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Φέτος συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), η οποία μετεξελίχθηκε σε
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μετά τη Συμφωνία του Μάαστριχτ το
1992.
Η μέρα αυτής της επετείου γιορτάστηκε πανηγυρικά από τους
μεγάλους οικονομικούς κολοσσούς παγκόσμια, που σύσσωμοι
πανηγύρισαν την ίδρυσή της. Για τα εκατομμύρια των λαϊκών μαζών, όμως, ήταν μαύρη μέρα, αφού η ίδρυση αυτή σηματοδότησε μια άνευ προηγουμένου στυγνή επίθεση στα δικαιώματα, τις
ελευθερίες και τις κατακτήσεις τους, μιας και μοναδικός σκοπός
της ήταν η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συσσώρευση κεφαλαίων
στα χέρια των λίγων μέσα από την εκμετάλλευση των λαών και
των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών τους. Για την επιτυχία των στόχων τους οι καπιταλιστές δεν δίστασαν να αιματοκυλήσουν ολόκληρες περιοχές, πάντα σε αγαστή συνεργασία
με το ΝΑΤΟ αλλά και την αμέριστη στήριξη των πολιτικών τους
εκπροσώπων, σπέρνοντας φωτιά και θάνατο και δημιουργώντας
χιλιάδες ξεριζωμένους.
Η πρόσφατη καπιταλιστική οικονομική κρίση δημιούργησε τις
προϋποθέσεις για να γίνουν ακόμα πιο έντονες οι αντιθέσεις και
οι σκληροί ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά κράτη όχι
μόνο στο εσωτερικό της ΕΕ αλλά και παγκόσμια. Η συνοχή ανάμεσα στα κράτη-μέλη της, που δεν υπήρξε ποτέ αληθινή, έχει
διαρραγεί ακόμα παραπέρα και η ύπαρξή της δεν διασφαλίζει
την ισομετρία στις οικονομίες των χωρών που την απαρτίζουν.
Οι λαοί τίποτα καλό δεν έχουν να περιμένουν από τέτοιους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ παρά
μόνο μεγαλύτερη επιδείνωση των όρων διαβίωσής τους. Η μόνη
διέξοδος που έχουν είναι να απαιτήσουν τη διάλυσή τους. Μόνο
τότε θα μπορέσουν να ζήσουν ελεύθεροι και να αξιοποιήσουν,
ο κάθε λαός στη χώρα του, τον πλούτο της και να βελτιώσουν το
βιοτικό τους επίπεδο μακριά από κάθε εκμετάλλευση και καταπίεση.
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Οι φυλακές του Αγιαλόν, όπου κρατούνται πολιτικοί κρατούμενοι από την Παλαιστίνη (φωτό: ΑΡ)

Απεργία πείνας
των παλαιστινίων
πολιτικών κρατουμένων
στις ισραηλινές φυλακές

Ε

ίναι γνωστά σε όλους
τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι παλαιστίνιοι πολιτικοί
κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές. Ατέλειωτα χρόνια τώρα χιλιάδες παλαιστίνιοι
αγωνιστές, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, βρίσκονται κλεισμένοι στα κάτεργα, που
οι Ισραηλινοί αποκαλούν φυλακές, ενώ τους αρνούνται σχεδόν
κάθε δικαίωμα. Άλλοι φυλακίζονται χωρίς να τους έχει προηγούμενα απαγγελθεί καμιά κατηγορία και άλλοι με την κατηγορία
της απλής αντίστασης. Άλλοι παραμένουν για χρόνια φυλακισμένοι περιμένοντας τη δίκη τους
και πολλοί από αυτούς περνούν
το μεγαλύτερο διάστημα του
εγκλεισμού τους στην απομόνω-

ση. Οι περισσότεροι δεν έχουν
δικαίωμα να επικοινωνήσουν με
τις οικογένειές τους και είναι αρκετοί εκείνοι που δεν έχουν δικαίωμα επικοινωνίας ούτε καν με το
δικηγόρο τους. Για τους περισσότερους η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη αποτελεί πολυτέλεια
που τη στερούνται. Αποτέλεσμα
είναι η ζωή 700 φυλακισμένων
να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.
Οι δολοφονίες και τραυματισμοί
των φυλακισμένων, που αγωνίζονται συνεχώς απαιτώντας το
σεβασμό των πιο στοιχειωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους,
είναι καθημερινό φαινόμενο.
Αυτή τη χρονιά, στις 17 Απρίλη,
ημέρα που ο παλαιστινιακός λαός
τιμά τους χιλιάδες φυλακισμένους αγωνιστές του, οι πολιτικοί
κρατούμενοι στις φυλακές του

Ισραήλ ξεκίνησαν απεργία πείνας
διαρκείας δηλώνοντας αποφασισμένοι να μη σταματήσουν αν
δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους
για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης μέσα στις ισραηλινές φυλακές καθώς και για την απελευθέρωση όσων η ζωή κινδυνεύει.
Ο αγώνας τους αυτός ξεσήκωσε
κύμα διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης μέσα και έξω από τα σύνορα της χώρας, γιατί έκφραζε με
τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο
τον αγώνα ολόκληρης της πολύπαθης Παλαιστίνης ενάντια σε
έναν πάνοπλο εχθρό, που είναι
αποφασισμένος να καταπνίξει
και την παραμικρή εστία αντίστασης στην επιθετική και επεκτατική του πολιτική. Αποθρασύνεται
ολοένα και περισσότερο από την
κρυφή και φανερή στήριξη που
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Από εκδήλωση συμπαράστασης στα παλαιστινιακά εδάφη
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του παρέχουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ,
η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ο
ίδιος ο ΟΗΕ, ο ρόλος του οποίου
θα έπρεπε να είναι η υπεράσπιση
των δικαιωμάτων όλων των λαών.
Ρόλο που έχει, εδώ και χρόνια,
απεμπολήσει, «ξεχνώντας» να
απαιτήσει να εφαρμοστούν ακόμα και οι ίδιες οι δικές του αποφάσεις για το Παλαιστινιακό.
Η ΕΕΔΔΑ υπήρξε μια από τις
πρώτες οργανώσεις στη χώρα
μας που στάθηκε αταλάντευτα
στο πλευρό του παλαιστινιακού
λαού και υπερασπίστηκε το δίκαιο αγώνα του για μια πατρίδα
ελεύθερη, ανεξάρτητη, κυρίαρχη. Σε όλη την πορεία της καταδίκαζε την ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ
αλλά και των ελληνικών κυβερνήσεων, που άλλοτε με την τακτική
των ίσων αποστάσεων και άλλοτε
με την πολύπλευρη συνεργασία
τους με το κράτος του Ισραήλ,
επέτρεψαν, μεταξύ άλλων, την
επέκταση των εποικισμών σε
παλαιστινιακά εδάφη, τις δολοφονίες Παλαιστινίων στη Δυτική
Όχθη, τη συνέχιση του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας,
βάζοντας σε κίνδυνο την ειρήνη

όχι μόνο στην ίδια την Παλαιστίνη αλλά και σε ολόκληρη την
περιοχή για να εξυπηρετήσουν
τα σχέδιά τους για τη Νέα Μέση
Ανατολή.
Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να παραλείψει να εκφράσει την αμέριστη αλληλεγγύη της στο λαό της
Παλαιστίνης. Στις 4 Μάη αντιπροσωπείες της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής
Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) και της
Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
επισκέφτηκαν την Πρεσβεία της
Παλαιστίνης και συνομίλησαν
με τον πρέσβη Μαρουάν Εμίλ
Τουμπάσι, στον οποίο επέδωσαν κείμενο συμπαράστασης. Ο
πρέσβης της Παλαιστίνης, αφού
ευχαρίστησε τις δύο οργανώσεις για τη σταθερή αλληλεγγύη
τους στον παλαιστινιακό λαό,
ενημέρωσε για την κατάσταση
των πολιτικών κρατούμενων στις
φυλακές του Ισραήλ που βρίσκονταν ήδη στη 18η ημέρα απεργίας
πείνας.
Οι δυο οργανώσεις επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη συμπαράστασή τους στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού και ιδιαίτερα

στους κρατούμενους απεργούς
πείνας και ενημέρωσαν τον πρέσβη για τις επόμενες δραστηριότητες που σχεδίαζαν για το Παλαιστινιακό.
Η απεργία πείνας των κρατουμένων Παλαιστινίων έληξε μετά από
41 ημέρες αφού κέρδισαν κάποια
από τα αιτήματά τους και βελτίωσαν κάπως την καθημερινότητά τους μέσα στις ισραηλινές
φυλακές. Όμως, ο αγώνας τους
είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί όχι
μόνο για μια ζωή με ανθρώπινες
συνθήκες μέσα και έξω από τις
φυλακές του Ισραήλ αλλά για
να αποκτήσουν επιτέλους όσα
ονειρεύονται. Μια πατρίδα δική
τους, ελεύθερη, ανεξάρτητη, κυρίαρχη, χωρίς ξένες επεμβάσεις
και καταπίεση, χωρίς ξένα στρατεύματα μέσα στο έδαφός της.
Μια πατρίδα όπου θα μπορούν
να ζουν και να εργάζονται απερίσπαστα για το δικό τους παρόν
και για το μέλλον των παιδιών
τους. Κανείς δεν μπορεί να μείνει
αδιάφορος σε ένα τέτοιο αίτημα.
Όλοι όσοι αγωνίζονται για την
υπόθεση αυτή μαζί με τον παλαιστινιακό λαό είναι σαν να παλεύουν για τα δικά τους δικαιώματα.
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31 Marathonodromon str., 154 52 P. Psychico, P.Box: 65037, Athens, Greece
+302106726061
Fax: +302106726064
Marathonodromon str., 154 52Tel:
P. Psychico,
P.Box: 65037,
Athens, GreeceE-mail:falastin@otenet.gr
Tel: +302106726061 Fax: +302106726064 E-mail:falastin@otenet.gr
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ο παλαιστινιακό ζήτημα είδε το
ενδιαφέρον να στρέφεται πάνω
του ξανά αυτή τη χρονιά. Αφορμή γι’ αυτό αποτέλεσε η Διεθνής
Διάσκεψη 72 χωρών που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις αρχές του
χρόνου χωρίς την παρουσία Ισραηλινών
και Παλαιστινίων καθώς και οι ενδοπαλαιστινιακές διαβουλεύσεις μεταξύ των στελεχών της Χαμάς και της Φατάχ, που ολοκληρώθηκαν στη Μόσχα την ίδια περίοδο.
Γαλλία, Ρωσία, χώρες της ΕΕ και του αραβικού κόσμου «ξαναζέσταναν» το ενδιαφέρον τους για το Παλαιστινιακό για να
βρουν λύση, μέσω διαπραγματεύσεων, για
τη δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών.
Φυσικά, κανείς τους δεν ενδιαφέρεται για
μια λύση που θα είναι προς το συμφέρον
των δύο λαών. Σκοπός τους είναι να κερδίσουν γεωπολιτική επιρροή στην περιοχή
της Μέσης Ανατολής και να προωθήσουν
τα συμφέροντα της αστικής τους τάξης η
καθεμιά.
Από την άλλη, η σύμπλευση της ηγεσίας
των ΗΠΑ με την κυβέρνηση του Ισραήλ κάνει το μέλλον της Παλαιστίνης να μοιάζει
δυσοίωνο και βάζει σε άμεσο κίνδυνο τη
λύση του παλαιστινιακού ζητήματος στη
βάση της ύπαρξης δύο κρατών με μια Παλαιστίνη στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Απόδειξη γι’ αυτό είναι η απόφαση του
αμερικανού προέδρου να μεταφέρει την
πρεσβεία των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην
Ιερουσαλήμ, παραγνωρίζοντας το αίτημα
των Παλαιστινίων για να έχουν πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αμέσως
μετά την απόφαση αυτή του αμερικανού
προέδρου, ακολούθησε ανακοίνωση των
ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων ότι σχεδιάζουν την κατασκευή 500 νέων κατοικιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την
ανέγερση 2.500 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη.
Η ανακοίνωση για τους νέους αυτούς
εποικισμούς προκάλεσε την οργή του παλαιστίνιου προέδρου, Μαχμούτ Αμπάς,
ο οποίος απείλησε το Ισραήλ ότι θα δια-

κόψει τη συνεργασία των παλαιστινιακών
υπηρεσιών με τις ισραηλινές αρχές πάνω
σε θέματα ασφάλειας. Επίσης, δυο ισραηλινές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων (η
οργάνωση νομικής βοήθειας ADALAH και
το «Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»)
αναγκάστηκαν να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ με αίτημα να
κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος που είχε
ψηφιστεί από το ισραηλινό κοινοβούλιο και
ο οποίος δίνει το δικαίωμα στο Ισραήλ να
συνεχίσει και να εντείνει την αρπαγή της
παλαιστινιακής γης μέσω της νομιμοποίησης παράνομων εβραϊκών εποικισμών.
Από το μένος των ισραηλινών δεν ξέφυγαν
ούτε οι 70.000 Βεδουίνοι του Ισραήλ οι
οποίοι είχαν εγκατασταθεί στο χωριό Ουάντι αλ Νάαμ, δυτικά της ερήμου Νεγκέβ,
στο Νότιο Ισραήλ, τη δεκαετία του ’50
μετά τον καταστροφικό αραβο-ισραηλινό
πόλεμο του 1948. Το χωριό αυτό θεωρείται από το Ισραήλ ως «μη αναγνωρισμένο»
και η κατεδάφιση των σπιτιών γίνεται στο
πλαίσιο της απόφασης για την ακούσια
μεταφορά των Βεδουίνων σε περιοχές της
επιλογής των ισραηλινών κατοχικών αρχών.
Εξάλλου, η πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης ανάγκασε χιλιάδες Άραβες
(κοινότητα που αποτελεί το 20% του πληθυσμού του Ισραήλ), να κηρύξουν γενική
απεργία. Σχολεία, καταστήματα και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης παρέμειναν κλειστά σε όλες σχεδόν τις αραβικές κοινότητες. Αφορμή για την απεργία
αυτή έδωσαν οι κατεδαφίσεις 11 κτιρίων
αραβικών κοινοτήτων, στο κεντρικό Ισραήλ. Η πραγματική αιτία, όμως, ήταν το γεγονός ότι οι Άραβες αντιμετωπίζονται σαν
πολίτες δεύτερης κατηγορίας καθώς και
ότι τα βασικά τους δικαιώματα παραβιάζονται καθημερινά.
Όπως είναι φυσικό, σε διωγμό βρίσκεται
και η διεθνιστική αλληλεγγύη, που αποτελεί το «κόκκινο πανί» για το Ισραήλ. Όταν
το πλοίο ZAYTOUNA –OLIVIA προσπάθησε
να βοηθήσει στην άρση του εμπάργκο της
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Λωρίδας της Γάζας, αναχαιτίστηκε από το
ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Οι 11 από τις
13 γυναίκες που επέβαιναν στο σκάφος,
συνελήφθησαν και παρέμειναν στις ισραηλινές φυλακές για πάνω από 96 ώρες. Οι
άλλες δύο, δημοσιογράφοι του ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ, απελάθηκαν.
Το δίκαιο αίτημα του παλαιστινιακού λαού
για μια πατρίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη και
κυρίαρχη στηρίζεται υποκριτικά στα λόγια
από όλους τους ιμπεριαλιστές. Στην πράξη, όμως, δυναμιτίζεται καθημερινά από
τις κάθε λογής συμφωνίες συνεργασίας
που υπογράφουν με την κυβέρνηση του
Ισραήλ.
Συνένοχη σ’ αυτό είναι και η ελληνική κυβέρνηση η οποία συνυπέγραψε φέτος
συμφωνία με την κυβέρνηση του Ισραήλ,
της Κύπρου και της Ιταλίας για την κατασκευή του αγωγού EAST MED για τη μεταφορά του φυσικού αερίου. Στέλνει, δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπους
της σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης για την
Παλαιστίνη, όπου απλόχερα μοιράζουν
υποσχέσεις κενές περιεχομένου ενώ, την
ίδια ώρα, ο έλληνας πρωθυπουργός υπογράφει εμπορικές συμφωνίες με το Ισραήλ και, το χειρότερο, στρατιωτικές συμ-

