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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η ΕΕΔΔΑ εύχεται σε όλους μια χρονιά ειρηνική
και, όσο το δυνατό, με λιγότερες απώλειες.
Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι τίποτα δεν επιτυγχάνεται με ευχές, τα πάντα
κατακτιούνται με σκληρούς αγώνες. Σε αυτούς τους αγώνες που,
αναπόφευκτα, θα έρθουν καλούμε ολόκληρο τον ελληνικό λαό
όχι μόνο να συμμετάσχει αλλά και να δράσει με αυταπάρνηση, στο
πλευρό των ταξικών δυνάμεων, ώστε να τους φέρει ακόμα πιο
γρήγορα. Μόνο έτσι και τις χαμένες κατακτήσεις μας θα πάρουμε
πίσω και νέες θα έχουμε, όσο κι αν αυτό ακούγεται ουτοπικό σήμερα.
ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΕΔΔΑ)

Η ζωή είναι ένας αδυσώπητα σκληρός αγώνας για την κατάκτηση
όλων εκείνων που έχει ανάγκη ο εργαζόμενος λαός, για να
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προχωρήσει μπροστά. Αυτός ο αγώνας, που σήμερα έχει γίνει
ακόμα πιο επώδυνος, είναι ο μοναδικός δρόμος για τη λύση των
προβλημάτων μας. Άλλος δεν υπάρχει.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Οι δυσκολίες και αποτυχίες δεν θα πρέπει να μας απογοητεύουν ούτε
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να μας οδηγούν πίσω στη σιγουριά του καναπέ, του τηλεχειριστηρίου
και της κριτικής μας στο γυαλί της τηλεόρασης, γιατί αυτός είναι
ο πιο σίγουρος δρόμος για να χάσουμε ακόμα περισσότερα, να
βουτηχτούμε πιο βαθιά στην απελπισία.
Στην ομορφιά του αγώνα είμαστε όλοι χρήσιμοι, κανείς δεν
περισσεύει. Ας μην αφήνουμε, λοιπόν, άλλους να αποφασίζουν για
μας, χωρίς εμάς.
Ελάτε, λοιπόν, όλοι να παλέψουμε για μας και για τους λαούς
του κόσμου που υποφέρουν. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να
συντονίσουμε το βήμα μας με όλους εκείνους που ήδη αγωνίζονται.
Να είστε βέβαιοι ότι ο οποιοσδήποτε αγώνας, από τον πιο μικρό ως
τον πιο σημαντικό και μεγάλο, δεν πάει χαμένος. Γιατί λαός που
ενώνεται με συναδελφικότητα και συντροφικότητα για να παλέψει για
όσα πιστεύει ότι δικαιωματικά του ανήκουν, δεν μπορεί ποτέ και από
κανέναν να νικηθεί.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΣΤΗ ΔΙΝΗ
ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Ο

ποιος έχει επισκεφθεί το ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν
Γκουριόν του Τελ Αβίβ δεν
μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί από τις τεράστιες
αφίσες που δεσπόζουν στο χώρο
και που, σύμφωνα με τα λεγόμενα
των Ισραηλινών, απεικονίζουν τις
αντίστοιχες δεκαετίες της «απελευθέρωσής τους». Για ποια απελευθέρωση μιλάει, άραγε, το Ισραήλ όταν είναι γνωστό στους πάντες
ότι οι έποικοι που εισέβαλαν στην
Παλαιστίνη από κάθε γωνιά της
γης έχουν αρπάξει και συνεχίζουν
να αρπάζουν κάθε κομμάτι της, να
το οικειοποιούνται με τη βία και,
ταυτόχρονα, να θεωρούν τους Παλαιστίνιους σαν τους μοναδικούς

σφετεριστές; Πόση αμετροέπεια
μπορεί να υπάρχει μέσα στον ανθρώπινο νου και πόση βρώμικη
προπαγάνδα χρειάζεται για να διαστρεβλωθεί η πραγματικότητα
τόσο πολύ;
Και μόνο από αυτή τη λεπτομέρεια να ξεκινήσει κανείς, μοιάζει
αυτονόητο το γεγονός ότι η χρονιά
που πέρασε υπήρξε για την Παλαιστίνη χρονιά ακόμα μεγαλύτερου
πισωγυρίσματος. Αυτό, φυσικά,
δεν αποτέλεσε έκπληξη για εκείνους που ασχολούνται με το ζήτημα. Ίσως μόνο ακόμα μεγαλύτερη
απογοήτευση για όσους επιμένουν
να ελπίζουν σε κάποια βοήθεια από
το διεθνές δίκαιο. Ένα δίκαιο που,
δυστυχώς, έχει σταδιακά μετεξελι-

χθεί σε μακρύ χέρι του ιμπεριαλισμού.
Από ποιον, άραγε, να περιμένουν
οι Παλαιστίνιοι βοήθεια; Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει απτόητη
στις προσπάθειές της για αναβάθμιση των σχέσεών της με το Ισραήλ, τραβώντας έτσι το χαλί κάτω
από τα πόδια της Παλαιστίνης. Οι
ΗΠΑ με τη στήριξη της πολιτικής
του Ισραήλ και την ανοχή τους
απέναντι στην επιθετικότητά του
απέναντι στην Παλαιστίνη υπονομεύουν κάθε προσπάθεια του παλαιστινιακού λαού να βρει το δίκιο
του. Ακόμα και η χώρα μας, από
τη μια παριστάνει τον υποστηρικτή
του δίκαιου παλαιστινιακού αγώνα και, από την άλλη, συμμετέχει
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ενεργά στις υπονομευτικές αυτές
ενέργειες τόσο με την υπογραφή
κάθε λογής συμφωνιών με το Ισραήλ όσο και με τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις σε ελληνικά εδάφη.
Ο ΟΗΕ, τέλος, οργανισμός που
υπήρξε για χρόνια η απαντοχή των
αδύναμων και απροστάτευτων, κωφεύει και εθελοτυφλεί στις κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και αρνείται
να απαιτήσει την εφαρμογή των
ίδιων του των αποφάσεων.
Έτσι, η Παλαιστίνη συνέχισε να
στενάζει κάτω από το ζυγό των
Ισραηλινών στρατοκρατών και να
μεταμορφώνεται αργά και βασανιστικά σε ένα απέραντο στρατόπεδο
αποκλεισμένων και απόκληρων που
ελάχιστα διαφέρουν από τις χιλιάδες των φυλακισμένων στις ισραηλινές φυλακές ή από τα εκατομμύρια των εκτοπισμένων σε γειτονικές
χώρες όπου και μετατρέπονται σε
εξιλαστήρια θύματα και αποδιοπομπαίους τράγους. Το Τείχος της
Ντροπής συνέχισε να επεκτείνεται
και να χωρίζει πόλεις και χωριά στα
δύο, σε πείσμα της παγκόσμιας
κατακραυγής που έχει ξεσηκώσει
η σατανική σύλληψη της ιδέας και
εφαρμογής του. Η Λωρίδα της Γάζας εξακολούθησε να παραμένει
αποκλεισμένη με τη μεγάλη μερίδα
των κατοίκων της να ζει σε συνθήκες των αρχών του προηγούμενου
αιώνα.
Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε μια χώρα που έχει καταγραμμένες δυο τόσο αρνητικές
επετείους: 17 Απρίλη Ημέρα για
τους Φυλακισμένους της Παλαιστίνης, 15 Μάη Ημέρα της Νάκμπα,
της απόλυτης δηλαδή καταστροφής. Σε μια χώρα που ζει υπό ξένη
κατοχή για πάνω από 60 χρόνια και
δεν έχει τίποτα να περιμένει από
κανέναν εκτός από τη διεθνιστική
αλληλεγγύη των αντιιμπεριαλιστών
ολόκληρης της γης.
Τι πυροδότησε, όμως, την ακόμα
εντονότερη ισραηλινή επιθετικότητα; Τη χρονιά που πέρασε η Παλαιστινιακή Αρχή πέτυχε να ψηφιστεί
από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
η εισηγητική της πρόταση για την
αναγνώριση της Παλαιστίνης σαν
κράτος-παρατηρητής, έτσι ώστε να
έχει κάποια αμυδρή ελπίδα να ακούγεται η φωνή της διεθνώς. Την ίδια
περίοδο, το παλαιστινιακό γραφείο
Στατιστικών Μελετών ανακοίνωσε

ότι το 2020 ο αριθμός των Παλαιστινίων και ατόμων αραβικής καταγωγής στο Ισραήλ θα ξεπεράσει
αυτόν των Εβραίων Ισραηλινών. Δηλαδή, ενώ σήμερα Παλαιστίνιοι και
αραβικής καταγωγής άτομα είναι
5.800.000 έναντι 6.000.000 Ισραηλινών, το 2016 θα είναι ισάριθμοι, ενώ
το 2020 υπολογίζεται ότι Παλαιστίνιοι και Άραβες θα είναι 7.200.000
έναντι 6.900.000 Ισραηλινών. Ποιο
από τα δύο, άραγε, πληρώνει τόσο
ακριβά ο παλαιστινιακός λαός;
Οι Ισραηλινοί εξαπέλυσαν σειρά
δολοφονικών επιθέσεων με κάθε
ευκαιρία και με κάθε πρόσχημα.
Ούτε την επέτειο της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γυναίκας δεν σεβάστηκαν διατάσσοντας τις δυνάμεις
ασφαλείας τους να επιτεθούν στις
παλαιστίνιες γυναίκες που εκδήλωναν τη συμπαράστασή τους στις
φυλακισμένες
συμπατριώτισσές
τους που υποφέρουν τα πάνδεινα
μέσα στις ισραηλινές φυλακές.
Προχώρησαν ακόμα παραπέρα
παραβιάζοντας και το τελευταίο παλαιστινιακό προπύργιο. Σε αντίθεση
με τη συμφωνία που οι ίδιοι είχαν
υπογράψει με την Παλαιστινιακή
Αρχή για μη επέμβαση στη Δυτική
Όχθη, περιοχή που θεωρείται υπό
καθαρά παλαιστινιακή κυριαρχία,
ισραηλινές δυνάμεις κατοχής επιτέθηκαν σε γραφεία παλαιστινιακών
οργανώσεων της περιοχής δείχνοντας έτσι το μένος τους για κάθε
ανάσα ελευθερίας και δημοκρατίας
των Παλαιστινίων. Ως και μεταμφίεση πλανόδιων μανάβηδων επέλεξαν
για να επιτεθούν, τη δεύτερη μέρα
της καινούργιας χρονιάς, στην πόλη
Ταμούν της Δυτικής Όχθης κυνηγώντας Παλαιστίνιους νεαρούς που
θεωρούσαν ύποπτους σαν μέλη της
«Ισλαμικής Τζιχάντ».
Για να τιμωρήσουν, όμως, τους
Παλαιστίνιους επέλεξαν και ένα
άλλο χτύπημα, ακόμα πιο ύπουλο,
που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη
και μονιμότερη ζημιά: Την επέκταση των εποικισμών τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στην Ανατολική
Ιερουσαλήμ. Αυτό το τελευταίο σημαίνει ότι θα κοπεί κάθε πρόσβαση
των Παλαιστινίων στην Ανατολική
Ιερουσαλήμ, την οποία διεκδικούν
για πρωτεύουσα του κράτους τους.
Η επιλογή των εδαφών όπου κτίζονται οι εποικισμοί γίνεται με μεγάλη προσοχή και μετά από μελέτη.
Χτίζονται, δηλαδή, σε εδάφη που

