TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH
EKΔOΣH THΣ E.E.Δ.Y.E.

∆ΡΟΜΟΙ
της

KΩ∆IKOΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 01- 4078

ΕΙΡΗΝΗΣ
ΤΕΥΧOΣ Νο 90 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ª‹Ó˘Ì· ÂÏ›‰·˜

ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
Î·È Ù· Ï·˚Î¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·

OI NIKHTEΣ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕ∆ΥΕ
H λαχειοφόρος
παρατείνεται
έωςσήµερα,
τον Οκτώβριο
συνθηκών
πτη 5 Νλόγω
οεµβρτων
ίου 2εκτάκτων
020, η κλήρωση
Πραγµατοποιήθηκε
µε επιτυχία
ηµέρα Πέµ2020
του λαχνού της ΕΕ∆ΥΕ για το 2020 που κυκλοφόρησε σε όλη την Ελλάδα από τους αγωνιστές
και αγωνίστριες των Επιτροπών Ειρήνης
Οι τυχεροί αριθµοί είναι:

1ος ΛΑΧΝΟΣ: 32039 (αντιστοιχεί στο στέλεχος
που περιλαµβάνει τους αριθµούς 32039-65039-98039)
∆ιακινήθηκε στην ΑΘΗΝΑ
Ένα 4ήµερο ταξίδι στη Μάλτα για 2 άτοµα. Περιλαµβάνονται αεροπορικά εισιτήρια,
ξενοδοχείο για 3 διανυκτερεύσεις µε πρωινό και δυνατότητα ισόποσης ανταλλαγής προορισµού

2ος ΛΑΧΝΟΣ: 68821 (αντιστοιχεί στο στέλεχος
που περιλαµβάνει τους αριθµούς 02821-35821-68821)
∆ιακινήθηκε στην ΚΟΖΑΝΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 43" UM7100
3ος ΛΑΧΝΟΣ: 74795
(αντιστοιχεί στο στέλεχος που περιλαµβάνει
τους αριθµούς 08795-41795-74795)
∆ιακινήθηκε στην ΠΑΤΡΑ

LAPTOP 15.6'' V130-15IKB
(3867U/4GB/256SSD)
4ος ΛΑΧΝΟΣ: 26299

5ος ΛΑΧΝΟΣ: 91242

(αντιστοιχεί στο στέλεχος που περιλαµβάνει
τους αριθµούς 26299-59299-92299)
∆ιακινήθηκε στην ΑΘΗΝΑ

(αντιστοιχεί στο στέλεχος που
περιλαµβάνει τους αριθµούς
25242-58242-91242)
∆ιακινήθηκε στην ΑΘΗΝΑ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
MDB-16100HI
(16L/24H) µε ιονιστή

ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO
15 bar πίεση

Χαιρετίζουµε κι ευχαριστούµε τους εργαζόµενους, ανέργους, συνταξιούχους, νέους και νέες που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσµά µας για οικονοµική στήριξη, που αγόρασαν και διακίνησαν τον λαχνό της ΕΕ∆ΥΕ για το 2020.
Τα χρήµατα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για τις ανάγκες του αντιιµπεριαλιστικού-φιλειρηνικού αγώνα,
καθώς και για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από τις προσεχείς εκδηλώσεις της ΕΕ∆ΥΕ.
Οι κάτοχοι των τυχερών λαχνών να επικοινωνήσουν µε την ΕΕ∆ΥΕ στα τηλ.: 210 3844853, 210
3844854 για τις λεπτοµέρειες παραλαβής των δώρων.
Αθήνα, 5/11/2020

περιεχόμενα

20

3

12

8

16

26

2 Της Σύνταξης
3 Ένας χρόνος από την υπογραφή της «Συμφωνίας Αμοι7
8
12
16

βαίας Αμυντικής Συνεργασίας» Ελλάδας-ΗΠΑ
Χρονογράφημα: «Οι δείκτες του ρολογιού της ιστορίας»
Εξοπλιστικές δαπάνες και προϋπολογισμός 2021: ένα
ακόμη βήμα προς τη βαθύτερη εμπλοκή
Η Ανατολική Μεσόγειος στο κέντρο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και ο ρόλος του λαϊκού κινήματος
Κλιμάκωση της κρατικής καταστολής: εργαλείο για την
επιβολή των αντιλαϊκών μέτρων και τη θωράκιση του
εκμεταλλευτικού συστήματος

20 Σύστημα υγείας με κατεβασμένη μάσκα: Τα «αναπό23
26
28
30

φευκτα» της πανδημίας και τα «εφικτά» του 21ου
αιώνα
Εξελίξεις στην περιοχή μας μετά τη νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία
Η γυναικεία συμμετοχή δεν μπορεί να εξωραΐσει την
ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα
Πολιτιστική διπλωματία των ΗΠΑ: η ελληνική περίπτωση
Αποχαιρετισμοί: «Έφυγαν» η Αρετή Βαρβάκη-Παπακόγκου, η Δάφνη Σκούρα, ο Γιώργος Παριανός, η Ελπίδα Μαλαγαρδή

Ξεφυλλίστε τους «Δρόμους της Ειρήνης» στο διαδίκτυο https://eedye.gr/δρομοι-τησ-ειρηνησ/αρχειο-τευχων/

δρόμοι της ειρήνης

TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH. ΤΕΥΧOΣ Νο 90 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΔIEYΘYNΣH: ΘΕΜΙΣΤOΚΛΕOΥΣ 48 - 106 81 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 38 44 853, FAX: 210 38 44 879, e-mail: eedye@otenet.gr.
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ. IΔIOKTHΣIA: EEΔYE.
Oι φίλοι της EEΔYE που διαθέτουν υπολογιστή μπορούν να πληροφορούνται για τις δραστηριότητές μας και μέσω internet
στην ιστοσελίδα: www.eedye.gr.
Η ύλη παραδόθηκε στο τυπογραφείο στις 18/12/2020

της σύνταξης

Μ

ια δύσκολη χρονιά φτάνει στο τέλος της με τα λαϊκά στρώματα να έχουν δεχτεί σοβαρά πλήγματα από την
διαχείριση της πανδημίας, τη συρρίκνωση του εισοδήματος, την εκτεταμένη ανεργία, την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η κυβέρνηση της ΝΔ,όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγει
το δρόμο για τους επιχειρηματικούς ομίλους στέλνοντας το λογαριασμό στο λαό. Μήνυμα ελπίδας και σημαντική
παρακαταθήκη αποτελούν οι αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας, οι απεργιακές μάχες για το μεροκάματο,
την υγεία, την παιδεία και τα δικαιώματα του λαού.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης διαμορφώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αυτό σημαίνει για το κεφάλαιο νέο ζεστό χρήμα από το
«Ταμείο Ανάκαμψης» της ΕΕ, φοροαπαλλαγές, φτηνή εργατική δύναμη και ενισχυμένοι κατασταλτικοί μηχανισμοί
απέναντι στις αυξανόμενες λαϊκές αντιστάσεις. Αξιοποιούνται οι συνθήκες της πανδημίας για να επιβληθεί ως κανονικότητα ο κατακερματισμός της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, η διάλυση κάθε συλλογικής δράσης, η αυθαιρεσία,
ο πειθαναγκασμός. Και βέβαια όπου δεν πίπτει λόγος προπαγανδιστικός πίπτει ράβδος αστυνομική. Τα «οράματα»
της επόμενης μέρας όπως περιγράφονται σε σχέδια «τύπου Πισσαρίδη» δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξέλιξη των
«μνημονιακών μέτρων», η επέκταση της εργασιακής ζούγκλας, η απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία, η απελευθέρωση των απολύσεων, το φίμωμα και περιορισμός στη δράση των συνδικάτων. Ο κρατικός προϋπολογισμός που
ψηφίστηκε στα μέσα Δεκεμβρίου αποτυπώνει με σαφήνεια αυτές τις τάσεις: φοροληστεία στο λαό και μείωση των
δαπανών για την Υγεία και παράλληλα φοροαπαλλαγές και πακέτα στήριξης για το κεφάλαιο. Την ίδια ώρα που το
σύστημα δημόσιας υγείας καταρρέει και δεν υπάρχουν οι αναγκαίες ΜΕΘ για τους ασθενείς η δαπάνη για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς εκτοξεύεται στα 2,5 δις ευρώ. Παράλληλα η Ελλάδα κατέχει σταθερή τη 2η θέση στο ΝΑΤΟ με
υπερκάλυψη της νόρμας του 2% του ΑΕΠ.
Ένα χρόνο μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ επιβεβαιώνεται
από τις διεθνείς εξελίξεις η εκτίμηση ότι μόνο κινδύνους μπορεί να προσελκύσει η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Γύρω από το βασικό άξονα αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ- ΕΕ, Ρωσίας, Κίνας πυροδοτούνται νέοι τοπικοί πόλεμοι, εμφύλιες συγκρούσεις και επεμβάσεις όπως στο Ναγκόρνο- Καραμπάχ, την ίδια
ώρα που σιγοκαίει η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αλλού. Οι αστικές τάξεις δεκάδων χωρών διαγκωνίζονται για τη γεωστραγική τους αναβάθμιση μέσα από αντιμαχόμενες ιμπεριαλιστικές ενώσεις που επεκτείνουν
το πεδίο δράσης πέρα από τον έλεγχο της ενέργειας και των αγωγών στα πεδία της ψηφιακής τεχνολογίας, του κυβερνοπόλεμου, της διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων όπως η πρόσφατη.
Η εξελιγμένη στρατηγική της νατοϊκής λυκοσυμμαχίας με τον τίτλο «ΝΑΤΟ 2030» που χειροκροτήθηκε ένθερμα
από την ελληνική κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα, σημειώνει ότι «το ΝΑΤΟ πρέπει να σκιαγραφήσει ένα παγκόσμιο
σχέδιο για την καλύτερη αξιοποίηση των συνεργασιών του για την προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων του».
Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη «νότια πτέρυγα της Συμμαχίας στην περιοχή της Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής
και της Μ. Ανατολής».
Η επιλογή της ελληνικής αστικής τάξης να συνδέσει τα συμφέροντα της με το ευρωνατλαντικό μπλόκ έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο νατοϊκό ορμητήριο με επίκεντρο τη βάση της Σούδας. Παράλληλα το ελληνικό κεφάλαιο διεκδικεί μερίδιο από τη λεία των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Γιαυτό σχεδιάζεται η αποστολή
εκστρατευτικού σώματος στο Μάλι και υπογράφονται στρατιωτικές συμφωνίες με τα Η.Α.Ε., και τη Σ. Αραβία.
Στο φόντο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών εξελίσσεται και η διαμάχη ανάμεσα στη ελληνική και την
τουρκική αστική τάξη σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και στις δυο χώρες. Η τουρκική επιθετικότητα επιτείνει
την επικίνδυνη κατάσταση στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο. Η συνεχής αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της χώρας από την Τουρκία έρχεται να προστεθεί στην κατοχή τμήματος της Κύπρου, στην εισβολή στη Συρία, στην
παρέμβαση σε Ιράκ και Λιβύη, στη στρατιωτική βοήθεια στο Αζερμπαϊτζάν. Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας
δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τις θανάσιμες αντιπαραθέσεις για τα ενεργειακά κοιτάσματα και τους δρόμους
μεταφοράς. Μόνη ελπίδα και στήριγμα για τους λαούς είναι η αλληλεγγύη και ο αγώνας στο εκμεταλλευτικό σύστημα
με τους λαούς στο τιμόνι της εξουσίας.
Καλή χρονιά με δύναμη και υγεία για όλους.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

πολιτική

Ένας χρόνος από την υπογραφή της «Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας» Ελλάδας-ΗΠΑ
Ανανέωση με νέο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής
Όλο και πιο βαθιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους

Στο ξεκίνημα του προηγούμενου χρόνου η κυβέρνηση της ΝΔ προώθησε για ψήφιση στη βουλή την
κατάπτυστη «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας» (Σ.Α.Α.Σ.) Ελλάδας-ΗΠΑ, συνεχίζοντας
την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον το 2017, όταν ο Αλέξης Τσίπρας
συνάντησε τον «διαβολικά καλό» Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρο των ΗΠΑ.
ο λαϊκό κίνημα δεν άφησε ούτε στιγμή να μείνει αναπάντητη η κυβερνητική και όχι μόνο προπαγάνδα και
η προσπάθεια να υπάρξει λαϊκή αποδοχή ή οποιαδήποτε συναίνεση. Την ίδια μέρα που κυβέρνηση - ευρωατλαντικά κόμματα εκθείαζαν και ψήφιζαν στη βουλή τη
Συμφωνία, χιλιάδες λαού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολλές ακόμα πόλεις βροντοφώναξαν πως ο λαός δεν θα
γίνει συνεργός στα δολοφονικά σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Το
κάλεσμα των Επιτροπών Αγώνα, που συγκροτήθηκαν από
το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα, εργατικά
σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία αυτοαπα-
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σχολουμένων, συλλόγους γυναικών και άλλους φορείς
του λαϊκού κινήματος, ήταν ξεκάθαρο: Να αποσυρθεί
τώρα η Συμφωνία, να κλείσουν οι βάσεις, ούτε γη ούτε
νερό στους φονιάδες των λαών!
Από τότε κύλησε πολύ νερό στο ποτάμι των εξελίξεων
και είναι ακόμη πιο φανερές οι επιπτώσεις αυτής της
Συμφωνίας στην Ελλάδα και τη γύρω περιοχή:
1. Είναι ορατή η εμβάθυνση της εμπλοκής της Ελλάδας
στους επικίνδυνους, για τον ελληνικό λαό και τους άλλους
λαούς, ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
2. Η ΣΑΑΣ δεν είναι ούτε «αμοιβαία» ούτε «αμυντική»,
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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δεν έχει καμία σχέση με την άμυνα της χώρας, την προάσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας, αλλά υπηρετεί
τα στρατηγικά σχέδια των ΗΠΑ.
3. Η Ελλάδα αποτελεί «πυλώνα ανάσχεσης» της Ρωσίας
και της Κίνας, στρατηγικών αντιπάλων των ΗΠΑ-ΝΑΤΟΕΕ στην περιοχή. Η Κίνα μάλιστα απειλεί με τη συνεχή
άνοδό της την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα.
Στο υπό εξέταση χρονικό διάστημα ο «νονός» που
έδωσε στην Ελλάδα το όνομα του «μεντεσέ» αλωνίζει τη
χώρα από το ένα άκρο εως το άλλο, προκειμένου να στεριώνει και να επεκτείνει όσα η ΣΑΑΣ περιέχει. Βάσεις,
λιμάνια αεροδρόμια, άλλες υποδομές εν δυνάμει εντάσσονται στο σχεδιασμό των ΗΠΑ, όλη η χώρα είναι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών. Είναι στην κυριολεξία κίνδυνος-θάνατος η εξέλιξη αυτή, δεδομένου ότι τα αντίπαλα
ιμπεριαλιστικά κέντρα βάζουν αυτή τη βάση εξόρμησης
στο δικό τους στόχαστρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τον ελληνικό λαό.
Η επιθετικότητα της Τουρκίας, οι συστηματικές –σε
ύψη ρεκόρ– παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου και
θαλάσσιου χώρου, οι κινήσεις του ORUC REIS σε συντεταγμένες που εντάσσονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα,
σε συνδυασμό με τις αξιώσεις της γειτονικής χώρας εις
βάρος της Ελλάδας, δηλαδή αποστρατιωτικοποίηση των
νησιών, «γκρίζες ζώνες» αναθεώρηση της Συνθήκης της
Λωζάννης κλπ. έγιναν και γίνονται παρά τη συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ. Τίποτα δεν κουνήθηκε από όλο αυτό το τεράστιο πλέγμα βάσεων, όταν η Τουρκία εκτόξευε τη μια
απειλή μετά την άλλη και έστελνε το στόλο της να περιοδεύει στο Αιγαίο.
Η δραστηριότητα της κυβέρνησης στο πλαίσιο της
ΣΑΑΣ, η πυρετώδης δράση της πρεσβείας των ΗΠΑ σε
συνδυασμό με τις επισκέψεις των Μ. Πομπέο και Γ. Στόλτενμπεργκ έχουν «πλούσια» αποτελέσματα:
Ενισχύεται η βάση-προπύργιο της Σούδας ώστε να
ανταποκριθεί στα ιμπεριαλιστικά σχέδια με δυναμικό
ανάλογο των περιστάσεων και των «απειλών» από τους
αντιπάλους. Το στρατιωτικό σύμπλεγμα της Σούδας είναι
κρίσιμος κρίκος στα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ ενάντια
στους λαούς της περιοχής, ενάντια στους στρατηγικούς
τους αντιπάλους. Το στρατιωτικό λιμάνι της Σούδας θα
αποτελέσει μόνιμη βάση του θηριώδους –στο μέγεθος–
USS Hershel “Woody” Williams, πολεμικού πλοίου των
ΗΠΑ που αποτελεί πλωτή βάση για ανάλογες πολεμικές
επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Το λιμάνι της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης έρ-
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χονται να προστεθούν στο ιμπεριαλιστικό δυναμικό, υπηρετώντας τα ενεργειακά και όχι μόνο σχέδια, είναι κρίκοι
της ίδιας αλυσίδας στη μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μια
«ανάσα» από τα Δαρδανέλλια. Ειδικά η Αλεξανδρούπολη
είναι πύλη προς το βορρά, με ρόλο στη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων για ασκήσεις στην οριογραμμή με τη
Ρωσία και όχι μόνο. «Στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο»
των ΗΠΑ, την αποκαλεί ο πολυπράγμων πρέσβης των
υπερατλαντικών «συμμάχων».
Το λιμάνι του Βόλου σε συνδυασμό με τη βάση στο
Στεφανοβίκειο έρχεται επίσης να συνεισφέρει στον ιμπεριαλιστικό σχεδιασμό. Το λιμάνι του Αστακού στη Δυτική
Ελλάδα, έρχεται να προστεθεί στη μακριά αλυσίδα των
αγκυροβολίων πολεμικών πλοίων των ιμπεριαλιστών.
Τα ναυπηγεία αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα
στο όλο πλέγμα εξυπηρέτησης των ιμπεριαλιστικών σχεδίων στην Ελλάδα. Πρώτα το Νεώριο της Σύρου (πιστοποιήθηκε ως επισκευαστήριο του 6ου Στόλου) και στη
συνέχεια τα Ναυπηγεία Ελευσίνας πέρασαν στον έλεγχο
της αμερικανικών συμφερόντων ONNEX. Στη σειρά τώρα
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος,
δηλαδή «να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο, ηγετικό κέντρο
hub ναυπηγικής και Ενέργειας για την Ανατολική Μεσόγειο». Οι ΗΠΑ, μέσω των κινήσεων αυτών, αποκτούν σημαντική ναυπηγοεπισκευαστική βάση στήριξής τους στη
«φλεγόμενη» από τους ανταγωνισμούς περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου - Μέσης Ανατολής.
Στην κορωνίδα των κυβερνητικών –εξαιρετικά επικίνδυνων για τον ελληνικό λαό– «επιτευγμάτων» ήρθαν
να προστεθούν τα εξής :
• Η ΝΑΤΟικότερη των ΝΑΤΟικών υποστήριξη της
νέας ατζέντας «ΝΑΤΟ 2030» που συζητήθηκε στην πρόσφατη σύνοδο των ΥΠΕΞ της λυκοσυμμαχίας.
• Η στήριξη των σχεδίων του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή
- Περσικό Κόλπο με την υπογραφή στρατιωτικής συμφωνίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα…
• Η δέσμευση για αποστολή συστοιχίας πυραύλων
“Patriot” στη Σαουδική Αραβία.
• Η προετοιμασία για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο Μάλι της Αφρικής, στο πλευρό των γαλλικών
στρατευμάτων.
• Νέος γύρος εξοπλισμών με 2,5 δισεκατομμύρια
στον προϋπολογισμό του 2021 και ταυτόχρονα παζάρια
για αγορά “F-35”.
Όλα τα παραπάνω σηματοδοτούν τη στρατηγική γραμμή
πλεύσης της κυβέρνησης – με στήριξη από το σύνολο

Η δραστηριότητα της κυβέρνησης στο πλαίσιο της ΣΑΑΣ, η πυρετώδης δράση της πρεσβείας των ΗΠΑ σε συνδυασμό με τις επισκέψεις
των Μ. Πομπέο και Γ. Στόλτενμπεργκ έχουν «πλούσια» αποτελέσματα.