φωνίες, τις οποίες μάλιστα βάζει σε άμεση
εφαρμογή.
Το κουβάρι των αντικρουόμενων συμφερόντων για την περιοχή βάζει στο παιχνίδι
τους πάντες. Από τις ΗΠΑ μέχρι τις χώρες
της ΕΕ, ανάμεσά τους και την Ελλάδα, ως
την Τουρκία και το Ισραήλ, όλες ψάχνουν
ευκαιρία να αναβαθμίσουν το ρόλο τους
στην περιοχή και να κερδίσουν οφέλη για
λογαριασμό των αστικών τους τάξεων. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και δρόμοι μεταφοράς τους γκρεμίζουν συμμαχίες, χτίζουν
νέες, αλλάζουν τα δεδομένα, άλλοτε με
σκληρά παζάρια και άλλοτε με ανοιχτή σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα, συγκεντρώνοντας πυκνά σύννεφα πολέμου πάνω από
τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου.
Όλα αυτά δεν προμηνύουν τίποτα καλό
για τους λαούς. Αυτοί θα είναι τα εξιλαστήρια θύματα συμμαχιών και ανταγωνισμών. Γιατί καθόλου δεν θα διστάσουν
οι ιμπεριαλιστές να θυσιάσουν ακόμα και
εκατομμύρια αθώους για να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής προς
το συμφέρον μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Οι λαοί οφείλουν να επαγρυπνούν και
να ετοιμάζουν τη δική τους αντεπίθεση
στη βάρβαρη επίθεση του ιμπεριαλισμού.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ BREXIT

Τις επιπτώσεις τις πληρώνει ο λαός
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απόφαση για πρόωρες
βουλευτικές
εκλογές
στις 8 Ιούνη στη Βρετανία δεν αποτέλεσε
έκπληξη. Η πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, επικαλέστηκε τα
εμπόδια που έθεταν μπροστά της
δυνάμεις της αντιπολίτευσης ενόψει της επικείμενης διαπραγμάτευσης με τους αξιωματούχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ
(το περίφημο Brexit).
Παρά τα όσα γράφτηκαν σε αρκετά
ΜΜΕ, η απόφαση αυτή ήταν λογικό
αποτέλεσμα εξαιτίας της κόντρας
μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της
αστικής τάξης που, όπως φαίνεται,
«σκοτώνονται» για τους όρους της
διαδικασίας έναρξης των παζαριών
για την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ. Αν δηλαδή θα μπει «πλώρη» για «σκληρό
Brexit», δηλαδή για αποχώρηση της
Βρετανίας από την ΕΕ δίχως να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ενιαία
αγορά ή όχι.
Επιπρόσθετα, η Βρετανίδα πρωθυπουργός ενδεχομένως να προσδοκούσε μια μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ύστερα από
τα αποτελέσματα διάφορων δημο-

σκοπήσεων που την παρουσίαζαν
με προβάδισμα 18 ποσοστιαίων μονάδων φέρνοντας το Συντηρητικό
Κόμμα πρώτο με 44%, δεύτερους
τους Εργατικούς του Τζέρεμι Κόρμπιν με 26%, τρίτο το αντιδραστικό
αντιμεταναστευτικό κόμμα UKIP με
11%, τέταρτους τους φιλοευρωενωσιακούς «Φιλελεύθερους Δημοκράτες» με 10% και τέταρτους τους
Πράσινους με 4%.
Το ρευστό πολιτικό σκηνικό ενισχύεται με τους ισχυρισμούς ορισμένων Βρετανών πολιτικών παρατηρητών που –όσο γράφονταν αυτές
οι λέξεις– δεν απόκλειαν οι κάλπες
του Ιούνη να εξελιχθούν σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο μάλλον μπορεί
να θεωρηθεί άκυρο καθώς οι ηγεσίες των δύο μεγαλύτερων αστικών
κομμάτων (Συντηρητικοί και Εργατικοί) προωθούν την αποχώρηση
της Βρετανίας από την ΕΕ, παρά τις
εσωκομματικές τους διαφωνίες.
Όξυνση των ανταγωνισμών
Πάντως, ιδιαίτερα μετά την επικράτηση του Brexit στο σχετικό δημοψήφισμα στη Βρετανία τον Ιούνη
του 2016, όπου το 52% του εκλογι-

κού σώματος αποφάσισε υπέρ της
εξόδου από την ΕΕ, έναντι 48% που
ήθελε την παραμονή, σημαντική
εξέλιξη αποτελεί η δοκιμασία διατήρησης της συνοχής της ΕΕ και
το μέλλον που προδιαγράφεται για
την Ευρωζώνη. Η εξέλιξη πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό
διεθνές περιβάλλον, με βασικό χαρακτηριστικό, μεταξύ άλλων, την
όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών, τις δυσκολίες για
δυναμική ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτός είναι και ο
ένας λόγος που εμφανίζει αυξητική
τάση το ρεύμα του αστικού ευρωσκεπτικισμού και του προστατευτισμού, ως επιλογής τμημάτων της
αστικής τάξης.
Οι κόντρες ανάμεσα στο Ηνωμένο
Βασίλειο και τα άλλα μέλη της ΕΕ
αναμένεται να οξυνθούν ιδιαίτερα
σε τομείς όπως είναι η μετανάστευση, το εμπόριο, η πρόσβαση ή όχι
των βρετανικών και άλλων μονοπωλίων που δρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο στην ενιαία αγορά της ΕΕ, και
κυρίως το «κόστος» του «διαζυγίου»
που αναμένεται να φτάσει δεκάδες
δισεκατομμύρια ευρώ...
Εκτός όμως από τα τμήματα της
αστικής τάξης που επέλεξαν –λόγω
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συμφέροντος- το Brexit, ένα μέρος
των εργαζομένων δεν μένει αδιάφορο με το γεγονός ότι η ΕΕ ευθύνεται για τα δεινά και τη φτώχεια
που αντιμετωπίζει. Σήμερα στην ΕΕ
υπάρχουν 120 εκατομμύρια φτωχοί,
30 εκατομμύρια άνεργοι, 4,5 εκατομμύρια άστεγοι, ενώ το 80% από
τα 55 δισ. ευρώ των επιδοτήσεων
που διατίθενται κάθε χρόνο συνολικά στα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της περιβόητης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) εισπράττεται
από τους μεγαλογαιοκτήμονες, δηλαδή από το μεγάλο κεφάλαιο…
Η ένταση της καπιταλιστικής
εκμετάλλευσης οδηγεί
στην πτώση των μισθών
και στη μεγάλη ανεργία
Αυτά σε ότι αφορά την κόντρα και
τα συμφέροντα μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της αστικής τάξης
της Βρετανίας και των άλλων χωρών της ΕΕ. Το γιατί όμως το 52%
των Βρετανών ψήφισε υπέρ της
αποχώρησης αποτυπώνεται καθημερινά στις ζωές των Βρετανών με
την αύξηση της φτώχειας, την περικοπή των μισθών και κοινωνικών
παροχών, το άγριο «μαχαίρι» στις
δημόσιες δαπάνες, τις εργασιακές
σχέσεις–λάστιχο, την αύξηση των
τιμών των τροφίμων.
Σύμφωνα με τον «Ιντιπέντεντ», ήδη

από το 2012, από την εφαρμοζόμενη πολιτική έχουν τριπλασιαστεί
μέσα σε ένα χρόνο οι άνθρωποι που
κατέφευγαν σε τράπεζες τροφίμων
για να αντιμετωπίσουν την πείνα
και την ανέχεια. Μόνο στο Λονδίνο
σχεδόν το 30% των οικογενειών
αναγκάζεται να περικόπτει λόγω
φτώχειας κάποιο από τα γεύματα
της ημέρας. Συνολικά, στην έβδομη πλουσιότερη χώρα του πλανήτη, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον
850 τράπεζες τροφίμων. Μόνο
μία, η «Trussel Trust» την περίοδο
2013-2014 προσέφερε γεύματα σε
913.000 ανθρώπους, σε σύγκριση
με τους 61.000 που ήταν το 20102011. Η καθημερινή ζωή ολοένα και
δυσκολεύει, και όπως σημειώνεται
σε κοινοβουλευτική έρευνα, υπήρχε αύξηση κατά 47% των τιμών των
τροφίμων από το 2003 μέχρι το
2013 και κατά 30,4% του κόστους
στέγασης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στα τέλη του 2015, η
κοινωνική ανισότητα στη Βρετανία
έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
συνομοσπονδίας συνδικάτων, 8,7
εκατομμύρια ενήλικες διαβιούν σε
συνθήκες απόλυτης φτώχειας, την
ίδια στιγμή που το 10% των πλουσιότερων Βρετανών αύξησαν την περιουσία τους κατά 21% την περίοδο
2012-2014.

Πάνω από 5 εκατομμύρια παιδιά
στη Βρετανία είναι «καταδικασμένα
στη φτώχεια» ως το 2020 εξαιτίας
των περικοπών στο σύστημα πρόνοιας, σύμφωνα με στοιχεία που
δόθηκαν στη δημοσιότητα το Μάη
του 2014 από την οργάνωση «Save
the Children». Ανάμεσα στις άλλες
αιτίες καταγράφεται το γεγονός ότι
ενώ τα επιδόματα προς τις φτωχές
οικογένειες έχουν περικοπεί κατά
8% – 9%, οι τιμές των τροφίμων
ολοένα και αυξάνονται, ενώ το μέσο
κόστος των βρεφονηπιακών σταθμών είναι κατά 77% ακριβότερο σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της έκθεσης του ιδρύματος
«Joseph Rowntree» στα οποία σημειώνεται πως μια 4μελής βρετανική οικογένεια από 27.800 λίρες που
χρειαζόταν το 2008 για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης σήμερα
χρειάζεται 40.600 λίρες.
Οι ακριβείς επιπτώσεις του Brexit
στην οικονομία της Βρετανίας αλλά
και των άλλων χωρών της ΕΕ, αναμένεται να καθοριστούν από την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων ύστερα από σκληρά παζάρια και
όξυνση του ανταγωνισμού των μονοπωλίων. Είτε ωφεληθούν περισσότερο τα μονοπώλια της ΕΕ είτε
της Μ. Βρετανίας το μόνο σίγουρο
είναι πως ο λαός θα πληρώσει το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών.
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ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
– ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ
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έραν όλων των άλλων αντιπαραθέσεων και ανταγωνισμών
που
αναδεικνύει
η διαδικασία αποχώρησης
της Μ. Βρετανίας από την
ΕΕ (Brexit), δύο ζητήματα
που έχουν σχέση με τα γεωστρατηγικά συμφέροντα του
ιμπεριαλισμού
βρετανικού
φαίνεται να ξεχωρίζουν. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την
περίπτωση του Γιβραλτάρ,
που ελέγχει την είσοδο της
Μεσογείου από τον Ατλαντικό
και των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο,
που μπορούν να ελέγχουν μια
τεράστια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Το Γιβραλτάρ βρίσκεται σε
μια περιοχή όπου ελέγχει την
είσοδο της Μεσογείου και
τον Ατλαντικό. Αν και το καθεστώς του είναι υποτίθεται

αυτοδιοικούμενο με δική του
Βουλή και κυβέρνηση, η άμυνα και η εξωτερική πολιτική
καθορίζονται από τη Βρετανία με αρχηγό του κράτους τη
βασίλισσα Ελισάβετ, που ορίζει και τον τοπικό κυβερνήτη. Αν και πολλές φορές στο
παρελθόν Ισπανοί μονάρχες
και αστικές κυβερνήσεις επιχείρησαν να ανακτήσουν την
κυριαρχία της χερσονήσου,
που ανήκε στην επαρχία της
Ανδαλουσίας, αυτό δεν έγινε εφικτό, λόγω της ισχυρής
στρατιωτικής παρουσίας των
Βρετανών.
Στη χερσόνησο, η βρετανική
Βασιλική Αεροπορία (RAF)
διατηρεί σημαντικές βάσεις,
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, ραντάρ με πολύ μεγάλη
σημασία για το ΝΑΤΟ (στο
οποίο παραμένει η Βρετανία),
ενώ είναι εμφανής η γεωστρατηγική σημασία της περιοχής

που ελέγχει ένα στενό μόλις
14 χιλιόμετρα από τις ακτές
της Αφρικής, και συγκεκριμένα του Μαρόκου. Υπάρχει ειδική χαμηλή φορολογία στις
επιχειρήσεις, αφορολόγητα
είδη και πολλές επιχειρήσεις
προτιμούν να έχουν εκεί την
έδρα τους. Πάντως, είναι
χαρακτηριστικό ότι οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ (από τους
οποίους μόνο περίπου 2%
είναι Ισπανοί) σε δύο περιπτώσεις δημοψηφισμάτων, το
1967 και το 2002 έχουν απορρίψει με συντριπτική πλειοψηφία το να φύγει η χερσόνησος από την κυριαρχία της
Βρετανίας και να επιστρέψει
σε αυτήν της Ισπανίας. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το
γεγονός ότι στο περσινό δημοψήφισμα για παραμονή ή
όχι της Βρετανίας στην ΕΕ,
το αποτέλεσμα στο Γιβραλτάρ ήταν κατά 96% υπέρ της

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

παραμονής. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που
εξασφαλίζει στη βρετανική
αστική τάξη τα συμφέροντά
της στην Ανατολική Μεσόγειο
και τη Μέση Ανατολή είναι οι
«κυρίαρχες βάσεις», που μπορούν να ελέγχουν μια τεράστια περιοχή. Καλύπτουν το
2,75% του συνολικού κυπριακού εδάφους, η μια πλευρά
της έκτασής της εφάπτεται
με τα κατεχόμενα εδάφη, από
την εισβολή του τουρκικού
στρατού το 1974. Συνολικά
στις βάσεις υπηρετούν 3.500
Βρετανοί στρατιώτες.
Η Βρετανία, με τις λεγόμενες
συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου
το 1959 και 1960, Εγκαθιδρύσεως και Εγγυήσεων, κατάφερε να διατηρήσει τα εδάφη των βάσεων που κατείχε
ως αποικιοκρατική δύναμη,
παρότι με την ανεξαρτησία
της Κύπρου οι βάσεις περι-

ορίστηκαν μόνο σε στρατιωτική χρήση. Με την είσοδο
της Βρετανίας στην ΕΕ, αυτή
εξασφάλισε ειδικό καθεστώς
για τις βάσεις, κάτι που δεν
άλλαξε και με την είσοδο της
Κύπρου στην ΕΕ, και έτσι
εξαιρούνται από το λεγόμενο «ευρωπαϊκό κεκτημένο».
Ωστόσο, ο στρατηγικής σημασίας χαρακτήρας των βάσεων
έγκειται στο γεγονός ότι στον
Άγιο Νικόλαο, δυτικά της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου, βρίσκεται ο σταθμός
του παγκόσμιου συστήματος
παρακολούθησης ιδιωτικής
επικοινωνίας
ECHELON1,
ενώ στο Ακρωτήρι βρίσκεται
μια από τις σημαντικότερες
βάσεις της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF),

