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

1ος ΛΑΧΝΟΣ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Ένα 4ήμερο ταξίδι για 2 άτομα
Με δυνατότητα ισόποσης ανταλλαγής προορισμού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισητήρια-ξενοδοχείο για 3 διανυκτερεύσεις-ημιδιατροφή

2ος ΛΑΧΝΟΣ: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 50"
ULTRA HD, SMART HDR LED
3ος ΛΑΧΝΟΣ: LAPTOP 15.6''
255G6 (E2/4GB/500/NoOS)
1WY10EA
4ος ΛΑΧΝΟΣ:
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
16L/24H
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Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Απρίλη 2019 στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ
στη 1 μ.μ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΛΑΧΝΟΥΣ ΤΩΡΑ!
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 Αθήνα • Τηλ. 210 3844 853 - 54 • e-mail: eedye@otenet.gr
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ίκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν πριν λίγες μέρες από την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στη
Γιουγκοσλαβία. Στις 78 ημέρες των ανελέητων Νατοϊκών βομβαρδισμών υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες θύματα,
νεκροί και τραυματίες, πολλά από τα οποία ήταν μικρά παιδιά και άμαχοι. Οι «έξυπνες» Νατοϊκές βόμβες
απεμπλουτισμένου ουρανίου μετέτρεψαν τη Γιουγκοσλαβία και ολόκληρα τα Βαλκάνια σε ραδιενεργό πεδίο βολής,
με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία των λαών της περιοχής. Οι σημερινές εξελίξεις στα Βαλκάνια και στην
ευρύτερη περιοχή επιβεβαιώνουν ότι το προμελετημένο έγκλημα συνεχίζεται με τους ευρωνατοϊκούς ιμπεριαλιστές
να επεκτείνουν τη στρατιωτικοπολιτική κυριαρχία τους στα Βαλκάνια αναζωπυρώνοντας το εθνικιστικό μίσος και
τους κάθε λογής αλυτρωτισμούς.
Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί το υπόδειγμα των επικίνδυνων διευθετήσεων για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που σχεδιάζουν οι ΗΠΑ και η ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή ώστε να κυριαρχήσουν στον ανταγωνισμό με
τη Ρωσία και την Κίνα. Ο «γεωπολιτικός μεντεσές» που πρόσφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στα αμερικάνικα συμφέροντα ετοιμάζεται να ανοίξει την πόρτα για την «επίλυση» του Κυπριακού με επιβολή των διχοτομικών σχεδίων. Επιταχύνονται
ταυτόχρονα οι διεργασίες ώστε να εφαρμοστούν ανάλογα επικίνδυνα σχέδια στα Βαλκάνια για «Μεγάλη Αλβανία»,
αλλαγή συνόρων και ανταλλαγή εδαφών ανάμεσα σε Σερβία - Κόσσοβο. Είναι ορατός ο κίνδυνος για ένα «ντόμινο»
και για νέες αλλαγές στην περιοχή, Βοσνία κλπ.
Αυτός είναι άλλωστε ο χαρακτήρας της Νατοϊκής λυκοσυμμαχίας, εδώ και 70 χρόνια. Από τότε που άρχισε να
απλώνεται στον πλανήτη ως οπλισμένο χέρι των μονοπωλίων –για να αντιπαρατεθεί στις ειρηνικές χώρες του σοσιαλισμού και στο εργατικό κίνημα– έπνιξε στο αίμα τους λαούς με πόλεμους και χούντες. Πρόσφατο παράδειγμα
είναι η ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα. Αυτή είναι η «σταθερότητα και η ασφάλεια» την οποία επικαλείται η κυβέρνηση για να εφησυχάσει τις εύλογες ανησυχίες του λαού από την αυξανόμενη εμπλοκή της Ελλάδας
σε κάθε βρώμικη δουλειά των ιμπεριαλιστών. Αυτό τον εγκληματικό οργανισμό προσπαθεί να εξωραΐσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στηρίζοντας την προπαγανδιστική του προσπάθεια στους χώρους εκπαίδευσης και μιλώντας για
την «κοινωνική προσφορά» του ΝΑΤΟ.
Την ίδια ώρα εντείνονται οι μεθοδεύσεις για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από την ελληνική και την τουρκική αστική τάξη με την επικυριαρχία των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Οι προκλητικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά
με τη θέση του Καστελόριζου και των δικαιωμάτων της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο εξυπηρετούν αυτή τη στόχευση.
Υλοποιούνται, σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα, οι σχεδιασμοί για τη μετατροπή της χώρας σε απέραντη Νατοϊκή
βάση και ορμητήριο θανάτου για τους λαούς της περιοχής. Η αναβαθμισμένη στρατιωτικοπολιτική συνεργασία
με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ συμπληρώνει τη θανάσιμη εμπλοκή της χώρας στις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις για τον έλεγχο των πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς τους.
Αυτή η πολιτική, η οποία εξυπηρετεί τα ντόπια και διεθνή επιχειρηματικά συμφέροντα, εφαρμόζεται με ιδιαίτερο ζήλο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έχει τη στήριξη όλων των άλλων πολιτικών εκπροσώπων της αστικής
τάξης είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι έχουν
συμφέρον να καταδικάζουν με κάθε ευκαιρία αυτή την πολιτική και να κάνουν κριτήριο επιλογής τους, μπροστά
στις επικείμενες πολλαπλές εκλογικές μάχες, να καταδικάσουν τις δυνάμεις που συμπορεύονται με τις κυρίαρχες
επιλογές της άρχουσας τάξης της χώρας, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις το αντιϊμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό κίνημα συνεχίζει τη δράση του με επόμενο
μεγάλο σταθμό την Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης, την Κυριακή 14 του Απρίλη 2019. Στην
Αθήνα στην 39η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης και στις πορείες που διοργανώνονται από τις κατά τόπους Επιτροπές
Ειρήνης σε όλη τη χώρα.
Εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε κάθε χώρο δουλειάς σε κάθε γειτονιά για να φτάσει παντού το μήνυμα του
αντιϊμπεριλιστικού – αντιπολεμικού κινήματος, για να απαντήσουμε μαζικά και δυναμικά στην πολιτική που γεννά,
ανεργία, φτώχια, πολέμους και προσφυγιά.
.
Οι Δρόμοι της Ειρήνης

πολιτική

Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης
Κυριακή 14 Απρίλη 2019

Αθήνα - 39η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης,
Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη,
Άκτιο, Λάρισα, Άραξος, Σούδα

έοι και νέες, εργατοϋπάλληλοι, άνεργοι, συνταξιούχοι,
η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ), σας καλεί σε μαζική συμμετοχή στην 39η
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης και στις πορείες που διοργανώνονται από τις κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης σε όλη
τη χώρα, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Ημέρας Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης, την Κυριακή 14 του Απρίλη 2019.
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Ζούμε τις βαριές συνέπειες της επικίνδυνης πολιτικής
του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ κατά των λαών, τους μεγάλους κινδύνους που προκαλεί η όξυνση των ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα, με την εμπλοκή δεκάδων
κρατών. Στην γειτονιά μας είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος
στη Συρία και στη Λιβύη. Η κατάσταση στην Αν.Μεσόγειο,
το Αιγαίο, τα Βαλκάνια βράζει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
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συνεχίζοντας το δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων,
χώνει όλο και πιο πολύ τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς, εμπλέκει το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες.
Οι εξελίξεις απαιτούν τη μετατροπή της λαϊκής ανησυχίας σε οργανωμένη πάλη για να διατρανώσουμε τη θέλησή μας κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των αιτιών που τους προκαλούν, για τον απεγκλωβισμό της
Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ που στρατιωτικοποιείται
ολοένα και περισσότερο αξιοποιώντας τη λεγόμενη «Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία» (PESCO). Απαιτείται διαρκής πάλη παίρνοντας υπόψη ότι η αιτία των επικίνδυνων
εξελίξεων που στοιχίζουν ακριβά στους λαούς είναι το
κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, ο ανταγωνισμός των
μονοπωλίων για το μοίρασμα αγορών και σφαιρών επιρροής, τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών.
Εργαζόμενοι, νέοι και νέες, όλοι στη Μαραθώνια Πορεία, στον αγώνα του αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
Για να εκφράσουμε τη δική μας, τη λαϊκή θέση ενάντια
στη συμμετοχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να καταδικάσουμε το ΝΑΤΟ, το οπλισμένο χέρι του κεφαλαίου κατά των λαών που συμπληρώνει 70 χρόνια από την ίδρυσή του, να καταδικάσουμε
την εγκληματική ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ – ΝΑΤΟ
– ΕΕ στη Γιουγκοσλαβία που φέτος συμπλήρωσε 20 χρόνια.
Στα Βαλκάνια, ενισχύεται η παρέμβαση των ΗΠΑ –
ΝΑΤΟ – ΕΕ, πληθαίνουν οι Ευρωατλαντικές Βάσεις στην
περιοχή στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία. Η Ευρω-ΝΑΤΟϊκής κοπής Συμφωνία των Πρεσπών διατηρεί τα σπέρματα
του αλυτρωτισμού, του εθνικισμού και υπηρετεί την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν υπηρετεί την υπόθεση της ειρήνης και της ασφάλειας των λαών αλλά είναι μέρος του
σχεδιασμού που οδηγεί σε νέες αλλαγές συνόρων στα
Βαλκάνια, σε νέες εστίες συγκρούσεων, σε επέκταση της
ιμπεριαλιστικής πολιτικής του «διαίρει και βασίλευε».
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει σε επικίνδυνη
τροχιά. Η τουρκική αστική τάξη αμφισβητεί τα σύνορα
στην περιοχή και τα κυριαρχικά δικαιώματα, παραβιάζει
συστηματικά τον ελληνικό θαλάσσιο και εναέριο χώρο,
διεκδικεί την αναβάθμιση της θέσης της στην Ν/Α Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή με αιχμή τα κοιτάσματα
υδρογονανθράκων.
Η ελληνική αστική τάξη έχει τους δικούς της στόχους
στο πλαίσιο της «στρατηγικής αναβάθμισης». Αυτό
υπηρέτησαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, αυτό υπηρετεί και η κυ-

4

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 83 ΜΑΡΤΗΣ 2019

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που έχει γίνει Αμερικανότερη των Αμερικανών και ΝΑΤΟϊκότερη του ΝΑΤΟ, «προτιμώμενος εταίρος», όπως λέει ο Αμερικανός πρέσβης Πάιατ. Η κυβέρνηση προσδοκά να μεγαλώσει την «προίκα» της στην
υπηρεσία των Νατοϊκών σχεδίων, κι αυτό αποδεικνύεται
από τις δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του στις ΗΠΑ, τον Οκτώβρη του 2017 και τη
συνάντησή του με τον «διαβολικά καλό» Τραμπ, όπως είχε
τότε δηλώσει, αλλά και ο «Στρατηγικός Διάλογος» με τις
ΗΠΑ, το Δεκέμβρη του 2018, όπου η κυβέρνηση πραγματικά τα έδωσε όλα!
Τα περί «έντιμου συμβιβασμού» στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και το Κυπριακό, με μοντέλο τη Συμφωνία των
Πρεσπών αποσκοπούν στη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου
και της Αν. Μεσογείου, με συνέπειες σε κυριαρχικά δικαιώματα και προώθηση διχοτομικής λύσης στην Κύπρο.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει για τις αποκαλούμενες «τριμερείς συναντήσεις» στην περιοχή με την εποπτεία των ΗΠΑ για λογαριασμό των συμφερόντων των
μεγάλων ενεργειακών ομίλων, συνεργάζεται στενά με το
Ισραήλ που δολοφονεί τον παλαιστινιακό λαό και στην
πράξη, η αποκαλούμενη «Γεωστρατηγική αναβάθμιση» συμβαδίζει με τα κυβερνητικά προσχήματα περί «νέας εποχής» και «δίκαιης ανάπτυξης», μέσα από τα οποία εκδηλώνεται η διαρκής επίθεση κατά της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωμάτων, με τη μείωση των μισθών και
των συντάξεων, τη φορολογική ληστεία, τους πλειστηριασμούς για το ξεσπίτωμα λαϊκών οικογενειών, την
όξυνση των προβλημάτων των ανθρώπων του μόχθου.
Την ώρα που ο λαός υποφέρει, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
παίρνει τα εύσημα γιατί είναι η δεύτερη χώρα, μετά τις
ΗΠΑ, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που για το 2018 δίνει το 2,2%
του ΑΕΠ της, δηλαδή 4.1 δισ. ευρώ για στρατιωτικές δαπάνες, έχοντας επίσης σημαντική συνεισφορά σε προσωπικό και μέσα για τις ιμπεριαλιστικές αποστολές. Η Ελλάδα συμμετέχει σε 13 αποστολές στο εξωτερικό, ενώ
την ίδια στιγμή αναβαθμίζεται το ήδη υπάρχον πλέγμα ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών και δημιουργούνται
ακόμη και νέες (Αλεξανδρούπολη, Σύρο, Λάρισα, Βόλο,
Κάρπαθο, κ.α.).
Οι εξελίξεις αυτές, η σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ
και το ΠΑΣΟΚ ξεμασκαρεύουν τους κάλπικους διαχωρισμούς περί «προόδου και συντήρησης» και αποτελούν
ισχυρό κριτήριο για τη στάση των εργαζομένων.
Η θέση της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ μπορούν να εγγυηθούν
την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή είναι πρό-

κληση κατά του λαού μας. Οι δυνάμεις αυτές ήταν και
είναι παράγοντες αστάθειας και πολέμων, κι αυτό το έχουν
ζήσει στο πετσί τους οι λαοί με το διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, τη διαρκή υποδαύλιση μειονοτικών και εθνικιστικών ζητημάτων, την αλλαγή συνόρων, τη συγκρότηση κρατών-προτεκτοράτων, τη δημιουργία βάσεων πολεμικής
εφόρμησης στην περιοχή, όπως στο Κοσσυφοπέδιο. Τη
«σταθερότητα» του ΝΑΤΟ την έχει δοκιμάσει ο ελληνικός
λαός στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην πορεία του Κυπριακού, στις σχέσεις και με την άλλη «σύμμαχο», την Αλβανία, που η αστική της τάξη συνεχίζει τις προκλήσεις στο
πλαίσιο του μεγαλοϊδεατισμού της για τη «Μεγάλη Αλβανία».
Ο λαός μας να μην «τσιμπήσει» στα καλέσματα για
«εθνική ενότητα – εθνική ομοψυχία». Η ενότητα που προβάλλουν οι δυνάμεις του κεφαλαίου σημαίνει συναίνεση
στην αντιλαϊκή πολιτική και στα αντιλαϊκά μέτρα προς
όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Σημαίνει υποταγή
του λαού στην πολιτική που φέρνει τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο, οδηγώντας στη σφαγή τον ίδιο και τα παιδιά του.
Καταδικάζουμε αποφασιστικά κάθε συμμετοχή της Ελλάδας σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση στο εξωτερικό. Ο λαός μας έχει καθήκον να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας
ενάντια σε κάθε εισβολέα και να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη, καμία ανοχή στην αστική τάξη και στην κυβέρνησή
της που θα μπλέξουν τη χώρα σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Ο πατριωτισμός που συνδέεται με τα συμφέροντα και
το δίκιο του λαού, δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα
των επιχειρηματικών ομίλων και τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ. Να

