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της σύνταξης

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση του περιοδικού μας σημειώθηκαν πυκνές και σύνθετες
εξελίξεις, με κλιμάκωση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων, ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης στη χώρα
μας, αλλά και μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και της ΕΕ. 

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και Ρωσία-Κίνα οξύνεται. Η χώρα μας βαθαίνει την εμπλοκή  της, τόσο
με τη συμμετοχή στις πρόβες πολέμου της λυκοσυμμαχίας στη Μαύρη Θάλασσα όσο και με την επερχόμενη ανανέωση
της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις. Η κυβέρνηση συνεχίζει στο δρόμο που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναβαθ-
μίζοντας τις εγκαταστάσεις στη Σούδα και προετοιμάζοντας την εγκατάσταση νέων βάσεων και υποδομών σε πάνω από
20 σημεία σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στη οριογραμμή με τη Ρωσία  και τα συχνά περιστατικά Νατοϊκής αμφι-
σβήτησης της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, απειλούν να πυροδοτήσουν μια ιμπεριαλιστική σύγκρουση με απρό-
βλεπτες συνέπειες για τους λαούς.

Επιπλέον, οι επικίνδυνες αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ προδιαγράφουν την επέκταση των
οικονομικών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις. Αξιοποιούνται  παλιά και νέα προ-
σχήματα όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η κλιματική αλλαγή, οι κυβερνοεπιθέσεις, άλλες ασύμμετρες απειλές για να κλι-
μακωθεί ακόμη περισσότερο η επιθετικότητα κατά των λαών. Η ατζέντα "NATO 2030", που στην ουσία αποτελεί το
στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ για την επόμενη δεκαετία, έρχεται να επικαιροποιήσει και να υλοποιήσει όλες τις προηγού-
μενες επικίνδυνες αποφάσεις. 

Οι αστικές κυβερνήσεις προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του ελληνικού κεφαλαίου για συμμετοχή στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς έχουν δαπανήσει  αστρονομικά ποσά για την ΝΑΤΟική πολεμική μηχανή.   Αποτελεί πρό-
κληση το γεγονός ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της λυκοσυμμαχίας, για
τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες, φτάνοντας να δίνει το υπέρογκο ποσό που ξεπερνά τα 6 δις, δηλ. ποσό που ξεπερνά το 3% του
ΑΕΠ (όταν πέρυσι είχε δαπανήσει 4.4 δις ευρώ, δηλ. το 2,3% του ΑΕΠ της) και το οποίο εκτοξεύεται ακόμη περισσότερο,
αν συμπεριλάβει κανείς και τα υπέρογκα ποσά για τους “εξοπλισμούς του αιώνα”, που ήδη είχε εξαγγείλει τον Σεπτέμβρη
του 2020 ο πρωθυπουργός και που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης.Μάλιστα, η χώρα μας πήρε συγχαρητήρια γιατί
στο κομμάτι των εξοπλιστικών προγραμμάτων, όχι απλά ξεπέρασε τον Νατοϊκό στόχο του 20%, αλλά έφτασε στο 38%
των στρατιωτικών δαπανών! 

Στο εσωτερικό της χώρας μας, η κυβέρνηση της ΝΔ – πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – κλιμακώνει την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, στο σύνολο των όρων ζωής της λαϊκής οικογένειας.
Επιχειρεί να φορτώσει τα σπασμένα της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων, του λαού. Το νομοσχέδιο-τερατούργημα
που ψήφισε και προβλέπει δουλειά από ήλιο σε ήλιο, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα και στις ανάγκες των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων. Για τη λαϊκή οικογένεια σημαίνει ακόμη περισσότερη εξαθλίωση και ζωή λάστιχο. Τώρα σειρά
παίρνουν νέα πακέτα αντιλαϊκών μέτρων που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση σημαδεύοντας ιδιαίτερα τη νέα γενιά
εργαζομένων σε εναρμόνιση με τις “βέλτιστες πρακτικές” της ΕΕ, το νομοσχέδιο για την “αυτονομία” των σχολείων και
την αξιολόγηση, που στοχεύει ακόμη περισσότερο στο χτύπημα του δικαιώματος των παιδιών της λαϊκής οικογένειας
στη μόρφωση. 

Απέναντι σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα αποτελούν ελπιδοφόρο μήνυμα οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις
και οι σημαντικοί διεκδικητικοί αγώνες σε χώρους δουλειάς, μόρφωσης και κατοικίας. Οι αγώνες αποκτούν ιδιαίτερη
σημασία αν συνυπολογιστεί η λυσσαλέα επίθεση κυβέρνησης-κεφαλαίου, με τη συνδρομή των αστικών κομμάτων, των
ΜΜΕ και των δυνάμεων του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού. Η ΕΕΔΥΕ είχε την δική της συμβολή σε αυτή
την προσπάθεια συμμετέχοντας στην πάλη του εργατικού-λαϊκού κινήματος. Πρωτοστάτησε στις  Πρωτοβουλίες Αν-
τιιμπεριαλιστικής Δράσης που διοργανώθηκανμε επιτυχία και μαζικότητα σε όλη τη χώρα στο β΄ δεκαπενθήμερο του
Μάη του 2021. Ιδιαίτερα  με αφορμή τις ισραηλινές επιθέσεις στην Παλαιστίνη, εκφράστηκε δυναμικά η καταδίκη της
σφαγής και παράλληλα η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. 

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις απαιτείται ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Να ακουστεί δυνατά και καθαρά η λαϊκή
καταδίκη μπροστά στην επικείμενη ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις.  

Δίνουμε το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού στις  6 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ στην πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγύ στο
Θησείο στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα του πυρηνικού ολοκαυτώματος των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών. 

Ετοιμαζόμαστε για το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Οκτώβρη, στον Πολυχώρο
“Μάνος Λοίζος” στη Νίκαια. 

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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Οι συνθήκες μέσα στις οποίες έγινε η Σύνοδος
Κορυφής στις Βρυξέλλες
Συνοπτικά και μόνο επισημαίνουμε τα εξής : 

• Την αντιπαράθεση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ με τη Ρωσία με εκδή-
λωσή της σε όλα τα επίπεδα από τον Αρκτικό κύκλο, τη
συνοριογραμμή από τη Βαλτική έως τη Μαύρη Θάλασσα
μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Τη γιγαντιαία – ανάμεσα
σε πολλές άλλες – στρατιωτική άσκηση “DEFENDER EU-
ROPE 2021”, «πρόβα πολέμου», με ανάπτυξη σε αυτή την
περιοχή χιλιάδων στρατιωτών και πολεμικών μέσων. 

• Τη συνεχή άνοδο της έντασης στην Ουκρανία, στη
γειτονική Κριμαία, σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα. Το πρόσφατο
περιστατικό με ρωσικά πυρά ενάντια σε βρετανικό πολε-
μικό πλοίο που μπήκε στα χωρικά ύδατα της Ρωσίας, το
επικίνδυνο περιστατικό ανάμεσα σε ρωσικά πολεμικά αε-
ροσκάφη και ολλανδική φρεγάτα 

• Τη μεγάλη Νατοϊκή άσκηση “Sea Breeze 21” στη
Μαύρη Θάλασσα και τη μεγάλη αντιαεροπορική άσκηση
της Ρωσίας στην Κριμαία, που φανερώνουν τους κινδύνους
για τους λαούς, ανάμεσά τους και τον ελληνικό, αφού η
κυβέρνηση είναι χωμένη μέχρι το λαιμό στο βάλτο των

ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα. 

• Είναι σε πλήρη εξέλιξη το παζάρι ανάμεσα σε Ελλάδα
-Τουρκία στο πλαίσιο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ που θέλουν να
κλείσει κάθε «χαραμάδα» αντιπαράθεσης ανάμεσα στις
δύο χώρες και να αφοσιωθεί η συμμαχία στην αντιμετώπιση
των αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέντρων. 

• Η Κίνα συνεχίζει την ανοδική της πορεία στον  οι κο-
 νομικό τομέα, «απειλεί» να ξεπεράσει τις ΗΠΑ και παράλ-
ληλα ενισχύει σημαντικά το στρατιωτικό της δυναμικό.
Είτε με τους «δρόμους του μεταξιού», είτε με την τεχνο-
λογία-καινοτομία, είτε με τεράστιες επενδύσεις ανά τον
κόσμο ενισχύει όλο και περισσότερο τη θέση της στον
κόσμο και απέναντι στους βασικούς ανταγωνιστές της. 

Κινήσεις πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Πριν τη Σύνοδο πραγματοποιήθηκαν πυρετώδεις διαβου-
λεύσεις, συναντήσεις υψηλού επιπέδου του μπλοκ ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ, όλες με επίκεντρο την αντιπαράθεση με Κίνα-
Ρωσία. Αξίζει να σημειώσουμε την πολιτική-ιδεολογική
διάσταση στην αντιπαράθεση που γίνεται σε όλα τα πεδία.

πολιτική
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΑΤΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΙΟΥΝΗΣ 2021

Από τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ)
του 1949, στο «ΝΑΤΟ 2030», το νέο παγκόσμιο ΝΑΤΟ



Κωδικοποιημένα μπορεί να αποδοθεί σαν αντιπαράθεση
ανάμεσα σε «δύο κόσμους». Από τη μια όπως λένε οι
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ είναι η «δημοκρατία», το κράτος δικαίου»,
τα «ανθρώπινα δικαιώματα» και από την άλλη (εννοούν
βασικά Κίνα - Ρωσία) τα «απολυταρχικά καθεστώτα» με
«έλλειψη δημοκρατίας» και άλλα παρόμοια. 

Είναι εμφανής η προσπάθεια ιδεολογικοποίησης των
αντιθέσεων ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Για εμάς,
για το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα, δεν τίθεται
θέμα επιλογής του ενός ή του άλλου ιμπεριαλιστικού
κέντρου. Όλα, το καθένα από τη μεριά του, είναι εχθρικά
προς τα συμφέροντα των λαών. Το υπόβαθρο των αντιθέ-
σεων είναι στο πεδίο της οικονομίας με τη νέα κρίση να
εκδηλώνεται στον ένα ή τον άλλο βαθμό στα ιμπεριαλιστικά
κέντρα. Στην προσπάθεια αντιμετώπισής της κινούνται
συντονισμένα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, παρά τις επιμέρους εσωτε-
ρικές αντιθέσεις και ανταγωνισμούς σε διάφορους τομείς
όπως για παράδειγμα στον αγωγό μεταφοράς ενεργειακών
πόρων “Nord Stream 2“ και τις εμπορικές συμφωνίες - συ-
ναλλαγές με τη Ρωσία και την Κίνα. 

Η Σύνοδος Κορυφής, οι αποφάσεις / «ΝΑΤΟ 2030»
Στα χνάρια προηγούμενων αποφάσεων, με έμφαση στην
προετοιμασία της παρουσίας και δράσης της «συμμαχίας»
στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, τονίζονται:

«Το ΝΑΤΟ συνεχίζει να προσαρμόζεται για να μας κρα-
τήσει ασφαλείς αυτήν τη δεκαετία και μετά. Η πρωτοβουλία
του ΝΑΤΟ 2030 είναι να διασφαλίσει ότι η Συμμαχία μας
παραμένει έτοιμη σήμερα για να αντιμετωπίσει τις αυριανές
προκλήσεις». (ΝΑΤΟ 2030: Κατασκευή μιας δυναμικής συ-
νοχής. Περισσότερα https://www.nato.int/nato2030/)

«(...) Ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία δε-
καετία. Το περιβάλλον ασφαλείας μας είναι πιο περίπλοκο
και απρόβλεπτο από ποτέ, με μια πολύ περισσότερο διεκδι -
κητική Ρωσία (...) Βασικά, η άνοδος της Κίνας μετατοπίζει
ριζικά την ισορροπία ισχύος. Η επόμενη Στρατηγική Αντίληψη
του ΝΑΤΟ θα βοηθήσει στην προετοιμασία της Συμμαχίας
για έναν κόσμο αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού (...)».

Τα παραπάνω, από την «Ατζέντα 2030» – που αποτελεί
το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ για τη διανυόμενη δε-
καετία – είναι αποκαλυπτικά των αιτιών-κινήτρων για τα
νέα δολοφονικά σχέδια που επικυρώθηκαν στη Σύνοδο
Κορυφής στις 14 Ιούνη στις Βρυξέλλες. Ορατοί «διά
γυμνού οφθαλμού» οι κίνδυνοι για τους λαούς, τα νέα
δεινά που έρχονται…

Από τα αρχικά όριά του, το ΝΑΤΟ επεκτείνει τη δράση
του σε όλο τον πλανήτη, γίνεται παγκόσμιο. Για να δικαιο-

λογήσει την εξέλιξη αυτή, επικαλείται τις νέες απειλές :
κυβερνοεπιθέσεις, τους «υβριδικούς πολέμους», την «ασφά-
λεια των υποδομών», ακόμα και την «κλιματική αλλαγή». 

Τα νέα επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ εμπεριέχονται
στους παρακάτω άξονες : 

• «Βαθύτερη πολιτική διαβούλευση και συντονισμός».
Με φόντο τους ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της ιμπε-
ριαλιστικής συμμαχίας και δεδομένου ότι «κανείς δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μόνος», οι ΝΑ-
ΤΟικοί συμφώνησαν «να εμβαθύνουν και να διευρύνουν
τις πολιτικές διαβουλεύσεις στο ΝΑΤΟ», «να διαβουλεύο -
νται συχνότερα για όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την
ασφάλεια των συμμάχων», αλλά και «για οικονομικά θέματα
που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως έλεγχοι εξαγωγών
και μεταφορές τεχνολογίας».

• «Ενισχυμένη αποτροπή και άμυνα» των κρατών-με-
λών, με τους ηγέτες να «επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή
τους για διατήρηση κατάλληλου συνδυασμού πυρηνικών,
συμβατικών και πυραυλικών αμυντικών δυνατοτήτων»,
προκαλώντας σύγκρυο.

• «Βελτιωμένη ανθεκτικότητα»: Οι ΝΑΤΟικοί συμ-
φώνησαν να αναπτύξουν συγκεκριμένους «στόχους ανθε-
κτικότητας για να καθοδηγήσουν εθνικά προσαρμοσμένους
στόχους αντοχής και σχέδια εφαρμογής», με το ΝΑΤΟ να
«αξιολογεί» τα εθνικά σχέδια. Στην πράξη, το ΝΑΤΟ αποκτά
τον πρώτο λόγο σε ζητήματα όπως ανάπτυξη υποδομών
(π.χ. οδικά ή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα) και ποιος θα τα
ελέγχει, ξορκίζοντας τον κίνδυνο να πέσουν στα χέρια
π.χ. κινεζικών επιχειρηματικών ομίλων.

• «Διατήρηση της τεχνολογικής μας αιχμής». Αποφα-
σίστηκε να στηθεί ένας νέος πολιτικο-στρατιωτικός «Επι-
ταχυντής Καινοτομίας Αμυνας για τον Βόρειο Ατλαντικό»
(Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic -
DIANA), που θα έχει γραφεία και κέντρα δοκιμών σε ολό-
κληρη τη Συμμαχία, όπως και ένα «Ταμείο Καινοτομίας».
Βάζουν, άλλωστε, ανοιχτά θέμα ότι «οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ
δεν μπορούν πλέον να θεωρούν δεδομένο το τεχνολογικό
τους πλεονέκτημα. Η Κίνα, για παράδειγμα, σκοπεύει να
γίνει η κορυφαία δύναμη στον κόσμο στην τεχνητή νοημο-
σύνη την επόμενη δεκαετία»...

• «Υποστήριξη της διεθνούς τάξης βάσει κανόνων»,
με βασικό στόχο την αποτροπή της επιρροής Κίνας,
Ρωσίας, προωθώντας ΝΑΤΟικές δυνάμεις ως την...αυλή
τους, σε συνεργασία με άλλα κράτη παντού στον πλανήτη,
στη λογική του «Παγκόσμιου ΝΑΤΟ». Αλλωστε, οι ηγέτες
συμφώνησαν «να ενισχύσουν τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με
ομοειδείς εταίρους και διεθνείς οργανισμούς και να δη-
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μιουργήσουν νέες δεσμεύσεις, όπως στην Αφρική, στην
Ασία και τη Λατινική Αμερική».

• «Ενίσχυση της κατάρτισης και ανάπτυξη ικανοτή-
των». Αποφασίστηκε «να εντείνουν τις προσπάθειες του
ΝΑΤΟ για την οικοδόμηση της ικανότητας των εταίρων
μας σε τομείς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
η σταθεροποίηση, η αντιμετώπιση υβριδικών επιθέσεων,
η διαχείριση κρίσεων, η διατήρηση της ειρήνης και η
αμυντική μεταρρύθμιση, μεταξύ άλλων», καθώς «η ενίσχυση
των εταίρων και η κατάρτιση των τοπικών δυνάμεων
είναι ένας πιο βιώσιμος και οικονομικά αποδοτικός τρόπος
για την αύξηση της ασφάλειας και της σταθερότητας...».

