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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

Κάθε λαχνός

περιλαµβάνει

τρεις αριθµούς

και στοιχίζει

2 ευρώ

5ος ΛΑΧΝΟΣ: 
ΜΗΧΑΝΗ

ESPRESSO
15 bar πίεση
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της σύνταξης

H«επόμενη μέρα» της πανδημίας του κορονοϊού είναι η «μεθεπόμενη» για τους αντεργατικούς σχεδιασμούς της αστικής
τάξης που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις περιστάσεις για να επιταχύνει την επίθεση στα εργασιακά και κοινωνικά δι-
καιώματα και να αντιμετωπίσει από καλύτερες θέσεις την έλευση της νέας οικονομικής κρίσης ύστερα από μία περίοδο

υποτονικής ανάπτυξης. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας στον κόσμο και στην Ελλάδα αναδεικνύουν πως κοινός εχθρός των
λαών είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που έδειξε με τον πιο άγριο τρόπο τη γύμνια του και την απανθρωπιά του σε
μια σειρά μεγάλων καπιταλιστικών χωρών με πρώτες τις ίδιες τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων, παρά τις όποιες μεταξύ τους κο-
κορομαχίες, για αντιπολιτευτικούς και μόνο λόγους, βαδίζει στους άξονες της στρατηγικής του κεφαλαίου, στους άξονες
που χαράζουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστική η στρατηγική σύμπλευση όλων των αστικών κομ-
μάτων στην επικύρωση των αντιδραστικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου με τις οποίες πέρασαν όλα τα αντεργα-
τικά-αντιλαϊκά μέτρα της περιόδου. Η συναίνεση υπήρξε και με τον περιβαλλοντικό νόμο που θυσιάζει το περιβάλλον και
τον φυσικό πλούτο της χώρας μας στο βωμό των αναγκών και των επιδιώξεων του κεφαλαίου. 

Η μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας, τα χιλιάδες θύματα, τα εκατομμύρια κρούσματα δεν ανέστειλαν τη δράση των
 ιμπεριαλιστών. Η ιμπεριαλιστική μηχανή δουλεύει, επεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και ανοιχτά μέτωπα και σχε-
διασμοί ενάντια στα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Το ΝΑΤΟ αξιοποίησε την πανδημία για να επεκτείνει τη δράση μέσω
του ελέγχου της διανομής του υγειονομικού υλικού. 

Οξύνονται οι αντιθέσεις κι οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις αντίπαλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Μεγαλώνει η απειλή πυ-
ρηνικού πολέμου. To NATO διακήρυξε εκ νέου την ετοιμότητά του για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέα
υπερηχητικά όπλα και η Ρωσία δηλώνει την ετοιμότητά της να τα αντιμετωπίσει. Το 2019 οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες
εκτιμώνται σε 1,9 τρις δολάρια για το 2019, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1988 και αυξημένες κατά 3,6% σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά. Η χώρα μας πρωτοστατεί, μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, σε αυτή την εξοπλιστική κούρσα για
λογαριασμό της λυκοσυμμαχίας, την ώρα, που σύμφωνα και με την τελευταία έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
έρχεται προτελευταία στην κατάταξη ως προς τις δαπάνες για το σύστημα υγείας και την αντιμετώπιση του κορονοϊού, δα-
πανώντας μόλις το 1,1% του ΑΕΠ, την ώρα που για τις Νατοϊκές ανάγκες δίνει το 2,3% του ΑΕΠ της.

Συνεχίζονται τα ενδοϊμπεριαλιστικά παζάρια με την Τουρκία, το «γκριζάρισμα» θαλάσσιων ζωνών, οι νέες τουρκικές
αξιώσεις για ελληνικά νησιά καθώς και την ελληνική και Κυπριακή ΑΟΖ. Οι ΗΠΑ ευνοούν τις αξιώσεις της Τουρκίας έτσι
ώστε να τη διατηρήσουν στην ευρωατλαντική σφαίρα επιρροής. Η νέα συμφωνία για την ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας
και κυρίως το γεγονός ότι στη νησιωτική συστάδα των Διαπόντιων νήσων στο βόρειο Ιόνιο και στην αντίστοιχη των Στρο-
φάδων στο νότιο Ιόνιο αποδόθηκε μειωμένη επήρεια αποτελεί ένδειξη για ανάλογες διευθετήσεις στο Αιγαίο. Άλλωστε
πρώτη η Τουρκία επισήμανε και χαιρέτισε το γεγονός. Επιβεβαιώνεται έτσι η εκτίμηση ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας θυσιάζονται για το συμφέρον του ελληνικού κεφαλαίου και των διεθνών μονοπωλιακών ομίλων. ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
θέλουν να μείνει πάση θυσία η Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο. Στο βωμό αυτής της στρατηγικής επιδίωξης κινδυνεύουν
να θυσιαστούν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. 

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα το ΠΑΜΕ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, πρωτοβάθμια σωματεία, μέσα από τη
δράση τους χαλάσανε τη σούπα της συναίνεσης με κάθε τρόπο, με πρωτοτυπία, πειθαρχία, με μέτρα προάσπισης της υγείας.
Είναι χαρακτηριστικές οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των νοσοκομειακών γιατρών, των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, στα
τρόφιμα, στα φάρμακα, αλλά και σ’ άλλους κλάδους. Η ΕΕΔΥΕ συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια με κάθε δυνατό τρόπο.

Στην παρούσα φάση η αστική τάξη, η κυβέρνηση και τα κόμματά της επιχειρούν με όλα τα διαθέσιμα προπαγανδιστικά
μέσα να σύρουν τις λαϊκές δυνάμεις σε ένα κλίμα ομοψυχίας «όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την πανδημία κλπ.» έτσι ώστε
να γίνουν αποδεκτά όλα όσα συνθέτουν την εργασιακή ζούγκλα. Παράλληλα βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας στα ιμπερια-
λιστικά σχέδια και τις επεμβάσεις.

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες έχει μεγάλη σημασία να συμβάλουμε στην ενεργοποίηση περισσότερων λαϊκών δυνά-
μεων. Να μείνουμε δυνατοί, όρθιοι. Να οργανώσουμε ακόμη πιο μαζικά και πιο μαχητικά τη λαϊκή αντεπίθεση σε κάθε χώρο
και με κάθε μέσο, βάζοντας στο επίκεντρο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Να δυναμώσουμε την αντιπολε-
μική-αντιιμπεριαλιστική πάλη, τη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών. ΕΕΔΥΕ δυνατή, μαχητική με τις Επιτροπές Ειρήνης
στην πρώτη γραμμή της αντιιμπεριαλιστικής συσπείρωσης και πάλης να ορθώνουν εμπόδια στη μετατροπή της Ελλάδας
σε ένα απέραντο στρατόπεδο - ορμητήριο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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πολιτική

Η υγεία στα χρόνια του καπιταλισμού

Μετά την Κίνα, από τις αρχές Μαρτίου η Ιταλία
ήταν το επίκεντρο της πανδημίας μετρώντας εκα-
τόμβες νεκρών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφα-

νίστηκε στον «πλούσιο» Βορρά, στην περιοχή της Λομ-
βαρδίας, το βιομηχανικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο
της χώρας, το κέντρο της καπιταλιστικής ανάπτυξης της
Ιταλίας. Η μακάβρια πρωτιά έχει περάσει πλέον στις
ΗΠΑ, το κέντρο του παγκόσμιου καπιταλισμού. Ο αριθμός
των νεκρών ξεπερνά τις 120.000. Μόνο στη Νέα Υόρκη,
στη μητρόπολη του παγκόσμιου καπιταλισμού, οι θάνατοι
έχουν ξεπεράσει τις 35.000.

Περί του «Κοινωνικού Κράτους» στον Καπιταλισμό
Για να κρύψουν τις τεράστιες και αποκλειστικές ευθύνες

τους, η άρχουσα τάξη και το πολιτικό προσωπικό που την
υπηρετεί πιστά, μαζί με τα αστικά μέσα ενημέρωσης, ερ-
γαλεία του καπιταλιστικού συστήματος για τη χειραγώ-
γηση του λαού, επινόησαν το αφήγημα του «αόρατου» εχ-
θρού. Όμως αυτός ο εχθρός, που σάρωσε τον κόσμο και
κυρίως τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, είναι μεν αδίστα-
κτο και αιμοσταγής, αλλά δεν ειναι καθόλου αόρατος.
Έχει όνομα και επίθετο. Λέγεται μονοπωλιακός καπιτα-
λισμός. Τα αστικά κράτη όσο «δημοκρατικά» και «κοινω-
νικά» και αν τα βαφτίζουν οι αστοί πολιτικοί και ο οπορ-
τουνισμός, είναι μηχανές στα χέρια του κεφαλαίου με
σκοπό την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Η αστική
«δημοκρατία» τους, όπως και αν την φτιασιδώσουν, είναι
η δικτατορία των λίγων πάνω στους πολλούς είναι η

Από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, του νέου κορονοϊού, στις αρχές Ιανουαρίου του
2020, όταν επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Κίνα, έχουν περάσει πέντε μήνες. To απο-
τέλεσμα είναι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου ο
φόρος θανάτου έχει ξεπεράσει τις 484.000.



 δικτατορία του κεφαλαίου πάνω στην εργατική τάξη. Εί-
ναι μηχανισμός καταπίεσης για την επιβολή του σιδερέ-
νιου νόμου των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, δη-
λαδή ο μηχανισμός για την εξασφάλιση της ιδιοποίησης
του κοινωνικού πλούτου που παράγεται από την εργατική
τάξη, για την εξασφάλιση της παραγωγής υπεραξίας από
την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. To να μην κα-
ταλαβαίνει κανείς ή να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι
δεν μπορεί να υπάρξει αστικό «κοινωνικό κράτος», δηλαδή
ότι δεν μπορεί να υπάρξει αστικό κράτος που μπορεί να
ικανοποιήσει τις διευρυμένες κοινωνικές ανάγκες των
πολλών είναι είτε αφέλεια, είτε υποκρισία, καθαρή κο-
ροϊδία δηλαδή στα μούτρα της εργατκής τάξης. Η «δημο-
κρατία» του αστικού κράτους είναι η ελευθερία της κα-
ταπίεσης, της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης από
τους καπιταλιστές, της αστυνομικής βίας και καταστολής
των εργατικών κινητοποιήσεων, η οποία εντείνεται σε
περιόδους των καπιταλιστικών κρίσεων. Αυτή είναι η
πραγματικότητα. Οι εργάτες δεν πρέπει παρά να γελούν
όταν ακούν την υποκρισία της αστικής τάξης περί «κοι-
νωνικού κράτους» και περί «δημοκρατίας». Ο καπιταλι-
σμός πεθαίνει και πεθαίνοντας σαπίζει, δημιουργεί συνε-
χώς κρίσεις που καταστρέφουν τις παραγωγικές
δυνάμεις, γίνεται όλο και περισσότερο εμπόδιο στην ανά-
πτυξη τους, είναι σαν τον βρικόλακα που ζει μόνο ρου-
φώντας το αίμα της εργατικής τάξης, και όσο περισσό-
τερο ζει τόσο περισσότερο αίμα ρουφάει.

Εμπορευματοποίηση της Υγείας και Συμπράξεις
Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ)
Στο πλαίσιο αυτής της κοροϊδίας, το πολιτικό προσωπικό
της άρχουσας τάξης και οι κυβερνήσεις του προσπαθούν
να πείσουν τον λαό ότι νοιάζονται για το καλό του, επι-
χειρώντας να εξωραΐσουν τα αντεργατικά - αντιλαϊκά μέ-
τρα που προωθούν διαχρονικά, με την υγεία να μπαίνει
στην προκρούστεια κλίνη του «κόστους-οφέλους» μετα-
τρέποντάς την από ανάγκη και δικαίωμα σε εμπόρευμα.
Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται και οι λεγόμενες Συμπρά-
ξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον τομέα
της υγείας. Είναι τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι λίγο
πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας και στην Ελλάδα
αλλά και στις άλλες χώρες, και μάλιστα σε αυτές που
επλήγησαν περισσότερο, διαφημιζόταν πόσο καλό θα κά-
νουν αυτές οι συμπράξεις στον λαό «για να μπορεί να απο-
λαμβάνει ο πολίτης ποιοτικότερες υπηρεσίες και το αγαθό
της υγείας». Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, λίγες μόνο ημέ-
ρες πριν το γενικό lockdown στην Ελλάδα, ο υπουργός

υγείας σε ομιλία του στο συνέδριο με τίτλο «Συζητάμε
για το Σύστημα της Υγείας της Επόμενης Δεκαετίας» δή-
λωσε: «Σε πρώτη φάση σε τρεις άξονες θα κινηθούν οι
Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στα δημόσια
νοσοκομεία, που ήδη υλοποιούνται από το υπουργείο
Υγείας. Οι συμπράξεις θα αφορούν στην αγορά εξοπλισμού,
τη δημιουργία μονάδων υγείας αλλά και την χρηματοδό-
τηση για την ανέγερση ολόκληρων νέων νοσοκομείων» και
τόνισε: «Οι συμπράξεις θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα όπως
γίνεται και σε άλλα σύγχρονα και προηγμένα κράτη στην
Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική»1.

Σήμερα, εν μέσω της πανδημίας, το μοντέλο των ΣΔΙΤ
στην υγεία παρουσιάζεται από τα αστικά επιτελεία ως
«ευκαιρία για την χώρα» επευφημώντας την επιτυχία που
είχαν οι ΣΔΙΤ στο εξωτερικό και τα οφέλη που μπορεί να
έχει ο λαός από τις ΣΔΙΤ. Στις 25 Μαϊου 2020 ο πρωθυ-
πουργός σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Star2

ανέφερε ότι «η κυβέρνηση θέλει να σχεδιάσει ένα νέο σύ-
στημα υγείας δημόσιο το οποίο θα λειτουργεί σε συνεργα-
σία με τον ιδιωτικό τομέα και θα μπολιάζεται όπου χρειά -
ζεται και από καλές πρακτικές του ιδιωτικού τομέα».
Έφερε ως παράδειγμα την «αγορά υπηρεσιών» από τον
ιδιωτικό τομέα λέγοντας ότι «αντί το δημόσιο να αγοράζει
το ίδιο μηχανήματα να αγοράζει υπηρεσίες από τον ιδιω-
τικό τομέα, να αγοράζει π.χ. μια ακτινογραφία, να έχει το
ίδιο το μηχάνημα, να μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό του
προσωπικό, αλλά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να
μην αγοράζει τον τομογράφο, να αγοράζει εξετάσεις. Όλα
αυτά είναι παραδείγματα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδωτι-
κού Τομέα».

Τα γεγονότα όμως είναι πεισματάρικα, τα δεδομένα
αμείλικτα. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει καπιταλιστική
ανάπτυξη για την πλειοψηφία του λαού, για την εργατική
τάξη και τι σημαίνει ΣΔΙΤ για τον λαό, ποιο ήταν το όφελος
που είχε από αυτές τις «καλές πρακτικές» «σε άλλα σύγ-
χρονα και προηγμένα κράτη στην Ευρώπη και τη Βόρεια
Αμερική». 

Ποιο ήταν το τραγικό αποτέλεσμα αυτού του «πετυ-
χημένου» μοντέλου με τις «ποιοτικότερες υπηρεσίες»
που «απόλαυσε» ο λαός στις ΗΠΑ και στις προηγμένες
χώρες της Ευρώπης το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ας δούμε
πιο λεπτομερειακά κάποια «πρότυπα» παραδείγματα των
«μεγαλύτερων αγορών»3 ΣΔΙΤ (όπως ονομάζουν τον συγκε -
κριμένο τομέα της υγείας τα έγγραφα της ΕΕ3) και ιδιω-
τικοποιήσεων στον τομέα της υγείας, «σε άλλα σύγχρονα
και προηγμένα κράτη στην Ευρώπη»1 όπως είναι η Ιταλία,
η Βρετανία, η Σουηδία και η Γερμανία.

4 ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 88 ΑΠΡΙΛΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 2020



Ιταλία
Η Ιταλία είναι η τρίτη πιο ισχυρή οικονομία στην ΕΕ, η
όγδοη πιο ισχυρή οικονομία στον κόσμο με εξαγωγές που
ξεπερνούν ετησίως τα 514 δις ευρώ. Το ΑΕΠ της Ιταλίας
φτάνει τα 2 τρις δολάρια. Μόνο για το 2018 τα καθαρά
κέρδη των επιχειρήσεων έφτασαν τα 703 δις ευρώ και
σε αυτά τα κέρδη δεν συμπεριλαμβάνονται τα κέρδη από
το χρηματιστηριακό, τον αγροτικό, τον δασικό, τον ιχθυο-
τροφικό τομέα καθώς και από τους τομείς της εκπαίδευ-
σης και της υγείας. 

Στον τομέα της υγείας η Ιταλία είναι από τις πρώτες
χώρες που εφάρμοσε το μοντέλο των ΣΔΙΤ ήδη από το
1992 και τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Κομισιόν, η Ιταλία αποτελεί την (sic) «δεύτερη
μεγαλύτερη αγορά ΣΔΙΤ μετά την Βρετανία»3. Αξίζει να
αναφερθεί ότι μέσω του μοντέλου των ΣΔΙΤ στην υγεία,
τα τελευταία δέκα χρόνια έγιναν περικοπές της τάξης
των 37 δις ευρώ στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το αποτέ-
λεσμα αυτών των περικοπών ήταν να κλείσουν πολλές
δημόσιες νοσοκομειακές πτέρυγες, τα οργανικά κενά σε
υγειονομικό προσωπικό να φτάνουν τις 56.000 σε κανο-
νικές συνθήκες, δηλαδή πριν από την εμφάνιση της παν-
δημίας, ενώ κατά το ξέσπασμα της πανδημίας από αρκετά
νοσοκομεία έλειπε βασικό ιατρικό υλικό. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε νοσοκομεία της Λομβαρ-
δίας οι γιατροί έκαναν έρανο μέσω του διαδικτύου (Face-
book κ.α.) για να εξασφαλίσουν μάσκες, γάντια και αντη-
σηπτικά για την προστασία τους και την προστασία των
ασθενών. Ένα μεγάλο ποσοστό των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων ήταν γιατροί και νοσηλευτές. Στην Ιταλία
των G8 σύμφωνα με μελέτη της συνομοσπονδίας της
αγροτικής παραγωγής της Ιταλίας (Coldiretti), πάνω από
2,5 εκατ. άτομα κινδυνεύουν από πείνα ενώ σύμφωνα με
άλλα στοιχεία περισσότερα από 12 εκ. άτομα δεν λαμβά-
νουν την αναγκαία ιατρική θεραπεία και περίθαλψη για
οικονομικούς λόγους4.

Βρετανία
H Βρετανία είναι μια από τις ισχυρότερες καπιταλιστικές
οικονομίες στον κόσμο, μέλος του G8, με το ΑΕΠ της να
φτάνει το 2019 στα 2,9 τρις δολάρια το οποίο αντιπρο-
σωπεύει το 2,4% του ΑΕΠ της παγκόσμιας οικονομίας.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν η Βρετανία ήταν από
τις πρώτες χώρες που εφάρμοσε το μοντέλο των ΣΔΙΤ
στον τομέα της υγείας από την δεκαετία του ’80 και κα-
τέχει την πρωτιά στην Ευρώπη στον τομέα αυτό. To απο-
τέλεσμα είναι ότι μόνο κατά το διάστημα 2016-2020 έγι-

ναν περικοπές της τάξης των 22 δις λιρών στον δημόσιο
τομέα της υγείας5. Τα δημόσια νοσοκομεία στην Βρετανία
αντιμετωπίζπουν τεράστιες ελλείψεις σε κλίνες, προ-
σωπικό και υποδομές. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Βρετανία αναλογούν
μόλις 2,76 νοσοκομειακά κρεβάτια ανά 1.000 κατοικους
το οποίο είναι το δεύτερο μικρότερο ποσοστό στην Ευ-
ρώπη και μόνο 2,8 γιατροί ανά 1000 κατοίκους το οποίο
είναι το μικρότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα
των μεγάλων ελλείψεων, το νοσηλευτικό προσωπικό εί-
ναι εξαντλημένο από την εντατικοποίηση της δουλειάς.
Η Βρετανία σήμερα έχει ξεπεράσει την Ιταλία σε νεκρούς
με τον φόρο θανάτου να πλησιάζει τις 40.000.

