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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑΤΟΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ!
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ΠΟΛΕΜΟ!



ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
(1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΜΑΪΟΥ 2022)

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΕΔΥΕ ΚΑΙ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤA ΔΩΡΑ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΛΑΧΝΟΥΣ ΤΩΡΑ!
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 Αθήνα • Τηλ. 210 3844 853 - 54 • e-mail: eedye@otenet.gr

Θα κληρωθούν οι παρακάτω λαχνοί:

Κάθε λαχνός

στοιχίζει

2 ευρώ

1ος ΛΑΧΝΟΣ
AYTOKINHTO
HYUNDAI i10
1,2lt 84hp

2ος ΛΑΧΝΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ HITACHI 32”
Android HD 32HAE 2350, smart TV

3ος ΛΑΧΝΟΣ
TABLET LENOVO
M10X605LC 10.1” 
LTE-3GB/32GB State Black

4ος ΛΑΧΝΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΒΙΒΛΙΩΝ των εκδόσεων
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»

Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιούνη στις 11:00 π.μ., στα γραφεία της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.

*Τα προϊόντα που θα
κληρωθούν μπορεί 
να διαφέρουν ελαφρά
από τα εικονιζόμενα
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Η ύλη παραδόθηκε στο τυπογραφείο στις 20/3/2022

    2    Της Σύνταξης 
    3    Για τα 70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ  

και τα 30 χρόνια από τη συνθήκη του Μάαστριχτ 
    7    Χρονογράφημα: «Να σταματήσει τώρα η εμπλοκή της 

Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ή 
οπουδήποτε» 

   8    Η αιματοβαμμένη πορεία της Ελλάδας στην ιμπεριαλι-
στική συμμαχία του ΝΑΤΟ 

11     «Να ακυρωθεί η ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις 
βάσεις». Σύσκεψη φορέων  με πρόσκληση της Επιτρο-
πής Αγώνα 

12     Η ιμπεριαλιστική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 

15     Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ με αίτημα καμία εμ-
πλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ 

16     Μαθητές και φοιτητές παίρνουν θέση: Όχι στον ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο, ναι στη φιλία των λαών! 

20     Η συμφωνία AUKUS στο φόντο σφοδρών ανταγωνισμών 
25     Μύθοι και αλήθειες για τους εξοπλισμούς 
28     Δύο χρόνια από την έναρξη της πανδημίας. Η «μάχη» 

του λαού ενάντια στον υγειονομικό και ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο 

32     71 χρόνια από την εκτέλεση του Νίκου Νικηφορίδη 
39     Χρονολόγιο δραστηριοτήτων της ΕΕΔΥΕ και των Επιτρο-

πών Ειρήνης 
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Διαβάστε ακόμη ανακοινώσεις που εξέδωσαν η ΕΕΔΥΕ και η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις



της σύνταξης

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, αγαπητοί αναγνώστες, 
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, στην Ουκρανία μαινόταν ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Η απαράδεκτη 
ρωσική εισβολή ήταν η τυπική έναρξη του πολέμου. Το εύφλεκτο υλικό τόσο από την πλευρά των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, 

της ΕΕ όσο κι από την πλευρά της Ρωσίας συγκεντρωνόταν εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια για την ακρίβεια. 

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία διαψεύδει όλους όσοι στις αρχές της δεκαετίας του 1990 πανηγύριζαν για 
την καπιταλιστική παλινόρθωση και έπαιζαν τα ρέστα τους για να πείσουν πως το ΝΑΤΟ, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια 
εγκληματικής δράσης, αλλά και η ΕΕ, που συμπληρώνει 30 χρόνια από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αποτελούσαν τάχα εγ-
γυητές της ειρήνης και της ασφάλειας των λαών. Οι πανηγυρισμοί αυτοί δεν άργησαν να βαφτούν με το αίμα των λαών της 
Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Συρίας, της Λιβύης.  

Δεν άργησε να φανεί πως στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους και των ανταγωνισμών, λαοί όπως ο ουκρανικός και 
ο ρωσικός, που έζησαν για σχεδόν 70 χρόνια ειρηνικά κι αδελφωμένοι στο πολυεθνικό κράτος της ΕΣΣΔ, τώρα γίνονται 
βορά στα σαγόνια του εθνικισμού.  

Δεν άργησαν να καταρριφθούν οι αυταπάτες σχετικά με τον ρόλο και τον χαρακτήρα της σημερινής καπιταλιστικής 
Ρωσίας, που αντανακλά τις “αξίες και τα ιδανικά” που ακολούθησαν μετά τη δεκαετία του 1990. Τα έμπλεα αντικομμουνισμού 
διαγγέλματα του Ρώσου προέδρου Πούτιν, ο οποίος έφτασε στο σημείο να κατηγορεί τον Λένιν και τη Σοβιετική Ένωση 
για τη σημερινή κατάσταση στην Ουκρανία και έχει κάνει σημαία του την “αποκομμουνιστικοποίηση”, δεν αφήνουν περι-
θώρια παρερμηνειών. Η επίκληση του αντιφασισμού απευθύνεται στην ιστορική μνήμη του ρωσικού και των άλλων λαών 
της περιοχής, που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσαν εκατομμύρια νεκρούς για την υπεράσπιση της σοσιαλιστικής πατρί-
δας, προκειμένου να συμπαραταχθούν με τα συμφέροντα της σημερινής καπιταλιστικής Ρωσίας. 

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται να επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά αυτό που χαρακτηριστικά 
έγραφε ο Βάρναλης: “να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ”. Γιατί “για τ’ αφέντη το φαΐ”, δηλαδή για τα κέρδη των 
επιχειρηματικών ομίλων, ο λαός μας ήδη ζει από πρώτο χέρι τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία: την ακρίβεια, τις 
ανατιμήσεις στην ενέργεια και σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, την ενεργειακή φτώχεια. Κι όλα αυτά ήρθαν να “κουμπώ-
σουν” με την ήδη βεβαρημένη καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας, με τους τσακισμένους μισθούς, τη λειψή σύνταξη, 
τα επιδόματα πείνας, τα δυσβάσταχτα βάρη για τη μόρφωση, την υγεία κ.ο.κ. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο η ελληνική κυβέρνηση απογειώνει την εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αναλαμβάνει επιθετικές πρωτοβουλίες με την αποστολή πολεμικού υλικού, με τις συζητήσεις για απο-
στολή ακόμη και ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία. Με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων, που 
συντάσσονται με το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, μέσω της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις – που θα φέρει για 
επικύρωση στο επόμενο διάστημα – όλη η χώρα έχει μετατραπεί σε πολεμική βάση για τα συμφέροντα του ευρωατλαντι-
σμού, με τον λαό μας να στοχοποιείται. Οι δηλώσεις μιας σειράς Ρώσων αξιωματούχων ότι οι χώρες που συμμετέχουν στον 
πόλεμο στην Ουκρανία, αποτελούν εν δυνάμει στόχους είναι τροχιοδεικτικές. 

Η σωστή πλευρά της ιστορίας δεν είναι με το μέρος του ενός ή του άλλου ιμπεριαλιστή.  Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί 
ιμπεριαλιστές. Αντίθετα, αυτοί είναι που για τα συμφέροντά τους αιματοκυλούν τους λαούς και ξαναχαράζουν τα σύνορα 
με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο! 

Η σωστή πλευρά της ιστορίας ήταν, είναι και θα είναι πάντα με τους λαούς! Με την πάλη τους για μια ζωή χωρίς εκμε-
τάλλευση, φτώχεια, πόλεμο και προσφυγιά! Με την πάλη για να γίνει κάθε λαός νοικοκύρης στον τόπο του, μακριά κι έξω 
από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία! Αυτός και μόνο αυτός είναι ο βασικός όρος για να μπορέσουν οι 
λαοί να ζήσουν ειρηνικά, με φιλία, αλληλεγγύη, με σχέσεις αμοιβαίου οφέλους μεταξύ τους! 

Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας! Δυναμώνουμε την πάλη του λαϊκού κινήματος! Ο δικαιολογημένος 
φόβος μπορεί και πρέπει να γίνει δύναμη καταδίκης της επικίνδυνης πολιτικής της εμπλοκής. Να γίνει δύναμη διεκδίκησης 
για το δίκιο και τη ζωή! 

 
        √È ¢ÚfiÌÔÈ ÙË˜ ∂ÈÚ‹ÓË˜
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Οσο κι αν περίσσεψαν από την πλευρά του κεφαλαίου, 
της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων οι πα-
νηγυρισμοί για τις δυο αυτές στρογγυλές επετείους, 

η ίδια η ιστορία και η πραγματικότητα φτάνουν για να 
τους διαψεύσουν πανηγυρικά. Οι ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις που σημάδευσαν και σημαδεύουν την πορεία των 
δύο αυτών οργανισμών, αλλά και ο ιμπεριαλιστικός 
πόλεμος που μαίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, με 

την ολοένα βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν, 
στο πλαίσιο των “συμβατικών υποχρεώσεων της Ελλάδας 
εντός του ΝΑΤΟ και της ΕΕ”, αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα 
τους ως εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών. 

Για τη συμβολή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη σταθερότητα, 
στην «ειρήνη και στην ασφάλεια» των λαών ανά τη γη, 
επίσης η λίστα είναι μακρά: πραξικοπήματα σε μια σειρά 
από χώρες, η διαβόητη “Αραβική άνοιξη” που αποδείχθηκε 

πολιτική

Για τα 70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ  
και τα 30 χρόνια από τη συνθήκη του Μάαστριχτ 

Έφτασαν ντυμένοι «φίλοι» 
αμέτρητες φορές οι εχθροί μου τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας. 
Και το δώρα τους άλλα δεν ήτανε παρά μόνο σίδερο και φωτιά. 

Οδυσσέας Ελύτης  
“Μόνο όπλα και σίδερο και φωτιά”: αρκούντως επαρκείς αυτές οι έξι λέξεις για να περιγράψει 
κανείς με σαφήνεια το τι πραγματικά σημαίνει για τους λαούς η συμπλήρωση των 70 χρόνων 
από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ κι αντίστοιχα η συμπλήρωση των 30 χρόνων από 
την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που αποτέλεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΕ.

Αεροπλάνα σχηματίζουν τη λέξη ΝΑΤΟ σε πτήση πάνω από την Ακρόπολη (Μάιος 1962), καλωσορίζοντας τη συνάντηση στην Αθήνα 
υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας χωρών μελών του ΝΑΤΟ.



πολεμικός χειμώνας για τους λαούς της Μ. Ανατολής 
ώστε να προωθηθούν τα σχέδια των ΗΠΑ για τη Μεγάλη 
Μέση Ανατολή, οι διαβόητες επίσης "έγχρωμες επανα-
στάσεις" σε μια σειρά από χώρες, τα γεγονότα της πλατείας 
Μεϊντάν στην Ουκρανία κ.ο.κ.  

 

Εβδομήντα  χρόνια από την ίδρυσή του, το ΝΑΤΟ 
κλιμακώνει την επιθετικότητά του κατά των λαών 
 
Η επικίνδυνη στρατηγική “ΝΑΤΟ 2030”, η οποία αποφασί-
στηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής το 2021, προβλέπει 
ενίσχυση των στρατιωτικών μέσων της συμμαχίας αλλά 
και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, τη σχεδιασµένη επέ-
κταση σε όλη την υδρόγειο, τη διεύρυνση µε νέα µέλη και 
τη σύναψη εταιρικών σχέσεων µε δεκάδες κράτη, τη συ -
γκρό τηση ετοιµοπόλεµων στρατιωτικών µονάδων, στον 
ανταγωνισμό  με τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα. Σε αυτό 
αποσκοπεί η συγκρότηση 30 µονάδων πεζικού, 30 αερο-
πορίας και 30 ναυτικού, που πλήρως εξοπλισµένες θα 
µπορούν να επέµβουν σε 30 ημέρες (τα τέσσερα 30άρια), 
σε κάθε µέτωπο που θα επιλέξει το ΝΑΤΟϊκό επιτελείο. 

ΝΑΤΟϊκές δυνάµεις αναπτύσσονται σε πολλές περιοχές 
του πλανήτη, από τη Μ. Ανατολή και το Κόσοβο έως τη 
Βαλτική και τον Καύκασο, στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα 
και την Αφρική. 

Την ίδια ώρα στους ΝΑΤΟϊκούς κόλπους εκδηλώνονται 
όλο και περισσότερο αντιθέσεις ανάµεσα στις ΗΠΑ και 
τη Γερµανία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, τη Γαλλία και τη 
Γερµανία, αλλά και άλλες σηµαντικές αντιθέσεις, όπως 
ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γαλλία ή την Τουρκία και 
την Ελλάδα. Μέχρι στιγµής αυτές οι αντιθέσεις διευθε-
τούνται µε προσωρινούς συµβιβασµούς, συχνά µε «πυρο-
σβεστικό» τρόπο, ωστόσο το «κουβάρι» τους περιπλέκεται 
όλο και περισσότερο, ώστε ακόµη και αστικές πολιτικές 
δυνάµεις και αναλυτές προβληµατίζονται για τη συνοχή 
της ιµπεριαλιστικής λυκοσυµμαχίας. 

Στην πράξη χρεοκοπούν γι’ άλλη μια φορά τα επιχειρή -
ματα όλων όσοι παρουσιάζουν το ΝΑΤΟ αποκλειστικά ως 
στρατιωτικό εργαλείο των ΗΠΑ, τον ιμπεριαλισμό ως μια 
μορ φή επιθετικής εξωτερικής πολιτικής και μια σειρά από 
χώ ρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, ως υποτελείς 
στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ. Οι θέσεις αυτές αποσιωπούν πως 
“ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα, βίαια 
μέσα”, κλείνουν τα μάτια για τις άλλες ιμπεριαλιστικές συμ -
μαχίες στη Λατινική Αμερική, στην Ασία, στον Ειρηνικό, κ.α., 
παραβλέ πουν τους οξύτατους ανταγωνισμούς εξαιτίας της 
ανισόμετρης ανάπτυξης, συσκοτίζουν το γεγονός πως το 

κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους είναι το λάδι που κι νεί 
τα γρανάζια των ανταγωνισμών ανάμεσα στα μονοπώλια. 

 
Βαθαίνει η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, ώστε να 
δρα τόσο αυτοτελώς, όσο και συμπληρωματικά 
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 
 
Όμως από το κάδρο δεν πρέπει να λείπει και η ΕΕ, η οποία 
επιδιώκει να διευρύνει τη δράση της διεθνώς και στρα-
τιωτικά µε βάση την “Παγκόσµια Στρατηγική”, την οποία 
προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες των ευρωπαϊκών 
µονοπωλίων. Έτσι συγκροτήθηκε η λεγόµενη «Μόνιµη Διαρ -
θρωµένη Στρατιωτική Συνεργασία» (PESCO). Παράλληλα 
προωθείται η γαλλικής έµπνευσης «Ευρωπαϊκή Πρωτο-
βουλία Επεµβάσεων», για να ξεπερνιούνται οι καθυστερήσεις 
τις οποίες προκαλεί η διαδικασία των οµόφωνων αποφά-
σεων και να εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις οι ιµπε-
ριαλιστικές αποστολές. Ήδη σήµερα η ΕΕ έχει πραγματο-
ποιήσει ιµπεριαλιστικές αποστολές στις τρεις ηπείρους. 

Παίρνονται µέτρα για την προώθηση του στόχου της 
λεγόµενης «Στρατηγικής Αυτονοµίας» και του Ευρωστρα-
τού, αρχικά με δύναμη 50.000 στρατιωτών, στο πλαίσιο 
της οργάνωσης και της διεξαγωγής επεμβάσεων σε πολλά 
σημεία του πλανήτη,  και της ενίσχυσης του ρόλου της ΕΕ 
στις κοινές επιχειρήσεις  µε το ΝΑΤΟ, που παραµένει ο 
βασικός πυλώνας της λεγόμενης ευρωπαικής ασφάλειας.  

Με στόχο την “αυτόνοµη” στρατιωτική επάρκεια, ενι-
σχύεται ο σχεδιασµός για την ανάπτυξη προγραµμάτων 
έρευνας και εξοπλισµών από την ευρωενωσιακή αγορά, 
σε µια προσπάθεια να υποχωρήσει η εξάρτηση από την 
αµερικανική αγορά εξοπλισµών. Σηµαντικό ρόλο δια-
δραµατίζουν η χρηµατοδότηση του λεγόµενου «Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Άµυνας» (EDF) και το «Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Βιοµηχανικής Ανάπτυξης στον τοµέα της Άµυνας» (EDIDP), 
καθώς και η συγκρότηση του µηχανισµού της ετήσιας 
Συντονισµένης Αξιολόγησης Άµυνας (CARD) για τον έλεγχο 
της υλοποίησης των ευρωενωσιακών στόχων σε εξο-
πλισµούς και την προώθηση των στρατιωτικών µηχανισµών 
και αποστολών από τα κράτη-µέλη στα αντίστοιχα πρότυπα 
του «ευρωπαϊκού εξαµήνου» για την οικονοµία. 

Βαθαίνει η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και αυτό κατα-
γράφεται και στη συγκρότηση του «Ευρωπαϊκού Μηχα-
νισµού για την Ειρήνη» (ΕΜΕ), ενός νέου ταµείου ύψους 
πάνω από 10 δις ευρώ. Από τον µηχανισµό αυτό θα 
χρηµατοδοτούνται οι δράσεις της «Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας» (ΚΕΠΠΑ). Προωθούν-
ται επίσης οι σχεδιασµοί για την ενίσχυση του «Μηχανισµού 
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Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας», ισχυρού 
εργαλείου για την παρέµβαση της ΕΕ σε τρίτες χώρες. 

Η ΕΕ όχι μόνο δεν έχει καμιά σχέση με “Ευρώπη των 
Λαών”, όπως προπαγανδίζει, αλλά αντίθετα έχει κάνει 
τον αντικομμουνισμό επίσημη ιδεολογία της, εξισώνει 
τον φασισμό με τον κομμουνισμό, απαγορεύει Κομμουνι-
στικά Κόμματα, αναγορεύει σε ήρωες τους συνεργάτες 
των ναζιστών, εντείνει την περιστολή των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων κι ελευθεριών, ορθώνει νόμους και κάθε μορ -
φής εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Οι “κοινές αξίες”, 
για τις οποίες κάνει λόγο, σημαδεύονται από την ένταση 
της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, τους αντεργατικούς 
νόμους, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Επί της ουσίας 
πρόκειται για την ελευθερία του κεφαλαίου να δρα ασύδοτα 
και να εκμεταλλεύεται τους λαούς προετοιμάζοντας ταυ-
τόχρονα το δρόμο για το πολεμικό σφαγείο. 

 

Συνειδητή επιλογή της αστικής τάξης η ένταξη 
της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ και το βά -
θεμα της εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς 
 
Η ελληνική αστική τάξη, οι κυβερνήσεις και τα κόμματά της 
επέλεξαν συνειδητά την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, 
στην ΕΟΚ, στη σημερινή ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσουν 
τα συμφέροντά τους. Σήμερα στο όνομα της “γεωστρατη-
γικής αναβάθμισης”, της αναβάθμισης δηλαδή των συμφε-

ρόντων της αστικής τάξης στην ευρύτερη περιοχή, η κυ-
βέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα 
ακολουθούν μια επικίνδυνη, επιθετική στρατηγική, στην 
κατεύθυνση της βαθύτερης ενσωμάτωσης της χώρας στη 
στρατηγική του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και της ενίσχυσης των σχέ -
σεων με τις ΗΠΑ. Αυτό αντανακλάται καθαρά στη συμμετοχή 
σε ευρωατλαντικές αποστολές στο εξωτερικό, στους ιμ-
περιαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Η Ελλάδα βγαίνει 
πρωταθλήτρια στις ΝΑΤΟικές δαπάνες ξεπερνώντας κατά 
πολύ τη νόρμα του 2% επί του ΑΕΠ, που έχει θέσει το 
ΝΑΤΟ, δαπανώντας πάνω από 4 δις ευρώ. Είναι χαρακτηρι -
στικό ότι τα τελευταία 10 χρόνια, σε συνθήκες που έχουν 
τσακιστεί τα μεροκάματα και οι συντάξεις, που ο ελ λη νι -
κός λαός ζει στο πετσί του τη φτώ χεια, την εξαθλίωση, 
την ανεργία, την ακρίβεια, η Ελλάδα έχει καταβάλει πάνω 
από 50 δις ευρώ για τις ΝΑΤΟικές ανάγκες, για εξοπλισμούς 
που δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας! 

Μέσω των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών, 
που αναβαθμίζονται περαιτέρω με τη νέα Ελληνοαμερι-
κανική Συμφωνία για τις Βάσεις την οποία θα φέρει η κυ-
βέρνηση για επικύρωση στη Βουλή στο επόμενο διάστημα, 
η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ιμπεριαλιστικό ορμητήριο 
πολέμων, με το λαό μας να στοχοποιείται. Η ελληνική κυ-
βέρνηση, συνεχίζοντας στα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμ -
βάνει για λογαριασμό των ΗΠΑ μεγαλύτερες δεσμεύσεις 
με την επέκταση των ήδη υπαρχουσών βάσεων και δημιουρ -
γία νέων, πρόσθετων υποδομών. Ο ΣΥΡΙΖΑ  επιδοκιμάζει 
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τη συμφωνία και καλλιεργεί συγχύσεις ότι μπορεί να υπερα -
σπιστεί την κυριαρχία της χώρας και διατυπώνει ως κριτική 
στην κυβέρνηση της Ν.Δ. το επιχείρημα περί “ανταλλαγ-
μάτων”. Αυτή είναι η κριτική την οποία κάνει στη ΝΔ και 
πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Δεν μπορεί να υπάρχουν 
“ανταλλάγματα” όταν η χώρα μετατρέπεται σε δολοφονικό 
ορμητήριο των ιμπεριαλιστών ενάντια σε άλλους λαούς.  
Με τα περί ανταλλαγμάτων επιδιώκουν να εμφανίζουν 
διαφορές με τη ΝΔ και να ωθούν το λαό στην εξαγορά.  

Καταρρίπτονται οι μύθοι, τους οποίους σκόπιμα εδώ 
και χρόνια καλλιεργεί η αστική τάξη, ότι η ένταξη της Ελ-
λάδας στους δύο αυτούς οργανισμούς συμβάλλει δήθεν 
στην ειρήνη, στη σταθερότητα, στην ασφάλεια, στην προ-
στασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας έναντι 
της τουρκικής επιθετικότητας. Είναι χαρακτηριστικό πως 
μολονότι η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν ταυτόχρονα 
το 1952 στο ΝΑΤΟ, με το επιχείρημα μάλιστα ότι η ένταξή 
τους θα ομαλοποιούσε τις διμερείς σχέσεις, 70 χρόνια 
αργότερα οι μεταξύ τους σχέσεις όχι μόνο δεν ομαλοποι-
ήθηκαν ποτέ, αλλά οι ανταγωνισμοί οξύνθηκαν και οξύ-
νονται, με τους λαούς των δυο χωρών να πληρώνουν με 
τον ιδρώτα και το αίμα τους αυτούς τους ανταγωνισμούς.  

Αντίστοιχα, η ένταξη της Κύπρου στον “Συνεταιρισμό 
για την Ειρήνη” (που αποτελεί προθάλαμο του ΝΑΤΟ) και 
στην ΕΕ, παρά την προπαγανδιστική εκστρατεία που πρό-
τασσε ότι τάχα θα “έτριζε τα δόντια” στην Τουρκία για 
την κατοχή της Β. Κύπρου και θα συνέβαλλε στην επίλυση 
του Κυπριακού προς όφελος των λαών της Μεγαλονήσου, 
αποδείχθηκε ότι έφερε μια σειρά από διχοτομικούς σχε-
διασμούς (ξεκινώντας από το Σχέδιο Ανάν το 2004 και 
φτάνοντας μέχρι σήμερα), ενώ ταυτόχρονα δεν μείωσε 
καθόλου την τουρκική προκλητικότητα, όπως έγινε φανερό 
από τις κινήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ, στα 
Βαρώσια, στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, κλπ. 

