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της σύνταξης

Πυκνές, σύνθετες και επικίνδυνες, εξελίξεις μεσολάβησαν από  την προηγούμενη έκδοση του περιοδικού μας. Δυνά-
μωσαν  οι ενδοιμπεριαλιστικοί διαγκωνισμοί στην κορυφή της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας  εμπλέκοντας δεκάδες
κράτη σε  πολεμικές προετοιμασίες και εντεινόμενους  εξοπλισμούς.  

Η νέα τριμερής «ενισχυμένη συμμαχία ασφάλειας», με την επωνυμία AUKUS, που ανακοίνωσαν ΗΠΑ - Βρετανία - Αυ-
στραλία, με αιχμή την αμοιβαία ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων τους, για την «ασφάλεια του Ινδο-Ειρηνικού»
και την αντιμετώπιση των «απειλών του 21ου αιώνα», όπως περιγράφεται  κυρίως η ραγδαία άνοδος της Κίνας, είναι το
πιο πρόσφατο επεισόδιο στην ένταση των ανταγωνισμών, αυξάνοντας τους κινδύνους για τους λαούς όλου του κόσμου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, όλο και πιο καθαρά τοποθετείται για την επείγουσα
ανάγκη συγκρότησης αυτοτελούς στρατιωτικής δύναμης 50.000 ανδρών, που θα επεμβαίνει όπου οι ανάγκες και τα συμ-
φέροντά της το απαιτούν. 

Το επικίνδυνο παζλ συμπληρώνουν η ατζέντα «ΝΑΤΟ 2030» - το στρατηγικό δόγμα για την παραπέρα ενίσχυση της λυ-
κοσυμμαχίας τα επόμενα χρόνια - η συγκέντρωση μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων και οι γιγαντιαίες ΝΑΤΟικές ασκήσεις
στην Ανατολική Ευρώπη, σε όλη τη συνοριογραμμή με τη Ρωσία, η σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία, οι επεμβάσεις,
τα ανοιχτά μέτωπα και το ρευστό σκηνικό σε Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και αλλού. 

Η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, που αποτελεί την ανώτατη αρχή του δολοφονικού οργανισμού, συνεδρίασε στη
χώρα μας στο διάστημα 17-19 Σεπτέμβρη, και εξέτασε  την εξειδίκευση και υλοποίηση των πολύ επικίνδυνων αποφάσεων
της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνη στις Βρυξέλλες.  

Κύρια σημεία ήταν η Στρατηγική ΝΑΤΟ 2030, με βάση τα κείμενα για την «Αποτροπή και Άμυνα της Ευρω-Ατλαντικής
Περιοχής», το «Προεξάρχον Κείμενο Διεξαγωγής Πολέμου ΝΑΤΟ», δηλαδή το «εγχειρίδιο πολέμου» της λυκοσυμμαχίας.
Πρόκειται για προετοιμασία νέων ιμπεριαλιστικών  πολέμων  και επεμβάσεων  στην περιοχή μας, στον Ινδοειρηνικό, σε
όλη την υδρόγειο, με τη δημιουργία νέων υποδομών και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΝΑΤΟ, για πιο απο-
τελεσματικό συνδυασμό πυρηνικών και συμβατικών όπλων καθώς και  σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων.   

Η προετοιμασία αυτή συνδυάζεται με το ρόλο που παίζουν και θα διαδραματίσουν οι ήδη υπάρχουσες ΑμερικανοΝΑ-
ΤΟικές βάσεις και υποδομές στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και αυτές που θα δημιουργηθούν με την επι-
κείμενη ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας.  

Η ελληνική αστική τάξη και οι πολιτικοί της υπηρέτες μετατρέπουν όλη την Ελλάδα σε ένα απέραντο αμερικανοΝΑΤΟικό
ορμητήριο, συμμετέχουν πολύμορφα σε ασκήσεις - πρόβες πολέμου και ιμπεριαλιστικές αποστολές, στέλνουν στρατό και
εξοπλισμό στη Σαουδική Αραβία (συστοιχίες  Patriot), διαφημίζουν όλη αυτήν την ιμπεριαλιστική εμπλοκή ως «εγγύηση
ασφάλειας και σταθερότητας», όταν στην πραγματικότητα μεγαλώνει η στοχοποίηση της χώρας και του λαού.

Παράλληλα κλιμακώνεται η επίθεση, από την πλευρά της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων, στα δικαιώματα της
λαϊκής οικογένειας.  Τα αντεργατικά νομοσχέδια όλου του προηγούμενου διαστήματος, οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη πρώ-
της ανάγκης, οι τεράστιες ελλείψεις στο σύστημα υγείας μπροστά στην εξέλιξη της πανδημίας, οι δυσκολίες με τις οποίες
έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς κλπ αποτελούν
πιστή εφαρμογή της στρατηγικής και των απαιτήσεων του κεφαλαίου, για την αύξηση της κερδοφορίας του. 

Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό της χώρας συνδέεται άμεσα με τις διεθνείς σχέσεις. Η κυβέρνηση της ΝΔ,
συνεχίζοντας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει επιθετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για λογα-
ριασμό της αστικής τάξης και της γεωστρατηγικής της αναβάθμισης, δηλαδή της προσπάθειας αναβάθμισης της θέσης και
των συμφερόντων της σε ολόκληρη την περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου
με τις ΗΠΑ, η επικείμενη ανανέωση και επέκταση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις.

Ο λαός να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στην κυβέρνηση και
στα αστικά κόμματα που με την πολιτική τους καθημερινά ματώνουν τη λαϊκή οικογένεια με αντιδραστικά μέτρα προς όφε-
λος των οικονομικών ομίλων και ταυτόχρονα στρώνουν για το λαό το έδαφος για το πολεμικό σφαγείο και την προσφυγιά!

Η ΕΕΔΥΕ σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνέβαλε στην αποκάλυψη των επικίνδυνων μεθοδεύσεων κυβέρνησης, κε-
φαλαίου και ευρωνατοϊκού μπλοκ. Αντιπάλεψε την λογική «καλών« και «κακών» ιμπεριαλιστών αναδεικνύοντας την λαϊκή
πάλη σε καθοριστικό παράγοντα των εξελίξεων. Στήριξε τις αγωνιστικές δράσεις των φορέων του μαζικού λαϊκού κινήματος
και ανέπτυξε πρωτοβουλίες ώστε να δοθεί απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική και στην εμπλοκή της χώρας στα ιμπεριαλι-
στικά σχέδια.  

Η ΕΕΔΥΕ βαδίζει ενισχυμένη προς το 19ο Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 30 Οκτώβρη (Πο-
λυχώρος “Μάνος Λοΐζος” στη Νίκαια), στέλνοντας  το μήνυμα για την ενίσχυση του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κι-
νήματος με δυνατές επιτροπές ειρήνης σε κάθε περιοχή. Απλώνει το χέρι και καλεί τον εργαζόμενο λαό και την νεολαία σε
κοινό αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στις πολεμικές περιπέτειες των ιμπεριαλιστών, στο κεφάλαιο και στις κυ-
βερνήσεις του, με αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ, με τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του.   

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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Οι καταιγιστικές εξελίξεις του περασμένου Αυγούστου
στο Αφγανιστάν δημιουργούν νέα δεδομένα. Όχι
μόνον για τον πολύπαθο λαό αυτής της χώρας που

αντιμετώπισε την τελευταία 20ετία την ιμπεριαλιστική
επέμβαση και κατοχή των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των συμμά-
χων τους με πρόσχημα την υποτιθέμενη «καταπολέμηση
της τρομοκρατίας». Δημιουργούν νέα δεδομένα σε περι-
φερειακό και διεθνές επίπεδο που χαρακτηρίζεται εδώ
και χρόνια από εντεινόμενη αύξηση σφοδρών ανταγωνισμών
για το ξαναμοίρασμα πλουτοπαραγωγικών πηγών, οδών
και αγορών με παράλληλο ανακάτεμα της γεωπολιτικής
«τράπουλας» σε ρευστό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον
στο φόντο κινήσεων για έναν «πολυ-πολικό» κόσμο.

Παρά το υψηλό κόστος (άνω του ενός τρις δολαρίων)
και το τίμημα σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες

ζωές (Αφγανών αμάχων, Αμερικανών και ΝΑΤΟικών στρα-
τιωτών) η παραμονή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για 20
χρόνια επέφερε οφέλη στις δυτικές δυνάμεις κατοχής
της χώρας. Μεταξύ άλλων, ανέκοψε την (προς τα εκεί)
πορεία κινέζικων οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων
που θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις ροές εμπορευμάτων
και πρώτων υλών στο πλαίσιο του γιγαντιαίου σινικού
δρόμου του μεταξιού που στήνεται εδώ και χρόνια στο
πλαίσιο της Κινέζικης Πρωτοβουλίας: «Μία Ζώνη, Ένας
Δρόμος» (BRI). Δυσκόλεψε επίσης τη συνέχιση αγωγών ή
και τις ροές εμπορευμάτων μεταξύ Ιράν και Κίνας, χώρες
που αντικειμενικά είναι δύο από τους μεγαλύτερους αν-
ταγωνιστές δυτικών μονοπωλιακών συμφερόντων ειδικά
στην ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Ασίας και της
Μέσης Ανατολής.

διεθνή

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Σφοδροί ανταγωνισμοί και με τους Ταλιμπάν στην εξουσία 

Το σκληρό παζάρι με τους Ταλιμπάν είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ στιγμιότυπο από τη
συνάντηση του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με αξιωματούχο των Ταλιμπάν το 2020 στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.



Σήμερα, 20 χρόνια μετά, οι προτεραιότητες των ΗΠΑ
και των συμμάχων τους έχουν αλλάξει και εστιάζονται
στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κα -
θώς αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά την Κίνα ως τον μεγα-
λύτερο ανταγωνιστή τους για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία.

Κατά αυτή την έννοια, η άνοδος των Ταλιμπάν στην
εξουσία στα μέσα του περασμένου Αυγούστου, η αποχώρηση
των αμερικανικών στρατευμάτων στις 31/8/21 και η
ταχεία μετατροπή της χώρας σε «Ισλαμικό Εμιράτο» κυο-
φορούν ενδιαφέρουσες αλλαγές, αναμοχλεύσεις και ανα-
διατάξεις δυνάμεων τροφοδοτώντας με ακόμη περισσότερη
ορμή τους ανταγωνισμούς, ιδιαίτερα ανάμεσα σε ΗΠΑ και
Κίνα, που διαγκωνίζονται για την διεθνή πρωτοκαθεδρία
μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Στο εσωτερικό του Αφγανιστάν, η νέα αστική τάξη
που δημιουργήθηκε την τελευταία 20ετία μετά την επέμ-
βαση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αναμένεται πως (τουλάχιστον
ένα τμήμα της) θα στοιχίσει τα συμφέροντά της πίσω
από τη νέα κυβέρνηση. Δεν συμμερίζεται τα κροκοδείλια
δάκρυα της Δύσης για την καταδυνάστευση των γυναικών
και την καταπίεση μειονοτήτων καθώς η ανάγκη της για
διατήρηση της θέσης ισχύος που κατέχει «ξεπερνά»
τέτοιου είδους «διλήμματα». Σε ένα βαθμό, η άνευ όρων
παράδοση του (εκπαιδευμένου από τη Δύση) αφγανικού
«στρατού» και η γρήγορη ανάληψη του ελέγχου της χώρας
από τους Ταλιμπάν είναι έκδηλο πως έγινε με τη συναίνεση
σημαντικού μέρους της αφγανικής αστικής τάξης, καθώς

ανεξαρτήτως «σημαίας» φροντίζει για τη διατήρηση του
πλούτου και της ισχύος της. Προφανώς αυτά τα συμφέ-
ροντα εξυπηρετούνται σήμερα, το ίδιο καλά (αν όχι καλύ-
τερα…) με τους Ταλιμπάν στην εξουσία.

Σε περιφερειακό επίπεδο η αποχώρηση των δυτικών
στρατευμάτων μετά από μία 20ετία δημιουργεί πρόσφορο
έδαφος για την «πλήρωση του κενού» από δυνάμεις της
περιοχής. Το Αφγανιστάν φαντάζει για πολλούς λόγους
«πόλος έλξης» διεθνών και περιφερειακών δυνάμεων
πρώτα και κύρια λόγω γεωπολιτικής, στρατηγικής θέσης.
Η αποχώρηση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ δημιουργεί πλέον
νέα δεδομένα και δυνητικά πρόσφορο έδαφος σε Κίνα,
Ιράν, Ρωσία, Τουρκία, Κατάρ, μοναρχίες του Κόλπου για
στενότερες σχέσεις σε περιοχή νευραλγικά από γεωπο-
λιτική, στρατηγική άποψη.

Δεν είναι τυχαίο πως η Κίνα είναι η χώρα της περιοχής
που διατηρεί τις στενότερες σχέσεις με την ηγεσία των
Ταλιμπάν, όπως έδειξε η συνάντηση που είχε τον Αύγουστο
ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι με τον μουλά
Μπαραντάρ στο Πεκίνο. Η χώρα μπορεί να ωφεληθεί από
τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν καθώς επιδιώκοντας ακόμη
στενότερες σχέσεις θα μπορούσε να επεκτείνει και προς
τα εκεί οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, εντάσσοντάς τα
στη σινική πρωτοβουλία «Μία Ζώνη-Ένας Δρόμος» που
σχεδιάστηκε με στόχο την διεθνή πρωτοκαθεδρία της
Κίνας τον 21ο αιώνα. Κινέζικα μονοπώλια θα μπορούσαν
επίσης να κλείσουν αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες με

4 ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 93   ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Χάρτης με τα
κοιτάσματα ορυκτού
πλούτου του
Αφγανιστάν αξίας 
1 έως 3 τρις δολαρίων,
τα οποία απέτυχαν να
αξιοποιήσουν δυτικά
μονοπώλια λόγω των
συνεχών συγκρούσεων
σε καίριες περιοχές 
του Αφγανιστάν.
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7.10.2001: Έναρξη αεροπορικών
επιδρομών από ΗΠΑ-Βρετανία κατά
δικτύου Αλ Κάιντα και θέσεων Τα-
λιμπάν που είχαν εξουσία από το
1995.
13.11.2001: Η Βόρεια Συμμαχία
μπαίνει στην Καμπούλ και οι Τα-
λιμπάν υποχωρούν νότια προς
επαρχία Κανταχάρ.
7.12.2001: Oι Ταλιμπάν εγκατα-
λείπουν το τελευταίο τους οχυρό
στην Κανταχάρ και μετακινούνται
προς Πακιστάν.
22.12.2001: Ο Χαμίντ Καρζάι από
τη φυλή των Παστού αναλαμβάνει
τη «μεταβατική» κυβέρνηση στο
Αφγανιστάν ως δοτός πρόεδρος
με την στήριξη ΗΠΑ.
Αύγουστος 2003: Το ΝΑΤΟ ανα-
λαμβάνει τον τομέα της ασφάλειας
στην Καμπούλ, σε μία  πρώτη επι-
χείρηση του είδους εκτός ευρω-
παϊκού εδάφους.
Οκτώβριος 2004: Διεξάγονται προ-
εδρικές εκλογές και ο Καρζάι εκλέ-
γεται με το 55% ψήφων.
2005: Οι πρώτες βουλευτικές
εκλογές μετά από 30 χρόνια ενώ
συνεχίζονται οι συγκρούσεις με
Ταλιμπάν, αλ Κάιντα, αφγανικές κυ-
βερνητικές δυνάμεις και ΝΑΤΟ.
2008: Διεθνής σύνοδος οικονομι-
κής στήριξης Αφγανιστάν στο Πα-
ρίσι και υποσχέσεις για 15 δις δο-
λάρια «βοήθεια».
Μάιος 2011: Οι ΗΠΑ σκοτώνουν
τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακι-
στάν.
2012: Ο Καρζάι ζητά από αμερικα-
νικές δυνάμεις να εγκαταλείψουν
θέσεις σε αφγανικά χωριά και να
αποσυρθούν στις βάσεις τους μετά

τη δολοφονία 16 Αφγανών πολιτών
μέσα στα σπίτια τους.
2013: Ο Αφγανικός στρατός ανα-
λαμβάνει όλες τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις και τον τομέα ασφά-
λειας από το ΝΑΤΟ.
Μάιος 2014: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Μπαράκ Ομπάμα ανακοινώνει χρο-
νοδιάγραμμα μείωσης αμερικανι-
κών στρατευμάτων ως το 2016.
Σεπτέμβριος 2014: Ο Ασράφ Γάνι
γίνεται ο νέος πρόεδρος του Αφ-
γανιστάν μετά από καταγγελίες
για νοθεία.
Δεκέμβριος 2014: Επισήμως το
ΝΑΤΟ τερματίζει τη μάχιμη απο-
στολή του στο Αφγανιστάν και αμε-
ρικανικά στρατεύματα υπό την ηγε-
σία του ΝΑΤΟ παραμένουν για εκ-
παίδευση και συμβουλές σε αφγα-
νικό στρατό.
15.10.2015: Ο Ομπάμα εγκαταλεί-
πει το σχέδιο αποχώρησης από το
Αφγανιστάν και διατηρεί 5.500
στρατεύματα όταν παραδίδει στον
Τραμπ την εξουσία τον Γενάρη του
2017.
Αύγουστος 2017: Ο Τραμπ δεσμεύε-
ται να συνεχίσει στρατιωτική εμ-
πλοκή και   να αποτρέψει «κενό
εξουσίας για δράση τρομοκρατών».
Φεβρουάριος 2019: ΗΠΑ και Τα-
λιμπάν υπογράφουν συμφωνία ει-
ρήνης που θα καθορίσει όρους για
αποχώρηση των αμερικανικών
στρατευμάτων ως τον Μάιο 2021.
Σεπτέμβρης 2019: Ο Τραμπ στα-
ματά τις συνομιλίες με τους Τα-
λιμπάν με αφορμή δολοφονία Αμε-
ρικανού στρατιώτη από ένοπλο
των Ταλιμπάν.
Νοέμβρης 2020: Μείωση κατά 50%

αμερικανικών στρατευμάτων στο
Αφγανιστάν σε 2.500 τον Ιανουάριο
πριν ορκωμοσία Μπάιντεν.
Απρίλης 2021: Ο Αμερικανός πρό-
εδρος Τζο Μπάιντεν ανακοινώνει
ολοκλήρωση της αποχώρησης
στρατευμάτων πριν την 20ή επέ-
τειο της 11ης Σεπτέμβρη.
5.7.2021: Οι ΗΠΑ αποχωρούν από
την αεροπορική βάση Μπαγκράμ.
10.8.2021: Ο Λευκός Οίκος ανακοι -
νώνει πως δεν είναι αναπόφευκτη
η ανάληψη εξουσίας από Ταλι μπάν
μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ.
15.8.21: Η αφγανική κυβέρνηση
καταρρέει και οι Ταλιμπάν παίρνουν
την Καμπούλ.
26.8.2021: Πολύνεκρη διπλή επί-
θεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο
της Καμπούλ με 169 Αφγανούς και
13 Αμερικανούς στρατιώτες νε-
κρούς από το Ισλαμικό Κράτος Κο-
ρασάν (ΙΚ-Κ που είναι η παλιά ονο-
μασία του Αφγανιστάν). Ακολουθεί
διάγγελμα Μπάιντεν πως θα προχω -
ρήσει, χωρίς παράταση, στην απο-
χώρηση των αμερικανικών στρα-
τευμάτων ως τις 31 Αυγούστου.
30.8.2021: Οι ΗΠΑ αποσύρουν τους
τελευταίους στρατιωτικούς ενώ
μένουν πίσω αρκετοί Αμερικανοί
και συνεργάτες τους. Το Πεντάγω -
νο ανακοινώνει πως θα πρέπει να
βασιστούν σε «διπλωματικά κανά-
λια» για να αποχωρήσουν από τη
χώρα.
7.9.2021: Ανακοινώθηκε η πρώτη
«μεταβατική» κυβέρνηση των Τα-
λιμπάν με πρωθυπουργό τον Μουλά
Μοχάμεντ Χασάν Ακχούντ και αντι -
πρόεδρο τον συνιδρυτής τους, Μου-
λά Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ.

