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και δυνατότητα ισόποσης ανταλλαγής προορισμού
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περιλαμβάνει

τρεις αριθμούς

και στοιχίζει

2 ευρώ
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ΜΗΧΑΝΗ

ESPRESSO
15 bar πίεση
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της σύνταξης

HΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), σε αυτές τις δύσκολες ώρες για τον ελληνικό λαό,
χαιρετίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τους εργαζoμένους σε όλους εκείνους τους κλάδους που πα-
ραμένουν ανοιχτοί για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών του λαού μας, δίνοντας ταυτόχρονα κάτω από πολύ

δύσκολες συνθήκες και τη μάχη ενάντια στην εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού.
Μένουμε στο σπίτι, όμως παραμένουμε δυνατοί, διεκδικητικοί. Δεν κάνουμε πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες

και τα δικαιώματά μας. Εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη. Ωστόσο, δεν
μπορούμε και δεν πρέπει να σιωπήσουμε μπροστά στις πολύ βαριές ευθύνες που φέρουν η κυβέρνηση της ΝΔ, η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, για τα ελλιπή μέτρα προστασίας της υγείας
των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και του λαού μας συνολικότερα, για την υποχρηματοδότηση και αποσάθρωση
του δημόσιου συστήματος υγείας και της πολιτικής προστασίας, τις τραγικές ελλείψεις σε ΜΕΘ, αναλώσιμα και σε ια-
τρονοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, ελλείψεις που προκλήθηκαν από την πολιτική της ΕΕ, την εμπορευματο-
ποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας, ώστε να αυξάνουν ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί
όμιλοι. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις της χώρας μας πετσοκόβουν την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση και
πλειοδοτούν για τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες. Δεν είναι τυχαίο ότι με βάση την έκθεση του ΝΑΤΟ για το 2019 η χώρα μας
έρχεται στην τρίτη θέση μετά τις ΗΠΑ και τη Βουλγαρία δαπανώντας το 2,28% του ΑΕΠ για ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς,
περισσότερα από 4 δις ευρώ για τους σχεδιασμούς της λυκοσυμμαχίας.

Ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αποδεικνύεται πως η «ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών»
και ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος έχουν κοινή συνισταμένη το κυνήγι του κέρδους, βάζοντας στο στόχαστρο τους λαούς.

Mας ανησυχεί ιδιαίτερα η επέκταση της δραστηριότητας του ΝΑΤΟ και στο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας, μέσω
του Ευρωατλαντικού Κέντρου Συντονισμού Ανταπόκρισης σε Καταστροφές, όπως αποτυπώθηκε στην ετήσια έκθεση
του ΝΑΤΟ για το 2019, με διακηρυγμένο στόχο την ακόμη μεγαλύτερη παρέμβασή του σε “ζώνες ενδιαφέροντος”, δί-
νοντας και με αυτόν τον τρόπο άλλοθι σε νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ενάντια στους λαούς.

Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ απευθύνει κάλεσμα στους αγωνιστές του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κι-
νήματος να συμβάλλουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον αγώνα ικανοποίησης των αιτημάτων για:

✔ επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας και ένταξή τους στον κρατικό σχεδιασμό
✔ άμεση προμήθεια των νοσοκομείων με όλα τα αναγκαία μέσα που ζητούν οι υγειονομικοί
✔ να ανοίξουν όλες οι ΜΕΘ και να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικών
✔ να παρθούν μέτρα για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και να εξασφαλιστούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας σε

χώρους δουλειάς, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, νοσοκομεία, τράπεζες, μέσα μεταφοράς κ.λπ., που μετατρέπονται σε
εστίες διασποράς του ιού.

✔ να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης κι αποφυγής της διασποράς του ιού στους προσφυγικούς καταυ-
λισμούς

✔ να ακυρωθούν τώρα όλες οι ευρωατλαντικές ασκήσεις – καμιά εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην Πολιτική Προστασία,
να σταματήσει το χαράτσι για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και να δoθεί για τις ανάγκες στην υγεία.  

✔ Να γυρίσουν τώρα πίσω όλοι όσοι συμμετέχουν στις αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ
✔ Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες 
Οι προγραμματισμένες πρωτοβουλίες δράσης της ΕΕΔΥΕ αναστέλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών

της πανδημίας του νέου κορονοϊού  Covid-19 
Προσέχουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας - Παραμένουμε δυνατοί και διεκδικητικοί
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πολιτική

Η «πανδημία» του καπιταλισμού είναι ο πραγματικός
αντίπαλος των λαών

Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού έβγαλε
στην επιφάνεια τα αποτελέσματα από τη συστηματική
αποδόμηση του δημόσιου συστήματος υγείας και την

δραματική υποβάθμιση των μέτρων προστασίας των ερ-
γαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Ας αναλογιστούμε, για άλλη μια φορά, πόσες ζωτικές
ανάγκες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, σε γιατρούς
και νοσηλευτές θα κάλυπταν τα 4,3 δις ευρώ που δίνο -
νται στο ΝΑΤΟ κάθε χρόνο από το υστέρημα του εργα-
ζόμενου λαού. Πόσες μάσκες, γάντια και τόνοι απολυ-
μαντικών θα υπήρχαν διαθέσιμα αν δεν ξοδεύονταν
τεράστια ποσά για τις στρατιωτικές αποστολές εκτός

συνόρων. Πόσες πολύτιμες θέσεις μόνιμης δουλειάς θα
μπορούσαν να εξασφαλιστούν στην υγεία, την πρόνοια
και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς αν δεν δαπανώνταν
εκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς που εξυπηρετούν
μόνο τις νατοϊκές ανάγκες. 

Το κεφάλαιο και η κυβέρνηση αξιοποιούν με ετοιμό-
τητα την περίσταση της πανδημίας για να εξασφαλίσουν
με ευρεία συναίνεση και κοινωνική πειθάρχηση την εφαρ-
μογή σκληρότερων αντιλαϊκών μέτρων, αντιδραστικότε-
ρων ρυθμίσεων στα εργασιακά και επιτάχυνση των σχε-
δίων για επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων. Κατά τον ίδιο
τρόπο πίσω από τον κουρνιαχτό των δακρυγόνων στον

Η έκδοση του παρόντος τεύχους του περιοδικού βρίσκει το λαό της χώρας μας στο μέσο μιας
σύνθετης δοκιμασίας όσον αφορά στην υγεία, στα εργασιακά δικαιώματα και στις απειλές από
την παραπέρα όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με μοχλό πίεσης το προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό υπό συνθήκες ευρωνατοϊκής παρέμβασης.
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Έβρο προχωρούν τα σχέδια για συνεκμετάλλευση του Αι-
γαίου με αμερικανονατοϊκή επιδιαιτησία, καθώς και οι
σχεδιασμοί για την αποστολή στρατευμάτων στα μέτωπα
των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων. Με την απειλή
του πολέμου ή με τη δαμόκλειο σπάθη της Χάγης προ-
ωθούν επιλογές που βάζουν τον λαό σε μεγάλες περιπέ-
τειες και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ζύγι
των ιμπεριαλιστικών παζαριών. 

Την ίδια ώρα που οι λαοί δίνουν αγώνα επιβίωσης η
δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ δουλεύει ασταμάτητα.
Μέσα στο Μάρτιο ανακοινώθηκε η επίσημη ένταξη της
Β. Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και συνεχίστηκαν οι πρόβες πο-
λέμου με τη Ρωσία. Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με γε-
νικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο ομολογείται πλέον
ανοιχτά. Στην 56η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ο
υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Μ. Έσπερ είπε ότι «πρέπει
να απομακρυνθούμε από τις συγκρούσεις χαμηλής έντα -
σης και να προετοιμαστούμε και πάλι για πολέμους υψη-
λής έντασης». 

Παρά την εξάπλωση της πανδημίας λοιπόν και παρά
τα αυστηρά μέτρα που εφαρμόζονται, με την απαγόρευση
κυκλοφορίας και την κατάργηση κάθε κοινωνικής συνά-
θροισης, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε αρχικά ότι δεν θα ματαιώ -
σει την πολυεθνική άσκηση Defender Europe 20 που ήταν
προγραμματισμένη για τον Απρίλιο και Μάιο. Επρόκειτο
για μία άσκηση στην οποία προβλεπόταν να πάρουν μέρος
18 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο ΓΓ της δο-
λοφονικής αυτής συμμαχίας, μπροστά στις ανησυχίες που
εκφράστηκαν για το ενδεχόμενο εκρηκτικής διασποράς
του ιού με τη συγκέντρωση και μετακίνηση τόσων αν-

θρώπων, δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ έχει ισχυρά μέτρα και
σχέδια για να διασφαλίσει ότι η ουσιαστική δουλειά της
Συμμαχίας θα συνεχιστεί».

Η συνέχεια αποδείχτηκε χειρότερη αφού οι νοσηροί
εγκέφαλοι του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν μεν ότι θα μειώσουν
τον αριθμό των στρατιωτών, αλλά αποφάσισαν να χρησι-
μοποιήσουν το νέο εφιαλτικό περιβάλλον ως νέο πεδίο
εξάσκησης. Όπως δήλωσε στις 18 Μαρτίου ο στρατηγός
James McConville, Αρχηγός Στρατού των ΗΠΑ στην Ευ-
ρώπη, «άλλο ένα πράγμα που έμαθε ο στρατός από την
εξάπλωση του COVID-19 και τα αποτελέσματά του στην
άσκηση είναι ότι η υπηρεσία είναι ευκίνητη», και πρό-
σθεσε ότι «Η διέλευση των συνόρων ήταν μια πρόκληση
τα τελευταία χρόνια. Προς το παρόν, υπάρχουν πολλές
αβεβαιότητες για να μάθουμε αν η διέλευση των συνό-
ρων και η κινητικότητα μεταξύ των χωρών θα αποτελέ-
σουν πρόβλημα ή πρόκληση για τον στρατό».

Το ΝΑΤΟ λέει δηλαδή, με επίσημο τρόπο, ότι εκμεταλ-
λεύεται την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 για να μπο-
ρεί να μπαινοβγαίνει ταχύτερα στα σύνορα και μαζί με
τον πόλεμο να σπέρνει και την αρρώστια. Η άσκηση τελι -
κά οδεύει σε ματαίωση, αλλά έμειναν οι δηλωμένες προ-
θέσεις της λυκοσυμμαχίας που δεν επιτρέπουν εφησυχα-
σμό. Άλλωστε εφαρμόζονται ήδη σχέδια εμπλοκής του
ΝΑΤΟ στα μέτρα προστασίας των χωρών που πλήττονται
έντονα. Την ίδια περίοδο που η ανθρωπότητα δοκι μάζεται
είναι σε δράση γιγαντιαία δίκτυα παρακολούθησης και
φακελώματος με αφορμή την πανδημία. Η «αν  θρωπιστική
βοήθεια» εξακολουθεί να παραμένει η «βασιλική οδός»
για την ιμπεριαλιστική διείσδυση και προπαγάνδα. 

Το ΝΑΤΟ αποφάσισε ότι 
θα χρησιμοποιήσει το νέο
εφιαλτικό περιβάλλον ως
νέο πεδίο εξάσκησης.



Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες γιατί, ακόμα και
σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για το λαό, συνεχίζει την
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και εμπλέκει τη χώρα σε ιμπεριαλι-
στικές επιχειρήσεις όπως η νέα ναυτική επιχείρηση της
ΕΕ, EUNAVFOR MED «IRINI», στην Κεντρική Μεσόγειο. Η
επιχείρηση επισήμως αφορά την επιβολή του εμπάργκο
όπλων στη Λιβύη ενώ στην πραγματικότητα είναι ψηφίδα
στο μεγάλο παζλ των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών. Είναι η προσπάθεια της ελληνικής αστικής τάξης
να αναβαθμίσει τη θέση της στο ιμπεριαλιστικό οικοδό-
μημα. Αποδεικνύεται ξανά ότι ο πραγματικός αντίπαλος
των λαών είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα που θυσιά-
ζει εκατομμύρια ζωές στα πεδία των μαχών και στα ράν-
τζα των νοσοκομείων.

Όσοι ξιφουλκούσαν ανέξοδα το προηγούμενο διά-
στημα απέναντι στους απελπισμένους πρόσφυγες και μι-
λούσαν για «εισβολείς», παρέα με τις φασιστικές αγέλες
που μαζεύτηκαν στον Έβρο και στα νησιά, δεν βγάζουν
άχνα απέναντι στο ΝΑΤΟ, που «δεν αναγνωρίζει σύνορα»
και υποστηρίζει ανοιχτά τη νέα εισβολή της Τουρκίας
στη Συρία. Αντίθετα, η κυβέρνηση, για να εξυπηρετήσει
τους στόχους του ελληνικού κεφαλαίου, βαθαίνει την
εμπλο κή στις ιμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις που θα
σπείρουν τον ξεριζωμό και θα δημιουργήσουν νέα καρα-
βάνια προσφύγων και μεταναστών. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά
κόμματα, με την στήριξή τους στην ελληνοαμερικάνικη
συμφωνία ομονοούν στη μετατροπή της Ελλάδας σε ένα
δολοφονικό ορμητήριο θανάτου. Επιμένουν να στηρίζουν
το Δουβλίνο ΙΙ και τη Δήλωση Τουρκίας-ΕΕ που θέλουν
την Ελλάδα ένα ευρωπαϊκό «Γκουαντάναμο» με φυλακές
και ξερονήσια. 

Οι μεγαλειώδεις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των νη-
σιωτών απέναντι στις δυνάμεις καταστολής και στην επι-
βολή κλειστών κέντρων κράτησης έδειξαν ότι ο λαός
έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
Έδειξε επίσης πόση σημασία έχει το πλαίσιο πάλης και η
αλλαγή συσχετισμών δύναμης. Σε κάθε περίπτωση ο στό-
χος παραμένει: Απεγκλωβισμός τώρα, κλείσιμο των hot
spot, παροχή εγγράφων για αναχώρηση στις χώρες προ-
ορισμού. 

Στις δύσκολες μέρες που ζούμε ο εργαζόμενος λαός,
τα φτωχά λαϊκά στρώματα, βιώνουν τα προβλήματα της
ζωής, της επιβίωσης και των πολεμικών απειλών πολύ
διαφορετικά από τους θύτες τους. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι,
ούτε έχουμε την ίδια «ψυχή», γιατί ανήκουμε σε άλλη
τάξη. Ζούμε άλλη ζωή, γιαυτό για μας «ψυχή» μας είναι η

τάξη μας. Γιαυτό αποτελεί ύβρη η υποκριτική και υστε-
ρόβουλη προσπάθεια της αστικής τάξης και των υπηρε-
τών της να εκμεταλλευτεί μέχρι το μεδούλι την αγωνία
του λαού και να πει ότι έχουμε την ίδια «ατομική ευθύνη»,
ότι γίναμε ίσα κι όμοια επειδή θέλουν να μετατρέψουν
τα αναγκαία μέτρα σε κουλτούρα εγκλεισμού και τρομο-
λαγνείας. Επειδή φορτώνουν ήδη στις πλάτες των εργα-
ζομένων τα βάρη της επερχόμενης καπιταλιστικής κρίσης.

Η πραγματικότητα είναι ότι τα προβλήματα που από
χρόνια παλεύει το εργατικό-λαϊκό κίνημα παραμένουν και
οξύνονται. Γνωρίζουμε καλά ότι η λύση βρίσκεται στον
οργανωμένο αγώνα, στην αλληλεγγύη ενάντια στην κα-
ραντίνα των δικαιωμάτων μας. 

Η ομοψυχία του εργαζόμενου λαού, η συμμαχία του
και η δράση είναι δύναμη για να ξεπεράσουμε τους κιν-
δύνους και να διεκδικήσουμε τώρα, χωρίς αναβολή, μέ-
τρα στήριξης των δομών υγείας, των γιατρών και των
νοσηλευτών. Για να διεκδικήσουμε την κάλυψη όλων των
σύγχρονων αναγκών και να ωφεληθεί ο λαός από τα επι-
τεύγματα της επιστήμης που γίνονται κέρδος στα χέρια
της τάξης των εκμεταλλευτών. 

Να παλέψουμε για την ανατροπή της καπιταλιστικής
βαρβαρότητας, έξω από ΝΑΤΟ και ΕΕ, με τον λαό αφέντη
στον τόπο του. 

Συνεχίζουμε όπως μπορούμε τη δράση μας και την ενη -
 μέρωση του λαού με τη αξιοποίηση του περιοδικού μας, της
ιστοσελίδας της ΕΕΔΥΕ και της νέας ιστοσελίδας ALT.GR
που εκφράζει τη φωνή των στρατευμένων νέων και των
απόστρατων αγωνιστών από τις ένοπλες δυνάμεις.
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ALT.GR: ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Η νέα ιστοσελίδα ALT.GR ξεκίνησε ήδη, από τον
Μάρτη, το ταξίδι της ενημέρωσης και της ανταλ -
λαγής απόψεων από τον χώρο των στρατευμένων
καθώς και των απόστρατων των Ενόπλων Δυνά-
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Καλωσορίζουμε τη νέα ιστοσελίδα που αρμε-
νίζει πλέον μαζί μας στη ρότα των αντιπολεμι-
κών- αντιιμπεριαλιστικών αγώνων!!
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Σαν κεραυνός έπεσε στα τέλη του Γενάρη το «ειρη-
νευτικό σχέδιο» Τραμπ για το Παλαιστινιακό, που το
ονόμασε και «συμφωνία του αιώνα», σχέδιο που από

τη μια εδραιώνει και διαιωνίζει την «ισραηλινή κατοχή»
και από την άλλη δεν παρέχει καμία κατοχύρωση για ανε-
ξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.

Το σχέδιο αυτό παραχωρεί ολόκληρη την Ιερουσαλήμ
στο Ισραήλ, αφήνοντας μια γειτονιά στα προάστιά της,
την Αμπού Ντις, για πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Επίσης,
το σχέδιο προβλέπει την ισραηλινή κυριαρχία στην κοιλάδα
του Ιορδάνη (που είναι το 30% της Δυτικής Όχθης), καθώς
και τη διασφάλιση του Ισραήλ στα ανατολικά του σύνορα.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι με βάση το σχέδιό του τα πα-
λαιστινιακά εδάφη θα διπλασιαστούν και δεν θα χρειαστεί
να εγκαταλείψει το σπίτι του κανένας Παλαιστίνιος και
κανένας Ισραηλινός, πράγμα που σημαίνει τη νομιμοποίηση
των χιλιάδων εβραίων εποίκων που άρπαξαν με τη βία
τη παλαιστινιακή γή και όχι μόνο.

Το ονομαζόμενο «ειρηνευτικό» αυτό σχέδιο φυσικά
και έγινε αποδεκτό από τον τότε Ισραηλινό πρωθυπουργό
Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι το σχέδιο
αυτό για τη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια «ιστορική
μέρα». Θα δώσει στο Ισραήλ την κυριαρχία στην κοιλάδα
του Ιορδάνη και όχι μόνο.

Με βάση το σχέδιο Τραμπ οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες
δεν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Όσο
για το «κράτος της Παλαιστίνης» αυτό φαίνεται να εί ναι
ένα σύνολο από κατακερματισμένα εδάφη. Ο Τραμπ ανέ φε -
ρε επίσης ότι θα υπάρξει πάγωμα των εβραϊκών εποικισμών
για 4 χρόνια, αλλά ζήτησε και τον αφοπλισμό της Χαμάς
και την «αποστρατιωτικοποίηση» της Λωρίδας της Γά ζας,
για να εξαλειφθούν η «τρομοκρατία» και ο «εξτρεμισμός».

Η Παλαιστινιακή Αρχή απέρριψε το σχέδιο των ΗΠΑ,
θεωρώντας πως πρόκειται για προσβολή και όχι για «λύση
του αιώνα». «Κανένας Παλαιστίνιος δεν μπορεί να δεχτεί
ένα ανεξάρτητο κράτος χωρίς την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσά
του», δήλωσε ο πρόεδρος της Παλαιστίνης Μαχμούτ
Αμπάς. «Είναι αδύνατο για οποιοδήποτε παιδί, Άραβα ή
Παλαιστίνιου, να δεχτεί να μην έχει την Ιερουσαλήμ»,
τόνισε ο πρόεδρος Αμπάς,  «Λέω στον Τραμπ και στον Νε-
τανιάχου: Η Ιερουσαλήμ δεν πωλείται, όλα τα δικαιώματά
μας δεν πωλούνται. Και η συμφωνία σας, η συνωμοσία
σας δεν θα περάσει». 

Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο πρόεδρος Αμπάς μετά το
τέλος μιας συνεδρίασης των παλαιστινιακών οργανώσεων
συμπεριλαμβανομένης και της Χαμάς, για να αποφασίσουν
ποια πολιτική θα ακολουθήσουν. Τόνισε ακόμα ότι το σχέ -
διο απορρίφθηκε επειδή δεν φέρνει ειρήνη ή σταθερότητα
στη περιοχή, αλλά διαιωνίζει την κατοχή, αντί να καταδι-
κάσει τα εγκλήματα εις βάρος του παλαιστινιακού λαού,
τονίζοντας ότι οι Παλαιστί νιοι θα αντιμετωπίσουν την
εφαρμογή του σχεδίου επι τό που και πρόσθεσε ότι το αμε-
ρικανικό σχέδιο ακυρώνει την επίτευξη ειρήνης, επειδή
ακυρώνει όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και όλα τα δικαιώματα
του παλαιστινιακού λαού.

Απαιτείται, σήμερα, να τονίσουμε για άλλη μια φορά
πως οι Ελληνικές κυβερνήσεις ΝΔ σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ χτες,
έχουν βαριά ευθύνη για την αναβάθμιση της στρατηγικής
συνεργασίας με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, αλλά
και επειδή δεν έχουν προχωρήσει στην αναγκαία ανα-
γνώριση του ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, παρά
την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής.  

Η Παλαιστίνη για άλλη μια φορά στις φλόγες. Όμως
δεν είναι μόνη. Το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας
μας, με μπροστάρη την ΕΕΔΥΕ, οργανώνει την αντεπίθεσή
του. Πραγματοποίησε εκδήλωση σε συνεργασία με την
ΕΕΔΔΑ (βλ. φωτογραφία) στις 5/3/2020, στην οποία
μίλησε ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα Μαρουάν
Τουμπάσι. Έβγαλε ανακοίνωση, διατυπώνοντας για άλλη
μια φορά τα αιτήματά μας που είναι: Τερματισμός της ισ-
ραηλινής κατοχής, ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος
στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιε-
ρουσαλήμ. Κατάργηση των εποικισμών και αποχώρηση
των εποίκων, επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων
στα σπίτια τους. Απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων
πολιτικών κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές.

Ο αγώνας των Παλαιστινίων είναι αγώνας όλων μας.

παλαιστίνη

Το σχέδιο Τραμπ εδραιώνει την κατοχή
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Να μην θολώσει το μυαλό μας

χρονογράφημα

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Σε βλέπω αδελφέ μου ανήσυχο
και φοβισμένο και σε καταλα-
βαίνω απόλυτα. Γιατί ανησυχία

και φόβο έχω κι εγώ, όπως όλοι μας.
Κακά τα ψέματα. Και να σου, λοιπόν,
όλοι μας μπροστά σε οθόνες για να
ακούμε τις ειδήσεις.

Εκείνο που δεν επιτρέπεται είναι
να «θολώσει» το μυαλό μας. Και για
να μη γίνει αυτό, να έχουμε υπόψη
μας ότι οι πραγματικές ειδήσεις που
αφορούν και στο θέμα του κορονοϊού,
συνήθως είναι «πίσω» από τις κα-
θαυτό ειδήσεις για την πανδημία.

Φαίνεται μπερδεμένο, αλλά δεν εί-
ναι γιατί και η αντιμετώπιση μιας
πανδημίας είναι ταξικό ζήτημα. Τελεία
και παύλα. Για να δούμε μερικά πράγ-
ματα: Από την πρώτη στιγμή, μια
στρατιά αστών, πρωθυπουργοί, νυν
και πρώην, υπουργοί, βουλευτές, ερ-
γατοπατέρες, δημοσιογράφοι βγήκαν
αλλαλάζοντας ότι «ο ιός δεν κάνει
διακρίσεις, πλήττει εξίσου πλούσιους
και φτωχούς» και όλοι το ίδιο είμαστε
σε τούτο τον κοσμάκη!!!

Ταυτόχρονα στη σημαία των αστών
είναι γραμμένες οι λέξεις: «Ατομική
ευθύνη»!!! Πρόκειται για την πιο ύπου-
λη προπαγάνδα. Το έχει περιγράψει πο -
λύ ωραία ο μεγάλος Αμερικανός θεα -
τρικός συγγραφέας Άρθουρ Μίλερ:
«Το σύστημα είναι μια χαρά, και για
ό,τι δεν πάει καλά, εσύ κάνεις λάθος».

«Ατομική ευθύνη» λοιπόν, του ερ-
γάτη, του άνεργου, του αυτοαπασχο-
λούμενου, του φοιτητή, του λαϊκού
νοικοκυριού, το ξεγύμνωμα του δη-
μοσίου συστήματος Υγείας, οι δρα-
ματικές περικοπές σε αυτό επί χρόνια. 

Εμ, βέβαια αδελφέ μου, «ατομικά»
τα αποφασίσαμε αυτά, όπως «ατομι-
κά» αποφασίσαμε να δίνουμε κάθε
χρόνο 4 δισ.€ για ΝΑΤΟϊκές δαπάνες.

«Πατρίδα» είναι αυτή, τον εαυτούλη
σου θα κοιτάς; 

Ναι, αλλά πριν την πανδημία δεν
είμασταν όλοι ίδιοι και οι αστοί μας
σαν καλοί νοικοκυραίοι και «στυλο-
βάτες» της «κοινωνίας» σκέφθηκαν
ότι σαφώς δεν πρέπει να είμαστε
όλοι ίδιοι και μετά την πανδημία. 

Θα μου πεις, και πού ξέρεις εσύ τι
σκέφτονται; Δεν το μαντεύω αδελφέ
μου, το βλέπω. Μπορείς να το δεις
κι εσύ, μπορούμε να το δούμε όλοι
μας. Πού; Μα για δες τα αιτήματα
των εμπορικών και βιομηχανικών
επιμελητηρίων και αντίστοιχων ορ-
γανώσεων. Ζητούν «στήριξη», δηλαδή
ζεστό χρήμα και ταυτόχρονα ήδη παίρ-
νουν τα μέτρα τους για την αξιοποίησή
του. Κι αν αναρωτιέσαι, τα «μέτρα»
είσαι εσύ και εγώ. Με αφορμή την
όντως σοβαρή πανδημία, είναι πανέ-
τοιμοι να μετατρέψουν σε μόνιμα τα
έκτακτα μέτρα που αφορουν πρώτα
και κύρια στις εργασιακές σχέσεις.
Εργασία απο το σπίτι, ελαστικά ωρά-
ρια, ό,τι μπορείς να φανταστείς που
να τσακίζει ό,τι έχει απομείνει από
κοινωνικές κατακτήσεις των εργα-
ζομένων.

Αυτό όλο πλασσάρεται ως απα-
ραίτητο κοινωνικό μέτρο. Τυχόν αντί -
δραση των εργαζομένων θα πλασα-
ριστεί ως «ανευθυνότητα». 

Την ίδια ώρα που εσύ και εγώ κα-
λούμαστε –σωστά– να μείνουμε στο
σπίτι, την ίδια ώρα χιλιάδες εργαζό-
μενοι θα εξακολουθήσουν να δου-
λεύουν –με αμφίβολα μέτρα προστα-
σίας– και κάτω από καθεστώς ζόφου
σε ό,τι αφορά την ίδια τους τη δουλειά.

Την ίδια ώρα, επίσης, η βουλή, εκεί
που «ατομικά αποφασίζουμε» θα συ-
νεχίσει το νομοθετικό της έργο για
περιστολή του δικαιώματος των δια-

δηλώσεων, και για άλλα «φιλολαϊκά»
μέτρα στα οποία από παράδοση επι-
δίδεται το αστικό κοινοβούλιο. Μα
και το κυβερνητικό έργο θα συνεχι-
στεί, πρώτα-πρώτα σε ότι αφορά την
μετατροπή της χώρας σε φυλακή της
ΕΕ. Για δες κάτι μετακινήσεις προ-
σφύγων και μεταναστών στα μουλω-
χτά σε κλειστές δομές.

Γι' αυτό σου λέω αδελφέ μου ότι
οι ειδήσεις είναι πίσω από τις «ειδή-
σεις» και γι' αυτό επιμένω να μη θο-
λώνει το μυαλό μας.

Σε άκουσα όταν βγήκες στο μπαλ-
κόνι να χειροκροτήσεις αυτούς που
παλεύουν με το θηρίο στα νοσοκομεία.
Το κάλεσμα ήταν σκέτη υποκρισία
από αυτούς που τσακίζουν στο ξύλο
όταν αυτοί που παλεύουν στα νοσο-
κομεία ζητάνε δημόσια και δωρεάν
Υγεία για όλο το λαό.

Αδελφέ μου δεν θα σου κουνήσω
τα δάχτυλο γιατί ανταποκρίθηκες
στο κάλεσμα αυτό. Ξέρεις τι θα κάνω:
Θα σε καλέσω, όταν τελειώσει όλο
αυτό, να κατεβούμε μαζί στο δρόμο
και ανυποχώρητα να διεκδικήσουμε
ό,τι μας ανήκει στον 21ο αιώνα, ανοί-
γοντας το δρόμο για μια άλλη κοινω-
νία, που θα ορίζουμε εμείς τη ζωή
μας. Τότε θα έχει νόημα το χειρο-
κρότημα.

Μη (ξανα)ρωτήσεις αν γίνεται
αυτό. Έχει γίνει και θα ξαναγίνει ορι-
στικά και αμετάκλητα. Αρκεί να φρο -
ντίσουμε εμείς γι' αυτό. Όχι «ατομικά»,
αλλά ως τάξη. Για δες τους αστούς
πως κινούνται σε όλο τον κόσμο. Ως
τάξη κινούνται, που τα συμφέροντά
της είναι αντίθετα με τα δικά μας. Ο
πραγματικός ιός είναι πίσω από τον
κορονοϊό της πανδημίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ



Τ ρία και κάτι χρόνια μετά την
επίσκεψη του πρωθυπουργού
της Ελλάδας στις ΗΠΑ και τις

αμοιβαίες φιλοφρονήσεις ήρθε και
ο καρπός… Η επικύρωση της κατά-
πτυστης Συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ.
Ας γυρίσουμε λίγο πίσω το ρολόι:
Οκτώβρης 2017 επίσκεψη Αλ.Τσίπρα
στην Ουάσιγκτον, συνάντηση με τον
…«διαβολικά καλό» πρόεδρο των ΗΠΑ
Ντ. Τραμπ. Δύο μήνες μετά πήρε τη
σκυτάλη ο ΥΠΕΞ Γ. Κατρούγκαλος,
όπου σε επίσκεψή του στην πρω-
τεύουσα των ΗΠΑ ξεκίνησε με την
κυβέρνηση της πρώτης ιμπεριαλι-
στικής δύναμης τον περιβόητο «στρα-
τηγικό διάλογο» ΗΠΑ-Ελλάδας. Τα
παραπάνω ήταν η «μαγιά» για όσα
ακολούθησαν με τη Νέα Δημοκρατία
στο κυβερνητικό πηδάλιο.

Φάση 1η
Επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ
Μ. Πομπέο στην Ελλάδα – υποδοχή
μετά βαΐων και κλάδων από την κυ-
βέρνηση, με τα κόμματα του ευρωατ-

λαντικού τόξου το καθένα από τη
δική του θέση να κόβουν και να ρά-
βουν για τη σημασία της ενίσχυσης
των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. 

Στην αντίπερα όχθη, το λαϊκό κί-
νημα, όπου από τα μέσα Σεπτέμβρη
πήρε θέση ενόψει της επίσκεψης,
με αποφασιστικές κινήσεις, συγκρό-
τηση Επιτροπών Αγώνα στην Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της
χώρας. Ο καθείς εφ ω ετάχθη. Το
κείμενο-υπόμνημα που διακινήθηκε
πλατιά πανελλαδικά με τίτλο «Να
μην ανανεωθεί, να καταγγελθεί η
Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις στρα-
τιωτικές βάσεις», επισήμαινε: «Δια-
τρανώνουμε τη θέλησή μας για συ-
νέχιση της πάλης ενάντια στις βάσεις
και τα πυρηνικά» και απαιτούσε:
• Να μην ανανεωθεί, να καταγγελθεί

η Ελληνοαμερικανική ‘’Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας’’

• Να κλείσει η βάσης της Σούδας
και οι άλλες ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές
βάσεις

• Καμία συμμετοχή των ελληνικών
ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλι-
στικές αποστολές στο εξωτερικό

• Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και
την ΕΕ.

Από τα μέσα Σεπτέμβρη του 2019
που συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές

Αγώνα, ξεκίνησε εντατική δραστη-
ριότητα για την ενημέρωση πλατιών
λαϊκών στρωμάτων για τους κινδύ-
νους και τα συμφέροντα που εξυπη-
ρετεί η Συμφωνία. Πρώτη κορύφωση
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων
το διήμερο 4-5 Οκτώβρη κατά την
επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην
Αθήνα. Δύο κόσμοι αντίθετοι, το κί-
νημα στους δρόμους, την ίδια ώρα
που η κυβέρνηση –με τη στήριξη
των άλλων αστικών κομμάτων– συ-
ναντούσε τον Μ. Πομπέο και ξεκι-
νούσε τη β΄ φάση του στρατηγικού
διαλόγου Ελλάδας ΗΠΑ. Έκφραση της
βαθιάς αντίθεσης των δύο κόσμων
είναι η μεγάλη αντιιμπεριαλιστική
πορεία από το Σύνταγμα προς την
πρεσβεία των ΗΠΑ, το κάψιμο της
σημαίας των ΗΠΑ, την ίδια ώρα που
η κυβέρνηση και ο «ύπατος» της εξω-
τερικής πολιτικής των ΗΠΑ αντάλ-
λασσαν όρκους πίστης, έδειχνε πα-
ραστατικά την άβυσσο που χωρίζει
τα λαϊκά συμφέροντα από αυτά της
κυρίαρχης τάξης της Ελλάδας. 

Φάση 2η
Το μήνα Δεκέμβρη, παραμονές Χρι-
στουγέννων, η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας έσπευσε να προσθέσει
το δικό της «δώρο» σε αυτά των
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Με τη φόρα της υπογραφής της ΣΑΑΣ*

στο πεδίο της εφαρμογής
Μετατροπή της Ελλάδας σε ορμητήριο πολέμων - βάση εξόρμησης
των ιμπεριαλιστών
Όλα για τη συμμετοχή στη μοιρασιά της λείας από το πλιάτσικο εις βάρος των λαών

επισημάνσεις

(*) ΣΑΑΣ: Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνω-
μένων Πολιτειών της Αμερικής.



εορτών: Το Σχέδιο Νόμου «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συ-
νεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολι-
τειών της Αμερικής». Στο πλέγμα
των βάσεων ήρθαν να προστεθούν:
«(i) Αεροπορική Βάση Λάρισας, (ii)
Βάση Αεροπορίας Στρατού Στεφα-
νοβικείου (Αεροδρόμιο Στεφανοβι-
κείου), (iii) Άλλες εγκαταστάσεις
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,
όπως συμφωνούνται αμοιβαία από
τα Μέρη ή από τους ορισμένους εκ-
προσώπους τους, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες εσωτερικές τους δια-
δικασίες».1

Χωρίς καμία καθυστέρηση, η Επι-
τροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοα-
μερικανική Στρατιωτική Συμφωνία
για τις Βάσεις καταγγέλλει την κυ-

βέρνηση της ΝΔ, που προκλητικά,
σαν τον κλέφτη, παραμονές Χριστου-
γέννων έφερε στη Βουλή την κατά-
πτυστη Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για
την επέκταση των στρατιωτικών βά-
σεων, που μετατρέπει τη χώρα μας
όχι μόνο σε πολεμικό ορμητήριο για
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, αλλά την ίδια στιγμή
και σε στόχο, σε μαγνήτη επιθέσεων,
όπως έχει γίνει ξεκάθαρο από δη-
λώσεις αξιωματούχων της Ρωσίας
και του Ιράν, αυξάνοντας τους κινδύ-
νους για το λαό μας.

Το σαφέστατο αυτό μήνυμα κα-
ταδίκης της συμφωνίας, περιελάμ-
βανε κάλεσμα προς «τους εργαζό-
μενους, τις γυναίκες, τη νεολαία, το
λαό να καταδικάσουν τη Συμφωνία
Ελλάδας-ΗΠΑ με μαζικό συλλαλητή-
ριο στην Αθήνα τη μέρα της ψήφισής
της στην Ολομέλεια της Βουλής».2

Βροντερή λαϊκή απάντηση-
καταδίκη της Συμφωνίας
Ελλάδας-ΗΠΑ
Στο χρονικό διάστημα που ακολού-
θησε η κυβέρνηση –με τη συνδρομή
των πολιτικών κομμάτων υποστηρι-
κτών της Συμφωνίας και της συμμα-
χίας με τις ΗΠΑ και των ΜΜΕ– ανέ-
πτυξε έντονη προπαγάνδα για την
αναγκαιότητα και τη σημασία της
συμφωνίας, για την εξυπηρέτηση των
«εθνικών συμφερόντων της χώρας». 

Το λαϊκό κίνημα με τις Επιτροπές
Αγώνα, η ΕΕΔΥΕ με τις Επιτροπές
Ειρήνης πανελλαδικά σε πλήρη αντί -
θεση με την προπαγάνδα στήριξης
της συμφωνίας, έριχναν φως στους
πραγματικούς στόχους και επιδιώξεις
κυβέρνησης-κεφαλαίου και τους κιν-
δύνους για τον ελληνικό λαό. 

Κορύφωση της δράσης αποτέλε-
σαν οι κινητοποιήσεις που πραγμα-
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τοποιήθηκαν στο τέλος του Γενάρη,
χρονικό διάστημα στο οποίο ήρθε
για ψήφιση στη Βουλή η κατάπτυστη
συμφωνία που ήρθε να περιβάλλει
με κοινοβουλευτικό μανδύα αυτό που
από το 1990 γινόταν σιωπηρά ανά-
μεσα στις κυβερνήσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. 

Από τη μια ως την άλλη άκρη της
Ελλάδας οι Επιτροπές Αγώνα απο-
φάσισαν, προγραμμάτισαν και πραγ-
ματοποίησαν συλλαλητήρια ενάντια
στη Συμφωνία. Αναλυτικά, πραγμα-
τοποιήθηκαν κινητοποιήσεις σε Αθή-
να, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη,
Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Κατερίνη,
Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Αγρί-
νιο, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα,
Ικαρία στον Άγιο Κήρυκο, Ζάκυνθο,
Κεφαλονιά, Καλαμάτα, Ηγουμενίτσα.
Μαζικές εξορμήσεις-πικετοφορίες
σε Γρεβενά, Καστοριά, Καρδίτσα, Μυ-
τιλήνη.

Παραθέτουμε χαρακτηριστικά ση-
μεία από τις ομιλίες στις μεγάλες
αντιιμπεριαλιστικές συγκέντρωση
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης:

Ο Νίκος Παπαναστάσης, μέλος
του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ,
χαρακτήρισε ως εξαιρετικά επικίν-
δυνη τη Συμφωνία καταγγέλλοντας
ότι «η ΝΔ ολοκληρώνει αυτό που ο
ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε με επιτυχία, όταν
παρέδιδε στη ΝΔ με την πόρτα ανοι-
χτή και τα σκυλιά δεμένα». Για το
ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα, σημείωσε ότι σή-
μερα «υποκριτικά εκφράζει βαθιές
επιφυλάξεις για κάτι που σαν κυβέρ-
νηση έκανε ό,τι μπορούσε για να υλο-
ποιήσει. Τα έργα του αποτελούν αδιά-
ψευστο τεκμήριο της παραπλανητι-
κής υποκρισίας του. Η Συμφωνία που
φέρνει σήμερα η κυβέρνησή εδώ, πα-
ραχωρεί εθνικό έδαφος, αέρα και
θάλασσα και είναι και υπογεγραμμένη

και κυρίως υλοποιημένη». Πρόσθεσε
επίσης «το αντιιμπεριαλιστικό, αντι -
πολεμικό ταξικό κίνημα έχει λόγο
και ρόλο», ενώ ειδική αναφορά έκανε
στη στρατευμένη νεολαία και τα στε-
λέχη των ΕΔ, καλώντας τους θιασώ-
τες αυτής της πολιτικής να εξηγή-
σουν «γιατί πρέπει να σκοτώσουν ή
και να σκοτωθούν υπερασπιζόμενοι
τα διυλιστήρια της Aramco στο Ριάντ
ή τα πετρελαϊκά συμφέροντα της
Ιταλίας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και
άλλων στις ερήμους της Λιβύης;».

