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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
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ΜΗΧΑΝΗ
ESPRESSO
15 bar πίεση
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Η κλήρωση θα γίνει την Πέµπτη 5 Νοέµβρη 2020 στα γραφεία της ΕΕ∆ΥΕ
στη 1 µ.µ.
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της σύνταξης

Σ

ύνθετες και επικίνδυνες εξελίξεις χαρακτηρίζουν την περίοδο που διανύουμε, με επίκεντρο τους εντεινόμενους ανταγωνισμούς και τις οξύτατες αντιθέσεις στην περιοχή της Αν. Μεσόγειου και του Αιγαίου. Στην ευρύτερη περιοχή συγκεντρώνεται τεράστια δύναμη πυρός, όχι μόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και από άλλα ισχυρά ιμπεριαλιστικά
κράτη κι ενώσεις, που με συνεχή αναδιάταξη των συμμαχιών τους επιδιώκουν την εξασφάλιση νέων αγορών, κρίσιμων ενεργειακών πόρων, αλλά και προνομιακή πρόσβαση σε γεωστρατηγικούς κόμβους. Το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, ενός
τοπικού, περιφερειακού ή ακόμη κι ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου βρίσκεται μονίμως στην ημερήσια διάταξη.
Η βασική αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και τη Ρωσία - Κίνα περιλαμβάνει πλήθος άλλων ανταγωνιστικών
συμφερόντων ανάμεσα στις αστικές τάξεις των χωρών της περιοχής, με πολύ επικίνδυνες συνέπειες για τους λαούς. Αυτό
αποδεικνύει η πολεμική αναζωπύρωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο - Καραμπάχ.
Οι ενδοαστικές και ενδονατοϊκές αντιθέσεις οξύνονται μπροστά στο φάσμα της νέας ισχυρότερης καπιταλιστικής κρίσης.
Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι μία νατοϊκή χώρα, η Γαλλία, κηρύττει «κλινικά νεκρό» το ΝΑΤΟ και εξοπλίζει
μία άλλη νατοϊκή χώρα, την Ελλάδα, για να αντιμετωπίσει στρατιωτικά μία τρίτη σύμμαχη, νατοϊκή χώρα την Τουρκία.
Ενταγμένες σε αυτή τη γενικευμένη διαπάλη οι ελληνοτουρκικές αντιθέσεις οξύνονται. Κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα, με ένταση των ανταγωνισμών, με αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Η αστική τάξη
της Τουρκίας με σχεδιασμένες κινήσεις βάζει στο τραπέζι το σύνολο των αξιώσεών της εις βάρος της Ελλάδας. Η Τουρκία,
ιδίως μετά την απαράδεκτη συμφωνία με την ΕΕ, που φέρει και την υπογραφή της Ελλάδας, χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες
ως εργαλείο σε αυτή τη διαμάχη.
Η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στις λυκοσυμμαχίες του κεφαλαίου αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες δηλώσεις του
πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ για τα πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα, που καλείται να τα πληρώσει ο ελληνικός
λαός και που είναι ενταγμένα όχι στην υπόθεση της υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, αλλά στους ευρύτερους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για την περιοχή. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς
εντάσσονται οι συμφωνίες σκοπιμότητας της Ελλάδας με την Αίγυπτο και την Ιταλία για τον καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Οι συμφωνίες αυτές και οι συμβιβασμοί που περιέχουν προετοιμάζουν τον επόμενο συμβιβασμό με την Τουρκία
για τη συνεκμετάλλευση ενεργειακών και άλλων πόρων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όχι προς όφελος των λαών,
αλλά προς όφελος μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτούς τους στόχους εξυπηρετει η ελληνοαμερικανική «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας» που προώθησαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η επίσκεψη Πομπέο εντάσσεται στη
διαδικασία ελέγχου για την υλοποίηση αυτής της Συμφωνίας. Η δε επίσκεψη του γ.γ. του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ έρχεται να επιβεβαιώσει τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στις θανάσιμες ενδοϊμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις στην Αν. Μεσόγειο.
Η συνεκμετάλλευση δεν έχει καμία σχέση με δίκαιη, ισότιμη και πραγματική συνεργασία, αλληλοσεβασμό πάνω σε κάποιους κοινά αποδεκτούς όρους. Η συνεκμετάλλευση προετοιμάζει τον επόμενο γύρο αμφισβητήσεων και συγκρούσεων.
Γι’ αυτό επιμένουμε ότι το δίλημμα συνεκμετάλλευση ή πολεμική εμπλοκή είναι πλαστό. Είναι μοιρασιά ανάμεσα στις αστικές
τάξεις κι όχι ανάμεσα στους λαούς.
Παράλληλα η λαϊκή οικογένεια καλείται να πληρώσει ξανά τα βάρη αυτής της νέας κρίσης με μια σειρά από μέτρα που
στόχο έχουν την αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων οικονομικών ομίλων με παράλληλο ξήλωμα ακόμη και των τελευταίων
εναπομεινάντων εργατικών-λαϊκών δικαιωμάτων. Αξιοποιήθηκε ήδη η πανδημία για να περάσουν μια σειρά από αντιλαϊκά
μέτρα, όπως η παραπέρα ελαστικοποίηση του εργάσιμου χρόνου, η τηλεργασία κ.α. Το αντιδραστικό «πακέτο Πισσαρίδη», με
τις αντιδραστικές αλλαγές που προβλέπει στις εργασιακές σχέσεις, στο Ασφαλιστικό ισοπεδώνει ότι έμεινε όρθιο από τις χρόνιες
αντιλαϊκές επιθέσεις. Με τον νόμο για τον συνδικαλισμό, στοχεύει στη φίμωση όλων όσοι αγωνίζονται ενάντια στις συνέπειες
της αντεργατικής πολιτικής. Γι’ αυτό, άλλωστε, τα μέτρα αυτά πάνε χέρι-χέρι με τα νομοσχέδια για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, την περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων κι ελευθεριών, με την προσπάθεια να μπει στον «γύψο» η λαϊκή αντίδραση.
Στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση κινούνται οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κόντρα στον επικίνδυνο εφησυχασμό και το κλίμα «εθνικής ομοψυχίας» που καλλιεργούν η κυβέρνηση και τα αστικά
επιτελεία μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις υπάρχει κι άλλος δρόμος σε αντίθεση με την υποταγή και τη μοιρολατρία. Είναι ο δρόμος της καθημερινής πάλης για να βγει στο προσκήνιο ο λαϊκός παράγοντας, να στρέψει προς όφελός του
τις εξελίξεις και να διεκδικήσει την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών του, ενάντια στις ανάγκες και τα συμφέροντα
του μεγάλου κεφαλαίου που υπηρετούν η κυβέρνηση κι όλα τα κόμματα του ευρωατλαντισμού.
Στο επόμενο διάστημα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας της δικής μας, αλλά και
των αγωνιστών με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, καλούμαστε να εντείνουμε τη δράση μας ώστε πιο αποτελεσματικά
να συμβάλλουμε στην ενημέρωση και την κινητοποίησή ενάντια στην ολομέτωπη αυτή επίθεση. Το αντιιμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό κίνημα της χώρας μας, η ΕΕΔΥΕ, παίρνει θέση μάχης και δίνει όλες τις δυνάμεις της στο πλευρό του ταξικού εργατικού-λαϊκού κινήματος για τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων και αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Μπορούμε
να βάλουμε εμπόδια σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, ανοίγοντας τον δρόμο της απεμπλοκής από τους ιμπεριαλιστικούς
οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ώστε ο λαός να γίνει κυρίαρχος και νοικοκύρης στον τόπο του.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

πολιτική

Ο ρόλος των Επιτροπών Ειρήνης μπροστά στις νέες
εξελίξεις

Oι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος είναι πυκνές, σύνθετες κι απαιτούν από την πλευρά μας
την καλύτερη και πιο ουσιαστική μελέτη, έτσι ώστε να καταφέρνουμε να παρεμβαίνουμε πιο αποφασιστικά και πιο ουσιαστικά σε αυτές, με στόχο την ενημέρωση, την αποκάλυψη των αιτιών και των
συμφερόντων που κινούν τα νήματα, την κινητοποίηση των αγωνιστών του αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος, συνολικά των εργαζομένων με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά.
ίναι κρίσιμο να κατανοηθεί πως σε αυτές τις συνθήκες,
το αντιιμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό κίνημα της χώρας
μας, η ΕΕΔΥΕ, παίρνει θέση μάχης και δίνει όλες τις
δυνάμεις της στο πλευρό του ταξικού εργατικού-λαϊκού
κινήματος για τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων
και αναγκών της λαϊκής οικογένειας.
Ο ελληνοαμερικανικός «Στρατηγικός Διάλογος», που
συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και στο επόμενο διάστημα
εφ' όλης της ύλης από την κυβέρνηση της ΝΔ με τη συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των αστικών κομμάτων,
υπηρετεί τα οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντα
των ΗΠΑ, που τροφοδοτούν ανταγωνισμούς και νέες πολεμικές συγκρούσεις. Η επίσκεψη Πομπέο επιταχύνει

Ε

αυτές τις διευθετήσεις, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για
τη διασφάλιση της ΝΑΤΟικής συνοχής και την υποστήριξη
των σχεδιασμών της ευρωατλαντικής συμμαχίας στην
περιοχή, αλλά και για τα επιχειρηματικά σχέδια μονοπωλίων των ΗΠΑ, κυρίως αυτών που έχουν σχέση με τον
τομέα της ενέργειας.
Μια ματιά στα «ενεργά μέτωπα» της ελληνοαμερικανικής «συνεργασίας», που καταγράφει και η «κοινή δήλωση», δείχνειότι η ατζέντα της επίσκεψης Πομπέο είναι
εφ' όλης της ύλης και επιβεβαιώνει τους κινδύνους που
παραμονεύουν για το λαό από τη βαθύτερη εμπλοκή της
χώρας στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια. Ξεκινώντας από
τον βορρά, το ενδιαφέρον των ΗΠΑ συγκεντρώνει το
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως στρατιωτικός και επιχειρηματικός κόμβος. Η Αλεξανδρούπολη σχεδιάζεται
να παίξει ρόλο στην παραπέρα οικονομική διείσδυση των
ΗΠΑ στα Βαλκάνια, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη,
ως αντίβαρο στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας και της
Ρωσίας.
Όπως αναφέρεται και επίσημα, ένας από τους σκοπούς
της επίσκεψης Πομπέο είναι να συζητήσει για το ρόλο
της Ελλάδας στην «ενεργειακή διαφοροποίηση» της περιοχής, που σημαίνει απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, με αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών, υποδομών και
δρόμων της ενέργειας. Ο βασικός ρόλος όμως της Αλεξανδρούπολης είναι η προώθηση ΝΑΤΟικών στρατιωτικών
δυνάμεων προς τα σύνορα με τη Ρωσία και ο έλεγχος των
στενών από και προς τη Μαύρη Θάλασσα, όπου έχει τις βάσεις του ο ρωσικός στόλος που επιχειρεί στη Μεσόγειο.
Κατεβαίνοντας νοτιότερα, το αμερικανικό ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, που η κυβέρνηση παζαρεύει να πουλήσει στην ΟΝΕΧ, ιδιοκτήτρια
και των Ναυπηγείων της Σύρου. Ο σχεδιασμός είναι να
αποτελέσουν σταθμό υποστήριξης του 6ου Στόλου που
επιχειρεί στην περιοχή, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Ελλάδας ως βάσης πολεμικής εφόρμησης, σε συνδυασμό
με τις άλλες στρατιωτικές βάσεις και «συμμαχικές» υποδομές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Φτάνοντας στο νότιο άκρο, το επίκεντρο του αμερικανικού ενδιαφέροντος δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από
τη βάση της Σούδας, που επεκτείνεται σε υποδομές και
επιχειρησιακές δυνατότητες, με το «βεληνεκές» της να καλύπτει ολόκληρη τη ΝA Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τον
Περσικό Κόλπο και τη Βόρεια Αφρική. Μιλώντας γι' αυτήν
ακριβώς την περιοχή, η επίσκεψη Πομπέο έχει στόχο να
σπρώξει και τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων-Ισραήλ, μετά τη συμφωνία «ειρήνευσης» ανάμεσα στις δύο τελευταίες χώρες.
Η προωθημένη αυτή συνεργασία, που εμπεδώνεται
ήδη με την παρουσία στη Σούδα αεροπορικών δυνάμεων
των ΗΑΕ, φανερώνει ευρύτερες διεργασίες που αναβαθμίζουν το ρόλο του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και προμηνύουν νέες αρνητικές εξελίξεις για τους λαούς της περιοχής, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τα συμφέροντα
των ΗΠΑ –ΝΑΤΟ. Τέλος, από την ατζέντα δεν θα μπορούσαν να λείψουν ζητήματα εξοπλισμών, ειδικά μετά τη
συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας, η οποία περιπλέκει τους
ανταγωνισμούς πάνω από την «πίτα» των 4 δις ευρώ (2%
του ΑΕΠ, σύμφωνα με τη ΝΑΤΟική πρόβλεψη) που ξοδεύει
η Ελλάδα κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων και για την αγορά
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στρατιωτικού υλικού από τις «συμμαχικές» πολεμικές
βιομηχανίες, για τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΝΑΤΟ
και όχι για την άμυνα της χώρας. Τα αποτελέσματα της
επίσκεψης Πομπέο σύντομα θα αποτυπωθούν στις εξελίξεις τόσο στα Ελληνοτουρκικά όσο και στις συνολικότερες
διευθετήσεις στην περιοχή, που έχουν ατόφια την ευρωατλαντική σφραγίδα.
Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι το βασικό στοιχείο
που χαρακτηρίζει την περίοδο που διανύουμε είναι η
όξυνση των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών ανάμεσα
στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ με τη Ρωσία, την Κίνα και με
την εμπλοκή δεκάδων κρατών σε πολιτικό, οικονομικό
και στρατιωτικό επίπεδο. Οι πραγματικοί ταξικοί στόχοι
και οι επιδιώξεις των αντίθετων πλευρών, καλύπτονται
από ένα πυκνό προπαγανδιστικό πέπλο, από τον μανδύα
των «εθνικών συμφερόντων», της «υπεράσπισης της πατρίδας» και άλλα παρόμοια.

Επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας πως η ιμπεριαλιστική ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των
λαών είναι η άλλη όψη του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά τους πολέμους και
τις επεμβάσεις

Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι ξεκομμένες μεταξύ τους,
όπως επιχειρούν να μας πείσουν η κυβέρνηση και τα
αστικά κόμματα. Η τριπλή κρίση («οικονομική», «υγειονομική», «εθνική»), για την οποία κάνουν λόγο, δεν έπεσε
από τον ουρανό κι ούτε είναι κάτι που συναντάμε μόνο στη
χώρα μας. Απεναντίας, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε
ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες αλληλοτροφοδοτούνται και
ο ένας αποτελεί τη συνέχεια του άλλου. Έχουν κοινό, ταξικό πρόσημο: την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του
κεφαλαίου για ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία, σε ριζική
αντίθεση με τις ανάγκες των εργαζομένων, του λαού μας.
Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στο ζήτημα της εξάπλωσης
της πανδημίας του κορονοϊού, όπου αποκαλύφθηκε για
μια ακόμη φορά πως μπροστά στο κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους η ανθρώπινη ζωή μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, με την κατάρρευση των δημόσιων συστημάτων υγείας
που είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους, αλλά και τη διαβόητη «διπλωματία του εμβολίου»,
που φανερώνει ότι το κριτήριο πίσω από αυτά τα παιχνίδια
είναι η κατάκτηση πλεονεκτήματος στον ανταγωνισμό, η
μεγαλύτερη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.
Στο έδαφος της νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, που εκδηλώθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο, η
λαϊκή οικογένεια καλείται να φορτωθεί στις πλάτες της

και να πληρώσει ξανά τα βάρη αυτής της κρίσης με μια σειρά από μέτρα που στόχο έχουν την αύξηση της κερδοφορίας
των μεγάλων οικονομικών ομίλων με παράλληλο ξήλωμα
ακόμη και των τελευταίων εναπομεινάντων εργατικώνλαϊκών δικαιωμάτων. Δίνουν ζεστό χρήμα και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, την ώρα που δένουν ολοένα
και πιο σφιχτά την οικονομική θηλιά γύρω από το λαιμό
της εργατικής-λαϊκής οικογένειας και των παιδιών της.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι στο διάστημα της πανδημίας πέρασαν μια σειρά από αντιλαϊκά
μέτρα, όπως η παραπέρα ελαστικοποίηση του εργάσιμου
χρόνου, η τηλεργασία κ.α. Τα μέτρα αυτά, στο σύνολό
τους, αποτελούσαν διαχρονικά στόχο του μεγάλου κεφαλαίου, των εφοπλιστών, των μεγαλοβιομηχάνων, των μεγαλοξενοδόχων κλπ. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί
το κατάπτυστο σχέδιο της «Επιτροπής Πισσαρίδη», με τις
αντιδραστικές αλλαγές που προβλέπει στις εργασιακές
σχέσεις με την ενίσχυση της ευελιξίας, στο Ασφαλιστικό
με την ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης, στο συνδικαλιστικό νόμο θέλοντας να σφίξουν τη θηλιά γύρω από όσους
αγωνίζονται ενάντια στις συνέπειες της αντεργατικής
πολιτικής. Η ανάπτυξη για την οποία μιλάνε, στηρίζεται
στην ακόμη μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης των
εργαζομένων. Αποτελεί χρυσή ευκαιρία για τους οικονομικούς ομίλους να περάσουν μια σειρά από μέτρα που
στο προηγούμενο διάστημα σκόνταφταν πάνω στους λαϊκούς αγώνες.

Γι’ αυτό, άλλωστε, τα μέτρα αυτά πάνε χέρι - χέρι με
τα νομοσχέδια για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, την
περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων κι ελευθεριών, με
στόχο να «βάλουν στον γύψο» τη λαϊκή αντίδραση. Ψηφίζουν μέτρα για τον περιορισμό των ριζοσπαστικών ιδεών
γιατί φοβούνται τη λαϊκή αντίδραση. Η κυβέρνηση της
ΝΔ, πατώντας στο δρόμο που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και με
την πλήρη συμφωνία και των άλλων αστικών κομμάτων
θέλει το λαό όχι απλά με το κεφάλι σκυμμένο να δέχεται
αδιαμαρτύρητα την αντιλαϊκή πολιτική, που τον ματώνει
καθημερινά και τον οδηγεί στο πολεμικό σφαγείο, αλλά
επιχειρεί να τον μετατρέψει σε ενεργό υποστηρικτή όλων
αυτών των επικίνδυνων σχεδιασμών. Εκεί αποσκοπούν τα
επικίνδυνα καλέσματα για «εθνική ενότητα κι ομοψυχία»,
με τα οποία μας κατακλύζουν καθημερινά, επιχειρώντας
να παρουσιάσουν ως τάχα κοινά τα συμφέροντα των εκμεταλλευομένων και των εκμεταλλευτών. Αυτά τα καλέσματα, χρειάζεται να τα αντιπαλέψουμε αποφασιστικά.
Να συμβάλλουμε ώστε κανένας εργαζόμενος, κανένας νέος
των λαϊκών στρωμάτων να μην εγκλωβιστεί στην αστική
προπαγάνδα. Να αναδείξουμε τη δύναμη και την ικανότητα
που έχει ο λαϊκός παράγοντας να παρέμβει καθοριστικά
και να ανατρέψει προς όφελός του αυτή την κατάσταση.