των ευρωατλαντικών κομμάτων – με ενεργό συμμετοχή
και παρουσία σε όλο το μήκος και πλάτος των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. Δεν υπάρχει άσκηση Νατοϊκή ή και
με άλλη σύνθεση που να μην είναι παρούσα η Ελλάδα.
Τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με τους πραγματικούς
κινδύνους και το ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτά
είναι «ψιλά γράμματα». Αυτά θέλει το κεφάλαιο, αυτά
υλοποιούν οι κυβερνήσεις που εναλλάσσονται. Αυτά υπηρετούν και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας με Ισραήλ Κύπρο - Αίγυπτο με τις ΗΠΑ παρούσες στο πρώτο κι
έπεται συνέχεια.
Πάνω από όλα ο στόχος της μετατροπής της Ελλάδας
σε κόμβο μεταφορών και ενέργειας - «γέφυρα» προς τη
Μέση Ανατολή και τώρα ακόμα πιο μακριά…
Με το δίκιο τους οι ΗΠΑ και όχι μόνο παινεύουν σε
όλους τους τόνους την Ελλάδα, την κυβέρνηση –όλους
όσοι συναινούν και συνεισφέρουν– για τα «επιτεύγματά»
της και για την πρόοδο στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα
με όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ο Μ. Πομπέο,
απαντώντας σε επιστολή του ΥΠΕΞ της Ελλάδας, χαρακτήρισε τη χώρα «πυλώνα της σταθερότητας στην περιοχή» και επισήμανε το «άριστο επίπεδο των διμερών
σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ». Ο πρέσβης των ΗΠΑ
στην Ελλάδα εκφράζει με κάθε δυνατό τρόπο την ικανοποίησή του για τις άριστες σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ. Ο

πρωθυπουργός, που λαμβάνει τους επαίνους των ΗΠΑ
και επαίρεται για αυτούς, είναι μεγαλόψυχος, δεν ξεχνάει
τη συμβολή των ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση
που έκανε στη βουλή απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν
μπορώ να μην αναγνωρίσω το γεγονός ότι κάνατε μια θεαματική στροφή ως προς την άσκηση εξωτερικής πολιτικής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με αυτά τα
οποία πιστεύατε. Αφήσατε στην άκρη τις ωραίες δηλώσεις
περί του ΝΑΤΟ, περί των ιμπεριαλιστών Αμερικάνων και
πολύ καλά κάνατε (...) Αυτό σημαίνει ότι, με την εξαίρεση
του Κομμουνιστικού Κόμματος, διαμορφώνεται σε αυτήν
την αίθουσα, για πρώτη φορά, τουλάχιστον από τα χρόνια
της Μεταπολίτευσης, μια πλατιά διακομματική συμμαχία,
η οποία θεωρεί τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες
σχέση με μεγάλο βάθος, σχέση στρατηγικής σημασίας».
Στο τέλος του χρόνου, η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε
στην ανανέωση της Συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ, από τις 6
Νοέμβρη 2020 έως τις 6 Νοέμβρη του 2021. Ανταποκρίθηκε χωρίς δισταγμό στο αίτημα της αμερικάνικης πρεσβείας για παράταση της ισχύος της συμφωνίας για ένα
χρόνο. Το Υπουργείο Εξωτερικών έστειλε καταφατική
απάντηση αποδεχόμενο επακριβώς ό,τι ορίζει η πρεσβεία.
Δεν παρέλειψε «να ανανεώσει προς την Πρεσβεία των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τις διαβεβαιώσεις
της ύψιστης εκτίμησής του»… Επισημαίνουμε ότι, πέρα
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Το στρατιωτικό σύμπλεγμα της Σούδας, είναι κρίσιμος κρίκος στα
επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ ενάντια στους λαούς της περιοχής.

από την ανανέωση, η Συμφωνία του Οκτώβρη του 2019,
έχει άλλα αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά: Επέκταση της βάσης της Σούδας (βλέπε και αυξημένες δαπάνες των ΗΠΑ για το 2021) με στάθμευση επιπλέον πεζοναυτών, συστηματική χρήση της αεροπορικής βάσης
στο Στεφανοβίκειο, αντίστοιχα και αυτής στη Λάρισα,
αύξηση των κοινών ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων και
άλλα. Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας - ΗΠΑ κατά την πρόσφατη επίσκεψη
του Μ. Πομπέο σε Θεσσαλονίκη - Κρήτη, φέρονται να συζήτησαν ανάμεσα σε άλλα για την ανάγκη χρονικής επέκτασης της Συμφωνίας, προκειμένου οι ΗΠΑ να προωθήσουν ένα πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ανάπτυξης στρατιωτικών υποδομών στην Ελλάδα. Στόχος η διεύρυνση
του αμερικάνικου στρατιωτικού αποτυπώματος στη χώρα.
Η ουσία είναι πως αυτό που ξεκίνησε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλ. Τσίπρα, συνεχίζει επάξια
η κυβέρνηση της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.
Βάστα με να σε βαστώ, να πατάμε το λαό… χέρι χέρι με
τους υπερατλαντικούς συμμάχους…. Όσο και αν σκιαμαχούν
στη βουλή, κινούνται στις ίδιες, επικίνδυνες για το λαό,
ράγιες του ευρωατλαντισμού με την Ελλάδα «πρώτο τραπέζι πίστα» στα ιμπεριαλιστικά σχέδια !
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Στη δοκιμασία της πανδημίας, η κυβέρνηση δεν έχασε
ούτε στιγμή τις συντεταγμένες της πορείας του «πλοίου».
Στην άλλη όψη της ίδιας επικίνδυνης πολιτικής, η γενναιόδωρη, στα ευρωατλαντικά απαιτούμενα, είχε κλειστά
τα συρτάρια του κρατικού ταμείου ακόμα και για το δεινά
δοκιμαζόμενο σύστημα υγείας. Ή έχουμε προτεραιότητες
ή δεν έχουμε…
Το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα, παρά τις
μεγάλες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες της χρονιάς, δεν
έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, αποκάλυψε τον επικίνδυνο
χαρακτήρα των εξελίξεων, τις αιτίες, τα συμφέροντα
που υπηρετούν η κυβέρνηση κι όσοι τη στηρίζουν στον
ευρωατλαντικό δρόμο. Οι «Δρόμοι της Ειρήνης» περιέχουν
σημαντικά υλικά από τις αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, από τη δράση των Επιτροπών
Ειρήνης, από την κοινή δράση με τους φορείς του εργατικού-λαϊκού κινήματος.
Η κυβέρνηση επιστράτευσε την ωμή βία και την καταστολή ενάντια σε όλους όσοι αγωνίζονται και εναντιώνονται στην αντιλαϊκή της πολιτική. Στον στρατηγικής
σημασία νομό Έβρου, οι διώξεις δίνουν και παίρνουν,
θέλουν να κάνουν το νομό βάση των ιμπεριαλιστών και
να μην ακούγεται καμία διαφορετική φωνή. Τηρουμένων
των αναλογιών το ίδιο επιδιώκουν και πανελλαδικά ώστε
να μην ακούγονται τα αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα, να
σκύβουν όλοι το κεφάλι στα ιμπεριαλιστικά κελεύσματα.
«Πλανώνται πλάνην οικτράν». Το αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα δεν μπαίνει στο γύψο. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε και να αντιπαλεύουμε την εξαιρετικά επικίνδυνη
για τον ελληνικό λαό εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Η «Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας» Ελλάδα-ΗΠΑ, η νέα
ατζέντα «ΝΑΤΟ 2030» η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα κ.ο.κ. δεν δεσμεύουν τον ελληνικό λαό. Όλα
αυτά τα χαρτιά έχουν τη σφραγίδα των συμφερόντων
των μονοπωλίων, είναι ξένα και εντελώς εχθρικά για
τον ελληνικό λαό.
Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση – ετούτη και την
αυριανή –, καμία εμπιστοσύνη στους «συμμάχους». Συνεχίζουμε στο δρόμο που έχουμε χαράξει με όλες μας τις
δυνάμεις για την ακύρωση των επικίνδυνων αυτών συμφωνιών, με όλες μας τις δυνάμεις στον αγώνα ενάντια
στην εμπλοκή της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, για το ξήλωμα των βάσεων, για αποδέσμευση
από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με το λαό νοικοκύρη στον τόπο
του και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις ανάμεσα στους
λαούς.

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Οι δείκτες του ρολογιού της ιστορίας
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».
Αδελφέ μου, σαν να μας βλέπω για το
τι κάναμε κάθε φορά στο κατώφλι του
χρόνου από έτος σε έτος. Μετράγαμε ανάποδα τους κτύπους του ρολογιού ώσπου
να «περάσουμε» στη νέα χρονιά. Και μετά
φιλιά, αγκαλιές, ευχές.
Ε, αδελφέ μου σου λέω πως ακόμα κι
αυτό το γλυκό ανθρώπινο παιχνίδι γίνεται
τώρα που σου γράφω αυτές τις γραμμές
μια ακόμα πτυχή του αγώνα μας.
Γιατί πάντα ο καινούργιος χρόνος ήταν
γεμάτος ελπίδες ότι θα είναι καλύτερος
για τους ανθρώπους του λαού. Κι αυτό το
«καλύτερος» σήμαινε έστω λιγότερα βάσανα, έστω λίγο πιο πολλές στιγμές απαντοχής, υγεία και προκοπή. Αυτή η βαθιά ελπίδα δεν μετριόταν κι ας μην το καταλάβαινες με τους δείκτες του ρολογιού του...
τοίχου, αλλά με εκείνους της ιστορίας.
Τώρα όμως όλοι αυτοί που σου κόβουν
την ανάσα, προσπαθούν να αλυσοδέσουν
ακριβώς αυτούς τους δείκτες του ρολογιού
της ιστορίας Μα πως; θα αναρωτηθείς.
Για να σκεφτούμε παρέα: Επειδή νομοθετούν δεκάωρη δουλειά, έναν αιώνα μετά
το 8ωρο που κατέκτησες με αγώνες και
αίμα. Επειδή νομοθετούν εργασία για ανήλικα παιδιά 15 ετών. Επειδή έχουν καθηλώσει εμάς και τα παιδιά μας μπροστά
σε οθόνες για να δουλεύουμε και να «εκπαιδεύονται» κατά πως λένε. Και μην
μπερδεύεσαι με ορισμένα αναγκαία, δεν
θα φέρω αντίρρηση, μέτρα. Αλλά εμείς

Α

τα τηρούμε γιατί θέλουμε την υγεία μας,
την υγεία οσων αγαπάμε, την υγεία των
συντρόφων μας, των συναγωνιστών μας.
Αυτοί δεν έχουν αυτά στο μυαλό τους
και στα σχέδιά τους. Γιατί αν τα είχαν θα
είχαν πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για
νοσοκομεία, χώρους δουλειάς, μέσα μαζικής μεταφοράς, σχολεία από την άνοιξη
κιόλας. Αλλά δεν τα πήραν...
Αδελφέ μου συχνά παραπονιέσαι ότι
δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η πολιτική
οικονομία, μπερδεύεσαι με τους όρους.
Να βοηθήσω; Αυτά που γράφει το βιβλίο
είναι η ζωή σου. Να σου πω τι είναι η
αξία της εργατικής δύναμης; Αυτό που
βιώνεις τώρα. Επιβίωση με ψίχουλα από
τον πλούτο που εσύ παράγεις, γυμνά νοσοκομεία, αθωράκιστα σχολεία κι αν ο μικρός ή η μικρή «δεν παίρνουν τα γράμματα»
-που να πάρει και να σηκώσει τους γραβατάκηδες με τις «εκθέσεις» για την «ανάπτυξη»- τότε από τα 15 στη δουλειά. Κι
αν καταφέρουν να μπουν σε μια «σχολή»
θα πάρουν ένα χαρτί και από εκεί και
μετά στο κυνηγητό με τη ψυχή στο στόμα
για «πιστοποιήσεις» ώστε να πιάσουν μια
δουλειά με ελαστικό ωράριο και για λίγο,
για να παίρνουν σειρά και οι επόμενοι. Η
αξία της εργατικής δύναμης είναι οι «προσφορές» των super market, το στοίβαγμα
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα πλημμυρισμένα λαϊκά σπίτια από την «κακοκαιρία». Φυσικά θα μπορούσαν να θωρακίσουν
γειτονιές και πόλεις αλλά που κονδύλια
αφού για την ΕΕ, «το κοινό μας σπίτι»
αυτά δεν είναι «επιλέξιμες δαπάνες» γιατί
δεν αφήνουν κέρδη στους καπιταλιστές.
Η αξία της εργατικής δύναμης είναι
600.000.000 ευρώ λιγότερα φέτος για τη
δημόσια υγεία, αλλά κονδύλια για ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς μπας και χάσει η ελλη-

νική μπουρζουαζία την «θέση» του αμερικανοΝΑΤΟϊκού «μπράβου» στην περιοχή.
Κι αν «τολμήσεις» να μιλήσεις, σε περιμένουν χημικά, ΜΑΤ, αύρες για να σε καταβρέχουν (ο ΣΥΡΙΖΑ τα ψώνισε αυτά), μηνύσεις, συλλήψεις, τρόμος. Μιλάει ο λαός
και ξυπνάει μέσα τους ο Μανιαδάκης και
ζητούν δηλώσεις οι άνθρωποι ότι ο λαός
δεν θα μιλά ενόσω αυτοί οργιάζουν εις
βάρος τους. Ε, όχι ! Όχι ένα εκατομμύριο
φορές. Οι μάσκες είναι μέσο προστασίας,
δεν είναι φίμωτρο. Θα μιλάμε και θα τους
αντιπαλεύουμε παντού. Για εμάς, για τα
παιδιά μας, για τις γενιές που έρχονται.
Θα μιλάμε και θα τους αντιπαλεύουμε
παντού γιατί είμαστε άνθρωποι, πάει να πει
μνήμη ιστορική της τάξης μας, πάει να πει
δημιουργία, πάει να πει γέλιο και δάκρυ,
πάει να πει αίμα στις φλέβες μας αντί για
αριθμούς και στατιστικές με τις οποίες
οι ιστορικά νεκροί εκμεταλλευτές μετράνε
τα ερείπια της σάπιας κοινωνίας τους.
Θα μιλάμε και θα τους αντιπαλεύουμε
παντού, γιατί θέλουμε να ζήσουμε.
Αδελφέ μου σαν να μας βλέπω και φέτος, –ε, λίγο πιο δύσκολα τούτη τη χρονιά,
που θα ξαναμετρήσουμε αντίστροφα για
το «πέρασμα» στον καινούργιο χρόνο. Μπορεί τα ρολόγια του... τοίχου να μην είναι
όλα συγχρονισμένα «στο δευτερόλεπτο».
Δεν πειράζει. Σημασία έχει να είναι συγχρονισμένοι οι λεπτοδείκτες του ρολογιού
της συνείδησής μας. Συγχρονισμένοι στο
ότι πέρα από τις χρονιές, είμαστε στην
εποχή που ο καιρός πάει μπροστά μόνο
όταν είναι γεμάτος από τον αγώνα μας
για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας σε μια άλλη κοινωνία.
Καλή χρονιά σε όλους
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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επισημάνσεις

Εξοπλιστικές δαπάνες και προϋπολογισμός 2021:
ένα ακόμη βήμα προς τη βαθύτερη εμπλοκή

Οι εξαγγελίες του Έλληνα πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, το Σεπτέμβρη του
2020, σχετικά με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας, αλλά και εν γένει η «ενίσχυση της
Εθνικής Άμυνας», σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, ως μια από τις τρεις βασικές προτεραιότητες
ης κυβερνητικής πολιτικής, σίγουρα δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε έπεσαν σαν κεραυνός εν αιθρία.
ποτελούν μια πολύ ανησυχητική
εξέλιξη, που γι’ άλλη μια φορά
φανερώνει το ολοένα και μεγαλύτερο βάθεμα της εμπλοκής της
Ελλάδας στους ευρωατλαντικούς
σχεδιασμούς, με οδυνηρές συνέπειες
για τον ελληνικό λαό. Έρχονται να
πατήσουν στο έδαφος της ανανέωσης

Α
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- επέκτασης - ενίσχυσης της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας, στους ενεργειακούς και στρατιωτικούς σχεδιασμούς, στη διαπάλη που βρίσκεται
σε εξέλιξη για την ανακοπή της Ρωσικής και Κινέζικης επιρροής στην
ευρύτερη περιοχή, με τη χώρα μας
να παίζει ρόλο σημαιοφόρου των

ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στους σχεδιασμούς
αυτούς.
Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν. Η γενικευμένη καπιταλιστική
κρίση οδηγεί σε παραπέρα όξυνση
των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ
με τη Ρωσία και την Κίνα, στους οποί-

ους εμπλέκονται και δεκάδες κράτη.
Η πολεμική βιομηχανία παγκοσμίως
αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Υπάρχει τεράστια συγκέντρωση
δύναμης πυρός, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, ενώ οι δεκάδες εστίες
πολέμου σε όλη την υδρόγειο εγγράφουν στην ημερήσια διάταξη το ενδεχόμενο τοπικών, περιφερειακών
συγκρούσεων, ακόμη κι ενός γενικευμένου πολέμου.
Η άλλη όψη του νομίσματος των
πολεμικών σχεδιασμών είναι η αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό της
κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού λειτούργησε ως επιταχυντής στη λήψη
ακόμη πιο σκληρών, αντιλαϊκών μέτρων προς όφελος των μεγάλων οικονομικών ομίλων, κάτι που θα ενταθεί και στην επόμενη χρονιά, όπως
αποτυπώνεται και στο προσχέδιο
του προϋπολογισμού για το 2021.
Πρόκειται, χωρίς υπερβολή, για ένα
προϋπολογισμό βαθιά ταξικό, αντιλαϊκό, που βάζει σε δεύτερη μοίρα τις
ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, ενώ
την ίδια στιγμή μπουκώνει με ζεστό
χρήμα τους μεγάλους οικονομικούς
ομίλους, προορίζει υπέρογκες δαπάνες για εξοπλισμούς, που καμιά απολύτως σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, όπως
ισχυρίζεται η κυβέρνηση της ΝΔ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χιλιάδες κρούσματα κορονοϊού που καταγράφονται καθημερινά, οι εκατοντάδες διασωληνωμένοι, οι δεκάδες
θάνατοι, φέρνουν στο φως τη χρόνια
υποχρηματοδότηση στην υγεία, που
εκφράζεται με τις ελλείψεις σε ΜΕΘ
και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
Αντίστοιχα, ο τραγέλαφος της τηλεκπαίδευσης, τα εκατοντάδες κρούσματα σε σχολεία και σε Πανεπιστήμια, τα αδιέξοδα με τα οποία έρχονται
αντιμέτωποι χιλιάδες μαθητές και
σπουδαστές, αναδεικνύουν την ίδια
άσχημη κατάσταση στην παιδεία, που
εκφράζεται με την απουσία – ελλεί-

ψει χρημάτων – όλων των αναγκαίων
μέτρων για την ασφαλή λειτουργία
σχολείων, Πανεπιστημίων κλπ.
Κι ενώ για όλα τα παραπάνω τα
κονδύλια του προϋπολογισμού βαίνουν συνεχώς μειούμενα, στο ίδιο
προσχέδιο προϋπολογισμού για το
2021, οι δαπάνες για εξοπλιστικά
προγράμματα πενταπλασιάζονται κι
από 500 εκατ. ευρώ αυξάνονται στα
2,5 δισ. Ευρώ! Στο παραπάνω ποσό
δεν περιλαμβάνεται, φυσικά, η σταθερή, πλέον, δαπάνη των 4.6 δις ευρώ
που προορίζεται καθαρά για τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες και για την οποία η
Ελλάδα παίρνει τα εύσημα μεταξύ
των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση.