Η Γιώτα Ταβουλάρη, μέλος της
Εκτελεστικής Γραμματείας του
ΠΑΜΕ, επισήμανε με τον πιο κατη-
γορηματικό τρόπο την ανάγκη κατα-
δίκης της Συμφωνίας που μετατρέπει
τη χώρα μας σε απέραντο πολεμικό
ορμητήριο και το λαό μας σε διακη-
ρυγμένο πλέον στόχο των ιμπερια-
λιστικών ανταγωνισμών, αλλά και
της κυβέρνησης της ΝΔ που συνεχίζει
από κει που σταμάτησε η προηγού-
μενη του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως πρό-
κειται για μια συμφωνία που δίνει
στους Αμερικανούς «το ελεύθερο να
διατηρούν και να λειτουργούν στρα-
τιωτικές και βοηθητικές υποδομές
στην Ελλάδα. Να αξιοποιούν ακόμη
και πολιτικές υποδομές όπως αυτο-
κινητοδρόμους και λιμάνια για τις
ανάγκες του ΝΑΤΟ», που ενισχύει τη
βάση της Σούδας με το γνωστό δο-
λοφονικό της ρόλο, αναβαθμίζει τις
βάσεις που δημιούργησε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. «Η γεωστρατηγική αναβάθ-
μιση των Ελλήνων καπιταλιστών και
του κράτους τους υπογράφεται με
τη δυστυχία, την εξαθλίωση και το
αίμα των εργατών και των λαϊκών
στρωμάτων και μέσα και έξω από
τη χώρα», τόνισε. Επισήμανε επίσης
ότι «Η ιμπεριαλιστική ειρήνη επι-
βάλλεται με το “πιστόλι στον κρότα-
φο”, για την προώθηση συμφερόντων
ξένων προς τους λαούς... Οι λαοί,
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όμως, όχι μόνο δεν έχουμε να χωρί-
σουμε τίποτα μεταξύ μας, αλλά μας
ενώνει η κοινή πάλη, για να ικανο-
ποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας,
να βάλουμε μια και καλή τέρμα στο
σύστημα της εκμετάλλευσης και των
πολέμων...»

Στη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Μαρ-
γαρίτης, καθηγητής Σύγχρονης Ιστο-
ρίας του ΑΠΘ, εκ μέρους της Επι-
τροπής Αγώνα, ανάμεσα σε άλλα ανα-
φέρθηκε στην προσπάθεια της ση-
μερινής και της προηγούμενης κυ-
βέρνησης «να εφησυχάσουν, να απο-
κοιμίσουν τον ελληνικό λαό ώστε να
μπορούν ανενόχλητες να εφαρμόσουν
την πολιτική της απόλυτης εκχώρη-
σης κυριαρχίας και δικαιωμάτων».
Είπε ότι «η καλλιέργεια φόβου είναι
ένα από τα όπλα του συστήματος, η
καλλιέργεια αυταπατών και ψεύτι-
κων προσδοκιών είναι το άλλο σκέ-
λος. Και τα δύο όμως στηρίζονται
στο μόνο πράγμα που ξέρουν να κά-
νουν καλά κυβερνήσεις αυτού του
τύπου: Την εξαπάτηση του λαού, το
διαρκές ψεύδος και τα επικοινωνιακά
τεχνάσματα». Τόνισε «(...) Ο λαός μας
θέλει να ζήσει με ελευθερία, ευημε-
ρία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Και
προπαντός με ειρήνη. Οι ξένοι στρα-
τοί βρίσκονται εδώ για να μας οδη-
γήσουν δέσμιους μακριά από όλα
αυτά. Το κρίμα θα βαραίνει ανεξίτηλα
εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις, εκεί-
νες τις κοινωνικές, τις ταξικές δυ-
νάμεις, που τους έφεραν και τους
εγκατέστησαν –αυτούς τους ξένους
στρατούς– εδώ».

Μέσα στη Βουλή …
Σε πλήρη αντίθεση και διάσταση με
τη λαϊκή καταδίκη μέσα στη Βουλή -
με μόνη τιμητική εξαίρεση το ΚΚΕ –
επικράτησε η εκκωφαντική συναίνε-
ση όλων των κομμάτων για την πα-
ραπέρα εμπλοκή στον αμερικανοΝΑ-

ΤΟϊκό σχεδιασμό. Από τη μεριά του
«αντιπολιτευόμενου» ΣΥΡΙΖΑ περίσ-
σεψε η υποκρισία, ψήφισε «παρών»
σε μια Συμφωνία που ο ίδιος δια-
πραγματεύτηκε και με την οποία δή-
λωσε πως δεν διαφωνεί. Για την ιστο-
ρία σημειώνουμε ότι με ψήφους 175
υπέρ, 33 κατά και 80 παρών επικυ-
ρώθηκε η κατάπτυστη Συμφωνία Ελ-
λάδας - ΗΠΑ. ΝΔ-ΚΙΝΑΛ υπέρ, «πα-
ρών» ο ΣΥΡΙΖΑ και κατά Ελληνική
Λύση και ΜέΡΑ25 χωρίς αυτό να ση-
μαίνει πως αμφισβητούν τη Συμφω-
νία. Κατηγορηματική η αντίθεση από
το ΚΚΕ που καταψήφισε τη Συμφωνία
καταγγέλλοντας πως αυτή είναι κα-
θοριστικός κρίκος για τη βαθύτερη
εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπε-
ριαλιστικούς πολέμους και επεμβά-
σεις, βάζοντας τη χώρα και το λαό
σε τεράστιους κινδύνους, απαίτησε
την απόσυρσή της και κάλεσε το λαό
να εντείνει την πάλη του απέναντι
στους επικίνδυνους σχεδιασμούς.

Καμία νομιμοποίηση της
Συμφωνίας στη λαϊκή συ-
νείδηση, η πάλη συνεχίζεται 

Η επικύρωση της Συμφωνίας στη
Βουλή δεν σημαίνει σταμάτημα της
πάλης ενάντιά της, το αντίθετο μά-
λιστα. Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια
στην Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική
Συμφωνία για τις Βάσεις σε ανακοί-
νωσή της χαιρετίζει τους χιλιάδες
εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολού-
μενους, τους ανέργους, τους συντα-
ξιούχους, τις γυναίκες, τις νέες και
τους νέους που έδωσαν μαζικό, μα-
χητικό “παρών” στα συλλαλητήρια
της Πέμπτης 30 Γενάρη στην Αθήνα,
αλλά και σε δεκάδες πόλεις σε όλη
την Ελλάδα.3

Από την ανακοίνωση αυτή παρα-
θέτουμε τα εξής σημαντικά: 

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ,
το ΚΙΝΑΛ και τα υπόλοιπα αστικά

κόμματα φέρουν εγκληματικές ευ-
θύνες γιατί σπέρνουν τον επικίνδυνο
εφησυχασμό, αναγορεύουν τις ΗΠΑ -
ΝΑΤΟ - ΕΕ ως τάχα εγγυητές της ει-
ρήνης, της ασφάλειας, των κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

[...] Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να
βγάλουμε συμπεράσματα τόσο από
την υποκριτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ,
που ψήφισε “παρών”, όσο κι από τη
στάση των άλλων αστικών κομμάτων
(ΜέΡΑ 25 – Ελληνική Λύση) που ψή-
φισαν κατά, όχι γιατί διαφωνούν με
την ουσία της Συμφωνίας, αλλά γιατί
στο πλαίσιο των “ανταλλαγμάτων”
επιδιώκουν να αποσπάσουν ακόμη
μεγαλύτερες “εγγυήσεις” από τις
ΗΠΑ για τα συμφέροντα της ελληνι-
κής αστικής τάξης στην περιοχή [...]

Συνεχίζουμε δυναμικά, μαχητικά
την πάλη μας στο επόμενο διάστημα
ενάντια στους επικίνδυνους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την
απεμπλοκή της χώρας από τις ιμπε -
ριαλιστικές ενώσεις, για να κλείσουν
όλες οι Ευρωατλαντικές βάσεις και
υποδομές, για αποδέσμευση από το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟ-
ΤΑΓΗ – Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΛΑΟΙ»

Σημειώσεις
1. Σχέδιο Νόμου «Κύρωση του Πρω-

τοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνω-
μένων Πολιτειών της Αμερικής». Άρθρο
1 παράγραφος 3. 23/12/2019.

2. Ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα
για την κατάθεση στη Βουλή της Ελλη-
νοαμερικανικής Συμφωνίας, 3/1/2020.

3. Ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα
ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Στρα-
τιωτική Συμφωνία για Βάσεις - Εργατικά
Σωματεία - ΕΕΔΥΕ - Φοιτητικοί Σύλλογοι
-  Σωματεία Αυτοαπασχολουμένων ΟΓΕ -
Φορείς Λαϊκού Κινήματος, 4/2/2020.



Πανίσχυρο μήνυμα καταδίκης της κατάπτυστης 
ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για τις βάσεις που 
ψηφίστηκε στις 30 Γενάρη στη Βουλή έστειλαν 
χιλιάδες εργαζόμενοι, νέοι, άνθρωποι κάθε ηλικίας 
που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που 
οργάνωσαν φορείς του φιλειρηνικού κινήματος 
και ταξικά σωματεία 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Με μαζικές κινητοποιήσεις από την Κρήτη 
έως τον Έβρο διατρανώθηκε η λαϊκή απαίτηση 
για απόσυρση της κατάπτυστης συμφωνίας
Μεγαλειώδης πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

πολιτική

ΦΩΤΟ-ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΟΛΟΙ ΣΤO ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΠΕΜΠΤΗ 30 ΓΕΝΑΡΗΣΤΙΣ 6:30 µµ

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑ ΣΣΤΤΗΗ ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ--ΗΗΠΠΑΑ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΙΙΣΣ ΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
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ΟXΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟXΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΣΤΙΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΝΑΤΟ-ΕΕ

         

Αθήνα



Αθήνα Βόλος
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Θεσσαλονίκη

Αγρίνιο Χανιά
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Τρίκαλα

Πάτρα

Κοζάνη

Λάρισα

Κεφαλονιά
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Πρέβεζα

Κατερίνη

Ηράκλειο

Καλαμάτα

Πύργος
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T α γεγονότα που εξελίχθησαν το προηγούμενο διά-
στημα στη συνοριακή γραμμή του Έβρου σηματοδο-
τούν την προσθήκη μιας ακόμα θερμής εστίας στο

«μεγάλο χάρτη» των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών,
με τις αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας να προσβλέ-
πουν σε οφέλη από την ένταξη και αυτής της αντιπαρά-
θεσης στο πλέγμα των ευρωνατοϊκών συμφερόντων. 

Οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στον
Έβρο χρησιμοποιούνται κυνικά στα παζάρια για πολιτικά,
οικονομικά και διπλωματικά οφέλη, με την Τουρκία να
τους μετατρέπει σε ανθρώπινες ασπίδες στην επιθετική
τακτική της και την ελληνική κυβέρνηση να τους αντιμε-
τωπίζει ως εισβολείς και εύκολο στόχο για την επίδειξη
λεονταρισμών, την ίδια ώρα που κάνει «το καλό παιδί»
σε ΝΑΤΟ-ΕΕ. 

Η ένταση της τουρκικής επιθετικότητας στα χερσαία
σύνορα της Ελλάδας όπως και σε Αιγαίο, Συρία, Κύπρο
και Αν. Μεσόγειο, έχει τη συναίνεση και την ανοχή των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ που έχουν ως πρώτη προτεραιότητα τη

διατήρηση της Τουρκίας στο δικό τους στρατιωτικοπο-
λιτικό μπλόκ. Είναι προφανές ότι η αλλαγή προσανατολι-
σμού της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και η ενδεχό-
μενη προσέγγιση με τη Ρωσία θα άλλαζε ριζικά το
σημερινό γεωπολιτικό στάτους της περιοχής. Σοβαρά
λαμβάνεται υπόψη επίσης και η πολιτική επιρροή της
Τουρκίας σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και του Καυ-
κάσου στις οποίες έχει ήδη παρέμβει για τη διαμόρφωση
των περιφερειακών ισορροπιών. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο μύθος του «προνομιακού
συμμάχου» των ΗΠΑ, της «γεωπολιτικής αναβάθμισης»
της χώρας και των «ανταλλαγμάτων» από την «ελληνοα-
μερικανική συμφωνία » πνίγηκε μέσα στα μάταια παρακάλια
των κυβερνητικών αξιωματούχων για μια, ανέξοδη βέβαια,
καταγγελτική δήλωση όσο αφορά τις χιλιάδες παραβιάσεις
του εναέριου χώρου από την Τουρκία. Έμεινε μόνο ο
«μεντεσές» για να θυμίζει πόση αξία έχουν οι λυκοσυμ-
μαχίες των ιμπεριαλιστών. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και η προηγούμενη του

Ελληνοτουρκικά: Επικίνδυνος εγκλωβισμός 
στα ευρωνατοϊκά δίχτυα

πολιτική
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ΣΥΡΙΖΑ αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση για τις αιτίες
της τουρκικής επιθετικότητας με αναφορές σε «εσωτερικά
προβλήματα» ή στην «παρανοϊκή» προσωπικότητα του
Ερντογάν. Η αλήθεια είναι ότι η τουρκική αστική τάξη
διεκδικεί «ζωτικό» χώρο για τα δικά της συμφέροντα
και γιαυτό εκπονεί μακροχρόνιους σχεδιασμούς στο πλαί-
σιο του ΝΑΤΟ και άλλων ιμπεριαλιστικών συμμαχιών. 

Το ελληνικό κεφάλαιο από την πλευρά του, έχοντας
επίγνωση των μειωμένων απαιτήσεων που μπορεί να
αξιώσει επιχειρηματικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και
έχοντας βγάλει στο παζάρι κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας, προσπαθεί να αντισταθμίσει τα κέρδη του με τη
διείσδυση στις αγορές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανα-
τολής και της Αφρικής και από αυτό τον λόγο προκύπτουν
οι στρατιωτικές αποστολές σε Λιβύη, Σ. Αραβία κ.α. 

Το σίγουρο είναι ότι τα οφέλη που αποκομίζει η
Τουρκία από αυτό το εκβιαστικό παζάρι επιταχύνουν και
τα σχέδια των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Πρόσφατα πα-
ραδείγματα είναι η επιχείρηση νομιμοποίησης από τον
ΟΗΕ του εφευρήματος για την ύπαρξη ΑΟΖ μεταξύ Τουρ-
κίας και Λιβύης και η συνέχιση της εισβολής -κατοχής
εδαφών της Συρίας με τελικό σκοπό το διαμελισμό της.

Σε συνέχεια αυτών των εξελίξεων και με οδηγό την
αυθαίρετη τουρκο-λιβυκή συμφωνία, η Τουρκία τις τε-
λευταίες μέρες κατέθεσε χάρτη νέων συντεταγμένων
στον ΟΗΕ για τις θαλάσσιες ζώνες παραβιάζοντας το Δί-
καιο της Θάλασσας και διευρύνοντας την καταπάτηση
των δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών σε ΑΟΖ και
υφαλοκρηπίδα.

Τελικός στόχος αυτής της συμπαιγνίας είναι η συνεκ-
μετάλλευση του Αιγαίου καθώς και η «διευθέτηση » του
Κυπριακού, με την Τουρκία να αξιοποιεί τετελεσμένα και
να επιχειρεί να δημιουργήσει νέα υπό την ευρωατλαντική
κάλυψη και επιτήρηση. Η παρουσία της FRONTEX και
άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων καταστολής στα σύνορα
προοιωνίζεται και τη λειτουργία μηχανισμών στήριξης
της ιμπεριαλιστικής επιδιαιτησίας στην περιοχή. 

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η κατάσταση στον
Έβρο και στα νησιά αφενός έδειξε τη χρεωκοπία του κα-
νονισμού Δουβλίνο ΙΙ και της κοινής δήλωσης Τουρκίας-
ΕΕ, αφετέρου δε επιβεβαίωσε την εκτίμηση ότι η εξά-
πλωση νέων αμερικανικών βάσεων δεν θα είναι παρά-
γοντας «ασφάλειας και σταθερότητας», αλλά αντίθετα
θα γίνει επίκεντρο νέων στρατιωτικοπολιτικών αντιπα-
ραθέσεων και απειλών. Η νέα αμερικάνικη βάση στην
Αλεξανδρούπολη με τον έλεγχο του Στενού των Δαρδα-
νελλίων, ενός κρίσιμου γεωπολιτικού κόμβου, στοχοποίησε

επίσημα την περιοχή από τη Ρωσία αλλά προσέλκυσε και
το στρατιωτικό ενδιαφέρον αρκετών καπιταλιστικών
κρατών και πρώτα από όλα της ίδιας της Τουρκίας. 

Τα πλαστά διλλήματα και η «εθνική ομοψυχία» 
Η ελληνική αστική τάξη από την πλευρά της έχει συμβάλει,
εδώ και αρκετά χρόνια, στη δημιουργία προϋποθέσεων
για να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε ενιαίο επιχει-
ρηματικό χώρο χωρίς τα «προσκόμματα» των συνόρων
και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας τα οποία
διατηρούνται απαραβίαστα μόνο στην κούφια ρητορική
της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων. 

Οι αστικές κυβερνήσεις, βήμα-βήμα, από τα Ίμια και
τη σύνοδο της Μαδρίτης μέχρι την πρόσκληση του ΝΑΤΟ
στο Αιγαίο επί ΣΥΡΙΖΑ, και από το Νταβός μέχρι τη προ-
σφυγή στη Χάγη επί ΝΔ, εξυπηρετούν τα σχέδια για διευ-
θετήσεις στα μέτρα των αναγκών ντόπιων και ξένων μο-
νοπωλιακών ομίλων. Στην παρούσα φάση επανέρχεται
και το εργαλείο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ) με προσαρμογή τους στις ανάγκες της συγκυρίας. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα το σύνολο του αστικού
πολιτικού κόσμου έστησε μπροστά στον ελληνικό λαό το
δίλημμα πόλεμος ή διαπραγμάτευση, με σκοπό τόσο την
αποδοχή κάθε αποτελέσματος από τα ιμπεριαλιστικά πα-
ζάρια όσο και την υποταγή στην αντιλαϊκή πολιτική που
συνεχίζεται απρόσκοπτα με αξιοποίηση των έκτακτων
μέτρων λόγω πανδημίας.

Γύρω από αυτούς τους στόχους ζητάνε να υπάρξει
«εθνική ομοψυχία» κρύβοντας πίσω από το πλαστό και
εκφοβιστικό δίλημμα το γεγονός που επιβεβαιώνεται
τόσο από τη σύγχρονη όσο και από την ιστορική πείρα:
Και ο πόλεμος και η διαπραγμάτευση συμβαδίζουν στη
διαμόρφωση των συσχετισμών όταν εξελίσσονται στο
πλαίσιο της ενδοϊμπεριαλιστικής διαπάλης. Οι συμφωνίες
για το Κυπριακό π.χ. όχι μόνο δεν απέτρεψαν την εισβολή
και κατοχή του 1974 αλλά εμπεριείχαν το σπέρμα του
επεμβατισμού. Οι συμφωνίες που κυοφορούνται σήμερα
με το «νέο σχέδιο Ανάν» και την ουσιαστική διχοτόμηση
του νησιού αποτυπώνουν τον συσχετισμό δύναμης όπως
διαμορφώθηκε τότε στο πεδίο της μάχης αλλά και όπως
διαμορφώνεται σήμερα, μέσα στο πλαίσιο των ανταγωνι-
σμών στην Αν. Μεσόγειο. Γιαυτό δεν μπορεί να είναι επι-
λογές που εξασφαλίζουν την ειρήνη. 

Η κυβέρνηση αξιοποιώντας τα γεγονότα στον Έβρο
καθώς και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων αστι-
κών κομμάτων που με διάφορες παραλλαγές στηρίζουν
τους ευρωνατοϊκούς προσανατολισμούς μιλά για την επί-



τευξη «συναίνεσης» στα εθνικά θέματα και απαιτεί την
αναντίρρητη εφαρμογή της δικής της πολιτικής. 

Θέλουν δηλαδή να αποδεχτεί ο ελληνικός λαός ως
πιθανή την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και την
αμφισβήτηση των συνόρων μέσω της προσφυγής στο δι-
καστήριο της Χάγης και μιας «έντιμης διαπραγμάτευσης». 

Ζητάνε από τον λαό να δεχτεί σιωπηλά τη μετατροπή
της χώρας σε ένα δολοφονικό ορμητήριο ενάντια στους
άλλους λαούς και την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων
σε μέτωπα ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων που σπέρ-
νουν θάνατο και ξεριζωμό, που δημιουργούν νέα καραβάνια
προσφύγων. 

Επιδιώκουν να γίνει η Ελλάδα ένα διεθνές δεσμωτήριο,
με φυλακές και ξερονήσια, για τους πρόσφυγες και μετα-
νάστες, για τους σύγχρονους κολασμένους της γης. Χρη-
σιμοποιούν ξανά το σωβινισμό, το ρατσιστικό μίσος και
τη μισαλλοδοξία. Οι φασιστικές ομάδες που ξαναβγήκαν
στην επιφάνεια έχουν το ένα χέρι σηκωμένο στους πρό-
σφυγες και το άλλο στο εργατικό-λαϊκό κίνημα. 