«Ο πόλεμός τους γεννιέται απ’ την ειρήνη τους,
καθώς ο γιος από τη μάνα...»

Στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου συγκε-

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Harry S. Truman στον κόλπο της Σούδας.
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ντρώνεται τεράστια δύναμη πυρός, όχι μόνο ανάμεσα
στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά και από άλλα ισχυρά
ιμπεριαλιστικά κράτη κι ενώσεις που επιδιώκουν την
εξασφάλιση των δικών τους συμφερόντων στην περιοχή,
στο έδαφος των οξυμένων ανταγωνισμών μεταξύ τους
με επίδικο το αν θα προχωρήσει το σχέδιο των ΗΠΑ ή το
ανταγωνιστικό σχέδιο της Ρωσίας ή της Κίνας. Το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, ενός τοπικού, περιφερειακού, ακόμη κι ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού
πολέμου έχει μπει για τα καλά στην ημερήσια διάταξη.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαπάλη για τα ενεργειακά
κοιτάσματα στην περιοχή, η διασφάλιση των δρόμων μεταφοράς ενεργειακών και άλλων πόρων, όχι προς όφελος
των λαών, αλλά προς όφελος μεγάλων οικονομικών ομίλων. Η τουρκική αστική τάξη κλιμακώνει την επιθετικότητα και τις διεκδικήσεις της στην περιοχή. Αμφισβητεί
στην πράξη τα σύνορα και τις συνθήκες που τα καθορίζουν,
τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ενώ πυκνώνουν
ολοένα και περισσότερο οι παραβιάσεις του θαλάσσιου
κι εναέριου χώρου, εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες, πατώντας στην απαράδεκτη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, που
φέρνει και την ελληνική υπογραφή.
Η στάση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, που όλο το προηγούμενο
διάστημα η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα
αστικά κόμματα πασχίζουν να παρουσιάσουν ως δήθεν
παράγοντες ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην
περιοχή, καταρρίπτει πανηγυρικά τους παραπάνω ισχυρισμούς. Η ίδια η πραγματικότητα φανερώνει τον πραγματικό χαρακτήρα ενώσεων όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, ως
λυκοσυμμαχίες, ως εργαλεία του κεφαλαίου κατά των
λαών, από τις οποίες οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν έχουν
να περιμένουν τίποτα θετικό, αλλά απεναντίας οδηγούν
τους λαούς των χωρών στο πολεμικό σφαγείο. Τον πραγματικό τους χαρακτήρα επιβεβαιώνει η ιστορική πείρα
από τις επεμβάσεις στη Γιουγκοσλαβία παλιότερα, στη
Συρία, στην Ουκρανία, στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη και αλλού. Τέλος, αυτός φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός
πως με τη στάση τους υποδαυλίζουν την τουρκική επιθετικότητα.
Ο χαρακτήρας τους, όμως, ως λυκοσυμμαχίες του κεφαλαίου αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες εξελίξεις
με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της
ΔΕΘ για τα πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα, που καλείται να τα πληρώσει πολύ ακριβά με τον ιδρώτα του ο
ελληνικός λαός και που είναι ενταγμένα όχι στην υπόθεση
της υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, αλλά στους
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ευρύτερους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για την περιοχή, πχ αποστολή πυραύλων Πάτριοτ στη Σ. Αραβία,
κλπ. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι μία
ΝΑΤΟική σύμμαχη χώρα, η Γαλλία, πουλάει όπλα και εξοπλίζει μία άλλη ΝΑΤΟική σύμμαχη χώρα, την Ελλάδα, για
να αντιμετωπίσει στρατιωτικά, ως εχθρό, μία τρίτη ΝΑΤΟική σύμμαχη χώρα, την Τουρκία. Στην ίδια κατεύθυνση
ανακοινώθηκε η αύξηση της στρατιωτικής θητείας, η
υποχρεωτική στράτευση στα 18, αλλά και οι αλλαγές στη
δομή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, έπειτα από
πρόταση των αρχηγών των Ε.Δ., με στόχο φυσικά την
ακόμη μεγαλύτερη και καλύτερη στοίχισή τους στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμφωνίες σκοπιμότητας
της Ελλάδας με την Αίγυπτο και την Ιταλία για τον καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης υπογράφτηκαν
πρόσφατα υπό την υψηλή εποπτεία του ευρωατλαντικού
παράγοντα. Οι συμφωνίες αυτές και οι συμβιβασμοί που
περιέχουν προετοιμάζουν τον επόμενο συμβιβασμό με την
Τουρκία για τη συνεκμετάλλευση ενεργειακών και άλλων
πόρων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Αποκαλύπτεται καθαρά πως απώτερος στόχος είναι
να σπρώξουν –είτε με θερμό επεισόδιο, είτε όχι – την
Ελλάδα και την Τουρκία στο τραπέζι των συνομιλιών και
των «οδυνηρών συμβιβασμών» με στόχο τη συνδιαχείριση
των ενεργειακών κοιτασμάτων υπό την ευρωατλαντική
εποπτεία. Το δίλημμα συνεκμετάλλευση ή πολεμική εμπλοκή είναι πλαστό. Η συνεκμετάλλευση δεν έχει καμία
σχέση με δίκαιη, ισότιμη και πραγματική συνεργασία, αλληλοσεβασμό πάνω σε κάποιους κοινά αποδεκτούς όρους.
Δεν έχουμε να κάνουμε με συμφωνίες μεταξύ λαών που
έχουν τη δική τους εξουσία και σε αυτό το πλαίσιο
διαπραγματεύονται και λύνουν μία εκκρεμότητα. Εδώ
έχουμε να κάνουμε με συμφωνίες ανάμεσα σε ληστές.
Ανάμεσα σε μεγάλα ενεργειακά μονοπώλια και κυβερνήσεις που πριν από όλα τσακίζουν τους λαούς τους. Η συνεκμετάλλευση προετοιμάζει τον επόμενο γύρο αμφισβητήσεων και συγκρούσεων.
Επισημαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επιταχυνθεί οι κινήσεις για συμβιβασμό ανάμεσα σε Ελλάδα
και Τουρκία, όπως γίνεται φανερό από την κινητικότητα
της ΕΕ, την επίσκεψη Πομπέο σε Κύπρο και Ελλάδα, τις
επαφές και τις κινήσεις του γγ του ΝΑΤΟ, αλλά και τις
συζητήσεις που αναθερμαίνονται για προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης που αποτελεί ξεκάθαρα επώδυνη
επιλογή. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι σημαντικό να
εστιάζουμε στο τι σημαίνει η υπογραφή του συνυποσχε-

τικού για την παραπομπή στη Χάγη, το έδαφος πάνω στο
οποίο «πατάνε» οι τουρκικές διεκδικήσεις (Συμφωνίες
Μαδρίτης, Ελσίνκι), τη στάση των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ για
την προώθηση των συμφερόντων τους στην περιοχή σε
βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας,
αλλά και τη στάση διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων για λογαριασμό της ελληνικής αστικής τάξης, που
επιδιώκει αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή. Μόνο εξηγώντας όλα τα παραπάνω θα γίνεται καλύτερα κατανοητό
το γιατί η προσφυγή στη Χάγη αποτελεί επώδυνη κι επικίνδυνη επιλογή για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας.
Χρεοκοπεί στην πράξη η επικίνδυνη κυβερνητική προπαγάνδα που συνόδευε και συνοδεύει την ανανέωση - επέκταση - ενίσχυση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ πριν από
λίγους μήνες, ότι δήθεν με τη διατήρηση των υπαρχουσών, αλλά και τη δημιουργία νέων Ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών –που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα
είχε σπεύσει να δημιουργήσει– προστατεύεται η χώρα
και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Στην πράξη, η χώρα μας μετατρέπεται όχι μόνο σε εφαλτήριο για πολέμους και επεμβάσεις,
αλλά και σε στόχο ενδεχόμενης πολεμικής σύγκρουσης,
με τη συμμετοχή της στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και
των ΗΠΑ για την περικύκλωση της Ρωσίας. Ο πολυπράγμων πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα το είπε καθαρά: η
Ελλάδα αποτελεί «σύμμαχο - κλειδί» για την ανάσχεση
της ρωσικής και κινέζικης επιρροής στην περιοχή.

Το βάθεμα της εμπλοκής της Ελλάδας εκφράζεται και
από το γεγονός ότι αυτή διαθέτει πάνω από 2% του ΑΕΠ
της (4 δις ευρώ) κάθε χρόνο για τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες,
από τις δεκάδες ασκήσεις - πρόβες πολέμου, από τη συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές αποστολές, από τη στοίχιση
του δόγματος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας στις
ανάγκες του ΝΑΤΟ. Aποκαλύπεται πως στο κάδρο όλων
αυτών των σχεδιασμών δεν βρίσκεται η υπεράσπιση της
εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, όπως πασχίζουν να μας πείσουν, αλλά
οι ευρωατλαντικοί σχεδιασμοί. Η «γεωστρατηγική αναβάθμιση», η μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο ενέργειας
και μεταφορών, είναι στον πυρήνα της στρατηγικής του
κεφαλαίου, την οποία υπηρετούν με συνέπεια και συνέχεια
όλα τα αστικά κόμματα, είτε από τη θέση της κυβέρνησης,
είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης.

Απαραίτητο το δυνάμωμα της πάλης του αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος

Μπροστά, λοιπόν, σε όλες αυτές τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας μας, όσο και διεθνώς, οι Επιτροπές Ειρήνης έρχονται αντιμέτωπες με νέα,
σύνθετα καθήκοντα, στην κατεύθυνση του ακόμη μεγαλύτερου δυναμώματος της πάλης του αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος.
Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας της δικής μας, αλλά και των αγωνιστών
με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, χρειάζεται να σχεΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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διάσουμε τη δράση μας έτσι ώστε πιο αποτελεσματικά
να έρθουμε σε επαφή με όλο εκείνο τον κόσμο με τον
οποίο συναντηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα μέσα
από τη δραστηριότητα που αναπτύξαμε πανελλαδικά, να
συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ενημέρωση και την κινητοποίησή τους μπροστά στην ολομέτωπη αυτή επίθεση.
Η επιτυχημένη προσαρμογή της δράσης μας σε συνθήκες
πανδημίας και τα χρήσιμα συμπεράσματα που προκύπτουν,
αποτελούν τη βάση στην οποία μπορούμε να στηριχτούμε
και να αναπτύξουμε την παρέμβασή μας στο επόμενο διάστημα. Κόντρα στον επικίνδυνο εφησυχασμό που καλλιεργούν η κυβέρνηση και τα αστικά επιτελεία, να αναδείξουμε
ότι μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις υπάρχει
κι άλλος δρόμος που δεν είναι αυτός της υποταγής και
της μοιρολατρίας. Είναι ο δρόμος που εδράζεται στην
καθημερινή πάλη για να βγει στο προσκήνιο ο λαϊκός παράγοντας, ο οποίος με την αστείρευτη δύναμη που έχει,
όταν το συνειδητοποιήσει, μπορεί να σημαδέψει προς
όφελός του τις εξελίξεις, βάζοντας εμπόδια σε όλους
αυτούς τους σχεδιασμούς, ανοίγοντας το δρόμο ώστε να
γίνει κυρίαρχος και νοικοκύρης στον τόπο του, διαμορφώνοντας το έδαφος για αμοιβαίες και επωφελείς σχέσεις μεταξύ των λαών, μακριά κι έξω από τη μέγγενη των
ανταγωνισμών των αστικών τάξεων, από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Αντλούμε δύναμη και θάρρος από την κοινή πάλη με
τον τουρκικό λαό, με τον οποίο μας συνδέουν κοινοί αγώνες και θυσίες για να ζήσουν οι λαοί μας ειρηνικά και
πραγματικά ως αφέντες στον τόπο τους. Οι κοινές μας
τοποθετήσεις και στόχοι πάλης μπορούν να χτυπήσουν
αποφασιστικά τον εθνικισμό, εργαλείο για τη στοίχιση
του κάθε λαού με την αστική του τάξη, που καλλιεργείται
συστηματικά και στις δυο χώρες. Αυτή η κοινή πάλη μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και παρακαταθήκη για τους
αγώνες μας.
Κλειδί για όλα τα παραπάνω αποτελεί η ουσιαστική
συζήτηση για τις εξελίξεις, τα αναγκαία εφόδια στις γραμματείες των Επιτροπών Ειρήνης, ο σχεδιασμός της δράσης
που θα λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες συνθήκες σε
κάθε περιοχή, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές. Να εντάξουμε ουσιαστικά στη
δουλειά μας αγωνιστές με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή
το προηγούμενο διάστημα και νέες δυνάμεις που εμφανίζονται μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, στις
οποίες αγωνιστές αναζητούν χώρο έκφρασης και δράσης
ενάντια στους κινδύνους που μεγαλώνουν μπροστά στον
ελληνικό λαό.
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Είναι κρίσιμο να δούμε παρεμβάσεις για μια σειρά ζητήματα όπως το βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, η έκφραση της διεθνιστικής μας αλληλεγγύης στους δοκιμαζόμενους πρόσφυγες και μετανάστες, το αντιπάλεμα του
ρατσισμού και του εθνικισμού, του κλίματος «εθνικής ενότητας κι ομοψυχίας» που καλλιεργούν η κυβέρνηση και
τα αστικά κόμματα για να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου
στο λαϊκό κίνημα. Να συμβάλλουμε να δυναμώσει η λαϊκή
απαίτηση για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ, για επιστροφή των ενόπλων δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό, για καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που
τα καθορίζουν. Να αναδείξουμε ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός
μας συνολικά δεν θα πρέπει να δείξουν καμιά εμπιστοσύνη
στην κυβέρνηση και στα αστικά κόμματα που τον αλυσοδένουν στις επικίνδυνες εξελίξεις, πως ακόμη και σε περίπτωση πολέμου ή θερμού επεισοδίου δεν θα πρέπει να
συρθεί πίσω από τις επιδιώξεις της αστικής τάξης, ούτε
να στοιχηθεί πίσω από τον έναν ή τον άλλον ιμπεριαλιστή,
αλλά να παλέψει να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, να στοιχηθεί κάτω από τη σημαία των δικών του συμφερόντων.
Προπαντός, χρειάζεται μέσα από την καθημερινή μας
δουλειά να γίνουμε πιο ικανοί στο να δείχνουμε στις καθημερινές μας συζητήσεις πώς συνδέεται η επίθεση που
δέχεται η εργατική-λαϊκή οικογένεια στα δικαιώματά της
στη μόρφωση, στη δουλειά, στην υγεία, στην ασφάλιση
κ.α. με τους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς. Να
αντιπαλέψουμε το κλίμα φόβου, που δικαιολογημένα ως
ένα βαθμό υπάρχει στη σκέψη αρκετών εργαζομένων,
αναδεικνύοντας τη δύναμη του λαϊκού παράγοντα, τον
άλλο δρόμο που αντιπαλεύει στο σάπιο εκμεταλλευτικό
σύστημα κι απαντά ουσιαστικά στις σύγχρονες αγωνίες
και στις ανάγκες μας.
Αξιοποιώντας όλα τα «εργαλεία» –όπως ο λαχνός, το
περιοδικό, η ειδική έκδοση της ΕΕΔΥΕ, οι ανακοινώσεις
και τα δελτία τύπου– που έχουμε στα χέρια μας για να
ανοιχτούμε πλατιά, Με τις συσκέψεις, τις ατομικές συνεργασίες, μα προπαντός με τη δύναμη που μας δίνουν οι
επεξεργασίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε
σε ακόμη περισσότερους εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους, γυναίκες, νέους, να συζητήσουμε μαζί τους,
να τους ενημερώσουμε, να αποκαλύψουμε τον πραγματικό
χαρακτήρα των εξελίξεων, ώστε να συμβάλλουμε κι εμείς
από το δικό μας μετερίζι να ενταχθούν αποφασιστικά
στην πάλη του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού, συνολικά του εργατικού-λαϊκού κινήματος. 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

«...και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες
παιχνίδι παίζουν οι αργυραμοιβοί»

(από στίχο του Μάνου Ελευθερίου)

δελφέ μου, σήκωσε για μια στιγμή τα
μάτια σου από την οθόνη της «έξυπνης»
τηλεόρασης και κοίταξε τη φωτογραφία του παππού. Σε κάθε ρυτίδα του προσώπου του, στο βάθος εκείνων των μαύρων
ματιών, θα βρεις την εξήγηση που ψάχνεις,
χωρίς πολλές φλυαρίες και «κορδελάκια».
Γιατί ο παππούς την «ανάλυση» την είχε
κάνει «στο πεδίο», όπως λένε οι γραβατωμένοι. Μόνο που το πεδίο του παππού ήταν
εκείνο της μάχης και εκείνο του μυαλού που
δεν θόλωσε ακόμα και όταν έβρεχε αίμα ο
ουρανός.
Την έζησε την προσφυγιά ο παππούς, η
γενιά του δηλαδή, τους κουβάλησε και την
κουβάλησαν, σε ατέλειωτους δρόμους αίματος, πείνας, δίψας, ξεριζωμού και εγκατάλειψης.
«Οι ξένοι» έλεγε ο παππούς, τη λέξη ιμπεριαλισμός δεν την ήξερε ακόμα, συμπαθάτε
τον, όμως ήξερε τι έλεγε. Το είχε ζήσει η
γενιά του στην Ουκρανία το '19, όταν ο μεντεσές του ιμπεριαλισμού στην περιοχή, η
αστική τάξη της Ελλάδας, τους έστειλε ενάντια στην εξουσία των εργατών και των αγροτών, το είχε ζήσει στη Μικρά Ασία όταν τους
έστειλε να κάνουν το χωροφύλακα του ιμπεριαλισμού εκεί, εξαπατώντας τους αισχρά
ότι πάνε ως «απελευθερωτές».
Τα έζησε η γενιά τους στο κορμί της
όταν τους έσπρωχναν οι «σύμμαχοι» με τα
κουπιά για να μην ανέβουν στα καράβια να
σωθούν από την πυρπολημένη Σμύρνη, τα
έζησε με την ανταλλαγή πληθυσμών -το πρώτο ιμπεριαλιστικό πείραμα τέτοιας έκτασης
στην ιστορία- τα έζησε το '30 με τον οριστικό
ξεριζωμό και τα σύμφωνα φιλίας των αστών
Βενιζέλου και Ατατούρκ, τα έζησε το '50
ενάντια στο λαό της Κορέας, το '55 στην
Κωνσταντινούπολη, το '64 στη Κύπρο, το '67

