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Εργαζόμενες κι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες,
Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική Συμφωνία για τις Βάσεις, καταγγέλλει στο λαό ότι
ένα χρόνο μετά την υπογραφή της προηγούμενης Συμφωνίας
που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ στη βουλή προχωράει
στην αναβάθμιση και την επέκτασή της. Η Συμφωνία αυτή
που ετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του λεγόμενου “Στρατηγικού
Διαλόγου” με τις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ, και ολοκλήρωσε η ΝΔ, ενίσχυσε τη βάση της Σούδας και έστησε νέες
βάσεις στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκειο, την Αλεξανδρούπολη,
μετέτρεψε τη χώρα μας σε ορμητήριο ιμπεριαλιστικών πολέμων
και επεμβάσεων κατά άλλων κρατών και λαών.
Σήμερα, επί προεδρίας Μπάιντεν, προχωράνε στην υλοποίηση
ενός πιο επικίνδυνου σχεδίου το οποίο προβλέπει:
•επέκταση της ισχύος της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας
από ένα χρόνο στα πέντε χρόνια.
•παραπέρα ενίσχυση της Βάσης στη Σούδα, αναβάθμιση
της δολοφονικής, επιχειρησιακής της ικανότητας.
•διατήρηση και αναβάθμιση όλων των αμερικάνικων βάσεων
και υποδομών
•δημιουργία νέων βάσεων σε πάνω από είκοσι σημεία στη
χώρα (Σκύρος, Κάρπαθος κ.α.)
•ακόμη μεγαλύτερη πρόσδεση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο ευρωατλαντικό άρμα με διαρκείς συνεκπαιδεύσεις
και ασκήσεις - πρόβες πολέμου
•μεγαλύτερη αξιοποίηση στρατιωτικών, αλλά και πολιτικών
υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι κλπ.)
οποτεδήποτε χρειαστεί για τους επιχειρησιακούς ΑμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς
Καλούμε το λαό και τη νεολαία, να ορθώσουν το ανάστημά
τους, να καταδικάσουμε μαζικά αυτή την επικίνδυνη πολιτική
και να δυναμώσουμε την πάλη για να εμποδίσουμε αυτές
τις εγκληματικές αποφάσεις που μετατρέπουν τη χώρα
μας σε ορμητήριο θανάτου των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και το
λαό μας σε στόχο σε μια ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη.
Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις μιας σειράς αξιωματούχων
της Ρωσίας και του Ιράν που ανοιχτά εδώ και καιρό κάνουν
λόγο για ανταπάντηση, όταν εκτιμήσουν ότι είναι σε κίνδυνο
η ασφάλεια των κρατών τους.
Το φιτίλι του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική,
στον Περσικό Κόλπο και στην Αν. Μεσόγειο, είναι αναμμένο.
Κλιμακώνονται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ΗΠΑ – ΝΑΤΟ –
ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, την ενέργεια, τους δρόμους μεταφοράς. Η χώρα μας γίνεται πυριτιδαποθήκη στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων.
Η ανανέωση και αναβάθμιση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Στρατιωτικές Βάσεις δεν έχει καμία σχέση με την
ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Αντίθετα, εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για το λαό, βαθαίνει την εμπλοκή στις
ευρωατλαντικές επιδιώξεις στην ήδη εύφλεκτη περιοχή μας.
Παράλληλα με την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, η κυβέρνηση
οικοδομεί πολύ επικίνδυνες συμφωνίες με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τη

Γαλλία, ανοίγει το δρόμο για νέες αποστολές ελληνικών
ενόπλων δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο, στο Μάλι της
Αφρικής και σε άλλες περιοχές.
Έχει καταρρεύσει ο καλλιεργούμενος εφησυχασμός ότι η
ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή στους σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ
– ΕΕ θα ανακόψει την τουρκική επιθετικότητα. Η έναρξη των
διερευνητικών συνομιλιών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην
Τουρκία σημαδεύεται από αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, εφ όλης της ύλης διεκδικήσεις που θέτει η τουρκική
κυβέρνηση και όλα τα παζάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη γίνονται με τις πλάτες των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ - ΕΕ. Φανερώνουν τους
σχεδιασμούς για συνεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου
στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο, υπό ευρωατλαντική εποπτεία,
προς όφελος των οικονομικών ομίλων.
Αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι εντελώς κάλπικο το δίλημμα “συμβιβασμός ή πόλεμος”. Κάθε συμβιβασμός στρώνει
το έδαφος για νέες αμφισβητήσεις και επικίνδυνες εξελίξεις
για τους λαούς. Το μαρτυρά αυτό η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και της Κύπρου που οδεύει σε διχοτόμηση, με
ευρωατλαντική σφραγίδα.
Εργαζόμενες κι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες,
Είναι η ώρα για άμεση, μαζική, μαχητική λαϊκή απάντηση
για την κατάργηση της Ελληνοαμερικανικής Στρατιωτικής
Συμφωνίας για τις Βάσεις, για την απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς! Να δυναμώσει η λαϊκή πάλη
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που από τη μια ματώνει καθημερινά τη λαϊκή οικογένεια προσπαθώντας να της φορτώσει
ξανά τα σπασμένα της κρίσης και την πανδημία κι από την άλλη εμπλέκει τη χώρα και το λαό μας σε θανάσιμες περιπέτειες!
Υπάρχει διέξοδος κι αυτή βρίσκεται στην οργανωμένη πάλη
του λαού μας και των λαών της περιοχής ενάντια στο σάπιο
εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τους ανταγωνισμούς, τις
κρίσεις, τη φτώχεια, τους πολέμους, την προσφυγιά. Έξω
από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του, να σχεδιάζει το
μέλλον και τη ζωή του με κριτήριο τις πραγματικές του
ανάγκες και όχι με άξονα τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Σε
αυτό το έδαφος οι λαοί θα καταφέρουμε να ζήσουμε ειρηνικά,
οικοδομώντας αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ μας.
Σε κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιά, σχολείο, πανεπιστήμιο
να μπούμε μπροστά ενημερώνοντας για τις επικίνδυνες
εξελίξεις, να ακουστεί δυνατά η φωνή μας!
Δυναμώνουμε την πάλη μας, απαιτώντας:
•Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις
Στρατιωτικές Βάσεις
•Να κλείσει η βάση της Σούδας, να ξηλωθούν οι βάσεις
του θανάτου από τη χώρα μας, να μη δημιουργηθεί καμία
νέα βάση και στρατιωτική υποδομή.
•Καμία συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε
ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.
•Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα
καθορίζουν
•Αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
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της σύνταξης
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νας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της πανδημίας και ο εργαζόμενος λαός συνεχίζει να δέχεται άγρια
επίθεση στη ζωή του, στην υγεία, στο εισόδημα, στα δικαιώματα, στις λαϊκές ελευθερίες. Όλο το προηγούμενο
διάστημα συνεχίστηκε, από την κυβέρνηση της ΝΔ, η διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Παγιώθηκαν
τα κενά σε προσωπικό και ιατρικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να μην μπορούν να ανταποκριθούν
ούτε καν στο ρόλο των «μονάδων μίας νόσου». Την ίδια στιγμή ανοίγουν νέα πεδία κερδοφορίας για τον ιδιωτικό
τομέα υγείας.
Οι συνθήκες της πανδημίας αξιοποιούνται για να προχωρήσει ταχύτερα η επίθεση στα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα. Αυξάνεται η ανεργία. Χιλιάδες εργαζόμενοι βλέπουν το εισόδημα τους να εξανεμίζεται. Εργοδοτική ασυδοσία,
απάνθρωπα ωράρια, έλλειψή μέτρων προστασίας χαρακτηρίζουν την «κανονικότητα» που προσπαθούν να διαιωνίσουν η κυβέρνηση, το κεφάλαιο και τα κόμματα του. Δυναμώνει παράλληλα η καταστολή και η αστυνομική βία
στους χώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές. Εξαπολύουν ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ, προβοκατόρικους μηχανισμούς
απέναντι στο λαό και τη νεολαία που σηκώνουν κύμα οργής και αγανάκτησης. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να φιμώσουν και να ποδηγετήσουν το λαό, στην Ελλάδα, στην ΕΕ, σε όλο τον πλανήτη, για να προστατεύσουν τα κέρδη
των επιχειρηματικών ομίλων. Ανησυχούν, γιατί γνωρίζουν ότι το καπιταλιστικό οικοδόμημα είναι σάπιο, τρίζει, και
ότι οι οργανωμένες ταξικές-λαϊκές δυνάμεις μπορούν, προοπτικά, να το ανατρέψουν.
Φτηνός και κάλπικος αποδείχτηκε, γρήγορα, και ο μύθος της «παγκόσμιας συνεργασίας» μπροστά στον «κοινό
εχθρό» της πανδημίας. Η διαμάχη για την παραγωγή και διανομή των εμβολίων μπήκε στη σκακιέρα των οικονομικών
και γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Η πανδημία λειτούργησε επιταχυντικά για την έλευση της νέας παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Οι ανταγωνισμοί δυναμώνουν και οι πολεμικές προετοιμασίες εντείνονται. Ασκήσεις, «πρόβες
πολέμου», πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, στο «καζάνι» του Περσικού, στην περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου (IISS), οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες το 2020 έφτασαν να είναι οι υψηλότερες όλων των εποχών. Αυξήθηκαν κατά 3,9%,
καταγράφοντας το ιλιγγιώδες ποσό των 1,83 τρις. δολαρίων. Χαρακτηριστικό των οξυμένων αντιθέσεων στην κορυφή
της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας είναι το γεγονός ότι οι αυξήσεις των αμυντικών προϋπολογισμών του 2020, σε ΗΠΑ
και Κίνα, αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της συνολικής παγκόσμιας αύξησης. Μεγάλο μερίδιο από αυτό το ποσό αντιστοιχεί
στην παραγωγή πυρηνικών όπλων.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει το 2,68 του ΑΕΠ του προϋπολογισμού για νατοϊκές δαπάνες την ίδια ώρα που
πεθαίνουν άνθρωποι λόγω των δραματικών ελλείψεων σε ΜΕΘ. Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ
και δίνει πάνω από 5 δις ευρώ ζεστό χρήμα για νέους εξοπλισμούς, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την
ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μας. Μετατρέπει την Ελλάδα σε πεδίο βολής με τις δεκάδες στρατιωτικές ασκήσεις
και συνεκπαιδεύσεις. Με την Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική Συμφωνία για τις Βάσεις ενισχύει τη βάση της Σούδας,
της Αλεξανδρούπολης, όλο το πλέγμα των ήδη υπαρχουσών υποδομών, δημιουργεί και νέες, μετατρέποντας τη χώρα
σε πολεμικό ορμητήριο αλλά και σε στόχο αντιποίνων. Παίζει με τη φωτιά, συμμετέχοντας σε δεκάδες πολεμικές
αποστολές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υδρογείου. Ο λαός μας μπαίνει σε μεγάλες περιπέτειες προκειμένου να
εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης.
Συμπληρώθηκαν φέτος 70 χρόνια από την 5η του Μάρτη του 1951, όταν το μισαλλόδοξο μετεμφυλιακό κράτος
εκτέλεσε στο «συνήθη τόπο εκτέλεσης των λαϊκών αγωνιστών», πίσω από το Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη, τον
πρωτομάρτυρα του Ελληνικού Κινήματος Ειρήνης Νίκο Νικηφορίδη. Η θυσία του φωτίζει σήμερα και τους αγώνες
της νεολαίας για μόρφωση και δουλειά, για ζωή με δικαιώματα κι αξιοπρέπεια. Ξεχωριστό παράδειγμα αποτελεί η
στάση του Νικηφορίδη, για την ΕΕΔΥΕ, για τους αγωνιστές του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος. Μας
εμπνέει στην προσπάθεια να συμβάλουμε, με τις δυνάμεις μας, στον κοινό αγώνα: ενάντια στο όργιο της κρατικής
καταστολής και της αστυνομοκρατίας. για τη διεκδίκηση της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, για
την απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ,
με τον λαό στο τιμόνι της εξουσίας.

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

πολιτική
Atlantic Resolve 2021 - Defender Europe 2021

Να μη μετατραπεί η Αλεξανδρούπολη
σε ορμητήριο των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών φονιάδων

Ελικόπτερα και εξοπλισμός της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο λιμάνι της Δουνκέρκης (6 Μαρτίου 2021).

Βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας στα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με την όλο και βαθύτερη
μετατροπή των Ενόπλων Δυνάμεων σε Νατοϊκές. Ειδικά η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε προγεφύρωμα στο πλαίσιο της αμερικάνικης στρατιωτικής επιχείρησης «Atlantic Resolve 2021» και
της Νατοϊκής άσκησης «Defender Europe 2021», που θα απλωθεί από τα Βαλκάνια μέχρι τη Βαλτική.
Atlantic Resolve 2021

Όσοι έφτασαν τώρα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
είναι ενταγμένοι στην ανάπτυξη δυνάμεων της αεροπορίας
στρατού προς υποστήριξη της επιχείρησης των ΗΠΑ «Atlantic Resolve 2021» στη συνοριογραμμή με τη Ρωσία.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται για έβδομη συνεχή χρονιά
από τα γεγονότα στην Κριμαία το 2014. Στο πλαίσιό της
οι Αμερικανοί αναπτύσσουν συνολικά 6.000 στελέχη τους
(μηχανοκίνητο πεζικό, τεθωρακισμένα, «ελικοπτεράδες»

κ.λπ.) επιπρόσθετα από όσους σταθμεύουν μόνιμα στην
Ευρώπη, για μια περίοδο 9 μηνών.
Η διεκπεραίωση που έγινε μέσω Αλεξανδρούπολης
στις αρχές Μαρτίου 2021 (αλλά και μέσω της Δουνκέρκης
στη Γαλλία) αφορούσε την 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (1st Combat Aviation Brigade - CAB). Η 1η CAB
ανέπτυξε μέσω των δυο λιμένων συνολικά, μια δύναμη
από 1.800 στελέχη, 50 «UH-60» και «HH-60» ελικόπτερα
«Black Hawks», 10 «CH-47 Chinooks», 25 επιθετικά ελιΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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κόπτερα «AH-64 Apaches», 1.800 τροχοφόρα οχήματα
και άλλο εξοπλισμό με τελικούς προορισμούς Γερμανία,
Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία. Αργότερα, μέσα στο χρόνο,
τμήματα της 1ης CAB θα μετασταθμεύσουν για συνεκπαιδεύσεις με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, στο Στεφανοβίκειο.
Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης έχουν αναπτυχθεί
από ακόμα πιο πριν:
• Η 1st Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division με 3.000 στρατιώτες, 20 Μ113, 60 Abram tanks
κλπ, από τον Οκτώβρη 2020.
• Οι δυνάμεις υποστήριξης που αποτελούνται από
1.000 στρατιώτες με τον ανάλογο εξοπλισμό και εφόδια.
• Το προκεχωρημένο επιτελείο μεραρχίας που εδρεύει
στο Πόζναν της Πολωνίας και αυτή την περίοδο στελεχώνεται από την 1st Cavalry Division.
Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί παράγοντες που είτε υπηρετούν στην Αθήνα είτε ήρθαν για το παζάρι των εξοπλισμών είτε αναπτύχθηκαν προκειμένου να επιβλέψουν
την διεκπεραίωση αμερικανοΝΑΤΟϊκών δυνάμεων μέσω
Αλεξανδρούπολης, δίνουν μια εικόνα του τι πέρασε από
τον ακριτικό λιμένα, το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» και το
οδικό δίκτυο του Έβρου.
Σημειώνουν ότι για πρώτη φορά ήρθαν και έφυγαν

από την Αλεξανδρούπολη περίπου 70 ελικόπτερα. Από
αυτά περίπου 30 είναι της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας
Στρατού των ΗΠΑ τα οποία θα αναπτυχθούν σε ό,τι οι
ίδιοι ονοματίζουν «ευρωπαϊκό θέατρο επιχειρήσεων»,
συν άλλα τόσα που έφυγαν με το φορτηγό πλοίο «Endurace»
προς τις ΗΠΑ, αφού ολοκλήρωσαν την πολύμηνη αποστολή
τους στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα ξεφορτώθηκαν και κινήθηκαν προς τη Ρουμανία 600 τμήματα πολεμικού εξοπλισμού. Όλα σε στενή συνεργασία και συντονισμό με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, που κατά τους ίδιους Αμερικανούς παράγοντες, «τα τελευταία 4 χρόνια αναδεικνύονται
σε φανταστικός για μας εταίρος». Συμπεριλαμβάνουν δηλαδή και την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, που και σε αυτό το
ζήτημα έστρωσε το χαλί στη ΝΔ (όπως εξηγείται παρακάτω) για να συνεχίσει την βρομοδουλειά.

Defender Europe 2021

Μια γιγαντιαία πρόβα πολέμου, η οποία προγραμματίζεται
για το διάστημα Μάη-Ιούνη, αναμένεται να εξελιχθεί στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, με την κάννη
στραμμένη στη Ρωσία. Ρωσία και Κίνα έχουν μπει στο
στόχαστρο της λυκοσυμμαχίας, με τους ιμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς να οξύνονται επικίνδυνα και την Ελλάδα
να βρίσκεται στο επίκεντρο των επικίνδυνων σχεδιασμών.
Στη Σούδα κατέπλευσε
στις 20 Μαρτίου το
αμερικανικό
αεροπλανοφόρο
Eisenhower, το οποίο
διαθέτει πλήρωμα
5.600 ατόμων και έχει
δυνατότητα μεταφοράς
90 μαχητικών
αεροσκαφών.
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Μέχρι τον Αύγουστο αναμένονται άλλες 6 «δόσεις» ΝΑΤΟικών να περάσουν από την Αλεξανδρούπολη και τα δίκτυα του Έβρου προς βορρά για να συμμετάσχουν σε
στρατιωτικές ασκήσεις και επιχειρήσεις. Όπως είπε ο
Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη
(SACEUR) στην άσκηση συνολικά θα λάβει μέρος 30.000
προσωπικό από 26 χώρες και θα διακινηθεί στο έδαφος
πάνω από δέκα χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.
Σκοπός της άσκησης θεωρείται η δοκιμή των επιθετικών σχεδίων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ εναντίον της
«απειλής» της Ρωσίας στην περιοχή των Βαλκανίων, των
χωρών της Μαύρης Θάλασσας και της Βαλτικής.
Η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα υπόλοιπα αστικά
κόμματα, με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνουν βαριές ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό. Ο τεράστιος όγκος
στρατιωτικών οχημάτων, πολεμικού υλικού και ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών στρατιωτών που αποβιβάζονται αυτές
τις μέρες στην Αλεξανδρούπολη και όσα θα ακολουθήσουν
αργότερα μετατρέπουν την πόλη όχι μόνο σε ορμητήριο
πολέμου αλλά και σε στόχο της αντίπαλης πλευράς.

Οι ευθύνες των Ελληνικών κυβερνήσεων
και κομμάτων

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ άνοιξαν βήμα - βήμα το δρόμο για τις σημερινές εξελίξεις. Από το 2009 η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε, ως τελευταίο νομοσχέδιο στη βουλή πριν κλείσει
για εκλογές, το κατάπτυστο μνημόνιο μεταξύ Ελλάδας
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων
Ευρώπης (SHARE), παρέχοντας μόνιμη άδεια για την διέλευση νατοϊκών στρατευμάτων από τη χώρα σε γη
θάλασσα και αέρα, για την ανάπτυξη από μέρους τους
οποιασδήποτε δραστηριότητας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ κατά τη διάρκεια της θητείας της διεξήγαγε τον
περίφημο «Στρατηγικό Διάλογο» μεταξύ Ελλάδας και
ΗΠΑ και προετοίμασε την αναθεώρηση της συμφωνίας
για τις αμερικάνικες βάσεις στη χώρα, ώστε να τη βρει
έτοιμη η ΝΔ και να την υπογράψει μερικούς μήνες αφότου
ανέλαβε την κυβέρνηση. Η νέα αυτή συμφωνία «αναβαθμίζει»-επαυξάνει την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων
των ΗΠΑ στη χώρα, χωρίς να δημιουργούνται νέες βάσεις,
αλλά με την «φιλοξενία» τους σε στρατόπεδα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και υποδομές της χώρας. Έτσι
εκτός των παλαιότερων γνωστών βάσεων όπως αυτή
της Σούδας (αναβαθμισμένη πλέον), της βάσης των ιπτάμενων ραντάρ «AWACS» στο Άκτιο της Πρέβεζας και την
εκσυγχρονισμένη αποθήκη πυρηνικών όπλων στον Άραξο,
τώρα έχουμε επιπλέον τη δημιουργία των βάσεων drones
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Defender Europe 2021. Μια γιγαντιαία πρόβα πολέμου. Το γράφημα
δείχνει ότι στις ασκήσεις συμμετέχουν 26 χώρες με 28.000 συμμετέχοντες, ενώ οι 16 από αυτές (ανάμεσά τους και η Ελλάδα) φιλοξενούν στο έδαφός τους τις σχετικές δραστηριότητες.

στη Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκειο, καθώς και
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που αποτελεί απ’ ό,τι φαίνεται σημαντικό κρίκο των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών σχεδίων.
Ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά συνυπογράφουν
τα επικίνδυνα ΝΑΤΟικά σχέδια, στέλνουν Ένοπλες Δυνάμεις
σε αποστολές εκτός συνόρων και σε συνεκπαιδεύσεις
με τους φονιάδες ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, αλλά και με το κράτοςδολοφόνο του Ισραήλ.
Τελείως ενδεικτικά θυμίζουμε τις πτήσεις ελληνικών
αεροσκαφών F-16 στη Νορβηγία και την Ισπανία, σε ΝΑΤΟϊκές αποστολές, ενώ στις μέρες μας πάλι ελληνικά
αεροσκάφη περιπολούν στον εναέριο χώρο της Βόρειας
Μακεδονίας παρέχοντας προστασία απέναντι σε αντίπαλους ιμπεριαλιστές. Να θυμίσουμε τις προ ετών μακροχρόνιες αποστολές φρεγατών στον Περσικό και τον
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Η επικίνδυνη εμπλοκή της Αλεξανδρούπολης και ουσιαστικά όλης της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια δεν
γίνεται για το συμφέρον ή την ασφάλεια του ελληνικού
λαού. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα ντόπιων και ξένων μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων στον ανταγωνισμό
τους με τα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα. Καμιά ασφάλεια δεν μπορεί να νιώθει ο λαός, όταν στην περιοχή
κονταροχτυπιούνται τεράστια συμφέροντα για την ενέργεια, το εμπόριο, τους δρόμους μεταφοράς, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα.
Επίσης όμως είναι παραμύθι για μικρά παιδιά, τα λεγόμενα από τις κυβερνήσεις και κόμματα περί «ανάσχεσης»
της τουρκικής επιθετικότητας! Τα ίδια τα Νατοϊκά σχέδια
και ο στόχος της «διατλαντικής συνοχής» είναι που δίνουν
«αέρα» στις απαράδεκτες διεκδικήσεις της τουρκικής
αστικής τάξης σε Ανατ. Μεσόγειο, Αιγαίο, αλλά και ανατολική Θράκη.
Να μη μετατραπεί η Αλεξανδρούπολη σε ορμητήριο
των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών και να αποχωρήσουν τώρα οι
Ένοπλες Δυνάμεις από τις επιχειρήσεις και τις ασκήσεις
των φονιάδων των λαών. Να κλείσει η βάση της Σούδας
και όλες οι βάσεις του θανάτου.
Μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος, ώστε ο λαός μας να
οικοδομήσει σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης με τους
γειτονικούς λαούς, μόνο έτσι θα μπορέσει να ζήσει
ειρηνικά χωρίς πόλεμο, φτώχεια και προσφυγιά.
Η φρεγάτα ΥΔΡΑ στα πλαίσια συνεκπαίδεσης με τα περιπολικά
USCG ADAK και USCG MAUI των ΗΠΑ, στη θαλάσσια περιοχή του
Περσικού Κόλπου.