δυναμώσουμε την αντιπαράθεση με τον εθνικισμό που
καλλιεργεί το μίσος κατά των λαών, το ρατσισμό, να απομονωθεί η ναζιστική, εγκληματική «Χρυσή Αυγή».
Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό
και τους άλλους λαούς της περιοχής, με τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες. Αντίθετα, μας ενώνουν τα κοινά προβλήματα και συμφέροντα και απαιτείται να δυναμώσουμε
την κοινή πάλη.
Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες, καταπολεμούμε τον εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση, απαντάμε τώρα με μαζική δράση. Απαιτούμε:
• Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους
• Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα
καθορίζουν
• Επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών αποστολών από το εξωτερικό
• Να κλείσει η Βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές Βάσεις και στρατηγεία.
• Όχι στις πολεμικές δαπάνες για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ
• Όχι στην εγκατάσταση πυρηνικών στον Άραξο και σε
οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας
• Έξω το ΝΑΤΟ και η ΕΕ από τα Βαλκάνια – Ναι στην ειρήνη και την αλληλεγγύη των λαών
• Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ με το λαό νοικοκύρη
στον τόπο του.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΠΡΙΛΗ 2019
Ούτε γη – ούτε νερό στους φονιάδες των λαών! 
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δράση ΕΔΥΕΘ
Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο
των ιμπεριαλιστών!
Μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση της ΕΔΥΕΘ ενάντια στη μετατροπή του λιμανιού σε βάση
«διεκπεραίωσης» πολεμικού υλικού για ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
νάντια στη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε βάση
των αμερικανικών ελικοπτέρων και σε πύλη εισόδου
και μεταφοράς στρατιωτικού οπλισμού των ΑμερικανοΝΑΤΟικών φονιάδων, πραγματοποιήθηκε στις 14
Φλεβάρη η διαδήλωση που διοργάνωσε η ΕΔΥΕΘ, με μαζική
συμμετοχή εργαζομένων πίσω από τα πανό του ΠΑΜΕ. Η
μαχητική πορεία και η είσοδος στο λιμάνι, παρά τον αστυνομικό φραγμό, θύμισαν τον ξεσηκωμό του λαού το 1999,
ενάντια στην μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε ορμητήριο
των ΝΑΤΟικών φονιάδων που μακέλεψαν το λαό της Γιουγκοσλαβίας. Σε όλη τη διαδρομή από το χώρο της συγκέντρωσης, το Άγαλμα Βενιζέλου, μέχρι το λιμάνι, το σύνθημα που μεταδόθηκε ήταν πεντακάθαρο: «ΝΑΤΟ και Βρυξέλλες, φονιάδες των λαών, κάτω η νέα τάξη των ιμπεριαλιστών», «Κλείστε τις βάσεις, φέρτε και τα πλοία,
καμιά συμμετοχή στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία», «Οι ιμπεριαλιστές
τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν». Περνώντας δε έξω από το αμερικάνικο προξενείο,
ακούστηκε το σύνθημα «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι»,
με τους διαδηλωτές να γράφουν συνθήματα στην είσοδο.
Η πορεία έφτασε μπροστά στη σιδερόφραχτη κεντρική
πύλη του λιμανιού. Οι διαδηλωτές μπήκαν μέσα στο χώρο.
Έφτασαν μέχρι το ύψος του εμπορικού τμήματος του Λιμανιού, όπου είχε στηθεί φραγμός με κλούβες των ΜΑΤ,
με τις δυνάμεις πάνοπλες, σε ρόλο προστάτη των ΑμερικανοΝΑΤΟικών φονιάδων. Εκεί μπροστά, ακόμα πιο δυνατά
διαδήλωσαν «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των
λαών» και απαίτησαν «ΝΑΤΟ go home», στέλνοντας το
μήνυμα ότι οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί μακελάρηδες είναι ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα μας.
Νωρίτερα, στη συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου,
μίλησε ο Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ. Αναφέρθηκε στη συμπλήρωση, το Μάρτη,
των 20 χρόνων από τον βρώμικο πόλεμο και την επέμβαση
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στη Γιουγκοσλαβία. Στην τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που με την απόλυτη συγκατάθεση
της ΝΔ στήριξε την επέμβαση και τον πόλεμο, έδωσε βάσεις, γη και αέρα στους επιδρομείς, έδωσε τα λιμάνια,
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τους σιδηροδρόμους, τα αεροδρόμια και τους δρόμους
της χώρας για να περάσουν οι ΝΑΤΟικοί δολοφόνοι.
Κατήγγειλε τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που έχει
μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο πεδίο βολής του
ΝΑΤΟ για στρατιωτικές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις,
σε πολεμικό ορμητήριο ενάντια σε άλλους λαούς, καθιστώντας την μαγνήτη επιθέσεων σε περίπτωση πολέμου.
Κάλεσε το λαό να ξεσηκωθεί, να δυναμώσει το ρεύμα
εναντίωσης στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς, να απαιτήσει την αποδέσμευση της πατρίδας μας από το ΝΑΤΟ
και την ΕΕ. «Μόνο η οργανωμένη πάλη του λαού σε αυτήν
την κατεύθυνση είναι ικανή να βάλει εμπόδια στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς», σημείωσε, προσθέτοντας πως «δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα με
τους γειτονικούς μας λαούς, με το λαό της ΠΓΔΜ, με τον
τουρκικό λαό. Αντιθέτως, μας ενώνει όλους η εκμετάλλευση των αφεντικών μας, σήμερα στις συνθήκες της ιμπεριαλιστικής "ειρήνης", ενώ αύριο θα κληθούμε να πολλαπλασιάσουμε τα κέρδη τους με το αίμα μας, με το αίμα
των παιδιών μας».
Στις επικείμενες πολλαπλές εκλογικές μάχες –συνέχισε– ο λαός, οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν κριτήριο
επιλογής και στάσης αυτές τις εξελίξεις. Να καταδικάσουν
τις δυνάμεις που συμπορεύονται με τις κυρίαρχες επιλογές
της άρχουσας τάξης της χώρας, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Να
δυναμώσουν την πάλη, απαιτώντας: Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ - ΕΕ. Καμιά αλλαγή των συνόρων και των Συνθηκών που τα καθορίζουν. Να κλείσει
η βάση της Σούδας, το ΝΑΤΟικό στρατηγείο της Θεσσαλονίκης και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και στρατηγεία.
Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές που
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο
εξωτερικό. Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως βάση των αμερικανοΝΑΤΟικών ελικοπτέρων και ως πύλη εισόδου και μεταφοράς
στρατιωτικού οπλισμού. 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Στους σκοτεινούς καιρούς θα τραγουδάμε ακόμη;
Θα τραγουδάμε ακόμη. Για τους σκοτεινούς καιρούς
Μπέρτολτ Μπρέχτ

ο σιδηρουργείο της γειτονιάς
«εκσυγχρονίστηκε»... Αποφάσισε
να παρατήσει κάτι ψιλοδουλίτσες που έκανε, εισήγαγε από αμερικάνο εισαγωγέα, μηχανήματα made
by NATO, πιστοποιημένα στην ΕΕ και
αποφάσισε να φτιάχνει μόνο μεντεσέδες. Με τα «μερεμέτια» δε βγαίνει
μεροκάματο, άμα όμως έχεις υψηλή
εξειδίκευση και αποκλειστικότητα
είναι αλλιώς...
Εξάλλου ο σιδηρουργός έχει και
την πατέντα από τον πατέρα του.
Πήγε λοιπόν στο βάθος του μαγαζιού
και κατέβασε από το ράφι ένα μεντεσέ που τον κρατά εδώ και 70 χρόνια.
Τον φύσηξε λίγο να φύγει η σκόνη
και τον ακούμπησε στον μεταλλικό πάγκο του μαγαζιού. Πάγκος και μεντεσές είναι φτιαγμένοι από το ίδιο μέταλλο. Βέβαια!!! Αθάνατο κράμα ρε
παιδί μου, δοκιμασμένο πράμα. Οχι
πάγκος από λαμαρίνα, πάγκος από
κέλυφος ναπάλμ. Δοκιμάστηκε το
κράμα, στο Γράμμο πρώτα, και μετά
στο Βιετνάμ. Και απο τα θραύσματα
έφτιαξε ο πατέρας του σιδηρουργού
τους μεντεσέδες. Γερούς και επειδή
ο γέρος ήταν «μάστορας», έριξε μέσα
και ρινίσματα μαγνήτη.
Και από τότε έγιναν ανάρπαστοι οι
μεντεσέδες του. Προϊόν εξαγώγιμο,
και ταυτόχρονα «κράχτης» προσέλκυσης «επενδυτών». Παιδιά της πιάτσας κι αυτοί, πεταλώνουν ψύλλο,
σου λένε, «άμα παράγουν τέτοιους
μεντεσέδες» συμφέρει. Εξάλλου και
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ο πατέρας του σιδηρουργού ήταν
δραστήριος. Φρόντισε να εκθέτει
τους μεντεσέδες του σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις: ελληνικά
βουνά 1947-1949, Κορέα 1950-1953,
Ζυρίχη-Λονδίνο 1959, Ελλάδα 1967,
Κύπρος 1974. Μετά σιγά-σιγά άρχισε
να αναλαμβάνει ο σιδηρουργός μας:
«ήρεμα νερά» στο Αιγαίο 1985, ενιαία
Γιουγκοσλαβία 1991, Αιγαίο 1996, Μαδρίτη 1997, βομβαρδισμένη Γιουγκοσλαβία 1999, Ιράκ, Αφγανιστάν, Κοσσυφοπέδιο, Πρέσπες 2018, Ιερουσαλήμ,
Αττάλεια 2019... Και είναι και άλλα
τόσα, να γράφεις και να μη σου φτάνει το χαρτί. Βλέπετε 70 χρόνια στηρίζει ο μεντεσές την πόρτα του σπιτιού της «Συμμαχίας» (τα έχουμε
ξαναπεί: Μία είναι η Συμμαχία!!!).
70 χρόνια να κλείνει αυτή η πόρτα
και όταν ανοίγει να ξεχύνονται από
μέσα οι κραυγές των δολοφονημένων λαών, οι κατάρες των μανάδων,
τα κλάματα των παιδιών, τα βλέμματα ανθρώπων που δεν έχουν μέλλον...
70 χρόνια να κλείνει αυτή η πόρτα
και όταν ανοίγει σφυρίζουν οι σφαίρες που δολοφόνησαν τον Μπελογιάννη και τον Νικηφορίδη, ακούγεται το μούγκρισμα του τρίκυκλου
των δολοφόνων του Λαμπράκη.
70 χρόνια να κλείνει αυτή η πόρτα
και όταν ανοίγει, στο βάθος καίνε οι
φωτιές που έκαψαν την Γιουγκοσλαβία, και ανάμεσα στα αποκαϊδια τριγυρνούν παιδιά που τα πότισαν πριν
20 χρόνια μίσος και απεμπλουτι-

σμένο ουράνιο 35.000 βόμβες διασποράς από ένα σύνολο 500.000 βομβών που έριξαν οι δολοφόνοι σε
35.788 επιδρομές.
Και συνεχίζει ο σιδηρουργός να
φτιάχνει τους ίδιους μεντεσέδες και
να τους χρωματίζει κιόλας: «ροζ» γι'
αυτούς που θέλουν να τρώνε το
κρέας αλλά να μην βλέπουν το αίμα,
«μπλε» γι' αυτούς που θέλουν να το
τρώνε κατευθείαν από την κονσέρβα
και «εμπριμέ» γι' αυτούς που περιμένουν να τελειώσει το φαγοπότι, είτε
έτσι, είτε αλλιώς, για να σφουγγαρίσουν μετά το αίμα και τα ψίχουλα.
Και συνεχίζει να στηρίζει την
πόρτα του σπιτιού των δολοφόνων ο
μεντεσές στα σταυροδρόμια του κόσμου, που ανοιγοκλείνει συνοδεία
της δικής του απαίσιας στριγγής
«φωνής»...
Όσοι ανατριχιάζουν σε τούτο το
τρίξιμο ας μην κλείσουν τα αυτιά
τους και κυρίως ας μην τρέξουν να
τον «λαδώσουν». Τούτο το «τρίξιμο»
είναι η «φωνή» του ιμπεριαλισμού.
Και όσοι νομίζουν ότι ο μεντεσές
είναι γερός, ας σκεφθούν ότι κρατάει
την σάπια πόρτα, ενός σάπιου σπιτιού
με ψηλούς τοίχους. Αρκεί η απόφασή
μας για ένα σπρώξιμο και θα πέσει,
συμπαρασύροντας τοίχους, πάγκους
και κατασκευαστές μεντεσέδων που
νομίζουν ότι το «δημιούργημά» τους
είναι αιώνιο...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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δράση ΕΕΔΥΕ
Για την πρωτοβουλία πνευματικής-καλλιτεχνικής
δημιουργίας: «Αλληλεγγύη στα παιδιά
και στο λαό της Παλαιστίνης»
ΕΛ ΛΗ ΝΙΚ Η
ΕΠ
ΔΙΕ ΘΝ Η ΥΦ ΙΤΡ OΠ Η ΓΙΑ ΤΗ
ΕΣ Η ΚΑ Ι ΕΙΡ
ΗΝ Η

ΕΕ∆ΥΕ

το διάστημα που διανύουμε βρίσκονται σε εξέλιξη
σε όλη τη χώρα οι εκδηλώσεις παρουσίασης της
πρωτοβουλίας πνευματικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας «Αλληλεγγύη στα παιδιά και στο λαό της Παλαιστίνης», που πήρε για 5η συνεχομένη χρονιά η ΕΕΔΥΕ.
Οι Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα, με ενθουσιασμό
και αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει συγκεντρωθεί
όλα αυτά τα χρόνια, έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις για
την επιτυχή υλοποίησή της. Προηγήθηκαν μια σειρά από
συσκέψεις με γονείς, εκπαιδευτικούς ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα το άνοιγμα της παρέμβασής μας στα
σχολεία. Στην κατεύθυνση αυτή, υπογραμμίζουμε τη σημαντική συμβολή των συλλόγων γονέων, αλλά και του
ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, που γι’ ακόμη μια χρονιά στήριξαν
έμπρακτα τη δράση των Επιτροπών Ειρήνης.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, εκατοντάδες μαθητές σε όλη τη
χώρα, μέσα από μια πολύμορφη γκάμα πρωτοβουλιών συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, δημιούργησαν
έργα, εξέφρασαν σκέψεις και προβληματισμούς. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλλαν θετικά η αφίσα, το ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά σύντομο ιστορικό, ο χάρτης και η
επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Δόθηκε η δυνατότητα, μέσα από παρεμβάσεις και συζητήσεις μέσα στα σχολεία, να ανοιχτούν καλύτερα στους
μαθητές τα ζητήματα του βαθέματος της εμπλοκής της
χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, των ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή της
ΝΑ Μεσογείου, του ρόλο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, των σοβαρών ευθυνών διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων,
αλλά και της σημερινής, που κρατούν στάση εξίσωσης του
θύτη με το θύμα, που παρά την ομόφωνη απόφαση της
Βουλής τον Δεκέμβρη του 2015, δεν προχωρούν στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, που αναβαθμίζουν
και συνάπτουν ακόμη και νέες πολιτικές - οικονομικές στρατιωτικές συνεργασίες με το κράτος-δολοφόνο του
Ισραήλ.
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Επιπλέον, χρειάζεται να επισημανθεί πως με αφορμή
τη φετινή πρωτοβουλία δόθηκε η ευκαιρία, ιδιαίτερα στις
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, να ανοιχτούν τα ζητήματα
της φιλίας, της έκφρασης της διεθνιστικής αλληλεγγύης
προς τους αγωνιζόμενους λαούς, κόντρα στην προσπάθεια από πλευράς διάφορων εθνικιστικών οργανώσεων
και της Χρυσής Αυγής να σπείρουν τον εθνικισμό, το ρατσισμό και τον αλυτρωτισμό, με αφορμή την πρόσφατη ΕυρωΝΑΤΟϊκής κοπής Συμφωνία των Πρεσπών.
Την ίδια στιγμή, εκτός από τους μαθητές, η φετινή
πρωτοβουλία, έδωσε τη δυνατότητα ενός πλατύτερου
ανοίγματος από την πλευρά των Επιτροπών Ειρήνης σε
εκπαιδευτικούς και σε γονείς, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη
σημασία, αν αναλογιστεί κανείς –με βάση και την πρόσφατη έκθεση του State Department– την πολυπλόκαμη
παρέμβαση του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, της αστικής τάξης και των
κομμάτων της στα σχολεία, με στόχο –όπως οι ίδιοι διακηρύττουν– την άμβλυνση των αντιαμερικάνικων, αντιιμπεριαλιστικών αντανακλαστικών στη συνείδηση του
λαού, ιδιαίτερα όμως της νεολαίας.
Η προετοιμασία των εκδηλώσεων παρουσίασης απο-

δείχθηκε μια ακόμη καλή αφορμή για να πλατύνει η δράση
των Επιτροπών Ειρήνης, αφού σε αυτή τη διαδικασία ενεπλάκη ένας μεγάλος αριθμός συναγωνιστών, εκτός από τα
μέλη των Επιτροπών. Ποιήματα, κείμενα, βίντεο, φωτογραφικό υλικό, θεατρικά, πρωτότυπες δημιουγίες ήταν
ορισμένες μόνο από τις πλευρές της ουσιαστικής και πολύτιμης συμβολής των συναγωνιστών αυτών που με μεράκι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να επιτευχθεί
ένα ποιοτικό άνοιγμα στα σχολεία. Προκύπτει, δηλαδή, μια
σημαντική πείρα που χρειάζεται να γίνει κτήμα των Επιτροπών και της ΕΕΔΥΕ συνολικά.
Εξάλλου, το θέμα της φετινής πρωτοβουλίας, όπως
είναι ήδη γνωστό, προέκυψε έπειτα από προτάσεις όλων
αυτών των ανθρώπων που σταθερά συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση των πνευματικών-καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών όλα αυτά τα χρόνια.
Φάνηκε να υπάρχει η ανάγκη συζήτησης από εργαζόμενους, μαθητές, εκπαιδευτικούς γύρω από όλες τις επι-

κίνδυνες εξελίξεις, κάτι που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη
από τις Επιτροπές Ειρήνης για το σχεδιασμό της δράσης
τους στο επόμενο διάστημα.
Με αισιοδοξία και κρατώντας τη θετική εμπειρία
που συγκεντρώνεται από την υλοποίηση της φετινής
πρωτοβουλίας, στο επόμενο διάστημα και μπροστά την
Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης την Κυριακή 14 Απρίλη 2019, αλλά και στις πολύμορφες πρωτοβουλίες που έχουμε μπροστά μας, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί αυτή η γόνιμη συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, να πυκνώσουν οι γραμμές του αντιπολεμικού-αντι-ιμπεριαλιστικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού
κινήματος, να εκφραστεί η εναντίωση του λαού μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, στο ΝΑΤΟ
και στην ΕΕ, στο βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας, να
δυναμώσει η έκφραση της διεθνιστικής αλληλεγγύης
στον παλαιστινιακό λαό και σε όλους τους αγωνιζόμενους
λαούς του κόσμου. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΔΥΕ
Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου αντιπροσωπεία
της γραμματείας της Ελληνικής Επιτροπής
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) με
τους Αγγελική Σαμούρη, Ανδριανό Μπούκουρη
και Γρηγόρη Αναγνώστου παρέδωσαν τμήμα
της υλικής βοήθειας που συγκεντρώθηκε
από τις Επιτροπές Ειρήνης και τις Λαϊκές
Επιτροπές, με προορισμό τους πρόσφυγες και
τις υπόλοιπες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
που βρίσκονται στο επίκεντρο της αδικίας
του καπιταλιστικού συστήματος.
Ένα μέρος της βοήθειας, παραδόθηκε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου με σκοπό να διατεθεί
στους πρόσφυγες του Κέντρου Φιλοξενίας Σκαραμαγκά. Εκ μέρος του Δήμου Χαϊδαρίου τους υποδέχθηκε ο
Δήμαρχος, Μιχάλης Σελέκος, ο οποίος τους «ευχαρίστησε θερμά για αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία, η οποία
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή η βοήθεια, τόνισε, έρχεται σε μια περίοδο που η αλληλεγγύη είναι πιο
αναγκαία από ποτέ, αφού πλέον τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα αλλού και όχι στους
κατατρεγμένους των πολέμων και στη βοήθεια που έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Χωρίς την αλληλεγγύη από τους
μαζικούς φορείς και τα σωματεία η κατάσταση στο Κέντρο Φιλοξενίας θα ήταν πολύ χειρότερη».

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 83 ΜΑΡΤΗΣ 2019

9

πολιτική

Για τις εξελίξεις σχετικά με τα Ελληνοτουρκικά
Ιδιαίτερα στο τελευταίο διάστημα, έπειτα και από την ανακοίνωση για τα πλούσια ενεργειακά αποθέματα στην Κυπριακή ΑΟΖ, την κινητικότητα της τουρκικής αστικής τάξης,
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από την όξυνση της επιθετικότητας της
τουρκικής αστικής τάξης, η οποία εκφράζεται με την αμφισβήτηση των συνόρων και της
κυριαρχίας της χώρας μας, τις συνεχείς παραβιάσεις του θαλάσσιου κι εναέριου χώρου.

