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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ξαφνικά ένα πρωινό οι Έλληνες πληροφορήθηκαν από τα εγχώρια ΜΜΕ
πόσο «κακή» είναι η φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή, ποια εγκλήματα
έχουν διαπράξει ως τα σήμερα τα μέλη της, ποια στρατιωτική εκπαίδευση έχουν λάβει, πόσοι από αυτούς έχουν στην κατοχή τους κρυμμένο
οπλοστάσιο. Έγινε και ένορκη διοικητική εξέταση για να αποφανθεί ότι
δεν υπάρχουν «σταγονίδια» ούτε στο στρατό ούτε στα σώματα ασφαλείας ενώ, την ίδια στιγμή, εμφάνιζαν φωτογραφίες ένστολων να χαιρετούν φασιστικά.
Ποιος από όλους αυτούς που τώρα ωρύονται εντός και εκτός κάμερας,
ΕΚΔΟΣΗ
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νοιάστηκε εδώ και μια δεκαετία βλέποντας τη Χρυσή Αυγή να κυνηγά
μετανάστες υπερασπίζοντας τάχα μου το δίκιο του Έλληνα να βρίσκει
δουλειά και μεροκάματο, μεροδούλι-μεροφάι δηλαδή για να αυγαταίνουν τα κέρδη των αφεντικών; Ποιος ευαισθητοποιήθηκε όταν οι χρυ-
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σαυγίτες έκαναν εφόδους σε λαϊκές αγορές, σε πλατείες, σε παιδικές χαρές για να εκδιώξουν τους αλλοδαπούς και να «καθαρίσουν»
το τοπίο για τους εγχώριους μικρονοϊκούς που έτριβαν κρυφά τα χέρια
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τους; Ποιος ανησύχησε όταν με ξυλοδαρμούς, φόνους και ελληνο-
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κομμάτι της πολιτικής σκηνής, η Χρυσή Αυγή αλλοτρίωνε συνειδήσεις
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πρεπείς κραυγές, παρασταίνοντας μάλιστα το μοναδικό αντισυστημικό
αυξάνοντας τα ποσοστά της και έμπαινε στην ελληνική Βουλή κερδίζοντας μάλιστα και την τρίτη θέση;
Ακόμα και με τους πρόσφατους φόνους ένθεν κακείθεν, η Χρυσή
Αυγή βγήκε κερδισμένη αφού στο προσκήνιο πολύ βολικά εμφανίστηκε η νεοσύστατη «τρομοκρατική» οργάνωση για να την αθωώσει, να
της ξαναδώσει την παραλίγο χαμένη της αίγλη, να την ξαναβγάλει στο
προσκήνιο.
Και ύστερα ήρθε η σιωπή. Όλα αφέθηκαν στην αγκαλιά της λησμονιάς.
Η Χρυσή Αυγή από πρώτο θέμα στα κεντρικά και όχι μόνο δελτία ειδήσεων έγινε τελευταίο. Αποστολή εξετελέσθη. Δράση, τρομοκρατία,
εκφοβισμός, ανακούφιση. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι δα και τόσο επικίνδυνη. Εξάλλου υπάρχει η διμερής κυβέρνησή μας που άοκνα εργάζεται
για την ειρηνική και ασφαλή μας διαβίωση, όποτε παραστεί ανάγκη.
Έλληνες, κοιμηθείτε ήσυχοι!
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ο Δεκέμβρη έφυγε από
τη ζωή ο Νοτιοαφρικάνος
αγωνιστής κατά του
απαρτχάιντ, Νέλσον
Μαντέλα. Ο Μαντέλα
γεννήθηκε στις 18/7/1918
στο Τρανσκέι της Νότιας
Αφρικής. Σπούδασε νομικά
και με την αποφοίτησή του
το 1944 εντάχθηκε δυναμικά
στο Αφρικανικό Εθνικό
Κογκρέσο (ANC), ενώ ήδη από
τη δεκαετία του ’60 υπήρξε
μέλος του Νοτιοαφρικανικού
Κομμουνιστικού Κόμματος και
για ένα διάστημα και μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του.
Έδεσε ολόκληρη τη ζωή
του με τους αγώνες του
νοτιοαφρικάνικου λαού
ενάντια στο απαρτχάιντ, που
είχαν επιβάλει οι ρατσιστές
Αφρικάανερς στη χώρα του, για
να διαχωρίσουν τους λευκούς
από τους έγχρωμους κατοίκους
της, φυσικά πάντα σε βάρος
των δεύτερων. Η δράση του
αυτή, μετά και την κήρυξη σε

παρανομία του ANC, του στοίχισε
25 χρόνια κάθειρξης στις φυλακές
του νησιού Ρόμπεν από το 1964
έως το 1982. Τότε μεταφέρθηκε
στις φυλακές του Πόλσμουρ
για να παραμείνει εκεί έως την
αποφυλάκισή του το 1990. Την
απόφαση για την αποφυλάκισή
του πήρε ο τότε Νοτιοαφρικάνος
Πρόεδρος Φρεντερίκ ντε
Κλερκ. Απόφαση που δεν είχε
καμιά σχέση με συνειδησιακά
προβλήματα από τη μεριά του ντε
Κλερκ, αλλά με τις τότε πολιτικές
και κοινωνικές εξελίξεις που
είχαν πια δρομολογήσει αυτή την
αναγκαιότητα.
Το 1994 αναδείχθηκε ο πρώτος
δημοκρατικά εκλεγμένος
Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής,
γεγονός που αναπτέρωσε
τις ελπίδες του λαού για ένα
καλύτερο αύριο, για να αποσυρθεί
από την πολιτική σκηνή το 2004,
ήδη σε προχωρημένη ηλικία.
Η ΕΕΔΔΑ, με βάση και το
καταστατικό της στο οποίο
αναφέρεται η Αφρική σαν μια

από τις χώρες όπου επιβάλλεται
η δράση αλληλεγγύης της, είχε
πραγματικά πρωτοστατήσει
στα χρόνια του απαρτχάιντ
παλεύοντας δίπλα στο
νοτιοαφρικάνικο λαό ενάντια
στην ανείπωτη εξαθλίωσή του,
απόρροια του ρατσισμού των
κυβερνώντων Αφρικάανερς,
καθώς και των τεράστιων
κοινωνικών και οικονομικών
ανισοτήτων που αυτοί είχαν
επιβάλει. Προβλήματα που,
δυστυχώς, δεν έχουν ακόμη
μέχρι σήμερα εξαλειφθεί
μετατρέποντας όχι μόνο τη
Νότια Αφρική αλλά ολόκληρη την
ήπειρο σε ένα απέραντο τόπο
πολύπλευρης ιμπεριαλιστικής
εκμετάλλευσης του τεράστιου
πλούτου της και των λαών της
με μοναδικό στόχο την αύξηση
των κερδών τους και την
ισχυροποίηση της θέσης τους στο
διεθνές προσκήνιο.
Όλα τα χρόνια του απαρτχάιντ,
η ΕΕΔΔΑ πραγματοποίησε μια
σειρά εκδηλώσεις ενάντια στο
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ρατσιστικό καθεστώς, όπως για τα
70 και 71 χρόνια από την ίδρυση
του ANC, για τις σφαγές στο
Σοβέτο, μια μεγάλη πανελλαδική
καμπάνια για την απελευθέρωση
του Μαντέλα σε συνεργασία με
το Γραφείο του ΟΗΕ στην Αθήνα
το 1983, που τη χαρακτήρισε
«δημοψήφισμα του ελληνικού
λαού και των οργανώσεών του»,
ενώ με πρόταση της ΕΕΔΔΑ,
του Δημάρχου και του ΔΣ της
Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και
του Νομάρχη Ηλείας ο Μαντέλα
ανακηρύχτηκε πρώτος επίτιμος
πολίτης της Αρχαίας Ολυμπίας.
Επίσης στις αρχές της δεκαετίας

του 80 έκανε μια σειρά διαβήματα
διαμαρτυρίας στην ελληνική
κυβέρνηση για τα οπλικά
συστήματα της Ν. Αφρικής
που εκτέθηκαν σε έκθεση στην
Ελλάδα, καταγγελίες για την
προμήθεια κάρβουνου της ΔΕΗ
και της ΛΑΡΚΟ από τη Ν. Αφρική
και τον έρανο της ελληνικής
κοινότητας για να βοηθήσει
οικονομικά το στρατό της Ν.
Αφρικής, διαμαρτυρίες και
διαβήματα στην πρεσβεία της
στην Αθήνα για τις θανατικές
καταδίκες και εκτελέσεις
πατριωτών του ANC, κλπ.
Επιπλέον, στις 13 Ιουνίου

του 1990 πραγματοποιήθηκε
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Επιστημονική Ημερίδα που
διοργάνωσαν το Ινστιτούτο
Διεθνών Σχέσεων του Παντείου
και η ΕΕΔΔΑ, τα πρακτικά της
οποίας εκδόθηκαν το 1991.
Σ΄όλη τη διάρκεια του
καθεστώτος του απαρτχάιντ,
η ΕΕΔΔΑ υπήρξε δραστήριο
μέλος του πανευρωπαϊκού
Κινήματος κατά του Απαρτχάιντ,
και μετά την κατάργησή του
ENIASA, της πανευρωπαϊκής
οργάνωσης «Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Πληροφόρησης και Δράσης για το
Νότο της Αφρικής».

