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Το Σεπτέμβρη του 2001, η επίθεση σε δυο ουρανοξύστες με περίπου
2.500 ανθρώπους νεκρούς στις ΗΠΑ έγινε αιτία για να απλωθεί σε όλη τη
γη ο φόβος της «ισλαμικής τρομοκρατίας» και να επιβληθούν τρομονόμοι
για την πάταξή της.
Το Νοέμβρη του 2015 χρειάστηκε ακόμα μια επίθεση στη Γαλλία με περίπου 130 νεκρούς για να αναβιώσει ο φόβος κατά του ισλαμισμού και να
ενισχυθεί παραπέρα το μίσος ενάντιά του.
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Η Γαλλία ζήτησε να εφαρμοστεί το σχετικό άρθρο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο «όταν ένα κράτος-μέλος της
ΕΕ δεχθεί επίθεση στο έδαφός του, όλα τα άλλα κράτη-μέλη πρέπει να
παράσχουν την υποστήριξή τους» για να κερδίσει με ομόφωνη απόφαση
υπέρ της. Αλλά και η Σύνοδος της G20 καθώς και η Οργάνωση για την Οικονομική Συνεργασία σε Ασία και Ειρηνικό εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση
όπου τόνιζαν ότι «τα γεγονότα στη Γαλλία απαιτούν μια ενωμένη φωνή
από τη διεθνή κοινότητα».
Με τέτοιο τρόπο οι ιμπεριαλιστές, από το 2001 και μετά, καμώνονται ότι
βάζουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τις αντιθέσεις και τους διαγκωνισμούς τους και ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στον κοινό εχθρό.
Εχθρό που οι ίδιοι δημιούργησαν, εκπαίδευσαν, εξόπλισαν, χρησιμοποίησαν κατά το δοκούν. Ώσπου να επιτευχθούν οι στόχοι τους για το ξαναμοίρασμα εδαφών και αγορών και για την εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών και μεταφοράς τους και μετά να ξαναβάλουν στο τραπέζι
των συζητήσεων τις διαφορές τους.
Και ο πιο ανυποψίαστος παρατηρητής θα προβληματιστεί σοβαρά παρακολουθώντας τις εξελίξεις τέτοιων «τρομοκρατικών» επιθέσεων, αφού
κάθε φορά και αμέσως μετά από αυτές, ξεκινούν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις: Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία. Και τα κράτη-θύματα δεν έχουν
τέλος. Ούτε θα έχουν ποτέ αν οι λαοί δεν σταματήσουν αυτές τις θηριωδίες με τη δική τους ξεχωριστή δράση, ο καθένας στη χώρα του, αλλά και
με την ενωμένη δράση τους παγκόσμια ενάντια στον ιμπεριαλισμό.
Εμείς οι αντιιμπεριαλιστές όλου του κόσμου θρηνούμε πραγματικά και
ανυπόκριτα για τα αθώα θύματα της τρομοκρατίας. Αρνούμαστε, όμως,
να κλάψουμε μόνο ή περισσότερο για τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Εξίσου επιμένουμε να θρηνούμε για τους Μεσανατολίτες, Άραβες,
Ασιάτες, Αφρικανούς, θύματα κι αυτοί των ιμπεριαλιστικών επιθέσεων,
επεμβάσεων, συγκρούσεων, πολέμων, της πολιτικής των ιμπεριαλιστών,
δηλαδή, πάντα ντυμένης με το μανδύα της δημοκρατίας, της ειρήνης, της
αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού.
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ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ

Η

ανθρώπινη τραγωδία στις
θάλασσές μας δεν έχει τέλος. Μόνο στο ναυάγιο της
Λέσβου στις 28 Οκτώβρη
πνίγηκαν 48 άτομα, ανάμεσά
τους πολλά παιδιά. Περισσότερα από
3.000 άτομα έχουν πνιγεί από την
αρχή του έτους και χιλιάδες παραμένουν εντελώς αβοήθητοι από τον
κρατικό μηχανισμό.
Καταγγέλλουμε τη λογική των «έξυπνων συνόρων», δηλαδή της στρόφιγγας για την επιλογή των μεταναστών και προσφύγων, την ενίσχυση
της Frontex για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και τη δημιουργία
των hotspots σε Ελλάδα και Ιταλία,
που αποφασίστηκαν με την «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση»
το Μάη του 2015 και εξειδικεύτηκαν
στις τελευταίες συνόδους. Ήδη, στις
16 Οκτώβρη, εγκαινιάστηκε το πρώτο hotspot στην Ελλάδα, στη Λέσβο,
στη Μόρια. Σε αυτά τα κέντρα γίνεται η ταυτοποίηση, η καταγραφή και
η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων
σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή
υπηρεσία για το άσυλο EASO, τη
Frontex και τη Europol. Πρόκειται
για κέντρα διαλογής μεταναστών και

προσφύγων και απέλασης όσων δεν
ικανοποιείται το αίτημα για άσυλο ή
παραμονή, τη στιγμή που όλοι οι άνθρωποι που κάνουν το επικίνδυνο ταξίδι δικαιούνται προστασίας. Αντιτασσόμαστε σε κάθε είδους απέλαση και
σε όλες τις μεθοδεύσεις που θα περιορίσουν το δικαίωμα σε καθεστώς
ασύλου, όπως και στον εγκλωβισμό
χιλιάδων προσφύγων στη χώρα μας,
ενώ έχουν άλλη χώρα προορισμού.
Καταγγέλλουμε την ελληνική κυβέρνηση, που συμμετέχει, στηρίζει ενεργά
και συγκαλύπτει την ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτικοποίηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Προπαγανδίζουν πως η επιδότηση ενοικίου
20.000 προσφύγων θα συμβάλει στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
και στην ένταξη των προσφύγων στον
κοινωνικό ιστό της χώρας και αποκρύπτουν πως τα ψίχουλα και η ενίσχυση
των κατασταλτικών μέτρων πάει χέριχέρι με τις ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς εργασίας σε ειδικότητες
που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και με
την συμπίεση της τιμής της εργατικής
δύναμης. Προπαγανδίζουν την άρνηση κοινής φύλαξης του Αιγαίου με
κοινές περιπολίες Ελλάδας-Τουρκίας,
όταν συνεχίζεται η συζήτηση για κοι-

νές περιπολίες με τη Frontex και ενώ
ήδη δόθηκε ο έλεγχος των βόρειων
συνόρων της χώρας. Χρησιμοποιούν
το μεταναστευτικό–προσφυγικό στα
παζάρια που γίνονται για τα μέτρα
που ματώνουν το λαό μας. Είναι γνωστές οι προτάσεις για νέα βάση του
ΝΑΤΟ στην Κάρπαθο, για αναβάθμιση
της βάσης της Σούδας, για δημιουργία βάσης ειδικού τύπου πολεμικών
αεροπλάνων του ΝΑΤΟ στο Καστέλι
της Κρήτης.
Το πρόβλημα της προσφυγιάς το δημιουργούν οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι επεμβάσεις, οι υποκινούμενες εμφύλιες συρράξεις, οι
πόλεμοι με στόχο την καταλήστευση
των ενεργειακών αποθεμάτων και τον
έλεγχο των δρόμων μεταφοράς από
τις ΗΠΑ, την ΕΕ, τη Ρωσία, την Κίνα,
κλπ. για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων τους. Οι επεμβάσεις στη
Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, το Μάλι, την Ουκρανία και αλλού, με τους όρους που
κάθε φορά εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, οδήγησαν και
οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια
και τις χώρες τους για να σωθούν. Με
πρόσχημα τη μετανάστευση ενισχύε-
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ται παραπέρα η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας
και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ.
Η ΕΕΔΔΑ ενώνει τη φωνή της με το
υπόλοιπο κίνημα της χώρας:
Στις 23 Σεπτέμβρη συμμετείχαμε στη
μαζική και μαχητική συγκέντρωση
αλληλεγγύης και καταδίκης της πολιτικής της ΕΕ του ταξικού κινήματος
στην Αθήνα.
Ολοκληρώθηκε η συλλογή υπογραφών για το έγκλημα που διαπράττεται
στις θάλασσές μας με σχεδόν 1.100
υπογραφές αναλογικά και ηλεκτρονικά και θα ακολουθήσει η επίδοση
τους.
Μετά την επιτυχημένη δραστηριότητα
της 1ης Νοέμβρη στο Γαλάτσι, συνεχίζεται η συγκέντρωση υλικών πρώτης ανάγκης, καθημερινά στα γραφεία μας, από τις 10 το πρωί ως τις 2
το μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας,
στην οδό Ηπείρου 5, 5ος όροφος.

Συγκεντρώνουμε συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας όπως μπισκότα, χυμοί, γάλα μακράς διαρκείας και
επίσης παιχνίδια και είδη ζωγραφικής
για παιδιά: ξυλομπογιές, μπλοκ, πλαστελίνη, ξύστρες.
Το μεγάλο ρεύμα αλληλεγγύης που
εκφράζει ο εργαζόμενος λαός της
χώρας μας, ενάντια στο ρατσιστικό,
ξενοφοβικό και εθνικιστικό δηλητήριο των μηχανισμών του συστήματος,
δείχνει πως ο ίδιος ο λαός και οι αγώνες του είναι το μόνο πραγματικό στήριγμα του πρόσφυγα. Ένωσε κι εσύ
τη φωνή σου απαιτώντας:
Επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διάσωση,
υποδοχή, περίθαλψη και μετακίνηση
προσφύγων και μεταναστών. Να στηριχθούν με τον αναγκαίο εξοπλισμό,
υποδομές και προσωπικό.
Εξασφάλιση ανθρώπινων χώρων
προσωρινής φιλοξενίας με δωρεάν
και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη, σίτιση και νομική υποστήριξη
με ευθύνη του κράτους, μέχρι την
αναχώρηση των προσφύγων για τις
χώρες προορισμού τους.
Απευθείας μεταφορά των προσφύγων στη χώρα προορισμού τους με
ευθύνη και χρηματοδότηση της ΕΕ
και του ΟΗΕ.
Χορήγηση ασύλου και προστασίας
στους μετανάστες που διώκονται στη
χώρα τους και ευρύτερα σε όσους
βρίσκονται σε κίνδυνο, με διαδικασίες γρήγορες και αξιόπιστες.
Κατάργηση του «Δουβλίνου» και της
Συνθήκης Σένγκεν. Κλείσιμο των κέντρων κράτησης, όχι στη δημιουργία hotspots που θα αποτελέσουν
νέα κέντρα κράτησης, γκρέμισμα
του φράχτη στον Έβρο και απομάκρυνση της FRONTEX.
Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και αποδέσμευση της χώρας μας από τους
ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς.
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ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ

Την Κυριακή 1η Νοέμβρη, η
ΕΕΔΔΑ την αφιέρωσε στους
πρόσφυγες που φιλοξενούνται στις
ολυμπιακές εγκαταστάσεις του
Δήμου Γαλατσίου.
Το πρωί παραβρεθήκαμε και
χαιρετίσαμε το φιλικό ποδοσφαιρικό
αγώνα που διοργάνωσε ο Αθλητικός
Όμιλος «Κορωνίδα» του Γαλατσίου,
ανάμεσα στο εφηβικό τμήμα του
Συλλόγου και προσφυγόπουλα.
Παρά το κρύο, νεολαίοι μοίραζαν
στην είσοδο την ανακοίνωση
αλληλεγγύης με τους πρόσφυγες και
πλήθος κόσμου παρακολούθησε το
ματς, τις παρεμβάσεις, την απονομή
των αναμνηστικών βραβείων από
την ομάδα της «Κορωνίδας» στην
ομάδα των παιδιών προσφύγων
και ένωσε τη φωνή του για να
καταδικάσει τις εφαρμοζόμενες
πολιτικές και να εκφράσει την
αλληλεγγύη του με τους πρόσφυγες,
που καταχειροκροτήθηκαν για την
προσπάθειά τους.
Το απόγευμα, μέλη και φίλοι της
ΕΕΔΔΑ, ανάμεσά τους και εικαστικοί
καλλιτέχνες, παρέδωσαν τα υλικά
που είχαν συγκεντρωθεί μέχρι
εκείνη τη στιγμή (μπισκότα, χυμοί,
γάλατα μακράς διάρκειας, κλπ.)
και απασχόλησαν παιδιά διαφόρων
ηλικιών, από πολύ μικρά μέχρι
17χρονους νέους, που ζωγράφισαν
με τα υλικά που τους πρόσφερε

η ΕΕΔΔΑ, ξυλομπογιές, μπλοκ,
πλαστελίνες. Το ενδιαφέρον των
παιδιών να εκφραστούν με αυτόν
τον τρόπο ήταν μεγάλο. Απέναντι
από την είσοδο στο διαμορφωμένο
χώρο της σίτισης ό,τι μέρος του
τοίχου είχε μείνει κενό στο ύψος
του ματιού γέμισε ζωγραφιές
διαφορετικών τεχνοτροπιών και
θεμάτων: σκηνές από την πατρίδα,
από το ταξίδι στη θάλασσα,
λουλούδια, πουλιά, σημαίες και
μηνύματα φιλίας. Είδαμε πάρα
πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά
και μωρά ακόμα και μερικών
μηνών, αλλά και νέους Αφγανούς
ηλικίας 20–22 ετών με τους οποίους
συνομιλήσαμε. Πολλοί από αυτούς
θέλουν να φτάσουν στη Σουηδία, τη
Γερμανία, το Λουξεμβούργο.
Οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις
του «Παλαί» άρχισαν να
λειτουργούν προσωρινά σαν
χώρος φιλοξενίας όταν έπεσαν οι
πρώτες φθινοπωρινές βροχές και
μεταφέρθηκαν εκεί εκατοντάδες
οικογένειες που είχαν βρει
καταφύγιο στην πλατεία Βικτωρίας,
κάτω από πολύ άσχημες και
επικίνδυνες συνθήκες αφού μέχρι
εκείνη τη στιγμή ήταν απούσα
οποιαδήποτε κρατική φροντίδα
και μέριμνα. Η δουλειά των
εθελοντών και στις εγκαταστάσεις
του Γαλατσίου είναι τεράστια και

αναντικατάστατη και επεκτείνεται σε
όλους τους τομείς: στα οργανωτικά,
στη φροντίδα της υγιεινής, στη
συλλογή φαρμάκων, στη συλλογή
τροφίμων και τη φροντίδα της
σίτισης (αφού λόγω έλλειψης
κρατικής χρηματοδότησης τα
γεύματα από ένα σημείο και μετά
διακόπηκαν), στη συγκέντρωση
ρούχων και υποδημάτων, στην
απασχόληση των παιδιών με
ζωγραφική, στην εκμάθηση
αγγλικών ώστε οι άνθρωποι αυτοί
να φτάσουν στον τελικό προορισμό
τους πιο καλά εφοδιασμένοι. Δύο
βδομάδες μετά αρκετοί μετανάστες
πρόσφυγες είναι ακόμα εκεί:
«Υπάρχει τρένο για τη Γερμανία από
την Ελλάδα;» ρωτάει ένας, άλλος
τι τηλεφωνική κάρτα να αγοράσει
ώστε να είναι φτηνή και να κρατήσει
για καιρό. Τα αγγλικά πιάνουν τελικά
τόπο για όλα, αλλά και για να κάνεις
φίλους. «Ο Κώστας είναι φίλος»,
μεταφέρει με αποφασιστικότητα για
το δάσκαλό του ένας έφηβος και
συμφωνούν πολλοί άλλοι.
Η ίδια η ζωή δείχνει πως όπως στο
μακρινό παρελθόν, έτσι και σήμερα
το μόνο πραγματικό στήριγμα του
μετανάστη και του πρόσφυγα είναι ο
αλληλέγγυος λαός.
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Η ΕΕΔΔΑ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΦΙΞ
Έχει καθιερωθεί πια στις συνειδήσεις των κατοίκων της περιοχής, να γιορτάζεται κάθε καλοκαίρι το πολιτικό-πολιτιστικό διήμερο για Έλληνες και μετανάστες εργαζόμενους στο Πάρκο
ΦΙΞ, στα Πατήσια, που διοργανώνεται από την ΚΟΑ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Ένα γιορταστικό, πολύχρωμο, πολυπολιτισμικό διήμερο γεμάτο από εκδηλώσεις πολιτικές και
πολιτιστικές, όπου συμμετέχουν οργανώσεις Ελλήνων και μεταναστών από κάθε άκρη της γης
με τα δικά τους ξεχωριστά περίπτερα, στα οποία καθεμιά έχει κάτι διαφορετικό και ενδιαφέρον να επιδείξει σε όσους συμμετέχουν. Για φέτος το διήμερο αυτό πραγματοποιήθηκε στις 19
και 20 Ιούνη. Η ΕΕΔΔΑ συμμετείχε, όπως κάθε χρόνο με το δικό της περίπτερο, όπου μπορούσε κανείς να ενημερωθεί για
τις δραστηριότητές της για
κάθε τομέα δράσης της.
Ανάμεσα στα διάφορα περιοδικά και άλλα έντυπα
ενημερωτικά υλικά, φέτος
διακινήθηκε κείμενο για το
μάζεμα υπογραφών με τίτλο «Κανένας δεν πρέπει να
μείνει απαθής απέναντι στο
συνεχιζόμενο έγκλημα, τους
μαζικούς πνιγμούς μεταναστών και προσφύγων στη
Μεσόγειο».
Το κείμενο έριχνε ευθύνες
στην ακολουθούμενη πολιτική τόσο των ευρωπαίων
και αμερικανών ιμπεριαλιστών όσο και της ελληνικής συγκυβέρνησης για το συνεχιζόμενο δράμα των μεταναστών και
προσφύγων και για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγήσει το μεταναστευτικό ζήτημα. Έκφραζε, επίσης, την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της οργάνωσής μας στα θύματα
αυτής της πολιτικής τους, τονίζοντας ότι η μοναδική πραγματική αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος είναι η σύγκρουση με την ΕΕ και τα συμφέροντα των
διεθνών μονοπωλίων.
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Το διήμερο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και τεράστια συμμετοχή κόσμου και τέλειωσε με την υπόσχεση όλων των παραβρισκομένων να συνεχίσουν αυτή τη διοργάνωση, να
την εμπλουτίζουν κάθε χρόνο, να την κάνουν καλύτερη, να αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο
εργαζόμενους αλλά και όλους τους νέους μετανάστες και πρόσφυγες που θα αποφασίσουν να
παραμείνουν στη χώρα μας.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Ενίσχυση της δράσης
των αμερικανικών μονοπωλίων

Σ

την Κένυα και την Αιθιοπία
βρέθηκε στα μέσα του καλοκαιριού ο αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επιχειρώντας να εξασφαλίσει, με
κάθε τρόπο, ένα κομμάτι από τους
φυσικούς πόρους της Αφρικής. Η
επίσημη επίσκεψη του αμερικανού
Προέδρου εντάσσεται στο πλαίσιο
ενίσχυσης της δράσης των αμερικανικών μονοπωλίων στην ανατολική
Αφρική. Και οι δύο φτωχές χώρες
έχουν άμεσο ρόλο στους πολεμικούς
σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην ανατολική Αφρική. Πολεμούν και οι δύο
κατά των ισλαμιστών στη Σομαλία με
αμερικανική βοήθεια. Και οι δύο φτωχές χώρες αναπτύσσονται γοργά και
αποτελούν πεδία άμεσου και μακροπρόθεσμου διεθνούς οικονομικού
ανταγωνισμού.
Πρώτος σταθμός του ήταν η Κένυα,
χώρα της οποίας ο πληθυσμός προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια και είναι
η μεγαλύτερη οικονομία της ανατολι-

κής Αφρικής, με 3.000 δολάρια κατά
κεφαλήν ΑΕΠ. Ο Μπαράκ Ομπάμα
συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο
Ουχούρου Κενιάτα, και πήρε μέρος
στη Διεθνή Επιχειρηματική Διάσκεψη
Κορυφής στο Ναϊρόμπι, σε μια προσπάθεια να προωθήσει το εμπόριο
μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών–μελών της «Κοινότητας Ανατολικής
Αφρικής» (EAC) αλλά και τις μπίζνες
των αμερικανικών μονοπωλίων στην
υποσαχάρια Αφρική μέσω της συμφωνίας «Αφρικανικής Ανάπτυξης
και Ευκαιρίας» «AGOA». Πρόκειται
για αμερικανικό νόμο απαλοιφής
δασμών και φόρων στις εισαγωγές
αφρικανικών προϊόντων περίπου 40
χωρών, που εμπνεύστηκε το 2000 η
τότε κυβέρνηση των ΗΠΑ του Τζορτζ
Μπους ως εργαλείο δήθεν «βοήθειας» των αφρικανικών οικονομιών και
ανάπτυξης των διμερών εμπορικών
σχέσεων.
Δεύτερος σταθμός του αμερικανού
Προέδρου ήταν η Αιθιοπία, η δεύτερη

πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής
μετά τη Νιγηρία. Έχει περίπου 90 εκατομμύρια κατοίκους με κατά κεφαλήν
1.500 δολάρια ΑΕΠ. Συγκαταλέγεται
στις πέντε γρηγορότερα αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης
του 10% εδώ και μια δεκαετία. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας
Τράπεζας, η Αιθιοπία αναμένεται να
παρουσιάσει την ισχυρότερη παγκοσμίως ανάπτυξη από το 2017 (9,5%
ετησίως κατά μέσο όρο).
Οι ξένες επενδύσεις
και οι ανταγωνισμοί
Μιλώντας στους εκπροσώπους της
Αφρικανικής Ένωσης, αυτής της διακρατικής καπιταλιστικής οργάνωσης που αριθμεί 54 χώρες μέλη, ο
Ομπάμα παραχώρησε μαθήματα …
δημοκρατίας, καλώντας τους να «καταπολεμήσουν το καρκίνωμα της διαφθοράς, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην
οικονομική ανέλιξή της», ενώ δήλωσε
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ότι «οι ΗΠΑ βρίσκονται στο πλευρό
της Αφρικής για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας». Δεν παρέλειψε να
προσφέρει «ευκαιρίες από τις ΗΠΑ
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας
για τους νέους» με ιδιαίτερη αναφορά στην «αξιοποίηση των φυσικών
πόρων».
Το ταξίδι Ομπάμα στην Αφρική είχε
στόχο να ανταγωνιστεί τη δράση κινεζικών ομίλων που έχουν αναλάβει
μεγάλα έργα υποδομής. Όπως υποστήριξε, «οι ΗΠΑ προσφέρουν στην
Αφρική μια οικονομική συνεργασία, η
οποία δεν βασίζεται απλώς στην κατασκευή υποδομών με ξένο εργατικό
δυναμικό ή στην αξιοποίηση των φυσικών πηγών της Αφρικής», αφήνοντας σαφή σπόντα για την παρέμβαση των κινεζικών μονοπωλίων. Αξίζει
να σημειωθεί πως η Κίνα έχει τριπλάσιες εμπορικές σχέσεις με χώρες τις
Αφρικής (220 δις δολάρια ) από αυτές
με τις ΗΠΑ.
Η διείσδυση των αμερικανικών ομίλων έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό στην
Αφρική. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως
η «General Electric» έχει επενδύσει
περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια
δολάρια για την κατασκευή σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
πουλάει επίσης φορτηγά, ενώ η «WalMart» κατέχει δεκάδες καταστήματα.
Της επίσκεψης Ομπάμα στην Αφρική
είχε προηγηθεί συνάντηση στην Ουάσιγκτον του αμερικανού Προέδρου
με το νιγηριανό ομόλογό του Μουχαμάντου Μπουχάρι όπου συζητήθηκαν
οι προοπτικές εμβάθυνσης της στρατιωτικής, «αντιτρομοκρατικής» και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Ας μην ξεχνάμε πως η Νιγηρία
αποτελεί τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό της υποσαχάριας Αφρικής
και τον ένατο μεγαλύτερο παραγωγό
φυσικού αερίου παγκοσμίως.
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Νέα ώθηση συμφερόντων
και στη Νιγηρία
Με τη συνάντηση αυτή ο Ομπάμα
έδωσε νέα ώθηση στα συμφέροντα
των αμερικανικών ενεργειακών μονοπωλίων σε συνέχεια των συμφωνιών
που είχε κλείσει τον Αύγουστο του
2014 στο πλαίσιο της πρώτης διάσκεψης κορυφής ΗΠΑ–Αφρικής, όπου
είχε ανακοινώσει επενδύσεις ύψους
14 δισεκατομμυρίων δολαρίων για
λογαριασμό αμερικανικών μονοπωλίων.
Εν ολίγοις θα μπορούσαμε να πούμε
πως οι κόντρες των μονοπωλίων για
την πλούσια σε φυσικούς πόρους
αφρικανική ήπειρο δυναμώνουν διαρκώς με τους λαούς να παραμένουν φτωχοί και εξαθλιωμένοι…

ΣΟΜΑΛΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Σ

τις 9 Ιούνη η ΕΕΔΔΑ πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τη Σομαλία με κεντρική ομιλήτρια τη Δέσποινα Ορφανάκη,
δημοσιογράφο της εφημερίδας «Ριζοσπάστης». Παρέμβαση για τα
θέματα πειρατείας στην περιοχή έκανε ο συνταξιούχος ναυτεργάτης, Μιχάλης Χαμπουλίδης, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΔΑ.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και σύντομες παρεμβάσεις και από άλλους παραβρισκόμενους και η βραδιά τέλειωσε με σπιτικούς μεζέδες και κρασί, οπότε και συνεχίστηκε η συζήτηση επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που είχαν
ανάψει οι ομιλίες.
Μεστή, απλή και κατανοητή και για τον πιο ανενημέρωτο ακροατή ήταν η
ομιλία της Δ. Ορφανάκη, διανθισμένη και με διαφάνειες για την καλύτερη
κατανόηση, αποσπάσματα της οποίας παραθέτουμε παρακάτω.
Σκύβοντας επί χρόνια και με προσοχή πάνω στο ζήτημα της Σομαλίας, έγινε
φανερό το υποκριτικό ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ και ο καλά κρυμμένος
και ακόμα καλύτερα σχεδιασμένος πόλεμος που διεξαγόταν στο όνομα της
σωτηρίας του σομαλικού λαού από την πείνα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ο φονικός εμφύλιος που μαινόταν στη χώρα ανάμεσα στις έξι
κυρίαρχες φατρίες και τους αντίστοιχους πολέμαρχους αλλά και ο λιμός.
Έτσι ξεκίνησε το «σομαλικό πείραμα» που, αργότερα, χρησιμοποιήθηκε στη
Γιουγκοσλαβία, Αϊτή, Καραϊβική.
Η επέμβαση είχε προετοιμαστεί από τις ΗΠΑ πολύ πριν το λιμό. Κοντά μιάμιση δεκαετία πριν, το πολιτικο-στρατιωτικό και οικονομικό κατεστημένο
τους είχε εισχωρήσει στη Σομαλία χρησιμοποιώντας το Σομαλό δικτάτορα,
Σίαντ Μπαρ αλλά και τον τότε διεθνή συσχετισμό δυνάμεων, βάζοντας έτσι
πόδι στο Κέρας της Αφρικής. Η επιλογή της Σομαλίας έγινε όχι μόνο εξαιτίας του πλούσιου και ανεκμετάλλευτου ορυκτού πλούτου της (υποθαλάσσια
και υπόγεια κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, ουρανίου, σιδηρομεταλλευμάτων) αλλά και για τη σημαντική γεωπολιτική της θέση, μιας και
βρίσκεται στη «μύτη» της Ανατολικής Αφρικής, στο λεγόμενο Αφρικανικό
Κέρας. Όποιος ελέγχει τη χώρα, μπορεί εύκολα να ελέγξει ένα από τα πιο
νευραλγικά περάσματα της διεθνούς ναυτιλίας και εμπορίου, μεταξύ άλλων
τη μεταφορά των πετρελαίων της Αραβικής Χερσονήσου προς την Ευρώπη
μέσω Ερυθράς Θάλασσας και Σουέζ και προς τη Νότια Ασία μέσω δυτικού
Ινδικού Ωκεανού.
Όλα τα παραπάνω ήταν πολύ δελεαστικά για να αφήσουν αδιάφορους τους
ιμπεριαλιστές. Έτσι, η στρατιωτική επέμβαση, με τη σύμπραξη ΗΠΑ-ΟΗΕ,
ξεκίνησε το 1992 όταν ο τότε ΓΓ του ΟΗΕ αποφάσισε την αποστολή κυανόκρανων για την προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα και
επιπλέον 600 Πακιστανών κυανόκρανων για την προστασία της διανομής
τους. Οι ΗΠΑ, από τη μεριά τους, φρόντισαν για την αερομεταφορά της
βοήθειας αυτής. Ήταν τότε που η Ρωσία παράπαιε κάτω από το βάρος της
καπιταλιστικής παλινόρθωσης και η Κίνα απέφευγε κάθε εμπλοκή στο διεθνές προσκήνιο.
Στα τέλη του ’92, όταν ο Μπους έχασε τις εκλογές, με πρόσχημα την ανθρωπιστική κρίση, αποφασίστηκε επέμβαση στη Σομαλία που ονομάστηκε
«Επιχείρηση Αποκατάστασης Ελπίδας». 25.000 αμερικανοί στρατιώτες αποβιβάστηκαν στο Μογκαντίσου και ακολούθησαν στρατιωτικές δυνάμεις από
Γαλλία, Καναδά, Αίγυπτο, Ιταλία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Ελλάδα (!),
η αστική τάξη της οποίας δηλώνει «παρούσα» σε κάθε ευκαιρία διεκδικώντας το δικό της μερίδιο από την πίτα.
Η επέμβαση των Αμερικανών συνεχίστηκε απρόσκοπτα μέχρι το φθινόπωρο του ’93, οπότε οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επικηρύξουν τους Σομαλούς πολέμαρχους βάζοντας πρώτο στη σειρά τον πρώην αρχηγό των μυστικών
υπηρεσιών της Σομαλίας επί δικτατορίας Σίαντ Μπαρ, στρατηγό Μοχάμεντ
Φαράχ Αϊντίτ. Η επιχείρηση σύλληψης του Αϊντίτ που, υποτίθεται θα διαρκούσε 30 λεπτά, εξελίχθηκε σε ολονύχτια σφαγή με απολογισμό εκατοντάδες Σομαλούς νεκρούς, 18 Αμερικανούς στρατιώτες και 2 κυανόκρανους.
Λίγους μήνες αργότερα οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τη
Σομαλία δίνοντας τη σκυτάλη στον ΟΗΕ. Εκείνη την εποχή εξάλλου είχαν
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αρχίσει να βάζουν σε εφαρμογή τα σχέδιά τους για τα Βαλκάνια και την
ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Το ’95 αποχώρησαν από τη Σομαλία και οι τελευταίοι κυανόκρανοι του
ΟΗΕ αφήνοντας πίσω τους μια χώρα ρημαγμένη και παραδομένη στο έλεος των εσωτερικών συγκρούσεων. Η ειρωνεία ήταν ότι ο Αϊντίτ πέθανε το
’96 από καρδιακή προσβολή λίγους μήνες αφότου είχε ανακηρυχθεί πρόεδρος της Σομαλίας.
Η «επιχείρηση Σομαλία», αν μη τι άλλο, άφησε πίσω της χρήσιμα διδάγματα για τους στρατιωτικούς κύκλους των ΗΠΑ. Στο μέλλον οι στρατιωτικές
τους επεμβάσεις θα έπρεπε να είναι μικρότερης κλίμακας, να παίρνουν
μέρος σ’ αυτή γειτονικές χώρες και να γίνονται με τη συνεργασία ή, έστω,
την ανοχή της αστικής τάξης της υπό επέμβασης χώρας. Διδάγματα που
ακολούθησαν στις επόμενες επεμβάσεις τους με θρησκευτική προσήλωση.
15 χρόνια μετά την επέμβαση ΗΠΑ-ΟΗΕ στη Σομαλία, και καθόλου τυχαία,
εμφανίστηκαν στον Κόλπο του Άντεν ορδές πειρατών που δημιούργησαν
το κατάλληλο πρόσχημα για την πραγματοποίηση διεθνούς ναυτικής επέμβασης στα σομαλικά και διεθνή ύδατα με τη σύμπραξη δυτικών, αραβικών,
μικρών και μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καθώς και η Κίνα και η Ινδία. Οι δυνάμεις αυτές παραμένουν στην
περιοχή ως σήμερα παρότι οι πειρατικές επιθέσεις έχουν μειωθεί. Αιτία της
παραμονής τους είναι η όξυνση των διεθνών ανταγωνισμών, η επισφαλής
κατάσταση της Σομαλίας αλλά και επειδή πλάι στα συμφέροντα ενεργειακών και εφοπλιστικών μονοπωλίων γιγαντώθηκαν τα συμφέροντα παρασιτικών μισθοφορικών εταιριών και υπηρεσιών σεκιούριτι.
Τα τελευταία οκτώ χρόνια η Σομαλία ζει μια επίπλαστη ειρήνη, αφού 22.000
στρατιώτες από την Ουγκάντα, το Μπουρούντι και την Κένυα έχουν εντολή
από τον ΟΗΕ να παραμείνουν εκεί. Βρίσκεται, επίσης, σε μια υποθετική
τροχιά ανάπτυξης με τη ντόπια αστική τάξη να εμφανίζεται ικανοποιημένη
από τη συνεργασία της με αφρικανικές και άλλες δυνάμεις επέμβασης.
Κάνει μπίζνες με ξένα κεφάλαια (τουρκικά, κινεζικά, ρωσικά, αμερικανικά,
βρετανικά) αλλά και με επενδυτές της σομαλικής ομογένειας καθώς και με
ξένα μονοπώλια που δεν έχασαν ποτέ το ενδιαφέρον για τον ανεκμετάλλευτο πλούτο της χώρας, φυσικά πάντα με ληστρικούς όρους σε βάρος
του σομαλικού λαού ο οποίος συνεχίζει να ζει εγκλωβισμένος στη φτώχεια
και στη μιζέρια.
Και, όπως όλα δείχνουν, η Σομαλία θα συνεχίσει να παραμένει στο επίκεντρο διεθνών και περιφερειακών επεμβάσεων για πολλά χρόνια ακόμα
φέρνοντάς τη σε κοινή μοίρα με δεκάδες άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν
την ίδια κατάσταση επειδή βρίσκονται σε κρίσιμα γεωπολιτικά σταυροδρόμια και κατέχουν πλούσιο έδαφος, υπέδαφος, αλλά και υποθαλάσσιο
πλούτο.
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ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΗΣ ΕΕΔΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
Με θέμα «Μαχητικά στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού της Παλαιστίνης», η ΕΕΔΔΑ και η
ΕΕΔΥΕ πραγματοποίησαν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Νομού Αττικής, την Τετάρτη 4 Νοέμβρη.
Οι παραβρισκόμενοι παρακολούθησαν ένα σύντομο αλλά ενδιαφέρον βιντεοσκοπημένο χρονικό για τις αρνητικές συνέπειες που έχει δημιουργήσει το συνεχιζόμενο χτίσιμο του, γνωστού
πια σε όλους μας, «Τείχους της Ντροπής» στην καθημερινή ζωή του παλαιστινιακού λαού.
Ακολούθησαν οι ομιλίες του πρέσβη της Παλαιστίνης Μαρουάν Τουμπάσι, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση στη σημερινή Παλαιστίνη και στον αγώνα του λαού της να
επιβιώσει από τις εντεινόμενες επιθέσεις του ισραηλινού κράτους. Η Πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ
έκανε μια ιστορική αναδρομή για το πώς έφτασε η κατάσταση στο σημερινό της αδιέξοδο και
τους υπαίτιους αυτής της κατάστασης. Τέλος, η Γενική Γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, Ελπίδα Παντελάκη, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της διεθνιστικής αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό,
της στήριξης του δίκαιου αγώνα του και έκανε παραλληλισμό με την κατάσταση που βιώνει
ο ελληνικός λαός σήμερα. Οι ομιλίες διανθίστηκαν από απαγγελίες ποιημάτων παλαιστινίων
ποιητών.
Τέλος, διαβάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα το ψήφισμα που θα κατατεθεί από τις διοργανώτριες οργανώσεις στην πρεσβεία του Ισραήλ.
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ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Εμείς, οι συμμετέχοντες στην αποψινή εκδήλωση, την Τετάρτη, 4 Νοέμβρη 2015 που διοργάνωσαν η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελληνική
Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) με θέμα «ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ», απευθύνουμε στην κυβέρνηση, στα πολιτικά κόμματα της
Βουλής, στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του
Ισραήλ, το ακόλουθο ψήφισμα:
Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε τη συνεχιζόμενη σφαγή του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης από το ισραηλινό κράτος που στηρίζεται στους Ευρω-ΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστές.
Καταδικάζουμε την πολιτική των «ίσων αποστάσεων» που εξισώνει το θύμα με το
θύτη, κλείνοντας τα μάτια μπροστά στην κρατική, στρατιωτική τρομοκρατία από το Ισραήλ.
Καταγγέλλουμε επίσης τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που συνεχίζει την πολιτική
των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και εντείνει τις στρατιωτικές ασκήσεις με το Ισραήλ, στο
πλαίσιο της «στρατηγικής συνεργασίας».
Συνεχίζουμε και εντείνουμε τη δράση μας πανελλαδικά για :
â Να κάνουμε πλατιά γνωστό στο λαό το έγκλημα διαρκείας σε βάρος των Παλαιστινίων
â Να δυναμώσουμε με κάθε τρόπο και μέσο τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη στον
αγώνα του λαού της Παλαιστίνης
Αγωνιζόμαστε ανυποχώρητα για:
â Να δημιουργηθεί ανεξάρτητο, βιώσιμο και κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα
του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δίπλα στο Ισραήλ
â Το σταμάτημα των εποικισμών και την αποχώρηση όλων των εποίκων που έχουν εγκατασταθεί πέρα από τα σύνορα του ‘67
â Το γκρέμισμα του απαράδεκτου τείχους διαχωρισμού στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη
â Το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους, με βάση τις
σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ
â Την άρση κάθε αποκλεισμού των Παλαιστινίων, στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της
Γάζας
â Την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που
κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές
â Την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από όλα τα κατεχόμενα εδάφη του 1967, συμπεριλαμβανομένων των υψωμάτων του Γκολάν και της περιοχής Σεμπάα του Νότιου Λιβάνου
â Να ακυρωθούν όλα τα στρατιωτικά γυμνάσια κι όλες οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και
να υποστηρίξει στους διεθνείς οργανισμούς τα δίκαια αιτήματα του λαού της Παλαιστίνης.
Αθήνα, 4 Νοέμβρη 2015
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ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Εκδήλωση της Πρεσβείας της Παλαιστίνης
και του Δήμου Ηλιούπολης
Αντιπροσωπεία της ΕΕΔΔΑ παραβρέθηκε, μετά από πρόσκληση που έλαβε από την Πρεσβεία
της Παλαιστίνης, στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσε με το Δήμο της Ηλιούπολης στις 21
Απρίλη, με την ευκαιρία της Ημέρας των Παλαιστινίων Κρατουμένων στις Φυλακές του Ισραήλ.
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο του Δημαρχείου της Ηλιούπολης, χαιρέτισαν και ευχαρίστησαν τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη που δείχνει πάντα στο λαό της
Παλαιστίνης, ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης, Μαρουάν Τουμπάσι, ο Ίσα Καράκε,
υπουργός για θέματα παλαιστινίων κρατουμένων και ο Καντούρα Φάρες, επικεφαλής του
Συλλόγου Παλαιστινίων Κρατουμένων.
Παραβρέθηκαν, επίσης, πρεσβευτές αραβικών κρατών καθώς και της Κούβας. Από τα κόμματα της ελληνικής βουλής το παρόν έδωσε ο Ν. Καραθανασόπουλος, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο οποίος δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση του κόμματός
του στους αγώνες του παλαιστινιακού λαού για να αποκτήσει το δικό του, ανεξάρτητο και
ελεύθερο κράτος στα σύνορα του ’67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και την
υπόσχεση να κάνει ό,τι είναι δυνατό για την απελευθέρωση των παλαιστινίων κρατουμένων
στις ισραηλινές φυλακές.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το χορευτικό της Ένωσης Παλαιστινίων Φοιτητών στην Ελλάδα, το χορευτικό των Λευκαδιτών του Δήμου Ηλιούπολης,
καθώς και το συγκρότημα του Δήμου που τραγούδησαν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
Η ΕΕΔΔΑ, από τη μεριά της, παρέδωσε ανακοίνωση αλληλεγγύης με την υπόσχεση να σταθεί
στο πλευρό της Παλαιστίνης ώσπου να λυθούν τα πάγια αιτήματα του λαού της.

