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ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ 2022 ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ 

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 η κλήρωση της λαχειοφόρου 
αγοράς της ΕΕΔΥΕ για το 2022. Οι λαχνοί κυκλοφόρησαν σε όλη την Ελλάδα από τους 

αγωνιστές και τις αγωνίστριες των Επιτροπών Ειρήνης.

Χαιρετίζουμε κι ευχαριστούμε τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις 
νέες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για οικονομική στήριξη, που αγόρασαν και διακίνησαν το λαχνό 
της ΕΕΔΥΕ για το 2022. 
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη λαχειοφόρο αγορά θα διατεθούν για την παραπέρα ανάπτυξη 
της δράσης και των πολύμορφων, αντιπολεμικών-αντιιμπεριαλιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
της τόσο στην Αθήνα, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
 
Οι κάτοχοι των τυχερών λαχνών καλούνται να επικοινωνήσουν με την ΕΕΔΥΕ στα τηλέφωνα 210 3844853 
και 210 3844854 για τις λεπτομέρειες παραλαβής των δώρων.

1ος ΛΑΧΝΟΣ: 33595 
διακινήθηκε από την Επιτροπή 
Ειρήνης Αγίας Παρασκευής  
AYTOKINHTO 
HYUNDAI i10 1,2lt 84hp 
 

2ος ΛΑΧΝΟΣ: 08861  
διακινήθηκε από την Επιτροπή 
Ειρήνης Λάρισας  
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ HITACHI 32” 
Android HD 32HAE 2350, smart TV

3ος ΛΑΧΝΟΣ: 21089   
διακινήθηκε από την ΕΔΥΕΘ 
(Θεσσαλονίκη)  
TABLET LENOVO 
M10X605LC 10.1”  
LTE-3GB/32GB State Black

4ος ΛΑΧΝΟΣ: 
15225    
διακινήθηκε από την 
Πανσαμιακή Επιτροπή 
Ειρήνης 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΒΙΒΛΙΩΝ των εκδόσεων 
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»

*Τα προϊόντα που κληρώθηκαν μπορεί να διαφέρουν ελαφρά από τα εικονιζόμενα 



περιεχόμενα

Ξεφυλλίστε τους «Δρόμους της Ειρήνης» στο διαδίκτυο https://eedye.gr/δρομοι-τησ-ειρηνησ/αρχειο-τευχων/
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ΔIEYΘYNΣH: ΘΕΜΙΣΤOΚΛΕOΥΣ 48 - 106 81 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 38 44 853, FAX: 210 38 44 879, e-mail: eedye@otenet.gr. 
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ. IΔIOKTHΣIA: EEΔYE.  

Oι φίλοι της EEΔYE που διαθέτουν υπολογιστή μπορούν να πληροφορούνται για τις δραστηριότητές μας και μέσω internet 
στην ιστοσελίδα: www.eedye.gr.  
Η ύλη παραδόθηκε στο τυπογραφείο στις 20/6/2022

    2    Της Σύνταξης 
    3    Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (ΣΑΑΣ) 

μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ 
    6    Επιτροπή Αγώνα ενάντια στη Συμφωνία για τις Βάσεις: 

Μαζική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Άμυνας 
    7    Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου (χρονογράφημα): 

Με τις σημαίες των λαών στη σωστή πλευρά της Ιστορίας 
   8    Έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Κλιμάκωση την ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων - Νέοι 
κίνδυνοι, ασήκωτα βάρη στις πλάτες των λαών 

10     Κανένας στρατευμένος, αξιωματικός ή υπαξιωματικός 
στην Ουκρανία ή γύρω από αυτή - Να σταματήσει η 
συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο! 

13     Μεγάλη αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση στο Άκτιο και 
πορεία στην Πρέβεζα στις 16 Απρίλη 

16     Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης, 21 
και 22 Μάη 2022 

23     Επιτροπή Αγώνα ενάντια στη Συμφωνία για τις Βάσεις: 
Μεγάλο συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 12 Μάη 

26     Πολεμικοί εξοπλισμοί για πόλεμο διαρκείας και κροκο-
δείλια δάκρυα για την αύξηση της πείνας 

30     77 χρόνια μετά το έγκλημα σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι με-
γαλώνει η πυρηνική απειλή για τους λαούς 

32     Έφυγαν οι συναγωνιστές Γιώργο Ροΐδης και Ζωγραφιά 
Πασιά-Μπάρμπογλου

326 16

1330 8

Λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης, πολλές από τις δραστηριότητες των Επιτροπών Ειρήνης ήταν αδύνατο να δημοσιευθούν 
στο περιοδικό και φιλοξενούνται στο site της ΕΕΔΥΕ www.eedye.gr. 



της σύνταξης

A 
Οι πετυχημένες, μαζικές κινητοποιήσεις στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Διημέρου Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης  
στις 21 και 22 του Μάη, τα μαχητικά συλλαλητήρια στις 12 του Μάη – την ημέρα ψήφισης της Ελληνοαμερικανικής 

Συμφωνίας για τις Βάσεις –  και οι πολύμορφες δράσεις που ξεδιπλώθηκαν σε όλη τη χώρα από τις Επιτροπές Ειρήνης, ερ-
γατικά σωματεία, συλλόγους γυναικών, νεολαιίστικους φορείς και φορείς του λαϊκού κινήματος έδωσαν ανάταση και απο-
τέλεσαν σταθμό στην κλιμάκωση της πάλης του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού 
κινήματος. Αποτύπωσαν την άνοδο στη δράση της ΕΕΔΥΕ. Νέες δυνάμεις μπήκαν στη μάχη κι αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. 
Φάνηκε ότι υπάρχει ένα διακριτό ρεύμα λαϊκής αντίστασης που«αγκαλιάζει» ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις και που χρειάζεται 
να δυναμώσει ακόμη περισσότερο. 

Αποτέλεσαν βήμα για να εκφραστεί η αποφασιστική καταδίκη της αντιλαϊκής πολιτικής και της επικίνδυνης πολιτικής 
της εμπλοκής στους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς. Φανέρωσαν ότι το πλαίσιο και η γραμμή πάλης της ΕΕΔΥΕ είναι 
που απαντάνε στις ανησυχίες του λαού, που μπορούν να συμβάλλουν να δημιουργούνται ρήγματα στη λαϊκή συνείδηση, 
να ενισχύουν τη μαζικοποίηση του αγώνα, που μπορούν να δώσουν ουσιαστικό περιεχόμενο στη σύγχρονη αντιιμπεριαλι-
στική δράση. 

Η δράση της ΕΕΔΥΕ αναπτύχθηκε στις σύνθετες συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, που συνεχίζεται 
για τέσσερεις μήνες και του βαθέματος της ελληνικής εμπλοκής, με τη χρησιμοποίηση των αμερικανικών βάσεων που ανα-
βαθμίστηκαν με την ψήφιση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας από τη Βουλή, την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού 
στην Ουκρανία και την κυβερνητική απόφαση να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ομάδα Μάχης του ΝΑΤΟ στη Βουλ-
γαρία. Αναπτύχθηκε στις συνθήκες της κλιμάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης, με βαριές συνέπειες στη ζωή του λαού, που 
βιώνει την αβάσταχτη ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την επίθεση στο δικαίωμα στη δουλειά, στη μόρφωση, συνολικά 
την όξυνση των προβλημάτων του. 

Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για τη δήθεν έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία «σκοντάφτουν» πάνω στην ανα-
κοίνωση από το ίδιο το Γιουρογκρουπ ότι «ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα συνεχίσει την παρακολούθηση 
της ικανότητας αποπληρωμής της Ελλάδας στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, σύμφωνα με τις υπάρ-
χουσες ρυθμίσεις». Η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, οι αξιώσεις στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πα-
τρίδας», οι διαρκείς παραβιάσεις του θαλάσσιου, εναέριου χώρου και της ελληνικής κυριαρχίας σε συνδυασμό με τις ίσες 
αποστάσεις από τους ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που επί της ουσίας αβαντάρουν την τουρκική επιθετικότητα, κονιορτοποιούν το ευ-
ρωατλαντικό αφήγημα της κυβέρνησης που ισχυρίζεται ότι η παραπέρα πρόσδεση και συμμετοχή της Ελλάδας στους αμε-
ρικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Αποκαλύπτεται ότι απώτερος 
στόχος είναι η διατήρηση της συνοχής στη Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με το βλέμμα στραμμένο στη συνεκμετάλ-
λευση του φυσικού πλούτου της περιοχής υπό ευρωατλαντική εποπτεία. 

Στο φόντο της κλιμάκωσης των ανταγωνισμών και της όξυνσης της επιθετικότητας ανάμεσα σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με τη 
Ρωσία κινούνται οι επικίνδυνες αποφάσεις της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, οι αποφάσεις για ένταξη στο ΝΑΤΟ της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας. Στο έδαφος του μαινόμενου ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και του ενδεχομένου 
γενίκευσής του, η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στις 29 και 30 Ιουνίου, έρχεται με τις αποφάσεις 
της να οξύνει ακόμη περισσότερο την επιθετικότητά του κατά των λαών. 

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις αποτελεί μονόδρομο το δυνάμωμα της λαϊκής πάλης. Η πλούσια δράση του προηγού-
μενου διαστήματος αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και δίνει τον τόνο για το σχεδιασμό από εδώ και πέρα. Φανερώνει 
τις αντικειμενικές δυνατότητες που υπάρχουν να φτάσουμε, να συζητήσουμε, να συμβάλλουμε να μπουν στον αγώνα ακόμη 
περισσότεροι εργαζόμενοι, γυναίκες, νεολαία, όλοι όσοι ανησυχούν για τις επικίνδυνες εξελίξεις και την ελληνική εμπλοκή, 
που δεν θέλουν η Ελλάδα να στέλνει τμήματα ενόπλων δυνάμεων και πολεμικό υλικό σε αποστολές εκτός συνόρων κατά 
άλλων λαών. Να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μαχητικού κλίματος ετοιμότητας κι αποφασιστικής παρέμβασης μπροστά 
στις επικίνδυνες εξελίξεις. 

Οι πολύμορφες δράσεις ενάντια στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, οι πρωτοβουλίες των Επιτροπών Ειρήνης με συσκέψεις, 
συζητήσεις, πικετοφορίες, οι εκδηλώσεις για τα 77 χρόνια από το πυρηνικό ολοκαύτωμα στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, 
που θα γίνουν στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν αφορμή για να συνεχιστεί και 
να κλιμακωθεί το πλατύ άνοιγμα των Επιτροπών Ειρήνης. Να γίνουν αφορμή για το παραπέρα δυνάμωμα του αντιπολεμι-
κού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος! 

        √È ¢ÚfiÌÔÈ ÙË˜ ∂ÈÚ‹ÓË˜

γαπητοί αναγνώστες, 
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Aυτό είναι και το στίγμα της αναβαθμισμένης συμφω-
νίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΗΠΑ. Είναι ένα έκτρωμα που αποσκοπεί στην ανα-

βάθμιση των γεωστρατηγικών συμφερόντων της ελλη-
νικής αστικής τάξης. Στοχεύει στην εξυπηρέτηση της 
νατοϊκής στρατηγικής, που καθορίζει τους στόχους της 
αντιλαϊκής πολιτικής τόσο στις διεθνείς σχέσεις της 
χώρας όσο και στο εσωτερικό της. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η ΣΑΑΣ βασίστηκε 
στο Δεύτερο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο που υπέγραψε 
πέρυσι τον Οκτώβρη ο υπουργός Εξωτερικών, Ν. Δένδιας, 
με τον Αμερικανό ομόλογό του, Α. Μπλίνκεν.  

Το εν λόγω Πρωτόκολλο, προδιαγράφοντας και την 
κατεύθυνση των προβλέψεων της συμφωνίας, αναφέρει 
ότι τα δύο μέρη επαναβεβαιώνουν «τη δέσμευσή τους να 
εμβαθύνουν και να επεκτείνουν περαιτέρω τη στρατηγική 

πολιτική

Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (ΣΑΑΣ) 
μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ 

Την επ’ αόριστον μετατροπή του συνόλου της ελληνικής επικράτειας σε ένα απέραντο 
αμερικανονατοϊκό ορμητήριο, με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να μετατρέπονται κι 
αυτές σε γρανάζι των σχεδίων του ΝΑΤΟ, προβλέπει η  νέα  Συμφωνία Αμοιβαίας 
Αμυντικής Συνεργασίας (ΣΑΑΣ) για τις βάσεις, που επικυρώθηκε πρόσφατα στη Βουλή.



αμυντική εταιρική σχέση τους και συνεργασία τους». Ανα-
γνωρίζουν δε  «τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας 
Ελλάδας - ΗΠΑ για την άμυνα και την ασφάλεια έκαστης 
χώρας, τον Οργανισμό Βορειο ατλαντι κού Συμφώνου 
(ΝΑΤΟ) και τη διεθνή ασφάλεια». 

Με βάση αυτό το πλαίσιο, αποφάσισαν ότι η ΣΑΑΣ, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ στις  6/11/1990  (αρχικά για μια 
8ετία, ενώ κατόπιν ανανεωνόταν από όλες ανεξαιρέτως 
τις κυβερνήσεις ετησίως), «θα παραμείνει σε ισχύ για μία 
περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της θέσης σε 
ισχύ του Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της 
ΣΑΑΣ». «Η ΣΑΑΣ θα παραμείνει σε ισχύ στη συνέχεια, εκτός 
εάν τερματιστεί από κάποιο από τα μέρη με γραπτή ειδο-
ποίηση, προς το άλλο μέρος, δύο χρόνια πριν, διά της δι-
πλωματικής οδού». 

Αυτή είναι και η διατύπωση, που επέτρεψε στον 
Μπλίνκεν να πανηγυρίζει τότε στις δηλώσεις του για λο-
γαριασμό των ΗΠΑ λέγοντας ότι «αυτή η επικαιροποίηση 
θα επιτρέψει να μείνει η Συμφωνία σε ισχύ επ’ αόριστον, 
και οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα να εκπαιδευτούν 
και να επιχειρούν από πρόσθετες τοποθεσίες», που πε-
ριλαμβάνουν: 

 
•     Το στρατόπεδο «Γιαννούλη» στην Αλεξανδρούπολη, το 

οποίο επιλέχθηκε λόγω της εγγύτητας στο εκεί λιμάνι, 
που τα τελευταία χρόνια δέχεται και διεκπεραιώνει 
συνεχώς αμερικανονατοϊκές δυνάμεις στη συνοριο-
γραμμή με τη Ρωσία, αλλά και στο αεροδρόμιο «Δημό-
κριτος», από όπου –όπως αποκάλυψε ο πρώην πρέσβης 
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζ. Πάιατ μιλώντας στην «Κα-
θημερινή»– επιχειρούν πια και αμερικανικά μη επανδρω -
μένα αεροσκάφη σε αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα. 

•     Το στρατόπεδο «Γεωργούλα» στη Νέα Ιωνία Βόλου, σε 
συνδυασμό με την παρουσία των Αμερικανών στην αε-
ροπορική βάση της Λάρισας και στη βάση της Αεροπο-
ρίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο. 

•     Το Πεδίο Βολής στο Λιτόχωρο της Πιερίας, το οποίο 
αξιοποιούσαν για ασκήσεις οι Αμερικανοί πιλότοι ελι-
κοπτέρων και πεζοναύτες, που αναπτύσσονταν περιο-
δικά στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια, ήδη από την εποχή 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

 
Τέλος, επεκτείνονται κι άλλο οι εγκαταστάσεις των 

Αμερικανών στη ναυτική τους βάση στη Σούδα επιτρέ-
ποντας τη στάθμευση, τη διεκπεραίωση και την υποστήριξη 
ακόμη περισσότερων μονάδων και μέσων των ΗΠΑ. 

Η σημασία και οι συνέπειες της «ανανεωμένης» κατά-

πτυστης συμφωνίας, που πατάει πάνω στην προηγούμενη 
την οποία προετοίμασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αποτυπώ-
νονται σε «όλο τους το μεγαλείο» τους τελευταίους μήνες, 
μετά και την έναρξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην 
Ουκρανία. 

Με βάση αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η Ελλάδα έχει 
μετατραπεί σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό ορμητήριο, 
αλλά συνάμα και σε στόχο των ανταγωνιστών των ΗΠΑ, 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιοχή, με ανυπολόγιστους 
κινδύνους για τον λαό. Ενδεικτικά: 

 
•     Από την Αλεξανδρούπολη, που χαρακτηρίζεται «ζωτική 

υποδομή» για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ σε όλη την ανα-
τολική Ευρώπη, διεκπεραιώνονται δεκάδες χιλιάδες 
στρατιώτες και εξοπλισμός του ΝΑΤΟ προς την πρώτη 
γραμμή του μετώπου, χιλιάδες άρματα μάχης και τε-
θωρακισμένα οχήματα, εκατοντάδες ελικόπτερα, πυ-
ροβόλα κ.α. 

•     Στο Στεφανοβίκειο σταθμεύουν, συντηρούνται και  εκ-
παιδεύονται στο πεδίο βολής Λιτοχώρου επιθετικά 
ελικόπτερα των ΗΠΑ. Τις πρώτες ημέρες του πολέμου 
στην Ουκρανία   ελικόπτερα πέταξαν απευθείας από 
εκεί στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης. 