Ινδικό Ωκεανό, όπως και την πρόσφατη της φρεγάτας
«ΥΔΡΑ» στον Περσικό. Η τελευταία αυτή είναι η πρώτη
μετά από 7 χρόνια αποστολή ελληνικού πολεμικού πλοίου
κρούσεως σε μια ζώνη που βράζει από ιμπεριαλιστικές
κόντρες. Η φρεγάτα πήγε εκεί, επισήμως στο πλαίσιο
συμμετοχής της σε έκθεση πολεμικού υλικού στο Αμπού
Ντάμπι. Στην επιστροφή της, ωστόσο, πραγματοποίησε
συνεκπαιδεύσεις με πλοία από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τα
Εμιράτα. Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει
εδώ και καιρό για αποστολή συστοιχίας ελληνικών
«Patriot» προς ενίσχυση της αντιπυραυλικής ομπρέλας
της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στο Ιράν. Για όλη αυτή
τη δραστηριότητα η χώρα δαπανά τεράστια ποσά. Έτσι
ετοιμάζονται να αξιοποιηθούν και οι νέες αγορές του
«αιώνα» που θα γίνουν!
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ΜΑΛΑΜΑΣ ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ

Πλωτάρχης ΠΝ ε.α.
Μέλος της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα

Η ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ

Στην ιστοσελίδα
www.eedye.gr
που ενημερώνεται διαρκώς,
μπορείτε να βρείτε νέα από τη δραστηριότητα
της ΕΕΔΥΕ και των κατά τόπους
Επιτροπών Ειρήνης, ενημερώσεις από
τη διεθνή δράση, ενημερωτικά υλικά, τα
προηγούμενα τεύχη από το περιοδικό
«Δρόμοι της Ειρήνης» και πολλά άλλα στοιχεία,
χρήσιμα για την ενημέρωση και τη δράση
των Επιτροπών, των συναγωνιστών και φίλων
του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Mα εγώ νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου
(στίχος από το ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη «Όταν μια άνοιξη»)

το κατάστρωμα του γιγαντιαίου μεταγωγικού και του θηριώδους αεροπλανοφόρου υπάρχει έντονη κίνηση
αρκετών ανθρώπων. Οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους είναι οι ενδεδειγμένες.
Όσο στη λέξη «ΝΑΤΟ» απέχει το ένα γράμμα από το άλλο. Η απόσταση μεταξύ των
δύο πολεμικών θηρίων είναι και αυτή μετρημένη με ακρίβεια. Όση απόσταση έχουν
μεταξύ τους οι λέξεις ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ.
Αλλά και οι άνθρωποι μας στα καταστρώματα των δύο καραβιών αποστάσεις
μετρούν και αυτοί. Βλέπεις, αδελφέ μου,
«στρώνουν» τραπεζοκαθίσματα διότι στα
καράβια αυτά θα «φιλοξενηθούν» οι άνδρες
των «συμμαχικών στρατευμάτων». Οι
μπούκες των κανονιών, τα μαχητικά τζετ
και οι στρατιώτες αφ' ενός μεν έχουν ως
στόχο την «προστασία» του «δυτικού» ιμπεριαλισμού έναντι των ανταγωνιστών
του, αφ' ετέρου δε και κυρίως να επιβεβαιώσουν, ακόμα μια φορά, το ποιός είναι
το «αφεντικό» στην ευρύτερη περιοχή
για την οποία «ενδιαφέρονται» πολλοί.
Οι άνθρωποί μας που δουλεύουν πυρετωδώς στα καταστρώματα είναι διαλεγμένοι προσεκτικά. Είναι αρκετοί μακροχρόνια άνεργοι και πολλοί νέοι. Πριν
την προσέλευσή τους για τα έκτακτα αυτά
μεροκάματα, εκείνοι που τους διάλεξαν
τους εκφώνησαν ένα σύντομο λογύδριο
για την σημασία αυτών των, έστω λίγων,
ημερών απασχόλησής τους. Προηγουμένως είχαν διαβεβαιώσει πως είχαν κάνει
το τέστ κορονοϊού, μόνοι τους στο σπίτι,
τηρώντας έτσι στο έπακρο τις σχετικές
κυβερνητικές εντολές για την «ατομική
ευθύνη».
Πρώτα-πρώτα τους είπαν ότι αν δεν
κατέπλεαν στα λιμάνια των πόλεών τους
τα «συμμαχικά» στρατεύματα δεν θα είχαν
ούτε αυτά τα μεροκάματα. Γι΄ αυτό λοιπόν
πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους «τυχερό» που βρήκαν μερικές μέρες δουλειά,
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και καλό θα είναι επίσης να συνυπολογίσουν ότι τα καράβια αυτά θα μπορούσαν
να είχαν κατευθυνθεί αλλού. Όμως ήλθαν
εδώ, άρα οι «σύμμαχοι» υπολογίζουν σε
εμάς, πράγμα που σημαίνει, ότι η «χώρα»
αναβαθμίζεται και άμα συμβεί αυτό, τότε
θα μετρούν τραπεζοκαθίσματα στα συμμαχικά καράβια όλο το χρόνο, θα δουλέψουν και άλλοι και τέλος πάντων θα «αναθερμανθεί η οικονομία». Με τη δουλειά
αυτή, θα μπορέσουν να πληρώσουν τα χρέη
τους, πρώτα-πρώτα στο κράτος. Θα μπορέσουν να πληρώσουν το γιατρό γιατί δωρεάν
πρόληψη και φροντίδα υγείας δεν υπάρχει.
Και δεν υπάρχει γιατί τα «συμμαχικά»
στρατεύματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα «δικά» μας έχουν έξοδα.
Με τα μεροκάματα αυτά ακόμα θα μπορέσουν να πληρώσουν το νοίκι και το φαγητό του «χαραμοφάη» και της «προκομμένης» που θέλουν, λένε, και να σπουδάσουν με δωρεάν φοίτηση και στέγαση.
Στα σύννεφα πετάνε αδελφέ μου, άκου
εκεί λαϊκά παιδιά και θέλουν και πανεπιστήμια την ώρα που υπάρχουν μια χαρά
προγραμματάκια για να μάθεις –με σχολικό
εξοπλισμό του '70– «μια τέχνη» και να
δουλεύεις από τα 15.
Αλλά δεν είναι μόνο τα «λεφτά» σε
αυτή τη ζωή είπαν στους ανθρώπους μας
στη συνέχεια. Και τους κάλεσαν να αναλογιστούν ότι στρώνοντας «το τραπέζι»
στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς και στο ελληνικό κεφάλαιο που θέλει να «αναβαθμιστεί», συνεχίζουν την μακρά παράδοση
της ελληνικής αστικής τάξης που συμμετείχε και εξακολουθεί βεβαίως σε όλες
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Οι άνθρωποί μας άκουγαν σιωπηλοί.
Ο λογισμός τους έτρεχε λαχανιάζοντας
από την αγωνία για το τι θα ξημερώσει
με την πανδημία, στους απλήρωτους λογαριασμούς, στο επίδομα ανεργίας που
δεν φτάνει, στους δικούς τους που τόσο

καιρό έχουν να τους δουν.
Ο λογισμός τους έτρεχε σε όλα αυτά
που τους έπνιγαν και πριν την πανδημία
και ξέρουν πως θα τους πνίξουν και μετά
γιατί αυτοί θα πληρώσουν την καπιταλιστική κρίση.
Άκουγαν και όχι μόνο το λογύδριο,
έβλεπαν την σημαία που αναρρίπιζε, έβλεπαν τις μπούκες των κανονιών και βαθιά
μέσα τους ήξεραν πως τούτη τη γη που
κράτησαν ελεύθερη με το όπλο στο χέρι
οι παλαιότεροι για να χτιστεί πάνω της
μια κοινωνία χωρίς φόβο και αγωνία για
το σήμερα και το αύριο, στους χάρτες
των «συμμάχων» είναι ένα οικόπεδο που
από κάτω έχει πετρέλαιο και λεφτά.
Άκουγαν και όχι μόνο συγκεντρωμένοι
και κολλητά ο ένας στον άλλο το λογύδριο
και ο νους τους έτρεχε στο υψωμένο
γκλομπ της αστυνομίας, στα δακρυγόνα
και στις «αύρες» απέναντι σε ανθρώπους
που παλεύουν για να μην δολοφονούμε
άλλους λαούς, για να γίνουν τα ΝΑΤΟϊκά
μαχητικά και αεροπλανοφόρα νοσοκομεία,
πανεπιστήμια, λαϊκές κατοικίες. Ανθρώπους που παλεύουν για να μη «στρώνουμε
τραπέζια» στο κεφάλαιο και τους συμμάχους του, γιατί δικοί μας δεν είναι ούτε
ήταν και ποτέ, αλλά εργαζόμενοι και λαός
με τη δική μας εξουσία να διαφεντεύουμε
τον τόπο μας για τις δικές μας σύγχρονες
κοινωνικές ανάγκες.
Άκουγαν και όχι μόνο γιατί μέσα στο
θόρυβο εκείνο που κυρίως άκουγαν ήταν
ο χτύπος της φοβισμένης ακόμα καρδιάς
τους ο ρυθμός της συνείδησής τους που
υπαγόρευε: «Σήκω όρθιος κι αφού είσαι
ανθρώπινο πλάσμα πάρε τη θέση σου στη
μεγάλη στρατιά των εργαζομένων».
Αδελφέ μου, «ακούω» τον φόβο σου,
αλλά πιο πολύ νιώθω τον χτύπο της καρδιάς σου. Κάνε το βήμα για να χαμογελάσει
η άνοιξη.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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πολιτική
40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ

Μετρώντας βαριές συνέπειες μέχρι σήμερα
και μεγάλους κινδύνους για το μέλλον,
ο ελληνικός λαός μπορεί να κάνει ταμείο

Τη χρονιά που διανύουμε συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ
και σημερινή ΕΕ. Από την ίδρυση της η ΕΟΚ αποτέλεσε συμμαχία των ευρωπαίων κεφαλαιοκρατών και η ένταξη της Ελλάδας σε αυτή τη συμμαχία εξυπηρετούσε ισχυρά τμήματα του ελληνικού κεφαλαίου. Ήταν μια στρατηγική επιλογή των Ελλήνων καπιταλιστών, ώστε να ενισχύσουν
τη θέση τους για να ενταθεί η εκμετάλλευση των εργαζομένων και να αυξηθούν τα κέρδη τους.
ι επιπτώσεις σε βάρος των εργαζόμενων και των λαϊκών
στρωμάτων ήταν οδυνηρές και
αφορούσαν όλους τους τομείς της
ζωής τους, με το τσάκισμα των εργασιακών κι ασφαλιστικών δικαιωμάτων, των λαϊκών ελευθεριών, των
δικαιωμάτων στην παιδεία, την υγεία,

Ο
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τη λαϊκή κατοικία. Χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες ξεκληρίστηκαν από
την ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική
της ΕΕ) και όσοι παραμένουν στη γη
τους παλεύουν να επιβιώσουν, βλέποντας την παραγωγή και τη γη να
συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων, διαδικασία που ενισχύει η ΚΑΠ ενώ με

βαριές συνέπειες πλήττονται από τα
μονοπώλια οι αυταπασχολούμενοι
της πόλης.
Η ΕΕ επίσης ως διακρατική ιμπεριαλιστική ένωση του κεφαλαίου,
ακριβώς προκειμένου να υπηρετεί
τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, καταγράφηκε στην ιστορία

επιπρόσθετα για τις βαριές ευθύνες
που φέρει για τους πολέμους, τις
επεμβάσεις και τα αιματοκυλίσματα
λαών σε διάφορα σημεία του πλανήτη
όλα αυτά τα χρόνια. Από κοινού με
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ πρωτοστάτησε στο μακέλεμα και τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, στην αλλαγή συνόρων
στα Βαλκάνια με τους λαούς να πληρώνουν ακόμη και σήμερα τις βαριές
συνέπειες των ιμπεριαλιστικών πολέμων, και το εθνικιστικό δηλητήριο
του “διαίρει και βασίλευε” που ...κυλάει ως τις μέρες μας, εγκυμονώντας
νέους κινδύνους. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης είχε και η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που σε αγαστή συνεργασία με
κεντροδεξιές και δήθεν«προοδευτικές» κυβερνήσεις κρατών-μελών της
ΕΕ αιματοκύλησαν τα Βαλκάνια.
Και στη συνέχεια, κράτη-μέλη
της ΕΕ συμμετείχαν στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε Ιράκ και Αφγανιστάν με το πρόσχημα της «τρομοκρατίας». Αλλά και πιο πρόσφατα,
με τη λεγόμενη «αραβική άνοιξη»,
συμμετείχαν με παρόμοια προσχήματα σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Με το μανδύα των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» η ΕΕ και ισχυρά καπιταλιστικά κράτη-μέλη της όπως η Γαλλία συμμετείχαν στον πόλεμο κατά
της Λιβύης και της Συρίας, ενώ εγκατέστησαν στρατιωτικές δυνάμεις
σε μία σειρά χώρες της Αφρικής,
όπως το Μάλι, την Κεντροαφρικάνικη
Δημοκρατία, τη Σομαλία και τις χώρες του Σαχελ. Είχαν άμεση εμπλοκή
σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στα
εσωτερικά τρίτων χώρων με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία
και τη στήριξη της αστικής κυβέρνησης με τη συμμετοχή και φασιστικών δυνάμεων. Η ΕΕ εκπόνησε τη
λεγόμενη Παγκόσμια Στρατηγική της
ανάγοντας όλη την υδρόγειο σε πεδίο
δράσης της. Με την επίκληση της
“προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων” στέλνει εκστρατευτικά

σώματα, πατρονάρει ΜΚΟ, στηρίζει
ή καταγγέλει κατά το δοκούν κυβερνήσεις ή αντιπολιτεύσεις, παριστάνει
προκλητικά την “ευαίσθητη” κι επιλεκτικά εμφανίζεται με σκοπιμότητα
αλληλέγγυα σε “ακτιβιστές” και “κινήματα” προκειμένου να διεισδύσουν
τα ευρωενωσιακά μονοπώλια σε τρίτες χώρες και να επωφεληθούν στον
ανταγωνισμό τους σε βάρος των αντίστοιχων αμερικάνικων, ρώσικων,
κινέζικων. Κι όλα αυτά την ώρα που
στα κράτη μέλη της παίρνονται σκληρά αντεργατικά μέτρα,προωθείται η
κλιμάκωση της καταστολής, το χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία,
τη διαδήλωση, τη συνδικαλιστική
δράση, κάτω από την αντιδραστική
θεωρία της καταπολέμησης της “ριζοσπαστικοποίησης”.
Την ίδια ώρα με τη συγκρότηση
πολυεθνικών στρατιωτικών δυνάμεων (Battlegroups) και τις επεμβάσεις
της ενίσχυσε τη στρατιωτικοποίησή
της, για να προωθεί τις θέσεις των
ευρωπαϊκών μονοπωλίων απέναντι
στους ανταγωνιστές της των άλλων
ιμπεριαλιστικών κέντρων στην σφοδρή αντιπαράθεση για τον έλεγχο

των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους.
Ιδιαίτερο σταθμό στην προώθηση
των αντιλαϊκών σχεδίων της ΕΕ αποτέλεσε η υπογραφή της «Συνθήκης
της Λισαβόνας» το 2007. Οι λαοί της
Ευρώπης βιώνουν καθημερινά τι σημαίνει έλεγχος των κρατικών προϋπολογισμών, τα ευρωπαϊκά εξάμηνα,
οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις σε
Παιδεία, Υγεία κλπ. Και στον τομέα
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων η
«Συνθήκη της Λισαβόνας» θεμελίωσε
την προώθηση των επικίνδυνων σχεδίων ενάντια στους λαούς. Η υιοθέτηση της “Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας” (ΚΠΑΑ) έδωσε
νέες αντιδραστικές κατευθυντήριες
γραμμές για τα επόμενα χρόνια.
Οι ετήσιες αναθεωρήσεις της
ΚΠΑΑ: α) αποτιμούν τις ως τώρα
«ικανότητες» της ΕΕ για συμμετοχή
σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
β) διαμορφώνουν τους βασικούς άξονες για τη συμμετοχή της ΕΕ σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Είναι ενδεικτικό πως στην αναθεώρηση της
ΚΠΑΑ για το 2019 γινόταν σαφής

Ιδιαίτερο σταθμό στην προώθηση των αντιλαϊκών σχεδίων της ΕΕ αποτέλεσε η υπογραφή
της «Συνθήκης της Λισαβόνας» το 2007.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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αναφορά στο πώς τα κράτη-μέλη της
ΕΕ θα χτυπήσουν τον «εχθρό λαό».
Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους κινδύνους που καταγράφονταν για την
ασφάλεια της ΕΕ και με πρόσχημα
το λεγόμενο «ριζοσπαστισμό» μπαίνει
ως στόχος η αντιμετώπιση της «ενδεχόμενης απειλής από τις λαϊκές
διαμαρτυρίες διαδηλωτών».
Σε όλη αυτή τη συζήτηση που
γίνεται για το “μέλλον της ΕΕ”, και
τη συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, ιδιαίτερο ρόλο
εκπληρώνει η συνεργασία με το
ΝΑΤΟ. Σε αυτή τη σχέση οι αντιθέσεις
συνυπάρχουν με τους συμβιβασμούς
και τη συνεργασία των αστικών τάξεων εντός της ΕΕ. Στη «Συνθήκη
της Λισαβόνας» διακηρύσσεται ότι
η ΚΠΑΑ «δε θίγει την ιδιαιτερότητα
της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας
ορισμένων κρατών-μελών και σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν
για ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία
θεωρούν ότι η κοινή τους άμυνα υλοποιείται στο πλαίσιο της οργάνωσης
της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ), δυνάμει της Συνθήκης
του Βορείου Ατλαντικού, και συμβι-

βάζεται με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας που διαμορφώνεται
μέσα στο πλαίσιο αυτό».
Οι πρόσφατες δηλώσεις αστών
πολιτικών όπως πχ αυτές του Μακρόν ότι «το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά
νεκρό» υποδηλώνουν σχεδιασμούς
των εκπροσώπων του κεφαλαίου
που παρά τη στρατηγική συνεργασία
δεκαετιών ανάμεσα σε ΕΕ - ΝΑΤΟ.
προχωρούν και σε αυτοτελείς σχεδιασμούς της ΕΕ σε στρατιωτικό επίπεδο. Άλλωστε η Γαλλία πέραν του
ΝΑΤΟ με δική της πρωτοβουλία έχει
συγκροτήσει και τον στρατιωτικοπολιτικό ιμπεριαλιστικό σχηματισμό
“Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Παρέμβασης” με τη συμμετοχή 13 χωρών, ανάμεσα τους τη Γερμανία, τη Βρετανία
(η οποία παραμένει και μετά το Brexit)
και την Ιταλία, όπως επίσης και την
Ελλάδα.
Η πρόσφατη εκλογή Μπάιντεν
ως προέδρου των ΗΠΑ άνοιξε εκ
νέου τη συζήτηση για την ενίσχυση
της ευρωατλαντικής συνεργασίας.
Εκπρόσωποι του κεφαλαίου και από
τις δυο πλευρές του Ατλαντικού αναγνωρίζουν το ΝΑΤΟ ως «κοινό τόπο»

H τεράστιας κλίμακας ΝΑΤΟϊκή άσκηση Defender Europe 21 διεξάγεται αυτό το διάστημα
σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναδεικνύοντας το ΝΑΤΟ ως «κοινό τόπο» για τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ.
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για τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ. Οι τεράστιας κλίμακας ΝΑΤΟϊκές ασκήσεις
όπως η Defender Europe 21 που διεξάγεται αυτό το διάστημα σε ευρωπαϊκό έδαφος δεν αφήνουν πολλά
περιθώρια αμφισβήτησης. Την ίδια
ώρα η ΕΕ διεξάγει 16 ιμπεριαλιστικές
αποστολές στρατιωτικού και μη χαρακτήρα σε τρεις διαφορετικές ηπείρους. Σε αυτές συμμετέχει και το
ελληνικό κράτος με την αποστολή
στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού. Αυτού του είδους οι αποστολές με πρόσχημα την «επίτευξη κοινωνικής ειρήνης», την «καταπολέμηση της τρομοκρατίας» δίνουν άλλοθι
στους ιμπεριαλιστές ώστε να προωθήσουν τα σχέδια τους σε μια σειρά
περιοχές που διεξάγονται συγκρούσεις και δεινοπαθούν οι λαοί.
Κομβικής σημασίας για την προώθηση της ΚΠΑΑ είναι η Μόνιμη
Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO),
που τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζει
συνεχώς τις ικανότητες και τα σχέδια
της. Σκοπός της PESCO όπως αποτυπώνεται και στα κείμενα της «είναι
να αποτελέσει ένα μόνιμο πλαίσιο
για στενότερη συνεργασία και μια
δομημένη διαδικασία για τη σταδιακή
εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ένωσης». Προωθείται δηλαδή η στενότερη στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στα
κράτη-μέλη της ΕΕ με διαφόρων ειδών “έργα” (projects - με διαφοροποιημένη σύνθεση συμμετεχόντων
χωρών σε καθένα από αυτά), που
γεννούν πολλαπλούς κινδύνους για
τους λαούς. Κάθε κράτος-μέλος της
ΕΕ υποβάλει κάθε χρόνο ένα ετήσιο
πρόγραμμα σχετικά «με τις δεσμεύσεις του απέναντι στην ασφάλεια
της ΕΕ» που εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο ρόλος της PESCO αναμένεται
να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ
ήδη είναι σε ισχύ 46 προγράμματα,
σε διάφορους τομείς όπως η «ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», οι διαστη-

Κομβικής σημασίας για την προώθηση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας είναι η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO),
που τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζει συνεχώς τις ικανότητες και τα σχέδια της.