Τα παραδείγματα, παλιότερα και πρόσφατα, είναι πολλά 
και χαρακτηριστικά: 

•  Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ευθύνονται για το πραξικόπημα 
και τη χούντα στην Ελλάδα 

• Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ φέρουν βαριές ευθύνες για το 
πραξικόπημα στην Κύπρο, για την τουρκική εισβολή και 
κατοχή, για τα διχοτομικά σχέδια που από κοινού με την 
ΕΕ απεργάζονται για το Κυπριακό 

•  Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ ευθύνονται για το γκριζά-
ρισμα του Αιγαίου μετά το θερμό επεισόδιο στα Ίμια το 
1996. Ευθύνονται για τις επικίνδυνες Συμφωνίες της Μα-
δρίτης και του Ελσίνκι, που ρίχνουν νερό στο μύλο των 
τουρκικών διεκδικήσεων 

•  Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ τηρούν λογική ίσων απο-
στάσεων απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Είναι 
χαρακτηριστική η λογική του “βρείτε τα μεταξύ σας” όσον 
αφορά στις διαρκείς αμφισβητήσεις κι αξιώσεις της τουρ-
κικής αστικής τάξης για τα σύνορα και τα κυριαρχικά δι-
καιώματα στο Αιγαίο 

•  Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, θεωρώντας την Τουρκία πολύ-
τιμο σύμμαχο και προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνοχή 
στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά και τη συ-
νεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου στο Αιγαίο υπό ευ-
ρωατλαντική εποπτεία, δεν διστάζουν να προωθήσουν 
επώδυνους συμβιβασμούς εις βάρος των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της χώρας μας 

•  Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, αλλά 
αντίθετα το αντιλαμβάνεται ως ενιαίο επιχειρησιακό χώρο 

•  Το ΝΑΤΟ "νίπτει τας χείρας του" για τις απαράδεκτες 
αξιώσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας. 

 

Διέξοδος η πάλη των λαών! Δυναμώνουμε τον 
αγώνα για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ 
και κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία! 
 
Η ιστορία και η καθημερινή πείρα 70 χρόνια μετά την 
ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και 30 χρόνια μετά τη Συν-
θήκη του Μάαστριχτ, αλλά και ο ίδιος ο χαρακτήρας του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ αποδεικνύουν πως αυτοί οι οργανισμοί 
όχι μόνο δεν εξανθρωπίζονται, αλλά η μοναδική διέξοδος 
για τους λαούς είναι το δυνάμωμα της πάλης για την απο-
δέσμευση από κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία. Ο αγώνας 
για να γίνει κάθε λαός νοικοκύρης στον τόπο του, κυρίαρχος 
της ζωής και του πλούτου που παράγει. 

Αυτός είναι ο δρόμος που απαντά στις σύγχρονες 
λαϊκές ανάγκες και αποτελεί την ουσιαστική προϋπόθεση 
για να καταφέρουν οι λαοί να ζήσουν ειρηνικά αναπτύσ-
σοντας σχέσεις αμοιβαίου οφέλους μεταξύ τους. Αυτός 
είναι ο δρόμος που δίνει περιεχόμενο, ουσία και προοπτική 
στην παραπέρα ανάπτυξη της αντιπολεμικής – αντιιμπε-
ριαλιστικής δράσης σήμερα. 

Σε αυτόν τον αγώνα η ΕΕΔΥΕ δίνει και θα εξακολουθήσει 
να δίνει όλες τις δυνάμεις της ενισχύοντας την παρέμβασή 
της σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης, σε κάθε 
γειτονιά, ώστε να ενημερώνει, να αποκαλύπτει τον χαρα-
κτήρα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, τις αιτίες των ανταγωνισμών 
και των πολέμων, μα προπαντός να συμβάλλει στην οργά-
νωση της λαϊκής πάλης, έχοντας πίστη στην αστείρευτη 
δύναμη του λαού να βγει στο προσκήνιο και να γυρίσει 
τον τροχό της Ιστορίας.  
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Να σταματήσει τώρα η εμπλοκή της Ελλάδας στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ή οπουδήποτε

χρονογράφημα

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Κάθε πένα που δεν οξύνει το ταξικό 
σου κριτήριο, δεν σε βοηθάει να συ-
νειδητοποιήσεις τι γίνεται και ποια 

είναι τα καθήκοντά μας ως εργατών και 
λαού, δεν είναι μαζί σου, για να μη πω 
κάτι χειρότερο. Κάθε φωνή που σε καλεί 
να ταχθείς με τον ένα ή τον άλλο ιμπερια-
λιστή ληστή, προετοιμάζει μαζικούς τά-
φους. Κάθε φωνή που μιλά ή αναζητά «εγ-
γυήσεις» από ιμπεριαλιστικό πόλο, είναι 
μπάτλερ σε δεξίωση δολοφόνων των 
λαών, φτύνει πάνω στους τάφους των νε -
κρών και ξεριζωμένων των ιμπεριαλιστι-
κών πολέμων, πάνω στα πρόσωπα  γυ ναι - 
κών και παιδιών προσφύγων που ψάχνουν 
να γλιτώσουν με την ψυχή στο στόμα. 

Κάθε «ανάλυση» που μιλάει για «τρε-
λούς», «γλώσσες του σώματος», «ανάδρο-
μες πορείες των άστρων» είναι «τσούλα 
των δήμιων» κατά πως έγραψε ο Βάρναλης. 

1) Συγκέντρωση παραγωγής και κεφα-
λαίου σε τέτοιο βαθμό ανάπτυξης που 
παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην οικονο-
μική ζωή. 2) Συγχώνευση τραπεζικού κε-
φαλαίου με το βιομηχανικό και δημιουργία 
μιας χρηματιστικής ολιγαρχίας πάνω στη 
βάση αυτού του «χρηματιστικού κεφαλαί-
ου». 3) Αποκτά εξαιρετικά σπουδαία ση-
μασία η εξαγωγή κεφαλαίου σε διάκριση 
από την εξαγωγή εμπορευμάτων. 4) Συγ-
κρότηση διεθνών ενώσεων των καπιτα-
λιστών, οι οποίες μοιράζουν τον κόσμο. 
5) Έχει τελειώσει το εδαφικό μοίρασμα 
της γης ανάμεσα στις μεγαλύτερες καπι-
ταλιστικές δυνάμεις. 

Όλα αυτά τα πέντε μαζί είναι τα βασικά 
γνωρίσματα του ιμπεριαλισμού (μονοπω-
λιακού καπιταλισμού). Να τα αφομοιώσου-
με και να είναι η βάση για την κουβέντα 
μας με τον κόσμο, άνθρωπο τον άνθρωπο 
που ανησυχεί -και πολύ καλά κάνει- ανα-
ρωτιέται και προβληματίζεται. 

Να τα αφομοιώσουμε γιατί η απόδειξη 

του αληθινού ταξικού χαρακτήρα του πο-
λέμου, δεν περιέχεται στην διπλωματική 
του ιστορία, αλλά στην ανάλυση της αντι-
κειμενικής κατάστασης των κυρίαρχων 
τάξεων σε όλες τις εμπόλεμες δυνάμεις. 

Να τα αφομοιώσουμε για να καταλάβου -
με πως ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος εί ναι 
παιδί του μονοπωλιακού καπιταλισμού 
όταν το ξαναμοίρασμα του κόσμου δεν 
μπορεί να επιτευχθεί με, έτσι κι αλλιώς, 
εύθραυστους συμβιβασμούς και συμφω-
νίες. Εξάλλου αυτά δεν είναι τίποτα δια-
φορετικό από την ιμπεριαλιστική «ειρήνη» 
που προετοιμάζει τον επόμενο πόλεμο. 

Να τα αφομοιώσουμε γιατί ακριβώς 
πάνω σε αυτό το έδαφος του ξαναμοιρά-
σματος του κόσμου ανάμεσα στους ιμπε-
ριαλιστές διαδραματίζονται όσα διαδρα-
ματίζονται τώρα στην Ουκρανία,  αύριο 
στην ευρύτερη περιοχή μας, στο Αιγαίο, 
στην Κύπρο, στην Αν. Μεσόγειο στον κόσμο 
όλο, χθες στο Ιράκ, στη Γιουγκοσλαβία, 
στη Μ. Ανατολή, στη Β. Αφρική.  

Να τα αφομοιώσουμε για να καταλά-
βουμε τι σημαίνει αντεπανάσταση, τι σή-
μαινε για τους λαούς όλου του κόσμου η 
ανατροπή του σοσιαλισμού του 20ου αιώνα, 
τι σήμαινε για τους λαούς που ζούσαν αρ-
μονικά με ισότιμες σχέσεις στο πλαίσιο 
της πολυεθνικής σοσιαλιστικής ΕΣΣΔ. 

Για να καταλάβουμε ότι το «μόνο έχουμε 
τα δυο μας χέρια που μας ζουν απ' τη 
δουλειά» αντικαταστάθηκε -προσωρινά 
γιατί ο τροχός της Ιστορίας θα ξεκολλήσει 
από τη λάσπη- από τις προσευχές των 
παπάδων τους, το λιβάνισμα στους ναζί, 
την απαγόρευση των κομμουνιστών και 
άλλων αγωνιστών, τις δολοφονίες εργα-
τών. 

Να τα αφομοιώσουμε για να καταλά-
βουμε τι ακριβώς κάνει η αστική τάξη 
της Ρωσίας, γιατί επανεξοπλίζεται η Γερ-
μανία με σημαιοφόρο βέβαια τον διαρκή 

εγκληματία κατά της εργατικής τάξης και 
των λαών, δοκιμασμένο από το 1914, Σο-
σιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, γιατί 
το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο κόβει 
βόλτες στο Αιγαίο, γιατί η κυβέρνηση 
στέλνει όπλα στην κυβέρνηση της Ουκρα-
νίας, και γιατί αυτό το βαφτίζει «εθνικό 
συμφέρον» ενώ είναι το συμφέρον της 
αστικής τάξης και μόνο για πλασαριστεί 
καλύτερα στο πλιάτσικο της περιοχής.  

Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ΝΑΤΟ 
και ΕΕ, τι σημαίνει «ευρωστρατός» και 
ότι οι προτάσεις για «αυτόνομη ευρωπαϊκή 
πολιτική», σημαίνει την ανάδυση μιας ακό-
μα ομάδας ιμπεριαλιστών ληστών. 

Να τα αφομοιώσουμε για να καταλά-
βουμε γιατί είναι ακόμα πιο επικίνδυνα 
τα αστικά κόμματα της αντιπολίτευσης 
που αφού έβαλαν πλάτη σε όλους τους 
αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, δεν 
έχουν κανένα πρόβλημα για παραπέρα εμ-
πλοκή της χώρας στο μακελειό, αρκεί 
αυτή η εμπλοκή να έχει την έγκριση των 
«διεθνών οργανισμών», της νομικής, δη-
λαδή, υπηρεσίας των ληστών ένθεν, κα-
κείθεν.  

Να τα αφομοιώσουμε για να δυναμώσει 
η φωνή μας στο δρόμο απαιτώντας να 
σταματήσει τώρα η εμπλοκή της Ελλάδας 
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία 
ή αλλού με οποιοδήποτε πρόσχημα και 
με οποιοδήποτε τρόπο. Κανένα ελληνικό 
στρατιωτικό σώμα να μη σταλεί στην Ου-
κρανία, σε χώρες που συνορεύουν με 
αυτήν ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές απο-
στολές. Να κλείσουν τώρα όλες οι στρα-
τιωτικές βάσεις που αξιοποιούνται ως 
ορμητήρια πολέμου, να αποδεσμευτεί η 
χώρα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με το λαό 
στο τιμόνι της εξουσίας. 

Χωρίς καμιά ολιγωρία... 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ 



Μετά την προσχώρηση της Ελ-
λάδας το 1952 στη λυκοσυμ-
μαχία του ΝΑΤΟ, σε συνθήκες 

που οργίαζε η προπαγάνδα περί «κιν-
δύνου από Βορρά», η χώρα μέρα τη 
μέρα παραδίδεται σιδηροδέσμια στο 
ΝΑΤΟ. Η εμπλοκή των ελληνικών 
ενόπλων δυνάμεων (ΕΔ) στα πολε-
μοκάπηλα σχέδια των αμερικανονα-
τοικών βαθαίνει ολοένα και περισ-
σότερο, μέχρι τις μέρες μας, ενώ η 
Ελλάδα μετατρέπεται κυριολεκτικά 
σε πολεμικό ορμητήριο. 

Παράλληλα οι επικίνδυνες εξε-
λίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις και την ένταση στο Αιγαίο τόσο 
πριν, όσο και μετά το «casus belli», 
όπως και οι επικίνδυνες εξελίξεις 
στην Αν. Μεσόγειο και την Αν. Ευ-
ρώπη διαμορφώνουν ένα σκηνικό, 
στο οποίο η Ελλάδα παγιδεύεται όλο 
και πιο βαθιά.  

 

Σημαντικά γεγονότα κατά την 
70χρονη αιματοβαμμένη πο-
ρεία 

 
•  20 Φεβρουαρίου 1952: Μόλις 

δυο μέρες μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας, για πρώτη φορά ο αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης και υπουρ-
γός Εξωτερικών, Σοφοκλής Βενιζέ-
λος, μίλησε εκ μέρους της Ελλάδας, 
στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτε-
ρικών του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα  

•  12 Οκτώβρη 1953: Υπογράφε-
ται η πρώτη ελληνοαμερικανική συμ-
φωνία για τις βάσεις.  

Με τη συμφωνία αυτή, που συμ-
πληρώθηκε το 1956, οι ΗΠΑ απο-
κτούσαν το δικαίωμα να εγκαταστή-
σουν όσες και όποιες στρατιωτικές 
βάσεις ήθελαν, να διακινήσουν ελεύ-
θερα όποια και όσα στρατεύματα 
ήθελαν. Οι σχετικές υποχρεώσεις 
των δύο πλευρών εντάσσονται ασφα-
λώς στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.  

Επιπλέον, παρέχει στις ΗΠΑ το 
δικαίωμα της ετεροδικίας, δηλαδή 
την εκδίκαση μόνο από αμερικανικά 
δικαστήρια υποθέσεων που σχετί-
ζονται με ποινικά αδικήματα του 
αμερικανικού στρατιωτικού και πο-
λιτικού προσωπικού που βρίσκονται 
με κρατική αποστολή στην Ελλάδα. 
Παράλληλα  απαλλάσσονται από οποι-
αδήποτε τέλη, δικαιώματα και φό-
ρους. Επιπρόσθετα εγκαταστάθηκε 
και ο ραδιοφωνικός σταθμός «Φωνή 
της Αμερικής», ένα σημαντικό προ-
παγανδιστικό εργαλείο των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα και την ευρύτερη πε-
ριοχή.  

Έτσι αρχίζει το καθεστώς των 
αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στην 
Ελλάδα, το οποίο συνεχίζει μέχρι 
και σήμερα. 

•  Από το 1954 ως τη δεκαετία 
του ’80 δρούσε στην Ελλάδα μια μυ-
στική και κατά μία έννοια παρακρα-
τική - παραστρατιωτική επιχείρηση 
του ΝΑΤΟ, η οποία είχε πλοκάμια σε 
πολλές ΝΑΤΟικές χώρες και κυρίως 
σ’ αυτές που δρούσαν ισχυρά κομ-
μουνιστικά κινήματα. Στην χώρα μας 
είχε δημιουργηθεί από τις μετεμφυ-

λιακές κυβερνήσεις της Δεξιάς σε 
συνεργασία με την αμερικανική CIA, 
με την ονομασία «Operation Sheep-
skin» (Κόκκινη Προβιά), για την αντι -
μετώπιση του υποτιθέμενου «από 
βορρά κινδύνου». Στην επιχείρηση 
αυτή εμπλεκόταν επίσημα οι ΕΔ με 
μονάδες των ΛΟΚ (λόχοι ορεινών 
καταδρομών). Ήταν μια οργάνωση 
που χρεώνεται με ρόλο στο πραξι-
κόπημα της 21ης Απρίλη 1967.   

•1967-1974: Ξεκινά η εφτάχρο -
νη στρατιωτική δικτατορία, η δικτα-
τορία των συνταγματαρχών. Πραξι-
κόπημα που σχεδίασαν και οργάνω-
σαν το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ, με πλήθος 
παραστρατιωτικών οργανώσεων που 
ήταν δικά τους δημιουργήματα και 
είχαν διαβρώσει το στρατό και δρού-
σαν στη χώρα. Τέτοια οργάνωση ήταν 
ο περιβόητος ΙΔΕΑ, που κορυφαίο 
του στέλεχος ήταν ο μετέπειτα δι-
κτάτορας Γ. Παπαδόπουλος.  

Η δικτατορία των συνταγματαρ-
χών εξυπηρετούσε τα συμφέροντα, 
του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, τόσο 
για την προώθηση των σχεδίων τους 
στην περιοχή της Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής, όσο και για την 
καθυπόταξη του λαϊκού κινήματος 
στο εσωτερικό της χώρας. 

Χαρακτηριστικό γεγονός της στή-
ριξης που παρείχαν οι ΗΠΑ στους 
δικτάτορες αποτελεί η επίσκεψη 
του πρώην αντιπροέδρου και μετέ-
πειτα προέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ 
Νίξον, καθώς ήταν ο πρώτος κορυ-
φαίος Αμερικανός πολιτικός που 
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πολιτική

Η αιματοβαμμένη πορεία της Ελλάδας  
στην ιμπεριαλιστική συμμαχία του ΝΑΤΟ 

* Αναδημοσίευση από το alt.gr



έφτασε στην Αθήνα δύο μόλις μήνες 
μετά το πραξικόπημα, στις 20 Ιουνίου 
του 1967 

Επίσης εξαιρετικά θερμός απέ-
ναντι στους δικτάτορες ήταν και ο 
αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος, 
ο οποίος επισκέφθηκε τον πρωθυ-
πουργό του στρατιωτικού καθεστώ-
τος Κωνσταντίνο Κόλλια στις 2 Αυ-
γούστου του 1967 

• 15 του Ιούλη 1974: πραξικό-
πημα κατά του Μακάριου. Τα όσα 
ομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
ανάκρισης της Βουλής, το 1987, για 
τον περιβόητο  «φάκελο της Κύπρου» 
επιβεβαιώνουν ότι το ΝΑΤΟ ήταν 
αυτό που σχεδίασε το πραξικόπημα 
κατά του Μακάριου και οι συνταγ-
ματάρχες αυτοί που το εκτέλεσαν, 
ώστε να δοθεί το πρόσχημα για την 
τουρκική εισβολή στο νησί  

• 20 Ιουλίου1974: Τουρκική ει-
σβολή στην Κύπρο  που εκτελέστηκε 
με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ και των 
ΗΠΑ, ενώ το δρόμο άνοιξε το πραξι-
κόπημα της ελληνικής χούντας και 
της ΕΟΚΑ Β’ σε βάρος της κυπριακής 
κυβέρνησης Μακαρίου. Ένα έγκλημα 

σε βάρος του λαού της Κύπρου που 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την ει-
σβολή και κατοχή του 37% του νησιού  

• 14 Αυγούστου 1974: Η τότε 
κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή, που 
είχε προέλθει από την πολιτική με-
ταβολή της 24ης Ιουλίου 1974 υπο-
χρεώθηκε να προχωρήσει στο μέτρο 
της αποχώρησης της Ελλάδας από 
το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, 
εξαιτίας της στάσης του ΝΑΤΟ μετά 
την δεύτερη φάση της τουρκικής ει-
σβολής στην Κύπρο, που έχει μείνει 
στην ιστορία ως “ΑΤΤΙΛΑΣ 2”.  

Στην ουσία επρόκειτο για κίνη -
ση-ελιγμό, με στόχο την εκτόνωση 
του λαϊκού ξεσηκωμού κατά των 
Αμερικανών. 

Η ανακοίνωση της αποχώρησης 
από το ΝΑΤΟ, αν μη τι άλλο, φανε-
ρώνει ότι το πρόβλημα των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων παραμένει μέχρι 
και σήμερα πρόβλημα των σχέσεων 
της Ελλάδας με την ΝΑΤΟ. Αποδει-
κνύεται και στις μέρες μας, ότι αυτό 
είναι που ενθαρρύνει τον τουρκικό 
επεκτατισμό, υπονομεύει την εδα-
φική ακεραιότητα και ανεξαρτησία 

της χώρας μας, ενώ σε συνεργασία 
με την αστική τάξη της Ελλάδας με-
θοδεύεται η συνδιαχείριση στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. 

• Οκτώβρης του 1980: Επανέ -
νταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό 
σκέλος του ΝΑΤΟ με την αποδοχή 
της Συμφωνίας «Ρότζερς».  

Η επανένταξη της Ελλάδας στο 
ΝΑΤΟ σήμαινε, ουσιαστικά, αποδοχή 
του ΝΑΤΟικού ελέγχου επί των ελ-
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σήμαινε 
τη χρήση τους, πρώτα και κύρια, ως 
εξαρτήματος για τις ανάγκες των 
ιμπεριαλιστών και όχι ως μηχανισμού 
υπεράσπισης της ακεραιότητας της 
χώρας και των λαϊκών συμφερό -
ντων. 

 

Ελληνική συμμετοχή σε ΝΑΤΟ -
ικές αιματοβαμμένες επεμβά-
σεις 

 
•24 Μάρτη 1999: Πόλεμος της 

Γιουγκοσλαβίας: Η δολοφονική επέμ-
βαση των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ ενάντια 
στο λαό της Γιουγκοσλαβίας με τα 
γνωστά αποτελέσματα φέρει την 
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υπογραφή της Ελλάδας. Η ελληνική 
κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ), συμμετέχοντας 
ενεργά στον πόλεμο, παρείχε κάθε 
είδους διευκολύνσεις για τη διέλευ-
ση των ΝΑΤΟικών στρατευμάτων 
από τα εδάφη της χώρας μας. Σε 
αυτή τη στάση της κυβέρνησης, ο 
λαός αντιστάθηκε και διαδήλωσε 
την αντίθεσή του. Χιλιάδες διαδή-
λωναν στους δρόμους των ελληνι-
κών πόλεων και κυρίως της Θεσσα-
λονίκης, το λιμάνι της οποίας και 
ακτές της ευρύτερης περιοχής είχαν 
χρησιμοποιηθεί τότε στη θέση της 
Αλεξανδρούπολης σήμερα, για προ-
ώθηση ξένων στρατευμάτων.  

Μόνο από τη Θεσσαλονίκη με κα -
τεύθυνση το Κοσσυφοπέδιο πέρασε 
η ακόλουθη ΝΑΤΟική δύναμη: 1.000 
αεροσκάφη, 420 πλοία, 510 σιδηρο-
δρομικοί συρμοί, 1.400 φάλαγγες 
οχημάτων διαφόρων τύπων, 40.000 
οχήματα και 60.000 στρατιώτες. 

Για 78 μέρες πραγματοποιήθηκαν 
2.300 αεροπορικές επιδρομές με τη 
χρήση 1.130 πολεμικών αεροσκαφών. 
Εκτόξευσαν από τον αέρα συνολικά 
420.000 βλήματα, πυραύλους και 
βόμβες, ενώ χρησιμοποίησαν 37.000 
βόμβες διασποράς που προκάλεσαν 
τις περισσότερες απώλειες στον 
άμαχο πληθυσμό. 

Επίσης η ένταση της επιθετικό-
τητας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ όλα αυτά 
τα χρόνια εκφράστηκε και με πολέ-
μους και πολυάριθμες στρατιωτικές 
αποστολές. Κυριότερες από αυτές 
και η αντίστοιχη ελληνική συμμετοχή 
είναι: 

•Επιχείρηση Κουβέιτ “ΝΕΑΡΧΟΣ” 
(Σεπτεμβριος 1990 – Ιούλιος 1991): 
Η Ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε 
την αποστολή διαδοχικά των Φρε-
γατών ΕΛΛΗ και ΛΗΜΝΟΣ.  