•     Στη Λάρισα, όπου γίνονται εντατικές εργασίες «ανα-
βάθμισης» των υποδομών, φιλοξενούνται και δρουν 
επιχειρησιακά, αμερικανικά μη επανδρωμένα κατασκο-
πευτικά αεροχήματα, (drones), ικανά να «επιτηρούν» 
όλο τον εναέριο χώρο από τις ακτές της βόρειας 
Αφρικής έως τη Μαύρη Θάλασσα και παραπέρα, με δυ-
νητική προοπτική τη «φιλοξενία» και αντίστοιχων 
οπλισμένων drones. 

•     Στη  Σούδα, όπου «αναβαθμίζονται» με δεκάδες εκα-
τομμύρια δολάρια όλες οι δυνατότητες της εκεί βάσης, 
ελλιμενίζονται το ένα πίσω από το άλλο τα αμερικανικά 
πλοία της αρμάδας του 6ου Στόλου, ο οποίος με επι-
κεφαλής το αεροπλανοφόρο «Τρούμαν» «αλωνίζει» 
στο Αιγαίο και το Ιόνιο, όπως επίσης και πυρηνικά 
υποβρύχια που φέρουν στα σωθικά τους πυρηνικούς 
πυραύλους, ενώ καθημερινά πετούν από εκεί κατα-
σκοπευτικά αεροσκάφη που διαβιβάζουν κρίσιμη εικόνα 
στα αμερικανονατοϊκά επιτελεία. 

 
Ταυτόχρονα, δεκάδες άλλες στρατιωτικές και πολι-

τικές υποδομές σε όλη τη χώρα, όπως π.χ. τα λιμάνια και 
οι οδικοί άξονες της Β. Ελλάδας, οι αγωγοί ενέργειας, τα 
αεροδρόμια της Αττικής, τα λιμάνια στα νησιά του Αιγαίου 
και βέβαια στρατιωτικές υποδομές όπως ο Άραξος και η 
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Ανδραβίδα, με «ομπρέλα» και τα όσα προβλέπονται στη Συμ-
φωνία, έχουν μετατραπεί σε νατοϊκό ορμητήριο, «στο κέν-
τρο», κατά την αμερικανική πρεσβεία, των αμερικανικών 
σχεδιασμών. 

Για την επικύρωση αυτής της εξαιρετικά επικίνδυνης 
για τον ελληνικό λαό  κι όχι μόνο συμφωνίας την οποία 
κατέθεσε η κυβέρνηση της ΝΔ, είναι σημαντικό να πα-
ρουσιαστεί και η στάση των υπόλοιπων αστικών κοινο-
βουλευτικών πολιτικών κομμάτων.  

Ας αναφερθούμε πρώτα απ’ όλα στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. 
Από το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε πλάτη σε όλα όσα προβλέπει 
η νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία. Είναι αποκαλυπτικό 
ότι ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Πάιατ είχε 
δηλώσει ότι «… η αναγέννηση των αμυντικών σχέσεων 
Ελλάδας ΗΠΑ ξεκίνησε πραγματικά κατά τη διάρκεια 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.». Ουδείς και ουδέποτε τον διέ-
ψευσε.  

Τον Δεκέμβριο του 2018 (επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) 
ο Πάιατ δήλωνε επίσης: «Είμαστε ευγνώμονες για τις 
συμφωνίες στη χρήση ελληνικών στρατιωτικών εγκα-
ταστάσεων και άλλων υποδομών (…) τα ελικόπτερά μας 
στο Στεφανοβίκειο (...), τα μη επανδρωμένα μας αερο-
σκάφη στη Λάρισα (…), επεκτείνουμε τις δυνάμεις ασφα-
λείας μας και την αντιτρομοκρατική συνεργασία.» 

Επιπλέον επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εγκαινιάστηκε η 
βάση στην Αλεξανδρούπολη, αναβαθμίστηκε η Σούδα, 
άνοιξε ο δρόμος στις ΗΠΑ για να «στήσουν»  τις βάσεις 
στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκειο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός 
που δρομολόγησε συνολικά τη μετατροπή της Ελλάδας 
σε μια απέραντη επιθετική αμερικανική βάση.  Η ΝΔ με 
την πρόσφατη κύρωση των συμφωνηθέντων απλώς ολο-
κλήρωσε το αποτρόπαιο έγκλημα. 

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε -γιατί αυτό αποκαλύπτει 
ότι τα δάκρυα αυτού του κόμματος δήθεν για τα δεινά 
που επισωρεύει στους λαούς ο ρωσοουκρανικός πόλεμος 
είναι κροκοδείλια-  ότι το 2018 ο κ. Κατρούγκαλος, ως 
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ συνυπέγραψε με τον τότε υφυπουργό Εξωτερικών 
των ΗΠΑ Γουές Μίτσελ σύμβαση με τη Διοίκηση Μετα-
φορών του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (USTRANSCOM) 
για τη μεταφορά αμερικανονατοϊκών δυνάμεων προς τη 
συνοριογραμμή με τη Ρωσία, με την απροκάλυπτα ωμή αι-
τιολογία «για υποστήριξη των στρατηγικών συμφερόντων 
των ΗΠΑ».  

Όσον αφορά τη στάση στη ψηφοφορία του συνόλου 
των αστικών κομμάτων, στην ολομέλεια της Βουλής η 
συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-

ΗΠΑ υπερψηφίστηκε από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με 
τα υπόλοιπα κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΜΕΡΑ 25) 
να ομολογούν κυνικά ότι επί της ουσίας συμφωνούν με το 
περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά την καταψηφίζουν 
γιατί θεωρούν ανεπαρκή  τα δοθέντα από τις ΗΠΑ ανταλ-
λάγματα.  

Αυτή ακριβώς η θέση αποκαλύπτει και την μπόχα του 
συστήματος που υπηρετούν όλοι μαζί. Χωρίς κανέναν 
απολύτως ενδοιασμό, είναι πανέτοιμοι να μετατρέψουν 
την Ελλάδα σε επιθετικό εφαλτήριο ξένων δυνάμεων, 
να υπονομεύσουν την ειρήνη, να βάλουν πλάτη στο αιμα-
τοκύλισμα άλλων λαών, να στοχοποιήσουν τον ίδιο τον 
ελληνικό λαό,  αρκεί να υπάρξουν ικανοποιητικά ανταλ-
λάγματα.   

Η ΕΕΔΥΕ, συνολικά το λαϊκό κίνημα, στον αντίποδα 
αυτής της πολιτικής, καταδίκασαν μέσα από μαζικές δια-
δηλώσεις στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα την εγκλη-
ματική αυτή συμφωνία. Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις 
Βάσεις με τις πολύμορφες δράσεις που ανέπτυξε το προ-
ηγούμενο διάστημα και που σχεδιάζει επιδιώκει να μην 
νομιμοποιηθεί σε καμιά λαϊκή συνείδηση η μετατροπή 
της Ελλάδας σε πολεμικό ορμητήριο, αλλά ταυτόχρονα 
και σε στόχο αντιποίνων, μέσω της κατάπτυστης Ελληνο-
αμερικανικής Συμφωνίας! Να εκφραστεί ακόμη πιο μαζικά, 
πιο μαχητικά, πιο διεκδικητικά η λαϊκή καταδίκη στην αν-
τιλαϊκή πολιτική που πάει χέρι-χέρι με την πολιτική της 
εμπλοκής. 

Τα μαζικά συλλαλητήρια της 12ης του Μάη στην Αττική 
και σε όλη  τη χώρα διατράνωσαν πως οι χιλιάδες εργα-
ζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, γυ-
ναίκες, νέες και νέοι, συνολικά ο ελληνικός λαός στέκεται 
και παλεύει στο πλευρό των λαών ενάντια στον ιμπερια-
λιστικό πόλεμο! Σε αυτό το δρόμο και με αυτό το περιε-
χόμενο, που απαντά και δίνει ουσία στη σύγχρονη αντιιμ-
περιαλιστική πάλη συνεχίζουμε αταλάντευτα για την απεμ-
πλοκή της χώρας από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλης ιμπεριαλιστικής συμ-
μαχίας. Για το ξερίζωμα κάθε ξένης στρατιωτικής βάσης 
από τη χώρα μας. Για να μην σταλεί κανένας φαντάρος, 
υπαξιωματικός, αξιωματικός, αλλά και πολεμικό υλικό 
εκτός συνόρων, κατά άλλων λαών.  

Αυτή είναι η γνήσια πατριωτική, αλλά και διεθνιστική 
γραμμή πάλης που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των 
λαών, που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για να γίνει κάθε 
λαός νοικοκύρης στον τόπο του, οικοδομώντας σχέσεις 
ειρήνης, φιλίας, αλληλεγγύης, αμοιβαίου οφέλους με τους 
άλλους λαούς.  
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Nα ματαιωθεί κάθε αποστολή 
στρατιωτικών δυνάμεων και 
υλικού σε Ουκρανία, Βουλγαρία 

και αλλού, και να σταματήσει κάθε 
είδους εμπλοκή της χώρας στους 
πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - 
ΝΑΤΟ - ΕΕ, απαίτησαν για μία ακόμα 
φορά εργατικά σωματεία, η ΕΕΔΥΕ, 
σύλλογοι αυτοαπασχολούμενων και 
φοιτητών, η ΟΓΕ και φορείς του λαϊ-
κού κινήματος που συγκροτούν 
την  Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην 
Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για 
τις Βάσεις, με παράσταση διαμαρτυ-
ρίας που πραγματοποίησαν την Πα-
ρασκευή 8 Απρίλη στο Yπουργείο 
Εθνικής Αμυνας. 

Εκεί ακούστηκαν συνθήματα 
όπως  «Καμία συμμετοχή, καμία εμ-
πλοκή, έξω απ' την Ελλάδα οι ΝΑΤΟι-
κοί» και «Οι φαντάροι είναι του λαού 
παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχου-

νε δουλειά», ενώ η ανακοίνωση των 
σωματείων και των φορέων μοιρα-
ζόταν πλατιά στους διερχόμενους 
οδηγούς. 

Απαράδεκτη ήταν η στάση της πο-
λιτικής ηγεσίας του υπουργείου, που 
με διάφορες προφάσεις αρνήθηκε να 
συναντήσει την αντιπροσωπεία της 
Επιτροπής και να παραλάβει το ψή-
φισμά της. Μόνο μετά το τέλος της 
κινητοποίησης ο διευθυντής του γρα-
φείου του υπουργού κατέβηκε και 
το παρέλαβε. 

Μιλώντας εκ μέρους της Επιτρο-
πής, ο Νίκος Παπαγεωργίου σημείωσε 
ότι «θα μας βρίσκουν απέναντί τους 
κάθε φορά που θα στέλνουν έστω 
και ένα τουφέκι έξω από τη χώρα, 
που θα φεύγει έστω και ένας φαντά-
ρος. Θα είμαστε εκεί, όπως είμαστε 
παρόντες στις διεκδικήσεις της ερ-
γατικής τάξης και του λαού». 

Πρόσθεσε δε ότι η αλληλεγγύη 
θα συνεχίσει να εκφράζεται «προς 
όλους τους λαούς, που τους έμπλεξαν 
πραγματικά σε έναν άδικο πόλεμο. 
Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον 
από τον πόλεμο για μια χούφτα μο-
νοπώλια, πολυεθνικές και ιμπερια-
λιστικούς οργανισμούς». 

Η διαμαρτυρία ολοκληρώθηκε με 
την ανάγνωση του ψηφίσματος της 
Επιτροπής,  όπου μεταξύ άλλων ση-
μειώνεται: «Ο ιμπεριαλιστικός πόλε-
μος στην Ουκρανία ανάμεσα σε ΗΠΑ 
- ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσία δεν έχει καμία 
απολύτως σχέση με τα συμφέροντα 
και τις ανάγκες του ουκρανικού λαού! 
Είναι ένας πόλεμος άδικος, που έχει 
να κάνει με τους ανταγωνισμούς για 
το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη 
μοιρασιά των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών, των δρόμων μεταφοράς Ενέρ-
γειας και εμπορευμάτων, των σφαι-
ρών επιρροής! 

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση 
της ΝΔ, που εμπλέκει τη χώρα μας 
όλο και βαθύτερα στους επικίνδυνους 
σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. 
Παίζει με τη φωτιά του πολέμου, στο 
όνομα των συμβατικών υποχρεώσεων 
της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ. Η χώρα μας έχει μετα-
τραπεί σε απέραντο πολεμικό ορμη-
τήριο και ταυτόχρονα σε μαγνήτη αν-
τιποίνων, με τις αμερικανοΝΑΤΟικές 
βάσεις απ' άκρη σ' άκρη να βρίσκονται 
σε ετοιμότητα και να συμμετέχουν 
στις πολεμικές επιχειρήσεις».

πολιτική δράση
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 
 
Μαζική διαμαρτυρία στο υπουργείο Αμυνας 
Απαίτησαν να ματαιωθεί κάθε αποστολή στρατιωτικού υλικού και Ενόπλων Δυνάμεων 
σε Ουκρανία, Βουλγαρία ή αλλού  
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Με τις σημαίες των λαών στη σωστή  
πλευρά της Ιστορίας

χρονογράφημα

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι 
Άννα μην κλαίς 
Θα γυρέψουμε βερεσέ απ' το μπακάλη 
 

Σε θυμάμαι δίπλα μου αδελφέ μου 
που το τραγουδούσαμε μαζί με 
χιλιάδες άλλους στην πρώτη νιό-

τη μας και – ας μην κρυβόμαστε – 
ήταν πολλοί, μπορεί και οι περισσό-
τεροι να πίστευαν πως το ποίημα 
του Μπρεχτ αφορούσε μια παλιά επο-
χή που είχε περάσει ανεπιστρεπτί. 

Άλλοι, πάλι, και η ΕΕΔΥΕ μαζί τους, 
επέμεναν πως αυτό το ποίημα μιλάει 
για το «τώρα», το κάθε φορά «τώρα», 
όσο κυριαρχεί ο ιμπεριαλισμός. 

Ξέρεις κάτι αδελφέ μου; Είχαν δί-
κιο, έχουν δίκιο... 

«Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους 
και πάλι»... Ποιοι; Ο κάθε ιμπεριαλι-
στής-ληστής σε αυτούς που εκμεταλ-
λεύεται πρώτα πρώτα στην ίδια του 
τη χώρα, και ταυτόχρονα όλοι μαζί 
μέσα από τις διακρατικές ενώσεις 
τους και τις συμμαχίες τους στα δι-
σεκατομμύρια των εκμεταλλευομέ-
νων όλης της γης που τους θέλουν 
κρέας για τα κανόνια τους για να την 
ξαναμοιράσουν. 

Αυτό να θυμόμαστε αδελφέ μου 
για να μην πέφτουμε στις παγίδες 
που μας στήνουν. Και η πρώτη παγίδα 
είναι να μπεις στο παιχνίδι τους, να 
παίζεις με τους όρους τους. Οι ντό-
πιοι εκμεταλλευτές, αυτοί που μέσα 
από τα κανάλια τους και τις εφημε-
ρίδες τους «κλαίνε» για το λαό της 
Ουκρανίας, αλλά δεν κλαίνε όταν τα 
καράβια τους φορτώνουν ρώσικο πε-
τρέλαιο, ενώ ήδη είναι έτοιμοι να 
φορτώσουν το πανάκριβο αμερικάνικο 
LNG που θα αντικαταστήσει το ρώ-
σικο φυσικό αέριο. 

Είναι οι ίδιοι, αυτοί και οι πολιτικοί 
εκπροσωποί τους τα κόμματα του 
κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που 
βρίζουν καθημερινά τον «Πούτιν», 
αλλά δεν είχαν κανένα πρόβλημα όταν 
ο «Πούτιν» κατέστειλε στρατιωτικά 
την λαϊκή εξέγερεση στο Καζακαστάν 
στις αρχές αυτής της χρονιάς. 

Βλέπεις, το ταξικό τους ένστικτο 
δεν κάνει λάθη και όταν πρόκειται 
να τσακίσουν εργατική τάξη και λαούς, 
τα υπόλοιπα είναι ...λεπτομέρειες. 

«Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους 
και πάλι»... Ποιοι; Αυτοί που, αντι-
κειμενικά, αποδυναμώνουν την άμυνα 
των νησιών στέλνοντας οπλικά συ-
στήματα στην Ουκρανία. 

Τώρα τελευταία τα έχουν βάλει 
και με τον Στόλτενμπεργκ. Αδελφέ μου, 
ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ μπο-
ρεί να έχει ...άδειο βλέμμα, αλλά δεν 
είναι ούτε άδειο ούτε και δικό του. 

Γιατί το βλέμμα αυτό είναι του 
ΝΑΤΟ και σε κοιτάζει μέσα από ερεί-
πια, πολέμους, ορφάνια και προσφυγιά 
εδώ και 70 χρόνια από όποιο σημείο 
της γης και να σκεφτείς. 

Και το βλέμμα αυτό δεν είναι άδειο. 
Βλέπει και μάλιστα πολύ καλά πώς 
να επαναχαραχτούν τα σύνορα με το 
αίμα των λαών, πώς να «σβήσουν» τα 
σύνορα και να κουρελιαστούν οι διε-
θνείς συνθήκες που τα καθορίζουν 
για να διευκολυνθούν οι μπίζνες των 
μονοπωλιακών ομίλων στη «μοιρασιά» 
του πλούτου που παράγουν οι εργά-
τες, του πλούτου που με την εξουσία 
των εργατών μπορεί από κατάρα και 
αίμα να γίνει ευλογία για τους λαούς. 

