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Yπόµνηµα υπογραφών ενάντια στην ΕλληνοΑµερικανική
«Συµφωνία Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας»

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ, ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Εμείς που υπογράφουμε το κείμενο αυτό, εκφράζουμε τη μεγάλη ανησυχία μας
και την έντονη καταδίκη μας για την ΕλληνοΑμερικανική «Συμφωνία Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας», που επιχειρεί να ανανεώσει, να ενισχύσει και να επεκτείνει η κυβέρνηση αναβαθμίζοντας τη βάση της Σούδας, προσθέτοντας τις
βάσεις της Λάρισας, του Στεφανοβίκειου και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
που δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση.

Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που εμπλέκει βαθύτερα τη χώρα μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, στους ανταγωνισμούς
και στους πολεμικούς σχεδιασμούς στην περιοχή μας, θέτοντας το λαό και την
νεολαία σε μεγάλους κινδύνους.
∆ιατρανώνουμε τη θέλησή μας για συνέχιση της πάλης ενάντια στις ΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 Να μην ανανεωθεί, να καταγγελθεί η ΕλληνοΑμερικανική «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας»
 Να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις
 Καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές
αποστολές στο εξωτερικό
 Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ
Η συλλογή υπογραφών γίνεται τόσο
ηλεκτρονικά (από την ηλεκτρονική σελίδα
της ΕΕ∆ΥΕ), όσο και χειρόγραφα.
Εάν προτιμάτε να υπογράψετε χειρόγραφα,
μπορείτε να απευθυνθείτε στις κατά
τόπους Επιτροπές Ειρήνης και σε
συναγωνιστές οι οποίοι έχουν πίνακα
συλλογής υπογραφών.
Εάν επιθυμείτε να συμβάλετε περισσότερο
διαδίδοντας την διαμαρτυρία ή
συλλέγοντας υπογραφές μπορείτε επίσης
να απευθυνθείτε στις κατά τόπους
Επιτροπές Ειρήνης.
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Λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης, το ρεπορτάζ για τις εκδηλώσεις μνήμης για τη Χιροσίμα στην Ακρόπολη και αλλού, καθώς και άλλες
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Ξεφυλλίστε τους «Δρόμους της Ειρήνης» στο διαδίκτυο https://eedye.gr/δρομοι-τησ-ειρηνησ/αρχειο-τευχων/

δρόμοι της ειρήνης

TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH. ΤΕΥΧOΣ Νο 85 • ΙΟΥΛΗΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2019
ΔIEYΘYNΣH: ΘΕΜΙΣΤOΚΛΕOΥΣ 48 - 106 81 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 38 44 853, FAX: 210 38 44 879, e-mail: eedye@otenet.gr.
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ. IΔIOKTHΣIA: EEΔYE.
Oι φίλοι της EEΔYE που διαθέτουν υπολογιστή μπορούν να πληροφορούνται για τις δραστηριότητές μας και μέσω internet
στην ιστοσελίδα: www.eedye.gr.

της σύνταξης

Ε

κατοντάδες νεκροί και χιλιάδες ξεριζωμένοι Κούρδοι και Άραβες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της τουρκικής εισβολής
στη Συρία που πραγματοποιείται με την έγκριση των ΗΠΑ και την εμπλοκή των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Λίγες
μόνο μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Πομπέο στην Αθήνα για την υπογραφή της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για τις βάσεις ακούστηκαν τα κανόνια του πολέμου και διαψεύστηκαν τα μεγάλα λόγια για την παροχή «εγγυήσεων»
καθώς και για την εξασφάλιση της «ειρήνης και της εθνικής κυριαρχίας». Αυτό που επιβεβαιώθηκε, για άλλη μια φορά, είναι το
γεγονός ότι η εμπλοκή της χώρας στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και η πλήρης μετατροπή της σε αμερικανονατοϊκό
ορμητήριο αυξάνει τους κινδύνους για το λαό μας και καθιστά την Ελλάδα συνεργό των δολοφόνων των λαών.
Αποδείχτηκε για πολλοστή φορά πόσο επικίνδυνος είναι ο ρόλος του «γεωπολιτικού μεντεσέ» των ΗΠΑ σε μια περιοχή
που βρίσκεται στο επίκεντρο των ανταγωνισμών της Ρωσίας, της Κίνας και άλλων καπιταλιστικών κρατών. Στη διαπάλη
των ιμπεριαλιστών για τη διαμόρφωση νέων σφαιρών επιρροής, είναι κρίσιμος ο έλεγχος της Αν. Μεσογείου και της Ευρύτερης
Μέσης Ανατολής γιατί εκεί συγκλίνουν οδοί μεταφοράς, θαλάσσια περάσματα και τεράστια ενεργειακά αποθέματα καθιστώντας
την περιοχή υψηλής γεωστρατηγικής σημασίας.
Μέσα σε αυτό το φλεγόμενο τοπίο οδηγεί τη χώρα η ελληνική αστική τάξη προσδένοντάς την στο ευρωνατοϊκό άρμα με μοναδικό γνώμονα τη συμμετοχή στη λεία. Για να εξασφαλίσει τη δική του κερδοφορία, το ελληνικό κεφάλαιο κινητοποιεί το σύνολο
των πολιτικών δυνάμεων που το υπηρετούν. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ανανέωση της συμφωνίας για τις αμερικανονατοϊκές
βάσεις, ο στρατηγικός διάλογος με τις ΗΠΑ και το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο με δουλειά χωρίς δικαιώματα αλλά με νέα προκλητικά προνόμια για τις επιχειρήσεις. Αυτοί είναι οι δυο πυλώνες που ορθώνει η κυβέρνηση της ΝΔ για να στηρίξει το κεφάλαιο
οικοδομώντας πάνω σε ό,τι αντιδραστικό έχτισε με ιδιαίτερο ζήλο ο ΣΥΡΙΖΑ για τον ίδιο σκοπό.
Γύρω από αυτούς τους στόχους ζητούν τα επιτελεία της αστικής τάξης να επιτευχθεί «εθνική ενότητα», μιλώντας για «οικονομικά οφέλη» που θα έχει ο ελληνικός λαός από τις συμφωνίες που εκχωρούν τον ορυκτό πλούτο, τους δρόμους και τα λιμάνια
της χώρας σε ξένες και ντόπιες επιχειρηματικές συμπράξεις. Η αλήθεια όμως είναι ότι, όπως παντού και πάντοτε στον καπιταλισμό,
κερδισμένα θα είναι τα μονοπώλια και ο λαός θα μείνει φτωχότερος και στοχοποιημένος από αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.
Αυτό το γεγονός άλλωστε επιβεβαιώνουν τόσο η αυξημένη τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και στην Κύπρο όσο και οι σαφείς
δηλώσεις Ρώσων και Ιρανών αξιωματούχων ότι σε περίπτωση απειλής θα στρέψουν τους πυραύλους τους σε χώρες που φιλοξενούν
αμερικάνικες βάσεις.
Ο ελληνικός λαός διαθέτει μεγάλο απόθεμα πικρής ιστορικής πείρας και έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από το ρόλο που
έπαιξαν οι ευρωπαίοι και αμερικάνοι ιμπεριαλιστές καθώς και οι έλληνες αστοί από τη Μικρασιατική καταστροφή και την εκστρατεία
στην Ουκρανία ενάντια στην επαναστατημένη Ρωσία και από την εκστρατεία στην Κορέα μέχρι την τουρκική εισβολή και κατοχή της
Κύπρου. Έχει γνωρίσει, όπως και οι άλλοι λαοί, πολλές φορές τον πόλεμο, τις δικτατορίες, τη φτώχια και τον ξεριζωμό. Γνωρίζει καλά
ότι τα πνιγμένα γυναικόπαιδα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που φτάνουν στις ακτές των νησιών του Αιγαίου είναι ανθρωποθυσίες
για τα κέρδη του κεφαλαίου. Όταν οι αστικές κυβερνήσεις, ο Αμερικάνος πρέσβης, τα διάφορα «φιλανθρωπικά ιδρύματα» μαζί με
δήμαρχους και περιφερειάρχες παρεμβαίνουν συντονισμένα σε σχολεία και πανεπιστήμια για την «άμβλυνση του αντιαμερικανισμού»,
στοχεύουν στην εξαφάνιση αυτής ακριβώς της ιστορικής μνήμης και στην αποσύνδεσή της από τους σημερινούς αντιιμπεριαλιστικούς-αντιπολεμικούς προσανατολισμούς του μαζικού κινήματος. Ξεπλένουν τα χτεσινά εγκλήματα του ΝΑΤΟ για να κλείσει
τα μάτια ο λαός και η νεολαία στο σημερινό μακελειό και να αποδεχτεί τις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.
Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας. Ο εφησυχασμός, η αδράνεια και οι αυταπάτες επιταχύνουν και συγκαλύπτουν τις
αρνητικές εξελίξεις. Ήδη έχει σημάνει συναγερμός από τους μαζικούς φορείς, τα συνδικάτα και τις ριζοσπαστικές συσπειρώσεις
των γυναικών και της νεολαίας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΕΕΔΥΕ, συγκρότησαν επιτροπές αγώνα και ήδη ξεδιπλώνουν
πολύμορφες δράσεις σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στη
Συμφωνία για τις βάσεις. Στην Αθήνα έγινε μαζική και μαχητική διαδήλωση στην αμερικάνικη πρεσβεία την ημέρα της επίσκεψης
του Αμερικάνου ΥΠΕΞ ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν σε πολλές άλλες περιοχές.
Η πάλη για την καταγγελία και την ακύρωση της συμφωνίας δεν σταματά εδώ. Συνεχίζεται η προσπάθεια για την ενημέρωση και την κινητοποίηση του λαού, η συγκέντρωση υπογραφών. Το μήνυμα του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
να φτάσει σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά :
Να καταγγελθεί τώρα η «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας», να κλείσουν η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις.
Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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πολιτική

«Στρατηγικός διάλογος» ΗΠΑ-Ελλάδας
Στόχοι και επιδιώξεις των δύο πλευρών - Σήμα κινδύνου
για τον ελληνικό λαό

Αναγκαία η αναδρομή στο παρελθόν - «γέφυρα
στο σήμερα»

Τον Οκτώβρη του 2017 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
επισκέφτηκε τις ΗΠΑ σε επίσημο ταξίδι. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ με αμοιβαίες
φιλοφρονήσεις για τη φιλία των δύο χωρών. Η ΕΕΔΥΕ
κόντρα στο ρεύμα της ευφορίας που καλλιεργήθηκε στον
ελληνικό λαό με προφανή στόχο την ενσωμάτωση στους
«κοινούς στόχους Ελλάδας-ΗΠΑ», αποκάλυψε το ιδεολογικό-πολιτικό ξέπλυμα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού
και επισήμανε (ανακοίνωση 18-10-2017) κατηγορηματικά:
Βαρύ και επικίνδυνο για τον ελληνικό λαό το «φορτίο»
από τις ΗΠΑ.
Τόνισε ιδιαίτερα: «Αυτές οι εξελίξεις προσφέρονται
για εξαγωγή συμπερασμάτων για τον επικίνδυνο χαρα-

1.

κτήρα της στρατηγικής της “γεωστρατηγικής αναβάθμισης” της Ελλάδας που είναι προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος του λαού.
»Γι’ αυτό ακριβώς απαιτείται καθολική λαϊκή εναντίωση στις νέες δεσμεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ (με τη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων) που
εκθέτουν τον ελληνικό λαό σε θανάσιμους κινδύνους και
καθιστούν τη χώρα μας ορμητήριο ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων προς όφελος των επιχειρηματικών
ομίλων. Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών».
Με επιτάχυνση της δράσης και των κινήσεων
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα της
συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα – με πλάτες
από «αντιπολίτευση», άλλα αστικά κόμματα και την κυρίαρχη τάξη – πέρασε στο επόμενο στρατηγικό βήμα, στο
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«στρατηγικό διάλογο» («Σ.Δ.») με τις ΗΠΑ. Προετοίμασε
το έδαφος στην κοινή γνώμη με προκλητική διαφήμιση
στο πλαίσιο της «νέας εθνικής στρατηγικής». Η πρώτη
φάση του «στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ» πήρε
σάρκα και οστά κατά τη συνάντηση του Έλληνα αναπληρωτή
υπουργού Εξωτερικών Γ. Κατρούγκαλου με τον ΥΠΕΞ των
ΗΠΑ Μ. Πομπέο στην Ουάσιγκτον τον Δεκέμβρη του 2018.
Στην έναρξη του «ΣΔ» αποσαφηνίστηκαν (βλέπε κοινό
ανακοινωθέν ΗΠΑ-Ελλάδας) οι έξι θεματικές ενότητες:
«Περιφερειακή Συνεργασία, Άμυνα και Ασφάλεια, Κράτος
Δικαίου και Αντιτρομοκρατία, Εμπόριο και Επενδύσεις,
Ενεργειακή Συνεργασία, Επαφές των Πολιτών».
Όλα τα παραπάνω είναι στόχοι που εξυπηρετούν συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα, αυτά της κυρίαρχης τάξης
στην Ελλάδα. Το περιτύλιγμα της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης», η ανάγκη για «εθνική γραμμή» στην εξωτερική
πολιτική, πάει να καλύψει την ουσία και να σύρει πλατιά
λαϊκά στρώματα στη γραμμή του κεφαλαίου με ταυτόχρονη άμβλυνση της εναντίωσης στον ιμπεριαλισμό.
Βάσει των όσων συζητήθηκαν-δημοσιοποιήθηκαν, η
ΕΕΔΥΕ στον τίτλο της ανακοίνωσής της (19-12-2018) τόνισε: «Από τον “διαβολικά καλό” Τραμπ του 2017 στον
«στρατηγικό διάλογο» ΗΠΑ-Ελλάδας του 2018 και στο
“φουλάρισμα” της μηχανής υλοποίησης των βρώμικων
σχεδίων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ».
Με την κυβέρνηση να παίρνει συνεχώς επαίνους από
ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ, η Ελλάδα έμπαινε όλο και πιο βαθιά στον

βούρκο των επικίνδυνων για τους λαούς ιμπεριαλιστικών
σχεδίων. Ασκήσεις επί ασκήσεων με τους συμμάχους, γη θάλασσα - αέρας διαθέσιμα για να προετοιμάζονται οι φονιάδες των λαών και ΝΑΤΟϊκότητα στον ύψιστο βαθμό με
τις Ένοπλες Δυνάμεις σε δεκάδες «ειρηνευτικές επιχειρήσεις» και πάνω από το 2% του ΑΕΠ για Νατοϊκές («αμυντικές» τις λένε) δαπάνες.

Η συνέχεια στο «στρωμένο» από τον ΣΥΡΙΖΑ
έδαφος

Φτάσαμε στο 2019 με τις εκλογές που σήμαναν αλλαγή
τιμονιέρη στο πηδάλιο του κυβερνητικού σκάφους. Η Νέα
Δημοκρατία δεν έχασε ούτε στιγμή στην προώθηση των
στόχων της εμπλοκής της Ελλάδας. «Χτίζει» πάνω στις
βάσεις που παρέλαβε από την «αριστερή» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεγονός πως το αστικό κράτος έχει και συνέχεια και ταξική συνέπεια.
Χωρίς να χάσει ούτε λεπτό η νέα κυβέρνηση έσπευσε
να συνεχίσει με τη σκυτάλη που έχει πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ο υπουργός Άμυνας πήρε – και αυτός – τα αμερικάνικα
εύσημα: «Είμαι βέβαιος ότι υπό τη θητεία του θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, η οποία τονίζει την εμπιστοσύνη
μας στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» (Τζ. Πάιατ).
Ο νέος υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε μέσα στον
Ιούλη τις ΗΠΑ. Συναντήθηκε με τον αμερικανό ομόλογό

Αποκτήστε, διαβάστε, διαδώστε
την έκδοση της ΕΕΔΥΕ

«ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση:
Eργαλεία του κεφαλαίου κατά
των λαών»
Διατίθεται από τα γραφεία της ΕΕΔΥΕ (Θεμιστοκλέους 48, Αθήνα)
και από τις κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα.
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του και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Άκουσε τον Μ.
Πομπέο να δηλώνει ότι η συνάντηση έγινε «για να επιβεβαιώσει τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».
Ο υπουργός Πομπέο τόνισε την ισχυρή διμερή συνεργασία
στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, σημειώνοντας
το ρόλο της Ελλάδας ως «πυλώνα σταθερότητας στην
Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια» και παράλληλα
«επαίνεσε την Ελλάδα για την πρόοδό της σε ενεργειακά
έργα για την επέκταση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας». Ο Ν. Δένδιας γύρισε στην Ελλάδα με αποσκευές
γεμάτες δεσμεύσεις για εμβάθυνση της εμπλοκής στα
σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ.