τουρκική αστική τάξη φαίνεται να επεκτείνει το
ενδιαφέρον της συνολικά για την περιοχή της Ν/Α
Μεσογείου με αιχμή τα πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων και την πορεία αξιοποίησής τους από μεγάλους ενεργειακούς μονοπωλιακούς ομίλους.
Οι τουρκικές παραβιάσεις συνοριακών γραμμών και οι
εντάσεις που προκαλούνται δεν είναι περιστασιακές.
Είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού, έχουν συνέχεια και κλιμάκωση, λειτουργούν σωρευτικά και αποτελούν εφαλτήριο
για νέες κρίσεις.
Υπάρχει ιστορική πείρα:
• Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.
• Οι κρίσεις του 1976 και του 1987 που προκλήθηκαν από
τις έρευνες των τουρκικών πλοίων «Χόρα» και «Σισμίκ»
(αντίστοιχα), για κοιτάσματα πετρελαίου, σε θαλάσσιες
περιοχές που οι ελληνικές κυβερνήσεις θεωρούν ως
μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
• Η κρίση των Ιμίων, το Γενάρη του 1996, που έφερε τις
δύο χώρες στα πρόθυρα γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης, τότε που ο πρωθυπουργός Σημίτης είπε το περιβόητο «ευχαριστούμε τις ΗΠΑ», οι οποίες ανέλαβαν
διαμεσολαβητικό ρόλο που οδήγησε ευθύς αμέσως στις
απαράδεκτες συμφωνίες της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με
την τουρκική κυβέρνηση. Τόσο κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη το 1997, μιλώντας για «νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας
στο Αιγαίο», όσο και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στο Ελσίνκι, το 1999, για «εκκρεμείς συνοριακές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».
Πρόκειται για σημαντική πείρα που συνδέεται με τις
σημερινές εξελίξεις και την επόμενη μέρα, πολύ περισσό-

H

10

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 83 ΜΑΡΤΗΣ 2019

τερο που η αμερικανοΝΑΤΟική παρέμβαση έχει στόχο
έναν νέο συμβιβασμό για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και των κυπριακών θαλάσσιων ζωνών.
Οι μύθοι που καλλιεργούν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα παπαγαλάκια του για τη συμφωνία των Πρεσπών και οι πανηγυρισμοί περί «ειρήνης και σταθερότητας στα Βαλκάνια»
μετά την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ καταρρίπτονται
από την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, τα παζάρια για την αλλαγή των συνόρων, την όξυνση των ανταγωνισμών με πρωταγωνιστές ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ρωσία και
Κίνα. Διαψεύδονται από την πορεία των σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας, οι οποίες είναι μέλη του ΝΑΤΟ από το
1952 και επιπλέον συνεργάζονται για την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην ΕΕ, έχουν συνάψει πολλές οικονομικές συμφωνίες προς όφελος των καπιταλιστών
των δύο πλευρών, αλλά οι εντάσεις διαιωνίζονται.
• Παραμένει το casus belli (αιτία πολέμου) σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη (χωρικά ύδατα) από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με
τις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της
Θάλασσας, του 1982.
• Χιλιάδες τουρκικές παραβιάσεις σημειώνονται για
πολλά χρόνια μέχρι σήμερα.
Το ποιοτικό στοιχείο είναι η συνεχής, διαχρονική αμφισβήτηση και παραβίαση των συνόρων και οι εντάσεις
που αυτές προκαλούν ανάλογα με τη χρονική συγκυρία,
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το χαρακτήρα του περιστατικού και των κινήσεων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, το επίπεδο επικινδυνότητας κάθε εμπλοκής, τον
κίνδυνο ατυχήματος κ.ά.
Παράλληλα με αυτά τα γεγονότα σημειώνονται επεμ-

βάσεις του τουρκικού κράτους στην ευρύτερη περιοχή.
• Η Τουρκία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου με αδιευκρίνιστο αριθμό τεθωρακισμένων και πολεμικών αεροσκαφών και πάνω από 30
χιλιάδες στρατιώτες.
• Επιτέθηκε στη βορειοδυτική Συρία με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «Ασπίδα του Ευφράτη» (Αύγουστος
2016) και «Κλάδος ελιάς» (Γενάρης 2018), διατηρεί υπό
κατοχή περισσότερα από 14 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα συριακού εδάφους σε συνεργασία με τμήματα της
φιλοτουρκικής συριακής αντιπολίτευσης και σήμερα ετοιμάζει νέα στρατιωτική επέμβαση στο Μανμπίτζ απειλώντας τον κουρδικό πληθυσμό.
• Διατηρεί 15 στρατόπεδα του τουρκικού στρατού
στο Βόρειο Ιράκ, που επιχειρεί εντός της χώρας και αξιοποιεί συμφωνίες με το κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα του
Μπαρζανί, κατά του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν
(PKK), έχει στρατιωτικές βάσεις στη Σομαλία κοντά στον
στρατηγικής σημασίας Κόλπο του Άντεν και τα Στενά Bab
al Mandab (Ερυθρά Θάλασσα - Ινδικός Ωκεανός). Εχει βάσεις στο Κατάρ με 5 χιλιάδες στρατιώτες και εγκαταστάσεις για πολεμικά πλοία και αεροσκάφη κ.ά. Προσβλέπει
σε βάση στο Σουδάν. Η τουρκική παρουσία στα Βαλκάνια

αναβαθμίζεται, οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά, στην
Αλβανία, στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας, στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη κ.α.
Ο στόχος για τη μετατροπή της Τουρκίας σε ενεργειακό κόμβο προωθείται τόσο σε συνεργασία με την ΕΕ για
τη μεταφορά αζέρικου φυσικού αερίου στην Ευρώπη
μέσω του «Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου» (TAP)
όσο και με τη Ρωσία με τον αγωγό «Turkish Stream». Ενισχύεται η οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία, ολοκληρώθηκε το κτίσιμο του τουρκικού πυρηνικού σταθμού
Ακουγιου και συνάμα, μέσα από αντιθέσεις, παρεμβαίνουν
από κοινού στις εξελίξεις στη Συρία. Ταυτόχρονα έχει
συμφωνηθεί η αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος «S-400» που έχει προκαλέσει την αντίδραση του ΝΑΤΟ
και των ΗΠΑ, με τις οποίες η Τουρκία διαπραγματεύεται
την αγορά των σύγχρονων αεροσκαφών «F-35» και στο παζάρι έχει μπει η απόκτηση του αμερικανικού πυραυλικού
συστήματος «Patriot».
Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι παραδοσιακές
και έχουν χρησιμοποιηθεί ως αιχμή κατά της Σοβιετικής
Ενωσης. Αλλά τα τελευταία χρόνια, οξύνονται οι αντιθέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι ρωσοτουρκικές σχέσεις,
η στήριξη των ΗΠΑ στους Κούρδους της Συρίας και ο εξοΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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πλισμός των «Μονάδων Υπεράσπισης του Λαού» (YPG)
έχουν οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις.
Η Τουρκία παραμένει «ο ισχυρός εταίρος στην περιοχή» και η Ελλάδα «ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια». Έτσι
μοιράζονται οι ρόλοι των δύο χωρών στις εκθέσεις του
αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Έτσι, γίνεται το
«παιχνίδι» ανάμεσα στους δύο ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους και
οι λαοί έχουν μπει σε μεγάλες περιπέτειες.
Η ελληνική αστική τάξη έχει τους δικούς της στόχους
στο πλαίσιο της «στρατηγικής αναβάθμισης», όπως και η
τουρκική. Αυτό υπηρέτησαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, αυτό
υπηρετεί και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που έχει γίνει Αμερικανότερη των Αμερικανών και ΝΑΤΟϊκότερη του ΝΑΤΟ,
«προτιμώμενος εταίρος», όπως λέει ο Αμερικανός πρέσβης Πάιατ.
Η κυβέρνηση προσδοκά να μεγαλώσει την προίκα της
στην υπηρεσία των ΝΑΤΟικών σχεδίων, κι αυτό αποδεικνύεται από πλήθος στοιχείων, μεταξύ των οποίων διακρίνονται οι δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής του στις ΗΠΑ τον Οκτώβρη του 2017 και
η συνάντηση με τον «διαβολικά καλό» Τραμπ, όπως δήλωσε, αλλά και ο «Στρατηγικός Διάλογος» με τις ΗΠΑ, το
Δεκέμβρη του 2018, όπου η κυβέρνηση πραγματικά τα
έδωσε όλα! Στην πράξη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε
προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ, μπαίνει στο επίκεντρο των οξυμένων ανταγωνισμών στην περιοχή, που περιέχουν και τον ανταγωνισμό με την Τουρκία.
Ορισμένα συμπεράσματα:
Πρώτο, οι παραπάνω εξελίξεις μαρτυρούν ότι στις
συνθήκες του καπιταλισμού, μέσα στους ιμπεριαλιστικούς
οργανισμούς και με την πολιτική των αστικών κυβερνήσεων βασανίζεται ο λαός μας και οι άλλοι λαοί, διεξάγονται πόλεμοι.
Σήμερα, που το ΝΑΤΟ είναι στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο (επιχείρηση «Sea Guardian») και η ΕΕ επεκτείνει τη
δράση της με εργαλεία την «Κοινή Πολιτική Ασφάλειας
και Αμυνας» και τη «Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία»
(PESCO), στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, εντείνονται
οι τουρκικές απειλές και η χώρα μας γίνεται στόχος.
Σήμερα πρέπει να υπολογιστεί καλά ότι το ΝΑΤΟ δεν
αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο αλλά το αντιμετωπίζει ως
επιχειρησιακό πεδίο για να κινείται απρόσκοπτα, τροφοδοτώντας την τουρκική επιθετικότητα, την οποία δικαιολογούν προκλητικά οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.
Ενώ προωθείται η συνεργασία των κυβερνήσεων της
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Ελλάδας, του Ισραήλ, της Κύπρου και της Αιγύπτου για τα
κοιτάσματα φυσικού αερίου και τον αγωγό «East Med» με
την επίβλεψη των ΗΠΑ, την ίδια ώρα ενισχύεται το ενεργειακό σχέδιο της τουρκικής αστικής τάξης στην περιοχή
και οξύνονται οι ανταγωνισμοί.
Συνεπώς, ο λαός πρέπει να διακρίνει τους πραγματικούς κινδύνους, που βρίσκονται στην εξουσία του κεφαλαίου, στη συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
και στις συμμαχίες της αστικής τάξης, να ξεπεράσει
αναστολές και να μην αποδεχθεί εκβιασμούς. Αντίθετα,
να πιστέψει στη δύναμή του και να αλλάξει το συσχετισμό
δυνάμεων και να ανοίξει το δρόμο για την ανατροπή της
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, για να αποδεσμευτεί η
χώρα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ για να προωθηθούν σχέσεις
φιλίας και συνεργασίας με άλλες χώρες και λαούς. Αυτός
ο δρόμος απαντά σε ερωτήματα και ανησυχίες και προφυλάσσει από την υποταγή που καλλιεργούν τα κόμματα
του κεφαλαίου. Αυτός ο δρόμος έχει επιβεβαιωθεί από
την ιστορική πείρα, που δείχνει ότι με τη λαϊκή πάλη
έχουν ηττηθεί δυνάστες και εκμεταλλευτές των λαών.
Δεύτερο, αποτελεί προσβολή για το λαό μας και τους
άλλους λαούς η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ να επιβάλουν τη θέση ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η
ΕΕ είναι δυνάμεις «ειρήνης και ασφάλειας» στην περιοχή
και ενώ είναι γνωστά τα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα, οι
επεμβάσεις και οι πόλεμοι στην περιοχή των Βαλκανίων,
της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.
Τρίτο, είναι ανυπόστατος ο εφησυχασμός που καλλιεργεί η κυβέρνηση και οι προσεγγίσεις που ερμηνεύουν την
τουρκική επιθετικότητα ως αποτέλεσμα «νευρικότητας»
ή κινήσεων για εσωτερική κατανάλωση. Στην πράξη, είναι
σε εξέλιξη η προσπάθεια της τουρκικής αστικής τάξης για
την προώθηση της δικής της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» στην περιοχή, αξιοποιώντας την οικονομική - στρατιωτική δύναμη της γειτονικής χώρας και τη γεωγραφική
της θέση, διεκδικώντας μεγάλο μερίδιο από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής και έλεγχο στρατηγικών σημείων. Στο έδαφος αυτό αντιπαρατίθεται με την
ελληνική αστική τάξη.
Τέταρτο, τα πανηγύρια για την προώθηση των ελληνοτουρκικών επιχειρηματικών σχεδίων, και μέσω του «Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας» που ξεκίνησε το 2010,
είναι στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και των δύο
χωρών. Από τις σχέσεις αυτές κερδίζουν ισχυροί οικονομικοί όμιλοι και στην πράξη έχει αποδειχθεί πως είναι
αβάσιμη η επιχειρηματολογία ότι η οικονομική συνεργα-

σία προς όφελος των μονοπωλίων θα γίνει καταλύτης για
να ξεπεραστούν οι αμφισβητήσεις των ελληνικών συνόρων και να διαμορφωθεί ειρηνικό περιβάλλον.
Πέμπτο, το προσφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα
οξύνεται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τόσο
η τουρκική όσο και η ελληνική κυβέρνηση έχουν τις δικές
τους ευθύνες για τη συμμετοχή τους στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας, που υποστηρίζει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχει οδηγήσει στον
εγκλωβισμό μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, οι
οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες, και στον διπλό εγκλωβισμό στα νησιά.
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα και χρειάζεται να αναδεικνύουμε τη συνάντηση Τσίπρα - Ερντογάν, από την οποία,
όπως και από αντίστοιχες προηγούμενες συναντήσεις,
ενταγμένες στο πλαίσιο των γενικότερων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και ανταγωνισμών στην περιοχή, στους
οποίους συμμετέχουν ενεργά οι αστικές τάξεις των δύο
χωρών, δεν μπορούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις για
τους λαούς. Πολύ περισσότερο, που το τελευταίο διάστημα οξύνθηκε η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο
και την Κύπρο, ενώ έγινε προσπάθεια από την τουρκική
πλευρά να ανοίξουν ζητήματα, όπως αυτό των «νησιών»,
της δήθεν «τουρκικής μειονότητας» της Θράκης, της καταπολέμησης της «τρομοκρατίας». Ιδιαίτερα για το τελευταίο αυτό ζήτημα, γεννά ερωτηματικά το τι θα αφορά η

συνεργασία των δύο χωρών.
Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που αναφέρθηκαν, αποτελούν γνωστή πρακτική, δοκιμασμένη πολλές
φορές στο παρελθόν και δεν προδιαγράφουν τίποτε θετικό ούτε για τους δύο λαούς, ούτε για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Κι αυτό δεν αλλάζει, ακόμη κι αν
προχωρήσουν κάποιες επιχειρηματικές συμπράξεις και
συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, που θα ωφελήσουν
τμήματα του κεφαλαίου και μόνο.
Ταυτόχρονα, σημειώθηκε η προσήλωση και των δύο
στην τήρηση της αντιδραστικής συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας
για το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό, που έχει οδηγήσει
στον εγκλωβισμό μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες και στον διπλό
εγκλωβισμό στα νησιά.
Οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν έχουν να
μοιράσουν τίποτα μεταξύ τους και έχουν συμφέρον να
διεκδικήσουν να ζουν ειρηνικά και να παλεύουν για το
δικό τους μέλλον.
Η ΕΕΔΥΕ απευθύνεται στους λαούς των δύο χωρών,
στους λαούς της περιοχής και τους καλεί να δυναμώσουν
την αλληλεγγύη και τον αγώνα τους ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις,
κατά του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, που για
τους λαούς γεννάει μόνο κρίσεις, ανεργία, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. 

Η νέα ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ
Η Γραμματεία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη

ενημερώνει τους συναγωνιστές και τους φίλους της ΕΕΔΥΕ πως η ιστοσελίδα της
ανανεώθηκε σε μορφή και σε περιεχόμενο και είναι ξανά «στον αέρα».

