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Δυναμώνουμε τη φωνή
και διεκδικούμε:
✔ Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και
των δικαιωμάτων των εργαζομένων
✔ Λεφτά για την υγεία και όχι για το ΝΑΤΟ
✔ Άμεση απεμπλοκή της χώρας από
τις ευρωνατοϊκές ασκήσεις και επεμβάσεις
✔ Να επιστρέψουν τώρα όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό

KΩΔIKOΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 01- 4078

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
H λαχειοφόρος παρατείνεται έως τον Οκτώβριο 2020 λόγω των εκτάκτων συνθηκών

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΕΔΥΕ ΚΑΙ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤA ΔΩΡΑ!
Θα κληρωθούν οι παρακάτω πέντε λαχνοί:

1ος ΛΑΧΝΟΣ: ΜΑΛΤΑ Ένα 4ήμερο ταξίδι για 2 άτομα
Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο για 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό
και δυνατότητα ισόποσης ανταλλαγής προορισμού

2ος ΛΑΧΝΟΣ: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 43"
UM7100
3ος ΛΑΧΝΟΣ: LAPTOP 15.6''
V130-15IKB (3867U/4GB/256SSD)

4ος ΛΑΧΝΟΣ:
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
MDB-16100HI
(16L/24H) με ιονιστή

5ος ΛΑΧΝΟΣ:
ΜΗΧΑΝΗ
ESPRESSO
15 bar πίεση
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Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 5 Νοέμβρη 2020 στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ
στη 1 μ.μ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΛΑΧΝΟΥΣ ΤΩΡΑ!
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της σύνταξης
Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), σε αυτές τις δύσκολες ώρες για τον ελληνικό λαό,
χαιρετίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τους εργαζoμένους σε όλους εκείνους τους κλάδους που παραμένουν ανοιχτοί για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών του λαού μας, δίνοντας ταυτόχρονα κάτω από πολύ
δύσκολες συνθήκες και τη μάχη ενάντια στην εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού.
Μένουμε στο σπίτι, όμως παραμένουμε δυνατοί, διεκδικητικοί. Δεν κάνουμε πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες
και τα δικαιώματά μας. Εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη. Ωστόσο, δεν
μπορούμε και δεν πρέπει να σιωπήσουμε μπροστά στις πολύ βαριές ευθύνες που φέρουν η κυβέρνηση της ΝΔ, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, για τα ελλιπή μέτρα προστασίας της υγείας
των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και του λαού μας συνολικότερα, για την υποχρηματοδότηση και αποσάθρωση
του δημόσιου συστήματος υγείας και της πολιτικής προστασίας, τις τραγικές ελλείψεις σε ΜΕΘ, αναλώσιμα και σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, ελλείψεις που προκλήθηκαν από την πολιτική της ΕΕ, την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας, ώστε να αυξάνουν ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί
όμιλοι. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις της χώρας μας πετσοκόβουν την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση και
πλειοδοτούν για τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες. Δεν είναι τυχαίο ότι με βάση την έκθεση του ΝΑΤΟ για το 2019 η χώρα μας
έρχεται στην τρίτη θέση μετά τις ΗΠΑ και τη Βουλγαρία δαπανώντας το 2,28% του ΑΕΠ για ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς,
περισσότερα από 4 δις ευρώ για τους σχεδιασμούς της λυκοσυμμαχίας.
Ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αποδεικνύεται πως η «ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών»
και ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος έχουν κοινή συνισταμένη το κυνήγι του κέρδους, βάζοντας στο στόχαστρο τους λαούς.
Mας ανησυχεί ιδιαίτερα η επέκταση της δραστηριότητας του ΝΑΤΟ και στο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας, μέσω
του Ευρωατλαντικού Κέντρου Συντονισμού Ανταπόκρισης σε Καταστροφές, όπως αποτυπώθηκε στην ετήσια έκθεση
του ΝΑΤΟ για το 2019, με διακηρυγμένο στόχο την ακόμη μεγαλύτερη παρέμβασή του σε “ζώνες ενδιαφέροντος”, δίνοντας και με αυτόν τον τρόπο άλλοθι σε νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ενάντια στους λαούς.
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ απευθύνει κάλεσμα στους αγωνιστές του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος να συμβάλλουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον αγώνα ικανοποίησης των αιτημάτων για:
✔ επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας και ένταξή τους στον κρατικό σχεδιασμό
✔ άμεση προμήθεια των νοσοκομείων με όλα τα αναγκαία μέσα που ζητούν οι υγειονομικοί
✔ να ανοίξουν όλες οι ΜΕΘ και να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικών
✔ να παρθούν μέτρα για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και να εξασφαλιστούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας σε
χώρους δουλειάς, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, νοσοκομεία, τράπεζες, μέσα μεταφοράς κ.λπ., που μετατρέπονται σε
εστίες διασποράς του ιού.
✔ να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης κι αποφυγής της διασποράς του ιού στους προσφυγικούς καταυλισμούς
✔ να ακυρωθούν τώρα όλες οι ευρωατλαντικές ασκήσεις – καμιά εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην Πολιτική Προστασία,
να σταματήσει το χαράτσι για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και να δoθεί για τις ανάγκες στην υγεία.
✔ Να γυρίσουν τώρα πίσω όλοι όσοι συμμετέχουν στις αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ
✔ Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους

H

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες
Οι προγραμματισμένες πρωτοβουλίες δράσης της ΕΕΔΥΕ αναστέλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών
της πανδημίας του νέου κορονοϊού Covid-19
Προσέχουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας - Παραμένουμε δυνατοί και διεκδικητικοί
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πολιτική
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Η «πανδημία» του καπιταλισμού είναι ο πραγματικός
αντίπαλος των λαών

Η έκδοση του παρόντος τεύχους του περιοδικού βρίσκει το λαό της χώρας μας στο μέσο μιας
σύνθετης δοκιμασίας όσον αφορά στην υγεία, στα εργασιακά δικαιώματα και στις απειλές από
την παραπέρα όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με μοχλό πίεσης το προσφυγικό-μεταναστευτικό υπό συνθήκες ευρωνατοϊκής παρέμβασης.
ο ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού έβγαλε
στην επιφάνεια τα αποτελέσματα από τη συστηματική
αποδόμηση του δημόσιου συστήματος υγείας και την
δραματική υποβάθμιση των μέτρων προστασίας των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Ας αναλογιστούμε, για άλλη μια φορά, πόσες ζωτικές
ανάγκες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, σε γιατρούς
και νοσηλευτές θα κάλυπταν τα 4,3 δις ευρώ που δίνονται στο ΝΑΤΟ κάθε χρόνο από το υστέρημα του εργαζόμενου λαού. Πόσες μάσκες, γάντια και τόνοι απολυμαντικών θα υπήρχαν διαθέσιμα αν δεν ξοδεύονταν
τεράστια ποσά για τις στρατιωτικές αποστολές εκτός

Τ

συνόρων. Πόσες πολύτιμες θέσεις μόνιμης δουλειάς θα
μπορούσαν να εξασφαλιστούν στην υγεία, την πρόνοια
και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς αν δεν δαπανώνταν
εκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς που εξυπηρετούν
μόνο τις νατοϊκές ανάγκες.
Το κεφάλαιο και η κυβέρνηση αξιοποιούν με ετοιμότητα την περίσταση της πανδημίας για να εξασφαλίσουν
με ευρεία συναίνεση και κοινωνική πειθάρχηση την εφαρμογή σκληρότερων αντιλαϊκών μέτρων, αντιδραστικότερων ρυθμίσεων στα εργασιακά και επιτάχυνση των σχεδίων για επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων. Κατά τον ίδιο
τρόπο πίσω από τον κουρνιαχτό των δακρυγόνων στον
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Το ΝΑΤΟ αποφάσισε ότι
θα χρησιμοποιήσει το νέο
εφιαλτικό περιβάλλον ως
νέο πεδίο εξάσκησης.

Έβρο προχωρούν τα σχέδια για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με αμερικανονατοϊκή επιδιαιτησία, καθώς και οι
σχεδιασμοί για την αποστολή στρατευμάτων στα μέτωπα
των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων. Με την απειλή
του πολέμου ή με τη δαμόκλειο σπάθη της Χάγης προωθούν επιλογές που βάζουν τον λαό σε μεγάλες περιπέτειες και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ζύγι
των ιμπεριαλιστικών παζαριών.
Την ίδια ώρα που οι λαοί δίνουν αγώνα επιβίωσης η
δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ δουλεύει ασταμάτητα.
Μέσα στο Μάρτιο ανακοινώθηκε η επίσημη ένταξη της
Β. Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και συνεχίστηκαν οι πρόβες πολέμου με τη Ρωσία. Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο ομολογείται πλέον
ανοιχτά. Στην 56η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ο
υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Μ. Έσπερ είπε ότι «πρέπει
να απομακρυνθούμε από τις συγκρούσεις χαμηλής έντασης και να προετοιμαστούμε και πάλι για πολέμους υψηλής έντασης».
Παρά την εξάπλωση της πανδημίας λοιπόν και παρά
τα αυστηρά μέτρα που εφαρμόζονται, με την απαγόρευση
κυκλοφορίας και την κατάργηση κάθε κοινωνικής συνάθροισης, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε αρχικά ότι δεν θα ματαιώσει την πολυεθνική άσκηση Defender Europe 20 που ήταν
προγραμματισμένη για τον Απρίλιο και Μάιο. Επρόκειτο
για μία άσκηση στην οποία προβλεπόταν να πάρουν μέρος
18 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο ΓΓ της δολοφονικής αυτής συμμαχίας, μπροστά στις ανησυχίες που
εκφράστηκαν για το ενδεχόμενο εκρηκτικής διασποράς
του ιού με τη συγκέντρωση και μετακίνηση τόσων αν-
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θρώπων, δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ έχει ισχυρά μέτρα και
σχέδια για να διασφαλίσει ότι η ουσιαστική δουλειά της
Συμμαχίας θα συνεχιστεί».
Η συνέχεια αποδείχτηκε χειρότερη αφού οι νοσηροί
εγκέφαλοι του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν μεν ότι θα μειώσουν
τον αριθμό των στρατιωτών, αλλά αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το νέο εφιαλτικό περιβάλλον ως νέο πεδίο
εξάσκησης. Όπως δήλωσε στις 18 Μαρτίου ο στρατηγός
James McConville, Αρχηγός Στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη, «άλλο ένα πράγμα που έμαθε ο στρατός από την
εξάπλωση του COVID-19 και τα αποτελέσματά του στην
άσκηση είναι ότι η υπηρεσία είναι ευκίνητη», και πρόσθεσε ότι «Η διέλευση των συνόρων ήταν μια πρόκληση
τα τελευταία χρόνια. Προς το παρόν, υπάρχουν πολλές
αβεβαιότητες για να μάθουμε αν η διέλευση των συνόρων και η κινητικότητα μεταξύ των χωρών θα αποτελέσουν πρόβλημα ή πρόκληση για τον στρατό».
Το ΝΑΤΟ λέει δηλαδή, με επίσημο τρόπο, ότι εκμεταλλεύεται την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 για να μπορεί να μπαινοβγαίνει ταχύτερα στα σύνορα και μαζί με
τον πόλεμο να σπέρνει και την αρρώστια. Η άσκηση τελικά οδεύει σε ματαίωση, αλλά έμειναν οι δηλωμένες προθέσεις της λυκοσυμμαχίας που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Άλλωστε εφαρμόζονται ήδη σχέδια εμπλοκής του
ΝΑΤΟ στα μέτρα προστασίας των χωρών που πλήττονται
έντονα. Την ίδια περίοδο που η ανθρωπότητα δοκιμάζεται
είναι σε δράση γιγαντιαία δίκτυα παρακολούθησης και
φακελώματος με αφορμή την πανδημία. Η «ανθρωπιστική
βοήθεια» εξακολουθεί να παραμένει η «βασιλική οδός»
για την ιμπεριαλιστική διείσδυση και προπαγάνδα.

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες γιατί, ακόμα και
σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για το λαό, συνεχίζει την
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και εμπλέκει τη χώρα σε ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις όπως η νέα ναυτική επιχείρηση της
ΕΕ, EUNAVFOR MED «IRINI», στην Κεντρική Μεσόγειο. Η
επιχείρηση επισήμως αφορά την επιβολή του εμπάργκο
όπλων στη Λιβύη ενώ στην πραγματικότητα είναι ψηφίδα
στο μεγάλο παζλ των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Είναι η προσπάθεια της ελληνικής αστικής τάξης
να αναβαθμίσει τη θέση της στο ιμπεριαλιστικό οικοδόμημα. Αποδεικνύεται ξανά ότι ο πραγματικός αντίπαλος
των λαών είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα που θυσιάζει εκατομμύρια ζωές στα πεδία των μαχών και στα ράντζα των νοσοκομείων.
Όσοι ξιφουλκούσαν ανέξοδα το προηγούμενο διάστημα απέναντι στους απελπισμένους πρόσφυγες και μιλούσαν για «εισβολείς», παρέα με τις φασιστικές αγέλες
που μαζεύτηκαν στον Έβρο και στα νησιά, δεν βγάζουν
άχνα απέναντι στο ΝΑΤΟ, που «δεν αναγνωρίζει σύνορα»
και υποστηρίζει ανοιχτά τη νέα εισβολή της Τουρκίας
στη Συρία. Αντίθετα, η κυβέρνηση, για να εξυπηρετήσει
τους στόχους του ελληνικού κεφαλαίου, βαθαίνει την
εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις που θα
σπείρουν τον ξεριζωμό και θα δημιουργήσουν νέα καραβάνια προσφύγων και μεταναστών.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά
κόμματα, με την στήριξή τους στην ελληνοαμερικάνικη
συμφωνία ομονοούν στη μετατροπή της Ελλάδας σε ένα
δολοφονικό ορμητήριο θανάτου. Επιμένουν να στηρίζουν
το Δουβλίνο ΙΙ και τη Δήλωση Τουρκίας-ΕΕ που θέλουν
την Ελλάδα ένα ευρωπαϊκό «Γκουαντάναμο» με φυλακές
και ξερονήσια.
Οι μεγαλειώδεις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των νησιωτών απέναντι στις δυνάμεις καταστολής και στην επιβολή κλειστών κέντρων κράτησης έδειξαν ότι ο λαός
έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
Έδειξε επίσης πόση σημασία έχει το πλαίσιο πάλης και η
αλλαγή συσχετισμών δύναμης. Σε κάθε περίπτωση ο στόχος παραμένει: Απεγκλωβισμός τώρα, κλείσιμο των hot
spot, παροχή εγγράφων για αναχώρηση στις χώρες προορισμού.
Στις δύσκολες μέρες που ζούμε ο εργαζόμενος λαός,
τα φτωχά λαϊκά στρώματα, βιώνουν τα προβλήματα της
ζωής, της επιβίωσης και των πολεμικών απειλών πολύ
διαφορετικά από τους θύτες τους. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι,
ούτε έχουμε την ίδια «ψυχή», γιατί ανήκουμε σε άλλη
τάξη. Ζούμε άλλη ζωή, γιαυτό για μας «ψυχή» μας είναι η

τάξη μας. Γιαυτό αποτελεί ύβρη η υποκριτική και υστερόβουλη προσπάθεια της αστικής τάξης και των υπηρετών της να εκμεταλλευτεί μέχρι το μεδούλι την αγωνία
του λαού και να πει ότι έχουμε την ίδια «ατομική ευθύνη»,
ότι γίναμε ίσα κι όμοια επειδή θέλουν να μετατρέψουν
τα αναγκαία μέτρα σε κουλτούρα εγκλεισμού και τρομολαγνείας. Επειδή φορτώνουν ήδη στις πλάτες των εργαζομένων τα βάρη της επερχόμενης καπιταλιστικής κρίσης.
Η πραγματικότητα είναι ότι τα προβλήματα που από
χρόνια παλεύει το εργατικό-λαϊκό κίνημα παραμένουν και
οξύνονται. Γνωρίζουμε καλά ότι η λύση βρίσκεται στον
οργανωμένο αγώνα, στην αλληλεγγύη ενάντια στην καραντίνα των δικαιωμάτων μας.
Η ομοψυχία του εργαζόμενου λαού, η συμμαχία του
και η δράση είναι δύναμη για να ξεπεράσουμε τους κινδύνους και να διεκδικήσουμε τώρα, χωρίς αναβολή, μέτρα στήριξης των δομών υγείας, των γιατρών και των
νοσηλευτών. Για να διεκδικήσουμε την κάλυψη όλων των
σύγχρονων αναγκών και να ωφεληθεί ο λαός από τα επιτεύγματα της επιστήμης που γίνονται κέρδος στα χέρια
της τάξης των εκμεταλλευτών.
Να παλέψουμε για την ανατροπή της καπιταλιστικής
βαρβαρότητας, έξω από ΝΑΤΟ και ΕΕ, με τον λαό αφέντη
στον τόπο του.
Συνεχίζουμε όπως μπορούμε τη δράση μας και την ενημέρωση του λαού με τη αξιοποίηση του περιοδικού μας, της
ιστοσελίδας της ΕΕΔΥΕ και της νέας ιστοσελίδας ALT.GR
που εκφράζει τη φωνή των στρατευμένων νέων και των
απόστρατων αγωνιστών από τις ένοπλες δυνάμεις.