θεωρούνται πλούσια από γεωργικής άποψης, υδάτινων πόρων και,
φυσικά, σε σημεία ασφαλή για τους
έποικους, όπως σε κορυφές λόφων.
Την ίδια στιγμή, ξεριζώνουν αιωνόβιους ελαιώνες, καταστρέφουν
καλλιέργειες, απομονώνουν τεράστιες εκτάσεις για να δημιουργήσουν ζώνες ασφάλειας ή δρόμους
για τους εποικισμούς. Αποτέλεσμα
είναι να μην έχουν οι Παλαιστίνιοι
καμιά πρόσβαση στα εδάφη αυτά,
και πολύ συχνά δέχονται βίαιες επιθέσεις από τους έποικους. Επίσης,
όχι μόνο δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη διαχείριση των αποθεμάτων
νερού αλλά και το λιγοστό νερό
που τους απομένει, αφού οι Ισραηλινοί καταναλώνουν το 95%, είναι
όχι μόνο κακής ποιότητας αλλά
θεωρείται, επιπλέον, «φυσική πηγή
πλούτου και δημόσιο αγαθό του
Ισραήλ». Τόσο δίκαια, τόσο δημοκρατικά!
Πού είναι, λοιπόν, οι ΗΠΑ οι
οποίες, δια στόματος Ομπάμα, συνεχίζουν να δηλώνουν με περισσή
υποκρισία ότι δεν θα δεχθούν άλλη
επέκταση των ήδη υπαρχόντων
εποικισμών; Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που κόπτεται να εκδίδει
επετειακά καταδικαστικές ανακοινώσεις για την πολιτική του Ισραήλ; Πού είναι ο ΟΗΕ που βλέπει να
παραβιάζεται κατάφωρα και αυτή
η τελευταία απόφασή του για την,
έστω και τυπική, αναγνώριση του
Παλαιστινιακού κράτους; Πού είναι
η ελληνική κυβέρνηση που δηλώνει φίλη του παλαιστινιακού λαού
αλλά, την ίδια στιγμή, υποτάσσεται αναντίρρητα στις επιταγές του
ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και παραγνωρίζει τους κινδύνους
που συνεπάγεται αυτή η πολιτική
για ολόκληρη την περιοχή, μέρος
της οποίας είναι και η χώρα μας;
Ο ελληνικός λαός έχει την ηθική
υποχρέωση να καταδικάσει απερίφραστα όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, τους στρατοκράτες του Ισραήλ που καταπατούν
βάναυσα όλα τα δικαιώματα των
Παλαιστινίων, την ελληνική κυβέρνηση που με την τακτική που ακολουθεί έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με τα αισθήματά του για ειρήνη και
δικαιοσύνη. Έχει την ηθική υποχρέωση να στηρίξει το δίκαιο αγώνα
του παλαιστινιακού λαού για μια
πατρίδα ελεύθερη, δημοκρατική,
κυρίαρχη.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΟΙ ΜΑΖΙΚΟI ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Οι πρόσφατες δολοφονικές
επιθέσεις του Ισραήλ ενάντια
στην αποκλεισμένη Λωρίδα της
Γάζας ήταν η αφορμή για να
κινητοποιηθούν οι μαζικοί φορείς
της Αθήνας.
ΕΕΔΔΑ – ΕΕΔΥΕ – ΟΓΕ –
ΠΑΜΕ – ΜΑΣ – ΠΑΣΕΒΕ
- ΠΑΣΥ συγκεντρώθηκαν
την Τετάρτη, 28 Νοέμβρη,
στις 12 το μεσημέρι, έξω από
την ισραηλινή πρεσβεία και
έκφρασαν την αντίθεσή τους
στην ακολουθούμενη ισραηλινή
πολιτική και την αλληλεγγύη
τους στο δίκαιο αγώνα του
παλαιστινιακού λαού.
Κατά την προσφιλή τους
τακτική, οι Ισραηλινοί όχι μόνο
απέκλεισαν την πρόσβαση των
συγκεντρωμένων στην πρεσβεία
με ισχυρή αστυνομική δύναμη,
αλλά ούτε καν δέχθηκαν την
αντιπροσωπεία των φορέων
που συμμετείχαν για να τους
επιδώσει το κοινό ψήφισμα
καταγγελίας.
Η αντιπροσωπεία θυροκόλλησε
το παρακάτω ψήφισμα και οι
συγκεντρωμένοι αποχώρησαν
με την υπόσχεση ποτέ να μην
ξεχάσουν την Παλαιστίνη και
πάντα να στέκονται αλληλέγγυοι
στο λαό της.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Όλοι εμείς, εκπρόσωποι από αγωνιστικούς φορείς του ελληνικού αντιιμπεριαλιστικού-εργατικού-φιλειρηνικού κινήματος, που βρεθήκαμε σήμερα Τετάρτη 28 Νοέμβρη 2012, στις 12
το μεσημέρι στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, για να καταδικάσουμε τα νέα εγκλήματα
του Ισραήλ και να εκφράσουμε την συμπαράσταση μας στον Παλαιστινιακό λαό,
τονίζουμε:
Τέρμα στην ισραηλινή ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα εναντίον του Παλαιστινιακού
λαού. Καταδικάζουμε το νέο έγκλημα
του Ισραήλ στη Γάζα που κόστισε τη ζωή
σε περισσότερους από 160 ανθρώπους,
ανάμεσα τους δεκάδες παιδιά. Είμαστε
σε επαγρύπνηση γιατί γνωρίζουμε ότι η
συγκεκριμένη εξέλιξη είχε και έχει άμεση
σχέση με τις επεμβάσεις που προωθούνται
στην περιοχή σε βάρος των λαών του Ιράν και της Συρίας. Στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής
στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και της ΕΕ καθώς και άλλων κρατών της περιοχής που στήριξαν πολύπλευρα το Ισραήλ στο εγκληματικό του έργο. Καταδικάζουμε τα ελληνικά πολιτικά
κόμματα που επιβάλλουν τη στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ και
όσους που την ίδια στιγμή εμφανίζονται ως «υποστηρικτές των συμφερόντων των λαών»,
συναντιούνται παράλληλα, πίσω από την πλάτη τους, με τον Ισραηλινό Πρόεδρο, Πέρεζ.
Απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και του εποικισμού, την αποχώρηση
όλων των εποίκων από τα κατεχόμενα εδάφη, την κατεδάφιση του τείχους της ντροπής και
τον τερματισμό του αποκλεισμού των Παλαιστινίων, στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της
Γάζας. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται στις
φυλακές του Ισραήλ, την επιστροφή των προσφύγων.
Απαιτούμε, επίσης, τον τερματισμό της ελληνοισραηλινής στρατιωτικής συμφωνίας. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για βιώσιμο και κυρίαρχο κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:
Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ)
Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ) -Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ)
Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) - Παναγροτική Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΣΥ)
Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (Π.Α.Σ.ΕΒΕ)

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΙΣΡΑΗΛ-ΗΠΑ-ΕΕ
ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
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ΕΕΔΔΑ

ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΟ «ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ» ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Δεν πρόφτασε να κοπάσει
ο απόηχος των ισραηλινών
επιδρομών στη Λωρίδα της
Γάζας και στη Δυτική Όχθη
της Παλαιστίνης, που έγιναν
η αιτία να διαδηλώσει μαζικά
το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα
ολόκληρης της χώρας, όταν
έγινε γνωστή η απονομή του
βραβείου «Νόμπελ Ειρήνης»
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Σε μια άμεση και συντονισμένη
προσπάθεια με τους μαζικούς
φορείς όλης της Ευρώπης,
κινητοποιήθηκαν και πάλι
οι φορείς της Αθήνας,
συγκεντρώθηκαν έξω από
τα γραφεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις 10 Δεκέμβρη και
αντιπροσωπεία των φορέων
έγινε δεκτή από εκπρόσωπο της
ελληνικής αντιπροσωπείας της
ΕΕ, στον οποίο και επέδωσαν
κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας
παραθέτοντας τους λόγους
της απόλυτα δικαιολογημένης
αντίθεσής τους.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), η Παναγροτική
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΣΥ) και η Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (Π.Α.Σ.ΕΒΕ), εκφράζουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην
απονομή του βραβείου «Νόμπελ Ειρήνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έναν οργανισμό που
εμπλέκεται σε πολέμους και καταστροφές χωρών αλλά και στην εξαθλίωση των ίδιων των
λαών της Ευρώπης.
Με τη σημερινή αγωνιστική παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, καταγγέλλουμε την κλιμακούμενη
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, στην οποία η Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι χώρες που τη συγκροτούν παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκφράζουμε την οργή μας γι’ αυτή
την «τιμητική» διάκριση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
που ουσιαστικά αποτελεί επιβράβευση της διακρατικής
ένωσης των μονοπωλίων για τη συμβολή της στους ευρύτερους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους,
για το ρόλο της στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, αλλά και για τη συμβολή της στην εξάπλωση
της εξαθλίωσης, της φτώχειας και της ανεργίας και της
αμορφωσιάς στους λαούς της Ευρώπης.
Αποτελεί πρόκληση για τους λαούς να βραβεύεται με
«Νόμπελ Ειρήνης» η ΕΕ, που με άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα
των λαών της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Λιβύης και τώρα στρέφουν τα βέλη τους
με νέο πόλεμο ενάντια στη Συρία και το Ιράν. Η βράβευση αυτή προαναγγέλλει ένταση της
ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας της ΕΕ αλλά και ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής σε βάρος
των λαών της Ευρώπης.
Απαντάμε με ένταση του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα παράλληλα με τον αγώνα του ταξικού
εργατικού κινήματος και απαιτούμε άμεσα:
Να σταματήσει τώρα κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στους λαούς της περιοχής
Να μη συμμετάσχει η Ελλάδα με κανένα τρόπο ή μέσο στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
Να επιστρέψουν τώρα όλα τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων και να διακοπεί οποιαδήποτε στήριξη ή διευκόλυνση στην ιμπεριαλιστική πολεμική μηχανή
Έξω η Ελλάδα από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΑΡΓΑ
ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΑ
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - FARC