Αυτό είναι το ταξικό περιεχόμενο της «εθνικής ομο-
ψυχίας» που θέλει η αστική τάξη και τα στηρίγματα της.
Το συμφέρον του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας
βρίσκεται σε αντίθεση με αυτή την πολιτική. 

Ο πραγματικός αντίπαλος και η αλληλεγγύη
των λαών
Ο πραγματικός αντίπαλος των λαών, στην Ελλάδα, στην

Τουρκία και σε όλο τον κόσμο είναι το καπιταλιστικό σύ-
στημα που με τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, πο-
λέμους και επεμβάσεις γεννά πολέμους, φτώχια, προ-
σφυγιά και μετανάστευση. Είναι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ που με
την ηγεμονία των ΗΠΑ εντείνουν την επιθετικότητα τους
για να εξασφαλίσουν τα κέρδη των δικών τους μονοπωλίων
απέναντι σε εκείνα της Ρωσίας, της Κίνας και άλλων
ισχυρών καπιταλιστικών κρατών που μέσα από τις δικές
τους συμμαχίες ακολουθούν το γαϊτανάκι των εξοπλισμών
και των ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων. Αντίπαλος κάθε
λαού είναι η αστική τάξη της χώρας του, είτε είναι αμυ-
νόμενη ή επιτιθέμενη, είτε ντυμένη με το μανδύα του κο-
σμοπολιτισμού είτε επενδυμένη με την πατριδοκαπηλία
και τον εθνικιστικό σοβινισμό. 

Η βάσιμη ελπίδα βρίσκεται στον κοινό αγώνα και
στην αλληλεγγύη των λαών. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός
ότι,παρά τους δυσμενείς συσχετισμούς, τόσο η ελληνοα-
μερικάνικη συμφωνία, όσο και η νέα εισβολή στη Συρία
συνάντησαν αντιδράσεις από το λαό της Ελλάδας αλλά
και της Τουρκίας παρά την τρομοκρατία, τις διώξεις
ενάντια σε κάθε φωνή διαφωνίας στην πολιτική της κυ-
βέρνησης Ερντογάν. 

Με τον κοινό αγώνα, τη φιλία και την αλληλεγγύη οι
λαοί έχουν τη δύναμη να απεγκλωβιστούν από τα δίχτυα
του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και κάθε είδους ιμπεριαλιστικής λυ-
κοσυμμαχίας, να αποτινάξουν τα δεσμά του κεφαλαίου
και να γίνουν αφέντες στον τόπο τους. 
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Κυκλοφόρησε
το PEACE MESSENGER 
με ρεπορτάζ από την 
πλούσια δράση του ΠΣΕ 
και από τις κινητοποιήσεις 
ενάντια στην ελληνο-
αμερικανική συμφωνία

Θα το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)
στην ιστοσελίδα του ΠΣΕ, στη διεύθυνση:
http://www.wpc-in.org/documents/new-issue-
peace-messenger
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The Relevance of the Non-Aligned 

Movement in the Current anti-

imperialist Struggle

Socorro Gomes, President 

World Peace Council

In October 2019, the World 

Peace Council (WPC) participated 

in the 18th Summit of the Move-

ment of Non-Aligned Countries 

(NAM) in Baku, Azerbaijan. As 

always, we expressed our com-

mitment with the very current 

Bandung Principles, translated 

in our full engagement in the 

anti-imperialist struggle for peace, 

guiding our action through these 

70 years of WPC existence. 

The NAM counts on 120 member 

countries, besides 17 countries and 

10 international organizations with 

observer status — such as the Af-

rican Union, the Arab League, the 

UN and the WPC. It demonstrates 

its contemporaneity by strengthen-

ing agreements for the defense of 

the UN Charter and of principles 

that should rule international rela-

tions: the nations’ sovereignty, self-

determination, non-interference, 

rejection of offensive actions of 

military blocs, aggressions and the 

threat of the use of force, and the 

promotion of the conflicts’ peaceful 

solution, cooperation and respect 

for international law. 

In the 2019 Summit, we em-

phasized the two NAM found-

ing moments, the 1955 Bandung 

Conference and the 1961 Belgrade 

Conference, as expressions of the 

struggle for a new economic and 

political world order, manifested in 

the protracted struggle for national 

liberation of peoples under the 

powers’ domination after World 

 II  This process shows how 

       

   

       

     

      

      

       

      

 
    

     

      

     

      

    

  
  

     

     

   

  
   

  

     

   

     

      

      

   
 

      

     

   

Editorial Cyprus International Conference 

Against Imperialism
Larnaca, Cyprus — March 27-29, 2020

Bahman Azad

Executive Secretary

U.S. Peace Council

The Cyprus International Confer-

ence Against Imperialism, jointly 

organized by the World Peace 

Council and the Coalition Against U.S. 

Foreign Military Bases, is the culmination 

of serval years of effort by both organiza-

tions to create a broad, unified anti-impe-

rialist front at the global level. It would be 

no exaggeration to say that this Confer-

ence constitutes a qualitative leap toward 

achieving this goal.

The proud anti-imperialist history 

of the WPC is well known to all serious 

peace activists throughout the world. 

But, unfortunately, the WPC family 

does not include, and naturally could 

not include, all of the forces who are 

fighting against US/NATO imperialist 

aggression in every corner of the world 

every day. Yet, unified and coordinated 

action of all these forces has always 

been the fundamental requirement for 

a successful struggle to put an end to the 

military, economic, and environmental 

war that is being waged against all of 

humanity. The Cyprus International 

Conference Against Imperialism is a 

response to this historical necessity and 

the first significant step toward creat-

ing a broad, unified international front 

against imperialism. 

At the time of this writing, close to 
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treaties. In addition, many of the social 

democratic forces in the peace movement 

are receiving financial support from nu-

merous foundations affiliated with these 

parties and states. This NATO-friendly 

influence and the financial support ac-

companying it have had a negative impact 

on the peace movement globally. Most of 

these forces, concerned about losing the 

political and financial support from those 

funds, parties and states, have for de-

cades refused to take an anti-imperialist 

position. And this has created a deep 

division between the social democratic 

wing and the anti-imperialist wing of the 

global peace movement over the very is-

sue of imperialism. 

With the help of massive political 

and financial support they received, 

these forces had managed to ignore 

and even in some cases isolate the anti-

imperialist wing of the peace movement 

in almost every country, especially in 

the United States. And it was not easy 

for the anti-imperialist forces, with 

their limited resources and access, to 

overcome these negative influences to  

build unity within the movement.

However, the new wave of U.S. and 

NATO attacks on Afghanistan, Iraq, 

Libya, Syria, and many other countries 

after September 11, 2001 exposed the 

true nature of imperialism to many 

sincere peace forces who were under 

the influence of social democrats. They 

began to consider working with the 

anti-imperialist peace forces on various 

issues related to war and aggression. 

And this, for us, was the beginning of the 

long process of collective work that has 

now culminated in the convening of the 

Cyprus Conference.

In the U.S., our collective work 

began on Syria with a small number of 

anti-imperialist peace organizations. 

From there we expanded our anti-impe-

rialist coalition by organizing a national 

movement against U.S. foreign military 

bases. This led to the creation of the 

Coalition Against U.S. Foreign Military 

Bases consisting of close to twenty anti-

imperialist organizations in the United 

States, which was joined by the World 

Peace Council immediately. 

This new coalition organized the 

First National Conference Against U.S. 

Foreign Military Bases in Baltimore, 

Maryland, in January of 2018, in which 

the WPC played a key role. However, for 

us, the focus on military bases was just a 

step toward our ultimate goal of uniting 

and elevating the global peace movement 

to the level of direct struggle against 

imperialism as the main threat to peace. 

The Baltimore Conference called for an 

international conference against US/

NATO bases, which was held in Novem-

ber of the same year in Dublin, Ireland, 

hosted by our sister organization, PANA.

In both cases, we faced fierce resis-

tance of the social democratic wing of the 

   

   Hi shima & Nagasaki 

     

continued on page 5

 
  

   

           

             

          

      
      

       
    

              

           

       

         

           

         
 

     
      

    
      

 
       

              

  
         

 

            

   

                                                        QUARTERLY PUBLICATION OF THE WORLD PEACE COUNCIL(WPC)                    WWW.WPC-IN.ORG                     WPC@OTENET.GR     

P   

   
   

      
    

     
        

        
       

        
       

      
       

     
 

    
       

         
     

      
        

       
      

       
      

      
       

     
       

       
      

         
to the Palestinian authority and UNRWA 
and had closed PLO office in Washington 
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this plan is complete liquidation of the 
Palestinian issue, and this extends to all 
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between Israel and other Arab reaction-
ary regimes against countries that are not 

s         
       

      
     

       
    

     
      

     
       

     
       
      

     
     
 

      
       
     

      
      

    
        

       
        

    
       

       
         
       

        
       

without any intervention  and to develop 
their countries. 

      
      

       
      

       
       

       
       

     
       

      
    

     
    
      

       
     

       
      

       
        

       

        
      

     
       

       
       

        
      

      
        

         
      

         
       

     
     

       
       

        
       

        
        

 

       

EEDYE — Greece

The mass rallies of 30th January 
and the work that preceded with 
tens of thousands of signatures, 

meetings, and rallies were a significant 
step towards strengthening the anti-im-
perialist struggle of our people that will 
continue in the future.

The ever-deepening involvement in 
military planning, the transformation of 
our country through the Greece-US agree-
ment into a vast military base, but also 
turning the country into a magnet for at-
tacks in the name of so-called geostrategic 
upgrading of Greece, is the other aspect 
of the policy that pervades everyday life. 

The deterioration of popular family’s 
life, the cut of wages and pensions, the 

     
     

      
         

       
      

      
      

       
    

     
      

    
     

      
      
      
        

       
        

      
       
      

      
      

        
       

Huge Massive Protests and Rallies in Athens and Several Greek Cities 
Against the “Mutual Defense Agreement of Greece-USA” for the 

Expansion of Foreign Military Bases

can safeguard them more effectively and 
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sions to the Strait of Hormuz, Saudi Arabia 
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or war” in the framework of the Greek-
Turkish relations, linked directly with 
the US-NATO plans for bargains and 
compromises between the Greek and 
Turkish bourgeoisie, which will open up 
new wounds, using the Hague Tribunal.

We will continue our firm, militant 
struggle in the coming period against the 
dangerous imperialist plans; to disengage 
the country from the imperialist struc-
tures; to close down all Euro-Atlantic 
bases and infrastructures; and to leave 
NATO and the EU. We express our 
solidarity with the neighboring peoples, 
and our support for the refugees in the 
common struggle against the common 
enemy so that the peoples become masters 
in their own land; and to pave the way 
for truly mutual and beneficial relations 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Kαταδίκη της απόφασης των ΗΠΑ
κατά της Βενεζουέλας

Tο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης καταδικάζει κατηγορηματικά την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα
των ΗΠΑ, εξ ονόματος της αμερικανικής κυβέρνησης, να ανακοινώσει ποινικές διώξεις εναντίον του
Προέδρου της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και άλλων υψηλών αξιωματούχων με το

πρόσχημα της υποτιθέμενης εμπλοκής τους στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών .

Ο Αμερικανός Γενικός Εισαγγελέας απειλεί να ορίσει τη Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας ως
«κράτος που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία». Αυτή η απόφαση της κυβέρνησης  των ΗΠΑ δεν αποτελεί μόνο
μια περαιτέρω κλιμάκωση των προκλήσεων, των καταναγκαστικών μέτρων και της παρέμβασης σε μια κυ-
ρίαρχη χώρα, αποδεικνύει επίσης την κυνική και αλαζονική προσέγγιση των ΗΠΑ, η οποία χρησιμοποιεί τους
κρίσιμους καιρούς της πανδημίας του COVID 19 σε παγκόσμιο επίπεδο, για να επιβάλει νέες πρόσθετες κυ-
ρώσεις στη χώρα και στον λαό της. 

Ο λαός της Βενεζουέλας ήδη υποφέρει από τις κυρώσεις και τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι αμε-
ρικανοί ιμπεριαλιστές και οι σύμμαχοί τους από την ΕΕ και την «Ομάδα Lima», οι οποίοι δεν επιτρέπουν στη
χώρα να αγοράσει φάρμακα και άλλα ζωτικά προϊόντα εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Οι ίδιες δυνάμεις
αναγνωρίζουν μια αυτοανακηρυχθείσα μαριονέτα ως «επίλεκτο ηγέτη» τους ενάντια σε κάθε νομιμότητα, λο-
γική και διεθνές δίκαιο και είναι οι ίδιες δυνάμεις που δεν επιτρέπουν στη χώρα να αγοράσει και να παράσχει
τεχνικό εξοπλισμό και προϊόντα υγείας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας από τις διεθνείς αγορές.

Η νέα απόφαση των ΗΠΑ σήμερα, ενεργώντας ως «παγκόσμιος σερίφης» και προκηρύσσοντας εκατομμύρια
δολάρια ΗΠΑ για τη σύλληψη του νόμιμου προέδρου Nicolas Maduro, αξιωματικών και υπουργών της χώρας,
δεν έχει προηγούμενο και είναι αυθαίρετη και άκυρη.

Το ΠΣΕ εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας, στις αντιιμπεριαλιστικές φι-
λειρηνικές δυνάμεις, στον αγώνα τους για υπεράσπιση το κυριαρχικού τους δικαιώματος να επιλέξουν την
ηγεσία και τις τύχες τους μόνοι τους και χωρίς ξένη παρέμβαση και να αντισταθούν στις  ιμπεριαλιστικές
προκλήσεις.

Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΣΕ να δυναμώσουν τις δράσεις  αλληλεγγύης με τον λαό της
Βενεζουέλας και να προγραμματίσουν για την 19η Απρίλη , η οποία είναι η Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης με τη
Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, δράσεις ενάντια στις ιμπεριαλιστικές απειλές και πρωτοβουλίες
αλληλεγγύης με τον λαό της Βενεζουέλας σε συντονισμό με τον οργάνωση μέλος του ΠΣΕ στη Βενεζουέλα
(Επιτροπή Διεθνούς Αλληλεγγύης και Αγώνα για την Ειρήνη - COSI)

26 Μαρτίου 2020                                                                                                                 Η Γραμματεία του ΠΣΕ

δράση ΠΣΕ
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Ηέξαρση του προσφυγικού-με-
ταναστευτικού προβλήματος,
και η ένταση στις ελληνοτουρ-

κικές σχέσεις, πιστοποιούν την έντα -
ση της εργαλειοποίησης του προβλή -
ματος αυτού από την Τουρκία, αλλά
και από την ΕΕ, για να αποκτήσει
οφέλη η τουρκική αστική τάξη και
οι αστικές τάξεις των χωρών μελών
της ΕΕ. Η πολιτική αυτή ήταν γνωστή
πριν από τη σημερινή έξαρση, και
επισημαίνει την άμεση ανάγκη λήψης
μέτρων απεγκλωβισμού προσφύγων
και μεταναστών από τα νησιά και τη
χώρα.

Και στις δύο περιπτώσεις, πέρα
από την ανάγκη λήψης άμεσων μέ-
τρων, πρέπει να γίνει καθαρό ότι οι
ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγεί-
ας και το προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό πρόβλημα έχουν κοινή αιτία.
Την εξουσία του κεφαλαίου, του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ. 

Στο προσφυγικό-μεταναστευτικό
η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά
και τα άλλα αστικά κόμματα, ισχυρί-

ζονται ότι η λύση και αυτού του προ-
βλήματος, μπορεί να βρεθεί στο πλαί-
σιο των ιμπεριαλιστικών οργανισμών
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.  

Όμως η πολιτική του ΝΑΤΟ, της
ΕΕ, αλλά και της χώρας μας στο προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα
συνιστά:

1. Άρνηση της παραδοχής ότι οι
επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών ορ-
γανισμών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που
και στους δύο συμμετέχει η χώρα
μας, αλλά και των ΗΠΑ, που έχει με-
τατρέψει τη χώρα μας σε μια απέ-
ραντη βάση-ορμητήριο επεμβάσεων
και πολέμων, είναι αυτές που δημι-
ούργησαν τους πρόσφυγες.

2. Άρνηση της παραδοχής ότι η
εκμετάλλευση, η φτώχια και η εξα-
θλίωση σε καιρό ιμπεριαλιστικής ει-
ρήνης με «το πιστόλι στον κρόταφο»
είναι αυτή που δημιουργεί τα μετα-
ναστευτικά ρεύματα.

3. Αντιμετώπιση τόσο των προ-
σφύγων όσο και των μεταναστών με
βάση τον καπιταλιστικό νόμο της

προσφοράς και ζήτησης εργατικού
δυναμικού. 

4. Αν συμπληρωθεί ο αριθμός
όσων επιλέγονται με βάση αυτό το
κριτήριο, οι υπόλοιποι αντιμετωπί-
ζονται ως «εχθροί» και «εισβολείς»,
ως απειλή για την εσωτερική ασφά-
λεια και τον «ευρωπαϊκό τρόπο
ζωής», που καλείται να «υπερασπι-
στεί» ο νέος Έλληνας επίτροπος,
Μαργαρίτης Σχοινάς. Είναι πράγματι
οξύμωρο και προκλητικό να βάζεις
το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, και
από πάνω να παριστάνεις ότι τα πρό-
βατα είναι απειλή για τους λύκους.  

5. Άμεση συνέπεια αυτής της αντι -
μετώπισης είναι η ένταση της απο-
τροπής, και για όσους καταφέρουν
να έρθουν στη χώρα μας ο μόνιμος
εγκλωβισμός τους, και η μετατροπή
της χώρας γενικά, και των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου ειδικά, σε
φυλακές της ΕΕ. 

6. Για το λόγο αυτό έγιναν τόσο ο
Κανονισμός του Δουβλίνου, με τις
διάφορες, επί τα χείρω, αναθεωρή-

Προσφυγικό - μεταναστευτικό: Όταν τα θύματα
βαφτίζονται θύτες

επισημάνσεις

Τις τελευταίες μέρες ζούμε μια έξαρση των προβλημάτων σε δύο πεδία: στην υγεία και στο προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό. Στην υγεία, η πανδημία του κορονοϊού πιστοποιεί τις τραγικές ελλείψεις
του δημόσιου συστήματος Υγείας, που ήταν γνωστές και πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού, και
επισημαίνει την ανάγκη λήψης τώρα ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας του λαού και
στήριξης των εργαζομένων. Επιβάλλει επίσης τη λήψη μέτρων προστασίας των προσφύγων και
των μεταναστών στα hot spots, αλλά και των κατοίκων των νησιών, που βιώνουν καθημερινά τις
τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας των νησιών.



σεις του, όσο και η Κοινή Δήλωση
ΕΕ-Τουρκίας, που μεταξύ των άλλων
επιβάλλει το «γεωγραφικό περιορι-
σμό», που εγκλωβίζει μόνιμα πρό-
σφυγες και μετανάστες στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου.

7. Η πολιτική αυτή συνδυάζεται
από τη μια με υποκριτικά λόγια συμ-
πόνιας και συμπάθειας για τους πρό-
σφυγες, που τους διαχωρίζουν από
τους μετανάστες για τους οποίους
δεν υπάρχει ούτε αυτή η υποκριτική
συμπάθεια, και από την άλλη με τη
φρασεολογία υπουργών και στελεχών
της κυβέρνησης, περιφερειακών και
τοπικών παραγόντων, αλλά και δη-
μοσιολογούντων, που τροφοδοτεί
την ξενοφοβία, το ρατσισμό, το φα-
σισμό, στοχοποιώντας τα θύματα,
πρόσφυγες και μετανάστες, και όχι
τους ενόχους και τις αιτίες που τους
οδήγησαν στην ξενιτιά.

Η κυβέρνηση στην προσπάθειά
της να επιβάλλει την πολιτική της
αποτροπής και του μόνιμου εγκλω-

βισμού προσφύγων και μεταναστών
στα νησιά, κατά τις επιταγές της ΕΕ,
έστειλε τα ΜΑΤ στη Λέσβο και τη
Χίο. Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις
του λαού της Λέσβου και της Χίου,
μετά τη βάρβαρη εισβολή των ΜΑΤ,
έδιωξαν τα ΜΑΤ, και απέτρεψαν την
έναρξη εργασιών για τη δημιουργία
κλειστών κέντρων-φυλακών, στις
θέσεις που είχαν επιλεγεί. 

Μετά όμως ακολούθησαν  δηλώ-
σεις τοπικών και περιφερειακών πα-
ραγόντων, αλλά και υπουργών της
ΝΔ, για εγκατάσταση προσφύγων και
μεταναστών σε ακατοίκητα νησιά..
Οι δηλώσεις αυτές, που παραπέμπουν
στις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας
μας, δεν υπηρετούν μόνο τα σχέδια
της ΕΕ για εγκλωβισμό αυτών των
ανθρώπων στη χώρα μας, αλλά και
ενθαρρύνουν ακροδεξιές ομάδες και
δράσεις που εμφανίστηκαν στα νησιά
και τον Έβρο. Έτσι, Αυστριακοί και
Γερμανοί φασίστες, μαζί με τους Έλ-
ληνες ομογάλακτους τους, στοχοποί-
ησαν πρόσφυγες και μετανάστες και

επιτέθηκαν σε εργαζόμενους σε ΜΚΟ,
λες και οι εργαζόμενοι φταίνε που
το κράτος δεν αναλαμβάνει τις ευ-
θύνες του για το προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό.