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
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Μ

έσα
στις
επόμενες
βδομάδες ο βασιλιάς
Μσουέτι Γ’ της Σουαζιλάνδης
αναμένεται
να ανακοινώσει τη νέα
του κυβέρνηση μετά τις «εκλογές» που πραγματοποιήθηκαν
στις 20 Σεπτέμβρη του 2013. Τα
αποτελέσματα των εκλογών δεν
απασχόλησαν σχεδόν καθόλου
τα διεθνή μέσα ενημέρωσης,
τα οποία απασχολούνται με το
ορεινό αφρικανικό βασίλειο της
Σουαζιλάνδης μόνο όταν βγαίνει
στην επιφάνεια κάποιο σκάνδαλο, όπως, για παράδειγμα την
πρόσφατη παρουσίαση της 14ης
συζύγου του βασιλιά...
Φτώχεια, διώξεις και
συλλήψεις
Το ορεινό αφρικανικό βασίλειο
της Σουαζιλάνδης των 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται
ανάμεσα στη Νότια Αφρική και
τη Μοζαμβίκη. Το 70% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της
φτώχειας, το 26,1% του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 15 και 49
ετών είναι φορείς του AIDS, καθώς και το 54% των εγκύων γυναικών ηλικίας 30-34, ενώ και το
προσδόκιμο ζωής είναι από τα
χαμηλότερα παγκοσμίως, μόλις
στα 48,9 χρόνια, σύμφωνα με
εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών.  
Το 1903 η Σουαζιλάνδη έγινε
βρετανικό προτεκτοράτο, ενώ το
1968 τυπικά (και όχι ουσιαστικά)
κηρύχθηκε ανεξάρτητη. Ωστόσο,
από τότε έως και σήμερα η ιστορία της Σουαζιλάνδης έχει σημαδευτεί και συνεχίζεται να γράφεται με το αίμα πολλών χιλιάδων
αγωνιστών που φυλακίστηκαν
και φυλακίζονται, βασανίζονται,
σκοτώνονται ή τρομοκρατούνται
από τις κυβερνήσεις του πρώην

5
μονάρχη Μακχοσετίβε και τις
επόμενες που σχηματίστηκαν
από το γιο του, που στέφθηκε
βασιλιάς με το όνομα, Μσουάτι Γ’
το 1986. Η δική του πορεία ήταν
ίδια με αυτή του πατέρα του. Το
1992 αρνήθηκε να άρει την απαγόρευση της δράσης των πολιτικών κομμάτων, ενώ μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι διώξεις, οι

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
2013



ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

που βιώνει ο λαός. Πρόκειται
για άλλη μια δίωξη συνδικαλιστή,
ώστε η εξουσία να επιχειρήσει να
τρομοκρατήσει τους υπόλοιπους
εργαζόμενους, που δηλώνουν διατεθειμένοι να αγωνιστούν ενάντια στην ασφυκτική πάταξη των
εργασιακών δικαιωμάτων, την
κατάπνιξη κάθε προοδευτικής
φωνής, κάθε στοιχειώδους δημοκρατικού δικαιώματος και πολιτικής ελευθερίας. Παρόμοιες
διώξεις και συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν και τον Απρίλη του
2013 όπου συνδικαλιστικά στελέχη αλλά και μέλη της ΚΕ του ΚΚ
Σουαζιλάνδης
συνελήφθησαν,
καθώς αρκετοί απαιτούσαν να
υπάρξει μποϊκοτάζ των εκλογών
του Σεπτέμβρη.
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συλλήψεις, οι ανακρίσεις, οι φυλακίσεις εργαζομένων και προοδευτικών ανθρώπων. Εξαιτίας
της απαγόρευσης των πολιτικών
κομμάτων, οι όποιες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις πραγματοποιούνται από συνδικαλιστικές
ενώσεις, σωματεία και οργανώσεις – κάποιες από τις οποίες δεν
θεωρούνται παράνομες εξαιτίας
διεθνών πιέσεων και διαμαρτυριών που εκφράζονται κυρίως από
τη Νότια Αφρική. Γύρω από αυτές, συσπειρώνονται οι εργαζόμενοι και οι διάφορες προοδευτικές δυνάμεις που υπάρχουν στη
Σουαζιλάνδη, που αψηφώντας
την καταστολή, βγαίνουν κατά
χιλιάδες στους δρόμους σε κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι
ενάντια στη βίαιη καταστολή των
εργατικών, δημοκρατικών και άλλων στοιχειωδών δικαιωμάτων
του ανθρώπου.
Πρόσφατα, δηλαδή λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του Σεπτέμβρη, το κράτος προχώρησε
στη σύλληψη του συνδικαλιστή
Βίνσεντ Νκονγκουέιν, γενικού
γραμματέα της απαγορευμένης
Συνδικαλιστικής
Συνομοσπονδίας Σουαζιλάνδης TUCOSWA.
Αφού τον συνέλαβαν, τον έθεσαν
κατ’οίκον περιορισμό ώστε να
μην πάρει μέρος σε προγραμματισμένη διαδήλωση στην πρωτεύουσα της χώρας, το Μπαμπάνε,
που είχε ως στόχο να γίνει γνωστή στο εξωτερικό η κατάσταση

Εκλογική διαδικασία
απόλυτα ελεγχόμενη
Παρόλο που έχουν περάσει αρκετές βδομάδες από τις εκλογές,
δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα
επίσημα αποτελέσματα. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν
πως από τους προηγούμενους
55 βουλευτές, οι 43 δεν επανεξελέγησαν, ενώ από τους 8 υπουργούς οι 6 έμειναν εκτός Βουλής.
Επίσης, δημοκρατικές δυνάμεις
αναφέρουν πως μόλις 100.000
από τους 600.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους προσήλθαν
στις κάλπες, πιθανότατα λόγω
της έκκλησης για μποϊκοτάζ των
εκλογών.
Παρόλα αυτά, το ίδιο το εκλογικό σύστημα και η δομή της
εξουσίας είναι τέτοια που δεν θα
επιτρέψουν αλλαγές στη Βουλή
καθώς ο βασιλιάς είναι ο κυρίαρχος παίχτης του παιχνιδιού.
Ο βασιλιάς Μσουέτι Γ’ –που
λίγο πριν από τις εκλογές ανακήρυξε τη χώρα ως «μοναρχική
δημοκρατία»- είναι ο απόλυτος
μονάρχης της χώρας και κάθε
αμφισβήτηση ή συζήτηση για
το υπάρχον πολιτικό σύστημα,
απαγορεύεται. Καθόλου τυχαίο
δεν είναι το γεγονός της απαγόρευσης της συμμετοχής πολιτικών κομμάτων στις εκλογές, και
οποιαδήποτε φωνή αμφισβήτησης καταστέλλεται από την αστυνομία και τις κρατικές δυνάμεις
ασφαλείας.
Το εκλογικό σύστημα είναι έτσι
διαμορφωμένο για τη διατήρηση

της μοναρχίας και σύμφωνα με
το Σύνταγμα της χώρας, οι βουλευτές εκλέγονται ως μεμονωμένα άτομα για να υπηρετήσουν
την εκλογική τους περιφέρεια,
δίνοντας απλά υποσχέσεις σχετικά με την «ανάπτυξη» της περιφέρειάς τους. Οτιδήποτε αφορά την πολιτική ή την κοινωνική,
οικονομική πολιτική της νέας
κυβέρνησης βρίσκεται εκτός συζήτησης.
Οι εκλογείς δεν διαλέγουν την
κυβέρνησή τους, αυτή είναι εξολοκλήρου δουλειά του βασιλιά, ο
οποίος δεν υποχρεούται να επιλέξει τους υπουργούς του από
τους εκλεγμένους βουλευτές.
Μάλιστα, από τους συνολικά 65
βουλευτές, οι 55 εκλέγονται και
οι υπόλοιποι διορίζονται από το
βασιλιά. Κανένα από τα 30 μέλη
της Γερουσίας δεν εκλέγεται από
το λαό, καθώς ο βασιλιάς διορίζει τους 20 γερουσιαστές και η
Βουλή εκλέγει τους υπόλοιπους
10. Η Βουλή μάλιστα παίζει διακοσμητικό ρόλο καθώς δεν κατέχει καμία εξουσία, ενώ ο βασιλιάς
μπορεί και απορρίπτει οποιαδήποτε απόφασή της που δεν του
είναι αρεστή.
Αγώνα αλληλεγγύης
στο λαό
Οι επιθέσεις σε βάρος διαδηλωτών, οι συλλήψεις συνδικαλιστών
και οι βασανισμοί έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα από το
ταξικό εργατικό κίνημα της Ελλάδας, το ΠΑΜΕ, αλλά και από
την Παγκόσμια Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία. Μάλιστα, η ΠΣΟ,
με ανακοίνωσή της στις 6.7.2012
έχει καλέσει τις οργανώσεις μέλη
της σε κοινό αγώνα αλληλεγγύης
στο λαό της Σουαζιλάνδης. Απαιτεί την άρση της απαγόρευσης
της λειτουργίας των πολιτικών
κομμάτων καθώς και της Συνδικαλιστικής
Συνομοσπονδίας
Σουαζιλάνδης (TUCOSWA), την
απελευθέρωση των πολιτικών
κρατουμένων, την επιστροφή στη
χώρα των πολιτικών εξορίστων,
την ικανοποίηση των απαιτήσεων
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργατικών δικαιωμάτων, καθώς και τη διεξαγωγή
πολυκομματικών δημοκρατικών
εκλογών για μια λαϊκή κυβέρνηση.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
29 Νοέμβρη 2013
Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης

Οι προοδευτικοί άνθρωποι όλης της γης τιμούν και φέτος την 29η Νοέμβρη,
ημέρα αφιερωμένη στον παλαιστινιακό λαό και τους δίκαιους αγώνες του
για πατρίδα ενιαία, ελεύθερη, δημοκρατική με πρωτεύουσα την Ανατολική
Ιερουσαλήμ.
Σ’ αυτό τον αγώνα τους οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν να αντιπαλέψουν μόνο την
καταπίεση του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου, των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ,
ΕΕ ούτε μόνο του ισραηλινού σωβινισμού, αλλά και τα τραγικά αποτελέσματα
των μέχρι σήμερα υπαναχωρήσεων των κυβερνήσεών τους, που παραδίδουν
σταδιακά τα πάντα προσπαθώντας απελπισμένα να χάσουν τα λιγότερα.
Ο ελληνικός λαός οφείλει να συστρατευθεί με την προοδευτική κοινότητα
στον αγώνα της να στηρίξει, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, το λαό της Παλαιστίνης καταδικάζοντας απερίφραστα το διεθνή ιμπεριαλισμό αλλά και την
ελληνική κυβέρνηση. Γιατί, με τη στήριξη που απλόχερα προσφέρει στην ισραηλινή κυβέρνηση, βάζει σε κίνδυνο το μέλλον όχι μόνο του παλαιστινιακού
λαού αλλά και του ισραηλινού λαού, δυναμιτίζοντας με τη στάση της αυτή
κάθε πιθανότητα να υπάρξει δίαυλος επικοινωνίας και μελλοντική ειρηνική
συμβίωση ανάμεσα στους δυο λαούς και ανάβει τη σπίθα ενός ενδεχόμενου
πολεμικού κινδύνου για ολόκληρη την περιοχή και για τη χώρα μας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της περιοχής.
Η ΕΕΔΔΑ από το 1981, χρονιά της ίδρυσής της, δεν έχει σταματήσει να
στέκεται αλληλέγγυα με το μαχόμενο παλαιστινιακό λαό, να ενημερώνει τον
ελληνικό λαό για τις εξελίξεις στην πολύπαθη Παλαιστίνη και να τον ευαισθητοποιεί, να καταγγέλλει σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις της την επεκτατική
ιμπεριαλιστική πολιτική, θύμα της οποίας είναι και ο παλαιστινιακός λαός,
να καταδικάζει τον ισραηλινό σωβινισμό και τις παραβιάσεις του όλων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων.
Έτσι και φέτος, τιμώντας την επέτειο αυτή, απαιτεί:
 Αποχώρηση όλων των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής
από τα εδάφη της Παλαιστίνης
 Ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους
στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ
 Διάλυση όλων των ισραηλινών εποικισμών
 Επιστροφή όλων των προσφύγων στις εστίες τους
 Άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων
 Να γκρεμιστεί το Τείχος της Ντροπής
 Να σταματήσει ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας
Αθήνα, 29 Νοέμβρη 2013
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Η ΕΕΔΔΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΙΞ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΣΤΟ 3ο ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟΥ ΡΕΝΤΗ
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ο πολιτικό-πολιτιστικό διήμερο που διοργανώνει
κάθε χρόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
στο Πάρκο ΦΙΞ, στα Πατήσια, με το οποίο γιορτάζεται η συναδέλφωση Ελλήνων
και ξένων εργαζομένων, έχει
πια καθιερωθεί στη συνείδηση
όλου του αθηναϊκού λαού.
Φέτος, το διήμερο αυτό πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο
29 και 30 Ιούνη. Η ΕΕΔΔΑ, όπως
κάθε χρόνο, είχε το δικό της ξεχωριστό περίπτερο, όπου διακινούσε
το περιοδικός της, ενημερωτικά
έντυπα για τις θέσεις της για τους
μετανάστες, αναμνηστικά από
όλες τις χώρες με τις οποίες έχει
συνεργασία.
Το φεστιβάλ της Κομματικής
Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ έχει
καθιερωθεί γιατί προσφέρει στους
επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης για το πώς μπορούμε από
κοινού Έλληνες και μετανάστες
εργαζόμενοι να διεκδικήσουμε

τα δικαιώματά μας μέσα από τα
κλαδικά σωματεία και συνδικάτα.
Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα γνωριμίας με οργανώσεις όπως
η ΕΕΔΔΑ, το Στέκι Εργαζομένων &
Νεολαίας και με μεταναστευτικές
κοινότητες που, ανάμεσα σε άλλα,
προσφέρουν στο μετανάστη εργαζόμενο μία αίσθηση ασφάλειας
και οικειότητας σε έναν ξένο τόπο
που προβάλλει εχθρικός και αφι-

λόξενος. Με τις εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται, ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με τον
πολιτισμό και την ιστορία διαφόρων χωρών, και φυσικά της
Ελλάδας. Για παράδειγμα,
φέτος προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Ταξισυνειδησία» που
πραγματεύεται τη δράση Ελλήνων εργατών στις ΗΠΑ στις
αρχές του 20ού αιώνα.
Φέτος η προσέλευση στο φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ μεγάλη
και τις δύο ημέρες από ενήλικες
και παιδιά με τις οικογένειές τους
και το πολιτιστικό πρόγραμμα από
Βαλκάνια και Ελλάδα ιδιαίτερα
πλούσιο και καλά οργανωμένο.
Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε
η συζήτηση για το αντιρατσιστικό
νομοσχέδιο και την αντιμετώπιση
του φασισμού από το εργατικό
κίνημα.
Πλήθος κόσμου επισκέφτηκε
τα περίπτερα των ξένων οργανώσεων, συζήτησε με τους εκπροσώπους τους, ενημερώθηκε για
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τη δράση τους, γεύτηκε τις ιδιαίτερες γεύσεις που πρόσφεραν
οι κοινότητες, ενημερώθηκε για
τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις.
Με μεγάλη επιτυχία και
προσέλευση πραγματοποιήθηκε και το 3ο Πολιτικό
- Πολιτιστικό Φεστιβάλ για
Έλληνες και Μετανάστες εργαζόμενους που διοργάνωσε
η Τομεακή Οργάνωση Πειραιά
του ΚΚΕ το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη
στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του Ρέντη. Το σύνθημά του,
όπως και στην Αθήνα, ήταν «Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το
αίμα. Σε όλη την Ελλάδα και τη
Μανωλάδα».
Πλήθος ενημερωτικό υλικό,
συχνά πολυγλωσσικό, μοιράστηκε και εδώ από τα τραπέζια του
ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, του Συνδέσμου Υπαλλήλων Εμπορικών
Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά, του Συλλόγου
Γυναικών Πειραιά (μέλους της
ΟΓΕ), της Επιτροπής Ανέργων Νί-

καιας, και φυσικά από την ΕΕΔΔΑ, τη Δημοκρατική Συσπείρωση
για τις Λαϊκές Ελευθερίες και την
Αλληλεγγύη. Επίσης λειτούργησε
και εδώ χώρος για τη δημιουργική
απασχόληση των παιδιών και ένα
μικρό βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής.
Παρουσιάστηκε
δρώμενο
από το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών στον Πειραιά αφιερωμένο

