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της σύνταξης

«Θ α ξαναματώσουμε δίπλα στις ΗΠΑ και στο μέλλον», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος
σε συνέδριο στη Σχολή Ευελπίδων, απευθυνόμενος στον διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη,
διαγράφοντας έτσι με μια μονοκοντυλιά όλη τη μυθολογία περί της «ειρήνης και ασφάλειας» που εξασφαλίζει η

συμμετοχή στη Νατοϊκή λυκοσυμμαχία και στους σχεδιασμούς της. Παράλληλα, έδειξε την προσήλωση της κυρίαρχης τάξης
στη στρατηγική επιλογή της πλήρους ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ που ηγούνται του ευρωατλαντικού μπλοκ. 

Σε μία περίοδο που κλιμακώνεται η επιθετικότητα ανάμεσα σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με τη Ρωσία, την Κίνα και με την εμπλοκή
δεκάδων κρατών σε όλη την υδρόγειο η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και σε συμφωνία με τα άλλα
ευρωνατοϊκά κόμματα δηλώνει διατεθειμένη να εμπλέξει άμεσα το λαό στο κουβάρι των αιματηρών πολεμικών συγκρούσεων
της περιοχής προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων. Για τις πρόβες
πολέμου που διοργανώνονται από το ΝΑΤΟ στην Αν. Ευρώπη και στην Αν. Μεσόγειο η Ελλάδα διαθέτει τις ένοπλες δυνάμεις
της, στρατιωτικές βάσεις, δρόμους και λιμάνια καθώς και ένα πακτωλό χρημάτων για τις ανάγκες της λυκοσυμμαχίας.
Η χώρα γίνεται μαγνήτης κινδύνων σε μια φάση που οξύνονται οι ανταγωνισμοί για τους ενεργειακούς πόρους και τους δρό-
μους μεταφοράς. 

Στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, παρά τις εσωτερικές αντιθέσεις, εγκρίθηκε επιχειρησιακό σχέδιο για τις χώρες της
Βαλτικής και επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα των δυνάμεων ταχείας επέμβασης με κάθε είδους πρόσχημα. Ακόμα, στη διακήρυξη
για τα 70 χρόνια από την ίδρυση της λυκοσυμμαχίας διατυπώθηκε η απειλητική υπενθύμιση ότι το ΝΑΤΟ παραμένει μια «πυ-
ρηνική συμμαχία». Θανάσιμη συνεισφορά των αστικών κυβερνήσεων σε αυτή τη συμμαχία αποτελεί, ανάμεσα σε άλλα,
και η διάθεση του Αράξου για την αποθήκευση πυρηνικών όπλων και η δυνατότητα ελλιμενισμού πυρηνοκίνητων
υποβρυχίων στη Σούδα. Στην ίδια σύνοδο ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι ο λαός  θα συνεχίσει να ματώνει και οικονομικά
ώστε να πληρώνει πάνω από 2% του ΑΕΠ για τις νατοϊκές δαπάνες. 

Παράλληλα κατέρρευσαν και όλοι οι αστικοί μύθοι  για «εγγύηση» των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συνόρων της
χώρας λόγω της συμμετοχής σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την αυθαίρετη συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης για τον καθορισμό θαλάσσιων
ζωνών. Η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας όχι μόνο δεν υπάρχει πρόθεση να αναχαιτιστεί από το ευρωνατοϊκό μπλοκ
αλλά αντίθετα με το φόβητρο της πολεμικής εμπλοκής προβάλλεται ως ευκαιρία για επιτάχυνση των σχεδίων συνδιαχείρισης
του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου. Φυσικά μια τέτοια επιλογή όχι μόνο δεν αποτρέπει τους πολεμικούς κινδύνους αλλά προ-
σελκύει περισσότερους, καθώς έτσι ανοίγει τη βεντάλια των διεκδικήσεων και νομιμοποιείται η γενικευμένη αμφισβήτηση
των συνόρων και των συνθηκών που τα ορίζουν. 

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που φτάνουν στη χώρα μας είναι τα θύματα αυτής ακριβώς της ιμπεριαλιστικής πολιτικής
που γεννά πολέμους και επεμβάσεις. Δεν είναι «εισβολείς» όπως τους ονομάζει η μισάνθρωπη ρατσιστική και ξενοφοβική
αισχρολογία αλλά είναι θύματα εισβολής: στη χώρα τους, στο σπίτι τους,στην οικογένειά τους, στην αξιοπρέπειά τους, στη
ζωή τους. Έχουν βομβαρδιστεί από μαχητικά αεροπλάνα που εξόρμησαν από τη βάση της Σούδας και από πιλότους που έχουν
εκπαιδευτεί στη βάση της Λάρισας. Στη χώρα μας, όσοι καταφέρνουν να φτάσουν, συναντούν τον εγκλωβισμό σε άθλιες συν-
θήκες τύπου Μόριας και τα σχέδια για εγκλεισμό σε κλειστά κέντρα φυλακές. Γι’ αυτό συνδυάζουμε την αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες και στους μετανάστες με τον αγώνα ενάντια στην παρουσία των Ευρωνατοϊκών βάσεων στην Ελλάδα, με
την προοπτική της αποδέσμευσης από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ και την κατάργηση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. 

Η ΕΕΔΥΕ προσπαθεί να συμβάλει στον κοινό αγώνα, ενισχύοντας τη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών με τη συνέχιση,
για 6η χρονιά, της πρωτοβουλίας καλλιτεχνικής - πνευματικής δημιουργίας που φέτος έχει τον τίτλο: «Για Μεσόγειο θάλασσα
γέφυρα ειρήνης, φιλίας, αλληλεγγύης των λαών. Ένωσε κι εσύ τη φωνή σου στην πάλη των λαών ενάντια στον πόλεμο,
στη φτώχεια και στον ξεριζωμό». Με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς συνεχίζουμε με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στην
αστείρευτη δημιουργικότητα των παιδιών και στα πηγαία αισθήματα φιλίας και αλληλεγγύης που δεν πρέπει να επιτρέψουμε
να μολυνθούν από τη φασιστική προπαγάνδα. 

Ως αναπόσπαστο τμήμα του εργατικού - λαϊκού κινήματος δίνουμε τη μάχη ενάντια στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής
της κυβέρνησης και της ΕΕ, που με τη νέα επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα και την καταστολή ενάντια στη νεολαία
ανοίγει νέους δρόμους για την κερδοφορία του κεφαλαίου. 

Ενάντια στον εφησυχασμό και τις αυταπάτες που σπέρνει η κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα καλούμε σε ετοιμότητα
και επαγρύπνηση συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και κινητοποίησης του λαού γύρω από τους στόχους πάλης του
αντιϊμπεριαλιστικού - αντιπολεμικού κινήματος. Καμία νομιμοποίηση των αντιδραστικών επιλογών κυβέρνησης, ευρωατλαντικών
κομμάτων, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στο σύνολό τους ναρκοθετούν το μέλλον του ελληνικού λαού.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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πολιτική

Ορισμένες πλευρές γύρω από τη συζήτηση
για τα δήθεν αντισταθμιστικά οφέλη

Σ το όνομα της λεγόμενης «γεωστρατηγικής αναβάθ-
μισης» της χώρας μας και της ανάπτυξης - προσέλ-
κυσης επενδύσεων, για λογαριασμό των ντόπιων

και ξένων επιχειρηματικών ομίλων, βρίσκεται σε εξέλιξη
μια συνειδητή προσπάθεια ώστε και με την τακτική του
“καρότου”, όχι απλά να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου στη

λαϊκή αντίδραση, αλλά να πειστεί ο λαός και να συναινέσει
στο βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπε -
ριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Τα παραπάνω, σίγουρα δεν αποτελούν κεραυνό εν αι-
θρία, αν αναλογιστεί κανείς πως παρόμοια επιχειρηματο-
λογία συνοδεύει από το 1990 κι έπειτα κάθε ετήσια ανα-

Η ανανέωση, επέκταση κι ενίσχυση της «Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας» (ΣΑΑΣ)
ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, που υπογράφηκε στις 5 Οκτώβρη, στο πλαίσιο του β’ γύρου
του λεγόμενου «Στρατηγικού Διαλόγου» μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα απέραντο ορμητήριο
πολεμικών επεμβάσεων και ταυτόχρονα σε μαγνήτη επιθέσεων σε μια ενδεχόμενη πολεμική
αντιπαράθεση, συνοδεύτηκε και συνοδεύεται από ένα προπαγανδιστικό μπαράζ, τόσο από την
πλευρά της κυβέρνησης της ΝΔ, όσο κι από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, σχετικά με τα λεγό-
μενα αντισταθμιστικά οφέλη από την ύπαρξη και λειτουργία του ευρωατλαντικού δικτύου βά-
σεων και υποδομών στη χώρα μας.
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νέωση της ΣΑΑΣ, αλλά και πως ιστορικά έχει αποδειχθεί
ότι οι επιχειρηματικοί και οι πολεμικοί σχεδιασμοί πηγαί-
νουν χέρι-χέρι, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που κλιμακώνο -
νται οι ανταγωνισμοί και η επιθετικότητα ανάμεσα σε ΗΠΑ
- ΝΑΤΟ - ΕΕ με τη Ρωσία, την Κίνα και με την εμπλοκή δε-
κάδων κρατών, στο έδαφος των αρνητικών ρυθμών ανά-
πτυξης σε ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες, που προ-
ειδοποιούν για νέα οικονομική κρίση.

Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο πως την ίδια περίοδο με
την ανανέωση της ΣΑΑΣ, εγκρίθηκε στη Βουλή το αναπτυ-
ξιακό νομοσχέδιο, η αναθεώρηση του Συντάγματος και μια
σειρά από άλλα αντιλαϊκά - αντεργατικά μέτρα, που ξεκά-
θαρο στόχο έχουν να προστατέψουν με κάθε τρόπο τα
ιερά και τα όσια του κεφαλαίου, την αύξηση της κερδο-
φορίας του. Επίσης, να μην ξεχνάμε πως στο κοινό ανα-
κοινωθέν, μετά το πέρας της δεύτερης φάσης του Στρα-
τηγικού Διαλόγου καταγράφονται οι βασικοί τομείς που
αποτέλεσαν το επίκεντρό του και δεν είναι άλλοι από τις
επενδύσεις, την ενέργεια, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό,
όλα συνδυασμένα, φυσικά, με τον ήδη διακηρυγμένο από
πέρυσι στόχο που έθετε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να καμ-
φθούν, να αλλοιωθούν τα όποια αντιαμερικανικά - αντιιμ-
περιαλιστικά χαρακτηριστικά στη συνείδηση του ελληνι-
κού λαού και της νεολαίας.

Ας δούμε, λοιπόν, ορισμένα σημεία γύρω από τη συζή-
τηση για τα αντισταθμιστικά οφέλη:

• «Η ύπαρξη του ευρωατλαντικού δικτύου βάσεων
και υποδομών συμβάλλει στην ασφάλεια και άμυνα της
χώρας μας». Τόσο η πρόσφατη, όσο και η παλιότερη ιστο-
ρία αποδεικνύει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πως
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, όχι μόνο δεν μπορούν να εγγυηθούν την
ασφάλεια και την άμυνα, απεναντίας ευθύνονται για μια
μακρά αλυσίδα πολέμων κι επεμβάσεων (Κορέα, Ινδοκίνα,
Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία, Κεντροα-
φρικανική Δημοκρατία, Ουκρανία, κλπ) με θύματα τους
ίδιους τους λαούς. Επιπλέον, είναι γεγονός –και καταγρά-
φεται κι επίσημα– πως ΗΠΑ και ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζουν
σύνορα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, αλλά τα αντιλαμβά-
νονται ως ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, ενώ ταυτόχρονα
στον ίδιο τον καταστατικό χάρτη του ΝΑΤΟ διατυπώνεται
ρητά πως σε περίπτωση εμπλοκής ανάμεσα σε δυο σύμ-
μαχα κράτη, το ΝΑΤΟ κρατά στάση “ουδετερότητας”. 

Τα παραπάνω αποδεικνύονται αν εξετάσει κανείς δια-
χρονικά τη στάση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ ως προς το ζήτημα
της κλιμάκωσης της επιθετικότητας της τουρκικής αστι-
κής τάξης με την αμφισβήτηση των συνόρων και των κυ-

ριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, που στην ουσία
ανοιχτά προτείνουν την επίλυση των όποιων διαφορών
στη βάση της συνδιαχείρισης από μεγάλους επιχειρημα-
τικούς ομίλους των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που
βρίσκονται στο Αιγαίο και συνολικότερα στην ΝΑ Μεσό-
γειο. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι σε αυτή τη βάση προ-
ωθούνται και στην Κύπρο τα νέα διχοτομικά σχέδια επί-
λυσης του Κυπριακού.

Παράλληλα με τα παραπάνω, έχει αξία η αναδρομή
στην ιστορική πείρα, που φανερώνει ότι αν και η Ελλάδα
και η Τουρκία εντάχθηκαν ταυτόχρονα το 1952 στο ΝΑΤΟ,
η τουρκική προκλητικότητα δεν ανακόπηκε, αλλά ενισχύ-
θηκε ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα το γκριζάρισμα
του μισού Αιγαίου μετά την κρίση των Ιμίων το 1996, τις
διαρκείς παραβιάσεις του θαλάσσιου κι εναέριου χώρου
κάτω από “τη μύτη” της ΝΑΤΟϊκής αρμάδας που σουλα-
τσάρει στο Αιγαίο ήδη από το 2016, μετά από πρόσκληση
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με το πρόσχημα της αντιμετώπι-
σης του προσφυγικού. Επίσης, δεν μπορούν να ξεχαστούν
οι ευθύνες των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για τη χούντα στην Ελλάδα (να
θυμίσουμε την παραδοχή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ,
Κλίντον, το 1999 που κατά την επίσκεψή του στη χώρα
μας αναγνώρισε επίσημα τις ευθύνες των ΗΠΑ -ΝΑΤΟ για
τη δικτατορία), το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο, κλπ.

Όσον αφορά, δε, στην δήθεν προστασία που παρέχουν
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας
μας, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι με
βάση τις αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής του ΝΑΤΟ, η
χώρα μας έχει αναπροσαρμόσει το δόγμα των ενόπλων
δυνάμεων και τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό στην κα-
τεύθυνση της καλύτερης προώθησης των ΑμερκανοΝΑ-
ΤΟϊκών στόχων και επιδιώξεων στην ευρύτερη περιοχή,
στον ανταγωνισμό με άλλα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κράτη,
αφήνοντας στην ουσία στην άκρη τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα, γεγονός που γίνεται φανερό κι από την πρόσφατη
αναθεώρηση του Συντάγματος (περί δυνατότητας εκχώ-
ρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και υπερίσχυσης
έναντι του εθνικού δικαίου συμφωνιών με διακρατικές
ιμπεριαλιστικές ενώσεις), αλλά κι από την επιχειρηματο-
λογία που συχνά-πυκνά διατυπώνεται πως “τα σύνορα της
Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης”, κ.ο.κ.

• «Η ύπαρξη του ευρωατλαντικού δικτύου βάσεων
και υποδομών αποφέρει οφέλη στις τοπικές οικονο-
μίες». Πρόκειται για ένα ακόμη πολυφορεμένο επιχείρημα,
που αναθερμαίνεται αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα στις πε-



ριοχές που προχωρά η δημιουργία νέων βάσεων (Λάρισα,
Στεφανοβίκειο, Αλεξανδρούπολη, Σύρος, κ.α.), αλλά και
σε όλη την υπόλοιπη χώρα, όπου υπάρχουν ήδη ευρωατ-
λαντικές υποδομές. Μάλιστα, δεν διαφεύγει της προσοχής
και η συντονισμένη στάση των εκπροσώπων της τοπικής
διοίκησης που σπεύδουν αναφανδόν να χαιρετίσουν και
να αναπαράξουν αυτή την επιχειρηματολογία. Εκείνο που
χρειάζεται να κρατήσουμε, ως προς αυτό το ζήτημα, είναι
πως πατώντας στο έδαφος των συνεπειών που άφησε
στο διάβα της η καπιταλιστική οικονομική κρίση (ανεργία,
τσάκισμα εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, πα-
ραπέρα εξαθλίωση για τη λαϊκή οικογένεια, κλπ), στο
όνομα της λεγόμενης «ανάπτυξης» και των νέων θέσεων
εργασίας που θα ανοίξουν, προωθείται ακόμη μεγαλύτερο
τσάκισμα των μισθών, η καθιέρωση της εκ περιτροπής
εργασίας, το παραπέρα ξεχείλωμα των ωραρίων εργασίας,
οι συνθήκες γαλέρας, κοντολογίς η εξαγορά των συνειδή-
σεων των εργαζομένων για ένα ξεροκόμματο, κρύβοντας
σκόπιμα τις περισσότερες φορές πως οι μεγάλοι ξένοι
επιχειρηματικοί όμιλοι που αναλαμβάνουν σε κοινοπρα-
ξίες από κοινού με αντίστοιχους ελληνικούς, έργα όπως
πχ ο διασυνδετήριος αγωγός στην Αλεξανδρούπολη, φέρ-
νουν φτηνό εργατικό δυναμικό από άλλες χώρες συμβάλ-
λοντας στο τσάκισμα της τιμής της εργατικής δύναμης,
στην ανασφάλιστη δουλειά κλπ. 

Είναι χαρακτηριστικό σε αυτή την περίπτωση το πα-
ράδειγμα του Νεωρίου της Σύρου, που μάλιστα το επιχεί-
ρημα των νέων θέσεων εργασίας που θα ανοίξουν οδήγησε

το ίδιο το σωματείο των εργαζομένων στο Νεώριο να
φτάσει στο σημείο της έπαρσης της αμερικανικής σημαίας
στο λιμάνι της Σύρου! Η επένδυση της αμερικανικής ΟΝΕΧ
στο απαξιωμένο Νεώριο της Σύρου διαφημίστηκε όσο λί-
γες και παρουσιάστηκε ως «σωτηρία» για τους εργαζόμε-
νους, που ήταν για μήνες απλήρωτοι και σε καθεστώς
αβεβαιότητας από την προηγούμενη ιδιοκτησία. Πάνω
εκεί ήρθε να πατήσει η επένδυση του αμερικανικού κο-
λοσσού, ο οποίος έδεσε χειροπόδαρα τους εργαζόμενους
με νέες συμβάσεις, που ξηλώνουν ακόμα περισσότερο τα
δικαιώματά τους, ενώ πέτυχε και λεόντειες συμφωνίες
με τον Δήμο για διαγραφή και ρύθμιση χρεών, που θα επι-
βαρύνουν συνολικά τα λαϊκά στρώματα του νησιού. Βέβαια,
όπως σε κάθε τέτοια επένδυση, οι γεωπολιτικοί παρά-
γοντες συμβαδίζουν με τους οικονομικούς, παίρνοντας
υπόψη τον ανταγωνισμό ΗΠΑ - Κίνας, που εκφράζεται πολ-
λαπλά στη χώρα μας, μεταξύ άλλων στον τομέα της ναυ-
πηγοεπισκευής, των λιμενικών υποδομών κ.ά. 

