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Το περιοδικό μας θα δημοσιεύεται πια σε ηλεκτρονική μορφή περιορίζοντας, με αυτό τον τρόπο, τον αριθμό των αναγνωστών μόνο σε όσους
έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Όχι, η ΕΕΔΔΑ δεν έχει πέσει θύμα της «μεταμοντέρνας» εποχής. Ούτε
υποτιμά όσους δεν ακολουθούν, κατά πόδας, την τεχνολογική «επανάσταση». Το βάρος της απόφασης αυτής ανέλαβε η Γενική Συνέλευση
μετά από πολύ δισταγμό, πολλή σκέψη και αντιπροτάσεις, είναι αλήθεια.
Μοναδική και δυσάρεστη αιτία γι’ αυτή την απόφαση είναι το οικονομικό.
Η δυσβάστακτη, δηλαδή, αφαίμαξη που υφίστατο η οργάνωσή μας για την
εκτύπωση και διάθεση του περιοδικού στα μέλη της.
Φυσικά, για όλους τους φίλους και αναγνώστες της ΕΕΔΔΑ, που ενδιαφέρονται και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο το περιοδικό θα διατίθεται σε μορφή φωτοτυπημένου εντύπου, το οποίο θα μπορούν να
προμηθεύονται από τα γραφεία μας.
Πιστεύουμε ότι είναι περιττή κάθε εξήγηση. Ο καθένας μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος που ζει σήμερα ο ελληνικός λαός
και το οποίο αντανακλά απευθείας σε οργανώσεις όπως η ΕΕΔΔΑ, των
οποίων το μοναδικό οικονομικό στήριγμα είναι οι φίλοι και οπαδοί της και
όχι τα παχυλά κρατικά κονδύλια.
Ελπίζουμε ότι το περιοδικό θα συνεχίσει να κυκλοφορεί χωρίς προσκόμματα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Ελπίζουμε, ακόμη, ότι κανένας
φίλος και αναγνώστης δεν θα διακόψει την επαφή του με την οργάνωσή μας εξαιτίας αυτής της δυσάρεστης κατάστασης αλλά, αντίθετα,
αυτή ακριβώς η δυσάρεστη κατάσταση θα συσπειρώσει όλους γύρω από
την ΕΕΔΔΑ αλλά και όλες τις άλλες οργανώσεις που είναι ταγμένες
να υπερασπίζονται το δίκιο των λαών όλης της γης και πρωταρχικά του
ελληνικού λαού.
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Μια σημαντική ενημέρωση

Σ

τις 13 Δεκέμβρη τα μέλη τμήματος Λατινικής
Αμερικής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα από το Γενικό Γραμματέα του ΚΚ της Βενεζουέλας, Όσκαρ Φιγέρα και τον υπεύθυνο για τις διεθνείς σχέσεις και βουλευτή του Λατινοαμερικάνικου
Κοινοβουλίου Κάρολους Βίμερ, που ήρθαν στη χώρα
μας για να συμμετάσχουν στη 13η Διεθνή Συνάντηση
Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων.
Εκτιμώντας τα πράγματα στη Βενεζουέλα,
διαπίστωσαν ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση
της χώρας έχει κάνει βήματα πίσω, μια κατάσταση
που επηρεάζει τους εργαζόμενους. Ενώ στο παρελθόν (επί Τσάβες) η πολιτική επικεντρωνόταν στο
σπάσιμο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής με κάτι που
έμοιαζε με ρήξη με την καπιταλιστική παραγωγή, η
κυβέρνηση λειτουργεί πλέον με τρόπο χρήσιμο για
το κεφάλαιο. Δεν έχει προχωρήσει η επαναστατική
κατάσταση, παρ’ όλες τις βελτιώσεις στην καθημερινή ζωή επί διακυβέρνησης Τσάβες. Λέγεται, ότι πρόκειται για τραπεζική κρίση, αλλά δεν είναι καθόλου
μόνο αυτό.
Είναι λάθος να μιλάμε για σοσιαλισμό στη
Βενεζουέλα. Ωστόσο, κάποιες ρήξεις με την προηγούμενη κατάσταση έχουν επιφέρει μια αλλαγή
στη συνείδηση των εργαζομένων και αυτό βοηθάει.
Πρέπει, όμως, να εμβαθύνουμε αυτή τη συνείδηση.
Ο Τσάβες με το τεράστιο κύρος του στο λαό της χώρας έχει δημιουργήσει μέτωπο ενάντια σ’ αυτό που
επιβάλλει το κεφάλαιο παγκοσμίως. Έχει βοηθήσει

να μεγαλώσει το μίσος προς το συγκεντρωμένο κεφάλαιο και αυτό το ονομάζει σοσιαλισμό. Οι κομμουνιστές πρέπει να προχωρήσουν αυτή τη διαδικασία
παραπέρα δείχνοντας το σοσιαλιστικό δρόμο. Πρόκειται για ένα πολιτικό προτσές που στο τέλος του
δεν θα έχει «Τσάβες». Δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση οι κομμουνιστές, σ’ αυτή την περίπτωση ο λαός
θα ταύτιζε τους κομμουνιστές με την πολιτική του
Τσάβες, ενώ θέλουν να ενισχύσουν τη θέση τους
στην εργατική τάξη. Πρέπει να πειστεί ο λαός, ότι
τα μέσα παραγωγής πρέπει να κοινωνικοποιηθούν.
Αλλιώς δε θα φτάσει στο σοσιαλισμό. Να πειστεί και
για την ανάγκη εθνικοποίησης βασικών τομέων της
οικονομίας, όπως το πετρέλαιο. Επί Τσάβες απλώς
έχει μείνει στάσιμη η ιδιωτικοποίηση.
Στις αρχές του 1970 κιόλας είχε εθνικοποιηθεί η
πετρελαιοπαραγωγή και στα μέσα του 1980 και μέρος της δεκαετίας του ’90 υπήρξε μια πορεία προς
το νεοφιλελευθερισμό με αποκρατικοποιήσεις και σ’
αυτό το πακέτο εντάχθηκε η πετρελαιοπαραγωγή.
Εξαφανίστηκαν τότε παρά πολλοί παραγωγικοί κλάδοι από τη Βενεζουέλα και η χώρα έγινε χώρα κυρίως εισαγωγών. Μεταξύ ’80-’90 ιδιωτικοποιήθηκαν
πολύ σημαντικοί τομείς και διαλύθηκαν κοινωνικές
υποδομές.
Από τότε που ανέλαβε ο Τσάβες αντιστρέφεται
αυτή η πορεία και έχουμε επανεθνικοποιήσεις της
τηλεφωνίας και του ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. στο
Καράκας), της σιδηρουργίας και του αλουμινίου.
Εκεί παρέλυσε η ιδιωτικοποίηση και αυτό επέφερε
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«

Ο ίδιος ο Τσάβες σε ομιλία του
έχει αναγνωρίσει ότι
η Βενεζουέλα έχει
καπιταλισμό. Ενώ αμφισβητεί
το αστικό καπιταλιστικό
κράτος, δεν καλεί την εργατική
τάξη σε ανατροπή του

»

γερό χτύπημα σε τομείς, όπου κυριαρχούσε η αστική τάξη. Είναι αυτοί που οδήγησαν στο πραξικόπημα εναντίον του Τσάβες το 2002. Από τότε ξεκίνησε
η αποσταθεροποίηση, χρηματοδοτούμενη κυρίως
από τις ΗΠΑ. Βεβαίως, ένα μέρος της αστικής τάξης εκτοπίστηκε και αντέδρασε και επιτεύχθηκε επί
Τσάβες να αποσπαστεί μέρος από το κεφάλαιο για
τις λαϊκές ανάγκες, περικοπές στο νεοφιλελεύθερο
μοντέλο. Μπορούμε να πούμε, ότι έχει διακοπεί μια
τελείως νεοφιλελεύθερη πορεία.
Δημιουργήθηκαν 10 νέα πανεπιστήμια και μια
επιτροπή ανέλαβε να πάνε περισσότεροι στην ανώτατη εκπαίδευση με σφοδρές αντιδράσεις των προνομιούχων. Στον τομέα της υγείας, η βοήθεια της
Κούβας ήταν πολύ σημαντική. Όμως, όλος ο μηχανισμός του αστικού κράτους είχε έρθει σε σύγκρουση
με τις αλλαγές.

4
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Ο ίδιος ο Τσάβες σε ομιλία του έχει αναγνωρίσει
ότι η Βενεζουέλα έχει καπιταλισμό. Ενώ αμφισβητεί
το αστικό καπιταλιστικό κράτος, δεν καλεί την εργατική τάξη σε ανατροπή του. Κατά τη γνώμη του ΚΚΒ,
ο Τσάβες έχει, χωρίς να το συνειδητοποιεί, βοηθήσει στη διαδικασία αλλαγής της συνείδησης όλο και
περισσότερων δυνάμεων. Γι’ αυτό οι κομμουνιστές
έχουν να κάνουν μια συνεχή πάλη για την εμβάθυνση των συνειδήσεων σε σοσιαλιστική κατεύθυνση.
Ο ιδεολογικός αγώνας είναι μόνιμος. Μέσα στους
ίδιους τους κόλπους της κυβέρνησης υπάρχουν
αντιθέσεις, υπάρχουν ακόμα και δεξιές δυνάμεις.
Στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα μπορούν να συσπειρωθούν οι δυνάμεις των κομμουνιστών. Αυτός
είναι ο στόχος.
Σε όλη τη Λατινική Αμερική υπάρχουν αντιστάσεις κατά -κυρίως- του βορειοαμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Ο Τσάβες χρησιμοποιεί το πετρέλαιο σαν
πολιτικό εργαλείο και καλώς. Στην ανάπτυξη της
συνεργασίας των χωρών της ηπείρου η Κούβα έχει
παίξει καθοριστικό ρόλο.
Στην ερώτηση για το συνδικαλισμό στη Βενε-

ζουέλα, ο ομιλητής απάντησε ότι γενικά κυριαρχεί ο
ρεφορμισμός, που επηρέασε και τη σύνθεσή του. Τα
τελευταία χρόνια, όμως, άρχισε να απομακρύνεται
από τις δυνάμεις του Τσάβες και αυτό εκφράζεται
στην Εθνική Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, όπου άρχισαν να ταυτίζονται με τις θέσεις των κομμουνιστών
για την ταξική πάλη. Γίνονται προσπάθειες να ανοιχτούν δρόμοι στον τομέα του πετρελαίου, ποτών και
τροφίμων και γενικά σε τομείς στρατηγικής σημασίας και σε σημαντικούς κρατικούς τομείς. Περίπου το
εν τρίτο του εργατικού δυναμικού ανήκει στην εργατική τάξη και το 15 με 18% των εργαζομένων είναι
οργανωμένοι σε συνδικάτα.
Σε ερώτηση για τον Πατριωτικό Πόλο σε σχέση με τις εκλογές του Οκτώβρη 2012, απάντησε ότι
οι κομμουνιστές δε χρησιμοποιούν τον Πόλο σαν
προεκλογικό βήμα, αλλά σαν εργαλείο να πιέσουν
μαζί με τις λαϊκές δυνάμεις για αλλαγές στις δομές
του κράτους, ενώ οι άλλοι κινούνται μόνο με την
προεκλογική λογική στα πλαίσια του Πόλου. Οι κομ-