Σουηδία
Η Σουηδία, η πάλαι ποτέ σοσιαλδημοκρατική «βιτρίνα»
του καπιταλισμού, το 1994, αμέσως μετά την προσωρινή
νίκη της αντεπανάστασης στις σοσιαλιστικές χώρες, με-
τέτρεψε ένα από τα επτά μεγάλα νοσοκομεία της Στοκ-
χόλμης, το νοσοκομείο «St. Goran» σε ανεξάρτητο οργα-
νισμό με σκοπό την ιδιωτικοποίηση του. Τέσσερα χρόνια
μετά, το νοσοκομείο πουλήθηκε στην λογική της «βιωσι-
μότητάς» του σε μια ιδιωτική σουηδική εταιρεία την Ca-
pio AB, εισηγμένη στο χρηματιστήριο. 
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Στην Ιταλία ένα μεγάλο ποσοστό των επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων ήταν γιατροί και νοσηλευτές.



Τα επόμενα χρόνια πολλά νοσοκομεία της Σουηδίας
ακολούθησαν την ίδια πορεία ιδιωτικοποιήσεων. Το 1998
όλες οι ιατρικές υπηρεσίες, εκτός από τις επείγουσες,
πέρασαν στην αγορά6. Το αποτέλεσμα αυτών των ιδιωτι-
κοποιήσεων, της εμπορευματοποίησης της υγείας ήταν
ότι το 1980, ο συνολικός αριθμός νοσοκομειακών κλινών
ήταν 15,1 ανά 1000 κατοίκους, ενώ το 1997 ο αριθμός αυ-
τός έπεσε κατακόρυφα σε 5,2 κλίνες ανά 1000 κατοίκους7.
Στις αρχές του 2010, οι ΣΔΙΤ διαφημίζονταν ως ένα μο -
ντέρνο προτσές, ως μια «επανάσταση» στον χώρο της
υγείας από το οποίο ο λαός μόνον οφέλη θα είχε. 

Το μεγαλύτερο πρότζεκτ ΣΔΙΤ στον κόσμο, όπως το
διαφήμιζαν τα αστικά επιτελεία, ήταν το Πανεπιστημιακό
νοσοκομείο «Karolinska» στην Στοκχόλμη, επένδυσης της
τάξης του 1,5 δις ευρώ με 700 κρεβάτια8. Τον Νοέμβριο
του 2019, λίγο μόνο καιρό πριν από την εμφάνιση της
πανδημιίας, η Διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε την
απόλυση 600 υγειονομικών (250 γιατροί ή το 9% του συ-
νόλου των γιατρών και 350 νοσηλευτών ή το 12% του συ-
νόλου) ενώ τον Μάιο του 2019 είχαν προηγηθεί 500 απο-
λύσεις διοικητικού προσωπικού9 στην λογική του

«κόστους-οφέλους» και της βιωσιμότητας του Νοσοκο-
μείου με όρους αγοράς. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια από
το 2010 έως το 2012 πάνω από το 50% των Κέντρων
Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΚΥ) πέρασαν στα χέρια επιχειρη-
ματικών ομίλων10. Εν μέσω της πανδημίας το «Καρολίν-
σκα» και άλλα νοσοκομεία είχαν μεγάλες ελλείψεις σε
αναλώσιμα (μάσκες, ιατρικές ποδιές, αντιδραστήρια για
τα διαγνωστικά τεστ), ενώ στα νοσοκομεία το υγειονο-
μικό προσωπικό, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό,
έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες βάζοντας σε κίνδυνο
κυριολεκτικά τη ζωή τους κάτω από αυτές τις αντίξοες
συνθήκες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σουηδία έχει έναν από
τους χαμηλότερους αριθμούς κρεβατιών εντατικής θε-
ραπείας στην Ευρώπη με μόλις 565 κρεβάτια ΜΕΘ σε όλη
την Σουηδία. Μέσα στον Μάιο η Σουηδία είχε το μεγαλύτερο
αριθμό θανατων σε καθημερινή βάση σε αναλογία πληθυ-
σμού με 6,25 θανάτους κάθε μέρα ανα 1 εκ. κατοίκους11.

Γερμανία
Ας πάμε στην περίπτωση της Γερμανίας και του πολυδια-
φημισμένου συστήματος υγείας. H Γερμανία είναι η ισχυ-
ρότερη οικονομία στην Ευρώπη μέλος του G8 και με ΑΕΠ
που φτάνει τα 4 τρις δολ. Έχει όμως και άλλη μια πρωτιά.
Από το 1990, ήταν η χώρα με τους μεγαλύτερους ρυθμούς
ιδιωτικοποίησης της υγείας. 

Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι αμέσως μετά
την ενοποίηση το 16% των Ανατολικογερμανών νόμιζε
ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη Δυτική Γερ-
μανία ήταν καλύτερο από αυτό της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Γερμανίας. Το 65% των Ανατολικογερμανών θεωρού-
σαν ότι το σύστημα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμα-
νίας ήταν καλύτερο. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1995, μό-
λις το 3% προτιμούσε το σύστημα της Δυτικής Γερμανίας
ενώ το 92% προτιμούσε αυτό της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Γερμανίας12. 

Λόγω της μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεων στον
τομέα της υγείας, το 2017, μόνο το 29% των νοσοκομείων
είναι δημόσια. Το 37% είναι αμιγώς ιδιωτικά, ενώ ένα
άλλο 34% είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου «μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα». Από το 1994 έως το 2016,
μέσα σε 22 δηλαδή χρόνια οι νοσοκομειακές κλίνες μειώ -
θηκαν κατά περίπου 119.000 από 618.000 σε 499.00013.
Το 1998 υπήρχαν 2.263 νοσοκομεία και το 2017 1.942. Σε
σχέση με τις αρχές τις δεκαετίας του ’90 ο αριθμός των
εργαζομένων (μετρούμενος σε ισοδύναμα πλήρους εργα-
σίας) μειώθηκε κατά 9%, ενώ ο φόρτος εργασίας και οι
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Η Σουηδία έχει έναν από τους χαμηλότερους αριθμούς κρεβατιών
εντατικής θεραπείας στην Ευρώπη με μόλις 565 κρεβάτια ΜΕΘ
σε όλη τη χώρα.



ανάγκες αυξήθηκαν σημαντικά. Αποτέλεσμα αυτών των
περικοπών είναι η εντατικοποίηση της δουλειάς του υγει-
ονομικού προσωπικού με προφανείς αρνητικές επιπτώ-
σεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασθενείς αλλά
και την υγεία τόσο του υγειονομικού προσωπικού όσο
και των ασθενών. 

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Robert Koch, στις αρχές
Απριλίου, είχαν νοσήσει ήδη πάνω από 2.300 υγειονομικοί
στα νοσοκομεία, ενώ το υγειονομικό προσωπικό που ήταν
θετικό στον COVID-19 και ήταν ασυμπτωματικό για του-
λάχιστον 48 ώρες μπορούσε να επιστρέψει στον χώρο
εργασίας του. 

Στην πιθανότητα κατάρρευσης του γερμανικού συστή-
ματος υγείας αναφέρθηκε η ίδια η Μέρκελ στις 20 Απρι-
λίου, λέγοντας ότι «με ρυθμό αναπαραγωγής 1,2 θα φτά-
σουμε στα όρια του συστήματος υγείας τον Ιούλιο και με
1,3 ήδη από τον Ιούνιο» και ανακοινώνοντας ταυτόχρονα
τα μέτρα χαλάρωσης, ενώ ο αριθμος των νεκρών ήταν
ακόμα εκατοντάδες σε καθημερινή βάση. Χαρακτηριστικό
του κυνισμού για την γρήγορη επανακκίνηση των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων ήταν η δήλωση του προέδρου της
Βουλής, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ότι «δεν είναι σωστή στην
απολυτότητά της η άποψη πως όλα υποχωρούν μπροστά
στην προστασία της ζωής», διατυπώνοντας ωμά την αλή-

θεια για τα κίνητρα της γρήγορης χαλάρωσης των μέ-
τρων. Πέντε εβδομάδες μετά την ανακοίνωση για την χα-
λάρωση των μέτρων οι θάνατοι είχαν σχεδόν διπλασια-
στεί (από 4.440 στις 20 Απριλίου, σε 8.302 στις 26 Μαϊου).

Ελλάδα
Σύμφωνα με τα χρηματοδοτικά στοιχεία δαπανών για την
υγεία14, στην Ελλάδα το διάστημα 2009-2013 η δημόσια
χρηματοδότηση για την υγεία μειώθηκε κατά 60% εντεί-
νοντας τις ήδη μεγάλες ελλείψεις τόσο σε δομές και σε
νοσοκομειακές κλίνες και σε μονάδες εντατικής θερα-
πείας όσο και σε υγειονομικό προσωπικό. Η συνολική
χρηματοδότηση δαπανών υγείας σε τρέχουσες τιμές από
το 2009 έως το 2013 στο διάστημα του ξεσπάσματος της
καπιταλιστικής κρίσης παρουσίασε μείωση της τάξης του
-47%. Αυτή η μείωση, σε συνδυασμό με τα μεγάλα ποσοστά
ανεργίας και τον επιμερισμό του «κόστους» της υγείας
στον ασθενή, οδήγησε ουσιαστικά σε αποκλεισμό από το
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας μεγά-
λες μάζες λαϊκών στρωμάτων. Δημιούργησε ταυτόχρονα
μεγάλους κινδύνους για την πρόκληση ασθενειών με δι-
καιολογημένο τον χαρακτηρισμό της κατάστασης της
υγείας στην Ελλάδα ως «τραγικής»15,16. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
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από το 2010 έως το 2013 η μείωση των ιατρών του ΕΣΥ
έφτασε το 35%15. 

Από το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης μέχρι
και σήμερα η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας χει-
ροτέρευσε ακόμα περισσότερο. Σήμερα σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των ομοσπονδιών των γιατρών (ΟΕΝΓΕ) και
εργαζομένων (ΠΟΕΔΗΝ) οι ελλείψεις ξεπερνούν τις 6.000
σε γιατρούς και τουλάχιστον 25.000 νοσηλευτές και υπό-
λοιπο προσωπικό (σε τομείς όπως είναι καθαριότητα, η
φύλαξη και η εστίαση). Οι τεράστιες ελλείψεις σε προ-
σωπικό έχουν οδηγήσει στην εντατικοποίηση της εργα-
σίας του υγειονομικού προσωπικού, ενώ έχουν γενικευτεί
οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και οι μισθοί έχουν υπο-
στεί μεγάλες περικοπές. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ στη χώρα ο αριθμός των θεραπευτηρίων (νοσοκο-
μείων) μειώθηκε από 283 το 2015 σε 271 το 2018. To
2018 το μεγαλύτερο ποσοστό των νοσοκομείων (53,1%)
ήταν ιδιωτικά (144), 123 ήταν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ) και 4 ήταν Νομικά Πρόσωπα Ιδωτικού
Δικαίου (ΝΠΙΔ) 17. Ο αριθμòς των Δημόσιων Νοσοκομείων
μειώθηκε από 140 το 2008 σε 123 το 2017, έκλεισαν δη-
λαδή σε 10 χρόνια 17 Δημόσια Νοσοκομεία. Ο συνολικός
αριθμός των κλινών για το 2017, έτος για το οποίο υπάρ-
χουν τα αντίστοιχα στοιχεία, ήταν 45.267 από τις οποίες
29,495 κλίνες ήταν σε δημόσια νοσοκομεία, 14.878 κλίνες
σε ιδιωτικά νοσοκομεία και 894 κλίνες σε νοσοκομεία
ΝΠΙΔ. Σημειώνεται ότι το 2008 με βάση πάντα τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ οι κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία ήταν
37.027. Δηλαδή μέσα σε 10 χρόνια καταργήθηκαν περισ-
σότερες από 7.500 νοσοκομειακές κλίνες. Σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ απαιτείται τουλά-
χιστον το 10% των συνολικών νοσοκομειακών κλινών
ενός νοσοκομείου να είναι κλίνες Εντατικής Θεραπείας,
με βάση τα παραπάνω στοιχεία με τις ήδη μεγάλες ελ-
λείψεις σε νοσοκομειακές κλίνες το 2008, θα έπρεπε να
υπάρχουν περισσότερες από 3.700 κλίνες ΜΕΘ στα δη-
μόσια νοσοκομεία. Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας,
στην Ελλάδα λειτουργούσαν περί τις 565 κλίνες ΜΕΘ. 

Τα εκτεταμένα περιοριστικά μέτρα στην Ελλάδα και
στις άλλες χώρες, που πάρθηκαν από τον φόβο της κα-
τάρρευσης των συστημάτων υγείας σε πολύ μικρό διά-
στημα λόγω των τραγικών ελλείψεων, αποτελούν ομο-
λογία ήττας των πολιτικών υποχρηματοδότησης και της
εμπορευματοποίησης της υγείας, αποτελούν ομολογία
ήττας των πολιτικών που προωθούν τις ΣΔΙΤ. Σε όλες
τις καπιταλιστικές χώρες οι δομές προληπτικής ιατρικής,
δηλαδή πολυιατρεία, πολυκλινικές, ιατρικά εργαστήρια

όπου ο κόσμος θα μπορεί να πηγαίνει σε τακτά διαστή-
ματα να ελέγχει την υγεία του δωρεάν και απ’ όπου το
κράτος θα μπορεί ουσιαστικά να αντλεί συμπεράσματα
για την εξέλιξη ασθενειών ή την ύπαρξη ασθενειών στον
πληθυσμό και πώς μπορεί να τις αντιμετωπίσει είναι ου-
σιαστικά ανύπαρκτες. Όπως ανύπαρκτη είναι και η πρό-
ληψη στους χώρους εργασίας για την αντι μετώπιση των
επαγγελματικών ασθενειών.

Καπιταλισμός ίσον βαρβαρότητα
Εδώ μπορεί να αναρωτηθεί κανείς. Μα καλά οι καπιταλι-
στές δεν θέλουν να έχουν υγιείς εργαζόμενους για να
τους παράγουν υπεραξία για να αυγαταίνουν τα κέρδη
τους; Η απάντηση έρχεται από την αντίφαση που διαπο-
τίζει τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής από την κο-
ρυφή μέχρι τα νύχια. Το καπιταλιστικό σύστημα με την
«πείνα δράκου» επιζητεί τη μέγιστη εκμετάλλευση της
εργατικής δύναμης για την παραγωγή της μέγιστης δυ-
νατής υπεραξίας που μπορεί να ρευστοποιήσει από αυτή
την εκμετάλλευση. H αξία της εργατικής δύναμης όμως
περιλαμβάνει και την αξία των εμπορευμάτων (στα οποία
για τους καπιταλιστές εντάσσεται και η υγεία) που απαι-
τούνται για την αναπαραγωγή της εργατικής τάξης. Aν
λοιπόν ένα απαξιωμένο σύστημα υγείας συντομεύει τη
διάρκεια ζωής των εργατών και επομένως τη διάρκεια
της εργατικής τους δύναμης, γίνεται απαραίτητη η διά-
θεση μεγαλύτερων «εξόδων» από τους καπιταλιστές για
τη διατήρηση και την αναπαραγωγή της εργατικής δύνα-
μης. Άρα για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης
χρειάζεται ένα οργανωμένο σύστημα υγείας το οποίο
όμως είναι για τους καπιταλιστές και για το κράτος τους
κόστος. Έτσι λοιπόν η αστική τάξη φροντίζει για την
ύπαρξη και την φροντίδα των εργατών όσο της είναι απα-
ραίτητο, παρέχοντας το ελάχιστο δυνατό στο θέμα της
υγείας. 

Η ίδια λογική διέπει και το ζήτημα της ιδιωτικοποί-
ησης της υγείας. Η υγεία γίνεται ατομική υπόθεση/ατο-
μική ευθύνη για τον κάθε εργαζόμενο έτσι ώστε η κάλυψη
των αναγκών του σε υγειονομική περίθαλψη να βαρύνει
τον ίδιο όσο το δυνατόν περισσότερο, απαλλάσσο ντας
έτσι το κεφάλαιο από μια τέτοια δαπάνη. Παράλληλα η
ιδιωτικοποίηση της υγείας ανοίγει νέους τομείς για την
επένδυση υπερσυσσωρευμ΄ρνων κεφαλαίων, νέων δηλαδή
τομέων κερδοφορίας με την παραγωγή υπεραξίας από
τους εργαζόμενους στα συστήματα υγείας γιατρούς και
νοσηλευτικό προσωπικό. Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια.
Από την μια μεριά οι λαϊκές ανάγκες στον καπιταλισμό
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αντιμετωπίζονται ως κόστος το οποίο θα πρέπει να μει-
ωθεί και, από την άλλη, ως εμπόρευμα και «ευκαιρία» για
επιχειρηματικά κέρδη. 

Εδώ όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι ακριβώς, επειδή
οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής είναι σύμφυτες με
την ανισομετρία στην ανάπτυξη, τις συνεχείς οικονομικές
κρίσεις που δημιουργούν στρατιές ανέργων, πολέμους,
φτώχια, πείνα, εξαθλίωση, δεν εξασφαλίζεται ούτε αυτό
το ελάχιστο επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης για το σύ-
νολο της εργατικής τάξης. Μόνο στις ΗΠΑ, την κορωνίδα
του καπιταλισμού, μέχρι τις 21 Μαΐου, σε 10 μόνο εβδο-
μάδες έχουν χάσει την δουλειά τους περισσότεροι από
40 εκατομμύρια, σχεδόν το 25% του εργατικού δυναμι-
κού, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας των ΗΠΑ οι άνεργοι αναμένεται να ξεπεράσουν
τα 47 εκατομμύρια (32% του εργατικού δυναμικού) ξε-
περνώντας τα επίπεδα ανεργίας της εποχής της μεγάλης
καπιταλιστικής κρίσης του 1929 16,17. Ενδεικτικό της σα-
πίλας του καπιταλισμού είναι ότι στις ΗΠΑ εν μέσω της
επιδημίας με τις εκατοντάδες χιλάδες νεκρούς έχασαν
τη δουλεια τους περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο για-
τροί και νοσηλευτές20, την ίδια περίοδο που οι συνάδελ-
φοί τους στα νοσοκομεία έκαναν εξαντλητικές υπερωρίες
για να αντιμετωπίσουν την πληθώρα και τη σοβαρότητα
των κρουσμάτων. Και αυτό γιατί λόγω των περιοριστικών

μέτρων, ακυρώθηκαν χιλιάδες προγραμματισμένες εξε-
τάσεις και εγχειρήσεις που αποφέρουν τεράστια κέρδη
στα νοσοκομεία. Στη Γερμανία, ένα εκατομμύριο άνεργοι
θα προστεθούν στους ήδη ανέργους, με το συνολικό νού-
μερο να εκτιμάται για το 2020 σε 3 εκατομύρια ανέρ-
γους21. Στην Ιταλία περισσότεροι από μισό εκατομύριο
αναμένεται να μείνουν άνεργοι22. Στην Ελλάδα, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου, πε-
ρισσότεροι από 1,7 εκατ. εργαζόμενοι απειλούνται με
μειώσεις μισθών και χειρότερες συνθήκες και σχέσεις
εργασίας, όπως για παράδειγμα η τηλεργασία, η εκ περι-
τροπής εργασία και η αύξηση της μερικής απασχόλησης
ενώ ο αριθμός των νέων ανέργων αναμένεται να ξεπερά-
σει τις 350.000.