Και εμείς; «Θα γυρέψουμε βερεσέ 
απ' το μπακάλη»... Γιατί, αδελφέ μου, 
ο «μπακάλης» είναι ο λογαριασμός 
της ΔΕΗ, ακόμα και με «διακανονισμό», 

τα τσακισμένα δικαιώματα, η δου-
λειά-λάστιχο, η ανεργία, τα φροντιστή -
ρια και οι σπουδές του παιδιού που 
«δεν βγαίνουν», οι «ψευτοδιακοπές» 
που θα αναβληθούν για μια ακόμη χρο-
νιά, μια ανάσα ποιοτικής ψυχαγωγίας 
που δεν μπορείς να απολαύσεις, «μπα-
κάλης» είναι το σπίτι που δεν μπορείς 
να συντηρήσεις, το αυτοκίνητο που 
σέρνεται, το ξύπνημα με την «ψυχή 
στο στόμα» μην τύχει κάτι σοβαρό... 

Και εμείς; «Θα ακολουθώ άλλες 
σημαίες» λέει το ίδιο ποίημα. Τα αναρ-
ριπίσματα αυτής της σημαίας τα 
ακούς; Για αφουγκράσου... Οικοδόμοι, 
εργάτες της Cosco, e-food, κόκκινα 
γαρύφαλλα στα χέρια των φοιτητών, 
οι φωτιές που κρατάνε στα χέρια 
τους οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ δεν θα 
σβήσουν, τα αναψοκοκκινισμένα πρό-
σωπα των οδοιπόρων της 40ής Μα-
ραθώνιας Πορείας Ειρήνης, η μέθεξη 
από χιλιάδες στόματα σε έναν γεμάτο 
«Πανιώνιο» να τραγουδούν «πως η 
ανάγκη γίνεται ιστορία...» 

Είναι οι σημαίες που ανεμίζουν 
στην σωστή πλευρά της Ιστορίας: Με 
το δίκιο και τις προοπτικές των λαών 
στο δρόμο για μια άλλη κοινωνία χω-
ρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και πο-
λέμους. 

«Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους 
και πάλι / Άννα μην κλαις / Θα γυρέ-
ψουμε βερεσέ απ' το μπακάλη» 

Σε θυμάμαι δίπλα μου αδελφέ μου 
που το τραγουδούσαμε μαζί με χι-
λιάδες άλλους. 

Να μην το αφήσουμε στη μέση το 
τραγούδι. «Άννα μην κλαις / Θα ακο-
λουθώ άλ λες σημαίες». 

Τώρα είναι η ώρα... 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ 



Με τις αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς ανάμεσα 
στα ιμπεριαλιστικά κέντρα να δυναμώνουν σε 
όλους τους τομείς, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη 

σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Ενδεικτικό του κλίματος ανάμεσα στις χώρες-μέλη 

ήταν το μπαράζ των αντιπαραθέσεων που προηγήθηκε 
μέχρι να φτάσουν στην τελική συμφωνία.  Στο τέρμα του 
μαραθωνίου των συζητήσεων επήλθε η πολιτική συμφωνία 
για την επιβολή εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πε-
τρελαίου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.  

Η συμφωνία αυτή, η οποία συνιστά την 6η δέσμη κυ-
ρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου 
με την Ουκρανία, περιλαμβάνει το αργό πετρέλαιο και τα 
προϊόντα πετρελαίου που παραδίδονται στις χώρες–μέλη 
της ΕΕ. Προκειμένου να αρθούν οι αντιρρήσεις κυρίως 
της Ουγγαρίας για τις κυρώσεις, εξαιρέθηκε το αργό πε-
τρέλαιο που παραδίδεται μέσω πετρελαιοαγωγού. Σύμφωνα 
με την απόφαση, αυτή η εξαίρεση θα επανεξεταστεί σύν-
τομα. Η Γερμανία και η Πολωνία, που και αυτές τροφοδο-
τούνταν μέσω του αγωγού «Ντρούζμπα» δεσμεύτηκαν να 
σταματήσουν τις εισαγωγές.  

Εκτιμάται ότι με αυτή την απόφαση η εισαγωγή αργού 
πετρελαίου από τη Ρωσία θα μειωθεί κατά 90%. Η πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
έσπευσε να διευκρινίσει πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
θα επανέλθει σύντομα και για το υπόλοιπο 10%.  

Η ενίσχυση της Ουκρανίας περιλαμβάνεται επίσης 
στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι έτοιμη για τη χορήγηση νέας οικονομικής 
συνδρομής ύψους έως 9 δις ευρώ το 2022. Με την ανοι-
κοδόμηση της Ουκρανίας να προβάλει δελεαστική για τη 
συνέχεια, οι χώρες–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  δή-
λωσαν την ετοιμότητά τους να αναλάβουν σημαντικό 
ρόλο σε αυτή.  

Στα Συμπεράσματα της Συνόδου συμπεριλαμβάνεται 

η πρόβλεψη για «στρατιωτική στήριξη» στην Ουκρανία, 
ενώ η προβλέπεται και ο «αντίκτυπος» τον οποίο θα έχει 
το ουκρανικού ζήτημα σε άλλες χώρες, όπως η γειτονική 
Μολδαβία και τα Δυτικά Βαλκάνια, που αναμένουν στο 
διάδρομο για την περιβόητη «ευρωατλαντική ολοκλήρωση». 
Το «κουτί της Πανδώρας» έχει ανοίξει για τα καλά. Όσοι 
περιμένουν «ηρεμία» μετά τη λήξη του πολέμου στην Ου-
κρανία πλανώνται πλάνην οικτράν. Είναι ώρα επαγρύπνησης 
και έντασης της πάλης των λαών ενάντια στο σύνολο 
των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.  

Στον τομέα της ενέργειας, στον οποίο υπάρχουν έντονες 
αντιθέσεις λόγω των διαφορετικών συμφερόντων των 
κρατών-μελών, η Σύνοδος εξέτασε την πρόοδο των σχε-
διασμών σε όλους το εύρος τους, όπως απεξάρτηση από 
τα ρωσικά καύσιμα, διασφάλιση ανθεκτικότερου ενεργει-
ακού συστήματος, κλπ. Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι «δηλητήριο» για τους λαούς, είναι κομμένα και ραμ-
μένα στα μέτρα των μονοπωλίων της ενέργειας. Στο 
πλαίσιο της συνολικής χειροτέρευσης της θέσης των 
λαών η ενεργειακή φτώχεια θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες 
διαστάσεις.   

Στα θέματα της Συνόδου ήταν και το επισιτιστικό, με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίζει ενεργά μέτρα που 
θα διευκολύνουν τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της 
Ουκρανίας σε άλλες χώρες. Στη συζήτηση για την «επισι-
τιστική ασφάλεια» περιλαμβάνονται επικίνδυνα σχέδια 
για την αποστολή ναυτικής μοίρας στη Μαύρη Θάλασσα 
προκειμένου να ανοίξει διαύλους για τη μεταφορά σιτηρών.  

Είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε ότι, σε αντιδιαστολή 
με όλα όσα λέγονται, η κατάσταση την οποία βιώνουν δε-
κάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ιδίως 
στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, δεν εμ-
φανίστηκε με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. 

Οι τομείς της ασφάλειας και της άμυνας είχαν επίσης 
τη θέση τους στα συμπεράσματα της Συνόδου, που επιβε-
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βαιώνουν την «ανάγκη για μια ισχυρότερη και πιο ικανή 
Ευρωπαϊκή Ένωση», με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γίνεται ξε-
κάθαρη η επιδίωξή της ΕΕ να «εφαρμόσει αποφασιστικά 
τη «Στρατηγική Πυξίδα», να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις 
της, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της  και να αυξήσει 
την ικανότητα ασφάλειας και άμυνας. Στο σκέλος αυτό 
επισημαίνεται η ανάγκη περισσότερων και καλύτερων 
επενδύσεων, με εστίαση σε εντοπισμένες στρατηγικές 
ελλείψεις. Υπενθυμίζουμε ότι η «Στρατηγική Πυξίδα»  
είναι κείμενο–οδηγός για τις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις 
της δεκαετίας που διανύουμε. Είναι το αντίστοιχο του 
«ΝΑΤΟ 2030», εξίσου επικίνδυνο για τους λαούς. Και τα 
δύο είναι κείμενα κατευθύνσεων στρατηγικής σημασίας, 
κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των μονοπωλίων των 
χωρών–-μελών των ιμπεριαλιστικών ενώσεων.  

Σε αυτό το πλαίσιο τα κράτη-μέλη της ΕΕ καλούνται 
να λάβουν επειγόντως μέτρα για το συντονισμό των πολύ 
βραχυπρόθεσμων αμυντικών προμηθειών τους και τη 
στήριξη κοινών προμηθειών για την αναπλήρωση των 
αποθεμάτων τους. Αυτός ο στόχος συνδέεται άμεσα με 
την παρεχόμενη στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Επι-
πλέον τίθεται ο στόχος για την ταχεία υλοποίηση έργων 
υποδομής, στρατιωτικής κινητικότητας κλπ.  

Ο Έλληνας πρωθυπουργός προσήρθε στη Σύνοδο κρα-
τώντας ψηλά τη «σημαία» του πρωτοπαλίκαρου του αμε-
ρικανικού σχεδιασμού. Τόνισε ότι είναι αναγκαίο να καμ-
φθούν οι επιμέρους ενστάσεις των κρατών για να φτάσει 
η Σύνοδος στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε δηλώσεις του 
μετά το πέρας της Συνόδου εμφανίστηκε ευχαριστημένος 
με το πακέτο μέτρων κατά της Ρωσίας. Όμως φρόντισε 
να προϊδεάσει για τα δύσκολα επισημαίνοντας ότι «κάθε 
πακέτο κυρώσεων έχει κόστος, και γι' αυτούς που τις 
αποφασίζουν», αναφορά στις συνεχείς ανατιμήσεις οι 
οποίες πλήττουν τον λαό την ώρα που το κεφάλαιο θη-
σαυρίζει ξανά. Από την άλλη δεν παρέλειψε να διαβεβαι-
ώσει τους Ελληνες εφοπλιστές ότι δεν θίγονται σε τίποτα 
από τα νέα μέτρα: «Δεν υπάρχουν όμως -και θέλω να το 
τονίσω αυτό- κυρώσεις που να αφορούν την ελληνική 
ναυτιλία σχετικά με τη μεταφορά πετρελαίου από τη 
Ρωσία προς τρίτες χώρες (...) Δεν υπάρχει καμία οριζόντια 
απαγόρευση και εκ των πραγμάτων δεν θεωρώ ότι 
υπάρχει κάποια ουσιαστική συνέπεια για την ελληνική 
ναυτιλία». Η οικονομική διάσταση των παραπάνω γίνεται 
εμφανέστερη αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος του στόλου 
ελληνικών συμφερόντων στην παγκόσμια ναυτιλία. Οι Έλ-
ληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 21% του παγκόσμιου στό-
λου και το 59% του ευρωπαϊκού. 

Οι αποφάσεις και οι στοχεύσεις τόσο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ, που έχουν συγκαλέσει Συνόδους 
Κορυφής αντιστοίχως στις 23-24 Ιουνίου και στις 29-30 
Ιουνίου, δεν προμηνύουν τίποτα καλό για τους λαούς. 
 Αντιθέτως θα αυξηθούν οι κίνδυνοι για τους λαούς, που 
θα φορτωθούν νέα ασήκωτα βάρη στις πλάτες τους. Το 
κυνήγι της πρωτοκαθεδρίας στην ιμπεριαλιστική πυρα-
μίδα, οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα δύο 
ιμπεριαλιστικά κέντρα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ από τη μια και 
Ρωσία-Κίνα από την άλλη θα δυναμώσουν. Οι κίνδυνοι γε-
νικευμένης σύγκρουσης είναι ορατοί διά γυμνού οφθαλ-
μού. Απέναντι στη δική τους σημαία, τη σημαία των συμ-
φερόντων των μονοπωλίων, υψώνουμε τη δική μας 
σημαία, τη σημαία της ενότητας και της πάλης των λαών, 
που η συντονισμένη πάλη τους είναι η μοναδική διέξοδος.  

Με τη νέα ορμή που μας έδωσαν οι μαζικές μαχητικές 
κινητοποιήσεις του Μάη στο πλαίσιο του Πανελλαδικού 
Διήμερου Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης της ΕΕΔΥΕ συνε-
χίζουμε και δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στη μετατροπή 
της χώρας σε ορμητήριο πολέμου, ενάντια στη συμμετοχή 
στις ιμπεριαλιστικές αποστολές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, 
ενάντια στις πολεμικές εξοπλιστικές δαπάνες για το 
ΝΑΤΟ.  

Είναι ανάγκη σήμερα να δυναμώσει ακόμα περισσότερο 
το αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα. Να συσπει-
ρώσει και άλλες δυνάμεις που είναι απέναντι στη βαρ-
βαρότητα.   

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
NO 96   ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 9



Εμείς που υπηρετήσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) 
–ανεξαρτήτως βαθμού στη στρατιωτική ιεραρχία 
αλλά και κλάδου– έχουμε τα ίδια προβλήματα με τον 

απλό λαό! 
Οι αυξανόμενες τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης, ρεύμα 

και βενζίνη, αφορούν και τυραννούν τη ζωή κάθε οικογέ-
νειας, κάθε εργαζόμενου/ης, ανέργου, συνταξιούχου, γυ-
ναίκας, φοιτητή, αυτοαπασχολούμενου... 

Όμως προκλητικά η τωρινή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως 
και οι προηγούμενες, δίνουν πακτωλό χρημάτων για επι-
δοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο! Και τι απολογούνται με 
περίσσια υποκρισία; Φταίει ο πόλεμος για την ακρίβεια! 
Απαντάμε: ΟΧΙ κορόιδα δεν είμαστε! 

Πολλούς μήνες πριν από τον πόλεμο είχε αρχίσει άλλη 
μία κρίση του κεφαλαίου, που τη φορτώνουν και πάλι 
στις πλάτες μας! 

Πέρα από τον οικονομικό πόλεμο, ο λαός υφίσταται 
επίσης μεγάλους κινδύνους λόγω της ύπαρξης των αμε-
ρικανικών βάσεων στη χώρα, της στρατιωτικής βοήθειας 
την οποία από τους πρώτους έστειλε η κυβέρνηση στην 
Ουκρανία, γενικότερα λόγω της επικίνδυνης εμπλοκής 
της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που διεξάγεται. 
Δεν έφθαναν όμως όλα αυτά, αλλά μαθαίνουμε ότι σκοπεύει 
να στείλει ακόμη και στρατιωτικό προσωπικό για να θυ-
σιαστεί για «τ' αφέντη το φαΐ» ...! ΟΧΙ και πάλι ΟΧΙ !!!  

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά για την ελ-

ληνική συμμετοχή-εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο 
που διεξάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας και στη Μαύρη 
Θάλασσα: 

Με την τελευταία κατάπτυστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ 
και Ελλάδας, έχουμε την επέκταση και τη μονιμοποίηση 
των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα στη Σούδα, στη 
Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη, στον Βόλο, στο Στεφανο-
βίκειο, στο πεδίο βολής Λιτοχώρου. Όλη σχεδόν η ελληνική 
επικράτεια μετατρέπεται σε μια απέραντη στρατιωτική 
βάση, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται στρατιωτικές 
αποστολές, προωθούνται στρατιωτικές δυνάμεις προς 
την ανατολική Ευρώπη, μεταφέρονται οπλικά συστήματα 
όλων των ειδών, πραγματοποιούνται ασκήσεις τεράστιας 
κλίμακας και με σενάρια πολέμου. 

Η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις αποτελεί στρα-
τηγική επιλογή της αστικής τάξης, για την οποία η κυβέρ-
νηση της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τα υπό-
λοιπα αστικά  κόμματα «φαγώθηκαν» μεταξύ τους σχετικά 
με το ποιος μπορεί να την υπηρετήσει καλύτερα διασφα-
λίζοντας περισσότερα «ανταλλάγματα».  

Οι βάσεις είναι στρατιωτικές υποδομές στη διάθεση των 
ιμπεριαλιστών, που μαζί με τις πολιτικές υποδομές (λι μά -
νια, τρένα, δρόμοι κ.ά.) παίζουν και θα συνεχίσουν στο μέλ λον 
να παίζουν ακόμη πιο ενεργό ρόλο στις πολεμικές συγκρού -
σεις, οι οποίες σήμερα έχουν ως επίκεντρο την Ουκρανία, 
αλλά αύριο μπορεί να επεκταθούν ή και να γενικευτούν. 
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της χώρας στον πόλεμο!

www.freepik.com



Ένα ακόμα μέρος της ελληνικής συμμετοχής συνίσταται 
στη διάθεση ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την προ-
στασία χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών αμερικανο-
νατοϊκών δυνάμεων που δρουν ή ασκούνται σε περιοχές 
κο ντά ή πολύ κοντά στην εμπόλεμη ζώνη. Η συμμετοχή 
της χώρας στον πόλεμο βαθαίνει με τις αλλεπάλληλες  
αποστολές στρατιωτικού υλικού από τα «αποθέματα», 
υποτίθεται κατά την κυβέρνηση, των Ενόπλων Δυνάμεων 
της χώρας.  

