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της σύνταξης

Σ

υναγωνίστριες και συναγωνιστές, αγαπητοί αναγνώστες,
Η ΕΕΔΥΕ βγαίνει από το 19ο Συνέδριό της με νέα ορμή για τους αγώνες του επόμενου διαστήματος. Η επιτυχία του
Συνεδρίου είναι καρπός της δράσης των αγωνιστών και φίλων της ΕΕΔΥΕ, με τους οποίους συναντηθήκαμε όλα
αυτά τα χρόνια στους δρόμους της διεκδίκησης και του αγώνα.
Η πλούσια δράση αποτυπώθηκε στις προσυνεδριακές συσκέψεις των κατά τόπους Επιτροπών Ειρήνης και στις τοποθετήσεις των αντιπροσώπων στο Συνέδριο φανερώνοντας τις αντικειμενικές δυνατότητες τις οποίες έχουμε, έτσι ώστε να
μετρήσουμε ακόμη περισσότερα βήματα στο άπλωμα της δουλειάς, στη συσπείρωση νέων δυνάμεων στην πάλη του αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού κινήματος και συνολικά του λαϊκού κινήματος.
Αναδείχθηκε ο αναντικατάστατος ρόλος τον οποίο παίζουν οι Επιτροπές Ειρήνης στην ενημέρωση του λαού για τις πολύ
επικίνδυνες εξελίξεις, την αποκάλυψη της ουσίας των ανταγωνισμών που δεν είναι άλλη από το κυνήγι του καπιταλιστικού
κέρδους, την κινητοποίηση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων.
Η ανανέωση και η αύξηση του αριθμού των αγωνιστών οι οποίοι συμμετέχουν στις Επιτροπές Ειρήνης και στο νέο Εθνικό
Συμβούλιο αντανακλούν τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, μα πάνω απ’ όλα τη γραμμή πάλης της ΕΕΔΥΕ και συνολικά
του λαϊκού κινήματος, που κόντρα στη λογική του “δεν γίνεται τίποτα” έχει τη δυναμική να δημιουργεί ρήγματα στη συνείδηση όλων όσοι προβληματίζονται για τη γενικότερη κατάσταση. Που βλέπουν ότι δεν “πάει άλλο” κι έχουν τη θέληση να
αγωνιστούν για να καταφέρει ο λαός μας να ζει ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες του, ειρηνικά, οικοδομώντας σχέσεις
φιλίας, αλληλεγγύης, αμοιβαίου οφέλους με άλλους λαούς, μακριά από τις “μυλόπετρες” του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος σημαδεύονται από την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής του κεφαλαίου,
της κυβέρνησης της ΝΔ και των αστικών κομμάτων. Αυτό αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό της νέας χρονιάς. Οι
λαϊκές ανάγκες μπαίνουν στην άκρη όταν πρόκειται για την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά
και για τα υπέρογκα ποσά που δεν προορίζονται για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας αλλά για τους ευρωατλαντικούς
σχεδιασμούς. Αποδεικνύεται ότι η διαβόητη “ανάπτυξη” περνά μέσα από το ξεζούμισμα του λαού. Βάφεται από το αίμα
άλλων λαών εξαιτίας της εμπλοκής της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η μετατροπή
της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο αλλά και σε στόχο αντιποίνων προεξοφλεί ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους.
Η γιγαντιαία αμερικανοΝΑΤΟϊκή απόβαση στην Αλεξανδρούπολη και στο Στεφανοβίκειο στο πλαίσιο της άσκησης “Atlantic Resolve”, οι ασκήσεις στο Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) στη Σούδα, η προετοιμασία για την αποστολή ελληνικών μάχιμων ενόπλων δυνάμεων στο Σαχέλ, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη η ιμπεριαλιστική αποστολή της Γαλλίας και
σφοδρές συγκρούσεις, στο πλαίσιο του ολοένα και αυξανόμενου ανταγωνισμού ανάμεσα σε ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα
(ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα) για τον έλεγχο της Υποσαχάριας Αφρικής, περιοχής στρατηγικής εμπορικής σημασίας και πλούσιας
σε φυσικούς πόρους, προειδοποιούν για μεγάλους κινδύνους.
Οι συμφωνίες τις οποίες υπογράφει η ελληνική κυβέρνηση με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία κλπ είναι επιθετικές. Στρέφονται κατά άλλων λαών και δεν έχουν απολύτως καμιά σχέση με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του ελληνικού
λαού. Αντιθέτως εξυπηρετούν τους στόχους και τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων, που πασχίζουν να πάρουν μερίδιο από τη μοιρασιά της λείας των ιμπεριαλιστικών πολέμων.
Φανερώνεται η υποκρισία της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, που,
παρά τις δήθεν διαφοροποιήσεις τους, συναινούν με την επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο
να τσακώνονται μεταξύ τους για τα “ανταλλάγματα” που αποκόμισε η κυβέρνηση από τη συμμετοχή της σε αυτές τις αποστολές. Η πορεία των ελληνοτουρκικών, οι εφ’ όλης της ύλης διεκδικήσεις τις οποίες ξαναθέτει η τουρκική αστική τάξη, οι
εξελίξεις στο Κυπριακό αποδεικνύουν ότι το βάθεμα της εμπλοκής της Ελλάδας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, δεν
είναι προς το συμφέρον της χώρας και του λαού, αλλά αντιθέτως τροφοδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις.
Είναι σημαντικό ότι σε αυτές τις συνθήκες, στις οποίες περιλαμβάνεται η αναζωπύρωση του τετάρτου κύματος της πανδημίας με χιλιάδες θανάτους και εκατοντάδες διασωληνωμένους, υπάρχει ένα διακριτό ρεύμα αμφισβήτησης κι αντίστασης
σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Οι κατακτήσεις των εργαζομένων στην COSCO και στην efood, οι μαζικές κινητοποιήσεις
στην Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν πως ο λαός μπορεί να βάζει εμπόδια σε αυτή την πολιτική και με την οργανωμένη
πάλη του να αποσπά κατακτήσεις. Φανερώνουν πως ο σωστός προσανατολισμός και η γραμμή πάλης του κινήματος μπορούν
να βγάλουν το λαό από το λαβύρινθο της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Να τον κάνουν πρωταγωνιστή στις εξελίξεις.
Είναι λοιπόν στο χέρι μας να συμβάλλουμε στο παραπέρα δυνάμωμα αυτού του ρεύματος έτσι ώστε να “αγκαλιάζει”
όλο και περισσότερο κόσμο. Να αναδείξουμε με τις καθημερινές συζητήσεις και πρωτοβουλίες μας ότι τα καθημερινά λαϊκά
προβλήματα και η πάλη για τις ανάγκες των εργαζομένων, των νέων, των λαϊκών στρωμάτων συνδέονται με την πάλη
ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
Με αυτές τις σκέψεις, οι “Δρόμοι της Ειρήνης” εύχονται σε όλες και όλους σας μια καλή και αγωνιστική χρονιά, με υγεία
και δύναμη!

Οι Δρόμοι της Ειρήνης

δράση ΕΕΔΥΕ
19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΥΕ
Μήνυμα ενίσχυσης του αντιπολεμικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος – Απεμπλοκή της Ελλάδας
από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Οκτώβρη, με σύνθημα «Δυναμώνουμε την ΕΕΔΥΕ, το αντιπολεμικό
- αντιιμπεριαλιστικό κίνημα. Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
Να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και τα ευρωατλαντικά στρατηγεία. Αποδέσμευση από
ΝΑΤΟ – ΕΕ», το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ, στον Πολυχώρο «Μάνος Λοΐζος», στη Νίκαια.
ι εργασίες ξεκίνησαν με προβολή βίντεο, ενώ το άνοιγμα των εργασιών έγινε από τον Στέλιο Μπενετάτο
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Παράλληλα
έγινε αναφορά στους αγωνιστές που «έφυγαν» και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση
της Εισήγησης του Εθνικού Συμβουλίου από την Ελπίδα
Παντελάκη, γγ της ΕΕΔΥΕ, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε
πως «το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ πραγματοποιείται σε

Ο

περίοδο κλιμάκωσης της επίθεσης του κεφαλαίου, της
ΕΕ και της κυβέρνησης της ΝΔ ενάντια στα δικαιώματα
και τη ζωή της εργατικής – λαϊκής οικογένειας» (διαβάστε
την εισήγηση στο https://eedye.gr/).
Μετά την εισήγηση ακολούθησε χαιρετισμός από
τον Αλέξανδρο Κορωνάκο, εκ μέρους της Κίνησης για την
Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ), χαιρετισμός από τον Θανάση Παφίλη, γγ του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης(ΠΣΕ), ενώ
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Ελπίδα Παντελάκη

Αλέξανδρος Κορωνάκος

έγινε ανάγνωση του μηνύματος της Πρέσβειρας της Κούβας, Σέλμις Μαρία Ντομίγκες Κορτίνα. Επίσης, χαιρετισμό
απηύθυνε ο πρέσβης της Παλαιστίνης, Μαρουάν Τουμπάσι
(διαβάστε τους χαιρετισμούς στη σελ. 6)
Παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του
Κόμματος.
Στις εργασίες παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες της ΕΓ
του ΠΑΜΕ, με επικεφαλής τον Νίκο Παπαγεωργίου, της
ΟΓΕ με επικεφαλής την πρόεδρο Χριστίνα Σκαλούμπακα,
του ΜΑΣ με επικεφαλής τη Βασιλική Νταντή, του ΕΕΤΕ
με επικεφαλής τον Στέλιο Σταφέτο, της ΑΣΓΜΕ με επικεφαλής τον Παναγιώτη Κατηφέ, της Ομοσπονδίας Γονέων
Αττικής με επικεφαλής τη Ρούλα Παφίλη, παραβρέθηκαν
αντιπρόσωποι από συνταξιούχους ΙΚΑ, από άλλους φορείς,
γραμμάτων, αθλητισμού, πολιτισμού, πανεπιστημίου.
Χαιρετιστήρια μηνύματα για τις εργασίες του Συνεδρίου,
απέστειλαν ξένα κινήματα (διαβάστε τα μηνύματα των
ξένων κινημάτων στη σελ. 8).
Επιπλέον, σε διάλειμμα των εργασιών, αντιπροσωπεία
της ΕΕΔΥΕ με επικεφαλής τον πρόεδρό της Στ. Τάσσο κατέθεσε στεφάνι στο χώρο του Μπλόκου της Κοκκινιάς.
Οι εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν με
επιτυχία, ενώ το σώμα του Συνεδρίου ενέκρινε ομόφωνα
την Εισήγηση, τον απολογισμό δράσης, καθώς και τον
προγραμματισμό μέχρι το 20ό Συνέδριο.
Το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ εξέλεξε νέο Εθνικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τα εξής 95 μέλη: Αβδή Ελένη,
Αγωράστη Γιάννα, Αλεξανδράκης Παύλος, Αλεξανδρόπουλος
Αντώνης, Αναγνώστου Γρηγόρης, Αναστασίου Καίτη, Αντανασιώτης Αντώνης, Αραβανής Μάκης, Αστερίου Μενέλαος, Βακάλης Κώστας, Βαρβάκη Βάσω, Βέλης Μπάμπης,
Βερετάνος Θάνος, Βολονάκη Ουρανία, Γαλανάκης Γιάννης,
Γελαδάς Νίκος, Γεράνιος Θανάσης, Γκαντίδης Γιώργος,
Γκιδίκα Ματούλα, Διαμαντάκου Ελένη, Ζαριανόπουλος
Σωτήρης, Ζώκας Νίκος, Θάνος Γιώργος, Θεοφίλου Χάρης,
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Καλιστρατίδης Απόστολος, Καραγιάννης Θοδωρής, Καραμπάς Πέτρος, Καραπάνος Γιώργος, Κατζιώτης Ηλίας,
Κηπόπουλος Γιάννης, Κολοκοτρώνης Αντώνης, Κονταργύρης
Κώστας, Κορομπόκης Δημήτρης, Κορφιάτης Γιάννης, Κουντούρογλου Γιώργος, Κουρούκλης Γιάννης, Κυριαζή Βίκυ,
Κυριαζής Χρύσανθος, Λαμπαδάς Αριστείδης, Λαμπράκης
Γιώργος, Λεβέντης Γιάννης, Μαργανέλης Χρήστος, Μάρκου
Δέσποινα, Ματζούτσος Νίκος, Μελάς Παναγιώτης, Μηλιώνης Γιώργος, Μιχαήλ Μιχάλης, Μόσχου Μαρία, Μπενετάτος Στέλιος, Μπούκουρης Ανδριανός, Μπράχου Ελένη,
Νικολάου Δημήτρης, Οικονομάκος Δημήτρης, Παναγιωτοπούλου Ευγενία, Παντελάκη Ελπίδα, Παπαδομανωλάκης
Μανώλης, Παπαδοπούλου Ελένη, Παπακωνσταντίνου Κλεόβουλος, Παπαναστάσης Νίκος, Παπαστεργίου Δήμητρα,
Παπουτσή-Μπούκουρη Γεωργία, Πατεράκης Νίκος, Πατίδης
Ηλίας, Παφίλη Σωτηρία, Παφίλης Θανάσης, Περδίκης Παντελής, Ποτόλιας Χρήστος, Ρινταρής Φίλιππος, Ρίτσου Ερη,
Σαμούρη Αγγελική, Σαριδάκης Μανώλης, Σελέκος Μιχάλης,
Σερετάκης Νίκος, Σιέτος Κώστας, Σιώρας Ηλίας, Σκούφας
Απόστολος, Σταματέλου Βιβή, Στεφανάκη Ρούλα, Στεφανίδη
Μαιρήνη, Ταναϊνη Μαρία, Τάσσος Σταύρος, Τζίχας Κώστας,
Τσαβδαρίδης Ηρακλής,Τσουμένης Λάζαρος, Φακιρίδης Νίκος, Φιλέρης Βαγγέλης, Φιλιππίδης Αρης, Φωτιάδης Μπάμπης, Χαλάτσης Αστέριος, Χαλκιαδάκης Χρήστος, Χαραλαμπίδης Παναγιώτης, Χατζή Αλή-Αλή, Χόλμπα Αντωνία,
Χριστοδούλου Γιούλα, Ψαρουδάκη Γεωργία.
Το Εθνικό Συμβούλιο στην πρώτη του σύνοδο εξέλεξε
τη νέα 15μελή Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ, με την εξής σύνθεση:
Τάσσος Σταύρος (Πρόεδρος), Παντελάκη Ελπίδα (Γενική
Γραμματέας), Ζώκας Νίκος (Αντιπρόεδρος), Λαμπράκης
Γιώργος (Αντιπρόεδρος), Αναγνώστου Γρηγόρης (Οργανωτικός Γραμματέας), Σαμούρη Αγγελική (Οικονομικός
Υπεύθυνος), Κατζιώτης Ηλίας, Μελάς Παναγιώτης, Μόσχου
Μαρία, Μπούκουρης Ανδριανός, Περδίκης Παντελής, Σελέκος Μιχάλης, Σιώρας Ηλίας, Τσαβδαρίδης Ηρακλής, Φιλέρης Βαγγέλης (μέλη). 

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Για τις λιακάδες που θα μοιραστούμε
νας «ντελιβεράς» με την κόκκινη
φόρμα του στέκεται στο κατώφλι
της λουστραρισμένης άνεσης. Τα
βρεγμένα αρβυλάκια του δεν επιτρέπεται να πατήσουν το στρωμένο με
χαλιά παρκέ μιας«ηθικής» που οι
«αξίες» της πρέπει ντε και καλά να
«κουδουνίζουν» σαν κρύσταλλα πολυελαίου.
Δεν είναι που θα «λερώσει», είναι
εκείνο το χαλίκι το καρφωμένο στη
σόλα του παπουτσιού του που θα ξύσει το «λούστρο» της ανεμελιάς, αφήνοντας να ακουστεί σαν δοξαριά βιολιού το θρόϊσμα της σκέψης του.
Ένας «ντελιβεράς» με την κόκκινη
φόρμα του, στέκεται κάτω από μια
γερανογέφυρα στο λιμάνι. Ένας ζεστός καφές κάτω από τα πορτοκαλί
φώτα του λιμενοβραχίονα, τα ατσάλινα μπράτσα που φορτώνουν τον
μόχθο των ανθρώπων που έγινε εμπόρευμα, ένας ζεστός καφές δίπλα
στην σταχτιά γραμμή της προκυμαίας,
την ποτισμένη με αλάτι και αίμα ανθρώπων.
Ένας εργαζόμενος με κόκκινη φόρμα πορεύεται στους δρόμους της πόλης, δεν καλπάζει «διανέμοντας»,
ένας εργάτης με πορτοκαλί γιλέκο
αφήνει το ατσάλινο χέρι της γερανογέφυρας να συγκρατεί τον ουρανό,
σταματά να φορτώνει τον μόχθο των
ανθρώπων και αναρωτιέται: Γιατί να
γίνεται εμπόρευμα;
Έχουν μεταμορφωθεί. Δεν είναι
πια ένας «ντελιβεράς» και ένας «άλλος» που δουλεύει στο λιμάνι, σκέτοι
«αριθμοί» στην κατάσταση της βάρδιας. Έχουν όνομα και επώνυμο, αίμα
που κοχλάζει και οργή που μετατρέ-

Ε

πεται σε συνείδηση και φωνάζει.
Έχουν μεταμορφωθεί στον οργανωμένο αγώνα της τάξης τους.
Και αυτή η φωνή κυλάει στους
δρόμους της πόλης, πολλαπλασιάζεται και αντηχεί στις λαϊκές γειτονιές,
ξυπνά μνήμες αγώνων, κάνει να τρίζουν τα τζάμια των σαλονιών της
επίπλαστης και προσωρινής δήθεν
«κανονικότητας» των φτιασιδωμένων
χαμόγελων, των αισχρών ψεμάτων,
των εμπόρων «σωτηρίας», ξεσκίζει
σαν αστραπή την άκρη της νύχτας
του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Αυτή η φωνή πάντα ήταν εδώ, πάντα θα είναι εδώ, απόηχος του θριάμβου του 1919 όταν εργάτες και αγρότες τσάκισαν την ιμπεριαλιστική
επέμβαση στο νεαρό κράτος τους,
ένα μικρασιάτικο «κανονάκι» που σιώπησε πριν 100 χρόνια γιατί έτσι αποφάσισε η αστική τάξη και οι σύμμαχοί
της, αυτή η φωνή είναι οι εργάτες
που στην ίδια προκυμαία αρνήθηκαν
να φορτώσουν πολεμικό υλικό για
την Κορέα, 70 χρόνια πριν, αυτή η
φωνή είναι το χέρι που έγραψε «έξω
το ΝΑΤΟ» στην πύλη του Πολυτεχνείου εκείνο το Νοέμβρη του '73,
είναι τα βήματα όσων πορεύθηκαν
ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στα Βαλκάνια, 30 χρόνια πριν,
είναι η φωνή που σήμερα υψώνεται
στην Αλεξανδρούπολη, σε όλη την
Ελλάδα γιατί δεν θέλουμε τούτη η
γή να γίνει ορμητήριο δολοφόνων,
και μαγνήτης αντιποίνων.
Είναι η φωνή που δεν ανταλλάσσει
το δικαίωμα του λαού να υπερασπιστεί, αν χρειαστεί, τον τόπο του για
να χτίσει σε αυτόν επιστημονικά σχε-

διασμένη την δική του εξουσία, κυρίαρχος του πλούτου που παράγει με
μόνο κριτήριο την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών του, με κανένα
βαμμένο στο αίμα των λαών «πινάκιο
φακής» των αμερικανοΝΑΤΟϊκών
βάσεων.
Είναι η φωνή που μέσα από την
πείρα της γκρεμίζει αυταπάτες, αντιλαμβάνεται όλο και πιο βαθιά πως
η συμμετοχή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, στα εγκλήματα που ετοιμάζονται
ενάντια στους λαούς, δεν αφορά το
«έξω», αντιλαμβάνεται ότι η συμμετοχή της αστικής «μας» τάξης σε σχέδια επίθεσης ενάντια σε άλλους λαούς, πάει νύχι-κρέας με την επίθεση
ενάντια στον ίδιο τον λαό μας.
Είναι η φωνή που συνειδητοποιεί
κάθε μέρα όλο και περισσότερο πως
«μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον
λαό».
Αυτή η φωνή αντηχεί και θα δυναμώνει όλο και περισσότερο στους
δρόμους των πόλεων, στα σταυροδρόμια των Βαλκανίων, στα σταυροδρόμια του κόσμου.
Θα αναβλύζει σαν ιριδίζον φως
που έρχεται από πολύ βαθιά κάτω
από την φαινομενικά ασάλευτη επιφάνεια του νερού, θα δείχνει όλο και
πιο καθαρά πως η ξυλοδεσιά αυτού
του συστήματος έχει σαπίσει...
Αυτή η φωνή θα είναι ταυτόχρονα
ένα χαμόγελο μέσα στην σκοτεινιά
των καιρών, ένα χαμόγελο για τις
λιακάδες που θα μοιραστούμε...
Καλή χρονιά!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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δράση ΕΕΔΥΕ
19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΥΕ
Χαιρετισμοί της Πρέσβειρας της Κούβας
και του πρέσβη της Παλαιστίνης