«Στρατηγικός διάλογος» Ελλάδας-ΗΠΑ φάση 2η

Σε αυτή τη 2η φάση του ΣΔ, οι Πομπέο-Δένδιας προχώρησαν στο «ψητό» και υπέγραψαν την επικίνδυνη συμφωνία
για τις αμερικάνικες βάσεις. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ σε δήλωσή
του υπογράμμισε: «Υπογράψαμε με τον κ. Πομπέο τη νέα
συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ, μια
συμφωνία που με την επικαιροποίησή της σήμερα, αναβαθμίζει σημαντικά τη στρατηγική συνεργασία των χωρών
μας» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.
Η επικαιροποιημένη «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας» (“MDCA”) περιλαμβάνει την αναβάθμιση της
βάσης της Σούδας και την επέκταση των δραστηριοτήτων
των ΗΠΑ στη Λάρισα, το Στεφανοβίκειο και την Αλεξανδρούπολη. Δικαιολογημένη η ικανοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη συμφωνία και τις νέες βάσεις που εξυπηρετούν στο ακέραιο τα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ.

Το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα παρεμβαίνει
αγωνιστικά

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση προχώρησε στην επόμενη
φάση του «στρατηγικού διαλόγου» και υπέγραψε την επικίνδυνη για το λαό συμφωνία, το κίνημα έδινε την απάντησή του στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης
και σε όλη την Ελλάδα με μαχητικές μαζικές κινητοποιήσεις διατράνωσε τη λαϊκή αντίθεση στο «στρατηγικό διάλογο» και την ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Η λαϊκή αγωνιστική απαίτηση αποτυπώνεται στους στόχους:
• Όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά.
• Να καταγγελθεί η ελληνοαμερικανική «Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας».
• Να κλείσουν η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανοΝΑΤΟικές στρατιωτικές βάσεις.

• Καμία συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.
• Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Βαθύ κι αγεφύρωτο το χάσμα ανάμεσα στις επιδιώξεις
του «στρατηγικού διαλόγου» και τα λαϊκά συμφέροντα
που δεν χωράνε με τίποτα σε αυτά που συζητάνε οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Όλα μα όλα, «Περιφερειακή
Συνεργασία, Άμυνα και Ασφάλεια, Κράτος Δικαίου και Αντιτρομοκρατία, Εμπόριο και Επενδύσεις, Ενεργειακή Συνεργασία, Επαφές των Πολιτών» υπηρετούν τα συμφέροντα
των μονοπωλίων. Αυτά θα ωφεληθούν από τις επενδύσεις
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, από την πρόσδεση της Ελλάδας
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και την αναβάθμισή της στην
περιοχή που είναι ηφαίστειο σε κατάσταση βρασμού της
λάβας κι αύριο θα εκραγεί με ανυπολόγιστες καταστροφικές συνέπειες.

Οι «Επαφές των Πολιτών»

Οι Αμερικανοί ξέρουν καλά πως ότι κι αν έκαναν όλα αυτά
τα χρόνια, το σύνθημα ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ,
παραμένει βαθιά χαραγμένο στη λαϊκή συνείδηση. Προσπαθούν να κερδίσει έδαφος η αντίληψη περί «κοινών
αξιών» Ελλάδας-ΗΠΑ που προβάλλουν οι κυβερνήσεις της
Ελλάδας είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη ΝΔ είτε με όποιαδήποτε αστική πολιτική δύναμη αύριο. Θέλουν να συμφιλιώσουν τη λαϊκή συνείδηση με προτεραιότητα αυτή
των νέων ανθρώπων της Ελλάδας – προτιμώμενο εταίρο
των ΗΠΑ ή «γεωπολιτικό μεντεσέ». Ρίχνουν χρήμα, τρέχουν προγράμματα, συσκοτίζουν τους πραγματικούς στόχους και επιδιώξεις που προωθούν με το «στρατηγικό
διάλογο». Το λαϊκό κίνημα συνολικά, ειδικότερα η ΕΕΔΥΕ,
το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα, έχουμε πολλή
δουλειά να κάνουμε. Να μην αφήνουμε πέτρα να πέσει
κάτω. Μέσα από την όλη λειτουργία και δράση των Επιτροπών Ειρήνης, το δυνάμωμά τους με νέους αγωνιστές
να φτάνει καθημερινά παντού το αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα ενάντια στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στα
αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια, για να φύγουν οι βάσεις, να μη
συμμετέχει η Ελλάδα σε «ειρηνευτικές επιχειρήσεις», για
να αποδεσμευτεί από ΝΑΤΟ-ΕΕ, για να διαφεντεύει ο λαός
τον πλούτο που παράγει με τον ιδρώτα του.
Οι εχθροί των ΗΠΑ δεν είναι εχθροί του λαού, οι φίλοι
των ΗΠΑ δεν είναι και δικοί μας φίλοι. Ο ελληνικός λαός
δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους γειτονικούς λαούς,
ούτε με τους λαούς που είναι στο στόχαστρο των ΗΠΑ ΝΑΤΟ - ΕΕ με την Ελλάδα νεροκουβαλητή, για να κερδίζουν
τα μονοπώλια. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην ΕλληνοΑμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις χαιρετίζει
τις μεγάλες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, με αφορμή την
επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Πομπέο, διατρανώνοντας την αντίθεση του ελληνικού λαού στην επικίνδυνη αυτή συμφωνία και στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, που ανανεώνει, ενισχύει κι επεκτείνει το επικίνδυνο πλέγμα των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στη χώρα μας.

Η

Οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί για τα δήθεν «οφέλη» από την επικίνδυνη αυτή συμφωνία, είναι εκτός
πραγματικότητας. Οι επενδύσεις για τις οποίες μιλάνε, αποσκοπούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκή στρατιωτική παρουσία, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και δεν έχουν καμία
σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού. Την ίδια στιγμή, τα επιχειρήματα περί
«ομπρέλας του ΝΑΤΟ» που εγγυάται τάχα την «ασφάλεια», τη «σταθερότητα», την «προστασία από την
Τουρκία», καταρρίπτονται από την ιστορική πείρα που υπάρχει, αλλά κι από την ίδια την πραγματικότητα,
μετά το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για νέα τουρκική επέμβαση στη Β. Συρία, ενάντια στον συριακό λαό.
Φέρουν τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ – που πανηγυρίζει για την επίσκεψη Πομπέο
– και όλοι εκείνοι, που ακόμη και τώρα εξακολουθούν να σπέρνουν τον επικίνδυνο εφησυχασμό, προσπαθούν
να αθωώσουν τον ΑμερικανοΝΑΤΟϊκό ιμπεριαλισμό, που μετατρέπουν τη χώρα μας σε ορμητήριο πολέμου,
αλλά ταυτόχρονα και σε μαγνήτη επιθέσεων.

Καταγγέλλουμε, καταδικάζουμε κι υπογραμμίζουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης για την απόπειρα
καταστολής της κινητοποίησης, που επιχειρήθηκε μπροστά από το άγαλμα του μακελάρη προέδρου των
ΗΠΑ, Χ. Τρούμαν, αλλά και όλους τους χαφιέδικους μηχανισμούς που αποπειρώνται να στοχοποιήσουν
αγωνιστές του λαϊκού κινήματος. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει!

Συνεχίζουμε δυναμικά και πολύμορφα τον αγώνα μας στο επόμενο διάστημα μέσα από συσκέψεις,
συζητήσεις, εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις σε κάθε χώρο, ώστε να ενημερωθεί πλατιά ο λαός μας, να
αποκαλύψουμε τους επικίνδυνους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και το βάθεμα της εμπλοκής της
χώρας μας σε αυτούς. Να απαιτήσουμε το ξήλωμα όλων των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων. Η καμπάνια
συλλογής υπογραφών ενάντια στην ελληνοαμερικανική συμφωνία, να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο
δουλειάς, σε κάθε σχολείο και Πανεπιστήμιο, παντού!
ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ! – Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ!

Αθήνα, 7 Οκτώβρη 2019

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
(Εργατικά συνδικάτα – ΕΕΔΥΕ – φοιτητικοί σύλλογοι – ΟΒΣΑ – ΟΓΕ – ΑΣΓΜΕ - ΕΕΤΕ)
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χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

«Και συ πρόστυχη πένα και ψοφίμι του βούρκου
λιβανίζετε τη μπόχα...»
Από το ποίημα του Κώστα Βάρναλη «Ελεύθερος Κόσμος»

Όχι! Χιλιάδες τόννων σκουπίδια στη Δυτική Αττική και
όχι μόνο, θα τα ξεχάσεις. Μολυσμένα ποτάμια από απόβλητα βιομηχανιών, θα τα ξεχάσεις. Βόμβες
απεμπλουτισμένου ουρανίου στη
πρώην Γιουγκοσλαβία, θα τις ξεχάσεις. Μακρύς ο κατάλογος όσων πρέπει να ξεχάσεις, αλλά πάνω απ’ όλα
να ξεχάσεις, έτσι κι αλλιώς, τις λέξεις
καπιταλισμός, μονοπώλια, επιχειρηματικά συμφέροντα. Άμα αυτά τα διαγράψεις από τη συνείδησή σου, όλα
τα άλλα είναι εύκολα. Γιατί ο καπιταλισμός, τα μονοπώλια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που συνεχίζουν
να εκμεταλλεύονται την εργατική τάξη και τους λαούς του πλανήτη, εκτός
αν αυτοί αποφασίσουν αλλιώς, θα συνεχίσουν να το κάνουν αλλά αυτή τη
φορά στην «πράσινη» εκδοχή του.
Θα μου πεις, τόσα χρόνια συζητάμε
για το κλίμα, γιατί τώρα ξαφνικά τόση
πρεμούρα; Γιατί τώρα μπορούν, είναι
η απάντηση. Γιατί τώρα έχουν αναπτύξει εκείνες τις τεχνολογίες που τους
επιτρέπει να μπαίνουν στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό από την «πράσινη»
μεριά. Μα η σχετική τεχνολογία υπάρχει εδώ και χρόνια, θα αντιτείνεις,
και συνεχώς εξελίσσεται. Σωστά τα
λες αδελφέ μου, αλλά «μονόπλευρα».
Γιατί εσύ, εγώ, ο κάθε εργαζόμενος,
στην τεχνολογία που εξελίσσει με τη
δική του δουλειά και μυαλό, βλέπει
ένα μέσο για να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εκείνο που ξεχνάει είναι ότι
αυτή δεν του ανήκει σε αυτό το κοινωνικοικονομικό σύστημα. Ανήκει
στο κεφάλαιο, στο μονοπώλιο που
το μόνο που το ενδιαφέρει είναι το

Α!

κέρδος και η επικράτηση στον ανταγωνισμό με τους ομοίους του. Αν δεν
εξασφαλιστούν αυτά, η τεχνολογία
μένει στο ράφι και περιμένει. Γι' αυτόν
το λόγο κάθε τι που καλυτερεύει τη
ζωή μας δεν μπαίνει αμέσως σε αυτή
για να εξυπηρετήσει το σκοπό αυτό.
Θα μου πεις πάλι, έστω κι έτσι κάποια πράγματα προχωρούν. Ναι, θα
σου απαντήσω, αλλά αν το ψάξεις
βαθύτερα, προχωρούν μόνο σχετικά,
με άλλα λόγια τα πράγματα θα προχωρούσαν σε όλη τους την έκταση
για τα δισεκατομμύρια της εργαζόμενης ανθρωπότητας, αν είχε στα χέρια της τον κοινωνικό πλούτο που
παράγει. Τότε θα μπορούσε να σχεδιάσει επιστημονικά την ανάπτυξη,
χωρίς να ρυπαίνει τον πλανήτη.
Γιατί αυτοί που σήμερα πουλάνε
«πράσινη ανάπτυξη» εξακολουθούν
εν τω μεταξύ να ρυπαίνουν, να καίνε
την Αμαζονία, να ετοιμάζονται για σφαγή στην Αρκτική, να βομβαρδίζουν με
ό,τι γουστάρουν στη Μ. Ανατολή και,
βέβαια, εξακολουθούν να «αγοράζουν
ρύπους» από φτωχότερες χώρες.
Όσο ετοιμάζονται, οι χαρτογιακάδες τους στα «διεθνή φόρα» προετοιμάζουν το παγκόσμιο μακελειό, γιατί
έρχεται και νέα καπιταλιστική κρίση
και αυτά τελικά δεν «λύνονται» με
συμβιβασμούς, κατηγορώντας τους
ανταγωνιστές τους, για τη χρήση «ρυπογόνων» τεχνολογιών.
Αυτά στα παρασκήνια, γιατί στο
προσκήνιο για σένα, για εμένα και
για όλους μας, αδελφέ μου, έχει ανέβει διαφορετική ιλουστρασιόν εκδοχή
του σάπιου συστήματος που στοχεύει
στο μυαλό μας.