Στην ιστοσελίδα: www.eedye.gr μπορείτε να βρείτε νέα από τη δραστηριότητα της ΕΕΔΥΕ

και των κατά τόπους Επιτροπών Ειρήνης, ενημερώσεις από τη διεθνή δράση, ενημερωτικά

υλικά, τα προηγούμενα τεύχη από το περιοδικό «Δρόμοι της Ειρήνης» και πολλά άλλα στοιχεία,
χρήσιμα για την ενημέρωση και τη δράση των Επιτροπών, των συναγωνιστών και φίλων
του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
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ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Διαρκής πραξικοπηματική επέμβαση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
στο φόντο οξυμένων ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πραξικοπηματικές
ενέργειες ενάντια στο λαό της Βενεζουέλας από τις
ΗΠΑ, την ΕΕ και τους συμμάχους τους στη Λατινική
Αμερική.
Οι σχεδιασμοί για ανατροπή της νόμιμα εκλεγμένης
κυβέρνησης της χώρας μπορεί να έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα αλλά στην πραγματικότητα δεν σταμάτησαν
ποτέ τα τελευταία είκοσι χρόνια, από τότε που εκλέχτηκε
πρόεδρος της χώρας ο Ούγκο Τσάβες.
Οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης μιας κυβέρνησης που κινούνταν έξω από τη σφαίρα επιρροής του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού εκφράστηκε με σαμποτάζ και
απόπειρες πραξικοπημάτων με πιο σημαντική αυτή τον
Απρίλη του 2002, από τμήματα της αστικής τάξης και του
στρατού και με τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ. Τότε είχε
πάλι αυτοανακηρυχθεί πρόεδρος ένας εκπρόσωπος του
κεφαλαίου, ο τότε πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων,
αλλά μόλις για δύο μέρες, καθώς οι λαϊκές κινητοποιήσεις και η υπεράσπιση του Τσάβες από τμήματα του
στρατού ακύρωσαν το πραξικόπημα.
Το διακύβευμα πίσω από όλα αυτά είναι τα τεράστια
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, τα
οποία διεκδικούν αμερικάνικα και ευρωπαϊκά μονοπώλια
από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, χώρες που διατηρούν
οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα.
Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα
πετρελαίου και τα όγδοα μεγαλύτερα φυσικού αερίου
στον κόσμο και βρίσκεται διαρκώς ανάμεσα στους δέκα
μεγαλύτερους παραγωγούς αργού πετρελαίου. Το 2010
έγινε γνωστό ότι η Βενεζουέλα κατέχει το 40,4% των
αποθεμάτων πετρελαίου, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει
τη Σαουδική Αραβία ως η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα αυτού του τύπου. Πέρα από τα συμβατικά αποθέματα
και τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου
στο δυτικό ημισφαίριο, η Βενεζουέλα διαθέτει και μη
συμβατικά αποθέματα πετρελαίου (όπως πετρελαιούχες
άμμους και άσφαλτο) τα οποία είναι ίσα με τα παγκόσμια

Σ
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αποθέματα συμβατικού πετρελαίου. Σύμφωνα με στοιχεία
του 2018, η Βενεζουέλα διαθέτει στην παγκόσμια αγορά
το φθηνότερο πετρέλαιο στο κόσμο.
Για τη διεκδίκηση αυτού του πλούτου έχει μπει ο λαός
της Βενεζουέλας στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστών οι
οποίοι ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια που δίνονται
προς τα κόμματα της αντιδραστικής αντιπολίτευσης, τις
ΜΚΟ, και τα ΜΜΕ ώστε να στηρίξουν την αυτοανακηρυσσόμενη «ηγεσία» του Γκουαΐδο, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ήδη από δεκάδες κυβερνήσεις, και έχει ορίσει «πρέσβεις» στις ΗΠΑ και χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Επίσης για την ανατροπή της κυβέρνησης του Πρόεδρου Μαδούρο δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί που
συνδέονται με το κράτος της Βενεζουέλας και στελέχη
του και επιβάλλονται κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας. Οι ΗΠΑ δίνουν κεφάλαια του βενεζουελάνικου κράτους, ύψους 7 δις δολαρίων στον εκλεκτό
τους αχυράνθρωπο και παράλληλα εξοπλίζουν πρώην ή
νυν στρατιωτικούς που ενορχηστρώνουν πραξικοπηματικές ενέργειες και κάθε είδους προβοκάτσιες.
Η ηγεσία των ΗΠΑ με τις 800 στρατιωτικές βάσεις
ανά τον κόσμο, τις πολεμικές επεμβάσεις, την εκτεταμένη
φτωχοποίηση και τη στήριξη της Κου-Κλουξ-Κλαν μιλά
για ειρήνη και δικαιώματα. Ο πρόεδρος της συμμάχου
των ΗΠΑ, Κολομβίας μιλά για διαφθορά όταν το 65% των
παγκόσμιων εξαγωγών κοκαΐνης προέρχεται από αυτή τη
χώρα. Από κοντά βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, φιλελεύθεροι, ακροδεξιοί και σοσιαλδημοκράτες μαζί προωθούν
επικίνδυνες αποφάσεις ενάντια στη Βενεζουέλα, στηρίζοντας το πραξικόπημα και δίνοντας ρεσιτάλ υποκρισίας
μιλώντας για το βιοτικό επίπεδο και τις ελευθερίες του
βενεζουελάνικου λαού. Οι ηγέτες της Ισπανίας με την
τεράστια ανεργία, της Γαλλίας με τη δολοφονική καταστολή
των διαδηλωτών, της Πορτογαλίας με τη μετανάστευση
κάνουν λόγο για τα δεινά του λαού της Βενεζουέλας.
Αυτή η διαχρονική επέμβαση των ΗΠΑ και άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, στηρίζεται σε ό,τι πιο αντιδρα-

στικό υπάρχει στο εσωτερικό των χωρών της Λατινικής
Αμερικής, στην αστική τάξη, σε φασιστικές,ακροδεξιές
και παραστρατιωτικές ομάδες. Οι αιματοβαμμένες χούντες σε Βραζιλία, Κολομβία, Χιλή, Αργεντινή, Νικαράγουα,
Ελ Σαλβαδόρ και άλλες χώρες της ηπείρου, οι επεμβάσεις
και τα πραξικοπήματα που ενορχηστρώθηκαν από τις ΗΠΑ
και τους συμμάχους τους έχουν χαράξει βαθιές πληγές
στους λαούς αυτών των χωρών. Οι αστικές τάξεις σε
κάθε χώρα της Λατινικής Αμερικής, ήταν και είναι αυτοί
που δε διστάζουν, σε συνεργασία με τους ιμπεριαλιστές,
να επιβάλλον βάρβαρα τη θέλησή τους πάνω στο εργατικό
- λαϊκό κίνημα για να προστατέψουν την εξουσία τους και
τα κέρδη τους. Μήπως άλλωστε η Ελλάδα, η Κύπρος και
δεκάδες χώρες του πλανήτη δεν έχουν νιώσει στο κορμί
τους τη «σιδερένια φτέρνα« του ιμπεριαλισμού;
Η ΕΕΔΥΕ καταδικάζει την ιμπεριαλιστική επέμβαση

των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στη Βενεζουέλα με όποιες μεθόδους
και αν εκφράζεται κι ανεξάρτητα από τα προσχήματα που
επικαλούνται οι δυνάμεις που επεμβαίνουν κι όσες τις
στηρίζουν. Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του
βενεζουελάνικου λαού προέρχονται όπως παντού από τον
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και είναι αποκλειστικά
δική του επιλογή να επιλέξει το δρόμο και τα μέσα που θα
τα επιλύσει, χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις. Εκφράζουμε
την αλληλεγγύη μας στο λαό της Βενεζουέλας, στους
λαούς όλης της Λατινικής Αμερικής που αρνούνται να
είναι η «πίσω αυλή των ΗΠΑ« και αγωνίζονται με αξιοπρέπεια για ένα καλύτερο μέλλον. Ο αγώνας είναι κοινός για
ένα κόσμο χωρίς πολέμους επεμβάσεις, φτώχια και προσφυγιά με τους λαούς να απολαμβάνουν ειρηνικά τον
πλούτο που παράγουν, νοικοκύρηδες στον τόπο τους
χωρίς εκμεταλλευτές και προστάτες. 

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΥΕΘ
Η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της καμπάνιας
συλλογής βοήθειας σε πρόσφυγες και
μετανάστες που κήρυξε η ΕΕΔΥΕ, παρέδωσε
στις 27 Δεκέμβρη δεκάδες κούτες και
σάκους με κουβέρτες, παπλώματα, αλλά και
χειμερινά είδη ένδυσης (παλτά, μπουφάν,
πουλόβερ και άλλα είδη) στο Camp
προσφύγων στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης.
Τα υλικά συγκεντρώθηκαν μέσα σε λίγες μόνο
ημέρες από λαϊκές οικογένειες, μέλη και
φίλους των τοπικών Επιτροπών Ειρήνης
Θεσσαλονίκης, ως ένδειξη αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και
στους εργαζόμενους της πατρίδας μας, που
δοκιμάζονται από τη φτώχεια και την ανεργία.
Κατά την επίσκεψη των μελών της ΕΔΥΕΘ στο Camp, φάνηκε η ανάγκη να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια όχι
μόνο σε είδη ένδυσης αλλά και σε φάρμακα (κυρίως για παιδιά). Η ΕΔΥΕΘ θα συνεχίσει τις προσπάθειες και
καλεί τους εργαζόμενους και τα λαϊκά νοικοκυριά της πόλης μας, να συμβάλουν στην συγκέντρωση των
απαραίτητων φαρμάκων υποδημάτων και ειδών ένδυσης. Αλληλεγγύη: η δύναμή μας στην πάλη για ένα
κόσμο ειρηνικό, χωρίς εκμετάλλευση, ανεργία, φτώχεια και πολέμους!
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20 χρόνια από τους Νατοϊκούς βομβαρδισμούς
της Γιουγκοσλαβίας
Ένα προμελετημένο έγκλημα που συνεχίζεται
τις 24 Μάρτη 1999 ξεκίνησε η ιμπεριαλιστική επίθεση
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ σε βάρος της τότε ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας. Στις 78 μέρες του βρώμικου πολέμου
ρίχτηκαν 21.000 τόνοι βομβών, χιλιάδες βόμβες ραδιενεργού απεμπλουτισμένου ουρανίου και «απαγορευμένες» από
τις διεθνείς συνθήκες βόμβες βλημάτων διασποράς. Μέσα
σε αυτές τις ημέρες σκοτώθηκαν περίπου 3.000 άμαχοι
από τους οποίους το 1/3 παιδιά, τραυματίστηκαν πάνω από
6.000 πολίτες, εκατοντάδες χιλιάδες έγιναν πρόσφυγες και
εξαθλιώθηκαν οικονομικά κάπου 2.500.000. Στοχοποιήθηκαν πολυκατοικίες, γέφυρες, σχολεία, νοσοκομεία, μαιευτήρια και άμαχοι πρόσφυγες. Επιπλέον, προκλήθηκαν τεράστιες καταστροφές σε βασικές υποδομές της χώρας και
ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον μέσω της ρίψης
τουλάχιστον 31.000 βομβών απεμπλουτισμένου ουρανίου.
Η επέμβαση έγινε με πρόσχημα τα δικαιώματα των
Κοσσοβάρων Αλβανών. Η πραγματική αιτία, όμως, ήταν το
ξαναμοίρασμα σφαιρών επιρροής, αγορών, πηγών και δικτύων Ενέργειας. Αυτή η εξέλιξη ήταν η συνέχεια μίας σειράς σχεδιασμών, που επιδίωκαν την εδραίωση της «Νέας
Παγκόσμιας Τάξης» μετά την ανατροπή και διάλυση της
πρώην ΕΣΣΔ (26 Δεκέμβρη 1991).
Είχε προηγηθεί ένας καταστροφικός τετραετής πόλεμος σε Κροατία και Βοσνία - Ερζεγοβίνη επιφέροντας αλλαγές στους γεωπολιτικούς χάρτες και ανατροπές στους
περιφερειακούς συσχετισμούς δυνάμεων.
Ο τερματισμός του πολέμου στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη
με τη Συμφωνία του Ντέιτον, το 1995, έπαυσε τις ένοπλες
συγκρούσεις, μετατρέποντας έως σήμερα τη χώρα σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Η συνέχιση του πολέμου
νοτιότερα ήταν θέμα χρόνου, καθώς, πριν καν ξεκινήσει ο
πόλεμος στη Βοσνία, προωθούνταν ήδη από τη δεκαετία
του '80 η αυτονόμηση του Κοσσυφοπεδίου.

Σ

Οι ένοχοι και οι συνένοχοι

Στο έγκλημα του διαμελισμού της Γιουγκοσλαβίας το 1999
από το ΝΑΤΟ συμμετείχαν όλες οι αστικές κυβερνήσεις της
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εποχής, νεοφιλελεύθερες αλλά και σοσιαλδημοκρατικές
και κεντροαριστερές, όπως της Γερμανίας του Γκ. Σρέντερ
και του «οικολόγου» Φίσερ, της Ιταλίας του Μ. Ντ' Αλέμα,
της Γαλλίας του Λ. Ζοσπέν, της Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ και του
Κ. Σημίτη, και ο επίσης Σοσιαλιστής γγ του ΝΑΤΟ, Χαβιέ Σολάνα κ.λπ., υπό την ηγεσία του Αμερικανού Δημοκρατικού,
Μπιλ Κλίντον.

Η ΕΕΔΥΕ

Ο ελληνικός λαός στήριξε τις ποικιλόμορφες δράσεις του
αντϊμπεριαλιστικού κινήματος. Από το σταμάτημα των τρένων και των στρατιωτικών κομβόι, που καθυστέρησε την
ανάπτυξή τους στα πεδία του πολέμου. Από τις μαζικές
συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, με εμβληματική τη συγκέντρωση ενάντια στην επίσκεψη Κλίντον,
που η κυβέρνηση έπνιξε στα χημικά, με άγρια καταστολή σε
βάρος των χιλιάδων διαδηλωτών.
Στην πρώτη γραμμή της πάλης κατά του ιμπεριαλιστικού εγκλήματος στάθηκε η ΕΕΔΥΕ. Την πρώτη κιόλας ημέρα
των βομβαρδισμών η ΕΕΔΥΕ συνδιοργάνωσε με το Συντονιστικό Σωματείο της Αθήνας μεγάλο αντιπολεμικό αντιϊμπεριαλιστικό συλλαλητήριο στην πλ. Κάνιγγος και πορεία
στην Αμερικανική Πρεσβεία. Ανάλογες διαδηλώσεις έγιναν
και σε άλλες πόλεις, ενώ πλήθος μαζικών φορέων καταδίκασαν με ψηφίσματά τους την ιμπεριαλιστική επέμβαση.
Στις 25 Μαρτίου 1999 πραγματοποιήθηκε ο πιο περήφανος εορτασμός της επετείου της Επανάστασης του '21,
στην Θεσσαλονίκη και σε όλη την επικράτεια με μεγάλη φιλειρηνική πορεία που κατέληξε στο λιμάνι της πόλης όπου
είχαν στρατοπεδεύσει ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις.
Στις 26 Μαρτίου η ΕΕΔΥΕ συμμετείχε στη μεγαλειώδη
πορεία των πολιτικών νεολαιών στην Αθήνα. Στις 28 Μαρτίου περικυκλώθηκαν από χιλιάδες αγωνιστές οι βάσεις
του ΝΑΤΟ και τα στρατηγεία του στο Άκτιο και στον Τύρναβο. Στις 30 Μαρτίου με πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ και της
Νεανικής Δράσης για την Ειρήνη, πραγματοποιήθηκε μεγαλειώδης πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία. Εκείνη την πο-

ρεία ακολούθησε η «αγρύπνια ειρήνης», όπως ονομάστηκε
απο τις 8 το βράδυ ως τα ξημερώματα.
Στις 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκε μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, ενώ αντιϊμπεριαλιστική πορεία πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου. Το διήμερο 23-24
Απριλίου, 150 αγωνιστές με επικεφαλής τον ΓΓ της ΕΕΔΥΕ,
Θανάση Παφίλη, βρέθηκαν στο Βελιγράδι προκειμένου να
συμμετάσχουν στις ανθρώπινες αλυσίδες που δημιουργούσε ο γιουγκοσλάβικος λαός για να προστατέψει πιθανούς στόχους από τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ. Όλο το 21ο
Δεκαήμερο Ειρήνης και βεβαίως η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στις 9 Μάη 1999 είχε στο επίκεντρό του τα συνθήματα «Να σταματήσει τώρα ο βρώμικος πόλεμος στη
Γιουγκοσλαβία», «Έξω το ΝΑΤΟ από τα Βαλκάνια», «Κανένας
Έλληνας φαντάρος εκτός συνόρων».
Η ΕΔΥΕΘ διοργάνωσε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον γιουγκοσλάβικο λαό στις 15 Ιουλίου και στις
αρχές Αυγούστου η ΕΕΔΥΕ σε συνεργασία με τον Ερυθρό
Σταυρό παρέδωσε 5 φορτηγά υλικά στην Γιουγκοσλαβία
εφόδια, φάρμακα και τρόφιμα.
Εν τω μεταξύ είχε πραγματοποιηθεί το διήμερο 3-4 Ιουλίου το 13ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ με μεγάλη επιτυχία, καθώς
βγαίναμε πιο ώριμοι και πιο ατσαλωμένοι από αυτό.
Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την αντιιμπεριαλιστική

πάλη του ελληνικού λαού ήταν το φθινόπωρο του 1999 με
αφορμή την επίσκεψη του μακελάρη Κλίντον στην Αθήνα.
Ήταν τέτοιο το μέγεθος των μαζικών κινητοποιήσεων
κατά του βρώμικου πολέμου στην Γιουγκοσλαβία, που ανάγκασαν την αμερικάνικη πρεσβεία να προτείνει την αναβολή
της επίσκεψής του για μια εβδομάδα.
Κορυφαία στιγμή των κινητοποιήσεων ήταν το λαϊκό
δικαστήριο στις 8 Νοέμβρη στην πλ. Συντάγματος, στην οργάνωση του οποίου πρωτοστάτησε η ΕΕΔΥΕ. Το δικαστήριο,
με πρόεδρο τον Κώστα Καζάκο, ήταν στην ουσία, μια τεράστια παλλαϊκή συγκέντρωση καταγγελίας και καταδίκης
των εγκλημάτων του ιμπεριαλισμού και όλων όσων βάζουν
διαχρονικά πλάτη στα εγκλήματά του: από τις κυβερνήσεις
ως τους «σταυροφόρους» των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Στις 19 Νοεμβρίου 1999, ημέρα που τελικά ήλθε ο
Κλίντον στην Αθήνα, εξελίχθηκε ένα οργανωμένο, προβοκατόρικο και δολοφονικό σχέδιο, κατά των χιλιάδων διαδηλωτών που τους έπνιξαν στα χημικά τα ΜΑΤ, κάτω από
την ομπρέλα των οποίων λειτουργούσαν οι προβοκάτορες.
Η αστυνομία συνέλαβε 31 διαδηλωτές, το σαθρό κατηγορητήριο κατά των οποίων κατέρρευσε στο δικαστήριο,
ενώ οι 64, σύμφωνα με καταμέτρηση δημοσιογράφου, προβοκάτορες για άλλη μια φορά είχαν εξασφαλισμένη οδό
διαφυγής... 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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διεθνή
Διεθνής Διάσκεψη για τα 20 χρόνια από τη Νατοϊκή
επίθεση στους λαούς της Γιουγκοσλαβίας
την πρωτεύουσα της Σερβίας και της πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (ΟΔΓ),
Βελιγράδι, πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Μάρτη
η Διεθνής Διάσκεψη για τα 20 χρόνια από την ΝΑΤΟϊκή επίθεση στους λαούς της Γιουγκοσλαβίας από την ιμπεριαλιστική πολεμική μηχανή. Τη Διάσκεψη οργάνωσαν το «Φόρουμ Βελιγραδίου για τον κόσμο των Ίσων» με πρόεδρο του
τον Ζιβαντίν Γιοβάνοβιτς και τελευταίο υπουργό Εξωτερικών της ΟΔΓ στη διάρκεια της βάρβαρης επιδρομής του
ΝΑΤΟ, τη Λέσχη Στρατηγών και Ναυάρχων της Σερβίας και
σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ).
Οι 300 περίπου συμμετέχοντες από δεκάδες φορείς και
θεσμούς της Σερβίας αλλά και οι καλεσμένοι από αντιιμπεριαλιστικά κινήματα, διανοούμενοι και προσωπικότητες από 50 χώρες τίμησαν τα θύματα της ΝΑΤΟϊκής επίθεσης με κεντρικό σύνθημα «20 χρόνια μετά, ούτε ξεχνούμε,
ούτε συγχωρούμε την επίθεση του ΝΑΤΟ».