Σήμερα, τέσσερις μήνες μετά την απαράδεκτη εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, η πολιτική της συμμετοχής 
της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς είναι 
άκρως επικίνδυνη, άκρως εγκληματική! 

Όπως μας έχει διδάξει η σύγχρονη ιστορική πείρα, τις 
συνέπειες αυτού του πολέμου, που είναι αποτέλεσμα των 
καπιταλιστικών ανταγωνισμών, θα κληθούν για μία ακόμη 
φορά να πληρώσουν με τη ζωή τους οι λαοί οι οποίοι 
είναι ήδη τα μόνα θύματα και του συγκεκριμένου πολέμου! 
Έτσι η κυβέρνηση λογαριάζει να απογειώσει την εμπλοκή 
της χώρας με την πρώτη αποστολή και Ελλήνων στρα-
τιωτικών και εξοπλισμού για ένταξη στο συγκρότημα 
μάχης του ΝΑΤΟ που ιδρύθηκε πρόσφατα στη Βουλγαρία 
με στόχευση προς την Ρωσία. 

Αυτές οι αποφάσεις οι οποίες υλοποιούνται ενώ συν-
τηρούνται και εντείνονται οι αμφισβητήσεις από τη μεριά 
της τουρκικής αστικής τάξης των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων της Ελλάδας, ξεμπροστιάζουν και πάλι την κυβέρ-
νηση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά 
κόμματα, που παρουσιάζουν τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ 
ως «εγγυητές» απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. 

Όμως ένας στρατός που δεν υπηρετεί την εθνική ανε-
ξαρτησία της χώρας του, αλλά καλείται από τις κυβερνήσεις 
να υπηρετήσει όπου γης τα συμφέροντα των μονοπωλίων 
δεν προστατεύει τα δικά του συμφέροντα, ούτε και τα 
συμφέροντα του λαού του!  

Έτσι κι εμείς δεν θα περιμένουμε παθητικά να γυρίσουν 
φέρετρα Ελλήνων στρατιωτικών, όπως έγινε κατά τον 
προηγούμενο αιώνα με τις εκστρατείες στη Μικρά Ασία, 
στην Κριμαία και στην Κορέα. Δεν θα κουραστούμε να πα-
λεύουμε ώστε ο λαός μαζί με τα στελέχη, τους στρατεύ-
σιμους και τους απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων να 
αντιληφθούν το βρόμικο παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες 
όλων μας. Να αντιληφθούν ότι τα αστικά κόμματα θέλουν 
να μας στοιχίσουν πίσω από τα συμφέροντα και τις επι-
διώξεις της αστικής τάξης, των επιχειρηματικών ομίλων, 
των δολοφόνων των λαών, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ! 

Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι συχνά βλέπουν 

το φως της δημοσιότητας φωνές διαμαρτυρίας και καταγ -
γελίες στρατευμένων παιδιών, αλλά και γονιών στρατευ-
μένων, που καταδικάζουν κάθε εμπλοκή της χώρας μας 
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και στους 
πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και 
της ΕΕ. Με θάρρος εκφράζουν το βάσιμο και νόμιμο δι-
καίωμά τους να αποκλείουν κάθε συμμετοχή στρατευμένων 
και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας 
στον πόλεμο!!! Πολλά μπράβο στα στρατευμένα παλικάρια 
που τολμούν!!! 

Κάθε στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων έχει πραγματικό 
καθήκον, σύμφωνα με τον όρκο τον οποίο έδωσε στο Σύ -
ντα γμα, να προσφέρει κατά τη σταδιοδρομία του υπηρεσίες 
που αποσκοπούν αποκλειστικά στην άμυνα της πατρίδας 
μας και στην προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της χώρας μας (άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγματος). 

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιωματικοί και 
υπαξιωματικοί, έχουν κάθε νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμα 
να δηλώσουν και να εκφράσουν ελεύθερα και χωρίς 
κανένα κίνδυνο για την καριέρα τους τη βούληση και τη 
θέλησή τους για τη μη συμμετοχή των ίδιων και των συ-
ναδέλφων τους σε ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συ-
νόρων της χώρας μας, ενάντια στην ειρήνη, στη ζωή των 
ίδιων, των οικογενειών τους και των λαών! 

Η κυβέρνηση και στο θέμα αυτό τα δίνει όλα! Το αστικό 
κράτος προσπαθεί με την προώθηση και τη χορήγηση οι-
κονομικών κινήτρων να εξαγοράσει τις συνειδήσεις των 
στελεχών, να κάμψει δισταγμούς ή και την αντίθεση στη  
συμμετοχή στον διεξαγόμενο πόλεμο. 

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και όλοι οι υπη-
ρετούντες σε αυτές θα πρέπει να αναλογιστούν ότι κανένα 
αντάλλαγμα δεν μπορεί να ξεπλύνει το αίμα από την όποια 
εμπλοκή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στους αμε-
ρικανονατοϊκούς άδικους πολέμους και  σχεδιασμούς. 

Γι' αυτό και στην πλειοψηφία των στελεχών και των 
στρατευμένων δεν αρμόζει να συμφωνούν με τη συμμετοχή 
των Ενόπλων Δυνάμεων σε τέτοιες επικίνδυνες πολεμικές 
αποστολές εκτός συνόρων, ούτε «εθελοντικά» ούτε «επί 
πληρωμή» ως «μισθοφόροι». 

Με θάρρος και πίστη κανένας στρατευμένος, αξιωμα-
τικός και υπαξιωματικός να μη χύσει το αίμα του για 
αυτόν ή άλλον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τα συμφέροντα 
των αντιμαχόμενων στρατοπέδων των ληστών και των 
αστικών τάξεων, στρεφόμενος ενάντια σε άλλους λαούς! 

Εμείς είμαστε με το «Στρατόπεδο των λαών»! 
 

 Υποπλοίαρχος (ΕΑ) Α. ΚΟΡΩΝΑΚΟΣ Π.Ν. 
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ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταδικάζει τη νέα, επιθετική κι επι-
κίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ να αποστείλει τεθωρακισμένα οχήματα στην Ουκρανία, 
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που μαίνεται εδώ και τρεις μήνες.  

 
Η ανακοίνωση της αποστολής τεθωρακισμένων οχημάτων από τον Γερμανό Καγκελάριο Σόλτς, πα-

ράλληλα με την ελληνογερμανική συμφωνία αντικατάστασής τους, έρχεται να “κουμπώσει” με τις πολ-
λαπλές αποστολές πολεμικού υλικού στην Ουκρανία το προηγούμενο διάστημα, τις συζητήσεις για 
την προετοιμασία αποστολής τμήματος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη Βουλγαρία στο πλαίσιο 
της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Φανερώνει τη γενικότερη πολεμική προετοιμασία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και τον επικίνδυνο ρόλο που αναλαμβάνει η Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησης. 
Αποκαλύπτεται η ακόμη στενότερη πρόσδεση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στους αμερικανο-
ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, σε βάρος της άμυνας της χώρας μας. 

 
Η απόφαση αυτή αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα της ολοένα μεγαλύτερης ελληνικής εμπλοκής στους 

πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, προοιωνίζοντας ακόμη πιο μεγάλους κινδύνους για τον 
ελληνικό λαό. Η κατάληψη των ελληνόκτητων πλοίων από το Ιράν, οι διαρκείς προειδοποιήσεις της 
ρωσικής ηγεσίας ξεμπροστιάζουν την κάλπικη κι αποπροσανατολιστική επιχειρηματολογία της κυ-
βέρνησης και των κομμάτων του ευρωατλαντισμού ότι η βαθύτερη εμπλοκή στους αμερικανοΝΑΤΟ -
ικούς σχεδιασμούς αποτελεί δήθεν παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας, ότι τάχα δρα αποτρεπτικά 
στην τουρκική επιθετικότητα. 

 
Η στάση “Πόντιου Πιλάτου” από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ απέναντι στις κλιμακούμενες διεκδικήσεις 

της Τουρκίας, τα καλέσματα για να τα βρουν μεταξύ τους Ελλάδα και Τουρκία, κάνοντας, μάλιστα, λόγο 
για διαφωνίες ως προς τα θαλάσσια σύνορα, φανερώνουν πως μοναδικός στόχος κι επιδίωξη είναι η 
διατήρηση της συνοχής της Νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, σε βάρος των συμφερόντων του 
ελληνικού, του τουρκικού και των άλλων λαών της περιοχής. Στρώνεται το έδαφος για επώδυνους 
συμβιβασμούς με το βλέμμα στραμμένο στη συνεκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου της Ανατολικής 
Μεσογείου υπό ευρωατλαντική εποπτεία. 

 
Ο ελληνικός λαός να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη στη χυδαία ευρωατλαντική προπαγάνδα της κυ-

βέρνησης και των άλλων κομμάτων! Απαιτείται ετοιμότητα κι επαγρύπνηση! 
 
Είναι ανάγκη να δυναμώσει αποφασιστικά η λαϊκή πάλη ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της εμ-

πλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να δυναμώσει ακόμη περισσότερο ο 
αγώνας για καμιά αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν. Να μη σταλούν κανένας φαν-
τάρος, υπαξιωματικός, αξιωματικός και πολεμικό υλικό εκτός συνόρων, κατά άλλων λαών. Να επι-
στρέψουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από αποστολές στο εξωτερικό. 

 
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022         Το γραφείο Tύπου της ΕΕΔΥΕ 
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Μαζική και μαχητική ήταν η 
αντι ιμπεριαλιστική διαδήλω-
ση και η συγκέντρωση  που 

πραγματοποίησαν στην Πρέβεζα Επι-
τροπές Ειρήνης και μαζικοί φορείς 
της Βορειοδυτικής Ελλάδας ενάντια 
στην εμπλοκή της χώρας στους επι-
κίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς και τη μετατροπή της Ελλάδας 
σε ορμητήριο επιθέσεων ενάντια σε 
άλλους λαούς. 

Γι’ αυτό άλλωστε προηγήθηκε δια-
δήλωση έξω από τη ΝΑΤΟική βάση 
στο Άκτιο. 

Οι διαδηλωτές έκαψαν σημαία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
ΝΑΤΟ, ενώ έγραψαν και συνθήματα 
με κόκκινη μπογιά έξω από τη ΝΑ-
ΤΟική βάση. 

Στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αναγνώ-
στου, οργανωτικός γραμματέας της 
ΕΕΔΥΕ, παρέδωσε ψήφισμα με τα αι-
τήματα των διαδηλωτών στον διοι-
κητή της στρατιωτικής βάσης. 

Είχαν προηγηθεί χαιρετισμοί από 
τον Χρύσανθο Κυριαζή, πρόεδρο της 
Επιτροπής Ειρήνης Πρέβεζας και μέ-

λος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕ-
ΔΥΕ, τον Κώστα Καμήλο, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτη-
τικού Συλλόγου Φυσικού του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων και τον Μανώλη 
Χαλέπη, μέλος της Διοίκησης του 
Εργατικού Κέντρου Λευκάδας και 
πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων του νησιού. 

Στην πορεία που ακολούθησε, οι 
δρόμοι της Πρέβεζας δονήθηκαν από 
τα συνθήματα «Οι φαντάροι είναι του 
λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν 
έχουνε δουλειά», «Ούτε γη ούτε νερό, 
στους φονιάδες των λαών». 

Ακολούθησε ομιλία έξω από το 
δημαρχείο της πόλης από τον Γρηγόρη 
Αναγνώστου, οργανωτικό γραμματέα 
της ΕΕΔΥΕ.  

πολιτική δράση

Μεγάλη αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση στο Άκτιο και 
πορεία στην Πρέβεζα στις 16 Απρίλη
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40η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ  
Κυριακή 22 Μάη 2022 
Εκκίνηση: 8 π.μ. Τύμβος Μαραθώνα 
Τερματισμός και συγκέντρωση: 6.30 μ.μ.  
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

Νέες και νέοι, εργατοϋπάλληλοι,  συνταξιούχοι, 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται και δεν χωρά 
καμιά επανάπαυση.  
Ο κίνδυνος της επέκτασής του είναι μεγάλος.   
Τώρα  παίρνουμε τη θέση μας στον αγώνα !    
 
Η  ΕΕ∆ΥΕ σας καλεί σε μαζική συμμετοχή στη 40η 
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης την Κυριακή 22 του 
Μάη 2022, που φέτος συμπίπτει με την ημέρα δο-
λοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. 
 
Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για να 
εκφραστεί μαζικά και μαχητικά η καταδίκη του ιμπε-
ριαλιστικού πολέμου και της εμπλοκής της χώρας μας 
σ' αυτόν, στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς. 
Να απαντήσουμε αποφασιστικά στη χυδαία ευρωατ-
λαντική προπαγάνδα, η οποία θέλει να στοιχίσει τον 
λαό πίσω από τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών, 
που ευθύνονται για χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, 
για εκατομμύρια πρόσφυγες, ξεριζωμένους.   
Καταδικάζουμε την απαράδεκτη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία! Πρόκειται για έναν άδικο ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο, στον οποίο συγκρούονται από τη μια 
οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ και από την άλλη η Ρωσία, 
με το μάρμαρο να το πληρώνουν ο ουκρανικός, ο 
ρωσικός και οι άλλοι λαοί της περιοχής. Ο ελληνικός 
λαός δεν πρέπει να μπει στο ψευτοδίλημμα να διαλέ-
ξει στρατόπεδο ληστή. Τόσο οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η 
ΕΕ όσο και η Ρωσία έχουν τα δικά τους συμφέροντα 
στην περιοχή, που είναι ξένα και εχθρικά προς τις 
ανάγκες και τα πραγματικά συμφέροντα των λαών. 
 
∆υναμώνουμε την πάλη για να κλείσουν τώρα όλες 
οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις. Να σταματήσει, να 
ματαιωθεί οποιαδήποτε αποστολή στρατιωτικών 
δυνάμεων και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων. 
Κανένας φαντάρος, υπαξιωματικός και αξιωματι-
κός να μη σταλεί στις ιμπεριαλιστικές αποστολές.  
 
Η συμμετοχή στη 40η Μαραθώνια Πορεία και στις 
πρωτοβουλίες της ΕΕ∆ΥΕ σε όλη τη χώρα, στο πλαί-
σιο του Πανελλαδικού ∆ιημέρου Αντιιμπεριαλιστικής 

∆ράσης, είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσει κα-
νείς στην πράξη τους αγώνες του Λαμπράκη, του Νι-
κηφορίδη, των χιλιάδων αγωνιστών που πάλεψαν 
ενάντια στην τότε ΕΟΚ, στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην 
πρόσδεση της Ελλάδας σε αυτά τα δολοφονικά ερ-
γαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών. 
 
Εργαζόμενοι, νέες και νέοι, 
Όλοι στη 40η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης! Να δυ-
ναμώσει ακόμη περισσότερο η πάλη του αντιπολε-
μικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος !  
Η όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και 
στην Κίνα για την πρωτοκαθεδρία και η καύσιμη ύλη 
που έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή και συσσωρεύε-
ται ακόμα περισσότερο με τον πόλεμο στην Ουκρανία  
ενισχύουν το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου ιμπερια-
λιστικού πολέμου. Αυτό φανερώνουν η κλιμάκωση 
της επιθετικότητας, οι στρατιωτικές δαπάνες που ξε-
πέρασαν τα 2,11 τρις δολάρια και οι εξοπλισμοί - μα-
μούθ, η συγκέντρωση τεράστιας δύναμης πυρός σε 
μια σειρά από «θερμές» εστίες σε όλη την υδρόγειο. 
Στην περιοχή μας, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Με-
σόγειο, η αναμέτρηση των αστικών τάξεων είναι σε 
πορεία έντασης.  Τα ΝΑΤΟικά σχέδια τροφοδοτούν 
την τουρκική επιθετικότητα. Αυξάνονται οι υπερπτή-
σεις και οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, αμφισβητείται η 
κυριαρχία ελληνικών νησιών. Στην τουρκική άσκηση 
«Γαλάζια Πατρίδα» πραγματοποιήθηκαν «πρόβες»  
για την κατάληψη νησιών με την παρουσία των ΗΠΑ, 
ενώ ο Έλληνας  υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι «δεν 
είναι η καλύτερη εποχή να μιλάς στο ΝΑΤΟ ενάντια 
στην Τουρκία», που είναι απαραίτητη για την ενίσχυση 
της Νοτιοανατολικής του πτέρυγας, στην αντιπαρά-
θεση με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.   
Η κυβέρνηση της Ν∆, στον δρόμο των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων,  κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση.  
Η αντιλαϊκή πολιτική έχει οδηγήσει στην επέκταση της 
φτώχειας και της ανεργίας, τσακίζει τους μισθούς και 
τις συντάξεις, λεηλατεί το λαϊκό εισόδημα με την αβά-
σταχτη φορολογία, την άγρια ακρίβεια  στα είδη πρώ-
της ανάγκης, στο ηλεκτρικό ρεύμα, καταδικάζει τις 
λαϊκές οικογένειες στην ενεργειακή φτώχεια.  
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Την ώρα που καταπατούνται οι λαϊκές ανάγκες αυξά-
νονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, δισε-
κατομμύρια ευρώ δαπανώνται για εξοπλισμούς που 
καμιά σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια και την 
άμυνα της χώρας, αλλά αντίθετα, εξυπηρετούν τους 
σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με την 
Ελλάδα να κατατάσσεται στην πρώτη θέση ως ποσο-
στό του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, 
για τις εξοπλιστικές δαπάνες, με ευθύνη όλων των κυ-
βερνήσεων.   
Αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, που είναι κομμένη και 
ραμμένη στα συμφέροντα και στις επιδιώξεις των επι-
χειρηματικών ομίλων, υπηρετεί και η εμπλοκή της Ελ-
λάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ο λαός έχει τη δύναμη να συγκρου-
στεί,  να διαμορφώσει με την πάλη του τους όρους για 
να απαλλαγεί από τους εκμεταλλευτές του και τις συμ-
μαχίες τους και με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα  
να ανοίξει το δρόμο για την αμοιβαία επωφελή συ-
νεργασία με τους άλλους λαούς.  
 
Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντι-
σμού λένε ψέματα και παραπλανούν τον λαό όταν 
ισχυρίζονται ότι η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο έχει 
τάχα στόχο να διασφαλίσει την ειρήνη! Παρά τις επι-
μέρους διαφοροποιήσεις, πίνουν νερό στο όνομα των 
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Συμφωνούν μέχρι κεραίας 
με τις επικίνδυνες αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής 
του ΝΑΤΟ, που προετοιμάζεται ήδη από το 2016 για 
το «πρώτο πυρηνικό πλήγμα». Στηρίζουν με κάθε 
τρόπο την ΕΕ, που ενισχύει την επιθετική και επικίν-
δυνη Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). 
Ομονοούν για την παραπέρα πρόσδεση της Ελλάδας 
στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς. Ήταν τα 
κόμματα που ως κυβερνήσεις έστειλαν  ελληνικές ένο-
πλες δυνάμεις σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο Αφ-
γανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στον Περσικό Κόλπο 
και αλλού και τώρα στέλνουν στη Μοζαμβίκη, αλλά 
και στη Βουλγαρία, στην Πολωνία, σε άλλες χώρες 

της ανατολικής Ευρώπης! Με στόχο να στοιχίσουν 
τον λαό πίσω από τα συμφέροντα των επιχειρηματι-
κών ομίλων, οι οποίοι επιδιώκουν να ανα βαθμίσουν 
τη θέση τους στο μοίρασμα της λείας, παρουσιάζοντας 
ως δήθεν κοινά τα συμφέροντα του λαού με εκείνα 
των εκμεταλλευτών του. 
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση εγκαινίασε τον «Στρατηγικό 
∆ιάλογο» με τις ΗΠΑ και προετοίμασε την Ελληνοα-
μερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις με την αναβάθ-
μιση των βάσεων στη Σούδα, τη Λάρισα, το 
Στεφανοβίκειο, την Αλεξανδρούπολη, που έχει γίνει 
κόμβος προώθησης ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων. Αυτή την 
άκρως επικίνδυνη συμφωνία υλοποιεί η Ν∆ και θα τη 
φέρει ενισχυμένη προς κύρωση στη Βουλή το επό-
μενο διάστημα προσθέτοντας στις ήδη υπάρχουσες 
νέες βάσεις σε όλη τη χώρα. 
 
Η εμπλοκή της χώρας μας όχι μόνο δεν προστατεύει 
τον λαό, αλλά αντίθετα τον βάζει σε μεγάλους κινδύ-
νους. Καλούμε τον λαό να προβληματιστεί: Με ποιον 
τρόπο συμβάλλει στην ειρήνη η μετατροπή της Ελλά-
δας σε αμερικανοΝΑΤΟϊκό πολεμικό ορμητήριο και 
θύμα αντιποίνων; Με ποιον τρόπο συμβάλλει στην ει-
ρήνη η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και 
πολεμικού υλικού στο «ουκρανικό μέτωπο», στις δε-
κάδες αποστολές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ κατά 
άλλων λαών; Οι μύθοι τους έχουν καταρρεύσει.   
 
Νέες και νέοι, εργατοϋπάλληλοι, συνταξιούχοι, 
Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. ∆ίνουμε τη μάχη 
ενάντια στους δυνάστες, στους ληστές-ιμπεριαλιστές 
που σέρνουν τους λαούς στο πολεμικό σφαγείο. Αυτή 
είναι η σωστή πλευρά της Ιστορίας, που αντιστοιχεί 
στα συμφέροντα των λαών. Αυτό δίνει ουσιαστικό πε-
ριεχόμενο στη σύγχρονη αντιιμπεριαλιστική - αντιπο-
λεμική δράση.  
 
Σ’ αυτό το δρόμο βαδίζουμε μαζικά στην 40η Μαρα-
θώνια Πορεία Ειρήνης.   

 ∆υναμώνουμε την πάλη, τη  διεθνιστική μας αλληλεγγύη, διατρανώνοντας: 
• Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. 
• Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. 
• Καμιά αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων. 
• Να κλείσουν οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις - Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. 
• Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. 
• Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν. 
• ΟΧΙ στον Ευρωστρατό και στους άλλους πολεμικούς μηχανισμούς της ΕΕ.  
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δράση ΕΕΔΥΕ

Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής 
Δράσης, 21 και 22 Μάη 2022 

Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων, ανέργων, αυτοαπασχολουμένων, 
νεολαίας, γυναικών, ανθρώπων κάθε ηλικίας, ολοκληρώθηκε το Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπε -
ριαλιστικής Δράσης που οργάνωσε η ΕΕΔΥΕ στις 21 και 22 Μάη 2022 στέλνοντας ηχηρό μή νυ -
μα καταδίκης της αντιλαϊκής πολιτικής και της πολιτικής της εμπλοκής από την κυβέρνηση 
και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, για 
την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για να μην σταλεί κα νέ -
νας φαντάρος, υπαξιωματικός, αξιωματικός και πολεμικό υλικό εκτός συνόρων. Η πολύμορφη 
αυτή δραστηριότητα αφήνει σημαντική παρακαταθήκη για τη δράση της ΕΕΔΥΕ, που θα 
συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί παραπέρα στο επόμενο διάστημα. Το Πανελλαδικό Διήμερο Αντι -
ιμπεριαλιστικής Δράσης κορυφώθηκε με την 40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική. 



Αττική 
  
Με την καθιερωμένη εκδήλωση στον 
Τύμβο του Μαραθώνα, όπου χαιρετι-
σμό απηύθυνε  προς τους συγκε ντρω -
μένους ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύ-
ρος Τάσσος, δόθηκε το σήμα για την 
έναρξη της 40ής Μαραθώνιας Πο-
ρείας Ειρήνης. Το «παρών» έδωσαν 
πλήθος Ειρηνοδρόμων, ενώ στην πο-
ρεία συμμετείχε και πολυμελής αντι -
προ σω πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι-
κεφαλής τα μέλη του ΠΓ, Γιώργο Μα-
ρίνο και Γιάννη Πρωτούλη. 

Μεγάλη συγκέντρωση διοργανώ-
θηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής 
στο Υπουργείο Άμυνας όπου κατέληξε 
η Πορεία Ειρήνης, μεταφέροντας το 
μήνυμα της εναντίωσης στον ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο, στην ελληνική 
συμμετοχή σε αυτόν και στην εμπλοκή 
της χώρας στα επικίνδυνα σχέδια 
των ΝΑΤΟικών.  

Παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του 
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Χαιρε-
τισμό απηύθυναν προς τους συγκε -
ντρω μένους ο σμηνίτης Νίκος Κα-
ραγκαδάκης και η φοιτήτρια του Πα -
ντείου Γεωργία Τσαγκάρη. Η κεντρική 
ομιλία έγινε από τον Θανάση Παφίλη, 

γενικό γραμματέα του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Ειρήνης και μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. 

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα, 
επιμελημένο από τον Πανελλήνιο 
Μουσικό Σύλλογο, που χειροκροτή-
θηκε θερμά. Το έργο που ακούστηκε 
είναι του γνωστού Βρετανού συνθέτη 
Μπέτζαμιν Μπρίτεν. Γράφτηκε το 
1936 για ορχήστρα χάλκινων πνευ-
στών και κρουστών, όταν ο συνθέτης 

ήταν μόλις 22 ετών. Πρόκειται για 
το πρώτο έργο του, που παρουσιάζει 
τις ειρηνιστικές αντιλήψεις του, που 
εκφράστηκαν και αργότερα σε αρκετά 
από τα έργα του. 

Το έργο εκτελέστηκε από ένα σύ-
νολο χάλκινων πνευστών και κρου-
στών, που δημιουργήθηκε για την πε-
ρίσταση και διηύθυνε ο μαέστρος 
Χρήστος Κολοβός. 

Κατά την υποδοχή των μαραθω-
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Αττική



νοδρόμων το ίδιο σύνολο έπαιξε έργα 
του Μ. Θεοδωράκη, τα οποία ενορ-
χήστρωσε ειδικά για το σύνολο αυτό 
ο Δημήτρης Μίχας. 

Οι ξεχωριστές φωνές τους Κόκ-
κινου Αερόστατου κέρδισαν το χει-
ροκρότημα όλων των παρευρισκομέ-
νων με μία διασκευή του «γιουπιγιά» 
διανθισμένο με τα συνθήματα και τα 
αιτήματα της Ειρήνης. 

 
 

Παραθέτουμε τα μηνύματα του Παγκυ -
πρίου Συμβουλίου Ειρήνης και της 
Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας προς 
την 40η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης 
και την ΕΕΔΥΕ.  

 
Μήνυμα του Παγκυπρίου  
Συμβουλίου Ειρήνης 

Εκφράζουμε την 
αμέριστη αλληλεγ-
γύη μας στον αγώνα 
που διεξάγει η ΕΕ-
ΔΥΕ και ο ελληνικός 

λαός, ώστε να απεμπλακεί η Ελλάδα 
και ο λαός της από τους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς και τους πολέ-

μους, κατάργηση της ελληνοαμερι-
κανικής συμφωνίας, απαιτώντας κλεί-
σιμο των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσε-
ων στη χώρα, και αποδέσμευση από 
το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

Αγαπητοί συναγωνιστές και συ-
ναγωνίστριες στον αγώνα για την 
παγκόσμια ειρήνη, 

Ως Παγκυπρίο Συμβούλιο Ειρήνης 
στέλνουμε τους πιο θερμούς χαιρε-
τισμούς στους συμμετέχοντες της 
40ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης 
της ΕΕΔΥΕ, που φέτος συμπίπτει με 
την ημέρα δολοφονίας του Γρηγόρη 
Λαμπράκη. 

Εκφράζουμε την αμέριστη αλλη-
λεγγύη μας στον αγώνα που διεξάγει 
η ΕΕΔΥΕ και ο ελληνικός λαός, ώστε 
να απεμπλακεί η Ελλάδα και ο λαός 
της από τους ιμπεριαλιστικούς σχε-
διασμούς και τους πολέμους, κατάρ-
γηση της ελληνοαμερικανικής συμ-
φωνίας, απαιτώντας κλείσιμο των 
αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στη 
χώρα, και αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ 
και την ΕΕ. 

Ο πόλεμος που ξέσπασε στην Ου-
κρανία, μετά την απαράδεκτη ρωσική 

εισβολή, απειλεί το μέλλον της αν-
θρωπότητας, καθώς ο κίνδυνος γε-
νίκευσης του πολέμου είναι ορατός. 
Οι λαοί της Ευρώπης θυματοποιούν-
ται με τον χειρότερο τρόπο στο βωμό 
των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων 
και του κέρδους. Τώρα όσο ποτέ άλ-
λοτε είναι αδήριτη η ανάγκη οι λαοί 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενάντια 
στους πολέμους και τον ιμπεριαλισμό. 
Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά τον 
αγώνα για παγκόσμια ειρήνη και κοι-
νωνική δικαιοσύνη, στο δρόμο που 
χάραξε ο Γρηγόρης Λαμπράκης και 
οι χιλιάδες άλλοι αγωνιστές. 

 
Η Γραμματεία του Παγκυπρίου 

Συμβουλίου Ειρήνης 
Λευκωσία, 20 Μαΐου 2022  

 
Μήνυμα της Επιτροπής  
Ειρήνης Τουρκίας 

 
 
 
 
 

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή 
Ύφεση και την Ειρήνη παίζει έναν 
ιστορικό ρόλο στον αγώνα ενάντια 
στην παρουσία των ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων στην περιοχή. Ως Επιτροπή 
Ειρήνης της Τουρκίας, πιστεύουμε 
ότι αυτός ο ιστορικός ρόλος είναι 
πολύ σημαντικός για την αλληλεγγύη 
μεταξύ των λαών Ελλάδας και Τουρ-
κίας και των φιλειρηνικών οργανώ-
σεων της. Όπως κάναμε πάντα στο 
παρελθόν, θα συνεχίσουμε την αλλη-
λεγγύη μεταξύ των οργανώσεών μας 
και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπο-
ρούμε για να ενισχύσουμε αυτή την 
αλληλεγγύη. 

Αγαπητοί συναγωνιστές 
Ως Επιτροπή Ειρήνης της Τουρ-

κίας, θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την 
40η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. Αυτή 
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είναι μια σημαντική επέτειος για την 
Μαραθώνια Πορεία, καθώς συμπλή-
ρωσε την 40η εκδοχή της. Ο λαός 
της Ελλάδας ανέκαθεν ύψωνε τις 
φωνές του ενάντια στον εχθρό του 
λαού και η μαραθώνια πορεία ήταν 
ένα σημαντικό εργαλείο για αυτόν 
τον αγώνα. Ως Επιτροπή Ειρήνης της 
Τουρκίας, σας χαιρετίζουμε στον ευ-
γενή αγώνα σας ενάντια στον ιμπε-
ριαλισμό και τις φιλοπόλεμες πολι-
τικές του. 

Αυτή η επέτειος πραγματοποιείται 
σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. Η 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
έχει πυροδοτήσει μια πολύ ασταθή 
ατμόσφαιρα, όχι μόνο στην Ευρώπη 
αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι ο πόλεμος 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ου-
κρανία είναι ένας ιμπεριαλιστικός 
πόλεμος. Οι αντίπαλοί της είναι δια-
φορετικές καπιταλιστικές δυνάμεις 
μέσα στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. 

Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές 
ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έπαι-
ξαν πρωταρχικό ρόλο στην ανάφλεξη 
του πολέμου. Η επέκταση του ΝΑΤΟ 
και η αυξανόμενη στρατιωτική πα-
ρουσία του στην Ευρώπη έχει αποτε-
λέσει τη βάση για την τρέχουσα κα-
τάσταση. 

Και τώρα ο κίνδυνος επεκτείνεται 
σε μια ευρύτερη περιοχή, στην οποία 
βρίσκονται οι χώρες μας. Όλοι γνω-
ρίζουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ άνοιξε το δρόμο για τις νέες 
βάσεις και έδωσε στο ΝΑΤΟ νέες ευ-
καιρίες όπως καμία άλλη ελληνική 
κυβέρνηση στο παρελθόν. Η σημερινή 
κυβέρνηση συνέχισε και εδραίωσε 
αυτές τις πολιτικές. Τα νέα βήματα 
της κυβέρνησης της ΝΔ προς τη 
στρατιωτικοποίηση της χώρας αυ-
ξάνουν την απειλή για όλους τους 
λαούς της περιοχής, συμπεριλαμβα-
νομένου του λαού της Ελλάδας. 
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Λέσβος

Θεσσαλονίκη

Φωτορεπορτάζ από τις πολύμορφες κινητοποιήσεις που έγιναν στα πλαίσια του Πα-
νελλαδικού Διήμερου Αντιιμπε ριαλιστικής Δράσης σε όλη την Ελλάδα.



Τα τελευταία χρόνια «οχυρώθη-
καν» οι ιμπεριαλιστικές βάσεις και 
χτίστηκαν νέες στην Ελλάδα. Και με 
την επικαιροποίηση της στρατιωτικής 
συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ θα γίνουν 
ακόμη περαιτέρω βήματα προς αυτή 
την κατεύθυνση. Υπό αυτή την έννοια, 
η χώρα έχει ίσως την μεγαλύτερη 
συγκέντρωση ξένων βάσεων ως το-
ποθεσία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. 
Αυτές οι βάσεις εξυπηρετούν σημαν-
τικές λειτουργίες για την ιμπεριαλι-
στική πολεμική μηχανή. Από αυτές 
τις βάσεις, οι ιμπεριαλιστικές δυνά-
μεις μπορούν να επέμβουν στη Μέση 
Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τη Νότια 
Ευρώπη και πιο πρόσφατα την Ανα-
τολική Ευρώπη, όπως παρατηρήθηκε 

στις στρατιωτικές ασκήσεις του 
ΝΑΤΟ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην 
Ουκρανία. Και φυσικά, με αυτόν τον 
πόλεμο, η εμπλοκή της Ελλάδας στους 
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, έχει 
περάσει σε ανώτερη φάση. 

Από την άλλη, η τουρκική κυβέρ-
νηση επικαιροποιεί επίσης τις πολι-
τικές της απέναντι στις ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ. Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις 
ότι η Τουρκία θα κινηθεί πιο κοντά 
στον παραδοσιακό της ρόλο μέσα στο 
ιμπεριαλιστικό σύστημα, σε μια θέση 
πιο κοντά στις ΗΠΑ. Καθώς η οικο-
νομική κατάσταση επιδεινώνεται μέρα 
με τη μέρα στην Τουρκία, ο κόσμος 
κουράζεται όλο και περισσότερο από 
την τρέχουσα κυβέρνηση. Και η κυ-

βέρνηση θα προσπαθήσει να αξιοποι-
ήσει τα διεθνή ζητήματα για να συ-
νεχίσει στην εξουσία. 