•Σομαλία – UNITAF (4 Μαρτίου 
1993 - 3 Μαρτίου 1994): Αποστολή 
Λόχου δύναμης 19 Αξιωματικών, 7 

Μονίμων Υπαξκών και 80 ΕΠΥ, με 
την επωνυμία Ελληνικό Απόσπασμα 
Σομαλία (ΕΛΛΑΣΟΜ).  

•Αφγανιστάν (2001): Κατά πε-
ριόδους η Ελλάδα συμμετείχε με 
Λόχο Μηχανικού, τμήματα υποστή-
ριξης - ασφαλείας και δυο αεροσκάφη 
C-130. Ακολούθησε τάγμα Ειδικής 
Συνθέσεως Αφγανιστάν (ΤΕΣΑΦ) με 
Δύναμη 122 ανδρών. Αργότερα είκοσι 
οκτώ (28) στελέχη στελέχωναν το 
Στρατηγείο της SEEBRIG, που ανέ-
λαβε τη Διοίκηση της Πολυεθνικής 
Ταξιαρχίας της Καμπούλ (ΚΜΝΒ). Η 
χώρα είχε επίσης την ευθύνη του 
Διεθνούς Αεροδρομίου της Καμπούλ 
(ΚΑΙΑ), (Δεκέμβριος 2005 – Μάρτιο 
2006). Κινητό Χειρουργικό Νοσοκο-
μείο Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ)  

•Ιράκ (1991-2003): Δύναμη 30 
και τελικά 7 ατόμων.  

 Ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία 
ήταν η αρχή. Το είχε άλλωστε ξεκα-
θαρίσει ο Κλίντον: «Αυτό που κάναμε 
στο Κοσσυφοπέδιο μπορούμε να το 
ξανακάνουμε τώρα, μπορούμε να το 
κάνουμε αύριο αν είναι αναγκαίο, 
είτε στην Αφρική, είτε στην Κεντρι -
κή Ευρώπη», ήταν τα λόγια του, τον 
Ιούνη του 1999. 

Σημαντική είναι επίσης η εμπλο -
κή κατά κύριο λόγο ελληνικών υπο-
δομών και βάσεων στη χώρα κατά 
τις επιχειρήσεις στη Λιβύη (2011), 
αλλά και κατά την επέμβαση στη Συ-
ρία (2011).  

Στις μέρες μας συνεχίζεται η 
συμμετοχή των ΕΔ της χώρας σε 
δεκατρείς επιχειρήσεις με κυριότε-
ρες: “SEA GUARDIAN” στη Μεσόγειο, 
στο Αιγαίο για την αντιμετώπιση της 
Μεταναστευτικής Κρίσης (Συμμετοχή 
SNMG-2), Δύναμη Κοσσόβου (KFOR) 
/ (Επιχείρηση) “JOINT ENTERPRISE 
(ΕΛΔΥΚΟ 3) με λόχο ελιγμού (+), EU-
NAVFOR “IRINI” στη Μεσόγειο με 
φρεγάτα. 

Ο «εχθρός λαός» και «ΝΑΤΟ ση-
μαίνει χούντες και πολέμοι» 
 
Η ενσωμάτωση της Ελλάδας στους 
σχεδιασμούς και την ιμπεριαλιστική 
στρατηγική για την ευρύτερη πε-
ριοχή μας, αποκτούν ολοένα και πιο 
επικίνδυνες για το λαό διαστάσεις. 

Χαρακτηριστική για τους ΝΑΤΟϊ-
κούς προσανατολισμούς είναι η ανα-
κοίνωση που εξέδωσε το ΓΕΣ στο 
πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου 
περί δόγματος των χερσαίων δυνά-
μεων, που έγινε στη Λισαβόνα από 5 
έως 9 Μάη 1998: «Από τις παρου-
σιάσεις που έγιναν, κοινή διαπίστωση 
είναι ότι στις μελλοντικές επιχει-
ρήσεις δε θα υπάρχουν σταθερά μέ-
τωπα, οι αντίπαλοι δε θα είναι κράτη, 
στις περισσότερες των περιπτώσε-
ων, οι αντίπαλοι θα είναι ομάδες αν-
θρώπων με κοινά χαρακτηριστικά 
και επιδιώξεις,(σ.σ. αν αυτό δεν φω-
τογραφίζει την ταξική πάλη τότε τι 
κάνει;), ενώ θα υπάρξουν περιπτώ-
σεις εμπλοκής του στρατού». 

Σήμερα η υποτέλεια της χώρας 
στο ΝΑΤΟ και τον ιμπεριαλισμό ανα-
βαθμίζεται ποιοτικά, με νέες συμ-
φωνίες για τις Αμερικανονατοϊκές 
βάσεις, που δρομολόγησε η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ και εφάρμοσε η σημε-
ρινή κυβέρνηση της ΝΔ.  

Το ΝΑΤΟ ήταν είναι και θα παρα-
μείνει ένας ευέλικτος μηχανισμός 
διασφάλισης των διατλαντικών συμ-
φερόντων των μονοπωλίων και πο-
λυεθνικών. 

Στα χρόνια που πέρασαν από την 
ίδρυση του ΝΑΤΟ έως και σήμερα, ο 
λαός μας συμπύκνωσε τη γνώση για 
τη δράση του ιμπεριαλιστικού ορ-
γανισμού στο σύνθημα «ΝΑΤΟ σημαί-
νει χούντες και πολέμοι» 

 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 

Αντιπλοίαρχος ΠΝ ε.α. 
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Να ακυρωθεί η ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις 
βάσεις, απεμπλοκή από τους πολεμικούς σχεδιασμούς 
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, σημειώνει σε ανακοίνωση η Επι-

τροπή Αγώνα κατά της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας, 
στην οποία συμμετέχουν Εργατικά Σωματεία, η ΕΕΔΥΕ, 
Φοιτητικοί Σύλλογοι, Σωματεία Αυτοαπασχολουμένων, η 
ΟΓΕ και Φορείς Λαϊκού Κινήματος. 

Η παραπέρα οργάνωση και κλιμάκωση του αγώνα ενά -
ντια στην επικείμενη κύρωση από τη Βουλή της Ελληνοα-
μερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις κι ενάντια στην 
εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ 
- ΕΕ απασχόλησαν τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιή -
θηκε στις 11 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Συνδικάτου 
Οικοδόμων Αθήνας, έπειτα από πρόσκληση της Επιτροπής 
Αγώνα. 

Η σύσκεψη κατέληξε σε πρόγραμμα δράσης που περι-
λαμβάνει συγκέντρωση στην Αθήνα τη μέρα που θα μπει 
προς ψήφιση στη Βουλή η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. 
Παράλληλα, μέχρι τότε οι φορείς που συμμετέχουν στην 
Επιτροπή Αγώνα θα αναπτύξουν πρόγραμμα πολύμορφων 
δραστηριοτήτων σε χώρους δουλειάς και σε γειτονιές 
της Αθήνας με στόχο την πλατιά ενημέρωση των εργαζο-
μένων. 

«Οι επικίνδυνες εξελίξεις στην Ουκρανία και το γεγονός 
ότι η χώρα μας έχει μετατραπεί σε απέραντο πολεμικό 
ορμητήριο μέσω της Βάσης στη Σούδα, της Βάσης στην 
Αλεξανδρούπολη και όλων των ευρωατλαντικών υποδομών, 
για λογαριασμό των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στοχοποιούν και βά-
ζουν το λαό μας σε θανάσιμους κινδύνους» τόνισε μεταξύ 
άλλων στην εισηγητική της ομιλία εκ μέρους της Επιτροπής 
Αγώνα, η Ελπίδα Παντελάκη, γενική γραμματέας της 
ΕΕΔΥΕ. Στάθηκε στις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης 
της ΝΔ, που πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με τη στήριξη των άλλων αστικών 
κομμάτων, επεκτείνει μέσω της «νέας» Ελληνοαμερικανικής 
Συμφωνίας το δίκτυο των ευρωατλαντικών βάσεων και 
υποδομών, απογειώνοντας την εμπλοκή της Ελλάδας 
στους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς. «Την ώρα που 

η λαϊκή οικογένεια τσακίζεται από την ακρίβεια, δυσκο-
λεύεται να τα βγάλει πέρα, μένει ανοχύρωτη μπροστά 
στην πανδημία και στις φυσικές καταστροφές, η κυβέρνηση 
δίνει πακτωλούς δισεκατομμυρίων ευρώ για υπέρογκα 
εξοπλιστικά προγράμματα που δεν υπηρετούν την ασφάλεια 
και την άμυνα της χώρας, αλλά τους πολεμικούς σχεδια-
σμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ» σημείωσε σε άλλο σημείο. 

Υπογράμμισε πως το ζήτημα της Ελληνοαμερικανικής 
Συμφωνίας και του βαθέματος της εμπλοκής της χώρας 
μας στους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς έχουν άμεση 
σχέση με την καθημερινότητα και τη ζωή της λαϊκής οι-
κογένειας. «Όλα γίνονται για το κέρδος: τόσο στο εσωτε-
ρικό, όσο και στις διεθνείς σχέσεις», σημείωσε, καλώντας 
τους εργαζομένους να κλιμακώσουν ακόμη περισσότερο 
την πάλη τους παράλληλα με τις αγωνιστικές πρωτοβου-
λίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, απαιτώντας να μην επι-
κυρωθεί, να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία 
για τις Βάσεις. 

Παρεμβάσεις έγιναν, επίσης, από τη Στέλλα Βαλαβάνη, 
εκπρόσωπο τύπου της ΑΣΓΜΕ, τη Μαιρήνη Στεφανίδη, 
αντιπρόεδρο της ΟΓΕ, τον Ηλία Σιώρα, πρώην πρόεδρο 
του Σωματείου Εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό» και μέ -
λος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ, τον Κώστα Ρασσιά από 
την ΠΕΜΕΝ, τον Τάσο Κλάδη από την Ομοσπονδία Συντα-
ξιούχων ΙΚΑ και τον Γρηγόρη Αναγνώστου, οργανωτικό 
γραμματέα της ΕΕΔΥΕ. 

επιτροπή αγώνα

Να ακυρωθεί η ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις 
Απεμπλοκή από τους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ 
Σύσκεψη φορέων με πρόσκληση της Επιτροπής Αγώνα



Α πό την πρώτη στιγμή το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα 
ειρήνης καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. Με συγκεντρώσεις, συσκέψεις, άλλες 

πρωτοβουλίες κατήγγειλε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, 
κάλεσε σε αλληλεγγύη με τους λαούς, με όλους τους 
πρόσφυγες. Για τους λαούς δεν υπάρχουν λευκοί και 
μαύροι ξεριζωμένοι, όπως τους αντιμετωπίζουν διάφοροι 
ιθύνοντες στην Ουκρανία, την Πολωνία αλλά και στη χώρα 
μας. Σάλπισε κάλεσμα αγώνα ώστε η χώρα μας να μη 
γίνει ούτε ορμητήριο ούτε στόχος των ιμπεριαλιστών. 
Ούτε θύτης ούτε θύμα στα σχέδιά τους.  

Όπου και αν σταθείς δύο είναι τα θέματα που κυριαρ-
χούν. Η ακρίβεια η οποία εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα 
και το ερώτημα μέχρι πού θα φτάσουν η σύγκρουση και η 
ανασφάλεια για το μέλλον, που δεν φαντάζει διόλου ειρη-
νικό, όπως μας έλεγαν στις αρχές της δεκαετίας του 
1990 οι ίδιες δυνάμεις οι οποίες έχουν ξεθάψει σήμερα 
το τσεκούρι του πολέμου. 

Η Ουκρανία, που σήμερα γίνεται κομμάτια, αποτελεί 
τον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο παγκόσμια, έχει τεράστιο 
ορυκτό πλούτο και ισχυρή βιομηχανική βάση. Από τις πε-
διάδες της εξαρτάται η διατροφή εκατομμυρίων σε όλο 
τον κόσμο.  

 

Το υπόβαθρο της σύγκρουσης 
 
Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος σιγοκαίει αρκετό καιρό 
πριν από την καταδικαστέα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, 
η οποία πραγματοποιήθηκε με την επίκληση παρόμοιων 
επιχειρημάτων όπως εκείνα που χρησιμοποίησαν το ΝΑΤΟ 
και οι ΗΠΑ στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, 
στο Ιράκ, στη Συρία.  

Μέχρι να φτάσουμε στην 24η Φεβρουαρίου 2022 είχαν 
προηγηθεί πολλά. 

Είχε προηγηθεί η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η 
«πορτοκαλιά επανάσταση» του 2004, το αιματηρό πραξι-
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διεθνή

Η ιμπεριαλιστική εισβολή της Ρωσίας  
στην Ουκρανία 



κόπημα του 2014, η άρση του καθεστώτος της Ουκρανίας 
ως αδέσμευτης χώρας στις 23 Δεκεμβρίου 2014, η συ -
νταγματική αναθεώρηση της 7ης Φεβρουαρίου 2019 η 
οποία έθετε τον στόχο της ένταξης στο ΝΑΤΟ και στην 
ΕΕ. Στις 22 Ιανουαρίου 2022 φτάνει στην Ουκρανία το 
πρώτο φορτίο αμερικάνικης στρατιωτικής βοήθειας. Επι-
τείνονται οι συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία και 
στις 21 Φεβρουαρίου η Ρωσία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία 
του Λουγκάνσκ και του Ντονμπάς και στις 24 Φεβρουαρίου 
ξεκινά η πολεμική επιχείρηση της Ρωσίας 

Η ουσία είναι ότι γύρω από το ζήτημα των διεθνών 
συμμαχιών της Ουκρανίας διαιρέθηκε η αστική τάξη της 
χώρας. Ένα κομμάτι, με την ενεργό ανάμειξη των ΗΠΑ, 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και με τη χρησιμοποίηση φασιστικών 
δυνάμεων, προχώρησε το 2013-14 σε πραξικοπηματική 
αντισυνταγματική εκτροπή ακυρώνοντας την ενσωμάτωση 
της Ουκρανίας στα σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης με 
τη Ρωσία. Ακολούθησαν η προσάρτηση της Κριμαίας από 
τη Ρωσική Ομοσπονδία και η απόσχιση ορισμένων ανατο-
λικών περιοχών της Ουκρανίας. 

Και οι δύο πλευρές επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, 
τους πρόσφυγες και τα θύματα, τη δημοκρατία, αλλά και 
τον αντικομμουνισμό.  

 

Ο ρόλος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 
 
Και αυτός ο πόλεμος δεν είναι παρά η συνέχιση της πολι-
τικής με άλλα μέσα, δηλαδή το πέρασμα στο πεδίο των 
στρατιωτικών συγκρούσεων των ιμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην ΕΕ από τη μια και 
τη Ρωσία και την Κίνα από την άλλη. Η αντιπαράθεση κλι-
μακώνεται. Παίρνει χαρακτήρα γενικευμένου εμπορικού, 
οικονομικού, συναλλαγματικού και προπαγανδιστικού πο-
λέμου.  

Στις 21-22 Οκτωβρίου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 
πάρθηκε η απόφαση τα μέλη του να διαθέσουν περισσό-
τερες ετοιμοπόλεμες μονάδες με βαρύ οπλισμό. Σε αυτόν 
τον σχεδιασμό η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο 
διεκπεραίωσης δυνάμεων προς και από την ανατολική 
Ευρώπη και τη συνοριογραμμή με τη Ρωσία, κυρίως μέσω 
της Αλεξανδρούπολης.  

Με απαίτηση των ΗΠΑ σταμάτησαν οι αγωγοί EASTMED 
και NORDSTREAM, προκειμένου να πουλούν οι Αμερικανοί 
το δικό τους –ακριβότερο– φυσικό αέριο στην Ευρώπη. 
Τα νοικοκυριά πληρώνουν και οι Έλληνες εφοπλιστές 
πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους έχοντας παραγγείλει 
ήδη τάνκερ LNG (για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού 

αερίου). Αυτοί είναι οι κερδισμένοι και στον πόλεμο και 
στην καπιταλιστική ειρήνη. Οι λαοί πληρώνουν πάντα το 
τίμημα. 

Οι ΗΠΑ έχουν προωθήσει πολεμική βοήθεια ύψους 
άνω του 1 δισεκατομμυρίου στην Ουκρανία, και καραβιές 
όπλων φτάνουν καθημερινά. Το ΝΑΤΟ έχει κινητοποιήσει 
χιλιάδες στρατεύματα στα σύνορα της Ρωσίας, πάνω από 
100 μαχητικά σε πάνω 120 πλοία από τον Αρκτικό Κύκλο 
έως τη Μεσόγειο, ενώ μισθοφόροι «εθελοντές» στρατο-
λογούνται και από τις δύο πλευρές.  

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ισχυρίζονται ότι η αντιπαράθεση 
αφορά τη δημοκρατία απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα. 
Από την άλλη, στις 4 Φεβρουαρίου στην κοινή δήλωση 
Πούτιν-Σι Ζιπίνγκ η Κίνα και η Ρωσία ως «παγκόσμιες δυ-
νάμεις» παίρνουν θέση «ενάντια στην παραπέρα επέκταση 
του ΝΑΤΟ» και στη στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή 
του Ινδικού και του Ειρηνικού. Προειδοποιούν ότι «στέ-
κονται ενάντια σε απόπειρες εξωτερικών δυνάμεων να 
υπονομεύσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στις 
κοινές παρακείμενές τους περιοχές». Σημειώνουν ότι 
επικεντρώνονται στην οικοδόμηση της Μείζονος Ευρα-
σιατικής Εταιρικής Σχέσης παράλληλα και σε συντονισμό 
με την πρωτοβουλία Ζώνη και Δρόμος. 

 

Η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο 
 
Κλιμακώνονται οι εξοπλισμοί. Η Ελλάδα, η οποία δεν έχει 
χρήματα για συντάξεις, υγεία, παιδεία, για αντιπλημμυρική, 
αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση, βγαίνει παγκόσμιος 
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Με απαίτηση των ΗΠΑ σταμάτησαν οι αγωγοί EASTMED και NORD-
STREAM, προκειμένου να πουλούν οι Αμερικανοί το δικό τους –ακρι-
βότερο– φυσικό αέριο στην Ευρώπη. 



πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ με πολεμικές δαπάνες που φτά-
νουν στο 3,8%, υψηλότερες και από εκείνες των ΗΠΑ. Ο 
αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ άγγιξε το αστρονομικό 
ύψος των 768 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ΕΕ ξεπερνάει 
το ταμπού της «ότι είναι δύναμη ειρήνης», όπως είπε ο 
Μπορέλ, με τη Γερμανία να ανακοινώνει εξοπλιστικό πρό-
γραμμα-μαμούθ, ενώ στην Ιαπωνία της Χιροσίμα και του 
Ναγκασάκι άνοιξε η συζήτηση ακόμη και για την υποδοχή 
πυρηνικών όπλων. 

Την ίδια στιγμή δυναμώνει η εμπλοκή της ελληνικής 
αστικής τάξης στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση που σήμερα 
έχει επίκεντρο την Ουκρανία.  

Την αποστολή στρατιωτικού υλικού για στήριξη του 
αντιδραστικού καθεστώτος του Κιέβου συνοδεύει μια 
ολόπλευρη πολιτική και ιδεολογική προετοιμασία για ευ-
ρύτερη εμπλοκή, με βασικό στόχο την ενοχοποίηση και 
τον εξοβελισμό κάθε κριτικής φωνής, κάθε άποψης που 
αμφισβητεί την ιδέα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης 
την οποία οραματίζεται η ελληνική αστική τάξη.  

Και το θέμα είναι ότι, όπως γίνεται συνήθως, το στρα-
τιωτικό προσωπικό ακολουθεί κατά πόδας το στρατιωτικό 
υλικό. 

Επιπλέον στη χώρα μας υπάρχουν κρίσιμες ΝΑΤΟϊκές 
και αμερικάνικες υποδομές με πρώτη και καλύτερη τη 
βάση της Σούδας. Η βάση στην Αλεξανδρούπολη εξελίσ-
σεται σε σοβαρό στρατιωτικό κέντρο για τις αμερικανο-
νατοϊκές δυνάμεις που προωθούνται προς τα ανατολικά.  

Με τη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, 
με ευθύνη των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, η χώ -
ρα μας μετατρέπεται από τον Έβρο έως την Κρήτη σε μια 
τεράστια πλατφόρμα επίθεσης αλλά και σε στόχο πιθανών 
αντιποίνων, όπως άλλωστε ομολογεί η απαγόρευση πτή-
σεων στρατιωτικών αεροσκαφών στον Έβρο τον Μάρτιο.  

Διαμορφώνεται ένας φονικός ιστός που τραβάει την 
Ελλάδα πολύ βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
και πολέμους. Ας μην λησμονούμε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν 
την Ελλάδα «κράτος ανάσχεσης» με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Οι λαοί που πλήρωσαν το κόστος της «ειρήνης», την 
οικονομική κρίση, μετά την ανάπτυξη, μετά ξανά την κρίση 
και την πανδημία, καλούνται σήμερα να πληρώσουν και 
τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.  

Ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα συμφέρον από την 
εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Το επιχείρημα πως 
η συμμετοχή της Ελλάδας γίνεται για να μας προστατεύσουν 
το ΝΑΤΟ και η ΕΕ από την Τουρκία έχει καταρρεύσει. Το 
ΝΑΤΟ θέλει συσπειρωμένη τη νοτιοανατολική πτέρυγά 
του και σιγοντάρει τις τουρκικές διεκδικήσεις και την 
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου  

Αντιθέτως η αστική τάξη βλέπει τον πόλεμο ως «ευκαι -
ρία» για να αναβαθμίσει τον ρόλο της στον ενεργειακό χάρ -
τη και στους ιμπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς. 

Από τη δική μας σκοπιά, ως κίνημα ειρήνης σε μια 
χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η συμβολή μας στην 
πάλη ενάντια στον πόλεμο περνά μέσα από τον αγώνα για 
την έξοδο της χώρας μας από αυτόν. 

Να πάψει η χώρα μας να αποτελεί μέρος του προβλή-
ματος. Να μη διαλέξει ο λαός μας στρατόπεδο ληστή. Να 
δυναμώσει η αλληλεγγύη με όλους τους πρόσφυγες και 
τους ξεριζωμένους.  

Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στις βάσεις και τα 
πυρηνικά, ενάντια στην ελληνοαμερικανική Συμφωνία 
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. 

Καμιά συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων 
σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. 

Για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.Για τη φιλία 
και τη διεθνιστική αλληλεγγύη με όλους τους λαούς. 

 
ΝΙΚΟΣ  ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ 

μέλος Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
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Ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα συμφέρον από την εμπλοκή 
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.



Με βασικό αίτημα να μην υπάρ-
ξει καμία εμπλοκή της Ελλά-
δας στον πόλεμο, να μη δοθεί 

καμία διευκόλυνση στους ιμπεριαλι-
στές και να να κλείσουν τώρα οι βά-
σεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, η  Επιτροπή 
Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικα-
νική Συμφωνία για τις Βάσεις πραγ-
ματοποίησε στις 21 Φεβρουαρίου πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο 
Εξωτερικών. 

Εκπρόσωποι εργατικών σωμα -
τείων, της ΕΕΔΥΕ, Φοιτητικών Συλ-
λόγων, της ΟΓΕ, Συλλόγων ΕΒΕ και 
μαζικών φορέων φώναξαν συνθήματα 
όπως «Σύννεφα πολέμου και στη γει-
τονιά μας, συναγερμός παντού για 
μας και τα παιδιά μας», «Οι βάσεις 
και το ΝΑΤΟ μπλέκουν το λαό όχι 
στο νέο μακελειό», «Καμιά συμμετοχή, 
καμία εμπλοκή, έξω από την Ελλάδα 
οι ΝΑΤΟικοί», ενώ το πανό που άπλω-
σαν έγραφε «Καμία εμπλοκή της Ελ-
λάδας στον πόλεμο! Καμία διευκόλυν -
ση στους ιμπεριαλιστές! Να κλείσουν 
τώρα οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ». 