στον Κώστα Καβάφη που περιλάμβανε απαγγελίες από Ελληνες
και μετανάστες σε περισσότερες από τέσσερις γλώσσες και
ακολούθησαν παραδοσιακοί
κυκλαδίτικοι χοροί που εντυπωσίασαν τους επισκέπτες
του φεστιβάλ. Στην ομιλία του
ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος
της ΚΕ του ΚΚΕ, κατήγγειλε
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και την εμπλοκή της Ελλάδας σ’
αυτούς, κάλεσε σε ενωτική δράση τους Έλληνες και μετανάστες
εργαζόμενους, απαίτησε τη νομιμοποίηση των μεταναστών και
προσφύγων που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και έκανε
προτάσεις για τη διευκόλυνση της
ζωής τους.
Το Φεστιβάλ έκλεισε τις μικρές
ώρες με λαϊκό μουσικό γλέντι. Είναι ένα Φεστιβάλ που κάθε χρόνο
γίνεται καλύτερο, πλουσιότερο
και καθιερώνεται στη συνείδησή
μας σαν σημαντικό ορόσημο για
δράση.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Η ΕΕΔΔΑ με ανακοίνωσή της για την ιθαγένεια και τη συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνική και πολιτική ζωή, καταγγέλλει:
την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις
του Ν. 3838/10 για την παροχή ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών, θέτοντας
ως κριτήριο το «δίκαιο του αίματος», καθώς και τη συμμετοχή των μεταναστών
στις δημοτικές εκλογές
την πρόσφατη βουλευτική τροπολογία, που κατατέθηκε από βουλευτές της ΝΔ
και αποσύρθηκε προσωρινά, για την πρόσβασή τους στις ανώτερες στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές της χώρας, ενισχύοντας, έτσι, το ρατσιστικό κλίμα
την πρόσφατη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αύξηση
της ευρωενωσιακής συγχρηματοδότησης των Ταμείων για τους Μετανάστες και
τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για τα κράτη μέλη της που βρίσκονται σε μνημόνιο, δηλαδή για όλα τα «αντιδραστικά» ταμεία.
Τα παραπάνω δείχνουν ότι οι αποφάσεις και ο καινούργιος νόμος για την ιθαγένεια που ετοιμάζεται, θα έχουν ακόμα πιο αρνητικές συνέπειες. Η ΕΕΔΔΑ,
μαζί με το υπόλοιπο προοδευτικό κίνημα της χώρας, παλεύει για να έρθουν στο
προσκήνιο τα αιτήματα των ελλήνων και μεταναστών εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν συμφέρον να ταχθούν με τις τακτικές της άρχουσας τάξης,
στη βάση του κοσμοπολιτισμού ή του εθνικισμού, αλλά πρέπει να παλέψουν
ενωμένοι προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα και διεκδικώντας μια ζωή με
αξιοπρέπεια, που αξίζει να τη ζουν.
«ΚΕΡΔΗ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟ ΑΙΜΑ,
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑ»
Η ΕΕΔΔΑ με ανακοίνωσή της καταδικάζει τη βάρβαρη δολοφονική επίθεση
εναντίον των εξαθλιωμένων εργατών γης στη Ν. Μανωλάδα της Ηλείας, όπου
οπλισμένοι επιστάτες, εκπροσωπώντας ντόπιο μεγαλοτσιφλικά, πυροβόλησαν
εν ψυχρώ και τραυμάτισαν πάνω από 30 εργάτες σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, επειδή διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα έξι μηνών.
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Το συγκεκριμένο γεγονός ούτε τυχαίο είναι ούτε μεμονωμένο. Από το 2007
μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί πληθώρα επιθέσεων και εργοδοτικής τρομοκρατίας σε βάρος των εργατών με προπηλακισμούς, διαπομπεύσεις, νυχτερινές
επιθέσεις στα παραπήγματα όπου διαμένουν, με σκοπό να τσακίσουν την όποια
φωνή αντίστασης και διαμαρτυρίας.
Η συγκεκριμένη επίθεση, εκτός από το ότι είναι ρατσιστική, στρέφεται ενάντια
στο σύνολο της εργατικής τάξης, μιας που βασικός στόχος είναι να γίνει ακόμα
πιο φτηνή η εργατική δύναμη για να θησαυρίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Αποδεικνύεται ότι ο θεμελιώδης νόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ο νόμος του
κέρδους, εφαρμόζεται με τον πιο βάρβαρο τρόπο τόσο σε Έλληνες όσο και μετανάστες εργάτες. Γι’ αυτό Έλληνες και ξένοι εργάτες, ενωμένοι σαν μια γροθιά,
πρέπει να αντιπαλέψουν αυτή τη βαρβαρότητα και το σύστημα που τη γεννά.

ΣΥΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΕΔΔΑ
ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
Η ΕΕΔΔΑ, συνεπής στην
αλληλεγγύη της στους
αγώνες των λαών, συμμετείχε
στις 9 Σεπτέμβρη στην
παράσταση διαμαρτυρίας
που διοργάνωσε η ΕΕΔΥΕ
στη Γαλλική Πρεσβεία
ενάντια στην ιμπεριαλιστική
επέμβαση κατά του λαού
της Συρίας. Στην επέμβαση
αυτή είναι γνωστό ότι
πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση
του «σοσιαλιστή» Ολάντ, ο
οποίος ηγήθηκε στα πλαίσια
των ενδοϊμπεριαλιστικών
επιθέσεων και της κατανομής
ρόλων και στην επέμβαση
στο Μάλι.
Οι συμμετέχοντες
παρέδωσαν σε εκπρόσωπο
της Πρεσβείας το παρακάτω
ψήφισμα διαμαρτυρίας:

Προς τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταγγέλλει
τη στρατιωτική προετοιμασία των ΗΠΑ-Βρετανίας-Γαλλίας για επίθεση κατά
της Συρίας, με πρόσχημα τη χρήση χημικών όπλων από τις συριακές ένοπλες
δυνάμεις με βάση την ατεκμηρίωτη καταγγελία των λεγόμενων «αντικαθεστωτικών» ομάδων.
Οι κλιμακούμενες εξελίξεις των τελευταίων 2 χρόνων, ραγδαίες τις τελευταίες μέρες με την ενίσχυση των αμερικανικών και βρετανικών ναυτικών
δυνάμεων στην ανατολική Μεσόγειο και τη στρατιωτική σύσκεψη υπό την
ηγεσία των ΗΠΑ με επιτελάρχες από τη Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία,
Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά και άλλων, δείχνουν ότι αρχίζει
ο πόλεμος κατά της Συρίας, από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.
Το έργο είναι γνωστό. Αλλάζει το πρόσχημα κάθε φορά.
Στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ μιλούσαν για ανθρώπινα δικαιώματα και
όπλα μαζικής καταστροφής. Τώρα παρουσιάζεστε ως ευαίσθητοι ανθρωπιστές που αγωνίζεστε για το καλό του συριακού λαού, ενώ το μόνο που σας
απασχολεί στην πραγματικότητα -κάτι το οποίο φαίνεται εξάλλου και από
τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις σας- είναι τα μερίδια αγορών, ο έλεγχος
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των πηγών ενέργειας και οι δρόμοι μεταφοράς τους για τα συμφέροντά σας.
Είναι η οικοδόμηση της Νέας Μέσης Ανατολής υποταγμένης στα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα.
Η γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει να συμβομβαρδίσει με τις ΗΠΑ
τη Συρία. Το γαλλικό κοινοβούλιο ζητά ψηφοφορία, ενώ ο πρωθυπουργός
σας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες επιλογές στην αντιμετώπιση της «βαρβαρότητας» και ότι η Γαλλία έχει καθήκον να δράσει.
Στην Ελλάδα, οι αστικές κυβερνήσεις και η σημερινή δικομματική κυβέρνηση
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ –όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις- έχει ήδη συμφωνήσει
με τη συμμετοχή της χώρας μας στα σχέδια αυτά, με στόχο την «αναβάθμιση» της σφαγής των λαών και το μοίρασμα της λείας. Συμφωνεί στη χρήση
της βάσης της Σούδας και του στρατιωτικού αεροδρομίου της Καλαμάτας
για την επίθεση κατά της Συρίας.
Ανάλογο ήταν το κλίμα και στη Συνάντηση των G-20 όπου οι αντιθέσεις
τους για το πώς θα διαχειριστούν την καπιταλιστική οικονομική κρίση και
τη σχεδιαζόμενη επέμβαση στη Συρία, το μόνο που αποδεικνύουν είναι ότι
κρίση - αντιλαϊκά μέτρα και ιμπεριαλιστικός πόλεμος πάνε μαζί.
Πρέπει να καταλάβετε όμως όλοι ότι ο λαός της Συρίας δεν είναι μόνος. Σε
όλο τον κόσμο εντείνονται οι διαμαρτυρίες ενάντια στη σχεδιαζόμενη επίθεση στη Συρία τώρα κι αργότερα στο Ιράν και σε άλλες χώρες ανάλογα με τα
συμφέροντά σας. Στηρίζουμε το δικαίωμα του συριακού λαού που αποτελεί
αναφαίρετο δικαίωμα και όλων των άλλων λαών, να επιλέγουν μόνοι το
δρόμο τους χωρίς ξένες επεμβάσεις.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Τον άμεσο τερματισμό κάθε στρατιωτικής επιχείρησης και κάθε απειλής για
χρήση βίας σε βάρος του λαού της Συρίας
Να κλείσει ΤΩΡΑ η βάση της Σούδας και να μην χρησιμοποιηθεί το
στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας
Να κλείσουν όλες οι άλλες στρατιωτικές βάσεις και στρατηγεία του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ.
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΕΔΔΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Στη Νίκαια έδωσε το αγωνιστικό παρόν της η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης διοργανώνοντας την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου από κοινού
με τη Λαϊκή Επιτροπή Νίκαιας-Ρέντη και την Επιτροπή Ειρήνης Κοκκινιάς εκδήλωση στα πλαίσια του γιορτασμού του Πολυτεχνείου. Τίτλος της «40 χρόνια μετά
το Πολυτεχνείο. Οι αποτελεσματικοί
αγώνες απαιτούν ισχυρό οργανωμένο
εργατικό λαϊκό κίνημα και ταξική ενότητα μεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων
εργαζομένων».
Στη κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων
του Δημαρχείου Νίκαιας προβλήθηκε
το αξιόλογο ντοκιμαντέρ «Ταξισυνειδησία» που αφορά στη δράση Ελλήνων
εργατών και τη συμβολή τους στο εργατικό κίνημα και τους αγώνες στις ΗΠΑ
για δικαιώματα στις αρχές του 20ού
αιώνα. Ακολούθησε η ενδιαφέρουσα
ομιλία της Λίνας Κροκίδη, μέλους της
Γραμματείας της Δημοκρατικής Συσπείρωσης για τις Λαϊκές Ελευθερίες και
την Αλληλεγγύη για τη σημασία του
Πολυτεχνείου τότε και τώρα. Από την
ΕΕΔΔΑ χαιρέτισε την εκδήλωση η αντιπρόεδρός της Άννεκε Ιωαννάτου, τονίζοντας την 32χρονη δραστηριότητα της
ΕΕΔΔΑ σε όλη τη γη, όσο κι αν αυτό
ακούγεται υπερβολικό. Υπογράμμισε ότι η δράση αλληλεγγύης της ΕΕΔΔΑ είναι
πιο αναγκαία από ποτέ στις σημερινές συνθήκες καταπάτησης των δικαιωμάτων
του μεγαλύτερου μέρους της ανθρωπότητας καλώντας τους παρευρισκόμενους
να συμπορευτούν με την ΕΕΔΔΑ για να βοηθήσουν το έργο της.
13