Αφού πρώτα ξεχάσεις –τα είπαμε
αυτά– καπιταλισμό, μονοπώλια, επιχειρηματικά συμφέροντα άκου τι σου
έχω για μετά: Για το «κλίμα» φταίει
το πλαστικό καλαμάκι που πίνεις τον
καφέ σου, το ότι τρως κρέας, το ότι
χρησιμοποιείς πλαστικά γενικά, το
ότι ταξιδεύεις με επιβατικό αεροπλάνο, που τέλος πάντων ρυπαίνει.
Ενώ από τα βομβαρδιστικά των ιμπεριαλιστών βγαίνει άρωμα γιασεμιού...
Γενικά φταις εσύ γιατί το έχεις
παρακάνει στην «πολυτέλεια». Άκου
εκεί, ηλεκτρικό στο σπίτι, θες και ντουζιέρα να καταναλώνεις νερό. Αυτά
στα λένε διάφοροι «ευαίσθητοι», που
χρησιμοποιούν όσο δεν πάει τη μικρή
από τη Σουηδία για να διαμορφώσει
«οικολογική συνείδηση» στον πλανήτη, καβάλα σε ιστιοφόρο που «δεν
διαθέτει ανέσεις» για να στείλει το μήνυμα στην παγκόσμια εργατική τάξη:
Κατεβάστε τις απαιτήσεις σας για
ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών σας ως τον πάτο. «Ζήστε» με τα ελάχιστα, γυρίστε στις
«σπηλιές», χωρίς τρεχούμενο νερό και
ηλεκτρικό, «ζήστε φυσιολογικά». Πάνω
απ' όλα μην τολμήσετε να σκεφτείτε
ότι όλα αυτά που παράγετε με τη δουλειά σας μπορούν να γίνουν δικά σας.
Και από δίπλα πάντα οι «πρόθυμοι»,
οι κατάμαυροι «πολύχρωμοι», οι «έτοιμοι» να δηλητηριάσουν τη συνείδηση
εκατομμυρίων εργαζομένων.
«Και συ πρόστυχη πένα και ψοφίμι
του βούρκου λιβανίζετε τη μπόχα»:
Είχε δίκιο, ακόμα μια φορά, ο μπαρμπα-Κώστας Βάρναλης.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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πολιτική

Βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ελλάδα

Ο κόλπος της Σούδας όπως φαίνεται από το κατάστρωμα αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Η κυβέρνηση υπέγραψε στις 5 Οκτώβρη την ανανέωση της συμφωνίας για τις ήδη υπάρχουσες βάσεις των ΗΠΑ στη χώρα μας. Στην πραγματικότητα, η συμφωνία αυτή αφορά
αύξηση του αριθμού των βάσεων, επέκταση των δυνατοτήτων τους και τροποποίηση
του καθεστώτος που διέπει την λειτουργία τους, δεσμεύοντας τις μελλοντικές γενιές,
άγνωστο για πόσα χρόνια...
πολιτική της συνεργασίας με
τις ΗΠΑ συνεχίζεται από την
τωρινή κυβέρνηση σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να αποδείξει ότι
είναι ακόμη καλύτερη ορντινάντσα
από την προηγούμενη. Η χώρα, τα
κυριαρχικά της δικαιώματα και ο

Η
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ίδιος ο λαός όχι απλώς δεν διασφαλίζονται, αλλά αντίθετα παραδίδονται
ως τροφή στους ιμπεριαλιστές. Η
κυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με
την πρεσβεία των ΗΠΑ, προβάλλει
μέχρι και τηλεοπτικά προπαγανδιστικά spot προσπαθώντας να απο-

προσανατολίσει τον λαό. Και φυσικά
κανένας ούτε που κοκκινίζει από
ντροπή για αυτά που γίνονται.
Η κυβέρνηση και όλα τα αστικά
κόμματα κρύβουν επίσης, ότι το ΝΑΤΟ
από την δεκαετία του ογδόντα, ως
γνήσιο φερέφωνο και εργαλείο ισχύος

της πολιτικής των ΗΠΑ, υποστηρίζει
έμμεσα ή άμεσα τις Τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της χώρας μας. Παραβλέπει η κυβέρνηση ότι η προκλητικότητα, οι έκνομες, προκλητικές και
μονομερείς ενέργειες της γείτονoς
χώρας συνεχίζουν έκτοτε αυξανόμενες σε αριθμό και ένταση αφού ουσιαστικά έχουν αποσπάσει την σιωπηρή συμφωνία του ισχυρού της λυκοσυμμαχίας τους. Ας θυμηθούμε τουλάχιστον τις δηλώσεις του Γ.Γ. του
ΝΑΤΟ Γενς Στολτενμπεργκ (Απρίλιος
2018): «Υπάρχουν, ως γνωστόν, διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Καλώ
την Τουρκία και την Ελλάδα να λύσουν
τις διαφορές τους σε πνεύμα καλής
γειτονίας και στο πλαίσιο διμερών
συναντήσεών» ... «Δεν θεωρώ ότι θα
ήταν χρήσιμο να εισέλθει το ΝΑΤΟ
στα συγκεκριμένα προβλήματα, τα
οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
από την Ελλάδα και την Τουρκία».
Ουσιαστικά με την δήλωσή του νομιμοποιεί τις διεκδικήσεις και τις ενέργειες της Τουρκίας χαρακτηρίζοντάς
τις ως “διαφορές” και ακολούθως
νίπτει τας χείρας του ως νέος Πόντιος Πιλάτος. Σε άλλη περίπτωση
δήλωσε ότι «η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αμύνεται, αλλά με αναλογικό και μετρημένο τρόπο». Δεν μας
λέει από ποιόν δέχεται επίθεση η
Τουρκία ώστε να ασκήσει το δικαίωμα
της νόμιμης άμυνας.
Στις μέρες μας οι ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ προσβλέπουν στον κατευνασμό
της γειτονικής χώρας βάζοντας με
δηλώσεις τους τα θεμέλια, ακόμη
και για πλήρη και δυναμική αμφισβήτηση της κυριότητας και των δικαιωμάτων της χώρας μας επί πλουτοπαραγωγικών πηγών. Είναι μάλιστα πασιφανής η πρόθεσή τους να διατηρήσουν με κάθε τρόπο την Τουρκία
προσδεμένη στο δικό τους άρμα προ-

κειμένου να εξασφαλίσουν το στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του βασικού τους ανταγωνιστή. Η στρατηγική των ΗΠΑ και όλων αυτών, που
τόσο η παρούσα όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις προσφωνούν ως
«συμμάχους», σκοπεύει στην εξασφάλιση σφαιρών επιρροής, πλουτοπαραγωγικών πηγών και δρόμων μεταφοράς ενεργειακών πρώτων υλών,
για τα δικά τους συμφέροντα. Οι κινήσεις τους είναι στρατηγικές κινήσεις προετοιμασίας για γενικευμένη
αναμέτρηση.
Δεν πρέπει ο λαός μας να γίνει η
τροφή που θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο τα ιμπεριαλιστικά και καπιταλιστικά τους σχέδια, ούτε πολύ
περισσότερο να θυσιαστεί γι’ αυτά.
Τελικά ο λαός μας δεν έχει κανένα
λόγο η χώρα να είναι στο ΝΑΤΟ και
στην ΕΕ και γι’ αυτό πρέπει να απο-

δεσμευτεί από αυτά. Εντέχνως όμως
οι υποστηρικτές και τα φερέφωνα
των ΗΠΑ διαρρέουν ότι κάτι τέτοιο
δεν είναι εφικτό. Αποσιωπούν όμως
όλη την αρνητική εμπειρία μαζί τους.
Όλοι τους ξεχνούν τον ρόλο των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ στην 7χρονη δικτατορία,
στην τραγωδία της Κύπρου, στην Γιουγκοσλαβία αλλά και σε τόσες άλλες
περιοχές μακρύτερα από την γειτονιά
μας. Μας ζητούν ουσιαστικά να είμαστε ευχαριστημένοι και να ευγνωμονούμε τις ΗΠΑ και τους «δυτικούς
συμμάχους μας» για τα όσα κακά
έχουν διαχρονικά προκαλέσει στην
χώρα μας και σε άλλους λαούς.
Και όμως είναι εφικτό να αποδεσμευτεί η χώρα από τις λυκοσυμμαχίες! Μπορούμε να ζήσουμε, και μάλιστα πολύ καλύτερα από ότι τώρα,
εκτός του ΝΑΤΟ και μακριά από την
κηδεμονία των ΗΠΑ. Ο λαός μας έχει

Οι κομβικής σημασίας για τις στρατιωτικές ΑμερικανοΝΑΤΟικές επιχειρήσεις εγκαταστάσεις στο Ακρωτήρι Κρήτης, όπως καταγράφονται στην έκθεση του αμερικανικού
στρατιωτικού Ινστιτούτου Λέξινγκτον.
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τεράστια δύναμη. Στο παρελθόν έχει
γράψει χρυσές σελίδες αγώνα για
την προκοπή του.
Τα ίδια αυτά φερέφωνα μίλαγαν
για κρίση σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας και
ότι έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε,
εμπλεκόμενοι ακόμα βαθύτερα στα
σχέδιά τους. Αποκρύπτουν σκόπιμα
ότι οι ΗΠΑ δεν επρόκειτο να επιτρέψουν την απομάκρυνση της Τουρκίας
από το άρμα τους και ότι η «ψύχρανση» σχέσεων θα ήταν πρόσκαιρη, γεγονός που ήδη αποδεικνύεται από
την στάση και τις δηλώσεις του ίδιου
του Αμερικανού προέδρου.
Η συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ δεν
εξασφαλίζει απολύτως τίποτε για
την χώρα μας και τον λαό. Αντίθετα,
οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, τα
παιδιά μας, μπαίνουν στην υπηρεσία
των συμφερόντων των ΗΠΑ, του
ΝΑΤΟ, της ΕΕ.

Με την «ανανέωση» της συμφωνίας τα συμφέροντα του λαού και τα
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας θα
καταπατηθούν ακόμη περισσότερο. Οι
επιπλέον βάσεις, δυνατότητες και ευκολίες που θα παρασχεθούν στις ΗΠΑ,
δίνουν επιπλέον δυνατότητες στο τέρας του ιμπεριαλισμού να αλέσει λαούς, να διαλύσει τις παραδόσεις τους,
να καταβροχθίσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του, προς όφελος της
δικής τους καπιταλιστικής ευημερίας.
Όσοι πάλι μιλάνε για «ανταλλάγματα» ή «αντισταθμιστικά οφέλη»
που θα πάρουμε, παραπλανούν και
εμπαίζουν τον λαό. Τα όποια ανταλλάγματα δεν είναι για τον λαό. Θα
είναι διευκολύνσεις για την αστική
τάξη και το μεγάλο κεφάλαιο. Η εκποίηση του δημόσιου πλούτου, η καταλήστευση των ενεργειακών αποθεμάτων της χώρας, η φτωχοποίηση

του λαού, η περαιτέρω χειροτέρευση
των συνθηκών διαβίωσης του λαού,
οι απειλές πολέμου (casus belli), είναι
μερικά από τα «κέρδη» που θα φέρουν
τα «ανταλλάγματά» τους. Σε όλα αυτά
να προσθέσουμε και την κατασπατάληση πόρων και προσωπικού για συμμετοχή σε Νατοϊκές αποστολές εκτός
συνόρων, που αδυνατίζουν αντικειμενικά την άμυνα της χώρας.
Απαιτείται όλοι μας και πρώτοιπρώτοι οι απόστρατοι να αντιδράσουμε και να αποτρέψουμε την υπογραφή αυτής της συμφωνίας.
Κύριοι της Κυβέρνησης και της
αντιπολίτευσης, Δεν θέλουμε άλλες
βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη
χώρα μας. Δεν θέλουμε καμία επέκταση των δυνατοτήτων τους. Δεν
θέλουμε την υποτιθέμενη προστασία
του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ έναντι φανταστικών απειλών που εσείς οι ίδιοι μαζί με τους άλλους ιμπεριαλιστές φίλους σας δημιουργείτε. Δεν θέλουμε
περιοχές της χώρας μας να αποτελέσουν στόχο στρατηγικής σημασίας
σε μια ενδεχόμενη γενικότερη αναμέτρηση.
Θέλουμε την αποχώρηση και των
ήδη υπαρχόντων βάσεων.
Όσοι δεν ανεχόμαστε αυτή την
απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση πρέπει να περισώσουμε ό,τι μας
έχει απομείνει για να μπορέσουμε να
ξαναχτίσουμε όλα όσα αυτοί γκρέμισαν. Ήρθε η ώρα να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Δεν σηκώνουμε ΝΑΤΟική
σημαία ούτε παραχωρούμε «γη και
ύδωρ» στους φονιάδες των λαών.
ΟΧΙ σε νέες βάσεις και διευκολύνσεις προς το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Συμπόρευση και αγώνας με τον λαό για
να φύγουν και οι ήδη υπάρχουσες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ
Πλοίαρχος ΠΝ ε.α.
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Αμερικανονατοϊκές Βάσεις στην Ελλάδα - Χρονολόγιο
Ιούλιος 1947: Παραχώρηση διευκολύνσεων στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Αεροπορικών Μεταφορών της
αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας
που επέτρεπε την ελεύθερη διέλευση
των αεροσκαφών της.

13 Ιουλίου 1959: Δημιουργία της
βάσης της Σούδας, η οποία μπορεί να
δεχθεί ολόκληρο τον Έκτο Στόλο και
να τον υποστηρίξει διοικητικά με το
δίκτυο των εγκαταστάσεων που έχει
κατασκευαστεί στη γύρω περιοχή.

1980: Επάνοδος της Ελλάδας στο
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, παρότι
το Κυπριακό, το οποίο αποτέλεσε την
αφορμή για την αρχική απόσυρση της
χώρας μας από το Βορειοατλαντικό
Σύμφωνο, δεν έχει επιλυθεί.

φωνίας η οποία παραχωρεί στον 6o
Στόλο το δικαίωμα να διεξάγει περιορισμένες ασκήσεις εκπαίδευσης.

απόρρητης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για την αποθήκευση τακτικών πυρηνικών όπλων στο ελληνικό έδαφος. Μετά την υπογραφή και
των τεχνικών συμφωνιών τον Ιούνιο
του 1960, οι πρώτοι πύραυλοι Honest
John θα τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το 1961.

πραγματεύσεων για τις βάσεις, η επανέναρξη των οποίων θα σημειωνόταν
μετά τις εκλογές του φθινοπώρου
και τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Φεβρουάριος 1949: Σύναψη συμ-

1952: Ταυτόχρονη ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ μόλις
τρία χρόνια μετά την ίδρυση του οργανισμού.

12 Οκτωβρίου 1953: Ύστερα από
πυρετώδεις διαβουλεύσεις πολλών
μηνών υπογράφεται η πρώτη συμφωνία για την παραχώρηση τμήματος
του ελληνικού εδάφους στις ΗΠΑ με
σκοπό την ανέγερση στρατιωτικών
βάσεων και άλλων συναφών εγκαταστάσεων. Επίμαχο σημείο της συμφωνίας, το οποίο θα προκαλέσει πλήθος
επιπλοκών τα επόμενα χρόνια, είναι
το λεγόμενο καθεστώς της ετεροδικίας, δηλαδή η κατοχύρωση πλήρους
ασυλίας για το προσωπικό των βάσεων. Παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η συμφωνία θα επικυρωθεί όχι από την ολομέλεια της Βουλής
αλλά από την Επιτροπή Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής.
Οκτώβριος 1954: Δημιουργία βάσης τηλεπικοινωνιών στο Ηράκλειο
της Κρήτης.

Μάιος 1955: Δημιουργία αεροπορικής βάσης στο Ελληνικό.

30 Δεκεμβρίου 1959: Σύναψη

Σεπτέμβριος 1963: Συγκρότηση
της βάσης στη Νέα Μάκρη, η οποία
αποτελεί μεγάλο κέντρο στρατιωτικών επικοινωνιών.

Ιανουάριος 1973: Υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση των
ΗΠΑ και τη Χούντα για τον ελλιμενισμό
του αμερικανικού στόλου στο λιμάνι
της Ελευσίνας.

1977: Υπογραφή Συμφωνίας Αμυντι-

κής Συνεργασίας (DCA) ανάμεσα στις
κυβερνήσεις της Ελλάδας και των
ΗΠΑ, η οποία έθετε επί τάπητος εκ
νέου το θέμα των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Η συμφωνία δεν
θα επικυρωθεί ποτέ από την ελληνική
πλευρά. Είχε προηγηθεί στις 15 Απριλίου 1976 η λεγόμενη συμφωνία Μπίτσιου-Κίσινγκερ που είχε ως αντικείμενο και το ζήτημα της παραμονής
των βάσεων.

Ιούνιος 1981: Διακοπή των δια-

15 Ιούλιου 1983: Ύστερα από διπλωματικό μαραθώνιο πολλών μηνών
και παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις
της που κινούνταν στον αντίποδα, η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα υπογράψει
συμφωνία για την παραμονή των «βάσεων του θανάτου», την παρουσία των
οποίων στη χώρα μας στηλίτευαν προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας
Παπανδρέου προσωπικά. Η συμφωνία
ήταν πενταετούς διάρκειας. Ο όρος
του αγγλικού κειμένου terminable και
η ελληνική του απόδοση (δηλαδή το
αν η λειτουργία των βάσεων μετά την
παρέλευση της πενταετίας τερματίζεται ή δύναται να τερματιστεί) πυροδότησαν πλήθος αντιπαραθέσεων
και αντικρουόμενων ερμηνειών τα
επόμενα έτη.
6 Ιουλίου 1990: Η νέα κυβέρνηση

της Νέας Δημοκρατίας υπογράφει
συμφωνία για την παραμονή των αμερικανικών βάσεων, η οποία προέβλεπε
την κατ’ έτος ανανέωσή της. Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε τη βάση για
όλες τις μετέπειτα ανανεώσεις της
παραμονής των αμερικανικών βάσεων
στη χώρα μας.
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επισημάνσεις

Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι σκοτώνουν
…και το περιβάλλον

Στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος της Παλαιστίνης, ξεχωριστή θέση κατέχει και το ξερίζωμα των ελαιόδεντρων, που
αποτελούν στην κυριολεξία πηγή ζωής για το μαρτυρικό λαό της.

κατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους κατάστρεψαν
οι φωτιές στην περιοχή του Αμαζονίου, που πράγματι
είναι ο πνεύμονας της Γης, αφού περιλαμβάνει 7,4
εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα πυκνού τροπικού
δάσους, απορροφά 1 δις τόνων διοξειδίου του άνθρακα ανά
έτος και αποδίδει το 20% του οξυγόνου που είναι απαραίτητο για τη ζωή στον πλανήτη. Άλλη μία φορά οι κυβερνήσεις της ΕΕ, οι G7 και τα κόμματα του κεφαλαίου επιδόθηκαν σε ένα διαγωνισμό υποκριτικής ευαισθησίας για
το περιβάλλον, την ίδια ώρα που συνεργάζονται με την
αντιδραστική κυβέρνηση της Βραζιλίας για την εκχώρηση
αυτού του φυσικού πλούτου στις πολυεθνικές για βιο-

Ε
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καύσιμα, αγροτική παραγωγή, εξορύξεις και υλοτομία.
Πέρα όμως από την καταστροφή που επιφέρει στο
περιβάλλον ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής υπάρχουν
σοβαρές συνέπειες και από τους αδιάκοπους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Τα εκατομμύρια των νεκρών, των σακατεμένων και των ξεριζωμένων από τις εστίες τους
αποτελούν ήδη το φρικτό αποτύπωμα της καπιταλιστικής
βαρβαρότητας στην ανθρώπινη ιστορία. Στο φόντο αυτής
της ανθρωποσφαγής όμως βρίσκεται και το φυσικό περιβάλλον το οποίο εδώ και πολλά χρόνια βομβαρδίζεται,
καταστρέφεται και μολύνεται από ασύλληπτες ποσότητες
χημικών και ραδιενεργών στοιχείων με μακροχρόνιες συ-

νέπειες για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων. Για
πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα η μόλυνση επηρεάζει
την ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος σε περιοχές πιο
εκτεταμένες από εκείνες που επλήγησαν και περνά στην
τροφική αλυσίδα.
Καταρχάς οι ίδιοι οι φυσικοί και ενεργειακοί πόροι
του πλανήτη και η διεκδίκησή τους από αντίπαλα μονοπωλιακά συμφέροντα αποτελούν αιτία των ιμπεριαλιστικών
πολέμων. Στη γλώσσα της ιμπεριαλιστικής υποκρισίας οι
λέξεις «υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» μεταφράζονται σε
πετρέλαιο, υδρογονάνθρακες, ορυκτά, δάση και υδάτινους
πόρους. Όσο πλουσιότερο είναι το υπέδαφος τόσο πιο
δυστυχισμένοι είναι οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή,
με την Αφρική και τη Μέση Ανατολή να αποτελούν τα πιο
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αποκορύφωμα της υποκρισίας αποτελεί το γεγονός ότι και η δήθεν αποτροπή
της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη αποτελεί για το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ αιτία επεμβάσεων.
Ο πόλεμος ενάντια στο περιβάλλον και στον άνθρωπο
αρχίζει πολύ πριν από οποιαδήποτε σύρραξη αφού για
την κατασκευή και τη λειτουργία των σύγχρονων οπλικών
συστημάτων απαιτούνται συνεχώς πολύτιμοι ενεργειακοί
πόροι, νερό, και μεταλλεύματα. Οι στρατιωτικές ασκήσεις,
τα θαλάσσια πεδία βολής καθώς και η μεταφορά και αποθήκευση χημικών και πυρηνικών όπλων έχουν γίνει αιτία
σοβαρών ασθενειών και καταστροφής ολόκληρων οικοσυστημάτων στο έδαφος. Πυρηνικές δοκιμές έχουν σημειωθεί στο έδαφος πάνω από το έδαφος, υπόγεια, υποθαλάσσια ακόμα και στο διάστημα σε ύψος μέχρι 250 χιλιόμετρα μέσα στην ατμόσφαιρα.1 Ακόμα και η καταστροφή
των χημικών όπλων, όταν συμβαίνει, γίνεται είτε εν πλω,
με καταβύθιση στη θάλλασα, είτε με αποτέφρωση. Η καταστροφή χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο πριν
λίγα χρόνια είχε φέρει το θέμα στην επικαιρότητα και
είχε προκαλέσει την αντίδραση των μαζικών φορέων και
του κινήματος ειρήνης στην Κρήτη.

μόλυνση, είτε στο νερό είτε στο έδαφος». Στην ειδική έκδοση των Επιτροπών Ειρήνης Κρήτης σχετικά με τη βάση
της Σούδας παρουσιάζονται μια σειρά από στοιχεία και
για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία
αυτού του διαχρονικού ορμητηρίου των ιμπεριαλιστών.
Ορισμένα μάλιστα από τα γεγονότα που αναφέρονται αποτελούν ενδείξεις κάποιου σοβαρού ατυχήματος.
Από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 1979 στον
κόλπο Κίσσαμου εκβράστηκαν σε ημιθανή κατάσταση 5
έως 6 τόνοι ψαριών, κυρίως ροφοί και σφυρίδες βάρους
τριών έως πέντε κιλών. Τα ψάρια παρουσίαζαν αλλοιώσεις
στα εσωτερικά όργανα, στη στοματική κοιλότητα και στα
μάτια. Παρόμοια περιστατικά έχουν εμφανιστεί και σε
άλλες περιοχές των Χανίων τη δεκαετία του ’80 και του
’90, αλλά και το 2003 στον κόλπο της Σούδας.

Από τη βάση της Σούδας στην Ελλάδα...

Στη βάση της Σούδας, όπως σε όλες τις περιοχές που
υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, παράγεται μόλυνση, είτε έχει συμβεί κάποιο ατύχημα είτε όχι. Το
γεγονός έχει επιβεβαιωθεί παλαιότερα και από Αμερικανό
αξιωματούχο, τον Gary Ves, βοηθό αναπληρωτή του Υφυπουργού Άμυνας των ΗΠΑ για θέματα περιβαλλοντικής
ασφάλειας, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία αμερικάνικη βάση στον κόσμο που δεν έχει κάποιου είδους

Το 1999 οι βομβαρδισμοί στη Γιουγκοσλαβία προκάλεσαν ρύπανση

στον αέρα, στο έφαδος και στο νερό. Εδώ, νεκρά ψάρια σε κανάλι
στο Νόβι Σαντ, 80 χλμ ΒΔ του Βελιγραδίου.
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Μόλυνση παράγεται επίσης από τις ρίψεις πυραύλων
στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Επί δεκαετίες η θαλάσσια
περιοχή βομβαρδίζεται με πύραυλους Hawk, Nike, Roland,
Sting και Patriot. Οι πύραυλοι αυτοί δεν περισυλλέγονται
παρά τις υποσχέσεις των επισήμων. Οι πύραυλοι τύπου
Lance που περιείχαν στη δεξαμενή τους 200 λίτρα UDMH
(ουσία εξαιρετικά τοξική, που συνδέεται με μεταλλάξεις)
ρίχνονταν στο πεδίο βολής επί 20 χρόνια. Τα πυρηνοκίνητα
πλοία και υποβρύχια που καταπλέουν στο Μαράθι καθώς
και οι αναφορές για αποθηκευμένα πυρηνικά βλήματα
στη Σούδα εντείνουν την ανησυχία.
Ο πυρηνικός φυσικός κ. Ανδρέας Θεοφίλου, μετέπειτα
καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, σε δηλώσεις
του για αυτή τη δραστηριότητα είχε πει: «…Έχει αποδειχτεί
ότι όσες φορές έρχονται πυρηνοκίνητα υποβρύχια σε κάποιο λιμάνι υπάρχει αυξημένη μόλυνση ραδιενέργειας». Ο
κ. Θεοφίλου έκανε ακόμα αναφορά για τις βολές με
βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου που όταν σκάνε εκπέμπουν το Ουράνιο 238 που μεταφέρεται σε κατοικημένες
περιοχές. Στην εμπεριστατωμένη παρουσίαση της έκδοσης
των Επιτροπών Ειρήνης Κρήτης σημειώνεται και η εξής
πληροφορία: «Σύμφωνα με έγγραφα, γινόταν παράνομη
διακίνηση και εισαγωγή στο Μαράθι, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων από πλοία του Αμερικάνικου Πολεμικού
Ναυτικού. Μάλιστα, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος είχε επιβάλει πρόστιμό 280.000 ευρώ, το
οποίο πάντως ποτέ δεν συλλέχθηκε. Στη προσπάθεια του
Κλιμακίου να πραγματοποιήσει αυτοψία στη βάση και να
διενεργήσει μετρήσεις, κατόπιν σχετικής έγκρισης από
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι αρχές των Αμερικάνικων
βάσεων αρνήθηκαν και απέτρεψαν την έρευνα».2
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τους κινδύνους, άμεσους
και μελλοντικούς, για το λαό της Κρήτης – κι όχι μόνο –
και καταρρίπτουν τα επιχειρήματα για τα «οικονομικά και
άλλα οφέλη» από την ύπαρξη και λειτουργία των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στο ελληνικό έδαφος.

…μέχρι τη γειτονιά μας και όλο τον κόσμο

Στη διάρκεια της Νατοϊκής επιδρομής στη Γιουγκοσλαβία,
που διήρκεσε από τον Μάρτη μέχρι τον Ιούνη του 1999,
1.200 Νατοϊκά αεροσκάφη συμμετείχαν σε 34.000 αποστολές, έπληξαν 78 βιομηχανικές ζώνες και 42 σταθμούς
παραγωγής ενέργειας. Στη βιομηχανική περιοχή του Πάντσοβο, όπου βομβαρδίστηκαν πετροχημικό και χημικό εργοστάσιο και διυλιστήριο, παροχετεύτηκαν τεράστιες ποσότητες ρυπαντικών ουσιών στο Δούναβη. Τα στοιχεία
αναφέρουν 1.200 τόνους χλωρίου, 1.400 τόνους αιθυλενίου,
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1.000 τόνους υδροχλωριούχου νατρίου και χιλιάδες τόνους
άλλων χημικών. Περισσότεροι από 1.000 τόνοι χημικών
ουσιών ανιχνεύτηκαν στα νερά του ποταμού στην περιοχή
του Νόβι Σαντ. Οι Νατοϊκές δυνάμεις στο Κοσσυφοπέδιο
χρησιμοποίησαν βόμβες με απεμπλουτισμένο ουράνιο, με
αποτέλεσμα την έκλυση ραδιενέργειας.
Η μαρτυρική Παλαιστίνη εκτός από τους ισραηλινούς
βομβαρδισμούς, τις δολοφονίες αμάχων και τον αποκλεισμό
ζει και σε συνθήκες «οικολογικού απαρτχάιντ». Η ροή
της ύδρευσης ελέγχεται από το Ισραήλ. Το νερό είναι
ελάχιστο και μολυσμένο. Όπως δηλώνει στο ρεπορτάζ
του Al Jazeera ο Δρ Mohamad Abu Samia, διευθυντής
παιδιατρικής ιατρικής του νοσοκομείου Al Nassar στην
πόλη της Γάζας, «τα περισσότερα μωρά πάσχουν από αφυδάτωση, από έμετο, από διάρροια, από πυρετό. Τους τελευταίους μήνες, παρατηρείται έντονη αύξηση της γαστρεντερίτιδας, της βρεφικής διάρροιας, του τυφοειδούς
πυρετού, της νεφρικής ανεπάρκειας, του παιδικού καρκίνου,
του μαρασμού – μια ασθένεια σοβαρού υποσιτισμού που
εμφανίζεται στα βρέφη – και το «σύνδρομο μπλε μωρών»,
μια ασθένεια που προκαλεί γαλαζωπά χείλη, πρόσωπο
και δέρμα.3 Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Γάζα θα
καταστεί ακατοίκητη έως το 2020, εξαιτίας της έλλειψης
τροφής, πόσιμου νερού, φαρμάκων, νοσοκομειακού υλικού,
ενέργειας και καυσίμων. Στην καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος της Παλαιστίνης, ξεχωριστή θέση κατέχει
και το, ασύλληπτης βαρβαρότητας, ξερίζωμα των ελαιόδεντρων, που αποτελούν στην κυριολεξία πηγή ζωής για
τον μαρτυρικό λαό της.
Στο Ιράκ, η μόλυνση από τον συνεχιζόμενο ιμπεριαλιστικό πόλεμο έχει επιφέρει ανυπολόγιστες καταστροφές
σε ανθρώπους και περιβάλλον. Ορισμένα μόνο στοιχεία
της Έκθεσης του U.N.E.P. (Πρόγραμμα των Ηνωμένων
Εθνών για το Περιβάλλον) σχετικά με τις συνέπειες του
πολέμου στο Ιράκ: Το 1991 η καταστροφή Κουβετιανών
πετρελαιοπηγών κατά τη διάρκεια υποχώρησης των Ιρακινών στρατευμάτων είχε σοβαρές συνέπειες. Περίπου
60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέρρευσαν, σχηματίζοντας 246 λίμνες πετρελαίου, που κάλυψαν επιφάνεια
συνολικής έκτασης 49km2, με βάθος 30-50cm. Περισσότερες από 600 πετρελαιοπηγές του Κουβέιτ πυρπολήθηκαν
καίγοντας 2,6-6 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την
ημέρα. Οι φλόγες ήταν ορατές από τον Φεβρουάριο ως
τις αρχές Απριλίου του 1991 σε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα απόσταση.
Η Πολεμική Αεροπορία των Η.Π.Α. δήλωσε ότι ως τις
15 Απριλίου 2003 οι αεροπορικές δυνάμεις του συνασπι-

σμού είχαν χρησιμοποιήσει 18.275 βλήματα ακριβείας και
8.975 μη κατευθυνόμενα. Περισσότεροι από 800 πύραυλοι
Τόμαχοκ εξαπολύθηκαν μέχρι την 12η Απριλίου εναντίον
Ιρακινών στόχων, σε σύγκριση με τους 288 που έπληξαν
το Ιράκ στη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου το 1991.
290 μετρικοί τόνοι βλημάτων Απεμπλουτισμένου Ουρανίου
(ΑΟ), εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν από στρατιωτικές
δυνάμεις των ΗΠΑ στη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου
(σε σύγκριση με τους 9 τόνους στο Κόσσοβο, 3 τόνους
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη).4
Το Βιετνάμ, του οποίου ο λαός γονάτισε τον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό, βίωσε τον πιο φριχτό χημικό πόλεμο του
20ού αιώνα. Η ουσία που επιλέχτηκε να καταστρέψει τα
δάση του Βιετνάμ και να δηλητηριάσει τη γεωργική παραγωγή, ήταν ένα κράμα των ουσιών 2,4-D και 2,4,5-Τ, που
είχαν χρησιμοποιήσει οι Άγγλοι στη Μαλαισία, με πρόσμειξη
μιας από τις ισχυρότερες τοξικές ουσίες που υπάρχουν:
της διοξίνης. Ονομάστηκε πορτοκαλί παράγοντας από το
χρώμα που πήρε μετά την πρόσμιξη. Οι ποσότητες που
έριξαν ήταν τεράστιες Αρκεί να σκεφτούμε ότι μέσα σε
πέντε λεπτά ένα από τα αεροπλάνα αυτά έριχνε χίλια γαλόνια της ποσότητας αυτής και επέστρεφε αμέσως στη
βάση του για να ξαναγεμίσει τις δεξαμενές του και να συνεχίσει το εγκληματικό του έργο.5 Οι τερατογενέσεις συνεχίζονται έως σήμερα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν την
ευαισθησία τους για το περιβάλλον όταν και οι δύο έχουν
βαρύτατες ευθύνες για μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές, όπως η πυρκαγιά στην Πελοπόννησο, στο Μάτι,
οι πλημμύρες στη Μάνδρα κ.α. Εξίσου εγκληματικές ευθύνες για το γεγονός ότι φροντίζουν να γεμίσει η Ελλάδα
με επικίνδυνες Νατοϊκές βάσεις. Ο αγώνας ενάντια στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο και η πάλη για την υπεράσπιση
της ζωής και του περιβάλλοντος είναι κοινή υπόθεση
του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας. Η συσπείρωση
δυνάμεων γύρω από αυτούς τους στόχους είναι απαραίτητη
και έχει αποτέλεσμα όταν συνδέει τις καθημερινές διεκδικήσεις με το στόχο της ανατροπής του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος.