Εξοπλισμοί ενταγμένοι στο
πλαίσιο της ακόμη βαθύτερης
ελληνικής εμπλοκής

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση
της ΝΔ, με τη στήριξη και των άλλων
αστικών κομμάτων, να παρουσιάσει
ότι τα νέα υπέρογκα ποσά για εξοπλισμούς προορίζονται για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μας,
ως απάντηση στη διαρκώς κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα, η
ίδια η πραγματικότητα την διαψεύδει
πανηγυρικά.
Η Ελλάδα, καταρχάς, έχει αναπροσαρμόσει το δόγμα των Ενόπλων
Δυνάμεών της στη βάση των αποφάσεων των Συνόδων Κορυφής του
ΝΑΤΟ, κάτι που σημαίνει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι προσανατολισμένες να υπηρετούν με κάθε τρόπο
τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς.
Μεταξύ άλλων, σε αυτό το πλαίσιο
εντάσσεται και η λεγόμενη ρήτρα
του 2%, δηλαδή η κατεύθυνση ώστε
τα κράτη μέλη να δαπανούν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους για εξοπλισμούς ενταγμένους στους παραπάνω σχεδιασμούς. Φυσικά, ξεχωριστό κομμάτι αποτελούν οι δαπάνες
για τη συντήρηση των ευρωατλαντικών εγκαταστάσεων και πολεμικών

μέσων, καθώς και οι δαπάνες που
προκύπτουν από τις αποστολές στο
εξωτερικό.
Την ίδια στιγμή η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, που υπογράφηκε το 2019
κι ανανεώθηκε γι’ ακόμη ένα χρόνο
(Δεκέμβρης 2020), μαζί με τον τρίτο
γύρο του διαβόητου Στρατηγικού
Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του αμερικανικού αποτυπώματος στη χώρα μας,
πηγαίνουν την εμπλοκή ένα βήμα πιο
πέρα. Εκτός από τις ήδη υπάρχουσες
υποδομές, αλλά κι αυτές που δημιουργήθηκαν στην περιόδο 2019-2020,
προχωρά η αξιοποίηση των Ναυπηγείων σε Σύρο, Ελευσίνα, Σκαραμαγκά
εκτός από εμπορικούς και για πολεμικούς σκοπούς, ως ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις για τις ανάγκες
του στόλου των ΗΠΑ. Στο όνομα της
«εξυγίανσης» και της «διάσωσης»,
παραδίδει τις υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, όπως
τα Ναυπηγεία, η ΕΛΒΟ και η ΕΑΒ, σε
αμερικανικών και ΝΑΤΟικών συμφερόντων μονοπώλια! Φυσικά και οι
συμφωνίες με την αμερικανική ΟΝΕΧ,
που αφορούν στα παραπάνω ναυπηγεία, περιλαμβάνουν από πλευράς
της χώρας μας και δεσμεύσεις για
αγορά πολεμικού υλικού.
Να σημειωθεί ότι η επισκευή
των αμερικάνικων «F-16» στηριζόταν
στην ΕΑΒ για χρόνια και μάλιστα με
παγκόσμια αποκλειστικότητα ως υποκατασκευαστής σε κρίσιμα προγράμματα υψηλής τεχνολογίας που χρειάζονται αυτά τα πολεμικά αεροπλάνα.
Μάλιστα η ΕΑΒ, η οποία με το πρόσχημα της “εξυγίανσης” ξεπουλιέται
σε αμερικανικό όμιλο, είχε το ρόλο
μοναδικού παγκόσμιου προμηθευτή!
Παράλληλα, στο πλαίσιο των διάφορων πολυμερών σχημάτων συνεργασίας με ιμπεριαλιστικά κράτη της
περιοχής (Ισραήλ, Αίγυπτο κ.α.) ενδυναμώνεται η στρατιωτική συνεργασία, οι συνεκπαιδεύσεις, τα κοινά
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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στρατιωτικά γυμνάσια, όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν ξεκάθαρα πρόβες πολέμου και στα οποία, επίσης
εμπλέκονται, οι Ελληνικές Ένοπλες
δυνάμεις με προσωπικό και μέσα,
των οποίων το λογαριασμό καλείται
να πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Την ίδια στιγμή η χώρα μας συμμετέχει σε δεκάδες «ειρηνευτικές»
αποστολές στο εξωτερικό, που κοστίζουν αρκετά δις ευρώ κάθε χρόνο,
ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ, επιδιώκοντας να παίξει το ρόλο του «καλού
μαθητή» στο πλευρό των ΗΠΑ, σπεύδει να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο, πολιτικό
προσωπικό σε Λιβύη, Ιράκ, ακόμα
και στο Μάλι (στο πλευρό της «συμμάχου» Γαλλίας), αλλά και συστοιχίες πυραύλων Patriot στη Σαουδική
Αραβία.
Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα συμμετέχει, επίσης, ενεργά με προσωπικό και υποδομές και στις στρατιωτικές δομές της ΕΕ, όπως η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία
(PESCO), η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Επεμβάσεων, αλλά και οι κάθε λογής
ευρωενωσιακές στρατιωτικές και
αστυνομικές αποστολές στο πλαίσιο
της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής
Ασφάλειας (ΚΕΠΑ), καθώς και της
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ.

Παρατηρώντας τη «μεγάλη
εικόνα» των εξοπλισμών

Το ζήτημα των εξοπλιστικών δαπανών της Ελλάδας δεν μπορεί να ιδωθεί έξω από το γενικότερο πλαίσιο
στο οποίο εντάσσεται η ανάπτυξη
της πολεμικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συζήτηση για τα
εξοπλιστικά είχε πάντα μεγάλες επιχειρηματικές και γεωπολιτικές «ουρές», ενώ συνολικά οι εξοπλισμοί είναι κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της
ιμπεριαλιστικής εμπλοκής.
Ποιος δεν θυμάται για παράδειγμα τη Γερμανία να αντιδρά στην αγορά
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των γαλλικών φρεγατών με τα κέρδη
των ομολόγων που η Ελλάδα θα
έπαιρνε ως «επιστροφή» από την
ΕΚΤ; Ποιος ξεχνάει τους ανταγωνισμούς γύρω από την αγορά των αμερικανικών «F-35» ή των ευρωπαϊκών
«Eurofighter», στο όνομα της τόνωσης
της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας έναντι της αμερικανικής; 'Η
τις ΝΑΤΟικές αντιδράσεις που προκάλεσε πριν από μερικά χρόνια η
προμήθεια των ρωσικών «S-300»;
Σύμφωνα με ετήσια έκθεση που
δημοσίευσε στο τέλος Απριλίου του
2020 το Διεθνές Ινστιτούτο Ειρήνης
της Στοκχόλμης (SIPRI) και αφορά
στις εξοπλιστικές δαπάνες για το
2019, οι παγκόσμιες δαπάνες για
στρατιωτικούς εξοπλισμούς είδαν
τη μεγαλύτερή τους ετήσια αύξηση
εδώ και μία δεκαετία, φτάνοντας τα
1,917 τρισεκατομμύρια δολάρια το
2019. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
ποσό από το 1988, ενώ σε σχέση με
τον προηγούμενο χρόνο πρόκειται
για μια αύξηση του 3,6%. Παράλληλα,
ήταν και η υψηλότερη ετήσια αύξηση
από το 2010. Να σημειωθεί ότι οι
συνολικές εξοπλιστικές δαπάνες των
29 χωρών - μελών του ΝΑΤΟ ανήλθαν
το 2019 σε 1,035 τρισεκατομμύρια,
περισσότερο, δηλαδή, από το μισό
των εξοπλιστικών δαπανών ολόκληρου του πλανήτη.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς
της έκθεσης του SIPRI, οι δαπάνες
των χωρών εξαρτώνται από το εάν
μια χώρα εμπλέκεται άμεσα ή όχι σε
στρατιωτικές διενέξεις, κάτι που συνιστά ανοιχτή παραδοχή της ολοένα
βαθύτερης εμπλοκής και της Ελλάδας, μεταξύ άλλων. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως βρίσκονται οι ΗΠΑ (1η θέση),
η Κίνα (2η θέση), η Ινδία, η Ρωσία, η
Σαουδική Αραβία κι αμέσως μετά η
Γερμανία, ενώ ακολουθούν μια σειρά
από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να ση-

μειωθεί ότι και στο ζήτημα των εξοπλισμών εκφράζονται οι σοβαρές αντιθέσεις ανάμεσα σε μεγάλα ιμπεριαλιστικά κράτη, που έχουν να κάνουν με την προσπάθεια εξασφάλισης
των συμφερόντων τους ανά τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός
ότι την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά πολεμικού υλικού από τη Γαλλία, ταυτόχρονα προχωρά και στον εκσυγχρονισμό των αμερικανικών «F-16», αποκαλύπτοντας και μ' αυτόν τον τρόπο
τα παιχνίδια των «συμμαχικών» ανταγωνισμών που παίζονται στις πλάτες του λαού και του κοστίζουν δεκάδες δισ. ευρώ, στο όνομα της άμυνας της χώρας. Αρκεί να σκεφτεί
κανείς ότι στην προκειμένη περίπτωση μια ΝΑΤΟική χώρα, η Γαλλία,
πουλάει όπλα σε μια άλλη ΝΑΤΟική
δύναμη, την Ελλάδα, για να αντιμετωπίσουν μια τρίτη ΝΑΤΟική δύναμη,
την Τουρκία, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της τουρκικής επιθετικότητας
που καλλιεργείται με ευθύνη των
ΗΠΑ – ΝΑΤΟ - ΕΕ!

Ακόμη μεγαλύτερα ποσά για
την στρατιωτική παρουσία των
ΗΠΑ στην Ελλάδα

Εκτός, όμως, από τα ποσά που δαπανά
η χώρα μας για εξοπλισμούς, έχει
μια αξία να σταθεί κανείς και στα
ποσά που επενδύονται, κυρίως από
τις ΗΠΑ, για να ενισχύσουν περαιτέρω
εκτός από το πολιτικό και το στρατιωτικό τους αποτύπωμα.
Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός των ΗΠΑ για το οικονομικό
έτος 2021 («τρέχει» από 1/10/2020
μέχρι 30/9/2021), σε ό,τι αφορά ειδικά στο υπουργείο Άμυνας και τις
δαπάνες για «επιχειρήσεις και συντήρηση δυνάμεων στο εξωτερικό», προβλέπει για την Ελλάδα δαπάνες 78,5
εκατομμύρια δολάρια, ποσό αυξημένο
για τρίτη συνεχή χρονιά, τα οποία
επιμερίζονται ως εξής: 42,3 είναι
δαπάνες για το στρατιωτικό προσω-

πικό που υπηρετεί εδώ, 35,6 είναι
για επιχειρήσεις και συντήρηση, και
μισό εκατομμύριο για στρατιωτικές
οικίες. Επιπλέον, στο κομμάτι του
προϋπολογισμού του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ που αφορά τα «προγράμματα κατασκευών» προβλέπονται για
το 2021 50,18 εκατ. δολάρια για ένα
νέο Κέντρο Επικοινωνιών του Ναυτικού στη βάση τους στη Σούδα («Souda Bay Communication Center»), η
οποία γιγαντώνεται ακόμα περισσότερο σε μέσα και δυνατότητες.
Την ίδια ώρα πληροφορίες από
την Ουάσινγκτον αναφέρουν ότι το
Κογκρέσο ζητά να καταρτιστεί «έκθεση βιωσιμότητας» για την «αξία και
το κόστος» μίας μεγαλύτερης στρατιωτικής παρουσίας των Αμερικανών
στην Ανατολική Μεσόγειο και τη
Μαύρη Θάλασσα με ειδική αναφορά
στην παρουσία τους σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Προτρέπει δε
το Πεντάγωνο να αναζητήσει «επιλογές για την ενίσχυση παρουσίας»
του στην περιοχή «σε συντονισμό με
συμμάχους στο ΝΑΤΟ και άλλους
εταίρους», με στόχο την προώθηση
της «περιφερειακής σταθερότητας».

Αναγκαίο κι επίκαιρο το δυνάμωμα της λαϊκής πάλης για τις
σύγχρονες ανάγκες, για απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό κι από τα
παραπάνω το τι πραγματικά εξυπηρετεί αυτή η ξέφρενη κούρσα εξοπλισμών παγκοσμίως, πως συνδέεται
με τους γενικότερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που οξύνονται,
τις πολεμικές εστίες σε όλη την
υδρόγειο, αλλά και με την παραπέρα
εμπλοκή της χώρας μας, στο όνομα
της λεγόμενης «γεωστρατηγικής της
αναβάθμισης».
Πολύ περισσότερο γίνεται φανερό ότι οι εξοπλισμοί αυτοί δεν
έχουν καμία απολύτως σχέση με την
υπεράσπιση της ασφάλειας, της άμυ-

νας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων
των χωρών, με τα πραγματικά συμφέροντα του λαού. Απεναντίας, την
ώρα που η λαϊκή οικογένεια μοχθεί
καθημερινά σε ολοένα και πιο δύσκολες συνθήκες, που ο λαός μας
βρίσκει μπροστά του πελώριους ταξικούς φραγμούς για την πρόσβαση
στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση, που αφήνεται πραγματικά ανοχύρωτος μπροστά σε σεισμούς, πλημμύρες, φωτιές, την ίδια
στιγμή καλείται να πληρώσει με τον
ιδρώτα και το αίμα του, όλες αυτές
τις δυσθεώρητες δαπάνες!
Κανείς δεν αρνείται ότι απαιτούνται δαπάνες για την ασφάλεια
και την άμυνα της χώρας. Χρειάζεται,
όμως, να γίνει κατανοητό ότι στο
έδαφος του σάπιου εκμεταλλευτικού
συστήματος που γεννά τις κρίσεις,
τους ανταγωνισμούς, τις αντιθέσεις,
τη φτώχεια, τους πολέμους, στο έδαφος των ιμπεριαλιστικών ενώσεων
και οργανισμών που συμμετέχει ενεργά η χώρα μας για λογαριασμό των
συμφερόντων της αστικής της τάξης,
οι δαπάνες αυτές αντικειμενικά δεν
μπορούν παρά να εξυπηρετούν τους
σχεδιασμούς και τα συμφέροντα των
μεγάλων, ντόπιων και ξένων οικονομικών ομίλων.
Μόνο έξω από τις λυκοσυμμαχίες
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του και με κριτήριο
σχεδιασμού της οικονομίας την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών μπορεί να γίνει πράξη η πραγματική ειρήνη, φιλία και αλληλεγγύη,
οι αμοιβαίες και επωφελείς σχέσεις
ανάμεσα στους λαούς κι εν τέλει η
πραγματική προάσπιση από πλευράς
των Ενόπλων Δυνάμεων των συμφερόντων του λαού.
Κόντρα στον επικίνδυνο εφησυχασμό κυβέρνησης και αστικών κομμάτων, στην προσπάθεια στοίχισης
του λαού κάτω από τη σημαία των
συμφερόντων του κεφαλαίου και
μπροστά στις πολύ επικίνδυνες εξε-

λίξεις από την όξυνση των ανταγωνισμών, την κλιμάκωση της επιθετικότητας και την εμπλοκή της χώρας
μας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, είναι ώρα να δυναμώσει ακόμη
περισσότερο η πάλη του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος,
συνολικά του λαϊκού κινήματος. Μέσα
από συζητήσεις, συσκέψεις, πρωτοβουλίες των Επιτροπών Ειρήνης να
συμβάλλουμε, στο μέτρο που μας
αναλογεί, στην ενημέρωση του κόσμου, στην αποκάλυψη της ουσίας
όλων των επικίνδυνων εξελίξεων,
μα προπαντός στην κινητοποίηση
των εργαζομένων, της νεολαίας, του
κόσμου με τον οποίο ερχόμαστε σε
επαφή, στο δυνάμωμα της πάλης του
λαϊκού κινήματος για τη ζωή και το
μέλλον που μας αξίζει! 

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 αντιπολεμικούαντιιμπεριαλιστικού
κινήματος.
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διεθνή

Η Ανατολική Μεσόγειος στο κέντρο
των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
και ο ρόλος του λαϊκού κινήματος

Παρέμβαση του Σταύρου Τάσσου, Προέδρου της ΕΕΔΥΕ, στη Διαδικτυακή εκδήλωση
της Επιτροπής Αγώνα Γαλλόφωνης Ελβετίας

Aν υπάρχουν τρεις λέξεις που μπορούν να περιγράψουν τη συμπεριφορά αυτών που σήμερα έχουν την εξουσία
στα χέρια τους και κυβερνούν τον κόσμο αυτές είναι: παραλογισμός, κυνισμός και υποκρισία. Παραλογισμός,
γιατί είναι παράλογο το 1% του πληθυσμού της Γης να είναι κάτοχος του 99% του πλούτου της. Κυνισμός, γιατί

στη λογική του «κοινωνικού δαρβινισμού», υποστηρίζεται ότι έτσι πρέπει να είναι. Υποκρισία, γιατί στη λογική
της «κοινωνικής συναίνεσης», υποστηρίζεται ότι μπορεί να υπάρξει καπιταλισμός με «ανθρώπινο πρόσωπο».

ήμερα η μόνιμη απειλή για τα δικαιώματα και τις
ανάγκες κάθε λαού, και επομένως και των λαών της
Ανατολικής Μεσογείου, δεν είναι άλλη από τον κοινό
παρονομαστή, τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής των κυβερνήσεων κάθε χώρας, που είναι:
η προστασία και η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του
κεφαλαίου. Οι επιμέρους εξειδικεύσεις της πολιτικής
αυτής δεν αλλάζουν τη στρατηγική της στόχευση που
υπηρετεί τα συμφέροντα του 1% ενάντια στα συμφέροντα
του 99%, που είναι και οι παραγωγοί του πλούτου που καπηλεύεται το 1%.
Στο διεθνές πεδίο και στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου οξύνονται οι ανταγωνισμοί μεταξύ
ισχυρών καπιταλιστικών κρατών και ενώσεων, όπως οι
ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, η Ρωσία, η Κίνα, με την εμπλοκή πολ-

Σ
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λών άλλων κρατών. Επίδικο είναι οι ενεργειακοί πόροι,
οι δρόμοι μεταφοράς τους, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών,
οι αγορές, οι σφαίρες επιρροής, και τελευταία το εμβόλιο
για τον COVID. Ο εθνικισμός φουντώνει και στη λογική
του «διαίρει και βασίλευε» χρησιμοποιείται ως εργαλείο
στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων.
Οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής
και του Περσικού Κόλπου ελέγχουν περισσότερο από το
60% των ενεργειακών αποθεμάτων παγκοσμίως, και στη
Μέση Ανατολή, στον Εύξεινο Πόντο και την Ανατολική
Μεσόγειο περνάνε περί τους 15 αγωγούς πετρελαίου και
φυσικού αερίου. Είναι αυτό το επίδικο που έχει βάψει με
το αίμα των λαών τους δρόμους του, και αυτό γιατί, όπως
κάθε τι στον καπιταλισμό, οι ενεργειακοί πόροι είναι εμπορεύματα προς πώληση με σκοπό το κέρδος, και όχι κοι-

νωνικά αγαθά. Η οικονομική βάση αυτών των πρακτικών
είναι προφανής αφού οι πολεμικές επιχειρήσεις πάνε
χέρι-χέρι με τους επενδυτικούς σχεδιασμούς των μεγάλων οικονομικών ομίλων.
Είναι αυτός ο λόγος που βάφτηκε με αίμα το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Λιβύη, η Συρία, η Ουκρανία, και πρόσφατα
το Ναγκόρνο Καραμπάχ, με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες,
δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και τεράστιες υλικές καταστροφές ανάμεσά τους και πολλών σημαντικών πολιτιστικών μνημείων.
Είναι αυτός ο λόγος για τα κύματα των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, που φεύγουν για να γλυτώσουν
τη ζωή τους από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ή από την
εξαθλίωση της ιμπεριαλιστικής ειρήνης.
Η ΕΕ, ως εκφραστής των συμφερόντων των ενεργειακών ομίλων, ενώ εισάγει χωρίς περιορισμούς τα προϊόντα της λεηλασίας ενεργειακών πόρων, ανανεώσιμων
και μη ανανεώσιμων, από τις χώρες προέλευσής τους,
οχυρώνει τον εαυτό της, στη ξηρά και τη θάλασσα, για να
εμποδίσει τους ανθρώπους, που διωγμένοι από τα σπίτια
τους από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, αλλά και από
την ιμπεριαλιστική «ειρήνη» με το πιστόλι στον κρόταφο,
επιχειρούν να φτάσουν στις ακτές και τα σύνορα της. Ταυτόχρονα, η ΕΕ διακηρύσσει την προσήλωσή της στα «ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την ελευθερία».
Έτσι συμβαδίζουν ο κυνισμός και η υποκρισία.
Στην πραγματικότητα, 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 2015-16 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 το στόχο υπηρετεί και ο διαχωρισμός μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Αν παρόλα αυτά κάποιοι εισέλθουν επιχειρεί με όλα τα μέσα να τους
εγκλωβίσει στις χώρες πρώτης εισόδου, όπως η Ελλάδα,
και στις περιοχές πρώτης εισόδου, όπως τα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου.
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. Μετακίνησή τους στην ηπειρωτική χώρα, σε χώρους με ανθρώπινες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής για την προσωρινή φιλοξενία τους,
έως ότου να τους δοθούν τα κατάλληλα έγγραφα για να
μεταβούν στις χώρες προορισμού τους, με αναγνώριση
του δικαιώματος να καταθέσουν εκεί αιτήσεις ασύλου.
Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες, κυρίως των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Ιαπωνίας,