που δημιουργήθηκε την
περίοδο της Κρίσης του
Σουέζ (1956) και εξακολουθεί
να χρησιμοποιείται ως ορμητήριο για τις επεμβάσεις σε
όλη την Ανατολική Μεσόγειο
και Μέση Ανατολή, όπως έγινε στις περιπτώσεις του Ιράκ,
της Λιβύης, της Συρίας.
Στα τελευταία παζάρια για
το Κυπριακό, με βάση το νέο
διχοτομικό σχέδιο που είναι
στο τραπέζι, η Βρετανία αποδέχεται να επιστρέψει κάποιες εκτάσεις, στην «ενωμένη»
Κύπρο, χωρίς να θίγονται βεβαίως στο ελάχιστο οι πολύ
σοβαρές εγκαταστάσεις που
υπάρχουν στις βάσεις. Οι
δύο βάσεις αποτελούν στην
κυριολεξία τον τοποτηρητή
του ΝΑΤΟ σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, που εξακολουθεί
να είναι πεδίο σφοδρού ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού.
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ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το χειροκρότημα και τα χαμόγελα των ελληνόπουλων συμμαθητών τους στην είσοδο του
9ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου συγκίνησαν όλους εμάς που βρεθήκαμε την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017, έξω από το κτίριο προκειμένου να υποδεχθούμε τα προσφυγόπουλα από το Κέντρο Φιλοξενίας Σκαραμαγκά. Συνολικά 120 παιδιά (40 σε κάθε
σχολείο) πέρασαν το Φεβρουάριο το κατώφλι τριών σχολείων του Χαϊδαρίου για να μάθουν την ελληνική και αγγλική γλώσσα, αλλά και να διδαχθούν πληροφορική, γυμναστική,
μαθηματικά και θεατρική αγωγή από τις 2 μετά το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα.
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Δίπλα σε αυτά τα παιδιά, που έχουν βιώσει κακουχίες, πόλεμο και ένα μακρύ ταξίδι προσφυγιάς χωρίς όμως να χάσουν ούτε την ελπίδα τους ούτε το χαμόγελό τους βρέθηκαν ο
Δήμος Χαϊδαρίου και πολλοί φορείς. Στα σχολεία βρέθηκε αντιπροσωπεία της Δημοτικής
Αρχής που συνόδευσε τους «νέους» μαθητές και τους μοίρασε σχολικά είδη. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από τα ελληνόπουλα προς τα προσφυγόπουλα μέσα
στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, με θεατρική παράσταση και τραγούδια. Στη διάρκεια της μικρής
γιορτής οι μαθητές της Στ’ τάξης μοιράστηκαν τους προβληματισμούς τους για τους πολέμους και την ειρήνη, με αυτοσχέδια σκετς. Μέσα σε κλίμα στοργής και ενθουσιασμού,
ο Δήμος, οι εκπρόσωποι των φορέων, οι μαθητές και οι γονείς τους υποδέχθηκαν τα μικρά προσφυγόπουλα, θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων, εκφράζοντας έμπρακτα τη
στήριξή τους στο νέο κεφάλαιο που ανοιγόταν στη ζωή τους, με την παρακολούθηση του
σχολείου.
Από την επόμενη σχολική ημέρα άρχισε η καθημερινότητα για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς με τα προβλήματα και τις δυσκολίες της. Το μάθημα γινόταν πιο πολύ αυτοσχεδιάζοντας, αφού εμπλέκονται τρεις γλώσσες στην εκπαιδευτική διαδικασία, αραβικά,
ελληνικά, αγγλικά.
Εμείς οι εργαζόμενοι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Χαϊδαρίου που βρίσκεται δίπλα
στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, βλέπαμε κάθε μέρα τα προσφυγόπουλα να έρχονται και να φεύγουν, να παίζουν ξένοιαστα στα διαλείμματα μιλώντας ακόμη τη μητρική τους γλώσσα, να
μαλώνουν και να τρώνε αυτά που τους προσέφερε ο Σύλλογος Γονέων με τέτοιο ενθουσιασμό και όρεξη που είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Έχοντας την υποστήριξη της ΕΕΔΔΑ που από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η προσφυγική
κρίση προσπάθησε με ό,τι μέσα διέθετε να σταθεί αρωγός στην αποκατάσταση των προσφύγων, προσφέραμε στις δασκάλες τη δυνατότητα να οργανώσουν μικρές γιορτές για τα γενέθλια των παιδιών φτιάχνοντας σε πολλές περιπτώσεις τα γλυκά μαζί με τα παιδιά, να τους
προσφέρουν κάποια αναμνηστικά στο τέλος της χρονιάς, αλλά και να τα φέρουν στο Κέντρο
Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου για να κάνουν μαθήματα πηλοπλαστικής.
Όλοι μας αισθανθήκαμε μεγάλη ικανοποίηση από τη συναναστροφή με τα παιδιά των προσφύγων. Στα αυτιά μας ακόμη αντηχούν τα ευχαριστώ τους σε σπαστά ελληνικά. Μεγαλώνοντας
ίσως τα γεγονότα και τα πρόσωπα να τα ξεχάσουν. Δεν πρόκειται όμως να ξεχάσουν τα συναισθήματα φροντίδας, αγάπης και πραγματικής αλληλεγγύης που εισέπραξαν.
To τέλος της σχολικής χρονιάς
συνύπαρξη.

μας βρήκε όλους μόνο με θετικές εμπειρίες από αυτή τη
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τις 23 Φλεβάρη πραγματοποιήσαμε
μια
πολύ ενδιαφέρουσα
συζήτηση με θέμα
«Ο ιμπεριαλισμός στο
σύγχρονο κόσμο και η δράση
του ΝΑΤΟ», με ομιλητή τον
Νίκο Παπαναστάση, αντισυνταγματάρχη ε.α. και μέλος
της Κίνησης για την Εθνική
Άμυνα (ΚΕΘΑ).
Ο ομιλητής, αφού εξήγησε την
αναγκαιότητα η οποία επέβαλε
σε όλους τους προοδευτικούς
απόστρατους αξιωματικούς τη
δημιουργία της ΚΕΘΑ, με πολύ
παραστατικά
παραδείγματα
εξήγησε στους παραβρισκόμενους την κατάσταση, όπως
αυτή έχει διαμορφωθεί με τη
δράση του ΝΑΤΟ σε ολόκληρο
τον κόσμο.
Μετά την ομιλία του, ακολούθησε βροχή από διευκρινιστικές
ερωτήσεις αλλά και τοποθετήσεις. Η συζήτηση συνεχίστηκε
και αργότερα, με τη βοήθεια
σπιτικών μεζέδων και τη ζεστασιά που πάντα προσφέρει ένα
ποτηράκι κρασί.
Συνοπτικά παραθέτουμε κάποια ενδιαφέροντα σημεία της
παρέμβασης του Ν. Παπαναστάση.
Ξεκίνησε αναφέροντας την τεράστια αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των τελευταίων
χρόνων καθώς και το γεγονός
ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ σε
στρατιωτικές δαπάνες (που
ανέρχονται σε 2,4% του ΑΕΠ
της) μετά τις ΗΠΑ (με 3,5% του
ΑΕΠ τους). Οι θερμές συρράξεις καθώς και οι εν δυνάμει
πολεμικές εστίες, που και αυτές μπορούν να μετατραπούν
ανά πάσα στιγμή σε θερμές,
υπήρξαν το πρόσχημα για την
υπέρογκη αυτή αύξηση των
στρατιωτικών δαπανών. Στην
πραγματικότητα,
συρράξεις
και πολεμικές εστίες φέρνει
η απέλπιδα προσπάθεια των

ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ να εκμεταλλευτούν,
ο καθένας προς όφελος της
αστικής τάξης της χώρας του,
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές
ολόκληρων περιοχών αλλά και
να εδραιώσουν την κυριαρχία τους σ’ αυτές σε σχέση με
τους αντιπάλους τους. Γι΄ αυτό
δεν διστάζουν να μπλέξουν σε
αιματηρές πολεμικές συγκρούσεις τους λαούς αυτών των
περιοχών, με ολέθρια αποτελέσματα και ανυπέρβλητες πολλές φορές δυσκολίες.
Ένας από τους κυριότερους
στόχους των επιτελείων του
ΝΑΤΟ είναι η «ανακατεύθυνση
της κοινής γνώμης», όπως πιο
κομψά την αποκαλούν. Η πλύση εγκεφάλων και η φθορά των
συνειδήσεων, όπως θα λέγαμε
εμείς. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν την παρουσία τους
στις βάσεις που διαθέτουν σε
όλον τον κόσμο αλλά και κάθε
άλλο τρόπο και μέσο επικοινωνίας. Εκατομμύρια δολάρια
ξοδεύονται αφειδώλευτα και
τρανταχτά ονόματα δημοσιογράφων
χρησιμοποιούνται,
οι οποίοι αφού πληρώνονται
αδρά από το ΝΑΤΟικό κορβανά είναι πρόθυμοι να αντιστρέψουν την πραγματικότητα
κάνοντας το άσπρο μαύρο και
παρουσιάζουν τα γεγονότα
κατά πώς βολεύει κάθε φορά
τα ΝΑΤΟικά αφεντικά τους. Τα
μέχρι σήμερα αποτελέσματα
είναι, δυστυχώς, πολύ εμφανή.
Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί ο πόλεμος
στη Συρία. Ενώ στον πόλεμο
του Ιράκ οι ΗΠΑ είχαν στείλει
δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες,
όταν άρχισαν να επιστρέφουν
στην Αμερική τα φέρετρα των
στρατιωτών καθημερινά κατά
εκατοντάδες, η αντίδραση του
αμερικανικού λαού ήταν τόσο
μεγάλη που έκανε τους ιθύνοντες να το σκεφτούν καλύτερα.
Έτσι, στον πόλεμο στη Συρία,

αντί στρατιώτες, έστειλαν περίπου 10.000 «συμβούλους»
(διάβαζε πράκτορες), οι οποίοι έλεγξαν την πολιτική κατάσταση που υπήρχε εκεί και
υποδαυλίζοντας υπαρκτές διαφορές και αντιθέσεις, δημιούργησαν την εστία που εξελίχθηκε σε πολεμική σύρραξη.
Αναφέρθηκε, επίσης, και στη
Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ,
που πραγματοποιήθηκε στη
Βαρσοβία και στην οποία συζητήθηκε το νέο δόγμα για
την αναζωπύρωση εθνοτικών,
θρησκευτικών και φυλετικών
διαφορών. Εξ ου και όλες οι
επακόλουθες πολεμικές αναμετρήσεις των ιμπεριαλιστών
που αλλού τα «βρίσκουν» και
αλλού τα «σπάνε», ανάλογα
με τα συμφέροντα που οι αστικές τους τάξεις έχουν στην
κάθε περιοχή. Εξάλλου, ο κατ’
ευφημισμόν «Οργανισμός Σύμπραξης για την Ειρήνη», που
έχουν δημιουργήσει, δεν είναι παρά ο προθάλαμος για
το ΝΑΤΟ, κύρια για τις χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης και
τη δράση τους κάτω από ΝΑΤΟική ομπρέλα, με πρόσχημα
πάντα τη διαφύλαξη της ειρήνης. Μιας ειρήνης που οι ίδιοι
βάζουν σε κίνδυνο με διάφορα
προσχήματα κάθε φορά.
Ο πόλεμος, που μαίνεται στη
Συρία γίνεται για τα τεράστια
αποθέματα φυσικού αερίου και
πετρελαίου που διαθέτει αυτή
η χώρα και τα οποία εποφθαλμιούν οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.
Εξάλλου, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι
η Συρία είναι η μοναδική χώρα
της Μεσογείου στην οποία έχει
εγκατασταθεί ρωσική ναυτική
και αεροπορική βάση.
Η πρόσφατη επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας έχει,
επίσης, μια πολύ εύκολη εξήγηση. Η τουρκική αστική τάξη
έχει συσσωρεύσει τεράστιο
πλούτο, με αποτέλεσμα να

ΝΑΤΟ

ασφυκτιά στα σημερινά στενά
πλαίσια της χώρας της και να
ψάχνει διέξοδο για να επενδύσει τα κεφάλαιά της αλλού. Οι
τουρκικές επιθέσεις εναντίον
του ISIS, της Μοσούλης κλπ.
έχουν στόχο τη διάνοιξη διαδρόμου προς τη Λιβύη. Ας μην
ξεχνάμε ότι η Λιβύη αποτελεί
τον επόμενο στόχο των ΗΠΑ.
Γι’ αυτό και προωθούν τον ISIS
προς τα λιβυκά σύνορα.
Ο πόλεμος που διεξάγει η σουνιτική Σαουδική Αραβία ενάντια
στην σιιτική Υεμένη με πρόσχημα τη θρησκευτική διαμάχη
ανάμεσα στα δυο αυτά κράτη,
στην πραγματικότητα ξεκίνησε
με στόχο τη δημιουργία του
«αραβικού ΝΑΤΟ» για την όσο
το δυνατό ισχυρότερη παρουσία και παρέμβαση του ΝΑΤΟ
στην περιοχή.
Η Ουκρανία, από την άλλη,
αποτελεί κόμβο για τη διακίνηση των υδρογονανθράκων για
τη Ρωσία. Πώς θα μπορούσε το
ΝΑΤΟ να δεχθεί τη ρωσική επικυριαρχία στην περιοχή αλλά
και την εκμετάλλευση αυτού
του φυσικού πλούτου; Ιδού η
πραγματική αιτία του πολέμου
στην εκεί περιοχή.
Τα 4 εκατομμύρια Εσκιμώων
της Αρκτικής εξαφανίζονται
σταδιακά για να μπορέσουν οι
ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ, της
Ρωσίας, Δανίας, Καναδά, Φιν-

λανδίας, Σουηδίας, Ισλανδίας
να εκμεταλλευτούν ανενόχλητοι τα τεράστια κοιτάσματα
φυσικού αερίου που υπάρχουν
εκεί. Για την εξόρυξη αυτών
των κοιτασμάτων, οι ΝΑΤΟικοί
ρίχνουν εκατομμύρια τόνων νερού στα παγόβουνα. Ο τρόπος
μιας τέτοιας εξόρυξης, εκτός
του ότι είναι τρομερά κοστοβόρος, προκαλεί και τεράστια
οικολογική καταστροφή με
τρομακτικές συνέπειες για το
μέλλον ολόκληρου του πλανήτη, για το οποίο δεν φαίνεται να
δείχνουν και τρομερό ενδιαφέρον.
Η περιοχή της Νότιας Θάλασσας, στη Νότια Κίνα, είναι μια
ακόμα πλούσια σε κοιτάσματα
περιοχή. Εκεί η Κίνα διεκδικεί τη μερίδα του λέοντος και,
δρώντας ενάντια στους πάντες, φτιάχνει τεχνητά νησιά με
στόχο την αύξηση των ορίων
της δικής της ΑΟΖ.
Τα παραδείγματα χωρών που
έχουν εμπλακεί σε πολεμικές
συγκρούσεις είναι ατελείωτα.
Οι περιοχές που ζουν τον εφιάλτη του πολέμου αναρίθμητες. Οι χώρες που κινδυνεύουν
από έναν επικείμενο πόλεμο
ακόμα περισσότερες. Οι λαοί
που υποφέρουν από την ιμπεριαλιστική προπαγάνδα και
εκμετάλλευση δεν έχουν τελειωμό. Όμως, τα πράγματα δεν

είναι ακριβώς τόσο απαισιόδοξα ούτε τόσο αρνητικά όσο
φαίνονται με μια πρώτη ματιά.
Έχουν και οι ιμπεριαλιστές την
«αχίλλειο πτέρνα» τους. Διακατέχονται κι αυτοί από ένα
τεράστιο τρόμο, που ζει και
υπάρχει δίπλα-δίπλα με το διακαή πόθο τους για επικράτηση
και κυριαρχία και είναι μεγαλύτερος και από το φόβο που
τους προκαλεί η υπεροπλία
του αντιπάλου τους. Ο πονοκέφαλός τους είναι η αντιιμπεριαλιστική δράση των λαών, ο
αποφασιστικός αγώνας τους
ενάντια στην ιμπεριαλιστική
τρομοκρατία, καταπίεση και
εκμετάλλευση. Γιατί είναι αυτή
που στο πέρασμά της καμιά
προπαγάνδα δεν θα μπορέσει
να σταθεί όρθια. Αυτή που δεν
θα σταματήσει μπροστά σε
οποιαδήποτε πανίσχυρη πολεμική μηχανή. Που θα σαρώσει
στο πέρασμά της κάθε τι παλιό
και αντιδραστικό και θα εγκαθιδρύσει ένα δικό της καινούργιο κόσμο της ευημερίας, της
ειρήνης, της προκοπής. Εκεί
που οι λαοί θα είναι οι αφέντες
στον τόπο τους και θα αποφασίζουν για το μέλλον τους χωρίς τη «βοήθεια» των ιμπεριαλιστών και των οποιωνδήποτε
καλοπληρωμένων
βαστάζων
τους. Τελικά, ο ιμπεριαλισμός
δεν είναι ανίκητος!
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τις 23-25 Μάη πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής του
ΝΑΤΟ, όπου πάρθηκαν πολλές αποφάσεις,
εξαιρετικά επικίνδυνες για το μέλλον των
λαών αλλά και για την ειρήνη όλων των περιοχών. Εξάλλου, το δρόμο για αυτές τις εξελίξεις
είχαν ήδη ανοίξει η διήμερη Σύνοδος των Υπουργών
Άμυνας, καθώς και η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που προηγήθηκαν.
Με την ευκαιρία της Συνόδου, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης πραγματοποίησε διήμερη «αντι-Σύνοδο» στις Βρυξέλλες τις ίδιες ημερομηνίες, στην
οποία η ΕΕΔΔΑ συμμετείχε με αντιπροσωπεία της
αποτελούμενη από την Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα.
Στη διάρκεια της αντι-Συνόδου, εκτός από τη συζήτηση που έγινε για το ΝΑΤΟ και το ρόλο του, πραγματοποιήθηκε και μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας σε
δρόμους των Βρυξελλών, όπου το ΠΣΕ συμμετείχε
με δικό του μπλοκ, όπου ήταν φυσικά και η ΕΕΔΔΑ.
Παραθέτουμε παρακάτω το κείμενο της παρέμβασης της ΕΕΔΔΑ.
«Αγαπητοί φίλοι,
Στο όνομα της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) θα θέλαμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ειρήνης για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που
μας δίνει να σας απευθύνουμε δυο λόγια. Θα θέλαμε
επίσης να ευχαριστήσουμε την INTAL για τη βοήθεια
και τη φιλοξενία της.
Δύο ουρανοξύστες και τα χιλιάδες θύματα που θάφτηκαν στα ερείπιά τους χρησίμευσαν για να απλω-