1. http://www.sipri.org/media/expert-comments/rauf_apr2014
2. «Η βάση της Σούδας: Διαχρονικό ορμητήριο των ιμπερια-

λιστών», Επιτροπές Ειρήνης Κρήτης, Μάης 2017

3 Al Gaza's drinking water spurs blue baby syndrome, serious

illnesses, by Sandy Tolan, 29 Oct 2018

4 Έκθεση του U.N.E.P. (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών

για το Περιβάλλον) 2003

5. Ριζοσπάστης, 5 Οκτώβρη 2001
Μόλυνση από πετρέλαιο στο Ιράκ
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πολιτική

Κλιμάκωση της αντιιμπεριαλιστικής πάλης
ενάντια στη Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις
στρατιωτικές βάσεις
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σε όλο το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκε πολύμορφη δραστηριότητα με συσκέψεις,
συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, πολύμορφες κινητοποιήσεις από την ΕΕΔΥΕ, τις Επιτροπές Ειρήνης, συνολικά από τους φορείς του μαζικού λαϊκού κινήματος, με στόχο να ενημερωθεί
πλατιά ο λαός μας για την επικίνδυνη ανανέωση της «Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας» ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, που υπόγραψε η κυβέρνηση της ΝΔ, στο πλαίσιο
του β’ γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου με τις ΗΠΑ, που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
«Στρατηγικός Διάλογος» εκτός από τις βάσεις περιλαμβάνει το Εμπόριο, την Εκπαίδευση, την Παιδεία,
τον Πολιτισμό κ.ά. και πρέπει να έχουμε κατά νου
πως ο Αμερικανός πρέσβης Πάιατ, που περνοδιαβαίνει
σε όλη τη χώρα, οι μηχανισμοί της πρεσβείας, η σημερινή
κυβέρνηση, όπως έκανε και η προηγούμενη, συνολικά το
μπλοκ των ευρωατλαντικών δυνάμεων δουλεύουν συ-

Ο
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στηματικά για να αμβλυνθούν τα αντιαμερικανικά αισθήματα
του λαού και της νεολαίας. Ο κορμός της συμφωνίας
είναι η βάση της Σούδας, η οποία έχει εκπληρώσει πολύ
σημαντικό επιχειρησιακό ρόλο στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους κατά της Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του
Ιράκ, της Λιβύης, της Συρίας. Περιλαμβάνει μεγάλη αεροπορική βάση, λιμάνι και εγκαταστάσεις που στηρίζουν τα

ΠΑΤΡΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑμερικανοΝΑΤΟικά αεροσκάφη, τα πυρηνικά υποβρύχια,
τα αεροπλανοφόρα που ξερνάνε το θάνατο κατά των
λαών. Ταυτόχρονα, μέσω της συμφωνίας επεκτείνεται,
ανανεώνεται, ενισχύεται το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία όλων των υπόλοιπων βάσεων και στρατηγείων
στη χώρα μας κι εντάσσονται και οι νέες υποδομές που
δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε Αλεξανδρούπολη,
Λάρισα, Στεφανοβίκειο (Βόλο). Πιο συγκεκριμένα:
• Στην αεροπορική βάση της Λάρισας σταθμεύουν τα
UAV, γνωστά και ως DRONES «MQ-9 Reaper», μεγάλης εμβέλειας.
• Η βάση Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο
Μαγνησίας χρησιμοποιείται για τη στάθμευση και εκπαίδευση ελικοπτέρων «Apache» και «Black Hawk».
• Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επιδιώκεται να
αξιοποιηθεί για την προσέγγιση αμερικανικών πλοίων και
για να δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές για τη μετα-

φορά ΝΑΤΟικών στρατευμάτων προς την Κεντρική και
Βόρεια Ευρώπη, στο πλαίσιο της περικύκλωσης της Ρωσίας. Ενώ ταυτόχρονα έχει διακινηθεί η πληροφορία για
τη δημιουργία μεγάλης εμβέλειας συστήματος παρακολούθησης της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων κ.ά.
Οι πολύ σοβαρές εξελίξεις επιβάλλουν να διαθέσουμε
όλες μας τις δυνάμεις και να απευθυνθούμε πολύμορφα,
μαζικά στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους
νέους και τις νέες και να αναδείξουμε αποφασιστικά ότι
η «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας» με τις
ΗΠΑ είναι πολύ επικίνδυνη για το λαό και τους άλλους
λαούς της περιοχής. Η ανανέωσή της ενισχύει το καθεστώς της εμπλοκής της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και πολέμους. Γι’ αυτό και αποκτά ιδιαίτερη
σημασία η δημιουργία ισχυρού μαζικού κινήματος και η
ανάπτυξη αγώνων για να διεκδικήσουμε:
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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• Όχι στις Βάσεις και τα πυρηνικά.
• Να καταγγελθεί η ελληνοαμερικανική «Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας».
• Να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανοΝΑΤΟικές στρατιωτικές βάσεις.
• Καμία συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.
• Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Συσκέψεις φορέων - Συγκρότηση της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην ΕλληνοΑμερικανική
Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις

Στην κατάμεστη αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, τα συνδικάτα και οι μαζικοί φορείς που συμμετείχαν
στη σύσκεψη που κάλεσε η ΕΕΔΥΕ τη Δευτέρα 16 Σεπτέμβρη, κατέληξαν στη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα που
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του κινήματος, και σε ένα πλαίσιο αγωνιστικών αντιιμπεριαλιστικών πρωτοβουλιών, οι
οποίες κλιμακώθηκαν ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, στις 5 Οκτώβρη στην Αθήνα,
αλλά συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και μετά. Την Επιτροπή Αγώνα συγκροτούν εργατικά συνδικάτα, η ΕΕΔΥΕ,
φοιτητικοί σύλλογοι, η ΟΓΕ, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία
Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας (ΟΒΣΑ), το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ).
Αποφασίστηκε η έναρξη καμπάνιας συλλογής υπογραφών (χειρόγραφα και ηλεκτρονικά), με στόχο το κείμενο
να φτάσει σε χώρους δουλειάς, σχολεία, αμφιθέατρα, γειτονιές. Επίσης αποφασίστηκε η διοργάνωση της μεγάλης
συγκέντρωσης στις 5 Οκτώβρη στο Σύνταγμα ενάντια στη
ΣΑΑΣ και πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων
Αθήνας, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), η Κίνηση
για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ), η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), οργανώσεις
συνταξιούχων και αντιστασιακών, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι
γονέων και κηδεμόνων, άνθρωποι από το χώρο της τέχνης
και του πολιτισμού και Επιτροπές Ειρήνης της Αττικής.
Η κεντρική εισήγηση παρουσιάστηκε από τη γγ της
ΕΕΔΥΕ, Ελπίδα Παντελάκη, ενώ ακολούθησαν τοποθετήσεις από εκπροσώπους των φορέων. (αναλυτικό ρεπορτάζ
μπορείτε να βρείτε στο www.eedye.gr).
Αντίστοιχες συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν επίσης
σε: Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο.
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Μαζικές μαχητικές διαδηλώσεις σε όλες τις
πόλεις στις 4 και 5 Οκτώβρη
ΑΘΗΝΑ

Μαζική μαχητική διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αμερικάνικη πρεσβεία ενάντια στη συμφωνία για την επέκταση των ΝΑΤΟικών βάσεων. Με το κάψιμο μιας αμερικάνικης και μιας ΝΑΤΟικής σημαίας έξω από την
αμερικάνικη πρεσβεία, το σύμβολο του ιμπεριαλισμού που
αιματοκυλά λαούς και χώρες για τα συμφέροντά του, οι
διαδηλωτές της Αθήνας διατράνωσαν την αντίθεσή τους
στην ανανέωση της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για
τις στρατιωτικές βάσεις, που περιλαμβάνει την επέκταση
και ενίσχυση των ΝΑΤΟικών βάσεων στη χώρα μας, που
την αναβαθμίζει σε πολεμικό ορμητήριο των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή, βάζοντας
τον λαό σε μεγάλους κινδύνους.
Νωρίτερα και σε μία συμβολική κίνηση καταδίκης του
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, οι διαδηλωτές, περνώντας
από το άγαλμα του μακελάρη προέδρου των ΗΠΑ, Χ. Τρουμαν, πέταξαν κόκκινες μπογιές. Αστυνομικές δυνάμεις
έσπευσαν να υπερασπιστούν το άγαλμα και απάντησαν ρίχνοντας χημικά και βόμβες κρότου-λάμψης στους διαδηλωτές, κάτι που ωστόσο δεν στάθηκε ικανό να αποτρέψει
την απόφαση των διαδηλωτών να εκφράσουν το λαϊκό αίσθημα ενάντια στην επέκταση και παραμονή των βάσεων,
συνεχίζοντας την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, την κεντρική ομιλία
απηύθυνε ο Νίκος Παπαγεωργίου, μέλος της Επιτροπής
Αγώνα ενάντια στην ΕλληνοΑμερικανική Συμφωνία για τις
Στρατιωτικές Βάσεις, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Επισιτισμού-Τουρισμού, ενώ λίγο πριν χαιρετισμό απηύθυνε
ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ.
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Δ. Κουτσούμπας.
Οι διαδηλωτές έφθασαν στον χώρο του Συντάγματος
ξεκινώντας νωρίτερα από τις προσυγκεντρώσεις που είχαν οριστεί σε Παλιά Βουλή, Μοναστηράκι και Στύλους
Ολυμπίου Διός με τα πανό τους να εκφράζουν την καταδίκη των εργαζομένων στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ ΝΑΤΟ - ΕΕ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μαζική και μαχητική πορεία πραγματοποιήθηκε και στη
Θεσσαλονίκη από την Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η πορεία ξεκίνησε από το Άγαλμα Βενιζέλου όπου νωρίτερα έγινε συγκέντρωση με κατάληξη το Αμερικανικό
Προξενείο. Μιλώντας έξω από το Αμερικανικό Προξενείο,
ο Μπάμπης Βέλης, γγ της ΕΔΥΕΘ και μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, κάλεσε σε συνέχιση και κλιμάκωση
του αγώνα για να κλείσουν οι βάσεις στην χώρα μας, για
καμία συμμετοχή, καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οι βουλευτές του ΚΚΕ,
Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης.
Στη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου χαιρέτησαν
ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας
του ΑΠΘ, ο Γιώργος Γκαντίδης, απόστρατος αξιωματικός
του Π.Ν και εκπρόσωπος της ΚΕΘΑ, ενώ η κεντρική ομιλία
έγινε, από τον Νίκο Ζώκα, πρόεδρο της ΕΔΥΕΘ και αντιπρόεδρο της ΕΕΔΥΕ.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μαζικά με τα πανό και
τα συνθήματά τους, σωματεία, λαϊκές επιτροπές, επιτροπές αγώνα, φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι, σωματεία συνταξιούχων, σύλλογοι αυτοαπασχολουμένων και
γυναικείοι σύλλογοι.

ΠΑΤΡΑ

Μαζικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα
του Σαββάτου 5 Οκτώβρη και στην Πάτρα, στην Πλατεία
Όλγας, ενάντια στη Στρατιωτική Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ
που αναβαθμίζει τη χώρα σε πολεμικό ορμητήριο των
ΑμερικανοΝΑΤΟικών στην περιοχή.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γρηγόρης Συμεωνίδης, μέλος της Επιτροπής Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, απόστρατος Ιπτάμενος Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας,
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης, ο αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας
Γιώργος Αγγελόπουλος και ο Σπύρος Αργυράκης, πρόε-

ΧΑΝΙΑ

δρος του Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών.
Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης μέχρι
και την πλατεία στα Ψηλά Αλώνια, όπου οι διαδηλωτές
έκαψαν την αμερικάνικη σημαία, φωνάζοντας το σύνθημα:
«Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι».

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Με σύνθημα όχι στη συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ, να κλείσουν
οι βάσεις του θανάτου, η Επιτροπή Ειρήνης Πιερίας πραγματοποίησε συγκέντρωση στον πεζόδρομο της Κατερίνης.
Την ομιλία πραγματοποίησε η Πετρούλα Προφίρη,
μέλος της επιτροπής Ειρήνης Πιερίας η οποία στην ομιλία
της αναφέρθηκε στην επίσκεψη του υπουργού Eξωτερικών
των ΗΠΑ Μ. Πομπέο και τους κινδύνους που εγκυμονεί η
υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας. Ταυτόχρονα κάλεσε
το λαό της περιοχής να βρίσκεται σε επαγρύπνηση για να
υψώσει τείχος αντίστασης ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών.

ΛΑΡΙΣΑ

Υπό βροχή πραγματοποιήθηκε το πανθεσσαλικό συλλαλητήριο το απόγευμα της Παρασκευής 4 Οκτώβρη στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με αφορμή την επίσκεψη του
Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο και την ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις και τα πυρηνικά, που ετοιμάζεται να υπογράψει και να ενισχύει η κυβέρνηση της ΝΔ αύριο.
Στη συγκέντρωση μίλησε η Δήμητρα Παπαστεργίου,
πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Λάρισας και μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Στη συνέχεια ακολούθησε
πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πικετοφορία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της ΠαραΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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σκευής 4 Οκτώβρη και στην Καλαμάτα από τα σωματεία
της ΔΕΥΑ και των ιδιωτικών υπαλλήλων. Οι διαδηλωτές
ενημέρωσαν το λαό της πόλης για τις επικίνδυνες εξελίξεις που φέρνει η Ελληνομερικανική συμφωνία για τις
στρατιωτικές βάσεις με την επωνυμία «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας». Παράλληλα συγκεντρώθηκαν υπογραφές στο κείμενο της ΕΕΔΥΕ για το κλείσιμο
των βάσεων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Συγκέντρωση έγινε και στην Αλεξανδρούπολη, μπροστά
στο Δημαρχείο της πόλης όπου μίλησε η Ματούλα Γκιδίκα,
πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης εκφράζοντας τη θέληση
των εργαζομένων να μην ανανεωθεί κι επεκταθεί η Ελλη-

νοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις που
εμπλέκει τη χώρα και τον λαό σε επικίνδυνους δρόμους.

ΧΑΝΙΑ

Στη συγκέντρωση την κεντρική ομιλία έκανε ο Μανώλης
Παπαδομανωλάκης, πρόεδρος της Επιτρ. Ειρήνης Χανίων
και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, ενώ χαιρετισμό απεύθυναν πολλοί από τους φορείς που συμμετείχαν.
Ψήφισμα καταδίκης της νέας συμφωνίας εξέδωσε και
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καντάνου Σελίνου.
Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και
στην Πτολεμαΐδα και το Ηράκλειο Κρήτης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Κάτω τα χέρια από τον λαό της Συρίας

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταγγέλλει και καταδικάζει τη νέα, τρίτη
κατά σειρά, εισβολή της ΝΑΤΟϊκής Τουρκίας στο έδαφος της Συρίας. Η εισβολή έρχεται να προστεθεί στα
βάσανα του Συριακού λαού που στενάζει οχτώ χρόνια τώρα από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο πλαίσιο
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ με τη Ρωσία, την Κίνα και με
τη συμμετοχή δεκάδων κρατών για την κυριαρχία στη μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας περιοχή της Μέσης Ανατολής-Ανατολικής Μεσογείου.
Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας και καλούμε το λαό μας σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση για την
επικίνδυνη αυτή εξέλιξη, που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για τους λαούς στην ήδη εύφλεκτη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η νέα αυτή επίθεση στη Συρία έρχεται να προστεθεί στην κλιμάκωση της
επιθετικότητας της τουρκικής αστικής τάξης, δημιουργώντας νέο κύμα προσφύγων και κατατρεγμένων από το
πολεμικό μέτωπο.
Οι ΗΠΑ «άναψαν» το πράσινο φως για την επίθεση ενάντια στο συριακό λαό και στον κουρδικό πληθυσμό της
περιοχής. Στον περιλάλητο, άλλωστε, «Στρατηγικό Διάλογο» ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, που
ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες μέρες, αποτυπώνεται ανάγλυφα η κοινή σύμπραξη Ελλάδας – ΗΠΑ σε πολεμικές
επιχειρήσεις, με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της αστάθειας, της τρομοκρατίας, φωτογραφίζοντας ιδιαίτερα
την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.
Η εξέλιξη αυτή αφήνει στην κυριολεξία έκθετη τόσο την κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και όλους τους άλλους που
έσπευσαν να πανηγυρίσουν για την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στην Αθήνα, για την ανανέωση της Συμφωνίας
για τις Βάσεις. Καταρρίπτονται στην πράξη ο επικίνδυνος εφησυχασμός που καλλιεργεί η κυβέρνηση και τα άλλα
αστικά κόμματα, καθώς και τα επιχειρήματα περί «προστασίας» που θα παρέχουν στη χώρα μας οι ΗΠΑ από την
τουρκική επιθετικότητα.
Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στον ιμπεριαλισμό, ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά
τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τους πολέμους, την προσφυγιά.