με τις δυναμικά αναπτυσσόμενες καπιταλιστικές οικονομίες της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας κλπ., πέρα από το
πεδίο των ενεργειακών πόρων, αφορά και άλλα πεδία.
Κύριο πεδίο ανταγωνισμού με την Κίνα, είναι το ποιος θα
ηγηθεί στις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη,
όπου η Κίνα «τρέχει» με γοργά βήματα. Με τη Ρωσία το
επίδικο είναι πιο παραδοσιακό, και αφορά την εξάρτηση
της ΕΕ από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η ΕΕ
εισάγει το 58% της ενέργειας που καταναλώνει. Από τη
Ρωσία εισάγει το 30% του πετρελαίου, και το 40% του φυσικού αερίου. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη μη ολοκλήρωση του
αγωγού Nord Stream II, που θα συνδέει τη Γερμανία με τη
Ρωσία, και θα αυξήσει την ενεργειακή της εξάρτηση από
τη Ρωσία, που σήμερα καλύπτει το 25% των συνολικών
ενεργειακών αναγκών της. Ο λόγος είναι προφανής, για
να προωθηθούν τα συμφέροντα αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών γενικά, και αυτών που διαχειρίζονται το
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ειδικά.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ καλείται να εκπληρώσει ένα
διττό ρόλο, αφενός ως ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ,
συμπληρωματικά προς στις ΗΠΑ, και αφετέρου να ενισχύσει τη δικιά της αυτόνομη παρέμβαση, όπως αυτή περιγράφεται στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας
(ΚΠΑΑ), για να προωθήσει τα συμφέροντα των δικών της
μονοπωλίων στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Υποσαχάρια Αφρική.
Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, που
συνδέεται άρρηκτα με τη Συνθήκη ίδρυσης της ΕΕ, τη
Συνθήκη του Μαάστριχτ και την ΟΝΕ. Η «Συνθήκη της
Λισσαβόνας» βάθυνε την στρατιωτικοποίηση και την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα της ΕΕ, μέσα από την προσπάθεια να δυναμώσει την κοινή ιμπεριαλιστική εξωτερική
πολιτική της, τις κοινές στρατιωτικές δυνάμεις. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η ΕΕ μέσω της ΚΠΑΑ:
• Θεσμοθέτησε τις λεγόμενες αποστολές τύπου «Petersberg», δηλαδή το δικαίωμα της ΕΕ να επεμβαίνει πολιτικά και στρατιωτικά σ’ ολόκληρο τον κόσμο με δυνάμεις ταχείας αντίδρασης που ονομάζονται «μάχιμες
μονάδες» (battlegroups).
• Αναβάθμισε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας με
καθήκοντα τον «εξορθολογισμό» των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών, τον συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών δαπανών.
• Εισήγαγε και επέκτεινε τον μηχανισμό της Μόνιμης
Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO), όπου μία ομάδα κρατών μελών μπορεί να συγκροτεί στρατιωτική συνεργασία
που θα ακολουθεί κοινή εξοπλιστική πολιτική και θα εναρΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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μονίζει τις στρατιωτικές ανάγκες. Δημιούργησε μία μόνιμη ομάδα στρατιωτικών δυνάμεων ταχείας αντίδρασης,
έτοιμη να επέμβει στρατιωτικά σε κάθε χώρα του πλανήτη, ακόμη και παρά την αντίθεση κάποιων κυβερνήσεων
των κρατών μελών της Ε.Ε.
• Υιοθέτησε το δόγμα των ΗΠΑ περί «προληπτικού
πολέμου», θεσμοθετώντας το «δικαίωμα» να επεμβαίνει
με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα στο έδαφος κάθε τρίτης
χώρας, για την «πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων», την
πρόληψη συγκρούσεων και τη «διατήρηση της ειρήνης».
Με τη «ρήτρα αλληλεγγύης» κατοχυρώνει το δικαίωμα
της ΕΕ να παρεμβαίνει στρατιωτικά και πολιτικά στις
εσωτερικές εξελίξεις ακόμη και των κρατών μελών της,
με πρόσχημα την «καταπολέμηση τρομοκρατικών απειλών
και της τρομοκρατίας». Η «τρομοκρατία» αποτελεί για
την ΕΕ το καλύτερο πρόσχημα των ιμπεριαλιστικών της
επεμβάσεων και της θωράκισης του αστικού συστήματος
στο εσωτερικό της. Αιχμή είναι η πάλη κατά της «ριζοσπαστικοποίησης» και των «εξτρεμιστικών ιδεολογιών»
που στοχεύει στην πράξη στην ένταση του αντικομουνισμού
και το χτύπημα του εργατικού-λαϊκού κινήματος. Στρατηγικής σημασίας θεωρείται η ενίσχυση της «αντιτρομοκρατικής σύμπραξης» με τις ΗΠΑ και η βελτίωση της λεγόμενης «εξωτερικής διάστασης» της, δηλαδή οι στρατιωτικές -πολιτικές επεμβάσεις σε τρίτες χώρες. Στο
πλαίσιο της «Αντι-Τρομοκρατικής» Ομάδας (COTER), πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Πακιστάν, την Υεμένη, κλπ.
Το 2013 το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε και τα επόμενα χρόνια επέκτεινε με συνοπτικές διαδικασίες, την
απαίτηση να γίνει η ιμπεριαλιστική αρχή της «ευθύνης για
την προστασία των αμάχων» που ήταν το πρόσχημα για
τον πόλεμο στη Λιβυη, κανόνας του ΟΗΕ. Προωθούνται
μέτρα ώστε να γίνονται ακόμα λιγότερο ευδιάκριτες οι
διαφορές των στρατιωτικών από τις μη στρατιωτικές
επιχειρήσεις και επεμβάσεις όπως και διεύρυνση των δυνατοτήτων επέμβασης μέσω της δημιουργίας της θέσης
του εκπροσώπου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
της εισαγωγής αντίστοιχης ρήτρας σ’ όλες τις συμφωνίες
της ΕΕ με τρίτους.
Με την έκθεση για την «Θαλάσσια διάσταση της
ΚΠΑΑ» διαμορφώθηκε το έδαφος για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Ναυτικών Δυνάμεων (EUROMARFOR ή EMF),
όπου η παρούσα επιχείρηση IRINI, και η προκάτοχος της
επιχείρηση SOPHIA ανήκουν, με πρόσχημα τη προστασία
των δρόμων μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων, όπλων
και προσφύγων, αλλά με βασικό σκοπό την παρεμπόδιση
ενεργειών των ανερχομένων καπιταλιστικών δυνάμεων
που αμφισβητούν την παντοδυναμία των παραδοσιακών
ναυτικών αυτοκρατοριών.
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Οι αντιθέσεις μεταξύ τμημάτων του κεφαλαίου σε
κάθε χώρα, καθώς και η ανισόμετρη ανάπτυξη των χωρών
στο έδαφος του καπιταλιστικού συστήματος, ειδικά σε
συνθήκες γενικευμένης οικονομικής κρίσης, έχουν ως
αποτέλεσμα να αναπτύσσονται αντιθέσεις και ανταγωνισμοί τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ, όσο και ανάμεσα
στις ΗΠΑ και τη Γερμανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία ή
την Ιταλία που εκφράζονται με προβλήματα στο ΝΑΤΟ
και την ΕΕ.
Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των αστικών τάξεων,
και της γεωστρατηγικής τους αναβάθμισης, δηλ. της διεκδίκησης ακόμη μεγαλύτερου κομματιού από τη μοιρασιά
της λείας, ενάντια στα συμφέροντα των λαών και στις δύο
χώρες, κινούνται και οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.
Η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται ολοένα και
περισσότερο και δεν αφορά μόνο το Αιγαίο αλλά εκτείνεται σε μια ευρύτερη περιοχή όπου η Τουρκία επιδιώκει
να παίξει αναβαθμισμένο ρόλο. Η Τουρκία είναι μεγάλη
χώρα. Είναι ένα ισχυρό καπιταλιστικό κράτος. Διαθέτει
μεγάλο στρατό. Έχει επέμβει δύο φορές στη Συρία, χώρια
στο Ιράκ, όπου διατηρεί κατοχικές στρατιωτικές δυνάμεις όπως κάνει και στην Κύπρο. Έχει στρατιωτικές βάσεις στη Σομαλία, στο Κατάρ, αξιοποιεί τη θρησκευτική
συγγένεια στην πολιτική των συμμαχιών της [...]
Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο η τουρκική
κυβέρνηση αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών
και τα κυριαρχικά δικαιώματα τους στην υφαλοκρηπίδα
και την ΑΟΖ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
τουρκολυβικό μνημόνιο, που υπογράφηκε το Δεκέμβρη
του 2019 και θέτει σε ευθεία αμφισβήτηση τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου,
στρώνοντας το έδαφος για τη δημιουργία τετελεσμένων
στο πλαίσιο του δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας” που
προωθεί η τουρκική αστική τάξη. Το Ορούτς Ρέις οργώνει
την περιοχή. Γεωτρύπανα παραβιάζουν την κυπριακή υφαλοκρηπίδα και υπάρχει απειλή για γεωτρήσεις σε θαλάσσιες ζώνες που εντάσσονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα
και ΑΟΖ. Η επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης,
παρά τις όποιες λεκτικές καταδίκες, όχι μόνο γίνεται ανεκτή από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά και ενθαρρύνεται, αφού
το Αιγαίο θεωρείται ως ενιαίος επιχειρησιακός χώρος
όπου δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ των κρατών [...]
Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕ τηρεί στάση ίσων αποστάσεων και καλεί σε διάλογο, ανοίγοντας το δρόμο για επώδυνους συμβιβασμούς στο Αιγαίο και την Κύπρο, με
απώτερο στόχο τη συνεκμετάλλευση των ενεργειακών
πόρων, υπό ευρωατλαντική εποπτεία, και τη διχοτόμηση
της Κύπρου.
Η στάση αυτή των «συμμάχων» διαλύει πολλούς μύθους που προβάλλουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα ελ-

ληνικά αστικά κόμματα, ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι
παράγοντες «ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης».
Η πραγματικότητα είναι ότι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, με
τις συνεχώς αναβαλλόμενες κυρώσεις, συμφωνούν ότι η
Τουρκία πρέπει να παραμείνει στο δυτικό στρατόπεδο
και να «μη σπρωχτεί ακόμα πιο πολύ στην αγκαλιά της
Ρωσίας και της Κίνας», παρόλη την «κριτική» που ασκούν
για τη μη τήρηση των «διεθνών κανόνων» από την πλευρά
της. Με κάθε τρόπο πιέζουν την Ελλάδα να συμβάλει
στην κατεύθυνση αυτή, και με φανερά ή κρυφά παζάρια,
να αποδεχθεί τη συνεκμετάλλευση, στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο, όπως και τη διχοτόμηση της Κύπρου,
που η Τουρκία σταθερά προωθεί από το 1974, και η απαίτηση αυτή δεν αποτελεί μια υπέρμετρη φιλοδοξία του
«σουλτάνου» Ερντογάν, αλλά μια σταθερή απαίτηση της
τουρκικής άρχουσας τάξης. Η πρόσφατη επίσκεψη Ερντογάν στα Βαρώσια, στη νεκρή ζώνη της Αμμοχώστου,
αποτελεί ένα ακόμη κρίκο στην κλιμάκωση της τουρκικής
επιθετικότητας κι εκθέτει ανεπανόρθωτα όλες εκείνες
τις χώρες που υποθάλπουν την τουρκική επιθετικότητα
για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα [...]
Είναι έξω από κάθε πραγματικότητα η καλλιεργούμενη προσδοκία ότι ο δημοκρατικός και «φιλέλληνας»
Μπάιντεν(οπουλος) θα στηρίξει τις ελληνικές θέσεις
έναντι του ρεπουμπλικάνου Τραμπ, φίλου του Ερντογάν,
Όσο πάγια είναι η πολιτική των τουρκικών κυβερνήσεων,
άλλο τόσο και περισσότερο είναι πάγια η πολιτική των
αμερικανικών κυβερνήσεων στην προώθησή των συμφερόντων των αμερικανικών επιχειρηματικών ομίλων, ανεξάρτητα από προσωπικές ιδιαιτερότητες.
Εξίσου πάγια είναι η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, που υπηρετώντας τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρηματικών
ομίλων, γέμισαν την Ελλάδα με στρατιωτικές βάσεις μετατρέποντας την σε ορμητήριο ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, αλλά ταυτόχρονα και σε μαγνήτη
αντιποίνων. Επιπλέον, στέλνουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε αποστολές στο εξωτερικό.
Στο ίδιο πλαίσιο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης
των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης κινούνται και οι Τριμερείς Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου και Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, το κράτος δολοφόνο του Παλαιστινιακού λαού, που δήθεν διασφαλίζουν την ασφάλεια,
την άμυνα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας [...]
Το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό καπιταλιστικό κράτος με
ισχυρή οικονομική και στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, που επιδιώκει να παίξει ρόλο στο πλαίσιο των ανταγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δολοφονεί τον
Παλαιστινιακό λαό, συνεχίζει τους εποικισμούς, την προσάρτηση Παλαιστινιακών εδαφών, δρα ως αποσταθερο-

ποιητικός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή της Μ.
Ανατολής και της Αν. Μεσογείου, στηρίζοντας τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ.
Να έχουμε καθαρό ότι στην Ανατολική Μεσόγειο,
όπως και σε άλλες περιοχές, τη σφραγίδα τη βάζει ο
ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός και οι κινήσεις των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ, για να περιορίσουν την επιρροή της Ρωσίας
και της Κίνας. Σε αυτή την κατεύθυνση και για την εξυπηρέτηση ακριβώς αυτών των συμφερόντων ήδη έχει γεμίσει η Ελλάδα ΝΑΤΟικές στρατιωτικές βάσεις, προωθείται
διχοτομικό σχέδιο και ΝΑΤΟποίηση της Κύπρου, έχουν
μπει οι βάσεις για τη συνεκμετάλλευση της Ανατολικής
Μεσογείου και του Αιγαίου, σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
Γι’ αυτό και αποκτά ιδιαίτερη σημασία ο λαός μας και
οι λαοί της περιοχής να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα και να δυναμώσουν την πάλη τους κατά των
αστικών τάξεων, των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών και
ενώσεων. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να δεχτεί έναν
επώδυνο συμβιβασμό, αλλά ούτε και να χύσει το αίμα του
για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Μόνο
αν οι λαοί πάρουν οι ίδιοι την εξουσία στα χέρια τους θα
μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά και να εκμεταλλευτούν
τον πλούτο, να τον βάλουν στην υπηρεσία των δικών τους
συμφερόντων [...] Οι επικίνδυνες για τον ελληνικό και
όλους τους λαούς εξελίξεις, σηματοδοτούν την αναγκαιότητα και σημασία της συσπείρωσης και νέων δυνάμεων
στο αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα.
Η ΕΕΔΥΕ συμμετέχει ενεργά στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης κι έχει τη δική της συμβολή στη διεθνή συνεργασία και αντιιμπεριαλιστική πάλη των λαών. Στη
γειτονιά μας, με τα ιδιαίτερα προβλήματα που προκαλεί
η αστική τάξη της Τουρκίας, οι λαοί τείνουν χέρι φιλίας,
ξέρουν ποιος τους θέλει υποχείριο των σχεδίων του,
φθηνή καύσιμη ύλη στη μηχανή του πολέμου.
Το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης παίρνει θέση
μάχης στο πλευρό του ταξικού εργατικού-λαϊκού κινήματος για τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων και
αναγκών του, ενάντια στον πόλεμο και στον γεννήτορά
του, τον ιμπεριαλισμό. Η ΕΕΔΥΕ με όλες της τις δυνάμεις,
αγωνίζεται για την απεμπλοκή της χώρας μας από τα επικίνδυνα σχέδια των ιμπεριαλιστικών κρατών και οργανισμών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ. Για να κλείσουν οι
ξένες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα. Για την αποδέσμευση από αυτούς τους οργανισμούς, με το λαό στην
εξουσία, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Αυτή είναι
η τροχιά πάνω στην οποία πρέπει να κινηθούμε εάν θέλουμε να ζήσουμε με κοινωνική δικαιοσύνη και ειρήνη,
καθώς το καθένα από τα δύο είναι προαπαιτούμενο και
αποτέλεσμα του άλλου. 
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πολιτική

Κλιμάκωση της κρατικής καταστολής
εργαλείο για την επιβολή των αντιλαϊκών μέτρων
και τη θωράκιση του εκμεταλλευτικού συστήματος

Είναι γνωστό από την ιστορική εμπειρία, τόσο την ελληνική όσο και την παγκόσμια, ότι προκειμένου να επιβληθούν τα εκάστοτε αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα των κυβερνήσεων του κεφαλαίου είναι απαραίτητο να συνδυάζονται με την ένταση της κρατικής καταστολής για την
κάμψη των λαϊκών αντιδράσεων. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις και τα επιτελεία του εκμεταλλευτικού
συστήματος στοχεύουν πάντοτε πιο μακριά: Επιδιώκουν να το θωρακίσουν από κάθε μελλοντική
αμφισβήτηση που διαβλέπουν ότι θα φέρει η όξυνση των αντιθέσεών του.
υτό ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Η κυβέρνηση της ΝΔ στη
χώρα μας κλιμακώνει την καταστολή και τον αυταρχισμό, για να
φορτώσει τα βάρη της νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, που εντείνεται με την εκδήλωση της παν-

Α

16

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 90 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

δημίας, στους εργαζόμενους και τα
λαϊκά στρώματα.
Ο κατάπτυστος νόμος για την
απαγόρευση και τον περιορισμό των
διαδηλώσεων που ψήφισε πριν λίγους
μήνες, η θέση όλης της χώρας στο
«γύψο» τις μέρες των αγωνιστικών

εκδηλώσεων της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το όργιο
της αστυνομικής καταστολής που
εξαπέλυσε εκείνη τη μέρα και συνεχίστηκε τις επόμενες με τις προσαγωγές συνδικαλιστών και άλλων μελών μαζικών φορέων στην απεργία

της 26ης Νοέμβρη, το νέο όργιο αυταρχισμού που ακολούθησε στην επέτειο της δολοφονίας από αστυνομικό
του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου, είναι ορισμένα μόνο
πρόσφατα παραδείγματα. Επιπλέον,
στα άμεσα κυβερνητικά σχέδια περιλαμβάνονται το καίριο πλήγμα στα
συνδικαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, με το νέο εκτρωματικό
συνδικαλιστικό νόμο που προετοιμάζει, παράλληλα με αυτόν για την
κατάργηση του οκτάωρου, που αποτελεί ιστορική κατάκτηση των εργαζόμενων, όπως και αυτό για την
αστυνόμευση των πανεπιστημίων, με
την ίδρυση ειδικού αστυνομικού σώματος, τη σύγχρονη αναβίωση δηλαδή
του «σπουδαστικού» της Ασφάλειας
επί χούντας, την εγκατάσταση καμερών παρακολούθησης, καρτών εισόδου κλπ.
Φυσικά, αυτά τα μέτρα δεν είναι
«κεραυνός εν αιθρία», ούτε μεμονωμένες προσπάθειες. Αποτελούν συνέχεια και κλιμάκωση των κατασταλτικών μέτρων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, με την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικεί ιδιαίτερα
εύσημα, αφού ήταν εκείνη που εισήγαγε σειρά αντιδραστικών Οδηγιών
της ΕΕ, εμπλούτισε τον «τρομονόμο»
αντί να τον καταργήσει, όπως είχε
υποσχεθεί, ψήφισε τους νέους Ποινικούς Κώδικες που εκσυγχρόνισαν
το νομοθετικό οπλοστάσιο κατά των
αγώνων του εργατικού - λαϊκού κινήματος. Και βέβαια, χτύπησε στους
δρόμους το εργατικό και φοιτητικό
κίνημα, ας θυμηθούμε μόνο με πόση
αγριότητα επιτέθηκε σε νεαρούς διαδηλωτές για να προστατεύει το άγαλμα του μακελάρη των λαών Τρούμαν
στην Αθήνα. Αντίστοιχα, ήταν εκείνη
που άνοιξε το δρόμο στην επιδίωξη
του κράτους και της εργοδοσίας για
τον έλεγχο και την υποταγή των συνδικάτων, θέτοντας νέα εμπόδια στο
απεργιακό δικαίωμα, επιχειρώντας

να συγκεντρώσει τα στοιχεία των
μελών των διοικητικών συμβουλίων
τους μέσω του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, όπως και για την
ποινικοποίηση των φοιτητικών αγώνων, με το πόρισμα της επιτροπής
Παρασκευόπουλου κ.ά.
Ωστόσο, όλα τα παραπάνω δεν
αποτελούν πρωτοτυπία των ελληνικών κυβερνήσεων. Αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης, όπως
και στις ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νομοσχέδιο Μακρόν στη
Γαλλία για την «καθολική ασφάλεια»,

το οποίο διώκει με αυστηρές ποινές
ακόμη και τη φωτογράφηση της αστυνομικής καταστολής!
Αποκαλύπτεται έτσι ότι σταθερή
επιδίωξη των κυβερνήσεων του κεφαλαίου, φιλελεύθερης ή σοσιαλδημοκρατικής κοπής, είναι η εξουδετέρωση των εργατικών και λαϊκών
αντιδράσεων, μπροστά στην εκτίναξη
της ανεργίας και της φτώχειας, η
θωράκιση του εκμεταλλευτικού συστήματος, στις συνθήκες της νέας
βαθιάς και συγχρονισμένης καπιταλιστικής κρίσης αλλά και της όξυνσης
των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων,
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όπως ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα
για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική πυραμίδα.