Στον αντίποδα και σε μια ακόμη 
ένδειξη της πραγματικής πρόθεσης 
της ελληνικής κυβέρνησης, το υπουρ-
γείο Εξωτερικών αρνήθηκε να δεχτεί 
αντιπροσωπεία της Επιτροπής, προ-
κειμένου να παραδώσει το ψήφισμα 
της κινητοποίησης. 

Εκ μέρους της Επιτροπής, ο Νίκος 
Παπαγεωργίου κατήγγειλε το γεγο-
νός, σημειώνοντας πως η πόρτα του 
υπουργείου είναι κλειστή για τους 
εργαζόμενους, τα Σωματεία και τους 
φορείς και ορθάνοιχτη για τους με-

γάλους μονοπωλιακούς ομίλους. 
Στο ψήφισμά της, μεταξύ άλλων, 

η Επιτροπή αναφέρει: «Η κυβέρνηση 
της ΝΔ φέρει βαρύτατες ευθύνες. 
Εμπλέκει τη χώρα μας στο κουβάρι 
των ανταγωνισμών, αναλαμβάνει επι-
κίνδυνες πρωτοβουλίες, επιδιώκει 
να παίξει τον ρόλο του καλού μαθητή 
για τα ευρωατλαντικά συμφέροντα. 
Μέσω των αμερικανοΝΑΤΟικών βά-
σεων και υποδομών από την Αλεξαν-
δρούπολη έως τη Σούδα η χώρα μας 
μετατρέπεται σε απέραντο πολεμικό 
ορμητήριο κατά άλλων λαών. Ταυτό-
χρονα, ο λαός μας στοχοποιείται». 

Σημειώνει παράλληλα, αναφερό-
μενη στις πρόσφατες τουρκικές προ-
κλήσεις, πως «καταρρίπτονται στην 
πράξη οι μύθοι ότι ο ρόλος του μπρο-
στάρη στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια 
μπορεί δήθεν να εγγυηθεί την ασφά-
λεια, την προστασία των συνόρων 
και των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της χώρας μας μπροστά στην τουρ-
κική επιθετικότητα». 

Απευθύνει δε κάλεσμα: «Όλοι στον 
αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώ-
ρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς 
των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ! Να μη χρησι-
μοποιηθεί καμιά ευρωατλαντική υπο-
δομή από ελληνικό έδαφος για τις 
επιχειρήσεις στην Ουκρανία! Να μην 
επικυρωθεί η Ελληνοαμερικανική 
Συμφωνία για τις Βάσεις! Να κλείσουν 
τώρα όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις 
και υποδομές!». 

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε 
ανανεώνοντας το αγωνιστικό ραντε-
βού για την ημέρα που η κυβέρνηση 
θα φέρει στη Βουλή προς επικύρωση 
τη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία 
για τις Βάσεις, ενώ η Επιτροπή κάλεσε 
τον λαό να είναι σε ετοιμότητα για 
οποιαδήποτε νέα επικίνδυνη εξέλιξη 
στην Ουκρανία και την Ανατολική Ευ-
ρώπη. 

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε 
ο Κώστας Παπαδάκης, μέλος της ΚΕ 
του ΚΚΕ και ευρωβουλευτής του Κόμ-
ματος.
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επιτροπή αγώνα

Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ με αίτημα καμία 
εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ 



Με ζωγραφιές, δυνατά συνθήματα, πρωτότυπα οπτι-
κοακουστικά μέσα, με οργή για όσα συμβαίνουν 
και θέληση να ακουστεί το σημαντικό μήνυμα τους, 

μικροί και μεγαλύτεροι φίλοι της Ειρήνης διατρανώνουν 
ένα μεγάλο «ΌΧΙ» στον εξελισσόμενο ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο στην Ουκρανία. Μέρα με τη μέρα πληθαίνουν σε 
όλη την Ελλάδα οι αντιπολεμικές πρωτοβουλίες που αγ-
καλιάζονται από μαθητές νηπιαγωγείων, τις τάξεις του 
Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ τη δική 
τους δυναμική απάντηση δίνουν Φοιτητικοί Σύλλογοι από 
Πανεπιστήμια όλης της χώρας. Αρωγοί σε αυτές τις προ-
σπάθειες είναι οι σύλλογοι καθηγητών και γονέων που 
δίπλα στα παιδιά τους δίνουν το δικό τους μήνυμα.   
 
Χρώμα απέναντι στο μαύρο του πολέμου 
Ξεχωρίζουν, συγκινούν και στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας 
παιδιά του νηπιαγωγείου και μαθητές του δημοτικού που 
μαζί με τις δασκάλες και τους δασκάλους τους απαντούν 
με χρώμα στο μαύρο του πολέμου. Χαρταετοί με συνθή-
ματα για την παύση των εχθροπραξιών και άλλες χειροτε-

χνίες που φέρουν περιστέρια της ειρήνης και ανθρώπους 
πιασμένους χέρι-χέρι αποτυπώνουν τον κόσμο στον οποίο 
θέλουν να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. 

Από κοντά οι δάσκαλοι τους που δεν ξεχνούν το καθή-
κον τους, έτσι όπως το όριζε η Ρόζα Ιμβριώτη: «Απο-
στολή του δασκάλου είναι να φτιάξει ανθρώπους…». Και 
για να φτιάξεις ανθρώπους οφείλεις μέσα σε τέτοιες εξε-
λίξεις να μιλάς για τις αιτίες και τις επιπτώσεις των πο-
λέμων. Σε αυτό το πνεύμα ένας δάσκαλος γράφει: «Τον 
πόλεμο τον κάνουνε μόνα τους τα κανόνια / Κανείς δεν τα 
σταμάτησε εδώ και χίλια χρόνια / Τα κανόνια πολεμάνε 
και οι άνθρωποι πεθαίνουν / Τα κανόνια τραγουδάνε και 
οι έμποροι σωπαίνουν. Με αυτό το τραγούδι του Ν. Ξυ-
λούρη άνοιξα τη συζήτηση στην τάξη μου, από την πρώτη 
μέρα ξεσπάσματος της νέας πολεμικής αναμέτρησης που 
βιώνουμε στη γειτονιά μας. Δεν χρειάστηκε πολύ, το εν-
διαφέρον αμέσως άναψε...», ξεκινώντας μια δύσκολη 
αλλά απαραίτητη συζήτηση που δεν περιλάμβανε μόνο 
την έννοια του πολέμου, αλλά και της προσφυγιάς και της 
μετανάστευσης. 
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πολιτική

Μαθητές και φοιτητές παίρνουν θέση:  
Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ναι στη φιλία των λαών! 



Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης με πρωτοβουλία 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και με τη συμβολή 
των εκπαιδευτικών έγινε συζήτηση για τον πόλεμο και τις 
επιπτώσεις του. Οι μικροί μαθητές σχημάτισαν το σήμα 
της ειρήνης με λευκά μπαλόνια. Από τα χέρια του Στέφα-
νου ένα μεγάλο μπαλόνι έφυγε για να ταξιδέψει μέχρι τα 
παιδιά που βιώνουν τον πόλεμο και να τους μεταφέρει την 
ελπίδα για ένα καλύτερο και πιο ειρηνικό αύριο. 

Δεκατρία τμήματα, από την πρώτη μέχρι την έκτη 
τάξη, μαθητές και μαθήτριες του 27ου Δημοτικού Σχο-
λείου Λάρισας έστειλαν ηχηρό αντιπολεμικό μήνυμα συ -
μπα ράστασης και αλληλεγγύης προς όλα τα παιδιά –από 
όποια χώρα κι αν προέρχονται– σχηματίζοντας με τις σχο-
λικές τσάντες τους τα 13 γράμματα «ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ»! 

 
«Δώστε λεφτά για την Παιδεία και όχι για του 
ΝΑΤΟ τα σφαγεία» 
Μαθητές από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας κατε-
βαίνουν στα προαύλια των σχολείων τους και δίνουν ένα 
ξεχωριστό μάθημα. Σχηματίζουν με τις τσάντες τους δύο 
ή τρεις λέξεις «no war», «stop the war» και φτιάχνουν 
πανό, γράφουν στους πίνακες συνθήματα ενάντια στον πό-
λεμο. Είναι τα παιδιά που γνωρίζουν ότι ακόμα και για την 
ειρήνη πρέπει να αγωνιστείς όπως αγωνίζονται για τα βι-
βλία, τους καθηγητές, τις υποδομές που δεν έχουν. Είναι 
τα παιδιά που στις μεγάλες μαθητικές πορείες έχουν φω-
νάξει συνθήματα, όπως το πολύ γνωστό «Δώστε λεφτά 
για την Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία». 

Δεκάδες σχολεία πήραν πολύμορφες πρωτοβουλίες 
σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως στο κέντρο της 
πόλης, στη Μαλακοπή, στην Πυλαία, στο Φίλυρο, στον Εύο-
σμο. Την εναντίωσή τους στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο 
στην Ουκρανία, έδειξαν οι μαθητές του 2ου Λυκείου Με-
ταμόρφωσης σχηματίζοντας το σύνθημα «Stop the war» με 
τις σχολικές τους τσάντες. Μάλιστα στην περιοχή της Με-
ταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Ηρακλείου, Λυκόβρυσης, ο Σύλ-
λογος Εκπαιδευτικών «Γ. Σεφέρης» συμμετέχει ενεργά 
στις αντιπολεμικές δραστηριότητες. Ξεχωρίζουν συνθή-
ματα που αφορούν την εμπλοκή της χώρας μας όπως το 
σύνθημα «Καμιά εμπλοκή, καμιά συμμετοχή ειρήνη και 
φιλία ζητάνε οι λαοί» που γράφτηκε σε πίνακα σε σχολείο 
της Θεσσαλονίκης. 

Στο 8ο Γυμνάσιο Λάρισας, οι μαθητές έφτιαξαν πανό 
που έγραφε «όταν οι ισχυροί κάνουν πόλεμο, οι αθώοι πε-
θαίνουν» και «σταματήστε το πόλεμο». Στο 13ο Λύκειο 
της πόλης έγραψαν αντιπολεμικά συνθήματα στους πίνα-
κες των σχολείων και κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τα 

θύματα της σύρραξης. Στο 5ο Λύκειο,  οι μαθητές σχεδία-
σαν αφίσες κατά του πολέμου, ενώ  σχημάτισαν με τα σώ-
ματά τους το σήμα της ειρήνης στην αυλή του σχολείου. 

 
Αντιιμπεριαλιστική δραστηριότητα φοιτητών 
που εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα 
Δυναμική και μαζική ήταν η κινητοποίηση που οργάνωσαν 
οι Φοιτητικοί Σύλλογοι από Πανεπιστήμια της Αθήνας 
στις 1 Μάρτη. Πορεύτηκαν στο κέντρο της Αθήνας με συν-
θήματα όπως «Να σταματήσει τώρα η εμπλοκή, έξω από 
την Ελλάδα οι ΝΑΤΟικοί», «Δεν θα επιλέξουμε στρατό-
πεδο ληστών, μόνη ελπίδα η πάλη των λαών», «οι ιμπερια-
λιστές τη γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα 
σύνορα χαράζουν» και «δώστε λεφτά για την Παιδεία και 
όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία». Οι φοιτητές και οι φοιτή-
τριες διατράνωσαν έτσι την αντίθεσή τους στην εμπλοκή 
της χώρας στα σχέδια των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
στην Ουκρανία και την ανατολική Ευρώπη, ενώ ανανέωσαν 
το ραντεβού τους στα αμφιθέατρα σημειώνοντας ότι το 
μήνυμα του συλλαλητηρίου πρέπει να φτάσει σε κάθε 
σχολή ώστε να δυναμώσει η καταδίκη του ιμπεριαλιστι-
κού πολέμου και η πάλη της νεολαίας ενάντια στα πολε-
μοκάπηλα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ρωσίας. 

Την Πέμπτη 3 Μάρτη Φοιτητικοί Σύλλογοι από τα 
Γιάννενα πραγματοποίησαν αντιιμπεριαλιστική-αντιπολε-
μική δράση στο κέντρο της πόλης. Κατά την παρέμβασή 
τους απαίτησαν να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας 
στον πόλεμο ενώ κάλεσαν το λαό και τη νεολαία να απαι-
τήσει να κλείσουν άμεσα οι βάσεις στη Σούδα, στην Αλε-
ξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκειο και στη Λάρισα, να 
κλείσουν άμεσα όλες οι ευρωατλαντικές υποδομές και να 
μη χρησιμοποιηθούν  για επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Με 
πικέτες που έγραφαν «Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο», 
αντιπροσωπείες Φοιτητών από Συλλόγους Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μαθηματικού, 
Φυσικού, ΣΤΕΦ και Οικότροφων Εστίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών προχώρησαν σε δράση ενημέρωσης στην 
πλατεία Γεωργίου της πόλης με αφορμή τις εξελίξεις 
στην Ουκρανία. Με ψήφισμα τους απαιτούν, μεταξύ άλλων, 
απεμπλοκή της Ελλάδας από τον νέο πόλεμο, να κλείσουν 
οι ΝΑΤΟϊκές βάσεις και κανένας Έλληνας φαντάρος να μη 
βγει εκτός συνόρων. Ομοίως σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέ-
θυμνο οι φοιτητές με τα πανό και τα συνθήματά τους κά-
λεσαν το λαό και τη νεολαία να είναι σε εγρήγορση 
ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών για επαναχάραξη 
των συνόρων από τους ιμπεριαλιστές. 

Ν.Ζ. 
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ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ  
ΤΩΡΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ! 

 
ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 

ΣΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑΤΟΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ! 

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταδικάζει την απαράδεκτη στρατιωτική 
εισβολή κι επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για την έναρξη ενός πολέμου ανάμεσα στις 
ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ με τη Ρωσία σε βάρος του ουκρανικού, του ρωσικού και των άλλων λαών της πε-

ριοχής, με επίκεντρο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας κι εμπορευμάτων, 
τις σφαίρες επιρροής. 

Καταγγέλλουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και των άλλων 
αστικών κομμάτων, που στο όνομα της πολυδιαφημισμένης γεωστρατηγικής αναβάθμισης, εμπλέκουν τη χώρα 
μας στο κουβάρι των ανταγωνισμών και του πολέμου. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που μαίνεται αυτή τη στιγμή 
στην Ουκρανία βάζει το λαό μας σε θανάσιμους κινδύνους, ενώ παράλληλα φορτώνει στις πλάτες του την 
ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, ως συνέπειές του. 

 
Η ελληνική κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά του πολέμου. Συντάσσεται με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ στο όνομα 

των λεγόμενων “συμβατικών της υποχρεώσεων”. Οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές Βάσεις, που ενισχύθηκαν 
περισσότερο από την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία που προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί η κυβέρνηση της 
ΝΔ, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και συμβάλλουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, 
μετατρέποντας την Ελλάδα σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα η 
χώρα κι ο λαός μας στοχοποιούνται. Καταδικάζουμε το γεγονός της απογείωσης από τη βάση στο 
Στεφανοβίκειο των πολεμικών ελικοπτέρων Apache με προορισμό την Πολωνία, ώστε να συμβάλλουν στους 
πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. 

 
Η ΕΕΔΥΕ αντιτάσσεται και καταδικάζει τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο! Εκφράζει την αλληλεγγύη της στον 

ουκρανικό, στον ρωσικό και στους άλλους λαούς της περιοχής. Οι λαοί δεν έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στον 
έναν ή στον άλλον ιμπεριαλιστή! Είναι ανάγκη να στοιχηθούν κάτω από τη σημαία της πάλης για την 
ικανοποίηση των δικών τους συμφερόντων κι αναγκών, του αγώνα για να γίνει κάθε λαός κυρίαρχος και 
νοικοκύρης στον τόπο του! 

 
Απαιτούμε την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – 

ΕΕ και της Ρωσίας στην Ουκρανία. Να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές 
επιχειρήσεις περικύκλωσης της Ρωσίας! Να μην χρησιμοποιηθούν ευρωατλαντικές υποδομές από ελληνικό 
έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να ξηλωθούν όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές. Να 
μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην 
σταλεί στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ 
και την ΕΕ. 

. 
 Αθήνα, 24/2/2022           Το γραφείο Tύπου της ΕΕΔΥΕ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ  
Για την απόφαση της κυβέρνησης 

για αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία 

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταδικάζει την απόφαση της ελληνικής κυβέρνη-
σης να αποστείλει με C-130 πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ολοένα 
και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση που μαίνεται στην Ουκρανία. 

Καταγγέλλουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και των άλλων αστικών 
κομμάτων, που στο όνομα της πολυδιαφημισμένης γεωστρατηγικής αναβάθμισης, εμπλέκουν τη χώρα μας στο 
κουβάρι των ανταγωνισμών και του πολέμου. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που μαίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία 
βάζει το λαό μας σε θανάσιμους κινδύνους, ενώ παράλληλα φορτώνει στις πλάτες του την ακρίβεια και την 
ενεργειακή φτώχεια, ως συνέπειές του. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ επιδιώκοντας να παίξει το ρόλο του καλού μαθητή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – 
ΕΕ στην αντιπαράθεσή τους με τη Ρωσία, θέτει το λαό μας σε τεράστιους κινδύνους. Οι ευθύνες της είναι 
εγκληματικές!  

Μέσω των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντη βάση πολεμικής 
εφόρμησης, με το λαό μας να στοχοποιείται. Με τη συμμετοχή των βάσεων και υποδομών που βρίσκονται σε ελληνικό 
έδαφος πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια οι ασκήσεις περικύκλωσης της Ρωσίας, συγκεντρώθηκε 
τεράστια δύναμη πυρός στην Ανατολική Ευρώπη, λειτουργώντας ως προσάναμμα  για την πολεμική ανάφλεξη στην 
Ουκρανία τις τελευταίες μέρες. Από την ΑμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση στο Στεφανοβίκειο απογειώθηκαν την περασμένη 
βδομάδα τα πολεμικά ελικόπτερα Apache με κατεύθυνση την Πολωνία, ώστε να είναι σε ετοιμότητα να συμβάλλουν 
στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Οι βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα και σε όλη τη χώρα 
βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να συμβάλλουν στους δολοφονικούς ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς.  
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται να συμβάλλουν στους δολοφονικούς ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς 
κατά άλλων λαών. 

Αποτελεί πρόκληση την ώρα που ο ελληνικός λαός, εξαιτίας του πολέμου, βιώνει ήδη την ακρίβεια, τις 
ανατιμήσεις στην ενέργεια, την ενεργειακή φτώχεια, που οι μισθοί και οι συντάξεις είναι στα τάρταρα, η κυβέρνηση 
να στέλνει πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Αποκαλύπτεται περίτρανα ότι οι υπέρογκες δαπάνες για εξοπλισμούς 
δεν έχουν καμιά σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Αντίθετα, όπως συμβαίνει και τώρα με την απόφαση 
της κυβέρνησης, οι εξοπλισμοί που πληρώνονται από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, είναι στοιχισμένοι στις 
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές ανάγκες, εν προκειμένω για την Ουκρανία. 

Ως εδώ! Η χώρα μας να μην γίνει πεδίο βολής για τα ΑμερικανοΝΑΤΟϊκά συμφέροντα! Ο λαός μας να μην γίνει 
στόχος αντιποίνων! Οι λαοί δεν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στον έναν ή στον άλλον ιμπεριαλιστή! Έχουμε 
αντικειμενικό συμφέρον να δυναμώσει η κοινή πάλη, η διεθνιστική αλληλεγγύη, ώστε κάθε λαός να γίνει κυρίαρχος 
στον τόπο του! 

Απαιτούμε να σταματήσει τώρα ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία! Η κυβέρνηση να πάρει πίσω την 
απόφαση αποστολής πολεμικού υλικού στην Ουκρανία! Απεμπλοκή τώρα της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο! Να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές! Καμιά διευκόλυνση από ελληνικό έδαφος για τις 
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές επιχειρήσεις στην Ουκρανία! Κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συνόρων! 

 
 Αθήνα, 27/2/2022           Το γραφείο Tύπου της ΕΕΔΥΕ 



Βέβαια, η μετατόπιση του κέ ντρου 
βάρους των ΗΠΑ προς αυτή την 
περιοχή δεν είναι κάτι καινούρ-

γιο. Είχε ξεκινήσει από τον πρώην 
πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα, δίχως εν-
τούτοις να υποστέλλεται η αμερικα-
νική «σημαία» σε άλλες στρατηγικές 
περιοχές, όπως, για παράδειγμα η 

Μέση Ανατολή. Η αποχώρηση των 
αμερικανικών και άλλων δυτικών 
στρατευμάτων από το Αφγανιστάν 
(Αύγουστος 2021) και η περιστασιακή 
μείωση των δυνάμεων στη Μέση Ανα-
τολή (π.χ. Συρία, Σαουδική Αραβία) 
δεν σημαίνουν την «εγκατάλειψη» αυ-
τών των περιοχών, αλλά συνιστούν 

αναδιάταξη δυνάμεων στο πλαίσιο 
της διεύρυνσης των πεδίων αντιπα-
ράθεσης. 

Στην εξυπηρέτηση αυτών των 
σκοπών εντάσσεται και η στρατιωτική 
τριμερής συμφωνία AUKUS )από τα 
αρχικά των τριών χωρών στα αγγλικά: 
Australia, United Kingdom, USA) που 
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διεθνή

Η συμφωνία AUKUS  
στο φόντο σφοδρών ανταγωνισμών 

Η περιοχή του Ινδικού και Ειρηνικού στο χάρτη.

Στο φόντο του σφοδρού ανταγωνισμού τους με την Κίνα και τη Ρωσία, οι ΗΠΑ προσπαθούν να δια-
τηρήσουν τη διεθνή πρωτοκαθεδρία τους και τον 21ο αιώνα και σε αυτή την κατεύθυνση επι ταχύ -
νουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση παλιότερων και τη δημιουργία νέων οικονομικών και στρα -
τιωτικών συμμαχιών στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού. Πρόκειται για μια στρα τηγική 
περιοχή στην οποία παράγεται το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ζουν τα δύο τρίτα του παγκό σμιου πλη -
θυσμού και στο έδαφός της βρίσκονται επτά από τις 20 πλουσιότερες χώρες του κόσμου (G20). 



ανακοινώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 
2021.  

 
Παλιότερα και νεότερα σχή-
ματα συνεργασίας  
Πριν να εξηγήσουμε τι επιδιώκει η 
συγκεκριμένη συμφωνία, είναι ενδε-
χομένως χρήσιμο να θυμηθούμε και 
άλλα σχήματα συνεργασίας που έχουν 
κάνει οι ΗΠΑ με χώρες της περιοχής 
οι οποίες θεωρούνται εν δυνάμει αν-
ταγωνιστές της Κίνας. 

Δεν τις θυμούνται πολλοί, αλλά 
μία από τις παλιότερες συμφωνίες 
ασφαλείας των ΗΠΑ στον Νότιο Ει-
ρηνικό είναι η συμφωνία συλλογικής 
ασφάλειας ANZUS μεταξύ ΗΠΑ, Αυ-
στραλίας και Νέας Ζηλανδίας, που 
χρονολογείται από το 1951, και η 
ακόμη παλιότερη συμφωνία «Five 
EYES» του 1946 των μυστικών υπη-
ρεσιών των ΗΠΑ, του Καναδά, του 
Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας 
και της Νέας Ζηλανδίας με κύριο 
στόχο την πρώην ΕΣΣΔ αλλά και δυ-
τικούς ανταγωνιστές εταίρους τους 
(στο πρόγραμμα ευρύτερων παρακο-
λουθήσεων και κατασκοπίας γνωστό 
αργότερα και κατά τη δεκαετία του 
1990 ως Echelon). 

