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Μπορεί η ευλογία που απλόχερα προσφέρει η φύση σε ένα κράτος σε
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ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΕΔΔΑ) • Γραφεία: Ηπείρου 5, Αθήνα 10433

72

Μ Α Η Σ

2014

χώρο να μετατραπεί σε κατάρα για το λαό της; Στον καπιταλισμό μπορεί!
Η Ουκρανία είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα που έρχεται να προστεθεί στη μακριά σειρά άλλων χωρών. ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια
εύθραυστη και πιθανά προσωρινή συμμαχία, ανταγωνίζονται την καπιτα-
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λιστική Ρωσία για το ποιος θα καρπωθεί τα οφέλη που προσφέρουν τα
αποθέματα της χώρας σε φυσικό αέριο, ο αγροτικός και βιομηχανικός
της τομέας, οι τεράστιας σημασίας δρόμοι μεταφοράς μαζί με το σημα-
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ντικό δίκτυο αγωγών της.
Για να επιτύχουν αυτά τους τα σχέδια, οι ιμπεριαλιστές δεν δίστασαν ποτέ
να καταργήσουν σε μια νύχτα νόμιμα εκλεγμένες κυβερνήσεις και να
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εγκαταστήσουν στη θέση τους κάποιο από τα πρόθυμα ανδρείκελά τους.
Στην προκειμένη μάλιστα περίπτωση, με την επιλογή τους έχουν δια-
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ψεύσει τις ίδιες τους τις κορώνες για το φασιστικό κίνδυνο που ελλο-
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ένας φασίστας. Φασίστας που δεν διστάζει, όπως εξάλλου κάνουν
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χεύει παντού, αφού ο εκλεκτός τους είναι πέραν πάσης αμφιβολίας
όλοι οι όμοιοί του, να διχάσει το λαό του και να επιτεθεί βάναυσα ενάντιά του, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των πατρώνων του, ΗΠΑ και ΕΕ.
Και είναι αυτή η σύμφωνη γνώμη που του δίνει την απαιτούμενη βοήθεια
για να τα βάλει με το ρώσικο καπιταλισμό.
Η αδιαλλαξία των ιμπεριαλιστών, οι απειλές που εκτοξεύουν ο ένας
προς τον άλλο δείχνουν ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία δεν πρέπει
να ειδωθούν σαν ένα γεγονός που κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα
ξεχαστεί όπως τόσα άλλα προηγούμενα. Αντίθετα, αυτές μπορεί να
δημιουργήσουν τεράστιους κινδύνους για ολόκληρη τη βαλκανική περιοχή και τους λαούς της, που ενδεχόμενα να οδηγήσουν ακόμα και σε
ένα γενικευμένο πόλεμο.
Ο ουκρανικός λαός μαζί με τους λαούς ολόκληρης της περιοχής πρέπει να επαγρυπνούν, να οργανώνουν την πάλη τους ενάντια στον
ιμπεριαλισμό, να επιλέξουν έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης και ευημερίας μακριά από μονοπωλιακούς εκμεταλλευτικούς ομίλους, διεθνείς και
εγχώριους.
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Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

Σ

ημαντικό μέρος της δράσης
του FRONTEX (ευρωπαϊκός
οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά
σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) από την ίδρυσή του το 2004 και την έναρξη της
επιχειρησιακής λειτουργίας του το
2005, έχει επικεντρωθεί σε χώρες
της Μεσογείου για την εφαρμογή
της επονομαζόμενης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων
της ΕΕ (IBM). Μάλιστα με αίτημα
του ελληνικού υπουργείου για την
Προστασία του Πολίτη, στο όνο-

μα των οικονομικών δυσχερειών
λόγω κρίσης, ο μηχανισμός ταχείας επέμβασης για τα σύνορα, το
RABIT (Rapid Border Intervention
Teams-Συνοριακές Ομάδες Ταχείας Επέμβασης), που δημιουργήθηκε το 2007, αναπτύχθηκε μεταξύ
Νοέμβρη 2010 και Μάρτη 2011 στα
ελληνο-τουρκικά σύνορα. Η επιχείρηση ΠΟΣΕΙΔΩΝ ακολούθησε
για να επεκταθεί η παρακολούθηση στο Αιγαίο Πέλαγος. Το Φεβρουάριο του 2011, αυτή τη φορά
ύστερα από αίτημα του ιταλικού
υπουργείου Εσωτερικών, ξεκίνησε
η λειτουργία του ΕΡΜΗ 2011 για