Σ

H Σοκόρρο Γκόμες μιλάει στη Διάσκεψη.
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Δύο ολόκληρες μέρες μίλησαν και χαιρέτησαν 82 ομιλητές, ανάμεσά τους η πρόεδρος του ΠΣΕ Σοκόρρο Γκόμες,
ο γενικός γραμματέας του ΠΣΕ Θανάσης Παφίλης, ο εκτελεστικός γραμματέας του ΠΣΕ Ηρακλής Τσαβδαρίδης και
εκπρόσωποι κινημάτων του ΠΣΕ από 18 χώρες (Κούβα,
ΗΠΑ, Παλαιστίνη, Συρία, Νότια Αφρική, Νεπάλ, Ινδία, Ιαπωνία, Κύπρος, Πορτογαλία, Λίβανος, Βενεζουέλα, Βρετανία,
Τσεχία, Κροατία, Δανία, Ιράν και Ιταλία). Από την Ελλάδα
συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Νίκος
Ζώκας, η πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ Δέσποινα Μάρκου και ο Μιχάλης Σοφικίτης, ταξίαρχος ε.α. και μέλος της Κίνησης για
την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ). Σημαντική παρουσία είχαν 60
μέλη και φίλοι της ΕΕΔΥΕ από την Θεσσαλονίκη, οι οποίοι
έδωσαν το αγωνιστικό και διεθνιστικό παρών στις εκδηλώσεις του Βελιγραδίου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη
τους στον γειτονικό λαό όπως και το 1999, όταν περνούσαν
τα ΝΑΤΟϊκά κονβόι από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Η Διάσκεψη κατήγγειλε τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ στο
όνομα της «ανθρωπιστικής επέμβασης» αναδεικνύοντας
τα πραγματικά αίτια των βομβαρδισμών που επί 78 μέρες
κατέστρεψαν σπίτια, νοσοκομεία, βρεφοκομεία, εργοστάσια,
γέφυρες με χιλιάδες θύματα και τραυματίες, ανάμεσά τους
ακόμη και πολλά παιδιά και συνέπειες στην υγεία του πληθυσμού αλλά και του περιβάλλοντος μετά την ρήψη βομβών
Ναπάλμ και απεμπλουτισμένου Ουρανίου. Στη διακήρυξη
της Διάσκεψης τονίζεται ότι η δολοφονική επίθεση του
ΝΑΤΟ, έγινε για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών,
των δρόμων μεταφοράς και τον έλεγχο σφαιρών επιρροής.
Υπογραμμίζεται πως οι ιμπεριαλιστές του ΝΑΤΟ δεν δίστασαν να διαμελίσουν μια χώρα δολοφονώντας τον λαό
της, σε ανοιχτή παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του
ΟΗΕ αποσπώντας το Κόσσοβο και εγκαθιστώντας εκεί την
μεγαλύτερη στρατιωτική Βάση εξωτερικού στο Camp Bondstil στο προτεκτοράτο τους.
Μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη, ο Θανάσης Παφίλης
υπογράμμισε πώς αυτός ο πόλεμος «επιβεβαίωσε και αποκάλυψε στα μάτια ολόκληρης της ανθρωπότητας το φρικαλέο πρόσωπο του ιμπεριαλισμού και του οπλισμένου

βραχίονά του, του ΝΑΤΟ που είναι αδίστακτο και υπηρετεί
τα συμφέροντα εκείνων που κατέχουν τον πλούτο και καταδικάζουν τους λαούς να ζουν στην φτώχεια και την εξαθλίωση. Το ΝΑΤΟ είναι ο ένοπλος φρουρός του ιμπεριαλισμού και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, εχθρός των
λαών και της ειρήνης». Συνεχίζοντας, τόνισε πώς «Ο βρώμικος αυτός πόλεμος αποτέλεσε τον πιλότο, το πρότυπο
εφαρμογής της νέας στρατηγικής αντίληψης, του νέου
δόγματος του ΝΑΤΟ. Βέβαια, ποτέ το ΝΑΤΟ δεν ήταν
αμυντική συμμαχία. Η δημιουργία του εξέφραζε την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού κατά της Σοβιετικής Ένωσης,
των άλλων σοσιαλιστικών χωρών και των λαών συνολικά
που αγωνίζονταν για μια άλλη κοινωνία.Οι λαοί θυμούνται,
και πρέπει να κάνουμε το παν για αυτό, τα ψέματα που
είπαν τότε για να χτυπήσουν την Γιουγκοσλαβία. Τα ψέματα
επίσης για το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία που ο
λαός της ζει το δράμα του πολέμου, του ξεριζωμού της
προσφυγιάς. Οι λαοί πρέπει να θυμούνται τα προσχήματα
που χρησιμοποίησαν όπως πχ για τα “δικαιώματα των μειονοτήτων”, την ανακάλυψη “όπλων μαζικής καταστροφής”,
τη δήθεν “καταπολέμηση της τρομοκρατίας”, τα “αντιδημοκρατικά” καθεστώτα». Κλείνοντας την παρέμβασή του
είπε: «Μπροστά σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση οι λαοί
των Βαλκανίων και όλου του κόσμου δεν μπορεί και δεν

πρέπει να πέσουν στην παγίδα των ανταγωνιστών που έχει
ως βάση τα συμφέροντα του κεφαλαίου, αλλά να διαλέξουν
το δικό τους δρόμο, τα δικά τους συμφέροντα. Δεν μπορεί
και δεν πρέπει να συρθούν στο σφαγείο του πολέμου ή
στην υποδούλωση, αλλά να χτίσουν το δικό τους μέτωπο.
Να συντονίσουν τον αγώνα τους ενάντια στις ΗΠΑ-ΝΑΤΟΕΕ, ενάντια στις αστικές τάξεις που παλεύουν για τα μερίδια
της αγοράς. Να αγωνισθούν ενωμένοι κατά των ιμπεριαλιστικών σχεδίων, κατά του συστήματος που γεννά τους πολέμους, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση. Από το Βελιγράδι,
την Σερβία, τον λαό της που μάτωσε από τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο, τον πρώτο στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, έχοντας σαν παρακαταθήκη τον αγώνα του λαού
της Γιουγκοσλαβίας, τους μεγάλους αντιπολεμικούς αγώνες
που αναπτύχθηκαν σε πολλές χώρες κατά του βρώμικου
πολέμου του ΝΑΤΟ, στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης και
συμπαράστασης σε όλους τους λαούς που δοκιμάζουν την
ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα και ιδιαίτερα τον πόλεμο.
Στη Συρία, την Παλαιστίνη, την Υεμένη και σε όλους που
ζουν την επίθεση καθημερινά στο βιοτικό τους επίπεδο.
Να δυναμώσει ο αγώνας κατά του ιμπεριαλισμού! Μαζί με
τις κοινωνικές δυνάμεις, τους εργάτες, τους εργαζόμενους,
τα λαϊκά στρώματα, το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, να χτιστεί
το μεγάλο μέτωπο των λαών που μπορεί να σταματήσει,
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να αντεπιτεθεί και να ανατρέψει την καπιταλιστική βαρβαρότητα! Όταν οι λαοί αποφασίσουν είναι παντοδύναμοι!».
Στην παρέμβασή του στη Διάσκεψη ο αντιπρόεδρος
της ΕΕΔΥΕ, Νίκος Ζώκας και αφού μετέφερε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του φιλειρηνικού κινήματος στον
λαό της Σερβίας και το Φόρουμ Βελιγραδίου, τόνισε: «Είκοσι χρόνια πέρασαν από τον πόλεμο του 1999, που οριστικοποίησε τη βίαιη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και είχε ως
αποτέλεσμα την απόσχιση του αμερικανονατοϊκού προτεκτοράτου του Κοσσόβου. Πόλεμος που προκάλεσε πολλές
χιλιάδες θύματα, κατέστρεψε νοσοκομεία, σχολεία, εργοστάσια και υποδομές. Οι «έξυπνες» ΝΑΤΟϊκές βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου μετέτρεψαν τη Γιουγκοσλαβία και
τα Βαλκάνια σε ραδιενεργή και χημική χαβούζα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία των λαών της περιοχής.
Η επέμβαση της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία έγινε στον απόηχο των αντεπαναστατικών ανατροπών στη Σοβιετική Ένωση και στις σοσιαλιστικές χώρες
της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Έδειξε το πόσο
σημαντικός ήταν ο ρόλος του σοσιαλισμού για 50 ολόκληρα
χρόνια, για την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών. Τη ΝΑΤΟϊκή επίθεση στη Γιουγκοσλαβία ακολούθησε μια σειρά ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων - στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη
Λιβύη, τη Συρία, την Υεμένη και αλλού….Το ΝΑΤΟ δείχνει
μεγάλο ενδιαφέρον για τη «στρατιωτική κινητικότητα»,
που αφορά στις δικές του επιχειρήσεις, κυρίως προς τα
ανατολικά, στα σύνορα με τη Ρωσία. Σημαντικό για τους
σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, σχετικά με το ρόλο και τη συνεισφορά της ΕΕ, είναι και το γνωστό σχέδιο για τα «τέσσερα
τριαντάρια», που σημαίνει, ότι 30 μηχανοκίνητα τάγματα, 30
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αεροπορικές μοίρες και 30 πλοία μάχης θα είναι σε ετοιμότητα να αναλάβουν δράση εντός το πολύ 30 ημερών». Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες ανέφερε: «Για το λόγο
αυτό, φίλοι και συναγωνιστές, θεωρούμε πως η καταδίκη
του εγκληματικού ρόλου του ΝΑΤΟ, ως οπλισμένο χέρι του
ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού, επιβάλλεται να συνδυάζεται με την αποκάλυψη και καταδίκη και του ρόλου της ΕΕ.
Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι εργαλεία του κεφαλαίου κατά των
λαών και είναι εντελώς ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί, που θέλουν να τους παρουσιάσουν ως δυνάμεις, που εγγυώνται
την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία των λαών. Στην
κατεύθυνση αυτή πρέπει να αποκαλύπτεται και ο ρόλος κυβερνήσεων και πολιτικών δυνάμεων, που ξεγελάνε τους
λαούς, που ξεπλένουν το ρόλο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.». Κλείνοντας την παρέμβαση της ΕΕΔΥΕ ο αντιπρόεδρός της είπε:
«Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά και μαχητικά την πάλη μας
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
ενάντια στις πολεμικές μηχανές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ζητάμε να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις, παλεύουμε
για την απεμπλοκή της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Το σύνθημά μας στον αγώνα είναι: Στον ιμπεριαλισμό καμιά
υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί!».

Aνοιχτές εκδηλώσεις μνήμης στη μαρτυρική
πόλη του Βελιγραδίου στις 24 Μάρτη

Την Κυριακή 24 Μάρτη, ημέρα που ξεκίνησαν οι πολεμικές
επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ το 1999, το Φόρουμ Βελιγραδίου
και η λέσχη Στρατηγών και Ναυάρχων της Σερβίας, διοργάνωσαν τρεις εκδηλώσεις στην πόλη. Η πρώτη αφορούσε
την εκκίνηση ενός Μαραθωνίου δρόμου από το Βελιγράδι
ως το Άγιο Όρος, με τη συμμετοχή δεκάδων ειρηνοδρόμων
που θα διέσχιζαν την απόσταση 750 χλμ, η δεύτερη αφορούσε την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο για τα παιδιά
που σκοτώθηκαν στη διάρκεια των βομβαρδισμών και
πραγματοποιήθηκε στο μνημείο που έχει αναρτηθεί στο
πάρκο Μαζμεϊντάν τη πόλης, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στο Νέο Βελιγράδι στο άγαλμα μνήμης για την ΝΑΤΟϊκή βαρβαρότητα του 1999 όπου μίλησαν οι πρόεδροι
του Φόρουμ Βελιγραδίου και της Λέσχης Στρατηγών και
Ναυάρχων. Αισθητή υπήρξε και η παρουσία πολλών μελών
και φίλων του Νέου ΚΚ Γιουγκοσλαβίας και της Νεολαίας
του, οι οποίοι πραγματοποιούν εκστρατεία συλλογής υπογραφών ενάντια σε μια πιθανή ένταξη της Σερβίας στο
ΝΑΤΟ. Αίσθηση προκάλεσε και η μαζική παρουσία της αντιπροσωπείας της ΕΕΔΥΕ από την Θεσσαλονίκη με τα πανό,
τις σημαίες και τα συνθήματά τους. 

δράση ΠΣΕ
Εκδηλώσεις κατά του ΝΑΤΟ
στην Ουάσινγκτον στα 70χρονά του
Το Σάββατο 30 Μάρτη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
η αντι-ΝΑΤΟική συγκέντρωση στο πάρκο
«Lafayette» (μπροστά στο Λευκό Οίκο) και πορεία
στους δρόμους της αμερικανικής πρωτεύουσας

η συγκέντρωση οργάνωσε πλατιά
συμμαχία 27 κινημάτων και οργανώσεων των ΗΠΑ, ενώ ιδιαίτερο
βάρος έδωσαν οι διοργανωτές στην
καταδίκη της πολιτικής της κυβέρνησης
των ΗΠΑ και των συμμάχων τους εναντίον του λαού της Βενεζουέλας. Η αντιΝΑΤΟική συγκέντρωση και πορεία κράτησε 5 ώρες και συνοδεύτηκε από ζωντανό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στην
συγκέντρωση απηύθυνε χαιρετισμό ο
εκτελεστικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) Ηρακλής Τσαβδαρίδης.

Τ

Με μεγάλη συμμετοχή στην
Ουάσιγκτον η διεθνής διάσκεψη
ενάντια στο ΝΑΤΟ

Στην Ουάσιγκτον και με αφορμή τα 70
χρόνια του ΝΑΤΟ, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης διοργάνωσε στις 31
Μάρτη, για πρώτη φορά στην ιστορία
του, διεθνή διάσκεψη κατά του ΝΑΤΟ.
Μετά τη συγκέντρωση μπροστά στο
Λευκό Οίκο την προηγούμενη μέρα και
την πορεία στους δρόμους της αμερικανικής πρωτεύουσας, το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ειρήνης έδωσε το δικό του
στίγμα με τη διάσκεψή του, στην οποία
πήραν μέρος 80 αντιπρόσωποι από 15
κινήματα και οργανώσεις των ΗΠΑ και
9 κινήματα από το εξωτερικό (Αργεντινή, Μεξικό, Καναδάς, Γερμανία, Ουκρανία, Κονγκό, Βενεζουέλα, Νεπάλ και

Ελλάδα). Το ΠΣΕ εκπροσώπησε ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός γραμματέας.
Το άνοιγμα της διάσκεψης έκανε ο
πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης των
ΗΠΑ Άλφρεντ Μάρντερ, βετεράνος του
Β' Παγκόσμιου Πολέμου και σήμερα 97
χρονών, ο οποίος τόνισε την ιστορική
στιγμή διεξαγωγής μιας διεθνούς διάσκεψης του ΠΣΕ σε αμερικανικό έδαφος,
αλλά και το ιδιαίτερο βάρος που έχει
το αμερικανικό κίνημα ειρήνης στις
πλάτες του, στην πάλη κατά του ιμπεριαλισμού, μέσα στην καρδιά του ίδιου.
Τόνισε επίσης πώς ο αγώνας του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος στις ΗΠΑ
ποτέ δεν ήταν εύκολος ούτε θα ήταν
πιο εύκολος αν ο «ένοικος» του Λευκού
Οίκου θα ήταν για παράδειγμα η Χ. Κλίντον αντί του Ντ. Τραμπ.
Σημείωσε την ιστορικότητα της
στιγμής της διάσκεψης και την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης δεκαετιών, που
εμποδίστηκε πολλές φορές στο παρελθόν από τις κυβερνήσεις και τους μηχανισμούς τους.