Η εναρμόνιση της πολιτικής της
ελληνικής κυβέρνησης με την πολι-
τική της ΕΕ στο προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό δικαιολογεί, κατά παρά-
βαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου,
την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία.
Ενισχύει έτσι την επιθετικότητά της
Τουρκίας ενάντια και στη χώρα μας,
και της επιτρέπει να  χρησιμοποιεί
πρόσφυγες και μετανάστες ως ομή-
ρους και μέσο πίεσης, για τα συμφέ-
ροντα και τους ανταγωνισμούς του
τούρκικου κεφαλαίου στην ευρύτερη
περιοχή.

Παράλληλα, ο Κανονισμός του
Δουβλίνου και η Κοινή Δήλωση ΕΕ-
Τουρκίας, που εγκλωβίζει μόνιμα
πρόσφυγες και μετανάστες στις χώ-
ρες και περιοχές πρώτης υποδοχής,
δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό, οι-
κονομικό και πολιτικό πρόβλημα απέ-
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ναντι στους πρόσφυγες και μετανά-
στες, αλλά και στους κατοίκους των
περιοχών αυτών. Γιατί, για παράδειγ-
μα, είναι άλλο πράγμα να εγκλωβίζεις,
κάτω από άθλιες συνθήκες, που οδη-
γούν ακόμα και να καίγονται παιδιά
στo κολαστήριο της Μόριας, 100 χι-
λιάδες ανθρώπους στα νησιά του Βο-
ρείου Αιγαίου, που αποτελούν το 50%
του πληθυσμού τους, και το 1% του
πληθυσμού της χώρας, και άλλο να
τους επιμερίζεις στα 500 εκατομμύ-
ρια των κατοίκων της ΕΕ, που είναι
μόλις το 0,02% του πληθυσμού της.
Ποσοστό που είναι αμελητέο, και δεν
θα έπρεπε καν να γίνεται λόγος.
Όμως, ούτε αυτό το ελάχιστο δέχον-
ται να κάνουν οι υπερασπιστές του
«ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και των
ευρωπαϊκών αξιών»! Πρέπει να πιε-
στούν να το κάνουν. Είναι η μόνη
λύση. 

Ασύμμετρη απειλή δεν είναι οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά
ο ιμπεριαλισμός, που με τις επεμ-
βάσεις, τους βομβαρδισμούς και τους
πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ,

στη Λιβύη, στη Συρία, κλπ, μαζί με
τη φτώχεια και την εκμετάλλευση
της «ειρήνης με το πιστόλι στον
κρόταφο», δημιουργεί όλα αυτά τα
κύματα των προσφύγων και μετα-
ναστών. Απενοχοποιεί την επιθετική
συμπεριφορά της τουρκικής κυβέρ-
νησης, και της δίνει το δικαίωμα,
υπηρετώντας τα συμφέροντα του
τουρκικής αστικής τάξης, να εκμε-
ταλλεύεται τα θύματα, πρόσφυγες
και μετανάστες. Να συνεχίζει την
επικίνδυνη πολιτική της ενάντια στα
σύνορα της Ελλάδας, στα κυριαρχικά
δικαιώματα της χώρας μας στο Αι-
γαίο, και γενικότερα ενάντια στον
ελληνικό, αλλά και τον τούρκικο λαό. 

Σε σχέση με την ένταση στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις τα αστικά
κόμματα προσδοκούν ότι οι ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ θα επιβραβεύσουν
την πλήρη ευθυγράμμιση, της τωρινής
και της προηγούμενης κυβέρνησης,
με τα επικίνδυνα ευρωατλαντικά ιμ-
περιαλιστικά σχέδια στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η υπογραφή, από τη ση-
μερινή κυβέρνηση της ΝΔ, της νέας

διευρυμένης ελληνοαμερικανικής
συμφωνίας για τις βάσεις, μετατρέπει
τη χώρα σε μια απέραντη αμερικανική
βάση, ορμητήριο πολέμων ενάντια
στους λαούς της περιοχής, αλλά και
σε πιθανό στόχο αντιποίνων. Η συμ-
φωνία αυτή, που προετοίμασε η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και
στηρίζουν τα άλλα αστικά κόμματα,
αποδεικνύει τη στρατηγική σύμπλευ-
ση τους. Αποδεικνύει επίσης πόσο
επικίνδυνη είναι για τον ελληνικό,
αλλά και τους άλλους λαούς της πε-
ριοχής. Ο ιμπεριαλισμός μόνο συμ-
φορές έχει προκαλέσει στους λαούς
της περιοχής, και δεν έχει καμιά σχέ-
ση με την ειρήνη, την ασφάλεια και
την ευημερία των λαών, αφού υπη-
ρετεί την απληστία μιας χούφτας
παρασίτων.

Στην πραγματικότητα αυτό που
ζητούν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, και η ΕΕ
από την Ελλάδα είναι, αφενός να συμ-
βάλλει στη διασφάλιση της παραμο-
νής της Τουρκίας στο ευρωατλαντικό
στρατόπεδο, με τίμημα και κυριαρχικά
δικαιώματα της Ελλάδας, και αφε-
τέρου να μη δημιουργεί προσκόμματα
στην εκμετάλλευση των ενεργειακών
πόρων της περιοχής από τα ευρωατ-
λαντικά ενεργειακά μονοπώλια.

Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν
τίποτα μεταξύ τους. Αν είναι αυτοί
στην εξουσία μπορούν να λύνουν τα
οποία προβλήματα σε πνεύμα συνερ-
γασίας, φιλίας και αλληλεγγύης, με
βάση τη λογική και το αμοιβαίο όφε-
λος των λαών, δηλαδή όλων, και όχι
των αστικών τάξεων, των λίγων σε
βάρος των πολλών, όπως γίνεται
τώρα. 

Μέχρι να γίνει αυτό δεν κάνουμε
τίποτα, και περιμένουμε παθητικά
τη «μεγάλη μέρα» που θα πάρουν οι
λαοί την εξουσία στα χέρια τους;

Φυσικά όχι. Αγωνιζόμαστε για τη
λήψη άμεσων μέτρων σε όφελος των
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πολλών, αλλά παράλληλα επισημαί-
νουμε την ανάγκη να στοχεύουμε τον
πραγματικό αντίπαλο. Ο πραγματικός
εχθρός της ειρήνης, των κυριαρχικών
δικαιωμάτων και των αναγκών των
λαών, εντός και εκτός συνόρων κάθε
χώρας, είναι οι αστικές τάξεις, και
οι ιμπεριαλιστικοί υπερεθνικοί ορ-
γανισμοί τους, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ. Αυ-
τοί συγκρούονται για τον έλεγχο των
ενεργειακών πόρων και των δρόμων
μεταφοράς τους, τις εργολαβίες ανοι-
κοδόμησης, το γεωστρατηγικό πλε-
ονέκτημα, το μοίρασμα αγορών.

Αυτός είναι ο πραγματικός αντί-
παλος που δεν μπορεί να κρυφτεί
πίσω από την κάλπικη διαμάχη «τουρ-
κοφάγων» εθνικιστών και «ρεαλι-
στών» του κοσμοπολιτισμού. Οι μεν
μας οδηγούν στον τυχοδιωκτισμό
ενός πολέμου με την Τουρκία, οι δε
μας καλούν να αποδεχτούμε συμφω-
νίες συνδιαχείρισης του Αιγαίου, στο
πλαίσιο της «ειρήνης με το πιστόλι
στον κρόταφο».

Αυτό δεν αφορά μόνο τον ελλη-
νικό, αλλά και τον τούρκικο και
όλους τους λαούς της περιοχής. Οι
λαοί δεν πρέπει να εγκλωβιστούν
στο κάλπικο δίλημμα «ιμπεριαλι-
στική ειρήνη ή ιμπεριαλιστικός πό-
λεμος». Αυτό γιατί η πραγματική ει-
ρήνη που επιθυμούν οι λαοί είναι
έξω και πέρα από τη λογική και την
πρακτική του ιμπεριαλισμού, της
κυριαρχίας του κεφαλαίου. Η πραγ-
ματική ειρήνη είναι προϋπόθεση και
αποτέλεσμα της κοινωνικής δικαιο-
σύνης, μιας κοινωνίας χωρίς εκμε-
τάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Στο πλαίσιο αυτό το ελληνικό
αντι ιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης,
η ΕΕΔΥΕ, μαζί με το λαό, το εργατικό
και λαϊκό κίνημα οργανώνει τον αγώ-
να του, στρέφοντας τα πυρά του στους
υπεύθυνους και τις αιτίες που γεννούν
και το προσφυγικό-μεταναστευτικό

πρόβλημα, και απαιτεί άμεσα: 
• Κατάργηση του Κανονισμού του

Δουβλίνου και της συμφωνίας ΕΕ
- Τουρκίας. 

• Απεγκλωβισμός προσφύγων - με-
ταναστών από τα νησιά και τη
χώρα. 

• ΕΕ και ΟΗΕ να οργανώσουν διαδι-
κασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου
μέσα στην Τουρκία, στα σύνορα Ελ-
λάδας - Τουρκίας, και Τουρκίας -
Συρίας και από εκεί να πηγαίνουν
απευθείας στη χώρα που επιθυ-
μούν. 

• Να κλείσουν τα hot spots σε όλα
τα νησιά, και να μην ανοίξει κανένα
άλλο, κλειστό ή ανοιχτό, μικρό ή
μεγάλο. 

• Να πάρει πίσω η κυβέρνηση την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
για τις επιτάξεις. 

• Πλήρης σεβασμός των δικαιωμά-
των στο άσυλο, όχι στην καταστολή
και την καταπάτηση θεμελιωδών
διεθνών και κατοχυρωμένων δι-
καιωμάτων. 

• Καμιά εμπλοκή των ΜΚΟ στο Προ-

σφυγικό - Μεταναστευτικό. Η δια-
χείρισή του να είναι αποκλειστική
ευθύνη του κράτους. 

• Οι εργαζόμενοι των hot spots να
απορροφηθούν ως μόνιμο προσω-
πικό σε κρατικές δομές, δήμους,
Περιφέρειες με βάση και τον τόπο
κατοικίας τους. 

• Αποζημίωση στο 100% όσων κα-
τοίκων έχουν υποστεί ζημιές από
τον μαζικό εγκλωβισμό προσφύγων
και μεταναστών.. 

• Κανένας Έλληνας στρατιωτικός
εκτός συνόρων. 

• Απεμπλοκή της χώρας από τα σχέ-
δια των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ, από επεμ-
βάσεις και πολέμους που ευθύνον-
ται για την προσφυγιά και τη με-
τανάστευση. 

• Καμία αλλαγή συνόρων και των
συνθηκών που τα ορίζουν

• Αποδέσμευση της Ελλάδας από
ΝΑΤΟ - ΕΕ με το λαό νοικοκύρη
στον τόπο του 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ
Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
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Hφετινή Διάσκεψη –μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες
της πανδημίας και της έντασης των ανταγωνισμών–
συγκέντρωσε περισσότερους από 500 αξιωματού-

χους από όλο τον κόσμο, με προεξάρχουσα τη συμμετοχή
σαράντα περίπου αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων,
υπουργών Εξωτερικών κλπ. Παρούσα και η ελληνική κυ-
βέρνηση με δύο υπουργούς, των Εξωτερικών Ν. Δένδια
και Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλο. 

Κεντρικό θέμα της εισήγησης στη Διάσκεψη ήταν η

«Φθίνουσα αντίληψη της έννοιας της ‘Δύσης’» («West-
lessness»). Κάτω από αυτό το χαρακτηριστικό τίτλο η
έκθεση της 56ης Διάσκεψης Ασφάλειας, επικεντρώθηκε
φέτος στην αλλαγή των παγκόσμιων «ισορροπιών» αλλά
και στις εντεινόμενες αντιθέσεις μέσα στη Δύση, δηλαδή
στον ευρωατλαντικό άξονα, κάνοντας μάλιστα λόγο για
μια «φθορά της Δύσης». 

Ενώ στην έκθεση (εισήγηση) του 2019 δινόταν βάρος
στις «μεσαίες» και «ανερχόμενες δυνάμεις», η έκθεση

διεθνή

56η Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου
(“Munich Security Conference 2020”)

Μόναχο, Γερμανία, 14-16 Φλεβάρη 2020 

Ξεκίνησε πενήντα έξι (56) χρόνια πριν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πραγματοποιείται στο
Μόναχο, που θεωρείται το «Νταβός» της Ασφάλειας και της Εξωτερικής Πολιτικής. H φετινή Διά-
σκεψη συγκέντρωσε περισσότερους από 500 αξιωματούχους από όλο τον κόσμο.
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του 2020 εξετάζει ιδιαίτερα τους «μεγάλους παίκτες»,
τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Κίνα και τη Ρωσία, υπογραμμί-
ζοντας πως σήμερα «η Δύση αμφισβητείται τόσο από
μέσα όσο και από έξω», δηλαδή από αντικρουόμενα συμ-
φέροντα μέσα στην ευρωατλαντική συμμαχία, που όλο
και πιο δύσκολα συμβιβάζονται, όσο και από άλλα ιμπε-
ριαλιστικά κέντρα.

Με αφετηρία το κεντρικό θέμα, μέσα από τις τοποθε-
τήσεις έγινε ορατή η αντιπαράθεση, τα ανταγωνιστικά
συμφέροντα, η διάσταση στην εξωτερική πολιτική και
την άμυνα μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα και ο «προ-
βληματισμός» για το ρόλο και το μέλλον των ιμπεριαλι-
στικών οργανισμών. Οπως χαρακτηριστικά το έθεσε ο
επικεφαλής της Διάσκεψης, Βόλφγκανγκ Ισινγκερ, «μια
απαράδεκτη κατάσταση παγκόσμιας ανασφάλειας»...

Διακριτή «διά γυμνού οφθαλμού» η μετατόπιση του
κέντρου βάρους της στρατηγικής των ΗΠΑ στην Ασία .
Σημαντικοί παράγοντες των ιμπεριαλιστικών κρατών
της ΕΕ, επισήμαναν την ανάγκη ενδυνάμωσης της πολιτι-
κής-στρατιωτικής παρουσίας της ιμπεριαλιστικής ένωσης
στα διεθνή δρώμενα. Χαρακτηριστική η πρόταση του Γάλ-
λου Προέδρου Εμ. Μακρόν προς τη Γερμανία για «έναν
στρατηγικό διάλογο για τα πυρηνικά όπλα», ώστε να
τεθούν τα γαλλικά πυρηνικά στο επίκεντρο της αμυντικής
στρατηγικής της Ευρώπης. «Δεν μπορούμε πάντα να κα-
θοριζόμαστε από τις ΗΠΑ, πρέπει να σκεφτούμε και με
ευρωπαϊκό τρόπο».

Από τις ΗΠΑ, που συμμετείχαν με πολυμελή αντιπρο-
σωπεία, έγιναν σαφείς οι επιδιώξεις και η προσπάθεια
να παραμείνουν ηγετική παγκόσμια δύναμη. Από την το-
ποθέτηση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Μ. Έσπερ υπο-
γραμμίζουμε με ιδιαίτερη ανησυχία την «νούμερο ένα
προτεραιότητα» της αμερικανικής άμυνας: την εφαρμογή
της Εθνικής Αμυντικής Στρατηγικής (NDS). 

Η NDS «δηλώνει ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή αντα-
γωνισμού μεγάλων δυνάμεων, με τις βασικότερες προ-
κλήσεις μας να είναι η Κίνα, και στη συνέχεια η Ρωσία,
και ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τις συγκρούσεις
χαμηλής έντασης και να προετοιμαστούμε και πάλι για
πολέμους υψηλής έντασης». Επίσης, οι προτεραιότητες
δεύτερης βαθμίδας «είναι αδίστακτα κράτη, όπως η
Βόρεια Κορέα και το Ιράν».

Όλα τα παραπάνω δείχνουν με τον πιο καθαρό τρόπο
τα παρακάτω: 

1) Η «ιμπεριαλιστική μηχανή», οι ιμπεριαλιστικές ενώ-
σεις, τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κράτη και όχι μόνο, δου-
λεύουν χειμώνα-καλοκαίρι τα σχέδιά τους, δεν σταματούν

μπροστά σε τίποτα –ούτε και στην πανδημία– προκειμένου
να προωθήσουν τις στρατηγικές τους επιδιώξεις και να
ενισχύσουν τη θέση τους έναντι των ανταγωνιστών τους.

2) Είναι ορατοί οι κίνδυνοι για τους λαούς, όπου εννιά
χρόνια μετά την «Αραβική Άνοιξη», τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις σε Ιράκ - Αφγανιστάν, νέες εστίες σύγκρουσης
εκκολάπτονται στη Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική, στην
Κεντρική Ασία, στη ζώνη του Ειρηνικού.

3) Οι επιδιώξεις των ΗΠΑ «να ενισχύσουν την κυ-
ριαρχία των χωρών της Κεντρικής Ασίας κατά της
ρωσικής ηγεμονίας και της κινεζικής οικονομικής πίεσης»,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρουσία όπου τα συμφέροντά
της το επιτάσσουν, είναι σήμα κινδύνου για τους λαούς
της γης κι όχι μόνο αυτούς των χωρών που θα τύχουν
των υπηρεσιών και του ενδιαφέροντος των ιμπεριαλι-
στών.

4) Η «ασφάλεια» για την οποία έγινε λόγος στη Διά-
σκεψη του Μονάχου, «μυρίζει μπαρούτι». 

Στο Μόναχο, την πόλη όπου πραγματοποιήθηκε η σύ-
ναξη των ιμπεριαλιστών, δεν έλειψε ο λαϊκός παράγοντας.
Έκανε αισθητή την παρουσία του, διαδήλωσε με κεντρικό
σύνθημα  «Να σταματήσει η ΝΑΤΟική άσκηση "DEFENDER
2020"! Να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ στο Ράμσταϊν,
στο Ιντσιρλίκ, στη Σούδα και παντού!».

Επίλογος 
Χρεοκόπησε ο μύθος της «ασφάλειας» με συμμετοχή
στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Καμία ασφάλεια
δεν μπορεί να υπάρξει για τους λαούς από την εναπόθεσή
της στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις. 

Μέσα στις συνθήκες έντασης της πανδημίας, ο ΓΓ του
ΝΑΤΟ προκλητικά δήλωσε: «Το ΝΑΤΟ έχει εφαρμόσει ισχυ -
ρά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-
19 για να μειώσουμε τους κινδύνους για τους στρατιώτες,
τους άμαχους και τις κοινότητές μας. Και για να διασφα-
λίσουμε ότι η ουσιαστική δουλειά μας θα συνεχιστεί».

Δεν κλεινόμαστε στο λαβύρινθο των ιμπεριαλιστικών
αντιθέσεων. Η λυσσαλέα πάλη ανάμεσα στα αντίπαλα
μπλοκ αφορά αποκλειστικά τα δικά τους συμφέροντα.
Απόλυτο κριτήριο για αυτά τα συμφέροντα είναι ασφαλώς
τα κέρδη και όχι οι ανάγκες των λαών. Αυτοί οι ανταγω-
νισμοί οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέους ιμπε-
ριαλιστικούς πολέμους 

Όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, όχι στην
«ασφάλεια» των ιμπεριαλιστικών ενώσεων και των ορ-
γανισμών τους. 



Ενα χρόνο μετά την προηγούμενη Σύνοδο του Εθνικού
Συμβουλίου (Δεκέμβρης 2018) η Γραμματεία της ΕΕ-
ΔΥΕ συγκάλεσε –25 Γενάρη 2020– νέα Σύνοδο, όπου

με τη συμμετοχή μελών του από όλη την Ελλάδα, συζήτησε
τις σοβαρές εξελίξεις του 2019, τη δράση του κινήματος
και το σχεδιασμό δράσης έως το τέλος του 2020.

Οι τοποθετήσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου,
η ζωντανή πείρα από την όλη λειτουργία και δράση των
Επιτροπών Ειρήνης πανελλαδικά αποδεικνύουν:  

Ο προσανατολισμός του Συνεδρίου και των αποφάσεων
της Γραμματείας επιβεβαιώνονται μέσα από τις εξελίξεις
και μπορούμε να σταθούμε σε βασικά ζητήματα και να
επικαιροποιήσουμε τις θέσεις μας και την παρέμβαση
μας παίρνοντας υπόψη βασικά γεγονότα που ζούμε
σήμερα και θα αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. 