Χαιρετισμός της Πρέσβειρας
της Κούβας Zelmys María
Dominguez Cortina
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Είναι τιμή μου που μπορώ να χαιρετίσω το 19ο Συνέδριο της Ελληνικής
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και
την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), όπου συναντώνται
εκπρόσωποι των Επιτροπών Ειρήνης
από όλη την Ελλάδα. Εκτιμούμε τη
μόνιμη υποστήριξή σας και την αλληλεγγύη σας στην κουβανική επανάσταση, της οποίας ο λαός αγωνίζεται για την ειρήνη και την αρμονική
συνύπαρξη, σε έναν κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις, ενώ υφίσταται
το εγκληματικό οικονομικό, εμπορικό
και χρηματοοικονομικό αποκλεισμό
από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ιστορικά, το κύριο πρόβλημα για
την ανάπτυξη της Κούβας ήταν η εχθρότητα των Ηνωμένων Πολιτειών,
οι οποίες δεν αποδέχονται την ύπαρξη
μιας σοσιαλιστικής επανάστασης σε
αυτό που θεωρούν ότι είναι η αυλή
τους, η περιοχή επιρροής τους. Για
να ανατρέψουν την κυβέρνηση της
Κούβας, χρησιμοποίησαν, εκτός από

6

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

τον αποκλεισμό, την άμεση επιθετικότητα και την ιδεολογική υπονόμευση.
Σήμερα ο πληθυσμός της Κούβας
βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση λόγω του συνδυασμού του αποκλεισμού, της πανδημίας και των μονομερών καταναγκαστικών μέτρων
που έλαβε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για
να διαβρώσει την υποστήριξη του
λαού στην επανάσταση. Αυτό επιδεινώνεται από εκστρατείες ψεμάτων,
χειραγώγησης που προσπαθούν να
κατηγορήσουν την κουβανική κυβέρνηση για τις οικονομικές δυσκολίες
στην περίοδο της πανδημίας και προσπαθούν να παρουσιάσουν την Κούβα
ως μια κατεστραμμένη χώρα και σε
χάος για να προκαλέσουν κοινωνικό
ξέσπασμα και να δικαιολογήσουν εξωτερική παρέμβαση.
Υπό αυτή την έννοια, η χώρα έπεσε
θύμα μιας επιχείρησης πολιτικής επικοινωνίας που οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τις ΗΠΑ, η οποία
απέτυχε λόγω της υποστήριξης του
λαού στην επανάσταση, και η οποία
προσπάθησε να δείξει ένα ανύπαρκτο
κοινωνικό ξέσπασμα στην Κούβα. Σήμερα επικρατεί ειρήνη και ηρεμία
και οι θεσμοί λειτουργούν κανονικά
στο πλαίσιο των υγειονομικών περιορισμών λόγω της πανδημίας.
Ωστόσο, οι εχθροί της επανάστασης
προσπαθούν ξανά να δημιουργήσουν
προβλήματα με μια λεγόμενη ειρηνική
πορεία στις 15 Νοεμβρίου. Συντρι-

πτικά στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν για
τον υπονομευτικό της κυριαρχίας της
Κούβας χαρακτήρα της υποτιθέμενης
πορείας, που προωθείται από ανθρώπους που χρηματοδοτούνται από το
εξωτερικό, οι οποίοι, καλυμμένοι στο
ψεύδος ενός διακηρυγμένου πασιφισμού, επιδιώκουν να δημιουργήσουν
χάος και να προκαλέσουν την αποσταθεροποίηση της χώρας, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής «αλλαγής καθεστώτος» βασισμένη στις φόρμουλες του γνωστού ήπιου πραξικοπήματος, που δοκιμάστηκε σε άλλα έθνη.
Παρ' όλες τις ιμπεριαλιστικές ενέργειες, ο κουβανικός λαός που αγαπά
την ειρήνη και με βαθιά ανθρωπιστική
τάση θα συνεχίσει να αντιστέκεται
και να υποστηρίζει την επανάσταση,
δεν θα αποκηρύξει την οικοδόμηση
μιας δημοκρατικής, ευημερούσας και
βιώσιμης σοσιαλιστικής κοινωνίας
με όλους και για το καλό όλων. Θα
συνεχίσει να βοηθά τους λαούς του
κόσμου, θα συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής δικαιοσύνης και
για το πώς είναι δυνατός ένας καλύτερος και διαφορετικός κόσμος.
Με τις πράξεις σας δείχνεται ότι
η Κούβα δεν είναι μόνη και εσείς, αγαπητοί φίλοι, είστε παράδειγμα υποστήριξης, φιλίας και αλληλεγγύης του ελληνικού λαού προς τον κουβανικό λαό.
Σας ευχαριστούμε και πάλι και σας
ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας.
Σας ευχαριστώ

Χαιρετισμός του πρέσβη
της Παλαιστίνης, Μαρουάν
Τουμπάσι
Αγαπητέ μου σύντροφε Τάσσο Σταύρο,
Πρόεδρε της ΕΕΔΥΕ και αγαπητά μου
μέλη της ΕΕΔΥΕ, αγαπητοί σύντροφοι,
Με την ευκαιρία του 19ου Συνεδρίου
της ΕΕΔΥΕ, θα ήθελα να εκφράσω τον
εγκάρδιο χαιρετισμό και αλληλεγγύη
εκ μέρους του Προέδρου του Κράτους
της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς,
της PLO, του Παλαιστινιακού λαού
και εμού του ιδίου και σας εύχομαι
κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.
Ο στόχος της Ισραηλινής αποικιακής κατοχής, οι πολιτικές εθνοκάθαρσης, το καθεστώς του απαρτχάιντ,
και των καταπιεστικών σιωνιστικών
και επεκτατικών δομών του Ισραήλ
είναι αδιατάρακτος.
Ο στόχος του Ισραήλ και το εθνικό
σχέδιο της διαρκούς εκποίησης και
εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού
και η εμφύτευση παράνομων εποίκων
καταστρέφουν συστηματικά τις εναπομείνασες προοπτικές για ειρηνική
διευθέτηση του ζητήματος βάσει της
διεθνούς συναίνεσης της λύσης των
δύο κρατών που ζητά επίσης η Ελλάδα.
Τα καθημερινά ισραηλινά εγκλήματα καταδεικνύουν την απόλυτη περιφρόνησή του για το Διεθνές Δίκαιο
και το πολυσύνθετο παγκόσμιο σύστημα. Η βαρβαρότητα της παράνομης
κατοχής του Ισραήλ και της υποταγής
του παλαιστινιακού λαού, είτε με την
πολιορκία, είτε με την κατάληψη εδαφών, είτε με την εξορία, είτε υποβιβά-

ζοντάς τους σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν μπορεί να υποτιμάται.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια χτίστηκαν 15.000 αποικιακοί οικισμοί,
ενώ επιπλέον 3.300 έλαβαν έγκριση
οικοδόμησης την περασμένη εβδομάδα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά
εδάφη. Αυτό θα ανεβάσει τον αριθμό
των Εβραίων εποίκων σε 700.000,
παραβιάζοντας κατάφωρα την 4η Συνθήκη της Γενεύης, η οποία δεν επιτρέπει στην κατοχική δύναμη να μεταφέρει τους πολίτες της στα κατεχόμενα εδάφη.
Σύμφωνα με την UN OCHA (Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών
Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών),
το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους
από 285 Παλαιστίνιους και τραυμάτισε περισσότερους από 8.900 τους
τελευταίους έξι μήνες.
Η Ελλάδα και η διεθνής κοινότητα
πρέπει να δράσει συλλογικά αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία να σταματήσει τις παραβιάσεις του Ισραήλ
και να προστατεύσει τα παλαιστινιακά
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος αυτοδιάθεσης, βάσει
του Διεθνούς Δικαίου, αντί να διερευνά και να εφαρμόζει περισσότερες συμφωνίες με ένα καθεστώς απαρτχάιντ,
το οποίο δεν θα οδηγήσει σε ειρήνη
και σταθερότητα στην περιοχή.
Είναι πλέον καιρός να υποχρεώσουμε το Ισραήλ να λογοδοτήσει μπροστά στο ΔΠΔ για τα εγκλήματά του
κατά της ανθρωπότητας. Παραμένω
αισιόδοξος ότι μαζί θα φτάσουμε
στην τελική νίκη του λαού μας και
θα σας καλωσορίσουμε στο Κυρίαρχο,
Ελεύθερο και Ανεξάρτητο Κράτος
της Παλαιστίνης στα προ της 4ης
Ιουνίου 1967 σύνορα με πρωτεύουσα
την Ανατολική Ιερουσαλήμ βάσει του
Διεθνούς Δικαίου και όλων των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Η Ελλάδα πρέπει πάντα να ενισχύει
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τον ρόλο της, ιδίως στην Ε.Ε., με
βάση τις θεμελιώδεις αρχές της ίδιας
της Ε.Ε., η οποία υπερασπίζεται την
αξία της Ελευθερίας, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, την Κοινωνική ισότητα,
τη δημοκρατία και την ειρήνη.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αγαπητοί σύντροφοι για την υποστήριξή
σας και την ανένδοτη αλληλεγγύη
σας στον παλαιστινιακό σκοπό και
τον συνεχιζόμενο αγώνα μας. Πάντα
μοιραζόμασταν ισχυρούς δεσμούς κατανόησης και κοινές στάσεις με τους
φίλους Έλληνες, την ΕΕΔΥΕ, που αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία και την
ελευθερία πολλές φορές στην ιστορία
τους.
Μαζί θα οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους ανθρώπους και τις επόμενες γενιές, εξασφαλίζοντας αρχές για αυτοδιάθεση,
ελευθερία και ειρήνη για όλους τους
ανθρώπους στην ευρύτερη περιοχή.
Κλείνοντας με ένα απόσπασμα του
ποιήματος του Μαχμούντ Νταρουϊς,
«Σ' αυτή τη γη υπάρχει κάτι που αξίζει
να το ζήσεις».
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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7

19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΥΕ

Χαιρετισμοί ξένων κινημάτων ειρήνης
Χαιρετισμός της Σοκόρρο
Γκόμες, Προέδρου του
Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης ΠΣΕ

Αγαπητοί συναγωνιστές και φίλοι της
ΕΕΔΥΕ,
Με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά σας
στέλνω αυτό το μήνυμα από την προεδρία του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης (ΠΣΕ) σε αυτή τη σημαντική
στιγμή στη ζωή της μάχιμης αντιιμπεριαλιστικής και αντιπολεμικής οργάνωσης σας.
Η ιστορία της ΕΕΔΥΕ αντικατοπτρίζει τη γενναία παράδοση του ελληνικού λαού, της αντίστασης και
της υπεράσπισης της απελευθέρωσης
των λαών και την ανθρώπινη χειραφέτηση, για τα οποία οι συναγωνιστές
της ΕΕΔΥΕ έχουν πολλούς και σπουδαίους λόγους να είναι υπερήφανοι
και να εμπνέονται για την συνέχεια
του αγώνα. Με αυτή την ευκαιρία,
αποτίνουμε φόρο τιμής στους αντιφασίστες αντιστασιακούς, τους Έλληνες παρτιζάνους ήρωες στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και ελευθερίας, της ζωής και της ειρήνης.
Η ΕΕΔΥΕ πραγματοποιεί αυτό το
συνέδριο σε μια στιγμή πολλαπλών
προκλήσεων για τους αγωνιζόμενους
λαούς για την ίδια επιβίωση, όχι μόνο
λόγω της πανδημίας που διαμορφώνει
πρωτόγνωρες συνθήκες για την ζωή
και αντίσταση μας, αλλά και λόγω
της συνεχιζόμενης εντατικοποίησης
της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των
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Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων συμμάχων τους στo πολεμικό
μπλοκ, το ΝΑΤΟ.
Ως αδελφά κινήματα στην αντιιμπεριαλιστική αντίσταση, ακούμε με
προσοχή το κάλεσμα της ΕΕΔΥΕ που
με μαχητικότητα καλεί σε απεμπλοκή
της χώρας σας από τα πολεμικά σχέδια που εκτελούνται από τις ηγεσίες
που δεν εκφράζουν τις προσδοκίες
των λαών, και την πάλη σας για την
ειρήνη και καλύτερες συνθήκες ζωής
και εργασίας για να αντιμετωπιστεί
μια κρίση ενός συστήματος εκμετάλλευσης και καταπίεσης που πρέπει
να καταργηθεί. Όπως γνωρίζουμε οι
κυβερνήσεις δεν το έπραξαν αυτό
ούτε στην διάρκεια της πανδημίας,
αντίθετα οι πολεμοκάπηλες ηγεσίες
συνεχίζουν να υλοποιούν τα σχέδια
τους για παγκόσμια κυριαρχία, επεμβάσεις και λεηλασία του πλούτου
των λαών, απειλώντας τους λαούς
και την ίδια ζωή στον πλανήτη.
Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης,
συσπειρωνόμαστε δεκάδες φιλειρηνικά κινήματα και οργανώσεις ενωμένοι σε αυτό κοινό μέτωπο και αγώνα, αποφασισμένοι να σταματήσουμε
αυτά τα σχέδια και να τερματίσουν
τα τύμπανα του πολέμου, να στηρίξουμε τα αδέλφια μας σε όλο τον κόσμο στον αγώνα για την εθνική απελευθέρωση και για την υπεράσπιση
της κυριαρχίας των χωρών τους, της
δημοκρατίας και του δικαιώματος
των λαών να οικοδομήσουν έναν πιο

δίκαιο και ειρηνικό κόσμο.
Σε όλη την ιστορία της η ΕΕΔΥΕ
έχει πολύτιμη συμβολή στην προώθηση του σκοπού της ειρήνης στον
κόσμο και ήταν πάντα στην πρωτοπορία του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα
και της αλληλεγγύης με τους λαούς
που δέχθηκαν επίθεση από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Για αυτό η ΕΕΔΥΕ αποτελεί έναν από τους πυλώνες
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης
στην υλοποίηση των συλλογικών αποφάσεων και εκστρατειών μας
Είμαστε πάντα στο πλευρό της ΕΕΔΥΕ. Ως εκ τούτου, σας στέλνουμε τις
πιο εγκάρδιες ευχές και εκδηλώσεις
αλληλεγγύης και αδελφοσύνης με τον
Ελληνικό λαό και με τους συντρόφους
μας στην ΕΕΔΥΕ, με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινούς αγώνες και στόχους, επιδιώκοντας να διευρύνουμε
και να ενισχύσουμε τους δεσμούς
μας και το ίδιο το ΠΣΕ για να σταματήσουμε τελικά τα πολεμικά σχέδια
και να νικήσουμε τον ιμπεριαλισμό.
Ζήτω η ΕΕΔΥΕ και το 19ο Συνέδριο
της, για την ενίσχυση της οργάνωσης
μας και της κοινής μας πάλης!
Με αδελφικούς χαιρετισμούς

Χαιρετισμός του Παγκύπριου
Συμβουλίου Ειρήνης

Αγαπητοί συναγωνιστέες και συναγωνίστριες,
Ως Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης
(ΠΣΕ) σας εκφράζουμε τους πιο θερ-

μούς, αγωνιστικούς, αδελφικούς χαιρετισμούς και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου
σας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας στον αντιπολεμικό και αντιιμπεριαλιστικό αγώνα που διεξάγει η ΕΕΔΥΕ και ο ελληνικός λαός, ώστε να
απεμπλακεί η Ελλάδα και ο λαός της
από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τους πολέμους, απαιτώντας
κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟϊκών
βάσεων στη χώρα και αποδέσμευση
από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Το Συνέδριό σας πραγματοποιείται
σε μια περίοδο όπου η επιθετικότητα
του ιμπεριαλισμού βρίσκεται σε διαρκή όξυνση με μόνιμη επιδίωξη τη μεγιστοποιήση των κερδών και τον
έλεγχο των ενεργειακών και φυσικών
πόρων, υποτάσσοντας την ίδια ώρα
τους λαούς του κόσμου. Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις του πλανήτη, με
πρωτεργάτη τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
προωθούν την επιβολή των γεωστρατηγικών τους συμφερόντων, παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κυριαρχία των λαών.
Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού η ανθρωπότητα βιώνει μια
πολύ δύσκολη περίοδο η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους
και τα λαϊκά στρώματα. Σε Ελλάδα,
Κύπρο όπως και σε άλλες χώρες, οι
κυβερνήσεις επιλέγουν να επενδύσουν στην πολεμική βιομηχανία και
στην αγορά νέων οπλικών συστημάτων, αντί να επενδύσουν στην υγεία,
στην παιδεία και σε νέες θέσεις εργασίας και γενικά στην οικονομική
σταθερότητα.
Δυστυχώς, το Κυπριακό αυτή την
περίοδο βρίσκεται στη χειρότερη
φάση που υπήρξε ποτέ καθώς, η Κύπρος και ο λαός της έρχονται αντιμέτωποι όλο και πιο κοντά με την
οριστική διχοτόμηση. Η Τουρκία εκ-

μεταλλευόμενη την αδράνεια και την
αλλοπρόσαλλη πολιτική που επιδεικνύει ο πρόεδρος Αναστασιάδης και
η κυβέρνησή του, δημιουργεί συνεχώς
τετελεσμένα, είτε με το άνοιγμα της
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου,
είτε προχωρεί σε παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Για το
ΠΣΕ η προσήλωση στον αγώνα για
ελευθερία, λύση και επανένωση της
πατρίδας και του λαού μας στη βάση
της Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας και των αποφάσεων και
ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αποτελεί τη
μόνη επιλογή που θα μας απαλλάξει
από την κατοχή.
Παράλληλα, παρατηρούμε αύξηση
της στρατικοποίησης και την εμπλοκή
της Κύπρου σε επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Από τη
μία η κυβέρνηση Αναστασιάδη προχωρεί συνεχώς σε μία σειρά στρατιωτικές συμφωνίες με άλλα κράτη
ή οργανισμούς, δίνοντας τους γη, νερό
και αέρα. Αποκρύφωμα αποτελεί η
συμφωνία για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης για Θέματα Συνοριακής Ασφάλειας – CYCLOPS με
έδρα τη Λάρνακα, το οποίο θα λειτουργεί ως δίαυλος προώθησης αμερικανικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Από την
άλλη η Τουρκία εκμεταλλευόμενη τα
κατεχόμενα εδάφη δημιούργησε βάση
στο κατεχόμενο Λευκόνοικο, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία ναυτικής βάσης στην Καρπασία, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων της στην
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Με την ευκαιρία του Συνερδίου
σας ως ΠΣΕ, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης του παγκόσμιου αντιιμπεριαλιστικού κινήματος. Αποτελεί αναγκαιότητα όσο ποτέ άλλοτε, τα αντιιμπεριαλιστικά κινήμα ειρήνης να

εντείνουμε τον αγώνα, να μαζικοποιήσουμε την πάλη, τη συνεργασία και
το συντονισμό της δράσης μας στο
πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ειρήνης. Συνεχίζοντας τους διαχρονικούς, αδελφικούς δεσμούς των κινημάτων μας θα θέλαμε επίσης να
εκφράσουμε τη θέληση μας για να
εντείνουμε τη συνεργασία και την
ενίσχυση της δράσης στην περιοχή
μας αξιοποιώντας την πείρα του πετυχημένου θεσμού των τριμερών συναντήσεων μεταξύ ΕΕΔΥΕ, Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης και Τουρκικής
Επιτροπής Ειρήνης.
Με αυτές τις σκέψεις ευχόμαστε
κάθε επιτυχία στο Συνέδριο και στις
δραστηριότητες της ΕΕΔΥΕ, τα οποία
συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του
κοινού μας αγώνα για να επικρατήσει
η ειρήνη και η κοινωνική δικαιοσύνη
σε όλο τον κόσμο, δίχως πολέμους
και εκμετάλλευση.
Με συναγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Εκ της Γραμματείας του ΠΣΕ,
Ο Πρόεδρος,
Στέλιος Σοφόκλη