Η ΕΕΔΔΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το Σάββατο, 7 Νοέμβρη, στις 6 το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος η Ένωση Παλαιστινίων Φοιτητών στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Παλαιστίνης, με μια σεμνή
τελετή ύψωσαν την παλαιστινιακή σημαία, έψαλλαν τον ύμνο Mawteny της Παλαιστίνης και
χόρεψαν τοπικούς χορούς της πατρίδας τους.
Μέλη και φίλοι της ΕΕΔΔΑ παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, μαζί με τους Παλαιστίνιους που
ζουν στη χώρα μας, και διατράνωσαν για ακόμα μια φορά τη διεθνιστική αλληλεγγύη της ΕΕΔΔΑ στην Παλαιστίνη. Η εκδήλωση συγκίνησε ακόμα και τους περαστικούς που σταματούσαν
για να παρακολουθήσουν, να χειροκροτήσουν θερμά μαζί με όλους τους παραβρισκόμενους
αλλά και να ζητήσουν όσο το δυνατό περισσότερη ενημέρωση για τα άλυτα προβλήματα των
Παλαιστινίων και το δίκαιο αγώνα τους ενάντια στην ισραηλινή καταπίεση και επιθετικότητα.
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ΕΕΔΔΑ
Η ΕΕΔΔΑ ΣΤΗΝ 36Η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
Στις 17 Μάη πραγματοποιήθηκε φέτος η 36η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην οποία μέλη
και φίλοι της ΕΕΔΔΑ συμπορεύτηκαν με το πανό τους και αυτή τη χρονιά με τους μαραθωνοδρόμους φιλειρηνιστές.
Στη στάση που έγινε στο Πικέρμι, η Γενική Γραμματέας της ΕΕΔΔΑ εκφώνησε το ακόλουθο
χαιρετιστήριο μήνυμα της επιτροπής:
Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, συνοδοιπόροι της ειρήνης,
52 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο μαραθωνοδρόμος και αγωνιστής της ειρήνης, Γρηγόρης Λαμπράκης, μαζί με τους συνοδοιπόρους του, πραγματοποίησαν την πρώτη μαραθώνια
πορεία ειρήνης αγνοώντας απαγορεύσεις και τρομοκρατία του αστικού κράτους της καταπίεσης και καταστολής. 52 χρόνια μετά και τα οράματα των τότε αγωνιστών της ειρήνης εξακολουθούν να συγκινούν και να συνεγείρουν τους σημερινούς αγωνιστές αφού ακόμα δεν έχουν
βρει τη δικαίωσή τους.
Επεμβάσεις, υποκινούμενες εμφύλιες
συρράξεις, ένταση της καταστολής είναι εργαλεία στα χέρια των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ και της ΕΕ για να χτυπήσουν δικαιώματα και δημοκρατικές
ελευθερίες που με αγώνες έχουν κατακτήσει οι λαοί. Η ευλογία του πλούσιου
εδάφους και υπεδάφους που χαρίζει η
φύση στους λαούς της γης μετατρέπεται σε βραχνά πολύμορφων επιθέσεων
με μοναδικό στόχο την καταλήστευση
αυτού του πλούτου από τους διεθνείς
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Έτσι,
νέα σύνορα χαράσσονται με το αίμα
των λαών, κράτη διχοτομούνται και
τριχοτομούνται, νέες μορφές μαζικής
τρομοκράτησης εφευρίσκονται για να παραμένουν οι λαοί απαθείς αποδέκτες της πολιτικής
που εφαρμόζεται στην πλάτη τους, απλούς παρατηρητές των μικρών ή μεγάλων εγκλημάτων
που γίνονται καθημερινά σε βάρος μας αλλά και σε βάρος λαών γειτονικών μας ή πιο μακρινών.
Είναι αυτή η πολιτική που δημιουργεί το μεγαλύτερο όπλο στα χέρια των ιμπεριαλιστών: τους
μετανάστες και πρόσφυγες, που διωγμένοι από τις κακουχίες στις χώρες τους αναζητούν καταφύγιο ασφάλειας και επιβίωσης σε ξένες χώρες και εκεί μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους
τράγους που στις πλάτες τους παίζονται παιχνίδια διεθνών αντιδραστικών αλλαγών.
Η απάντηση σε όλα αυτά είναι μία και μοναδική. Ανειρήνευτη πάλη ώσπου να γίνουν οι λαοί
κυρίαρχοι στον τόπο τους. Το όπλο μας ένα και μοναδικό: η διεθνιστική μας αλληλεγγύη και
αλληλοϋποστήριξη.
Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης χαιρετίζοντας την 36η μαραθώνια πορεία ειρήνης ενώνει τη φωνή της με όλους τους αντιιμπεριαλιστές της χώρας μας για
να βροντοφωνάξει:
Ζήτω η φιλία των λαών!
Κάτω ο ιμπεριαλισμός!
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ΚΟΥΒΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΡΙΓΑΔΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ
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ο καλοκαίρι διοργανώθηκε μια
ακόμα μπριγάδα αλληλεγγύης
στην Κούβα. Αυτή τη φορά,
συμμετείχε και η Νικόλ Αθανασοπούλου, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΔΑ που ασχολείται κυρίως με τους μετανάστες-πρόσφυγες,
που έγραψε τις εντυπώσεις της για το
περιοδικό μας.
Οι μπριγάδες αλληλεγγύης διοργανώνονται από το Κουβανικό Ινστιτούτο
Φιλίας των Λαών (ICAP), που ιδρύθηκε
στα τέλη του 1960 για να οργανώσει καλύτερα το κίνημα αλληλεγγύης με την
Κούβα και την αλληλεγγύη του κουβανικού λαού με τους λαούς του κόσμου.
Στην Ελλάδα ο συντονισμός και η προετοιμασία των Ελλήνων μπριγαδιστών
γίνεται από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας και Αλληλεγγύης.
Η φετινή ευρωπαϊκή μπριγάδα «Χοσέ
Μαρτί» ήταν από τις μεγαλύτερες των
τελευταίων ετών με 174 άτομα από 17
χώρες της Ευρώπης, με αξιοσημείωτη
μάλιστα συμμετοχή νέων. Και η ελληνική αποστολή με 21 συμμετέχοντες,
από τους οποίους 3 νεολαίοι, ήταν η
μεγαλύτερη των τελευταίων ετών και
η 2η μετά την Ισπανία, που παραδοσιακά έχει μεγάλη συμμετοχή.
Η μπριγάδα μας διήρκησε από τις 6
έως τις 22 Ιουλίου, με διαμονή για 11
μέρες στη διεθνή κατασκήνωση «Χούλιο Αντόνιο Μέγια», περίπου 40 χλμ
δυτικά της Αβάνας στην επαρχία της
Αρτεμίσα και τις υπόλοιπες μέρες σε
κρατικό ξενοδοχείο στην Πλάγια Χιρόν, νότια του νησιού, στον ιστορικό
κόλπο των Χοίρων.
Η διαμονή στην κατασκήνωση περιλάμβανε εθελοντική εργασία, ενημέρωση, πολιτιστικές βραδιές με τοπικά
συγκροτήματα μουσικής και χορού
(εντυπωσιάζει, αλήθεια, η καλαισθησία και ευαισθησία στην προσέγγιση
της σύζευξης αφρικανικής και ισπανικής κουλτούρας), μαθήματα σάλσα,
φιλικούς αγώνες δρόμου και φυσικά,
κατά τη διάρκεια όλης της διαμονής,
πολλές και ενδιαφέρουσες επισκέψεις.
Από την ενημέρωση ξεχώρισε η παρουσίαση από Κουβανούς Ολυμπιονίκες του αθλητισμού στην Κούβα, μια
χώρα περίπου 11εκατ. κατοίκων. Η
χώρα έρχεται 2η στους παναμερικανικούς αγώνες, προηγούνται οι ΗΠΑ
και ακολουθεί ο Καναδάς. Η επιτυχία
αυτή οφείλεται στην ανάπτυξη του λα-

ϊκού αθλητισμού, που συμπληρώνει
την αναψυχή και την παιδεία και προωθεί την καλή υγεία. Επίσης ξεχώρισε
η παρουσίαση για την κατασκοπία και
τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς της CIA
και τέλος η ενημέρωση για την οικονομία και τις αλλαγές που συντελούνται. Η ενημέρωση για την οικονομία
προκάλεσε τη μεγαλύτερη συζήτηση
στην ελληνική ομάδα, έγινε διάλογος μεταξύ μας τόσο στις κενές ώρες
κατά τη διάρκεια της μπριγάδας, όσο
και μετά.
Το Πρόγραμμα Διατροφής από το
1990 έχει προτεραιότητα για την οικονομία της χώρας. Η μπριγάδα περιλάμβανε τις πρώτες μέρες τετράωρη
εθελοντική εργασία σε αγροτικούς
συνεταιρισμούς (κρατικούς και αυτοδιαχειριζόμενους) στην επαρχία της
Αρτεμίσα με τα πλούσια σε σίδηρο
εδάφη. Οι περισσότεροι μπριγαδίστες
ασχολήθηκαν με τη συγκομιδή φρούτων και το ξεχορτάριασμα καλλιεργειών λαχανικών.
Το πρόβλημα της χαμηλής εκβιομηχάνισης που διαπιστώσαμε στα χωράφια
ξεκινάει από τις συνέπειες του αποκλεισμού που υφίσταται η χώρα από
τις ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 50
χρόνια και της απώλειας σημαντικών
εμπορικών και οικονομικών εταίρων
στις αρχές του ’90, οπότε άλλαξε η
πολιτική κατάσταση στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη και η Κούβα μπήκε
στην «ειδική περίοδο σε καιρό ειρήνης», όπως ονομάστηκε η πολύ δύσκολη για τον κουβανικό λαό εποχή,
όταν η χώρα έχασε τον κύριο οικονομικό και εμπορικό συνεργάτη της, τη
σοσιαλιστική κοινότητα και ιδιαίτερα
τη Σοβιετική Ένωση, με την οποία
διατηρούσε σχεδόν των 85% των
εμπορικών της ανταλλαγών. Οι ΗΠΑ
σκλήρυναν ακόμη περισσότερο τον
αποκλεισμό με το νόμο Τοριτσέλι το
1992, του οποίου η εφαρμογή σήμαινε
ανάμεσα στα άλλα την απαγόρευση
σε θυγατρικές αμερικάνικες εταιρίες,
που είχαν έδρα σε τρίτες χώρες, να
συναλλάσσονται με την Κούβα. Επίσης, τα πλοία που έμπαιναν σε κουβανέζικα λιμάνια αποκλείονταν από
πρόσβαση σε λιμάνια των ΗΠΑ για
180 μέρες και το νόμο Χελμς-Μπάρτον το 1996 που προβλέπει κυρώσεις
σε εταιρίες εκτός των ΗΠΑ που αναπτύσσουν οικονομικές σχέσεις με την
Κούβα.

Το Δεκέμβρη του 1996 η Ευρωπαϊκή
Ένωση υιοθέτησε την «Κοινή Θέση»
ενάντια στη σοσιαλιστική Κούβα, σύμφωνα με την οποία η Κούβα οφείλει
να προχωρήσει σε μια «πλουραλιστική
δημοκρατία», επειδή υποτίθεται πως
παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες στο
νησί.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η χώρα
κατάφερε να μείνει όρθια και σώθηκε η διατροφική ασφάλεια για το
λαό, παρά τον ασφυκτικό, μέχρι θανάτου, κλοιό από τα πιο ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα, που είχαν μάλιστα
ισχυροποιηθεί. Λόγω της κατάστασης
πλήγηκε όλη η παραγωγική γραμμή
και πολλά εργοστάσια είτε άρχισαν να
μπαίνουν σε αργία, είτε έκλεισαν.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, παράλληλα
με όσα είχαν εδραιωθεί στον αγροτικό
τομέα επιτράπηκαν νέες οργανωτικές
δομές, όπως η περίπτωση των «αυτοδιαχειριζόμενων» συνεταιρισμών στις
νέες γαίες που διανεμήθηκαν. Οι συνεταιρισμοί αυτοί παίρνουν κρατικές
ενισχύσεις για να στηριχτεί η παραγωγή και δίνουν στο κράτος τη συμφωνημένη ποσότητα.
Η επαρχία στην οποία υπάγεται διοικητικά η κατασκήνωση είναι η Αρτεμίσα,
όπου επισκεφτήκαμε την πρωτεύουσα
κι έτσι πέρα από αυτοδιαχειριζόμενο
αγροτικό συνεταιρισμό είδαμε έναν
μη αγροτικό αυτοδιαχειριζόμενο συνεταιρισμό, όπως ονομάζουν οι Κουβανοί πρόσφατες πρωτοβουλίες όπως
τα αυτοδιαχειριζόμενα εστιατόρια.
8 χλμ. ανατολικά του κόλπου των
Χοίρων βρήκαμε την παραλία Καλέτα Μπουένα με πλούσια βλάστηση,
κοράλλια και φυσικές πισίνες (σενότες) μεγάλου βάθους με μεγάλου μεγέθους ψάρια. Η διαμονή μας για 5
βράδια έγινε στο κρατικό ξενοδοχείο
Πλάγια Χιρόν. Ο Κόλπος των Χοίρων
είναι διάσημος για την αποτροπή το
1961 της επιχείρησης των ΗΠΑ για
απόβαση στο νησί με στόχο την ανατροπή της επανάστασης. Η εισβολή
έγινε στις 17 Απρίλη 1961, επί προεδρίας Τζον Κένεντι. Σε λιγότερο από
72 ώρες ο κουβανικός λαός τσάκισε
τους μισθοφόρους που εκπαιδεύονταν επί μήνες από τη CIA. Επρόκειτο
για την πρώτη μεγάλη ήττα του ιμπεριαλισμού στην Αμερική. Παρά την
ιστορική αυτή ήττα, οι ΗΠΑ δεν υποχώρησαν από το στόχο τους να διαλύ-