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

μουνιστές προσπαθούν να συγκεντρώσουν δυνάμεις
και να βάλουν στη διαδικασία αυτή όχι μόνο εργάτες, αλλά και αγρότες, φοιτητές και διανοούμενους
και να συνεχίσουν και μετά τις εκλογές. Ο Πατριωτικός Πόλος από το χαρακτήρα του είναι σοσιαλιστικός, αλλά προσπαθούν να τον «φάνε» από μέσα.
Τον Τσάβες ακολουθούν και αστικές και μικροαστικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις που δυσκολεύουν
τη διαδικασία της συσπείρωσης. Άλλες δυνάμεις,
όμως, σε σημαντικούς τομείς επιθυμούν την οικοδόμηση ενός σοσιαλιστικού έργου. Μέσα στον Πατριωτικό Πόλο, ωστόσο, προσπαθούν οι κομμουνιστές
να δημιουργήσουν αντιιμπεριαλιστικό μέτωπο. Δυναμώνουν εκεί μέσα τα ταξικά κινήματα. Γίνεται μια
ιδεολογική πάλη, οι κομμουνιστές δεν μπορούν να
κάνουν παραχωρήσεις και συμβιβασμούς και αυτό
τους φέρνει σε ρήξη μέσα στον Πόλο. Αφού όμως,
έχει δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουν
τον Τσάβες. Αλλιώς, οι αντιδραστικές δυνάμεις θα
έκαναν ένα βήμα μπροστά. Πρέπει να υποστηριχθεί
ο Τσάβες, ο οποίος έχει επηρεαστεί από τον ουτοπι-

κό σοσιαλισμό, αναλύοντας όμως πολιτικά τις θέσεις
της κυβέρνησης. Αν δεν κερδίσουν οι κομμουνιστές
σ’ αυτή τη βαθιά ιδεολογική πάλη, η εργατική τάξη
θα γίνει δορυφόρος των μικροαστικών δυνάμεων.
Σε ερώτηση για την Κοινότητα Κρατών της
Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (CELAC), είπε
ότι είναι σημαντική η ίδρυσή της, παρ’ όλο το διαφορετικό χαρακτήρα και συμφέροντα. Δεν έχουν
σπάσει τα δεσμά της εξάρτησης που υπάρχουν με
τις ΗΠΑ, λ.χ. μέσω του ΟΗΕ. Σπάει όμως τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών. Η CELAC δυναμώνει την
αντιιμπεριαλιστική συνείδηση της ηπείρου. Μπορεί,
ωστόσο, να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο καπιταλιστικό μηχανισμό του Νότου. Η Βραζιλία, π.χ. θέλει να
δημιουργήσει μια μεγάλη αγορά για τις χώρες του
Νότου. Με εξαίρεση την Κούβα, όλα τα άλλα είναι
καπιταλιστικά κράτη, άλλα δεμένα με το αμερικανικό
κεφάλαιο, άλλα όχι ή λιγότερο. Η κατάσταση αυτή
καθιστά ακόμα περισσότερο αναγκαίο το δυνάμωμα
των λαϊκών αγώνων.
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ΣΑΛΒΑΔΟΡ

Αποστολή
της ΕΕΔΔΑ στο Σαλβαδόρ

Η

αποστολή της ΕΕΔΔΑ ξεκίνησε αυτό το ταξίδι της
στο Σαλβαδόρ με μια ιδιαίτερη περιέργεια, καθώς θα ήταν
μια από τις πρώτες επισκέψεις στη
χώρα μετά τις προεδρικές εκλογές το Μάρτη του 2009 όπου βγήκε νικητής ο Μαουρίσιο Φούνες,
υποψήφιος από το Μέτωπο Φαραμπούντο Μαρτί για την Εθνική Απελευθέρωση (FMLN). Εκλογές όπου
η Εθνικιστική Ρεπουμπλικανική
Συμμαχία (ARENA) ηττήθηκε για
πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια.
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Η επίσκεψη στο Σαλβαδόρ
έγινε από τις 12 μέχρι τις 28 Ιουλίου, διάστημα το οποίο φαντάζει
ίσως μεγάλο για τη μικρότερη,
αλλά και πιο πυκνοκατοικημένη
χώρα της Κεντρικής Αμερικής.
Τελικά όμως πάντα λίγος είναι
ο καιρός για μια χώρα με τόσες
φυσικές ομορφιές, τόσο αρχαίο
πολιτισμό και κυρίως τόσο πλούσια ιστορία σε ξένες επεμβάσεις,
στρατιωτικά πραξικοπήματα και
κοινωνικούς αγώνες.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε

συναντήσεις με φορείς και κινήματα, γνωριμία από κοντά με την
κουλτούρα και την ιστορία, ενώ
συμβολικά δουλέψαμε μια μέρα
στην πιο φτωχή περιοχή. Βασικός
συνεργάτης της ΕΕΔΔΑ στο Σαλβαδόρ είναι η FUNSALPRODESE
(Ίδρυμα για την Κοινωνική Προώθηση και την Οικονομική Ανάπτυξη), η οποία αξιοποίησε στο
έπακρο την επίσκεψή μας και αυτό
φάνηκε από το πλούσιο σε επισκέψεις και συναντήσεις πρόγραμμα
που προετοίμασε. Αυτό που σίγουρα βγήκε ως συμπέρασμα είναι
ότι η ΕΕΔΔΑ έχει ένα άλλο ειδικό
βάρος στις χώρες του εξωτερικού,
όπου δρα είτε με πρόγραμμα είτε
με μπριγάδες. Όταν είσαι επιτόπου τα προβλήματα μιας χώρας
γίνονται πιο σαφή. Διεισδύουν πιο
αποτελεσματικά στη συνείδηση
παρά από μια απόσταση
Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε με μια ενημέρωση από τη διεύθυνση της FUNSALPRODESE
για την κατάσταση στο Σαλβαδόρ και τις δραστηριότητες της
οργάνωσης. Η δράση της οργά-

νωσης αυτής δεν περιλαμβάνει
μόνο προγράμματα ανακούφισης
των ασθενέστερων στρωμάτων
σε άμεση βάση. Δημιουργούν την
απαραίτητη υποδομή για την κάλυψη αναγκών σε μόνιμη βάση στις
πιο φτωχές περιοχές της χώρας,
αλλά συμβάλλουν και στην ανάπτυξη της συμμετοχής του πληθυσμού στα κοινά. Πιο συγκεκριμένα
πρόκειται για προγράμματα οικοδόμησης σπιτιών, εκπαίδευσης
ανθρώπων για την αντιμετώπιση
άμεσης ανάγκης προβλημάτων,
παραγωγής και εκπαίδευσης. Την
ίδια μέρα επισκεφτήκαμε ένα από
τα προγράμματα, όπου παιδιά περιθωριοποιημένων κοινοτήτων από
οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα
μαθαίνουν κάποια δουλειά, όπως
μηχανικοί αυτοκίνητων, προγραμματιστές κομπιούτερ, ψυκτικοί, το
οποίο έχει γίνει και με την υλική
βοήθεια της ΕΕΔΔΑ.
Την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε για την επαρχία Αουατσαπάν,
την πιο φτωχή επαρχία στα δυτικά
της χώρας, όπου και επισκεφτήκαμε μερικά από τα έργα που πραγ-
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ματοποιήθηκαν με προγράμματα
της ΕΕΔΔΑ. Μιλώντας με τους κατοίκους ήταν προφανές ότι για τη
λειτουργία αυτών των υποδομών
έπαιξε σημαντικό ρόλο η διαπαιδαγώγησή τους και η οργάνωση
των ντόπιων κοινωνιών τους. Λίγες μέρες αργότερα επιστρέψαμε
στο Αουατσαπάν και ως έμπρακτη
πράξη αλληλεγγύης βοηθήσαμε
στην οικοδόμηση σπιτιών για φτωχές οικογένειες. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία καθώς αυτή η πράξη
όχι μόνο εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από
τους ντόπιους, αλλά τους γέμισε
και με αισιοδοξία. Έτσι για άλλη
μια φορά έγινε αισθητή η σημασία
της διεθνούς αλληλεγγύης.
Φυσικά δεν θα μπορούσαν να
λείψουν οι επισκέψεις σε περιοχές
όπου το FMLN έχει τη δημαρχεία,
όπως είναι το Σιουδάδ Ντελγάδο,
Απόπα και Λα Ουνιόν. Αυτό που
ξεχώρισε είναι το βάρος που δίνεται στην ανάπτυξη υποδομών για
τα παιδιά και τη νεολαία. Χτίζονται κέντρα προσχολικής αγωγής,
αλλά το πιο δύσκολο απ’ ό,τι μας
είπαν και οι δάσκαλοι σε αυτά τα
κέντρα είναι να πειστούν οι γονείς
για τη σημασία της προσχολικής
εκπαίδευσης. Και είναι φυσικό,
όταν μιλάμε για μια χώρα όπου
το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας, του αλκοολισμού και των
ναρκωτικών είναι μεγάλο. Έτσι διοργανώνονται καμπάνιες για την
ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση
των γονιών, καμπάνιες που συναντάνε ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς
το πρόβλημα της ανεργίας και της
φτώχειας, βασικά αίτια αυτών των
φαινομένων, είναι έντονα. Εδώ
αποδείχνεται για άλλη μια φορά,
πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις τα προβληματικά συμπτώματα βαθύτερων κοινωνικών καταστάσεων, αν δεν λυθούν οι αιτίες
που δημιουργούν τη φτώχεια, την
ανεργία, την εγκληματικότητα, τη
διαλυμένη οικογένεια κλπ. Και απ’
αυτή την άποψη, η νέα κυβέρνηση
καταπιάνεται μόνο με ένα μέρος
του προβλήματος φέρνοντας, βεβαίως, κάποια ανακούφιση σε αντίθεση με την προηγούμενη, η οποία
μέχρι που αρνιόταν την ύπαρξη
φτώχειας στη χώρα!
Στα ίδια πλαίσια κινούνται και
τα λεγόμενα Δίκτυα Νεολαίας. Σε
αυτά δίνεται η δυνατότητα στους
νεολαίους των φτωχών λαϊκών
στρωμάτων να ασχοληθούν με

κάτι πιο δημιουργικό και να βρουν
ένα καταφύγιο από το κύριο πρόβλημα που μαστίζει τη νεολαία
της χώρας, τις συμμορίες. Στόχος
αυτών των κέντρων είναι οι νέοι να
ασχολούνται με κάτι δημιουργικό
στον εξωσχολικό τους χρόνο, να
διαπαιδαγωγηθούν κοινωνικά και

ποντας και την κατάσταση σε όλη
την περιοχή.