Οι θάνατοι από την πανδημία του COVID-19 στα μέσα
Ιουνίου έχουν ξεπεράσει τις 484.000 σε όλο τον κόσμο.
Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ο καπιταλισμός είναι
υπεύθυνος και για το γεγονός ότι σήμερα, το 2020, με
τόσο παραγόμενο πλούτο, κάθε χρόνο πεθαίνουν περισ-
σότερα από 300.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών από
ελονοσία και περισσότερα από 800.000 από πνευμο-
νία23,24. Με άλλα λόγια πάνω από 3.000 παιδιά κάτω των
πέντε ετών πεθαίνουν καθημερινά μόνο από πνευμονία
και ελονοσία, ασθένειες που είναι θεραπεύσιμες αν υπάρ-
χει βέβαια στοιχειώδης υγειονομική περίθαλψη. Από την
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άλλη μεριά, σύμφωνα με την έκθεση της Swiss Credit 25

το 1% των πλουσιότερων στην γη κατέχουν το 50% του
συνολικού παγκόσμιου πλούτου, ενώ μόλις 2.600 καπιτα-
λιστές έχουν συγκεντρωμένο πλούτο πάνω από 8,5 τρις
δολάρια, ποσό που υπερβαίνει εκείνο που έχει το 56,6%
του φτωχότερου πληθυσμού της γης.

Και αν τα εκτεταμένα περιοριστικά μέτρα αποτελούν
αδιαμφισβήτητη ομολογία ήττας των πολιτικών υποχρη-
ματοδότησης της δημόσιας υγείας και της εμπορευματο-
ποίησης της, οι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί από την
πανδημία, τα εκατομμύρια παιδιά που πεθαίνουν κάθε
χρόνο από ασθένειες που είναι θεραπεύσιμες, οι συνεχείς
οικονομικές κρίσεις που δημιουργούν στρατιές ανέργων,
πολέμους, μετανάστευση, φτώχια, εξαθλίωση, αυτά απο-
τελούν μια συνεχή ομολογία ήττας του ίδιου του καπι-
ταλισμού, των αδιεξόδων του, αποτελούν ομολογία ήτ-
τας της ίδιας της αστικής «δημοκρατίας», αποκαλύπτουν
για μια ακόμα φορά με τον πιο τραγικό αλλά ξεκάθαρο
τρόπο στα μάτια της εργατικής τάξης τη βαρβαρότητα
του καπιταλισμού. 

Όλα αυτά αποκαλύπτουν όμως ταυτόχρονα και ποιος
είναι ο πραγματικός εχθρός των εργαζομένων, ποιον
πρέπει να σημαδέψουν στον αγώνα τους, ποιον πρέπει
να τσακίσουν έτσι ώστε να απελευθερωθούν, να ξεμ-
περδέψουν μια και καλή από την σκλαβιά της εκμετάλ-

λευσης, της εργασιακής αβεβαιότητας, της ανεργίας, της
φτώχιας, της εξαθλίωσης.

Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα;
Tην απάντηση σε αυτό το ερώτημα την δίνει ήδη από το
1937 ο Henry E. Sigerist (1891 Παρίσι, 1957 Ελβετία) στο
άρθρο του με τίτλο «Η ουσία του Σοβιετικού Συστήματος
Υγείας»26 που δημοσιεύτηκε το 1937 μόλις 20 χρόνια μετά
από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ο Henry E. Sigerist
ήταν κορυφαίος ιστορικός της ιατρικής. Από το 1932
έως το 1947, ήταν διευθυντής του ινστιτούτου ιστορίας
της ιατρικής του πανεπιστημίου Johns Hopkins το οποίο
θεωρείται το κορυφαίο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στις
ΗΠΑ. Στο άρθρο του ο Sigerst αναφέρει επί λέξει: «Το Σο-
βιετικό σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται από τα εξής τέσ-
σερα βασικά σημεία: (1) Οι ιατρικές υπηρεσίες είναι δω-
ρεάν και προσβάσιμες για όλους, (2) Η πρόληψη
ασθε νειών είναι στο κέντρο όλων των δραστηριοτήτων
του συστήματος υγείας (3) Όλες οι δραστηριότητες σχε-
διάζονται κεντρικά από την Επιτροπή Υγείας της Σοβιε-
τικής Ένωσης με αποτέλεσμα (4) ο σχεδιασμός τους να
είναι δυνατός σε μεγάλη κλίμακα. Το Σοσιαλιστικό κράτος
έχει διακηρύξει ότι η υγεία του λαού είναι ουσιαστική για
την ευημερία ενός έθνους. Για να λειτουργήσει μια κοινω-
νία επιτυχημένα, χρειάζεται υγιή μέλη. Η υγεία είναι ένα
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από τα αγαθά της ζωής στα οποία ο καθένας πρέπει να
έχει δικαίωμα. Στις 13 Νοεμβρίου του 1917, πέντε μόλις
μέρες μετά την Επανάσταση, η Σοβιετική κυβέρνηση εξέ-
δωσε το ακόλουθο διάταγμα: “To προλεταριάτο έχει βάλει
ως στόχο την πλήρη κοινωνική ασφάλιση των εργατών
και στις πόλες και στα χωριά. Η τσαρική κυβέρνηση, οι
τσιφλικάδες και οι καπιταλιστές απέτυχαν να εξασφαλί-
σουν τις ανάγκες των εργατών”. Η σοβιετική κυβέρνηση
ανακοίνωσε στην εργατική τάξη της Ρωσίας και σε όλους
τους φτωχούς στις πόλεις και στα χωριά, ότι θα λάβει
άμεσα μέτρα για την κοινωνική ασφάλιση με βάση τις ιδέες
και το πρόγραμμα για ασφάλιση για όλους τους εργάτες
χωρίς εξαίρεση, και για τα φτωχά στρώματα στις πόλεις
και στα χωριά, για την πλήρη κάλυψη όλων των μορφών
ειδικών αναγκών όπως ασθενειών, ατυχημάτων, φροντίδας
των μεγαλύτερων σε ηλικία, μητρότητα, ορφάνια, ανεργία,
πλήρης αποζημίωση στους ανέργους. Δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία ότι το Σοβιετικό σύστημα κοινωνικής ασφάλι-
σης είναι απείρως ανώτερο από οποιοδήποτε άλλο ασφα-
λιστικό σύστημα στις καπιταλιστικές χώρες. Οι δαπάνες
είναι αυτές που απαιτούνται, και είναι μέρος του κόστους
παραγωγής. Τα οφέλη είναι απείρως μεγαλύτερα από
οποιοδήποτε άλλο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Εξα-
σφαλίζεται πλήρης ιατρική φροντίδα και περίθαλψη σε
κάθε εργάτη. Και είναι αυτό που αξίζει στους εργάτες

γιατί αυτοί παράγουν τον πλούτο έτσι ώστε ένα τέτοιο
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να είναι δυνατό να πραγ-
ματοποιηθεί. 

Ένα άλλο πολύ βασικό χαρακτηριστικό του Σοβιετικού
συστήματος υγείας είναι η διαφοροποίηση μεταξύ της προ-
ληπτικής ιατρικής και της θεραπευτικής ιατρικής. Μάλι-
στα, ολόκληρο το σύστημα έχει χτιστεί πάνω στην ιδέα
της προληπτικής ιατρικής. Αυτό άλλωστε εκφράζεται
στο πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος: «Το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης θα βασίσει την
πολιτική του συστήματος υγείας σε μια ευρεία σειρά από
υγειονομικά μέτρα που θα έχουν ως στόχο την πρόληψη
της ανάπτυξης ασθενειών». Η γενική ιδέα είναι η παρακο-
λούθηση της υγείας καθενός ξεχωριστά από τη γέννησή
του μέχρι τον θάνατό του. Το υγειονομικό προσωπικό το-
ποθετείται ανάλογα με τις ανάγκες οπουδήποτε κάθε ερ-
γάτη που εκτίθεται σε κινδύνους. Η ιατρική επίβλεψη αρ-
χίζει με τις εγκύους και τις νέες μητέρες, συνεχίζει στα
νεογνά στην προσχολική ηλικία, στην σχολική ηλικία, στους
εφήβους και τέλος στους εργαζόμενους άνδρες και γυναί-
κες. Αυτό ειναι μια τελείως νέα ιατρική συμπεριφορά. Εί-
ναι το αποτέλεσμα μιας νέας κοινωνικής πραγματικότητας
και της φιλοσοφικής βάσης του συστήματος. Είναι η σο-
σιαλιστική ιατρική. Η σοβιετική κοινωνία είναι μια κοι-
νωνία χωρίς τάξεις στην οποία όλα της τα μέλη εργάζο -
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νται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Είναι σαν ένας
μεγάλος οργανισμός που είναι αρμονικά αναπτυγμένος.
Αν ένα μέλος του υποφέρει αυτό θα επιδράσει αρνητικά
σε όλο τον οργανισμό. Οι ιατρικές υπηρεσίες γίνονται
λειτουργία του συνόλου. Και αυτό είναι που μετράει. Και
το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι εργάζονται για το ίδιο απο-
τέλεσμα. Δεν υπάρχει κανένα κρυφό σχέδιο, δεν υπάρχει
εθνικισμός ή ιμπεριαλιστικά σχέδια. Το σοβιετικό κράτος
έχει μόνο ένα σκoπό: να εξασφαλίσει την ευημερία του
λαού, όλων, χωρίς καμμία εξαίρεση και διαφοροποίηση,
να ανεβάσει το υλικό και πολιτιστικό επίπεδο του λαού,
να απελευθερώσει τον άνθρωπο από την σκλαβιά της
φτώχειας, της αμάθειας και των ασθενειών. Αυτόν και
μόνο αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί η ύπαρξη του σοσιαλι-
στικού κράτους. Σε αυτό το κράτος το σύστημα υγείας
αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος. Ο για-
τρός είναι ο ειδικός που ξέρει για τις ασθένειες και εργά-
ζεται για την εκπλήρωση του μεγαλύτερου σχεδίου με
τους άλλους εργαζόμενους. 

Τον Ιούνιο του 1918 ιδρύθηκε το Λαϊκό Επιτροπάτο
Υγείας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής, ένα κε -
 ντρικό σώμα διευθύνει την υγεία με ενιαίο τρόπο για όλο
το έθνος. Ο πρώτος επίτροπος υγείας ήταν ο Nikolai
Alexandrovich Semashko, στενός φίλος του Λένιν. Γεννημένος
το 1874 συνελήφθη και εξορίστηκε, έζησε και εργά στηκε
στην Γενεύη και στο Παρίσι με τον Λένιν, προετοιμαζόμενος
για αυτά που θα έρχονταν. Επανήλθε στη Ρω σία μετά την
Επανάσταση και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία του
Επιτροπάτου Υγείας του οποίου ήταν επικεφαλής για 12
χρόνια. Το έργο ήταν γιγάντιο. Ολόκληρο το σύστημα έπρεπε
να οργανωθεί σε νέες βάσεις για να αντι μετωπίσει τις επι-
δημίες που σάρωναν την χώρα. Δημιουρ γήθηκαν επιτροπές
εργατών στις πόλεις και τα μεγά λα χωριά για την αντιμε-
τώπιση των επιδημιών ήδη από τις αρχές του 1918... Δημι-
ουργήθηκε ένα δίκτυο ιατρι κών κέντρων για την περίθαλψη
και τη φροντίδα της μητέ ρας και του παιδιού και των ερ-
γατών στις πόλεις και τα χωριά. Τα σανατόρια και τα
ιατρικά θέρετρα κάποτε προσβάσιμα μόνο για τους πλού-
σιους έγιναν διαθέσιμα για όλο τον λαό....

Η Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη χώρα που επιχείρησε
την κοινωνικοποίηση της ιατρικής, η πρώτη που έθεσε
την προστασία της υγείας όλου του λαού ως αποκλειστική
υποχρέωση του κράτους. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτό
που έχει γίνει μόλις σε 20 χρόνια στην Σοβιετική Ένωση
είναι η αρχή μιας νέας περιόδου για την ιστορία της Ιατρι -
κής. Όλα όσα επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα σε πέντε χιλιά -
δες χρόνια της ιστορίας της ιατρικής, αντιπροσωπεύουν

μόνο την πρώτη περίοδο της ιστορίας: την περίοδο της θε -
ραπευτικής ιατρικής. Τώρα μια νέα εποχή, η εποχή της προ -
ληπτικής ιατρικής έχει ξεκινήσει στην Σοβιετική Ένωση».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμ. Μαθηματικών 
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Να βαδίσουμε μαζί στον ίδιο δρόμο

χρονογράφημα

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Μείναμε δυνατοί, προσέχοντας
την υγεία μας και την υγεία
των συντρόφων μας, των συ-

ναγωνιστών μας. Πολύ σπάνια μια
αναγκαία «απόσταση» μας φέρνει
τόσο κοντά. Σε ένιωθα «δίπλα» μου
αδελφέ μου, όταν ύψωσα τη γροθιά
μου στο άκουσμα της Διεθνούς με
τις ματοβαμμένες σημαίες της τάξης
μας να αναρριπίζουν στον αέρα την
Πρωτομαγιά.

Σε ένιωθα «δίπλα» μου, ακόμα κι
αν δεν ήσουν εκεί, γιατί δεν γινόταν ή
γιατί το βήμα σου έμεινε μετέωρο...

Σε ένιωθα «δίπλα» μου, γιατί και
εσύ βαθιά μέσα σου συνειδητοποίησες
ότι η υψωμένη γροθιά της εργατικής
τάξης στο άκουσμα της Διεθνούς δεν
είναι ούτε «χάπενινγκ», ούτε «ακτι-
βισμός».

Ήξερα πως ήσουν «δίπλα» μου
γιατί συνειδητοποίησες πως τούτη
η γροθιά είναι τα χέρια της τάξης
που πρέπει να της ανήκει ο κόσμος.

Συνειδητοποίησες πως το να υψώ-
σεις αυτή τη γροθιά στην Εργατική
Πρωτομαγιά δεν είναι απλό πράγμα.
Μετράει βήματα της τάξης από το
Σικάγο του 1886, στη γέννηση της
ταξικής συνείδησης στο Βόλο, στη
Σύρο, στη Σέριφο, στο Πειραιά, στά-
θηκε όρθια στη Καισαριανή, γονάτισε
μονάχα μπροστά στους νεκρούς της
τον Δεκέμβρη του '44, ακόνισε τα νύ-
χια της στο γρανίτη του Γράμμου,
περπάτησε το θάνατο δίχως να σκον-
τάψει στη Μακρόνησο και στη Γυάρο,
ξεκλείδωσε την αθανασία με το γα-
ρύφαλλο του Μπελογιάννη, αναμε-
τρήθηκε με τον ιμπεριαλισμό με το
βλέμμα του Νικηφορίδη και την περ-
πατησιά του Λαμπράκη, τρύπησε τους

τοίχους του ΕΑΤ-ΕΣΑ, και δεν τα «δί-
πλωσε» ποτέ στους χλιαρούς και γι'
αυτό πιο ύπουλους, καιρούς.

Συνειδητοποίησες τη σημασία αυ-
τής της υψωμένης γροθιάς όταν λυσ-
σάξανε οι αστοί. Γιατί κατάλαβες πως
τούτη η γροθιά δεν ήταν ανήμποροι
θυμοί. Ήταν συνείδηση και γι' αυτό
ήταν και άνοιγμα δρόμου.

Γιατί βλέπεις αδελφέ μου δύο δρό-
μοι είναι μπροστά μας: Ή ο ακανόνι-
στος θυμός, η μικροαστική χαοτική
φωνούλα που αναπόφευκτα θα πνιγεί
μέσα στα μικρά, πολύ μικρά, ατυχή-
ματά της, ή η οργανωμένη πειθαρχία
της εργατικής τάξης ως αναγκαίος
όρος για τη συλλογική κοινωνική απει-
θαρχία και ανυπακοή σε όσα διατάζουν
και επιδιώκουν οι αστοί. Για την ορ-
γάνωση της πάλης ενάντια σε αυτό
το σύστημα που μας κόβει την ανάσα.

Συνειδητοποίησες ότι αυτή η γρο-
θιά είχε μέσα της τα χέρια εκείνων
που δεν θόλωσε το μυαλό τους και
έμειναν δυνατοί, αλλά όχι σιωπηλοί.

Γιατί ήξεραν ότι όσο οι εργάτες
και ο λαός μένουν σιωπηλοί, οι ταξικοί
εχθροί τους «μιλούν» και μάλιστα
πολύ. Πράξεις Νομοθετικού Περιε-
χομένου για να τσακίσουν ό,τι από τα
δικά μας δικαιώματα έχει απομείνει
όρθιο, «κουβεντολόϊ» με τους συμ-
μάχους τους ιμπεριαλιστές για το
πώς θα μοιράσουν τούτη την πατρίδα,
πώς θα πουλήσουν στους «επενδυ-
τές» ως και τα σπλάχνα της. Για δες
τη ΛΑΡΚΟ.

Όσο οι εργάτες και ο λαός μένουν
σιωπηλοί, οι ταξικοί εχθροί τους «μι-
λούν» πολύ. Μην τους πιστέψεις. Ό,τι
βαφτίζουν «προσωρινό» μέτρο είναι
για να μείνει, η λέξη «ειρήνη» όταν

την προφέρουν αμερικανονατοϊκοί
είναι βλαστήμια και μυρίζει αίμα λαών
και πετρέλαιο.

Όσο οι εργάτες και ο λαός μένουν
σιωπηλοί, πίσω από τις κλειστές πόρ-
τες των σπιτιών τους, η «πόρτα» για
τα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην πε-
ριοχή ανοιγοκλείνει πάνω στους να-
τοϊκούς μεντεσέδες της, τον «αρι-
στερό» και τον αυθεντικό «δεξιό».

Μην σε μπερδεύουν οι σκυλοκαυ-
γάδες τους. Προσπάθησε να τους
ακούς κυρίως όταν δεν μιλούν. Και
να επαγρυπνείς όταν τους βλέπεις
να συμφωνούν. Όταν αποδέχονται πε-
ριορισμούς κυριαρχίας έστω και μιας
πέτρας, όταν «τρέχουν» να κλείσουν
συμφωνίες, έστω και «προσωρινές»,
τα συμβόλαια για τη συνδιαχείριση
από Αλεξανδρούπολη έως Ανατολική
Μεσόγειο έχουν υπογραφεί.

Όσο οι εργάτες και ο λαός μένουν
σιωπηλοί είναι αυτοί που θα πληρώ-
σουν ξανά την κρίση, στη περιδίνηση
της οποίας μπήκε πάλι ο καπιταλι-
σμός. Γιατί οι κρίσεις είναι στο γενε-
τικό του κώδικα και δεν μπορει να
τις αποφύγει ό,τι γιατροσόφι κι αν
σκεφτούν οι βαστάζοι του.

Σε ένιωθα «δίπλα» μου ακόμα κι αν
δεν ήσουν εκεί, γιατί δεν γινόταν ή
γιατί το βήμα σου έμεινε μετέωρο...

Αυτό το δεύτερο είναι που με καίει
πιο πολύ. Γιατί με το μετέωρο βήμα
εξακολουθείς να μην μπορείς να ανα-
σαίνεις. Αδελφέ μου ολοκλήρωσέ το
και έλα. Έλα να βαδίσουμε μαζί στον
ίδιο δρόμο, σπάζοντας τις αλυσίδες
των κελιών μας, για να ανασάνουμε,
επιτέλους, ελεύθερα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ 



Τα αστικά επιτελεία μιλάνε συντονισμένα για «αόρατο
εχθρό» και ζητάνε να μείνουμε βουβοί, μόνοι και συ-
ναινετικοί ώστε να επιστρέψουμε στην «κανονικό-

τητα» που μας οδήγησε μέχρι εδώ. Η πολεμική ορολογία
που κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο μετά την καταλυτική

παρουσία της πανδημίας ανταποκρίνεται στην πραγμα-
τικότητα, όταν βέβαια διαβαστεί με την ταξική γλώσσα.
Είναι πόλεμος στα εργασιακά, πολιτικά και κοινωνικά
δικαιώματα, εντεινόμενοι ανταγωνισμοί των καπιταλιστών
για νέα πεδία κερδοφορίας. Είναι ο παλιός πόλεμος που
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Αμύθητα ποσά για ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και κατάρρευση της δημόσιας υγείας 
Οι λαοί πληρώνουν με το αίμα και την υγεία τους την καπιταλιστική βαρβαρότητα 

επισημάνσεις

Η πανδημία του κορονοϊού αποκάλυψε όλη την αθλιότητα του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος και τις
έντονες αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν την ύστερη περίοδό του. Από τη μία πλευρά μεγάλες παραγωγικές δυ-
νατότητες, αλματώδης άνοδος της τεχνολογίας, της επιστημονικής έρευνας και από την άλλη στα μεγάλα μη-
τροπολιτικά κέντρα του καπιταλισμού, στις ΗΠΑ και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης κυρίως, εκατοντάδες
χιλιάδες νεκροί, εκατομμύρια ασθενείς αποκλεισμένοι από τη δημόσια υγεία, ομαδικοί τάφοι, εφαρμογή των
εφιαλτικών μεθόδων του «κοινωνικού δαρβινισμού», σαρωτικές απολύσεις και συντομοτ́ερη ανάδυση μιας
νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 



διεξάγεται ενάντια στους λαούς τόσο στα πεδία των ιμ-
περιαλιστικών πολέμων όσο και σε εργοστάσια νοσοκο-
μεία, σχολεία, σε όλες τις φτωχογειτονιές του κόσμου.