Ο

λοκληρώθηκε το Γενάρη ο νέος γύρος των
συνομιλιών ανάμεσα
στην κυβέρνηση της
Κολομβίας και τις
Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις Κολομβίας-Στρατός του Λαού
(FARC-EP) με θέμα το αγροτικό ζήτημα. Η επίσημη έναρξη των συνομιλιών έγινε στις 12 Οκτώβρη στο
Όσλο της Νορβηγίας και από τις
αρχές Δεκέμβρη συνεχίζονται στην
Αβάνα, στην Κούβα. Εγγυήτριες
δυνάμεις είναι η Κούβα και η Νορβηγία και την όλη διαδικασία συνοδεύουν η Βενεζουέλα και η Χιλή.
Είναι η πρώτη φορά μετά τη μονομερή διακοπή των συνομιλιών

από την τότε κυβέρνηση Παστράνα το Φλεβάρη του 2002 που η
αντιδραστική κυβέρνηση και το
αντάρτικο κίνημα συζητάνε για τον
τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης που κρατάει εδώ και σχεδόν
50 χρόνια. Τότε, οι συνομιλίες
είχαν κρατήσει μεγάλο χρονικό
διάστημα, από τις αρχές Γενάρη
1999 μέχρι τις 20 Φλεβάρη 2002
και παρ’ όλο που δεν είχε οδηγήσει
στο επιθυμητό αποτέλεσμα, είχαν
βοηθήσει το αντάρτικο να σπάσει
την απομόνωση, να ακουστούν οι
θέσεις του από ξένες κυβερνήσεις,
πολιτικά κόμματα, συνδικάτα, μαζικές οργανώσεις, ντόπιες και ξένες.
Οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές

τις συνομιλίες και τις τότε είναι
πολλές και μεγάλες. Τότε, είχε
αποστρατιωτικοποιηθεί μια μεγάλη περιοχή 5 δήμων, δηλαδή είχαν
απομακρυνθεί με απαίτηση των
FARC-EP όλες οι δυνάμεις του
στρατού και της αστυνομίας για να
εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αντιπροσώπων τους. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τότε δεν είχαν δεχτεί οι FARC-EP να διεξαχθούν οι
συνομιλίες έξω από τη χώρα, ενώ
τώρα διεξάγονται στην Αβάνα. Το
γεγονός ότι τότε οι συνομιλίες γίνονταν στην αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή στην Κολομβία, επέτρεψε στις μαζικές οργανώσεις της
χώρας να συμμετάσχουν ενεργά,
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ΚΟΛΟΜΒΙΑ

με παρουσία, στις διάφορες θεματικές ενότητες. Πράγμα που αυτή
τη φορά δεν έχει γίνει κατορθωτό,
παρά την επιμονή των FARC-EP και
παρά το γεγονός ότι το μαζικό κίνημα βρίσκεται αυτή την εποχή σε
μεγάλη άνοδο. Η έλλειψη αυτή έγινε προσπάθεια να καλυφθεί με τη
δημιουργία ενός ιστότοπου, όπου
γίνονται προτάσεις από οργανώσεις και απλούς ανθρώπους για τα
διάφορα θέματα που περιλαμβάνει
η ημερήσια διάταξη.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Επαναστατικών Ένοπλων
Δυνάμεων Κολομβίας-Στρατός του
Λαού (FARC-EP) είναι ο Ιβάν Μάρκες, μέλος της Γραμματείας του
Κεντρικού Γενικού Επιτελείου της
οργάνωσης και υπεύθυνος για τις
διεθνείς σχέσεις. Από την πλευρά
της κυβέρνησης υπεύθυνος της
αντιπροσωπείας είναι ο Ουμπέρτο
δε λα Κάγιε, πρώην αντιπρόεδρος
της χώρας και υπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις.
Η ημερήσια διάταξη, όπως κανονίστηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές
τον Αύγουστο του 2012, περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
Πολιτική μιας
ολοκληρωμένης αγροτικής
ανάπτυξης, με 6 υποθέματα
Πολιτική συμμετοχή,
με 3 υποθέματα
Τέλος της σύγκρουσης,
με 7 υποθέματα
Λύση στο πρόβλημα των
ναρκωτικών, με 3 υποθέματα
Θύματα, με 2 υποθέματα
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Πραγματοποίηση,
επιβεβαίωση και επικύρωση
της συμφωνίας,
με 6 υποθέματα
Παρ’ όλη τη σοβαρότητα των
θεμάτων, η κυβέρνηση του Σάντος
έχει θέσει ως όριο τον Ιούνη του
2013 για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς πιο
προσεκτικά τι εννοεί η κάθε πλευρά με αυτά τα θέματα, καταλαβαίνει εύκολα το πόσο ανέφικτο είναι
κάτι τέτοιο.
Αλλά και τις ίδιες τις συνομιλίες σαν τέτοιες τις αντιλαμβάνεται

εντελώς διαφορετικά η κάθε πλευρά. Για τις FARC-EP, το ζήτημα
είναι η ειρήνη με κοινωνική δικαιοσύνη, αφού θεωρεί τη σύγκρουση όχι μόνο στρατιωτική, αλλά και
οικονομική, πολιτική και κοινωνική,
η χώρα χρειάζεται βαθιές, ριζικές,
αλλαγές και στα τρία αυτά επίπεδα, πρέπει να μπει τέλος στην καταλήστευση του εθνικού πλούτου
από τις διεθνικές εταιρίες, διαφορετικά δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα. Όπως δήλωσε ο Τιμολεόν Χιμένες ή «Τιμοσένκο», που
αντικατέστησε τον Αλφόνσο Κάνο
μετά το θάνατό του στην αρχηγία
της οργάνωσης, «το κλειδί για την
ειρήνη δε βρίσκεται στην τσέπη
του προέδρου (της Κολομβίας)
ούτε του Διοικητή των FARC-EP,
αλλά του λαού».
Για την κυβέρνηση, αντίθετα, δεν
μπαίνει θέμα κοινωνικοπολιτικού
συστήματος και το μόνο που την
ενδιαφέρει είναι η παράδοση των
όπλων από τους αντάρτες και ο
τερματισμός του ένοπλου αγώνα.
Οι FARC-EP ανάγγειλαν και τήρησαν μια μονομερή κατάπαυση
του πυρός σε ένδειξη καλής θέλησης πριν από τα Χριστούγεννα
που κράτησε μέχρι τα τέλη Γενάρη, ενώ έχουν προτείνει να ισχύσει
και άλλη. Αντίθετα, η κυβέρνηση δε
σταμάτησε ούτε στιγμή τις επιδρομές ενάντια σε θέσεις των ανταρτών.
Όλα αυτά δυσκολεύουν αρκετά
τις διαπραγματεύσεις, που μέχρι
στιγμής έχουν προχωρήσει στη συζήτηση του πρώτου θέματος, της
αγροτικής μεταρρύθμισης, που
ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
Το σοβαρότερο, ωστόσο, ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν
οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις Κολομβίας-Στρατός του
Λαού (FARC-EP) και όσοι εννοούν
σοβαρά τις διαπραγματεύσεις και
την ειρήνη, είναι το ίδιο με όλες τις
προηγούμενες προσπάθειες: η ολιγαρχία της χώρας, ο στρατός και
η αστυνομία, το μεγαλύτερο μέρος
του κρατικού μηχανισμού και ο
πολύ σημαντικός τομέας των μεγαλοκτηνοτρόφων είναι κατά των
διαπραγματεύσεων και επιμένει
στη στρατιωτική λύση, πράγμα που
φαίνεται σε μεγάλο βαθμό και από
τη μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης του Χουάν Μανουέλ Σάντος.
Όπως αναφέραμε, το πρώτο