Χρονολόγιο βασικών εξελίξεων της τελευταίας 20ετίας



τη νέα κυβέρνηση στο Αφγανιστάν ώστε να αξιοποιηθούν
κοιτάσματα σπάνιων γαιών αξίας 1 έως 3 τρις δολαρίων
που κρύβει η αφγανική γη και τα οποία απέτυχαν να αξιο-
ποιήσουν δυτικά μονοπώλια λόγω των συνεχών συγκρού-
σεων σε καίριες περιοχές του Αφγανιστάν. Η Κίνα είναι
ήδη πρώτη διεθνώς στην εξαγωγή σπάνιων γαιών (σ.σ.
μεταλλεύματα που είναι άκρως απαραίτητα για την κατα-
σκευή ηλεκτρικών μπαταριών, ηλεκτρικών αυτοκινήτων,
υπολογιστών, έξυπνων κινητών τηλεφώνων, συστημάτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
κ.α.). Εάν τα κινεζικά μονοπώλια αναλάβουν μπίζνες για
την εκμετάλλευση και αξιοποίηση του τεράστιου ορυκτού
πλούτου σε σπάνιες γαίες, τότε είναι φανερό πως η Κίνα
αποκτά σημαντικότατο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι
των ανταγωνιστικών τεχνολογικών μονοπωλίων σε ΗΠΑ
και ΕΕ. Είναι συνεπώς λογικό η Κίνα να στηρίξει την κυ-
βέρνηση των Ταλιμπάν εφόσον αυτή συνεχίσει να είναι
συνεργάσιμη και για όσο καιρό εξυπηρετήσει τις σινικές
γεωπολιτικές επιδιώξεις. 

Η Ρωσία διατηρεί τις γέφυρες επικοινωνίας ανοικτές
και φυσικά την πρεσβεία της στην Καμπούλ. Ο Ρώσος
υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ από νωρίς ξεκα-
θάρισε πως η Μόσχα δεν βιάζεται να αναγνωρίσει την κυ-
βέρνηση των Ταλιμπάν, αλλά ούτε και να της «κλείσει την
πόρτα». Έχει επισημάνει το ενδιαφέρον της για της συγ-
κρότηση μίας αφγανικής κυβέρνησης «χωρίς περιορι-
σμούς». Προτιμά τα προσεκτικά βήματα στις σχέσεις με
την Καμπούλ καθώς έχει λόγους να ανησυχεί πως τυχόν
ενίσχυση ισλαμικών εξτρεμιστικών οργανώσεων στο αφ-
γανικό έδαφος μπορεί να σημάνει προβλήματα και στο
ρωσικό έδαφος, ιδιαίτερα σε περιοχές με μουσουλμανικές
μειονότητες. Η Ρωσία δεν αντιμετωπίζει με ανησυχία
τους Ταλιμπάν όσο τη δράση πυρήνων του «Ισλαμικού
Κράτους» στο αφγανικό έδαφος ή παρακλαδιών της «Αλ
Κάιντα». 

Το Ιράν έχει αυξήσει τις δυνάμεις του στα σύνορα με
το Αφγανιστάν επιδιώκοντας την απόκρουση νέων προ-
σφυγικών ροών στο έδαφός του και να περιορίσει το λα-
θρεμπόριο ναρκωτικών. Επιδιώκει επίσης να αποτρέψει
πιθανά πλήγματα από μία κυβέρνηση Ταλιμπάν (σουνίτες)
σε βάρος της αφγανικής σιιτικής μειονότητας των Χαζάρα
που είναι η τρίτη μεγαλύτερη εθνοτική κοινότητα στο
Αφγανιστάν, και η οποία είχε στοχοποιηθεί από τους Τα-
λιμπάν κατά το παρελθόν.

Το Κατάρ παίζει εδώ και χρόνια το ρόλο «μεσάζοντα»
και γεφυροποιού μεταξύ των Αφγανών Ταλιμπάν και της
Δύσης. Ας μην ξεχνάμε ότι επί προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

η πρωτεύουσά του Ντόχα έδωσε έδαφος για την έναρξη
παζαριού με στόχο την υπό όρους αποχώρηση των αμερι-
κανικών στρατευμάτων. 

Το Κατάρ είναι βέβαιο πως θα αξιοποιήσει τις στενές
σχέσεις με την ηγεσία των Ταλιμπάν προκειμένου να ισχυ-
ροποιήσει και ευρύτερα την γεωπολιτική επιρροή του
και να εξασφαλίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη, παίζοντας
παράλληλα διπλωματικά το ρόλο μίας (τηρουμένων των
αναλογιών…)  «Ελβετίας» της Ανατολής σε ό,τι αφορά
διενέξεις της Δύσης με χώρες της Ασίας και της Μέσης
Ανατολής προωθώντας τα συμφέροντά του σε όλες τις
πλευρές με το διαβατήριο του «μεσολαβητή». Διόλου
συμπτωματικά, ο Καταριανός υπουργός Εξωτερικών Μο-
χάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν έγινε ο πρώτος υψηλό-
βαθμος αξιωματούχος στις 12/9/21 που επισκέφθηκε το
Καμπούλ υπό την μεταβατική κυβέρνηση των Ταλιμπάν,
συζητώντας για «ανθρωπιστική βοήθεια, οικονομική ανά-
πτυξη και την αλληλεπίδραση με τον κόσμο». Εξέτασαν
επίσης «συντονισμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση
των τρομοκρατικών οργανώσεων που απειλούν τη στα-
θερότητα του Αφγανιστάν».

Το Πακιστάν είχε από παλιά αναπτύξει στενές σχέσεις
με την ηγεσία των Ταλιμπάν προσφέροντας (με ανταλ-
λάγματα) στήριξη σε δύσκολες εποχές, παρά τις πιέσεις
των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών. 

Η άνοδός των Ταλιμπάν στην εξουσία θα επιχειρηθεί
να αξιοποιηθεί με στόχο την μεγιστοποίηση της περιφε-
ρειακής επιρροής του Πακιστάν έναντι του ανταγωνισμού
που δέχεται, σε ευρύτερο επίπεδο, από την γειτονική
Ινδία και την Κίνα. Μία πιθανή σταθεροποίηση της κατά-
στασης στο Αφγανιστάν θα ωφελήσει και το Πακιστάν
και την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων του τελευταίου
με το Ιράν.

Η Τουρκία εντείνει τα παζάρια για μεγιστοποίηση του
ευρύτερου γεωπολιτικού της εκτοπίσματος στο όραμα
της τουρκικής αστικής τάξης για προώθηση των συμφε-
ρόντων της από τα τουρκικά παράλια στη Μεσόγειο ως
τα αχανή εδάφη της Κεντρικής Ασίας και τα σύνορα με
την τουρκογενή μειονότητα των Ουιγούρων της βορει-
οδυτικής Κίνας. 

Εποφθαλμιά μεταξύ άλλων τον έλεγχο του αεροδρομίου
της Καμπούλ σε μία διττή προσπάθεια να εμφανιστεί
«χρήσιμη» αφενός σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ (παρά τις αντα-
γωνιστικές τους σχέσεις) και αφετέρου απέναντι στην
ηγεσία του Ταλιμπάν σε συνδυασμό με την αύξηση της συ-
νεργασίας με το Κατάρ, που είναι από τους πιο στενούς
συμμάχους της Άγκυρας.
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Η αποσταθεροποίηση σαν «καύσιμη ύλη» υπέρ
δυτικών συμφερόντων
Δεν αποκλείεται βεβαίως από την άλλη πλευρά οι εξελίξεις
στην περιοχή να λειτουργήσουν και σαν επιπρόσθετος
παράγοντας περιφερειακής «αποσταθεροποίησης» σε πε-
ρίπτωση που οι Ταλιμπάν δεν καταφέρουν να επιβληθούν
σε όλη την επικράτεια και να ανασυγκροτήσουν αποτελε-
σματικά κρατικές δομές, βασικές υπηρεσίες κ.ά. 

Σημαντικό μέρος Δυτικών αναλυτών επισημαίνει συχνά
τον ευσεβή πόθο ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, πως η αποχώρησή τους
από το Αφγανιστάν συμφέρει τις δυτικές δυνάμεις στην
παρούσα φάση γιατί θα μπορούσε να δημιουργήσει «εκρη-
κτικό κοκτέιλ» στην ευρύτερη περιφέρεια, επιζήμιο για
τους ανταγωνιστές τους. Λένε π.χ. πως η κυριαρχία των
Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν μπορεί να ενισχύσει τη δράση
άλλων εξτρεμιστικών δυνάμεων που δρουν στη χώρα
(π.χ. παρακλάδια της Αλ Κάιντα, του Ισλαμικού Κράτους
κ.α.) που θα μπορούσαν να «εξάγουν» μεσοπρόθεσμα τζι-
χαντιστές στη Ρωσία, σε χώρες της Κεντρικής Ασίας (Τα-
τζικιστάν, Κιργισία) στο Ιράν αλλά και στην σινική βορει-
οδυτική επαρχία Σιντζιάνγκ (όπου ζει η μειονότητα των
τουρκογενών Μουσουλμάνων Ουιγούρων) και η οποία συ-
νορεύει με τη Ρωσία, τη Μογγολία, το Καζακστάν, την
Κιργισία, το Τατζικιστάν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και
την Ινδία. Να δημιουργήσουν, με άλλα λόγια, σημαντικά
εσωτερικά προβλήματα σε ανταγωνιστές τους, με την
νεκρανάσταση, την εργαλειοποίηση σημερινών ή την δη-

μιουργία νέων αυτονομιστικών οργανώσεων όπως είδαμε
και παλιότερα σε άλλες περιοχές όξυνσης ενδοϊμπερια-
λιστικών αντιπαραθέσεων (π.χ. πρώην Γιουγκοσλαβία με
την δημιουργία και εργαλειοποίηση των Αλβανών αυτο-
νομιστών του ΟΥΤΣΕΚΑ κ.α.). Αυξημένο γεωπολιτικό εν-
διαφέρον προκαλεί και ο αφγανικός διάδρομος Ουακχάν
(Wakhan corridor) μία στενή λωρίδα γης που συνδέει το
Αφγανιστάν με την Κίνα και περνά μεταξύ Πακιστάν και
Τατζικιστάν, προσφέροντας εν δυνάμει σημαντική συνει-
σφορά στο δίκτυο οδικών, σιδηροδρομικών δρόμων στους
σύγχρονους «Δρόμους του Μεταξιού». Πιθανή εμφάνιση
εξτρεμιστικών οργανώσεων στην περιοχή ή και ανάφλεξη
συγκρούσεων δεν θα πρέπει να αποκλείεται για ευνόητους
λόγους…

Εν κατακλείδι, αναμένεται να γίνει ακόμη πιο μπερδε-
μένο το κουβάρι των ανταγωνισμών γύρω από τη ζηλευτή
στρατηγική θέση και τον ακόμη πιο ζηλευτό ορυκτό
πλούτο των έως 3 τρις. δολαρίων του Αφγανιστάν. Πα-
ράλληλα, δεν θα λείψουν οι προσπάθειες για «σταθερο-
ποίηση» και «νέο περιεχόμενο» στις σχέσεις περιφερειακών
χωρών και δυνάμεων αλλά ούτε και οι προσπάθειες για
την αύξηση των συγκρούσεων σε μία ήπειρο (Ασία) που
τα αμέσως επόμενα χρόνια θα αναδειχθεί ακόμη περισσό-
τερο σε πεδίο πιο σκληρής και σφοδρότερης γεωπολιτικής
αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ
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Από τη συνάντηση του
Κινέζου υπουργού
Εξωτερικών Ουάνγκ Γι 
με τον Αφγανό μουλά
Αμπντούλ Γάνι 
Μπαραντάρ.
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ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Για την αποστολή συστοιχίας “Πάτριοτ” στη Σ. Αραβία

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταδικάζει την απόφαση της κυβέρ-
νησης της ΝΔ για την αποστολή συστοιχίας πυραύλων “Πάτριοτ”, καθώς και προσωπικού των ελ-
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στο βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας στους
επικίνδυνους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς από την Ανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα
έως τον Περσικό Κόλπο και παραπέρα, με θανάσιμους κινδύνους για το λαό μας και τους λαούς της
περιοχής. Έρχεται να προστεθεί στις δεκάδες ιμπεριαλιστικές αποστολές, στις οποίες συμμετέχει η
Ελλάδα, σε όλη την υδρόγειο. Φανερώνει τις ακόμη μεγαλύτερες και επιθετικές δεσμεύσεις και
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για λογαριασμό των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, στο
όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της ελληνικής αστικής τάξης.

Καταρρέει ο μύθος που καλλιέργησε η κυβέρνηση της ΝΔ κι από κοντά και τα άλλα αστικά κόμματα
ότι η υπογραφή της διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνδρομής μεταξύ Ελλάδας και
Σαουδικής Αραβίας το προηγούμενο διάστημα ή η συμμετοχή της Ελλάδας στα τριμερή και πολυμερή
σχήματα συνεργασίας με χώρες τις περιοχής και υπό την εποπτεία των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ συμβάλλουν
στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μας.

Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η «Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας» αναπτύσσεται στο πλαίσιο
του ΑμερικανοΝΑΤΟικού σχεδίου «Integrated Air and Missile Defence Concept» (IAMD Concept),
ενισχύοντας την αντιαεροπορική - αντιπυραυλική ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας κατά του Ιράν και
άλλων χωρών του Περσικού Κόλπου, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των ιμπεριαλιστικών αντα γω -
νισμών για τον έλεγχο ζωνών, πλουτοπαραγωγικών πηγών και δρόμων μεταφοράς.

Αυτούς τους ανταγωνισμούς και τα συμφέροντα εξυπηρετεί και η επικείμενη ανανέωση της
Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις που προχωρά η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα
πατώντας στο δρόμο που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη συμφωνία των άλλων κομμάτων, μετατρέποντας
τη χώρα μας σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο και την ίδια στιγμή και σε στόχο αντιποίνων.

Δεν χωρά άλλη αναμονή! Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει αποφασιστικά η λαϊκή πάλη ενάντια στην
επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.. Να δυναμώσει
ο αγώνας για την επιστροφή όλων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό.

Καλούμε το λαό να διατρανώσει την αντίθεσή του, να δώσει μαζική, μαχητική απάντηση σε όλους
αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση των εργατικών σωματείων,
της ΕΕΔΥΕ, των φοιτητικών συλλόγων, των συλλόγων αυτοαπασχολουμένων, της ΟΓΕ και άλλων
φορέων του λαϊκού κινήματος, την Παρασκευή 17 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΥΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε 

ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΥΤΕ ΓΗ – ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Αθήνα, 14 Σεπτέμβρη 2021                                                                            Το γραφείο τύπου της ΕΕΔΥΕ
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Χάλκινο το τραγούδι μας στο στόμα

χρονογράφημα

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

«Μένουν τα κυπαρίσσια κι ο
δαφνώνας», με το θρόϊσμα
των φύλλων των λαϊκών

αγώνων, παρελθόντων, παρόντων και
μελλοντικών  και της ιστορίας, με
το αφούγκρασμα του σφυγμού των
λουλουδιών που δεν άνθισαν ακόμα...

«Μένουν τα κυπαρίσσια κι ο δαφ-
νώνας» μνήμη εκείνων που τράβηξαν
ψηλά, πολύ ψηλά και χρέος για εμάς
και τους κάθε φορά επόμενους, για
όσους βαδίζουμε σε τούτα εδώ τα
μάρμαρα, να σηκωθούμε ψηλοτερα.