να απεγκλωβίσουν και άλλους
από τις συμμορίες, οι οποίες για
πολλούς νέους αποτελούν μια
διαφυγή από τα καθημερινά προβλήματα. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί κάτι που με την πρώτη ματιά φαίνεται αντιφατικό. Δηλαδή,
ότι η δράση των συμμοριών είναι
πιο έντονη από τις προεδρικές
εκλογές του 2009 και μετά (αφού
από τότε η κυβέρνηση Φούνες
ανέλαβε την εξουσία και άρχισαν
τα προγράμματα ανακούφισης
των λαϊκών στρωμάτων, θα περίμενες τουλάχιστον μια μείωση του
φαινομένου με την εν μέρει αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτιών),
καθώς όπως ενημερωθήκαμε,
πολλές από αυτές καθοδηγούνται
από πολιτικά κέντρα τα οποία την
εποχή του εμφυλίου (1980-1991)
απάρτιζαν τα Τάγματα Θανάτου.
Συνέχισαν έπειτα να υπάρχουν και
καθώς φαίνεται μέχρι τώρα δεν
σταμάτησαν να υπάρχουν θέλοντας να δημιουργήσουν ένα κλίμα
αστάθειας στις τοπικές κοινωνίες.
Η αντίδραση δεν είναι εύκολο να
παραιτηθεί. Παραείναι μεγάλα τα
συμφέροντα, που υπηρετεί βλέ-

τη διάρκεια του εμφυλίου είχε
καταλειφθεί από δυνάμεις του
αντάρτικου. Στην πόλη Περκίν
βρίσκεται το Μουσείο της Επανάστασης. Εκεί μπορεί να περιηγηθεί ο επισκέπτης σε ένα αυθεντικό
αντάρτικο στρατόπεδο, το οποίο
έχει διατηρηθεί σχεδόν αυτούσιο, με υπόγεια καταφύγια και
αερογέφυρες, καθώς και το Radio
Venceremos, το ραδιοφωνικό
σταθμό των ανταρτών. Στην ίδια
επαρχία βρεθήκαμε και στο χωριό
Ελ Μοσότε, όπου το Δεκέμβρη
του 1981 έλαβε χώρα η απροκάλυπτη σφαγή περισσοτέρων από
1000 κατοίκων του χωριού και των
περιχώρων, προκειμένου να αποδυναμωθεί το αντάρτικο, το οποίο
ήταν ιδιαίτερα ισχυρό στη συγκεκριμένη περιοχή.

Κάτι που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η επίσκεψή μας
στην περιοχή Μορασάν, αυτή τη
φορά στο βορρά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η περιοχή αυτή κατά

Φυσικά δεν θα μπορούσε να
λείψει και η περιήγηση στους αρχαιολογικούς χώρους του Σαλβαδόρ,
μιας και ο πολιτισμός χρονολογείται από την προκολομβιανή εποχή,
γύρω στο 1500 π.Χ. όπου κατοικούσαν στη χώρα διάφοροι λαοί ιθαγενών όπως ήταν οι Pipil, οι Lenca,
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η γλώσσα των οποίων, τα Nahuatl,
χρησιμοποιείται ακόμη από τους
ελάχιστους ιθαγενείς που υπάρχουν
μέχρι σήμερα. Μεταξύ άλλων και οι
Μάγια, από τους οποίους έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα ερείπια χωριών και χώρων λατρείας, όπως το
Joya de Cerén και το San Andrés.
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Οι τελευταίες μέρες μας βρήκαν στο Νότο, όπου η θερμοκρασία ήταν ιδιαίτερα υψηλή και συγκεκριμένα στην περιοχή La Unión,
της οποίας ο δήμαρχος ήταν του
FMLN. H συγκεκριμένη περιοχή
είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς
είχαμε την ευκαιρία να δούμε από
κοντά τη δραστηριότητα που αναπτύσσει η FUNSALPRODESE στις
αγροτικές περιοχές. Εκεί επισκεφτήκαμε τεράστιες δεξαμενές για
την καλλιέργεια γαρίδας την οποία
χρηματοδότησε η οργάνωση
προκειμένου να δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνονται υποδομές για κτηνοτροφία
και αγροτική παραγωγή. Οι ντόπιοι
μας μιλούσαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, παρ’ όλα αυτά η εικόνα
μιλούσε από μόνη της. Μπορεί ένα
κομμάτι του πληθυσμού να έχει

βρει δουλειά, η φτώχεια όμως εξακολουθεί να «βγάζει μάτι».
Τέλος μέσα στα πλαίσια της
επίσκεψής μας συναντηθήκαμε με
αντιπροσώπους συνδικάτων, π.χ.
συνταξιούχων, με φορείς όπως η
Ομοσπονδία Γυναικών και με βουλευτές και μέλη του FMLN. Βέβαια
η κατάσταση στο συνδικαλιστικό
κίνημα του Σαλβαδόρ δεν είναι
καθόλου καλή. Στη διάρκεια του
εμφυλίου δολοφονήθηκαν πολλοί
συνδικαλιστές, αφήνοντας το κίνημα ορφανό. Μπορεί το 1992 να υπογράφτηκε ειρήνη, παρ’ όλα αυτά
ο συνδικαλισμός παρέμενε πράξη
«κολάσιμη», καθώς οι κυβερνήσεις
που ακολούθησαν δεν έδωσαν κανένα περιθώριο για συνδικαλιστική
δράση. Αυτή τη στιγμή κάνει δειλά
βήματα ο συνδικαλισμός στο δημόσιο τομέα, η κατάσταση όμως στον
ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στις
μεγάλες επιχειρήσεις παραμένει η
ίδια, καθώς όποιος εργαζόμενος
«κάνει το βήμα» καταλήγει με μαθηματική ακρίβεια άνεργος. Ενημερωθήκαμε για την κατάσταση σε
διαφορετικούς κλάδους της χώρας,
όπου λίγο πολύ είναι κοινά τα προβλήματα. Για παράδειγμα πέρα από

την ανεργία, οι γυναίκες στη χώρα
έχουν να αντιμετωπίσουν το πολύ
σοβαρό πρόβλημα της βίας και της
κακοποίησης. Ο σύλλογοι γυναικών
δίνουν μάχες σε κοινωνικό αλλά και
πολιτικό επίπεδο, προσπαθώντας
από τη μία να οργανώσουν τις γυναίκες στον αγώνα και από την άλλη
να ψηφιστούν νόμοι για την προστασία τους, όπως για παράδειγμα η
έμπρακτη ποινικοποίηση της σεξουαλικής κακοποίησης.
Από το 2009 και μετά έχουν αλλάξει
αρκετά πράγματα στη χώρα, κυρίως
στα πλαίσια των υποδομών. Έχουν
φτιαχτεί νοσοκομεία, σχολεία, υποδομή στην επαρχία για τους αγρότες. Παρ’ όλα αυτά πολλά από τα
βασικά προβλήματα παραμένουν.
Η φτώχεια και η ανεργία μαστίζουν
τη χώρα, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις επικρατούν συνθήκες γαλέρας.
Πολλοί έριξαν μερίδιο της ευθύνης
στη δολαριοποίηση της οικονομίας
(το Γενάρη του 2001 αντικαταστάθηκε το εθνικό νόμισμα κολόν με το
δολάριο). Η ουσία όμως παραμένει
η ίδια και μας παραπέμπει στη βαθύτερη αιτία όλων των δεινών: ο πρόεδρος της χώρας Μαουρίσιο Φούνες
δεν έχει θίξει τα συμφέροντα του
κεφαλαίου.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Καταγγελία
Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ)
εκφράζει την αγανάκτησή της για
τη σύλληψη στη Βενεζουέλα και
πιθανή απέλαση ή έκδοση στην Κολομβία του Χουλιάν Κονράδο (Γκιγέρμο Ενρίκε Τόρες Κουέτερ). Ο Χουλιάν
Κονράδο είναι στέλεχος και μαχητής
των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων Κολομβίας-Στρατός του
Λαού

(FARC-EP),

μουσικο-

συνθέτης, γνωστός και στους
Έλληνες εργαζόμενους από τα
τραγούδια του.
Η σύλληψή του έγινε γνωστή την 1η Ιούνη, ύστερα από «κοινή επιχείρηση» της αστυνομίας της Βενεζουέλας και της μυστικής υπηρεσίας της Κολομβίας,
χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι και αυτός
καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, όπως και ο δημοσιογράφος Χοακίν
Πέρες Μπεσέρα που ταξίδευε με σουηδικό διαβατήριο, που συνελήφθη
στα τέλη Απρίλη από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και εκδόθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στην Κολομβία.
Πρόκειται για μια ακόμα απαράδεκτη ενέργεια της κυβέρνησης του Ούγο Τσάβες, που συλλαμβάνει και πάλι και ετοιμάζεται να εκδώσει στην Κολομβία άλλον ένα μαχητή του αντάρτικου κινήματος, αδιαφορώντας για τις συνέπειες στη ζωή του και στη φυσική του ακεραιότητα, προκειμένου να «τιμήσει» τις συμφωνίες του με τον ακροδεξιό πρόεδρο της Κολομβίας Χουάν Μανουέλ
Σάντος.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και απαιτούμε από την κυβέρνηση της Κολομβίας να σεβαστεί τη ζωή του και τα δικαιώματά του. Είναι γνωστή η κατάσταση που κυριαρχεί στις
φυλακές της Κολομβίας, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες πολιτικοί κρατούμενοι από
τα βασανιστήρια και την έλλειψη ιατρικής φροντίδας.
Καλούμε τον ελληνικό λαό και τις οργανώσεις του να καταδικάσει τη νέα αυτή σύλληψη και να απαιτήσει το σεβασμό των δικαιωμάτων του Χουλιάν Κονράδο και όλων των πολιτικών κρατουμένων,
αλλά και να στηρίξει με κάθε τρόπο τον αγώνα του λαού της Κολομβίας ώστε να σταματήσουν οι
διώξεις, να ξεκινήσει η ανταλλαγή αιχμαλώτων, να αποποινικοποιηθούν οι αγώνες, για μια ειρήνη
με κοινωνική δικαιοσύνη.
3 Ιούνη 2011
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Μια ενδιαφέρουσα
συνάντηση
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Τ

ο Δεκέμβρη που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε μια
σημαντική επίσκεψη στα
γραφεία της ΕΕΔΔΑ. Ήρθε στις
11 του μήνα να ενημερώσει για
τη χώρα του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚ του Μεξικού Πάβελ
Μπλάνκο Καμπρέρα, που βρισκόταν στην Αθήνα στα πλαίσια της
13ης Διεθνούς Συνάντησης Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων, που πραγματοποιήθηκε
στις 9-11 Δεκεμβρίου 2011.
Οι εξελίξεις στον καπιταλιστικό
κόσμο παρουσιάζουν τα ίδια βασι-

κά χαρακτηριστικά, παρ’ όλο που
οι διαφορές σε ένταση και βαθμό
μπορεί να είναι αρκετά μεγάλες,
όπως φάνηκε από την ενημέρωση. Καθόλου περίεργο, αφού είναι
ανισόμετρη η ανάπτυξη του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος, έτσι είναι και ανισόμετρος ο
βαθμός των προβλημάτων στις
αντίστοιχες χώρες.
Η ενημέρωση είχε μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτό και αναφέρουμε
συνοπτικά μερικά χαρακτηριστικά
σημεία.

