
70 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

2013
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΕΔΔΑ) • Γραφεία: Ηπείρου 5, Αθήνα 10433

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΣΤΟ ΛΑΟ  
ΤΗΣ 
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ,  
ΤΟ ΜΑΚΡΥ 
ΧΕΡΙ ΤΟΥ 
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ 
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΜΕΤΑ  
ΤΟ ΓΚΕΖΙ ΠΑΡΚ 
ΤΙ;  

ΔΥΟ  
ΛΟΓΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ



ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οι ιμπεριαλιστές, ως γνωστό, για να μοιράσουν εδάφη, να εκμεταλ-

λευτούν πλουτοπαραγωγικές πηγές και πρώτες ύλες, να ανοίξουν 

δρόμους για τη μεταφορά τους επεμβαίνουν με βία, όπλα, τρομοκρατία, 

εγκαθίδρυση καθεστώτων της αρεσκείας τους.  Τα πιο προσφιλή τους 

προσχήματα είναι αυτό του εκδημοκρατισμού ή της αποκατάστασης 

της ειρήνης. Όπου και όποτε υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα 

αποκρύπτονται έντεχνα, παρουσιάζοντας μια επιφανειακή αρμονία και 

ομοψυχία. Αυτά επιβεβαιώνουν οι λογής-λογής βραβεύσεις που, κατά 

καιρούς, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. 

Η πιο πρόσφατη ήταν η βράβευση από την ΟΥΝΕΣΚΟ του Γάλλου προέ-

δρου Φρανσουά Ολάντ για τη «συνδρομή του στην ειρήνη και για την 

αλληλεγγύη της Γαλλίας στους λαούς της Αφρικής». Εξάλλου, το Δε-

κέμβρη του περασμένου χρόνου απονεμήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση το Νόμπελ Ειρήνης για την αναγνώριση των καλών της υπηρεσιών 

στο διεθνή ιμπεριαλισμό. Ακριβώς όπως το 2009 είχε απονεμηθεί το ίδιο 

βραβείο στον Αμερικανό πρόεδρο Ομπάμα και μάλιστα προκαταβολικά!    

Μετά από αυτά υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι οι ιμπεριαλιστές δημι-

ούργησαν το «πρόβλημα Συρία» για να επιλύσουν σε όφελος του συρι-

ακού λαού τα τεράστια προβλήματα που έχει σωρεύσει η σαραντάχρο-

νη διακυβέρνηση Άσαντ; Ο λαός της Συρίας βιώνει, αυτή τη στιγμή, μια 

απροκάλυπτη ιμπεριαλιστική ανάμιξη στα εσωτερικά της χώρας του και 

μια άνευ προηγουμένου βίαιη και αιματηρή καταστολή. Οι 800 Ευρωπαίοι 

μισθοφόροι στρατολογημένοι στο πλευρό των ισλαμιστών της Συρίας, 

οι ανηλεείς ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε συριακές πόλεις και χωριά, η 

απόφαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για άρση του εμπάργκο 

όπλων στους αντικαθεστωτικούς, οι αντιπαραθέσεις τόσο στο εσωτε-

ρικό της ΕΕ όσο και μεταξύ Ρωσίας-Κίνας, όλα δείχνουν ότι οι ιμπεριαλι-

στές ετοιμάζουν μακροχρόνια επέμβαση και μαζικό πόλεμο στο όνομα 

της αρχής «ευθύνη για προστασία».

Να γιατί οφείλουμε να δυναμώσουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη 

και την έμπρακτη συμπαράστασή μας σε όλους τους λαούς που αγω-

νίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό, που σηκώνουν το ανάστημά τους 

ενάντια στην καταπίεση, τις επεμβάσεις, τις επιθέσεις, που παλεύουν 

για ένα καλύτερο αύριο, για το δικό τους δρόμο ανάπτυξης και προκο-

πής. 

ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΕΔΔΑ) 

AΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 70 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Εκδότης
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Υπεύθυνη Υλης
ΝΤΕΠΠΥ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Συντακτική Επιτροπή
ΝΤΕΠΠΥ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΣ

ΧΑΡΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ

Γραφεία
Ηπείρου 5

Αθήνα 10433
Τηλ: 210 38 13 052
Fax: 210 38 31 603

e mail: eedda@otenet.gr
www.eedda.gr



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
2013

3

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Σ
τις 4 Μάρτη πέθανε 
τελικά ο πρόεδρος της 
Βενεζουέλας Ούγο Ραφαέλ 
Τσάβες Φρίας, γεγονός που 
αφήνει ένα μεγάλο κενό 

και για το λαό της Βενεζουέλας 
αλλά και ολόκληρης της Λατινικής 
Αμερικής. Στις 14 Απρίλη έγιναν 
και πάλι εκλογές, που κέρδισε ο 
διάδοχός του, Νικολάς Μαδούρο, 

με μικρή διαφορά από την 
αντιδραστική αντιπολίτευση, με 
αποτέλεσμα να αμφισβητήσει το 
αποτέλεσμα και να ξεσπάσει ένα 
μεγάλο κύμα βίας, με νεκρούς και 
τραυματίες. 
Για την ντόπια αντίδραση και 
τον ιμπεριαλισμό είναι μια 
καλή ευκαιρία να προωθήσει 
την αποσταθεροποίηση της 

Βενεζουέλας και να ανατρέψει την 
κυβέρνηση Μαδούρο. 
Τώρα το βάρος πέφτει στις λαϊκές 
δυνάμεις της Βενεζουέλας που 
έχουν το χρέος να υπερασπιστούν 
τις κατακτήσεις που σημειώθηκαν 
στη διάρκεια της διακυβέρνησης 
του Τσάβες και να βαθύνουν 
παραπέρα την μπολιβαριανή 
διαδικασία. 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ 
ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ ΟΥΓΟ ΤΣΑΒΕΣ
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Η ΕΕΔΔΑ θα συνεχίσει να 
βρίσκεται στο πλευρό του λαού 
της Βενεζουέλας, να δείχνει με 
κάθε ευκαιρία την αλληλεγγύη 
της, ενημερώνοντας τον ελληνικό 
λαό για τις εξελίξεις και τους 
κινδύνους που υπάρχουν και να 
τον κινητοποιεί όποτε χρειάζεται.   
Με το θάνατο του Τσάβες, 
αντιπροσωπεία της ΕΕΔΔΑ 
επισκέφτηκε την Πρεσβεία 
της Βενεζουέλας στην Αθήνα 
και υπέγραψε στο βιβλίο 
συλλυπητηρίων. Επίσης 
παρέδωσε την ακόλουθη 
ανακοίνωση:

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής 
Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) εκφράζει τη βαθύτατη 
θλίψη της για το χαμό του κομαντάντε Ούγο Ρα-
φαέλ Τσάβες Φρίας, Προέδρου της Βενεζουέλας, 
αξίωμα που κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία επί 
τέσσερις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις.

Η απώλεια του Προέδρου Τσάβες, όπως ήταν 
γνωστός παγκόσμια, πιστεύουμε ότι θα αφήσει 
δυσαναπλήρωτο κενό όχι μόνο στο λαό της Βε-
νεζουέλας αλλά και στους λαούς ολόκληρης της 
Λατινικής Αμερικής, των οποίων στάθηκε πάντα 
πιστός συμπαραστάτης και φίλος.

Είναι βέβαιο ότι ο λαός της Βενεζουέλας θα τον 
θυμάται πάντα σαν τον αιρετό που έδωσε με πεί-
σμα και συνέπεια τη μάχη για τη λύση τεράστιων 
λαϊκών προβλημάτων όπως η φτώχεια, ο αναλ-
φαβητισμός, η διανομή γης, η αξιοποίηση του 
παραγωγικού πλούτου της χώρας του. Σαν τον 
Πρόεδρο που ύψωσε το ανάστημά του με θάρ-
ρος ενάντια στις βλέψεις των ιμπεριαλιστών και 
της ντόπιας αντίδρασης. 

Αυτός ήταν και ο λόγος που λαϊκές δυνάμεις μαζί 
με το στρατό υπερασπίστηκαν την επιστροφή του 
στον προεδρικό θώκο, το 2002, μετά το πραξι-
κόπημα της διεθνούς και ντόπιας αντίδρασης. 

Είμαστε βέβαιοι ότι, παρά τις παραβλέψεις και 
παραλείψεις της πολιτικής του, ο Πρόεδρος Τσά-
βες θα μείνει στην ιστορία της Λατινικής Αμερι-
κής γιατί μέχρι το τέλος υπήρξε σταθερός υπε-
ρασπιστής των δικαιωμάτων των φτωχών και 
άκληρων της χώρας του. 

Αθήνα, 6 Μάρτη 2013    
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ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Το Σάββατο 13 
Απρίλη, η πρεσβεία 
της Βενεζουέλας, 
η New Star και ο 
Σύνδεσμος των 
Λατινοαμερικάνων 
που ζουν στην 
Ελλάδα ASCLAYE 
διοργάνωσαν 
εκδήλωση για 
το γιορτασμό 
της «Ημέρας 
της Εθνικής 
Μπολιβαριανής 
Πολιτοφυλακής και 
της Επανάστασης 
του Απρίλη». 
Παραβρέθηκε 
πολυμελής 
αντιπροσωπεία της 
ΕΕΔΔΑ που έκανε 
και τον ακόλουθο 
χαιρετισμό: 

Στο όνομα της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) χαιρετίζουμε τη σημερινή 
ημέρα, την «Ημέρα της Εθνικής Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής και της Επανάστασης του Απρίλη», και ευ-
χαριστούμε τους διοργανωτές για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνεται να γιορτάσουμε μαζί σας 
τη μεγάλη αυτή ημέρα.

Για όλους εμάς που ζήσαμε αυτές τις σημαντικές ημέρες, 11 χρόνια πριν, από την Πέμπτη, 11 Απρίλη του 
2002, που ξέσπασαν τα γεγονότα μέχρι την επιστροφή του αξέχαστου προέδρου Ούγο Τσάβες Φρίας στο 
Καράκας και την ανάληψη και πάλι των καθηκόντων του, όλες αυτές οι ημέρες, και κυρίως η σημερινή, θα 
παραμείνουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας, όπως, άλλωστε, θα μείνουν και στη μνήμη του κάθε προο-
δευτικού ανθρώπου και όλων των λαών του κόσμου.

Ήδη από μήνες προετοιμαζόταν το πραξικόπημα από 
τον ιμπεριαλισμό, την ντόπια ολιγαρχία και την πα-
γκόσμια αντίδραση με πορείες με άδειες κατσαρόλες, 
με μαύρα ρούχα, ενώ από την ανώτατη ιεραρχία του 
στρατού, στρατηγοί, ναύαρχοι και πτέραρχοι καλού-
σαν τον πρόεδρο Τσάβες να παραιτηθεί. Κι όσο πλη-
σιάζαμε στον Απρίλη, οι μεγαλοεπιχειρηματίες και τα 
ρεφορμιστικά συνδικάτα προχωρούσαν στην κήρυξη 
απεργιών, κατηγορούσαν την κυβέρνηση για «κου-
βανοποίηση» της χώρας. Το κλίμα προετοιμαζόταν 
από καιρό.