«Μένουν τα κυπαρίσσια κι ο δαφ-
νώνας» και ένα χάλκινο τραγούδι που
εξακολουθεί να τραγουδά στους και-
ρούς της φρίκης. Ένα χάλκινο τρα-
γούδι, αυτό μας έβαλε στο στόμα ο
Μίκης, άλλοτε επικό σαν κεραυνός
του Δία, άλλοτε νανούρισμα σαν αγ-
καλιά μάνας, άλλοτε μοναχικό σαν
νυχτερινός διαβάτης, άλλοτε αλλα-
φροΐσκιωτο σαν ερωτικό κάλεσμα,
αλλά πάντα ενιαίο τραγούδι-ποταμός.

Στους ιριδισμούς αυτού του τρα-
γουδιού «χρωματίζεται» διαφορετικά
και ταυτόχρονα κάθε πλευρά της ζωής
μας, μετά από κάθε άκουσμα «είμαστε
αλλιώς»... Γιατί βαθιά-βαθιά μέσα στο
τραγούδι αυτό, μέσα στους στίχους
αυτούς ακούγεται –ακόμα κι αν δεν
το βλέπουμε τώρα– ο ρυθμός της κα -
ταιγίδας του λαού, όλων των λαών –ο
Μίκης είναι οικουμενικός– μιας κα-
ταιγίδας που θα σαρώσει λείψανα
παλιών άστρων και γωνιές αραχνια-
σμένες για να ανθίσει μια καινούργια
ζωή σε μια καινούργια κοινωνία.

Με τα θεμέλια της τέχνης του σμι-
λεμένα από την πέτρα των βουνών
των λαϊκών αγώνων, κράτησε στο

χέρι του την μπαγκέτα του πρωτο-
μάστορα ενός επικού έργου, επειδή
το ίδιο χέρι είχε κρατήσει το όπλο
του αγωνιστή της ΕΑΜικής Αντίστα-
σης, του μέλους του ΚΚΕ, του μαχητή
της μεγάλης ταξικής αναμέτρησης
του Δεκέμβρη του '44 στην Αθήνα.
Επειδή στο χέρι του κράτησε τα «με-
γάλα μεγέθη»...

Η συνειδητή συμμετοχή του στους
μεγάλους αυτούς αγώνες, η φλόγα
για προσφορά στο λαό από όποιο με-
τερίζι, η εμπιστοσύνη του στο λαό,
μαζί με το αναμφισβήτητα μεγάλο
ταλέντο ενός πραγματικού διανοού-
μενου ήταν εκείνα που του επέτρεψαν
να ανοίξει τους υδατοφράκτες της
λαϊκής ψυχής, για να ξεχυθεί ένα
διαρκές τραγούδι-ποταμός στα νάματα
του οποίου αναβαπτίσθηκε η λαϊκή
ψυχή και συνείδηση.

Ο Μίκης διηύθυνε όρθιος με ανοιγ-
μένα τα φτερά του αρχάγγελου, γιατί
είχε σταθεί όρθιος στην Ικαρία και
στη Μακρόνησο, γιατί είχε διασχίσει
ορθοστατών και ορθοβαδίζων τις
φτωχογειτονιές σε όλη την Ελλάδα,
τις γειτονιές του κόσμου, γιατί μέσα
στα μικρά και ανήλιαγα στενά «άκου-
σε» να σφυρίζει η σφαίρα που δολοφό -
νησε τον εργάτη στη Θεσσαλονίκη
του '36, γιατί πάνω στους τοίχους των
σπιτιών της Καισαριανής, στο προσκέ -
φαλο του δολοφονημένου Γρηγόρη Λα -
μπράκη, στην ταράτσα της Μπουμπου -
λίνας, στους γρανίτες της Ζάτουνας
είδε τα ίχνη ενός αιώνα με το λαό
υπό διαρκή κατάσταση πολιορκίας.

Και στα χείλη τούτου του μικρού
λαού που πολεμά έφερε τη μεγάλη
ποίηση, εκείνη που κάθε φορά σηκώ-

νει το ιστορικό βάρος της εποχής,
πιάνει το σφυγμό της και προαισθά-
νεται το επερχόμενο. Και κάτι πε-
ρισσότερο: Έδειξε στον αγωνιζόμενο
λαό πως αυτή η ποίηση γράφτηκε
για εκείνον, πως είναι δική του, όχι
«χαρτιά τυπωμένα», αλλά σύντροφός
του, στην δουλειά, στον αγώνα, στο
σπίτι, στη ζωή...

Με το άκουσμα της της μουσικής
του θα καταφέρνει, κάθε φορά, να
ανάβει χιλιάδες μικρές πυρκαγιές
που πυρπολούν την ατίθαση νιότη μας,
σε ένα ακατάλυτο δέσιμο του αγώνα,
του έρωτα, της όμορφης πόλης...

Ο Μίκης μας δίδαξε πως να κρα-
τάμε τη ζωή μας ταξιδεύοντας ανά-
μεσα σε κίτρινα δέντρα γιατί η ψυχή
της τέχνης του ήταν η πίστη πως
κάθε άνθρωπος, και πριν απ' όλα οι
ταπεινοί αυτού του κόσμου, μπορούν
να κατακτήσουν ότι πιο δημιουργικό
και υψηλό έχει δημιουργήσει ο Άν-
θρωπος.

Δίδαξε πως, έχοντας αυτή την πί-
στη στο μυαλό και στη καρδιά μας,
να μην φοβόμαστε όταν κάποιες φο-
ρές βαδίζουμε μόνοι μέσα στη φοβερή
ερημία του πλήθους.

«Μένουν τα κυπαρίσσια κι ο δαφ-
νώνας» και σήμερα κάτω από την
μπαγκέτα του «ψηλού», παρελθόν και
μέλλον πάνω στους δρόμους της μου-
σικής του τραγουδούν «όταν μια άνοι-
ξη χαμογελάσει» και παρά την πίκρα
μας ή καλύτερα εξαιτίας της θα σφί-
ξουμε πιο δυνατά τα χέρια μας γιατί
μόνο έτσι μπορεί ο ήλιος να είναι βέ-
βαιος για τον κόσμο.

Αθάνατος!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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Με συγκέντρωση στο Πάρκο
Ελευθερίας και πορεία στην
αμερικάνικη πρεσβεία κάλε-

σαν σε οργάνωση του αγώνα και απο-
φασιστική ενίσχυση της λαϊκής πάλης
ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της
εμπλοκής στους αμερικανοΝΑΤΟι-
κούς σχεδιασμούς, που ρίχνει τον λαό
μας και τους άλλους λαούς στους ιμ-
περιαλιστικούς πολέμους, σε μεγά-
λους κινδύνους.

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε
ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κου-
τσούμπας.

Οι ομιλίες στη συγκέντρωση
«Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, συνολικά
ο λαός μας κι από εδώ σήμερα, έξω
από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθή-
να δηλώνουμε την αντίθεσή μας στους
πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και στην εμπλοκή
της χώρας μας σε αυτούς», τόνισε
από το βήμα της κινητοποίησης ο
Γιάννης Αναγνώστου, πρόεδρος του
Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Στην
ομιλία του κατήγγειλε την προσπά-
θεια της κυβέρνησης «να σύρει το
λαό πίσω από το άρμα των ευρωατ-

λαντικών σχεδιασμών κι επιδιώξεων,
πίσω από το άρμα των συμφερόντων
της ελληνικής αστικής τάξης που
επιδιώκει την αναβάθμιση της γεω-
στρατηγικής της θέσης στην περιοχή»
αλλά και την απόπειρα «να βάλει σι-
γαστήρα στη λαϊκή πάλη», φτάνοντας
στο σημείο να κλείσει το κέντρο της
Αθήνας, στο όνομα της πραγματοποί-
ησης της συνάντησης των μεσογει-
ακών κρατών. «Με τη μαζική παρου-
σία και συμμετοχή στη σημερινή συγ-
κέντρωση, τους δηλώνουμε πως δεν
κάνουμε πίσω!», ξεκαθάρισε. 

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών
Λαϊκή απαίτηση η απεμπλοκή της χώρας 
από τους πολεμικούς σχεδιασμούς

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών, διατράνωσαν Εργατικά Σωματεία, ΕΕΔΥΕ, Φοιτητικοί
Σύλλογοι, Σύλλογοι Αυτοαπασχολουμένων, ΟΓΕ και φορείς του λαϊκού κινήματος με την κινητοποίησή
τους, στις 17 Σεπτέμβρη, ενάντια στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ που συνεδριάζει στην Αθήνα.
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«Να τους διώξουμε όλους. Με το
λαό νοικοκύρη στον τόπο του, ΗΠΑ -
ΝΑΤΟ και ΕΕ να... πάνε από εκεί που
ήρθαν!», ανέφερε στον χαιρετισμό
του ο Γιάννης Ντουνιαδάκης υπο-
ναύαρχος ΠΝ ε.α. Ο Γ. Ντουνιαδάκης
σημείωσε ότι οι ελληνικές αστικές
κυβερνήσεις, παλιότερες και η ση-
μερινή, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως
«άμυνα», «ασφάλεια», «σταθερότητα»
«προσπαθούν να κρύψουν την επιθε-
τικού χαρακτήρα πολιτική τους, προ-
κειμένου να αναβαθμιστεί γεωπολι-
τικά η εγχώρια αστική τάξη και να
κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο από τα

λάφυρα των πολέμων. Αυτή η επιθε-
τικότητα τους αναδεικνύεται μεταξύ
άλλων με τις αλλεπάλληλες συμμε-
τοχές ελληνικών στρατιωτικών μο-
νάδων σε ιμπεριαλιστικές πολεμικές
επιχειρήσεις, σε πρόβες πολέμου,
αλλά και σε στρατηγικές συνεργασίες,
επίσης επιθετικές!» 

«Συνεχίζουμε μαζικά, αποφασιστι-
κά, δυναμικά, ώστε περισσότεροι νέοι
και νέες να εναντιωθούν στο ΝΑΤΟ,
περισσότεροι να μάθουν την αλήθεια
ενάντια στα ψέμματα που διαδίδουν,
συχνά και από τη θέση της έδρας
των πανεπιστημίων μας», ανέφερε

στον χαιρετισμό του ο Νίκος Χαρίσης,
πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου
Τουρκικών Σπουδών. Όπως σημείωσε,
«η κυβέρνηση αντί να δίνει λεφτά
για τις σπουδές μας, για την υγεία
μας, για να ανοίξουν με μέτρα προ-
στασίας οι σχολές μας, αντί να φρον-
τίσει για τη στέγαση των φοιτητών,
μας "χαρίζει" μία πρωτιά στην κατά-
ταξη μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ
στις στρατιωτικές δαπάνες, φτάνο -
ντας πέρυσι στο δυσθεώρητο ύψος
των 6,6 δις ευρώ σε μόλις ένα χρόνο,
για στρατιωτικές - πολεμικές δαπάνες
που δεν έχουν καμία σχέση με την
άμυνα της χώρας μας». 

Η συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευ-
θερίας ολοκληρώθηκε με τραγούδια
του Μάνου Λοΐζου, 39 χρόνια από το
θάνατο του. Τα τραγούδια του μεγάλου
μουσικοσυνθέτη συνδέθηκαν με τους
αγώνες ενάντια στον ιμπεριαλισμό
και τους πολέμους.

Τα τραγούδια που ακούστηκαν εί-
ναι τα «Τίποτα δεν πάει χαμένο», «Γ'
Παγκόσμιος», «Γέρο νέγρο Τζιμ» και
«Ακορντεόν». Στο τραγούδι η Πολυ-
ξένη Καράκογλου και στα πλήκτρα ο
Κώστας Βλαχούτσος. 

Αριστερά ο κεντρικός ομιλητής Γιάννης Αναγνώστου στο βήμα. Δεξιά η Πολυξένη
Καράκογλου ερμηνεύει τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Κάτω γενική άποψη της
συγκέντρωσης και δεξιά ο Γιάννης Ντουνιαδάκης (πάνω) και ο Νίκος Χαρίσης (κάτω).



Σύντομη αναδρομή
Ένα χρόνο πριν η ΕΕΔΥΕ με ανακοίνωσή επισήμανε πως
μπροστά στις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις που ζούμε στην
περιοχή μας χρειάζεται να σημάνει συναγερμός.  Ανάμεσα
στα άλλα περιέγραψε την κλιμάκωση της Τουρκικής επι-
θετικότητας με την αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λω-
ζάννης, του πρωτοκόλλου του 1926 που καθορίζει τη
χερσαία γραμμή στον Έβρο, το προσφυγικό πρόβλημα στις
συμπληγάδες της άθλιας συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, τις
υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, το ‘’γκριζάρισμα’’
του Αιγαίου, τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ. Αναδεί-
ξαμε τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου και καταδικάσαμε
την καλλιέργεια εφησυχασμού από την κυβέρνηση της
ΝΔ και τα άλλα ευρωατλαντικά κόμματα που εναποθέτουν
προσδοκίες για λύσεις στην παρέμβαση των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ
– Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κινήσεις των ερευνητικών
πλοίων της γειτονικής χώρας στα χωρικά μας ύδατα,
έφεραν πολλές φορές τα πράγματα στα άκρα. 

Που είμαστε σήμερα, ορισμένες βασικές πλευρές 
Τέλος Μάη ήρθε ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας στην Αθήνα και συ-
ναντήθηκε με τον έλληνα πρωθυπουργό και τον ομόλογό
του Ν. Δένδια. Ορατό το παζάρι ανάμεσα στις δύο χώρες
με την «υψηλή εποπτεία» του ΝΑΤΟ, προετοίμασε τη συ-
νάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στο περιθώρια της Συνόδου
Κορυφής της λυκοσυμμαχίας στις Βρυξέλλες. Η θέση για
διάλογο «χωρίς προαπαιτούμενα» του Μ.Τσαβούσογλου»
προετοιμάζει το έδαφος για απαράδεκτους συμβιβασμούς
και αποτελεί παράγοντα ανησυχίας για τον ελληνικό λαό.
Το ‘’καλό κλίμα’’ στις δηλώσεις – σε αντιπαράθεση με την
‘’ένταση’’  στην επίσκεψη του έλληνα ΥΠΕΞ στην Τουρκία
– η «θετική ατζέντα»  ανάμεσα στις δύο χώρες, δεν έχει
καμία σχέση με τα πραγματικά συμφέροντα των δύο λαών.   

Το «παιχνίδι» με τις κυρώσεις από την ΕΕ, οι μύθοι για
τη «διεθνή απομόνωση» της Τουρκίας αποτέλεσαν βασικό
εργαλείο πολιτικής της κυβέρνησης για να κατευνάσει
τη δικαιολογημένη ανησυχία από τις συνεχείς προκλήσεις
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πολιτική

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Επικίνδυνες εξελίξεις, παζάρια κάτω από την ομπρέλα των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ



και απειλές της Τουρκίας. Από σύνοδο σε σύνοδο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης μεταφέρονταν οι κυβερνητικές και όχι
μόνο προσδοκίες για «κυρώσεις» που θα φέρουν την Τουρ-
κία στο δρόμο του «διαλόγου» με την Ελλάδα. 

Ο χρόνος έτρεξε και φτάσαμε στη Σύνοδο Κορυφής
της ΕΕ τον Ιούνη, όπου  αποδείχτηκε «άνθρακες ο θησαυρός»
και διαψεύστηκαν οι προσδοκίες που καλλιέργησαν κυ-
βέρνηση και συμπορευόμενοί της στο δρόμο του ευρωατ-
λαντισμού. Πιο συγκεκριμένα σε πλήρη αντίθεση με τα
αναμενόμενα είχαμε την απόφαση για προώθηση της «θε-
τικής ατζέντας», της Τελωνειακής Ένωσης Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας και τη διατήρηση της κατάπτυστης
συμφωνίας για το Προσφυγικό που έχει εγκλωβίσει χι-
λιάδες πρόσφυγες στα γκέτο-στρατόπεδα στα νησιά του
Αιγαίου. Σαράντα εφτά χρόνια μετά την τουρκική εισβολή
και κατοχή του 36,2% του εδάφους της Κύπρου, η Ευρω-
παϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το πρόβλημα με ευχολόγια
συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση της κατοχής και
τα οξύτατα προβλήματα στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας.  

ΗΠΑ και Ευωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν μεν τα προ-
βλήματα ανάμεσα σε αυτές και την Τουρκία όμως τονίζουν
την «κρίσιμη σημασία της ως συμμάχου και εταίρου» απέ-
ναντι στην Κίνα και τη Ρωσία. Είναι χαρακτηριστικά τα
παρακάτω: 

• Ρ.Τ. Ερντογάν (μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο
Τζ. Μπάιντεν, «δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας που
δεν μπορούμε να λύσουμε» αλλά και ότι «η συνεργασία
μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας θα συμβάλει στην ασφάλεια
της περιφέρειάς (μας)».

• Στην Κοινή Ανακοίνωση της Συνόδου ΗΠΑ-ΕΕ στο
τμήμα που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο εκφράζεται η
αποφασιστικότητα «να συνεργαστούμε για βιώσιμη απο-
κλιμάκωση», σημειώνοντας ότι «οι διαφορές πρέπει να
επιλυθούν μέσω διαλόγου με καλή πίστη» και ξεκαθαρί-
ζοντας ότι «στόχος μας είναι η συνεργασία και μια αμοιβαία
επωφελής σχέση με μια δημοκρατική Τουρκία».