να ανιχνευθούν και παρακολουθηθούν άτομα που έφευγαν από την
Τυνησία. Η ίδια επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και για όσους έφευγαν
από τη Λιβύη.
Το FRONTEX λειτουργεί όμως
και πέρα από τα σύνορα της ΕΕ. Η
δυνατότητα αυτή είχε προβλεφθεί
ήδη από τις αρχές της δεκαετίας
του 2000. Για παράδειγμα οι επιχειρήσεις ΗΡΑ, που αναπτύχθηκαν
από το 2006 στα ανοιχτά των Κανάριων Νησιών, είναι εμπιστευτικές
συμφωνίες μεταξύ της Ισπανίας
από τη μια πλευρά και της Μαυριτανίας και της Σενεγάλης από
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την άλλη, που εξουσιοδοτούν το
FRONTEX να συντονίζει τις δραστηριότητες στα χωρικά ύδατά
τους.
Οι συζητήσεις σχετικά με την
αναθεώρηση του ιδρυτικού κανο-

και τις υπηρεσίες της αστυνομίας
των κρατών μελών μέσω του συστήματος ICONet, του οποίου το
FRONTEX έχει τον πλήρη έλεγχο
από το 2010. Μια επιπλέον διάσταση περιλαμβάνει τη χρήση τε-

νισμού του FRONTEX καταλήγουν
ότι αυτό μπορεί να έχει δικά του
μέσα διασύνδεσης σε ορισμένες
τρίτες χώρες, που θεωρούνται χώρες προτεραιότητας, είτε να βασίζεται στο δίκτυο αξιωματικών που
έχουν επίσημα αναπτυχθεί από το
2004 στις πρεσβείες και τα προξενεία των χωρών μελών της ΕΕ
στα πλαίσια δεσμεύσεων για τη
μετανάστευση. Στόχος δεν είναι ο
έλεγχος των συνόρων ως τέτοιος,
αλλά ο έλεγχος των ανθρώπων
που θα μπορούσαν να τα περάσουν, η πρόβλεψη των μετακινήσεων των μεταναστών ώστε αυτές να
αποτραπούν, ενώ οι παραμεθόριες
περιοχές είναι υπό επιτήρηση για
τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων
ανθρώπων.
Το FRONTEX είναι, λοιπόν, ανάμεσα σε άλλα, μια υπηρεσία πληροφοριών και αυτό είναι κάτι που
θα πρέπει να οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορση όλους τους
εργαζόμενους. Ο όρος αναφέρεται κυρίως στην αστυνόμευση βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών,
στην εφαρμογή της συλλογής πληροφοριών και τη στατιστική ανάλυση κυρίως με βάση πληροφορίες που μοιράζεται το FRONTEX
με τις υπηρεσίες μετανάστευσης

χνολογίας παρακολούθησης. Από
το 2008, η πρωτοβουλία Eurosur
προβλέπει τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης συνόρων, που βασίζεται
στη διασύνδεση των εργαλείων παρακολούθησης των κρατών μελών
που έχουν την ευθύνη της παραμεθόριας θαλάσσιας περιοχής.