θέμα που συζητήθηκε μέσα στο
Γενάρη ήταν το αγροτικό. Με δεδομένη την αντίδραση των μεγαλοκτηνοτρόφων στη διαδικασία
ειρήνευσης και τη σημασία που
έχει ο τομέας αυτός στην οικονομία της χώρας, είναι φανερό ότι δε
θα επέτρεπαν ποτέ να υπάρξει μια
ουσιαστική συμφωνία σ’ αυτό το
ζήτημα.
Το αγροτικό ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κολομβία.
Πρέπει να πούμε, ότι σύμφωνα με
στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου το 1%
του πληθυσμού της χώρας κατέχει
πάνω από το μισό της καλλιεργήσιμης γης, με αποτέλεσμα η Κολομβία να είναι μια από τις χώρες
με τη μεγαλύτερη ανισότητα στον
κόσμο. Ο ίδιος ο εκπρόσωπος της
κυβέρνησης στις συνομιλίες, Ουμπέρτο δε λα Κάγε, δήλωσε στην
Αβάνα ότι ο τομέας των κτηνοτρόφων κατέχει περισσότερα από 40
εκατομμύρια εκτάρια από τα 60
εκατομμύρια που προορίζονται για
τη γεωργοκτηνοτροφική καλλιέργεια.
Οι FARC-EP από την πλευρά
τους κατέθεσαν ένα σχέδιο με
«δέκα προτάσεις για μια πολιτική
ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άδικη διάρθρωση της
κατοχής γης που βασίζεται στα
λατιφούντια, και αποτελεί θεμελιώδη αιτία της εξαθλίωσης και
του πολέμου που πλήττει την Κολομβία». Επίσης, ο εκπρόσωπός
τους Ιβάν Μάρκες σε ερώτηση
του τύπου για τους εξωτερικούς
εχθρούς των συνομιλιών, ανέφερε
«έναν τομέα από τους ιδιοκτήτες
των λατιφούντιων, που σχετίζονται
με παραστρατιωτικές πρακτικές,
που είναι φίλοι του πρώην προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε, και που δε
θέλουν να παραχωρήσουν κανένα
από τα προνόμιά τους ούτε και
να πειράξει κανείς τα λατιφούντιά
τους».
Με το κλείσιμο του γύρου αυτού, οι δύο πλευρές εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν, όπου μιλάνε για
«προσέγγιση ανάμεσα στις αντιπροσωπείες σ’ ό,τι αφορά την εξάλειψη της φτώχειας στην ύπαιθρο
και την επίτευξη μιας βαθιάς αλλαγής της κατάστασης στην ύπαιθρο». Δηλαδή, όπως ήταν επόμενο,
δεν επιτεύχθηκε καμιά ουσιαστική
συμφωνία μέχρι αυτή τη στιγμή.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τ

ην Παρασκευή, 7 Δεκέμβρη, έγινε με μεγάλη επιτυχία στο Στέκι
Εργαζομένων και Νεολαίας στην Πλατεία
Κολιάτσου, εκδήλωση με θέμα την
αποστολή της ΕΕΔΔΑ στη Βενεζουέλα και τις πολιτικές εξελίξεις.
Πραγματικά, ο χώρος αποδείχτηκε
μικρός για να φιλοξενήσει όσους
έσπευσαν να ακούσουν τις εμπειρίες και εντυπώσεις της ομάδας που
βρέθηκε τον Ιούνη του 2012 στη
Βενεζουέλα.
Όλη η ομάδα ήταν παρούσα στην
εκδήλωση και συμμετείχε με τις
απόψεις της στον εμπλουτισμό της
συζήτησης που ακολούθησε την κεντρική ομιλία της Άννεκε Ιωαννάτου,
μέλους της Γραμματείας της ΕΕΔΔΑ
και υπεύθυνης της ομάδας αλληλεγγύης που ταξίδεψε και γνώρισε από
κοντά τη λατινοαμερικάνικη αυτή
χώρα.
Στην ομιλία της η Άννεκε Ιωαννάτου έδεσε με μαεστρία τις εντυπώσεις και εμπειρίες της ομάδας με τις
πιο πρόσφατες μέχρι εκείνη τη στιγμή πολιτικές εξελίξεις, αφού η εκδή-

λωση έγινε ανάμεσα σε δύο σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις: τις
εκλογές της 7ης Οκτώβρη για πρόεδρο της χώρας και της 16ης Δεκέμβρη για κυβερνήτες και δημάρχους.
Οι τοίχοι είχαν διακοσμηθεί με
φωτογραφίες από την προηγούμενη μπριγάδα αλληλεγγύης του 2005
και από την τελευταία αποστολή του
2012, ενώ μετά την ομιλία παρουσιάστηκε DVD από την αποστολή του

2005, που είχε ετοιμαστεί από μέλος
της ΕΕΔΔΑ με βάση φωτογραφίες
και βίντεο που είχαν τραβήξει μέλη
της αποστολής.
Μετά την πλούσια και ενδιαφέρουσα συζήτηση, το κλίμα ζεστάθηκε ακόμα περισσότερο με λατινοαμερικάνικη μουσική, με κρασί και
μεζέδες που είχαν ετοιμάσει φίλοι
και μέλη της ΕΕΔΔΑ που παραβρέθηκαν.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η ΕΕΔΔΑ συνομιλεί
με την Εύα Μελά
Αφορμή για τη συνέντευξη που
ακολουθεί, υπήρξε η συμμετοχή
αντιπροσωπείας της οργάνωσής
μας στην Έκθεση Ζωγραφικής
της Εύας Μελά, προέδρου
του Επιμελητηρίου Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδας, με τίτλο
«ξεΡιζωμένοι», που φιλοξενείται
στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου
Αθηναίων, στο παλιό πιλοποιείο
Πουλόπουλου, στο Θησείο.
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Τι ήταν αυτό που σε ώθησε
να ασχοληθείς με το θέμα των
ξεριζωμένων στην τελευταία
σου έκθεση;
Το θέμα «ξεΡιζωμένοι», που παρουσιάζω στην έκθεση αυτή, με
απασχολεί τα τελευταία χρόνια.
Τα έργα που εκτίθενται εδώ είναι
δημιουργίες από το 2006 και μετά.
Το 2006, αποφασίσαμε μαζί με άλλους φίλους καλλιτέχνες να πάμε
μαζί στη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη του Περάματος, για να δούμε
από κοντά τον εργασιακό χώρο του
Περάματος και τη ζωή γύρω απ’ αυτόν, τους εργαζόμενους μεταλλεργάτες, ξυλουργούς, αμμοβολιστές,
ηλεκτρολόγους πλοίων, να μελετήσουμε –εικαστικά- την καθημερινότητά τους και, τελικά, να οργανώσουμε την Έκθεση που ονομάσαμε
«Άνθρωποι – Χρώμα και Σίδερο».
Ήταν τότε που ήρθα, για πρώτη φορά, σε προσωπική επαφή με
τους εργάτες του Περάματος και
συνειδητοποίησα τις δυσκολίες που
βίωναν. Το Πέραμα χαρακτηριζόταν
πάντα από πολύ δύσκολες εργασιακές συνθήκες, συνεχή εργατικά
ατυχήματα και, τα τελευταία χρόνια, από μια τεράστια ανεργία, με
αποτέλεσμα μια τραγική ερήμωση
της περιοχής. Όπως ξέρουμε, η
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του
Περάματος ερημώνει, ξεπουλιέται,
και ήδη εκεί αλωνίζουν τα μεγάλα
ιδιωτικά συμφέροντα. Οι εργάτες
ξεριζώνονται από τα έργα τους –τα
καράβια-, ξεριζώνονται με την ανεργία από την ίδια τη ζωή τους.
Με το πέρασμα του χρόνου
έστρεψα την προσοχή μου στους
μετανάστες, αυτό το πιο καταπιεσμένο κομμάτι της εργατικής τάξης,
γιατί, στα δικά μου μάτια, οι μετανάστες και οι άνεργοι του Περάματος
είναι «ξεριζωμένοι» από την ίδια τη
ζωή, θύματα του ίδιου σκληρού και
εκμεταλλευτικού συστήματος που
ζούμε, του καπιταλισμού. Το ζήτημα των μεταναστών με προβλημάτιζε πάντα. Θεωρώ ότι είναι «παιδιά
ενός κατώτερου θεού», από όποια

χώρα κι αν έρχονται, σε όποια χώρα
κι αν πηγαίνουν. Το 2004 ξεκίνησα
μια σειρά πορτρέτων, δουλεύοντας
με τη λογική της αγιογραφίας, έχοντας κατά νου το σύγχρονο «μάρτυρα» μετανάστη.
Σαν βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, τα χρόνια 20072009, γνώρισα από πολύ πιο κοντά
τους μετανάστες, το συνεχές και
απάνθρωπο κυνηγητό τους, τις
συνθήκες ζωής και κράτησής τους.
Κορύφωση, όμως, της ευαισθητοποίησής μου σε σχέση με τους
μετανάστες θεωρώ ότι υπήρξε το
καλοκαίρι του 2012, όταν με την
επιχείρηση «Ξένιος Δίας», με πρωτοφανή αγριότητα συνέλαβαν –και
συλλαμβάνουν ακόμα- μετανάστες,
άνοιξαν κέντρα κράτησης, κέντρα
«στρατόπεδα συγκέντρωσης», ξεκίνησαν απελάσεις.
Πιστεύω ότι στην έκθεση
αυτή δίνεις ιδιαίτερη έμφαση
στα μάτια. Γιατί αυτό;
Μα, ο άνθρωπος είναι το βλέμμα
του. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης του
κάθε ανθρώπου, του μυαλού του,
των συναισθημάτων του. Και εδώ
μιλάμε για ανθρώπους που κουβαλάνε μνήμες, συναισθήματα, προσδοκίες και καημούς. Για ανθρώπους
που έχουν βιώσει χιλιάδες εμπειρίες, έχουν διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν μέχρι εδώ. Για
παράδειγμα, ο μετανάστης από την
Αφρική ή τα βάθη της Ασίας, που
απεικονίζεται στα έργα, ποιος μπορεί να ξέρει τι έχει ζήσει από πείνα,
από δίψα, από κινδύνους για την
ίδια του τη ζωή, ώσπου να φτάσει
μέχρι εδώ. Όλα αυτά γράφονται
στα μάτια τους.
Ποιο μήνυμα στέλνεις με αυτή
σου την έκθεση στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους καλλιτέχνες του σήμερα που, στα
μάτια του πολύ κόσμου, μοιάζουν αποστασιοποιημένοι από
τα όσα συμβαίνουν στη χώρα
μας σήμερα;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σχετικά με τους καλλιτέχνες
θέλω να τονίσω πως ό,τι φαίνεται
δεν είναι αυτό που γίνεται. Γίνονται
πολύ περισσότερα και πολλά είναι
τα σημαντικά, τα ωραία πράγματα.
Τα όσα συμβαίνουν στον καλλιτεχνικό χώρο, ιδιαίτερα στα εικαστικά, δεν γνωστοποιούνται. Τα περισσότερα κανείς δεν τα μαθαίνει.
Το σίγουρο είναι ότι η ευαισθητοποιημένη τέχνη και οι ανησυχίες
των καλλιτεχνών δεν φτάνουν στα
αυτιά του κόσμου πλατύτερα, απλά
γιατί οι δίοδοι της πληροφόρησης
είναι σήμερα πιο ελεγχόμενες από
ποτέ. Δεν βλέπουμε και δεν ακούμε
τα όσα συμβαίνουν στον καλλιτεχνικό κόσμο.
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ο δύσκολος αγώνας που κάνει σήμερα
ο καλλιτέχνης για την επιβίωσή του
και που του τρώει τις σάρκες, του
τρώει το δημιουργικό του χρόνο...
Ένας αδυσώπητος ο αγώνας κύρια
για όσους καλλιτέχνες δεν έχουν
πίσω τους κεφάλαια για να στηριχθούν, ο αγώνας μόνο και μόνο για
τον επιούσιο, το νοίκι, τους λογαριασμούς, για να αντιμετωπίσουν
τη βαριά φορολογία...
Και, μια και αναφερθήκαμε στη
φορολογία, να δώσω ένα-δυο
παραδείγματα: ο καλλιτέχνης θα
φορολογείται με 26 ή 28% από το
πρώτο ευρώ και βρίσκεται και σε
καθεστώς ΦΠΑ. Ο καλλιτέχνης,
μόνο και μόνο για να υπάρχει στα
χαρτιά ως καλλιτέχνης, υποχρεώνεται να κρατά βιβλία στην εφορία,
να υπόκειται σε αντικειμενικά κριτήρια, σε φόρο επιτηδεύματος και
τα λοιπά αντιλαϊκά μέτρα, όπως
ακριβώς ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας. Η τέχνη δεν αναγνωρίζεται από το φορολογικό μας σύστημα σαν κατάθεση ψυχής αλλά