• «Καταπολέμηση και προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή». Εγκρίθηκε ένα «σχέδιο δράσης του ΝΑΤΟ για την
αλλαγή του κλίματος και την ασφάλεια, με στόχο να κατα-
στήσουν το ΝΑΤΟ τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό όσον
αφο ρά την κατανόηση και την προσαρμογή στις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια». Κι αυτό γιατί «οι
συνέπειες για την ασφάλεια από την αλλαγή του κλίματος
γίνονται αισθητές στη γειτονιά του ΝΑΤΟ, είτε στο Σαχέλ
στη Μ. Ανατολή και στη Β. Αφρική, είτε στην Αρκτική, κα -
θώς και εντός της συμμαχικής επικράτειας του ΝΑΤΟ», ση-
μειώνεται, δείχνοντας τα νέα προσχήματα που θα αξιοποιη -
θούν για τις νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις όπου Γης.

• «Ανανέωση της «Στρατηγικής Αντίληψης» («Strategic
Concept», το δόγμα του ΝΑΤΟ). Οι ΝΑΤΟικοί κάλεσαν τον
γγ της λυκοσυμμαχίας «να ηγηθεί της διαδικασίας για την
ανάπτυξη της επόμενης Στρατηγικής Αντίληψης του ΝΑΤΟ
εγκαίρως για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ»,
αφού, όπως λένε, «ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά την τε-
λευταία δεκαετία».

• «Η Επένδυση στο ΝΑΤΟ», προαναγγελία νέας κούρσας
εξοπλισμών, με τους συμμάχους να δεσμεύονται «να δια-
σφαλίσουν ότι η Συμμαχία έχει τους κατάλληλους πόρους,
τόσο μέσω των εθνικών αμυντικών δαπανών όσο και της
κοινής χρηματοδότησης του ΝΑΤΟ, για να υλοποιήσει τις
αποφάσεις του “ΝΑΤΟ 2030”», καθώς για όσα βάζει προς
υλοποίηση «θα χρειαστούν αυξημένοι πόροι και στους
τρεις προϋπολογισμούς του ΝΑΤΟ: στρατιωτικό, πολιτικό
και υποδομών».

Όλα τα παραπάνω είναι το πλαίσιο δράσης της λυκο-
συμμαχίας στη δεκαετία που διανύουμε, αποτελούν την
υλική – και όχι μόνο – προετοιμασία του ΝΑΤΟ για την
ενίσχυση της θέσης των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στον ανταγωνισμό
με τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, για τις αγορές,
τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και τους δρόμους με-
ταφοράς τους. Συσσωρεύονται όλο και πιο μεγάλοι κίνδυνοι

για τους λαούς σε όλη την έκταση του πλανήτη αφού το
ΝΑΤΟ έχει «στα σκαριά» το ΝΑΤΟ του Ινδο-Ειρηνικού.
Από τις 12 χώρες σταδιακά και με δόσεις στις 30, από τα
αρχικά όρια του Βορειοατλαντικού και τμήματος της Ευ-
ρώπης στο σημερινό παγκόσμιο ΝΑΤΟ – παγκόσμια απειλή
για τους λαούς σε όλο τον πλανήτη. 

Οι άξονες που παραθέτουμε δείχνουν την ποιοτική
διαφορά με το παρελθόν, δηλαδή τη διεύρυνση των πεδίων
δράσης και αντιπαράθεσης με τις υβριδικές επιθέσεις,
τον κυβερνοχώρο, την τεχνολογία, καινοτομία κλπ. Όλα
αυτά παρά τις διακηρύξεις για «ειρήνη, σταθερότητα,
ασφάλεια» συνιστούν νέους θανάσιμους κινδύνους για
τους λαούς της γης με ορατό το ενδεχόμενο ενός γενι-
κευμένου πολέμου. Ήδη έχει ειπωθεί ότι «Ο τρόπος που
θα πολεμήσουμε στον επόμενο μεγάλο πόλεμο θα είναι
πολύ διαφορετικός από στον τρόπο που πολεμήσαμε
τους τελευταίους...» (Λ. Οστιν υπουργός άμυνας της κυ-
βέρνησης Μπάιντεν στην τελετή αλλαγής διοικητή, στη
στρατιωτική διοίκηση Ινδικού-Ειρηνικού των ΗΠΑ στις
30 Απρίλη του 2021).

Η Ελλάδα, «σημαιοφόρος» στις πολεμικές δα-
πάνες, ανοίγει τη στρόφιγγα για το ΝΑΤΟ, «στραγ-
γαλίζει» τις δαπάνες για τις λαϊκές ανάγκες
Μέσα στο γενικό κλίμα της ευφορίας των ηγετών των χω-
ρών μελών της λυκοσυμμαχίας η ελληνική κυβέρνηση έβα -
λε φαρδιά πλατιά την υπογραφή στις επικίνδυνες για τους
λαούς αποφάσεις και βγαίνει μπροστά για την υλοποίηση
επικίνδυνων αποστολών προώθησης των ΝΑΤΟικών σχεδίων. 

Κρατώντας σταθερά χρόνια τώρα τη 2η θέση – ανάμεσα
στις χώρες μέλη – στις δαπάνες, κάνει τώρα το ‘’μεγάλο
βήμα’’. Το 2021 η Ελλάδα θα βρεθεί στην κορυφή του
πίνακα του ΝΑΤΟ με στρατιωτικές δαπάνες που αναλογούν
στο 3, 82% του ΑΕΠ. Σε απόλυτους αριθμούς θα δαπανήσει
6, 6 δις ευρώ έναντι των 4, 4 δις το 2020, δηλαδή αύξηση
50%! Δεύτερο «επίτευγμα» της κυβέρνησης της ΝΔ είναι
η κάλυψη και του 2ου κριτηρίου του ΝΑΤΟ, να πηγαίνει το
20% των στρατιωτικών δαπανών σε εξοπλισμούς. Ναι,
δεν κάνετε λάθος, είναι η κυβέρνηση που είπε πως «δεν
υπάρχουν λεφτόδεντρα» μέσα στη δίνη της πανδημίας
που έχει κοστίσει ακριβά στον ελληνικό λαό με 421.829
κρούσματα και 12.676 θανάτους (στοιχεία gov.gr 29 Ιουνίου
2021). Όλα στην υπηρεσία του μεγάλου σκοπού (κυβέρνησης
- αστικών κομμάτων - κυρίαρχης τάξης ), τη «γεωστρατηγική
αναβάθμιση» και την ανταπόκριση στις συμμαχικές υπο-
χρεώσεις: «Ελλάδα… χώρα που αποτελεί πυλώνα σταθε-
ρότητας» και «έρχεται να επενδύσει αυξημένους πόρους
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ώστε να είναι ακόμα πιο αξιόπιστη στις υποχρεώσεις
απέναντι στη Συμμαχία» (πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης).

Κυβέρνηση με ταχύτητα στην πράξη…
Δεν πρόφτασε να στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής
του Έλληνα πρωθυπουργού στις επικίνδυνες αποφάσεις
της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ κι έσπευσε η κυβέρνησή
του να «πέσει με τα μούτρα στη δουλειά»… Ο ΥΠΕΞ Ν.
Δένδιας σε συνάντησή του (πόσες άραγε έχει γράψει ο
μετρητής;) με τον Αμερικανό πρέσβη, συμφώνησαν τα
επόμενα βήματα της εμπλοκής στο σχεδιασμό ΗΠΑ-ΝΑΤΟ.
Πέρα και έξω από τα όρια της χώρας, η κυβέρνηση
εκφράζει τη θέλησή της, το παρών, σε κάθε ιμπεριαλιστική
επιχείρηση μέχρι και τη μακρινή Ινδία (χώρα στόχο των
ΗΠΑ για την αποδυνάμωση της σχέσης της με Ρωσία και
την Κίνα). «Χέρι βοηθείας» και στην ευρωατλαντική ολο-
κλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων με την επίσκεψη του
ΥΠΕΞ του Κοσσυφοπεδίου στην Αθήνα… Στη συνάντηση
του έλληνα ΥΠΕΞ με τον ομόλογό του από την Ινδία , η κυ-
βέρνηση με οδηγό τις κατευθύνσεις για «παγκόσμιο ΝΑΤΟ»
συζήτησε – και προετοιμάζει εντατικά – τη «Στρατηγική
Συνεργασία» με την Ινδία. 

Η τοποθέτηση της ΕΕΔΥΕ – αναγκαίο το δυνά-
μωμα της λαϊκής πάλης 
Η ΕΕΔΥΕ με ανακοίνωσή της καταδικάζει τις πολύ επικίν-
δυνες αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ. Αποτυπώνονται οι έντονοι οικονομικοί και γεωπο-
λιτικοί ανταγωνισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα
στις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα, στους
οποίους εμπλέκονται και δεκάδες άλλα κράτη, στο έδαφος
της νέας, γενικευμένης, ακόμη πιο βαθιάς καπιταλιστικής
οικονομικής κρίσης.

Γίνεται φανερό ότι οι επενδύσεις και η διαπάλη για τα
οικονομικά συμφέροντα πηγαίνουν χέρι-χέρι με την ξέφρενη
κούρσα των εξοπλισμών και τους πολεμικούς σχεδιασμούς.
Αξιοποιούνται παλιά και νέα προσχήματα όπως η ασφάλεια,
η άμυνα, η κλιματική αλλαγή, οι κυβερνοεπιθέσεις, άλλες
ασύμμετρες απειλές για να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο
η επιθετικότητα κατά των λαών. Επιβεβαιώ νεται πως
τόσο το ΝΑΤΟ, όσο και η ΕΕ αποτελούν εργαλεία του κε-
φαλαίου κατά των λαών.

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις απαιτείται ετοιμότητα
και επαγρύπνηση. Αναδεικνύεται η ανάγκη να δυναμώσει
ακόμη περισσότερο η λαϊκή πάλη. Να εκφραστεί ακόμη
πιο δυνατά και καθαρά η λαϊκή καταδίκη ενάντια στην εμ-
πλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς,

ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης και
των αστικών κομμάτων, που παρουσιάζουν τις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-
ΕΕ και τους σχεδιασμούς τους ως δήθεν παράγοντες
ασφάλειας και σταθερότητας. Να απαιτήσουμε το κλείσιμο
της βάσης στη Σούδα και όλων των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών
βάσεων και υποδομών, την κατάργηση της Ελληνοαμερι-
κανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις, να μην εγκατασταθούν
πυρηνικά στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα,
την επιστροφή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από
αποστολές στο εξωτερικό, τη μη αλλαγή των συνόρων
και των συνθηκών που τα καθορίζουν.

Στην ιμπεριαλιστική προπαγάνδα που αναπτύσσουν
συντονισμένα και αυτοτελώς – στην ίδια όμως κατεύθυν-
ση – οι ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕE υπάρχει απάντηση και αντίλογος.
Με τα επιχειρήματά μας, με τα τεκμήρια από τις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις και πολέμους, από τα βάσανα των
λαών, από τους θηριώδεις εξοπλισμούς την ίδια ώρα που
η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από την πανδημία (182,2
εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα και τουλάχιστον
3,947 εκατομμύρια θάνατοι). Είναι αδιάψευστα ντοκουμέντα
πως άβυσσος χωρίζει τις διακηρύξεις των ιμπεριαλιστών
με τις ανάγκες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Με εμ-
πιστοσύνη στη δύναμη της λαϊκής πάλης δυναμώνουμε
τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό την ορατή απειλή
για το σήμερα και το αύριο της ανθρωπότητας. Το «ΝΑΤΟ
2030», το νέο παγκόσμιο ΝΑΤΟ, να μη βρίσκει τόπο να
σταθεί όσα ‘’προγράμματα’’  κι αν τρέξει , όσο χρήμα κι αν
ρίξει για να κρύψει το πραγματικό – εχθρικό για τους
λαούς – πρόσωπό του. Η Ελλάδα δεν είναι «πυλώνας στα-
θερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο», όπως υπο-
στηρίζει ο κύριος πρωθυπουργός, είναι βάρκα μέσα στη
φουρτουνιασμένη θάλασσα των ιμπεριαλιστικών αντιθέ-
σεων και ανταγωνισμών. 

Ο ελληνικός λαός, οι λαοί σε όλη τη γη, έχουν τη
δύναμη να αντιπαλέψουν το «θεριό» όσο και αν φαίνεται
δυνατό. Οι αρνητικοί συσχετισμοί δεν είναι μια για πάντα
δοσμένοι, αμετακίνητοι. Αλλάζουν , η κίνηση των πραγμά-
των είναι νόμος της ιστορικής εξέλιξης. Ο ιμπεριαλισμός
– καπιταλισμός στην εποχή των μονοπωλίων – δεν είναι
το μέλλον της ανθρωπότητας, η ανατροπή είναι αναπό-
φευκτη όσα μέτρα κι αν πάρουν. 

Η αντιιμπεριαλιστική συσπείρωση, οργάνωση και
πάλη, είναι ο δικός μας δρόμος. Οι λαοί δεν έχουν να μοι-
ράσουν τίποτα ανάμεσά τους, η μοιρασιά αφορά τους «λύ-
κους», τους ιμπεριαλιστές. Εμείς δεν διαλέγουμε ιμπε-
ριαλιστές, δεν παίρνουμε το μέρος του ενός ή του άλλου
ιμπεριαλιστικού κέντρου.  
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...και να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία άλληνε

χρονογράφημα

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Αν η μεγάλη μουσική δεν κάνει
μέσα σου να αναβλύζουν τρε-
χούμενα νερά, αν οι αδρές γραμ-

μές της κορυφογραμμής στο φως
της αυγής και ο παφλασμός της θά-
λασσας είναι για σένα «τοπίο», αν τα
βιβλία είναι «χαρτιά» και όχι περή-
φανα άτια που πάνω τους καλπάζεις
εκεί που δόθηκαν οι μεγάλες μάχες
που έρχονται από το αύριο, αν η Πρω-
τομαγιά είναι για σένα «γιορτή των
λουλουδιών», αν τα τριμμένα ρούχα
των μειωμένων σύγχρονων κοινωνι-
κών αναγκών σου σου έγιναν συνή-
θειο, αν νομίζεις πως η «ιστορία τε-
λείωσε»... μη συνεχίσεις να διαβάζεις. 

Αν συνεχίσεις πάει να πει πως
κάτι σε «τρώει» μέσα σου, το ίδιο
που συμβαίνει στους περισσότερους.

Είναι αυτό το «κόντεμα» της ζωής
μας αδελφέ μου...

Μέρα τη μέρα, βδομάδα τη βδο-
μάδα, μήνα το μήνα, χρόνο το χρόνο,
όλο και πιο χαμηλά. «Μέτρα» για να
δουλεύεις σαν σκλάβος χωρίς φωνή,
το αίμα σου και ο ιδρώτας σου να γί-
νονται όπλα για τους ΝΑΤΟϊκούς φο-
νιάδες, οι κόποι μιας ζωής να τζογά-
ρονται στο πορνείο της αστικής τάξης,
γιατί αυτό είναι το χρηματιστήριο.
Και αντάμα με την κρίση του σάπιου
συστήματός τους είναι η επιχείρηση
να μπει το μυαλό σου στο «μίξερ», να
μην μπορείς να σκέφτεσαι για σένα
και την τάξη σου, να γεμίσει το κεφάλι
σου με τους ατμούς του δηλητηρια-
σμένου βάλτου των αστών και όσων
θέλουν να σκεπάσουν τα στεκούμενα
βρωμόνερα με «νούφαρα» για να «βελ-
τιωθεί κάπως» η κατάσταση.

Μέρα τη μέρα, βδομάδα τη βδο-

μάδα, μήνα το μήνα, χρόνο το χρόνο
κάθε πρωί κοιτάζεις τον εαυτό σου
στον καθρέφτη των ματιών των παι-
διών σου. Εκεί λάθη δεν έχει. Αντα-
νακλώνται όλα: Φόβοι, αγωνίες, ελ-
πίδες και απελπισίες, αγώνες που
δόθηκαν και άλλοι που περιμένουν
να δοθούν, βήματα που μετρήσαμε,
όλα σου λέω. 

Θα σταθώ σε όσα σε πίκραναν, τα
έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θυ-
μήσου κάτι. Ότι μέσα σε θύελλες τού-
τος ο λαός κράτησε ψηλά την αξιο-
πρέπειά του. Έχασε μάχες, αλλά δεν
ηττήθηκε. Εγώ αυτό κρατώ.

Γιατί ακριβώς αυτό θέλουν και
επιχειρούν τώρα να τσακίσουν. Όχι
τόσο σε μάς, όσο στα παιδιά μας. Την
ζωή και την αξιοπρέπεια παλικαριών
και κοριτσιών την «αποτιμούν» σε
εκατό και κάτι ευρώ! Στο «κόστος»
βάλε τα δακρυγόνα που τρώνε στις
διαδηλώσεις, και τα «μιστά» των δυ-
νάμεων καταστολής που θα φρουρούν
τα πανεπιστήμια για να μη μιλούν οι
φοιτητές. Και πόσα ακόμα...