ησης που είναι πάρα πολύ περιοριστικό, ώστε η μετανάστευση σε
χώρες της ΕΕ να υλοποιείται για
εκείνο τον αριθμό μεταναστών που
έχει ανάγκη η ΕΕ, κυρίως σαν φτηνό εργατικό δυναμικό, για το οποίο
υπάρχουν εξάλλου συγκεκριμένες
νομοθετικές προβλέψεις - επίσης
ιδιαίτερα περιοριστικές στη χώρα
μας, ώστε να ελέγχεται αυστηρά
η στρόφιγγα διοχέτευσης φτηνού
εργατικού δυναμικού στην αγορά.
Ενδεικτικά, το 2013 στην Ελλάδα εξετάστηκαν 13.080 αιτήσεις
ασύλου και εγκρίθηκαν μόνο 430.
Το πρώτο τρίμηνο του 2014 έγιναν
9.492 συλλήψεις από αστυνομικές
και λιμενικές αρχές για παράνομη
είσοδο και παραμονή. Η πλειοψηφία από αυτές παρουσιάστηκαν
στην ελληνο-αλβανική μεθόριο. Οι
συλληφθέντες την ίδια περίοδο
στα ελληνο-τουρκικά θαλάσσια σύνορα ανήλθαν σε 3.326 άτομα, ενώ
οι απελάσεις για το τρίμηνο του
2014 ήταν 3.934. Πρώτες χώρες
προέλευσης η Αλβανία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, η Γεωργία,
η Βουλγαρία και το Αφγανιστάν.
Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και στη χώρα μας δείχνουν
πως το μεταναστευτικό ζήτημα,
που είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, αξιοποιείται όχι μόνο για να υπάρχει φτηνό
εργατικό δυναμικό, αλλά και για να
αυξάνει ο εθνικισμός και ο ρατσισμός.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Τα πολύνεκρα ναυάγια στη Λευκάδα, στο Φαρμακονήσι και στη
Σάμο έρχονται να προστεθούν
στο μακρύ κατάλογο των νεκρών
στη Μεσόγειο, όπου εντείνεται το
κυνήγι των μεταναστών και προσφύγων, συνέπεια της πολιτικής
ενίσχυσης αντιδραστικών καθεστώτων, στησίματος επεμβάσεων,
υποκίνησης εμφύλιων συρράξεων,
κλοπής φυσικών πόρων χωρών με
πλούσιο έδαφος και υπέδαφος, για
να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η αύξηση της κερδοφορίας
μονοπωλιακών ομίλων, οδηγώντας
στη φτώχεια και την εξαθλίωση
εκατομμύρια ανθρώπους.
Προστασία παρέχεται μόνο σε
έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που την έχουν ανάγκη. Η παροχή προστασίας διέπεται από ένα
σύστημα πρόσβασης και ταυτοποί-

Σχέδια για κατασκευή νέου
φράχτη στον ισπανικό
θύλακα της Μελίγια
Μετά τα τραγικά γεγονότα του
2005 με το θάνατο Αφρικανών μεταναστών που προσπαθούσαν να
έρθουν στην Ευρώπη μέσω των
ισπανικών θυλάκων στις μεσογειακές ακτές του  Μαρόκου Θέουτα
και Μελίγια (εκατοντάδες έφταναν
καθημερινά στα σύνορα), η Ισπανία προχώρησε στην ενίσχυση των
φραχτών της ντροπής (αύξηση του
ύψους από 3 σε 6μ, εγκατάσταση
πύργων ελέγχου, ειδικών καμερών
κ.ά.).
Πρόκειται για τα μόνα χερσαία
σύνορα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής και συνεπώς για το μοναδικό
πέρασμα από το οποίο μπορεί να
προσεγγιστεί από Αφρικανούς η
Ευρώπη χωρίς τον κίνδυνο να πνιγούν στη θάλασσα. Οι διαδρομές
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λόγω των φραχτών άλλαξαν και
εκτράπηκαν προς την Ανδαλουσία
και τα Κανάρια Νησιά, όμως τον τελευταίο χρόνο και πάλι εκατοντάδες μετανάστες, κυρίως από την
υποσαχάρια Αφρική, προσπάθησαν να περάσουν δραπετεύοντας
από το Μαρόκο. Εκτιμήσεις λένε
πως από τις αρχές του 2014 2.250
μετανάστες απέδρασαν στους
ισπανικούς θύλακες. Η απάντηση
είναι και σήμερα η ίδια: Ενίσχυση
των μέτρων «αποτροπής», δηλαδή
καταστολής.
Το έργο του νέου φράχτη της
ντροπής χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισπανία,
είναι υπό κατασκευή από τις αρχές
του Μάη και θα ολοκληρωθεί το
Σεπτέμβρη. Όπως καταγγέλλουν
μαζικοί φορείς, ο νέος συνοριακός φράχτης για την ενίσχυση του
αντιμεταναστευτικού πλέγματος
μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας θα
επηρεάσει μόνο τους ίδιους τους
μετανάστες που παίρνουν ακόμα
περισσότερα ρίσκα.
Η περίπτωση της Μάλτας:
Από το ταξίδι με σκάφος σε
κέντρο κράτησης
Η περίπτωση της Μάλτας είναι λιγότερο γνωστή από αυτή της Ελ-

λάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και άλλων
χωρών. Η Δημοκρατία της Μάλτας
είναι ένα νησιωτικό πλέγμα νότια
της Σικελίας. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004,
μέλος της ευρωζώνης από το 2008
και μέλος της Συνθήκης Σένγκεν
από το 2007. Είναι η μικρότερη
χώρα της ΕΕ τόσο σε πληθυσμό
(0,4 εκ.) όσο και σε έκταση.
Από το 2002 μέχρι το 2012 περίπου 15.000 μετανάστες έφτασαν
στη Μάλτα. Όλοι στην ουσία κατέληξαν σε κέντρα κράτησης - η κράτηση είναι αυτόματη και πολύ μεγάλης διάρκειας. Αιτούντες άσυλο
που φτάνουν με σκάφη κρατούνται
μέχρι και 12 μήνες, ενώ μετανάστες
που δεν κάνουν αίτηση ασύλου (ή
των οποίων η αίτηση απορρίπτεται)
μπορεί να κρατηθούν μέχρι και 18
μήνες. Αυτό ισχύει και για τις πιο
ευάλωτες ομάδες. Συστηματικές
είναι οι κρατήσεις παιδιών μέχρι
να εξακριβωθεί επισήμως η ηλικία
τους, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να κρατηθούν για
πολλούς μήνες, με μέσο όρο τους
~3,4 και μέγιστο τους 7 μήνες, χωρίς καμία ειδική πρόβλεψη για το
γεγονός πως είναι παιδιά.
Ετησίως (σύμφωνα με εκτιμήσεις έως το 2012) κρατούνται κατά

μέσο όρο 1.500 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Πρόκειται για μετανάστες συνήθως
από τη Σομαλία, Ερυθραία και άλλες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής που φεύγουν για την Ευρώπη
για να διαφύγουν από επεμβάσεις,
εμφύλιες συρράξεις κ.ά. Σχεδόν
όλοι έχουν κάνει ένα επίπονο ταξίδι, κάνοντας μήνες να διασχίσουν
τη Σαχάρα και να ταξιδέψουν βόρεια από τη Λιβύη. Το τελευταίο
στάδιο της διαδρομής τους είναι το
ταξίδι στη Μεσόγειο σε υπερπλήρη
σκάφη που δεν είναι αξιόπλοα, χωρίς επαρκή τροφή, νερό ή καύσιμα,
πριν φτάσουν στις ακτές της Μάλτας ή συλληφθούν από τις ένοπλες
δυνάμεις της στη θάλασσα. Σύμφωνα με δηλώσεις αρμοδίων του
FRONTEX, το πρώτο τετράμηνο
του 2014 η σημαντικότερη αύξηση
του αριθμού μεταναστών και προσφύγων καταγράφεται στην κεντρική Μεσόγειο, σε Μάλτα και Ιταλία. Το πρώτο τετράμηνο του 2014
εκτιμάται πως καταγράφηκαν τουλάχιστον 25.000 πρόσφυγες και
μετανάστες από 40.000 που ήταν
συνολικά για ολόκληρο το 2013.
Μεταξύ 2007 και 2008, 400 περίπου παιδιά την κάθε χρονιά έφτασαν στη Μάλτα ισχυριζόμενα πως
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είναι ασυνόδευτα. Παρόλο που
εγγράφηκαν και πέρασαν τη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας τους, τα κράτησαν σε κέντρα
κράτησης. Τα ασυνόδευτα παιδιά
κρατούνται στα κέντρα κράτησης
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και
από παιδιά που τα συνοδεύουν οι
γονείς τους. Κατά τη διάρκεια της
κράτησής τους ζουν και κοιμούνται
με τους μεγάλους, χωρίς ειδικό κατάλυμα για την ηλικία τους και χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση. Οι
εγκαταστάσεις των κρατητηρίων
είναι συχνά υπερπλήρεις και ανθυγιεινές. Η παρατεταμένη κράτηση
έχει τεράστιο τίμημα για την ψυχική υγεία των μεταναστών, ενώ ειδικά για τα παιδιά είναι ψυχολογικά
εξαιρετικά επικίνδυνη.
Στη Μάλτα χρειάζεται να εισαχθούν σαφείς απαιτήσεις για την
απόκτηση της ιθαγένειας μέσω
πολιτογράφησης και να εξασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις που αφορούν την απόκτηση, διατήρηση,
απώλεια, ανάκτηση ή την έκδοση
πιστοποιητικού ιθαγένειας είναι
ανοικτές σε αναθεώρηση. Τα μόνα
θύματα εγκληματικότητας που
μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση
σε ποινικό δικαστήριο είναι οι Μαλ-