Πίσω επομένως από τις φιέστες της κυβέρνησης, της
αμερικανικής πρεσβείας και των επιχειρηματικών ομίλων,
που επενδύουν για τα κέρδη τους, το «ταμείο» για τους
εργαζόμενους βγάζει χειροτέρευση των όρων δουλειάς
και βάθεμα της εκμετάλλευσης, ενώ το νησί και οι υπο-
δομές του μπαίνουν στο κάδρο ισχυρών ανταγωνισμών,
που λειτουργούν ως μαγνήτης κινδύνων. Πόσο μάλλον
που το Νεώριο και οι εγκαταστάσεις του, όπως και οι
αντί στοιχες σε Ελευσίνα και Σκαραμαγκά, αναμένεται να
χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς.
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Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ
εύχεται σε όλους τους φίλους της ειρήνης

Î·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹

και τους ευχαριστεί θερμά για τη συμπαράστασή τους
στον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

και τον ιμπεριαλισμό.



• «Τα εξοπλιστικά οφέλη για τη χώρα μας που απορ-
ρέουν από την ανανέωση της ΣΑΑΣ»: Αποδεικνύεται ιστο-
ρικά, παρά την όποια αντίθετη διαχρονικά επιχειρηματο-
λογία των ελληνικών κυβερνήσεων, πως οι καλές σχέσεις
της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, η αγορά οπλικών
συστημάτων και η παραχώρηση εξοπλισμού από τα αμε-
ρικανικά “πλεονάσματα” –που σε πολλές περιπτώσεις
αποδείχτηκε παρωχημένος– δεν οδήγησαν σε εξοπλιστική
ισορροπία π.χ. με την Τουρκία ή σε αναβάθμιση της επι-
χειρησιακής ικανότητας των ελληνικών ενόπλων δυνά-
μεων. Απεναντίας, αυτό λειτούργησε ως στοιχείο του φαύ-
λου κύκλου , του κυνηγητού δηλαδή των εξοπλισμών που
έχει πληρώσει και πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός μας.
Ακόμη και το παράδειγμα του εκσυγχρονισμού των μαχη-
τικών F-16 και των αεροσκαφών Ναυτικής Ασφάλειας στη
βάση της συμφωνίας με τον αμερικανικό όμιλο της Λόγ-
χιντ, που στοιχίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια,
δείχνει πως λειτουργούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Κλείνοντας, σίγουρα η συζήτηση γύρω από τα λεγόμενα
αντισταθμιστικά οφέλη, δεν μπορεί αντικειμενικά να

εξαντληθεί σε αυτές τις γραμμές. Εκείνο, ωστόσο, που
χρειάζεται να κρατήσουμε είναι η κοινή συνισταμένη των
επιχειρηματικών με τους πολεμικούς σχεδιασμούς, το κυ-
νήγι δηλαδή του καπιταλιστικού κέρδους, που αποτελεί
τη βασική πηγή και αιτία των αντιθέσεων, των ανταγωνι-
σμών και των πολέμων. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, συνο-
λικά ο λαός δεν πρέπει να τσιμπήσουν σε όλη αυτή την
επιχειρηματολογία. Τα συμφέροντα των μεγάλων επιχει-
ρηματικών ομίλων είναι ξένα, ως προς τα συμφέροντα
της λαϊκής οικογένειας. Είναι γι’ αυτό, λοιπόν, που ανα-
δεικνύεται η ανάγκη ο λαός μας και οι λαοί του κόσμου να
οργανώσουν, να εντείνουν την πάλη τους ενάντια στο σά-
πιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τη φτώχεια, την
εκμετάλλευση, τους ανταγωνισμούς, τις κρίσεις, τους πο-
λέμους, την προσφυγιά και να γίνουν οι ίδιοι τους νοικο-
κύρηδες κι αφέντες στον τόπο τους, έξω από το ΝΑΤΟ,
την ΕΕ και κάθε ιμπεριαλιστικό οργανισμό. Αυτή είναι η
μοναδική ελπίδα και προοπτική. Αυτός είναι ο μόνος δρό-
μος που μπορεί να διασφαλίσει πραγματική ειρήνη, φιλία,
ευημερία, αμοιβαίες και επωφελείς σχέσεις μεταξύ των
λαών.  
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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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Εμείς στέλνουμε το δικό μας «διάβημα»
στους δικούς μας συμμάχους

χρονογράφημα

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Αδελφέ μου, εμείς το "διάβημα"
(με αφορμή τα περί ΑΟΖ Τουρ-
κίας-Λιβύης) το πραγματοποιού-

με κάθε μέρα, στις συνειδήσεις μας
και στις συνειδήσεις των εργατών
και των λαών όλης της γης. 

Άνθρωπο τον άνθρωπο, δρόμο το
δρόμο, πορεία την πορεία, σχολείο
το σχολείο, δεν το πραγματοποιούμε
στον "σύμμαχο", την πιο δολοφονική
μηχανή του πλανήτη, το ΝΑΤΟ, που
ετοιμάζεται να μας "ρίξει" στη μοιρα -
σιά της λείας στην περιοχή γιατί και
"εμείς" θέλουμε να "πάρουμε" μέρος.

Μην σε παραξενεύουν τα εισαγω-
γικά. Πάντα να τα βάζεις, γιατί στην
ταξική κοινωνία, της εκμετάλλευσης,
της αδικίας, της φτώχειας, της προ-
σφυγιάς και του ιμπεριαλιστικού πο-
λέμου δεν υπάρχει "εμείς", ούτε "εθνι-
κή ομοψυχία" και "συνεννόηση".

Υπάρχει κοινωνική τάξη απέναντι
σε κοινωνική τάξη, υπάρχουν οι ερ-
γάτες και οι λαοί απέναντι στους ιμ-
περιαλιστές και στις διακρατικές
συμμαχίες τους, υπάρχει ο αγώνας
και η επιχείρηση να γονατίσουμε.

Αδελφέ μου, δεν μετατρέψαμε
"εμείς" τη χώρα σε αμερικανοΝΑΤΟϊκό
στρατόπεδο από το βορρά ως το νότο
και από την δύση ως την ανατολή
για να γίνει το χώμα που πατάμε ορ-
μητήριο δολοφόνων και μαγνήτης
επιθέσεων. 

Δεν υπογράψαμε "εμείς" Δουβλίνα
και διακρατικές συμφωνίες για να
γίνει η χώρα μια απέραντη φυλακή
παιδιών και κατατρεγμένων. Σκέψου
μόνο μια στιγμή πόσο κοστίζει η με-
ρίδα του φαγητού ενός ανθρώπου
για να μπορεί να σταθεί στα πόδια
του. Στο λέω εγώ. Ελάχιστα. Δες τώ -

ρα γύρω σου τον πλούτο που παράγει
ο εργάτης και αναλογίσου ποιoς τον
καρπώνεται. Αυτά τα ελάχιστα ενός
ξεριζωμένου, σήμερα, είναι στην πραγ-
ματικότητα η αληθινή αξία της εργα-
τικής σου δύναμης ώστε κάθε μέρα
να παράγεις τον πλούτο που βλέπεις
γύρω σου και στον κλέβουν άλλοι.
Είναι οι ίδιοι που σε θέλουν να σκο-
τωθείς με τον διπλανό σου που είναι
στην ίδια μοίρα με σένα για να συνε-
χίσουν ανενόχλητοι στο "έργο" τους.

Κι αν αυτά που λέω σου φαίνονται
υπερβολικά, ίσως και "μακρινά", κά-
θησε και δες κάτι πιο "κοντινό" σου.
Δες το "νέο" –με ρίζες στη ματωμένη
Χιλή του 1973– ασφαλιστικό, βάλε
κάτω και τα νούμερα, και αναλογίσου
πόσο "κοστίζεις" και κυρίως πόσο
"κοστίζουν" τα παιδιά σου για τους
καπιταλιστές, το κράτος τους και τις
κυβερνήσεις τους. Αναλογίσου πάλι
με ποιόν είσαι "εμείς"; Με τον ξερι-
ζωμένο ή με τον εκμεταλλευτή που
θα "χορηγήσει" και τον εορταστικό
φωτισμό, "υιοθετώντας" δρόμους;
Αναλογίσου πάλι με ποιόν είσαι
"εμείς". Με ένα φυλακισμένο παιδί ή
με τον καπιταλιστή που οργανώνει
"γιορτές φθηνών προϊόντων" πάνω
στα πρησμένα πόδια των εργαζομέ-
νων που ξεχνούν "να πουν το όνομά
τους" από την κούραση;

Αδελφέ μου, εμείς –χωρίς εισα-
γωγικά αυτή τη φορά– λέμε ότι είναι
ιστορική ανάγκη για μια πατρίδα γη
ειρήνης και δουλειάς, όπου η εργατική
τάξη, οι εργαζόμενοι θα σχεδιάζουν,
θα παράγουν και θα ελέγχουν τη δου-
λειά τους με μοναδικό κριτήριο την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών,
όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη.

Για εμάς το ξεζούμισμα στη δουλειά,
η ανεργία, η φτώχεια, η προσφυγιά
και ο ξεριζωμός των λαών, ο ιμπερια-
λιστικός πόλεμος δεν είναι ξεχωριστά
το ένα από το άλλο, είναι αναπόσπα-
στα κομμάτια αυτού του σάπιου συ-
στήματος που το μόνο που του αξίζει
είναι η ανατροπή του από τους λαούς. 

Το ίδιο λέμε, για αυτή την ιστορική
αναγκαιότητα, και στους εργάτες και
τους λαούς όλης της γης.

Μια τέτοια πατρίδα έχει ανάγκη
και γι' αυτό και είναι η μόνη που μπο-
ρεί να προάγει την ειρήνη. 

Αυτό είναι το δικό μας "διάβημα"
αδελφέ μου. Όχι στον πρέσβη του
"διπλανού" ληστή, αλλά στη συνείδηση
τη δική μου, τη δική σου, του διπλανού
εργάτη, στον "πρέσβη" δηλαδή ενός
νέου κόσμου που έχει κάθε δυνατό-
τητα και συμφέρον να οικοδομήσει.

Εμείς, αδελφέ μου, δεν "στραμπου-
λάμε" την γλώσσα μας για να συγκα-
λύψουμε το αίμα, τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο και τη μοιρασιά της λείας.
Ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε καθαρά,
δεκαετίες τώρα.

Απέναντι στους φονιάδες, τους
"λογιστές" και τους "σκυφτούς" τους
που μετράνε την ανθρώπινη ζωή με
καταθέσεις, εμείς αντιπαραθέτουμε
το καθάριο πρόσωπο του Νικηφορίδη,
του Λαμπράκη, των πεζοπόρων της
ειρήνης, της Δανάης του Πολυτεχνεί-
ου* και της ΕΕΔΥΕ.

Καλή χρονιά!!!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

*Η ΕΕΔΥΕ αποχαιρέτισε πρόσφατα τη Δανάη Μω-
ραΐτου (1923-2019), γνωστή στο κίνημα και ως
«Δανάη του Πολυτεχνείου», για τη συμβολή της
στα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης, στην
περίοδο του Δεκέμβρη 1944 και στα επόμενα
χρόνια και για τη συνεισφορά της στην ΕΕΔΥΕ.



Δεκάδες Νατοϊκές ασκήσεις διε-
ξάγονται κάθε χρόνο στην Ευ-
ρώπη, άλλες προγραμματίζο -

νται για το 2020, με  τους  ιμπεριαλι-
στικούς  ανταγωνισμούς να  οξύνονται
επικίνδυνα και την Ελλάδα στο επί-
κεντρο των επικίνδυνων σχεδιασμών,
στην πρεμούρα της αστικής τάξης
να «αναβαθμίσει» τη θέση της και να
διεκδικήσει μερίδιο από την καπιτα-
λιστική λεία.

Σε καιρό ιμπεριαλιστικής “ειρή-
νης” οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) των
ανταγωνιστών και οι Ελληνικές ανά-
μεσά τους, προετοιμάζονται για πό-
λεμο, με τις στρατιωτικές ασκήσεις
που διεξάγονται, τροφοδοτώντας πα-
ράλληλα, όλο και περισσότερο την
ένταση. Δεν χρειάζεται βέβαια να
πούμε, ότι πέρα από τις ασκήσεις
που περιέχει το πρόγραμμα του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, ασκήσεις πραγματοποι-
ούνται και από τις  ανταγωνίστριες
δυνάμεις. 

Μη ξεχνώντας και τις πραγματι-
κές στρατιωτικές επιχειρήσεις που

διεξάγονται, στη συνέχεια καταγρά-
φονται κάποιες από τις πλέον χαρα-
κτηριστικές - εντυπωσιακές ασκήσεις,
που ως πρόβες πολέμου, δείχνουν
πού πρόκειται να οδηγηθούν τα Ελλη -
νόπουλα να διακινδυνεύσουν τη ζωή
τους και πόσο μακριά από τα ελληνικά
σύνορα που θα έπρεπε να φυλάσσουν: 

Α. Μεγάλης κλίμακας Νατοϊκή
άσκηση με τον τίτλο «Trident Juncture
2018», πραγματοποιήθηκε στο έδα-
φος της Νορβηγίας, καθώς και στον
εναέριο και θαλάσσιο χώρο της Νορ-
βηγίας, της Σουηδίας και της Φιν-
λανδίας μεταξύ 22 Οκτώβρη με 8
Νοέμβρη 2018. Στην άσκηση συμμε-
τείχε η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ)
με κλιμάκιο τεσσάρων αεροσκαφών
F-16 Block 52+ και ανάλογο προσω-
πικό της 337 Μοίρας, της 110 Πτέ-
ρυγας Μάχης (ΠΜ) από την Αεροπο-
ρική Βάση Λάρισας. Στην άσκηση
συμμετείχαν συνολικά τριάντα μία
χώρες, με περισσότερο από 50.000
προσωπικό, 10.000 οχήματα, 70 πλοία
και 250 αεροσκάφη.

Β. Από 20 έως 30 Μάη 2019, η ΠΑ
συμμετείχε στην άσκηση «Joint Stars
2019», με τέσσερα αεροσκάφη F-16
Block 52+ Advance και ανάλογο προ-
σωπικό της 336 Μοίρας, της 116 ΠΜ,
το οποίο μεταστάθμευσε στην Αερο-
πορική Βάση Decimomannu της Σαρ-
δηνίας. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε
στην ευρύτερη περιοχή, «καλύπτοντας
όλο το φάσμα επιχειρησιακής εκπαί-
δευσης και εξάσκησης σε ένα ρεαλι-
στικό, σύνθετο και διακλαδικό περι-
βάλλον». 

Γ. Από 6 έως 12 Απριλίου 2019
στη Μαύρη θάλασσα ανατολικά της
Ρουμανίας διεξήχθη η άσκηση “SEA
SHIELD” με συμμετοχή της πυραυλα-
κάτου “ΡΙΤΣΟΣ” και μονάδας εκπαί-
δευσης του ΚΕΝΑΠ μαζί με μονάδες
από άλλες  χώρες και το ΝΑΤΟ.

Δ. Μεταξύ 12 - 21 Ιουλίου στη
Μαύρη Θάλασσα (περιοχή Βάρνα Βουλ-
γαρίας), η πυραυλάκατος “ΓΡΗΓΟΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ” μετείχε στην άσκηση «Sea
Breeze 2019» . Άνάμεσα στις άλλες
ναυτικές μονάδες συμμετείχε και το
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Στρατιωτικές επιχειρήσεις και ασκήσεις
προπαρασκευής πολέμου 

επισημάνσεις

Όλοι θα θυμούνται, ότι επί χρόνια και κατά περιόδους μία ελληνική φρεγάτα συμμετείχε
στην επιχείρηση –όχι άσκηση– της ΕΕ για την «καταπολέμηση της πειρατείας» στον
κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό. Επίσης, η συμφωνία της κυβέρνησης της ΝΔ με
τις ΗΠΑ για τη συμμετοχή ελληνικής φρεγάτας στη ναυτική δύναμη που πρόκειται να
συγκροτηθεί στα στενά του Ορμούζ στον Περσικό, «φωνάζει» από μακριά για τους κιν-
δύνους από την αναβάθμιση της ελληνικής συμμετοχής στα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ -
ΝΑΤΟ και τους ανταγωνισμούς με άλλες δυνάμεις όπως το Ιράν, τη Ρωσία, την Κίνα. 



αμερικανικό πλοίο ταχείας μεταφο-
ράς «USNS YUMA», που συχνά βλέ-
πουμε και στο Αιγαίο, μαζί με το αν-
τιτορπιλικό «USS Carney» που φιλο-
ξενείται και ανεφοδιάζεται με κα-
τευθυνόμενα βλήματα, άλλα πυρομα-
χικά και καύσιμα από τη βάση της
Σούδας.

Πέρα από τη συμμετοχή στις ασκή-
σεις αυτές, που προδίδουν ολοένα πο -
λεμική προπαρασκευή για κάθε απότο -
μη εξέλιξη, μεγάλη σημασία για τους
Αμερικανονατοϊκούς έχει η αξιοποίη -
ση της χώρας ως κόμβου για τη διεκ-
περαίωση των στρατιωτικών δυνά-
μεών τους προς και από τα πεδία ασκή -
σεων - μελλοντικών επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτω-
ση των λιμανιών της Αλεξανδρούπο-
λης, της Θεσσαλονίκης και του Βόλου,
όπως και του οδικού και σιδηροδρο-
μικού δικτύου της χώρας. 

Τον περασμένο Μάη, το αμερικα-
νικό οχηματαγωγό «Green Ridge» ξε-
φόρτωνε επί διήμερο στην Αλεξαν-
δρούπολη 424 οχήματα, 204 ρυμουλ-
κούμενα και 143 κοντέινερ, που στη
συνέχεια προωθήθηκαν βόρεια για
τη συμμετοχή τους στις Νατοϊκές
ασκήσεις «Saber Guardian 2019» (σε
Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία), «De-
cisive Strike 2019» (στη Βόρεια Μα-
κεδονία) και «Strike Back 2019» (στη
Βουλγαρία). Όλες αυτές οι ασκήσεις

είχαν το μέτωπο στραμμένο στη Ρω-
σία μεταφέροντας, με κάθε ευκαιρία
και πρόφαση, δυνάμεις στη συνοριο-
γραμμή με αυτήν.

Οι πιο πάνω κινήσεις που ενδει-
κτικά και μόνο αναφέρθηκαν, αποδει-
κνύουν ότι οι αμερικανοΝΑΤΟικοί αυ-
ξάνουν σταθερά την παρουσία τους
όχι μόνο στη στεριά στις χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,
αλλά και στη θάλασσα και στον αέρα
στα σύνορα με τη Ρωσία, αλλά όχι
μόνο.