θεί σε όλη τη γη η «τρομολαγνεία» και να ψηφιστούν
και να εφαρμοστούν οι τρομονόμοι. Κάμποσες
βομβιστικές επιθέσεις σε κέντρα ασιατικών και ευρωπαϊκών πόλεων αποτέλεσε το πρόσχημα για να
εφαρμοστεί το δόγμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ της
Λισαβόνας που επέβαλε την παρουσία στρατευμάτων στα κέντρα των πόλεων. Στην τελευταία Σύνοδο
του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία είχαν ακουστεί πιο καθαρά από ποτέ τα τύμπανα περιφερειακών και τοπικών
πολέμων που ήδη μαίνονται σε Ασία, Αφρική, Μέση
Ανατολή και Ευρώπη. Υπάρχει, άραγε, κανείς που
να αναρωτιέται τι θα επακολουθήσει μετά τη φετινή Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην οποία θα συζητηθούν η
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η κατανομή των
βαρών ανάμεσα στα κράτη–μέλη του και οι διατλαντικοί δεσμοί τους;
Η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ,
που προηγήθηκε και στην οποία αποφασίστηκε η
ενίσχυση της Διατλαντικής Συνεργασίας και η εδραίωση της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας
δεν άφησε καμιά αμφιβολία για το τι θα ακολουθήσει.
Όπως επίσης και η συνεδρίαση της Στρατιωτικής
Επιτροπής του ΝΑΤΟ, σε επίπεδο αρχηγών ΓΕΕΘΑ,
για να συζητήσουν πώς το ΝΑΤΟ θα ανταποκριθεί
καλύτερα στις παγκόσμιες «προκλήσεις ασφαλείας», να εξετάσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Αφγανιστάν, Ιράκ, Ανατολική
Ευρώπη και να αποφασίσουν για τις ΝΑΤΟικές επιχειρήσεις και αποστολές.
Στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξάλλου, η συνεργασία της ΕΕ με το
ΝΑΤΟ μπήκε σε νέες βάσεις. Άφησαν κατά μέρος
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διαφωνίες και αντιπαραθέσεις και συμφώνησαν ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ανταποκρίνεται σε
εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις στην ευρύτερη
περιοχή. Να αναπτύσσει ειρηνευτικές αποστολές
συνεπικουρούμενες από ειδικές δυνάμεις. Να παρέχει βοήθεια σε οποιοδήποτε ασταθές περιβάλλον
εκπαιδεύοντας και αναμορφώνοντας στρατό, αστυνομία, δικαστικό σώμα. Να προωθεί λειτουργίες
όπως η «κοινή υπηρεσία βιομετρικής αντιστοίχισης»
για βιομετρικά δεδομένα. Και τέλος, αλλά όχι τελευταίας σημασίας, να ενισχύει τις δυνατότητές της για
ταχεία στρατιωτική αντίδραση στην οποία συμπεριλαμβάνονται και σχηματισμοί μάχης.
Η Ελλάδα ούτε στο ελάχιστο δεν ξέφυγε από αυτά
τα σχέδια. Οι αμερικανικές βάσεις παραμένουν
και, με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, πρόκειται να αυξηθούν και να αναβαθμιστούν. Η βάση
της Σούδας χρησιμοποιείται για επιθέσεις ενάντια
στον συριακό λαό. Η ΝΑΤΟική αρμάδα εξακολουθεί
να παραβρίσκεται στο Αιγαίο με το πρόσχημα της
διαχείρισης του προσφυγικού. Στην πραγματικότητα, για να ελέγχει τη Μαύρη Θάλασσα και τα άλλα
μέτωπα στα οποία υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα
στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Και, αλήθεια, τι «θέματα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος» συζήτησε ο Έλληνας
υπουργός Άμυνας στη συνάντησή του με τον αμερικανό Ανώτατο Διοικητή των ΝΑΤΟικών δυνάμεων
Ευρώπης; Πόσο περίσσιο θράσος διαθέτει όταν πανηγυρίζει για την ύπαρξη της αρμάδας στο Αιγαίο
την οποία αποκαλεί «εθνική επιτυχία»;
Η ελληνική κυβέρνηση είναι καταδικασμένη στη
συνείδηση του λαού μας γιατί εφαρμόζει όλα όσα
κατακεραύνωνε σαν αντιπολίτευση. Γιατί, με το μανδύα της ψευδο-αριστεροσύνης της, μετατρέπει το
Αιγαίο σε ΝΑΤΟική θάλασσα εμπλέκοντας τη χώρα
μας στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς
και βάζοντας τις τύχες του λαού μας αλλά και των
άλλων λαών της περιοχής στη δίνη μιας πολεμικής
σύρραξης που ολοένα και πιο επικίνδυνα πλησιάζει. Γιατί στέλνει έλληνες στρατιώτες όπου οι ΝΑΤΟικές ανάγκες τους καλούν με το πρόσχημα της
ειρηνευτικής αποστολής. Στην πραγματικότητα για
να διασφαλίσει τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης και να αναβαθμίσει το ρόλο της στην παγκόσμια σκακιέρα. Γιατί διαθέτει τεράστια ποσά για
ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς την ώρα που ο λαός μας
φτωχοποιείται και τα δικαιώματά του έχουν μπει στη
μέγγενη της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Από αυτό το βήμα θα θέλαμε να καταδικάσουμε
την ύπαρξη και εγκληματική δράση ιμπεριαλιστικών
οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να απαιτήσουμε εδώ και τώρα την αποδέσμευση της Ελλάδας από αυτούς τους οργανισμούς.
Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους
λαούς που αγωνίζονται για ένα μέλλον χωρίς πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά. Για ένα μέλλον όπου
πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιοι και θα είναι αυτοί
που θα αποφασίζουν για το δρόμο ανάπτυξης της
χώρας τους μακριά από ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, καταλήστευση του πλούτου τους, εκμετάλλευση. Αν το όπλο των ιμπεριαλιστών είναι η καταπίεση,
οι λαοί έχουν το δικό τους πολύτιμο όπλο που είναι
η διεθνιστική αλληλεγγύη.
Σας ευχαριστούμε.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΕΔΔΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Σ

τις 19 Γενάρη πραγματοποιήσαμε
στα γραφεία μας την πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση/συζήτηση με
θέμα «Η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την Τουρκία και οι επιπτώσεις στους πρόσφυγες και τα δικαιώματά
τους» με ομιλήτρια τη Λίνα Κροκίδη, μέλος της
Γραμματείας της Δημοκρατικής Συσπείρωσης
για τις Λαϊκές Ελευθερίες και την Αλληλεγγύη.
Επειδή την περίοδο εκείνη είχαν γίνει οι επιθέσεις Χρυσαυγιτών σε σχολεία όπου φοιτούσαν
προσφυγόπουλα, η παρουσίαση του θέματος
ξεκίνησε με την αναφορά στο ζήτημα αυτό. Η
εισηγήτρια επισήμανε τις μεγάλες ευθύνες της
κυβέρνησης, που με τις καθυστερήσεις της και
με τη γενικότερη τακτική της επιτρέπει στους
φασίστες να εκμεταλλεύονται αντικειμενικά
προβλήματα και ανησυχίες γονιών για να δηλητηριάζουν συνειδήσεις.
Δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιλογή των σχολείων. Στο Πέραμα γνώριζαν ότι έχουν δύναμη
οι Χρυσαυγίτες. Στο Ωραιόκαστρο το ρατσιστικό κουρνιαχτό σήκωσαν οι οπαδοί του Σώρρα.
Ενώ στη Νέα Ιωνία Βόλου οι φασίστες δημιούργησαν μεγάλες κινητοποιήσεις αλλά επειδή το
Δ.Σ. του σχολείου δεν συμφώνησε, ζήτησαν
και πέτυχαν τη διενέργεια δημοψηφίσματος!
Το μαζικό λαϊκό κίνημα, λοιπόν, θα πρέπει να
απομονώσει τους φασίστες και να επαγρυπνεί
έτσι ώστε να μην κερδίσουν έδαφος οι απόψεις
τους στην ελληνική κοινωνία, κατέληξε η ομιλήτρια.
Από τα 22.000 παιδιά που βρίσκονται στη χώρα
μας, τα 15.300 είναι προσχολικής ηλικίας, ενώ
από το Σεπτέμβρη έχουν ενταχθεί σε σχολεία
μόλις τα 1.000. Δηλαδή, από τους 40 καταυλισμούς που υπάρχουν στη χώρα μόνο από τους
6 έχουν ενταχθεί σε σχολεία παιδιά. Εκτός
αυτού, η κατάσταση των σχολείων στα οποία
εντάσσονται αυτά τα παιδιά είναι άθλια, με δασκάλους χωρίς τα ανάλογα εργαλεία εργασίας, χωρίς μεταφραστές, χωρίς γυμναστές. Το
τραγικό είναι ότι όσα παιδιά διαμένουν σε ξενοδοχεία ή σε ενοικιαζόμενα σπίτια, δεν υπάρχει
τρόπος να ελεγχθεί αν παρακολουθούν μαθήματα. Και το τραγικότερο είναι ότι τα ασυνόδευτα παιδιά δεν είναι μέσα στις επιλογές του
κράτους λόγω του μεγάλου κόστους.
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Εκτός αυτού, η ιατρική φροντίδα των προσφυγόπουλων έχει αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των
ΜΚΟ, οι οποίες αναλαμβάνουν να τα εμβολιάζουν
χωρίς κανέναν έλεγχο από τις κρατικές δομές για
το πώς εμβολιάζονται, ακόμα και για το αν όντως
εμβολιάζονται όλα. Και ενώ όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες των τραγικών συνθηκών στις οποίες ζουν τα
προσφυγόπουλα και οι γονείς τους μέσα σε σκηνές κάτω από τον καυτό ήλιο ή τη χειμωνιάτικη
παγωνιά, ο αρμόδιος υπουργός δηλώνει ότι όλα
βαίνουν καλώς…
Οργανισμοί όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες έχουν καταντήσει μηχανισμοί
επιλογής εργατικών χεριών. Περισσότερα από τα
μισά κονδύλια που δίνονται για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών -στην πραγματικότητα για τον εγκλωβισμό
τους στη χώρα μας χωρίς ελπίδα διαφυγής- δίνονται με απόλυτα αδιαφανείς διαδικασίες σε ΜΚΟ,
για να τα διαχειριστούν κατά την κρίση τους.
Σε ερώτηση για τις ΜΚΟ, η Λίνα Κροκίδη απάντησε
ότι πολύ λίγοι από τους υπαλλήλους τους πληρώνονται αδρά. Άλλοι παίρνουν το βασικό μισθό. Οι
περισσότεροι που δρουν εθελοντικά, δηλαδή αμισθί, προσβλέπουν στην απόκτηση πόντων για τη
μελλοντική τους πρόσληψη. Και λίγοι είναι εκείνοι
που δρουν εθελοντικά από ιδεολογία.
Τόνισε ότι το μαζικό κίνημα της χώρας μας πρέπει
να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας για να σταματήσει η
δράση των κάθε λογής ΜΚΟ στους καταυλισμούς.
Αντίθετα, θα πρέπει το ίδιο το κίνημα να απαιτήσει
τη δική του συνεχή παρουσία και δράση μέσα σ’
αυτούς. Επιπλέον, οφείλει όχι μόνο να υποδεχθεί
τα προσφυγόπουλα σαν δικά του παιδιά, αλλά και

να εντείνει τον αγώνα του ενάντια στις αιτίες που
δημιουργούν την προσφυγιά και τη μετανάστευση,
δηλαδή τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τη δημιουργία αντιδραστικών καθεστώτων και δολοφονικών οργανώσεων, όπως είναι το λεγόμενο Ισλαμικό
Κράτος, την υποκίνηση εμφυλίων συρράξεων, την
υπερεκμετάλλευση ολόκληρων χωρών και την καταδίκη των λαών τους στην απόλυτη φτώχεια και
εξαθλίωση.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι πρέπει το κίνημα να βρίσκεται σε ετοιμότητα σε σχέση με τη συμφωνία
Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για την οποία η
ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο έχει στην κυριολεξία
δώσει γη και ύδωρ με τη συμφωνία της σε όλα τα
άρθρα της, αλλά ζητά και την εφαρμογή της για
να μην πλημμυρίσει η χώρα μας, όπως διατείνεται,
από νεοεισερχόμενους.
Η Λίνα Κροκίδη ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 65,3 εκατομμύρια πρόσφυγες παγκόσμια, με
αυξητική τάση, θύματα όλοι του ιμπεριαλισμού.
Από αυτούς, οι Σύροι πρόσφυγες, που βρίσκονται
σε 5 γειτονικές χώρες έφτασαν τα 4,8 εκ., ενώ
άλλα 8 εκ. είναι εκτοπισμένοι μέσα στην ίδια τους
τη χώρα. Μόνο στην Τουρκία ζουν 3 εκατομμύρια.
Από τον Οκτώβρη του 2015 οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις αποφάσισαν να σχεδιάσουν την κοινή φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων με κοινές
περιπολίες με την Τουρκία. Το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε ποτέ επειδή υπήρξαν αντιδράσεις. Ήταν
τότε που αποφασίστηκε να δημιουργηθούν οι υποδομές για τον εγκλωβισμό 50.000 προσφύγων και
μεταναστών στην Ελλάδα και για hot spots στα σημεία εισόδου.
Το Νοέμβρη του 2015 πραγματοποιείται η πρώτη
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Σύνοδος ΕΕ-Τουρκίας η οποία προδιέγραψε τις
τελικές αποφάσεις και αποτελεί μικρογραφία της
τελικής Συνόδου. Εκεί αποφασίστηκε ένα κοινό
σχέδιο δράσης.
Ακολούθησε μια σειρά αποφάσεων της ΕΕ που
δρομολόγησαν την αναβάθμιση μηχανισμών καταστολής στα σύνορα. Για παράδειγμα, η FRONTEX
μετεξελίχθηκε σε ευρωπαϊκή δύναμη με τη δυνατότητα να επιχειρεί στα σύνορα κρατών-μελών
της ΕΕ χωρίς την υποχρέωση να έχει την έγκρισή
τους. Επανήλθε η Συνθήκη του Δουβλίνου πιο εκσυγχρονισμένη και, τέλος, υπήρξαν και απειλές για
την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν. Έτσι, από τις
20 Μάρτη 2016, τα σύνορα παραμένουν ερμητικά
κλειστά, παρά και ενάντια στη Συνθήκη Σένγκεν.
Το Φλεβάρη του 2016 Γερμανία, Τουρκία και Ελλάδα ζητούν από το ΝΑΤΟ να αναλάβει δράση στο
Αιγαίο για την αναχαίτιση των προσφύγων από
την Τουρκία. Τα μετέπειτα γεγονότα απέδειξαν ότι
αυτό ήταν ανέφικτο. Στις 18 Μάρτη 2016 ήρθε και
η τελική συμφωνία με τα σύνορα στα βόρεια της
χώρας μας ολοκληρωτικά σφραγισμένα και το βαλκανικό διάδρομο κλειστό.
Όπως ορίζει η Συμφωνία, από τις 15 Μάρτη και
μετά οι «παράτυποι» (όπως ονομάζουν σήμερα πιο
«κομψά» όσους προηγούμενα αποκαλούσαν «λαθρομετανάστες») πρόσφυγες και μετανάστες θα
επιστρέφουν στη χώρα από την οποία έφυγαν. Με
αυτό τον τρόπο, η ευθύνη της φύλαξης των συνόρων εναποτίθεται στις ίδιες τις χώρες. Επίσης, όλοι
οι «παράτυποι» μετανάστες θα κρατούνται σε κλειστά κέντρα «φιλοξενίας».
Για κάθε Σύρο που επιστρέφει με τη θέλησή του
στην Τουρκία, ένας άλλος Σύρος από την Τουρκία
θα μεταβαίνει σε χώρα της επιλογής του. Γι’ αυτό
το σκοπό θα προτιμούνται οι Σύροι που φεύγουν
από την Τουρκία χωρίς να το επιχειρήσουν μέσω
ελληνικών νησιών. Και αυτό θα συνεχίζεται ώσπου
να φτάσουν τον αστρονομικό αριθμό των 72.000,
οπότε μετά θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση της
Συμφωνίας.
Εφόσον η πορεία εφαρμογής της Συμφωνίας είναι
επιτυχής, η Τουρκία θα «κερδίσει» την επίσπευση
της διαδικασίας έκδοσης βίζας για Τούρκους υπηκόους προς χώρες της ΕΕ. Επιπλέον θα της δοθεί
ποσό 6 δις ευρώ για τους πρόσφυγες που φιλοξενεί στο έδαφός της. Με το πρόσχημα ότι η Τουρκία
θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα, χάρισαν στην
αστική της τάξη αυτό που ζητούσε εδώ και χρόνια:
να πατήσει πόδι στη Συρία όπου ζουν Κούρδοι.
Η Ελλάδα, από τη μεριά της, θα ενισχυθεί με αρμόδιους υπαλλήλους, ακόμα και με δικαστές και
θα βοηθηθεί οικονομικά για το χτίσιμο δομών για
20.000 πρόσφυγες.
Οι αλλαγές στα οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα αλλάζουν και τις συμμαχίες ανάμεσα στις
αστικές τάξεις των χωρών τους. Έτσι η ελληνική
κυβέρνηση αφήνει στα χέρια των ιμπεριαλιστών τη
διαχείριση γεωπολιτικών συμφερόντων στο όνομα
του να μην ακυρωθεί η Συμφωνία. Οι λαοί μπαίνουν
στη δίνη των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων, περιορίζονται τα δικαιώματά τους, αντιπαρατίθενται με
άλλους λαούς και οι ιμπεριαλιστές βγαίνουν κερ-