ALT.GR: ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Η νέα ιστοσελίδα ALT.GR ξεκίνησε ήδη, από τον
Μάρτη, το ταξίδι της ενημέρωσης και της ανταλλαγής απόψεων από τον χώρο των στρατευμένων
καθώς και των απόστρατων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Καλωσορίζουμε τη νέα ιστοσελίδα που αρμενίζει πλέον μαζί μας στη ρότα των αντιπολεμικών- αντιιμπεριαλιστικών αγώνων!!
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παλαιστίνη
Το σχέδιο Τραμπ εδραιώνει την κατοχή
αν κεραυνός έπεσε στα τέλη του Γενάρη το «ειρηνευτικό σχέδιο» Τραμπ για το Παλαιστινιακό, που το
ονόμασε και «συμφωνία του αιώνα», σχέδιο που από
τη μια εδραιώνει και διαιωνίζει την «ισραηλινή κατοχή»
και από την άλλη δεν παρέχει καμία κατοχύρωση για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.
Το σχέδιο αυτό παραχωρεί ολόκληρη την Ιερουσαλήμ
στο Ισραήλ, αφήνοντας μια γειτονιά στα προάστιά της,
την Αμπού Ντις, για πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Επίσης,
το σχέδιο προβλέπει την ισραηλινή κυριαρχία στην κοιλάδα
του Ιορδάνη (που είναι το 30% της Δυτικής Όχθης), καθώς
και τη διασφάλιση του Ισραήλ στα ανατολικά του σύνορα.
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι με βάση το σχέδιό του τα παλαιστινιακά εδάφη θα διπλασιαστούν και δεν θα χρειαστεί
να εγκαταλείψει το σπίτι του κανένας Παλαιστίνιος και
κανένας Ισραηλινός, πράγμα που σημαίνει τη νομιμοποίηση
των χιλιάδων εβραίων εποίκων που άρπαξαν με τη βία
τη παλαιστινιακή γή και όχι μόνο.
Το ονομαζόμενο «ειρηνευτικό» αυτό σχέδιο φυσικά
και έγινε αποδεκτό από τον τότε Ισραηλινό πρωθυπουργό
Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι το σχέδιο
αυτό για τη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια «ιστορική
μέρα». Θα δώσει στο Ισραήλ την κυριαρχία στην κοιλάδα
του Ιορδάνη και όχι μόνο.
Με βάση το σχέδιο Τραμπ οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες
δεν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Όσο
για το «κράτος της Παλαιστίνης» αυτό φαίνεται να είναι
ένα σύνολο από κατακερματισμένα εδάφη. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα υπάρξει πάγωμα των εβραϊκών εποικισμών
για 4 χρόνια, αλλά ζήτησε και τον αφοπλισμό της Χαμάς
και την «αποστρατιωτικοποίηση» της Λωρίδας της Γάζας,
για να εξαλειφθούν η «τρομοκρατία» και ο «εξτρεμισμός».
Η Παλαιστινιακή Αρχή απέρριψε το σχέδιο των ΗΠΑ,
θεωρώντας πως πρόκειται για προσβολή και όχι για «λύση
του αιώνα». «Κανένας Παλαιστίνιος δεν μπορεί να δεχτεί
ένα ανεξάρτητο κράτος χωρίς την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσά
του», δήλωσε ο πρόεδρος της Παλαιστίνης Μαχμούτ
Αμπάς. «Είναι αδύνατο για οποιοδήποτε παιδί, Άραβα ή
Παλαιστίνιου, να δεχτεί να μην έχει την Ιερουσαλήμ»,
τόνισε ο πρόεδρος Αμπάς, «Λέω στον Τραμπ και στον Νετανιάχου: Η Ιερουσαλήμ δεν πωλείται, όλα τα δικαιώματά
μας δεν πωλούνται. Και η συμφωνία σας, η συνωμοσία
σας δεν θα περάσει».

Σ
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Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο πρόεδρος Αμπάς μετά το
τέλος μιας συνεδρίασης των παλαιστινιακών οργανώσεων
συμπεριλαμβανομένης και της Χαμάς, για να αποφασίσουν
ποια πολιτική θα ακολουθήσουν. Τόνισε ακόμα ότι το σχέδιο απορρίφθηκε επειδή δεν φέρνει ειρήνη ή σταθερότητα
στη περιοχή, αλλά διαιωνίζει την κατοχή, αντί να καταδικάσει τα εγκλήματα εις βάρος του παλαιστινιακού λαού,
τονίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι θα αντιμετωπίσουν την
εφαρμογή του σχεδίου επιτόπου και πρόσθεσε ότι το αμερικανικό σχέδιο ακυρώνει την επίτευξη ειρήνης, επειδή
ακυρώνει όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και όλα τα δικαιώματα
του παλαιστινιακού λαού.
Απαιτείται, σήμερα, να τονίσουμε για άλλη μια φορά
πως οι Ελληνικές κυβερνήσεις ΝΔ σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ χτες,
έχουν βαριά ευθύνη για την αναβάθμιση της στρατηγικής
συνεργασίας με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, αλλά
και επειδή δεν έχουν προχωρήσει στην αναγκαία αναγνώριση του ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, παρά
την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής.
Η Παλαιστίνη για άλλη μια φορά στις φλόγες. Όμως
δεν είναι μόνη. Το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας
μας, με μπροστάρη την ΕΕΔΥΕ, οργανώνει την αντεπίθεσή
του. Πραγματοποίησε εκδήλωση σε συνεργασία με την
ΕΕΔΔΑ (βλ. φωτογραφία) στις 5/3/2020, στην οποία
μίλησε ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα Μαρουάν
Τουμπάσι. Έβγαλε ανακοίνωση, διατυπώνοντας για άλλη
μια φορά τα αιτήματά μας που είναι: Τερματισμός της ισραηλινής κατοχής, ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος
στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Κατάργηση των εποικισμών και αποχώρηση
των εποίκων, επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων
στα σπίτια τους. Απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων
πολιτικών κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές.
Ο αγώνας των Παλαιστινίων είναι αγώνας όλων μας.

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Να μην θολώσει το μυαλό μας
ε βλέπω αδελφέ μου ανήσυχο
και φοβισμένο και σε καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί ανησυχία
και φόβο έχω κι εγώ, όπως όλοι μας.
Κακά τα ψέματα. Και να σου, λοιπόν,
όλοι μας μπροστά σε οθόνες για να
ακούμε τις ειδήσεις.
Εκείνο που δεν επιτρέπεται είναι
να «θολώσει» το μυαλό μας. Και για
να μη γίνει αυτό, να έχουμε υπόψη
μας ότι οι πραγματικές ειδήσεις που
αφορούν και στο θέμα του κορονοϊού,
συνήθως είναι «πίσω» από τις καθαυτό ειδήσεις για την πανδημία.
Φαίνεται μπερδεμένο, αλλά δεν είναι γιατί και η αντιμετώπιση μιας
πανδημίας είναι ταξικό ζήτημα. Τελεία
και παύλα. Για να δούμε μερικά πράγματα: Από την πρώτη στιγμή, μια
στρατιά αστών, πρωθυπουργοί, νυν
και πρώην, υπουργοί, βουλευτές, εργατοπατέρες, δημοσιογράφοι βγήκαν
αλλαλάζοντας ότι «ο ιός δεν κάνει
διακρίσεις, πλήττει εξίσου πλούσιους
και φτωχούς» και όλοι το ίδιο είμαστε
σε τούτο τον κοσμάκη!!!
Ταυτόχρονα στη σημαία των αστών
είναι γραμμένες οι λέξεις: «Ατομική
ευθύνη»!!! Πρόκειται για την πιο ύπουλη προπαγάνδα. Το έχει περιγράψει πολύ ωραία ο μεγάλος Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Άρθουρ Μίλερ:
«Το σύστημα είναι μια χαρά, και για
ό,τι δεν πάει καλά, εσύ κάνεις λάθος».
«Ατομική ευθύνη» λοιπόν, του εργάτη, του άνεργου, του αυτοαπασχολούμενου, του φοιτητή, του λαϊκού
νοικοκυριού, το ξεγύμνωμα του δημοσίου συστήματος Υγείας, οι δραματικές περικοπές σε αυτό επί χρόνια.
Εμ, βέβαια αδελφέ μου, «ατομικά»
τα αποφασίσαμε αυτά, όπως «ατομικά» αποφασίσαμε να δίνουμε κάθε
χρόνο 4 δισ.€ για ΝΑΤΟϊκές δαπάνες.

Σ

«Πατρίδα» είναι αυτή, τον εαυτούλη
σου θα κοιτάς;
Ναι, αλλά πριν την πανδημία δεν
είμασταν όλοι ίδιοι και οι αστοί μας
σαν καλοί νοικοκυραίοι και «στυλοβάτες» της «κοινωνίας» σκέφθηκαν
ότι σαφώς δεν πρέπει να είμαστε
όλοι ίδιοι και μετά την πανδημία.
Θα μου πεις, και πού ξέρεις εσύ τι
σκέφτονται; Δεν το μαντεύω αδελφέ
μου, το βλέπω. Μπορείς να το δεις
κι εσύ, μπορούμε να το δούμε όλοι
μας. Πού; Μα για δες τα αιτήματα
των εμπορικών και βιομηχανικών
επιμελητηρίων και αντίστοιχων οργανώσεων. Ζητούν «στήριξη», δηλαδή
ζεστό χρήμα και ταυτόχρονα ήδη παίρνουν τα μέτρα τους για την αξιοποίησή
του. Κι αν αναρωτιέσαι, τα «μέτρα»
είσαι εσύ και εγώ. Με αφορμή την
όντως σοβαρή πανδημία, είναι πανέτοιμοι να μετατρέψουν σε μόνιμα τα
έκτακτα μέτρα που αφορουν πρώτα
και κύρια στις εργασιακές σχέσεις.
Εργασία απο το σπίτι, ελαστικά ωράρια, ό,τι μπορείς να φανταστείς που
να τσακίζει ό,τι έχει απομείνει από
κοινωνικές κατακτήσεις των εργαζομένων.
Αυτό όλο πλασσάρεται ως απαραίτητο κοινωνικό μέτρο. Τυχόν αντίδραση των εργαζομένων θα πλασαριστεί ως «ανευθυνότητα».
Την ίδια ώρα που εσύ και εγώ καλούμαστε –σωστά– να μείνουμε στο
σπίτι, την ίδια ώρα χιλιάδες εργαζόμενοι θα εξακολουθήσουν να δουλεύουν –με αμφίβολα μέτρα προστασίας– και κάτω από καθεστώς ζόφου
σε ό,τι αφορά την ίδια τους τη δουλειά.
Την ίδια ώρα, επίσης, η βουλή, εκεί
που «ατομικά αποφασίζουμε» θα συνεχίσει το νομοθετικό της έργο για
περιστολή του δικαιώματος των δια-

δηλώσεων, και για άλλα «φιλολαϊκά»
μέτρα στα οποία από παράδοση επιδίδεται το αστικό κοινοβούλιο. Μα
και το κυβερνητικό έργο θα συνεχιστεί, πρώτα-πρώτα σε ότι αφορά την
μετατροπή της χώρας σε φυλακή της
ΕΕ. Για δες κάτι μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών στα μουλωχτά σε κλειστές δομές.
Γι' αυτό σου λέω αδελφέ μου ότι
οι ειδήσεις είναι πίσω από τις «ειδήσεις» και γι' αυτό επιμένω να μη θολώνει το μυαλό μας.
Σε άκουσα όταν βγήκες στο μπαλκόνι να χειροκροτήσεις αυτούς που
παλεύουν με το θηρίο στα νοσοκομεία.
Το κάλεσμα ήταν σκέτη υποκρισία
από αυτούς που τσακίζουν στο ξύλο
όταν αυτοί που παλεύουν στα νοσοκομεία ζητάνε δημόσια και δωρεάν
Υγεία για όλο το λαό.
Αδελφέ μου δεν θα σου κουνήσω
τα δάχτυλο γιατί ανταποκρίθηκες
στο κάλεσμα αυτό. Ξέρεις τι θα κάνω:
Θα σε καλέσω, όταν τελειώσει όλο
αυτό, να κατεβούμε μαζί στο δρόμο
και ανυποχώρητα να διεκδικήσουμε
ό,τι μας ανήκει στον 21ο αιώνα, ανοίγοντας το δρόμο για μια άλλη κοινωνία, που θα ορίζουμε εμείς τη ζωή
μας. Τότε θα έχει νόημα το χειροκρότημα.
Μη (ξανα)ρωτήσεις αν γίνεται
αυτό. Έχει γίνει και θα ξαναγίνει οριστικά και αμετάκλητα. Αρκεί να φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Όχι «ατομικά»,
αλλά ως τάξη. Για δες τους αστούς
πως κινούνται σε όλο τον κόσμο. Ως
τάξη κινούνται, που τα συμφέροντά
της είναι αντίθετα με τα δικά μας. Ο
πραγματικός ιός είναι πίσω από τον
κορονοϊό της πανδημίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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επισημάνσεις

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

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

Τ

Φάση 1η

Επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ
Μ. Πομπέο στην Ελλάδα – υποδοχή
μετά βαΐων και κλάδων από την κυβέρνηση, με τα κόμματα του ευρωατ-

(*) ΣΑΑΣ: Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
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λαντικού τόξου το καθένα από τη
δική του θέση να κόβουν και να ράβουν για τη σημασία της ενίσχυσης
των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ.
Στην αντίπερα όχθη, το λαϊκό κίνημα, όπου από τα μέσα Σεπτέμβρη
πήρε θέση ενόψει της επίσκεψης,
με αποφασιστικές κινήσεις, συγκρότηση Επιτροπών Αγώνα στην Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της
χώρας. Ο καθείς εφ ω ετάχθη. Το
κείμενο-υπόμνημα που διακινήθηκε
πλατιά πανελλαδικά με τίτλο «Να
μην ανανεωθεί, να καταγγελθεί η
Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις στρατιωτικές βάσεις», επισήμαινε: «Διατρανώνουμε τη θέλησή μας για συνέχιση της πάλης ενάντια στις βάσεις
και τα πυρηνικά» και απαιτούσε:
• Να μην ανανεωθεί, να καταγγελθεί
η Ελληνοαμερικανική ‘’Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας’’
• Να κλείσει η βάσης της Σούδας
και οι άλλες ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές
βάσεις
• Καμία συμμετοχή των ελληνικών
ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό
• Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και
την ΕΕ.
Από τα μέσα Σεπτέμβρη του 2019
που συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές

Αγώνα, ξεκίνησε εντατική δραστηριότητα για την ενημέρωση πλατιών
λαϊκών στρωμάτων για τους κινδύνους και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί η Συμφωνία. Πρώτη κορύφωση
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων
το διήμερο 4-5 Οκτώβρη κατά την
επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην
Αθήνα. Δύο κόσμοι αντίθετοι, το κίνημα στους δρόμους, την ίδια ώρα
που η κυβέρνηση –με τη στήριξη
των άλλων αστικών κομμάτων– συναντούσε τον Μ. Πομπέο και ξεκινούσε τη β΄ φάση του στρατηγικού
διαλόγου ΕλλάδαςΗΠΑ. Έκφραση της
βαθιάς αντίθεσης των δύο κόσμων
είναι η μεγάλη αντιιμπεριαλιστική
πορεία από το Σύνταγμα προς την
πρεσβεία των ΗΠΑ, το κάψιμο της
σημαίας των ΗΠΑ, την ίδια ώρα που
η κυβέρνηση και ο «ύπατος» της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ αντάλλασσαν όρκους πίστης, έδειχνε παραστατικά την άβυσσο που χωρίζει
τα λαϊκά συμφέροντα από αυτά της
κυρίαρχης τάξης της Ελλάδας.