Όπως σημειώσαμε και πιο πάνω,
ούτε η απέναντι πλευρά μένει αδρα-
νής.  Μεταξύ 23 - 28 Οκτώβρη 2019
πραγματοποιήθηκε η ρωσοσερβική
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στρατιωτική άσκηση «Slavic Shield
2019» («Σλαβική Ασπίδα») στη Σερβία.
Στη στρατιωτική βάση «Batajnica»,
λίγο έξω από το Βελιγράδι, για πρώτη
φορά μεταφέρθηκαν σε ξένο έδαφος,
τα ρωσικά αντιπυραυλικά συστήματα
«S-400» και οι αντιαεροπορικοί εκτο-
ξευτές πυραύλων «Pantsyr-S».

Σύμφωνα με δηλώσεις του ειδικού
σε θέματα Άμυνας στην εφημερίδα
«Komsomolskaya Pravda», Βίκτορ
Μπαρανέτς, με την άσκηση «Slavic
Shield 2019» και με την πιθανή αγορά
και εγκατάσταση πυραύλων «S-400»
από τη Σερβία, τότε «Πολωνία, Γερ-
μανία, Τσεχία, Σλοβακία θα έχουν να
αντιμετωπίσουν μια ακτίνα άρνησης
πτήσεων για τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ
η οποία θα εκτείνεται από το Βερο-
λίνο στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας,
έως την Αθήνα. Στην πραγματικότητα,
(σε συνδυασμό με αντίστοιχη βάση
στο Καλίνινγκραντ), όλη η Ανατολική
Ευρώπη θα γίνει μια μεγάλη ζώνη
άρνησης πτήσεων (βλ. χάρτη). Εκεί
βρίσκεται η αληθινή στρατιωτική ση-
μασία της άσκησης "Σλαβική Ασπίδα
2019" στη Σερβία», σημείωσε ο Μπα-
ρανέτς, δίνοντας σε όλη της τη διά-
σταση την απειλή που αντιμετωπίζουν
οι λαοί σε αυτές τις χώρες σε περί-
πτωση περαιτέρω όξυνσης της αντι-
παράθεσης ΝΑΤΟ - Ρωσίας.

Στα παραπάνω πρέπει να προσθέ-
σουμε και τις δηλώσεις τόσο Ρώσων,
όσο και Ιρανών αξιωματούχων, ότι
οι βάσεις εφόρμησης των όποιων
επιθέσεων εναντίον των χωρών τους
αποτελούν στόχους των δικών τους
όπλων. Επιβεβαιώνεται πλέον καθαρά
ότι η χώρα μας έχει μετατραπεί σε
μαγνήτη αντεπιθέσεων από την εξά-
πλωση των αμερικανοΝΑΤΟικών βά-
σεων σε όλη τη χώρα, αλλά και την
εμπλοκή της στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους, στο πλαί-
σιο της ιμπεριαλιστικής διαμάχης
που δυναμώνει. 

Τα ελληνικά πολεμικά πλοία, αε-
ροπλάνα και άλλες στρατιωτικές μο-
νάδες είναι απαράδεκτο κι εγκλημα-
τικό να απομακρύνονται από τα σύ-
νορα της χώρας, καθώς έτσι αντι-
κειμενικά εξασθενίζει η άμυνά τους,
ακόμα περισσότερο σήμερα που η
τουρκική προκλητικότητα και επιθε-
τικότητα είναι πλέον καθημερινή και
βίαιη. Τονίζεται εδώ η απομάκρυνση
από τα Ελληνικά σύνορα, ώστε να
φανεί, ότι δεν τίθεται θέμα έγκαιρης
επιστροφής τους σε περίπτωση κιν-
δύνου της χώρας. 

Από την άλλη πλευρά τα οπλικά
συστήματα είναι πληρωμένα με το
αίμα και τον ιδρώτα του λαού και μο-
ναδική τους αποστολή είναι η άμυνα

και η προστασία των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της χώρας. Το προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) δεν έχει
καμιά δουλειά να συμμετέχει σε απο-
στολές υποστήριξης των αμερικανο-
νατοϊκων σχεδίων. Η δράση τους
εκτός συνόρων δεν υπηρετεί τα λαϊκά
συμφέροντα. 

Συμπερασματικά, σε μια περίοδο
και μια περιοχή που μυρίζει μπαρούτι
ο λαός έχει πολλούς λόγους για να
μην κοιμάται ήσυχος. Οι κίνδυνοι από
τους ανταγωνισμούς απαιτούν επα-
γρύπνηση και δράση. 

• Η χώρα μας μετατρέπεται σε
προχωρημένο φυλάκιο των ιμπερια-
λιστικών δολοφονικών μηχανισμών,
διαθέτοντας κάθε είδους υποδομή -
ακόμα και για φιλοξενία πυρηνικών -
τόσο για τις βρωμοδουλειές τους σε
Ανατολική Μεσόγειο και Μ. Ανατολή,
όσο και για το σφίξιμο της ΝΑΤΟικής
περικύκλωσης, της Ρωσίας. 

• Επιπλέον, είτε για πραγματικές
επιχειρήσεις, είτε για ασκήσεις διατί -
θενται μονάδες των ΕΔ της χώρας,
κατά τεκμήριο ό,τι καλύτερο έχουμε
σε προσωπικό και υλικό, πολύ μακρυά
από τα σύνορα της χώρας αδυνατίζο -
ντας αντικειμενικά την άμυνά τους.

Σήμερα, αυτό που μπορεί να βάλει
φρένο στον κατήφορο δεν είναι η
στοίχιση πίσω από αυτούς τους κυ-
βερνητικούς σχεδιασμούς, αλλά η ορ-
γανωμένη σύγκρουση μαζί τους, η
αμφισβήτηση αυτού του ολέθριου
δρόμου. Χρειάζεται οργάνωση της
πάλης! Καμία συμμετοχή και καμία
εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχε-
διασμούς, ένταση της αλληλεγγύης
με τους άλλους λαούς, αποδέσμευση
από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με τον λαό
αφέντη στον τόπο του και ιδιοκτήτη
του πλούτου που παράγει.

ΜΑΛΑΜΑΣ ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ
Πλωτάρχης ΠΝ ε.α., Μέλος της 

Κίνησης για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) εκφράζει τον αποτροπιασμό της και καταγ-
γέλλει τις προκλητικές κι επικίνδυνες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλου, που
απευθυνόμενος σε συνέδριο μέσα στη Σχολή Ευελπίδων, στον διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΠΑ

στην Ευρώπη, τόνισε πως "πολεμήσαμε στο πλάι των ΗΠΑ, οι άνδρες μας μάτωσαν δίπλα σε Αμερικανούς στρα-
τιώτες στους πολέμους στους οποίους συμμετείχαμε, και αυτό θα γίνει επίσης και στο μέλλον"! Οι συγκεκριμένες
δηλώσεις έρχονται ως συνέχεια της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αξιοποιώντας την κληρονομιά
της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και με τη στήριξη όλων των άλλων αστικών κομμάτων, εμπλέκει ολοένα
βαθύτερα τη χώρα μας στο κουβάρι των επικίνδυνων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων, στο όνομα της
“γεωστρατηγικής αναβάθμισης”. Μιας αναβάθμισης από την οποία μοναδικοί κερδισμένοι είναι οι ντόπιοι και ξένοι
επιχειρηματικοί όμιλοι, ενώ για το λαό και τη νεολαία προδιαγράφεται στον ορίζοντα το πολεμικό σφαγείο.

Έτσι, λοιπόν, μετά την ανανέωση, ενίσχυση κι επέκταση της Ελληνοαμερικανικής Στρατιωτικής Συμφωνίας για
τις βάσεις, που μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο με την ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος
πλέγματος υποδομών και τη δημιουργία νέων σε Λάρισα, Στεφανοβίκειο κι Αλεξανδρούπολη, αλλά ταυτόχρονα
την καθιστά και μαγνήτη επιθέσεων, μετά τις διαδοχικές επισκέψεις αμερικανοΝΑΤΟϊκών αξιωματούχων στη
χώρα μας, τις πολυάριθμες ασκήσεις - πρόβες πολέμου, τη συζήτηση που έχει ξαναφουντώσει για την ετοιμότητα
της βάσης του Αράξου να υποδεχθεί πυρηνικά όπλα, η ελληνική κυβέρνηση, μέσα από την παραπάνω δήλωση του
υπουργού Άμυνας, επιδιώκει να φανεί ΝΑΤΟϊκότερη των προηγούμενων, αποδεικνύοντας σε τι σημείο επιδιώκει
να φτάσει η εμπλοκή της Ελλάδας και των Ενόπλων Δυνάμεων στους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς. Καθόλου
τυχαία, άλλωστε, αυτή η ολοένα μεγαλύτερη πρόσδεση στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, για την οποία καυχιέται και
παίρνει κι εύσημα η ελληνική κυβέρνηση, είχε σαν αποτέλεσμα τους ελλιμενισμούς και την παραχώρηση
διευκολύνσεων σε μια σειρά από ευρωατλαντικές στρατιωτικές δυνάμεις σε Σούδα, Πειραιά, Βόλο και στις
επόμενες μέρες και στη Σύρο! 

Καλούμε τους εργαζόμενους, τη νεολαία, το λαό μας, να παρακολουθήσουν και να σκεφτούν προσεκτικά όλες
αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις. Να αξιοποιήσουν την παλιότερη, αλλά και τη σύγχρονη πείρα τους και να
θυμηθούν πόσο ολέθρια ήταν και παραμένει η συμμετοχή της Ελλάδας σε όλες τις ιμπεριαλιστικές εκστρατείες,
από την Ινδοκίνα και την Κορέα, έως τη Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν κ.α.! Το λαϊκό κίνημα να καταδικάσει μέσω
της πάλης του τις ξεδιάντροπες κι επικίνδυνες δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου
κλιμακώνεται η επιθετικότητα ανάμεσα σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με τη Ρωσία, την Κίνα και με την εμπλοκή δεκάδων
κρατών σε όλη την υδρόγειο και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με εστίες πολέμου
να καίνε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη!

Καλούμε τους εργαζόμενους, τη νεολαία, το λαό, να εντείνουν την πάλη τους ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους, απαιτώντας:

•  Να καταγγελθεί η Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική Συμφωνία για τις Βάσεις – Ούτε γη, ούτε νερό στους
φονιάδες των λαών!

•  Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις!
•  Να κλείσουν όλες οι ευρωατλαντικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας. Καμία σκέψη για μεταφορά στον

Άραξο ή άλλου πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ.
•  Να επιστρέψουν εδώ και τώρα όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε αποστολές των

ΗΠΑ - ΝΑΤΟ εκτός συνόρων.
•  Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του.

Αθήνα, 9 Νοέμβρη 2019                                                                                                        Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ
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Τι επιχείρησαν να κρύψουν –όπως έκαναν και σε άλλες
επεμβάσεις Λιβύη, Ιράκ, Αφγανιστάν κλπ.– πίσω από
τα προσχήματα; Τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις

των μονοπωλίων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους - υπε-

ρασπιστών της «δημοκρατίας και της ελευθερίας». Αυτά
τα συμφέροντα τέθηκαν σε κίνδυνο με κινήσεις της κυ-
βέρνησης Άσαντ, δηλαδή συμφωνία με τη Ρωσία για τα
πετρέλαια της χώρας και με το Ιράν για αγωγό μεταφοράς

ΣΥΡΙΑ
Η ιμπεριαλιστική επέμβαση συνεχίζεται…
Ματώνουν το λαό της στο βωμό των συμφερόντων των μονοπωλίων

διεθνή

Aπό το αρκετά μακρινό –πλέον– 2011 μας χωρίζουν οχτώ ολόκληρα χρόνια. Η ιμπεριαλιστική
επέμβαση στη Συρία ξεκίνησε με τα προσφιλή στους ιμπεριαλιστές «επιχειρήματα» της
«αποκατάστασης της δημοκρατίας της ελευθερίας» και της αντιμετώπισης του «Ισλαμικού
Κράτους» που οι ίδιοι οι ιμπεριαλιστές εξέθρεψαν και χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν
σαν το πιο βολικό εργαλείο αιτιολόγησης των επεμβάσεών τους. Το ζήτημα των χημικών
όπλων «έπαιξε» επίσης στον πόλεμο κατά του λαού της Συρίας. 



φυσικού αερίου μέσω της Συρίας. Η χώρα αυτή είχε ήδη
πολύμορφες σχέσεις με τη Ρωσία, χώρα ανταγωνιστή -
αντιπάλου των ΗΠΑ - ΕΕ κλπ. 

Σε όλα τα παραπάνω να συνυπολογίσουμε δύο κρίσιμους
παράγοντες: 1. Τη γεωστρατηγική σημασία της Συρίας
λόγω της θέσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
- Μέσης Ανατολής (βλέπε σχετικό χάρτη). 2. Τον ορυκτό
πλούτο (χερσαία και υποθαλάσσια κοιτάσματα) της χώρας. 

Στο έδαφος της Συρίας πάτησαν πόδι και επιχειρούν
οι ΗΠΑ με τους συμμάχους τους και στη συνέχεια (2016)
η Ρωσία μετά από αίτημα της κυβέρνησης Άσαντ. Ο
πόλεμος ενάντια στο «Ισλαμικό Κράτος» πέρασε από διά-
φορες φάσεις. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Συρίας με
τη Ρωσική υποστήριξη ανέκτησαν σημαντικό τμήμα του
εδάφους της χώρας. Η Ρωσία ενίσχυσε τις βάσεις της
στο έδαφος της Συρίας. Οι βάσεις αυτές είναι τα μοναδικά
σημεία στήριξης των στρατηγικών επιδιώξεών της στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η συμφωνία ΕΕ-Τουρ-
κίας με πρόσχημα το προσφυγικό, η Νατοϊκή αρμάδα που
ήρθε στο Αιγαίο με το ίδιο πρόσχημα, στοχεύουν στον
έλεγχο και όχι μόνο της κίνησης των ναυτικών δυνάμεων
της Ρωσίας στην περιοχή. Η βάση της Αλεξανδρούπολης
που ήρθε να προστεθεί με τη νέα «Συμφωνία Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας» Ελλάδας-ΗΠΑ είναι κρίσιμος κρί-
κος λόγω της γειτνίασής της με τα στενά των Δαρδανελίων,
μόνο πέρασμα της Ρωσίας από τη Μαύρη Θάλασσα προς
τη Μεσόγειο… 

Η παραμονή των ιμπεριαλιστικών στρατευμάτων, των
στρατευμάτων της γειτονικής Τουρκίας κάνουν αβέβαιη
την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. 

Όσοι πίστεψαν τις διακηρύξεις και υποσχέσεις των
ιμπεριαλιστών για «ειρήνη» και «σταθερότητα» στην πε-
ριοχή, έπεσαν έξω. Στο συνεχές μακελειό στην πολύπαθη
χώρα, στα βάσανα του συριακού λαού, ήρθε να προστεθεί
η νέα τρίτη κατά σειρά εισβολή της Τουρκίας με την
κωδική ονομασία «Πηγή Ειρήνης»! 

Τι είχε προηγηθεί από τη μεριά της Τουρκίας;
1. Η επίθεση στη βορειοδυτική Συρία με τις στρατιω-

τικές επιχειρήσεις «Ασπίδα του Ευφράτη» τον Αύγουστο
του 2016 

2. Η επίθεση «Κλάδος ελιάς», το Γενάρη του 2018, με
αποτέλεσμα την κατοχή 14.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων
συριακού εδάφους σε συνεργασία με τμήματα της φιλο-
τουρκικής συριακής αντιπολίτευσης. 

Η τρίτη δολοφονική εισβολή είχε σαν αποτέλεσμα νε-
κρούς, τραυματίες και νέα κύματα προσφύγων. Έγινε
κάτω από την ομπρέλα των ΗΠΑ, έδωσαν το «πράσινο

φως» και διευκόλυναν στρατιωτικά την Τουρκία, «αδει-
άζοντας» τους μέχρι τώρα Κούρδους συμμάχους τους
που υποχρεώθηκαν να «αδειάσουν τη γωνιά» για τη δημι-
ουργία «ζώνης ασφαλείας» για την Τουρκία στα σύνορα
με τη Συρία. Οι δύο εκεχειρίες με παρέμβαση - συμφωνία
των ΗΠΑ και Ρωσίας αντίστοιχα δείχνουν το «κουβάρι»
των συμφερόντων και των παζαριών στο έδαφος μιας
τυπικά κυρίαρχης χώρας. Το ΝΑΤΟ, που τα αστικά κόμματα
στην Ελλάδα μας παρουσιάζουν ως «εγγύηση» για την Ελ-
λάδα και παράγοντα «ειρήνης, σταθερότητας και ασφά-
λειας», έδειξε, με τις δηλώσεις του ΓΓ, το πραγματικό
αποκρουστικό του πρόσωπο. Ο Στόλτενγμπεργκ «έκανε
πλάτες» στην τουρκική επιθετικότητα και συμμερίστηκε
τις «σοβαρές ανησυχίες για τον κίνδυνο περαιτέρω απο-
σταθεροποίησης της περιοχής, κλιμάκωσης των εντάσεων»
και ανέφερε ότι περιμένει από την Τουρκία «να δράσει με
αυτοσυγκράτηση».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι κυβερνήσεις της Ελλάδας
από την ιμπεριαλιστική επέμβαση του 2011 μέχρι και σή-
μερα έχουν το δικό τους η καθεμία μερίδιο ευθύνης στο
έγκλημα σε βάρος του λαού της Συρίας, γιατί:

1) Στάθηκαν στο πλευρό των ευρωατλαντικών ιμπε-
ριαλιστών, υιοθέτησαν τα προσχήματα, δικαιολόγησαν την
επέμβαση και συναποτέλεσαν «υπερασπιστή» του λαού
της Συρίας, ενάντια στην «καταπίεση» από την κυβέρνηση
και άλλα παρόμοια. 
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2) Στήριξαν την ιμπεριαλιστική επέμβαση και στρα-
τιωτικά με τη βάση της Σούδας που είναι το ορμητήριο
όλων των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στην περιοχή. 

Τα αμερικάνικα πολεμικά πλοία που εξαπέλυσαν πυ-
ραυλικές επιθέσεις στη Συρία, φόρτωσαν το θανά σιμο
φορτίο τους από τη βάση της Σούδας. Πλεύρισαν επί σης
και σε άλλα ελληνικά λιμάνια μετά τις επιχειρήσεις… 

Στον αντίποδα των κυβερνήσεων και των αστικών
κομμάτων - υπηρετών του ευρωατλαντισμού, στάθηκε το
αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα όλα αυτά τα
χρόνια. Αποκάλυψε την ουσία, τους στόχους και επιδιώξεις
που κρύβονταν και κρύβονται πίσω από τις διακηρύξεις
για «ειρήνη» στην περιοχή, σεβασμό των δικαιωμάτων
του συριακού λαού κλπ.  