Πολεμικές δαπάνες εναντίον δημόσιας υγείας 
Οι συγκρίσεις των δαπανών για τη δημόσια υγεία έναντι
εκείνων για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και εξοπλιστικά
προγράμματα αποδεικνύουν ότι οι εκατόμβες των νεκρών
και η κατάρρευση των συστημάτων υγείας δεν οφείλονται
στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας αλλά στις σχε-
διασμένες, μακροχρόνιες επιλογές όλων των αστικών
τάξεων και των διακρατικών τους ενώσεων για εμπο-
ρευματοποίηση της υγείας και ταυτόχρονη αποδυνάμωση
των δημόσιων συστημάτων υγείας ακόμα και σε χώρες
που θεωρούνταν πρότυπα του καπιταλιστικού συστήματος. 

Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση του Ινστιτούτου Ερευ-
νών για τη Διεθνή Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) οι πα -
γκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν συνολικά σε
1,91 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2019, αύξηση κατά
3,6% από το 2018. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσο-
στιαία αύξηση από το 2010, ενώ σε απόλυτο αριθμό βρέ-
θηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1989.

Οι δαπάνες της Κίνας, που βρίσκεται στη δεύτερη
θέση της κατάταξης, ανήλθαν σε 261 δις δολάρια (+5,1%),
ή το 14% του συνόλου παγκοσμίως. Η Ινδία κατατάσσεται
τρίτη, με δαπάνες 71,1 δις δολαρίων (+6,8%), ακολουθού-
μενη από τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία.

Οι ΗΠΑ, που αποτελούν την ηγέτιδα δύναμη και τη
«συνείδηση» του καπιταλιστικού κόσμου, προσφέρουν τα
πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είναι η χώρα με τις
μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες ύψους 732 δις δο-
λαρίων, δηλαδή το 38% των παγκόσμιων. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν
ποσό ίσο με αυτό που δαπάνησαν οι επόμενες 10 χώρες
της κατάταξης μαζί. 

Σύμφωνα με τη μελέτη «Cost of war project»(1) που
διεξήχθη υπό τη αιγίδα του Ινστιτούτου Watson για Διεθνή
και Δημόσια Θέματα (Πανεπιστήμιο Brown, Rhode Island)
από τα τέλη του 2001, οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει και πρόκειται
να δαπανήσουν μέχρι το 2021, ένα ποσό που εκτιμάται στα
6,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, για τους πολέμους που ακο-
λούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου. Τα στοιχεία αυτά αφορούν,
τους πολέμους σε Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ, Συρία, Υε-
μένη και τις επεμβάσεις σε άλλες χώρες.

Σε διαφορετική μελέτη του ίδιου προγράμματος υπο-
λογίζονται μεταξύ 770.000 και 801.000 οι ανθρώπινες
απώλειες στα πολεμικά μέτωπα. 

Από την άλλη πλευρά οι επιλογές για την υγεία-πρό-

νοια συνιστούν στην πραγματικότητα μια ακόμα πολεμική
πράξη ενάντια στους εργαζομένους και στα φτωχά λαϊκά
στρώματα. Ο μύθος της υπεροχής του πολυδιαφημισμέ-
νου ιδιωτικού μοντέλου υγείας και ασφάλισης κατέρ-
ρευσε αφήνοντας πίσω του αρρώστια και θάνατο. 

Το ασφαλιστικό σύστημα των ΗΠΑ βασίζεται στην
ιδιωτική υγεία, καθώς το 65% του πληθυσμού έχει ιδιω-
τική ασφάλιση, ενώ 29 εκατομμύρια κάτοικοι (περίπου
το 10% του πληθυσμού) δεν καλύπτονται από καμία υγει-
ονομική περίθαλψη. Στις ΗΠΑ καταγράφονται 18.000 θά-
νατοι τον χρόνο λόγω αδυναµίας των ασθενών να καλύ-
ψουν τις δαπάνες περίθαλψής τους. Το ποσοστό αυτών
των θανάτων εµφανίζεται κατά 37% ανώτερο στους έγ-
χρωµους πληθυσμούς των ΗΠΑ απ’ ό,τι στους λευκούς.

Σε άλλη έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, η οποία
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Αμερικανικού Ιατρικού
Συλλόγου(3), αναφέρεται ότι η υγειονομική περίθαλψη
των ΗΠΑ είναι η πιο ακριβή στον κόσμο, αλλά το προσ-
δόκιμο ζωής είναι τα 78,6 χρόνια και αυτό δίνει στις ΗΠΑ
την 42η θέση στην αντίστοιχη λίστα χωρών. Ακόμη, η βρε-
φική θνησιμότητα είναι η υψηλότερη: 5,8 θάνατοι ανά
1.000 γεννήσεις στις ΗΠΑ, έναντι 3,6 ανά 1.000 γεννήσεις
σε 11 άλλες αναπτυγμένες χώρες. 

Σε αυτές τις συνθήκες 1,5 εκατομμύριο υγειονομικοί
απολύθηκαν στις ΗΠΑ από τον περασμένο Μάρτη επειδή
εργάζονταν σε περιοχές όπου η πανδημία του κορονοϊού
«χτύπησε» λιγότερο και οι επιχειρηματίες της υγείας δεν
είχαν αρκετούς πελάτες. Με απόλυση επίσης απειλούνται
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οι υγειονομικοί που μιλάνε για τις τραγικές ελλείψεις
των νοσοκομείων. 

Στη Ευρώπη και στην Ελλάδα 
Μήπως όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «ανθρωπίνων
αξιών και της αλληλεγγύης» είναι αλλιώς τα πράγματα;
H αλήθεια είναι ότι από το 2011 έως το 2018 η Κομισιόν
ζήτησε 63 φορές από κράτη-μέλη της να μειώσουν τις
δαπάνες για την Υγεία ή και να προχωρήσουν σε ιδιωτι-
κοποιήσεις στον συγκεκριμένο κλάδο. Πρόκειται για το
δεύτερο πιεστικότερο αίτημα μετά την αύξηση του ορίου
συνταξιοδότησης με 105 αιτήματα. Ακολουθούν 50 αιτή-
ματα για περικοπές μισθών και 45 για μείωση επιδομάτων
σε ανέργους και άτομα με αναπηρία.

Σε αυτές τις οδηγίες, που συνδιαμόρφωσαν και υλο-
ποίησαν όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ, βασίστηκε η διάλυση
του δημόσιου συστήματος υγείας και ασφάλισης. Για πα-
ράδειγμα στην Ιταλία μόνο την περίοδο 2012-2014 περι-
κόπηκαν 4 δις ευρώ από τις δαπάνες Υγείας, ενώ ήδη
από το 2015 12,2 εκατομμύρια πολίτες της δεν είχαν πρό-
σβαση σε δομές Υγείας. 

Την ίδια περίοδο που πεθαίνουν εγκαταλειμμένοι χι-
λιάδες άνθρωποι καθημερινά σε Ιταλία, Βρετανία, Γερμα-
νία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία κ.α., η ΕΕ χρηματο-
δοτεί 16 αποστολές (6 στρατιωτικές) και ενισχύει την
πολιτική της «Στρατηγικής Αυτονομίας» για να ακο -
λουθήσει στη μοιρασιά την ιμπεριαλιστική αγέλη των
ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας. Εκτός από το κάλεσμα για εκπλή-
ρωση του στόχου 2% του προϋπολογισμού για το ΝΑΤΟ
έχουμε λοιπόν: 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) με χρηματοδότηση
5,5 δις ευρώ. 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης
στον τομέα της Άμυνας με (EDIPD) με χρηματοδοτήσεις
13 δις ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της Αμυντικής Βιο-
μηχανίας. 

• Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη (ΕΜΕ) με
χρηματοδότηση 10,5 δις ευρώ (6)

Στη διαδικασία αποδόμησης των δημόσιων συστημά-
των υγείας, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατάφεραν να ανα-
δείξουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση. Στα πρώτα χρόνια
της κρίσης (2009-2013) οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την
Υγεία μειώνονταν κάθε χρόνο κατά 8,7%. Σύμφωνα με τη
φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Health at a Glance»(4)

στην Ελλάδα, το 35% των δαπανών υγείας πληρώνεται
από την τσέπη των ασφαλισμένων, έναντι 21% που είναι
ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ. Το μεγαλύτερο μέρος

των χρημάτων κατευθύνεται στα ιδιωτικά νοσοκομεία
και σε ιατρικές εξετάσεις.

Στον κρατικό προϋπολογισμό για τη δύσκολη χρονιά
που διανύουμε καταγράφηκε μείωση των συνολικών δα-
πανών σε σχέση με το 2019 κατά 182 εκατ. ευρώ (-4,5%).
Σε σχέση με το 2013 είναι μειωμένες κατά 1.575 δις ευρώ
(-28,5%). Η χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων
από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι μειωμένη το 2020
σε σχέση με το 2019 κατά 37 εκατ. ευρώ.(5)

Με αντίστοιχες μειώσεις για σχολεία, αθλητισμό, πο-
λιτισμό, κατάφερε ξανά η Ελλάδα να καταλάβει τη δεύ-
τερη θέση στον πίνακα των νατοϊκών δαπανών ξοδεύο -
ντας 4,6 δις ευρώ και να καμαρώνει για τη «συνέπειά»
της στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στη λυκο-
συμμαχία. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν τα έξοδα των
στρατιωτικών αποστολών εκτός συνόρων για την ανα-
βάθμιση της ελληνικής αστικής τάξης και οι ανυπολόγι-
στοι κίνδυνοι από την επέκταση των αμερικανονατοϊκών
βάσεων στη χώρα. 

Όλο αυτό το διάστημα οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και προετοιμασίες νέων πολέμων συνεχίστηκαν. Η παν-
δημία επιταχύνει το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών ανά-
μεσα στα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα. Αξιοποιούν τις
νέες συνθήκες για να στείλουν τους λαούς αδιαμαρτύρητα
στα σφαγεία των πολέμων. Σήμερα μπορεί να γίνει πιο
ξεκάθαρο στους εργαζόμενους ότι οι αγώνες για δημόσια
υγεία και παιδεία, για την ικανοποίηση των σύγχρονων
αναγκών συνδέονται άμεσα με το αίτημα για απεμπλοκή
της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Φαί-
νεται πιο καθαρά ότι ο «μονόδρομος» του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής οδηγεί πάντοτε σε επικίνδυνα αδιέ-
ξοδα, κρίσεις, πολέμους. 

Ο αγώνας για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρ-
βαρότητας παραμένει η μόνη ελπιδοφόρα προοπτική με
αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ και τον εργαζόμενο λαό
αφέντη στον τόπο του. 

Σημειώσεις
1. https://watson.brown.edu/costsofwar/
2. https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-

military-expenditure
3.  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/

2674671
4. https://ec.europa.eu/health/state/glance_el
5. https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10602312
6. «Οι διεθνείς ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, η επίδραση

τους στην περιοχή μας και η στρατηγική των αστικών τάξεων
Ελλάδας και Τουρκίας». ΚΟΜΕΠ 2/2020, Άρθρο του Γιώργου Μα-
ρίνου μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Για τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) εκφράζει την αμέριστη στήριξη κι αλληλεγγύη
της στο λαό των ΗΠΑ που διαδηλώνει μαζικά τις τελευταίες μέρες ενάντια στην καταστολή, στη βία και
στη βαρβαρότητα της αμερικανικής κυβέρνησης. Εκφράζουμε τον έντονο αποτροπιασμό μας για τις εν

ψυχρώ δολοφονίες διαδηλωτών, τις απειλές από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για ένταση της καταστολής με αξιο-
ποίηση του στρατού, αλλά και για την περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων κι ελευθεριών, όπως εκφράστηκε
μεταξύ άλλων και με την απαγόρευση κυκλοφορίας σε αρκετές πόλεις.

Η αντιδραστικοποίηση που καταγράφεται στην κοινωνία των ΗΠΑ δεν είναι φαινόμενο που παρατηρείται μόνο
στο διάστημα της διακυβέρνησης Τραμπ. Φέρουν σοβαρές ευθύνες και είναι υπόλογες τόσο οι κυβερνήσεις
Ομπάμα, όσο και όλες οι προηγούμενες, Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, αφού διαμόρφωσαν με τη στάση τους
τις συνθήκες για να ενταθούν τα ρατσιστικά εγκλήματα, να ενταθεί η αστυνομική βία και καταστολή. Πίσω από
τις δηλώσεις Τραμπ, που επιχειρούν να ταυτίσουν τις λαϊκές διαδηλώσεις με τρομοκρατικές ενέργειες,
αναδεικνύεται πως στόχος τους είναι οι λαοί και η πάλη τους. 

Γίνεται φανερό πως το πολυδιαφημισμένο “αμερικάνικο όνειρο”, που στην ουσία αποτελεί όνειρο μόνο για τους
οικονομικούς ομίλους, ενώ για το λαό είναι εφιάλτης, συντρίβεται στις μυλόπετρες του σάπιου εκμεταλλευτικού
συστήματος που γεννά από τη μια την ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, τη φτώχεια, τις ανισότητες,
το ρατσισμό κι από την άλλη τους πολέμους, τις επεμβάσεις, την καταστολή. Η δολοφονία του George Floyd
έρχεται να προστεθεί στους χιλιάδες θανάτους και δολοφονίες όχι μόνο από τη ρατσιστική βία, αλλά κι από την
φτώχεια, την πείνα, τα εργατικά ατυχήματα, όλα αυτά στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους.

Καλούμε το λαό να βγάλει συμπεράσματα από την υποκριτική στάση της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Από τη μια δεν παύουν στιγμή να επιχαίρουν για το βάθεμα της εμπλοκής
της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, χαρακτηρίζουν τον Τραμπ ως “διαβολικά καλό”, ακολουθώντας κατά
γράμμα τα βήματά του στην ένταση της καταστολής χτυπώντας λαϊκές διαδηλώσεις (όπως συνέβη και με τις
διαδηλώσεις στο άγαλμα του Τρούμαν στην Αθήνα), κάνοντας ασκήσεις καταστολής λαϊκών κινητοποιήσεων, όπως
στο ευρωατλαντικό στρατηγείο στη Νέα Σάντα στο Κιλκίς. Από την άλλη για όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες
στις ΗΠΑ είτε τηρούν προκλητική σιγή ιχθύος, αβαντάροντας το ρατσισμό, τη βία και την καταστολή, είτε
μοιράζουν κούφια, γενικόλογα λόγια συμπάθειας στον αμερικανικό λαό, όπως η περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ, που όμως η
ίδια η πραγματικότητα κι ο στενός εναγκαλισμός με την κυβέρνηση και την πρεσβεία των ΗΠΑ τα διαψεύδει
πανηγυρικά.

Η ΕΕΔΥΕ ενώνει τη φωνή της με τους χιλιάδες διαδηλωτές στις ΗΠΑ. Οι κινητοποιήσεις αυτές, στην
“πρωτεύουσα” του καπιταλισμού, δείχνουν πως οι λαοί δεν έχουμε πει ακόμη την τελευταία μας λέξη. Αναδεικνύει
πως οι λαοί είμαστε παντοδύναμοι και μέσα από την οργανωμένη πάλη μας μπορούμε να “ανασάνουμε”, να
ξεμπερδέψουμε μια και καλή από τα δεσμά της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, του ρατσισμού, της καταστολής,
των ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων. Έχουμε τη δύναμη να χτίσουμε ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη,
φιλία, αλληλεγγύη, αμοιβαίες και επωφελείς σχέσεις!

Αλληλεγγύη στο λαό των ΗΠΑ! Αλληλεγγύη στον αγώνα ενάντια στη βαρβαρότητα!

Αθήνα, 2 Ιούνη 2020                                                                                                   Το γραφείο Tύπου της ΕΕΔΥΕ
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H Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) απευθύνεται στο λαό
μας, στους νέους και τις νέες και σημειώνει

ότι μπροστά στις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις που
ζούμε στην περιοχή μας χρειάζεται να σημάνει συ-
ναγερμός. Ο αγώνας των εργαζομένων για απο-
κλειστικά δημόσιο-δωρεάν σύστημα υγείας, την
ουσιαστική χρηματοδότηση και την άμεση κάλυψη
των μεγάλων ελλείψεων, για την αντιμετώπιση της
αντιλαϊκής επίθεσης που κλιμακώνεται στις συνθήκες
της πανδημίας και της νέας καπιταλιστικής κρίσης,
ο αγώνας για τις λαϊκές ανάγκες, τους μισθούς, τις
συντάξεις, την παιδεία, τα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα, δένεται με τον αγώνα κατά των ιμπε-
ριαλιστικών παρεμβάσεων και πολέμων, κατά της
εμπλοκής της χώρας μας. Αυτή είναι η αποφασιστική
απάντηση που επιβάλλουν οι σημερινές συνθήκες. 

Βασικά στοιχεία των εξελίξεων 
Στη διάρκεια της πανδημίας συνεχίζονται οι ιμπε-
ριαλιστικοί σχεδιασμοί. Η καπιταλιστική κρίση τρο-
φοδοτεί τους ανταγωνισμούς. Αυτό γίνεται φανερό
από τις επικίνδυνες για τους λαούς αποφάσεις των
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, την αύξηση της στρα-
τιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό
Κόλπο, και την Αν.Μεσόγειο, την όξυνση της αντι-
παράθεσης με τη Ρωσία και την Κίνα. Ο πόλεμος
στη Συρία και τη Λιβύη συνεχίζεται. Το ισραηλινό
κράτος ετοιμάζεται να προσαρτήσει νέα παλαι -
στινιακά εδάφη στη Δυτική όχθη, το αποκαλούμενο
«σχέδιο του αιώνα» ΗΠΑ-Ισραήλ διαιωνίζει και
 δυναμώνει την κατοχή. Οξύνονται οι αντιθέσεις στα
Βαλκάνια και ετοιμάζεται διχοτομική λύση στην
 Κύπρο. 

Η κατάσταση αυτή συνδυάζεται με την ένταση
των ανταγωνισμών ανάμεσα στη ελληνική και την
τουρκική αστική τάξη στο όνομα της «γεωστρα-
τηγικής αναβάθμισης» για λογαριασμό των συμ-
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φερόντων των οικονομικών ομίλων.
Κλιμακώνεται η Τουρκική επιθετικό-
τητα. 

• Αμφισβητείται η Συνθήκη της
Λοζάνης και το πρωτόκολο του 1926
που καθορίζει τη χερσαία συνοριακή
γραμμή στον Εβρο, το προσφυγικό
πρόβλημα εντάσσεται στις γεωστρατη-
γικές της επιδιώξεις αξιοποιώντας την
άθλια συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. 

• Δυναμώνει η στρατιωτική επέμ-
βαση της Τουρκίας στη Λιβύη και οι
διεκδικήσεις στην Α.Μεσόγειο με την
αξιοποίηση της απαράδεκτης συμφω-
νίας Ερντογαν-Σάρατζ. Η Κρατική Εται-
ρεία Πετρελαίου ετοιμάζεται να πραγ-
ματοποιήσει έρευνες ή και γεωτρήσεις
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. 

