προηγουμένως στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Οι ισχυρές
όμως πιέσεις του αμερικανικού κυρίως και δευτερευόντως των ευρωπαϊκών ιμπεριαλισμών για γρήγορες και
συμβατές με τα συμφέροντά τους διευθετήσεις στην περιοχή συνεπάγονταν μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών
η οποία θα ρύθμιζε οικονομικά, εμπορικά και άλλα ζητήματα και θα άνοιγε τον δρόμο για την πλήρη ενσωμάτωση
της ΠΓΔΜ στον διεθνή καπιταλισμό και στις συσσωματώσεις του μέσω της ένταξης σε σημαντικούς διεθνείς και
περιφερειακούς οργανισμούς.
Αυτή η συμφωνία, η οποία θα παρακάμψει το ακανθώδες ζήτημα του ονόματος, αλλά θα ρυθμίσει στο σύνολό
τους σχεδόν όλες τις άλλες διαφορές μεταξύ των δύο
κρατών, θα συναφθεί το φθινόπωρο του 1995 υπό αμερικανική αιγίδα και θα μείνει γνωστή ως Ενδιάμεση Συμφωνία (το πλήρες κείμενο στο Ροζάκης Χρήστος, Πολιτικές

και Νομικές Διαστάσεις της Μεταβατικής Συμφωνίας της
Νέας Υόρκης, εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα 1996, σσ. 65-77).

Η κοσμοπολίτικη - εθνικιστική αριστερά και το
συνεπές αντιιμπεριαλιστικό κίνημα

Είναι σαφές και αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι μόνο το ΚΚΕ
τήρησε εξαρχής συνεπή και αταλάντευτη στάση γύρω
από αυτό το ζήτημα. Όμως δεν περιορίστηκε στο να καταγγείλει τη φιλολογία περί ονοματολογικού –επιλογή
με μεγάλο κόστος την περίοδο αυτή– και στο να είναι το
μόνο κόμμα που δεν προσυπέγραψε το προαναφερθέν
ανακοινωθέν, αλλά προσπάθησε να θέσει επί τάπητος
όλες τις κρίσιμες παραμέτρους του ζητήματος. Ανέπτυξε
ισχυρές αντιστάσεις στο κύμα εθνικισμού που ξέσπασε
αυτή την περίοδο, διαμόρφωσε κρίσιμα αντισώματα και
προσπάθησε να προτάξει το δικό του αφήγημα εν μέσω
ενός εξαιρετικά δυσμενούς κλίματος.
Για το Κομμουνιστικό Κόμμα η κρίση γύρω από το Μακεδονικό είναι δευτερογενής, παράγωγο άλλων πρωτογενών αιτιών που έχουν να κάνουν με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τη ριζική αλλαγή των συσχετισμών στη
βαλκανική χερσόνησο σε όφελος των δυτικών ιμπεριαλισμών. Έτσι θα προσπαθήσει να επικεντρώσει την προσοχή
στον ρόλο που έπαιξε ο ιμπεριαλισμός στην αποσύνθεση
των παλιών κρατικών οντοτήτων της περιοχής και να
φωτίσει τις μορφές και τα μέσα της στρατιωτικής, οικονομικής και πολιτικής διείσδυσής του στην περιοχή. Η εκστρατεία διαφώτισης του λαού την οποία διεξάγουν το
ΚΚΕ αλλά και ευρύτερα το οργανωμένο και σωστά προσανατολισμένο φιλειρηνικό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα
όλα αυτά τα χρόνια θα τα καταστήσει τις μόνες νησίδες
λογικής σε έναν ωκεανό παράνοιας και εθνικιστικής υστερίας, τη διαμόρφωση της οποίας μεθόδευσαν συστηματικά
το αστικό μπλοκ εξουσίας με τις διάφορες εκπροσωπήσεις του (κόμματα, Εκκλησία, ΜΜΕ, φορείς της λεγόμενης
«κοινωνίας των πολιτών»). Η άρνηση του ΚΚΕ να προσυπογράψει το κοινό ανακοινωθέν του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών και να τροφοδοτήσει το εθνικιστικό
κύμα με τη συμμετοχή του στα συλλαλητήρια επέφερε
βραχυπρόθεσμα σημαντικό πολιτικό κόστος, αλλά ενέγραψε υποθήκες για το μέλλον και άφησε σημαντική
σπορά για τις επερχόμενες γενιές αγωνιστών του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος (για τις θέσεις του
ΚΚΕ γύρω από το Μακεδονικό, τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας αλλά και τον αναδυόμενο εθνικισμό και την αξιοποίησή του από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, βλ.ενδει-