Το υπόβαθρο των αντιθέσεων - ανταγωνισμών
ανάμεσα στις δύο χώρες 
Μεγαλώνουν οι αντιθέσεις, οξύνονται οι ανταγωνισμοί
ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Αυτό επιβεβαιώθηκε
με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στις συναντήσεις των G7, στη
Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στη συνάντηση ΗΠΑ-ΕΕ. Στο
επίκεντρό τους, είναι η πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό
σύστημα, ο έλεγχος των αγορών, των πηγών ενέργειας
της μεταφοράς των ενεργειακών πόρων, οι δρόμοι μετα-
φοράς εμπορευμάτων, οι σφαίρες επιρροής. 

Σε αυτό το έδαφος, με δεδομένη την γεωπολιτική ση-
μασία της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ανα-
ζητούνται λύσεις με ζητούμενο τη διαφύλαξη και ενίσχυση
της «διατλαντικής συνοχής» προκειμένου να κόψουν το
δρόμο σε Ρωσία και  Κίνα. 

Οι αστικές τάξεις Ελλάδας - Τουρκίας σε αυτό το έδα-
φος ανταγωνίζονται και διεκδικούν πρωτεύοντα ρόλο
στον αμερικανοΝΑΤΟικό σχεδιασμό. Οι ανταγωνισμοί και
οι επιδιώξεις τους, καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με
τα συμφέροντα των δύο λαών που δοκιμάζονται κάτω
από το βάρος αντιλαϊκών πολιτικών και εκτίθενται σε
κινδύνους για τα συμφέροντα των οικονομικά ισχυρών
στις δύο χώρες. 

Παζάρια και ανταγωνισμοί συνυπάρχουν στο έδαφος
των ΝΑΤΟικών σχεδίων για τον έλεγχο της περιοχής και
τη συνεκμετάλλευση των  ενεργειακών πόρων. Καμία εμ-
πιστοσύνη στις διακηρύξεις τους, κάθε βήμα ένας ακόμα
κίνδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Πρό-
σφατο παράδειγμα το «σινιάλο» του Ν. Δένδια προς την
Τουρκία μέσα από διαδικτυακή εκδήλωση για τις ελληνο-
αλβανικές σχέσεις και την κοινή απόφαση να παραπέμψουν
τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών στη Χάγη. «Η από-
φαση είναι παράδειγμα του πώς σημαντικά ζητήματα
μπορεί να επιλυθούν όταν και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη
είναι εστιασμένα στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και
στις καλές σχέσεις γειτονιάς», σημείωσε. Ορατό το ενδε-
χόμενο παραπομπής των διαφορών Ελλάδας - Τουρκίας
στο δικαστήριο της Χάγης. 

Η Τουρκία από τη μεριά της με επιστολή του μόνιμου
αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ θέτει θέμα κυριαρχίας ελ-
ληνικών νησιών και αμφισβητεί τα όρια του ελληνικού
εναέριου χώρου και την ελληνική ΑΟΖ. Η εκπρόσωπος
της κυβέρνησης της ΝΔ, προσπάθησε να την υποβαθμίσει
κάνοντας λόγο για...διπλωματική γραφειοκρατία και ση-
μείωσε ότι «τέτοιες επιστολές στη Γενική Γραμματεία
του ΟΗΕ, με τις πάγιες θέσεις κάθε πλευράς, αποστέλ-
λονται. Η ελληνική πλευρά επίσης εκφράζει τις πάγιες
θέσεις της και ενημερώνει τακτικά τον γενικό γραμματέα
του ΟΗΕ. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο αυτό έχει απορ-
ρίψει και θα συνεχίσει να απορρίπτει – όπου κρίνεται
σκόπιμο – αβάσιμες τουρκικές αιτιάσεις».

Οι ΗΠΑ σταθερές στις στρατηγικές τους επιδιώξεις,
σχολιάζοντας την επικείμενη επίσκεψη του προέδρου
της Τουρκίας στα κατεχόμενα, τόνισαν σε ανακοίνωση
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστη-
ρίζουν τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση των εντάσεων
στην Ανατολική Μεσόγειο και συνεχίζουν να κάνουν έκ-

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 93   ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 13



κληση για διάλογο» και επανέλαβε πως «συνεχίζουν να
υποστηρίζουν έναν ολοκληρωμένο διακανονισμό» που θα
ωφελήσει «και την ευρύτερη περιοχή». Είναι σαφής η
επιδίωξη της διασφάλισης της ΝΑΤΟικής συνοχής και η
προώθηση των σχεδίων εκμετάλλευσης του ενεργειακού
πλούτου της περιοχής.

‘’Παιχνίδι’’ με τα σύνορα της χώρας 
Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν έβαλαν στο τραπέζι ξανά το
ζήτημα των προσφυγικών ροών, της φύλαξης των συνόρων
της χώρας έναντι της εισόδου από την πλευρά της Τουρ-
κίας. Το δίλημμα «κλειστά ή ανοιχτά σύνορα» είναι πλαστό
και επικίνδυνο, γιατί σκόπιμα συγχέεται η υπεράσπιση
της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων με την προστασία των μεταναστών και προσφύγων
που ξεριζώνονται εξαιτίας των ιμπεριαλιστικών επεμβά-
σεων και της καταλήστευσης χωρών σε Ασία και Αφρική.
Ο μεγάλος κίνδυνος για τα σύνορα και κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της χώρας, προέρχεται από την εμπλοκή στους ιμ-
περιαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ όπου όλο
και πιο βαθιά, όλο και πιο εκτεταμένα, εμπλέκεται η
Ελλάδα. Όσο για τα σύνορα με την Τουρκία και το θέμα
προσφύγων – μεταναστών, η αλήθεια είναι πως οι ίδιοι –
που κόπτονται για τα σύνορα – έδωσαν δικαιώματα να
‘’παίζει’’ η Τουρκία με τους κατατρεγμένους με την κατά-
πτυστη Συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας το 2016. 

Τουρκία: πολύτιμος σύμμαχος για ΕΕ και ΗΠΑ 
Τα παραμύθια για τη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ-ΕΕ έναντι της
Τουρκίας και τη συμπεριφορά της έναντι της Ελλάδας και
της Κύπρου είναι μόνο για αφελείς. Οι ίδιοι, οι  «δυσαρεστη μέ -
 νοι», την έχουν περί πολλού, ας δούμε τα παρακάτω πρόσφα -
τα χαρακτηριστικά παραδείγματα (δεν είναι βέβαια τα μόνα):

• Συνομιλίες Ερντογάν με τον ομόλογό του της Γερ-
μανίας, όπου μάλιστα εισέπραξε και τις ευχαριστίες της
για τη συμβολή της Τουρκίας στο «γερμανικό θαύμα»…. 

• Ο πρέσβης της ΕΕ στην Τουρκία, τόνισε την αξία
της συνεργασίας με την Τουρκία στη διαχείριση των «προ-
σφυγικών ροών» και την προθυμία του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου να συμμετάσχει σε μια «θετική ατζέντα» σχέσεων
ΕΕ - Τουρκίας

• Επίσκεψη του αναπληρωτή ΥΠΕΞ της Τουρκίας στην
Ουάσιγκτον για συζητήσεις με αρμόδιους παράγοντες. Το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει τονίσει τη σημασία της σχέσης
ΗΠΑ-Τουρκίας

Οι απειλές σε βάρος της Ελλάδας, των κυριαρχικών
δικαιωμάτων από την πλευρά της Τουρκίας είναι συνεχείς.

Δεν «ιδρώνει» το αυτί της από τις ‘’απειλές’’ για «κυρώσεις»
και άλλα παρόμοια. 

Στη μακριά αλυσίδα των τουρκικών απειλών και προ-
κλήσεων σε θάλασσα και αέρα της χώρας, ήρθαν να
προστε θούν οι παρενοχλήσεις τουρκικών πολεμικών πλοί-
ων σε ερευνητικό πλοίο ανατολικά της Κρήτης κάθε φορά
που βρίσκεται πέραν του ορίου των 6 ναυτικών μιλίων που
είναι τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το ελληνικό ΥΠΕΞ δια-
μαρτυρήθηκε, την ίδια ώρα βέβαια κάθεται στο ίδιο
τραπέζι της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ που συ-
νεδριάζει στην Αθήνα. Η Τουρκία αγνοεί τα προβλεπόμενα
στο Διεθνές Δίκαιο για ΑΟΖ μέχρι 12 ναυτικά μίλια και
ισχυρίζεται πως το ερευνητικό σκάφος βρίσκεται μέσα
στην τουρκική ΑOZ. Αυτή είναι η «σύμμαχος» Τουρκία …

Στο διά ταύτα 
Στην αρένα του ανταγωνισμού ανάμεσα στις κυρίαρχες
τάξεις Ελλάδας - Τουρκίας, κάτω από την «ομπρέλα» ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ, δεν υπάρχουν περιθώρια για λύσεις προς όφελος
των δύο λαών. Στα παζάρια ανάμεσα στις δύο χώρες
γίνεται όλο και πιο ορατή η κατεύθυνση των απαράδεκτων
συμβιβασμών, της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο. 

Τα καβγαδάκια των δύο πυλώνων του δικομματισμού
στην Ελλάδα είναι στάχτη στα μάτια του λαού. Κινούνται
στον ίδιο αστερισμό του ευρωατλαντισμού. Ο πρέσβης
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, απονέμει συχνά-
πυκνά τα εύσημα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για την προώθηση
των επικίνδυνων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. 

Η παρέμβαση και δράση του αντιιμπεριαλιστικού αν-
τιπολεμικού κινήματος σε συμπόρευση με το εργατικό
λαϊκό κίνημα, είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία. Οι λαοί
ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι μόνοι τους όταν αντι-
δρούν, όταν βγαίνουν στο προσκήνιο. Δεν έχουμε τίποτα
να μοιράσουμε με το λαό της γειτονικής χώρας. Αντίθετα,
τους συνδέουν - ενώνουν κοινά προβλήματα και βάσανα
από τον ένα και μοναδικό δυνάστη τον ιμπεριαλισμό, το
κεφάλαιο που διαφεντεύει και στις δύο χώρες. 

Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που
τα καθορίζουν – Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας απο
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολεμους – Κα-
νένα παζάρι πάνω στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας
(χωρικά ύδατα, ΑΟΖ, εναέριος χώρος) 

Δυναμώνουμε τον αγώνα για τη ζωή και το μέλλον
που μας αξίζει, για ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη,
φιλία, αλληλεγγύη, αμοιβαίες κι επωφελείς σχέσεις ανά-
μεσα στους λαούς. 
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ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤOY ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 

Για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη

Σήμερα πολλά εκατομμύρια άνθρωποι θρηνούν τον θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεο-
δωράκη που είχε αφιερώσει τη ζωή του στους δίκαιους αγώνες  του λαού του στην Ελλάδα και σε
πολλούς άλλους αγώνες των λαών στον κόσμο. Οι συνθέσεις του βασισμένες σε ποιήματα διάση -

μων Ελλήνων ποιητών καθώς και άλλων διεθνούς φήμης ποιητών, έφεραν εκατοντάδες τραγούδια κο -
ντά στους λαούς, οι μελωδίες του συνόδευαν πορείες, συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες σε δεκάδες χώρες.

Ο Μίκης Θεοδωράκης πέθανε στην ηλικία 96 ετών  έχοντας συμμετάσχει στον εθνικο απελευθερω -
τικό αγώνα κατά της ιταλικής και γερμανικής κατοχής τη δεκαετία του 1940, συνελήφθη και φυλακίστηκε
πολλές φορές, εξορίστηκε  σε στρατόπεδα απομόνωσης των ελληνικών νησιών και βασανίστηκε
βαριά ως κομμουνιστής καλλιτέχνης και αγωνιστής. Η μουσική του έγινε γνωστή διεθνώς και ενέπνευσε
το κίνημα κατά της στρατιωτικής χούντας από το 1967-1974 στην Ελλάδα. Ο Μίκης έγινε βουλευτής
του ΚΚΕ τη δεκαετία του 1980 και τον Ιούνιο του 1983 κατά το 12ο Συνέδριο του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, εξελέγη ως ένας από τους Αντιπροέδρους
του. Ο Μίκης Θεοδωράκης αγκαλιάστηκε από τους λαούς που αγωνίζονται ενάντια στην ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα όπως στην Παλαιστίνη, Κύπρο, Τουρκία, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και στην  Κούβα.
Για τα σπουδαίο  έργο του, ο Μίκης βραβεύτηκε τον Μάιο του 1983 με το Διεθνές Βραβείο Λένιν.

Λίγο πριν από την «αποχώρησή» του, ζήτησε σε επιστολή του προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της
Ελλάδας (ΚΚΕ) να «φύγει από αυτόν τον κόσμο ως κομμουνιστής» δηλώνοντας ότι έζησε τις πιο
σημαντικές και σπουδαίες στιγμές της ζωής του υπό τη σημαία του ΚΚΕ.

Τα εκατομμύρια των αγωνιστών της ειρήνης και το ΠΣΕ θα θυμούνται τον Μίκη Θεοδωράκη και θα
συνεχίσουν τον αγώνα του για τα ανεκπλήρωτα όνειρα και προσδοκίες για έναν κόσμο ειρήνης και κοι-
νωνικής δικαιοσύνης.

Το ΠΣΕ αποδίδει φόρο τιμής στη θρυλική μορφή του Μίκη Θεοδωράκη και εκφράζει τα συλλυπητήριά
του στην οικογένεια και τους αγαπημένους του!

Αθήνα, 2 Σεπτέμβρη 2021                                                                            Η Γραμματεία του ΠΣΕ



αφιέρωμα

Ο Μίκης Θεοδωράκης και το Κίνημα Ειρήνης

ΟΜίκης θα ενταχθεί στις γραμμές
του οργανωμένου αντιιμπερια-
λιστικού κινήματος ειρήνης από

νωρίς και θα είναι ανάμεσα στους
1.100 που συνελήφθησαν την ημέρα
της απαγορευμένης Α’ Μαραθώνιας
Πορείας Ειρήνης τον Απρίλιο του
1963.1 Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμ-
πράκη έναν μήνα αργότερα θα συγ-
κλονίσει τον μουσικοσυνθέτη. Ήδη
προτού ο αγωνιστής της ειρήνης αφή-
σει την τελευταία του πνοή στο ΑΧΕ-
ΠΑ, ο Θεοδωράκης θα μεταβεί στην

Θεσσαλονίκη για να του συμπαραστα-
θεί στον «αγώνα ζωής και θανάτου»
τον οποίο έδινε. Μετά τον θάνατο
του Λαμπράκη ο Μίκης θα προσπα-
θήσει να κεφαλαιοποιήσει την πάν-
δημη κινητοποίηση μετά την απόπειρα
δολοφονίας κατά του Λαμπράκη και
να διαμορφώσει τους όρους για τη
δημιουργία μιας «μαχητικής δημο-
κρατικής πρωτοπορείας»2 ιδρύοντας
τη «Δημοκρατική Κίνηση Νέων Γρη-
γόρης Λαμπράκης» (ΔΚΝΓΛ). Όπως
θα πει ο ίδιος ο Μίκης με το χαρα-

κτηριστικά γλαφυρό ύφος του, «ο
λαός χάνοντας τον Λαμπράκη κέρδισε
χίλιους Λαμπράκηδες, χίλιους ήλιους
για να τον ζεστάνουν και να τον φω-
τίσουν».3

Φυσικά για τον Μίκη, οι αγώνες
για τη δημοκρατία, την κοινωνική δι-
καιοσύνη και την ελευθερία συνδέ-
ονταν αξεδιάλυτα με τους αγώνες
για την ειρήνη. Όπως θα αναφέρει ο
ίδιος σε επιστολή του προς τα υπο-
ψήφια μέλη του Εθνικού Συμβουλίου
της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπρά-
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Ο Μίκης Θεοδωράκης εμβαπτίστηκε πολιτικά στη φωτιά και στο αίμα των αγώνων
της δεκαετίας του 1940, αλλά ανδρώθηκε τις δεκαετίες του 1950 και του 1960,
δεκαετίες κατά τις οποίες τα διακυ βεύματα της ειρήνης και του αφοπλισμού
κυριαρχούσαν στην καρδιά και στον νου του ελληνικού λαού. 



κη (προϊόν της συγχώνευσης της Νε-
ολαίας ΕΔΑ με τη ΔΚΝΓΛ), οι νέοι
όλου του κόσμου, με πρωτοπόρους
τους νέους της Ελλάδας, αγωνίζονται
για την ειρήνη, γιατί «με εξασφαλι-
σμένο τον ήλιο της Ειρήνης, πρώτο
ζωοδότη και εμπνευστή» μπορεί να
ανοίξει ο δρόμος για ένα «πιο φωτι-
σμένο αύριο του λαού μας».4

Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Μίκης
θα πρωτοστατήσει στην οργάνωση
της Β’ Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης
το 1964. Σε Έκκληση που θα υπογρά-
ψει από κοινού με τον Θεόδωρο Πάγ-
καλο (εκπρόσωπο της ΔΚΝΓΛ) ως
Επιτροπή της Πορείας θα δώσει το
περίγραμμα του νοήματος της πορεί-
ας ορίζοντάς την ως μια πάνδημη εκ-
δήλωση «για την Ειρήνη, για τον Αφο-
πλισμό, για την Αυτοδιάθεσι της Κύ-
πρου, για μια συμφωνία κατά των πυ-
ρηνικών όπλων, των πειραμάτων και
των πυραυλικών βάσεων».5 Ο Μίκης
θα εκφωνήσει επίσης την κεντρική

ομιλία στο Πεδίο του Άρεως απο-
τίοντας φόρο τιμής στον μάρτυρα
της ειρήνης και καλώντας τον με λυ-
ρικό τρόπο να φωνάξει για να αντη-
χήσει η φωνή του σε όλη την Ελλάδα,
για να ηχήσει το σάλπισμα της νίκης
σε όλη την γη.6

Ενεργός θα είναι η συμμετοχή του
και στην Γ’ Μαραθώνια Πορεία το
1965, όπως διαφαίνεται από το γε-
γονός ότι εισήγηση για τη διοργάνωση
της πορείας διασώζεται στο αρχείο
του, όπου και γίνεται ειδική και εκτε-
νής αναφορά στον ρόλο τον οποίο θα
παίξει η Δημοκρατική Νεολαία Λαμ-
πράκη στην επιτυχή διεξαγωγή της,
ενώ θα εκφωνήσει εκ νέου χαιρετι-
σμό, όπου θα καταγγείλει με πάθος
την καταστροφική δράση του αμερι-
κανικού ιμπεριαλισμού στο Βιετνάμ
και στον Άγιο Δομίνικο.7

Το ενδιαφέρον του Μίκη για την
ανάπτυξη των αντιπολεμικών-αντιιμ-
περιαλιστικών αγώνων θα παραμείνει

αμείωτο και κατά τα μεταπολιτευτικά
χρόνια. Θα πρωτοστατήσει στις προ-
σπάθειες οργάνωσης των φιλειρηνι-
κών και αντιιμπεριαλιστικών δυνά-
μεων της χώρας. Θα συμμετάσχει
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Ο Μίκης Θεοδωράκης με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, 24 Απρίλη 1963. 