• Πληθαίνουν οι υπερπτήσεις
πάνω από ελληνικά νησιά, «γκριζάρε-
ται» το Αιγαίο, συνεχίζονται οι γεωτρή-
σεις στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου εί-
ναι υπαρκτός και η κυβερνηση της ΝΔ
απο κοινού με το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα
κόμματα καλλιεργούν ψεύτικο εφησυ-
χασμό. Ποντάρουν και προσδοκούν
στην παρέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, παίζουν με την αγωνία του
λαού μας. 

Ποια είναι η αλήθεια; 
Πρώτο, στην πράξη έχει αποδειχθεί
πως το βάθεμα της εμπλοκής της Ελλά-
δας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς οδηγεί στην όξυνση των ελλη-
νοτουρκικών σχέσεων. Οι ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ όχι μόνο δεν εγγυώνται
την «ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθε-
ρότητα» στην περιοχή, αλλά «ανάβουν
το φιτίλι» του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Στην πράξη σφυρίζουν αδιάφορα για
την τουρκική επιθετικότητα για να κερ-
δίσουν τη γειτονική χώρα στο «Δυτικό
στρατόπεδο», να την αποκόψουν απο
τη ρωσική επιρροή. Αυτό λένε συχνά
και κατάμουτρα ο γ.γ του ΝΑΤΟ, Στόλ-
τεμπεργκ, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι
επιτελείς, ο Αμερικανός Πρέσβης Πάιατ. 

Διαμορφώνουν το έδαφος για επι-
κίνδυνους συμβιβασμούς για την συ-
νεκμετάλλευση του Αιγαίου και θαλάσ-
σιων ζωνών στην Α. Μεσόγειο που θα
οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο συνε-
χών αντιπαραθέσεων. Η εδαφική ακε-
ραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα
της χώρας έχουν μπει στο τραπέζι των
ιμπεριαλιστικών παζαριών. Δουλεύεται
η λύση της προσφυγής στο Διεθνές Δι-
καστήριο της Χάγης και όλοι τους γνω-
ρίζουν ότι στο σχετικό Συνυποσχετικό
ανάμεσα στις δύο χώρες θα τεθούν οι
τουρκικές διεκδικήσεις. 

Οι ΑμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη
Σούδα, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκειο
και στην Αλεξανδρούπολη, είναι βασι-
κός παράγοντας της εμπλοκής της χώ-
ρας μας στους ιμπεριαλιστικούς τυχο-
διωκτισμούς, λειτουργούν ως μαγνήτης
απαντητικών πληγμάτων, όπως έχουν
προειδοποιήσει η Ρωσία και το Ιράν,
προκαλούν μεγάλους κινδύνους για το
λαό μας. 

Ο λαός να καταδικάσει μαζικά την
πολιτική της εμπλοκής και να καταλο-
γίσει τις βαριές ευθύνες που έχει η κυ-
βέρνηση της ΝΔ και οι προηγούμενες
κυβερνήσεις, να καταγγείλει τη συμμε-
τοχή της Ελλάδας σε περισσότερες από
16 ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξω-
τερικό, και στην ευρωενωσιακή επιχεί-
ρηση στη Λιβύη με τον ψευδεπίγραφο
τίτλο «IRINI», το γεγονός ότι η χώρα μας
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δαπανά πάνω από 4 δις ευρώ το χρόνο
για τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες. 

Δεύτερο, η όξυνση των ελληνοτουρκι-
κών σχέσεων αποδεικνύει επίσης πόσο
σαθροί είναι οι ισχυρισμοί της κυβέρ-
νησης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλ-
λων κομμάτων ότι η συμμετοχή της χώ-
ρας μας στα σχήματα συνεργασίας με
το Ισραήλ και την Αίγυπτο που παζα-
ρεύουν με την Τουρκία, και ο αγωγός
East Med που υπηρετεί τους σχεδισμούς
των ΗΠΑ και τα συμφέροντα των αστι-
κών τάξεων, μπορούν να εγγυηθούν την
ασφάλεια του λαού μας και να υπηρε-
τήσουν τις ανάγκες του. 

Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για
την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών
ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία,
δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
που συμμετέχουν στους ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς, είναι προκλητικοί. Η
οριοθέτηση αυτή υπηρετεί μεγάλα συμ-
φέροντα, έγινε στη βάση της μειωμένης
επήρειας ελληνικών νησιών και προκα-
λεί ανησυχία για τις συνέπειες σε βάρος
Ελλήνων αλιέων. Ενώ με την επιδίωξη
της μερικής οριοθέτησης Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Ελλά-
δας και Αιγύπτου και τη «διαγραφή» του
Καστελόριζου καταστρατηγείται και
πάλι η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο
της Θάλασσας του 1982, που προβλέπει
ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα για τα νησιά,
οδηγεί σε ακύρωση των συνόρων ανά-
μεσα σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Ο λαός να υπερασπιστεί τα δικά του
συμφέροντα. Κανείς να μην τσιμπήσει
στα δολώματα της κυβέρνησης και των
άλλων αστικών κομμάτων για τα περί
«εθνικής ενότητας και ομοψυχίας».

Στόχος τους είναι η χειραγώγηση και
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η μετατροπή του λαού σε συνένοχο της
πολιτικής που εμπλέκει τη χώρα μας σε
πολεμοκάπηλα σχέδια. 

Δυναμώνουμε τον αγώνα για τη
ζωή και το μέλλον που μας αξί-
ζει, για ένα κόσμο με πραγμα-
τική  ειρήνη, ασφάλεια, φιλία,
αλληλεγγύη, αμοιβαίες κι επω-
φελείς σχέσεις ανάμεσα στους
λαούς
Ακόμη πιο δυνατοί, πυκνώνουμε τις
γραμμές του αντιπολεμικού-αντιιμπε-
ριαλιστικού κινήματος. Δυναμώνουμε
τη φωνή και τη δράση μας, τη διεθνι-
στική αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες,
με όλους τους λαούς. Στεκόμαστε στο
πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και
της Κύπρου και απαιτούμε τον τερμα-
τισμό της ισραηλινής και τουρκικής κα-
τοχής. Ενώνουμε τη φωνή μας με τον
Αμερικανικό λαό που διαδηλώνει μαζικά
κατά της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ,
κατά του ρατσισμού και της κρατικής
καταστολής. Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ απο-
μυθοποιούν το λεγόμενο «Αμερικάνικο
όνειρο», αποκαλύπτουν τη βαρβαρό-
τητα του εκμεταλλευτικού συστήματος. 

Διεκδικούμε τις σύγχρονες ανάγκες
και τα δικαιώματά μας. Ακόμη πιο μα-
ζικά, μαχητικά παλεύουμε και απαι-
τούμε:

• Απεμπλοκή της Ελλάδας από
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

και πολέμους 
• Καμιά αλλαγή των συνόρων και

των συνθηκών που τα καθορίζουν 
• Να αποχωρήσει η Ελλάδα από

την Ευρωενωσιακή επιχείρηση «IRINI»
στη Λιβύη. Να ακυρωθούν οι κυβερ-
νητικές αποφάσεις για συμμετοχή στις
ιμπεριαλιστικές αποστολές στο Μάλι,
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
και στον Περσικό Κόλπο. Να επιστρέ-
ψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί από
αποστολές στο εξωτερικό 

• Να κλείσει η Βάση της Σούδας
και όλες οι ξένες στρατιωτικές Βάσεις
και στρατηγεία. 

• Όχι στις πολεμικές δαπάνες για
τις ανάγκες του ΝΑΤΟ – λεφτά για την
υγεία, την παιδεία, τις ανάγκες του
λαού μας

• Όχι στην εγκατάσταση πυρηνι-
κών στον Άραξο και σε οποιοδήποτε
άλλο μέρος της χώρας 

• Έξω το ΝΑΤΟ και οι στρατιωτι-
κές μονάδες της ΕΕ από τη Μεσόγειο
και τα Βαλκάνια. Ναι στην ειρήνη και
την αλληλεγγύη των λαών

• Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ
με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
(ΕΕΔΥΕ)

Ιούνιος 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ∆ΥΕ)
Θεµιστοκλέους 48, 106 81 Aθήνα • Τηλ.: 210-3844853 • www.eedye.gr • e-mail: eedye@otenet.gr
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Παρά το γεγονός ότι καταγρά-
φεται μικρή μείωση του συνο-
λικού αριθμού των πυρηνικών

κεφαλών διαπιστώνεται ότι οι εννέα
χώρες του σχετικού πίνακα εκσυγ-
χρονίζουν τα πυρηνικά τους όπλα και
τα αναπτύσσουν ανεξέλεγκτα στις
περιοχές που αποτελούν πεδία εν-

δοϊμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης. 
Τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά

είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία,
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η
Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ
και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.
Έως τις αρχές του 2020 είχαν συνο-
λικά περίπου 13.400 πυρηνικά όπλα

έναντι 13.865 στις αρχές του 2019.
Αυτή η μείωση θεωρείται συγκυριακή
καθώς αφορά πυραύλους παλαιότε-
ρης τεχνολογίας των ΗΠΑ και της
Ρωσίας που διαθέτουν το 90% των
πυρηνικών. Εντάσσεται δε στο πλαίσιο
της συνθήκης START, για μείωση των
στρατηγικών πυρηνικών όπλων, η

διεθνή

Ετήσια έκθεση του SIPRI 

Πιο σύγχρονο και πιο επικίνδυνο το παγκόσμιο 
πυρηνικό οπλοστάσιο

Η ετήσια έκθεση για την πορεία των εξοπλισμών σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι όπως καταγράφεται από το
Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών της Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI), περιλαμβάνει ανησυχητικά ευρήματα
όσον αφορά στην κατάσταση του παγκόσμιου πυρηνικού οπλοστασίου. 

Παγκόσμιες πυρηνικές δυνάμεις, Ιανουάριος 2020

Χώρα              Εγκατεστημένες            Άλλες                   Σύνολο                     Σύνολο
                                κεφαλές*              κεφαλές**                  2020                          2019

ΗΠΑ                        1 750                     4 050                       5 800                         6 185

Ρωσία                     1 570                     4 805                       6 375                         6 500

Ην. Βασίλειο***       120                           95                          215                            200

Γαλλία                        280                           10                          290                            300

Κίνα                                                          320                          320                            290

Ινδία                                                         150                          150                   130–140

Πακιστάν                                                160                          160                   150–160

Ισραήλ                                                       90                             90                        80–90

Β. Κορέα                      ....                  (30–40)                   (30–40)                     (20–30)

Σύνολο                  3 720                      9 680                     13 400                       13 865

Πηγή: SIPRI Yearbook 2020. * «Εγκατεστημένες κεφαλές» είναι κεφαλές τοποθετημένες σε πυραύλους
ή ευρισκόμενες σε βάσεις με επιχειρησιακές δυνάμεις. ** «Άλλες κεφαλές» είναι αποθηκευμένες ή απο-
θεματικές κεφαλές και αποσυρμένες κεφαλές που αναμένουν διάλυση. *** Η βρετανική κυβέρνηση
δήλωσε ότι η διαδικασία μείωσης του αποθέματος σε 180 κεφαλές βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν και ορι-
σμένες πηγές αναφέρουν ότι το απόθεμα παραμένει 215 κεφαλές, είναι πιθανό να έχει ήδη μειωθεί.
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οποία όμως λήγει τον Φεβρουάριο
του 2021 χωρίς προοπτική ανανέω-
σης. Σε αυτή την εξέλιξη έρχεται να
προστεθεί το γεγονός της διάλυσης
της Συνθήκης INF του 1987 μεταξύ
Σοβιετικής Ένωσης - ΗΠΑ για την
εξάλειψη των πυραύλων ενδιάμεσης
και μικρής εμβέλειας. 

Η όξυνση των ανταγωνισμών εκ-
φράστηκε ακόμα με το δόγμα του
«πρώτου πυρηνικού πλήγματος » που
εγκαινίασε το ΝΑΤΟ στη σύνοδο της
Λισσαβόνας το 2010, τη συγκέντρωση
Νατοϊκών δυνάμεων σε Ανατολική
και Κεντρική Ευρώπη, Βαλτική και
Μαύρη Θάλασσα, σε συνδυασμό με
την εγκατάσταση του συστήματος
της «Αντιπυραυλικής Ασπίδας» στην
περιοχή καθώς και με συνακόλουθες
προετοιμασίες και προειδοποιήσεις
της Ρωσίας για ανταπόδοση του χτυ-
πήματος. Οι σχεδιασμοί αυτοί προ-
χώρησαν με τις αποφάσεις της Συ-
νόδου Κορυφής της Βαρσοβίας το
2016 με την παρουσία και τη συμφω-
νία του τότε πρωθυπουργού Τσίπρα
ο οποίος συναντήθηκε με τον αμερι-
κανό Πρόεδρο Ομπάμα. 

Πυρηνικά συστήματα νέας γενιάς 
Οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν διευρύνει
το ρόλο των πυρηνικών όπλων στο
πλαίσιο των στρατηγικών τους σχε-
διασμών. Προχωρούν στην αντικατά-
σταση και τον εκσυγχρονισμό των
πυρηνικών κεφαλών και των μονάδων
παραγωγής πυρηνικών όπλων ενώ
εξελίσσουν το συστήματα μεταφοράς
πυρηνικού οπλισμού στα πλοία, στα
αεροσκάφη αλλά και στο χερσαίο
χώρο. 

Άλλο ένα στοιχείο του νέου πυρη-
νικού δόγματος των ΗΠΑ είναι η πα-
ραγωγή όπλων «χαμηλότερης ισχύος»,
ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περιφε -
ρειακές συγκρούσεις, ιδιαίτερα εκεί

που διακυβεύονται σοβαρά συμφέ-
ροντα των αμερικάνικων μονοπωλίων. 

Η Κίνα από την πλευρά της έχει
διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να πάρει
μέρος σε καμία είδους συζήτηση για
τον περιορισμό των πυρηνικών και
«τρέχει» ένα τεράστιο πρόγραμμα εκ-
συγχρονισμού του οπλοστασίου της.
Αναπτύσσει τη λεγόμενη πυρηνική τριά -
δα που αποτελείται από νέους χερσαί-
ους και θαλάσσιους πυραύλους καθώς
και πυρηνικά αεροσκάφη. Οι άλλες
πυρηνικές δυνάμεις ακολουθούν αυτές
τις τάσεις και αξιοποιούν τα πυ ρηνικά
όπλα προς όφελος των επιδιώξεων
των δικών τους αστικών τάξεων. 

Η πυρηνική απειλή 
στην Ελλάδα
Η ελληνική αστική τάξη προκειμένου
να αναβαθμίσει τη θέση της στην
 ιμπεριαλιστική πυραμίδα συμμετέχει
ενεργά στους ευρωνατοϊκούς σχε-
διασμούς και ανάμεσα στα άλλα πα-
ρέχει υποστήριξη και στο πυρηνικό
οπλοστάσιο των Ευρωνατοϊκών δυ-
νάμεων, εκθέτοντας το λαό μας και
τους γειτονικούς λαούς σε θανάσι-
μους κινδύνους. 

Γιαυτό τόσο η σημερινή κυβέρνηση
της ΝΔ όσο και η τότε κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα άλλα αστικά κόμ-
ματα υπερθεματίζουν στις επικίνδυ-
νες αποφάσεις και προσφέρουν λι-
μάνια, δρόμους και υποδομές που
συνδέονται με τη χρήση πυρηνικών
όπλων. 

Το λιμάνι της Σούδας, στο οποίο
ελλιμενίζονται πυρηνικά υποβρύχια,
ο Άραξος που προετοιμάζεται για την
αποθήκευση πυρηνικών όπλων, οι
δρόμοι και τα λιμάνια της Β. Ελλάδας
που είναι κρίσιμα για τη διέλευση
οπλικών συστημάτων μπαίνουν στο
παζάρι για όφελος της ελληνικής
αστικής τάξης και παρουσιάζονται

ως μέσα για τη «γεωστρατηγική ανα-
βάθμιση» της χώρας. 

Για την ΕΕΔΥΕ αποτελεί προτε -
ραιότητα η ενημέρωση του λαού γύρω
από τα ζητήματα της πυρηνικής απει-
λής και των γενικότερων κινδύνων
που συνεπάγονται από την εμπλοκή
της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους. Η ισχυ-
ροποίηση του αντιιμπεριαλιστικού-
αντιπολεμικού κινήματος και η ανά-
δειξη των στόχων πάλης του είναι η
απάντηση στις προσπάθειες να καλ-
λιεργηθούν νέες ψευδαισθήσεις ότι
η παρουσία πυρηνικών στην Ελλάδα
είναι παράγοντας προστασίας. 

Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση
όλων των πυρηνικών όπλων και την
απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών.

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι
σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο εγκατά-
στασης πυρηνικών όπλων στον Άραξο
ή σε άλλο σημείο της Ελλάδας. Πα-
λεύουμε για να κλείσει η βάση της
Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές
βάσεις και τα στρατηγεία που υπάρ-
χουν στην Ελλάδα.

Αγωνιζόμαστε για την απεμπλοκή
της χώρας μας από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και
ΕΕ με το λαό μόνο κυρίαρχο στον
τόπο του.

Τιμάμε τη μνήμη των εκατοντάδων
χιλιάδων θυμάτων του ολοκαυτώμα-
τος στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι,
καταδικάζουμε τα εγκλήματα του
 ιμπεριαλισμού και δυναμώνουμε την
πάλη ενάντια στους πολέμους και
στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπε -
ριαλιστικούς σχεδιασμούς. 

Καλούμε τον εργαζόμενο λαό και
τη νεολαία να πάρει μαζικά μέρος
στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης
που γίνουν στην Αθήνα στις 6 Αυγού-
στου στο Πάρκο Θησείου, στη Θεσ-
σαλονίκη, στα Χανιά και σε άλλες πό-
λεις. 



Τα Ελληνοτουρκικά, οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί
είναι καθημερινά στο προσκήνιο, παρά τα προ βλήματα
της πανδημίας και την είσοδο της καπιταλιστικής

οικονομίας σε ένα νέο κύκλο κρίσης. Δίνουν και παίρνουν
οι δηλώσεις για το θέμα σε όλα τα επίπεδα. Είναι χαρα-
κτηριστική όμως η απάντηση  του έλληνα πρωθυπουργού
για τα όσα συνέβησαν στον Έβρο (επέκταση του φράχτη
κλπ.): «Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα που να είναι αξιο-
σημείωτο, που να χρήζει τέτοιας συζήτησης».

Είναι σαφής η προσπάθεια του Έλληνα πρωθυπουργού
να υποβαθμίσει την ανοχτή αμφισβήτηση των συνόρων από
την Τουρκία και την αποθράσυνση της Άγκυρας. Την αποθρά -
συνση αυτή ενθαρρύνει το ευρωατλαντικό παζάρι για όλα
τα ανοιχτά ζητήματα στην περιοχή, που είναι επικίνδυνο
για τον ελληνικό λαό  και τους άλλους λαούς της περιοχής
και στο οποίο συμμετέχει η ελληνική αστική τάξη.

Το πόσο σοβαρά και επικίνδυνα είναι τα πράγματα
αποδεικνύεται από τα εξής:

• Τα σύνορα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία καθορί-
στηκαν από τη Συνθήκη της Λωζάνης και στη συνέχεια
από το Πρωτόκολλο του 1926. Άρα οι όποιες αντιρρήσεις
της Τουρκίας σημαίνουν ευθεία αμφισβήτηση της Συνθή-
κης της Λοζάνης του 1923 και των υπαρχόντων συνόρων
Ελλάδας-Τουρκίας και άλλων χωρών.

• Τις δηλώσεις του Χ. Ακάρ, υπουργού Άμυνας της Τουρ-
κίας, για νομιμοποίηση και συνέχιση των υπερπτήσεων
στα ελληνικά νησιά και τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο.  

• Τις δηλώσεις του Α. Τσαβούσογλου, υπουργού Εξω-
τερικών της Τουρκίας, για την ένταση των προσφυγικών
ροών στα νησιά και πιθανώς στον Έβρο, στο πλαίσιο των
παζαριών ΕΕ - Τουρκίας στη βάση της απαράδεκτης συμ-
φωνίας για το Προσφυγικό

• Την αξιοποίηση της ανυπόστατης Συμφωνίας Τουρ-
κίας - Λιβύης για τον καθορισμό ΑΟΖ και τη συμφωνία
της Λιβύης με την κρατική τουρκική εταιρεία πετρελαίου
(ΤPAO) που φέρνει πιο κοντά τις τουρκικές έρευνες στα
νότια της Κρήτης.