Μπροστά στη νέα δολοφονική εισβολή της Τουρκίας,
η Επιτροπή Αγώνα –που συγκροτήθηκε ενάντια στη συμ-
φωνία για τις βάσεις– καταδίκασε άμεσα και απερίφραστα
την εισβολή. Στην παράσταση διαμαρτυρίας στην τουρκική
πρεσβεία συνάντησε κλειστό δρόμο και τις δυνάμεις κα-
ταστολής έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον «εχθρό». Στο
ψήφισμα που απαγόρεψαν να φτάσει στην πρεσβεία της
Τουρκίας, ανάμεσα στα άλλα τονίζεται: «Πρόκειται για
πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, που κάνει ορατό τον κίνδυνο
γενικότερης ανάφλεξης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή
καθώς η Τουρκία συνεχίζει τη δολοφονική επιχείρηση σε
βάρος των Κούρδων της Βόρειας Συρίας, με την κάλυψη
των ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ». 

Η ιμπεριαλιστική επιχείρηση «Αραβική Άνοιξη» με το
συνεχιζόμενο πολλά χρόνια μετά, δράμα των λαών της
Συρίας, της Λιβύης, του Ιράκ δείχνουν καθαρά ότι: 

Επιδίωξη κάθε ιμπεριαλιστικής δύναμης είναι η εξα-
σφάλιση, για λογαριασμό της αστικής τάξης της χώρας
της, του ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών της
περιοχής και των διαύλων μεταφοράς ενέργειας και εμπο -
ρευμάτων. Οι αντιδράσεις άλλων ιμπεριαλιστικών δυνά-
μεων όπως της Ρωσίας και της Κίνας στην περίπτωση
της Συ ρίας, δεν γίνονται για τα συμφέροντα του λαού της
χώρας, αλλά επειδή θίγονται τα δικά τους οικονομικά και
πολιτικά συμφέροντα στην περιοχή. Δεν υπάρχουν καλοί
και κακοί ιμπεριαλιστές. Καμία εμπιστοσύνη στους ιμπε-
ριαλιστές.

Επισημαίνουμε ξανά τη θέση-απαίτηση (από το ξεκίνημα
της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Συρία) της ΕΕΔΥΕ:
Να μην παραχωρηθεί σπιθαμή γης, ούτε ένα λιμάνι ή ενα-
έριος χώρος σε όσους χτυπάνε το λαό της Συρίας. 

Κλείνουμε με την τελευταία παράγραφο από το ψήφισμα
της 17ης Οκτώβρη 2019 :

«Δεν χωρά καμία επανάπαυση και εφησυχασμός! Είναι
ανάγκη να δυναμώσει η οργανωμένη πάλη ενάντια στο
σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά ανταγωνισμούς,
φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Αυτή είναι η μόνη εγ-
γύηση για να μπορούν να ζουν οι λαοί ειρηνικά! Κάθε λαός
έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίζει μόνος του
για το μέλλον και την τύχη της χώρας του! Εκφράζουμε
την αλληλεγγύη μας στον δοκιμαζόμενο συριακό λαό, αλ -
λά και στο λαό της Τουρκίας που αντιστέκεται και κατα-
δικάζει την τουρκική εισβολή στη Συρία. Καταδικάζουμε
την επίθεση της Τουρκίας στη Συρία με την κάλυψη ΗΠΑ
- ΝΑΤΟ - ΕΕ. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπερια-
λιστικούς σχεδιασμούς. Αλληλεγγύη στον συριακό λαό».
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Η εξασφάλιση του ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών και
των διαύλων ενέργειας και εμπορευμάτων της Συρίας είναι βα-
σική επιδίωξη των ιμπεριαλιστών. 

Η ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ
Στην ιστοσελίδα  www.eedye.gr

μπορείτε να βρείτε νέα από τις δραστηριότητες
της ΕΕΔΥΕ και των κατά τόπους Επιτροπών Ειρήνης,

ενημερώσεις από τη διεθνή δράση, ενημερωτικά
υλικά, τα προηγούμενα τεύχη από

το περιοδικό «Δρόμοι της Ειρήνης» και πολλά
άλλα στοιχεία, χρήσιμα για την ενημέρωση και

τη δράση Επιτροπών, των συναγωνιστών και φίλων
του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις επι-
κίνδυνες εξελίξεις των τελευταίων ημερών στα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τις αποφάσεις της τελευ-
ταίας Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο. 

Η φετινή Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, πατώντας στις ράγες όλων των προηγούμενων, στο φόντο των
οξύτατων ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα, ενισχύει ακόμα περισσότερο τον επιθετικό σχεδιασμό κατά
των λαών, με επιτάχυνση των αποφάσεων  δημιουργίας εναέριων, ναυτικών,  επίγειων μονάδων κρούσης, που
αποτελούν την αιχμή του δόρατος σε νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Παράλληλα, η αύξηση των πολεμικών
δαπανών των χωρών μελών συνεχίζεται, με εναρμόνιση όλο και περισσότερων χωρών στη νόρμα του 2% του ΑΕΠ,
κάτι που  για την Ελλάδα σημαίνει αιμορραγία 4,3 δισεκατομμυρίων το χρόνο σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο
στους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, εμπλέκοντας το λαό μας σε θανάσιμους κινδύνους. Όσο κι αν
προσπαθούν με την ιμπεριαλιστική προπαγάνδα να ξεπλύνουν τον ιμπεριαλισμό και να προβάλλουν τις «αξίες»
του ΝΑΤΟ, τα ματωμένα ίχνη 70 χρόνων δολοφονικής δράσης ενάντια στους λαούς, είναι ανεξίτηλα χαραγμένα
στη συνείδηση των λαών. 

Σε αυτό το έδαφος των οξύτατων ανταγωνισμών,
κλιμακώνεται η επιθετικότητα της τουρκικής αστι-
κής τάξης με την αυθαίρετη συμφωνία με τη λεγό-
μενη κυβέρνηση της Λιβύης, το άνοιγμα ολόκληρης
της βεντάλιας των απαιτήσεων σε βάρος των κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και άλ-
λων λαών της Μεσογείου. Οι επικίνδυνες αυτές εξε-
λίξεις κονιορτοποιούν τους μύθους που καλλιεργεί
η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και όλες οι προηγούμενες περί «ασφάλειας και προστασίας» της Ελλάδας από τις
ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, αφού ουσιαστικά «νίπτουν τας χείρας τους» μπροστά στην προκλητικότητα της αστικής
τάξης της Τουρκίας, υποτάσσοντας τα πάντα στα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των ξένων και ντόπιων μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων, που τα «δίνουν όλα» για τη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της χώρας και συμμετοχή στη
μοιρασιά της λείας από το πλιάτσικο σε βάρος των λαών.

Δε χωρά καμία επανάπαυση κι εφησυχασμός! Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, η ΕΕΔΥΕ καλεί τους εργαζόμε-
νους, τη νεολαία, το λαό σε επαγρύπνηση κι ετοιμότητα. Ο λαός δεν έχει να προσδοκά τίποτα θετικό από τη συ-
νάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν κι απ όλες τις συνακόλουθες εξελίξεις! Να μην τσιμπήσει στο δίλημμα “συμβιβασμός
και συνεκμετάλλευση ή πολεμική εμπλοκή”, αφού τίποτα από τα δυο δεν αποτρέπει τη σύγκρουση, που θα
επανέλθει αύριο δριμύτερη. Χρειάζεται να βγουν συμπεράσματα για την πορεία των πραγμάτων, τη στάση της κυ-
βέρνησης και των αστικών κομμάτων. Να δυναμώσει η λαϊκή πάλη σε συντονισμό με τα λαϊκά κινήματα της
περιοχής για το ξήλωμα των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων, την απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και πολέμους, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αθήνα, 5 Δεκέμβρη 2019                                                                                     Το γραφείο τύπου της ΕΕΔΥΕ



Ηταν οι δεκαετίες 1980 και 1990, για να μην αναφερ-
θούμε και πιο παλιά, που το αντιιμπεριαλιστικό -
αντιπολεμικό κίνημα διαδήλωνε στην αεροπορική

βάση του Αράξου και απαιτούσε την απομάκρυνση πυρη-
νικών κεφαλών των ΗΠΑ που ήταν αποθηκευμένες εκεί.

Έλεγαν ψέματα οι κυβερνήσεις της χώρας όταν απα -
ντούσαν στις καταγγελίες και τις διεκδικήσεις αυτές του
κινήματος, «ότι από το 1974 δεν υπήρξαν πυρηνικά στον
Άραξο». Μέχρι που τους «άδειασαν» οι ίδιοι οι Αμερικάνοι
και με έγγραφα –ειδική διαταγή του Υπουργείου Άμυνας
των ΗΠΑ στις 6 Απρίλη 2001– ανέφεραν την απενεργο-
ποίηση μετά από λίγους μήνες (20/6/2001) της αμερικα-
νικής 731 Μοίρας Υποστήριξης Πυρομαχικών, που έως
τότε επιχειρούσε στον Άραξο, και την ενεργοποίησή της
στο Άβιάνο της Ιταλίας, όπου εκεί τότε φαίνεται πως με-
τέφεραν τις πυρηνικές κεφαλές από τον Άραξο.

Υπήρξε και ρητή «διαβεβαίωση» του Υπουργείου Άμυ-
νας ότι τον Μάιο του 2001 απομακρύνθηκαν και οι τελευ-
ταίες πυρηνικές κεφαλές.

Λένε ψέματα και τώρα, στις καταγγελίες που έχουν
κάνει το ΚΚΕ και η ΕΕΔΥΕ από τον Σεπτέμβρη του 2017,
ότι σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στον Άραξο αμερικα-
νικά πυρηνικά όπλα, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «έσκιζε τα
ρούχα της» στις καταγγελίες αυτές, λέγοντας ότι «δεν
υπάρχει ούτε πρόκειται να υπάρξει κανένας τέτοιος σχε-
διασμός μεταφοράς πυρηνικών στον Άραξο», ενώ το ίδιο
έπραξε πρόσφατα και ο σύμβουλος Ελληνικής Ασφάλειας
της κυβέρνησης της Ν/Δ Διακόπουλος.

Μέχρι που οι New York Times επικαλούμενοι πηγές του
Αμερικανικού Πενταγώνου αδειάζουν και αυτούς και δη-
μοσιεύουν πως, με δεδομένη την ένταση στον άξονα Ουά-
σιγκτον-Άγκυρας, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη μεταφορά των
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Πιο κοντά ο κίνδυνος για την επανεγκατάσταση
πυρηνικών στον Άραξο

πολιτική



πυρηνικών βομβών από τις βάσεις Ιντσιρλίκ της Τουρ-
κίας. Στην περίπτωση αυτή ο Άραξος φαίνεται να αποκτά
προτεραιότητα στις επιλογές των ΗΠΑ. 

Ήδη έχουν αποκαλυφθεί τα εξής:
1. Έχει προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός της βάσης του

Αράξου, προκειμένου να είναι έτοιμη να υποδεχτεί τις πυ-
ρηνικές κεφαλές και για το λόγο αυτό στις 26 και 28 Σε-
πτέμβρη 2017 έγινε σύσκεψη στην έδρα του ΝΑΤΟ στις
Βρυξέλλες με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό της για το
σκοπό αυτό.

2. Το απόρρητο έγγραφο του ΝΑΤΟ στο Ελληνικό
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου ανέφερε, πως μεταξύ
των έργων που εξελίσσονται στη βάση ήταν και εγκατα-
στάσεις για αποθήκευση ειδικών όπλων. Για το θέμα είχε
ενημερωθεί και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, επίσης
με απόρρητο έγγραφο. (Ριζοσπάστης 17/10/2017)

3. Τις επισκέψεις Νατοϊκών αξιωματούχων στη βάση
του Αράξου (116 Π.Μ. της Πολεμικής Αεροπορίας), όπως
του Φρεντ-Φρέντχρικον στις 17/5/2018 που είναι επικε-
φαλής της Πυρηνικής Πολιτικής του ΝΑΤΟ και σταθερός
υπέρμαχος του Νατοϊκού δόγματος του πρώτου πυρηνι-
κού πλήγματος, στο πλαίσιο των κλιμακούμενων ιμπερια-
λιστικών αντιθέσεων ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ - Ρωσίας - Κίνας για
τον έλεγχο αγορών, πλουτοπαραγωγικών πηγών και δρό-
μων μεταφοράς τους.

4. Ότι οι συχνές επισκέψεις του Αμερικανού Πρέσβη
Παϊατ στην Πάτρα, όπου Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες και
Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε. τον υποδέχονταν μετά
«βαΐων και κλάδων», ενώ η Δημοτική Αρχή της Πάτρας και
το κίνημα τον κηρύσσει ανεπιθύμητο, σχέση έχουν και με
τον σχεδιασμό αυτόν για μεταφορά πυρηνικών στον
Άραξο.

Θυμίζουμε ότι από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη
Βαρσοβία το 2016 με τη σύμφωνη γνώμη και της ελληνι-
κής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίστηκε η αποδοχή
του δόγματος του πρώτου πυρηνικού πλήγματος, ενώ οι
ΗΠΑ έχουν αποχωρήσει από τη συνθήκη INF με τη Ρωσία
για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων μέσου βεληνε-
κούς. 

Αυτό στην πράξη σημαίνει, ότι έχει υιοθετηθεί η χρη-
σιμοποίηση πυρηνικών και «με τη βούλα» πλέον από ΗΠΑ
-ΝΑΤΟ, ενώ δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τις προειδο-
ποιήσεις Πούτιν και Ρώσων αξιωματούχων, πως οι χώρες
που φιλοξενούν τέτοιες υποδομές και πυρηνικά, αποτε-
λούν στόχο της δικής τους πολεμικής μηχανής, έναντι των
αμερικανονατοϊκών σχεδίων για την «αντιπυραυλική

ασπίδα» σε Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια και Μ. Θάλασσα
με στόχο τη Ρωσία. Μια πρώτη σοβαρή ένδειξη τι σημαί-
νει για τη Ρωσία το όλο θέμα ήταν η επίσκεψη – στη βάση
του Άραξου – Ρώσων επιθεωρητών στο φόντο πληροφο-
ριών για έλευση πυρηνικών. 

Όσο και αν Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργούν τον εφησυχα-
σμό, τα ίδια τα γεγονότα επαληθεύουν ότι η αεροπορική
βάση του Αράξου είναι «ετοιμοπόλεμη» για την εγκατά-
σταση πυρηνικών, ότι υπάρχουν δηλαδή αναγκαίες εγκα-
ταστάσεις για την αποθήκευση τους.  

Τόσο η Ομοσπονδία Αμερικανικών Επιστημόνων (FAS)
που παρέχει επιστημονική ανάλυση και λύσεις για την
προστασία από καταστροφικές απειλές κατά της εθνικής
και διεθνούς ασφάλειας, όσο και άλλες αμερικανικές
πηγές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη συγκεκριμένων τεχνι-
κών προδιαγραφών και μέσων που απαιτούνται για τη φύ-
λαξη τους (θόλοι vault τύπου ws3) στον Άραξο, όπως
ακριβώς δηλαδή με τις ίδιες προδιαγραφές και μέσα που
είναι τώρα αποθηκευμένες στη βάση Ιντσιρλίκ της Τουρ-
κίας και πρόκειται για τακτικές πυρηνικές βόμβες Β61. 

Εξάλλου, το «Δελτίο των Ατομικών Επιστημών» (Ένω -
ση Επιστημόνων των ΗΠΑ) αναφέρει ότι σχετικά με τη
διάρθρωση των «τακτικών πυρηνικών όπλων» παγκο-
σμίως το 2019 «το ΝΑΤΟ βρίσκεται στη φάση της αναβάθ-
μισης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυρηνικών
όπλων» και η αναβάθμιση αυτή αναμένεται να ολοκληρω-
θεί το 2020, εγκαίρως για την ανάπτυξη της νέας πυρηνι-
κής βόμβας Β61-12 στην Ευρώπη”!

Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να σημάνουν συναγερμό. Η
χώρα μας, που και με την πρόσφατη «ανανεωμένη» συμ-
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Ο εκσυγχρονισμός της βάσης του Αράξου, γίνεται προκειμένου
να είναι έτοιμη να υποδεχτεί πυρηνικές κεφαλές, όπως η βόμβα
Β61-12.  
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φωνία για τις βάσεις μετατρέπεται σε απέραντο ορμητή-
ριο των πολεμικών εξορμήσεων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, είναι έτοιμη
να υποδεχτεί ακόμα και πυρηνικά όπλα, κάνοντας το λαό
μας στόχο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, που έτσι
και αλλιώς καίνε ήδη τους λαούς της περιοχής με απειλή
πλέον και τον πυρηνικό όλεθρο.

Τα επιχειρήματα της κάθε αστικής κυβέρνησης περί
αντισταθμικών οφελών από τους δήθεν συμμάχους μας
για τις υπηρεσίες που τους προσφέρουμε (ουσιαστικά «γη
και ύδωρ») με τις αμερικανικές βάσεις και νατοϊκά στρα-
τηγεία στη χώρα μας είναι έωλα και η ίδια η ιστορική
πείρα έχει αποδείξει τον βρώμικο ρόλο των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ καθώς και του Ευρωατλαντικού Ιμπεριαλισμού συ-
νολικά. 

«Παραμύθια της Χαλιμάς» είναι τα περί εγγυήσεων ως
προς την ασφάλεια και την Ειρήνη, γιατί διαμορφώνεται
ολοένα και περισσότερο ένας θανατηφόρος ιστός που εμ-
πλέκει την Ελλάδα πολύ βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους, μέσα σε ένα εκρηκτικό τοπίο
ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, με μεγαλύτερη πρόσ-
δεση των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων στις αμερικανο-
νατοϊκές αποστολές, πολύ δε περισσότερο που στη
φαρέτρα τους βάζουν και τα πυρηνικά όπλα για τη χώρα
μας αλλά και τη χρησιμοποίησή τους.

Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται στα σχέ-
διά τους για τη λεγόμενη «γεωστρατηγική αναβάθμιση»,
γιατί διαθέτει στρατιωτικά αεροδρόμια και βάσεις από
Καλαμάτα, Ανδραβίδα, Άραξο μέχρι Άκτιο, διαθέτει επίσης
λιμάνια, υποδομές και θαλάσσιο υπέδαφος και υδρογονάν-
θρακες. 

Έχουν καταρριφθεί τα επιχειρήματα όχι μόνο για τα
δήθεν ανταλλάγματα και αντισταθμιστικά οφέλη από την
ύπαρξη Ευρωατλαντικών βάσεων σε σχέση με τον «αέρα
κοπανιστό» που πουλάνε περί ασφάλειας και ειρήνης,
αλλά και τα περί ενίσχυσης των «τοπικών οικονομιών»
από τη ύπαρξή τους στις περιοχές που είναι εγκατεστη-
μένες, γιατί οι περιοχές αυτές μπήκαν ακόμα βαθύτερα
στη δίνη περισσότερων απειλών.