μικές αποστολές, συστήματα αεράμυνας. Ενιαίος παρονομαστής τους
είναι η κοινή συνεργασία με στόχο
να ενισχυθεί η στρατιωτικοποίηση
της ΕΕ, η δημιουργία μάχιμων ομάδων
αντίδρασης ανάμεσα στα κράτη ώστε
να συμμετέχουν σε ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις.
Ενδεικτικό είναι ότι στο πλαίσιο
της PESCO αναπτύσσεται κι η λεγόμενη «Σχολή Πληροφοριών της ΕΕ»
που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προθυμοποιήθηκε να αναλάβει τη λειτουργία της η Ελλάδα από κοινού με
την Κύπρο. Πρόκειται ουσιαστικά για
σχολή πρακτόρων που εκπαιδεύει
μια νέα γενιά πρακτόρων “πτυχιούχων» με την ευρωενωσιακή σφραγίδα,
προμηνύοντας ένταση της καταστολής, του χαφιεδισμού και της παρακολούθησης σε βάρος του εργατικού
λαϊκού κινήματος.
Μια ακόμη πτυχή της πολιτικής
της ΕΕ είναι η συνεργασία με τρίτες
χώρες μέσω του «Μηχανισμού Γειτονίας» και των συμφωνιών οικονο-

μικής σύνδεσης, που συνδέονται κι
αυτά με τα προγράμματα της PESCO.
Στις συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας της ΕΕ με άλλες χώρες, πχ
στα Βαλκάνια η ΕΕ κάνει προσπάθεια
να συμπεριληφθεί η στρατιωτική συνεργασία με σκοπό να δεθούν περισσότερο στο άρμα του ευρωατλαντισμού, να ενταχθούν πιο ενεργά στους
σχεδιασμούς ΕΕ-ΝΑΤΟ και να αποκοπούν από την επιρροή ιμπεριαλιστικών κρατών όπως η Ρωσία και η
Κίνα. Ενδεικτική είναι η διαπάλη που
αναπτύχθηκε με επίκεντρο την ένταξη της Β. Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και
την υπογραφή της Συμφωνίας των
Πρεσπών.
Σε συνάρτηση με τα “έργα PESCO”
βρίσκεται και η λειτουργία του λεγόμενου «Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας». Σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις της νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης είναι έντονες στις
ζωές των εργαζομένων, η ΕΕ μέσω
του ΕΤΑ ενισχύει με 5 δις ευρώ κάθε
χρόνο τις πολεμικές της δυνατότη-

τες. Το ΕΤΑ χρηματοδοτείται μέσω
του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού
Πλαισίου της ΕΕ αλλά και μέσω των
εθνικών συνεισφορών των κρατώνμελών, δηλαδή όλα λεφτά των λαών.
Η λειτουργία του ΕΤΑ έχει δυο
βασικές πλευρές. Η μία είναι η χρηματοδότηση της έρευνας γύρω από
ζητήματα άμυνας, με προεξάρχοντα
ρόλο να παίζει τα επόμενα χρόνια η
χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης,
στρατηγικής σημασίας για τη διεξαγωγή των σύγχρονων πολεμικών συγκρούσεων. Δίνονται δηλαδή δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ για επιστημονικά
προγράμματα που θα δημιουργούν
πιο εξελιγμένες πολεμικές μηχανές,
θα αξιοποιούν όλα τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης προς όφελος των σχεδίων των ΕΕ και ΝΑΤΟ.
Η δεύτερη πλευρά έχει να κάνει με
την ανάπτυξη των νέων όπλων, τη
χρηματοδότηση για την κατασκευή
σύγχρονων πολεμικών συστημάτων
με βασική επιδίωξη την ενίσχυση
της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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χανίας και την ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων της από τους πόρους του ΕΤΑ, ώστε να κερδίσει έδαφος στον ανταγωνισμό με ΗΠΑ - Ρωσία - Κίνα και να αποτρέψει επιθετικές τους κινήσεις εξαγοράς ομίλων
στρατιωτικής βιομηχανίας σε ευρωπαικό έδαφος καθώς και να περιορίσει το εκτεταμένο φαινόμενο μέχρι
σήμερα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να αγοράζουν οπλικά συστήματα από αμερικάνικους κυρίως ομίλους. Είναι χαρακτηριστικό πως τα επόμενα χρόνια
έχει τεθεί ο στόχος για τη δημιουργία
νέου μαχητικού αεροσκάφους 5ης
γενιάς, η κατασκευή νέων τεθωρακισμένων οχημάτων που σε μεγάλο βαθμό θα αυτοματοποιηθεί η λειτουργία
τους και θα ελαττώνεται η ανάγκη
για χειρισμό από τον άνθρωπο.
Συμπληρωματικά στα παραπάνω προωθούνται οι συμπράξεις ανάμεσα στα
κράτη-μέλη ώστε «να αποφευχθεί η
αλληλοεπικάλυψη», να ενισχυθούν οι
συμπράξεις των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών ομίλων και να ενισχυθεί η
κερδοφορία των ευρωπαϊκών ομίλων.
Με βαση τα παραπάνω μπαίνει ο
στόχος από την Κομισιόν για διάθεση
του 2% των κρατικών προϋπολογισμών για τις “στρατιωτικές ανάγκες
της ΕΕ”, ανεξάρτητα από τα χρήματα
που κατευθύνονται στα ταμεία του
ΝΑΤΟ. Αυτό για τον ελληνικό λαό
σημαίνει ότι καλείται να καταβάλλει
με θυσίες του 2% του ΑΕΠ του για
το ΝΑΤΟ κι άλλο ένα 2% για την ΕΕ
και τα πολεμικά σχέδια τους.
Για τον καλύτερο έλεγχο και την
προσαρμογή των ιμπεριαλιστικών
σχεδίων στις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών η ΕΕ θέσπισε επίσης το
2019 τη «Συντονισμένη Ετήσια Αμυντική Αναθεώρηση» (CARD). Η CARD
έχει στόχο την ετήσια αξιολόγηση
των αμυντικών δαπανών της ΕΕ, το
κατά πόσο «αξιοποιούνται» ικανοποιητικά τα λεφτά που δαπανώνται
για την άμυνα της ΕΕ. Με άλλα λόγια
αποτελεί ένα είδος «στρατιωτικού
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ευρωπαϊκού εξαμήνου» όπου τα κράτη-μέλη αξιολογούνται κατά πόσο
υλοποιούν τους σχεδιασμούς της ΕΕ
σε εθνικό επίπεδο, κατά πόσο προωθούνται τα σχέδια του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Άμυνας.
Μέσω και της CARD η σημερινή
κυβέρνηση της ΝΔ, όπως προηγούμενα άλλωστε κι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ,
αναλαμβάνει να υλοποιήσει σχεδιασμούς που δεν έχουν καμία σχέση με
την υπεράσπιση των συνόρων της χώρας. Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο
τους στόχους της ΕΕ και το κατά πόσο
οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντάσσονται στον σχεδιασμό της.
Ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια
των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών είναι ο λεγόμενος «Μηχανισμός για
την Ειρήνη». Και μόνο ο τίτλος του
εν λόγω μηχανισμού της ΕΕ αποτελεί
πρόκληση και κοροϊδία για τους λαούς που έχουν ζήσει για δεκαετίες
την «φιλειρηνική» πολιτική της ΕΕ
και των συμμάχων της. Πρόκειται
για μηχανισμό χρηματοδότησης των
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων της ΕΕ
που θα διαθέτει περισσότερα από
1,5 δις ευρώ κάθε χρόνο. Στους στόχους περιλαμβάνονται: «Ο Μηχανισμός θα χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές αποστολές της Ένωσης, θα ενισχύει τις στρατιωτικές και αμυντικές
ικανότητες τρίτων κρατών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών και
θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση
επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης υπό την ηγεσία περιφερειακών
ή διεθνών οργανισμών (ΝΑΤΟ) ή τρίτων κρατών». Βαφτίζουν λοιπόν ένα
μηχανισμό, που φτιάχτηκε για τη στήριξη ιμπεριαλιστικών αποστολών,
ως μέσο δήθεν για την επίτευξη της
ειρήνης των λαών...
Αντίστοιχος εμπαιγμός επιχειρείται και με τη λεγόμενη επιχείρηση
“Irini” («Ειρήνη») –με τη συμμετοχή
και ελληνικών πλοίων– στ’ ανοιχτά
των ακτών της Λιβύης με το πρόσχημα της επιβολής του «εμπάργκο

όπλων», το οποίο ακυρώνεται καθημερινά από τις ανοικτές προωθήσεις
ενόπλων δυνάμεων και οπλισμού από
όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις
(Τουρκία, Ρωσία, Αίγυπτο κλπ) στη
χώρα αυτή. Η ΕΕ επιδιώκει να διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε μια
περιοχή με μεγάλη συγκέντρωση
στρατιωτικών δυνάμεων, εν μέσω
σφοδρών στρατιωτικών και πολιτικών ανταγωνισμών στην περιοχή,
όπου εξελίσσεται και η αντιπαράθεση
των αστικών τάξεων Τουρκίας και
Ελλάδας με πολλαπλά ζημιωμένους
τους λαούς της περιοχής.
Είναι υποκριτικό να επικαλείται
η ΕΕ το εμπάργκο την ίδια ώρα που
κράτη-μέλη της έχουν ισχυρούς στρατιωτικοοικονομικούς δεσμούς με την
αστική τάξη της Τουρκίας, που έχει
μεγάλες ευθύνες –και ως μέλος του
ΝΑΤΟ– για την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη δέκα χρόνια μετά
την ανατροπή της κυβέρνησης Καντάφι. Προϊόν αυτής της ιμπεριαλιστικής επέμβασης άλλωστε αποτελεί
το απαράδεκτο ΤουρκοΛιβυκο Σύμφωνο που αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
Οι επιπτώσεις από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις (Συρία, Λιβύη
κ.ά) στις οποίες συμμετείχε η ΕΕ τα
προηγούμενα χρόνια δημιούργησαν
ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα
ανθρώπων που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον σε χώρες της Ευρώπης.
Η πολιτική της ΕΕ στο μεταναστευτικό εγκλωβίζει χιλιάδες ανθρώπους,
υπό άθλιες συνθήκες, στα ελληνικά
νησιά και την ενδοχώρα. Πέρα όμως
από την απαράδεκτη κατάσταση που
επικρατεί στα hotspots, το νέο αντιδραστικό “Σύμφωνο της ΕΕ για τη
Μετανάστευση” που ενισχύει τις απελάσεις, τροφοδοτείται ένας μηχανισμός όπου κράτη μέλη θα χρηματοδοτούν ως ανάδοχοι αυτές τις απελάσεις προσφύγων και μεταναστών
για να γυρίζουν πίσω στις χώρες
τους, στη φωτιά του πολέμου που η

Η ΕΕ προωθεί τον μηχανισμό της Frontex για να παίξει το ρόλο του χωροφύλακα, αναλαμβάνοντας ευθύνες στη φύλαξη συνόρων που είναι
ζήτημα ευθύνης κάθε κράτους, με πρόσχημα την αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος.

ΕΕ κι οι σύμμαχοι της άναψαν και διαιωνίζουν. Η ΕΕ μάλιστα προωθεί το
μηχανισμό της «Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής - Ακτοφυλακής» (Frontex)
για να παίξει το ρόλο του χωροφύλακα, αναλαμβάνοντας ευθύνες στη
φύλαξη συνόρων που είναι ζήτημα
ευθύνης κάθε κράτους, με πρόσχημα
την «αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος».
Η Frontex αποτελεί ένα ακόμη κατασταλτικό μηχανισμό της ΕΕ. Εντάσσεται και αυτή στην κλιμακούμενη
επικίνδυνη συγκέντρωση πολεμικών
πλοίων στη ΝΑ Μεσόγειο.
Ο ελληνικός λαός έχει συσσωρευμένη πείρα δεκαετιών από τη
συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ. Πάλεψε και παλεύει ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για να μη συμμετέχουν οι Έλληνες φαντάροι και αξιωματικοί στις ιμπεριαλιστικές αποστολές των ΕΕ-ΝΑΤΟ, να κλείσουν
οι βάσεις-ορμητήρια πολέμου.

Οι αντιθέσεις των καπιταλιστικών κρατών και συμμαχιών θα αυξάνονται μπροστά στην προσπάθεια
τους να ξεπεράσουν την καπιταλιστική κρίση που επιτάχυνε η πανδημία και να βρουν νέα πεδία κερδοφορίας. Όλες αυτές οι προετοιμασίες
πολέμου από την ΕΕ, οι ΝΑΤΟϊκές
ασκήσεις που αποτελούν «προσομοιώσεις πολέμου» δείχνουν ότι οι
ιμπεριαλιστές δεν υπολογίζουν τις
ανθρώπινες ζωές όταν διακυβεύονται
τα κέρδη τους.
Το σύστημα της εκμετάλλευσης
παρά τον αρνητικό συσχετισμό δεν
είναι πανίσχυρο, ούτε ανίκητο. Όσες
ισχυρές πολεμικές μηχανές κι αν
ετοιμάζουν, η δράση των εργαζόμενων και της νεολαίας μπορεί να προβάλλει εμπόδια.
Η ανησυχία των καπιταλιστικών
κρατών και των ιμπεριαλιστικών
συμμαχιών και τα μέτρα τους σε βάρος των διαδηλώσεων, της απεργίας,
του συνδικαλιστικού κινήματος, δεί-

χνουν ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος τους. Η αληθινη δύναμη και
η ελπίδα για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες βρίσκεται στην καθημερινή πάλη για να απεμπλακεί η Ελλάδα από τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, να σταματήσει η συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές
στο εξωτερικό, να κλείσουν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, να αποδεσμευτεί η χώρα από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ
και κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία
με το λαό να είναι κυρίαρχος του
πλούτου που παράγει.
Ο δρόμος της σύγκρουσης είναι
δύσκολος αλλά είναι αναγκαίος και
απαιτείται να τον βαδίσουν χιλιάδες
εργαζόμενοι, νέοι και νέες, συμμετέχοντας στους αγώνες του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ
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ΠΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Διεθνής τηλεδιάσκεψη για τις ξένες στρατιωτικές
βάσεις ΗΠΑ/ΝΑΤΟ

τις 28 Φλεβάρη 2021 πραγματοποιήθηκε η Διεθνής
Τηλεδιάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης
(ΠΣΕ) για τις Ξένες Στρατιωτικές Βάσεις με ομιλητές
από όλες τις ηπείρους. Ειδική παρέμβαση έκανε εκπρόσωπος από το Συμβούλιο Ειρήνης των ΗΠΑ, ενώ ως καλεσμένη παρενέβη η Κουβανή πρέσβειρα στην Αθήνα
γιατί από την Κούβα δεν μπορούν να συνδεθούν στο
ΖΟΟΜ καθώς είναι μπλοκαρισμένοι.
Δημοσιεύουμε στο περιοδικό μας την παρέμβαση του
Ηρακλή Τσαβδαρίδη, Εκτελεστικού Γραμματέα του ΠΣΕ
στη θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή Ένωση», καθώς και
του Roger Harris, εκ μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης
των ΗΠΑ, στην ενότητα «Εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ».

Σ
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Η παρέμβαση του Ηρακλή Τσαβδαρίδη

Όταν πήραμε την απόφαση τον Νοέμβριο του 2018 στο
Δουβλίνο να αφιερώσουμε την 23η Φεβρουαρίου κάθε
χρόνο στον αγώνα ενάντια στις Ξένες Στρατιωτικές
Βάσεις και ιδιαίτερα αυτές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που
αποτελούν το 95% του συνολικού αριθμού, επιλέξαμε
αυτή την ημερομηνία λόγω του εμβληματικού της συμβολισμού.
Ήταν πριν από 118 χρόνια, όταν οι ΗΠΑ υπέγραψαν
με την αστική κυβέρνηση της Κούβας τη συμφωνία για
τη χρήση μέρους του εδάφους της κουβανικής επαρχίας
Γκουαντάναμο ως ναυτικής βάσης από τις ΗΠΑ. Η συμφωνία των 99 ετών περιελάμβανε τη διάταξη ότι μπορεί

να ακυρωθεί μόνο εάν συμφωνήσουν και τα δύο μέρη,
πράγμα που σημαίνει μόνο εάν οι ΗΠΑ συμφωνήσουν να
φύγουν! Μετά τον θρίαμβο της κουβανικής επανάστασης
το 1959, η Κούβα δεν συμφώνησε ποτέ να διατηρήσει
αυτήν τη συμφωνία και ο κουβανικός λαός και η κυβέρνηση
δεν σταμάτησαν ποτέ να απαιτούν την επιστροφή του
κουβανικού εδάφους στον ιδιοκτήτη της και το κλείσιμο
της ναυτικής βάσης των ΗΠΑ και του αντίστοιχου στρατοπέδου συγκέντρωσης της. Σε αυτό το αίτημα προσθέτουμε έντονα τις φωνές μας, τις φωνές των εκατοντάδων
εκατομμυρίων φιλειρηνικών ανθρώπων στον κόσμο που
δηλώνουν επίσης την αλληλεγγύη τους με το νησί της
επανάστασης, τη σοσιαλιστική Κούβα.
Οι δεκάδες ομιλίες και συνεισφορές που πραγματοποιήθηκαν στο Δουβλίνο το 2018 και το αντίστοιχο βιβλίο
με τα ντοκουμέντα της 1ης Διεθνούς Διάσκεψης κατά
των στρατιωτικών βάσεων ΗΠΑ/ΝΑΤΟ στον κόσμο, αποτελούν ένα πλούσιο υλικό που αντικατοπτρίζει πολλές
πτυχές του θέματος των ξένων στρατιωτικών βάσεων
ως μέσου ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας, επέμβασης σε
εσωτερικές υποθέσεις και ορμητήριο για την προετοιμασία
και εκτέλεση ιμπεριαλιστικών πολέμων και επιθέσεων
εναντίον των λαών του κόσμου.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης στάθηκε πάντα καθαρά απέναντι στο θέμα των Ξένων Στρατιωτικών Βάσεων,
καταγγέλλοντας με δράσεις και διαδηλώσεις μπροστά
στις εκατοντάδες βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε δεκάδες χώρες και απαιτώντας το κλείσιμο τους. Ταυτόχρονα, διατηρούμε πάντοτε επαγρύπνηση στα ιμπεριαλιστικά επιθετικά σχέδια και τους πολέμους, είτε χρησιμοποιούνται οι στρατιωτικές βάσεις είτε όχι.
Γνωρίζουμε ότι η ηγετική δύναμη σε αυτό το διεθνές
ιμπεριαλιστικό σύστημα και ειδικότερα στο ΝΑΤΟ είναι
οι ΗΠΑ. Εκτός από τη στρατιωτική τους δύναμη, τον
στρατό, Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία,
οι ΗΠΑ βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο δίκτυο των συμμάχων τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της, τα
οποία είναι κατά μεγάλο μέρος και μέλη του ΝΑΤΟ, είναι
στενοί σύμμαχοι σε όλες σχεδόν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Παρατηρούμε ότι παρά τους ανταγωνισμούς μεταξύ των
μεγάλων δυνάμεων στο ΝΑΤΟ, όλοι ασπάζονται τη στρατηγική συνεργασία και συμβαδίζουν όταν πρόκειται για
τα θεμελιώδη συμφέροντά τους εναντίον των λαών. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσεται αργά αλλά σταθερά ως
στρατιωτική δύναμη, με στόχο τη δημιουργία του δικού
της ευρω-στρατού, ενώ έχει ιδρύσει «Σχηματισμούς Μά-

χης»(Battle Groups) για γρήγορες επεμβάσεις, έχει δημιουργήσει σχετική Υπηρεσία Άμυνας και εξ ορισμού μιλά
για μια στρατηγική εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ όπως δηλώνεται σαφώς από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει βαριές πολιτικές και οικονομικές
κυρώσεις εναντίον εθνών και χωρών, όπως συμβαίνει με
τη Βενεζουέλα, τη Συρία, το Ιράν, τη Ρωσία, τον ΛΔΚ της
Κορέας και άλλους.
Η ΕΕ διατηρεί περισσότερες από 20 στρατιωτικές
αποστολές στο εξωτερικό που συχνά χαρακτηρίζονται
ως ειρηνευτικές ή ανθρωπιστικές, ενώ χρησιμοποιούνται
για αυτές στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ ή της Γαλλίας.
Η ΕΕ δεν ήταν ποτέ «λέσχη των ίσων», ούτε με καμία
έννοια δεν ήταν ποτέ η ένωση των λαών, υπερασπίζεται
τα συμφέροντα και τα κέρδη των πολυεθνικών εταιρειών,
συμμετέχει σε βίαιες αλλαγές καθεστώτων και εφαρμόζει
τα λεγόμενα δημοκρατικά της πρότυπα σε όλο τον κόσμο.
Το πρόσφατο παράδειγμα της Βενεζουέλας, όπου η πρέσβειρα της ΕΕ απελάθηκε για τον ανατρεπτικό ρόλο που
έπαιζε η ΕΕ τα τελευταία χρόνια, μιλά από μόνη του. Ο
ρόλος που διαδραμάτισε η ΕΕ στο πραξικόπημα στην Ουκρανία το 2014 ήταν επίσης πολύ σαφής. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι μια ολοκληρωμένη ιμπεριαλιστική δομή, οι
κυβερνήσεις των κρατών μελών της φέρουν όλη την ευ-

Η οθόνη με το πρόγραμμα της διεθνούς τηλεδιάσκεψης για τις ξένες στρατιωτικές βάσεις. Διακρίνονται τα ονόματα του Ηρακλή
Τσαβδαρίδη και του Roger Harris, τις εισηγήσεις των οποίων δημοσιεύουμε στο περιοδικό μας.
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θύνη για τις ομόφωνες αποφάσεις που λαμβάνουν για
όλα τα θέματα.
Η γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης αποτελεί ανέκαθεν θέατρο στρατιωτικού και ιμπεριαλιστικού ενδιαφέροντος. Μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991, τα νέα
μέλη του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη διεύρυναν το
εύρος της και τα τελευταία 20 χρόνια δημιουργήθηκαν
νέες στρατιωτικές βάσεις στα κράτη της Βαλτικής, στην
Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένων των αντιπυραυλικών ασπίδων με σκοπό την επίθεση
του ΝΑΤΟ χωρίς τη δυνατότητα αντιποίνων. Η Ιρλανδία
με τη ντε φάκτο βάση των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο Shannon
έχει γίνει ο κόμβος μεταφοράς για 3 εκατομμύρια αμερικανικών στρατευμάτων που κατευθύνονται ή επιστρέφουν
από στρατιωτικές αποστολές των ΗΠΑ τα τελευταία 20
χρόνια. Οι ΗΠΑ διατηρούν επίσης την αεροπορική τους
βάση στο Rammstein (Γερμανία) ως σημαντικό κόμβο στην
Ευρώπη. Η Γερμανία είναι επίσης ο τόπος όπου η Αφρικανική Διοίκηση των ΗΠΑ (AFRICOM) έχει την έδρα της.
Μετά την ιμπεριαλιστική επίθεση του ΝΑΤΟ εναντίον
της Γιουγκοσλαβίας το 1999, το ΝΑΤΟ δημιούργησε τη
μεγαλύτερη ξένη στρατιωτική βάση παγκοσμίως, στο
Σερβικό έδαφος του Κοσσυφοπεδίου με το «Camp Bondsteel». Από εκεί οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
ελέγχουν τις επιχειρήσεις για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.
Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν επίσης πολύ αξιόπιστους συμμάχους στην Τουρκία με την αεροπορική βάση του Incirlik
που «φιλοξενεί» επίσης πυρηνικά όπλα και στην Κύπρο
όπου το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί στρατιωτικές βάσεις
στις «κυρίαρχες βάσεις» του στο νησί που είναι ταυτόχρονα
μερικώς κατεχόμενο από το μέλος του ΝΑΤΟ, την Τουρκία.
Η σημασία της Ελλάδας για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί
εύκολα να γίνει αντιληπτή αν κοιτάξουμε τη διμερή στρατιωτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, η
οποία εκπονήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και
εφαρμόζεται από την σημερινή. Σύμφωνα με αυτή τη
συμφωνία εγκαθίστανται αρκετές νέες στρατιωτικές βάσεις από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκτός από τη στρατηγικής
σημασίας Ναυτική και Αεροπορική Βάση της Σούδας στην
Κρήτη, η οποία διευρύνεται στις λειτουργίες της. Μόλις
αυτές τις μέρες πραγματοποιείται μια τεράστια στρατιωτική άσκηση και κινητοποίηση από τις ΗΠΑ στην πόλη
και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης (μία από τις νέες βάσεις) όπου πάνω από 6.000 στρατιώτες προσγειώθηκαν
και κινούνται με τον βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό τους
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προς τη Γερμανία, τη Λετονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία
στα πλαίσια της Επιχείρησης «Defender 2021». Με τη
χρήσιμη υποστήριξη και συνεργασία των κυβερνήσεών
της, η Ελλάδα μετατρέπεται περισσότερο από ποτέ σε
μια τεράστια στρατιωτική βάση, πρόθυμη να συμμετάσχει
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή.
Είναι σαφές για εμάς ότι η πρόσδεση χωρών στο
ΝΑΤΟ και στην ΕΕ δεν εξυπηρετεί την ειρήνη και τη σταθερότητα, ούτε την ευημερία των λαών. Η συμμετοχή σε
ιμπεριαλιστικές συμμαχίες καθιστά τις χώρες συνεργούς
σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις μετατρέπει
σε πιθανούς στόχους για αντίποινα. Είναι επικίνδυνο και
αποτελεί ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι το ΝΑΤΟ ή η
ΕΕ θα προστατεύσουν ή θα υπερασπιστούν τα κυριαρχικά
δικαιώματα των μελών τους. Οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών αυτών των συμμαχιών αναζητούν μεγαλύτερο
ρόλο στις περιοχές τους κάτω από τις ιμπεριαλιστικές
ομπρέλες, για μεγαλύτερο μερίδιο στην λεηλασία φυσικών
και ενεργειακών πόρων.
Η δέσμευση και η κοινή ευθύνη όλων των κρατών
του ΝΑΤΟ αποδεικνύεται σαφώς από τις αποφάσεις των
συνόδων κορυφής του. Όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν
για τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας και στο
πρώτο πυρηνικό πλήγμα σε προηγούμενες συνόδους κορυφής. Η ανάπτυξη στρατιωτικών βάσεων στις αντίστοιχες
χώρες της Ευρώπης πραγματοποιείται με την πλήρη υποστήριξη των κυβερνήσεων, όχι απαραίτητα της βούλησης
των λαών. Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου
εγκρίθηκε η “Agenda ΝΑΤΟ 2030”, αναφέρεται ρητά ότι η
Ρωσία και η Κίνα πρέπει να αποτελέσουν στόχους προτεραιότητας. Ως εκ τούτου, το ΝΑΤΟ απαιτεί την αύξηση των
στρατιωτικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ τους, προκειμένου
να αυξηθούν οι εξοπλισμοί. Παρεμπιπτόντως, η χώρα μου
η Ελλάδα, μια χώρα που χτυπιέται εδώ και χρόνια από την
κρίση και ο λαός της όλο και φτωχαίνει, είναι μία από τις
λίγες που εκπληρώνουν αυτόν τον στόχο 2%.
Τα καθήκοντα των φιλειρηνικών αντιιμπεριαλιστικών
δυνάμεων στην περιοχή μας απαιτούν μια σαφή καταδίκη
και αντίθεση στα σχέδια και τις πολιτικές της ΕΕ και μια
σαφή κατανόηση της φύσης της.
Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ ανέπτυξε την Κοινή Πολιτική
Ασφάλειας και Άμυνας, την αναβάθμιση των σχηματισμών
μάχης της ΕΕ, τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Άμυνας, την ενίσχυση της PESCO (Μόνιμη Διαρθρωτική
Συνεργασία), καθώς και την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Παρεμβάσεων». Αυτή η πολεμική μηχανή της ΕΕ θα συντονιστεί με την μηχανή του ΝΑΤΟ προβλέποντας τη δη-

μιουργία 30 ισχυρών μονάδων πεζικού, 30 μονάδων πολεμικής αεροπορίας και 30 μονάδων ναυτικού που θα
λειτουργούν εντός 30 ημερών (τα τέσσερα «30άρια»),
όποτε και όπου απαιτείται για το όφελος των αμερικανικών
και ευρωπαϊκών μονοπωλίων στον ανταγωνισμό τους με
την Κίνα και τη Ρωσία.
Δεν μπορούμε να επιλέξουμε μερικά μόνο από τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ ή/και της ΕΕ και να αγνοήσουμε
κάποια άλλα. Αυτό που εφαρμόζουν οι ιμπεριαλιστές στη
Συρία ή τη Λιβύη σχετίζεται και συμβαδίζει με αυτό που
κάνουν στο Αφγανιστάν. Η ιμπεριαλιστική επέμβαση, οι
παρεμβάσεις και οι κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας,
της Κούβας και της Νικαράγουας είναι της ίδιας στρατηγικής με αυτό που κάνουν ενάντια στο ΛΔΚ της Κορέας.
Η ανοχή τους στην κατοχή στην Κύπρο, την Παλαιστίνη
και τη Δυτική Σαχάρα είναι μια έκφραση της υποκρισίας
και της συνενοχής με τις δυνάμεις κατοχής. Η δημιουργία,
χρηματοδότηση και εκπαίδευση εξτρεμιστικών μισθοφορικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή με το ISIS, όπως συνέβη προηγουμένως με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν,
δείχνει ανοιχτά το πραγματικό πρόσωπο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Δεν αναμένεται αυτό να αλλάξει τώρα με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία μόλις 36 ημέρες
μετά την ανάληψη της εξουσίας ξεκίνησε μια δολοφονική
αεροπορική επίθεση εναντίον της Συρίας με δεκάδες
θύματα αμάχους. Δεν υπάρχει χώρος για ψεύτικες ελπίδες
και προσδοκίες στο φιλειρηνικό αντιπολεμικό κίνημα!