Η τουρκική προκλητικότητα ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά
με την ενέργεια του Τ. Ερντογάν να σπιλώσει ένα πα γκό -

σμιο πολιτιστικό μνημείο όπως είναι η Αγιά Σοφιά την
ημέρα (29 Μάη) της άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Όλα όσα συμβαίνουν δεν είναι ούτε παραξενιές του
«σουλτάνου», ούτε «εξαγωγή εσωτερικών προβλημάτων
της  Τουρκίας». Είναι ξεκάθαρη έκφραση των βαθύτερων
γεωστρατηγικών επιδιώξεων της κυρίαρχης τάξης της
Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή.

Κατάρρευση των μύθων για την «ασφάλεια» που
παρέχουν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
Η επικίνδυνη πολιτική της αστικής τάξης της Τουρκίας
εκθέτει ανεπανόρθωτα όλες τις πολιτικές δυνάμεις που
–ΝΑΤΟικότεροι του ΝΑΤΟ– λιβανίζουν τους Αμερικανο-
ΝΑΤΟικούς «συμμάχους» για τη δήθεν ασφάλεια που πα-
ρέχουν στη χώρα μας, κρύβοντας ταυτόχρονα τον βρώ-
μικο και επικίνδυνο ρόλο που παίζουν σε βάρος του
ελληνικού λαού, εις βάρος όλων των λαών της περιοχής.

Η Τουρκία δεν είναι «μόνη και απομονωμένη», όπως
υποστηρίζουν οι δυνάμεις του ευρωατλαντισμού. Κάνει
επίδειξη ισχύος με τις πλάτες των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ:

• Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γ. Στόλτενμπεργκ,
σε πρόσφατες δηλώσεις του, στήριξε τις τουρκικές επι-
χειρήσεις στη Λιβύη και την κυβέρνηση Σάρατζ. Ο ίδιος,
απαντώντας σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών στην Επι-
τροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, είπε: «Η Τουρκία
είναι σύμμαχος κλειδί για τη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ
και την ασφάλεια της Ευρώπης...».

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει «σταθερή συνεργασία»
με την Τουρκία, την ίδια ώρα που η τελευταία απειλεί
την Ελλάδα και προβάλλει ένα σύνολο αξιώσεων σε βάρος
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η Ευρωπαϊκή ΄Ένωση έχουν λάβει
οποιοδήποτε μέτρο εις βάρος της Τουρκίας, παρά τις αλ-
λεπάλληλες παραβιάσεις των κανόνων του Διεθνούς Δι-
καίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας
και άλλων χωρών (Συρία, Ιράκ). Η κατοχή τμήματος της
Κύπρου συνεχίζεται 46 χρόνια μετά την εισβολή των τουρ-
κικών στρατευμάτων. Η Κύπρος είναι χώρα μέλος της
ΕΕ κι όμως τσιμουδιά για τη συνεχιζόμενη κατοχή…
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Ελληνοτουρκικά
Επικίνδυνες εξελίξεις - επικίνδυνος και αποπροσανατολιστικός 
εφησυχασμός από την κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου

πολιτική



Δύο αποκαλυπτικές συνεδριάσεις
1. Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ)
Στο ΕΣΕΠ συμμετέχουν όλα τα κόμματα της βουλής, εκτός
από το ΚΚΕ, που έχει προτείνει και την κατάργησή του
στο πλαίσιο της συ νταγ ματικής αναθεώρησης, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι για τέτοια θέματα, την ευθύνη έχει η κυβέρ-
νηση. Συνεδρίασε πρόσφατα με βασικό αντικείμενο την
«τουρκική παραβατικότητα». Παρά τις επιμέρους διαφω-
νίες –χρειάζονται για να συντηρούνται οι ψεύτικες δια-
χωριστικές γραμμές– είναι διακριτή η κοινή γραμμή πλεύ-
σης που χαράζουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και οι
ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

2. Διαρκής Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής
Στα τέλη Μαΐου συνεδρίασε η Επιτροπή για τις εξελίξεις
στον Έβρο και τα Ελληνοτουρκικά. Οι πολιτικές δυνάμεις
που ομνύουν στο όνομα του ευρωατλαντικού προσανατο-
λισμού της χώρας, συνέχισαν στη λογική του επικίνδυνου
εφησυχασμού και της προσπάθειας να καλύψουν τις πολύ
μεγάλες ευθύνες για την πολιτική της εμπλο κής στα σχέ-
δια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που δίνει «αέρα στα πανιά» στην
επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης. Κάνουν ό,τι
μπορούν για την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς. Τους ενώνει η κοινή στόχευση της

γεωστρατηγικής αναβάθμισης, η προσδοκία της απόσπα-
σης μεγαλύτερου κομματιού της λείας για τους εγχώριους
ομίλους. Ξέρουν τους κινδύνους, αλλά τα πάντα υποτάσ-
σονται σε αυτή τη στρατηγική στόχευση και ρίχνουν τη
χώ ρα στη δίνη των ανταγωνισμών, στη διαμάχη για το ποιος
θα βάλει στο χέρι όλο τον πλούτο της περιοχής. Για όλους
αυτούς τους λόγους οι ευθύνες είναι πολύ βαριές και
σαν τέτοιες τις χρεώνονται στο ακέραιο. Ας αφήσουν τα
κηρύγματα «εθνικής ομοψυχίας» και ας μας πουν: 

• Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει το
λαό ποια είναι η θέση ΝΑΤΟ και της ΕΕ για το τουρκολι-
βυκό μνημόνιο;

• Τι συζητήθηκε πίσω από τις εφτασφράγιστες πόρ-
τες των διαβουλίων ΝΑΤΟ και ΕΕ ανάμεσα στους υπουρ-
γούς και τους αξιωματούχους ΝΑΤΟ και ΕΕ, με θέμα «τις
εξελίξεις στην περιοχή»;

• Τι συζητήθηκε στις τηλεφωνικές συνομιλίες με
τους ΝΑΤΟικούς και στις συναντήσεις με τον Τζ. Πάιατ,
επαφές που «συνέπεσαν» με την ακύρωση της ελληνικής
άσκησης «Καταιγίδα», ως ολοφάνερη ανταπόκριση στο
τουρκικό «αίτημα» για «μορατόριουμ ασκήσεων»;

Τα ερωτήματά μας είναι ρητορικά. Ξέρουμε καλά πως
ούτε θέλουν ούτε μπορούν να δώσουν απαντήσεις. Είναι
βαριά εκτεθειμένοι στον ελληνικό λαό, τόσο οι κυβερ-
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νώντες όσο και οι συμπορευόμενοι στον ίδιο δρόμο της
ευρωατλαντικής πολιτικής.  

Νέα βήματα γεμάτα κινδύνους
Ο Ιούνιος δεν φέρνει, όπως όλα δείχνουν, μόνο το καλοκαί -
ρι, φέρνει και νέες κινήσεις της Τουρκίας γεμάτες κινδύ-
νους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αφού
στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκαν
7 αιτήματα της κρατικής τουρκικής εταιρείας πετρελαίου
(ΤΡΑΟ) προς τη Γενική Διεύθυνση Μεταλλείων και Πετρε-
λαίου της Τουρκίας, για να πραγματοποιήσει έρευνες σε
περιοχές που βρίσκονται, σύμφωνα με την Τουρκία, εντός
της υφαλοκρηπίδας της. Οι περιοχές αυτές είναι ΒΑ της
Ρόδου, ανατολικά της Ρόδου, ανατολικά της Καρπάθου, ΝΑ
της Καρπάθου, ανατολικά της Κρήτης και ΝΑ της Κρήτης.
Και οι 7 περιοχές είναι στο όριο των 6 ναυτικών μιλίων
από τις ακτές των ελληνικών νησιών.

Επιχειρείται να στηριχθεί ο τουρκικός ισχυρισμός ότι
τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, ενώ τα χωρικά ύδατα
των δύο χωρών είναι στα 6 ναυτικά μίλια. Στην ίδια προ-
κλητική κατεύθυνση εντάσσεται και η παρουσία τουρκι-
κής φρεγάτας ανοιχτά της Ρόδου. Τα περιστατικά στα
ανοιχτά της Λιβύης, με τις τούρκικες φρεγάτες απέναντι
στις δυνάμεις της ιμπεριαλιστικής επιχείρησης “IRINI”,
δείχνουν το μέγεθος των απειλών και το βάθος των επι-
διώξεων της γειτονικής χώρας σε όλη την περιοχή της
ΝΑ Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής όπου συνεχίζεται
το μακελειό με ενεργό συμμετοχή και της Τουρκίας.

Άλλος ο δρόμος των λαών, άλλος των ιμπεριαλιστών
Όλη η περιοχή από τη μια άκρη της Μεσογείου ως την άλ -
λη, πέρα στη Μαύρη Θάλασσα και ακόμα πέρα «κοχλάζει».
Οι αντιθέσεις, οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστικών κέ -
ντρων οξύνονται επικίνδυνα. Συγκεντρώθηκαν τεράστιες
πο λεμικές δυνάμεις κάθε είδους. Σε μια περιοχή γεμάτη
μπα ρούτι οι κίνδυνοι ανάφλεξης είναι μεγαλύτεροι από κά -
 θε άλλη φορά. Το πότε θα πλησιάσει το φυτίλι στο μπα ρού -
τι και θα γίνει έκρηξη είναι άγνωστο, αλλά πολύ πιθανό…

Όσο και αν επιχειρούν με όλα τα μέσα να πείσουν τους
λαούς και να τους σύρουν στο άρμα των ιμπεριαλιστικών
σχεδιασμών, είναι ηλίου φαεινότερο: Άλλος ο δρόμος των
ιμπεριαλιστών, άλλος ο  δρόμος των λαών. Οι επι διώξεις
των αστικών τάξεων Ελλάδας - Κύπρου - Τουρκίας, οι ενερ-
γειακοί σχεδιασμοί, ο έλεγχος και το ξαναμοίρασμα της πε-
ριοχής, η διασφάλιση του ενεργειακού-ορυκτού πλούτου
και των δρόμων μεταφοράς είναι ξένη και εχθρική υπόθεση
για τους λαούς των τριών χωρών και όχι μόνο. Γιατί να μα -

τώ νουν και να σκοτώνονται οι λαοί για του αφέντη το φαΐ;
Η ιστορική πείρα, παλιότερη και σύγχρονη (βλέπε Βαλ-

κάνια δεκαετία του 1990, Μέση Ανατολή - Βόρεια Αφρική
από το 1990 μέχρι και σήμερα), διδάσκει πως οι αλλαγές
συνόρων γίνονται με πόλεμο, τα νέα σύνορα χαράσσονται
με το αίμα των λαών. Κατά συνέπεια, το ζητούμενο για
τους λαούς είναι ο απεγκλωβισμός των χωρών τους από
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, το σπάσιμο των αλυ-
σίδων που τους δένουν στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις.
Είναι προϋπόθεση για να μη συρθούν οι λαοί –ακόμα μια
φορά– στο «σφαγείο» ενός νέου ιμπεριαλιστικού πολέ-
μου. Βήμα αποφασιστικής σημασίας είναι η οργάνωση της
κοινής πάλης ενάντια στις αιτίες που προκαλούν αυτές
τις επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς.

Αποφασιστικά στο δρόμο της αντιιμπεριαλιστικής
συσπείρωσης και πάλης
Τα τύμπανα του πολέμου χτυπάνε, οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις συνεχίζονται σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ θέλουν τους λαούς ενσωματωμένους
στα δολοφονικά σχέδιά τους. Η απάντηση της ΕΕΔΥΕ, του
αντιιμπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος, είναι: κα-
νένας εφησυχασμός, καμία εμπιστοσύνη στην εμπλοκή
της Ελλάδας στα σχέδιά τους (όσο κι αν τα καμουφλάρουν
σαν «ειρηνευτικές» κλπ. επιχειρήσεις). 

Η απάντηση του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος είναι
η κοινή πάλη των λαών. Οι λαοί δεν έχουν να μοιράσουν
τίποτα μεταξύ τους. Οι επεμβάσεις, οι πόλεμοι των ιμπε-
ριαλιστών υπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα των
οικονομικά ισχυρών, των ιμπεριαλιστικών κέντρων, των
μεγάλων ιμπεριαλιστικών κρατών. Αποκρούουμε αποφα-
σιστικά τις εθνικιστικές κραυγές, τα κηρύγματα μίσους
και διχόνοιας που θέλουν να σύρουν τις λαϊκές δυνάμεις
στο άρμα των κυρίαρχων τάξεων. Ένας είναι ο εχθρός, ο
ιμπεριαλισμός, το καπιταλιστικό σύστημα που γεννάει
ανεργία, φτώχεια, πολέμους και ξεριζώνει εκατομμύρια
ανθρώπους από τις εστίες τους.

Βασικοί άξονες - στόχοι πάλης: Καμία αλλαγή των συ-
νόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν. Όχι στα πα-
ζάρια για τη συνδιαχείριση-συνεκμετάλλευση του Αιγαίου.
Να κλείσουν τώρα η βάση της Σούδας και οι άλλες αμε-
ρικανικές βάσεις. Να ακυρωθούν όλες οι κυβερνητικές
αποφάσεις για συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές («ειρηνευ-
τικές») αποστολές στο εξωτερικό. Αποδέσμευση από το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ, καμία παραχώρηση για την υλοποίηση
των σχεδίων τους. Καταπολέμηση κάθε είδους εθνικιστι-
κών κραυγών και πολεμικών τυχοδιωκτισμών. 
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Στις 9 Μαΐου του 2020 οι λαοί μέτρησαν 75 χρόνια από
τη μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών. Η ιστορική
αυτή μέρα γράφτηκε στην Ιστορία με το αίμα και τη

θυσία εκατομμυρίων ανθρώπων που πολέμησαν και νίκησαν
το τέρας του ναζισμού, τη χιτλερική φασιστική Γερμανία. 

Το τέρας δεν προέκυψε από παρθενογένεση, ήταν βρώ-
μικος καρπός του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος.
Αδιάψευστα ιστορικά ντοκουμέντα-τεκμήρια δείχνουν
ποιος βοήθησε τον Χίτλερ. Η ιστορική πραγματικότητα
έχει επίσης γράψει με ανεξίτηλα γράμματα το πώς οι κα-
πιταλιστές μεθόδευσαν την επίθεση της Γερμανίας στην
τότε Σοβιετική Ένωση προκειμένου να καταστρέψουν το
πρώτο εργατικό-σοσιαλιστικό κράτος στον κόσμο κι
ύστερα να λογαριαστούν με την επιτιθέμενη στο μοίρασμα
του κόσμου, στο νέο μοίρασμα των αγορών με άλλους συ-
σχετισμούς δύναμης. 

Την ίδια ημέρα, η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της
χώρας, καθώς κι οι αντίστοιχες των χωρών-μελών της
ΕΕ, εξέπεμψαν το δικό τους μήνυμα για την «Ημέρα της
Ευρώπης». Η μέρα αυτή –ιμπεριαλιστικό κατασκεύασμα–
καθιερώθηκε τη δεκαετία του 1980 για να σκεπάσει, να
σβήσει από τη μνήμη των λαών –έτσι πίστεψαν οι εμπνευ -
στές της– την επέτειο της Αντιφασιστικής Νίκης των
Λαών, το τσάκισμα του φασισμού με τη Σοβιετική Ένωση
και τον Κόκκινο Στρατό στην προμετωπίδα της πάλης.
Από το 1941 μέχρι το 1944 που άνοιξε το δεύτερο μέτωπο,
η χώρα των Σοβιέτ αντιμετώπισε και νίκησε τελικά τον
κύριο όγκο της θηριώδους πολεμικής μηχανής της ναζι-
στικής Γερμανίας και των συμμάχων της. Γιορτάζουν, λένε,
τη μέρα της διακήρυξης του Ρομπέρ Σουμάν, υπουργού
Εξωτερικών της Γαλλίας, που οδήγησε στη δημιουργία
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ),

διεθνή

Ευρωπαϊκή Ένωση - 9η Μαΐου 
Με όλα τα μέσα και πακτωλό χρημάτων επιχειρούν να ξαναγράψουν
την ιστορία που γράφτηκε με το αίμα και την πάλη των λαών

Η μάχη του Στάλινγκραντ έληξε στις 2 Φεβρουαρίου 1943 με νίκη των Σοβιετικών και έδωσε την υπεροχή στον Κόκκινο Στρατό, ο
οποίος την κράτησε μέχρι το τέλος του πολέμου.
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πρόδρομου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
(ΕΟΚ) και μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη αυτή επέτειο της
Αντι φασιστικής Νίκης των Λαών, στην «ελεύθερη» Τσεχία,
μέλος της ΕΕ, ο δήμαρχος της πόλης, με τη στήριξη
βέβαια της κυβέρνησης, προχώρησε σε μια βέβηλη πράξη,
την απομάκρυνση του Μνημείου του Σοβιετικού στρατάρ-
χη-απελευθερωτή της πόλης Ιβάν Κόνιεφ. Για να γίνει αν-
τιληπτό το μέγεθος της βέβηλης πράξης είναι ανάγκη να
υπενθυμίσου με ότι ο Σοβιετικός στρατάρχης Ιβάν Στεπάνο-
βιτς Κόνιεφ ήταν επικεφαλής της 3ης ουκρανικής στρατιάς
που απελευθέρωσε την Πράγα και μεγάλο τμήμα της Τσε-
χοσλοβακίας από τους ναζί κατακτητές. Το άγαλμα του
στρατάρχη Κό νιεφ είχε ανεγερθεί στην Πράγα το 1980 σε
ένδειξη τιμής και μνήμης για τους 140.000 Σοβιετικούς
στρατιώτες που σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις αυτές.
Τα συμβάντα της Τσεχίας δεν είναι μια μεμονωμένη πράξη,
μια παρένθεση. Στις 7 Μαΐου το πολωνικό Υπουργείο Εξω-
τερικών έδωσε στη δημοσιότητα κοινή δήλωση των υπουρ-
γών Εξω τερικών Πολωνίας, Βουλγαρίας, Τσεχίας, Εσθονίας,
Ουγγαρίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας
και ΗΠΑ, που αποτελεί άλλο ένα μνημείο αντικομμουνισμού
και παραχάραξης της Ιστορίας, ενώ κοινό άρθρο του ίδιου
φυράματος δημοσίευσαν και οι αντιδραστικοί Πρόεδροι
των βαλτικών χωρών. Στο κείμενο της δήλωσης αναπα-
ράγεται η γνωστή ανιστόρητη εξίσωση του ναζισμού-φα-
σισμού, που βγαίνει από τη μήτρα του καπιταλιστικού συ-
στήματος που υπερασπίζονται, με το σοσιαλισμό, που
έδωσε πρωτόγνωρες κατακτήσεις στους λαούς. Μιλάνε
για «ελευθερία» αυτοί που έχουν κηρύξει παράνομα τα
κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα στις χώρες τους,
που απαγορεύουν ακόμα και την ιστορική μνήμη που απα-
γορεύουν και διώκουν τα κομμουνιστικά σύμβολα. 