Το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα έχοντας
σταθερή βάση τις εκτιμήσεις-αποφάσεις του 18ου Συνε-
δρίου, επισημαίνει «Η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης
της ΝΔ, στο δρόμο που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη στή-
ριξη των άλλων αστικών κομμάτων κλιμακώνεται με
αναδιαρθρώσεις προς όφελος του κεφαλαίου και των
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στην κοινωνική ασφά-
λιση, στην παιδεία, στην υγεία, την ώρα που βαθαίνει
ολοένα και περισσότερο η εμπλοκή της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους μέσω της
αναβάθμισης κι επέκτασης της Συμφωνίας για τις βάσεις,
την αύξηση των ΝΑΤΟϊκών δαπανών, τις δεκάδες ασκήσεις
– πρόβες πολέμου, την προσαρμογή του δόγματος των
ενόπλων δυνάμεων στις ευρωατλαντικές ανάγκες». 

Σήμερα, ακόμα πιο αποφασιστικά με ένταση της δου-
λειάς της ΕΕΔΥΕ και των επιτροπών της απαιτείται να
συμβάλλουμε, ώστε ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι
να απορρίπτουν τον επικίνδυνο κι αποπροσανατολιστικό
εφησυχασμό που καλλιεργείται με τα επιχειρήματα της
δήθεν ασφάλειας και προστασίας της χώρας μας από τη
συμμετοχή της στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
να κατανοούν πως η κλιμάκωση της επιθετικότητας
των ΗΠΑ, η διάταξη μάχης στην οποία έχει μπει το
ΝΑΤΟ και μάλιστα με το δόγμα του «πρώτου πυρηνικού
πλήγματος», η περικύκλωση της Ρωσίας και του Ιράν

δεν έχουν ως «κίνητρό» τους την προστασία της «παγ-
κόσμιας ειρήνης», όπως υποστηρίζουν ψευδώς οι αστικοί
προπαγανδιστικοί μηχανισμοί.

Στόχος τους είναι η προώθηση των δικών τους συμ-
φερόντων και επιδιώξεων στο πλαίσιο των γενικότερων
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με πολύ βαριές συνέπειες
για τους λαούς. 

Στη Σύνοδο ήρθε σημαντική πείρα από τη συγκρότηση
Επιτροπών Αγώνα πανελλαδικά και το αγωνιστικό πρό-
γραμμα δράσης ενάντια στην επικίνδυνη Συμφωνία Αμοι-
βαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ. Η όλη συ-
ζήτηση συνέβαλε σημαντικά στις αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις εναντίωσης στη συμφωνία στο τέλος Γενάρη
που η Βουλή την επικύρωσε, εκθέτοντας τον ελληνικό
λαό σε νέους ακόμα πιο μεγάλους κινδύνους με τη μετα-
τροπή της Ελλάδας σε ορμητήριο πολέμου.

Η εισήγηση περιελάμβανε επίσης αναλυτική παρου-
σίαση των εξελίξεων, των αντιθέσεων-ανταγωνισμών
ανάμεσα στα αντιμαχόμενα ιμπεριαλιστικά μπλοκ και της
εκρηκτικής συσσώρευσης πολεμικών μέσων κάθε είδους
στη γειτονιά μας, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Με-
σογείου.

Εντελώς συνοπτικά αναφέρουμε στο παρόν τα εξής: 
• Την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για τον

αγωγό «East Med», 
• Την κλιμάκωση της επιθετικότητα της τουρκικής αστι-

κής τάξης σε Αιγαίο, Κύπρο, συνολικά στην Ν/Α Μεσό-
γειο, τις απειλές και τις απαιτήσεις σε βάρος της Ελ-
λάδας

• Το Κυπριακό, με έμφαση στην καταπάτηση των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων ιδίως με τις έρευνες και γεω-
τρήσεις τουρκικών πλοίων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΕΔΥΕ αποκαλύπτει τα κάλ-
πικα-εκβιαστικά διλήμματα κυβέρνησης, αστικών κομμά-
των, υποταγή-αποδοχή της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο ή πόλεμος. Σαφής είναι
επίσης η εναντίωση στα κηρύγματα του «Όλοι μαζί» -
«εθνική ενότητα» που συνιστούν προσπάθεια αφοπλισμού
των εργαζομένων και υποταγή στους εκμεταλλευτές
τους που πατάνε επί πτωμάτων. 
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2η Σύνοδος Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
Γενάρης 2020

δράση ΕΕΔΥΕ



Το Προσφυγικό, τέσσερα χρόνια μετά τη Συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας, εννιά χρόνια μετά την «Αραβική Άνοιξη» με
τις συνεχιζόμενες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση
και Εγγύς Ανατολή, στην Αραβική Χερσόνησο, στη Β. Αφρική
και την καταλήστευση των λαών αυτών των περιοχών,
πάει από το κακό στο χειρότερο. Το αντιιμπεριαλιστικό
αντιπολεμικό κίνημα είναι παρόν στους αγώνες των κα-
τοίκων των νησιών και παλεύει μαζί τους για την υλοποίηση
της μόνης ρεαλιστική πρότασης: απεγκλωβισμός προ-
σφύγων και μεταναστών από τα νησιά και τη χώρα.
Κλείσιμο όλων των hotspots, σε όλα τα νησιά, και να μην
δημιουργηθεί κανένα νέο. Μεταφορά των αιτούντων άσυλο
στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε δημόσιους, ανοιχτούς και
αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας, χωρίς καμιά εμπλοκή
των ΜΚΟ και στη συνέχεια, με γρήγορες διαδικασίες να
παίρνουν ταξιδιωτικά έγγραφα για τις χώρες τελικού
προορισμού τους. Να αποζημιωθούν στο 100% οι κάτοικοι
που έχουν υποστεί ζημιές από τις συνέπειες του μαζικού
εγκλωβισμού. 

Η ΕΕΔΥΕ δεν χάνει το νήμα που συνδέει τις εξελίξεις,
τις αιτίες και τα ταξικά συμφέροντα που εξυπηρετούνται
μέσα από τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο ενέργειας
και μεταφορών. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΔ, ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ.

Οι καβγάδες στη Βουλή και έξω από αυτήν, δεν
μπορούν να κρύψουν τη στρατηγική σύμπλευση της ΝΔ
και του ΣΥΡΙΖΑ στην υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών
επιδιώξεων. Η ΕΕΔΥΕ, οι Επιτροπές Ειρή νης εναντιώνονται
στην προσπάθεια αποπροσανατολισμού κι εγκλωβισμού
του λαού στην ιστορικά ακυρωμένη επιχειρηματολογία
ότι τάχα ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και η εμπλοκή της χώρας μας
στους σχεδιασμούς τους, η μετατροπή της σε ορμητήριο
και την ίδια ώρα και σε μαγνήτη επιθέσεων, μπορεί να εγ-
γυηθεί την ασφάλεια, την άμυνα, τα κυριαρχικά δικαιώματα,
τη στιγμή που ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ είναι που αβαντάρουν την
τουρκική επιθετικότητα, πασχίζοντας πάση θυσία να δια-
τηρήσουν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο.

Σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται το κύριο καθήκον
της ΕΕΔΥΕ και των Επιτροπών Ειρήνης, στο πως πιο συστη -
ματικά, πιο αποτελεσματικά θα συμβάλλουν στην ενημέρω -
ση, αποκάλυψη, συζήτηση όλων των εξελίξεων, θα συγκρού -
ονται με την αστική προπαγάνδα βοηθώντας στην εξαγωγή
συμπερασμάτων από τους εργαζομένους, τη νεολαία, το
λαό, θα συμβάλλουν στη συγκέντρωση, κινητοποίηση κι
ένταξη στη δράση του κινήματος, νέων λαϊκών δυνάμεων.

Σταθερή βάσης συσπείρωσης δυνάμεων στην ΕΕΔΥΕ,

στις Επιτροπές Αγώνα πανελλαδικά είναι το αντιιμπε-
ριαλιστικό αγωνιστικό πλαίσιο των αλληλένδετων στόχων
πάλης για 
• Να ακυρωθεί η Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις βάσεις
• Απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
• Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας, να ξηλωθούν

όλες οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις 
• Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ
• Ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών σχέσεων με όλα τα κράτη
• Να δυναμώσουμε το μέτωπο δράσης για την αλληλεγγύη

και φιλία των λαών.
Καμία νομιμοποίηση των αντιδραστικών επιλογών

για Ελλάδα παρούσα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Το κίνημα διαθέτει τα δικά του ερ-
γαλεία - όπλα στον αγώνα: • Θέσεις επεξεργασίες για
τα επίμαχα ζητήματα πάλης • Το περιοδικό «Οι Δρόμοι
της Ειρήνης» • Την ειδική έκδοση «ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή
Ένωση εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών • Ανα-
κοινώσεις – δελτία τύπου της ΕΕΔΥΕ σε όλες τις καμπές
της πάλης • Ιστοσελίδα με πλούσιο περιεχόμενο. 

Με νέα ορμή, με όλες μας τις δυνάμεις περνάμε στην
υλοποίηση του σχεδιασμού δράσης για το 2020: 
• Πρωτοβουλία πνευματικής - καλλιτεχνικής δημιουργίας

«Για Μεσόγειο θάλασσα γέφυρα ειρήνης, φιλίας κι αλ-
ληλεγγύης των λαών. Ένωσε κι εσύ τη φωνή σου στην
πάλη των λαών ενάντια στον πόλεμο, στη φτώχεια
και στον ξεριζωμό...»

• Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε συσκέψεις - συγκε -
ντρώσεις - συζητήσεις αποκάλυψης των επικίνδυνων
σχεδίων της κυβέρνησης και συγκέντρωσης δυνάμεων
για την παρεμπόδισή τους σε όλους τους τομείς

• Την ακόμα πιο πλατιά διάδοση του περιοδικού της
ΕΕΔΥΕ «Δρόμοι της Ειρήνης»

• Την επιτυχία της Λαχειοφόρου της ΕΕΔΥΕ που είναι
σημαντική για την υλική ενίσχυσή της 

• Την Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης
της ΕΕΔΥΕ μέσα στο μήνα Μάη

• Εκδηλώσεις για Χιροσίμα - Ναγκασάκι (6-9/8/2020)
• Έκθεση εικαστικών καλλιτεχνών στο Πολιτιστικό Κέ -

ντρο Δήμου Αθηναίων “Μελίνα” το μήνα Νοέμβρη 
Το Εθνικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την πραγμα-

τοποίηση του 19ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ (12 & 13 Δε-
κέμβρη 2020 στην Αθήνα)

Υ.Γ.: Οι εξελίξεις με την επιδημία του κορονοϊού και
στην Ελλάδα, σταθμίζονται σοβαρά από το κίνημα και γί-
νονται όλες οι αναγκαίες αλλαγές στο σχεδιασμό δράσης
του αντιιμπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος. 
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Με εργαλείο τον κορωνοϊό για τη «νομιμοποίηση»
του φακελώματος και της καταστολής 
στη συνείδηση του λαού

επισημάνσεις

«Bρισκόμαστε σε πόλεμο με
έναν αόρατο εχθρό και θα
υπάρχουν θύματα, αλλά από

τον πόλεμο αυτό οι Έλληνες θα βγού-
με νικητές», δήλωσε ο πρωθυπουρ-
γός, σε πρόσφατη δημόσια τοποθέ-
τησή του, αναφερόμενος στην κατά-
σταση που έχει δημιουργηθεί με την
πανδημία του κορωνοϊού.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Στην πραγματικότητα, για την αστική
τάξη, τους εργαζόμενους και τα λαϊκά
στρώματα της χώρας μας ούτε ο εχ-
θρός που αντιμετωπίζουν είναι κοι-
νός ούτε θα θρηνήσουν το ίδιο θύματα
και ούτε φυσικά θα βγουν από κοινού
νικητές. Η εμπειρία από την πρό-
σφατη καπιταλιστική οικονομική
κρίση, η οποία παρουσιάστηκε και
πάλι ως κοινή απειλή της κοινωνίας,
είναι πολύ διδακτική. Κάποιοι επι-
χειρηματικοί όμιλοι θησαύρισαν και
βγήκαν από αυτήν πιο δυνατοί, οι ερ-
γαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα
δεινοπάθησαν και βρέθηκαν με τσα-
κισμένα τα δικαιώματά τους.

Η αλήθεια είναι ότι δεν προκαλεί
τους ίδιους κινδύνους και δεν έχει
τις ίδιες συνέπειες σήμερα ο κορω-
νοϊός, στους ιδιοκτήτες των σού-
περ-μάρκετ, για παράδειγμα, που μπο-
ρούν να μένουν σπίτι τους και να αυ-
ξάνουν τα κέρδη τους από τη μια με-
ριά και τους εργαζόμενους, τους μι-
κρούς καταστηματάρχες και επαγ-
γελματίες, που εκτίθενται απροστά-
τευτοι στην πανδημία και αντιμετω-
πίζουν τις απολύσεις, τις περικοπές

μισθών, το κλείσιμο των καταστη-
μάτων τους, από την άλλη. Δεν έχουν
τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης ούτε
τις ίδιες δυνατότητες ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης ο μεγαλομέ-
τοχος των επιχειρηματικών ομίλων
με τον εργαζόμενο, τον βιοπαλαιστή,
τον συνταξιούχο.

Αξιοποίηση για την επιβολή
αντιλαϊκών - κατασταλτικών
μέτρων
Και δεν είναι μόνο αυτό. Η αστική
τά ξη, το κράτος και οι κυβερνήσεις
της αξιοποιούν τα τεράστια προβλή-
ματα που προκαλούν στους εργαζό-
μενους και τον λαό το σάπιο καπι-
ταλιστικό σύστημα και η αντεργατι-
κή-αντιλαϊκή πολιτική τους για να
τους στερήσουν κι άλλα δικαιώματα,
να τους χειραγωγήσουν και να τους
υποτάξουν, είτε το πρόβλημα αυτό
λέγεται οικονομική κρίση, πόλεμος,
ανεργία, προσφυγιά, είτε σήμερα παν-
δημία κορωνοϊού, με όποια ιδιαιτε-
ρότητα έχει φυσικά καθένα από αυτά.

Συγκεκριμένα, στο σοβαρό ζήτημα
των μέτρων πρόληψης και αντιμε-
τώπισης του κορωνοϊού, πέρα από
την ανεπάρκεια και την αναποτελε-
σματικότητά τους, εξαιτίας κυρίως
της διάλυσης του δημόσιου συστή-
ματος υγείας, σημαντική παράμετρος
που προκύπτει και δεν πρέπει να
υποτιμηθεί είναι η κατεύθυνση και
ο τρόπος επιβολής τους. Η αξιοποί-
ηση δηλαδή της ανάγκης για μέτρα
προστασίας του πληθυσμού από την

επιδημία, προκειμένου να ενισχυ-
θούν κατασταλτικές λειτουργίες και
πρακτικές του αστικού κράτους και
κυρίως να «νομιμοποιηθούν» στη
συνείδηση των εργαζομένων, του
λαού και της νεολαίας.

Το σοβαρό πρόβλημα του κορω-
νοϊού αξιοποιείται πολλαπλά από την
κυβέρνηση και το αστικό κράτος. Ως
αφορμή, για παράδειγμα, για την επι-
βολή και διεύρυνση της τηλεργασίας
και της μερικής απασχόλησης, της
τηλεκπαίδευσης στα σχολεία, με ό,τι
αρνητικό αυτά συνεπάγονται για τους
εργαζόμενους, τους μαθητές κλπ. Εί-
ναι χαρακτηριστική, η πρόσφατη ανα-
κοίνωση της εταιρείας «Teleperfor-
mance» ότι όσοι εργαζόμενοι θα δου-
λεύουν από το σπίτι, θα παρακολου-
θούνται μέσω κάμερας! Έτσι, χρησι-
μοποιείται, ανάμεσα στα άλλα, ως
πρόσχημα για την αδιαμαρτύρητη
αποδοχή, ως «μονόδρομου» μέτρων
παραπέρα δραστικού περιορισμού
συλλογικών και ατομικών δικαιω-
μάτων και ελευθεριών, φακελώμα-
τος και ελέγχου της προσωπικής
ζωής, ακόμη και συλλήβδην «ενοχο-
ποίησης» ανθρώπων, στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση φορέων του ιού ή
υπόπτων ως «κοινωνικά ανεύθυνων».
Τελικά, είναι αποκλειστικά δική σου
ευθύνη αν νοσήσεις...

Η παραλυτική επίδραση που έχει
η δημιουργία κλίματος έντονου και
γενικευμένου φόβου στη συνείδηση
των εργαζομένων, που ενισχύεται
καθημερινά από τα ΜΜΕ, αξιοποιείται
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για την πειραματική εφαρμογή λει-
τουργιών και πρακτικών «κατάστα-
σης πολιορκίας» του αστικού κρά-
τους, οι οποίες υπάρχουν ως σχέδια
στα συρτάρια των επιτελείων του
και τα οποία γίνεται σήμερα προσπά-
θεια να δοκιμαστούν στην πράξη και
να εμπεδωθούν στην κοινωνική συ-
νείδηση, να εξοικειωθούν οι εργα-
ζόμενοι και ο λαός μαζί τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, το πρό-
βλημα εμφανίζεται ως δικαιολογία
στην Ευρώπη (Ιταλία, Γερμανία, Αυ-
στρία κ.ά.) και αλλού, για την ανά-
πτυξη, για παράδειγμα, γιγαντιαίων
συστημάτων παρακολούθησης και
φακελώματος των λαών, για την
επιτήρηση των περιορισμών που τί-
θενται με αφορμή την πανδημία, σε
συνεργασία του κρατικού μηχανισμού
με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας,
έτοιμα για κάθε χρήση, σε έκτακτες
και σε «κανονικές» συνθήκες. 

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη
χώρα μας, σε πρώτη φάση με την ει-
σαγωγή της κινητής τηλεφωνίας στον
έλεγχο των απαγορεύσεων στην κί-
νηση (μέσω της αποστολής SMS στο
13033). Σχετική είναι επίσης και η
ενεργοποίηση του επιχειρησιακού
σχεδίου «Αρτεμις» από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(ΓΓΠΠ), που δημιουργεί μια υποδομή
ηλεκτρονικού φακελώματος και κα-
ταστολής, με στόχο να «ιχνηλατεί»,
μέσω της τεχνολογίας αλλά και ανα-
κριτικών μεθόδων, τον κύκλο επα-
φών των επιβεβαιωμένων κρουσμά-
των και να λαμβάνει μέτρα καραν-
τίνας, όπως ήδη εφαρμόζεται στο Ισ-
ραήλ. Όπως έχει δείξει η πείρα, τέ-
τοιοι μηχανισμοί στρέφονται τελικά
ενάντια στο λαό και το κίνημά του.

Φυσικά, επειδή ο λύκος στην ανα -
μπουμπούλα χαίρεται, η πανδημία, δε
θα μπορούσε να μην αξιοποιηθεί και
από τη λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ για

να διευρύνει τη δράση του, με πρό-
σχημα την προστασία των λαών από
αυτήν. Έτσι, ο ΓΓ του Γ. Στόλτενμπεργκ
δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή
του ότι «το ΝΑΤΟ θα εγγυηθεί την
ασφάλεια, ακόμα και την υγειονομι-
κή» και πρόσθεσε ότι «μπροστά στις
φυσικές καταστροφές ο δεσμός ανά-
μεσα στις πολιτικές αρχές και τις
΄Ενοπλες Δυνάμεις θα γίνει ακόμα
πιο σημαντικός». Σχετικά, δεν πρέπει
να περάσει απαρατήρητη, η επικίν-
δυνη, πριν λίγες μέρες, δήλωση του
υπουργού Εθνικής Άμυνας Ν. Πανα-
γιωτόπουλου, για το ενδεχόμενο χρή-
σης του στρατού στον έλεγχο της
επιβολής των περιοριστικών μέτρων
της κυκλοφορίας!

Οι κυβερνητικές ενέργειες
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σοβαρό
ζήτημα στην αλυσίδα των κυβερνη-
τικών μέτρων, είναι η κυβερνητική
απαγόρευση των δημόσιων συνα-
θροίσεων άνω των 10 ατόμων με
απειλή προστίμου 1.000 ευρώ στους
παραβάτες, στο όνομα της αντιμε-
τώπισης του κορωνοϊού. Είχε προ-
ηγηθεί η δήλωση του πρωθυπουργού
ότι «οι συναθροίσεις αποτελούν τις
μεγαλύτερες παγίδες, γι' αυτό και
τις απαγορεύουμε». Και αυτό, όταν
συνωστισμός ανθρώπων παρατηρεί-
ται καθημερινά –και μάλιστα σε κλει-
στούς χώρους– όπως τα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς, τα εργοστάσια, τα
σούπερ-μάρκετ, τις αστυνομικές και
στρατιωτικές μονάδες κλπ.