Α

στον Έβρο με τις «συνομιλίες» της
χούντας –το αστικό κράτος έχει συνέχεια
μην ξεχνιέσαι!– με την αστική τάξη της Τουρκίας, τα έζησε το '74 στη Κύπρο και πάλι, 46
χρόνια εισβολής και κατοχής υπό τις ευλογίες –τουλάχιστον– των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Εκείνη η γενιά τα έζησε όμως και στα
προσφυγικά της Κοκκινιάς, της Νέας Ιωνίας,
της Νέας Φιλαδέλφειας, της Καισαριανής,
της Θεσσαλονίκης, μην σε κουράζω, όπου
βλέπεις το «Νέο» ή «Νέα» να θυμάσαι ότι
από πίσω είναι ξεριζωμός, φτώχεια, σφαγές,
βουβό παράπονο, ατέλειωτα γιατί, αξιοπρέπεια και περηφάνια που τύλιγε «η γιαγιά
βουβή σε γιαλαντζί ντολμαδάκια»*.
Ένα μόνο δεν υπήρχε και ήταν το πιο πολύτιμο: Δεν υπήρχε μίσος για τους άλλους
λαούς, για τους απλούς ανθρώπους, για τους
εργάτες και τους αγρότες. Αυτό στο υπογράφω. Λέξη μίσους δεν ακούστηκε ποτέ
από αυτά τα στόματα που κατάφεραν και
βρήκαν τον δρόμο τους. Μόνο; Οχι μόνο,
γιατί άνοιξαν και δρόμο, πάλι με το όπλο
στα ίδια χέρια, μόνο που τούτη τη φορά πάλεψε για τη δική του εξουσία, στη δική του
γη, για να μην παραχωρηθεί ούτε ένας σβώλος
χώμα, γιατί σε τούτη τη γη θα χτίσει –κανένας
αγώνας και καμία θυσία δεν πάνε χαμένα–
τη δική του εξουσία, την εξουσία του εργαζόμενου λαού, που θα έχει στα χέρια του και
θα διευθύνει τον κοινωνικό πλούτο που ο
ίδιος παράγει για να ικανοποιεί τις δικές
του ανάγκες.
«Οι ξένοι» έλεγε ο παππούς, και οπλισμένοι με τη δική του πείρα και τη δική μας,
μαζί με τις συνειδητές επεξεργασίες μας
προχωρήσαμε. Οι «ξένοι» δεν είναι άλλοι
από τον ιμπεριαλισμό, τις διακρατικές ενώσεις και τις συμμαχίες του. Ακριβώς γι' αυτό
εμείς δεν ξεγελιόμαστε πλέον με «διακηρύ-

ξεις φιλίας» και «συμφωνίες». Γιατί, επειδή
είναι μεταξύ ληστών, είναι και προσωρινά.
Για δες: Έκλεισε, δεν έκλεισε μήνας που
ωκεανογραφικά, φρεγάτες, αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα και ό,τι βάλει ο νους σου ήταν
αντιμέτωπα στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο, και ξαφνικά, τηλεφωνήματα, επαφές, μυστικές και φανερές συνομιλίες και
τραπέζια διαλόγου. 'Αμα τα ακούς αυτά, να
ξέρεις ότι η συνεκμετάλλευση και οι παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας έχουν ήδη συμφωνηθεί.
Και αν αρχίζουν ξανά τα ερωτηματικά, να
θυμάσαι ότι το κύριο για τα μονοπώλια και τα
κράτη απ' όπου εξορμούν είναι η διατήρηση
της εξουσίας τους και των συμμαχιών τους για
όσο τους συμφέρει, ώστε να αρπάξουν κομμάτι της κάθε φορά καινούργιας λείας, πάντα
φυσικά στον βαθμό που τους αναλογεί.
Αδελφέ μου. Άμα σε ρωτήσουν «μα δεν
θέλεις την Ελλάδα πρωταγωνιστή στην περιοχή;» να πεις άφοβα «ασφαλώς και τη
θέλω», τονίζοντας στη συνέχεια «τη θέλω
πρωταγωνιστή και πρωτοπόρο στην πάλη
των εργατών και των λαών για τη δική τους
εξουσία, φάρο για το πως μπορεί να υπάρξει
ένας κόσμος χωρίς εκμεταλλευτές και γι'
αυτό χωρίς τους άδικους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους τους».
Α! αδελφέ μου, και κάτι άλλο: Είναι και
κάτι «πονηροί» που θα σου πιπιλίζουν το
μυαλό λέγοντας «τι σε νοιάζει για τη χώρα;
δική σου είναι;». Μη σκοντάψεις στο ύπουλο
ερώτημα. Φυσικά και είναι δική σου, δική
μας, σε αυτή θα οικοδομήσουμε την εξουσία
του εργαζόμενου λαού, έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε και θα το κάνουμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

*Παράφραση στίχου του Νίκου Παπάζογλου
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επισημάνσεις

Eλληνοτουρκικά

Οι μύθοι για τους «προστάτες» και η πραγματικότητα
«Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι και οι δύο σημαντικοί σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ για πολλά χρόνια
και πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να επιλύσουμε
την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο βασιζόμενοι στο πνεύμα της συμμαχικής αλληλεγγύης
και το διεθνές δίκαιο. Χρειαζόμαστε αποκλιμάκωση και διάλογο για επίλυση των προβλημάτων
στην Ανατολική Μεσόγειο».
ΓΓ του ΝΑΤΟ, 27 Αυγούστου 2020 προσερχόμενος

στην άτυπη σύνοδο των 27 υπουργών Άμυνας της ΕΕ
στο Βερολίνο.

αλιά τους τέχνη κόσκινο… Η κυβέρνηση και τα άλλα
αστικά κόμματα δεν κουράστηκαν να αναπαράγουν
τον μύθο για τους «συμμάχους» που είναι στο πλευρό
της Ελλάδας ενάντια σε όσους την απειλούν. Είναι επιλογή
τους. Ερμηνεύουν την πραγματικότητα με τη δική τους
οπτική που εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου:
• Η αρμάδα του ΝΑΤΟ σουλατσάρει στο Αιγαίο, «κρατάει φανάρι» στις τουρκικές παραβιάσεις και απειλές εις
βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
• Οι «σύμμαχοι» κλείνουν σε όλες τις πτώσεις τη
λέξη «διάλογος», βάζουν στην ίδια μοίρα τις δύο χώρες,
προκειμένου να μη διαταραχτεί η συμμαχία του ΝΑΤΟ σε
αυτή την «ευαίσθητη» περιοχή.
• Tα πολεμικά τους σκάφη –όπως το ιταλικό πολεμικό Durand de la Penne – συμμετείχαν στις 25 Αυγούστου
2020 στην τουρκική ΝΑVTEX, ενώ το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Winston S. Churchill πραγματοποίησε ασκήσεις με τουρκικά σκάφη.
Κρίμα στους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για την
«στήριξη» από τους «συμμάχους»!
• Δεν υπάρχει καμία σαφής καταδίκη του παράνομου
τουρκολιβυκού συμφώνου.
• Συνεχίζεται η ιμπεριαλιστική επιχείρηση «IRINI»
στην θαλάσσια περιοχή της Λιβύης με πρόσχημα την απο-

Π
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τροπή αποστολής όπλων κλπ. στη χώρα ενώ την ίδια ώρα
ενισχύονται τα τουρκικά ερείσματα στη χώρα.
• Μιλάνε για «διαμφισβητούμενες περιοχές», βάζουν
στην ίδια ζυγαριά τις τουρκικές αξιώσεις και τα ελληνικά
κυριαρχικά δικαιώματα.
Οι ιμπεριαλιστές ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ πάνω από όλα έχουν
τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους, τα συλλογικά καπιταλιστικά συμφέροντα έναντι των ανταγωνιστών – Ρωσία, Κίνα – στην περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου
με τους πλούσιους πόρους, τους κρίσιμους δρόμους μεταφοράς ενεργειακών πόρων και εμπορευμάτων και την
εξέχουσα γεωστρατηγική σημασία της.
Ιδού και το παράδειγμα από την κορυφαία «σύμμαχο»
της Ελλάδας, τις ΗΠΑ (από τον αναπληρωτή υφυπουργό
Εξωτερικών):
«Η αμερικανική κυβέρνηση ανησυχεί βαθιά για τις αυξημένες εντάσεις στην Ανατ. Μεσόγειο, ιδίως μεταξύ της
Ελλάδας και της Τουρκίας, δυο ΝΑΤΟικών συμμάχων. Αυτές οι εντάσεις περιπλέκουν τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ
να παρουσιάσει ένα κοινό μέτωπο απέναντι στις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ενέχουν τον κίνδυνο μιας ακούσιας
κλιμάκωσης».
Σημαντικό τμήμα της Κύπρου μένει υπό τουρκική κατοχή 46 χρόνια τώρα, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του λεγόμενου διεθνούς δικαίου. Αντιθέτως οι
ελληνικές κυβερνήσεις, οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις και
οι «σύμμαχοι» προωθούν υπό διάφορες μορφές διχοτομικές λύσεις που σημαίνουν και ντε γιούρε νομιμοποίηση
της κατοχής.
Οι ιμπεριαλιστές τριάντα χρόνια τώρα – για να μη γυρίσουμε πιο πίσω – ματώνουν την περιοχή, με των λαών
το αίμα χαράζουν νέα σύνορα σε Βαλκάνια, Βόρεια Αφρική,
Μέση Ανατολή κλπ.
Οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Γαλλία, από τις οποίες η κυβέρνηση ζητάει έμπρακτη αλληλεγγύη, κάνουν χοντρό παιχνίδι και προετοιμάζουν το έδαφος για συνεκμετάλλευση
στο Αιγαίο. Συνεκμετάλλευση δηλαδή ανάμεσα στα μονοπώλιά τους που έχουν ήδη πάρει θέση στο πεδίο των σημαντι-

Την ίδια ώρα που το Oruc Reis βολτάρει μέρες τώρα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε οποιαδήποτε
αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα και τις απαράδεκτες τουρκικές διεκδικήσεις.

κών ενεργειακών πόρων (φυσικό αέριο κλπ.) της περιοχής.
Το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα με όλες
του τις δυνάμεις, εντείνει τη δράση σε όλους τους τομείς
και στην αποκάλυψη της επικίνδυνης αποπροσανατολιστικής προπαγάνδας κυβέρνησης-κομμάτων ευρωατλαντικού προσανατολισμού για «λύσεις» στα εθνικά προβλήματα με τη μεσολάβηση των «συμμάχων» ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Η πραγματικότητα βοά σε όλους τους τομείς

Μόνο κίνδυνοι, λαχτάρες και συμφορές περιμένουν τους
λαούς μέσα από λύσεις με ιμπεριαλιστική σφραγίδα (εκστρατεία στην Ουκρανία 1919, Μικρασιατική Εκστρατεία
και Καταστροφή 1919-1922, συμμετοχή στην ιμπεριαλιστική εκστρατεία στην Κορέα 1950-1953, τουρκική εισβολή στην Κύπρο 1974 κ.λπ.)
Το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου, η μη αναγνώριση συνόρων ανάμεσα σε Ελλάδα-Τουρκία από το ΝΑΤΟ που θεωρεί
το Αιγαίο «ενιαίο επιχειρησιακό χώρο», είναι άλλη μια
απόδειξη της «προστασίας» μας από τη νατοϊκή ομπρέλα…
Την ίδια ώρα που το Oruc Reis βολτάρει μέρες τώρα

στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα και τις απαράδεκτες τουρκικές διεκδικήσεις. Από
την άλλη, οι μπίζνες με τις ΗΠΑ δίνουν και παίρνουν, με
τον πρέσβη τους να αλωνίζει την Ελλάδα να συναντάει
τον ένα ή τον άλλο υπουργό και να προωθεί τις αμερικάνικες επενδύσεις στους τομείς που έχουν επιλέξει τα μονοπώλια των ΗΠΑ, όπως η ενέργεια. Από την πλευρά του
το ΝΑΤΟ στρώνει το έδαφος για επικίνδυνες διευθετήσεις.
Το έχει πει και η προηγούμενη κυβέρνηση, έχει ειπωθεί και επί ΝΔ, «αν γίνει θερμό επεισόδιο μόνοι μας θα
είμαστε»…
Οι συμμαχίες ΝΑΤΟ - Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν
για τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
χώρας, υπάρχουν για τη διασφάλιση της κυριαρχίας των
οικονομικά ισχυρών και τη προώθηση της περιβόητης
«γεωστρατηγικής αναβάθμισης» που σημαίνει – στα μέτρα βέβαια του συσχετισμού δυνάμεων – συμμετοχή τους
στη μοιρασιά της λείας από το πλιάτσικο εις βάρος των
λαών. Το ίδιο ισχύει και για τη «σταθερότητα», την οποία
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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κλίνουν σε όλες τις πτώσεις. Θέλουν «σταθερότητα» για
να τσακίζουν την εργατική τάξη κάθε χώρας, για να τσακίζουν τους λαούς…
Οι πρόσφατες συμφωνίες καθορισμού ΑΟΖ με ΙταλίαΑίγυπτο, ο προσδιορισμός αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια μόνο στα δυτικά, στρώνουν πιο πολύ το έδαφος για τις αξιώσεις της Τουρκίας (μη αναγνώριση του
δικαιώματος των νησιών σε υφαλοκρηπίδα κλπ.)
Καμία ανοχή, καμία αναμονή και προσδοκία για λύσεις
από αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα στην περιοχή και σε όλο τον πλανήτη για να κυριαρχούν και να
αυξάνουν τα κέρδη, τα μονοπώλιά τους.
Εντείνουμε την πάλη, συσπειρώνουμε δυνάμεις ενάντια σε «λύσεις» συνεκμετάλλευσης, επιμένουμε σταθερά
στον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με βάση τα προβλεπόμενα στη Διεθνή Συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αποκαλύπτουμε τον επικίνδυνο χαρακτήρα της
συμμετοχής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και αγωνιζόμαστε για να γυρίσουν πίσω όλες
οι δυνάμεις (ανθρώπινο δυναμικό-πολεμικά μέσα) που
συμμετέχουν στις «ειρηνευτικές» επιχειρήσεις.
Το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα, η ΕΕΔΥΕ
με τις Επιτροπές Ειρήνης πανελλαδικά και σε συνεργασία
με το μαζικό λαϊκό κίνημα, ορθώνουμε αγωνιστικό μέτωπο
στη μετατροπή της χώρας σε ορμητήριο πολέμου και απαιτούμε να κλείσουν τώρα όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις
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και τα στρατηγεία. Είναι επικίνδυνες οι αναλύσεις για μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της χώρας (σχετικά με το Καστελόριζο και όχι μόνο). Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: καμία
αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.

Νέες τουρκικές απειλές

• «Η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα
στα 12 ναυτικά μίλια. Αν αυτό δεν είναι λόγος πολέμου,
τότε τι είναι;» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φ.
Οκτάι, ο οποίος διεμήνυσε ότι «δεν θα διστάσουμε να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο εάν πρόκειται να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας».
• Οι νέες τουρκικές απειλές εκδηλώνονται τόσο με
τη νέα τουρκική NAVTEX (ισχύος από 29 Αυγούστου έως
11 Σεπτέμβρη) για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και την Κύπρο, όσο και
με το casus belli σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών
υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια.
Το χάιδεμα της Τουρκίας από ΝΑΤΟ - ΗΠΑ ΕΕ… έφερε
καρπούς. Ξεγυμνώνεται η κυβερνητική προπαγάνδα που
και το βήξιμο με νόημα του άλφα ή βήτα αξιωματούχου
των παραπάνω το ενέτασσε στην «υποστήριξη» της Ελλάδας και των δικαιωμάτων της.

Οι «συμμαχικές» παρεμβάσεις στρώνουν τον
ολισθηρό δρόμο του συμβιβασμού

Η παρέμβαση της Γαλλίας, της Γερμανίας, των ΗΠΑ για
εκτόνωση της «έντασης», η «διπλωματική αντεπίθεση
της Ελλάδας» προετοιμάζουν την οδυνηρή λύση της συνεκμετάλλευσης εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
Όσο κλείνουν, μέσα από την αγωνιστική λαϊκή δράση,
οι δρόμοι στους ιμπεριαλιστές, τόσο θα ανοίγουν οι δρόμοι
της συνεννόησης και της συνεργασίας με το λαό της γειτονικής χώρας με όλους τους λαούς της περιοχής. Δεν
είναι οι Τούρκοι ή άλλοι λαοί της Μεσογείου που προξενούν τα προβλήματα, που γεννούν καθημερινά κινδύνους,
είναι οι αστικές τάξεις που πάνω από όλα βάζουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα καμουφλαρισμένα κάτω από το
«εθνικό συμφέρον», την «εθνική στρατηγική» και άλλα παρόμοια. Ο λύκος ό,τι προβιά και να του φορέσεις, λύκος
θα είναι… Οι επισκέψεις των Πομπέο και Στόλτενμπεργκ,
με όσα κόμισαν για τραπέζια ελληνοτουρκικού διαλόγου
κλπ. ήρθαν να προστεθούν σε όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι σε κίνδυνο, θυσία στο
βωμό της υπέρτατης επιδίωξης να μείνει η Τουρκία στο
δυτικό στρατόπεδο. 

πολιτική

Μόρια: θύτες, θύματα, κυνισμός και υποκρισία

φωτιά που κατέστρεψε το κολαστήριο της Μόριας,
και ό,τι ακολούθησε, ανέδειξε, για άλλη μια φορά,
τους θύτες, τα θύματα, αλλά και τον κυνισμό και
την υποκρισία των αστικών κομμάτων, και ειδικά της ΝΔ
και του ΣΥΡΙΖΑ.
Θύτης είναι ο ιμπεριαλισμός, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ,
που με τους πολέμους και την εξαθλίωση που προκαλούν
ξερίζωσαν αυτούς τους ανθρώπους από τις πατρίδες
τους. Πριμοδοτούν την επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο, προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, σε όφελος των ενεργειακών
μονοπωλίων των ΗΠΑ και της ΕΕ, και των αστικών τάξεων των δύο χωρών, και για να αποτραπεί η απομάκρυνση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ. Συνεκμετάλλευση
που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα και τις ανάγκες
του ελληνικού και του τούρκικου λαού, αλλά και των άλλων λαών της περιοχής.
Θύματα είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες, και οι κάτοικοι των νησιών.