ΚΟΥΒΑ

σουν την Κουβανική Επανάσταση. Στο
μουσείο «Χιρόν» παρουσιάζεται αναλυτικά το σχέδιο της απόβασης και
της αποτροπής της, με στρατιωτικούς
εξοπλισμούς, χάρτες, διαγράμματα
και φωτογραφίες.
Δυτικά της ακτογραμμής του Κόλπου
των Χοίρων αναπτύσσεται η χερσόνησος της Σαπάτα, μία περιοχή βραχώδης και δασώδης. Βόρεια του στερεού αυτού εδάφους ξεκινά ο βάλτος,
που στο παρελθόν ήταν απολύτως
αδιάβατος. Δεν υπήρχαν μέσα επικοινωνίας πέρα από έναν σιδηρόδρομο
που συνέδεε τους μύλους ζάχαρης με
τον Κόλπο των Χοίρων. Οι εισβολείς
κατά την απόβαση βρήκαν ύφαλους
εκεί όπου η CIA περίμενε να βρουν
φύκια και εκατοντάδες εργάτες εκεί
όπου περίμεναν να βρουν έναν απομονωμένο τόπο.
Η ξενάγησή μας περιλάμβανε την επίσκεψη ενός μικρού χωριού με όνομα
Σοπλιγάρ, όπου αναβιώνουν οι συνθήκες ζωής των καρβουνιάρηδων. Η
περιοχή των βάλτων της Σαπάτα είναι
ένα μέρος στο οποίο η επανάσταση έκανε πολλά. Έχτισε τουριστικά
κέντρα στη Λίμνη δελ Τεσόρο, στην
Πλάγια Λάργα και στην Πλάγια Χιρόν.
Επίσης κατασκευάστηκαν δρόμοι και
λεωφόροι επικοινωνίας. Τα παιδιά
εκεί πέθαιναν χωρίς να μπορούν να
φτάσουν σε γιατρό γιατί από συγκεκριμένα σημεία μπορεί να έπαιρνε
και 3 μέρες για να φτάσει κανείς στον
πολιτισμό. 200 δάσκαλοι συμμετείχαν
στην εκστρατεία κατά του αναλφαβητισμού. Ήταν μία από τις πιλοτικές περιοχές του προγράμματος. Εκατοντά-

δες παιδιά ξεκίνησαν να σπουδάζουν
στην Αβάνα. H Σαπάτα έγινε ένα από
τα πιο πολυσύχναστα μέρη.
Η ξενάγησή μας συνεχίστηκε στη Λίμνη δελ Τεσόρο, βόρεια της Πλάγια
Χιρόν και περιλάμβανε επίσκεψη σε
εκτροφείο κροκοδείλων και στη Βίγια
Γουαμά, ένα χωριό πάνω σε ένα μικρό
νησί, που αποδίδει τη ζωή των φιλήσυχων ιθαγενών που ζούσαν στην Κούβα όταν έφτασαν εκεί οι Ισπανοί με το
Χριστόφορο Κολόμβο.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Κοριμακάο για να γνωρίσουμε το πολιτιστικό έργο αυτού του κοινοτικού καλλιτεχνικού συνόλου. Η Κούβα είναι μία
χώρα με πάρα πολύ υψηλό, αν όχι το
υψηλότερο διεθνώς, ποσοστό μουσικών και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα
μόνο της πανεπιστημιακής καλλιτεχνικής παιδείας, αλλά και πρωτοβουλιών
όπως το Κοριμακάο, όπου μετέχουν
άνθρωποι με διαφορετικό παρελθόν,
επάγγελμα, σπουδές και φυσικά πολλή νεολαία. Χρηματοδοτήθηκαν εγκαταστάσεις για εκπαίδευση στο χορό,
θέατρο, μουσική και η κατασκευή
σκηνής για παραστάσεις.
Το προσδόκιμο ζωής στην Κούβα είναι 79,3 έτη ενώ στις ΗΠΑ 78,9, ενώ
η πρόοδος αναφορικά με την παιδική
θνησιμότητα κατατάσσει την Κούβα
στις πρώτες θέσεις στον κόσμο, και
οπωσδήποτε πάνω από τις ΗΠΑ. Στην
επίσκεψη σε πολυκλινική της Πλάγια
Λάργα ενημερωθήκαμε για τα επιτεύγματα στην ιατρική (νέα εμβόλια, φάρμακα, θεραπείες κ.ά.), για τον τρόπο
οργάνωσης της υγείας με έμφαση
στην πρόληψη (π.χ. υποχρεωτικές δω-

ρεάν προληπτικές εξετάσεις για την
πρόληψη του καρκίνου), τη μεγάλη
πρόοδο στον τομέα της βιοτεχνολογίας και τέλος την τεράστια διεθνιστική
αλληλεγγύη της Κούβας στις χώρες
κυρίως της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής και σε αυτόν τον τομέα.
Για να αντιμετωπιστεί το αντεπαναστατικό κύμα του ’60 ιδρύθηκαν οι Εθνικές Επαναστατικές Πολιτοφυλακές
και οι Επιτροπές για την Υπεράσπιση
της Επανάστασης (CDR), που μαζί με
την Ομοσπονδία Γυναικών Κούβας
(FMC), την Ένωση Νέων Κομμουνιστών (UJC), αλλά και άλλες οργανώσεις που δημιουργήθηκαν αργότερα,
διευκόλυναν την πλατιά συμμετοχή
του λαού στην προάσπιση της επανάστασης. Οι λαϊκές αυτές οργανώσεις
είναι πολύ μαζικές. Συναντήσαμε μια
Επιτροπή για την Υπεράσπιση της Επανάστασης και μια επιτροπή γυναικών
σε πολυκατοικία πολύ κοντά στο ξενοδοχείο που μέναμε, που αποτελεί μέρος ενός συγκροτήματος κοινωνικών
κατοικιών.
Η Κούβα είναι η πρώτη χώρα στην
Αμερική και η τρίτη στον κόσμο που
έχει φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα
συμμετοχής γυναικών. Επίσης είναι
εγγυημένη, όπως για κάθε Κουβανό,
η δωρεάν και καθολική πρόσβαση στη
δημόσια παιδεία και υγεία.
Προχωρήσαμε ανατολικά από την
Αβάνα, και φτάσαμε στην επαρχία
Βίγια Κλάρα, όπου επισκεφτήκαμε
το μεγάλο άγαλμα του Τσε, το μέρος
όπου βρίσκονται τα οστά του και το
αντίστοιχο μουσείο, καθώς και τη
θέση όπου ξεκίνησε μία από τις πιο
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καθοριστικές μάχες της Επανάστασης.
Επιστροφή στα δυτικά για να δούμε
το πλέον εντυπωσιακό ανάγλυφο και
γεωλογικό γνώρισμα της Κούβας, που
είναι τα κωνικά υψώματα που ονομάζονται μογότες. Πήγαμε στο Μογότε
Δος Ερμάνας με την Τοιχογραφία της
Προϊστορίας, μια τοιχογραφία που περιγράφει τις μεγάλες γεωγραφικές και
βιολογικές διαδικασίες που συντελέστηκαν από τους πρώτους κατοίκους
του Κουβανικού αρχιπελάγους. Συνεχίσαμε στην σπηλιά Κουέβα δελ Ίντιο
με σταλαγμίτες και σταλακτίτες και
πλούσια βλάστηση στην είσοδο.
Μοναδική εμπειρία η επίσκεψη στην
Παλιά Αβάνα, το ιστορικό κέντρο της
πόλης. Σημαντικό μέρος του ιστορικού κέντρου έχει ανακαινιστεί ενώ την
εποχή που πήγαμε εμείς γινόντουσαν
εκτεταμένα έργα στα υπόγεια δίκτυα
των πεζοδρόμων. Το βράδυ οι δρόμοι
αδειάζουν, μιας κι ο κόσμος προτιμά
την παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν
,όπου ο συνωστισμός, ιδίως της νεολαίας, δεν τελειώνει…
Από τις πιο ενδιαφέρουσες ώρες ήταν
αυτές στο Μουσείο της Επανάστασης,
στο παλιό προεδρικό μέγαρο, όπου
παρουσιάζεται η ιστορία της επανάστασης, η δημιουργία του Κουβανικού
Κομμουνιστικού Κόμματος, οι διαδικασίες, τα έργα και πλάνα ανάπτυξης
της χώρας έως και τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Μία αίθουσα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στους ηρωικούς
αντάρτες Τσε και Καμίλο. Το Μουσείο
αποτελεί παρακαταθήκη όχι μόνο για
τη νέα γενιά Κουβανών, αλλά και για
τους εργαζόμενους όλου του κόσμου.
To ICAP μας αποχαιρέτησε τονίζοντας τη σημασία της ενότητας των
λαών σαν μέσο υπεράσπισης του δικαιώματός τους να αποφασίζουν τη
μοίρα τους και με την προτροπή να
διαδώσουμε την αλήθεια της Κούβας,
όπως τη γνωρίσαμε και κατά τις μέρες
της επίσκεψής μας στη χώρα τους. Είναι ανάγκη να δυναμώσει η απαίτηση
όλων των εργαζόμενων για άρση του
οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που έχουν
επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην
Κούβα εδώ και πάνω από μισό αιώνα,
για απόδοση των τεράστιων αποζημιώσεων που οφείλουν οι ΗΠΑ στον
κουβανικό λαό, για άρση της αντικουβανικής «Κοινής Θέσης» της ΕΕ και
για έμπρακτη έκφραση υποστήριξης
στον αγώνα των Κουβανών για την
επιστροφή του εδάφους της ναυτικής
βάσης του Γουαντάναμο, της μοναδικής στρατιωτικής βάσης στον κόσμο,
που υπάρχει παρά τη θέληση της κυβέρνησης της χώρας.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης καταδικάζουν με αγανάκτηση τις προσπάθειες των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, των ΗΠΑ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανατρέψουν τη νόμιμα εκλεγμένη
κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με τη βοήθεια της ντόπιας
αντίδρασης και των μέσων ενημέρωσης που τη στηρίζουν.
Οι προσπάθειες αυτές που έχουν ενταθεί από το Φλεβάρη
του 2014, κορυφώνονται όσο προχωράμε προς τις εκλογές που έχουν οριστεί για τις 6 Δεκέμβρη. Οργανώνονται
κυρίως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και εκτελούνται πρώτα και κύρια από τις ντόπιες αντιδραστικές δυνάμεις, που
ετοιμάζονται και φέτος να κατέβουν ενωμένες στις εκλογές,
ενώ το τελευταίο διάστημα με τη βοήθεια της πλειοψηφίας
των μέσων ενημέρωσης επιδίδονται σε ένα όργιο ψευδολογίας, παραπληροφόρησης και υπονόμευσης. Όλη αυτή
η κατάσταση έχει οδηγήσει σε τεχνητές ελλείψεις βασικών
προϊόντων, σε βιαιότητες στους δρόμους του Καράκας και
άλλων πόλεων.
Η ΕΕΔΔΑ, η ΕΕΔΥΕ και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος
Φιλίας & Αλληλεγγύης καταγγέλλουν τις μεθοδεύσεις αυτές του ιμπεριαλισμού, της εξωτερικής και εσωτερικής αντίδρασης. Εκφράζουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη μας στο
λαό της Βενεζουέλας, που αγωνίζεται για το δικαίωμά του
να καθορίζει ο ίδιος τις τύχες της χώρας του, χωρίς ξένες
επεμβάσεις κάθε είδους.
Αθήνα, 16 Νοέμβρη 2015