Η αξιοποίηση της πανδημίας

Γίνεται πλέον φανερό, σε κάθε νοήμονα και καλοπροαίρετο άνθρωπο,
ότι η εκδήλωση της πανδημίας αξιοποιείται ως ευνοϊκό έδαφος από την
κυβέρνηση της ΝΔ για την κλιμάκωση
της αντιλαϊκής επίθεσης. Οι Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
που ψηφίστηκαν εν μέσω καραντίνας
θεσμοθέτησαν μια σειρά αυστηρούς
περιορισμούς στην πολιτική και συνδικαλιστική δράση αλλά και ευρύτερα, όπως η αναστολή της απαγόρευσης της πολιτικής επιστράτευσης,
που ισοδυναμεί με δυνατότητα απαγόρευσης της απεργίας. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση μονιμοποιούσε την
τηλεργασία και τα ωράρια - λάστιχο,
επέτρεπε τις απολύσεις, αφήνοντας
απροστάτευτους εργαζόμενους και
αυτοαπασχολούμενους, ενώ συνεχίζει
ακάθεκτη το αντεργατικό-αντιλαϊκό
της έργο. Στην ίδια κατεύθυνση είναι
και η προώθηση αναβαθμισμένων κατασταλτικών μέτρων στο όνομα της
«διαφύλαξης της δημόσιας υγείας»,
όχι μόνο με την έναρξη της πανδημίας
αλλά και στην εξέλιξή της, όπως ο
περιορισμός έως 9 άτομα σε δημόσιες και ιδιωτικές συναθροίσεις, η
επίκλησή της για την απαγόρευση
ακόμη και εμβληματικών εργατικών
και λαϊκών εκδηλώσεων, όπως αυτές
για την εργατική Πρωτομαγιά και
την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η
εγκατάσταση καμερών μέσα στις σχολικές αίθουσες, οι μικρότερης και
μεγαλύτερης έκτασης τοπικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις, η ευρείας κλίμακας συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε μια ενιαία
βάση που θα αξιοποιείται από διάφορους κρατικούς και εργοδοτικούς
μηχανισμούς και υπηρεσίες κλπ.
Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση
το περασμένο καλοκαίρι έκοβε και
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έραβε τα υγειονομικά πρωτόκολλα
στα μέτρα επιχειρηματικών ομίλων,
αεροπορικών εταιρειών και μεγάλων
ταξιδιωτικών γραφείων, ενώ ακόμη
και τώρα διατηρεί την υποστελέχωση
και υποχρηματοδότηση των δημόσιων
νοσοκομείων, όπως και των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς, μετατρέποντας
τα σε εστίες υπερμετάδοσης, προβλέπει επιδόματα - ψίχουλα για ένα
μέρος μόνο των εργαζομένων και
αυταπασχολουμένων που πλήττονται,
και την ίδια ώρα διοχετεύει πακτωλούς εκατομμυρίων σε τράπεζες και
επιχειρηματικούς ομίλους, χωρίς να
τους υποχρεώνει σε καμία προστασία
της υγείας των εργαζομένων τους.
Η ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας αξιοποιείται ως αφορμή για
να ξεδιπλώνεται πιο γρήγορα ένα ευρύ
φάσμα αναβαθμισμένων περιορισμών
σε ελευθερίες και δικαιώματα, μέτρων
καταστολής και ποινικοποίησης εργατικών και λαϊκών αγώνων, μεθόδων
ηλεκτρονικής παρακολούθησης και
καταγραφής εκατομμυρίων ανθρώπων, που ούτως ή άλλως βρίσκονταν
στα σχέδια των αστικών τάξεων. Επιδιώκεται ιδιαίτερα η εξασφάλιση της
συναίνεσης και της νομιμοποίησής
τους στη λαϊκή συνείδηση.
Στο στόχαστρο βρίσκεται το εργατικό-λαϊκό κίνημα, και κυρίως η δυνατότητα μελλοντικής ανάτασής του.
Γι΄ αυτό στις βαθύτερες στοχεύσεις
του κεφαλαίου, του κράτους και των
κομμάτων του, βρίσκεται και η αντιμετώπιση του λεγόμενου «ριζοσπαστισμού», στον οποίο περιλαμβάνουν
πρωτίστως την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση, που αποτελεί σταθερή
επιδίωξη συνολικά της ΕΕ και ήταν
βασική πλευρά του τελευταίου νόμου
ενάντια στις διαδηλώσεις.

Η αναγκαία απάντηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος

Αυτό που απαιτείται σήμερα για την
αποτελεσματική απάντηση στην ένταση της καταστολής, στην αντιλαϊκή

επίθεση, δεν είναι τίποτε άλλο παρά
η αποφασιστική οργάνωση της πάλης
για τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζόμενων και της
νεολαίας, συνυφασμένης με τον αγώνα
για την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που αποτελεί
εμπόδιο στην ικανοποίησή τους, ενώ
παράλληλα γεννάει ανεργία, φτώχεια,
προσφυγιά, πολέμους αλλά και φασιστικά-ναζιστικά εκτρώματα. Ιδιαίτερα
σήμερα, αυτό είναι ακόμη πιο φανερό
και αναγκαίο. Στις συνθήκες όπου ο
καπιταλισμός στη χώρα μας, την Ευρώπη και παγκόσμια, έχοντας προ πολλού
ξεπεράσει τα ιστορικά όριά του, γίνεται –μέσα και από τη νέα πιο βαθιά
κρίση του– όλο και πιο αντιδραστικός
και επικίνδυνος, ο αγώνας για την κοινωνική απελευθέρωση και το σοσιαλισμό γίνεται όλο και πιο επίκαιρος.
Ο λαός και η νεολαία έχουν όχι
μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση
να αμφισβητήσουν το καθεστώς της
καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Γιατί
πάντοτε η ιστορία προχωρά και η
ανθρωπότητα προοδεύει με ανυπακοή και απειθαρχία στους εκμεταλλευτές των λαών. Και αυτοί που καλούν σήμερα το εργατικό και λαϊκό
κίνημα να υποταχτεί στους αντιλαϊκούς νόμους, την κρατική καταστολή
και τον αυταρχισμό, δεν έχουν παρά
να θυμηθούν το προσχέδιο Συντάγματος του Ρήγα Φεραίου, δυο αιώνες
πριν, που ανέφερε στο άρθρο 35:
«Όταν η διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν
εισακούει τα παράπονά του, το να
κάμνει τότε ο λαός, ή κάθε μέρος
του λαού, επανάσταση, ν’ αρπάξει τ’
άρματα και να τιμωρήσει τους τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν
απ’ όλα τα δίκαιά του και το πλέον
απαραίτητο απ’ όλα τα χρέη του.»
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ

μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθήνας, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
της ΕΕΔΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

για την Παγκόσμια Μέρα Αλληλεγγύης
στον Παλαιστινιακό λαό
Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), με αφορμή την 29η Νοέμβρη, Παγκόσμια Μέρα
Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, εκφράζει γι’ ακόμη μια φορά τη στήριξή της στα δίκαια αιτήματα
του Παλαιστινιακού λαού και στον ηρωικό αγώνα του για μια ελεύθερη, ανεξάρτητη Παλαιστίνη.
Στη δίνη της πανδημίας που δοκιμάζει χώρες και λαούς σε όλο τον πλανήτη, αλλά και το ίδιο το Ισραήλ,
καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε τις συνεχιζόμενες κινήσεις - πρόκληση του κράτους-τρομοκράτη, τις νέες
παρεμβάσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ στην περιοχή και ειδικά το νέο αμερικανικό σχέδιο. Διατηρείται και θωρακίζεται
η ισραηλινή κατοχή, παραχωρείται η Ιερουσαλήμ στο κράτος του Ισραήλ, προχωράει η προσάρτηση της Κοιλάδας
του Ιορδάνη, διατηρούνται οι παράνομοι ισραηλινοί εποικισμοί.
Το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει εγκλήματα σε βάρος Παλαιστινίων. Συνεχίζεται η βάρβαρη εγκληματική
κατεδάφιση σπιτιών Παλαιστινίων με δικαιολογία «παραβιάσεις πολεοδομίας, έλλειψη άδειας» κλπ.. Συνεχίζονται
οι επιδρομές σε Γάζα και Συρία με βομβαρδιστικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και άλλα πολεμικά μέσα. Άλλοτε με
πρόσχημα τις ρουκέτες από το έδαφος της Γάζας, άλλοτε με πρόσχημα την ιρανική παρουσία στη Συρία,
προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις επιδρομές ως «αναγκαίες για την άμυνά του».
Καταδικάζουμε τα νέα σχέδια ανέγερσης 1.257 κατοικιών για Εβραίους εποίκους που προωθεί η κυβέρνηση
του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μ. Νετανιάχου. Είναι σαφής η προσπάθεια υπονόμευσης της προοπτικής
μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους με συνέχεια εδαφών. Αυτή την απαράδεκτη πολιτική των εποικισμών σε
βάρος των Παλαιστινίων, ήρθε να επιδοκιμάσει με την επίσκεψή του σε εβραϊκούς εποικισμούς στην Κατεχόμενη
Δυτική Όχθη, ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μ.Πομπέο. Η επίσκεψη αυτή είχε και συνέχεια στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν,
που πέρυσι οι ΗΠΑ τα αναγνώρισαν και επίσημα ως έδαφος του Ισραήλ.
Υπογραμμίζουμε τις τεράστιες ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης που συνεχίζει στο δρόμο που άνοιξε ο
ΣΥΡΙΖΑ και αναβαθμίζει τις πολιτικές, οικονομικές, στρατιωτικές σχέσεις και τη συνεργασία με το κράτοςδολοφόνο. Είναι ψεύτες και υποκριτές οι ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και άλλοι ιμπεριαλιστές, με την ανοχή και τη στήριξη
των οποίων συνεχίζονται τα εγκλήματα και η κατοχή των εδαφών της Παλαιστίνης. Η υποκρισία τους γίνεται
μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς πως όλοι αυτοί «σκίζουν τα ρούχα τους» για ελευθερίες σε Λευκορωσία,
Βενεζουέλα και αλλού.
Η ΕΕΔΥΕ εκφράζει τη σταθερή υποστήριξή της στο λαό της Παλαιστίνης. Απαιτούμε, γι’ ακόμα μια φορά, την
αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης της ελληνικής Βουλής
το Δεκέμβρη του 2015. Η αλληλεγγύη μας στον αγώνα των Παλαιστινίων είναι σταθερή. Είμαστε στο πλευρό του
μέχρι την τελική νίκη.
Διεκδικούμε: Τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής. Τη δημιουργία ενιαίου, ανεξάρτητου παλαιστινιακού
κράτους, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.
Την επιστροφή όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους, με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.
Την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στις
ισραηλινές φυλακές.

Η

Αθήνα, 25 Νοέμβρη 2020

Το γραφείο Tύπου της ΕΕΔΥΕ
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επισημάνσεις

Σύστημα υγείας με κατεβασμένη μάσκα
Τα «αναπόφευκτα» της πανδημίας και τα «εφικτά» του 21ου αιώνα

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, τα κρούσματα της πανδημίας
SARS-COV-2 είναι πάνω από 75 εκατομμύρια άνθρωποι. Πάνω από 1,6
εκατομμύρια είναι οι νεκροί. Ήταν αναπόφευκτη αυτή η εξέλιξη;
O αόρατος εχθρός...

Πανδημία χαρακτηρίζεται μία παγκόσμια επιδημία, η εξάπλωση μία λοιμώδους νόσου σε όλο τον κόσμο με γρήγορους ρυθμούς.
Πανδημίες είχαμε, έχουμε και θα έχουμε: Τον 14ο
αιώνα η Μαύρη Πανώλη οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον ποσοστό περί του 30% του πληθυσμού της Ευρώπης.
Το 1918 η Ισπανική Γρίπη προκάλεσε τον θάνατο 500 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πιο πρόσφατες πανδημίες περιλαμβάνουν την γρίπη των χοίρων το 2009-2010 και τον

20

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 90 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

HIV, που μόνο το 2018 και 2019 οδήγησε στο θάνατο
1.460.000 ανθρώπους.
Ποιο είναι το διαφορετικό με τον SARS-COV-2; Ότι
εμφανίζεται ένας τύπος κορονοϊού που δεν γνωρίζαμε
ακριβώς τη μεταδοτικότητά του, τη νοσηρότητα και θνητότητα, τα κλινικά του χαρακτηριστικά. Καθόλου αμελητέα η γνώση που ακόμα δεν κατέχουμε. Δικαιολογείται
όμως από αυτό το γεγονός πως τα εμπορευματοποιημένα
συστήματα υγείας στην Ελλάδα, στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
και σε άλλες καπιταλιστικές χώρες βρέθηκαν ανέτοιμα

και κατέρρευσαν; Είναι ψέμα αυτό που λάνσαραν διάφοροι από την πρώτη στιγμή, ότι τάχα «η ανθρωπότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία πρωτόγνωρη αναπάντεχη
απειλή, έναν αόρατο εχθρό» και σχεδόν μεταφυσικά το
παρουσίαζαν ως: «ο πρόσκαιρος άνθρωπος απέναντι σε
ένα απρόσωπο και αόρατο ον».
Είναι δυνατόν τη στιγμή που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν φτάσει σε τεράστια επίπεδα ανάπτυξης να
ισχυρίζονται ότι κανένα σύστημα υγείας, όσο ανεπτυγμένο και αν ήταν, δε θα μπορούσε να αντεπεξέλθει;

...και ο ορατός αντίπαλος

Ο κίνδυνος προέρχεται και από τις τραγικές ελλείψεις
των συστημάτων υγείας, που ήταν γνωστές πριν την εμφάνιση του κορονοϊού και για τις οποίες, στη χώρα μας,
μιλούσαν χρόνια οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι ενώσεις και
η ομοσπονδία τους. Έχουν γίνει εκατοντάδες κινήσεις, παρεμβάσεις και καταγγελίες από εργατικά σωματεία και
συλλόγους. Αυτές οι ελλείψεις είναι συγκεκριμένες: 550
κλίνες ΜΕΘ, ενώ χρειάζονταν 2.500 πριν την εμφάνιση
της επιδημίας του κορονοϊού, 30.000 οργανικές θέσεις
προσωπικού κενές στα νοσοκομεία, 6000 κενές θέσεις
γιατρών, ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας,
πάνω από 1 δισ € μείωση των δαπανών για την υγεία την
τελευταία δεκαετία. Με τις όποιες διαφοροποιήσεις,
αυτά τα στοιχεία αφορούν όλη την ΕΕ, όλα τα αναπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη που σήμερα πληρώνουν εκατόμβες νεκρών και εν μία νυκτί σταμάτησαν να είναι το
παράδειγμα προς μίμηση. Να λοιπόν τι σημαίνουν οι γενικόλογες εκφράσεις «εξορθολογισμός των δαπανών» και
«παθογένειες του συστήματος» και να, που δεν είναι τόσο
γενικές όσο φαίνονται.

Οι νεκροί και οι υπεύθυνοι έχουν ονοματεπώνυμο

Είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής, που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, με βάση και τις κατευθύνσεις
της ΕΕ για την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Έπρεπε να πιαστούν οι δημοσιονομικοί
στόχοι, τα ματωμένα πλεονάσματα.
Αυτή η πολιτική είναι υπεύθυνη για τις ελλείψεις και
τα προβλήματα του συστήματος υγείας, ενώ ταυτόχρονα
ακυρώνει στην πράξη τις μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες, που υπάρχουν σήμερα, για την
κάλυψη όλων των αναγκών πρόληψης και περίθαλψης
του λαού. Κάποια παραδείγματα:
Η ετοιμότητα: Το 2020 θα έπρεπε και θα μπορούσε
το δημόσιο σύστημα υγείας να είναι ανεπτυγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί, ενα έκτακτο λοιμώδες μεταδοτικό νόσημα. Με άλλες υποδομές,
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, προσωπικό επαρκές και κα-

τάλληλα εκπαιδευμένο, κατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό, εκπαίδευση και αντίστοιχη επιδημιολογική επιτήρηση. Αυτά θα έπρεπε να υπάρχουν εδώ και χρόνια.
Τι υπήρξε όμως στην πράξη; Ειδικά νοσοκομεία που
έκλεισαν (π.χ. Λοιμωδών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) και μάλιστα με το επιχείρημα ότι «δεν έχουμε πια
επιδημίες κλπ» (!!!)
Το εμβόλιο: Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα αν υπήρχε
ανταλλαγή, συλλογική επεξεργασία της νέας γνώσης που
παράγεται, αν αυτή η γνώση έμπαινε στην υπηρεσία της
προστασίας και της υγείας του λαού. Είναι γνωστοί οι μεγάλοι ανταγωνισμοί για τα κέρδη, που βρίσκονται πίσω
από την παραγωγή και τη διάθεση των εμβολίων. Τι έγινε
όμως στην πράξη; Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2018
διεξάγονταν έρευνες για την ανάπτυξη εμβολίων έναντι
των ιών SARS /MERS, που είναι γενετικά παρόμοιοι με
τον τωρινό ιό. Δεν χρηματοδοτήθηκαν γιατί είχαν εκτιμήσει ότι ήταν «άκαιρες» και δε θα αποφέρουν κέρδος.
Η πρόβλεψη: Θα μπορούσαμε σήμερα να προβλέψουμε την έκταση και τη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος αν δεν υπήρχε η τύφλωση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων στο όνομα του τουρισμού και των tour operators. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Λάρισα η κυβέρνηση δεν μπορούσε να προβλέψει πόσα κρεβάτια ΜΕΘ
χρειάζονται. Λίγα χιλιόμετρα όμως πιο κει, στις ΝΑΤΟικές βάσεις, μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια (και μάλιστα χρηματοδοτείται με περίσια κουβαρντοσύνη) η
τεχνολογία που επιτρέπει να πληγεί κάποιος στόχος
(λαός της περιοχής) που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Η έκθεση Πισσαρίδη

Το μοντέλο της υγείας-μπίζνας απέτυχε και αποτυγχάνει.
Και όμως! Αυτό το σύστημα που κατέρρευσε σαν χάρτινος
πύργος σε όλη την Ευρώπη συνεχίζουν και το φέρνουν
σαν παράδειγμα!
Στις 23 Νοέμβρη βγήκε στη δημοσιότητα η έκθεση
του Χ. Πισσαρίδη με τίτλο «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» που παραδόθηκε στην κυβέρνηση μετά
από «χρήσιμες» παρατηρήσεις βιομηχάνων, τραπεζιτών,
δικηγορικών κολοσσών, του θλιβερού Παναγόπουλου της
ΓΣΕΕ και άλλων. Η έκθεση συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη
υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο κεφάλαιο 4.4 διαβάζουμε: «...Αν και η συνολική δημόσια δαπάνη περιορίστηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της
δεκαετούς κρίσης, η δομή της, όπως και αυτή του συστήματος υγείας γενικότερα, θα πρέπει να βελτιωθεί αλλιώς
θα επικρατήσει η τάση για (...) αύξηση του κόστους». Στο
υποκεφάλαιο 4.3 με τίτλο «προτάσεις πολιτικής» κάνει
λόγο για:«αύξηση οικονομικής αυτονομίας», «εξορθολογιΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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σμό της δημόσιας δαπάνης προμηθειών φαρμάκων και
υλικών των δημόσιων νοσοκομείων», «ανάπτυξη συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας όπως με
συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές, συμβάσεις διαχείρισης
ή μίσθωσης εξοπλισμού, ή συμβάσεις εκχώρησης»,
«εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης κόστους και
αξιολόγησης».
Σε απλά ελληνικά, η έκθεση Πισσαρίδη λέει: τα νοσοκομεία να δουλεύουν αυτόνομα ως επιχειρήσεις ΑΕ. Ένα
παράδειγμα: Κάποια νοσοκομεία δεν είχαν από το πρώτο
κύμα τις απαραίτητες συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου
(high flow oxygen therapy devices), τώρα τρέχουν να τις
προμηθευτούν. Άλλα νοσοκομεία ακόμα και τώρα δεν τις
διαθέτουν γιατί κοστίζουν, ενώ γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να μειώσουν τον αριθμό των διασωληνωμένων. Άλλα
νοσοκομεία περιμένουν τις δωρεές των φιλεύσπλαχνων
βιομηχάνων και εφοπλιστών. Αυτή είναι η περίφημη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των νοσοκομείων.

