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Αλληλεγγύη στα παιδιά
και στο λαό της Παλαιστίνης!

«Τίποτε δεν μου απέμεινε να χάσω
ελεύθερος πλάι στην ελευθερία μου
και με το αύριο στο χέρι μου....»
Απόσπασμα από το ποίημα «Κατάσταση Πολιορκίας»
του εθνικού ποιητή της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Νταρουίς

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΚΙ ΕΣΥ
στη δράση πνευματικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας που διοργανώνει η ΕΕΔΥΕ
Νοέμβριος 2018 - Μάρτιος 2019

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΑΠΟ 15 ΓΕΝΑΡΗ ΕΩΣ 15 ΑΠΡΙΛΗ 2019

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!
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της σύνταξης

T

ο σχέδιο εμπλοκής της χώρας στους θανάσιμους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς
και για την επιτυχία του έχει επιστρατευθεί το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της αστικής τάξης και κάθε θεσμικό της
στήριγμα, με νατοϊκό σημαιοφόρο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Κάθε ώρα και στιγμή που περνά, δημιουργείται ένας χάρτης της Ελλάδας κατάστικτος από ευρωνατοϊκές βάσεις και στρατηγεία, ένα δολοφονικό ορμητήριο θανάτου το οποίο μετατρέπει τη χώρα σε αναβαθμισμένο στόχο επιθέσεων από αντίπαλα
ιμπεριαλιστικά κέντρα, και ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις που εντείνουν τους ανταγωνισμούς για τις πηγές ενέργειας και
τους δρόμους μεταφοράς τους. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα έδειξε το βάθος
της εμπλοκής και το μέγεθος των επικίνδυνων δεσμεύσεων.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παίζει βρώμικο ρόλο καθώς δεν χάνει ευκαιρία να εξωραΐζει τον εγκληματικό χαρακτήρα
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να καλλιεργεί ψεύτικες προσδοκίες στο λαό μας και να σπέρνει σκόπιμα τον εφησυχασμό σε ό,τι αφορά
στις επικίνδυνες διεθνείς εξελίξεις. Προσπαθεί να πείσει τους εργαζόμενους για τα δήθεν οφέλη από την ύπαρξη και τη δημιουργία των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών στη χώρα μας και να παρουσιάζει ως παράγοντες «ασφάλειας και σταθερότητας» στην περιοχή τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Πίσω από αυτό το προπέτασμα καπνού προσπαθεί να καλύψει
τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, τον εντεινόμενο αυταρχισμό και την καταστολή με την οποία αντιμετωπίζει τις εργατικές
διεκδικήσεις.
Μπροστά σε αυτές τις σύνθετες εξελίξεις μόνο ο οργανωμένος λαός μπορεί με τους αγώνες του να βάλει εμπόδια και να
χαράξει μια άλλη προοπτική. Η πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής-λαϊκής οικογένειας συνδέεται άρρηκτα με την
εναντίωση στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς, με τη απαίτηση για
αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με το λαό αφέντη στον τόπο του.
Η ΕΕΔΥΕ, ως αναπόσπαστο τμήμα του εργατικού-λαϊκού κινήματος, προσπαθεί να συμβάλει στην προσπάθεια ενίσχυσης των
λαϊκών αγώνων. Όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και την περίοδο που διανύουμε, βρίσκεται σε εξέλιξη πανελλαδικά μια πολύμορφη δραστηριότητα με ενημερωτικές συσκέψεις, συζητήσεις, κινητοποιήσεις από την ΕΕΔΥΕ και τις κατά τόπους Επιτροπές
Ειρήνης, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν ή σχεδιάζεται να εγκατασταθούν επιπλέον βάσεις - στρατηγεία - υποδομές.
Έντονη παραμένει και η παρουσία μας στο διεθνές κίνημα ειρήνης, μέσα από τη δράση μας στο ΠΣΕ. Ξεχωρίζει η Διεθνής
Αποστολή Αλληλεγγύης με το Λαό και τη Νεολαία της Συρίας και η Διεθνής Διάσκεψη κατά των ξένων στρατιωτικών
βάσεων ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, στο Δουβλίνο.
Για την ενίσχυση της αντιιμπεριαλιστικής - αντιπολεμικής πάλης η ΕΕΔΥΕ πήρε ακόμα δύο πρωτοβουλίες οι οποίες στις σημερινές συνθήκες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία:
• Προχώρησε στην έκδοση της μπροσούρας «ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση: Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των
λαών». Σε αυτή γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν τόσο οι υπάρχουσες ευρωατλαντικές βάσεις - στρατηγεία - υποδομές
που υπάρχουν, όσο κι αυτές που στο επόμενο διάστημα θα δημιουργηθούν, καθώς και ο ρόλος κάθε μιας ξεχωριστά, ώστε να
υπάρχει μια ενδεικτική εικόνα. Γίνεται επίσης αναφορά στην εξέλιξη της στρατηγικής του ΝΑΤΟ, μέσα από τις Συνόδους Κορυφής
του, η ακόμη στενότερη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την ΕΕ και, φυσικά, ο ρόλος της σημερινής κυβέρνησης καθώς και των προηγούμενων στις αποφάσεις που πάρθηκαν.
• Έδωσε συνέχεια, για 5η χρονιά, στην πρωτοβουλία πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας που απευθύνεται
σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με φετινό θέμα την «Αλληλεγγύη στα παιδιά και στο
λαό της Παλαιστίνης». Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα έκφρασης αλληλεγγύης στα παιδιά αυτά, που από την πιο μικρή ηλικία
είναι αντιμέτωπα με την αγριότητα του πολέμου και της ισραηλινής κατοχής. Την ανακήρυξη της Παλαιστίνης ως ανεξάρτητο
κράτος μπορεί να τη φέρει πιο κοντά ο αγώνας του λαού της, η αλληλεγγύη και συμπαράσταση των λαών. Η αλληλεγγύη του
ελληνικού λαού είναι σταθερή και διαχρονική, σε πλήρη αντίθεση με αυτή των κυβερνήσεων και των κομμάτων που αγνοούν
το μαρτύριο του Παλαιστινιακού λαού και συνάπτουν νέες οικονομικές και στρατιωτικές συμφωνίες με το κράτος του Ισραήλ.
Η παραχώρηση υποδομών για την εκπαίδευση των δολοφόνων του Παλαιστινιακού λαού είναι απαράδεκτη, εχθρική πράξη
που στιγματίζει τόσο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσο και τα κόμματα που σιωπούν.
Συνεχίζουμε και εντείνουμε τη δράση μας ώστε το μήνυμα του αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος να φτάσει
παντού, στους χώρους δουλειάς και μόρφωσης, στις λαϊκές γειτονιές της πόλης και της υπαίθρου. Πιστεύουμε στη δύναμη που
έχει ο λαός μας και οι άλλοι λαοί στα χέρια τους ώστε να βάλουν τέλος οριστικά σε αυτή τη βαρβαρότητα και να εγγυηθούν
ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη και ευημερία, χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

πολιτική

Στη δίνη των επικίνδυνων γεωπολιτικών ενεργειακών ανταγωνισμών
ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ - ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΑΟΖ)

Οι τρεις αυτοί όροι στον υπότιτλο του παρόντος κειμένου αποτελούν καθημερινά συστατικό
στοιχείο της ειδησεογραφίας όλων των ΜΜΕ τόσο σε σχέση με τις εσωτερικές όσο και με τις
διεθνείς εξελίξεις. Είναι ανάγκη να τους εξηγήσουμε με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια αφενός και
αφετέρου να δούμε τη σύνδεσή τους με τις εξελίξεις: Γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων - Ελληνοτουρκικά - Ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί στα Βαλκάνια.
ξίζει, πριν περάσουμε στην παρουσίαση αυτή καθαυτή, να δούμε ειδήσεις σχετικές με το όλο θέμα:
• Στις 16 Νοέμβρη ανακοινώθηκε από τον υπουργό
Ενέργειας της Κύπρου, η γεώτρηση της «ExxonMobil» «Qatar Petroleum» στο «οικόπεδο 10» της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Η έναρξη της γεώτρησης συνέπεσε με την επίσκεψη στο νησί του αμερικανού υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για θέματα
ενεργειακών πόρων, Φράνσις Φάνον, στο πλαίσιο περιο-

A

δείας του, που περιλαμβάνει το Ισραήλ και την Αίγυπτο.
• Λίγες μέρες πριν, ο Πρόεδρος της Τουρκίας – ενόψει
της έναρξης αυτών των γεωτρήσεων – προειδοποίησε:
«Δεν θα επιτρέψουμε τον φυσικό πλούτο της Ανατολικής
Μεσογείου να τον εκμεταλλευτούν κάποιοι άλλοι».
• Τον ίδιο μήνα (Νοέμβρη), ο υπουργός Άμυνας της
Τουρκίας, εμφάνισε χάρτη όπου ισχυρίζεται ότι «η Ελλάδα
καταλαμβάνει τμήμα της λιβυκής ΑΟΖ».
Περνάμε τώρα στην αποσαφήνιση των τριών όρων:
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Α. ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ

Είναι η θαλάσσια ζώνη, η παρακείμενη στην ακτή, πάνω
στην οποία το παράκτιο κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία
(«εθνικά χωρικά ύδατα»). Το εύρος-έκταση της κυριαρχίας
αυτής εκτείνεται και στον υπερκείμενο εναέριο χώρο,
καθώς επίσης στο βυθό και στο υπέδαφος κάτω από αυτόν. Η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του
1982 προβλέπει ότι το κάθε κράτος δικαιούται να επεκτείνει μονομερώς την αιγιαλίτιδα ζώνη του μέχρι και
στα δώδεκα (12) ναυτικά μίλια από την ακτή. Η Σύμβαση
αυτή έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες του
κόσμου – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – όχι όμως από την
Τουρκία, η οποία παρόλα ταύτα έχει επεκτείνει τη χωρικά
της ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο, στα
δώδεκα (12) ναυτικά μίλια, δηλαδή στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.
Η Ελλάδα προσδιόρισε το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης της – με το Νόμο 230 του 1936 και το μετέπειτα Ν.Δ.
187/1973 – διατήρησε όμως το όριο των έξι (6) ναυτικών
μιλίων στον εναέριο χώρο, βάσει της προγενέστερης νομοθεσίας.
Η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1995 με το νόμο 2321 και δηλώθηκε ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει – οποιονδήποτε
χρόνο – το δικαίωμά της για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια.
Η τουρκική βουλή αντέδρασε στη θέση αυτή και με
ψήφισμά της (8 Ιούνη 1995 ) εξουσιοδότησε την τουρκική
κυβέρνηση να κηρύξει πόλεμο (casus beli - αιτία πολέμου)
σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει την αιγιαλίτιδια
ζώνη της πέραν των έξι (6) ναυτικών μιλίων.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μιλώντας πρόσφατα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου, εκτόξευσε νέες απειλές: «Για το πώς
θα διευθετηθούν με την Ελλάδα τα θέματα υφαλοκρηπίδας
και χωρικών υδάτων τους. Αν θα τα λύσουμε με την Ελλάδα μέσω διπλωματίας ή αν θα πάμε στο δικαστήριο; Για
εμάς υπάρχει και μια ακόμη επιλογή. Εάν η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση και το κράτος μας αξιολογήσει και εκείνη την
επιλογή, θα πρόκειται για μια μονόπλευρη επιλογή. Αυτό
είναι άλλο πράγμα».

Β. ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ

Η περιβόητη «υφαλοκρηπίδα», για την οποία τόσος λόγος
γίνεται εδώ και χρόνια, ενός παράκτιου κράτους αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφός του (βλ.
σχήμα) που επεκτείνεται πέρα από την αιγιαλίτιδα ζώνη
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δηλαδή τα χωρικά ύδατα της κάθε χώρας. Η έκτασή της,
καλύπτει όλη την φυσική προέκταση του χερσαίου εδάφους σε μια απόσταση διακοσίων (200) ναυτικών μιλίων
από τις «γραμμές βάσεις» δηλαδή τις ακτές, από τις
οποίες μετριέται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης.
Το παράκτιο κράτος ασκεί στην υφαλοκρηπίδα κυριαρχικά δικαιώματα προς το σκοπό της εξερεύνησης και της
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Σύμφωνα με το
ισχύον Δίκαιο της Θάλασσας, τα νησιά – εκτός από τους
βράχους που δεν έχουν οικονομική ζωή – έχουν το ίδιο
δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ όπως οι ηπειρωτικές
περιοχές. Ελλάδα και Τουρκία άρχισαν διαπραγματεύσεις
για το θέμα της υφαλοκρηπίδας το Νοέμβρη του 1976 (το
πλαίσιο διαλόγου περιλαμβάνεται στο κείμενο που υπέγραψαν οι δύο χώρες και είναι γνωστό ως «Πρακτικό της
Βέρνης»). Ο διάλογος συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η Τουρκία
εγείρει συνεχώς αξιώσεις σε βάρος της Ελλάδας με αφετηρία τη γνωστή θέση για τη μη ύπαρξη υφαλοκρηπίδας
των ελληνικών νησιών με ιδιαίτερη έμφαση στο Καστελλόριζο που επηρεάζει καθοριστικά τα πράγματα ανάμεσα
στις δύο χώρες.

Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΑΟΖ)

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) είναι η παρακείμενη της αιγιαλίτιδας περιοχή το εξωτερικό άκρο της
οποίας δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν των διακοσίων
(200) ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσεως (ακτές)
από τις οποίες μετριέται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα, το παράκτιο
κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν
στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων ζωντανών ή μη των υπερκείμενων του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους αυτού,
όπως επίσης και κάθε άλλη δραστηριότητα που αφορά
την οικονομική εκμετάλλευση και εξερεύνηση της ζώνης,
όπως η παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα
και τους ανέμους. Σε αντίθεση με την υφαλοκρηπίδα, όπου
τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους υφίστανται αυτοδικαίως, για την καθιέρωση της ΑΟΖ απαιτείται πάντοτε
ειδική διακήρυξη του παράκτιου κράτους.
Εντοπίζουμε την προσοχή στα εξής ζητήματα :
1. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την οριοθέτηση της
ΑΟΖ, δεν μπορεί να αποκτήσει χωρίς εμπόδια τα σχετικά
δικαιώματα, γιατί ανάμεσα στις ακτές της και τις απέναντι
ακτές (των άλλων χωρών) οι αποστάσεις δεν ξεπερνούν
σε κανένα σημείο τα 400 ν.μ. (δηλαδή το διπλάσιο) του
ανώτατου ορίου δικαιώματος, που προβλέπεται από το

Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτό σημαίνει πως για να οριοθετήσει η Ελλάδα τις ζώνες αυτές, απαιτείται συμφωνία
με τις χώρες της Μεσογείου που έχουν αντίστοιχα δικαιώματα.
2. Το ηπειρωτικό (χερσαίο) τμήμα της χώρας, προεκτείνεται στη θάλασσα λόγω του συμπλέγματος των νησιών των Κυκλάδων. Με εκκίνηση από το νότιο άκρο της
Αττικής και το αντίστοιχο της νότιο της Εύβοιας καταλήγουν στα Δωδεκάνησα. Πρόκειται για γεωγραφική συνέχεια που καμία σχέση δεν έχει με μεμονωμένα νησιά (διάσπαρτα μέσα σε διαφορετικά ελεύθερη θάλασσα). Αυτή η
συνέχεια που περιγράψαμε πιο πάνω, σε συνδυασμό με τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι καθοριστικός παράγοντας στην οριοθέτηση.
3. Για το Καστελόριζο – επίμαχη περιοχή που συχνά
αναφέρεται στο όλο θέμα ΑΟΖ και τις απαιτήσεις της
Τουρκίας – επισημαίνουμε πως τα θαλάσσια δικαιώματα
στην περιοχή δεν είναι αυτά που προκύπτουν μόνο από το
ίδιο το νησί, γιατί: Στην περιοχή αυτή με Ρόδο, Κάρπαθο,
Κάσο, Κρήτης, παράλληλα και σε συνδυασμό με το Καστελόριζο, δημιουργείται ένα εδαφικό τόξο. Οι ανατολικές
ακτές των νησιών προβαλλόμενες στη γύρω θαλάσσια
περιοχή παράγουν δικαιώματα. Η Τουρκία έχει ριζικά αντίθετη γνώμη τόσο για το Καστελόριζο όσο και για τις ανατολικές ακτές των νησιών της Δωδεκανήσου, της Κρήτης
κι άλλων νησιών στην περιοχή, ισχυριζόμενη πως: «δεν
απολαμβάνουν κανένα δικαίωμα ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας
και περιορίζονται σε μια λωρίδα θάλασσας, η οποία ουσιαστικά είναι η αιγιαλίτιδα ζώνη τους».

υφαλοκρηπίδας είναι «κλειδί» για την οριοθέτηση της
ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Κύπρο. Οι χάρτες
της περιοχής παρέχουν και την οπτική απεικόνιση της σημασίας αυτών των νησιών.

Η σημασία της οριοθέτησης της ΑΟΖ

Όλα τα παραπάνω υπογραμμίζουν τη σημασία της οριοθέτησης της ΑΟΖ, στην αντιπαράθεση ανάμεσα στις αστικές
τάξεις για τον έλεγχο και εκμετάλλευση των πόρων που
εμπεριέχονται στην ΑΟΖ του κάθε κράτους. Η αντιπαράθεση αυτή εντείνεται στο μέγιστο βαθμό με τη διαπιστωμένη – στον ένα ή τον άλλο βαθμό – ύπαρξη πετρελαίου,
φυσικού αερίου στο Αιγαίο και σε περιοχές του θαλάσσιου
χώρου της Ελλάδας.
Η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ μπορεί να ερμηνευτεί καλύτερα αν ενταχθεί στη «μεγάλη εικόνα» των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, στην περιοχή που εκτείνεται
από τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μέση
Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.
Επίδικο αυτών των ανταγωνισμών είναι η ανακατανομή
των σφαιρών επιρροής ανάμεσα σε ισχυρά ιμπεριαλιστικά

Η συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας

Η συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών ανάμεσα
σε Ελλάδα-Αλβανία υπεγράφη το 2009. Πριν όμως την κύρωσή της από τα κοινοβούλια των δύο χωρών, η αλβανική
αντιπολίτευση (Σοσιαλιστικό Κόμμα) προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο και υποστήριξε πως οι ελληνικές
βραχονησίδες στα βόρεια της Κέρκυρας («Διαπόντια Νησιά», Οθωνοί, Μαθράκι, Ερεικούσα) δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, κατά συνέπεια δόθηκε στην Ελλάδα θαλάσσιος χώρος που δεν της ανήκει. Το Συνταγματικό Δικαστήριο
έκρινε τη συμφωνία αυτή άκυρη στα τέλη του 2010. Είναι
«ορατή» η παρέμβαση της Τουρκίας που διατηρεί πολύμορφες σχέσεις με την Αλβανία. Για την Τουρκία και τις
γεωστρατηγικές επιδιώξεις στην ευρύτερη περιοχή του
Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου το θέμα συνδέεται
με το Καστελόριζο, το νησί Στρογγύλη και το σύμπλεγμα
νησίδων και βραχονησίδων στην περιοχή. Η ύπαρξη ή όχι

Η οριοθέτηση των θαλασσίων υδάτων κατά το διεθνές δίκαιο.
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κέντρα και καπιταλιστικά κράτη, για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, ενεργειακών διαύλων και εμπορικών δρόμων.

Οι δηλώσεις του παραιτηθέντος ΥΠΕΞ,
οι αντιδράσεις από την άλλη πλευρά
του Αιγαίου

Μέσα από τις δηλώσεις, στην τελετή παράδοσης και παραλαβής του υπουργείου Εξωτερικών στον πρωθυπουργό
Αλ. Τσίπρα, ο Ν. Κοτζιάς προανήγγειλε την επέκταση της
αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, με
Προεδρικό Διάταγμα που έχει προετοιμαστεί και τα περί
«επέκτασης των συνόρων της Ελλάδας». Οι δηλώσεις
του προκάλεσαν την αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης και την εκτόξευση νέων απειλών και αμφισβήτησης
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Μετά από
σύσκεψη του πρωθυπουργού στο ΥΠΕΞ διαρρέεται ότι το
ζήτημα της αιγιαλίτιδας ζώνης θα έρθει στη Βουλή με
νομοσχέδιο.

