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74 χρόνια από το ιµπεριαλιστικό έγκληµα
στη Χιροσίµα και στο Ναγκασάκι

∆υναµώνουµε τον αγώνα ενάντια στον πόλεµο,
τη φτώχεια και τις νέες πυρηνικές απειλές

Κληρώθηκε ο λαχνός της ΕΕ∆ΥΕ
∆είτε τους τυχερούς αριθµούς

Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, η κλήρωση του λαχνού της ΕΕ∆ΥΕ για το 2019
που κυκλοφόρησε σε όλη την Ελλάδα από τους αγωνιστές και αγωνίστριες των Επιτροπών Ειρήνης

1ος ΛΑΧΝΟΣ: 05541 ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ Ένα 4ήµερο ταξίδι για 2 άτοµα µε πλήρη κάλυψη εξόδων
(αντιστοιχεί στο στέλεχος που περιλαµβάνει τους αριθµούς 05541-38541-71541)

2ος ΛΑΧΝΟΣ: 43504 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 50"
(αντιστοιχεί στο στέλεχος που περιλαµβάνει
τους αριθµούς 10504-43504-76504)

3ος ΛΑΧΝΟΣ: 38240 LAPTOP 15.6''
255G6 (αντιστοιχεί στο στέλεχος που περιλαµβάνει
τους αριθµούς 05240-38240-71240)

4ος ΛΑΧΝΟΣ: 70862
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ 16L/24H
(αντιστοιχεί στο στέλεχος που περιλαµβάνει
τους αριθµούς 04862-37862-70862)

Χαιρετίζουµε κι ευχαριστούµε τους εργαζόµενους, ανέργους, συνταξιούχους, νέους και νέες
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας για οικονοµική στήριξη, που αγόρασαν και διακίνησαν
το λαχνό της ΕΕ∆ΥΕ για το 2019.
Τα χρήµατα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για τις ανάγκες του αντιιµπεριαλιστικούφιλειρηνικού αγώνα καθώς και για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από
τις προσεχείς εκδηλώσεις της ΕΕ∆ΥΕ.
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της σύνταξης

Η

περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την επικίνδυνη κλιμάκωση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
για τη διεκδίκηση των ενεργειακών πόρων και των οδών μεταφοράς τους. Στον Περσικό κόλπο, στην Κύπρο, στο
Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο εκδηλώνονται με οξύτητα οι αντιθέσεις μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων όπως
οι ΗΠΑ, η ΕΕ, και η Ρωσία. Επίσης ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία, το Ιράν, η Σ. Αραβία και το Ισραήλ
διεκδικούν δυναμικά την παρουσία τους στη μοιρασιά της λείας, αυξάνοντας τις πιθανότητες πολεμικών συγκρούσεων
σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τη συμφωνία της ΝΔ και των άλλων αστικών κομμάτων, βαδίζοντας προς τις εθνικές εκλογές
καλλιέργησε κλίμα εφησυχασμού αναγορεύοντας το ΝΑΤΟ και την ΕΕ ως παράγοντες σταθερότητας στην περιοχή και
την ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ως εχέγγυο για την προστασία των συνόρων της χώρας μας.
Η πραγματικότητα βέβαια διαψεύδει για άλλη μια φορά τον ευρωατλαντικό μύθο που αναπαράγουν η ελληνική αστική
τάξη και το εκάστοτε πολιτικό της προσωπικό. Η προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό, με την πραγματοποίηση αυθαίρετων ερευνών στην κυπριακή ΑΟΖ, αντιμετωπίστηκε από την ΕΕ ως ευκαιρία για
να προωθηθούν τα σχέδια διχοτόμησης του νησιού με μοντέλο τη Συμφωνία των Πρεσπών και κριτήριο τα γεωπολιτικά
συμφέροντα των ιμπεριαλιστών. Απώτερος στόχος είναι η μελλοντική συνδιαχείρηση των ενεργειακών κοιτασμάτων
στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο με Αμερικανονατοική επικυριαρχία.
Ασφαλώς, η γνώριμη πλέον εικόνα των γεωτρύπανων περιτριγυρισμένα από πολεμικά πλοία αντιτιθέμενων κρατών και
καπιταλιστικών ενώσεων δεν προμηνύει μια «ειρηνική διευθέτηση» των απαιτήσεων που προβάλουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι
στο χώρο της ενέργειας. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, δεν συνέβη ποτέ ιστορικά ούτε πρόκειται να συμβεί στο καπιταλιστικό
σύστημα. Τα πυρηνικά όπλα, οι διάφορες «αντιπυραυλικές ασπίδες» αντιπαρατάσσονται ανοιχτά και η απειλή του πρώτου
πυρηνικού πλήγματος έχει διατυπωθεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία με τη σύμφωνη γνώμη του Αλ. Τσίπρα.
74 χρόνια μετά το έγκλημα στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι η απειλή του πυρηνικού ολέθρου έρχεται πιο κοντά μετά
την απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη Πυρηνικών Δυνάμεων Μέσου Βεληνεκούς (INF). Η Ρωσία και η Κίνα δηλώνουν
έτοιμες να μπουν στη θανάσιμη αντιπαράθεση για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων. Στις
αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου υπουργών του ΝΑΤΟ επιβεβαιώθηκε η «πλήρης υποστήριξη όλων των συμμάχων»
στην απόφαση αποχώρησης από τη συμφωνία INF. Στην ίδια συνεδρίαση επίσης δόθηκαν νέα στοιχεία για τις στρατιωτικές
δαπάνες με την Ελλάδα να δαπανά για το 2019, 4,624 δις έναντι των 4,353 δις ευρώ του 2014. Πρόκειται για μία αύξηση
του 6,23% την ίδια ώρα που πετσοκόβονται μισθοί και συντάξεις, τα ίδια χρόνια που μετρήθηκαν εκατοντάδες νεκροί
από την έλλειψη αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μεθόδευσε συστηματικά την εμπλοκή της χώρας σε όλο το πλέγμα αυτών των επικίνδυνων
ανταγωνισμών για να υπηρετήσει τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Το λιμάνι της Σούδας στο οποίο ελλιμενίζονται πυρηνικά υποβρύχια, ο Άραξος που προετοιμάζεται για την αποθήκευση πυρηνικών όπλων, οι δρόμοι και τα
λιμάνια της Β. Ελλάδας που είναι κρίσιμα για τη διέλευση βαρέων οπλικών συστημάτων δεν αποτελούν στοιχεία γεωστρατηγικής αναβάθμισης αλλά είναι στόχοι σε πιθανό ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Για την ΕΕΔΥΕ αποτελεί προτεραιότητα η ενημέρωση του λαού γύρω από τους κινδύνους που συνεπάγονται από την
εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Με τη θετική πείρα από τη Μέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης και την Πρωτοβουλία Πνευματικής και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας στα σχολεία συνεχίζουμε με αισιοδοξία και επιμονή καλώντας το λαό και τη νεολαία να δυναμώσουν το αντιϊμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό κίνημα.
Γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε αστική κυβέρνηση και αν προκύπτει θα κρατά Ευρωνατοϊκή σημαία, ξένη στα λαϊκά συμφέροντα και θα εφαρμόζει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Γιαυτό κρατάμε σταθερά τη θέση μας δίπλα στο εργατικό-λαϊκό
κίνημα στηρίζοντας τους αγώνες και την προοπτική του. Δίνουμε αγωνιστικό παρών στην Ακρόπολη στις 6 Αυγούστου,
στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα της ιμπεριαλιστικής θηριωδίας στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων και την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Παλεύουμε για
να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και τα στρατηγεία που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αγωνιζόμαστε για την απεμπλοκή της χώρας μας από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΕ με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

πολιτική

Πυρηνικά όπλα: Στην αιχμή των ενδοϊμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών και με στόχο τους λαούς
ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΗΠΑ

ΡΩΣΙΑ
ΚΙΝΑ

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΓΑΛΛΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ

Β. ΚΟΡΕΑ
ΙΝΔΙΑ

Όσο περιπλέκεται το κουβάρι των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για την διεκδίκηση
των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των οδών μεταφοράς και των αγορών τόσο εντείνονται οι
πολεμικές προετοιμασίες για ένα ακόμα παγκόσμιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ίσως το πιο
καταστρεπτικό από όσα γνώρισε μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα. Ο βασικότερος δείκτης αυτής
της απειλής είναι η ανάπτυξη και η αντιπαράθεση των πυρηνικών και των άλλων όπλων μαζικής καταστροφής από τις πολιτικοστρατιωτικές συμμαχίες των ιμπεριαλιστικών κέντρων.
ύμφωνα με στοιχεία των τελευταίων χρόνων, πάνω
από 15.000 πυρηνικές κεφαλές μοιράζονται οι εννέα
χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Ασφαλώς, η
μερίδα του λέοντος ανήκει στις ΗΠΑ και στη Ρωσία ενώ
ακολουθούν η Γαλλία, η Μ. Βρετανία, η Κίνα, το Πακιστάν,
η Ινδία, το Ισραήλ και η Β. Κορέα (βλ. χάρτη).

Σ

Η κλιμάκωση της Νατοϊκής επιθετικότητας...

Ο πυρηνικός όλεθρος στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, ο
«πορτοκαλί παράγοντας» στο Βιετνάμ των τερατογεννέσεων και οι βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου στη Γι-

ουγκοσλαβία και στο Ιράκ αποδεικνύουν ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν προτεραιότητα για την επιβολή των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων. Την τελευταία δεκαετία η απειλή των πυρηνικών
όπλων επανέρχεται πιο έντονα λόγω του «νέου δόγματος»
της Νατοϊκής λυκοσυμμαχίας το οποίο προβλέπει ανάμεσα
σε άλλα τον εκσυγχρονισμό του πυρηνικού της οπλοστασίου και την τακτική των «προληπτικών πολέμων» και
του «πρώτου πυρηνικού πλήγματος».
Με στόχο την αναχαίτιση της αυξανόμενης επιρροής
της Ρωσίας, της Κίνας και άλλων ισχυρών περιφερειακών
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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δυνάμεων, από το 2010 στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας μπήκαν οι βάσεις της νέας πιο επιθετικής στρατηγικής του ευρωατλαντικού μπλοκ. Η διαβόητη πρώην
υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Μαντλίν Ολμπραϊτ ενόψει
της συνόδου προδιέγραφε τις βασικές κατευθύνσεις σημειώνοντας με το γνωστό μείγμα κυνισμού και υποκρισίας
τα εξής: «To ΝΑΤΟ θα πρέπει να επιδιώξει έναν ευέλικτο
συνδυασμό συμβατικών όπλων, πυρηνικών όπλων και αντιπυραυλικής ασπίδας. Αυτό σημαίνει ότι η συμμαχία θα
πρέπει να προβεί στην εκπόνηση σχεδίων ανάγκης και να
πραγματοποιεί ασκήσεις, προκειμένου τα μέλη της να
έχουν τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση ανάγκης θα υπερασπιστούμε την εδαφική τους ακεραιότητα».(1)
Από τη Σύνοδο της Λισαβόνας όπου αποφασίστηκε η
λεγόμενη «νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ 2020» μέχρι σήμερα πάρθηκαν μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις
σε συνόδους που βήμα-βήμα οδήγησαν στη μεγαλύτερη,
από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και βαρέων οπλικών συστημάτων
στον ευρωπαϊκό χώρο. Το ΝΑΤΟ περικυκλώνει τη Ρωσία
αναπτύσσοντας δεκάδες χιλιάδες στρατού κατά μήκος
της ζώνης από τις χώρες της Βαλτικής μέχρι τη Βουλγαρία
και "Ασπίδες πυραυλικής άμυνας" στη Νορβηγία, στην Πολωνία και τη Ρουμανία. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, το 2016, με τη συναίνεση και του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, διατυπώθηκε η απειλή για το
πρώτο πυρηνικό πλήγμα.
Η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα άλλα αστικά
κόμματα υπερθεματίζουν στις επικίνδυνες αποφάσεις και
προσφέρουν λιμάνια, δρόμους και υποδομές που συνδέονται με τη χρήση πυρηνικών όπλων. Το λιμάνι της Σούδας
στο οποίο ελλιμενίζονται πυρηνικά υποβρύχια, ο Άραξος

που προετοιμάζεται για την αποθήκευση πυρηνικών
όπλων, οι δρόμοι και τα λιμάνια της Β. Ελλάδας που είναι
κρίσιμα για τη διέλευση οπλικών συστημάτων μπαίνουν
στο παζάρι για όφελος της ελληνικής αστικής τάξης και
παρουσιάζονται ως μέσα για τη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της χώρας. Στην ίδια ζυγαριά μπαίνει και η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στη
διαμόρφωση των φιλονατοϊκών συσχετισμών στα Βαλκάνια, σε βάρος της ρωσικής επιρροής και των σχεδίων τής
Κίνας για «μια ζώνη, ένα δρόμο».