«O λαός χάνοντας τον Λαμπράκη κέρδισε
χίλιους Λαμπράκηδες, χίλιους ήλιους για
να τον ζεστάνουν και να τον φωτίσουν».



στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των
Φιλειρηνικών Δυνάμεων τον Ιούνιο
του 1978 και θα εκφωνήσει  ομιλία,
η οποία φυλάσσεται στο Αρχείο της
ΕΕΔΥΕ. Σε αυτήν θα επισημάνει την
ανάγκη το κίνημα Ειρήνης, «παρακο-
λουθώντας» και την όξυνση της επι-
θετικότητας του αμερικανικού ιμπε-
ριαλισμού, να εισέλθει σε μια τρίτη
φάση ανάπτυξης μετά την πρώτη
φάση, που χαρακτηρίστηκε από την
ίδρυση του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης (ΠΣΕ) και την Έκκληση της
Στοκχόλμης, και τη δεύτερη, κατά
την οποία σημειώθηκε η εμφάνιση
ενός παγκόσμιου αντιπολεμικού κι-
νήματος με αφορμή την ιμπεριαλι-
στική εισβολή των ΗΠΑ στο Βιετνάμ.8

Τον Σεπτέμβρη του ίδιου έτους θα
απευθύνει χαιρετισμό στο 4ο Φεστι-

βάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ εκπροσωπώντας
την ΕΕΔΥΕ και το Παγκόσμιο Συμβού-
λιο Ειρήνης.9

Ο Μίκης θα στηρίξει στο μέτρο
των δυνατοτήτων του τις πρωτοβου-
λίες του αντιιμπεριαλιστικού κινή-
ματος το οποίο δρούσε διαχρονικά
υπό την καθοδήγηση της ΕΕΔΥΕ. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε ότι θα στηρίξει
με την υπογραφή του, η οποία δια-
σώζεται στο Αρχείο της ΕΕΔΥΕ, τη
μεγάλη πορεία κατά των πυρηνικών
όπλων τον Δεκέμβριο του 1981, ενώ
θα συνεισφέρει καθοριστικά με τη
δράση του στη διοργάνωση της Πε -
νταπλής Πορείας (Μαραθώνας, Κε-
ρασίτσα, Χαϊδάρι, Πειραιάς, Ελληνικό),
που πραγματοποιήθηκε με αφορμή
την 20ή επέτειο θανάτου του Γρηγόρη
Λαμπράκη τον Μάιο του 1983, μετέ-
χοντας στην οργανωτική επιτροπή
και ηγούμενος, μαζί με άλλους συνο-
δοιπόρους, της πορείας με αφετηρία
τον Μαραθώνα.10

Λίγα χρόνια αργότερα, με επιστολή
του προς την Επιτροπή για την Ανέ-
γερση Μνημείου Ειρήνης Λαμπράκη,
θα δηλώσει τη με κάθε δυνατό τρόπο
στήριξή του σε αυτή την πρωτοβου-
λία.11

Παράλληλα, ο Μίκης, με την κοι-
νοβουλευτική του ιδιότητα, θα προ-
ωθήσει τις θέσεις και τα αιτήματα
της ΕΕΔΥΕ στον χώρο του κοινοβου-
λίου καταθέτοντας, από κοινού με
άλλους βουλευτές του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Ελλάδας, κοινοβου-
λευτικές αναφορές και ερωτήσεις
σχετικές με τα ζητήματα που απα-
σχολούν το κίνημα ειρήνης.12

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, ο
Μίκης Θεοδωράκης θα διατηρήσει
ισχυρούς δεσμούς και με τα κινήματα
των άλλων χωρών καθώς και με το
ΠΣΕ. Θα παραστεί πολλές φορές στις
εργασίες του Προεδρείου του, όπως
τον Ιούλιο του 1978,13 ενώ το 1983
θα δεχτεί την ύψιστη τιμή να εκλεγεί
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Ο Μίκης Θεοδωράκης με άλλους διαδηλω-
τές στη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης το
1964 (Ιστορικό Αρχείο ΚΚΕ).

Οκτώβριος 1983. Ο Μίκης Θεοδωράκης κατά την απονομή του βραβείου Λένιν στη Μόσχα.



αντιπρόεδρός του.14

Χρειάζεται εδώ να κάνουμε ειδική
αναφορά στο γεγονός ότι για την πο-
λυετή προσφορά του στην υπόθεση
της ειρήνης του απονεμήθηκε το βρα-
βείο Λένιν στις 3 Οκτώβρη του 1983
στη Μόσχα. Ο ίδιος ο Μίκης θα δη-
λώσει συγκινημένος πως «περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά, τα ιδανικά
του Λένιν για την ειρήνη αγγίζουν
τις καρδιές όλων των ανθρώπων.
Κάθε υπεύθυνο άτομο, με επικεφαλής
τους πολιτικούς, τους διανοουμένους
και τους εργάτες της επιστήμης και
της τέχνης θα πρέπει να γίνει κήρυκας
της ειρήνης», ενώ θα διαθέσει το οι-
κονομικό ποσό που έλαβε για την
ανέγερση του Σπιτιού του Αγωνιστή.15

Ακόμα και τα χρόνια της αντεπα-
νάστασης, παρά τις ιστορικές ανα-
τροπές του 1989-1991 και το μεγάλο
της ηλικίας του, θα προχωρήσει σε
συχνές παρεμβάσεις στη δημόσια
σφαίρα εκδηλώνοντας την αλληλεγ-
γύη του στους χειμαζόμενους από
τους πολέμους και τις στρατιωτικές
επεμβάσεις λαούς και την αντίθεσή
του στις πρωτοβουλίες και τις δρά-

σεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού.
Χαρακτηριστική εκδήλωση αυτής της
αντίθεσής του ήταν, μεταξύ άλλων, η
συναυλία την οποία έδωσε στο Σύν-
ταγμα στις 26 Ιουνίου του 1999 για
να καταδικάσει τον πόλεμο της Γι-
ουγκοσλαβίας,16 ενώ με αφορμή την
εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003
θα δηλώσει: «Θεωρώ τους Αμερικα-
νούς βδελυρούς, αδίστακτους και δει-
λούς δολοφόνους των λαών... Από
δω και πέρα θα θεωρώ εχθρό μου
όποιον για οποιονδήποτε λόγο συ-
ναλλάσσεται μ’ αυτούς τους βαρβά-
ρους».17

Η δράση του Μίκη Θεοδωράκη,
όπως και των άλλων μαχητών της
ειρήνης, λειτουργούν ως φάρος και
ως υπόδειγμα σήμερα. Το υψηλό φρό-
νημα, η αγωνιστική στάση και η αφο-
σίωση στο ιδανικό της ειρήνης και
στο όραμα ενός κόσμου χωρίς εκμε-
τάλλευση, αδικία και πολέμους απο-
τελούν έμπνευση για το σημερινό αν-
τιιμπεριαλιστικό κίνημα και τους
αγωνιστές του. 
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Συγχαρητήριο τηλεγράφημα της ΕΕΔΥΕ προς τον Μίκη Θεοδωράκη για την απονομή «ανώ-
τατης διάκρισης Βραβείου Λένιν για Ειρήνη» (Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, Αρχείο Μίκη
Θεοδωράκη).
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ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) αποχαιρετά με θλίψη και συγκίνηση
τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη κι αγωνιστή του λαϊκού κινήματος, Μίκη Θεοδωράκη, που “έφυγε”
από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021.

Η πολυσχιδής προσφορά του Μίκη Θεοδωράκη στην τέχνη, αλλά και στους αγώνες του λαού
παραμένει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αν και ο ίδιος “έφυγε”, το έργο του, επικό, λυρικό,
αισθαντικό, αγωνιστικό, μα πάνω απ’ όλα βαθιά ανθρώπινο και αληθινό, θα παραμένει πάντα εδώ,
επίκαιρο, να συντροφεύει τις αγωνίες, τους καημούς, τις χαρές, κάθε μικρή και μεγάλη πτυχή της
καθημερινότητας του λαού μας, το καρτέρεμα, την πάλη και την πολλή δουλειά που θέλει “για να γυρίσει
ο ήλιος”.

Αποχαιρετάμε τον σπουδαίο Μίκη, που κατάφερε μέσα από την αμεσότητα του έργου του, αλλά και
μέσα από τη δράση του να γίνει γνωστός σε κάθε λαϊκό σπίτι με το μικρό του όνομα. Ανέδειξε το
μεγαλείο και τη δύναμη της εργατικής τάξης. Μέσα από τη μουσική του έφερε σε επαφή κι έμαθε σε
κάθε σπίτι να τραγουδά και να μελετά τον Ρίτσο, τον Ελύτη, τον Νερούντα, τον Λειβαδίτη και μια σειρά
από προσωπικότητες της προοδευτικής ελληνικής και ξένης διανόησης, αποδεικνύοντας πως η τέχνη
δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων ή άλλο ένα εμπόρευμα προς αγορά και πώληση,
αλλά αποτελεί μορφή κοινωνικής συνείδησης, προϊόν της ανθρώπινης σκέψης που ξεκινά και οφείλει
να καταλήγει στον ίδιο τον άνθρωπο.

Ο Μίκης Θεοδωράκης συμμετείχε ενεργά στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές εξελίξεις της
εποχής του. Δεν “έντυσε” απλά με τη μουσική του τους αγώνες του λαϊκού κινήματος.  Μας έμαθε, μαζί
με χιλιάδες άλλους αγωνιστές, πως να μην το βάζουμε κάτω, πως να αγωνιζόμαστε. Ο ίδιος συμμετείχε
ενεργά σε όλους τους λαϊκούς αγώνες και για τη δράση του αυτή διώχθηκε, εξορίστηκε, φυλακίστηκε.
Ακόμη, όμως και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες στο κελί της φυλακής ή στο στρατόπεδο της εξορίας,
όπου “ήθελε ακόμη πολύ φως να ξημερώσει”, αξιοποίησε τη μουσική του ως διέξοδο για να
επικοινωνήσει με το λαό, να δώσει κουράγιο, να καταγγείλει, να κινητοποιήσει. Για τον Μίκη, άλλωστε,
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“ο καλλιτέχνης που ζει και δημιουργεί μέσα στην πάλη, εξασφαλίζει ξεχωριστή θέση για το έργο του”,
όπως και συνέβη με την περίπτωσή του.

Ο Μίκης με την τέχνη, αλλά και τη στάση της ζωής του φανέρωσε το μεγαλείο του ανθρώπου –
δημιουργού και της τέχνης που είναι ταγμένη και υπηρετεί τις ανάγκες του λαού. “Ό,τι φτιάξαμε το
πήραμε από το λαό και στο λαό το επιστρέφουμε” σημείωνε χαρακτηριστικά. Αποδεικνύεται γι’ ακόμη
μια φορά, μέσα από το έργο του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τόσων άλλων δημιουργών ότι το
λαϊκό κίνημα μέσα από την πάλη του έχει την αστείρευτη δύναμη να εμπνεύσει και να διαπαιδαγωγήσει
δημιουργούς, να συμβάλλει στη δημιουργία μιας τέχνης πρωτοπόρας που θα μπορεί να προβληματίσει,
να συγκινήσει, να κινητοποιήσει, να εκφράσει με ενάργεια τη ζωή και τα όνειρα, το δίκιο και την πάλη
για αυτό των αδικημένων, των καταπιεσμένων.

Ο Μίκης, μεταξύ άλλων, χαρακτηριζόταν και από το στοιχείο του διεθνισμού και της αλληλεγγύης.
Στάθηκε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών του κόσμου ενάντια στη φτώχεια, στην καταπίεση, στις
φυλετικές διακρίσεις, στους πολέμους, στην προσφυγιά. Είναι χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον του για
την Παλαιστίνη – για την οποία συνέθεσε τον εθνικό της ύμνο -  αλλά και για την Κούβα, τις ιδιαίτερες
σχέσεις με τον κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο,  τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στον λαό της Κύπρου, το
ενδιαφέρον και την προσπάθεια για την ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα στον ελληνικό και στον τουρκικό
λαό κλπ. Για τη διεθνιστική του δράση τιμήθηκε ως αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης,
ενώ βραβεύτηκε και με το Βραβείο Λένιν από την ΕΣΣΔ.

Ιδιαίτερη και πολύχρονη, όμως, ήταν και η σχέση του με την ΕΕΔΥΕ, ήδη από την ίδρυσή της το 1955.
Στην πρώτη απαγορευμένη Πορεία Ειρήνης το 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ανάμεσα στους 1100
συλληφθέντες από την χωροφυλακή. Ένα χρόνο μετά κι έπειτα από τη δολοφονία του αντιπροέδρου
της ΕΕΔΥΕ, βαλκανιονίκη και βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, στη δεύτερη πορεία  Ειρήνης ο
Μίκης Θεοδωράκης ήταν κεντρικός ομιλητής στην κατάληξη της Πορείας, στο Πεδίον του Άρεως.
Πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και τις επεμβάσεις, ενάντια στις ΑμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και στα πυρηνικά. Στα χρόνια που
ακολούθησαν συμμετείχε στη δράση του αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού κινήματος μέσα από τις
γραμμές της Επιτροπής Ειρήνης Διανοούμενων - Καλλιτεχνών. Θα τον θυμόμαστε για πάντα να
συμμετέχει στις συγκεντρώσεις της ΕΕΔΥΕ και των φορέων του λαϊκού κινήματος ενάντια στις
επεμβάσεις στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, αλλά και στις μεγάλες συναυλίες καταδίκης
των βομβαρδισμών των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στη Γιουγκοσλαβία. Για τη συμβολή του στη δράση της ΕΕΔΥΕ,
του απονεμήθηκε από την ΕΕΔΥΕ το τιμητικό μετάλλιο “Γρηγόρης Λαμπράκης” κι ανακηρύχτηκε στο
επίτιμο προεδρείο της ΕΕΔΥΕ.

Η ΕΕΔΥΕ, οι αγωνιστές του αντιπολεμικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, οι αγωνιζόμενοι λαοί
του κόσμου αποχαιρετάμε με σεβασμό τον δικό μας Μίκη Θεοδωράκη, που ούτε στιγμή δεν έπαψε να
οραματίζεται και να ανυψώνει τον αγώνα του λαού που πολεμά για το δίκιο του, που παλεύει “για όλου
του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι”, που μας έμαθε να τραγουδάμε ότι “θέλει αρετή και τόλμην
η ελευθερία”. Ωσεί παρών μέσα από το έργο και την πορεία του θα δίνει κουράγιο και θα συντροφεύει
κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα μας για ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, σχέσεις
αμοιβαίου οφέλους ανάμεσα στους λαούς, μέχρι να σημάνουν οι καμπάνες της κοινωνικής
απελευθέρωσης, μέχρι την τελική νίκη.

Αθάνατος Μίκη!

Αθήνα, 3 Σεπτέμβρη 2021                                                             Το γραφείο τύπου της ΕΕΔΥΕ



Η λογική κόστους - οφέλους και η πολιτική της
ΕΕ επιζήμιες για τις λαϊκές ανάγκες
Η έλλειψη έργων, υποδομής, αλλά κι ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου αντιπυρικής προστασίας, η υποχρηματοδότηση
των υπηρεσιών διαχείρισης και προστασίας των δασών,
η μειωμένη - σε τραγικό βαθμό – χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό των δήμων και των περιφερειών
που δεν επιτρέπει τις προσλήψεις του αναγκαίου προσω-
πικού για την καθαριότητα και φύλαξη των δασικών πε-
ριοχών, οι ελλείψεις σε υποδομή στην Πυροσβεστική και
η υποστελέχωσή της σε πανελλαδικό επίπεδο δεν αποτε-
λούν ούτε κεραυνό εν αιθρία, ούτε είναι αποτέλεσμα μόνο

της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ. Έχουν να κάνουν
με τις γενικότερες κατευθύνσεις της ΕΕ, που εφάρμοσαν
πιστά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και που στην κυ-
ριολεξία συνθλίβουν στην επικίνδυνη μέγγενη της λογικής
“κόστους – οφέλους” την ανθρώπινη ζωή, τη λαϊκή περι-
ουσία, το φυσικό περιβάλλον. Έρχονται σε συνέχεια των
καταστροφών από τους σεισμούς και τις πλημμύρες όλου
του προηγούμενου διαστήματος. 