Η ΕΕΔΔΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Η ΕΕΔΔΑ, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τίμησε την
εργατική Πρωτομαγιά όπως ακριβώς της αρμόζει. Σε συμπόρευση με τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις της Αθήνας, με
το δικό της ξεχωριστό πανό και συνθήματα, 10 το πρωί
στο Σύνταγμα. Δεν έλειπε κανείς από αυτή την κατακόκκινη εργατική γιορτή. Ήταν όλοι εκεί. Και η ΕΕΔΔΑ δεν θα
μπορούσε να λείπει.
Με σύνθημα Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά στείλαμε στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το μήνυμα ότι τα μέλη και οι
φίλοι της οργάνωσής μας θα ήταν εκεί για να γιορτάσουν
αυτή την ξεχωριστή μέρα μαζί με όλη την εργατική τάξη της
χώρας μας αλλά και της γης ολόκληρης. Γιατί όπου υπάρχει
καταπίεση και εκμετάλλευση κανείς δεν έχει το δικαίωμα να
δηλώνει απών.

ΕΕΔΔΑ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΓΙΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 41ΗΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Η ΕΕΔΔΑ καλεί τα μέλη και τους φίλους της να τιμήσουν μαζί με τις λαϊκές και εργατικές δυνάμεις του τόπου μας την 41η επέτειο από την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Μπορεί 42 χρόνια μετά τον ηρωικό εκείνο ξεσηκωμό νεολαίας και εργαζομένων τα όνειρά
τους να παραμένουν αδικαίωτα και τα αιτήματά τους απραγματοποίητα αλλά τα διδάγματα του
αγώνα τους είναι σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ, πιο αναγκαία για να γίνουν παράδειγμα για τη
νέα γενιά, να της δείξουν το δρόμο του αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, χωρίς εκμετάλλευση,
πολέμους, καταπίεση.
Η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου γιορτάζεται μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον τόσο στη
χώρα μας όσο και διεθνώς. Η καπιταλιστική οικονομική κρίση χτυπά αλύπητα την εργατική τάξη
σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι μαίνονται για την εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών και δρόμων μεταφοράς τους, για το ξαναμοίρασμα εδαφών και αγορών ολόκληρων περιοχών δημιουργώντας ορδές κατατρεγμένων και κυνηγημένων που αναγκάζονται
να αναζητήσουν σε άλλες χώρες την πολυπόθητη ειρήνη και το δικαίωμά τους στην εργασία,
κάνοντας την κατάσταση ακόμα δυσκολότερη για τους λαούς της γης. Το φίδι του φασισμού
επωάζεται για την ώρα που θα ξαναγίνει χρήσιμο για τα συμφέροντα των ισχυρών της γης. Οι
λαοί οφείλουν να επαγρυπνούν.
Το Πολυτεχνείο ήταν και πρέπει να παραμείνει ένας φάρος που θα φωτίζει το δρόμο του λαού
μας, τους αγώνες του ενάντια σε ψεύτικες υποσχέσεις και διλήμματα, ενάντια στις επιλογές
όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων να βάζουν τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ,
του ΝΑΤΟ, της ΕΕ πάνω από τα συμφέροντα τα δικά του και της χώρας μας.
Για όλα αυτά οφείλουμε να πορευτούμε όλοι μαζί στα βήματα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, να διατρανώσουμε την αποφασιστικότητά μας να δώσουμε υπόσταση στα όνειρά μας,
να κατακτήσουμε όλα τα εργασιακά και άλλα δικαιώματά μας που μας έχουν αφαιρεθεί, να
μετατρέψουμε την περιοχή μας σε περιοχή ειρήνης, ευημερίας, μακριά από καπιταλιστικές επιβουλές και σχέδια. Για ένα καλύτερο αύριο για μας και για τις μελλούμενες γενιές.
Όλοι την Τρίτη 17 Νοέμβρη και ώρα 5 το απόγευμα, Σταδίου & Αιόλου!
Αθήνα, 16 Νοέμβρη 2015

70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ
Στις 4 Αυγούστου γιορτάστηκε φέτος η επέτειος από την τραγική εκείνη ημερομηνία που οι
αμερικάνοι ιμπεριαλιστές, νικητές ήδη του Παγκόσμιου Πολέμου, έριξαν τις ατομικές βόμβες
τους ενάντια στους κατοίκους της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. Έτσι, αναίτια, χωρίς λογική,
με μοναδικό στόχο να καταδείξουν στην ανθρωπότητα ποιος είναι ο νικητής ενάντια στον οποίο
κανείς πια δεν μπορούσε ούτε καν να σκεφτεί να αντιταχθεί, να υψώσει το ανάστημά του. Και,
όπως συμβαίνει πάντα, έτσι και στην περίπτωση αυτή, μοναδικά θύματα ήταν οι λαοί των δυο
αυτών ιαπωνικών πόλεων που με τόσο φρικιαστικό τρόπο έμειναν στην ιστορία για 70 ολόκληρα χρόνια τώρα.
Η ΕΕΔΔΑ με ανακοίνωσή της προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάλεσε τα μέλη της να παραβρεθούν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΕΔΥΕ και το φιλειρηνικό κίνημα στον Ιερό Βράχο
της Ακρόπολης.
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ΒΙΒΛΙΟ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ
Bartolomeo de las Casas

Μετάφραση και εισαγωγή της Πηνελόπης Μαξίμου
Εκδόσεις «Στοχαστής»

Π

άντα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων για τα συμβάντα μιας εποχής και
ενός τόπου. Παρόλο που οφείλουμε να κρατάμε μια
επιφυλακτικότητα λόγω του υποκειμενικού στοιχείου που
αναπόφευκτα υπεισέρχεται στην προσωπική κατάθεση, η
προσωπική αφήγηση διασταυρωμένη με ντοκουμέντα της
εποχής δίνει μια ιδέα του βαθμού αλήθειας. Ο δομινικανός
ιεραπόστολος Βαρθολομαίος δε λας Κάσας γεννήθηκε το
1474 στη Σεβίλλη της Ισπανίας από οικογένεια θαλασσινών εμπόρων. Μ’ αυτή την ιδιότητα ο πατέρας του ακολούθησε τον Κολόμβο στο δεύτερο ταξίδι του στο Νέο Κόσμο
το 1493. Ο Βαρθολομαίος χειροτονήθηκε ως ιερωμένος
στα εικοσιοκτώ του χρόνια στις «Δυτικές Ινδίες». Ήταν η
πρώτη χειροτονία κληρικού στη Νέα Γη. Ο Βαρθολομαίος
και άλλοι δομινικανοί ιεραπόστολοι ήταν οι πρώτοι που
στάθηκαν στο πλευρό των Ινδιάνων καταγγέλλοντας με
σφοδρότητα τα εγκλήματα των ισπανών Κονκισταδόρων
που σκότωναν, λεηλατούσαν, βασάνιζαν ολόκληρους
πληθυσμούς Ινδιάνων: «Τους μεταχειρίστηκαν, δεν λέγω
σαν ζώα –είθε να τους είχαν μεταχειριστεί, αντικρύσει σαν
ζώα– αλλά ακόμα χειρότερα, σαν να ήταν κόπρος. Μ΄ αυτόν τον τρόπο φρόντισαν για τη ζωή και την ψυχή αυτών
των ανθρώπων, κι έτσι είναι που απειράριθμες ψυχές χάθηκαν, χωρίς πίστη και χωρίς μετάληψη. Είναι πασίγνωστο,
αλήθεια εξακριβωμένη, την παραδέχονται όλοι, ακόμα και
οι τύραννοι και οι δολοφόνοι, ότι ποτέ οι Ινδιάνοι σε όλες
τις Ινδίες, δεν πρoξένησαν κακό σε χριστιανούς. Αρχικά
είχαν νομίσει ότι είχαν έρθει από τον ουρανό, ωσότου πια,
επανειλημμένα, οι χριστιανοί τους έκαναν να υποστούν,
και αυτοί και οι γείτονές τους, όλα τα δεινά, κλεψιές, φόνους, βιαιότητες, καταπιέσεις».
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Η αφέλεια (;) ενός ιεραπόστολου
Ο Βαρθολομαίος απευθύνει την έκθεσή του για τις φρίκες στο Νέο Κόσμο στο γιο του βασιλιά της Ισπανίας, τον
πρίγκιπα Φίλιππο, ίσως επειδή ο βασιλιάς Κάρολος Ε’
δεν ήξερε ισπανικά, μεγαλωμένος στη Φλάνδρα και μικτής καταγωγής (Ισπανός και Αυστριακός), εγγονός των
πασίγνωστων ισπανών αυτοκρατόρων Φερδινάνδου και
Ισαβέλλας. Δεν είναι η μοναδική φορά που αυτοί που υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα των ντόπιων πληθυσμών στις
αποικίες απευθύνονται στους βασιλιάδες των χωρών τους
που –υποτίθεται– δεν ξέρουν τίποτα για τα αίσχη που διαπράττονται στο όνομά τους. Έτσι, ο πρόλογος ξεκινάει
ως εξής: «Υψηλότατε και παντοδύναμε κύριε, Η Θεία Πρόνοια όρισε στον κόσμο της, οι βασιλείς, για τη διοίκηση και
το καλό της ανθρωπότητας, να αποβαίνουν στα βασίλεια
πατέρες και ποιμένες – όπως το αναφέρει ο Όμηρος». Ο
Βαρθολομαίος έζησε πάνω από 50 χρόνια στο Νέο Κόσμο,
περιγράφει πόσα πολλά ανείπωτα φρικτά έχει δει όλα αυτά
τα χρόνια να διαπράττουν οι Ισπανοί. Δεν αμφισβήτησε