...και η νέα ψυχροπολεμική αντιπαράθεση

Αυτές οι εξελίξεις επιτάχυναν την ενδοϊμπεριαλιστική
αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα. Ήδη από τη σύνοδο της
Ουαλίας το 2014 και μετά, το Ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας ανακοίνωσε ότι αλλάζει το στρατιωτικό δόγμα της
χώρας, «προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες ασφαλείας, στην επέκταση του ΝΑΤΟ και την αμερικανική αντιπυραυλική Ασπίδα που θα εγκατασταθεί στην
Ευρώπη...». Εκτοξεύονται εκατέρωθεν κατηγορίες ανάμεσα στις δύο χώρες για παραβίαση των συνθηκών περιορισμού των πυρηνικών όπλων.
Στις αρχές Φλεβάρη του 2019, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει την απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη Πυρηνικών Δυνάμεων Μέσου Βεληνεκούς (INF). Η συνθήκη αυτή
απαγόρευε τους χερσαίους πυρηνικούς πυραύλους βεληνεκούς 300 έως 3.200 μιλίων. Έντονη ήταν η αντίδραση
από την πλευρά της Ρωσίας. Αμέσως μετά την ανακοίνωση
ότι οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τη συνθήκη προβλήθηκε από
τα ρωσικά ΜΜΕ πυρηνικό όπλο με την απειλή ότι : «Δεν
μπορεί να αποκλειστεί ότι μία (από τις πυρηνικές τηλεπυροδοτούμενες τορπίλες) «Ποσειδών», με πυρηνική κεφαλή 100 μεγατόνων, θα καραδοκεί σε ακτή των ΗΠΑ, για
να γίνει το «όπλο της Ημέρας της Κρίσεως». (2)
Στις ΗΠΑ, οι σκέψεις για εγκατάλειψη της συνθήκης
είχαν αρχίσει επί προεδρίας Ομπάμα, περίοδο κατά την
οποία ξεκίνησε και ο εκσυγχρονισμός του πυρηνικού οπλοστασίου. Ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή των πρώτων,
μετά το 1991, πυρηνικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς τα
οποία θα έχουν την ικανότητα να φτάνουν στη Ρωσία, την
Κίνα και τη Β. Κορέα. Το νέο πυρηνικό δόγμα των ΗΠΑ
προβλέπει επίσης την παραγωγή όπλων «χαμηλότερης
ισχύος», ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περιφερειακές συγΠυρηνικό υποβρύχιο Ohio στον κόλπο της Σούδας
(14 Μάρτη 2019)
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κρούσεις ιδιαίτερα εκεί που διακυβεύονται σοβαρά συμφέροντα των αμερικανικών μονοπωλίων. Ήδη από την
προηγούμενη χρονιά η Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της
Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται
η απόκτηση δύο νέων πυρηνικών όπλων: Ένα νέου τύπου
πύραυλο, μικρής ισχύος, που θα εκτοξεύεται από υποβρύχιο και έναν πυρηνικό πύραυλο θαλάσσης-εδάφους. Και
στις δύο περιπτώσεις παραβιάζονται οι σχετικές συμφωνίες για τα πυρηνικά όπλα μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόβλεψη για τη διάθεση
μέρους αυτών των όπλων σε συμμάχους των ΗΠΑ ανά
τον κόσμο, ιδιαίτερα στις περιοχές που οξύνεται η αντιπαράθεση για τα ενεργειακά κοιτάσματα όπως η Αν. Μεσόγειος, η Μ. Ανατολή, η Αρκτική και ο Ειρηνικός.
Τα άλλα καπιταλιστικά κράτη αξιοποιούν τις αλληλοκατηγορίες ΗΠΑ και Ρωσίας ώστε να δικαιολογήσουν την
προσπάθεια ανανέωσης του δικού τους πυρηνικού οπλο-

στασίου. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, ο
υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι, δήλωσε τον
προηγούμενο Μάη ότι δεν «ενδιαφέρεται και δεν το θεωρεί
απαραίτητο» να συμμετάσχει στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.
Η Κίνα η οποία ουδέποτε υπέγραψε τη συνθήκη INF αναπτύσσει ραγδαία την πολεμική της βιομηχανία και παράγει
νέα βομβαρδιστικά μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας που
μπορούν να επιτύχουν όχι μόνο περιφερειακούς, αλλά και
παγκόσμιους στόχους. Επίσης, με την πώληση σύγχρονων
οπλικών συστημάτων και τεχνολογίας αιχμής, σε διάφορες
περιφερειακές δυνάμεις, η Κίνα ασκεί έμμεση παρέμβαση
στη διαμόρφωση των στρατιωτικοπολιτικών συμμαχιών.

Η αυταπάτη του «πολυπολικού» κόσμου...

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα επανέρχονται οι
συζητήσεις για την ανάγκη διατήρησης μιας παγκόσμιας
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ισορροπίας μέσω της ενδυνάμωσης των άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων τα οποία βρίσκονται σε ανταγωνισμό
με την κυριαρχία των ΗΠΑ. Οι θεωρίες περί ενός «πολυπολικού κόσμου» διατυπώνονται από κύκλους της αστικής
πολιτικής σκέψης και προωθούνται ιδιαίτερα από τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας. Στόχος είναι να αποπροσανατολίσουν τους λαούς από την πραγματική αιτία των
πολέμων της εποχής μας που βρίσκεται μέσα στο ίδιο
το καπιταλιστικό σύστημα.
Προσπαθούν να πείσουν τους λαούς ότι ο πόλεμος
μπορεί να αποφευχθεί ενώ οξύνεται ο ανταγωνισμός των
μονοπωλιακών ομίλων παγκοσμίως. Θέλουν να πείσουν
τους εργαζόμενους ότι αυτό θα γίνει εάν επιλέξουν ανάμεσα σε κάποιο «καλό» και κάποιο «κακό» ιμπεριαλιστή. Οι
ίδιοι που αμφισβητούσαν το φιλειρηνικό ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία αποτελούσε για δεκαετίες πραγματικό αντίβαρο στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα αναζητούν σήμερα ένα «ειρηνικό στάτους» ανάμεσα σε ισχυρές
ιμπεριαλιστικές ενώσεις που αυξάνουν συνεχώς την ισχύ
και την εμβέλεια του πυρηνικού τους οπλοστασίου.
Ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει πόσο σαθρό είναι το
έδαφος κάθε ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμαχίας είναι αυτό
που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι ΗΠΑ στοχεύοντας να δημιουργήσουν απειλές στο μαλακό υπογάστριο της Σοβιετικής Ένωσης ήταν αυτές που προμήθευσαν το Ιράν με τον πρώτο του πυρηνικό αντιδραστήρα τη
δεκαετία του ’60, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται σε λειτουργία στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. «Την επόμενη
δεκαετία ενθάρρυναν το Ιράν να προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο πυρηνικό πρόγραμμα με συμφωνίες που υπέγραψαν τότε ο Χένρυ Κίσινγκερ, και ο Ντόναλντ Ράμσφελντ.
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Οι συμφωνίες αυτές προέβλεπαν την ανάπτυξη ιρανικών
εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και πυρηνικών
αντιδραστήρων στη χώρα».(3) Ο ιμπεριαλιστής δεν πιάνεται φίλος, ούτε αλλάζει.

...και το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης

Για την ΕΕΔΥΕ αποτελεί προτεραιότητα η ενημέρωση του
λαού γύρω από τα ζητήματα της πυρηνικής απειλής και
των γενικότερων κινδύνων που συνεπάγονται από την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και πολέμους. Η ισχυροποίηση του αντιιμπεριαλιστικούαντιπολεμικού κινήματος και η ανάδειξη των στόχων πάλης του είναι η απάντηση στις προσπάθειες να οδηγηθούν
οι λαϊκές αντιδράσεις στα ήσυχα νερά του πασιφισμού και
των αυταπατών.
Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων και την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών.
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στον Άραξο ή
σε άλλο σημείο της Ελλάδας. Παλεύουμε για να κλείσει η
βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και
τα στρατηγεία που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αγωνιζόμαστε
για την απεμπλοκή της χώρας μας από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΕ
με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. 
1. Ριζοσπάστης, 30 Μάη 2010, σελ. 21.

2. https://www.militaire.gr/rosika-mme-proeidopoioyn-tis-ipa-

gia-quot-olokaytoma-100-megatonon-quot/

3. Κωνσταντίνος Γρίβας, Η στρατιωτική άνοδος της Κίνας

και η γεωπολιτική του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σελ. 52.

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

«Να ’ρθει ανάποδα ο ντουνιάς»

όλμησέ το! Αυτόν το στίχο του
Βάρναλη που σε έχω δεί να το
σιγοψιθυρίζεις καμιά φορά...
Τόλμησέ το γιατί «δεν σε παίρνει»
αλλιώς... Κι εσένα, κι εμένα και
όλους μας.
Σε «βλέπω» αδελφέ μου καθημερινά στους δρόμους, στα λεωφορεία,
στον Ηλεκτρικό, στο τραμ, στο μετρό.
Σε «βλέπω» και σε «ακούω» γιατί ξεχείλισαν πια οι ανάγκες από τα όρια
του καθωσπρεπισμού των αστών. Μιλάς δυνατά στο κινητό όπου βρεθείς.
Για εκείνες τις ρημάδες –όλοι φοβούνται που να πάρει και να σηκώσει– αλλά αναγκαίες εξετάσεις. Και
να οι ουρές και τα ραντεβού μετά από
μήνες, και το χέρι στη τσέπη γιατι
έχεις γίνει μπαλάκι ανάμεσα στους
εργολάβους του «πυλώνα» της ιδιωτικής ασφάλισης και του κράτους
τους –δεν είσαι εσύ το κράτος, όπως
μηρυκάζουν τα καλοταϊσμένα παπαγαλάκια τους– που κάνει ό,τι μπορεί
για να τους διευκολύνει.
Άσε που ούτε και το βάσανό σου
δεν μπορείς να πεις, γιατί σκέφτεσαι
και τις «μονάδες» στο κινητό που το
'χεις απλήρωτο γιατί δεν μπορείς
άλλο.
Καταλαβαίνω την αγωνία σου και
τη πίκρα σου, όπως και της κυράς
σου, που «σταυρώνει», πίσω από την
πλάτη το παιδί καθώς πάει για τις
Πανελλαδικές.
Και να σου πω και κάτι; Μη φοβάσαι εγώ δεν θα κοροϊδέψω «αφ' υψηλού» ούτε εσένα, ούτε τη κυρά σου
γι' αυτή την ευχή και τον τρόπο που
τη δίνει. Βλέπεις, εγώ, εμείς –κατα-

Τ

λαβαίνεις– δεν είμαστε του «ακαδημαϊκού ορθολογισμού», ούτε λούμπεν
σκυλιά της αστικής τάξης με γραβάτα που σου κόβουν δεκαπενθήμερο για πλάκα, επειδή «κινδυνεύει
η οικονομία και η επιχείρησις».
Εσύ και η κυρά σου δεν τελειώσατε το «Χάρβαρντ», αλλά μηχανή
που να μετατρέπει τους εργάτες σε
κιμά δεν γίνατε ποτέ. Και πρέπει να
είστε περήφανοι γι' αυτό.
Μίλησα και για πίκρα. Ναι, γιατί
γύρισε το παιδί απογοητευμένο. Γιατί
οι «γραβατωμένοι» που λέγαμε έβαλαν τέτοια θέματα, όχι για να δουν αν
μπορεί να σκεφθεί, αλλά για να το ξεσκίσουν, και να του κλείσουν την
πόρτα, για να του χαλάσουν το μυαλό
και τη ψυχή στην πιο τρυφερή ηλικία,
να του «κοντύνουν» το όνειρο.
Τόλμησέ το! Γκρέμισε αυτές τις
γραβατωμένες μούμιες με το γέλιο
τσούλας από εκεί που κάθονται γιατί
πρέπει να γλιτώσεις και το παιδί.
Για σκέψου: Από την «κόλλα» των
Πανελλαδικών ως τις κυβερνήσεις
τους ένα πράγμα σου λεν: Πως ότι
και να κάνεις, ό,τι αγώνα και να δώσεις, είναι χαμένος.
Αυτό λεν. Θα τους το χαρίσεις;
Βάλε και κάτι ακόμα: Την ίδια ώρα
που σου τα λεν αυτά, ασελγούν πάνω
σε αγώνες, σε μνήμες, σε εκτελεσμένους, σε τσακισμένα κορμιά σε φυλακές και εξορίες, σε πυρπολημένα χωριά και ανθρώπους από ναπάλμ.
Ξέρεις πως την έλεγε ο λαός την
περιοχή πέριξ της πλατείας Συντάγματος; «Σκομπία» την έλεγε και όταν
την αποκαλούσε έτσι, η Καισαριανή,