Ο Πάβελ Μπλάνκο ξεκίνησε τονίζοντας τη σημασία της παγκόσμιας αλληλεγγύης της εργατικής
τάξης, μια και το κεφάλαιο τη χτυπάει σ’ολόκληρο τον κόσμο. Π.χ.
στο Μεξικό υπάρχει μια ευρύτερη
ιδεολογική προπαγάνδα σ’ ό,τι
αφορά τα γεγονότα στην Ελλάδα.
Στην οθόνη της τηλεόρασης παρουσιάζονται μόνο αναρχικοί και
άνθρωποι που τρώνε χοντ-ντογκ,
που προκαλούν επεισόδια στην
Ελλάδα. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της χώρας του (και αυτή τη
στιγμή πρόεδρος της G20) είχε
δηλώσει, ότι δύο πράγματα στον

ΜΕΞΙΚΟ

κρατικός μηχανισμός, που μέσα
από το εμπόριο ναρκωτικών έχει
δημιουργήσει έναν παραστρατιωτικό μηχανισμό με βασικό στόχο την απόκρυψη της αντίθεσης
εργασίας-κεφαλαίου. Επίσης, ο
δήθεν αγώνας κατά του εμπορίου ναρκωτικών σπάει το ταμπού
της αμφισβήτησης του ρόλου του
στρατού, αφού από το 1910 ήδη
(δηλαδή στην περίοδο της Επανάστασης του 1910-17) υπήρχε το
αίτημα από το λαό ο στρατός να
γυρίσει στους στρατώνες. Από το
2006 στρατιωτικοποιήθηκε όλη η
χώρα και με το πρόσχημα της καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών χτυπάνε τα συνδικάτα.
Αναφέρθηκαν και συγκεκριμένα
παραδείγματα.

κόσμο χρειάζονται προσοχή: ότι
στο Μεξικό δεν υπάρχει κρίση και
ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα
της Ελλάδας. Όταν το Γενάρη του
2011 το ΚΚΜεξικού έκανε το συνέδριό του, τα κανάλια παρουσίασαν 3 φορές (!) την αντικομμουνιστική ταινία «Ελένη»... Παρ’ όλες
τις μεταξύ τους αντιθέσεις το κεφάλαιο είναι ενωμένο στον αγώνα
ενάντια στους λαϊκούς αγώνες και
γι’αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να
ενωθούν και οι εργατικοί αγώνες
σ’όλο τον κόσμο.
Η τακτική της «ενημέρωσης»
στο Μεξικό και για το Μεξικό παρουσιάζει σαν κύριο ζήτημα το
εμπόριο ναρκωτικών, που τα τελευταία 4 χρόνια έχει στοιχίσει τη
ζωή σε πάνω από 45.000 ανθρώπους. Πίσω απ’ αυτό βρίσκεται ο

Επιπλέον γίνονται προσπάθειες η ταξική πάλη να συνδεθεί με
κάποια κινήματα μεσαίων στρωμάτων, τα κινήματα των πλατειών κλπ., όπως π.χ. στο Μεξικό
η «Επιτροπή για την Ειρήνη» -η
οποία ανάγει την ουσία των προβλημάτων στην έλλειψη κοινωνικής ειρήνης- σαν να υπάρχουν
μόνο αυτά τα κινήματα με σκοπό
να συγκαλύπτουν την πραγματική
ουσία των προβλημάτων. Χάθηκαν από τη στιγμή που ξέσπασε
η κρίση 600.000 θέσεις εργασίας,
αυτοί που έχουν δουλειά δουλεύουν περισσότερες ώρες, χάνουν
δικαιώματα, καταργούνται συλλογικές συμβάσεις,καθώς και η
συμμετοχή της εργοδοσίας στις
συντάξεις κλπ. Μαζί μ’αυτό έχουν
μειωθεί δραστικά τα εμβάσματα
που στέλνουν Μεξικανοί εργάτες
από το εξωτερικό, κυρίως από τις
ΗΠΑ, γιατί κι εκεί στο μεταξύ χειροτέρεψαν τα πράγματα για τους
εργαζόμενους. Έτσι βλέπουμε,
πόσο δεμένες είναι οι καπιταλιτικές οικονομικές κρίσεις στις διάφορες χώρες μεταξύ τους. Τα
εμβάσματα αυτά αποτελούν στο
Μεξικό τη δεύτερη πηγή εσόδων
μετά το πετρέλαιο. Αυξάνεται λοιπόν η φτώχεια με γρηγορότερους
ρυθμούς και ήδη τα 40 εκατομμύρια σε πλήρη ένδεια έχουν γίνει τα
τελευταία 4 χρόνια 50 εκατομμύ-

ρια και όλα αυτά τη στιγμή που τα
κέρδη, βεβαίως, αυξάνονται.
Το 1994 είχε δημιουργηθεί στο
Μεξικό το Κόμμα των Κομμουνιστών. Το Γενάρη του 2011 ολοκληρώθηκε το ξεκαθάρισμα μιας
σειράς ζητημάτων σχετικά με την
ΕΣΣΔ και τη στρατηγική, και το
Κόμμα των Κομμουνιστών προχώρησε στην ίδρυση του ΚΚ Μεξικού
με νέο πρόγραμμα. Αποφασίστηκε το βάρος να πέφτει στο εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα. Το Μάη
π.χ. ιδρύθηκε το Συνδικαλιστικό
Ενοποιημένο Συντονιστικό Μεξικού, που είναι συνένωση συνδικαλιστικών ρευμάτων, συνδικάτων
και μεμονωμένων συνειδητοποιημένων εργαζομένων. Δεν είναι συνομοσπονδία, αλλά ωστόσο αποτελεί μια βάση για συνομοσπονδία
και έχει στόχο να κάνει δουλειά
και στα συνδικάτα των σοσιαλδημοκρατών, των χριστιανοδημοκρατών κλπ. που προσπαθούν
να διαλύσουν τις συνδικαλιστικές
δομές. Θέλουμε να κερδίσουμε
τους εργαζόμενους για τον ταξικό συνδικαλιστικό αγώνα, είπε ο
Πάβελ Μπλάνκο. Όμως, ο δρόμος
για ένα πανεθνικό συνδικάτο θα
είναι δύσκολος και μακροχρόνιος.
Το Κόμμα έχει δράση στη Χόντα
και τη Νίσσαν και άρχισε να έχει
παρουσία στο πετρέλαιο, την τηλεφωνία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι τώρα η δουλειά
ήταν περιορισμένη μόνο στο κίνημα των δασκάλων. Στη Λατινική
Αμερική το φοιτητικό κίνημα είναι
σε άνοδο και στην Κολομβία είναι
το πιο συνειδητοποιημένο και ριζοσπαστικοποιημένο. Οι Μεξικανοί κομμουνιστές προσπαθούν να
μεγαλώσουν το δικό τους φοιτητικό κίνημα και να το ωθήσουν σε
αλληλεγγύη με τα άλλα (Κολομβία, Χιλή).
Το 2012 έχουν προεδρικές
εκλογές. Η εκλογική μεταρρύθμιση του 2004 έκλεισε τον κατάλογο των κομμάτων, που μπορούν
να μετάσχουν μέχρι το 2015.
Έτσι, το ΚΚ Μεξικού δεν μπορεί να κατέβει και δεν μπορεί να
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τους εργαζόμενους παντού στον
κόσμο. Το παλιό ΚΚ μιλούσε για
την εξάρτηση του Μεξικού κυρίως
από το βορειοαμερικάνικο ιμπεριαλισμό κι αυτό σήμαινε συμμαχία
με στρώματα της αστικής τάξης.
Δεν έβλεπε την αντίθεση εργασίας-κεφαλαίου και έτσι οι προσπάθειες της εργατικής τάξης
περιορίζονταν σε ζητήματα δημοκρατικών ελευθεριών αφήνοντας
κατά μέρος τη σοσιαλιστική επανάσταση. Επίσης ξεκαθαρίστηκαν
βασικές αρχές, όπως η δικτατορία
του προλεταριάτου, ο μαρξισμόςλενινισμός, ο προλεταριακός διεθνισμός. Η βασική αλλαγή λοιπόν ήταν στο πρόγραμμα και στη
στρατηγική.
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στηρίξει κανένα άλλο κόμμα. Δεν
μπορεί να καλέσει τον κόσμο να
ψηφίσει το μικρότερο κακό. Στη
Λατινική Αμερική υπάρχει η τάση
να καλούν τα ΚΚ το λαό να ψηφίσει κεντροαριστερά κόμματα
για δήθεν προοδευτικές λύσεις,
αλλά έτσι η εργατική τάξη χάνει
τη δυνατότητα να δρα αυτόνομα
ενάντια στα μονοπώλια και τον
ιμπεριαλισμό.
Εκεί που λένε στη Λατινική
Αμερική ότι χτίζεται ο σοσιαλισμός, όπως π.χ. στη Βενεζουέλα,
δεν είναι έτσι. Έχουν εκδοθεί επαναστάτες στην Κολομβία και έχουν
χτυπηθεί πραγματικά προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό δεν σημαίνει
ότι οι Μεξικανοί κομμουνιστές δεν
εκφράζουν την αλληλεγγύη τους
στη Βολιβία, τη Βενεζουέλα, το
Εκουαδόρ και στηρίζουν τα ΚΚ

εκεί στην πρόσπαθειά τους να
ριζοσπαστικοποιήσουν τις εξελίξεις. Το ΚΚ Μεξικού δεν επιλέγει
τον εύκολο δρόμο της υποθήκευσης της ανεξαρτησίας του
εργατικού/συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά ακολουθεί το δρόμο
του μαρξισμού-λενινισμού, όπως
οφείλει ένα κομμουνιστικό κόμμα.
Στην ερώτηση για τις ιδεολογικές αλλαγές του Κόμματος των
Κομμουνιστών με το ΚΚ Μεξικού,
ο ομιλητής έθιξε το θέμα της εθνικής ανεξαρτησίας, που δεν είναι
όπως το παρουσιάζουν. Πρέπει να
γίνει κτήμα όλων των συντρόφων
ότι ο καπιταλισμός αναπτύσσεται
στο Μεξικό με μονοπώλια κλπ.
Άρα υπάρχει το Μεξικό των εργαζομένων και της πλουτοκρατίας
και οι εργαζόμενοι πρέπει να αναζητούν την ταξική αλληλεγγύη με