σαν εμπόρευμα. Το μήνυμα, λοιπόν, που θα ήθελα να στείλω σε
όλο τον κόσμο δεν θα μπορούσε
να είναι άλλο από το «Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!»
Ενωθείτε ενάντια στην αδικία, την
καταπίεση, τη φτώχεια, την πείνα και όλα τα δεινά που χτυπούν

εξίσου μετανάστες, άνεργους,
και εργαζόμενους. Όλους τους
«ξεΡιζωμένους». Γιατί η εκμετάλλευση είναι ενιαία είτε για τους
μετανάστες που ξεριζώνονται από
τον τόπο τους, είτε για όσους μετατρέπονται σε μετανάστες στον
τόπο τους.
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ΕΕΔΔΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

Φ
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έτος το καλοκαίρι η
ΕΕΔΔΑ σε συνεργασία με την οργάνωση
Λαϊκή Μέριμνα Γαλλίας έδωσαν τη δυνατότητα σε τέσσερα παιδιά (ένα από
τους ηρωικούς απεργούς της χαλυβουργίας, ένα από μεταναστευτική
κοινότητα και δύο από το δήμο Πετρούπολης) να πάρουν μέρος σε κατασκήνωση που διοργανώθηκε στη
Βόρεια Γαλλία, στα περίχωρα της
πόλης Gravelines.Τα παιδιά επισκέφτηκαν το Παρίσι και την Trouville
στην περιοχή της Νορμανδίας.
Η κατασκήνωση διοργανώνεται
κάθε χρόνο από τη Λαϊκή Μέριμνα
Γαλλίας και τη νεολαιίστικη οργάνωσή της, τους Φίλους του Κόσμου, με
στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα
για διακοπές και διασκέδαση σε παιδιά από όλο τον κόσμο που στερούνται αυτό το δικαίωμα, προωθώντας
πάντα την ιδέα της αλληλεγγύης και
της συνεργασίας, το σεβασμό στα
δικαιώματα του παιδιού σε ένα πλαίσιο διαπολιτισμικότητας. Σε αυτό
το χωριό των Φίλων του Κόσμου
φιλοξενήθηκαν τον προηγούμενο
Αύγουστο περισσότερα από 160
παιδιά από 25 χώρες του κόσμου

(Μπουρκίνα Φάσο, Παλαιστίνη, Αϊτή,
Βόρεια και Νότια Κορέα, Ιαπωνία,
Μαδαγασκάρη, Βιετνάμ, Κίνα, Δυτική Σαχάρα, Μαλί, Τυνησία. Ισπανία,
Πορτογαλία κ.ά.).
Ήταν μια μοναδική εμπειρία για
τα παιδιά, τα οποία διασκέδασαν και
ήρθαν σε επαφή με παιδιά της ίδιας
ηλικίας από διάφορες χώρες του κόσμου, δημιουργώντας δεσμούς φιλίας μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική
αλλά και τις συζητήσεις για όσα τα
απασχολούν, τις δυσκολίες, τα όνειρα τους. Ένιωσαν τον ενθουσιασμό
του να ανακαλύπτεις το καινούργιο,
το διαφορετικό, κάνοντας φιλίες με
παιδιά από μακρινές και ελάχιστα
γνωστές σε αυτά χώρες, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα τα κοινά
σημεία που τους ένωναν. Έγιναν οι
μικροί πρεσβευτές της αλληλεγγύης
και των δικαιωμάτων του παιδιού.
Στα πλαίσια των δράσεων αλληλεγγύης, τα παιδιά της ελληνικής αποστολής συνδέθηκαν με «βραχιόλια
αλληλεγγύης» με τα παιδιά από τη
Δυτική Σαχάρα, προσφέροντας ενίσχυση σε προσφυγικό καταυλισμό
της Δυτικής Σαχάρας από όπου
προέρχονταν οι μικροί τους φίλοι.
Στο χωριό των Φίλων του κόσμου

τα παιδιά δεν ήταν άβουλοι καταναλωτές αλλά παράγοντες δράσης
και δημιουργικότητας. Ήταν οι δημιουργοί και εκτελεστές των θεατρομουσικών δρώμενων που ξεχώριζαν
για τη φαντασία και την ευρηματικότητά τους.
Όλες αυτές οι εντυπώσεις και οι
εμπειρίες των παιδιών παρουσιάστηκαν εκτενώς και από τα ίδια σε
μια εκδήλωση – γιορτή που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτώβρη, στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης, με επίκεντρο τα δικαιώματα των παιδιών, που σε περίοδο
κρίσης είναι τα πρώτα που πλήττονται. Φτάνει να αναλογιστούμε πόσα
παιδιά έχουν πραγματικά πρόσβαση
σε τροφή, νερό, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κλπ., για να κατανοήσουμε
κατά πόσο ο κόσμος μας έχει προοδεύσει.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του
Δήμου της Πετρούπολης και από
την ΕΕΔΔΑ η πρόεδρος Μάρη Λαυρεντιάδου και για τα θέματα παιδείας ο αντιπρόεδρός της, Δημήτρης
Αγκαβανάκης.
Ελένη Γιαλέλη

ΕΕΔΔΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Fête de la Solidarité
Solidarity Feast

Σ

ε μια περίοδο όπου
έχουμε
κατακόρυφη
πτώση των μισθών,
βίαιο περιορισμό των
δημοκρατικών δικαιωμάτων μας, επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου της εργατικής τάξης,
των αυτοαπασχολούμενων, των
αγροτών και των συνταξιούχων της
χώρας, δραματική αύξηση της ημιαπασχόλησης, της εκ περιτροπής
εργασίας, της επίσημης ανεργίας
και ειδικά της ανεργίας των νέων,
ολοένα αυξανόμενα κρούσματα
υποσιτισμού, αποκλεισμό ολοένα
μεγαλύτερου ποσοστού συμπολιτών μας από την κοινωνική ζωή και
διαβίωση κάτω ή στο όριο του επίσημου επιπέδου φτώχειας – σε μία
περίοδο όπου το να είσαι φτωχός
προπαγανδίζεται πως αποτελεί μια
αναπόφευκτη κατάσταση, αποτελεί
φυσικό επακόλουθο η καλλιέργεια
ενός κλίματος ύπαρξης εχθρών και
απειλών από τα «έξω».
Το κλίμα αυτό καλλιεργεί και η
απίθανης βιαιότητας και κατασταλτικού χαρακτήρα, επιδοτούμενη
κατά τουλάχιστον 80% από την ΕΕ,
επιχείρηση-σκούπα «Ξένιος Δίας»
της ΕΛΑΣ για την απέλαση των
«παράνομων» μεταναστών – παράνομων σύμφωνα με τα μέτρα και τα
σταθμά της καθεστηκυίας τάξης.
Στο πλαίσιο της σημερινής, βίαιης, παρ’ όλα αυτά καλύτερης
πραγματικότητας από αυτήν που
ετοιμάζει, και στην καλύτερη εκδοχή της, η άρχουσα τάξη της χώρας
μας, η ΕΕΔΔΑ αποφάσισε να κάνει μια γιορτή αλληλεγγύης, ώστε
Έλληνες και ξένοι εργαζόμενοι
να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ
μας, να γνωριστούμε σε ατομικό
επίπεδο, άτομο το άτομο, να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε πώς
μπορούμε οργανωμένα να δράσουμε από κοινού. Να μοιραστούμε τις σκέψεις μας για το μέλλον
που θέλουμε και προσδοκούμε. Να

έρθουμε σε επαφή με το ταξικό
συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας
που αναπτύσσεται και να ενημερωθούμε για τη δράση του σε ειδικά ζητήματα που άπτονται του
μεταναστευτικού και προσφυγικού
ζητήματος και δράσεων ταξικής
αλληλεγγύης που, μεταφορικά μιλώντας, δεν γνωρίζουν σύνορα.
Στην εκδήλωση μίλησαν η Νικόλ

Αθανασοπούλου, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΔΑ, και εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ. Παραβρέθηκαν η
κοινότητα της Μπουρκίνα Φάσο και
του Κογκό και άλλοι μετανάστες,
και με τη συνοδεία αφρικάνικης,
κυρίως, μουσικής χορέψαμε όλοι
μαζί και φάγαμε ελληνικούς μεζέδες φτιαγμένους από μέλη και φίλους της ΕΕΔΔΑ.
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ΕΕΔΔΑ