η Καλογρέζα, ο Άγιος Παύλος και η
Κοκκινιά ήξερε πολύ καλά τι έλεγε.
Μη σε κουράζω άλλο. Βάλε κάτω
ονόματα και πάνω απ' όλα πολιτικές
και θα καταλάβεις.
Σε «διαβάζω» αδελφέ μου όταν
μετά απ' όλα αυτά κάθεσαι αποκαμωμένος να δεις στις «ειδήσεις» τάνκερ
που καίγονται κοντά στο Ιράν και ήδη
οι μηχανές του πολέμου ετοιμάζονται, λες και σταμάτησαν ποτέ.
Λοιπόν θα σου προτείνω ένα «παιχνίδι». Όπως βλέπεις το «θηρίο» των
δολοφόνων των λαών να διασχίζει
τα νερά φορτωμένο πολεμικά τζετ,
σκέψου ότι ένα από αυτά τα θηρία
μαζί με ό,τι κουβαλάει είναι περίπου
δέκα νοσοκομεία πλήρως εξοπλισμένα με ό,τι πιο σύγχρονο και με δωρεάν
υγεία για όλους, ή καμιά διακοσαριά
σχολεία και πάει λέγοντας σε ό,τι
αφορά τις δικές σου ανάγκες και
μόνο. Μην «κολλήσεις» στους αριθμούς, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Κι άμα καλέσουν το παιδί ως στρατιώτη να «υποστηρίξει» αυτό το πράμα που πάει για σφαγή λαών σκέψου
και μαζί με εσένα και το παιδί ότι
«υποστηρίζει» ακριβώς ότι του κλείνει την πόρτα για τη δική του ζωή.
Είμαι πολυλογάς, το ξέρω.
Ένα τελευταίο: «Αν ξυπνήσει μονομιάς, θα 'ρθει ανάποδα ο ντουνιάς»
Για μαχητές της ζωής έγραφε ο
μπαρμπα-Κώστας, όχι για απελπισμένους...
Τόλμησέ το αδελφέ μου!
Τόλμησέ το!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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πολιτική

Νατοϊκά προγράμματα σε ΑΕΙ-ΤΕΙ:
«Στο μυαλό είναι ο στόχος, το νου σου ε!»*

Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, παίζει καθοριστικό ρόλο στη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στα
αμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Γεωστρατηγικής αναβάθμισης». Στην Ελλάδα, από τη μία άκρη έως την άλλη, έχουν αρχίσει
να ξεφυτρώνουν καινούριες βάσεις του θανάτου ενώ ενισχύονται οι ήδη υπάρχουσες.
ε αυτή και παλαιότερες προσπάθειές τους, οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα επιτελεία του ΝΑΤΟ βρίσκουν διαχρονικά αντίπαλό τους τη νεολαία και τον
λαό. Σήμερα, λοιπόν, που τα σχέδιά τους θέλουν τους
νέους υποταγμένους και ακίνδυνους, τα επιτελεία τους
έχουν πάρει φωτιά.
Με τον πιο εξόφθαλμο τρόπο ανακοινώνεται η προσπάθεια αυτή στους στόχους που βάζει για την πρεσβεία
των ΗΠΑ στην Αθήνα, το αμέσως επόμενο διάστημα, η λεγόμενη Ολοκληρωμένη Έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ
για την Ελλάδα. Ως στόχος μπαίνει: «Οι Ελληνες πολίτες

Σ

*Κατερίνα Γώγου, Τρία κλικ αριστερά, εκδ. Καστανιώτης 1980
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να κατανοήσουν τις προτεραιότητες των ΗΠΑ στην περιοχή
και να υποστηρίξουν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με τις ΗΠΑ, τους οικονομικούς δεσμούς και την πολιτική εμπλοκή. Οι ελληνικές ΜΚΟ και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν παραπληροφόρηση που πατρονάρεται από κράτη». Ενδιαφέρον
και εδώ έχει η «αιτιολόγηση» του στόχου: «Ορισμένα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας», σημειώνεται, «είναι ιστορικώς επιφυλακτικά για τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ
στην άμυνα, στην οικονομία και τα πολιτικά ζητήματα».
Οι ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ παρεμβαίνουν, λοιπόν, καθημερινά
και στοχευμένα στις ζωές των νέων ώστε να αμβλύνουν
τα αντιΝΑΤΟϊκά - αντιιμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά της
συνείδησης του λαού και της νεολαίας, να παρουσιάσουν

τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ως τάχα παράγοντες «ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας». Κύριος
χώρος παρέμβασής τους, μέχρι στιγμής, είναι τα ελληνικά
πανεπιστήμια, ενώ απο εδώ και πέρα θα δούμε σε αυτή
την μεθοδευμένη προσπάθεια ελληνικές ΜΚΟ - ιδρύματα
και ΜΜΕ.
Έτσι, όλο και περισσότερο τα ελληνικά πανεπιστήμια
εμπλέκονται πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και γίνονται συνεργοί των φονικών
αυτών μηχανών. Είναι χαρακτηριστικό το Μνημόνιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει το ΑΠΘ, το πανεπιστήμιο
Κρήτης και το ΠΑΜΑΚ με το ΝΑΤΟ. Τα ερευνητικά προγράμματα για πολεμικούς εξοπλισμούς και οι θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΝΑΤΟ αποσκοπούν στη δικαιολόγηση
των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων με «ακαδημαϊκή βούλα»,
στο ξέπλυμα του δολοφονικού χαρακτήρα του στις συνειδήσεις των φοιτητών. Ειδικά οι πρακτικές στο ΝΑΤΟ που
γίνονται στο όνομα της εργασιακής εμπειρίας και των οικονομικών απολαβών επιδιώκουν να μετατρέψουν τους
φοιτητές σε συνένοχους, σε προπαγανδιστές των σάπιων
αξιών και ιδανικών τους.
Υπάρχει θετική πείρα να αποκαλύπτουμε και να εμποδίζουμε την παρέμβασή τους στις σχολές. Στο πρόσφατο
παρελθόν αποκαλύφθηκε απο τις δυνάμεις του ΜΑΣ, πως
το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΝΑΤΟ και με
αποφάσεις σωματείων και φοιτητικών συλλόγων της Κρήτης ετοιμάζεται η απάντηση.
Ακόμα, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ βρισκόταν σε εξέλιξη το
ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο RANGER, το οποίο αφορά τη
δημιουργία πλατφόρμας με σκοπό να παρακολουθεί τα
«ευρωπαϊκά» σύνορα και να καθοδηγεί αποτελεσματικά
τις κατασταλτικές μονάδες της FRONTEX και του ΝΑΤΟ.
Στόχος, να «αποτρέπουν» τα σαπιοκάραβα που μεταφέρουν
τους ανεπιθύμητους για το κεφάλαιο μετανάστες και πρόσφυγες, τα θύματα, δηλαδή, των ιμπεριαλιστικών πολέμων
και των αποτελεσμάτων τους. Οι φοιτητές, με τον αγώνα
τους, άμεσα, παρενέβησαν και ανάγκασαν τη Διοίκηση του
Πολυτεχνείου να αποσυρθεί από το πρόγραμμα.
Πιο εμφανή δράση, τέτοιου είδους, έχει το ΝΑΤΟ σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο
Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εργάζονται πολλοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Εκεί, πρόσφατα χρηματοδοτήθηκε από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, πρόγραμμα για «εξελιγμένο ραντάρ που θα "βλέπει" περιοχές
που σήμερα παραμένουν "τυφλές"».

Υπάρχουν όμως και πιο έμμεσοι τρόποι, όπου μέσα
στα πανεπιστήμια το σύστημα περνάει στους φοιτητές
την αντίληψή του για τις διεθνείς σχέσεις, ξεπλένοντας
τον δολοφονικό ρόλο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Ένα από τα πιο
τρανταχτά παραδείγματα θα συναντήσουμε στα τμήματα
που σχετίζονται με τις διεθνείς σχέσεις, μέσω των προσομοιώσεων διεθνών οργανισμών. Βάζουν τους φοιτητές
δηλαδή, στην διαδικασία να υποδυθούν εκπροσώπους κρατών (διπλωμάτες) σε ένα διεθνή οργανισμό όπως τον ΟΗΕ,
την ΕΕ ή το ΝΑΤΟ και να τοποθετηθούν στο θέμα της συζήτησης με βάση αυτά που θα έλεγε το κάθε κράτος. Έτσι,
στις συνειδήσεις των φοιτητών οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ μετονομάζονται σε «ειρηνευτικές αποστολές για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας».
Έτσι, οι φοιτητές μαθαίνουν πως τα συμφέροντα των λαών
εκπροσωπούνται από τα αστικά κράτη και ότι ο κόσμος
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο είναι η μόνη
επιλογή.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ

Ξεχωριστό κομμάτι της δραστηριότητας που αναπτύσσει
η ΕΕΔΥΕ κεντρικά, αλλά και οι κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης, είναι εκείνο της παρακολούθησης των εξελίξεων
και της παρέμβασής μας στα Πανεπιστήμια, με δεδομένη
την πολυπλόκαμη παρέμβαση του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, διάφορων
ΜΚΟ και οργανισμών. Ήδη στο διάστημα που μεσολάβησε
από το 18ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ μέχρι και σήμερα, σημαντικό βήμα αποτέλεσε η στελέχωση αρκετών Επιτροπών,
ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στις περιοχές που υπάρχουν ή σχεδιάζεται να γίνουν βάσεις και υποδομές, από
νεολαίους-φοιτητές. Παράλληλα, έγινε μια πιο συστηματική προσπάθεια, οι κατά τόπους Επιτροπές να έχουν καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει σε κάθε Πανεπιστήμιο
και να οργανώσουν αντίστοιχες παρεμβάσεις, από κοινού
με το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ).
Ξεχωρίζουν οι παρεμβάσεις - μπροστά στις διάφορες
εξελίξεις που μεσολάβησαν - με τη μορφή εξορμήσεων,
συσκέψεων, εκδηλώσεων που έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Αλεξανδρούπολη, Αιγαίο, Κρήτη, αλλά και η μαζική
συμμετοχή φοιτητών σε εκδηλώσεις των Επιτροπών Ειρήνης σε άλλες περιοχές. Στην Αττική πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία εκδηλώσεις - συζητήσεις σε διάφορες
σχολές (ΤΕΙ Πειραιά, Τουρκικών Σπουδών, Πολυτεχνείο,
κλπ). Συνολικά έγινε μια πιο συστηματική προσπάθεια
μέσα από ψηφίσματα προς τις ΓΣ των φοιτητικών συλλόγων να ανοίξουν τα ζητήματα της εμπλοκής της χώρας
μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους,
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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τις ευθύνες διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων, το
ρόλο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αλλά και την αναγκαιότητα
του δυναμώματος της πάλης του αντιπολεμικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος.
Στην κατεύθυνση αυτή, για παράδειγμα συνέβαλλε θετικά
το γεγονός ότι πανελλαδικά μια σειρά από φοιτητικούς
συλλόγους είχαν πάρει αποφάσεις συμμετοχής και συμμετείχαν μαζικά στην περσινή Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης. Φάνηκε, επίσης, ότι βοήθησαν και
μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες από κοινού με τους
φοιτητικούς συλλόγους, όπως η καμπάνια συλλογής υπογραφών αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, στην οποία
πανελλαδικά συμμετείχαν χιλιάδες φοιτητές, ή ακόμη και
εκδηλώσεις για να εκφραστεί η διεθνιστική αλληλεγγύη
στους αγωνιζόμενους λαούς.
Συνεχίζουμε,λοιπόν, καθημερινά μέσα σε κάθε αμφιθέατρο, σε κάθε τμήμα σχολής και σχολείο να αποκαλύπτουμε το ρόλο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και τους κίνδυνους
που εγκυμονούν για τους λαούς.
Να έρθει η νεολαία σε επαφή με τον χαρακτήρα και
τον ιστορικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, ώστε να ξεσκεπάσουμε την προπαγάνδα
και την παραπληροφόρηση που κυριαρχεί για αυτούς με
σκοπό να ενταθεί η αντιιμπεριαλιστική πάλη στη νεολαία
και ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια.