Καμία εμπιστοσύνη στη «σταθερότητα και
ασφάλεια» που παρέχουν ΗΠΑ - ΝΑΤΟ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενταγμένη μέχρι τα μπούνια
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, επιχειρεί να καλλιεργήσει τον εφησυχασμό για την επιθετικότητα της
Τουρκίας από τη μια και από την άλλη για τις ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ ως παράγοντες «σταθερότητας» και «ασφάλειας»
στην περιοχή.
Ήδη (18 Νοέμβρη) η Τουρκία ανήγγειλε ότι ξεκινά
έρευνα στην Κυπριακή ΑΟΖ και πως ο πλούτος ανήκει και
στις δυο πλευρές.
Σε συνδυασμό με τις διεκδικήσεις της χώρας αυτής
έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι
φανερό πόσο επικίνδυνος είναι ο εφησυχασμός που καλλιεργεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επιθετικότητα της Τουρκίας, αντιπαραβάλλοντας την ιδιότητα της Ελλάδας ως «προτιμώμενου
εταίρου» των ΗΠΑ στην περιοχή.
Είναι χαρακτηριστική, από την άποψη αυτή, η θέση
των ΗΠΑ, για το θέμα των τουρκικών ερευνών, με αξιωματούχους τους να «αποθαρρύνουν» τη γείτονα από
«κάθε ενέργεια ή ρητορική που αυξάνει τις εντάσεις
στην περιοχή», σημειώνοντας όμως ότι «οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου του νησιού, όπως και
όλοι οι πόροι του, θα πρέπει να μοιράζονται ισομερώς
μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας συνολικής
διευθέτησης».
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Να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η κοινή
πάλη των δύο λαών ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, στα σχέδια των αστικών
τάξεων των δύο χωρών

Η ΕΕΔΥΕ σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Κλιμάκωση της
επιθετικότητας της Τουρκίας - Εφησυχασμός από την κυβέρνηση» (30/09/2018) σημειώνει ανάμεσα στα άλλα:
«Όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ με τη ΝΑΤΟϊκή αρμάδα πάντα παρούσα να οργώνει το Αιγαίο, άγρυπνος φρουρός των κινήσεων των αντίπαλων ρωσικών
πλοίων. Το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί καμία εγγύηση για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αυτό αποδεικνύεται
περίτρανα στην πράξη. Η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η τεράστια συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή και η μετατροπή όλης της Ελλάδας σε ορμητήριο
των ιμπεριαλιστών, μας καλούν σε επαγρύπνηση, δυνάμωμα της διεθνιστικής αλληλεγγύης και της κοινής δράσης με τον τουρκικό λαό, πάλη ενάντια στην εμπλοκή της
χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΝΑΤΟ - ΕΕ.»
Τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι για «πολιτικό
τζόγο», θέμα καλλιέργειας εντυπώσεων μέσα στο όλο
προπαγανδιστικό παιχνίδι της κυβέρνησης. Είναι, όπως
δείχνουν όλα τα προαναφερόμενα, κρίσιμης γεωπολιτικής
-οικονομικής σημασίας ζήτημα στους λυσσαλέους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, στους ανταγωνισμούς των
κυρίαρχων τάξεων των δύο χωρών. Καμία εγγύηση για τα
κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορεί να υπάρξει από τη μεριά τους. Εγγύηση για το λαό είναι το δυνάμωμα της πάλης
ενάντια στο σύνολο αυτών των επικίνδυνων σχεδιασμών.
Το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα – βλέπε Απόφαση 18ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ – έχει ξεκαθαρίσει την
κατεύθυνση αυτής της πάλης: «Απαντάμε αποφασιστικά.
Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, τα
προβλήματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Ζούνε
τις ίδιες αγωνίες και το συμφέρον τους βρίσκεται στην
ανάπτυξη της κοινής πάλης για τα δικά τους συμφέροντα,
ενάντια στους εκμεταλλευτές τους, για μια κοινωνία χωρίς
εκμετάλλευση που θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες».
Ξεκάθαρα υποστηρίζουμε τη θέση για ΑΟΖ, ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ
ΖΩΝΗ, ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ, έξω από παζάρια στα τραπέζια
των ιμπεριαλιστών και αστικών τάξεων, κατοχύρωση
στη βάση εφαρμογής του Δικαίου της Θάλασσας. Δικαίωμα επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης στα δώδεκα
ναυτικά μίλια. 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Τα «χαμόγελα» δεν κρύβουν τον φόβο σας
πό τα 65 περίπου εκατομμύρια των
στρατών των εμπόλεμων συνασπισμών, 8,52 εκατομμύρια σκοτώθηκαν
στα πεδία των μαχών, 21,18 εκατομμύρια
τραυματίστηκαν / έμειναν ανάπηροι, ενώ
7,75 εκατομμύρια έγιναν αιχμάλωτοι ή
αγνοούμενοι. 948 χιλιάδες άμαχοι έχασαν
τη ζωή τους ως απευθείας αποτέλεσμα
των πολεμικών συγκρούσεων, ενώ άλλοι
5,89 εκατομμύρια ως αποτέλεσμα των έμμεσων συνεπειών του πολέμου (πείνα, αρρώστιες κ.ο.κ.). Κατά μέσο όρο 10.000 άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους κάθε μέρα
του πολέμου.
Εμείς γι' αυτούς δεν θα στρώσουμε κανένα “κόκκινο χαλί”, αυτά σας τα χαρίζουμε.
Εμείς γι' αυτούς θα ξεδιπλώσουμε μια
κόκκινη σημαία, να αναρριπίζει στον αέρα,
μια κόκκινη σημαία βαμμένη στο αίμα της
εργατικής τάξης και στην “ειρήνη” σας και
στην άλλη όψη της, τον πόλεμό σας, που
δεν ήταν και δεν θα γίνει ποτέ δικός μας.
Όσα χαλιά κι αν στρώσετε δεν θα μπορέσετε να πνίξετε τον ήχο των βημάτων σας
που έχουμε μάθει να τον ξεχωρίζουμε γιατί είναι βήματα που βαδίζουν ενάντιά μας.
Εμείς δεν θέλουμε χαλιά για να περπατήσουμε, ούτε καν “ασφαλτοστρωμένους” δρόμους. Εμείς ανοίγουμε τον
δρόμο και περπατάμε ανοιχτά, καθαρά, και
με ρυθμό που σας τρομάζει γιατί είναι το
βήμα τάξης ενάντια σε τάξη.
Την ίδια στιγμή που εκατομμύρια προλετάριοι έσβηναν στα πεδία των μαχών
και στα εργοστάσια (όπου η εντατικοποίηση κι εκμετάλλευση της εργασίας οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο στο πλαίσιο
της «πολεμικής προσπάθειας»), οι αστοί
–όλων των χωρών, νικητών και ηττημέ-

Α

νων– αποκόμισαν ανεπανάληπτα κέρδη.
«Τα κέρδη των αγγλικών μονοπωλίων στο
χρονικό διάστημα του πολέμου αυξήθηκαν
κατά 4 δισ. λίρες στερλίνες», ενώ τα «ετήσια έσοδα των αμερικανικών μονοπωλίων
στα 1916-1918 ήταν κατά μέσο όρο 4,8 δισ.
δολάρια μεγαλύτερα απ’ ό,τι στα τρία τελευταία χρόνια πριν τον παγκόσμιο πόλεμο».
Χαμογελάστε, ψελλίστε λογάκια, προσπαθείστε να εκπορνεύσετε την Ιστορία
και τη μνήμη –ειδικευμένοι και με πιστοποίηση είστε σε αυτά– την αλήθεια δεν
θα μπορέσετε, τελικά, να την κρύψετε.
Δεν είστε “κακοί” άνθρωποι, καπιταλιστές είστε, για τα μονοπώλια της χώρας
σας δουλεύετε, ο καθένας χωριστά και
όλοι μαζί ενάντια στους εργάτες όλων
των χωρών. Ξοδεύεστε σε “πάρτι” και ευχολόγια και πίσω από τις χειραψίες ετοιμάζετε τον επόμενο πόλεμο για τη μοιρασιά της λείας, όπως τον ετοιμάσατε και
όταν “τελείωνε” ο Α Παγκόσμιος πριν 100
χρόνια, οταν οι πολικοί σας πρόγονοι έλεγαν οτι θα ήταν “ο πόλεμος που θα τερμάτιζε όλους τους πολέμους”. Βλέπετε τα
μακελειά κάθε τρείς και λίγο δεν είναι
“τυχαία”, τα γεννάει το σύστημά σας.
Χαλάτε σάλιο για την “Ευρώπη” και τις
“αξίες” της. Ποια “Ευρώπη”; Των αστών ή
των εργατών; Γιατί και η “Ευρώπη” της
“Αντάντ” και εκείνη των “Κεντρικών Δυνάμεων” εργάτες έσφαζε. Ειδικά η “Ευρωπη”
της “Αντάντ” –ε!!! πάντα οι “δημοκράτες”
ήταν πιο “προχωρημένοι”– οργάνωσε και
μια εκστρατεία, μετά τον “πόλεμο που θα
τερμάτιζε όλους τους πολέμους” ενάντια
στο πρώτο προλεταριακό κράτος στο κόσμο. Και ανάμεσα στα δύο παγκόσμια μακελειά, ήταν η ίδια “Ευρώπη” που στήριξε
τον φασισμό-ναζισμό, “ντροπαλά” στην

Ισπανία, -όλα κι όλα έχουμε και ένα τάκτκαι ανοιχτά στην Γερμανία με την ελπίδα
να τσακίσει την ΕΣΣΔ.
Δεν σας βγήκε. Η κόκκινη σημαία στο
Ράιχσταγκ παραμένει καρφί στο μάτι σας.
Χαμογελάτε με το “γέλιο” της μούμιας,
ζόμπι της ιστορίας, που ζέχνετε θάνατο
από την αποικιοκρατία, ως την Μέση Ανατολή, την Αφρική, τη Γιουγκοσλαβία, τη
Κύπρο και τώρα ετοιμάζετε νέο γύρο.
Χαμογελάτε και δίπλα σας “ξεκαρδίζονται” στα “γέλια” οι πρόθυμοι να γλείψουν τα ψίχουλα που θα πέσουν από το
φαγοπότι για λογαριασμό της δικής τους
αστικής τάξης. Αυτοί που μετατρέπουν
τις χώρες σε αμερικανοΝΑΤΟϊκά στρατόπεδα από άκρη σε άκρη και τις “αναβαθμίζουν γεωστρατηγικά”...
Είναι αυτοί που στρώνουν το χαλί, για
να περπατήσει πρώτα-πρώτα η γηραιά
πόρνη της ηπείρου, η γερμανική σοσιαλδημοκρατία, είναι οι ίδιοι που σπεύδουν
να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους σε αυτήν μη χάσουν την ευκαιρία να παλουκωθούν στον πάσαλο της ατίμωσης μαζί με
τον Έμπερτ και τον Σάϊντεμαν που έπνιξαν
στο αίμα τους εργάτες.
Χαμογελάστε όσο θέλετε μπας και πνίξετε τον φόβο σας. Απέναντί σας θα αντιτάξουμε την φωνή των εξεγερμένων προλετάριων της νικηφόρας επανάστασης
του Οκτώβρη, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, μέσα στις φωτιές και την επαύριο του Α Παγκοσμίου
Πολέμου. Τούτη η φωνή δεν σβήνει, γιατί
είναι η φωνή της ταξης που θα νικήσει
και είναι αυτή η νίκη που θα βάλει τέρμα
σε όλους τους άδικους πολέμους.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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πολιτική

Συνταγματική Αναθεώρηση: Θωράκιση για
την εξουσία και τα κέρδη του κεφαλαίου
πό το περασμένο Νοέμβρη έχει αρχίσει με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης (Σ.Α.) με την παρουσίαση μιας
σειράς αντιδραστικών θεσμικών αλλαγών οι οποίες απαιτούνται για τη θωράκιση των συμφερόντων της αστικής
τάξης, για τη σταθερότητα και αναστήλωση του πολιτικού
της συστήματος καθώς και για την διευκόλυνση των γεωστρατηγικών επιδιώξεων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και ΕΕ στην
περιοχή. Σε κάθε περίπτωση άλλωστε αυτό που καλείται
να προστατεύσει το αστικό Σύνταγμα στο πλαίσιο του καπιταλισμού είναι ο υπέρτατος «Νόμος», το καπιταλιστικό
κέρδος και η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής.
Σε αυτές τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου
έχει ήδη εκφραστεί η συμφωνία όλων των αστικών κομμάτων παρά τις γνωστές κοκορομαχίες ανάμεσα σε Αλέξη
Τσίπρα, Κυρ. Μητσοτάκη και Φ. Γεννηματά που έχουν κοινό
στόχο να καλυφθεί η στρατηγική τους σύγκλιση στους
άξονες της Σ.Α. και να υπερτονιστούν οι κάλπικες διαχωριστικές γραμμές τους.
Στην εξασφάλιση της κυβερνητικής πολιτικής σταθερότητας, που σημαίνει αδιατάραχτη εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία,
απαντούν οι προτάσεις για αποτροπή της διάλυσης του
Κοινοβουλίου με αφορμή την αδυναμία εκλογής ΠτΔ, και
για περιορισμό της πρότασης δυσπιστίας αφού η κατάθεσή
της συνδέεται απαραίτητα με την υπερψήφιση νέου πρωθυπουργού. Τον ίδιο στόχο υπηρετεί και η συζήτηση για
αύξηση αρμοδιοτήτων του ΠτΔ σε συνδυασμό με την πιθανή ανάδειξή του με γενικές εκλογές. Με αυτή την προοπτική ισχυροποιείται ο ρόλος του ΠτΔ στο αστικό πολιτικό σύστημα το οποίο σημαίνει αντιδραστική εξέλιξη.
Η προσπάθεια αναστήλωσης του αστικού πολιτικού
συστήματος, συμπληρώνεται με προτάσεις όπως: Η αλλαγή της διάταξης περί ευθύνης Υπουργών, ο περιορισμός
στη θητεία των Βουλευτών και η αλλαγή του θεσμού της
Βουλευτικής ασυλίας σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολιστεί η συζήτηση για τις συνέπειες της καπιταλιστικής
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κρίσης από τη γενεσιουργό της αιτία στους κατά καιρούς
πολιτικούς υπηρέτες του συστήματος.
Φυσικά, όπως συμβαίνει σε παρόμοιες διαδικασίες, περισσεύουν οι αναφορές στα κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας και στις λαϊκές ελευθερίες. Έχει αποδειχτεί όμως
ότι έχουν διακηρυκτικό χαρακτήρα στο Σύνταγμα αφού
συνοδεύονται με ρήτρες, προϋποθέσεις, νόμους και πρακτικές που το καταστρατηγούν στην πράξη.
Η ΕΕΔΥΕ, το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης στη
χώρα μας, ως μέρος του ευρύτερου εργατικού και λαϊκού
κινήματος ενδιαφέρεται άμεσα για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, γιατί είναι βασικός
παράγοντας διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά
και μη επέμβασης στο εσωτερικό της χώρας. Υιοθετούμε
προτάσεις αναθεώρησης οι οποίες εξαντλούν κάθε περιθώριο για να προστατευτούν τα εναπομείναντα δημοκρατικά και τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας χωρίς όμως αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει
πραγματικά φιλολαϊκό Σύνταγμα, στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου.
Μέσα από την όλη διαδικασία της αναθεώρησης θέλουμε ιδιαίτερα να αναδείξουμε την ουσία των όσων εμπεριέχονται σήμερα σε συνδυασμό με όσα αναθεωρηθούν,
γύρω από τη σχέση της Ελλάδας με τους ιμπεριαλιστικούς
οργανισμούς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ.

Σύνταγμα για τα δικαιώματα του κεφαλαίου

Οι προβλέψεις των άρθρων του ισχύοντος Συντάγματος,
και συγκεκριμένα των άρθρων 27, 28, 48, 80 και 107, όχι
μόνο δεν διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και του λαού της, αλλά αντίθετα διασφαλίζουν τα
κυριαρχικά δικαιώματα του διεθνούς κεφαλαίου και των
υπερεθνικών ιμπεριαλιστικών οργανισμών ΝΑΤΟ, ΕΕ, κλπ
που το υπηρετούν, αλλά και του ελληνικού κεφαλαίου,
στο πλαίσιο πάντα του συσχετισμού δύναμης και των
εναλλασσόμενων σχέσεων συνεργασίας και ανταγωνισμού
μεταξύ τους.

Άρθρο 27

Με απλή πλειοψηφία, ούτε καν τα 2/3 της Βουλής,
το Σύνταγμα επιτρέπει τόσο την αλλαγή συνόρων,
όσο και τη διέλευση αλλά και την παραμονή ξένων
στρατευμάτων και βάσεων. Ξέρουμε πώς αξιοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτές στο παρελθόν, ιδιαίτερα
η 2η, με την εγκατάσταση των βάσεων, που τώρα
βέβαια επεκτείνονται και αυξάνονται.
Ξέρουμε πως κατά την περίοδο του πολέμου
στη Γιουγκοσλαβία, ακόμα και κατά παράβαση και
του ίδιου του Συντάγματος, αφού δεν ήρθε καν
προς συζήτηση και ψήφιση στη βουλή για να δοθεί
η σχετική τυπική άδεια, πέρασαν, από τη χώρα μας
τα ΝΑΤΟικά στρατεύματα για να μακελεύουν τον
γειτονικό και φίλο λαό. Αλλά και πως μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον όταν οι αλλαγές συνόρων είναι στην ημερησία διάταξη των ιμπεριαλιστών όπως π.χ. στο Κόσσοβο.
Γιαυτό πρέπει να καταργηθούν και οι δύο διατάξεις.
Παράλληλα, στο άρθρο 27 να προστεθεί παράγραφος που να μην επιτρέπει την απόκτηση και
την παραμονή πυρηνικών και χημικών όπλων στη
χώρα μας, κάτι το οποίο ήδη συζητά η κυβέρνηση
σε ό,τι αφορά τη βάση του Άραξου, κάτι το οποίο
φαίνεται ήδη να το έχει δρομολογήσει.

Άρθρο 28

Το άρθρο 28 επιτρέπει την εκχώρηση κυριαρχικών
δικαιωμάτων σε ξένα κέντρα, περιορισμούς στην
άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, καθώς και της
ερμηνευτικής δήλωσης που κατοχυρώνει τη συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΕ, όπως επίσης και
της ερμηνευτικής δήλωσης του άρθρου 80 που
ρυθμίζει και μάλιστα συνταγματικά τη συμμετοχή
της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ.
Δηλαδή με αυτές τις δύο διατάξεις κατοχυρώνεται η υπεροχή του Δικαίου της ΕΕ έναντι του
Ελληνικού Δικαίου, και γιαυτό πρέπει να καταργηθούν..

Άρθρο 48

Το άρθρο 48, περί "κατάστασης πολιορκίας", στοχοποιεί τον ονομαζόμενο εσωτερικό εχθρό, δη-

λαδή το εργατικό - λαϊκό κίνημα και κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες (όπως π.χ. μια πολεμική
εμπλοκή που δεν αποκλείεται) αναστέλλει μια
σειρά δικαιώματα, όπως είναι της απεργίας, του
συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας του Τύπου, δίνει
τη δυνατότητα ακόμα και για τη συγκρότηση έκτακτων δικαστηρίων.
Όλες αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να καταργηθούν.