Και πρόσεχε. Μέχρι «χθες» έλεγαν
«αυτή είναι η κατάσταση πρέπει να
προσαρμοστούμε». Τώρα ο «δίσκος
γύρισε» και λένε πως «έτσι πρέπει
να είναι η κατάσταση και πρέπει να
βάλεις ενεργητικά πλάτη σε αυτό».

Η «ιστορία τελείωσε» έτσι δε λένε;
Ξέρεις τι σημαίνει αυτό; Ότι ο μπόγιας
θα «σαλιώνει» με το χοντρό δάχτυλό
του το πακέτο με τα ευρώ για να τα
δίνει σε κάθε νέο και νέα για να εξα-
γοράσει το δικαίωμά του να προστα-
τεύει τη ζωή του και την υγεία του
και να παλεύει γι' αυτά. Μη στέκεσαι
στο συγκεκριμένο μόνο. Δες την κρυμ-

μένη γενικότητα κάτω από αυτό. Την
εξαγορά θέλουν να κάνουν συνείδηση
στη νέα γενιά. 

«Ξύσε» λίγο την κάρτα που θέλουν
να δώσουν στα παιδιά μας. Από κάτω
είναι ο «σοφός» καθηγητής που έκανε
τα παιδιά του λαού κρέας για τα κα-
νόνια της «αστερόεσσας», ο «άτεγ-
κτος» στρατοδίκης που έβαζε το
κλομπ στο χέρι των βασανιστών στο
Καλπάκι, στην Ακροναυπλία, στο Ιτζε-
δίν, στη Γυάρο και τη Μακρόνησο,
είναι οι ίδιοι που γέμιζαν με σφαίρες
τα όπλα των εκτελεστικών αποσπα-
σμάτων, είναι οι ίδιοι που έδιναν το
«στυλό» για υπογράψουν δηλώσεις
μετανοίας οι αγωνιστές, είναι οι ίδιοι
που οδήγησαν το τρίκυκλο με τους
δολοφόνους του Λαμπράκη είναι τα
«πατριωτικά» κόμματα και κυβερνή-
σεις που σπέρνουν τη χώρα με αμερι -
κανονατοϊκές βάσεις από το ΄52 και
μετά για να «φάει» κάτι και ο «τόπος».

Μέρα τη μέρα, βδομάδα τη βδο-
μάδα, μήνα το μήνα, χρόνο το χρόνο
κάθε πρωΐ κοιτάζεις τον εαυτό σου
στον καθρέφτη των ματιών των παι-
διών σου. Εκεί λάθη δεν έχει. Και τα
παιδιά έχουν μάθει στα δικά σου μάτια
να βλέπουν την αξιοπρέπεια. Κι αυτό
είναι σπουδαίο.

«Τσαλακώθηκες» πολλές φορές,
η πίκρα έγινε και τραγούδι και τα
παιδιά σε έχουν ακούσει πολλές φο-
ρές να σιγομουρμουρίζεις το «να σου
δώσω μια να σπάσεις άχ ρε κόσμε
γυάλινε»...

Μάθε τους και την επόμενη στρο-
φή «και να φτιάξω μια καινούγια κοι-
νωνία άλληνε»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Σχετικά με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταδικάζει τις πολύ επικίνδυνες
αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αποτυπώνονται οι έντονοι οικονομικοί
και γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ -ΝΑΤΟ-ΕΕ με τη

Ρωσία και την Κίνα, στους οποίους εμπλέκονται και δεκάδες άλλα κράτη, στο έδαφος της νέας, γενι-
κευμένης, ακόμη πιο βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης.

Γίνεται φανερό ότι οι επενδύσεις και η διαπάλη για τα οικονομικά συμφέροντα πηγαίνουν χέρι-χέρι
με την ξέφρενη κούρσα των εξοπλισμών και τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Αξιοποιούν παλιά και νέα
προσχήματα όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η κλιματική αλλαγή, οι κυβερνοεπιθέσεις, άλλες ασύμμετρες
απειλές για να κλιμακώσουν ακόμη περισσότερο την επιθετικότητά τους κατά των λαών.

Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα, που
τάσσονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ του ΝΑΤΟ και διαχρονικά στηρίζουν όλες τις επικίνδυνες
αυτές αποφάσεις, εμπλέκοντας τη χώρα μας ακόμη βαθύτερα στο κουβάρι των ανταγωνισμών. Το
παραπέρα βάθεμα της εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους
αποτελεί την άλλη όψη του νομίσματος της αντιλαϊκής πολιτικής που κλιμακώνεται στο εσωτερικό
της χώρας με την ψήφιση του αντεργατικού νοσμοχεδίου – τερατουργήματος. Έχουν κοινό παρονομαστή
τα κέρδη και τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων, της αστικής τάξης, οδηγώντας το λαό όχι μόνο
στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στη δουλειά από ήλιο σε ήλιο, αλλά την ίδια στιγμή ανοίγοντας το δρόμο
για το πολεμικό σφαγείο. Συνδέονται με τα νέα πακέτα μέτρων και τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις
που φέρνει το “Ταμείο Ανάκαμψης”. 

Η κυβέρνηση αναλαμβάνει επικίνδυνες, επιθετικές πρωτοβουλίες για λογαριασμό των ΗΠΑ -ΝΑΤΟ-
ΕΕ, έναντι των ανταγωνιστών τους. Φέρει εγκληματικές ευθύνες γιατί βάζει κυριολεκτικά το λαό μας
στο μάτι του κυκλώνα, σε μια περίοδο που τα σύννεφα του πολέμου έχουν πυκνώσει για τα καλά, που
στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου και της Μ. Θάλασσας κλιμακώνεται η αντιπαράθεση και η
επιθετικότητα ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές.

Καταρρέουν οι αυταπάτες που καλλιεργεί η κυβέρνηση όσον αφορά στις σχέσεις του ΝΑΤΟ με την
Τουρκία. Γι΄ άλλη μια φορά αποκαλύφθηκε το σύνθετο παζάρι που διεξάγεται, προκειμένου η Τουρκία
να παραμείνει πάση θυσία στο δυτικό στρατόπεδο. Στο πλαίσιο αυτού του παζαριού ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ κι
από κοντά η ελληνική κυβέρνηση δεν διστάζουν να βάλουν στην Προκρούστεια  κλίνη τα κυριαρχικά
δικαιώματα της χώρας μας, προκειμένου να επιταχυνθούν οι γενικότερες διευθετήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο, με αιχμή τη συνεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου υπό ευρωατλαντική εποπτεία.

Η απόφαση της Συνόδου για τη «βελτιωμένη ανθεκτικότητα», για τη χώρα μας σημαίνει ακόμη
μεγαλύτερη εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αφού το ΝΑΤΟ αποκτά τον πρώτο λόγο σε
ζητήματα όπως ανάπτυξη υποδομών (π.χ. οδικά ή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα) και ποιος θα τα ελέγχει,
αποκλείοντας τον κίνδυνο να πέσουν στα χέρια π.χ. κινεζικών επιχειρηματικών ομίλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ αποτελούν κρίκο
στην παραπέρα κλιμάκωση της επιθετικότητάς του, βάζοντας τους λαούς σε θανάσιμους κινδύνους. Η
ατζέντα "NATO 2030", που στην ουσία αποτελεί το στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ για την επόμενη
δεκαετία, έρχεται να επικαιροποιήσει και να υλοποιήσει όλες τις προηγούμενες επικίνδυνες αποφάσεις
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του τελευταίου διαστήματος. Φανερώνεται η προσπάθεια να αναπτυχθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του
ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την υδρόγειο, ώστε πιο αποτελεσματικά να μπορεί να υπερασπίζεται τα
συμφέρονται και τις επενδύσεις έναντι των ανταγωνιστών του. Εκεί εντάσσεται η ανανέωση του
δόγματος της «Στρατηγικής Αντίληψης» “Strategic Concept”, αλλά και η «Υποστήριξη της διεθνούς τάξης
βάσει κανόνων», με στόχο  την αποτροπή  της επιρροής της Κίνας, της Ρωσίας και άλλων κέντρων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι αποφάσεις για την ενισχυμένη αποτροπή και άμυνα, δηλαδή για τη
διατήρηση από την πλευρά των κρατών-μελών του κατάλληλου συνδυασμού πυρηνικών, συμβατικών
και πυραυλικών αμυντικών δυνατοτήτων, οι συζητήσεις για την παραπέρα ανάπτυξη του πυρηνικού
οπλοστασίου, ο νέος πολιτικο-στρατιωτικός Επιταχυντής Καινοτομίας Αμυνας για τον Βόρειο Ατλαντικό
(Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - DIANA) που θα έχει γραφεία και κέντρα δοκιμών
σε ολόκληρη τη Συμμαχία, όπως και το «Ταμείο Καινοτομίας» κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για
πολύ σοβαρές εξελίξεις κατά των λαών.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, έρχονται να “κουμπώσουν” με τις
αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου της ΕΕ, όπου και εκεί τέθηκε στο επίκεντρο το περαιτέρω
προχώρημα των οικονομικών και πολεμικών σχεδιασμών της. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι η ΕΕ, για
λογαριασμό της κερδοφορίας των οικονομικών της ομίλων επιχειρεί να αναπτύξει ακόμη περισσότερο,
όλα εκείνα τα πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά εργαλεία, που θα της επιτρέψουν να λειτουργεί τόσο
συμπληρωματικά, όσο και αυτόνομα ως προς το ΝΑΤΟ, οπουδήποτε κι οποτεδήποτε χρειαστεί, σε βάρος
πάντα των λαών. 

Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον την 1η θέση ανάμεσα στα κράτη-
μέλη της λυκοσυμμαχίας, για τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες, φτάνοντας να δίνει το υπέρογκο ποσοστό που
ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 6 δις ευρώ (όταν πέρυσι είχε δαπανήσει το 2.3% του ΑΕΠ
της, δηλαδή 4.4 δις ευρώ) και το οποίο εκτοξεύεται ακόμη περισσότερο, αν συμπεριλάβει κανείς και
τα υπέρογκα ποσά για τους “εξοπλισμούς του αιώνα”, που ήδη είχε εξαγγείλει τον Σεπτέμβρη του 2020
ο πρωθυπουργός και που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης.

Μάλιστα, η χώρα μας πήρε συγχαρητήρια γιατί στο κομμάτι των εξοπλιστικών προγραμμάτων, όχι
απλά ξεπέρασε τον ΝΑΤΟϊκό στόχο του 20%, αλλά έφτασε στο 38% των στρατιωτικών δαπανών!
Πρόκειται για εξοπλισμούς που δεν έχουν καμιά σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μας.
Είναι ενταγμένοι στην προσπάθεια για την παραπέρα ανάπτυξη της επιχειρησιακής ικανότητας των
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκων, αλλά και στη γενικότερη κούρσα εξοπλισμών, που αποτελεί βαρέλι δίχως πάτο.
Φανερώνουν, σε συνδυασμό με τις γιγαντιαίες ασκήσεις - πρόβες πολέμου, τη γενικότερη πολεμική
προπαρασκευή που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιβεβαιώνεται πως τόσο το ΝΑΤΟ, όσο και η ΕΕ αποτελούν εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις απαιτείται ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Αναδεικνύεται η ανάγκη

να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η λαϊκή πάλη. Να εκφραστεί ακόμη πιο δυνατά και καθαρά η λαϊκή
καταδίκη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ενάντια στην
επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων, που παρουσιάζουν τις ΗΠΑ – ΝΑΤΟ –
ΕΕ και τους σχεδιασμούς τους ως δήθεν παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας. Να απαιτήσουμε το
κλείσιμο της βάσης στη Σούδα και όλων των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων και υποδομών, την
κατάργηση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις, να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον
Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, την επιστροφή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από
αποστολές στο εξωτερικό, τη μη αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2021                                                            Το γραφείο τύπου της ΕΕΔΥΕ



Από την ίδρυση του Ισραήλ, το
Μάη του 1948 που έγινε με τη
συναίνεση και τις ευλογίες της

Βρετανίας που είχε ως τότε την πε-
ριοχή υπό τον έλεγχό της, ο παλαι-
στινιακός λαός παραμένει σε μόνιμη
αγωνιστική κατάσταση.

Βιώνει επί τουλάχιστον επτά δε-
καετίες την κατοχή, τους διωγμούς,
την προσφυγιά, αφόρητες ρατσιστικές
διακρίσεις και καταπίεση και οικο-
νομικό αποκλεισμό. Οι Παλαιστίνιοι
είναι πολύ περισσότεροι από τα πε-
ρίπου 2,106 εκατομμύρια που κατοι-
κούν στην Λωρίδα της Γάζας και τα
άλλα 3,120 εκατομμύρια που κατοι-
κούν στην κατεχόμενη Ανατολική Ιε-

ρουσαλήμ και την υπόλοιπη Δυτική
Όχθη ή τους 1.800.000 Παλαιστίνιους
(Άραβες) που ζουν στο Ισραήλ. Πέρα
από αυτούς υπάρχουν περίπου άλλοι
7.000.000 Παλαιστίνιοι που έχουν ανα-
ζητήσει καλύτερη τύχη κυρίως σε χώ-
ρες της Ευρώπης και της Αμερικής,
μην μπορώντας οι περισσό τεροι (λόγω
ισραηλινών απαγορεύ σεων) να επι-
στρέψουν στα πάτρια εδάφη.

Οι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της
Γάζας ζουν σε συνθήκες οικονομικού
και εμπορικού εμπάργκο από Ισραήλ
και Αίγυπτο εδώ και περίπου μιάμιση
δεκαετία, όταν στις τότε εκλογές
ανέλαβε τον έλεγχο της διοίκησης η
ισλαμική Χαμάς. Είναι εγκλωβισμένοι

στην περιοχή καθώς δεν μπορούν να
βγουν ή να μπουν δίχως την άδεια των
ισραηλινών και αιγυπτιακών αρχών.

Οι δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι
στην Ανατολική Ιερουσαλήμ υφίσταν-
ται καθημερινά βάναυση βία και τον
συνεχή διωγμό από τις ισραηλινές
κατοχικές δυνάμεις και τα ισχυρά,
οργανωμένα λόμπι Εβραίων της δια-
σποράς που επιδιώκουν την δημο-
γραφική αλλαγή στη σύνθεση κατοί-
κων της πόλης ώστε να αποκλειστεί
το ενδεχόμενο να γίνει κάποτε η πρω-
τεύουσα ενός μελλοντικού παλαιστι-
νιακού κράτους. Οι προσπάθειες διωγ-
μού εκατοντάδων οικογενειών από
συνοικίες της Ιερουσαλήμ όπως η
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διεθνή

Παλαιστινιακό
Δεκαετίες πολέμων, αποκλεισμών και αγώνων 



συνοικία Σιλωάμ και το Σέιχ Τζαράχ
πυροδότησαν εν μέρει την τελευταία
κρίση σε συνδυασμό με τις προκλη-
τικές κινήσεις Εβραίων εποίκων και
ισραηλινών αστυνομικών στον ευρύ-
τερο χώρο εντός και πέριξ του τε-
μένους Αλ Ακσά της Ιερουσαλήμ.

Το τείχος Απαρτχάιντ (ή «τείχος
της ντροπής» όπως αποκαλείται συ-
χνά) άρχισε να κτίζεται το 2002-3 σε
τμήμα της Δυτικής Όχθης, τάχα για
να αποτρέψει επιθέσεις αυτοκτονίας
Παλαιστινίων μετά την δεύτερη Ιντι-
φάντα (εξέγερση). Εκτείνεται σε μία
περιοχή άνω των 700 χλμ κόβοντας
στη μέση ζωές, σπίτια, κτήματα και
περιουσίες Παλαιστινίων. Ο απώτερος
στόχος  ήταν η αύξηση της κατοχής
παλαιστινιακής γης και η επιδείνωση
της ζωής του παλαιστινιακού λαού.

Η ζωή στη Δυτική Όχθη
Οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη
ζουν, (μετά τις ειρηνευτικές συμφω-
νίες του Όσλο της δεκαετίας του
1990), μοιρασμένοι στις τρεις ζώνες
Α, Β και C. 

Στην πρώτη ζώνη (Α) οι παλαι-
στινιακές δυνάμεις ασφαλείας υπο-
τίθεται πως έχουν αμιγώς τον έλεγχο
της περιοχής, ωστόσο δεν λείπουν οι
τακτικές έφοδοι Ισραηλινών μυστι-
κών πρακτόρων με διάφορα προσχή-
ματα. Στην ζώνη Β τον έλεγχο της
περιοχής διαχειρίζονται οι δυνάμεις
ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής
(που έχουν εκπαιδευτεί κυρίως από
την αστυνομική αποστολή της Ευρω-
παϊκής Ένωσης) και οι ισραηλινές δυ -
νάμεις. Η περιοχή C της Δυτικής Όχ-
θης είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του
στρατού και των Εβραίων εποίκων
που πολλαπλασιάζονται συνεχώς (ιδι-
αίτερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες). 