Η ελληνική εκδοχή του αντικομμουνισμού της ΕΕ

Δεν ξεχνάμε, πέρυσι ανήμερα της 9ης Μαΐου, ο
έλλη νας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έβαλε την
υπο γραφή του δίπλα σε αυτήν του Β. Όρμπαν, πρω-
θυπουργού της Ουγγαρίας, σε έναν λίβελο της ΕΕ
που μιλούσε για «Σιδηρούν Παραπέτασμα»! Υπέ-
γραψε δηλαδή όλο το ψυχροπολεμικό, αντικομ-
μουνιστικό αφήγημα με το οποίο στη χώρα μας
εκατοντάδες χιλιάδες αγωνιστές και κομμουνιστές
εκτελέστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασα-
νίστηκαν…

Τα λεγόμενα των «κορυφών», είναι η κορυφή του «πα-
γόβουνου», της επιχείρησης νέας συγγραφής της ιστορίας,
με στόχο να σβήσει από τη μνήμη των λαών κάθε τι που
αναφέρεται στο ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης, τις αμέ-
τρητες θυσίες του Κόκκινου Στρατού. Πληθώρα μέσων,
μηχανισμών και πακτωλός χρημάτων διοχετεύονται στην
επιχείρηση αυτή. Ιδιαίτερος στόχος των ιμπεριαλιστών
(ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) είναι οι νέοι που μαθαίνουν την ιστορία
από τα σχολεία-πανε πιστήμια και τα καπιταλιστικοκρα-
τούμενα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ). Ενδεικτικά*
και μόνο αναφέρουμε τα εξής: 

• Βιβλίο Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου, όπου η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν διαφημίζεται απλά, αλλά θεωρείται ιστορική
αναγκαιότητα

• Η υπουργός Παιδείας στο μήνυμά της για την 28η
Οκτωβρίου βγάζει λάδι τον φασισμό και το ναζισμό καθώς
δεν τον αναφέρει ούτε μια φορά 

• Στις νέες οδηγίες για τη διδασκαλία της ύλης της
ιστορίας στην Γ΄ Γυμνασίου αφαιρείται ολόκληρο το δεύ-
τερο και τρίτο μέρος του βιβλίου με περιεχόμενο «Ο κό-
σμος από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τις αρχές του
21ου αιώνα». 

Γιατί να γνωρίζουν οι μαθητές για τις οικονομικές κρί-
σεις του 20ου και του 21ου αιώνα, για τους δύο παγκο -
σμίους πολέμους και τις αιτίες όλων αυτών, για το φασι-
σμό και αυτούς που το χρηματοδότησαν; Θα φροντίσουν
για αυτό τα ιδρύματα «κατά του ολοκληρωτισμού» και
άλλα παρόμοια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ εξωραΐζονται συστη-
ματικά στην Ελλάδα με ημερίδες, σεμινάρια και άλλες συ-
ναφείς διαδικασίες. Τα ευρωατλαντικά έργα και ημέρες
παρουσιάζονται με το μανδύα της «ασφάλειας σε μια ανα-
σφαλή περιοχή». Ρόλο οργανωτή σε αυτές τις διαδικασίες
παίζουν –ανάμεσα σε άλλους– η «Ελληνική Ένωση για την
Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία (ΕΕΑΕΣ)» που συ-
νεργάζεται –ειδικά όταν απευθύνονται σε γυναίκες– με

(*) Βλέπε περισσότερα και πιο αναλυτικά στα προγράμματα
της ΕΕ: 

«Άνοιξη της Ευρώπης» στα σχολεία μέσα από εκθέσεις, ερ-
γασίες, παιχνίδια και διαλέξεις ευρωβουλευτών, η οποία παρου-
σιάζει την ΕΕ στα μάτια των μαθητών ως «παράδεισο» ή, στην
καλύτερη των περιπτώσεων, ως μια κοινωνία με «προκλήσεις».

«Αντικομμουνιστικό μνημόνιο για παιδιά» με τίτλο «Πάμε να
εξερευνήσουμε την Ευρώπη».



την οργάνωση «Γυναίκες για τη Διεθνή Ασφάλεια - Ελλάς»
(WIIS-Hellas). 

• Tην περίοδο 2016-2017 ξεκίνησε (και συνεχίζεται
μέχρι και σήμερα) το πρόγραμμα ευρωπροπαγάνδας στα
σχολεία με την ονομασία «Σχολικοί πρέσβεις του Ευρω-
κοινοβουλίου». Απευθύνεται στα Λύκεια όλης της χώρας
και διοργανώνεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Εκ-
παιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Διεύθυνσης Βιβλιοθη-
κών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του
υπουργείου Παιδείας και με την υποστήριξη της ελληνικής
Βουλής. Κύριος στόχος «είναι η προώθηση των ευρωπαϊ-
κών αξιών και ιδιαίτερα της πολιτικής - κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας, μέσω της καλύτερης γνώσης και κατανόη-
σης από τους μαθητές…». Οι μαθητές καλούνται να ανα-
πτύξουν δράσεις και πρωτοβουλίες διαλόγου για ευρω-
παϊκά θέματα, όπως για παράδειγμα «9η Μαΐου - Ημέρα
της Ευρώπης» κλπ. 

Πέρα από τις ενέργειες των κυβερνήσεων για την υλο-
ποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ, την ύλη των σχολικών
βιβλίων κλπ. αξίζουν μνείας τα προγράμματα της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ), με δέλεαρ το ταξίδι μα-
θητών σε πέντε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

H Eυρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά γενναιόδωρη
στην ενίσχυση δράσεων για τον αντικομμουνισμό και τον
εξωραϊσμό της ιμπεριαλιστικής ένωσης. 

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους του
προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» που τρέχει
την περίοδο 2014-2020 διατίθενται 3,7 εκατομμύρια ευρώ.
Κάθε έργο που έχει σαν θέμα «Δημοκρατική δέσμευση
και συμμετοχή των πολιτών - Σχέδια της κοινωνίας των
πολιτών» μπορεί να χρηματοδοτείται έως και 150.000
ευρώ. 

Το 2019 χρηματοδοτήθηκαν προγράμματα όπως «Οι
δημοκρατικές επαναστάσεις στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη και η πτώση του τείχους του Βερολίνου», «1990:
Η επανένωση της Γερμανίας» κ.λπ.

Στις οδηγίες και τους στόχους της ΕΕ για το πρόγραμμα
αναφέρεται ότι η τελευταία «στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει
στη χρηματοδότηση έργων που απηχούν τα αίτια των
απολυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων στη
σύγχρονη Ιστορία της Ευρώπης (ιδιαίτερα του ναζισμού
που οδήγησε στο Ολοκαύτωμα, του φασισμού, του σταλι-
νισμού και των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθε-
στώτων, χωρίς να εξαντλούνται σε αυτά) υπέρ της μνήμης
των θυμάτων των εγκληματικών τους πράξεων».

Χρήμα με ουρά για την πλαστογράφηση της Ιστορίας,
τα ψέματα και τον αντικομμουνισμό που είναι η επίσημη
ιδεολογία της ιμπεριαλιστικής ένωσης. 

Ελλάδα - 9η Μαΐου 2020
Στα μηνύματα του προέδρου της δημοκρατίας, της κυ-
βέρνησης, άλλων πολιτικών κομμάτων ευρωατλαντικού
προσανατολισμού κυριάρχησαν τα μεγάλα λόγια για την
«Ευρώπη των αξιών», της «δημοκρατίας και ελευθερίας»,
της «αλληλεγγύης» και άλλα ανάλογου περιεχομένου.
Όλοι αυτοί ούτε θέλουν ούτε μπορούν να παραδεχτούν
την αλήθεια. Υπερασπιζόμενοι την ΕΕ έχουν πάρει διαζύγιο
με την ίδια την ιστορία…

Η ΕΕ δεν ήταν ποτέ ένωση της «αλληλεγγύης», της
«οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας», όπως λένε
στους μαθητές στα σχολεία και στις σχολές. Όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια η ΕΕ μαζί με το ΝΑΤΟ οργάνωσαν δεκάδες
πολέμους, σφαγές λαών για τα κέρδη των λίγων. Στο Αφ-
γανιστάν (2001), στο Ιράκ (2003), στη Λιβύη (2011) και
στη Συρία (2011) σε χώρες της Αφρικής. Τα επικίνδυνα
σχέδια της ΕΕ σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ ή και αυτοδύναμα
είναι απλωμένα στα τραπέζια των επιτελείων των δύο
δολοφονικών οργανισμών. 

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται το μαχόμενο εργατικό
λαϊκό κίνημα, το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα
με την ΕΕΔΥΕ και τις Επιτροπές Ειρήνης. 

Η 9η Μαΐου είναι Μέρα της Αντι φασιστικής Νίκης των
Λαών, δεν ήταν και δεν θα γίνει «Μέρα της Ευρώπης».
Όσο μελάνι και αν χύσουν η αστική τάξη, οι κυβερνήσεις
και τα επιτελεία της, δεν μπορούν να κρύψουν την ιστορική
αλήθεια που αποδεικνύει πως οι λαοί έχουν τη δύναμη να
βγουν στο προσκήνιο, να διεκδικήσουν τη ζωή που τους
αξίζει, να κλείσουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το
σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα και να οικοδομήσουν ένα
κόσμο με πραγματική ειρήνη, φιλία, ευημερία, αλληλεγγύη,
αμοιβαίες και επωφελείς σχέσεις μεταξύ τους.

Εμπνεόμαστε από την 9η Μάη, την Ημέρα της
Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών. Μέ-
νουμε δυνατοί, πυκνώνουμε τις γραμμές του αν-
τιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, συ-
νολικά του λαϊκού κινήματος και συνεχίζουμε
την πάλη μας για να θριαμβεύσει το δίκιο των
λαών.
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Ηονομασία της πανδημίας προέρχεται από τη σύνθεση
των λέξεων παν (όλος) και δήμος (λαός - πληθυσμός),
είναι μια επιδημία λοιμωδών ασθενειών που εξα-

πλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο σύνολο του πληθυσμού.
Στο βάθος της ιστορίας (430 π.Χ.) έχουμε τον λοιμό της
Αθήνας, ένα τυφοειδή πυρετό που σε 4 χρόνια σκότωσε
τα 3/4 του πληθυσμού της Αθήνας. Πρόσφατα η ασθένεια
του κορονοϊού θεωρήθηκε πανδημία, η οποία εκτός των
άλλων δεινών έφερε μεγάλη κοινωνική κρίση και επι -
τάχυνε την οικονομική. Το παγκόσμιο καπιταλιστικό οικο -
δόμημα δοκιμάστηκε, τα συστήματα υγείας των κρατών
του βρέθηκαν γυμνά και απροετοίμαστα λόγω της λιτό-
τητας και της εμπορευματοποίησης. Αναδείχθηκε η ανυ-
παρξία της πρόληψης και η αθλιότητα της πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές απώ-
λειες ζωής.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις για να μειώσουν τα έξοδά
τους απολύουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ενώ παράλ-
ληλα παρατηρείται ολομέτωπη επίθεση κατά των εργα-
τικών-λαϊκών δικαιωμάτων. Η ανεργία εκτοξεύεται, η
εργασιακή απασχόληση γίνεται πιο άγρια και επιχειρείται
η χειραγώγηση των λαϊκών δυνάμεων με επιδόματα φτώ-
χειας, τη στιγμή που στα μονοπώλια δίνουν τρισεκατομ-
μύρια. Πολλοί προσπαθούν να φορτώσουν στον ιό την
κρίση και όχι στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και υπό-
σχονται ανάκαμψη μετά το τέλος της πανδημίας. Πώς θα
υπάρξει, όμως, ανάκαμψη, αφού οι κεφαλαιοκράτες χρη-
σιμοποιούν πακέτα μέτρων αποτυχημένα που σε συνδυασμό
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με την ύφεση θα κάνουν ακόμη πιο βαθιά την κρίση; Τα
νομισματικά τους όπλα έχουν εξαντληθεί, οι κεντρικές
τους τράπεζες δεν έχουν άλλα εφόδια και η δημοσιονομική
τόνωση είναι σχεδιασμένη για να συντηρεί την καπιταλι-
στική οικονομία σε βάρος των λαών. Μια τέτοια κατάρ-
ρευση θα χτυπήσει περισσότερο τον κόσμο της εργασίας,
στον οποίο οι καπιταλιστές θα μεταφέρουν τα βάρη της
δικής τους κρίσης. Η πανδημία ανέδειξε απειλές με σύν-
θετα χαρακτηριστικά, οικονομικού, βιολογικού και ψυχο-
λογικού πολέμου, όπως αυτά που έχει ο υβριδικός.

Η ονομασία υβριδικός προέρχεται από τη λέξη υβρίδιο,
είναι ένα μείγμα πολλών και διαφορετικών πραγμάτων.
Στον υβριδικό πόλεμο το καινούργιο είναι η διαπίστωση
ότι ο αντίπαλος εφαρμόζει ταυτόχρονα συνδυασμό πολι-
τικών, στρατιωτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πλη-
ροφοριακών μέσων. Συνδυάζει συμβατικές και ασύμμετρες
καταστροφές με τρομοκρατικές και εγκληματικές μεθό-
δους. Είναι πόλεμος ισχύος, εκμετάλλευσης, επιρροής,
ιδεών και πληροφοριών. Διεξάγεται ταυτόχρονα σε
φυσικό, πνευματικό και ηθικό επίπεδο για τη φυσική και
πνευματική υποταγή του αντιπάλου, την επιρροή του
πληθυσμού και της κοινής γνώμης των κρατών-στόχων.
Τις υβριδικές απειλές ανατροφοδοτούν οι ενδοϊμπερια-
λιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί που θα οξύνονται
όσο η κρίση μεγαλώνει. Τα ιμπεριαλιστικά επιτελεία προ-
ετοιμάζονται για νέες επεμβάσεις για να ελέγξουν τις
νέες πλουτοπαραγωγικές πηγές, δρόμους και αγορές,
όπως φανερώνουν οι κινήσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και
Ρωσίας-Κίνας.

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι «ο υβριδι-
κός πόλεμος έχει ρίζες τόσο παλιές, όσο και ο Δούρειος
Ίππος». Είναι ανησυχητικό ότι οι απειλές αυτές είναι
γύρω μας, στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ με τη Ρωσία,
στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο, στην ανατολική λεκάνη
της Μεσογείου, στη Λιβύη και στη Μέση Ανατολή. Το
ΝΑΤΟ, αφού λόγω πανδημίας αποφάσισε να ενισχυθεί,
καυχιέται για την επιχειρησιακή του δυνατότητα, τη
συνεχή επέκτασή του, τον εκσυχρονισμό του, το συντονισμό
των δράσεών του και για τη νέα δομή διοίκησης του.
Δίνει έμφαση στον υβριδικό πόλεμο, στον κυβερνοχώρο
και στους διαστημικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
του. Έχει ριχθεί με περισσότερες δυνάμεις (Εσθονία, Λε-
τονία, Λιθουανία, Πολωνία και Ρουμανία) στην περικύκλωση
της Ρωσίας από στεριά και θάλασσα.

Παρεμβαίνει σε όλα τα μέτωπα: Αφγανιστάν, Συρία,
Λιβύη, Υεμένη (με Σαουδική Αραβία), τον Περσικό Κόλπο

(εναντίον του Ιράν), στηρίζει Γεωργία και Ουκρανία. Πα-
ρεμβαίνει στα Βαλκάνια, αξιοποιώντας παλιά και νέα
κράτη-μέλη του, διατηρεί μόνιμη δύναμη στην Ανατολική
Μεσόγειο, στο Αιγαίο και δραστηριοποιείται σε Ασία-Ει-
ρηνικό σε ανταγωνισμό με την Κίνα.

Η ΕΕ, σε συνθήκες όξυνσης και εσωτερικών αντιθέ-
σεων, επιβεβαιώνει τις βασικές της στρατηγικές κατευ-
θύνσεις, διαμορφώνει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να
παρέμβει στο διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό, προκειμένου
να υπερασπίσει τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων
της. Δίνει μεγάλη έμφαση στην καταστολή των λαϊκών
κινητοποιήσεων, η οποία θα εντείνεται όσο θα μεγαλώνει
η αγανάκτηση του κόσμου της εργασίας για να ελεγχθούν
οι αντιδράσεις. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στους σχε-
διασμούς των «αμαρτωλών συμμαχιών» ΝΑΤΟ-ΕΕ και έχει
μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα σε
στόχο των αντιπάλων δυνάμεων. Η εμπλοκή μας στους
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς εγκυμονεί κινδύνους
τόσο για το λαό μας, όσο και για τους γειτονικούς λαούς.

Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον είναι απαραίτητη
η ανασύνταξη του αντικαπιταλιστικού - αντιιμπεριαλιστικού
αγώνα που θα ανοίξει δρόμους, ώστε ο λαός μας να πα-
ρέμβει αποφασιστικά στις εξελίξεις. Μόνο με τον αγώνα
του θα κερδίσει τη ζωή που του αξίζει, χωρίς εκμετάλ-
λευση, με ειρήνη και ελευθερία, έξω από τις «αιμοσταγείς
ιμπεριαλιστικές συμμαχίες» ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, με κλειστά
τα πολεμικά τους ορμητήρια στη χώρα μας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ 
Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α. 

ALT.GR: ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Η νέα ιστοσελίδα ALT.GR ξεκίνησε ήδη, από τον
Μάρτη, το ταξίδι της ενημέρωσης και της ανταλ -
λαγής απόψεων από τον χώρο των στρατευμένων
καθώς και των απόστρατων των Ενόπλων Δυνά-
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Καλωσορίζουμε τη νέα ιστοσελίδα που αρμε-
νίζει πλέον μαζί μας στη ρότα των αντιπολεμι-
κών- αντιιμπεριαλιστικών αγώνων!!
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Ορισμένα πρώτα συμπεράσματα από τη δράση
της ΕΕΔΥΕ στο διάστημα της πανδημίας

δράση ΕΕΔΥΕ

Ηεξάπλωση της πανδημίας του
κορονοϊού από τις αρχές του
Μάρτη οδήγησε αναπόφευκτα

σε λήψη μέτρων για τη διασφάλιση
της υγείας του δυναμικού της ΕΕΔΥΕ,
των Επιτροπών Ειρήνης και των συ-
ναγωνιστών μας σε όλη τη χώρα. Σε
αυτό το πλαίσιο, η Γραμματεία της
ΕΕΔΥΕ έγκαιρα αποφάσισε την ανα-
στολή και ματαίωση όλων των προ-
γραμματισμένων εκδηλώσεων (ανά-
μεσα σε αυτές η Μαραθώνια Πορεία
και  η Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπε-
ριαλιστικής Δράσης) στο διάστημα
μέχρι και τον Μάη, λαμβάνοντας
ωστόσο όλα τα απαραίτητα μέτρα

για προσαρμογή και συνέχιση της
δράσης του αντιπολεμικού-αντιιμπε-
ριαλιστικού κινήματος μέσα σε αυτές
τις πρωτόγνωρες συνθήκες.  Παράλ-
ληλα, αποφασίστηκε η παράταση της
λαχειοφόρου της ΕΕΔΥΕ μέχρι τον
Οκτώβρη του 2020, αλλά και η επέ-
κταση της πρωτοβουλίας πνευμα-
τικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας για
τα σχολεία την επόμενη σχολική
χρονιά.

Ένα πρώτο συμπέρασμα, από τα
μέχρι στιγμής στοιχεία, που σε κάθε
περίπτωση χρειάζεται να εξεταστεί
καλύτερα στο επόμενο διάστημα τόσο
από τη Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ, όσο

κι από τις κατά τόπους Επιτροπές
Ειρήνης είναι πως το σύνολο του δυ-
ναμικού της ΕΕΔΥΕ, των φίλων και
συνοδοιπόρων του αντιπολεμικού –
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος κα-
ταφέραμε σε ένα μεγάλο βαθμό να
προσαρμοστούμε με επιτυχία σε αυ-
τές τις σύνθετες συνθήκες.

Βασικό στοιχείο αυτής της προ-
σαρμογής είναι το γεγονός πως παρά
την καραντίνα και τα μέτρα κοινωνι-
κής αποστασιοποίησης δεν ανακό-
πηκε ούτε στιγμή η επαφή μας με
τους εργαζόμενους, τη νεολαία, το
λαό. Στην πλειονότητά τους οι Επι-
τροπές Ειρήνης διατήρησαν στο μέ-
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τρο του δυνατού την επαφή τους με
όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθαμε σε
επαφή όλο το προηγούμενο διάστημα
πριν την πανδημία, κάτι που αποτελεί
σημαντική παρακαταθήκη για τη δου-
λειά μας από εδώ και πέρα, αναδει-
κνύοντας παράλληλα μια σειρά από
δυνατότητες που χρειάζεται να αξιο-
ποιήσουμε καλύτερα.