Η

Κυνισμός, κυρίως από την πλευρά της ΝΔ, που επιμένει, αντιμετωπίζοντας τα θύματα ως θύτες, στη δημιουργία των κλειστών κέντρων που μετατρέπουν τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου σε αποθήκες ψυχών, κατά την
απαίτηση των αστικών τάξεων των ευρωπαϊκών χωρών,
και σε αντίθεση με τη θέληση τόσο των προσφύγων και
μεταναστών, όσο και των κατοίκων των νησιών. Η ΕΕ
ανοίγει και κλείνει τη στρόφιγγα εισόδου προσφύγων και
μεταναστών με βάση τις ανάγκες των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων για φτηνά εργατικά χέρια, ανεξάρτητα
αν είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Το 2015-6 χρειαζόταν,
και πήρε, περίπου 1,5 εκατ. από αυτούς. Σήμερα δεν χρειάζεται άλλους. Έτσι, στόχος της είναι να αποτρέψει την
είσοδό τους στην ΕΕ. Αυτό τον στόχο υπηρετεί και ο διαχωρισμός μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Αν παρόλα
αυτά κάποιοι εισέλθουν να τους εγκλωβίσει στις χώρες
πρώτης εισόδου, όπως η Ελλάδα, και στις περιοχές
πρώτης εισόδου, όπως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Επιπλέον, σε συνθήκες πανδημίας του κορονοϊού, κάνει
τον εγκλωβισμό σε κλειστά ή ανοικτά στρατόπεδα συγΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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κέντρωσης προσφύγων και μεταναστών, ακόμα πιο επικίνδυνο γι’ αυτούς, αλλά και για τους κατοίκους των
νησιών. Την πολιτική αυτή αποδέχονται και υπηρετούν η
ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα.
Υποκρισία, κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος, υπηρετώντας την ίδια πολιτική, δημιούργησε το
κολαστήριο της Μόριας, υπέγραψε την απαράδεκτη συμφωνία ΕΕ -Τουρκίας και υλοποίησε κατά γράμμα τον Κανονισμό του Δουβλίνου που οδήγησαν στον σημερινό
εγκλωβισμό, και σήμερα παριστάνει τον πρωτοστάτη στο
κλείσιμο της Μόριας και των άλλων hot spots στα νησιά.
Η ΕΕΔΥΕ απαιτεί:
• Απεγκλωβισμό από τα νησιά και τη χώρα όλων των
προσφύγων και μεταναστών.
• Κανένα ΚΥΤ, κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης,
ανοιχτό ή κλειστό στη Λέσβο και στα άλλα νησιά.
• Μετακίνηση των προσφύγων και των μεταναστών
στην ηπειρωτική χώρα, σε χώρους με ανθρώπινες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής για την προσωρινή φιλοξενία τους, έως ότου να τους δοθούν τα κατάλληλα έγ-

γραφα για να μεταβούν στις χώρες προορισμού τους, με
αναγνώριση του δικαιώματος να καταθέσουν εκεί αιτήσεις ασύλου.
• Ειδική φροντίδα και προτεραιότητα πρέπει να δοθεί
στην οργανωμένη μετακίνηση των οικογενειών με παιδιά
καθώς και των ασυνόδευτων ανηλίκων.
• Έκφραση αλληλεγγύης και συγκέντρωση ειδών
πρώτης ανάγκης για τους δοκιμαζομένους πρόσφυγες
και μετανάστες.
• Να πραγματοποιηθούν μαζικά τεστ για τον κορονοϊό
τόσο σε πρόσφυγες και μετανάστες όσο και στους κατοίκους των νησιών. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος
να μπαίνουν σε 14ήμερη καραντίνα και έπειτα να γίνεται
επανάληψη του τεστ.
• Άμεση ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας,
των Κέντρων Υγείας, και των Νοσοκομείων των νησιών
με την πρόσληψη προσωπικού.
• Να αποζημιωθούν στο 100% οι κάτοικοι που έχουν
υποστεί ζημιές από τις συνέπειες του μαζικού εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών. 

Καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή»
Οι ναζί στη φυλακή! Κανένας εφησυχασμός!
Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στον φασισμό και στο εκμεταλλευτικό σύστημα που τον γεννά
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δράση ΕΕΔΥΕ

Συγκεντρώσεις καταδίκης του ιμπεριαλιστικού
εγκλήματος των ΗΠΑ σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι

ε όλα τα μέτρα προστασίας
για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού, τίμησε
στις 6 Αυγούστου η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη τη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος των ΗΠΑ κατά του λαού
της Ιαπωνίας με τη ρίψη ατομικών
βομβών σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι.
Πριν από 75 χρόνια, στις 6 Αυγούστου 1945 στη Χιροσίμα και στις
9 Αυγούστου στο Ναγκασάκι, η ατομική βόμβα έσπειρε το θάνατο σε
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους,
ενώ τα θύματα της εγκληματικής
ενέργειας των Αμερικανών ιμπεριαλιστών πολλαπλασιάστηκαν τα επό-

Μ

μενα χρόνια λόγω των συνεπειών
της ραδιενέργειας.
Με τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση, εργαζόμενοι, νέοι, συνταξιούχοι, έστειλαν μήνυμα πως 75 χρόνια
μετά δεν ξεχνούν το ιμπεριαλιστικό
έγκλημα και τους ενόχους του. Έστειλαν μήνυμα πως στις σημερινές συνθήκες που ο κίνδυνος του πολέμου,
της προσφυγιάς, της χρήσης πυρηνικών όπλων προβάλλει απειλητικός,
η ανάγκη να δυναμώσει το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα μεγαλώνει. Αυτό αποτύπωσε και το
σύνθημα-κάλεσμα που πρόβαλε η ΕΕΔΥΕ στη φετινή εκδήλωση: «Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εμ-

πλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους,
ενάντια στη φτώχεια και τις νέες
πυρηνικές απειλές».

Στην Αθήνα

Στη συγκέντρωση στην πλατεία Ζακλίν Ντε Ρομιγύ στο Θησείο μίλησε
ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος. Την εκδήλωση άνοιξε ο μουσικός Γιώργος Σαρρής, παρουσιάζοντας
ένα νέο του τραγούδι αφιερωμένο
στην ειρήνη, με τίτλο: «Ανάμεσα σε
δύο πολέμους», ενώ αμέσως μετά
την ομιλία η συνέχεια δόθηκε με μουσικό πρόγραμμα.
Στη συγκέντρωση συμμετείχαν
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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το ΠΑΜΕ και εργατικά σωματεία, η
ΟΓΕ, η ΕΕΔΔΑ, η ΚΕΘΑ, η Κίνηση Απόστρατων Αστυνομικών και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Παρευρέθηκε επίσης αντιπροσωπεία της ΚΕ
του ΚΚΕ με επικεφαλής τα μέλη του
ΠΓ, Κ. Παρασκευά και Θ. Χιώνη.
Από το βήμα της εκδήλωσης η
ΕΕΔΥΕ έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης
στο λαό του Λιβάνου που μετρά δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες από τις πρόσφατες καταστροφικές εκρήξεις στη Βηρυτό.
Ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους σχετικά
με τη συμφωνία για τις θαλάσσιες
ζώνες που υπέγραψε η κυβέρνηση
με την Αίγυπτο, όπως έγινε γνωστό
λίγη ώρα πριν από την εκδήλωση.
Με βάση το περιεχόμενο της συμφωνίας, όπως είχε γίνει γνωστό, έθεσε μια σειρά σοβαρά ερωτήματα που
γεννιούνται από το γεγονός ότι μια
σειρά νησιά, μεταξύ των οποίων και
το Καστελόριζο, δεν περιλαμβάνονται
σε αυτή.
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Στη Θεσσαλονίκη

Συγκεντρώσεις καταδίκης του ιμπεριαλιστικού εγκλήματος των ΗΠΑ
–με παραδειγματική λήψη των αναγκαίων αποστάσεων και μέτρων προστασίας– πραγματοποιήθηκαν και σε
πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.
Στη Θεσσαλονίκη, η Επιτροπή
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ), διοργάνωσε συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο, όπου
μίλησε ο Αποστόλης Σκούφας, αντιπρόεδρος της ΕΔΥΕΘ και ακολούθησε
πορεία στο προξενείο των ΗΠΑ, που
στη συνέχεια κατέληξε στην πλατεία
Αριστοτέλους.
Στην ομιλία του ο Α. Σκούφας
κάλεσε το λαό να τιμήσει τα θύματα
του ιμπεριαλιστικού εγκλήματος με
ένταση του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα, καλώντας παράλληλα σε αγωνιστική επαγρύπνηση μπροστά στις
επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή.
Ακόμα αναφέρθηκε στις ολέθριες συνέπειες που θα έχει για τους
λαούς η όξυνση της αντιπαράθεσης

των ιμπεριαλιστών για τις αγορές,
το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον
πλούτο των λαών και τους δρόμους
μεταφοράς του, αν δεν συναντήσει
την αντίσταση των λαών
Επίσης, αναφορά έκανε στην τελευταία συμφωνία για τις βάσεις,
που είχε προωθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και
εφάρμοσε η ΝΔ, με την οποία όπως
τόνισε, η χώρα μας «μετατρέπεται
σε μια γιγαντιαία στρατιωτική βάση
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. (…) Βλέπουμε
από τη μια την Ελλάδα να συμμετέχει
σε δεκάδες αποστολές εκτός συνόρων, τις διάφορες κυβερνήσεις της
χώρας όπως τώρα της ΝΔ, αλλά και
του ΠΑΣΟΚ, ή του ΣΥΡΙΖΑ να περηφανεύονται πως δήθεν μας προστατεύουν οι ισχυρές συμμαχίες με τις
ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως και η συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ και
στην ΕΕ, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε
τη «σύμμαχο» Τουρκία να αμφισβητεί
την κυριαρχία ελληνικών νησιών, να
κάνει κάθε τόσο «σουρωτήρι» τον
ελληνικό εναέριο χώρο με τα μαχη-

τικά της, που δεν διστάζουν όχι μόνον
να παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο
χώρο, αλλά και να πετούν ακόμη και
πάνω από ελληνικά νησιά. (…) 75 χρόνια μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα
στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, στις
κοινές ανακοινώσεις τους το ΝΑΤΟ
και η ΕΕ, μαζί με την απόφασή τους
για το στρατιωτικό τους συντονισμό, δηλώνουν έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν ξανά πυρηνικά όπλα. 75
χρόνια μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα
στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, εδώ
στη Θεσσαλονίκη, στο πρώην 3ο Σώμα
Στρατού, υπάρχει το Στρατηγείο των
Δυνάμεων Ταχείας Ανάπτυξης του
ΝΑΤΟ NRDC-GR, στο οποίο προβλέπεται η εγκατάσταση όπλων μαζικής
καταστροφής – πυρηνικών, χημικών,
βιολογικών».
Τη στιγμή που η πορεία έφτανε
έξω από το Αμερικανικό Προξενείο,
και ενώ ηχούσε από τους διαδηλωτές
το σύνθημα: «Στον ιμπεριαλισμό καμιά
υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι
οι λαοί», ο πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ, Νί-

κος Ζώκας, απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους, τονίζοντας την ανάγκη να ενισχυθεί ο αγώνας εναντίον
του ιμπεριαλισμού και κατά της συμμετοχής της χώρας σε επεμβάσεις
και αποστολές στο πλαίσιο των επικίνδυνων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή, ενώ ακόμα εξέ-

φρασε την αλληλεγγύη της ΕΔΥΕΘ
στο δοκιμαζόμενο λαό του Λιβάνου.

Στην Ξάνθη

Η Επιτροπή Ειρήνης Ξάνθης πραγματοποίησε εκδήλωση στη κεντρική
πλατεία της πόλης, όπου μοιράστηκαν
στο λαό της πόλης ανακοινώσεις κα-
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ταδίκης, ενώ στήθηκε και έκθεση αντιιμπεριαλιστικής φωτογραφίας.

Στην Καβάλα

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε
στην είσοδο του τελωνείου, όπου
και μίλησε η Ρούλα Παληκύρα, μέλος
της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης Καβάλας. Στη συνέχεια ακολούθησε μαζική λαμπαδηδρομία στη
προβλήτα Καβάλας, ενώ μέλη της
Επιτροπής Ειρήνης Καβάλας μοίρασαν
πλατιά την ανακοίνωση της ΕΔΥΕΘ
και συζήτησαν με το λαό της πόλης
για τις επικίνδυνες εξελίξεις που
απορρέουν από την όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Στην Πάτρα

Σε μια εκδήλωση με μαζική συμμετοχή στο Θεατράκι της μαρίνας, και
με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας
και Δυτικής Αχαΐας τίμησε τα θύματα
της 6ης και 9ης Αυγούστου του 1945
με αφορμή τη συμπλήρωση των 75
χρόνων από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την αφήγηση στιγμών πριν τη ρίψη της βόμ-
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βας στη Χιροσίμα που συνοδευόταν
από οπτικοακουστικό υλικό, ενώ ακολούθησε απαγγελία αποσπασμάτων
«Ποτέ πια Χιροσίμες» από το ποίημα
του Γιάννη Ρίτσου «Ο δωδεκάλογος
της Γ’ Μαραθώνειας πορείας».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Διονύσης Πλέσσας, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής
Αχαΐας και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) ο οποίος αναφέρθηκε όχι μόνο στα ιστορικά γεγονότα του Αυγούστου του 1945 και
το ιμπεριαλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ
κατά του λαού της Ιαπωνίας, που
στόχος του ήταν η επίδειξη ισχύος
των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ ενάντια
στους λαούς της γης και η τρομοκράτηση του παγκόσμιου εργατικού
κινήματος, που με επικεφαλής την
ΕΣΣΔ είχε νικήσει το φασισμό-ναζισμό, αλλά και στις σημερινές εξελίξεις, την κλιμάκωση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, τις
εστίες πολέμου που καίνε στην ανατολική Μεσόγειο, την τουρκική προκλητικότητα και τους κινδύνους για
τους λαούς με την ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή στους σχεδιασμούς
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Κλείνοντας τόνισε ότι «απέναντι
σε αυτές τις εξελίξεις η Ελληνική
Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη μέσω των Επιτροπών Ειρήνης
σε όλη τη χώρα, το αντιπολεμικό αντιμπεριαλιστικό κίνημα, δυναμώνει
τον αγώνα του για τη ζωή και το
μέλλον που μας αξίζει. Για ένα κόσμο
όχι των πολέμων αλλά για ένα κόσμο
με πραγματική ειρήνη, ασφάλεια, φιλία, αλληλεγγύη, αμοιβαίες και επωφελείς σχέσεις ανάμεσα στους λαούς.
Ακόμα πιο δυνατά με τη φωνή και τη
δράση μας, με τη διεθνιστική μας
αλληλεγγύη απέναντι στον ένοχο και
την αιτία που είναι οι αντιθέσεις των
ιμπεριαλιστών για τα συμφέροντα
τους, και οι οποίοι δεν υπολογίζουν
λαούς, σύνορα, χαμένες πατρίδες,
προσφυγιά και που στην ατζέντα
τους για τους σκοπούς τους έχουν
και τον πυρηνικό όλεθρο. Πυκνώνουμε τις γραμμές του αντιπολεμικού
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος και
αγωνιζόμαστε ακόμα πιο μαχητικά».
Ακολούθησε προβολή βίντεο,
απαγγελία αποσπάσματος του ποιήματος «Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος» του Τάσου Λειβαδίτη και απαγγελία του ποιήματος «Το μικρό κορίτσι» του Ναζίμ Χικμέτ. 

δράση ΕΕΔΥΕ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ

Απεμπλοκή τώρα από τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς ΝΑΤΟ - ΕΕ
ινητοποίηση ενάντια στην επίσκεψη του γγ του ΝΑΤΟ Γ. Στόλτενμπεργκ στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου. Εργαζόμενοι, νέοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και γυναίκες, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), εργατικών Συνδικάτων, Συλλόγων Αυτοαπασχολουμένων, Φοιτητικών Συλλόγων και της
ΟΓΕ, απαίτησαν: «Έξω από τη χώρα
το γεράκι του πολέμου - Απεμπλοκή
τώρα από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ».
Με συνθήματα όπως «Όχι στου
ΝΑΤΟ την προστασία - Έξω τώρα
από τη λυκοσυμμαχία», «ΝΑΤΟ σημαίνει χούντες και πολέμοι», «Να κλείσουν οι βάσεις και τα Στρατηγεία,
έξω τώρα η λυκοσυμμαχία», «Δώστε
λεφτά για την υγεία και όχι για του
ΝΑΤΟ τα σφαγεία» πορεύτηκαν στη
Βουλή. Μάλιστα κάτω από την παρέμβασή τους δεν πέρασε η προσπάθεια της αστυνομίας να περιορίσει
τη διαδήλωση έξω από τη Βουλή.
Νωρίτερα, στα Προπύλαια μίλησε εκ μέρους του ΠΑΜΕ η Έφη Χαλιού, πρόεδρος του Συνδικάτου
Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ν. Αττικής, η οποία σημείωσε μεταξύ άλλων: «Αγωνιούμε
και ανησυχούμε για το επικίνδυνο
μέλλον που ετοιμάζουν τα Γεράκια
του Θανάτου. Αυτή η λυκοσυμμαχία
που συμμετέχουν και στηρίζουν οι
ελληνικές κυβερνήσεις, οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
- ΕΕ. Συνάδελφοι, αγωνιούμε και ανησυχούμε για το τι φέρνει και ακόμα
περισσότερο αγωνιούμε και ανησυ-

Κ

χούμε για το με τι θα φύγει ο γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο γενικός
γραμματέας μιας στρατιωτικοπολιτικής μηχανής που σπέρνει το θάνατο και τη δυστυχία σε όλο τον
κόσμο εδώ και 70 χρόνια». Πρόσθεσε ότι «αφού ήρθε ο ΥΠΕΞ των
ΗΠΑ, ο Πομπέο και περιόδευσε σε
όλη την Ελλάδα, επέβλεψε την επέκταση και πρόοδο των συμφωνιών
των ΗΠΑ με τις ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και την σε εισαγωγικά
"εξομάλυνση" της κατάστασης με την
αστική τάξη της Τουρκίας. Ήρθε το
ΝΑΤΟ να επιβεβαιώσει και να μπετονάρει τις κρυφές και φανερές συμφωνίες που γίνονται. Ήρθε και το
ΝΑΤΟ, να βάλει το λιθαράκι του στη
μετατροπή της Ελλάδας σε τσοπανόσκυλο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην
Ανατ. Μεσόγειο και τα Βαλκάνια».
Η Έφη Χαλιού τόνισε ότι «το λαϊκό κίνημα είναι εδώ για να διατρανώσει ότι ο εργαζόμενος της Ελλάδας
δεν έχει τίποτα να χωρίσει από τους
εργαζόμενους των άλλων χωρών.
Αντίθετα, έχουμε κοινό εχθρό την
εκμετάλλευση και τον ιμπεριαλισμό