Χαιρετισμός της Επιτροπής
Ειρήνης Τουρκίας

Αγαπητοί σύντροφοι,
Ως Επιτροπή Ειρήνης της Τουρκίας,
θα θέλαμε να χαιρετήσουμε το 19ο
Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής
Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης (ΕΕΔΥΕ).
Καθώς είναι η αδελφική μας οργάνωση, είναι τιμή μας να είμαστε στον
ίδιο αγώνα με την ΕΕΔΥΕ, η οποία
έχει πλούσια ιστορία, γεμάτη αγώνα
για ειρήνη και δικαιοσύνη, όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο
τον κόσμο, ως ηγετική δύναμη στο
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ).
Ο λαός της Ελλάδας ανέκαθεν
ύψωσε τη φωνή του ενάντια στον
εχθρό του λαού. Ως Επιτροπή Ειρήνης
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της Τουρκίας, χαιρετίζουμε τον ευγενή αγώνα σας ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τις πολιτικές πολέμου
του. Λυπούμαστε που δεν μπορούμε
να συμμετάσχουμε στο συνέδριό σας.
Ο ιμπεριαλισμός συνεχίζει τις επιθετικές του πολιτικές στην περιοχή
μας, ειδικά μέσω της πολεμικής του
οργάνωσης, του ΝΑΤΟ. Τα τελευταία
χρόνια, οι ιμπεριαλιστικές βάσεις ενισχύθηκαν και δημιουργήθηκαν νέες
στην Ελλάδα. Με αυτή την έννοια, η
χώρα σας έχει γίνει ίσως η πιο συγκεντρωμένη τοποθεσία σε ολόκληρη
τη Μεσόγειο. Αυτές οι βάσεις εξυπηρετούν σημαντικές λειτουργίες για
την ιμπεριαλιστική πολεμική μηχανή.
Από αυτές τις βάσεις, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις είναι σε θέση να παρέμβουν στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια
Αφρική, τη Νότια Ευρώπη και πιο
πρόσφατα την Ανατολική Ευρώπη,
όπως παρατηρήθηκε στις στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Αυτό παρέχει στους ιμπεριαλιστές μια τεράστια περιοχή ελιγμών.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ άνοιξε το δρόμο για
τις νέες βάσεις και έδωσε στο ΝΑΤΟ
νέες ευκαιρίες όπως καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν. Η
σημερινή κυβέρνηση συνέχισε και
εδραίωσε αυτές τις πολιτικές. Τα
νέα βήματα της κυβέρνησης ΝΔ προς
στρατιωτικοποίηση της χώρας αυξάνουν την απειλή για όλους τους
λαούς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του λαού της Ελλάδας.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η αντιδραστική τουρκική κυβέρνηση υπήρξε κομβικό σημείο στις συνεχιζόμενες
συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη.
Η κυβέρνηση πέτυχε να χρησιμοποιήσει τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις
μέσα στο ιμπεριαλιστικό σύστημα για
να δημιουργήσει για τον εαυτό της
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χώρο δράσης. Ένα άλλο πρόσφατο
παράδειγμα αυτού ήταν η κρίση στη
Μαύρη Θάλασσα που συνέβη πριν από
αρκετούς μήνες. Τώρα, σχεδιάζουν
νέες επιχειρήσεις στη Βόρεια Συρία.
Αλλά αυτή η πολιτική, από την άλλη
πλευρά, κάνει την κυβέρνηση πιο
εξαρτημένη από τα ιμπεριαλιστικά
κέντρα.
Η αστική πολιτική σκηνή στην
Τουρκία εισήλθε σε μια διαδικασία
αναδιαμόρφωσης, μια διαδικασία που
θα είναι πολύ τεταμένη. Η κυβέρνηση
του ΑΚΡ μπορεί επιτέλους να φτάνει
στο τέλος, αλλά δεν υπάρχει καμιά
αμφιβολία ότι κάθε πιθανή εναλλακτική λύση που θα δημιουργηθεί από
τα άλλα αστικά κόμματα θα συνεχίσει
να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Και θα
αναζωογονήσουν τους στενούς δεσμούς μεταξύ Τουρκίας και ΝΑΤΟ.
Στον σημερινό κόσμο, καθώς η αντίδραση ενδυναμώνεται, είναι σημαντικό όσο ποτέ άλλοτε, να προωθούμε
τον αγώνα για ειρήνη. Και είναι εξίσου
κρίσιμο, να περιφρουρούμε τις αρχές
που μας έφεραν μέχρι σήμερα εδώ.
Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς
Ύφεσης και Ειρήνης διαδραματίζει
ιστορικό ρόλο στον αγώνα ενάντια
στην παρουσία ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή. Με την ισχυρή
οργάνωση και την πολιτική της αποφασιστικότητα, υψώνει τη φωνή του
εργαζόμενου λαού της Ελλάδας ενάντια στις πολεμοκάπηλες δυνάμεις
στην περιοχή.
Ως Επιτροπή Ειρήνης της Τουρκίας,
πιστεύουμε ότι αυτός ο ιστορικός
ρόλος είναι πολύ σημαντικός για την
αλληλεγγύη μεταξύ των λαών Ελλάδας και Τουρκίας και των φιλειρηνικών οργανώσεών τους. Όπως κάναμε
πάντα στο παρελθόν, έτσι θα εντείνουμε την κοινή δράση και αλληλεγγύη των οργανώσεών μας και θα κά-

νουμε το καλύτερο δυνατό για να ενισχύσουμε αυτήν την αλληλεγγύη.
Κάτω ο ιμπεριαλισμός!
Ζήτω η αλληλεγγύη των λαών!
Ζήτω ο αγώνας μας για την ειρήνη!

Χαιρετισμός της Παλαιστινιακής
Επιτροπής για την Ειρήνη και
την Αλληλεγγύη

Αγαπητοί σύντροφοι
Με την ευκαιρία της διεξαγωγής
του 19ου Συνέδριου σας, επιτρέψτε
μας, εξ ονόματος της Παλαιστινιακής
Επιτροπής για την Ειρήνη και την Αλληλεγγύη, να μεταφέρουμε σε εσάς
και μέσω εσάς σε όλα τα μέλη και
τους υποστηρικτές της μαχητικής
επιτροπής σας τις πιο ειλικρινείς ευχές για να στεφθεί το συνέδριο με
επιτυχία και να βγείτε με αποφάσεις
που ενισχύουν τον ρόλο της επιτροπής σας στο πλαίσιο του φιλειρηνικού
κινήματος που συνδέεται με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, στο οποίο
η επιτροπή σας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Με την ευκαιρία αυτή, δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την υψηλή
μας εκτίμηση για τη σταθερή και θεμελιώδη στάση της ΕΕΔΥΕ στη συνεχή
αλληλεγγύη και υποστήριξή της στη
δίκαιη υπόθεση του Παλαιστινιακού
λαού στον αγώνα του να τερματίσει
την κατοχή και να ιδρύσει το ανεξάρτητο κράτος εντός των συνόρων της
4 Ιουνίου 1967 με πρωτεύουσα την
Ανατολική Ιερουσαλήμ, το δικαίωμα
στην επιστροφή των προσφύγων σύμφωνα με το ψήφισμα 194 του ΟΗΕ
και την απελευθέρωση των κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές.
Προσβλέπουμε επίσης στην εμβάθυνση και ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ των δύο οργανώσεων μας
στον κοινό αγώνα ενάντια στις δυνάμεις του πολέμου και της ιμπεριαλι-

στικής επιθετικότητας, για έναν κόσμο χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής
και ιμπεριαλιστικές βάσεις, χωρίς
πολέμους κατά των λαών του κόσμου
προς όφελος της ελευθερίας, της
προόδου, κοινωνικής δικαιοσύνης και
του σοσιαλισμού.
Για άλλη μια φορά, σας χαιρετίζουμε και ευχόμαστε επιτυχία στο
συνέδριό σας.

Χαιρετισμός του Πορτογαλικού
Συμβουλίου για την Ειρήνη και
τη Συνεργασία - CPPC

Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές για
την ειρήνη
Το Πορτογαλικό Συμβούλιο για την
Ειρήνη και τη Συνεργασία (CPPC) χαιρετίζει αδελφικά τη διεξαγωγή του
19ου Συνέδριου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και την
Ειρήνη, που θα πραγματοποιηθεί στις
30 Οκτωβρίου 2021, και μέσω των
αντιπροσώπων του μεταφέρει τους
χαιρετισμούς φιλίας και αλληλεγγύης
σε όλους τους συναγωνιστές ειρήνης
της ΕΕΔΥΕ.
Έχει μεγάλη αξία ο αγώνας της
ΕΕΔΥΕ και του ελληνικού λαού ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στις
πολιτικές παρέμβασης και επιθετικής
στρατηγικής του ιμπεριαλισμού, για
το κλείσιμο των βάσεων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ
στην Ελλάδα, ενάντια στη μιλιταριστική ΕΕ και για την αποχώρηση της
χώρα σας από το ΝΑΤΟ.
Θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε
τις καλύτερες ευχές μας για επιτυχία
στις εργασίες του Συνεδρίου σας,
που σίγουρα θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του
αγώνα κατά του πολέμου και του φιλειρηνικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος και της αλληλεγγύης του
λαού σας.
Η διεθνής κατάσταση χαρακτηρί-

ζεται από μεγάλη αστάθεια, ως αποτέλεσμα της επιθετικής πολιτικής
των ΗΠΑ και των συμμάχων τους,
και συγκεκριμένα του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ, εναντίον χωρών και λαών που
δεν υποτάσσονται σε αυτούς –σε
όλες τις ηπείρους και τις περιφέρειες–, εντείνοντας παράλληλα την
πολιτική της αντιπαράθεσης τους με
την Κίνα και τη Ρωσία, που θεωρούνται στρατηγικοί αντίπαλοι.
Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες,
διαλύουν τις συμφωνίες αφοπλισμού,
υποκινούν την κούρσα εξοπλισμών
και προωθούν στρατιωτικές συμμαχίες και συνεργασίες –όπως η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ ως ευρωπαϊκός
πυλώνας του ΝΑΤΟ, AUKUS ή QUAD–,
επιδιώκοντας μια ανασύνταξη δυνάμεων για την αύξηση της αντιπαράθεσης, συγκεκριμένα στην περιοχή
Ασίας-Ειρηνικού, με στόχο τη διαφύλαξη της ηγεμονίας της σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Η επιθετικότητα των ΗΠΑ και των
συμμάχων τους, περισσότερο από δύναμη, δείχνει αδυναμία μπροστά στην
κρίση και τη σχετική υποχώρηση
τους, την οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν χρησιμοποιώντας όλα
τα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της
επίθεσης κατά των εργασιακών και
άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων, κατά
της κυριαρχίας, της δημοκρατίας και
των ελευθεριών.
Οι λαοί του κόσμου αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές. Είναι επείγον
να ενισχυθεί ο αγώνας ενάντια στον
πόλεμο και τον μιλιταρισμό, για την
ειρήνη και τον αφοπλισμό, καθώς και
την αλληλεγγύη με τους λαούς που
αντιμετωπίζουν την παρέμβαση στα
εσωτερικά τους, τον εκβιασμό, τον
αποκλεισμό και την επίθεση από τον
ιμπεριαλισμό – έναν αγώνα στον
οποίο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρή-

νης (ΠΣΕ) έχει σημαντικό ρόλο, ο
οποίος είναι σημαντικό να ενισχυθεί
μέσω της παρέμβασης κάθε οργάνωσης-μέλους της στις αντίστοιχες χώρες τους.
Για το CPPC, έχει μεγάλη σημασία
στην τρέχουσα διεθνή κατάσταση η
υπεράσπιση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών και της κυριαρχίας των κρατών, δηλαδή το δικαίωμα
κάθε λαού να αποφασίζει κυριαρχικά
για την πορεία του χωρίς παρεμβολές
ή εξωτερικές πιέσεις- μια θεμελιώδη
αρχή που κατοχυρώνεται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
Στην Πορτογαλία, το CPPC συνεχίζει τον αγώνα για τον σεβασμό των
αρχών της ειρήνης που κατοχυρώνονται στο πορτογαλικό Σύνταγμα, ενάντια στην πολιτική συμμετοχής της
Πορτογαλίας στην επιθετική στρατηγική ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, ενάντια στη
συμμετοχή της Πορτογαλίας στην επίθεση εναντίον άλλων λαών, κατά του
ΝΑΤΟ και για τη διάλυσή του, ενάντια
στη στρατιωτικοποίηση της Ε.Ε.
Μπορείτε να στηριχτείτε στο CPPC
στον αγώνα ενάντια στις επιθέσεις
του ιμπεριαλισμού, για την ειρήνη,
για την αλληλεγγύη με τους λαούς
που αγωνίζονται για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων και της κυριαρχίας
τους, για την ενίσχυση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης.
Με θερμούς χαιρετισμούς ειρήνης
Το Εθνικό Συμβούλιο του CPPC

Χαιρετισμός της Πανινδικής
Οργάνωσης Ειρήνης και Αλληλεγγύης

Αγαπητοί σύντροφοι,
Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την
διεξαγωγή του 19ου Συνέδριου της
Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή
Ύφεση και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) που
θα διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου 2021.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Εκ μέρους της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανινδικής Οργάνωσης Ειρήνης και Αλληλεγγύης (AIPSO) μεταφέρουμε τους θερμούς αδελφικούς μας χαιρετισμούς στην ηγεσία
και τους αντιπροσώπους θα συμμετάσχουν στο 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ.
Το συνέδριό σας πραγματοποιείται
στο πλαίσιο της κατάστασης της πανδημίας του Covid 19 παγκοσμίως και
των καταστροφικών συνεπειών της
στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή των απλών ανθρώπων,
ενώ ο επιθετικός ρόλος του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου θέτει σε
κίνδυνο τις εθνικές οικονομίες διαφόρων χωρών. Η ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ με απειλές, κυρώσεις και τρομοκρατία συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Νέα ιμπεριαλιστικά
στρατιωτικά μπλοκ σχηματίζονται
σε διάφορες περιοχές του κόσμου.
Ο σχηματισμός των AUKUS (Αυστραλία-Ηνωμένο Βασίλειο-Ηνωμένες Πολιτείας) και Quad (Τετραμερής συμμαχία ΗΠΑ-Ιαπωνίας-Ινδίας-Αυστραλίας) στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού
είναι επικίνδυνες κινήσεις που μπορεί
να οδηγήσουν σε στρατιωτικές συγκρούσεις στην περιοχή αυτή. Η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των χωρών του Κόλπου με το Ισραήλ θα
θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του Παλαιστινιακού λαού και την προοπτική
του ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους αποσταθεροποιώντας έτσι την
Ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση
Ανατολή.
Μετά από 20 χρόνια κατοχής επιτέλους οι στρατιωτικές δυνάμεις
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν παραδίδοντας την χώρα στους Ταλιμπάν,
την πιο οργανωμένη τρομοκρατική
οργάνωση και να θέσουν τη χώρα και
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ολόκληρη την περιοχή σε κατάσταση
αναταραχής.
Σε αυτό το διεθνές πλαίσιο, ο ρόλος της ΕΕΔΥΕ στην ενίσχυση του
αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος ειρήνης θα ενισχύσει περαιτέρω την αποφασιστικότητά μας
να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για
αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη για
ειρήνη και μια δίκαιη παγκόσμια τάξη.
Αγαπητοί σύντροφοι,
Η AIPSO γνωρίζει καλά την δράση
της ΕΕΔΥΕ για κινητοποίηση του λαού
της Ελλάδας ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επιθέσεις και επεμβάσεις ανά
τον κόσμο και τον ιστορικό της ρόλο
στη διοργάνωση δράσεων αλληλεγγύης για τους λαούς της Παλαιστίνης,
της Κούβας, της Βενεζουέλας, της
Συρίας και άλλων χωρών.
Η AIPSO εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο
της ΕΕΔΥΕ για τη θετική της συμβολή
στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης
σε δύσκολες συνθήκες. Οι εκπρόσωποί της ΕΕΔΥΕ κάνουν ό, τι μπορούν
για να ενισχύσουν το κίνημα ειρήνης
παγκοσμίως.
Αγαπητοί σύντροφοι,
Οι δύο οργανώσεις μας, η Πανινδική Οργάνωση Ειρήνης και Αλληλεγγύης (AIPSO) και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και την
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) έχουν άριστες αδελφικές σχέσεις. Αλλά η κατάσταση
απαιτεί ακόμη περισσότερες πολιτικές κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις
μεταξύ των δύο οργανώσεών μας για
να συμβάλουν περισσότερο στον αγώνα για ειρήνη, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο 19ο
Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής
Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης (ΕΕΔΥΕ)
Με αδελφικούς χαιρετισμούς,
Pallab Sengupta, Γεν. γραμματέας
Εκ μέρους της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής

Χαιρετισμός της Επιτροπής για
την Διεθνή αλληλεγγύη και
πάλη για την Ειρήνη (COSI) Βενεζουέλα

Αγαπητοί σύντροφοι,
Εκ μέρους του Εθνικού Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής για την
Διεθνή Αλληλεγγύη και αγώνα για
την Ειρήνη, θέλουμε να στείλουμε
τους αδελφικούς και θερμούς μας
χαιρετισμούς στο 19ο Συνέδριο της
Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη που λαμβάνει χώρα
σε μια στιγμή όπου η ανθρωπότητα
μετράει τα θύματα της πανδημίας
που προκαλείται από τον COVID-19,
γεγονός που έχει αναδείξει με μεγαλύτερη ένταση τις αδικίες που δημιουργεί το ιμπεριαλιστικό σύστημα.
Οι δυνάμεις που αγωνίζονται για
την Ειρήνη στον κόσμο, ζούμε πολύ
δύσκολες στιγμές που χαρακτηρίζονται από την αύξηση των διεθνών εντάσεων, οι οποίες αποτελούν έκφραση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για τον έλεγχο των στρατηγικών
πόρων πλούτου. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι όσο προχωρά η διαμάχη
για την παγκόσμια ηγεμονία, ταυτόχρονα μεγαλώνει ο κίνδυνος για μια
πιθανή νέα παγκόσμια αντιπαράθεση,
που θα φέρει όπως και στο παρελθόν
τρομερές συνέπειες για τους λαούς
του κόσμου.
Η Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή των σημαντικότερων αγώνων για την Ειρήνη στην
Ελλάδα, ενάντια στη παραμονή της
χώρας στο ΝΑΤΟ, κατά της παρουσίας
των στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της, ενάντια στην υποστήριξη
στρατιωτικών ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων σε άλλες περιοχές του κόσμου με τη συμμετοχή της Ελλάδας
και άλλες πτυχές της διεθνιστικής
αλληλεγγύης. Έχουμε γνωρίσει σπου-

δαία παραδείγματα της ακούραστης
δουλειάς που έχετε επιδείξει σε όλη
την ιστορία σας.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό το
Συνέδριο θα επιτρέψει την χάραξη
των κατευθυντήριων γραμμών της
πάλης για την Ειρήνη και ενάντια
στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο,
για τα επόμενα 4 χρόνια.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Συνέδριο και χαιρετίζουμε το νέο Εθνικό
Συμβούλιο και την Γραμματεία που
θα εκλεγούν κατά τη διάρκεια αυτού
του 19ου Συνέδριου. Προσβλέπουμε
στη συνέχιση της συνεργασίας μας
τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης.
Δεχτείτε τους εγκάρδιους μας χαιρετισμούς. Μια τεράστια αγκαλιά.