Η πρωτοχρονιάτικη πίττα της ΕΕΔΥΕ
Πρωτοτύπησε για φέτος η ΕΕΔΥΕ κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίττα της στις
30 Δεκέμβρη. Αντιπροσωπεία της ΕΕΔΔΑ παραβρέθηκε και γιόρτασαν μαζί με
σπιτικά φαγητά, κρασί και τσίπουρο, όλα προσφορές των μελών της.
Στον αποχαιρετισμό έδωσαν όλοι υπόσχεση ότι θα είναι παρόντες στους αγώνες
για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ελληνικού λαού, για ειρήνη, δικαιοσύνη και προκοπή στην πατρίδα μας.
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ΕΕΔΔΑ

Η ΕΕΔΔΑ ΣΤΗΝ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Δονήθηκαν οι δρόμοι της Αθήνας από τα συνθήματα ενάντια στην ιμπεριαλιστική πολιτική που επέβαλε, 40 χρόνια πριν, τη δικτατορία των συνταγματαρχών
αλλά και προς τιμή όσων αγωνίστηκαν μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο για
την πτώση της με όραμα ένα καλύτερο αύριο, που δεν έχει έρθει ακόμα για τον
ελληνικό λαό.
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Η ΕΕΔΔΑ δεν θα μπορούσε να λείπει από το γιορτασμό αυτής της ηρωικής επετείου. Μέλη και φίλοι ύψωσαν το πανό της και πορεύτηκαν από το κέντρο της
Αθήνας ως την αμερικάνικη πρεσβεία απαιτώντας να φύγουν οι ιμπεριαλιστές
από όλα τα εδάφη που καταπατούν και να αφήσουν τους λαούς να επιλέξουν το
δικό τους δρόμο ανάπτυξης, ειρηνικής συνύπαρξης, συναδέλφωσης και ελευθερίας. Και θα είναι εκεί, με αγωνιστική παρουσία και διάθεση ώσπου να λυθούν
τα προβλήματα των λαών όλης της γης, μαζί και του ελληνικού.

ΕΕΔΔΑ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΒΑΝΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
Στις 12 Σεπτέμβρη, μέλη και φίλοι της Κούβας από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας
και Αλληλεγγύης, μαζί με μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) και της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), πήγαν για μια
ακόμα φορά με τα πανό τους και παρέδωσαν ψήφισμα στην πρεσβεία των
ΗΠΑ απαιτώντας την άμεση και χωρίς
όρους απελευθέρωση των Κουβανών
πατριωτών που βρίσκονται άδικα φυλακισμένοι στις ΗΠΑ, με την ευκαιρία που έκλειναν 15 χρόνια από τη φυλάκισή τους.
Πολλές και διάφορες εκδηλώσεις έγιναν με αυτή την ευκαιρία σε ολόκληρο τον κόσμο.
Παντού, και στην ίδια την Κούβα, αλλά και στη χώρα μας, οι φίλοι της Κουβανικής Επανάστασης φορούσαν κίτρινες κορδέλες, γεγονός που συμβολίζει στις ΗΠΑ τους αγώνες για την
απελευθέρωση άδικα φυλακισμένων.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΚΟΥΒΑΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
Κλείνουν σήμερα, 12 Σεπτέμβρη 2013, 15 χρόνια από την άδικη κράτηση των 5 Κουβανών
πατριωτών σε φυλακές των ΗΠΑ, ύστερα από στημένες δίκες με πολιτικές σκοπιμότητες, επειδή
προσπάθησαν να ματαιώσουν τρομοκρατικές ενέργειες σε βάρος της Κούβας, που είχαν εκπονήσει αντικουβανικές οργανώσεις στο Μαϊάμι. Έχουν καταδικαστεί σε μακρόχρονες ποινές, παρά
το γεγονός ότι το κατηγορητήριο δεν αποδείχτηκε ποτέ.
Από τότε, μόνο ο ένας, ο Ρενέ Γκονσάλες, έχει αποφυλακιστεί, αφού εξέτισε την ποινή του, και
έχει επιστρέψει στην Κούβα, όπου αγωνίζεται μαζί με όλο το λαό και την κυβέρνηση της Κούβας,
καθώς και με τη διεθνή αλληλεγγύη, για την άμεση και χωρίς όρους αποφυλάκιση των υπόλοιπων.
Διαμαρτυρόμαστε για τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης, την απαγόρευση και παρεμπόδιση
των επαφών τους με τις οικογένειές τους και τους δικηγόρους τους, τις συνεχείς μεταφορές τους
στην απομόνωση, προκειμένου να κάμψουν το ηθικό τους.
Απαιτούμε την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωσή τους και την επιστροφή στην πατρίδα
τους.
Απαιτούμε την άμεση άρση του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού
που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και την κατάργηση της Κοινής Θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
βάρος της Κούβας.
Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του κουβανικού λαού, που πάνω από 50 χρόνια αγωνίζεται για
την οικοδόμηση της κοινωνίας που ο ίδιος επέλεξε. Στηρίζουμε αποφασιστικά το δικαίωμα του
κάθε λαού να χτίσει την κοινωνία που θέλει, χωρίς απειλές, επεμβάσεις και εκβιασμούς.
Αθήνα, 12 Σεπτέμβρη 2013

15
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
2013

ΕΕΔΔΑ
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ
Στις 19 Ιούνη επισκέφθηκε τη χώρα μας η Μαρί Ντεμπς, μέλος του Πολιτικού
Γραφείου του ΚΚ Λιβάνου. Ήταν για την ΕΕΔΔΑ μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε και να συνομιλήσουμε μαζί της για τις τελευταίες εξελίξεις στο Λίβανο.
Ο Λίβανος, μας είπε, συνεχίζει να ζει κάτω από το βάρος των κακοδαιμονιών
του. Όμως, οι εξελίξεις στη διεθνή πολιτική σκηνή έχουν επηρεάσει ακόμα
πιο αρνητικά την κατάσταση. Ένα παράδειγμα αρκεί για να το καταδείξει αυτό:
το πρόβλημα της ανεργίας, που έχει εκτοξευτεί στα ύψη κύρια για τη νεολαία,
έχει δυσκολέψει ακόμα παραπέρα, αφού η διέξοδος για δουλειά, που υπήρχε
στις γειτονικές αραβικές χώρες, έχει τώρα πια εκλείψει. Η στρόφιγγα αυτή
έκλεισε για τη νεολαία του Λιβάνου.
Το δόγμα των ΗΠΑ για τη Νέα Μέση Ανατολή, στο οποίο συμμετέχουν πλέον Ρωσία και Κίνα, οι μυστικές δραστηριότητες του Ισραήλ με τη συμμετοχή
και Λιβανέζων πρακτόρων, η κρίση στη Συρία, η «αραβική άνοιξη», οι προσπάθειες των ΗΠΑ-Κατάρ-Σαουδικής Αραβίας-Τουρκίας να μεταφέρουν στο
εσωτερικό του Λιβάνου την κατάσταση της Συρίας, δημιουργούν μια άκρως
εκρηκτική κατάσταση για το λιβανέζικο λαό. Οι υποκινούμενες στρατιωτικές
συγκρούσεις στην Τρίπολη με 40 νεκρούς και 200 τραυματίες, είχαν σαν αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μια πολύ επιτυχημένη αντιπολεμική διαδήλωση
η οποία χτυπήθηκε από το στρατό και είχε θύματα.
Οι προοδευτικές δυνάμεις του Λιβάνου έχουν βάλει
δυο άμεσους στόχους δράσης:
1. Τη δημιουργία μετώπου προοδευτικών δυνάμεων από όλες τις αραβικές
χώρες, που θα συνεργάζονται μεταξύ τους ενάντια σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές.
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2. Τη δημιουργία μετώπου στο εσωτερικό του Λιβάνου ανάμεσα σε συνδικαλιστικές δυνάμεις, νεολαία και πολιτικά κόμματα με αιτήματα την κατάργηση του θρησκευτικού κράτους, την επαναλειτουργία του συνδικαλιστικού
κινήματος μακριά από κυβερνητικές επιρροές και επιδράσεις, το πάγωμα των
ιδιωτικοποιήσεων, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, τις αυξήσεις στους
μισθούς, ειδικά των εκπαιδευτικών που βρίσκονταν σε απεργιακές κινητοποιήσεις επί ένα μήνα, το πάγωμα των σαρωτικών επιπτώσεων από την κρίση στη
Συρία, ενάντια στις προσπάθειες δυνάμεων που εξυφαίνονται εμφύλιο πόλεμο
στο εσωτερικό του Λιβάνου.
Οι δυσκολίες δεν πτοούν τους κομμουνιστές του Λιβάνου. Συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στον καπιταλισμό, σε αγαστή συνεργασία με τους λαούς όλου
του κόσμου, πρώτα από όλα με τους γειτονικούς αραβικούς λαούς. Ως τη νίκη!