10
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Να στηρίζουμε αντιιμπεριαλιστικές δράσεις στους χώρους των φοιτητών και της νεολαίας, όπως, στο πρόσφατο
παρελθόν, το μεγάλο φοιτητικό-μαθητικό συλλαλητήριο
εναντίον των ΝΑΤΟικών βομβαρδισμών στην Συρία. Εκεί
που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέδειξε πόσο καλός υπηρέτης των ΗΠΑ είναι, προστατεύοντας με ΜΑΤ το άγαλμα
του μακελάρη Τρούμαν, χτυπώντας το συλλαλητήριο με
γκλοπ και χημικά και σέρνοντας μέχρι και σήμερα δύο συναγωνιστές σπουδαστές στα δικαστήρια. Η αντίδρασή
τους αυτή όμως, δείχνει ότι φοβούνται κάθε σπίθα πάλης,
κάθε αγώνα ενάντια στους πολέμους.
Με βάση, λοιπόν, την πείρα που έχει συγκεντρωθεί φαίνονται οι αντικειμενικές δυνατότητες που υπάρχουν ώστε
στο επόμενο διάστημα, οργανώνοντας και συντονίζοντας
καλύτερα τη δράση της ΕΕΔΥΕ μαζί με το ΜΑΣ, να καταφέρουμε να παρέμβουμε πιο αποτελεσματικά. Γιατί η νεολαία
όπως αγωνίζεται ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή
της χώρας μας, έτσι δεν ανέχεται η επιστήμη και η έρευνα
να υποτάσσονται στα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Θέλουμε η
επιστήμη και η έρευνα να αξιοποιείται για τις κοινωνικές
ανάγκες, για να ανεβαίνει το επίπεδο ζωής του λαού μας,
για να γίνεται γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών. 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

διεθνή
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Σταθερά στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ-ΕΕ

Στη μακριά αλυσίδα των στρατιωτικών πραξικοπημάτων-επεμβάσεων κάθε είδους
των ΗΠΑ στον κόσμο και ειδικότερα στο νότιο τμήμα του δυτικού ημισφαιρίου της Γης,
ήρθε να προστεθεί ένα ακόμα. Πρόκειται για αυτό που επιχειρήθηκε σαν τελική φάση
της λεγόμενης «Επιχείρησης Απελευθέρωσης» της Βενεζουέλας από την κυβέρνηση
Ν. Μαδούρο που αποτελεί σταθερό στόχο και στην επάνοδο στην προ του Μαδούρο
περίοδο της αστικής τάξης της χώρας, σε συνεργασία με τους πατρόνους των ΗΠΑ.
ο πραξικόπημα της 30ης Απρίλη
με επικεφαλής τον Χουάν Γκουαϊδό και τον υπόδικο Λεοπόλντο
Λόπες, απέτυχε. Δεν κατάφεραν τους
σκοπούς τους, την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

T

Η λαϊκή κινητοποίηση έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ματαίωση των αντιδραστικών σχεδίων.
Είναι η δεύτερη αποτυχία μετά
από αυτήν του 2002 όταν επιχειρήθηκε η ανατροπή της κυβέρνησης

του Ο. Τσάβες το 2002. Παρά την ξεκάθαρη στήριξη από την κυβέρνηση
των ΗΠΑ και την «έντεχνη» αλλά
σαφή στήριξη των πραξικοπηματιών
από τη «δημοκρατική» Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι ιμπεριαλιστές και οι ντόΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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πιοι αχυράνθρωποί τους, δεν τα κατάφεραν. Είναι όμως αποκαλυπτική
η στάση των ιμπεριαλιστών, που σταθερά όλα αυτά τα χρόνια επιχειρούν
να «ελευθερώσουν» τη Βενεζουέλα.
Κρύβουν κι εδώ – όπως και αλλού – τα πραγματικά τους σχέδια,
τους πραγματικούς τους σκοπούς,
τις ταξικές τους επιδιώξεις.
Στην πραγματικότητα ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί τους
(στη Λατινική Αμερική - Κολομβία,
Βραζιλία, Περού), επιδιώκουν να επανακτήσουν οι μονοπωλιακοί τους όμιλοι τον έλεγχο στον τεράστιο ορυκτό
πλούτο της χώρας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.λπ.). Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τις κυβερνήσεις Τσάβες μέχρι και σήμερα, Ρωσία, Κίνα,
Ιράν, έχουν πετύχει σημαντικές συμφωνίες τόσο στην Ενέργεια όσο και
σε άλλους τομείς.
Όσο κι αν, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι κυβερνήσεις των κρα-
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τών-μελών εμφανίζονται ως υπέρμαχοι της «δημοκρατίας» και της «ειρηνικής επίλυσης» των προβλημάτων
της χώρας αυτής, στην πραγματικότητα στηρίζουν την επέμβαση στα
εσωτερικά της και την πιο ανοιχτή
επιθετικότητα των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ παρά την προσπάθειά της να
εμφανίσει μια δήθεν διαφορετική
γραμμή, ουσιαστικά συντάσσεται στη
γραμμή της επέμβασης στα εσωτερικά μιας κυρίαρχης χώρας ενάντια
στη θέληση του λαού της που είναι
κι ο μόνος υπεύθυνος και αρμόδιος
να καθορίσει την πορεία των πραγμάτων. Αποκορύφωμα της υποκρισίας
του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνάντηση δύο
στελεχών του (Κ. Δουζίνας, πρόεδρος
της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της
Βουλής, και Β. Καλπαδάκης, διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα) με τον Φ. Σούκρε
απεσταλμένο του «προέδρου»-μαριο-

νέτα της Βενεζουέλας, στις 22 Απρίλη
στην Αθήνα. Τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν την επέμβαση στα
εσωτερικά της χώρας με «τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στη Βενεζουέλα, όπως προτείνεται και από
τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διπλωματικές πρωτοβουλίες και από τον
πρόεδρο της Εθνικής Συνέλευσης
της χώρας, Χ. Γκουαϊδό», χωρίς βέβαια να βγάλουν άχνα για την επέμβαση των ΗΠΑ.
«Μνημειώδες» ήταν το πρωτοσέλιδο της κυβερνητικής εφημερίδας
«ΑΥΓΗ» στις 2 Μάη όπου «ξεπλένει»
τον ιμπεριαλισμό και συντάσσεται με
ΗΠΑ-ΕΕ που επεμβαίνουν με κάθε
τρόπο και μέσο στα εσωτερικά της
Βενεζουέλας.
Τα κόμματα της «αντιπολίτευσης»
ΝΔ κλπ. με κραυγές προσπάθησαν να
εμφανίσουν το ΣΥΡΙΖΑ ως διαφοροποιούμενο από την κοινή στάση της
ΕΕ και από την άλλη να δείξουν πόσο
πιστοί είναι στο δόγμα της «ελευθερίας των λαών», όταν αυτοί (οι λαοί)
ξεφεύγουν από την «ορθή πορεία»,
αυτή δηλαδή που επιτάσσουν οι ιμπεριαλιστές ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.
Το στρατιωτικό πραξικόπημα
απέτυχε η επέμβαση συνεχίζεται.
Από τη μεριά των ΗΠΑ-ΕΕ, άλλων
υπέρμαχων της «δημοκρατίας» και
της «ελευθερίας» του βενεζουελάνικου λαού χρησιμοποιούνται όλα τα
προσχήματα των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων όπως τα γνωρίσαμε
στις τελευταίες δεκαετίες μετά τις
ανατροπές στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Μάλιστα με ιδιαίτερη επιμονή επικαλούνται υποκριτικά σοβαρά προβλήματα του λαού αυτής
της χώρας αποκρύπτοντας τις αιτίες
που τα γεννάνε και τα επιδεινώνουν:
Παρά τις διακηρύξεις για «σοσιαλισμό του 21ου αιώνα» στη Βενεζουέλα
και άλλες χώρες με παρόμοια κατεύ-

θυνση την τελευταία εικοσαετία, τα
μέσα παραγωγής παραμένουν στα χέρια των καπιταλιστών, κυριαρχεί ο
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής.
Η ιμπεριαλιστική επέμβαση, η δράση
της κυρίαρχης τάξης στη Βενεζουέλα
χειροτερεύουν την κατάσταση, τη
φτώχεια την έλλειψη βασικών ειδών
κλπ. για τα οποία «κλαίνε και οδύρονται» οι αυτόκλητοι υπερασπιστές
του λαού της λατινοαμερικάνικης
χώρας.
Σε όλα τα παραπάνω αξίζει να
δούμε και μια δήλωση του Αμερικανού
συμβούλου Ασφαλείας, Τζον Μπόλτον
: «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο.
Δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνουν εδώ
οι Ρώσοι. Είναι λάθος εκ μέρους τους.
Δεν θα οδηγήσει στη βελτίωση των
σχέσεων» ….
Το ερώτημα, ρητορικό και πραγματικό, είναι: ποιο ημισφαίριο θεωρούν οι ΗΠΑ ότι δεν αποτελεί «αυλή»
τους; Γιατί μια ματιά να ρίξει κανείς
σε όλο τον πλανήτη, πίσω από κάθε
αντιπαράθεση, επέμβαση, πόλεμο ή
κατοχή, θα βρει κάπου να ανεμίζει η
αστερόεσσα!
Για όλα αυτά σιωπούν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, «προτιμώμενος εταίρος» των ΗΠΑ στο...ανατολικό ημισφαίριο και τα άλλα κόμματα που
συντάσσονται με ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ. Μέσα στον ορυμαγδό των εκλογών 26 Μάη - 2 Ιούνη
αλλά και τώρα ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιούλη, αυτά
τα σοβαρά θέματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων της επιχείρησης
κηδεμονίας των λαών, «χάθηκαν»
αφού όλοι ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΚΙΝΑΛ και διάφοροι άλλοι «φωτίζονται» από τον
ίδιο ήλιο, αυτόν του ιμπεριαλισμού !
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη με τον πιο ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο
καταδικάζει την ιμπεριαλιστική επέμ-

βαση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στη Βενεζουέλα ανεξάρτητα από τις μεθοδεύσεις και τα προσχήματα που επικαλούνται για να επιβάλλουν τη θέλησή
τους στη χώρα που αποτελεί πεδίο
οξυμένων ανταγωνισμών με τα άλλα
ιμπεριαλιστικά κέντρα. Δεν μας εφησυχάζουν οι όποιες κινήσεις εξομάλυνσης της κατάστασης, η Βενεζουέλα
κι όσες χώρες είναι μαζί της με πρώτη την Κούβα είναι επίσης στο στόχαστρο του ιμπεριαλισμού. Αποκαλύπτουμε συστηματικά την υποκρισία
των ιμπεριαλιστών, των ντόπιων υποστηρικτών τους και δείχνουμε σταθερά τον ένοχο, τον ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ.
Στο προηγούμενο χρονικό διάστημα το μαχόμενο εργατικό λαϊκό
κίνημα και η ΕΕΔΥΕ εξέφρασαν με
διάφορες εκδηλώσεις τη μαχητική
αλληλεγγύη στο λαό της μακρινής
χώρας. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο
δρόμο, γιατί από θέση αρχής πιστεύουμε και υποστηρίζουμε :

Ο μόνος υπεύθυνος για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, είναι ο λαός
της χώρας, ο οποίος πρέπει μόνος
του να αποφασίσει – χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις – για το παρόν και
το μέλλον του.
Έχει κάθε δικαίωμα να παλεύει
για το δρόμο ανάπτυξης που επιθυμεί!
Έχει κάθε δικαίωμα να παλεύει
ενάντια στους ιμπεριαλιστές και τις
επεμβάσεις τους, για τα σύγχρονα δικαιώματα και την κάλυψη των αναγκών του, που του στερεί το καπιταλιστικό σύστημα!
Ούτε βήμα πίσω, καμία υποχώρηση στις επεμβάσεις και στις προκλήσεις των ιμπεριαλιστών ΗΠΑΝΑΤΟ-ΕΕ
Καταδικάζουμε την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ-ΕΕ και των
συμμάχων τους στη Βενεζουέλα.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΝΙΚΟ ΛΑΟ!
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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διεθνή
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΕΟΛΑΙΩΝ

2η Διεθνής Αποστολή Αλληλεγγύης στο λαό και
τη νεολαία της Βενεζουέλας

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
από τις 12 έως τις 14 Απρίλη,
στο Καράκας της Βενεζουέλας, η 2η Διεθνής Αποστολή Αλληλεγγύης στην Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) και
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), με τη συμμετοχή 67 οργανώσεων και κινημάτων
από 45 χώρες από όλες τις ηπείρους.
Τις εκδηλώσεις φιλοξένησαν η
Κομμουνιστική Νεολαία Βενεζουέλας
(JCV) και η Επιτροπή για τη Διεθνή

Μ
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Αλληλεγγύη (COSI) με ένα πλούσιο
πρόγραμμα επισκέψεων και συναντήσεων με φορείς και θεσμούς της χώρας. Στην κεντρική εκδήλωση μίλησαν οι πρόεδροι της ΠΟΔΝ και του
ΠΣΕ, Ιάκωβος Τοφαρής και Σοκόρο
Γκόμες, αντίστοιχα, και από τη Βενεζουέλα η ΓΓ της Κομμουνιστικής Νεολαίας, Ανόι Ρόσας, και ο πρόεδρος
της COSI, Καρόλους Βίμερ.
Στην εναρκτήρια ομιλία της η Α.
Ρόσας τόνισε μεταξύ άλλων: «Η αλληλεγγύη, όπως την καταλαβαίνουμε
οι επαναστάτες, δεν μοιάζει στο στιλ