Πιο προσφάτως, με την περαιτέρω 
όξυνση του ανταγωνισμού ανάμεσα 
στα αμερικανικά, κινεζικά και άλλα 
μονοπώλια, το 2007 συγκροτήθηκε 
το τετραμερές σχήμα διαλόγου και 
συνεργασίας QUAD (Quadrilateral Se-
curity Dialogue, δηλαδή «Τετραμερής 
Διάλογος για θέματα Ασφαλείας») με 
πρωτοβουλία του τότε Ιάπωνα πρω-
θυπουργού Σίνζο Άμπε και του πρώην 
αντιπροέδρου των ΗΠΑ Ντικ Τσένεϊ 
και σε συνεργασία με τους τότε πρω-
θυπουργούς της Αυστραλίας, Τζον 
Χάουαρντ, και της Ινδίας, Μανμοχάν 
Σινγκ.  

Αρχικά το τετραμερές αυτό σχήμα 
αφορούσε κυρίως διαβουλεύσεις για 

περιφερειακά διπλωματικά ζητήματα, 
ζητήματα ασφάλειας ή διεθνή θέματα 
βάζοντας τα τελευταία χρόνια στο 
επίκεντρο της ατζέντας των συναν-
τήσεων και θέματα όπως η αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
της πανδημίας, ζητήματα δημόσιας 
υγείας κ.α. Τον Νοέμβριο του 2020 
οι ναυτικές δυνάμεις των τεσσάρων 
χωρών πραγματοποίησαν τα κοινά 
ναυτικά γυμνάσια Malabar. Οι ασκή-
σεις αυτές παρουσιάστηκαν, λίγο έως 
πολύ, ως πυλώνας της «ασιατικής 
εκδοχής του ΝΑΤΟ» απέναντι στην 
ανερχόμενη στρατιωτική και πολιτική 
επιρροή της Κίνας. 

Τον Σεπτέμβριο του 2021 (λίγες 
ημέρες μετά την ανακοίνωση της 
συμφωνίας AUKUS) πραγματοποιήθη-
κε στον Λευκό Οίκο τετραμερής σύ-
νοδος κορυφής, που εστίασε κυρίως 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, την κυβερνοασφάλεια, την 
προώθηση των τεχνολογιών αιχμής 
και την πανδημία.  

Τον Φεβρουάριο του 2022 πραγ-
ματοποιήθηκε στη Μελβούρνη η τε-
λευταία σύνοδος των υπουργών Εξω-
τερικών των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, 
της Ινδίας και της Ιαπωνίας, η οποία 

διακήρυξε «αποφασιστικότητα για 
ενότητα», «αταλάντευτη στήριξη» 
στην ενότητα του Συνδέσμου Χωρών 
Νοτιοανατολικής Ασία (ASEAN) και 
τη «συλλογική ισχύ» και επιβεβαίωσε  
την προσήλωση των συμμετεχόντων 
στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της 
θάλασσας (συμφωνία γνωστή ως UN-
CLOS, την οποία οι ΗΠΑ ουδέποτε 
υπέγραψαν!) για την αντιμετώπιση 
των «προκλήσεων» (που θέτει η Κίνα) 
στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας 
και στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. 
Στο κοινό ανακοινωθέν δεν έλειψαν 
βεβαίως οι αναφορές των τεσσάρων 
υπουργών Εξωτερικών στη «βαθιά 
ανησυχία» την οποία τους προκαλούν 
η αβέβαιη κατάσταση στη Μυανμάρ 
και η «αποσταθεροποιητική» εκτό-
ξευση βόρειο-κορεατικών πυραύλων… 

 
Τι επιδιώκει η ΑUKUS 
Ας επανέλθουμε όμως στην ΑUKUS. 
Η συμφωνία αυτή, η οποία δεν περι-
λαμβάνει επί του παρόντος συγκε-
κριμένο άρθρο για τη συλλογική ασφά-
λεια, όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, (αν 
και αναμένεται να περιληφθεί στο 
τρέχον 16μηνο), δεν επιδιώκει μόνο 
τη στρατιωτική θωράκιση της Αυ-
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Από δεξιά προς τα αριστερά, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, στη μέση ο Αυστραλός 
πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον και αριστερά ο Βρετανός ομόλογός του  Μπόρις Τζόνσον. 



στραλίας με τουλάχιστον οκτώ πυ-
ρηνικά υποβρύχια (γεγονός που φα-
νερώνει μεσοπρόθεσμα σχέδια κλι-
μάκωσης των στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων σε πολύ μεγαλύτερη ακτίνα 
δράσης από εκείνη την οποία έχει 
σήμερα το αυστραλιανό πολεμικό 
ναυτικό), αλλά και αποκαλύπτει τη 
διάθεση για ευρύτερη αντιπαράθεση 
με την Κίνα.  

Είναι κοινό «μυστικό» ότι «εγκλω-
βισμός» της Κίνας στην Ασία δίχως 
την Αυστραλία δεν γίνεται… 

Οι ΗΠΑ, προκειμένου να πετύχουν 
την ακόμη στενότερη στρατιωτική 
συνεργασία με την Αυστραλία (όπου 
χρόνια πριν την ΑUKUS είχαν ήδη εκ 
περιτροπής στο έδαφός της εκατον-
τάδες πεζοναύτες,) δεν δίστασαν να 
παραγκωνίσουν έναν άλλο στενό 
εταίρο και σύμμαχό τους, τη Γαλλία 
προκαλώντας της με το «καλημέρα» 
της συμφωνίας οικονομική ζημιά δε-
κάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
Γιατί; Ο λόγος ήταν απλός: Η ύπαρξη 
της ΑUKUS ακύρωσε την γαλλο-αυ-
στραλιανή συμφωνία για τη ναυπή-
γηση 12 γαλλικών πολεμικών συμ-
βατικών υποβρυχίων για το αυστρα-
λιανό πολεμικό ναυτικό, αξίας 58 δις 
δολαρίων. 

Η αντίδραση του Γάλλου προέδρου 
Εμανουέλ Μακρόν στην συμφωνία 
ΑUKUS ήταν αναμενόμενα έντονη. Χα-
ρακτήρισε την εξέλιξη «πισώπλατη 
μαχαιριά» και κάλεσε τους Γάλλους 
πρέσβεις σε Ουάσιγκτον και Καμπέρα 
πίσω στο Παρίσι, ενώ αυξήθηκαν οι 
εντάσεις με το Λονδίνο που είχαν 
κλιμακωθεί ήδη λόγω Brexit.  

Χαρακτηριστική ήταν εκείνες τις 
ημέρες και η αντίδραση του Γάλλου 
υπουργού Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε 
Ντριάν για τη στάση της Αυστραλίας. 
Υποστήριξε ότι με την ακύρωση του 
συμβολαίου για τα γαλλικά υποβρύχια 
οι Αυστραλοί «υπονομεύουν την εμ-
πιστοσύνη στις σχέσεις τους με ένα 
σύμμαχο [τη Γαλλία] αναπτύσσοντας 
την ίδια στιγμή λογική αντιπαράθεσης 
με την Κίνα». Κατέληξε δε προβλέ-
ποντας ότι οι Αυστραλοί «αφού θυ-
σίασαν την κυριαρχία τους για να κερ-
δίσουν περισσότερη ασφάλεια, τελικά 
δεν θα διασφαλίσουν ούτε το ένα 
ούτε το άλλο». 

Λίγες ημέρες αργότερα επιχειρή-
θηκε η «αναθέρμανση» των σχέσεων 
ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Γαλλία με 
μια τηλεφωνική «καθησυχαστική» συ-
νομιλία του Μακρόν με  τον Αμερικανό 
ομόλογό του Τζο Μπάιντεν και μια 

συνάντηση (Οκτώβριος 2021) στη 
γαλλική πρεσβεία στο Βατικανό.  

Σε αυτή τη συνάντηση (όπως φά-
νηκε από τις μετέπειτα δηλώσεις) ο 
Γάλλος πρόεδρος επιδίωξε αφενός 
την ξεκάθαρη στήριξη των ΗΠΑ στο 
σχέδιο ανάπτυξης της κοινής ευρω-
παϊκής άμυνας (που δεν έχει τύχει 
έως τώρα θερμής υποδοχής από τον 
Λευκό Οίκο) και αφετέρου μεγαλύ-
τερη υποστήριξη στις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις του γαλλικού στρατού 
έναντι των τζιχαντιστών στο Σαχέλ, 
οι οποίες δεν αποδίδουν εδώ και πε-
ρίπου μία δεκαετία τα προσδοκώμενα. 
Ο Μακρόν πάντως παρέμενε μέχρι 
τέλους επιφυλακτικός τονίζοντας 
στη Ρώμη με νόημα πως «η εμπιστο-
σύνη είναι σαν την αγάπη…οι δηλώσεις 
είναι καλές, αλλά οι αποδείξεις κα-
λύτερες».   

Γι’ αυτό και δεν αρκούσαν μόνο οι 
θερμές δηλώσεις Μπάιντεν πως η 
Γαλλία είναι «ένας εταίρος μεγάλης 
αξίας»! 

 
«Κλείνοντας το μάτι» στα γαλ-
λικά εξοπλιστικά πακέτα 
Στη συνέχεια οι ΗΠΑ, για να «γλυκά-
νουν το χάπι», διευκόλυναν ή συναί-
νεσαν σε σειρά γαλλικών εξοπλιστι-
κών πακέτων αξίας πολλών δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων. 

Πρώτη ήρθε η πώληση 24 γαλλι-
κών μαχητικών Ραφάλ και τεσσάρων 
φρεγατών Belharra στην Ελλάδα (Σε-
πτέμβριος 2021). Ακολούθησαν η πώ-
ληση 80 μαχητικών αεροσκαφών Ρα-
φάλ και περίπου 10 ελικοπτέρων  Ca-
racal στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
(Δεκέμβριος 2021) και στη συνέχεια 
(Φεβρουάριος 2022) η συμφωνία πώ-
λησης 42 Ραφάλ στην Ινδονησία και 
συνεργασία στον τομέα των υποβρυ-
χίων. Είναι σαφές πως οι ΗΠΑ δεν 
όρθωσαν εμπόδια για τις παραπάνω 
συμφωνίες, αν δεν τις διευκόλυναν 
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ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία και Αυστραλία είναι οι χώρες του QUAD.



κιόλας. Προτίμησαν να κάνουν χώρο 
για το «μεγαλύτερο παιχνίδι»: εκείνο 
της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης με 
την Κίνα και τη Ρωσία. 

 
Οι αντιδράσεις στην ΕΕ 
Η ΕΕ αντιμετωπίζει την υφήλιο ως 
«στρατηγικό περιβάλλον» με βάση 
τους διεθνείς ιμπεριαλιστικούς σχε-
διασμούς της στο πλαίσιο της λεγό-
μενης «Στρατηγικής Πυξίδας». Έχει 
ήδη αναπτύξει 18 διεθνείς πολιτικές 
και στρατιωτικές αποστολές σε τρεις 
ηπείρους.  Έχει συγκροτήσει την λε-
γόμενη «Μόνιμη Διαρθρωμένη Στρα-
τηγική Συνεργασία» (PESCO), ενώ 
προωθείται η γαλλική πρόταση για 
«ευρωπαϊκή πρωτοβουλία» επεμβά-
σεων. Ήταν συνεπώς επόμενο στο 
άκουσμα της συμφωνίας AUKUS να 
πάρει το πλευρό της Γαλλίας.  

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν τάχθηκε κατά της «υπερβολικής 
εξάρτησης» της ΕΕ «ακόμη και από 
τις ΗΠΑ» επισημαίνοντας πως ο τρό-
πος με τον οποίον οι ΗΠΑ χειρίστηκαν 
τη συμφωνία AUKUS θα πρέπει να 
θεωρηθεί «προειδοποίηση». Αργότερα 
στη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας 
της για την Κατάσταση της Ένωσης 
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής έκανε έκκληση υπέρ μιας «Ευ-
ρωπαϊκής Αμυντικής ‘Ενωσης». 

Μία από τις χώρες της ΕΕ οι οποί-
ες συμπαρατάχθηκαν πρώτες με τη 
Γαλλία ήταν η Πορτογαλία που επι-
σήμανε κυρίως την υποβάθμιση της 
ευρύτερης στρατιωτικής αυτονομίας 
της ΕΕ. 

Η Ελλάδα διά του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη έσπευσε να 
υπογράψει στρατιωτικό αμυντικό 
σύμφωνο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμα-
νουέλ Μακρόν ελάχιστα εικοσιτετρά-
ωρα μετά την AUKUS προσφέροντας 
στηρίγματα στη στρατηγική της Γαλ-

λίας στην ανατολική Μεσόγειο και 
στο Σαχέλ της Αφρικής. 

Η Γερμανία πήρε χλιαρή θέση υπέρ 
της στρατιωτικής «αυτονομίας» της 
ΕΕ, όπως έκανε στη συνέχεια και η 
Ιταλία, αποφεύγοντας ωστόσο να συρ-
θεί (τουλάχιστον άμεσα) σε μία αντι-
παράθεση με τις ΗΠΑ. 

Στην Πολωνία οι αντιδράσεις ήταν 
ανάμικτες. Ορισμένοι θεώρησαν πως 
με την AUKUS η κυβέρνηση του προ-
έδρου Μπάιντεν παρέβλεπε επιδει-
κτικά τα συμφέροντα της Γαλλίας, 
μέλους της ΕΕ, ενώ άλλοι τη θεώρη-
σαν «θετική εξέλιξη», με την έννοια 
της αποφασιστικότητας των ΗΠΑ να 
αντισταθούν στην εντεινόμενη αύξηση 
ισχύος και επιρροής της Κίνας. 

Αντίθετα ξεκάθαρη θέση υπέρ 
των ΗΠΑ πήρε η Δανία, της οποίας 
τα συμφέροντα συγκλίνουν αυτή την 
περίοδο μάλλον με τα συμφέροντα 
των ΗΠΑ παρά της Γαλλίας. 

Η Ολλανδία και η Σουηδία δεν 
εξέφρασαν δυσαρέσκεια για την 
AUKUS. Εστίασαν στα πλεονεκτήματα 
μιας νέας εμπορικής συμφωνίας ανά-
μεσα στην ΕΕ και την Αυστραλία. 

 
Η «απάντηση» της ΕΕ στην 
περιοχή του Ινδικού και του 
Ειρηνικού 
Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της 
τριμερούς στρατιωτικής συμφωνίας 
ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και 
την Αυστραλία, η ΕΕ ανακοίνωσε τη 
Στρατηγική για τη Συνεργασία στην 
περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνι-
κού. 

Σε αυτή την ανακοίνωση η περιοχή 
του Ινδικού και του Ειρηνικού ανα-
φέρεται ως «ανερχόμενης στρατηγι-
κής σημασίας» για την ΕΕ, επειδή το 
«αυξανόμενο οικονομικό, δημογραφι-
κό και πολιτικό βάρος» της την κα-
θιστά «βασικό παίκτη στη διαμόρφωση 
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Ο Γάλλος πρόεδρος μπορεί να έχασε τη συμφωνία με την Αυστραλία για τα υποβρύχια, κι-
νήθηκε όμως γρήγορα κλείνοντας για λογαριασμό των γαλλικών μονοπωλίων συμφωνίες 
εξοπλισμών με την Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδονησία.



της διεθνούς τάξης πραγμάτων και 
στην αντιμετώπιση των διεθνών προ-
κλήσεων». 

Η ΕΕ θεωρεί πως είναι «διασυν-
δεδεμένη με την περιοχή του Ινδικού 
και του Ειρηνικού», με επιχείρημα 
τις σημαντικές επενδύσεις χωρών 
της ΕΕ στην περιοχή και την ηγετική 
θέση την οποία κατέχει ως εταίρος 
«αναπτυξιακής συνεργασίας». Σημει-
ώνει πως η περιοχή του Ινδικού και 
του Ειρηνικού και η ΕΕ από κοινού 
έχουν «πάνω από το 70% του διεθνούς 
εμπορίου σε αγαθά και υπηρεσίες 
και πάνω από το 60% των ξένων άμε-
σων επενδύσεων». 

Η ΕΕ στην ανακοίνωσή της διαπι-
στώνει την όξυνση του γεωπολιτικού 
ανταγωνισμού στην περιοχή και τις 
«εντάσεις στο εμπόριο και στις εφο-
διαστικές αλυσίδες αλλά και στους 
τομείς της τεχνολογίας, της πολιτικής 
και της ασφάλειας».  

Στο φόντο της εντεινόμενης γε-
ωπολιτικής αντιπαράθεσης των ΗΠΑ 
και της Κίνας, στην παρούσα φάση η 

ΕΕ δείχνει να επιλέγει μια προσέγγιση 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: «δια-
τήρηση ελεύθερης και ανοικτής της 
περιοχής του Ινδικού και του Ειρηνι-
κού για την οικοδόμηση ισχυρών και 
βιώσιμων εταιρικών σχέσεων», πο-
λιτικές στο πνεύμα μίας διεθνούς τά-
ξης πραγμάτων βάσει κανόνων σε 
«ανοικτό και δίκαιο περιβάλλον εμ-
πορίου και επενδύσεων, αντιμετωπί-
ζοντας την κλιματική αλλαγή και υπο-
στηρίζοντας την συνδεσιμότητα με 
την ΕΕ». 

Αναφέρει δε επτά βασικές περιο-
χές προτεραιοτήτων μεταξύ των 
οποίων την «πράσινη μετάβαση», την 
ψηφιακή διακυβέρνηση και τις τε-
χνολογίες αιχμής, αλλά και την ασφά-
λεια και την Άμυνα. 

 
Επικίνδυνη όξυνση αντιπαρα-
θέσεων 
Σε κάθε περίπτωση η επίτευξη της 
συμφωνίας AUKUS σημειώνεται σε 
μία περίοδο επικίνδυνης όξυνσης των 
αντιθέσεων διεθνώς, πολύ δε περισ-

σότερο στην περιοχή της Θάλασσας 
της Νότιας Κίνας και των στενών 
της Ταϊβάν (με την Κίνα να εντείνει, 
καθώς φαίνεται, τις πολεμικές προ-
ετοιμασίες για την ντε φάκτο και ντε 
γιούρε προσάρτησή της πριν το 2040). 

Στα στενά της Ταϊβάν και στη Θά-
λασσα της Νότιας Κίνας συγκεντρώ-
νονται στρατιωτικές δυνάμεις της 
Κίνας και των ΗΠΑ, πολλαπλασιάζον-
ται οι μεγάλες ασκήσεις, οι απειλές 
και οι «προειδοποιήσεις». 

Η Βόρεια και η Νότια Κορέα προ-
χωρούν συχνά σε νέες δοκιμές βαλ-
λιστικών πυραύλων με ικανότητα με-
ταφοράς πυρηνικών κεφαλών στέλ-
νοντας «σήμα» όχι μόνο η μία στην 
άλλη αλλά και προς διάφορες κατευ-
θύνσεις. 

Η Ιαπωνία δεν μένει αμέτοχη πραγ-
ματοποιώντας από το 2021 τις μεγα-
λύτερες στρατιωτικές ασκήσεις της 
τελευταίας τριακονταετίας. 

Και όλα αυτά, ενώ η ενδοϊμπερια-
λιστική αντιπαράθεση φουντώνει, με-
ταξύ άλλων, με τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε στις 
24/2/2022, στο φόντο της διεύρυνσης 
της βορειοατλαντικής λυκοσυμμαχίας 
προς ανατολάς και των γιγαντιαίων 
ασκήσεων πολέμου του ΝΑΤΟ που 
προηγήθηκαν στην ανατολική Ευρώπη 
κατά μήκος της συνοριογραμμής με 
τη Ρωσία, της ατζέντας «ΝΑΤΟ 2030», 
των  συνεχιζόμενων επεμβάσεων, 
των ανοιχτών μετώπων και του ρευ-
στού σκηνικού στη Μέση Ανατολή, 
στη βόρεια Αφρική, στα Δυτικά Βαλ-
κάνια και αλλού. 

Οι λαοί πρέπει να ανησυχούν και 
να αυξήσουν τις πολύμορφες κινη-
τοποιήσεις και την πάλη τους για 
ένα καλύτερο μέλλον. 

 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ 

δημοσιογράφος στην εφημερίδα 
«Ριζοσπάστης»
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Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με στρατιωτική αμφίεση.
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Διαχρονική θέση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, 
η οποία εκφράζει τις στοχεύσεις της αστικής τάξης, 
είναι ότι η ένταξη και η βαθύτερη ενσωμάτωση της 

Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διατήρηση 
στενών σχέσεων με τις ΗΠΑ και η παρουσία και η δράση 
των αμερικανικών βάσεων στο ελληνικό έδαφος, αποτε-
λούν παράγοντες διασφάλισης την ακεραιότητας και της 
ευημερίας της χώρας αλλά και της ειρήνης στην περιοχή.  

Όμως από την οπτική των λαϊκών συμφερόντων, η 
πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Η εμπλοκή 
της χώρας στις λυκοσυμμαχίες, η τήρηση των «συμβατι-
κών» υποχρεώσεων-δεσμεύσεων που απορρέουν απ’ αυτή 
την εμπλοκή, ο ανταγωνισμός των αστικών τάξεων της 
Ελλάδας και της Τουρκίας, καθώς και η προσπάθεια των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να «κρατήσουν - επαναφέρουν» την 
Τουρκία στο αποκαλούμενο «δυτικό στρατόπεδο» είναι 
παράμετροι οι οποίες συνεισφέρουν στην όξυνση της 
τουρκικής επιθετικότητας, στην επιδείνωση των ελληνο-

τουρκικών σχέσεων και διαμορφώνουν το έδαφος για 
οδυνηρές υποχωρήσεις και συμβιβασμούς δημιουργών-
τας επικίνδυνες συνθήκες ακόμη και για πολεμικές ανα-
φλέξεις στην περιοχή μας.  

Όλες οι μέχρι σήμερα ελληνικές κυβερνήσεις, με πρό-
σχημα την αντιμετώπιση της προβαλλόμενης επιθετικό-
τητας της Τουρκίας και με τη στήριξη του συνόλου των 
αστικών πολιτικών κομμάτων, επιλέγουν ως κύριο μέσο 
αντιμετώπισης αυτών των συνθηκών την πανάκριβη για 
τον λαό στρατιωτική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΕΔ), μέσω της υλοποίησης διαδοχικών εξοπλιστικών 
προγραμμάτων.  

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, υπό αυτές τις συνθήκες 
και προκειμένου να γίνει εύκολα αποδεκτή από τον λαό η 
ανάγκη για νέα κούρσα εξοπλισμών, που συνεπάγεται νέα 
οικονομική αιμορραγία για τους εργαζομένους, «εφευρέ-
θηκε» η συγκεκαλυμμένη εκτόξευση μομφών εναντίον 
των προηγούμενων κυβερνήσεων για δήθεν «εγκατά-

επισημάνσεις

Μύθοι και αλήθειες για τους εξοπλισμούς

Πολεμικό αεροσκάφος τύπου Rafale. Η Ελλάδα προμηθεύτηκε 24.



λειψη» των Ενόπλων Δυνάμεων, με συνέπεια την «επικίν-
δυνη» υποβάθμιση της «αμυντικής ικανότητας» της 
χώρας. 

Όμως τα οικονομικά στοιχεία που παρατίθενται στη 
συνέχεια αποδεικνύουν το αντίθετο. Οι ελληνικές κυβερ-
νήσεις, ακόμη και σε περιόδους που τα «δημοσιοοικονο-
μικά στοιχεία» ήταν απολύτως αρνητικά, όχι μόνο «πει-
θάρχησαν» στις απαιτήσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 
σχε τικά με τα κονδύλια για το ΝΑΤΟ και τις ΕΔ, αλλά και, 
προκλητικά για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, τα 
ξεπερνούσαν.  