Στον σημερινό κόσμο, καθώς οι 
ιμπεριαλιστικές πολιτικές εφαρμό-
ζονται πιο βάναυσα και καθώς η απει-
λή ενός γενικευμένου πολέμου αυ-
ξάνεται, είναι τόσο κρίσιμο όσο ποτέ 
άλλοτε, να προωθηθεί ο αγώνας για 
την ειρήνη. Και είναι εξίσου σημαντικό 
να κρατήσουμε τις αρχές που μας 
συνόδευσαν μέχρι σήμερα. 

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διε-
θνή Ύφεση και την Ειρήνη παίζει έναν 
ιστορικό ρόλο στον αγώνα ενάντια 
στην παρουσία των ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων στην περιοχή. Ως Επιτροπή 
Ειρήνης της Τουρκίας, πιστεύουμε 
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Παγκρήτια κινητοποίηση στη Βάση της Σούδας

Αλεξανδρούπολη

Καβάλα

2ο Διαμέρισμα Αθήνας



ότι αυτός ο ιστορικός ρόλος είναι 
πολύ σημαντικός για την αλληλεγγύη 
μεταξύ των λαών Ελλάδας και Τουρ-
κίας και των φιλειρηνικών οργανώ-
σεων της. Όπως κάναμε πάντα στο 
παρελθόν, θα συνεχίσουμε την αλλη-
λεγγύη μεταξύ των οργανώσεών μας 
και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπο-
ρούμε για να ενισχύσουμε αυτή την 
αλληλεγγύη. 
Κάτω ο ιμπεριαλισμός! 
Ζήτω η αλληλεγγύη των λαών! 
Ζήτω ο αγώνας μας για την ειρήνη! 

 
Η Γραμματεία της Επιτροπής 

Ειρήνης της Τουρκίας 
 

Κωνσταντινούπολη 19.05.2022 
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ΚαρδίτσαΠαμπελοποννησιακή Πορεία στη Μεσσηνία

ΗλείαΑκτιο

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Γέμισε η Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου από την μεγάλη συμμετοχή γονιών, εκ-
παιδευτικών και μαθητών από τα 11 σχολεία που πήραν μέρος στην εκδήλωση 
της Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μάη, με 
θέμα «Ειρήνη και φιλία ζητάνε οι λαοί, “όχι” στον πόλεμο, καμιά συμμετοχή».
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ΒόλοςΤρίκαλα

Πάτρα - ΆραξοςΣάμος

ΙκαρίαΛήμνος
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πολιτική δράση
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 
 
Μεγάλο συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 12 Μάη 
 
«Εμείς δεν υπογράφουμε τη Συμφωνία, έξω τώρα η λυκοσυμμαχία!»  

Με μια ογκώδη και μαχητική κι-
νητοποίηση στο  κέντρο της 
Αθήνας την Πέμπτη 12 Μάη 

2022, εργατικά σωματεία και συνδι-
καλιστικές ενώσεις, ενώσεις αυτοα-
πασχολούμενων, σύλλογοι γυναικών, 
φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι μαζικοί 
φορείς καταδίκασαν την επικίνδυνη 
για τον λαό Ελληνοαμερικανική Συμ-
φωνία για τις βάσεις, την πολιτική 
που μετατρέπει τη χώρα σε «ΝΑΤΟικό 
έδαφος» και οδηγεί σε όλο και μεγα-
λύτερη εμπλοκή στη δίνη των ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών και σχε-
διασμών. 

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα 
της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην 
Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για 
τις Βάσεις,  σωματεία και φορείς 
πραγματοποίησαν μία από τις πιο με-
γάλες και μαχητικές αντιιμπεριαλι-
στικές κινητοποιήσεις του τελευταίου 
διαστήματος, με συγκέντρωση στα 
Προπύλαια και πορεία που κατέληξε 
στη Βουλή. 

«Εξω η Ελλάδα από τα ιμπεριαλι-
στικά σφαγεία! Να αποσυρθεί τώρα 
η Συμφωνία για τις βάσεις του θα-
ΝΑΤΟυ!»: Αυτή ήταν η απαίτηση που 
διαδήλωσαν, την ίδια ώρα που μέσα 
στη Βουλή η κυβέρνηση της ΝΔ επι-
κύρωνε με τη διαδικασία του κατε-
πείγοντος τη Συμφωνία, την οποία 
είχε προετοιμάσει η προηγούμενη 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Με τα πανό, τις πικέτες και τα 
συνθήματά τους, σωματεία και φορείς 

απαίτησαν να αποσυρθεί η Ελληνοα-
μερικανική Συμφωνία, να κλείσουν 
άμεσα οι βάσεις και όλες οι ευρωατ-
λαντικές υποδομές, να μη χρησιμο-
ποιηθεί καμία υποδομή για συμμετοχή 
στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, να 
σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας 
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
και πολέμους με οποιαδήποτε μορφή 
και πρόσχημα. 

«Στον ιμπεριαλισμό καμία υποτα-
γή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», 
διαμήνυσαν τα μπλοκ των διαδηλω-
τών. «Καμία συμμετοχή, καμία εμπλο-
κή, έξω απ' την Ελλάδα οι ΝΑΤΟικοί», 
απαίτησαν, με το βλέμμα στραμμένο 
στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση που 
μαίνεται στην Ουκρανία. 

«Αυξήσεις και δουλειά ζητάει η 
εργατιά», αντέταξαν στις διαρκώς 
διογκούμενες δαπάνες για «τα σφα-
γεία τα ΝΑΤΟικά». 

«Όλοι στον αγώνα, να φύγουνε οι 
βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμ-
βάσεις» ήταν το κάλεσμα που απηύ-
θυναν στον λαό. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχε αν-
τιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι-
κεφαλής τον Γενικό της Γραμματέα 
Δημήτρη Κουτσούμπα. 

Από το βήμα της κινητοποίησης 
οι διαδηλωτές διαβεβαίωσαν ότι ο 
αγώνας τους θα έχει συνέχεια και 
κλιμάκωση, με επόμενο σταθμό το 
Διήμερο Πανελλαδικής Αντιιμπερια-
λιστικής Δράσης που οργανώνει η 
Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή 

Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και στην 
Αττική θα κορυφωθεί με την 40ή Μα-
ραθώνια Πορεία Ειρήνης, την Κυριακή 
22 Μάη. 

Σωματεία και φορείς δεσμεύτηκαν 
να δώσουν συνέχεια στις πρωτοβου-
λίες σε χώρους δουλειάς, γειτονιές, 
πανεπιστήμια, με στόχο να βάλει το 
εργατικό - λαϊκό κίνημα τη σφραγίδα 
του στις εξελίξεις. «Θα συνεχίσουμε 
την πάλη μας για να ακυρώσουμε αυ-
τήν τη Συμφωνία με όλες τις μορφές 
και τους τρόπους», διαβεβαίωσαν. 

 
Η νεολαία δεν μένει με σταυ-
ρωμένα χέρια 
Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Κώστας 
Δέμος,  πρόεδρος του Φοιτητικού 
Συλλόγου Φυσικού Αθήνας, και ο Νί-
κος Παπαγεωργίου, μέλος της Εκτε-
λεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και 
της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων στον Τουρισμό 
- Επισιτισμό. 

«Οι φοιτητές, η νεολαία δεν ανε-
χόμαστε να φεύγουν από την χώρα 
μας πολεμικοί εξοπλισμοί, πύραυλοι 
και αεροπλάνα για να σκοτώνουνε 
λαούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 
Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυ-
ρωμένα τα χέρια όταν η ακρίβεια 
τσακίζει τις ζωές και τις σπουδές 
μας αλλά την ίδια στιγμή δίνονται δι-
σεκατομμύρια για πολεμικούς εξο-
πλισμούς», τόνισε στον χαιρετισμό 
του ο Κώστας Δέμος. 

Ξεχωριστή αναφορά έκανε «στους 
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Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις καλεί τα εργατικά 
σωματεία και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους φορείς των αυτοπασχολουμένων, των γυ ναι κών, 
της νεολαίας, όλο το λαό σε κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμ φω νία για τις 
Βάσεις, που η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος! Στόχος τους 
είναι να έχει επικυρωθεί μέχρι το ταξίδι του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις ΗΠΑ στις 16 
Μάη και της συνάντησης που θα έχει με τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπάιντεν. 

Είναι η Συμφωνία που τον  Οκτώβρη του 2021, ο υπουργός Εξωτερικών, Ν. Δένδιας, υπέγραψε με τον 
Αμερικανό ομόλογό του, Α. Μπλίνκεν. Η επέκταση της λεγόμενης εταιρικής αμυντικής σχέσης και συ-
νεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, που προβλέπεται από αυτή τη Συμφωνία, δεν έχει 
καμιά σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, που ήδη ζει από πρώτο χέρι στην τσέπη του τον 
λογαριασμό της εμπλοκής. Αντίθετα, σηματοδοτεί την ακόμη βαθύτερη συμμετοχή στα επικίνδυνα 
σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην αντιπαράθεση με την Κίνα και τη Ρωσία για τον έλεγχο των πλου-
τοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας κι εμπορευμάτων.  

Είναι μια Συμφωνία επικίνδυνη! Επεκτείνεται αρχικά για πέντε χρόνια και στη συνέχεια επ’ αόριστον 
μετατρέποντας τη χώρα μας σε ΑμερικανοΝΑΤΟικό πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα σε στόχο αν-
τιποίνων! Αυτό μαρτυρά η εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία για λογα-
ριασμό των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ! Ήδη η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, που προετοιμάστηκε από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση, εφαρμόζεται στην πράξη με τις υποδομές στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα, 
στη Λάρισα και σε όλη τη χώρα να συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία! Σε αυτό 
το πλαίσιο η Ελλάδα στέλνει πολεμικό υλικό και προετοιμάζεται να στείλει και τμήματα των ενόπλων 
δυνάμεών της, ενώ ταυτόχρονα δεκάδες ασκήσεις – πρόβες πολέμου βρίσκονται σε εξέλιξη! 

Ούτε γη – ούτε νερό στους φονιάδες των λαών! 
Όλοι στον αγώνα! Να σημάνει συναγερμός σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά! 

 
Τώρα είναι ώρα για την παραπέρα κλιμάκωση της πάλης μας! Καλούμε τα εργατικά σωματεία και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους φορείς των αυτοπασχολουμένων, των γυναικών, της νεολαίας σε 
πλατιά και μαζική εκστρατεία ενημέρωσης και κινητοποίησης του λαού ενάντια στην επικίνδυνη Ελλη-
νοαμερικανική Συμφωνία. Δυναμώνουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας: 

•  Να αποσυρθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις! 
•  Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία! 
•  Να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους με 

οποιαδήποτε μορφή και πρόσχημα! 
•  Να κλείσουν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις! 

Απαντάμε αποφασιστικά, συμμετέχοντας μαζικά στο συλλαλητήριο τη μέρα της ψήφισης στη Βουλή 
της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας! 
 ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΗ ΣΤΙΣ 7μ.μ. ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ! 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΗ 7μ.μ. ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Εργατικά Σωματεία – ΕΕΔΥΕ – Φοιτητικοί Σύλλογοι – Σωματεία Αυτοαπασχολουμένων – ΟΓΕ  
Φορείς Λαϊκού Κινήματος

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ 
Η ΕΛΛΗΝΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ!
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νέους συναδέλφους μας, στους νέους 
στρατευμένους φαντάρους που με 
δε κάδες επιστολές εναντιώνονται 
στην εμπλοκή της χώρα μας στον πό-
λεμο. Το φωνάζουμε από το κέντρο 
της Αθήνας για να το ακούσουν σε κά -
θε γωνιά της Ελλάδας: Οι φαντάροι 
είναι του λαού παιδιά, έξω από τα 
σύ νορα δεν έχουν δουλειά». 

Τόνισε δε ότι οι φοιτητές θα κου-
ρελιάσουν τα σχέδια έντασης της κα-
ταστολής και της τρομοκρατίας, με 
την αστυνομία στα ιδρύματα, σχολιά-
ζοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι αυτοί 
που μιλάνε για "άσυλο ανομίας στα 
πανεπιστήμια" και αξιοποιούν ομάδες 
που καμία σχέση δεν έχουν με τους 
φοιτητικούς συλλόγους, και συκοφα -
ντούν το φοιτητικό κίνημα, είναι οι 
ίδιοι που εδώ και δεκαετίες έχουν 
δώ σει πλήρη ασυλία στους ΝΑΤΟικούς 
τραμπούκους να αλωνίζουν στην Ελ-
λάδα και να μη διώκονται ποινικά». 

Αναφερόμενος στις πρωτοβου-
λίες που πήραν το προηγούμενο διά-
στημα οι φοιτητικοί σύλλογοι, πρω-
τοστατώντας στην οργάνωση του 
αγώνα με μεγάλα αντιιμπεριαλιστικά 
συλλαλητήρια και με τη μεγάλη αν-
τιπολεμική συναυλία, που έστειλε 
μήνυμα ότι «δεν διαλέγουμε στρατό-
πεδο ληστών!», κάλεσε τους φοιτητές 
στις 18 Μάη στις φοιτητικές εκλογές 
«να στείλουμε μήνυμα καταδίκης αυ-
τής της πολιτικής, αλλά και μήνυμα 
διεκδίκησης και αγώνα για τα σύγ-
χρονα δικαιώματα και τις ανάγκες 
μας», εκλέγοντας μαχητικά, δυναμικά 
Διοικητικά Συμβούλια, δυναμώνοντας 
και ζωντανεύοντας τους συλλόγους. 

 
Καθήκον να δυναμώσουμε την 
πάλη ενάντια στην εμπλοκή 
Στην κεντρική ομιλία ο Νίκος Παπα-
γεωργίου, αναφερόμενος στη Συμφω -
νία, σημείωσε ότι είναι επικίνδυνη 
για τα λαϊκά συμφέροντα, καθώς «βά-

ζει ακόμη πιο βαθιά τον λαό στη δίνη 
των θανατηφόρων ανταγωνισμών, 
την ώρα μάλιστα που εξελίσσεται ένας 
ακόμη ιμπεριαλιστικός πόλεμος μέσα 
στην Ευρώπη», τονίζοντας πως το ερ -
γατικό-λαϊκό κίνημα σε όλη τη μακρά 
Ιστορία του έχει βάλει πολλές φορές 
τη σφραγίδα του σε εξελίξεις σχετι-
κές με ιμπεριαλιστικούς πολέμους. 

«Ήταν, είναι και θα είναι ζωτικό 
θέμα για τους εργαζόμενους ο οποι-
οσδήποτε άδικος πόλεμος που δεν 
έχει σε τίποτε να προσφέρει για τα 
συμφέροντα των λαών, που συγκρούον-
ται για λογαριασμό ληστών, λυκοσυμ-
μαχιών, καπιταλιστών. Που γίνονται 
θύματα στην ειρήνη και στον πόλεμο 
για τα κέρδη των αφεντικών, για τον 
έλεγχο των αγορών, για την καταλή-
στευση των πλουτοπαραγωγικών πη-
γών. Σε τέτοιους πολέμους όχι μόνο 
είμαστε αντίθετοι, αλλά δίνουμε όλες 
μας τις δυνάμεις για να τους σταμα-
τήσουμε, να σταθούμε αλληλέγγυοι 
στους λαούς που εμπλέκουν οι εκμε-
ταλλευτές μας. Και αλληλέγγυος είσαι 
πρώτα απ' όλα όταν εδώ, σε αυτήν τη 
χώρα, παλεύεις για την απεμπλοκή 
της από τέτοιους πολέμους». 

Συνεχίζοντας ανέδειξε ότι οι ιμπε -
ριαλιστές είναι οι μόνοι κερδισμένοι: 
«Πάνω σε αποκαΐδια και ομαδικούς 
τάφους θα βγάλουν αύριο δισεκατομ-
μύρια. Γιατί κοινός παρονομαστής σε 
ειρήνη και πόλεμο είναι η εκμετάλ-
λευση. Γι' αυτήν τσακώνονται. Για το 
ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Ποιος 
θα εκμεταλλευτεί περισσότερους για 
λογαριασμό των μονοπωλίων τους. 
Ποιος θα αρμέγει τον πλούτο των 
λαών με μεγαλύτερη αποτελεσματι-
κότητα, μεγαλύτερα κέρδη». Πρόσθε-
σε δε ότι αυτό ακριβώς πασχίζουν 
κυβέρνηση, μεγαλοεργοδότες και τα 
παπαγαλάκια τους να κρύψουν, επι-
στρατεύοντας χοντροκομμένα ψέματα 
όπως ότι η ενίσχυση των ευρωατ-

λαντικών βάσεων και υποδομών συμ-
βάλλει στην ανακοπή της τουρκικής 
επιθετικότητας, την ώρα που στο 
πλαίσιο του ΝΑΤΟ προωθούνται οι 
επώδυνοι για τα λαϊκά συμφέροντα 
συμβιβασμοί για τη «συνοχή» της νο-
τιοανατολικής πτέρυγάς του απέναντι 
σε Κίνα και Ρωσία. 