Ο αγώνας για την προστασία της υγείας
συνεχίζεται

Οι καθημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης, ο κρατικός
προυπολογισμός, η έκθεση Πισσαρίδη δείχνουν ότι ακριβώς
ξέραμε. Η κυβέρνηση δεν είναι απλά στον επιχειρηματικό
της κόσμο, στρώνει από τώρα την επόμενη μέρα που θα
πληρώσουν υγειονομικοί και ασθενείς. Είναι φανατικοί
και στοχοπροσηλωμένοι, στην υπηρεσία ενός συστήματος
που κοστίζει ζωές και ταυτόχρονα χαρίζει δεκάδες φιλιά
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ζωής στα μονοπώλια της ιδιωτικής υγείας.
Ακόμα και σήμερα τα μεγάλα μονοπώλια της υγείας
συνεχίζουν να θησαυρίζουν: Αγοραπωλησία τεστ, επινοικίαση αργυραμοιβών για κρεβάτια ΜΕΘ, επιλογή ασθενών,
παθήσεις που χειρουργούνται μόνο στον ιδιωτικό τομέα.
Γιατί δεν επιτάσσουν τον ιδιωτικό τομέα; Είναι θέμα
ηθικής ή φοβούνται να μη γίνουμε «Σοβιετία»; Πολύ περισσότερο που το δημόσιο σύστημα Υγείας έχει να αντιμετωπίσει τους ασθενείς COVID, τη λοιπή νοσηρότητα
και τους εμβολιασμούς.
Γιατί δεν πήραν μέτρα για σχολεία, μέσα μεταφοράς,
χώρους δουλειάς; Ήταν αχρείαστα επειδή η ζέστη θα εξασθενούσε το ιικό φορτίο;
Γιατί σπέρνουν αυταπάτες ότι η έναρξη των εμβολιασμών θα εξαφανίσει μονομιάς την πανδημία; Δεν ξέρουν
ότι το εμβόλιο είναι ένα μόνο όπλο στην αντιμετώπιση της;
Η καπιταλιστική οικονομία ήταν είναι και θα είναι
πάνω από την ανθρώπινη ζωή όσο δεν ξεμπερδεύουμε
μαζί της. Το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων θα
είναι το υπέρτατο αγαθό που δεν θα λογαριάζει ζωές και
αγαπημένα πρόσωπα όσο δεν ξεμπερδεύουμε μαζί του.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για την προστασία της υγείας
του λαού. Αφού έπαψαν να σέβονται εμάς και τις ζωές
μας πρέπει να μάθουν να μας φοβούνται.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

πολιτική

Εξελίξεις στην περιοχή μας
μετά τη νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία
ι διεθνείς εξελίξεις, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και
τα αποτελέσματά τους, παρουσιάζουν στοιχεία που ανησυχούν και
προβληματίζουν το λαό μας. Τα 30
τελευταία χρόνια η ευρύτερη περιοχή
μας συγκλονίζεται από σειρά πολέμων, με την ειρήνη να έχει μετατραπεί
σε ιμπεριαλιστική «ειρήνη», που δεν
διαφέρει και πολύ από τον πόλεμο.
Οι επεμβάσεις και οι πόλεμοι
στη Συρία, στη Λιβύη, στην Υεμένη, συνεχίζονται με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση, αλλά σε κάθε περίπτωση, με τραγικές συνέπειες για τους
λαούς αυτών των περιοχών. Οι θερμές εστίες στην Ουκρανία και στον
Περσικό Κόλπο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές μη επιτρέποντας κανένα
εφησυχασμό. Η κατοχή της Κύπρου
και της Παλαιστίνης, παραμένουν για
δεκαετίες αιμάσσουσες πληγές. Οι
σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας βρίσκονται σε σταθερή πορεία όξυνσης, με
συνακόλουθη αύξηση των πιθανοτήτων, ακόμη και για θερμό πολεμικό
επεισόδιο μεταξύ τους. Τέλος, στην
ημερήσια διάταξη βρίσκεται το προσφυγικό πρόβλημα, το δράμα των ξεριζωμένων.
Ο καπιταλισμός διατρέχεται από
οξύτατες αντιθέσεις. Εκδηλώνονται
ανειρήνευτοι ανταγωνισμοί μεταξύ
των καπιταλιστικών κρατών, των
στρατιωτικών-πολιτικών και οικονομικών-πολιτικών συμμαχιών τους,
ανταγωνισμοί που έχουν οδηγήσει
σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους και
ανακατατάξεις. Σε αυτές τις συνθήκες, ενισχύονται οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις. Όλα τα καπιταλιστικά κράτη, με πρώτο τις ΗΠΑ, εκσυγχρονίζουν τον στρατιωτικό εξο-

Ο

πλισμό τους, ενώ τα ισχυρότερα επιδιώκουν να έχουν πλεονέκτημα, αποκτώντας σύγχρονα πολεμικά μέσα
και δημιουργώντας επιθετικές υποδομές (βάσεις) και εκτός των γεωγραφικών τους συνόρων.
Η ελληνική αστική τάξη έχει
ενεργό συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, επεμβάσεις, ανταγωνισμούς και πολέμους. Γνώμονας
αυτής της πολιτικής, είναι η αναβάθμιση της θέσης της στην ευρύτερη
περιοχή, φέροντας τεράστιες ευθύνες για μια ενδεχόμενη πολεμική εμπλοκή της χώρας. Οι κυβερνήσεις
αυτής της τάξης, τα κόμματα που
στηρίζουν την πολιτική τους, λειτουργούν έναν καλοστημένο προπαγανδιστικό μηχανισμό, που αποσκοπεί
στο να «θολώσει τα νερά», να αποκρύψει τον πραγματικό ρόλο που
παίζουν είτε από μόνες τους είτε
στο πλαίσιο ιμπεριαλιστικών ενώσεων, συμμετέχοντας ενεργά στις
«πομπές» της σύγχρονης ιστορίας.
Σ’ αυτό το πλαίσιο οι ΗΠΑ, ανταγωνιζόμενες κυρίως τη Ρωσία και
την Κίνα, απλώνονται οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά σε όλη την Υδρόγειο. Στην Αν. Μεσόγειο, το Αιγαίο
και τα Βαλκάνια, τη Μ. Ανατολή, τη
Β. Αφρική και τον Περσικό Κόλπο,
την Ασία και τον Ειρηνικό Ωκεανό.
Τα βήματα υλοποίησης αυτών
των σχεδιασμών εκφράστηκαν δομημένα στη νέα «Εθνική Στρατηγική
για την Ασφάλεια των ΗΠΑ», που
ανακοινώθηκε στο τέλος του 2017.
Στο σχετικό κείμενο αναφέρεται ότι
στη «νέα εποχή του στρατηγικού ανταγωνισμού», οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν «όλα τα εργαλεία (διπλωματικά, στρατιωτικά, οικονομικά, πληρο-

φοριών), για να προστατεύσουν τα
συμφέροντά τους», για να διασφαλίσουν ότι «η ισορροπία δυνάμεων παραμένει προς το συμφέρον των ΗΠΑ
σε περιοχές «κλειδιά» του κόσμου:
Στον Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό, στην
Ευρώπη, στη Μ. Ανατολή». Αυτό αναλύεται στους 4 κεντρικούς άξονες
του κειμένου, που περιλαμβάνουν την
«προστασία του εσωτερικού των
ΗΠΑ», την «προστασία της αμερικανικής ευημερίας», τη «διατήρηση της
ειρήνης μέσω της ισχύος» και την
«προώθηση της αμερικανικής γεωπολιτικής επιρροής». Στο ίδιο πνεύμα
κινήθηκε και η «Στρατηγική Εθνικής
Άμυνας των ΗΠΑ» το 2018.
Τον Μάιο του 2017 η εφημερίδα
«Washington Times», εκφράζοντας
τις θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ (U.S Department of
State), δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο:
«Κατοχυρώνοντας μια μακροχρόνια
συμφωνία με την Ελλάδα». Σύμφωνα
με το άρθρο αυτό, «...Ρωσία και Κίνα
δραστηριοποιούνται στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου με αυξανόμενη φιλοδοξία και αποφασιστικότητα να προκαλέσουν την ιστορική
ναυτική δομή της Αμερικής και την
εκτεταμένη προβολή ισχύος της».
Συνεχίζει με περιγραφή των κινήσεων Ρωσίας και Κίνας, προκειμένου
να προωθήσουν τα συμφέροντά τους
στην περιοχή και καταλήγει: «Μέσα
σε αυτό το γεωπολιτικό χάος της
περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου
υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα από
την οποία οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί
τους στο ΝΑΤΟ προβάλλουν αποτελεσματικότερα τη στρατιωτική δύναμη προς κάθε κατεύθυνση: Η Ναυτική Στρατηγική Προωθημένη ΕπιΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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χειρησιακή Βάση των ΗΠΑ (σ.σ.: "U.S.
Navy Strategic Forward Operating
Base") στον κόλπο της Σούδας, στο
ελληνικό νησί της Κρήτης». Συμπερασματικά το δημοσίευμα έκλεινε προβάλλοντας την ανάγκη για «μια επικαιροποιημένη μακροπρόθεσμη αμυντική συμφωνία, που θα ενισχύσει την
περιφερειακή ασφάλεια των ΗΠΑ και
των συμμαχικών συμφερόντων, αξιοποιώντας την εξαιρετική ναυτική εγκατάσταση στον Κόλπο της Σούδας…».
Φυσική συνέπεια αυτών των θέσεων αποτέλεσε η δήλωση το 2018,
του Υπουργού Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ
Καμμένου, που ανενδοίαστα δήλωσε
ότι η Ελλάδα είναι ορθάνοιχτη, για
να αναπτύξουν οι ΗΠΑ «στρατιωτικές
δυνάμεις σε πιο μόνιμη βάση, όχι
μόνο στον Κόλπο της Σούδας, αλλά
επίσης στο Βόλο, στη Λάρισα και την
Αλεξανδρούπολη και –γιατί όχι– στο
μέλλον και στην Κάρπαθο».
Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο αυτών των
δεσμεύσεων, χωρίς καν την ύπαρξη
σχετικής συμφωνίας (υπογράφηκε
από την ΝΔ όταν έγινε κυβέρνηση),
επέτρεψε και συμμετείχε στην αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, το
φονικό ορμητήριο από το οποίο φορτώθηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν
αμερικανικά αντιτορπιλικά, υποβρύχια και αεροσκάφη κατά των λαών
του Ιράκ, της Συρίας, της Λιβύης.
Δημιούργησε την αμερικανική μονάδα
μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη
Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκειο, έδωσε στις ΗΠΑ το λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης για να προωθούνται Νατοϊκά στρατεύματα στα
ευρω-ρωσικά σύνορα. Έδωσε δηλαδή
συνολικά όλα όσα προβλέπει η Συμφωνία που υπογράφηκε ένα χρόνο
μετά από την ΝΔ (Φεβ 2020) και που
ισχύει μέχρι σήμερα.
Από τότε μέχρι σήμερα οι εξελίξεις υπήρξαν ραγδαίες. Οι ΗΠΑ ήδη
διαθέτουν μια διαρκώς αναβαθμιζόμενη κι επεκτεινόμενη (πάνω και
κάτω απ’ το έδαφος) βάση της Σού-
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δας, μια εκσυγχρονισμένη πλατφόρμα
εξαπόλυσης επιθετικών ενεργειών
στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση
Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την
Αραβική Χερσόνησο. Μια συμφωνία
γιγάντωσης των στρατιωτικών τους
υποδομών στην Ελλάδα.
Οι ΗΠΑ υλοποιούν, βήμα-βήμα,
τη δημιουργία πρωτόγνωρου μεγέθους δομών υποστήριξης των αμερικανικών δυνάμεων, εκτός της γεωγραφικής επικράτειας των ΗΠΑ.
Παράδειγμα η μεταφορά της ναυπηγοεπισκευαστικής υποδομής της χώρας σε αμερικανικά χέρια, η οποία
ξεκίνησε απ’ το Νεώριο Σύρου, ενώ
εκφράζεται ενδιαφέρον και για τα
ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ζωτικής σημασίας τομέα δημιουργίας
δομών πολύπλευρης υποστήριξης
των αμερικανικών πολεμικών πλοίων
που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.
Το ίδιο μοντέλο ακολουθείται
και με την αεροπορική βιομηχανία της
Ελλάδας. Μέσω της αναβάθμισης
των πολεμικών αεροσκαφών F-16, η
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, οι υποδομές αυτές (κυρίως η ΕΑΒ), μετατρέπονται σταδιακά σε αποκλειστικό
υπεργολάβο της αμερικάνικης Lockheed Martin, με την εταιρεία αυτή να
καθίσταται ο ουσιαστικός ρυθμιστής
των επιχειρησιακών δυνατοτήτων
της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι τόσο
ο ελληνικός ναυπηγοεπισκευαστικός
κλάδος, όσο και ο αντίστοιχος αεροπορικός - βιομηχανικός, γίνονται έρμαια των επιχειρηματικών σχεδιασμών των αμερικανικών μονοπωλίων,
εντασσόμενα ταυτόχρονα στην ενίσχυση της πολεμικής μηχανής που
προωθεί τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ. Είναι ευνόητο τι
θα συμβεί σ’ αυτούς του κλάδους αν
στο προσεχές μέλλον αλλάξουν τα
σχέδια των ΗΠΑ.

Όλη αυτή η «κινητικότητα» εμφανίζεται δραματικά επιταχυνόμενη,
αμέσως μετά τη δημιουργία του νομικού πλαισίου (υπογραφή ελληνοαμερικανικής συμφωνίας), με παραχώρηση, πέραν των υπαρχουσών βάσεων, σχεδόν του συνόλου της ελληνικής επικράτειας στους αμερικανούς
για στρατιωτική χρήση.
Η «ποιοτική» αναβάθμιση των
υπαρχουσών βάσεων, η νομιμοποίηση
των αυξημένων στρατιωτικών δραστηριοτήτων από τα στρατεύματα
των ΗΠΑ, αλλά και η σταθερή πρόσδεση στη λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ,
αποτελούν τα απόλυτα στοιχεία στοχοποίησης του ελληνικού λαού και
γενικά του ελλαδικού χώρου, απ’
τους «ανταγωνιστές» των ΗΠΑ, υποθάλποντας τεράστιους κινδύνους,
ακόμη και για μελλοντικό πυρηνικό
πλήγμα, με τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών.
Ενδεικτικό στοιχείο της σημασίας των στρατιωτικών υποδομών
που δημιουργούν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα αποτελεί η άμεση «λειτουργία»
της ελληνο-αμερικανικής συμφωνίας,
με την έναρξη καταιγισμού ασκήσεων
-δοκιμών των επιθετικών σχεδιασμών
τους, κυρίως στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας. Στα σενάρια αυτών
των ασκήσεων είναι εμφανής η πρόθεση δοκιμής των επιθετικών σχεδίων ενίσχυσης, με στρατιωτικές δυνάμεις, των Αμερικανονατοικών Μονάδων, που ήδη είναι ταγμένες στα
ευρωρωσικά σύνορα, με αποστολή
την περικύκλωση - απομόνωση της
Ρωσίας στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.
Το Φεβρουάριο του 2020, με συμμετοχή των Αμερικανών πεζοναυτών
και των ελικοπτέρων τους που εδώ
και καιρό σταθμεύουν στο Στεφανοβίκειο, πραγματοποιήθηκε η άσκηση
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
«Μέγας Αλέξανδρος 2020». Στην
άσκηση συμμετείχαν και Γάλλοι κομάντος που βρίσκονταν στο γαλλικό

ελικοπτεροφόρο «Dixmude». Η άσκηση εξελίχθηκε στην περιοχή του Βόλου και των Σποράδων. Ακολούθησε
η άσκηση «Χρυσόμαλλο Δέρας - 20»,
δίνοντας υπόσταση στον πρωταγωνιστικό ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει η ελληνική αστική τάξη,
διεκδικώντας την πρωτοκαθεδρία
στην υλοποίηση αμερικανοΝΑΤΟικών
σχεδιασμών στα Βαλκάνια. Στο ρόλο
αυτό, πέραν της κατά καιρού επιτήρησης από την ελληνική ΠΑ, του εναέριου χώρου Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας, συγκαταλέγεται και η «υποχρέωση» ομογενοποίησης όλων των
χωρών των Βαλκανίων, στα ευρωατλαντικά πρότυπα και προτάγματα.
Η άσκηση αυτή ολοκληρώθηκε στο
Πεδίο Ασκήσεων Ασκού - Προφήτη
στην επαρχία Λαγκαδά, με συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων από
Ελλάδα και ΗΠΑ, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Βόρεια
Μακεδονία.
Ακολούθησε η έκφραση πρόθεσης
αποστολή συστοιχίας «ελληνικών» πυραύλων «Patriot» στη Σαουδική Αραβία, που όπως φαίνεται θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του 2020. Αναβαθμίζεται επίσης η ελληνική στρατιωτική εμπλοκή στο Μάλι με τη σχεδιαζόμενη αποστολή και άλλων στρατιωτικών δυνάμεων. Όλα αυτά δείχνουν ότι η εμπλοκή στα σχέδια
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, για τα συμφέροντα
της αστικής τάξης, δεν έχει πάτο.
Άμεσα συνδεδεμένο με τις νέες,
προωθημένες δυνατότητες επέμβασης των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια
Αφρική, το χρόνο που πέρασε, αποτελεί και ο συχνός ελλιμενισμός στη
Σούδα, του υπερσύγχρονου υποβρυχίου τους, κλάσης «Οχάιο», USS Florida. Η εκεί παρουσία του είναι χαρακτηριστικό δείγμα δοκιμών και αξιολόγησης στην πράξη, των δυνατοτήτων της βάσης, ως πλατφόρμα υποστήριξης πολύπλοκων επιθετικών

εξορμήσεων στο γεωπολιτικό περίγυρο της Σούδας.
Το εν λόγω υποβρύχιο δεν είναι
τυχαίο. Ο ναύαρχος Τζ. Φόγκο, διοικητής των Ναυτικών Δυνάμεων των
ΗΠΑ που επιχειρούν σε Ευρώπη και
Αφρική (USNAVEUR και NAVAF), το
χαρακτήρισε ως «…ένα εντυπωσιακό
όπλο, με ικανότητες stealth, που κανείς δεν μπορεί να το εντοπίσει. Είναι
τεράστιο, όσο δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, εκτοπίζει 18.000 τόνους νερού
μείζονα συμβατική αποτροπή σε βάρος των αντιπάλων μας». Το αξιοσημείωτο και άκρως επικίνδυνο όσον
αφορά την Ελλάδα είναι ότι τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια κλάσης «Οχάιο»,
προβλέπεται να εφοδιάζονται με βαλλιστικούς πυρηνικούς πυραύλους (ballistic missile submarines - SSBN). Αποτελούν κομμάτι της «πυρηνικής αποτροπής» των ΗΠΑ, τεκμηριώνοντας
στην πράξη ότι και τέτοια υποβρύχια
μπορούν να πιάσουν στη Σούδα.
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο,
που δείχνει όχι μόνο την «ποιοτική»
αναβάθμιση της αμερικάνικης παρουσίας στην Ελλάδα, αλλά και τη δρομολόγηση κατασκευής υποδομών, για
τη μεταφορά τεράστιου όγκου πολεμικού υλικού και στρατευμάτων στην
περιοχή, αποτελεί και ο σχεδιασμός
για εσπευσμένη κατασκευή του Διακλαδικού Κέντρου Διαχείρισης Κινητικότητας («Joint Mobility Processing
Center») στη βάση της Σούδας. Οι
σχεδιαζόμενες κτηριακές εγκαταστάσεις ανέρχονται σε περίπου 8.970,26
τετραγωνικά μέτρα, με προϋπολογιζόμενο κόστος τα 41,6 εκατ. δολάρια. Το κέντρο αυτό θα στεγάσει τις
βασικές λειτουργίες των υπηρεσιών
Αεροπορικών Επιχειρήσεων και Αερομεταφορών των ΗΠΑ στην περιοχή.
Είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις
των ΗΠΑ με τη Ρωσία είναι σε τροχιά
όξυνσης σε πολλά μέτωπα. Ξεχωρίζουν η αντιπαράθεση στον κυβερνοχώρο (τα δίκτυα 5G κλπ.), οι ενεργειακοί αγωγοί, οι στρατιωτικοί εξο-