Φάση 2η

Το μήνα Δεκέμβρη, παραμονές Χριστουγέννων, η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας έσπευσε να προσθέσει
το δικό της «δώρο» σε αυτά των

εορτών: Το Σχέδιο Νόμου «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Στο πλέγμα
των βάσεων ήρθαν να προστεθούν:
«(i) Αεροπορική Βάση Λάρισας, (ii)
Βάση Αεροπορίας Στρατού Στεφανοβικείου (Αεροδρόμιο Στεφανοβικείου), (iii) Άλλες εγκαταστάσεις
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,
όπως συμφωνούνται αμοιβαία από
τα Μέρη ή από τους ορισμένους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες».1
Χωρίς καμία καθυστέρηση, η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική Συμφωνία
για τις Βάσεις καταγγέλλει την κυ-

βέρνηση της ΝΔ, που προκλητικά,
σαν τον κλέφτη, παραμονές Χριστουγέννων έφερε στη Βουλή την κατάπτυστη Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για
την επέκταση των στρατιωτικών βάσεων, που μετατρέπει τη χώρα μας
όχι μόνο σε πολεμικό ορμητήριο για
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, αλλά την ίδια στιγμή
και σε στόχο, σε μαγνήτη επιθέσεων,
όπως έχει γίνει ξεκάθαρο από δηλώσεις αξιωματούχων της Ρωσίας
και του Ιράν, αυξάνοντας τους κινδύνους για το λαό μας.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα καταδίκης της συμφωνίας, περιελάμβανε κάλεσμα προς «τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, τη νεολαία, το
λαό να καταδικάσουν τη Συμφωνία
Ελλάδας-ΗΠΑ με μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα τη μέρα της ψήφισής
της στην Ολομέλεια της Βουλής».2

Βροντερή λαϊκή απάντησηκαταδίκη της Συμφωνίας
Ελλάδας-ΗΠΑ

Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε η κυβέρνηση –με τη συνδρομή
των πολιτικών κομμάτων υποστηρικτών της Συμφωνίας και της συμμαχίας με τις ΗΠΑ και των ΜΜΕ– ανέπτυξε έντονη προπαγάνδα για την
αναγκαιότητα και τη σημασία της
συμφωνίας, για την εξυπηρέτηση των
«εθνικών συμφερόντων της χώρας».
Το λαϊκό κίνημα με τις Επιτροπές
Αγώνα, η ΕΕΔΥΕ με τις Επιτροπές
Ειρήνης πανελλαδικά σε πλήρη αντίθεση με την προπαγάνδα στήριξης
της συμφωνίας, έριχναν φως στους
πραγματικούς στόχους και επιδιώξεις
κυβέρνησης-κεφαλαίου και τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό.
Κορύφωση της δράσης αποτέλεσαν οι κινητοποιήσεις που πραγμαΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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τοποιήθηκαν στο τέλος του Γενάρη,
χρονικό διάστημα στο οποίο ήρθε
για ψήφιση στη Βουλή η κατάπτυστη
συμφωνία που ήρθε να περιβάλλει
με κοινοβουλευτικό μανδύα αυτό που
από το 1990 γινόταν σιωπηρά ανάμεσα στις κυβερνήσεις Ελλάδας-ΗΠΑ.
Από τη μια ως την άλλη άκρη της
Ελλάδας οι Επιτροπές Αγώνα αποφάσισαν, προγραμμάτισαν και πραγματοποίησαν συλλαλητήρια ενάντια
στη Συμφωνία. Αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη,
Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Κατερίνη,
Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Αγρίνιο, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα,
Ικαρία στον Άγιο Κήρυκο, Ζάκυνθο,
Κεφαλονιά, Καλαμάτα, Ηγουμενίτσα.
Μαζικές εξορμήσεις-πικετοφορίες
σε Γρεβενά, Καστοριά, Καρδίτσα, Μυτιλήνη.
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Παραθέτουμε χαρακτηριστικά σημεία από τις ομιλίες στις μεγάλες
αντιιμπεριαλιστικές συγκέντρωση
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης:
Ο Νίκος Παπαναστάσης, μέλος
του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ,
χαρακτήρισε ως εξαιρετικά επικίνδυνη τη Συμφωνία καταγγέλλοντας
ότι «η ΝΔ ολοκληρώνει αυτό που ο
ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε με επιτυχία, όταν
παρέδιδε στη ΝΔ με την πόρτα ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα». Για το
ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα, σημείωσε ότι σήμερα «υποκριτικά εκφράζει βαθιές
επιφυλάξεις για κάτι που σαν κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να υλοποιήσει. Τα έργα του αποτελούν αδιάψευστο τεκμήριο της παραπλανητικής υποκρισίας του. Η Συμφωνία που
φέρνει σήμερα η κυβέρνησή εδώ, παραχωρεί εθνικό έδαφος, αέρα και
θάλασσα και είναι και υπογεγραμμένη

και κυρίως υλοποιημένη». Πρόσθεσε
επίσης «το αντιιμπεριαλιστικό, αντιπολεμικό ταξικό κίνημα έχει λόγο
και ρόλο», ενώ ειδική αναφορά έκανε
στη στρατευμένη νεολαία και τα στελέχη των ΕΔ, καλώντας τους θιασώτες αυτής της πολιτικής να εξηγήσουν «γιατί πρέπει να σκοτώσουν ή
και να σκοτωθούν υπερασπιζόμενοι
τα διυλιστήρια της Aramco στο Ριάντ
ή τα πετρελαϊκά συμφέροντα της
Ιταλίας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και
άλλων στις ερήμους της Λιβύης;».
Η Γιώτα Ταβουλάρη, μέλος της
Εκτελεστικής Γραμματείας του
ΠΑΜΕ, επισήμανε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ανάγκη καταδίκης της Συμφωνίας που μετατρέπει
τη χώρα μας σε απέραντο πολεμικό
ορμητήριο και το λαό μας σε διακηρυγμένο πλέον στόχο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, αλλά και
της κυβέρνησης της ΝΔ που συνεχίζει
από κει που σταμάτησε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως πρόκειται για μια συμφωνία που δίνει
στους Αμερικανούς «το ελεύθερο να
διατηρούν και να λειτουργούν στρατιωτικές και βοηθητικές υποδομές
στην Ελλάδα. Να αξιοποιούν ακόμη
και πολιτικές υποδομές όπως αυτοκινητοδρόμους και λιμάνια για τις
ανάγκες του ΝΑΤΟ», που ενισχύει τη
βάση της Σούδας με το γνωστό δολοφονικό της ρόλο, αναβαθμίζει τις
βάσεις που δημιούργησε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. «Η γεωστρατηγική αναβάθμιση των Ελλήνων καπιταλιστών και
του κράτους τους υπογράφεται με
τη δυστυχία, την εξαθλίωση και το
αίμα των εργατών και των λαϊκών
στρωμάτων και μέσα και έξω από
τη χώρα», τόνισε. Επισήμανε επίσης
ότι «Η ιμπεριαλιστική ειρήνη επιβάλλεται με το “πιστόλι στον κρόταφο”, για την προώθηση συμφερόντων
ξένων προς τους λαούς... Οι λαοί,

όμως, όχι μόνο δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας, αλλά μας
ενώνει η κοινή πάλη, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας,
να βάλουμε μια και καλή τέρμα στο
σύστημα της εκμετάλλευσης και των
πολέμων...»
Στη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ, εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα, ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στην προσπάθεια της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης «να εφησυχάσουν, να αποκοιμίσουν τον ελληνικό λαό ώστε να
μπορούν ανενόχλητες να εφαρμόσουν
την πολιτική της απόλυτης εκχώρησης κυριαρχίας και δικαιωμάτων».
Είπε ότι «η καλλιέργεια φόβου είναι
ένα από τα όπλα του συστήματος, η
καλλιέργεια αυταπατών και ψεύτικων προσδοκιών είναι το άλλο σκέλος. Και τα δύο όμως στηρίζονται
στο μόνο πράγμα που ξέρουν να κάνουν καλά κυβερνήσεις αυτού του
τύπου: Την εξαπάτηση του λαού, το
διαρκές ψεύδος και τα επικοινωνιακά
τεχνάσματα». Τόνισε «(...) Ο λαός μας
θέλει να ζήσει με ελευθερία, ευημερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Και
προπαντός με ειρήνη. Οι ξένοι στρατοί βρίσκονται εδώ για να μας οδηγήσουν δέσμιους μακριά από όλα
αυτά. Το κρίμα θα βαραίνει ανεξίτηλα
εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις, εκείνες τις κοινωνικές, τις ταξικές δυνάμεις, που τους έφεραν και τους
εγκατέστησαν –αυτούς τους ξένους
στρατούς– εδώ».

Μέσα στη Βουλή …

Σε πλήρη αντίθεση και διάσταση με
τη λαϊκή καταδίκη μέσα στη Βουλή με μόνη τιμητική εξαίρεση το ΚΚΕ –
επικράτησε η εκκωφαντική συναίνεση όλων των κομμάτων για την παραπέρα εμπλοκή στον αμερικανοΝΑ-

ΤΟϊκό σχεδιασμό. Από τη μεριά του
«αντιπολιτευόμενου» ΣΥΡΙΖΑ περίσσεψε η υποκρισία, ψήφισε «παρών»
σε μια Συμφωνία που ο ίδιος διαπραγματεύτηκε και με την οποία δήλωσε πως δεν διαφωνεί. Για την ιστορία σημειώνουμε ότι με ψήφους 175
υπέρ, 33 κατά και 80 παρών επικυρώθηκε η κατάπτυστη Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ. ΝΔ-ΚΙΝΑΛ υπέρ, «παρών» ο ΣΥΡΙΖΑ και κατά Ελληνική
Λύση και ΜέΡΑ25 χωρίς αυτό να σημαίνει πως αμφισβητούν τη Συμφωνία. Κατηγορηματική η αντίθεση από
το ΚΚΕ που καταψήφισε τη Συμφωνία
καταγγέλλοντας πως αυτή είναι καθοριστικός κρίκος για τη βαθύτερη
εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, βάζοντας τη χώρα και το λαό
σε τεράστιους κινδύνους, απαίτησε
την απόσυρσή της και κάλεσε το λαό
να εντείνει την πάλη του απέναντι
στους επικίνδυνους σχεδιασμούς.

Καμία νομιμοποίηση της
Συμφωνίας στη λαϊκή συνείδηση, η πάλη συνεχίζεται

Η επικύρωση της Συμφωνίας στη
Βουλή δεν σημαίνει σταμάτημα της
πάλης ενάντιά της, το αντίθετο μάλιστα. Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια
στην Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική
Συμφωνία για τις Βάσεις σε ανακοίνωσή της χαιρετίζει τους χιλιάδες
εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τις νέες και
τους νέους που έδωσαν μαζικό, μαχητικό “παρών” στα συλλαλητήρια
της Πέμπτης 30 Γενάρη στην Αθήνα,
αλλά και σε δεκάδες πόλεις σε όλη
την Ελλάδα.3
Από την ανακοίνωση αυτή παραθέτουμε τα εξής σημαντικά:
«Η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ,
το ΚΙΝΑΛ και τα υπόλοιπα αστικά

κόμματα φέρουν εγκληματικές ευθύνες γιατί σπέρνουν τον επικίνδυνο
εφησυχασμό, αναγορεύουν τις ΗΠΑ ΝΑΤΟ - ΕΕ ως τάχα εγγυητές της ειρήνης, της ασφάλειας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.
[...] Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να
βγάλουμε συμπεράσματα τόσο από
την υποκριτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ,
που ψήφισε “παρών”, όσο κι από τη
στάση των άλλων αστικών κομμάτων
(ΜέΡΑ 25 – Ελληνική Λύση) που ψήφισαν κατά, όχι γιατί διαφωνούν με
την ουσία της Συμφωνίας, αλλά γιατί
στο πλαίσιο των “ανταλλαγμάτων”
επιδιώκουν να αποσπάσουν ακόμη
μεγαλύτερες “εγγυήσεις” από τις
ΗΠΑ για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης στην περιοχή [...]
Συνεχίζουμε δυναμικά, μαχητικά
την πάλη μας στο επόμενο διάστημα
ενάντια στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την
απεμπλοκή της χώρας από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, για να κλείσουν
όλες οι Ευρωατλαντικές βάσεις και
υποδομές, για αποδέσμευση από το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ – Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΛΑΟΙ»
Σημειώσεις
1. Σχέδιο Νόμου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Άρθρο
1 παράγραφος 3. 23/12/2019.

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

3. Ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα
ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική Συμφωνία για Βάσεις - Εργατικά
Σωματεία - ΕΕΔΥΕ - Φοιτητικοί Σύλλογοι
- Σωματεία Αυτοαπασχολουμένων ΟΓΕ Φορείς Λαϊκού Κινήματος, 4/2/2020.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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πολιτική
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Με μαζικές κινητοποιήσεις από την Κρήτη
έως τον Έβρο διατρανώθηκε η λαϊκή απαίτηση
για απόσυρση της κατάπτυστης συμφωνίας
ΦΩΤΟ
ΡΕΠΟΡ ΤΑΖ

Μεγαλειώδης πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Αθήνα

ΟΛΟΙ ΣΤO
ΣΤΟ ΣΥΝΤ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΜΑ

Π

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

ΕΜΠΤΗ
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πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Επικίνδυνος εγκλωβισμός
στα ευρωνατοϊκά δίχτυα

α γεγονότα που εξελίχθησαν το προηγούμενο διάστημα στη συνοριακή γραμμή του Έβρου σηματοδοτούν την προσθήκη μιας ακόμα θερμής εστίας στο
«μεγάλο χάρτη» των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών,
με τις αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας να προσβλέπουν σε οφέλη από την ένταξη και αυτής της αντιπαράθεσης στο πλέγμα των ευρωνατοϊκών συμφερόντων.
Οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στον
Έβρο χρησιμοποιούνται κυνικά στα παζάρια για πολιτικά,
οικονομικά και διπλωματικά οφέλη, με την Τουρκία να
τους μετατρέπει σε ανθρώπινες ασπίδες στην επιθετική
τακτική της και την ελληνική κυβέρνηση να τους αντιμετωπίζει ως εισβολείς και εύκολο στόχο για την επίδειξη
λεονταρισμών, την ίδια ώρα που κάνει «το καλό παιδί»
σε ΝΑΤΟ-ΕΕ.
Η ένταση της τουρκικής επιθετικότητας στα χερσαία
σύνορα της Ελλάδας όπως και σε Αιγαίο, Συρία, Κύπρο
και Αν. Μεσόγειο, έχει τη συναίνεση και την ανοχή των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ που έχουν ως πρώτη προτεραιότητα τη

T
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διατήρηση της Τουρκίας στο δικό τους στρατιωτικοπολιτικό μπλόκ. Είναι προφανές ότι η αλλαγή προσανατολισμού της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και η ενδεχόμενη προσέγγιση με τη Ρωσία θα άλλαζε ριζικά το
σημερινό γεωπολιτικό στάτους της περιοχής. Σοβαρά
λαμβάνεται υπόψη επίσης και η πολιτική επιρροή της
Τουρκίας σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και του Καυκάσου στις οποίες έχει ήδη παρέμβει για τη διαμόρφωση
των περιφερειακών ισορροπιών.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο μύθος του «προνομιακού
συμμάχου» των ΗΠΑ, της «γεωπολιτικής αναβάθμισης»
της χώρας και των «ανταλλαγμάτων» από την «ελληνοαμερικανική συμφωνία » πνίγηκε μέσα στα μάταια παρακάλια
των κυβερνητικών αξιωματούχων για μια, ανέξοδη βέβαια,
καταγγελτική δήλωση όσο αφορά τις χιλιάδες παραβιάσεις
του εναέριου χώρου από την Τουρκία. Έμεινε μόνο ο
«μεντεσές» για να θυμίζει πόση αξία έχουν οι λυκοσυμμαχίες των ιμπεριαλιστών.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και η προηγούμενη του

ΣΥΡΙΖΑ αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση για τις αιτίες
της τουρκικής επιθετικότητας με αναφορές σε «εσωτερικά
προβλήματα» ή στην «παρανοϊκή» προσωπικότητα του
Ερντογάν. Η αλήθεια είναι ότι η τουρκική αστική τάξη
διεκδικεί «ζωτικό» χώρο για τα δικά της συμφέροντα
και γιαυτό εκπονεί μακροχρόνιους σχεδιασμούς στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και άλλων ιμπεριαλιστικών συμμαχιών.
Το ελληνικό κεφάλαιο από την πλευρά του, έχοντας
επίγνωση των μειωμένων απαιτήσεων που μπορεί να
αξιώσει επιχειρηματικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και
έχοντας βγάλει στο παζάρι κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας, προσπαθεί να αντισταθμίσει τα κέρδη του με τη
διείσδυση στις αγορές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και από αυτό τον λόγο προκύπτουν
οι στρατιωτικές αποστολές σε Λιβύη, Σ. Αραβία κ.α.
Το σίγουρο είναι ότι τα οφέλη που αποκομίζει η
Τουρκία από αυτό το εκβιαστικό παζάρι επιταχύνουν και
τα σχέδια των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Πρόσφατα παραδείγματα είναι η επιχείρηση νομιμοποίησης από τον
ΟΗΕ του εφευρήματος για την ύπαρξη ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης και η συνέχιση της εισβολής -κατοχής
εδαφών της Συρίας με τελικό σκοπό το διαμελισμό της.
Σε συνέχεια αυτών των εξελίξεων και με οδηγό την
αυθαίρετη τουρκο-λιβυκή συμφωνία, η Τουρκία τις τελευταίες μέρες κατέθεσε χάρτη νέων συντεταγμένων
στον ΟΗΕ για τις θαλάσσιες ζώνες παραβιάζοντας το Δίκαιο της Θάλασσας και διευρύνοντας την καταπάτηση
των δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών σε ΑΟΖ και
υφαλοκρηπίδα.
Τελικός στόχος αυτής της συμπαιγνίας είναι η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου καθώς και η «διευθέτηση » του
Κυπριακού, με την Τουρκία να αξιοποιεί τετελεσμένα και
να επιχειρεί να δημιουργήσει νέα υπό την ευρωατλαντική
κάλυψη και επιτήρηση. Η παρουσία της FRONTEX και
άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων καταστολής στα σύνορα
προοιωνίζεται και τη λειτουργία μηχανισμών στήριξης
της ιμπεριαλιστικής επιδιαιτησίας στην περιοχή.
Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η κατάσταση στον
Έβρο και στα νησιά αφενός έδειξε τη χρεωκοπία του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ και της κοινής δήλωσης ΤουρκίαςΕΕ, αφετέρου δε επιβεβαίωσε την εκτίμηση ότι η εξάπλωση νέων αμερικανικών βάσεων δεν θα είναι παράγοντας «ασφάλειας και σταθερότητας», αλλά αντίθετα
θα γίνει επίκεντρο νέων στρατιωτικοπολιτικών αντιπαραθέσεων και απειλών. Η νέα αμερικάνικη βάση στην
Αλεξανδρούπολη με τον έλεγχο του Στενού των Δαρδανελλίων, ενός κρίσιμου γεωπολιτικού κόμβου, στοχοποίησε

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

Τα πλαστά διλλήματα και η «εθνική ομοψυχία»