Και στις τρεις περιοχές όμως της
Δυτικής Όχθης υπάρχουν πολλές εκα-
τοντάδες ισραηλινά μπλόκα, σημεία

και φυλάκια «ελέγχου» με σκοπό να
δυσκολέψουν τη ζωή των Παλαιστι-
νίων, να τους ταπεινώσουν και να
τους υποβάλλουν σε εξευτελισμούς
που μπορούν να συγκριθούν μόνον
με το πρώην ρατσιστικό καθεστώς
Απαρτχάιντ των λευκών Αφρικάνερς
στην Νότια Αφρική. Υπάρχουν επίσης
εκατοντάδες εβραϊκοί εποικισμοί που
θυμίζουν πόλεις-κράτη με κάθε εί-
δους σύγχρονη υποδομή (ακόμη και
αυτοκινητόδρομοι μόνον για εποί-
κους!) από τους οποίους αποκλείονται
οι Παλαιστίνιοι…

Ανοικοδόμηση με ρυθμούς 
χελώνας
Με βραδείς ρυθμούς εξελίσσεται η
προσπάθεια επαναφοράς της ζωής

σε κάποια σχετική ομαλότητα στη
Λωρίδα της Γάζας μετά το 11ήμερο
σφοδρό σφυροκόπημα που δέχθηκε
από τον ισραηλινό στρατό και την
επακόλουθη εύθραυστη εκεχειρία
της 21ης Μάη 2021.

Ο πληθυσμός των περίπου
2.106.000 Παλαιστινίων κατοίκων σε
αυτή τη στενή παραθαλάσσια λωρίδα
παλαιστινιακής γης με τα πιθανώς
σημαντικά υποθαλάσσια κοιτάσματα
υδρογονανθράκων στενάζει από το
βάρος ελλείψεων. Ελλείψεων σε βα-
σικές υποδομές όπως είναι ο ηλε-
κτρισμός, το καθαρό τρεχούμενο νερό,
οι υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης,
ή η στέγη. 

Οι τελευταίες σφοδρές ισραηλι-
νές επιθέσεις ήταν η χαριστική βολή
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στο ατέλειωτο μαρτύριο που βιώνει
ο παλαιστινιακός λαός στη Γάζα εδώ
και περίπου μιάμιση δεκαετία, οπότε
ξεκίνησε το ασφυκτικό ισραηλινό και
αιγυπτιακό οικονομικό εμπάργκο. Ήδη
πριν το τελευταίο κύμα σφοδρών
βομβαρδισμών, η Λωρίδα της Γάζας
είχε την φήμη της μεγαλύτερης ανοι-
κτής φυλακής στον κόσμο. Σήμερα
παραμένει η μεγαλύτερη ανοικτή φυ-
λακή στον κόσμο εν μέσω τόνων ερει-
πίων και μπάζων αλλά και βομβών
που παραμένουν κρυμμένες, ελλο-
χεύοντας σοβαρούς κινδύνους για
τους αμάχους, κάτω από τα μεγάλους
όγκους τσιμέντων από τις πολυκα-
τοικίες που βομβαρδίστηκαν. 

Αρκετές χιλιάδες οικογένειες πα-
ραμένουν άστεγες καθώς οι βόμβες
της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας
ισοπέδωσαν τα σπίτια και έκαναν
ερείπια τους κόπους μίας ολόκληρης
ζωής.  Κάποιοι έχουν βρει προσωρινά
καταφύγιο σε (πιο τυχερά…) συγγενικά
τους πρόσωπα. Άλλοι (και είναι οι
περισσότεροι) παραμένουν κυρίως
στους χώρους σχολείων της οργά-
νωσης του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνι-

ους Πρόσφυγες, την UNRWA, αντιμε-
τωπίζοντας καθημερινά έναν πραγ-
ματικό Γολγοθά επιβίωσης.

Εκπρόσωπος του παλαιστινιακού
υπουργείου Στέγασης και Οικιστικής
Ανάπτυξης στη Λωρίδα της Γάζας
είχε επισημάνει πως πέρα από τους
250 νεκρούς, τους 2.600 τραυματίες
και τους περίπου 70.000 εκτοπισμέ-
νους ή άστεγους που δημιούργησαν
οι ισραηλινές επιθέσεις από τις 10
ως τις 21 Μάη, προκλήθηκαν σημαν-
τικές ζημιές σε χιλιάδες οικιστικές
και επιχειρηματικές μονάδες της
 περιοχής, όπως επίσης και σε υπο-
δομές ενέργειας, ύδρευσης, οδικών
δικτύων, σε κλινικές, βιομηχανίες και
βιοτεχνίες.

Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν σο-
βαρές υλικές ζημιές σε περίπου
17.000 σπίτια, διαμερίσματα και κα-
ταστήματα, εκ των οποίων 769 υπέ-
στησαν ολοσχερή καταστροφή και
1.042 άλλα υπέστησαν σοβαρές ζη-
μιές, που τα καθιστούν ακατάλληλα
για χρήση. Επιπλέον καταγράφηκαν
καταστροφές σε 53 σχολεία, έξι νο-
σοκομεία, 11 κέντρα πρωτοβάθμιας

περίθαλψης, 1 περιφερειακό Κέντρο
Υγείας και 4 τεμένη.

Χωρίς λειτουργία ή με σοβαρά
προβλήματα παραμένει το 50% του
δικτύου ύδρευσης στη Λωρίδα της
Γάζας, όπως και τουλάχιστον έξι γραμ-
μές ηλεκτροδότησης.

Παζάρια, μπίζνες και ανταγω-
νισμοί
Πρώτο ρόλο στις προσπάθειες ανοι-
κοδόμησης της Λωρίδας Γάζας φαί-
νεται πως παίζει η Αίγυπτος με την
κυβέρνηση του Αιγύπτιου προέδρου
Αμπντέλ Φατάχ Σίσι να έχει ήδη υπο-
σχεθεί μισό δισεκατομμύριο δολάρια
βοήθεια για την ανοικοδόμηση της
περιοχής. Η αιγυπτιακή υπόσχεση για
αρωγή ωστόσο δεν πηγάζει μόνο από
ανθρωπιστικούς λόγους. Συνδέεται
με τις σημαντικές (και ολοένα εντει-
νόμενες) ανάγκες των αιγυπτιακών
μονοπωλίων για νέες μπίζνες και
αγορές. Σχετίζεται επίσης με τις εύ-
θραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες
και τους σφοδρούς περιφερειακούς
ανταγωνισμούς που σχετίζονται με
την προσπάθεια της Αιγύπτου να πε-
ριορίσει το (έως πρότινος ισχυρό)
ρόλο και επιρροή του Κατάρ και της
Τουρκίας στη Λωρίδα της Γάζας και
τις στενές σχέσεις που έχουν ανα-
πτύξει εδώ και πολλά χρόνια με την
ηγεσία της παλαιστινιακής ισλαμικής
οργάνωσης, Χαμάς.

Είναι δε ενδεικτικό το γεγονός
πως η Αίγυπτος επιχειρεί να προ-
ωθήσει την ανοικοδόμηση στη Λωρίδα
της Γάζας σε στενή συνεργασία και
συνεννόηση με την Παλαιστινιακή
Αρχή που είναι ουσιαστικά «απούσα»
από την περιοχή μετά το 2007 όταν
ανέλαβε τη διοίκηση η Χαμάς. Ο Πα-
λαιστίνιος αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης της Παλαιστινιακής Αρχής,
Ζιάντ Αμπού Αμρ μετέβη στην πρω-
τεύουσα της Αιγύπτου στα μέσα Ιου-
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νίου μαζί με το μισό υπουργικό συμ-
βούλιο για να σχεδιάσει τους όρους,
τις προϋποθέσεις και ένα πρώτο,
αδρό χρονοδιάγραμμα για την ανοι-
κοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα ο Παλαιστίνιος πρω-
θυπουργός Μοχάμεντ Σταγιέχ, συνα -
ντώντας το ίδιο διάστημα στην Ρα-
μάλα της Δυτικής Όχθης τον αντι-
πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας,
Φέριντ Μπελχάζ, έθετε ως βάση για
την ανοικοδόμηση της περιοχής τρεις
βασικούς άξονες: α) την δρομολόγηση
άμεσης ανθρωπιστικής ανακούφισης
των κατοίκων της Γάζας, β) προσπά-
θεια ανοικοδόμησης με συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις και εγγυήσεις
ασφαλείας και γ) τη δημιουργία θέ-
σεων εργασίας για την τόνωση της
τοπικής οικονομίας που χρειάζεται
απεγνωσμένα για την άμεση επιβίωσή
της.

Οι σχεδιασμοί αυτοί ωστόσο δεν
είναι σίγουρο πως θα προχωρήσουν
με γρήγορους ρυθμούς. 

Παρά τις οφθαλμοφανείς τερά-
στιες και άμεσες ανάγκες που έχει ο
πληθυσμός της Γάζας, οι συγκρούσεις
τοπικών και περιφερειακών συμφε-
ρόντων είναι πιθανόν να επιβραδύνουν
την διαδικασία ανοικοδόμησης καθώς
το επόμενο διάστημα αναμένεται να
ξεκινήσουν σκληρά παζάρια με στόχο
μία νέα διπλωματική διαδικασία προ-
σέγγισης του παλαιστινιακού ζητή-
ματος.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προ-
έδρου Τζο Μπάιντεν έχει δείξει πως
είναι ανοικτή σε μία νέα προσπάθεια
με στόχο τη σχετική εξομάλυνση της
κατάστασης στην περιοχή εξαιτίας
των μεγαλύτερων προτεραιοτήτων
που δίνει στην διατήρηση της διε-
θνούς πρωτοκαθεδρίας των ΗΠΑ απέ-
ναντι στον ανταγωνισμό ανερχόμενων
δυνάμεων όπως η Κίνα και η Ρωσία.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ
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Μικρό χρονικό βασικών γεγονότων
14/5/1948 ιδρύεται το Ισραήλ και ως το 1951 μεταναστεύουν εκεί
περίπου 700.000 Εβραίοι έποικοι.
1956: Κατά την κρίση του Σουέζ, το Ισραήλ εισβάλλει στην Αίγυπτο
και καταλαμβάνει το όρος Σινά για δύο μήνες.
Ιούνιος 1967: «Πόλεμος των 6 ημερών». Το Ισραήλ εισβάλλει και κα-
ταλαμβάνει τη Χερσόνησο του Σινά και τη Λωρίδα της Γάζας (Αίγυπτος),
τα Υψίπεδα του Γκολάν (Συρία), τη Δυτική Οχθη του Ιορδάνη και την
Ανατολική Ιερουσαλήμ (Ιορδανία). Ο πόλεμος τελειώνει με το Ισραήλ
να έχει εξασφαλίσει διπλάσιο έδαφος προκαλώντας τον ξεριζωμό
επιπλέον 300.000 Παλαιστινίων.
1980: Το Ισραήλ ανακηρύσσει την «αδιαίρετη» Ιερουσαλήμ ως πρω-
τεύουσά του.
1982: Τα ισραηλινά στρατεύματα εισβάλλουν στον Λίβανο.
Δεκέμβρης 1987: Πρώτη «Ιντιφάντα» («Ξεσηκωμός»), ενάντια στην
ισραηλινή κατοχή της Δυτικής Οχθης και της Λωρίδας της Γάζας, με
πάνω από 1.400 Παλαιστίνιους νεκρούς.
Αύγουστος 1993: Ισραήλ και Παλαιστίνοι καταλήγουν στο Οσλο σε
«ειρηνευτικό» σχέδιο, που συνεχίζει την κατοχή.
Σεπτέμβρης 1995: δεύτερη Συμφωνία του Οσλο.
Απρίλης 1996: ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις σφάζουν εκατοντάδες
Παλαιστίνιους στον προσφυγικό καταυλισμό Κανά του Λιβάνου.
Μάης 2000: Το Ισραήλ αποσύρει στρατεύματα από το νότιο Λίβανο.
Σεπτέμβρης 2000: Δεύτερη «Ιντιφάντα». 
2002: Ισραηλινή επίθεση στη Δυτική Οχθη με την ονομασία «Επιχείρηση
Αμυντική Ασπίδα» και ανέγερση τείχους στη Δυτική Οχθη.
Σεπτέμβρης 2005: Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις αποσύρουν
όλους τους εποίκους και τα στρατεύματα από τη Λωρίδα της Γάζας.
2006: Τον Ιούνιο επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και τον Αύγουστο
ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο.
Ιούλιος 2014: Ισραηλινή χερσαία και αεροπορική επίθεση στη Γάζα.
Δεκέμβρης 2017: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ αναγνωρίζει
την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Γενάρης 2020: «Όραμα» των ΗΠΑ για την «επίλυση» του  Παλαιστι-
νιακού.
Σεπτέμβρης 2020: «Συμφωνίες του Αβραάμ» μεταξύ του Ισραήλ με
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και αργότερα με το
Μαρόκο και το Σουδάν.
Απρίλης 2021: Κινήσεις για μαζικές εξώσεις Παλαιστινίων από τη
συνοικία Σέιχ Τζαράχ και Σιλωάμ της Ιερουσαλήμ.
Μάιος 2021: 11ήμερος ισραηλινός βομβαρδισμός στη Λωρίδα της
Γάζας μετά από επιθέσεις με ρουκέτες της Χαμάς ως απάντηση στις
προκλήσεις των Ισραηλινών σε Αλ Άκσα και Σέιχ Τζαράχ της Ανατο-
λικής Ιερουσαλήμ.
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Εκδήλωση με συγκέντρωση στον
Τύμβο του Μαραθώνα και πορεία
στην προτομή του Γρηγόρη Λαμ-

πράκη, όπου έγιναν κατάθεση στε-
φάνων και ομιλία, πραγματοποίησε,
το Σάββατο 22 Μάη, η Ελληνική Επι-
τροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ει-
ρήνη (ΕΕΔΥΕ), με αφορμή τη μέρα
της δολοφονικής επίθεσης κατά του
Γρηγόρη Λαμπράκη πριν από 58 χρόνια
από τους παρακρατικούς μηχανισμούς
του μετεμφυλιακού κράτους, και ενάν-
τια στην εμπλοκή της χώρας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους.

Στην εκδήλωση μίλησε ο Σταύρος

Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ. Παρα-
βρέθηκαν η Αλέκα Παπαρήγα, μέλος
της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νί-
κος Στεφανίδης, εκ μέρους της «Λαϊ-
κής Συσπείρωσης» Μαραθώνα, και ο
Σπύρος Ηλίας, πρόεδρος της δημο-
τικής κοινότητας Βαρνάβα. Επίσης,
παραβρέθηκε η Νατάσα Καμπέλη, μέ-
λος του προεδρείου της ΟΓΕ, η οποία
κατέθεσε και στεφάνι, ενώ ακόμη
στεφάνι κατέθεσαν ο γιος του Γρη-
γόρη Λαμπράκη, Γιώργος, αντιπρό-
εδρος της ΕΕΔΥΕ, μαζί με τον εγγονό
του αγωνιστή, Γρηγόρη.

Μιλώντας ο Σταύρος Τάσσος, με-
ταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής: «Ο Γρη-

γόρης Λαμπράκης το 1963, και 12
χρόνια πριν, ο μόλις 23 ετών Νίκος
Νικηφορίδης, αγωνίστηκαν και έδω-
σαν τη ζωή τους για την πραγματική
ειρήνη, ενάντια στο σύστημα που γεν-
νά τον πόλεμο, για μια κοινωνία χωρίς
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρω-
πο. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης δεν ήταν
μια εξέχουσα προσωπικότητα έξω
και πάνω από το λαό, αλλά μέσα στο
λαό, στα προβλήματα και τις αγωνίες
του. Ήταν γέννημα - θρέμμα του λαού,
αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης,
γνήσιος αντιιμπεριαλιστής που αντι-
τάχθηκε στους σχεδιασμούς και στην
παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα μας,

Εκδηλώσεις τιμής για τον Γρ. Λαμπράκη
από ΕΕΔΥΕ - ΕΔΥΕΘ
Δυναμώνουμε τον αγώνα για την απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς

δράση ΕΕΔΥΕ
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στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
Συνέβαλε στις προσπάθειες για την
ανάπτυξη του λαϊκού κινήματος.

Οι αγώνες και η θυσία του δεν
χωράνε σε εκδηλώσεις χρηματοδο-
τούμενες από τράπεζες και ιμπερια-
λιστικούς οργανισμούς, όπως είναι
η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ούτε σε διαλέξεις
και συζητήσεις από ιδρύματα και
ΜΚΟ, που ένα και μοναδικό στόχο
έχουν: Να "ξεπλύνουν" τον αμερικα-
νικό και ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό και
να στοιχίσουν το λαό πίσω από τα
συμφέροντα της αστικής τάξης, που
επιδιώκει μερίδιο από τη μοιρασιά
της λείας στην περιοχή, στον αντα-
γωνισμό της με τις άλλες αστικές
τάξεις, και ιδιαίτερα την τουρκική.