πλισμοί και οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ
για την περικύκλωση της Ρωσίας. Η
παρουσία των ΗΠΑ ενισχύεται στην
Αν. Ευρώπη. Παρεμβαίνουν στον Καύκασο, στη Γεωργία, επιχειρούν να διεισδύσουν στην Αρμενία όπου η Ρωσία διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις.
Η αμερικανική παρουσία ενισχύεται
στα Βαλκάνια.
Οι στρατιωτικές βάσεις στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ είναι ενταγμένες
στο σχεδιασμό της λυκοσυμμαχίας
στην αντιπαράθεσή της με τη Ρωσία.
Η αλλαγή συνόρων δεν έχει τερματιστεί. Η «ευρωατλαντική ολοκλήρωση» στα Δυτικά Βαλκάνια με την
ένταξη της Αλβανίας και της Β. Μακεδονίας στην ΕΕ περιπλέκει την κατάσταση κι έχει γίνει πεδίο αντιθέσεων όχι μόνο ανάμεσα στην ΕΕ και
τη Ρωσία, αλλά και μέσα στην ΕΕ.
Όλα αυτά αποτελούν ιδιαίτερα
ανησυχητικά στοιχεία που προϊδεάζουν τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας
και τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Με
πρωτοβουλία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ,
με την παρέμβαση της ΕΕΔΥΕ, και
των συνδικάτων, του συνόλου των
δυνάμεών του εργατικού - λαϊκού κινήματος, είναι αναγκαίο όσο ποτέ να
δημιουργηθεί ισχυρό αγωνιστικό κίνημα. Ένα κίνημα που θα συγκρουστεί
πολύμορφα με τις κυβερνητικές αποφάσεις, που θα διεκδικήσει μεταξύ
των άλλων στόχους όπως το ξήλωμα
των στρατιωτικών βάσεων, την μη
εγκατάσταση πυρηνικών όπλων, τον
απεγκλωβισμό της Ελλάδας από τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τη μη
συμμετοχή ελληνικών στρατιωτικών
δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, αποδέσμευση
από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Αντισυνταγματάρχης ε.α.,
Βουλευτής του ΚΚΕ, μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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πολιτική

Η γυναικεία συμμετοχή δεν μπορεί να εξωραΐσει
την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα

ον Ιούνη του 2020 ο Γεν. Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε το νέο σχέδιο δράσης του αιματοβαμμένου οργανισμού με το όνομα «ΝΑΤΟ 2030».
Ένα κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματικότητά
του αποτελεί η μεγαλύτερη εμπλοκή των γυναικών στους
βρώμικους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς στο όνομα της
«ισότητας». Αυτό το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Γεν. Γραμματέας στις 15 Οκτώβρη, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής
εκδήλωσης με θέμα τις γυναίκες. Η συμμετοχή των γυναικών σε εκστρατευτικά σώματα, σε μισθοφορικούς ή
μή στρατούς, σε διαπραγματευτικές» και «ειρηνευτικές»
ομάδες, παρουσιάζεται σαν στοιχείο που συμβάλλει, από
τη μια στην κατάκτηση της «ισότητας» και από την άλλη
στη μεγαλύτερη «επιτυχία των επιχειρήσεων». Όπως
είπε το γεράκι του πολέμου: «Σήμερα το ποσοστό των γυναικών στις συμμαχικές ένοπλες δυνάμεις είναι μόνο
12%. Στόχος μας το 30%. Δε γίνεται να παραγνωρίζουμε
τις δυνατότητες του μισού πληθυσμού». Και συμπλήρωσε
αποκαλύπτοντας τη σημασία της γυναικείας συμμμετοχής: «Είμαι πεπεισμένος ότι προωθώντας αυτό τον σχεδιασμό θα κάνουμε το ΝΑΤΟ ακόμα πιο δυνατό και
αποτελεσματικό για το μέλλον».
Στο ίδιο μήκος κύματος και με την ίδια στόχευση ο
Υπατος εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ λέει ότι «Καμία δράση δεν μπορεί να πετύχει
αν οι γυναίκες δεν είναι μέρος της». Και τα δύο αυτά συνδικάτα πολέμου θεωρούν ότι η αξιοποίηση των γυναικών
στα σχέδιά τους είναι παράγοντας που μπορεί να ενισχύ-
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σει την «αποτελεσματικότητα» τους μέσα από την ευκολότερη πρόσβαση των γυναικών στρατιωτών στον εκάστοτε τοπικό πληθυσμό, την άντληση πληροφοριών από
αυτόν, τις «εξυπνότερες παρεμβάσεις» και την εξασφάλιση μεγαλύτερης «υποστήριξης» των ιμπεριαλιστικών
σχεδιασμών.
Από κοντά και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Μπάιντεν, που
δηλώνει την πίστη του στο αιματοβαμμένο ΝΑΤΟ, φρόντισε να αναθέσει σοβαρές αρμοδιότητες σε γυναίκες
όπως η Χέινς (επικεφαλής όλων των μυστικών υπηρεσιών
των ΗΠΑ) και η Τζεν Ψάκι (εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού
Οίκου) για να εξωραΐσουν στα μάτια των λαϊκών δυνάμεων
το εκμεταλλευτικό σύστημα που στηρίζουν και υπηρετούν.
Με καρότο την «ισότητα» προωθούν τη συμμετοχή
των γυναικών για να νομιμοποιήσουν στη λαϊκή συνείδηση τη βρώμικη δράση τους που σπέρνει πολέμους,
φτώχεια και προσφυγιά, εκμετάλλευση και καταπίεση.
Θέλουν τις γυναίκες γρανάζι στους επικίνδυνους για
τους λαούς σχεδιασμούς τους σε μια περίοδο που εστίες
ανάφλεξης διατηρούνται και αναζωπυρώνονται και δίπλα
στις παλιές δημιουργούνται και νέες.
Αποδεικνύεται άλλη μια φορά ο πραγματικός χαρακτήρας του ΝΑΤΟ, αυτού του αιματοβαμένου μηχανισμού
που δεν σταματάει να σκορπάει τον πόλεμο και τον θάνατο σε όλο τον κόσμο, ακόμα και μέσα στην πανδημία.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι εκθέσεις του
ευρωκοινοβουλίου που επισημαίνουν ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις «διαδικασίες

λήψης αποφάσεων» ιδιαίτερα στους τομείς της Ασφάλειας και Αμυνας. Ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ
θέση υπουργού Αμυνας κατέχουν μόνο 6 γυναίκες και
θέση υπουργού Εξωτερικών μόνο 3. Η υποεκπροσώπηση
αυτή εκτιμάται ότι «έχει σημαντικό αντίκτυπο στις επιλογές πολιτικής», με βάση τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της ΕΕ και των κρατών-μελών της. Ακόμα, τονίζει
το ευρωκοινοβούλιο ότι ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται σε αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας
και Αμυνας (ΚΠΑΑ) και «ιδίως σε στρατιωτικές επιχειρήσεις» εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός. Στην κατεύθυνση αυτή καλεί όλα τα κράτη-μέλη «να υιοθετήσουν μια
φεμινιστική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας», η οποία θα αντιμετωπίζει τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες ώστε να αναλάβουν «ηγετικούς ρόλους».
Ο στόχος της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στη δράση των ιμπεριαλιστικών οργανισμών βρίσκεται σταθερά ψηλά στην ατζέντα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με
τους αξιωματούχους τους να διαβεβαιώνουν πως δεν
πρόκειται μόνο για «δίκαιη» αλλά και για «έξυπνη» κίνηση.

Στρατηγικής σημασίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους η εκμετάλλευση του γυναικείου
εργατικού δυναμικού

Η «επένδυση» στο γυναικείο δυναμικό, δεν αφορά μόνο
την εξωτερική πολιτική, τις στρατιωτικές αποστολές και
τις «διαπραγματευτικές ομάδες». Η εκμετάλλευση του
γυναικείου εργατικού δυναμικού αποτελεί βασικό στόχο
για τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών
ομίλων και της θέσης τους στον ανελέητο μεταξύ τους
ανταγωνισμό. Γι αυτό και η άνοδος της «γυναικείας απασχόλησης» (μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων) βρίσκεται σε προτεραιότητα στην ατζέντα ΕΕ και κυβερνήσεων,
που προσβλέπουν στα δισεκατομμύρια των κερδών που
σήμερα χάνουν.
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι πολιτικοί εκπρόσωποι
των ομίλων πέραν του Ατλαντικού με αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Αμερικάνικης πρεσβείας στη χώρα μας, σε
συνεργασία με διάφορα υπουργεία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο λαλίστατος Αμερικανός πρέσβης δήλωσε προκλητικά τον Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ πως είναι «σταθερά
σύμμαχος στην υπόθεση της ισότητας των φύλων, ιδιαίτερα σήμερα που μπαίνουμε σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων».
Τα προγράμματα για την «ισότητα των φύλων» και
τα προγράμματα στην Εκπαίδευση έχουν στραμμένο το
βλέμμα στην ενσωμάτωση των εργαζόμενων γυναικών,
ιδιαίτερα της νεολαίας, στους Αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς. Οι Αμερικανικοί επιχειρηματικοί κολοσσοί επιδιώκουν να εξασφαλίσουν όχι μόνο τη συναίνεση αλλά

και την ενεργή συμμετοχή των γυναικών στα σχέδιά τους.
Καθόλου τυχαία η κοινή δήλωση των Υπ. Εξωτερικών
ΗΠΑ και Ελλάδας όταν ο Πομπέο επισκέφτηκε πριν μερικούς μήνες την Ελλάδα, η οποία τόνιζε: «οι δύο χώρες
παραμένουν δεσμευμένες να ενισχύσουν την ικανότητα
των γυναικών να ευημερούν ως εργατικό δυναμικό, να
πετύχουν ως επιχειρηματίες και να είναι σε καλύτερη
θέση για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης…»
Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόγραμμα “Women’s
global development and prosperity initiative”, υπό την…
υψηλή εποπτεία της κόρης του Προέδρου των ΗΠΑ,
Ιβάνκα Τράμπ, έχει στόχο να εμπλέξει 50 εκατομμύρια γυναίκες από όλο τον κόσμο έως το 2025 σε δραστηριότητες
της αμερικάνικης κυβέρνησης, αλλά και σε προγράμματα
αμερικανικών μονοπωλίων και «δεξαμενών σκέψης».
Προτεραιότητα της Αμερικάνικης Πρεσβείας στη
χώρας μας η ενίσχυση της «γυναικείας επιχειρηματικότητας». Όμως τα κοινά σχέδια των κυβερνήσεων ΗΠΑ
και Ελλάδας δεν αφορούν τις αγωνίες των αυταπασχολούμενων γυναικών. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να
στρέψουν τη «γυναικεία επιχειρηματικότητα» σε νέους
κλάδους, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων.
Επιδίωξή τους είναι η ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρήσεων που θα λειτουργούν ως δορυφόροι των μονοπωλιακών κολοσσών. Είναι χαρακτηριστικές οι αποκαλύψεις του πρέσβη Πάιατ στο Φόρουμ των Δελφών ότι
προσανατολίζονται στην άνοδο της γυναικείας συμμετοχής
σε νέους κερδοφόρους κλάδους, για παράδειγμα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η δική μας απάντηση

Μπροστά σ΄αυτούς τους αντιδραστικούς και βρώμικους
σχεδιασμούς οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών με τη
συμμετοχή μας στα εργατικά σωματεία, στις ενώσεις αυτοαπασχολουμένων, στους αγροτικούς συλλόγους στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, στο αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα δυναμώνουμε τους αγώνες μας στέλνοντας το μήνυμα ότι δε συμβιβαζόμαστε με την εκμετάλλευση και
την καταπίεση με όποιο περιτύλιγμα και αν εμφανίζεται
και δεν νομιμοποιούμε τους αιματοβαμμένους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς είτε έχουν άνδρες είτε έχουν γυναίκες εκπροσώπους ή στρατιωτικούς. Ανυποχώρητη η
απαίτησή μας για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ
που αποτελεί προϋπόθεση για να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.
ΜΑΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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αναδρομή

Πολιτιστική διπλωματία των ΗΠΑ: η ελληνική περίπτωση
αυγή του μεταπολεμικού κόσμου
σηματοδότησε την ανάδυση
νέων πρακτικών και μεθόδων
δράσης οι οποίες έμελλε να συμπληρώσουν τα παραδοσιακά μέσα για την
επιβολή της κυριαρχίας των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Η αφύπνιση
των λαών, οι οποίοι ανδρώθηκαν πολιτικά στις γραμμές του αντιστασιακού αγώνα και των αντιαποικιοκρατικών κινημάτων, και η ισχυροποίηση
της ΕΣΣΔ και των εργατικών κινημάτων σήμαιναν το πέρασμα σε μια περίοδο κατά την οποία οι μάζες, τις
οποίες τα ιμπεριαλιστικά κέντρα «πολιτογράφησαν» με τον άχρωμο πολιτικά και ταξικά όρο «διεθνής κοινή
γνώμη», βρέθηκαν στο προσκήνιο και
απέκτησαν ειδικό βάρος στη διαδικασία χάραξης της εξωτερικής πολιτικής των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.
Όπως το θέτει ο Κένεθ Όσγκουντ, ο
νέος τύπος αντιπαράθεσης που χαρακτήριζε την μεταπολεμική περίοδο
«εξάλειψε τη διάκριση ανάμεσα στο
μέτωπο και στα μετόπισθεν και κατέστησε την κινητοποίηση των μαζών
αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της
σύγχρονης σύγκρουσης».1
Η εξέλιξη αυτή συνεπαγόταν την
μετατόπιση της εστίασης από την
επιβολή στην «πειθώ», δηλαδή στην
εκμαίευση της συναίνεσης των λαών
όχι μέσω της βίας αλλά διαμέσου
της χρήσης προπαγανδιστικών εργαλείων και τεχνικών. Η μετατόπιση
αυτή οδήγησε στη θεσμική ανάπτυξη
ενός σχετικά νέου προπαγανδιστικού
μέσου, της λεγόμενης πολιτιστικής
διπλωματίας, δηλαδή στην ενσωμάτωση πληροφοριακών και πολιτιστικών εργαλείων στα μέσα άσκησης
της παραδοσιακής διπλωματίας. Στον
τομέα αυτό πρωτοποριακό ρόλο έπαιξαν οι ΗΠΑ, οι οποίες διέγνωσαν ταχύτατα τη βαρύτητα την οποία θα

Η

28

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 90 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

είχε η πνευματική και ιδεολογική
«κατάκτηση» των λαών έναντι μιας
απλής στρατιωτικής κατίσχυσης. Με
άλλα λόγια, η επιτυχία του αμερικανικού ιμπεριαλισμού θα απέρρεε από
το γεγονός ότι αυτός δεν θα αντλούσε
την ισχύ του μόνο από τη δυνατότητα
να επιβληθεί στρατιωτικά, αλλά και
από την ικανότητά του να μεταδίδει
επιτυχώς τα μηνύματά του στα διεθνή
ακροατήρια. Πάγια αρχή που καθοδηγούσε τη δράση των ΗΠΑ ήταν το γεγονός ότι κάθε εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου, είτε εκπορευόταν
από τον επίσημο κρατικό μηχανισμό
είτε από ιδιωτικά ιδρύματα και φορείς,
δεν συνιστούσε «αυτοσκοπό», αλλά
αποτελούσε μέρος ενός ενιαίου οργανικού συνόλου. Υποτασσόταν σε έναν
κοινό στόχο, την προώθηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, με άλλα λόγια την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του αμερικανικού ιμπεριαλισμού.
Η επιτυχής υλοποίηση αυτής της
πολιτικής, η οποία συνεχίζεται μέχρι
τις μέρες μας, προϋπέθετε την αγαστή
συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
των ΗΠΑ και την καλλιέργεια δεσμών
ανάμεσα σε ιδρύματα και φορείς των
ΗΠΑ και εκπροσώπους του ελληνικού
πολιτικού, συνδικαλιστικού, δημοσιογραφικού και ακαδημαϊκού κόσμου.
Σύμφωνα με τον Γκιλς Σκοτ-Σμιθ, οι
ανταγωνισμοί της περιόδου επέτασσαν ως αναγκαιότητα την κινητοποίηση όλων των τομέων της κοινωνίας
των πολιτών.2 Η ένταξη των παραπάνω οργανισμών στον σχεδιασμό της
κυβέρνησης των ΗΠΑ, ένταξη την
οποία ο αποχαρακτηρισμός εγγράφων
τα τελευταία χρόνια κατέστησε αδιαμφισβήτητη, απέδειξε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι πολιτιστικοί
φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στη δημόσια σφαίρα, όσο «αθώοι» και
«απολίτικοι» και αν διατείνονται ότι

είναι, όχι μόνο αποτελούν ιμάντες
μετάδοσης της αστικής ιδεολογίας,
αλλά διατηρούν ταυτοχρόνως και υλικούς δεσμούς με την αστική τάξη
και το πολιτικό προσωπικό της.

Θεσμικό πλαίσιο

Οι απαρχές της διαμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου ανιχνεύονται ήδη
στα πρώτα χρόνια του λεγόμενου «Ψυχρού Πολέμου». Ήδη από το 1946 ο
νόμος Φουλμπράιτ επέτρεπε τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές ανάμεσα στις
ΗΠΑ και τρίτες χώρες, ενώ ο νόμος
Μαντ-Σμιθ του 1948 έδινε τη δυνατότητα σε κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
να μεταδίδουν πληροφορίες για την
ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι ο κύριος εισηγητής του
δεύτερου νομοσχεδίου, ο γερουσιαστής Καρλ Μαντ, ανήκε πριν από τον
πόλεμο στην πτέρυγα των απομονωτιστών αναδεικνύει τη σύμπνοια όλων
των μερίδων του αστικού μπλοκ των
ΗΠΑ για την προώθηση της αντικομμουνιστικής ατζέντας του αμερικανικού ιμπεριαλισμού σε διεθνές επίπεδο.3 Τα παραπάνω νομοθετήματα
αποτέλεσαν το θεμέλιο της προπαγανδιστικής δράσης των ΗΠΑ και επέτρεψαν στις τελευταίες να αναπτύξουν έναν εύρωστο μηχανισμό ο οποίος απλώθηκε σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη της υφηλίου. Η CIA, Η Υπηρεσία
Πληροφοριών (USIS), η Φωνή της Αμερικής (VOA), το Συντονιστικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων (OCB) αποτελούν
μερικούς μόνο από τους θεσμούς που
είχαν επιφορτιστεί με την υλοποίηση
αυτού του έργου. Στην προσπάθεια
τους αυτή κινήθηκαν γύρω από τρεις
άξονες δράσης: α) τοποθέτηση μηνυμάτων σε «ουδέτερα» έντυπα, β) καλλιέργεια προσωπικών επαφών με
μέλη των τοπικών ελίτ, γ) παροχή

υλικοτεχνικής βοήθειας και καθοδήγησης στους εγχώριους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς.