Στην ερώτηση σχετικά με την
«Άλλη Καμπάνια» και τις διαφωνίες που προέκυψαν κατά την
ίδρυση του ΚΚ Μεξικού με κάποια
ομάδα, ο ομιλητής είπε ότι από
το 2006 που ιδρύθηκε η «Άλλη
Καμπάνια» υπήρξε μια αντικαπιταλιστική σύγκλιση, αλλά από εκεί
και πέρα τα πράγματα ήταν θολά.
Το τι θα ακολουθήσει μετά τον
καπιταλισμό προκαλούσε έντονες διαφωνίες. Οι Ζαπατίστας
προσπάθησαν να επέμβουν στην
εσωτερική ζωή του Κόμματος και
όταν άρχισε η κρίση, είχαν την
άποψη ότι αυτό που ενδιαφέρει
είναι τα κινήματα τύπου «πλατείας» και «ένας άλλος κόσμος είναι
εφικτός». Η εμπειρία δίδαξε, ότι
δεν υπάρχει ενότητα χωρίς ιδεολογική ενότητα και έτσι το Κόμμα
αποφάσισε πια να μην μπει κανένα κόμμα στις γραμμές του, αλλά
μόνο μεμονωμένα άτομα.
Θετική η γνώμη έχουν για το
ΚΚΒενεζουέλας, απάντησε ο ομιλητής σε μια ερώτηση για τις άλλες χώρες στη Λατινική Αμερική.
Κατά τ’άλλα υπάρχουν επαναστατικές δυνάμεις στη Λατινική Αμερική, αλλά η τάση και μόνο για
προόδους δεν αρκεί. Αν τα ΚΚ δεν
ξεπεράσουν τα προβλήματά τους,
το μέλλον της προοδευτικής κίνησης είναι αβέβαιο.

ΣΟΥΔΑΝ
Από διαδήλωση
Νοτιοσουδανών
που πανηγύριζαν
για τη διχοτόμηση
της χώρας τους

ΣΟΥΔΑΝ ενιαίο, ελεύθερο
και δημοκρατικό!

Ό

πως είναι γνωστό, το
δημοψήφισμα του Γενάρη 2011, που πραγματοποιήθηκε στο Σουδάν, είχε
σαν αποτέλεσμα τη διχοτόμηση
της χώρας σε Βόρειο και Νότιο
Σουδάν. Το Βόρειο Σουδάν, με
πρωτεύουσα το Χαρτούμ, παραμένει υπό την ηγεσία του ισλαμιστή δικτάτορα Ομάρ Αλ Μπασίρ.
Το Νότιο Σουδάν, με πρωτεύουσα
την Τζούμπα, απόκτησε σοσιαλδημοκρατική ηγεσία υπό τον Σάλβα Κίιρ.
Μπορεί, στο δημοψήφισμα
αυτό, το 99,57% των Νοτιοσουδανών να ψήφισε υπέρ της διχοτόμησης της χώρας του με την ελπίδα να σταματήσει ο εξηκονταετής
εμφύλιος πόλεμος. Μπορεί το Νότιο Σουδάν να ανακηρύχθηκε το
54ο κράτος της Αφρικής, το 193ο
μέλος του ΟΗΕ και να αναγνωρίστηκε επίσημα σαν ανεξάρτητο
κράτος τόσο από το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις ΗΠΑ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και
από το Βορειοσουδανό πρόεδρο,
Αλ Μπασίρ, που αντιδρούσε σθε-

ναρά στο δημοψήφισμα. Μπορεί
η νεόκοπη κυβέρνηση του Νότου
να ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει
το δικό της νόμισμα για να ξεκινήσει «αυτόνομες» συνεργασίες με
τους μεγάλους εταίρους της.
Ούτε οι ελπίδες, όμως, των
Σουδανών για ειρήνευση ούτε
και οι επίσημες ανακηρύξεις αναγνώρισης των δικαιωμάτων τους
μπορούν να βάλουν τέλος στις συγκρούσεις άλλοτε μεταξύ Βορρά
και Νότου και άλλοτε ανάμεσα σε
αντιμαχόμενες ομάδες και φυλές
που, από την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας, συνεχίζονται
αμείωτα τη μια για τη διανομή του
πολύτιμου νερού, την άλλη για διαφιλονικούμενα εδάφη και κοπάδια
και την τρίτη για ξένα συμφέροντα.
Το αποτέλεσμα τέτοιων συγκρούσεων είναι πάντοτε εκατοντάδες
νεκροί και τραυματίες, χιλιάδες
πρόσφυγες και εκτοπισμένοι.
Τελευταία παραδείγματα της
συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης αποτελούν οι αιματηρές
επιθέσεις ένοπλων μελών της κοι-

νότητας Λου Νούερ εναντίον της
πόλης Τζόγκλεϊ, της μεγαλύτερης
πολιτείας του Νότου, με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες
εκτοπισμένους και εκατοντάδες
σπίτια να είναι παραδομένα στις
φλόγες. Η αιτιολογία των μελών
της φυλής Λου Νούερ για τις φονικές αυτές επιθέσεις ήταν η απελευθέρωση των 180 παιδιών, που
είχαν πέσει θύματα απαγωγής
από την κοινότητα Μούρλε. Οι
επιθέσεις έλαβαν χώρα ενώ στην
περιοχή βρίσκονται εκατοντάδες
κυανόκρανοι που, όμως, δεν ελέγχουν παρά μόνο το κέντρο της
πόλης.
Επίσης, αεροπορικές επιθέσεις
εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία
του Βορρά ενάντια σε καταυλισμό
προσφύγων, που έχει εγκατασταθεί στο έδαφος του Νότιου Σουδάν και στο οποίο φιλοξενούνται
περίπου 20.000 Βορειοσουδανοί
της κοινότητας Νούμπα του Νότιου Κορντοφάν, πάλι με δεκάδες
νεκρούς και τραυματίες.
Της επίθεσης επακολούθησαν
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ΣΟΥΔΑΝ

οι συνηθισμένες καταγγελίες. Ο
Νοτιοσουδανός πρόεδρος, Σάλβα
Κίιρ, κατηγόρησε το Βορειοσουδανό Ομάρ Αλ Μπασίρ ότι εξαπέλυσε αυτή την επίθεση για να
προκαλέσει πόλεμο μεταξύ των
δύο χωρών, ενώ ο ίδιος επιθυμεί
διακαώς την ειρηνική συνύπαρξη
των δύο χωριστών πια κρατών
τους. Τον κατηγόρησε, επίσης,
ότι χρηματοδοτεί ένοπλες οργανώσεις σε μεθοριακές πολιτείες
του Μπλε Νείλου και του Νότιου
Κορντοφάν.
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Επακολούθησαν, ακόμη, έντονες αντιδράσεις των ΗΠΑ αλλά
και του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ με τον επικεφαλής της
Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νάβι Πιλάι,
να ζητά τη διενέργεια ανεξάρτητης και αξιόπιστης έρευνας για
τις συνθήκες και τα αίτια του βομβαρδισμού, που, κατά δηλώσεις
του, μπορεί να συνιστά και διεθνές έγκλημα.
Τα παραπάνω αποδείχνουν
ότι η κατάσταση συνεχίζεται σαν
τίποτα να μην έχει αλλάξει στη
χώρα. Γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο λαός του Σουδάν συνεχίζει
να υπομένει τα πάνδεινα εκτοπι-

σμένος, αποδιωγμένος, φτωχός
και απροστάτευτος από την ντόπια και ξένη εκμετάλλευση. Οι
ηγεσίες του Βορρά και του Νότου
εξακολουθούν να εκτοξεύουν μεταξύ τους κατηγορίες για υποδαύλιση συγκρούσεων ανάμεσα
στα δύο τμήματα της χώρας. Και
οι κυανόκρανοι διαψεύδουν στην
πράξη το λόγο ύπαρξης και παραμονής τους στη χώρα.
Στο μεταξύ, οι ιμπεριαλιστές,
που με όλα τα μέσα υπόθαλψαν
και υποβοήθησαν τη διχοτόμηση
του Σουδάν, έχουν εισχωρήσει
στη χώρα για να εκμεταλλευτούν
τον τεράστιο ορυκτό, θαλάσσιο
και εδαφικό πλούτο του. Και,
φυσικά, όλο αυτό το πανηγύρι
γίνεται με το μανδύα του φιλάνθρωπου σωτήρα, που βοηθά
τους υπανάπτυκτους μιας και οι
«φουκαράδες» δεν έχουν τέτοιου
είδους τεχνογνωσία, μέσα και δυνατότητες.
Οι ιαχές χαράς από κάθε γωνιά
της γης για τη διχοτόμηση του
Σουδάν και οι δηλώσεις όπως
αυτή του Αμερικανού προέδρου,
Μπαράκ Ομπάμα, ότι καλωσορίζει τη γέννηση ενός νέου έθνους,
δείχνει τι πραγματικά ετοιμάζουν

οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές χώρες. Το έργο το έχουμε ξαναδεί.
Χρόνια τώρα διχοτομούν ή διαμελίζουν ολόκληρες χώρες με ανελέητες επιθέσεις. Μετά στέλνουν
«ειρηνευτικά τμήματα στρατού»
για να κατευνάσουν τα πνεύματα δια της κατατρομοκράτησής
τους. Τέλος, εισβάλλουν οι γιγαντιαίες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, εκμαυλίζουν συνειδήσεις με
τα δολάρια και τα ευρώ τους, εξαγοράζουν κυβερνήσεις, καταβροχθίζουν ανενόχλητοι τον έμψυχο
και υλικό πλούτο και εκμεταλλεύονται τη γεωστρατηγική θέση των
χωρών αυτών προς όφελός τους.
Και, όπως πάντα, οι μοναδικοί
κερδισμένοι είναι οι ιμπεριαλιστές, οι μοναδικοί χαμένοι οι λαοί.
Έτσι γινόταν παντού και πάντα.
Το Σουδάν δεν θα μπορούσε να
αποτελέσει εξαίρεση.
Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί
ότι είναι πια καιρός να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση; Κανείς νομίζουμε. Πρέπει, λοιπόν, όλοι οι
λαοί της γης και ο καθένας από
μας χωριστά να πάρει τις αποφάσεις του και να διαλέξει στρατόπεδο. Διαφορετικά, θα κληθούμε
όλοι να απολογηθούμε στις μελλοντικές γενιές.