Η
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πολιτική

Όλο και χειρότερα για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες

ι τελευταίες δραματικές και τρομερά επικίνδυνες
εξελίξεις στην περιοχή μας, με την εισβολή της
Τουρκίας στη Συρία, σηματοδοτούν τόσο τις αιτίες
όσο και την εκρηκτικότητα του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος, που λόγω αυτής της εισβολής μπορεί
να οξυνθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί είναι γνωστό ότι
πρόσφυγες και μετανάστες χρησιμοποιούνται ανάλογα με
τα συμφέροντα, συχνά αντικρουόμενα, των αστικών τάξεων των χωρών, ή ομάδων χωρών που δημιούργησαν το
πρόβλημα, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Τουρκία κλπ.
Δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση για το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα αν δεν προσδιοριστεί η
αιτία που το προκαλεί. Αυτή δεν είναι άλλη από τον καπιταλισμό-ιμπεριαλισμό, που έχει ένα και μοναδικό στόχο,
τη μεγιστοποίηση του κέρδους του κεφαλαίου, που προέρχεται από την απλήρωτη εργασία, δηλαδή την εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Είναι το σύστημα που στο εσωτερικό μιας χώρας τσακίζει μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες, εργατικά

Ο

δικαιώματα στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της
καπιταλιστικής ανάπτυξης, αυτό που βιώνουμε και εμείς
σήμερα στη χώρα μας. Το σύστημα που παίρνει 10 από
τους πολλούς, τους γυρίζει 1 πίσω, και δίνει τα 9 στους
λίγους, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση όλο και περισσότερου πλούτου στα χέρια όλο και λιγότερων ανθρώπων,
τόσο σε κάθε χώρα, όσο και παγκόσμια. Έτσι έχουμε φθάσει στο σημείο σήμερα, μερικές δεκάδες άτομα να κατέχουν τόσο πλούτο όσο 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι,
δηλαδή ο μισός πληθυσμός της Γης.
Είναι το σύστημα στο οποίο οι ανταγωνισμοί μεταξύ
τμημάτων του κεφαλαίου στο τοπικό, περιφερειακό και
παγκόσμιο επίπεδο προκαλούν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους για τον έλεγχο των ενεργειακών
πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους, το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα, τις νέες αγορές, που τελικά συνοψίζονται στον υπέρτατο στόχο του καπιταλισμού, το κέρδος.
Στο πλαίσιο αυτό, χώρες διαλύονται, άνθρωποι ξεριζώνονται και κυνηγημένοι τρέχουν να σωθούν από το θάΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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νατο ή την εξαθλίωση. Αυτός είναι και ο λόγος, που η
ΕΕΔΥΕ δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες, που
τους διώχνει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, και μετανάστες
που τους διώχνει η ιμπεριαλιστική «ειρήνη» με το πιστόλι
στον κρόταφο.
Κατά τη χρονιά της μεγάλης προσφυγικής κρίσης, το
2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα ήρθαν 851.319 πρόσφυγες και μετανάστες, και απ’ αυτούς οι 500.018, ή
ποσοστό 58,73%, ήρθαν στη Λέσβο.
Όσον αφορά τις εθνικότητες το 57% ήταν Σύριοι, το
24% Αφγανοί, το 9% Ιρακινοί, το 3% Πακιστανοί, το 1% Σομαλοί, και το 6% άλλων εθνικοτήτων.
Ήταν τότε που ο λαός και η νεολαία της Λέσβου, των
άλλων νησιών, αλλά και όλης της Ελλάδας, οι φορείς του
λαϊκού κινήματος έδειξαν την αλληλεγγύη τους στους ανθρώπους αυτούς, χωρίς βέβαια να λείπουν και κάποιες
θλιβερές εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
Από την άλλη μεριά ήταν και είναι οι διάφορες ΜΚΟ,
που στην καλύτερη περίπτωση ιδιωτικοποιούν την πρόνοια κερδοσκοπώντας στο πλαίσιο της φιλανθρωπίας μεταξύ άνισων, πλούσιων προς φτωχούς. Η φιλανθρωπία
τους δεν έχει καμιά σχέση με την αλληλεγγύη μεταξύ
ίσων.
Ήταν τότε που οι κατατρεγμένοι αυτοί άνθρωποι, παρά
την κόλαση στην οποία βρέθηκαν για αρκετό καιρό, σχεδόν όλοι απορροφήθηκαν σε Ευρωπαϊκές χώρες, και κυρίως τη Γερμανία, γιατί τότε οι επιχειρηματικοί όμιλοι
ήθελαν φτηνά εργατικά χέρια. Δεν τους ενδιέφερε αν
ήταν πρόσφυγες ή μετανάστες, και οργάνωναν φιέστες
υποδοχής.
Αφού όμως η «δημοκρατική» και «ανθρωπιστική» Ευρώπη πήρε όσους ήθελε σαν φτηνά εργατικά χέρια,
έπρεπε να κλείσει τη στρόφιγγα. Έτσι έγινε η απάνθρωπη
συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, την οποία στήριξαν και στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ, αλλά και όλα τα αστικά κόμματα,
και οι εκπρόσωποί τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μια συμφωνία, κοινή δήλωση τη λένε, που εγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες, και έχει μετατρέψει τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και ολόκληρη τη
χώρα σε αποθήκη βασανισμένων ψυχών – θυμάτων της
ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, που τώρα αντιμετωπίζονται ως εισβολείς, με το πρόσχημα ότι έχει αλλάξει η αναλογία προσφύγων και μεταναστών.
Όσον αφορά τον ISIS και τους τζιχαντιστές ας θυμη-
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θούμε ποιοι τους εξέθρεψαν, τους χρηματοδότησαν και
τους εξόπλισαν όταν αυτοί υπηρετούσαν τα συμφέροντα
τους, ενάντια πάντα στους λαούς. Αγωνιστές της ελευθερίας τους αποκαλούσαν. Ο θρησκευτικός φανατισμός,
όπως και ο φασισμός, είναι εργαλείο του καπιταλισμού,
και χρησιμοποιείται ανάλογα με τα συμφέροντα, και τις
επικοινωνιακές του ανάγκες.
Έτσι, στο όνομα δήθεν της αντιμετώπισης της κόλασης της Μόριας και των άλλων hotspots των νησιών, και
της προστασίας από τους τζιχαντιστές, προβλέπεται επικίνδυνη κλιμάκωση της καταστολής στα θαλάσσια και
χερσαία σύνορα, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα, με τα
γνωστά αποτελέσματα περισσότερων νεκρών κατατρεγμένων ανθρώπων. Κλιμάκωση της καταστολής προβλέπεται και στο εσωτερικό της χώρας, με τη γενίκευση της
φυλάκισης, που γίνεται ο κανόνας για τη μεταχείριση προσφύγων και μεταναστών.
Με το νομοσχέδιο για το άσυλο, που θα φέρει για ψήφιση η κυβέρνηση, ουσιαστικά καταργείται το δικαίωμα
αίτησης ασύλου από όσους δεν έχουν το λεγόμενο προσφυγικό προφίλ, και αλλάζουν τα κριτήρια "ευαλωτότητας" που είχε επιχειρήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και ισοδυναμούν
με περισσότερο εγκλωβισμό στα νησιά, με κατάργηση της
έφεσης, με απέλαση με την παραμικρή αντίρρηση.
Όμως τα στοιχεία, ακόμα και για αυτόν τον απαράδεκτο διαχωρισμό μεταξύ προσφύγων, που φεύγουν από
ανάγκη, και μεταναστών, που φεύγουν δήθεν από επιλογή,
που επιχειρούν να κάνουν, τους διαψεύδουν. Σύμφωνα με
όσα έχει συγκεντρώσει από τις ελληνικές αρχές η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, οι αφίξεις στην
Ελλάδα μέσω θαλάσσης ή από τον Έβρο, από τις αρχές του
2019 ως και την 31η Αυγούστου, ήταν 25.307 άτομα:
Από αυτούς το 38,8% ήταν Αφγανοί, το 20.6% Σύριοι,
το 9.5% Κονγκολέζοι, το 7.8% Ιρακινοί, το 6.6% Παλαιστίνιοι, το 1,9% Ιρανοί, ενώ ποσοστό 13.8% υπάγεται στην κατηγορία «άλλες εθνικότητες».
Κατά την κυβέρνηση, μόνο το ~21% των Σύριων έχει
κατ’ αρχήν το προσφυγικό προφίλ. Όμως το ~39% των Αφγανών, όπου σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του BBC, μέσα
στον Αύγουστο έπεφταν νεκροί καθημερινά 74 άνθρωποι,
ή το ~8% αυτών που προέρχονται από το Ιράκ που καθημερινά έχουμε νεκρούς από συγκρούσεις και διαδηλώσεις,
ή το ~7% των Παλαιστινίων όπου το Ισραήλ, ο σύμμαχος
της Ελλάδας, δολοφονεί ακόμα και παιδιά, δηλαδή το άλλο
~54%, αλλά και το υπόλοιπο 25%, δεν το έχουν;
Επίσης, στα στοιχεία που αφορούν τον Σεπτέμβριο του

2019, σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, στη Λέσβο έφθασαν 5.017 άνθρωποι. Από
αυτούς το 63% ήταν από το Αφγανιστάν και το 22% από τη
Συρία, σύνολο 85%. Συνολικά, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μέσω θάλασσας,
τον Σεπτέμβριο στα νησιά του Αιγαίου έφτασαν 10.258 άνθρωποι.
Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: "Η συντριπτική πλειοψηφία όσων έρχονται έχει προσφυγικό προφίλ", και η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς του
Πρόσφυγα, έχουν τη νομική υποχρέωση να επιτρέπουν
στους πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση στην επικράτεια και
τη διαδικασία ασύλου ώστε να αναζητήσουν προστασία.
Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κρίση για το
ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος όχι πρέπει να γίνεται
έπειτα από εξατομικευμένη εξέταση του κάθε αιτήματος
ασύλου, μέσα από ουσιαστική συνέντευξη και τη συνεκτίμηση νομικών και πραγματικών δεδομένων – περιλαμβανομένης και της ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τη
χώρα καταγωγής, αλλά όχι μόνο με βάση αυτό το στοιχείο.
Η οριστική λύση του προσφυγικού-μεταναστευτικού
προβλήματος απαιτεί το σταμάτημα των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων και πολέμων, που προϋποθέτει την ανατροπή
του καπιταλισμού-ιμπεριαλισμού που γεννά τη εκμετάλλευση, τη φτώχια, τη μετανάστευση, τους πολέμους και

την προσφυγιά. Όμως ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι η λήψη
κάποιων μέτρων ανακούφισης γιαυτούς που έχουν το πρόβλημα, και το ερώτημα είναι αν η πίεση θα ασκηθεί στους
θύτες, σ’ αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα, ή τα θύματά τους. Υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των προσφύγων
στην ζωή και την δυνατότητα τους να μετακινηθούν στις
χώρες που επιθυμούν διεκδικούμε και παλεύουμε:
• Να πάρει πίσω η κυβέρνηση τα αντιδραστικά μέτρα.
• Να κλείσει η Μόρια και όλα τα hotspots των νησιών.
• Όχι στη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που εγκλωβίζει ανθρώπους στα νησιά.
• Να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και μετανάστες σε
αξιοπρεπείς δομές φιλοξενίας της ηπειρωτικής Ελλάδας
και να τους χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα για τις
χώρες πραγματικού προορισμού τους, ενάντια στο Δουβλίνο και σε όλες τις Οδηγίες και Συμφωνίες της ΕΕ.
• Σεβασμός των δικαιωμάτων των προσφύγων που
προβλέπει η Συνθήκη της Γενεύης.
• Σεβασμός των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο
και των μεταναστών.
• Να αποζημιωθούν 100% όλοι οι κάτοικοι των νησιών που έχουν υποστεί ζημιές.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ
Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
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δράση ΠΣΕ
Περιφερειακή Συνάντηση Ευρώπης του Παγκόσμιου
Συμβούλιου Ειρήνης (ΠΣΕ)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η περιφερειακή συνάντηση Ευρώπης
του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης
(ΠΣΕ) στις 21 και 22 Σεπτέμβρη στην
Βασιλεία της Ελβετίας.
Τη συνάντηση φιλοξένησε το Ελβετικό
Κίνημα Ειρήνης, το οποίο γιόρτασε
ταυτόχρονα τα 70 χρόνια ζωής και
δράσης του.

24

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 85 ΙΟΥΛΗΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2019

τη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από το Ελβετικό
κίνημα τα αντιιμπεριαλιστικά κινήματα ειρήνης από
την Πορτογαλία, Ισπανία, Τουρκία, Κύπρο, Ιταλία,
Δανία, Γερμανία με καλεσμένη οργάνωση την Επιτροπή
για την Διεθνή Αλληλεγγύη και Ειρήνη της Βενεζουέλας
(COSI). Την ΕΕΔΥΕ εκπροσώπησε ο πρόεδρος της Σταύρος
Τάσσος ενώ το ΠΣΕ εκπροσωπήθηκε από τον εκτελεστικό
γραμματέα του Ηρακλή Τσαβδαρίδη.
Την ευρωπαϊκή σύνοδο του ΠΣΕ απασχόλησαν θέματα
όπως η παραπέρα στρατιωτικοποίηση της Ε.Ε., η ερχόμενη
σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο (Δεκέμβρης 2019), τα
70χρονα του ΠΣΕ και η συμπλήρωση το ερχόμενο έτος
των 70 χρόνων της «Έκκλησης της Στοκχόλμης» αλλά και
των 75 χρόνων από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα στη
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και την Αντιφασιστική Νίκη

Σ

των Λαών, το 2020 αντίστοιχα. Ειδική συζήτηση πραγματοποιήθηκε για την κατάσταση στην Βενεζουέλα, όπου
υπογραμμίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες η καταδίκη
των ιμπεριαλιστικών σχεδίων εναντίον της χώρας και
του λαού της από τις ΗΠΑ, τον Οργανισμό Αμερικανικών
Κρατών, την Ε.Ε. και τις κυβερνήσεις της, εκφράζοντας
ταυτόχρονα την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη
στον λαό και τις αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Βενεζουέλας.
Η συνάντηση ενέκρινε ψήφισμα για την Διεθνή Ημέρα
Ειρήνης του ΟΗΕ όπου μεταξύ άλλων καταδικάζει το απαράδεκτο και αντιδραστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου,
που όχι μόνο εξισώνει τον Κομμουνισμό με τον Ναζισμό,

αλλά χρεώνει ανιστόρητα την ευθύνη του Β΄ Παγκόσμιου
Πολέμου στην ΕΣΣΔ και τον στον Κόκκινο Στρατό. Επίσης
εγκρίθηκε ψήφισμα της συνάντησης για την καταδίκη της
ανανέωσης συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ για τις Βάσεις (βλ.
παράρτημα) και για το Κυπριακό.
Στην εορταστική εκδήλωση για τα 70χρονα του Ελβετικού κινήματος Ειρήνης και του ΠΣΕ μίλησε ο Ηρακλής
Τσαβδαρίδης ο οποίος τόνισε πώς το ΠΣΕ στάθηκε «όρθιο»
υπερασπιζόμενο τον αντιιμπεριαλιστικό του χαρακτήρα
παρά τις αντίθετες προβλέψεις και προσπάθειες αντιπάλων
και «φίλων», πάντα στο πλευρό των φτωχών και καταπιεσμένων για έναν κόσμο δίχως ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και εκμετάλλευση. 