Από την παρέμβαση του Roger Harris

«Η Αμερική επέστρεψε»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν διακήρυξε «η Αμερική
επέστρεψε», στην ομιλία του για τις προτεραιότητες της
εξωτερικής πολιτικής στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου στις 19 Φεβρουαρίου.
Δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν πιο καθαρά λόγια
υποστήριξης για τον Τζο Μπάιντεν, από όσο εκφραστηκαν
από τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ του Τζορτζ
Μπους, τον Κόλιν Πάουελ και τους 70 αξιωματούχους
εθνικής ασφάλειας των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι με
ανοιχτή επιστολή στήριξαν τον Μπάιντεν από φόβο ότι ο
Τραμπ θα αναστατώσει τη δικομματική συναίνεση εξωτερικής πολιτικής σε θέματα όπως, αλλαγές καθεστώτος,
ατελείωτους πολέμους και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Οι
ρεπουμπλικάνοι νεοσυντηρητικοί βρίσκουν καταφύγιο
στη μεγάλη σκηνή των Δημοκρατών, οι οποίοι ανέλαβαν

τα ηνία του πολέμου.
Ανεξάρτητα από την αλλαγή της φρουράς στην Ουάσινγκτον, ο ιμπεριαλιστικός στόχος της «κυριαρχίας πλήρους φάσματος» διαρκεί από τη μία διοίκηση στην άλλη.
Το παγκόσμιο δίκτυο 800-1000 ξένων στρατιωτικών βάσεων δεν θα κλείσει. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ μπορούν με
ατιμωρησία να τιμωρήσουν το ένα τρίτο της ανθρωπότητας
(39 έθνη) με παράνομα μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα
και κυρώσεις, είναι ένα μέσο της ηγεμονικής τους θέσης.
Αυτές οι κυρώσεις είναι μια μορφή «υβριδικού πολέμου»,
εξίσου θανατηφόρα με τον απόλυτο πόλεμο.
Ο νέος υπουργός Εξωτερικών Antony Blinken δήλωσε
ότι οι πολιτικές του θα ακολουθήσουν τον προκάτοχό
του, αλλά «θα στοχεύσει αποτελεσματικότερα» επίσημους
εχθρούς όπως η Βενεζουέλα και θα διπλασιάσει την
πίεση στη Ρωσία. Ακολουθώντας τον Τραμπ και αντίθετα
από τον Ομπάμα, ο οποίος το 2011 αρνήθηκε να διώξει
ποινικά τον Τζούλιαν Ασάνζ για λόγους ελευθερίας του
Τύπου, ο Μπάιντεν απευθύνει έκκληση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου να εκδώσει τον δημοσιογράφο.
Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ υπόσχεται μεγαλύτερη
εξάρτηση από πολυμερείς διπλωματίες και διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας για την επίτευξη των ιμπεριαλιστικών
στόχων των ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν δεσμεύθηκε να παραμείνει
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και να επιστρέψει στη
Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού, αν και η συμμόρφωση
με την τελευταία είναι εθελοντική και ο Μπάιντεν υπερασπίζεται ουσιαστικά την παραβίαση της. Αφού ο Τραμπ
απέσυρε τις ΗΠΑ από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη πριν από τρία
χρόνια, οι ΗΠΑ θα επανέλθουν ως παρατηρητές. Και η
«απαγόρευση εισόδου στην χώρα σε μουσουλμάνους»
του Τραμπ αντιστράφηκε στα χαρτιά την ημέρα ανάληψης
καθηκόντων του Μπάιντεν.
Ο Μπάιντεν προειδοποίησε, στην ομιλία του για τις
προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής, για «ανταγωνισμό μεταξύ χωρών που απειλούν να χωρίσουν τον
κόσμο» που προκαλείται από την «μετατόπιση της παγκόσμιας δυναμικής». Η απειλή για «διαίρεση του κόσμου»
που απασχολεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ είναι ακριβώς η
οποιαδήποτε απόκλιση από την κυριαρχία των ΗΠΑ. Ο
Μπάιντεν αναφερόταν στην εμφάνιση πιθανών αντίπαλων
δυνάμεων. Η Κίνα είναι η πιο εξέχουσα. Η προειδοποίησή
του επιβεβαιώνει και επεκτείνει το δόγμα της στρατηγικής
εθνικής ασφάλειας του Τραμπ το 2017 για τον «ανταγωνισμό μεγάλης δύναμης» και απομακρύνεται από την προΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ηγούμενη και στη συνέχεια εγκαταλειμμένη αντίληψη
της «διεθνούς αλληλεξάρτησης»
Η ομιλία του Μπάιντεν κατέληξε στο συμπέρασμα,
"Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής" που προκαλείται από
"νέες κρίσεις". Αν και δεν αναγνωρίστηκε από τον Μπάιντεν
ρητά, πρόκειται για αναγνώριση της επικείμενης κρίσης
της νομιμότητας της νεοφιλελεύθερης παγκόσμιας τάξης.
Οι ΗΠΑ είναι ο κύριος δικαιούχος, υποστηρικτής και
υπεύθυνος της διεθνούς καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων,
η οποία θεωρείται όλο και περισσότερο ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων. Οι ταξικές διαφορές
και ανισότητες κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης
γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς στις ΗΠΑ και διεθνώς.
Εδώ στις ΗΠΑ, οι δισεκατομμυριούχοι πρόσθεσαν 4 τρισεκατομμύρια δολάρια στην καθαρή τους αξία από την
έναρξη της πανδημίας.
Ενώ ήταν ακόμη πρόεδρος, ο Τραμπ μίλησε εναντίον
των ΗΠΑ ως παγκόσμιου χωροφύλακα: «Το σχέδιο είναι
να βγούμε από ατελείωτους πολέμους για να φέρουμε
τους στρατιώτες μας πίσω στο σπίτι, όχι να είμαστε
αστυνομικοί πράκτορες σε όλο τον κόσμο».
Για διάφορους λόγους, οι εικονοκλαστικές λέξεις του
Τραμπ δεν βρήκαν ποτέ την πολιτική τους. Και, βεβαίως,
οι κειμενογράφοι του Μπάιντεν δεν θα του δώσουν ποτέ
παρόμοιες λέξεις για να διαβάσει.
Αντίθετα, ο Μπάιντεν είπε στην ομιλία του για την
εξωτερική πολιτική ότι οι ΗΠΑ είναι «πλήρως δεσμευμένες
στη συμμαχία μας με το ΝΑΤΟ» και «καλωσορίζουν τις
αυξανόμενες επενδύσεις της Ευρώπης στις στρατιωτικές
δυνατότητες». Η αποστολή στο Ιράκ θα επεκταθεί και
περισσότερα στρατεύματα των ΗΠΑ θα σταλούν στη
Γερμανία.
Ο Μπάιντεν δικαιολογεί την στρατιωτική περικύκλωση
της Ρωσίας από το ΝΑΤΟ, με ενδείξεις ότι η Ουκρανία
και η Γεωργία ενδέχεται τελικά να ενταχθούν σε αυτό
υπό την «απειλή από τη Ρωσία», όταν οι ρωσικές αντιδράσεις στα εχθρικά πολεμικά παιχνίδια και εγκατάσταση
πυρηνικών στα σύνορά τους είναι μάλλον αμυντικές. Εν
τω μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των
ΗΠΑ έχει από καιρό ξεφύγει από τα Ατλαντικά της σύνορα
με τους εταίρους του NATO σε όλη την υδρόγειο να
εκτείνονται πλέον και στο Αφγανιστάν, την Αυστραλία,
την Κολομβία, το Ιράκ, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της
Κορέας, τη Μογγολία, τη Νέα Ζηλανδία και το Πακιστάν.

Για την Αφρική και τη Μέση Ανατολή

Η νέα διοίκηση θα επεκτείνει τη στρατιωτική παρουσία
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των ΗΠΑ στην Αφρική μέσω της Διοίκησης της Αφρικής
(AFRICOM), η οποία το 2019 ανέπτυξε Ειδικές Δυνάμεις
σε 22 χώρες και ήταν σε ενεργό μάχη σε τουλάχιστον δεκατρείς από αυτές. Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση
των ΗΠΑ στην Αφρική, το «African Lions 21», έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο με «χώρες-εταίρους».
Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι στρατηγικοί
πόροι και οι διεθνείς ροές τους είναι βασικοί παράγοντες
για τον ιμπεριαλιστικό έλεγχο. Όχι τυχαία, τα λίγα μικρά
κράτη που προσπάθησαν να αντισταθούν στις ΗΠΑ – συγκεκριμένα η Βενεζουέλα, ο Ισημερινός, η Βολιβία, η Συρία,
το Ιράκ και η Λιβύη – είναι όλα παραγωγοί. Με απουσία
πωλήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου (που αντιστοιχούν στο 60% του ΑΕΠ της) η Ρωσία θα ήταν μια
μικρή οικονομία.
Για τη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη των ΗΠΑ σε καθαρό
εξαγωγέα πετρελαίου μετέτρεψε τις πλούσιες σε πετρέλαιο μοναρχίες του Κόλπου σε πιθανούς ανταγωνιστές.
Ο Τραμπ επέκτεινε την «ειδική σχέση» των ΗΠΑ στη
Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Ο
Μπάιντεν συνεχίζει αυτή την πορεία. Η προκλητική κίνηση
του Τραμπ να μεταφέρει την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ δεν θα αντιστραφεί από τον Μπάιντεν, ούτε θα
αναγνωριστούν τα παλαιστινιακά δικαιώματα.
Αγνοώντας το πυρηνικά οπλισμένο Ισραήλ, η ομάδα
του Μπάιντεν συνεχίζει την εμμονή των ΗΠΑ με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, ο Μπάιντεν έχει δεσμευτεί να επαναδιαπραγματευτεί «μια καλύτερη συμφωνία» σχετικά με το Ιράν μετά την αποχώρηση του
Τραμπ από την «πυρηνική συμφωνία» JCPOA.

«Η πίσω αυλή της Αμερικής» - Δόγμα του Μονρόε
του 21ου αιώνα

Η μεταχείριση της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής
ως ιδιοκτησίας των ΗΠΑ, στηρίζεται στο δόγμα του
Monroe του 1823.
Ο Μπάιντεν, την ημέρα που ανέλαβε το αξίωμα, είχε
τη δύναμη του εκτελεστικού διατάγματος να αποκαταστήσει τα ανοίγματα του Ομπάμα στην Κούβα που είχε
αντιστραφεί από τον Τραμπ.
Τώρα, πάνω από ένα μήνα στην εξουσία, ο Μπάιντεν
δεν έχει απελευθερώσει όρια εμβασμάτων, περιορισμούς
ταξιδιού ή άλλες παράνομες κυρώσεις στην Κούβα. Ο
Μπάιντεν συνεχίζει την παράνομη πολιτική επιδίωξης
αλλαγής καθεστώτος για την Κούβα των προηγούμενων
δώδεκα προέδρων των ΗΠΑ με μυστική και εμφανή αποσταθεροποίηση, οικονομικό αποκλεισμό και κατοχή των

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη Ρωσία και την Κίνα με «συστήματα πυραυλικής άμυνας», τα οποία ήταν παράνομα βάσει της Συνθήκης ΑΒΜ
Ρωσίας ΗΠΑ έως το 2002, όταν ο Τζορτζ Μπους ακύρωσε τη συνθήκη.

στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στο Γκουαντάναμο. Τα
ανοίγματα του Ομπάμα στην Κούβα, με βάση τη δική του
περιγραφή, δεν ήταν απόκλιση από την προηγούμενη πολιτική, αλλά μια προσπάθεια επίτευξης αλλαγής του καθεστώτος με διαφορετικά μέσα.

Πυρηνική πολιτική - 100 δευτερόλεπτα πριν τα
μεσάνυχτα

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη Ρωσία και την Κίνα με «συστήματα πυραυλικής άμυνας», τα οποία ήταν παράνομα
βάσει της Συνθήκης ΑΒΜ Ρωσίας - ΗΠΑ έως το 2002,
όταν ο Τζορτζ Μπους ακύρωσε τη συνθήκη. Ένα «σύστημα
πυραυλικής άμυνας» έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει
από την απάντηση μετά από πυρηνική επίθεση πρώτου
πλήγματος.
Η επίσημη πολιτική της Κίνας είναι «να μην είναι η
πρώτη που χρησιμοποιεί πυρηνικά όπλα οποιαδήποτε
στιγμή ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες». Η ρωσική πολιτική
είναι να χρησιμοποιεί πυρηνικά όπλα μόνο «όταν απειλείται
η ίδια η ύπαρξη του κράτους». Αντιθέτως, οι ΗΠΑ διατηρούν το δικαίωμα «πυρηνικών όπλων για πρώτο πλήγμα».
Ο επικεφαλής της στρατηγικής αεροπορικής διοίκησης

των ΗΠΑ, ο ναύαρχος Charles A. Richard, προειδοποίησε
μόλις αυτό το μήνα ότι σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία ή
την Κίνα «η πυρηνική επιλογή είναι μια πολύ πραγματική
πιθανότητα».

Ένας άλλος κόσμος είναι δυνατός, μια άλλη
Αμερική είναι απαραίτητη

Η «αμερικανική ηγεσία» του κόσμου, που φημίζεται τόσο
από τους Ρεπουμπλικάνους όσο και από τους Δημοκρατικούς, δεν είναι δημοκρατική. Κανείς δεν εξέλεξε τις
ΗΠΑ ως «νταντά» του κόσμου. Οι διεθνείς δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι οι ΗΠΑ βαθμολογούνται μεταξύ των πιο φοβισμένων, μισητών και επικίνδυνων χωρών στον κόσμο
και της μεγαλύτερης απειλής για την παγκόσμια ειρήνη.
Εν τω μεταξύ, το “Vox Populi Project” αναφέρει πλειοψηφίες ή πλειονότητες του λαού των ΗΠΑ που υποστηρίζουν τη μείωση του στρατιωτικού προϋπολογισμού, την
επίτευξη ειρήνης αποφεύγοντας ξένη παρέμβαση, διαπραγματεύσεις απευθείας με αντιπάλους για την αποφυγή
στρατιωτικής αντιπαράθεσης, μείωση των στρατευμάτων
των ΗΠΑ στο εξωτερικό και περιορισμό της ικανότητας
του προέδρου να επιτεθεί σε έναν ξένο αντίπαλο. 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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μνήμες

Νίκος Νικηφορίδης
70 χρόνια από την εκτέλεσή του

ταν χαράματα της 5ης Μάρτη
1951, όταν πίσω από τις φυλακές του Γεντί Κουλέ της Θεσσαλονίκης εκτελέστηκε ο πρωτομάρτυρας –όπως επάξια ονομάστηκε–
του ελληνικού αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος ειρήνης.
Την ημέρα της εκτέλεσης ο Νίκος
Νικηφορίδης ήταν ένας νέος άνθρωπος, μόλις 23 χρονών.
Είχε γεννηθεί στο Βύρωνα το
1928, σε οικογένεια προσφύγων από
τη Μικρά Ασία. Στα χρόνια της κατοχής, μαθητής ακόμη στο 7ο Γυμνάσιο
Παγκρατίου, οργανώθηκε στην Αντίσταση, εντάχθηκε ολόψυχα στον αγώνα για την απελευθέρωση του λαού
από την ναζιστική σκλαβιά. Στην αρχή
στα Αετόπουλα, στην ΕΠΟΝ αργότερα,
σε ηλικία 15 ετών έγινε γραμματέας
της ΕΠΟΝ Παγκρατίου. Μοίραζε υλικό με τις ανακοινώσεις του ΕΑΜ και
του ΕΛΑΣ, με το θρυλικό Χωνί της
ΕΠΟΝ τις νύχτες ξεσήκωνε, καλούσε

Η
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στον αγώνα το λαό των Ανατολικών
Συνοικιών, έγραφε συνθήματα στους
τοίχους.
Ονειρευόταν κι αυτός, όπως χιλιάδες άλλοι νέοι, όπως η τεράστια
πλειοψηφία του λαού, την εθνική και
κοινωνική απελευθέρωση. Αυτά ακριβώς τα όνειρά του τον έφεραν κοντά
στο ΚΚΕ, πρωτοστάτη, οργανωτή και
εμψυχωτή του αγώνα του λαού. Γι’
αυτό αργότερα, στην ύστατη δοκιμασία, στο στρατοδικείο που τον καταδίκασε σε θάνατο δήλωνε περήφανα: «Είμαι κομμουνιστής και δεν
αποκηρύσσω τις ιδέες μου».
Με τον αγώνα του και με αμέτρητες θυσίες ο λαός μας λευτερώθηκε από τους Γερμανούς κατακτητές. Μια νέα όμως κατοχή ξεκινούσε.
Τη θέση των ναζί έπαιρναν οι ορδές
των Άγγλων ιμπεριαλιστών. Η αστική
τάξη της χώρας, μεγάλο μέρος της
οποία συνεργάστηκε με τους Γερμανούς, πρόθυμα υποδέχτηκε τη νέα

κατοχή, για να σώσει τα πλούτη και
την εξουσία της. Δωσίλογοι και προδότες ξανά στην υπηρεσία των νέων
κατακτητών, των Άγγλων. Ο λαός
της Αθήνας, μαζί κι ο Νίκος Νικηφορίδης, ξανά στα οδοφράγματα, στην
εποποιία της Μάχης της Αθήνας.
Μετά τα Δεκεμβριανά συνέχισε
τον αγώνα, για να μείνουν ζωντανά
τα όνειρα του λαού, το όραμά του
για μία νέα κοινωνία. Το 1947, μόλις
αποφοιτά από το γυμνάσιο, εξορίζεται
στην Ικαρία και το 1948, μόλις συμπληρώνει τα είκοσι του χρόνια, μεταφέρεται στο κολαστήριο της Μακρονήσου, όπου βασανίζεται απάνθρωπα.Εκεί, στο Α΄ Τάγμα Σκαπανέων
(ΑΕΤΟ-ΕΣΑ), γνώρισε όλη την κτηνωδία των βασανιστών του «νέου
Παρθενώνα». Προσωπικός του βασανιστής ένας άγνωστος τότε υπολοχαγός της ΕΣΑ, ο οποίος αργότερα
θα γίνει γνωστός ως ο «αόρατος»
δικτάτορας, ο Δημήτριος Ιωαννίδης.

Στη χαράδρα της Μακρονήσου,
τη «χαράδρα των τρελών» όπως είχε
ονομαστεί, βασανίστηκε άγρια επί
ημέρες. Από τα χτυπήματα στο κεφάλι, έχασε προσωρινά το φως του,
έμεινε κουτσός καθώς τα ρόπαλα
των «εθνικών αναμορφωτών» παρέλυσαν το ένα του πόδι, ενώ πάθαινε
κι επιληπτικές κρίσεις. Σε άθλια κατάσταση τον μεταφέρουν στο 401
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, καθώς κόντευε να μείνει στα χέρια των βασανιστών του. Για να επουλωθούν τα τραύματα στο κεφάλι και να σταματήσουν
οι επιληπτικές κρίσεις, χρειάστηκε
να νοσηλευτεί για μικρό διάστημα στο
ψυχιατρικό νοσοκομείο του Δαφνίου
και επέστρεψε στο σπίτι του σωματικά και ψυχικά σακατεμένος. Αυτή
ήταν η αιτία της απελευθέρωσής του
τον Οκτώβριο του 1950, χωρίς να
υπογράψει «δήλωση μετανοίας».

Η «Έκκληση της Στοκχόλμης»,
η εκ νέου σύλληψη και δίκη

Οι οικογένειά του κατέβαλλε μεγάλες
προσπάθειες για την αποκατάσταση
της υγείας του. Μόλις συνήλθε ο Νικηφορίδης επανασυνδέθηκε με τους
παράνομους πυρήνες του ΚΚΕ. Εκείνη
την εποχή είχε φθάσει παράνομα
στην Ελλάδα ο Νίκος Μπελογιάννης,
μέλος της ΚΕ του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας. Σκοπός του η
αναδιοργάνωση των παράνομων κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ, που
αποτελούσαν τις άσβεστες εστίες
της αντίστασης και της οργάνωσης
του αγώνα του λαού στις δύσκολες
εκείνες μέρες. Τότε, που η ελληνική
αστική τάξη κι ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός προσπαθούσαν με κάθε
μέσο να μετατρέψουν τη στρατιωτική
τους νίκη σε ολοκληρωτική συντριβή
και εξόντωση του εργατικού και λαϊκού κινήματος.
Πρώτιστη ανάγκη η ανασυγκρότηση του κινήματος σε όλη τη χώρα.
Με απόφαση του Μπελογιάννη ο Νικηφορίδης μεταβαίνει στη Θεσσαλο-

Στη Μακρόνησο (δεξιά) με συνεξόριστό του.