Θέλουν να κάνουν τον λαό συνέ-
νοχο και συμμέτοχο στην εμπλοκή
της Ελλάδας στα σχέδια και τις δρά-
σεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, αλλά και
στις αντιλαϊκές πολιτικές τους που
τσακίζουν μισθούς και δικαιώματα,
για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι
επιχειρηματικοί όμιλοι. Θέλουν να
μας πείσουν ότι η πραγματική ειρήνη
είναι συμβατή με τον ιμπεριαλισμό».

Στην Θεσσαλονίκη
Κατάθεση στεφάνων στη μνήμη του
Γρηγόρη Λαμπράκη πραγματοποίησαν,
το Σάββατο 22 Μάη, η Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσα-
λονίκης, σωματεία και φορείς του
εργατικού - λαϊκού κινήματος, το ΚΚΕ
και η ΚΝΕ. Η κατάθεση έγινε στο μνη-
μείο του Γρηγόρη Λαμπράκη, στη συμ-
βολή των οδών Ερμού και Βενιζέλου,
στο σημείο όπου πριν από 58 χρόνια
έπεφτε αιμόφυρτος από το χέρι των
δολοφόνων του, για να καταλήξει λί-
γες μέρες αργότερα (27/5) στο Νο-
σοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Στο χαιρετισμό του, ο Μπάμπης
Βέλλης, Γραμματέας της ΕΔΥΕΘ, ανα-
φέρθηκε στα γεγονότα της περιόδου,

αλλά και στις εξελίξεις σήμερα και
δήλωσε την αλληλεγγύη στο λαό της
Παλαιστίνης. Επίσης αναφέρθηκε στη
μετατροπή της χώρας μας σε ορμητή -
ριο των ιμπεριαλιστών ενάντια στους
λαούς της περιοχής και στον αναβαθ -
μισμένο ρόλο του Νατοϊκού στρατη-
γείου που εδρεύει στο πρώην Γ' Σώμα
Στρατού στη Θεσσαλονίκη και τους

κινδύνους για τον λαό της περιοχής.
Κάλεσε τον λαό και τη νεολαία

να δυναμώσουν τον αγώνα για απεμ-
πλοκή της χώρας μας από τους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς, για να
κλείσουν τα στρατηγεία και οι βάσεις
του θανάτου, για να γίνει η Θεσσαλο-
νίκη λιμάνι των λαών και όχι ορμη-
τήριο των ιμπεριαλιστών.



Αθήνα
Ηχηρό αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα που αναδεικνύει ότι «η
μόνη ελπίδα είναι η πάλη των λαών» έστειλαν χιλιάδες
εργαζόμενοι, γυναίκες της εργατικής τάξης, με έντονο το
μαζικό παρών της νεολαίας, που ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα της ΕΕΔΥΕ, συνδικάτων και μαζικών φορέων,
διαδήλωσαν στις 16 Μάη μπροστά από το ΥΠΕΘΑ και στη
συνέχεια πορεύτηκαν με μια μεγάλη πορεία στην ισραη-
λινή και την αμερικάνικη πρεσβεία.

Με πανό, πλακάτ, συνθήματα καταδίκασαν το έγκλημα
του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ με τη στήριξη των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, έστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης στον
παλαιστινιακό λαό ενώ πάνδημο εκφράστηκε το αίτημα
να σταματήσει τώρα η αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισ-
ραήλ στην οποία προχωράει η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συ-
νέχεια αυτής του ΣΥΡΙΖΑ, «Να κλείσουν οι βάσεις του θα-
νάτου, καμιά συμμετοχή στα σχέδια των φονιάδων των

λαών ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ» που κάνουν πλάτες στην ισραηλινή
επιθετικότητα. 

Την απαίτηση «η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει
στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, με βάση
την ομόφωνη απόφαση της βουλής του 2015» εξέφρασε
στη δήλωση του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, ο
οποίος παρευρέθηκε στη συγκέντρωση. 

«Όνειρο μας είναι η Ειρήνη» έγραψαν στα πανό και τις
πικέτες τους οι φίλοι του «Κόκκινου Αερόστατου» από
γειτονιές της Αθήνας που έστειλαν το δικό τους ξεχωριστό
μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

«Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του λαού μας»
απαιτούσε με το πανό της η Γενική Ενωση Παλαιστινίων
Φοιτητών, ενώ με χειροκροτήματα υποδέχτηκαν την πο -
ρεία Παλαιστίνιοι που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από την
πρεσβεία του Ισραήλ την οποία η κυβέρνηση είχε θωρακίσει
με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Εκεί ο Γρ. Αναγνώστου ορ-
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Πρωτοβουλίες Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης 2021
Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό! 
Καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

δράση ΕΕΔΥΕ
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γανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ ανέφερε: «καταγγέλλου -
με και καταδικάζουμε την κυβέρνηση της ΝΔ που συνεχίζει
να αναβαθμίζει τις πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές
σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη!
Στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Άμυνας χαιρε τισμό απηύ -
θυνε ο Ν. Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης ε.α., βου-
λευτής του ΚΚΕ και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ, ο οποίος σημείωσε πως «το νέο έγκλημα σε βάρος
των Παλαιστινίων από το κράτος-δολοφόνο Ισραήλ είναι
ένα έγκλημα που γίνεται με τις πλάτες των ΗΠΑ και της
ΕΕ. Η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα
καλύπτουν ανοιχτά την επιθετικότητα του Ισραήλ. Έχουν
ευθύνη αλλά και συμβολή σ’ αυτήν την εξέλιξη», τονίζοντας
πως «πάνω απ’ όλα βάζουν τους αμερικανοΝΑΤΟικούς
σχεδιασμούς».

«Καλούμε τους νέους της χώρας μας να κατα δικά -
σουν το έγκλημα που στηρίζεται φαρδιά πλατιά από το
ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις κυβερνήσεις τους. Να καταδικάσουν
την κυβέρνηση της ΝΔ, που μιλάει για “δικαίωμα στην αυ-
τοάμυνα”. Να καταδικάσουν τον υποκριτή ΣΥΡΙΖΑ, που ως
αριστερή κυβέρνηση του ΝΑΤΟ, απογείωσε την οικονομική,
πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ.»
τόνισε στον  χαιρετισμό  του ο Χρήστος Χαλκιαδάκης,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ 



Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ακόμη πιο αποφασι-
στικά η λαϊκή πάλη σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε
σχολείο και Πανεπιστήμιο, σε κάθε γειτονιά για την απεμ-
πλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγω-
νισμούς και πολέμους, τόνισε ο Γιώργος Λαμπράκης, αν-
τιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη ο οποίος και έκανε την κεντρική ομιλία στη
συγκέντρωση της ΕΕΔΥΕ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

Επιτροπές Ειρήνης Θεσσαλίας 
Την Κυριακή 30 Μάη πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αντιιμπεριαλιστικής δρά-
σης της ΕΕΔΥΕ σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρ-
χουν αμερικανονατοϊκές βάσεις και υποδομές.

«Έξω οι βάσεις και το ΝΑΤΟ – Ούτε γη ούτε νερό
στους φονιάδες των λαών» ήταν το μήνυμα που στάλθηκε
από την κινητοποίηση των Επιτροπών Ειρήνης Θεσσαλίας,
το πρωί της Κυριακής 30 Μάη, στο Στεφανοβίκειο της
Μαγνησίας, την έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας
Στρατού, όπου βρίσκονται σε μόνιμη βάση αμερικανικά
πολεμικά ελικόπτερα.

Στις 11 το πρωί, έφτασαν, στην πλατεία του χωριού,
διαδηλωτές από   τις πόλεις της Θεσσαλίας. Εκεί έγινε
ομιλία από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Βόλου,
Θεόδωρο Καραγιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε στη μετατροπή
της Θεσσαλίας σε πολεμικό ορμητήριο των ιμπεριαλιστών
και στους κινδύνους που γεννά για το λαό, καθώς και
στην ανάγκη να δοθεί μαζική λαϊκή απάντηση στην πολιτική
της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, που
αποτελεί την άλλη όψη της αντιλαϊκής επίθεσης σε βάρος
του λαού. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία
μέχρι το στρατόπεδο όπου βρίσκονται τα αμερικάνικα
ελικόπτερα. Εκεί οι συγκεντρωμένοι, έφτασαν πεζή μέχρι
την πύλη του στρατοπέδου, παρά την αρχική απαγόρευση
των ΜΑΤ που εμπόδιζαν την προσπέλαση, φωνάζοντας
συνθήματα όπως «ούτε γη – ούτε νερό στους φονιάδες
των λαών».

Αντιπροσωπεία των επιτροπών ειρήνης διάβασε και
παρέδωσε το ψήφισμα της συγκέντρωσης και στην συνέχεια
η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε, με τον πρόεδρο της Επι-
τροπής Ειρήνης Βόλου, να καλεί σε συνέχεια της πάλης
ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εργατικά σωματεία,
σύλλογοι γυναικών, Φοιτητικοί Σύλλογοι. Ακόμα, παρα-
βρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Κώστα
Αβραμόπουλο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος και
γραμματέα της ΕΠ Θεσσαλίας,  καθώς και ο βουλευτής,
Γιώργος Λαμπρούλης.

Επιτροπές Ειρήνης Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο
των ιμπεριαλιστών 

Στο συλλαλητήριο που οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης
Αλεξανδρούπολης συμμετείχαν επιτροπές ειρήνης, εργα-
τικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς του κινήματος
από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στέλ-
νοντας μαχητικό μήνυμα αντίθεσης στους σχεδιασμούς
μετατροπής της περιοχής σε ορμητήριο πολέμου των
αμερικανοΝΑΤΟϊκών.

Η πορεία, πριν καταλήξει μέσα στο λιμάνι, κινήθηκε
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Θεσσαλονίκη Κρήτη



στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους διαδηλωτές,
που κρατούσαν πικέτες και πανό με συνθήματα ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τη συμμετοχή
της Ελλάδας σε αυτούς, όπως και αλληλεγγύης στη πάλη
του λαού της Παλαιστίνης. Ακούστηκαν δυνατά τα συνθή-
ματα «Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο
των ιμπεριαλιστών», και «Σε Ελλάδα και Τουρκία ίδιος ο
εχθρός, το ΝΑΤΟ, οι κυβερνήσεις, ο ιμπεριαλισμός».

Στο λιμάνι, ακριβώς απέναντι από την προβλήτα όπου
βρίσκεται σταθμευμένο στρατιωτικό υλικό της πολεμικής
μηχανής των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της αμερικανοΝΑΤΟικής
άσκησης «DEFENDER EUROPE 2021», ολοκληρώθηκε το
ιδιαίτερα μαζικό αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο στην
Αλεξανδρούπολη. 

Στη συγκέντρωση χαιρετισμοί έγιναν από τον  Ανα-
γνώστη Καραμπατζάκη, πρόεδρο του Σωματείου Οικοδό-
μων Καβάλας  τον Βαγγέλη Ευαγγελόπουλο, πρόεδρο της
Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής   από μέλος
της παλαιστινιακής κοινότητας της Αλεξαν δρού πο -
λης  όπως και τη Σταυρούλα Αποστολίδη, μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών Ξάνθης  Την κεντρική
ομιλία έκανε η Ματούλα Γκιδίκα, πρόεδρος της Επιτροπής
Ειρήνης Αλεξανδρούπολης η οποία σημείωσε πως η στρα-
τιωτική βάση που έχει στηθεί στην Αλεξανδρούπολη
παίζει ρόλο κλειδί. Μάλιστα, τόνισε πως   η «Βάση που
έχει ως πύλη το λιμάνι, επεκτείνεται στα στρατόπεδα
μας, αξιοποιεί το σιδηροδρομικό, το οδικό δίκτυο του
νομού. Ολόκληρος ο Έβρος μια πελώρια βάση λοιπόν.
Ένας τεράστιος στόχος θα λέγαμε εμείς για το όφελος
των ιμπεριαλιστών. Και για τους ταγούς τους».

Μεταξύ άλλων, στάθηκε στη στάση της τοπικής διοί-

κησης, και ιδιαίτερα στην άρνηση της δημοτικής αρχής
να παραχωρήσει το χώρο της συγκέντρωσης, αποσκο-
πώντας να βάλει εμπόδια στην αντιιμπεριαλιστική δράση
των επιτροπών ειρήνης και των άλλων φορέων.

Κλείνοντας, η Ματούλα Γκιδίκα τόνισε πως το συνεπές
αντιπολεμικό κίνημα, μέσα στην μαυρίλα των εποχών,
καλεί στις επάλξεις όλους τους ανθρώπους του μόχθου.
Του εργάτες, τους βιοπαλαιστές της υπαίθρου και των
πόλεων, τους νέους, να αντισταθούν σε αυτό που θέλουν
να παρουσιάσουν ως τετελεσμένο γεγονός.  

Να σημειωθεί πως νωρίτερα, διαδηλωτές, βρέθηκαν
έξω από το στρατόπεδο Κανδηλάπτη, όπου διαμένουν τα
αμερικανονατοϊκά στρατεύματα που συμμετέχουν στην
άσκηση «Defender Europe 2021», φώναξαν αντιιμπεριαλι-
στικά συνθήματα και έγραψαν μπροστά από την είσοδο το
σύνθημα «NATO killers go home».

Άκτιο - Λευκάδα
Αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση για να κλείσουν οι βάσεις
του θανάτου
Στις 29 Μάη  οι Επιτροπές Ειρήνης Βορειοδυτικής Ελλάδας,
τα  Εργατικά Κέντρα  Λευκάδας, Άρτας, Ιωαννίνων, Θε-
σπρωτίας και Αγρινίου, καθώς και δεκάδες άλλοι φορείς
της περιοχής διοργάνωσαν κινητοποίηση και απαίτησαν
να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να κλείσουν
οι βάσεις και να καταργηθεί η ελληνοαμερικανική συμφωνία
για τις βάσεις.

Οι διαδηλωτές φώναξαν το σύνθημα: «Οι φαντάροι
είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δου-
λειά». Επίσης, ανέδειξαν τις σοβαρές ευθύνες της ελληνικής
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Ρόδος Αλεξανδρούπολη



κυβέρνησης για το αιματοκύλισμα του λαού της Παλαι-
στίνης από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με τη στρα-
τηγική συμμαχία των δύο χωρών.

Η συγκέντρωση έξω από τη βάση του θανάτου στο
Άκτιο, ξεκίνησε με χαιρετισμό του Παναγιώτη Χούσου, εκ
μέρους του φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε η Βιβή
Σταματέλου, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου
Λευκάδας.

Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι κατευθύνθηκαν στην
πύλη της Νατοϊκής βάσης. Εκεί, έγραψαν με  σπρέι «έξω
το ΝΑΤΟ, να κλείσει η βάση του Ακτίου».

Αντιπροσωπεία των φορέων με επικεφαλής τον Γρη-
γόρη Αναγνώστου, οργανωτικό γραμματέα της ΕΕΔΥΕ και
τον Νίκο Παπαναστάση, βουλευτή του ΚΚΕ, συνταγματάρχη
εν αποστρατεία και μέλος του εθνικού συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ παρέδωσαν ψήφισμα των φορέων στους εν ενεργεία
αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μετά τη συγκέντρωση στο Άκτιο, οι διαδηλωτές πο-
ρεύτηκαν στη Λευκάδα. Η αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση
ειρήνης ολοκληρώθηκε με συγκέντρωση στον παραλιακό
πάρκο της πόλης της Λευκάδας, όπου πραγματοποιήθηκε
ομιλία από τον  Χρύσανθο Κυριαζή, μέλος του Εθνικού
συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ και πρώην διεθνή βολεϊμπολίστα.
Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα.

ΕΔΥΕΘ
Ηχηρό μήνυμα αντίθεσης στην εμπλοκή της χώρας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
Το μήνυμα της αντίθεσης του λαού της Θεσσαλονίκης

στην παρουσία του Νατοϊκού στρατηγείου και την εμπλοκή
της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς,
έστειλε η κινητοποίηση που διοργάνωσε  στις 29 Μάη,
η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης
(ΕΔΥΕΘ), στο ΝΑΤΟικό στρατηγείο NRDC στο 3ο Σώμα
Στρατού, στο πλαίσιο των φετινών Πρωτοβουλιών Αντι -
ιμπεριαλιστικής Δράσης της Ελληνικής Επιτροπής για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη.