Ψήφισμα για την Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία και για τις
Αμερικανικές Βάσεις στην Ελλάδα

Η Περιφερειακή Σύνοδο Ευρώπης του ΠΣΕ, που συνήλθε στη Βασιλεία της Ελβετίας, από τις 20-22 Σεπτεμβρίου 2019, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία και την έντονη καταδίκη της Ελληνοαμερικανικής
«Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας».

Η απόπειρα της πολυετούς ανανέωσης και αναβάθμισης της Συμφωνίας από την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση με την προηγούμενη κυβέρνηση και
επιταχύνει τα βήματα της, θα επιτρέψει να καλυφθεί νομικά και πολιτικά η διευρυμένη – πέραν της
βάσης της Σούδας – παρουσία αμερικανικών δυνάμεων και η αξιοποίηση υποδομών σε όλο το ελληνικό
έδαφος, όπως σε Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και Στεφανοβίκειο, κοντά στο Βόλο. Επιδιώκεται έτσι να
ισχυροποιηθεί η θέση της Ελλάδας ως ορμητηρίου των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, και να εξασφαλιστεί
η χρησιμοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στις αποστολές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, αλλά και της
ΕΕ στο εξωτερικό, όπως έχει ήδη συμβεί σε 12 τέτοιες περιπτώσεις.
Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά και για όλους τους
λαούς της περιοχής.

Συνεχίζουμε και δυναμώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στα πυρηνικά όπλα και στις ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις, και απαιτούμε:

• Καταγγελία της Ελληνοαμερικανικής «Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας».
• Να κλείσει η Βάση της Σούδας και όλες οι Ευρωατλαντικές Βάσεις και στρατηγεία στην Ελλάδα.
• Όχι στη μεταφορά πυρηνικών όπλων στον Άραξο και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
• Καμιά συμμετοχή και επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.
• Αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
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αναδρομή
Η πρώτη απόπειρα εγκατάστασης αμερικανικών πυραύλων
στην Ελλάδα και η δράση του αντιιμπεριαλιστικούαντιπολεμικού κινήματος
Μέρος Α
εκτόξευση του σοβιετικού δορυφόρου Σπούτνικ το φθινόπωρο του 1957, η οποία προκάλεσε νευρικότητα στα επιτελεία
της Δύσης, και το διαρκώς αυξανόμενο έλλειμμα συνοχής στους κόλπους της Ατλαντικής Συμμαχίας αποτέλεσαν το φόντο της συνόδου του
ΝΑΤΟ τον Δεκέμβριο του 1957, της
μεγαλύτερης ίσως συγκέντρωσης αρχηγών κυβερνήσεων της Δύσης μετά
τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο.
Στην κορυφή της ατζέντας βρισκόταν η ανάγκη πυρηνικής εξισορρόπησης ανάμεσα στη Δύση και τη
Σοβιετική Ένωση και το πώς η Δύση
θα εξασφάλιζε τη δυνατότητα να επιφέρει πυρηνικά πλήγματα στα μετόπισθεν του αντιπάλου, στα ίδια τα
σοβιετικά εδάφη. Η αμερικανική αντιπροσωπεία, της οποίας ηγούνταν ο
ίδιος ο Πρόεδρος Αϊζενχάουερ, μετέβη στο Παρίσι, χώρο διεξαγωγής
της συνόδου, με ένα έτοιμο και πλήρες πακέτο προτάσεων. Αυτές περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την εγκατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη
του ΝΑΤΟ που εκδήλωναν τη βούληση
να τους φιλοξενήσουν στο έδαφός
τους βαλλιστικών πυραύλων μέσου
βεληνεκούς, των λεγόμενων IRBMs,
οι οποίοι είχαν περιορισμένες δυνατότητες κινητικότητας, αλλά θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους «των
οποίων η καταστροφή ήταν αναγκαία
για την αποστολή του ΝΑΤΟ», τη δη-
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μιουργία κοινού πυρηνικού αποθέματος του ΝΑΤΟ, το οποίο θα προσέδιδε
στην ασπίδα του ΝΑΤΟ το ατομικό
δυναμικό που της χρειαζόταν, τη σύσταση μιας προσωρινής ad hoc επιτροπής από επιστήμονες, μηχανικούς
και εμπειρογνώμονες η οποία θα μελετούσε το ζήτημα παραγωγής οπλικών συστημάτων και τη συγκρότηση
ενός μόνιμου μηχανισμού του ΝΑΤΟ
για την έρευνα στο πεδίο του στρατιωτικού σχεδιασμού. Φυσικά την παράσταση έκλεψε η πρόταση των ΗΠΑ
για την χορήγηση των IRBMs στους
Ευρωπαίους συμμάχους τους. Η σύλληψη αυτή αποτέλεσε αποτέλεσμα
διεργασιών των ευρωνατοϊκών επιτελείων και κλήθηκε να επιλύσει μια
σειρά στρατιωτικών και πολιτικών
ζητημάτων. Πρώτον, την ανάκτηση
της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων
συμμάχων στην αποτρεπτική ικανότητα των ΗΠΑ, εμπιστοσύνη η οποία
είχε διασαλευτεί το διάστημα που
προηγήθηκε τα συνόδου του ΝΑΤΟ.
Δεύτερον, τη μείωση του χάσματος
ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην ΕΣΣΔ σε
στρατηγικά πυρηνικά όπλα. Τρίτον,
την επίτευξη της δυνατότητας να
πληγεί το σοβιετικό έδαφος κατά τη
μεταβατική περίοδο μέχρι την ανάπτυξη εξελιγμένων διηπειρωτικών
οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να επιφέρουν τέτοια πλήγματα
από το έδαφος των ΗΠΑ. Όπως σημειώνει εσωτερικό έγγραφο του

ΝΑΤΟ, ο γενικότερος ρόλος των
IRBMs θα ήταν η επίθεση σε στόχους
των οποίων η ταχεία καταστροφή θα
συνεισέφερε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην επίτευξη των κύριων αποστολών του ΝΑΤΟ.
Η συμφωνία για την εγκατάσταση
των διηπειρωτικών πυραύλων θα
ήταν προϊόν διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην ενδιαφερόμενη χώρα και
τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή του
ΝΑΤΟ για την Ευρώπη (SACEUR),
αφότου η εκάστοτε χώρα θα εκδήλωνε την πρόθεσή της να στεγάσει
τους πυραύλους. Ανάμεσα σε αυτές
συμπεριλαμβανόταν και η Ελλάδα.
Την επαύριον της συνόδου θα εκκινήσει ένας μαραθώνιος διαπραγματεύσεων για την εγκατάσταση των
IRBMs επί του ελληνικού εδάφους.
Η προσπάθεια αυτή δεν θα τελεσφορήσει τελικά και οι πύραυλοι δεν θα
εγκατασταθούν ποτέ στην Ελλάδα.
Θα συντρέξουν μια σειρά παράγοντες
που θα συντείνουν στην ματαίωση
της πρωτοβουλίας. Ένας από τους
σημαντικότερους ήταν η άμεση και
διαρκής κινητοποίηση του φιλειρηνικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
και τα έντονα αντιαμερικανικά αισθήματα του ελληνικού λαού.

Κυβέρνηση Καραμανλή και
πυρηνικά, 1957-1963

Η ελληνική αντιπροσωπεία υπό την
ηγεσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Αϊζενχάουερ στο Παρίσι, τόπο διεξαγωγής της συνόδου του ΝΑΤΟ τον Δεκέμβριο του 1957.

μετέβη στο Παρίσι έχοντας σε γενικές γραμμές γνώση των κατευθύνσεων της συνόδου. Ο ίδιος ο Καραμανλής θα διατυπώσει στην ομιλία
του στη σύνοδο τη λεγόμενη «αρχή
της καθολικότητας». Θα ταχθεί, δηλαδή, υπέρ της χορήγησης των πυραύλων, εφόσον όμως όλες οι χώρες
αναλάβουν το βάρος αυτό. Όμως η
άρνηση μιας σειράς σκανδιναβικών
χωρών να αποδεχθούν την αμερικανική πρόταση ανάγκασε την κυβέρνηση Καραμανλή να επιφυλαχθεί για
το αν θα αποδεχθεί ή όχι τις βάσεις
σε επόμενο στάδιο.
Σημαντικές μερίδες του μηχανισμού διαχείρισης της αστικής εξου-

σίας θα ταχθούν εξαρχής υπέρ της
εγκατάστασης των φονικών αυτών
όπλων επί του ελληνικού εδάφους.
Κατ’ αρχάς το στρατιωτικό κατεστημένο, είτε πρόκειται για το ΓΕΕΘΑ,
το οποίο με υπομνήματα και σημειώματά του προς την πολιτική ηγεσία
της χώρας θα υποστηρίξει αυτή την
πρόταση, είτε για μεμονωμένους απόστρατους αξιωματικούς, οι οποίοι
συνέτρεξαν προς υποστήριξη της κυβερνητικής πλευράς επιχειρηματολογώντας με αρθρογραφία τους στον
ημερήσιο τύπο υπέρ της μεταφοράς
των πυραύλων στην Ελλάδα. Ταυτοχρόνως σημαντικοί εκπρόσωποι της
διπλωματικής ελίτ θα συνταχθούν

στο πλευρό τους. Τα επιχειρήματα
που θα επιστρατεύσουν θα είναι τα
εξής. Πρώτον, η ενίσχυση της Ατλαντικής Συμμαχίας, της ίδιας λυκοσυμμαχίας η οποία έκανε «τα στραβά μάτια» όταν ο εταίρος Τουρκία πραγματοποιούσε τα «Σεπτεμβριανά» του
1955 και αδιαφορούσε για τον αγώνα
του κυπριακού λαού για την ανεξαρτησία του. Δεύτερον, η αύξηση της
αποτρεπτικής ισχύος και του συντελεστή ασφάλειας της Ελλάδας την
οποία θα επέφερε η κατάργηση του
μονοπωλίου χρήσεως των ατομικών
όπλων από το Ηνωμένο Βασίλειο και
τις Ηνωμένες Πολιτείες και η διασπορά τους σε μικρότερες χώρες,
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Επίσημη επίσκεψη του Κωνσταντίνου Καραμανλή στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 1961.

πιο εκτεθειμένες στον υποτιθέμενο
κίνδυνο επίθεσης από τα σοσιαλιστικά
κράτη. Τρίτον, η απόσπαση ωφελημάτων στην υπόθεση του Κυπριακού
και σε άλλα εθνικά θέματα.
Μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση
φαινόταν διατεθειμένη να παραχωρήσει τμήμα του εδάφους της χώρας
στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό σε
μια quid pro quo κυνική λογική παζαρέματος με αντάλλαγμα την απόσπαση
μιας ευνοϊκής λύσης στο Κυπριακό,
όπως ρητά έθεσε ως ενδεχόμενο ο
πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Γεώργιος Μελάς με επιστολή
του στον Κ. Καραμανλή στις 25 Νοεμβρίου 1957 θεωρώντας ότι τα αντιπυραυλικά αισθήματα του ελληνικού
λαού θα κάμπτονταν με αυτό τον τρόπο. Το ελληνικό αστικό κράτος, παρά
τη φαινομενική διαφοροποίησή του
σε επιμέρους τομείς από τις άλλες
δυνάμεις του δυτικού ιμπεριαλιστικού
μπλοκ, παρέμενε στην ουσία ευθυγραμμισμένο με τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές του και ο τρόπος
σκέψης των ελληνικών κέντρων λήψης αποφάσεων ήταν πλήρως δια-
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ποτισμένος από την ψυχροπολεμική
λογική. Η ελληνική πλευρά ήταν έτοιμη να εκτεθεί ακόμη περισσότερο
στους κινδύνους του πυρηνικού πολέμου προκειμένου να αντιμετωπίσει
τον υποτιθέμενο κίνδυνο του «σλαυικού κομμουνισμού».
Εξάλλου, ο ίδιος ο Καραμανλής
προσωπικά είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ
της «πυρηνικοποίησης» του ΝΑΤΟ
στο πλαίσιο επίσημων συνομιλιών
τις οποίες είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ντην Ρασκ κατά
τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του
στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 1961. Φυσικά η προσκόλληση του ελληνικού
αστικού κράτους στο αμερικανικό
άρμα, παρά την πρόσκαιρη διατάραξη
των ελληνοαμερικανικών σχέσεων
ελέω Κυπριακού, είναι δεδομένη και
δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Αρκούν δύο σύντομα αλλά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πρώτον, με υπόμνημα που απέστειλε στον υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστιαν Χέρτερ στις 1/5/1960, ο ίδιος ο Καραμανλής θα δηλώσει ότι «η Ελληνική
Κυβέρνησις βασίζεται εις την εκδή-

λωσιν της πλήρους αλληλεγγύης και
συναντιλήψεως των Ηνωμένων Πολιτειών». Δεύτερον, στη διάρκεια των
επίσημων συνομιλιών τις οποίες είχε
στην Ουάσιγκτον με τον Πρόεδρο
Κέννεντυ τον Απρίλιο του 1961 ο Καραμανλής θα αναγνώριζε το προβάδισμα των ΗΠΑ έναντι των Ευρωπαίων συμμάχων στο πεδίο της χάραξης της νατοϊκής πολιτικής λέγοντας χαρακτηριστικά «εις εκδήλωσιν
της ενιαίας πολιτικής του ΝΑΤΟ θα
πρέπει να αναγνωρισθή η Αμερικανική
ηγεσία. Ο ηγετικός ρόλος της Αμερικής αποτελεί πραγματικόν γεγονός.
Το γεγονός αυτό πρέπει να αναγνωρισθή και ως πολιτική.»
Φυσικά η ελληνική πλευρά έθεσε
επιμέρους ερωτήματα που αφορούσαν τον βαθμό ελέγχου της χώρας
φιλοξενίας επί των πυραύλων, την
εγγύτητα των γομώσεων σε σχέση
με τις μονάδες και την ταυτότητα
της αρχής η οποία θα αναλάμβανε τις
δαπάνες, όμως αυτά τα ερωτήματα
δεν αναιρούσαν την καταρχήν συμφωνία για την εγκατάσταση των
όπλων του ολέθρου σε ελληνικό έδαφος. Μάλιστα, ο πρέσβης Παναγιώτης Βερύκιος θα δηλώσει χαρακτηριστικά σε ενημερωτικό σημείωμά
του ότι «αντί επιπολαίως να διαμαρτυρόμεθα δια το ενδεχόμενον της εγκαταστάσεως ατομικών βάσεων εις
την χώρα μας θα έπρεπε τουναντίον
να την ευχώμεθα και να την επιζητώμεν διά παντός μέσου»!
Όμως, παρά την αρχική προθυμία
της ελληνικής πλευράς, ο στόχος δεν
θα πραγματωθεί. Στο επόμενο μέρος
του άρθρου θα δούμε τα αίτια της ματαίωσης της πρωτοβουλίας αλλά και
την οργανωμένη αντίδραση του αντιιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Ιστορικός

επισημάνσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FLEX

Το παραμύθι έχει λύκο...

Καλωσορίσατε στο Πρόγραμμα FLEX...