Η ελληνική αστική τάξη από την πλευρά της έχει συμβάλει,
εδώ και αρκετά χρόνια, στη δημιουργία προϋποθέσεων
για να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε ενιαίο επιχειρηματικό χώρο χωρίς τα «προσκόμματα» των συνόρων
και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας τα οποία
διατηρούνται απαραβίαστα μόνο στην κούφια ρητορική
της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων.
Οι αστικές κυβερνήσεις, βήμα-βήμα, από τα Ίμια και
τη σύνοδο της Μαδρίτης μέχρι την πρόσκληση του ΝΑΤΟ
στο Αιγαίο επί ΣΥΡΙΖΑ, και από το Νταβός μέχρι τη προσφυγή στη Χάγη επί ΝΔ, εξυπηρετούν τα σχέδια για διευθετήσεις στα μέτρα των αναγκών ντόπιων και ξένων μονοπωλιακών ομίλων. Στην παρούσα φάση επανέρχεται
και το εργαλείο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ) με προσαρμογή τους στις ανάγκες της συγκυρίας.
Όλο το προηγούμενο διάστημα το σύνολο του αστικού
πολιτικού κόσμου έστησε μπροστά στον ελληνικό λαό το
δίλημμα πόλεμος ή διαπραγμάτευση, με σκοπό τόσο την
αποδοχή κάθε αποτελέσματος από τα ιμπεριαλιστικά παζάρια όσο και την υποταγή στην αντιλαϊκή πολιτική που
συνεχίζεται απρόσκοπτα με αξιοποίηση των έκτακτων
μέτρων λόγω πανδημίας.
Γύρω από αυτούς τους στόχους ζητάνε να υπάρξει
«εθνική ομοψυχία» κρύβοντας πίσω από το πλαστό και
εκφοβιστικό δίλημμα το γεγονός που επιβεβαιώνεται
τόσο από τη σύγχρονη όσο και από την ιστορική πείρα:
Και ο πόλεμος και η διαπραγμάτευση συμβαδίζουν στη
διαμόρφωση των συσχετισμών όταν εξελίσσονται στο
πλαίσιο της ενδοϊμπεριαλιστικής διαπάλης. Οι συμφωνίες
για το Κυπριακό π.χ. όχι μόνο δεν απέτρεψαν την εισβολή
και κατοχή του 1974 αλλά εμπεριείχαν το σπέρμα του
επεμβατισμού. Οι συμφωνίες που κυοφορούνται σήμερα
με το «νέο σχέδιο Ανάν» και την ουσιαστική διχοτόμηση
του νησιού αποτυπώνουν τον συσχετισμό δύναμης όπως
διαμορφώθηκε τότε στο πεδίο της μάχης αλλά και όπως
διαμορφώνεται σήμερα, μέσα στο πλαίσιο των ανταγωνισμών στην Αν. Μεσόγειο. Γιαυτό δεν μπορεί να είναι επιλογές που εξασφαλίζουν την ειρήνη.
Η κυβέρνηση αξιοποιώντας τα γεγονότα στον Έβρο
καθώς και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων που με διάφορες παραλλαγές στηρίζουν
τους ευρωνατοϊκούς προσανατολισμούς μιλά για την επίΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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τευξη «συναίνεσης» στα εθνικά θέματα και απαιτεί την
αναντίρρητη εφαρμογή της δικής της πολιτικής.
Θέλουν δηλαδή να αποδεχτεί ο ελληνικός λαός ως
πιθανή την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και την
αμφισβήτηση των συνόρων μέσω της προσφυγής στο δικαστήριο της Χάγης και μιας «έντιμης διαπραγμάτευσης».
Ζητάνε από τον λαό να δεχτεί σιωπηλά τη μετατροπή
της χώρας σε ένα δολοφονικό ορμητήριο ενάντια στους
άλλους λαούς και την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων
σε μέτωπα ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων που σπέρνουν θάνατο και ξεριζωμό, που δημιουργούν νέα καραβάνια
προσφύγων.
Επιδιώκουν να γίνει η Ελλάδα ένα διεθνές δεσμωτήριο,
με φυλακές και ξερονήσια, για τους πρόσφυγες και μετανάστες, για τους σύγχρονους κολασμένους της γης. Χρησιμοποιούν ξανά το σωβινισμό, το ρατσιστικό μίσος και
τη μισαλλοδοξία. Οι φασιστικές ομάδες που ξαναβγήκαν
στην επιφάνεια έχουν το ένα χέρι σηκωμένο στους πρόσφυγες και το άλλο στο εργατικό-λαϊκό κίνημα.
Αυτό είναι το ταξικό περιεχόμενο της «εθνικής ομοψυχίας» που θέλει η αστική τάξη και τα στηρίγματα της.
Το συμφέρον του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας
βρίσκεται σε αντίθεση με αυτή την πολιτική.

Ο πραγματικός αντίπαλος και η αλληλεγγύη
των λαών

Ο πραγματικός αντίπαλος των λαών, στην Ελλάδα, στην
P
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Huge Massive Protests and Rallies in Athens and Several Greek Cities
Against the “Mutual Defense Agreement of Greece-USA” for the
Expansion of Foreign Military Bases
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Τουρκία και σε όλο τον κόσμο είναι το καπιταλιστικό σύστημα που με τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, πολέμους και επεμβάσεις γεννά πολέμους, φτώχια, προσφυγιά και μετανάστευση. Είναι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ που με
την ηγεμονία των ΗΠΑ εντείνουν την επιθετικότητα τους
για να εξασφαλίσουν τα κέρδη των δικών τους μονοπωλίων
απέναντι σε εκείνα της Ρωσίας, της Κίνας και άλλων
ισχυρών καπιταλιστικών κρατών που μέσα από τις δικές
τους συμμαχίες ακολουθούν το γαϊτανάκι των εξοπλισμών
και των ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων. Αντίπαλος κάθε
λαού είναι η αστική τάξη της χώρας του, είτε είναι αμυνόμενη ή επιτιθέμενη, είτε ντυμένη με το μανδύα του κοσμοπολιτισμού είτε επενδυμένη με την πατριδοκαπηλία
και τον εθνικιστικό σοβινισμό.
Η βάσιμη ελπίδα βρίσκεται στον κοινό αγώνα και
στην αλληλεγγύη των λαών. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός
ότι,παρά τους δυσμενείς συσχετισμούς, τόσο η ελληνοαμερικάνικη συμφωνία, όσο και η νέα εισβολή στη Συρία
συνάντησαν αντιδράσεις από το λαό της Ελλάδας αλλά
και της Τουρκίας παρά την τρομοκρατία, τις διώξεις
ενάντια σε κάθε φωνή διαφωνίας στην πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν.
Με τον κοινό αγώνα, τη φιλία και την αλληλεγγύη οι
λαοί έχουν τη δύναμη να απεγκλωβιστούν από τα δίχτυα
του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και κάθε είδους ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμαχίας, να αποτινάξουν τα δεσμά του κεφαλαίου
και να γίνουν αφέντες στον τόπο τους. 

Κυκλοφόρησε
το PEACE MESSENGER
με ρεπορτάζ από την
πλούσια δράση του ΠΣΕ
και από τις κινητοποιήσεις
ενάντια στην ελληνοαμερικανική συμφωνία
Θα το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)
στην ιστοσελίδα του ΠΣΕ, στη διεύθυνση:
http://www.wpc-in.org/documents/new-issuepeace-messenger

δράση ΠΣΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Kαταδίκη της απόφασης των ΗΠΑ
κατά της Βενεζουέλας
ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης καταδικάζει κατηγορηματικά την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα
των ΗΠΑ, εξ ονόματος της αμερικανικής κυβέρνησης, να ανακοινώσει ποινικές διώξεις εναντίον του
Προέδρου της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και άλλων υψηλών αξιωματούχων με το
πρόσχημα της υποτιθέμενης εμπλοκής τους στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών .

T

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

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

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

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

Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΣΕ να δυναμώσουν τις δράσεις αλληλεγγύης με τον λαό της
Βενεζουέλας και να προγραμματίσουν για την 19η Απρίλη , η οποία είναι η Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης με τη
Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, δράσεις ενάντια στις ιμπεριαλιστικές απειλές και πρωτοβουλίες
αλληλεγγύης με τον λαό της Βενεζουέλας σε συντονισμό με τον οργάνωση μέλος του ΠΣΕ στη Βενεζουέλα
(Επιτροπή Διεθνούς Αλληλεγγύης και Αγώνα για την Ειρήνη - COSI)
26 Μαρτίου 2020

Η Γραμματεία του ΠΣΕ
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επισημάνσεις

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

έξαρση του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος,
και η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πιστοποιούν την ένταση της εργαλειοποίησης του προβλήματος αυτού από την Τουρκία, αλλά
και από την ΕΕ, για να αποκτήσει
οφέλη η τουρκική αστική τάξη και
οι αστικές τάξεις των χωρών μελών
της ΕΕ. Η πολιτική αυτή ήταν γνωστή
πριν από τη σημερινή έξαρση, και
επισημαίνει την άμεση ανάγκη λήψης
μέτρων απεγκλωβισμού προσφύγων
και μεταναστών από τα νησιά και τη
χώρα.
Και στις δύο περιπτώσεις, πέρα
από την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, πρέπει να γίνει καθαρό ότι οι
ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας και το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα έχουν κοινή αιτία.
Την εξουσία του κεφαλαίου, του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ.
Στο προσφυγικό-μεταναστευτικό
η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά
και τα άλλα αστικά κόμματα, ισχυρί-

Η
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ζονται ότι η λύση και αυτού του προβλήματος, μπορεί να βρεθεί στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών οργανισμών
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Όμως η πολιτική του ΝΑΤΟ, της
ΕΕ, αλλά και της χώρας μας στο προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα
συνιστά:
1. Άρνηση της παραδοχής ότι οι
επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών οργανισμών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που
και στους δύο συμμετέχει η χώρα
μας, αλλά και των ΗΠΑ, που έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε μια απέραντη βάση-ορμητήριο επεμβάσεων
και πολέμων, είναι αυτές που δημιούργησαν τους πρόσφυγες.
2. Άρνηση της παραδοχής ότι η
εκμετάλλευση, η φτώχια και η εξαθλίωση σε καιρό ιμπεριαλιστικής ειρήνης με «το πιστόλι στον κρόταφο»
είναι αυτή που δημιουργεί τα μεταναστευτικά ρεύματα.
3. Αντιμετώπιση τόσο των προσφύγων όσο και των μεταναστών με
βάση τον καπιταλιστικό νόμο της

προσφοράς και ζήτησης εργατικού
δυναμικού.
4. Αν συμπληρωθεί ο αριθμός
όσων επιλέγονται με βάση αυτό το
κριτήριο, οι υπόλοιποι αντιμετωπίζονται ως «εχθροί» και «εισβολείς»,
ως απειλή για την εσωτερική ασφάλεια και τον «ευρωπαϊκό τρόπο
ζωής», που καλείται να «υπερασπιστεί» ο νέος Έλληνας επίτροπος,
Μαργαρίτης Σχοινάς. Είναι πράγματι
οξύμωρο και προκλητικό να βάζεις
το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, και
από πάνω να παριστάνεις ότι τα πρόβατα είναι απειλή για τους λύκους.
5. Άμεση συνέπεια αυτής της αντιμετώπισης είναι η ένταση της αποτροπής, και για όσους καταφέρουν
να έρθουν στη χώρα μας ο μόνιμος
εγκλωβισμός τους, και η μετατροπή
της χώρας γενικά, και των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου ειδικά, σε
φυλακές της ΕΕ.
6. Για το λόγο αυτό έγιναν τόσο ο
Κανονισμός του Δουβλίνου, με τις
διάφορες, επί τα χείρω, αναθεωρή-

σεις του, όσο και η Κοινή Δήλωση
ΕΕ-Τουρκίας, που μεταξύ των άλλων
επιβάλλει το «γεωγραφικό περιορισμό», που εγκλωβίζει μόνιμα πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου.
7. Η πολιτική αυτή συνδυάζεται
από τη μια με υποκριτικά λόγια συμπόνιας και συμπάθειας για τους πρόσφυγες, που τους διαχωρίζουν από
τους μετανάστες για τους οποίους
δεν υπάρχει ούτε αυτή η υποκριτική
συμπάθεια, και από την άλλη με τη
φρασεολογία υπουργών και στελεχών
της κυβέρνησης, περιφερειακών και
τοπικών παραγόντων, αλλά και δημοσιολογούντων, που τροφοδοτεί
την ξενοφοβία, το ρατσισμό, το φασισμό, στοχοποιώντας τα θύματα,
πρόσφυγες και μετανάστες, και όχι
τους ενόχους και τις αιτίες που τους
οδήγησαν στην ξενιτιά.
Η κυβέρνηση στην προσπάθειά
της να επιβάλλει την πολιτική της
αποτροπής και του μόνιμου εγκλω-

βισμού προσφύγων και μεταναστών
στα νησιά, κατά τις επιταγές της ΕΕ,
έστειλε τα ΜΑΤ στη Λέσβο και τη
Χίο. Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις
του λαού της Λέσβου και της Χίου,
μετά τη βάρβαρη εισβολή των ΜΑΤ,
έδιωξαν τα ΜΑΤ, και απέτρεψαν την
έναρξη εργασιών για τη δημιουργία
κλειστών κέντρων-φυλακών, στις
θέσεις που είχαν επιλεγεί.
Μετά όμως ακολούθησαν δηλώσεις τοπικών και περιφερειακών παραγόντων, αλλά και υπουργών της
ΝΔ, για εγκατάσταση προσφύγων και
μεταναστών σε ακατοίκητα νησιά..
Οι δηλώσεις αυτές, που παραπέμπουν
στις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας
μας, δεν υπηρετούν μόνο τα σχέδια
της ΕΕ για εγκλωβισμό αυτών των
ανθρώπων στη χώρα μας, αλλά και
ενθαρρύνουν ακροδεξιές ομάδες και
δράσεις που εμφανίστηκαν στα νησιά
και τον Έβρο. Έτσι, Αυστριακοί και
Γερμανοί φασίστες, μαζί με τους Έλληνες ομογάλακτους τους, στοχοποίησαν πρόσφυγες και μετανάστες και

επιτέθηκαν σε εργαζόμενους σε ΜΚΟ,
λες και οι εργαζόμενοι φταίνε που
το κράτος δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του για το προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Η εναρμόνιση της πολιτικής της
ελληνικής κυβέρνησης με την πολιτική της ΕΕ στο προσφυγικό-μεταναστευτικό δικαιολογεί, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου,
την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία.
Ενισχύει έτσι την επιθετικότητά της
Τουρκίας ενάντια και στη χώρα μας,
και της επιτρέπει να χρησιμοποιεί
πρόσφυγες και μετανάστες ως ομήρους και μέσο πίεσης, για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς του
τούρκικου κεφαλαίου στην ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, ο Κανονισμός του
Δουβλίνου και η Κοινή Δήλωση ΕΕΤουρκίας, που εγκλωβίζει μόνιμα
πρόσφυγες και μετανάστες στις χώρες και περιοχές πρώτης υποδοχής,
δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα απέΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ναντι στους πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και στους κατοίκους των
περιοχών αυτών. Γιατί, για παράδειγμα, είναι άλλο πράγμα να εγκλωβίζεις,
κάτω από άθλιες συνθήκες, που οδηγούν ακόμα και να καίγονται παιδιά
στo κολαστήριο της Μόριας, 100 χιλιάδες ανθρώπους στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, που αποτελούν το 50%
του πληθυσμού τους, και το 1% του
πληθυσμού της χώρας, και άλλο να
τους επιμερίζεις στα 500 εκατομμύρια των κατοίκων της ΕΕ, που είναι
μόλις το 0,02% του πληθυσμού της.
Ποσοστό που είναι αμελητέο, και δεν
θα έπρεπε καν να γίνεται λόγος.
Όμως, ούτε αυτό το ελάχιστο δέχονται να κάνουν οι υπερασπιστές του
«ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και των
ευρωπαϊκών αξιών»! Πρέπει να πιεστούν να το κάνουν. Είναι η μόνη
λύση.
Ασύμμετρη απειλή δεν είναι οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά
ο ιμπεριαλισμός, που με τις επεμβάσεις, τους βομβαρδισμούς και τους
πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ,
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στη Λιβύη, στη Συρία, κλπ, μαζί με
τη φτώχεια και την εκμετάλλευση
της «ειρήνης με το πιστόλι στον
κρόταφο», δημιουργεί όλα αυτά τα
κύματα των προσφύγων και μεταναστών. Απενοχοποιεί την επιθετική
συμπεριφορά της τουρκικής κυβέρνησης, και της δίνει το δικαίωμα,
υπηρετώντας τα συμφέροντα του
τουρκικής αστικής τάξης, να εκμεταλλεύεται τα θύματα, πρόσφυγες
και μετανάστες. Να συνεχίζει την
επικίνδυνη πολιτική της ενάντια στα
σύνορα της Ελλάδας, στα κυριαρχικά
δικαιώματα της χώρας μας στο Αιγαίο, και γενικότερα ενάντια στον
ελληνικό, αλλά και τον τούρκικο λαό.
Σε σχέση με την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα αστικά
κόμματα προσδοκούν ότι οι ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ θα επιβραβεύσουν
την πλήρη ευθυγράμμιση, της τωρινής
και της προηγούμενης κυβέρνησης,
με τα επικίνδυνα ευρωατλαντικά ιμπεριαλιστικά σχέδια στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η υπογραφή, από τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, της νέας