Η ΕΕΔΔΑ ΕΚΟΨΕ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ
ΠΙΤΑ ΤΗΣ

Ε

χει γίνει πια καθεστώς,
τα γλέντια της ΕΕΔΔΑ
στο Στέκι Νεολαίας και
Εργαζόμενων, στην Πατησίων, να είναι επιτυχημένα και όλοι να φεύγουν από αυτά
με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Έτσι και αυτή τη φορά, το μεσημέρι της 27 Γενάρη, σε μια ζεστή
ατμόσφαιρα, με τη συντροφικότητα που διακρίνει ανθρώπους που
συνεγείρονται από τα ίδια ιδανικά
και αγωνίζονται μαζί γι’ αυτά, κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
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μας με καλή μουσική από τους δυο
μαθητές του φίλου της οργάνωσής
μας, μουσικού Νώε Ζαφειριάδη,
άφθονο σπιτικό φαγητό, κρασί και
όμορφα δώρα από τη λαχειοφόρο
μας.
Στην εκδήλωση μίλησε η Πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ, Μάρη Λαυρεντιάδου. Οι υπεύθυνοι των Τμημάτων αναφέρθηκαν με δυο λόγια
στις εξελίξεις στην περιοχή τους
και στη δράση τους. Ιδιαίτερα
όμορφη στιγμή για τους παραβρισκόμενους ήταν όταν πήραν το
λόγο εκπρόσωποι των κοινοτήτων
που γιόρτασαν μαζί μας, και συγκεκριμένα από το Κογκό, την Τανζανία και την Μπουρκίνα Φάσο.
Το νόμισμα της πίτας έτυχε σε
μετανάστη φίλο, που είχε τη χαρά
να παραλάβει ένα πολύ χρήσιμο
και ενδιαφέρον βιβλίο της Σύγχρονης Εποχής.
Το γλέντι μας τελείωσε με την
υπόσχεση ότι θα ξαναβρεθούμε σε
ένα αποκριάτικο γλέντι με την ελπίδα ότι και αυτό θα έχει την ίδια
επιτυχία.

ΕΕΔΔΑ

Η ΕΕΔΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Η ΕΕΔΔΑ, ανταποκρινόμενη
όπως κάθε χρόνο στο κάλεσμα
της επιτροπής για το γιορτασμό
του Πολυτεχνείου στις 17
Νοέμβρη, έστειλε σε όλα τα
ΜΜΕ ανακοίνωση με την οποία
καλούσε τα μέλη και τους
φίλους της οργάνωσης να
συμμετάσχουν στην πορεία πίσω
από το δικό της πανό.
Με αφορμή τις βίαιες και
αιματηρές επιθέσεις των
ισραηλινών δυνάμεων
ασφαλείας ενάντια στην
αποκλεισμένη Λωρίδα της
Γάζας, η φετινή πορεία ήταν
αφιερωμένη στην Παλαιστίνη
και στα δεινά του λαού της
από την ολοένα εντεινόμενη
επιθετικότητα του Ισραήλ.
Έτσι, η πορεία αποφασίστηκε
να καταλήξει στην ισραηλινή
πρεσβεία, όπου οι χιλιάδες
διαδηλωτές έκφρασαν μαχητικά
την αντίθεσή τους στην πολιτική
του Ισραήλ ενάντια στο λαό της
Παλαιστίνης.

ΚΑΛΕΣΜΑ
ΣΤΗΝ 39Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) τιμώντας την 39η επέτειο της ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου χαιρετίζει όσους, πιστοί στα ιδανικά αυτής της
εξέγερσης, αγωνίζονται για την πραγματοποίησή τους.
Στις σημερινές, δύσκολες συνθήκες για το λαό μας απαιτείται μεγαλύτερη ένταση των αγώνων
για τα δικαιώματά μας, επαγρύπνηση απέναντι σε όσους μας προτείνουν ανοχή και καρτερικότητα, μαχητική απάντηση σε εκείνους που αμαυρώνουν τον ηρωικό αγώνα του Πολυτεχνείου
και το μήνυμα που μας κληροδότησε.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, επιβάλλεται να δυναμώσει ο ενωμένος αγώνας όλων των
λαών ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστικό οργανισμό ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απροκάλυπτες επεμβάσεις τους για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους.
Η ΕΕΔΔΑ καλεί τα μέλη και τους φίλους της να συμμετέχουν μαζικά στο φετινό γιορτασμό της
επετείου του Πολυτεχνείου. Όλοι το Σάββατο 17 Νοέμβρη στις 4 το απόγευμα στην Πατησίων
(μπροστά στο πρώην ΜΙΝΙΟΝ).
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ΖΗΤΩ Η 39Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ

ΕΕΔΔΑ
Η ΕΕΔΔΑ στο 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ
Με το σύνθημα «Καμιά μόνη της! Οργανωμένα αντιπαλεύουμε τους εκμεταλλευτές του μόχθου
μας», η ΟΓΕ πραγματοποίησε στις 23-25 Νοέμβρη το 11ο Συνέδριό της. Η ΕΕΔΔΑ εκπροσωπήθηκε
από το μέλος της Γραμματείας της, Άννεκε Ιωαννάτου, και κατέθεσε στο Προεδρείο του Συνεδρίου
το παρακάτω χαιρετιστήριο μήνυμα:

Αγαπητές συναγωνίστριες, αγαπητοί συναγωνιστές, αγαπητοί φίλοι,
Εκ μέρους της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, χαιρετίζω το 11ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας που έχει σαν σύνθημα «Καμιά μόνη της! Οργανωμένα
αντιπαλεύουμε τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας».
Το σημερινό συνέδριο γίνεται σε μια χρονική στιγμή όπου η επίθεση ενάντια στον ελληνικό λαό,
στους εργαζόμενους, στους αγρότες, στις γυναίκες, στους νέους είναι ολομέτωπη και βάρβαρη.
Αύξηση της φτώχειας και της εξαθλίωσης, χτύπημα του λαϊκού εισοδήματος, του δικαιώματος σε
μια αξιοπρεπή ζωή. Καθημερινά βιώνουμε τον αυταρχισμό του κράτους, την καταστολή, την επίθεση
στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες που έχουν σαν στόχο το φίμωμα του λαού και τη
μεγαλύτερη κερδοφορία των μονοπωλίων και του κεφαλαίου.
Η επίθεση αυτή ενάντια στους λαούς γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Οι ωμές επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων των ΗΠΑ και της ΕΕ στα εσωτερικά τρίτων χωρών, όπως επίσης και οι εγκληματικές επεμβάσεις τους σε χώρες όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη Συρία και αλλού, έχουν
σαν αποτέλεσμα να χύνεται καθημερινά το αίμα αθώων ανθρώπων. Ολόκληροι λαοί, όπως ο λαός
της Παλαιστίνης, εγκλωβίζονται μέσα σε τείχη με σκοπό το στραγγάλισμα της αντίστασής τους στις
αποφάσεις που παίρνονται χωρίς τη θέλησή τους.
Βιώνουμε καθημερινά την προσπάθεια που γίνεται να χαραχτούν νέα σύνορα και να δημιουργηθούν
κράτη – προτεκτοράτα, νέα όπλα μαζικής καταστροφής παράγονται, νέες επιθετικές στρατιωτικές
μονάδες στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ δημιουργούνται. Και αυτό που θέλουν είναι να είμαστε όλοι εμείς
απλοί παρατηρητές των μικρών ή μεγάλων εγκλημάτων που γίνονται καθημερινά σε βάρος του λαού
μας, αλλά και σε βάρος άλλων λαών, γειτονικών σε μας ή πιο μακρινών.
Ποια είναι η απάντησή μας σε όλα αυτά; Μία και μοναδική! Η αντίστασή μας και η πάλη μας για το
σταμάτημα όλων των πολεμικών επιχειρήσεων, για την απόσυρση των δυνάμεων κατοχής όπου και
αν βρίσκονται, για το σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων, για να μπει ένα τέλος στην πείνα και
την εξαθλίωση των λαών.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΦΕΑ
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Την Κυριακή, 20 Γενάρη, η ΕΕΔΔΑ παραβρέθηκε στην όμορφη και ζεστή εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) στο Πολιτιστικό
Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του.
Πολλές ακόμα οργανώσεις καθώς και όλα τα κόμματα, εκτός της Ν.Δ., εκπροσωπήθηκαν στην εκδήλωση και ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς ανθρώπους, που έζησαν μαζί τη φρίκη της φυλακής
και εξορίας, να συναντιούνται εκεί και να ξαναθυμούνται κοινές εμπειρίες από την αντίστασή τους,
τους αγώνες τους, τα βάσανά τους, την αλληλεγγύη του ενός προς τον άλλο.
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΦΕΑ αναφέρθηκε εκτενώς στα δεινά που υπομένει ο ελληνικός
λαός εξαιτίας της τελευταίας οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού αλλά και στην πολύμορφη καταπίεση που υποφέρουν όλοι οι άλλοι λαοί από την ιμπεριαλιστική πολιτική.