Από τις ΗΠΑ επίσης μίλησαν, ανάμεσα σε άλλους, εκπρόσωποι της Ενιαίας Εθνικής Αντιπολεμικής Συμμαχίας
(UNAC), της Μαύρης Συμμαχίας για την
Ειρήνη (σ.σ. αναφέρεται στους Αφροαμερικανούς των ΗΠΑ), του Διεθνούς
Κέντρου Δράσης, των Βετεράνων για
την Ειρήνη (Βετεράνοι του Βιετνάμ, Αφγανιστάν και Ιράκ), της Λαϊκής Αντίστασης (Popular resistance) οι οποίοι
στάθηκαν στο ΝΑΤΟ ως το «δάκτυλο
στην σκανδάλη του ιμπεριαλισμού» και
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ και
των συμμάχων τους στη Βενεζουέλα.
Σημειώνεται πάντως ότι δύο μέρες
πριν την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, το ΠΣΕ βρέθηκε στην ανάγκη
αναζήτησης νέου χώρου πραγματοποίησης της διάσκεψής του, ενώ ο αρχικός
χώρος είχε ενοικιαστεί, επιβεβαιωθεί
και πληρωθεί κανονικά.
Την ομιλία του Ηρακλή Τσαβδαρίδη
καθώς και πλήρες ρεπορτάζ για τις
δράσεις του ΠΣΕ στην Ουάσιγκτον μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της
ΕΕΔΥΕ. 
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επέτειος

70 χρόνια ΝΑΤΟ

τις 4 Απρίλη 1949, οι Υπουργοί
Εξωτερικών δώδεκα χωρών
(ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανίας, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Καναδάς, Δανία,
Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία,
Ολλανδία, Πορτογαλία), υπέγραψαν
το Σύμφωνο του Βόρειου Ατλαντικού,
ιδρύοντας τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (North Atlantic
Treaty Organization - ΝΑΤΟ). Ήταν μια
αποφράδα ημέρα, με τις ιμπε ριαλιστικές δυνάμεις, να συμφωνούν
να συσπειρώσουν το πολιτικό και
στρατιωτικό δυναμικό τους, σε ένα

Σ
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σαφή ρόλο και στόχο. Τη δημιουργία
μιας επιθετικής πολεμικής μηχανής,
με στόχο πρώτα και κύρια τη Σοβιετική Ένωση κι ότι αυτή πρέσβευε.
Το 1952 η Ελλάδα και η Τουρκία γίνονται μέλη του ΝΑΤΟ. Είναι ακριβώς
η περίοδος που ο Ν. Μπελογιάννης
σύρονταν στο έκτακτο στρατοδικείο
για να καταδικαστεί σε θάνατο και
να εκτελεστεί 40 ημέρες ακριβώς
μετά την επικύρωση από τη Ελληνική
Βουλή της ένταξης της χώρας μας
στη λυκοσυμμαχία.
Από τότε έως σήμερα, στα 70 χρό-

νια ζωής του, η δράση του ΝΑΤΟ αποτέλεσε και αποτελεί ένα διαρκές έγκλημα σε βάρος των λαών όλου του
κόσμου. Κύριο μέλημα του βορειοατλαντικού στρατιωτικοπολιτικού
συνασπισμού, στο μεγαλύτερο μέρος
του 20ου αιώνα, υπήρξε η στοχοποίηση των λαών και της πολιτικής της
ΕΣΣΔ και των υπόλοιπων σοσιαλιστικών χωρών.
Μετά την ανατροπή του Σοσιαλισμού και τη διάλυση της ΕΣΣΔ, το
ΝΑΤΟ αποκάλυψε τις πραγματικές
του στοχεύσεις. Επικαιροποίησε το

δόγμα του και από την βίαιη ανάληψη
«διευθέτησης κρίσεων», μέσω υποδαύλισης από τους ίδιους τους ιμπεριαλιστές, εθνικιστικών αντιθέσεων
τη δεκαετία του '90 (επέμβαση στη
Γιουγκοσλαβία το 1999 κ.λ.π.), πέρασε
στην αντιμετώπιση του «νέου εχθρού», αόρατου αυτή τη φορά, τη λεγόμενη διεθνή τρομοκρατία. Το «σύγχρονο» ΝΑΤΟ, όπως επικυρώθηκε
στη Σύνοδο του οργανισμού το Νοέμβρη του 2010 στη Λισαβόνα, προβλέπει και υιοθετεί την ένοπλη και
βίαιη επέμβασή του, σε όλα τα μήκη
και πλάτη του κόσμου, ακόμη και στο
εσωτερικό των χωρών μελών του.
Προσχήματα, η αντιμετώπιση του
«εξτρεμισμού» και της «τρομοκρατίας», αλλά και η «αποκατάσταση της
δημοκρατίας». Συνοπτικά, η στρατηγική του ΝΑΤΟ αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια σε δύο βασικούς άξονες: Ο ένας είναι η εξάπλωση της
δράσης του και η ένταξη στο συνασπισμό του των πρώην χωρών - μελών
του Συμφώνου της Βαρσοβίας και
των Βαλκανίων και ο άλλος η εδραίωση της παγκόσμιας δράσης του. Είναι άξονες που σχηματοποιούν έναν
αδυσώπητο πόλεμο ελέγχου των αγορών, διαμόρφωση συμμαχιών ανάμεσα
στα καπιταλιστικά κράτη για να καρπωθούν το μεγαλύτερο μερίδιο του
πλούτου για λογαριασμό των μονοπωλίων και διεκδίκησης της καλύτερης δυνατής θέσης στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα.
Η αστική τάξη της Ελλάδας (μέσω
των κομμάτων της όπως η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ,) έχει τεράστιες
ευθύνες για την εμπλοκή της χώρας
μας σ’ αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς. Οι επιλογές της έχουν
ανυπολόγιστες συνέπειες και στην
προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, αν ληφθεί υπό-

ψη ο ρόλος του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο,
όπου μετά από ελληνική πρόσκληση
(αρμάδα SNMG2) δρα επιχειρησιακά,
ενώ ταυτόχρονα αρνείται να αναγνωρίσει τα θαλάσσια σύνορά μας με την
Τουρκία. Είναι επίσης ιστορικά τεκμηριωμένο ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν και παραμένει
ταξική επιλογή στρατηγικής σημασίας
για την αστική τάξης της χώρας. Αυτή
η επιλογή των καπιταλιστών και των
κομμάτων τους υπήρξε ιδιαίτερα
επώδυνη για τον ελληνικό λαό. Οι
επιπτώσεις της υπήρξαν βίαιες, αιματοβαμμένες, και οι συνέπειές τους
βασανίζουν ακόμη και σήμερα τον ελληνικό, τον κυπριακό, αλλά και άλλους
λαούς της περιοχής μας.

Κορέα

Η επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Κορέα
τη δεκαετία του '50 βάφτηκε και με
ελληνικό αίμα. Οι Έλληνες θύματα
αυτής της ιμπεριαλιστικής επέμβασης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία,
ήταν από τον Στρατό 183 νεκροί και
610 τραυματίες και οι απώλειες της
Αεροπορίας 12 νεκροί και 4 αεροσκάφη.

Κύπρος

Το έγκλημα της Κύπρου το 1974, έχει
ΝΑΤΟική σφραγίδα. Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από την ανάκριση
που διεξήχθη στη Βουλή το 1987 για
το «φάκελο της Κύπρου, το ΝΑΤΟ
και οι Αμερικάνοι υπήρξαν οι σχεδιαστές του πραξικοπήματος κατά του
Μακάριου, με τους συνταγματάρχες
να το εκτελούν, δίνοντας το πρόσχημα
για την τουρκική επέμβαση στο νησί.
Ήταν αυτοί, που άσκησαν «φορτική
πίεση» για την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια της προέλασης των τουρκικών
δυνάμεων. Ήταν τέλος αυτοί, που

μέσω του 6ου Αμερικανικού Στόλου,
της βρετανικής αεροπορίας και των
βρετανικών ναυτικών δυνάμεων, έπαιξαν ρόλο προγεφυρώματος για την
εισβολή των τουρκικών δυνάμεων
στο νησί.

Γιουγκοσλαβία

Η Ελλάδα αποτέλεσε το 1999 το προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ. Στρατιωτικές βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια,
ολόκληρο το ελληνικό έδαφος, παραδόθηκαν απ’ την τότε κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ στη ΝΑΤΟική συμμορία,
για να φέρει σε πέρας το έγκλημα.
Μόνο από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση το Κοσσυφοπέδιο, πέρασε ΝΑΤΟική δύναμη αποτελούμενη από 420
πλοία, 510 σιδηροδρομικούς συρμούς,
1.400 φάλαγγες οχημάτων διαφόρων
τύπων, 40.000 οχήματα και 60.000
στρατιώτες...

Ιράκ

Παρούσα η Ελλάδα και στο επόμενο
έγκλημα του ΝΑΤΟ. Αυτή τη φορά
ενάντια στο Ιράκ. Οι αριθμοί είναι
αποκαλυπτικοί. Κατά το κρίσιμο διάστημα της επίθεσης στο Ιράκ (20
Μάρτη - 30 Απρίλη), 5.270 αεροσκάφη
του ΝΑΤΟ με κατεύθυνση το Ιράκ
προσγειώθηκαν ή πέρασαν από τον
ελληνικό εναέριο χώρο. Ανάμεσά τους
3.963 μεταφορικά και 307 μαχητικά.
Για το ναυτικό σκέλος της συμμετοχής, από την αρχή του 2003 που άρχισε
η προετοιμασία μέχρι το τέλος των
επιχειρήσεων «έδεσαν» στη Σούδα
και υποστηρίχτηκαν (με πυρομαχικά,
καύσιμα, τρόφιμα, συντήρηση κλπ.)
196 πλοία – ανάμεσά τους δυο αεροπλανοφόρα, 16 υποβρύχια (και πυρηνοκίνητα), 56 φρεγάτες κ.α. Οι αριθμοί
αυτοί οδήγησαν ακόμα και τον Μπους,
σε ειδική τελετή που έγινε στις ΗΠΑ
να ανακηρύξει την Ελλάδα τέταρτη
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σε σημασία σύμμαχο χώρα των ΗΠΑ
στο ΝΑΤΟ, από την άποψη της συνεισφοράς της στην εισβολή στο Ιράκ...

ήταν ο Γ. Παπαδόπουλος, ήταν δικά
τους δημιουργήματα.

Το ΝΑΤΟ έχει τη δική του συμβολή
και στην εμπέδωση της «δημοκρατίας» στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική
η υπόθεση της «Κόκκινης προβιάς».
Αφετηρία το 1950, όταν η CΙΑ έστησε
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μιαν απίστευτη τρομοκρατική - παρακρατική
επιχείρηση, στο όνομα της αντιμετώπισης του «κομμουνιστικού κινδύνου». Η επιχείρηση γίνεται γνωστή
στην Ιταλία με τον κωδικό «Γκλάντιο».
Στην Ελλάδα, το παράρτημα της
«Γκλάντιο» ονομάζεται «Κόκκινη προβιά», με την υλοποίηση αυτού του
παρακρατικού μηχανισμού, να υπογράφεται στις 25 Μάρτη του 1955
ανάμεσα στον πρωθυπουργό Παπάγο
και το στρατηγό της CΙΑ Τράσκοτ.
Περιλάμβανε κρύπτες με τεράστιο
αριθμό όπλων, πυρομαχικών, τροφίμων, χιλιάδες λίρες, που βρίσκονταν
κάτω ακόμη κι από δημόσια κτίρια ή
και εκκλησίες, υπηρετούμενες από
προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων
και έναν αριθμό «εκπαιδευμένων» παρακρατικών, έτοιμων να αναλάβουν
δράση εφόσον το απαιτούσε η εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα. Επίσημα διαλύθηκε το 1990.

Στα «καλά» του ΝΑΤΟ θα πρέπει να
προστεθούν και οι σφαγές των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη το
1955, όπου και πάλι το ΝΑΤΟ δηλώνει
«παρών». Όσο για τα Ίμια και τις
«γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο, αυτά ήρθαν να επικυρωθούν με τη ΝΑΤΟική
συμφωνία της Μαδρίτης το 1997,
αναγνωρίζοντας απ’ την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο.

«Κόκκινη προβιά»

Χούντα

Η δικτατορία των συνταγματαρχών
υπήρξε ένα από τα «εξαιρετικά» δημιουργήματα του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών. Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ ήταν
αυτοί που σχεδίασαν και οργάνωσαν
το πραξικόπημα. Το πλήθος των παραστρατιωτικών οργανώσεων που
είχαν διαβρώσει το στρατό και δρούσαν στη χώρα, όπως ο περιβόητος
ΙΔΕΑ, που κορυφαίο του στέλεχος
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Από «Σεπτεμβριανά» μέχρι
Μαδρίτη

Βάσεις

Κομβικό για τη δράση του ΝΑΤΟ στοιχείο, αποτελεί και το σταθερά διευρυνόμενο πλέγμα των αμερικανονατοϊκών βάσεων τόσο στη χώρα μας
όσο και στο Κόσσοβο, στην ΠΓΔΜ,
στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στη
Ρουμανία κ.α., δημιουργώντας μεθοδικά, χρόνο το χρόνο, ένα πολύ επικίνδυνο τόξο στρατιωτικών υποδομών, σ' έναν αδυσώπητο ανταγωνισμό
με τη Ρωσία, που διατηρεί ακόμα ισχυρές προσβάσεις στην περιοχή, αλλά
και την Κίνα, που επεκτείνει τα συμφέροντά της μέσω του «Νέου Δρόμου
του Μεταξιού». Είναι ευνόητο ότι τόσο
η Ελλάδα όσο και οι χώρες της περιοχής, στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού, μετατρέπονται σε στόχους, ακόμη και πυρηνικούς, με ολέθριες συνέπειες για τους λαούς αυτών των χωρών.
Με τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι ο ρόλος και ο χαρακτήρας
του ΝΑΤΟ ήταν και παραμένει ο ρόλος
ενός διεθνούς κατασταλτικού μηχανισμού προστασίας των μονοπωλιακών συμφερόντων, βασικός μοχλός
της ιμπεριαλιστικής εξουσίας και

δράσης, τόσο διεθνώς όσο και στο
εσωτερικό των κρατών-μελών του.
Η λυκοσυμμαχία αυτή, υπάρχει και
επιτίθεται, ακριβώς γιατί στα κράτη
μέλη του κυριαρχούν οι κεφαλαιοκράτες, που για τα δικά τους συμφέροντα
συγκροτούν και συμμετέχουν σε τέτοιους οργανισμούς. Νομοτελειακά
η καταστροφή τους θα ταυτιστεί με
την καταστροφή του ιμπεριαλισμού
από τους λαούς και την αντικατάστασή του από το σοσιαλισμό. Στην
«ΝΑΤΟική» εμπειρία της Ελλάδας μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε στιγμή, όπου
ο ιμπεριαλιστικός οργανισμός δεν
εξέθεσε το λαό και τη χώρα σε σοβαρότατους κινδύνους. Η ευθύνη γι’
αυτό βαρύνει όλες τις αστικές κυβερνήσεις, αλλά και το σύνολο των
κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαιρουμένου του ΚΚΕ. Όλοι τους, ένοχα
ομονοούν στην ΝΑΤΟική απαίτηση
ανάπτυξης, εξοπλισμού, εκπαίδευσης
και ένταξης των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων στα αμερικανοΝΑΤΟικά
επιχειρησιακά σχέδια.
Καθήκον του αντιιμπεριαλιστικούαντιπολεμικού κινήματος, είναι να
αποκαλύπτει στους λαούς, πως το
«νέο» ΝΑΤΟ δε γίνεται καλύτερο,
ούτε «προωθεί την ασφάλεια» στα
πέρατα της Γης όπως ισχυρίζεται η
αστική προπαγάνδα. Σ' αυτές τις συνθήκες, το αίτημα της απεμπλοκής
από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και της
αποδέσμευσης της χώρας μας, αλλά
και κάθε χώρας από το ΝΑΤΟ, είναι
επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε και πρέπει
να αποκτήσει νέα δυναμική σε αναπόσπαστη σύνδεση με την πάλη για
μια άλλης μορφή εξουσία, όπου κυρίαρχος θα είναι ο ίδιος λαός.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
αντισυνταγματάρχης ε.α., μέλος
του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

πολιτική

Η Συμφωνία των Πρεσπών.
Από το χτες στο σήμερα και το αύριο…
Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν είναι απλά
διευθέτηση μιας διμερούς υπόθεσης –όπως την
αποκαλούν όλοι όσοι θέλουν να κρύψουν την ουσία της–,
τους κινδύνους για τους λαούς της Ελλάδας και της γειτονικής χώρας. Έχει αξία για το σήμερα και για το αύριο,
να ρίξουμε φως στις ρίζες του όλου ζητήματος.
Πριν την εμφάνιση της FYROM (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) στο προσκήνιο υπήρχε η
Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας
αποτελούμενη από έξι (6) σοσιαλιστικές δημοκρατίες: τη
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Κροατία, τη Μακεδονία, το
Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Σλοβενία με πρωτεύουσα
το Βελιγράδι. Επιπλέον, περιλάμβανε δύο αυτόνομες επαρχίες εντός της Σερβίας: το Κοσσυφοπέδιο και τη Βοϊβοντίνα.
Οι ανατροπές στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες άνοιξαν τους «ασκούς του Αιόλου» γενικότερα στον κόσμο και
ειδικότερα στην περιοχή των Βαλκανίων την αποκαλούμενη –από παλιότερα– «πυριτιδαποθήκη» της Ευρώπης.
Πρώτο βήμα στην αρνητική για τους λαούς εξέλιξη αποτέλεσε η διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, με την αναγνώριση –με επίκληση της «αυτοδιάθεσης των εθνών»–
της κρατικής οντότητας της Κροατίας, της Σλοβενίας και
της αυτοαποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Μακεδονίας».
Η διάλυση της Ομοσπονδίας έγινε πράξη στις 27 Απρίλη
1992. Αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο προσκήνιο η ΠΓΔΜ
κι αρχίζουν οι αντιπαραθέσεις γύρω από το όνομα, τα εθνικιστικά συλλαλητήρια κι όλα τα σχετικά που γνωρίσαμε
τα προηγούμενα χρόνια. Όμως η εκκρεμότητα του ονόματος
(με συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες) δεν αποτέλεσε
εμπόδιο για την ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων, με σημαντικές επενδύσεις του ελληνικού κεφαλαίου στην ΠΓΔΜ.
Σε όλη τη δεκαετία του 1990 ξέσπασαν πόλεμοι –«οι
πόλεμοι της Γιουγκοσλαβίας»– με τους ευρωΝΑΤΟϊκούς
ιμπεριαλιστές να δίνουν τα ρέστα τους στην υποδαύλιση
κάθε είδους θρησκευτικών, φυλετικών κι άλλων αντιθέσεων μεταξύ των λαών που μέχρι τότε ζούσαν ειρηνικά.
Κορύφωση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης αποτέλεσε η
επίθεση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ ενάντια στη Γιουγκοσλαβία με

Η

ανελέητους βομβαρδισμούς που κράτησαν 78 ολόκληρες
μέρες με δεκάδες χιλιάδες θύματα, ξεριζωμένους και τεράστιες υλικές καταστροφές.
Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ορισμένα από όσα έρχονται κατά καιρούς στο φως. Για παράδειγμα σύμφωνα με
δημοσίευμα της 27ης Φλεβάρη, αίσθηση προκάλεσε στο
Βελιγράδι η δήλωση του Γερμανού χριστιανοδημοκράτη
πολιτικού και πρώην αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής
συνέλευσης του ΟΑΣΕ, Βίλι Βίμερ, στη σερβική εφημερίδα
Vecernje Novosti, πως η ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου και η απόσχισή του από την τότε ΟΔ Γιουγκοσλαβίας «σχεδιαζόταν από τα τέλη της δεκαετίας του '80 με
μοναδικό σκοπό να γίνει το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στο
έδαφος της περιοχής». Το Κοσσυφοπέδιο, τόνισε ο Βίμερ,
«ήταν απαραίτητο για την κυριαρχία της Αμερικής στα
Βαλκάνια».
Τη δεκαετία του 2000 πήραν το δρόμο προς τις δύο
ιμπεριαλιστικές ενώσεις ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της επίμαχης περιοχής. Το 2004 εντάσσονται στο
ΝΑΤΟ η Βουλγαρία και η Ρουμανία, το 2009 η Αλβανία και
η Κροατία, το 2017 το Μαυροβούνιο. Στην Ευρωπαϊκή
Ένωση εντάχτηκαν αντίστοιχα η Σλοβενία το 2004, Βουλγαρία, Ρουμανία το 2007 και η Κροατία το 2013. Η συνέχεια
με την ένταση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων-ανταγωνισμών, την καπιταλιστική κρίση από το 2008, κάνει
ακόμα πιο σημαντική –για τα αντιμαχόμενα ιμπεριαλιστικά
κέντρα– την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων από οικοΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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νομική-γεωστρατηγική άποψη. Ξεδιπλώνονται τα σχέδια
ΝΑΤΟ-ΕΕ για την «ευρωατλαντική ολοκλήρωση» των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Στόχος να ενταχτούν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όσες χώρες δεν είναι μέλη
της μιας ή της άλλης ιμπεριαλιστικής συμμαχίας.