διευρυμένης ελληνοαμερικανικής
συμφωνίας για τις βάσεις, μετατρέπει
τη χώρα σε μια απέραντη αμερικανική
βάση, ορμητήριο πολέμων ενάντια
στους λαούς της περιοχής, αλλά και
σε πιθανό στόχο αντιποίνων. Η συμφωνία αυτή, που προετοίμασε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και
στηρίζουν τα άλλα αστικά κόμματα,
αποδεικνύει τη στρατηγική σύμπλευση τους. Αποδεικνύει επίσης πόσο
επικίνδυνη είναι για τον ελληνικό,
αλλά και τους άλλους λαούς της περιοχής. Ο ιμπεριαλισμός μόνο συμφορές έχει προκαλέσει στους λαούς
της περιοχής, και δεν έχει καμιά σχέση με την ειρήνη, την ασφάλεια και
την ευημερία των λαών, αφού υπηρετεί την απληστία μιας χούφτας
παρασίτων.
Στην πραγματικότητα αυτό που
ζητούν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, και η ΕΕ
από την Ελλάδα είναι, αφενός να συμβάλλει στη διασφάλιση της παραμονής της Τουρκίας στο ευρωατλαντικό
στρατόπεδο, με τίμημα και κυριαρχικά
δικαιώματα της Ελλάδας, και αφετέρου να μη δημιουργεί προσκόμματα
στην εκμετάλλευση των ενεργειακών
πόρων της περιοχής από τα ευρωατλαντικά ενεργειακά μονοπώλια.
Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν
τίποτα μεταξύ τους. Αν είναι αυτοί
στην εξουσία μπορούν να λύνουν τα
οποία προβλήματα σε πνεύμα συνεργασίας, φιλίας και αλληλεγγύης, με
βάση τη λογική και το αμοιβαίο όφελος των λαών, δηλαδή όλων, και όχι
των αστικών τάξεων, των λίγων σε
βάρος των πολλών, όπως γίνεται
τώρα.
Μέχρι να γίνει αυτό δεν κάνουμε
τίποτα, και περιμένουμε παθητικά
τη «μεγάλη μέρα» που θα πάρουν οι
λαοί την εξουσία στα χέρια τους;
Φυσικά όχι. Αγωνιζόμαστε για τη
λήψη άμεσων μέτρων σε όφελος των

πολλών, αλλά παράλληλα επισημαίνουμε την ανάγκη να στοχεύουμε τον
πραγματικό αντίπαλο. Ο πραγματικός
εχθρός της ειρήνης, των κυριαρχικών
δικαιωμάτων και των αναγκών των
λαών, εντός και εκτός συνόρων κάθε
χώρας, είναι οι αστικές τάξεις, και
οι ιμπεριαλιστικοί υπερεθνικοί οργανισμοί τους, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ. Αυτοί συγκρούονται για τον έλεγχο των
ενεργειακών πόρων και των δρόμων
μεταφοράς τους, τις εργολαβίες ανοικοδόμησης, το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα, το μοίρασμα αγορών.
Αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος που δεν μπορεί να κρυφτεί
πίσω από την κάλπικη διαμάχη «τουρκοφάγων» εθνικιστών και «ρεαλιστών» του κοσμοπολιτισμού. Οι μεν
μας οδηγούν στον τυχοδιωκτισμό
ενός πολέμου με την Τουρκία, οι δε
μας καλούν να αποδεχτούμε συμφωνίες συνδιαχείρισης του Αιγαίου, στο
πλαίσιο της «ειρήνης με το πιστόλι
στον κρόταφο».
Αυτό δεν αφορά μόνο τον ελληνικό, αλλά και τον τούρκικο και
όλους τους λαούς της περιοχής. Οι
λαοί δεν πρέπει να εγκλωβιστούν
στο κάλπικο δίλημμα «ιμπεριαλιστική ειρήνη ή ιμπεριαλιστικός πόλεμος». Αυτό γιατί η πραγματική ειρήνη που επιθυμούν οι λαοί είναι
έξω και πέρα από τη λογική και την
πρακτική του ιμπεριαλισμού, της
κυριαρχίας του κεφαλαίου. Η πραγματική ειρήνη είναι προϋπόθεση και
αποτέλεσμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Στο πλαίσιο αυτό το ελληνικό
αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης,
η ΕΕΔΥΕ, μαζί με το λαό, το εργατικό
και λαϊκό κίνημα οργανώνει τον αγώνα του, στρέφοντας τα πυρά του στους
υπεύθυνους και τις αιτίες που γεννούν
και το προσφυγικό-μεταναστευτικό

πρόβλημα, και απαιτεί άμεσα:
• Κατάργηση του Κανονισμού του
Δουβλίνου και της συμφωνίας ΕΕ
- Τουρκίας.
• Απεγκλωβισμός προσφύγων - μεταναστών από τα νησιά και τη
χώρα.
• ΕΕ και ΟΗΕ να οργανώσουν διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου
μέσα στην Τουρκία, στα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας, και Τουρκίας Συρίας και από εκεί να πηγαίνουν
απευθείας στη χώρα που επιθυμούν.
• Να κλείσουν τα hot spots σε όλα
τα νησιά, και να μην ανοίξει κανένα
άλλο, κλειστό ή ανοιχτό, μικρό ή
μεγάλο.
• Να πάρει πίσω η κυβέρνηση την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
για τις επιτάξεις.
• Πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων στο άσυλο, όχι στην καταστολή
και την καταπάτηση θεμελιωδών
διεθνών και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.
• Καμιά εμπλοκή των ΜΚΟ στο Προ-

σφυγικό - Μεταναστευτικό. Η διαχείρισή του να είναι αποκλειστική
ευθύνη του κράτους.
• Οι εργαζόμενοι των hot spots να
απορροφηθούν ως μόνιμο προσωπικό σε κρατικές δομές, δήμους,
Περιφέρειες με βάση και τον τόπο
κατοικίας τους.
• Αποζημίωση στο 100% όσων κατοίκων έχουν υποστεί ζημιές από
τον μαζικό εγκλωβισμό προσφύγων
και μεταναστών..
• Κανένας Έλληνας στρατιωτικός
εκτός συνόρων.
• Απεμπλοκή της χώρας από τα σχέδια των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ, από επεμβάσεις και πολέμους που ευθύνονται για την προσφυγιά και τη μετανάστευση.
• Καμία αλλαγή συνόρων και των
συνθηκών που τα ορίζουν
• Αποδέσμευση της Ελλάδας από
ΝΑΤΟ - ΕΕ με το λαό νοικοκύρη
στον τόπο του
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ
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διεθνή
56η Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου
(“Munich Security Conference 2020”)
Μόναχο, Γερμανία, 14-16 Φλεβάρη 2020

Ξεκίνησε πενήντα έξι (56) χρόνια πριν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πραγματοποιείται στο
Μόναχο, που θεωρείται το «Νταβός» της Ασφάλειας και της Εξωτερικής Πολιτικής. H φετινή Διάσκεψη συγκέντρωσε περισσότερους από 500 αξιωματούχους από όλο τον κόσμο.
φετινή Διάσκεψη –μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες
της πανδημίας και της έντασης των ανταγωνισμών–
συγκέντρωσε περισσότερους από 500 αξιωματούχους από όλο τον κόσμο, με προεξάρχουσα τη συμμετοχή
σαράντα περίπου αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων,
υπουργών Εξωτερικών κλπ. Παρούσα και η ελληνική κυβέρνηση με δύο υπουργούς, των Εξωτερικών Ν. Δένδια
και Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλο.
Κεντρικό θέμα της εισήγησης στη Διάσκεψη ήταν η

H
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«Φθίνουσα αντίληψη της έννοιας της ‘Δύσης’» («Westlessness»). Κάτω από αυτό το χαρακτηριστικό τίτλο η
έκθεση της 56ης Διάσκεψης Ασφάλειας, επικεντρώθηκε
φέτος στην αλλαγή των παγκόσμιων «ισορροπιών» αλλά
και στις εντεινόμενες αντιθέσεις μέσα στη Δύση, δηλαδή
στον ευρωατλαντικό άξονα, κάνοντας μάλιστα λόγο για
μια «φθορά της Δύσης».
Ενώ στην έκθεση (εισήγηση) του 2019 δινόταν βάρος
στις «μεσαίες» και «ανερχόμενες δυνάμεις», η έκθεση

του 2020 εξετάζει ιδιαίτερα τους «μεγάλους παίκτες»,
τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Κίνα και τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας πως σήμερα «η Δύση αμφισβητείται τόσο από
μέσα όσο και από έξω», δηλαδή από αντικρουόμενα συμφέροντα μέσα στην ευρωατλαντική συμμαχία, που όλο
και πιο δύσκολα συμβιβάζονται, όσο και από άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.
Με αφετηρία το κεντρικό θέμα, μέσα από τις τοποθετήσεις έγινε ορατή η αντιπαράθεση, τα ανταγωνιστικά
συμφέροντα, η διάσταση στην εξωτερική πολιτική και
την άμυνα μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα και ο «προβληματισμός» για το ρόλο και το μέλλον των ιμπεριαλιστικών οργανισμών. Οπως χαρακτηριστικά το έθεσε ο
επικεφαλής της Διάσκεψης, Βόλφγκανγκ Ισινγκερ, «μια
απαράδεκτη κατάσταση παγκόσμιας ανασφάλειας»...
Διακριτή «διά γυμνού οφθαλμού» η μετατόπιση του
κέντρου βάρους της στρατηγικής των ΗΠΑ στην Ασία .
Σημαντικοί παράγοντες των ιμπεριαλιστικών κρατών
της ΕΕ, επισήμαναν την ανάγκη ενδυνάμωσης της πολιτικής-στρατιωτικής παρουσίας της ιμπεριαλιστικής ένωσης
στα διεθνή δρώμενα. Χαρακτηριστική η πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμ. Μακρόν προς τη Γερμανία για «έναν
στρατηγικό διάλογο για τα πυρηνικά όπλα», ώστε να
τεθούν τα γαλλικά πυρηνικά στο επίκεντρο της αμυντικής
στρατηγικής της Ευρώπης. «Δεν μπορούμε πάντα να καθοριζόμαστε από τις ΗΠΑ, πρέπει να σκεφτούμε και με
ευρωπαϊκό τρόπο».
Από τις ΗΠΑ, που συμμετείχαν με πολυμελή αντιπροσωπεία, έγιναν σαφείς οι επιδιώξεις και η προσπάθεια
να παραμείνουν ηγετική παγκόσμια δύναμη. Από την τοποθέτηση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Μ. Έσπερ υπογραμμίζουμε με ιδιαίτερη ανησυχία την «νούμερο ένα
προτεραιότητα» της αμερικανικής άμυνας: την εφαρμογή
της Εθνικής Αμυντικής Στρατηγικής (NDS).
Η NDS «δηλώνει ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, με τις βασικότερες προκλήσεις μας να είναι η Κίνα, και στη συνέχεια η Ρωσία,
και ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τις συγκρούσεις
χαμηλής έντασης και να προετοιμαστούμε και πάλι για
πολέμους υψηλής έντασης». Επίσης, οι προτεραιότητες
δεύτερης βαθμίδας «είναι αδίστακτα κράτη, όπως η
Βόρεια Κορέα και το Ιράν».
Όλα τα παραπάνω δείχνουν με τον πιο καθαρό τρόπο
τα παρακάτω:
1) Η «ιμπεριαλιστική μηχανή», οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις, τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κράτη και όχι μόνο, δουλεύουν χειμώνα-καλοκαίρι τα σχέδιά τους, δεν σταματούν

μπροστά σε τίποτα –ούτε και στην πανδημία– προκειμένου
να προωθήσουν τις στρατηγικές τους επιδιώξεις και να
ενισχύσουν τη θέση τους έναντι των ανταγωνιστών τους.
2) Είναι ορατοί οι κίνδυνοι για τους λαούς, όπου εννιά
χρόνια μετά την «Αραβική Άνοιξη», τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις σε Ιράκ - Αφγανιστάν, νέες εστίες σύγκρουσης
εκκολάπτονται στη Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική, στην
Κεντρική Ασία, στη ζώνη του Ειρηνικού.
3) Οι επιδιώξεις των ΗΠΑ «να ενισχύσουν την κυριαρχία των χωρών της Κεντρικής Ασίας κατά της
ρωσικής ηγεμονίας και της κινεζικής οικονομικής πίεσης»,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρουσία όπου τα συμφέροντά
της το επιτάσσουν, είναι σήμα κινδύνου για τους λαούς
της γης κι όχι μόνο αυτούς των χωρών που θα τύχουν
των υπηρεσιών και του ενδιαφέροντος των ιμπεριαλιστών.
4) Η «ασφάλεια» για την οποία έγινε λόγος στη Διάσκεψη του Μονάχου, «μυρίζει μπαρούτι».
Στο Μόναχο, την πόλη όπου πραγματοποιήθηκε η σύναξη των ιμπεριαλιστών, δεν έλειψε ο λαϊκός παράγοντας.
Έκανε αισθητή την παρουσία του, διαδήλωσε με κεντρικό
σύνθημα «Να σταματήσει η ΝΑΤΟική άσκηση "DEFENDER
2020"! Να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ στο Ράμσταϊν,
στο Ιντσιρλίκ, στη Σούδα και παντού!».

Επίλογος

Χρεοκόπησε ο μύθος της «ασφάλειας» με συμμετοχή
στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Καμία ασφάλεια
δεν μπορεί να υπάρξει για τους λαούς από την εναπόθεσή
της στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις.
Μέσα στις συνθήκες έντασης της πανδημίας, ο ΓΓ του
ΝΑΤΟ προκλητικά δήλωσε: «Το ΝΑΤΟ έχει εφαρμόσει ισχυρά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid19 για να μειώσουμε τους κινδύνους για τους στρατιώτες,
τους άμαχους και τις κοινότητές μας. Και για να διασφαλίσουμε ότι η ουσιαστική δουλειά μας θα συνεχιστεί».
Δεν κλεινόμαστε στο λαβύρινθο των ιμπεριαλιστικών
αντιθέσεων. Η λυσσαλέα πάλη ανάμεσα στα αντίπαλα
μπλοκ αφορά αποκλειστικά τα δικά τους συμφέροντα.
Απόλυτο κριτήριο για αυτά τα συμφέροντα είναι ασφαλώς
τα κέρδη και όχι οι ανάγκες των λαών. Αυτοί οι ανταγωνισμοί οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
Όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, όχι στην
«ασφάλεια» των ιμπεριαλιστικών ενώσεων και των οργανισμών τους. 
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δράση ΕΕΔΥΕ

2η Σύνοδος Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
Γενάρης 2020
να χρόνο μετά την προηγούμενη Σύνοδο του Εθνικού
Συμβουλίου (Δεκέμβρης 2018) η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ συγκάλεσε –25 Γενάρη 2020– νέα Σύνοδο, όπου
με τη συμμετοχή μελών του από όλη την Ελλάδα, συζήτησε
τις σοβαρές εξελίξεις του 2019, τη δράση του κινήματος
και το σχεδιασμό δράσης έως το τέλος του 2020.
Οι τοποθετήσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου,
η ζωντανή πείρα από την όλη λειτουργία και δράση των
Επιτροπών Ειρήνης πανελλαδικά αποδεικνύουν:
Ο προσανατολισμός του Συνεδρίου και των αποφάσεων
της Γραμματείας επιβεβαιώνονται μέσα από τις εξελίξεις
και μπορούμε να σταθούμε σε βασικά ζητήματα και να
επικαιροποιήσουμε τις θέσεις μας και την παρέμβαση
μας παίρνοντας υπόψη βασικά γεγονότα που ζούμε
σήμερα και θα αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια.
Το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα έχοντας
σταθερή βάση τις εκτιμήσεις-αποφάσεις του 18ου Συνεδρίου, επισημαίνει «Η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης
της ΝΔ, στο δρόμο που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων κλιμακώνεται με
αναδιαρθρώσεις προς όφελος του κεφαλαίου και των
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στην κοινωνική ασφάλιση, στην παιδεία, στην υγεία, την ώρα που βαθαίνει
ολοένα και περισσότερο η εμπλοκή της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους μέσω της
αναβάθμισης κι επέκτασης της Συμφωνίας για τις βάσεις,
την αύξηση των ΝΑΤΟϊκών δαπανών, τις δεκάδες ασκήσεις
– πρόβες πολέμου, την προσαρμογή του δόγματος των
ενόπλων δυνάμεων στις ευρωατλαντικές ανάγκες».
Σήμερα, ακόμα πιο αποφασιστικά με ένταση της δουλειάς της ΕΕΔΥΕ και των επιτροπών της απαιτείται να
συμβάλλουμε, ώστε ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι
να απορρίπτουν τον επικίνδυνο κι αποπροσανατολιστικό
εφησυχασμό που καλλιεργείται με τα επιχειρήματα της
δήθεν ασφάλειας και προστασίας της χώρας μας από τη
συμμετοχή της στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
να κατανοούν πως η κλιμάκωση της επιθετικότητας
των ΗΠΑ, η διάταξη μάχης στην οποία έχει μπει το
ΝΑΤΟ και μάλιστα με το δόγμα του «πρώτου πυρηνικού
πλήγματος», η περικύκλωση της Ρωσίας και του Ιράν
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δεν έχουν ως «κίνητρό» τους την προστασία της «παγκόσμιας ειρήνης», όπως υποστηρίζουν ψευδώς οι αστικοί
προπαγανδιστικοί μηχανισμοί.
Στόχος τους είναι η προώθηση των δικών τους συμφερόντων και επιδιώξεων στο πλαίσιο των γενικότερων
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με πολύ βαριές συνέπειες
για τους λαούς.
Στη Σύνοδο ήρθε σημαντική πείρα από τη συγκρότηση
Επιτροπών Αγώνα πανελλαδικά και το αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης ενάντια στην επικίνδυνη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ. Η όλη συζήτηση συνέβαλε σημαντικά στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις εναντίωσης στη συμφωνία στο τέλος Γενάρη
που η Βουλή την επικύρωσε, εκθέτοντας τον ελληνικό
λαό σε νέους ακόμα πιο μεγάλους κινδύνους με τη μετατροπή της Ελλάδας σε ορμητήριο πολέμου.
Η εισήγηση περιελάμβανε επίσης αναλυτική παρουσίαση των εξελίξεων, των αντιθέσεων-ανταγωνισμών
ανάμεσα στα αντιμαχόμενα ιμπεριαλιστικά μπλοκ και της
εκρηκτικής συσσώρευσης πολεμικών μέσων κάθε είδους
στη γειτονιά μας, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Εντελώς συνοπτικά αναφέρουμε στο παρόν τα εξής:
• Την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για τον
αγωγό «East Med»,
• Την κλιμάκωση της επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης σε Αιγαίο, Κύπρο, συνολικά στην Ν/Α Μεσόγειο, τις απειλές και τις απαιτήσεις σε βάρος της Ελλάδας
• Το Κυπριακό, με έμφαση στην καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ιδίως με τις έρευνες και γεωτρήσεις τουρκικών πλοίων στην κυπριακή ΑΟΖ.
Το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΕΔΥΕ αποκαλύπτει τα κάλπικα-εκβιαστικά διλήμματα κυβέρνησης, αστικών κομμάτων, υποταγή-αποδοχή της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο ή πόλεμος. Σαφής είναι
επίσης η εναντίωση στα κηρύγματα του «Όλοι μαζί» «εθνική ενότητα» που συνιστούν προσπάθεια αφοπλισμού
των εργαζομένων και υποταγή στους εκμεταλλευτές
τους που πατάνε επί πτωμάτων.