Μήνυμα Αλληλεγγύης από την
Ιαπωνική Επιτροπή Ειρήνης

Αγαπητοί συναγωνιστές και φίλοι,
Με αφορμή το 19ο Συνέδριο της
Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης ΕΕΔΥΕ θα ήθελα να
σας εκφράσω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς αλληλεγγύης μας εξ ονόματος
της Επιτροπής Ειρήνης της Ιαπωνίας
Η ιαπωνική πολιτική ζωή βρίσκεται αυτόν τον καιρό σε ιστορική καμπή
σε καιρούς ειρήνης και δημοκρατίας.
Βρισκόμαστε στη μέση της εθνικής
εκστρατείας για τις γενικές εκλογές
των οποίων η ημέρα ψηφοφορίας θα
είναι στις 31 Οκτωβρίου. Το πιο σημαντικό επί του παρόντος σημείο
είναι αν θα μπορούσε να σχηματιστεί
μια κυβέρνηση συνασπισμού μαζί με
το Ιαπωνικό ΚΚ (JCP) ή όχι. Ένας συνασπισμός τεσσάρων(4) κομμάτων
συμπεριλαμβανομένου του JCP υπέγραψαν μια κοινή πολιτική δήλωση η
οποία περιλαμβάνει:
• τη διακοπή της κατασκευής της
ναυτικής αμερικάνικης βάσης στο

Henoko, Οκινάουα,
• την επικύρωση της Συνθήκης
που απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα
(TPNW)
• την κατάργηση των «πολεμικών
νόμων» που επιτρέπουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό
με τις αμερικανικές δυνάμεις
• την υπεράσπιση και αξιοποίηση
την διπλωματία ειρηνικών μέσων και
διατάξεων του Συντάγματος όπως
π.χ. άρθρο 9, καθώς και άλλα σημαντικά μέτρα για τη ζωή και την ευημερία των ανθρώπων για δικαιοσύνη
και δημοκρατία
Η επιτροπή μας καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για τη νίκη του
συνασπισμού. Πιστεύουμε ότι μια νίκη
θα συμβάλει στην ειρήνη στην Ασία
και τον κόσμο.
Αγαπητοί φίλοι,
Ένα από τα σημαντικά μας καθήκοντα ως Επιτροπή Ειρήνης Ιαπωνίας,
της μοναδικής χώρας που έχει βομβαρδιστεί από πυρηνικά, είναι να
επιτύχει την πλήρη εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και να κάνει την Ιαπωνία να κερδίσει την μάχη για εφαρμογή του TPNW ειδικά. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εκφράσω
την εκτίμησή μας για την ετήσιες
σας εκδηλώσεις μνήμης τις ημέρες
της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι και
προσβλέποντας στη ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία μας για την προώθηση του κοινού μας στόχου ενός
κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα.
Αισθανόμαστε ισχυρά συναισθήματα αλληλεγγύης με τον αγώνα σας
ενάντια στις αμερικανικές βάσεις και
τα πολεμικά σχέδια ΝΑΤΟ & ΗΠΑ, καθώς παλεύουμε και εμείς ενάντια
στην παρουσία και δράση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιαπωνία και
για την απόσυρση των βάσεων και
των στρατευμάτων των ΗΠΑ. Ο τελικός μας στόχος είναι να τερματί-

σουμε την στρατιωτική συμμαχία Ιαπωνίας-ΗΠΑ για μια Ιαπωνία ειρήνης
και πραγματικής ανεξαρτησίας
Εύχομαι το Συνέδριό σας επιτυχές
και γόνιμο αποτέλεσμα και ελπίζουμε
να δυναμώσει η αλληλεγγύη μας στον
κοινό αγώνα για την παγκόσμια ειρήνη.
Jun CHISAKA
Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής
Ειρήνης Ιαπωνίας

Χαιρετισμός της Νοτιοαφρικανικής Πρωτοβουλίας Ειρήνης
(SAPI)

Αγαπητοί σύντροφοι της ΕΕΔΥΕ,
Το SAPI εμπνέεται πράγματι πολύ
με την διεξαγωγή του 19ο Συνέδριου
σας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα αποτελέσει για άλλη μια φορά για την
ΕΕΔΥΕ μια πλατφόρμα για τον προβληματισμό και τον προσανατολισμό
των σχεδίων δράσης ενάντια στον
ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο και την
γνήσια-πραγματική ειρήνη βασισμένη
στους στόχους και τις επιδιώξεις
του λαού στο σύνολό του.
Είμαστε σίγουροι ότι θα επωφεληθούμε σημαντικά όχι μόνο από τα
ψηφίσματά σας αλλά και από τη βαθιά
ανάλυση και τις διατυπώσεις που θα
προκύψουν από ένα τέτοιο συνέδριο.
Εκ μέρους όλων των προοδευτικών ανθρώπων, των μελών του SAPI
και του Εθνικού Απελευθερωτικού
Κινήματος, σας ευχόμαστε τα καλύτερα και αναμένουμε με ανυπομονησία
τις αποφάσεις του συνεδρίου σας.
Venceremos!
Τσε Ματλάκο
Συντονιστής SAPI

Μήνυμα της Βρετανικής Συνέλευσης Ειρήνης

Αγαπητοί σύντροφοι και συναγωνιστές της ειρήνης της Ελληνικής ΕπιΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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τροπής για τη Διεθνή Ύφεση και την
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
Σας γράφω εξ ονόματος της Βρετανικής Συνέλευσης Ειρήνης (British
Peace Assembly BPA) και όλων των
μελών της. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας με την ευκαιρία του 19ου
Συνεδρίου σας, το οποίο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για
όλους τους λαούς του κόσμου, μια
εποχή κατά την οποία η δυνάμεις του
ιμπεριαλισμού, με επικεφαλής τις
ΗΠΑ και τη Βρετανία, μαζί με τους
συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ και την
ΕΕ και ένα πλήθος αντιδραστικών
καθεστώτων σε όλο τον κόσμο, έχουν
δεσμευτεί για νέους πολέμους και
αιματοχυσία, υποδαυλίζοντας εντάσεις, πυροδοτώντας και επιδεινώνοντας περιφερειακές συγκρούσεις
και ανοίγοντας το ενδεχόμενο για παγκόσμια πυρκαγιά και καταστροφή.
Ο αγώνας σας για ειρήνη λαμβάνει
χώρα στην καρδιά ενός ανεμοστρόβιλου. Η γεωπολιτική σημασία της
χώρας σας για τους ιμπεριαλιστές
βρίσκεται στην επιδίωξή τους για
ηγεμονία στην ανατολική Μεσόγειο
και τις ακτές της, ό,τι είναι απαραίτητο για να μετατραπεί η “Μεγάλη
Θάλασσα” σε μια «ιμπεριαλιστική λίμνη» για την άσκηση ελέγχου των
ζωτικών οδών εφοδιασμού που τη
διασχίζουν και το στρατηγικό έλεγχο
στις πύλες προς τη νότια Ευρώπη,
τη Βαλτική, τη Μέση Ανατολή, την
αφρικανική ήπειρο και τον Ινδικό
Ωκεανό. Αυτή η ηγεμονία βασίζεται
στον έλεγχο της Ελλάδας.
Καταδικάζουμε τις διαδοχικές κυβερνήσεις της Ελλάδας και όλα τα
σκληρά και αντιδραστικά συμφέροντα
που κρύβονται πίσω τους, για την
καταστροφική φιλο-ιμπεριαλιστική
τους στάση και την πρακτική της έκφραση στις επιχειρησιακές βάσεις
και εγκαταστάσεις που έχουν θέσει
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στη διάθεση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για την επώαση και εκτέλεση αποσταθεροποίησης, επέμβασης
και ψυχρού και θερμού πολέμου. Οι
κυβερνήσεις σας και η αστική τάξη
ήταν πιστοί συνεργοί του ιμπεριαλισμού και σας συγχαίρουμε για τη στάση αρχών που λάβατε και θα συνεχίσετε να κρατάτε εναντίον τους και
σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ,
τον μιλιταρισμό και την ώθηση προς
τον πόλεμο.
Καταδικάζουμε επίσης τον ρόλο
που έπαιξαν με συνέπεια, ιστορικά
και στη σύγχρονη εποχή, οι διαδοχικές
κυβερνήσεις της Βρετανίας στην υποστήριξη των πιο αντιδραστικών και
πολεμοχαρών στοιχείων στη χώρα
σας και τον βάναυσο ρόλο που έπαιξαν
στην προσπάθεια να αποτρέψουν μια
μετάβαση σε ένα ειρηνικό, δημοκρατικό και σοσιαλιστικό μέλλον για τον
ελληνικό λαό. Πιστή στην ιστορία, η
βρετανική κυβέρνηση βρίσκει τώρα
νέα και πιο φρικτά μέσα για να λειτουργήσει ως ο πρώτος και πιο στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, ο εταίρος
τους στο έγκλημα και ο διαιωνιστής
των δεινών. Αυτό αποδείχθηκε πιο
πρόσφατα στις ασκήσεις διαλειτουργικότητας ομάδων κρούσης αερομεταφορέων των ΗΠΑ και της Βρετανίας, μαζί με τους στρατούς πολλών
κρατών, από τη Βρετανία έως την Ιαπωνία - κυρίως στην ασταθή περιοχή
του Ινδο-Ειρηνικού. Αυτό αποτέλεσε
ακραίο μέτρο πρώτου βαθμού και
απερίσκεπτη πρόκληση. Έχει επίσης
σηματοδοτήσει ένα τρομακτικό βήμα
αλλαγής στον σύγχρονο πόλεμο, αντικαθιστώντας τις στρατιωτικές βάσεις στη στεριά με πλωτά κυρίαρχα
μέσα - οπλισμένα και επικίνδυνα. Το
νέο πρόσωπο του πολέμου φάνηκε
επίσης μέσω της πρόσφατης υπογραφής του AUKUS, συμφωνίας από
την οποία η βρετανική κυβέρνηση

και τα βρετανικά στρατιωτικά-βιομηχανικά συγκροτήματα θα είναι οι
κυριότεροι δικαιούχοι, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την αυξημένη ικανότητα ελιγμών της στρατιωτικής
δύναμης των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Μια πρωταρχική δέσμευση της
Βρετανικής Συνέλευσης Ειρήνης είναι
επομένως να αμφισβητήσει την εξωτερική πολιτική όσων κυβερνούν στη
Βρετανία και απαιτώντας τον τερματισμό της «ειδικής σχέσης» με τις ΗΠΑ,
την έξοδο της Βρετανίας από το ΝΑΤΟ
και τη διάλυση του ίδιου του ΝΑΤΟ.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις
συζητήσεις σας για τα κρίσιμα ζητήματα που έχετε θέσει στην ατζέντα
σας και ελπίζουμε ότι η ΕΕΔΥΕ θα
επιτύχει νέα επίπεδα αποφασιστικότητας ως αποτέλεσμα της συνεύρεσης σας αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για ό,τι κάνετε πέρα
από την άμεση αρένα του αγώνα σας
για να υποστηρίξετε τα φιλειρηνικά
κινήματα του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανικής Συνέλευσης Ειρήνης, μέσω του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης, χωρίς τα οποία
η ελπίδα για ένα δίκαιο και ειρηνικό
μέλλον θα ήταν τόσο μειωμένη!
Όχι στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο! Όχι στο ΝΑΤΟ! Ναι στην ειρήνη!
Με χαιρετισμούς ειρήνης και αλληλεγγύης
Λιζ Πέϊν
Συντονιστής της Βρετανικής
Συνέλευσης Ειρήνης

Χαιρετισμός του Εθνικού Συμβούλιου Ειρήνης της Συρίας

Αγαπητοί σύντροφοι και συναγωνιστές
Το εκτελεστικό γραφείο του κινήματος μας χαιρετίζει θερμά τους συντρόφους της ΕΕΔΥΕ με αφορμή την
διεξαγωγή του 19ου Συνέδριου σας
στις 30 Οκτώβρη 2021.

Με αυτή την ευκαιρία θέλουμε
μαζί με τους χαιρετισμούς μας προς
την φιλική μας οργάνωση να εκφράσουμε και την εκτίμηση μας για την
από θέσεις αρχής αλληλεγγύη σας
με την λαό και την νεολαία της χώρας
μας η οποία βρίσκεται εδώ και δέκα
χρόνια αντιμέτωπη με την τρομοκρατική ιμπεριαλιστική επίθεση η οποία
συνεχίζεται.
Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και
λαμπρό μέλλον και μετά το συνέδριο
σας!
Προσβλέπουμε στην στενή συνεργασία μας!
Ζήτω η Διεθνής Αλληλεγγύη των
λαών στον αγώνα για την Ειρήνη!
Συντροφικά
Dareen Sleman
Ali Barakat

Χαιρετιστήριο μήνυμα αλληλεγγύης του Συμβούλιου Ειρήνης ΗΠΑ

Αγαπητοί σύντροφοι
Το Συμβούλιο Ειρήνης των ΗΠΑ
στέλνει τους θερμότερους αδελφικούς του χαιρετισμούς στους αντιπροσώπους και τα μέλη της ΕΕΔΥΕ
κατά το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ.
Το 19ο Συνέδριό σας διεξάγεται
σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές
στην παγκόσμια ιστορία, όταν ο παγκόσμιος καπιταλισμός αντιμετωπίζει
πλήρη χρεοκοπία λόγω της αδυναμίας
του να επιλύσει την κρίσιμη ανθρωπιστική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης παγκόσμιας πανδημίας.
Σε μια εποχή όταν ο ιμπεριαλισμός
των ΗΠΑ χάνει τη μονομερώς επιβεβλημένη ηγεμονία του στον υπόλοιπο
κόσμο λόγω της ανόδου της Κίνας
ως εναλλακτικής παγκόσμιας δύναμης
και όταν οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και οι εντάσεις αυξάνονται

τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ και
όταν το κίνημα των λαϊκών μαζών
κερδίζει δυναμική σε αντίθεση με τα
επιβαλλόμενα απάνθρωπα μονομερή
οικονομικά μέτρα ΗΠΑ-ΕΕ, τη μαζική
παγκόσμια φτώχεια και την ανεργία,
και πάνω από όλα, την καταστροφή
του περιβάλλοντος που απειλεί την
επιβίωση του συνόλου ανθρωπότητα.
Αναγνωρίζουμε τη συμβολή της
ΕΕΔΥΕ στον ιστορικό αγώνα για την
παγκόσμια ειρήνη και τη συμβολή
της στην αλληλεγγύη της διεθνούς
εργατικής τάξης ενάντια στις ιμπεριαλιστικές πολιτικές των Ηνωμένων
Πολιτειών και των εταίρων της. Υποστηρίζουμε πλήρως τις αρχές και
επίμονες προσπάθειες της ΕΕΔΥΕ να
τερματίσει τη συμμετοχή της ΕΕ
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους,
να κλείσουν οι βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και
τα Ευρωατλαντικά στρατηγεία στην
Ελλάδα καθώς και την απαίτηση σας
για αποχώρηση της Ελλάδας από το
ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Εμπνεόμαστε από
τη σταθερό ηγετικό ρόλο της ΕΕΔΥΕ
στην ενίσχυση και προστασία των θεμελιωδών και σημαντικών διεθνών
οργανώσεων της εργατικής τάξης.
Αγαπητοί σύντροφοι,
Οι αγώνες σας είναι ταυτόχρονα
και αγώνες μας καθώς ο λαός των
Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζει
τα ίδια προβλήματα που προκαλούνται
από τους ίδιους εχθρούς. Ζώντας
στην «κοιλιά» του ιμπεριαλιστικού
θηρίου, γινόμαστε μάρτυρες του οδυνηρού γεγονότος ότι πάνω από 46
εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη
χώρα (υπερ-τετραπλάσιο από το σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας),
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Ότι ολόκληρες κοινωνικές υποδομές,
καθώς και το σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης και εκπαίδευσης, καταρρέουν λόγω δεκαετιών ανακατεύθυνσης κονδυλίων προς στο Πεντάγωνο

και στο στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθούν για πόλεμο και δολοφονίες
αθώων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
ότι η φυλετική και εθνοτική καταπίεση και η απάνθρωπη μεταχείριση
των προσφύγων και των μεταναστών,
τόσο στο εσωτερικό όσο και στα σύνορα, φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα.
Για να προσθέσουμε σε όλα αυτά
τα εσωτερικά προβλήματα, ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ, έχοντας επίγνωση της σχετικής αποδυνάμωσης της
παγκόσμιας ηγεμονίας του, εντείνει
τον στρατιωτικό και οικονομικό του
πόλεμο εναντίον άλλων χωρών. Επιβάλλει μονομερή οικονομικά μέτρα
(κυρώσεις), κατά κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών, σε περισσότερες από 40 χώρες. Εντείνει τις παρεμβάσεις του
στις εσωτερικές υποθέσεις και την
εκλογική διαδικασία ενός αυξανόμενου αριθμού χωρών. Ενισχύει την προπαγάνδα που μοιάζει με Ψυχρό Πόλεμο εναντίον και προκαλεί στρατιωτικές εντάσεις με την Κίνα και
τη Ρωσία και επεκτείνει τις περιοχές
επιχείρησης του ΝΑΤΟ τόσο προς τα
ανατολικά, προς τη Ρωσία και την
Κίνα, όσο και προς τα δυτικά, προς
τη Λατινική Αμερική.
Όλες αυτές οι εξελίξεις, και όχι
μόνο, δείχνουν το γεγονός ότι μοιραζόμαστε έναν κοινό αγώνα. Είναι τιμή
μας να είμαστε σύντροφοι με τα μέλη
της ΕΕΔΥΕ, αναγνωρίζοντας πλήρως
τις ευθύνες μας ως αγωνιστές της
ειρήνης στην μητρόπολη του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού και προσβλέπουμε σε μια στενότερη σχέση συνεργασίας με τους συντρόφους μας
στην ΕΕΔΥΕ για να προωθήσουμε τον
κοινό μας αντιιμπεριαλιστικό αγώνα
στην υπεράσπιση της ειρήνης στο
πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

15

Για άλλη μια φορά, σας ευχόμαστε
επιτυχία στο 19ο Συνέδριό σας και
ανυπομονούμε να ενημερωθούμε για
τα αποτελέσματα των συζητήσεών
σας, τα οποία αναμφίβολα θα είναι
μια σημαντική συμβολή στον κοινό
μας αγώνα για την παγκόσμια ειρήνη.
Συντροφικώς,
Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ειρήνης των
ΗΠΑ
Alfred L. Marder
Πρόεδρος

Συγχαρητήριο μήνυμα της Οργάνωσης Ειρήνης και Αλληλεγγύης της Σρι Λάνκα

Αγαπητοί σύντροφοι,
Αρχικά, εκφράζουμε ως Οργάνωση
Ειρήνης και Αλληλεγγύης της Σρι
Λάνκα (PASOS) τα θερμά μας συγχαρητήρια για το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ που πρόκειται να διεξαχθεί στις
30 Οκτωβρίου 2021.
Ζούμε σε μια εποχή που οι ιμπεριαλιστικές επιθέσεις και συγκρούσεις εξελίσσονται σε ένα σχεδόν σενάριο πολέμου. Μέσα σε αυτή την
κατάσταση, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις εκμεταλλεύονται ευάλωτες χώρες για τις ατζέντες τους, οδηγώντας
τελικά τον λαό και την εργατική τάξη
αυτών των χωρών σε βάσανα. Εξετάζοντας την κατάσταση στην Ελλάδα,
σημειώνουμε ότι εντάσσεται στην
στρατιωτική ατζέντα των ΗΠΑ, της
ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Οι παγκόσμιες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως στρατηγικό σημείο
για να απειλήσουν τις περιφερειακές
χώρες πιέζοντας τις να παραδοθούν
ως έθνη στα ιμπεριαλιστικά σχέδια.
Στεκόμαστε σταθερά ενάντια σε αυτά
τα ευρω-ατλαντικά στρατιωτικά και
ιμπεριαλιστικά σχέδια.
Ο ανταγωνισμός και οι συμμαχίες
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μεταξύ των παγκόσμιων οικονομικών
δυνάμεων απειλούν επίσης να αποσταθεροποιήσουν χώρες με ευάλωτες
οικονομίες. Ο οικονομικός πόλεμος
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας γίνεται πιο
προκλητικός. Οι διεθνείς συμφωνίες,
συνθήκες και δοσοληψίες επηρεάζονται από αυτή τη μεγάλη αντιπαλότητα και τη φύση των σχέσεων
των χωρών με αυτές τις δύο παγκόσμιες δυνάμεις. Αυτό ακριβώς επίσης
το ζήτημα επηρεάζει αρνητικά την
ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή
της Ασίας-Ειρηνικού. Η πρόσφατη
συμφωνία της AUKUS μεταξύ του
Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και
της Αυστραλίας, οι στρατιωτικές συνομιλίες μεταξύ των χωρών QUAD
(τετραμερής συνεργασία μεταξύ ΗΠΑΙνδιας-Αυστραλία-Ιαπωνία) είναι επίσης θέματα που απαιτούν τη συνεχή
μας προσοχή σχετικά με την ειρήνη
και τη σταθερότητα στην περιοχή
της Ασίας και του Ειρηνικού.
Εμείς ως Οργάνωση Ειρήνης και
Αλληλεγγύης Σρι Λάνκα (PASOS) εκτιμούμε την ιστορική αντιιμπεριαλιστική κληρονομιά και τις σημερινές
δράσεις της Ελληνικής Επιτροπής
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) στην κινητοποίηση της κοινωνίας για εναντίωση στις ιμπεριαλιστικές επιθέσεις και πολέμους με
στόχο την επικράτηση της ειρήνης.
Εκτιμούμε επίσης τις πρωτοβουλίες
σας για την προώθηση της φιλίας
μεταξύ των λαών της Τουρκίας και
της Ελλάδας, παρά τις αυξανόμενες
αντιπαλότητες μεταξύ των δύο καπιταλιστικών κρατών. Υποστηρίζουμε
σταθερά τα συνθήματα του συνεδρίου
σας που είναι πολύ επίκαιρα και κατάλληλα.
• «Ενισχύουμε την ΕΕΔΥΕ, το αντιπολεμικό - αντιιμπεριαλιστικό κίνημα
ειρήνης.
• Καμία συμμετοχή στους ιμπερια-

λιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
Κλείστε τις βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και
τα Ευρω-ατλαντικά στρατηγεία στην
Ελλάδα
• Αποχώρηση από το ΝΑΤΟ – ΕΕ»
Ευχόμαστε δύναμη και επιτυχία
στο συνέδριό σας και ελπίζουμε ότι
τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα
φέρουν πρόοδο στις δραστηριότητες
της οργάνωσης.
Ζήτω η Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη!
Ζήτω η διεθνής αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη!
Σας ευχαριστούμε,
Bimal Rathnayake
πρόεδρος

Χαιρετιστήριο μήνυμα της Επιτροπής Ειρήνης Βιετνάμ

Αγαπητοί σύντροφοι,
Η Επιτροπή Ειρήνης Βιετνάμ μεταφέρει τους πιο θερμούς χαιρετισμούς φιλίας και αλληλεγγύης στην
Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) με αφορμή
το 19ο Συνέδριό σας.
Με αυτή την ευκαιρία επιτρέψτε
μας να σας συγχαρούμε για τις σημαντικές επιτυχίες που σημειώσατε
τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα μετά
το τελευταίο συνέδριο. Στην σημερινή
σύνθετη παγκόσμια πραγματικότητα
η ΕΕΔΥΕ δεν λυπήθηκε κόπους στην
συμβολή της να μετατρέψει αυτόν
τον κόσμο σε ειρηνικό μέρος για την
ζωή των ανθρώπων.
Είμαστε βέβαιο πως το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ θα εκπληρώσει τους
στόχους του και θα επεξεργαστεί ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο για τα επόμενα
4 χρόνια τόσο για τους διαρκείς αγώνες σας για ειρήνη, δημοκρατία και
κοινωνική πρόοδο στην Ελλάδα όσο
και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης
πιστεύουμε πως το νέο Εθνικό Συμ-

βούλιο και Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ θα
οδηγήσουν της ΕΕΔΥΕ σε ακόμη περισσότερες κατακτήσεις.
Ως μέλη του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης η Επιτροπή Ειρήνης
Βιετνάμ και η ΕΕΔΥΕ παλεύουν από
κοινού με όλα τα κινήματα του κόσμου. Προσβλέπουμε στο δυνάμωμα
της φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα
στις δυο οργανώσεις μας συμβάλλοντας έτσι και στην προώθηση των
σχέσεων ανάμεσα στις χώρες μας με
σκοπό την παγκόσμια ειρήνη.
Με τις ευχές για επιτυχία στο Συνέδριο σας και καλή υγεία σε όλους
τους συμμετέχοντες
Με αλληλεγγύη
Το Προεδρείο
της Επιτροπής Ειρήνης Βιετνάμ

Χαιρετιστήριο μήνυμα της
Ένωσης για την Προάσπιση της
Ειρήνης, της Αλληλεγγύης και
της Δημοκρατίας - Ιράν ADPSD

Αγαπητοί σύντροφοι,
Η Ένωση για την Προάσπιση της
Ειρήνης, της Αλληλεγγύης και της
Δημοκρατίας - Ιράν (ADPSD - Ιράν)
χαιρετίζει την ηγεσία της ΕΕΔΥΕ,
τους αγωνιστές και βετεράνους του
αγώνα για διεθνής ύφεση και ειρήνη
που παρευρίσκεται στο 19ο συνέδριο
του οργανισμού.
Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε
αυτή την ευκαιρία για να ευχηθούμε
σε όλους σας επιτυχία στην υλοποίηση
των στόχων που έχετε ορίσει για
αυτό το σημαντικό γεγονός. Η ΕΕΔΥΕ
συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια
εκστρατεία κατά του πολέμου, του
μιλιταρισμού και των μοχθηρών σχεδίων που σκαρφίστηκαν από τον παγκόσμιο ιμπεριαλισμό υπό την ηγεσία
των ΗΠΑ οι έμποροι του πολέμου
και οι δυνάμεις κατοχής και επιθετικότητας για να ματαιώσουν τον αγώνα

των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο
για έναν ειρηνικό κόσμο απαλλαγμένο
από την απειλή των όπλων μαζικής
καταστροφής.
Στηρίζουμε την ΕΕΔΥΕ για την ανιδιοτελή και συνεχή συμβολή της στην
ανάπτυξη του Παγκόσμιου Συμβούλιου
Ειρήνης, ώστε η σημαντική και καθαρή φωνή του κινήματός μας να
φτάσει πέραν συνόρων πάντα στα μετερίζια του αγώνα.
Το συνέδριό σας πραγματοποιείται
σε μια περίοδο που ο κόσμος διέρχεται μια μεγάλη συστημική κρίση που
έχει δημιουργήσει επικίνδυνες οικονομικές, περιβαλλοντικές, καθώς και
κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες.
Από το 1991 και την καταστροφική
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και
των σοσιαλιστικών κρατών στην
Ανατολική Ευρώπη, ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας συνεχών συγκρούσεων,
πολέμων με ασυγκράτητες ιμπεριαλιστικές επιθέσεις. Η Μέση Ανατολή
ειδικότερα έχει υποστεί το κύριο βάρος αυτών των πολέμων, των επιθέσεων, των καταλήψεων και του συστηματικού εξαναγκασμού κυρίαρχων
εθνών μέσω οικονομικών και χρηματοοικονομικών κυρώσεων.
Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή χαρακτηρίζονται από την συνέχιση της
Τουρκικής κατοχής του βόρειου μισού
της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κακοήθη επέμβασή της Τουρκίας και
πυροδότηση της σύγκρουσης στην
κατεστραμμένη από τον πόλεμο Λιβύη, τις προσπάθειές της μαζί με το
Ισραήλ να βυθίσει τον Καύκασο στο
χάος και τον πόλεμο και την ξένη
ανάμειξη που δεν επιτρέπει τα κράτη
του Λιβάνου, της Συρίας, του Ιράκ
και την Υεμένη να αντέξουν πόσο
μάλλον να λειτουργήσουν. Η πρόσφατη παράδοση του Αφγανιστάν από τις
ΗΠΑ στα χέρια των Ταλιμπάν, είναι

αιτίες μεγάλης ανησυχίας που
κρούουν τα τύμπανα κινδύνου για
όσους αγωνίζονται για την ειρήνη
και την κοινωνική πρόοδο.
Χωρίς αμφιβολία, ο αγώνας για
ειρήνη και πρόοδο στη Μέση Ανατολή
ήταν εντονότατος τις τελευταίες δεκαετίες. Εκεί, οι δυνάμεις του ιμπεριαλισμού, στην προσπάθειά τους να
διατηρήσουν τους γεωστρατηγική
κυριαρχία μιας περιοχής που καλύπτει
τρεις ηπείρους, εμποδίζουν αιματηρά
οποιαδήποτε ουσιαστική προοδευτική
αλλαγή - συμπεριλαμβανομένων των
δίκαιων αιτημάτων των λαών της
περιοχής για δικαιοσύνη και κυριαρχία. Οι λαοί της Μέσης Ανατολής βρίσκονται αντιμέτωποι, αφενός, με τη
συνεχή παρέμβαση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο των
πλούσιων φυσικών πόρων της περιοχής και, από την άλλη, με την αντίστοιχη εμφάνιση θρησκευτικών φονταμενταλιστικών δυνάμεων που ενισχύουν την πρόσδεση των μαζών σε
ένα εκμεταλλευτικό σύστημα που ουσιαστικά τους γυρίζει στη καλύτερη
περίπτωση στην φεουδαρχία.
Η κατάσταση στο εσωτερικό του
Ιράν είναι μια σαφής εκδήλωση των
συνεπειών αυτής της διπλής κρίσης.
Η θεοκρατική δικτατορία είναι αποφασισμένη να παραμείνει στην εξουσία με οποιοδήποτε κόστος - ακόμα
κι αν αυτό σημαίνει την ολοκληρωτική
καταστροφή του πλούσιου ανθρώπινου και φυσικού δυναμικού της χώρας
– συνεχίζοντας να κυβερνούν τη χώρα
μέσω ωμής βίας, ενώ υποτάσσονται
σιωπηρά στα εκμεταλλευτικά σχέδια
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για το
Ιράν και ολόκληρη την περιοχή.
Το ADPSD - Ιράν εύχεται στο 19ο
Συνέδριο σας κάθε επιτυχία στην πρόοδο της ατζέντας του και υλοποίησης
όλων των συγκεκριμένων στόχων
σας. Είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΕΔΥΕ θα
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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βγει από αυτό συνέδριο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ενωμένη και αποφασιστική στην προώθηση του σχεδίου της για μια πραγματική και διαρκής ειρήνη στην Ελλάδα, την Ευρώπη,
τη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης
χρειάζεται μια ΕΕΔΥΕ με επιτυχίες!
Δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε
και να επεκτείνουμε τις αδελφικές
σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο
φιλειρηνικών μας οργανώσεων.
Με τις καλύτερες ευχές για επιτυχία στο Συνέδριο σας.

Χαιρετιστήριο μήνυμα αλληλεγγύης από το Συμβούλιο Ειρήνης και Αλληλεγγύης του
Νεπάλ

Αγαπητοί σύντροφοι της ηγεσίας και
αντιπρόσωποι της ΕΕΔΥΕ,
Με μεγάλη χαρά σας συγχαίρουμε
και εκφράζουμε αλληλέγγυους χαιρετισμούς στα μέλη και την ηγεσία
της ΕΕΔΥΕ. Η οργάνωση σας σε αυτή
την ιδιαίτερη στιγμή του 19ου συνεδρίου πρωτοστατεί στα παγκόσμια
προοδευτικά κινήματα ειρήνης για
να καταγγέλλοντας τον πόλεμο, την
στρατιωτικοποίηση και την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα. Ο ηγετικός
ρόλος και οι προσπάθειες της ΕΕΔΥΕ
συνέβαλαν στην αποκάλυψη της συνωμοσίας κατά των λαών, την οπισθοδρόμηση και την καπιταλιστική εκμετάλλευση καθώς και την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και τις απειλές
κατά της παγκόσμιας ειρήνης.
Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε την ΕΕΔΥΕ και τους συντρόφους
της στην ηγεσία της παγκόσμιου κινήματος ειρήνης και ότι βρισκόμαστε
στην κοινή πλατφόρμα του προοδευτικού αγώνα.
Αγαπητοί σύντροφοι
Η σημασία του κινήματος ειρήνης
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ιστορικά αλλά και ιδιαίτερα την σημερινή εποχή παραμένει πολύ ψηλά
με βάση τους σχεδιασμούς, συνωμοσίες από τους ιμπεριαλιστές και την
πολεμική βιομηχανία.
Πρόσφατα καταγράψαμε την τριμερή συμφωνία AUKUS (ΑυστραλίαΗΒ-ΗΠΑ) και επίσης την συμμαχία
QUAD (τετραμερής ΗΠΑ-Ιαπωνία-Ινδία-Αυστραλία), που αποτελούν αρνητική και επικίνδυνη εξέλιξη. Εκτός
από αυτό έχουν αυξηθεί πολύ οι νέες
στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο
εξωτερικό στο πλαίσιο της στρατιωτικοποίησης των προσπαθειών τους.
Σε αυτό το πλαίσιο τα θέματα και
η ατζέντα που η ΕΕΔΥΕ εξετάζει στο
19ο συνέδριό της είναι πολύ σχετικά
και σημαντικά για όλους εμάς στο
κίνημα ειρήνης.
Συγχαίρουμε τα μέλη και την ηγεσία της ΕΕΔΥΕ για τις επιτυχίες σας
στην κινητοποίηση μεγάλου αριθμού
ανθρώπων ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, την ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα και υπέρ της διεθνιστικής παγκόσμιας αλληλεγγύης για
την ειρήνη. Θα θέλαμε να εκφράσουμε
τις καλύτερες ευχές μας για μεγάλη
επιτυχία αυτού του συνεδρίου το
οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα εκλέξει
μια δυναμική ηγεσία και με τα λαμπρά
συμπεράσματα σας για τις σύγχρονες
παγκόσμιες εξελίξεις θα φωτίσει τις
μελλοντικές δράσεις του κινήματος.
Σας ευχαριστώ - Με εκτίμηση
Ραμπίντρα Άντικαρι
Συντονιστής

Χαιρετισμός του Συνασπισμού
για την απαγόρευση των Βιολογικών Όπλων και των Στρατιωτικών Βιολογικών Εργαστηρίων (Γεωργία. Καζαχστάν,
Λετονία, Πακιστάν)

Αγαπητοί σύντροφοι!

Εκ μέρους του Συνασπισμού για την
Απαγόρευση των Βιολογικών Όπλων
και των Στρατιωτικών Βιολογικών
Εργαστηρίων, που περιλαμβάνει κινήματα από την Γεωργία, το Καζακστάν, την Λετονία και το Πακιστάν,
στέλνουμε χαιρετισμούς στο Συνέδριο
της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)!
Ο αγώνας σας στις συνθήκες όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, της ανάπτυξης του ανταγωνισμού και της δημιουργίας νέων
στρατιωτικών μπλοκ είναι εξαιρετικά
σημαντικός. Πιστεύουμε ότι όλα τα
αντιιμπεριαλιστικά κινήματα θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή
την αντίσταση στον ιμπεριαλισμό, τη
στρατιωτικοποίηση και την απειλή
του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ενδιαφερόμαστε επίσης να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς με
την οργάνωση σας για τον συντονισμό
κοινών δράσεων και την καταπολέμηση των σχεδίων για τη χρήση διαφόρων τύπων όπλων από τον ιμπεριαλισμό, συμπεριλαμβανομένων των
βιολογικών. Θεωρούμε ότι η δημιουργία ενός δικτύου πολλών χιλιάδων
τέτοιων αμερικανικών στρατιωτικών
βιολογικών εργαστηρίων σε όλο τον
κόσμο είναι μια νέα απειλή, η οποία
αποκαλύφθηκε ακόμη πιο ξεκάθαρα
την εποχή της πανδημίας Covid-19.
Ο συνασπισμός μας εύχεται επιτυχές έργο στο Συνέδριο και την εκπλήρωση όλων των καθηκόντων που
έχουν ανατεθεί στους αντιπροσώπους. Είμαστε σίγουροι ότι ο αγώνας
για την ειρήνη είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία της ταξικής πάλης
των εργαζομένων ενάντια στον ιμπεριαλισμό.
Η ενδυνάμωση όλων των αντιπολεμικών δυνάμεων είναι επίσης ένα
σημαντικό ζήτημα την εποχή των
νέων στρατιωτικών απειλών, των

υβριδικών πολέμων και άλλων μεθόδων πολέμου.
Εκ μέρους των μελών του συνασπισμού
Ainur Kurmanov

Χαιρετισμός του Συμβουλίου
Ειρήνης και Αλληλεγγύης Λιβάνου

Αγαπητοί σύντροφοι της επιτροπής
ΕΕΔΥΕ,
Εκ μέρους του Λιβανικού Συμβουλίου Ειρήνης, σας απευθύνουμε τους
ειλικρινείς χαιρετισμούς μας με την
ευκαιρία του 19ου Συνεδρίου σας.
Σας ευχόμαστε επιτυχία στην πορεία
των εργασιών του συνεδρίου σας
στην επίτευξη των στόχων για τους
οποίους αγωνίζεστε και σχεδιάζετε
να αντιμετωπίσετε μέχρι το επόμενο
εικοστό συνέδριό σας.
Η αξία και σημασία του αγώνα σας
στην Ελλάδα και παγκοσμίως μαζί
με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της
εναντίωσης με την πολιτική των ΗΠΑ,
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που με τη σειρά
τους δημιουργούν στρατιωτικές βάσεις και παρεμβαίνουν στις υποθέσεις
των χωρών, των κυβερνήσεων. Εκμεταλλεύονται τους ευάλωτους και
καταπιεσμένους λαούς προκειμένου
να τους φτωχοποιήσουν και να αρπάξουν τον πλούτο τους, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων
στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική
Αμερική και ορισμένες χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, αυτού
του είδους η σιωνιστική ιμπεριαλιστική συμμαχία διευκολύνεται μέσω
δραστηριοτήτων χρηματοδότησης
και εκπαίδευσης, της συγκρότησης
τρομοκρατικών και φονταμενταλιστικών θρησκευτικών ομάδων και
κινημάτων που χρησιμοποιούνται από
αυτούς για την υλοποίηση των ιμπε-

ριαλιστικών τους σχεδίων. Αυτό τους
επιτρέπει να αποδυναμώσουν και να
ενοχλήσουν περαιτέρω αυτές τις χώρες μέσω θρησκευτικών, φυλετικών
και εμφυλίων πολέμων για να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο σε αυτές και τους φυσικούς πόρους τους,
όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο
και τον ορυκτό πλούτο. Αυτό που
συμβαίνει στις μέρες μας στις αραβικές χώρες είναι απόδειξη των ιμπεριαλιστικών συνωμοσιών που καθοδηγούνται από τις ΗΠΑ, ορισμένες χώρες της ΕΕ και σιωνιστικές χώρες με
τη βοήθεια των χωρών του Κόλπου.
Σας ευχόμαστε για άλλη μια φορά
επιτυχία στην ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου σας προκειμένου να προωθήσει τους καθορισμένους στόχους του για την κατηγορηματική απόρριψη πολέμων, στρατιωτικών βάσεων, της σιωνιστικήςισραηλινής ιμπεριαλιστικής συμμαχίας και του ΝΑΤΟ για χάρη της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας, για μια καλύτερη ζωή των
ανθρώπων με ευημερία.
Με τις καλύτερες ευχές μας
Τζαμίλ Σάφιε
Επικεφαλής του Λιβανικού Συμβουλίου Ειρήνης και Αλληλεγγύης

Χαιρετισμός του Κινήματος Ειρήνης της Τσεχίας

Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι!
Στέλνουμε μαχητικούς και θερμούς
χαιρετισμούς από την Τσεχική Επιτροπή Ειρήνης σε όλους τους συμμετέχοντες στο 19ο Συνέδριο της
Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή
Ύφεση και την Ειρήνη.
Ευχόμαστε επιτυχία σε αυτό το
σημαντικό γεγονός της ελληνικού,
αντιπολεμικού και αντιιμπεριαλιστικού κινήματος ειρήνης. Εκτιμούμε
τις αδελφικές σχέσεις των δύο ορ-

γανώσεών μας ως μέλη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην οργάνωση σας και στον σημαντικό αγώνα της.
Ζήτω η Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη!
Ζήτω ο αγώνας για την ειρήνη,
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον
πόλεμο!