κτικά Από το 14ο ως το 15ο συνέδριο του ΚΚΕ, ΚΕ του ΚΚΕ,
Αθήνα 1996, σσ. 57, 74, 111-112, 118-119, 239).
Αντιθέτως, οι δυνάμεις της λεγόμενης ανανεωτικής
αριστεράς (πρόδρομος του σημερινού κυβερνητικού πυρήνα) ενέδωσαν στις εθνικιστικές πιέσεις συμμετέχοντας
στα συλλαλητήρια με στόχο την επίτευξη της «εθνικής
ανάτασης» (βλ. Λεωνίδας Κύρκος, Το αδιέξοδο βήμα του
εθνικισμού. Η αλήθεια για το Μακεδονικό, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1994, σσ. 36-7) εγκαλώντας μάλιστα το ΚΚΕ
για τη μη συμμετοχή του σε αυτά (το περίφημο «πλην Λακεδαιμονίων»). Επίσης ο τότε ΣΥΝ δεν διαφοροποιήθηκε
από τη γραμμή της εμμονής στο όνομα η οποία είχε καθοριστεί στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών της 13ης
Απριλίου 1992 δίνοντας έτσι αριστερό «άλλοθι» σε μια
εθνικιστική και αδιέξοδη γραμμή αποπροσανατολισμού
των μαζών.
Η προβολή της ανάγκης συναινετικής διαχείρισης των
εθνικών ζητημάτων και συναινετικής λήψης αποφάσεων
γύρω από αυτά, την οποία ο τότε ΣΥΝ θα υπερηφανεύεται
ότι ενέγραψε πρώτος στον δημόσιο διάλογο μέσα από την
κατάθεση προτάσεων όπως η σύσταση διακομματικού
συμβουλίου εξωτερικής πολιτικής και άλλων συναφών
θεσμών, θα του επιτρέψει να ευθυγραμμιστεί με το κυρίαρχο ρεύμα τόσο στις κλειστές αίθουσες των συσκέ-

Μετά την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας (Νέα Υόρκη, 13
Σεπτεμβρίου 1995), οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και
Π.Γ.Δ.Μ, Κάρολος Παπούλιας και Στέβο Τσερβενκόφσκι (δεξιά)
αντίστοιχα, δίνουν τα χέρια, παρουσία του γ.γ. του ΟΗΕ Μπούτρος-Μπούτρος Γκάλι.
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ρήνα υπεράσπισης των θεμελίων του αστικού πλέγματος
εξουσίας οι οποίες εναλλάσσονται ανάλογα με τις συγκυρίες
και τις ανάγκες της στιγμής.

Συμπεράσματα

Η νέα συμφωνία και ο διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ των
πολιτικών δυνάμεων γύρω από αυτή αποκρύπτουν την ουσία
του ζητήματος, δηλαδή ότι συνήφθη με αποκλειστικό στόχο την
εξυπηρέτηση των σχεδιασμών ΝΑΤΟ-ΕΕ στην περιοχή των
Δυτικών Βαλκανίων.