Η υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδας-ΠΓΔΜ
στις Πρέσπες

Προηγήθηκε ένα διάστημα εντατικών διαβουλεύσεων με
ένα συνεχές πήγαινε-έλα κορυφαίων παραγόντων των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην ΠΓΔΜ και στην Ελλάδα για να έρθει
σαν καρπός η «Συμφωνία των Πρεσπών». Η υπογραφή της
συμφωνίας –κάτω από την επίβλεψη της Φ. Μογκερίνι αρμόδιας για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας της
ΕΕ, του επιτρόπου Διεύρυνσης Γ. Χαν και του ειδικού μεσολαβητή του ΟΗΕ Μ. Νίμιτς, παρουσία των δύο πρωθυπουργών Αλ.Τσίπρα και Ζ.Ζάεφ– από τους υπουργούς
Εξωτερικών Ν.Κοτζιά και Ν.Ντιμιτρόφ, έγινε σε ειδική τελετή στο χωριό Ψαράδες της Μεγάλης Πρέσπας.

Ευρωνατοϊκή σφραγίδα στη Συμφωνία

Κάτω από τις θριαμβολογίες για την επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος του ονόματος της γειτονικής χώρας
επιχειρήθηκε να κρυφτούν οι πραγματικοί στόχοι και επιδιώξεις της συμφωνίας που δεν είναι άλλοι από την προώθηση της «ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης» με την
ένταξη της ΠΓΔΜ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, το κλείσιμο της πόρτας
στα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα τη ΡΩΣΙΑ, την ΚΙΝΑ
κι όχι μόνο.
Από το δεύτερο άρθρο της Συμφωνίας είναι ορατός ο
στόχος:
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Αυτός ο στόχος προσδιορίζει το χαρακτήρα της «Συμφωνίας των Πρεσπών».
Αποκαλυπτικά για την ευρωατλαντική «σφραγίδα» της συμφωνίας είναι τα συγχαρητήρια προς
τις δύο κυβερνήσεις μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Πρώτος των πρώτων, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ ο
οποίος μαζί με τα συγχαρητήρια κάλεσε τις δύο
χώρες να κάνουν πράξη την ολοκλήρωση της συμφωνίας σε πορεία ένταξης της γειτονικής χώρας
προς το ΝΑΤΟ.
Το αμερικάνικο Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε ότι
«οι ΗΠΑ συγχαίρουν τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ και χαιρετίζουν την
ιστορική συμφωνία (...)», προσθέτοντας ότι «είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτήν τη συμφωνία,
όπως ζήτησαν οι δύο χώρες». Από την ΕΕ οι Φ.
Μογκερίνι και Γ. Χαν χαιρέτισαν τη συμφωνία υπογραμμίζοντας ότι: «η ΕΕ ενθάρρυνε και υποστήριξε τις διαπραγματεύσεις από την αρχή τους.
Τώρα θα συνοδεύσουμε τα επόμενα βήματα με
όλα μας τα μέσα...».
Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών τη χαρακτήρισε «ιστορική», καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις των δύο χωρών «να συμβάλουν στην
υλοποίηση της συμφωνίας».

Αλυτρωτισμός, εθνικισμός παρόντες στη συμφωνία
Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επικεντρώσει
την προσοχή στο «ονοματολογικό» και την «επίλυσή» του
μετά από πολλά χρόνια, είναι παρόντες στη συμφωνία
τόσο ο αλυτρωτισμός όσο ο και ο εθνικισμός.
Η συμφωνία διατηρεί το «σπέρμα» του αλυτρωτισμού,
με την παραπομπή μιας σειράς ζητημάτων στο απώτερο
και αβέβαιο μέλλον, όσο και με την αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση (στο άρθρο 1) των θέσεων περί «μακεδονικής ιθαγένειας» και «μακεδονικής γλώσσας».
Η ουσία αυτή δεν αλλάζει από την προσπάθεια που γίνεται να διασκεδαστούν οι τέτοιες εντυπώσεις (στο
άρθρο 7) με διαχωρισμό των όρων από την αρχαία ιστορία
της Μακεδονίας.
Ταυτόχρονα, η συζήτηση μιας σειράς ζητημάτων που
άπτονται της ουσίας των αλυτρωτισμών παραπέμπεται
σε μεταγενέστερο στάδιο. Π.χ. στο άρθρο 8 σημειώνεται

ότι «εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης
Συμφωνίας, τα μέρη θα συγκροτήσουν (...) μία Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την
αντικειμενική, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων (...) Θα εξετάσει και, εφόσον θεωρήσει κατάλληλο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και
βοηθητικό σχολικό υλικό, όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα μέρη» κ.ά.

«Ήταν θέληση του λαού της γειτονικής χώρας…»

Αυτό ισχυρίζεται η κυβέρνηση κι άλλοι υποστηρικτές της
συμφωνίας. Η πραγματικότητα τους διαψεύδει:
• Συμμετοχή 36,91% παρά την παρέλαση σημαντικών
αξιωματούχων ΕΕ - ΝΑΤΟ - κυβερνητικών στελεχών κλπ.
• Αποχή 63,09%!
Το ΝΑΙ από τους συμμετέχοντες έφτασε το 91,4%.
Το ερώτημα που με το οποίο έγινε το δημοψήφισμα
ήταν: «Είστε υπέρ της ένταξης (της χώρας) στην ΕΕ και
στο ΝΑΤΟ, με την αποδοχή της συμφωνίας μεταξύ της
Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας;»
Από την άλλη υπογραμμίζουμε πως και θετική γνώμη
να αποσπούσαν για την ένταξη σε ΕΕ και ΝΑΤΟ η ουσία παραμένει : Η ένταξη νέων μελών στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, είναι πράξη εχθρική, ενάντια στα συμφέροντα των
λαών, των εντασσόμενων χωρών, όλων των λαών του κόσμου. Η ΕΕΔΥΕ χαρακτηρίζει κατονομάζει το ΝΑΤΟ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν «Εργαλεία του κεφαλαίου κατά
των λαών».

Η συνέχεια …στις ράγιες του ευρωατλαντικού
«σιδηροδρόμου»

Η επικύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας από τις χώρες μέλη στο ΝΑΤΟ, η επικύρωση από
την ελληνική βουλή, ήταν προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της συμφωνίας και την έναρξη υλοποίησης όσων προβλέπονται σε αυτήν.

Η βράβευση Τσίπρα - Ζάεφ

Οι δύο πρωθυπουργοί πήραν «Ewald von Kleist» ως μια έμπρακτη αναγνώριση της αφοσίωσης και της στράτευσής
τους στην προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών
ΗΠΑ-ΝΑΤ-ΕΕ στα Βαλκάνια. Στη βράβευση των δύο ήρθε
να προστεθεί και η επιστολή του προέδρου των ΗΠΑ.

Δεν υπάρχει καμία «Βαλκανική Άνοιξη»

Οι θριαμβολογίες της κυβέρνησης για τη «Συμφωνία των
Πρεσπών» συνοδεύονται και από νέα ιδεολογήματα εξαιρετικά επικίνδυνα για τον ελληνικό λαό . Ανάμεσα σε αυτά
είναι και τα περί «Βαλκανικής Άνοιξης» κλπ. Καμία αυταπάτη για θετικές εξελίξεις στις ράγιες των ευρωΝΑΤΟικών επιδιώξεων. Ας θυμηθούμε και τη συνεχιζόμενη
αιματηρή τραγωδία στις χώρες που εκδηλώθηκε η «Αραβική Άνοιξη». Άνοιξη μπορεί να φέρει – όσος χρόνος κι αν
χρειαστεί, όσες θυσίες κι αν χρειαστούν – η οργάνωση και
πάλη των λαών ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα, ενάντια στον ιμπεριαλισμό που γεννάει ανεργία, φτώχεια,πολέμους και ξεριζώνει εκατομμύρια ανθρώπους από τις
εστίες τους.

Επικίνδυνα σχέδια, η δική μας απάντηση

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν και ακολουθούν την ψήφιση της επικίνδυνης και με ΕυρωΝΑΤΟϊκή σφραγίδα συμφωνίας των Πρεσπών, επιβεβαιώνουν πλήρως τα όσα
έχουμε αναπτύξει-τεκμηριώσει στις παραπάνω παραγράφους του κειμένου.
Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη συμφωνία με τη Βόρεια
Μακεδονία, σαν «μοντέλο» για την επίλυση κι άλλων διεθνών ζητημάτων, βλέπε Κυπριακό.
Επισημαίνουμε πως καμία θετική λύση δεν μπορεί να
υπάρξει στο Κυπριακό με τους ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ επιδιαιτητές και συμβουλάτορες. «Τρέχει» για την υλοποίηση της
συμφωνίας και για επιτάχυνση της ένταξης των άλλων
χωρών σε ΕΕ και ΝΑΤΟ. Εφησυχάζει τον ελληνικό λαό, την
ίδια ώρα που ξεδιπλώνονται – κάτω από τις φτερούγες
ΕΕ και ΝΑΤΟ – επικίνδυνα σχέδια: «Μεγάλη Αλβανία», αλλαγή συνόρων – ανταλλαγή εδαφών ανάμεσα Σερβία Κόσσοβο κλπ.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν κριτήριο επιλογής
και στάσης αυτές τις εξελίξεις. Να δουν ότι γύρω από
αυτά τα καυτά ζητήματα υπάρχει η απόλυτη σύγκλιση ανάμεσα σε όλα τα αστικά κόμματα, ότι μπροστά σε αυτές τις
επιδιώξεις, που μυρίζουν μπαρούτι, γίνονται σκόνη οι
«κόκκινες γραμμές», οι κάλπικοι διαχωρισμοί μεταξύ
«προόδου και συντήρησης» που υψώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Να δυναμώσει το ρεύμα αντίθεσης στην εμπλοκή της
χώρας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, να εκφραστεί στον
αγώνα ενάντια στην ιμπεριαλιστική εμπλοκή, για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, για να κλείσουν οι βάσεις, αλλά
και στις κάλπες, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που
έχουμε μπροστά μας. 
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δράση ΕΕΔΥΕ
ΕΕΔΥΕ - ΕΕΔΔΑ - ΟΓΕ
Εκδήλωση αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας
κδήλωση αλληλεγγύης στο λαό
της Βενεζουέλας και καταδίκης
του ιμπεριαλισμού διοργάνωσαν
το απόγευμα της Κυριακής 10 Φλεβάρη, η Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), η
Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) και
η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας
(ΟΓΕ) στην κατάμεστη αίθουσα του
Συνδικάτου Οικοδόμων.
Το έντονο ενδιαφέρον των παρευρισκομένων αποτυπώθηκε και
στη συζήτηση που έγινε μετά τις ομιλίες, ενώ στο τέλος εγκρίθηκε ψήφισμα αλληλεγγύης στον βενεζουελάνικο λαό και καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επέμβασης των ΗΠΑ ΕΕ, όπως και της στάσης συνενοχής
της ελληνικής κυβέρνησης. Σ' αυτό,
ανάμεσα σε άλλα σημειώνεται: «Οι
εξελίξεις στη Βενεζουέλα, η εκλογή

Ε

της ηγεσίας της χώρας και η υπεράσπιση των συμφερόντων της είναι
αποκλειστική υπόθεση του λαού της,
μακριά από κάθε λογής ξένες παρεμβάσεις, οικονομικές, στρατιωτικές
και κάθε είδους απειλές. Εκφράζουμε
την αμέριστη διεθνιστική μας αλληλεγγύη και στήριξη στο λαό της Βενεζουέλας στον αγώνα του ενάντια
στα βρώμικα ιμπεριαλιστικά σχέδια
των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, που σπέρνουν
πολέμους, εκμετάλλευση και καταπίεση για να στηρίξουν τα συμφέροντα
επιχειρηματικών ομίλων».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκ
μέρους του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης η
αντιπρόεδρος Δανάη Χέλμη, από την
Κίνηση για την Εθνική Αμυνα (ΚΕΘΑ)
ο Μάλαμας Τσαρδάκης και εκ μέρους
του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) ο Στέλιος Στα-

Στο βήμα ο επικεφαλής της πρεσβείας της Βενεζουέλας στην Ελλάδα, Φρέντι Χεσούς
Φερνάντες Τόρες
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φέτος, μέλος του ΔΣ.
Οι ομιλητές ανέδειξαν ο καθένας
διαφορετικές πλευρές. Ο Σταύρος
Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, βουλευτής του ΚΚΕ και υποψήφιος περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με τη
«Λαϊκή Συσπείρωση», έθεσε δύο ερωτήματα: «Ποιοι και γιατί απειλούν να
επέμβουν στη Βενεζουέλα; Οι ΗΠΑ ΝΑΤΟ - ΕΕ, οι ιμπεριαλιστικές αυτές
ενώσεις, που στο όνομα δήθεν των
"δημοκρατικών δικαιωμάτων" και της
"βοήθειας στον χειμαζόμενο λαό της
Βενεζουέλας" πουλάνε "ασφάλεια",
"σταθερότητα" και "ειρήνη"! Αυτοί,
που δεν υπάρχει χούντα την οποία
δεν στήριξαν προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Πώς
είναι δυνατόν να μιλούν αυτοί για
ασφάλεια και σταθερότητα, ενώ όπου
επέμβουν και όσες συμμαχίες συγκροτούν για να στηρίξουν την κερδοφορία των μονοπωλίων και τους ιμπεριαλιστικούς τους σχεδιασμούς
προκαλούν στους λαούς ανασφάλεια
και πολέμους; Αυτό δείχνουν και οι
επεμβάσεις στη Γιουγκοσλαβία, στο
Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη
Συρία, στην Ουκρανία. Εξάλλου, και
οι ασκήσεις που πραγματοποιεί το
ΝΑΤΟ είναι προετοιμασία για πολέμους με στόχο να περιοριστούν οι
αντίπαλοί του, η Ρωσία και η Κίνα. Ο
πραγματικός λόγος για το πραξικόπημα στη Βενεζουέλα είναι για να
υπηρετήσουν το μεγάλο κεφάλαιο,
του οποίου αποτελούν το οπλισμένο
χέρι. Για να βάλουν στο χέρι τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Βενεζουέ-

λας, όπου υπάρχουν από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου».
Η Δέσποινα Μάρκου, πρόεδρος
της ΕΕΔΔΑ, θύμισε ότι «εδώ και χρόνια, τουλάχιστον από το 2014, όλο
και περισσότερο η Βενεζουέλα είναι
στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων, με στόχο την ανατροπή
της εκλεγμένης κυβέρνησης και την
εγκαθίδρυση ενός δικού τους, αρεστού καθεστώτος, με επικεφαλής
κάθε φορά και μια διαφορετική μαριονέτα. Ολες αυτές οι ενέργειες
έχουν κοστίσει τη ζωή σε πολλούς
πολίτες και έχουν αφήσει τραυματίες
και ανάπηρους. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το πραξικόπημα κατά του Προέδρου Τσάβες, που αντιμετωπίστηκε
μέσα σε 72 ώρες. Τα τελευταία γεγονότα έχουν μια ιδιαίτερη σφοδρότητα και ταχύτητα. Αυτή τη φορά δεν
έχουμε μόνο έμμεση ανάμειξη των
ΗΠΑ, της ΕΕ, που πριν οργάνωναν,
εκπαίδευαν, χρησιμοποιούσαν και χρηματοδοτούσαν τις ανατρεπτικές ενέργειες της ντόπιας αντίδρασης. Τώρα
έχουμε άμεσες απειλές και για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, τελεσίγραφα για διεξαγωγή προεδρικών
εκλογών από την ΕΕ και αναγνώριση
από πολλές χώρες του λεγόμενου
"μεταβατικού Προέδρου" Γκουαϊδό.
Τα σύνορα Κολομβίας - Βενεζουέλας
"βράζουν". Η ΕΕ, πρόσθεσε, «δεν άγεται και φέρεται από τις ΗΠΑ (...)
Η λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα είναι αποκλειστικό δικαίωμα και αρμοδιότητα
του λαού της, χωρίς αυτόκλητους
σωτήρες».
Η Μαιρήνη Στεφανίδη, αντιπρόεδρος της ΟΓΕ, εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη στον βενεζουελάνικο
λαό και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Καταδίκασε το νέο πραξικόπημα των
ΗΠΑ, των συμμαχικών τους κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική και