Χαρακτηριστικά, η Ελλάδα από το 1974 μέχρι και το 
2014 εισήγαγε κατά μέσο όρο και σε ετήσια βάση: 

•  Το 3,74% των όπλων που εξήγαν παγκοσμίως οι ΗΠΑ. 
•  Το 9,64% των όπλων που εξήγε παγκοσμίως η Γερ-

μανία.  
•  Το 5,51% των όπλων που εξήγε παγκοσμίως η Γαλλία. 
Εν ολίγοις οι ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευ-

σης: 
•  Αγόρασαν από τις ΗΠΑ όπλα που αντιστοιχούν στο 

σύνολο της παραγωγής της αμερικανικής πολεμικής βιο-
μηχανίας για διάστημα μεγαλύτερο των 16 μηνών. 

•  Η Ελλάδα κάθε δέκα χρόνια αγοράζει το σύνολο 
της ετήσιας παραγωγής της γερμανικής πολεμικής βιο-
μηχανίας. 

•  Η Ελλάδα από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα 
αγόρασε το σύνολο της παραγωγής δύο ετών της γαλλικής 
πολεμικής βιομηχανίας. 

Σύμφωνα δε με τα δεκαετή εξοπλιστικά προγράμματα, 
όπως είχαν αποφασιστεί από τις ελληνικές κυβερνήσεις 
στο Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ), προκύπτουν οι εξής δαπά-
νες: 

•  Περίοδος 2006-2015: 27 δις ευρώ. 
•  Περίοδος 1996-2005: 21 δις ευρώ. 
•  Περίοδος 2006-2015: 27 δις ευρώ. 
 Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστι-

τούτου Ερευνών για την Ειρήνη - SIPRI (27/4-2009), που 
εδρεύει στη Στοκχόλμη: 

•  Την περίοδο 2004–2009 η Ελλάδα ήταν 1η στην ει-
σαγωγή συμβατικών όπλων στην Ευρώπη  

•  Μέχρι το 2003 η Ελλάδα ήταν 3η σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. 

•  Μέχρι το 2003 η Ελλάδα ήταν στην 5η θέση στην 
παγκόσμια κατάταξη στις αγορές συμβατικών όπλων 
(μετά την Κίνα, την Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
τη Ν. Κορέα). 

•  Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος καλύτερος πελάτης 

όπλων της Γερμανίας, η οποία ήδη της πουλάει το 31% 
των όπλων που αυτή αγοράζει. 

•  Η Ελλάδα καταγράφηκε ως ο τρίτος καλύτερος πε-
λάτης όπλων της Γαλλίας, η οποία της πουλάει το 24% 
των όπλων. 

•  Το 24% των όπλων που αγοράζει η Ελλάδα έρχονται 
από τις ΗΠΑ. 

Εδώ ας επισημανθεί ότι το δίλλημα «εξοπλισμοί ή 
όχι;», ειδικά με την επίκληση της τουρκικής απειλής, είναι 
παραπλανητικό. Αντίθετα, η διαμόρφωση μιας φιλολαϊκής 
θέσης πρέπει να είναι απόρροια ενός προβληματισμού και 
της απάντησης με ταξικά κριτήρια στα ερωτήματα: «εξο-
πλισμοί για να καλύψουν ποιες ανάγκες;», «ποιο προσανα-
τολισμό πρέπει να έχουν οι στρατιωτικές δυνάμεις που 
θα ενισχυθούν;», «τι είδη εξοπλισμών απαιτούνται για 
αυτό τον στόχο;».  

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα καθορίσουν 
τις θέσεις μας για τους εξοπλισμούς, θα διαμορφώσουν 
τη στάση μας, άρα και την επιχειρηματολογία μας, από τη 
σκοπιά όμως των λαϊκών συμφερόντων. Έτσι θα κρίνουμε 
τους εξοπλισμούς γενικά, αλλά και τα πρόσφατα τεράστια 
εξοπλιστικά προγράμματα, όπως της αναβάθμισης των 80 
πολεμικών αεροσκαφών F-16, της προμήθειας των 3 φρε-
γατών Belharra, των 24 πολεμικών αεροσκαφών τύπου 
Rafale, των 44 τορπιλών κ.α. 

Αντιθέτως τα αστικά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, 
ΜΕΡΑ 25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ), μη έχοντας ως κριτήριο τα 
λαϊκά συμφέροντα, στηρίζουν άκριτα κάθε εξοπλιστικό 
πρόγραμμα και οι όποιες εκφραζόμενες (δήθεν) διαφορο-
ποιήσεις τους σε δευτερεύοντα θέματα δεν αποτελούν 
παρά μια προσπάθεια άρθρωσης ενός ψευδεπίγραφου και 
παραπλανητικού αντιπολιτευτικού λόγου, ο οποίος δεν 
αναιρεί την επί της ουσίας απόλυτη συμφωνία με την κυ-
βέρνηση της ΝΔ.   

Με βάση όλα αυτά προκύπτουν κάποιες διαπιστώσεις 
ενδεικτικές για την υποκρισία, αλλά και την πρόθεσή πα-
ραπλάνησης του λαού, όπως: 

•  Καμιά από τις ελληνικές αστικές πολιτικές δυνάμεις, 
που προσυπογράφουν διαχρονικά και άκριτα τα εξοπλιστικά 
«πακέτα» με απαίτηση και τις ευλογίες του ΝΑΤΟ, δεν 
θίγει στο ελάχιστο το θέμα ότι στον νέο σχεδιασμό της 
αυτή η ΝΑΤΟϊκή λυκοσυμμαχία διατυπώνει σαφώς ως 
στόχο την επέκταση της δράσης του σε όλη την υδρόγειο, 
σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα.  

•  Όλα αυτά τα κόμματα συμμετέχουν σε συζητήσεις 
οι οποίες τονίζουν την ανάγκη για πολεμικούς εξοπλισμούς, 
ενώ ταυτόχρονα συσκοτίζουν σκόπιμα ότι αυτή η εξίσωση 
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περιλαμβάνει ένα κομβικό στοιχείο: όπως η Ελλάδα είναι 
χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία 
και το ΝΑΤΟ τρίβει τα χέρια του όταν μέσω της αντιπα-
λότητας των δύο χωρών η νοτιοανατολική πτέρυγά του 
εξοπλίζεται σαν «αστακός».  

•  Τα αστικά κόμματα συζητούν και συναινούν για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμ-
μάτων, προσποιούμενα ότι αγνοούν αυτό που όλα γνωρίζουν, 
χωρίς όμως να το ομολογούν. Δηλαδή ότι μοναδικός 
στόχος της άρχουσας τάξης της Ελλάδας είναι η γεω-
στρατηγική αναβάθμιση των συμφερόντων της και των 
κερδών της στην περιοχή των Βαλκανίων, της νοτιοανα-
τολικής Μεσογείου, της βόρειας Αφρικής, κλπ. Και για να 
επιτευχθεί αυτή η αναβάθμιση, απαιτείται αυξημένη εμ-
πλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις, άρα και ενίσχυσή τους, κάτι που 
βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τα συμφέροντα του ελ-
ληνικού λαού.  

Υπάρχουν και εκείνοι που αναρωτιούνται: Γιατί άραγε 
θα πρέπει να ταχθούμε ενάντια στους εξοπλισμούς της 
χώρας; Αν δεν προχωρήσουμε σε εξοπλισμούς, τότε πώς 
θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας; Με ποια όπλα; Αναγνω-
ρίζουμε τα ωφελιμιστικά κριτήρια των Γάλλων και των 
Αμερικανών που «στέκονται» δίπλα μας, αλλά πώς θα υπε-
ρασπιστούμε μόνοι μας τα σύνορά μας από την Τουρκία; 
Με ποιον εξοπλισμό; 

Αναμφίβολα τα ερωτήματα αυτά είναι σημαντικά. 
Ακόμη όμως κι όταν τίθενται καλοπροαίρετα, δεν παύουν 
να είναι παραπλανητικά κι αυτό γιατί εστιάζουν στο απο-
τέλεσμα και όχι στις αιτίες αγνοώντας κρίσιμα ζητήματα.  

Για παράδειγμα, αγνοούν ότι η χώρα μας και ο λαός μας 
κινδυνεύουν από μια γείτονα και σύμμαχο χώρα στο ΝΑΤΟ, 
ότι στη συμμαχία αυτή ο ένας «σύμμαχος» κινδυνεύει από 
τον άλλο, ότι στην ίδια «συμμαχία» κάποιοι «σύμμαχοι» 
(π.χ. ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία), εξοπλίζουν κά -
ποιους άλλους «συμμάχους» (π.χ. Ελλάδα, Τουρκία), για το 
ενδεχόμενο να βρεθούν σε αναμεταξύ τους πολεμική σύρ-
ραξη. Αγνοούν ότι το ΝΑΤΟ κάνει «πλάτες» στην επιθετι-
κότητα της τουρκικής αστικής τάξης και δεν αναγνωρίζει 
σύνορα στο Αιγαίο, ότι οι ΗΠΑ δηλώνουν πως η Τουρκία 
είναι πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και μιλούν (με υπέρ-
μετρο θράσος) για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, 
χωρίς καν να έχουν επικυρώσει τη σχετική Συμφωνία του 
1982, ενώ την ίδια ώρα λένε πως φοβούνται το «ατύχημα 
στο Αιγαίο». 

Κι εδώ τίθεται ένα λογικό ερώτημα: Αν κινδυνεύουμε 
ενώ συμμετέχουμε σε αυτήν τη «συμμαχία», κάτι που 

ισχύει αντικειμενικά, τότε γιατί εξακολουθούμε να είμα-
στε σ’ αυτή;  

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι: γιατί έτσι επι-
βάλλουν τα συμφέροντα και η επιθετικότητα της ελληνι-
κής αστικής τάξης. Μιας τάξης που ήδη συμμετέχει με 
δεκάδες αποστολές των ενόπλων δυνάμεων εκτός συνό-
ρων, προσδοκώντας οφέλη βουτηγμένα στο αίμα, τη δυ-
στυχία και τον ξεριζωμό άλλων λαών. 

Ο καθοριστικός παράγοντας που θα διασφαλίσει την 
ειρήνη και την ασφάλεια των δύο λαών δεν είναι οι υπέ-
ρογκοι εξοπλισμοί. Το σημαντικό είναι στα χέρια ποιων 
βρίσκονται αυτοί οι εξοπλισμοί και για ποιους σκοπούς 
αξιοποιούνται. 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 
στρατιωτική ισχύς, την οποία πληρώνει πανάκριβα ο ελ-
ληνικός λαός, συνεισφέρει ελάχιστα ή καθόλου στην προ-
άσπιση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της χώρας, επειδή όσο αυτή η ισχύς παραμένει ενσωμα-
τωμένη στους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς του ΝΑΤΟ, 
των ΗΠΑ και της ΕΕ, υπηρετεί τελικά τους δικούς τους 
σχεδιασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύει τη νοτιοανατο-
λική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, πολύτιμο ζητούμενο στις παρού-
σες εξελίξεις του ρώσο-ουκρανικού πολέμου, αλλά και 
γενικά του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα. 

 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
αντισυνταγματάρχης ε.α. 

μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ 
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Γαλλική φρεγάτα Belharra. Η Ελλάδα προμηθεύτηκε 3.
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Μόνιμο σύνθημα και αίτημα πάλης του λαϊκού κινή-
ματος είναι εδώ και δεκαετίες το: «ΔΩΣΤΕ ΛΕΦΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ». 

Αποκαλύπτει στις μέρες μας με τον πιο ανάγλυφο τρόπο 
το διαρκές έγκλημα της αστικής τάξης της χώρας μας 
ενάντια στις πραγματικές ανάγκες του λαού μας. Οι 
αριθμοί είναι αμείλικτοι: 

•  Η αγορά ενός ραφάλ κοστίζει όσο εκατοντάδες 
κλίνες ΜΕΘ. 

•  Τα έξοδα πτήσης ενός ΝΑΤΟικού Ραφάλ για λίγες 
ώρες, ισοδυναμούν με την πρόσληψη εκατοντάδων μόνιμων 
νοσηλευτών. 

•  Την τελευταία 12ετία έκλεισαν και παραμένουν 
κλειστά από τις κυβερνήσεις ΝΔ/ΠΑΣΟΚ/ΣΥΡΙΖΑ 15 νο-
σοκομεία και υπολειτουργούν εκατοντάδες πολυϊατρεία 
(πρώην ΙΚΑ). 

•  Με τεκμηριωμένα στοιχεία των υγειονομικών φο-
ρέων, οι κενές θέσεις στις δημόσιες δομές υγείας και 
πριν και τώρα με την πανδημία ξεπερνούν τις 30.000 σε 

γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. 
•  Οι ΝΑΤΟικές εξοπλιστικές δαπάνες ξεπερνούν κατά 

μέσο ετήσιο όρο τα 4 δις ευρώ (3,82% ως ποσοστό του 
ΑΕΠ το 2021) με πρωτοκαθεδρία ως ποσοστό επί του 
ΑΕΠ, ενώ στις κρατικές δαπάνες υγείας κατά την πανδημία 
η χώρα κατέχει την 26η θέση στην ΕΕ! 

•  Ενισχύεται προκλητικά ο ιδιωτικός επιχειρηματικός 
τομέας υγείας (κλινικάρχες, αλυσίδες διαγνωστικών κέν-
τρων κ.λπ.) και προαναγγέλλεται νέα «σφαγή» με την 
πλήρη ιδιωτικοποίηση των όποιων Δημόσιων δομών, 
μέσω ΣΔΙΤ. 

Το έγκλημα είναι διαχρονικό από όλες ανεξάρτητα 
τις κυβερνήσεις! Η συνεχής απαρίθμηση παραδειγμάτων 
που πιστοποιούν το χάσμα ανάμεσα στις πραγματικές και 
διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες και στις επιλογές της 
αστικής τάξης απλά επιβεβαιώνει το μέγεθος του εγκλή-
ματος. Δύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας και εν 
μέσω ιμπεριαλιστικού πολέμου, η κυβέρνηση της ΝΔ 
αλλά και η αστική αντιπολίτευση προσπαθούν διά της με-
θόδου της «διολισθήσεως» να υποβαθμίσουν το τεράστιο 
πρόβλημα που άφησε και συνεχίζει να αφήνει η πανδημία 
στο λαό. Καθησυχάζουν το λαό ότι πάμε για «αποκλιμά-
κωση», κι ας έχουμε δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα, εκατο -
ντάδες διασωληνωμένους και νέες εισαγωγές, δεκάδες 
χιλιάδες κρούσματα και χιλιάδες non covid ασθενείς που 
δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις δημόσιες δομές υγείας, 
επειδή μεγάλο μέρος τους έχει γίνει δομή μίας νόσου. 

Διευκρινίζουμε για άλλη μια φορά πως στηρίζουμε 
αποφασιστικά το αίτημα του ταξικού κινήματος για την 
υποχρέωση του κράτους και της εργοδοσίας να καλύπτουν 
πλήρως και δωρεάν τις σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού 
στις υπηρεσίες υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) 
και πρόνοιας. Αυτή η ανάγκη φάνηκε πιο έκδηλα στην 
πανδημία. 

Όμως! Η περικοπή από τον κρατικό προϋπολογισμό 
570 εκ. ευρώ πέρυσι και 250 φέτος για την υγεία συνιστά 
μια εγκληματική συνέχεια περικοπών της δεκαετίας των 
μνημονίων. Η κυβέρνηση της ΝΔ κοροϊδεύει το λαό ότι 
δήθεν υπάρχει αύξηση κρατικών δαπανών! Έλεος! Ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχοντας λερωμένη τη φωλιά του από τα προηγούμενα 

επισημάνσεις

Δύο χρόνια από την έναρξη της πανδημίας 
Η «μάχη» του λαού ενάντια στον υγειονομικό και ιμπεριαλιστικό πόλεμο 

Η πανδημία ήταν μια ευκαιρία για τις αστικές δυνάμεις που στήρι-
ζαν το άγριο καπιταλιστικό σύστημα να εφαρμόσουν στρατηγικές 
που θα δυσκολευόταν να κάνουν σε περιόδους μη πανδημίας.



χρόνια ψέλλιζε στην αρχή πως «θα λογαριαστούμε μετά». 
Στη συνέχεια, υπερτονίζοντας την ανάγκη δήθεν «αρμονικής 
συνύπαρξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» υποστήριξε 
την αποζημίωση των κλινικαρχών, εν καιρώ υγειονομικού 
πολέμου, σε πλήρη αντίθεση με το αίτημα των μαχόμενων 
υγειονομικών για πραγματική επίταξη ιδιωτικών δομών, 
χωρίς αποζημίωση και ένταξη του προσωπικού τους στον 
κεντρικό σχεδιασμό. Αντίστοιχη θέση είχε και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙ-
ΝΑΛ και άλλες αστικές δυνάμεις.  

 Όλες οι δυνάμεις – πολιτικά κόμματα, περιφερειακές 
και Δημοτικές διοικήσεις, συνδικαλιστικές παρατάξεις 
που συντάσσονται με τις επιλογές της ΕΕ – ένα στόχο 
είχαν μέσα στην πανδημία, παρά τις επιμέρους διαφορές: 
να μην θίξουν τα ιερά και όσια της κερδοφορίας των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων στην υγεία. Όχι μόνο τους πρι-
μοδότησαν με ζεστό χρήμα, αλλά στην «επίταξη μαϊμού» 
που επέβαλαν, μόνο το 5% των ιδιωτικών κλινών διατέ-
θηκαν για covid ασθενείς, και μάλιστα τους δέχονταν με 
ηπιότατα συμπτώματα, σχεδόν πριν το εξιτήριο, αλλά με 
παχυλή χρηματική αποζημίωση. Ο «καυγάς» ανάμεσα σε 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ήταν αν ο κλινικάρχης που διέθετε κλίνη 
non covid ΜΕΘ θα τσέπωνε 1.600 ή 1.200 € ως ημερήσιο 
νοσήλιο. Και την ίδια στιγμή αμέτρητοι ασθενείς πέθαιναν 
διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στους κοινούς θαλάμους ή 
στους διαδρόμους των Δημόσιων Νοσοκομείων, λίγες 
εκατοντάδες μέτρα απόσταση από τις ΜΕΘ … πολυτελείας 
των κλινικαρχών και των ομίλων. 

Αυτό το διαχρονικό έγκλημα θα συνεχιστεί και λόγω 
της ενεργού συμμετοχής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο, που συνεπάγεται την επίταση των απαιτήσεων 
του ΝΑΤΟ σε έμψυχο και άψυχο υλικό στερώντας έτσι 
από τα Νοσοκομεία και τα ΚΥ προσωπικό και εξοπλισμό. 
Η πανδημία εξακολουθεί να «θερίζει» και στα ήδη καθη-
μαγμένα από προσωπικό και εξοπλισμό ΚΥ και Νοσοκομεία 
έρχεται να γενικευτεί με τον πιο ανελέητο τρόπο η πλήρης 
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και η ταύτιση 
λειτουργίας τους με αυτόν των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
Η καθιέρωση των Κ.Ε.Ν. (κλειστών, ενοποιημένων νοση-
λίων) από τις κυβερνήσεις ΝΔ/ΠΑΣΟΚ, η πιλοτική εφαρμογή 
των D.R.G. (diagnostic related groups) του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, 
που σημαίνει πλαφόν πληρωμής σε ομαδοποιημένες κα-
τηγορίες νόσων από τον πελάτη ΕΟΠΥΥ και μετά την 
υπέρβαση του πλαφόν πληρωμή από τον ασθενή, κατέληξαν 
στην ακόμα μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση με τη λεγόμενη 
ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου, Ιδιωτικού Τομέα). 

Η πανδημία ήταν μια ευκαιρία για τις αστικές δυνάμεις 
που στήριζαν το άγριο καπιταλιστικό σύστημα να εφαρ-

μόσουν στρατηγικές που θα δυσκολευόταν να κάνουν σε 
άλλες περιόδους μη πανδημίας. Μόνο ένα παράδειγμα: 
Πριν την πανδημία οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία και τα 
ΚΥ με ελαστικές εργασιακές σχέσεις (συμβασιούχοι ορι-
σμένου χρόνου, εργολαβικοί, επικουρικοί κ.λπ.) αποτε-
λούσαν σε ποσοστό το 20% του συνόλου των εργαζομένων. 
Η μονιμότητα μπλοκαρίστηκε από τα μνημόνια ΝΔ / ΠΑΣΟΚ 
/ ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα οι ελαστικοί εργαζόμενοι είναι το 1/3 
του συνόλου και το ποσοστό όλο και θα αυξάνει. Αυτή η 
διαίρεση των εργαζομένων σε μόνιμους και συμβασιούχους 
σε συνδυασμό με την προσπάθεια απαγόρευσης συνδικα-
λιστικής δράσης (Νόμος Χατζηδάκη), τους χαμηλούς μι-
σθούς, την ακρίβεια και την προσπάθεια της αστικής 
τάξης να πείσει τον λαό για την ανάγκη της «συμμετοχής» 
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, συνιστούν ένα θανατηφόρο 
«κράμα» κατάπνιξης κάθε υγιούς κοινωνικής αντίδρασης 
που αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις εν μέσω πανδημίας. 
Θέλουν να υπάρξει σιγή νεκροταφείου και στις διεκδικήσεις 
και στην επισήμανση της επικινδυνότητας της εμπλοκής 
στον πόλεμο και στην αντίδραση στην ακρίβεια και στα 
ανεπαρκέστατα μέτρα κατά της πανδημίας. 

Γνωρίζουν όλοι, και οι ΝΑΤΟΙΚΟΙ και η ΕΕ και οι Ρώσοι 
πλουτοκράτες, ότι οι λαοί υποφέρουν «για του αφέντη το 
φαΐ». Γνωρίζουν και οι κυβερνήσεις και όλοι οι θιασώτες 
του καπιταλισμού ότι θα είχαν στα γρήγορα ξεμπερδέψει 
αν δεν υπήρχε ταξικό αντικαπιταλιστικό, αντιμονοπωλιακό 
κίνημα, και θα μας είχαν φέρει μια ώρα αρχύτερα στο με-
σαίωνα. 

Γνωρίζει μεγάλο τμήμα του λαού μας ότι πρέπει να 
αντιδράσει μαζικά για να φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη 
υλοποίησης των πραγματικών αναγκών στην υγεία, στην 
παιδεία, στην καθημερινότητά του. 

Γνωρίζει ο λαός μας ότι σε κάθε αμυντικό αγώνα ή σε 
κάθε διεκδίκηση πάντα ήταν μπροστά το ταξικό κίνημα 
και οι επιτυχίες ήρθαν με μαζική συμμετοχή. Το φιλειρηνικό 
αντιιμπεριαλιστικό κίνημα έχει συμβάλει σε αυτούς τους 
αγώνες και συνεχίζει να το κάνει. Για αγώνα ενάντια στην 
πανδημία, για ένα σύστημα υγείας αποκλειστικά δημόσιο 
και δωρεάν, χωρίς επιχειρηματική δράση. Για καμιά συμ-
μετοχή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ-Ρωσίας. 

Έξω οι βάσεις και το ΝΑΤΟ. 
Δυναμώνουμε τον αγώνα. 
Όταν οι λαοί θέλουν, μπορούν.    
 

ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ 
μέλος Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ 
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ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ   

 
Για την 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας 

ΗΕπιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις απευθύνει κάλεσμα 
μαζικής συμμετοχής στον αγωνιστικό εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας, την Τρίτη 
8 Μάρτη 2022, στην πλατεία Συντάγματος, στις 6:30 μ.μ. 

Το αγωνιστικό μήνυμα ανδρών και γυναικών στην κοινή πάλη για τη γυναικεία χειραφέτηση, για 
ισότιμα δικαιώματα στην εργασία και στην οικογένεια, για μισθούς, συντάξεις, μόρφωση, υγεία, 
ασφάλιση, δουλειά με βάση τις δυνατότητες του 21ου αιώνα, δεν μπορεί παρά να είναι δεμένο με την 
πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν.  