της θρησκευτικής φιλανθρωπίας,
της φιλανθρωπίας των κυριών της
αστικής τάξης ή των απλών επιστολικών δηλώσεων κενών περιεχομένου, αλλά είναι η μαχητική αλληλεγγύη που βασίζεται σε αρχές, συνδέει
τον προλεταριακό διεθνισμό σε κοινούς στόχους του αγώνα».
Το ψήφισμα αλληλεγγύης της εκδήλωσης παρουσίασε ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός γραμματέας
του ΠΣΕ, στο οποίο μεταξύ άλλων
αναφέρει: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την ολοένα αυξανόμενη απειλή

για την ειρήνη στη Βενεζουέλα και
τη Λατινική Αμερική, η οποία εκφράζεται με τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης,
σύμφωνα με τις οποίες όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι σε σχέση με τη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής επιλογής (…) Καταδικάζουμε με έμφαση
τις μεθοδεύσεις που επιχειρούν στην
περιοχή οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι οποίες χρησιμοποιούν ως
όργανά τους τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών και την "ομάδα χωρών της "Lima" με στόχο τη νομιμοποίηση των παρεμβάσεων και την
αποσταθεροποίηση στη Βενεζουέλα».
Στη διάρκεια της διεθνούς αποστολής, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή
συνάντηση του ΚΚ Βενεζουέλας με
όλους τους συμμετέχοντες, όπου
αφού το ΚΚΒ ευχαρίστησε για την
εκφρασμένη διεθνιστική αλληλεγγύη,
το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΒ
Γιουλ Γιαμπούρ τόνισε πως «στη Βενεζουέλα βρίσκεται σε κρίση ο καπιταλισμός που σε συνδυασμό με τον
οικονομικό πόλεμο της ολιγαρχίας
και τις διεθνείς κυρώσεις από πλευράς ΗΠΑ και ΕΕ, επιδιώκεται να
στραγγαλιστεί ο λαός ώστε να βάλουν
χέρι στον πλούτο της χώρας και τον
έλεγχο της περιοχής. Το ΚΚΒ παλεύει
και απαιτεί βαθιές αλλαγές που θα
αλλάξουν τη ρότα της χώρας σε επαναστατική κατεύθυνση, με τσάκισμα
των προνομίων του κεφαλαίου και
εργατικό έλεγχο και εξουσία».
Ακόμα, οι οργανώσεις νεολαίας,
μεταξύ αυτών και αντιπροσωπεία της
ΚΝΕ, που εκπροσωπήθηκε από τον
Νίκο Λεοντίδη, μέλος του Τμήματος
Διεθνών Σχέσεων του ΚΣ, είχαν την
ευκαιρία να συναντηθούν με πολυμελή
αντιπροσωπεία της ΚΕ και του ΠΓ
του Κομμουνιστικού Κόμματος της
Βενεζουέλας, όπως και με τον ΓΓ

της ΚΕ, Οσκαρ Φιγκέρα, και να εκφράσουν από κοντά την αλληλεγγύη τους.
Οι συμμετέχοντες στη διεθνή αποστολή πήραν μέρος σε μεγάλη ανοιχτή
εκδήλωση με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στο
Προεδρικό Μέγαρο Μιραφλόρες, ο
οποίος ευχαρίστησε τους καλεσμένους για την αλληλεγγύη τους, καταδικάζοντας τη συντονισμένη ιμπεριαλιστική επιχείρηση και τις απειλές
ακόμη και για στρατιωτική επέμβαση
στη χώρα, υπογραμμίζοντας πως η
κυβέρνηση, ο λαός και ο στρατός,
ενωμένοι, θα αποκρούσουν κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης που στόχο έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα

πετρελαίου στον κόσμο.
Στο Καράκας επίσης πραγματοποιήθηκε στις 11 Απρίλη η Περιφερειακή Συνάντηση της Αμερικανικής
Ηπείρου του ΠΣΕ, στην οποία πήραν
μέρος τα αντιιμπεριαλιστικά κινήματα
από Κούβα, Βραζιλία, Κολομβία, Μεξικό, Αργεντινή, Δομινικανή Δημοκρατία, ΗΠΑ, Καναδά και Βενεζουέλα,
όπου τιμήθηκε και η 70ή επέτειος
ίδρυσης του ΠΣΕ, ενώ συζητήθηκαν
η κατάσταση στην περιοχή και ο σχεδιασμός δράσης της επόμενης περιόδου, όπου ξεχωρίζει η 6η Διεθνής
Συνάντηση κατά των ξένων στρατιωτικών βάσεων στην κουβανική επαρχία του Γκουαντάναμο. 
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πολιτική

Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης
Μήνυμα καταδίκης των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών
και της εμπλοκής της χώρας μας

ε επιτυχία και μαζική συμμετοχή ολοκληρώθηκε η
Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης
που είχε κηρύξει η ΕΕΔΥΕ, την Κυριακή 14 Απρίλη
2019. Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ χαιρετίζει τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τους νέους και τις νέες που
συμμετείχαν στη φετινή 39η Μαραθώνια Πορεία, αλλά
και στις αντιπολεμικές αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις
που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα. Με τη μαζική
τους συμμετοχή εξέφρασαν τη λαϊκή θέση ενάντια στη
συμμετοχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς, την καταδίκη τους στο ΝΑΤΟ, το οπλισμένο
χέρι του κεφαλαίου κατά των λαών, που συμπληρώνει 70
χρόνια από την ίδρυσή του, την καταδίκη τους στην εγκληματική ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στη
Γιουγκοσλαβία, που φέτος συμπλήρωσε 20 χρόνια.
Συνεχίζουμε δυναμικά, μαχητικά στο επόμενο διάστημα
με κλιμάκωση της πάλης ενάντια στην εμπλοκή της χώρας

Μ

16

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 84 ΙΟΥΝΗΣ 2019

στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, για
την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ που στρατιωτικοποιείται ολοένα και περισσότερο αξιοποιώντας τη
λεγόμενη: "Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία" (PESCO).
Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στις εξής περιοχές: Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Άκτιο, Άραξο, Σούδα, Σάμο, Ρόδο.
Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η 39η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. Το πανό της ΕΕΔΥΕ που ήταν στην κεφαλή
της πορείας έδινε το στίγμα: «Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να κλείσουν
οι βάσεις και τα ευρωΝΑΤΟικα στρατηγεία. Αποδέσμευση
από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ», ενώ με τα δικά τους πανό συμμετείχαν το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, η ΟΓΕ και η
ΕΕΔΔΑ.
Στην εκδήλωση υποδοχής παρευρέθηκε πολυμελής
αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον ΓΓ της
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ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Παρευρέθηκαν ακόμα
οι Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, καθώς και ο δήμαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος. Επίσης,
τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Λουίζα Ράζου, γραμματέας
της ΚΟ Αττικής και ο Μάκης Παπαδόπουλος, καθώς και ο
Θανάσης Παφίλης, γενικός γραμματέας του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ειρήνης.
Στην εκδήλωση μίλησε ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και υποψήφιος περιφερειαρχης Βόρειου Αιγαίου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», Σταύρος Τάσσος. Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους της Κίνησης για την Εθνική Αμυνα (ΚΕΘΑ) ο Γιώργος

18

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 84 ΙΟΥΝΗΣ 2019

Ροΐδης, αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. και ο Βασίλης Σταμούλης
από την Εκτελεστική Γραμματεια του ΠΑΜΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στην αντιιμπεριαλιστική δράση του ΠΑΜΕ από
την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του, σημείωσε πως το
ΠΑΜΕ στέκεται σταθερά στο πλευρό των προσφύγων και
των μεταναστών, ενώ υπογράμμισε πως η ένταση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας είναι η άλλη όψη της έντασης της εκμετάλλευσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι
στους χώρους δουλειάς.
Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με αγωνιστικά τραγούδια, από το συγκρότημα του ΠΑΜΕ. 
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Πανελλαδική Ημέρα

Αντιιμπεριαλιστικής
Δράσης:

1. Άκτιο

2, 9. Αλεξανδρούπολη
3.Άραξος

4. Θεσσαλονίκη
5. Ικαρία

6. Λάρισα
7. Σάμος
8. Σούδα
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πολιτική
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ):
«Εποικοδομητικές διευθετήσεις» προς όφελος
του κεφαλαίου

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, «τρέχει» μέχρι και την τελευταία
μέρα διακυβέρνησής της, «διευθετήσεις» με τις
ΗΠΑ, στην προώθηση των επικίνδυνων ευρωατλαντικών σχεδιασμών σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια.
Η αμερικανονατοϊκής έμπνευσης διαδικασία δόμησης
των λεγόμενων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ), ξεκίνησε να συζητιέται από το τρίτο δεκαήμερο
του Μαΐου στο ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, ανάμεσα σε
αντιπροσωπείες στρατιωτικών στελεχών Ελλάδας και
Τουρκίας. Ήδη, η συζήτηση αυτή συνεχίζεται επί τουρκικού εδάφους. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν τη στιγμή που η
προκλητικότητα της Άγκυρας, εντός Νατοϊκού πλαισίου,
βαίνει αυξανόμενη, με συνέχιση της αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο.
Σ’ αυτές τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες για τα ΜΟΕ,
αναφέρθηκε με πρόσφατες δηλώσεις του και ο Τούρκος

Η
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υπουργός Άμυνας, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Τους είπαμε
"βάλτε στο τραπέζι όλα τα προβλήματα που προκύπτουν
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, στο Αιγαίο, στην
Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο". Όλοι να θέσουν τις
δικές τους θέσεις».
Είναι φανερό και προκύπτει καθαρά απ’ τις δηλώσεις
του Τούρκου υπουργού, ότι με όχημα τη συζήτηση για τα
ΜΟΕ, η Τουρκία, αξιοποιεί τα ΜΟΕ για να προωθήσει έναν
εφ' όλης της ύλης διάλογο (βλέπε παζάρι) με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στο παζάρι αυτό, η Τουρκία, βάζει το σύνολο
των «εκκρεμοτήτων» που η ίδια θεωρεί ότι υπάρχουν σε
Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο κι αυτό συμβαίνει την ώρα
που κλιμακώνει τις αμφισβητήσεις και τις προκλήσεις
της. Από τις ίδιες τις εξελίξεις, επίσης, επιβεβαιώνεται
η εκτίμηση, ότι μετά την τελευταία επίσκεψη Τσίπρα στην
Άγκυρα, η συζήτηση για τα ΜΟΕ αποτελεί «σκαλοπάτι»

για διευθετήσεις που προωθούνται μεν στο παρασκήνιο,
έχουν όμως δυναμικά στο επίκεντρό τους, τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και των άλλων θαλάσσιων περιοχών
που αμφισβητεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό
ακριβώς είναι και το αμερικανονατοϊκό σχέδιο της ληστρικής παρουσίας τους σ’ αυτή την περιοχή.
Η κυβέρνηση στο θέμα αυτό, καλλιεργεί έναν παραπλανητικό κι απαράδεκτο εφησυχασμό. Πρόθεσή της είναι,
η συσκότιση του συνολικότερου παζαριού, ανάμεσα σε
ΗΠΑ και Τουρκία, πάνω στις διεκδικήσεις που σταθερά
προβάλλει η δεύτερη σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
Οι διευθετήσεις αυτές στόχο έχουν τη δρομολόγηση εξελίξεων που θα διευκολύνουν τους σχεδιασμούς των μονοπωλίων, κυρίως στην Ενέργεια, και βέβαια να ενισχύσουν την προσπάθεια των ΗΠΑ για να διατηρήσουν την
Τουρκία στο ΝΑΤΟικό στρατόπεδο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να κρύψει ακριβώς αυτόν το σχεδιασμό,
παρουσιάζει – κατά πρόσφατη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Γ. Κατρούγκαλου – τη συζήτηση για τα ΜΟΕ, ως
μια απλή προσπάθεια «να εκτονωθεί αυτή η συσσωρευμένη ένταση που μαζεύεται όχι με δική μας ευθύνη».
Στην πράξη όμως, ο διάλογος αυτός δεν έχει στόχο
ούτε πρόκειται να μειώσει με κάποιο άλλο τρόπο την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι αρκετή
μια αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, όπου τα ΜΟΕ όχι
μόνο δεν απέτρεψαν επικίνδυνες εξελίξεις ανάμεσα στις
δυο χώρες, αντίθετα υπέθαλψαν επικίνδυνα επεισόδια
όπως αυτό των Ιμίων στο Αιγαίο και αναβάθμισαν τον «διαιτητικό» ρόλο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, σε βάρος των ελληνικών
κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, όχι μόνο δεν μπορεί να
υπάρξει καμιά αποτελεσματικότητα με την εφαρμογή των
σχεδιαζόμενων ΜΟΕ, στην κατεύθυνση ενίσχυσης των