της ΕΕ στη Βενεζουέλα, τις στρατιωτικές απειλές, τον οικονομικό πόλεμο,
τις ενέργειες κατά του εκλεγμένου
Προέδρου και την ενεργή στήριξη
των αντιδραστικών δυνάμεων της
αντιπολίτευσης, που στόχο έχουν την
προώθηση των επικίνδυνων ιμπεριαλιστικών σχεδίων τους. Στο κλείσιμο
του χαιρετισμού, σημείωσε: «Οι γυναίκες της ΟΓΕ στηρίζουμε το δικαίωμα κάθε λαού να αποφασίζει μόνος του για το παρόν και το μέλλον
του και στεκόμαστε στο πλάι του βενεζουελάνικου λαού, συντονίζουμε
τα βήματά μας με τη γυναικεία βενεζουελάνικη οργάνωση "Κλάρα Τσέτκιν"
και μέσα από την Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών
(ΠΔΟΓ)».
Η πρέσβειρα της Κούβας στην Ελλάδα, Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα, δήλωσε τη στήριξη της Κούβας
στη Βενεζουέλα και αναφέρθηκε στην
έμπρακτη αλληλεγγύη της χώρας της,
για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και την ιατρική περίθαλψη
του λαού, με την αποστολή στη Βενεζουέλα συνολικά 220.000 Κουβανών
επαγγελματιών και επιστημόνων, κυρίως γιατρών.
Ο επικεφαλής της πρεσβείας της
Βενεζουέλας στην Ελλάδα, Φρέντι

Χεσούς Φερνάντες Τόρες, απαντώντας στην προπαγάνδα περί «ανθρωπιστικής κρίσης» στη Βενεζουέλα,
αναφέρθηκε με συγκεκριμένα στοιχεία στις προσπάθειες των κυβερνήσεων Τσάβες και Μαδούρο για την
καταπολέμηση της φτώχειας και για
την άμβλυνση των συνεπειών της σε
πλατιά λαϊκά στρώματα τα τελευταία
χρόνια. Καμία «ανθρωπιστική κρίση»,
τόνισε, όπως ορίζεται από τον ΟΗΕ,
δεν δικαιολογεί μια επέμβαση στη
Βενεζουέλα, ενώ θύμισε όσα γίνονται
στην Υεμένη, στην Παλαιστίνη και
αλλού, όπου με διάφορα προσχήματα
διαπράττονται χιλιάδες εγκλήματα
κατά των ανθρώπων από τους ιμπεριαλιστές, αλλά το «πρόβλημα» είναι
η Βενεζουέλα. Όπως είπε, υπάρχουν
και πολλές δυσκολίες. «Η πλειοψηφία
των προβλημάτων πηγάζουν από το
σαμποτάζ, την πολιορκία, τον οικονομικό πόλεμο που εξαπολύει η κυβέρνηση των ΗΠΑ (...) Οι σημερινές
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις εστιάζουν ώστε όλη η "βοήθεια" να ενισχύει
τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, με προπαγάνδα εντός και εκτός της χώρας
μας. Λένε ότι το μόνο που θέλουν είναι να ανατρέψουν τον Μαδούρο. Θέλουν το πετρέλαιο», είπε χαρακτηριστικά. 
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δράση ΕΔΥΕΘ
Εκδήλωση μνήμης και αγώνα για τον Νίκο Νικηφορίδη

ε μαζική συμμετοχή του εργαζόμενου λαού και
της νεολαίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μάρτη στο Πάρκο Ειρήνης στις Συκιές η εκδήλωση
μνήμης και αγώνα για τον Νίκο Νικηφορίδη, τον πρωτομάρτυρα της ειρήνης που δολοφονήθηκε πριν 68 χρόνια
από το μετεμφυλιακό κράτος. Την εκδήλωση διοργάνωσε
η ΕΔΥΕΘ.
Ο Νίκος Νικηφορίδης εκτελέστηκε σε ηλικία 23
χρόνων, στις 5 Μάρτη του 1951, στο «συνήθη τόπο» εκτέλεσης των λαϊκών αγωνιστών πίσω από το Επταπύργιο.
Εκτελέστηκε μαζί με άλλους 6 αγωνιστές για την εθνική
και κοινωνική απελευθέρωση του λαού μας, μαχητές του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Όπως είπε στην ομιλία
του, ο Γιώργος Μεταξάς, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής ΑΠΘ, ο Νικηφορίδης, παρά το νεαρό της
ηλικίας του, είχε προλάβει να πάρει μέρος στους εθνικοαπελευθερωτικούς και αντιφασιστικούς αγώνες του
λαού μας μέσα από τις γραμμές της θρυλικής ΕΠΟΝ, στην
οποία εντάχθηκε σε ηλικία μόλις 15 ετών. Για τη δράση
του αυτή το αστικό κράτος τον έστειλε εξόριστο αρχικά
στην Ικαρία και στη συνέχεια στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Παρά τα φρικτά βασανιστήρια όμως δεν λύγισε.
Δεν υπέγραψε δήλωση μετανοίας και αποκήρυξης των
ιδεών του. Μετά την απελευθέρωσή του από τη Μακρόνησο
έρχεται στη Θεσσαλονίκη, όπου συλλαμβάνεται ξανά και
δικάζεται από στημένο στρατοδικείο. Η κατηγορία με
την οποία στήνεται στο εκτελεστικό απόσπασμα είναι «η
συλλογή υπογραφών για την ειρήνη». Συλλογή υπογραφών

Μ
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ενάντια στην εξάπλωση των ατομικών όπλων, μία καμπάνια
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης γνωστή ως «Έκκληση
της Στοκχόλμης». Η θυσία του Νίκου Νικηφορίδη δεν
ήταν μάταιη, δεν πήγε χαμένη! Με το αίμα του πότισε κι
αυτός το δέντρο της ανυπακοής και της απειθαρχίας στη
νομιμότητα των εκμεταλλευτών, της ανατροπής του
σάπιου συστήματός τους, το δέντρο της πάλης ενάντια
στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο. (...) Σήμερα η καλύτερη
τιμή στον Νίκο Νικηφορίδη και στους χιλιάδες άλλους
λαϊκούς αγωνιστές είναι η συνέχιση του αγώνα τους, για
να γίνουν πραγματικότητα τα ιδανικά για τα οποία θυσιάστηκαν. Ο λαός μας, οι νέες και οι νέοι χρειάζεται να δυναμώσουμε την πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας
στα ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια, για έξοδο τώρα από
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ. Για να
μη μετατραπούν τα παιδιά του λαού μας σε "κρέας για τα
ιμπεριαλιστικά κανόνια"».
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα και κατάθεση
στεφάνων από εκπροσώπους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, της
ΕΔΥΕΘ, της Επιτροπής Ειρήνης Νεάπολης - Συκεών, της
Επιτροπής Ειρήνης Καλαμαριάς.

Άλλες εκδηλώσεις

Σ

τις 13 Γενάρη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
η καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση της ΕΔΥΕΘ, ενώ
στις 19 Γενάρη η κοπή της πίττας της.

δράση ΕΕ Πάτρας
Πάτρα: Ανεπιθύμητος ο πρέσβης του αμερικανικού
ιμπεριαλισμού

ανό με σύνθημα «ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΠΡΕΒΗΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ»,
ανάρτησε η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας - Δυτικής Αχαΐας στην πλατεία Γεωργίου. καταγγέλλοντας τη συμμετοχή του Αμερικάνου Πρέσβη στον ποδηλατικό δρόμο θυσίας.
Η Επιτροπή Ειρήνης σε ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων τονίζει: Αυτές τις ημέρες που συμπληρώνονται 20
χρόνια από την ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στη γειτονική Γιουγκοσλαβία, με δεκάδες χιλιάδες
θύματα και τον διαμελισμό της χώρας. Που ΗΠΑ & ΝΑΤΟ, με σύμμαχο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μετατρέψει
την Ελλάδα σε απέραντο πεδίο δοκιμής πολεμικών σχεδίων και εγκαταστάσεων ξένων στρατιωτικών βάσεων.
Που προχωρούν οι σχεδιασμοί για εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στη βάση του Αράξου, με τεράστιους
κινδύνους για ολόκληρη την περιοχή. Εκφράζοντας τα φιλειρηνικά αισθήματα του λαού της περιοχής μας, καταγγέλλουμε την παρουσία του εκπροσώπου του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού σε μια ιστορική αθλητική
διοργάνωση προς τιμήν της Επανάστασης του 1821. Ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς και προωθεί το μήνυμα
της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών. Ο Αμερικανός πρέσβης με τη συμμετοχή του, δεν μπορεί να
μετατραπεί σε «περιστέρι». Παραμένει γεράκι του πολέμου.
Όσοι έσπευσαν να τον καλωσορίσουν, όπως ο υποψήφιος Δήμαρχος της ΝΔ κ. Παπαδημάτος, ο ακροδεξιός
υποψήφιος κ. Νικολόπουλος, και ο υποψήφιος της ΝΑΤΟΪκής «αριστεράς» κ. Ρώρος, εγκαλώντας μάλιστα
όσους αντιδρούν αναφέροντας ότι κάνουν κακό στην πόλη μας και στον τουρισμό, προκαλούν τα φιλειρηνικά
αισθήματα του λαού.
Ο λαός της Πάτρας δεν ξεχνά τους Αμερικανονατοϊκούς βομβαρδισμούς και πολέμους σε βάρος των λαών
όπου γης για τα συμφέροντά τους.
Δεν ξεχνά το ρόλο των ΗΠΑ στη χώρα μας με τη χούντα του ‘67, με τη διχοτόμηση της Κύπρου, με την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο, το ρόλο τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση
Ανατολή, καθώς και τα σχέδια τους που προωθούν για ολόκληρα τα Βαλκάνια σε βάρος των λαών.
Σοβαρή ευθύνη έχει και η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας ως συνδιοργανώτρια για τη συμμετοχή του
Πρέσβη των ΗΠΑ στον ποδηλατικό γύρο «θυσίας» και ό,τι αυτός συμβολίζει.
Στον Ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί.
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εκδηλώσεις επιτροπών

2η Δημοτ. Κοινότητα Αθήνας

• Στις 27 Γενάρη έγινε η κοπή της πίτας
στα γραφεία του ΓΣ Αρίων. • Στις 17 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε συνεστίαση. •
Διοργανώθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά
η Γιορτή Καθαρής Δευτέρας, με συμμετοχή εκατοντάδων κατοίκων. Μίλησε ο
Γρ. Αναγνώστου, οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ. Παραβρέθηκε επίσης και
συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους ο
υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας με τη Λαϊκή
Συσπείρωση Νίκος Σοφιανός.

Αγ. Δημήτριος

Την Τετάρτη 6 Μάρτη στην αίθουσα του
6ου Δημ. Σχολείου, η Επιτροπή Ειρήνης
Αγ. Δημητρίου διοργάνωσε εκδήλωση παρουσίασης της ειδικής έκδοσης της ΕΕΔΥΕ «ΝΑΤΟ και ΕΕ: Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών» με ομιλητή τον
Χρ.Μαργανέλη, μέλος της Γραμματείας.

Αλεξανδρούπολη

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Φλεβάρη η κοπή της πίτας της Επιτροπής Ειρήνης Αλεξανδρούπολης. Η πρόεδρος της
Επιτροπής Ματούλα Γκιδίκα, παρουσίασε
την έκδοση της ΕΕΔΥΕ «ΝΑΤΟ και ΕΕ: Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών».

Αργολίδα

Στις 13 Φλεβάρη η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας πραγματοποίησε εκδήλωση στο
καφέ «Αψέντι» στην Αργολίδα, για την παρουσίαση της έκδοσης της ΕΕΔΥΕ «ΝΑΤΟ
και ΕΕ: Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των
λαών». Μετά τη συζήτηση ακολούθησε
καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Βόλος

Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, μαζική
και μαχητική ήταν η συγκέντρωση στο λιμάνι του Βόλου και η πορεία στους δρόμους της πόλης, που οργάνωσε στις 10
Γενάρη η Επιτροπή Ειρήνης Βόλου –με τη
συμμετοχή εργατικών σωματείων κι άλλων μαζικών φορέων της περιοχής– ενάντια στην παρουσία στο λιμάνι του πλοίου
«USS Carson City», του πολεμικού ναυτικού
των ΗΠΑ, το οποίο συμμετέχει, μαζί με
την ελληνική 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών
και τους Αμερικάνους στρατιώτες που
έχουν εγκατασταθεί σε Βόλο και Στεφανοβίκειο, στην άσκηση «Μέγας Αλέξανδρος». Μίλησε ο Θοδ. Καραγιάννης, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης.
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Ελευσίνα

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στο
«ΣΤΕΚΙ Εργαζομένων, ανέργων και νεολαίας» πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπή πίτας της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας και του Συλλόγου Γυναικών Ελευσίνας. Το άνοιγμα έγινε από τον πρόεδρο
της Επιτροπής Αντώνη Αλεξανδρόπουλο.
Μίλησε ο Γρηγόρης Αναγνώστου, οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ και η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Βιβή Γκίκα.
Οι παραβρισκόμενοι διασκέδασαν με μουσική συνοδευόμενη από πλούσιους μεζέδες, ενώ παράλληλα λειτούργησε και ¨Παζάρι¨ με αντικείμενα που έφτιαξαν οι
γυναίκες μέλη του Συλλόγου Γυναικών.

Ίλιον

Την Παρασκευή 8 Φλεβάρη, στο Πολιτιστικό Καφενείο «Μ. Μερκούρη», από την
Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την παρουσίαση της
ειδικής έκδοσης της ΕΕΔΥΕ: «ΝΑΤΟ και
ΕΕ: Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των
λαών». Ομιλητής ήταν ο Νίκος Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ. Μετά την παρουσίαση, έγιναν
ερωτήσεις και ακολούθησε συζήτηση. Η
βραδιά έκλεισε με μουσική από το συγκρότημα της Συντονιστικής Επιτροπής
Αγώνα Αναπήρων, με κρασί και σπιτικούς
μεζέδες. Παραβρέθηκαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Νίκος
Σταματόπουλος στο Δήμο Ιλίου και Θοδωρής Σκολαρίκος στο Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού.

Κερατσίνι - Δραπετσώνα

• Στις 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε μια
ιδιαίτερη εκδήλωση για τα δικαιώματα
του παιδιού στο 20ό Δημ. Σχολείο Κερατσινίου. Η Ζωή Παπαδοπούλου από μέρους της ΕΕ συζήτησε με τα παιδιά, που
συμμετείχαν με ενθουσιασμό στο διάλογο
που αναπτύχθηκε, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τα video που προβλήθηκαν και
6 παιδιά στο τέλος έκλεισαν την εκδήλωση απαγγέλλοντας το ποίημα του
Γιάννη Ρίτσου, «Ειρήνη». • Στις 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με
θέμα «20 χρόνια από το διαμελισμό της
Γιουγκοσλαβίας – 70 χρόνια ΝΑΤΟ», στο
πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη».
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος της Επιτροπής Μαρία Ταναίνη, ενώ ομιλητής

ήταν ο δημοσιογράφος και μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, Γιώργος
Μηλιώνης. Ακολούθησε συζήτηση και
προβολή video.

Κοκκινιά – Κορυδαλλός

Συνεστίαση και κοπή πίττας πραγματοποίησε η Επιτροπή Ειρήνης το Σάββατο 2
Φλεβάρη. Μίλησε ο Γιώργος Λαμπράκης,
αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ.

Πειραιάς

Η Επιτροπή Ειρήνη Πειραιά έκοψε την
πρωτοχρονιάτικης πίτας της, την Κυριακή
11 Φλεβάρη στην αίθουσα της ΠΕΜΕΝ.

Σάμος

Αφιερωμένη στα παιδιά της Παλαιστίνης
ήταν η Χριστουγεννιάτικη γιορτή που οργάνωσε η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης
μαζί με το καθιερωμένο ΠΑΖΑΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
στον φιλόξενο χώρο του Εργατικού Κέντρου Σάμου, το Σάββατο 15 Δεκέμβρη.
Μεγάλη συμμετοχή, πολλά παιδικά χαμόγελα, κέφι, ωραία ποιήματα, θεατρικό παιχνίδι που οργάνωσε η θεατρολόγος Μαριάνα Λαμπρούλη. Τα παιδιά του 2ου
δημοτικού πόλης Σάμου παρουσίασαν το
ποίημα «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος…
» και ευχές που είχαν γράψει τα ίδια και
τα παιδιά της συντακτικής επιτροπής της
παιδικής εφημερίδας «Παιδική Φωλιά»
Παγώνδα, με απαγγελίες ποιημάτων. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Κώστας Τζίχας μέλος
της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ. Ακολούθησε
κέρασμα για τα παιδιά και γλέντι για
όλους, με όμορφα τραγούδια από τους
Νίκο Καρβούνη, Μάριο Βαλωμένο, μέλη
της Επιτροπής και λαϊκά τραγούδια από
τους Δημήτρη Λεκάτη και Μανώλη Καραβασίλη.

Ωραιόκαστρο

Συγκινητική εκδήλωση τιμής και μνήμης
στον ποιητή Στέφανο Τηλικίδη διοργάνωσαν η Ομάδα Γυναικών Ωραιοκάστρου (μέλος της ΟΓΕ) και η ΕΔΥΕΘ το Σάββατο. Ο
«ποιητής της ειρήνης» έζησε στο Ωραιόκαστρο όπου έγινε και η εκδήλωση. Την
εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του ο Ν.
Ζώκας, πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πλούσιο πρόγραμμα
με απαγγελίες ποιημάτων του ποιητή,
πληροφορίες για την ζωή και το έργο του
σε συνδυασμό με σπάνιο οπτικοακουστικό
υλικό.

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΕΕΔΥΕ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

Αποκτήστε, διαβάστε, διαδώστε
τη νέα ειδική έκδοση της ΕΕΔΥΕ

«ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση:
Eργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών»

• Η ίδρυση και η επέκταση του ΝΑΤΟ
• Το «Σύμφωνο της Βαρσοβίας» αντίβαρο για τους εγκληματικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ
• Ο εγκληματικός ρόλος του ΝΑΤΟ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα
• Η Στρατηγική του ΝΑΤΟ μέσα από τις τελευταίες Συνόδους Κορυφής
• Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, 11 και 12 Ιουλίου 2018
• Βαριές οι ευθύνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των αστικών κομμάτων για το βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
• Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις αιτίες του.
• Ενισχύουμε τη δράση της ΕΕΔΥΕ και των τοπικών Επιτροπών, συνολικά την πάλη του λαϊκού
κινήματος, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις αιτίες που τους προκαλούν,
ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τους πολέμους και την προσφυγιά.
Διατίθεται από τα γραφεία της ΕΕΔΥΕ (Θεμιστοκλέους 48, Αθήνα) και από τις κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα.