Το Προσφυγικό, τέσσερα χρόνια μετά τη Συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας, εννιά χρόνια μετά την «Αραβική Άνοιξη» με
τις συνεχιζόμενες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση
και Εγγύς Ανατολή, στην Αραβική Χερσόνησο, στη Β. Αφρική
και την καταλήστευση των λαών αυτών των περιοχών,
πάει από το κακό στο χειρότερο. Το αντιιμπεριαλιστικό
αντιπολεμικό κίνημα είναι παρόν στους αγώνες των κατοίκων των νησιών και παλεύει μαζί τους για την υλοποίηση
της μόνης ρεαλιστική πρότασης: απεγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά και τη χώρα.
Κλείσιμο όλων των hotspots, σε όλα τα νησιά, και να μην
δημιουργηθεί κανένα νέο. Μεταφορά των αιτούντων άσυλο
στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε δημόσιους, ανοιχτούς και
αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας, χωρίς καμιά εμπλοκή
των ΜΚΟ και στη συνέχεια, με γρήγορες διαδικασίες να
παίρνουν ταξιδιωτικά έγγραφα για τις χώρες τελικού
προορισμού τους. Να αποζημιωθούν στο 100% οι κάτοικοι
που έχουν υποστεί ζημιές από τις συνέπειες του μαζικού
εγκλωβισμού.
Η ΕΕΔΥΕ δεν χάνει το νήμα που συνδέει τις εξελίξεις,
τις αιτίες και τα ταξικά συμφέροντα που εξυπηρετούνται
μέσα από τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο ενέργειας
και μεταφορών. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΔ, ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ.

Οι καβγάδες στη Βουλή και έξω από αυτήν, δεν
μπορούν να κρύψουν τη στρατηγική σύμπλευση της ΝΔ
και του ΣΥΡΙΖΑ στην υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών
επιδιώξεων. Η ΕΕΔΥΕ, οι Επιτροπές Ειρήνης εναντιώνονται
στην προσπάθεια αποπροσανατολισμού κι εγκλωβισμού
του λαού στην ιστορικά ακυρωμένη επιχειρηματολογία
ότι τάχα ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και η εμπλοκή της χώρας μας
στους σχεδιασμούς τους, η μετατροπή της σε ορμητήριο
και την ίδια ώρα και σε μαγνήτη επιθέσεων, μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, την άμυνα, τα κυριαρχικά δικαιώματα,
τη στιγμή που ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ είναι που αβαντάρουν την
τουρκική επιθετικότητα, πασχίζοντας πάση θυσία να διατηρήσουν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο.
Σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται το κύριο καθήκον
της ΕΕΔΥΕ και των Επιτροπών Ειρήνης, στο πως πιο συστηματικά, πιο αποτελεσματικά θα συμβάλλουν στην ενημέρωση, αποκάλυψη, συζήτηση όλων των εξελίξεων, θα συγκρούονται με την αστική προπαγάνδα βοηθώντας στην εξαγωγή
συμπερασμάτων από τους εργαζομένους, τη νεολαία, το
λαό, θα συμβάλλουν στη συγκέντρωση, κινητοποίηση κι
ένταξη στη δράση του κινήματος, νέων λαϊκών δυνάμεων.
Σταθερή βάσης συσπείρωσης δυνάμεων στην ΕΕΔΥΕ,

στις Επιτροπές Αγώνα πανελλαδικά είναι το αντιιμπεριαλιστικό αγωνιστικό πλαίσιο των αλληλένδετων στόχων
πάλης για
• Να ακυρωθεί η Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις βάσεις
• Απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
• Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας, να ξηλωθούν
όλες οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις
• Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ
• Ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών σχέσεων με όλα τα κράτη
• Να δυναμώσουμε το μέτωπο δράσης για την αλληλεγγύη
και φιλία των λαών.
Καμία νομιμοποίηση των αντιδραστικών επιλογών
για Ελλάδα παρούσα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Το κίνημα διαθέτει τα δικά του εργαλεία - όπλα στον αγώνα: • Θέσεις επεξεργασίες για
τα επίμαχα ζητήματα πάλης • Το περιοδικό «Οι Δρόμοι
της Ειρήνης» • Την ειδική έκδοση «ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή
Ένωση εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών • Ανακοινώσεις – δελτία τύπου της ΕΕΔΥΕ σε όλες τις καμπές
της πάλης • Ιστοσελίδα με πλούσιο περιεχόμενο.
Με νέα ορμή, με όλες μας τις δυνάμεις περνάμε στην
υλοποίηση του σχεδιασμού δράσης για το 2020:
• Πρωτοβουλία πνευματικής - καλλιτεχνικής δημιουργίας
«Για Μεσόγειο θάλασσα γέφυρα ειρήνης, φιλίας κι αλληλεγγύης των λαών. Ένωσε κι εσύ τη φωνή σου στην
πάλη των λαών ενάντια στον πόλεμο, στη φτώχεια
και στον ξεριζωμό...»
• Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε συσκέψεις - συγκεντρώσεις - συζητήσεις αποκάλυψης των επικίνδυνων
σχεδίων της κυβέρνησης και συγκέντρωσης δυνάμεων
για την παρεμπόδισή τους σε όλους τους τομείς
• Την ακόμα πιο πλατιά διάδοση του περιοδικού της
ΕΕΔΥΕ «Δρόμοι της Ειρήνης»
• Την επιτυχία της Λαχειοφόρου της ΕΕΔΥΕ που είναι
σημαντική για την υλική ενίσχυσή της
• Την Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης
της ΕΕΔΥΕ μέσα στο μήνα Μάη
• Εκδηλώσεις για Χιροσίμα - Ναγκασάκι (6-9/8/2020)
• Έκθεση εικαστικών καλλιτεχνών στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων “Μελίνα” το μήνα Νοέμβρη
Το Εθνικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την πραγματοποίηση του 19ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ (12 & 13 Δεκέμβρη 2020 στην Αθήνα)
Υ.Γ.: Οι εξελίξεις με την επιδημία του κορονοϊού και
στην Ελλάδα, σταθμίζονται σοβαρά από το κίνημα και γίνονται όλες οι αναγκαίες αλλαγές στο σχεδιασμό δράσης
του αντιιμπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος. 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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επισημάνσεις

Με εργαλείο τον κορωνοϊό για τη «νομιμοποίηση»
του φακελώματος και της καταστολής
στη συνείδηση του λαού
ρισκόμαστε σε πόλεμο με
έναν αόρατο εχθρό και θα
υπάρχουν θύματα, αλλά από
τον πόλεμο αυτό οι Έλληνες θα βγούμε νικητές», δήλωσε ο πρωθυπουργός, σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του, αναφερόμενος στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την
πανδημία του κορωνοϊού.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Στην πραγματικότητα, για την αστική
τάξη, τους εργαζόμενους και τα λαϊκά
στρώματα της χώρας μας ούτε ο εχθρός που αντιμετωπίζουν είναι κοινός ούτε θα θρηνήσουν το ίδιο θύματα
και ούτε φυσικά θα βγουν από κοινού
νικητές. Η εμπειρία από την πρόσφατη καπιταλιστική οικονομική
κρίση, η οποία παρουσιάστηκε και
πάλι ως κοινή απειλή της κοινωνίας,
είναι πολύ διδακτική. Κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι θησαύρισαν και
βγήκαν από αυτήν πιο δυνατοί, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα
δεινοπάθησαν και βρέθηκαν με τσακισμένα τα δικαιώματά τους.
Η αλήθεια είναι ότι δεν προκαλεί
τους ίδιους κινδύνους και δεν έχει
τις ίδιες συνέπειες σήμερα ο κορωνοϊός, στους ιδιοκτήτες των σούπερ-μάρκετ, για παράδειγμα, που μπορούν να μένουν σπίτι τους και να αυξάνουν τα κέρδη τους από τη μια μεριά και τους εργαζόμενους, τους μικρούς καταστηματάρχες και επαγγελματίες, που εκτίθενται απροστάτευτοι στην πανδημία και αντιμετωπίζουν τις απολύσεις, τις περικοπές
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μισθών, το κλείσιμο των καταστημάτων τους, από την άλλη. Δεν έχουν
τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης ούτε
τις ίδιες δυνατότητες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ο μεγαλομέτοχος των επιχειρηματικών ομίλων
με τον εργαζόμενο, τον βιοπαλαιστή,
τον συνταξιούχο.

Αξιοποίηση για την επιβολή
αντιλαϊκών - κατασταλτικών
μέτρων

Και δεν είναι μόνο αυτό. Η αστική
τάξη, το κράτος και οι κυβερνήσεις
της αξιοποιούν τα τεράστια προβλήματα που προκαλούν στους εργαζόμενους και τον λαό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και η αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική τους για να
τους στερήσουν κι άλλα δικαιώματα,
να τους χειραγωγήσουν και να τους
υποτάξουν, είτε το πρόβλημα αυτό
λέγεται οικονομική κρίση, πόλεμος,
ανεργία, προσφυγιά, είτε σήμερα πανδημία κορωνοϊού, με όποια ιδιαιτερότητα έχει φυσικά καθένα από αυτά.
Συγκεκριμένα, στο σοβαρό ζήτημα
των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του κορωνοϊού, πέρα από
την ανεπάρκεια και την αναποτελεσματικότητά τους, εξαιτίας κυρίως
της διάλυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, σημαντική παράμετρος
που προκύπτει και δεν πρέπει να
υποτιμηθεί είναι η κατεύθυνση και
ο τρόπος επιβολής τους. Η αξιοποίηση δηλαδή της ανάγκης για μέτρα
προστασίας του πληθυσμού από την

επιδημία, προκειμένου να ενισχυθούν κατασταλτικές λειτουργίες και
πρακτικές του αστικού κράτους και
κυρίως να «νομιμοποιηθούν» στη
συνείδηση των εργαζομένων, του
λαού και της νεολαίας.
Το σοβαρό πρόβλημα του κορωνοϊού αξιοποιείται πολλαπλά από την
κυβέρνηση και το αστικό κράτος. Ως
αφορμή, για παράδειγμα, για την επιβολή και διεύρυνση της τηλεργασίας
και της μερικής απασχόλησης, της
τηλεκπαίδευσης στα σχολεία, με ό,τι
αρνητικό αυτά συνεπάγονται για τους
εργαζόμενους, τους μαθητές κλπ. Είναι χαρακτηριστική, η πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας «Teleperformance» ότι όσοι εργαζόμενοι θα δουλεύουν από το σπίτι, θα παρακολουθούνται μέσω κάμερας! Έτσι, χρησιμοποιείται, ανάμεσα στα άλλα, ως
πρόσχημα για την αδιαμαρτύρητη
αποδοχή, ως «μονόδρομου» μέτρων
παραπέρα δραστικού περιορισμού
συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, φακελώματος και ελέγχου της προσωπικής
ζωής, ακόμη και συλλήβδην «ενοχοποίησης» ανθρώπων, στη συγκεκριμένη περίπτωση φορέων του ιού ή
υπόπτων ως «κοινωνικά ανεύθυνων».
Τελικά, είναι αποκλειστικά δική σου
ευθύνη αν νοσήσεις...
Η παραλυτική επίδραση που έχει
η δημιουργία κλίματος έντονου και
γενικευμένου φόβου στη συνείδηση
των εργαζομένων, που ενισχύεται
καθημερινά από τα ΜΜΕ, αξιοποιείται

για την πειραματική εφαρμογή λειτουργιών και πρακτικών «κατάστασης πολιορκίας» του αστικού κράτους, οι οποίες υπάρχουν ως σχέδια
στα συρτάρια των επιτελείων του
και τα οποία γίνεται σήμερα προσπάθεια να δοκιμαστούν στην πράξη και
να εμπεδωθούν στην κοινωνική συνείδηση, να εξοικειωθούν οι εργαζόμενοι και ο λαός μαζί τους.
Στην κατεύθυνση αυτή, το πρόβλημα εμφανίζεται ως δικαιολογία
στην Ευρώπη (Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία κ.ά.) και αλλού, για την ανάπτυξη, για παράδειγμα, γιγαντιαίων
συστημάτων παρακολούθησης και
φακελώματος των λαών, για την
επιτήρηση των περιορισμών που τίθενται με αφορμή την πανδημία, σε
συνεργασία του κρατικού μηχανισμού
με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας,
έτοιμα για κάθε χρήση, σε έκτακτες
και σε «κανονικές» συνθήκες.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη
χώρα μας, σε πρώτη φάση με την εισαγωγή της κινητής τηλεφωνίας στον
έλεγχο των απαγορεύσεων στην κίνηση (μέσω της αποστολής SMS στο
13033). Σχετική είναι επίσης και η
ενεργοποίηση του επιχειρησιακού
σχεδίου «Αρτεμις» από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(ΓΓΠΠ), που δημιουργεί μια υποδομή
ηλεκτρονικού φακελώματος και καταστολής, με στόχο να «ιχνηλατεί»,
μέσω της τεχνολογίας αλλά και ανακριτικών μεθόδων, τον κύκλο επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και να λαμβάνει μέτρα καραντίνας, όπως ήδη εφαρμόζεται στο Ισραήλ. Όπως έχει δείξει η πείρα, τέτοιοι μηχανισμοί στρέφονται τελικά
ενάντια στο λαό και το κίνημά του.
Φυσικά, επειδή ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται, η πανδημία, δε
θα μπορούσε να μην αξιοποιηθεί και
από τη λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ για

να διευρύνει τη δράση του, με πρόσχημα την προστασία των λαών από
αυτήν. Έτσι, ο ΓΓ του Γ. Στόλτενμπεργκ
δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή
του ότι «το ΝΑΤΟ θα εγγυηθεί την
ασφάλεια, ακόμα και την υγειονομική» και πρόσθεσε ότι «μπροστά στις
φυσικές καταστροφές ο δεσμός ανάμεσα στις πολιτικές αρχές και τις
΄Ενοπλες Δυνάμεις θα γίνει ακόμα
πιο σημαντικός». Σχετικά, δεν πρέπει
να περάσει απαρατήρητη, η επικίνδυνη, πριν λίγες μέρες, δήλωση του
υπουργού Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλου, για το ενδεχόμενο χρήσης του στρατού στον έλεγχο της
επιβολής των περιοριστικών μέτρων
της κυκλοφορίας!