Πρόκειται για την ίδια πολιτική που συστηματικά απο-
σαρθρώνει την Πολιτική Προστασία. Η δημιουργία του
διαβόητου νέου υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πο-
λιτικής Προστασίας, η όλη προπαγάνδα που βρίσκεται σε
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Η υπαγωγή των δομών της Πολιτικής Προστασίας
στο ΝΑΤΟ και οι επιπτώσεις για το λαό

πολιτική

Η δραματική κατάσταση που αντιμετώπισαν μέσα στο καλοκαίρι εξαιτίας των πυρκαγιών η Αττική, η
Εύβοια, η Ρόδος, η  Αχαΐα, η Ηλεία, συνολικά η χώρα κι ο λαός μας, με τις ανυπολόγιστες καταστροφές
περιουσιών, αλλά και δασικών εκτάσεων, αναδεικνύουν γι’ ακόμη μια φορά και με τον πλέον γλαφυρό
τρόπο την αναγκαιότητα για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης με επίκεντρο όχι το κυνήγι του καπιταλιστικού
κέρδους, αλλά την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.



εξέλιξη περί “εθνικής συναίνεσης” σε αυτόν τον κρίσιμο
τομέα δεν θα πρέπει να αφήσουν περιθώριο για τις αυτα-
πάτες που σκόπιμα καλλιεργεί η κυβέρνηση ότι ενδιαφέ-
ρεται τάχα για την προστασία του περιβάλλοντος, της
ζωής και της περιουσίας του λαού. 

Η ανάθεση του συγκεκριμένου υπουργικού πόστου σε
έναν τεχνοκράτη και πρώην Επίτροπο της ΕΕ, η επίκληση
γι’ άλλη μια φορά του λεγόμενου επιτελικού κράτους,
από την πλευρά της κυβέρνησης δεν είναι τυχαία. Οι
ίδιες οι “περγαμηνές” του νέου υπουργού, που θεωρείται
ο αρχιτέκτονας της πρωτοβουλίας «RescEU», που αποτελεί
ίσως την πιο ουσιαστική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην πολιτική προστασία φανερώνουν ότι πρόκειται
ακριβώς για εκείνον το μηχανισμό που στερεί μέσα πυρο-
προστασίας και πυρόσβεσης από τα κράτη - μέλη και τα
εντάσσει σε έναν ενιαίο φορέα, προκειμένου να περιορι-
στούν οι δημοσιονομικές δαπάνες. Έτσι, τη στιγμή που
εκδηλώνεται μια φωτιά περνούν αρκετές μέρες ώσπου
εναέρια και επίγεια μέσα από τον μηχανισμό «RescEU» να
φτάσουν στις χώρες και μόνο κατόπιν αιτήματος της κα-
θεμίας. Κάτι που συνέβη και στην περίπτωση των πυρκα-
γιών σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο.

Διόλου τυχαία εν μέσω της μεγάλης καταστροφής
που ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου, κινητοποιήθηκαν 12
χώρες εκτός της ΕΕ και μέσω του «RescEU» 11 από την
ΕΕ. Ειδικότερα, μέσω του «RescEU», με εξαίρεση την απο-
στολή μιας ομάδας επίγειας πυρόσβεσης από την Κύπρο
που έφτασε στις 4 Αυγούστου, οι αποστολές κατέφθασαν
εντός 4 ημερών έως και μιας βδομάδας αργότερα από
την έναρξη των πυρκαγιών μετά την τραγωδία. 2 αποστολές
από τη Σουηδία και την Κροατία έφτασαν στις 6 Αυγούστου,
ενώ ο κύριος όγκος των αποστολών έφτασε από τις 7
έως και τις 10 Αυγούστου.

Απαράγραπτες οι ευθύνες των ελληνικών κυ-
βερνήσεων για την αποσάρθρωση της Πολιτικής
Προστασίας
Η κυβέρνηση της ΝΔ, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το
άφησαν οι προηγούμενες, φέρει εγκληματικές ευθύνες.
Με πρόσχημα την δήθεν αναβάθμιση της Πολιτικής Προ-
στασίας, ήδη από τον Φλεβάρη του 2020 ψήφισε νόμο, με
βάση τον οποίο προωθήθηκε η παραπέρα μετατροπή της
σε ένα ακόμα κερδοφόρο εμπόρευμα για τους επιχειρη-
ματικούς ομίλους, προβλέποντας την παρουσία ιδιωτών
σε διοικητικά κέντρα που αφορούν την Πολιτική Προστασία
και την λήψη αποφάσεων, τη διενέργεια μελετών κ.λπ.
Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια σειρά από δήμους και περιφέ-

ρειες, το κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας επιδιώχθηκε
να αφεθεί κι εν τέλει αφέθηκε στο έλεος της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας και των χορηγιών.

Βέβαια, εξετάζοντας κανείς διαχρονικά τους κρατικούς
προϋπολογισμούς, μέχρι και σήμερα αντιλαμβάνεται τις
εγκληματικές ευθύνες όλων των ελληνικών κυβερνήσεων,
όπου η κάθε μια έπιανε το νήμα από εκεί που το άφηνε η
προηγούμενη συνεχίζοντας την κατά συρροή εγκληματική
πολιτική ενάντια στην ανθρώπινη ζωή, τη λαϊκή περιουσία,
το περιβάλλον.

Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο επιζήμια είναι η λογική
"κόστους - οφέλους" της Ε.Ε. που ακολουθήθηκε, σύμφωνα
με την οποία η αντιπυρική, αντισεισμική, αντιπλημμυρική
προστασία θεωρούνται ως τομείς μη επιφέροντες κέρδη.
Αντίστοιχα ως μη επιφέρων κέρδη και πολλώ δε μάλλον
επενδύσεις θεωρείται και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός
για την προστασία των δασών, των περιοχών Natura κ.ο.κ.
Με άλλα λόγια μπροστά στα μαθηματικά των κερδών και
των επενδύσεων η ανθρώπινη ζωή έρχεται σε δεύτερη
μοίρα.

Διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι τα ελάχιστα ποσά που
διατέθηκαν και διατίθενται για την Πολιτική Προστασία -
που εκ του αποτελέσματος δεν επαρκούν ούτε κατ'ελάχι-
στον απ ότι φάνηκε για πολλοστή φορά τόσο με τις
τωρινές πυρκαγιές, όσο και με τις πλημμύρες και τους
σεισμούς του προηγούμενου διαστήματος - δεν είναι πο-
σοστά επί του καθαρού κρατικού προϋπολογισμού, αλλά
ποσοστά επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ),
περιλαμβάνοντας και τις ιδιωτικές δαπάνες.

Βαθαίνει περισσότερο η εμπλοκή του ΝΑΤΟ
στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας
Παράλληλα, ο ίδιος νόμος που ψηφίστηκε από την κυβέρ-
νηση της ΝΔ, είναι που υποβαθμίζει και στρατιωτικοποιεί
ακόμα περισσότερο το Πυροσβεστικό Σώμα και προβλέπει
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε βάρος του,
στην κατεύθυνση της παραπέρα καταστολής απέναντι
στο λαό. Συνδέει την Πολιτική Προστασία ακόμα και με
το ΝΑΤΟ, προβλέποντας γι' αυτό ειδικό γραφείο μέσα στη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ προβλέπει
και απόρρητα κονδύλια.

Μόνο τυχαία δεν είναι όλα αυτά, αν αναλογιστεί κανείς
ότι τα τελευταία χρόνια, οι Σύνοδοι Κορυφής του ΝΑΤΟ
μέσα από τις αποφάσεις τους εντάσσουν σταθερά, ολοένα
και περισσότερο το κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας
στους επιχειρησιακούς τους σχεδιασμούς. Στο πλαίσιο,
μάλιστα, του πολιτικού πυλώνα του ΝΑΤΟ λειτουργεί η
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Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών της
Συμμαχίας (Civil Emergency Planning Committee -CEPC),
στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη της Συμ-
μαχίας. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν επίσης και οι
χώρες – εταίροι της Συμμαχίας (Euro Atlantic Partnership
Countries -EAPC).

Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών
του ΝΑΤΟ παρέχει κατευθύνσεις σε θέματα πολιτικής
και σχεδιασμού για την περίπτωση εκτάκτων αναγκών
και συντονίζει επίσης ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών
έργων της Συμμαχίας μέσω των παραπάνω υποεπιτροπών
της καθώς και ομάδων εργασίας που συστήνονται για
διάφορα επιμέρους θέματα.

Στην Ελλάδα, αρμόδιος φορέας για τον συντονισμό
των διαδικασιών και ενεργειών όλων των εμπλεκομένων,
είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓEEΘΑ), μέσω
της Διεύθυνσης Α6, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Ομάδας
Πολιτικής Προστασίας και συνεργάζεται στενά με τα άλλα
κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Υπό την Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων
Αναγκών της Συμμαχίας λειτουργεί επίσης το Euro Atlantic
Disaster Response Coordination Center (EADRCC), που απο-
τελεί τον μηχανισμό του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση
τόσο φυσικών, όσο και τεχνολογικών καταστροφών. Το
Κέντρο Επιχειρήσεων του EADRCC λειτουργεί επί 24ώρου
βάσεως και συνεργάζεται με τα σημεία επαφής των
χωρών μελών της Συμμαχίας. Μάλιστα, αξίζει να θυμηθούμε
ότι πριν δυο χρόνια στις εγκαταστάσεις του πρώην πολι-
τικού αεροδρομίου στο Ελληνικό είχαν πραγματοποιηθεί
μια σειρά από ασκήσεις – συνεκπαιδεύσεις από κοινού με
τμήματα από τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ και άλλων
κρατών, με αντικείμενο τη δράση των ενόπλων δυνάμεων
και των δομών της Πολιτικής Προστασίας σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης.

Κι αν αναρωτηθεί κανείς πού κολλάει το ΝΑΤΟ με την
συγκεκριμένη περίσταση, η απάντηση είναι απλή: αντί η
χώρα μας να διαθέσει τα 17 εκατομμύρια ευρώ που
ζήτησαν τα δασαρχεία και όλα όσα επιπλέον χρειάζονται
για την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές,
προτιμά να δίνει 10 δις ευρώ για τα Ραφάλ και τις "αγορές
του αιώνα" - όπως ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει
- σε πολεμικό υλικό, συν άλλα 6.6 δις ευρώ για εξοπλισμούς
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που προορίζονται να στραφούν
κατά των λαών, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί ιστορικά.

Η Ελλάδα στο πλαίσιο των λεγόμενων “συμβατικών
υποχρεώσεών” της απέναντι στο ΝΑΤΟ αναλαμβάνει ρόλο

σε όλους τους παραπάνω σχεδιασμούς. Ρόλο που δεν
εξαντλείται μόνο στη συμφωνία στις επικίνδυνες αποφά-
σεις, αλλά επεκτείνεται και στο πρακτικό πεδίο, μέσω
της διάθεσης υποδομών, αλλά και προσωπικού από την
ήδη υποστελεχωμένη Πολιτική Προστασία για τους επι-
χειρησιακούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Με άλλα λόγια, οι
δαπάνες για εξοπλισμό και υποδομή της Πυροσβετικής
και της Πολιτικής Προστασίας γενικότερα, δεν γίνονται
με κριτήριο τις αντικειμενικές ανάγκες του λαού και της
χώρας, αλλά κύρια με κριτήριο τους επιχειρησιακούς σχε-
διασμούς του ΝΑΤΟ - στο οποίο έχει ενταχθεί πλέον –
αλλά και με κριτήριο το κέρδος των οικονομικών ομίλων
που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν.

Η επίκληση της Πολιτικής Προστασίας ως ένα
ακό μη πρόσχημα για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Να έχουμε καθαρό πως όταν το ΝΑΤΟ κάνει λόγο για Πο-
λιτική Προστασία, σε καμία περίπτωση δεν εννοεί την
προστασία του ελληνικού λαού και συνολικά των λαών
από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαι-
νόμενα. Δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να συμβαίνει κάτι τέ-
τοιο από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ δεν είναι τίποτα άλλο,
παρά μια συμμαχία καπιταλιστικών κρατών που επιδιώκει
να διασφαλίσει τα συμφέροντα, τις επενδύσεις και τα
κέρδη τους έναντι των ανταγωνιστών τους.

Η Πολιτική Προστασία αξιοποιήθηκε κι αξιοποιείται
από το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ ως ένα ακόμη πρόσχημα για
να δικαιολογηθούν πολεμικές επεμβάσεις που βρίσκονται
στα σκαριά, αλλά και η ένταση της καταστολής ενάντια
στο λαό, που πάει χέρι-χέρι με την κλιμάκωση της αντι-
λαϊκής πολιτικής στο έδαφος της νέας, ακόμη πιο έντονης,
γενικευμένης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και της
όξυνσης των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ισχυρά ιμπερια-
λιστικά κράτη και διακρατικές ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.

Επιπλέον, η πρόβλεψη για ανάπτυξη δικτύου δομών
Πολιτικής Προστασίας έχει άμεση σχέση με την προστασία
κρίσιμων υποδομών του ΝΑΤΟ για τους πολεμικούς επι-
χειρησιακούς σχεδιασμούς του, για την παραπέρα ανάπτυξη
της ικανότητάς του να παρεμβαίνει οποτεδήποτε κριθεί
αναγκαίο σε οποιοδήποτε σημείο της υδρογείου, όπως
προβλέπει και το δόγμα “ΝΑΤΟ 2030”, που επικυρώθηκε
στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής και που αποτελεί τη
στρατηγική του ΝΑΤΟ για την επόμενη δεκαετία.

Μόνοι ωφελημένοι από την “πράσινη ανάπτυξη”
οι επιχειρηματικοί όμιλοι
Η διαβόητη “πράσινη ανάπτυξη” στο όνομα της οποίας πί-
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νουν νερό η ΕΕ και τα αστικά κόμματα, η αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, για την οποία έκανε λόγο η τε-
λευταία Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και στο όνομα της
οποίας αναπτύσσει διακριτές παρεμβάσεις και μηχανισμούς,
δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με την προστασία του
περιβάλλοντος και τα συμφέροντα της λαϊκής οικογένειας,
αλλά με τα ακόμη μεγαλύτερα κέρδη των οικονομικών
ομίλων. Για τους λαούς προμηνύουν νέους κινδύνους. Το
περιβάλλον μετατρέπεται σε ένα ακόμη πεδίο κερδοφορίας,
σε βάρος πάντα των λαϊκών αναγκών. Απότοκος, εξάλλου,
της “πράσινης ανάπτυξης” είναι ο αποχαρακτηρισμός τε-
ράστιων δασικών εκτάσεων όλο το προηγούμενο διάστημα
για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων και υποδομών για
άλλες μορφές ενέργειας, έργα από τα οποία μοναδικοί
ωφελημένοι είναι τα μονοπώλια στον κλάδο της ενέργειας
και όχι οι εργαζόμενοι που ακριβοπληρώνουμε το ρεύμα.
Αυτό, άλλωστε, γίνεται φανερό κι από τις επικείμενες
ανατιμήσεις στο ρεύμα, που αναμένεται να φορτώσουν
με ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά βάρη τις πλάτες της
λαϊκής οικογένειας.

Ο ψευτοκαυγάς πάνω από τ’ αποκαϊδια, ανάμεσα στην
κυβέρνηση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα,
η ανατριχιαστική επίκληση από το κυβερνητικό επιτελείο
του επιχειρήματος ότι “τουλάχιστον δεν υπήρξαν ανθρώ-
πινες απώλειες” προκειμένου να δείξουν ότι όλα έγιναν
όπως έπρεπε, οι επικλήσεις περί ευθύνης των ακραίων
καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής - που
είναι αποτέλεσμα της πολιτικής τους - ακόμη και η
επίκληση της ατομικής ευθύνης (!) κ.ο.κ, αποτελούν προ-
σπάθειες για να πετάξουν τη μπάλα στην εξέδρα, να φορ-
τώσουν στο λαό τις εγκληματικές ευθύνες της πολιτικής
που ανεξαρτήτως μοντέλου διαχείρισης, υπηρετούν πιστά. 

Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα πρέπει να θολώσει
η κρίση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων
ότι αυτή η πολιτική που βάζει πρώτα και πάνω απ’ όλα το
κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων είναι που ευθύνεται
για την μόλυνση και την καταστροφή του περιβάλλοντος,
την προσπάθεια να μπουν στο παιχνίδι της αξιοποίησης
του δασικού κι εν γένει του φυσικού πλούτου κάθε λογής
επιχειρηματίες και ιδιώτες.

Το “Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης”, τα μέτρα απο-
κατάστασης των πυρόπληκτων ως μια ακόμη
ψηφίδα στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολι-
τικής κεφαλαίου - κυβέρνησης
Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αποκατά-
σταση των πυρόπληκτων, το λεγόμενο “Εθνικό Σχέδιο

Ανάκαμψης” που κινείται με μοχλό το Ταμείο Ανάκαμψης
της ΕΕ, έχουν ξεκάθαρο ταξικό πρόσημο προς όφελος
των οικονομικών ομίλων. Δεν έχουν καμιά σχέση με τις
πραγματικές ανάγκες. 

Με τις φλόγες ακόμα να καίνε, ο πρωθυπουργός ανα-
κοίνωσε πόρους 500 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο
για την «αποκατάσταση» των πυρόπληκτων περιοχών, με
τον ΣΥΡΙΖΑ να επαυξάνει, ζητώντας «ελάχιστη συναίνεση
συνεννόησης», ώστε το Ταμείο αυτό να αξιοποιηθεί με
«τοπικά αναπτυξιακά σχέδια» και αναπροσαρμογή πόρων
για τις «πράσινες» επενδύσεις, την επιτάχυνση των οποίων
παρουσιάζουν όλοι μαζί ως «μονόδρομο» δήθεν για την
αποτροπή νέων καταστροφών.

Οι εξαγγελίες όμως του πρωθυπουργού ήταν προ πολ-
λού δημοσιευμένες ήδη από τον περασμένο Μάρτη του-
λάχιστον! Είναι κι αυτό μια απόδειξη για το πώς τα
αδιέξοδα που προκαλεί η πολιτική τους στον λαό, αξιο-
ποιούνται κάθε φορά ως «ευκαιρία» για να επιταχύνουν
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Αποχαρακτηρισμός τεράστιων δασικών εκτάσεων για εγκατάσταση
αιολικών πάρκων και υποδομών για άλλες μορφές ενέργειας, από
τα οποία μοναδικοί ωφελημένοι είναι τα μονοπώλια, σε βάρος
των λαϊκών αναγκών.