ΕΕΔΔΑ
Τα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΕΕΔΔΑ
Το Σάββατο 9 Δεκέμβρη μέλη και φίλοι της ΕΕΔΔΑ συναντήθηκαν για τα εγκαίνια
των νέων τους γραφείων, σε ένα όμορφο, ζεστό και κυρίως άνετο διαμέρισμα της
οδού Ηπείρου 5, στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Άφθονο κρασί, σπιτικοί μεζέδες, καλή
διάθεση από όλους ήταν τα συστατικά
εκείνα που είναι απαραίτητα για να κάνουν τη βραδιά όμορφη. Όπως όμορη είναι η κάθε ξεχωριστή φορά που
ξαναβρίσκονται άνθρωποι με τα ίδια
ιδανικά, τις ίδιες ανησυχίες και ευαισθησίες.
Με την ευκαιρία των εγκαινίων, η ΕΕΔΔΑ άνοιξε και το χριστουγεννιάτικο παζάρι της με πολλά είδη δώρων προσφορά
των μελών της και όχι μόνο. Πολλοί ήταν εκείνοι που επισκέφτηκαν το παζάρι που
διήρκεσε μέχρι τις 21 Δεκέμβρη για να αγοράσουν τα πραγματικά καλαίσθητα
γιορταστικά δώρα τους, ενισχύοντας έτσι οικονομικά την οργάνωσή μας.

ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ!
Την Κυριακή, 15 Δεκέμβρη, στο θέατρο «Τζένη Καρέζη», σε μια κατάμεστη
αίθουσα, φίλοι και μέλη της ΕΕΔΔΑ
παρακολούθησαν την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση «Η ανάκριση» του
Πέτερ Βάις.
Η παράσταση ξύπνησε μνήμες σε όσους
έζησαν τα γεγονότα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και έδειξε στους νεότερους το αποτρόπαιο πρόσωπο του
ναζισμού-φασισμού.
Ήταν μια ακόμα επιτυχημένη πολιτιστική βραδιά της ΕΕΔΔΑ, που πιστεύουμε
πως πρέπει να επαναληφθεί.
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ΕΕΔΔΑ

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ
ΤΗ ΛΕΥΚΗ
ΚΑΡΔΙΑ
Του Άρτουρ Γιάπεν
Μετάφραση από τα ολλανδικά: Λεμονιά Λυμπερίδου
Εκδόσεις «Καστανιώτη»

Της Άννεκε Ιωαννάτου
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Μια καταγγελία
κατά της δουλείας
και της αποικιοκρατίας
Το συναρπαστικό αυτό
μυθιστόρημα του Ολλανδού
Άρτουρ Γιάπεν στηρίζεται σε
πραγματικά ιστορικά γεγονότα
και πρόσωπα. Ενώ τυχαία ο
συγγραφέας έμαθε την ιστορία
μέσω ενός φίλου του, έκανε
χρόνια έρευνες για να γράψει
το βιβλίο απευθυνόμενος στο
Γενικό Αρχείο του Κράτους
στη Χάγη, στα αρχεία του
Υπουργείου Αποικιών 18401849 και 1850-1900, στο
αρχείο του γραφείου του
βασιλιά και στο αρχείο των
ολλανδικών κτήσεων στις
ακτές της Γουινέας. Επίσης
βρήκε βοήθεια για την έρευνά
του στη Βιβλιοθήκη Άννα
Αμαλία στη Βαϊμάρη, στα
αρχεία της Σαξονίας στο
Φράιμπεργκ, στα Κρατικά
Αρχεία της Σαξονίας στη
Δρέσδη, στα Πανεπιστημιακά
Αρχεία της Ακαδημίας Μπεργκ
στο Φράιμπεργκ, στο Βασιλικό
Ινστιτούτο για τις Τροπικές
Χώρες στο Άμστερνταμ, καθώς
και στα Εθνικά Αρχεία Ασάντε
στο Κουμάσι της Γκάνας.
Δέκα χρόνια χρειάστηκε ο
συγγραφέας για να γράψει το
βιβλίο.
Το ιστορικό
Το 1837 δύο Αφρικανοί
πρίγκιπες, ο Κβάσι και ο Κβάμε,

δωρίζονται στο βασιλιά της
Ολλανδίας, τον Βίλεμ Α’, από το
βασιλιά του Ασάντε της Χρυσής
Ακτής της Δυτικής Αφρικής.
Ο ένας είναι γιος του, ο άλλος
ανιψιός του. Τα δύο παιδιά
χρησιμοποιούνται σαν εγγύηση
για ένα παράνομο εμπόριο
σκλάβων της ολλανδικής
κυβέρνησης. Στην ολλανδική
πόλη Ντελφτ τα δύο αγόρια
δέχονται ολλανδική ανατροφή
και εκπαίδευση και μακριά
από τη χώρα τους ξεχνούν πια
τη γλώσσα και τα έθιμά τους.
Σαν αξιοθέατο τους γνώρισαν
με τη βασιλική οικογένεια. Ο
ένας, ο Κβάσι, προσπαθεί να
προσαρμοστεί, ο άλλος, ο
Κβάμε, παλεύει να διατηρήσει
την αφρικανική ταυτότητά του
και έχει τραγικό τέλος στην ίδια
την πατρίδα του, χρόνια μετά.
Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο
ηλικιωμένος πια Κβάσι Μποάτσι
ανακαλύπτει, βρισκόμενος
στην Ιάβα της Ινδονησίας, τη
συνωμοσία της ολλανδικής
κυβέρνησης, που στάθηκε
εμπόδιο στη σταδιοδρομία του.
Το μυθιστόρημα
διαδραματίζεται σε τρεις
ηπείρους, την Αφρική, την
Ευρώπη (Ολλανδία και
Γερμανία) και την Ασία
(Ινδονησία, αποικία της
Ολλανδίας τότε) στο χρονικό
διάστημα 1837-1900. Στο
πρώτο μέρος βρισκόμαστε
στο τέλος και βρίσκουμε το
γέρο πια Κβάσι στην Ιάβα
αναπολώντας τη ζωή του. Μετά

πάμε στην αρχή, στη Δυτική
Αφρική στον ερχομό εκεί της
αποστολής των Ολλανδών.
Κάποια ιστορικά ντοκουμέντα
-εκθέσεις και αναφορές των
επίσημων από την Ολλανδίακατατοπίζουν τον αναγνώστη
δίνοντας μια γλαφυρή εικόνα
των στόχων της αποστολής,
καθώς και των τοπικών
εθίμων. Έπειτα παίρνουν
τα παιδιά και φεύγουν.
Στο λιμάνι της Ελμίνας της
Δυτικής Αφρικής υπάρχει
ένα κάστρο, που χτίστηκε το
1482 από τους Πορτογάλους
και κατακτήθηκε 150 χρόνια
μετά από τους Ολλανδούς, οι
οποίοι μετέτρεψαν την Ελμίνα
στη μεγαλύτερη αποθήκη
σκλάβων όλης της δυτικής
ακτής της Αφρικής. Εκεί
έλεγχαν, ταξινομούσαν και
μάρκαραν τους σκλάβους με
πυρακτωμένο σίδηρο. Πολλούς
σκλάβους τους έστελναν στο
Σουρινάμ, ολλανδική αποικία
στην Καραϊβική, που απόκτησε
το 1975 την ανεξαρτησία
της για να δουλέψουν στις
φυτείες ή και να ενταχθούν στα
ολλανδικά στρατεύματα.
Το έγκλημα της δουλείας
Στην αρχή του βιβλίου
στη ροή των γεγονότων
περιλαμβάνονται παραθέσεις
από ντοκουμέντα της εποχής,
που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Έτσι, την 1η του Απρίλη του
1837, ο αρχιστράτηγος Γιαν
Βερβέιρ θα γράφει από την
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Ελμίνα την εξής επιστολή στον
Υπουργό Αποικιών:
«Δεν μπορώ να στερήσω από
τον εαυτό μου την ικανοποίηση
να διαβεβαιώσω την
Εξοχότητά σας ότι η υποδοχή
μου στο Κουμάσι ξεπέρασε
και τις πιο υψηλές ακόμα
προσδοκίες και ότι ειδικότερα
ολόκληρη η συμπεριφορά
του παντοδύναμου άρχοντα
του Ασαντινού Κράτους
ήταν βαθιά ικανοποιητική.
Η ολλανδική σημαία έγινε
αυτή των Ασαντινών και δεν
θα εγκαταλείψει ποτέ πια
το παλάτι του βασιλιά. Τον
ευχαριστεί να αποκαλεί εαυτόν
υπήκοο του σεβαστού Ηγεμόνα
μας. Και ο ανεπιφύλακτος
τρόπος με τον οποίο