που μας θέλουν φτωχούς και εξαθλιωμένους για τα κέρδη των πολυεθνικών. Κανένας λαός να μη στοιχηθεί πίσω από τον έναν ή τον άλλον
ιμπεριαλιστή και τις επιδιώξεις του.
Τώρα είναι ανάγκη να δυναμώσει η
κοινή πάλη των λαών ενάντια στο
σύστημα της εκμετάλλευσης. Για να
ανοίξει ο δρόμος για πραγματική ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, αμοιβαίες
και επωφελείς σχέσεις μεταξύ των
λαών, που μπορούν να επιτευχθούν
μακριά και έξω από λυκοσυμμαχίες
όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.
Οι διαδηλωτές τόνισαν ότι θα
εντείνουν την πάλη για: • Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ ΕΕ. • Καμιά αλλαγή των συνόρων
και των συνθηκών που τα καθορίζουν.
• Κανένα παζάρι για συνδιαχείριση
του Αιγαίου. • Κλείσιμο της βάσης
της Σούδας και των άλλων ευρωατλαντικών βάσεων. • Να επιστρέψουν
τώρα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις
από αποστολές στο εξωτερικό. •
Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ - ΕΕ με το
λαό νοικοκύρη στον τόπο του. 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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πολιτική

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δέσμιες
των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων καθώς η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα στο Αιγαίο χτυπάει κόκκινο, με παραβιάσεις των ελληνικών συνόρων σε
αέρα και θάλασσα. Η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο με σημαντική συσσώρευση
μεγάλων μονάδων επιφάνειας του τουρκικού στόλου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, έφερε πιο κοντά τον κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου.
υτή τη φορά αφορμή στάθηκε η είσοδος του τουρκικού ερευνητικού σκάφους, Oruc Reis, που συνοδευόταν
από βοηθητικά σκάφη και μονάδες του τουρκικού
Πολεμικού Ναυτικού, στο ανατολικότερο σημείο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου
το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2020.
Άμεσα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μπήκαν σε κα-

Α
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θεστώς επαυξημένης ετοιμότητας με το σύνολο σχεδόν
του στόλου του ΠΝ να αναπτύσσεται στο Αιγαίο και να παρακολουθεί τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων.
Είχε προηγηθεί η δίμηνη κρίση στα ελληνοτουρκικά
σύνορα στον Έβρο, με την οργανωμένη απ’ ό,τι φάνηκε
μετακίνηση των προσφύγων-μεταναστών από την Τουρκία, στο τελωνείο των Καστανέων, θυμάτων των ιμπε-

ριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων σε χώρες όπως
το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Υεμένη, η Συρία, η Λιβύη και τόσες άλλες. Άλλωστε, η εργαλειοποίηση του προσφυγικού
ζητήματος αξιοποιείται σαν μέσο πίεσης για την προώθηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, διαμορφώνοντας έτσι τους όρους για την αύξηση της έντασης και
την πρόκληση θερμού επεισοδίου.
Και ενώ η κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα μπορεί
να φαίνεται πως προσωρινά ηρεμεί, ωστόσο διαμορφώνεται το έδαφος για επικίνδυνους συμβιβασμούς για τη
συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και θαλάσσιων ζωνών
στην Ανατ. Μεσόγειο. Άλλωστε η συγκέντρωση της προσοχής της Τουρκίας στο Καστελόριζο δεν είναι τυχαία. Το
Καστελόριζο, η Στρογγύλη και το σύμπλεγμα νησίδων και
βραχονησίδων στην περιοχή αυτή παραμένουν το κλειδί
για την οριοθέτηση της ΑΟΖ ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο.
Θα ήταν χρήσιμο να παραθέσουμε μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων για να
φτάσουμε στη σημερινή συγκυρία.
• 18 Φεβρουαρίου 1952. Ταυτόχρονη ένταξη Ελλάδας
και Τουρκίας στη λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ στο απόγειο
του Ψυχρού Πολέμου (και όλα πήραν το δρόμο τους….).
• Ιούλιος 1974. Eισβολή και κατοχή μέχρι σήμερα του
37% της Κύπρου
• 1976-1987. Η Ελλάδα και η Τουρκία έφτασαν στα
πρόθυρα πολέμου με την έξοδο των τουρκικών ερευνητικών πλοίων στο Αιγαίο του «Χόρα» το 1976 και του «Σισμίκ» το 1987, με την Τουρκία να επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε σχέση με την οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου.
• 31 Ιανουαρίου 1996. Κρίση στα Ίμια με την πτώση
του ελληνικού ελικοπτέρου και την απωλεια τριών στελεχών του ΠΝ που έφερε Ελλάδα και Τουρκία στα πρόθυρα
ένοπλης αντιπαράθεσης και έληξε με την παρέμβαση
των Αμερικανών ενώ προκάλεσε το αμερικανόδουλο «ευχαριστώ» του Σημίτη.
• 1997. Υπογράφεται από την ελληνική κυβέρνηση η
Νέα Δομή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, με την οποία αφαιρείται
από την Ελλάδα η επιχειρησιακή ευθύνη του Αιγαίου και
μεταβιβάζετε στο ΝΑΤΟικό στρατηγείο της Νάπολης με
επικεφαλής Αμερικανό Διοικητή. Είναι φανερό ότι η Νέα
Δομή του ΝΑΤΟ ανοίγει το δρόμο για τη διχοτόμηση του
Αιγαίου υπό αμερικανική - ΝΑΤΟική επικυριαρχία.
• 1997. Συμφωνία της Μαδρίτης: Στο περιθώριο της
Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη και με την επίβλεψη της υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαντλίν Ολμπράιτ ο Κ. Σημίτης και ο Πρόεδρος της Τουρκίας Σ. Ντεμιρέλ, υπογράφουν συμφωνία με σκοπό «τη μείωση της
έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου

σύρραξης ανάμεσα στις δύο χώρες» αναγνωρίζοντας «νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα» της Τουρκίας. Αυτή η Συμφωνία αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία γκρίζων
ζωνών στο Αιγαίο. Η αναφορά στη Συμφωνία της Μαδρίτης κατέχει ιδιαίτερη θέση καθώς στις διμερείς σχέσεις
θεωρείται... εμβληματικής σημασίας. Είναι αυτή η συμφωνία, την οποία επικαλείται σήμερα η Τουρκία, για να
«νομιμοποιήσει» τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο...
• Με τη συμφωνία του Ελσίνκι το 1999, η κυβέρνηση
Σημίτη αναγνώρισε την ύπαρξη «συνοριακών διαφορών»
με την Τουρκία στο Αιγαίο.
• Το Δεκέμβρη του 2001, κατά την επίσκεψη του κ.
Σημίτη στην Ουάσιγκτον, έγινε ανακοίνωση - δήλωση του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι καταργούνται τα ελληνοτουρκικά
θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο κατόπιν, όπως επί λέξει δηλώθηκε, «κοινής παραγωγικής διευθέτησης».
Να σημειώσουμε ότι τα τελευταία 60 χρόνια, η κρίση
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εστιάζεται κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος.
Επίσης να υπενθυμίσουμε πως πριν και μετά την επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού Ρ. Ερντογάν στις 22
Οκτώβρη 2010 στην Αθήνα, άρχισε να ανοίγει η βεντάλια
των διευθετήσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο
των «διερευνητικών επαφών» Ελλάδας - Τουρκίας, σε
όλο το πλέγμα των ελληνοτουρκικών ζητημάτων.
Να προσθέσουμε ότι οι συστηματικές παραβιάσεις
των ελληνικών συνόρων συνοδεύονται και από γνωστές
απειλές παραγόντων και στελεχών του τουρκικού κράτους, ενώ προστίθενται οι πρόσφατες, πολύ επικίνδυνες
δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, για την αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λοζάνης του 1923 που έχει
καθορίσει τα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα.
Η κρίση στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας σχετίζεται και με την αστάθεια που επικρατεί στην ευρύτερη
περιοχή της Αν. Μεσογείου, που είναι αποτέλεσμα των
οξυμένων ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, αλλά και
των επεμβάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Και ενώ νέα επεισόδια προστίθενται καθημερινά
στα ελληνοτουρκικά, υπό την «υψηλή εποπτεία» ΗΠΑ ΝΑΤΟ, όλα δείχνουν ότι δρομολογούνται επικίνδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατ. Μεσόγειο γενικότερα, για τις μπίζνες του κεφαλαίου και τη διασφάλιση
της ΝΑΤΟικής συνοχής στη νοτιοανατολική πτέρυγα της
λυκοσυμμαχίας, με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας
στο τραπέζι του Προκρούστη.
Τα ευχολόγια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, για το ανυπόστατο
τουρκολιβυκό σύμφωνο για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, αποθρασύνουν την αστική τάξη της Τουρκίας ενώ παράλληλα συνιστούν στην Ελλάδα να τα «βρει»
με την Τουρκία, με βασικό κριτήριο τη διατήρηση της συΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα των ΕΔ προβλέπει αγορά 18 μαχητικών αεροσκαφών Rafale με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιότερων Mirage.

νοχής του ΝΑΤΟ και την ισχύ του έναντι των ανταγωνιστών, της Κίνας και της Ρωσίας.
Και ενώ εντείνονται οι φανερές και κρυφές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και τις ΗΠΑ για την «επίλυση» των
ελληνοτουρκικών διαφορών, η κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας όπως και οι προηγούμενες των ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ καλλιεργούν τον επικίνδυνο εφησυχασμό του λαού
διαφημίζοντας μάλιστα με κάθε ευκαιρία την αναβάθμιση
της Ελλάδας σε «προτιμώμενο εταίρο» προς όφελος
όμως των συμφερόντων της αστικής τάξης της χώρας
Στο μεταξύ, τεράστια δύναμη πυρός συγκεντρώνεται
στην περιοχή, με επίκεντρο τη «μοιρασιά» του ενεργειακού πλούτου και των δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων.
Αυτό επιβεβαιώνουν και τα διαρκή στρατιωτικά γυμνάσια
Ελλάδας και Τουρκίας πότε με Νατοϊκή σφραγίδα και
πότε με επιλογή «συμμάχων», όπως η ΗΠΑ, η Ιταλία, η
Γαλλία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος κ.ά.

Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει, ο ελληνικός λαός πληρώνει

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες πολιτικές ικανότητες για να
προβλέψει κανείς ότι η ελληνοτουρκική ένταση στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο θα αποτελούσε το πρόσχημα
και θα έφερνε ένα νέο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα με
αύξηση των πολεμικών δαπανών για οπλικά συστήματα,
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που υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις του νέου επιθετικού δόγματος του ΝΑΤΟ και δεν ανταποκρίνονται στις
αμυντικές ανάγκες της χώρας.
Δαπάνες οι οποίες έτσι κι αλλιώς για την Ελλάδα
είναι πολύ μεγάλες, καθώς στα πλαίσια του ΝΑΤΟ κατέχει
τη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ με ποσοστό 2,36% του ελληνικού ΑΕΠ ή 4,9 δις δολάρια.
Επίσης φαίνεται ότι η χώρα «συμμορφώνεται» σταδιακά και με το ΝΑΤΟικό στόχο, το 20% των στρατιωτικών δαπανών να πηγαίνει για προμήθεια νέου υλικού ή
εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου, καθώς για το 2017
έκλεισε στο 15,35%.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλου στο συνέδριο του Economist
στις 16/9/20, ο οποίος υπογράμμισε ότι «μιλάμε για δαπάνες 10 δις ευρώ με έξυπνες και υπολογισμένες με
ακρίβεια κινήσεις που θα δώσουν τη μέγιστη απόδοση,
δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών».
Οι πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ για το νέο εξοπλιστικό
πρόγραμμα των ΕΔ για μια ακόμα φορά αποτελούν θηλιά
στον λαιμό του ελληνικού λαού ο οποίος θα επωμιστεί το
κόστος για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι για την άμυνα
της χώρας.

• Αγορά 18 μαχητικών αεροσκαφών Rafale με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιότερων Mirage. Πρόκειται για αεροσκάφη 4ης Γενιάς, ενώ παράλληλα τρέχει το
πρόγραμμα του εκσυγχρονισμού των F-16.
• Αγορά 4 νέων Φρεγατών Πολλαπλού Ρόλου με προτεραιότητα των γαλλικών Belharra, καθώς και ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση 4 φρεγατών ΜΕΚΟ.
• Αγορά 4 ναυτικών ελικόπτερων MH-60R (ROMEO)
• Αγορά νέων αντιαρματικών όπλων για τον Στρατό
Ξηράς, νέες τορπίλες βαρέως τύπου για το Πολεμικό
Ναυτικό, νέοι κατευθυνόμενοι πύραυλοι για την Πολεμική
Αεροπορία.
Την ίδια στιγμή «τρέχουν» τα σχέδια για την εκποίηση
της εθνικής πολεμικής βιομηχανίας και την άλωσή της
από τα μονοπώλια της πολεμικής βιομηχανίας.
Είναι χαρακτηριστική η τύχη της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) καθώς όλα δείχνουν ότι περνά στα
χέρια κοινοπραξίας ισραηλινών συμφερόντων, που αναδείχθηκε πλειοδότρια στον διαγωνισμό του δημοσίου για
την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΒΟ, τον
ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).
Κανείς σήμερα δεν μπορεί να παραβλέψει την ανάγκη
ενίσχυσης της άμυνας της χώρας αλλά την άμυνα με κατεύθυνση την προστασία των λαϊκών συμφερόντων και
την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και όχι τα
συμφέροντα της αστικής τάξης και των διεθνικών μονοπωλίων.
Ταυτόχρονα περνάει απαρατήρητο ότι ο τεράστιος
πλούτος της χώρας θυσιάζεται στο βωμό των πολυεθνικών
του πολέμου. Πλούτος που θα μπορούσε άνετα να καλύψει
τις λαϊκές ανάγκες και να δαπανηθεί σε ειρηνικούς σκοπούς, που θα επέφεραν μακροχρόνια οφέλη.

Από τη μεριά της η Τουρκία επιμένει να διεκδικεί
νησιά και βραχονησίδες, να θεωρεί «casus belli», την
τυχόν επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας από
τα 6 στα 12 μίλια.
Ενδεικτική αυτής της αποφασιστικότητας του τουρκικού κράτους είναι η εξής δήλωση του Χασάν Ισίκ,
Υπουργού Άμυνας, στις 1/6/1974 ότι «Η Τουρκία ποτέ δεν
θα επιτρέψει να γίνει το Αιγαίο μια ελληνική θάλασσα
ούτε και σε άλλους να σφετεριστούν τα τουρκικά δικαιώματα στην περιοχή αυτή».
Παράλληλα με τις προκλήσεις η Τουρκία δηλώνει
έτοιμη για συνεργασίες και διευθετήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα με το ακριβές περιεχόμενο της διευθέτησης που τελικά θα επιτευχθεί, δεν
υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτή θα έχει ΝΑΤΟική σφραγίδα, θα οριστικοποιεί τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο και θα
δημιουργεί τις συνθήκες για μελλοντικές εντάσεις των
ανταγωνισμών στην περιοχή, με δεδομένη τη γεωστρατηγική σημασία της και την ύπαρξη υδρογονανθράκων.
Οι εξελίξεις επιβάλλουν την ενίσχυση του αγώνα για
να φύγει η χώρα μας από το ΝΑΤΟ-ΕΕ και τους άλλους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
Καμία συμμετοχή στους πολεμικούς σχεδιασμούς
και τις επεμβάσεις.
Κλείσιμο των ξένων στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα και επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτών που βρίσκονται εκτός συνόρων.
Κοινή πάλη και αλληλεγγύη των λαών ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τις αστικές τάξεις και την
πολεμοκάπηλη πολιτική για τα κέρδη τους.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Αντιπλοίαρχος ΠΝ εα

Η ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ
Στην ιστοσελίδα www.eedye.gr που ενημερώνεται διαρκώς

μπορείτε να βρείτε νέα από τη δραστηριότητα της ΕΕΔΥΕ και των κατά τόπους

Επιτροπών Ειρήνης, ενημερώσεις από τη διεθνή δράση, ενημερωτικά υλικά, τα προηγούμενα
τεύχη από το περιοδικό «Δρόμοι της Ειρήνης» και πολλά άλλα στοιχεία, χρήσιμα για
την ενημέρωση και τη δράση των Επιτροπών, των συναγωνιστών και φίλων
του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
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διεθνή

Photo: https://progressivepupil.wordpress.com

Η έξαρση της κρατικής ρατσιστικής βίας στις ΗΠΑ

τις ταξικές κοινωνίες ο ρατσισμός και ο φασισμός δεν είναι
κάτι το καινούριο, ούτε δημιουργούνται και αναπαράγονται στο
κενό. Ο ρατσισμός, όπως και ο εθνικισμός, με διάφορες μορφές, σε όλη
την ιστορία των ταξικών κοινωνιών
μέχρι και σήμερα, εξακολουθούν να
χύνουν το δηλητήριό τους στους λαούς, παντού όπου κυριαρχεί το εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα. Προβάλλουν τις διαφορές στο
χρώμα του δέρματος, στη θρησκεία,
στο φύλο κ.α., επιχειρώντας να συσκοτίσουν τον κοινό παρονομαστή,
που δεν είναι άλλος από την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης.
Ο ρατσισμός και ο φασισμός αξιοποιούνται για να εντείνουν την εκμετάλλευση στους εργαζόμενους και
συνολικά στο λαό, στοχοποιώντας
παράλληλα το λαϊκό κίνημα και τις
λαϊκές αντιδράσεις. Πηγαίνουν χέρι-

Σ
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χέρι με την κρατική βία και την καταστολή, που είναι απόλυτα συνυφασμένες με την επιβολή, τη διατήρηση
της κυριαρχίας, και την προάσπιση
των συμφερόντων της άρχουσας τάξης
σε κάθε χρονική περίοδο. Στον καπιταλισμό αυτό μεταφράζεται στην υπεράσπιση των συμφερόντων του 1%,
που συνοψίζονται στη μεγιστοποίηση
του κέρδους, δηλαδή στη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης του 99%.
Η κρατική βία και καταστολή εκδηλώνονται με πολλούς εμφανείς
και συγκαλυμμένους τρόπους. Εκδηλώνονται με την παρακολούθηση,
αστυνόμευση, αστυνομική βαρβαρότητα, αλλά και την οικονομική ανισότητα, την έλλειψη θέσεων εργασίας, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, ασφάλειας, στέγασης, αποχέτευσης, κ.λπ. Αυτή η κατάσταση
επηρεάζει άμεσα την ικανότητα κάθε
ανθρώπου να είναι υγιής, μορφωμέ-