δισμένοι. Επομένως, η ελληνική κυβέρνηση φέρει
ακέραια την ευθύνη για την κατάσταση που δημιουργείται στη χώρα μας.
Από το 2015 η χώρα μας είχε αναγνωρίσει την
υποχρέωση να δεχθεί και να φιλοξενήσει 50.000
πρόσφυγες. Μέχρι σήμερα έχουν εισέλθει 62.300
πρόσφυγες και μετανάστες. Από αυτούς 15.300
βρίσκονται στα νησιά και 4.000 έχουν μεταφερθεί
στην ενδοχώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, κ. Μουζάλα. Η συμφωνία ούτε περιόρισε τον αριθμό των προσφύγων-μεταναστών
ούτε τους απεγκλώβισε από την Ελλάδα, πέρα
από όσους μπόρεσαν να μετακινηθούν προς άλλες χώρες της Ευρώπης το πρώτο διάστημα, όταν
ακόμα επικρατούσαν οι κοσμοπολίτικες απόψεις
περί «ανοιχτών θυρών», το οποίο μεθερμηνευόμενο σημαίνει την ανάγκη για φτηνό εργατικό δυναμικό.
Το μαζικό λαϊκό κίνημα της χώρας μας εξαρχής
είχε τονίσει ότι αυτή η Συμφωνία παραβιάζει ξεδιάντροπα τα δικαιώματα των προσφύγων και ευθύνεται για τον εγκλωβισμό τους, αφού:
Δέχεται, έστω και άτυπα, έστω και με προϋποθέσεις, ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα.
Επαναπροωθεί στην Τουρκία τους Σύρους, δηλαδή
τους πιο αδιαμφισβήτητους πρόσφυγες.
Περιορίζει δραστικά τον αριθμό των προσφύγων
που θα εγκαθίστανται σε χώρες της ΕΕ.
Αναθέτει σε ξένο προσωπικό την ευθύνη έγκρισης
ή απόρριψης των αιτήσεων ασύλου.
Προωθεί ταχύρρυθμες διαδικασίες στα νησιά έτσι
ώστε να ολοκληρώνεται η καταγραφή τους.
Εντάσσει τις ΜΚΟ στη διαδικασία υποδοχής και
ταυτοποίησης των προσφύγων.
Τέλος, το πιο τραγελαφικό είναι ότι προσπαθούν
να επιτύχουν την οικογενειακή επανασύνδεση των
προσφύγων από την ανάποδη. Δηλαδή, ο πρόσφυγας ή μετανάστης που έχει έρθει από την Τουρκία
στην Ελλάδα, θα πρέπει να επιστρέψει στην Τουρκία για να συναντήσει την οικογένειά του και όχι το
αντίθετο.
Άμεσα να μπει στο πλάνο δράσης του κινήματος ο
αγώνας για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Καταρχήν, να μεταβούν όλοι στις χώρες προτίμησής
τους. Σε κάθε χώρα, η ευθύνη της ένταξής τους
να είναι ευθύνη του κράτους. Να απλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης των εγγράφων που χρειάζονται
για να ενταχθούν στην κοινωνία της επιλογής τους.
Και επειδή ένα μεγάλο μέρος τους θα παραμείνει,
τελικά, στη χώρα μας, χρειάζεται να υπάρχει στενή
επαφή μαζί τους και να γίνει προσπάθεια να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία μας, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις.
Κλείνοντας, κάλεσε τους παραβρισκόμενους να
κάνουν την αγανάκτησή τους αλληλεγγύη και να
ενταχθούν ενεργά στο κίνημα για να βοηθήσουν
στη λύση των τεράστιων προβλημάτων που βιώνει
ο ελληνικός λαός που δεν είναι καθόλου ξέχωρα
από τα όσα υποφέρουν και οι πρόσφυγες-μετανάστες, γιατί τα προβλήματα είναι αλληλένδετα, η
αιτία τους είναι κοινή, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και κοινή η λύση τους, που βρίσκεται στον
ενωμένο και αποφασισμένο αγώνα τους.
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τις 14 Ιούνη συμπληρώθηκαν 89 χρόνια από
τη γέννηση του Ερνέστο Γκεβάρα δε λα Σέρνα, του θρυλικού Τσε. Αυτή τη μέρα επέλεξαν
πολλοί φίλοι της επανάστασης και της Λατινικής Αμερικής για να γιορτάσουν ύστερα από
πρόσκληση της New Star στον κινηματογράφο «Αλκυονίς» το μεγάλο επαναστάτη.
Η εκδήλωση είχε για τίτλο κάτι που είχε πει ο Τσε, και
συγκεκριμένα «Να μετατρέψουμε την καθημερινή ζωή
σε μια πυρκαγιά», και όπως ήταν φυσικό ήταν αρκετά
φορτισμένη συναισθηματικά.
Στο 3-ωρο πρόγραμμα, έκαναν παρεμβάσεις η πρέσβειρα της Κούβας στην Ελλάδα, Σέλμις Ντομίνγκες,
ο Μαρουάν Εμίλ Τουμπάσι, πρέσβης του Κράτους της
Παλαιστίνης, ο Φαρίντ Φερνάντες, πρέσβης της Βενεζουέλας, ο Μαρτίν Δονόσο Πλάτε, από την πρεσβεία
της Χιλής, και η Δέσποινα Μάρκου, πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ.
Η ηθοποιός Ελένη Φιλίνη διάβασε γράμματα του Τσε
στη γυναίκα του και τα παιδιά του, ο Μπάμπης Ζαφειράτος απάγγειλε ποιήματα για τον Τσε λατινοαμερικάνων ποιητών, ενώ μέλη της ομάδας «Πείρα(γ)μα» απάγγειλαν ποιήματα και αποσπάσματα από την ομιλία του
Φιδέλ Κάστρο με την οποία ανακοίνωσε στο λαό της
Κούβας τη δολοφονία του Τσε.
Το μουσικό πρόγραμμα κάλυψαν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ο Βασίλης Λέκκας, ο Γιώργος Σαρρής,
οι Νατάσα Παπαδοπούλου Τζαβέλλα, Τεό Λαζάρου και
Νίκος Μποφίλιος, ενώ οι Κουβανοί Μαρλέν Ολάνο και

Ρέμι Μαϊλάν τραγούδησαν τραγούδια της πατρίδας
τους.
Η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή του ντοκιμαντέρ
του Κάρλος Αλμπέρτο Γκαρσία «Η Αλέιδα Γκεβάρα θυμάται τον πατέρα της».

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΕΔΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΕ
Αγαπητοί φίλοι,
Στο όνομα της ΕΕΔΔΑ, της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, στα λίγα λεπτά που
έχουμε στη διάθεσή μας, δε θα προσπαθήσουμε να
δώσουμε μια γενική εικόνα για τον Τσε, έτσι όπως τον
καταλαβαίνουμε και τον νιώθουμε εμείς, σαν οργάνωση
που προσπαθεί να εκφράσει με όλους τους τρόπους
την αλληλεγγύη και την υποστήριξή της στα κινήματα
των λαών των υπανάπτυκτων χωρών. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε μόνο μια πλευρά του, παρά το
γεγονός ότι ξέρουμε καλά ότι ο Τσε δεν κλείνεται σε
μια έννοια, σε μια πλευρά. Μιλάμε για το βαθύ διεθνιστικό του μήνυμα.
Για μας ο Τσε είναι η καθημερινή, ανειρήνευτη πάλη
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, αλλά και τον καπιταλισμό
που τον γέννησε. Μας δείχνει ότι ο αγώνας ενάντια στον
ιμπεριαλισμό, για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να
χτυπάει και τη ρίζα του, τον καπιταλισμό. Όπως λέει ο
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ίδιος, «σε τελική ανάλυση, πρέπει να έχουμε υπόψη μας
ότι ο ιμπεριαλισμός είναι ένα παγκόσμιο σύστημα, το
τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού, και ότι πρέπει να
τον νικήσουμε σε μια μεγάλη παγκόσμια αντιπαράθεση. Ο στρατηγικός στόχος αυτής της πάλης πρέπει να
είναι η καταστροφή του ιμπεριαλισμού. Η συμμετοχή
που αντιστοιχεί σ’ εμάς, που σε όλον τον κόσμο ζούμε
κάτω από την εκμετάλλευση και την καθυστέρηση, είναι
να εξαλείψουμε τις βάσεις στήριξης του ιμπεριαλισμού:
τους καταπιεσμένους λαούς μας, από τους οποίους
αποσπούν κεφάλαια, πρώτες ύλες, φτηνούς εργάτες
και τεχνικούς και προς τους οποίους εξάγουν νέα κεφάλαια –μέσα κυριαρχίας- όπλα και κάθε λογής είδη,
βυθίζοντάς μας σε απόλυτη εξάρτηση».
Ο Τσε είναι ο πραγματικός επαναστάτης: αυτός που
δεν ησυχάζει ποτέ, που πολεμάει παντού την αδικία,
οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο κι αν εμφανίζεται, την αδικία ενάντια σε οποιονδήποτε κι αν γίνεται,
γιατί αυτή, λέει, είναι η πιο όμορφη ιδιότητα ενός επαναστάτη, όπως αναφέρει στο γράμμα που άφησε στα
παιδιά του. Είναι αυτός που διδάσκει και παραδειγματίζει, που εμπνέει με τη σκέψη και τη δράση του στην
πάλη, που συνδυάζει το γενικό με το ειδικό, το διεθνισμό με τον πατριωτισμό. Που παλεύει παντού για την
παγκόσμια επανάσταση, με τα μάτια στραμμένα στη
δική του χώρα, την Αργεντινή.
Λέει: «Κάθε σταγόνα αίματος που χύνεται σε εδάφη
κάτω από τη σημαία των οποίων δεν έχουμε γεννηθεί,
είναι εμπειρία που αποκομίζει εκείνος που επιζεί, για να
την εφαρμόσει αργότερα στον αγώνα για την απελευθέρωση του τόπου όπου γεννήθηκε. Και κάθε λαός που
απελευθερώνεται αποτελεί νικηφόρα φάση της μάχης
για την απελευθέρωση του δικού του λαού». Κι όλα
αυτά παρά την κυρίαρχη άποψη που υπήρχε εκείνη την
εποχή, αλλά και σήμερα, για τον ειρηνικό δρόμο, τον
κοινοβουλευτικό δρόμο. Ο Τσε είναι αυτός που με το
παράδειγμά του αποδείχνει το ανέφικτο της αυταπάτης
ότι η όποια κυρίαρχη αστική τάξη θα υποκληθεί στην
κοινοβουλευτική θέληση του λαού και θα τον αφήσει να
καταλάβει και να κρατήσει την εξουσία που της αφαίρεσε.
Ο Τσε είναι ένα σύμβολο, όχι άψυχο, νεκρό, είναι ένα
σύμβολο ζωντανό γιατί εκφράζει την παγκοσμιότητα

της πάλης για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Μιλάει με τρόπο μοναδικό για
την πάλη ενάντια στον ατομικισμό, τον εγωισμό, το βόλεμα.
Ο Τσε δολοφονήθηκε από αυτούς που πολέμησε, τον
ιμπεριαλισμό, τη CIA, την παγκόσμια αντίδραση. Φέτος κλείνουν 50 χρόνια από τότε. Και ταυτόχρονα δολοφονείται καθημερινά, αφού όλοι αυτοί έχουν βαλθεί
να μας πείσουν για το ανέφικτο, το λαθεμένο της πάλης του. Πολλοί μίλησαν και μιλάνε για τον Τσε, άλλοι
υπερτονίζοντας το γεγονός ότι δε βολεύτηκε ποτέ και
πουθενά, ρίχνοντας βάρος στο δήθεν αυθορμητισμό
του, άλλοι προσπαθώντας να τον φέρουν σε αντιπαράθεση με την Κούβα και τον Φιδέλ Κάστρο, (με όλα τα
γνωστά περί «γραφειοκρατικοποίησης», «επανάστασης
που τρώει τα παιδιά της», κλπ., κλπ.). Άλλοι αναφέρονται σ’ αυτόν στα σαλόνια αναπολώντας την εποχή που
το έπαιζαν επαναστάτες, άλλοι για να μας πείσουν ότι
όλα είναι μάταια, ότι δεν γίνεται τίποτα. Άλλοι τον ευνουχίζουν πολιτικά, παρουσιάζοντάς τον σαν όμορφο,
ουτοπικό, ρομαντικό επαναστάτη, σύμβολο μιας ξεπερασμένης εποχής, ξεπερασμένων αγώνων. Άλλοι τον
στιγματίζουν σαν τυχοδιώκτη, για να βάλουν τελεία και
παύλα στο επικίνδυνο γι’ αυτούς παράδειγμά του.
Και όλοι προσπαθούν να τον φέρουν σε αντιπαράθεση
με το οργανωμένο κίνημα, για να δώσουν ένα ακόμα
χτύπημα στους αγώνες για το σοσιαλισμό, χρησιμοποιώντας ζητήματα και σημεία που κριτικάριζε, χωρίς ποτέ
να μηδενίζει, για να πολεμήσουν όλα αυτά για τα οποία
ο Τσε έδωσε τη ζωή του.
Τιμάμε και σεβόμαστε τον Τσε, στηρίζοντας και εκφράζοντας τη διεθνιστική αλληλεγγύη μας στους αγώνες
των λαών που υπηρέτησε, συμμετέχοντας στην παγκόσμια αντιιμπεριαλιστική πάλη. Πάντα στο πλευρό των
καταπιεσμένων, αυτών που υφίστανται την εκμετάλλευση. Πλάι τους, μαζί τους, κομμάτι από τους αγώνες
τους κι ο δικός μας αγώνας, για τη δική τους και τη δική
μας κοινωνική απελευθέρωση. Είναι ένας αγώνας πολιτικός, βαθιά αντιιμπεριαλιστικός, που δεν μπορεί παρά
να οδηγήσει σε μια σοσιαλιστική κοινωνία της δικαιοσύνης και της ειρήνης.
Σας ευχαριστούμε.
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έλος της γραμματείας της ΕΕΔΔΑ
συμμετείχε στη μεγάλη, τη μαζικότερη των τελευταίων χρόνων,
Παγκρήτια Κινητοποίηση που διοργάνωσαν οι Επιτροπές Ειρήνης
Κρήτης της ΕΕΔΥΕ την Κυριακή, 28 Μάη, στη
Βάση της Σούδας.
Η αποστολή εκπροσώπων από την Αττική έφτασε τα χαράματα στο λιμάνι της Σούδας και από
εκεί μεταβήκαμε με λεωφορεία στα Χανιά. Στις
12 το μεσημέρι, στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ενώσαμε τη φωνή μας με επιτροπές ειρήνης και μπλοκ σωματείων και συλλόγων της
Κρήτης που κατέφθαναν φωνάζοντας συνθήματα για το κλείσιμο της Βάσης, ενάντια στην
ιμπεριαλιστική πολιτική. Τους συγκεντρωμένους καλωσόρισε εκπρόσωπος της Επιτροπής
Ειρήνης Χανίων και χαιρέτισαν ο πρόεδρος της
Επιτροπής Ειρήνης Ρεθύμνου και μέλος της
Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου. Στη συνέχεια
μίλησαν ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, ο εκτελεστικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης και διαβάστηκε μήνυμα της προέδρου
του ΠΣΕ.
Συνταχθήκαμε σε μια μεγάλη πορεία και παρά
την καταρρακτώδη βροχή διασχίσαμε δρόμους
στην ιστορική μεριά της πόλης βροντοφωνά-