ριν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της
νέας συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ
για τη διατήρηση και επέκταση των στρατιωτικών
αμερικάνικων βάσεων, ο Δήμος Χανίων, στα όρια του
οποίου βρίσκεται το προπύργιο και προμαχώνας της πιο
φονικής πολεμικής μηχανής των ΑμερικανοΝΑΤΟικών
– η βάση της Σούδας –, αντί να καταδικάσει τη συμφωνία
αυτή που κάνει τον τόπο μας μαγνήτη κινδύνων που θα
'ρθουν αναπόφευκτα αν δεν ξεσηκωθούμε, γίνεται λαγός
και υποπρακτορείο της πρεσβείας των Η.Π.Α. και τρέχει
να διαφημίσει προγράμματα που «προωθούν μια θετική
άποψη των αμερικανοελληνικών σχέσεων», προκειμένου
(οι Χανιώτες) «να κατανοήσουν τις προτεραιότητες των
ΗΠΑ στην περιοχή και να υποστηρίξουν τη συνεργασία
στον τομέα της ασφάλειας με τις ΗΠΑ, τους οικονομικούς

Π

δεσμούς και την πολιτική εμπλοκή» (βλ. «Integrated Country
Strategy»).
Αυτή είναι η στόχευση του αμερικάνικου προγράμματος FLEX («Future Leaders Exchange Program», «Πρόγραμμα Ανταλλαγών Μελλοντικών Ηγετών») που έχει
σπόνσορα το Αμερικάνικο ΥΠ.ΕΞ, και στο οποίο κάλεσε ο
Δήμος Χανίων, μαζί με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές τη Δευτέρα 7 Οκτώβρη στις 21:00 στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη:
• Να προβάλλουν το «αμερικάνικο όνειρο»: Όχι των
50 εκατομμυρίων αστέγων, ούτε του εργάτη Αμερικάνου
πολίτη που τραγούδησε ο Bruce Springsteen στο «Born in
the USA» που τον θέλουν δούλο στα εργοστάσια τους, που
τον στέλνουν στα Βιετνάμ σαν κρέας για τα κανόνια των
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Η αφίσα του Δήμου Χανίων, ο οποίος μαζί με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλεί τους γονείς,
εκπαιδευτικούς και μαθητές τη Δευτέρα 7 Οκτώβρη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, προκειμένου να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα FLEX.

ιμπεριαλιστικών πολέμων τους, που τον κρατούν δεσμώτη των σωφρονιστηρίων τους και του έχουν φορέσει
το αφιόνι-χαλκά του κάλπικου «αμερικάνικου ονείρου».
• Να αναδείξουν τα ιδανικά της «ελευθερίας»: Αλλά
σίγουρα θα ξεχάσουν τη δουλεία, τη Χιροσίμα και τις ναπάλμ, τον μακαρθισμό και τον Ψυχρό Πόλεμο, τα Αμπού
Γκράιμπ και τα Γκουαντάναμο, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις από την Λιβύη μέχρι τη Συρία, το Ιράκ και τη Γιουγκοσλαβία, τη Κορέα μέχρι την Αίγυπτο, την Τυνησία και το
Μαρόκο μέχρι τη Νικαράγουα, από τη Γουατεμάλα μέχρι
το Κονγκό και από το Βιετνάμ μέχρι τον Παναμά, τις αμερικανοκίνητες χούντες από τη Χιλή μέχρι τη Γρενάδα και
από την Αιτή μέχρι την Σομαλία.
• Να προωθήσουν τη «θετική άποψη των αμερικανοελληνικών σχέσεων»: Θα πουν άραγε τίποτε για το ρόλο
τους την «Κόκκινη Πρόβεια», στην Κύπρο, στη Χούντα των
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συνταγματαρχών, τη στάση τους στα Ίμια και στο γκριζάρισμα του Αιγαίου;
• Να «κατανοήσουμε τις προτεραιότητες των ΗΠΑ
στην περιοχή και να υποστηρίξουμε τη συνεργασία στον
τομέα της ασφάλειας». Τα δόγματα των ΗΠΑ, του NATO
και της Ε.Ε, ενάντια στη δήθεν «διεθνή τρομοκρατία», στη
δήθεν «εξάπλωση των πυρηνικών», τα ιμπεριαλιστικά
«σχέδια ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής» και άλλα τέτοια,
δεν μπορούν να κρύψουν τις προτεραιότητές τους στην
περιοχή: Στην πράξη γίνεται αναμέτρηση ανάμεσα στο ευρωατλαντικό μπλοκ αλλά και με την Κίνα και τη Ρωσία
για νέες αγορές, νέα πεδία κερδοφορίας, κατάκτηση περιοχών με πλουτοπαραγωγικές πηγές, πετρέλαιο, φυσικό
αέριο, τους ενεργειακούς αγωγούς και τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων, στρατηγικά περάσματα και άλλα.
Αυτό διακυβεύεται σήμερα και στην περίπτωση που ο ανταγωνισμός δεν εκτονωθεί προσωρινά με συμβιβασμό,
οδηγεί σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που στις μέρες μας
μπορεί να είναι τοπικός - περιφερειακός, αλλά στη βάση
αυτή μπορεί να γενικευτεί, να αγκαλιάσει περισσότερες
δυνάμεις και περιοχές. Να γιατί η νέα συμφωνία που υπογράφηκε προχθές εμπλέκει βαθύτερα τη χώρα και το λαό
μας σε πολύ μεγάλους κινδύνους.
Αυτή τη στόχευση επιδιώκουν μέσα από δέκα, τάχα,
υποτροφίες διάρκειας ενός έτους που «προσφέρουν»
(μετά από ξεσκόνισμα των 15χρονων υποψηφίων και των
οικογενειών τoυς από CIA και FBI με προσωπικές συνεντεύξεις και με πιο σημαντικό κριτήριο να πληρούν τις
προϋποθέσεις χορήγησης αμερικάνικης βίζας), ώστε «οι
συμμετέχοντες να επιστρέψουν γαλβανισμένοι και εμπνευσμένοι («galvanized and inspired»), για να μοιραστούν
τις νέες εμπειρίες τους και να επηρεάσουν θετικά τις πατρίδες τους και τις κοινότητές τους». Και παραπέρα:
«Αυτοί οι απόφοιτοι εντάσσονται σε ένα ισχυρό διεθνές
δίκτυο, το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Alumni
FLEX, το οποίο προσφέρει υποστήριξη μέσω επιχορηγήσεων
και επαγγελματικής ανάπτυξης («grants and professional
development»).
Σήμερα, οι απόφοιτοι FLEX εργάζονται σε όλους τους
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των
επιχειρήσεων, των ΜΚΟ, της εκπαίδευσης και της δημοσιογραφίας», σε όλα δηλαδή τα κρίσιμα πόστα.
Με δύο λόγια με το πρόγραμμα FLEX επιδιώκουν δύο
πράγματα:
1) Να προπαγανδίσουν σαν περιφερόμενος θίασος
στελέχη της Αμερικάνικης Πρεσβείας ιδίως στις πόλεις

που έχουν «ζωτικά συμφέροντα» (Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Λάρισα, Χανιά) και «ορισμένα τμήματα
της κοινωνίας είναι ιστορικώς επιφυλακτικά για τη συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στην άμυνα, στην οικονομία και
στα πολιτικά ζητήματα», τα «καλά και άγια» του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.
2) Να αναζητήσουν τους αυριανούς «ιεροκήρυκες»
του πολέμου – όχι αυτούς που διαφημίζουν οι δευτεροκλασάτες ταινίες του Χόλυγουντ αλλά εκεί που οι άνθρωποι κομματιάζονται, εκεί που οι μάνες κλαίνε τα παιδιά
τους, εκεί που η δυστυχία και ο τρόμος βασιλεύουν, εκεί
που η απόδραση της προσφυγιάς γίνεται διαβατήριο απελπισίας – που επιβάλλουν οι ιμπεριαλιστές όταν τα συμφέροντά τους είναι πλέον αδύνατον να υπηρετηθούν μέσω
της «ειρήνης».
Το πρόγραμμα FLEX είναι ο λύκος στο παραμύθι της
κοκκινοσκουφίτσας: Οι δήθεν υποτροφίες και σπουδές
που προσφέρει ξεγελάνε, αλλά δεν μπορούν να κρύψουν
τις αξίες ενός συστήματος που έχει μετατρέψει τα σχολεία κυριολεκτικά σε εμπόλεμη ζώνη, που είναι εξπέρ
στον εμπαιγμό και στη χυδαία προπαγάνδα. Στα μάτια των
παιδιών μας βλέπουμε τα παιδιά όλου του κόσμου: Τα βομβαρδισμένα σχολεία, νοσοκομεία και σπίτια στη Συρία, στη
Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, τα πνιγμένα προσφυγόπουλα, τις
αλλαγές συνόρων και τις νέες εντάσεις στα Βαλκάνια. Ας
ψάξουν αλλού για συνενόχους στο έγκλημα που και ο ελληνικός λαός έχει βιώσει με τη δικτατορία του 1967, την
Κύπρο, τις γκρίζες ζώνες του Αιγαίου και ο κατάλογος δεν
έχει τελειωμό.
Απαιτούμε να μη φιλοξενήσει ξανά ο Δήμος Χανίων
παρόμοιες δραστηριότητες.
Να στηρίξει τις πολύμορφες δράσεις για το κλείσιμο
της Βάσης της Σούδας και των άλλων αμερικανοΝΑΤΟϊκών
βάσεων και την απεμπλοκή της χώρας μας από τους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς κι ανταγωνισμούς.
Έχει χρέος να μην επιτρέψει από τον τόπο μας να
σπέρνεται ο όλεθρος και τρόμος για το πλιάτσικο του κεφαλαίου που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Να μην επιτρέψει να γίνει ταυτόχρονα μαγνήτης κινδύνων, που θα
'ρθουν αναπόφευκτα, αν δεν ξεσηκωθεί ο ίδιος.
Το σύνθημα «ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των
λαών» πρέπει να ακουστεί απ’ άκρη σ’ άκρη σ’ όλο το νησί,
σε κάθε πόλη, γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, στα σχολεία, στις σχολές.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου

ΧΑΝΙΑ

Μαζική και μαχητική παρέμβαση
κατά του προγράμματος «FLEX»

αζική μαχητική παρέμβαση έκαναν χθες στα
Χανιά η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, τα Σωματεία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Κατασκευών,
Τροφίμων και Ποτών-Επισιτισμού, Εργαζόμενων στην
Ιδιωτική Εκπαίδευση και των Συνταξιούχων του ΙΚΑ
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης, καταγγέλλοντας
την προσπάθεια παρουσίασης του προγράμματος
«FLEX». Συνδιοργανωτές της παρουσίασης ήταν οι
Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και ο Δήμος Χανίων.
Όπως τόνισε και στην ομιλία του ο πρόεδρος
της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων Μανώλης Παπαδομανωλάκης, η προσπάθεια των ΗΠΑ είναι να εξωραΐσουν τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και να κάμψουν
το αντιαμερικανικό και αντιβασικό αίσθημα του Χανιώτικου λαού. Η προσπάθειά τους έπεσε στο κενό,
καθώς ο λαός της πόλης και ιδιαίτερα η νεολαία κυριολεκτικά τους γύρισε την πλάτη.
Την ίδια ώρα της συγκέντρωσης διεξαγόταν η
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου οι
εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κατήγγειλαν την προσπάθεια των ΗΠΑ,
αλλά και την δημοτική πλειοψηφία .
Αποφάσεις καταγγελίας της παρουσίασης του
προγράμματος πήραν επίσης η ΕΛΜΕ Χανίων και το
Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ.
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δράση ΕΕΔYE
Συνάντηση της ΕΕΔΥΕ με τον γενικό γραμματέα της Επιτροπής
Διεθνούς Αλληλεγγύης της Βενεζουέλας (COSI)
υνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτέμβρη,
στην έδρα της ΕΕΔΥΕ, με τον γενικό γραμματέα
της Επιτροπής Διεθνούς Αλληλεγγύης της Βενεζουέλας (COSI) – μέλος του ΠΣΕ –, Gabriel Aguirre,
ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα, έπειτα από πρόσκληση
της ΕΕΔΥΕ, του ΠΣΕ και της ΕΕΔΔΑ. Στη συνάντηση,
από την ΕΕΔΥΕ συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
Σταύρος Τάσος, ο οργαν. γραμματέας Γρηγόρης Αναγνώστου, η Αγγελική Σαμούρη, μέλος της Γραμματείας
και ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, μέλος της Γραμματείας
της ΕΕΔΥΕ και εκτελεστικός γραμματέας του ΠΣΕ.
Στη συνάντηση, από πλευράς της ΕΕΔΥΕ πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις τρέχουσες πολιτικές
εξελίξεις στην Ελλάδα, με επίκεντρο την ανανέωση
της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ και τις αγωνιστικές
πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις
Επιτροπές Ειρήνης, την ΕΕΔΥΕ και τους άλλους φορείς
του μαζικού λαϊκού κινήματος. Ταυτόχρονα, συζητήθηκαν οι επικίνδυνες εξελίξεις στη Βενεζουέλα και συνολικότερα στη Λατινική Αμερική, εκφράστηκε γι’
ακόμη μια φορά η αλληλεγγύη στον αγωνιζόμενο λαό
της Βενεζουέλας, ενώ συζητήθηκαν επίσης και μια
σειρά από πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα, ανάμεσα στις δυο οργανώσεις, ώστε να εκφραστεί ακόμη
πιο μαζικά από πλευράς του κινήματος η καταδίκη της
επιθετικότητας των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, καθώς και των
συμμάχων τους απέναντι στο Βενεζουελάνικο λαό, το
δυνάμωμα της διεθνιστικής αλληλεγγύης ανάμεσα
στους δυο λαούς. Καταγγέλθηκε, επίσης, η αναγνώριση
από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης της ΝΔ, του
αχυράνθρωπου των ΗΠΑ, Γκουαϊδό, ως μεταβατικού
προέδρου της Βενεζουέλας.
Από τη μεριά του, ο Gabriel Aguirre ευχαρίστησε
την ΕΕΔΥΕ για όλες τις πρωτοβουλίες που πήρε το
προηγούμενο διάστημα με σκοπό να ενημερώσει, να
αναδείξει την κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη
στη Βενεζουέλα με τις ωμές παρεμβάσεις των ΗΠΑ ΝΑΤΟ - ΕΕ και των συμμάχων τους από τον Οργανισμό
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Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) μετά την αναγνώριση
του πραξικοπηματία Γκουαϊδό ως μεταβατικού προέδρου, σημειώνοντας πως έχουν μεγάλη αξία και
πρέπει να συνεχιστούν εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες
έκφρασης της αλληλεγγύης στο Βενεζουελάνικο λαό,
που είναι ο μοναδικός που πρέπει και μπορεί να αποφασίσει για τη διακυβέρνηση και την τύχη της χώρας
του. Ενημέρωσε, επίσης, για τη δύσκολη κατάσταση
που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας λόγω
του οικονομικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί,
αλλά και για τις επικίνδυνες εξελίξεις, με το ενδεχόμενο ακόμη και μιας ανοιχτής στρατιωτικής επέμβασης
στη Βενεζουέλα να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.
Τέλος, επαναβεβαίωσε κι από την πλευρά του τους
ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στην COSI και
στην ΕΕΔΥΕ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Βενεζουελάνικης οργάνωσης στον αγώνα του ελληνικού
λαού ενάντια στην ελληνοαμερικανική συμφωνία για
τις στρατιωτικές βάσεις.
Την επόμενη μέρα, ο γγ της COSI πραγματοποίησε
συναντήσεις με τον γγ του ΠΣΕ, Θανάση Παφίλη,
καθώς και με το προεδρείο της ΕΕΔΔΑ αντίστοιχα.

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

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΕΕ∆ΥΕ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

✓ Να ακυρωθεί η νέα συµφωνία για τις βάσεις
✓ Να κλείσουν όλες οι Ευρωνατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα
✓ Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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