Στις 11 του Απρίλη, ο ιμπεριαλισμός, τα μονοπώλια, 
το μεγάλο κεφάλαιο και τα κόμματά τους, η ιεραρχία 
της Εκκλησίας, τα ΜΜΕ, τα ρεφορμιστικά συνδικάτα 
και κάποιοι «υπερεπαναστάτες» έβγαλαν τον κόσμο 
που επηρέαζαν ή κατάφεραν να αποπροσανατολί-
σουν στο δρόμο, ελεύθεροι σκοπευτές αιματοκύλι-
σαν το λαό της πρωτεύουσας, σε μια πρωτοφανή 
προβοκάτσια, χτυπώντας οπαδούς και αντιπάλους. 
Ο πρόεδρος Τσάβες συνελήφθη και μεταφέρθηκε 
φρουρούμενος σε στρατιωτική βάση. Η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ, η προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
η παγκόσμια αντίδραση έσπευσαν να χαιρετίσουν τον 
Καρμόνα που ορκίστηκε «πρόεδρος». 

Όμως ο λαός της Βενεζουέλας δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Από τις παραγκουπόλεις στους λόφους 
γύρω από το Καράκας άρχισαν να κατεβαίνουν το Σάββατο οι αποφασισμένες λαϊκές μάζες, που τελικά μαζί με 
τα μεγάλα προοδευτικά τμήματα του στρατού ανάγκασαν τον Καρμόνα να παραιτηθεί και να τραπεί σε φυγή. 
Το ξημέρωμα της Κυριακής, ο πρόεδρος Τσάβες είχε ήδη επιστρέψει στην πρωτεύουσα και είχε αναλάβει και 
πάλι τα καθήκοντά του. 

Ο λαός της Βενεζουέλας είχε γράψει μια μοναδική σελίδα στην ιστορία του, και στην ιστορία όλων των λαών 
του κόσμου. Απέδειξε για μια ακόμα φορά πως ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι ένας λαός αποφασι-
σμένος μπορεί να επιβάλει τη θέλησή του.

Στις προοδευτικές δυνάμεις και στο λαό της Βενεζουέλας ευχόμαστε μια μεγάλη νίκη του Νικολάς Μαδούρο 
στις αυριανές προεδρικές εκλογές ώστε να προχωρήσει και να βαθύνει παραπέρα η μπολιβαριανή διαδικασία 
για το καλό του λαού της Βενεζουέλας.

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

Προβολή ταινίας “Η Επανάσταση δε θα μεταδοθεί τηλεοπτικά

Ημέρα της Εθνικής Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής
και η Επανάσταση του Απρίλη

Παρεμβάσεις
  Πρέσβης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας
  Φράνκλιν Γκονζάλες
  Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κούβας
  Οσβάλντο Κομπάτσο Μαρτίνεζ
Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Ελλάδας-Βενεζουέλας

Τραγούδια της Λατινικής Αμερικής με την κουβανή ερμηνεύτρια
Μαρλέν Ολάν       

Πρεσβεία της Μπολιβαριανής
  Δημοκρατίας της Βενεζουέλας

στην Ελλάδα

  ”
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ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Σ
αν βόμβα έπεσε στους 
προοδευτικούς ανθρώ-
πους της Λατινικής Αμε-
ρικής η είδηση ότι o πρό-
εδρος της Κολομβίας 

Χουάν Μανουέλ Σάντος προτί-
θεται να υπογράψει μέσα στον 
Ιούνη συμφωνία συνεργασίας 
με το ΝΑΤΟ «για να δείξει τη δι-
άθεσή του να εισέλθει σ’ αυτό», 
όπως δήλωσε στην Μπογοτά σε 

μια εκδήλωση προαγωγής αξι-
ωματικών του Πολεμικού Ναυ-
τικού. Κι αυτό γιατί η Κολομβία 
«έχει το δικαίωμα να έχει μεγα-
λεπίβολες βλέψεις (…) όχι μόνο 
στην περιοχή, αλλά και σε ολό-
κληρο τον κόσμο».

Για όσους παρακολουθούν 
από κοντά τις εξελίξεις στη Λα-
τινική Αμερική, η απόφαση αυτή 
δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. 

Ήδη η Αργεντινή από την εποχή 
του Μένεμ το 1998, μετά τη συμ-
μετοχή της στον πρώτο πόλεμο 
στον Κόλπο, έχει το στάτους 
του συνδεδεμένου κράτους 
(«σύμμαχος εκτός ΝΑΤΟ», όπως 
ονομάζεται από το 1989 που δη-
μιουργήθηκε) εδώ και κάμποσα 
χρόνια, σαν μόνη χώρα της Λα-
τινικής Αμερικής. Στάτους που 
οι τελευταίες, υποτίθεται προ-

ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ 
ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗ  ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 
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ΚΟΛΟΜΒΙΑ

οδευτικές, κυβερνήσεις αρχι-
κά του Κίρχνερ και σήμερα της 
γυναίκας του, δεν ασχολήθηκαν 
καν να καταργήσουν ή τουλάχι-
στον να καταγγείλουν.  

Άλλα τέτοιου είδους μέλη, 
που ξεπερνάνε την περιοχή 
δράσης του ΝΑΤΟ, είναι η Αυ-
στραλία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, 
η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. 
Στην περίπτωση της Κολομβί-

ας, ωστόσο, τα πράγματα είναι 
πολύ χειρότερα, αν σκεφτεί 
κανείς ότι εδώ και 50 σχεδόν 
χρόνια στη χώρα διεξάγεται μια 
ένοπλη σύγκρουση που βρίσκει 
αντιμέτωπους την κυβέρνηση 
και τις Επαναστατικές Ένοπλες 
Δυνάμεις Κολομβίας-Στρατός 
του Λαού (FARC-EP) σαν μεγα-
λύτερο αντάρτικο κίνημα, αλλά 
και ορισμένα άλλα, μικρότερα, 

όπως ο Εθνικός Απελευθερωτι-
κός Στρατός (ELN).

Η απόφαση της κυβέρνη-
σης της Κολομβίας να μπει στο 
ΝΑΤΟ, αρχικά σαν συνδεδεμένο 
μέλος, και κατόπιν σαν τακτικό, 
όπως δήλωσε ο Σάντος, δεν εί-
ναι ανεξάρτητη από την ένοπλη 
σύγκρουση που μαίνεται στη 
χώρα. Αν σκεφτεί κανείς ότι το 
στάτους αυτό καθιερώθηκε από 

ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ 
ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗ  ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 
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ΚΟΛΟΜΒΙΑ

το Κογκρέσο των ΗΠΑ το 1989, 
σαν μηχανισμός για την ενίσχυ-
ση των στρατιωτικών δεσμών 
μεταξύ ΝΑΤΟ και χωρών που 
βρίσκονται έξω από την περιοχή 
δράσης του, που θα μπορού-
σαν, επιπλέον, να βοηθήσουν 
στους διάφορους πολέμους και 
στις απόπειρες πολιτικής απο-
σταθεροποίησης, καταλαβαίνει 
κανείς τη σημασία αυτής της 
απόφασης για μια σειρά χώρες 
της Λατινικής Αμερικής, πρώτα 
και κύρια για τη Βενεζουέλα, 
όπου ιδιαίτερα σήμερα, μετά το 
θάνατο του Τσάβες, οι ΗΠΑ και 
η ντόπια αντίδραση προωθούν 
με μεγαλύτερη άνεση τα βρώμι-
κα σχέδιά τους. 

Στόχος των ΗΠΑ να μπορούν 
να επεμβαίνουν όπου χρειαστεί 
όχι μόνο με τη βοήθεια των δια-
φόρων στρατιωτικών τους βάσε-
ων, που είναι πάνω από 1.000 σε 
όλο τον κόσμο, με τον τακτικό 
στρατό τους, τις μονάδες τους 
«ταχείας ανάπτυξης» και τον όλο 
και μεγαλύτερο στρατό «εργο-
ληπτών», δηλαδή μισθοφόρων, 
αλλά και μέσα από «περιφερει-
ακούς» στρατούς και δυνάμεις.   

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι 
το γεγονός ότι αυτή την εποχή, 
πραγματοποιούνται στην Αβάνα 
ειρηνευτικές συνομιλίες ανά-
μεσα στα δύο εμπόλεμα μέρη, 
την κυβέρνηση της Κολομβίας 
και τις FARC-EP, με σκοπό την 
επίτευξη πολιτικής λύσης στην 
ένοπλη σύγκρουση. Είναι σίγου-
ρο ότι η απόφαση της κυβέρνη-
σης της Κολομβίας για είσοδο 
στο ΝΑΤΟ θα επηρεάσει αρνη-
τικά τις διαπραγματεύσεις αυ-
τές. Επιπλέον, η Κολομβία, μέσα 
από το περίφημο Σχέδιο Κολομ-
βία εδώ και δεκαετίες λαμβάνει 
τεράστια στρατιωτική και οικο-
νομική βοήθεια από τις ΗΠΑ, τη 
μεγαλύτερη στην περιοχή, που 
ξεπερνάει μόνο η βοήθεια που 
δίνεται στο Ισραήλ, την Αίγυπτο, 
το Ιράκ και τη Νότια Κορέα.

Την απόφαση αυτή πρέπει 
κανείς να τη δει και στα πλαίσια 
των φιλοδοξιών τόσο του προη-
γούμενου προέδρου της Κολομ-
βίας, του Άλβαρο Ουρίμπε, όσο 
και του τωρινού, του Σάντος, να 
μεταβληθεί η χώρα τους στο «Ισ-
ραήλ της Λατινικής Αμερικής», 
όπως έχουν δηλώσει, και με τη 

βοήθεια του ΝΑΤΟ να αποτελέ-
σουν το χωροφύλακα στην πε-
ριοχή ενάντια σε γείτονες, όπως 
η Βενεζουέλα και το Εκουαδόρ, 
ενδεχόμενα η Βολιβία, κ.ά. 

Οι αντιδράσεις που αυτή η 
απόφαση προκάλεσε σ’ ολόκλη-
ρη τη Λατινική Αμερική, προς 
το παρόν μόνο σε κύκλους πο-
λιτικούς και ακαδημαϊκούς, όχι 
ακόμα από μαζικές οργανώσεις, 
δίνουν ελπίδες ότι η εκτέλεσή 
της δεν θα είναι και τόσο ανώ-
δυνη, όσο ήταν στην Αργεντινή. 
Άλλωστε, το κίνημα στην Κολομ-
βία έχει σημειώσει το τελευταίο 
διάστημα αρκετές επιτυχίες.         

Η απόφαση αυτή δεν είναι 
άσχετη από το σημαντικό ρόλο 
που παίζει και η κυβέρνηση 
Ομπάμα στην περιοχή, που αυ-
τόν τον καιρό προωθεί και πάλι 
τη «Συμμαχία του Ειρηνικού», 
μια προσπάθεια που στόχο έχει 
να δώσει ξανά σάρκα και οστά 
στην ALCA, τη Συμφωνία Ελεύ-
θερου Εμπορίου για την Αμερι-
κή. Το σχέδιο για την ALCA απέ-
τυχε παταγωδώς το 2005, στη 
Διάσκεψη στη Μαρ δελ Πλάτα, 
αλλά ποτέ δεν εγκαταλείφθη-
κε οριστικά από την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ. 