νίκη. Καθήκον του η συγκρότηση αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού και
φιλειρηνικού κινήματος για τη συλλογή υπογραφών κάτω από την «Έκκληση της Στοκχόλμης» για την απαγόρευση του ατομικού όπλου.
Η ανθρωπότητα, μετά τη ρίψη
των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι, είχε εισέλθει
στην εποχή της πυρηνικής τρομοκρατίας των ΗΠΑ και των
συμμάχων τους. Ο ιμπεριαλισμός ήθελε να τρομοκρατήσει
πρωτίστως τη Σοβιετική Ένωση
και τους λαούς, τους πραγματικούς νικητές στη θανάσιμη
μάχη με το ναζισμό και το φασισμό στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
τις χώρες που είχαν διαλέξει
ένα νέο δρόμο ανάπτυξης, το σοσιαλισμό.
Η «Έκκληση της Στοκχόλμης»
αποτέλεσε την πρώτη παγκόσμια
εκστρατεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. Στις 15 Μάρτη
του 1950, στη Στοκχόλμη, είχε πραγματοποιηθεί παγκόσμια συνδιάσκεψη με τη συμμετοχή εκατοντάδων
προσωπικοτήτων. Η συνδιάσκεψη
ενέκρινε την «Έκκληση της Στοκχόλμης», που απαιτούσε την πλήρη κα-

τάργηση και απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Σε όλο τον κόσμο υπέγραψαν την Έκκληση πάνω από 200
εκατομμύρια άνθρωποι. Στην Ελλάδα
όμως, η συγκεκριμένη Έκκληση συνιστούσε –κατά την άποψη των κρατούντων– απόπειρα ανατροπής του
κοινωνικού καθεστώτος. Παρά την
τρομοκρατία στην καμπάνια εντάχθηκαν λαμπρές προσωπικότητες,
όπως ο ποιητής Κώστας Βάρναλης,
ο αγωνιστής της αντίστασης, πρώην
Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ και
άλλοι.
Ο Νικηφορίδης γίνεται ένα από
τα πιο δραστήρια μέλη της κίνησης.
Ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη οργανώνει, με τον γραμματέα της ΕΠΟΝ
Λεωνίδα Δούκα, το «Δημοκρατικό
Φιλειρηνικό Μέτωπο Νέων». Τα πλοκάμια της κρατικής Ασφάλειας όμως
απλωνόταν παντού. Στις 31 Δεκέμβρη
1950, την 1η και 2 Γενάρη του 1951
συλλαμβάνονται ο Νίκος Νικηφορίδης και όσοι είχαν διακινήσει ή υπογράψει την «Έκκληση της Στοκχόλμης». Η κυβέρνηση του Σοφοκλή Βε-

Αποκόμματα από τον Τύπο της εποχής με
την ανακοίνωση της σύλληψης (πάνω) και
την απόφαση του στρατοδικείου (κάτω).
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νιζέλου, με αντιπρόεδρο τον Γεώργιο
Παπανδρέου κράτησε για μέρες κρυφή τη σύλληψη και την ανακοίνωσε
μόλις στις 18 Γενάρη 1951. Η ανακοίνωση μιλούσε για «14 επικίνδυνους κομμουνιστές», οι οποίοι παραπέμπονταν με βαριές κατηγορίες, «η
ανακάλυψις μιας νέας παρανόμου οργανώσεως του ΚΚΕ και συλλήψεως
όλων των μελών της, πριν αύτη σημειώσει δράσιν τινά».
Μπροστά στο στημένο έκτακτο
στρατοδικείο, στις 21 Φλεβάρη 1951,
βρέθηκαν ο Νικηφορίδης και άλλοι 13
συλληφθέντες. Το κατηγορητήριο του
βασιλικού επιτρόπου έλεγε: «Οι κατηγορούμενοι εν Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριον και Δεκέμβριον 1950, από κοινού επεδίωκον την εφαρμογήν ιδεών
εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την δια
βιαίων μέσων ανατροπήν του πολιτεύματος, του κρατούντος κοινωνικού συστήματος και την απόσπασιν
μέρους εκ του όλου της επικρατείας
και ενήργουν υπέρ της εφαρμογής
αυτών προσηλυτισμόν, ήτοι συνέπτυξαν οργάνωσιν ανατρεπτικήν, υποκινουμένην και δράσασα κατ’ εντολήν
του ΚΚΕ…». Πρότεινε τη θανατική
ποινή για τον Νίκο Νικηφορίδη και
βαριές πολυετείς ποινές για τους
υπόλοιπους.
Στην απολογία του ο Νικηφορίδης ανέφερε: «Αρκετές εκατόμβες
νεκρών δημιούργησαν ο δεύτερος
παγκόσμιος πόλεμος, οι ατομικές
βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και ο Εμφύλιος Πόλεμος στη
χώρα μας. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε,
συγκεντρώνοντας υπογραφές κάτω
από την «Έκκληση της Στοκχόλμης»,
να προωθήσουμε και τη δημιουργία
του Δημοκρατικού Φιλειρηνικού Μετώπου Νέων».
Στην ερώτηση του προέδρου του
στρατοδικείου «Τι γνώμη έχεις για
το ΚΚΕ και τις πράξεις του;» ο Νικηφορίδης απάντησε: «Δεν πρόκειται
από εμένα ν’ ακούσετε παρεσύρθην,
φταίνε άλλοι κλπ. Είμαι αριστερός,
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ήμουν, είμαι και θα πεθάνω κομμουνιστής!»
Η δίκη διήρκησε μόλις 4 μέρες
και η απόφαση του στρατοδικείου
στις 24 Φλεβάρη 1951 ανέφερε: «κατεδικάσθη εις θάνατον ο αρχηγός
του Δημοκρατικού Φιλειρηνικού Μετώπου Νέων και κομμουνιστής Νίκος
Νικηφορίδης». Καταδικάστηκε με το
διαβόητο Γ’ Ψήφισμα («Περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων την Δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν» 18/6/1946) και τον «Αναγκαστικό
Νόμο 509» για δήθεν σύσταση παράνομου μηχανισμού κατασκοπίας, νόμο
με τον οποίον δεκάδες χιλιάδες κομμουνιστές και άλλοι αντιφασίστες
αντιστασιακοί, λαϊκοί αγωνιστές οδηγήθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα, στις φυλακές και στις εξορίες.

Η δίκη στο Έκτακτο Στρατοδικείο

Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε κύμα
αντιδράσεων διεθνώς. Επιστολές
προς την ελληνική κυβέρνηση έστειλαν κορυφαίοι διανοούμενοι και επιστήμονες από όλο τον κόσμο, ο φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο φιλόσοφος,
αγωνιστής για την ειρήνη Μπέρτραντ
Ράσελ, ο πρόεδρος του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ειρήνης Φρεντερίκ Ζολιό
και η σύζυγός του Ιρέν Κιουρί, κομμουνιστές-αντιφασίστες αγωνιστές,
λαμπροί επιστήμονες κάτοχοι του
βραβείου Νόμπελ Χημείας. Κινητοποιήθηκε ένα μεγάλο πλήθος προσωπικοτήτων της πολιτικής, της επιστήμης,των γραμμάτων και των τεχνών.Η κυβέρνηση διαβεβαίωνε την
κοινή γνώμη και την οικογένεια του
Νικηφορίδη «Μην ανησυχείτε, εκτελέσεις δεν γίνονται πλέον κι ούτε
πρόκειται να γίνουν στη σημερινή
Ελλάδα. Να είστε σίγουροι. Η απόφασις έχει τυπικήν και μόνον ισχύν».
Εννιά μέρες μετά, τα ξημερώματα
της 5ης Μαρτίου 1951, ο Νικηφορίδης οδηγήθηκε «εις τον συνήθη τόπο
των εκτελέσεων» των λαϊκών αγωνιστών, πίσω από τις φυλακές Γεντί

Κουλέ. Μαζί του εκτελέστηκαν και
άλλοι 6 λαϊκοί αγωνιστές, που είχαν
καταδικαστεί σε άλλη δίκη γιατί ήταν
μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας. Ο Νικηφορίδης δεν προτίμησε να σώσει τη ζωή του αποκηρύσσοντας την ιδεολογία του.«Μάνα,
δεν ζητάνε μόνο την υπογραφή, ζητάνε να καταδώσω και τους συντρόφους μου» είπε στη μητέρα του, που
αγωνιούσε. «Αν το κάνω αυτό, δεν
θα κλάψεις μόνο εσύ, αλλά πιθανόν
και δεκάδες άλλες μανάδες».
Σύμφωνα με στοιχεία του φακέλου του Νικηφορίδη, που σώζεται
στο Γεντί Κουλέ, ο ίδιος μαζί με τον
Ρήγα Παραθύρα, έναν από τους έξη
καταδικασθέντες μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ζήτησαν να πουν σαν τελευταία τους επιθυμία δυο λόγια. «Η εκτέλεση, είπε
ο Νικηφορίδης, γίνεται για λόγους
σκοπιμότητας, για να χτυπηθεί το κίνημα ειρήνης. Ζητωκραύγασε υπέρ
της ειρήνης και των ιδανικών του και
μετά μόνος του, πήγε και στάθηκε στο
σημείο της εκτέλεσης».«Αγαπημένοι
μου, μην κλάψετε για μένα, πεθαίνω
για τα ιδανικά της πατρίδας και του
σοσιαλισμού και για την ειρήνη».
Μέρες μετά την εκτέλεση έφθασε στην οικογένειά του Νικηφορίδη
η «απονομή χάριτος» της βασίλισσας
Φρειδερίκης. Ήταν μια αισχρή, μία
πρόστυχη τακτική, που το παλάτι
είχε εφαρμόσει και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις.
Η θυσία του Νίκου Νικηφορίδη
δεν ήταν μάταιη, δεν πήγε χαμένη!
Το όνομά του έχει γραφτεί για
πάντα στο βαρύ μαρτυρολόγιο των
αγωνιστών και των ηρώων του λαού
μας. Με τη δράση του και τη θυσία
του ο Νίκος Νικηφορίδης άνοιξε το
δρόμο για τη συγκρότηση, 4 χρόνια
αργότερα το 1955, της Ελληνικής
Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη. Με το αίμα του πότισε κι αυτός το δέντρο της ανυπακοής και
της απειθαρχίας στην νομιμότητα

των εκμεταλλευτών, της ανατροπής
του σάπιου συστήματός τους, το δέντρο της πάλης ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τους πολέμους που γεννά. Η θυσία του φωτίζει και σήμερα
τους αγώνες της νεολαίας για μόρφωση και δουλειά, για ζωή με δικαιώματα κι αξιοπρέπεια.
Ειδικά στις μέρες μας που η κυβέρνηση, στα χνάρια των προκατόχων
της, έχει εξαπολύσει μία πρωτοφανή
επίθεση ενάντια στα δικαιώματα του
λαού και της νέας γενιάς, που επιστρατεύει κάθε μέρα τους κατασταλτικούς της μηχανισμούς για να τρομοκρατήσει και να πατάξει τη λαϊκή
αντίδραση, την ανυπακοή και την αντίσταση. Πολύ περισσότερο σήμερα,
που δυναμώνει επικίνδυνα η επιθετικότητα των μονοπωλίων. Που η
αναζήτηση νέων πηγών κερδοφορίας
οξύνει τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, τον ανταγωνισμό για το
μοίρασμα των αγορών, για τον έλεγχο
των ενεργειακών πηγών, για τον
έλεγχο των δρόμων μεταφοράς υδρογονανθράκων κι εμπορευμάτων. Που
αυξάνει ολοένα και περισσότερο η
απειλή νέων ιμπεριαλιστικών πολέμων με θύματα τους λαούς.
Ειδικά σήμερα, που η κυβέρνηση
της ΝΔ – με τη στήριξη όλων των
κομμάτων του ευρωατλαντισμού –
συνεχίζει πιστά την πολιτική των
προηγούμενων. Μία πολιτική στενής
πρόσδεσης στους δολοφονικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η
κυβέρνηση αυτή συμμετέχει ενεργά
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς,
συμβάλλει στην ενίσχυση των στρατιωτικών δομών της ΝΑΤΟϊκής λυκοσυμμαχίας. Στα χνάρια της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ,
δίνει στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ νέες
βάσεις και άλλες στρατιωτικές υποδομές. Εμπλέκει τη χώρα στην επικίνδυνη αντιπαράθεση των ΗΠΑ-ΕΕ
με τη Ρωσία και την Κίνα, την μετατρέπει σε ορμητήριο ενάντια σε άλλους λαούς και σε στόχο απαντητι-

κών χτυπημάτων, δημιουργεί θανάσιμους κινδύνους για το λαό μας. Συνεχίζει τις δυσβάσταχτες ΝΑΤΟϊκές
στρατιωτικές δαπάνες, αφαιρώντας
τα χρήματα από την υγεία, τη μόρφωση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό.
Συνεχίζει τη στενή συνεργασία με
το Ισραήλ, που σφαγιάζει καθημερινά
τον μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης,
κατέχει πυρηνικά όπλα και τρομοκρατεί όλους τους λαούς της περιοχής.
Ειδικά σήμερα, που η αστική τάξη
της Ελλάδας, με σκοπό τη «γεωστρατηγική της αναβάθμιση», εμπλέκει
τη χώρα σε επικίνδυνο ανταγωνισμό
με την αστική τάξη της Τουρκίας.
Που από κοινού δημιουργούν θανάσιμους κινδύνους για τους λαούς και
των δύο χωρών. Ειδικά τώρα, που
είναι πολύ ορατός ο κίνδυνος απώλειας κυριαρχικών δικαιωμάτων του
λαού και της χώρας.
Σήμερα είναι ανάγκη η εργατική
τάξη, τα λαϊκά στρώματα, οι γυναίκες
και η νεολαία να πυκνώσουν τις γραμμές του αντιιμπεριαλιστικού – αντιπολεμικού και φιλειρηνικού κινήματος. Κόντρα στις πολεμοκάπηλες σημαίες των αστών, μαζί με τους άλλους λαούς να υψώσουν τη δική τους
σημαία της συναδέλφωσης, της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, της φιλίας και της συνεργασίας.
Οι λαοί δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα ανάμεσά τους. Οι μοιρασιές και οι
πόλεμοι που τις συνοδεύουν –όταν
δεν φτάνουν τα «ειρηνικά» μέσα– είναι επιλογή των ιμπεριαλιστών. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε υπάρχουν τα
μέσα και οι προϋποθέσεις για την
ικανοποίηση όλων των αναγκών του
ανθρώπου, μόνο εμπόδιο είναι ο ιμπεριαλισμός. Κάθε βήμα αντιιμπεριαλιστικής συσπείρωσης και πάλης
δυναμώνει το λαϊκό ποτάμι, που θα
βάλει στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας το σύστημα της εκμετάλλευσης,
της ανεργίας και της φτώχειας, των
πολέμων, του ξεριζωμού και της δυστυχίας των ανθρώπων. 

Στο Νίκο Νικηφορίδη

Σαν σήμερα λεβέντη κι αϊτέ μου
σαν σήμερα κι ανήμερα
σ' αδειάσανε κατάστηθα το φόνο
σαν σήμερα
σπαράξαμ’ απ' τον πόνο.
Κι απ' της ζωής σου την πνοή
την ακατάβλητη κι ωραία
μονάχα ένα κορμί νεκρό
και μια ιαχή - σπαθί
να σχίζει τον αγέρα.

Ποιος το ’πε αδερφέ μου και παλικάρι,
ποιος το ' πε το όνομα ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ
και δεν γιγάντωσε την πίστη του
πύργο και ξέχειλο ποτάμι;
Δες την πνοή σου αδερφέ
καθώς την κάναμε τραγούδι.
Δες την ντροπή του μακελάρη.
Δες ακόμα αν το μπορείς
και μέσα από τον τάφο
που γράψαμε στα φλάμπουρα
επάνω τ' όνομά σου.

Γιώργου Σιδέρη «Τα ποιητικά», επιλογή
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1995, σελ. 331
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διεθνή

Σφοδρός διεθνής ανταγωνισμός για την «Αφρική
του 21ου αιώνα»

Οι ανταγωνισμοί ΗΠΑ-Κίνας, όπως αποτυπώνονται σε γραφικό με φόντο το χάρτη της Αφρικής.

Τις τελευταίες δεκαετίες η όξυνση των ανταγωνισμών ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας, ΕΕ αλλά και μικρότερων χωρών, όπως η Τουρκία, στην Αφρική αυξάνεται δυναμικά. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως
αυτοί οι ανταγωνισμοί θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια ακόμη περισσότερο, καθώς δεκάδες
χώρες της αφρικανικής ηπείρου αναπτύσσουν μεγάλη δυναμική καπιταλιστικής ανάπτυξης, παρά
τα ανισόμετρα μεγέθη και τις σημερινές δυνατότητες της οικονομίας τους.
έσα στα επόμενα 30 χρόνια το συνδυασμένο ΑΕΠ
55 αφρικανικών χωρών συνολικού πληθυσμού 1,3
δισεκατομμυρίου ανθρώπων αναμένεται να ξεπεράσει τα 29 τρις δολάρια από τα 3,4 τρις δολάρια που
είναι σήμερα. Αυτό «μεταφράζεται» σε νέες, δυναμικές
αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πολλών δυτικών
και ανατολικών μονοπωλίων που συναντούν ένα σχετικό
«κορεσμό» στις δικές τους αγορές.

Μ
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Στην Αφρική βρίσκονται οι επτά από τις δέκα ταχύτερα
αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο και από οικονομική
σκοπιά τα τελευταία χρόνια η Αφρική θεωρείται ο δεύτερος
(μετά την Ασία) πιο ελκυστικός προορισμός επενδύσεων,
σύμφωνα με τον οίκο αξιολογήσεων Ernst & Young. Αυτή
η τάση αναμένεται να ξεπεραστεί, καθώς είναι χαρακτηριστικό πως 8 από τα 10 χρόνια της δεκαετίας του 20002010 οι χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής αναπτύχθηκαν

ταχύτερα από ό,τι αντίστοιχα χώρες της Ασίας.
Το ενδιαφέρον των καπιταλιστών σε Ανατολή και
Δύση για την Αφρική δεν περιορίζεται μόνον στην αφθονία
φυσικού και ορυκτού πλούτου που διαθέτει η ήπειρος
αλλά και στην σημαντική δημιουργία υποδομών σχεδόν
σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αυτό αποδίδεται
και στον ανταγωνισμό που κλιμακώθηκε μετά την ξεκάθαρη
κυριαρχία της Κίνας στην Αφρική, έπειτα από εντατικές
και μεθοδικές επενδυτικές και άλλες κινήσεις την τελευταία 30ετία. Επιπλέον θεωρείται η ήπειρος που τον
21ο αιώνα θα διαθέτει το πιο νεανικό εργατικό δυναμικό,
σε ικανοποιητικό βαθμό εκπαιδευμένο και καταρτισμένο,
ενώ αναμένεται πως μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα
έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο από σήμερα η εργατική
και η μεσαία τάξη.
Είναι σχεδόν περιττό να αναφερθεί κανείς στον τεράστιο ορυκτό πλούτο που διαθέτει η ήπειρος με δεδομένο
το πλιάτσικο αποικιοκρατικών δυνάμεων και δυτικών
μονοπωλίων που έκαναν τους τελευταίους αιώνες σε
βάρος των αφρικανικών λαών.
Από τα λίγα παραπάνω στοιχεία αντιλαμβάνεται κανείς
γιατί ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000
βρίσκεται σε εξέλιξη ο λεγόμενος «αγώνας για την Αφρική
του 21ου αιώνα».

Νέες αγορές, γνωστά συμφέροντα…

Ο άγριος ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, ΕΕ, Αφρικής
αλλά και χωρών του Κόλπου προμηνύεται θυελλώδης,
καθώς όλες αυτές οι δυνάμεις, άλλες περισσότερο και
άλλες λιγότερο, επιχειρούν να αποσπάσουν ένα γενναίο
κομμάτι από την Αφρική του 21ου αιώνα που προβάλλει
ως ιδιαίτερα ελκυστική ιδιαίτερα μετά την έναρξη λειτουργίας (ύστερα από πολύμηνες καθυστερήσεις) της
αφρικανικής διηπειρωτικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου
(AfCFTA) την 1η Ιανουαρίου 2021. Η AfCFTA δημιουργεί
μία τεράστια αγορά σχεδόν αδασμολόγητων προϊόντων,
με ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, υπηρεσιών και ανθρώπων
(στα χνάρια της ΕΕ) που δημιουργεί ζηλευτές ευκαιρίες
επενδύσεων και κέρδους για πολλά ξένα μονοπώλια.
Μπροστά σε αυτά τα νέα δεδομένα, ισχυρές διεθνείς
και περιφερειακές δυνάμεις προσπαθούν να εξασφαλίσουν
καλό κομμάτι από την πίτα των αναπτυσσόμενων αγορών
με πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά εργαλεία.
Η Κίνα ήταν η πρώτη δύναμη που από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε μεθοδικά την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε δεκάδες αφρικανικές
χώρες χωρίς την επιβολή πολιτικών όρων με πρόσχημα

δήθεν τη «δημοκρατία» και τα «ανθρώπινα δικαιώματα»,
όπως έκαναν επί δεκαετίες οι ΗΠΑ και χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να χορηγούν δάνεια τα οποία έπαιρναν
πίσω με ιδιαίτερα ληστρικούς όρους, δίχως καν να δημιουργούν βασικά έργα υποδομών. Αντίθετα, η Κίνα διέγραψε
χρέη αναπτυσσόμενων αφρικανικών χωρών, πρόσφερε
χαμηλότοκα δάνεια με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους,
στήριξε και χρηματοδότησε κρίσιμα έργα μεταφορών σε
συγκοινωνίες, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση,
εμπόριο, δίχως τις απαιτήσεις δυτικών ιμπεριαλιστών
για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Η περίπτωση της Κίνας

Η Κίνα λοιπόν ήταν η πρώτη που ξεκίνησε στις αρχές του
2000 τα πρώτα Φόρα Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, παράδειγμα που μιμήθηκαν στη συνέχεια οι ΕΕ, οι
ΗΠΑ, η Ρωσία, η Τουρκία κ.ά. Είναι επίσης η μόνη χώρα
στον κόσμο της οποίας ο υπουργός Εξωτερικών ξεκινά
στην αρχή κάθε έτους από την Αφρική τα ταξίδια του στο
εξωτερικό.
Σε μία περίοδο που οξύνεται ο ανταγωνισμός ΗΠΑ Κίνας ιδιαίτερα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας
αιχμής η Κίνα (που έχει ήδη επενδύσει πολλές εκατοντάδες
δις δολάρια στην Αφρική μέσα σε δύο δεκαετίες) δημιουργεί θεμέλια για εταιρικές σχέσεις μακροπρόθεσμου
σχεδιασμού με στόχο γεωπολιτικές συμμαχίες, σε αυτό
που ονομάζεται και από τους Κινέζους «νέος πολυπολικός
κόσμος». Στην ουσία, πρόκειται για το ιμπεριαλιστικό
στάδιο του καπιταλισμού όπου εντείνεται ο ανταγωνισμός
και στο οποίο η Κίνα, με τη ραγδαία ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής απειλεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ. Γεγονός είναι πως σήμερα οι κινεζικές
επενδύσεις πραγματοποιούνται σε πάνω από 40 αφρικανικές χώρες μέσω του Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας - Αφρικής (FOCAC), που φέτος θα πραγματοποιηθεί στη Σενεγάλη.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως οι σινικές επενδύσεις
δεν κάμφθηκαν ούτε το 2020, παρά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας. Αντίθετα, η Κίνα συνέχισε
την πραγματοποίηση εκατοντάδων έργων υποδομής και
έκλεισε συμφωνίες για νέες μπίζνες, ενώ τον Δεκέμβρη
εγκαινίασε στην Αιθιοπία το στρατηγείο των πρώτων
Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου Ασθενειών, που χρηματοδότησε η ίδια με 80 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ΗΠΑ

H δράση των ΗΠΑ στην Αφρική ήταν ιδιαίτερα έντονη
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς στο πλαίσιο της
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Η στρατηγική της ΕΕ

Στιγμιότυπο από πρόσφατη συνάντηση κορυφής αξιωματούχων
Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τότε αντιπαράθεσης που είχαν με την πρώην ΕΣΣΔ προώθησαν τα συμφέροντά τους στηρίζοντας δικτάτορες,
δολοφονώντας Αφρικανούς ηγέτες που δεν διευκόλυναν
τα σχέδιά τους ή ανατρέποντας κυβερνήσεις που δεν
μπορούσαν να ελέγξουν. Στις αρχές της δεκαετίας του
'90 και μετά την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη
Σομαλία (μέσω ΟΗΕ) οι ΗΠΑ έφτιαξαν το νόμο ΑGOΑ
(Νόμος Αφρικανικής Ανάπτυξης και Ευκαιριών) που άνοιξε
το δρόμο σε αμερικανικά μονοπώλια, ιδιαίτερα του πετρελαίου. Τα συμφέροντα αμερικανικών μονοπωλίων
ενέργειας σε Νιγηρία, Αγκόλα, Σουδάν και Λιβύη ήταν
πάντα στις προτεραιότητες των αμερικανικών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα την τελευταία 20ετία.
Αποτελεσματικός μέχρις ενός σημείου για τα συμφέροντα αμερικανικών μονοπωλίων ήταν και ο ρόλος της
USAID (οργάνωση αρωγής υπό την αιγίδα του Στέιτ Ντηπάρτμεντ) που βοήθησε αμερικανικές εταιρίες να σπρώξουν εμπορεύματα και να κατακτήσουν μερίδια αγοράς
σε αφρικανικές αγορές ενίοτε με όπλο τις ανθρωπιστικές
κρίσεις.
Επί προέδρου Τραμπ τα αμερικανικά συμφέροντα στην
Αφρική έναντι ανταγωνιστών θεωρείται πως δεν προωθήθηκαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς η τότε
ηγεσία της χώρας εστίασε στον ανταγωνισμό με την Κίνα
και τη Ρωσία. Στις αρχές Μαρτίου 2021 ο Dan Collini με
άρθρο του στο Foreign Affairs πρότεινε"επειγόντως" την
ανάπτυξη μίας "συνολικής περιφερειακής στρατηγικής
για την Αφρική" εκτιμώντας ότι η "δουλειά" ως τώρα γίνεται (σχετικά...) αποσπασματικά επειδή τα αμερικανικά
συμφέροντα προωθούνται κυρίως από τις κατά τόπους
αμερικανικές πρεσβείες...
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Η ΕΕ βλέποντας τα ανοίγματα της Κίνας στην Αφρική δεν
έμεινε αμέτοχη. Το 2007 ενέκρινε την "Κοινή Στρατηγική"
για την Αφρική σε συνεργασία με την Αφρικανική Ενωση,
η οποία υλοποιείται έκτοτε μέσω περιοδικών σχεδίων
δράσης. Η κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής εγκρίθηκε το
2007 ως ο επίσημος δίαυλος για τις σχέσεις της ΕΕ με
τις αφρικανικές χώρες. Η στρατηγική αυτή συμφωνήθηκε
από την Αφρικανική Ενωση και τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ, καθώς και από χώρες της Αφρικής και της ΕΕ.
Το 2014 η ΕΕ και οι αφρικανικές χώρες ενέκριναν
έναν «οδικό χάρτη» ανάπτυξης σχέσεων για την περίοδο
2014-2017. Το Μάρτιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
της ΕΕ δημοσιοποίησε την "συνολική στρατηγική" της με
την Αφρική, αποφασίζοντας να αναπτύξει τη συνεργασία
στους ακόλουθους βασικούς τομείς: "Πράσινη μετάβαση",
ψηφιακό μετασχηματισμό, "βιώσιμη ανάπτυξη" και δημιουργία θέσεων εργασίας, την προώθηση ένοπλων αποστολών με πρόσχημα "την ειρήνη, την ασφάλεια και τη
διακυβέρνηση" και την ανάπτυξη "εταιρικής σχέσης για
τη μετανάστευση και την κινητικότητα".