Στο κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση ανταπο-
κρίθηκαν εργατικά σωματεία και συνταξιουχικές οργα-
νώσεις, σύλλογοι και ομάδες γυναικών της ΟΓΕ, φοιτητικοί
σύλλογοι, ενώ το «παρών» έδωσαν και οι βουλευτές του
ΚΚΕ Γ. Δελής και Λ. Στολτίδης. Στην ομιλία του στη συγ-
κέντρωση έξω από το ΝΑΤΟικό στρατηγείο, ο πρόεδρος
της ΕΔΥΕΘ Νίκος Ζώκας τόνισε ότι πρέπει να είναι καθαρό
σε όλους ότι «οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και η ιμπεριαλι-
στική ειρήνη έχουν τον ίδιο παρονομαστή -τα κέρδη του
κεφαλαίου, έχουν τα ίδια θύματα- τον απλό λαό, που
πρέπει να θυσιάσει το μόχθο, μα και τη ζωή του ακόμη για
τα κέρδη των λίγων». Σημείωσε επίσης ότι «τώρα είναι
ανάγκη να δυναμώσει ακόμη περισσότερο το αντιπολεμικό
– αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα συνολικά.
Ο λαός μας να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση
της ΝΔ και σε κάθε αστική κυβέρνηση. Αντίθετα, να δυνα-
μώσει την πάλη του για την ικανοποίηση των αναγκών
του, για να γίνει νοικοκύρης στο τόπο του, έξω από το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ» 

Οι εξελίξεις απαιτούν τη μετατροπή της λαϊκής ανη-
συχίας σε οργανωμένη δράση ενάντια στην εμπλοκή της
χώρας μας στα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και
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της ΕΕ, τόνισε ο Γιώργος Καντίδης, εκ μέρους της Κίνησης
για την Εθνική Άμυνα. Σημείωσε ότι η ΚΕΘΑ συντονίζει το
αγωνιστικό της βήμα με το αντιιμπεριαλιστικό, φιλειρηνικό,
λαϊκό κίνημα και στηρίζει την ΕΕΔΥΕ και συμμετέχει στις
πρωτοβουλίες Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης που οργανώ-
νουν οι τοπικές Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα 

Χαιρετισμό στην κινητοποίηση απηύθυνε και ο Μοχά-
μεντ Τσεντερλί, γγ της Παλαιστινιακής Παροικίας της
Θεσσαλονίκης, ο οποίος τόνισε πως ο αγώνας του Παλαι-
στινιακού λαού για τον τερματισμό της κατοχής και την
ίδρυση κράτους στα σύνορο του 1967, παίρνει δύναμη
από το μεγάλο κύμα συμπαράστασης που δείχνουν οι λαοί
σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, ευχαριστώντας την
ΕΔΥΕΘ για την έμπρακτη αλληλεγγύη της

Ακολούθησε μαζική και δυναμική πορεία σε κεντρικούς
δρόμους της Θεσσαλονίκης. Φωνάζοντας συνθήματα όπως:
«Δεν θέλουμε του ΝΑΤΟ την προστασία, έξω τώρα η λυκο-
συμμαχία» και «Ο ιμπεριαλισμός το μόνο που σημαίνει,
φτώχεια, ανεργία, κρίσεις και πολέμοι», απαίτησαν να
κλείσει το ΝΑΤΟικό στρατηγείο και να σταματήσει η εμ-
πλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Παράλληλα, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον Παλαι-
στινιακό λαό και την καταδίκη τους στους φονικούς ισ-
ραηλινούς βομβαρδισμούς με τη στήριξη ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ.

Η πορεία κατέληξε στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη,
όπου ο  Απόστολος Σκούφας, αντιπρόεδρος της ΕΔΥΕΘ,
κάλεσε σε συνέχιση του αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλι-
στικούς οργανισμούς, αλλά και σε μαζική συμμετοχή στην
απεργιακή συγκέντρωση των εργατικών σωματείων στις
3 Ιούνη.

Πάτρα
Μαχητική συγκέντρωση στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών
Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης
Σε μια μαχητική συγκέντρωση, στο πλαίσιο των πρωτο-
βουλιών Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης  η Επιτροπή Ειρήνης
Πάτρας-Δυτικής Αχαΐας, φοιτητικοί σύλλογοι και φορείς
της Πάτρας στις 20 Μάη βροντοφώναξαν “Έξω το ΝAΤΟ
να φύγουνε οι βάσεις, καμία συμμετοχή στις επεμβάσεις”.

Στη συγκέντρωση χαιρέτισε ο Γιάννης Κογιώνης από
τον ΦΣ Μαθηματικού, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο Διο-
νύσης Πλέσσας πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Πάτρας
– Δυτικής Αχαΐας και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επι-
τροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) ο οποίος
κατήγγειλε από το βήμα της συγκέντρωσης τη νέα σφαγή
του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος-δολοφόνο του
Ισραήλ. Κατήγγειλε την εγκληματική στάση των ΗΠΑ και

ΕΕ, ενώ αναφέρθηκε και στις ευθύνες της κυβέρνησης
της ΝΔ που καλύπτει επί της ουσίας τις δολοφονικές
επιχειρήσεις του Ισραήλ, ενώ ετοιμάζει συνεκπαίδευση
με τους Ισραηλινούς φονιάδες και στέλνει στρατό στη
Μέση Ανατολή για τα σχέδια των ΗΠΑ-ΝΆΤΟ. Συνεχίζοντας
αναφέρθηκε συνολικά στις εξελίξεις στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου και την εμπλοκή της χώρας μας
στους πολεμικούς σχεδιασμούς τονίζοντας χαρακτηριστικά
για την Δυτική Ελλάδα πως εντάσσεται στα σχέδια τους,
γιατί διαθέτει στρατιωτικά αεροδρόμια και βάσεις από
την Καλαμάτα, τον Άραξο, την Ανδραβίδα μέχρι το Άκτιο,
ενώ έκλεισε καλώντας σε κλιμάκωση του αγώνα, για
απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχε-
διασμούς και πολέμους και ανάπτυξη της κοινής πάλης
των λαών στην περιοχή μας.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της
Δημοτικής Αρχής με επικεφαλής τον δήμαρχο Πατρέων
Κώστα Πελετίδη.

Χανιά
«Δεν είναι ο ιμπεριαλισμός ανίκητος»
Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε μαζί  με τον παλαιστινιακό
λαό γιατί με το παράδειγμα του αποδεικνύει στην πράξη
ότι – κόντρα στον ρεαλισμό της υποταγής που προβάλλει
το σύστημα – υπάρχει και ο ρεαλισμός της σύγκρουσης.

«Δεν είναι ο ιμπεριαλισμός ανίκητος» «Ανίκητοι είναι
οι λαοί όταν αγωνίζονται για το δίκιο τους!»

Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή! Η μόνη υπερδύναμη
είναι οι λαοί!»

Αυτό ήταν το κυρίαρχο μήνυμα που έστειλε με την
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο   22 του
Μάη στο Πάρκο Ειρήνης και Φίλιας των Λαών η Επιτροπή
Ειρήνης Χανίων.

Η αντιιμπεριαλιστική εκδήλωση έστειλε επίσης μήνυμα
αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, που μετρά τις
πληγές του από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.

Η εκδήλωση περιελάβανε απαγγελία ποιημάτων και
μουσικές από μικρά παιδιά. Οι μελωδίες τους, οι παλλό-
μενες φωνές τους, οι εικαστικές τους δημιουργίες έδωσαν
χρώμα, ζωντάνια και σίγουρα μεγάλη ελπίδα και αισιοδοξία
σε όλους!

Χαιρετισμούς απεύθυναν ο πρόεδρος του Σωματείου
Επισιτισμού Σήφης Αποστολάκης και εκπρόσωπος του
Συλλόγου Γυναικών Χανίων.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο πρόεδρος της
Επιτροπής Ειρήνης Χανίων κ. Μανώλης Παπαδομανωλάκης
που σημείωσε μεταξύ άλλων πως «Στο μαύρο μέτωπο,
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που υψώνεται σήμερα από τις ΗΠΑ,ΝΑΤΟ,ΕΕ και τις δυνά-
μεις που τις υπηρετούν, η απάντηση είναι ένα μεγάλο αν-
τιπολεμικό αντιιμπεριαλιστικό λαϊκό μέτωπο. Γιατί οι
λαοί μπορούν να νικήσουν και να βάλουν φραγμό στα εγ-
κληματικά σχέδια των ιμπεριαλιστών.

Σ΄ αυτές τις συνθήκες οι Χανιώτες, ο λαός της Κρήτης,
πρέπει να στηρίξουν τις πολύμορφες δράσεις για το κλεί-
σιμο της Βάσης της Σούδας και των άλλων αμερικανο-
ΝΑΤΟϊκών βάσεων και την απεμπλοκή της χώρας μας
από τους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς κι
ανταγωνισμούς.»

Τρίκαλα 
Πορεία καταδίκης του εγκλήματος κατά των Παλαιστινίων
και της εμπλοκής της Ελλάδας σε επεμβάσεις 
Το νέο έγκλημα του κράτους του Ισραήλ στη Λωρίδα της
Γάζας και την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ καταδίκασαν οι διαδηλωτές
που πήραν μέρος την πορεία ειρήνης που διοργάνωσε η
Επιτροπή Ειρήνη Τρικάλων το απόγευμα της Κυριακής 23
Μάη από την πλατεία της Αγίας Μονής στην πλατεία
Ρήγα Φεραίου. Η φετινή ήταν ενταγμένη όπως πάντα στα
βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη στις πρωτοβουλίες Αν-
τιιμπεριαλιστικής Δράσης που πραγματοποιούνται από
την ΕΕΔΥΕ σε όλη την Ελλάδα. Με τον τερματισμό της
πορείας στο κέντρο της πόλης έγινε η ομιλία από τον
πρόεδρο της Επιτροπής Νίκο Μήτσιο, ο οποίος μεταξύ
των άλλων τόνισε ότι «η φετινή Πορεία Ειρήνης συμπίπτει
με τη δολοφονική επίθεση του κατοχικού ισραηλινού
στρατού στη Λωρίδα της Γάζας όπου οι φονικές επιθέσεις
και βομβαρδισμοί κόστισαν τη ζωή σε εκατοντάδες Πα-
λαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων παιδιών και
γυναικών όπως και την καταστροφή βασικών κρατικών
υποδομών. Και όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στην
κατοχή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι
εδώ και χρόνια από τους ισραηλινούς εποικισμούς. Δεν
είναι επίσης τυχαίο ότι τα ελληνικά αστικά κόμματα αρ-
νούνται να υλοποιήσουν την απόφαση της Βουλής από
τον Δεκέμβρη του 2015 για την αναγνώριση του παλαι-
στινιακού κράτους.  

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Σωματείου Λο-
γιστών και Βοηθών Λογιστών Γιώργος Κατσίβελος.

Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης
Συμβολική αντιιμπεριαλιστική ποδηλατοδρομία 
Συμβολική ποδηλατοδρομία οργάνωσε στις 28 Μάη, η
Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης (ΡΟΔΕΠΕΙ), στο πλαίσιο των

αντιιμπεριαλιστικών εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων
της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) και συνολικά του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
της χώρας.

Στην ποδηλατοδρομία συμμετείχαν αρκετοί φίλοι και
συναγωνιστές της Ροδιακής Επιτροπής Ειρήνης. Στη σύν-
τομη διαδρομή μέσα στην πόλη της Ρόδου - συνοδεία των
εθελοντών Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού ακούστηκαν
συνθήματα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο υπέρ της
ειρήνης, συνθήματα συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό
λαό. Η ποδηλατοδρομία ολοκληρώθηκε στην πλατεία Κύ-
πρου και ακολούθησε μια σύντομη ομιλία από το μέλος
της γραμματείας της ΡΟΔΕΠΕΙ Κλεόβουλο Παπακωνσταν-
τίνου. Στην ομιλία αναδείχθηκαν οι ευθύνες, διαχρονικά,
των κυβερνήσεων της χώρας μας για την, όλο και μεγα-
λύτερη, εμπλοκή της στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
των ΕΕ-ΝΑΤΟ. Τονίστηκε ότι η ενισχυμένη συμβολή της
χώρας μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, με ΝΑΤΟικές
βάσεις σε ελληνικό έδαφος και δυνάμεις των ενόπλων
δυνάμεων σε δεκάδες αποστολές εκτός συνόρων, καθιστά
τον ελληνικό λαό στόχο και σε καμία περίπτωση δεν τον
προστατεύει, ενώ καταγγέλθηκε για ακόμα μια φορά το
συνεχιζόμενο έγκλημα στην Παλαιστίνη από την κατοχική
κυβέρνηση του Ισραήλ και οι ευθύνες των κυβερνήσεων
των ΗΠΑ, που βάζουν πλάτη, αλλά και των ελληνικών κυ-
βερνήσεων για την ενίσχυση της οικονομικής, πολιτικής
και στρατιωτικής συνεργασίας με το κράτος-δολοφόνο.

Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία στη συγκέντρωση
ομάδας νεαρών Παλαιστίνιων που ζουν και εργάζονται
στο νησί, οι οποίοι ευχαρίστησαν τη ΡΟΔΕΠΕΙ για την
πρωτοβουλία. Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο των αντιιμπε-
ριαλιστικών δραστηριοτήτων της, η ΡΟΔΕΠΕΙ είχε αναρ-
τήσει γιγαντοπανό στα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου
εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στην Παλαιστίνη.

Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης 
Η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, στα πλαίσια των αντιιμ-
περιαλιστικών Πρωτοβουλιών της ΕΕΔΥΕ, οργάνωσε
 Πορεία  Ειρήνης, την Κυριακή 30 Μάη με κεντρικά συνθή-
ματα: Να απεμπλακεί η χώρα μας από τα ιμπεριαλιστικά
σχέδια και επεμβάσεις στη περιοχή και από τους ιμπερια-
λιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και Ε.Ε. Να καταργηθούν οι
Αμερικανονατοϊκές Βάσεις . Η Πορεία ξεκίνησε από το
ΚΥΤ Ζερβού στις 5 μμ και κατέληξε στη Πλατεία Πυθαγόρα
της Σάμου.

Την ίδια ώρα 5μ.μ έγινε και η εκκίνηση της Ειρηνο-
δρομείας από το Πυθαγόρειο που αποτελεί παράλληλη
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αθλητική εκδήλωση της Πορείας Ειρήνης. Οι δρομείς
ακολούθησαν τη διαδρομή Πυθαγόρειο - Χώρα - Μυτιληνιοί
- ΚΥΤ Ζερβού - Βαθύ ( Πλ. Πυθαγόρα).

Καλαμάτα
Εκδήλωση με θέμα “Αλληλεγγύη στο Παλαιστινιακό λαό
και η λαϊκή απάντηση στην επικίνδυνη πολιτική της εμ-
πλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς”, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής
30/5 στην Πλατεία Φραγκόλιμνας, από την Ελληνική Επι-
τροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ). 
Στην εκδήλωση μίλησε ο Γρηγόρης Αναγνώστου, οργανω-
τικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ και στη συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκε ανασυγκρότηση της γραμματείας της Επιτροπής
Ειρήνης Μεσσηνίας.

Πορείες ειρήνης και άλλες αντιιμπεριαλιστικές εκ-
δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ακόμα σε: Πτολεμαΐδα, Ζά-
κυνθος, Κεφαλλονιά, Κοζάνη, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύρο. 

Λάρισα
Μαχητική απάντηση στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και στη μετατροπή της πόλης σε ορμητήριο των Αμερι-
κανονατοϊκών δολοφόνων δόθηκε και στη Λάρισα, από
τη μαζική πορεία που διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης.
Ταυτόχρονα καταδικάστηκε το συνεχιζόμενο έγκλημα από
το Ισραήλ σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση στην πλατεία
Α.Τ.Α. της πόλης και κατέληξε στην 1η Στρατιά. Στην κι-
νητοποίηση συμμετείχαν εργατικά σωματεία, φοιτητικοί
σύλλογοι και ο σύλλογος γυναικών.

Χαιρετισμοί έγιναν από τον Αλέξη Χατζηλάζαρο, μέλος
της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, την Κική Καρυώτη,
πρόεδρο της Ένωσης Γυναικών, την Αγγελική Μάνου, αν-
τιπρόεδρο του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους, η Δήμητρα Πα-
παστεργίου, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης, αναφέρθηκε
στη μετατροπή της περιοχής σε πολεμικό ορμητήριο των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων με την εγκατάσταση αερο-
σκαφών των ΗΠΑ στην 110 Πτέρυγα Μάχης και ελικο-
πτέρων στο Στεφανοβίκειο. Αναφερόμενη στο συνεχι-
ζόμενο έγκλημα από το Ισραήλ σε βάρος του λαού της
Παλαιστίνης, επισήμανε πως «η κυβέρνηση φέρει τεράστιες
ευθύνες γιατί ενισχύει τις πολιτικές, οικονομικές, στρα-
τιωτικές συνεργασίες με το κράτος-τρομοκράτη του
Ισραήλ, συνάπτει και νέες, ενώ παράλληλα δεν προχωρά
στην υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης της ελληνικής
Βουλής από τον Δεκέμβρη του 2015 για αναγνώριση ανε-

ξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους». 
Αμέσως μετά, αντιπροσωπεία των διαδηλωτών, επέ-

δωσε ψήφισμα στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και
στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μαχητική πορεία μέχρι
την 1η Στρατιά, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ούτε γη
ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», «Λευτεριά στην
Παλαιστίνη».