ζοντας αντιιμπεριαλιστικά
συνθήματα. Στη
συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς του Μουζουρά, στην αεροπορική βάση, όπου έγινε νέα
συγκέντρωση υπό βροχή. Εκεί χαιρέτισαν εκπρόσωπος της Επιτροπής Ειρήνης Λασιθίου και
εκπρόσωποι συνδικάτων, αγροτικών και φοιτητικών συλλόγων ενώ αντιπροσωπεία παρέδωσε
ψήφισμα στο διοικητή της βάσης. Με το ψήφισμα απαιτείται:
-Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις και στρατηγεία
-Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις - Επιστροφή όλων των
στρατιωτικών αποστολών από το εξωτερικό
-Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών
που τα καθορίζουν
-Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και
τα Βαλκάνια
-Όχι στις πολεμικές δαπάνες για τις ανάγκες
του ΝΑΤΟ
-Αποδέσμευση από ΕΕ - ΝΑΤΟ, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.
Ακολούθησε γλέντι με νόστιμο τοπικό φαγητό
και κρασί στα Καθιανά Ακρωτηρίου. Εκεί έγινε
η παρουσίαση από τον πρόεδρο της Επιτροπής
Ειρήνης Ηρακλείου της ειδικής έκδοσης που
επιμελήθηκαν οι Επιτροπές Ειρήνης Κρήτης.

ΣΟΥΔΑ
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο βιβλιαράκι 27 σελίδων, που ξεκινά με το ιστορικό της
εγκατάστασης των βάσεων στην Ελλάδα. Στη
συνέχεια περιγράφεται η Σούδα ως υπερ-βάση,
ως προκεχωρημένη βάση ανεφοδιασμού για τις
επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ως πολεμικό ορμητήριο από αέρα και θάλασσα, ναυτική και αεροπορική βάση για τις αμερικανικές δυνάμεις. Δεν
είναι απλά μια ξένη βάση σε ελληνικό έδαφος,
αλλά έχει χαρακτήρα αμερικανικού εδάφους.
Περιγράφεται τι ρόλο έπαιξε στον πόλεμο του
ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας, στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ κατά των Σέρβων της
Βοσνίας, κατά την επιδρομή των ΗΠΑ ενάντια
στη Λιβύη το 1986, κατά την επίθεση στον Περσικό Κόλπο το 1991, αλλά και στο πιο μακρινό
παρελθόν, μαζί με τις άλλες αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, την περίοδο του πολέμου
των 6 ημερών, κατά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο το 1973, στην επιδρομή των Ισραηλινών
στο Λίβανο. Επίσης υπενθυμίζεται ο ρόλος των
αμερικανικών βάσεων κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η περίπτωση του
αποπροσανατολισμού των ελληνικών βομβαρδιστικών που απογειώθηκαν από την Κρήτη και
όπως αναφέρεται αναγκάστηκαν να αδειάσουν
τελικά τις βόμβες τους στη θάλασσα. Καταγράφονται οι αποστολές και οι επιχειρησιακές
δυνατότητες στρατηγικής σημασίας της βάσης
της Σούδας. Το κρηπίδωμα Κ-14 ως η εγκατάσταση με τη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία
στη Βάση, που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και
αεροπλανοφόρο, γεγονός που την καθιστά μοναδική τέτοια εγκατάσταση στη Μεσόγειο, με
μήκος 300 μέτρα και πλάτος 100. Τα εγκαίνια
αυτής της προβλήτας έγιναν κατά τη διάρκεια
της επιχείρησης «Σοκ και δέος στο Ιράκ» με τη
φιλοξενία 16 υποβρυχίων. Στην ειδική αυτή έκδοση καταγράφεται επίσης η χρήση της Βάσης
τα τελευταία χρόνια (περιλαμβάνονται οι επιχειρησιακές ανάγκες των ΗΠΑ στις επιχειρήσεις
ενάντια στη Συρία).
Δίνονται αιτίες και στοιχεία για τα έργα αναβάθμισης και επέκτασής της, μια επιλογή που
δεν είναι απίθανο να συνδέεται και με το ενδεχόμενο ανάληψης επιχειρησιακών λειτουργιών
που μέχρι τώρα συγκεντρώνονται στη βάση του
Ιντσιρλίκ στην Τουρκία. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί και η περιγραφή των επιπτώσεων
της παρουσίας της Βάσης στην υγεία και στο
περιβάλλον, όπως ότι παρόλο που μετά την
υπογραφή της ενδιάμεσης Συνθήκης μεταξύ
ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης το 1987 ενάντια
στη χρήση πυραύλων με πυρηνικά όπλα, οι
ΗΠΑ συνέχισαν να χρησιμοποιούν και να δοκιμάζουνε τους πυραύλους Lance στην Κρήτη.
Το βιβλιαράκι αυτό αφιερώνει και μία στήλη για
τις επιπτώσεις στην οικονομία και επισημαίνεται
ανάμεσα σε άλλα πως όπου υπάρχουν βάσεις

παρατηρείται ανάπτυξη παρασιτικών μορφών
οικονομίας, ενώ διαλύονται οι μύθοι περί οφελών. Για τους αγώνες, είναι χρήσιμο να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι πως
τον Ιούλη του 1990 υπογράφεται η συμφωνία
για την παραμονή των βάσεων. Στα Χανιά η
είδηση για υπογραφή νέας συμφωνίας οδήγησε σε γενικευμένη εξέγερση που έμεινε στην
ιστορία ως γεγονότα της Νομαρχίας. Χιλιάδες
πολίτες των Χανίων επί τρεις ημέρες συγκρούονταν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη και ο νομός κηρύχθηκε σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Σήμερα, η επέκταση της συμφωνίας για τη Βάση
της Σούδας για 5 χρόνια αντί για ένα χρόνο,
αλλά και η αναβάθμισή της ενισχύουν τον καταστροφικό ρόλο της. Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ νωρίτερα στη συγκέντρωση
των Χανίων, στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας πρωθυπουργός στο ένα σκέλος της παρέμβασής του,
αφού συντάχθηκε πλήρως με το ΝΑΤΟικό δόγμα της «συλλογικής άμυνας και αποτροπής» και
την ολοκλήρωση της εφαρμογής των επικίνδυνων αποφάσεων της 27ης Συνόδου Κορυφής
του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία τον Ιούλη του 2016,
χαιρέτισε ιδιαίτερα τη συνέχιση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και το
Αιγαίο, την αναβάθμιση διαφόρων ΝΑΤΟικών
επιχειρήσεων (Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ), το
δόγμα του ΝΑΤΟ για «προληπτικές» επιχειρήσεις ανά την υφήλιο, στο όνομα της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας» και του «ελέγχου
των μεταναστευτικών ροών», κ.ά., ενώ στο άλλο
σκέλος της παρέμβασής του υπηρετώντας το
στόχο της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης»
(δηλαδή τη συμμετοχή του ελληνικού κεφαλαίου στη λεία των πολέμων), υποσχέθηκε τη
συνέχιση των αμυντικών δαπανών, την ενεργή
ανταπόκριση στις επιχειρήσεις, αποστολές και
δράσεις του ΝΑΤΟ, τη στήριξη ενίσχυσης του
αμυντικού τομέα της ΕΕ μέσω πρωτοβουλιών
όπως η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία, που
οδηγεί σε παραπέρα στρατιωτικοποίηση της
ΕΕ και ετοιμότητα για ενεργό δράση με μάχιμες
μονάδες στα μέτωπα του πολέμου, συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.
Οι καιροί ου μενετοί (οι καιροί δεν περιμένουν)
μας λένε οι Επιτροπές Ειρήνης Κρήτης υπογραμμίζοντας πως καθήκον του λαού είναι να
σηκώσει κεφάλι και να μην διακυβεύσει το μέλλον και τη ζωή του για τα συμφέροντα της τάξης που σε περιόδους ειρήνης τον εκμεταλλεύεται, σε περιόδους κρίσης τον ταΐζει ψέματα και
όταν δεν βγαίνει από την κρίση τον ποτίζει θάνατο με τον πόλεμο. Στους πολέμους που ετοιμάζουν οι αστικές κυβερνήσεις αγκαλιά με τους
ιμπεριαλιστές να ξέρουν οι απλοί άνθρωποι του
καθημερινού μόχθου ότι αυτός που δίνει τις διαταγές είναι τελικά εχθρός του.
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ΠΑΜΕ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών
για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση,
πολέμους, προσφυγιά!
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έσα στο 2016-17 είχαμε όξυνση της κατάστασης και σε μια
σειρά νέες περιοχές
όπου μέχρι τώρα
επικρατούσε σχετική ηρεμία.
Εκτός από τους πολέμους και
τις επεμβάσεις στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, την
Ουκρανία, τώρα εμφανίζονται και
νέες εστίες, όπως τα Βαλκάνια,
όπου οξύνεται ο ανταγωνισμός
αστικών τάξεων και ισχυρών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και καλλιεργείται ο εθνικισμός. Γενικά, η
κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη,
αφού παντού συγκρούονται τα
συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων
(ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, Κίνας).
Ειδικά στη γειτονιά μας, η κατάσταση έχει δυσκολέψει πολύ. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, εμπλέκοντας
ακόμη περισσότερο τη χώρα μας
στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών, για να εξυπηρετήσει τα
συμφέροντα των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων. Μπλέκει τη
χώρα και το λαό μας σε επικίνδυ-

να παιχνίδια, ενισχύει τη στρατιωτική συμμαχία της με το Ισραήλ
και την Αίγυπτο και τους πολεμικούς σχεδιασμούς στην περιοχή
με βάση τα επιχειρηματικά συμφέροντα, με τα πολεμικά σχέδια
των ΗΠΑ στα Βαλκάνια.
Υπάρχει μια έντονη επιθετικότητα
από την πλευρά της τουρκικής
αστικής τάξης και του κράτους
της, που σαν μέλος του ΝΑΤΟ
παραβιάζει συστηματικά τα ελληνικά σύνορα, αμφισβητεί τη Συνθήκη της Λοζάνης και εκτοξεύει
απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Ο ελληνικός λαός δεν έχει να χωρίσει
τίποτα με τον τουρκικό λαό και
τους λαούς της περιοχής. Αντίθετα, έχουμε κοινά συμφέροντα
και προβλήματα, και το καθήκον
μας είναι να ενισχύσουμε την κοινή μας πάλη ενάντια στις αστικές
τάξεις των χωρών μας, τις ΗΠΑ,
το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σ αυτό το πλαίσιο διοργανώθηκε
από το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα στη Θεσσαλονίκη στις 24
και 25 Ιούνη διήμερο βαλκανικής
αντιπολεμικής και αντιιμπεριαλι-

στικής δράσης. Μέλη της ΕΕΔΔΑ
συμμετείχαν μέσα από τα σωματεία τους στη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση στο ΝΑΤΟικό
στρατηγείο της Θεσσαλονίκης το
Σάββατο 24 Ιούνη, που πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια και της
διακήρυξης του ΠΑΜΕ ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που
είχαν υπογράψει το προηγούμενο διάστημα μια σειρά συνδικάτα
της χώρας, αλλά και της Τουρκίας και άλλων λαών της περιοχής.
Η μεγαλειώδης κινητοποίηση, ξεκίνησε από τη συγκέντρωση στην
πλατεία Αριστοτέλους και τους
γύρω πλημμυρισμένους δρόμους
και κατέκλισε την παραλία της
Θεσσαλονίκης. Σωματεία, μαζικοί
φορείς, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και νέοι από όλη τη χώρα
έστειλαν το μήνυμα «Δεν θα ματώνουμε για τα κέρδη τους, δεν
θα γίνουμε κρέας στα κανόνια
τους! Εμείς δεν πολεμάμε στου
ΝΑΤΟ τα σφαγεία!». Η διαδήλωση κατευθύνθηκε στο ΝΑΤΟικό
στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη και
κατέληξε στο χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρά τον τρομερό καύσωνα
δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνόδεψαν με χορό τους καλλιτέχνες
που συμμετείχαν στην προγραμματισμένη συναυλία.
Αποφάσεις συμμετοχής στη διαδήλωση είχαν λάβει τουλάχιστον 114 συνδικαλιστικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων 12
Ομοσπονδίες και 8 Εργατικά Κέντρα. Εκατοντάδες διαδηλωτές
είχαν αναχωρήσει από την Αττική
το πρωί της ίδια μέρας με λεωφορεία που δρομολόγησαν τα
σωματεία.
Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Συνάντηση Συνδικάτων και Συνδικαλιστών από
τα Βαλκάνια και τις χώρες της
ευρύτερης περιοχής.