Η πρώτη προσπάθεια έγινε στη 
Λίμα του Περού επί κυβέρνησης 
Αλάν Γκαρσία και πέρσι συνεχί-
στηκε στη Χιλή. Αρχές Ιούνη αυ-
τής της χρονιάς, με μια Διάσκεψη 
Κορυφής στο Κάλι της Κολομβί-
ας, τα πράγματα προχώρησαν 
παραπέρα. Συμμετείχαν εκτός 
από τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Κο-
λομβίας Χουάν Μανουέλ Σάντος, 
του Μεξικού Ενρίκε Πένια Νιέτο, 
της Χιλής Σεμπαστιάν Πινιέρα και 
του Περού Ογιάντα Ουμάλα. Σαν 
παρατηρητές, προς το παρόν, 
συμμετέχουν ο Παναμάς και η 
Κόστα Ρίκα. Η Κολομβία ανέλαβε 
την Pro Tempore προεδρία της 
Συμμαχίας 

Σκοπός της Συμμαχίας είναι, 
όπως δηλώνουν ευθαρσώς οι 
ΗΠΑ, να αποτελέσει το νέο μο-
χλό οικονομικής ανάπτυξης για 
τη Λατινική Αμερική και την Κα-
ραϊβική, με βάση τις γνωστές 
και μη εξαιρετέες «ελευθερίες». 
Την ελεύθερη κυκλοφορία αγα-
θών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και 
ανθρώπων ανάμεσα στις χώρες 
μέλη της. Το τι σημαίνουν όλα 

αυτά το γνωρίζουν οι λαοί των 
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καλύτερα από τον κα-
θένα.

Στην πραγματικότητα πρόκει-
ται για μια ακόμα προσπάθεια 
των ΗΠΑ να ξανακερδίσουν ό,τι 
έχουν χάσει μέχρι τώρα από την 
επιρροή τους στη Λατινική Αμε-
ρική, γι’ αυτό και οι τέσσερις 
κυβερνήσεις που συμμετέχουν 
μέχρι τώρα είναι οι πιο αντιδρα-
στικές στην περιοχή, οι πιο πι-
στοί και σοβαροί σύμμαχοι των 
ΗΠΑ. 

Από πολλούς λατινοαμερικά-
νους αναλυτές και ερευνητές 
θεωρείται μια προσπάθεια των 
ΗΠΑ να διασπάσουν το δήθεν 
μέτωπο των χωρών της Λατινι-
κής Αμερικής-Καραϊβικής, και 
να οδηγήσουν σε αποτυχία τους 
«μηχανισμοούς ολοκλήρωσης», 
όπως είναι η ALBA, το Mercosur, 
το Unasur και η CELAC, στους 
περισσότερους από τους οποί-
ους συμμετέχουν οι τέσσερις 
χώρες της Συμμαχίας. Και δια-
βλέπουν ότι θα αποτελέσει έναν 
«αντιδραστικό» διάδρομο στην 
περιοχή, με φανερό στόχο τα 
αντάρτικα κινήματα της περιο-
χής, αλλά και τις δυνάμεις της 
«ριζοσπαστικής ή μετριοπαθούς 
Αριστεράς». Με αυτή την έννοια 
φοβούνται ότι με την προώθηση 
της Συμμαχίας του Ειρηνικού η 
Νότια Αμερική θα χωριστεί στα 
δύο: «η μία θα αγωνίζεται να 
παίξει ένα ρόλο στην παγκό-
σμια πολιτική, που σημαίνει ότι 
χρειάζεται να ενεργεί με μεγάλα 
πεδία κυριαρχίας, και η άλλη με 
καθαρά δεξιά χαρακτηριστικά, 
κοντά την Ουάσιγκτον».

Παρά το γεγονός ότι οι λεγό-
μενες αριστερές, προοδευτικές 
ή φιλολαϊκές κυβερνήσεις της 
Λατινικής Αμερικής δεν κατά-
φεραν τίποτα το ιδιαίτερο, μόνο 
στις αρχές πήραν κάποια φιλο-
λαϊκά μέτρα για την καταπολέ-
μηση της ακραίας φτώχειας, 
ή την προώθηση της υγείας 
και της παιδείας, και σήμερα 
βρίσκονται σε βαθιά κρίση (με 
πρώτο παράδειγμα τη Βραζιλία 
που βράζει), παρ’ όλα αυτά δεν 
παύουν να είναι ενοχλητικοί γεί-
τονες για τις ΗΠΑ και να πρέπει 
να εξαφανιστούν από το παγκό-
σμιο σκηνικό.
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ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΜΑΤΩΔΩΣ  
ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται με αλματώδη ταχύτητα οι ξένες επενδύσεις 
στη Λατινική Αμερική. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2012 οι χώρες της Λατινικής 
Αμερικής δέχτηκαν 173 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες ξένες επενδύ-
σεις, δηλαδή 6% περισσότερες από το 2011. Οι κυριότεροι τομείς είναι τα 
ορυκτά, η αγροτική οικονομία, ο χρηματοπιστωτικός τομέας και άλλες επεν-
δύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  Πρώτη χώρα είναι οι ΗΠΑ, με 175 δις 
και ακολουθεί η Κίνα με 110 δις.

Φυσικά, οι όροι αποδοχής είναι πολύ διαφορετικοί. Στις ΗΠΑ γίνονται δε-
χτές μονάχα επενδύσεις που ευνοούν τα μεγάλα αμερικανικά μονοπώλια. 
Στην Κίνα οι κανονισμοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί και δεν επιτρέπουν στους 
επενδυτές τον επαναπατρισμό των κερδών. Στη Λατινική Αμερική, αντίθετα, 
ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί στην κάθε χώρα, είναι πολύ ευέλικτοι και 
ευνοούν πρώτα και κύρια τον ξένο επενδυτή.

Ταυτόχρονα, μεταξύ 2002 και 2011, οι πληρωμές των λατινοαμερικάνικων 
χωρών προς τις εταιρίες που κάνουν επενδύσεις στην περιοχή αυξήθηκαν 
κατά 500%. Από 23 δισεκατομμύρια δολάρια το 2002 έφτασαν το 2011 τα 
115 δις, σύμφωνα με στοιχεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη Λατινική 
Αμερική του ΟΗΕ (CEPAL). 

Πρώτη χώρα που γίνονται επενδύσεις είναι η Βραζιλία, με 65 δις δολάρια, 
και ακολουθούν η Χιλή με 30 δις και η Κολομβία με 16 δις. Στην Κεντρική 
Αμερική, που μέσα στο 2012 δέχτηκε σχεδόν 9 δις, 7% περισσότερα απ’ ό,τι 
το 2011, πρώτη χώρα είναι ο Παναμάς με σχεδόν 3 δις, δεύτερη η Κόστα 
Ρίκα, και ακολουθούν η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, η Νικαράγουα και τελευ-
ταίο το Σαλβαδόρ με 516 εκατομμύρια.

Πρώτη χώρα σε επενδύσεις στον Παναμά, για παράδειγμα, είναι οι ΗΠΑ, 
που αντιστοιχούν στο 60% των επενδύσεων, με πρώτο το χρηματοπιστωτικό 
τομέα και δεύτερο το εμπόριο. Αποτέλεσμα είναι η αποβιομηχανοποίηση της 
χώρας σε μεγάλο βαθμό. Πρόσφατα μεγάλες εταιρίες πουλήθηκαν στο ξένο 
κεφάλαιο (φρυγανιές, δύο γαλακτοκομικές, μία καφέ, δύο ζυθοποιίες, η εται-
ρία αστικών συγκοινωνιών, αλλά και τράπεζες). 
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ΚΟΥΒΑ

Σ
ε ζεστό κλίμα πραγματο-
ποιήθηκε στα νέα γρα-
φεία της ΕΕΔΔΑ στις 21 
Μάη η συνάντηση μιας 
αντιπροσωπείας της 

ΕΕΔΔΑ με τους δύο Κουβανούς 
από το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλί-
ας των Λαών (ICAP), οι οποίοι ήταν 
προσκεκλημένοι στη χώρα μας 
από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδε-
σμο Φιλίας και Αλληλεγγύης. 

Ο Πέδρο Ολμέδο Πέρες Ρού-
μπιο, διευθυντής του τμήματος 
για την Ευρώπη του ICAP και η 
Μαρία Αλέιδα δελ Ριέγο, υπεύ-
θυνη για την  Ελλάδα, Κύπρο και 
Τουρκία, τόνισαν τους στενούς 
δεσμούς της Κούβας με τον ελλη-
νικό λαό, κυρίως μέσω της δρα-
στηριότητας του Ελληνοκουβανι-
κού Συνδέσμου, με τη συμμετοχή 
και συμπαράσταση και άλλων μα-
ζικών οργανώσεων. 

Το ICAP, που ιδρύθηκε στις 30 
Δεκέμβρη του 1960 στον άμεσο 

απόηχο της Κουβανικής Επανά-
στασης, ανάπτυξε από τότε μια 
πολύ πλούσια δραστηριότητα 
απλώνοντας τα φτερά της αμοι-
βαίας διεθνούς αλληλεγγύης στα 
περισσότερα μέρη του κόσμου. 
Στη Διεύθυνση για την Ευρώπη και 
μόνο έρχονται σήμερα 300 ηλε-
κτρονικά μηνύματα αλληλεγγύης 
την ημέρα απ’ όλο τον κόσμο.

Ο Πέδρο Ολμέδο μίλησε παρα-
κάτω για την περίπλοκη διαδικα-
σία της λατινοαμερικάνικης ολο-
κλήρωσης, στην οποία η Κούβα 
σέβεται τις διαφορές ανάμεσα 
στις χώρες της ηπείρου. Σίγουρο 
είναι, ότι η συνείδηση της ανά-
γκης ανεξαρτησίας έχει αυξηθεί 
πολύ τα τελευταία χρόνια ανά-
μεσα στους λαούς της Λατινικής 
Αμερικής, μαζί με το αίσθημα ότι 
ανήκουν στην ίδια ήπειρο. Βα-
σικές προσωπικότητες από το 
παρελθόν, σύμβολα της πάλης 
για την ανεξαρτησία, αποτελούν 

σημεία αναφοράς για όλη τη λα-
τινοαμερικανική ήπειρο, όπως, για 
παράδειγμα, ο Σιμόν Μπολίβαρ 
(Βενεζουέλα) –ο κυριότερος- και 
αργότερα ο Χοσέ Μαρτί (Κούβα). 
Η εκτίμηση είναι, ότι υπάρχουν οι 
αντικειμενικές προϋποθέσεις για 
την ολοκλήρωση, που δεν ταυτί-
ζεται, όπως είπε, με την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Σύμφωνα με τους δύο 
αντιπροσώπους δεν υπάρχει λό-
γος ανησυχίας για την οικονομική 
κατάσταση, παρ’ όλο τον ασφυ-
κτικό αποκλεισμό του Νησιού της 
Επανάστασης εδώ και μισό αιώνα, 
μ’ ένα λαό που έχει συνειδητοποι-
ήσει τι θα σήμαινε η απώλεια των 
επαναστατικών επιτευγμάτων.

Η κουβανική αντιπροσωπεία 
μετά από μια μεστή συζήτηση 
αποχαιρέτησε την αντιπροσωπεία 
της ΕΕΔΔΑ μ΄ ένα συμβολικό «στο 
επανιδείν στην Αβάνα, στην 3η 
Παγκόσμια Συνάντηση Αλληλεγ-
γύης με την Κούβα», το 2014.

ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ  
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ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο
ταν Τούρκοι εργαζόμε-
νοι, γυναίκες, νέοι, παι-
διά διαδήλωναν ενά-
ντια στη μετατροπή σε 
εμπορικό κέντρο του 

Γκεζί Παρκ της Κωνσταντινούπολης, 
του τελευταίου πνεύμονα πράσινου 
μέσα σε μια πόλη 17 εκατομμυρίων 
κατοίκων, κανείς δεν μπορούσε να 
φανταστεί τι θα επακολουθήσει.   

Αυτή η αυτονόητη διαμαρτυρία, 
που θα μπορούσε να έχει γίνει σε 
οποιαδήποτε πόλη του κόσμου, με-
τατράπηκε σε κυριολεκτικό μακε-
λειό από τις αστυνομικές δυνάμεις 
του τουρκικού κράτους με χιλιάδες 
τραυματίες, πολλούς από αυτούς 
σοβαρά, ευτυχώς λίγους που κατέ-
ληξαν τις επόμενες μέρες και ατέ-
λειωτες δεκάδες διαδηλώσεων δια-
μαρτυρίας και  συμπαράστασης σε 
πολλές πόλεις του κόσμου.

Τι ήταν αυτό που μετέτρεψε μια 
απλή διαμαρτυρία σε μια γενικευ-
μένη και πολυήμερη αντίδραση ενά-
ντια στην εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή 
πολιτική του Ταγίπ Ερντογάν, από 
την προωθούμενη καπιταλιστική 
ανάπτυξη και προστασία, από την 
προωθούμενη ανάπτυξη του τουρκι-
κού κεφαλαίου ως τη συμμετοχή της 
χώρας σε ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς στην ευρύτερη περιοχή της 
Μέσης Ανατολής αλλά και την επι-
χειρούμενη ισλαμοποίηση της τουρ-
κικής κοινωνίας; Που εξαπλώθηκε 
πέρα από τα σύνορα της Κωνστα-
ντινούπολης σε πολλές τουρκικές 
πόλεις με τον ίδιο αντικυβερνητικό 
παλμό; 

Άλλοι μίλησαν για αυθόρμητο ξέ-
σπασμα. Άλλοι έδωσαν τα εύσημα 

στο διαδίκτυο και την «αποτελεσμα-
τικότητά» του. Ο ίδιος ο Ερντογάν 
έριξε το ανάθεμα σε εξωτερικούς 
παράγοντες για παρέμβαση στα 
εσωτερικά της χώρας του, αλλά και 
για πραξικόπημα λόγω υπαρκτών 
αντιθέσεων στους κόλπους του 
στρατού. Είναι, όμως, έτσι; Όταν σε 
μια τέτοιας έκτασης και έντασης γε-
νικευμένη αντίδραση συμμετέχουν 
ενεργά και πρωτοπόρα συνδικάτα, 
μαζικές και φοιτητικές οργανώσεις 
και τέλος, αλλά όχι τελευταίο σε 
σημασία, το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Τουρκίας, μπορεί, άραγε, κανείς να 
συνεχίζει να συσχετίζει αυτές τις 
αντιδράσεις με  όλα τα παραπάνω; 

Όταν οι αριθμοί ευημερούν σε βά-
ρος του λαϊκού παράγοντα, η φτώ-
χεια αυξάνεται έναντι του πλούτου, 
το μεγαλύτερο κομμάτι του οποίου 
βρίσκεται στα χέρια του στρατού, 
το συντριπτικό τμήμα του λαού 
προλεταριοποιείται με την ανεργία 
να εκτινάσσεται στα ύψη, οι μισθοί 
συνεχώς μειώνονται, οι εργασιακές 
συνθήκες μοιάζουν μεσαιωνικές και, 
την ίδια στιγμή, οι συνδικαλιστικές 
ελευθερίες είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτες, δεν είναι υπερβολή να μιλήσει 
κανείς για λαϊκή εξέγερση και μάλι-
στα στοχευμένη. Εκείνο που δεν εί-
ναι σίγουρο είναι η κατάληξή της. Κι 
εδώ πολλά εξαρτώνται από το λαϊκό 
παράγοντα.

 Εξάλλου, είναι άμεσα δεμένη, ει-
δικά με την Τουρκία, η κρίση στη Συ-
ρία. Στη Συρία, όπως και στην Τουρ-
κία, υπάρχει κουρδικός πληθυσμός, 
που δεν έχει συνταχθεί με τους αντι-
καθεστωτικούς. Στη Συρία, όπως 
και στην Τουρκία, μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού είναι αλεβίτες, που 
έχουν συνταχθεί με το καθεστώς 
του Άσαντ. Αντίθετα, ο Ερντογάν 
υποστηρίζει φανερά τους Σύριους 
αντικαθεστωτικούς και τα όπλα που 
στέλνονται σ’ αυτούς περνούν μέσα 
από το έδαφος της Τουρκίας. 

Όλα αυτά και πολλά άλλα ακό-
μα είναι που έστειλαν τον τουρκικό 
πληθυσμό στους δρόμους. Τώρα 
δεν απομένει παρά να συνεχίσουμε, 
εμείς εδώ στην Ελλάδα, να διατρα-
νώνουμε την αλληλεγγύη μας στον 
τουρκικό λαό, να εντείνουμε την 
πάλη μας ενάντια στην αντιλαϊκή πο-
λιτική που εφαρμόζεται εκεί, όπως 
και στη χώρα μας, να αγωνιζόμαστε 
για την αποδέσμευση των χωρών 
μας από τους ιμπεριαλιστικούς ορ-
γανισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Μόνο τότε θα μπο-
ρούμε να ελπίζουμε σε νικηφόρους 
αγώνες με ξεκάθαρους στόχους και 
προοπτική ανατροπής του εκμεταλ-
λευτικού συστήματος όπου κι αν 
αυτό εφαρμόζεται.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΚΕΖΙ ΠΑΡΚ ΤΙ;
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ΤΟΥΡΚΙΑ

Στις 5 του Ιούνη, η ΕΕΔΔΑ και η ΕΕΔΥΕ αποφάσισαν να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας 
στην πρεσβεία της Τουρκίας και να παραδώσουν διαμαρτυρία για την άγρια καταστολή 
ενάντια στον τούρκικο λαό που διαμαρτυρόταν ιδιαίτερα έντονα εκείνη την εποχή, αλλά και 
σήμερα σε μια σειρά μεγάλες πόλεις. Το κείμενο διαμαρτυρίας είχε ως εξής:

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς 
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), με τη σημερινή μας παράσταση διαμαρτυρίας, Τετάρτη 5 
Ιουνίου 2013, στην τουρκική πρεσβεία, καταδικάζουμε με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρό-

πο την άγρια καταστολή και τον αυταρχισμό της τουρ-
κικής κυβέρνησης ενάντια στο λαό, τους εργαζόμενους, 
τους νέους και τις νέες της Τουρκίας που βρίσκονται 
στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας 
και πολλών ακόμα πόλεων, αγωνιζόμενοι ενάντια στην 
ταξική εκμετάλλευση και ισοπέδωση των εργατικών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων και τη συμμετοχή της χώ-
ρας τους στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους των ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ και των συμμάχων τους.

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τις απρό-
κλητες επιθέσεις που δέχθηκε ο τουρκικός λαός σε διά-
φορες πόλεις της Τουρκίας από τις δυνάμεις καταστολής 
της κυβέρνησης Ερντογάν με εκατοντάδες τραυματίες 
και αδιευκρίνιστο αριθμό νεκρών. Καταδικάζουμε με 

αγανάκτηση την εισβολή των δυνάμεων καταστολής στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος 
στην Άγκυρα καθώς και στο Κέντρο Πολιτισμού «Ναζίμ Χικμέτ».

Στέλνουμε μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο λαό της Τουρκίας και κα-
λούμε το λαό της χώρας μας, τους νέους και τις νέες και κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο πιο συντονι-
σμένα και αποφασιστικά με το υπόλοιπο ταξικό κίνημα να δυναμώσουμε τη διεθνιστική μας δράση 
και να υψώσουμε τις φωνές μας ενάντια σε κάθε είδους αντιλαϊκές επιλογές που μετατρέπουν τους 
λαούς σε θύματα.

Αθήνα, 5 Ιούνη 2013

Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση, η αστυνομία και τα ΜΑΤ είχαν άλλη γνώμη και δεν άφησαν 
την αντιπροσωπεία να επιδώσει ή να θυροκολλήσει το κείμενο διαμαρτυρίας και με βίαιο 
τρόπο απώθησαν τα μέλη της για να μη στενοχωρήσουν την τούρκικη πρεσβεία και το 
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Οι δύο οργανώσεις εξέδωσαν την ίδια μέρα το παρακάτω 
Δελτίο Τύπου για να καταγγείλουν το γεγονός:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς 
Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) καταγγέλλουν την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική αστυ-
νομία και τις δυνάμεις των ΜΑΤ που όχι μόνο εμπόδισαν, αλλά βίαια απώθησαν και δεν επέτρεψαν 
μια ολιγομελή αντιπροσωπεία από την ΕΕΔΥΕ και την ΕΕΔΔΑ να σταθεί στο πεζοδρόμιο μπρος από 
την Τουρκική Πρεσβεία και να επιδώσει αλλά ούτε και να θυροκολλήσει ένα κείμενο διαμαρτυρίας 
με το οποίο καταδικάζουμε την άγρια καταστολή και τον αυταρχισμό της τουρκικής κυβέρνησης, 
ενάντια στο λαό, τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες της Τουρκίας.  

Γραφείο Τύπου ΕΕΔΥΕ και ΕΕΔΔΑ
Αθήνα, 5 Ιούνη 2013

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
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ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ο
σοι από εμάς ζού-
με στον καπιταλισμό 
έχουμε συνηθίσει, 
καλώς ή κακώς (πολύ 
κακώς λέμε εμείς) 

τον όρο «ιδιωτικοποιήσεις». Γνωρί-
ζουμε, επίσης, και κάθε πτυχή των 
αρνητικών επιπτώσεων που αυτές 
έχουν φέρει στο επίπεδο ζωής μας. 
Όμως, όταν αυτός ο όρος χρησιμο-
ποιείται σε σχέση με την Παλαιστί-
νη, με κάποιο παράξενο τρόπο ηχεί 
ακόμα πιο αρνητικά, δημιουργεί 
ακόμα πιο έντονα το αίσθημα της 
απογοήτευσης. 