Οι κυβερνητικές ενέργειες

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σοβαρό
ζήτημα στην αλυσίδα των κυβερνητικών μέτρων, είναι η κυβερνητική
απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων με
απειλή προστίμου 1.000 ευρώ στους
παραβάτες, στο όνομα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Είχε προηγηθεί η δήλωση του πρωθυπουργού
ότι «οι συναθροίσεις αποτελούν τις
μεγαλύτερες παγίδες, γι' αυτό και
τις απαγορεύουμε». Και αυτό, όταν
συνωστισμός ανθρώπων παρατηρείται καθημερινά –και μάλιστα σε κλειστούς χώρους– όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα εργοστάσια, τα
σούπερ-μάρκετ, τις αστυνομικές και
στρατιωτικές μονάδες κλπ.
Και βέβαια, ακόμη πιο σοβαρό
ζήτημα είναι η επιβολή απαγόρευσης
κυκλοφορίας στη χώρα μας, όπως
ήδη εφαρμόζεται σε ορισμένα καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης, με
εξαίρεση μόνο τη μετάβαση σε εργασιακούς χώρους, σούπερ-μάρκετ, φαρμακεία κλπ. H απαγόρευση αυτή, δημιουργεί αντικειμενικά περιορισμούς

στη λειτουργία και τη δράση εργατικών σωματείων και άλλων μαζικών
φορέων, την ώρα που φουντώνουν τα
φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας
και λήψης αντεργατικών μέτρων. Μόνο το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου,
οι απολύσεις ξεπέρασαν τις 40.000!
Η προστασία της δημόσιας υγείας
δεν εξασφαλίζεται με τέτοιου είδους
ακραίες κατασταλτικές διατάξεις,
οι οποίες θίγουν τις λαϊκές ελευθερίες, αλλά κυρίως με μέτρα πρόληψης –πρώτ' απ' όλα στους μεγάλους
εργασιακούς χώρους– και με την
αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος υγείας, το οποίο με ευθύνη της κυβέρνησης, όπως και των
προηγούμενων, έχει οδηγηθεί σε διάλυση. Αν νομίζει λοιπόν η κυβέρνηση
ότι βρήκε την ευκαιρία, αξιοποιώντας
την εξαιρετικά δύσκολη αυτή συγκυρία για το λαό μας, να υλοποιεί
«εν μία νυκτί» αντιδραστικά μέτρα
που έχει στο συρτάρι της για να βάλει
στην καραντίνα τα λαϊκά δικαιώματα
και ελευθερίες, είναι γελασμένη.
Τώρα, είναι ανάγκη να ξεπεραστεί
ο παραλυτικός φόβος, να μη «νομιμοποιηθεί» στη λαϊκή συνείδηση η
άκριτη αποδοχή κάθε κυβερνητικού
μέτρου. Να αποκρουστεί η επικίνδυνη
λογική τού «ο σώζων αυτόν σωθήτω»
που καλλιεργεί η κυβέρνηση, να αναπτυχθεί η λαϊκή αλληλεγγύη.
Τώρα, πρέπει να δυναμώσει η
συλλογική διεκδίκηση των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων και
της νεολαίας για την προστασία της
υγείας τους, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους, την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
τους. Για να είναι ο λαός μας εκείνος
που θα βγει τελικά νικητής από αυτές.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ

μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου

Αθήνας και του Εθν. Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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πολιτική

Αμυντική συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ:
«Όλα… χαλάλι τους»
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα ιμπεριαλιστικά παζάρια
το τελευταίο διάστημα που όσο πάνε και χοντραίνουν
σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των ΗΠΑΕΕ, στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα.
Σ’ αυτό το φόντο από κοντά και η ελληνική κυβέρνηση
προσκολλημένη στην πολιτική ΗΠΑ-ΕΕ και του ΝΑΤΟ στο
δρόμο που χάραξαν και όλες οι προηγούμενες Κυβερνήσεις,
περιμένοντας «θετικά αποτελέσματα» και μερίδιο από
την καπιταλιστική λεία προς όφελος της αστικής τάξης
το επόμενο διάστημα.
Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα του Προέδρου των
ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, στην πρόεδρο της Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου με αφορμή την ανάληψη των
καθηκόντων της, καθώς μεταξύ άλλων αναφέρει: «Οι
σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ δεν υπήρξαν
ποτέ καλύτερες. Έχω κάθε προσδοκία ότι θα συνεχίσουν
να αναπτύσσονται και να γίνονται στενότερες ως προς
κάθε πτυχή τους, από την εξαιρετική συνεργασία μας
στην άμυνα, στην ασφάλεια και την ενέργεια, μέχρι τους
ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μας και τους δεσμούς
μεταξύ των λαών μας». Προσθέτοντας ότι Ελλάδα και
ΗΠΑ «είναι σύμμαχοι που μοιράζονται κοινά συμφέροντα
και στόχους στην Ανατολική Μεσόγειο»
Μετά την πρόσφατη συμφωνία κι επέκταση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Στρατιωτικές Βάσεις,
η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι και ορμητήριο για κάθε λογής στρατιωτικούς τυχοδιωκτισμούς
των αμερικανοΝΑΤΟικών όπου κυριαρχεί η λογική του
μπάτε σκύλοι αλέστε… σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.
Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολεμικής
προετοιμασίας καθώς ολοένα και μεγαλώνει η συγκέντρωση των ΑμερικανοΝΑΤΟικών δυνάμεων στην περιοχή.
Πρώτα στη σχετική «λίστα» σημεία ενδιαφέροντος
για τις ΗΠΑ παραμένουν η βάση της Σούδας που έχει
πάρει «φωτιά», η αεροπορική βάση της Λάρισας, η βάση
Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, και
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εκτός από αυτές τις
βάσεις που αναφέρονται ονομαστικά στην αναθεωρημένη
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συμφωνία, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει συμφωνήσει να «φιλοξενεί» αμερικανικά στρατεύματα, και σε άλλες εγκαταστάσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων «όπως θα
συμφωνούνται αμοιβαία»...! Όλα δηλαδή τα στρατόπεδα
των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
ανάλογα με τις ανάγκες των ΗΠΑ για να οργανώσουν μια
νέα επέμβαση, ή για να προετοιμάσουν μια γενικότερη
πολεμική εμπλοκή! Έτσι λοιπόν μπορεί να μεταβληθούν
σε στόχους αντεπιθέσεων ή αντιποίνων είτε ελληνικά
στρατόπεδα, είτε ακόμη και λιμάνια που φιλοξενούν αμερικανικά πολεμικά και τα οποία προηγουμένως τα έχουν
υποδεχτεί με νταούλια και βιολιά οι αρχές και οι οικονομικοί παράγοντες της περιοχής ή του νησιού!
Το «μη επανδρωμένο αεροσκάφος» που φόνευσε τον
Ιρανό αξιωματούχο προ μηνών, δεν είπαν από πού απογειώθηκε και από πού φόρτωσε τον οπλισμό, για να επιτεθεί πετώντας μέχρι το Ιράκ. Μπορεί να ήταν και η
Λάρισα, η Σούδα, ή κάποιο άλλο ελληνικό στρατιωτικό
αεροδρόμιο μεθαύριο! Θυμίζουμε ότι Έλληνες στρατιωτικοί στη Σούδα συμμετειχαν στη φόρτωση πυραύλων
«Τόμαχοκ», στο αμερικανικό αντιτορπιλικό «USS PORTER»
που στη συνέχεια αυτό τους έριξε στη Συρία!
Παράλληλα, στις ΗΠΑ αλλά και στο ΝΑΤΟ διατίθεται
κάθε υποδομή της χώρας. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι
σίγουρα σειρά παίρνουν τα λιμάνια σε Θεσσαλονίκη, Βόλο
και Καβάλα καθώς θεωρούνται στρατηγικές υποδομές
«διευκόλυνσης» της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα,
των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
στην ευρύτερη περιοχή.
Στις προτιμήσεις των πολιτικοστρατιωτικών σχεδιασμών των ΗΠΑ εντάσσεται και η πρόταση εξαγοράς των
Ναυπηγείων Ελευσίνας και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
από την αμερικανικών συμφερόντων «ΟΝΕΧ Shipyards»
Ειδικότερα το ναυπηγείο της Ελευσίνας έχει μπει στο
«στόχαστρο» της «ΟΝΕΧ Shipyards», για το οποίο επίσης
έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αμερικανικός
όμιλος, στα πρότυπα των Ναυπηγείων της Σύρου που
έχουν μετατραπεί σε «μικρή Σούδα», με αντίστοιχα σχέδια
υποστήριξης των αμερικανοΝΑΤΟικών ναυτικών δυνάμεων

αλλά και ανταγωνιστικά στην προσπάθεια της κινεζικής
COSCO να αναπτύξει ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Αμερικανού πρέσβη Τζ. Πάιατ για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που
σημείωσε ότι αποτελεί «στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο
για την ανάπτυξη των αμερικανικών και ΝΑΤΟικών δυνάμεων στη Μαύρη Θάλασσα και στην περιοχή της Βαλκανικής, μέσω της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας».
Πιο αναλυτικά:
• Tο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που έχει κομβικό
ρόλο στα αμερικανικά σχέδια για την προώθηση στρατιωτικών δυνάμεων σε Βαλκάνια, Ανατ. Ευρώπη και
Μαύρη Θάλασσα, στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία.
Ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των ΗΠΑ, Ντέιβιντ
Μπέργκερ αναφερόμενος στους τομείς που ιεραρχούν οι
ΗΠΑ στην περιοχή είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων
πως: «η απομάκρυνση του βυθισμένου εμπορικού πλοίου
στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης από τον αμερικανικό
στρατό αποδεικνύει την εμπορική σημασία του λιμανιού
και επιτρέπει στις ΗΠΑ και την Ελλάδα να το αξιοποιήσουν
ως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη αμερικανικών και ΝΑΤΟικών δυνάμεων στη Μαύρη Θάλασσα
και τα Βαλκάνια»
Να θυμίσουμε ότι η Αλεξανδρούπολη τον Ιούνιο 2017
χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινή βάση για τη μεταφορά
στρατευμάτων και οχημάτων στο πλαίσιο της ΝΑΤΟικής
άσκησης «Noble Jump» και ως βάση για τη μεταφορά ΝΑΤΟικών ελικοπτέρων. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι
κατά τη διάρκεια της άσκησης τα νοσοκομεία της πόλης
ήταν σε ετοιμότητα, όπως και όλα τα Σώματα Ασφαλείας.
Αρκεί μια αναφορά στην άσκηση "Defender Europe
2020", που προγραμματιζόταν να γίνει φέτος την άνοιξη,
ως μια πραγματική «πρόβα πολέμου», καθώς προβλέπει
τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων
στην Ευρώπη, τα τελευταία 25 χρόνια, στο πλαίσιο της
οποίας θα κινητοποιούνταν συνολικά 37.000 άτομα. Το
ίδιο θα συμβεί και με την επίσης γιγαντιαία αμερικανοΝΑΤΟική άσκηση "Defender 2021".
Παράλληλα, σχέδια όπως του πλωτού σταθμού LNG,
του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB, του ΤΑΡ και του
διασυνδετήριου αγωγού Βουλγαρίας-Σερβίας δεν περνούν
απαρατήρητα από τη Ρωσία, η οποία προωθεί τα δικά
της ανταγωνιστικά σχέδια στην περιοχή, όπως ο ρωσοτουρκικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου.
• Η βάση Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο

που αξιοποιείται ως μόνιμη βάση για πολεμικά ελικόπτερα
των ΗΠΑ, όπως προβλέπεται στην κατάπτυστη ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις που ψηφίστηκε πρόσφατα.
Με έντονη την αμερικανική στρατιωτική παρουσία
και τη στάθμευση του 17ου τάγματος της 3ης Αεροπορίας
Στρατού των ΗΠΑ (3 -17 CAB, με (περίπου 40 ελικόπτερα,
τύπων «Apache», «Black Hawk» και «Chinook», οχήματα
και κάπου 300 άτομα προσωπικό, χειριστές, τεχνικοί,
διαβιβαστές, κ.ά., διαδεχόμενη την 4η CAB που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα στην ίδια περιοχή.
Η συνεκπαίδευση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
με Αμερικανούς πεζοναύτες, υπό την επωνυμία «ALEXANDER
THE GREAT» που παίρνει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά
ως συνεκπαίδευση.
Η γενικευμένη εμπλοκή σε όλα τα επίπεδα και σχέδια
του αμερικανοΝΑΤΟικού ιμπεριαλισμού στην περιοχή της
Θεσσαλίας και ευρύτερα, αποκαλύπτεται και από τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη Τζ. Πάιατ στο
Στεφανοβίκειο, προαναγγέλλοντας ότι από Οκτώβρη, θα
έρθει στο Στεφανοβίκειο ακόμα πιο ενισχυμένη δύναμη
από τώρα, κατονομάζοντας συγκεκριμένα την 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία (με δολοφονικές επιχειρήσεις
σε Ιράκ και Αφγανιστάν), καθώς συνδέεται με την αναμενόμενη την άνοιξη άσκηση "Defender 2020".
Ενώ πρόσθεσε ότι η όλη περιοχή παρέχει στους Αμερικανούς ένα μοναδικό ανάγλυφο και ιδανικές καιρικές
συνθήκες για ασκήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα
«δεν υπάρχει καλύτερο μέρος στην Ευρώπη από εδώ»,
είπε χαρακτηριστικά.
• Στη Λάρισα στην 110 Πτέρυγα Μάχης έχουν εγκατασταθεί από το 2018, τα αμερικανικά drones «UAV MQ9», (μη επανδρωμένα αεροσκάφη), ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται τα «Global Hawk».
Πρόκειται για κατασκοπευτικά αεροσκάφη τα οποία
φέρουν κάμερες και πλήθος ηλεκτρονικών συστημάτων
παρακολούθησης, καθώς και πολλά οπλικά συστήματα
επιτρέποντας στις ΗΠΑ να κάνουν επιθέσεις ακόμα και
στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη.
Γίνεται φανερό ότι η περιοχή της Θεσσαλίας μετατρέπεται σε αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο, με τη συμμετοχή ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και αυτομάτως σε
στόχο των ανταγωνιστών των ΗΠΑ.
Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση της Μόσχας καθώς
ενημέρωσε την ελληνική πλευρά ότι η επιχειρησιακή
δράση των drones MQ -9 στην 110 ΠΜ «θα πολλαπλασιάσει
τις πιθανότητες πλήγματος» της βάσης από τις ρωσικές
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δυνάμεις και θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα
ακόμα και εν καιρώ ειρήνης.
Δεκαετίες τώρα οι κυβερνήσεις δίνουν «γην και ύδωρ»
σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ τάχα μου για να εξασφαλίσουν την
άμυνα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας! Η ιστορική
πείρα δείχνει ότι τίποτα τέτοιο δεν εξασφαλίζεται! Μάλιστα, μόνο τώρα τελευταία, που άρχισε να πλησιάζει ο
πόλεμος, άρχισαν να λένε στο λαό ότι «αν χρειαστεί ...θα
πολεμήσεις μόνος σου»! Είναι βέβαιο ότι όλες αυτές οι
βάσεις και τα μέσα θα κληθούν αργά ή γρήγορα να συμμετάσχουν ενεργά σε πολεμικές επιχειρήσεις, αφού αποτελούν προκεχωρημένα φυλάκια των ΑμερικανοΝΑΤΟικών
στην ευρύτερη περιοχή, και δημιουργούν τις προϋποθέσεις
ακόμα και ενός γενικευμένου πολέμου
Ο λαός μας για μια ακόμη φορά θα πληρώσει τις συ-

νέπειες της παραπέρα κλιμάκωσης και εμπλοκής της
χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ και ΕΕ, ενάντια σε άλλους λαούς.
Απαιτούμε:
• Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις
στη χώρα μας
• Να επιστρέψουν άμεσα όλες οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις που συμμετέχουν σε ιμπεριαλιστικές αποστολές
έξω από τα σύνορά της χώρας
• Να αποδεσμευτεί η χώρα μας από ΝΑΤΟ, ΕΕ
• Καμία διευκόλυνση, καμία εμπλοκή της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Αντιπλοίαρχος ΠΝ ε.α.

Εκδήλωση τιμής και μνήμης της ΕΔΥΕΘ στον πρωτομάρτυρα
του κινήματος ειρήνης Νίκο Νικηφορίδη
κδήλωση τιμής και μνήμης στον πρωτομάρτυρα του
κινήματος ειρήνης Νίκο Νικηφορίδη, που δολοφονήθηκε πριν 69 χρόνια από το μετεμφυλιακό κράτος,
διοργάνωσε και φέτος η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ), στο Πάρκο Ειρήνης
στις Συκιές.
«Τιμάμε σήμερα όλους εκείνους, που ένιωσαν βαθιά
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το καθήκον να οργανώσουν την πάλη του λαού σε στιγμές
πολύ δύσκολες για το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Που
γνώριζαν καλά, πως ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε να
δώσουν και την ίδια τη ζωή τους ακόμη, αλλά συνέχισαν
αμετανόητοι», τόνισε στην ομιλία toy ο Αντώνης Γιαννακάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Κτηνιατρικής
του ΑΠΘ.