Η Ρωσία

Η Ρωσία μπορεί να άργησε σχετικά να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στην Αφρική μετά τη δεκαετία του
1990, ωστόσο, βλέποντας τις ευκαιρίες που αναπτύσσονταν
δεν έμεινε αμέτοχη από τον εκεί διεθνή ανταγωνισμό.
Τον Οκτώβρη του 2019 πραγματοποίησε την πρώτη
Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής στο Σότσι με τη ρωσική
κυβέρνηση να εκφράζει την επιθυμία να διοργανώνεται
στο εξής σε μόνιμη βάση και σε αφρικανικές χώρες. Το
ρωσικό επενδυτικό ενδιαφέρον προσελκύουν ορυχεία
διαμαντιών, χρυσού, σπάνιων μεταλλευμάτων, υδρογονάνθρακες μέχρι όπλα και έργα υποδομής. Σε αυτούς
τους τομείς η Ρωσία ήδη έχει σημαντική παρουσία, ενώ
επιδιώκει να αναπτύξει περαιτέρω επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια, στις νέες τεχνολογίες κ.α.
Γνωστά είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια ρωσικών
μονοπωλίων, όπως της Gazprom, της Rosneft και της
Lukoil, που υλοποιούν επιχειρηματικά έργα πετρελαίου
και φυσικού αερίου στην Αφρική, της Alrosa στην εξόρυξη
και επεξεργασία διαμαντιών, της Yandex, στον τομέα της
ασφάλειας πληροφοριών και της ψηφιακής οικονομίας
σε αφρικανικά κράτη, ενώ και η Rosatom είναι έτοιμη να
προσφέρει στα αφρικανικά κράτη τεχνογνωσία για την
ανάπτυξη πυρηνικής βιομηχανίας για ειρηνικούς σκοπούς
«έτοιμη προς λειτουργία».

Η Τουρκία

Η τεράστια σημασία που η Τουρκία δίνει στην Αφρική
αποτυπώνεται στα πεπραγμένα της τελευταίας 15ετίας:
σήμερα η χώρα έχει 34 πρεσβείες στην Υποσαχάρια
Αφρική, έναντι 7 το 2009. Η πρεσβεία της στη Σομαλία
είναι η μεγαλύτερη τουρκική διπλωματική αποστολή σε
όλο τον κόσμο. Οι Τουρκικές Αερογραμμές σήμερα εκτελούν πτήσεις σε 51 προορισμούς 34 υποσαχάριων αφρικανικών χωρών, έναντι έξι χωρών το 2009.
Αξιοποιώντας τη θρησκεία ως «συνδετικό κρίκο» για
τη διείσδυση σε πολυπληθείς και γεμάτες φυσικό πλούτο
χώρες της Αφρικής, η τουρκική πλουτοκρατία εντείνει
τις προσπάθειες να αναβαθμίσει τη θέση της, σε μια περίοδο μάλιστα που δυναμώνουν οι ενδοϊμπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοί στη «γειτονιά» της και μια σειρά ανακατατάξεις μοιάζουν να απειλούν τα συμφέροντά της. Οι κινήσεις της Αγκυρας (και) στην Αφρική συνδέονται με την
ανησυχία της να μη μείνει θεατής στις εξελίξεις που «τρέχουν» συνολικά στο γεωγραφικό σταυροδρόμι των τριών
ηπείρων όπου βρίσκεται η χώρα: μια περιοχή όπου τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνονται τα πεδία ορισμένων από
τις σφοδρότερες αναμετρήσεις όλου του πλανήτη (Μέση
Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειος, Βόρεια Αφρική κ.τ.λ.).

Στρατιωτικές βάσεις και ένοπλες αποστολές

Ο οξυμένος ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, ΕΕ κ.ά.
δεν περιορίζεται στη χρήση οικονομικών "εργαλείων".
Συχνά συνοδεύεται με ισχυρή στρατιωτική παρουσία, δημιουργία νέων βάσεων ή ανάπτυξη ένοπλων αποστολών
«στρατιωτικής εκπαίδευσης» με διάφορα προσχήματα
και αφορμές, όπως π.χ. τρομοκρατικές οργανώσεις φανατικών ισλαμιστών που βρήκαν πρόσφορο έδαφος για δράση στην Αφρική μετά την ιμπεριαλιστική επίθεση των
ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 και του ΝΑΤΟ το 2011 στη Λιβύη.
Δεν είναι τυχαίο πως το 2017 η Κίνα έκανε την πρώτη
της μεγάλη στρατιωτική βάση στο Τζιμπουτί (Κέρας Ανατολικής Αφρικής) όπου είχαν ήδη βάση ή ανέπτυξαν λίγο
αργότερα οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Σαουδική Αραβία. Επίσης η Κίνα ανέπτυξε σημαντικές ναυτικές
δυνάμεις και στον Κόλπο του Άντεν πριν περίπου μία
15ετία με αφορμή τις επιθέσεις πειρατών. Σχέδια για βάσεις στο Τζιμπουτί έχουν επίσης η Ινδία, η Τουρκία, η Ρωσία και εσχάτως η Αιθιοπία εξαιτίας της στρατηγικής
θέσης του αφρικανικού κρατιδίου για τη διεθνή ναυτιλία
και το εμπόριο.
Η Ρωσία, μέσα στα τελευταία επτά χρόνια υπέγραψε
στρατιωτικές συμφωνίες με 19 αφρικανικές χώρες και

To σινο-αφρικανικό φόρουμ συνεργασίας (FOCAC) λειτουργεί ως
πλατφόρμα ζυμώσεων και διαπραγματεύσεων για συμφωνίες που
η Κίνα προωθεί ως «αμοιβαία επωφελείς». Οι εμφανίσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ έχουν καθιερωθεί πλέον εδώ και
δύο δεκαετίες...

έγινε ο κορυφαίος εξαγωγέας όπλων στην ήπειρο. Πριν
οι ΗΠΑ ανακοινώσουν τον Δεκέμβρη του 2020 σχέδια
απόσυρσης των εκατοντάδων κομάντος που είχαν στη
Σομαλία με πρόσχημα τους τζιχαντιστές της Αλ Σαμπάμπ,
οι Ρώσοι υπέγραψαν (Νοέμβριος 2020) με την κυβέρνηση
του Σουδάν συμφωνία για την πρώτη τους ναυτική στρατιωτική βάση και ναυπηγείο στο Πορτ Σουδάν. Ρωσικές
μισθοφορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του Ομίλου
Βάγκνερ (Wagner Group), λειτουργούν πλέον σε ολόκληρη
την ήπειρο, από τη Λιβύη μέχρι την Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία και τη Μοζαμβίκη.
Για τις ΗΠΑ η μετέπειτα δράση τζιχαντιστών της Αλ
Σαμπάμπ και της Αλ Κάιντα πρόσφερε αρκετά προσχήματα
για την κλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης
σε πάνω από 30 χώρες της Αφρικής μέσω "σχημάτων συνεργασίας" και "αντιτρομοκρατικής εκπαίδευσης". Το
2007 έφτιαξαν και τη διοίκηση του αμερικανικού στρατού
για την Αφρική, AFRICOΜ, με έδρα στη Γερμανία. Παράλληλα οι ΗΠΑ προωθούν τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα
στην Αφρική και με μη στρατιωτικά μέσα με πρόσχημα ή
αφορμή τις αφρικανικές ανάγκες για "βελτίωση της διακυβέρνησης και της ασφάλειας" ή αντιμετώπισης των
βασικών αιτιών της "ριζοσπαστικοποίησης".
Οι κινήσεις των δυνάμεων αυτών σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο προβλέπεται να κλιμακωθούν, όσο περνούν τα χρόνια, καθώς το διεθνές μεγάλο
κεφάλαιο αναμένεται να διεκδικήσει διεξόδους και λύσεις
για αύξηση της κερδοφορίας του στις υπό διαμόρφωση
νέες αγορές της Αφρικής.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ
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επισημάνσεις

Ορισμένα ζητήματα σχετικά με τις εξελίξεις
στο Ιόνιο

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που μαζί με αυτό της Πάτρας αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας, καθοριστικά στην καπιταλιστική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και της χώρας συνολικότερα.

Η κύρωση από τη Βουλή, τον Αύγουστο του 2020, της Συμφωνίας για τον καθορισμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, οι συζητήσεις που ακολούθησαν μεταξύ της ελληνικής
και της αλβανικής κυβέρνησης σχετικά με τον καθορισμό της ΑΟΖ και των θαλάσσιων ζωνών, σε συνδυασμό με
τους εν εξελίξει ενεργειακούς και στρατιωτικοπολιτικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών
Βαλκανίων, αποτελούν ανησυχητικές εξελίξεις. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία.
χουν να κάνουν με ένα πλήθος σχεδιασμών που βρίσκονταν και βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια
στην περιοχή. Εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο
των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ
με τη Ρωσία, την Κίνα, στο έδαφος της νέας γενικευμένης
καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Έχουν άμεση σχέση

Ε
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με την ενίσχυση, αναβάθμιση κι επέκταση του δικτύου
των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών στη χώρα
μας, με την επικείμενη ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής
Στρατιωτικής Συμφωνίας για τις Βάσεις, ενώ σχετίζονται
και με τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στην ελληνική και
την τουρκική αστική τάξη για το ποια από τις δύο θα

πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι από τη μοιρασιά της λείας
των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς
ενέργειας κι εμπορευμάτων στην περιοχή. Καθόλου τυχαία
η Ελλάδα, η Ιταλία και η Αλβανία (κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ
και οι τρεις) εμπλέκονται εδώ και χρόνια στους σχεδιασμούς για την κατασκευή του ενεργειακού αγωγού ΤΑΡ
και του διασυνδετήριου IGB, που στοχεύουν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά περιορίζοντας την ενεργειακή
εξάρτηση της περιοχής από τη Ρωσία.
Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου Πελάγους χρειάζεται να σημάνουν τον κώδωνα του κινδύνου
για τον ελληνικό λαό και τους λαούς της περιοχής. Η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας στην πεπατημένη όλων
των προηγούμενων κυβερνήσεων, φέρει εγκληματικές
ευθύνες γιατί σπέρνει την επανάπαυση, τον εφησυχασμό,
φτάνει μέχρι το σημείο και να πανηγυρίζει για τις συμφωνίες που υπογράφει αποκρύπτοντας σκόπιμα το γεγονός
ότι οι συμφωνίες αυτές – αλλά και κάθε είδους συμφωνίες
στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών οργανισμών, παζαριών
κι ανταγωνισμών που συμμετέχει η χώρα μας – δεν είναι
προς όφελος του λαού. Απεναντίας εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων, ντόπιων και ξένων οικονομικών
ομίλων. Ακολουθούν κατά πόδας και φέρουν τη σφραγίδα
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ που προωθούν τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή.

Η κομβικής σημασίας περιοχή του Ιονίου Πελάγους για τους επενδυτικούς και στρατιωτικοπολιτικούς σχεδιασμούς

Αναφερόμενοι στην περιοχή του Ιονίου, χρειάζεται να
κατανοήσουμε ότι δεν αναφερόμαστε μόνο στο θαλάσσιο
χώρο που οριοθετείται από τα Επτάνησα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή που βρέχεται από το Ιόνιο, περιλαμβάνει
την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Δυτική Πελοπόννησο,
και σαφώς τα Επτάνησα με τα νησιωτικά τους συμπλέγματα
(πχ Στροφάδες, Διαπόντιοι Νήσοι, κλπ).
Συνεπώς, εξετάζοντας στην ολότητά της την περιοχή,
διαπιστώνουμε πως πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη
σημασία στους οικονομικούς, γεωπολιτικούς και στρατιωτικούς σχεδιασμούς. Αποτελεί στην κυριολεξία “φιλέτο”
για τα κάθε λογής οικονομικά συμφέροντα, αφού διαθέτει
πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, διατρέχεται από
σημαντικούς εμπορικούς δρόμους, τη διαπερνούν και
σχεδιάζονται να τη διαπεράσουν ενεργειακοί αγωγοί,
ενώ η γεωστρατηγική της θέση, καθώς συνορεύει με μια
σειρά βαλκανικών χωρών, και με την Ιταλία, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται κοντά και στη Μαύρη Θάλασσα της προσ-

δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και στους στρατιωτικούς και
οικονομικούς σχεδιασμούς για την ανακοπή της ρωσικής
και κινεζικής διείσδυσης στην ευρύτερη περιοχή.
Η γεωστρατηγική αναβάθμιση της ελληνικής άρχουσας
τάξης, δηλαδή, ουσιαστικά η αναβάθμιση των δικών της
και μόνο συμφερόντων, σε μια περιοχή όπου βρίσκεται
σε εξέλιξη ένα μεγάλο ιμπεριαλιστικό παζάρι, σε καμιά
περίπτωση δεν ταυτίζεται με την αναβάθμιση της ζωής,
της ειρήνης και της φιλίας των λαών.
Η ίδια η πραγματικότητα όλα αυτά τα χρόνια διαψεύδει
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο όλη την επιχειρηματολογία περί οφελών από την ανάπτυξη και την αξιοποίηση
των “πλεονεκτημάτων” της περιοχής. Γίνεται φανερό
ότι μοναδικοί ωφελημένοι είναι οι μεγάλοι οικονομικοί
όμιλοι. Ο λαός της περιοχής υποφέρει από τη φτώχεια
(η Ήπειρος αποτελεί τη φτωχότερη περιφέρεια της ΕΕ),
την ανεργία, το στραγγαλισμό της αγροτικής παραγωγής,
το μαράζωμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της
δράσης μεγάλων εμπορικών και τουριστικών επιχειρηματικών ομίλων κ.ο.κ.
Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετικά με
τη σημαντική θέση της περιοχής:
• Περιλαμβάνει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και της
Πάτρας, δηλαδή δύο από τα μεγαλύτερα λιμάνια της
χώρας, που αποτελούν πύλες εισόδου εμπορευμάτων
από και προς την Ιταλία και άλλες χώρες της Δυτικής
Ευρώπης και ενός μεγάλου μέρους της λεκάνης της Μεσογείου. Τα δυο αυτά λιμάνια συνεισφέρουν καθοριστικά
στην καπιταλιστική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής,
αλλά και της χώρας συνολικότερα.
• Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα λιμάνια των Επτανήσων παίζουν σημαντικό ρόλο και στην ανάπτυξη του
τουρισμού και στην κερδοφορία των τουριστικών ομίλων,
που αναπτύσσουν σχέσεις με χώρες των Βαλκανίων, της
Μ. Ανατολής, την Αγγλία, την Πολωνία, τη Γερμανία, αλλά
και τη Ρωσία κλπ. Τεράστια κεφάλαια επενδύονται και
διακινούνται στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρη την
περιοχή. Παράλληλα, μεγάλοι εφοπλιστικοί όμιλοι, τόσο
ελληνικοί, όσο και ξένοι (π.χ. όμιλος Γκριμάλντι) δραστηριοποιούνται στα λιμάνια της περιοχής, τόσο στο εμπορικό κομμάτι, όσο και στο κομμάτι των μεταφορών
• Η περιοχή διασχίζεται από δυο σημαντικούς οδικούς
άξονες: την Εγνατία οδό, που συνδέει το λιμάνι της
Ηγουμενίτσας με τη Μακεδονία και τη Θράκη, και την
Ιόνια οδό, που στην ουσία συνδέει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι της Πάτρας, της οποίας η υπό κατασκευή προέκταση θα φτάνει μέχρι τον Πύργο και η οποία
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 91 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

29

Photo: NIKOS DANIILIDIS www.titan.gr

συνδέεται με την Ολυμπία οδό που καταλήγει στην Αττική
και στο λιμάνι του Πειραιά.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι στην περιοχή διακλαδώνονται σημαντικοί οδικοί άξονες, που αποτελούν δρόμους ταχείας μεταφοράς εμπορευμάτων και logistics εν
γένει από και προς τα λιμάνια με τα οποία συνδέονται.
Όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθεί ότι εκτός
από τα παραπάνω οι συγκεκριμένοι οδικοί άξονες συνδέονται και με μια σειρά χώρες των Βαλκανίων, που συνορεύουν με την Ελλάδα (Αλβανία, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία)
μέσω των οποίων διακινούνται εμπορεύματα στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες, στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά
και στην Τουρκία. Φυσικά κερδισμένοι από τις δραστηριότητες αυτές δεν είναι άλλοι από τους μεγάλους οικονομικούς ομίλους τόσο της Ελλάδας, όσο και άλλων
χωρών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς
(κατασκευές, μεταφορές, εμπόριο, κλπ)
• Στην περιοχή του Ιονίου έχουν εντοπιστεί μια σειρά
από σημαντικά ενεργειακά κοιτάσματα (τα κοιτάσματα
“Αχιλλέας” και “Πύρρος” κοντά στην Κέρκυρα και στα
Διαπόντια Νησιά, τα κοιτάσματα που βρίσκονται κοντά
στην Κεφαλονιά, τα κοιτάσματα στο Κατάκολο Ηλείας).
Εδώ και χρόνια έχει προχωρήσει κι έχει δημοσιευτεί
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στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο καθορισμός των “οικοπέδων”, ενώ ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια προχωρούν
–παρά τα τεχνικά ζητήματα που δημιουργούνται λόγω
της μη ανακήρυξης ΑΟΖ με όλες τις εμπλεκόμενες
χώρες – οι συζητήσεις για τις συμβάσεις παραχώρησης
των οικοπέδων σε μεγάλους ενεργειακούς ομίλους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν
δείξει η ιταλική ΕΝΙ, η γαλλική Total, αλλά και μια σειρά
από κοινοπραξίες στις οποίες μετέχουν μεταξύ άλλων
και ελληνικοί, ισραηλινοί και άλλοι όμιλοι, διεκδικώντας
να παίξουν ρόλο στην περιοχή. Εκτός από τα ενεργειακά
κοιτάσματα του Ιονίου, η κατασκευή, η ανάπτυξη και η
εκμετάλλευση των αιολικών πάρκων και των επενδύσεων
που δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται από αυτά αποτελούν μια ακόμη πολύτιμη συνιστώσα για τα κέρδη
αυτών των ομίλων.
• Η ευρύτερη περιοχή του Ιονίου έχει τεράστια συμβολή στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή και ιδιαίτερα
στην αλιεία, γεγονός που έλκει ως μαγνήτης επιχειρηματικά οικονομικά συμφέροντα στον κλάδο της μεταποίησης, της εστίασης, των τροφίμων κλπ. Δεν είναι τυχαίο
που στην περιοχή δραστηριοποιούνται μια σειρά από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στην συλλογή, επε-

Η Ιόνια οδός, που μαζί με την Εγνατία οδό αποτελούν δυο σημαντικούς οδικούς άξονες που διασχίζουν την περιοχή.
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Η Προκεχωρημένη Επιχειρησιακή Βάση του Ακτίου, όπου σταθμεύουν τα ιπτάμενα κατασκοπευτικά αεροπλάνα Awacks, αποτελεί μια από
τις τρεις τέτοιου τύπου βάσεις που διαθέτει το ΝΑΤΟ.

ξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία αλιευμάτων κι αλιευτικών προϊόντων, ελαιολάδου, εσπεριδοειδών, οπωροκηπευτικών, καθώς και πτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες εκτροφής, παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος
κλπ.

Οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές στην
περιοχή και ο ρόλος τους

Ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της περιοχής,
αλλά κυρίως λόγω των σημαντικών κεφαλαίων που επενδύονται και της ανάγκης να προστατευτούν αυτές οι
επενδύσεις που περιγράφηκαν και παραπάνω, όλα τα
προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα αναπτύσσονται
σταθερά μια σειρά από ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές, που έχουν διαδραματίσει, διαδραματίζουν κι επίκειται να διαδραματίσουν αναβαθμισμένο ρόλο στις στοχεύσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην περιοχή. Φυσικά,
εκτός από τις ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές
στην περιοχή, που εκπληρώνουν ειδική αποστολή, λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο και μια σειρά από ασκήσεις-συνεκπαιδεύσεις, που για εμάς αποτελούν πρόβες πολέμου,
μετατρέποντας ολόκληρη την περιοχή του Ιονίου σε ένα
απέραντο πεδίο βολής, αλλά και σε στόχο επιθέσεων.
Υλοποιείται και με αυτόν τον τρόπο στην πράξη ο σχεδιασμός τόσο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, όσο και της ΕΕ, να
αναπτύσσουν διαρκώς την ικανότητά τους ώστε να παρεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο της υδρογείου δια-

κυβεύονται επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν είναι τυχαίο
που το ίδιο το ΝΑΤΟ, άλλωστε, καυχιέται για τις πολυεθνικές ασκήσεις “Ηνίοχος” και “Αριάδνη”, στις οποίες
συμμετέχουν πλήθος κρατών-μελών, αλλά και άλλα κράτη
που συνεργάζονται με το ΝΑΤΟ, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, το Ισραήλ κλπ.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η Προκεχωρημένη Επιχειρησιακή Βάση του Ακτίου (Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία), όπου σταθμεύουν τα ιπτάμενα κατασκοπευτικά
αεροπλάνα Awacks, αποτελεί μια από τις τρεις τέτοιου
τύπου βάσεις που διαθέτει το ΝΑΤΟ. Οι άλλες δύο βρίσκονται στην Ιταλία και στη Γερμανία αντίστοιχα. Έχει
εκπληρώσει ειδικό ρόλο σε όλους τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους. Από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, όπου σάρωνε στόχους πριν τις επιθέσεις, την
παρακολούθηση των δικτύων τηλεπικοινωνιών, μεταφορών κλπ, τη συμμετοχή στις επεμβάσεις στη Συρία, στο
Ιράκ, μέχρι το συντονισμό των επιχειρήσεων εναέριας
αστυνόμευσης σε χώρες των Βαλκανίων (Μαυροβούνιο,
Β. Μακεδονία, κλπ).
Η Βάση στον Άραξο (Αχαΐα), στην οποία στο παρελθόν
φιλοξενούσε πυρηνικές κεφαλές και τα τελευταία χρόνια
έχουν προχωρήσει και σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες
για την ανάπτυξη της ικανότητάς της να φιλοξενήσει
ξανά πυρηνικά όπλα, στο πλαίσιο της ανανέωσης κι ενίσχυσης της Ελληνοαμερικανικής Στρατιωτικής Συμφωνίας
για τις Βάσεις, της στρατηγικής “ΝΑΤΟ 2030”, αλλά και
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του δόγματος σχετικά με το πρώτο πυρηνικό πλήγμα
που επεξεργάστηκε η λυκοσυμμαχία στη Σύνοδο Κορυφής
της Βαρσοβίας το 2016 κι επικαιροποιείται διαρκώς, με
βάση εκτός των άλλων και τα παζάρια με την Τουρκία
σχετικά με την αντίστοιχη βάση στο Ιντσιρλίκ.
Η Βάση στην Ανδραβίδα (Ηλεία), που κάθε χρόνο οργανώνει και συντονίζει την πολυεθνική στρατιωτική
άσκηση “Ηνίοχος” με τη συμμετοχή εκτός των ΝΑΤΟϊκών
“συμμάχων” και άλλων χωρών, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, το Ισραήλ κλπ. Η εν λόγω άσκηση στοχεύει, με
βάση τις μέχρι τώρα δηλώσεις κι ανακοινώσεις, στην
παραπέρα ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων
των στρατιωτικών – κύρια αεροπορικών - δυνάμεων της
λυκοσυμμαχίας ώστε να ανταποκρίνονται στις ολοένα κι
αυξανόμενες απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο
των οξύτατων ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και
της κλιμακούμενης επιθετικότητας. Την ίδια ώρα τόσο η
κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και οι προηγούμενες περηφανεύονται γιατί μέσα κι από τη συγκεκριμένη άσκηση εκπαιδεύονται και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αποκρύπτοντας όμως σκόπιμα ότι αυτή η εκπαίδευση δεν έχει
καμιά απολύτως σχέση με την ασφάλεια και την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας,
αλλά εντάσσεται στον ακόμη στενότερο εναγκαλισμό και
προσαρμογή του δόγματος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ.
Εκτός από τις παραπάνω βάσεις μια σειρά από πολιτικές υποδομές έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται σταθερά, οποτεδήποτε χρειάζεται για τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Σε αυτή την
κατεύθυνση άλλωστε εντάσσεται και η διακηρυγμένη
προσπάθεια τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο
της στρατηγικής του “ΝΑΤΟ 2030” να αναπτυχθούν και
να εξελιχθούν μια σειρά από κρίσιμες πολιτικές υποδομές
(λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια κλπ) ώστε να
διευκολύνεται η μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων στη
Μαύρη Θάλασσα, στα σύνορα με τη Ρωσία και οπουδήποτε
αλλού χρειάζεται. Ενδεικτικά να θυμίσουμε ότι μέχρι
στιγμής έχουν αξιοποιηθεί:
• Το λιμάνι της Κέρκυρας για ελλιμενισμούς και τροφοδοσία πλοίων του αμερικανικού 6ου στόλου που περιδιαβαίνει τη Μεσόγειο συμμετέχοντας σε ΝΑΤΟϊκές ασκήσεις, αλλά και υπηρετώντας αυτοτελώς τους σχεδιασμούς
των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου.
• Το λιμάνι του Αστακού (Αιτωλοακαρνανία) επίσης
ως σταθμός ελλιμενισμού και τροφοδοσίας ευρωατλαν-
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τικών ναυτικών δυνάμεων. Παράλληλα, επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις για ενδεχόμενη αξιοποίηση του παλιού πολιτικού αεροδρομίου
του Αγρινίου για στρατιωτικούς-βοηθητικούς σκοπούς.
• Το λιμάνι της Πάτρας, όπου πριν δυο χρόνια μάλιστα
είχαν σταθμεύσει ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις κι ανάμεσα σε
αυτές και πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στο
πλαίσιο της πολυεθνικής άσκησης “Αριάδνη”, που έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου και της Αδριατικής.
• Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, όπου πρόσφατα –
στο πλαίσιο των διαρκώς ανανεωμένων κι ενισχυμένων
πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών συμφωνιών
μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ - παραχωρήθηκε σε ιδιωτική
Ισραηλινή εταιρεία που θα αναλάβει την εκπαίδευση πιλότων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, πηγαίνοντας
ένα βήμα πιο κοντά τους σχεδιασμούς της προηγούμενης
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για μετατροπή του αεροδρομίου
της Καλαμάτας σε Πολυεθνικό Κέντρο Αεροναυτικής Εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ

Η συμφωνία καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών
με την Ιταλία

Η κύρωση, τον Αύγουστο του 2020, από την ελληνική
Βουλή της συμφωνίας καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών
με την Ιταλία, που ολοκληρώθηκε στα μέσα Μάρτη του
2021 έπειτα κι από την αντίστοιχη κύρωση από πλευράς
του ιταλικού κοινοβουλίου, δεν ήταν κάτι το ξαφνικό.
Ήρθε ως συνέχεια της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας
ανάμεσα στις δύο χώρες, το 1977, που εκ των πραγμάτων
όπως αποδείχτηκε και ιστορικά δεν υπηρέτησε τα λαϊκά
συμφέροντα και δεν αποσόβησε την όξυνση των προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή, σε σχέση με τη λεγόμενη
επήρεια των νησιών (δηλ. σε σχέση με τις Διαπόντιες
Νήσους και τις Στροφάδες, δύο μικρά νησιά στο Ιόνιο,
νότια της Ζακύνθου), που είχαν αντανάκλαση και στις ελληνοαλβανικές σχέσεις.
Αντίθετα, επαληθεύεται η εκτίμησή μας ότι η συγκεκριμένη συμφωνία με την Ιταλία αποτελεί κρίκο στην
παραπέρα εμπλοκή της χώρας μας στους εν εξελίξει
σχεδιασμούς στην περιοχή. Αυτό γίνεται φανερό κι από
τις αντίστοιχες συμφωνίες που εδώ και χρόνια έχουν
υπογραφεί για την οριοθέτηση της ΑΟΖ ανάμεσα στην
Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και το Λίβανο. Πρόκειται
για συμφωνία που υπηρετεί τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων των δύο κρατών μελών
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που εμπλέκονται στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Στο φόντο της διαρκώς κλιμα-

δερμα και στους Έλληνες να ψαρεύουν γαύρο και μαρίδα.
Η προβληματική, όμως, της συγκεκριμένης συμφωνίας,
δεν εξαντλείται μόνο στο παραπάνω ζήτημα, αφού εγείρονται σοβαρά θέματα στα οποία η κυβέρνηση κατά τη
συζήτηση στη Βουλή απέφυγε να απαντήσει. Τα ζητήματα
αυτά αφορούν στη μεθοδολογία και τους σχετικούς
χάρτες με τις γεωγραφικές συντεταγμένες, που περιλαμβάνει το Προεδρικό Διάταγμα 107/2020, περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης στη
θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι
το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου και πιο ειδικά
σχετικά με τη μεθοδολογία που αφορά στην Κέρκυρα και
στα άλλα Ιόνια νησιά, που συνορεύουν με την Αλβανία.

Οι συζητήσεις για τον καθορισμό των θαλασσίων
ζωνών με την Αλβανία και η εμπλοκή της Τουρκίας

Με αφορμή, λοιπόν, την ελληνοϊταλική συμφωνία, αλλά
και τις συζητήσεις και σαφώς και το προϋπάρχον ιστορικό
που απασχόλησαν την επικαιρότητα σχετικά με τις επαφές
της ελληνικής κυβέρνησης με την Αλβανία για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, αναδεικνύεται το ερώτημα
του τι έχει συμφωνηθεί με την Αλβανία για την οριοθέτηση
των θαλάσσιων ζωνών, τη διαμόρφωση συνυποσχετικού
και προσφυγής στο Δικαστήριο της Χάγης.
Σε αυτή τη σύνθετη εξίσωση, εκτός του γενικότερου
πλαισίου στο οποίο εντάσσεται, χρειάζεται κανείς να
λάβει υπόψη και μια σειρά από άλλους παράγοντες, όπως
οι ιδιαίτερες οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές
διμερείς σχέσεις που διατηρεί η Αλβανία με την Τουρκία,

nomisma.com.cy

κούμενης τουρκικής επιθετικότητας, με πρωτοβουλία
των ΗΠΑ, του NATO και της EE προωθείται γενικότερη
διευθέτηση - ιμπεριαλιστικό "παζάρι" στην περιοχή, που
μέρος της είναι η συνεκμετάλλευση θαλάσσιων ζωνών
της Ανατ. Μεσογείου και του Αιγαίου και η επιβολή διχοτομικής λύσης στην Κύπρο, γιατί αυτό έχουν ανάγκη τα
αμερικανικά και ευρωπαϊκά μονοπώλια. Τόσο η συμφωνία
με την Ιταλία όσο και η τμηματική συμφωνία με την
Αίγυπτο δίνουν αέρα στα πανιά των αμφισβητήσεων των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας από την τουρκική αστική τάξη.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι ενταγμένη και η συγκεκριμένη
συμφωνία, η οποία, μάλιστα, με μια πιο προσεκτική ματιά
φανερώνει την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της
χώρας μας από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης,
τουλάχιστον ως προς το κομμάτι της αλιείας, με κερδισμένους τους ιταλικούς μονοπωλιακούς ομίλους που
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Είναι εντελώς
παραπλανητικές οι κυβερνητικές τοποθετήσεις για το
αλιευτικό ισοζύγιο, γιατί δεν επαρκεί η εξήγηση ότι μπαίνουν περιοριστικά μέτρα στους Ιταλούς ψαράδες ως προς
τον αριθμό των σκαφών και τα είδη που θα μπορούν να
ψαρέψουν, αφού είναι γνωστό πως ο ιταλικός αλιευτικός
στόλος συγκροτείται από μονοπωλιακές επιχειρήσεις
και ισχυρές, πολυάριθμες μονάδες με πλεονεκτήματα.
Σε αυτή την κατεύθυνση δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η εν λόγω συμφωνία δίνει στα ιταλικά αλιευτικά
μονοπώλια τη δυνατότητα να ψαρεύουν εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας την κόκκινη γαρίδα και τα οστρακό-
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η θρησκευτική συγγένεια που αξιοποιείται από τις αστικές
τάξεις, το γεγονός ότι η Τουρκία διατηρεί στρατιωτική
ναυτική βάση υποβρυχίων στο Δυρράχιο της Αλβανίας,
το γεγονός ότι από τις δυο χώρες διέρχεται όχι μόνο ανταγωνιστικός ως προς την Εγνατία εμπορικός δρόμος,
αλλά κι ανταγωνιστικός ως προς τον ΤΑΡ ενεργειακός
αγωγός που και τα δυο καταλήγουν στο λιμάνι Αυλώνα.
Ταυτόχρονα, χρειάζεται να συνεκτιμηθούν η γεωπολιτική
θέση της Αλβανίας στα Βαλκάνια σε συνάρτηση με την
προσπάθεια της Ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να ανακοπεί η ρωσική παρέμβαση,
οι γενικότερες ανακατατάξεις με τους αλβανόφωνους
πληθυσμούς στο Κόσοβο και σε άλλες Βαλκανικές χώρες,
η έξαρση και ο ρόλος-κλειδί του εθνικισμού στην περιοχή,
αλλά και το σύνθετο παζάρι της τουρκικής αστικής τάξης
με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και τη Ρωσία, που διατηρεί επίσης
ερείσματα στα Βαλκάνια.
Σε κάθε περίπτωση, διαπερνούν τις εξελίξεις σαν
κόκκινη κλωστή οι αντιθέσεις μεταξύ επιχειρηματικών
ομίλων Ελλάδας, Αλβανίας και άλλων κέντρων, για τον
έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και πόρων στο Ιόνιο
και ολόκληρη η μακρά τους ιστορία. Οι εξελίξεις στις
συζητήσεις με την Αλβανία καθόλου τυχαία δεν ακολούθησαν τη συμφωνία με την Ιταλία, αφού ήδη από το 2016
μετά την προκήρυξη «οικοπέδων» για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο από την Ελλάδα, η
Αλβανία με ρηματική διακοίνωση είχε καταστήσει σαφές
ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει οριστική συμφωνία
οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας ανάμεσα σε Ελλάδα,
Αλβανία και Ιταλία, καμία πράξη που αφορά έρευνα και
εκμετάλλευση δεν πρέπει να αναλαμβάνεται χωρίς τη
συναίνεση όλων των μερών. Παράλληλα είχε επαναφέρει
τον ισχυρισμό ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες του
«Οικοπέδου 1» (στα βορειοδυτικά της Κέρκυρας, που
οριοθετείται από τις Διαπόντιες Νήσους) εισέρχονται
εντός αλβανικών χωρικών υδάτων, αμφισβητώντας με
αυτό τον τρόπο την επήρεια των Διαπόντιων Νήσων και
κατά συνέπεια τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
Η αλβανική αστική τάξη, μέσω των κυβερνήσεών της,
διαχρονικά επιχειρούσε να εμπλέξει και την Ιταλία σε
όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Είναι χαρακτηριστικό
ότι η “σύμμαχος” κατά τα άλλα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ,
Αλβανία, ισχυρίζεται ότι στο Ιόνιο Πέλαγος υπάρχει μια
περιοχή που ορίζεται α) ανατολικά, από τη συμβολή ελληνικών και αλβανικών χωρικών υδάτων, β) από συγκεκριμένες συντεταγμένες που προκύπτουν από την ιταλο
- αλβανική συμφωνία του 1992 για οριοθέτηση της υφα-
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λοκρηπίδας και γ) από την ελληνοϊταλική συμφωνία του
1977, επίσης προς οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.
Σε αυτό το σημείο, να θυμίσουμε πως το 2009 το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας απαγόρευσε την
κύρωση της διμερούς συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα
και στην Αλβανία, που είχε υπογραφεί και επιπλέον κινήθηκε ποινική διαδικασία εντός Αλβανίας, ενώπιον του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου, για τις ευθύνες του υπουργού
Εξωτερικών που υπέγραψε τη σύμβαση και των στελεχών
των αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων και του υπουργείου
Εξωτερικών που μετείχαν στη διαπραγματευτική ομάδα.
Η αλβανική αστική τάξη θεωρεί ότι η συμφωνία του
2009 είναι ετεροβαρής υπέρ της ελληνικής και ότι οι
Διαπόντιοι Νήσοι (το νησιωτικό σύμπλεγμα 11 νησιών,
που αποτελείται από τρία μεγαλύτερα νησιά –Ωθωνοί,
Μαθράκι, Ερρεικούσα– και μερικές άλλες νησίδες Β-ΒΔ
της Κέρκυρας) δεν δικαιούνται πλήρη επήρεια. Όλα αυτά,
παρότι στην αντίστοιχη ιταλο-αλβανική συμφωνία του
1992, όπου ελήφθη υπόψη η λεγόμενη μέση γραμμή, η αλβανική νήσος Σάσων έλαβε πλήρη επήρεια.
Ωστόσο, οι ελληνοαλβανικές σχέσεις χαρακτηρίζονται
κι από μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με
την άρση του λεγόμενου εμπόλεμου του 1940, τα περιουσιακά και μειονοτικά ζητήματα, τους τσάμηδες και τον μεγαλοϊδεατισμό της αλβανικής αστικής τάξης που εκφράζεται μέσω των επιδιώξεων για τη “Μεγάλη Αλβανία” κ.ο.κ.
Σε κάθε περίπτωση, πίσω από τις πολύ επικίνδυνες
εξελίξεις που επιχειρούμε να προσεγγίσουμε παραπάνω,
χρειάζεται να έχουμε καθαρό ότι βρίσκεται η προσπάθεια
κάθε κυβέρνησης να φροντίσει για τα συμφέροντα της
δικής της αστικής τάξης, άρα και γι' αυτά που έχουν
σχέση με το θαλάσσιο και υποθαλάσσιο πλούτο, όπως
π.χ. οι υδρογονάνθρακες, η ΑΟΖ, η ΕΟΖ κ.ο.κ. Κινήσεις
που δένονται άρρηκτα με τα οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά συμφέροντα και τις επιδιώξεις των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ
-ΕΕ στον ανταγωνισμό τους με άλλα ιμπεριαλιστικά κράτη
κι ενώσεις και που για τους λαούς σημαίνουν θανάσιμους
κινδύνους. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που από την πλευρά
της η ΕΕ έχει επεξεργαστεί και προωθεί συγκεκριμένες
στοχεύσεις προς όφελος των μονοπωλίων της στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου, στον τομέα της οικονομικής
ανάπτυξης, στον τομέα της Ενέργειας.

Αντί επιλόγου

Οι παραπάνω εξελίξεις, αντικειμενικά, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού κι επανάπαυσης. Τη στιγμή που ο
ελληνικός λαός, αλλά και οι λαοί της περιοχής έρχονται

καθημερινά αντιμέτωποι με το πραγματικό πρόσωπο του
σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που τους αφήνει
στο έλεος της πανδημίας του κορονοϊού, που καταπατά
ακόμη και τα τελευταία εναπομείναντα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, την ίδια στιγμή οι μεγάλοι οικονομικοί όμιλοι της ενέργειας, του τουρισμού, των μεταφορών τρίβουν τα χέρια τους βλέποντας τα κέρδη
τους να αυγαταίνουν, στρώνοντας ταυτόχρονα το έδαφος
για το πολεμικό σφαγείο.
Η ΕΕΔΥΕ υποστηρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα που
απορρέει για κάθε χώρα από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας να καθορίζει τις θαλάσσιες ζώνες της και να
ασκεί την εθνική της κυριαρχία στην αιγιαλίτιδα ζώνη
της. Παρ’ όλα αυτά επισημαίνουμε ότι οι συμφωνίες για
τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών που υπογράφονται
στο έδαφος του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος
και στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών ενώσεων και οργανισμών που συμμετέχει η χώρα μας, ξεκάθαρα δεν είναι
προς όφελος του λαού. Αποτελούν προϊόν των οξύτατων
ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των όποιων συμβιβασμών προκύπτουν στο πλαίσιό τους, για τα κέρδη
και τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων και των
αστικών τάξεων. Δεν έχουν να κάνουν με τις λαϊκές
ανάγκες και τα συμφέροντα. Αντίθετα, εμπεριέχουν εξ
ορισμού το σπέρμα για μελλοντικές αμφισβητήσεις, εντάσεις, επαναχαράξεις και διαπραγματεύσεις, που οι λαοί
θα κληθούν να πληρώσουν είτε με τον ιδρώτα, είτε και
με το αίμα τους. Γι’ αυτό κι ο λαός μας δεν πρέπει να
δείξει καμιά εμπιστοσύνη στις αστικές κυβερνήσεις που
έστρωναν και στρώνουν το έδαφος δρομολογώντας αυτές
τις θανάσιμες εξελίξεις. Εμπιστοσύνη ο λαός μπορεί κι επιβάλλεται να δείξει αποκλειστικά και μόνο στη δύναμή του.
Χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη του αντιπολεμικούαντιιμπεριαλιστικού κινήματος. Η ΕΕΔΥΕ και οι κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε μια πολυεπίπεδη
προσπάθεια παρέμβασης σε αυτές. Αναδεικνύεται, ωστόσο,
η αναγκαιότητα να πυκνώσουν οι γραμμές των Επιτροπών
Ειρήνης. Μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις χρειάζεται
να ενημερωθεί πλατιά ο λαός της περιοχής, αλλά κι όλης
της χώρας σχετικά με τις εξελίξεις αυτές. Να συμβάλλουμε
ώστε μέσα από τη δράση μας να αποκαλύπτονται και να
κατανοούνται από ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα εργαζομένων οι πραγματικές αιτίες και στοχεύσεις που βρίσκονται πίσω από αυτές τις εξελίξεις και τους σχεδιασμούς. Ο δικαιολογημένος προβληματισμός και η ανησυχία
να μετατρέπονται σε καθημερινή κι οργανωμένη δράση

κι ενίσχυση του λαϊκού κινήματος. Να συμβάλλουμε ώστε
να δυναμώσει η διεθνιστική αλληλεγγύη, ενάντια στο δηλητήριο του εθνικισμού και του ρατσισμού, που σκόπιμα
καλλιεργείται για να διχάσει τους λαούς.
Κόντρα στην προπαγάνδα και στην προσπάθεια της
κάθε αστικής τάξης και των κάθε λογής εκφραστών της
να στοιχήσουν το λαό πίσω από τα σχέδιά τους, είναι
ανάγκη να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η λαϊκή πάλη
που μπορεί και πρέπει να βάλει εμπόδια σε αυτή την πολιτική. Που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά ώστε να
ανοίξει ο δρόμος για να γίνει ο λαός νοικοκύρης στον
τόπο του. Το συμφέρον του ελληνικού λαού, το συμφέρον
κάθε λαού δεν βρίσκεται πίσω από τον έναν ή τον άλλον
ιμπεριαλιστή. Εδράζεται στη δύναμη που έχει ο λαός να
γίνει ο ίδιος κυρίαρχος της οικονομίας, της ζωής και της
τύχης του. Μακριά από τη μέγγενη των λυκοσυμμαχιών
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, οι λαοί μπορούν να αξιοποιήσουν
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές προς όφελός τους, με
κριτήριο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών. Μπορούν να οικοδομήσουν ένα κόσμο με πραγματική
ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, σχέσεις αμοιβαίου οφέλους
μεταξύ τους.
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ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Για τον ελλιμενισμό στη Σούδα
του αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ «USS Dwight D. Eisenhower»
Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταγγέλλει και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την άφιξη και τον ελλιμενισμό στη Σούδα του αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ «USS Dwight D. Eisenhower», που με στήριξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων επιχειρεί αυτό το διάστημα στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση
της ΝΔ ακολουθώντας την πεπατημένη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και με τη στήριξη των αστικών
κομμάτων, απογειώνει την ελληνική εμπλοκή, στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας που αποτελεί
στρατηγικό στόχο της ελληνικής αστικής τάξης. Η προωθούμενη ανανέωση της επικίνδυνης Ελληνοαμερικανικής
Συμφωνίας για τις Βάσεις, που μεταξύ άλλων προβλέπει την παραπέρα αναβάθμιση των ευρωατλαντικών υποδομών
στη Σούδα αλλά και σε όλη τη χώρα, η συμμετοχή της Ελλάδας σε μια σειρά αποστολές σε όλη την υδρόγειο από τον
Περσικό Κόλπο μέχρι το Μάλι, οι διαρκείς ασκήσεις - πρόβες πολέμου, αλλά και οι συνεκπαιδεύσεις των Ενόπλων
Δυνάμεων με τις δυνάμεις των ιμπεριαλιστών, αποτελούν κρίκους στην μακρά αλυσίδα της εμπλοκής, από τους
οποίους δεν έχει να προσδοκά τίποτα θετικό ο ελληνικός λαός.
Αντίθετα, η παρουσία του αμερικανικού στόλου στη χώρα μας και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, η ένταξη
της φρεγάτας «Ψαρά» ως πλήρες οργανικό μέλος στη δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου κατά τον πλου του στην
Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, η επιπλέον συμμετοχή δύο ελληνικών υποβρυχίων και μαχητικών της Πολεμικής
Αεροπορίας σε μια σειρά ασκήσεις για «αύξηση της διαλειτουργικότητας», καθώς και η παρουσία στρατιωτικών
δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας στη Σούδα, αποκαλύπτουν πως στο επίκεντρο δεν μπαίνει η άμυνα και η ασφάλεια
της χώρας, αλλά οι ευρωατλαντικοί σχεδιασμοί σε σχέση με τη Ρωσία και το Ιράν.
Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρει εγκληματικές ευθύνες γιατί μετατρέπει τη χώρα σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο,
αλλά ταυτόχρονα και σε στόχο-‘’μαγνήτη’’ επιθέσεων από τους αντιπάλους των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Ήδη το τελευταίο
διάστημα η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκειο, ακόμη και η Θεσσαλονίκη μετατρέπονται σε σταθμούς
μετεπιβίβασης ευρωατλαντικών στρατιωτικών ασκήσεων. Οι φιέστες που οργανώθηκαν στη Σούδα για την υποδοχή
του αμερικανικού αεροπλανοφόρου υπογραμμίζουν εκτός των άλλων και τις σοβαρές ευθύνες της ΤοπικήςΠεριφερειακής Διοίκησης, που σπεύδουν να καλωσορίσουν τους μακελάρηδες των λαών. Ο μύθος των δήθεν
αντισταθμιστικών οφελών, μέσω του οποίου επιχειρούν κυβέρνηση και τοπική διοίκηση να βγάλουν λάδι την εμπλοκή
της χώρας και να καμουφλάρουν την αντιλαϊκή πολιτική που στήνει με την πλάτη στον τοίχο τη λαϊκή οικογένεια,
έχει προ πολλού χρεοκοπήσει. Το παραμύθι για τα χρήματα που θα εισρεύσουν στην τοπική οικονομία από τέτοιου
είδους επισκέψεις έχει καταρριφθεί γι’ ακόμη μια φορά, αφού αυτό το προσωπικό των περίπου 5.000 που βρίσκεται
στο πλοίο δεν προβλέπεται να αποβιβαστεί λόγω πανδημίας.
Καμιά αναμονή! Κανένας εφησυχασμός! Η ΕΕΔΥΕ χαιρετίζει τις διαδηλώσεις και τις πολύμορφες κινητοποιήσεις
ενάντια στον ελλιμενισμό του αμερικανικού αεροπλανοφόρου, που οργανώνονται από την Επιτροπή Ειρήνης Χανίων
και το μαζικό κίνημα. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει αποφασιστικά η πάλη του αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος απαιτώντας την απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς, το κλείσιμο της Σούδας και όλων των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών, την ακύρωση της
Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις, την επιστροφή των ενόπλων δυνάμεων από αποστολές στο
εξωτερικό, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Η

ΛΙΜΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ - ΟΧΙ ΟΡΜΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ
ΟΥΤΕ ΓΗ - ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!