παρέδωσε τον αγαπημένο
του γιο και τον ανιψιό του στη
φροντίδα της κυβέρνησης
της Αυτού Μεγαλειότητας
για να λάβουν ολλανδική
ανατροφή λέει πολλά – κατά
την ταπεινή μου γνώμη.
Εσωκλείω το συμβόλαιο που
έκλεισα και το οποίο η Αυτού
Μεγαλειότητα ο Ασαντεχένε
των Ασάντι υπέγραψε με ένα
σταυρό. Ωστόσο, προς κάθε
σαφήνεια και για να προλάβω
πάραυτα οποιαδήποτε τυχόν
μελλοντική κριτική, θα ήθελα
να υπογραμμίσω για άλλη μια
φορά στην παρούσα επιστολή
σε τι διαφέρει η στρατολόγηση
αυτών των χιλίων αντρών από
το παλιό μας δουλεμπόριο: Οι
νεοσύλλεκτοι θα λάβουν στο
Κουμάσι μια προκαταβολή

του μισθού τους, με την οποία
μπορούν να αγοράσουν την
ελευθερία τους από τους τέως
κύριούς τους. Αναχωρούν
για την Ελμίνα ως ελεύθεροι
πολίτες. Κατά την άφιξή τους
όμως, θα χρεώνονται με το
προκαταβαλλόμενο ποσό μείον
είκοσι φιορίνια, τα οποία θα
τους δοθούν ως χαρτζιλίκι.
Το υπόλοιπο ποσό, που
συνεχίζουν να μας οφείλουν,
θα κρατιέται από το μισθό
τους στις Ανατολικές Ινδίες
(δηλαδή, στην Ινδονησία, Α.Ι.).
Δεν είναι εξοικειωμένοι με τα
δικά μας χρήματα και σίγουρα
δεν θα φέρουν αντιρρήσεις σε
κάτι τέτοιο.
Οι Ασαντινοί στρατιώτες
στρατολογούνται, κατόπιν
των δικών μου εντολών, για
τουλάχιστον 15 χρόνια και
μακράν το μεγαλύτερο μέρος
τους για απεριόριστο χρόνο,
κάτι που εκείνοι νομίζουν ότι
σημαίνει το υπόλοιπο της
ζωής τους. Θεώρησα σκόπιμο
αυτό να μην το αναφέρω στα
μητρώα, για λόγους που δεν
θα είναι δύσκολο να μαντέψει η
Εξοχότητά σας.
Οι άντρες που
στρατολογήθηκαν υπό την
εποπτεία μου στο Κουμάσι
πληρούν όλες τις απαιτήσεις
σας. Πάνω από τους μισούς
είναι άντρες του αναστήματος
των δικών μας Γρεναδιέρων,
ως επί το πλείστον Νέγροι
του Βορρά, γνωστοί ως
Ντόνκο, γεροδεμένοι,
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δυνατοί, καλοσυνάτοι, πιστοί
με πάθος στους αρχηγούς
τους και πλήρως – με όλη
τη σημασία της λέξης –
πλήρως ικανοποιημένοι με
τον προορισμό τους. Εξάλλου
δεν υπάρχει καμία αδικία στη
στρατολόγηση, επειδή δεν
είναι δυνατόν, ακόμα κι αν
επιθυμούσαν κάτι τέτοιο, να
επιστρέψουμε αυτούς τους
ανθρώπους, από τους οποίους
μερικοί κατάγονται από τόσο
απομακρυσμένες περιοχές όσο
οι όχθες του Νίγηρα, κάποτε
στην πατρίδα τους. Ενώ οι ίδιοι
δεν γίνεται να επιθυμούν κάτι
τέτοιο, εφόσον είναι απολύτως
πεπεισμένοι ότι κατά την
επιστροφή τους στην πατρίδα
τους θα ήταν αναγκασμένοι να

Ο ΜΑΥΡΟΣ
ΜΕ
ΤΗ ΛΕΥΚΗ
ΚΑΡΔΙΑ
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φορτωθούν ξανά το ζυγό της
πιο αποτρόπαιας δουλείας»
(σελ. 67/68).
Η απανθρωπιά, που
παρουσιάζεται σαν σωτηρία
ή εν πάση περιπτώσει
δικαιολογείται με το «λιγότερο
κακό», αφού και οι ντόπιες
κοινωνίες των μαύρων ήταν
αυστηρά ιεραρχικές-ταξικές
με επίσης το σύστημα της
δουλείας, στάζει από τις
σελίδες αποτελούμενη από
μόνη της μια κραυγή κατά της
δουλείας. Ο Κβάσι, που είναι
ο αφηγητής στο βιβλίο στο
πρώτο πρόσωπο, σχολιάζει: «Η
πονηριά της «προκαταβολής»
του Βερβέιρ γίνεται οδυνηρά
εμφανής κατά την ανάγνωση
του συμβολαίου, κάτω από
το οποίο ο πατέρας μου
μουντζούρωσε το σταυρό του.
Όπως και στην επιστολή του,
ο Βερβέιρ έχει υπογραμμίσει

και στο συμβόλαιο τις
δεξιοτεχνικές κινήσεις του.
Για παράδειγμα, στο άρθρο
4, το οποίο ορίζει ότι «προτού
ένας τέτοιος σκλάβος ή
δουλοπάροικος μπορέσει να
στρατολογηθεί οριστικά στην
υπηρεσία της Ολλανδίας, του
παρέχονται από την Ολλανδική
Κυβέρνηση τα χρηματικά
μέσα για να μπορέσει να
αγοράσει και να αποκτήσει την
ελευθερία του από τον κύριο
ή τον ιδιοκτήτη του, ούτως
ώστε και με σκοπό, πριν τη
στρατολόγησή του, να μπορεί
και να πρέπει να θεωρηθεί
άτομο με πλήρη κυριότητα της
ελευθερίας του και συνεπώς
αρμόδιο να αποφασίζει κατά
βούληση για τον εαυτό του,
σε κάθε περίπτωση όπως θα
έπραττε ένας άντρας που έχει
γεννηθεί ελεύθερος» (σελ. 69).
Και συνεχίζει παρακάτω:
«Ας το επαναλάβω για να
είμαι απολύτως σαφής, γιατί
δίνω πολύ μεγάλο βάρος
στο να καταλάβει κανείς τη
φύση της συναλλαγής για
την οποία ο Κβάμε κι εγώ
χρησιμεύαμε ως εγγύηση:
επειδή οι νεοσύλλεκτοι
αγόραζαν με την προκαταβολή
την ελευθερία τους, σύμφωνα
με το γράμμα του νόμου
δεν ήταν δούλοι (αφού η
δουλεία είχε καταργηθεί με τη
Σύνοδο της Βιέννης το 1815
και έκτοτε απαγορευόταν η
στρατολόγηση σκλάβων).
Προϋπόθεση όμως για να
λάβουν αυτοί οι δυστυχείς
την προκαταβολή ήταν να
υπογράψουν ένα συμβόλαιο.
Αυτή η συμφωνία αλυσόδενε
τους άντρες στον ολλανδικό
στρατό, ο οποίος στη συνέχεια
τους μετέφερε κατευθείαν
στην Ελμίνα. Η πρώτη και
μοναδική τους πράξη ως
ελεύθερων πολιτών συνίστατο
συνεπώς μονάχα στην άμεση
και υποχρεωτική παράδοση
της ελευθερίας τους» (σελ. 69).
Αφρικανοί στρατιώτες
στέλνονταν και στις Ανατολικές
Ινδίες (σήμερα Ινδονησία),
όπως θα φανεί πολύ πιο
κάτω στο βιβλίο, το 1850,
όταν ο Κβάσι μαζί με άλλους
απόφοιτους μηχανικούς