Η ίδια αιτία που γεννά τους ανταγωνισμούς, τους πολέμους και την προσφυγιά ευθύνεται 
ταυτόχρονα για την ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων, για 
την πολύμορφη βία με την οποία έρχονται αντιμέτωπες. 

Το ίδιο το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που στηρίζει η πολιτική της ΕΕ των μονοπωλίων και 
των κυβερνήσεων τους και οπλίζει τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς για να δολοφονούν λαούς, 
ευθύνεται για το γεγονός ότι καθημερινά συνθλίβονται στις μυλόπετρες του κέρδους οι ανάγκες και 
τα δικαιώματα των εργαζομένων, η χειραφέτηση και γυναικεία ισοτιμία.  

Καταδικάζουμε την απαράδεκτη Ρωσική εισβολή και την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, 
που είναι το αποτέλεσμα των συνεχώς οξυνόμενων ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην 
ΕΕ με τη Ρωσία με στόχο το ξαναμοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς 
ενέργειας κι εμπορευμάτων, των ζωνών επιρροής και με θύματα τον Ουκρανικό, τον Ρωσικό και τους 
άλλους λαούς της περιοχής. 

Καταρρέουν στην πράξη οι μύθοι ότι ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ αποτελούν δήθεν εγγυητές της ειρήνης και 
της ασφάλειας των λαών. Οι επιθετικές πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η εμπλοκή τους με την 
αποστολή πολεμικού υλικού, η τεράστια συγκέντρωση δύναμης πυρός, τα εξοπλιστικά προγράμματα 
μαμούθ που ανακοινώνονται από την ΕΕ, οι κυρώσεις που επιβάλλονται και από τις δυο πλευρές, 
προειδοποιούν για γενικευμένη πολεμική σύγκρουση. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ επιδιώκοντας να παίξει το ρόλο του καλού μαθητή για τα συμφέροντα των 
ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ στην αντιπαράθεσή τους με τη Ρωσία, θέτει το λαό μας σε τεράστιους κινδύνους. 
Οι ευθύνες της είναι εγκληματικές: 

•   Στέλνει πολεμικό υλικό στην Ουκρανία, μέσω του στρατιωτικού αεροδρομίου της Ελευσίνας 
•   Έδωσε το πράσινο φως ώστε το πολιτικό αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” να χρησιμοποιηθεί 
για τη στάθμευση ιπτάμενων τάνκερ των ΗΠΑ με προορισμό την Ουκρανία 

•   Από την ΑμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση στο Στεφανοβίκειο απογειώθηκαν τα πολεμικά ελικόπτερα 
Apache με κατεύθυνση την Πολωνία, ώστε να είναι σε ετοιμότητα να συμβάλλουν στις πολεμικές 
επιχειρήσεις στην Ουκρανία 
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•   Συζητά την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών και προσωπικού των ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων στην Ουκρανία 

Μέσω των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών, που αναβαθμίζονται περαιτέρω με την νέα Ελ-
ληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις που η κυβέρνηση θα φέρει για επικύρωση στη Βουλή στο 
επόμενο διάστημα, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντη βάση πολεμικής εφόρμησης, με το λαό μας 
να στοχοποιείται. Με τη συμμετοχή των βάσεων και υποδομών που βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος 
πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια οι ασκήσεις περικύκλωσης της Ρωσίας, συγκεντρώθηκε 
τεράστια δύναμη πυρός στην Ανατολική Ευρώπη, λειτουργώντας ως ‘προσάναμμα’ για την πολεμική 
ανάφλεξη στην Ουκρανία τις τελευταίες μέρες. Οι βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα και σε 
όλη τη χώρα βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να συμβάλλουν στους δολοφονικούς ευρω -
ατλαντικούς σχεδιασμούς. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται να συμβάλλουν στους δολοφο-
νικούς ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς κατά άλλων λαών. 

Τιμάμε την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας δυναμώνοντας αποφασιστικά τον αγώνα ενάντια στην 
πολιτική του κεφαλαίου, της ΕΕ, της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού! 

 
Δυναμώνουμε την πάλη για: 
•   Άμεση απεμπλοκή της   Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία! 
•   Να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές!  
•   Να μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις! 
•   Καμιά διευκόλυνση από ελληνικό έδαφος για τις ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές επιχειρήσεις στην 
Ουκρανία! 

•   Κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συνόρων – Όχι στην αποστολή πολεμικού 
υλικού στην Ουκρανία! 

•   Αλληλεγγύη στον ουκρανικό, στον ρωσικό και στους άλλους λαούς της περιοχής! 
 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΛΗΣΤΩΝ! ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΛΠΙΔΑ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ! 
 
Αθήνα, 2/3/2022 
 
Εργατικά σωματεία – ΕΕΔΥΕ – Σύλλογοι αυτοαπασχολουμένων – Φοιτητικοί σύλλογοι – ΟΓΕ – 

Φορείς του λαϊκού κινήματος 



Mια πολύ σημαντική μαρτυρία 
για τις τελευταίες στιγμές 
του Νίκου Νικηφορίδη και 

των άλλων εκτελεσμένων, καταθέτει 
ο συναγωνιστής του Λεωνίδας Δού-
κας: 

«Μετά την καταδίκη μου σε ισό-
βια, στη δίκη της ειρήνης, κι επειδή 
δεν είχα συμπληρώσει το 21ο έτος 
της ηλικίας, που θεωρούνταν τότε 
έτος ενηλικίωσης, κάθησα ένα χρόνο 
στο τμήμα ανηλίκων των «Νέων Φυ-
λακών «Θεσσαλονίκης και μετά, μόλις 
έγινα 21 χρόνων, με μετέφεραν στο 
Γεντί Κουλέ. Εκεί τις πρώτες κιόλας 
μέρες, μ’ έπιασε μια πολύ δυνατή 
κρίση εξ αιτίας των όσων είχα περά-

σει στην ασφάλεια και χρειάστηκε 
να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο. 
Και κάθε βδομάδα, κατέβαινα – με 
τη συνοδεία σχεδόν πάντα του ίδιου 
χωροφύλακα της φρουράς – στο Δη-
μοτικό Νοσοκομείο, που ακόμη και 
σήμερα διαθέτει ξεχωριστό τμήμα 
κρατουμένων. 

Μετά από αρκετές τέτοιες «βόλ-
τες», στη διάρκεια των οποίων του 
διηγήθηκα για τη δίκη μας κι αφού 
στο μεταξύ απέκτησε και ο χωροφύ-
λακας αυτός την εμπιστοσύνη ότι 
δεν θα τον κάρφωνα γιαυτά που θα 
μου έλεγε, μου αποκάλυψε ένα πρωί, 
ότι ήταν ένας από τους τελευταίους 
που είχαν δει ζωντανό τον πρωτο-

μάρτυρα της ειρήνης. Και μου μίλησε 
με θαυμασμό για τη στάση που κρά-
τησε ο Νίκος πριν την εκτέλεση, κα-
θώς αυτός ήταν στη φρουρά που τον 
συνόδεψε μέχρι το σημείο της εκτέ-
λεσης, για να τον παραδόσει μαζί με 
τους υπόλοιπους 6 νέους στο εκτε-
λεστικό απόσπασμα. 

Καθώς υπήρχαν κοντά στον τόπο 
των εκτελέσεων, στις παρυφές του 
δάσους του Σέιχ – Σου αρκετά σπίτια, 
οι ένοικοι των οποίων είχαν αρχίσει 
να ανοίγουν προσεκτικά τις γρίλλιες 
των παραθύρων, ακούγοντας φωνές 
και μηχανές αυτοκινήτων, που μετέ-
φεραν τους κρατούμενους, τη φρουρά 
και το απόσπασμα, ο Νικηφορίδης 

αφιέρωμα

71 χρόνια από την εκτέλεση του Νίκου Νικηφορίδη 
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∑‹Ùˆ Ë ÂÈÚ‹ÓË!  
∑‹Ùˆ Ë ·Ó·ÓıÚÒÈÓË ÏÂ˘ÙÂÚÈ¿! 
 
Τα τελευταία λόγια του Νίκου Νικηφορίδη  
μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα 
 
 

5 Μάρτη 1951, τα χαράματα, εκτελείται πίσω από τις 
φυλακές του Γεντί Κουλέ της Θεσσαλονίκης ο 23χρονος 
Νίκος Νικηφορίδης, ο πρωτομάρτυρας – όπως επάξια 
χαρακτηρίστηκε – του ελληνικού αντιπολεμικού-αντι -
ιμπεριαλιστικού κινήματα ειρήνης. Μαζί με τον Νικηφο-
ρίδη εκτελέστηκαν εκείνη τη μέρα και οι Θόδωρος Θ. 
Ορφανίδης, Μόσχος Χ. Στογιάννης, Κώστας Χ. Σπρίντζος, 
Κώστας Δ. Μήτσου, Χαράλα μπος Ε. Παπαδόπουλος και 
Ρήγας Α. Παραθυράς.



μαζί με το Ρήγα Παραθυρά ζήτησαν 
να πουν σαν τελευταία τους επιθυμία 
δυο λόγια. Και πρώτος μίλησε ο Νί-
κος, λέγοντας ότι η εκτέλεσή του 
γίνεται για λόγους σκοπιμότητας. Κι 
ότι αντικειμενικός στόχος ήταν το 
κίνημα της ειρήνης, που αυτό έπρεπε 
να κτυπηθεί. Τελειώνοντας δε, ζη-
τωκραύγασε υπέρ της ειρήνης και 
των άλλων ιδανικών του, ενώ το ίδιο 
έκαναν ο Παραθυράς και οι άλλοι 
συγκρατούμενοί τους. 

Και στη συνέχεια, σαν ένα άλλο 
χορό του Ζαλόγγου, πιάστηκαν από 
τα χέρια και οι 7 μελλοθάνατοι, τρα-
γούδησαν και χόρεψαν μπροστά στα 
έκπληκτα μάτια των ανδρών του 
στρατιωτικού αποσπάσματος και στη 
συνέχεια, μόνοι τους πήγαν και στά-
θηκαν στο σημείο της εκτέλεσης. 

Μου διηγούνταν το περιστατικό 
με τέτοιο θαυμασμό ο χωροφύλακας 
ώστε στο τέλος μού δήλωσε εντυ-
πωσιασμένος: «Συνόδεψα μέχρι τώρα 
πολλούς σε εκτέλεση. Αλλά τέτοια 
παλληκαριά και τόσο μεγάλο σθένος 
απέναντι στο θάνατο, δε ξανασυνάν-
τησα», κατέληξε ο Δούκας. 

Ο Νίκος Νικηφορίδης, όπως και 
χιλιάδες άλλοι λαϊκοί αγωνιστές, δια-
μορφώθηκαν μέσα από τους αγώνες 
του λαού. Άντλησαν τα πρωτοπόρα 
χαρακτηριστικά τους μέσα από την 
πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση, 
στη φτώχεια, στον πόλεμο. Αυτά 
ακριβώς τα όνειρά του τον έφεραν 
κοντά στο ΚΚΕ, πρωτοστάτη, οργα-
νωτή και εμψυχωτή του αγώνα του 
λαού. Γι’ αυτό αργότερα, στην ύστατη 
δοκιμασία, στο στρατοδικείο που τον 

καταδίκασε σε θάνατο δήλωνε πε-
ρήφανα: «Είμαι κομμουνιστής και 
δεν αποκηρύσσω τις ιδέες μου». 

Γεννήθηκε στο Βύρωνα το 1928, 
σε οικογένεια προσφύγων από τη 
Μικρά Ασία. Στα χρόνια της κατοχής, 
μαθητής ακόμη στο 7ο Γυμνάσιο Παγ-
κρατίου, οργανώθηκε στην Αντίσταση, 
εντάχθηκε ολόψυχα στον αγώνα για 
την απελευθέρωση του λαού από την 
ναζιστική σκλαβιά. Στην αρχή στα 
Αετόπουλα, στην ΕΠΟΝ αργότερα, σε 
ηλικία 15 ετών έγινε γραμματέας 
της ΕΠΟΝ Παγκρατίου. Μοίραζε υλι-
κό με τις ανακοινώσεις του ΕΑΜ και 
του ΕΛΑΣ, με το θρυλικό Χωνί της 
ΕΠΟΝ τις νύχτες ξεσήκωνε, καλούσε 
στον αγώνα το λαό των Ανατολικών 
Συνοικιών, έγραφε συνθήματα στους 
τοίχους.  
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Στη Μακρόνησο με συνεξορίστους του. Ο Νικηφορίδης, όρθιος στη μέση, κοιτάζει προς τα αριστερά.



Με τον αγώνα του και με αμέ-
τρητες θυσίες ο λαός μας λευτερώ-
θηκε από τους Γερμανούς κατακτη-
τές. Μια νέα όμως κατοχή ξεκινούσε. 
Τη θέση των ναζί έπαιρναν οι ορδές 
των Άγγλων ιμπεριαλιστών. Η αστική 
τάξη της χώρας, μεγάλο μέρος της 
οποία συνεργάστηκε με τους Γερμα-
νούς, πρόθυμα υποδέχτηκε τη νέα 
κατοχή, για να σώσει τα πλούτη και 
την εξουσία της. Δωσίλογοι και προ-
δότες ξανά στην υπηρεσία των νέων 
κατακτητών, των Άγγλων. Ο λαός 
της Αθήνας, μαζί κι ο Νίκος Νικηφο-
ρίδης, ξανά στα οδοφράγματα, στην 
εποποιία της Μάχης της Αθήνας.  

Μετά τα Δεκεμβριανά συνέχισε 
τον αγώνα, για να μείνουν ζωντανά 
τα όνειρα του λαού, το όραμά του 
για μία νέα κοινωνία.  

Το 1947, μαθητής γυμνασίου ακό-
μα, τον στέλνουν εξορία στην Ικαρία. 
Το 1948 τον μεταφέρουν στο κολα-
στήριο της Μακρονήσου. Βασανιστής 
του, ο μετέπειτα αρχιπραξικοπη -
ματίας της Χούντας, Δημήτρης Ιωαν-
νίδης.  

Στη χαράδρα της Μακρονήσου, 
τη «χαράδρα των τρελών» όπως είχε 
ονομαστεί, βασανίστηκε άγρια επί 
ημέρες. Δεν υπέγραψε ποτέ, όμως, 
δήλωση μετάνοιας. Από τα χτυπήματα 
στο κεφάλι, έχασε προσωρινά το φως 
του, έμεινε κουτσός καθώς τα ρόπαλα 
των «εθνικών αναμορφωτών» παρέ-
λυσαν το ένα του πόδι, ενώ πάθαινε 
κι επιληπτικές κρίσεις. Σε άθλια κα-
τάσταση τον μεταφέρουν στο 401 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, καθώς κόν-
τευε να μείνει στα χέρια των βασα-
νιστών του. Για να επουλωθούν τα 
τραύματα στο κεφάλι και να σταμα-
τήσουν οι επιληπτικές κρίσεις, χρει-
άστηκε να νοσηλευτεί για μικρό διά-
στημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο 
του Δαφνίου και επέστρεψε στο σπίτι 
του σωματικά και ψυχικά σακατεμέ-

νος. Αυτή ήταν η αιτία της απελευ-
θέρωσής του τον Οκτώβριο του 1950. 

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση 
του βασιλικού επιτρόπου, λίγα χρόνια 
αργότερα, στη διάρκεια της δίκης 
του Νικηφορίδη, που με απόλυτο κυ-
νισμό σχολίαζε: «η ευπιστία και η επι -
είκεια του ελληνικού κράτους παρ’ 
ολίγον να στοίχιζε τη ζωή κι άλλων 
Ελλήνων, καθώς επικίνδυνοι κι αμε-
τανόητοι κομμουνιστές αφέθηκαν 
ελεύθεροι για λόγους υγείας». 

 
Η «Έκκληση της Στοκχόλμης»,  
η εκ νέου σύλληψη και δίκη 
Οι οικογένειά του κατέβαλλε μεγάλες 
προσπάθειες για την αποκατάσταση 
της υγείας του. Μόλις συνήλθε ο Νι-
κηφορίδης επανασυνδέθηκε με τους 
παράνομους πυρήνες του ΚΚΕ. Εκείνη 
την εποχή είχε φθάσει παράνομα 
στην Ελλάδα ο Νίκος Μπελογιάννης, 
μέλος της ΚΕ του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ελλάδας. Σκοπός του η 
αναδιοργάνωση των παράνομων κομ-
ματικών οργανώσεων του ΚΚΕ, που 
αποτελούσαν τις άσβεστες εστίες 
της αντίστασης και της οργάνωσης 
του αγώνα του λαού στις δύσκολες 
εκείνες μέρες. Τότε, που η ελληνική 
αστική τάξη κι ο αμερικάνικος ιμπε-
ριαλισμός προσπαθούσαν με κάθε 
μέσο, να μετατρέψουν τη στρατιω-
τική τους νίκη σε ολοκληρωτική συν-
τριβή και εξόντωση του εργατικού 
και λαϊκού κινήματος. 

Πρώτιστη ανάγκη η ανασυγκρό-
τησης του κινήματος σε όλη τη χώρα. 
Με απόφαση του Μπελογιάννη ο Νι-
κηφορίδης μεταβαίνει στη Θεσσαλο-
νίκη. Καθήκον του η συγκρότησης 
αντιιμπεριαλιστικού – αντιπολεμικού 
και φιλειρηνικού κινήματος για την 
συλλογή υπογραφών κάτω από την 
«Έκκληση της Στοκχόλμης» για την 
απαγόρευσης του ατομικού όπλου.  

Η ανθρωπότητα, μετά τη ρίψη 

των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα 
και το Ναγκασάκι, είχε εισέλθει στην 
εποχή της πυρηνικής τρομοκρατίας 
των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Ο 
ιμπεριαλισμός ήθελε να τρομοκρα-
τήσει πρωτίστως τη Σοβιετική Ένω-
ση και τους λαούς, τους πραγματι-
κούς νικητές στη θανάσιμη μάχη με 
το ναζισμό και το φασισμό στο Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, τις χώρες που 
είχαν διαλέξει ένα νέο δρόμο ανά-
πτυξης, το σοσιαλισμό. 

Η «Έκκληση της Στοκχόλμης» 
αποτέλεσε την πρώτη παγκόσμια εκ-
στρατεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Ειρήνης. Στις 15 Μάρτη του 1950, 
στη Στοκχόλμη, είχε πραγματοποιηθεί 
παγκόσμια συνδιάσκεψη με τη συμ-
μετοχή εκατοντάδων προσωπικοτή-
των. Η συνδιάσκεψη ενέκρινε την 
«Έκκληση της Στοκχόλμης», που απαι-
τούσε την πλήρη κατάργηση και απα-
γόρευση των πυρηνικών όπλων. Σε 
όλο τον κόσμο υπέγραψαν την Έκ-
κληση πάνω από 200 εκατομμύρια 
άνθρωποι. Στην Ελλάδα όμως, η συγ-
κεκριμένη Έκκληση συνιστούσε – 
κατά την άποψη των κρατούντων – 
απόπειρα ανατροπής του κοινωνικού 
καθεστώτος. Παρά την τρομοκρατία 
στην καμπάνια εντάχθηκαν λαμπρές 
προσωπικότητες, όπως ο ποιητής 
Κώστας Βάρναλης, ο αγωνιστής της 
αντίστασης, πρώην Μητροπολίτης 
Κοζάνης Ιωακείμ και άλλοι.  

Ο Νικηφορίδης γίνεται ένα από 
τα πιο δραστήρια μέλη της κίνησης. 
Ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη οργα-
νώνει, με το γραμματέα της ΕΠΟΝ 
Λεωνίδα Δούκα, το «Δημοκρατικό 
Φιλειρηνικό Μέτωπο Νέων». Τα πλο-
κάμια της κρατικής Ασφάλειας όμως 
απλωνόταν παντού. Στις 31 Δεκέμβρη 
1950, την 1η και 2 Γενάρη του 1951 
συλλαμβάνονται ο Νίκος Νικηφορί-
δης και όσοι είχαν διακινήσει ή υπο-
γράψει την «Έκκληση της Στοκχόλ-
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μης». Η κυβέρνηση του Σοφοκλή Βε-
νιζέλου, με αντιπρόεδρο τον Γεώργιο 
Παπανδρέου κράτησε για μέρες κρυ-
φή τη σύλληψη και την ανακοίνωσε 
μόλις στις 18 Γενάρη 1951. Η ανα-
κοίνωση μιλούσε για «14 επικίνδυ-
νους κομμουνιστές», οι οποίοι παρα-
πέμπονταν με βαριές κατηγορίες, «η 
ανακάλυψις μιας νέας παρανόμου ορ-
γανώσεως του ΚΚΕ και συλλήψεως 
όλων των μελών της, πριν αύτη ση-
μειώσει δράσιν τινά». 

Μπροστά στο στημένο έκτακτο 
στρατοδικείο, στις 21 Φλεβάρη 1951, 
βρέθηκαν ο Νικηφορίδης και άλλοι 
13 συλληφθέντες. Το κατηγορητήριο 
του βασιλικού επιτρόπου έλεγε: «Οι 
κατηγορούμενοι εν Θεσσαλονίκη τον 
Νοέμβριον και Δεκέμβριον 1950, από 
κοινού επεδίωκον την εφαρμογήν 
ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν 
την δια βιαίων μέσων ανατροπήν του 
πολιτεύματος, του κρατούντος κοι-
νωνικού συστήματος και την από-
σπασιν μέρους εκ του όλου της επι-
κρατείας και ενήργουν υπέρ της 
εφαρμογής αυτών προσηλυτισμόν, 
ήτοι συνέπτυξαν οργάνωσιν ανατρε-
πτικήν, υποκινουμένην και δράσασα 
κατ’ εντολήν του ΚΚΕ…». Πρότεινε 
τη θανατική ποινή για τον Νίκο Νι-
κηφορίδη, που τον χαρακτήρισε, μά-
λιστα, ως “σκιά συμφορά”. Για τους 
υπόλοιπους, πρότεινες βαριές πο-
λυετείς ποινές. 

Στην απολογία του ο Νικηφορί-
δης ανέφερε: «Αρκετές εκατόμβες 
νεκρών δημιούργησαν ο δεύτερος 
παγκόσμιος πόλεμος, οι ατομικές 
βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκα-
σάκι και ο Εμφύλιος Πόλεμος στη 
χώρα μας. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε, 
συγκεντρώνοντας υπογραφές κάτω 
από την «Έκκληση της Στοκχόλμης», 
να προωθήσουμε και τη δημιουργία 
του Δημοκρατικού Φιλειρηνικού Με-
τώπου Νέων». Στην ερώτηση του 
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Απαιτούμε την απόλυτη απαγόρευση του ατομικού όπλου, 
όπλου φοβερής μαζικής εξόντωσης για τους λαούς. 

Απαιτούμε τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού διεθνούς 
ελέγχου, που θα εξασφαλίζει την εφαρμογή αυτού του 
μέτρου απαγόρευσης. 

Πιστεύουμε πως η κυβέρνηση, που πρώτη θα χρησιμοποιούσε 
τα ατομικά όπλα ενάντια σε οποιανδήποτε χώρα, θα διέπραττε 
ένα έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα και γι' αυτό θα 
έπρεπε να αντιμετωπιστεί σαν εγκληματίας πολέμου. 

Καλούμε όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους σε ολόκληρο 
τον κόσμο να υπογράψουν αυτή την έκκληση. 