όμως το γεγονός της ισπανικής παρουσίας εκεί ως κατακτητών, όπως –βεβαίως– σε όλη τη διάρκεια της αποικιοκρατίας οι Ευρωπαίοι ιερείς δεν αμφισβήτησαν να διοικούν
οι Ευρωπαίοι τον κόσμο, φτάνει να το έκαναν με τρόπο
ανθρώπινο. Έτσι, λίγο παρακάτω ο Βαρθολομαίος θα πει:
«Άρα, νομίζω, κύριέ μου παντοδύναμε, ότι τα δεινά και οι
κακές πράξεις, η καταστροφή και οι ζημιές –δεν θα ήταν
δυνατό να φανταστεί κανείς ότι άνθρωποι θα μπορούσαν
να τις κάνουν– σε τόσο μεγάλο βασίλειο, και ακριβέστερα
σ’ αυτόν τον απέραντο νέο κόσμο, την Ινδία, που ο Θεός
τον παραχώρησε και τον εμπιστεύτηκε στους βασιλείς της
Καστίλλης για να τον διοικούν και να τον κυβερνούν και
να τον προσηλυτίσουν και να του χορηγούν την εγκόσμια
και την πνευματική ελπίδα» (υπογράμμιση δική μου, Α.Ι.).
Αν τα ήξερε «η Υψηλότητά σας», είναι πεπεισμένος ο ιερέ-

ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ
Το άστρο του Δαυίδ
Αντώνης Θ. Κομίνης

Εκδόσεις «Οσελότος»
Πέρασε κι ο υστερνός στρατιώτης, θωρακισμένος,
ντυμένος τη βαθυπράσινη φορεσιά του διαφεντευτή,
πίσω απ’ το –κομματιασμένο απ’ τα βόλιαπέτραβο του πλίνθου με τις αλλόκοτες αυλακιές,
δύο μάτια κοιτούσαν φλογισμένα,
τυλιγμένα στη μαντήλα.
Ψύχορμη η παιδική απαλάμη
έσφιξε λατρευτικά
τη σφεντόνα του σκοτωμένου αδερφού,
όρισε το γδικιωμό
κι ορκίστηκε σιωπηλά…
Οι παραπάνω στίχοι περιλαμβάνονται στην ποιητική
συλλογή «Ιντιφάντα» του Αντώνη Κομίνη αφιερωμένη
στη μαρτυρική Παλαιστίνη. Η συλλογή τοποθετεί τον
αναγνώστη «εν γη ερήμω και ανύδρω», όπως είναι ο
τίτλος στην αρχή, και δίνει φωνή στα όσα συμβαίνουν
εκεί. Η αγωνιστικότητα και ο πόνος μιλούν τη δική
τους (ποιητική) γλώσσα από τις σελίδες της συλλογής,
αλλά και η ελπίδα ξεπροβάλλει από τον επίλογο:
«Θα ‘ρθει η μέρα να πάψουν ετούτα τα συφορίσματα του μίσους.

ΒΙΒΛΙΟ
ας, τότε σίγουρα δεν
θα το επέτρεπε, «θα
ικέτευε με επιμονή μεγάλη τη Μεγαλειότητά
Του, ούτε να παραχωρήσει, ούτε να επιτρέψει αυτά που οι τύραννοι έχουν κατά νου,
και εξακολουθούν να
πράττουν, με το πρόσχημα των κατακτήσεων (υπογράμμιση δική
μου, Α.Ι.)
Οι πόλεμοι και οι
κατακτήσεις ως…
πρόσχημα
Δεν ξέρουμε αν ο ιερέας
δεν έβλεπε τη θέση της
χώρας του εκείνη την
εποχή. Η Ισπανία είχε
απελπιστικά ανάγκη από
χρυσάφι. Η μαυριτανική
κατοχή της είχε λήξει, οι
Μαυριτανοί διώχθηκαν,
αλλά οι Μαυριτανοί ήταν
πολύ καλοί καλλιεργητές
της γης. Είχε λοιπόν ανάγκη από δούλους για να
καλλιεργήσουν τη γη. Δεν έφταναν οι ντόπιοι δουλοπάροικοι όσο κι αν τους καταπίεζαν. Η χώρα είχε μπλέξει με
ατέλειωτους πολυδάπανους πολέμους με τη Γαλλία, την
Αγγλία, το Βατικανό, με νίκες, αλλά και συντριπτικές ήττες.
Χρειαζόταν λοιπόν το χρυσάφι, που ερχόταν από το Νέο
Κόσμο και χρειαζόταν επίσης οι ιθαγενείς εκεί να είναι
υπάκουοι και σε περίπτωση που αντιστέκονταν, χρειαζόταν
η υποταγή τους με τη βία. Παρόλα αυτά ο Βαρθολομαίος
δείχνει από τα γραπτά του να πιστεύει στην αθωότητα του
βασιλιά κατηγορώντας τους Ισπανούς θαλασσοπόρους
κατακτητές που πήγαν στη Νέα Γη. Τον απαλλάσσει εντελώς γράφοντας: «Ο αρχιεπίσκοπος του Τολέδου, διοικητής
κάτω από την Υψηλότητά Σας, όταν ήταν επίσκοπος της
Καρθαγένης (στη Βόρεια Κολομβία, Α.Ι.), μου ζήτησε αυτά
τα γραπτά και τα παρουσίασε στην Υψηλότητά Σας. Αλλά
πιθανόν η Υψηλότητά Σας να μην τα διάβασε ή να τα λησμόνησε από τα μακρινά ταξίδια, θαλασσινά και στεριανά
που έκανε η Υψηλότητά Σας και τις πάμπολλες βασιλικές
υποχρεώσεις» (υπογράμμιση δική μου, Α.Ι.). Ο ιερέας μας
αποκόπτει τις πράξεις και συμπεριφορές των κατακτητών
στο Νέο Κόσμο από την ηγεσία της Ισπανίας, δηλαδή το
θρόνο απαλλάσσοντάς την από τα μεγάλα εγκλήματα στη
«νέα» ήπειρο, την «Αμερική», αναφερόμενος μάλιστα σε
σημαντικές ποσότητες αίματος που χύνονταν εκεί και σε
ένα δισεκατομμύριο σκοτωμένους, καθώς και στην κλεψιά
ασύγκριτων θησαυρών. Η επέκταση είχε διάφορους λόγους από τους οποίους ήδη αναφέραμε κάποιους. Άλλος
ένας λόγος για να βρεθεί ο δρόμος προς το εμπόριο της
Άπω Ανατολής μέσω της Δύσης ήταν η αυξανόμενη παρουσία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο που αποτελούσε εμπόδιο στο γνωστό «Δρόμο του Μεταξιού». Όταν
ο βασιλιάς της Ισπανίας, Κάρολος Ε’, είχε πιάσει αιχμάλωτο το βασιλιά της Γαλλίας, Φραγκίσκο Α’, η μητέρα του
τελευταίου απευθύνθηκε στο σουλτάνο, τον Σουλεϊμάν το

Μεγαλοπρεπή, για να μεσολαβήσει
για την απελευθέρωση του γιου της.
Ο σουλτάνος ξεκινάει τη στομφώδη
απάντησή του ως εξής: «…εγώ λοιπόν, ο Σουλτάνος των Σουλτάνων,
ο κυρίαρχος των κυρίαρχων, αυτός
που παραχωρεί τα στέμματα στους
μονάρχες πάνω σε όλη την επιφάνεια της υδρόγειας σφαίρας, η σκιά
του Θεού πάνω στη γη, ο Σουλτάνος και Πατισάχ κλπ. κλπ. προς
εσένα, τον Φραγκίσκο, βασιλιά της
χώρας «Γαλλίας»».
Ένα πολύτιμο ιστορικό
πανόραμα
Δεν είναι σε μας να κρίνουμε κατά
πόσο ο ιεραπόστολος ήταν ειλικρινής ή αφελής. Δεν έβλεπε τα ιστορικά συμφραζόμενα της πατρίδας
του; Πάντως, το θεωρούσε φυσιολογικό η Ισπανία να «διοικεί» το
Νέο Κόσμο, αλλά…ανθρώπινα
κάνοντας τους ντόπιους χριστιανούς. Η διαφορά είναι η κακή
ή καλή μεταχείριση των κατά τ’
άλλα ντόπιων «φυσικών κτητόρων». Γι’ αυτό οι ιερείς, χωρίς να αμφισβητούμε την ενδεχόμενη καλή πρόθεση κάποιων εξ αυτών, ήταν κι αυτοί
εργαλεία κατάκτησης και υποδούλωσης που σύμφωνα με
την Αγία Γραφή ήταν εκ Θεού κανονισμένα. Αργότερα,
όταν ξεκίνησε το δουλεμπόριο των Αφρικανών για να δουλεύουν στις φυτείες των αποικιοκρατών, επιστρατεύθηκε
κάτι ακόμα από την Αγία Γραφή για να δικαιολογήσει την
άθλια, απάνθρωπη μεταχείριση των μαύρων σκλάβων: ο
αποκηρυγμένος γιος του Νώε, ο Χαμ, ήταν μελαμψός και
επειδή είχε κοροϊδέψει τον πατέρα του ο Θεός ήθελε να
τον τιμωρήσει, αυτόν και όλους τους απογόνους του. Οι
μαύροι ως μαύροι και απόγονοι του Χαμ ήταν τα εκ Θεού
δικαιολογημένα θύματα που την τιμωρία τους την είχαν
αναλάβει οι « θρήσκοι» αποικιοκράτες δουλέμποροι!
Ωστόσο, ο Bartolomeo de las Casas μας δίνει ένα πολύτιμο και αποκαλυπτικό ντοκουμέντο εποχής, ένα πανόραμα ιστορικό της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής και ως
τέτοιο πρέπει να λάβουμε την έκθεσή του σοβαρά υπόψη
(μεταφράστηκε από τη γαλλική έκδοση του 1525). Μιλάει
για –ακολουθώντας τους τίτλους των κεφαλαίων- το νησί
Εσπανιόλα (σήμερα Άγιο Δομίνικο και Αϊτή) και τα βασίλεια
που υπήρχαν εκεί, για την Κούβα, την Τζαμάικα, τη Νικαράγουα, τη Γουατεμάλα, την Καρθαγένη, την παραλία των
Μαργαριταριών και το Τρινιδάδ, τη Βενεζουέλα, τις επαρχίες της «Μεγάλης Στεριάς από τη μεριά που ονομάζεται
Φλόριδα», το Ρίο ντε λα Πλάτα, τα μεγάλα βασίλεια του
Περού και το νέο βασίλειο της Γρενάδας και δεν εξαντλήσαμε τον κατάλογο. Κάποιες εικόνες κάνουν πιο παραστατικό το σύνολο.
Παρόλο που ήθελε να εκχριστιανίσει τον ντόπιο πληθυσμό
και δεν αμφισβητούσε την ισπανική διοίκηση στα ξένα
εδάφη, ωστόσο οι σφοδρές καταγγελίες του για τη μεταχείριση των ιθαγενών θα είναι η αιτία που τον κυνήγησαν
οι συμπατριώτες του, επειδή τάχα έλεγε ψέματα βλάπτοντας τα συμφέροντα και τη φήμη της Ισπανίας.
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