ΕΕΔΔΑ - ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΔΑ
Την Τετάρτη, 28 Ιούνη, πραγματοποιήσαμε τη χρονιάτικη Γενική Συνέλευσή μας που φέτος ήταν εκλογο-απολογιστική. Όλο το προηγούμενο διάστημα είδαμε αρκετούς νεολαίους να εντάσσονται στις γραμμές της ΕΕΔΔΑ και την ημέρα της Συνέλευσης η αίθουσα
πλημμύρισε εκτός από τα παλιά μέλη και με νέα, τα περισσότερα νέοι.
Η συνέλευση προχώρησε κανονικά με το ενδιαφέρον που πάντα αυτή προκαλεί σε όλους.
Πολλοί ήταν εκείνοι που πήραν το λόγο είτε για διευκρινιστικές ερωτήσεις είτε για να
πουν τη γνώμη τους και να ενημερωθούν από τους υπεύθυνους για τη δράση του κάθε
Τμήματος ξεχωριστά.
Ακολούθησε η εκλογική διαδικασία για την εκλογή του νέου Προεδρείου, που αποτελείται από 23 μέλη και 3 αναπληρωματικά. Την Τρίτη, 4 Ιούλη, το νέο Προεδρείο συνήλθε
για την εκλογή της Γραμματείας η οποία απαρτίζεται από 11 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά.
Ελπίζουμε ότι η νέα Γραμματεία και το νέο Προεδρείο με νέο κουράγιο θα δώσουν ώθηση
στη δράση της οργάνωσης για την όσο το δυνατό καλύτερη προώθηση των σκοπών για
τους οποίους ιδρύθηκε η ΕΕΔΔΑ.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Στις 5 Απρίλη προγραμματίσαμε τα εγκαίνια
του πασχαλινού μας παζαριού, το οποίο διήρκεσε μέχρι την Πέμπτη, 13 Απρίλη. Όπως κάθε
χρόνο, στο παζάρι μας υπήρχαν πολλά και καλαίσθητα δώρα, σπιτικά γλυκά και πασχαλινές
λαμπάδες για όλα τα γούστα και βαλάντια.
Τη χρονιά αυτή, όμως, αποφασίσαμε να συνδυάσουμε τα εγκαίνια με την ενημέρωση-συζήτηση για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα τα οποία,
εκείνη την περίοδο, αλλά και σήμερα ακόμα,
όχι αναίτια ελκύουν το ενδιαφέρον. Μετά την
ομιλία ακολούθησε συζήτηση με πολλές ερωτήσεις, τοποθετήσεις αλλά και προβληματισμό,
που δείχνει ότι η πολιτική κατάσταση στη Λατινική Αμερική κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον.
Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε
να κλείσουμε τη γιορτή αυτή με σπιτικά φαγητά
και ποτά που πάντα βοηθούν στο να ζεσταθεί η
ατμόσφαιρα και να κάνει ευκολότερη τη συζήτηση.
Έτσι, δεν επιτύχαμε μόνο το σκοπό του παζαριού μας, που είναι η ενίσχυση των οικονομικών μας αλλά είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η ελπίδα μας είναι ότι οι
παραβρισκόμενοι σ’ αυτή την εκδήλωση ενημέρωσαν, με τη σειρά τους, τον περίγυρό
του ο καθένας. Γιατί το ζητούμενο είναι ολοένα και περισσότεροι να ενημερώνονται, να
ενδιαφέρονται, να ευαισθητοποιούνται για τα ζητήματα που απασχολούν τους λαούς
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όλου του κόσμου. Μόνο η σωστή ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση πλατιών μαζών
μπορεί να ενισχύσει τη διεθνιστική αλληλεγγύη, να της δώσει σάρκα και οστά. Γιατί αυτή
είναι το όπλο των λαών ενάντια στην ιμπεριαλιστική καταπίεση και εκμετάλλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Στις 24 Γενάρη αντιπροσωπεία της ΕΕΔΔΑ παραβρέθηκε στα εγκαίνια έκθεσης πλαστικών τεχνών της Αουρόρα Ντούρος από τη Βενεζουέλα, που διοργανώθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Φρανσίσκο ντε Μιράντα» με θέμα «Μια άλλη ματιά στη Βενεζουέλα».
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Στα εγκαίνια μίλησε ο πρέσβης της Βενεζουέλας στην Ελλάδα Φαρίντ Φερνάντες, καθώς
και η ίδια η Αουρόρα Ντούρος, που από το 1995 ζει στην Ελλάδα.
Η έκθεση που κράτησε μέχρι τις 28 Φλεβάρη, περιλάμβανε δεκατέσσερα έργα τοπογραφίας που συμβόλιζαν την ενέργεια και το φυσικό πλούτο της Βενεζουέλας, ένα μεταλλικό
γλυπτό από ίασπη, τρεις κορμούς με πετρογλυφικά και 26 κοσμήματα κατασκευασμένα
από πολύτιμους λίθους της Βενεζουέλας.

ΕΕΔΔΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΔΕΛ ΚΑΣΤΡΟ

Στις 8 Μάη έγινε με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο «Αλκυονίς» εκδήλωση τιμής
για τον Φιδέλ Κάστρο, το μεγάλο επαναστάτη που πέθανε στις 26 Νοέμβρη του 2016.
Η εκδήλωση είχε διοργανωθεί από τη New Star. Μίλησαν η πρέσβης της Κούβας στην
Ελλάδα Σελμις Ντομίνγκες και σύντομες παρεμβάσεις έκαναν η Γενική Γραμματέας της
ΕΕΔΔΑ, Ευγενία Παπαμακαρίου, ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας
και Αλληλεγγύης, Νίκος Καρανδρέας, και ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος.
Στη συνέχεια προβλήθηκε το κουβανικό ντοκιμαντέρ «Φιδέλ Κάστρο Για πάντα» της
Γκλάδις Ρούμπιο.
Παραθέτουμε το σύντομο χαιρετισμό της ΕΕΔΔΑ
Στο όνομα της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, της ΕΕΔΔΑ,
θα θέλαμε για μιαν ακόμα φορά να ευχαριστήσουμε τη New Star και τον Βελισσάριο
Κοσσυβάκη για την πρόσκληση να πούμε σήμερα δυο λόγια και να τιμήσουμε έναν από
τους μεγάλους επαναστάτες του καιρού μας, τον κομμουνιστή ηγέτη που έδεσε τη ζωή
του με τη δύσκολη και επώδυνη οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη χώρα του.
Ο Φιδέλ Κάστρο αποτελεί ένα ακόμα σύμβολο του αγώνα του κουβανικού λαού και
όλων των λαών του κόσμου, αφού αντιπροσωπεύει ό,τι καλύτερο κατάφερε μια μικρή
χώρα σαν την Κούβα τα τελευταία χρόνια και έφτασε να συναγωνίζεται τις μεγάλες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Στην υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό, τις παροχές για
τα παιδιά και για την τρίτη ηλικία και σε τόσα άλλα, που στις χώρες του καπιταλισμού
αποτελούν ξεχασμένο παρελθόν.
Η νικηφόρα Κουβανική Επανάσταση, η αντίσταση στην επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού
πρώτα και κύρια των ΗΠΑ με τον απάνθρωπο αποκλεισμό που επέβαλε και διατηρεί εδώ
και πάνω από μισό αιώνα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την «Κοινή Θέση», που
κράτησε τόσα χρόνια, τις συκοφαντίες και τις προσπάθειες για ανατροπή του συστήματος, η «ειδική περίοδος» που επιβλήθηκε στην Κούβα μετά τις ανατροπές στη Σοβιετική
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Ένωση και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με τις τεράστιες θυσίες του
κουβανικού λαού για να επιβιώσει και να συνεχίσει να αναπτύσσεται μέσα στις αντιξοότητες, είναι στενά δεμένα με τα χρόνια της καθοδήγησής του. Μαζί με τα μεγάλα επιτεύγματα του σοσιαλισμού, που οικοδομήθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
Για μας, για την ΕΕΔΔΑ, ο Φιδέλ Κάστρο αποτελεί σύμβολο της διεθνιστικής αλληλεγγύης απέναντι στους λαούς που μάχονται για τα δικαιώματά τους, για μια καλύτερη
ζωή με αξιοπρέπεια. Με την καθοδήγησή του Κουβανοί διεθνιστές έτρεξαν όπου τους
χρειάστηκαν και όπου τους ζήτησαν για να αντιμετωπίσουν μαζί με τον ντόπιο πληθυσμό
επιδημίες και ασθένειες, σεισμούς και πλημμύρες, λιμούς και κάθε είδους καταστροφές.
Αρχικά στην Αφρική στο πλάι μαχητών πρώτα ενάντια στην αποικιοκρατία και στη συνέχεια ενάντια στο καθεστώς του απαρτχάιντ, στο Κονγκό, στην Αγκόλα, στη Μοζαμβίκη,
στη Ναμίμπια, στη Λατινική Αμερική, στην Ασία. Και πιο πρόσφατα και στην Ευρώπη
και στις ίδιες τις ΗΠΑ. Η σοσιαλιστική Κούβα πρόσφερε απλόχερα σε όλους τους λαούς
ό,τι χρειάστηκαν: γιατρούς, νοσοκόμους, δασκάλους, προπονητές, επιστήμονες. Και όλα
αυτά πραγματικά και κυριολεκτικά από το υστέρημά της, γιατί εκτός από την αξιοπρέπεια
και την αλληλεγγύη, δεν υπάρχει τίποτα που να περισσεύει στον κουβανικό λαό.
Για όλα αυτά δεν θα πάψουμε να τιμάμε την Κουβανική Επανάσταση και τον ηγέτη της
Φιδέλ Κάστρο και να στεκόμαστε στο πλάι του λαού της Κούβας στα δύσκολα χρόνια
που ακολουθούν, στους σημερινούς και μελλοντικούς αγώνες του.

Η ΕΕΔΔΑ στη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
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Πριν 54 χρόνια, για πρώτη φορά, ο Γρηγόρης Λαμπράκης πορεύτηκε από τον Τύμβο του
Μαραθώνα ως την Αθήνα σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις αλλά και στο παρακράτος που δρούσε στη χώρα μας, θέλοντας να
διατρανώσει τη θέληση των λαών για ειρήνη και αδελφοσύνη ανάμεσά τους. Από τότε,
κάθε χρόνο, οι οδοιπόροι της ειρήνης πορεύονται στα βήματά του. Κι αυτό, για να μην
ξεχαστούν οι αγώνες που έδωσε εκείνη την περίοδο ο Γρηγόρης Λαμπράκης μαζί με
όλο το προοδευτικό κομμάτι του λαού μας. Για να μείνουν ζωντανά στη μνήμη μας τα
αιτήματα του φιλειρηνικού κινήματος εκείνης της εποχής αλλά και να γίνουν εφαλτήριο

ΕΕΔΔΑ
για νέους αγώνες, προσαρμοσμένους στις σημερινές ανάγκες και τα προβλήματα που
βιώνουν οι λαοί όλης της γης.
Η Μαραθώνια Πορεία διαχρονικά συμβολίζει όλα εκείνα που ονειρεύεται ο λαός μας,
όλα εκείνα για τα οποία το πιο πρωτοπόρο τμήμα του παλεύει για να πάρουν σάρκα και
οστά. Να σταματήσουν οι πόλεμοι, η εκμετάλλευση, η αδικία. Να μην υπάρξουν ποτέ
πια άνθρωποι ξεριζωμένοι, χωρίς πατρίδα και χωρίς ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Για
να μπορέσουν όλοι οι λαοί να ζήσουν ειρηνικά, να προοδεύουν σύμφωνα με τις ανάγκες
τους, να φτιάξουν ένα κόσμο όπου αφέντες θα είναι οι ίδιοι και όχι τα διεθνή μονοπώλια.
Η ΕΕΔΔΑ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή τη σημαντική για την πολιτική ζωή
του τόπου μας εκδήλωση. Μέλη και φίλοι της πορεύτηκαν και φέτος, στις 14 Μάη, στα
βήματα των αγωνιστών της ειρήνης, με το δικό της ξεχωριστό πανό, για να τιμήσουν με
τους άλλους συνοδοιπόρους, τους ήρωες που έπεσαν για τα ιδανικά της ειρήνης και της
λευτεριάς της πατρίδας μας.
Στη Ραφήνα, η Γενική Γραμματέας της ΕΕΔΔΑ, Ευγενία
Παπαμακαρίου, απηύθυνε τον παρακάτω χαιρετισμό.
Συνοδοιπόροι της ειρήνης,
54 χρόνια τώρα που κάθε χρόνο οι οδοιπόροι της ειρήνης πορεύονται στα βήματα του
Γρηγόρη Λαμπράκη, η Μαραθώνια Πορεία αποτελεί εκδήλωση σημαντική και απαραίτητη για την αφύπνιση συνειδήσεων.
Η φετινή επέτειος τιμάται σε μια περίοδο ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα πιο επικίνδυνη. Η
γη ολόκληρη, από την Αφρική ως τη Μέση Ανατολή και από την Ασία μέχρι την Ευρώπη,
βρίσκεται σε πολεμικό αναβρασμό.
Τα σχέδια των ιμπεριαλιστών για εδαφικές ανακατατάξεις και οι μεταξύ τους αντιθέσεις
και ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των αγορών, των ενεργειακών πηγών και των οδών μεταφοράς γίνονται αιτία για την εξάπλωση τοπικών και περιφερειακών συγκρούσεων και
καμία περιοχή δεν μένει στο απυρόβλητο. Τα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και
επεμβάσεων είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Άλλοι τόσοι και οι ξεριζωμένοι που αναζητούν
μακριά από τις εστίες τους ζωή και ελπίδα.
Η χώρα μας, εκτός του ότι για πάνω από δέκα χρόνια ζει στη μέγγενη μιας άνευ προηγουμένου οικονομικής κρίσης, σήμερα, με ευθύνη του ντόπιου μεγάλου κεφαλαίου και
των πολιτικών εκφραστών του, βρίσκεται περισσότερο από ποτέ κοντά σε μια πολεμική
σύγκρουση που, αν και όποτε συμβεί, δεν θα είναι ούτε σύντομη ούτε και εύκολη. Η
απόφασή τους να πρωτοστατήσει η χώρα μας στα σχέδια του ΝΑΤΟ στην περιοχή, με
την πρόσκληση της ΝΑΤΟικής αρμάδας στο Αιγαίο και την αξιοποίηση των ΝΑΤΟικών
βάσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στα Βαλκάνια επιτείνει τον κίνδυνο της πολεμικής σύρραξης και μετατρέπει το λαό μας σε έρμαιο επικίνδυνων σχεδιασμών ενάντια σε
άλλους λαούς.
Η ΕΕΔΔΑ, με την ευκαιρία της Μαραθώνιας Πορείας, καλεί τον ελληνικό λαό σε επαγρύπνηση ώστε να μην εγκλωβιστεί στα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών, να μην ταυτίσει τις
ανάγκες του με τα δικά τους συμφέροντα, να αντισταθεί στην εμπλοκή της χώρας μας σε
οποιαδήποτε πολεμική σύρραξη είτε του παρουσιαστεί με εθνικιστικό είτε με κοσμοπολίτικο μανδύα. Να υψώσει το ανάστημά του για να υπερασπιστεί το ειρηνικό μέλλον, το
δικό του και όλων των λαών του κόσμου.
Ζήτω η διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών!
Εμπρός για ένα κόσμο χωρίς πολέμους, πείνα, προσφυγιά!
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ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ
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Φρανθίσκο Λόπεθ ντε Χέρεθ
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Κριστόμπαλ ντε Μολίνα
Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια: Ντίνας Σώτηρα
Εκδόσεις «Στοχαστής»
Γράφει η Άννεκε Ιωαννάτου
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ε στόχο την δόξαν του Θεού και κυρίαρχου Κυρίου ημών, και την τιμήν και υπηρεσία προς την
καθολική και καισαρική μεγαλειότητα, ευφροσύνη
διά τους πιστούς και τρόμος διά τους απίστους, τέλος δε, θαυμασμόν όλων των ανθρώπων και χάρη στη θεία Πρόνοια και την
καλοτυχία του Καίσαρος καθώς και τη σωφροσύνη, τις προσπάθειες και τη στρατιωτική πειθαρχία και τα επίπονα και επικίνδυνα θαλάσσια ταξίδια και τις μάχες των Ισπανών, υπηκόων του
αήτηττου Καρόλου, Αυτοκράτορα της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
και φυσικού μας Βασιλέα και κυρίου, την εξιστόρηση ετούτη σκέφτηκα να γράψω και να αποστείλω στην μεγαλειότητά σας διά
να ενημερωθούν όλοι διά τα προαναφερθέντα, προς δόξαν του
Θεού. Διότι, βοηθούμενοι υπό της θείας χειρός του ανεδείχθησαν νικητές και οδήγησαν πλήθος λαών στην αγία και καθολική
μας πίστη. Και προς τιμήν του Καίσαρος ημών, λόγω της μεγάλης
του δύναμης και της καλοτυχίας του, στην εποχή του διαδραματίζονται τοιαύτα καθέκαστα. Και προς ευφροσύνην των πιστών,
διότι προς χάριν τους τόσες και τέτοιες μάχες κερδήθηκαν και
τόσες επαρχίες ανακαλύφθηκαν και κατακτήθηκαν. Και τόσα
πλούτη προσκομίστηκαν διά τον βασιλέα τους, τα βασίλειά του
και δι’ αυτούς τους ίδιους. Και θα ‘χουν να λένε πως οι χριστιανοί
έσπειραν τον τρόμο στους απίστους και εκέρδισαν τον θαυμασμό όλων των ανθρώπων. Διότι, πότε πραγματοποιήθηκαν στους
αρχαίους ή στους σύγχρονους χρόνους κατορθώματα τόσο
τρανά τόσων λιγοστών ανθρώπων ενάντια σε τόσους πολλούς,
σε τέτοια κλίματα, κάτω από τέτοιους ουρανούς και σε τέτοιους
θαλάσσιους κόλπους και αποστάσεις της γης πηγαίνοντας να
κατακτήσουν όσα δεν είχανε ποτέ τους δει ούτε και γνωρίσει;
Και ποιος μπορεί να συγκριθεί με τους Ισπανούς; Όχι βέβαια
οι Εβραίοι, οι Έλληνες μήτε και οι Ρωμαίοι, για τους οποίους
συνηθίζεται να γράφεται περισσότερο απ’ όλους» (σελ. 51, υπογράμμιση δική μου, Α.Ι.)
Έτσι αρχίζει τη «φιλαλήθη εξιστόρησή» του ο Φρανθίσκο Λόπεθ
ντε Χέρεθ στο βιβλίο αυτό.