ΕΕΔΔΑ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Η ΕΕΔΔΑ διαμαρτύρεται έντονα για το βάναυσο χτύπημα, τη σύλληψη και την παραπομπή σε δίκη συνδικαλιστών δεκάδων κλαδικών οργανώσεων απλά και μόνο επειδή «τόλμησαν» να εκφράσουν
έμπρακτα την αγανάκτησή τους για τις απαράδεκτες δηλώσεις του
υπουργού Εργασίας.
Αυτό το διάστημα η κυβέρνηση δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο και χτυπά τις συνδικαλιστικές και μαζικές διαμαρτυρίες. Αυτή είναι η καλύτερη και πιο δοκιμασμένη συνταγή για να αποσπά την προσοχή από
τη σκληρή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους, τους άνεργους,
για όλο το λαό. Την ώρα που η κοινή γνώμη, αποκαμωμένη από τη
βάναυση καθημερινότητα, παρακολουθεί τα τεκταινόμενα, η τρικομματική κυβέρνηση ανενόχλητη συνεχίζει να περνά από τη Βουλή αντιλαϊκούς νόμους και να υπογράφει αποικιακού τύπου συμφωνίες με
ξένους επενδυτές. Όταν, αργότερα, όλα αυτά δημοσιοποιηθούν, η
κυβέρνηση και πάλι ξέρει τον τρόπο να επιβάλει την πολιτική της
χρησιμοποιώντας ξανά τα γκλομπς, τις συλλήψεις, τις αβάσιμες κατηγορίες για τους «ταραξίες», τρομοκρατώντας έτσι τους αμέτοχους
και ανυποψίαστους.
Επομένως, για τους εργαζόμενους μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Ο δρόμος της ενωμένης αντίστασης και πάλης μέχρι να ανατραπεί αυτή η
άθλια πολιτική που φορτώνει τα βάρη της στους εργαζόμενους για να
αυγατίσει τα κέρδη των αφεντικών.
Καλούμε τον ελληνικό λαό να αντισταθεί σ’ αυτή τη βάρβαρη πολιτική που τον μετατρέπει σε αιώνιο υποζύγιο, να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του αγώνα, να αποτινάξει την πεποίθηση ότι ο
καπιταλισμός είναι ανίκητος, να ορθώσει το ανάστημά του ενάντια σε
όσους κλέβουν τη ζωή του και το μέλλον των παιδιών του.
Αθήνα, 31 Γενάρη 2013
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ΕΕΔΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η
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ΕΕΔΔΑ, παρόλο που
δεν χρησιμοποιεί
το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα
«επισιτιστικής
βοήθειας υπέρ των πλέον
απόρων», που εφαρμόζεται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από
το 1987 και στην Ελλάδα
από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠΑΑΤ) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ από
τα τέλη της δεκαετίας του ‘90,
ενημερώθηκε για τις εξελίξεις.
Τα επιχειρήματα για την αλλαγή
του προγράμματος επισιτιστικής
βοήθειας βασίζονται στο ότι τα
τρόφιμα που διανέμονταν αρχικά
προέρχονταν από τα δημόσια
αποθέματα παρέμβασης της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
αλλά καθώς αυτά μειώθηκαν,
το πρόγραμμα βασίστηκε σε
αγορές τροφίμων από την
ελεύθερη αγορά. Η εφαρμογή
της ΚΑΠ έχει πράγματι
οδηγήσει, προγραμματισμένα,
σε μείωση δημόσιων
αποθεμάτων των ευρωπαϊκών
χωρών και τα αποθέματα

συμπληρώνονται με αγορές
από την ελεύθερη αγορά. Στην
Ελλάδα υπάρχει υποχώρηση
στην παραγωγή δημητριακών,
ζάχαρης, λεμονιών, πατάτας,
βαμβακιού, καπνού και σε
μεγαλύτερη έκταση στο κρέας.
Επίσης υπάρχει μία αυξανόμενη
τάση απομάκρυνσης των
αυτοαπασχολούμενων αγροτών
και μετατροπή τους σε
μισθωτούς που δεν έχουν ως
κύριο επάγγελμα την αγροτική
παραγωγή. Γενικά η παραγωγή
σταδιακά μικραίνει, ενώ η
εντατικοποίηση της χρήσης
γης αυξάνει σε όφελος των
μεγαλύτερων παραγωγών και
των εισαγωγών από την Ε.Ε.
Έχει εκτιμηθεί πως επιδίωξη
της ΚΑΠ είναι να κατακτήσει τις
αγορές χωρών του λεγόμενου
Τρίτου Κόσμου εφαρμόζοντας,
ανάλογα με την περίπτωση, το
αγροχημικό μοντέλο του 20ού
αιώνα ή τη νέα έκδοσή του για
τον 21ο, δηλαδή την παραγωγή
γενετικά τροποποιημένων
προϊόντων.
Μέσα από δύο παραδείγματα,

ΕΕΔΔΑ
από την καμπάνια «Δώστε στο
Νότο της Αφρικής την ελευθερία
να αναπτυχθεί», στην οποία
συμμετείχαμε το 2002 ως μέλος
του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την
Πληροφόρηση και τη Δράση για
το Νότο της Αφρικής (ENIASA),
δίνουμε ένα στίγμα και για
τον εμπορικό χαρακτήρα της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεπε
αφορολόγητα τις εισαγωγές
μόνο των σταφυλιών από τη
Ναμίμπια και για δύο μήνες το
χρόνο. Αλλά και σε αυτήν ακόμα
την περίπτωση εφαρμοζόταν
μια αυστηρή αναλογία. Τον
υπόλοιπο χρόνο οι παραγωγοί
σταφυλιών της Ναμίμπια
αντιμετώπιζαν τις υψηλές
τιμές που καθιστούσαν τα
προϊόντα τους μη επικερδές
είδος για εξαγωγή τους
στην ΕΕ. Οι επιδοτήσεις
εξαγωγών από την ΕΕ
ενθάρρυναν τους ευρωπαίους
γαλακτοπαραγωγούς σε
υπερπαραγωγή, η οποία
δημιουργούσε βουνά από
ευρωπαϊκό βούτυρο κακής
ποιότητας. Το πλεόνασμα
ρίχνονταν στις αγορές κάποιων
από τις φτωχές χώρες του
κόσμου, αφήνοντας τους
γαλακτοπαραγωγούς αυτών
των χωρών χωρίς αντικείμενο
εργασίας.
Στη Ζιμπάμπουε η παραγωγή
βουτύρου έπεσε κατά 92%
την περίοδο 1994–1999,
επειδή οι παραγωγοί της δεν
μπορούσαν να ανταγωνιστούν
το επιδοτούμενο ευρωπαϊκό
βούτυρο.
Στη Σύνοδο Κορυφής το
Νοέμβρη του 2012 κατά τη

συζήτηση του προϋπολογισμού
της ΕΕ για την περίοδο 2014–
2020 αποφασίστηκε οριστικά η
αποσύνδεση του προγράμματος
επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των
πλέον άπορων στην Ευρώπη
από την ΚΑΠ και η ένταξή του
στον άξονα της «κοινωνικής
πολιτικής» (είχαν προηγηθεί
αιτήματα εκπροσώπων
κρατών- μελών και απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
τον Απρίλη του 2011), με
ταυτόχρονη προοπτική για
άμεση, αλλά και έμμεση μείωση
των κονδυλίων.
Στη νέα Σύνοδο Κορυφής της
ΕΕ το Φλεβάρη του 2013 για τον
προϋπολογισμό για την περίοδο
2014–2020 θα παρθεί απόφαση
για το ύψος των κονδυλίων και
ήδη προτείνεται μείωση 25%.
Επιπλέον, με το καινούργιο
σχήμα θα είναι δύσκολο να
εξεταστεί ποια κονδύλια από τη
λεγόμενη «κοινωνική πολιτική»
πηγαίνουν για τη διατροφή και
ποια για άλλες δράσεις, όπως
η λεγόμενη «καταπολέμηση της
φτώχειας» κ.ά., ενώ δεν είναι
σαφές αν το πρόγραμμα θα
είναι συγχρηματοδοτούμενο και
σε τι ύψος ή, ακόμα χειρότερα,
αν τα κονδύλια θα καλυφτούν
εξ ολοκλήρου από τους
προϋπολογισμούς των κρατών–
μελών. Ο φαύλος κύκλος
συνεχίζεται.
Γνωρίζουμε πως το 2010
περισσότερα από 18
εκατομμύρια άνθρωποι στην
Ευρώπη έλαβαν βοήθεια
μέσω του συγκεκριμένου
προγράμματος και πως
οι ανάγκες έχουν αυξηθεί
δραματικά. Γνωρίζουμε πως

όχι μόνο θεμελιώθηκε ακόμη
πιο βαθιά και ισχυροποιήθηκε η
ελεύθερη αγορά στον αγροτικό
τομέα, αλλά και ότι η ΕΕ έφτασε
να στρέφεται ενάντια και σε
αυτό το πρόγραμμα, με ύψος
μόλις 500 εκατομμυρίων ευρώ
κατά ανώτατο όριο για όλα τα
κράτη–μέλη.
Οι αρμόδιοι «διαλογίζονται»
με προσποιητή αγωνία για δύο
ζητήματα: α) Είτε τι σχέση έχει
η βάση ανάπτυξης και οι αρχές
του προγράμματος επισιτιστικής
βοήθειας με την ΚΑΠ, που
ήδη έχει αλλάξει, είτε β) πώς
μπορούν να σωθούν τα κονδύλια
με πρακτικές λύσεις.
Τα επιχειρήματα που
συζητούνται σε επίπεδο
Ε.Ε. δείχνουν πως έχει
προετοιμαστεί μία ακόμη
πιο επιθετική ΚΑΠ, ενάντια
στα συμφέροντα των λαών
του κόσμου. Σύσσωμοι οι
υπηρέτες του κεφαλαίου και
της ιμπεριαλιστικής πολιτικής
αποφασίζουν να στείλουν
στην ασιτία εκατομμύρια
Ευρωπαίους και συνεχίζουν
να δυναμιτίζουν την αγροτική
και διατροφική αυτάρκεια των
χωρών σε μια σειρά προϊόντα,
ενώ υπάρχουν οι υλικές
προϋποθέσεις και δοκιμασμένη
τεχνολογία στον αγροτικό
τομέα για να καλυφθούν οι
ανάγκες των λαών, με ποιότητα,
ασφάλεια και σύγχρονη, μαζική
παραγωγή, φιλική προς το
περιβάλλον. Η καταστροφή,
άλλωστε των Ελλήνων αγροτών
και της ελληνικής αγροτικής
παραγωγής είναι ιδιαίτερα
εύγλωττη.
Της ΝΙΚΟΛ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΕΔΔΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ
Του Πέρσι Φρανσίσκο Αλβαράδο Γοδόι
Εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή»
Μετάφραση: Βασιλεία Παπαρήγα
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Της Άννεκε Ιωαννάτου