τέζοι, οι υπήκοοι της ΕΕ ή οι μόνιμοι κάτοικοι της Μάλτας. Ας θυμηθούμε πως τον Απρίλη του 2014
στην Ελλάδα έγινε προσπάθεια, με
τροπολογία στο άρθρο 19 του Μεταναστευτικού Κώδικα, να εισαχθεί
τεκμήριο ενοχής σε βάρος θυμάτων-μεταναστών και να μεταφερθεί
σε αυτά το βάρος της απόδειξης
και σε περίπτωση μη απόδειξης να
απελαύνονται.
Εκεί, το νομικό πλαίσιο καταπολέμησης των διακρίσεων δεν
καλύπτει ρητά τις διακρίσεις λόγω
ιθαγένειας, γλώσσας, θρησκείας.
Όπως συμβαίνει και αλλού, άτομα
στα οποία έχει χορηγηθεί επικουρική προστασία και το δικαίωμα να
λαμβάνουν κοινωνική αρωγή συχνά
δεν τη λαμβάνουν στην πράξη, ενώ
υπάρχει εκμετάλλευση της εργασίας των προσφύγων, των ατόμων
που χρειάζονται ανθρωπιστική
προστασία και μεταναστών, όπως
προκύπτει από την υπερ-εκπροσώπησή τους στην αδήλωτη απασχόληση και φυλετικές διακρίσεις στον
τομέα της στέγασης και της πρόσβασης στους δημόσιους χώρους.
Επίσης δεν υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις για την απαγόρευση
της δημόσιας χρηματοδότησης

πολιτικών κομμάτων των οποίων τα
μέλη είναι υπεύθυνα για ρατσιστικές πράξεις, ούτε κυρώσεις σε επίπεδο Κοινοβουλίου για ρατσιστική
ομιλία ή συμπεριφορά.
Δεν έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικές (μη στερητικές της ελευθερίας) ποινές για τους μετανάστες
και τους αιτούντες άσυλο. Είναι
αναγκαίο να παρέχεται κατάλυμα
σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο σε ανοικτά κέντρα υποδοχής
που πληρούν τις προϋποθέσεις για
κατάλληλα πρότυπα διαβίωσης.
Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα
υπερβολικής θερμότητας, κακές
καιρικές συνθήκες και έλλειψη ιδιωτικής ζωής. Απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις-τροποποιήσεις για
να εξασφαλιστεί ότι στα άτομα που
κρατούνται στα κέντρα κράτησης
παρέχεται η δυνατότητα ταχείας
και αποτελεσματικής δικαστικής
προσφυγής απέναντι στη νομιμότητα της κράτησής τους. Στα άτομα με επικουρική προστασία ή με
άλλες μορφές «τοπικής» προστασίας χρειάζεται να παρέχεται κοινωνική βοήθεια για την εξεύρεση καταλυμάτων που να είναι κατάλληλα
για μακροχρόνια παραμονή.
Τα δικαιώματα που συνδέονται
με την προσωρινή ανθρωπιστική
προστασία και προσωρινή ανθρωπιστική προστασία για τους πρώην
αιτούντες διεθνή προστασία, δεν
καθορίζονται από το νόμο. Τα άτομα που δικαιούνται το καθεστώς
του πρόσφυγα δεν έχουν διασφαλισμένο το καθεστώς αυτό. Στα πρώτα στάδια της διαδικασίας ασύλου,
δεν παρέχεται ορισμός και εξήγηση της έννοιας του πρόσφυγα,
ούτε περιλαμβάνεται παρουσίαση
λόγων δίωξης. Με την υφιστάμενη
διαδικασία ασύλου δεν εξασφαλίζεται η δωρεάν νομική βοήθεια από
την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, ιδίως κατά τη χρονική στιγμή που συμπληρώνεται το
προκαταρκτικό ερωτηματολόγιο,
η πρόσβαση του αιτούντος άσυλο
στο δικόγραφο και το δικαίωμα σε
όλες τις περιπτώσεις να εμφανιστεί
ενώπιον της επιτροπής προσφυγών στο στάδιο της προσφυγής.
Δεν εξασφαλίζεται ότι στους αιτούντες άσυλο χορηγήθηκε το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε
δικαστήριο ή δικαστική αρχή κατά
της απόφασης που ελήφθη επί της
αίτησής τους για άσυλο.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Σ