Αθήνα, 23 Μάρτη 2021

36

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 91 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Το γραφείο Tύπου της ΕΕΔΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων από τη ΝΑΤΟϊκή επέμβαση
στη Γιουγκοσλαβία

υμπληρώνονται σήμερα, 22 χρόνια από τη ΝΑΤΟϊκή επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία. Στις 78 ημέρες των ανελέητων
ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών πραγματοποιήθηκαν 35.788
επιδρομές σε 200 πόλεις, ρίφθηκαν 500.000 βόμβες, εκ των
οποίων οι 35.500 ήταν βόμβες διασποράς, που είναι απαγορευμένες από τις διεθνείς συνθήκες. Οι ΝΑΤΟϊκοί βομβαρδισμοί είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες θύματα, νεκρούς
και τραυματίες, πολλά από τα οποία ήταν μικρά παιδιά και άμαχοι. Κατέστρεψαν νοσοκομεία, σχολεία, εργοστάσια, υποδομές,
γέφυρες και δρόμους. Οι «έξυπνες» ΝΑΤΟϊκές βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου μετέτρεψαν τη Γιουγκοσλαβία και
ολόκληρα τα Βαλκάνια σε ραδιενεργό πεδίο βολής, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία των λαών της περιοχής.
Τους βομβαρδισμούς ακολούθησε η χερσαία επέμβαση
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, που οριστικοποίησε τη βίαιη διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας και είχε ως αποτέλεσμα την απόσχιση του
αμερικανονατοϊκού προτεκτοράτου του Κοσσυφοπεδίου. Η
ΕΕ πρωτοστάτησε σε αυτό το ιμπεριαλιστικό έγκλημα. Αποκαλύφθηκε ο βρώμικος ρόλος κατά των λαών που έπαιξαν
οι διάφορες κεντροαριστερές κυβερνήσεις, μεταξύ των
οποίων και η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, οι
οποίες έδωσαν το πράσινο φως και συμμετείχαν ενεργά στις
πολεμικές επιχειρήσεις. Χρεοκόπησε στην πράξη κι αποδείχθηκε ολέθρια η λογική των ίσων αποστάσεων που κράτησαν
δυνάμεις, όπως ο ΣΥΝ, προπομπός του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ,
που έμελλε ως κυβέρνηση να γίνει το αγαπημένο παιδί των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.
Η επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία δεν ήταν ξεκομμένη από
τις προηγούμενες επεμβάσεις στην περιοχή των Βαλκανίων
στη δεκαετία του 1990. Έλαβε χώρα στον απόηχο των αντεπαναστατικών ανατροπών στη Σοβιετική Ένωση και στις σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης,
αναδεικνύοντας τον αναντικατάστατο ρόλο του σοσιαλισμού
για πάνω από 50 χρόνια, για την ειρήνη και την ασφάλεια
των λαών. Είχε άμεση σχέση με τις πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές και τη γεωστρατηγική θέση της περιοχής
των Βαλκανίων, με τους ενεργειακούς κι εμπορικούς σχεδιασμούς, με τα συμφέροντα των αστικών τάξεων της περιοχής, αλλά και με την προσπάθεια από πλευράς ΗΠΑ-ΝΑΤΟΕΕ να πατήσουν πόδι γερά στην περιοχή.
Ανακινώντας τον εθνικισμό και τον αλυτρωτισμό έσπειραν τους πολέμους, οδηγώντας στον διαμελισμό της πρώην
ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, δημιουργώντας μια σειρά από κράτη
-προτεκτοράτα τα τελευταία 20 χρόνια και πασχίζοντας για
την ευρωατλαντική ολοκλήρωση των Βαλκανίων, με την
ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα η ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ και

Σ

στο ΝΑΤΟ, η ένταξη της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου
στο ΝΑΤΟ, η Συμφωνία των Πρεσπών με στόχο να ανοίξει ο
δρόμος για την ένταξη της Β. Μακεδονίας, τα παζάρια με τη
Σερβία κ.ο.κ. Το φιτίλι του πολέμου παραμένει ακόμη αναμμένο στα Βαλκάνια. Η τελωνειακή ένωση του Κοσόβου με
την Αλβανία, οι εξελίξεις στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη κλπ, προοιωνίζουν μεγάλους κινδύνους.
Στις σημερινές συνθήκες, που στο φόντο της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης κλιμακώνονται οι ανταγωνισμοί
και η επιθετικότητα των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ απέναντι στην Κίνα,
τη Ρωσία, το Ιράν και εμπλέκονται δεκάδες περιφερειακά
κράτη, έρχεται στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ξεσπάσματος
τοπικών και περιφερειακών συγκρούσεων, ακόμη κι ενός γενικευμένου πολέμου. Σε αυτές τις συνθήκες το ΝΑΤΟ, μέσω
της στρατηγικής “ΝΑΤΟ 2030” γίνεται ακόμη πιο επιθετικό
κι επικίνδυνο, διευρύνοντας την επιχειρησιακή του ικανότητα
σε όλη την υδρόγειο, αναπτύσσοντας το δόγμα για το πρώτο
πυρηνικό πλήγμα, δημιουργώντας νέους στρατιωτικούς και
κατασταλτικούς μηχανισμούς, με στόχαστρο τους λαούς. Από
κοντά η ΕΕ αναπτύσσει κι αυτή τη δική της στρατιωτική –
επιχειρησιακή ικανότητα, ώστε να παρεμβαίνει τόσο συμπληρωματικά ως προς το ΝΑΤΟ, όσο κι αυτόνομα, οπουδήποτε διακυβεύονται συμφέροντά της. Η Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), η Κοινή Πολιτική
Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), η δημιουργία της Μόνιμης
Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO), της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Επεμβάσεων, ο ευρωστρατός, η Europol και μια
σειρά από μηχανισμούς που δημιουργούνται, κινούνται σε
αυτή την κατεύθυνση, αποδεικνύοντας το ρόλο του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ ως εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, πατώντας στο δρόμο που έστρωσαν
όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και με την αμέριστη
στήριξη των αστικών κομμάτων, απογειώνει την ελληνική
εμπλοκή, για λογαριασμό της γεωστρατηγικής αναβάθμισης
της ελληνικής αστικής τάξης. Φέρει εγκληματικές ευθύνες
για τη συμφωνία της σε όλες τις αποφάσεις των Συνόδων
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για την προωθούμενη ανανέωση της
Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις, τις συμφωνίες με ιμπεριαλιστικά κράτη όπως το Ισραήλ, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, η Γαλλία, για τον “αναβαθμισμένο” ρόλο
που διεκδικεί για λογαριασμό των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, στρώνοντας για το λαό το δρόμο προς το πολεμικό σφαγείο. Επιχειρεί
να εγκλωβίσει το λαό στο κάλπικο επιχείρημα πως η παραπέρα πρόσδεση στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, γίνεται τάχα για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μας.
Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, ο ελληνικός
λαός και οι λαοί της περιοχής έχουμε συσσωρεύσει τεράστια
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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ιστορική πείρα που φανερώνει με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο
πως οι σχεδιασμοί που υπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων
οικονομικών ομίλων και των αστικών τάξεων είναι εντελώς
ξένοι με τα πραγματικά λαϊκά συμφέροντα και ανάγκες. Κατά
συνέπεια, η μόνη διέξοδος για τους λαούς είναι όχι η στοίχιση
πίσω από τους ιμπεριαλιστές και τις αστικές κυβερνήσεις,
αλλά η στοίχιση κάτω από τη σημαία της πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, που μπορεί να εγγυηθεί την πραγματική ειρήνη, ευημερία, φιλία, αλληλεγγύη,
την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίου οφέλους μεταξύ των λαών.
Η επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία 22 χρόνια πριν, ανέδειξε
όμως και τη δύναμη που έχει ο λαός να αντιταχθεί αποφασιστικά σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Στη βαρβαρότητα των
ιμπεριαλιστών αντιτάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αντιστάθηκε σθεναρά το εργατικό-λαϊκό κίνημα,
που για πάνω από τρεις μήνες στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και
σ’ όλη την Ελλάδα ξεσηκώθηκε κατά του πολέμου και της συμμετοχής της πατρίδας μας σ’ αυτόν, ενάντια στην αξιοποίηση

λιμανιών, αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρόμων για τις πολεμικές
επιχειρήσεις. Κόντρα σε κόμματα και άλλους μηχανισμούς, που
συκοφαντούσαν και λοιδορούσαν, αποκάλυψε στο λαό την αλήθεια για τους στόχους και τις επιδιώξεις της ΕΕ και των ΗΠΑ.
Σήμερα είναι ανάγκη να δυναμώσει ακόμη περισσότερο
αυτός ο αγώνας του αντιπολεμικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος, απαιτώντας: Απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και πολέμους • Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις • Να κλείσει η βάση της Σούδας, να ξηλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας, να
μη δημιουργηθεί καμία νέα βάση και στρατιωτική υποδομή.
• Καμία συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε
ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. • Καμιά αλλαγή
των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν • Αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Αθήνα, 24 Μάρτη 2021

Το γραφείο τύπου της ΕΕΔΥΕ

ΕΔΥΕΘ
Αποχαιρετάμε με θλίψη τη συναγωνίστρια Μάγδα Μητρογώγου

Η Γραμματεία της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης και
η ΕΕΔΥΕ αποχαιρετούν με θλίψη τη συναγωνίστρια Μάγδα Μητρογώγου, που
έφυγε στις αρχές του χρόνου, πλήρης ημερών. Στην ανακοίνωση της η ΕΔΥΕΘ
αναφέρει: «Η Μάγδα γεννήθηκε στη Χαλκιδική, σε οικογένεια κομμουνιστών,
αγωνιστών για την κοινωνική και εθνική απελευθέρωση του λαού μας. Εκεί
κάνει και αυτή τα πρώτα της βήματα μέσα από την ΕΠΟΝ. Παρά την εκτέλεση
του πατέρα της από το δοσιλογικό καθεστώς στα χρόνια του Εμφυλίου, η
Μάγδα ακολούθησε το δρόμο της οικογένειάς της με υπερηφάνεια και αφοσίωση στο αγωνιστικό της καθήκον. Δεν έλειψε από κανένα μετερίζι του λαϊκού κινήματος. Δεν τη λύγισαν οι δυσκολίες, ούτε όταν έχασε των πρώτο της
σύζυγο, λόγω των βασανιστηρίων στα οποίο τον υπέβαλλε το αστικό κράτος.
Ξαναδημιούργησε οικογένεια. Συνέχισε όρθια πριν από την επτάχρονη δικτατορία μέσα από τις γραμμές της ΕΔΑ και μετά τη μεταπολίτευση μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ. Υπήρξε ιδρυτικό
μέλος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων και του πρώτου Συλλόγου Γυναικών στη Θεσσαλονίκη, του «Πανδημοκρατικού». Μέσα από τη Δημοκρατική Μέριμνα στάθηκε ακούραστη δίπλα σε κάθε αγωνιστή, σε κάθε οικογένεια διωκόμενων πολιτικών κρατούμενων που το είχαν ανάγκη. Συμμετείχε σταθερά και για πολλά χρόνια στο
αντιπολεμικό, αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης ως μέλος της Γραμματείας της ΕΔΥΕΘ. Για την πολύτιμη αυτή
προσφοράς της βραβεύτηκε το 2018, μαζί με τον Γιώργο Φαρσακίδη και άλλους συναγωνιστές μας σε ειδική τελετή της ΕΔΥΕΘ. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το βαθύ ανθρωπισμό της, το πάντα χαμογελαστό της πρόσωπο, την επιμονή της να συνδράμει πάντα, όπου υπήρχε ανάγκη προσφοράς και αγώνα. Εκφράζουμε τα πιο θερμά συλλυπητήριά
μας στους γιούς της Παναγιώτη και Αστέριο, και στην εγγονή της».

Η Γραμματεία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) εκφράζει τα θερμά της
συλλυπητήρια στη συναγωνίστρια Αγγελική Σαμούρη, μέλος της Γραμματείας, καθώς και στην οικογένεια,
στα παιδιά, στα εγγόνια και στους οικείους της, για τον θάνατο της μητέρας της.
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αναδρομή

Εξήντα χρόνια από την πρώτη ήττα του αμερικανικού
ιμπεριαλισμού στη Λατινική Αμερική

υτό τον Απρίλιο θα κλείσουν 60
χρόνια από την εισβολή-φιάσκο
των Αμερικανών στον Κόλπο
των Χοίρων, που η αποτυχία της απέδειξε ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι
αήττητος και ότι οι λαοί μπορούν να
έχουν τον τελευταίο λόγο. Η κυνική
επιθυμία των Αμερικανών ιμπεριαλιστών να ορίζουν τις τύχες άλλων
λαών με βάση την εξυπηρέτηση των
δικών τους συμφερόντων συνάντησε
την κινητοποίηση του κουβανικού
λαού και στρατού και την ομόθυμη
διεθνή καταδίκη.
Από τα πρώτα βήματά της η επαναστατική Κούβα βρέθηκε αντιμέτωπη
με την εχθρότητα των ΗΠΑ, οι οποίες
παρακολουθούσαν με ανησυχία και
εκνευρισμό το μικρό νησί της Καραϊβικής να λαμβάνει συνεχώς μέτρα

A

που άνοιγαν τον δρόμο για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κουβανέζικης κοινωνίας. Ήδη από τα τέλη
Μαρτίου του 1960 η κυβέρνηση Αϊζενχάουερ είχε εγκρίνει ένα πρόγραμμα «μυστικής δράσης ενάντια
στο καθεστώς του Κάστρο». Σε αυτό
το πλέγμα μέτρων περιλαμβανόταν
εξαρχής η σύσταση μιας παραστρατιωτικής δύναμης με σκοπό να αξιοποιηθεί στην προσπάθεια ανατροπής
του Κάστρο. Η ανάπτυξη ενός σχεδίου
για την αξιοποίηση αυτής της δύναμης,
η οποία θα αποτελούνταν κατά κύριο
λόγο από «εξόριστους» Κουβανούς
αντεπαναστάτες και θα εκπαιδευόταν
στο «ουδέτερο» έδαφος μιας τρίτης
χώρας (επιλέχθηκε η Γουατεμάλα), συνέπεσε με τους τελευταίους μήνες της
προεδρίας Αϊζενχάουερ και αποτέλεσε

κληρονομιά για την κυβέρνηση Κένεντυ, η οποία έμελλε να το εφαρμόσει.
Η σκληρή ρητορική του Κένεντυ
κατά την προεκλογική εκστρατεία
του 1960 και ο φόβος ότι θα κατηγορούνταν για ενδοτισμό και υποχωρητικότητα έναντι του «διεθνούς κομμουνισμού» απέτρεψαν τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο από το να ματαιώσει
το σχέδιο εισβολής, παρά τις διαρκείς
επιφυλάξεις του για την βιωσιμότητά
του. Το σχέδιο αυτό υπέστη πολλές
μεταβολές και κατέστη αντικείμενο
διαφωνιών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ. Η μετατόπιση από
τη σταδιακή διείσδυση και τη δημιουργία αντάρτικου στο εσωτερικό
της νήσου στην εξαπόλυση μιας επίθεσης εκπαιδευμένων στρατιωτικών
δυνάμεων, που θα προκαλούσε σοκ
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στην κυβέρνηση της Κούβας και θα
οδηγούσε στη δημιουργία προγεφυρώματος, συντελέστηκε στη διάρκεια
των πρώτων εβδομάδων της κυβέρνησης Κένεντυ. Τελικά, τον Μάρτιο
του 1961 προτάχθηκε η εναλλακτική
του λεγόμενου σχεδίου Ζαπάτα, δηλαδή η εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων, βαλτώδη περιοχή νοτιοδυτικά
της Αβάνας, επιλογή με το μικρότερο
πολιτικό κόστος, καθώς αυτή θα μπορούσε να παρουσιαστεί πιο εύκολα
ως αμιγώς κουβανέζικη επιχείρηση
και θα απέσειε τον κίνδυνο να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για εμπλοκή στις
εσωτερικές υποθέσεις τρίτης χώρας.
Διαμορφώθηκαν δύο στρατόπεδα
εντός της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Από
τη μια η CIA και το Υπουργείο Άμυνας
διαπνέονταν από ενθουσιασμό και αισιοδοξία για τις προοπτικές της επιχείρησης. Από την άλλη το Υπουργείο
Εξωτερικών, από τη φύση του πιο
ευαίσθητο στις διακυμάνσεις της διεθνούς κοινής γνώμης, ήταν πιο ανήσυχο για τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων των άλλων χωρών.
Φυσικά, σε κανένα στάδιο του σχεδιασμού της επιχείρησης δεν αμφισβητήθηκε το «δικαίωμα» των ΗΠΑ
να παρέμβουν στρατιωτικά για να
ανατρέψουν μια κυβέρνηση εχθρική
στα ιμπεριαλιστικά τους συμφέροντα.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά εσωτερικό έγγραφο, υπάρχει διάσταση
ανάμεσα στην έννοια της «παρέμβασης» και σε αυτή της δράσης για την
ανάσχεση της επιρροής εξω-ηπειρωτικών δυνάμεων. Δήλωση που συνεπάγεται την παραδοχή περιφερειακών
σφαιρών επιρροής και αναπαράγει
μια ιμπεριαλιστική λογική που ανάγεται στα χρόνια του δόγματος Μονρόε. Η μόνη διαφωνία αφορούσε τον
βέλτιστο τρόπο διαχείρισης μιας απόλυτα νομιμοποιημένης στα μάτια των
Αμερικανών ιμπεριαλιστών παρέμ-
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βασης. Φυσικά, καθ’ όλη τη διάρκεια
του σχεδιασμού της επιχείρησης, σημαντικές μερίδες της κυβέρνησης
Κένεντυ διατηρούσαν την αυταπάτη
ότι μια στρατιωτική επέμβαση δεν θα
επέφερε την μήνιν του κουβανέζικου
λαού, αλλά θα πυροδοτούσε μαζικές
εξεγέρσεις και λιποταξίες. Η δημιουργία
μιας εξόριστης κυβέρνησης, η οποία
θα μετέβαινε στην Κούβα και θα λειτουργούσε ως μαγνήτης των δυσαρεστημένων και αντικαστρικών στοιχείων της νήσου, θα συμπλήρωνε τον
σχεδιασμό των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί
προσέβλεπαν σε αυτόν τον στόχο παρά το γεγονός ότι το καθεστώς της
Κούβας αποτελούσε προϊόν μιας λαϊκής επανάστασης και παρότι οι ίδιοι
οι αξιωματούχοι της CIA αναγνώριζαν
ότι το επαναστατικό καθεστώς είχε
την υποστήριξη της συντριπτικής
πλειοψηφίας του κουβανέζικου λαού.
Η επίθεση έλαβε χώρα στις 17
Απριλίου 1961. Δύο μέρες νωρίτερα
είχε προηγηθεί βομβαρδισμός αεροπορικών εγκαταστάσεων της Κούβας από αμερικανικά βομβαρδιστικά,
ο οποίος επέφερε την καταστροφή
πέντε κουβανέζικων αεροπλάνων και
προκάλεσε ζημιές σε άλλα δέκα. Η
άρνηση της κυβέρνησης Κένεντυ να
διαθέσει τον απαραίτητο για την εκμηδένιση της αεροπορικής ισχύος
της Κούβας αριθμό βομβαρδιστικών
καταδίκασε την όλη επιχείρηση σε
αποτυχία. Ήδη από το ίδιο απόγευμα
οι εισβολείς βρέθηκαν εγκλωβισμένοι
στην παραλία και σε λίγα εικοσιτετράωρα οι όποιες προοπτικές επιτυχίας είχαν ενταφιαστεί. Το απόγευμα της 19ης Απριλίου ο διοικητής
της μονάδας απέστειλε στα κεντρικά
μήνυμα δηλώνοντας ότι «κατέστρεφε
τον εξοπλισμό του και κατευθυνόταν
προς τους λόφους».Οι επαναστατικές
δυνάμεις συνέλαβαν μεγάλο αριθμό
εισβολέων και βύθισαν τα μεταγωγικά

πλοία που αποπειράθηκαν να μεταφέρουν ενισχύσεις.
Η εισβολή όχι μόνο δεν οδήγησε
στην πραγμάτωση των στόχων του
αμερικανικού ιμπεριαλισμού, αλλά
επέφερε τα αντίθετα αποτελέσματα,
καθώς επιτάχυνε τον σοσιαλιστικό
μετασχηματισμό της Κούβας. Ήδη εν
μέσω της επιχείρησης ο Φιντέλ Κάστρο ανακήρυξε τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της επανάστασης. Η αμφιταλάντευση του Κένεντυ να παράσχει
στους εισβολείς ανοιχτή στρατιωτική
στήριξη μεγάλης κλίμακας, φοβούμενος μην εκτεθεί στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης, καταδεικνύει
τη σημασία την οποία έχουν οι διεθνείς
συσχετισμοί για την έκβαση των ταξικών συγκρούσεων και των αντιιμπεριαλιστικών αγώνων, καθώς και
ότι οι κυρίαρχοι ιμπεριαλισμοί δεν
είναι μονολιθικοί, αλλά μπορούν να
υποστούν ρωγμές και να αποτελέσουν
θύματα των δικών τους εσωτερικών
αντιφάσεων και αδυναμιών. Οι αστοχίες και η αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και
θεσμών του αμερικανικού κατεστημένου δεν αποτελούσαν απλώς σύμπτωμα ανικανότητάς ή κακοδιοίκησης,
αλλά αντανακλούσαν ταυτοχρόνως
τις αυξημένες πιέσεις και αδιέξοδα
που αντιμετωπίζει ο κάθε ιμπεριαλισμός μπροστά στις νίκες των λαών,
στη μεταβολή των συσχετισμών έναντι του σοσιαλιστικού στρατοπέδου
και στην ανάπτυξη δημοκρατικών αντανακλαστικών στους κόλπους των
λαών των καπιταλιστικών κρατών.
Η νίκη των Κουβανών παρέχει
σειρά διδαγμάτων, από τα οποία το
σημαντικότερο είναι ότι, ακόμη και
όταν η ισχύς του αντιπάλου φαντάζει
γιγαντιαία, η φλόγα της ελπίδας διατηρείται πάντα φωτεινή.
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