στέλνεται στην Ινδονησία
για να δουλέψουν εκεί σαν
επιστήμονες ερευνητές
στον ορυκτό πλούτο της
χώρας: βασικό κίνητρο της
κατάκτησης οι πλουσιότατες
πρώτες ύλες του «Τρίτου
Κόσμου». Εκεί ο Κβάσι
υποβαθμίζεται και δέχεται από
τον Ολλανδό προϊστάμενο
και παλαιό συμφοιτητή του
μια ταπεινωτική μεταχείριση.
Στο τελευταίο κεφάλαιο του
βιβλίου ο Κβάσι μαθαίνει το
μυστικό της κοινωνικής του
υποβάθμισης.
Η «φονική ταυτότητα»
Πέρα από τις δομές των
αποικιοκρατικών κοινωνιών,
τις σχέσεις με τη μητρόπολη
και τις ρατσιστικές/ταξικές
περιπλοκές στο βιβλίο μπαίνει
οδυνηρά και το θέμα των
ριζών και της ταυτότητας. Ήδη
έχουμε πει ότι ο Κβάμε «δεν τα
κατάφερε». Μπαίνοντας στον
ολλανδικό στρατό με σκοπό
και μόνο να τον στείλουν μ’
αυτή την ιδιότητα μαζί με
μια φρουρά στην Ελμίνα, το
φρούριο στη Χρυσή Ακτή,
ελπίζει να επιστρέψει στο
Κουμάσι, τη γενέτειρά του.
Όλο το τέταρτο μέρος του
βιβλίου καταλαμβάνεται από
γράμματα που στέλνει από
την Ελμίνα στο μακρινό του
ξάδερφο, που βρίσκεται
εκείνο το διάστημα στη
Βαϊμάρη, καλεσμένο από την
πριγκίπισσα Σοφία, γόνο του
ολλανδικού βασιλικού οίκου:
μην ξεχνάμε ότι και τα δύο
παιδιά από την Αφρική ήταν
βασιλόπουλα! Υπάρχει στο
βιβλίο μια ενδιαφέρουσα
διαπλοκή, όλο αντιφάσεις, του
ταξικού με το φυλετικό. Τα
γράμματα του Κβάμε ξεκινούν
τέλος Οκτωβρίου του 1847,
όταν το καράβι πλησιάζει τη
Χρυσή Ακτή για να τελειώσουν
με την αυτοκτονία του Κβάμε
το Φλεβάρη του 1850. Το
πρώτο είναι η μεγάλη χαρά:
«Πόσο χαίρομαι που έφυγα
από την Ολλανδία! Αγαπητέ
μου φίλε, η ευτυχία είναι κάτι
τόσο απρόβλεπτο! Να φύγω
τόσο μακριά από σένα, που
εδώ και τόσα χρόνια ήσουν
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το μοναδικό μου στήριγμα,
το έτερόν μου ήμισυ, από το
οποίο έμοιαζα αχώριστος.
Και να είμαι ευτυχισμένος!
Δεν κακιώνεις μαζί μου γι’
αυτό. Ξέρεις πώς ήταν η
κατάστασή μου. Γνώριζες τις
πιο κρυφές μου επιθυμίες.
Τις μοιράστηκες, έστω κι
αν θέλεις να το ξεχάσεις.
Είδες πώς η μοίρα επί
δέκα ολόκληρα χρόνια
διασκέδαζε με τη δυστυχία
μου. Αυτό δεν μπορούσε να
συνεχιστεί. Μην κατηγορείς
λοιπόν τον εαυτό σου. Είναι
αλήθεια ότι η έριδα που μας
χώριζε τους τελευταίους
μήνες έπαιξε αποφασιστικό
ρόλο στην αναχώρησή
μου. Μετά από την ομιλία
σου στον Φοίνικα (κάποια
λέσχη του πανεπιστημίου,
Α.Ι.) δεν μπορούσα να
συναναστρέφομαι άλλο
εκείνους που σε πήραν από
μένα. Μείνε ήσυχος, τώρα είναι
ευλογία! Μ’ έφερε στο σημείο
να κάνω επιτέλους αυτό που
εδώ και δέκα χρόνια λαχταρώ
με πάθος. Ω, μακάρι να ήσουν
εδώ ν’ αναπνεύσεις τον αέρα!
Απόψε το καράβι μας έριξε
άγκυρα μακριά από την ακτή.
Θα θυμάσαι ότι τα κύματα που
σκάνε στην παραλία παραείναι
επικίνδυνα για να κατεβάσει
κανείς μια λέμβο στο σκοτάδι.
Θα πρέπει λοιπόν να περιμένω
μέχρι αύριο για να ξαναδώ
την πατρίδα. Δεν με πιάνει
ύπνος. Δεν μπορώ ακόμα
να πατήσω το πόδι μου στα
πάτρια εδάφη, αλλά ήδη τα
οσμίζομαι. Τα αναπνέω. Η υγρή
ζέστη, η οποία τις τελευταίες
εβδομάδες αυξανόταν με
κάθε θαλάσσιο μίλι, μ’ έχει
αγκαλιάσει. Είναι σαν ν’
ανοίγουν οι πόροι μου για να
την υποδεχτεί. Ή σαν το δέρμα
μου να τολμάει μόλις τώρα
να χαλαρώσει. Τα κύματα με
νανουρίζουν. Σαν νεογέννητο
στο στήθος είμαι. Κλείνω
τα μάτια και βυζαίνω μέχρι
σκασμού. Στα τυφλά. Υπάρχει
μια έμφυτη εμπιστοσύνη. Είχα
ξεχάσει την ύπαρξή της κι
όμως, μέσα σε λίγα λεπτά όλα
είναι όπως παλαιά» (σελ. 233).
Και μια μέρα μετά: «Ω, Κβάσι,

είναι εκπληκτικό πόσα απ’
αυτά που νομίζαμε ότι έχουμε
ξεχάσει είναι φυλαγμένα
στο νου και επιστρέφουν
με το παραμικρό. Η βαριά
ζέστη με τα τόσα αρώματα.
Η σαπίλα στα δάση, που την
κουβαλάει ένα αεράκι από
τα μεσόγεια, μου φέρνει στη
μνήμη ολόκληρες εβδομάδες
από τη ζωή μας. Το κόκκινο
χώμα. Το ηλιοβασίλεμα που
κάνει τα πάντα να φλογίζονται.
Η περηφάνια στα μάτια των
γυναικών! Το ότι είναι δυνατόν
να είσαι περήφανος όταν δεν
κατέχεις τίποτε άλλο εκτός από
τη γη σου! Ω, πολυαγαπημένε
μου ξάδερφε, μακάρι να σε
είχα πείσει να έρθεις μαζί μου.
Μίλησα στον κυβερνήτη για
το σχέδιό μου να επιστρέψω
στο Κουμάσι το συντομότερο
δυνατό. Ο ίδιος σχεδίαζα ν’
αγοράσω αυτή την εβδομάδα
κιόλας ένα άλογο και
μερικούς αχθοφόρους. Ο
Βαν ντερ Εμπ άκουγε φιλικά,
αλλά δεν ενθουσιάστηκε
αμέσως. Με συμβουλεύει
πρώτα να εγκλιματιστώ. Πώς
σου φαίνεται αυτό; Λες κι
ένας άντρας έχει ανάγκη να
συνηθίσει την ίδια του την
πατρίδα!» (σελ. 236).
Η πατρίδα που χάθηκε
Το κακό νέο άργησε να ’ρθεί,
αλλά ήρθε. Ο βασιλιάς του
Ασάντε, ο θείος του Κβάμε
(που ήταν ο διάδοχος και όχι
ο γιος του βασιλιά, σύμφωνα
με τη γυναικεία κληρονομική
γραμμή, που επικρατούσε
εκεί) είχε καταλάβει στο
μεταξύ κάποια πράγματα και
δεν είχε πια τις παλαιές καλές
διαθέσεις απέναντι στους
Ευρωπαίους. Αρνείται λοιπόν
να τον δεχθεί και ο Κβάμε
γράφει στον ξάδερφό του: «23
Ιανουαρίου και κάθε ελπίδα
μου πέταξε. Από το Κουμάσι
έφτασε αγγελιοφόρος με
συνταρακτικά νέα. Ο πατέρας
σου αρνείται να με δεχθεί. Μου
στέλνει δύο ουγκιές χρυσό και
τίποτε άλλο. Το γράμμα μου
έπεσε στραβά. Το γεγονός
ότι ξέχασα τα τβι (τοπική
γλώσσα των Ασαντινών, Α.Ι.)
τον σοκάρισε πολύ. Μέχρι να

μάθω ξανά να μιλάω άπταιστα
τη μητρική μου γλώσσα δεν
ενδιαφέρεται να με δει. Κι εδώ
δεν υπάρχει κανείς να μου τη
μάθει. Τις λέξεις μας μπορώ
να τις μάθω μόνο ανάμεσα
στο λαό μας στο Κουμάσι, στο
οποίο η είσοδος μόλις τώρα
μου απαγορεύτηκε. Στην ουσία
είμαι λοιπόν εξόριστος!
Ο απεσταλμένος του πατέρα
σου ήρθε συνοδευόμενος από
δύο υπηρέτες. Ο ένας από
αυτούς δεν είχε πια ούτε χείλη
ούτε αυτιά. Του τα έκοψαν
για κάποιο παράπτωμα. Ήταν
φρικτό. Προς στιγμήν δεν
μπορούσα να φανταστώ ότι
τέτοιου είδους βαναυσότητα
θα μπορούσε να ξαναγίνει
καθημερινότητα για μένα.
Μόνο αν τρέξω ο ίδιος
στο μόλο προλαβαίνω την
τελευταία βάρκα που πηγαίνει
στο πλοίο Μαρία. Μα πού είσαι
λοιπόν;» (σελ. 246).
Η εξέλιξη είναι τραγική. Ο
Κβάμε βρίσκεται σε αδιέξοδο.
Να γυρίσει στην Ολλανδία
δεν μπορεί πια, παρόλο που
προσπαθούν να τον πείσουν
βλέποντας την ψυχολογική
του κατάσταση. Χάνεται για
δύο μέρες μέσ’ στη ζούγκλα
σε μια προσπάθεια να βρει
μόνος του το δρόμο. Ψάχνει
απεγνωσμένα στη μνήμη του
τις λέξεις της χαμένης του
γλώσσας και τις σημειώνει.
Βυθίζεται πια στον κόσμο του
για να θέσει ο ίδιος τέλος στη
ζωή του.
Στο τελευταίο μέρος ένα
κεφάλαιο αρχίζει με την εξής
παράθεση από την «Ιφιγένεια
εν Ταύροις» του Γκαίτε:
-Μπορεί η ξενιτιά να γίνει η
πατρίδα μας;
-Κι εσένα έγινε ξενιτιά η
πατρίδα σου.
-Γι΄ αυτό η ματωμένη μου
καρδιά δεν γιατρεύεται.
Διότι στο τέλος ακόμα και
ο Κβάσι, που είχε καλύτερα
«προσαρμοστεί» και έκανε
σοβαρές προσπάθειες να
διώξει από μέσα του την
«βάρβαρη» πατρίδα του,
καταλαβαίνει, ότι τελικά δεν
τον δέχθηκαν, αλλά απλώς τον
ανέχθηκαν...
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Η ΕΕΔΔΑ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
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