Μέσω των ανακοινώσεων, των
δελτίων τύπου και των υλικών που
εκδόθηκαν σε όλο αυτό το διάστημα,
έγινε συστηματική προσπάθεια ενη-
μέρωσης του λαού μας για τις επι-
κίνδυνες εξελίξεις, τους ιμπεριαλι-
στικούς ανταγωνισμούς, την εμπλοκή
της χώρας μας, που όχι μόνο δεν
ανακόπηκαν, αλλά συνεχίστηκαν με
αμείωτη ένταση. Στηρίξαμε και συμ-
παραταχτήκαμε με τις αγωνιστικές
δράσεις και πρωτοβουλίες του τα-
ξικού εργατικού κινήματος (κινητο-
ποιήσεις στην υγεία, στα σούπερ μάρ-
κετ κ.α.), βοηθώντας τον κόσμο με
τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή να
μην μετατραπεί σε θεατής εξαιτίας
του φόβου, αλλά να βγάλει ουσια-
στικά συμπεράσματα για την πολιτική
αυτή που από τη μια γεννά τη φτώ-
χεια, την εκμετάλλευση, ιδιωτικο-
ποιεί την υγεία, τον αφήνει ανοχύ-
ρωτο μπροστά στην πανδημία και
την ίδια στιγμή γεννά τους ιμπερια-
λιστικούς ανταγωνισμούς και πολέ-
μους. Κόντρα στον αντικομμουνισμό,
στην παραχάραξη της ιστορίας κά-
ναμε πλατιά παρέμβαση μέσω της
ανακοίνωσης που εκδώσαμε για την
9η Μάη.

Το σύνθημά μας “Μένουμε στο
σπίτι, αλλά παραμένουμε δυνατοί
και διεκδικητικοί” συνέβαλλε στην
προσπάθειά μας να μην μετακυλιστεί
στο λαό και στην πολυδιαφημισμένη
“ατομική ευθύνη” η ευθύνη του κρά-
τους να παρέχει πρόσβαση στην παι-
δεία, στην πολιτική προστασία, να

καλύπτει τις άμεσες και σύγχρονες
λαϊκές ανάγκες. Αναδείξαμε τις ευ-
θύνες τόσο της σημερινής κυβέρνη-
σης της ΝΔ, όσο και όλων των άλλων
κυβερνήσεων που σταθερά δαπανούν
υπέρογκα ποσά για τις ΝΑΤΟϊκές
ανάγκες, σε βάρος του λαού μας.
Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε ότι
η “εθνική ενότητα και η εθνική ομο-
ψυχία” για την οποία κάνουν λόγο τα
αστικά κόμματα επιχειρεί όχι μόνο
να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στο
λαό, αλλά να τον μετατρέψει και συ-
νένοχο στο σάρωμα και των τελευ-
ταίων εναπομεινάντων εργατικών
δικαιωμάτων προς όφελος του κε-
φαλαίου, όπως έγινε φανερό κι από
τις δεκάδες κατάπτυστες, αντιλαϊκές
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχόμενου
στην περίοδο της πανδημίας.

Η απόφαση για έκδοση του πε-
ριοδικού της ΕΕΔΥΕ, “Δρόμοι της Ει-
ρήνης”, σε ηλεκτρονική μορφή και
η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της
ΕΕΔΥΕ συνέβαλλε –παρά την έλλειψη
εξοικείωσης με τα ηλεκτρονικά μέσα
σε ένα κομμάτι κόσμου– στο να απλω-
θεί σε περισσότερο ακόμη κόσμο
μέσω του διαδικτύου, να αξιοποιηθεί
καλύτερα η πλούσια αρθρογραφία
του. Μάλιστα, ήταν αρκετά τα θετικά
σχόλια για την κίνηση αυτή, αλλά κι
αρκετός, επίσης, ο κόσμος που ήρθε
για πρώτη φορά σε επαφή με το πε-
ριοδικό, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου
δεν υπάρχουν Επιτροπές Ειρήνης.
Από τις περιοχές όπου υπάρχουν Επι-
τροπές, ορισμένα παραδείγματα απο-
τελούν η δουλειά που έγινε από την
ΕΔΥΕΘ, αλλά και από Επιτροπές Ει-
ρήνης της Θεσσαλίας. Ωστόσο, στο
σημείο αυτό, χρειάζεται να ξεκαθα-
ριστεί πως επρόκειτο για ένα έκτα-
κτο μέτρο και σε καμία περίπτωση
η ηλεκτρονική μελέτη και διακίνηση
του περιοδικού δεν μπορεί και δεν
πρέπει να υποκαταστήσει την έντυπη

διακίνησή του. Φανερώνει, όμως, τις
αντικειμενικές δυνατότητες που ανα-
δεικνύονται για να μετρήσουμε την
επόμενη περίοδο βήματα στην άνοδο
της διακίνησής του.

Η ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ αναδείχ-
θηκε σε ένα από τα βασικά εργαλεία
της δράσης μας για την ενημέρωση
και τη διάδοση των θέσεών μας, για
τον εξοπλισμό όλου του δυναμικού
της ΕΕΔΥΕ. Μετρήσαμε σημαντικά
βήματα στην άνοδο της επισκεψιμό-
τητάς της, στην ουσιαστικότερη αξιο-
ποίησή της, στη μεγαλύτερη διαδοσή
της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό. Είναι σημαντική η δουλειά
που γίνεται και ανακοινώσεις που
αφορούν σε διεθνείς εξελίξεις με-
ταφράζονται στα αγγλικά και φτάνουν
μέσω και της ιστοσελίδας στα αδελ-
φά κινήματα του εξωτερικού. Χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα αποτελούν
οι ανακοινώσεις που εκδώσαμε για
τη Βενεζουέλα, για τις εξελίξεις στο
Παλαιστινιακό -με αφορμή τη Νάκμ-
πα-, αλλά και η ανακοίνωση για τη
δολοφονία του αφροαμερικανού
Τζόρτζ Φλόιντ. Αυτή η πολυεπίπεδη
προσπάθεια που έγινε να αξιοποιηθεί
η ιστοσελίδα χρειάζεται να συνεχιστεί
ακόμη πιο εντατικά από εδώ και
μπρος. Συμβάλλει κι αυτή στο άνοιγμα
της παρέμβασής μας. Δεν είναι τυχαίο
ότι υπήρξαν περιπτώσεις που ήρθαν
σε επικοινωνία μαζί μας γιατί μέσω
της ιστοσελίδας είδαν το περιοδικό
ή κάποια χρήσιμα υλικά, ζητώντας
να τους τα στείλουμε. Χρειάζεται,
λοιπόν, να γίνει συστατικό στοιχείο
στην καθημερινή ενημέρωση και δρά-
ση μας, αξιοποιώντας και με αυτόν
τον τρόπο τις δυνατότητες που μας
δίνει η ανάπτυξη της τεχνολογίας,
ώστε να φτάνουμε σε ολοένα και
πλατύτερο κόσμο. Ακόμη πιο εντα-
τικά οι Επιτροπές Ειρήνης να τρο-
φοδοτούν τη σελίδα με τις κατά τό-



πους δράσεις και πρωτοβουλίες, να
ξεδιπλώνεται και από εκεί η πλούσια
δράση που αναπτύσσεται.

Στο διάστημα που εξετάζουμε,
δεν έλειψαν και οι κατά τόπους
πρωτοβουλίες των Επιτροπών Ει-
ρήνης, τηρώντας φυσικά όλα τα ανα-
γκαία μέτρα για τη διασφάλιση της
υγείας των συναγωνιστών. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα αποτελεί η Επιτροπή Ει-
ρήνης Αρκαδίας που οργάνωσε κα-
τάθεση στεφανιού την Ημέρα της
Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών,
στις 9 Μάη, αλλά και η συμμετοχή
δεκάδων άλλων Επιτροπών σε πρω-
τοβουλίες και δράσεις για τα ιδιαί-
τερα ζητήματα κάθε περιοχής. 

Σε κεντρικό επίπεδο ξεχωρίζει
η πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ και της
ΕΔΥΕΘ ανήμερα της δολοφονίας του
Γρηγόρη Λαμπράκη να διοργανωθούν
συμβολικές εκδηλώσεις - καταθέ-
σεις στεφανιών σε Μαραθώνα και
Θεσσαλονίκη.

Αξιοποιώντας, λοιπόν, όλη αυτή
την πλούσια και θετική εμπειρία που
συγκεντρώνεται, αλλά ταυτόχρονα
στεκόμενοι και αυτοκριτικά στις

όποιες αδυναμίες παρουσιάστηκαν,
στο επόμενο διάστημα να μπούμε
ακόμη πιο μαχητικά μπροστά για το
δυνάμωμα των Επιτροπών Ειρήνης,
της ΕΕΔΥΕ.

Να προχωρήσουμε άμεσα σε συ-
νεδριάσεις και μικρές συσκέψεις
των Επιτροπών Ειρήνης ώστε να σχε-
διάσουμε την εκτεταμένη ενημέρωση
και παρέμβασή μας μπροστά στις
επικίνδυνες εξελίξεις του τελευταίου
διαστήματος στα ελληνοτουρκικά,
αλλά και συνολικότερα στην περιοχή
μας. Με πείσμα να δώσουμε τη μάχη
για την επιτυχία της λαχειοφόρου
αγοράς της ΕΕΔΥΕ, αφού η οικονομική
ενίσχυση της ΕΕΔΥΕ αποτελεί ακρο-
γωνιαίο λίθο για τη συνέχιση και το
πλάτεμα της δράσης μας. 

Με δημιουργικό πνεύμα να εξε-
τάσουμε κατά τόπους πρωτοβουλίες,
ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχουν
Ευρωτλαντικές βάσεις και υποδομές.
Ήδη η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, αλλά
και οι υπόλοιπες Επιτροπές της Κρή-
της κινούνται σε θετική κατεύθυνση
οργανώνοντας κινητοποιήσεις για να
αναδείξουν τον επικίνδυνο ρόλο της
βάσης στη Σούδα, ιδιαίτερα και με

αφορμή την επίσκεψη του Αμερικα-
νού πρέσβη εκεί, το ρόλο του “Κέν-
τρου Αριστείας” στην περιοχή, ζη-
τήματα για το περιβάλλον κ.α. Να
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για
την ακόμη μεγαλύτερη διακίνηση του
τρέχοντος περιοδικού στην περίοδο
του καλοκαιριού. Να ενισχύσουμε
την επαφή μας με τα σχολεία, τους
γονείς, τους εκπαιδευτικούς με τους
οποίους βρισκόμαστε σε επαφή βά-
ζοντας τις βάσεις για το άπλωμα
της πρωτοβουλίας πνευματικής-καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας την επόμενη
χρονιά.

Με ακλόνητη πίστη στο δίκιο μας,
πιο δυναμικά, πιο μαχητικά, πιο μαζικά
να πυκνώσουμε τις γραμμές του αν-
τιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κι-
νήματος, να συμβάλλουμε από το με-
τερίζι μας στην πάλη συνολικά του
λαϊκού κινήματος για την ικανοποίηση
των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, για
να ανοίξει ο δρόμος για ένα κόσμο
δίχως φτώχεια, εκμετάλλευση, πο-
λέμους και προσφυγιά. Για ένα κόσμο
με πραγματική ειρήνη, φιλία, αλλη-
λεγγύη, αμοιβαίες κι επωφελείς σχέ-
σεις ανάμεσα στους λαούς.
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Άγγελος Ρεμπής

αποχαιρετισμοί
Η ΕΕΔΥΕ με μεγάλη θλίψη αποχαιρετά το συναγωνιστή, συνταξιούχο δικαστή
Άγγελο Ρεμπή. Ο συναγωνιστής Άγγελος, ως μάχιμος δικαστικός, συνέβαλλε
σημα ντικά στην πάλη του λαϊκού κινήματος, στο πλαίσιο της Δημοκρατικής Συ-
σπείρωσης για τις Λαϊκές Ελευθερίες και την Αλληλεγγύη ενάντια στον τρομο-
νόμο, στο «Ευρωσύνταγμα», στα σχέδια για τον περιορισμό των διαδηλώσεων,
στις «τρομοκάμερες» καθώς και στο σύστημα παρακολούθησης «ΖΕΠΕΛΙΝ». Ιδι-
αίτερα αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η συμβολή του στο αντιπολεμικό-αντιιμπε-
ριαλιστικό κίνημα, ιδιαίτερα στην περίοδο του πολέμου του ΝΑΤΟ στη
Γιουγκοσλαβία. Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του τόσο εκείνος, όσο και
η σύζυγός του Φωφώ, με το ειλικρινές ενδιαφέρον, την πείρα, τη γνώμη, αλλά
και τη δράση τους δεν έπαψαν να συμβάλλουν στην άνοδο της δουλειάς της
ΕΕΔΥΕ. Είχε διατελέσει και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.
Η ΕΕΔΥΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στη σύζυγό του Φωφώ, που διε-
τέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της ΕΕ Γαλατσίου, καθώς και στην οικογένεια
και στους οικείους του.



ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 88 ΑΠΡΙΛΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 2020 35

Καταθέσεις στεφανιών για τον Γ. Λαμπράκη 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αρκαδία

δράση ΕΕΔΥΕ

M ε αφορμή τη συμπλήρωση 57 χρόνων από τη
δολο φονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, αντιπροέδρου
της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση

και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), βουλευτή της ΕΔΑ και βαλκανιονίκη,
αντιπροσωπεία της ΕΕΔΥΕ κατέθεσε την Παρασκευή 22
Μαΐου 2020, στεφάνι στο Μνημείο του Λαμπράκη στον
Μαραθώνα. Στον χώρο της κατάθεσης, σύντομη ομιλία
απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος, ενώ

χαιρέτισε η Νατάσσα Καμπέλη, μέλος του Προεδρείου
της ΟΓΕ. Στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια εκ μέρους
της ΕΕΔΥΕ από τον γιο του Γρηγόρη Λαμπράκη, Γιώργο
και τον εγγονό του, Γρηγόρη, καθώς κι από την Νατάσσα
Καμπέλη εκ μέρους της ΟΓΕ.

Αναλογές εκδηλώσεις μνήμης έγιναν στη Θεσσαλονίκη
στον τόπο δολοφονίας του Λαμπράκη και στη γενέτειρά
του Κερασίτσα Τεγέας.

ΑθήναΑθήνα

ΚερασίτσαΘεσσαλονίκη
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αποχαιρετισμοί

Θέμος Στοφορόπουλος
Ο Θέμος Στοφορόπουλος, που «έφυγε» από τη ζωή την Τε-
τάρτη 27 Μάη, διετέλεσε πρέσβης σε διάφορες χώρες, υπήρξε
συγγραφέας πολλών βιβλίων, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το
κυπριακό ζήτημα. Μέχρι το τέλος της ζωής του συμπορεύτηκε
με το ΚΚΕ, ενώ για χρόνια υπήρξε ενεργό στέλεχος του αντιιμ-
περιαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος, διατελώντας μέλος
του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. 
Για τον Θ. Στοφορόπουλο μίλησαν στην κηδεία του ο διπλωμά-
της Αλέξανδρος Βουδούρης, εκπρόσωποι από κυπριακές ορ-
γανώσεις, εκδότες, επιστήμονες κ.ά. Στην τελετή παρευρέθηκε

αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ. Για τη ζωή και το έργο του Θ.
Στοφορόπουλου μίλησε εκ μέρους της ΚΕ ο Δημήτρης Γόντικας, μεταφέροντας το αποχαιρετιστήριο μήνυμα
του Κόμματος και τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του:

«Συναγωνιστή Θέμο, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ σε αποχαιρετά με βαθιά θλίψη. Σε αποχαιρετάμε όλοι εμείς
που συναντηθήκαμε μέσα στους αγώνες. Άλλοτε μέσω του γόνιμου προβληματισμού, των γνώσεων και της εμ-
πειρίας σου και πάντα με την ενεργητική συμμετοχή και στήριξή σου στους αγώνες του ΚΚΕ, μα προπαντός μέσα
από τη σταθερή και ανυποχώρητη στάση σου στο δίκαιο των λαών και την ακλόνητη πεποίθησή σου ότι το δίκιο
τους θα θριαμβεύσει. Ο αγαπητός μας Θέμος δεν αφομοιώθηκε και δεν υποτάχθηκε στην κανονικότητα της δι-
πλωματικής του καριέρας. Δεν δίστασε να αντιταχθεί και να διαφωνήσει με άδικες και επιζήμιες επιλογές, όπως
έγινε 1988. Διαφώνησε με τις αποφάσεις της τότε κυβέρνησης για το Κυπριακό και τη Συμφωνία του Νταβός
και παραιτήθηκε από το διπλωματικό σώμα. Το κυριότερο, μπόρεσε με κριτικό πνεύμα να μελετήσει τις εμπειρίες
του από τη συμμετοχή του στο διπλωματικό σώμα και τελικά να οδηγηθεί φυσιολογικά, όπως ο ίδιος έλεγε, στη
μαρξιστική-λενινιστική αντίληψη για τον ιμπεριαλισμό και στη συμμετοχή του στο αντιιμπεριαλιστικό φιλειρη-
νικό κίνημα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούσε τις επεξεργασίες και τις θέσεις του Κόμματος για τα
φλέγοντα προβλήματα της περιοχής μας και ιδιαίτερα το Κυπριακό, ως τις τελευταίες στιγμές της ζωής του.
Στη δύσκολη περίοδο στις αρχές του 1990, μετά την παλινόρθωση του καπιταλισμού στη Σοβιετική Ένωση και
τις επικίνδυνες για τους λαούς εξελίξεις που δρομολογούνταν, δεν έπεσε στην παγίδα να πανηγυρίσει με τους
ιμπεριαλιστές και τους κάθε λογής απολογητές του. Αντίθετα μέσα από την εμπειρία και τη διορατικότητα που
τον διέκρινε, προσπάθησε να αναδείξει τις αιτίες που γεννούν τους ανταγωνισμούς, τους πολέμους, τη ρίζα που
δεν είναι άλλη από το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα.

Συναγωνιστή Θέμο, σε αποχαιρετάμε σήμερα, μα θα σε θυμόμαστε πάντα για τη σεμνότητα, την ανιδιοτέλεια,
την υπομονή, την ψύχραιμη μάτια σου για τα πράγματα και τη σταθερή προσήλωσή σου στο πλευρό του ΚΚΕ. Εκ-
φράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά σου και σε όλους τους οικείους σου. Καλό σου ταξίδι».

Μαζί περπατήσαμε τους δρόμους της ειρήνης
Εκ μέρους της ΕΕΔΥΕ, τον Θέμο Στοφορόπουλο αποχαιρέτησε ο πρόεδρός της Σταύρος Τάσσος, θυμίζοντας ότι
«μαζί περπατήσαμε τους δρόμους της ειρήνης και τους δρόμους του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό».
«Ήταν σεμνός -είπε- και οι αναλύσεις του ήταν ακριβείς, έδειχναν την εμπειρία του και τη βαθιά γνώση των θε-
μάτων που διαπραγματευόταν. Όμως συγχρόνως εξέφραζαν την αγωνία του για τα δίκαια των λαών, όπως του
παλαιστινιακού και του κυπριακού λαού, που θυσιάζονται στο βωμό των συμφερόντων μιας χούφτας άπληστων
ανθρώπων. Πίστευε στους λαούς, που αν συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους -και συνέτειναν σ’ αυτό οι παρεμ-
βάσεις του- μπορούν να ανατρέψουν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα και να οικοδομήσουν έναν κόσμο χωρίς
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά, έναν κόσμο της ειρήνης και
της συνεργασίας των λαών».



ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕΕ∆ΥΕ

(Μάρτης 2020)*

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

    
   

                
  

         
              

           
  

     

           
        

    

  
 

   
   

  

 

 
 

  

  

        



   

       
  

   

75 χρόνια από το ιµπεριαλιστικό έγκληµα
στη Χιροσίµα και στο Ναγκασάκι

6 & 9 Αυγούστου 1945

Εκδήλωση τιµής και µνήµης - Συγκέντρωση

Πέµπτη 6 Αυγούστου, 8 µµ
στο Θησείο (Αθήνα) Πλ. Ζακλίν Ντε Ροµιγύ

( ΗΣΑΠ - Στάση Θησείου)
Θα ακολουθήσει µουσική µε τον Γιώργο Σαρρή 

και πορεία στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

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