αντιλαϊκούς σχεδιασμούς στην ίδια κατεύθυνση, όπως
και στην περίπτωση της πανδημίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο «Εθνικό Σχέδιο
Ανάπτυξης», «ο άξονας 1.4 προωθεί την πράσινη μετάβαση,
εισάγοντας μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με στόχο την
(...) προώθηση της κυκλικής οικονομίας, μέσω (...) της
προστασίας της βιοποικιλότητας και της προσαρμογής
και της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος».
Επισημαίνεται μάλιστα ότι «οι δράσεις των παραπάνω
αξόνων ενισχύονται από τις εφάπαξ εκπτώσεις φόρου
για επιχειρηματικές επενδύσεις που ενισχύουν την καθαρή
Ενέργεια και τη βιώσιμη παραγωγή...», με επιπλέον φορο-
απαλλαγές δηλαδή, που θα φορτωθούν στις λαϊκές πλάτες,
με τους «ίδιους πόρους» και τα «πράσινα» χαράτσια. Απο-
καλυπτική είναι και η αναφορά στον «Κανονισμό Ταξινό-
μησης» της ΕΕ, με τον οποίο είναι «συμβατό» το κυβερνητικό
σχέδιο (τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλη του 2020).

Ο Κανονισμός αυτός καθιερώνει μια λίστα «περιβαλ-
λοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων», ώστε
- όπως χαρακτηριστικά λέγεται - «να συμβάλει στην υλο-
ποίηση του ευρωπαϊκού green deal», «παρέχοντας στις
εταιρείες, στους επενδυτές και τους πολιτικούς, ορισμούς
για το ποιες οικονομικές δραστηριότητες θεωρούνται
περιβαλλοντικά βιώσιμες, δημιουργώντας έτσι ασφάλεια
για τους επενδυτές (...) περιορίζοντας τον κατακερματισμό
της αγοράς και βοηθώντας να κατευθυνθούν οι επενδύσεις
εκεί που χρειάζονται περισσότερο». Εκεί δηλαδή που θα
βρουν πιο κερδοφόρες διεξόδους, αλλά και για να δια-
σφαλιστεί το «προβάδισμα» της ΕΕ απέναντι στα άλλα ιμ-
περιαλιστικά κέντρα.

Ενδεικτικά, ανάμεσα στις περιβαλλοντικά βιώσιμες
οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον
Κανονισμό, είναι και η «προστασία του περιβάλλοντος,
μέσω πρωτοβουλιών αναδάσωσης και δράσεων για την
προστασία της βιοποικιλότητας». 

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται «η αποκατάσταση άνω
των 16.500 εκταρίων υποβαθμισμένων δασικών οικοσυ-
στημάτων στην Ελλάδα, συμβάλλοντας σημαντικά στο
Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης», που παρουσίασαν τον Νοέμβρη
του 2020 η κυβέρνηση και ο τότε υπουργός Ενέργειας και
Περιβάλλοντος, Κ. Χατζηδάκης.

Πολύ πριν από τις τωρινές φωτιές, λοιπόν, η κυβέρνηση,
σε συνέχεια της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ (με τον «Εθνικό
Σχεδιασμό για τα Δάση»), είχε ως στόχο να εκμεταλλευτεί
και τις αναδασώσεις, ώστε να αυξηθεί η αξία της δασικής
γης, στις περιοχές που το τουριστικό κυρίως, αλλά και το
κατασκευαστικό κεφάλαιο βλέπουν ευκαιρίες κερδοφορίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του
πρωθυπουργού περί επιχειρηματικών ομίλων - «αναδόχων»,
το ίδιο το πρόγραμμα αναδασώσεων θα λειτουργεί ως
εργαλείο κερδοφορίας, με τις αναδασώσεις ή τμήματά
τους να δίνονται μέσω ΣΔΙΤ, με μελέτες και έργα όχι
μέσω της Δασικής Υπηρεσίας αλλά διαφόρων «ευαγών»
ιδρυμάτων...

Υπάρχει διέξοδος στην οργάνωση της λαϊκής
πάλης, στην έκφραση αλληλεγγύης, στη διεκδί-
κηση άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των
πληγέντων, για αντιπλημμυρικά έργα
Από  την πρώτη στιγμή οι κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης,
η ΕΕΔΥΕ συνολικά εξέφρασε την αλληλεγγύη της στους
πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στήριξε
ενεργά τις πρωτοβουλίες του λαϊκού κινήματος για την
έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης. Δεν είναι λίγες οι Επι-
τροπές Ειρήνης τόσο στην Αττική, όσο και στην περιφέρεια,
που συμμετείχαν στη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης,
που στήριξαν και στηρίζουν τόσο μέσα από ανακοινώσεις,
όσο και μέσα από τη φυσική τους παρουσία τις Επιτροπές
Αγώνα και τα Στέκια των πυρόπληκτων, που συμπαρα-
τάσσονται και στηρίζουν τον αγώνα τους για άμεσα μέτρα
ανακούφισης, για να προχωρήσει η καταγραφή και η από-
δοση των αποζημιώσεων, για την δίχως άλλη καθυστέρηση
δρομολόγηση των απαραίτητων - ενόψει του χειμώνα –
αντιπλημμυρικών έργων. 

Αναδεικνύεται ότι είναι ανάγκη να δυναμώσει αποφα-
σιστικά η λαϊκή πάλη ενάντια στην πολιτική που καθημερινά
τσακίζει τα δικαιώματα και τη ζωή της εργατικής –
λαϊκής οικογένειας, για άμεση λήψη μέτρων αντιπυρικής,
αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας, για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, μακριά κι έξω από τη λογική
του “κόστους - οφέλους”. 

Ο λαός μας, οι εργαζόμενοι στην Πολιτική Προστασία,
στην Πυροσβεστική, οι αξιωματικοί και το προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να
απαιτήσουμε την απεμπλοκή του ΝΑΤΟ από το κομμάτι
της Πολιτικής Προστασίας, το σχεδιασμό της στη βάση
της πρόληψης και όχι της καταστολής, της κάλυψης των
συνεχώς διευρυνόμενων σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Να
παλέψουμε για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης όπου το περι-
βάλλον, ο δασικός και συνολικά ο φυσικός πλούτος δεν
θα είναι εμπόρευμα και πηγή κέρδους στα χέρια των
λίγων, αλλά λαϊκή ιδιοκτησία και περιουσία, που θα αξιο-
ποιείται στη βάση ενός επιστημονικά επεξεργασμένου
κεντρικού σχεδιασμού προς όφελος του λαού.
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Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,
Ευχαριστούμε όλους τους μαζικούς φορείς που αντα-

ποκριθήκατε στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα και συμ-
μετέχουν στη σημερινή σύσκεψη σήμερα για την οργάνωση
του αγώνα: 

• Ενάντια στη συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής
του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί 17-19 Σεπτέμβρη στην
Αθήνα, 

• Την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις,
που προβλέπεται να υπογραφεί μέσα στον Οκτώβρη, 

• Για να καταδικαστεί μαζικά η επικίνδυνη πολιτική
της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που προωθεί η κυβέρ-
νηση της ΝΔ με τη στήριξη των αστικών κομμάτων. 

Υπάρχει πλούσια πείρα από την κοινή μας πάλη και
τις προηγούμενες κινητοποιήσεις κατά των αμερικάνικων
βάσεων και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και χρειάζεται
να αξιοποιηθεί στις παρεμβάσεις της Επιτροπής Αγώνα,
των σωματείων, των συλλόγων γυναικών, φοιτητών, αυ-
τοαπασχολουμένων, ώστε να φτάσουμε και να συζητήσουμε
με όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζομένους, νέους
και νέες, να ενημερώσουμε, να αποκαλύψουμε την ουσία
των επικίνδυνων εξελίξεων για το λαό από την εμπλοκή
της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να
κινητοποιήσουμε εργαζόμενους, νεολαία που ανησυχούν
για τις εξελίξεις. 

Μπορούμε, με πλατύ άνοιγμα, με συντονισμένη δουλειά
να συμβάλλουμε ώστε αυτή η δικαιολογημένη ανησυχία,
ακόμη και ο φόβος που μπορεί να εντοπίζουμε από τις
συζητήσεις μας, να μετατραπεί σε οργανωμένη πάλη. Να
αντιπαρατεθούμε αποφασιστικά με τη λογική της υποταγής
στους αρνητικούς συσχετισμούς, του “δεν γίνεται τίποτα”
ή του “έξω από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, δίχως τις ΗΠΑ οι κίν-
δυνοι είναι μεγαλύτεροι”. Να αντιμετωπίσουμε αποφασι-
στικά την προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει
τον εφησυχασμό για τις επικίνδυνες εξελίξεις, να σύρει
το λαό και τη νεολαία πίσω από το άρμα των συμφερόντων
της αστικής τάξης, στο όνομα της “εθνικής ενότητας και
ομοψυχίας” ιδιαίτερα γύρω από τα λεγόμενα εθνικά
θέματα. Χρειάζεται να αναδεικνύουμε ότι ο λαός μέσα
από την οργανωμένη πάλη του μπορεί να βάλει τη δική
του σφραγίδα στις εξελίξεις.

Οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος απαιτούν
ετοιμότητα και εγρήγορση.

Για τη σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του
ΝΑΤΟ στην Αθήνα
Η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, που αποτελεί την
ανώτατη αρχή του δολοφονικού οργανισμού, θα διεξαχθεί
στη χώρα μας στο διάστημα 17-19 Σεπτέμβρη, θα εξετάσει
την εξείδίκευση και υλοποίηση των πολύ επικίνδυνων
αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγ-

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
NO 93   ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 27

πολιτική

Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, μπροστά στη Σύνοδο
της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα στην Αθήνα από τις 17-19 Σεπτέμβρη,
κάλεσε σε σύσκεψη φορέων την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, στην αίθουσα του Συνδικάτου
Οικοδόμων στην Αθήνα. Συμμετείχαν το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Συνδικάτο Ενέργειας, το Συνδικάτο
Φαρμάκου, η ΠΕΜΕΝ, η Ενωση Λογιστών Περιφέρειας Αττικής, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων
Αθήνας, η ΟΒΣΑ, και εκλεγμένοι συνδικαλιστές από τους Φοιτητικούς Συλλόγους Νομικής, Οικονομικού
Πειραιά, Φαρμακευτικής, Παν/μίου Πειραιά, Σχολής Μηχανικών ΠΑΔΑ, Γεωπονικού Παν/μίου Αθήνας,
Μαθηματικού, το Σωματείο Συνταξιούχων Ταύρου, η ΕΕΔΥΕ, η ΟΓΕ, η ΕΕΔΔΑ, το Στέκι Εργαζομένων
και Νεολαίας Πατησίων, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής. Παραθέτουμε την εισήγηση της Επιτροπής..

Σύσκεψη ενάντια στη Σύνοδο της Στρατιωτικής 
Επιτροπής του ΝΑΤΟ στην Αθήνα



ματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνη στις Βρυξέλλες, ιδίως
τη Στρατηγική ΝΑΤΟ 2030, με βάση τα στρατηγικά κείμενα
για την «Αποτροπή και Αμυνα της Ευρω-Ατλαντικής Πε-
ριοχής», το «Προεξάρχον Κείμενο Διεξαγωγής Πολέμου
ΝΑΤΟ», καθώς και τη στρατηγική για το ΝΑΤΟ 2030, το
«εγχειρίδιο πολέμου». 

Πρόκειται για προετοιμασία για νέους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και επεμβάσεις στην περιοχή μας, στον Ινδοει-
ρηνικό, σε όλη την υδρόγειο, με τη δημιουργία νέων υπο-
δομών και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του
ΝΑΤΟ, για πιο αποτελεσματικό συνδυασμό πυρηνικών και
συμβατικών όπλων, σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων.    

Η προετοιμασία αυτή συνδυάζεται με το ρόλο που
παίζουν και θα διαδραματίσουν οι ήδη υπάρχουσες Αμερι-
κανοΝΑΤΟικές βάσεις και υποδομές στην Ελλάδα και
στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και αυτές που θα δημιουρ-
γηθούν με την επικείμενη ανανέωση της Ελληνοαμερικα-
νικής Συμφωνίας. 

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σήμα κινδύνου για τον ελληνικό
λαό και τους λαούς της περιοχής, σε μια περίοδο που κλι-
μακώνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί ΗΠΑ, ΝΑΤΟ,
ΕΕ, Ρωσίας και Κίνας, αναδιατάσσονται οι ΑμερικανοΝΑ-
ΤΟικές δυνάμεις μετά την αποχώρηση από το Αφγανιστάν,
κοιτάζοντας προς την πλευρά του ΙνδοΕιρηνικού, στον
ανταγωνισμό με την Κίνα και τα πεδία αναμέτρησης με τη
Ρωσία και το Ιράν, στην Μαύρη Θάλασσα, στα Βαλκάνια,
στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό Κόλπο, αλλά και στην
Αν. Μεσόγειο, που είναι σε εξέλιξη ενεργειακά ευρωατ-
λαντικά σχέδια. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν είκοσι χρόνια
μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση από τις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ -
ΕΕ και η αποχώρηση των αμερικάνικων δυνάμεων σε συμ-
φωνία με τους Ταλιμπάν αποκαλύπτουν πως ο πραγματικός
στόχος όλων αυτών των επεμβάσεων, στις οποίες συμμε-
τείχε ενεργά και η Ελλάδα, είναι η εξασφάλιση των ευ-
ρωατλαντικών συμφερόντων έναντι των ανταγωνιστών
τους. Δεν έχει σχέση με τα προσχήματα που χρησιμοποι-
ούνται περί αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, όπως ισχυ-
ρίζονται. Για τους λαούς οι επεμβάσεις αυτές σημαίνουν
παραπάνω φτώχεια, εξαθλίωση, ακόμη μεγαλύτερες προ-
σφυγικές ροές και αυτό έχουν αποδείξει τόσο ο ιμπερια-
λιστικός πόλεμος στο Αφγανιστάν, όσο και οι πόλεμοι στο
Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στην Υεμένη, την Ουκρανία. 

Έχει ιδιαίτερη σημασία να σημειώσουμε ότι πρόσφατα
και στη βάση των κινήσεων που κάνουν τα ιμπεριαλιστικά
κέντρα για το Αφγανιστάν, η ΕΕ που συνεργάζεται με το
ΝΑΤΟ και το αντιμετωπίζει ως πυλώνα της ευρωατλαν-

τικής ασφάλειας, προωθεί και την αυτόνομη στρατιωτική
δράση και σχεδιάζει τη δημιουργία Ευρωστρατού, δύναμης
50.000 σε πρώτη φάση. 

Για την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις
Στρατιωτικές Βάσεις 
Η κλιμάκωση της επίθεσης από την πλευρά της κυβέρνησης
και των αστικών κομμάτων στα δικαιώματα της λαϊκής
οικογένειας, τα αντεργατικά νομοσχέδια όλου του προ-
ηγούμενου διαστήματος, οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη
πρώτης ανάγκης, οι τεράστιες ελλείψεις στο σύστημα
υγείας μπροστά στην εξέλιξη της πανδημίας, οι δυσκολίες
με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές, οι φοιτητές
και οι οικογένειές τους με την έναρξη της σχολικής
χρονιάς κλπ αποτελούν πιστή εφαρμογή της στρατηγικής
και των απαιτήσεων του κεφαλαίου, για την αύξηση της
κερδοφορίας του. 

Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό της χώρας
συνδέεται άμεσα με τις διεθνείς σχέσεις. Η κυβέρνηση
της ΝΔ, συνεχίζοντας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνει
επιθετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ, για λογαριασμό της αστικής τάξης και της γεωστρα-
τηγικής της αναβάθμισης, δηλαδή της προσπάθειας ανα-
βάθμισης της θέσης και των συμφερόντων της σε ολόκληρη
την περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η συνέχιση
του στρατηγικού διαλόγου με τις ΗΠΑ, η επικείμενη ανα-
νέωση και επέκταση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας
για τις Βάσεις.

Αυτή τη συμφωνία προετοίμασε η επίσκεψη του Αμε-
ρικάνου Γερουσιαστή Μενέντεζ πρόσφατα στη χώρα μας,
οι επαφές της κυβέρνησης με την αμερικάνικη πρεσβεία
και τον Πάιατ και αυτή θα υπογράψει ο Υπουργός Εξωτε-
ρικών, Δένδιας, με την επίσκεψη στις ΗΠΑ τον Οκτώβρη.
Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που βαθαίνει την
εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και βάζει σε μεγάλους κινδύνους το λαό μας. Δηλαδή, μέσα
σε σύντομο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της ελλη -
νοαμερικανικής συμφωνίας για τις βάσεις, το Γενάρη του
2020, η κυβέρνηση με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και των
άλλων αστικών κομμάτων, την ανανεώνει και την ενισχύει.
Δίπλα στις βάσεις της Σούδας, της Λάρισας, του Στεφανο -
βίκειου και της Αλεξανδρούπολης, η κυβέρνηση θα επε-
κτείνει τις βάσεις και σε άλλες περιοχές, π.χ. στη Σκύρο,
στην Καβάλα κ.α. και αυτό θα το δούμε με ισχύ 5ετίας.
Στην πράξη, οι ελληνικές στρατιωτικές μονάδες και υπο-
δομές, τα στρατηγεία ΝΑΤΟ και ΕΕ θα είναι μέρος αυτού
του σχεδιασμού.  
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Βαθαίνει ακόμη περισσότερο η ελληνική εμπλοκή
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
Χρειάζεται να επιμείνουμε στην προσπάθεια να εξηγούμε
και να αποκαλύπτουμε καλύτερα τι σημαίνει αυτό, ότι η
Ελλάδα γίνεται ορμητήριο ιμπεριαλιστικών πολέμων και
ταυτόχρονα στόχος αντιποίνων, όπως έχουν δηλώσει π.χ
Ρωσία και Ιράν, να εξηγούμε πως μεταφράζεται η ελληνική
εμπλοκή. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα με ευθύνη όλων
των κυβερνήσεων:

• Έρχεται στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-
μελών του ΝΑΤΟ για τις δαπάνες για τις ανάγκες της λυ-
κοσυμμαχίας, φτάνοντας μέχρι και τα 6 δις ευρώ. 