Μέσα στη δίνη μιας τεράστιας απειλής μπαίνει τώρα
η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και όλη η χώρα μας
καθώς και οι λαοί των γύρω περιοχών, αν περάσουν τα
σχέδιά τους να μεταφερθούν και εγκατασταθούν πυρηνικά
όπλα στη αεροπορική βάση του Αράξου. Στο έδαφος των
γενικότερων εξελίξεων και σχεδιασμών όπως σε Ανατο-
λική Μεσόγειο, Κυπριακή ΑΟΖ, Αιγαίο, την επιθετικότητα
της Τουρκίας και τη νέα επέμβαση στη Συρία, το φλεγό-

μενο τοπίο στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική , τα
γεγονότα στον Περσικό κόλπο και τις εξελίξεις στα Βαλ-
κάνια, η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει την ελληνική
αστική τάξη γίνεται σημαιοφόρος των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στη
θέση του ΣΥΡΙΖΑ.      

Το αντιπολεμικό αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, μέσα από
την Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη,
μέσα από τις Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα, μέσα από
την Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, έχει
αναδείξει και αντιπαλεύει της τραγικές επιπτώσεις μιας
τέτοιας εξέλιξης.

Βρίσκεται με τον αγώνα του στον αντίποδα των σχε-
διασμών αυτών, αποκαλύπτοντας και πολεμώντας με
κάθε τρόπο, να μην περάσουν τα σχέδια μεταφοράς και εγ-
κατάστασης πυρηνικών όπλων στην αεροπορική βάση του
Αράξου και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας.

Οι στόχοι πάλης του κινήματος για:
• Την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπε-

ριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
• Την κατάργηση των πυρηνικών όπλων 
• Το κλείσιμο όλων των ευρω-ατλαντικών βάσεων

και Νατοϊκών στρατηγείων που υπάρχουν στη χώρα μας 
• Αποδέσμευση από ΕΕ-ΝΑΤΟ με το λαό να κάνει κου-

μάντο στον τόπο του
Η απαίτηση να φύγουν οι βάσεις από τη χώρα και να

σταματήσουν τα σχέδια για τα πυρηνικά, το θέμα της απο-
δέσμευσης από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και λοιπές
«λυκοφιλίες» του κεφαλαίου, πρέπει να φτάσουν σε κάθε
χώρο δουλειάς και γειτονιάς, να αγκαλιάσουν όλο και πε-
ρισσότερους, να σηκωθεί τείχος αντίστασης απέναντι
στις επικίνδυνες εξελίξεις και την εμπλοκή της χώρα μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Συλλογικά, μαζικά, οργανωμένα στους περήφανους και
αξιοπρεπείς αγώνες του αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστι-
κού και ταξικού κινήματος.

«Τον ξέρουμε τον ένοχο, είναι γνωστή η αιτία...» (στί-
χοι του μεγάλου ποιητή της αντίστασης Φώτη Αγγουλέ ).
Ο ένοχος και η αιτία είναι οι αντιθέσεις των Ιμπεριαλι-
στών για τη λεία, που δεν υπολογίζουν λαούς, σύνορα, χα-
μένες πατρίδες, πολέμους, προσφυγιά και που στην
ατζέντα τους, για τους σκοπούς τους, βάζουν πλέον και
τον πυρηνικό όλεθρο.

Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ 
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Hσυνεδρίαση της Γραμματείας του Παγκόσμιου Συμ-
βουλίου Ειρήνης έλαβε χώρα με επιτυχία στην πρω-
τεύουσα της Λαοκρατικής  Δημοκρατίας του Λάος,

Vientiane, στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2019, και  φιλοξενήθηκε
από την Λαοτινή Επιτροπή για την Ειρήνη και την Αλλη-
λεγγύη (LCPS) σε άριστες συνθήκες. Μετά από περισσότερα
από 35 χρόνια το ΠΣΕ πραγματοποίησε καταστατικές συ-
ναντήσεις στο Λάος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν έντεκα (11) από τα δεκα-
τρία (13) μέλη της Γραμματείας, συγκεκριμένα από τις
παρακάτω οργανώσεις: Βραζιλιάνικο  Κέντρο για την Αλ-
ληλεγγύη των Λαών και τον Αγώνα για την Ειρήνη (CE-
BRAPAZ), Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή  Ύφεση  και
Ειρήνη (EEΔΥΕ), Κουβανικό Κίνημα για την Ειρήνη και την
Κυριαρχία των Λαών (MOVPAZ), Συμβούλιο Ειρήνης των
ΗΠΑ (USPC), Πορτογαλικό Συμβούλιο για την Ειρήνη και
τη Συνεργασία (CPPC), Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης
(CPC), Παλαιστινιακή Επιτροπή για την Ειρήνη και την Αλ-
ληλεγγύη (PCPS), Εθνικό Συμβούλιο Ειρήνης της Συρίας
(SNPC), Πρωτοβουλία Ειρήνης της Νότιας Αφρικής (SAPI),
Πανινδική  Οργάνωση Ειρήνης και Αλληλεγγύης (AIPSO),
Συμβούλιο Ειρήνης και Αλληλεγγύης του Νεπάλ (NPSC).

Στις συνεδριάσεις του ΠΣΕ χαιρέτισαν ο Πρόεδρος
του LCPS Somphan Phanegkhamy και ο Αντιπρόεδρος
Alounxay Sounalath στις αντίστοιχες συναντήσεις.

Η Γραμματεία του ΠΣΕ παρακολούθησε, ως φιλοξε-
νούμενη, την περιφερειακή σύνοδο της Ασίας και του Ειρη -
νικού, όπου εκτός από τις οργανώσεις  από την Ινδία και
το Νεπάλ, επίσης έλαβαν μέρος αυτές από την Αυστραλία,
Σρι Λάνκα, Μπαγκλαντές, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, ΛΔ Κορέας
και  το Λάος στις 24 Νοεμβρίου στη Vientiane. Η Περιφε-
ρειακή συνάντηση εξέδωσε ξεχωριστή ανακοίνωση. 

Η  πρόεδρος του ΠΣΕ Socorro Gomes πραγματοποίησε
ομιλία στην αρχή της συνεδρίασης  ενώ ο Γενικός Γραμμα-
τέας Θανάσης Παφίλης παρουσίασε την έκθεσή δράσης
στη Γραμματεία. Και τα δύο έγγραφα θα δημοσιευθούν ως
εισηγητικά κείμενα της συνάντησης. Στη συνάντηση συζη -
τήθηκαν επίσης οι εκθέσεις των πέντε Περιφερειακών
Συντονιστών από την Αφρική (SAPI), την Αμερική και Κα-
ραϊβική (MOVPAZ), την Ασία και τον Ειρηνικό (NPSC), την
Ευρώπη (CPPC) και τη Μέση Ανατολή (PCPS) μαζί με ει-

δικές εκθέσεις για την ιστοσελίδα του ΠΣΕ το έργο του
ΠΣΕ στα γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν σημαντικούς ιστορικούς
και πολιτικούς χώρους στη Vientiane και έγιναν δεκτοί,
κατά τη διάρκεια μιας εθιμοτυπικής  επίσκεψης, από τον
Xaysomphone Phomvihan, Πρόεδρο του Λαϊκού Μετώπου
για την Εθνική Ανάπτυξη και Μέλος του Πολιτικού Γραφείου
του Λαϊκού Επαναστατικού Κόμματος του Λάος.

Μια σημαντική σύνοδος πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της συνάντησης του ΠΣΕ, όταν το LCPS ενημέρωσε
για τις συνέπειες των  βλημάτων και βομβών που δεν
έχουν εκραγεί (UXO) από τους 3 εκατομμύρια τόνους βομ-
βών που έριξαν οι ΗΠΑ στο Λάος κατά τον βρώμικο
πόλεμο εναντίον του Βιετνάμ. Το Λάος, με περίπου 3 εκα-
τομμύρια κατοίκους την εποχή εκείνη, ήταν η πιο βαριά
βομβαρδισμένη χώρα στον κόσμο.

Η Γραμματεία αποφάσισε να πραγματοποιήσει διεθνή
αντιιμπεριαλιστική διάσκεψη στην Κύπρο (28 και 29 Μαρ -
τίου 2020) καθώς και την επόμενη Συνεδρίαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής (30 και 31 Μαρτίου 2020), όπου μεταξύ
άλλων θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί και ο τόπος και η
ημερομηνία  του  επόμενου  Παγκόσμιου Συνέδριου  του
ΠΣΕ.  Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η 9η Τριμερής Συνάντηση
κινημάτων Ειρήνης Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας με την
υποστήριξη του ΠΣΕ, στην Λάρνακα (1 Απρίλη 2020). Σε
μια πρώτη συζήτηση, οι συμμετέχοντες στη συνάντηση
χαιρέτισαν την προκαταρκτική διάθεση της Επιτροπής Ει-
ρήνης του Βιετνάμ να φιλοξενήσει το προσεχές Συνέδριο
του ΠΣΕ τους πρώτους μήνες του 2021 στο Βιετνάμ.

Η Γραμματεία του ΠΣΕ συζήτησε τα οργανωτικά και
οικονομικά ζητήματα και κατέληξε σε Σχέδιο Δράσης για
την επόμενη περίοδο. 

δράση ΠΣΕ

Συνεδρίαση της Γραμματείας του ΠΣΕ
Vientiane - Λάος, 25-26 Νοεμβρίου 2019
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O ι οργανωμένες δυνάμεις του
φιλειρηνικού-αντιιμπεριαλιστι-
κού κινήματος γρήγορα κατα-

νόησαν ότι η δημιουργία και η συνα-
κόλουθη εγκατάσταση αυτών των
φονικών εργαλείων σε ελληνικό έδα-
φος «καταργεί το διαχωρισμό μεταξύ
μετώπου και μετόπισθεν και κάνει
πιο ελκυστικούς στόχους τα σημεία
μεγάλων ανθρώπινων συγκεντρώσε-
ων, τις μεγάλες πόλεις και τα σημα -
ντικότερα βιομηχανικά κέντρα». Ήδη
από τις πρώτες μέρες που φάνηκε
στον ορίζοντα το ενδεχόμενο εγκατά -
στασης των πυραύλων, όλες οι συνι-
στώσες του κινήματος επέδειξαν τα
ανάλογα αντανακλαστικά και κινητο-
ποίησαν τις ζωντανές τους δυνάμεις. 

Στις τάξεις της ΕΔΑ θα σημάνει
συναγερμός ενόψει αυτής της ζοφε-
ρής και δυσοίωνης προοπτικής. Η
νεο λαία του κόμματος θα ενεργο -
ποιη θεί αμέσως αποστέλλοντας εσω -
τερική εγκύκλιο στις τοπικές οργα-
νώσεις με την οποία έθετε ως προ-
τεραιότητα την ανάδειξη του ζητή-
ματος, το οποίο φθάνει στο σημείο
να χαρακτηρίσει «ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΖΗ-
ΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΣΧΟΛΗ-
ΘΕΙ» [η νεολαία] και «ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕ-
ΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ των οργανώσε-
ων της Νεολαίας μας.» Στην ίδια εγ-
κύκλιο θα προτείνει δέσμη μέτρων
και δράσεων με στόχο την αποτροπή
της εγκατάστασης πυραύλων (διαλέ-
ξεις στα κομματικά γραφεία, τοπικές

συγκεντρώσεις, συνάντηση αντιπρο-
σωπειών της νεολαίας με τοπικούς
παράγοντες για να τους γνωστοποι-
ήσουν την αντίθεσή τους στην εγκα-
τάσταση των πυραύλων, συγκέντρωση
υπογραφών, κλπ.). 

Και το εργατικό κίνημα δεν θα μεί-
νει αδιάφορο μπροστά σε αυτές τις
εξελίξεις και δεν θα περιοριστεί στα
στενά συνδικαλιστικά του καθήκοντα
και λειτουργίες. Αντιθέτως, θα επι-
δείξει το αναγκαίο σθένος και θα τε-
θεί στην πρώτη γραμμή του αγώνα
πληρώνοντας μάλιστα και το αντί-
στοιχο κόστος. Συγκεκριμένα, δύο
μέλη του κλάδου των μπετατζήδων
συνελήφθησαν γιατί μοίραζαν προκη-
ρύξεις του σωματείου ενάντια στην
εγκατάσταση των πυραυλικών συ-
στημάτων.

Το ίδιο το κίνημα ειρήνης, το
οποίο βρισκόταν ακόμη στα πρώτα
βήματα δράσης του, θα τεθεί πρωτο-
πόρο στον αγώνα αυτό και θα συσπει-
ρώσει ευρύτατες λαϊκές και εργατι-
κές μάζες. Ήδη τον Μάρτιο του 1957
η ΕΕΔΥΕ, η οποία μετρούσε μόλις δύο
χρόνια ζωής, θα επισημάνει το γεγο-
νός ότι αμερικανικές και γαλλικές
εφημερίδες δημοσίευσαν πληροφο-
ρίες περί επικείμενης εγκατάστασης
«ατομικών βάσεων και βάσεων εκτο-
ξεύσεως τηλεκατευθυνόμενων βλη-
μάτων» στο ελληνικό έδαφος και θα
προχωρήσει σε έκκληση προς όλο
τον πολιτικό κόσμο να αποτρέψει

αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο θα μπο-
ρούσε να αποβεί μοιραίο για τη χώρα
και τον ελληνικό λαό. Στην ίδια έκ-
κληση θα υπογραμμίσει την αναγκαιό-
τητα κινητοποίησης και ενεργού συμ-
μετοχής της ίδιας της κοινής γνώμης
στον αγώνα ενάντια στα πυρηνικά
όπλα ακολουθώντας και το παρά-
δειγμα και άλλων λαών που κινητο-
ποιούνταν για τον ίδιο σκοπό αυτή
την περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο η
ΕΕΔΥΕ θα τονίσει πως δεν ήταν στό-
χος της να περιορίσει τις λειτουρ-
γίες της σε λειτουργίες απλής ομά-
δας πίεσης που δρα παρασκηνιακά
για να εγγράψει τα αιτήματά της στην
πολιτική ατζέντα, αλλά επιδίωκε
σταθερά να μαζικοποιήσει το ελλη-
νικό κίνημα ειρήνης, να φέρει τον λαό
στο προσκήνιο, πρωταγωνιστή των
γεγονότων. 

Την έκκληση αυτή θα ακολουθήσει
και δεύτερη τον Δεκέμβριο του 1957,
δηλαδή τις παραμονές της Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην οποία η ΕΕ-
ΔΥΕ θα προτάξει τρία επιχειρήματα
εναντίον της εγκατάστασης των πυ-
ραύλων. Πρώτον, με την εγκατά-
σταση των πυραύλων η Ελλάδα μπαί-
νει αυτομάτως στο μάτι του κυκλώνα
και καθίσταται υποψήφιο θύμα σε
έναν ενδεχόμενο θερμοπυρηνικό πό-
λεμο, ο οποίος, με το επίπεδο ανά-
πτυξης της πυρηνικής τεχνολογίας,
θα μπορούσε να ισοπεδώσει όλη την
ελληνική επικράτεια. Δεύτερον, η εκ-

αναδρομή

Η πρώτη απόπειρα εγκατάστασης αμερικανικών πυραύλων
στην Ελλάδα και η δράση του αντιιμπεριαλιστικού-
αντιπολεμικού κινήματος

Μέρος B



χώρηση τμήματος της εθνικής κυ-
ριαρχίας αδυνατίζει εκ των πραγμά-
των τον αγώνα για την αυτοδιάθεση
της Κύπρου, ο οποίος τότε βρισκόταν
στο απόγειό του. Τρίτον, θέτοντας ως
προτεραιότητα την εξυπηρέτηση
των «συμμαχικών» στρατιωτικών
αναγκών, οι ελληνικές κυβερνήσεις
θα έθεταν σε δεύτερη μοίρα τα οξυ-
μένα «οικονομικά, κοινωνικά και πο-
λιτιστικά αιτήματα του λαού μας». 

Όπως βλέπουμε, παρά το διαφο-

ρετικό ιστορικό πλαίσιο, το μαχητικό
κίνημα ειρήνης επιστράτευε διαχρο-
νικά την ίδια επιχειρηματολογία και
διατύπωνε σε μεγάλο βαθμό τα ίδια
αιτήματα, τότε όπως και τώρα. Λίγο
αργότερα, οι Δρόμοι της Ειρήνης, οι
οποίοι μόλις είχαν αρχίσει να κυκλο-
φορούν, θα φιλοξενήσουν στο εξώ-
φυλλό τους ρεπορτάζ περί της εγ-
καταστάσεως πυραύλων «Τίμιος
Τζων» στην Ελλάδα, σύμφωνα με το
οποίο ο ελληνικός λαός, ο οποίος

έχει εκφράσει επανειλημμένα την αν-
τίθεσή του στην εγκατάσταση τέτοιων
όπλων, «δέχτηκε με πικρία τις μακά-
βριες αυτές αγγελίες».

Φυσικά, όπως ειπώθηκε και πα-
ραπάνω, η ΕΕΔΥΕ δεν περιορίστηκε
στην έκδοση εκκλήσεων ή στη δημο-
σίευση ρεπορτάζ στο δημοσιογραφικό
της όργανο, αλλά επιδίωξε να κινη-
τοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό
τις λαϊκές μάζες. Πράγματι, οι οργα-
νωμένες και ζωντανές δυνάμεις της

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 86   ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2019 23

Β’ Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, Μάιος 1964 (αρχεία ΑΣΚΙ).



ελληνικής κοινωνίας ενεργοποιήθη-
καν σε αυτή την κατεύθυνση συνει-
σφέροντας στη δημόσια και καθολική
καταδίκη αυτής της προοπτικής. Ερ-
γατικά σωματεία, επιστημονικές ενώ-
σεις και φορείς δημοσίευσαν εκκλή-
σεις, δημοτικά συμβούλια εξέδωσαν
ψηφίσματα και καλλιτέχνες, πολιτικοί,
επιστήμονες και άλλες προσωπικό-
τητες υπέγραψαν κείμενα αποδοκι-
μασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους
ιατρικούς και δικηγορικούς συλλό-
γους της Κρήτης, η οποία φημολο-
γούνταν ότι θα φιλοξενούσε τους
βαλλιστικούς πυραύλους, την Ένωση
Μπετόν Αρμέ Πειραιώς, το Σωματείο
Οικοδόμων, το Σωματείον Οδηγών
και τον Σύνδεσμο Εισπρακτόρων Λε-
ωφορείων Αθηνών, το Σωματείο Ηθο-
ποιών, το Σωματείο Τυπογράφων-Λι-
θογράφων Αθηνών, το Εργατικό Κέ -

ντρο Δωδεκανήσου, τα Δημοτικά Συμ-
βούλια Αθηναίων, Θεσσαλονίκης,
 Νίκαιας, Καβάλας, Βόλου, Χανίων,
 Κερατσινίου, Αιγάλεω, Πατρών, Λα-
ρίσης, Ηρακλείου, καλλιτέχνες όπως
ο Μάνος Κατράκης και η Αντιγόνη
Βαλάκου, λογοτέχνες όπως ο Νικη-
φόρος Βρεττάκος και ο Δημοσθένης
Βουτυράς, μουσικοσυνθέτες όπως ο
Μανώλης Καλομοίρης, ακαδημαϊκούς
όπως ο Κώστας Κιτσίκης, και ο Κώ-
στας Ρωμαίος.