Και βέβαια, ακόμη πιο σοβαρό
ζή τημα είναι η επιβολή απαγόρευσης
κυκλοφορίας στη χώρα μας, όπως
ήδη εφαρμόζεται σε ορισμένα καπι-
ταλιστικά κράτη της Ευρώπης, με
εξαίρεση μόνο τη μετάβαση σε εργα-
σιακούς χώρους, σούπερ-μάρκετ, φαρ-
μακεία κλπ. H απαγόρευση αυτή, δη-
μιουργεί αντικειμενικά περιορισμούς

στη λειτουργία και τη δράση εργατι-
κών σωματείων και άλλων μαζικών
φορέων, την ώρα που φου ντώνουν τα
φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας
και λήψης αντεργατικών μέτρων. Μό -
νο το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου,
οι απολύσεις ξεπέρασαν τις 40.000!

Η προστασία της δημόσιας υγείας
δεν εξασφαλίζεται με τέτοιου είδους
ακραίες κατασταλτικές διατάξεις,
οι οποίες θίγουν τις λαϊκές ελευθε-
ρίες, αλλά κυρίως με μέτρα πρόλη-
ψης –πρώτ' απ' όλα στους μεγάλους
εργασιακούς χώρους– και με την
αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος υγείας, το οποίο με ευ-
θύνη της κυβέρνησης, όπως και των
προηγούμενων, έχει οδηγηθεί σε διά-
λυση. Αν νομίζει λοιπόν η κυβέρνηση
ότι βρήκε την ευκαιρία, αξιοποιώντας
την εξαιρετικά δύσκολη αυτή συγ-
κυρία για το λαό μας, να υλοποιεί
«εν μία νυκτί» αντιδραστικά μέτρα
που έχει στο συρτάρι της για να βάλει
στην καραντίνα τα λαϊκά δικαιώματα
και ελευθερίες, είναι γελασμένη.

Τώρα, είναι ανάγκη να ξεπεραστεί
ο παραλυτικός φόβος, να μη «νομι-
μοποιηθεί» στη λαϊκή συνείδηση η
άκριτη αποδοχή κάθε κυβερνητικού
μέτρου. Να αποκρουστεί η επικίνδυνη
λογική τού «ο σώζων αυτόν σωθήτω»
που καλλιεργεί η κυβέρνηση, να ανα-
πτυχθεί η λαϊκή αλληλεγγύη.

Τώρα, πρέπει να δυναμώσει η
συλλογική διεκδίκηση των εργαζο-
μένων, των λαϊκών στρωμάτων και
της νεολαίας για την προστασία της
υγείας τους, την υπεράσπιση των δι-
καιωμάτων και ελευθεριών τους, την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
τους. Για να είναι ο λαός μας εκείνος
που θα βγει τελικά νικητής από αυτές.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ
μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου

Αθήνας και του Εθν. Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα ιμπεριαλιστικά παζάρια
το τελευταίο διάστημα που όσο πάνε και χοντραίνουν
σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των ΗΠΑ-

ΕΕ, στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα.
Σ’ αυτό το φόντο από κοντά και η ελληνική κυβέρνηση

προσκολλημένη στην πολιτική ΗΠΑ-ΕΕ και του ΝΑΤΟ στο
δρόμο που χάραξαν και όλες οι προηγούμενες Κυβερνήσεις,
περιμένοντας «θετικά αποτελέσματα» και μερίδιο από
την καπιταλιστική λεία προς όφελος της αστικής τάξης
το επόμενο διάστημα. 

Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα του Προέδρου των
ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, στην πρόεδρο της Δημοκρατίας Αικατε-
ρίνης Σακελλαροπούλου με αφορμή την ανάληψη των
καθηκόντων της, καθώς μεταξύ άλλων αναφέρει: «Οι
σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ δεν υπήρξαν
ποτέ καλύτερες. Έχω κάθε προσδοκία ότι θα συνεχίσουν
να αναπτύσσονται και να γίνονται στενότερες ως προς
κάθε πτυχή τους, από την εξαιρετική συνεργασία μας
στην άμυνα, στην ασφάλεια και την ενέργεια, μέχρι τους
ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μας και τους δεσμούς
μεταξύ των λαών μας». Προσθέτοντας ότι Ελλάδα και
ΗΠΑ «είναι σύμμαχοι που μοιράζονται κοινά συμφέροντα
και στόχους στην Ανατολική Μεσόγειο»

Μετά την πρόσφατη συμφωνία κι επέκταση της Ελ-
ληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Στρατιωτικές Βάσεις,
η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι και ορμη-
τήριο για κάθε λογής στρατιωτικούς τυχοδιωκτισμούς
των αμερικανοΝΑΤΟικών όπου κυριαρχεί η λογική του
μπάτε σκύλοι αλέστε… σε όλο το φάσμα των δραστηριο-
τήτων τους. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολεμικής
προετοιμασίας καθώς ολοένα και μεγαλώνει η συγκέντρω -
ση των ΑμερικανοΝΑΤΟικών δυνάμεων στην περιοχή.

Πρώτα στη σχετική «λίστα» σημεία ενδιαφέροντος
για τις ΗΠΑ παραμένουν η βάση της Σούδας που έχει
πάρει «φωτιά», η αεροπορική βάση της Λάρισας, η βάση
Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, και
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εκτός από αυτές τις
βάσεις που αναφέρονται ονομαστικά στην αναθεωρημένη

συμφωνία, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει συμφωνήσει να «φι-
λοξενεί» αμερικανικά στρατεύματα, και σε άλλες εγκα-
ταστάσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων «όπως θα
συμφωνούνται αμοιβαία»...! Όλα δηλαδή τα στρατόπεδα
των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
ανάλογα με τις ανάγκες των ΗΠΑ για να οργανώσουν μια
νέα επέμβαση, ή για να προετοιμάσουν μια γενικότερη
πολεμική εμπλοκή! Έτσι λοιπόν μπορεί να μεταβληθούν
σε στόχους αντεπιθέσεων ή αντιποίνων είτε ελληνικά
στρατόπεδα, είτε ακόμη και λιμάνια που φιλοξενούν αμε-
ρικανικά πολεμικά και τα οποία προηγουμένως τα έχουν
υποδεχτεί με νταούλια και βιολιά οι αρχές και οι οικονο-
μικοί παράγοντες της περιοχής ή του νησιού!

Το «μη επανδρωμένο αεροσκάφος» που φόνευσε τον
Ιρανό αξιωματούχο προ μηνών, δεν είπαν από πού απο-
γειώθηκε και από πού φόρτωσε τον οπλισμό, για να επι-
τεθεί πετώντας μέχρι το Ιράκ. Μπορεί να ήταν και η
Λάρισα, η Σούδα, ή κάποιο άλλο ελληνικό στρατιωτικό
αεροδρόμιο μεθαύριο! Θυμίζουμε ότι Έλληνες στρατιω-
τικοί στη Σούδα συμμετειχαν στη φόρτωση πυραύλων
«Τόμαχοκ», στο αμερικανικό αντιτορπιλικό «USS PORTER»
που στη συνέχεια αυτό τους έριξε στη Συρία! 

Παράλληλα, στις ΗΠΑ αλλά και στο ΝΑΤΟ διατίθεται
κάθε υποδομή της χώρας. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι
σίγουρα σειρά παίρνουν τα λιμάνια σε Θεσσαλονίκη, Βόλο
και Καβάλα καθώς θεωρούνται στρατηγικές υποδομές
«διευκόλυνσης» της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα,
των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
στην ευρύτερη περιοχή.

Στις προτιμήσεις των πολιτικοστρατιωτικών σχεδια-
σμών των ΗΠΑ εντάσσεται και η πρόταση εξαγοράς των
Ναυπηγείων Ελευσίνας και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
από την αμερικανικών συμφερόντων «ΟΝΕΧ Shipyards»

Ειδικότερα το ναυπηγείο της Ελευσίνας έχει μπει στο
«στόχαστρο» της «ΟΝΕΧ Shipyards», για το οποίο επίσης
έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αμερικανικός
όμιλος, στα πρότυπα των Ναυπηγείων της Σύρου που
έχουν μετατραπεί σε «μικρή Σούδα», με αντίστοιχα σχέδια
υποστήριξης των αμερικανοΝΑΤΟικών ναυτικών δυνάμεων
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Αμυντική συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ: 
«Όλα… χαλάλι τους»

πολιτική



ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 87   ΓΕΝΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2020 31

αλλά και ανταγωνιστικά στην προσπάθεια της κινεζικής
COSCO να αναπτύξει ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριό-
τητα στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Αμερικανού πρέ-
σβη Τζ. Πάιατ για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που
σημείωσε ότι αποτελεί «στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο
για την ανάπτυξη των αμερικανικών και ΝΑΤΟικών δυνά-
μεων στη Μαύρη Θάλασσα και στην περιοχή της Βαλκα-
νικής, μέσω της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνερ-
γασίας».

Πιο αναλυτικά:
• Tο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που έχει κομβικό

ρόλο στα αμερικανικά σχέδια για την προώθηση στρα-
τιωτικών δυνάμεων σε Βαλκάνια, Ανατ. Ευρώπη και
Μαύρη Θάλασσα, στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των ΗΠΑ, Ντέιβιντ
Μπέργκερ αναφερόμενος στους τομείς που ιεραρχούν οι
ΗΠΑ στην περιοχή είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων
πως: «η απομάκρυνση του βυθισμένου εμπορικού πλοίου
στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης από τον αμερικανικό
στρατό αποδεικνύει την εμπορική σημασία του λιμανιού
και επιτρέπει στις ΗΠΑ και την Ελλάδα να το αξιοποιήσουν
ως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη αμε-
ρικανικών και ΝΑΤΟικών δυνάμεων στη Μαύρη Θάλασσα
και τα Βαλκάνια»

Να θυμίσουμε ότι η Αλεξανδρούπολη τον Ιούνιο 2017
χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινή βάση για τη μεταφορά
στρατευμάτων και οχημάτων στο πλαίσιο της ΝΑΤΟικής
άσκησης «Noble Jump» και ως βάση για τη μεταφορά ΝΑ-
ΤΟικών ελικοπτέρων. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι
κατά τη διάρκεια της άσκησης τα νοσοκομεία της πόλης
ήταν σε ετοιμότητα, όπως και όλα τα Σώματα Ασφαλείας. 

Αρκεί μια αναφορά στην άσκηση "Defender Europe
2020", που προγραμματιζόταν να γίνει φέτος την άνοιξη,
ως μια πραγματική «πρόβα πολέμου», καθώς προβλέπει
τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων
στην Ευρώπη, τα τελευταία 25 χρόνια, στο πλαίσιο της
οποίας θα κινητοποιούνταν συνολικά 37.000 άτομα. Το
ίδιο θα συμβεί και με την επίσης γιγαντιαία αμερικανο-
ΝΑΤΟική άσκηση "Defender 2021".

Παράλληλα, σχέδια όπως του πλωτού σταθμού LNG,
του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB, του ΤΑΡ και του
διασυνδετήριου αγωγού Βουλγαρίας-Σερβίας δεν περνούν
απαρατήρητα από τη Ρωσία, η οποία προωθεί τα δικά
της ανταγωνιστικά σχέδια στην περιοχή, όπως ο ρωσο-
τουρκικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου.

• Η βάση Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο

που αξιοποιείται ως μόνιμη βάση για πολεμικά ελικόπτερα
των ΗΠΑ, όπως προβλέπεται στην κατάπτυστη ελληνοα-
μερικανική Συμφωνία για τις βάσεις που ψηφίστηκε πρό-
σφατα.

Με έντονη την αμερικανική στρατιωτική παρουσία
και τη στάθμευση του 17ου τάγματος της 3ης Αεροπορίας
Στρατού των ΗΠΑ (3 -17 CAB, με (περίπου 40 ελικόπτερα,
τύπων «Apache», «Black Hawk» και «Chinook», οχήματα
και κάπου 300 άτομα προσωπικό, χειριστές, τεχνικοί,
διαβιβαστές, κ.ά., διαδεχόμενη την 4η CAB που αναπτύχ-
θηκε το προηγούμενο διάστημα στην ίδια περιοχή.

Η συνεκπαίδευση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
με Αμερικανούς πεζοναύτες, υπό την επωνυμία «ALEXANDER
THE GREAT» που παίρνει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά
ως συνεκπαίδευση. 

Η γενικευμένη εμπλοκή σε όλα τα επίπεδα και σχέδια
του αμερικανοΝΑΤΟικού ιμπεριαλισμού στην περιοχή της
Θεσσαλίας και ευρύτερα, αποκαλύπτεται και από τις πρό-
σφατες δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη Τζ. Πάιατ στο
Στεφανοβίκειο, προαναγγέλλοντας ότι από Οκτώβρη, θα
έρθει στο Στεφανοβίκειο ακόμα πιο ενισχυμένη δύναμη
από τώρα, κατονομάζοντας συγκεκριμένα την 101η αε-
ρομεταφερόμενη μεραρχία (με δολοφονικές επιχειρήσεις
σε Ιράκ και Αφγανιστάν), καθώς συνδέεται με την αναμε-
νόμενη την άνοιξη άσκηση "Defender 2020".

Ενώ πρόσθεσε ότι η όλη περιοχή παρέχει στους Αμε-
ρικανούς ένα μοναδικό ανάγλυφο και ιδανικές καιρικές
συνθήκες για ασκήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα
«δεν υπάρχει καλύτερο μέρος στην Ευρώπη από εδώ»,
είπε χαρακτηριστικά.

• Στη Λάρισα στην 110 Πτέρυγα Μάχης έχουν εγκα-
τασταθεί από το 2018, τα αμερικανικά drones «UAV MQ-
9», (μη επανδρωμένα αεροσκάφη), ενώ το επόμενο διά-
στημα αναμένονται τα «Global Hawk».

Πρόκειται για κατασκοπευτικά αεροσκάφη τα οποία
φέρουν κάμερες και πλήθος ηλεκτρονικών συστημάτων
παρακολούθησης, καθώς και πολλά οπλικά συστήματα
επιτρέποντας στις ΗΠΑ να κάνουν επιθέσεις ακόμα και
στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη. 

Γίνεται φανερό ότι η περιοχή της Θεσσαλίας μετα-
τρέπεται σε αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο, με τη συμμε-
τοχή ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και αυτομάτως σε
στόχο των ανταγωνιστών των ΗΠΑ.

Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση της Μόσχας καθώς
ενημέρωσε την ελληνική πλευρά ότι η επιχειρησιακή
δράση των drones MQ -9 στην 110 ΠΜ «θα πολλαπλασιάσει
τις πιθανότητες πλήγματος» της βάσης από τις ρωσικές
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δυνάμεις και θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα
ακόμα και εν καιρώ ειρήνης.

Δεκαετίες τώρα οι κυβερνήσεις δίνουν «γην και ύδωρ»
σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ τάχα μου για να εξασφαλίσουν την
άμυνα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας! Η ιστορική
πείρα δείχνει ότι τίποτα τέτοιο δεν εξασφαλίζεται! Μά-
λιστα, μόνο τώρα τελευταία, που άρχισε να πλησιάζει ο
πόλεμος, άρχισαν να λένε στο λαό ότι «αν χρειαστεί ...θα
πολεμήσεις μόνος σου»! Είναι βέβαιο ότι όλες αυτές οι
βάσεις και τα μέσα θα κληθούν αργά ή γρήγορα να συμμε-
τάσχουν ενεργά σε πολεμικές επιχειρήσεις, αφού αποτε-
λούν προκεχωρημένα φυλάκια των ΑμερικανοΝΑΤΟικών
στην ευρύτερη περιοχή, και δημιουργούν τις προϋποθέσεις
ακόμα και ενός γενικευμένου πολέμου

Ο λαός μας για μια ακόμη φορά θα πληρώσει τις συ-

νέπειες της παραπέρα κλιμάκωσης και εμπλοκής της
χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ και ΕΕ, ενάντια σε άλλους λαούς. 

Απαιτούμε:
• Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις

στη χώρα μας
• Να επιστρέψουν άμεσα όλες οι ελληνικές Ένοπλες

Δυνάμεις που συμμετέχουν σε ιμπεριαλιστικές αποστολές
έξω από τα σύνορά της χώρας

• Να αποδεσμευτεί η χώρα μας από ΝΑΤΟ, ΕΕ
• Καμία διευκόλυνση, καμία εμπλοκή της χώρας μας

στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Αντιπλοίαρχος ΠΝ ε.α.

Εκδήλωση τιμής και μνήμης της ΕΔΥΕΘ στον πρωτομάρτυρα
του κινήματος ειρήνης Νίκο Νικηφορίδη

E κδήλωση τιμής και μνήμης στον πρωτομάρτυρα του
κινήματος ειρήνης Νίκο Νικηφορίδη, που δολοφο-
νήθηκε πριν 69 χρόνια από το μετεμφυλιακό κράτος,

διοργάνωσε και φέτος η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ), στο Πάρκο Ειρήνης
στις Συκιές.

«Τιμάμε σήμερα όλους εκείνους, που ένιωσαν βαθιά

το καθήκον να οργανώσουν την πάλη του λαού σε στιγμές
πολύ δύσκολες για το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Που
γνώριζαν καλά, πως ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε να
δώσουν και την ίδια τη ζωή τους ακόμη, αλλά συνέχισαν
αμετανόητοι», τόνισε στην ομιλία toy ο Αντώνης Γιαννα-
κάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Κτηνιατρικής
του ΑΠΘ. 
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ΗΚορέα αποτέλεσε το πρώτο θέ-
ατρο εκδήλωσης της σύγκρου-
σης των δύο κόσμων, του ιμπε-

ριαλιστικού και του σοσιαλιστικού,
σύγκρουσης η οποία έλαβε μάλιστα
ένοπλη μορφή μετά την παγίωση των
μεταπολεμικών συσχετισμών και τη
διαίρεση της υφηλίου σε σοσιαλιστικά
και καπιταλιστικά κράτη. Έχοντας εν-
ταχθεί οργανικά στο ιμπεριαλιστικό
στρατόπεδο (ένταξη που θα λάβει
την υπέρτατη θεσμική μορφή με την
προσχώρηση στο ατλαντικό σύμφωνο
στις αρχές του 1952) και έχοντας κα-
τισχύσει των δυνάμεων του ΔΣΕ το
καλοκαίρι του 1949, η ελληνική κυ-
βέρνηση δεν θα αργήσει να ανταπο-
κριθεί στο κάλεσμα των ιμπεριαλι-
στών και να προσφέρει τη συνδρομή
της στη σύγκρουση η οποία εκτυλισ-
σόταν στην Κορεατική Χερσόνησο. Η
αποστολή έμψυχου δυναμικού, το
οποίο θα τιτλοφορηθεί Εκστρατευ-
τικό Σώμα Ελλάδας, αποτελεί την
πρώτη, αλλά, δυστυχώς για τον ελ-
ληνικό λαό, όχι την τελευταία, απτή
συμβολή της ελληνικής αστικής τάξης
στους διεθνείς σχεδιασμούς του αμε-
ρικανο-νατοικού ιμπεριαλισμού, μετά
την εδραίωση του μεταπολεμικού
status quo και τη διαδοχή της Μεγά-
λης Βρετανίας από τις ΗΠΑ ως ηγε-
μονικής ιμπεριαλιστικής δύναμης. 

Η κυβέρνηση Πλαστήρα, προϊόν
συμβιβασμού των κέντρων εξουσίας
της μετεμφυλιακής Ελλάδας, θα ξε-

κινήσει τον πολιτικό βίο της τον Απρί-
λιο του 1950 απολαύοντας της εμπι-
στοσύνης της κυβέρνησης του Προ-
έδρου Τρούμαν. Την εμπιστοσύνη του
αυτή και την ικανοποίησή του «δια
την επιτυχία του προγράμματος εν
Ελλάδι ως και δια την αρξαμένην ανα-
συγκρότησιν» (Ελληνική Πρεσβεία
Ουάσιγκτον προς Αθήνα, 7/6/1950,
Αρχείο Νικόλαου Πλαστήρα, ΑΕ 372,
Φάκελος 9, Ιστορικά Αρχεία Μουσείου
Μπενάκη) θα εκφράσει ρητά ο ίδιος
ο Πρόεδρος Τρούμαν σε συνομιλία
την οποία είχε με τον Αμερικανό πρε-
σβευτή Χένρυ Γκραίηντυ. 