• Την ώρα που ο λαός έρχεται αντιμέτωπος με την
ακρίβεια, τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, τη φτώχεια,
δαπανά δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για αγορά εξοπλι-
σμών και πολεμικού υλικού, που προορίζονται για τους
ΝΑΤΟικούς επιχειρησιακούς σχεδιασμούς και όχι για την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας. 

• Αναπροσαρμόζει το δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων
σύμφωνα με τις ΝΑΤΟικές ανάγκες

• Συνεχίζει την αποστολή προσωπικού και υποδομής
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε δεκάδες αποστολές
στο εξωτερικό, στέλνει πυραύλους Πάτριοτ στη Σαουδική
Αραβία ενάντια στο Ιράν,  πολεμικά πλοία στον Περσικό
Κόλπο και τη Μαύρη Θάλασσα, αεροσκάφη για ΝΑΤΟική
επιτήρηση των συνόρων στην Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βό-
ρεια Μακεδονία κ.α. Ετοιμάζεται για αποστολή στρατιω-
τικών δυνάμεων στο Σαχέλ, στην Αφρική.   

• Πληθαίνουν διαρκώς οι στρατιωτικές ασκήσεις -
συνεκπαιδεύσεις που αποτελούν πρόβες πολέμου κατά
των λαών, όπως αποδείχθηκε με την άσκηση Defender Eu-
rope για την περικύκλωση της Ρωσίας. 

Το επιχείρημα της μετατροπής της χώρας μας σε “πυ-
λώνα” στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
και των Βαλκανίων είναι επικίνδυνο. Αποκαλύπτει για
μια ακόμη φορά πως οι επιχειρηματικοί και οι πολεμικοί
σχεδιασμοί πάνε χέρι – χέρι. Φανερώνει την προσπάθεια
προσέλκυσης επενδύσεων, εξαγωγής ελληνικών κεφα-
λαίων, αλλά την ίδια ώρα δίνει το σήμα για την διατήρηση
και ανάληψη στρατιωτικών πρωτοβουλιών κατά άλλων
λαών στην περιοχή. Ο λαός μας έχει πλούσια πείρα από
το τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω. Οι επενδύσεις και τα
μεγάλα έργα στην ενέργεια, στις μεταφορές, στα logistics,
στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, στις κρίσιμες υποδομές
στοχεύουν στην ανάπτυξη της κερδοφορίας των οικονο-

μικών ομίλων. Για τη λαϊκή οικογένεια σημαίνουν παραπέρα
φτώχεια και ανατιμήσεις, σαν κι αυτές που έρχονται στο
επόμενο διάστημα στην ενέργεια. Παράλληλα συνοδεύονται
με την επέκταση του δικτύου στρατιωτικών βάσεων και
υποδομών. 

Να δώσουμε να κατανοηθεί ότι το ενδιαφέρον των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ για τη χώρα μας έχει να κάνει με τη γεω-
στρατηγική της θέση και την προσπάθεια να ανακοπεί η
κινεζική και η ρώσικη παρέμβαση στην Ανατολική Μεσόγειο
και στα Βαλκάνια, στο πλαίσιο της όξυνσης των γενικότε-
ρων ανταγωνισμών και της επιθετικότητας ανάμεσα στις
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με τη Ρωσία, την Κίνα και με την εμπλοκή
δεκάδων κρατών. Έχει σχέση με το ποιος θα έχει το πάνω
χέρι, την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα.
Στην περιοχή μας συγκρούονται οι οικονομικοί και στρα-
τιωτικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ με τον νέο
“Δρόμο του Μεταξιού” της Κίνας, αλλά και με την οικονομική
και στρατιωτική παρέμβαση που αναπτύσσει η Ρωσία
στην περιοχή. 

Είναι ανάγκη να επιμείνουμε να κατανοηθεί ότι ΗΠΑ -
ΝΑΤΟ - ΕΕ και η εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς
τους δεν έχουν καμία σχέση με την ειρήνη, την ασφάλεια,
τη σταθερότητα στην περιοχή, όπως επιχειρούν η κυβέρ-
νηση και τα αστικά κόμματα να πείσουν τον ελληνικό λαό
κι αυτό αποδεικνύεται από τα πολεμικά μέτωπα στην πε-
ριοχή, τις τραγικές τους συνέπειες και τα σχέδια που
ετοιμάζονται. Να χρησιμοποιούμε το παράδειγμα της Ελ-
λάδας και της Τουρκίας ως δυο ΝΑΤΟικων “συμμάχων”,
την επικίνδυνη πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων,
τους κινδύνους για κλιμάκωση της όξυνσης αλλά και για
επώδυνο συμβιβασμό. Να δίνουμε τι σημαίνει η ιμπερια-
λιστική ειρήνη που προετοιμάζει τον πόλεμο. Να  μιλήσουμε
για τη διατήρηση της κατοχής στην Κύπρο, ένα κράτος
μέλος της ΕΕ και τους σχεδιασμούς για συμβιβασμό
ανάμεσα στη Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία και σε
κάθετη διχοτόμηση, δύο κρατών που θέτει η Τουρκία και
η τουρκοκυπριακή πλευρά. 

Να πέσει στο κενό ο εφησυχασμός που καλ-
λιεργούν η κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρω -
ατλαντισμού!
Ο λαός να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη στους ιμπεριαλι-
στικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στην κυβέρνηση
και στα αστικά κόμματα που με την πολιτική τους καθη-
μερινά ματώνουν τη λαϊκή οικογένεια με αντιδραστικά
μέτρα προς όφελος των οικονομικών ομίλων και ταυτό-
χρονα στρώνουν για το λαό το έδαφος για το πολεμικό
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σφαγείο και την προσφυγιά!
Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους μαθητές, στους φοι-

τητές, στη νεολαία, που καθημερινά ζούνε από πρώτο
χέρι την αντιλαϊκή πολιτική που αυξάνει τα εμπόδια στη
μόρφωση, στη δουλειά, στη ζωή με δικαιώματα. Αποτελεί
πρόκληση η κυβέρνηση να δίνει ψίχουλα για την παιδεία
με αποτέλεσμα να ανοίγουν τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια
δίχως ουσιαστικά μέτρα για την πανδημία και με τεράστιες
ελλείψεις σε προσωπικό, βιβλία, υποδομές και την ίδια
στιγμή η κυβέρνηση να δίνει 6.6 δις ευρώ μόνο για τις
ΝΑΤΟικές ανάγκες, που δεν έχουν καμία σχέση με την
ασφάλεια της χώρας και την προστασία των συνόρων και
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, αλλά αντίθετα προ-
ορίζονται για πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον άλλων
λαών.

Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους!
Έχουν τη δύναμη μέσα από την πάλη τους να οικοδομήσουν
ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, ευημερία, φιλία, αλλη-
λεγγύη, σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, μακριά κι έξω από
τη μέγγενη των ιμπεριαλιστικών οργανισμών του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ.

Είναι ανάγκη να δυναμώσει αποφασιστικά η λαϊκή πάλη
για την καταδίκη των ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμ-
βάσεων, για:

• Την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς και πολέμους

• Την κατάργηση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας
για τις Στρατιωτικές Βάσεις – Nα κλείσει η βάση της
Σούδας – Nα ξηλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη
χώρα μας – Nα μη δημιουργηθεί καμία νέα ευρωατλαντική
βάση και στρατιωτική υποδομή. 

• Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και
οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. 

• Καμία συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, σε στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις κατά άλλων λαών. 

• Όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη διάταξη
των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Ανάκληση
της κυβερνητικής απόφασης για την αύξηση της θητείας
στο στρατό ξηράς. 

• Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που
τα καθορίζουν. 

• ΟΧΙ στον Ευρωστρατό που ετοιμάζει η ΕΕ. 
• Αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και

της ΕΕ. 
Στο επόμενο διάστημα ο προγραμματισμός της δράσης

μας είναι ανάγκη να συμπεριλάβει μια σειρά από πολύ-

μορφες πρωτοβουλίες, που θα εξειδικεύονται ανά χώρο
και θα συμβάλλουν στο παραπέρα άνοιγμα της παρέμβασής
μας, ενισχύοντας το στοιχείο της συνέχισης και της κλι-
μάκωσης της λαϊκής πάλης ενάντια στην Ελληνοαμερικα-
νική Συμφωνία για τις Βάσεις και στην επικίνδυνη πολιτική
της εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχε-
διασμούς.

Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνουμε τη διοργάνωση συλ-
λαλητηρίου την Παρασκευή 17 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στο
Σύνταγμα και πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για να
διατρανώσουμε την αντίθεση του ελληνικού λαού στους
επικείμενους σχεδιασμούς.

Ήδη έχετε στη διάθεσή σας ένα σχέδιο ανακοίνωσης
που άμεσα χρειάζεται να καταληχθεί και να δοθεί στη δη-
μοσιότητα. Να εξετάσουμε την περίπτωση μαζικής παρά-
στασης διαμαρτυρίας στα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυ-
νας. Να προχωρήσουμε, επίσης, στη διαμόρφωση ψηφί-
σματος που θα μπαίνει για συζήτηση σε συνεδριάσεις ΔΣ
εργατικών Σωματείων, Ομοσπονδιών, και Εργατικών Κέν-
τρων, φοιτητικών συλλόγων, να εξετάσουμε την περίπτωση
της παρέμβασης σε Δήμους κλπ. Να γίνει προσπάθεια
κάθε φορέας στο χώρο ευθύνης του, στις γειτονιές, να
εξειδικεύσει και να εμπλουτίσει με επιχειρηματολογία
την κεντρική ανακοίνωση. 

Μέσα από περιοδείες, εξορμήσεις, συσκέψεις, άλλες
πρωτοβουλίες να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε
να φτάσουμε σε όσο το δυνατόν πλατύτερο κόσμο, να συ-
ζητήσουμε οργανωμένα. 
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Η ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ
Στην ιστοσελίδα
www.eedye.gr

που ενημερώνεται διαρκώς,
μπορείτε να βρείτε νέα από τη δραστηριότητα

της ΕΕΔΥΕ και των κατά τόπους
Επιτροπών Ειρήνης, ενημερώσεις από

τη διεθνή δράση, ενημερωτικά υλικά, τα
προηγούμενα τεύχη από το περιοδικό

«Δρόμοι της Ειρήνης» και πολλά άλλα στοιχεία,
χρήσιμα για την ενημέρωση και τη δράση

των Επιτροπών, των συναγωνιστών και φίλων
του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
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επέτειος

Χιροσίμα-Ναγκασάκι: 
76 χρόνια από το πυρηνικό ολοκαύτωμα
Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα θύματα της ιμπεριαλιστικής θηριωδίας 

ΕΔΥΕΘ
Συγκέντρωση ενάντια στον πόλεμο,
τη φτώχεια και τις νέες πυρηνικές
απειλές πραγματοποίησε η Επιτροπή
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσ-
σαλονίκης (ΕΔΥΕΘ), στις 6 Αυγούστου,
76 χρόνια μετά το πυρηνικό ολοκαύ-
τωμα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.
Παράλληλα εκφράστηκε η αλληλεγ-
γύη στους πυρόπληκτους και η στή-
ριξη στο αίτημα για άμεσα μέτρα στή-
ριξης των πληγέντων. Αλλά και η αλ-
ληλεγγύη στο λαό της Κούβας και
την επανάστασή του.

Στη συγκέντρωση που έγινε στο
Λευκό Πύργο, μίλησε ο Απόστολος
Σκούφας, Αντιπρόεδρος της ΕΔΥΕΘ,
ενώ η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε
με μαζική εξόρμηση στην Παραλία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Η Επιτροπή Ειρήνης Καβάλας, τιμώ -
ντας στις 6 Αυγούστου τους χιλιάδες
νεκρούς από τη ρίψη των ατομικών
βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγ-
κασάκι πριν από 76 χρόνια, πραγμα-
τοποίησε εκδήλωση στο χώρο του
λιμανιού της πόλης. Ομιλητής στη συ -
γκέντρωση ήταν ο Χρήστος Ποτόλιας,
πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Κα-
βάλας. Στη σύντο μη ομιλία του κάλεσε
σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα ενάν-
τια στις επιθετικές πρωτοβουλίες
της ελληνικής αστικής τάξης για λο-
γαριασμό των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, τη μετα-
τροπή της χώρας μας σε πολεμικό
προγεφύρωμα και στόχο αντιποίνων.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με πορεία
στην παραλιακή οδό της πόλης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στις 6 Αυγούστου
στα Χανιά η καθιερωμένη εκδήλωση
τιμής και μνήμης για τα θύματα από
τη ρίψη των ατομικών βομβών στη
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Στην εκδήλωση η κεντρική ομιλία
έγινε από τον Μανώλη Παπαδομα-
νωλάκη πρόεδρος της Επιτροπής Ει-
ρήνης ο οποίος αναφέρθηκε στις πυρ-
καγιές που κατάστρεφαν πολλές πε-
ριοχές της χώρας. Σημείωσε χαρα-
κτηριστικά ότι «ενώ παίρνουν τα συ-
χαρίκια για την πρώτη θέση στο ΝΑΤΟ
σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, που
πενταπλασίασαν (!) σ’ ένα χρόνο τις
σχετικές δαπάνες, που κάνουν συμ-
φωνίες μαμούθ για Ραφαλ, που αγο-
ράζουν χιλιάδες περιπολικά και Αί-
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αντες για να ρίχνουν νερό στους…
διαδηλωτές, στέλνουν τους πυροσβέ -
στες στη μάχη με την φωτιά με απαρ-
χαιωμένο εξοπλισμό, αφού τα 9 στα
10 οχήματα που διαθέτει η Πυροσβε-
στική (αυτά που επίσης ρίχνουν νερό,
αλλά για να σβήνουν φωτιές) είναι
ηλικίας μεγαλύτερο από 10 έτη». 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην
Πάτρα στις 9 Αυγούστου, για τα 76
χρόνια από τη ρίψη των ατομικών
βομβών των ΗΠΑ στη Χιροσίμα και
το Ναγκασάκι. Στην κεντρική ομιλία
ο Διονύσης Πλέσσας, επικεφαλής της
Γραμματείας Πάτρας και Δυτικής
Αχαΐας της ΕΕΔΥΕ  τόνισε ότι: «Οι
πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης,
όπως και όλων των προηγούμενων,
είναι καταστροφικές για το λαό. Την
ώρα που δαπανούν δις ευρώ για τους
πολεμικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ,

την ίδια ώρα δίνουν ψίχουλα για επί-
γεια και εναέρια μέσα κατάσβεσης,
για την πρόληψη των πυρκαγιών και
τη δασοπροστασία, που θα λειτουρ-
γούσαν επ’ ωφελεία του λαού και
του περιβάλλοντος». 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την απαγ-
γελία του ποιήματος του Γ. Ρίτσου
«Ειρήνη» από το μέλος της Γραμμα-
τείας Πάτρας και Δυτ. Αχαΐας της
ΕΕΔΥΕ, Γεωργία Γαλυφοπούλου, προ-
βλήθηκε βίντεο από τα τελευταία
λεπτά πριν τη ρίψη της βόμβας στη
Χιροσίμα, κρατήθηκε ενός λεπτού
σιγή στη μνήμη των θυμάτων και ολο-
κληρώθηκε με την προβολή της ται-
νίας «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Φίλοι της Ειρήνης και συνοδοιπόροι
στον αγώνα ενάντια στον πόλεμο,
στη φτώχεια και τις νέες πυρηνικές
απειλές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου

στις 6 Αυγούστου και παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση μνήμης για τη ρίψη
των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι, που έγινε στο
πάρκο Μικράς Ασίας. Ομιλητής ήταν
ο Νίκος Πατεράκης, πρόεδρος της
Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου.

Ο ομιλητής μεταξύ άλλων τόνισε
ότι «πριν από 76 χρόνια το πυρηνικό
μανιτάρι εξαφάνισε από προσώπου
γης χιλιάδες ανθρώπους στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι. Χιλιάδες επίσης
οι τραυματισμένοι, οι άνθρωποι που
«έζησαν» με τα εγκαύματα και άλλες
πληγές από τον πυρηνικό όλεθρο.
Ενώ ο Πόλεμος είχε τελειώσει!» Ωστό-
σο, «η ιμπεριαλιστική προπαγάνδα,
ακόμα και σήμερα, προσπαθεί να συγ-
καλύψει τους πραγματικούς στόχους»
(την ΕΣΣΔ και το ανερχόμενο επανα-
στατικό κίνημα της εποχής εκείνης)
«χρησιμοποιώντας το ψέμα της «στρα-
τιωτικής αναγκαιότητας» των πληγ-
μάτων».

α) Επιτροπή Ειρήνης Καβάλας, β) Εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης, γ) Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, δ) Εκδήλωση στην Πάτρα.

α β

γ δ



    
     

   

    
  

               
                

Από την κινητοποίηση, στις 17 Σεπτέμβρη, ενάντια στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ που συνεδρίασε στην Αθήνα

        



   

       
  

    

 
  

 
  

 
 

 
 

 
   

  

        