Στη διάρκεια του τριήμερου Οι-
κονομικού Φόρουμ για τη Μέση 
Ανατολή και την Αφρική, που πραγ-
ματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 50 
χωρών (ανάμεσά τους η Παλαιστίνη 
και το Ισραήλ), 22 αρχηγών κρατών 
και πολλών στελεχών επιχειρηματι-
κών ομίλων, με θέμα «την ανάπτυ-
ξη και την ευημερία» (του μεγάλου 
κεφαλαίου, σημειώνουμε εμείς) ο 
Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 
Τζον Κέρι διαφήμισε με υπερηφά-
νεια ένα πρόγραμμα ύψους 4 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων για την 
ενίσχυση της παλαιστινιακής οικο-
νομίας. Με το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα ήταν αναμενόμενο να συμ-
φωνήσει ο Παλαιστίνιος πρόεδρος 
Αμπάς. Εκείνο, όμως, που προ-
βληματίζει είναι η συμφωνία που 
έκφρασε για το ίδιο ζήτημα και ο 

Ισραηλινός πρόεδρος Νετανιάχιου. 
Ο Κέρι με περισσή υποκρισία τό-

νισε ότι ακόμα και αν «η παλαιστινι-
ακή οικονομία γίνει υγιής, δεν μπο-
ρεί να υποκαταστήσει τα οφέλη, 
ακόμα και στον οικονομικό τομέα, 
από μια μόνιμη πολιτική λύση του 
Παλαιστινιακού». Και συνέχισε με 
ακόμα μεγαλύτερο θράσος, λέγο-
ντας ότι αυτό το τελευταίο αποτελεί 
προτεραιότητα της αμερικανικής 
πολιτικής. Για να διαψευστεί αμέ-
σως μετά από τις δηλώσεις του Πα-
λαιστίνιου προέδρου, στη διάρκεια 
του Φόρουμ, ότι το Ισραήλ κάνει 
προσπάθειες για να μην ενταχθεί 
το θέμα των Παλαιστινίων προσφύ-
γων στις διαπραγματεύσεις, ζήτημα 
που, ως γνωστό, είναι από τα βασι-
κά αιτήματα της παλαιστινιακής 
πλευράς. 

Στη δήλωσή του, ανάμεσα στα 
άλλα, ο πρόεδρος Αμπάς επανέ-
φερε το υπάρχον αραβικό σχέδιο 
περί «ειρήνης έναντι του τερματι-
σμού της κατοχής». Και, φυσικά, 
ο Ισραηλινός πρόεδρος δεν έχασε 
την ευκαιρία να πάρει την πάσα δη-
λώνοντας ότι «δεν πρέπει να χαθεί 
η ευκαιρία της ειρήνης». Το ζήτημα 
είναι από ποια σκοπιά μιλά για την 
ειρήνη ο καθένας από τους δυο.    

Είναι βέβαιο ότι πολλοί θα ανα-
φωνήσουν πόσο μεγάλη και ανέλ-
πιστη ευκαιρία είναι αυτό το πρό-
γραμμα που θα δώσει δουλειά και 

ελπίδα σε χιλιάδες Παλαιστίνιους 
εργαζόμενους. Είναι ακόμα πιο 
βέβαιο, όμως, ότι οι κεφαλαιοκρά-
τες της Παλαιστίνης, μέσα και έξω 
από τη χώρα, θα τρίβουν τα χέρια 
τους από ικανοποίηση αφού τώρα 
πια θα έχουν ακόμα περισσότερες 
ευκαιρίες να ξεζουμίσουν τους Πα-
λαιστίνιους εργαζόμενους και να 
κερδοσκοπήσουν από την υπερεκ-
μετάλλευσή τους. Ο παλαιστινια-
κός λαός θα έχει να παλεύει σε δυο 
μέτωπα. Ενάντια στην ισραηλινή 
αντιλαϊκή, βάρβαρη πολιτική που 
συνθλίβει την καθημερινότητά του, 
αλλά και ενάντια στην εκμετάλλευ-
ση των Παλαιστινίων πλουτοκρα-
τών. 

Ο παλαιστινιακός λαός, όπως και 
όλοι οι λαοί, δεν έχουν ανάγκη τις 
ιδιωτικοποιήσεις που θα δημιουρ-
γήσουν ένα ζοφερό μέλλον γι’ αυ-
τούς και τα παιδιά τους. Έχουν ανά-
γκη από κοινωνικοποιημένα μέσα 
παραγωγής, που θα λειτουργούν 
κάτω από λαϊκό έλεγχο. Γιατί μόνο 
έτσι θα γίνουν πραγματικά κυρίαρ-
χοι στον τόπο τους. Γιατί μόνο έτσι 
θα ζουν με ευημερία και θα εκτι-
μούν και θα χαίρονται τα κέρδη που 
θα τους αποφέρει η εργασία τους 
χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο. Γιατί μόνο έτσι θα 
επικρατήσει η παγκόσμια φιλία και 
αδελφοσύνη ανάμεσά μας, χωρίς 
μίση, πολέμους και επιβουλές.

Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
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ΣΥΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά το Αφγανιστάν, τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ παλιότερα, τη Σομαλία, Λιβύη, Τυνησία, 
Αίγυπτο, Μάλι  πιο πρόσφατα, ήρθε η σειρά του συριακού λαού να βιώσει την απροκάλυ-
πτη, βίαιη και αιματηρή  ιμπεριαλιστική επέμβαση από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αυτό επιβεβαιώνουν η σταθερή διπλωματική, οικονομική  και στρατιώτη υποστήριξη  στους 
αντικαθεστωτικούς, οι 800 ευρωπαίοι μισθοφόροι  στο πλευρό των ισλαμιστών της Συρίας 
όσο και οι πρόσφατοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί ενάντια σε συριακές περιοχές. Φαίνεται 

όμως ότι η  προσπάθεια δεν οδηγεί στο επιθυ-
μητό αποτέλεσμα ούτε στη λαϊκή κατακραυγή  
που αγωνιωδώς προσπαθούν να δημιουργή-
σουν οι ιμπεριαλιστές για την ανατροπή της 
συριακής κυβέρνησης.  

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η πρόσφατη από-
φαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για την 
άρση του εμπάργκο όπλων προς τους σύριους 
αντικαθεστωτικούς, το ψήφισμα που κατέθε-
σαν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ  οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Τουρκία και 
οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ αλλά 
και με Ρωσία-Κίνα οξύνουν τους ενδοϊμπερια-

λιστικούς ανταγωνισμούς, κλιμακώνουν τη μακροχρόνια επέμβαση και προετοιμάζουν μαζικό 
πόλεμο στο όνομα της περιβόητης αρχής «ευθύνη για προστασία» (r2p). Ο στόχος είναι ένας: 
να ελέγξουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι τη στρατηγικής σημασίας θέση της Συρίας, τα ενεργειακά 
της αποθέματα καθώς και τους δρόμους μεταφοράς. Τα κροκοδείλια δάκρυα για τις δεκάδες 
χιλιάδες νεκρούς αμάχους, το 1.5 εκατομμύριο Σύριων, Κούρδων, Παλαιστινίων, Σομαλών 
και άλλων προσφύγων μαζί με άλλα προβλήματα που θα οξύνει η απόφαση αυτή της ΕΕ απο-
σκοπούν στο να συγκαλύψουν αυτή την αλήθεια. 

Η ΕΕΔΔΑ καλεί τον ελληνικό λαό με την πάλη του να βάλει φραγμό σε όλες τις  ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις, που γίνονται με πρόσχημα τον εκδημοκρατισμό και την ελευθερία. Να 
εμποδίσει τον ενδεχόμενο γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
Να καταδικάσει την εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης σε όλους τους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς. Να μην αποδεχθεί να υποτάσσονται τα δικά του αναφαίρετα δικαιώματα 
και αυτά των άλλων λαών σε διαπλεκόμενα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Να απαιτήσει να 
επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, να κλείσουν οι αμε-
ρικανικές βάσεις, να αποδεσμευτεί η χώρα μας από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Να επιλέξει το δικό του δρόμο ανάπτυξης και προκοπής με διεθνιστική 
αλληλεγγύη και συνεργασία με όλους τους λαούς.

Αθήνα, 30 Μάη 2013
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ΑΦΡΙΚΗ

Φ
έτος τον Ιούνη πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αντίς 
Αμπέμπα η 50ή Διάσκε-
ψη Κορυφής της Αφρι-
κανικής Ένωσης. Στη 

Διάσκεψη σημείο αναφοράς υπήρξε 
η επαναδιατύπωση της πρότασης 
για τη συγκρότηση μιας «Αφρικανι-
κής Δύναμης Ταχείας Επέμβασης». 
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, προ-
τείνεται να είναι μικρή και ευέλικτη, 
αποτελούμενη από 32.000 στρατιώ-
τες και να συγκροτηθεί σε εθελοντι-
κή βάση για να χρηματοδοτείται από 
όσες χώρες συμμετέχουν σε αυτή 
και όχι από τον κορβανά της Αφρι-
κανικής Ένωσης. Αποστολή της θα 
είναι, μεταξύ άλλων «η αντιμετώπιση 
συνταγματικών κρίσεων ή πρα-
ξικοπημάτων και οι μαζικές 
παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων».

Σύμφωνα με τα λε-
γόμενα όσων υπο-
στηρίζουν την πρό-
ταση δημιουργίας 
της, «σκοπός της 
Δύναμης αυτής 
θα είναι η αντιμε-
τώπιση, από τα 
μέσα, των συρρά-
ξεων και κρίσεων 
στην Αφρική, για 
να μειωθεί η εξάρ-
τησή της από ξένες, 
πρώην αποικιοκρατι-
κές δυνάμεις». 

Η πρόσφατη επέμβα-
ση στο αφρικανικό Μάλι, 
βέβαια, άλλα αποδείχνει. Σ’ 
αυτή πήραν μέρος γαλλικές στρα-
τιωτικές δυνάμεις με στήριξη από 
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση 
και, μετά από πρόταση του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ, υποστηρί-
χτηκε από μια ενωμένη αφρικανική 
δύναμη. Οι ιμπεριαλιστές, δηλαδή, 
είχαν εδώ τον πρώτο λόγο με την 
αφρικανική δύναμη να παίζει δευτε-
ρεύοντα, υποστηριχτικό  ρόλο. 

Όπου, φυσικά, δεν υπάρχει ανά-
λογο ενδιαφέρον ή δεν βολεύει 
Αμερικάνους, Ευρωπαίους ή Ασι-
άτες ιμπεριαλιστές, εκεί ο πρώτος 
ρόλος θα ανατίθεται στην αφρικα-
νική δύναμη. Δεν υπάρχει καμία αμ-
φιβολία ότι ο ρόλος αυτός θα είναι 
ρόλος υπεράσπισης των συμφερό-
ντων των ντόπιων εκμεταλλευτών 

ενάντια στα συμφέροντα των λαών 
της περιοχής.  Όπως δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία ότι, χωρίς τη σύμ-
φωνη γνώμη των ιμπεριαλιστών, οι 
Αφρικανοί δεν θα μπορούν ούτε το 
δάχτυλό τους να κουνήσουν. 

Όποιος έχει την παραμικρή αμ-
φιβολία, δεν έχει παρά να ρίξει μια 
ματιά στην ιστορία του Σουδάν για 
να πειστεί. 50 χρόνια μετά τον αιμα-
τηρό εμφύλιο, που άφησε σαν κλη-
ρονομιά στη χώρα η αποικιοκρατία, 
οι ιμπεριαλιστές επενέβησαν για να 
πιέσουν για τη διεξαγωγή δημοψη-
φίσματος που αποφάσισε τη διχο-

τόμηση της χώρας. Η διχοτόμηση 
επιτεύχθηκε πολύ εύκολα με τη δη-
μιουργία ψεύτικων ελπίδων στο λαό 
για σταμάτημα των εχθροπραξιών 
ανάμεσα στις αντιμαχόμενες περιο-
χές. Το Σουδάν χωρίστηκε στα δύο, 
αλλά οι συγκρούσεις εντάθηκαν 
ακόμα περισσότερο. Και φυσικά οι 
Σουδανοί συνεχίζουν να έχουν να 
αντιμετωπίσουν όλους τους ιμπε-
ριαλιστές που έχουν εφορμήσει για 
να υφαρπάξουν τον πλούτο εδά-
φους και υπεδάφους της χώρας 
τους. 