Άρθρο 107

Το άρθρο 107 του Συντάγματος παρέχει προνόμια
που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, και οδηγούν στη νόμιμη και θεσμοθετημένη φοροαπαλλαγή, εφοπλιστών αλλά και ξένων επενδύσεων
γενικά. Θεσπίστηκαν μετεμφυλιακά με το βασιλικό
διάταγμα 2687/1953, επί κυβέρνησης Παπάγου.
Θέριεψαν επί χούντας με διάφορες συμβάσεις. Ξαναθεσπίστηκαν μεταχουντικά, νόμος 27/1975. Κατοχυρώθηκαν ξανά με την αναθεώρηση του συντάγματος το 2001. Διαφυλάσσονται και σήμερα
ως κόρη οφθαλμού από το ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις προηγούμενες αντιεφοπλιστικές κορώνες, αλλά και
τα άλλα αστικά κόμματα, και φουντώνουν τον αμοιβαίο έρωτα της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χ.Α. και των εφοπλιστών..
Πρώτη και καλύτερη η φοροαπαλλαγή στο πετρέλαιο, που οι εφοπλιστές το πληρώνουν 45 λεπτά και οι αγρότες σχεδόν 1,50. Συνολικά, το δημόσιο χάνει κάθε χρόνο 1,1 δισ. ευρώ για
απαλλαγές ή μειώσεις του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων και άλλων πρώτων υλών σε
εφοπλιστές, βιομηχάνους, αεροπορικές εταιρείες,
ξενοδόχους, ιδιωτικές κλινικές κ.λπ.
Η κριτική αξιολόγηση των θέσεων που προβάλλουν
τα αστικά κόμματα αλλά και το περιεχόμενο των διατάξεων του Συντάγματος που βρίσκονται εν ισχύ αποδεικνύουν την ορθότητα της βασικής θέσης της ΕΕΔΥΕ ότι
κυρίαρχος μπορεί να γίνει ο λαός μόνο με την αποδέσμευση της χώρας από τους διεθνείς ιμπεριαλιστικούς
οργανισμούς, όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις στο τιμόνι της εξουσίας και ότι ο αγώνας
για την ειρήνη θα βρει δικαίωση όταν καταργηθεί το εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά φτώχια, ανεργία, πολέμους και προσφυγιά.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Από τον «διαβολικά καλό» ΤΡΑΜΠ του 2017,
στο «στρατηγικό διάλογο» ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑΣ του 2018
και στο «φουλάρισμα» της μηχανής υλοποίησης
των βρώμικων σχεδίων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ
νας και πλέον χρόνος μας χωρίζει από την περιβόητη επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα στην Ουάσιγκτον, όπου στο όνομα της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» η χώρα μας ανέλαβε μια σειρά από επικίνδυνες
δεσμεύσεις για λογαριασμό των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που στον πρόσφατο «Στρατηγικό διάλογο» στην Ουάσιγκτον
στις 13 Δεκέμβρη αναβαθμίστηκαν ακόμη περισσότερο, εμπλέκοντας το λαό μας σε θανάσιμους κινδύνους.
Στον χρόνο που μεσολάβησε από τότε είναι ορατό το συμπέρασμα ότι όλη η Ελλάδα είναι ένα προπύργιο των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ για την προώθηση των βρώμικων σχεδίων του σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Η χώρα διατίθεταιπροσφέρεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στους ιμπεριαλιστές, προκειμένου να διασφαλιστούν-ενισχυθούν
τα συμφέροντα της ελληνικής πλουτοκρατίας .
Επόμενα βήματα, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αναπληρωτή ΥΠΕΞ Γ. Κατρούγκαλου – επικεφαλής της
ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ – οι μηχανές υλοποίησης των όσων φανερών (αλλά και
κρυφών) συμφωνήθηκαν:
• Ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και την Αν. Μεσόγειο, με στόχο την αποδυνάμωση της επιρροής της
Ρωσίας. Σε αυτό το μήκος κύματος κινείται και προωθείται προς υλοποίηση η Συμφωνία των Πρεσπών.
• Επέκταση - ενίσχυση των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων και υποδομών στην Ελλάδα.
• Εκστρατεία "κατά της τρομοκρατίας" που αποτελεί το πολιτικό - ιδεολογικό προκάλυμμα για επεμβάσεις
και πολέμους ενάντια σε χώρες και λαούς της περιοχής
• Ενίσχυση των σχημάτων συνεργασίας με κράτη της περιοχής και με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ.
Στις παραπάνω κυβερνητικές – επικίνδυνες για τον ελληνικό λαό – «επιδόσεις» έρχονται να προστεθούν οι
τρεις συναντήσεις , στο πλαίσιο των «περιφερειακών σχημάτων». Είναι σχήματα που στηρίζουν οι ΗΠΑ – επειδή
«κουμπώνουν» με τα σχέδιά τους – όπως φάνηκε και στις συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του «στρατηγικού
διαλόγου». Ειδικότερα στο τραπέζι του τριμερούς σχήματος ετοιμάζονται να πιάσουν θέση οι ΗΠΑ!
Η αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό της χώρας και η εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που γεννά τη
φτώχεια, την εξαθλίωση, τον πόλεμο, την προσφυγιά . Τα συμφέροντα των εργαζομένων, του λαού, είναι αντίθετα
με τους στόχους και τις επιδιώξεις της αστικής τάξης και των μονοπωλιακών ομίλων. Συνεπώς, ο λαός δεν μπορεί
και δεν πρέπει να συναινέσει στη σφαγή του, είτε με τα αντιλαϊκά μέτρα είτε με τους πολέμους και τις επεμβάσεις,
αντίθετα πρέπει να αντιδράσει και να ισχυροποιήσει την πάλη κατά των δυνάμεων που τον οδηγούν να γίνει κρέας
στις πολεμικές μηχανές των ιμπεριαλιστών.
Είναι ώρα επαγρύπνησης, συναγερμού, συσπείρωσης δυνάμεων στο αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα,
στο λαϊκό κίνημα, απαιτώντας:
ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ
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διεθνή

Ενεργειακοί και πολεμικοί σχεδιασμοί
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
ωρίς υπερβολή θα λέγαμε ότι διανύουμε μια περίοδο
που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες και σύνθετες πολιτικές εξελίξεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας,
όσο και διεθνώς που εκφράζονται από τη μια μεριά με
την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης και από την άλλη
με τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στόχος είναι η πάση
θυσία διατήρηση της αναιμικής - ασθενικής ανάκαμψης
της καπιταλιστικής οικονομίας που παρατηρείται ήδη από
τις αρχές του 2018.
Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, με βάση τα στοιχεία
που υπάρχουν, ότι για να διατηρηθεί αυτή η αναιμική ανάπτυξη στην οικονομία, το τελευταίο διάστημα, τόσο σε
διεθνές επίπεδο, όσο και στο εσωτερικό της χώρας, παίρνονται μια σειρά από μέτρα σε βάρος των λαών (χαρακτηριστικά παραδείγματα η Γαλλία, η Ιταλία, η χώρα μας, κ.α.),
με στόχο την αύξηση των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τη στιγμή που βρίσκεται στα σκαριά η
πολεμική προετοιμασία, που υπάρχει τεράστια συγκέντρωση στρατευμάτων και δύναμης πυρός σε ολόκληρη τη λε-

Χ

κάνη της Μεσογείου. Πρόκειται, δηλαδή, γι’ αυτό που πολύ
εύστοχα έχει σημειώσει ο γερμανός ποιητής Μπέρτολτ
Μπρεχτ, στο ποίημα του «Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου»
ότι: «ο πόλεμός τους γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Έχει τα δικά της απαίσια χαρακτηριστικά. Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η
ειρήνη τους».
Με βάση τα παραπάνω, η ίδια η πραγματικότητα και οι
εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως οι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί πηγαίνουν χέρι-χέρι με τους πολεμικούς σχεδιασμούς.
Αντικείμενο της αντιπαράθεσης και των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών και των
αξόνων και αντιαξόνων που δημιουργούνται, είναι:
• Ο έλεγχος ενεργειακών κοιτασµάτων και δρόµων
µεταφοράς ενεργειακών πόρων (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό
αέριο, αγωγοί κ.ο.κ.).
• Ο έλεγχος χερσαίων και θαλάσσιων διαδρόµων
µεταφοράς εµπορευµάτων (π.χ. δρόµος του µεταξιού, θαλάσσια περάσµατα Μεσογείου, Βόσπορος, Κέρας της Αφρικής κ.ο.κ.).
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• Ο έλεγχος του υπόγειου πλούτου στην αρκτική
ζώνη, του ορυκτού πλούτου, των σπάνιων γαιών, αλλά και
των αποθεµάτων νερού.
• Η αξιοποίηση του διαστήµατος για στρατιωτικούς
σκοπούς.
• Η διαπάλη για τα µερίδια των αγορών, κατά την
οποία τα πολεµικά µέσα χρησιµοποιούνται όχι µόνο για
την κατάκτηση νέων µεριδίων αγορών, αλλά και για τη
µείωση των µεριδίων των ανταγωνιστών.
Όσον αφορά στα πεδία υπαρκτής ή ενδεχόµενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης, ξεχωρίζουν η ΝΑ Μεσόγειος, η
ΝΑ Ασία, η Β. Αφρική και ο Αρκτικός Κύκλος, χωρίς να
αποκλείονται και άλλες εστίες ή εύφλεκτες περιοχές,
όπως ο Καύκασος, ο Περσικός Κόλπος, η περιοχή του Άντεν και τα Βαλκάνια.
Επίσης, τόσο οι πολεµικές αντιπαραθέσεις στην Ευρώπη (Νοτιοανατολική Ουκρανία, Κριµαία) όσο και η ενίσχυση του ΝΑΤΟ σε Βαλτική, Μαύρη Θάλασσα αλλά και
στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο, αποτελούν παράγοντες που
συνηγορούν υπέρ του ενδεχόµενου ξεσπάσµατος πολεµικών αναµετρήσεων και σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Η διαπάλη μεταξύ ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών
(ΗΠΑ - Ρωσία - Κίνα), διακρατικών ιμπεριαλιστικών ενώσεων (ΝΑΤΟ, ΕΕ, κλπ), με την εμπλοκή μεγάλου αριθμού
κρατών, για τη μεταφορά φυσικού αερίου είναι σύνθετη
και πολυεπίπεδη. Αφορά στη διασφάλιση των ενεργειακών πηγών για την τροφοδοσία τους, τη σύναψη συμμαχιών με τις χώρες διέλευσης τους, το κόστος και τον προβλεπόμενο χρόνο κατασκευής τους, τον ευρύτερο
ανταγωνισμό για το γεωπολιτικό έλεγχο και το μοίρασμα
των αγορών κάθε περιοχής. Στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου η διαπάλη για τη μεταφορά φυσικού αερίου
από ασιατικές ενεργειακές πηγές (Κασπία - Μέση Ανατολή) στη Νότια Ευρώπη δεν περιορίζεται στον ανταγωνισμό μεταξύ ευρωατλαντικών και ρωσικών σχεδίων και
έχει μεγάλο ιστορικό βάθος. Τα σημαντικά κοιτάσματα
που εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου απ' την Αίγυπτο μέχρι την Κύπρο και το Ισραήλ,
το αυξανόμενο ενδιαφέρον και η συμμετοχή στους διαγωνισμούς για τα εγχώρια κοιτάσματα των μεγαλύτερων
διεθνών ενεργειακών ομίλων όπως η «Exxon Mobil» και
η «Total», η δραστηριότητα εγχώριων ομίλων όπως τα
ΕΛΠΕ και η «Energian Oil», οι παλιότερες μελέτες για τα
πετρελαϊκά συστήματα της χώρας, οδηγούν σε αυτό το
συμπέρασμα.
Οι διακηρύξεις για ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές
διαμετακομιστικό κέντρο Ενέργειας με έργα όπως ο αγω-
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γός ΤΑΡ, ο διασυνδετήριος IGB, οι τερματικοί σταθμοί μεταφοράς LNG και το σχέδιο «East Med», δεν μπορούν να
κρύψουν την αυξανόμενη εμπλοκή της Ελλάδας στο κουβάρι των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων που οξύνονται
στην περιοχή μας. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς κομβικό
ρόλο βλέπουμε από το χάρτη ότι παίζει η Θράκη και πιο
συγκεκριμένα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου το
τελευταίο διάστημα παρατηρείται και έντονη κινητικότητα από πλευράς του ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα για την περιοχή
του Έβρου υπάρχουν οι σχεδιασμοί που αφορούν το σχέδιο
του πλωτού σταθμού LNG, τον Ελληνοβουλγαρικό Αγωγό
IGB, τον ΤΑΡ (με την πρόσφατη διακλάδωσή του στη Βουλγαρία) καθώς και το διασυνδετήριο αγωγό Βουλγαρίας Σερβίας. Εκείνο, όμως που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον
(οικονομικό και στρατιωτικό) είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου θα κατασκευαστεί ο πλωτός σταθμός
LNG για τον οποίο ήδη έχουν συμφωνήσει οι εταιρείες
«Gaslog» (Λιβανός) και «Gastrade» (Κοπελούζος) με την
αμερικανική «Cheniere Energy». Το έργο θα παρέχει μια
«εναλλακτική» πηγή προμήθειας φυσικού αερίου για τις
χώρες της περιοχής, καθώς μέχρι σήμερα η Ρωσία αποτελεί σχεδόν μονοπωλιακό προμηθευτή τους.
Οι σχεδιασμοί αυτοί δεν περνούν απαρατήρητοι από
τη Ρωσία, η οποία προωθεί τα δικά της ανταγωνιστικά
σχέδια στην περιοχή, όπως ο ρωσο-τουρκικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου, για τον οποίο προβλέπεται και
η κατασκευή τερματικού σταθμού στα ελληνοτουρκικά
σύνορα. Μάλιστα, η Ιταλία τονίζει με κάθε αφορμή το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στην επέκταση του έργου
«προς δυσμάς», παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ. Ο σχεδιασμός αυτός εμπλέκει και την Ελλάδα στη χάραξη του αγωγού σε ευρωπαϊκό έδαφος, αυξάνοντας τους παράγοντες
που προκαλούν ένταση των επικίνδυνων ανταγωνισμών,
σε μια «ευαίσθητη» από κάθε άποψη περιοχή.

Ορισμένα στοιχεία για την παρέμβαση Ρωσίας
και Κίνας στην περιοχή των Βαλκανίων

Προκειμένου να αντιληφθούμε γιατί τα Βαλκάνια, ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε, έχουν γίνει πεδίο όξυνσης της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, με τη
Ρωσία και την Κίνα, θα σταθούμε συνοπτικά σε ορισμένα
στοιχεία που αποτυπώνουν τη διείσδυση της Ρωσίας και
της Κίνας στην περιοχή.
Η Ρωσία διατηρεί ερείσματα σε Τουρκία και στη Σερβία, καθώς έχουν συνάψει «κοινή αμυντική συνθήκη», ενώ
συζητιέται ακόμη και η ένταξη της Σερβίας στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. Τα Βαλκάνια έχουν επίσης δι-

πλή σημασία για τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, αφενός
ως προνομιακή αγορά για το ρωσικό φυσικό αέριο και
αφετέρου ως βασικός χώρος διέλευσης για τα σχέδια μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ (αρχικά του
South Stream και στη συνέχεια του Turkish Stream). Η Ρωσία ελέγχει τον ενεργειακό όμιλο της Σερβίας NIS (51%
μετοχών στην «Gazprom»), πετρελαϊκά διυλιστήρια στη
Βοσνία - Ερζεγοβίνη και έχει συμφωνήσει να προμηθεύει
τον κόμβο διανομής φυσικού αερίου «Balkan» στη Βουλγαρία για τη Ν/Α Ευρώπη.
Όσον αφορά στην Κίνα, τα Βαλκάνια αποτελούν το
δρόμο του μεταξιού προς την Ευρώπη, με την αξιοποίηση
του λιμανιού του Πειραιά. Ήδη μεταξύ Σερβίας και Κίνας
υπήρξε συμφωνία για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού
δικτύου της βαλκανικής χώρας και τη δημιουργία σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων που θα συνδέει
το Βελιγράδι με τη Βουδαπέστη. Η πιθανή μεταφορά κινεζικών εμπορευμάτων απ' τον Πειραιά προς αυτό το δίκτυο
θα διέρχεται απ' την ΠΓΔΜ.
Γίνεται, λοιπόν, φανερό - με δεδομένη και την παρέμβαση αμερικάνικων κι ευρωπαϊκών μονοπωλίων στην ίδια
περιοχή, που λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τα ρώσικα
και τα κινέζικα - το πώς βαθαίνουν οι ανταγωνισμοί, με
πρόσφατο παράδειγμα τον «εμπορικό πόλεμο» που βρί-

σκεται σε εξέλιξη, με την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ
σε αυτές τις χώρες
Δεν είναι τυχαίο που παράλληλα με τους ενεργειακούς
σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων, προχωράνε τα σχέδια ένταξης χωρών στο
ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, ενισχύεται η παρουσία στρατιωτικών
δυνάμεων του ΝΑΤΟ (Κιλκίς, αναβάθμιση στρατηγείου
Θεσ/νικης), ενώ την ίδια στιγμή εντείνονται οι εθνικισμοί
και δημιουργούνται θερμές εστίες, με απώτερο στόχο την
επαναχάραξη συνόρων και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων.

Αναφορικά με τις ΑΟΖ

Υπογράφονται ήδη συμβάσεις παραχώρησης και προχωρούν οι διαδικασίες για νέες έρευνες στα υπόλοιπα οικόπεδα, στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, χωρίς να προχωρά
η διαδικασία ανακήρυξης και οριοθέτησης της ελληνικής
ΑΟΖ, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της
Θάλασσας. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η επιθετικότητα
της αστικής τάξης της Τουρκίας, που αμφισβητεί με στρατιωτικά και διπλωματικά μέσα τα υπάρχοντα σύνορα της
περιοχής και γενικότερα τη Συνθήκη της Λωζάννης και
επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα για γκρίζες ζώνες
στο Αιγαίο υπό Ευρω -ΝΑΤΟική ομπρέλα.
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Παραμένουν οι αντιθέσεις μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων Ελλάδας, Αλβανίας, Ιταλίας και
άλλων κέντρων, για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και πόρων στο Ιόνιο. Με την Αλβανία
η συμφωνία για τον καθορισμό ΑΟΖ στο Ιόνιο υπογράφηκε τον Απρίλη του 2009. Στη συνέχεια, το
Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, έπειτα
από προσφυγή του Σοσιαλιστικού Κόμματος και
κατόπιν τουρκικής παρέμβασης, ακύρωσε τη συμφωνία για «τεχνικούς λόγους». Να σημειώσουμε
ότι η Τουρκία διαθέτει ναυτική βάση με υποβρύχια
στην Αλβανία. Επίσης Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία,
εκτός από το γεγονός ότι εφάπτονται οι ΑΟΖ, ιδιαίτερα στα κοιτάσματα της Κέρκυρας, εμπλέκονται
και οι 3 χώρες στα σχέδια διέλευσης του αγωγού
ΤΑΡ. Μέσα σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο αντιθέσεων
και με τον αλβανικό εθνικισμό να οξύνεται στα
δυτικά Βαλκάνια, το προηγούμενο διάστημα υπογράφτηκε η σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
στη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας
στους μονοπωλιακούς ομίλους Total - Edison ΕΛΠΕ, παρουσία των πρεσβευτών της Ιταλίας και
Γαλλίας. Χαρακτηριστικό των ανταγωνισμών είναι
ότι για την ευρύτερη περιοχή του Ιονίου έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από άλλους μονοπωλιακούς ομίλους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο επόμενο διάστημα και
νέα σύμβαση παραχώρησης για την περιοχή του Ιονίου με
την «Total» και την αμερικανική «Exxon Mobil». Στο σημείο
αυτό δεν είναι τυχαίες οι συνεχόμενες επισκέψεις του
Αμερικανού πρέσβη στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου
και της Δυτικής Ελλάδας, η αναβάθμιση της Βάσης του
Ακτίου, ο εκσυγχρονισμός της Βάσης του Αράξου για να
δεχτεί πυρηνικά όπλα, η ενεργοποίηση της 117 ΠΜ της
Ανδραβίδας, η συζήτηση που γίνεται για αξιοποίηση του
αεροδρομίου της Καλαμάτας, ακόμα και του «ξεχασμένου»
στρατιωτικού αεροδρομίου του Αγρινίου για λογαριασμό
του ΝΑΤΟ.