 
 
Αυτό είναι το κείμενο της "Εκκλησης της Στοκχόλμης". Ο Νίκος Νικη-
φορίδης την υπέγραψε με το αίμα του. Το κείμενο αυτό αποτέλεσε 
την πρώτη παγκόσμια εκστρατεία για τον αφοπλισμό, που οργάνωσε 
το νεοσύστατο τότε Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ). Στην εκ-
στρατεία αυτή, συμμετείχε και το ελληνικό κίνημα ειρήνης, που έκανε 
τα πρώτα του βήματα κάτω από συνθήκες τρομοκρατίας, που είχε 
επιβάλει το μετεμφυλιοπολεμικό κράτος και η αμερικανοκρατία. 
Εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο έβαλαν την υπογραφή 
τους κάτω από αυτό το κείμενο, που η διακίνησή του από τον Νίκο 
θεωρήθηκε πράξη κατασκοπίας για την οποία καταδικάστηκε "τρις 
εις θάνατον"! 

Ριζοσπάστης, Κυριακή 5 Μάρτη 1995  
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προέδρου του στρατοδικείου «Τι γνώ-
μη έχεις για το ΚΚΕ και τις πράξεις 
του;» ο Νικηφορίδης απάντησε: 

«Δεν πρόκειται από εμένα ν’ 
ακούσετε παρεσύρθην, φταίνε άλλοι 
κλπ. Είμαι αριστερός, ήμουν, είμαι 
και θα πεθάνω κομμουνιστής!»  

Η δίκη διήρκησε μόλις 4 μέρες 
και η απόφαση του στρατοδικείου 

στις 24 Φλεβάρη 1951 ανέφερε:  
«…κατεδικάσθη εις θάνατον ο αρχη-
γός του Δημοκρατικού Φιλειρηνικού 
Μετώπου Νέων και κομμουνιστής 
Νίκος Νικηφορίδης». Καταδικάστηκε 
με το διαβόητο Γ’ Ψηφίσματος («Περί 
εκτάκτων μέτρων αφορώντων την 
Δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν» - 
18/6/1946) και τον «Αναγκαστικό 

Νόμο 509» για δήθεν σύσταση πα -
ράνομου μηχανισμού κατασκοπίας, 
Νόμο με τον οποίον δεκάδες χιλιάδες 
κομμουνιστές και άλλοι αντιφασί -
στες αντιστασιακοί, λαϊκοί αγωνιστές 
οδηγήθηκαν στα εκτελεστικά απο-
σπάσματα, στις φυλακές και στις 
εξορίες. 

Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε κύμα 
αντιδράσεων διεθνώς. Επιστολές 
προς την ελληνική κυβέρνηση έστει-
λαν κορυφαίοι διανοούμενοι και επι-
στήμονες από όλο τον κόσμο, ο φυ-
σικός Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο φιλόσοφος, 
αγωνιστής για την ειρήνη Μπέρτραντ 
Ράσελ, ο πρόεδρος του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Ειρήνης Φρεντερίκ Ζολιό 
και η σύζυγός του Ιρέν Κιουρί, κομ-
μουνιστές - αντιφασίστες αγωνιστές, 
λαμπροί επιστήμονες κάτοχοι του 
βραβείου Νόμπελ Χημείας. Κινητο-
ποιήθηκε ένα μεγάλο πλήθος προ-
σωπικοτήτων της πολιτικής, της επι-
στήμης, των γραμμάτων και των τε-
χνών. Η κυβέρνηση διαβεβαίωνε την 
κοινή γνώμη και την οικογένεια του 
Νικηφορίδη «Μην ανησυχείτε, εκτε-
λέσεις δεν γίνονται πλέον κι ούτε 
πρόκειται να γίνουν στη σημερινή 
Ελλάδα. Να είστε σίγουροι. Η από-
φασις έχει τυπικήν και μόνον ισχύν». 

Εννιά μέρες μετά, τα ξημερώματα 
της 5ης Μαρτίου 1951, ο Νικηφορί-
δης οδηγήθηκε «εις τον συνήθη τόπο 
των εκτελέσεων» των λαϊκών αγω-
νιστών, πίσω από τις φυλακές Γεντί 
Κουλέ. Μαζί του εκτελέστηκαν και 
άλλοι 6 λαϊκοί αγωνιστές, που είχαν 
καταδικαστεί σε άλλη δίκη γιατί ήταν 
μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας. Ο Νικηφορίδης δεν προτί-
μησε να σώσει τη ζωή του αποκη-
ρύσσοντας την ιδεολογία του. «Μάνα, 
δεν ζητάνε μόνο την υπογραφή, ζη-
τάνε να καταδώσω και τους συντρό-
φους μου» είπε στη μητέρα του, που 
αγωνιούσε. «Αν το κάνω αυτό, δεν 
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Η δίκη στο Έκτακτο Στρατοδικείο

Ο Τύπος της Θεσσαλονίκης με την απόφαση του στρατοδικείου. 



θα κλάψεις μόνο εσύ, αλλά πιθανόν 
και δεκάδες άλλες μανάδες». 

Σύμφωνα με στοιχεία του φακέ-
λου του Νικηφορίδη, που σώζεται 
στο Γεντί Κουλέ,  ο ίδιος μαζί με τον 
Ρήγα Παραθύρα, ένας από τους έξι 
καταδικασθέντες μαχητές του Δη-
μοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ζήτη-
σαν να πουν σαν τελευταία τους επι-
θυμία δυο λόγια. «Η εκτέλεση», είπε 
ο Νικηφορίδης, γίνεται για λόγους 
σκοπιμότητας, για να χτυπηθεί το κί-
νημα ειρήνης. Ζητωκραύγασε υπέρ 
της ειρήνης και των ιδανικών του 
και μετά μόνος του, πήγε και στάθηκε 
στο σημείο της εκτέλεσης». «Αγα-
πημένοι μου, μην κλάψετε για μένα, 
πεθαίνω για τα ιδανικά της πατρίδας 
και του σοσιαλισμού και για την ει-
ρήνη».  

Μέρες μετά την εκτέλεση έφθα-
σε στην οικογένειά του Νικηφορίδη 
η «απονομή χάριτος» της βασίλισσας 
Φρειδερίκης. Ήταν μια αισχρή, μία 
πρόστυχη τακτική, που το παλάτι 
είχε εφαρμόσει και σε άλλες ανάλο-
γες περιπτώσεις. 

 
Η θυσία του Νίκου Νικηφορίδη 
δεν ήταν μάταιη, δεν πήγε χα-
μένη! 
Το όνομά του έχει γραφτεί για πάντα 
στο βαρύ μαρτυρολόγιο των αγωνι-
στών και των ηρώων του λαού μας. 
Με τη δράση του και τη θυσία του ο 
Νίκος Νικηφορίδης άνοιξε το δρόμο 
για τη συγκρότηση, 4 χρόνια αργότερα 
το 1955, της Ελληνικής Επιτροπής 
για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. 
Με το αίμα του πότισε κι αυτός το 
δέντρο της ανυπακοής και της απει-
θαρχίας στην νομιμότητα των εκμε-
ταλλευτών, της ανατροπής του σά-
πιου συστήματός τους, το δέντρο 
της πάλης ενάντια στον ιμπεριαλισμό 
και τους πολέμους που γεννά. Η 
θυσία του φωτίζει και σήμερα τους 

αγώνες της νεολαίας για μόρφωση 
και δουλειά, για ζωή με δικαιώματα 
κι αξιοπρέπεια.  

Ειδικά στις μέρες μας που η κυ-
βέρνηση, στα χνάρια των προκατόχων 
της, έχει εξαπολύσει μία πρωτοφανή 

επίθεση ενάντια στα δικαιώματα του 
λαού και της νέας γενιάς, που επι-
στρατεύει κάθε μέρα τους κατασταλ-
τικούς της μηχανισμούς για να τρο-
μοκρατήσει και να πατάξει τη λαϊκή 
αντίδραση, την ανυπακοή και την αν-
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Η θυσία του Νίκου Νικηφορίδη φωτίζει και σήμερα τους αγώνες της νεολαίας. 

Απόκομμα από τον Τύπο  
της εποχής με την ανακοίνωση  
των «Χθεσινών εκτελέσεων  
συμμοριτών». 

Στον τόπο  
της εκτέλεσης. 



τίσταση. Πολύ περισσότερο σήμερα, 
που δυναμώνει επικίνδυνα η επιθε-
τικότητα των μονοπωλίων. Που η 
αναζήτηση νέων πηγών κερδοφορίας 
οξύνει τις ενδοϊμπεριαλιστικές αν-
τιθέσεις, τον ανταγωνισμό για το 
μοίρασμα των αγορών, για τον έλεγχο 
των ενεργειακών πηγών, για τον 
έλεγχο των δρόμων μεταφοράς υδρο-
γονανθράκων κι εμπορευμάτων. Που 
αυξάνει ολοένα και περισσότερο η 
απειλή νέων ιμπεριαλιστικών πολέ-
μων με θύματα τους λαούς. 

Ειδικά σήμερα, που κυβέρνηση 
της ΝΔ – με τη στήριξη όλων των 
κομμάτων του ευρωατλαντισμού – 
συνεχίζει πιστά την πολιτική των 
προηγούμενων. Μία πολιτική στενής 
πρόσδεσης στους δολοφονικούς ορ-
γανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Συμ-
μετέχει ενεργά στους ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς, συμβάλει στην ενί-
σχυση των στρατιωτικών δομών της 
ΝΑΤΟϊκής λυκοσυμμαχίας. Στα χνάρια 
της προηγούμενης κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ, δίνει στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ 
νέες βάσεις και άλλες στρατιωτικές 

υποδομές. Εμπλέκει τη χώρα στην 
επικίνδυνη αντιπαράθεση των ΗΠΑ 
– ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα, την 
μετατρέπει σε ορμητήριο ενάντια σε 
άλλους λαούς και σε στόχο απαντη-
τικών χτυπημάτων, δημιουργεί θανά-
σιμους κινδύνους για το λαό μας. Συ-
νεχίζει τις δυσβάσταχτες ΝΑΤΟϊκές 
στρατιωτικές δαπάνες, αφαιρώντας 
τα χρήματα από την υγεία, τη μόρ-
φωση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. 
Συνεχίζει τη στενή συνεργασίας με 
το Ισραήλ, που σφαγιάζει καθημερινά 
το μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης, 
κατέχει πυρηνικά όπλα και τρομοκρα -
τεί όλους τους λαούς της περιοχής. 

Ειδικά σήμερα, που η αστική τάξη 
της Ελλάδας, με σκοπό τη «γεωστρα-
τηγική της αναβάθμιση», εμπλέκει 
τη χώρα σε επικίνδυνο ανταγωνισμό 
με την αστική τάξη της Τουρκίας. 
Που από κοινού δημιουργούν θανά-
σιμους κινδύνους για τους λαούς και 
των δύο χωρών. Ειδικά τώρα, που 
είναι πολύ ορατός ο κίνδυνος απώ-
λειας κυριαρχικών δικαιωμάτων του 
λαού και της χώρας. 

Σήμερα είναι ανάγκη η εργατική 
τάξη, τα λαϊκά στρώματα, οι γυναίκες 
και η νεολαία να πυκνώσουν τις γραμ-
μές του αντιιμπεριαλιστικού – αντι-
πολεμικού κινήματος. Κόντρα στις 
πολεμοκάπηλες σημαίες των αστών, 
μαζί με τους άλλους λαούς να υψώ-
σουν τη δική τους σημαία της συνα-
δέλφωσης, της ειρήνης και της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης, της φιλίας και 
της συνεργασίας. Οι λαοί δεν έχουν 
να μοιράσουν τίποτα ανάμεσά τους. 
Οι μοιρασιές και οι πόλεμοι που τις 
συνοδεύουν – όταν δεν φτάνουν τα 
«ειρηνικά» μέσα – είναι επιλογή των 
ιμπεριαλιστών. Σήμερα όσο ποτέ άλ-
λοτε υπάρχουν τα μέσα και οι προ-
ϋποθέσεις για την ικανοποίηση όλων 
των αναγκών του ανθρώπου, μόνο 
εμπόδιο είναι ο ιμπεριαλισμός. Κάθε 
βήμα αντιιμπεριαλιστικής συσπείρω-
σης και πάλης δυναμώνει το λαϊκό 
ποτάμι, που θα βάλει στο σκουπιδο-
τενεκέ της ιστορίας το σύστημα της 
εκμετάλλευσης, της ανεργίας και της 
φτώχειας, των πολέμων, του ξεριζω -
μού και της δυστυχίας των ανθρώπων. 
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Κι όταν εστάθηκες ορθός, στης γης τη μέση 
εσύ και τ’ άγρια στόματα των ντουφεκιών, 
εσύ και η σκυλίσια ψυχή των δημίων, 
εσύ και η Ελλάδα που σε καμάρωνε 
εσύ και ο λαός σου που άπλωνε τα χέρια του 
και τ’ ακουμπούσε απάνω σου να σε στεριώσει, 
εσύ κι ο θάνατος που ντροπιασμένος έσκυψε τα μάτια, 
κοίταξες τότε για στερνή φορά 
τα χρυσά μάτια της μεγάλης σου αγάπης 
ένα στερνό φιλί της έστειλε με τα δαχτύλια σου 
και για στερνή την ονόμασες φορά: 
ε ι ρ ή ν η 

Από το ποίημα «Νίκος Νικηφορίδης»  
του μεγάλου Κύπριου ποιητή Θεοδόση Πιερίδη.



10/2/2022: Σύσκεψη φορέων Επιτρο-
πής Αγώνα στην Αττική – κατα-
λήχθηκε ανακοίνωση, που αναπα-
ράχθηκε και μοιράστηκε από τις 
Επιτροπές Ειρήνης 

15/2/2022: Ανακοίνωση ΕΕΔΥΕ για 
τις εξελίξεις στην Ουκρανία (με-
ταφράστηκε και στα αγγλικά και 
στάλθηκε στο ΠΣΕ) 

16/2/2022: Εκδήλωση – συζήτηση 
της Επιτροπής Ειρήνης Ηλιούπο-
λης 

17/2/2022: Περιφερειακή Σύσκεψη 
των Επιτροπών Ειρήνης Αττικής 

21/2/2022: Παράσταση διαμαρτυρίας 
της Επιτροπής Αγώνα στο υπουρ-
γείο εξωτερικών 

21/2/2022: Σύσκεψη φορέων Επιτρο-
πής Αγώνα στη Θεσσαλονίκη και 
πορεία στους δρόμους της πόλης 

22/2/2022: Ανακοίνωση ΕΕΔΥΕ για 
τις εξελίξεις στην Ουκρανία και 
ηλεκτρονική αφίσα (μεταφράστη-
καν και στα αγγλικά και στάλθηκαν 
στο ΠΣΕ) 

25/2/2022: Πικετοφορία της Επιτρο-
πής Ειρήνης Λάρισας 

25/2/2022: Πικετοφορία & εξόρμηση 
της Επιτροπής Ειρήνης Κοζάνης 

26/2/2022: Συγκέντρωση της Επιτρο-
πής Ειρήνης Λασιθίου 

27/2/2022: spot της ΕΕΔΥΕ ενάντια 
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην 
Ουκρανία 

27/2/2022: Ανακοίνωση ΕΕΔΥΕ για 
την αποστολή πολεμικού υλικού 
στην Ουκρανία 

28/2/2022: Εκδήλωση-συζήτηση από 
την Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας 

28/2/2022: Πικετοφορία της Επιτρο-
πής Ειρήνης Καρδίτσας 

2/3/2022: Ανακοίνωση της Επιτροπής 
Αγώνα για συμμετοχή στη συγκέ -
ντρωση στο Σύνταγμα, στις 8 Μαρ-
τίου 

2/3/2022: Σύσκεψη φορέων Επιτρο-
πής Αγώνα στην Αλεξανδρού πολη 

2/3/2022: Αντιπολεμική συγκέντρωση 
στην είσοδο του Θριάσιου Νοσο-
κομείου  από το Σωματείο Εργα-
ζομένων του νοσηλευτικού ιδρύ-
ματος και η Επιτροπή Ειρήνης 
Ελευσίνας 

3/3/2022: Συγκέντρωση στις 6 μ.μ. 
στην Ελευσίνα (Ηρ. Πολυτεχνείου 
& Νικολαΐδου) και  πορεία προς 
το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο από 
την Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας 
και Σωματεία και φορείς του 
Θριασίου. 

3/3/2022: Κινητοποίηση στα Χανιά 
στις 7 μ.μ. στην πλατεία Δημοτι-
κής Αγοράς από την Επιτροπή Ει-
ρήνης Χανίων, τον Σύλλογο Γυ-
ναικών Ν. Χανίων και Εργατικά 
Σωματεία Ν. Χανίων.  

3/3/2022: Ενημερωτική συζήτηση με 
θέμα «Εισβολή στην Ουκρανία. 
Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 
Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους 
ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς», 
διοργανώνει στις 7 μ.μ. στο art 
cafe «SOUITA» από την  Επιτροπή 
Ειρήνης Τρικάλων 

4/3/2022: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
και πικετοφορία με σύνθημα 
«Απεμπλοκή της Ελλάδας από τον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο! Καμία δι-

ευκόλυνση από ελληνικό έδαφος 
στις επιχειρήσεις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ 
στην Ουκρανία! Για των μονοπω-
λίων τους ανταγωνισμούς οι ιμ-
περιαλιστές σκοτώνουν τους λα-
ούς», στην πλατεία Αγ. Παρα-
σκευής από την Επιτροπή Ειρήνης 
Αγίας Παρασκευής. 

4/3/2022: Η  Επιτροπή Ειρήνης Κα-
βάλας διοργάνωσε κινητοποίηση 
στις 6 μ.μ. στην πλατεία Καπνερ-
γάτη και καλεί σε ετοιμότητα και 
αγωνιστική δράση τα σωματεία 
εργαζομένων, τους συλλόγους, 
τους φορείς, τις νέες και τους 
νέους για τις δραματικές, για τους 
λαούς της ευρύτερης περιοχής, 
εξελίξεις στην Ουκρανία. 

4/3/2022: Στη  Σάμο, η Πανσαμιακή 
Επιτροπή Ειρήνης διοργάνωσε πι-
κετοφορίες στις 6 το απόγευμα, 
στην πλατεία Δημαρχείου στο 
Βαθύ  και στο εμπορικό κέντρο   
«Ερμής» στο  Καρλόβασι. Συμμε-
τείχε και ο Σύλλογος Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων Ν. Σάμου. 

4/3/2022: Στο Ρέθυμνο, συλλαλητήριο 
από την Επιτροπή Ειρήνης  

6/3/2022: Στη Θεσσαλονίκη εκδήλω-
ση μνήμης, τιμής και αγώνα για 
τον Νίκο Νικηφορίδη οργάνωσε 
η  ΕΔΥΕΘ  την Κυριακή 6 Μάρτη, 
στις 11 π.μ., στο Πάρκο Ειρήνης, 
στις Συκιές, με τη συμπλήρωση 
71 χρόνων από την εκτέλεσή του, 
από το μισαλλόδοξο μετεμφυλια-
κό κράτος. 

8/3/2022: Σύσκεψη από την Επιτροπή 
Ειρήνης Καβάλας 
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δράση ΕΕΔΥΕ

Χρονολόγιο δραστηριοτήτων της ΕΕΔΥΕ  
και των Επιτροπών Ειρήνης

→



9/3/2022: Εκδήλωση με θέμα «Η πο-
λεμική σύγκρουση στην Ουκρανία 
και οι κίνδυνοι για τη χώρα μας. 
Ο ρόλος των αμερικανοΝΑΤΟικών 
βάσεων», διοργανώθηκε στις 7 
μ.μ., από την Επιτροπή Ειρήνης 
Ιλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Με-
λίνα Μερκούρη», Καλλιτεχνικό Κα-
φενείο (Αγ. Φανουρίου 99) 

11/3/2022: Η Συντονιστική Επιτροπή 
Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) μαζί 
με τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής 
διοργάνωσαν εκδήλωση - συζή-
τηση στο Συνδικάτο Οικοδόμων 
Αθήνας 

12/3/2022: Εκδήλωση - συζήτηση από 
την Επιτροπή Ειρήνης Ν. Σμύρνης 

14/3/2022: Σύσκεψη - συζήτηση από 
την Επιτροπή Ειρήνης Χανίων 

14/3/2022:Συγκέντρωση από την Επι-

τροπή Ειρήνης και το Εργατικό 
Κέντρο Ζακύνθου 

14/3/2022: Συγκέντρωση από την 
Επιτροπή Ειρήνης, το Εργατικό 
Κέντρο και τον Σύλλογο Γυναικών 
Πάτρας 

14/3/2022:Συγκέντρωση από την Επι-
τροπή Ειρήνης και το Εργατικό 
Κέντρο Κεφαλονιάς - Ιθάκης 

17/3/22 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ & 
Τραπεζών οργάνωσε σύσκεψη - 
συζητηση με ομιλητή από τη Γραμ-
ματεία της ΕΕΔΥΕ 

18/3/2022: Συγκέντρωση από την 
Επιτροπή Ειρήνης Ρεθύμνου 

18/3/2022: Συγκέντρωση από την 
Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας 

18/3/2022: Συγκέντρωση από την 
Επιτροπή Ειρήνης Χανίων 

19/3/2022: Σύσκεψη - συζήτηση από 

την Επιτροπή Ειρήνης, εργατικά 
σωματεία και μαζικούς φορείς 
του Χαλανδρίου 

 
Εκτός από τις παραπάνω συγκεντρώ-
σεις - συσκέψεις - πικετοφορίες, οι 
Επιτροπές Ειρήνης της Αττικής και 
της Περιφέρειας, με το υλικό της 
ΕΕΔΥΕ (ανακοίνωση - αφίσα) πραγμα -
τοποίησαν και πραγματοποιούν μα-
ζικές εξορμήσεις σε κεντρικές πλα-
τείες, σταθμούς μετρό και μέσων μα-
ζικής μεταφοράς, χώρους εκπαίδευ-
σης (σχολεία, ΙΕΚ, Πανεπιστήμια), ερ-
γασιακούς χώρους (από κοινού με τα 
σωματεία), γειτονιές κλπ. 

Παράλληλα με τα παραπάνω έγι-
ναν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 
παρεμβάσεις από μέλη της Γραμμα-
τείας και του Εθνικού Συμβουλίου της 
ΕΕΔΥΕ σε ΜΜΕ της περιφέρειας.
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Περιφερειακή Σύσκεψη Αττικής της ΕΕΔΥΕ 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Περιφερειακή Σύ-
σκεψη Αττικής της ΕΕΔΥΕ την Πέμπτη 17 Φλεβάρη 
2022, στον Πολυχώρο “Μάνος Λοϊζος” στη Νίκαια. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Εθνικού Συμ-
βουλίου της ΕΕΔΥΕ από την Αττική, καθώς και οι γραμμα-
τείες των Επιτροπών Ειρήνης της Αττικής. 

Η Περιφερειακή Σύσκεψη συζήτησε για τις επικίνδυνες 
εξελίξεις στην Ουκρανία, για το βάθεμα της εμπλοκής 
της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – 
ΝΑΤΟ – ΕΕ, τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και των 
άλλων αστικών κόμματων, εστιάζοντας στο αίτημα να 
μην χρησιμοποιηθεί καμιά ευρωατλαντική υποδομή από 
ελληνικό έδαφος για τις ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές επιχειρήσεις 
στην Ουκρανία. Ανταλλάχθηκε και μεταφέρθηκε η πλούσια 
πείρα από τη δράση των Επιτροπών Ειρήνης Αττικής.  

Η Περιφερειακή Σύσκεψη εξέτασε, επίσης, τον απο-
λογισμό δράσης από το 19ο Συνέδριο μέχρι σήμερα, ενώ 
επεξεργάστηκε και κατέληξε σε πρόγραμμα πολύμορφων 
δραστηριοτήτων ενημέρωσης για το επόμενο διάστημα, 
ενόψει της επικείμενης κύρωσης από τη Βουλή της Ελ-
ληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις.

←



ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕΕΔΥΕ

(Οκτώβρης 2021)*

* Μετά την υπογραφή της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (ΣΑΑΣ) όλες οι εγκαταστάσεις των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας τίθενται στη διάθεση των ΗΠΑ. 
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