ψεων όσο και στους δρόμους και στις πλατείες της χώρας
όπου λάμβαναν χώρα τα συλλαλητήρια.
Η όψιμη διαφοροποίηση του κόμματος θα γίνει στη
βάση του κοσμοπολιτισμού και της αποδοχής της δράσης
των ιμπεριαλιστικών διεθνών και περιφερειακών οργανισμών στην περιοχή, ενώ δεν θα λείπουν και οι διάφοροι
λεκτικοί ακροβατισμοί, όπως το περίφημο σχήμα των
δυόμισι όρων, δηλαδή η σχετικοποίηση της σημασίας του
ονόματος, προϊόν της προσπάθειας του κόμματος να συγκεράσει τις διάφορες αντικρουόμενες τάσεις (βλέπε χαρακτηριστικά συνέντευξη Δαμανάκη στον Αντώνη Καρκαγιάννη, «Τι είναι και τι θέλει ο Συνασπισμός», Καθημερινή,
21 Ιουνίου 1992 και συνέντευξη Δαμανάκη στους Νίκο
Χατζηνικολάου και Θόδωρο Ρουσόπουλο στο MEGA,
8/10/1993). Μάλιστα είναι χαρακτηριστική η «μίζερη» πολιτικά στάση του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος αρνείται διαχρονικά
να αναγνωρίσει ότι η τότε θέση του ΚΚΕ ήταν η μόνη που
δικαιώθηκε αναδρομικά, διατυπώνοντας την προσχηματική
θέση (αλλά ουσιαστική για το ίδιο άποψη με βάση την έμμονη προσήλωσή του στην ΕΟΚ-ΕΕ) ότι το ΚΚΕ δεν αποδεχόταν επίλυση στο πλαίσιο της τότε ΕΟΚ και μετέπειτα
ΕΕ. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η εθνικιστική και
η κοσμοπολίτικη πολιτική αποτελούν τις δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος, εκδηλώσεις ενός κοινού πολιτικού πυ-
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Η ανάλωση στο ονοματολογικό, πάγια τακτική όλων των
κυβερνήσεων και των αστικών πολιτικών δυνάμεων, οδήγησε στην αποσιώπηση των κρίσιμων γεωπολιτικών πτυχών του ζητήματος. Ο ιδιαίτερα βίαιος εμφύλιος πόλεμος
που ξέσπασε στη Γιουγκοσλαβία μετά το 1991 και ο βαρύς
φόρος αίματος που πλήρωσαν οι λαοί της περιοχής στο
βωμό των συμφερόντων των μονοπωλίων και του ιμπεριαλισμού, αλλά και η ενδημική αστάθεια και ένταση στην
περιοχή καταδεικνύουν με τον πλέον εναργή τρόπο το γεγονός ότι η άσκηση μιας φιλειρηνικής πολιτικής (με την
πλήρη σημασία του όρου, και όχι μόνο με την έννοια της
απουσίας πολέμου) δεν είναι απλώς θέμα «βούλησης» των
εκάστοτε κυβερνώντων ελίτ, αλλά συνδέεται άρρηκτα με
το κοινωνικό σύστημα της κάθε χώρας.
Η καπιταλιστική φύση και υπόσταση τόσο της Ελλάδας
όσο και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας (πλέον Βόρεια Μακεδονία) δεν επιτρέπουν
οριστικές λύσεις στα εκκρεμή ζητήματα, πόσο μάλλον
σχέσεις πραγματικής φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των
δύο λαών. Η νέα συμφωνία και ο διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων γύρω από αυτή
αποκρύπτουν την ουσία του ζητήματος, δηλαδή ότι συνήφθη με αποκλειστικό στόχο την εξυπηρέτηση των σχεδιασμών ΝΑΤΟ-ΕΕ στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.
Η αναμόχλευση παλιών και νέων εθνικισμών, με γνωστές
ή καινούργιες μορφές, αλλά και η ΝΑΤΟποίηση της περιοχής σημαίνει ότι τα τύμπανα του πολέμου θα σημάνουν
ακόμη πιο κοντά στη βαλκανική εστία. Κρίσιμο εργαλείο
και καταλύτης στην εξέλιξη αυτή θα αποδειχτεί η ίδια η
ακριβοθώρητη και «προοδευτική» συμφωνία των Πρεσπών, της οποίας οι δυσμενείς συνέπειες δεν έχουν διαγραφεί πλήρως στον ορίζοντα όσο γράφονται αυτές οι
γραμμές. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί
να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ φιλολαϊκής, φιλειρηνικής
και πατριωτικής πολιτικής. Και οι τρεις μπορούν να πραγματωθούν μόνο σε άρρηκτη ενότητα υπό ένα κοινωνικό
σύστημα με τον λαό πραγματικό κυρίαρχο και νοικοκύρη
στον τόπο του και στα δύο κράτη.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

Κληρώθηκε ο λαχνός της ΕΕΔΥΕ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 η κλήρωση του λαχνού της ΕΕΔΥΕ για το 2018
που κυκλοφόρησε σε όλη την Ελλάδα από τους αγωνιστές και αγωνίστριες των Επιτροπών Ειρήνης.
1ος ΛΑΧΝΟΣ 46689 - ΒΙΕΝΝΗ Ένα 4ήμερο ταξίδι για 2 άτομα
(διακινήθηκε από την Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου Κρήτης)

2ος ΛΑΧΝΟΣ 85666 - ΠΡΑΓΑ Ένα 4ήμερο ταξίδι για 2 άτομα
(διακινήθηκε από την Επιτροπή Ειρήνης Κορυδαλλού-Νίκαιας)

3ος ΛΑΧΝΟΣ
07264
LAPTOP HP G6
1WY10EA
(διακινήθηκε από την
Επιτροπή Ειρήνης Καρδίτσας)
4ος ΛΑΧΝΟΣ
16232
ETHΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Για όλες τις εκδόσεις του 2018 της Σύγχρονης Εποχής
(διακινήθηκε από την
Επιτροπή Ειρήνης Θεσσαλονίκης)
Χαιρετίζουμε κι ευχαριστούμε τους εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, νέους και νέες
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για οικονομική στήριξη, που αγόρασαν και διακίνησαν
το λαχνό της ΕΕΔΥΕ για το 2018.
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για τις ανάγκες του αντιιμπεριαλιστικούφιλειρηνικού αγώνα καθώς και για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν
από τις προσεχείς εκδηλώσεις της ΕΕΔΥΕ.
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