Σοβαρές οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με τη στήριξη και των
άλλων αστικών κομμάτων, στο όνομα της λεγόμενης «γεωστρατηγικής αναβάθμισης», που πρακτικά σημαίνει προσέλκυση επενδύσεων γύρω από το στόχο μετατροπή της
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Ελλάδας σε ενεργειακό, μεταφορικό, εμπορικό κλπ κόμβο,
αλλά και εξαγωγή κεφαλαίων από ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους στην ευρύτερη περιοχή, αναλαμβάνει
ενεργό και ταυτόχρονα βρώμικο ρόλο ως σημαιοφόρος
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, εμπλέκοντας τη χώρα μας ακόμα
βαθύτερα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους με απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνέπειες τόσο για
το λαό μας, όσο και για τους λαούς της περιοχής.
Η στάση αυτή θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαία. Έχει αποδειχθεί διαχρονικά πως η αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό της χώρας επεκτείνεται και στις διεθνείς σχέσεις.
Η εξωτερική πολιτική έχει κι αυτή το στίγμα της αστικής
τάξης, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των επιδιώξεων των ιμπεριαλιστικών ενώσεων και οργανισμών.
Ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η λεγόμενη
«γεωστρατηγική αναβάθμιση», το δόγμα που προωθεί δηλαδή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Δεν είναι τυχαίο που στο όνομα της προσέλκυσης επενδύσεων και της πολυδιαφημιζόμενης "ανάπτυξης", κυβέρνηση, δήμαρχοι και περιφερειάρχες υποδέχονται μετά
βαΐων και κλάδων τον Αμερικανό πρέσβη που περιοδεύει
ανά την Ελλάδα –χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως γεωπολιτικό μεντεσέ–-, προωθώντας τους σχεδιασμούς για
την παραχώρηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
(Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, κ.α.) σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και την ίδια στιγμή συζητάνε ανοιχτά και "πετάνε τη σκούφια τους" για την επέκταση και αναβάθμιση όλου του πλέγματος βάσεων και
στρατηγείων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, αλλά και
για τη δημιουργία νέων (Αλεξανδρούπολη, Σύρο, Κάλυμνο,
Κάρπαθο), με ενεργότερο ρόλο στο μακέλεμα των λαών
της περιοχής.
Η περιβόητη "ανάπτυξη", για την οποία μιλάνε, δεν έχει
να κάνει σε τίποτα με τις πραγματικές ανάγκες της λαϊκής
οικογένειας που τα βγάζει δύσκολα πέρα, που ζει τον
εφιάλτη της ανεργίας, της ημιαπασχόλησης, της ανασφάλιστης εργασίας, που αναγκάζεται να πληρώνει αδρά για
να καλύψει τις βασικές της ανάγκες, όπως για παράδειγμα
στην Υγεία, την Πρόνοια κ.α..
Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι πρόκειται για επικίνδυνη
στρατηγική, η οποία δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, όπως πλασάρουν,
αλλά εμπλέκει τη χώρα μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πολέμους και επεμβάσεις. Όσο κι αν προσπαθεί
η σημερινή κυβέρνηση να φανεί διαφορετική από τις προηγούμενες, να εξωραϊσει τον εγκληματικό χαρακτήρα των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, να ξεπλύνει τον αμερικάνικο ιμπεριαλι-

σμό, να προβάλλει τα δήθεν οφέλη από την προσέλκυση
επενδύσεων, είναι καθαρό από την ίδια την πραγματικότητα ότι συνεχίζει και εντείνει την ίδια πολιτική με τις
προηγούμενες. Πολιτική που αποσκοπεί καθαρά στην αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, σε βάρος των λαών.
Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες, αναδεικνύεται η
ανάγκη για δυνάμωμα της πάλης του αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, στο πλευρό του εργατικού,
λαϊκού κινήματος
Η δικαιολογημένη ανησυχία που προκύπτει από όλες
αυτές τις εξελίξεις, ειναι ανάγκη να εκφραστεί σε καθημερινό αγώνα για την αποκάλυψη των αιτιών που γεννούν
τον πόλεμο, η ρίζα των οποίων βρίσκεται στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Χρειάζεται ο λαός να βγει μπροστά, μαχητικά, να οργανωθεί, να εντείνει την πάλη ώστε ο
κόσμος να ενημερωθεί πλατιά για όλες αυτές τις εξελίξεις, να καταλάβει πως αυτοί που του κλέβουν το φαί από
το τραπέζι και τον καταδικάζουν στη φτώχεια και στην
εξαθλίωση, είναι οι ίδιοι που αργά ή γρήγορα θα τον στείλουν στο πολεμικό σφαγείο για να συγκεντρώσουν στα
χέρια τους ακόμη περισσότερο πλούτο. Να έχουμε καθαρό
ότι 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 ιμπε-

ριαλιστικών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ. Να πολεμάμε τον εθνικισμό που καλλιεργεί το μίσος κατά των
λαών προς όφελος των αστικών συμφερόντων, και αποφασιστικά να εμποδίζουμε τον εγκλωβισμό λαικών δυνάμεων στις θέσεις των κάθε λογής εθνικιστικών και φασιστικών μορφωμάτων που δουλεύουν με όλα τα βρώμικα μέσα.
Επιμένουμε ότι ο λαός μας δεν θα πρέπει να στοιχηθεί
κάτω από τον έναν ή τον άλλον ιμπεριαλιστή, γιατί πολύ
απλά καλοί και κακοί ιμπεριαλιστές δεν υπάρχουν. Ας θυμηθούμε την μικρασιάτικη εκστρατεία, την καταστροφή
που ακολούθησε, την εκστρατεία στην Κορέα, το αιματηρό
τίμημα για τον ελληνικό λαό κλπ. Οι ανάγκες των λαών
της περιοχής, η αμοιβαία επωφελής συνεργασία των χωρών, μπορούν να διασφαλιστούν μόνο με την αποδέσμευση
από ΕΕ και ΝΑΤΟ, όπως και κάθε άλλη ιμπεριαλιστική
ένωση, με τους λαούς νοικοκύρηδες στον τόπο τους.
Ο λαός θα πρέπει να στοιχηθεί κάτω από τη σημαία
των δικών του συμφερόντων και αναγκών που είναι εντελώς αντίθετα από εκείνα των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Χρειάζεται στην καθημερινή κουβέντα, στην
πάλη για το μισθό και τα δικαιώματα στην παιδεία, στην
υγεία, στον πολιτισμό, να επιμένουμε στην πάλη κατά των
ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων με το συνολικό
πλαίσιο της ΕΕΔΥΕ. 
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πρωτοβουλία
H νέα πρωτοβουλία πνευματικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας της ΕΕΔΥΕ στα σχολεία

«Αλληλεγγύη στα παιδιά και το λαό της Παλαιστίνης»
«Σε όσους λένε ότι δεν μας αφορά, απαντάμε ότι ο αγώνας
σου είναι και δικός μας αγώνας. Δε γίνεται να μένουμε
αδιάφοροι και σιωπηλοί όταν τα παιδιά της χώρας σου στερούνται και τα πιο βασικά δικαιώματα, όταν υψώνουν φράχτες γύρω τους, όταν τους στερούν το φιλί της μάνας τους,
ληστεύουν τη γη τους και φυλακίζουν τα όνειρά τους».
Από την επιστολή των μαθητών του Γυμνασίου Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης
στη νεολαία παλαιστίνια αγωνίστρια ΑΧΕΝΤ ΤΑΜΙΜΙ

ε ενθουσιασμό και νέα ορμή οι Επιτροπές Ειρήνης
χτυπούν για πέμπτη χρονιά φέτος την πόρτα των
σχολείων όλης της χώρας, γυμνασίων-λυκείων
και δημοτικών με αφορμή τη νέα πρωτοβουλία πνευματικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας της ΕΕΔΥΕ με τίτλο “Αλληλεγγύη στα παιδιά και στο λαό της Παλαιστίνης”.
Ως τα τέλη Μάρτη του 2019 περιμένουμε τις καινούργιες καλλιτεχνικές δημιουργίες των παιδιών, τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στα σχολεία. Οι Επιτροπές
Ειρήνης θα συμβάλουν με κάθε δυνατό τρόπο στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή τους.
Μας δίνει δύναμη η συγκινητική ανταπόκριση παιδιών
και καθηγητών ειδικά την περσινή χρονιά, η φρέσκια
ματιά, η ποικιλομορφία και η ευαισθησία με την οποία οι
μαθητές προσέγγισαν τα θέματα που προτείναμε, όπως
“Μια εικόνα τρία ερωτήματα”, “Μια ζωγραφιά για την ειρήνη”, “Κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας”, “Να σκέφτεσαι τους άλλους”. Μας επιφορτίζει με νέα καθήκοντα,
όχι μόνο συνέχισης της δραστηριότητας αυτής, αλλά εμπλουτισμού της και ποιοτικής της αναβάθμισης, κυρίως
όμως πιο συστηματικής επαφής με τα σχολεία που την αγκαλιάζουν, τα ίδια τα παιδιά τους εκπαιδευτικούς, αλλά
και τους γονείς.
Θέλουμε να αποτελέσει ουσιαστική συμβολή της
ΕΕΔΥΕ όχι μόνο στην έκφραση της αλληλεγγύης σε λαούς
που δοκιμάζονται αγωνιζόμενοι, αλλά και στην αντιμετώ-
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πιση του εθνικισμού και του ρατσισμού που υφέρπει βάζοντας στο στόχαστρο το μυαλό της νέας γενιάς, για να
κερδίζει έδαφος το μισαλλόδοξο, ρατσιστικό και φασιστικό δηλητήριο.
Το θέμα που επιλέξαμε φέτος δεν είναι καινούργιο
στη δράση της ΕΕΔΥΕ. Αντίθετα, βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή της πάλης του αντιιμπεριαλιστικού αντιπολεμικού και του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας από τη γέννηση του παλαιστινιακού προβλήματος, δηλαδή την
εισβολή του κράτους του Ισραήλ στα παλαιστινιακά
εδάφη και τη συνεχή αρπαγή εδαφών του με τη διαρκή
επιβολή των όπλων. Σχετικά παλιότερα ψηφίσματα του
ΟΗΕ για το σταμάτημα της κατοχής και τη δημιουργία ανεξάρτητου κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα
του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ αποφασίστηκαν με πολύ διαφορετικούς παγκόσμιους συσχετισμούς από το σημερινό, όπου τα σοσιαλιστικά κράτη
πίεζαν και εξασφάλιζαν σε κάποιες περιπτώσεις στη βάση
των αρχών του ΟΗΕ αποφάσεις σε θετική κατεύθυνση για
τους δοκιμαζόμενους λαούς. Τέτοια άλλωστε είναι και η
περίπτωση του ψηφίσματος για το Κυπριακό και η αναγνώρισή του τότε ως διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής.
Η αλληλεγγύη εκ μέρους του ελληνικού λαού είναι
σταθερή και διαχρονική, σε πλήρη αντιδιαστολή με τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα που παρά το μαρτύριο

του λαού της Παλαιστίνης, συσφίγγουν τις σχέσεις και τη
συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, μέχρι που
διοργανώνουν και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Τα
χέρια που σφίγγει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και οι προηγούμενες είναι βαμμένα με παλαιστινιακό αίμα.
Η ΕΕΔΥΕ το 2018 οργάνωσε μεγάλη καμπάνια συγκέντρωσης υπογραφών (ξεπέρασαν τις 12.500 πανελλαδικά),
τις οποίες και κατέθεσε στον πρόεδρο της ελληνικής
Βουλής κ. Ν. Βούτση, με απαίτηση να εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση της Βουλής του Δεκέμβρη 2015 και να
προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού
κράτους.
Η πρωτοβουλία μας έχει και το στοιχείο της επικαιρότητας, καθώς μέσα στο 2018 οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας με το
αίτημα της επιστροφής των προσφύγων στις εστίες τους
μέτρησαν πάνω από 185 δολοφονίες και παιδιών και χιλιάδες τραυματίες. Η ΕΕΔΥΕ κατήγγειλε την απόφαση της
ηγεσίας των ΗΠΑ να μεταφέρει την πρεσβεία των ΗΠΑ
στο Ισραήλ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αναγνωρίζοντας
τη ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Εξίσου σαφής είναι η καταγγελία και καταδίκη όλων των χωρών που ακολουθούν
τις ΗΠΑ στον ίδιο δρόμο και δικαιολογούν την ωμή βία και
τις δολοφονίες στο όνομα της «αυτοάμυνας» του Ισραήλ.
Η γη της Παλαιστίνης είναι πλούσια πολύ. Ταυτόχρονα
η θέση της στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

έχει βαρύνουσα γεωστρατηγική σημασία για τα οικονομικά συμφέροντα που ανταγωνίζονται και συγκρούονται
εκεί. Μια ματιά αν ρίξει κανείς στο χάρτη και στην πορεία
συρρίκνωσης -με τη βία- των εδαφών της, θα καταλάβει
γιατί η Παλαιστίνη είναι πεδίο διεκδίκησης, γιατί ο λαός
της εκτοπίζεται, φυλακίζεται, ματώνει. Κι όμως δεν σκύβει το κεφάλι. Τα λόγια του παλαιστίνιου ποιητή Ταουφίκ
Ζαγιάντ είναι πάντα επίκαιρα :
«Με τα δόντια
θα υπερασπιστώ την κάθε στιγμή
από το χώμα της πατρίδας μου»
Σ’ όποιο σημείο της Γης ένας λαός παλεύει για την
επιβίωσή του, το ψωμί του, το βιος του και τη λευτεριά
του πρέπει να μας βρίσκει στο πλάι του. Ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού είναι και δικός μας αγώνας. Για να παραφράσουμε τον ποιητή, “Αν θέλουμε να λεγόμαστε
άνθρωποι, δε θα πάψουμε ούτε στιγμή να αγωνιζόμαστε
για το δίκιο”. Κι οι Παλαιστίνιοι το έχουν το δίκιο με το
μέρος τους. Η φωνή αυτού του μαχόμενου αγωνιζόμενου
λαού όπως αποτείνεται στα λόγια του ποιητή του Μαχμούντ Νταρούις
«Τίποτε δεν μου απέμεινε να χάσω
ελεύθερος πλάι στην ελευθερία μου
και με το αύριο στο χέρι μου....» 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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δράση επιτροπών
Πάτρα: Μαχητικό συλλαλητήριο ενάντια στην ημερίδα
προπαγάνδισης του ΝΑΤΟ

αζικό συλλαλητήριο ενάντια στην ημερίδα προπαγάνδισης του ΝΑΤΟ, που διεξάγονταν στην πόλη,
διοργάνωσε στις 2 Νοέμβρη η Επιτροπή Ειρήνης
Πάτρας - Δυτικής Αχαΐας.
Εργαζόμενοι, νεολαίοι και συνταξιούχοι της περιοχής
διαμαρτυρήθηκαν για την προσπάθεια εξωραϊσμού της λυκοσυμμαχίας και διατρανώσανε την αντίθεση τους στα
σχέδια εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στον Άραξο. Το
«παρών» στη συγκέντρωση έδωσε αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής, με επικεφαλής το δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Μωραΐτης και ο Διονύσης Πλέσσας αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ.
Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Όλγας), κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γρηγόρης Συμεωνίδης, αντισμήναρχος ε.α.,
που επισήμανε τις εγκληματικές επεμβάσεις και τον χαρακτήρα των συναντήσεων που προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον λαό.
Οι φίλοι του αντιιμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινήματος έκαναν δυναμική πορεία, περικύκλωσαν το ξενοδο-
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χείο και βροντοφώναξαν ότι ο λαός δεν δέχεται την προπαγάνδα, γιατί γνωρίζει τον ρόλο των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ και ΕΕ. Στο χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης, μεταξύ άλλων ανέφερε πως «ο λαός της
Πάτρας σήμερα με την συγκέντρωση και την διαδήλωση,
εκφράζει την αντίθεσή του στην παρουσία στην πόλη μας
της ΜΚΟ και των υπολοίπων που ανέλαβαν να εξωραΐσουν
το ΝΑΤΟ».
Επίσης, ο δήμαρχος κάλεσε το λαό και τη νεολαία της
πόλης να εντείνουν την πάλη τους για να μην εγκατασταθούν πυρηνικά όπλα στον Άραξο και να μην μετατραπεί
ολόκληρη η περιοχή και η Πάτρα σε «μαγνήτη» σε περίπτωση γενικευμένης σύρραξης. Έξω από το ξενοδοχείο,
οι διαμαρτυρόμενοι έκαψαν συμβολικά τη σημαία του
ΝΑΤΟ, πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μέχρι την πλατεία Γεωργίου. Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας - Δυτικής Αχαΐας,
αναφέρει ότι «ο αγώνας κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων συνεχίζεται και με το σύνθημα "έξω το ΝΑΤΟ και οι
βάσεις από τη χώρα μας"». 

Διόρθωση: Άργησε να μας επισκεφτεί ο «δαίμων του τυπογραφείου» αλλά στο προηγούμενο τεύχος μας θύμισε την
παρουσία του με εντυπωσιακό τρόπο. Εξαφάνισε ολόκληρη
σελίδα με την εκδήλωση και τον αγώνα δρόμου που διοργάνωσε στις 6 Μάη η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας. Επανορθώνουμε την αταξία του και εντείνουμε την προσοχή μας.

Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής
στον Γρηγόρη Λαμπράκη
ην Κυριακή 6 Μάη οι Επιτροπές Ειρήνης Πελοποννήσου πραγματοποίησαν με επιτυχία πολύμορφες εκδηλώσεις, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, τιμώντας τον πατριώτη μας, αγωνιστή, πρωτομάρτυρα της
Ειρήνης, Γρηγόρη Λαμπράκη, 55 χρόνια από την δολοφονία του.
Η έναρξη των εκδηλώσεων έγινε στις 5 μ.μ, στη γενέτειρά του, Κερασίτσα Τεγέας, όπου παρευρέθηκε και αντιπροσωπεία από τη Γραμματεία της Ελληνικής Επιτροπής
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, ο Αντιπρόεδρος Γιώργος
Λαμπράκης και ο Οργανωτικός Γραμματέας, Γρηγόρης Αναγνώστου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Τοπικού
Διαμερίσματος Κερασίτσας και Μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας, Χρήστος Μαλλίρρης. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από φορείς, συλλόγους και τις επιτροπές
ειρήνης Πελοποννήσου. Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία

Τ

αντιπροσωπείας μαθητών του Γυμνασίου Τεγέας που απήγγειλαν ποίημα και κατέθεσαν στεφάνι εκ μέρους του σχολείου τους, αλλά και των εθελοντών μαθητών Γυμνασίου
και Λυκείου που στήριξαν τους σταθμούς ανεφοδιασμού
των δρομέων-αθλητών.
Παράλληλα με την Κερασίτσα, πραγματοποιήθηκε για
2η φορά ο αγώνας δρόμου Ειρήνης 20 χλμ. Γρηγόρης Λαμπράκης, (Τρίπολη - Κερασίτσα - Τρίπολη) με την συμμετοχή 65 δρομέων. Η εκκίνηση έγινε ώρα 5 μ.μ. από το
Πάρκο των Αλύγιστων, όπου μεταξύ άλλων ήταν και εκπρόσωποι των Επιτροπών Ειρήνης Πελοποννήσου, οι
οποίοι ανέδειξαν στους αθλητές τη σημασία των δύο
μνημείων στο χώρο.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στην Τρίπολη πλατεία
Πετρινού, με την κεντρική ομιλία από τον Αντιπροέδρο
της ΕΕΔΥΕ, Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος μεταξύ των άλλων
αναφέρθηκε στη συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε, τονίζοντας τον κίνδυνο για την Πελοπόννησο από Άραξο, Ανδραβίδα και Αεροδρόμιο Καλαμάτας.
Στη συνέχεια με αφορμή την 9η Μάη, ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, μέλος της Επιτροπής Ειρήνης
Αρκαδίας, απήγγειλε απόσπασμα από το ποίημα του
Μπρέχτ «Πόλεμος και Ειρήνη».
Την παράσταση «έκλεψε», η θερμή υποδοχή των αθλητών στην πλατεία όπου ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων. Στο χώρο των εκδηλώσεων λειτούργησε έκθεση
με έργα (ζωγραφιές και ποιήματα) μαθητών από τα σχολεία της Αρκαδίας που συμμετείχαν στην Πανελλαδική
πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ «Μια εικόνα, τρία ερωτήματα».
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δράση ΕΕΔΥΕ

Εκδηλώσεις παρουσίασης της νέας μπροσούρας
της ΕΕΔΥΕ «ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση:
Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών»
Με δυο πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 12 και 14 Νοέμβρη αντίστοιχα, έγινε η παρουσίαση
της νέας έκδοσης της ΕΕΔΥΕ: «ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση:
Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών». Πρόκειται για μια
συλλογική δουλειά της γραμματείας της ΕΕΔΥΕ, η οποία
μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή
δράση των Επιτροπών Ειρήνης σε όλη τη χώρα, των εργαζόμενων, της νεολαίας, των γυναικών και των μαζικών τους
οργανώσεων. Μπορεί να συμβάλλει για να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για τις επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή
μας, για το χαρακτήρα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ως εργαλείων
του κεφαλαίου στην επίθεσή του κατά των λαών. Να συμβάλλει
στην αποκάλυψη του ρόλου των ευρωατλαντικών βάσεων
και άλλων υποδομών στη χώρα μας. Να δώσει ώθηση στη
δράση του αντιπολεμικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
Η μπροσούρα διατίθεται από τα γραφεία της ΕΕΔΥΕ (Θεμιστοκλέους
48, Αθήνα) και από τις κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα.