Χαιρετισμός από το Συμβούλιο
Ειρήνης του Μπαγκλαντές
(BPC)

Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι,
Η Γραμματεία του Συμβουλίου Ειρήνης του Μπαγκλαντές μεταφέρει
τους θερμούς αγωνιστικούς της χαιρετισμούς στην ΕΕΔΥΕ και στους αντιπροσώπους του 19ου Συνεδρίου σας.
Το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ πρόκειται να διεξαχθεί σε μια χρονιά που
όλος ο κόσμος βιώνει μια θανατηφόρα
εξάπλωση της πανδημίας Covid-19.
Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η πανδημία
έχει ξεδιπλώσει το βάναυσο πρόσωπο
του πολεμοχαρή ιμπεριαλισμού και
της χρεοκοπίας του σύγχρονου καπιταλισμού. Αντί να παρέχουν επαρκή
επείγουσα ιατρική περίθαλψη και μαζικό εμβολιασμό, οι λεγόμενες υπερδυνάμεις επανήλθαν σε κούρσα εξοπλισμών και προκαλώντας άδικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και σε πολλά
άλλα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Ασίας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Ανησυχούμε πολύ για τον αναδυόμενο κίνδυνο των πολεμικών σχεδίων
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και εκφράζουμε
σθεναρά την αλληλεγγύη μας από το
Συμβούλιο Ειρήνης του Μπαγκλαντές
στον δίκαιο αγώνα σας ενάντια σε
αυτήν την επικίνδυνη πολιτική. Επίσης
εκφράζουμε την ανησυχία μας για
τον ελληνικό λαό και των λαών της
Ευρώπης καθώς αντιμετωπίζουν τον
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κίνδυνο της σφοδρής ιμπεριαλιστικής
επίθεσης και του νεοφασισμού. Κατανοούμε ότι λόγω της φιλοπόλεμης
πολιτικής των δυτικών δυνάμεων, η
αυξανόμενη φτώχεια, η ανεργία και
η οικονομική κρίση των κρατών έχουν
κάνει τη ζωή των ανθρώπων άθλια.
Είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΕΔΥΕ θα
μπορέσει να καταπολεμήσει με επιτυχία αυτά τα δεινά και τους κινδύνους και να οδηγήσει τον ελληνικό
λαό στον αγώνα του ενάντια στον ιμπεριαλισμό και το καπιταλιστικό καθεστώς και έτσι να προχωρήσει προς
την ειρήνη και την πρόοδο. Επίσης η
ΕΕΔΥΕ θα μπορέσει να ολοκληρώσει
το έργο της περαιτέρω ενίσχυσης
του κινήματος ειρήνης στη χώρα σας
και της ανάπτυξης της κοινωνικής
συμμαχίας προς μια αντιιμπεριαλιστική κατεύθυνση. Θα θέλαμε να σας
διαβεβαιώσουμε ότι το BPC θα σταθεί
σταθερά στον αγώνα σας για πραγματική ειρήνη.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Είναι προφανές ότι στη διεθνή
σκηνή, η πανδημία Covid-19 δεν μπόρεσε να σταματήσει τη στρατιωτική
κλιμάκωση του ιμπεριαλισμού και
ιδιαίτερα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Οι ιμπεριαλιστικές και σιωνιστικές δυνάμεις έχουν γίνει πιο
επιθετικές από πριν. Η πρόσφατη ισραηλινή επίθεση στην Παλαιστίνη εκθέτει ξανά το βάναυσο πρόσωπο του
ιμπεριαλισμού και των συμμάχων
τους. Ο ιμπεριαλισμός εξακολουθεί
να έχει το όνειρο της «επανεποικισμού» χωρών.
Πρόσφατα, ως μέρος της πολιτικής
στροφής των ΗΠΑ προς την Ασία,
εμφανίστηκε μια «Τετραμερής συμμαχία ασφαλείας» (QUAD), που περιλαμβάνει τις ΗΠΑ ως επικεφαλής,
την Ιαπωνία, την Αυστραλία και την
Ινδία, αναβίωσε γεγονός που αποτελεί
μεγάλη απειλή για την εθνική ασφά-

λεια των χωρών της Ασίας-Ειρηνικού.
Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αποτελούν συνεχή απειλή κατά του Ιράν,
της Συρίας και πολλών άλλων χωρών,
ιδιαίτερα κατά των πλούσιων σε πετρέλαιο αραβικών χωρών. Αυτή η
τάση του αμερικανικού ιμπεριαλισμού
αποδεικνύει ότι θέλει να επιστρέψει
στη μεσαιωνική περίοδο και να καταστρέψει το μεγάλο επίτευγμα της
ανθρωπότητας σχετικά με την ελευθερία και τη δημοκρατία.
Ελπίζουμε ότι η ΕΕΔΥΕ θα επιτελέσει επιτυχώς το διεθνές της έργο
στο ΠΣΕ για την καταπολέμηση της
νεοφιλελεύθερης οικονομικής ατζέντας και τον ιμπεριαλισμό, την ανάπτυξη της αλληλεγγύης με τους αγωνιζόμενους λαούς σε όλο τον κόσμο
και τη δημιουργία του παραπάνω ευρύτερου αντιιμπεριαλιστικού συνασπισμού.
Το Συμβούλιο Ειρήνης Μπανγκλαντές-BPC προσπαθεί να καταπολεμήσει
την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη
χώρα μας, τη συνωμοσία εμπλοκής
της χώρας σε στρατιωτικές συμμαχίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, καθώς
και ενάντια στον θρησκευτικό φονταμενταλισμό και τον κοινοτισμό (σ.σ.
φανατικός φυλετικός διαχωρισμός).
Ελπίζουμε ότι το BPC και η ΕΕΔΥΕ
θα παραμείνουν, όπως ποτέ άλλοτε,
αληθινοί φίλοι με ακόμη πιο στενή
συναντίληψη και πρακτική συνεργασία, πιστοί στην υπόθεση της ειρήνης.
Ευχόμαστε το συνέδριό σας να είναι επιτυχημένο.
Ζήτω η φιλία ανάμεσα σε ΕΕΔΥΕ
και BPC!
Με αδελφικούς χαιρετισμούς
Εκ μέρους της Γραμματείας
του Συμβούλιου Ειρήνης
Μπανγκλαντές BPC
Mozaffar Hossain Paltu, Πρόεδρος
Dr. Shahjahan Khan
Γενικός Γραμματέας

Στιγμιότυπα από τις εργασίες του 19ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ. Επάνω δεξιά ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος με τον πρέσβη της
Παλαιστίνης, Μαρουάν Τουμπάσι.
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ανοιχτή επιστολή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
(ΕΕΔΥΕ)
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς και μαθητές
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) για μία ακόμη φορά απευθύνεται σε
όλους εσάς με αίσθημα ευθύνης. Χαιρετίζουμε τους αγώνες σας και δηλώνουμε ότι βρισκόμαστε στο
πλευρό σας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που απορρέουν από την πανδημία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και από τα αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.
Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους μαθητές αναγνωρίζοντας τη δύσκολη πραγματικότητα την οποία
βιώνουν. Οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων, το διαρκές τρεχαλητό σχολείο –
σπίτι – φροντιστήριο, το σχολείο – εξεταστικό κέντρο, το συνεχές κι επί πληρωμή κυνήγι δεξιοτήτων,
το άγχος εξαιτίας των απανωτών αλλαγών στο εξεταστικό σύστημα, η έλλειψη δωρεάν κι ελεύθερης
πρόσβασης στον αθλητισμό και στον πολιτισμό δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση, που δημιουργεί πρόσθετες, μεγάλες δυσκολίες στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός νέου
ανθρώπου σήμερα.
Απευθυνόμαστε στους γονείς, αλλά και στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν κι εκείνοι παιδιά που
πάνε στο σχολείο κι αναγκάζονται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να καλύψουν τις ελλείψεις
και τις ανεπάρκειες στα σχολεία, βλέπουν τα παιδιά τους να στριμώχνονται σε υπεράριθμα τμήματα
και σε αίθουσες–κλουβιά, σε κοντέινερ, πολλές φορές ακόμη και χωρίς θέρμανση, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης της παιδείας. Συμμεριζόμαστε απόλυτα την αγωνία σας για τη μόρφωση αλλά και
για την εύρεση μιας δουλειάς με δικαιώματα στο μέλλον για τα παιδιά σας. Είμαστε στο πλευρό σας
στην πάλη σας για μόρφωση και ζωή με δικαιώματα για τη νέα γενιά.
Στα τόσα χρόνια δημιουργικής και πολύπλευρης συνεργασίας με την ΕΕΔΥΕ θα έχετε καταλάβει ότι
αναγνωρίζουμε κι εκτιμάμε το δύσκολο έργο της μόρφωσης, μα προπαντός της διαπαιδαγώγησης
των παιδιών μας που με κόπο κι αυταπάρνηση φέρνετε σε πέρας. Στεκόμαστε δίπλα στις διεκδικήσεις
σας. Χαμογελάμε όπως κι εσείς πικρά, όταν βλέπουμε την κυβέρνηση να μην παίρνει κανένα απολύτως
μέτρο για την κάλυψη των μαθησιακών κενών που έχουν προκύψει από την «κανονικότητα» της τηλεκπαίδευσης, φορτώνοντας σε εσάς την δυσκολία της μετάβασης σε νέα γνωστικά αντικείμενα χωρίς
να έχουν αφομοιωθεί τα προηγούμενα. Αξίζετε κάθε έπαινο και στήριξη στις διεκδικήσεις σας για
ανοιχτά σχολεία, καθαρά, ασφαλή, με επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών. Αυτοί οι όροι αποτελούν προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Το φόρτωμα της ευθύνης στους νέους, στους μαθητές για την έξαρση της πανδημίας κάθε άλλο
παρά μας βρίσκει σύμφωνους. Η επίκληση της ατομικής ευθύνης δεν αναιρεί την κρατική ευθύνη και
το κυριότερο δεν απαλλάσσει αυτούς που δεν αξιοποίησαν το προ του τρίτου κύματος της πανδημίας
διάστημα για τη θωράκιση του συστήματος υγείας , για την προετοιμασία των σχολείων, των χώρων
εργασίας κλπ., ιδίως μάλιστα αφού υπήρχε και η περυσινή εμπειρία με το κλείσιμο των σχολείων σχεδόν όλη την χρονιά.
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Η επίκληση των οικονομικών δυσκολιών, των «αντοχών της οικονομίας» κλπ. πάει περίπατο όταν
πρόκειται να διοχετευτούν δισεκατομμύρια ευρώ στην ενίσχυση των οικονομικά ισχυρών, στις δαπάνες
για το ΝΑΤΟ και στα Νατοϊκά εξοπλιστικά προγράμματα που καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με την
άμυνα της χώρας. Όλα αυτά τα χρόνια και στη διάρκεια της κρίσης η Ελλάδα παίρνει συγχαρητήρια
από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για την προσήλωσή της στις νατοϊκές δαπάνες, οι οποίες το 2020 έφτασαν
στο 3,82% του ΑΕΠ (6,6 δις). Με ένα απλό υπολογισμό μπορεί κανείς να προσδιορίσει τι θα σήμαινε
σε δασκάλους, καθηγητές, νέες αίθουσες διδασκαλίας, γιατρούς και υγειονομικούς η διοχέτευση
αυτών των χρημάτων στους τομείς της Παιδείας και της Υγείας. Αυτά τα χρήματα τα πληρώνουμε
εμείς έως το τελευταίο ευρώ με τον ιδρώτα και τις θυσίες μας.
Ταυτόχρονα μας θέλουν συνεργούς και συμμέτοχους σε όλη αυτή την πολιτική. Αυτό εννοούν όταν
μιλούν για «εθνική ενότητα κι ομοψυχία». Βαφτίζουν αμυντική την επιθετική πολιτική του ΝΑΤΟ και
θριαμβολογούν για τη συμφωνία για τις αμερικανικές βάσεις, η οποία μετατρέπει την χώρα μας όχι
μόνο σε ορμητήριο στρατιωτικών δυνάμεων αλλά και σε στόχο των αντίπαλων στρατοπέδων. Στέλνουν
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός συνόρων και παιδιά του λαού μας να υπηρετήσουν την θητεία
τους σε ξένες χώρες. Πανάκριβα οπλικά συστήματα που υποτίθεται πως αγοράστηκαν για την άμυνα
της χώρας διατίθενται για Νατοϊκά σχέδια μακριά από την πατρίδα μας. Και όλα αυτά δικαιολογούνται
στο όνομα της ενίσχυσης της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας και των επενδύσεων που θα έρθουν
στην χώρα μας. Μόνο που οι εργαζόμενοι έχουν πικρή πείρα από την μορφή αυτών των επενδύσεων
και το ξεζούμισμα που τους περιμένει, όπως έχουν διαπιστώσει οι εργαζόμενοι της COSCO .
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς και μαθητές
Οι αγώνες σας όλη την προηγούμενη περίοδο και σήμερα δίνουν σε όλους κουράγιο, αισιοδοξία,
δύναμη. Είναι φως και ελπίδα και στους αγώνες της ΕΕΔΥΕ, του λαϊκού κινήματος, ζωντανή απάντηση
στη φιλολογία του «δεν γίνεται τίποτα». Όλο αυτό το διάστημα με πολύμορφες και μαζικές κινητοποιήσεις διεκδικήσατε το δίκαιο των αιτημάτων σας. Η ΕΕΔΥΕ στήριξε και στηρίζει τους αγώνες σας,
ενώνει τη φωνή της με τη δική σας για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων σας.
Όσον αφορά την πρωτοβουλία πνευματικής καλλιτεχνικής δημιουργίας της ΕΕΔΥΕ, ευελπιστούμε
να είμαστε σε θέση να την επαναλάβουμε στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Επιδιώκουμε
να συνεχίσουμε και τη φετινή χρονιά τη συνεργασία μας ανάμεσα στα σχολεία και τις κατά τόπους
Επιτροπές Ειρήνης. Να συζητήσουμε για τα προβλήματα και τις αγωνίες σας.
Η ΕΕΔΥΕ θα παραμείνει συμπαραστάτης σε όλους τους αγώνες σας, γιατί για εμάς τα δικαιώματα
στη μόρφωση, στη δουλειά, στην υγεία, στην ασφάλιση, στον πολιτισμό είναι και παραμένουν αδιαπραγμάτευτα. Συνδέονται άρρηκτα με την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην εμπλοκή
της χώρας μας, με την πάλη ενάντια στο σύστημα της φτώχειας, της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν κάθε λαός βρει τη δική του περπατησιά και γίνει νοικοκύρης στον τόπο του, έξω από συμμαχίες όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Μόνο με
αυτές τις συνθήκες θα καταφέρουμε να κτίσουμε έναν κόσμο φωτεινό, δίκαιο, με πραγματική ειρήνη,
φιλία, αλληλεγγύη, αμοιβαίες και επωφελείς σχέσεις ανάμεσα στους λαούς.
Με αυτές τις σκέψεις, σας ευχόμαστε υγεία και καλή δύναμη!
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ

Αθήνα, Δεκέμβρης 2021
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διεθνή

Το Σαχέλ στο στόχαστρο ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων

Οι χρωματισμένες χώρες δείχνουν τη ζώνη Σαχέλ

ριν 137 χρόνια στο Βερολίνο επί καγκελάριου Ότο
φον Μπίσμαρκ, με πρωτοβουλία της Πορτογαλίας,
συγκεντρώθηκαν διπλωμάτες και κυβερνητικοί
αξιωματούχοι από 13 ευρωπαϊκές αποικιοκρατικές δυνάμεις και τις ΗΠΑ για να «χαρτογραφήσουν» την αφρικανική
ήπειρο και να αναζητήσουν τρόπους για την περαιτέρω
καταδυνάστευση και καταλήστευσή της. Μέχρι τότε οι
Ευρωπαίοι αποικιοκράτες ήλεγχαν κυρίως τα αφρικανικά
παράλια από τον βορρά έως τον νότο και από την ανατολή
έως τη δύση (με εξαίρεση τους Βέλγους που κατείχαν
τμήμα της ενδοχώρας).
Η μαραθώνια σύνοδος διάρκειας 104 ημερών, που
έμεινε γνωστή στην ιστορία ως η διάσκεψη του Βερολίνου
(15 Νοεμβρίου 1884 - 26 Φεβρουαρίου1885), είχε «ανθρωπιστικό» πρόσχημα: την κατάργηση του δουλεμπορίου
και την αναγνώριση του «ελεύθερου κράτους του Κονγκό».
Στην πράξη στη διάρκεια αυτών των 104 ημερών οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της εποχής τεμάχισαν την αφρικανική
ήπειρο στη βάση του τότε ισχύοντος συσχετισμού δυνάμεων. Στη βάση αυτού του μοιράσματος η κάθε αποικιοκρατική δύναμη εξασφάλισε μερίδιο από τον τεράστιο
φυσικό και ορυκτό πλούτο της αφρικανικής ηπείρου προκαλώντας (σε πολλές περιπτώσεις έως σήμερα) τεράστια

Π
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Τι κρύβεται πίσω από
το ζωηρό ενδιαφέρον
των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη
ζώνη των χωρών του Σαχέλ
στην Αφρική και γιατί
η ελληνική αστική τάξη
επιδιώκει την ανάπτυξη
Ελλήνων στρατιωτικών
μέσω της αποστολής
Takuba

δεινά στους λαούς της περιοχής.
Εν ολίγοις, στη διάσκεψη του Βερολίνου ο διαμελισμός
της Αφρικής προέβλεπε:
• Την εδραίωση των συμφερόντων και της επιρροής
της Βρετανίας στις αποικίες τις οποίες είχε στον άξονα
Κάιρο - Κέιπ Τάουν επικυρώνοντας τον έλεγχο χωρών
που σήμερα είναι γνωστές ως Αίγυπτος, Σουδάν, Ουγκάντα,
Κένυα, Νότια Αφρική, Ζάμπια, Μποτσουάνα, Νιγηρία και
Γκάνα.
• Τον έλεγχο από τη Γαλλία του μεγαλύτερου μέρους
της δυτικής Αφρικής, σε μία περιοχή που εκτεινόταν από
τη Μαυριτανία έως το Τσαντ και από την Γκαμπόν έως τη
Δημοκρατία του Κονγκό (Μπραζαβίλ).
• Την εμβάθυνση της άγριας εκμετάλλευσης από το
Βέλγιο της σημερινής ΛΔ Κονγκό.
• Την καταλήστευση από την Πορτογαλία της Μοζαμβίκης στα ανατολικά και της Αγκόλας στα δυτικά.
• Τον έλεγχο από την Ιταλία του μεγαλύτερου μέρους
της Σομαλίας και τμήματος της Αιθιοπίας.
• Την κατοχή της Ναμίμπιας και της Τανζανίας από τη
Γερμανία.
• Τον έλεγχο της Γουινέας Ισημερινού και της Δυτικής
Σαχάρας από την Ισπανία.

Η επαναχάραξη του αφρικανικού χάρτη από τους δυτικούς αποικιοκράτες τεμάχισε την ήπειρο κατά τα συμφέροντά τους. Χώρισε λαούς και φυλετικές κοινότητες που
ζούσαν αρμονικά για χρόνια ή ένωσε άλλους που τους
χώριζαν προαιώνιες έχθρες. Εν αγνοία ή και εν γνώσει
των νέων κατακτητών, δημιουργήθηκαν νέες φυλετικές
και μετέπειτα εθνικές «ταυτότητες», αλλά και νέες ισορροπίες τις οποίες επέβαλαν τα νέα αφεντικά με τη γνωστή
τακτική του «διαίρει και βασίλευε» κλιμακώνοντας την
άγρια εκμετάλλευση των λαών της Αφρικής. Τα νέα δεδομένα διαμόρφωσαν έναν χάρτη με πάνω από 50 χώρες
(με τεχνητά σύνορα που λες πως είχαν χαραχθεί με χάρακα
και ορθογώνιο τρίγωνο), στις οποίες τα μονοπώλια ήταν
τα πραγματικά αφεντικά ορίζοντας τις τύχες και τις ζωές
των περισσότερων λαών της περιοχής.
Το Σαχέλ, η ζώνη ανάμεσα στην άνυδρη έρημο της Σαχάρας στον βορρά και στη ζώνη της σαβάνας στον νότο η
οποία εκτείνεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό στη δύση
μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα στην ανατολή, δεν αποτέλεσε
εξαίρεση.
Χώρες της περιοχής όπως η Μαυριτανία, το Μάλι, ο
Νίγηρας, η Μπουρκίνα Φάσο και το Τσαντ, αφού αιματοκυλίστηκαν από μακροχρόνιους πολέμους, εσωτερικές
συγκρούσεις και διαμάχες, εξακολουθούν να εξουσιάζονται
από ξένα μονοπώλια με συμφωνίες οι οποίες διατηρούν
την εκμετάλλευση που ξεκίνησε επί αποικιοκρατίας.
Πανίσχυρες εταιρείες όπως η γαλλική Areva και η αγγλοελβετική Glencore θησαυρίζουν έως σήμερα από την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Η Areva (για παράδειγμα) εκμεταλλεύεται με ληστρικούς όρους επί δεκαετίες
τα κοιτάσματα ουρανίου του Νίγηρα εξασφαλίζοντας το
ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία μέσω
της τροφοδοσίας των γαλλικών πυρηνικών σταθμών με
το απαραίτητο ορυκτό. Η δεύτερη αγοράζει με ψίχουλα
τον χρυσό του Τσαντ.
Αυτά γίνονταν λίγο πολύ επί δεκαετίες. Όμως τι
άλλαξε το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε να αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον των ξένων μονοπωλίων για
την Αφρική και δη για το Σαχέλ;