Το ίδιο δείχνει και η προετοιμα-
ζόμενη, μέσα στο καλοκαίρι, ιμπε-

ριαλιστική επέμβαση ενάντια στη 
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με 
το πρόσχημα ότι «ένοπλες ομάδες 
και οργανώσεις σφάζουν, βιάζουν, 
ακρωτηριάζουν, εξανδραποδίζουν 
χιλιάδες αμάχους». Αυτή η επέμ-
βαση θα πραγματοποιηθεί με την 
«Ταξιαρχία Επέμβασης του ΟΗΕ», 
αποτελούμενη αποκλειστικά από 
Αφρικανούς στρατιώτες της Νότιας 
Αφρικής, Τανζανίας και Μαλάουι. 
Όπερ έδει δείξε. Κανείς δεν επιτρέ-
πεται να κινηθεί χωρίς την έγκριση 
των ισχυρών της γης. 

Το σίγουρο είναι ότι η «Αφρικα-
νική Δύναμη Ταχείας Επέμβασης» 
δεν θα κατορθώσει τίποτε άλλο 
παρά να συμβάλει ακόμα παραπέ-

ρα στην ένταση των ενδοϊμπερι-
αλιστικών ανταγωνισμών που, 

χρόνια τώρα, μαίνονται 
στην Αφρική. Αυτό απο-

δείχνεται πολύ εύκολα 
αν παρακολουθήσει 
κανείς τα πεπραγ-
μένα άλλων «ειρη-
νευτικών» αποστο-
λών όχι μόνο στην 
Αφρική αλλά και 
σε άλλες χώρες, 
όπου ανέπτυξαν 
δράση. Χιλιάδες 

στρατιώτες νεκροί, 
πολλαπλάσιος ο 

αριθμός των νεκρών 
ή σακατεμένων αμάχων 

που είχαν την ατυχία να 
βρεθούν ανάμεσα στα δι-

ασταυρούμενα πυρά. Χωρίς 
να ξεχνάμε τις χιλιάδες προσφύ-

γων, που ζουν ξεριζωμένοι κάτω 
από άθλιες συνθήκες μέσα στις 
ίδιες τους τις χώρες.

Μετά τα όσα αναφέρθηκαν πα-
ραπάνω, γίνεται αντιληπτό αυτό 
που επίμονα επαναλαμβάνει η 
ΕΕΔΔΑ με κάθε ευκαιρία: για να 
ζήσουν ελεύθερα και ειρηνικά οι 
λαοί όλης της γης, για να επιλέξουν 
το δρόμο ανάπτυξης και προόδου 
που εκείνοι επιθυμούν, μια επιλογή 
έχουν. Να αποτινάξουν το ζυγό του 
καπιταλισμού από τις χώρες τους. 
Κι αυτό θα πραγματωθεί μέσα από 
επίμονους, καθημερινούς, μικρούς 
και μεγαλύτερους αγώνες και την 
ανεκτίμητη στήριξη της διεθνιστι-
κής αλληλεγγύης όλων των λαών. 
Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
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Η ΕΕΔΔΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ    ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΛΙ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΛΙ

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύ-
ης (ΕΕΔΔΑ) καταγγέλλει στον ελληνικό λαό τα νέα σχέδια 
των ιμπεριαλιστών για επίθεση στο Βόρειο Μάλι της Αφρι-
κής, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας του 
οποίου πρότεινε στο Συμβούλιο Ασφαλείας η επέμβαση 
να πραγματοποιηθεί από μια ενωμένη αφρικανική δύναμη.

Με πρόσχημα το χτύπημα «ακραίων ισλαμιστών» οι οποί-
οι ανακήρυξαν την ανεξαρτησία του Αζαβάντ, στο βόρειο 
τμήμα της χώρας, η έκτακτη σύνοδος της Δυτικοαφρικανι-
κής Οικονομικής Κοινότητας ενέκρινε σχέδιο στρατιωτικής 
επίθεσης στο Βόρειο Μάλι με τη συμμετοχή 5.000 Μαλι-
νέζων και 3.500 Αφρικανών στρατιωτών από διάφορες 
χώρες. Η επίθεση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί με 
αεροπορική και επιμελητειακή υποστήριξη των ΗΠΑ, Γαλ-
λίας, Αγγλίας ενώ, πρόσφατα, και η Γερμανία ανακοίνω-
σε την παροχή στρατιωτικής εκπαίδευσης στο μαλινέζικο 
στρατό. Στη σύνοδο αποφασίστηκε ακόμα και η χρονική 
διάρκεια της επέμβασης, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 
12μηνο.

Είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση του καπιταλισμού ξε-
περνιέται με πολέμους είτε παγκόσμιους είτε περιφερεια-
κούς. Το υπέδαφος του Μάλι, με τα τεράστια αποθέματα 
σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο και χρυσό, δεν θα 
μπορούσε παρά να μπει στο στόχαστρο και η αφορμή για 
την αρπαγή και εκμετάλλευσή τους να εφευρεθεί απλά και 
γρήγορα. 

Οι λαοί όλης της γης δεν μπορούν να προσδοκούν καμιά 
βοήθεια από ισχυρούς «συμμάχους», που έχουν να επι-
λύσουν τα δικά τους αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. 
Ούτε μπορούν πια να θεωρούν στήριγμά τους τον ΟΗΕ, 
που σε άλλες εποχές πρόσφερε ουσιαστική διεθνή στήριξη 
αλλά τελευταία έχει μετατραπεί σε όργανο στήριξης ιμπε-
ριαλιστικών συμφερόντων. Επομένως, δεν έχουν άλλη δι-
έξοδο από το να αποτινάξουν τον καπιταλιστικό ζυγό από 
τις χώρες τους για να μπορέσουν να επιλέξουν μόνοι τους 
το δρόμο της ειρηνικής συνεργασίας και ανάπτυξής τους 
με ισχυρό σύμμαχό τους τη διεθνιστική αλληλεγγύη. 

Αθήνα, 12 Δεκέμβρη 2012

Όταν το Δεκέμβρη του 
περασμένου χρόνου έγινε 
φανερό ότι οι ιμπεριαλιστές 
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ετοίμαζαν, με τις ευλογίες 
του ΟΗΕ, επέμβαση ενάντια 
στο αφρικανικό Μάλι αυτή 
τη φορά, η ΕΕΔΔΑ έστειλε 
την παρακάτω καταγγελία 
στα ελληνικά ΜΜΕ 
ενημερώνοντας τον ελληνικό 
λαό για τα όσα επρόκειτο να 
συμβούν.
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ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΛΙ

Πριν ένα μήνα, η ΕΕΔΔΑ είχε καταγγείλει στον ελληνικό 
λαό την προετοιμαζόμενη επίθεση των ιμπεριαλιστών 
ενάντια στο Βόρειο Μάλι της Αφρικής.  Επίθεση που 
είχε, μάλιστα, τις ευλογίες του ΟΗΕ με πρόσχημα το 
χτύπημα «ακραίων ισλαμιστών».

Η επίθεση ήδη ξεκίνησε με πρωταγωνιστή τις γαλλικές 
στρατιωτικές δυνάμεις αλλά με την πολύπλευρη στή-
ριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όλων αυτών, δηλαδή, που με τη δικαιολογία της προά-
σπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της 
δημοκρατίας και ελευθερίας εξαπολύουν επιθετικούς 
πολέμους ενάντια σε κάθε λαό και κάθε χώρα με στόχο 
τον ωμό εκβιασμό και εκφοβισμό τους, για την καταλή-
στευση του πλούτου τους, την εξυπηρέτηση των γεωπο-
λιτικών συμφερόντων τους.

Σοσιαλδημοκράτες, Χριστιανοδημοκράτες, «αριστερού-
ληδες» και ακραιφνείς δεξιοί, όλοι μαζί αντάμα, παντού 
και πάντα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εξυπηρετή-
σουν τα συμφέροντα των καπιταλιστών καταδυναστεύ-
οντας τους λαούς των δικών τους χωρών αλλά και τους 
λαούς των άλλων κρατών. Έτσι γινόταν πάντα, έτσι θα 
γίνεται και στο μέλλον. Ώσπου οι λαοί να αφυπνιστούν 
και να αποτινάξουν τον ιμπεριαλιστικό ζυγό από τις χώ-
ρες τους. Γιατί μόνο έτσι δεν θα έχουν πια τίποτα να 
χάσουν. Γιατί, διαφορετικά, θα είναι συνέχεια οι μοναδι-
κοί χαμένοι και οι ιμπεριαλιστές θα συνεχίζουν να τους 
εκμεταλλεύονται και να τους καταπιέζουν ανενόχλητοι.

Η ΕΕΔΔΑ καλεί, για άλλη μια φορά, τον ελληνικό λαό 
να καταδικάσει τη νέα αυτή επίθεση αλλά και μια εν-
δεχόμενη εμπλοκή της χώρας μας σε επιθέσεις ενάντια 
σε άλλους λαούς. Αυτός ο κίνδυνος θα ελλοχεύει πά-
ντα όσο η Ελλάδα παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο οι αμερικανικές βάσεις και 
τα ΝΑΤΟικά στρατηγεία εξακολουθούν να λειτουργούν 
στο έδαφός της. 

Αθήνα, 17 Γενάρη 2013

Στις 21 Μαρτίου, όταν η 
επέμβαση ενάντια στο 
λαό του Μάλι βρισκόταν 
σε εξέλιξη, αποφασίσαμε 
να διοργανώσουμε, από 
κοινού με την Ελληνική 
Επιτροπή για τη Διεθνή 
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) 
εκδήλωση ενημέρωσης και 
κινητοποίησης του ελληνικού 
λαού ενάντια στα σχέδια των 
ιμπεριαλιστών. Η εκδήλωση, 
με θέμα «Η ιμπεριαλιστική 
επέμβαση στο Μάλι και οι 
εξελίξεις στην περιοχή», 
πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων 
της Ένωσης Λογιστών 
«Ναπολέων Σουκατζίδης» 
με κεντρικό ομιλητή 
τον Πρέσβη επί τιμή, κ. 
Θέμο Στοφορόπουλο, η 
ομιλία του οποίου, λόγω 
του ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει και της έκτασής 
της, παρατίθεται στην 
ιστοσελίδα μας.