ΕΕΔΔΑ

Μετανάστες – της γης
οι κολασμένοι
«Οι υποβαθμισμένες περιοχές μπορούν να ζωντανέψουν… Οι τιμές πέφτουν στο κέντρο. Υπάρχει
χώρος για ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό που χρειάζεται,
ένας ευφυέστερος Δήμος και επενδυτές που θα ρισκάρουν…» Τάδε έφη ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γ. Καμίνης,
τέως Συνήγορος του Πολίτη και νυν Συνήγορος των μεγαλοσυμφερόντων. Τρεις φράσεις που συμπυκνώνουν
όλη την πολιτική της δημοτικής αρχής, που εφαρμόζει
ουσιαστικά τις κατευθύνσεις της κεντρικής εξουσίας:
καταστολή, ιδιωτικοποιήσεις και αναπλάσεις για την
εξυπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου και μόνο. Και
όλη η επικράτεια κατάλαβε τι θα επακολουθήσει. Σκούπες στο κέντρο της Αθήνας για τους εξαθλιωμένους
μετανάστες, που προσπαθούν να εξοικονομήσουν τα
προς το ζην μόλις και μετά βίας, εμπορευόμενοι εισαγόμενα προϊόντα από «άγνωστους» μεγαλέμπορους
που κανείς δεν τολμά να αγγίξει. Άγριο κυνηγητό για
όσους ζουν στις φτωχογειτονιές που, αφού τους στοίβαξαν εκεί δημιουργώντας κυριολεκτικά γκέτο έτσι
ώστε η εξαθλίωσή τους να υποβαθμίσει ολόκληρες συνοικίες, χρησιμοποιήθηκαν σαν εξιλαστήριο θύμα, στις
πλάτες του οποίου φορτώθηκαν όλα τα κακώς κείμενα
της κοινωνίας μας: ανεργία, κλείσιμο καταστημάτων,
μείωση μισθών και μεροκάματων, εγκληματικότητα.
Οι μετανάστες, όσοι ζουν στο κέντρο αλλά και στις
πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, όλοι παραδομένοι σε κυκλώματα μαύρης εργασίας και κάποιοι από αυτούς χωμένοι σε εγκληματικά κυκλώματα
Ελλήνων και ξένων, αποτελούν τον πολιορκητικό κριό
μέσω του οποίου διάφοροι κρατικοί μηχανισμοί και
υπηρεσίες, ρατσιστικές οργανώσεις και συμμορίες
αναπτύσσουν φαινόμενα εθνικισμού, μισαλλοδοξίας,
ρατσισμού, ξενοφοβίας, σύγκρουση και διασπαστικές
πρακτικές ανάμεσα σε Έλληνες και μετανάστες εργαζόμενους, για να περάσουν, πρώτα στις συνειδήσεις
και μετά σαν νομοθετήματα, τα πιο αντιδραστικά και
βάρβαρα μέτρα.
Ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, όπως το ΝΑΤΟ και
η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαπέλυσαν απίστευτης αγριότητας επιθέσεις σε κράτη και λαούς, δημιούργησαν
ανυπέρβλητα προβλήματα φτώχειας και ανέχειας που,
με τη σειρά τους, οδήγησαν σε τεράστια κύματα μετανάστευσης προς προορισμούς ανάλογα με τις κάθε
φορά ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς όπου γης.
Ύστερα, για να διασφαλίσουν καλύτερα τον έλεγχο
της όλης κατάστασης, συμφώνησαν στην ψήφιση σειρά αντιμεταναστευτικών διαταγμάτων και νόμων με
αποκορύφωμα τη Συνθήκη Σένγκεν και τον Κανονισμό
Δουβλίνο ΙΙ. Τώρα ήρθε η ώρα των απελάσεων. Χιλιάδες ευρώ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών
Συνόρων, δόθηκαν στο υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δηλαδή,
τη στιγμή που, κατά δηλώσεις των αρμοδίων, η καταχρεωμένη Ελλάδα δεν είναι σε θέση να πληρώσει τις
υποχρεώσεις της, οι συνειδήσεις μεγάλης μερίδας των

Ελλήνων έχουν προετοιμαστεί πια για να αποδεχθούν
ότι τόσο τεράστια χρηματικά ποσά δίνονται για τέτοιου
είδους λύσεις.
Πρόσφατα φαινόμενα όπως οι δολοφονικές επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας
και στην περιφέρεια, όσο και τα δραματικά γεγονότα
στον Έβρο με δεκάδες πνιγμένους μετανάστες, που
προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα
δείχνουν ότι όσα ηλεκτροφόρα καλώδια κι αν υψωθούν
στα σύνορα, όσες τεχνολογικά προηγμένες κατασταλτικές ομάδες και μηχανισμοί κι αν δημιουργηθούν, τίποτα και κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει τους
απελπισμένους και κυνηγημένους της γης, στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο για
τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Η ΕΕΔΔΑ, ενώνοντας τη φωνή της με το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας μας, στέκεται αλληλέγγυα με τους μετανάστες και ζητά:
- Την υπεράσπιση αλλά και διεύρυνση των δικαιωμάτων των μεταναστών
- Την απόκρουση της σκόπιμης συκοφάντησης ότι για
την ανεργία, τη βία και την εγκληματικότητα φταίχτες
είναι οι μετανάστες
- Μη συμμόρφωση με το Δουβλίνο ΙΙ
- Παροχή ταξιδιωτικών εγγράφων σε όσους μετανάστες επιθυμούν να μεταβούν νόμιμα και με ασφάλεια
σε χώρες της επιλογής τους
- Άμεση παροχή ασύλου ή άλλης μορφής διεθνούς
προστασίας στα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων
και επεμβάσεων
- Αποσύνδεση της ανανέωσης της άδειας διαμονής
από ένσημα και σύμβαση εργασίας, χορήγησή της σε
άνεργους, απλοποίηση και διευκόλυνση της διαδικασίας για την οικογενειακή επανένωση
- Άμεση νομιμοποίηση όλων των μεταναστών που ζουν
και εργάζονται στη χώρα μας χωρίς όρους και προϋποθέσεις
- Όχι στους αποκλεισμούς από κοινωνικά δικαιώματα
και λαϊκές ελευθερίες
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Η ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ
ANDRE BRINK
Η άλλη πλευρά της σιωπής
Εκδόσεις «Χατζηνικολή»

Της Αννεκε Ιωαννάτου
Το βιβλίο αυτό μας δίνει τη
δυνατότητα να γνωρίσουμε
από πολύ κοντά δύο χώρες σε
μια ιστορική (με την αρνητική
έννοια) συνάντηση, τη μία
ως κατακτήτρια, την άλλη
ως κατακτημένη. Η υπόθεση
του βιβλίου διαδραματίζεται
κυρίως στην κατασπαραγμένη
από τις αποικιοκρατικές
δυνάμεις αφρικανική ήπειρο
και δη στη γερμανοκρατούμενη
Νοτιοδυτική Αφρική, τη
σημερινή Ναμίμπια, στις
αρχές του 20ού αιώνα, αλλά
και εν μέρει –μέσω των
αναμνήσεων «φλας μπακ» της
μαρτυρικής πρωταγωνίστριας–
στη Γερμανία. Η Γερμανία
στέλνει για τις ανάγκες του
αντρικού πληθυσμού της στη
Νοτιοδυτική Αφρική φουρνιές
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που δεν βρίσκουν διέξοδο στην
πατρίδα τους και πιστεύουν ότι
στη μακρινή αφρικανική χώρα
τους περιμένει μια καλύτερη
ζωή (αλήθεια, πού το έχουμε
ξανακούσει αυτό;) «εκεί που
γεννιέται ο άνεμος που κάνει
τους φοίνικες να λυγίζουν».

Ένα πολύ
σύντομο ιστορικό

Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Νότια Αφρική κατέλαβε τη Ναμίμπια
–η Γερμανία χάνει την αποικία της
δηλαδή- και η τότε Κοινότητα των
Εθνών –πρόδρομος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών– της
ανέθεσε τη διοίκηση μέχρι μετά
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η
Νότια Αφρική προσάρτησε τη Ναμίμπια χωρίς διεθνή αναγνώριση.
Τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησε και
στη Ναμίμπια ένας εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος, όπως σε πολλές αποικιοκρατούμενες χώρες
του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου.
Ήταν η εποχή της διάλυσης του
παλαιού τύπου αποικιοκρατικού
συστήματος. Το 1966 η στρατιωτική πτέρυγα της SWAPO (Οργάνωση του Λαού της Νοτιοδυτικής
Αφρικής) ξεκίνησε έναν ανταρτοπόλεμο. Η στρατιωτική αυτή πτέρυγα ονομαζόταν Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Ναμίμπια
και είχε ιδρυθεί το 1962.
Το 1988 η Νότια Αφρική συμφώνησε στον τερματισμό της διοίκησής της στη Ναμίμπια στη βάση
ενός σχεδίου ειρήνευσης του
ΟΗΕ για όλη την περιοχή. Το 1990
η Ναμίμπια «ανεξαρτητοποιήθηκε» από τη Νότια Αφρική. Με το
επίσημο τέλος του απάρτχαϊτ στη
Νότια Αφρική το 1994, ο Κόλπος
των Φαλαινών, που τελούσε κάτω
από βρετανικό έλεγχο, παραχωρήθηκε κι αυτός στη Ναμίμπια.
Από το 2008 περίπου, η Ναμίμπια
δέχεται μια στενή «πολιορκία»
επενδυτών και διευθυντικών στελεχών από εταιρίες μεταλλευμάτων και παραγωγής ουρανίου

από σχεδόν κάθε ήπειρο, αφού η
χώρα με τους δύο εκατομμύρια
κατοίκους της προβλέπεται μέχρι
το 2015 να γίνει η πρώτη χώρα
παραγωγής και εξαγωγής ουρανίου στον κόσμο... Ήδη κατέχει
την πέμπτη θέση στην παγκόσμια
κατάταξη παραγωγής ουρανίου
με δεδομένο το γεγονός ότι εκεί
βρίσκεται πάνω από το 8% των
παγκόσμιων αποθεμάτων ουρανίου στον κόσμο. Στο έδαφός της
ενεργοποιούνται πάνω από 40
ξένες εταιρίες, που έχουν εξασφαλίσει εδώ και χρόνια άδειες
αποκλειστικής
εκμετάλλευσης
περιοχών με τεράστια κοιτάσματα
ουρανίου...

Στην «υπηρεσία»
της πατρίδας...