Στάθηκε ακόμα στο γεγονός ότι 
όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά έβα-
λαν γερά πλάτη «να γίνουμε οι καλύ-
τεροι και πιο πρόθυμοι σύμμαχοι» 
και πρόσθεσε πως η συζήτηση για 
αντισταθμιστικά οφέλη είναι κάλπικη, 
«γιατί ακόμα κι αν τα εμφανίζουν ως 
τέτοια, γνωρίζουμε καλά από την πεί-
ρα μας ότι θα τα επιστρέψουμε διπλά 
και τρίδιπλα». 

«Γι' αυτούς είναι τα κέρδη τους, 
για μας όμως είναι οι ζωές μας. Γι' 
αυτό, σε κάθε εργατική κινητοποίηση 
φωνάζουμε: Αυξήσεις και δουλειά 
ζητάει η εργατιά - όχι στα σφαγεία 
τα ΝΑΤΟικά», συμπλήρωσε και κατέ-
ληξε λέγοντας ότι «αποτελεί καθήκον 
όλων των φορέων στο εργατικό - 
λαϊκό κίνημα να καταγγείλουμε τις 
κυβερνήσεις και τα κόμματα που στη-
ρίζουν την εμπλοκή της χώρας στις 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τη βασι -
κή αιτία που ξεριζώνει χιλιάδες με-
τανάστες από τις εστίες τους, για να 
γλιτώσουν από τον πόλεμο και την 
ανέχεια. Θέλουμε να δυναμώσει ο 
αγώνας όλων μας, ο καθένας με τον 
φορέα του και όλοι μαζί, ώστε να ακυ-
ρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφω-
νία για τις βάσεις, να απεμπλακεί η 
χώρα και ο λαός από τους πολεμικούς 
σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ», ενώ 
κάλεσε και σε μαζική συμμετοχή στις 
πρωτοβουλίες της ΕΕΔΥΕ, με κορύφω -
ση το Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπε -
ριαλιστικής Δράσης, 21 και 22 Μάη. 

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν εκείνη τη μέρα σε 
ολόκληρη τη χώρα.  
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«Πρέπει να είμαστε προετοι-
μασμένοι για μακρύ ταξίδι. 
Αυτός ο πόλεμος μπορεί να 

διαρκέσει πολύ (...) κανείς δεν μπορεί 
να πει πόσο, αλλά πρέπει να είμαστε 
προετοιμασμένοι για μεγάλο χρονικό 
διάστημα» προειδοποίησε στα τέλη 
Μαΐου ο γενικός γραμματέας του 
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, όταν ρω-
τήθηκε πόσο μπορεί να κρατήσει ο 
πόλεμος στην Ουκρανία. 

Η πρόβλεψή του δεν φαίνεται 
υπερβολική, αν κρίνουμε με βάση τις 
τεράστιες ποσότητες όπλων και πυ-
ρομαχικών που προωθούν χώρες οι 
οποίες συμπεριλαμβάνονται στους 
συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ, 

του ΝΑΤΟ και της Ομάδας των Επτά 
ισχυρότερων βιομηχανικά χωρών 
(G7).  

Από τον Φεβρουάριο του 2022, 
οπότε άρχισε η ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία, έως τις αρχές Ιουνίου 2022 
η κυβέρνηση του Αμερικανού προ-
έδρου Τζο Μπάιντεν έστειλε στην 
Ουκρανία στρατιωτική «βοήθεια» 
ύψους 4,5 δις δολαρίων, ενώ παράλ-
ληλα το αμερικανικό Κογκρέσο ενέ-
κρινε τον Μάιο ένα ειδικό ταμείο 
για την Ουκρανία με κεφάλαια ύψους 
40 δις δολαρίων, από το οποίο θα 
επωφεληθούν πρωτίστως τα αμερι-
κανικά μονοπώλια της πολεμικής βιο-
μηχανίας.  

Αυτά βεβαίως είναι η «μισή αλή-
θεια». Και αυτό διότι οι ΗΠΑ έχουν 
ξεκινήσει τη χορήγηση σημαντικής 
«στρατιωτικής βοήθειας» στην Ου-
κρανία από το 2014 (μετά δηλαδή 
την κατάληψη της Χερσονήσου της 
Κριμαίας από τον ρωσικό στρατό), 
με την αμερικανική δεξαμενή σκέψης 
«Στίμσον Σεντρ» («Stimson Centre») 
να υπολογίζει ότι οι ΗΠΑ έστειλαν 
στην Ουκρανία από το 2014 έως το 
2021 στρατιωτικούς εξοπλισμούς 
αξίας τουλάχιστον 7,3 δις δολαρίων. 

Ασφαλώς και δεν διοχετεύουν 
μόνο οι ΗΠΑ πακτωλό δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων (με αφορμή την Ου-
κρανία) σε πολεμικά μονοπώλια που 

διεθνή

Πολεμικοί εξοπλισμοί για πόλεμο διαρκείας και 
κροκοδείλια δάκρυα για την αύξηση της πείνας 
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«ανθούν» σε κάθε κλιμάκωση των ιμ-
περιαλιστικών συρράξεων και επεμ-
βάσεων.  

Ιδιαίτερο ρόλο στην αύξηση των 
στρατιωτικών εξοπλισμών που πα-
ρατείνουν την σύρραξη στην Ουκρανία 
σε βάθος χρόνου παίζουν και χώρες 
γειτονικές με την εμπόλεμη χώρα. Η 
Πολωνία είναι μία τέτοια χαρακτηρι-
στική περίπτωση, καθώς έχει απο-
στείλει ήδη όπλα αξίας άνω του 1,6 
δις δολαρίων, στα οποία συμπεριλαμ-
βάνονται εκατοντάδες άρματα μάχης, 
αντιαεροπορικοί πύραυλοι, όλμοι, τη-
λεκατευθυνόμενα στρατιωτικά αε-
ροσκάφη. Είναι χαρακτηριστικό πως 
η Πολωνία είναι η δεύτερη χώρα 
μετά τις ΗΠΑ που έχει δαπανήσει ση-
μαντικά κεφάλαια για να προωθήσει 
στην Ουκρανία μεγάλες ποσότητες 
όπλων και πυρομαχικών επιδιώκον-
τας όχι τόσο την εξασφάλιση της Ου-
κρανίας όσο την αποδυνάμωση της 
Ρωσίας. 

Βεβαίως από τον «χάρτη» των πο-
λεμικών εξοπλισμών, με τους οποίους 
παρατείνεται ο πόλεμος και κλιμα-
κώνονται οι σφοδρές ενδοϊμπερια-
λιστικές αντιπαραθέσεις και συγ-
κρούσεις, δεν λείπουν οι «παραδο-
σιακές» δυτικές ιμπεριαλιστικές δυ-
νάμεις. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Βρε-
τανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόν-
σον στις 20 Μαΐου, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο έχει δεσμευτεί να χορηγήσει 
πάνω από 566 εκατομμύρια δολάρια 
(μέρος των οποίων έχει χορηγήσει 
ήδη) για την υποστήριξη του ουκρα-
νικού στρατού με δεκάδες άρματα 
μάχης, συστήματα ηλεκτρονικού πο-
λέμου, περίπου 6.000 αντιαρματικούς 
πυραύλους, πέντε κινητές συστοιχίες 
αεράμυνας, φορητούς αντιαεροπορι-
κούς πυραύλους, χιλιάδες ρουκέτες, 
πάνω από 4,5 τόνους εκρηκτικών και 
Βρετανούς στρατιωτικούς εκπαιδευ-

τές  ή «συμβούλους», οι οποίοι έχουν 
εκπαιδεύσει πάνω από 22.000 Ου-
κρανούς στρατιώτες. 

Σημαντικό ρόλο στο μεγάλο πα-
ζάρι των στρατιωτικών εξοπλισμών 
παίζει και ο Καναδάς, ο οποίος, παρά 
τους σχετικά χαμηλούς τόνους τους 
οποίους διατηρεί από την αρχή του 
πολέμου στην Ουκρανία, έχει διαθέσει 
από τον περασμένο Φεβρουάριο πε-
ρίπου 208 εκατομμύρια δολάρια για 
στρατιωτική βοήθεια παρέχοντας τη-
λεκατευθυνόμενα αεροσκάφη εξο-
πλισμένα με συστήματα κατασκοπίας 
αλλά και επιθέσεων, υψηλής ανάλυσης 
δορυφορικές φωτογραφίες στις ου-
κρανικές υπηρεσίες μυστικών υπη-
ρεσιών του στρατού, κ.α. 

Ακόμη και η Γερμανία, που αρχικά 
εμφανιζόταν «απρόθυμη» να στείλει 
επιθετικά στρατιωτικά συστήματα  
και όπλα στην Ουκρανία, άρχισε από 
τα τέλη Απριλίου να στέλνει άρματα 
μάχης και κινητές μονάδες πυροβο-
λικού αποφασίζοντας παράλληλα να 
συγκροτήσει ένα τεράστιο ταμείο με 
κονδύλια ύψους 100 δις δολαρίων 
για στρατιωτικούς εξοπλισμούς σε 
επίπεδο πρωτόγνωρο από το τέλος 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Πέρα από τη Γερμανία, η οποία 
επιλέγει σε αυτή τη φάση να αξιο-

ποιήσει την πολεμική σύρραξη στην 
Ουκρανία για να αναπροσαρμόσει το 
ρόλο της στην διεθνή σκηνή και να 
κλιμακώσει τις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις (με τις ευλογίες των ΗΠΑ, 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ), παρόμοιες κι-
νήσεις κάνουν και άλλες ισχυρές χώ-
ρες της ΕΕ με πρώτη την Γαλλία, η 
οποία από τα μέσα Απριλίου έχει 
στείλει στην Ουκρανία πολεμοφόδια 
και όπλα αξίας άνω των 110 εκατομ-
μυρίων δολαρίων. 

Ρόλο στο παζάρι των πολεμικών 
εξοπλισμών για το αιματοκύλισμα 
των λαών παίζει βεβαίως και η Ελ-
λάδα, της οποίας η αστική τάξη έχει 
στοιχίσει τα συμφέροντά της πίσω 
από εκείνα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 
εποφθαλμιώντας το δικό της «ανα-
βαθμισμένο» μερίδιο από τα λάφυρα 
του πολέμου, αλλά και η Ιταλία που 
αποφεύγει (λόγω και της μεγαλύτε-
ρης ενεργειακής εξάρτησης από ρω-
σικά μονοπώλια) να δημοσιοποιεί 
τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς τους 
οποίους στέλνει στην Ουκρανία. 

 
Το νέο «ειδικό» ταμείο της ΕΕ 
Οι έμποροι του πολέμου δραστηριο-
ποιούνται και στο επίπεδο της ΕΕ, η 
οποία έχει στείλει ήδη σημαντική 
στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.  
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Όπως επισημαίνουν αρκετά διεθνή 
ΜΜΕ, είναι η πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της που η ΕΕ στέλνει ως ενιαίος 
οργανισμός στρατιωτική «βοήθεια» 
και χρηματοδότηση για οπλικά συ-
στήματα σε μια χώρα η οποία δεν 
είναι μέλος της στο πλαίσιο της πα-
τέντας «European Peace Facility», γνω-
στή στα ελληνικά ως «Ευρωπαϊκή Ει-
ρηνευτική Διευκόλυνση» (EPF).  

Πρόκειται για ένα ταμείο εκτός 
προϋπολογισμού της ΕΕ με κεφάλαια 
5 δις ευρώ για την περίοδο 2021-
2027, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί 
από τους λαούς της ΕΕ για τους απαν-
ταχού ιμπεριαλιστικούς πολέμους.  

Σε σχετική απόφαση του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου της ΕΕ στις 
21/3/22, αναφέρεται ως στόχος της 
EPF «η ενίσχυση της ικανότητας της 
ΕΕ να αποτρέπει συγκρούσεις, να δια-
τηρεί την ειρήνη και να ενισχύει τη 
διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια». 
Με απλά λόγια; Πρόκειται για ταμείο 
αποκλειστικής χρηματοδότησης των 
τωρινών και των μελλοντικών ιμπε-
ριαλιστικών συρράξεων, εκτός προ-
ϋπολογισμού... 

Βέβαια την ίδια ώρα και η ρωσική 
πολεμική μηχανή δουλεύει στο 

«φουλ». Σημαντικό μέρος των τερά-
στιων εσόδων από τις ρωσικές εξα-
γωγές ενέργειας (παρά τις  δυτικές 
κυρώσεις) προορίζεται για τα πολε-
μικά μονοπώλια, έτσι ώστε να εξα-
σφαλίσει η ρωσική αστική τάξη με-
γαλύτερη λεία από τα μπαρουτοκα-
πνισμένα πεδία μάχης της Ουκρανίας 
και να ενισχυθεί η ρωσική γεωπολι-
τική ισχύς όχι μόνο σε περιφερειακό 
αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

Σύμφωνα με στοιχεία της στρα-
τιωτικής επιθεώρησης SOFREP, που 
επικαλέστηκε στις 5 Ιουνίου ρεπορτάζ 
του αμερικανικού περιοδικού News -
week, ύστερα από τουλάχιστον τρεις 
μήνες πολέμου η Ρωσία ξοδεύει ημε-
ρησίως 900 εκατομμύρια δολάρια σε 
στρατιωτικές δαπάνες για μισθοδο-
σία των στρατιωτικών, πολεμοφόδια, 
όπλα, ρουκέτες, πυραύλους, επι-
σκευές στρατιωτικών οχημάτων και 
συστημάτων, κ.α. 

Στο φόντο των αστρονομικών 
στρατιωτικών εξοπλισμών οι αστικές 
κυβερνήσεις χωρών υπεύθυνων για 
το αιματοκύλισμα των λαών και τον 
χορό δισεκατομμυρίων για στρατιω-
τικές δαπάνες χύνουν κροκοδείλια 
δάκρυα για την επικείμενη αύξηση 

κατά εκατοντάδες εκατομμύρια, αν 
όχι δισεκατομμύρια των ανθρώπων 
που θα ενισχύσουν την στρατιά των 
απανταχού πεινασμένων. 

 
Κροκοδείλια δάκρυα για την 
επισιτιστική κρίση 
Την ώρα που οι δυτικές ιμπεριαλι-
στικές χώρες ανοίγουν με περισσή 
προθυμία τα ταμεία για να χρηματο-
δοτήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, 
ασκούνται εκβιαστικές πιέσεις εις 
βάρος των λαών με στόχο να τους 
προετοιμάσουν για την πιθανώς ακόμη 
πιο δραματική επίπτωση αυτού του 
πολέμου: την επισιτιστική ασφάλεια. 

Το βασικό τους επιχείρημα; Το 
αντικειμενικό γεγονός πως η Ουκρα-
νία και η Ρωσία είναι πολύ μεγάλοι 
εξαγωγείς σιτηρών και λιπασμάτων 
(αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το 
30% των παγκόσμιων εξαγωγών σι-
ταριού και το 20% των εξαγωγών κα-
λαμποκιού, ενώ στη Ρωσία αντιστοι-
χεί το 14% των παγκόσμιων εξαγωγών 
λιπασμάτων). 

Η απειλή ακόμη μεγαλύτερης πεί-
νας δεν είναι νέα. Εκατοντάδες εκα-
τομμύρια άνθρωποι στην Ασία, την 
Αφρική και τη Λατινική Αμερική κοι-
μούνται κάθε βράδυ νηστικοί εξαιτίας 
του καπιταλιστικού συστήματος και 
της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών 
ανταγωνισμών, που βάζουν ως βασική 
προτεραιότητα την αύξηση της κερ-
δοφορίας και όχι την κάλυψη των 
βασικών αναγκών για όλους τους λα-
ούς. Όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία 
αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα 
της (πολυπαραγοντικής)  επισιτιστι-
κής κρίσης, την οποία εντείνουν με-
ταξύ άλλων: 

•  Η έλλειψη σύγχρονων, ολοκλη-
ρωμένων υποδομών για την προστα-
σία της αγροτικής παραγωγής από 
καιρικά φαινόμενα.  

•  Οι εντατικές καλλιέργειες τε-
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ράστιων εκτάσεων γης όχι για να 
θρέψουν τους λαούς, αλλά για να δη-
μιουργηθούν βιοκαύσιμα στο πλαίσιο 
της λεγόμενης «πράσινης οικονο-
μίας». 

•  Η αύξηση του κόστους της πα-
ραγωγής από μια χούφτα μονοπώλια 
που παράγουν αγροτικά υβρίδια, αγρο-
χημικά προϊόντα και λιπάσματα και 
ελέγχουν πολύ μεγάλο μέρος των 
διεθνών αγορών. 

•  Η διαιώνιση ή η κλιμάκωση συγ-
κρούσεων που συρρικνώνουν τα καλ-
λιεργήσιμα εδάφη και υπονομεύουν 
τις συνθήκες για την αύξηση της 
αγροτικής περιοχής. 

•  Τα μέτρα του εμπορικού προ-
στατευτισμού και η απαγόρευση της 
εξαγωγής κρίσιμων εμπορευμάτων 
που επιβλήθηκαν με αφορμή την παν-
δημία, με αποτέλεσμα να «αποδιορ-
γανωθούν» πολλές εφοδιαστικές αλυ-
σίδες τροφοδοτώντας το «τέρας» 
της ακρίβειας διεθνώς. 