«Γκρίζα προπαγάνδα» Τοποθέτηση μηνυμάτων

Εργαλείο-κλειδί των ΗΠΑ για την εμπέδωση των θέσεων τους σε τρίτα
έθνη ήταν η εμπλοκή εγχώριων δυνάμεων στην προπαγανδιστική τους
προσπάθεια. Σύμφωνα με την αμερικανική οπτική, δεν είχε σημασία μόνο
το περιεχόμενο του μηνύματος αλλά
και η μετάδοσή του από τον κατάλληλο πομπό. Για να διαθέτει ένα μήνυμα αμεροληψία και αντικειμενικότητα, πρέπει να μεταδίδεται από φαινομενικά «ουδέτερους» πομπούς για
να μην το απορρίψει ο εκάστοτε δέκτης ως υπέρμετρα προπαγανδιστικό.
Είναι αναρίθμητα τα παραδείγματα,
τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες
χώρες, διαμόρφωσης μηνυμάτων από
αμερικάνικα κέντρα χάραξης πολιτικής και στη συνέχεια η τοποθέτησή
τους, με ελάχιστες τροποποιήσεις
και μεταβολές, σε καταξιωμένα έντυπα και εφημερίδες, σε μια πρακτική
η οποία καταγράφηκε στη βιβλιογραφία ως «γκρίζα προπαγάνδα».4 Ο αποχαρακτηρισμός εγγράφων τα τελευταία χρόνια έριξε άπλετο φως σε
αυτή την πρακτική και εξέθεσε ανεπανόρθωτα μια σειρά από αστικά δημοσιογραφικά όργανα τα οποία διατείνονταν για την ανεξαρτησία τους.
Όπως το έθεσε χαρακτηριστικά ο Λέοναρντ Μαρκς. διευθυντής της USIS
επί προεδρίας Τζόνσον, η υπηρεσία
κάνει καλύτερα τη δουλειά της όχι
όταν είναι συνεχώς στα πρωτοσέλιδα,
αλλά όταν κινείται στο παρασκήνιο
τροφοδοτώντας τον τοπικό τύπο.5

Προσωπικές επαφές Προγράμματα εκπαιδευτικών
ανταλλαγών

Η καλλιέργεια προσωπικών επαφών
με εκπροσώπους του αστικού πολιτικού προσωπικού και άλλους διαμορφωτές της κοινής γνώμης απο-

δείχθηκε πρακτική καίριας σημασίας
για τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Οι
Αμερικανοί ιθύνοντες θεωρούσαν ότι
η διατήρηση αυτών των επαφών μπορούσε να διασφαλίσει με ασφαλέστερο τρόπο τα συμφέροντά τους. Είναι
χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα από έκθεση Αμερικανού αξιωματούχου: «…μια ημερήσια εφημερίδα
που ασκούσε επιρροή ήταν για χρόνια
επικριτική… Η USIS αποφάσισε να δοκιμάσει να εφιστά πλέον την προσοχή
του εκδότη σε οποιαδήποτε υπερβολή
ή διαστρέβλωση. Αυτό γινόταν συνήθως μέσω προσωπικών επισκέψεων
που δεχόταν στο γραφείο του από
κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος της
USIS. Σταδιακά, καθώς ο εκδότης άρχισε να κατανοεί καλύτερα την κατάσταση, έγινε λιγότερο βιτριολικός.
Σήμερα, σπάνια είναι επικριτικός –
αντίθετα, σε πολλά κύρια άρθρα του
επαινεί τις ΗΠΑ. Θα αναχωρήσει για
τις ΗΠΑ με υποτροφία ηγέτη (leader
grant) την άνοιξη του 1960.»6
Η πραγματοποίηση τακτικών επαφών, όπως οι παραπάνω, «πίσω από
κλειστές πόρτες» αποτελούσε αποτελεσματικό αντίβαρο έναντι των
πιέσεων που ασκούσε ακόμη και σε
εκπροσώπους του αστικού κόσμου
το οργανωμένο μαζικό κίνημα της
περιόδου, το οποίο έθετε υπό αμφισβήτηση την εδραιωμένη παρουσία
των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η προσπάθεια
προσέγγισης των πολιτικών ελίτ της
χώρας και ιδίως των νεότερων ηλικιακά εκπροσώπων τους μέσω των
προγραμματικών πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών ανταλλαγών αποτελούσε την άλλη όψη αυτής της πολιτικής. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός
επιδίωκε να ενσταλάξει στους φερέλπιδες πολιτικούς ηγέτες οι οποίοι
συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα
την πίστη στον ηγετικό ρόλο των
ΗΠΑ και να τους προσδέσει στο αμερικανικό άρμα. Χαρακτηριστικά, ο μετέπειτα πρόεδρος της δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος ανήκε τότε στη φιλελεύθερη παράταξη,

κατόπιν υπόδειξης του πρέσβη Πιουριφόι μετέβη στις ΗΠΑ το 1953 για
να δώσει διαλέξεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα για το ελληνικό συνταγματικό σύστημα. Ο Κ. Τσάτσος επισήμαινε ρητά σε επιστολή του στον πρέσβη των ΗΠΑ ότι η επιτόπια μελέτη
της λειτουργίας του αμερικανικού
πολιτικού μοντέλου μπορούσε να βοηθήσει την ελληνική πολιτική τάξη
(την οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση εκπροσωπούσε) να επιλύσει τα
δικά της εσωτερικά προβλήματα.7

Συνεργασία με το ελληνικό
αστικό κράτος

Η αμερικανική πλευρά, στην προσπάθεια οικοδόμησης δεσμών με τους
ελληνικούς αστικούς μηχανισμούς με
στόχο τη διεκπεραίωση των σύνθετων προπαγανδιστικών καθηκόντων
που η ίδια θα τους ανέθετε, βρήκε
σχετικά εύκολα πρόθυμους συμμάχους. Εξάλλου ήδη από τη δεκαετία
του 1950 το μετεμφυλιακό αστικό
μπλοκ προσανατολιζόταν στην παραγωγή ποικίλων πολιτιστικών προϊόντων και δράσεων με αντικομμουνιστικό περιεχόμενο (σύσταση εξωκρατικής αντικομμουνιστικής οργάνωσης
με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων
των γραμμάτων και των τεχνών, επιστράτευση εκπροσώπων του εκπαιδευτικού κόσμου για να καταπολεμήσουν την κομμουνιστική απειλή,
συγκρότηση εθνικού εξωκρατικού
εκδοτικού μηχανισμού, κλπ.)8 και στην
κινητοποίηση ενός όσο το δυνατόν
ευρύτερου φάσματος θεσμικών παραγόντων (κλήρος, συνδικάτα, γεωργικοί συνεταιρισμοί. κλπ.)9 με στόχο
την ανάσχεση του αντιιμπεριαλιστικού
και λαϊκού κινήματος. Η αμερικανική
πλευρά ήταν πάντοτε πρόθυμη να
συνδράμει αυτή την προσπάθεια. Η
συνεργασία μερίδων του κρατικού
μηχανισμού με φορείς της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ ήταν συχνή.
Παραδείγματος χάριν, ο θεσμός των
κινητών βιβλιοθηκών και των κινηματογραφικών συνεργείων, σημαντικό
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μέσο προσέγγισης της απρόσιτης ελληνικής περιφέρειας και διάχυσης του
αντικομμουνιστικού μηνύματος σε
αυτή, λειτουργούσε με την αρωγή της
αμερικανικής πλευράς. Οι ΗΠΑ και συγκεκριμένα η USIS και η αμερικανική
υπηρεσία πληροφοριών παρείχαν εξοπλισμό και ταινίες, ενώ το προσωπικό
των ενόπλων δυνάμεων αναλάμβανε
την διεκπεραίωση της αποστολής.10
Ο στόχος ανάπτυξης ενός αυτοδύναμου ελληνικού μηχανισμού ο οποίος
θα διεκπεραίωνε αυτά τα καθήκοντα
με την συνεπικουρία των ΗΠΑ, χωρίς
να χρειάζεται να δεσμεύουν οι ίδιες
υπέρ το δέον πόρους και προσωπικό,
αποτελούσε στόχο των Αμερικανών
που δεν αφορούσε μόνο τη χώρα μας
αλλά όλα τα πεδία δράσης των ΗΠΑ.
Η Ελλάδα, όντας στο «σταυροδρόμι» των δύο κόσμων, αποτελούσε κράτος-κλειδί στον σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Ο αγώνας για τη ψυχή και το μυαλό των
Ελλήνων αναδείχθηκε σε διακύβευμα
ύψιστης προτεραιότητας για τις ΗΠΑ.
Όπως το έθετε ένας Αμερικανός
αξιωματούχος, το ελληνικό ακροατήριο έπρεπε να αισθάνεται ότι «η

ιδεολογία αυτή είναι δική του και όχι
δική μας».11 Η εντεινόμενη δραστηριότητα της αμερικανικής πρεσβείας και
η προσπάθεια διείσδυσής της στους
δημόσιους χώρους, με προεξάρχοντα
τον εκπαιδευτικό, επιβεβαιώνει τη
διατήρηση αυτής της πολιτικής μέχρι
τις μέρες μας. Η ιδιοποίηση των στόχων του αμερικανικού ιμπεριαλισμού
από την αστική τάξη της Ελλάδας, η
δραστηριοποίηση φορέων και ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε ελληνικό έδαφος, η
νομιμοποίηση της δράσης τους στη
δημόσια σφαίρα και η απεμπλοκή τους
από τις εγχώριες πολιτικές αντιπαραθέσεις αποτελούν διαχρονικούς
στόχους των ΗΠΑ. Απέναντι σε αυτό
το κυρίαρχο «παράδειγμα» το οργανωμένο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα
μαζι με τις άλλες δράσεις πρέπει να
προτάξει το δικό του «αντί-παράδειγμα», τη διαφώτιση του λαού σε σχέση
με τα δόλια κίνητρα και τους στόχους
του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και
την ανάπτυξη του δικού του πολιτιστικού πλούτου, ο οποίος θα ακυρώσει στην πράξη τη δράση των ΗΠΑ.
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«Αποχαιρετισμός» στην Αρετή Βαρβάκη-Παπακόγκου

Τη θλίψη της για το θάνατο της συναγωνίστριας Αρετής Βαρβάκη-Παπακόγκου,
που «έφυγε» τον περασμένο Οκτώβρη από τη ζωή εκφράζει η ΕΕΔΥΕ.
Η Αρετή Βαρβάκη-Παπακόγκου γεννήθηκε στο Παχτούρι, ορεινό χωριό των Τρικάλων. Από μικρή ηλικία ανέπτυξε πλούσια δράση μέσα από τις γραμμές της
ΟΚΝΕ. Στη διάρκεια της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης οργανώθηκε στην
αντιστασιακή οργάνωση «Θεσσαλικός Ιερός Λόχος» και στη συνέχεια πέρασε
στις γραμμές της ΕΠΟΝ.
Για πάρα πολλά χρόνια υπηρέτησε το αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα
της χώρας μας μέσα από τις γραμμές της ΕΕΔΥΕ. Ξεχωριστή ήταν η συμβολή
της στο περιοδικό της ΕΕΔΥΕ, «Δρόμοι της Ειρήνης», όπου είχε ενεργή συμμετοχή άλλοτε αρθρογραφώντας κι άλλοτε βοηθώντας ακόμη και πρακτικά στην
έκδοσή του, στο πλευρό του συζύγου της, αγωνιστή Θύμιου Βαρβάκη, που για
δεκαετίες είχε την ευθύνη της στοιχειοθέτησης κι εκτύπωσης του περιοδικού.
Η ΕΕΔΥΕ και οι «Δρόμοι της Ειρήνης» εκφράζουν τα πιο θερμά συλλυπητήρια
στον σύζυγό της Θύμιο, στις κόρες της Βάσω, Κάτια και Ράνια, καθώς και σε
όλους τους οικείους της.
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αποχαιρετισμοί
Η ΕΕΔΥΕ αποχαιρετά τη Δάφνη Σκούρα
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη σπουδαία
ηθοποιό και αγωνίστρια του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού, συνολικά του λαϊκού κινήματος, Δάφνη
Σκούρα, που έφυγε στις αρχές Δεκεμβρίου.
Γεννημένη στο Παγκράτι, με μικρασιατική καταγωγή, η Δάφνη από μικρή ηλικία έκανε φανερό το ταλέντο της στην υποκριτική. Από μαθήτρια κιόλας
παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στη Σχολή της
Μαρίκας Κοτοπούλη ενώ σε όλη την πορεία της στο
σανίδι διέπρεψε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους του
εθνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Συνεργάστηκε με
κορυφαίους σκηνοθέτες και θιάσους, ενώ για πολλά
χρόνια υπήρξε και η ίδια της θιασάρχις, αφήνοντας το
αποτύπωμά της στο χώρο του θεάτρου. Βοήθησε και
στήριξε ως θιασάρχις πολλούς ηθοποιούς - αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, που πάλευαν να βρουν ένα μεροκάματο όταν επέστρεψαν από τις εξορίες και τις φυλακές.
Παράλληλα με την πορεία της στην τέχνη, η Δάφνη είχε σημαντική συμβολή στους αγώνες του λαού μας.
Υπήρξε ενεργό μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Στρατεύτηκε με το δίκιο
του λαού, αξιοποιώντας τη διεισδυτικότητα της τέχνης που υπηρετούσε σε όλη την πορεία της ζωής της. Ήδη
από την περίοδο της Κατοχής συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Αντίσταση. Το 1943-'44 διακινούσε προκηρύξεις
του ΕΑΜ στο κέντρο της Αθήνας, αψηφώντας όλους τους κινδύνους, ενώ η φωνή της ακουγόταν τα βράδια από
το «χωνί» στις συνοικίες του Βύρωνα και του Υμηττού. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικές οι μαρτυρίες της για
τους τρεις ηρωικούς ΕΠΟΝίτες, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο «Κάστρο» του Υμηττού και ήταν φίλοι
της. Μετά τα Δεκεμβριανά, εξαιτίας της δράσης της, ο διευθυντής του θεάτρου «Κοτοπούλη» δεν ανανέωσε τη
σύμβασή της, γιατί κάποιος την «κάρφωσε» ότι θεάθηκε να συμμετέχει σε διαδήλωση με κόκκινες σημαίες.
Το 1958 παντρεύεται τον αγωνιστή δικηγόρο, μετέπειτα πρόεδρο της ΕΕΔΥΕ και επίτιμο πρόεδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, Ευάγγελο Μαχαίρα. Aυτό, μαζί με τη συμμετοχή της στους κοινωνικούς αγώνες,
θα προκαλέσει την απόλυσή της από το Εθνικό Θέατρο και το ραδιόφωνο, καθώς και τη στέρηση του διαβατηρίου της. Με τους Μάνο Κατράκη και Μήτσο Λυγίζο θα είναι τιμητική φρουρά στην κηδεία του Γρηγόρη Λαμπράκη και λίγο αργότερα θα γίνει ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Νεολαίας Λαμπράκη. Είχε σημαντική συμβολή
στον αγώνα κατά των ναρκωτικών και στην Κίνηση για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων από την
εποχή της Κατοχής.
Ξεχωριστή, όμως, ήταν η προσφορά της στο αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, μέσα από τις γραμμές
της ΕΕΔΥΕ. Η Δάφνη Σκούρα ήταν από τις προσωπικότητες που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΕΔΥΕ
το 1955, ανέπτυξε πλούσια δράση μέσα από την Επιτροπή Ειρήνης Διανοούμενων και Καλλιτεχνών της ΕΕΔΥΕ,
ενώ για πάνω από 20 χρόνια διετέλεσε μέλος του Εθνικού της Συμβουλίου.
Η ΕΕΔΥΕ, οι αγωνιστές του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος αποχαιρετάμε με θλίψη την αγωνίστρια Δάφνη Σκούρα. Η παρακαταθήκη που αφήνει μέσα από την τέχνη, τη δράση, αλλά προπαντός μέσα από
τη σεμνή στάση ζωής που τη χαρακτήριζε, είναι πολύ σημαντική για τους αγώνες μας για πραγματική ειρήνη,
φιλία, αλληλεγγύη, αμοιβαίες κι επωφελείς σχέσεις μεταξύ των λαών.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην κόρη της Αλεξία, στα εγγόνια της Νίκο και Δάφνη, καθώς και
σε όλους τους οικείους της.
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αποχαιρετισμοί
«Έφυγε» ο Γιώργος Παριανός

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) αποχαιρετά με
θλίψη τον αγωνιστή δικηγόρο Γιώργο Παριανό.
Ο Γιώργος Παριανός, όντας φοιτητής της Νομικής, ανέπτυξε πλούσια αντιδικτατορική δράση μέσα από τις γραμμές της Αντι-ΕΦΕΕ, για την οποία διώχθηκε
και βασανίστηκε.
Σημαντική ήταν η συμβολή του μετά τη μεταπολίτευση στο αντιπολεμικό αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, μέσα από τις γραμμές της ΕΕΔΥΕ. Συνέβαλλε μαζί
με άλλους αγωνιστές στην ανασυγκρότησή της, μετά τη διάλυση που είχε προηγηθεί από τη Χούντα, διατελώντας μέλος της Γραμματείας της.
Παράλληλα, ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση στο χώρο της δικηγορίας,
συμμετέχοντας ως υποψήφιος σε πολλές μάχες των δικηγορικών εκλογών.
Η ΕΕΔΥΕ, οι αγωνιστές του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
αποχαιρετάμε με θλίψη τον συναγωνιστή Γιώργο Παριανό. Εκφράζουμε τα πιο
θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του..

«Έφυγε» η Ελπίδα Μαλαγαρδή
Με θλίψη, με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετήσαμε,
την παλαίμαχη κομμουνίστρια, Ελπίδα Μαλαγαρδή, η οποία
έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 95 ετών μετά από μια πλούσια αγωνιστική διαδρομή.
Στην πολιτική της κηδεία, παραβρέθηκε εκ μέρους του
ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ η Λουίζα Ράζου, Γραμματέας της ΕΠ της
ΚΟ Αττικής. Επίσης τα μέλη της ΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου,
βουλευτής του ΚΚΕ, Ελπίδα Παντελάκη, Γιάννης Μανουσογιαννάκης και Χριστίνα Σκαλούμπακα. Η Ελευθερία Παπουτσιδάκη,
επικεφαλής των εκλεγμένων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κορυδαλλού, καθώς και ο Στέλιος Μπενετάτος, εκλεγμένος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια Αττικής.
Για τη ζωή και τη δράση της σ. Ελπίδας, μίλησε εκ μέρους της ΚΟ Πειραιά ο Μανώλης Ραπανάκης, μέλος
του Γραφείου της ΕΠ Αττικής και Γραμματέας της ΤΕ Πειραιά. Επίσης, για τη δράση της στον Κορυδαλλό μίλησε
η Πόπη Ξενικουδάκη, εκ μέρους της ΚΟΒ Μαλαγαρδή Κορυδαλλού. Για το παράδειγμα της σ. Ελπίδας στη νέα
γενιά μίλησε εκ μέρους του ΤΣ Πειραιά της ΚΝΕ ο Ζαχαρίας Ντελακρούζ. Για την προσφορά της και την παρακαταθήκη που αφήνει στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, στην πρώτη γραμμή του οποίου βρέθηκε για δεκαετίες,
μίλησε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, Χριστίνα Σκαλούμπακα. Άλλωστε η Ελπίδα Μαλαγαρδή
ήταν ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Γυναικών Νίκαιας ενώ μετά τη δικτατορία ήταν μπροστάρισσα στον Σύλλογο
Γυναικών Κορυδαλλού. Το 1991 εκλέχτηκε στο ΔΣ της ΟΓΕ, το 1995 έγινε μέλος του Προεδρείου και από το
1998 έως το 2005 ήταν Ταμίας της. Πάντα σεμνή και αλύγιστη αντιμετώπισε και το κάτεργο των φυλακών Αβέρωφ για 7 ολόκληρα χρόνια μαζί με τις συγκρατούμενές της, ενώ με την ίδια γενναιότητα είχε πάρει το δρόμο
της εξορίας στη Γυάρο τα χρόνια της χούντας.
Για τη δράση της στο κίνημα των αντιστασιακών μίλησαν επίσης ο Σπύρος Δημόπουλος, εκ μέρους του Παραρτήματος Κορυδαλλού της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ και η Λόλα Ζαζοπουλου Τσολακίδου, εκ μέρους του ΣΦΕΑ 1967 1974. Την Ελπίδα Μαλαγαρδή αποχαιρέτησε επίσης εκ μέρους της οικογένειας τη εγγονή της, Τόνια Μακρή.
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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.

Τάκη Βαρελά, «Στροβιλισμοί στο κόκκινο», 2020. Ακρυλικό σε καμβά, 35×50 εκ.
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