προϋποθέσεων μιας ειρηνικής διευθέτησης των ελληνοτουρκικών διαφορών, αντίθετα υπάρχει μια σταθερά επιδεινούμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Είναι καθημερινό φαινόμενο οι συνεχείς παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σ’ αυτή την περιοχή. Οι εμπλοκές
αναχαίτισης των ελληνικών μαχητικών που υπερασπίζονται
τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας είναι συνεχείς,
αυξάνοντας την πιθανότητα ενός πολεμικού επεισοδίου.
Αυτό συμβαίνει την ίδια στιγμή που είναι σε εξέλιξη η
υποτιθέμενη δόμηση των νέων ΜΟΕ, αποκαλύπτοντας μ’
αυτό τον τρόπο, την εγκληματική κυβερνητική υποκρισία
και την ταυτόχρονη προσπάθεια παραπλάνησης του ελληνικού λαού. Σ’ αυτή την πολιτική της, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
έχει σταθερούς αρωγούς τόσο την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ, όσο και τα μικρότερα αστικά κόμματα της Βουλής.
Θέση του αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος είναι ότι οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας, δεν
έχουν να μοιράσουν τίποτα μεταξύ τους και έχουν συμφέρον να διεκδικήσουν να ζουν ειρηνικά και να παλεύουν
για το δικό τους μέλλον, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Είναι φανερό, ότι μόνο με ένα πιο ισχυρό λαϊκό κίνημα,
μπορεί ο λαός βάλει εμπόδια στον επικίνδυνο αυτό σχεδιασμό και κυρίως:
• Δυναμώνοντας την λαϊκή αντιπολίτευση στην κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και τα στηρίγματά της.
• Οργανώνοντας με καλύτερους όρους την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αναπτύσσοντας σχέσεις
φιλίας και αλληλεγγύης με τους άλλους λαούς και τα κινήματα της περιοχής.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Αντισυνταγματάρχης ε.α.
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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επέτειος

Χιροσίμα - Ναγκασάκι:
Το χρονικό του προμελετημένου εγκλήματος
κατασκευή και η ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και
στο Ναγκασάκι τον Αύγουστο
του 1945 αποτελεί ορόσημο στην
ιστορία του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Συνιστά φυσική συνέχεια (αλλά
ταυτοχρόνως και κλιμάκωση σε επίπεδο πολιτικού συμβολισμού) των
συμβατικών επιθέσεων που πραγματοποιούσε καθ’ όλη την ύστερη φάση
του πολέμου η αμερικανική πολεμική
αεροπορία εις βάρος του άμαχου πληθυσμού των αστικών κέντρων τόσο
της Ευρώπης όσο και του Ειρηνικού.
Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη εκδήλωση πολιτικού αμοραλισμού και
αδιαφορίας για την ανθρώπινη υπόσταση και για την ανυπολόγιστη ζημιά
του φυσικού περιβάλλοντος από την
πλευρά του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Το πρωτοφανές αυτό έγκλημα
ήταν προαποφασισμένο από τα πρώτα
στάδια περάτωσης του προγράμματος
κατασκευής της βόμβας. Όπως λέει
χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ιστορικός Γκάμπριελ Κόλκο, από τη στιγμή που εκκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της βόμβας το 1941 μέχρι τη
ρίψη της στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945, κανείς εκ των Αμερικανών
ηγετών που εμπλέκονταν στο πρόγραμμα αυτό δεν αμφέβαλλε ότι η
βόμβα κατασκευαζόταν για να χρησιμοποιηθεί. (Gabriel Kolko, The Politics
of War, Pantheon Books, New York,
1990, σ. 538).
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί
ένα συνοπτικό χρονικό του πρωτο-

Η
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φανούς αυτού εγκλήματος κατά της
ανθρωπότητας.
■
2 Αυγούστου 1939: Ανήσυχος λόγω
των πληροφοριών που του έδωσαν
οι φυσικοί Ε. Φέρμι και Λ. Σίλαρντ, ο
Α. Άινσταϊν αποστέλλει στον Πρόεδρο
Ρούζβελτ επιστολή με την οποία του
εφιστά την προσοχή στις επιστημονικές εξελίξεις της διάσπασης του
ατόμου και στον κίνδυνο να ανακαλύψει η ναζιστική Γερμανία τα μυστικά
της πυρηνικής ενέργειας και του προτείνει την ανάληψη δράσης από την
αμερικανική κυβέρνηση (προσπάθεια
να διασφαλιστούν επαρκή αποθέματα
ουρανίου, επαφή με ιδιώτες με στόχο
τη χρηματοδότηση της έρευνας και
την παροχή εξοπλισμού, κλπ.).
■
18 Οκτωβρίου 1939: Με απαντητική
επιστολή ο Πρόεδρος Ρούζβελτ θα
ευχαριστήσει τον Άινσταϊν για το μήνυμά του και θα τον ενημερώσει ότι
προχώρησε στην σύσταση μιας επιτροπής επιφορτισμένης με τη διαχείριση του θέματος.
■
23 Φεβρουαρίου 1941: Ο Γκλεν Σίμποργκ ανακαλύπτει ένα νέο στοιχείο
με την ονομασία Πλουτώνιο.
■
6 Δεκεμβρίου 1941: Ο Πρόεδρος
Ρούζβελτ θέτει σε εφαρμογή το λεγόμενο Manhattan Project για την κατασκευή της ατομικής βόμβας, ενώ
λίγο αργότερα, τον Ιανουάριο του
1942 ο στρατηγός Λέσλι Γκρόουβς

τίθεται επικεφαλής του Project και
ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ Επιστημονικός
Διευθυντής του.
■
15 Μαρτίου 1943: Οι εργασίες κατασκευής της βόμβας μεταφέρονται
στο Λος Άλαμος του Νιου Μέξικο.
■
19 Αυγούστου 1943: Οι ηγέτες των
ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου
συμφωνούν στο Κεμπέκ ότι κανένα
από τα δύο κράτη δεν θα χρησιμοποιούσε την βόμβα εις βάρος τρίτης
χώρας χωρίς τη συναίνεση του άλλου.
■
26 Αυγούστου 1944: Ο φυσικός Νιλς
Μπορ υποβάλλει μνημόνιο στον Πρόεδρο Ρούζβελτ με το οποίο του εισηγείται τη θέσπιση μέτρων διεθνούς
ελέγχου του νέου όπλου.
■
31 Μαΐου 1945: Η μικτή επιτροπή
στρατιωτικών και πολιτικών αξιωματούχων την οποία διόρισε ο Πρόεδρος Τρούμαν για να επιληφθεί του
ζητήματος της ατομικής βόμβας και
έμεινε γνωστή ως Προσωρινή Επιτροπή συνεδριάζει επισήμως για πρώτη φορά. Σε αυτή τη συνεδρίαση διατυπώνεται η άποψη ότι στόχος πρέπει να είναι κάποιο σημαντικό στρατιωτικό κέντρο το οποίο να περιβάλλεται όμως από εργατικές κατοικίες, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο
μέγιστος δυνατός ψυχολογικός αντίκτυπος. Αυτή η άποψη θα επαναληφθεί και στις επόμενες συνεδριάσεις

Η βόμβα που έπεσε στο Ναγκασάκι στις 9 Αυγούστου 1945

της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα θίξει
επίσης το ζήτημα των ανεπιθύμητων
επιστημόνων «αμφιβόλου διακριτικότητας και αβέβαιης αφοσίωσης»
και θα αποφασίσει να διευθετήσει
το ζήτημα μετά τη διεξαγωγή της
δοκιμής.
■
6 Ιουνίου 1945: Ο υπουργός Στρατιωτικών Χένρυ Στίμσον έχει συνεργασία με τον Πρόεδρο Τρούμαν, κατά
την οποία του εκφράζει με περισσό

κυνισμό την ανησυχία του ότι αν η
κατασκευή της βόμβας καθυστερήσει
περαιτέρω, οι συμβατικοί βομβαρδισμοί θα έχουν ισοπεδώσει σε τέτοιο βαθμό την Ιαπωνία που το νέο
όπλο δεν θα διαθέτει κατάλληλο πεδίο για να επιδείξει την ισχύ του.
■
4 Ιουλίου 1945: Ο αρχιστράτηγος
Χένρυ Γουίλσον δηλώνει ενώπιον της
Επιτροπής Κοινής Πολιτικής (οργάνου
στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι

των ΗΠΑ, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου) ότι η βρετανική κυβέρνηση συναινεί στη χρήση της ατομικής βόμβας εις βάρος της Ιαπωνίας.
■
16 Ιουλίου 1945: Στέφεται με επιτυχία
η πρώτη δοκιμή του νέου όπλου στο
Λος Άλαμος, για τα αποτελέσματα
της οποίας ενημερώνει τον Πρόεδρο
Τρούμαν, ο οποίος βρίσκεται στο Πότσνταμ, με μακροσκελή και λεπτομερή
έκθεσή του ο στρατηγός Γκρόουβς.
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Στα ερείπια της Χιροσίμα.

24 Ιουλίου 1945: Στο πλαίσιο της
Συνδιάσκεψης του Πότσνταμ ο Τρούμαν ενημερώνει τον Στάλιν για την
ύπαρξη της βόμβας χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
■
6 Αυγούστου 1945: Η πρώτη ατομική
βόμβα θα ριχτεί στην πόλη Χιροσίμα
σκορπώντας τον όλεθρο. Ο τραγικός
απολογισμός είναι τουλάχιστον 80.000
νεκροί, χωρίς να συνυπολογίσουμε
την καταστροφή του μεγαλύτερου
τμήματος της πόλης ή τις σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία των
επόμενων γενιών. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου, θα πέσει
και η δεύτερη βόμβα στο Ναγκασάκι
επιφέροντας τον θάνατο άλλων
75.000 περίπου Ιαπώνων.
■
14 Αυγούστου 1945: Με το μεγαλύτερο μέρος του στόλου και των στρα-
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τιωτικών υποδομών της Ιαπωνίας
κατεστραμμένο και ενώ λίγες ημέρες
νωρίτερα η ΕΣΣΔ έχει κηρύξει τον
πόλεμο εναντίον της και σοβιετικά
στρατεύματα έχουν εισβάλει στη Μαντζουρία, οι Ιάπωνες εξαναγκάζονται
σε παράδοση. Η τελική συνθηκολόγηση υπογράφηκε στις 2 Σεπτεμβρίου
στο αμερικανικό θωρηκτό Μισούρι.
Τα επόμενα χρόνια ο Χάρυ Τρούμαν
θα επικαλεστεί πολλές φορές ως αίτια που οδήγησαν στη ρίψη της ατομικής βόμβας την επιθετικότητα του
ιαπωνικού μιλιταρισμού, ο οποίος
απροειδοποίητα και χωρίς να έχει
προηγηθεί η τυπική κήρυξη πολέμου
επιτέθηκε στο Περλ Χάρμπορ, τη
ζωώδη σχεδόν φύση των Ιαπώνων
(όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο
Τρούμαν στον προτεστάντη κληρικό
Σάμιουελ Κάβερτ στις 11 Αυγούστου

1945 «όταν έχεις να κάνεις με ένα
κτήνος, πρέπει να του συμπεριφέρεσαι σαν κτήνος»), τον περιορισμό των
απωλειών σε έμψυχο δυναμικό τόσο
για τις ΗΠΑ όσο και για την Ιαπωνία,
καθώς και την επίσπευση της λήξης
του πολέμου, όμως θα παραβλέπει
στον δημόσιο λόγο του τις στρατηγικές προεκτάσεις αυτής της ενέργειας. Τα δρακόντεια μέτρα των αμερικανικών δυνάμεων κατοχής, η διατήρηση του αντιδραστικού θεσμού του
αυτοκράτορα και η σκληρή καταστολή
του εργατικού κινήματος θα σταθεροποιήσουν το καπιταλιστικό σύστημα
στην Ιαπωνία, ενώ η χρησιμοποίηση
της βόμβας θα μεταβάλει αμετάκλητα
τις στρατιωτικές και γεωπολιτικές
ισορροπίες σε παγκόσμια κλίμακα.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

δράση ΕΕΔΥΕ
«Αλληλεγγύη στα παιδιά και στο λαό της Παλαιστίνης»
Πρωτοβουλία πνευματικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας της ΕΕΔΥΕ
ε επιτυχία και σημαντική συμμετοχή από μαθητές,
γονείς, εκπαιδευτικούς, ολοκληρώθηκαν στο προηγούμενο διάστημα οι εκδηλώσεις παρουσίασης
των έργων των μαθητών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
πνευματικής - καλλιτεχνικής δημιουργίας της ΕΕΔΥΕ για
τη φετινή χρονιά, με τίτλο «Αλληλεγγύη στα παιδιά και
στο λαό της Παλαιστίνης».
Εκατοντάδες μαθητές σε όλη τη χώρα, μέσα από μια
πολύμορφη σειρά πρωτοβουλιών συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, δημιούργησαν έργα, εξέφρασαν
σκέψεις και προβληματισμούς. Αποτελεί παρακαταθήκη
η προσέγγιση σε Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και η συζήτηση
με τους μαθητές εκεί, ώστε οι εξελίξεις στην Παλαιστίνη
και ευρύτερα, η συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και στους
σχεδιασμούς τους, η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
των άλλων αστικών κομμάτων.
Δόθηκε η δυνατότητα, μέσα από παρεμβάσεις και
συζητήσεις μέσα στα σχολεία, να αναδειχτούν καλύτερα
στους μαθητές τα ζητήματα του βαθέματος της εμπλοκής
της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους, των ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή
της Ν/Α Μεσογείου, του ρόλου του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, των
σοβαρών ευθυνών διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά και της σημερινής που κρατούν στάση εξίσωσης
του θύτη με το θύμα, που παρά την ομόφωνη απόφαση
της Βουλής τον Δεκέμβρη του 2015 δεν προχωρούν στην
αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, που αναβαθμίζουν και συνάπτουν ακόμη και νέες πολιτικές - οικονομικές
- στρατιωτικές συνεργασίες με το κράτος-δολοφόνο του
Ισραήλ.
Στη φετινή πρωτοβουλία, ενδεικτικά, ξεχωρίζουν οι
στοχευμένες παρεμβάσεις Επιτροπών Ειρήνης όπως του
Ιλίου, της Αγίας Παρασκευής, του Νέου Ηρακλείου, της
Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας, που κατάφεραν να απευθυνθούν πλατιά στα σχολεία της κάθε περιοχής, με αξιόλογα αποτελέσματα. 