Ταυτοχρόνως, οι αγωνίστριες του
κινήματος Μαρία Σβώλου και Βάσω
Θανασέκου συνέταξαν στις 15 Φε-
βρουαρίου 1958 επιστολή η οποία
απευθυνόταν σε όλες τις Ελληνίδες
με σκοπό να τις ευαισθητοποιήσει
γύρω από το ζήτημα της εγκατάστα-
σης των πυραύλων, ενώ και το Τμή -
μα Νέων της ΕΕΔΥΕ θα απευθύνει

ανοικτή επιστολή στις Ελληνίδες και
τους Έλληνες, στην οποία θα συγκε -
ντρώσει στοιχεία και απόψεις που
συ νηγορούσαν υπέρ της απόρριψης
της εγκατάστασης των βάσεων πυ-
ραύλων. 

Έτσι, παρά την καταστολή και την
καταπίεση του μετεμφυλιακού κρά-
τους, είναι σαφές και αδιαμφισβή-
τητο γεγονός ότι κατέστη δυνατή η
μέγιστη συσπείρωση του ελληνικού
λαού, όλων των λαϊκών στρωμάτων,
εργατών, αγροτών, επαγγελματιών,
διανοουμένων ενάντια στην παρου-
σία ξένων βάσεων και πυραύλων. 

Αυτό το πάνδημο κύμα καταδίκης
έφερε την κυβέρνηση Καραμανλή σε
δύσκολη θέση και περιέπλεξε τη δια-
χείριση ενός ήδη ευαίσθητου για
αυτή ζητήματος. Η κυβέρνηση Καρα-
μανλή θα υιοθετήσει ουσιαστικά μια
παρελκυστική τακτική προβάλλον-
τας σε συνομιλίες της με Αμερικα-
νούς αξιωματούχους την κατ’ αρχήν
και κατ’ αρχάς αποδοχή της και με-
ταθέτοντας ταυτοχρόνως τη λήψη
των τελικών αποφάσεων στο εγγύς
μέλλον, ιδίως όσο βρισκόταν ενόψει
κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων,
όπως αυτές του Μαΐου του 1958
αλλά και των δημοτικών εκλογών
του Απριλίου του 1959. Οι Αμερικα-
νοί αξιωματούχοι είχαν αντιληφθεί
αυτή την πρακτική και την πίεση την
οποία ασκούσε στην ελληνική κυβέρ-
νηση η ευμενής διάθεση της ελληνι-
κής κοινής γνώμης στις προτάσεις
των ανατολικών χωρών για απύραυ-
λες και αποπυρηνικοποιημένες ζώ-
νες. Ταυτόχρονα, Έλληνες αξιωμα-
τούχοι θα διατυπώσουν επιμέρους
επιφυλάξεις ή ερωτήματα γύρω από
το ζήτημα της εγκατάστασης των πυ-
ραύλων στο ελληνικό έδαφος. 

Μάλιστα ο ίδιος ο πρωθυπουργός
Κωνσταντίνος Καραμανλής θα απο-
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H Μαρία Σβώλου (εδώ ενώ μιλάει σε αντάρτες) και η Βάσω Θανασέκου, αγωνίστριες
του κινήματος, συνέταξαν επιστολή με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τις Ελληνίδες
γύρω από το ζήτημα της εγκατάστασης των πυραύλων.
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στείλει στις 8 Ιουνίου 1958 επιστολή
στην αμερικανική πλευρά με την
οποία θα ζητήσει τις εξής διευκρινί-
σεις. Μέχρι στιγμής ποιες χώρες
έχουν δεχθεί βάσεις πυραύλων μέ-
σου βεληνεκούς, ποιοι οι όροι και οι
συμφωνίες βάσει των οποίων τις
δέχθηκαν, με ποιες άλλες χώρες διε-
ξάγονται διαπραγματεύσεις για την
εγκατάσταση τέτοιων βάσεων και σε
ποια εξ αυτών υπάρχει προοπτική οι
διαπραγματεύσεις να καταλήξουν
στην αποδοχή των βάσεων, πώς θα
λειτουργούσε ο αμυντικός μηχανι-
σμός της Ατλαντικής Συμμαχίας σε
περίπτωση επίθεσης (μάλιστα ο Κα-
ραμανλής σε αυτό το σημείο τόνισε
την ανάγκη αποσαφήνισης με κάθε
λεπτομέρεια της αυτόματης αντίδρα-
σης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και χρο-
νικού καθορισμού των επί μέρους
ενεργειών των κρατών-μελών της
Συμμαχίας), πως θα καλύπτονταν οι
δαπάνες για την εγκατάσταση των
βάσεων, ενόψει της πρόδηλης αδυ-
ναμίας της ελληνικής οικονομίας να
σηκώσει ένα τέτοιο βάρος, και τέλος
αν υπήρχε το ενδεχόμενο η εγκατά-
σταση των βαλλιστικών πυραύλων
μέσου βεληνεκούς να συνεπάγεται
απώτερες οικονομικές ζημιές, όπως
εμπορικά αντίποινα, και αν στην πε-
ρίπτωση αυτή θα μπορούσε η ελλη-
νική κυβέρνηση να προσβλέπει σε μια
αυξημένη συμμαχική και δη αμερικα-
νική βοήθεια.

Ταυτοχρόνως και οι ίδιοι οι Αμε-
ρικανοί είχαν αρχίσει να εκφράζουν
αμφιβολίες για την αναγκαιότητα ή
τη χρησιμότητα της εγκατάστασης
πυραύλων σε ελληνικό έδαφος. Μά-
λιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος Αϊζενχά-
ουερ θα ασχοληθεί με το ζήτημα απο-
στέλλοντας στον υπουργό Άμυνας
των ΗΠΑ μνημόνιο με κατάλογο ερω-
τημάτων γύρω από το ζήτημα της εγ-

κατάστασης των πυραύλων στην Ελ-
λάδα. Έτσι οι διαπραγματεύσεις τρα-
βούσαν σε μάκρος, μέχρις ότου οι
Αμερικανοί άρχισαν να χάνουν την
υπομονή τους και αξίωσαν οριστική
απάντηση από την ελληνική πλευρά.
Ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος
Αβέρωφ θα επικαλεστεί χαρακτηρι-
στικά την ανάγκη να εξευρεθεί η κα-
τάλληλη πολιτική συγκυρία για την
επίλυση του ζητήματος, γεγονός που
αποκάλυπτε τον φόβο της ελληνικής
κυβέρνησης να αντιπαρατεθεί ανοι-
χτά με τα φιλειρηνικά αισθήματα που
ήταν κυρίαρχα στον ελληνικό λαό και
αποτελούσε έμμεση παραδοχή της
επιρροής την οποία ασκούσαν το κί-
νημα ειρήνης και οι θέσεις του. Έτσι,
εξαιτίας του συνδυασμού της δράσης
και της επιρροής του φιλειρηνικού-
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος και
των γεωστρατηγικων επιφυλάξεων
της αμερικανικής πλευράς, το όλο
ζήτημα γρήγορα θα ενταφιαστεί. Οι
ΗΠΑ θα επιλέξουν τον άλλο στρατη-
γικό εταίρο τους στην περιοχή, την
Τουρκία, για την εγκατάσταση των
βαλλιστικών πυραύλων μέσου βελη-
νεκούς.  

Θα κλείσουμε παραθέτοντας ένα
απόσπασμα από έκθεση της Νεο-
λαίας ΕΔΑ Πειραιά, το οποίο διατηρεί
την αξία του αναλλοίωτη ακόμη και
σήμερα: «Όσα σχολεία κι’ αν χτίσουμε,
όσα Γυμναστήρια κι’ αν φτιάξουμε,
όσα κέντρα πολιτισμού της Νεολαίας
κι’ αν στεριώσουμε, όλα αυτά μέσα
σε μια στιγμή μπορούν να γίνουν στά-
χτη και ν’ απλωθή η φρίκη του ραδιε-
νεργού θανάτου με το στρόντιο 90,
εάν επιτρέψουμε να εγκατασταθούν
πύραυλοι στη χώρα μας μαγνήτες του
πυρηνικού ολέθρου. Οι νέοι που νιώ-
θουν μεγάλο κι’ απέραντο το μέλλον
τους και το μέλλον της πατρίδας, οι
νέοι που αποτελούν το σύμβολο της

ζωής και της ζωτικότητας του
έθνους δεν μπορούν να έχουν πια στο
σπίτι τους τη σφηκοφωλιά των ΠΥ-
ΡΑΥΛΩΝ. Θέλουμε στα γήπεδα μας
να παίζουν και να αθλούνται οι νέοι
και όχι να εγκαθίστανται ΠΥΡΑΥΛΟΙ.
Που όπως λέει ο εθνικός ποιητής ΠΑ-
ΛΑΜΑΣ “όχι πολέμου κάστρα, τα σχο-
λεία χτίστε”.»  

Το παραπάνω απόσπασμα φωτίζει
τη διαπλοκή ανάμεσα σε ζητήματα
που άπτονται της καθημερινότητας
του λαού και έχουν να κάνουν με το
βιοτικό επίπεδο και τις συνθήκες
ζωής με ευρύτερα διεθνή και στρα-
τιωτικά ζητήματα, αναδεικνύοντας
έτσι τις προεκτάσεις που έχουν τα
τελευταία στη ζωή της εργατικής
τάξης. 

Στις σημερινές συνθήκες η ΕΕΔΥΕ
συνεχίζει την αντιιμπεριαλιστική -
αντιπολεμική παράδοση με τον
αγώνα ενάντια στην παρουσία ευρω-
νατοϊκών βάσεων και πυρηνικών πυ-
ραύλων στη χώρα μας, ενάντια στην
εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους. Η ΕΕΔΥΕ
ως αναπόσπαστο τμήμα του εργατι-
κού - λαϊκού κινήματος της χώρας
παλεύει ενάντια στο σάπιο εκμεταλ-
λευτικό σύστημα που γεννά τον πό-
λεμο με στόχο την αποδέσμευση από
το ΝΑΤΟ και την ΕΕ και με το λαό
νοικοκύρη στον τόπο του. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
Ιστορικός

Στοιχεία για το άρθρο αυτό αντλήθηκαν
από το Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή
(Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμανλή), τους
Δρόμους της Ειρήνης, το αρχείο της ΕΔΑ
(ΑΣΚΙ), τα αρχεία της Εταιρείας Μελέτης
Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας, τα αρ-
χεία του ΝΑΤΟ και δευτερογενείς βιβλιο-
γραφικές πηγές.



 Η καταστροφική πυρκαγιά στον Αμαζόνιο έχει προ-
καλέσει δέος και ανησυχία σε όλο τον κόσμο. Ένα μεγάλο
ερωτηματικό ζητά απάντηση. Γιατί;

Πρώτα απ 'όλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συ-
ναγωνιστές μας στην ΕΕΔΥΕ για το ενδιαφέρον στα θέ-
ματα που θίξατε σε αυτή τη συνέντευξη και να πούμε ότι
εκτιμάμε βαθιά την αλληλεγγύη που δείχνετε για τους
αγώνες μας στη Βραζιλία.

Οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο είναι συνέπεια της νεο-
φιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης του Jair Bol-
sonaro. Υπάρχουν επίσης ισχυρές ενδείξεις ότι προκλή-
θηκαν ή επιδεινώθηκαν από τους ιδιοκτήτες γης, τους
κτηνοτρόφους και τις μεγάλες επιχειρήσεις, ξεκινώντας
από αυτό που αποκαλούσαν «ημέρα φωτιάς», μεταξύ 10
και 11 Αυγούστου. Μέρος των μέσων ενημέρωσης δήλωσε
ότι η κυβέρνηση γνώριζε αυτά τα σχέδια, αλλά δεν προέβη
σε καμία ενέργεια για να τα αποφύγει. Τα άτολμα μέτρα
που έλαβαν ξεκίνησαν μόλις μετά από 10 ημέρες από την
έναρξη των πυρκαγιών. Αυτή η εγκληματική ενέργεια ήταν
μια επίθεση που αποσκοπούσε στην εδραίωση μιας πολι-
τικής αποψίλωσης στοχεύοντας στη δημιουργία αγροτι-
κών επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μονάδων
εξόρυξης και υλοτομίας, εις βάρος του βιομορίου του δά-
σους, κάτι που έγινε ειδικά από ξένους. Η αμφισβήτηση
της πολιτικής της επίσημης οριοθέτησης της γηγενούς
γης ήταν επίσης ένας στόχος. Πρόκειται για μια εμμονή
του Jair Bolsonaro, να τερματίσει την πολιτική που ανα-
γνωρίζει τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών στη γη

τους στην περιοχή, για να ανοίξει δρόμο για τις επιχειρή-
σεις εξόρυξης, τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τους
κτηνοτρόφους και την αγροτοβιομηχανία γενικότερα.

Οι αρνητικές συνέπειες έβλαψαν την κυβέρνηση σε
ολόκληρη τη χώρα, αλλά η κυβέρνηση άρχισε να κάνει κά-
ποια περιορισμένα βήματα, μόνο αφού αισθάνθηκε τις πο-
λιτικές συνέπειες που προέκυψαν από τη σκληρή κριτική
που της ασκήθηκε στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης,
προερχόμενη από αρχηγούς κρατών και περιβαλλοντικές
οργανώσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο καθηγητής Enio Candotti, πρώην Πρόεδρος της «Βρα-
ζιλιάνικης Κοινωνίας για την Πρόοδο της Επιστήμης»
(SBPC, το ακρωνύμιο στα πορτογαλικά), συμμετείχε σε μια
εκδήλωση στο Manaus, πρωτεύουσα του Ομοσπονδιακού
κράτους του Αμαζονίου, που διοργάνωσε το Cebrapaz
(Βραζιλιάνικο κίνημα ειρήνης) τον Οκτώβριο και δήλωσε
ότι "δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτή τη φωτιά να
διαφύγει της προσοχής μας σαν να ήταν ένα περιστασιακό
φαινόμενο" και πρότεινε η οργανωμένη κοινωνία να προ-
χωρήσει καθιστώντας τον Jair Bolsonaro υπεύθυνο, ακόμη
και μέσω διεθνών οργανισμών.

 Πως αντέδρασε ο βραζιλιάνικος λαός μπροστά σε
αυτό το γεγονός;

Ο λαός της Βραζιλίας αντέδρασε με αγανάκτηση και
από τη στιγμή που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άρχισαν
να αναμεταδίδουν πιο έντονα τις εικόνες των πυρκαγιών,
καθώς και τη δολοφονία εγχώριων ηγετών, βγήκε στους
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Αντόνιο Μπαρέτο

Ο ιμπεριαλισμός καταστρέφει 
τους λαούς και το περιβάλλον

συνέντευξη

Οι Δρόμοι της Ειρήνης με αφορμή τις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική και την τεράστια περιβαλλο -
ντική καταστροφή στον Αμαζόνιο μίλησαν με τον συναγωνιστή Αντόνιο Μπαρέτο, πρόεδρο του CE-
BRAPAZ, του βραζιλιάνικου κινήματος ειρήνης. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την ανταπόκριση
και στέλνουμε θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους βραζιλιάνους συναγωνιστές. Το περιοδικό
μας θα συνεχίσει και σε επόμενα τεύχη την προσπάθεια ανταλλαγής πείρας από τους κοινούς
αγώνες και με άλλα κινήματα ειρήνης που συντονίζουν τη δράση τους μέσα από το ΠΣΕ.
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δρόμους σε μαζικές διαδηλώσεις, σχεδόν σε όλες τις ομο-
σπονδιακές πρωτεύουσες, καθώς και στις κύριες πόλεις
της χώρας.

 Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ακούμε συχνά τη
Λατινική Αμερική είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα με
την απόπειρα ανατροπής της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρ-
νησης της χώρας. Πώς σχολιάζει το βραζιλιάνικο κίνημα
ειρήνης αυτή την ιμπεριαλιστική επέμβαση και ποια
είναι η στάση της βραζιλιάνικής κυβέρνησης; 

Από το 1998, όταν ο λαός της Βενεζουέλας καθιέρωσε
την 5η Δημοκρατία, ξεκινώντας τη Μπολιβαριανή Επανά-
σταση, οι τοπικές ελίτ, σε συνεργασία με τον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό, προσπαθούσαν, μέσα από πραξικοπήματα
και άλλες μορφές πίεσης, τα μέσα ενημέρωσης και τη δι-
πλωματική πολιορκία, τον αποκλεισμό, ακόμη και τις απει-
λές στρατιωτικής παρέμβασης, την ανατροπή της προ-
οδευτικής και λαϊκής κυβέρνησης του πρώην προέδρου
Ούγκο Τσάβεζ, καθώς και του τωρινού προέδρου Νικολά
Μαδούρο. Χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους πίεσης και
προσπάθησαν ακόμη και να δολοφονήσουν τον Πρόεδρο.
Η αποτυχημένη αυτοανακήρυξη, ως μεταβατικού προ-
έδρου, της αμερικανικής μαριονέτας του Juan Guaidó (μια
πρωτοβουλία που ενορχηστρώθηκε από τις Ηνωμένες
Πολιτείες και αναγνωρίστηκε σύντομα από ορισμένες χώ-
ρες, όπως από τη Βραζιλία και τις (άλλες υποτακτικές
χώρες) που συγκεντρώθηκαν υπό την "Όμάδα της Λίμα",
όπως και από άλλες συμμαχικές χώρες σε ολόκληρο τον
κόσμο), ήταν μια ακόμη προσπάθεια της αντιδραστικής
εθνικής ελίτ, σε συνεργασία με τον αμερικάνικο ιμπερια-
λισμό.

Ο Πρόεδρος Μαδούρο είναι ακόμα στην κυβέρνηση με
την υποστήριξη της πλειοψηφίας του λαού του, παρότι αν-
τιμετωπίζει πολλές δυσκολίες λόγω του οικονομικού και
διπλωματικού αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ιμπεριαλι-
στές και λόγω της εξάρτησης της εθνικής οικονομίας από
τη βιομηχανία πετρελαίου, που αποτελεί την κύρια πηγή
εσόδων και περίπου το 90% των εξαγωγών της χώρας.