Καρδίτσα
Δυναμική, μαχητική πορεία ειρήνης πραγματοποιήθηκε
το απόγευμα της Κυριακής και στην Καρδίτσα. Η πορεία
ξεκίνησε από το Αθλητικό Πάρκο και οι συγκεντρωμένοι
με συνθήματα καταδίκης των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων
και σχεδιασμών, κατέληξαν στην Κεντρική Πλατεία της
πόλης.

Στους συγκεντρωμένους μίλησε ο Παναγιώτης Τζόκας,
μέλος της γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης Καρδίτσας.
Μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του αντιιμ-
περιαλιστικού κινήματος και της πάλης για απεμπλοκή
της χώρας μας από τα δολοφονικά σχέδια ΕΕ - ΝΑΤΟ στην
ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Κάλεσε
τον λαό της Καρδίτσας να καταδικάσει την σφαγή του Πα-
λαιστινιακού λαού από το κράτος-δολοφόνο Ισραήλ, σύμ-
μαχο των ελληνικών κυβερνήσεων.

Πτολεμαΐδα
Η πορεία ειρήνης στην Πτολεμαΐδα πραγματοποιήθηκε
στις 6 Ιουνίου από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι την
κεντρική πλατεία όπου πραγματοποιήθηκαν δρώμενα από
τα παιδιά με ποιήματα και κείμενα για την ειρήνη και τα
προσφυγόπουλα.
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Mέσα στα προηγούμενα χρόνια η ΕΕΔΥΕ κατάφερε,
από κοινού και σε συνεννόηση με τις δυνάμεις του
ΜΑΣ, να βελτιώσει την παρέμβασή της στον χώρο

των Πανεπιστημίων. Η πείρα που συγκεντρώνουμε είναι
θετική, μας γεμίζει όμως και με ευθύνη για το πως από
εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε την πα-
ρέμβασή μας καλύτερα. 

Ένα βασικό στοιχείο που αναδείχθηκε είναι πως η
συστηματική λειτουργία των κατά τόπους Επιτροπών
Ειρήνης, με τις τακτικές συνεδριάσεις, την προσπάθεια
για την εξειδίκευση της παρέμβασής μας και τον ειδικό
καταμερισμό για κάθε χώρο – και μεταξύ άλλων και για
τα Πανεπιστήμια – την επεξεργασμένη επιχειρηματολογία
και τον προβληματισμό ως προς τις μορφές παρέμβασης,
την ανάπτυξη μιας πιο συστηματικής συνεργασίας με τις
δυνάμεις του ΜΑΣ ή και της ΔΗΠΑΚ μέσα σε κάθε ΑΕΙ,

μπορούν να συμβάλλουν στο άπλωμα της δουλειάς μας
και σε αυτούς τους χώρους, όπου συγκεντρώνεται πολύ
μεγάλο κομμάτι νεολαίας και εργαζομένων και που προ-
παντός αξιοποιείται ως μέσο για τη χειραγώγηση της
συνείδησης της νέας γενιάς.

Οργανώθηκαν σε Πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα μια
σειρά από πρωτοβουλίες, κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις,
συσκέψεις και συζητήσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας
να ενημερώσουμε, να αναδείξουμε την ουσιαστική σύνδεση
ανάμεσα στην οικονομία, στην πολιτική και στον πόλεμο,
να αποκαλύψουμε την ουσία των ανταγωνισμών και των
επικίνδυνων εξελίξεων με το βάθεμα της εμπλοκής της
χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πο-
λέμους, να αναδείξουμε τις ευθύνες της τωρινής κυβέρ-
νησης της ΝΔ και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και
των αστικών κομμάτων, να συμβάλλουμε στην κινητοποίηση
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μιας μερίδας φοιτητών, που προβληματίζονται από τις
εξελίξεις, ανησυχούν. Ξεχωρίζουν κινητοποιήσεις που
έγιναν ενάντια σε προγράμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
όπως το πρόγραμμα Rangers στο ΕΜΠ κ.α. Οξύναμε τη
διαπάλη με άλλες δυνάμεις που είτε προσπαθούν να εξω-
ραϊσουν το ρόλο και τον χαρακτήρα των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ,
είτε επιχειρούν να στρέψουν σε ανώδυνα κανάλια για το
σύστημα τον προβληματισμό των φοιτητών.

Ιδιαίτερα στις συσκέψεις που έγιναν, ξεχωρίζει το
στοιχείο της συζήτησης, όπου πολλές φορές γινόταν προ-
σπάθεια να ενισχύεται, αλλά και να συνδέεται και με το αν-
τικείμενο της κάθε σχολής, ώστε με αποδεικτικό τρόπο
να αναδεικνύουμε εκτός από τις εξελίξεις και το πώς συν-
δέονται με την πολυπλόκαμη παρέμβαση των ΗΠΑ, του
ΝΑΤΟ, της ΕΕ, άλλων ιμπεριαλιστικών κρατών στα ΑΕΙ.

Είναι θετική και φανερώνει τα βήματα που έχουν
γίνει ως προς τον κοινό συντονισμό της δράσης της
ΕΕΔΥΕ με το ΜΑΣ, η ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή των
φοιτητών στις εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, συλλαλητήρια
και γενικότερα στις δράσεις της ΕΕΔΥΕ. Είναι σημαντικό
το γεγονός ότι μέσω των δυνάμεων του ΜΑΣ μπαίνει για
συζήτηση στα ΔΣ και στις Γενικές Συνελεύσεις των φοι-
τητικών συλλόγων το πλαίσιο της ΕΕΔΥΕ, αλλά και
διάφορα ψηφίσματα. Δεν περνά απαρατήρητη, άλλωστε,
η φετινή συμμετοχή των φοιτητών σε όλη τη χώρα στις
κινητοποιήσεις στο πλαίσιο των Πρωτοβουλιών Αντιιμ-
περιαλιστικής Δράσης της ΕΕΔΥΕ, που έδωσαν τον δικό
τους ξεχωριστό τόνο με την ορμή, τον παλμό, τη ζωντάνια,
αλλά και την ευρηματικότητά τους.

Όσον αφορά στην παρέμβαση των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ,
διάφορων ιμπεριαλιστικών οργανισμών, άλλων ιμπερια-
λιστικών κρατών, αλλά και διάφορων ΜΚΟ, εντοπίζουμε
ότι πλέον έχει περάσει σε μια νέα, πιο σύνθετη φάση. Άλ-
λωστε, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι
στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Ελ-
λάδα και στις ΗΠΑ, “εγκαινιάστηκε” στην χώρα μας και
πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, το πρώτο
μεταπτυχιακό με θέμα τις σπουδές πάνω στον Αμερικανικό
Πολιτισμό.

Η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και
των ανταγωνισμών εκφράζεται και στην αναβάθμιση της
παρέμβασής τους είτε άμεσα, είτε έμμεσα στο χώρο της
εκπαίδευσης γενικά και των ΑΕΙ πιο ειδικά. Δεν είναι
τυχαίο που η εκπαίδευση μπαίνει ολοένα και πιο έντονα
στο επίκεντρο των σχεδιασμών ισχυρών καπιταλιστικών
κρατών και διακρατικών ιμπεριαλιστικών οργανισμών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο στρατηγικός διά-

λογος ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ, που ξεκίνησε η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η κυβέρνηση της ΝΔ, πλευρά
του οποίου αποτελεί η εκπαίδευση, με πολλαπλούς στόχους
όπως η παρέμβαση στην συνείδηση της νέας γενιάς, η άμ-
βλυνση των αντιιμπεριαλιστικών αντανακλαστικών, η με-
γαλύτερη πρόσδεση της έρευνας, της τεχνολογίας, της
επιστήμης και των επιτευγμάτων τους στις ανάγκες και
στους σχεδιασμούς τους κ.ο.κ.

Τα παραπάνω εκφράζονται στα ΑΕΙ με πολλούς τρόπους.
Ενδεικτικά, ορισμένοι από αυτούς:

• Παρεμβάσεις στο ίδιο το αντικείμενο σπουδών
μέσω της παραχάραξης της ιστορίας, του αντικομμουνισμού,
της θεωρίας των δύο άκρων, της προσπάθειας επικράτησης
ανορθολογικών κι αντιδιαλεκτικών θεωριών για την οι-
κονομία, την κοινωνία κλπ

• Έρευνες και μελέτες ως προς το κίνημα της ειρήνης,
τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς. Ήδη το Πάντειο
Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ ), αλλά και με άλλους φορείς,
στο πλαίσιο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών εργασιών
ασχολούνται με το κίνημα της ειρήνης, επιχειρώντας να
καλλιεργήσουν πασιφιστικές αντιλήψεις, να προβάλλουν
και να στηρίξουν ως μοναδική λύση την “ειρήνη με το πι-
στόλι στον κρόταφο των λαών” στο έδαφος του ιμπερια-
λιστικού συστήματος, να παρουσιάσουν την ΕΕΔΥΕ απο-
κομμένη από τη γραμμή πάλης της που την έκανε και άν-
τεξε εδώ και πάνω από 65 χρόνια, ακόμη και να παρου-
σιάσουν ως θετική τη συμβολή της ΕΕ και άλλων ιμπε-
ριαλιστικών οργανισμών για την ειρήνη, την ασφάλεια,
τη σταθερότητα. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο που το τε-
λευταίο διάστημα από διάφορους εκφραστές της κυρίαρ-
χης ιδεολο γίας αναπτύσσεται ολόκληρη αρθρογραφία
και βιβλιογραφία γύρω από αυτά τα ζητήματα, από την
οποία, φυσικά, απουσιάζει παντελώς ο ρόλος και η φυ-
σιογνωμία της ΕΕΔΥΕ.

• Ενίσχυση και δημιουργία εδρών με αντικείμενο τη
γεωπολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, τις έρευνες στο υπέ-
δαφος, όπου γίνεται συνειδητή προσπάθεια διάχυσης της
κυρίαρχης ιδεολογίας, ξεπλύματος των ιμπεριαλιστικών
οργανισμών (πχ Τουρκικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Πάντειο, ΑΠΘ
κλπ). Είναι χαρακτηριστικό, ότι για παράδειγμα, στο πλαίσιο
των μαθημάτων αυτών, οι φοιτητές καλούνται – μεταξύ
άλλων – να αναλάβουν είτε ατομικά, είτε ομαδικά το
ρόλο του “εκπροσώπου” μιας από τις χώρες-μέλη στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να υπερασπιστούν τα
συμφέροντά της. Με άλλα λόγια, γίνεται στοχευμένη προ-
σπάθεια να αθωωθούν και να προβληθούν ως κάτι το φυ-
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σιολογικό στη συνείδηση ενός φοιτητή οι έντονοι ενδοϊμ-
περιαλιστικοί ανταγωνισμοί, μα προπαντός η υπεράσπιση
των συμφερόντων του κεφαλαίου.

• Δημιουργία εδρών του ΓΕΕΘΑ με το ΝΑΤΟ με αντι-
κείμενο την εκπαίδευση στελεχών των Ε.Δ., με χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο
οποίο λειτουργεί τέτοια έδρα τα τελευταία χρόνια

• Ημερίδες, συνέδρια, επιστημονικές παρεμβάσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή την περίοδο διοργανώ-
θηκαν μια σειρά από τέτοιες δράσεις με αντικείμενο τις
Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες, τις Ειδικές Οικονομικές
Ζώνες, τον καθορισμό τους, τα ενεργειακά κοιτάσματα
κλπ, όπου έγινε συνειδητή προσπάθεια αξιοποιώντας το
ακαδημαϊκό κύρος διάφορων καθηγητών, ερευνητών ως
εισηγητές να πειστούν οι φοιτητές, αλλά και οι εργαζόμενοι
ότι είναι δική τους υπόθεση οι ανταγωνισμοί ανάμεσα
στις αστικές τάξεις και στους μονοπωλιακούς ομίλους
για το ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι από τη
λεία, να στοιχηθούν πίσω από τα συμφέροντα και τις επι-
διώξεις του κεφαλαίου που παρουσιάζονται ως μονόδρο-
μος, να αθωωθεί η επικίνδυνη πολιτική της ΕΕ, του ΝΑΤΟ,
αλλά και διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων, που
εμπλέκει τη χώρα μας στο κουβάρι των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών

• Θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών (που εξειδι-
κεύονται ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών) στην ΕΕ,
στο ΝΑΤΟ, ακόμη και σε πρεσβείες. Δεν είναι τυχαίο που
σε μια σειρά από πανεπιστημιακές σχολές, οι φοιτητές
καλούνται να κάνουν την πρακτική τους ακόμη και στην
έδρα της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ, ώστε όχι μόνο να εξοικειωθούν
με το αντικείμενο των σπουδών τους, αλλά από πρώτο
χέρι να μπουν στη διαδικασία αξιοποίησης της επιστημο-
νικής τους γνώσης για τις ανάγκες των ιμπεριαλιστικών
οργανισμών και του κεφαλαίου, διαμορφώνοντας παράλ-
ληλα συνείδηση περί του τάχα φιλειρηνικού τους ρόλου.
Το πιο ανησυχητικό είναι ότι το παραπάνω συντελείται
σε μια περίοδο που οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο των ΑΕΙ
και της εκπαίδευσης συνολικά, εντείνουν τους ταξικούς
φραγμούς για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας που επι-
διώκουν να σπουδάσουν, με αποτέλεσμα τέτοιου είδους
προγράμματα χρηματοδοτούμενης πρακτικής άσκησης,
να φαντάζουν όλο και πιο δελεαστικά για τους χιλιάδες
φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικά αδιέξοδα, ενώ
ταυτόχρονα το γεγονός ότι στο βιογραφικό τους θα
υπάρχει ως στοιχείο η προϋπηρεσία – έστω και με τη
μορφή πρακτικής – στο ΝΑΤΟ ή στην ΕΕ, διαμορφώνει
την ψευδεπίγραφη αντίληψη ότι θα συμβάλλει στο να

“ανοίξουν πόρτες” για την πιο εύκολη εύρεση δουλειάς. 
• Υποτροφίες σπουδών πάνω σε συγκεκριμένα επι-

στημονικά αντικείμενα από ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς,
αλλά και ιμπεριαλιστικά κράτη. Είναι χαρακτηριστικές
οι αμερικανικές υποτροφίες Fullbright με στόχο την πα-
ραπέρα εκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών
στις ΗΠΑ, οι οποίοι όταν επιστρέφουν εκτός από το
“ρόλο” που αναλαμβάνουν να διαφημίζουν την υπεροχή
των ΗΠΑ, τις περισσότερες φορές στελεχώνουν μια σειρά
από αμερικανικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες κλπ. Σε αυτή
την κατεύθυνση ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα εντείνεται
και η προσπάθεια παρέμβασης από πλευράς της Κίνας με
αντίστοιχες υποτροφίες, αλλά και μέσω του Ινστιτούτου
Κινεζικών Ερευνών, που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο
του “νέου δρόμου του μεταξιού” και της προσπάθειας δι-
είσδυσης κινεζικών συμφερόντων. Μάλιστα, όπως προ-
βάλλει και η επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Κινεζικών
Ερευνών, στόχος του είναι να αναδείξει την υπεροχή της
Κίνας στην παραγωγή νέων ερευνητών, να φέρει σε επαφή
Έλληνες φοιτητές και γενικότερα τον ελληνικό λαό με τα
επιτεύγματα της Κίνας. Η παρέμβαση αυτή της Κίνας στη
χώρα μας, συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια που
βρίσκεται σε εξέλιξη για βάθεμα της διείσδυσής της
μέσω των επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά (COSCO),
μέσω επενδύσεων στο real estate, του 5G κλπ στο πλαίσιο
των ανταγωνισμών της με τις ΗΠΑ για την πρωτοκαθεδρία
στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα, στο φόντο της νέας
γενικευμένης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης.