Μ

Εκδήλωση στο Ίλιο.
Ένα από τα έργα σχετικής εκδήλωσης στα Χανιά.

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 84 ΙΟΥΝΗΣ 2019

25

διεθνή
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ-ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Στις «συμπληγάδες» των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών και αντιθέσεων

πό το μακρινό Δεκέμβρη του 2015 και την απόφαση
της Ολομέλειας της Βουλής για την Παλαιστίνη μας
χωρίζουν περίπου τέσσερα χρόνια. Υπενθυμίζουμε
ότι η Ολομέλεια της Βουλής επικύρωσε ομόφωνα και
μετέτρεψε σε απόφαση την πρόταση που είχε διαμορφώσει
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας,
στην οποία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι «η Ελλάδα
σταθερά υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, στο πλαίσιο
της οποίας θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια το
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κράτος του Ισραήλ και ένα ενιαίο, δημοκρατικό και κυρίαρχο
Παλαιστινιακό κράτος, στη βάση των ορίων του 1967 και
με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ» και καλείται
η ελληνική κυβέρνηση «να προωθήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αναγνώριση του κράτους της
Παλαιστίνης» και «να καταβάλει κάθε διπλωματική προσπάθεια για την άμεση επανέναρξη απευθείας μεταξύ
των δύο πλευρών αξιόπιστων ειρηνευτικών συνομιλιών».
Το μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε

κάθε άλλο παρά φάνηκε αρκετό για την υλοποίηση της
ομόφωνης απόφασης της Βουλής. Μένει γράμμα κενό μαζί
με πολλές άλλες από τις δεσμεύσεις-διακηρύξεις των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ των
τελευταίων μηνών, οι οποίες βυθίζονται όλο και πιο πολύ
στον βούρκο του ευρωατλαντισμού (1).
Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζουμε την προσοχή στα εξής:
1. Η Ελλάδα με τον «αριστερό» ΣΥΡΙΖΑ στο κυβερνητικό πηδάλιο μετέτρεψε όλη την Ελλάδα σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με νέες βάσεις να
προστίθενται στις παλιές, στη διάθεση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών-επεμβάσεων και πολέμων
2. Γη - θάλασσα - αέρας έγιναν «πεδίο βολής φτηνό»
για τις ασκήσεις των δυνάμεων των ιμπεριαλιστών και
των χωρών - συμμάχων τους.
3. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα «ξεπλένει» συστηματικά ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και τους παρουσιάζει ως παράγοντες ειρήνης - σταθερότητας - ασφάλειας, ξεπερνώντας
κάθε ιστορικό προηγούμενο
4. Από τον περασμένο Δεκέμβρη ξεκίνησε ο περιβόητος «Στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑΣ» με τον
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να επισημαίνει προς τον
Έλληνα υπ. Εξωτερικών Γ. Κατρούγκαλο, τον «ηγετικό
ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή». Αντίστοιχα με τη σειρά
του ο Γ. Κατρούγκαλος χαρακτήρισε τον στρατηγικό διάλογο ως «ορόσημο» για τη σχέση των δύο χωρών, οι
οποίες, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, έχουν μια ταύτιση στρατηγικών συμφερόντων.
5. Στις φιέστες των ιμπεριαλιστών για τα 70χρονα του
ΝΑΤΟ στις ΗΠΑ, νέα πολεμικά σχέδια έπεσαν στο τραπέζι.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τη σειρά της, τίμησε την επέτειο,
συνυπέγραψε τα επικίνδυνα για τους λαούς σχέδια της
λυκοσυμμαχίας.
6. Στο πλαίσιο της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης»
της Ελλάδας, που αποτελεί κεντρικό στόχο της κυρίαρχης
τάξης, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη συγκρότηση
«τριγώνων - τετραγώνων» στρατηγικής συνεργασίας με
χώρες της λεκάνης της Νότιας Ανατολικής Μεσογείου:
Αίγυπτος - Κύπρος - Ισραήλ κλπ., με τις ΗΠΑ να παίρνουν
ήδη την τέταρτη καρέκλα στο τραπέζι Ελλάδας - Κύπρου
- Ισραήλ.
7. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τη συναίνεση όλων των ευρωατλαντικού προσανατολισμού κομμάτων στέριωσε περισσότερο τη στρατηγική συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο, σε όλους τους τομείς. Τα δολοφονικά εργαλεία, οι
δυνάμεις του Ισραήλ, βρήκαν φιλόξενο έδαφος - γη - θάλασσα - αέρα για τις ασκήσεις τους για να δολοφονούν

τους Παλαιστίνιους, τους Σύριους και να τρομοκρατούν
όλους τους λαούς της περιοχής.
Οι υπηρεσίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προς τις
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αναγνωρίζονται…
Ο Τζ. Παϊατ σε αρθρογραφία στην Καθημερινή
για τα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ δήλωσε: «Είμαστε
πολύ ευγνώμονες για τις συνεργασίες μας με την
Ελλάδα, διμερώς και στο ΝΑΤΟ». (2)
Σε αυτό το αρνητικό, εξαιρετικά επικίνδυνο για τον
ελληνικό αλλά και τους γύρω λαούς πλαίσιο, το παλαιστινιακό πρόβλημα μπήκε σε νέα δίνη:
(1) Το Δεκέμβρη του 2017 η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε σε νέα προκλητική πράξη σε βάρος του παλαιστινιακού λαού με την ανακήρυξη της Ιερουσαλήμ σε «πρωτεύουσα του Ισραήλ», προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις
των Παλαιστινίων και ηγεσιών από πολλές χώρες. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής μεταφέρθηκε η αμερικάνικη
πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Στην πρόκληση
αυτή εκ μέρους των ΗΠΑ ήρθε να προστεθεί ο χαρακτηρισμός του Ισραήλ σαν «μια από τις πιο πετυχημένες δημοκρατίες στον κόσμο».
Οι δίκαιες διαμαρτυρίες - αγωνιστικές εκδηλώσεις
των Παλαιστινίων για τη μεταφορά της πρεσβείας, βρήκαν
απέναντί τους το κράτος-δολοφόνο με δεκάδες νεκρούς
και χιλιάδες τραυματίες.Η μεταφορά της πρεσβείας δεν
είναι ένα απλό τεχνικό ζήτημα, βάζει περισσότερο «λάδι
στη φωτιά» που καίει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ενισχύει την επιθετικότητα του Ισραήλ και οξύνει συνολικά
την κατάσταση στην περιοχή.
(2) Νέο λάδι στη φωτιά ξανά από τις ΗΠΑ με την αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψίπεδα του Γκολάν, που αποτελούν έδαφος της Συρίας παράνομα κατεχόμενο από τον πόλεμο των «έξι ημερών» του 1967. Πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνη απόφαση με ευρύτερες
γεωπολιτικές επιπτώσεις - κινδύνους νέας αλλαγής συνόρων στην περιοχή.
(3) Οι κινητοποιήσεις των Παλαιστινίων που ξεκίνησαν
στις 30 Μάρτη του 2018 (Μέρα της Παλαιστινιακής Γης)
κοντά στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με το Ισραήλ,
για τα δικαιώματα επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων, αντιμετωπίζονται με τη φωτιά και το σίδερο. Ο
συνολικός απολογισμός των θυμάτων από την έναρξη
των μαζικών κινητοποιήσεων για το δικαίωμα επιστροφής
των προσφύγων στις εστίες τους, στις 30 Μάρτη, και για
τα 70 χρόνια της «Νάκμπα» (της μέρας της καταστροφής
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και του διωγμού των Παλαιστινίων, το 1948) είναι πάνω
από 110 νεκροί και πάνω από 6.000 τραυματίες, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης στους λαούς και κινητοποιήσεις
ανά τον κόσμο. (3)
(4) Στο Παλαιστινιακό βαραίνουν αρνητικά οι εξελίξεις
στη γειτονική Συρία όπου συνεχίζεται η ιμπεριαλιστική
επέμβαση με ορατό το ενδεχόμενο διαμελισμού της χώρας
από τα αντιμαχόμενα ιμπεριαλιστικά κέντρα και τη γειτονική Τουρκία.
(5) Στη λεκάνη της Νότιας Ανατολικής Μεσογείου,
οξύνονται οι αντιθέσεις και ανταγωνισμοί με επίκεντρο
τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και τους αγωγούς- δρόμους μεταφοράς τους. Στην περιοχή έχουν συγκεντρωθεί
τεράστιες δυνάμεις κάθε είδους των ιμπεριαλιστών,
όπου η κάθε πλευρά με τη δύναμη των όπλων προσπαθεί
να επιβάλλει τα δικά της συμφέροντα έναντι των ανταγωνιστών.
(6) Το Κυπριακό πρόβλημα επιχειρείται να «λυθεί»
στη βάση μιας χειρότερης εκδοχής του καταψηφισθέντος

σχεδίου ΑΝΑΝ για να προχωρήσει η εκμετάλλευση των
υδρογονανθράκων.
Σε όλα αυτά να προσθέσουμε την υποκρισία όσων στηρίζουν το κράτος-δολοφόνο. Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. κρατούν ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο θύτη και το θύμα. Οι
όποιες αναφορές τους στο πρόβλημα δεν είναι υπέρ του
αγωνιζόμενου λαού της Παλαιστίνης. Εντάσσονται στην
προσπάθειά τους να κερδίσουν έδαφος στην περιοχή σε
όφελος των δικών τους μονοπωλίων, στο λυσσαλέο ανταγωνισμό με τη «μυρουδιά» του φυσικού αερίου και του
πετρελαίου όλο και πιο δυνατή.
Όλοι αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες συνθέτουν το
πλαίσιο γύρω από το πρόβλημα Παλαιστίνη - Παλαιστινιακό και στοιχειοθετούν τον τίτλο και τον υπότιτλο του
παρόντος κειμένου.
Στο διά ταύτα, δυναμώνουμε τη δράση αλληλεγγύης
και συμπαράστασης στον ηρωϊκό λαό της Παλαιστίνης.
• Αποκαλύπτουμε τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ και όλων των κομμάτων που
στηρίζουν τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ
και είτε σιωπούν στο έγκλημα είτε τσουβαλιάζουν το δυνάστη με το δυναστευόμενο λαό.
• Ξεσκεπάζουμε τις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ που δεν τις ξεπλένει ούτε ο Δούναβης για τα εγκλήματά τους συνολικά και
ειδικότερα για τη στήριξη του κράτους-δολοφόνου του
Ισραήλ.
• Αγωνιζόμαστε σταθερά ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την ένταξη της Ελλάδας στα δολοφονικά σχέδια κατά των λαών.
• Να σταματήσουν τώρα οι πρόβες πολέμου με το
κράτος-δολοφόνο και κάθε είδους συνεργασία.
Να αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος το κράτος της
Παλαιστίνης
Να σταματήσει η κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών
Να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι
Να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στις εστίες τους 

Επεξηγήσεις

(1) Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ: «Ολο και πιο βαθιά στο βούρκο του
ευρωατλαντισμού η κυβέρνηση», Μάρτης 2018

(2) Καθημερινή, 30-3-2019, Τζέφρεϊ Πάιατ: «Για την 70ή επέτειο

του ΝΑΤΟ» http://www.kathimerini.gr/1017113/article/epikairo
thta/ politikh/tzefrei-paiat-gia-thn-70h-epeteio-toy-nato
(3) Ριζοσπάστης, 19-20 Μάη 2018
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δράση ΕΕΔYE
Ποδοσφαιρικός αγώνας ΕΕΔΥΕ - Αστέρας Ευελπίδων
Αλληλεγγύη στο λαό της Βενεζουέλας

φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στον Αστέρα Ευελπίδων και τους αγωνιστές των Επιτροπών
Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19/5, ώρα 5 μ.μ., στο Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής,
έληξε ισόπαλος 2-2. Η αναμέτρηση τα είχε όλα. Γκολ, δοκάρια, ένταση, κερκίδα… Η ομάδα του Αστέρα
προηγήθηκε δύο φορές, αλλά οι αγωνιστές της Ειρήνης, μαχόμενοι μέχρι τέλους, ισοφάρισαν.