τις αρχές Ιούνη ορκίστηκε η
νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση ενότητας, που δημιουργήθηκε μετά τη συμφωνία
συνεργασίας Φατάχ και Χαμάς, με σκοπό να προχωρήσει σε
βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη της
Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας
της Γάζας και χρονικό περιθώριο
μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η κυβέρνηση αυτή εξέλεξε για πρωθυπουργό τον Ράμι Χαμντάλα και
άλλα 17 μέλη, οι περισσότεροι από
τους οποίους τεχνοκράτες.
Τη νέα κυβέρνηση αναγνώρισαν
αμέσως ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση,
Ρωσία και Κίνα. Όσο αφορά στις
ΗΠΑ, η αναγνώριση ήρθε σαν μια
ακόμα προσπάθεια που ασκούν για

να πιεστούν οι δύο πλευρές να έρθουν σε συμφωνία.
Το Ισραήλ που πίστευε ότι οι
κορώνες του για την «τρομοκρατική οργάνωση» Χαμάς θα συνέχιζαν να έχουν απήχηση σε ΗΠΑ και
ΕΕ, φάνηκε σφόδρα θορυβημένο
από αυτή την αναγνώριση. Για να
δείξει την πυγμή του, ξεκίνησε εκ
νέου αιματηρές επιδρομές στη
Λωρίδα της Γάζας, τρομοκρατικές
εφόδους σε σπίτια χωρικών της
Δυτικής Όχθης και ανακοίνωσε το
χτίσιμο 1.500 νέων εβραϊκών κατοικιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ
και τη Δυτική Όχθη.
Η απόφασή του για τους νέους
εποικισμούς επέφερε νέα αντίδραση των συμμάχων του, Αμερικανών
και Ευρωπαίων, οι οποίοι διά στό-

ματος της Κάθριν Άστον, επικεφαλής της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια, ζήτησαν από το
Ισραήλ να ανακαλέσει. Τι συνέβη
λοιπόν και άλλαξαν στάση στη, μέχρι πρόσφατα, αμέριστη στήριξη
που παρείχαν σε όλες τις παράνομες ενέργειες του Ισραήλ; Απλά,
τα πράγματα άλλαξαν λίγο. Και οι
δυο αυτές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις προσβλέπουν σε πολλαπλά
κέρδη από μια ενδεχόμενη διευθέτηση του όλου ζητήματος. Εξάλλου, και οι ΗΠΑ δεν ξεχνούν ότι το
Ισραήλ ήταν εκείνο που τορπίλισε
τη διαμεσολαβητική προσπάθεια
του υπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ, Τζον Κέρι.
Σε επίσημη επίσκεψή του στις
ΗΠΑ και μιλώντας στο ισραηλινό
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λόμπι στην Ουάσινγκτον, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν
Νετανιάχου, αφού πρώτα χάιδεψε
τα αμερικανικά αυτιά τονίζοντας
με νόημα ότι η αμερικανο-ισραηλινή συνεργασία είναι «η πιο πολύτιμη στη γη» και ότι το Ισραήλ είναι
«η πλέον φιλοαμερικανική χώρα»,
συνέχισε δηλώνοντας ότι για να
αναγνωρίσει το Ισραήλ το παλαιστινιακό κράτος αλλά και για να
επιτευχθεί μια διμερής ειρηνευτική
συμφωνία, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν οι Παλαιστίνιοι το εβραϊκό κράτος.
Αρκεί μια απλή ανάγνωση των
δηλώσεων Ισραηλινών υπουργών για να κατανοήσει κανείς την
αξία των λόγων Νετανιάχου. Ο
μεν υπουργός Οικονομικών απείλησε να παραιτηθεί «αν οι προτάσεις της αμερικανικής πλευράς
δεν ικανοποιούν τις αξίες μας», ο
δε υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι,
σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί
συμφωνία ειρήνευσης με την Παλαιστίνη, «θα είμαστε μια χαρά».
Για τους Παλαιστίνιους τι σημαίνει, άραγε, η αναγνώριση του
εβραϊκού κράτους; Μια νέα Νάκμπα! Δηλαδή, καταστροφή εξαιτίας
της συρρίκνωσης έως εξαφάνισης
των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων που ζουν στο Ισραήλ αλλά και
των Παλαιστινίων προσφύγων που
θα θελήσουν να επιστρέψουν στα
κατεχόμενα εδάφη τους. Αυτό το
γνωρίζει πολύ καλά η παλαιστινιακή πλευρά.
Εκείνο που δεν φαίνεται να κατανοεί σε βάθος(;) είναι η σημασία της
πρότασης του πρωθυπουργού της
να ζητήσει την ανάπτυξη νατοϊκών
στρατευμάτων και για απεριόριστο
χρονικό διάστημα σε ένα μελλοντικό ανεξάρτητο παλαιστινιακό
κράτος. Το πόσο ανεξάρτητο θα
είναι αυτό το κράτος μπορούν να
το βεβαιώσουν όσοι λαοί έχουν την
«τύχη» να έχουν νατοϊκά στρατεύματα στη χώρα τους. Και μπορεί ο
Μαχμούτ Αμπάς να δήλωσε ότι την
πρόταση την έκανε για να καθησυχάσει την ισραηλινή πλευρά αλλά,
πάντως, η πρόταση έχει τεθεί και
θα υπάρχει στο διηνεκές. Εξάλλου,
το όνειρό του, όπως το εξέφρασε,
είναι «η δημιουργία ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού, βιώσιμου, αποστρατιωτικοποιημένου παλαιστινιακού κράτους, που θα εναποθέτει
την ασφάλειά του στη διεθνή κοι-