Η ΕΕΔΔΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ    ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΛΙ
Στις αρχές της χρονιάς, όταν 
η επέμβαση αυτή ξεκίνησε, 
η ΕΕΔΔΑ έστειλε ξανά στα 
μέσα ενημέρωσης κείμενο 
καταδίκης των ιμπεριαλιστών 
καλώντας τον ελληνικό λαό 
να καταδικάσει την επίθεση 
και να αποτρέψει ενδεχόμενη 
εμπλοκή της χώρας μας σε 
επιθέσεις ενάντια σε άλλους 
λαούς. Το κείμενο αναλυτικά 
είναι το παρακάτω:
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50 
χρόνια μετά 
την πρώτη 
απαγορευ -
μένη Μαρα-
θώνια Πο-

ρεία Ειρήνης, Μάης του 1963. 50 
χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία 
του αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη 
Λαμπράκη από το αστικό κράτος και 
τους παρακρατικούς μηχανισμούς 
του, η ΕΕΔΥΕ τιμώντας τη μνήμη του 
αφιέρωσε τη φετινή Μαραθώνια Πο-
ρεία Ειρήνης στον τότε αντιπρόεδρό 
της, που αψηφώντας την απαγόρευ-
ση πραγματοποίησε μόνος την απα-
γορευμένη πορεία, μέχρι του σημεί-
ου της σύλληψής του.

Τιμώντας τη μνήμη του θελήσα-
με να αναδείξουμε το σύγχρονο 
περιεχόμενο της αντιιμπεριαλιστι-
κής μας πάλης και του φιλειρηνι-
κού κινήματος, που συνδέεται με 
την πάλη του λαού μας για την 
απεμπλοκή της χώρας μας από τις 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που 
προωθούν το ΝΑΤΟ και η ΕΕ. Για 
την ανατροπή του συστήματος 
που γεννά τις κρίσεις και τους πο-
λέμους.

Η 34η Μαραθώνια Πορεία Ειρή-
νης, που όπως κάθε χρόνο οργα-
νώθηκε από την ΕΕΔΥΕ, πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 19 Μάη, 
σε μια περίοδο που κλιμακώνεται 
η ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συ-
ρία, που επεκτείνονται οι απειλές 
ενάντια στο Ιράν, που η Ελλάδα, 
με ευθύνη των κυβερνήσεων και 
για λογαριασμό των ντόπιων μο-
νοπωλιακών ομίλων, εμπλέκεται 
και συμμετέχει ενεργά στα σχέδια 
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ για την περιοχή, με 
κεντρικό σύνθημα «Ενάντια στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το 
εκμεταλλευτικό σύστημα που τους 
γεννά, για τη φιλία, τη συνεργασία, 
την κοινή πάλη των λαών».

Στους εκατοντάδες συγκεντρω-
μένους το πρωί στον Τύμβο του 
Μαραθώνα απηύθυνε χαιρετισμό 
ο γιος του Γρηγόρη Λαμπράκη και 
αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Γιώρ-
γος Λαμπράκης και κάλεσε τους 
εργαζόμενους και το λαό σε επα-
γρύπνηση, μπροστά στα πολεμικά 
σχέδια των ιμπεριαλιστών που ξε-
διπλώνονται απειλητικά. Μετά την 
τελετή έναρξης ακολούθησε κα-

τάθεση στεφάνου στην προτομή 
του Λαμπράκη, έργο της ΕΕΔΥΕ, 
και ξεκίνησε η πορεία, με πρώτο 
σταθμό στη Νέα Μάκρη, όπου χαι-
ρέτισαν οι Γιώργος Δρακούλης, 
δημοτικός σύμβουλος Μαραθώνα, 
και Θοδωρής Κωτσαντής από το 
ΜΑΣ.

Επόμενη στάση στη Ραφήνα, 
όπου χαιρέτισαν ο αντιδήμαρχος 
Σπύρος Κάρλος και η Ελένη Γιαν-
νακοπούλου από την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ 
και η Κατ. Κοντού, εκπρόσωπος 
του Παραρτήματος της ΟΓΕ. Στο 
Πικέρμι, στο μνημείο των 54 αγω-
νιστών που κρεμάστηκαν από τους 
Γερμανούς στις 21/7/1944, ήταν 
ο επόμενος σταθμός των οδοιπό-
ρων, στις 13.30. Σύντομη αναφορά 
στο ιστορικό έγινε από το Νίκο Στε-
φανίδη, δημοτικό σύμβουλο Μαρα-
θώνα και κατατέθηκε στεφάνι από 
την οργανωτική γραμματέα της 
ΕΕΔΥΕ.

Στις 2.30 μ.μ., η πορεία έφτασε 
στην Παλλήνη, όπου χαιρέτσαν ο 
αντιδήμαρχος Στ. Ντρούγκας και η 
Νατάσα Κοπέλη από το προεδρείο 
της ΟΓΕ. Στεφάνια στο μνημείο 

34η 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ 
ΠΟΡΕΙΑ 
ΕΙΡΗΝΗΣ
Της Ελένης Παπαδοπούλου,  
οργανωτικής γραμματέα της ΕΕΔΥΕ  
και αντιπρόεδρος της ΕΕΔΔΑ

Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΖΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΚΑΙ Η ΕΕΔΔΑ 
ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ 
ΠΟΡΕΙΑ

Η φετινή επέτειος της Μα-
ραθώνιας Πορείας, στην 
οποία πήρε και πάλι μέ-
ρος η ΕΕΔΔΑ με το πανό 
της,  είχε για την οργάνωσή 
μας μια ακόμα μεγαλύτε-
ρη σημασία. Γιατί, φέτος η 
διοργάνωσή της δεν ήταν 
αφιερωμένη, όπως καθιε-
ρωμένα γίνεται, μόνο στην 
παγκόσμια ειρήνη, αλλά 
συνέπεσε με τις αντιδρα-
στικές ενέργειες της ισρα-
ηλινής πολεμικής μηχανής 
ενάντια στον παλαιστινιακό 
λαό, αλλά και στο συριακό 
λαό, με τους απρόκλητους 
βομβαρδισμούς πόλεων 
και χωριών της Συρίας. Αυ-
τός ήταν και ο λόγος που 
η πορεία έληξε με την πε-
ρικύκλωση της ισραηλινής 
πρεσβείας, όπου οι συμμε-
τέχοντες διατράνωσαν την 
αντίθεσή τους στην αντιλα-
ϊκή πολιτική που ακολουθεί 
η κυβέρνηση του Ισραήλ 
τόσο ενάντια στον ίδιο τον 
ισραηλινό λαό όσο και την 
επιθετική πολιτική ενάντια 
σε όλους τους λαούς που 
«τολμούν» να σταθούν 
εμπόδιο στα συμφέροντά 
του. Μια πολιτική που δυ-
ναμιτίζει την ήδη εύθραυ-
στη ειρήνη ολόκληρης της 
περιοχής, μέρος της οποίας 
είναι και η Ελλάδα.

Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΖΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

του Γρ. Λαμπράκη κατέθεσαν ο 
πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Στ. Τάσσος 
και ο αντιπρόεδρος Γ. Λαμπράκης. 
Από την Παλλήνη στην πορεία συμ-
μετείχε και ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ 
Δημ. Κουτσούμπας. 

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρο-
μής, παρά τη ζέστη, ο κόσμος 
πύκνωνε και δεν σταμάτησαν να 
ακούγονται τα συνθήματα ενά-
ντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια. 
Στην Αγία Παρασκευή η πορεία 
μετρούσε χιλιάδες. Στη στάση 
που έγινε χαιρέτισε ο δήμαρχος 
Αγ. Παρασκευής και εκπρόσωπος 
του ΠΑΜΕ. Μετά από μια σύντομη 
στάση έξω από το «σιδερόφρα-
κτο» υπουργείο Εθνικής Αμυνας, 
όπου χαιρέτισε ο εκπρόσωπος της 
ΚΕΘΑ Νίκος Παπαναστάσης, η μα-
ζική και μαχητική πορεία κατέληξε 
στην πρεσβεία του Ισραήλ, η οποία 
ήταν κυριολεκτικά περικυκλωμέ-
νη από αστυνομικές δυνάμεις, οι 
οποίες, παρά τις έντονες διαμαρ-
τυρίες οργανωτών και οδοιπόρων 
δεν έκαναν βήμα πίσω. Για άλλη 
μια φορά η κυβέρνηση προστάτευε 
τους δολοφόνους του παλαιστινια-

κού λαού και διεθνείς τρομοκράτες 
από τον «εχθρό λαό». Φυσικά οι σι-
δερόφρακτες πόρτες δεν άνοιξαν 
ούτε για να παραλάβουν το ψήφι-
σμα διαμαρτυρίας της ΕΕΔΥΕ, το 
οποίο θυροκολλήθηκε.

Στην ομιλία του στους χιλιάδες 
συγκεντρωμένους, ο πρόεδρος της 
ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος, δίνοντας 
το σύγχρονο μήνυμα της θυσίας 
του Γρηγόρη Λαμπράκη τόνισε με-
ταξύ άλλων: «Η διαμαρτυρία μας 
στην πρεσβεία του Ισραήλ γίνεται 
για να καταδικάσουμε τις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις κατά κρατών 
και λαών, την αλληλεγγύη μας στο 
λαό της Συρίας, της Παλαιστίνης, 
σε όλους τους λαούς που αγωνίζο-
νται κατά της ιμπεριαλιστικής επι-
θετικότητας. Να προβάλλουμε τις 
θέσεις μας ότι οι εξελίξεις σε κάθε 
τόπο, σε κάθε χώρα και ο δρόμος 
ανάπτυξης που θα ακολουθήσει εί-
ναι υπόθεση του λαού της».

Με την υπόσχεση για το ραντε-
βού στην 35η Μαραθώνια Πορεία 
έληξε η πιο μαζική και μαχητική  
πορεία των τελευταίων χρόνων, με 
ισχυρή παρουσία της νεολαίας.
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15 Μάη Νάκμπα

Η επέτειος της Νάκμπα, της ολοκληρωτικής δηλαδή καταστροφής της 
Παλαιστίνης, που κάθε χρόνο τιμάται από όλους τους προοδευτικούς 
ανθρώπους, αυτή τη χρονιά έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Φέτος δεν είναι 
μόνο η Παλαιστίνη που υποφέρει από την ισραηλινή επιθετικότητα, που 
έγινε ακόμα πιο βάρβαρη εξαιτίας της απόφασης του ΟΗΕ να την ανα-
γνωρίσει σαν μια οντότητα με δική της φωνή. Είναι και ο δοκιμαζόμενος 
συριακός λαός που, μετά τον πολύμηνο αιματηρό εμφύλιο, βίωσε και 
αυτός τι σημαίνει ισραηλινή επιθετικότητα. 

Οι λαοί της περιοχής δεν έχουν δικαίωμα πια να επαναπαύονται και να 
αδιαφορούν. Αντίθετα, οφείλουν καθημερινά να επαγρυπνούν γιατί η ει-
ρήνη στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Γιατί μια πολεμική 
ανάφλεξη δεν θα επηρεάσει μόνο τους λαούς αυτών των χωρών αλλά 
ολόκληρης της περιοχής με απροσμέτρητες και απρόβλεπτες επιπτώσεις.

Η ΕΕΔΔΑ καλεί τον ελληνικό λαό να σηκώσει το ανάστημά του ενάντια 
στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO 
που, με τις ευλογίες του ΟΗΕ και τη συνενοχή της αστικής τάξης των 
αραβικών χωρών, μετατρέπουν τους λαούς σε θύματα μόνο και μόνο για 
να ξαναμοιράσουν μεταξύ τους εδάφη και πλουτοπαραγωγικές πηγές. Οι 
λαοί της Παλαιστίνης και ολόκληρης της Μέσης Ανατολής έχουν δικαίω-
μα να ζήσουν ειρηνικά και ανεξάρτητα, να επιλέξουν και να εφαρμόσουν 
το δικό τους δρόμο ανάπτυξης.