νος, να αισθάνεται καλά, να νοιώθει
ασφαλής, αξιοπρεπής, σεβαστός και
πολύτιμος.
Στις ΗΠΑ η κρατική βία έχει ένα
πιο έντονο ρατσιστικό στοιχείο, που
οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο
αναπτύχτηκε ο καπιταλισμός στις
ΗΠΑ. Η Αμερικανική Επανάσταση του
1776, ήταν η πάλη της ανερχόμενης
αμερικανικής αστικής τάξης, που
ζούσε στην ύπαιθρο, ήταν κάτοχος
γης και ζητούσε την οικονομική της
ανεξαρτησία από την αγγλική αστική
τάξη. Έτσι, η ανάπτυξη του καπιταλισμού στις ΗΠΑ βασίστηκε κυρίως
στην αγροτική παραγωγή, που απασχολούσε το 90% του πληθυσμού. Ειδικά στο Νότο η καπιταλιστική ανάπτυξη αφορούσε πρωτίστως τις φυτείες βαμβακιού, αλλά και καπνού,
ρυζιού και σιταριού. Οι ιδιοκτήτες
τους ήταν αποκλειστικά Ευρωπαίοι
άποικοι, οι οποίοι και δέσποζαν στην

οικονομική και κοινωνική ζωή.
Η αγροτική παραγωγή χρειαζόταν
εργατικά χέρια σε όλη τη διάρκεια
του έτους, και η δουλεία ήταν παράγοντας που επέτρεπε απρόσκοπτα
τη συνεχή παραγωγή, καθώς οι σκλάβοι ήταν αδύνατο να κατέβουν σε
απεργία ή να λείψουν από τα χωράφια.
Γι’ αυτό το λόγο, μεταξύ 16ου-18ου
αιώνα πάνω από 15 εκατομμύρια
Αφρικανοί μεταφέρθηκαν ως δούλοι
στην Αμερική. Οι μαύροι σκλάβοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, και εφαρμόζονταν αυστηρές μέθοδοι επιτήρησης και οι πιο βάρβαρες μορφές
τιμωρίας και βασανιστηρίων για να
εξασφαλιστούν οι στόχοι παραγωγικότητας που έθεταν οι εργοδότες
για τους σκλάβους.
Για να νομιμοποιήσουν την απάνθρωπη μεταχείριση των ιθαγενών
της Αμερικής και των δούλων από
την Αφρική, τους κατέταξαν στην
κατηγορία των «μη-ανθρώπων», των
εργαλείων, των αντικειμένων που
είναι ιδιοκτησία αυτού που τους κατέχει. Ως μη-άνθρωποι δεν είχαν κανένα από τα αναφαίρετα εγγενή δικαιώματα των ανθρώπων, όπως είναι
η ισότητα, η ελευθερία, και η επιδίωξη της ευτυχίας, που περιλαμβάνονταν στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας την οποία συνέταξε ο Τόμας
Τζέφερσον, και η οποία ψηφίστηκε
από το Κογκρέσο στις 4 Ιουλίου 1776.
Αυτή την «αντικειμενοποίηση»
του ανθρώπου εκφράζει η ρατσιστική
ιδεολογία, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του καπιταλισμού και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η καπιταλιστική ανάπτυξη
στις ΗΠΑ, και ιδιαίτερα στο Νότο,
βασίστηκε κυρίως στην αγροτική παραγωγή, όπου οι δούλοι, χωρίς κανένα
δικαίωμα και καμιά αμοιβή, παρήγαγαν τον πλούτο που καρπώνονταν τα
αφεντικά τους. Η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ευρώπη και τη Βόρεια
Αμερική, βασίστηκε στη βιομηχανική
παραγωγή, όπου ο εργάτης διαθέτει

την εργατική του δύναμη, υποτίθεται
ελεύθερα και έναντι αμοιβής, που
όμως είναι πολύ κατώτερη από την
αξία που παράγει.
Στο πλαίσιο του εκμεταλλευτικού συστήματος, ανεξάρτητα από
προθέσεις, διακηρύξεις και νόμους,
ο δούλος είναι «μη-άνθρωπος», και
ο εργάτης είναι ημι-άνθρωπος. Έτσι,
δεν είναι τυχαίο ότι το ταξικό κίνημα
στις ΗΠΑ είχε και φυλετικά χαρακτηριστικά, αφού η μεταχείριση των
μαύρων εργαζομένων, διέφερε λίγο
από αυτή των δούλων.
Δεν είναι επίσης τυχαίο, ότι στη
λογική του διαίρει και βασίλευε, τα
φυλετικά χαρακτηριστικά του ταξικού
κινήματος στις ΗΠΑ, χρησιμοποιήθηκαν από την άρχουσα τάξη για να δημιουργεί αντιθέσεις μεταξύ, των λευκών «δούλων» της βιομηχανίας και
βιοτεχνίας, όπου η εργασία είναι μερικώς απλήρωτη, οι οποίοι κυριαρχούσαν στο Βορρά, και των μαύρων
δούλων της αγροτικής οικονομίας,
όπου η εργασία είναι εντελώς απλήρωτη, αλλά και των λευκών φτωχών
αγροτών, που κυριαρχούσαν στο Νότο,
για να τους αποτρέπει από το να κατανοήσουν ότι όλοι είναι θύματα του
καπιταλισμού.
Το 1860 στο Νότο υπήρχαν πάνω
από 3 εκατ. δούλοι τους οποίους κατείχε το 25% των περίπου 5 εκατ.
λευκών, ενώ λιγότερο από το 1% εξ
αυτών είχαν περισσότερους από 100
σκλάβους. Το υπόλοιπο 75% των λευκών ήταν φτωχοί αγρότες που μόλις
επιβίωναν και φιλοδοξία τους ήταν
μια μέρα να αποκτήσουν τους δικούς
τους σκλάβους. Στις ΗΠΑ η εισαγωγή
σκλάβων απαγορεύτηκε το 1808, ενώ
η «νόμιμη» δουλεία τυπικά καταργήθηκε το 1865, ως αποτέλεσμα της νίκης των βορείων επί των νοτίων στον
Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο (18611865). Όμως, ο ΟΗΕ εκτιμά ότι σήμερα
περίπου 27 εκατ. άνθρωποι, κυρίως
γυναίκες και παιδιά, ζουν σε διάφορες
χώρες ως «παράνομοι» δούλοι.

Ο ρατσισμός παραμένει μέχρι σήμερα βασικό συστατικό του DNA της
άρχουσας τάξης των ΗΠΑ, και όχι
μόνο. Σε συνδυασμό με την κρατική
βία χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε διάκριση, καταπίεση και επίθεση εναντίον όσων δεν
υποτάσσονται στις επιδιώξεις της.
Σε περιόδους κρίσης η καταστολή
εντείνεται και ο λόγος είναι προφανής: να αποτραπεί η ριζοσπαστικοποίηση των καταπιεζομένων.
Τα στοιχεία είναι πράγματι αποκαλυπτικά. Οι ΗΠΑ, των 320 εκατ.
με 2,3 εκατ. φυλακισμένους, εκ των
οποίων το 35,4% είναι Αφροαμερικάνοι, που στο γενικό πληθυσμό αντιπροσωπεύουν μόλις το 13%, είναι
μακράν η χώρα με τους περισσότερους φυλακισμένους από κάθε άλλη
χώρα. Η Κίνα, με περίπου 1,4 δις πληθυσμό, είναι δεύτερη με 1,6 εκατ.
φυλακισμένους, που αναλογικά, σε
σχέση με τις ΗΠΑ, θα έπρεπε να
έχουν πάνω από 10 εκατ.
Στο Ουισκόνσιν ενώ μόνο το 6%
των ανθρώπων αναγνωρίζονται ως
μαύροι, το 65% αυτών που κρατούνται
στις «Εγκαταστάσεις Ασφαλούς Κράτησης του Μιλγουόκι» ταυτοποιούνται ως μαύροι. Ένας στους οκτώ μαύρους και 1 στους 11 ιθαγενείς στην
πολιτεία βρίσκεται υπό επίβλεψη,
ποσοστό πενταπλάσιο και τετραπλάσιο αντίστοιχα εκείνου των λευκών.
Ο Τζορτζ Φλόιντ, ο Τρέιον Γουάιτ,
ο Ντάνιελ Προυντ, η Μπρεόνα Τέιλορ,
οι δολοφόνοι της οποίας αφέθηκαν
ελεύθεροι, ο Μίγκελ Βέγκα, ο Τρέιφορντ Πέλλεριν, ο Ντιζόν Κιζ και
πολλοί άλλοι στο παρελθόν, δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από την αστυνομία. Ο Τζέικομπ Μπλέικ πυροβολήθηκε πισώπλατα με 7 σφαίρες και
έμεινε παράλυτος. Τα εγκλήματα και
οι διακρίσεις σε βάρος έγχρωμων
και ιθαγενών, οι επιθέσεις των δυνάμεων καταστολής εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, αδιακρίτως φυλής και χρώματος, συνεχίζονται. Όλα
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αυτά δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο
τρόπο τον ρατσισμό και τη βαναυσότητα των δυνάμεων καταστολής που
χρησιμοποιούνται από την άρχουσα
τάξη ενάντια στον εχθρό λαό για να
εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά της,
και όχι για να αποτρέψουν το έγκλημα.
Η κυβέρνηση Τραμπ, όπως και
αυτή του προκατόχου του, Ομπάμα,
και όλες οι έως τώρα αμερικανικές
κυβερνήσεις, Ρεπουμπλικάνων και
Δημοκρατικών, έχουν μεγάλες ευθύνες, γιατί τα ρατσιστικά εγκλήματα,
η αστυνομική βία και καταστολή δεν
σταμάτησαν ποτέ. Ταυτόχρονα, με
τους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που διεξάγουν οι
ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί τους
στο εξωτερικό, με τους αποκλεισμούς
και τα εγκλήματα σε όλο τον κόσμο
και ειδικά απέναντι στους λαούς της
Κούβας, της Βενεζουέλας, της Παλαιστίνης και όχι μόνο, τροφοδοτούν
το φυλετικό και εθνικιστικό μίσος,
προκαλούν αιματοκυλίσματα, σπέρνουν μεγάλα βάσανα για τους λαούς.
Δίπλα στην κρατική ρατσιστική
βία υπάρχει και η παρακρατική ρατσιστική βία των λευκών, στη βάση
της Κου-Κλουξ-Κλαν, την οποία ακόμα
και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας τη θεωρεί τη σοβαρότερη τρομοκρατική απειλή για τις ΗΠΑ. Οι
λευκοί οπλοφορούντες ρατσιστές
έχουν την ανοχή και την κάλυψη της
αστυνομίας, σε πολλές περιπτώσεις
συνεργάζονται με αυτή, και έχουν
την απροκάλυπτη υποστήριξη του
προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ.
Όμως βία δεν είναι μόνο η φυσική
βία, αλλά και η οικονομική και κοινωνική βία. Μια ανάλυση του Commonwealth Fund έδειξε ότι στις ΗΠΑ
ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19 και των θανάτων
ήταν δυσανάλογα υψηλότερος στις
φτωχογειτονιές Αφροαμερικάνων,
Λατινοαμερικάνων και ιθαγενών.
Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Brookings, πριν από την παν-
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δημία του κορονοϊού, το 15-20% των
οικογενειών με παιδιά κάτω των 12
ετών υποσιτίζονταν. Μετά την πανδημία, τον Απρίλιο του 2020, το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 40%.
Σε έρευνα της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, πριν από την πανδημία,
το 2019, βρέθηκε ότι σχεδόν το 40%
των Αμερικανών δεν μπορούσε να
έχει 400 δολάρια, αν δεν πωλούσε
κάτι ή δεν δανειζόταν. Κατά την περίοδο της πανδημίας ο αριθμός των
ανέργων ξεπέρασε τα 46 εκατομμύρια. Όμως, σύμφωνα με στοιχεία του
Εθνικού Κέντρου Ερευνών Γνώμης
στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, μόνο
το 13% των Αφροαμερικάνων ανέργων έλαβαν επιδόματα ανεργίας, σε
σύγκριση με το 24% των λευκών, το
22% των Λατινοαμερικάνων και το
18% των εργαζομένων άλλων φυλών.
Τα στοιχεία της Εφορίας των
ΗΠΑ (IRS), δείχνουν ότι το 2018 το
1/3 των Αμερικανών είχε μέσο εισόδημα 12.600 δολάρια. Από την άλλη
το πλουσιότερο 1% είχε 22.122 περισσότερο εισόδημα από τα 50 εκατ.
φτωχότερα νοικοκυριά. Κατά το Business Insider, από το Μάρτιο μέχρι
τον Ιούνιο 2020, οι 614 Αμερικάνοι
δισεκατομμυριούχοι αύξησαν τις περιουσίες τους κατά 637 δισ. δολάρια.
Μόνο για τον Τζεφ Μπέζος, τον ιδιοκτήτη της Amazon, η αύξηση ήταν
κατά 48 δισ. δολάρια.
Οι Αφροαμερικάνοι, οι Λατινοαμερικάνοι, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, ο αμερικάνικος λαός,
όπως κάθε λαός, δεν έχει να περιμένει τίποτα από τους πολιτικούς εκπροσώπους του 1%, είτε αυτοί είναι
ρεπουμπλικάνοι, είτε είναι δημοκρατικοί. Αυτό, σε ένα βαθμό, φαίνεται
και από το γεγονός ότι το 60% όσων
θα ψηφίσουν τον Μπάιντεν, θα τον
ψηφίσουν για να μην εκλεγεί ο Τραμπ,
θεωρώντας τον το μικρότερο κακό.
Τα τελευταία γεγονότα με την
πανδημία του Covid-19, και την έκρηξη
της αστυνομικής βίας έχουν οδηγήσει

σε μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στο
ρατσισμό, την αστυνομική βία και
την κοινωνική αδικία παντού στις
ΗΠΑ, στις οποίες συμμετείχαν πάνω
από 20 εκατ. άνθρωποι. Έγιναν πάνω
από 1000 απεργίες από την 1η Μάρτη.
Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, ο λαός
των ΗΠΑ, έχουν κάθε δικαίωμα να
διαδηλώνουν ενάντια στη βαρβαρότητα και την καταστολή της αμερικανικής κυβέρνησης και του κράτους
των ΗΠΑ. Οι εικόνες της πανδημίας,
από τη μία μεριά, με τους ομαδικούς
τάφους και την παντελή υποβάθμιση
του δημόσιου συστήματος Υγείας,
που έχει στοιχίσει ήδη τη ζωή σε
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους
και η μαζική ανεργία, η φτώχεια, η
καταστολή, ο ρατσισμός από την
άλλη, ξεγυμνώνουν το περίφημο «αμερικανικό όνειρο», δείχνουν τη σαπίλα
του καπιταλισμού και μάλιστα στη
μητρόπολή του, την πολυδιαφημισμένη «δημοκρατία» των ΗΠΑ. Όπως
έγραψε και ο οικονομολόγος καθηγητής Ρίτσαρντ Γουλφ «Μετά από
300 χρόνια είναι καιρός να τελειώνουμε με τον καπιταλισμό, όχι να τον
μεταρρυθμίσουμε».
Ο φασισμός και ο ρατσισμός, γεννιούνται, τρέφονται και αναπαράγονται μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα.
Κατά συνέπεια, μόνη διέξοδος είναι
η πάλη των λαών ανεξάρτητα από
φυλή, χρώμα, γλώσσα και θρησκεία,
ενάντια στον κοινό αντίπαλο, το κεφάλαιο και τους πολιτικούς εκφραστές του. Η πάλη για την ανασύνταξη
του εργατικού - λαϊκού κινήματος
που μπορεί να διεκδικήσει και να
επιφέρει ριζικές αλλαγές στην οικονομία και την εξουσία, για ένα σύστημα χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που θα εξαλείψει
και το έδαφος για την ανάπτυξη κάθε
είδους ρατσιστικών και εθνικιστικών
αντιλήψεων και πρακτικών.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ
Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ

διεθνή

Ναγκόρνο Καραμπάχ
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα παζάρια των ιμπεριαλιστών ενώ κλιμακώνονται
οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν

Η βαθιά καπιταλιστική κρίση φέρνει σφοδρούς ανταγωνισμούς, ανάμεσα στις αστικές τάξεις των δύο χωρών, με αναβίωση εθνικισμών,
πολέμων και προσφυγιάς. Μεγάλες ευθύνες έχουν ΕΕ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Γερμανία, Γαλλία σε αυτή τη σύγκρουση την οποία εμπλέκουν
στους ανταγωνισμούς με Ρωσία και Κίνα.

Το ΠΣΕ για την κλιμάκωση εντάσεων Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας

ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), με ανακοίνωσή
του, εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη
κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν
και της Αρμενίας για συνοριακές διαφορές στην περιοχή
του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα
θύματα και από τις δύο πλευρές, συμπεριλαμβανομένων
αμάχων. Στην ανακοίνωσή του, το ΠΣΕ, προσθέτει:
«Αυτή η σύγκρουση που έχει την προέλευσή της πάνω
από τριάντα χρόνια πίσω είναι ένα περίπλοκο ζήτημα στο
οποίο εμπλέκονται έμμεσα διάφορες περιφερειακές και
παγκόσμιες δυνάμεις. Το ΠΣΕ καταγγέλλει και καταδικάζει κάθε ξένη παρέμβαση, είτε πρόκειται για πρόκληση
και κλιμάκωση της έντασης είτε για άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην ίδια τη σύγκρουση και απαιτεί το τέλος των
ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί ήδη ορισμένες δυνάμεις μέχρι στιγμής. Δεν είναι μυστικό ότι η συγκεκριμένη περιοχή και η ευρύτερη περιοχή έχουν γεωστρατηγικό ενδιαφέρον για ισχυρές χώρες για τον έλεγχο των
ενεργειακών πόρων και των δρόμων, όπως παρατηρείται

Τ

και στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Το ΠΣΕ έχει επίγνωση της περίπλοκης
ιστορίας της αμφισβητούμενης περιοχής και ανησυχεί με
τις σοβαρές συνέπειες που έχει το ξέσπασμα μιας σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών - για τους λαούς της και
για τους λαούς της ήδη ταραγμένης περιοχής.
Αναγνωρίζοντας τη σοβαρή πιθανότητα μια τέτοια σύγκρουση να κλιμακωθεί σε έναν πόλεμο μεγαλύτερων διαστάσεων, το ΠΣΕ απαιτεί: • Άμεση κατάπαυση του πυρός
και τερματισμός όλων των εχθροπραξιών. • Επιστροφή
στο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, για αναζήτηση πολιτικής και συμφωνημένης επίλυσης της σύγκρουσης. •Την κινητοποίηση των φιλειρηνικών δυνάμεων
στις δύο χώρες και στην ευρύτερη περιοχή για να αποφευχθεί η υστερία του πολέμου και να προωθηθεί η δυνατότητα ειρηνικής επίλυσης. Το ΠΣΕ πιστεύει ότι τα παραπάνω είναι ο μόνος δρόμος για τα συμφέροντα των λαών
του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και για την ειρήνη στην περιοχή». 
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πολιτική

Συμφωνίες προσδιορισμού της ΑΟΖ Ελλάδας
με Ιταλία και Αίγυπτο (μερική)
Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας εγκλωβισμένα στο δαίδαλο των ιμπεριαλιστικών
σχεδιασμών και ανταγωνισμών

Ο χάρτης με τη μερικήοριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου.