Ο

Νικητής του παιχνιδιού ήταν το μήνυμα που αυτό έστειλε: «Κάτω τα χέρια από το λαό της Βενεζουέλας!
Κάθε λαός είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει για την τύχη του».

Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, μέσα σε ένα πολύ ωραίο κλίμα, χαιρέτισε ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Αλεχάντρο Οικονόμου, επισημαίνοντας τον αντιιμπεριαλιστικό - αντιπολεμικό χαρακτήρα του φιλικού αγώνα. Το
λόγο, στη συνέχεια, πήρε ο Γρήγορης Αναγνώστου, οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ αναδεικνύοντας τους
σχεδιασμούς που υπηρετεί η επέμβαση στη Βενεζουέλα, τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
και στέλνοντας, παράλληλα, το μήνυμα ότι στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς τους θα βρουν
το λαό μας απέναντί τους.

Ο φιλικός αγώνας αποτέλεσε αφορμή για την ανάδειξη της σύγχρονης ανάγκης των νέων για ελεύθερο
χρόνο και άθληση, χωρίς να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Οι αξίες του αθλητισμού, όπως η συλλογικότητα,
η ενότητα, η προσπάθεια μέχρι τέλους, μπορούν να γίνουν «όπλα» και στον αγώνα έξω από τις τέσσερις
γραμμές του γηπέδου για μια ζωή χωρίς κρίσεις, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. 
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δράση ΠΣΕ
Στο Γκουαντάναμο πραγματοποιήθηκε το 6ο Διεθνές
Σεμινάριο κατά των Ξένων Στρατιωτικών Βάσεων

την κουβανική επαρχία του Γκουαντάναμο πραγματοποιήθηκε από τις 4-6 Μάη το 6ο Διεθνές Σεμινάριο
κατά των Ξένων Στρατιωτικών Βάσεων. Στο σεμινάριο, το οποίο συνδιοργάνωσαν το Κουβανικό Κίνημα
για την Ειρήνη και την Κυριαρχία των Λαών (MOVPAZ),
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) και το Κουβανικό
Ινστιτούτο Φιλίας των Λαών (ICAP), συμμετείχαν 90 αντιπρόσωποι Κινημάτων Ειρήνης και εκπρόσωποι Συνδέσμων
Φιλίας με την Κούβα από 35 χώρες. Από την Ελλάδα συμμετείχε ο εκτελεστικός γραμματέας του ΠΣΕ Ηρακλής
Τσαβδαρίδης.
Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν και παρουσίασαν το θέμα
των ξένων στρατιωτικών βάσεων, που αριθμούν πάνω
από χίλιες (1.000) στον κόσμο, εκ των οποίων οι 850
είναι των ΗΠΑ και περίπου 100 βάσεις ανήκουν στο ΝΑΤΟ.
Ομόθυμη υπήρξε η καταδίκη για την αμερικανική βάση
του Γκουαντάναμο και του ομώνυμου στρατοπέδου βασανιστηρίων των ΗΠΑ, με την υπογράμμιση ότι λαός και κυ-

Σ
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βέρνηση της Κούβας απαιτούν από το 1960 την απομάκρυνση της βάσης και την επιστροφή του εδάφους.
Σημειώνεται εδώ ότι η συμφωνία μεταξύ Κούβας και
ΗΠΑ που υπογράφηκε το 1903 για 99 χρόνια, αν και έληξε
το 2002, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ επικαλούνται τη ρήτρα
στη συμφωνία με βάση την οποία αυτή παύει να ισχύει
μόνο αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν σε
αυτό! Στην τελική διακήρυξη του διεθνούς σεμιναρίου
αναφέρεται χαρακτηριστικά: «…Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης πολύπλοκης διεθνούς κατάστασης που χαρακτηρίζεται από την αύξηση
της επιθετικότητας και των επεμβάσεων του ιμπεριαλισμού
των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στις
προσπάθειές τους να επιβάλουν τις ηγεμονικές τους επιταγές εις βάρος της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και
της κυριαρχίας των λαών του κόσμου. Κατά την εκτέλεση
τέτοιων καταστροφικών στόχων, η επέκταση, η ενίσχυση
και ο εκσυγχρονισμός ξένων στρατιωτικών βάσεων και

επιθετικών εγκαταστάσεων παρόμοιας φύσης αποτελούν
θεμελιώδη συνιστώσα, καθώς αποτελούν μέσα άμεσης
και έμμεσης επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των
χωρών όπου βρίσκονται καθώς και μόνιμη απειλή κατά
των γειτονικών χωρών. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι η
χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό βάσεων στον κόσμο και,
μαζί με τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, διαθέτουν το
μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο και το μεγαλύτερο
αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η διοίκηση του προέδρου Τραμπ, σε συνέχεια
των προηγούμενων κυβερνήσεων των ΗΠΑ, οξύνει τις
θέσεις των πιο αντιδραστικών δυνάμεων και την αντιπαράθεση στην εξωτερική πολιτική της διεθνώς, γεγονός
που αυξάνει την πιθανότητα σημαντικών νέων συγκρούσεων
σε παγκόσμια κλίμακα…
Απαιτούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν στην Κούβα και το λαό της την επικράτεια που
κατέχει παράνομα στη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο
και ταυτόχρονα την άρση του δολοφονικού και εγκληματικού οικονομικού, εμπορικού αποκλεισμού, απορρίπτοντας
κατηγορηματικά την εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΙΙ του
νόμου Helms Burton με σκοπό να πνιγεί ο γενναίος λαός
της Κούβας…
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο επιβεβαίωσαν τη
στήριξή τους στη διεθνή καμπάνια του ΠΣΕ εναντίον των
ξένων στρατιωτικών βάσεων και δεσμεύτηκαν να πολλαπλασιάσουν τις ενέργειές τους υποστηρίζοντας την “Παγκόσμια Ημέρα Δράσης κατά των Ξένων Στρατιωτικών
Βάσεων» στις 23 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την
οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν την πρώτη βάση
τους στην Κούβα».
Στο Διεθνές Σεμινάριο συμμετείχαν και μίλησαν μεταξύ
άλλων ο πρόεδρος του ICAP Fernando Gonzalez (ήρωας
της Κούβας και βουλευτής) και ο Gaute Lopez, μέλος της
Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας. Στη διάρκεια της τελετής λήξης των εκδηλώσεων, στην κεντρική πλατεία
του Γκουαντάναμο, το ΠΣΕ παρέδωσε συμβολική αναμνηστική πλακέτα στον πρόεδρο του Κουβανικού Κινήματος
Ειρήνης Silvio Platero για τα 70χρονα του κινήματος, ενώ
αντίστοιχο τιμητικό αναμνηστικό επιδόθηκε από την
Κούβα στην πρόεδρο του ΠΣΕ Socorro Gomes για τα 70
χρόνια δράσης του ΠΣΕ.
Οι εκδηλώσεις του 6ου Διεθνούς Σεμιναρίου κατά
των Ξένων Στρατιωτικών Βάσεων περιέλαβαν επίσκεψη
στην κοντινότερη προς τη βάση των ΗΠΑ, κουβανική πόλη
Caimanera. Από ένα παρατηρητήριο της πόλης οι συμμε-

τέχοντες μπόρεσαν να δουν τη ναυτική και αεροπορική
βάση των ΗΠΑ η οποία καταλαμβάνει έκταση 117 τετραγωνικών χιλιομέτρων και πολλές εκατοντάδες μόνιμου
στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Πριν τη μετάβαση στο Γκουαντάναμο, οι διεθνείς προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παραβρεθούν στις κεντρικές εκδηλώσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς που
οργανώθηκαν από τη Συνομοσπονδία Κουβανικών Συνδικάτων (CTC) στην Πλατεία της Επανάστασης της Αβάνας,
όπου συμμετείχαν και φέτος εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και νεολαία.
Κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων αποτέλεσε η επίσκεψη όλων των συμμετεχόντων του σεμιναρίου στο Santiago de Cuba και στα νεκροταφεία Σάντα Ιφιγένεια, όπου
βρίσκεται το μνημείο του ιστορικού ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Fidel Castro. Σε μια σεμνή τελετή κατατέθηκαν λουλούδια στον τάφο του από το ΠΣΕ τιμώντας
την μνήμη ενός ηγέτη που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του λαού του εμπνέοντας τους λαούς της περιοχής και
του κόσμου. 
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δράση επιτροπών
Βόλος: Δυναμική κινητοποίηση ενάντια στην παρουσία
αμερικανονατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή
ε τη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων
και μαζικών φορέων του Ν. Μαγνησίας, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης
Βόλου, πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιούνη η συγκέντρωση
διαμαρτυρίας ενάντια στην παρουσία αμερικανονατοϊκών
δυνάμεων στο στρατόπεδο Γεωργούλα και 70 Επιθετικών
ελικοπτέρων ΚΙΟWA WARRIORS στο Στεφανοβίκειο.
Η επίσημη παραλαβή των ελικοπτέρων έγινε στην
έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ στο Στεφανοβίκειο, όπου καλεσμένοι
ήταν ο Αμερικανός πρέσβης Τζ. Πάιατ και η αναπληρώτρια
υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Κατάλντο.
Οι διαδηλωτές που πραγματοποίησαν και πορεία στους
δρόμους της πόλης κατήγγειλαν το γεγονός ότι πρόκειται
για έναν επιπλέον κρίκο σε μια βαριά αλυσίδα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φοράει στο λαιμό του λαού μας.
Στην ομιλία του ο Θεόδωρος Καραγιάννης, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Βόλου τόνισε μεταξύ
άλλων, ότι «η παραχώρηση των συγκεκριμένων ελικοπτέρων, που αγοράστηκαν απ' τα παροπλισμένα αποθέματα
του Αμερικανικού στρατού, έγινε όχι βέβαια για την προ-
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άσπιση των εθνικών μας συμφερόντων αλλά γιατί εξυ4
πηρετούν κύρια την πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με τη λεγόμενη Ενεργειακή Διαφοροποίηση της Ευρώπης, δηλαδή
την παραπέρα όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα σε
μονοπωλιακούς ομίλους και ιμπεριαλιστικά κέντρα στον
τομέα της ενέργειας».

Τρίπολη: Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στον Γρηγόρη
Λαμπράκη
ε επιτυχία, όπως κάθε χρόνο πραγματοποίησε η
Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας την Κυριακή 9 Ιουνίου
2019 πολύμορφες εκδηλώσεις, μνήμης και τιμής
στον Γρηγόρη Λαμπράκη για τα 56 χρόνια από τη δολοφονία
του. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στην Κερασίτσα στο
Μνημείο Λαμπράκη, όπου έγινε ο χαιρετισμός από μέλος
της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας, ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων από τον οργανωτικό γραμματέα της ΕΕΔΥΕ
Γρηγόρη Αναγνώστου καθώς και από φορείς και συλλόγους
της Αρκαδίας. Στη συνέχεια, ακολούθησε για 3η χρονιά ο
αγώνας δρόμου Ειρήνης Γρηγόρης Λαμπράκης (Τρίπολη Κερασίτσα - Τρίπολη) με σημείο εκκίνησης το πάρκο των
Αλύγιστων (Φυλακές) και τερματισμό στην Πλατεία Πετρινού. Η Τ
συμμετοχή ήταν μεγάλη, μιας και πήραν μέρος
150 αθλητές απ’ όλη την Πελοπόννησο.
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Στο σημείο τερματισμού και χώρο των εκδηλώσεων

για
τοη2019.
έγινε
θερμή υποδοχή των αθλητών και η απονομή των

μεταλλίων. Χαιρετισμό στους αθλητές απεύθυνε ο οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ Γρηγόρης Αναγνώστου.

που θα προκύψουν από
εκδηλώσεις της ΕΕ∆ΥΕ.

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΕΕ∆ΥΕ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

74 χρόνια

από το ιµπεριαλιστικό έγκληµα
στη Χιροσίµα και στο Ναγκασάκι
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Τρίτη 6 Αυγούστου, 8 µ.µ.

∆υναµώνουµε τον αγώνα
ενάντια στον πόλεµο, τη φτώχεια
και τις νέες πυρηνικές απειλές