Αθήνα, 14 Μάη 2013
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Η ΕΕΔΔΑ στα εγκαίνια των νέων γραφείων της 
παλαιστινιακής παροικίας

Σε μια όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα η παροικία των Παλαιστινίων που ζουν 
και εργάζονται στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, οργάνωσαν τα εγκαί-
νια των νέων τους γραφείων στο Χαλάνδρι. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, 
εκτός από πλήθος Παλαιστινίων, εκπρόσωποι όλων των ελληνικών κομμά-
των της Βουλής, εκτός της Χρυσής Αυγής. Μίλησαν ο πρόεδρος της παροι-
κίας Σαμίχ Ιχνέφ και ο Σαΐντ Χούρι, πρύτανης των αραβικών κοινοτήτων, και 
χαιρέτισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Αβραμόπουλος. 

Η ΕΕΔΔΑ, που εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση αυτή από αντιπροσωπεία 
της, εύχεται και από τις στήλες του περιοδικού της κάθε επιτυχία στο έργο 
της παροικίας. Ελπίζει σε ακόμα μεγαλύτερη σύσφιξη των δεσμών της με την 
οργάνωσή μας ως την ευόδωση των στόχων του αγώνα του παλαιστινιακού 
λαού για μια πατρίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη, στα σύνορα του 67 με πρω-
τεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που θα ζει σε διαρκή ειρήνη και αδελ-
φοσύνη με τους γειτονικούς της λαούς και θα επιλέγει μόνος του το δικό του 
δρόμο ανάπτυξης. 

Η ΕΕΔΔΑ, από τη μεριά της, θα συνεχίσει ακούραστα τις προσπάθειές της 
για να ευαισθητοποιεί τον ελληνικό λαό σε σχέση με το δίκαιο αγώνα του 
παλαιστινιακού λαού, να τον ενημερώνει και να τον κινητοποιεί κάθε φορά 
που θα χρειάζεται να σταθεί αλληλέγγυος στον αγώνα αυτό.
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Στον πολύ κατατοπιστικό 
πρόλογο εξηγούνται οι 
αιτίες αυτού του πλούτου. 
Ο γεωγραφικός χώρος του 
Περού παρουσιάζει μεγάλες 
διαφορές: από την οροσειρά 
των Άνδεων μέχρι τη ζούγκλα 
της Αμαζονίας και την περιοχή 
της ακτής του Ειρηνικού, 
που σημαίνει και μεγάλη 
κλιματολογική ποικιλία. Οι 
γηγενείς πολιτισμοί του Περού 
καλύπτουν μια περίοδο, που 
εκτείνεται στο χρόνο από την 
πρώτη χιλιετία πριν από τη 
χρονολογία μας μέχρι και την 
αυτοκρατορία των Ίνκα (1400-
1532 μετά τη χρονολογία μας) 
και αναδείχνουν υψηλή στάθμη. 
Οι γλώσσες των γηγενών είναι 
πολυάριθμες (με την κέτσουα 
και την αϊμάρα να ξεχωρίζουν), 
ενώ προστίθενται σε μια πορεία 
ο ευρωπαϊκός πολιτισμός 
(που, βεβαίως, κατάστρεψε 
σε μεγάλο βαθμό το γηγενή 
πολιτισμό χωρίς ωστόσο να 
καταφέρει να τον εξοντώσει 
τελείως) και ο πολιτισμός των 
μαύρων, που τους έφεραν σαν 
σκλάβους από το 16ο αιώνα, 
καθώς και ο πολιτισμός των 
Κινέζων, που ήρθαν αρχικά 
σαν υπηρέτες από τον 19ο 
αιώνα. Έχουμε να κάνουμε, 
επομένως, με ένα αμάλγαμα 
πολύμορφο από γεωγραφική, 

εθνολογική, ιστορική και 
πολιτισμική άποψη, που μέχρι 
σήμερα έχει διατηρήσει μια 
ετερογένεια. Καταλαβαίνουμε, 
πόσο έντονα τίθεται και στο 
Περού το ζήτημα της εθνικής 
ταυτότητας. 
Χρονικογράφοι του 16ο και 
του 17ο αιώνα ήδη είχαν 
αρχίσει να συγκεντρώνουν 
θρύλους και ιστορίες της 
ινκαϊκής αυτοκρατορίας και των 
λαών της Αμαζονίας. Υπήρχε 
μια ευρύτερη προφορική 
παράδοση, η οποία γίνεται σε 
μια πορεία γραπτή, μιας και 
όχι μόνο οι χρονικογράφοι 
συγκεντρώνουν το υλικό, 
αλλά και πολλοί Περουβιανοί 
συγγραφείς αφομοιώνουν και 
αξιοποιούν την προφορική 
παράδοση της χώρας τους.
 Από τα τέλη του 19ου 
αιώνα το ενδιαφέρον για τα 
γραπτά διηγήματα αρχίζει να 
μεγαλώνει. Διαβάζουμε στον 
πρόλογο: «Στη διάρκεια της 
ισπανικής αποικιοκρατίας (από 
το 1532 ίσαμε το 1821 – έτος 
ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας) 
δεν παρουσιάστηκαν 
διηγήματα ούτε νουβέλες στο 
Περού. (…) Ο μοντερνισμός, 
το ρεύμα που εγκαινίασε 
τη λογοτεχνία στη Λατινική 
Αμερική (ερχόμενη από την 
Ευρώπη, Α.Ι.) εξελίχθηκε στο 

Της Άννεκε Ιωαννάτου

Πρόκειται για μια δύσκολη επιλογή 
21 διηγημάτων. Δύσκολη, γιατί 
ο πλούτος των περουβιανών 
διηγημάτων είναι πολύ μεγάλος. 
Το διήγημα κατέχει σημαντική 
θέση στο Περού. Μια ένδειξη 
είναι η μεγάλη γενική ανθολογία 
των πάνω από 2000 σελίδων του 
Ρικάρδο Γκονσάλες Βιχίλ -κριτικού 
λογοτεχνίας και συντάκτη του 
προλόγου της παρούσας έκδοσης- 
που καλύπτει το διήγημα του Περού 
από την ινκαϊκή εποχή μέχρι τη 
δεκαετία του ’90. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ  
ΠΕΡΟΥΒΙΑΝΟΥ  
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

Ανθολόγηση:  
Ρήγας Καππάτος – Χαβιέρ Σολογκούρεν

Πρόλογος:  Ρικάρδο Γκονσάλες Βιχίλ
Μετάφραση-Σημειώσεις: Ρήγας Καππάτος

Εκδόσεις: Θ. Καστανιώτης, 1989
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Περού βασικά από το 
1890 μέχρι το 1920 
καθιερώνοντας, τελικά, 
το γραφτό διήγημα στο 
Περού (…)»
Στην έκδοση 
περιλαμβάνονται 
διηγήματα των 
κυριότερων εκπροσώπων 
σε παναμερικανική 
κλίμακα, όπως του 
Αβραάμ Βαλντελομάρ, του 
Ενρίκε Λόπες Αλμπούχαρ 
και του Βεντούρα Γκαρσία 
Καλντερόν. Το λεγόμενο αυτό 
ρεύμα του τοπικισμού, που έχει 
τις ρίζες του στον ευρωπαϊκό 
ρεαλισμό του 19ου αιώνα, με 
ανοίγματα στην κοινωνικο-
πολιτική κριτική σε σχέση με τα 
εθνικά προβλήματα της  χώρας, 
αρχικά άνθισε πολύ. Αργότερα, 
στις δεκαετίες του 1930 και 
του ’40, εμφανίζεται το ρεύμα 
του κοινωνικού ρεαλισμού, 
που συνδέεται στενά με το 
σοσιαλιστικό ρεαλισμό της 
σοβιετικής Ρωσίας: «Πάνω σ’ 
αυτό αναφέρουμε το διήγημα 
‘Πάκο Γιούνκε’ του Σέσαρ 
Βαγιέχο και το έργο του 
Σέσαρ Φαλκόν. Αυτό το ρεύμα 
συνεχίστηκε στη δεκαετία του 
’50 και του ’60 με το έργο του 
προλεταριακού συγγραφέα 
Χουλιάν Γουανάι».
Παρ’ όλη τη στροφή του 

Περουβιανού 
αναγνώστη στο ρεαλισμό των 
ίδιων των προβλημάτων της 
ζωής του, δημιουργήθηκαν 
στις δεκαετίες αυτές οι 
προϋποθέσεις να ξεπεραστούν 
οι παραδοσιακές καταβολές 
και να προβληθούν γενικότερα 
κοινωνικά ζητήματα. Το 
φαινόμενο αυτό εκδηλώθηκε με 
μια πρωτοποριακή αναζήτηση, 
προϊόν της εποχής, μ’ ένα 
πέρασμα από την ηθογραφία 
στη διηγηματογραφία της 
πόλης, γιατί τα μεγάλα αστικά 
κέντρα με το νέο προλεταριάτο 
μπήκαν στο επίκεντρο της 
προσοχής, αλλά επίσης αλλάζει 
ο τοπικισμός και μετατρέπεται 
σε μαγικό ρεαλισμό, έναν 
ιθαγενισμό φορτισμένο με 
μυθικό όραμα του κόσμου. 
Από τη δεκαετία τελικά του ’50 
αρχίζει να επικρατεί αυτό που 
λέμε «σύγχρονος αφηγηματικός 
λόγος».
Στον πρόλογο του Βιχίλ 

αναφέρονται 
αρκετά ονόματα, 
που μέχρι και 
τη δεκαετία του 
’80 ήταν οι πιο 
χαρακτηριστικοί 
εκπρόσωποι του 
περουβιανού 
διηγήματος και 
έτσι μας δίνει 

μια πολύτιμη και σύντομη 
ιστορική διαδρομή αυτού του 
λογοτεχνικού είδους. Βέβαια, 
τα ανθρώπινα αισθήματα 
είναι παγκόσμια, αλλά από τα 
διηγήματα γίνεται ολοφάνερο 
ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
των ανθρώπων κάνουν να τα 
βιώνουν και να τα εκδηλώνουν 
με διαφορετικό τρόπο.
Σε παράρτημα στο τέλος του 
βιβλίου περιλαμβάνεται ένα 
σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
των διηγηματογράφων, που 
περιλαμβάνονται στην έκδοση, 
κάτι το οποίο εξυπηρετεί 
τον αναγνώστη γνωρίζοντάς 
τον με κάποιους για τους 
περισσότερους ανθρώπους 
άγνωστους Περουβιανούς 
δημιουργούς. Χαρακτηριστικό 
για τη σημασία που δίνεται 
στην προκολομβιανή εποχή 
είναι το γεγονός ότι το πρώτο 
διήγημα είναι κέτσου, δηλαδή 
«προϊόν» της ιθαγενικής 
παράδοσης.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλάξαμε διεύθυνση

Τώρα πια, θα μπορείτε να μας βρίσκετε στην οδό 
Ηπείρου 5 (απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο 

της Αθήνας)

Το τηλέφωνο, το φαξ, η ηλεκτροκινή διεύθυνση, 
καθώς και το λογότυπό μας παραμένουν τα ίδια