ε ιδιαίτερα πανηγυρικούς τόνους εθνικής έξαρσης
από από την κυβέρνηση και όχι μόνο, η Βουλή επικύρωσε τις δύο Συμφωνίες για την ΑΟΖ με την
Ιταλία και την Αίγυπτο (μερική). Η κυβέρνηση εξήρε τη
γεωστρατηγική σημασία των δύο συμφωνιών και την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στο πλαίσιο της βασικής
επιδίωξης για τη «γεωστρατηγική αναβάθμιση». Οι δύο
Συμφωνίες θεωρούνται και ως προάγγελος για νέες αντίστοιχες με χώρες οι οποίες διατηρούν ανοιχτά ζητήματα
με την Τουρκία πρωτίστως. Φυσικά παραμένει ακόμα σε
εκκρεμότητα ο ορισμός ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα-Αλβανία.
Απλά υπενθυμίζουμε την ακύρωση της Συμφωνίας του

Μ
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2009 από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας
ύστερα από παρέμβαση της Τουρκίας. Αγκάθι της Συμφωνίας αυτής αποτέλεσαν τα δικαιώματα σε ΑΟΖ των
Διαπόντιων Νησιών που βρίσκονται βόρεια της Κέρκυρας.
Στο επίκεντρο των τουρκικών «ανησυχιών» παραμένει
το καυτό ζήτημα της ΑΟΖ του Καστελόριζου με την
Τουρκία να προβάλλει, σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας (βλέπε
άρθρο 121), τον αστήρικτο ισχυρισμό πως το νησί αυτό
λόγω μεγέθους και απόστασης από την ηπειρωτική
Ελλάδα δεν δικαιούται να έχει ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.
Αξίζει να υπογραμμίσουμε τη χρονική συγκυρία επι-

κύρωσης των δύο Συμφωνιών με τις συνεχείς απειλές
από την κυβέρνηση της Τουρκίας, την τεράστια συγκέντρωση πολεμικών μέσων στην περιοχή και το πήγαινε
έλα του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis στην ελληνική
υφαλοκρηπίδα.
Η συνεχής επίκληση των δηλώσεων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
- ΕΕ σαν απόδειξη στάσης υπέρ της Ελλάδας και καταδίκης
των τουρκικών απαιτήσεων σε βάρος των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της χώρας δεν μπορεί να κρύψει την ουσία:
Ο πλους τόσο του εν λόγω σκάφους όσο και άλλων ερευνητικών και πολεμικών πλοίων της γείτονος, δεν είναι
κινήσεις στον αέρα. Δουλεύουν συστηματικά και προετοιμάζουν – υπό την ομπρέλα των «συμμάχων» της Ελλάδας – το έδαφος για το μεγάλο συμβιβασμό. Στον
πυρήνα του είναι: η λύση της συνεκμετάλλευσης σε Αιγαίο
- Ανατολική Μεσόγειο και η διχοτόμηση της Κύπρου. Η
όξυνση της κατάστασης ρίχνει νερό στο μύλο για διευρυμένο διάλογο που θα συμπεριλάβει ζητήματα πέρα από
την οριοθέτηση ΑΟΖ - υφαλοκρηπίδας, δηλαδή τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες», την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών κλπ.

Για την ουσία των δύο Συμφωνιών

α) Η Συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου (βλέπε χάρτη)
Πρόκειται για συμφωνία μερικής οριοθέτησης από
τον 26ο έως τον 28ο μεσημβρινό. Συνιστά έναν απαράδεκτο
συμβιβασμό τον οποίο επικαλούνται ως μέσο για την
υποβάθμιση του τουρκολιβυκού συμφώνου. Στην πραγματικότητα υπηρετούν τη διεξαγωγή παζαριών Ελλάδας
- Τουρκίας.
Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί –σε
πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο δίκαιο της θάλασσας – περιορισμένη επήρεια ακόμα και της Κρήτης
και νησιών νότια αυτής. Στη συμφωνία εξαιρούνται η μισή Ρόδος και το Καστελόριζο και το πιο σημαντικό αφήνει απέξω –για «μελλοντικές διαπραγματεύσεις», όπως
ισχυρίζεται– την περιοχή ανάμεσα στον 28ο (που διαπερνά
τη Ρόδο) μέχρι τον 32ο. Μένει δηλαδή απέξω η κρίσιμη
περιοχή στην οποία αλωνίζουν τουρκικά ερευνητικά σκάφη, γεωτρύπανα και πολεμικά σκάφη. Επιπλέον, στα αρνητικά να συνυπολογίσουμε πως ο προσδιορισμός δεν έγινε
στη βάση της μέσης απόστασης ανάμεσα στις δύο χώρες.
Αποτέλεσμα η Αίγυπτος να παίρνει το 56% 73.910 τετρ.
χιλιόμετρα και η Ελλάδα το 44% 32.525 τετρ. χιλιόμετρα.
Η συνέχεια (υποθαλάσσια κοιτάσματα) θα αποκαλύψει τι
κρύβεται πίσω από αυτή την άνιση κατανομή…
Ορισμένα κρίσιμα ζητήματα:
• Οι υποστηρικτές της συμφωνίας αυτής παρουσιάζουν
ως πλεονέκτημα αυτής την ακύρωση του τουρκολιβυκού
συμφώνου. Δεν έχουν δίκιο, το Σύμφωνο Ερντογάν - Σάρατζ

παραμένει σε ισχύ και επιπλέον έχει αναγνωριστεί από
τον ΟΗΕ και την ΕΕ. Οι «σύμμαχοι» έχουν αποδεχτεί τη
συμφωνία αυτή και την έχουν αντάξει στο τραπέζι των
προωθούμενων διευθετήσεων για τα ευρωατλαντικά συμφέροντα.
ΜΕΡΟΣ VIII ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
Άρθρο 121 Καθεστώς των νήσων
1. Νήσος είναι μια φυσικά διαμορφωμένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από ύδατα και βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων κατά
τη μέγιστη πλημμυρίδα.
2. Εκτός όπως προβλέπεται στην παράγραφο
3, η χωρική θάλασσα, η συνορεύουσα ζώνη, η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα
μιας νήσου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας σύμβασης που εφαρμόζονται στις
άλλες ηπειρωτικές περιοχές.
3. Οι βράχοι οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονομική
ζωή, δεν θα έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη
ή υφαλοκρηπίδα.
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της
θάλασσας (Σύμβαση του Μοντέγκο Μπαίυ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 179 της 23/06/1998
σ. 0003-0134

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/

?uri=CELEX:21998A0623(01)&from=PT

Σημείωση: Η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο
της Θάλασσας κυρώθηκε με το Νόμο 2321 το έτος
1995. Βλέπε σχετικά ΦΕΚ 136/Α/23-6-1995
https://www.e-nomothesia.gr/diethneis-sunthekes/nomos-

2321-1995-phek-136-a-23-6-1995.html

• Τα νησιά, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν το
ίδιο δικαίωμα στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ όπως η
ηπειρωτική χώρα. Η Τουρκία εστιάζει στο Καστελόριζο
που μαζί με το νησί Στρογγύλη και το σύμπλεγμα των
βραχονησίδων στην περιοχή, είναι το κλειδί για την οριοθέτηση ζωνών ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την
Αίγυπτο.
• Η φιλολογία για «μαξιμαλιστικές» θέσεις γύρω από την
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νησιών στον προσδιορισμό της ΑΟΖ, αξιοποιείται από
την Τουρκία στις αξιώσεις σε βάρος των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Οι «καβγάδες» στη Βουλή δεν μπορούν
να κρύψουν τη σύμπλευση

Η φιλολογία για «μαξιμαλιστικές» θέσεις γύρω από την ΑΟΖ και
την υφαλοκρηπίδα που δικαιούται το Καστελόριζο, είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνη. Ρίχνει νερό στον μύλο της τουρκικής επιθετικότητας.

ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα που δικαιούται το Καστελόριζο,
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ρίχνει νερό στον μύλο της
τουρκικής επιθετικότητας. Επιπλέον όσοι μιλάνε για την
απόσταση ηπειρωτικής Ελλάδας - Καστελόριζου ξεχνάνε
τη θέση των ελληνικών νησιών (Σάμος, Χίος, Λέσβος
κλπ.) και τις αποστάσεις από τη γειτονική χώρα. Υπογραμμίζουμε ότι η ελληνική επικράτεια δεν κόβεται σε
φέτες για την εξυπηρέτηση σχεδίων σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Η ελληνική επικράτεια είναι ενιαία και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.

β) Η Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας
Στη συμφωνία αυτή η Ελλάδα ανέλαβε την ευθύνη να
παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα τουλάχιστον για τα
ζητήματα της αλιείας μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη (τμήμα
6-12 ναυτικά μίλια) και αναγνώρισε μειωμένη επήρεια
των νησιών (Διαπόντια νησιά, Στροφάδες) του Ιονίου.
Η ανακήρυξη αιγιαλίτιδας ζώνης 12 ναυτικών μιλίων
για την οποία περηφανεύεται η κυβέρνηση της ΝΔ, δεν
εξέρχεται των ορίων της εμπλοκής της Ελλάδας στα
επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.
Από την άλλη η μονομέρεια – αφορά μόνο το Ιόνιο κι όχι
το Αιγαίο – σε συνδυασμό με τη μειωμένη επήρεια των
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Οι καβγάδες των αστικών κομμάτων στη διαδικασία επικύρωσης των δύο συμφωνιών, δεν μπορούν να κρύψουν τη
συμπόρευσή τους στις ράγες της «εθνικής στρατηγικής»,
όσο κι αν αυτά υποκρίνονται πως δεν υπάρχει και πρέπει
να τη συνδιαμορφώσουν σε συνάντηση αρχηγών κλπ. Υπάρχει
και είναι οι στρατηγικής σημασίας επιλογές ΝΑΤΟ - Ευρωπαϊκή Ένωση - ΗΠΑ, η Συμφωνία των Πρεσπών, η Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ κλπ.
Οι συμφωνίες ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο υπηρετούν
τα συμφέροντα των αστικών τάξεων των χωρών που τις
υπέγραψαν. Δεν προσφέρονται ούτε για πανηγυρισμούς
ούτε για ενίσχυση της εθνικής ομοψυχίας και της συμπόρευσης του λαού με την αστική τάξη. Οι «σύμμαχοι» είναι
φορείς του διαίρει και βασίλευε, δεν μπορούν να εγγυηθούν
τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ
είναι η πηγή και όχι η λύση του προβλήματος. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στα πολιτικά κόμματα που
έχουν εναποθέσει την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας αλλά και την ειρήνη στην περιοχή,
στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο λαός, το μαχόμενο μαζικό λαϊκό κίνημα, έχει
άλλο δρόμο να βαδίσει

Η επίκληση των συμφωνιών για τις ΑΟΖ, η προβολή εκβιαστικών διλημμάτων στα ελληνοτουρκικά «επώδυνος
συμβιβασμός ή σύγκρουση» δεν δίνουν καμία διέξοδο.
Λύση για τα πραγματικά συμφέροντα των λαών δεν μπορεί
να υπάρξει μέσα στο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και σχεδιασμοί, η εμπλοκή της
Ελλάδας σε αυτούς. Για την επίλυση των ζητημάτων που
αφορούν την Αιγιαλίτιδα Ζώνη, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ με κριτήρια τα συμφέροντα των λαών και
όχι της αστικής τάξης, ένας δρόμος υπάρχει: Ο δρόμος της
οικοδόμησης σχέσεων αμοιβαίου οφέλους ανάμεσα στα γειτονικά κράτη και τους λαούς, της εκμετάλλευσης του θαλάσσιου πλούτου με βάση τις λαϊκές ανάγκες, την αποδέσμευση της χώρας από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, με
τον λαό αφέντη στον τόπο του και στον πλούτο που παράγει.
Το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα εντείνει
τη δράση του. Αποκαλύπτει την ουσία των συμφωνιών
για τις ΑΟΖ. Αποκρούει τα εκβιαστικά διλήμματα, συσπειρώνει δυνάμεις στην πάλη για να σπάσει ο φαύλος
κύκλος, για τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας από τα θανάσιμα δεσμά των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.

δράση ΕΕΔΥΕ
«Η Σούδα λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών»
Μαχητική διαδήλωση ενάντια στην παρουσία Πομπέο και την ενίσχυση της Σούδας
ε το σύνθημα αυτό υποδέχθηκαν οι Χανιώτες, με ένα μαζικό και μαχητικό συλλαλητήριο,
τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών,
Μάικ Πομπέο.
Το συλλαλητήριο που διοργάνωσαν η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, Εργατικά Σωματεία και Σύλλογοι της
πόλης ξεκίνησε με συγκέντρωση στην
πλατεία Δημοτικής Αγοράς και στη
συνέχεια ακολούθησε πορεία στους
δρόμους της πόλης, με τους διαδηλωτές να κρατούν πλακάτ που δήλωναν στον Πομπέο και την αμερικανική κυβέρνηση ότι είναι ανεπιθύμητοι στην πόλη και πανό που απαιτούσαν «Καμιά αλλαγή συνόρων».
Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος
της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, Μανώλης Παπαδομανωλάκης, καλώντας
σε πάλη ενάντια στην επικίνδυνη εμπλοκή και την επέκταση της βάσης.
«Σήμερα διαδηλώνουμε κατά της επίσκεψης Πομπέο στα Χανιά. Διαδηλώνουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στα επικίνδυνα παιχνίδια
στην ευρύτερη περιοχή της ΝA Μεσογείου», σημείωσε μεταξύ άλλων.
«Ηρθε ο Πομπέο στη γειτονιά
μας, αν δεν ξεσηκωθούμε θα έρθει
κι η σειρά μας», «Λεφτά για τους λαούς, όχι για εξοπλισμούς», ήταν μερικά συνθήματα από όσα ακούστηκαν
από τους διαδηλωτές. Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου παραδόθηκε
στην πυρά το σύμβολο του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, με το σύνθημα
«Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι» να
αντηχεί στους δρόμους της πόλης.
Σε δήλωσή του από την κινητοποίηση ο Γραμματέας της ΤΕ Χανίων
του ΚΚΕ, Αλέκος Μαρινάκης, σημεί-

Μ

ωσε: «Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Πομπέο, στην
Ελλάδα έχει δύο βασικούς στόχους:
Πρώτον, να επισπεύσει τις επικίνδυνες διευθετήσεις στην Αν. Μεσόγειο
και την ευρύτερη περιοχή, με αποκλειστικό κριτήριο τα ΝΑΤΟικά συμφέροντα και τη συνοχή στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, μέρος των
οποίων είναι και η συνεκμετάλλευση
ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας
- Τουρκίας, με βαριές συνέπειες για
τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας
μας. Δεύτερον, να προωθήσει τα γεωπολιτικά - οικονομικά και στρατιωτικά - συμφέροντα των ΗΠΑ».

Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη

Pompeo go home! Ανεπιθύμητος ο
Πομπέο, υπουργός του πολέμου. Ούτε
γη ούτε νερό στους φονιάδες των
λαών!». Αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα
έστειλε ο εργαζόμενος λαός και η
νεολαία της Θεσσαλονίκης με τη μαζική συμμετοχή του στο συλλαλητήριο που διοργάνωσαν η ΕΔΥΕΘ, Εργατικά Σωματεία και Φοιτητικοί Σύλλογοι, ενάντια στην παρουσία του
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Μέσα από τη μεγάλη διαδήλωση,
λαός και νεολαία, απαίτησαν «Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών» και απάντησαν στην αστυνομοκρατία που επιβλήθηκε για να δώσει και με αυτό
τον τρόπο η κυβέρνηση τα διαπιστευτήριά της, βροντοφωνάζοντας «νόμος
είναι το δίκιο του εργάτη, στον ιμπεριαλισμό ποτέ συγχωροχάρτι». Κατήγγειλαν ότι «η κυβέρνηση της
ΝΔ –στα χνάρια της προηγούμενης
του ΣΥΡΙΖΑ– με την πλήρη στήριξη
και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού πετσοκόβει βασικές
λαϊκές ανάγκες και διαθέτει τεράστια
ποσά για την αγορά νέων και νέων
όπλων που καμία σχέση δεν έχουν
με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας,
αλλά μόνο με του Νατοϊκούς επιθετικούς σχεδιασμούς. Εμπλέκει τη
χώρα μας, το λαό και τη νεολαία στα
επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια,
για να αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική
θέση και τα πλεονεκτήματα της ελληνικής άρχουσας τάξης. Προετοιμάζει ένα μέλλον όπου τα παιδιά του
λαού θα πρέπει να γίνουν το “κρέας
για τα κανόνια” των ιμπεριαλιστών».
«Όλα αυτά θα συμβούν αν εμείς
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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οι πολλοί το επιτρέψουμε, αν δεν
βγούμε μαζικά και οργανωμένα στο
δρόμο του αγώνα» σημείωσαν και
τόνισαν πως οι εξελίξεις επιβάλλουν
τη συσπείρωση των λαϊκών δυνάμεων, την ένταση της πάλης τους για
απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και
ΕΕ. Και κάλεσαν σε δυνάμωμα της
πάλης για: Καμία αλλαγή των συνόρων, εξασφάλιση της κυριαρχίας των
ελληνικών νησιών ως αναπόσπαστο
μέρος της ενιαίας ελληνικής επικράτειας. Να καταγγελθεί η Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
Ελλάδας - ΗΠΑ. Να κλείσουν η βάση
της Σούδας και οι άλλες αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και στρατηγεία.
Όχι στην εγκατάσταση πυρηνικών
όπλων. Καμιά συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, να επιστρέψουν όλα τα στρα-

τιωτικά τμήματα που βρίσκονται
εκτός συνόρων.
Ακολούθησε μαχητική πορεία
στους δρόμους της πόλης η οποία
με το σύνθημα «ήρθε ο Πομπέο στη
γειτονιά μας αν δεν ξεσηκωθούμε
θα έρθει και η σειρά μας» σάλπισε
ξεσηκωμό ενάντια στα επικίνδυνα
σχέδια των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ
Με τα κεντρικά πανό της ΕΔΥΕΘ,
των σωματείων και των φοιτητικών
συλλόγων να δίνουν τον τόνο, η πορεία κατευθύνθηκε προς το αμερικάνικο προξενείο.
Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε
και αντιπροσωπεία Ισραηλινών φοιτητών που μετέφεραν το μήνυμα του
αντιιμπεριαλιστικού αγώνα του λαού
της χώρας τους. Στη συγκέντρωση
στο Αγαλμα Βενιζέλου, μίλησε η Αννα
-Μαρία Ηλιού, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Δημοσιογραφίας και
ΜΜΕ του ΑΠΘ.