• Άμεση ή έμμεση (μέσω διάφορων ΜΚΟ) χρηματο-
δότηση των ερευνητικών ινστιτούτων των ΑΕΙ για έρευνα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλο κομμάτι των ερευνών
του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) του Πανε-
πιστημίου της Κρήτης χρηματοδοτείται από αμερικανικούς
και ευρωπαϊκούς οικονομικούς ομίλους σε αντικείμενα
που σχετίζονται με τους υδρογονάνθρακες, την πολεμική
βιομηχανία (πχ τα προηγούμενα χρόνια έγιναν έρευνες
για τα βαλλιστικά προγράμματα) κ.ο.κ. Η παρέμβαση αυτή
γίνεται αντιληπτή και σε άλλα Πανεπιστήμια. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
(ΣΕΦΑ), όπου χρηματοδοτήθηκε έρευνα για την επίδραση
χημικών ουσιών στη νευροφυσιολογία του ανθρώπου. Αν-
τίστοιχο παράδειγμα αποτελεί η εικαστική έκθεση (στη
διάρκεια της όξυνσης του προσφυγικού) υπό την αιγίδα
του ΝΑΤΟ στην οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν φοιτητές
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, σύμφωνα
με το σκεπτικό της οποίας μέσα από τα έργα τους που θα
παρουσιάζονταν επάνω σε πλοία της ΝΑΤΟϊκής αρμάδας
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που περιδιαβαίνει στο Αιγαίο, θα έπρεπε να αναδεικνύεται
ο δήθεν φιλειρηνικός ρόλος του ΝΑΤΟ και η τάχα βοήθεια
που παρέχει στους πρόσφυγες.

ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και άλλα ιμπεριαλιστικά κράτη πατούν
πάνω στο υπαρκτό πρόβλημα της υποχρηματοδότησης
των ΑΕΙ κι εντείνουν την παρέμβασή τους. Στην προσπάθειά
τους αυτή βρίσκουν διαχρονικά στήριξη από τις ελληνικές
κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα. Στο όνομα της λεγό-
μενης διεθνοποίησης κι εξωστρέφειας των ΑΕΙ, της στρα-
τηγικής συνεργασίας με άλλα ΑΕΙ του εξωτερικού, των
ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών κλπ τα ελληνικά
ΑΕΙ γίνονται ένα ακόμη πεδίο στο οποίο εκφράζονται οι
διαρκώς εντεινόμενοι μεταξύ τους ανταγωνισμοί, μα που
προπαντός αποσκοπούν στη χειραγώγηση και συντηρητι-
κοποίηση της συνείδησης της νέας γενιάς και του λαού
συνολικά, στον ασφυκτικό έλεγχο και προσανατολισμό
της επιστήμης και της έρευνας στις ανάγκες της ακόμη
μεγαλύτερης κερδοφορίας των μονοπωλίων, στη διαμόρ-
φωση φτηνού κι ευέλικτου εργατικού δυναμικού.

Σίγουρα το ζήτημα της παρέμβασής μας στα ΑΕΙ, όπως
και συνολικότερα στην εκπαίδευση, χρειάζεται να μας
απασχολήσει περισσότερο και πιο ουσιαστικά, ιδιαίτερα
στην πορεία προς το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ. Κύρια
χρειάζεται να κατανοήσουμε πως η ίδια η φύση των ρα-
γδαίων και σύνθετων εξελίξεων, της πολυπλόκαμης πα-
ρέμβασης του αντιπάλου αναδεικνύουν ως επιτακτική
ανάγκη τον καλύτερο σχεδιασμό και καταμερισμό από

την πλευρά κάθε Επιτροπής Ειρήνης, αλλά και της ΕΕΔΥΕ
συνολικά, της παρέμβασής μας σε αυτούς τους χώρους.
Να έχουμε κατά νου ότι χρειάζεται να αφήσουμε πίσω
ένα παλιό τρόπο δουλειάς, που εκφραζόταν με γενικά αι-
τήματα, καμπανιακές εξορμήσεις ή κάποιες φορές αντι-
λαμβανόταν τη νεολαία ως κάτι το γενικό, δίχως να δίνει
έμφαση στα διαφορετικά χαρακτηριστικά που αντικειμενικά
έχει η κάθε φάση ζωής ενός νέου ανθρώπου, ιδιαίτερα
στις σημερινές συνθήκες.

Πλέον, χρειάζεται από την πλευρά μας η προσπάθεια
για προσεκτική μελέτη του κάθε χώρου, η εξειδίκευση
της επιχειρηματολογίας μας ώστε να πατάμε πάνω στα
οξυμένα ζητήματα της διαπάλης στα ΑΕΙ, αλλά και στην
εμπειρία των φοιτητών, για να καταφέρνουμε εν τέλει να
γινόμαστε πιο ικανοί και πιο αποτελεσματικοί, πιο απο-
δεικτικοί, να δένουμε το αντικείμενό της πάλης της ΕΕΔΥΕ
με τα ζητήματα του συγκεκριμένου χώρου.

Είναι κρίσιμο να συστηματοποιηθεί και να αναβαθμιστεί
περισσότερο η προσπάθεια που κάναμε το τελευταίο διά-
στημα, τόσο ως προς τις μορφές, όσο κι ως προς το πε-
ριεχόμενο, να αναδειχτούν οι δυνατότητες που αντικει-
μενικά υπάρχουν, ώστε ξεπερνώντας αδυναμίες μας, να
πετύχουμε ένα καλύτερο άνοιγμα που θα αποτυπώνεται
τόσο στο επίπεδο των πιο στοχευμένων παρεμβάσεων
και ανάδειξης ζητημάτων, όσο και στο κέρδισμα συνειδή-
σεων νεολαίας, που θα αποτυπωθεί και μέσα από τη συμ-
μετοχή τους στη δράση των Επιτροπών Ειρήνης. 
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επέτειος

Χιροσίμα - Ναγκασάκι
Το χρονικό του μεγαλύτερου εγκλήματος
κατά της ανθρωπότητας



Στις 6 και 9 Αυγούστου 1945 οι
πυρηνικές βόμβες που εξαφάνι-
σαν  από προσώπου γης εκατον-

τάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Χι-
ροσίμα και το Ναγκασάκι έδειχναν
την εγκληματική φύση του ιμπερια-
λισμού. 

Το επιχείρημα των Αμερικάνων
ιμπεριαλιστών ότι αυτό το έγκλημα
έγινε για να σταματήσει ο πόλεμος
και να σωθούν ανθρώπινες ζωές από
τη συνέχιση του πολέμου δεν ευστα-
θεί γιατί η Ιαπωνία είχε ήδη ηττηθεί
και ήταν έτοιμη να συνθηκολογήσει.
Πραγματικός στόχος ήταν οι λαοί, η
ΕΣΣΔ, το ανερχόμενο επαναστατικό
και εργατικό κίνημα. Το έγκλημα αυτό
ήταν προμελετημένο, όπως δείχνουν
τα ιστορικά στοιχεία:  

Δεκέμβριος 1941: Ο Πρόεδρος
Ρούσβελτ θέτει σε εφαρμογή το λε-
γόμενο Manhattan Project για την κα-
τασκευή της ατομικής βόμβας. 

19 Αυγούστου 1943: Οι ηγέτες
των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου
συμφωνούν στο Κεμπέκ ότι κανένα
από τα δυό κράτη δεν θα χρησιμο-
ποιούσε την βόμβα εις βάρος τρίτης
χώρας χωρίς την συναίνεση του άλ-
λου.   

1 Μαΐου 1945: Η μικτή επιτροπή
στρατιωτικών και πολιτικών αξιω-
ματούχων, την οποία διόρισε ο Πρό-
εδρος Τρούμαν για να επιληφθεί του
ζητήματος της ατομικής βόμβας συ-
νεδριάζει επισήμως για πρώτη φορά.
Σε αυτή τη συνεδρίαση διατυπώνεται
η άποψη ότι στόχος πρέπει να είναι
κάποιο σημαντικό στρατιωτικό κέν-
τρο το οποίο να περιβάλλεται όμως
από εργατικές κατοικίες, έτσι ώστε
να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός
ψυχολογικός αντίκτυπος. 

Ιούνιος 1945: Ο υπουργός Στρα-
τιωτικών Χένρυ Στίμσον έχει συνερ-
γασία με τον Πρόεδρο Τρούμαν, κατά

την οποία του εκφράζει με περισσό
κυνισμό την ανησυχία του ότι αν η
κατασκευή της βόμβας καθυστερήσει
περαιτέρω, οι συμβατικοί βομβαρδι-
σμοί θα έχουν ισοπεδώσει σε τέτοιο
βαθμό την Ιαπωνία που το νέο όπλο
δεν θα διαθέτει κατάλληλο πεδίο για
να επιδείξει την ισχύ του.

4 Ιουλίου 1945: Ο αρχιστράτηγος
Χένρυ Γουίλσον δηλώνει ενώπιον της
Επιτροπής Κοινής Πολιτικής (οργάνου
στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι
των ΗΠΑ, του Καναδά και του Ηνω-
μένου Βασιλείου) ότι η βρετανική κυ-
βέρνηση συναινεί στη χρήση της ατο-
μικής βόμβας εις βάρος της Ιαπω-
νίας.

6 Αυγούστου 1945: Η πρώτη ατο-
μική βόμβα θα ριχτεί στην πόλη Χι-
ροσίμα σκορπώντας τον όλεθρο. Ο
τραγικός απολογισμός είναι τουλά-
χιστον 80.000 νεκροί, χωρίς να συνυ-
πολογίσουμε την καταστροφή του
μεγαλύτερου τμήματος της πόλης ή
τις σοβαρότατες επιπτώσεις στην
υγεία των επόμενων γενιών. Τρεις
ημέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου,
θα πέσει και η δεύτερη βόμβα στο
Ναγκασάκι, επιφέροντας τον θάνατο
άλλων 75.000 περίπου Ιαπώνων.

14 Αυγούστου 1945: Με το μεγα-
λύτερο μέρος του στόλου και των
στρατιωτικών υποδομών της Ιαπω-
νίας κατεστραμμένο και ενώ λίγες
ημέρες νωρίτερα η ΕΣΣΔ έχει κηρύξει
τον πόλεμο εναντίον της και σοβιε-
τικά στρατεύματα έχουν εισβάλει
στη Μαντζουρία, οι Ιάπωνες εξανα -
γκάζονται σε παράδοση. Η τελική
συνθηκολόγηση υπογράφηκε στις 2
Σεπτεμβρίου στο αμερικανικό θωρη-
κτό Μισούρι. 

Τα επόμενα χρόνια ο Χάρυ Τρούμαν
θα επικαλεστεί πολλές φορές ως αί-
τια που οδήγησαν στη ρίψη της ατο-
μικής βόμβας την επιθετικότητα του
ιαπωνικού μιλιταρισμού, ο οποίος

απροειδοποίητα και χωρίς να έχει
προηγηθεί η τυπική κήρυξη πολέμου
επιτέθηκε στο Περλ Χάρμπορ, τη
ζωώδη σχεδόν φύση των Ιαπώνων
(όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο
Τρούμαν στον προτεστάντη κληρικό
Σάμιουελ Κάβερτ στις 11 Αυγού-
στου1945 «όταν έχεις να κάνεις με
ένα κτήνος, πρέπει να του συμπερι-
φέρεσαι σαν κτήνος»), τον περιορισμό
των απωλειών σε έμψυχο δυναμικό
τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ια-
πωνία, καθώς και την επίσπευση της
λήξης του πολέμου, όμως θα παρα-
βλέπει στον δημόσιο λόγο του τις
στρατηγικές προεκτάσεις αυτής της
ενέργειας. Τα δρακόντεια μέτρα των
αμερικανικών δυνάμεων κατοχής, η
διατήρηση του αντιδραστικού θεσμού
του αυτοκράτορα και η σκληρή κα-
ταστολή του εργατικού κινήματος θα
σταθεροποιήσουν το καπιταλιστικό
σύστημα στην Ιαπωνία, ενώ η χρησι-
μοποίηση της βόμβας θα μεταβάλει
αμετάκλητα τις στρατιωτικές και γε-
ωπολιτικές ισορροπίες σε παγκόσμια
κλίμακα. 

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 92   ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 29



30 ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 92   ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑO

ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ 
Η ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΣΦΑΓΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟXH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ∆ΥΕ)
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Tο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) εκφράζει τη
θλίψη του για το θάνατο του αγαπημένου και σεβαστού
συντρόφου Roland Weyl, ενός αφοσιωμένου Γάλλου

Κομμουνιστή Δικηγόρου, ο οποίος αφιέρωσε όλη του τη
ζωή στα δίκαια των λαών και των δικαιωμάτων τους.
Στα 102 χρόνια της ζωής του, ο  Roland Weyl υπερασπίστηκε
με δέος και σθένος εκατοντάδες πολιτικούς αγωνιστές
σε διάφορες χώρες, ενώ οι αγώνες του λαού της Αλγερίας,
της Παλαιστίνης, της Κούβας μεταξύ πολλών άλλων, ήταν
πάντα στην καρδιά του. 

Ο Roland Weyl ήταν ένας γνήσιος διεθνιστής που κα-
τάλαβε όσο λίγοι άλλοι το ηθικό και επαγγελματικό του
καθήκον ως λαϊκός δικηγόρος στην υπεράσπιση των αν-
θρώπων υπό καταπίεση και εκμετάλλευση.

Ο Roland Weyl συνδεόταν με το ΠΣΕ για πολλές δε-
καετίες. Ως σύντροφος που είχε το προνόμιο να είναι
παρών στην ίδρυση του ΠΣΕ τον Απρίλιο του 1949 στο
Παρίσι, ήταν πάντα πηγή πολύτιμων πληροφοριών και έμ-
πνευσης. Παρακολούθησε πολλές συναντήσεις και εκδη-
λώσεις του ΠΣΕ και υπηρέτησε πάντα ως «σύνδεσμος»
μεταξύ του ΠΣΕ  και της Διεθνούς Ένωσης Δημοκρατικών
Νομικών (IADL), της οποίας ήταν συνιδρυτής και υπηρέτησε

για πολλά χρόνια ως πρώτος Αντιπρόεδρος.
Οι συναγωνιστές  του ΠΣΕ που είχαν την χαρά να τον

συναντήσουν και να τον γνωρίσουν, θυμούνται τη βαθιά
γνώση και τη σταθερή στάση του κατά του ΝΑΤΟ στην
επίθεσή του κατά της Γιουγκοσλαβίας και όλων των
άλλων εγκλημάτων του ΝΑΤΟ. Στάθηκε ξεκάθαρα ενάντια
στη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις
αυθαίρετες θέσεις της απέναντι στους δίκαιους αγώνες
των λαών.

Ο Roland Weyl, με το χιούμορ και την ευφυΐα του,
φώτιζε και εμπλούτιζε τις συναντήσεις μας, είχε πάντα
ένα σαφές ταξικό κριτήριο και ποτέ δεν εγκατέλειψε τις
αρχές του. Ο σύντροφός μας Roland έζησε μια ζωή γεμάτη
αγώνες και θυσίες, στα δικαστήρια και στους δρόμους,
στην παρανομία και στη νομιμότητα, πάντα πλάι-πλάι  με
τους φτωχούς και τους καταπιεσμένους. Η κληρονομιά
του θα μας συνοδεύει και το πνεύμα του θα είναι ζωντανό
στους σύγχρονους και μελλοντικούς αγώνες.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια
και την κόρη του, France Weyl, στους συναγωνιστές του
στην οργάνωση «Droit et Solidarité» της Γαλλίας και στην
IADL. 

ΠΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Το ΠΣΕ τιμάει τον βετεράνο δικηγόρο του δίκιου 
των λάων Roland Weyl
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Έφυγε η συναγωνίστρια Έλενα Λαζαρίδη
Έφυγε από τη ζωή στις 21 Ιουνίου 2021 σε ηλικία 80 ετών η συναγωνίστρια και
συντρόφισσα ‘Έλενα Λαζαρίδη.
Η Έλενα ήταν μέλος του ΚΚΕ από το 1976 μέχρι το τέλος της ζωής της.
Από τα ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Ταύρου, διετέλεσε για δεκαετίες
μέλος της γραμματείας, έβαλε το δικό της λιθαράκι στο αντιπολεμικό - αντιιμ-
περιαλιστικό κίνημα.
Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Γυναικών Ταύρου (μέλος της ΟΓΕ) άφησε το δικό
της αποτύπωμα στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών.
Η ΕΕΔΥΕ και η Γραμματεία της Επιτροπής Ειρήνης Ταύρου-Μοσχάτου αποχαιρετά
με θλίψη την συναγωνίστρια Έλενα και εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια  στα
παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και τους οικείους της. 

αποχαιρετισμοί

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.



    
     

   

    
  

               
                

Οι µικροί φίλοι της Ειρήνης
πήραν µέρος σε πολλές
από τις εκδηλώσεις
αντιιµπεριαλιστικής δράσης

        



   

       
  

    

76 χρόνια µετά

Εκδήλωση τιµής και µνήµης - Συγκέντρωση

Παρασκευή 6 Αυγούστου, 8 µµ
στο Θησείο (Αθήνα), Πλ. Ζακλίν ντε Ροµιγύ

(ΗΣΑΠ - στάση Θησείου)

ΠΟΤΕ ΠΙΑ
ΧΙΡΟΣΙΜΑ
ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ

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

Αεροφωτογραφία της Χιροσίµα µετά τον βοµβαρδισµό. Το κέντρο της εικόνας είναι το σηµείο µηδέν όπου έπεσε η ατοµική βόµβα.

    

      
  

        