Αθήνα

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην
εκδήλωση - παρουσίαση της έκδοσης
που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
12 Νοέμβρη στην Αθήνα, στην αίθουσα της ΟΓΕ.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν,
μεταξύ πολλών άλλων, πολυμελής
αντιπροσωπεία της Κίνησης για την
Εθνική Άμυνα, ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, Γ. Ροΐδης, ο Θ.
Στοφορόπουλος, πρέσβης επί τιμή
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και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ, καθώς και ο Ν. Γελαδάς,
καθηγητής ΤΕΦΑΑ και μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.
Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος
της ΟΓΕ Χριστίνα Σκαλούμπακα, που
στάθηκε στη δράση της Ομοσπονδίας
το προηγούμενο διάστημα, δράση
που εστίασε στην αποκάλυψη της
προώθησης εκ μέρους του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ, τη συμμετοχή των γυναικών
και των κοριτσιών στα βρώμικα σχέδιά τους.

H Ελπίδα Παντελάκη, γενική
γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, στην ομιλία
της παρουσίασε την έκδοση και αναφέρθηκε στη σημασία της: «καθώς
διανύουμε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κλιμάκωση της επιθετικότητας των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ και την όξυνση των ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα, με
την εμπλοκή μεγάλου αριθμού κρατών». Σε αυτές τις συνθήκες, όπως
τόνισε, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με τη στήριξη και των άλλων

αστικών κομμάτων, φέρει βαριές ευθύνες, αφενός γιατί συνεχίζει την αντιλαϊκή επίθεση, αφετέρου γιατί
εμπλέκει τη χώρα ολοένα και βαθύτερα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
O Νίκος Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία και
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ, αναφέρθηκε στη σχεδόν εβδομηντάχρονη πορεία του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι «ήταν και παραμένει ένας
πυλώνας βίαιης επίθεσης του κεφαλαίου, με σκοπό να θωρακίσει τα κέρδη του, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
πολέμους ή και απειλές για επεμβάσεις». Επιπλέον, όπως σημείωσε, «το
ΝΑΤΟ επιθυμεί τη χειραγώγηση της
κοινής γνώμης και γι' αυτό, «για τη
διαμόρφωση μιας θετικά διακείμενης
απέναντι στο ΝΑΤΟ κοινής γνώμης,

η λυκοσυμμαχία, σε συνέργεια με τις
κυβερνήσεις των κρατών - μελών
της, δαπανά εκατομμύρια δολάρια.
Σήμερα, η ευθύνη του αντιπολεμικού
- αντιιμπεριαλιστικού κινήματος που
συμπορεύεται με το ευρύτερο λαϊκό
κίνημα, είναι βαριά και γίνεται βαρύ-

τερη, γιατί το "μπόλιασμα" των λαϊκών
συνειδήσεων με την αντιΝΑΤΟική,
αντιιμπεριαλιστική θέση μας είναι
πραγματικό, είναι εφικτό».
O Θανάσης Παφίλης, γγ του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης ανέφερε ότι η μπροσούρα της ΕΕΔΥΕ
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αποτελεί μια ιδιαίτερη συμβολή για
την ενημέρωση του παγκόσμιου αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος, για τη διάδοση των θέσεών
του, επισημαίνοντας πως η πάλη
κατά του ΝΑΤΟ αποτελεί σήμερα
θέμα πρώτης γραμμής για το ΠΣΕ,
«γιατί σήμερα δεν μιλάμε για Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, αλλά για παγκόσμιο ΝΑΤΟ», σημειώνοντας ότι
αυτό καθορίζεται όχι μόνο από το
πόσες χώρες - μέλη έχει, αλλά από
τη στρατηγική του, από τις αποφάσεις που έχει πάρει.
Επισήμανε επίσης πως υπάρχει
καταγγελία της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΣΕ και των Κινημάτων
Ειρήνης διεθνώς για τη στάση της
ελληνικής κυβέρνησης, που παραχωρεί νέες βάσεις και δείχνοντας έναν
σχετικό χάρτη, σχολίασε σχετικά με
την περιβόητη πολιτική της κυβέρνησης περί «στρατηγικής αναβάθμισης» της χώρας και χώρας ειρήνης
και ασφάλειας: «Δεν χρειάζονται
πολλά, ιδού. 130.000 τετρ. χιλιόμετρα και έχει 15 βάσεις μεγάλες, μεγαλύτερες και μέγιστες. Τι χώρα
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είναι αυτή; Είναι χώρα ειρήνης και
ασφάλειας ή πολεμικό ορμητήριο;».
Παρέμβαση έκανε και ο Στέλιος
Μαρκάκης από το ΜΑΣ.

Θεσσαλονίκη

Η μπροσούρα της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ): «ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση: εργαλεία του κεφαλαίου κατά
των λαών» παρουσιάστηκε την Τετάρτη 14 Νοέμβρη σε εκδήλωση που
πραγματοποίησε η γραμματεία της
ΕΔΥΕΘ. στην αίθουσα του Κέντρου
Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης «Κινηματογράφος Αλέξανδρος».
Όπως τόνισε ανοίγοντας την εκδήλωση ο Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και πρόεδρος της
ΕΔΥΕΘ, «η συγκεκριμένη έκδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς διανύουμε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κλιμάκωση της επιθετικότητας των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ και την όξυνση των ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα,
από την εμπλοκή και μεγάλου αριθμού

άλλων κρατών, στο φόντο των έντονων ανταγωνισμών για τους υδρογονάνθρακες στην ευρύτερη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Τόνισε πως «έχοντας συναίσθηση
της γενικότερης κατάστασης και των
ευθυνών μας και από αυτό το βήμα
απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα στις
Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα
και στη Θεσσαλονίκη, στους αγωνιστές του αντιπολεμικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, στον κόσμο
με τον οποίο συναντηθήκαμε όλο το
προηγούμενο διάστημα στις πολύμορφες δράσεις και πρωτοβουλίες
της ΕΕΔΥΕ, να δυναμώσουμε τη δράση
μας, να αξιοποιήσουμε και να διαδώσουμε με κάθε τρόπο την μπροσούρα.
Να ανοίξουμε μια πλατιά συζήτηση
με τους εργαζόμενους, τη νεολαία,
τις γυναίκες, τους στρατευμένους,
συνολικά με όλο το λαό, γύρω από
όλα τα ζητήματα που παρουσιάζονται
στη συγκεκριμένη έκδοση. Κύρια επιθυμούμε να συμβάλλουμε ώστε να
υπερβούμε τον φόβο και τα ψεύτικα
διλήμματα, η αγανάκτησή μας να μετατραπεί σε οργανωμένη, καθημερινή
πάλη».
Στην εκδήλωση παρεμβάσεις έκαναν ο Γιώργος Γκαντίδης, απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο Γιάννης Κουρμούλης, μέλος
της γραμματείας Θεσσαλονίκης του
ΠΑΜΕ, η Σοφία Χατζηαστερίου, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ και η Αναστασία
Παπαδοπούλου, φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
ΑΠΘ.
«Προετοιμάζονται για μεγάλη
αναμέτρηση, το ΝΑΤΟ έχει εγκαταστήσει μεγάλους στρατιωτικούς σχηματισμούς στα ανατολικά σύνορα της
ΕΕ και βελτιώνει τη δομή διοικήσεως
στη περιοχή», τόνισε μεταξύ άλλων
ο Γιώργος Γκαντίδης. «Όπως συχνά

αναγνωρίζεται από τον πρέσβη και
τους λοιπούς αξιωματούχους των
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ έχει αναδειχτεί σε εντολοδόχο των αμερικανοΝΑΤΟικών επιταγών γενικά, αλλά και ειδικότερα
στην προσπάθεια ένταξης νέων Βαλκανικών χωρών στις ευρωατλαντικές δομές», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Κάθε χρόνο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ δίνει στο ΝΑΤΟ 4,2 δισ. για
τις ανάγκες του, ενώ εμείς στις σχολές μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι
με την υποχρηματοδότηση», είπε με
τη σειρά της η Αναστασία Παπαδοπούλου. Θέλουν, ανέφερε, «η έρευνά
μας να χρησιμοποιείται για σκοπούς
που είναι βαμμένοι με αίμα και να κάνουμε πρακτική άσκηση στην υπηρεσία των πολεμοκάπηλων σχεδίων,
φέρνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως τα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογράψει το τμήμα

ΜΜΕ του ΑΠΘ και το ΠΑΜΑΚ με το
ΝΑΤΟ. Αλλά και το τμήμα Πολιτικών
Επιστημών του ΑΠΘ που ετοιμάζεται
να καλέσει τον Αμερικάνο πρόξενο
της Θεσσαλονίκης για να διδάξει σε
φοιτητές ή το ότι στη φετινή ΔΕΘ
υπήρχε drone που κατασκευάστηκε
από ομάδα καινοτομίας των Μηχανικών του ΑΠΘ, με σκοπό να φτάνουν
άμεσα είδη πρώτης βοήθειας σε απομακρυσμένες περιοχές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά τελικά
πωλήθηκε σε εταιρία που, με βάση
τα λεγόμενα του υπεύθυνου καθηγητή, μπορεί να μετατραπεί σε όργανο για να εξυπηρετεί στρατιωτικούς σκοπούς».
Το ΠΑΜΕ σταθερά και συνειδητά,
από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής
του, έχει στον προσανατολισμό του
τον αγώνα για την ειρήνη, αγώνα άρρηκτα δεμένο με τον αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα του, σημείωσε ο

Γιάννης Κουρμούλης. Αναπτύσσει,
πρόσθεσε, διεθνιστική δράση. Πρωτοβουλία μάλιστα σταθμός, είπε,
«ήταν το Διήμερο Βαλκανικής Αντιπολεμικής και Αντιιμπεριαλιστικής
δράσης συνδικάτων που διοργανώθηκε το περασμένο καλοκαίρι στη
Θεσσαλονίκη».
«Οι σύλλογοι και οι ομάδες της
ΟΓΕ ανοίγουμε τη συζήτηση στις γυναίκες και τους εξηγούμε γιατί είμαστε ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστικό
πόλεμο» σημείωσε η Σοφία Χατζηαστερίου και συμπλήρωσε πως «οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου δεν
έχουν κανένα συμφέρον από τους πολέμους που σχεδιάζουν τα μονοπώλια
και υλοποιούν οι κυβερνήσεις που
τα εξυπηρετούν, μέσω της συμμετοχής τους στους ματωμένους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Για αυτό
δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας
στις γυναίκες των γειτονικών λαών».
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διεθνή
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΠΟΔΝ

Διεθνής Αποστολή Αλληλεγγύης στη Δαμασκό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Αποστολή Αλληλεγγύης με τον λαό και τη νεολαία
της Συρίας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ) από τις 29 έως τις 31 Οκτώβρη στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό.
ερισσότεροι από 90 εκπρόσωποι από 55 οργανώσεις Νεολαίας και κινήματα Ειρήνης προερχόμενοι
από 37 χώρες, συμμετείχαν στην αποστολή εκφράζοντας την αμέριστη αλληλεγγύη τους στον συριακό λαό.
Η αποστολή αλληλεγγύης είχε ως επικεφαλής από την
πλευρά του ΠΣΕ την πρόεδρο Socorro Gomes, τον γενικό
γραμματέα Θανάση Παφίλη και τον Ηρακλή Τσαβδαρίδη,
εκτελεστικό γραμματέα του ΠΣΕ και από την πλευρά της
ΠΟΔΝ τον Ιάκωβο Τοφάρη, πρόεδρο και τον Yusdayqi Larduet Lopez, γενικό γραμματέα της ΠΟΔΝ.
Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών έγιναν σημαντικές συναντήσεις, όπως με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Αραβικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Μπάαθ,

Π
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Χιλάλ Χιλάλ, με τον πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Φοιτητών της Συρίας, Αμάρ Σαάτι, με τον υπουργό Εξωτερικών
της Συρίας και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ουάλιντ Αλ
Μουάλεμ, με τον πρόεδρο του συριακού κοινοβουλίου Χαμούντα Σαμπάχ, με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου της
Δαμασκού, με τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων (GFTU), Τζαμάλ αλ-Καντίρι και τον υπουργό Τουρισμού Μπισρ Ριάντ Γιαζίγκι. Οι αντιπρόσωποι της
αποστολής αλληλεγγύης έγιναν δεκτοί από τον πρόεδρο
της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ στις 31 Οκτώβρη, ενώ στις
30 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της
Δαμασκού μια μαζική διάσκεψη αλληλεγγύης προς τον
λαό, τους φοιτητές και τη νεολαία της Συρίας.

Οι συμμετέχοντες της αποστολής είχαν επίσης την
ευκαιρία να συναντηθούν με τον γενικό γραμματέα του
Συριακού Κομμουνιστικού Κόμματος Αμάρ Μπαγκντάς και
τον γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Συρίας (Ενοποιημένο) Χανίν Νιμίρ. Στη Διεθνή Διάσκεψη Αλληλεγγύης, πήρε μέρος και παρενέβη ο Νίκος Ζαχαρόπουλος, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ, καθώς και ο
Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ.
Όλοι οι εκπρόσωποι της Συρίας ευχαρίστησαν το ΠΣΕ
και την ΠΟΔΝ για τις θέσεις των αρχών τους, για την υποστήριξη της αλήθειας και για την αλληλεγγύη τους προς
τον συριακό λαό. Εξήγησαν και περιέγραψαν τις συνέπειες
του πολέμου που επιβλήθηκε για περισσότερο από 7 χρόνια από ισχυρές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τρομοκρατικές ομάδες, από περισσότερα από 86 έθνη και καταγγέλθηκε ο ρόλος των γειτονικών χωρών και των
αντιδραστικών μοναρχιών του Κόλπου που υποστήριζαν
με κάθε τρόπο τους ένοπλους μισθοφόρους. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των θεσμών της Συρίας επανέλαβαν τη βούληση και την πρόθεσή τους να απελευθερώσουν πλήρως το έδαφος της Συρίας από ξένα
στρατεύματα και ένοπλους εξτρεμιστές στο Ιντλίμπ, στο
βορρά και ανατολικά του ποταμού Ευφράτη.
Η Αποστολή της Διεθνούς Αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε με τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στα εγχώρια και
ξένα ΜΜΕ στις 31 Οκτώβρη, όπου μετά την παρέμβαση
των προέδρων του ΠΣΕ και της ΠΟΔΝ ακολούθησε η παρουσίαση του Ψηφίσματος Αλληλεγγύης με τους Λαούς
και τη Νεολαία της Συρίας από τον εκτελεστικό γραμματέα του ΠΣΕ Ηρακλή Τσαβδαρίδη.

Η ετήσια σύνοδος του ΠΣΕ στη Δαμασκό

Πριν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλληλεγγύης, πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό,
στις 27 και 28 Οκτώβρη, η ετήσια σύνοδος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης
(ΠΣΕ). Στην συνεδρίαση του ΠΣΕ που φιλοξενήθηκε από
το Εθνικό Συμβούλιο Ειρήνης της Συρίας και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού, πήραν μέρος
29 οργανώσεις του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος από 28 χώρες. Κεντρικές εισηγήσεις παρουσιάστηκαν από την Πρόεδρο του ΠΣΕ Σοκόρρο Γκόμες και
τον Γενικό Γραμματέα του ΠΣΕ Θανάση Παφίλη, ενώ κατατέθηκαν για συζήτηση οι εκθέσεις των πέντε περιφερειακών συντονιστών από Αφρική, Ασία, Αμερική, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Στην σύνοδο του ΠΣΕ πήραν μέρος από

την Ελλάδα οι Θανάσης Παφίλης, γενικός γραμματέας του
ΠΣΕ, Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός γραμματέας
του ΠΣΕ και Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ.
Στην Έκθεση Δράσης του Θανάση Παφίλη προς την
Εκτελεστική Επιτροπή, και αφού ευχαρίστησε το Συριακό
Κίνημα για την θερμή φιλοξενία και οργάνωση των εκδηλώσεων, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: «Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης στέκεται σταθερά όλα αυτά τα 7 χρόνια
στο πλευρό του γενναίου λαού της Συρίας στην αντίσταση
του στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και επεμβάσεις που διεξάγονται από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, την Τουρκία, το Ισραήλ και τις αντιδραστικές μοναρχίες του Κόλπου, έχοντας δεκάδες χιλιάδες ένοπλους μισθοφόρους ως εργαλεία
για τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την αποσταθεροποίηση της χώρας. Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων Σύριων που έχασαν
τη ζωή τους, και για πολλούς περισσότερους που τραυματίστηκαν και αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο
τους ή εκτοπίστηκαν. Τα στρατιωτικά μέσα και η δύναμη
πυρός που χρησιμοποιούν οι ιμπεριαλιστές και οι σύμμαχοί
τους σε αυτόν τον πόλεμο στη Συρία, οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που εκπαιδεύεται και καθοδηγείται για
τους σκοπούς τους είναι πρωτόγνωρα. Πίσω από την τεράστια καταστροφή και τις δολοφονίες μπορούμε να παρατηρήσουμε τα σχέδια του ιμπεριαλισμού να ελέγξει την
περιοχή, τον ορυκτό πλούτο, τους αγωγούς και τις αγορές,
να δημιουργήσουν σφαίρες επιρροής και να εγκαταστήσουν με βίαιο τρόπο, συνεργάσιμα καθεστώτα για τους
σκοπούς τους».
Καταλήγοντας, ο Θ. Παφίλης είπε ότι: «Το ΠΣΕ ανταποκρίνεται με τη σύνοδο του εδώ στη Δαμασκό, στην ιστο-

Η Σοκόρο Γκόμες, ο Ηρ. Τσαβδαρίδης και ο Μπ. Αλ Άσαντ κατά
τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του ΠΣΕ και της ΠΟΔΝ.
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ρική επιταγή της ιδρυτικής γενιάς του πριν από περίπου
70 χρόνια να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των φτωχών
και των καταπιεσμένων, στο πλευρό των θυμάτων του ιμπεριαλισμού, και των λαών που αγωνίζονται για την ελευθερία και για την αξιοπρέπειά τους, για έναν κόσμο της
πραγματικής ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από την ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση και κυριαρχία. Από τη πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό, μια
από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο, χαιρετίζουμε τον
Συριακό λαό και τη νεολαία και στέλνουμε ένα μήνυμα
στην ανθρωπότητα που αγωνίζεται για την ειρήνη, ότι ο
αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη!».
Στην παρέμβασή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του
ΠΣΕ, ο Νίκος Ζώκας, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ αναφέρθηκε στις ιμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις στην περιοχή
της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, της
Αφρικής και των Βαλκανίων . Αναφερόμενος ο Ζώκας στα
πρόσφατα σχέδια και ενέργειες της Ελληνικής κυβέρνησης τόνισε: «Η χώρα μας μετατρέπεται σε ιμπεριαλιστικό
ορμητήριο με επικίνδυνες για τον ελληνικό λαό και τους

λαούς της περιοχής, συνέπειες. Είναι χαρακτηριστικό, ότι
το τελευταίο διάστημα δεκάδες ασκήσεις του ΝΑΤΟ πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ πλοία που συμμετείχαν
στην πυραυλική επίθεση στη Συρία φέτος τον Απρίλη,
στάθμευσαν και έκαναν ανεφοδιασμό στη Βάση της Σούδας
στην Κρήτη. Η Ελλάδα συμμετέχει σε επιθετικές πρωτοβουλίες σε όλη την περιοχή της Ν/Α Μεσογείου, αναβαθμίζει τις υπάρχουσες βάσεις και σπεύδει να δημιουργήσει
και νέες. Αναγορεύει τους ιμπεριαλιστές σε παράγοντα
ασφάλειας και σταθερότητας και κατ’ αυτόν τον τρόπο
ξεπλένει το ρόλο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ».
Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΣΕ κατέληξε σε πρόγραμμα δράσης και πρωτοβουλιών για το επόμενο διάστημα, , ενώ αποφασίστηκε να συνέλθει η Γραμματεία του
ΠΣΕ στις 21-22 Μάρτη του 2019 στο Βελιγράδι, σε συνδυασμό με την συμπλήρωση 20 χρόνων από τους Νατοϊκούς βομβαρδισμούς στην Γιουγκοσλαβία. Το ΠΣΕ αποφάσισε επίσης να οργανώσει εκδηλώσεις ενάντια στο ΝΑΤΟ
με αφορμή την 70ή επέτειό του τον Απρίλη 2019 στην
Ουάσινγκτον. 

5ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου «Γρηγόρης Λαμπράκης»
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 5ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου στη μνήμη του
Γρηγόρη Λαμπράκη, που οργανώνουν οι Επιτροπές Ειρήνης Πειραιά,
Κοκκινιάς- Κορυδαλλού, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και ο Σύλλογος
Δρομέων Κορυδαλλού, Νίκαιας, Κερατσινίου (ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ).
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, στις 10
το πρωί, με εκκίνηση από την Πλατεία Λαού στο Κερατσίνι και με διαδρομή στο χώρο των Λιπασμάτων
στη Δραπετσώνα, και περιελάμβανε 1.000 μ. για παιδιά, 5.000 μ και 10.000 μ. για μεγάλους.
Συμμετείχαν περίπου 500 δρομείς όλων των ηλικιών, απονεμήθηκαν μετάλλια σε όλους, και δόθηκαν κύπελα
στους 3 πρώτους σε κάθε διαδρομή.
Χαιρετισμό έκανε ο Γιάννης Γαλανάκης, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Πειραιά και μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, τονίζοντας τη σημασία του κεντρικού συνθήματος, καμμία εμπλοκή της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, έξω οι βάσεις των Αμερικανών, εξω από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Μ
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δράση ΕΕΔΥΕ
ΕΕΔΥΕ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Συγκέντρωση καταδίκης στο Ελληνικό
ενάντια στην κοινή άσκηση Ελλάδας - ΗΠΑ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε
το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Νοέμβρη
η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) στην πύλη του παλιού
αεροδρομίου στο Ελληνικό καταγγέλλοντας
την άσκηση «Jackal Stone 2018», που
διεξαγόταν εκείνη την ώρα στις εγκαταστάσεις
του Λιμενικού, στο αεροδρόμιο.
Η συνεκπαίδευση των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με
τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ
στην Ευρώπη αποτελεί ακόμα απόδειξη της
ολοένα βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
ο αγωνιστικό παρών έδωσαν το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού-Ξενοδοχείων Αττικής,
η Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων
Καλλιθέας, η Επιτροπή Αγώνα Αργυρούπολης - Ελληνικού,
η Λαϊκή Επιτροπή Καλλιθέας, η Λαϊκή Επιτροπή Αγ. Δημητρίου, ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Αγ. Δημητρίου,
οι Σύλλογοι Γυναικών Αργυρούπολης, Ελληνικού, Π. Φαλήρου, Αλίμου και Γλυφάδας. Ακόμα παραβρέθηκαν ο Χρ.
Κατσώτης, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, αντιπροσωπεία της Κίνησης για την Εθνική Αμυνα (ΚΕΘΑ).
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης άνοιξαν πανό με
αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα και δύο από αυτά αναρτήθηκαν σε φράκτη. Ακούστηκαν συνθήματα όπως «Ούτε
ασκήσεις, ούτε συνεργασία, δε θέλουμε του ΝΑΤΟ την
προστασία», «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη
υπερδύναμη είναι οι λαοί». Νεολαίοι έγραψαν συνθήματα
στην άσφαλτο και σε τοίχους όπως «Φονιάδες των Λαών

Τ

Αμερικανοί», «Έξω το ΝΑΤΟ», «ΣΥΡΙΖΑίοι τσιράκια των
ΝΑΤΟικών».
Ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, στην ομιλία
του προς τους συγκεντρωμένους μεταξύ άλλων επισήμανε: «Αυτές τις μέρες από το βόρειο ως το νότιο άκρο
της Ευρώπης οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, αλλά και η ΕΕ πραγματοποιούν ασκήσεις - πρόβες πολέμου. Στο βορρά, στο Τροντχάιμ της Νορβηγίας πραγματοποιείται η μεγαλύτερη
άσκηση του ΝΑΤΟ από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η
"TRIDENT JUNCTURE 18" (...). Στόχος της άσκησης είναι η
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επίδειξη δύναμης στη Ρωσία, και αφορά τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, που είναι και η αιτία των
ιμπεριαλιστικών πολέμων. Στο άλλο άκρο, το νότο, πραγματοποιείται στη χώρα μας η άσκηση "JACKAL STONE 2018".
Όπως διαφημίζεται (...) σαν στόχους έχει την ασφάλεια,
σταθερότητα και ειρήνη. Αλήθεια; Και αν είναι έτσι για
ποιους; Μα για το κεφάλαιο και τους αστούς, δηλαδή το
1% του πληθυσμού, του οποίου το ΝΑΤΟ είναι το οπλισμένο χέρι, ώστε αυτοί να μπορούν αδιατάρακτα να εκμεταλλεύονται το 99% του πληθυσμού, που σημαίνει για τους
εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα ανασφάλεια, αστάθεια και πόλεμο».

αποχαιρετισμοί
Αντώνης Αργυρός

Η Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης εκφράζει τη
βαθιά θλίψη της για τον πρόωρο θάνατο του συναγωνιστή μας.
Ο Αντώνης Αργυρός υπηρέτησε το αντιϊμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα μέσα από τις γραμμές της ΕΕΔΥΕ. Αποτέλεσε μέλος της Γραμματείας
της Επιτροπής Ειρήνης Ηλιούπολης, τα τελευταία
χρόνια γραμματέας της. Με τη συνεπή του προσφορά και δράση συνέβαλε στον αγώνα ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για την ειρήνη
και τη φιλία των λαών.
Καλό σου ταξίδι, συναγωνιστή Αντώνη.
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Όταν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αλλά και η ΕΕ, μιλούν για
τρομοκρατία, και «ασύμμετρες» απειλές «ο πραγματικός
τους στόχος είναι το λαϊκό κίνημα και όποιος αντιστέκεται
στα σχέδια τους, ο εχθρός λαός όλων των ιμπεριαλιστών».
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, συνέχισε, φέρει τεράστιες
ευθύνες «γιατί σε μια περίοδο που κλιμακώνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή
μας, εμπλέκει ολοένα και βαθύτερα τη χώρα μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς».
Το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης στη χώρα μας,
η ΕΕΔΥΕ, σημείωσε, «αγωνίζεται μαζί με τα άλλα ταξικά
κινήματα και δυνάμεις, για:
• Καμιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και πολέμους.
• Να επιστρέψουν όλοι οι ένστολοι από αποστολές
στο εξωτερικό.
• Να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες
βάσεις, και να καταργηθεί κάθε είδους συμφωνία, που επιτρέπει τη χρήση ελληνικού εδάφους, θάλασσας και αέρα
από ξένες στρατιωτικές δυνάμεις.
• Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ».
Ακόμα, χαιρετισμό απεύθυνε η Λία Σάλτου εκ μέρους
των φορέων της περιοχής της Νότιας Αθήνας, Λαϊκών
Επιτροπών και Επιτροπών Αγώνα που κατήγγειλε την άσκηση, επισήμανε ότι κάθε συμμετοχή της χώρας στα σχέδια
των μακελάρηδων «μας καθιστά στόχο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη
ζωή των οικογενειών μας και των παιδιών μας». 

δράση ΕΕΔΥΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αντιιμπεριαλιστικής
πάλης και προγραμματισμός δράσης για το 2019
Το Σάββατο 8 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε διευρυμένη Σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη, η οποία ασχολήθηκε με
τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις, εξέτασε τη δράση που αναπτύχθηκε τη χρονιά
που μεσολάβησε από το 18ο Συνέδριο (Δεκέμβρης 2017) και καθόρισε τον προγραμματισμό της δράσης της ΕΕΔΥΕ και των κατά τόπους Επιτροπών Ειρήνης για το 2019.

σον αφορά τον σχεδιασμό της
δράσης για το 2019, η Σύνοδος
αποφάσισε την επικέντρωση
στη δουλειά με την ειδική έκδοση
«ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ενωση: Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών»,
στη μελέτη, αξιοποίηση και πλατιά
διακίνησή της. Οπως αναφέρεται στην
εισήγηση, στόχος είναι η ειδική αυτή
έκδοση «να αποτελέσει βασικό εργαλείο στα χέρια των Επιτροπών για
το άνοιγμα της δουλειάς μας. Να συμβάλουμε στο να διαμορφώσει κριτήριο ο κόσμος γύρω από το ρόλο και
το χαρακτήρα των ιμπεριαλιστικών
αυτών οργανισμών».
Πρωτοβουλία ακόμη θα αναληφθεί, με ειδική ανακοίνωση και αξιοποίηση συσκέψεων, εκδηλώσεων
κ.λπ., για τη συμπλήρωση τον προσεχή
Μάρτη 20 χρόνων από τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, «για να
αναδειχθούν τα τραγικά γεγονότα και
οι συνέπειες της ευρωΝΑΤΟικής παρέμβασης στους βομβαρδισμούς στη
Γιουγκοσλαβία, ο ρόλος των ΗΠΑ ΝΑΤΟ - ΕΕ και της παρέμβασής τους

Ο

όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή των
Βαλκανίων, που είχαν στρατηγική στόχευση μέσα, από έωλα προσχήματα
μετά το διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, την ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην
ΕΕ», σημειώνεται στην εισήγηση.
Το διάστημα εκείνο, στο Βελιγράδι
θα πραγματοποιηθούν επετειακές εκδηλώσεις και συνεδρίαση της Γραμματείας του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης, στις οποίες θα παρευρεθεί
αντιπροσωπεία από τη Β. Ελλάδα.
Ακόμα, αποφασίστηκε η διοργάνωση
Πανελλαδικής Ημέρας Αντι ιμπε ριαλιστικής Δράσης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απρίλη του 2019, με
περιεχόμενο την καταγγελία των ιμπεριαλιστικών οργανισμών, ιδιαίτερα
του ΝΑΤΟ, που συμπληρώνει τα 70
χρόνια, και ενάντια στην εμπλοκή της
χώρας μας στους σχεδιασμούς τους.
Από τον προγραμματισμό δράσης
δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και
η προετοιμασία των εκδηλώσεων
μνήμης που κάθε Αύγουστο πραγματοποιούνται για τη Χιροσίμα και το
Ναγκασάκι.

Τέλος, αποφασίστηκε η συνέχιση
των παρεμβάσεων με βάση την πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ για τα σχολεία,
την πραγματοποίηση λαχειοφόρου
αγοράς για το 2019 κ.λπ.
Εισηγητικά σημειώθηκε η ανάγκη
μέσα από τη συνολική δραστηριότητα
της ΕΕΔΥΕ να αναδειχθεί ακόμα πιο
αποφασιστικά η αναγκαιότητα της
συμμετοχής του λαού στην πάλη κατά
των ιμπεριαλιστικών πολέμων και
επεμβάσεων, κατά του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ, και της κατανόησης από ταξική
σκοπιά τού «εμείς και αυτοί» ως
βάση για να μη συρθεί ο λαός στις
επιλογές της κυρίαρχης τάξης ως
«εθνικά αναγκαίες». Επίσης, να αντιμετωπιστούν ο αποπροσανατολισμός
και ο εφησυχασμός που καλλιεργεί
η κυβέρνηση.

Κλιμακώνονται οι ανταγωνισμοί

Αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις,
εισηγητικά έγινε εκτενής αναφορά
στην κλιμάκωση της επιθετικότητας
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και
την όξυνση των ανταγωνισμών με τη
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Ρωσία και την Κίνα, με την εμπλοκή
μεγάλου αριθμού κρατών. Στις θερμές
εστίες πολέμου που καίνε στην υδρόγειο και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας, με επίκεντρο τα ενεργειακά
κοιτάσματα. Ακόμα, στην κλιμάκωση
της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος της χώρας μας.
Εκφράστηκαν επίσης η αλληλεγγύη στους λαούς της Συρίας και της
Παλαιστίνης, η ανησυχία για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και ειδικότερα
για τη συμφωνία των Πρεσπών, που
προωθεί τον ΝΑΤΟικό σχεδιασμό στην
περιοχή και διατηρεί τα σοβαρά στοιχεία αλυτρωτισμού. Υπογραμμίστηκε
η ανάγκη να μη νομιμοποιηθεί η συμφωνία στη συνείδηση του λαού, δίχως
ταυτόχρονα να καταπιεί το εθνικιστικό δηλητήριο.
Εκτενής αναφορά έγινε και στο
Κυπριακό, όπου καταγράφηκε με ανησυχία η κινητικότητα που παρουσιάζεται γύρω από το ζήτημα της επίλυσής του, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Αναστασιάδη περί
«αποκεντρωμένης ομοσπονδίας», που
ανοίγει το δρόμο και ενισχύει τη θέση
για τα δύο συνιστώντα κράτη, κινείται
δηλαδή στη λογική των δύο κρατών.
Η ΕΕΔΥΕ επαναβεβαίωσε την αλληλεγγύη στον κυπριακό λαό, τη
θέση της για τον τερματισμό της
κατοχής, την αποχώρηση των κατοχικών και όλων των ξένων στρατευμάτων, το κλείσιμο των βρετανικών
βάσεων, τη θέση για Κύπρο ενιαία,
ανεξάρτητη, ένα και όχι δύο κράτη,
την αντίθεσή της σε κάθε διχοτομική
λύση και στο καθεστώς των εγγυητριών δυνάμεων.
Η εισήγηση στάθηκε ακόμη στο
Προσφυγικό, καταγγέλλοντας τη συγκυβέρνηση, που πρωτοστατεί στον
αποπροσανατολισμό του λαού και
στον εξωραϊσμό των ιμπεριαλιστικών
ενώσεων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. «Πα-
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λεύουμε για άμεσα μέτρα ανακούφισης, κλείσιμο των hot spots, ανθρώπινα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας,
ασφαλή μετακίνηση των προσφύγων
στις χώρες προορισμού τους, κατάργηση των κανονισμών Δουβλίνο Ι, ΙΙ
και ΙΙΙ και των κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ», τονίστηκε.
Η ΕΕΔΥΕ προειδοποιεί πως «οι
αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ το 2018 "κουμπώνουν" με την
παραπέρα στρατιωτικοποίηση της
ΕΕ» και πως «η συστηματική καταδίκη
του εγκληματικού ρόλου του ΝΑΤΟ
ως οπλισμένου χεριού του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού επιβάλλεται
να συνδυάζεται με την αποκάλυψη
και καταδίκη του ρόλου της ΕΕ και
της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και
Αμυνας (ΚΠΑΑ)», οι αξίες της οποίας
«είναι βουτηγμένες στο αίμα των
λαών με πολέμους, επεμβάσεις και
καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων σε όφελος των ευρωενωσιακών μονοπωλίων».

Βρώμικος ο ρόλος της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις βαριές
ευθύνες της κυβέρνησης, που «στο
εσωτερικό της χώρας συνεχίζει την
αντιλαϊκή επίθεση» και ταυτόχρονα
«εμπλέκει τη χώρα μας ολοένα και
βαθύτερα στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους» και «γίνεται σημαιοφόρος για λογαριασμό
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην ευρύτερη
περιοχή, αναλαμβάνοντας επικίνδυνες
πρωτοβουλίες.
Αναβαθμίζει το ήδη υπάρχον ευρωατλαντικό δίκτυο βάσεων - στρατηγείων - υποδομών και δημιουργεί
ακόμη και νέες (Αλεξανδρούπολη,
Λάρισα, Βόλο, Σύρο, Κάρπαθο, Τυμπάκι
κ.α.). Ξεπλένει τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Μετατρέπει τη χώρα μας
σε πολεμικό ορμητήριο ενάντια σε

άλλους λαούς, γίνεται μαγνήτης επιθέσεων σε περίπτωση τοπικού ή γενικευμένου πολέμου».
«Η κυβέρνηση παίζει βρώμικο
ρόλο, καθώς δεν χάνει ευκαιρία να
εξωραΐζει τον εγκληματικό χαρακτήρα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να προσπαθεί
να πείσει τους εργαζόμενους για τα
δήθεν οφέλη από την ύπαρξη και τη
δημιουργία των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών στη χώρα μας,
να παρουσιάζει ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή
τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ, την ώρα που η ίδια η Ιστορία, με
τις δεκάδες πολεμικές επεμβάσεις
και τις εκατόμβες θυμάτων, αλλά
και η καθημερινότητα, τους διαψεύδουν κατηγορηματικά. Σπέρνει τον
επικίνδυνο εφησυχασμό. Επιχειρεί
με κάθε τρόπο να αμβλύνει τα αντιπολεμικά - αντιιμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά του λαού μας», σημειώνεται μεταξύ άλλων.
«Επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας
πως η αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό της χώρας και η εμπλοκή
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και πολέμους είναι οι δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος, του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που γεννά
τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τον πόλεμο, την προσφυγιά (...)
Τα συμφέροντα των εργαζομένων,
του λαού, είναι αντίθετα με τους
στόχους και τις επιδιώξεις της αστικής τάξης και των μονοπωλιακών
ομίλων. Συνεπώς, ο λαός δεν μπορεί
και δεν πρέπει να συναινέσει στη
σφαγή του, είτε με τα αντιλαϊκά μέτρα είτε με τους πολέμους και τις
επεμβάσεις, αντίθετα πρέπει να αντιδράσει και να ισχυροποιήσει την
πάλη κατά των δυνάμεων που τον
οδηγούν να γίνει κρέας στις πολεμικές μηχανές των ιμπεριαλιστών»,
καταλήγει η εισήγηση. 