 Ποιο είναι το πλαίσιο δράσης που προβάλει το βρα-
ζιλιάνικο κίνημα ειρήνης απέναντι στην ιμπεριαλιστική
επέμβαση που προωθούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους
στη Βενεζουέλα;

Ο πρωτοφασίστας πρόεδρος Jair Bolsonaro ανέλαβε
καθήκοντα χάρη στις αντικρουόμενες και πρακτικά παρά-
νομες εκλογές στη Βραζιλία, μετά τη σειρά των γεγονό-

των που κορυφώθηκαν με το πραξικόπημα κατά της Προ-
έδρου Dilma Rousseff το 2016 και την παράνομη φυλάκιση
του πρώην προέδρου Lula, ο οποίος σύμφωνα με τις εκλο-
γικές προβλέψεις θα κέρδιζε σίγουρα τις εκλογές από
τον πρώτο γυρο, αν του επιτρεπόταν να κατέλθει υποψή-
φιος. Όπως έχει αποδείξει ξανά και ξανά, ο Bolsonaro
είναι περήφανος υπηρέτης του Τραμπ και κύριος υποστη-
ρικτής των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, ειδικά στις προ-
σπάθειες να πραγματοποιηθεί είτε πολιτικό, είτε
στρατιωτικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα, να υποτάξει
τη χώρα στην τοπική ολιγαρχία και στα συμφέροντα των
αμερικανών ιμπεριαλιστών.

 Τα κινήματα ειρήνης της Ελλάδας και της Βραζιλίας
συνδέονται με μακροχρόνιους αγωνιστικούς δεσμούς και
συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του ΠΣΕ. Ποιο μήνυμα
θέλετε να στείλετε στους αγωνιστές της ειρήνης στη
χώρα μας;

Από την ίδρυσή της το 2004, η Cebrapaz έχει μεταξύ
των προτεραιοτήτων της δράση υπέρ της Μπολιβαριανής
Επανάστασης, παρά τους περιορισμούς της στους τομείς
της οικονομικής πολιτικής και της στρατηγικής της. Η
δική μας είναι μια άνευ όρων αλληλεγγύη προς τον γεν-
ναίο λαό της Βενεζουέλας σε αυτήν την κατεύθυνση και
στον αγώνα τους κατά των παρεμβάσεων και των πολιτι-
κών αντιποίνων που πραγματοποιήθηκαν από όλες τις κυ-
βερνήσεις των ΗΠΑ την περίοδο αυτή, από τον George W.
Bush, τον Ομπάμα και μέχρι την σημερινή κυβέρνηση.

Τον Μάρτιο του 2017, το Εθνικό Συμβούλιο της Cebra-
paz αποφάσισε ότι ο κύριος σκοπός μας στη Λατινική Αμε-
ρική θα ήταν αυτή τη στιγμή η υποστήριξη του λαού της
Βενεζουέλας για την υπεράσπιση της Μπολιβαριανής Επα-
νάστασης, σε αλληλεγγύη με τον λαό και με τη δημοκρα-
τικά εκλεγμένη κυβέρνησή τους, καταδικάζοντας τον αμε-
ρικανικό ιμπεριαλισμό. 

Πραγματοποιήσαμε διαδηλώσεις στο δρόμο και οργα-
νώσαμε, προωθήσαμε ή συμμετείχαμε σε πολλές εκδη-
λώσεις σε πανεπιστήμια σε διάφορες περιοχές της χώρας,
εκδίδουμε συχνά δελτία τύπου που καταγγέλλουν τις πο-
λιτικές και τις απειλές των ιμπεριαλιστών και συμμετέ-
χουμε σε αποστολές αλληλεγγύης στο Καράκας, καθώς
επίσης προωθούμε τη σύσταση Επιτροπών για την Ειρήνη
στη Βενεζουέλα σε διάφορα Ομοσπονδιακά Κράτη και συμ-
μετείχαμε στην προώθηση και στην ίδρυση της Βραζιλια-
νής Επιτροπής μαζί με φορείς των συνδικαλιστικών και
άλλων κοινωνικών κινημάτων. 
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί
γονείς, η Ελληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

(Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.), χαιρετίζει όλους εσάς
που μοχθείτε καθημερινά στο δύσκο-
λο έργο της μόρφωσης και της δια-
παιδαγώγησης των παιδιών σε όλη
τη χώρα.

Απευθυνόμαστε σε σας, για έκτη
χρονιά, με τη νέα πρωτοβουλία καλ-
λιτεχνικής - πνευματικής δημιουρ-
γίας, παίρνοντας υπόψη μας τα πολύ
θετικά αποτελέσματα της κοινής
προσπάθειας σχολείων, συλλόγων
γονέων, Επιτροπών Ειρήνης σε όλη
την Ελλάδα. Οι καρποί που γευτή-
καμε ήταν τα έργα – σε διάφορες
καλλιτεχνικές μορφές με τη στήριξη
των δασκάλων και των καθηγητών –
του νου και της καρδιάς των παιδιών,
μαθητών δημοτικών, γυμνασίων, λυ-
κείων. Έργα που παρουσιάστηκαν με
επιτυχία σε εκατοντάδες εκδηλώ-
σεις σε όλη τη χώρα, μέσα στα πέντε
προηγούμενα χρόνια. Απλά θυμίζουμε
τους τίτλους της πρωτοβουλίας ανά
έτος: «Μια ζωγραφιά για την ειρήνη»,
«Κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρό-
σφυγας», «Να σκέφτεσαι τους άλ-
λους», «Μια εικόνα-τρία ερωτήματα»,
«Αλληλεγγύη στα παιδιά και το λαό
της Παλαιστίνης», που αποτέλεσαν

ένα βήμα ώστε να εκφραστεί η παι-
δική – νεανική ψυχή, τα «θέλω», οι
σκέψεις των παιδιών μας μέσα από
την ίδια τους την αστείρευτη δημι-
ουργικότητα. Τη φετινή χρονιά, συνε-
χίζουμε, λαμβάνοντας υπόψη μας
εκτός από τα παραπάνω, τις γόνιμες
επισημάνσεις - προτάσεις των εκπαι-
δευτικών, των γονιών των μαθητών
από τα σχολεία που ανταποκρίθηκαν
και συμμετείχαν στην πρωτοβουλία.

Η φετινή πρωτοβουλία καλλιτε-
χνικής - πνευματικής δημιουργίας
Νοέμβρης 2019 - Ιούνης 2020 έχει
τον τίτλο: «Για Μεσόγειο θάλασσα γέ-
φυρα ειρήνης, φιλίας, αλληλεγγύης
των λαών. Ένωσε κι εσύ τη φωνή σου
στην πάλη των λαών ενάντια στον
πόλεμο, στη φτώχεια και στον ξερι-
ζωμό».

Η Μεσόγειος θάλασσα είναι η με-
γαλύτερη κλειστή θάλασσα ανάμεσα
σε τρεις ηπείρους, με διόδους στον
Ατλαντικό Ωκεανό και στην Ερυθρά
Θάλασσα, εξού και το όνομά της: Με-
σόγειος (το μέσον της Γης). Στις
ακτές της υπάρχουν 22 χώρες με πο-
λυάριθμες πόλεις και λιμάνια κόμ-
βους επικοινωνίας, οικονομικών, πο-
λιτιστικών σχέσεων των λαών από
την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Χιλιάδες καράβια πλέουν καθη-

μερινά στα νερά της και μεταφέρουν
τον παραγόμενο πλούτο από χώρα σε
χώρα κι από ήπειρο σε ήπειρο. Ο υπο-
θαλάσσιος πλούτος – πετρέλαιο, φυ-
σικό αέριο – σε συνδυασμό με τη γε-
ωστρατηγική σημασία των δρόμων
μεταφοράς εμπορευμάτων και τις
διαδρομές των αγωγών, έχει συγκεν-
τρώσει στη λεκάνη της Μεσογείου
έναν πρωτοφανέρωτο στην ιστορία
της ανθρωπότητας αριθμό πολεμι-
κών μέσων και στρατιωτικών δυνά-
μεων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα
των ανταγωνισμών ανάμεσα σε με-
γάλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η
Κίνα κ.α. Πηγή και βασική αιτία της
όξυνσης όλων αυτών των ανταγωνι-
σμών, του ξεσπάσματος πολεμικών
συγκρούσεων και επεμβάσεων δεν
είναι άλλη από το κυνήγι του κέρ-
δους ανάμεσα στους επιχειρηματι-
κούς ομίλους και τα ισχυρά κράτη,
ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομ-
μάτι από τη μοιρασιά της λείας, του
πλούτου δηλαδή που βρίσκεται στην
περιοχή και παράγουν οι ίδιοι οι λαοί.
Η θάλασσα της Μεσογείου κόβεται
σε «οικόπεδα» και μοιράζεται σε επι-
χειρηματικούς ομίλους για να αντλή-
σουν τον πλούτο της, κάνοντας την
ευρύτερη περιοχή μας πεδίο σύγ-
κρουσης για τα κέρδη τους.

δράση ΕΕΔΥΕ

«Για Μεσόγειο θάλασσα γέφυρα ειρήνης, φιλίας και
αλληλεγγύης των λαών»
Πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ στα σχολεία 2019-2020

Να στείλουμε μήνυμα αντίστασης ενάντια σε όλους τους πολεμικούς ανταγωνισμούς και
σχεδιασμούς, ενάντια στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία. Ταυτόχρονα να μεταφέρουμε μήνυμα ελ -
πίδας, ώστε μέσα από την πάλη του κάθε λαός, και ο δικός μας, να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του.



Οι πολεμικές συγκρούσεις, οι
επεμβάσεις στις δύο ηπείρους Ασία
και Αφρική, είναι η βασική αιτία του
ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων
από τις εστίες τους. Αποτέλεσμά
τους είναι οι τραγικές εικόνες των
πλεούμενων - σαπιοκάραβων με πρό-
σφυγες και μετανάστες. Το πέρασμα
της Μεσογείου συχνά πυκνά καταλή-
γει σε τραγωδίες, με εικόνες ντρο-
πής για την ανθρωπότητα και αμέ-
τρητα θύματα, ανάμεσά τους και
παιδιά.

Από αυτή την κατάσταση δε μένει
απέξω η χώρα μας. Από τη μια δέχε-
ται καθημερινά εκατοντάδες ξεριζω-
μένους που ζουν σε συνθήκες απόλυ-
της εξαθλίωσης, λειτουργώντας
ουσιαστικά ως αποθήκη ψυχών. Από
την άλλη συμμετέχει σε στρατιωτι-
κές αποστολές στο εξωτερικό – σε
χώρες όπου μαίνονται πολεμικές
επεμβάσεις – ενώ φιλοξενεί παράλ-
ληλα ένα τεράστιο δίκτυο ευρωατ-
λαντικών βάσεων και υποδομών που
πληθαίνουν. Από αυτές τις βάσεις
όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν
εξαπολυθεί μια σειρά από πόλεμοι κι
επιθέσεις (Γιουγκοσλαβία, Αφγανι-
στάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία κλπ), άρα λει-
τουργούν ταυτόχρονα και ως στόχος
επιθέσεων σε ενδεχόμενη πολεμική
σύγκρουση.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση,
απέναντι σε αυτές τις εικόνες που
μας πληγώνουν καθημερινά καλούνται
οι μαθητές του σχολείου σας να πά-
ρουν θέση με τη δική τους μοναδική
ευαισθησία και οπτική στα πράγματα.
Να στείλουν μήνυμα αντίστασης ενάν-
τια σε όλους τους πολεμικούς αντα-
γωνισμούς και σχεδιασμούς, ενάντια
στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία.
Ταυτόχρονα να στείλουν μήνυμα ελ-
πίδας, ώστε μέσα από την πάλη του
κάθε λαός και ο δικός μας να γίνει

νοικοκύρης στον τόπο του. Η χώρα
μας και καμία άλλη χώρα δεν μπορεί
και δεν πρέπει να γίνεται πολεμικό
ορμητήριο, ούτε στόχος επιθέσεων,
ούτε φυλακή για τους ξεριζωμένους.

Με λόγο, εικόνα, βίντεο, μουσική,
θεατρικά δρώμενα, εικαστικά και με
όποιο τρόπο καλλιτεχνικής έκφρα-
σης επιλέξει κάθε μαθητής ή ομάδα
μαθητών μπορεί να ακουστεί και να
εκφραστεί καλλιτεχνικά το «Όχι»! Οι
λαοί μπορούν να χαλάσουν όλα αυτά
τα σχέδια! Το μέλλον των λαών της
Μεσογείου και της πατρίδας μας δεν
μπορεί να είναι η καταστροφή, ο πό-
νος, ο κατατρεγμός, η ανασφάλεια!
Οι πρόσφυγες και μετανάστες που
εγκλωβίζονται κατατρεγμένοι στον
τόπο μας για να σωθούν απ’ τη φτώ-
χια και τις βόμβες αξίζουν την αλλη-
λεγγύη και τη στήριξή μας, αν θέ-
λουμε να λεγόμαστε άνθρωποι! Η
Μεσόγειος μπορεί και πρέπει να γί-
νει η θάλασσα που ενώνει τους λαούς
της, η θάλασσα της ειρήνης, της φι-
λίας και της αλληλεγγύης.

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διε-

θνή Ύφεση και Ειρήνη με την επι-
στολή αυτή και την αφίσα της πρω-
τοβουλίας ευελπιστεί στη θετική αν-
ταπόκρισή σας.

Τα έργα των μαθητών του σχο-
λείου σας θα παρουσιαστούν σε εκ-
δηλώσεις των Επιτροπών Ειρήνης
της κάθε περιοχής στο τέλος της
σχολικής περιόδου, με έγκαιρη ενη-
μέρωσή σας και συνεννόηση για όλα
τα θέματα. Παρουσίαση των έργων
των μαθητών μπορεί επίσης να γίνει
και σε εκδηλώσεις των ίδιων των
σχολείων με βάση την προηγούμενη
θετική εμπειρία. Πιστεύουμε ότι
υπάρχουν οι προϋποθέσεις, το θέμα,
η πείρα όλων των προηγούμενων
προσπαθειών, ώστε να έχουμε ακόμα
μεγαλύτερη συμμετοχή. Σε όλους
τους συμμετέχοντες μαθητές θα απο-
νεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα
συμμετοχής.

Με εκτίμηση και θερμούς χαιρε-
τισμούς,

Η Γραμματεία της Ελληνικής Επιτρο-
πής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
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Hνέα στρατιωτική εισβολή στη Συρία και οι συνεχι-
ζόμενες ιμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις σε Μέση
Ανατολή και Αφρική έχουν ως αποτέλεσμα τον ξε-

ριζωμό και την εξαθλίωση ολοένα και περισσότερων αν-
θρώπων που φτάνουν στη χώρα μας με την ψυχή στο
στόμα και με όσα μέλη της οικογένειας τους απέμειναν.
Εδώ εγκλωβίζονται με βάση την απαράδεκτη συμφωνία
ΕΕ - Τουρκίας που τους απαγορεύει την μετάβαση στις
χώρες του τελικού προορισμού τους. Τώρα απειλούνται
με τον απάνθρωπο εγκλεισμό σε κέντρα κράτησης χιλιάδων
ανθρώπων, σε φυλακές, χιλιάδες δύστυχοι που ζητάνε
άσυλο, ανάμεσα τους πολλά παιδιά ασυνόδευτα και άλλες
ευάλωτες ομάδες με στόχο τη μαζική τους επαναπρο-
ώθηση. Η κυβέρνηση της ΝΔ κλείνει την πόρτα της φυλα-

κής που έχτισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δύο φορές θύματα από τους
δυο φορές θύτες: τις ΗΠΑ,το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, το κεφάλαιο
και τις αστικές κυβερνήσεις του. 

Κάθε προσωπική ιστορία αυτών των ανθρώπων αντα-
ποκρίνεται σε αυτή την πραγματικότητα και απαντά στο
ερώτημα: Γιατί φεύγουν από τη χώρα τους; Κάθε μαρτυρία
για τη σύγχρονη Οδύσσεια στα νερά της Μεσογείου αρκεί
για να πάρει θέση ο κάθε τίμιος άνθρωπος απέναντι στην
ξενοφοβία και στον φασιστικό οχετό που ξερνάνε οι θαυ-
μαστές του Χίτλερ, του Μέγκελε, και του Άουσβιτς. 

Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία του J., 17 ετών, από
το Αφγανιστάν καθώς και άλλων νέων που περιλαμβάνο -
νται στην έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας «Ταξίδια Απελ-
πισίας» (https://data2.unhcr.org/en/documents/down-

πολιτική

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες -
Αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Σύριοι πρόσφυγες διασχίζουν μαζικά τα σύνορα προς την Ιορδανία (17 Ιουνίου 2014, UNHCR / A. Harper).



load/71726) και η οποία αφορά τα παιδιά πρόσφυγες και
μετανάστες που έφτασαν στην Ευρώπη από τον Ιανουάριο
έως τον Σεπτέμβριο του 2019. 

«Αναγκαστήκαμε με τον αδερφό μου να φύγουμε από
το Αφγανιστάν γιατί δεχόμασταν απειλές. Κάποια μέλη
της οικογένειάς μου σκοτώθηκαν. Οι άσχημες αναμνήσεις
από αυτό το ταξίδι εξακολουθούν να με στοιχειώνουν Εί-
δαμε ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μας –
είτε λόγω τραυματισμού είτε από εξάντληση. Συνεχίζο -
ντας την εφιαλτική διήγηση ο J θυμάται ότι «.…μας είπαν
να κρυφτούμε σε ένα μικρό αυτοκίνητο μαζί με άλλα έν-
τεκα άτομα: Μείναμε κρυμμένοι στο πορτ μπαγκάζ για 7-
8 ώρες, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει. Χωρίς
φαγητό και νερό». Όταν έφτασαν σε κάποια περιοχή με
συρματοπλέγματα άρχισαν να τρέχουν υπό καταιγισμό πυ-
ροβολισμών. «Ακριβώς δίπλα μου ένας άνθρωπος δέχθηκε
σφαίρα και έπεσε στο έδαφος! Μόνο πέντε από εμάς κα-
ταφέραμε να διαφύγουμε». 

Η 21 ετών αθλήτρια κολύμβησης Yusra Mardini από τη
Συρία θυμάται το δικό της ταξίδι απελπισίας το 2015 και
τη μάχη που έδωσε σε ηλικία 17 ετών τότε, μαζί με την
μεγαλύτερη αδελφή της, Σάρα, για να σώσουν τις δικές
τους ζωές και άλλων 18 ατόμων που επέβαιναν στην ίδια
βάρκα για τη Λέσβο. Οι δυο τους έπεφταν εναλλάξ στο
νερό για να ελαφρύνουν τη βάρκα και προσπαθούσαν να
τη στρέφουν κόντρα στο κύμα, ώστε να μην ανατραπεί.
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το ταξίδι στη θάλασσα. Κολυμ-
πούσαμε για περισσότερες από τρεις ώρες. Κάθε φορά
που ακούω για μια ομάδα ανθρώπων που πνίγηκε στη θά-
λασσα, θυμάμαι την εμπειρία αυτή: να κρατώ σφιχτά το
σχοινί της βάρκας, πασχίζοντας απελπισμένα να κρατηθώ
στην επιφάνεια του νερού». Τελικά πήρε ξαφνικά μπροστά
η μηχανή και σώθηκαν. Η Yusra Mardini ζει σήμερα στο
Βερολίνο. 