νότητα». Γιατί δεν ρωτά, καλύτερα,
τους λαούς της πρώην ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του
Ιράκ, του Μάλι κλπ. πόσο χρήσιμες
για την ασφάλειά τους είναι τέτοιου
είδους αποστολές της διεθνούς
κοινότητας; Πότε και πού οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ υπερασπίστηκαν και
εξυπηρέτησαν κάτι άλλο εκτός από
τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα για
να ενισχύσουν και εδραιώσουν την
κυριαρχία τους σε κάθε κομμάτι της
γης;
Από την άλλη, έχει προκύψει ένα
άλλο πρόβλημα. Αφού οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Παλαιστινιακής Αρχής και Ισραήλ πάγωσαν
το Σεπτέμβρη του 2010 κύρια εξαιτίας των εποικισμών, των προσφύγων αλλά και για την Ιερουσαλήμ,
ξαφνικά, το 2013 εμφανίστηκε από
το πουθενά μια διακήρυξη «Για το
σπάσιμο του αδιεξόδου, για να
ξαναρχίσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και για
τον τερματισμό της σύγκρουσης
που διαρκεί πάνω από 60 χρόνια».
Πού βρίσκεται το πρόβλημα; θα
ρωτήσει ο καθένας. Τη διακήρυξη διαμόρφωσαν και υπογράφουν
από κοινού 300 Παλαιστίνιοι και
Ισραηλινοί επιχειρηματίες οι οποίοι
ελέγχουν το 60% των ΑΕΠ των δύο
χωρών. Αυτό, σε συνδυασμό με
την πρόταση του Κέρι για αμερικα-

νικό σχέδιο 4 δις δολαρίων για την
ανάπτυξη της παλαιστινιακής οικονομίας αποτελεί κατά την ταπεινή
μας γνώμη, εκρηκτικό πρόβλημα.
Καταρχήν, η δημοσιοποίηση της
αμερικανικής προσφοράς των 4
δις προκάλεσε την αντίδραση Παλαιστινίων επιχειρηματιών οι οποίοι
άρχισαν να πιέζουν για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών
τη στιγμή που δεν είχε επιτευχθεί
ούτε ένας όρος από όσους βάζει η
Παλαιστίνη για τη συνέχισή τους.
Μετά ήρθε ο πρώην Άγγλος
πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ, σαν
απεσταλμένος των ΗΠΑ, Ρωσίας,
ΕΕ και ΟΗΕ, να προτείνει την εκπόνηση ενός σχεδίου το οποίο, όλως
περιέργως, προσομοιάζει με την
πρόταση Κέρι και το οποίο περιλαμβάνει:
 Κατασκευή 40 χιλιάδων
διαμερισμάτων κόστους από 35
έως 50.000 δολαρίων το καθένα
 Εξαγωγές εμπορευμάτων
από τη Λωρίδα της Γάζας προς
το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη
 Δημιουργία ενός
εργοστασίου τσιμέντου
 Προώθηση τουριστικών
πακέτων ξένων και Αράβων
τουριστών στην Παλαιστίνη
 Ανάπτυξη του τομέα φυσικού
αερίου της Γάζας