συσχετισμός δυνάμεων, ιδιαίτερα με την ανάδυση της
καπιταλιστικής Κίνας. Η ισχυρή παρουσία και συμμετοχή
της Κίνας σε χιλιάδες σημαντικά έργα υποδομών κάθε είδους στην Αφρική (από οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα,
αεροδρόμια, λιμάνια, αθλητικά στάδια, κυβερνητικά κτίρια
και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες έως δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών κ.α.) ανέτρεψε τα έως τότε
δεδομένα. Εκεί όπου οι δυτικοί ιμπεριαλιστές έπαιζαν
χωρίς αντίπαλο, «ξαφνικά» βρήκαν μπροστά τους ανταγωνιστές. Παράλληλα δε με τους Κινέζους ανταγωνιστές,
έκαναν δυναμικότερη την εμφάνισή τους και άλλοι (Ρωσία,
Τουρκία, ακόμη και η Ινδία και η Μαλαισία.
Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις για «ξαναμοίρασμα της
πίτας» αυξήθηκαν, ιδίως όταν ηγέτες χωρών της περιοχής
όπως ο πρώην πρόεδρος της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι
(που κατά διαστήματα είχε συνεργαστεί με δυτικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και μονοπώλια), επιχείρησε να παρακάμψει το δολάριο ως νόμισμα πώλησης και εξαγωγής
του άφθονου λιβυκού πετρελαίου αντικαθιστώντας το
με το ευρώ. Η απόπειρα αυτή, μεταξύ άλλων, επιτάχυνε
τα επεμβατικά σχέδια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους
προκαλώντας κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2011 αιματηρούς βομβαρδισμούς εις βάρος του λαού και των υποδομών της χώρας με πρόσχημα την δήθεν «απελευθέρωση»

Νέα δεδομένα στη γεωπολιτική σκακιέρα

Αυτό που «άλλαξε» είναι η όξυνση των ανταγωνισμών.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ιδίως μετά την ανατροπή της ΕΣΣΔ και το τέλος του λεγόμενου «ψυχρού πολέμου», η παντοδυναμία των δυτικών μονοπωλίων παρέμενε σχεδόν αδιαμφισβήτητη. Όμως στα τέλη της δεκαετίας του 1990 άρχισε να διαμορφώνεται ένας νέος διεθνής

Η νέα Αφρική μετά τη σύνοδο του Βερολίνου το 1885.
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της Λιβύης από τον «τύραννο» Μουαμάρ Καντάφι έτσι
ώστε «να έρθει η δημοκρατία».
Οι δυτικές βόμβες στο όνομα της δημοκρατίας συνοδεύτηκαν με την καλλιέργεια, τη χρηματοδότηση και τη
χρησιμοποίηση φανατικών ισλαμιστών μισθοφόρων.
Όταν η Λιβύη «απελευθερώθηκε», έσπασε το απόστημα
και ξεχύθηκε στην ευρύτερη περιοχή η λαίλαπα πολυάριθμων οργανώσεων τζιχαντιστών, οι οποίες αξιοποίησαν
παράλληλα το λαθρεμπόριο κάθε μορφής και τη διακίνησης
μεταναστών και προσφύγων. Αρχικά εμφανίστηκαν οργανώσεις- παρακλάδια της Αλ Κάιντα και μετέπειτα και του
«Ισλαμικού Κράτους».
Στην ουσία οι οργανώσεις των τζιχαντιστών ήταν το
χέρι που ένιβε εκείνο των δυτικών ιμπεριαλιστών, αφού
τους παρείχαν ένα ακόμη πρόσχημα για την ανάπτυξη επιπλέον στρατευμάτων σε χώρες της περιοχής στο όνομα
της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας» (την οποία προκάλεσαν οι επεμβάσεις τους).
Μερίδιο σε αυτό το νέο «ξεκαθάρισμα λογαριασμών»

και στο «ξαναμοίρασμα» της πίτας επιδιώκει και η αστική
τάξη της Ελλάδας, γι’ αυτό και έχει δρομολογήσει διαδικασίες για την ανάπτυξη ελληνικών μάχιμων δυνάμεων
στο Σαχέλ, μέσω της στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ,
Takuba. Επιχειρείται δηλαδή να εκπληρώσει και η Ελλάδα
τον ρόλο του πρωτοπαλίκαρου των δυνάμεων των ΗΠΑ,
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ έχοντας ήδη μετατραπεί (με τις
αποφάσεις όλων των ελληνικών κυβερνήσεων) σε ορμητήριο πολέμων και επεμβάσεων κατά άλλων λαών.
Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε πως όσο περνούν
τα χρόνια τόσο πολλαπλασιάζονται αυτές οι «αντιτρομοκρατικές» αποστολές δυτικών χωρών δίχως το παραμικρό
θετικό αποτέλεσμα για τους λαούς της περιοχής. Το αντίθετο μάλιστα!
Οι σφαγές αμάχων στο Μάλι από τα γαλλικά στρατεύματα της «αντιτρομοκρατικής» αποστολής Barkhane
(που τερματίζεται και επίσημα εντός του 2022) αυξήθηκαν
τα τελευταία χρόνια προκαλώντας ενίοτε περισσότερα
θύματα και από τις επιθέσεις των τζιχαντιστών. Ταυτόχρονα

Στις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Λιβύη το 2011 συμμετείχαν δυνάμεις από τη Βρετανία, τη Γαλλία,
την Ιταλία, την Ελλάδα (μέσω της αμερικανικής
βάσης στη Σούδα της Κρήτης). Αξιοποιήθηκε δε
για μία ακόμη φορά η βρετανική στρατιωτική
βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Αεροπορικό εμπάργκο είχαν επιβάλει το Βέλγιο, ο Καναδάς, η
Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Κατάρ, η Νορβηγία, η
Ολλανδία, η Ισπανία, η Σουηδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.
Οι ναυτικές επιχειρήσεις στη Λιβύη εξαπολύθηκαν κυρίως από αμερικανικά πολεμικά πλοία που
έπλεαν στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο.
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Οι τζιχαντιστές έδωσαν το καλύτερο πρόσχημα για τις δυτικές επεμβάσεις.

στο βωμό εξυπηρέτησης των συμφερόντων γαλλικών μονοπωλίων χάνονται και οι ζωές δεκάδων Γάλλων στρατιωτικών.
Από την άλλη οι ΗΠΑ έχουν εδραιώσει (λίγα χρόνια
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτέμβρη
2001), την στρατιωτική «αντιτρομοκρατική» παρουσία
τους σε όλη την Αφρική, την οποία και ενίσχυαν όσο έβλεπαν να αυξάνει η Κίνα την επιρροή της στις αφρικανικές
χώρες.
Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους συγκρότησα το 2017 και
μια περιφερειακή στρατιωτική αποστολή-παρωδία, τη λεγόμενη δύναμη G5 Sahel (που ονομάστηκε έτσι από την
συμμετοχή πέντε χωρών της περιοχής, της Μαυριτανίας,
του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο, του Νίγηρα και του Τσαντ).
Η δύναμη των περίπου 5.000 στρατιωτών της G5 Sahel
υποτίθεται πως θα καταπολεμήσει (και αυτή…) την τρομοκρατία, δίχως όμως να έχει ουσιαστική χρηματοδότηση
και επαρκή πολεμοφόδια σε μια αχανή ζώνη πολλών εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Σε κάθε περίπτωση, οι «αντιτρομοκρατικές αποστολές»
δυτικών χωρών επί περίπου μία εικοσαετία όχι μόνον
δεν μείωσαν, αλλά αύξησαν τη δράση της Αλ Κάιντα, του
Ισλαμικού Κράτους και των «παραρτημάτων» τους.
Η ακτίνα δράση τους από τη βόρεια Αφρική εκτείνεται

πλέον σε όλη τη δυτική και την ανατολική Αφρική φθάνοντας στο νότο μέχρι τη Μοζαμβίκη (όπως απέδειξαν οι
φετινές πολύνεκρες επιθέσεις των τζιχαντιστών σε βόρειες περιοχές της χώρας, τις οποίες εκμεταλλεύονταν
γαλλικά και αμερικανικά μονοπώλια ενέργειας).
Το επιχείρημα των Δυτικών πως η στρατιωτική παρουσία τους εγγυάται την ειρήνη και τη σταθερότητα
αποδεικνύεται αίολο.

Τζιχαντιστές οργάνωσης - παρακλάδι της Αλ Κάιντα στο Μάλι.
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Το παραδέχθηκε άλλωστε εμμέσως πλην σαφώς στις
13 Νοεμβρίου 2021 και ο Ζαν Πιερ Λακρουά, αναπληρωτής
γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για τις ειρηνευτικές αποστολές. Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
τόνισε πως σήμερα η κατάσταση στο Σαχέλ είναι «εκρηκτική» και η ανασφάλεια και η αποσταθεροποίηση έχουν
ως συνέπεια εκατομμύρια εκτοπισμένους και πρόσφυγες,
επισιτιστική ανασφάλεια εις βάρος εκατομμυρίων αμάχων
και πλήττουν τις προοπτικές και τους σχεδιασμούς ανάπτυξης.
Παράλληλα τον Ιούλιο του 2021 εμπειρογνώμονες του
ΟΗΕ τόνιζαν πως η Αφρική είναι η ήπειρος που μαστίζεται
από την τρομοκρατία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη,
καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2021 καταγράφηκαν σε
αυτή οι περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις παγκοσμίως.

Στο «στόχαστρο» ο πλούτος του Σαχέλ

Η (όπως είδαμε) υποκριτική ζέση των Δυτικών ιμπεριαλιστών για την «καταπολέμηση της τρομοκρατίας» πάει
χέρι-χέρι με τις αυξημένες ανάγκες των μονοπωλίων για
περισσότερες πρώτες ύλες και κρίσιμα μεταλλεύματα
(π.χ. σπάνιες γαίες) οδηγώντας σε μία νέα επικίνδυνη
κλιμάκωση των ανταγωνισμών σε πολλά επίπεδα.
Οι ανάγκες αυτές έχουν αυξηθεί υπό στο παρόν
διεθνές μεταβατικό στάδιο της ψηφιοποίησης της οικονομίας και της μετάβασης από τους υδρογονάνθρακες
και τον λιγνίτη στις «πράσινες» Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Τα εδάφη των χωρών του Σαχέλ διαθέτουν
μεγάλο πλούτο και για αυτές τις νέες εξειδικευμένες

ανάγκες των μονοπωλίων. Για παράδειγμα, η τεράστια
«θάλασσα» υπόγειων υδροφόρων οριζόντων γλυκού νερού
που διαθέτει το Σαχέλ, η συνεχής «ροή» αέριων μαζών
(σχεδόν όλο τον χρόνο) και η μεγάλη ηλιοφάνεια προκαλούν
το ζωηρό ενδιαφέρον μονοπωλίων της λεγόμενης «πράσινης» ενέργειας.
Προ μηνών η έκδοση του ΟΗΕ για την Αφρική, Africa
Renewal, κατέγραφε πως το Σαχέλ είναι προικισμένο «με
τεράστιες δυνατότητες για τις Ανανεώσιμες Πηγές», καθώς διαθέτει ορισμένους από τους μεγαλύτερους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες της ηπείρου.
Στρατηγικής σημασίας για το (λαθρ)εμπόριο είναι οι
αρχαίοι δρόμοι των καραβανιών που λειτουργούν έως
σήμερα και περνούν από το μεγαλύτερο μέρος του Σαχέλ
πατώντας σε «νευραλγικά» μονοπάτια του περιφερειακού
και διεθνούς εμπορίου.
Τεράστιος είναι και ο ορυκτός πλούτος της περιοχής,
καθώς διαθέτει άφθονα κοιτάσματα χρυσού, χαλκού, πετρελαίου, φυσικού αερίου, βωξίτη και ουρανίου, που τα
εκμεταλλεύονται ή τα εποφθαλμιούν μονοπώλια απ' όλο
τον κόσμο.
Τα δύο τρίτα των εξαγωγών του Μάλι (που είναι η
τρίτη χώρα σε παραγωγή χρυσού σε όλη την Αφρική)
είναι χρυσός, που κατευθύνεται κυρίως προς τη Νότια
Αφρική και την Ελβετία, οι οποίες έχουν τις τεχνολογικές
και βιομηχανικές υποδομές για να τον αξιοποιούν (εις
βάρος των συμφερόντων του λαού του Μάλι).
Ο Νίγηρας είναι τέταρτος στον κόσμο στην παραγωγή
ουρανίου, με τη γαλλική «Areva» να εκμεταλλεύεται «εργολαβικά» τα μεγαλύτερα ορυχεία. Διαθέτει επίσης ση-

To διακριτικό σήμα της δύναμης G5 Sahel στη στολή στρατιώτη από το Μάλι.
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Πινακίδα της γαλλικής εταιρίας Areva που εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα ουρανίου στον Νίγηρα.

μαντικά κοιτάσματα λιγνίτη, φωσφόρου, χρυσού και πετρελαίου, η εξόρυξη του οποίου ξεκίνησε το 2011 σε συνεργασία με την κινεζική CNPC.
Το Τσαντ διαθέτει μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου,
στην εκμετάλλευση του οποίου εμπλέκονται η κινεζική
CNPCI και η αγγλο-ελβετική πολυεθνική «Glencore».
Η μικρή Μπουρκίνα Φάσο, όπου ομάδες τζιχαντιστών
αναπτύσσουν έντονη δράση τα τελευταία χρόνια, έχει ως
κύριο εξαγωγικό προϊόν τον χρυσό, τον οποίο εκμεταλλεύονται 60 πολυεθνικές εταιρείες. Το 2009 στις εξαγωγές
της χώρας ο χρυσός πήρε την πρώτη θέση, την οποία κατείχε έως τότε το βαμβάκι, και έγινε η τέταρτη χώρα της
Αφρικής σε παραγωγή χρυσού. Διαθέτει επίσης ορυχεία
μαγνησίου και ψευδάργυρου, τα οποία εκμεταλλεύονται
θυγατρικές της αγγλο-ελβετικής Glencore και της αυστραλιανής Blackthorn Resources.
Η Μαυριτανία διαθέτει τεράστια κοιτάσματα σιδήρου,
χαλκού, φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Όλα αυτά εξηγούν γιατί οι ΗΠΑ και η ΕΕ θέλουν τόσο
πολύ να… «σώσουν» το Σαχέλ και να… «καταπολεμήσουν»
την τρομοκρατία. Η παρουσία τους στην περιοχή εξασφαλίζει τη διατήρηση του άλλοθι των τζιχαντιστών (των

σημερινών και των διαδόχων τους). Παράλληλα ορθώνουν
εμπόδια στους ανταγωνιστές τους, όπως η Κίνα, η Ρωσία,
η Τουρκία κ.α., και εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους εις βάρος των λαών της περιοχής.
Με άλλα λόγια οι σχεδιασμοί και οι κινήσεις τους αφορούν το ξαναμοίρασμα της λείας και τη διατήρηση της
δράσης τους στην περιοχή με τα γνωστά προσχήματα.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ

Ορυχεία χρυσού στη Μπουρκίνα Φάσο.
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ΠΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Σύνοδος του τμήματος Ευρώπης του ΠΣΕ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου
του τμήματος Ευρώπης του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης (ΠΣΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 12 και
13 Νοέμβρη στην Villa Nova de Gaia της Πορτογαλίας,
δυο χρόνια μετά την αναστολή των δια ζώσης συναντήσεων
λόγω της πανδημίας.
Τις εργασίες της Συνόδου απασχόλησαν οι γενικότερες
εξελίξεις με την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ κατά των λαών, η παραπέρα στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και η επιχειρούμενη
στρατιωτική αυτονόμησή της, η συνέχιση της καμπάνιας
του ΠΣΕ “Ναι στην Ειρήνη – Όχι στο ΝΑΤΟ”, η οργάνωση
διάσκεψης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης ενάντια
στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί τέλος
Ιούνη του 2022 στη Μαδρίτη, καθώς και η διακριτή συμμετοχή του ΠΣΕ στις αντιΝΑΤΟϊκές κινητοποιήσεις, που
θα λάβουν χώρα εκείνο το διάστημα.
Μέσα από τη συζήτηση έγινε σημαντική ανταλλαγή
πείρας από τη δράση των αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων
ειρήνης της Ευρώπης σε όλη αυτή την περίοδο, την κατάσταση γύρω από τις επιπτώσεις της υγειονομικής πανδημίας και την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων θωράκισης
της δημόσιας υγείας από όλες τις κυβερνήσεις και την
ταυτόχρονη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων
μέσα στην κρίση αυτή.

Μ

30

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
N O 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση και ανταλλαγή
σκέψεων και προτάσεων ενόψει και της διεξαγωγής του
22ου Συνεδρίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, που
θα διεξαχθεί την άνοιξη του 2022 στο Βιετνάμ.
Στην διάσκεψη εγκρίθηκαν ψηφίσματα αλληλεγγύης
προς το λαό της Βενεζουέλας, στον Κυπριακό λαό για
τερματισμό της κατοχής και επανένωση του νησιού , ψήφισμα καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας
κατά της Κούβας κι αλληλεγγύης στο λαό της. Μετά από
σχετική ενημέρωση εγκρίθηκε ψήφισμα καταδίκης της
ανανέωσης της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις
Βάσεις κι αλληλεγγύης με την πάλη της ΕΕΔΥΕ και του
λαϊκού κινήματος στην Ελλάδα, με την ταυτόχρονη καταδίκη
του ρόλου των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων .
Στη Σύνοδο πήραν μέρος τα κινήματα από το Βέλγιο,
την Κύπρο, την Τσεχία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία,
τη Γερμανία, την Ισπανία, την Τουρκία, την Πορτογαλία,
που είναι και συντονιστής Ευρώπης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, καθώς και η ΕΕΔΥΕ, από την Ελλάδα, με
τον οργανωτικό της γραμματέα Γρηγόρη Αναγνώστου. Στη
Σύνοδο συμμετείχε ως προσκεκλημένος και εκπρόσωπος
από το κίνημα ειρήνης της Βραζιλίας.
Στη συνάντηση παραβρέθηκε και συμμετείχε ο εκτελεστικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης,
Ηρακλής Τσαβδαρίδης. 

σκέψεις

Ν’ ανθίσουν τα λουλούδια

ΕΙΡΗΝΗ
κέφτομαι πως όσοι νοιάζονται
και παλεύουν για τα θέματα της
ειρήνης έχουν μπροστά τους ένα
ευρύτατο πεδίο δράσης.
Δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί, που
στραγγίζουν τους πόρους των αδύναμων οικονομικά χωρών κι αφήνουν
τους λαούς τους ανυπεράσπιστους
απέναντι στις αρρώστιες, θύματα της
ανεργίας και της φτώχειας. Δεν είναι
μόνο οι πόλεμοι που καταστρέφουν
χώρες ολόκληρες αφήνοντας πίσω
τους συντρίμμια, νεκρούς, ανάπηρους,
που δημιουργούν πρόσφυγες, κουρελιασμένους πλάνητες που βάζουν σε
κίνδυνο τις ζωές τους και τις ζωές
των παιδιών τους για να περάσουν
μέσα από τρικυμισμένες θάλασσες
σε αναζήτηση μιας γης επαγγελίας,
ενός ονείρου ηρεμίας και ασφάλειας
που δεν θα βρουν. Είναι και οι νοοτροπίες που έχει κανείς να αντιπαλέψει στην καθημερινότητά του.
Πώς να πείσεις τον διπλανό σου

Σ

να σταθεί έμπρακτα απέναντι στις
παγκόσμιες σφαγές που γίνονταν και
γίνονται σε όλον τον πλανήτη για να
προωθήσει ο καπιταλισμός τα οικονομικά του συμφέροντα, όταν ο διπλανός
σου μισεί τον γείτονά του; Πώς να
εξασφαλίσεις πως οι νέες γενιές,
διαθέτοντας ανθρωπισμό, θα πλαισιώσουν το κίνημα της ειρήνης, όταν
μικρά παιδιά μαθαίνουν να αντλούν
χαρά εκφοβίζοντας τους πιο αδύναμους συμμαθητές τους; Όταν έφηβοι
εθίζονται στον ρατσισμό, ζώντας σε
μια κοινωνία που προσπαθεί να τους
μάθει πως ο διαφορετικός, ο αδύναμος, ο ξένος, είναι εχθρός; Κι επειδή
ο άνθρωπος πλάθεται από τα πρώτα
του χρόνια, για να μην υπάρχουν άνθρωποι που μισούν τον γείτονά τους,
για να υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται τον γείτονά τους είτε αυτός
είναι στο διπλανό διαμέρισμα, είτε
στη διπλανή χώρα, είναι απαραίτητο
να πέσει ακόμα μεγαλύτερο βάρος

στη δουλειά που γίνεται στα σχολεία.
Ξέρω πως οι συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί με την πανδημία δεν
ευνοούν τις δράσεις στα σχολεία,
όμως πιστεύω πως η δουλειά που
έχει κάνει η ΕΕΔΥΕ σ’ αυτά, με τις εκθέσεις ζωγραφικής, τα ποιήματα, τα
τραγούδια, τα θεατρικά δρώμενα, τα
παραμύθια, πρέπει πάση θυσία να συνεχιστεί. Σε συνεργασία με δασκάλους
και γονείς πρέπει τα παιδιά να έρχονται συνεχώς σε επαφή με πρότυπα
ανθρωπισμού.
Γιατί τα παιδιά είναι σαν το χώμα
που διψάει για σταγόνες βροχής και
που όταν η βροχή το ποτίσει γεμίζει
λουλούδια. Θέλουμε έναν καλύτερο
κόσμο ειρηνικό.
Γι’ αυτό θέλουμε η σκέψη των
παιδιών ν’ ανθίσει και να γεμίσει λουλούδια αγάπης για τους άλλους και
ειρήνης για όλα τα παιδιά της γης.
ΕΡΗ ΡΙΤΣΟΥ
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πολιτική
ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι
ορμητήριο των ιμπεριαλιστών
Βήμα στην ενίσχυση της πάλης ενάντια στη μετατροπή της περιοχής σε αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο επεμβάσεων η μαζική εκδήλωση-συγκέντρωση στις 27 Νοέμβρη