Διεθνιστική δράση

Ο υπότιτλος «Μια πραγματική
ιστορία τρομοκρατίας» δεν
υπερβάλλει καθόλου. Πρόκειται
για ένα από τα πλέον φιλόδοξα
τρομοκρατικά σχέδια της
κουβανοαμερικανικής μαφίας στη
δεκαετία του 1990, που αποτέλεσε
το κίνητρο του συγγραφέα να γράψει
το βιβλίο αυτό. Παρακολουθούμε
τις προετοιμασίες για το βομβιστικό
χτύπημα στο καμπαρέ «Τροπικάνα»
στην Αβάνα. Ως πράκτορας του
Τμήματος Κρατικής Ασφάλειας της
Κούβας ο συγγραφέας κατάφερε
να διεισδύσει στην τρομοκρατική
πτέρυγα του Κουβανοαμερικανικού
Εθνικού Ιδρύματος και στο βιβλίο
περιγράφει τη δράση του στους
κόλπους του. Για το συγκεκριμένο
έργο του βραβεύτηκε το 2000 με το
πρώτο βραβείο Βιβλίου Μαρτυρίας
στο διαγωνισμό του κουβανικού
υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Πέρσι Φρανσίσκο Αλβαράδο
Γοδόι κατάγεται από τη
Γουατεμάλα, όπου γεννήθηκε
το 1949. Στις 26 Ιουνίου 1954,
μετά από το αμερικανοκίνητο
πραξικόπημα στη χώρα του,
η οικογένειά του αναγκάζεται
να φύγει κυνηγημένη στην
Αργεντινή και στη συνέχεια
εγκαθίσταται μόνιμα στην
Κούβα, όπου ο Γοδόι πήρε
πτυχίο Πολιτικών Επιστημών.
Η πρώτη παράγραφος της
Εισαγωγής είναι αφιερωμένη
στους πέντε αντιτρομοκράτες
Κουβανούς ήρωες, που από το
Σεπτέμβρη του 1998 βρίσκονται
φυλακισμένοι στις ΗΠΑ, οι
4 ακόμα φυλακισμένοι και ο
πέμπτος έχει εκτίσει την ποινή
του και είναι «ελεύθερος» υπό
περιορισμό χωρίς να μπορεί να
επιστρέψει στη χώρα του.
«Η Κούβα χρειάζεται μάτια και
αυτιά στη Φλόριντα», είχε πει
κάποτε ο Στρατηγός Έντουαρτ
Άτκεσον, πρώην Αναπληρωτής
Επιτελάρχης της Στρατιωτικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών των
ΗΠΑ. Πράγματι, η Κούβα από
την εποχή της Επανάστασης
πάλεψε με επιτυχία να
αποκτήσει μάτια και αυτιά
στη Φλόριντα εμποδίζοντας
πλήθος τρομοκρατικών
επιθέσεων εναντίον της. Πολύ
περισσότερες εμποδίστηκαν
απ’ ό,τι πέτυχαν. Όμως,
τα πλήγματα υπήρξαν,
δεν μπορούσαν πάντα να
αποφευχθούν και ο Έλληνας
αναγνώστης μπορεί να μάθει

πολλά από μια σειρά βιβλία,
εκδόσεις της «Σύγχρονης
Εποχής», όπως Οι άνθρωποι
της σιωπής του Αλμπέρτο
Μολίνα Ροδρίγες, Η τελευταία
επιστροφή του Χουάν Κάρλος
Ροδρίγες Κρους και Μαϊάμι και
πάλι του Λεονέλ Αβέγιο Μέσα.

Μια ζωή αυταπάρνησης
Πράγματι, ο συγγραφέας
εξομολογείται πολλά στο βιβλίο.
Ο τρόπος που λειτουργεί η
αντιτρομοκρατική δράση,
το οδυνηρό κομμάτι των
προσωπικών σχέσεων, που
δεν το σκέφτεται εύκολα
κανείς. Πρέπει να κρύβει
καλά τη δουλειά του, να
κάνει στους δικούς του σαν
να άλλαξε φρονήματα και
έγινε αντεπαναστάτης και
προδότης, ίσως το μεγαλύτερο
μαρτύριο. Το υψηλό φρόνημα
και η απόλυτη συνειδητοποίηση
του στόχου κάνουν τον
αντιτρομοκρατικό πράκτορα να
μη λυγίζει και να μην υποχωρεί
στο ατομικό: «Υπάρχει κόσμος
που πιστεύει πως η δουλειά
του μυστικού πράκτορα είναι
εύκολη. Το ίδιο σκεφτόμουν
κι εγώ στην αρχή, όταν ακόμα
δεν ήμουν έτοιμος γι’ αυτήν.
Φανταζόμουν ότι αρκούσε
να έχει κανείς τυφλή πίστη
στην Επανάσταση και να είναι
διατεθειμένος να δώσει τα
πάντα όταν θα ερχόταν εκείνη
η ώρα, χωρίς άλλη επιλογή. (...)
Η νοσταλγία είναι πρόκληση
που πρέπει να ξεπεράσει. Και
αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο
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ίδιος. Σε τελική ανάλυση, ο
πράκτορας αποκόβεται απ’
ό,τι αγαπάει, γαι να φέρει σε
πέρας μια αποστολή σε ξένο
περιβάλλον» (σελ. 65/66).
(...) Σκέφτομαι πάντα και
τον πατέρα μου, το μεγάλο
κόστος που τον ανάγκασα να
πληρώσει εξαιτίας της σιωπής
μου. Σπάραζα να τον βλέπω
ανήσυχο και απεγνωσμένο γιατί
ένας γιος του παραστράτησε
χωρίς να καταφέρει να τον
εμποδίσει» (σελ. 68). Η
τελευταία «εξομολόγηση»
εκφράζει τις σκέψεις του για
τους γονείς του, αγωνιστές για
την Κουβανική Επανάσταση
από τη στιγμή που ήρθαν στην
Κούβα, γεμάτοι από το «άγιο
μίσος» για τον ιμπεριαλισμό.
Έτσι, διαβάζουμε ότι η μητέρα
του φώναξε ετοιμοθάνατη:
«Σ’ ευχαριστώ Φιδέλ, που με
αφήνεις να πεθάνω στη γη σου!
Συγνώμη, Τσε, που δεν πέθανα
όπως εσύ!» (σελ. 67). Η μητέρα
του, που και στη Γουατεμάλα
και έπειτα στην Κούβα είχε
δόσει πολλά δείγματα της
αλύγιστης αγωνιστικής ψυχής
της. Τα μαθαίνουμε στις σελίδες
αφιερωμένες στις προσωπικές
του εμπειρίες από την παιδική
ηλικία στη Γουατεμάλα, όταν το
1954 έγινε εισβολή με στόχο την
καταστροφή της επανάστασης
σ’ εκείνη τη χώρα της Κεντρικής
Αμερικής.

Μια «τρομοκρατική»
γνωριμία
Στις σελίδες του βιβλίου

περιλαμβάνεται
και η γνωριμία του συγγραφέα
με το μεγάλο εγκληματία Λουίς
Ποσάδα Καρίλες, χωρίς να
ξέρει εκείνη τη στιγμή με ποιον
έχει να κάνει. Υπενθυμίζουμε,
ότι το 1976 ο Ποσάδα Καρίλες
ήταν σύνεργος στην πιο ειδεχθή
εγκληματική ενέργεια στην
ιστορία της τρομοκρατίας στη
Λατινική Αμερική οργανώνοντας
την ανατίναξη κουβανικού
επιβατικού αεροπλάνου εν
πτήσει. Στυγνό έγκλημα, που
έμεινε –κι αυτό – ατιμώρητο.
Υπάρχουν διάλογοι στο βιβλίο με
τους μαφιόζους συνεργάτες του
Καρίλες από το Μαϊάμι, οι οποίοι
θεωρούν τον Πέρσι Γοδόι για
δικό τους άνθρωπο. Διάλογοι,
στους οποίους θαυμάζουμε
την ψυχραιμία του συγγραφέα,
την αυτοσυγκράτηση και το
αγωνιστικό ήθος του. Επίσης,
όπως και στα άλλα βιβλία,
διαπιστώνουμε τη μαστοριά της
κουβανέζικης αντικατασκοπείας,
που εξελίχθηκε κάτω από τη
μόνιμη απειλή δεκαετιών σε
αληθινή αντιτρομοκρατική
επιστήμη.

Η δικαίωση του «Μοναχού»
Στις τελευταίες σελίδες του

βιβλίου αναφέρεται
η αθωωτική δίκη
του συγγραφέα:
«Τελειώνοντας αυτό
το βιβλίο σκέφτομαι
εκείνους που δε
βρίσκονται ανάμεσά
μας. Πέθαναν χωρίς
ποτέ να γίνει γνωστό
ότι ανήκαν στο ένδοξο
πλήθος των επαναστατών.
Πάλεψαν όπως κι εμείς,
ωστόσο ποτέ δεν είδαν τους
καρπούς του αγώνα τους. (...)
Ίσως γι’ αυτό να θεωρούμαι
προνομιούχος ανάμεσά τους,
αφού έφτασα στο τέλος.
Αυτό το ήξερα στις 11.3.1999,
όταν στάθηκα ενώπιον του
λαϊκού δικαστηρίου στο
οποίο δικάζονταν διάφοροι
τρομοκράτες από την Κεντρική
Αμερική ως αυτουργοί
επιθέσεων και δολιοφθορών
στις τουριστικές εγκαταστάσεις
της Κούβας. Εκείνη την ημέρα
γνώρισε ο κόσμος τον Μοναχό.
Αυτό είναι το προνόμιό μου»
(σελ. 214/215).
Το 1999 παρασημοφορήθηκε
ο «Μοναχός» με το μετάλλιο
πρώτου βαθμού «Ελισέο
Ρέγιες». Συγκινητική στο
τέλος η επίσκεψή του,
μαζί με τους άλλους τρεις
παρασημοφορεμένους,
στο νεκροταφείο για να
τοποθετήσει τα λουλούδια της
τελετής που του πρόσφεραν,
στον τάφο των γονιών του:
«Ανακάλυψα πως τώρα
μπορούσα, ανεμπόδιστα, να
τους κοιτάξω χωρίς να νιώθω
ντροπή» (σελ. 218).
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