αναδρομή

Εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα 1950-55:
Το πρώτο αίμα για τη Νατοϊκή λυκκοσυμμαχία
Κορέα αποτέλεσε το πρώτο θέατρο εκδήλωσης της σύγκρουσης των δύο κόσμων, του ιμπεριαλιστικού και του σοσιαλιστικού,
σύγκρουσης η οποία έλαβε μάλιστα
ένοπλη μορφή μετά την παγίωση των
μεταπολεμικών συσχετισμών και τη
διαίρεση της υφηλίου σε σοσιαλιστικά
και καπιταλιστικά κράτη. Έχοντας ενταχθεί οργανικά στο ιμπεριαλιστικό
στρατόπεδο (ένταξη που θα λάβει
την υπέρτατη θεσμική μορφή με την
προσχώρηση στο ατλαντικό σύμφωνο
στις αρχές του 1952) και έχοντας κατισχύσει των δυνάμεων του ΔΣΕ το
καλοκαίρι του 1949, η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αργήσει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των ιμπεριαλιστών και να προσφέρει τη συνδρομή
της στη σύγκρουση η οποία εκτυλισσόταν στην Κορεατική Χερσόνησο. Η
αποστολή έμψυχου δυναμικού, το
οποίο θα τιτλοφορηθεί Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας, αποτελεί την
πρώτη, αλλά, δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, όχι την τελευταία, απτή
συμβολή της ελληνικής αστικής τάξης
στους διεθνείς σχεδιασμούς του αμερικανο-νατοικού ιμπεριαλισμού, μετά
την εδραίωση του μεταπολεμικού
status quo και τη διαδοχή της Μεγάλης Βρετανίας από τις ΗΠΑ ως ηγεμονικής ιμπεριαλιστικής δύναμης.
Η κυβέρνηση Πλαστήρα, προϊόν
συμβιβασμού των κέντρων εξουσίας
της μετεμφυλιακής Ελλάδας, θα ξε-

Η

κινήσει τον πολιτικό βίο της τον Απρίλιο του 1950 απολαύοντας της εμπιστοσύνης της κυβέρνησης του Προέδρου Τρούμαν. Την εμπιστοσύνη του
αυτή και την ικανοποίησή του «δια
την επιτυχία του προγράμματος εν
Ελλάδι ως και δια την αρξαμένην ανασυγκρότησιν» (Ελληνική Πρεσβεία
Ουάσιγκτον προς Αθήνα, 7/6/1950,
Αρχείο Νικόλαου Πλαστήρα, ΑΕ 372,
Φάκελος 9, Ιστορικά Αρχεία Μουσείου
Μπενάκη) θα εκφράσει ρητά ο ίδιος
ο Πρόεδρος Τρούμαν σε συνομιλία
την οποία είχε με τον Αμερικανό πρεσβευτή Χένρυ Γκραίηντυ.
Όμως η έκρηξη του πολέμου της
Κορέας λίγες μόλις ημέρες αργότερα
θα μεταβάλει τις διεθνείς ισορροπίες
και θα οδηγήσει την αμερικανική κυβέρνηση να προβεί σε επαναξιολόγηση και επανακαθορισμό της πολιτικής της στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση
Σοφοκλή Βενιζέλου, η οποία θα διαδεχθεί αυτή του Νικόλαου Πλαστήρα,
που θα ανατραπεί τον Αύγουστο του
1950, θα αποτελέσει επιλογή πιο συμβατή με τους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Θα είναι η μοιραία κυβέρνηση
που θα λάβει την απόφαση της αποστολής του εκστρατευτικού σώματος
στην Κορέα. Αυτή η «ανιδιοτελής και
επίκαιρος χειρονομία», όπως χαρακτηρίστηκε από την αμερικανική πρεσβεία, υπαγορεύτηκε από την επιθυμία των ελληνικών μετεμφυλιακών
αστικών κυβερνήσεων να ευθυγραμ-

μιστούν με τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, να ενισχύσουν το γόητρό τους
μεταξύ των κυβερνήσεων «των ελεύθερων λαών», σύμφωνα με την ορολογία της εποχής, δηλαδή των άλλων
καπιταλιστικών κρατών, και να επιδείξουν τα αντικομμουνιστικά τους
διαπιστευτήρια, φυσική συνέχεια της
απόφασης να θέσουν εκτός νόμου
«την Κομμουνιστική επιβουλήν» (Αμερικανική Πρεσβεία προς Ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών, 27 Σεπτεμβρίου 1950, Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου, Κουτί 29, Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη).
Το ιστορικό πλαίσιο της εποχής
επέτασσε μια τέτοια επιλογή, καθώς
η ελληνική αστική τάξη και το πολιτικό προσωπικό που την εκπροσωπούσε πάσχιζαν να πετύχουν, σε συνεργασία με την τουρκική αστική
τάξη, την ένταξη των δύο χωρών στο
ΝΑΤΟ. Η επιλογή συμμετοχής στον
πόλεμο μπορεί να ενταχθεί στο πλέγμα των μέτρων που έλαβαν οι ελληνικές κυβερνήσεις για να επιδείξουν
την έμπρακτη συμμόρφωσή τους με
τα κελεύσματα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού.
Όσον αφορά το ίδιο το εκστρατευτικό σώμα, η στρατολόγηση σε
αυτό θα είναι σε μεγάλο βαθμό εθελοντική, αλλά το τυπικό αυτό δεδομένο συγκαλύπτει την αλήθεια, καθώς
ο κρατικός μηχανισμός διέθετε άλλες
μεθόδους για να εξασφαλίσει τη στεΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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λέχωση του σώματος, με πιο σημαντική την απειλή του στίγματος του
«κομμουνιστή» (Σταύρος Μαλαγκονιάρης, «Ελληνικό αίμα στον βωμό
των μεγάλων δυνάμεων», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 25/6/2017). Ας
μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην
εποχή όπου μεσουρανούσαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Το εκστρατευτικό σώμα, παρά
τους αρχικούς σχεδιασμούς να αποτελέσει ταξιαρχία, θα περιοριστεί σε
τάγμα 1.000 ανδρών υπό τη διοίκηση
του αντισυνταγματάρχη Διονύση Αρμπουζή, σύμφωνα και με τις προτιμήσεις της αμερικανικής πλευράς (Foreign Relations of United States, 1950,
Korea, Volume VII, σ. 998), ενώ περιλαμβάνονταν σε αυτό δυνάμεις του
Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής
Αεροπορίας.
Το εκστρατευτικό σώμα θα μεταβεί στα θέατρα των επιχειρήσεων
στις αρχές Δεκεμβρίου και θα παίξει
ταχύτατα σημαντικό ρόλο στα πεδία
των μαχών. Οι κυριότερες μάχες στις
οποίες θα συμμετάσχει θα είναι αυτές
του Υψώματος 381 στις 29 Ιανουαρίου
1951, του Υψώματος 326 στις 7-8
Μαρτίου 1951 του Υψώματος 313
στις 3-10 Οκτωβρίου 1951 και του
Υψώματος Χάρρυ στις 17-18 Ιουνίου
1953. Οι σημαντικές απώλειες τις
οποίες θα υποστεί ήδη από τις αρχές
του 1951 θα θορυβήσουν την ελληνική
κοινή γνώμη και θα προκαλέσουν οργανωμένες, αν και περιορισμένες σχετικά, ελέω της μετεμφυλιακής πολιτικής συνθήκης, αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας. Όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά ο ιστορικός Μιχάλης
Λυμπεράτος, η πρώτη απώλεια Έλληνα στρατιώτη καταγράφηκε στις
αρχές Ιανουαρίου του 1951 (ο άτυχος
στρατιώτης θα αποτελέσει θύμα των
καιρικών συνθηκών και όχι εχθρικών
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πυρών, καθώς φέρεται να πέθανε
από το κρύο), ενώ σύντομα ακολούθησαν άλλοι δεκατρείς θάνατοι σε
συμπλοκές με τον εχθρό το τελευταίο
δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 1951
(Μιχάλης Λυμπεράτος, Μετά τον Εμφύλιο, Εκδόσεις Νότιος Άνεμος, Αθήνα
2016, σ. 214). Ο συνολικός αριθμός
απωλειών ανέρχεται στους 186 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες φτάνουν
τους 610.
Φυσικά οι απώλειες σε έμψυχο
δυναμικό ήταν το σημαντικότερο αλλά
όχι το μόνο κόστος που κλήθηκε να
πληρώσει η ελληνική πλευρά για αυτή
την επιλογή της. Η σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού
για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της
πολεμικής προσπάθειας γονάτισαν
περαιτέρω τα λαϊκά στρώματα σε
μια περίοδο που το βιοτικό επίπεδο
της συντριπτικής πλειονότητας βρισκόταν ακόμη στο ναδίρ. Το εκστρατευτικό σώμα θα επαναπατριστεί τελικά στο σύνολό του (με εξαίρεση
ένα ενδεκαμελές άγημα που παρέμεινε για συμβολικούς μάλλον λόγους)
μέχρι τον Δεκέμβριο του 1955, δύο
χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου.
Η έκρηξη του πολέμου της Κορέας
συνέπεσε με τα πρώτα βήματα του
κινήματος ειρήνης στην Ελλάδα, βήματα που θα οδηγήσουν γρήγορα στην
άνθησή του και στο ρίζωμά του στην
ελληνική κοινωνία. Η ίδρυση τον Απρίλιο του 1949 της «Μόνιμης Πανελλαδικής Επιτροπής για την Υπεράσπιση της Ειρήνης» και η συνακόλουθη
εμφάνιση επιτροπών σε συνοικίες
και χώρους δουλείας από υπολείμματα της ΕΠΟΝ και άλλους αγωνιστές
θα προκαλέσει νευρικότητα στις τάξεις των κατασταλτικών μηχανισμών
και θα θέσει σε συναγερμό το ελληνικό αστικό κράτος (Ελληνικό Λογο-

τεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αρχείο
Δημήτρη Σοϊμοίρη, «Το Κίνημα των
Οπαδών της Ειρήνης Όργανο του Σοβιετικού Ιμπεριαλισμού, χ.χ.).
Η απόφαση του συνεδρίου ειρήνης
στη Στοκχόλμη να ξεκινήσει καμπάνια
υπογραφών υπέρ της απαγόρευσης
των πυρηνικών όπλων, η οποία θα
μείνει γνωστή ως «Έκκληση της Στοκχόλμης», θα δώσει νέα ώθηση στο
κίνημα ειρήνης γενικότερα και ενάντια στη συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτών στις συγκρούσεις στην Κορεατική Χερσόνησο ειδικότερα, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου
η αμερικανική πλευρά απειλούσε να
χρησιμοποιήσει την ατομική βόμβα,
ιδέα την οποία εξέταζαν σοβαρά μερίδες του αμερικανικού στρατιωτικού
κατεστημένου με προεξάρχοντα τον
στρατηγό Μακάρθουρ (John Lewis
Gaddis, Strategies of Containment, Oxford University Press, Οξφόρδη 2005,
σ. 109). Όμως πέρα από τη διακίνηση
της προαναφερόμενης Έκκλησης, υιοθετήθηκαν και άλλες πολύμορφες
δράσεις από τους φορείς και τις οργανώσεις του εργατικού-λαϊκού κινήματος, προσαρμοσμένες φυσικά
στις συνθήκες της εποχής. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τη ρίψη προκηρύξεων
στους δρόμους της Αθήνας, τις συχνές
εκπομπές του Ραδιοσταθμού «Ελεύθερη Ελλάδα», που εξέπεμπε από τις
Λαϊκές Δημοκρατίες, με θεματολογία
τον πόλεμο και τη συναφή αρθρογραφία των εντύπων των οργανώσεων.
Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση
την οποία εξέδωσε το ΚΣ της παράνομης ΕΠΟΝ για το θέμα της συμμετοχής Ελλήνων φαντάρων στον πόλεμο: «Στρατευμένα παιδιά του λαού,
μην υπακούετε στις ατιμωτικές διαταγές της κυβέρνησης. (…) Ούτε ένα
ελληνόπουλο στον ατιμωτικό πόλεμο
της Κορέας» (Η εκστρατεία των

ιμπεριαλιστών στην Κορέα, στο
www.alt.gr).
Η σκληρή καταστολή του αστικού
κράτους, χαρακτηριστικό παράδειγμα
της οποίας είναι η εκτέλεση του Νικηφορίδη αυτή την περίοδο, δεν θα
επιτρέψει στο φιλειρηνικό κίνημα
και το κίνημα εναντίον της συμμετοχής στον πόλεμο της Κορέας να αναπτυχθεί περαιτέρω, όμως αυτή η
πρώτη σπορά θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη και γρήγορα θα
αποδώσει καρπούς με την ίδρυση
της ΕΕΔΥΕ μερικά χρόνια αργότερα.
Αυτή η πάλη έπιασε τον παλμό των
αγωνιστών του εργατικού-λαϊκού κινήματος αλλά και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, όπως δείχνει καθαρά το γεγονός ότι πολλοί αγωνιστές οι οποίοι συσπειρώνονταν στα
κινηματικά και κομματικά σχήματα
της εποχής με σημαντικότερο την
ΕΔΑ ζητούσαν επιτακτικά από τον
νεοπαγή κομματικό σχηματισμό να
εγγράψει στους προγραμματικούς
στόχους του το ζήτημα της Κορέας
και να βγει επιθετικά προπαγανδίζοντας το αίτημα για την αποχώρηση
των ελληνικών στρατευμάτων από
την Κορεατική Χερσόνησο, σε σύνδεση
πάντα με τον ευρύτερο στόχο της
απαγκίστρωσης από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι αποκρυσταλλώνονταν θεσμικά εκείνη
την περίοδο (για περισσότερα γύρω
από το ζήτημα βλέπε Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Αρχείο Μιχάλη Κύρκου, κουτί 11).
Η ρητορική περί κοινότητας στόχων της Ελλάδας και των ΗΠΑ, την
οποία ακούμε τόσο συχνά σήμερα από
στόματα αξιωματούχων και των δύο
κυβερνήσεων, μοιάζει να έχει μείνει
αναλλοίωτη με το πέρασμα των δεκαετιών αν κάποιος διατρέξει επίσημα κυβερνητικά έγγραφα και των

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

δύο πλευρών. Ενδεικτικά αναφέρουμε
το απαντητικό τηλεγράφημα με ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 1952 του γραφείου του νεοεκλεγέντα Προέδρου
των ΗΠΑ Ντ. Αιζενχάουερ στη συγχαρητήρια επιστολή του Σοφοκλή Βενιζέλου, με το οποίο η αμερικανική
πλευρά εξαίρει την ιστορική συνεισφορά της Ελλάδας στους παγκόσμιους δημοκρατικούς θεσμούς και τον
θαυμασμό της για τους πρόσφατους
αγώνες εναντίον των «δυνάμεων του
ολοκληρωτισμού» (Ιστορικά Αρχεία
Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Σ. Βενιζέλου, κουτί 21).
Όμως πίσω από αυτές τις βαρύγδουπες και πομπώδεις εκφράσεις
κρύβονται οι πραγματικές προεκτάσεις της σύμπλευσης της Ελλάδας

με τον αμερικανικό και τους άλλους
δυτικούς ιμπεριαλισμούς. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος εξαιτίας αυτής της επιλογής στο
παρελθόν, στα πεδία μαχών της Κορέας αλλά και αλλού, και θα κληθεί
να υποστεί ξανά τις συνέπειες σύναψης αυτών των λυκοσυμμαχιών και
στο μέλλον. Ο ελληνικός λαός θα
απαλλαγεί από τους κινδύνους αυτούς
μόνο με την αποδέσμευση από όλους
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
και με την επάνοδο όλων των Ελλήνων στρατιωτών που βρίσκονται σε
αποστολές στο εξωτερικό στα ελληνικά εδάφη, εκεί όπου ανήκουν.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
Ιστορικός
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αποχαιρετισμοί
Δημήτρης Μαυρατζώτης
Τον περασμένο Φλεβάρη «έφυγε» από τη ζωή ο Δημήτρης Μαυρατζώτης
ένας ακούραστος αγωνιστής του κινήματος ειρήνης, των λαϊκών αγώνων
και της ζωής. Ο συναγωνιστής Δημήτρης ως γιατρός, λαϊκός αγωνιστής και
φίλος στάθηκε παρών, με συνέπεια και ανιδιοτέλεια, σε κάθε αγώνα και αγωνία του Σαμιώτικου λαού. Υπήρξε πρόεδρος του Ιατρικού συλλόγου Σάμου,
δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση και βουλευτής του ΚΚΕ στη
Σάμο. Ξεχωριστή σημασία είχε η δράση του μέσα από το αντιιμπεριαλιστικόαντιπολεμικό κίνημα. Ως μέλος της Γραμματείας της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη των δεσμών φιλίας με
το φιλειρηνικό κίνημα της Τουρκίας.
Η ΕΔΔΥΕ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στη σύντροφο της ζωής του και Πρόεδρο της Πανσαμιακής Επιτροπής
Ειρήνης, συναγωνίστρια Ρούλα Στεφανάκη, στα παιδιά τους και στους φίλους τους.

Γιώργος Κολλάρος
Η ΕΕΔΥΕ με μεγάλη θλίψη αποχαιρετά το συναγωνιστή Γιώργο Κολλάρο, επί
σειρά ετών επικεφαλής της Επιτροπής Ειρήνης Ξάνθης και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.
Γεννημένος στην Αθήνα το 1955, ο συναγωνιστής Γιώργος, από νεαρή ηλικία
πήρε μέρος στο νεολαιίστικο κίνημα ως μαθητής και φοιτητής κι αργότερα
στο συνδικαλιστικό κίνημα, μέσω του συλλόγου μελών ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, αλλά και της Λαϊκής Επιτροπής Ξάνθης.
Ιδιαίτερη, όμως, ήταν η συμβολή του και στην ανάπτυξη της δράσης του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος στην Ανατολική Μακεδονία και
στη Θράκη, μέσω της Επιτροπής Ειρήνης Ξάνθης και της ευθύνης του στην
περιοχή ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Πρωτοστάτησε στο άνοιγμα της δουλειάς στα σχολεία
μέσω των πρωτοβουλιών πνευματικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας της ΕΕΔΥΕ, στην ανάπτυξη δεσμών με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, που εκφράστηκαν στις πολύ πετυχημένες χρονιάτικες εκδηλώσεις της Επιτροπής
Ειρήνης Ξάνθης, αλλά και στην οργάνωση της πάλης και της πολύμορφης δράσης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Μέχρι την τελευταία στιγμή και παρά τα σοβαρά προβλήματα της υγείας του, έδινε με συνέπεια τη μάχη να φτάσει παντού το περιοδικό της ΕΕΔΥΕ, ο λαχνός
οικονομικής ενίσχυσης, η ενημέρωση και κινητοποίηση του λαού μας.
Η ΕΕΔΥΕ εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στη σύζυγο, στην οικογένεια και στους οικείους
του. Θα θυμόμαστε πάντα την αισιοδοξία, τη μαχητικότητα, την πίστη του συναγωνιστή Γιώργου ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει, σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας.

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

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 87 ΓΕΝΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2020

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(Μάρτης 2020)*

ΕΕΔΥΕ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

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

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

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