Από την πολύ μαζική εκδήλωση της Επιτροπής

Μια εκδήλωση με μαχητικό κλίμα πραγματοποίησαν το
απόγευμα του Σαββάτου 27 Νοέμβρη οι φορείς και τα
σωματεία που συγκροτούν την Επιτροπή Αγώνα Ενάντια
στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία και τη βάση στην
Αλεξανδρούπολη. Συμμετείχαν δεκάδες εργατικά σωματεία
και άλλοι μαζικοί φορείς του κινήματος από τον Εβρο
έως και τη Θεσσαλονίκη.
Οι εκατοντάδες λαού και νεολαίας που συγκεντρώθηκαν
στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης διατράνωσαν
την αντίθεσή τους στη μετατροπή της πόλης και της περιοχής σε αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο επεμβάσεων και
πολέμων, με αφορμή και τη νέα – μεγαλύτερη από ποτέ –
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«απόβαση» στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στο λιμάνι
της πόλης, στο πλαίσιο της άσκησης - πρόβας πολέμου
«Atlantic Resolve» για την περικύκλωση της Ρωσίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου δεν χώρεσε τον κόσμο, με αποτέλεσμα αρκετοί να
παρακολουθήσουν την εκδήλωση έξω από το θέατρο.
Η επιτυχία της εκδήλωσης, βασισμένη και στη μεγάλη
προσπάθεια που έγινε το προηγούμενο διάστημα σε όλη
την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη να φτάσει σε
κάθε χώρο δουλειάς, σχολείο και πανεπιστήμιο, στέκι
της νεολαίας το κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα αποτελεί
ένα αποφασιστικό βήμα για την καλή οργάνωση και παραπέρα κλιμάκωση της πάλης ενάντια στην επικίνδυνη πο-

λιτική της εμπλοκής στους πολεμικούς σχεδιασμούς των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Από την πορεία στους δρόμους της πόλης

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν
το σύνθημα «Στον ιμπεριαλισμό καμία υποταγή, η μόνη
υπερδύναμη είναι οι λαοί». Στην εκδήλωση μίλησε η
Ελπίδα Παντελάκη, γενική γραμματέας της ΕΕΔΥΕ. Ακολούθησαν παρεμβάσεις εκπροσώπων μαζικών φορέων
και εργατικών σωματείων, ενώ αναγνώστηκαν τα μηνύματα
της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας και του Εθνικού Συμβουλίου Ειρήνης της Βουλγαρίας.
Η Ελπίδα Παντελάκη χαιρέτισε θερμά εκ μέρους του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ την εκδήλωση και καταδίκασε την απόβαση των αμερικανικών στρατιωτικών
δυνάμεων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Στην ομιλία της σημείωσε μεταξύ άλλων πως κανένας
δεν μπορεί να μείνει θεατής στο έγκλημα που γίνεται,
στη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης, της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης σε ιμπεριαλιστικό ορμητήριο.
Μάλιστα, αναφέρθηκε στις ευθύνες τόσο του ΣΥΡΙΖΑ,
που έδωσε για πρώτη φορά από το 1974 το «πράσινο
φως» για τη δημιουργία νέων βάσεων, άνοιξε τον λεγόμενο
Στρατηγικό Διάλογο με τις ΗΠΑ, διαπραγματεύτηκε την
επέκταση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις, προετοίμασε το έδαφος για την ένταξη της Αλεξανδρούπολης στο δίκτυο των υποδομών που στηρίζουν τον
αμερικανοΝΑΤΟικό σχεδιασμό, όσο και της ΝΔ που πήρε
τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και απογείωσε την εμπλοκή
της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΝΑΤΟ - ΕΕ.
«Η περιοχή της Θράκης και ειδικά η Αλεξανδρούπολη»,
σημείωσε, «παίζει κομβικό ρόλο στους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς. Πρόκειται για μια περιοχή σε νευραλγική
θέση, από την οποία διέρχονται ενεργειακοί αγωγοί,
δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων. Προσφέρει διευκολύνσεις για ταχεία και ευκολότερη πρόσβαση στα Βαλκάνια
κι από εκεί στην Ανατολική Ευρώπη στη συνοριογραμμή
με τη Ρωσία, βρίσκεται δίπλα στην Τουρκία και έχει τη
δυνατότητα να ελέγξει τα καίριας σημασίας Στενά των
Δαρδανελίων, τη ρωσική έξοδο προς τη Μεσόγειο.
(...) Ο ρόλος που καλείται να παίξει η Αλεξανδρούπολη
φαίνεται και από την τωρινή άσκηση που βρίσκεται σε
εξέλιξη. Ολη η περιοχή έχει μπει στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστικών σχεδίων, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
το αεροδρόμιο, οι αυτοκινητόδρομοι, το σιδηροδρομικό
δίκτυο, όλες οι κρίσιμες πολιτικές υποδομές, προκειμένου

να επιτευχθεί η μεταφορά τεράστιου πολεμικού υλικού
και στρατιωτικών δυνάμεων! Από αυτό προκύπτει η προκλητική παρουσία μιας σειράς υψηλόβαθμων ΑμερικανοΝΑΤΟικών αξιωματούχων στην περιοχή».
Στη συνέχεια, τόνισε πως η μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε ενεργειακό, διαμετακομιστικό και στρατιωτικό κόμβο όχι μόνο δεν είναι προς όφελος του λαού
της περιοχής αλλά αντίθετα στρώνει τον δρόμο για
μεγάλες περιπέτειες και κινδύνους, καθώς η ίδια και όλη
η περιοχή «γίνονται στόχος αντιποίνων κι αυτό είναι
ανάγκη να κατανοηθεί πλατιά και από τους πιο διστακτικούς, από τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες
που ακόμα προβληματίζονται».

Να αποτρέψουμε τη μετατροπή της περιοχής
σε ορμητήριο πολέμου

Ο Γιώργος Ροΐδης, αντιναύαρχος ε.α., αναφέρθηκε στη
«μεγάλη εικόνα» του σχεδιασμού των ΑμερικανοΝΑΤΟικών
στην Αλεξανδρούπολη. Μεταξύ άλλων στην ομιλία του
σημείωσε πως βρισκόμαστε σε μια χρονική περίοδο που
πραγματοποιούνται σημαντικές κινήσεις στην παγκόσμια
σκακιέρα: «(...) Παρατηρούμε ότι σε όλες τις γεωγραφικές
περιοχές της Γης, αναπτύσσονται "θερμές" εστίες. Στον
Ινδο-Ειρηνικό, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στον Περσικό Κόλπο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια,
στον Καύκασο και τη Μαύρη Θάλασσα. Η κούρσα των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Κίνα και τη
Ρωσία, και των συμμαχιών τους, είναι σε εξέλιξη.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν καταλυτικές επιπτώσεις και
στην ευρύτερη περιοχή μας. Δεκάδες χιλιάδες ΝΑΤΟικοί
στρατιώτες είναι παρατεταγμένοι με το δάχτυλο στη
σκανδάλη στα ευρωρωσικά σύνορα. Απέναντί τους άλλοι
τόσοι Ρώσοι. Μια σπίθα αρκεί για να γίνει η ανάφλεξη».
Ο Χατσή Αλή Αλή (Αλή Καμπέρ), μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ και της Επιτροπής Ειρήνης Ροδόπης,
σημείωσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι η βάση που έχει δημιουργηθεί στην Αλεξανδρούπολη, με το πρόσχημα της προστασίας της περιοχής, ουσιαστικά εξυπηρετεί τον έλεγχο
της Μαύρης Θάλασσας».
Πρόσθεσε ότι «οι επεκτατικές ιμπεριαλιστικές πολιτικές, ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία αναπτύσσονται, οι στρατιωτικές δομές, είναι ο τοίχος για την
αδελφοσύνη των λαών. Εμείς αγωνιζόμαστε για να σπάμε
τέτοιους τοίχους. Είτε προέρχεται από το ΝΑΤΟ είτε από
την ΕΕ είτε τη Ρωσία είτε την Κίνα, εμείς θα σταθούμε
απέναντι».
Στον χαιρετισμό του, ο φαντάρος Αλέξανδρος Σάρρος
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αναφέρθηκε στο πώς οι φαντάροι βλέπουν στις μονάδες
τους να μετατρέπεται η χώρα σε μια απέραντη ΝΑΤΟική
βάση.
Μιλώντας για την «απόβαση» των Αμερικανών στην
Αλεξανδρούπολη, τόνισε ότi είναι «προκλητικό η χώρα
μας να πρωταγωνιστεί στις ΝΑΤΟικές δαπάνες δίνοντας
δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, την ίδια ώρα που οι φαντάροι
αμειβόμαστε με 8 ευρώ τον μήνα, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης και οι υποδομές σε αρκετά στρατόπεδα είναι σε
απαράδεκτη κατάσταση. Την ίδια ώρα που βλέπουμε τα
σπίτια των οικογενειών μας να καίγονται, να πλημμυρίζουν,
να γκρεμίζονται από τους σεισμούς, να δίνονται άλλες
προτεραιότητες αντί να γίνονται αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά και άλλα έργα για τον λαό μας.
Γι' αυτό και σήμερα είναι σημαντικό να δυναμώσει
αυτός ο αγώνας από τους συλλόγους, τα σωματεία και
τους υπόλοιπους φορείς. Ωστε να απεμπλακεί η χώρα
μας από αυτούς τους σχεδιασμούς και τους κινδύνους
που φέρνουν για τον λαό μας και τους υπόλοιπους λαούς
της περιοχής».
Οι ανάγκες του λαού στο περιθώριο, οι «ανάγκες» των
ΑμερικανοΝΑΤΟικών καλύπτονται εν ριπή οφθαλμού.
Ο Σάββας Δευτεραίος, πανεπιστημιακός γιατρός, δημοτικός σύμβουλος, σε σημείο της παρέμβασής του είπε
σκωπτικά πως «ίσως αύριο οι Αμερικανοί να καλύψουν
τα κενά στο νοσοκομείο μας», το οποίο, όπως ανέφερε,
δίνει όλη την περίοδο της πανδημίας άνιση μάχη με την
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τεράστια υποστελέχωση, τις αναστολές εργασίας και
αδειών, τη μείωση κατά 70% των τακτικών χειρουργείων,
τις «ελαστικές» σχέσεις εργασίας και τους ανεπαρκείς
προϋπολογισμούς. Και κατέληξε:
«Ούτε ο ύπνος ούτε τα όνειρα ούτε απλά οι σκέψεις
λύνουν τα προβλήματα. Φυσικά ούτε οι Αμερικανοί. Οπου
πήγαν δημιούργησαν προβλήματα, "έσπειραν" ναρκωτικά,
προκάλεσαν ματοκυλίσματα.
Τη λύση μπορούμε να τη δώσουμε εμείς, ο λαός. Εμείς
που μαζευτήκαμε εδώ σήμερα και άλλοι που θέλουμε και
μπορούμε να συσπειρώσουμε στον αγώνα μας για να
φύγουν οι βάσεις από την Ελλάδα, για να είμαστε εμείς, ο
λαός, αφέντης στον τόπο μας. Γιατί εδώ δεν είναι και
ούτε θα αφήσουμε να γίνει "...φαιό νταμάρι και πεδίο
βολής φτηνό"».
«Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για να χαλάσουμε
το κλίμα που προσπαθούν να στήσουν πως δήθεν όλοι οι
κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης περιμένουμε τους ΝΑΤΟικούς φονιάδες σαν σωτήρες», τόνισε χαρακτηριστικά
στην παρέμβασή του ο Γιάννης Χιώνης, γραμματέας του
Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης «Η
Ενότητα» και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Εβρου.
Στη συνέχεια, επισήμανε ότι και στις εξορμήσεις του
Σωματείου υπήρχαν εργαζόμενοι που αναρωτήθηκαν καλοπροαίρετα μήπως η παρουσία των ΑμερικανοΝΑΤΟικών
είναι μια ευκαιρία για νέες θέσεις εργασίας. Αφού αναφέρθηκε σε πρόσφατα παραδείγματα «μεγάλων επενδύ-

σεων» που καταρρίπτουν την προπαγάνδα περί ανάπτυξης
που συνοδεύει την αμερικανική παρουσία στην πόλη, όπως
της Βιομηχανικής Περιοχής που έχει αφήσει μόνο κουφάρια
επιχειρήσεων, του έργου του φράχτη στα σύνορα και του
TAP, τόνισε πως «δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι οι εργαζόμενοι είμαστε τελικά οι χαμένοι και όσο περνάνε τα
χρόνια γίνεται και πιο άγρια και πιο άμεσα».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον χαιρετισμό της
Εύας Βλισίδου, προέδρου της Ομοσπονδίας Γονέων Ανατ.
Μακεδονίας - Θράκης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη
«χοντροκομμένη ιδεολογική παρέμβαση» στην Εκπαίδευση
και τη νεολαία, μέσω μηχανισμών όπως τα προγράμματα
της πρεσβείας των ΗΠΑ αλλά και των σχολικών εγχειριδίων, που - όπως τόνισε - δημιουργεί στους γονείς εύλογα
ερωτήματα και ανησυχία και παράλληλα αγανάκτηση και
οργή. Παράλληλα, χαρακτήρισε πρόκληση το γεγονός ότι
έργα υποδομών για τις ανάγκες των ΑμερικανοΝΑΤΟικών
κατασκευάζονται εν ριπή οφθαλμού, ενώ ακριβώς δίπλα,
«στα 500 μέτρα, να πνίγεται το σχολείο του Απαλού κάθε
φορά που βρέχει, να βγάζουν τους μαθητές έξω από το
σχολείο με αγροτικά οχήματα, να πνίγονται τα σπίτια των
κατοίκων, να χάνουν τις ζωές τους πυροσβέστες και να
μη δίνεται ούτε ένα ευρώ!».
Κάλεσε από το βήμα της εκδήλωσης τις Ενώσεις και
τους Συλλόγους Γονέων της περιοχής να δυναμώσουν το
φιλειρηνικό κίνημα, προτάσσοντας ως «φωτεινό παράδειγμα» τις εκδηλώσεις της Επιτροπής Ειρήνης Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με σχολικές τάξεις και εκπαιδευτικούς, τα προηγούμενα χρόνια, «ως την καλύτερη
απάντηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών στους πο-

λεμικούς σχεδιασμούς τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες θέλουμε να πολλαπλασιαστούν».
«Δεν θέλουμε του ΝΑΤΟ την προστασία, έξω τώρα η
λυκοσυμμαχία!»
Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ακολούθησε
μια μαζική και μαχητική διαδήλωση στους κεντρικούς
δρόμους της πόλης, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εργαζομένων, λαού και νεολαίας που φώναξαν δυνατά τα συνθήματα: «Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών», «Ούτε γη ούτε νερό στους
φονιάδες των λαών» και «Δεν θέλουμε του ΝΑΤΟ την
προστασία, έξω τώρα η λυκοσυμμαχία».
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εργατικά σωματεία,
σωματεία συνταξιούχων, φοιτητικοί σύλλογοι, από την
Αλεξανδρούπολη αλλά και από όλη την Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, ενώ με τα δικά τους πανό συμμετείχαν η
ΕΔΥΕΘ και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και
Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης.
Η πορεία κατευθύνθηκε στην πύλη του λιμανιού όπου
βρισκόταν αγκυροβολημένο το αμερικανικό μεταγωγικό
πλοίο «ARC Independence». Οι διαδηλωτές σε μια συμβολική κίνηση έκαψαν τις σημαίες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ και παράλληλα αντιπροσωπεία επέδωσε προς τον
Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης ψήφισμα διαμαρτυρίας, με τα αιτήματα της Επιτροπής Αγώνα για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και πολέμους. Οι διαδηλωτές συνέχισαν κατά μήκος του
λιμανιού και ολοκλήρωσαν την πορεία στην πύλη του επιβατικού σταθμού. 

Η πορεία φθάνει στην πύλη του λιμανιού όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο το αμερικανικό μεταγωγικό πλοίο «ARC Independence».
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δράση επιτροπών
Επιτροπή Ειρήνης Δάφνης Υμηττού - Σύλλογος Γυναικών Δάφνης Υμηττού

«Τι όφελος έχει ο λαός από τις βάσεις του
ΝΑΤΟ στην Ελλάδα»
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24/11
η εκδήλωση με θέμα «Τι όφελος έχει ο λαός από
τις βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα», που διοργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή Ειρήνης Δάφνης Υμηττού
και ο Σύλλογος Γυναικών Δάφνης Υμηττού.
Προβλήθηκε video με στιγμές από τη δράση του κινήματος ειρήνης και των γυναικών. Ομιλητής ήταν ο συναγωνιστής Νίκος Παπαναστάσης, Συνταγματάρχης ε.α. από
το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΕΔΥΕ και βουλευτής του ΚΚΕ.
Στην ομιλία του ανέδειξε πως με την αναβάθμιση των
υφιστάμενων στρατιωτικών βάσεων και τη δημιουργία
νέων, την παραχώρηση στρατοπέδων, υποδομών κι άλλων
διευκολύνσεων για τις αμερικανικές στρατιωτικές ανάγκες,
η κυβέρνηση μετατρέπει τη χώρα σε ορμητήριο κατά
άλλων λαών, αλλά και σε πιθανό στόχο αντιποίνων, στο
πλαίσιο των οξυμένων ανταγωνισμών. Αναφερόμενος στις
ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
τόνισε την συνέχεια αυτής της πολιτικής και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και στάθηκε στην συνεισφορά

Μ
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του ΣΥΡΙΖΑ στο να ανοίξει ο δρόμος προς την κατεύθυνση
αυτή με τον λεγόμενο Στρατηγικό Διάλογο με τις ΗΠΑ,
ενώ πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματεύτηκε την επέκταση
της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις.
Αναφέρθηκε στην ελληνο-γαλλική συμφωνία και τους
νέους εξοπλισμούς. Τις επιπτώσεις από τα υπέρογκα κονδύλια για εξοπλισμούς, εις βάρος της παιδείας, της υγείας,
του βιοτικού επίπεδου των εργαζόμενων, των γυναικών,
της νεολαίας
Παρουσίασε επίσης τις θερμές εστίες που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο και αφορούν και την περιοχή
μας με κυρίαρχη την αντιπαράθεση ΝΑΤΟ Ρωσίας όπου
αυτή τη στιγμή δεκάδες χιλιάδες ΝΑΤΟικοί στρατιώτες
είναι παρατεταγμένοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη στα
ευρωρωσικά σύνορα. Απέναντί τους άλλοι τόσοι Ρώσοι.
Μια σπίθα αρκεί για να γίνει η ανάφλεξη, την ώρα μάλιστα
όπου για την Ρωσία οι βάσεις του ΝΑΤΟ, όπως η βάση της
Αλεξανδρούπολης, αποτελούν νόμιμο στόχο.
Τόνισε τέλος πως χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας
για να καταργηθούν αυτές οι επιθετικές συμφωνίες, να
κλείσουν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, να επιστρέψουν οι ελληνικές στρατιωτικές αποστολές από το
εξωτερικό, να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από συμμαχίες,
όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.
Χαιρετισμό απεύθυναν ο υπεύθυνος της επιτροπής Ειρήνης και η πρόεδρος του συλλόγου Γυναικών. Ενώ την
εκδήλωση έκλεισε με παρέμβαση του ο Ανδριανός Μπούκουρης, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ, τονίζοντας
την ανάγκη ανάπτυξης του κινήματος ειρήνης, της σωστής
ενημέρωσης και διάδοσης του περιοδικού ΔΡΟΜΟΙ της
ΕΙΡΗΝΗΣ
Με βάση τις αποφάσεις του 13ου Συνεδριου της ΟΓΕ
και του 19ου της ΕΕΔΥΕ, εκφράστηκε η ανάγκη για νέες
πρωτοβουλίες και δράση για της ανάπτυξη του Γυναικείου
και του αντιπολεμικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
στην περιοχή μας.

Καλή και Αγωνιστική Χρονιά το 2022!
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