Είναι σαφές πως ο ιμπεριαλιστι-
κός πόλεμος στην Ουκρανία προστί-
θεται σε όλα τα παραπάνω οδηγώντας 
στη μεγαλύτερη επισιτιστική κρίση, 
σε πλήρη αντίθεση πάντα με τις τερά -
στιες δυνατότητες τις οποίες προ-
σφέρει η πρόοδος της επιστήμης και 
της τεχνολογίας για την επισιτιστική 
ασφάλεια όλου του πληθυσμού της 
γης. 

Στην «Παγκόσμια έκθεση για την 
επισιτιστική κρίση» (Global Report 
on Food Crises, εν συντομία GRFC) 
της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2022 
καταγράφεται η συνεχής αύξηση της 
στρατιάς των πεινασμένων χρόνια 
πριν να αρχίσει ο πόλεμος στην Ου-
κρανία.  

Στην έκθεση η οποία δημοσιοποι-
ήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο (πριν 
καν τον ξέσπασμα του πολέμου στην 
Ουκρανία) υπολογίζονταν σε περίπου 
193 εκατομμύρια άτομα οι πεινα-

σμένοι σε 53 χώρες του κόσμου. Ο 
αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 40 
εκατομμύρια από το 2020 (όπως κα-
ταγράφεται στην ανάλογη έκθεση 
GRFC του 2021). Επισημαίνεται ακόμη 
ότι «ο αριθμός των ανθρώπων (που 
πεινούν) αυξήθηκε κατά 80% από το 
2016, όταν υπήρχαν 108 εκατομμύρια 
άτομα που αντιμετώπιζαν οξεία επι-
σιτιστική κρίση σε 48 χώρες και χρει-
άζονταν επείγουσα βοήθεια». 

Πολλές αναλύσεις αναδεικνύουν 
πως η μεγάλη αύξηση των εκατομ-
μυρίων ανθρώπων που εγκλωβίζονται 
στη μέγκενη της πείνας δεν θα αφορά 
μόνο τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά 
και εκατομμύρια ανθρώπους στις ανε-
πτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. 
Ήδη λόγω του υψηλότερου πληθω-
ρισμού, ο οποίος θεωρείται ο μεγα-
λύτερος εδώ και 30 ή 40 χρόνια στις 
ΗΠΑ και στην ΕΕ, εκατομμύρια Αμε-
ρικανοί και Ευρωπαίοι πολίτες έχουν 
αρχίσει τις «εκπτώσεις» σε ποιότητα 
και ποσότητα τροφίμων. 

Η απειλή του φάσματος της πείνας 
και σε χώρες της Δύσης αξιοποιείται 
από τις ΗΠΑ για να αναδιανείμουν 
την «τράπουλα» των αγορών σε ενέρ-
γεια, τρόφιμα, υπηρεσίες και κατα-

ναλωτικά προϊόντα επιδιώκοντας πα-
ράλληλα τον μακροπρόθεσμο περιο-
ρισμό της δράσης ανταγωνιστών, π.χ. 
της Κίνας, στις αγορές της Ευρώπης. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι ΗΠΑ επι-
χειρούν να εμφανίσουν τη Ρωσία ως 
αποκλειστικά υπεύθυνη για την επι-
δείνωση της διεθνούς επισιτιστικής 
κρίσης, αλλά και να απαντήσουν στο 
επιχείρημα της Μόσχας ότι γι' αυτές 
τις εξελίξεις ευθύνεται το μπαράζ 
των ευρωατλαντικών κυρώσεων. 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνει 
κανείς πως οι επιπτώσεις του πο-
λέμου στην Ουκρανία είναι ευρύτερες 
και σαρωτικές. 

Οι λαοί, ανάμεσά τους και ο ελλη-
νικός, ας μην εγκλωβιστούν στο «δί-
λημμα» ποιον πολεμοκάπηλο να δια-
λέξουν, αλλά ας δυναμώσουν την αλ-
ληλεγγύη προς όλους τους ξεριζωμέ -
νους και ας ενισχύσουν το φιλειρηνικό 
κίνημα με την πάλη τους κατά των 
στρατιωτικών βάσεων και της κλι-
μάκωσης των ιμπεριαλιστικών απο-
στολών του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ. 

 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ 

δημοσιογράφος στην εφημερίδα 
«Ριζοσπάστης»



Στις 6 και 9 Αυγούστου 1945, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν 
ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα κατά της αν-
θρωπότητας ρίχνοντας δύο ατομικές βόμβες στις 

πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Εκατοντάδες χιλιάδες 
άμαχοι πέθαναν, έμειναν ανάπηροι με τις συνέπειες της 
ραδιενέργειας να επηρεάζουν για δεκαετίες την ζωή και 
την υγεία των ανθρώπων.  

Το πρωί της 6ης Αυγούστου του 1945 το αμερικάνικο 
βομβαρδιστικό «Enola Gay» εξαπέλυσε εναντίον της Χι-
ροσίμα την πρώτη πυρηνική βόμβα ουρανίου, το «Little 
Boy» (Μικρό Αγόρι), σκοτώνοντας ακαριαία 110.000 αν-
θρώπους. Τρεις μέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου, εξα-
πολύθηκε πάνω από το νησί Ναγκασάκι άλλη μία ατομική 
βόμβα, πλουτωνίου, με το όνομα «Fat Man» (Χοντρός 

 Αντρας), η οποία σκότωσε αμέσως 70.000 ανθρώπους. Ο 
συνολικός αριθμός των εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών 
δεν έχει υπολογιστεί ακριβώς. Οι εικόνες φρίκης από τις 
δύο πόλεις μαρτυρούν την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα. 

Ως πρόσχημα για τη ρίψη των πυρηνικών βομβών χρη-
σιμοποιήθηκε η «συντόμευση του πολέμου», ωστόσο τα 
γεγονότα δεν αιτιολογούσαν τον βομβαρδισμό αυτών των 
μη στρατιωτικών στόχων: Όταν η κόκκινη σημαία υψώθηκε 
στο Ράιχσταγκ, τον Μάη του 1945, η Γερμανία αναγκάστηκε 
σε συνθηκολόγηση, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος 
του πολέμου. Τον Σεπτέμβρη του 1943 είχε συνθηκολογήσει 
η Ιταλία, και η Ιαπωνία, είχε περικυκλωθεί, ενώ ο στόλος 
της ήταν κατεστραμμένος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Χ. 
Τρούμαν, ο οποίος υπέγραψε το έγκλημα στην Χιροσίμα 
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επισημάνσεις

77 χρόνια μετά το έγκλημα σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι 
μεγαλώνει η πυρηνική απειλή για τους λαούς 

Τα ερείπια της Χιροσίμα, Μάρτιος 1946.
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και στο Ναγκασάκι, επικαλέστηκε την επίθεση στο Περλ 
Χάρμπορ, τους βασανισμούς Αμερικανών αιχμαλώτων και 
την θεϊκή βούληση. Στην πραγματικότητα όμως η απο-
τρόπαια αυτή πράξη που σηματοδότησε και άνοιξε τον 
δρόμο για την εκκίνηση του λεγόμενου «Ψυχρού Πολέμου», 
ήταν μια προσπάθεια εκφοβισμού των λαών που έβγαιναν 
νικητές από τον πόλεμο. Ήταν μια επίδειξη ισχύος 
απέναντι στην Σοβιετική Ενωση η οποία είχε αποκτήσει 
αυξημένο κύρος στους λαούς για την τεράστια συμβολή 
της στη συντριβή του ναζισμού και αποτελούσε στήριγμα 
του ανερχόμενου εργατικού επαναστατικού κινήματος.   

Με αυτό τον τρόπο εγκαινιάστηκε το δόγμα του πρώτου 
πυρηνικού πλήγματος απέναντι στην ΕΣΣΔ. Σε αυτήν τη 
βάση οργανώθηκαν τα σχέδια «Broiler» (1946), το οποίο 
προέβλεπε τον βομβαρδισμό 24 πόλεων της ΕΣΣΔ, και 
«Offtackle» του 1949, που περιλάμβανε 104 πόλεις της 
ΕΣΣΔ. Την ίδια χρονιά, το 1949, δημιουργήθηκε το Βορει-
οατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) από τα ισχυρότερα ιμπερια-
λιστικά κράτη που συνένωσαν τις στρατιωτικές τους δυ-
νάμεις ενάντια στην ΕΣΣΔ.  

Στις δεκαετίες που πέρασαν ο ιμπεριαλισμός δεν 
έπαψε ποτέ να δολοφονεί τους λαούς με πολέμους, με 
όπλα μαζικής καταστροφής. Στο Βιετνάμ, στην Γιουγκοσ-
λαβία, στον Ιράκ, στο Αφγανιστάν, σε πολλές περιοχές 
του κόσμου προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων με συμβατικά και μη όπλα. Βόμβες απεμπλου-
τισμένου ουρανίου, θανατηφόρα χημικά και βιολογικά 
όπλα εξαπολύθηκαν ενάντια στους λαούς, προκάλεσαν 
ανεπανόρθωτες καταστροφές στο περιβάλλον. Η απειλή 
ενός πυρηνικού πλήγματος δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει 
και μάλιστα εντάθηκε τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο 
των οξυνόμενων ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. 
Ήδη απ’ τη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας το 2016, εξε-
τάζονταν το δόγμα του «πρώτου πυρηνικού πλήγματος» 
και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Ιούνη του 
2021 υιοθετήθηκε η απόφαση για το πρώτο πυρηνικό 
πλήγμα ως στοιχείο της Στρατηγικής ΝΑΤΟ 2030. Η από-
φαση αυτή σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να πλήξει πρώτο 
με πυρηνικά όπλα μεγάλης ισχύος τους αντιπάλους του, 
αν εκτιμήσει ότι απειλείται. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι 
αποφάσεις λαμβάνονται στην διάρκεια της εξέλιξης του 
ιμπεριαλιστικού πόλεμου στην Ουκρανία, με την Ρωσία 
να έχει ισχυρό πυρηνικό οπλοστάσιο και να απειλεί με 
αντί ποινα.  

Η πυρηνική απειλή αναμένεται να μεγαλώσει «την δε-
καετία που θα έρθει», εκτιμά η ετήσια έκθεση του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SI-

PRI). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ινστιτούτου στις αρχές 
του 2022 τα εννέα κράτη με πυρηνικό οπλοστάσιο (Ρωσία, 
ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Ισραήλ, Βόρεια 
Κορέα) διέθεταν 12.705 πυρηνικές κεφαλές. Συνολικά, 
τα αποθέματα των εννιά χωρών σε πυρηνικές κεφαλές 
που προορίζονται για χρήση από τις Ένοπλες Δυνάμεις 
ανήλθαν σε 9.440. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις 
του SIPRI, η Ρωσία παραμένει η χώρα με το μεγαλύτερο 
πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, διέθετε 5.997 κεφαλές 
ανεπτυγμένες, αποθηκευμένες. Σχεδόν 1.600 από αυτές 
είναι επιχειρησιακές, εκτιμά το Ινστιτούτο. 

Οι ΗΠΑ διαθέτουν 5.428 κεφαλές αλλά περισσότερα 
ανεπτυγμένα πυρηνικά όπλα (1.750). Ακολουθούν η Κίνα 
(350), η Γαλλία (290), η Βρετανία (225), το Πακιστάν (165), 
η Ινδία (160) και το Ισραήλ (90). Για τη Βόρεια Κορέα, το 
SIPRI υπολογίζει για πρώτη φορά ότι διαθέτει 20 πυρηνικές 
κεφαλές με δυνατότητα να κατασκευάσει άλλες 50. 

Μπροστά σε αυτές τις νέες πυρηνικές απειλές ορθώ-
νεται η πάλη των λαών. Με τον αγώνα ενάντια στους ση-
μερινούς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, ενάντια στην εμπλοκή 
της χώρας μας σε αυτούς, τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο 
τα θύματα της ιμπεριαλιστικής θηριωδίας των ΗΠΑ στη  
Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι.  

Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στα πυρηνικά όπλα, 
παλεύουμε για την κατάργησή τους, για την πλήρη απαγό-
ρευση των πυρηνικών δοκιμών και την παραγωγή κάθε 
είδους όπλων μαζικής καταστροφής.  

To 2022 τα αποθέματα των εννιά χωρών με πυρηνικό οπλοστάσιο 
ανήλθαν σε 9.440  πυρηνικές κεφαλές.



Η ΕΕΔΥΕ αποχαιρετά με βαθιά 
συγκίνηση και θλίψη τον συνα -
γωνιστή Γιώργο Ροΐδη, αντι -
ναύαρχο του Πολεμικού Ναυ-
τικού εν αποστρατεία, που 
έφυγε από τη ζωή τον Μάιο. 

Ο συναγωνιστής Γιώργος 
Ροΐδης συνέβαλλε σημαντικά 
από πολλές και υπεύθυνες 

θέσεις στην ανάπτυξη της πάλης του αντιπολεμικού-
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, από τις γραμμές της 
ΕΕΔΥΕ, στηρίζοντας σημαντικά και ουσιαστικά τη 
δράση της, μέσα από την Κίνηση για την Εθνική Άμυνα 

(ΚΕΘΑ). Με το εύρος των γνώσεων και των ιδιαίτερων 
ικανοτήτων του, μα προπαντός με τη σεμνότητα που 
τον χαρακτήριζε και τη στάση της ζωής του στήριζε 
τις εκδηλώσεις της ΕΕΔΥΕ σε όλη την Ελλάδα άλλοτε 
με την παρουσία του, άλλοτε ως ομιλητής, αλλά και 
μέσω της αρθρογραφίας του, ως συνεργάτης του πε-
ριοδικού της ΕΕΔΥΕ, “Δρόμοι της Ειρήνης”. 

Οι αγωνίστριες και οι αγωνιστές του αντιπολεμικού 
-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος θα θυμόμαστε και θα 
τιμάμε τη μνήμη του, δυναμώνοντας ακόμη περισσό-
τερο την πάλη μας. Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας 
συλλυπητήρια στη γυναίκα του, στα παιδιά του και 
στους οικείους του. 
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Η Ελληνική Επιτροπή για τη 
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ-
ΔΥΕ) εκφράζει τη βαθιά της 
θλίψη για τον θάνατο της αγω-
νίστριας εικαστικού Ζωγρα-
φιάς Πασιά-Μπάρμπογλου. 

Η Ζωγραφιά Πασιά-Μπάρ -
μπογλου γεννήθηκε στο Σιδη -
ρόκαστρο Σερρών, όπου και 

πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της. Σπούδασε 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1945-1949) με 
καθηγητή στη ζωγραφική τον Ουμβέρτο Αργυρό και 
αποφοίτησε με διακρί σεις. Το 1941 ήταν εθελόντρια 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και παρασημοφορήθη -
κε αργότερα για αυτό. Από νεαρή κιόλας ηλικία συμμε-
τείχε στην ΕΠΟΝ της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 
και πήρε μέρος στο καλλιτεχνικό της συνεργείο. Σε όλη 
την πορεία της ζωής της τάχθηκε τόσο με τη δράση, 
όσο και με το έργο της στο πλευρό της πάλης του 
λαού ενάντια στην εκμετάλλευση, στη φτώχεια, στους 
ανταγωνισμούς, στους πολέμους και στην προσφυγιά. 

Συνέβαλλε αποφασιστικά όπου της ζητήθηκε: ως 

μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 
Ελλάδας, ως μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης 
Έργων Εικαστικών Τεχνών και των εφαρμογών τους, 
στο γυναικείο κίνημα ως πρόεδρος του παραρτήματος 
Υμηττού της ΟΓΕ, αλλά και στο αντιιμπεριαλιστικό 
φιλειρηνικό κίνημα, μέσα από τις γραμμές της ΕΕΔΥΕ. 

Η σχέση της Ζωγραφιάς Πασιά-Μπάρμπογλου με 
την ΕΕΔΥΕ ήταν ξεχωριστή. Διετέλεσε για αρκετά 
χρόνια πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Υμηττού ενώ 
μέχρι το τέλος της ζωής της στήριζε με όποιον τρό -
πο μπορούσε τη δράση της Επιτροπής. Παράλληλα, διε -
τέλεσε συνεργάτιδα του περιοδικού της ΕΕΔΥΕ «Δρό-
μοι της Ειρήνης», συμμετείχε σε όλες τις εικαστικές 
εκθέσεις, τις Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης, τις κινη-
τοποιήσεις και τις δράσεις της ΕΕΔΥΕ. Ξεχωριστή 
στιγμή αποτέλεσε η δωρεά από πλευράς της μια 
σειρά έργων της, που κοσμούν την έδρα της ΕΕΔΥΕ. 

Η ΕΕΔΥΕ, οι αγωνίστριες και οι αγωνιστές του 
αντι πολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος απο-
χαιρετάμε με θλίψη τη συναγωνίστρια Ζωγραφιά κι 
εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια 
σε όλους τους οικείους της. 

Έφυγε η αγωνίστρια εικαστικός Ζωγραφιά Πασιά-Μπάρμπογλου

Έφυγε ο συναγωνιστής Γιώργος Ροΐδης, αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

αποχαιρετισμοί



ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕΕΔΥΕ

(Μάης 2022)*

* Μετά την υπογραφή της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (ΣΑΑΣ) στις 12 Μάη 2022 τίθεται στη διάθεση 
των ΗΠΑ επ’ αόριστον οποιαδήποτε στρατιωτική και πολιτική υποδομή της χώρας, οποτεδήποτε χρειαστεί. 