διεθνή

Ιρλανδία: Με επιτυχία η Διεθνής Διάσκεψη κατά
των ξένων στρατιωτικών βάσεων ΗΠΑ/ΝΑΤΟ
λοκληρώθηκε με επιτυχία από τις 16-18 Νοέμβρη
η Διεθνής Διάσκεψη κατά των ξένων στρατιωτικών
βάσεων ΗΠΑ/ΝΑΤΟ στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, στην αίθουσα των Ιρλανδικών συνδικάτων SIPTU.
Η διάσκεψη οργανώθηκε από τα κινήματα Ειρήνης
των ΗΠΑ και της Ιρλανδίας, ενώ στηρίχτηκε ενεργά από
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ). Φιλοξενήθηκε
από την οργάνωση-μέλος του ΠΣΕ «Συμμαχία Ειρήνης και
Ουδετερότητας» (Peace and Neutrality Alliance - PANA), η
οποία πρωτοστατεί στους αγώνες κατά του ΝΑΤΟ, των
Σχηματισμών Μάχης (Battle Groups), της EE και της PESCO.
Η Διάσκεψη ξεκίνησε με πορεία προς το συμβολικό
κεντρικό ταχυδρομείο του Δουβλίνου (General Post Ofﬁce),
από όπου ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας των Ιρλανδών με την αποτυχημένη εξέγερση της Άνοιξης του
1916 εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πορεία πέρασε
επίσης από το μνημείο του σοσιαλιστή ηγέτη της εξέγερσης, στελέχους των εργατικών συνδικάτων, James Con-

Ο

noly, που εκτελέστηκε από τους Βρετανούς στις 12 Μάη
1916.
Η Διεθνής Διάσκεψη άνοιξε με χαιρετισμό του πρόεδρου της PANA Roger Cole. Χαιρετισμοί πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια από Ιρλανδούς και διεθνείς καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους και του βουλευτή του
κόμματος Sin Fein Aengus O’ Snodaigh και την ανεξάρτητη
βουλευτή Clare Daly, οι οποίοι χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία και το θέμα της διάσκεψης, αναφέρθηκαν τόσο
στον αντιαποικιακό αγώνα εναντίον των Βρετανών και
τις θυσίες του ιρλανδικού λαού ιστορικά για την ελευθερία του όσο και στη σημερινή σύμπλευση των κυβερνήσεων με τα σχέδια των ΗΠΑ και της ΕΕ, την χρησιμοποίηση
του αεροδρομίου του Shannon για χιλιάδες πτήσεις των
ΗΠΑ και την εναντίωσή τους στη δημιουργία του Ευρωστρατού και τη συμμετοχή της Ιρλανδίας σε αυτόν.
Η πρόεδρος του ΠΣΕ Σοκόρρο Γκόμες ανέπτυξε τις
θέσεις του ΠΣΕ στη βάση των πρόσφατων αποφάσεων
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της Εκτελεστικής Επιτροπής του στη Δαμασκό, καλώντας
σε πλατιά ενότητα δράσης κατά των ξένων στρατιωτικών βάσεων, που αποτελούν εργαλεία του ιμπεριαλισμού
στον κόσμο.
Στο άνοιγμα των εργασιών χαιρέτισε επίσης η ΕΕΔΥΕ
με τον Γρηγόρη Αναγνώστου, οργανωτικό γραμματέα της,
ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων
φέρει τεράστιες ευθύνες. Γίνεται σημαιοφόρος για λογαριασμό των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην περιοχή των Βαλκανίων
και της Ν/Α Μεσογείου εμπλέκοντας ολοένα και βαθύτερα
το λαό μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, στο όνομα της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Δαπανά το 2.4%του ΑΕΠ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, αναβαθμίζει το ήδη υπάρχον δίκτυο ευρωατλαντικών βάσεων
και στρατηγείων και δημιουργεί ακόμη και νέες. Συμμετέχει ενεργά σε αποστολές σε όλο τον κόσμο. Ξεπλένει
τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Προσπαθεί να εξωραΐσει
το ρόλο και το χαρακτήρα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να τους
παρουσιάσει ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας
στην περιοχή. Τη δεύτερη μέρα των εργασιών άνοιξε με
ομιλία της η κεντρική καλεσμένη της διάσκεψης Αλέιντα
Γκεβάρα, κόρη του θρυλικού Τσε, η οποία αναφέρθηκε
εκτενώς στο ζήτημα της αμερικανικής βάσης του Γκουαντάναμο, υπογραμμίζοντας «πώς ένα νησί κανονικά δεν θα
έπρεπε να έχει σύνορα παρά μόνο την θάλασσα. Στην περίπτωση της Κούβας όμως έχουμε σύνορα με τις ΗΠΑ, οι
οποίες διατηρούν εδώ και 115 χρόνια στο έδαφός μας
στρατιωτική βάση παρά τη θέληση λαού και κυβέρνησης
από την Νίκη της Επανάστασης πριν 60 χρόνια και μετά.
Οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές, εκτός από τον οικονομικό
αποκλεισμό, τις προσπάθειες ανατροπής και αποσταθεροποίησης της χώρας μας, χρησιμοποιούν το έδαφός μας
για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με το στρατόπεδο
βασανιστηρίων και απαιτούμε το κλείσιμο βάσης και στρατοπέδου και την επιστροφή του εδάφους στον λαό μας».
Στα διάφορα πάνελ συζήτησης τις δύο επόμενες μέρες, με θεματικές ενότητες για αύξηση της στρατιωτικοποίησης -οι βάσεις και τα πυρηνικά, η επέκταση του ΝΑΤΟ,
Ασία - Ειρηνικός, η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού στην Μέση Ανατολή, τα σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
στην Ασία/Ειρηνικό και για την κατάσταση στην Λατινική
Αμερική και στην Αφρική αντίστοιχα - πραγματοποιήθηκαν
ειδικές εισηγήσεις και συζήτηση γύρω από καυτά θέματα.
Στο πρώτο πάνελ κεντρικός εισηγητής ήταν ο εκτελεστι-
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κός γραμματέας του ΠΣΕ Ηρακλής Τσαβδαρίδης ο οποίος
υπογράμμισε τη σημασία της διάσκεψης τη χρονική στιγμή
αυξανόμενης ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας σε πολλά
μέτωπα, τονίζοντας: «Οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στον
κόσμο είναι ένα "χρήσιμο" και απαραίτητο εργαλείο για τα
ιμπεριαλιστικά σχέδια, τους πολέμους και τις επεμβάσεις.
Αποτελούν ένα εργαλείο κυριαρχίας των ιμπεριαλιστικών
κρατών, όπως παρατηρούμε εδώ και δεκαετίες σε όλες
τις γωνιές του κόσμου. Το γεγονός ότι περίπου το 90%
των ξένων στρατιωτικών βάσεων ανήκουν στις ΗΠΑ και
/ ή το ΝΑΤΟ μιλάει από μόνο του και εξηγεί τον τίτλο και
το θέμα της διάσκεψής μας εδώ στο Δουβλίνο».
Στη διεθνή διάσκεψη του Δουβλίνου, πήραν μέρος 150
Ιρλανδοί και 120 ξένοι αντιπρόσωποι από δεκάδες κινήματα από 35 χώρες, ανάμεσα στις οποίες ΗΠΑ, Καναδάς,
Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Βραζιλία, Βέλγιο, Αργεντινή, Κούβα, Κολομβία, Νότια Αφρική, Κένυα, ΛΔ Κονγκό,
Νεπάλ, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Πορτογαλία, Παλαιστίνη, Ισραήλ, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Γερμανία, Σερβία, Βρετανία, Τουρκία, Κύπρο,
Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία και την Ελλάδα.
Στην ανακοίνωση που δόθηκε στα ΜΜΕ μετά τη λήξη
της διάσκεψης τονίστηκε μεταξύ άλλων: «…Απαιτούμε το
κλείσιμο όλων των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ /
ΝΑΤΟ, ωστόσο θεωρούμε το κλείσιμο βάσεων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ορισμένες χώρες και περιοχές
ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από το διεθνές κίνημα.
Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την αμερικανική βάση του Γκουαντάναμο στην Κούβα, τις αμερικανικές βάσεις
στην Οκινάουα/ Ιαπωνία και αυτές στην Νότια Κορέα, την
αμερικανική βάση στο Rammstein / Γερμανία, τη βάση
Camp Bondsteel στη Σερβία, τις παλαιές και νέες βάσεις
των ΗΠΑ / ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και την Κύπρο, τη δημιουργία
της Αφρικανικής Διοίκησης ΗΠΑ (AFRICOM) με τις συνδεδεμένες στρατιωτικές βάσεις της στην Αφρική, οι πολυάριθμες βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ιταλία και τη Σκανδιναβία,
ο αερολιμένας Shannon στην Ιρλανδία, ο οποίος χρησιμοποιείται ως στρατιωτική βάση από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
και τις νεοσύστατες βάσεις των ΗΠΑ - Γαλλίας και των
συμμάχων στο έδαφος της Συρίας και γύρω από αυτό».
Η Διεθνής Διάσκεψη του Δουβλίνου, τέλος, χαιρετίζει
τις σχεδιαζόμενες δράσεις γύρω από την 70ή επέτειο του
ΝΑΤΟ τον Απρίλη 2019 στην Ουάσιγκτον και την διεξαγωγή του 6ου Διεθνούς Σεμιναρίου του Κουβανικού Κινήματος Ειρήνης στην Κουβανική Επαρχία του Γκουαντάναμο
στις αρχές του Μάη του 2019. 

πολιτική

Ορισμένες πλευρές της ελληνικής εμπλοκής
στους Νατοϊκούς σχεδιασμούς
Τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, χαρακτηρίζει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κλιμάκωση των μονοπωλιακών ανταγωνισμών, κυρίως σε Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) - Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) - Ρωσίας. Οι ανταγωνισμοί αυτοί εκφράζονται με την λήψη
πολιτικών, διπλωματικών, οικονομικών και στρατιωτικών μέσων είτε σε τοπικό επίπεδο
είτε σαν παράμετροι που ρυθμίζουν διακρατικές σχέσεις.

μελέτη και η ανάλυση αυτής
της πραγματικότητας, αναδεικνύει ότι στο σημερινό κοινωνικοοικονομικό σύστημα, υπάρχει
όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα
στους μεγάλους καπιταλιστικούς
ομίλους και τα μονοπώλια σε διεθνές
επίπεδο.
Με στόχο το μοίρασμα αγορών,
εδαφών και πλουτοπαραγωγικών πηγών, παρά τους κατά περιόδους προσωρινούς συμβιβασμούς, διαμορφώνονται πλέον σαφείς όροι εκδήλωσης
τοπικών αλλά και γενικευμένων ιμπεριαλιστικών πολέμων.
Σ’ αυτούς τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, βασικός πυλώνας άσκησης πολιτικής πίεσης
μέσω της απειλής χρήσης στρατιωτικής βίας ή και χρήση αυτής, αποτελεί ο στρατιωτικοπολιτικός συνασπισμός του ΝΑΤΟ.
Ο οργανισμός αυτός σήμερα αποτελείται από είκοσι εννιά (29) μέλη,
με τις δαπάνες λειτουργίας του, όπως
το ίδιο ανακοινώνει, να καλύπτονται
σε ποσοστό 67% από τις αμυντικές
δαπάνες των ΗΠΑ (σε πραγματικούς
όρους), με το υπόλοιπο να καλύπτεται

Η

σε ποσοστό 50% από τη Γαλλία, τη
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι χώρες αυτές,
καλύπτουν το προαναφερόμενο ποσοστό των δαπανών που συνεπάγεται
η λειτουργία του ΝΑΤΟ ως οργανισμού
(λειτουργία κεντρικής επιτελικής
υποδομής στις Βρυξέλλες και περιφερειακά στρατηγεία), αλλά αποτυπώνει σε σημαντικό βαθμό την συμμετοχή τους στο κόστος λειτουργίας
των μηχανισμών και υποδομών συλλογής πληροφοριών, την επιτήρηση
και την αναγνώριση, τις κάθε είδους
ανεφοδιαστικές αερομεταφορές, τις
βαλλιστικές-πυραυλικές εγκαταστάσεις καθώς και τα επίγεια ή αερομεταφερόμενα συστήματα ηλεκτρονικού
πολέμου.
Τα παραπάνω δείχνουν τον απόλυτο βαθμό εξάρτησης, όχι τόσο της
διοικητικής, αλλά κυρίως της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΝΑΤΟ,
πρώτα απ’ τις αμερικανικές κυβερνητικές δομές και στη συνέχεια απ’ τις
ισχυρές ιμπεριαλιστικές ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αποκαλύπτουν τον
αναμφισβήτητο πλέον ρόλο του, που
είναι η υπεράσπιση με τη χρήση της

στρατιωτικής ισχύος, σαν απειλή ή
και άμεσα, των συμφερόντων των
ομίλων και των μονοπωλίων του
αμερικάνικου και ευρωενωσιακού
βιομηχανικού συμπλέγματος.
Επιπλέον, επειδή η μόνη στρατιωτική υποδομή που διαθέτει το
ΝΑΤΟ πέρα των επιτελείων του,
είναι ο στόλος αεροσκαφών επιτήρησης, τα γνωστά AWACS (Airborne
Warning and Control) καθώς και κάποια κατασκοπευτικά αεροσκάφη
χωρίς πιλότο (drone), σύμφωνα με
στοιχεία που το ίδιο δημοσιοποιεί σε
κείμενά του, κάθε φορά που η λυκοσυμμαχία σχεδιάζει την υλοποίηση
μιας αποστολής, «…η κάθε χώρα μέλλος δεσμεύει στρατεύματα και εξοπλισμό …» και τα θέτει υπό την ενιαία
διοίκηση του ΝΑΤΟ. Η γενικόλογη
ΝΑΤΟική διατύπωση ότι «..η κάθε
χώρα μέλλος δεσμεύει στρατεύματα
και εξοπλισμό, …», στόχο έχει να παραπλανήσει τους λαούς των χωρών
μελών του, γιατί οι κυβερνήσεις
αυτών των χωρών, όταν τους ζητηθεί, θα διαθέσουν μέχρι και το σύνολο των στρατιωτικών και
ευρύτερα κρατικών κι όχι μόνο υποΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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δομών τους στις αποστολές του,
κάτι που ήδη έχει συμβεί σε επίπεδο
νατοϊκού επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Τα παραπάνω αναδεικνύουν τις
τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων των χωρών-μελών του, αλλά
και τον ρόλο τους σε βάρος των
λαών τους, προκειμένου να στηρίξουν τα συμφέροντα που εκπροσωπεί το ΝΑΤΟ.
Η ελληνική κυβέρνηση στον τομέα αυτό, ακολουθώντας πιστά τον
δρόμο που ακολούθησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι αδιαμφισβήτητο ότι όχι απλά είναι ενταγμένη στη λογική της πιστής τήρησης
όλων αυτών των ιμπεριαλιστικής έμπνευσης νατοϊκών προβλέψεων, αλλά
πρωτοστατεί τόσο στην εφαρμογή
τους όσο και στην ανάπτυξή τους.
Η εξαγγελία και η ανάδειξη σε
κομβικό στοιχείο της κυβερνητικής
εξωτερικής πολιτικής του όρου «γεωστρατηγική αναβάθμιση», αποκαλύπτει μια σαφή δήλωση πρόθεσης
βαθύτερης εμπλοκής των υποδομών
της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αναλαμβάνοντας
επιπλέον ρόλους προώθησής τους,
υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο
το μέλλον του ελληνικού λαού, αλλά
και των λαών - στόχων της λυκοσυμμαχίας.
Οι κυβερνητικές δηλώσεις που
χαρακτηρίζουν την πατρίδα μας «νησίδα σταθερότητας και ειρήνης»
είναι παραπλανητικές, με καθαρή
πρόθεση να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό για τη βαθιά συμμετοχή της
στους εγκληματικούς σχεδιασμούς.
Η ελληνική κυβέρνηση, συμμετέχει
με αντιπρόσωπο στην Ομάδα Πυρηνικού Προγραμματισμού (NPG) του
ΝΑΤΟ (συμμετέχει το σύνολο των
χωρών μελών, με εξαίρεση τη Γαλ-
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λία), όπου σύμφωνα με τα ντοκουμέντα του ΝΑΤΟ, «……οι αποφάσεις
λαμβάνονται από κοινού για την τροποποίηση ή την προσαρμογή της (νατοϊκής πυρηνικής πολιτικής) υπό το
πρίσμα των νέων εξελίξεων…..». Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση, υιοθετεί τον ρόλο του πρωταγωνιστή,
στην ομάδα που θα ανοίξει την πόρτα
του πυρηνικού ολέθρου, όταν τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα το απαιτήσουν, πατώντας το κουμπί που θα
ενεργοποιήσει το πρώτο προληπτικό
πυρηνικό πλήγμα (νατοϊκή απόφαση
στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας
το 2010), κατά του ιμπεριαλιστή αντιπάλου.
Είναι φανερό ότι όσο κι αν προσπαθεί να παραπλανήσει τον ελληνικό
λαό η κυβέρνηση, σταδιακά εκτός
των άλλων, τον μετατρέπει και σε
πυρηνικό στόχο. Καμιά μεταπολεμική
ελληνική κυβέρνηση δεν προήγαγε
την ειρήνη με την πολιτική της. Την
υπονόμευαν συνειδητά. Την θυσίαζαν
στο βωμό της αύξησης της κερδοφορίας των πολυεθνικών αλλά και
ελληνικών καπιταλιστικών ομίλων.
Σήμερα η Ελλάδα, συμμετέχει σε
δεκατρείς (13) αμερικανονατοϊκές
και ευρωενωσιακές αποστολές, εκπαιδεύοντας μάλιστα και τροφοδοτώντας αυτές με πολυεθνικό προσωπικό, στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης
Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ) όπως ονομάζεται
στην Κρηστώνη του Κιλκίς. Αυτές είναι: “EUTM MALI” (Μάλι), “RESOLUTE
SUPPORT MISSION - RSM” (Αφγανιστάν), “ACTIVE ENDEAVOUR” (Μεσόγειος Θάλασσα), “ALTHEA'' (ΒοσνίαΕρζεγοβίνη), “ATALANTA" (Μεσόγειος
Θάλασσα), “ENDURING FREEDOM” (Μεσόγειος Θάλασσα), ''EUNAVFOR MEDSOPHIA'' (Μεσόγειος Θάλασσα), ' JOINT
ENTERPRISE'' (KFOR-Κόσσοβο), ''MIN-

URSO'' (Δυτική Σαχάρα - ΧΩΡΙΣ την
συμμετοχή της Ελλάδας), "SEA
GUARDIAN" (Μεσόγειος Θάλασσα),
' UNIFIL'' (Μεσόγειος Θάλασσα), Μόνιμη
Δύναμη ΝΑΤΟ Αιγαίο(SNMG-2), Μόνιμη Αντιναρκική Δύναμη NATO (SNMCMG-2).
Είναι γεγονός ότι στο πλέγμα
των παραμέτρων που στηρίζουν τις
επιδιώξεις των Αμερικανονατοϊκών
και Ευρωενωσιακών σε βάρος των
λαών της περιοχής και όχι μόνο,
έχουν βαθιές ρίζες στην πολιτική
των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτό
συμβαίνει απ’ την ημέρα που πειθαρχώντας στις αμερικανικές εντολές
έβαλαν την πατρίδα μας στο ΝΑΤΟ
μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα σήμερα
με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Σ’ αυτή την καλοσχεδιασμένη και
ακριβοπληρωμένη με ματωμένα δολάρια, προσπάθεια παραπλάνησης
του λαού μας, σχετικά με το τι είναι
το ΝΑΤΟ, ποιοι είναι οι σχεδιασμοί
του, αυτές οι κυβερνήσεις είναι εγκληματικά συνένοχες.
Σήμερα, η ευθύνη του αντιπολεμικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
που συμπορεύεται με το ευρύτερο
λαϊκό κίνημα, είναι βαριά και γίνεται
βαρύτερη, γιατί το «μπόλιασμα» των
λαϊκών συνειδήσεων με την αντινατοϊκή, αντιιμπεριαλιστική θέση είναι
πραγματικό, είναι εφικτό. Ο φόβος
των ιμπεριαλιστών, είναι η ώρα που
το αντιιμπεριαλιστικό, το λαϊκό κίνημα, θα έχει τη δύναμη να επιβάλει
το «Έξω τώρα απ’ το ΝΑΤΟ», «Έξω
από κάθε ιμπεριαλιστικό σχηματισμό»,
«Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους
εγκληματικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς».
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

αντισυνταγματάρχης ε.α.,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

διεθνή

Οι ΗΠΑ αποχωρούν από τη συμφωνία για τον
έλεγχο πυρηνικών όπλων μέσου βεληνεκούς
Επικίνδυνη κλιμάκωση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

ην μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διμερή
συνθήκη που είχε συναφθεί πριν από τριάντα και
πλέον χρόνια και απαγόρευε ένα ευρύ φάσμα πυρηνικών όπλων και πυραύλων, ανακοίνωσε ο αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Οκτωβρίου 2018, δίνοντας επικίνδυνη συνέχεια στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία για την γεωστρατηγική κυριαρχία σε κρίσιμες περιοχές του πλανήτη και κυρίως στο χώρο της Αν. Ευρώπης.
H Ουάσιγκτον και η Μόσχα ανταλλάσσουν κατηγορίες
εδώ και χρόνια για παραβίαση της συμφωνίας του 1987
που αφορά τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF). Η σχετική συμφωνία απαγόρευε την παραγωγή και την ανάπτυξη πυραύλων
και αντίστοιχων εκτοξευτήρων ικανών να φέρουν συμβα-