Περού, η χίμαιρα που έγινε πραγματικότητα
Του Περού αρχικά οι Ισπανοί υποψιάζονταν μονάχα την ύπαρξή
του που αποτελούσε στον νεοϊδρυθέντα (το 1519) Παναμά θέμα
συζήτησης των Ισπανών που είχαν εγκατασταθεί εκεί στον ισθμό,
όπως διαβάζουμε στην εξαιρετικά λεπτομερή κατατοπιστική εισαγωγή, και που είχαν δώσει όνομα σ’ αυτή την άγνωστη χώρα
προτού τη γνωρίσουν. Λεγόταν ότι υπάρχει μια χώρα «εύφορη και
πεδινή» προς Νότο και κάποιοι κονκισταδόρες έλπιζαν να επαναλάβουν αυτό που είχε κάνει ο Ερνάν Κορτές στο Μεξικό. Τελικά η
κατάκτηση του Περού επεκτείνει τα σύνορα του «Νέου Κόσμου»,
τα παράλια του Ειρηνικού εξερευνώνται περαιτέρω δίνοντας νέα
ώθηση στον εξισπανισμό της Νότιας Αμερικής. Σε τριάντα χρόνια

από την κατάκτηση του Περού κατακτήθηκε περίπου όλη η Νότια
Αμερική.
H σε ιστορικό υλικό πλούσια εισαγωγή της μεταφράστριας δίνει
μια σύντομη και μεστή παρουσίαση της ανάπτυξης του προϊσπανικού πολιτισμού στο Περού εστιάζοντας στη δομή του κοινωνικού
και πολιτικού συστήματος, τη διοικητική και οικονομική οργάνωση, τη στρατιωτική οργάνωση, καθώς και στις θεότητες και την
κοσμολογία των Ίνκας. Στο τρίτο κεφάλαιο της εισαγωγής μαθαίνει ο αναγνώστης για τη ζωή του συγγραφέα Φρανθίσκο Λόπεθ
ντε Χέρεθ (γεννημένος το 1497 στη Σεβίλλη) και το έργο του. Λίγα
πράγματα είναι γνωστά για το συγγραφέα ο οποίος, σύμφωνα με
την εισαγωγή, μοιάζει να κάνει τα πάντα για να παρουσιάζεται
απλώς και μόνο ως γραφέας του κονκισταδόρ Δον Φρανθίσκο
Πιθάρο.
Στη σύντομη εξιστόρηση της κατάκτησης του Περού συμμετείχε
ο Χέρεθ με αυτή την ιδιότητα χωρίς να κερδίσει, ωστόσο, με το
έργο του μια περίοπτη θέση ανάμεσα στους μεγάλους συγγραφείς που έγραψαν για τις «Δυτικές Ινδίες» το λεγόμενο ισπανικό
Χρυσό Αιώνα. Η Φιλαλήθης Εξιστόρηση έχει θεωρηθεί από αξιόπιστους ιστορικούς ως ένα από τα σημαντικότερα κείμενα για την
ανακάλυψη και κατάκτηση του Περού από τον Φρανθίσκο Πιθάρο, παρόλο που δεν ήταν το πρώτο κείμενο. Αποτέλεσε, όμως,
πλούσια πηγή πληροφοριών και στοιχείων για όλες τις ιστορίες
των Δυτικών Ινδιών του 16ου και του 17ου αιώνα και έζησε πολλές ανατυπώσεις και επανεκδόσεις με ανανεωμένο ενδιαφέρον
το 19ο αιώνα, όταν ο Ενρίκε ντε Βέδια συμπεριέλαβε την εξιστόρηση στη σειρά «Πρώτοι Ιστοριογράφοι των Ινδιών», μια σειρά με
μεγάλη επιτυχία.
Η φιλαλήθεια του Ντε Χέρεθ περιορίζεται, όμως, στην πεντακάθαρη τοποθέτησή του υπέρ της εκστρατείας του Πιθάρο του οποίου,
στο κάτω κάτω της γραφής ήταν γραφέας. Απολογητής των πράξεων του Πιθάρο με έντονους τόνους χριστιανικής θρησκοληψίας
δικαιολογεί τους Ισπανούς, καλούς χριστιανούς που βάζουν σε
κίνδυνο τη ζωή τους για το καλό των ντόπιων πρωτόγονων βαρβάρων. Αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τα όπλα ενάντια στους
«άγριους», όταν αυτοί εξεγείρονται. Γνωστή και παμπάλαια συνταγή. Πάντα οι κατακτητές δικαιολογούσαν έτσι τις πράξεις τους.
Δεν λέει τίποτα για τις σφαγές, για τον αφανισμό των ιθαγενών
και την καταλήστευσή τους. Όμως, ο Ντε Χέρεθ έχει ενσωματώσει
κάποια στοιχεία για τον πολιτισμό των Ίνκας –αναπτύχθηκε από
τα νότια της σημερινής Κολομβίας μέχρι την Κεντρική Χιλή και
από την ακτή του Ειρηνικού μέχρι τη ζώνη των τροπικών δασών
του Αμαζονίου- που, προφανώς δεν έμειναν απαρατήρητα, όπως
η τελειότητα των δρόμων και των κτιρίων, ο τρόπος που δούλευαν
το χρυσό και το ασήμι, το οργανωτικό και πολιτικό επίπεδο κλπ.
Στοιχεία που αντικρούουν το μύθο της κατωτερότητας και που γι’
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αυτό το λόγο έπρεπε να μείνουν
κρυμμένα για το αναγνωστικό
κοινό στη μητρόπολη. Η «φιλαλήθεια» έκρυβε πολλά ψέματα.

Μύθοι και τελετουργικά
των Ίνκας
Η δεύτερη εξιστόρηση που περιλαμβάνει η έκδοση είναι αυτή του
Κριστόμπαλ ντε Μολίνα για τους
μύθους και τελετουργίες των Ίνκας. Ο Ντε Μολίνα ήταν ιερέας,
εφημέριος στο Κούσκο (πρωτεύουσα των Ίνκας) για τρεις δεκαετίες
(1555-1585) και μιλούσε πολύ καλά
τη γλώσσα κέτσουα. Η μεροληψία
και αυτού του συγγραφέα φαίνεται
από την εισαγωγή: «Επειδή στην εξιστόρηση που απέδωσα στην Εκλαμπρότατη Μεγαλειότητά σας σχετικά
με τη συμπεριφορά, την προέλευση,
τη ζωή και τα έθιμα των Ίνκας, οι
οποίοι διετέλεσαν ηγεμόνες τούτης
εδώ της χώρας, καθώς και για το πόσοι ήσανε και ποιες ήσανε οι γυναίκες
τους και οι νόμοι που εθέσπισαν και οι πόλεμοι που έκαναν και τα
έθνη που εδούλωσαν, σε ορισμένα μέρη της εξιστόρησης αναφέρομαι, αν και όχι και πολύ εκτεταμένα, στις τελετές και τις λατρείες που επινόησαν, πρέπον μου φαίνεται την ώρα ετούτη και μετά
από διαταγή της Αξιοσέβαστης Μεγαλειότητάς σας, να μπω στον
κόπο να μεριμνήσω περί αυτού για να γνωρίσει η Αξιοσέβαστη
Μεγαλειότητά σας τις τελετές, τις λατρείες και τις ειδωλολατρίες
που είχαν οι ινδιάνοι αυτοί» (σελ. 159).
Η ίδια η διατύπωση, η επιλογή των όρων, όπως «ειδωλολατρία»
εμπεριέχει τη θέση του συγγραφέα ότι ο χριστιανισμός είναι ανώτερος και οι ειδωλολάτρες πρέπει να «διορθωθούν». Ο χριστιανισμός με τους ιερείς του απόστολους στα κατακτημένα ή υπό
κατάκτηση μέρη του κόσμου προς καταλήστευση και υπόταξη των
ιθαγενών πληθυσμών, ήταν πάντα το ισχυρό και απαραίτητο δεξί
χέρι των κατακτητών-αποικιοκρατών, διότι αν θέλεις να υποτάξεις
ένα λαό πρέπει να αλλοτριώσεις τον πολιτισμό, την ταυτότητα, τη
συνείδηση, την ψυχή του.

Γενικευμένη σύγκρουση πολιτισμών
Ωστόσο, ο προσηλυτισμός προς το χριστιανισμό κάθε άλλο παρά
απρόσκοπτα έγινε. Οι εξεγέρσεις και οι συγκρούσεις ήταν πολλές
και αιματηρές. Μετά από αιώνες επικράτησε ο καθολικισμός στη
Νότια Αμερική, αλλά στον ιθαγενή πληθυσμό, στο βαθμό που έγινε, με ισχυρές επιβιώσεις των παλαιών δικών τους θρησκειών, εθίμων και ηθών. Οι περιγραφές του Ντε Μολίνα είναι γλαφυρές. Στο
κεφάλαιο ΤΑΚΙ ΟΝΓΚΟΙ: ΛΟΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ διαβάζουμε: «Στην
επαρχία του Παρινακότσα, στην επισκοπή του Κούσκο, αυτός ο
Λουίς ντε Ολιβέρα, εφημέριος κείνης εκεί της επαρχίας, κατάλαβε πως όχι μόνο σε κείνη κει την επαρχία αλλά και σε όλες τις
υπόλοιπες επαρχίες και πόλεις του Τσουκικάκα, του Λα Πας, του
Κούσκο, του Γουαμάνγκα και ακόμα και στη Λίμα και την Αρικίπα,
οι πιο πολλοί απ’ αυτούς (τους Ινδιάνους, Α.Ι.) είχανε οδηγηθεί
σε πολύ μεγάλες αποστασίες, απομακρυνόμενοι από την καθολική πίστη που είχανε δεχτεί και επιστρέφοντας στην ειδωλολατρία
που μετέρχονταν τον καιρό της απιστίας τους. Δεν μπορέσαμε να
εξακριβώσουμε ποιος ιθύνων νους κρυβόταν πίσω απ’ αυτό το
εγχείρημα, υποψίες μονάχα και διαδόσεις υφίστανται πώς το επινόησαν οι μάγοι που στο Ουισκαμπάμπα είχανε οι Ίνκας, οι οποίοι
είχαν ξεσηκωθεί εκεί πέρα, γιατί πίστευαν πως πιο αληθείς ήσαν
οι δοξασίες που σ’ αυτό το βασίλειο (…) το έτος εβδομήντα και όχι
παλιότερα, είχαν οι ινδιάνοι, […] (σελ. 183/184). […] Σ’ αυτή την

αποστασία πίστευαν πως ο Θεός και Κύριός
μας, είχε δημιουργήσει τους Ισπανούς και
την Καστίλλη καθώς και τα ζώα και τα τρόφιμα της Καστίλλης. Αντίθετα, οι γουάκας
είχαν δημιουργήσει τους ινδιάνους καθώς
και τούτη τη γη και τις προμήθειες που προηγουμένως είχανε οι ινδιάνοι, και έτσι αφαιρούσαν από τον Κύριό μας την παντοδυναμία του. Εμφανίστηκαν πολλοί κήρυκες
ανάμεσα στους ινδιάνους, που αυτά εκήρυτταν στα οροπέδια και στα χωριά. Κήρυτταν την ανάσταση αυτή των γουάκας,
λέγοντας πως οι γουάκας περιπλανιόνταν
στον αέρα διψασμένες και θεονήστικες
γιατί οι ινδιάνοι δεν τους πρόσφεραν πια
θυσίες, …, και πως είχαν σπείρει φυτείες
ολόκληρες με σκουλήκια για να τα φυτέψουνε στις καρδιές των Ισπανών και των
κοπαδιών της Καστίλλης, καθώς και στ’
άλογα και τις καρδιές των ινδιάνων που
παραμένουνε χριστιανοί. Και πως ήταν
οργισμένες με όλους τους, γιατί είχανε
βαφτιστεί και πως θα αναγκάζονταν να
τους σκοτώσουνε όλους τους αν δεν ξαναγύριζαν σ’ αυτές, αποκηρύσσοντας την καθολική πίστη, […]
(σελ. 184/185, υπογράμμιση δική μου, Α.Ι.) Παρακάτω χαρακτηρίζονται οι στασιαστές «δαιμονισμένοι» και σύμφωνα με τον Ντε
Μολίνα, έκαναν αυτή την «αποστασία» γιατί πίστευαν ότι ο «Θεός
και οι Ισπανοί βρίσκονταν στο χείλος της ήττας».

Η θρησκευτική επίφαση
Ο λόγος γίνεται για την εξέγερση που είχε οργανώσει ενάντια
στους Ισπανούς ο Ίνκα βασιλιάς Μάνκο Κάπακ ΙΙ –τον οποίο οι
Ισπανοί είχαν στέψει μόνο για να καθησυχάσουν τους Ίνκας- στην
Βιλκαμπάμπα το 1535 και την οποία οι Ισπανοί κληρικοί ήθελαν
να αποδώσουν μόνο σε θρησκευτικά αίτια που τα παρουσίαζαν
σαν γενική απειλή για το Στέμμα, ελπίζοντας μάλλον σε κοινωνικά-πολιτικά-εκκλησιαστικά οφέλη. Ο Μάνκο, όμως, δεν μπορούσε
να ανεχτεί την απάνθρωπη συμπεριφορά των Ισπανών, αποποιήθηκε τον τίτλο του και εξεγέρθηκε. Οι Ισπανοί παρά τρίχα γλίτωσαν
την ήττα. Συμπερασματικά στο τέλος ο Ντε Μολίνα μιλάει για την
απλοϊκότητα, το ευκολόπιστο αυτών των ινδιάνων, που τόσο εύκολα παρασύρονται στην αποστασία και στο σφάλμα, αλλά και που
μετά μετανοούν και εξομολογούνται: «Μεγάλος αριθμός ινδιάνων,
άντρες και γυναίκες, υπάρχει που επειδή έχουνε κατανοήσει πια
την μεγάλη προσβολή που γίνεται προς τον Κύριό μας μ’ αυτό,
δεν το επιτρέπουν με κανέναν τρόπο, αντίθετα τους κατηγορούν
ενώπιον των ιερέων τους για να τιμωρηθούν. Και αν υπήρχε κάποια παραδειγματική τιμωρία διά αυτούς τους μαγγανευτές, με τη
φώτιση του Θεού, θα έπαυε το μεγάλο αυτό κακό, παρ’ όλο που,
όπως είπα, είναι πλέον λιγοστοί» (σελ. 188/189).
Ο Κριστόμπαλ ντε Μολίνα συμμετείχε στην επιχείρηση που οργάνωσε ο αντιβασιλέας Τολέδο στο Περού μεταξύ 1569 και 1581. Ο
Τολέδο επιχείρησε μια γενική επιθεώρηση στην περιοχή των Άνδεων, καθώς και μια έρευνα στο ιστορικό παρελθόν του Περού
για να μάθει πώς ζούσαν οι λαοί του βασιλείου του Περού πριν
από τους Ίνκας μιλώντας, μάλιστα, για την «ινκαϊκή τυραννία»
(!). Ο Ντε Μολίνα, ωστόσο, μοιάζει να κρατάει, όσο το δυνατόν,
μια σχετικά ουδέτερη απόσταση, γιατί το έργο του δεν αποπνέει
το κλίμα της συνεχούς προσπάθειας να αποδειχθεί η λεγόμενη
«τυραννία των Ίνκας», όπως συνέβαινε σε πολλά άλλα έργα της
εποχής για ευνόητους λόγους. Από τα παραπάνω έργα πάντως η
ιστορική αλήθεια μαθαίνεται και η εισαγωγή δίνει στον αναγνώστη
ένα πολύτιμο ιστορικό υλικό, ενώ το παράρτημα με εικόνες και
σχέδια δίνει μια γλαφυρή αναπαράσταση εποχής.
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2017 ΤΣΕ:
89 χρόνια από
τη γέννησή του
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τη δολοφονία του