Εκεί οι διαδηλωτές βρήκαν μπροστά τους τα ΜΑΤ που για πρώτη
φορά μετά από πολλά χρόνια, είχαν
παραταχθεί μπλοκάροντας την πρόσβαση στα μεταλλικά ρολά που κλείνουν την είσοδο στο κτίριο που στεγάζεται το Προξενείο των ΗΠΑ στη
Θεσσαλονίκη. Ο επικεφαλής των
αστυνομικών δυνάμεων αρνήθηκε να
απομακρύνει τους άνδρες των ΜΑΤ.
Αντίθετα έδωσε εντολή για σφίξει ο
κλοιός στους εκπροσώπους του κινήματος που κάτω από την δύναμη
της λαϊκής κινητοποίησης πέρασαν
το φραγμό και κόλλησαν τις πικέτες
που απαιτούσαν «Pompeo go home».
Αμέσως μετά, οι διαδηλωτές
έκαψαν το σύμβολο του αμερικάνικου
ιμπεριαλισμού, τη σημαία των ΗΠΑ,
ενώ κατήγγειλαν την στάση της Αστυνομίας και διαδήλωσαν «στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, οι μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί». 

Μαχητική απάντηση στην «απόβαση»
των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών στην Αλεξανδρούπολη
αχητική απάντηση στην «απόβαση» των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών στην Αλεξανδρούπολη αλλά και τη
συνολικότερη πολιτική εμπλοκής της χώρας στους
επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς έδωσε στις
23 Ιουλίου ο λαός της πόλης, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, εργατικών σωματείων και άλλων μαζικών φορέων της πόλης.
Με μία αντιιμπεριαλιστική εκδήλωση στη πλατεία Φάρου και στη συνέχεια με μαζική πορεία στην παραλιακή
οδό της Αλεξανδρούπολης, εργαζόμενοι, άνεργοι, γυναίκες, συνταξιούχοι και νέοι βροντοφώναξαν στο σημείο
που πέφτει η σκιά των γιγάντιων πλοίων του αμερικανικού στρατού τα οποία ξεφορτώνουν εδώ και δύο ημέρες
την «εκπαιδευμένη, θανατηφόρα και με κίνητρο» πολεμική μηχανή των ΗΠΑ πως «η μόνη υπερδύναμη είναι οι
λαοί».
Στην εκδήλωση, όπου την κεντρική ομιλία έκανε η Ματούλα Γκιδίκα, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, ένωσαν τη φωνή τους με συνθήματα, υπό τον
ήχο αντιπολεμικών και αντιιμπεριαλιστικών τραγουδιών,
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δίπλα στην έκθεση αντιιμπεριαλιστικών σκίτσων που παρουσιάστηκε, και με την ανακοίνωση-κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης στο χέρι, απευθύνθηκαν συνολικά στον
λαό της περιοχής καλώντας τον να καταδικάσει τη μετατροπή του λιμανιού της πόλης σε ορμητήριο πολέμου
των μακελάρηδων των λαών και στην εγκατάσταση αμερικανοΝΑΤΟϊκής βάσης. 

ΠΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Κατάθεση πρότασης για Νόμπελ Ειρήνης
στους Κουβανούς γιατρούς
ε επιστολή του προς την πρόεδρο της νορβηγικής
Επιτροπής για το Βραβείο Νόμπελ, το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ειρήνης κατέθεσε και επίσημα το αίτημα
για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για το
2021 στην Κουβανική Διεθνή Ιατρική Ταξιαρχία «Henry
Reeve», στους διεθνιστές γιατρούς της Κούβας, που και
με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού δίνουν και πάλι
παράδειγμα έμπρακτης αλληλεγγύης και ανθρωπισμού
στους λαούς του κόσμου.
Η πρόεδρος και γενικός γραμματέας του ΠΣΕ, Σοκόρο
Γκόμεζ και o Θανάσης Παφίλης, που υπογράφουν την επιστολή προς την πρόεδρο της Επιτροπής για το Νόμπελ,
Μπέριτ Ρέις Αντερσεν, σημειώνουν ανάμεσα σε άλλα:
«Απευθυνόμαστε σε σας σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων για την ανθρωπότητα και επίσης σε μια εποχή
με τη μεγαλύτερη ανάγκη αλληλεγγύης. Η πανδημία
COVID-19 είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πόσο σημαντική είναι η διεθνής αλληλεγγύη στην προώθηση μιας
δίκαιης ειρήνης και στην ανακούφιση των ανθρώπων που
υποφέρουν κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης. Και με αυτήν την έννοια βλέπουμε ως το πιο ειλικρινές παράδειγμα μιας τέτοιας διεθνούς αλληλεγγύης
το έργο που έχει επιτελέσει η Κουβανική Διεθνής Ιατρική
Ταξιαρχία "Henry Reeve" από πολύ πριν ανακοινωθεί το
ξέσπασμα του κορονοϊού. Αυτό το γεγονός μας οδηγεί να
σας παροτρύνουμε να αναγνωρίσετε πόσο γενναία και
υποδειγματική είναι η προσπάθεια της ομάδας, δίνοντάς
της το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης».
Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση της προσφοράς των γιατρών της Κούβας σε δεκάδες χώρες του
κόσμου για περίπου 60 χρόνια, παρά τις δυσκολίες και τις
σκληρές κυρώσεις που αντιμετωπίζει η χώρα τους.
Σημειώνεται ακόμα ότι «από το 2005 που δημιουργήθηκε η ταξιαρχία που φέρει το όνομα ενός νεαρού ακτιβιστή των ΗΠΑ, ο οποίος αποφάσισε να ενταχθεί στον
Απελευθερωτικό Στρατό της Κούβας σε αλληλεγγύη με
τον αγώνα της Κούβας για ανεξαρτησία, 28 ταξιαρχίες
στάλθηκαν σε 22 χώρες, περισσότεροι από 7.950 επαγγελματίες έχουν εργαστεί για να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις 16 πλημμυρών, οκτώ τυφώνων, οκτώ σεισμών και
τεσσάρων επιδημιών. Στον αγώνα κατά της πανδημίας
COVID-19, οι πάντα γενναίοι Κουβανοί γιατροί κατευθύν-
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θηκαν αμέσως σε διάφορες χώρες. Οι ταξιαρχίες ζητήθηκαν από κυβερνήσεις χωρών όπως η Βενεζουέλα, η Νικαράγουα, η Ιταλία, το Σουρινάμ, η Τζαμάικα, η Γρανάδα, η
Ανδόρα, ο Αγιος Χριστόφορος και ο Νέβις, η Αϊτή, η Δομινικανή Δημοκρατία, το Μπελίζ, ο Αγιος Βικέντιος και οι
Γρεναδίνες, η Αγία Λουκία και η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα».
Και η επιστολή καταλήγει: «Αυτό το έργο είναι το
κλειδί για την οικοδόμηση της ειρήνης εν μέσω βίαιων
και διαρθρωτικών συγκρούσεων και για τον καθορισμό
προϋποθέσεων για την κάλυψη των βασικών αναγκών
των ανθρώπων σε συνθήκες καταστροφής και ακραίας
φτώχειας. Αυτή η βασική δέσμευση για ειρήνη και αλληλεγγύη μετατράπηκε σε συγκεκριμένη, επαληθεύσιμη δράση, και γι' αυτό οι ταξιαρχίες πληρούν και με το παραπάνω
τις προϋποθέσεις για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης». 
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«Έφυγε» η συντρόφισσα και συναγωνίστρια Βέρα Νικολαϊδου

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) με βαθύ πόνο και θλίψη αποχαιρέτησε τον περασμένο Ιούλη τη συντρόφισσα και συναγωνίστρια Βέρα Νικολαϊδου, που «έφυγε» σε ηλικία 75 ετών από κοντά μας.
Η Βέρα γεννήθηκε στην Κοκκινιά. Σπούδασε οικονομικά στη Βουδαπέστη και για την αντιδικτατορική της
δράση στο φοιτητικό κίνημα της αφαιρέθηκε το διαβατήριο από τη χούντα. Με τη μεταπολίτευση επιστρέφοντας στην Ελλάδα ανέπτυξε πολύμορφη δράση μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος και των φορέων του λαϊκού κινήματος. Από το 13ο έως το 17ο Συνέδριο του ΚΚΕ υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Παμπειραϊκού Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών. Για εικοσιτέσσερα χρόνια
(1978-2002) εκλεγόταν στο Δήμο Νίκαιας και μεταξύ άλλων εκλέχτηκε δήμαρχος της Νίκαιας την περίοδο 19901994. Διετέλεσε βουλευτής Β’ Πειραιά με το ΚΚΕ από το 2004 έως το 2012.
Η Βέρα άφησε το αποτύπωμά της και μέσα από τη δράση της στο αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα
της χώρας μας, από τις γραμμές της ΕΕΔΥΕ. Ήδη από τη μεταπολίτευση συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Ειρήνης Κοκκινιάς, συμβάλλοντας στην ανασυγκρότηση της ΕΕΔΥΕ, μετά τη διάλυσή της κατά την περίοδο της
Χούντας. Από το 14ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ, το 2000, εκλέχτηκε αντιπρόεδρος και στη συνέχεια Γενική Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου.
Ξεχωρίζει η συμβολή της στις μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, όπου ήταν
επικεφαλής της πολυπληθούς αντιπροσωπείας φορέων του λαϊκού κινήματος, που επισκέφτηκε το Κόσσοβο
κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών εκφράζοντας τη διεθνιστική αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού. Ακόμη, καθοριστική ήταν η δράση της για την καθιέρωση των τριμερών συναντήσεων μεταξύ των
κινημάτων ειρήνης της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου.
Η Βέρα, με τη σεμνότητα που τη διακατείχε, τις γνώσεις, τον προβληματισμό της, τη διαρκή της έγνοια για
την ανάπτυξη και το δυνάμωμα των Επιτροπών Ειρήνης και της ΕΕΔΥΕ, έδινε με αυταπάρνηση το «παρών» σε
κάθε δραστηριότητα του αντιπολεμικού -αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, μέχρι το τέλος. Παρά τη βεβαρημένη
υγεία της ήταν ουσιαστικό στήριγμα στην ανάπτυξη της δράσης της ΕΕΔΥΕ, στην οργάνωση της Μαραθώνιας
Πορείας, των εκδηλώσεων για τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι κάθε Αύγουστο. Προπαντός, με τη στάση ζωής
της και τις ακούραστες προσπάθειες που κατέβαλλε, βοηθούσε και στήριζε τους νέους συναγωνιστές να ατσαλώνονται καθημερινά, να μην το βάζουν κάτω με τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπιζαν.
Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια το σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε,
διδάσκει, παραδειγματίζει, φέρνοντας στο νου το στίχο του μεγάλου Τούρκου κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ:
«Να μη λυγάς! Αυτό είναι!».
Η Γραμματεία, το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΕΔΥΕ, οι αγωνιστές και οι φίλοι του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους της.
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Η ΕΕΔΥΕ αποχαιρετά τον Γιώργη Φαρσακίδη

Στις 22 Ιουλίου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο παλαίμαχος κομμουνιστής, εικαστικός και λογοτέχνης Γιώργος Φαρσακίδης. Η ΕΕΔΥΕ αποχαιρέτησε
με βαθιά θλίψη τον σύντροφο και συναγωνιστή Γιώργη που συνέδεσε όλη του
τη ζωή με τους αγώνες του λαϊκού κινήματος, ώστε «ν’ ανθρωπέψει ο άνθρωπος», όπως χαρακτηριστικά σημείωνε ο ίδιος, στάθηκε δημιουργικός ως
το τέλος, αλλά προπαντός πιστός στην πάλη για το δίκιο του λαού. Ακόμη και
στις πιο δύσκολες συνθήκες της παρανομίας, των δεκαέξι χρόνων φυλακίσεων
και εξορίας, μέσα από το πλούσιο έργο του αποτυπώνει την αλύγιστη πάλη
του ελληνικού λαού, τη διεθνιστική αλληλεγγύη, την αστείρευτη δύναμη που
έχει ο άνθρωπος να γίνει δημιουργός και πλάστης της ζωής που του αξίζει.
Υπηρέτησε με σεμνότητα κι ανιδιοτέλεια το αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα της χώρας μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της δράσης της ΕΕΔΥΕ,
ενώ ήταν από τους πρωτεργάτες του περιοδικού «Δρόμοι της Ειρήνης». Διετέλεσε, επίσης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Μέχρι το τέλος της ζωής του έδινε το «παρών» σε εκδηλώσεις των Επιτροπών Ειρήνης. Για τη διεθνιστική του δράση ξεχωρίζει η απονομή του Ανώτατου Χρυσού Μεταλλίου της Σοβιετικής Επιτροπής Ειρήνης για τα 30 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη. Χαρακτηριστική της
δράσης του μέσα από τις γραμμές της ΕΕΔΥΕ, είναι η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο περιοδικό της
ΕΕΔΥΕ, «Δρόμοι της Ειρήνης», το 2013, όπου μεταξύ άλλων σημείωνε: «...Ήμουν από τους συνεργάτες του
περιοδικού, των “Δρόμων της Ειρήνης” στα πρώτα χρόνια μαζί με τον Μανιάτη τον Γιώργο, που είχε δραπετεύσει
από τη Λεγεώνα των Ξένων, αλλά και με την οικογένεια του Μάρκου Δραγούμη, που στο σπίτι τους μορφοποιούσαμε
το υλικό για το κίνημα της ειρήνης. Βγήκα από την εξορία και συνεργάστηκα μαζί τους κάνοντας σκίτσα. Η
προσφορά μου ήταν στο εικαστικό κομμάτι, στα πρωταρχικά τεύχη από τους “Δρόμους της Ειρήνης”. Μετά
μετείχα όπως όλος ο κόσμος. Ζήσαμε τη δολοφονία του Λαμπράκη, ζήσαμε την αγωνία για το θάνατό του, πήραμε
μέρος στις Πορείες Ειρήνης ανελλιπώς. Η μισή Ελλάδα έπαιρνε μέρος στις πορείες αυτές τότε.
Η ΕΕΔΥΕ αποχαιρετά τον Γιώργη Φαρσακίδη δίνοντας την υπόσχεση ότι στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε
και θα δυναμώσουμε την πάλη μας ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τη φτώχεια, τους πολέμους, την προσφυγιά, μέχρι την τελική νίκη των λαών. Καλό σου ταξίδι συναγωνιστή και σύντροφε Γιώργη.

«Έφυγε» ο Νίκος Φωτιάδης
Τον περασμένο Ιούλη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων ο συναγωνιστής μας Νίκος Φωτιάδης.
Ο Νίκος Φωτιάδης, καθηγητής Εφαρμογών στο ΤΕΙ Πειραιά και συγγραφέας, ανέπτυξε πολύπλευρη δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα στα ΤΕΙ. Παράλληλα, σημαντική ήταν η συνεισφορά του στο αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας μας, μέσα από τις γραμμές της ΕΕΔΥΕ. Διετέλεσε
για πολλά χρόνια μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, της Γραμματείας, καθώς
και αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ. Συμμετείχε σε αρκετές αποστολές της ΕΕΔΥΕ
στο εξωτερικό, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του και στις μεγάλες αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
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Φωφώ Ρεμπή
«Έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 4 Αυγούστου, σε ηλικία 87 ετών, η συναγωνίστρια
και συντρόφισσα Φωφώ Ρεμπή.
Η Φωφώ Ρεμπή υπήρξε μέλος του ΚΚΕ για περισσότερες από 4 δεκαετίες,
μέχρι το τέλος της ζωής της. Από το 1976 δραστηριοποιήθηκε έντονα στην
ΕΕΔΥΕ.
Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης στο Γαλάτσι, με
σημαντική συνεισφορά στο αντιπολεμικό - αντιιμπεριαλιστικό κίνημα. Συμμετείχε
σε αρκετές αποστολές της ΕΕΔΥΕ στο εξωτερικό, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή
της και στις μεγάλες αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο της
Γιουγκοσλαβίας. Ιδιαίτερα αγαπητή στο Γαλάτσι, η συντρόφισσα Φωφώ υπήρξε
επίσης εκλεγμένη σε Διοικητικά Συμβούλια Γονέων και Κηδεμόνων στο Γαλάτσι
και για πολλά χρόνια υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό που στήριζε το ΚΚΕ.
Η σ. Φωφώ Ρεμπή έβαλε κι εκείνη το δικό της λιθαράκι στην πάλη του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, όπως εξάλλου και ο αγαπημένος της σύντροφος στη ζωή και τον αγώνα σ. Άγγελος Ρεμπής, ο οποίος «έφυγε»
τον περασμένο Μάρτη.
Η ΕΕΔΥΕ αποχαιρετά με θλίψη την συναγωνίστρια Φωφώ και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις κόρες
της, στην οικογένειά της και στους οικείους της.

Άρτεμη Μπλάνα
Μετά από 93 χρόνια γεμάτα δυσκολίες, κατατρεγμούς, στερήσεις, υπομονή, επιμονή, αλλά κυρίως αγώνα, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020
η σ. Άρτεμις Μπλάνα.
Οργανώθηκε από μικρή στην ΕΠΟΝ και στο ΕΑΜ. Ανέπτυξε δράση στην ΕΔΑ
και αργότερα ως στέλεχος του ΚΚΕ. Δραστηριοποιήθηκε με ποικίλους τρόπους
στην Επιτροπή Ειρήνης Ν. Σμύρνης.
Στάθηκε γενναία και ακούραστη σύντροφος του αγωνιστή Αχιλλέα Μπλάνα.
Με υπομονή και αγάπη ήταν δίπλα του στα δύσκολα χρόνια των φυλακίσεων και
της εξορίας του, αλλά και αργότερα μέχρι το τέλος της ζωής του. Υπόδειγμα γυναίκας αγωνιστή.
Τα λόγια είναι λίγα για να ξεδιπλώσουμε ολόκληρη τη ζωή της, η αγάπη όμως
και η γλυκύτητα που μας άφησε απέραντες. Έτσι, όπως με τα μαγικά χέρια της
έπλαθε τον πηλό και ζωγράφιζε ήλιους και πουλιά, έτσι με υπομονή βρισκόταν
πάντα δίπλα στους νεολαίους για να καλμάρει την ορμή τους και να τους γεμίζει το κεφάλι με όνειρα και αισιοδοξία.
Συντρόφισσα Άρτεμη θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και εκτίμηση.
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ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

(Μάρτης 2020)*

ΕΕ∆ΥΕ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

* 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.

Μαχητικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη και
τα Χανιά ενάντια στην παρουσία του Ποµπέο