Όμως η έκρηξη του πολέμου της
Κορέας λίγες μόλις ημέρες αργότερα
θα μεταβάλει τις διεθνείς ισορροπίες
και θα οδηγήσει την αμερικανική κυ-
βέρνηση να προβεί σε επαναξιολό-
γηση και επανακαθορισμό της πολι-
τικής της στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση
Σοφοκλή Βενιζέλου, η οποία θα δια-
δεχθεί αυτή του Νικόλαου Πλαστήρα,
που θα ανατραπεί τον Αύγουστο του
1950, θα αποτελέσει επιλογή πιο συμ-
βατή με τους αμερικανικούς σχεδια-
σμούς. Θα είναι η μοιραία κυβέρνηση
που θα λάβει την απόφαση της απο-
στολής του εκστρατευτικού σώματος
στην Κορέα. Αυτή η «ανιδιοτελής και
επίκαιρος χειρονομία», όπως χαρα-
κτηρίστηκε από την αμερικανική πρε-
σβεία, υπαγορεύτηκε από την επιθυ-
μία των ελληνικών μετεμφυλιακών
αστικών κυβερνήσεων να ευθυγραμ-

μιστούν με τον αμερικανικό ιμπερια-
λισμό, να ενισχύσουν το γόητρό τους
μεταξύ των κυβερνήσεων «των ελεύ-
θερων λαών», σύμφωνα με την ορο-
λογία της εποχής, δηλαδή των άλλων
καπιταλιστικών κρατών, και να επι-
δείξουν τα  αντικομμουνιστικά τους
διαπιστευτήρια, φυσική συνέχεια της
απόφασης να θέσουν εκτός νόμου
«την Κομμουνιστική επιβουλήν» (Αμε-
ρικανική Πρεσβεία προς Ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών, 27 Σεπτεμ-
βρίου 1950, Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέ-
λου, Κουτί 29, Ιστορικά Αρχεία Μου-
σείου Μπενάκη). 

Το ιστορικό πλαίσιο της εποχής
επέτασσε μια τέτοια επιλογή, καθώς
η ελληνική αστική τάξη και το πολι-
τικό προσωπικό που την εκπροσω-
πούσε πάσχιζαν να πετύχουν, σε συ-
νεργασία με την τουρκική αστική
τάξη, την ένταξη των δύο χωρών στο
ΝΑΤΟ. Η επιλογή συμμετοχής στον
πόλεμο μπορεί να ενταχθεί στο πλέγ-
μα των μέτρων που έλαβαν οι ελλη-
νικές κυβερνήσεις για να επιδείξουν
την έμπρακτη συμμόρφωσή τους με
τα κελεύσματα του αμερικανικού ιμ-
περιαλισμού.

Όσον αφορά το ίδιο το εκστρα-
τευτικό σώμα, η στρατολόγηση σε
αυτό θα είναι σε μεγάλο βαθμό εθε-
λοντική, αλλά το τυπικό αυτό δεδο-
μένο συγκαλύπτει την αλήθεια, καθώς
ο κρατικός μηχανισμός διέθετε άλλες
μεθόδους για να εξασφαλίσει τη στε-

αναδρομή

Εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα 1950-55: 
Το πρώτο αίμα για τη Νατοϊκή λυκκοσυμμαχία



λέχωση του σώματος, με πιο σημαν-
τική την απειλή του στίγματος του
«κομμουνιστή» (Σταύρος Μαλαγκο-
νιάρης, «Ελληνικό αίμα στον βωμό
των μεγάλων δυνάμεων», Η Εφημε-
ρίδα των Συντακτών, 25/6/2017). Ας
μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην
εποχή όπου μεσουρανούσαν τα πι-
στοποιητικά κοινωνικών φρονημά-
των. Το εκστρατευτικό σώμα, παρά
τους αρχικούς σχεδιασμούς να απο-
τελέσει ταξιαρχία, θα περιοριστεί σε
τάγμα 1.000 ανδρών υπό τη διοίκηση
του αντισυνταγματάρχη Διονύση Αρμ-
πουζή, σύμφωνα και με τις προτιμή-
σεις της αμερικανικής πλευράς (For-
eign Relations of United States, 1950,
Korea, Volume VII, σ. 998), ενώ περι-
λαμβάνονταν σε αυτό δυνάμεις του
Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής
Αεροπορίας. 

Το εκστρατευτικό σώμα θα μετα-
βεί στα θέατρα των επιχειρήσεων
στις αρχές Δεκεμβρίου και θα παίξει
ταχύτατα σημαντικό ρόλο στα πεδία
των μαχών. Οι κυριότερες μάχες στις
οποίες θα συμμετάσχει θα είναι αυτές
του Υψώματος 381 στις 29 Ιανουαρίου
1951, του Υψώματος 326 στις 7-8
Μαρτίου 1951 του Υψώματος 313
στις 3-10 Οκτωβρίου 1951 και του
Υψώματος Χάρρυ στις 17-18 Ιουνίου
1953. Οι σημαντικές απώλειες τις
οποίες θα υποστεί ήδη από τις αρχές
του 1951 θα θορυβήσουν την ελληνική
κοινή γνώμη και θα προκαλέσουν ορ-
γανωμένες, αν και περιορισμένες σχε-
τικά, ελέω της μετεμφυλιακής πολι-
τικής συνθήκης, αντιδράσεις στο εσω-
τερικό της χώρας. Όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά ο ιστορικός Μιχάλης
Λυμπεράτος, η πρώτη απώλεια Έλ-
ληνα στρατιώτη καταγράφηκε στις
αρχές Ιανουαρίου του 1951 (ο άτυχος
στρατιώτης θα αποτελέσει θύμα των
καιρικών συνθηκών και όχι εχθρικών

πυρών, καθώς φέρεται να πέθανε
από το κρύο), ενώ σύντομα ακολού-
θησαν άλλοι δεκατρείς θάνατοι σε
συμπλοκές με τον εχθρό το τελευταίο
δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 1951
(Μιχάλης Λυμπεράτος, Μετά τον Εμ-
φύλιο, Εκδόσεις Νότιος Άνεμος, Αθήνα
2016, σ. 214). Ο συνολικός αριθμός
απωλειών ανέρχεται στους 186 νε-
κρούς, ενώ οι τραυματίες φτάνουν
τους 610. 

Φυσικά οι απώλειες σε έμψυχο
δυναμικό ήταν το σημαντικότερο αλλά
όχι το μόνο κόστος που κλήθηκε να
πληρώσει η ελληνική πλευρά για αυτή
την επιλογή της. Η σημαντική επιβά-
ρυνση του κρατικού προϋπολογισμού
για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της
πολεμικής προσπάθειας γονάτισαν
περαιτέρω τα λαϊκά στρώματα σε
μια περίοδο που το βιοτικό επίπεδο
της συντριπτικής πλειονότητας βρι-
σκόταν ακόμη στο ναδίρ. Το εκστρα-
τευτικό σώμα θα επαναπατριστεί τε-
λικά στο σύνολό του (με εξαίρεση
ένα ενδεκαμελές άγημα που παρέ-
μεινε για συμβολικούς μάλλον λόγους)
μέχρι τον Δεκέμβριο του 1955, δύο
χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου. 

Η έκρηξη του πολέμου της Κορέας
συνέπεσε με τα πρώτα βήματα του
κινήματος ειρήνης στην Ελλάδα, βή-
ματα που θα οδηγήσουν γρήγορα στην
άνθησή του και στο ρίζωμά του στην
ελληνική κοινωνία. Η ίδρυση τον Απρί-
λιο του 1949 της «Μόνιμης Πανελ-
λαδικής Επιτροπής για την Υπερά-
σπιση της Ειρήνης» και η συνακόλουθη
εμφάνιση επιτροπών σε συνοικίες
και χώρους δουλείας από υπολείμ-
ματα της ΕΠΟΝ και άλλους αγωνιστές
θα προκαλέσει νευρικότητα στις τά-
ξεις των κατασταλτικών μηχανισμών
και θα θέσει σε συναγερμό το ελλη-
νικό αστικό κράτος (Ελληνικό Λογο-

τεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αρχείο
Δημήτρη Σοϊμοίρη, «Το Κίνημα των
Οπαδών της Ειρήνης Όργανο του Σο-
βιετικού Ιμπεριαλισμού, χ.χ.). 

Η απόφαση του συνεδρίου ειρήνης
στη Στοκχόλμη να ξεκινήσει καμπάνια
υπογραφών υπέρ της απαγόρευσης
των πυρηνικών όπλων, η οποία θα
μείνει γνωστή ως «Έκκληση της Στοκ-
χόλμης», θα δώσει νέα ώθηση στο
κίνημα ειρήνης γενικότερα και ενάν-
τια στη συμμετοχή Ελλήνων στρα-
τιωτών στις συγκρούσεις στην Κο-
ρεατική Χερσόνησο ειδικότερα, κα-
θώς καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου
η αμερικανική πλευρά απειλούσε να
χρησιμοποιήσει την ατομική βόμβα,
ιδέα την οποία εξέταζαν σοβαρά με-
ρίδες του αμερικανικού στρατιωτικού
κατεστημένου με προεξάρχοντα τον
στρατηγό Μακάρθουρ (John Lewis
Gaddis, Strategies of Containment, Ox-
ford University Press, Οξφόρδη 2005,
σ. 109). Όμως πέρα από τη διακίνηση
της προαναφερόμενης Έκκλησης, υιο-
θετήθηκαν και άλλες πολύμορφες
δράσεις από τους φορείς και τις ορ-
γανώσεις του εργατικού-λαϊκού κι-
νήματος, προσαρμοσμένες φυσικά
στις συνθήκες της εποχής. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τη ρίψη προκηρύξεων
στους δρόμους της Αθήνας, τις συχνές
εκπομπές του Ραδιοσταθμού «Ελεύ-
θερη Ελλάδα», που εξέπεμπε από τις
Λαϊκές Δημοκρατίες, με θεματολογία
τον πόλεμο και τη συναφή αρθρογρα-
φία των εντύπων των οργανώσεων.
Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση
την οποία εξέδωσε το ΚΣ της παρά-
νομης ΕΠΟΝ για το θέμα της συμμε-
τοχής Ελλήνων φαντάρων στον πό-
λεμο: «Στρατευμένα παιδιά του λαού,
μην υπακούετε στις ατιμωτικές δια-
ταγές της κυβέρνησης. (…) Ούτε ένα
ελληνόπουλο στον ατιμωτικό πόλεμο
της Κορέας» (Η εκστρατεία των
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 ιμπεριαλιστών στην Κορέα, στο
www.alt.gr).  

Η σκληρή καταστολή του αστικού
κράτους, χαρακτηριστικό παράδειγμα
της οποίας είναι η εκτέλεση του Νι-
κηφορίδη αυτή την περίοδο, δεν θα
επιτρέψει στο φιλειρηνικό κίνημα
και το κίνημα εναντίον της συμμετο-
χής στον πόλεμο της Κορέας να ανα-
πτυχθεί περαιτέρω, όμως αυτή η
πρώτη σπορά θα αποτελέσει σημαν-
τική παρακαταθήκη και γρήγορα θα
αποδώσει καρπούς με την ίδρυση
της ΕΕΔΥΕ μερικά χρόνια αργότερα.
Αυτή η πάλη έπιασε τον παλμό των
αγωνιστών του εργατικού-λαϊκού κι-
νήματος αλλά και της ελληνικής κοι-
νωνίας γενικότερα, όπως δείχνει κα-
θαρά το γεγονός ότι πολλοί αγωνι-
στές οι οποίοι συσπειρώνονταν στα
κινηματικά και κομματικά σχήματα
της εποχής με σημαντικότερο την
ΕΔΑ ζητούσαν επιτακτικά από τον
νεοπαγή κομματικό σχηματισμό να
εγγράψει στους προγραμματικούς
στόχους του το ζήτημα της Κορέας
και να βγει επιθετικά προπαγανδί-
ζοντας το αίτημα για την αποχώρηση
των ελληνικών στρατευμάτων από
την Κορεατική Χερσόνησο, σε σύνδεση
πάντα με τον ευρύτερο στόχο της
απαγκίστρωσης από τους ιμπεριαλι-
στικούς οργανισμούς, οι οποίοι απο-
κρυσταλλώνονταν θεσμικά εκείνη
την περίοδο (για περισσότερα γύρω
από το ζήτημα βλέπε Αρχεία Σύγχρο-
νης Κοινωνικής Ιστορίας, Αρχείο Μι-
χάλη Κύρκου, κουτί 11). 

Η ρητορική περί κοινότητας στό-
χων της Ελλάδας και των ΗΠΑ, την
οποία ακούμε τόσο συχνά σήμερα από
στόματα αξιωματούχων και των δύο
κυβερνήσεων, μοιάζει να έχει μείνει
αναλλοίωτη με το πέρασμα των δε-
καετιών αν κάποιος διατρέξει επί-
σημα κυβερνητικά έγγραφα και των

δύο πλευρών. Ενδεικτικά αναφέρουμε
το απαντητικό τηλεγράφημα με ημε-
ρομηνία 11 Δεκεμβρίου 1952 του γρα-
φείου του νεοεκλεγέντα Προέδρου
των ΗΠΑ Ντ. Αιζενχάουερ στη συγ-
χαρητήρια επιστολή του Σοφοκλή Βε-
νιζέλου, με το οποίο η αμερικανική
πλευρά εξαίρει την ιστορική συνει-
σφορά της Ελλάδας στους παγκόσμι-
ους δημοκρατικούς θεσμούς και τον
θαυμασμό της για τους πρόσφατους
αγώνες εναντίον των «δυνάμεων του
ολοκληρωτισμού» (Ιστορικά Αρχεία
Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Σ. Βενι-
ζέλου, κουτί 21). 

Όμως πίσω από αυτές τις βαρύ-
γδουπες και πομπώδεις εκφράσεις
κρύβονται οι πραγματικές προεκτά-
σεις της σύμπλευσης της Ελλάδας

με τον αμερικανικό και τους άλλους
δυτικούς ιμπεριαλισμούς. Ο ελληνι-
κός λαός πλήρωσε βαρύ φόρο αίμα-
τος εξαιτίας αυτής της επιλογής στο
παρελθόν, στα πεδία μαχών της Κο-
ρέας αλλά και αλλού, και θα κληθεί
να υποστεί ξανά τις συνέπειες σύνα-
ψης αυτών των λυκοσυμμαχιών και
στο μέλλον. Ο ελληνικός λαός θα
απαλλαγεί από τους κινδύνους αυτούς
μόνο με την αποδέσμευση από όλους
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
και με την επάνοδο όλων των Ελλή-
νων στρατιωτών που βρίσκονται σε
αποστολές στο εξωτερικό στα ελλη-
νικά εδάφη, εκεί όπου ανήκουν. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
Ιστορικός

Η Ακτή Βασιλειάδη στον Πειραιά γεμάτη από τα μεταλλικά φέρετρα με τις σωρούς των
ανδρών του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος (φωτο: http://pireorama.blogspot.com)
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αποχαιρετισμοί

Δημήτρης  Μαυρατζώτης
Τον περασμένο Φλεβάρη «έφυγε» από τη ζωή ο Δημήτρης Μαυρατζώτης
ένας ακούραστος αγωνιστής του κινήματος ειρήνης, των λαϊκών αγώνων
και της ζωής. Ο συναγωνιστής Δημήτρης ως γιατρός, λαϊκός αγωνιστής και
φίλος στάθηκε παρών, με συνέπεια και ανιδιοτέλεια, σε κάθε αγώνα και αγω-
νία του Σαμιώτικου λαού. Υπήρξε πρόεδρος του Ιατρικού συλλόγου Σάμου,
δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση και βουλευτής του ΚΚΕ στη
Σάμο. Ξεχωριστή σημασία είχε η δράση του μέσα από το αντιιμπεριαλιστικό-
αντιπολεμικό κίνημα. Ως μέλος της Γραμματείας της Πανσαμιακής Επιτρο-
πής Ειρήνης συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη των δεσμών φιλίας με
το φιλειρηνικό κίνημα της Τουρκίας. 

Η ΕΔΔΥΕ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στη σύντροφο της ζωής του και Πρόεδρο της Πανσαμιακής Επιτροπής
Ειρήνης, συναγωνίστρια Ρούλα Στεφανάκη, στα παιδιά τους και στους φίλους τους. 

Γιώργος Κολλάρος
Η ΕΕΔΥΕ με μεγάλη θλίψη αποχαιρετά το συναγωνιστή Γιώργο Κολλάρο, επί
σειρά ετών επικεφαλής της Επιτροπής Ειρήνης Ξάνθης και μέλος του Εθνι-
κού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.
Γεννημένος στην Αθήνα το 1955, ο συναγωνιστής Γιώργος, από νεαρή ηλικία
πήρε μέρος στο νεολαιίστικο κίνημα ως μαθητής και φοιτητής κι αργότερα
στο συνδικαλιστικό κίνημα, μέσω του συλλόγου μελών ΔΕΠ της Πολυτεχνι-
κής Σχολής Ξάνθης, αλλά και της Λαϊκής Επιτροπής Ξάνθης.
Ιδιαίτερη, όμως, ήταν η συμβολή του και στην ανάπτυξη της δράσης του αν-
τιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος στην Ανατολική Μακεδονία και
στη Θράκη, μέσω της Επιτροπής Ειρήνης Ξάνθης και της ευθύνης του στην

περιοχή ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Πρωτοστάτησε στο άνοιγμα της δουλειάς στα σχολεία
μέσω των πρωτοβουλιών πνευματικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας της ΕΕΔΥΕ, στην ανάπτυξη δεσμών με μαθη-
τές, γονείς, εκπαιδευτικούς, που εκφράστηκαν στις πολύ πετυχημένες χρονιάτικες εκδηλώσεις της Επιτροπής
Ειρήνης Ξάνθης, αλλά και στην οργάνωση της πάλης και της πολύμορφης δράσης ενάντια στους ιμπεριαλιστι-
κούς πολέμους και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Μέχρι την τελευταία στιγμή και παρά τα σοβαρά προ-
βλήματα της υγείας του, έδινε με συνέπεια τη μάχη να φτάσει παντού το περιοδικό της ΕΕΔΥΕ, ο λαχνός
οικονομικής ενίσχυσης, η ενημέρωση και κινητοποίηση του λαού μας.
Η ΕΕΔΥΕ εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στη σύζυγο, στην οικογένεια και στους οικείους
του. Θα θυμόμαστε πάντα την αισιοδοξία, τη μαχητικότητα, την πίστη του συναγωνιστή Γιώργου ότι αυτός ο κό-
σμος μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει, σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας.

Στη μνήμη της αγαπητής Συναγωνίστριας και φίλης  Δανάης Μωραϊτου, που πρόσφατα έφυγε
από κοντά μας, οι φίλοι της Ειρήνης Ναυπάκτου Ξενοφών Καρακαντζός, Αχιλλέας Κατσα-
νάκης, Λευτέρης Κατσαρής, Χρήστος Κορομπίλης, Φίλιππος Μανωλόπουλος, Αντώνης Με-
σίρης, Όλγα Περδικάκη, Γρηγόρης Ράπτης, Νίκος Φελεκίδης, Διογένης  Φουσέκης καθώς
και άλλοι φίλοι της Ειρήνης προσφέρουν για ενίσχυση της δράσης της ΕΕΔΥΕ 240 ευρώ. 

προσφορές
για ενίσχυση
της ΕΕΔΥΕ



ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕΕΔΥΕ

(Μάρτης 2020)*

* Μετά την υπογραφή της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (ΣΑΑΣ) όλες οι εγκαταστάσεις των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας τίθενται στη διάθεση των ΗΠΑ. 



Πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ στα σχολεία 2019-2020
H πρωτοβουλία επεκτείνεται έως και το 2021 λόγω των εκτάκτων συνθηκών

Να στείλουμε μήνυμα αντίστασης ενάντια σε όλους τους πολεμικούς ανταγωνισμούς
και σχεδιασμούς, ενάντια στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία.

Ταυτόχρονα να μεταφέρουμε μήνυμα ελπίδας, ώστε μέσα από την πάλη του κάθε λαός
και ο δικός μας να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του.

Η χώρα μας και καμία άλλη χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται πολεμικό ορμητήριο, ούτε στόχος
επιθέσεων, ούτε φυλακή για τους ξεριζωμένους. Με λόγο, εικόνα, βίντεο, μουσική, θεατρικά δρώμενα,
εικαστικά και με όποιο τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης επιλέξει κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών μπορεί
να ακουστεί και να εκφραστεί καλλιτεχνικά το «Όχι»! Οι λαοί μπορούν να χαλάσουν όλα αυτά τα σχέδια!
Το μέλλον των λαών της Μεσογείου και της πατρίδας μας δεν μπορεί να είναι η καταστροφή, ο πόνος,
ο κατατρεγμός, η ανασφάλεια! Οι πρόσφυγες και μετανάστες που εγκλωβίζονται κατατρεγμένοι στον
τόπο μας για να σωθούν απ’ τη φτώχια και τις βόμβες αξίζουν την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας, αν
θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι! Η Μεσόγειος μπορεί και πρέπει να γίνει η θάλασσα που ενώνει τους
λαούς της, η θάλασσα της ειρήνης, της φιλίας και της αλληλεγγύης. Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία της ΕΕΔΥΕ, στην ιστοσελίδα eedye.gr και στις κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα.