Στο βιβλίο βρισκόμαστε στις αρχές του 20ού αιώνα. Δηλαδή, ακόμα βρίσκονται εκεί οι Γερμανοί.
Τις γυναίκες, που αναφέραμε στην
αρχή, τις περιμένουν συμπατριώτες ενδεχόμενοι γαμπροί, εκτός
αν απορριφθούν (οι γυναίκες) και
τότε δεν χρειάζεται πολλή σκέψη
για να καταλάβουμε ποιά θα είναι
η μοίρα τους. Ετσι και η Χάννα Χ.,
μια κοπέλα με σπάνια αξιοπρέπεια
και τόλμη, που δεν κατάφερε το
ορφανοτροφείο – όπου μεγάλωσε – καθώς και τα αφεντικά στα
σπίτια που το ίδρυμα αυτό την
έστελνε για να ξενοδουλέψει – να
την τσακίσουν ηθικά. Επιβιβάζεται στο πλοίο της ελπίδας προς
Αφρική, για μια καινούργια ζωή,
γελασμένη από το γραφείο αποστολής γυναικών στο Αμβούργο.
Θέλει να φύγει από τη Γερμανία,
να φύγει, να φύγει.....Το όνειρο,
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όμως, μετατρέπεται σύντομα σε εφιάλτη και τη
Χάννα, η οποία αρνείται
να υποταχθεί στις ορέξεις
των αξιωματικών στη διάρκεια του ταξιδιού και που
αποκρούει κάθε προσπάθεια να την εξευτελίσουν,
τελικά την ακρωτηριάζουν
φρικτά και στέλνεται παραμορφωμένη στο ίδρυμα-φυλακή-μπουρντέλο Φραουενστάιν
(Frauenstein) στην καρδιά της
ερήμου, απ’ όπου ξεκινάει και η
ανατρεπτική πορεία της προς την
εκδίκηση και την κάθαρση με κινητήρια δύναμη το μίσος: «.......Οχι,
ποτέ δε φανταζόταν ότι το μίσος
θα ήταν έτσι. Τόσο όμορφο. Τόσο
μοναδικό. Τόσο καθάριο. Τόσο
γεμάτο ζωή. Νιώθει σαν να είχε
πάντοτε ένα κενό μέσα της.....Το
οποίο τώρα έχει γεμίσει από αυτό
το περίλαμπρο μίσος....».
Η Χάννα αποφασίζει μια μέρα να
το σκάσει από το Φραουενστάιν για να αρχίσει την εκστρατεία
εκδίκησης και μαζί μ’αυτή την πορεία κάθαρσης. Εχει μάθει από
τη φυλή Νάμα, που την είχε σώσει και γιατρέψει, όταν την είχαν
εγκαταλείψει
ακρωτηριασμένη
μέσα στην έρημο, πώς να επιβιώσει σ’αυτές τις συνθήκες. Στο
δρόμο της βρίσκει συμμάχους,
μαύρους και λευκούς, κολασμένους της γης και σχηματίζει ένα
πολύ μικρό στρατό, που συμβολίζει όμως μια μεγάλη πράξη αντίστασης και εκδίκησης.

Σύμβολο αντίστασης

Η ψυχογραφία, που δίνει ο συγγραφέας της εσωτερικής πορείας

ματος. Η εικόνα της πατρίδας εχθρική και βλοσυρή, νοσηρή σε πολλές
περιπτώσεις,
παρόλο
που δεν λείπουν οι αχτίνες φωτός με τη μορφή
κάποιων ανθρώπων.

της πρωταγωνίστριας (η οποία
υπήρξε στην πραγματικότητα, ο
συγγραφέας – ένας Νοτιοαφρικανός καθηγητής αγγλικών στο πανεπιστήμιο της Cape Town- έκανε
έρευνα στους καταλόγους των
ονομάτων του «γραφείου», πήγε
και στη Γερμανία για να εντοπίσει τα ίχνη της Χάννας) είναι βαθιά και χωρίς ίχνος ηθικολογίας.
Αντιθέτως, καταγγέλλεται η βαθύτατη υποκρισία των Γερμανών
χριστιανών κληρικών, είτε μέσα
στην ίδια τη Γερμανία, είτε μέσα
στα ιδρύματά τους στην Αφρική.
Η πορεία της Χάννας μπορεί να
είναι ατομική, αλλά η ιστορία της
είναι μια ιστορία πολλών γυναικών, απόβλητων της γερμανικής
κοινωνίας των αρχών του 20ου
αιώνα και μ’αυτή την έννοια συλλογική και κοινωνική. Μέσα από
μια ατομική ιστορία μαθαίνουμε
όλο το αίσχος ενός συστήματος,
που δεν είναι μόνο γερμανικό. Η
πρωταγωνίστρια τοποθετείται σε
συγκεκριμένο χώρο και χρόνο
και εξελίσσεται «πέρα από κάθε
ατομικότητα και ταυτότητα» (με
τα λόγια του συγγραφέα), γίνεται
σύμβολο βάναυσης φυλετικής και
ταξικής καταπίεσης, αλλά συνάμα
και υπόδειγμα ηθικού παραστή-

Στην Αφρική ο πολιτισμένος κόσμος είναι οι
ιθαγενείς, ενώ οι άγριοι είναι οι
αποικιοκράτες, που όλο μιλούν
για την υποτιθέμενη και γι’ αυτούς ούτως ή άλλως δοσμένη
αγριότητα των ιθαγενών, κάτι
που τους «δίνει το δικαίωμα» να
κάνουν ο, τι θέλουν, ακόμα και
να τους σφάξουν χωρίς λόγο.
Οι εμπειρίες της Χάννας με τους
συμπατριώτες της στην ίδια την
πατρίδα συνεχίζονται και στην
Αφρική. Αντιθέτως, το καλό που
συναντά προέρχεται από μια ντόπια φυλή. Ακόμα κι αν θα μπορούσες να πεις, ότι ο συγγραφέας έχει μια τάση απολυτοποίησης
των αντιθέσεων ανάμεσα στους
δύο αυτούς κόσμους και τείνει
να εναποθέτει τις εναλλακτικές
κοινωνικές αξίες στη γυναίκα,
καθώς και στις ανέγγιχτες από
το δυτικό αποικιοκρατικό «πολιτισμό» φυλές, δεν διολισθαίνει
ωστόσο σε ουτοπικές νοσταλγίες
για παλαιότερους κοινωνικούς
σχηματισμούς. Συμπαθεί φανερά
τους αγώνες για την απελευθέρωση του ντόπιου πληθυσμού,
αλλά και τονίζει έμμεσα τη σημασία της ατομικής ικανότητας
για εξέγερση, που ωστόσο για να
έχει επιτυχία πρέπει να την ακολουθήσουν οι στρατιές των καταπιεσμένων.
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Έκθεση
«προσφορά»
για τα 30 χρόνια
δράσης
της ΕΕΔΔΑ
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Στα πλαίσια των 30 χρόνων
αντιιμπεριαλιστικής δράσης και
αλληλεγγύης με τους αγωνιζόμενους
λαούς της γης, η ΕΕΔΔΑ απευθύνθηκε
μέσω του Επιμελητηρίου Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) στους εικαστικούς
της χώρας μας για την πραγματοποίηση
ομαδικής εικαστικής έκθεσης στην Αθήνα
που θα τιμά την ενίσχυση των ιδρυτικών
σκοπών της, τον αγώνα για την εδραίωση
της φιλίας των λαών, την προάσπιση των
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών
τους και την εξάλειψη της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο.
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, μετείχαν 162
εικαστικοί με περίπου 350 έργα συνολικά
και αυτό δείχνει ότι η πρωτοβουλία της
ΕΕΔΔΑ ήταν όχι μόνο ορθή, αλλά ότι
άνοιξε και έναν δρόμο επικοινωνίας με
εικαστικούς που δεν μας γνώριζαν. 162
από τα έργα που υποβλήθηκαν, ένα
από κάθε καλλιτέχνη, εκτέθηκαν στον
Πολιτιστικό Πολυχώρο «Μελίνα» του
Δήμου Αθηναίων. Αρκετά καλλιτεχνικά
έντυπα και ημερήσιος τύπος πρόβαλαν
την πρωτοβουλία αυτή. Για τις ανάγκες
της έκθεσης δημιουργήθηκε ιστότοπος
στη διεύθυνση http://www.eedda.gr/
Expo2011 και εκδόθηκε ψηφιακός
κατάλογος, διαθέσιμα σε όλους τους
ενδιαφερόμενους.
Η ομαδική έκθεση ήταν μια πρόκληση για
όλους και κυρίως για την ΕΕΔΔΑ, αφού
πολλά μέλη της έδιναν καθημερινά το
παρόν τους στο χώρο και συζητούσαν
με τους επισκέπτες. Πολλά ήταν και τα
συγχαρητήρια στους εικαστικούς για
τα ίδια τα έργα τους, αλλά και για τη
συμμετοχή τους σ’ αυτή την έκθεση
που έγινε για να στηριχτεί η ΕΕΔΔΑ. Με
μεγάλη επιτυχία είχαν τα εγκαίνια που
έγιναν στις 10 Νοέμβρη, αφού ο κόσμος
γέμισε όλους τους χώρους, την αυλή,
την αίθουσα και το μικρό μουσείο για την
Αθήνα. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι
επισκέφθηκαν την ομαδική έκθεση, ενώ
διακινήθηκαν 25 έργα και επιπλέον 7
καλλιτέχνες χάρισαν στην ΕΕΔΔΑ τα έργα
τους.
Στα πλαίσια της έκθεσης έγινε στις 18
Νοέμβρη εκδήλωση αλληλεγγύης με το
λαό της Παλαιστίνης, με την παρουσία
καλλιτεχνών και μελών και φίλων της
ΕΕΔΔΑ.

Εκδήλωση
αλληλεγγύης με
τον αγώνα του λαού
της Παλαιστίνης
Στις 18 Νοέμβρη στο χώρο
της έκθεσης πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση αλληλεγγύης με τον
αγώνα του λαού της Παλαιστίνης
με ομιλητές τη γενική γραμματέα
της ΕΕΔΔΑ, Ευγενία Παπαμακαρίου, και προσκεκλημένο να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις
στο παλαιστινιακό τον πρέσβη επί
τιμής κ. Θ. Στοφορόπουλο.
Η Γενική Γραμματέας παρουσίασε συνοπτικά τις κυριότερες
δραστηριότητες της ΕΕΔΔΑ για το
Παλαιστινιακό σε αυτά τα 30 χρόνια ύπαρξής της, δηλαδή εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, καμπάνιες
αλληλεγγύης, βοήθεια σε αίμα,
ρούχα, τρόφιμα και φάρμακα, διεθνή συμπόσια οργανωμένα στην
Ελλάδα από την ίδια την ΕΕΔΔΑ
όσο και συμμετοχή της στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή.
Η ΕΕΔΔΑ συμμετείχε ενεργά
στη δημιουργία της Ελληνικής
Επιτροπής για το Έτος της Παλαιστίνης, η οποία στη συνέχεια
μετατράπηκε σε Επιτροπή Αλληλεγγύης στην Αντίσταση του
Παλαιστινιακού Λαού, όπου συμ-

ΕΕΔΔΑ
στην υλοποίηση προγραμμάτων
αναπτυξιακής και επείγουσας
βοήθειας, που ξεκίνησε το 1991.
Πρόκειται για προγράμματα που
σχεδιάζονται και υλοποιούνται
πάντα από παλαιστινιακές οργανώσεις και αφορούν σε κέντρα
νεότητας, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης γυναικών, ένα
κέντρο διανομής οργάνων και
εξαρτημάτων για άτομα με αναπηρίες, μία κινητή οφθαλμολογική κλινική, προγράμματα για την
εξασφάλιση πόσιμου νερού και
νερού για άρδευση των καλλιεργειών, κλπ.