Τ

τικές ή πυρηνικές κεφαλές με δραστικό βεληνεκές από
500 ως 5.500 χιλιόμετρα.
«Η Ρωσία δεν τήρησε τη συμφωνία. Θα βάλουμε λοιπόν
τέλος στη συνθήκη και θα αποσυρθούμε» δήλωσε με σαφήνεια ο αμερικάνος πρόεδρος καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τη Ρωσία για την παραγωγή του συστήματος πυραύλων 9M729, το οποίο η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι έχει
δραστικό βεληνεκές που υπερβαίνει τα 500 χλμ.
Χωρίς κανένα περιθώριο παρερμηνείας ο Ντόναλντ
Τράμπ ανήγγειλε ότι «Θα αναπτύξουμε τέτοια όπλα». Χαρακτηρικό της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης είναι το
γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε αυτή την ανακοίνωση ενώ ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Μπόλτον βρισκόταν στη Μόσχα για
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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συνομιλίες. Από την άλλη πλευρά, ο Ρώσος υφυπουργός
Εξωτερικών Σερκέι Ριαμπκόφ, εκτίμησε ότι οι κατηγορίες
των ΗΠΑ έχουν στόχο να συγκαλύψουν τις δικές τους παραβιάσεις της συμφωνίας και προειδοποίησε ότι η Μόσχα
θα προχωρήσει σε αντίποινα περιλαμβανομένων και στρατιωτικών αντιποίνων.
Η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το θανάσιμο γαϊτανάκι
είναι άμεση, καθώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ υπόγραψε
στη Βαρσοβία, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η λυκοσυμμαχία πλέον δεν δεσμεύεται και ότι μπορεί να πραγματοποιήσει «το πρώτο πυρηνικό πλήγμα». Στην ίδια σύνοδο άλλωστε η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε να
αυξηθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στα σύνορα
με τη Ρωσία. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης τον ρόλο της
βάσης της Σούδας και ότι υπάρχουν σχεδιασμοί για πυρηνικά στον Άραξο, και για τη δημιουργία νέων ΑμερικανοΝατοικών βάσεων στη Αλεξανδρούπολη και αλλού μπορεί
να αντιληφθεί εύκολα και ο πιο δύσπιστος ότι η περίφημη
«γεωστρατηγική αναβάθμιση» της χώρας δεν είναι τίποτα
άλλο παρά ένα θανάσιμο αντιστάθμισμα για τις ευκαιρίες
κερδοφορίας των ντόπιων και διεθνών επιχειρηματικών
ομίλων. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και τα άλλα αστικά
κόμματα έχουν εγκληματικές ευθύνες για το γεγονός ότι
εμπλέκουν το ελληνικό λαό σε θανάσιμους κινδύνους..
Καβγαδίζουν για δευτερεύοντα ζητήματα κι εδώ σιωπούν.
Είναι μια ένοχη σιωπή βασισμένη στη σύμπλευσή τους σε
ζητήματα στρατηγικού προσανατολισμού της χώρας.
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Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια με τα οποία υποδέχτηκε
στη Μόσχα ο Σεργκέι Σόιγκου, υπουργός Αμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον Έλληνα ομόλογό του Πάνο Καμμένο, κατά την επίσκεψή του στη ρωσική πρωτεύουσα:
«Προτείνω να συζητήσουμε τα θέματα ενίσχυσης της παρουσίας βάσεων ξένων χωρών του ΝΑΤΟ, και ιδιαίτερα
των Ηνωμένων Πολιτειών, στην επικράτεια της Ελλάδας.
Παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία στα σύνορά μας. Σήμερα, η στρατιωτική δραστηριότητα του ΝΑΤΟ έχει φτάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο από τον Ψυχρό Πόλεμο.
Η ένταση και η κλίμακα των επιχειρησιακών και πολεμικών ασκήσεων έχει αυξηθεί, κατά τη διάρκεια της οποίας
εκτελούνται πολεμικές δραστηριότητες επιθετικής φύσεως» είπε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας και συνέχισε λέγοντας ότι «Παρακολουθούμε με ανησυχία την πολιτική
του ΝΑΤΟ, που στοχεύει στην ενεργή στρατιωτικοποίηση
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Βλέπουμε προσπάθειες να εμπλακούν όλο και περισσότερες χώρες-μέλη, εννοώ πρώτα
απ' όλα τα Βαλκάνια»
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις προβάλλει εντονότερα η ανάγκη για δυνάμωμα της αντιιμπεριαλιστικής αντιπολεμικής πάλης σε συντονισμό με το εργατικό-λαϊκό
κίνημα καθώς και της διεθνούς αλληλεγγύης των λαών.
Για να κλείσουν τώρα οι ξένες βάσεις και τα στρατηγεία
από τη χώρα μας, για να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και
τα Βαλκάνια, για να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ
και την Ε.Ε με το λαό να διαφεντεύει τον τόπο του.

διεθνή

Εκδηλώσεις στο Παρίσι για τη λήξη
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου
Φόρουμ της υποκρισίας με το ΣΥΡΙΖΑ να διαπρέπει στο «ξέπλυμα» του ιμπεριαλισμού

ι υποκριτικές κορόνες για την ειρήνη κυριάρχησαν
στις εκδηλώσεις που οργάνωσε στις αρχές του προηγούμενου Νοέμβρη η κυβέρνηση της Γαλλίας για
τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
Οι ηγέτες ιμπεριαλιστικών χωρών και οργανισμών που
δημιουργούν και σήμερα τους πολέμους, την εξαθλίωση
και την προσφυγιά συγκεντρώθηκαν να μιλήσουν για την
ιμπεριαλιστική «ειρήνη» τους αλλά και να αναδείξουν τις
ανταγωνιστικές διεκδικήσεις για τις αγορές, τους δρόμους και τις πηγές ενέργειας.

Ο

Στις εκδηλώσεις όπου παρευρέθηκαν όλοι σχεδόν οι
Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσα στους οποίους και ο Έλληνας
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι Πρόεδροι των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ, της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, της Τουρκίας Ρ. Τ. Ερντογάν κ.ά. έγινε συστηματική προσπάθεια συσκότισης των αιτιών που οδήγησαν στη σφαγή εκατομμυρίων ανθρώπων στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως και στον
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μίλησαν για το «μίσος και τον εθνικισμό» της εποχής για να κρύψουν τη βασική αιτία : το
μοίρασμα αγορών και πόρων ανάμεσα σε καπιταλιστές
και ταυτόχρονα την καταστροφή του πρώτου εργατικού
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κράτους τον κόσμο, της ΕΣΣΔ. Ανησυχούν δήθεν για την
αναβίωση του φασισμού όταν η ΕΕ είναι που ευθύνεται
τόσο για τα δεινά των λαών όσο και για την ενίσχυση ρατσιστικών και φασιστικών δυνάμεων, επειδή αυτό υπηρετεί τα συμφέροντά της.
Στην πραγματικότητα, η μόνη ανησυχία όσων παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις παραμένει η διατήρηση εκείνων
των ισορροπιών που ωφελούν τα μονοπωλιακά συμφέροντα τα οποία εκπροσωπούν και ο σχεδιασμός νέων διευθετήσεων οι οποίες περιλαμβάνουν επαναχάραξη συνόρων μέσα και από στρατιωτικές συγκρούσεις.
Γιαυτό παρά τα ευχολόγια ήρθαν εύκολα στην επιφάνεια οι βαθιές αντιθέσεις γύρω από το ζήτημα της δημιουργίας του Ευρωστρατού, της κατανομής των νατοϊκών
δαπανών και τον ανταγωνισμό για τα κέρδη της πολεμικής
βιομηχανίας.
Ενδεικτικό ήταν το σχόλιο του Τραμπ, που αντιδρώντας έντονα σε δήλωση του Μακρόν για τη σημασία «δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού στρατού» για «να προστατευτούμε απέναντι στην Κίνα, στη Ρωσία και ακόμη και
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απέναντι στις ΗΠΑ», χαρακτήρισε την επισήμανση του Γάλλου Προέδρου «πολύ προσβλητική». Σε συνέντευξή του
στο CNN, ο Μακρόν τόνισε ότι δεν θέλει να δει «τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξάνουν τον προϋπολογισμό της άμυνας για να αγοράσουν αμερικανικά ή άλλα όπλα ή υλικά
προερχόμενα από την αμερικανική βιομηχανία. Πάντως,
οι δύο ηγέτες σε συνάντηση που είχαν συμφώνησαν για
την «ανάγκη αύξησης» των «αμυντικών» δαπανών. Το ίδιο
ενδιαφέρον για την ενίσχυση της αυτόνομης στρατιωτικής
παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδήλωσαν επίσης η
υποψήφια για την ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) και νυν γενική γραμματέας του κόμματος, Ανεγκρέτ Κραμπ καθώς και η πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών (SPD), Αντρεα Νάλες.

Φόρουμ της «ειρήνης» από μακελάρηδες των λαών

Με τη χορηγία ισχυρών μονοπωλιακών ομίλων όπως οι
«Google», «Microsoft», «Facebook», «Ίδρυμα Ford», «BNP
Paribas», Ιδρυμα «Ροκφέλερ» και τη στήριξη ιδρυμάτων

όπως η «Ανοιχτή Κοινωνία» του Τζόρτζ Σόρος,
το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Γάλλος
Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μια μέρα μετά τις
επίσημες εκδηλώσεις κήρυξε στη γαλλική πρωτεύουσα την έναρξη των εργασιών του 1ου Διεθνούς Φόρουμ για την Ειρήνη των Παρισίων.
Πρόκειται για μια διοργάνωση που επιχειρείται
να καθιερωθεί σε ετήσια βάση και ανάμεσα στα
άλλα εκφράζει την πρόθεση της γαλλικής πλουτοκρατίας να αναβαθμίσει τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο σε μια περίοδο αστάθειας
και ανακατατάξεως. Ο Μακρόν εξήγησε ότι στόχος είναι το Φόρουμ να καταξιωθεί ως βήμα
επανεξέτασης παλιών και νέων σχεδιασμών και
συμμαχιών, αναφέροντας ότι η συνάντηση «θα
έχει ως αποστολή κάθε χρόνο να ενώσει τον
έναν με τον άλλον, προκειμένου να προωθήσουμε συγκεκριμένες ενέργειες, με στόχο αυτή
η δουλειά για την ειρήνη να καταγράφει λίγο
περισσότερη πρόοδο κάθε χρόνο».
Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ, πάντως επίσημη ομιλήτρια στην έναρξη των εργασιών συνόψισε το
χαρακτήρα της ιμπεριαλιστικής λυκοφιλίας λέγοντας ότι:
«η διεθνής συνεργασία, μια ειρηνική ισορροπία μεταξύ
των συμφερόντων της μίας και της άλλης πλευράς και
ακόμα και το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ειρήνη τίθενται
εκ νέου υπό αμφισβήτηση». αλλά και ότι «η ειρήνη που
έχουμε σήμερα, που μας μοιάζει κάποιες φορές δεδομένη,
αυτή η ειρήνη απέχει πολύ από το να είναι κάτι το δεδομένο και πρέπει να δώσουμε μάχη για εκείνη».

Εξωραϊσμός της σοσιαλδημοκρατίας.
Μια ακόμα υπηρεσία του ΣΥΡΙΖΑ για λογαριασμό
του κεφαλαίου

Είναι γνωστός ο βρώμικος και προδοτικός ρόλος της ευρωπαϊκής και ιδιαίτερα της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας στη σφαγή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και στο
τσάκισμα της επανάστασης των Γερμανών εργατών το
1918 γιαυτό το ξέπλυμα των επιγόνων ανέλαβε ο δοκιμασμένος φίλος του «διαβολικά καλού Τράμπ», ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας με τις ομιλίες του στο Συνέδριο του
γερμανικού SPD και στο Φόρουμ για την Ειρήνη στο Παρίσι.
Στο Βερολίνο, από το βήμα του Συνεδρίου του SPD,
αναγόρευσε τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία, για χρόνια
κυβερνητικό εταίρο των χριστιανοδημοκρατών της Αγκ.
Μέρκελ, σε δύναμη... της προόδου και ευχαρίστησε «για

την αλληλεγγύη που δείξατε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα
χρόνια στην Ελλάδα»!
Στην παρέμβασή του στο Φόρουμ των Παρισίων για
την Ειρήνη, ο Αλ. Τσίπρας συνέχισε τη δουλειά και για την
ΕΕ στο σύνολό της. Κατά τον πρωθυπουργό, αυτή οικοδομήθηκε «σε γερά κοινωνικά θεμέλια, στην προστασία της
εργασίας, την ισότητα των δύο φύλων, στην αναβάθμιση
των υποδομών και των δικτύων, στην ειρήνη και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς»!
Η τοποθέτηση του Αλ. Τσίπρα και η εμφάνιση του ως
θεματοφύλακα της ειρήνης αποτελεί πρόκληση για τον
ελληνικό λαό και για τους δοκιμαζόμενους λαούς της περιοχής αφού πρωτοστατεί για τη μετατροπή της Ελλάδας
σε ένα απέραντο ορμητήριο θανάτου και αποθήκη πυρηνικών όπλων. Ακόμα περισσότερο αποτελεί ύβρη για τους
χιλιάδες εγκλωβισμένους πρόσφυγες που ζουν σε άθλιες
συνθήκες στη Μόρια, στη Σάμο και αλλού.
Σε κάθε περίπτωση, για τους νεκροθάφτες των λαών,
τότε και τώρα, ισχύουν οι στίχοι του Μπρέχτ:
Όταν αυτοί που είναι ψηλά
Μιλάνε για ειρήνη
Ο απλός λαός ξέρει
Πως έρχεται ο πόλεμος
Αλλά και εκείνοι γνωρίζουν ότι οι λαοί έχουν τη δύναμη να σταματήσουν και τον πιο μεγάλο πόλεμο, να τους
ανατρέψουν και να φέρουν την ειρήνη. Έγινε και μπορεί
να ξαναγίνει. Αυτός είναι ο φόβος τους και αυτή είναι η
ελπίδα των λαών. 
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εκδηλώσεις επιτροπών

2η Δημοτ. Κοινότητας Αθήνας
(Γούβα, Ν. Κόσμος, Παγκράτι)

Εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Οι Ευρωατλαντικοί σχεδιασμοί στην περιοχή και οι κίνδυνοι από την εμπλοκή της χώρας μας» διοργάνωσε
η Επιτροπή Ειρήνης την Τετάρτη 5
Δεκέμβρη στα γραφεία του ΓΣ
«Αρίων» με ομιλητή τον πρόεδρο της
ΕΕΔΥΕ Σταύρο Τάσσο.

Αγ. Δημήτριος

Η Επιτροπή Ειρήνης Αγ. Δημητρίου
διοργάνωσε στις 12 Δεκεμβρίου εκδήλωση με θέμα: «Βαλκάνια, ο ρόλος
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και η απάντηση
του αντιιμπεριαλιστικού - αντιπολεμικού κινήματος».

Αλεξανδρούπολη

• Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την
επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη
στη πόλη πραγματοποίησε η Επιτροπή Ειρήνης στις 3 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για
τη δημιουργία νέας βάσης στην περιοχή.
• «Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια - Ο ρόλος των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ» ήταν το θέμα
της εκδήλωσης που οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης,
στις 31 Οκτωβρίου και πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Εβρου.

Αργολίδα

Εκδήλωση με αφορμή τις εξελίξεις στη
Μεσόγειο, Βαλκάνια και γενικότερα,
πραγματοποίησε στις 29 Οκτωβρίου
η Επιτροπή Ειρήνης στο Πνευματικό
Κέντρο Νέας Κίου. Μίλησε ο Πρόεδρος
Κώστας Βακάλης. Προβλήθηκε η αντιπολεμική ταινία «Τα μανταρίνια».

Βόλος

Εκδήλωση με θέμα «Επικίνδυνοι Ευρωατλαντικοί σχεδιασμοί - Ανεπιθύμητες οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές Βάσεις
σε Βόλο και Λάρισα» οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης και πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξε-
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νοδοχείου «ΠΑΡΚ», στις 9 Νοεμβρίου.
Ομιλητής ο Νίκος Παπαναστάσης,
αντισυνταγματάρχης ε.α. και μέλος
του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

Ηράκλειο

Στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου
Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της Επιτροπης Ειρηνης την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου με θέμα «Ευρωατλαντικοί σχεδιασμοί στην περιοχή
και η εμπλοκή της Ελλάδας. Αμεση
απομάκρυνση κάθε Βάσης από τη
χώρα μας». Ομιλητής ο Νίκος Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης ε.α.
και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ.

Θεσσαλονίκη

• Η Επιτροπή Ειρήνης Νεάπολης-Συκεών με τη στήριξη της ΕΔΥΕΘ, συμμετείχε και φέτος με περίπτερο στη
διοργάνωση «Βαλκανική Πλατεία 2018»
(3-9/9).
• Στις 7/9 η Επιτροπή πραγματοποίησε εκδήλωση στον εκθεσιακό χώρο
«Στρεμπενιώτη» με καλλιτεχνικό
δρώμενο και παράσταση με θέμα «Ειρήνη, Πόλεμος, Πρόσφυγες».

Ίλιον

Εκδήλωση με θέμα «Ευρωατλαντικοί... και άλλοι σχεδιασμοί στα Βαλκάνια - Η εμπλοκή της χώρας μας»,
διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης
Ιλίου στις 17 Οκτώβρη, στο Πολιτιστικό Καφενείο «Μελίνα Μερκούρη»,
με ομιλητή τον Γρηγόρη Αναγνώστου
οργανωτικό γραμματέα της ΕΕΔΥΕ.

Κερατσίνι-Δραπετσώνα

Στο Θέατρο «Αντ. Σαμαράκης» στις
15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από την Επιτροπή Ειρήνης,
με θέμα «60 Χρόνια Δρόμοι της Ειρήνης – 65 χρόνια ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές
βάσεις στην Ελλάδα», με ομιλήτρια
την Ελένη Παπαδοπούλου, μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

Κρήτη

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργάνωσαν
την Κυριακή 14 Οκτωβρίου η Επιτροπή
Ειρήνης Ηρακλείου και η Ομάδα Γυναικών Μοιρών, ενάντια στη δημιουργία
νέας Αμερικάνικης βάσης στο Τυμπάκι.

Λάρισα

Στο γεμάτο Αμφιθέατρο της Ιατρικής
Σχολής Λάρισας πραγματοποιήθηκε
(9 Νοεμβρίου) εκδήλωση που οργάνωσε
η Επιτροπή Ειρήνης, με θέμα «Ευρωατλαντικοί σχεδιασμοί στην περιοχή και
η εμπλοκή της χώρας μας. Ανεπιθύμητη η νέα Βάση των ΗΠΑ στη Λάρισα». Ομιλητής ο Θανάσης Παφίλης,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ και Γεν. Γραμματέας του ΠΣΕ.

Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ και του ΕΕΤΕ

Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Εξελίξεις και σχεδιασμοί: Μεσόγειος - Αιγαίο
- Βαλκάνια» πραγματοποιήθηκε στις
5 Νοέμβρη, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου από το τμήμα Ειρήνης
και Οικολογίας. Ομιλητής ο Γρ. Αναγνώστου, οργαν. γραμματέας της ΕΕΔΥΕ.

Ρόδος

Ρεσιτάλ κιθάρας με τον εξαίρετο
μουσικό και κιθαρίστα Μανώλη Ανδρουλιδάκη διοργάνωσε η Ροδιακή
Επιτροπή Ειρήνης στο Δημοτικό Θέατρο της Ρόδου στις 10 Οκτωβρίου,
με συνδιοργανωτή το Σωματείο εργαζομένων στο Miramare wonderland.

Σάμος

Στην κατάμεστη αίθουσα του Ξενοδοχείου «Αιολίς», πραγματοποιήθηκε (1
Δεκέμβρη) εκδήλωση της Πανσαμιακής
Επιτροπής Ειρήνης, με θέμα «Οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο και τα Βαλκάνια
και ο ρόλος του ΝΑΤΟ». Ομιλητής ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσος. Το
άνοιγμα έκανε η πρόεδρος της Επιτροπής και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, Ρούλα Στεφανάκη.

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 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.