Η Rita, η οποία έφυγε από τη Νιγηρία με το ενός έτους
βρέφος της μετά τη βάναυση δολοφονία του συζύγου της
περιγράφει το ένα φρικτό ταξίδι στο οποίο είδε πολλούς
φίλους της να πεθαίνουν. Μίλησε επίσης για ένα 12χρονο
κορίτσι από την Ερυθραία, που χωρίστηκε από τη μεγαλύ-
τερη αδελφή του όταν διέσχιζαν τη Μεσόγειο και δεν την
έχει δει από τότε. «Γνώρισα κορίτσια που μου είπαν ότι
τα πούλησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Μερικές
φορές δυσκολεύομαι να κοιμηθώ τη νύχτα», λέει. 

Εγκλωβισμός και εξαθλίωση…
Η φυσική και ψυχική υγεία αυτών των ανθρώπων και ιδι-

αίτερα των παιδιών επιδεινώνεται λόγω των συνθηκών
διαβίωσης, της έλλειψης υγιεινής και των συνθηκών εγ-
κλωβισμού τους στη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία διε-
θνών οργανισμών, το τελευταίο εξάμηνο η κατάσταση έχει
ως εξής: 

• Το 50% των προσφύγων στα νησιά είναι ανήλικοι.

• Στη Λέσβο 20% των ασθενών με προβλήματα ψυχι-
κής υγείας έκαναν απόπειρα αυτοκτονίας.

• Το 50% από αυτούς είναι θύματα βασανιστηρίων και
κακομεταχείρισης.

• Το 30% των ασθενών με προβλήματα ψυχικής
υγείας είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

• Πάνω από το 1/4 των παιδιών με τέτοια προβλή-
ματα βλάπτουν τον εαυτό τους. Κάποια προσπάθησαν να
αυτοκτονήσουν, μέσα σε αυτά και παιδιά κάτω των 10 χρό-
νων. Υπάρχουν δε 115 ανήλικοι στη Λέσβο με καρκίνο, δια-
βήτη και καρδιολογικά προβλήματα και μέχρι στιγμής δεν
μπορούν να μεταφερθούν στην ενδοχώρα.

• Το 1/3 των παιδιών στη Λέσβο ζουν σε κατασκηνώ-
σεις και χώρους φτιαγμένους από πλαστικό.

• Υπάρχει μία τουαλέτα για 300 παιδιά στη Σάμο, μία
τουαλέτα για 200 άτομα στη Λέσβο, ενώ θα έπρεπε να
είναι 20 άτομα ανά τουαλέτα. Έτσι αρρωσταίνουν τα παι-
διά και το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζουν πολύπλοκα ια-
τρικά προβλήματα χωρίς ιατρική περίθαλψη επαρκή, ενώ
υφίστανται πολλά προβλήματα και κωλύματα στο θέμα
της παραπομπής τους για να τους παρασχεθεί η κατάλ-
ληλη θεραπεία.

• Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες,
στο ΚΥΤ της Λέρου όλα τα άστεγα παιδιά, αλλά και αρκετά
στεγασμένα είναι γεμάτα με τσιμπήματα ψύλλων. Πολλά
εμφανίζουν κοιλιακά άλγη και διάρροιες λόγω της διατρο-
φής, κάποια δε και άσθμα διότι ζουν κοντά στη θάλασσα.
Υπάρχουν παιδιά με νυχτερινή ενούρηση και εφιάλτες,
ενώ αριθμός από μάνες που θηλάζουν μωρά έχουν αναι-
μία. Το γάλα - φόρμουλα που πρέπει να δίνεται σε παιδιά
κάτω των 6 μηνών το παρέχει ο Στρατός, ενώ στα παιδιά
έως 12 μηνών δεν χορηγείται, αφού δεν υπάρχει δυνατό-
τητα πρόσβασής τους σε αυτού του είδους το γάλα. Αρ-
ρώστα παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας δεν μπορούν
να εξεταστούν λόγω του ότι δεν έχουν ΑΜΚΑ. Έτσι σε κα-
νένα δεν μπορεί να συνταγογραφηθούν φάρμακα ή άλλα
υλικά όπως καθετήρες και κανένα δεν μπορεί να κάνει ερ-
γαστηριακό έλεγχο. Εξάλλου, στη χώρα μας αγνοούνται
1.178 από τα 4.700 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. 
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...εκμετάλλευση και ρατσιστική βία
Όλα αυτά τα χρόνια ο έλεγχος της ροής των προσφύγων
προσδιορίζεται από τις ανάγκες του κεφαλαίου για φτηνή
εργατική δύναμη και τη χρησιμοποίηση τους ως μέσο πίε-
σης του αντιπάλου στις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις.
Για αυτό είναι αδύνατο να δώσουν λύση στο πρόβλημα αυ-
τοί που το δημιούργησαν και κερδίζουν από τη διαχείριση
του. Στο πλαίσιο της στήριξης των επιδιώξεων του κε-
φαλαίου λειτουργεί και η δράση διάφορων φασιστικών
ομάδων και «αγανακτισμένων πολιτών» που μιλάνε για
«εισβολή αλλόθρησκων» και «λαθραίων». Είναι οι ίδιοι
που προωθούν το σύγχρονο δουλεμπόριο στους εργασια-
κούς χώρους και χτυπάνε το εργατικό κίνημα για χάρη
των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. 

Οι προκλητικές ενέργειες μισαλλοδοξίας και προσβο-
λής των θρησκευτικών και πολιτιστικών ηθών των προ-
σφύγων έξω από καταυλισμούς είναι απαράδεκτες και
πριμοδοτούν επικίνδυνα το θρησκευτικό φονταμενταλι-
σμό. Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες για την ανοχή
και την ενθάρρυνση που δείχνουν στελέχη της σ' αυτές
τις αθλιότητες. Είναι απαράδεκτη η στάση των ΜΜΕ που
δίνουν βήμα και χρόνο σε όλους αυτούς που εμφανίζονται
ως πατριώτες και ανησυχούντες για την «εισβολή». Δεν
υπάρχει καμία εισβολή, οι πρόσφυγες-μετανάστες είναι
ξεριζωμένοι που θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα. Ει-
σβολείς είναι οι ιμπεριαλιστές που με το πλιάτσικο σε
βάρος των χωρών τους, ξεριζώνουν εκατομμύρια ανθρώ-
πους από τις εστίες τους σε Ασία και Αφρική.

Να δυναμώσει η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες
και μετανάστες
Απέναντι στη βαρβαρότητα του ιμπεριαλιστικού πολέμου,
στην εξαθλίωση και τον ξεριζωμό οι λαοί, τα φτωχά λαϊκά
στρώματα έχουν να αντιτάξουν, διαχρονικά, την αλληλεγ-
γύη και τους κοινούς αγώνες. Οι πρόσφυγες της Μικρα-
σιατικής Καταστροφής, παρότι ομόθρησκοι και ομοεθνείς
αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα, με το χαρακτηρι-
σμό «τουρκόσποροι» να μας το θυμίζει μέχρι και σήμερα.
Δεν πέρασε τότε αυτή η αντίληψη γιατί πολύ σύντομα
φουντώσανε κοινοί εργατικοί αγώνες και λαϊκές διεκδι-
κήσεις που υπερισχύσανε της αντίδρασης. Αλλά και οι με-
τέπειτα γενιές μεταναστών στην Αμερική και στη Γερμανία
θυμούνται Έλληνες, Τούρκους, Ιταλούς, Ιρλανδούς και
Ισπανούς να είναι μαζί στις απεργιακές φρουρές των ερ-
γοστασίων, να αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα επι-
βίωσης, την ίδια στυγνή εκμετάλλευση. 

Σήμερα η αλληλεγγύη και η φιλία εξακολουθεί να είναι
η δύναμη των λαών απέναντι στο καπιταλιστικό σύστημα
που γεννά κρίσεις, πολέμους, φτώχια και ξεριζωμό. Ο ελλη -
νικός λαός μαζί με τους πρόσφυγες και μετανάστες μπο-
ρούν μέσα από τον οργανωμένο αγώνα των συνδικάτων
και των άλλων φορέων του μαζικού κινήματος να δυναμώ -
σουν την πάλη ενάντια στον κοινό αντίπαλο που είναι τα
μεγάλα καπιταλιστικά συμφέροντα στη χώρα μας και διε-
θνώς. Κορυφαίο ζήτημα λοιπόν και για το αντιπολεμικό-αντι -
ιμπεριαλιστικό κίνημα είναι η συμβολή σε αυτό τον αγώνα.
Είναι η στήριξη των κατατρεγμένων με πρωταρχική
ανάγκη την προστασία των παιδιών. Γιαυτό στηρίζουμε
το πλαίσιο αιτημάτων των φορέων του μαζικού κινήματος: 

• Nα κλείσουν όλα τα hot spots σε νησιά και Έβρο, να
υπάρχουν δημόσιοι ανοιχτοί χώροι φιλοξενίας, ξενοδοχεία
και διαμερίσματα όπου θα εξετάζονται γρήγορα οι αιτή-
σεις ασύλου και θα προωθούνται στις χώρες προορισμού
ενάντια στις συμφωνίες και τις αποφάσεις της ΕΕ. Δεν μπο -
ρεί να υπάρξει λύση ούτε ανακούφιση του προβλήματος
χωρίς την κατάργηση αυτού του απαράδεκτου πλαισίου. 

• Να αντιμετωπιστούν ταχύτατα φλέγοντα θέματα όπως
οι επανενώσεις οικογενειών με τη μεταφορά στις χώρες
που είναι οι συγγενείς τους. Να μην είναι κανένας ανήλικος
σε ακατάλληλες συνθήκες και απροστάτευτος. Να υπάρξει
ειδική μέριμνα για τα ασυνόδευτα παιδιά. Να σταματήσει
η διαμεσολάβηση των ΜΚΟ στα κέντρα φιλοξενίας, όπως
και εμπλοκή τους σε ζητήματα της εκπαίδευσης και
υγείας. Όλο το προσωπικό που δουλεύει σήμερα εκεί να
αξιοποιηθεί στις κρατικές υπηρεσίες που θα αναλάβουν
την όλη λειτουργία δομών, ξενώνων, νοσοκομείων. Όλα
αυτά απαιτούν προσλήψεις μονίμου προσωπικού όχι μόνο
για την υπηρεσία ασύλου, αλλά και σε όλες τις κοινωνικές
υπηρεσίες. Τέλος, να αποζημιωθούν στο 100% οι κάτοικοι
των περιοχών που έχουν υποστεί ζημιές από τον εγκλω-
βισμό που επιβάλλει η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της.

Συμβολή στην επιτυχία αυτών των στόχων αποτελεί
και η ενδυνάμωση της πρωτοβουλίας ενάντια στη νέα
συμφωνία για επέκταση των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων
που μετατρέπουν τη χώρα μας σε ορμητήριο θανάτου
ενάντια στους γειτονικούς λαούς. Στην προμετωπίδα αυ-
τών των αγώνων παραμένουν οι κεντρικοί στόχοι τους
αντιιμπεριαλιστικού - αντιπολεμικού κινήματος: 

Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ με το λαό νοικο-
κύρη στον τόπο του. Ανατροπή του σάπιου εκμεταλ-
λευτικού συστήματος που γεννά πολέμους, φτώχια και
προσφυγιά. 
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αποχαιρετισμοί

Τι να πρωτοπεί κανείς για τη Δανάη και τι να
πρωτοθυμηθεί. «Χαίρομαι που μπορώ ακόμα, σε
αυτή την ηλικία, να δίνω κουράγιο στους αν-

θρώπους», είχε πει λίγες μέρες πριν «φύγει» σε μια
από τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες όταν για μια
ακόμα φορά –όπως  πάντα– άκουγε με προσοχή και
υπομονή τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας,
μοιραζόταν τις αγωνίες μας  και μετά από περίσκεψη
έσκυβε πάνω στα όσα της μετέφερες –λες και κάθε
φορά το πρόβλημα ήταν δικό της– για να συμβουλέψει,
να καθοδηγήσει, να  παροτρύνει λέγοντας «όλα γίνονται
και για όλα υπάρχει λύση, αρκεί να αγωνίζεσαι, να
επιμένεις  και να μην τα παρατάς».

«Δεν μου χαρίστηκε τίποτα στη ζωή», έλεγε. «Αγω-
νίστηκα ακόμα και για το παραμικρό» «Πολλές φορές
έφαγα τα μούτρα μου αλλά ποτέ δεν το έβαλα κάτω

και κάθε φορά που έπεφτα ξανασηκωνόμουν πιο δυ-
νατή για την επόμενη μάχη και σε κάθε εμπόδιο, σε
κάθε σπρωξιά έπαιρνα ακόμα ένα μάθημα και ξανά
πάλι προχωρούσα με αισιοδοξία ξέροντας ότι το μο-
νοπάτι που διάλεξα και πορεύομαι κατευθύνεται από
την ιδεολογία μας και είναι το μονοπάτι του δίκαιου
αγώνα μας...» 

Αυτή ήταν η Δανάη μας …Ένα μεγάλο σχολείο για
όσους είχαμε την τύχη να τη γνωρίσουμε και να τη
συναναστραφούμε. Ένα σχολείο, όπου η αξιοπρέπεια,
η εντιμότητα, η εργατικότητα, η αδιάκοπη προσπάθεια,
ο σεβασμός  και η ανιδιοτελής προσφορά στον συ-
νάνθρωπο είχαν τον πρώτο λόγο. «Η δουλειά μου
είναι η διασκέδασή μου», συνήθιζε να λέει. «Δούλευε
παιδί μου κι άσε τα εύσημα και τα γαλόνια για τους
άλλους». «Δούλευε και κάνε ό,τι μπορείς για να έχεις

Δανάη Μωραΐτου

Όταν οι άλλοι φεύγουνε εσύ να παραμένεις…
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τη συνείδησή σου ήσυχη για να είσαι ευτυχής…»
Και ο στόχος εκεί! Πάντα ο ίδιος! Για έναν κόσμο

δίκαιο, χωρίς ανισότητες, χωρίς πείνα, φτώχεια και
πολέμους, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο, με ειρήνη και αλληλεγγύη, όπου όλοι οι λαοί
θα έχουν στα χέρια τους τον πλούτο που οι ίδιοι πα-
ράγουν και θα είναι νοικοκύρηδες στον τόπο τους.
Έναν κόσμο, όπου όλα τα παιδιά του, όποιο κι αν είναι
το χρώμα της επιδερμίδας τους θα έχουν ίσα δικαιώ-
ματα και ίσιες ευκαιρίες ανάπτυξης και προόδου.
Έναν κόσμο, στον οποίο δεν θα υπάρχουν πια παιδιά
που να πεθαίνουν από έλλειψη πόσιμου νερού και
τροφής και οι λίγοι θα πάψουν πια να εκμεταλλεύονται
τους πολλούς.

Μέχρι τα  96 της χρόνια, η «Δανάη του Πολυτεχνεί-
ου» με προσήλωση, μαχητικότητα, πίστη, επιμονή, αντο -
χή βάδισε στο δρόμο που η ίδια διάλεξε, χάραξε κι ακο-
λούθησε ακλόνητα από τα εφηβικά της χρόνια. Από
τα δύσκολα χρόνια της ναζιστικής κατοχής μέσα από
την ΕΠΟΝ και το ΕΑΜ, το λόχο Σπουδαστών «Λόρ δος
Μπαϋρον», έδωσε τις μάχες της, μαζί με τους υπόλοι -
πους συναγωνιστές της, πρωτοστατώντας στην οργά -
νωση των φοιτητών του ΕΜΠ ως φοιτήτρια στη σχο -
λή αρχιτεκτόνων. Η «Δανάη του Πολυτεχνείου»…

Αργότερα, ως υπάλληλος στο Υπουργείο Γεωργίας
ήταν πάντα παρούσα σε όλους τους αγώνες του

κλάδου της, ώσπου η αγάπη της για το ύψιστο ιδανικό
της ειρήνης και η πεποίθησή της ότι ο πόλεμος είναι
το μεγαλύτερο δεινό για την ανθρωπότητα, την έφερε
από τις αρχές του 1980 και στις γραμμές του αντι -
ιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος της Ελλάδας,
όπου για σχεδόν 30 χρόνια αφιερώθηκε κυριολεκτικά
στο πλαίσιο της γραμμής πάλης της ΕΕΔΥΕ, ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στη φτώχεια, την
προσφυγιά την εξαθλίωση, ενάντια στο σάπιο εκμε-
ταλλευτικό σύστημα που γεννά τους πολέμους και
τα δεινά τους.

Αυτή ήταν η Δανάη. Πανταχού παρούσα… Στους
φοιτητικούς αγώνες, στους αγώνες της αντίστασης,
στους αγώνες του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος,
στους αγώνες των συνταξιούχων, στις μεγάλες συγκε -
ντρώσεις και  κινητοποιήσεις όταν ξεσπούσαν και
μαίνονταν οι πόλεμοι στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ,
στο Αφγανιστάν και οπουδήποτε αλλού δοκιμάζο-
νταν και θυσιάζονταν οι λαοί στο βωμό του κέρδους
των ιμπεριαλιστών. Εκεί, με το μυαλό και την ψυχή.
Εκεί, σε κάθε μάχη, σε κάθε αγώνα…  και θα συνεχί-
σει να  είναι για πάντα  εκεί, δίπλα μας, η Δανάη και
κάθε Δα νάη κι ας φεύγει  το σώμα… η  ψυχή θα παρα-
μένει και θα επιμένει, πεπεισμένη ότι η νίκη είναι
δική μας!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΜΠΟΥΚΑ

Έφυγε ο συναγωνιστής Γιάννης Νόβας

H Επιτροπή Ειρήνης Πρέβεζας αποχαιρετά τον
σύντροφο, συναγωνιστή, φίλο και για πολλά
χρόνια Πρόεδρο της Επιτροπής μας, Γιάννη Νόβα.

Εξαίρετος επιστήμονας με ήθος και συνεπής αγω-
νιστής, υπηρέτησε για δεκαετίες το αντιιμπεριαλιστικό
και φιλειρηνικό κίνημα. Η προσφορά του στους ταξι-
κούς αγώνες, η δράση του και οι συμβουλές του θα μεί -
νουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη όλων μας και θα
αποτελέσουν έμπνευση για τους αγώνες που έρχονται.

Καλό σου ταξίδι σ. Γιάννη

Δανάη Μωραΐτου (συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)



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 επε-
κτείνει 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.

Διατρανώνουμε τη θέλησή μας για συνέχιση της πάλης ενάντια στις ΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
✔ Να μην ανανεωθεί, να καταγγελθεί η ΕλληνοΑμερικανική «Συμφωνία Αμοι-

βαίας 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

Yπόμνημα υπογραφών ενάντια στην ΕλληνοΑμερικανική
«Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας»

Η συλλογή υπογραφών γίνεται τόσο
ηλεκτρονικά (από την ηλεκτρονική σελίδα
της ΕΕΔΥΕ), 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.

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ, ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ



Πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ στα σχολεία 2019-2020

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

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

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