μετείχαν βουλευτές όλων των
κομμάτων, μαζικοί φορείς, προσωπικότητες από όλο σχεδόν το
πολιτικό φάσμα της εποχής και
διοργανώθηκαν πάρα πολλές εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε όλη
την Ελλάδα και αντιπροσωπείες
της επισκέφτηκαν την Παλαιστίνη.
Ξεκίνησε επίσης μία καμπάνια
με σύνθημα: Ανοιχτά Πανεπιστήμια και Σχολεία, διότι λόγω της
εξέγερσης αυτά είχανε κλείσει
στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Με
την ευκαιρία αυτής της καμπάνιας
έγινε επίσκεψη 15 παιδιών από
την Παλαιστίνη τα οποία φιλοξενήθηκαν στη χώρα μας για ένα
μήνα, έγιναν διάφορες εκδηλώσεις με παιδιά και από την Ελλάδα
και εκδόθηκε το βιβλίο «Τα παιδιά
της Ιντιφάντα», το οποίο και διακινείται μέχρι σήμερα όντας ακόμα
επίκαιρο παρόλο που τα πράγματα είναι μετά από περισσότερο
από 20 χρόνια πολύ χειρότερα.
Την ίδια χρονιά, το 1991, ξεκινάει μία άλλη πολύ σημαντική δραστηριότητα της ΕΕΔΔΑ, το πρόγραμμα «υιοθεσίας» παιδιών από
την Παλαιστίνη, που τελείωσε το
1996 και όσο διαρκούσε «υιοθετήθηκαν» 141 παιδιά και δόθηκαν
συνολικά 137.00 δολάρια. Κατά
τη διάρκεια του προγράμματος
δόθηκε επιπλέον η δυνατότητα
σε «γονείς», δηλαδή σε όσους
στήριξαν το πρόγραμμα, να επισκεφθούν την Παλαιστίνη και να
συναντήσουν τα παιδιά αυτά και

τους γονείς τους και να ζήσουν
από κοντά τις συνθήκες στις οποίες διαβιούσαν. Το πρόγραμμα άρχισε και πάλι το 2003 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Η ΕΕΔΔΑ επίσης συμμετείχε και
εξακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στην ίδρυση Ευρωπαϊκού Συντονιστικού Οργανώσεων Αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη, όπου
για πολλά χρόνια είχε και τη θέση
του αντιπροέδρου. Το 1999 με την
ευκαιρία της 29ης Νοέμβρη, της
Διεθνούς Ημέρας Αλληλεγγύης
με τον Παλαιστινιακό Λαό, η ΕΕΔΔΑ προσκλήθηκε από τον ΟΗΕ να
συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις
που έκανε τότε ο ΟΗΕ με τις οργανώσεις αλληλεγγύης, να παραβρεθεί στις επίσημες εκδηλώσεις
που έγιναν στη Νέα Υόρκη και
στην έναρξη της γενικής συνέλευσης που είχε σαν κύριο θέμα το
Παλαιστινιακό.
Μία σημαντική δραστηριότητα έγινε από κοινού με την
ΕΕΔΥΕ και την ΟΓΕ μετά από τις
επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα
και τη Δυτική Όχθη, μία καμπάνια
ενημέρωσης, αλλά και συλλογής
χρημάτων στο τέλος της οποίας
έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας
των τριών οργανώσεων με παλαιστινιακές οργανώσεις και παράδοση των χρημάτων που είχαν
συγκεντρωθεί.
Άλλος ένας τομέας δράσης της
ΕΕΔΔΑ για την Παλαιστίνη αφορά

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο
πρέσβης κ. Στοφορόπουλος, που
μεταξύ άλλων επισήμανε ότι στη
Δυτική Όχθη συνεχίζεται η επέκταση των εποικισμών και οι επιθέσεις των εποίκων, αρκετοί από
τους οποίους είναι οπλισμένοι.
Μία θετική εξέλιξη ήταν η αποδοχή της Παλαιστίνης ως κράτους
μέλους στην Ουνέσκο. Στον ίδιο
τον ΟΗΕ η Παλαιστινιακή Αρχή
ζήτησε πρόσφατα να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος, με
τα σύνορα του ’67 και με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμα
σε εξέλιξη.
Οι παρεμβάσεις και ερωτήσεις
του κοινού ήταν πολλές και ποικίλες. Επρόκειτο κυρίως για κοινό
που παρακολουθεί τη δράση της
ΕΕΔΔΑ. Ενδεικτικά τέθηκαν ερωτήματα για τη συνθήκη του Όσλο,
για τη λύση του ενιαίου κράτους,
για την Αριστερά στην Παλαιστίνη, τη διαχρονική πορεία της και
τις σχέσεις της με τις θρησκευτικές οργανώσεις, κλπ.
Η Πρόεδρος του ΕΕΤΕ στην
τελική παρέμβασή της έθεσε ως
πρόταση η έκθεση εικαστικών τεχνών να γίνει η απαρχή μιας συνεργασίας που με περισσότερη
προετοιμασία θα επιτρέψει να δοθούν επιπλέον ευκαιρίες και ερεθίσματα καλλιτεχνικής δράσης,
να ενισχυθεί η επικοινωνία ευρύτερων στρωμάτων ελλήνων και
ξένων εργαζομένων με την τέχνη,
να ενισχυθεί η σχέση των καλλιτεχνών εδώ και αλλού και των επισκεπτών με τους κοινωνικούς και
τους διεθνιστικούς αγώνες για
ένα καλύτερο αύριο.
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ΕΕΔΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΕΔΔΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΟΥΣ
Στις 30 Δεκέμβρη αντιπροσωπεία της ΕΕΔΔΑ
επισκέφθηκε τους απεργούς της Ελληνικής
Χαλυβουργίας, που για πάνω από 2 μήνες
αγωνίζονται, ενωμένοι και αποφασισμένοι, να
ακυρώσουν, στην πράξη, τις απολύσεις που
ανακοίνωσε η εργοδοσία, έτσι ώστε να γυρίσουν
όλοι στη δουλειά τους με το κεφάλι ψηλά.

δεντράκι στολισμένο χριστουγεννιάτικα, για
να θυμίζει σε όλους τις γιορτινές μέρες. Στο
υπόστεγο στοιβαγμένοι τόνοι ξύλων, προσφορά
της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, για να ζεσταίνουν
τις κρύες νύχτες του Δεκέμβρη με τη βοήθεια
προσφοράς τσίπουρου και ρακής.
Και η συγκινητικότερο στιγμή όλων, όταν ο
«ποιητής» της ομήγυρης παρέδωσε τους παρακάτω
στίχους, που εμπνεύστηκε στη στιγμή:
Διεθνής Δημοκρατική Αλληλεγγύη
στην Πόρτα μας, στην Πύλη, σε γιορτή
για ό, τι παλεύει και στηρίζει
με άγρυπνα μάτια τριάντα χρόνια για ζωή
Σταύρος Δικαίου Φοινικάκος
έγραψε
Εργάτης Χαλυβουργία Ελλάδος

Η αντιπροσωπεία παρέδωσε στους
αγωνιζόμενους απεργούς χρήματα και λάδι,
προσφορές των μελών της ΕΕΔΔΑ, αλλά και
CD, DVD και ημερολόγια, που έχει τυπώσει
η οργάνωση. Παρέδωσε, επίσης, κείμενο
συμπαράστασης. Η Γενική Γραμματέας της ΕΕΔΔΑ,
Ευγενία Παπαμακαρίου, χαιρέτισε τους απεργούς
χαλυβουργούς, ενώ ο Πρόεδρος του Σωματείου
τους ευχαρίστησε την οργάνωση για την έμπρακτη
συμπαράστασή της. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι
ομιλίες και προς μεγάλη χαρά όλων, από τις
μικροφωνικές εγκαταστάσεις ο χώρος αντήχησε
από τους χαρούμενους γνώριμους ήχους της
λατινοαμερικάνικης μουσικής από τα CD –
προσφορά της ΕΕΔΔΑ.

20
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Η επίσκεψη ήταν άκρως συγκινητική, ακριβώς
όπως περιμένει κανείς μια τέτοια επίσκεψη.
Οι δρόμοι γύρω από τη χαλυβουργία γεμάτοι
με πανό και αφίσες, που έστελναν μηνύματα
συναδελφοσύνης από κάθε είδους σωματεία
και συλλόγους. Στο προαύλιο του εργοστασίου
σκορπισμένη η πρωινή βάρδια των εργατών,
που περιφρουρούσαν την απεργία. Το κιόσκι
της εισόδου σκεπασμένο με ανακοινώσεις
συμπαράστασης και ζωγραφιές μικρών παιδιών,
που είχαν επισκεφτεί το χώρο. Στο βάθος ένα

Η αντιπροσωπεία της ΕΕΔΔΑ έφυγε από
το χώρο γεμάτη με αισθήματα συγκίνησης,
συναδελφοσύνης, αλλά και ελπίδας ότι, αφού
σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς για ολόκληρη
την εργατική τάξη της χώρας μας η έμπρακτη
αλληλεγγύη και συμπαράσταση δίνονται τόσο
αφειδώλευτα, μια μέρα η νίκη θα είναι δική της!

ΕΕΔΔΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ»
Από το 1981, χρονιά ίδρυσής της, η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης
(ΕΕΔΔΑ) στέκεται αλληλέγγυα με όσους λαούς αγωνίζονται ενάντια στην ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση και καταπίεση, για να δημιουργήσουν το δικό τους μέλλον όπως το ονειρεύονται, σε μια πατρίδα
ελεύθερη, με κοινωνική δικαιοσύνη.
Δεν θα μπορούσαμε, επομένως, να μείνουμε αδιάφοροι απέναντι στο δικό σας αγώνα, που υπερασπίζεται τα αναφαίρετα εργασιακά δικαιώματα όχι μόνο των ελλήνων χαλυβουργών αλλά και ολόκληρης της εργατικής τάξης της χώρας μας, που υποφέρει από τις αντιλαϊκές πολιτικές. Πολιτικές που
μοναδικό στόχο έχουν την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αύξηση του καπιταλιστικού κέρδους φορτώνοντας τα βάρη στους εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους, στη νεολαία.
Ο δίκαιος αγώνας σας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα έχει, αποτελεί παράδειγμα για
όλους τους αγωνιζόμενους λαούς, πολύ περισσότερο για την ελληνική εργατική τάξη που παίρνει
κουράγιο να συνεχίσει την πάλη της ενάντια στην αδικία. Αλλά αφήνει πίσω του και μια πολύ πιο σημαντική παρακαταθήκη με την εκφρασμένη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σύσσωμου του ελληνικού
λαού απέναντι σ’ αυτό τον αγώνα.
Η ΕΕΔΔΑ συμβάλλει με τις μικρές της δυνάκαι συμπαράστασης μεταφέροντας σήμερα αυτό
φωνή της με τη δική σας εκφρασμένη θέληση για

μεις στην έκφραση αλληλεγγύης
το μήνυμα και, ενώνοντας τη
την τελική νίκη, φωνάζει:

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο της παγκόσμιας

εργατικής τάξης!

Η Γραμματεία της ΕΕΔΔΑ
Παρασκευή, 30 Δεκέμβρη 2011
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