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Αν δίπλα στις επεμβάσεις των
ΗΠΑ, ΕΕ, Παλαιστινίων και Ισραηλινών επιχειρηματιών βάλει κανείς
και αυτές περιφερειακών δυνάμεων όπως η Σαουδική Αραβία, η
Τουρκία, η Αίγυπτος, μοναρχίες
του Κόλπου κ.ά., ακόμα και αυτή
του Πάπα Φραγκίσκου, θα κατανοήσει, έστω και ακροθιγώς, για
το πού βαδίζει το παλαιστινιακό
ζήτημα.
Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί
το δικαίωμα ενός λαού που υποφέρει αφάνταστα και για τόσο μεγάλο διάστημα να ελπίζει ότι θα

ανακουφίσει τις δυσκολίες του με
τέτοιου είδους σχέδια. Εκείνο που
δημιουργεί ανησυχία, όμως, είναι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας
«σωτηρίας» και τα όσα αυτή θα
φέρει. Το έργο έχει ξαναπαιχτεί και
εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξαναδεί και έχουμε ζήσει στο πετσί μας
τα «επιτεύγματά» του. Ολόκληρη
η περιοχή της Μέσης Ανατολής, η
γεωπολιτική της θέση, ο πλούτος
της έχουν ανοίξει την όρεξη των
ιμπεριαλιστών που ήδη τρίβουν τα
χέρια τους ενόψει των νέων, πολλαπλών κερδών τους.

Και να έρθουμε τώρα στα καθ’
ημάς. Οι στρατιωτικές και εμπορικές συμφωνίες της ελληνικής
κυβέρνησης με το Ισραήλ συνεχίζονται απρόσκοπτα και, μάλιστα,
επεκτείνονται σε διάφορους τομείς, όπως το ενεργειακό. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, σε επίσημη
επίσκεψή του στο Ισραήλ, υπέγραψε συμφωνία για τον έλεγχο και
εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, με στόχο να δημιουργηθεί ένα αρραγές
εμπορικό τρίγωνο Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, που θα μετατρέψει τη
χώρα σε διαμετακομιστικό κέντρο
ενέργειας. Η συμφωνία αυτή δεν
προμηνύει καμιά ανακούφιση για
τα φτωχά λαϊκά στρώματα που
στενάζουν από την οικονομική
κρίση που μαστίζει τις δύο χώρες.
Αντίθετα, οι μόνοι ωφελημένοι θα
είναι οι κεφαλαιοκράτες των δύο
χωρών και οι διεθνείς μονοπωλιακοί όμιλοι. Και, φυσικά, κίνδυνοι
από το όλο εγχείρημα δημιουργούνται για τα κυριαρχικά δικαιώματά
μας, εμπλοκή της Ελλάδας σε οξύτατους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
σε βάρος άλλων λαών με απρόβλεπτες εξελίξεις για ολόκληρη την
περιοχή.
Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός,
στη διάρκεια επίσκεψής του στην
Ελλάδα, απαντώντας σε ερώτηση
για τη σημασία των στενών στρατιωτικών και εμπορικών συμφωνιών
ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, απάντησε λακωνικότατα ότι αυτές «δεν αποτελούν πρόβλημα για
την Παλαιστινιακή Αρχή γιατί είναι
γνωστές από χρόνια οι σχέσεις
Αθήνας-Τελ Αβίβ».
Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια
στιγμή που ο παλαιστινιακός λαός
καθημερινά χάνει δικαιώματα, ελευθερίες, εδάφη, ακόμα και την ίδια
του τη ζωή. Που, άθελά του, μπαίνει στην ίδια ζυγαριά με τους θύτες
του. Που εκατοντάδες Παλαιστίνιοι
βρίσκονται για χρόνια έγκλειστοι σε
ισραηλινές φυλακές χωρίς δίκη και
κατηγορητήριο. Που χιλιάδες Παλαιστίνιοι ζουν σε στρατόπεδα είτε
μέσα στην ίδια τους τη χώρα είτε
σε ξένα εδάφη βλέποντας την ελπίδα τους για επιστροφή στα εδάφη
τους να εξανεμίζεται καθημερινά,
θύμα κι αυτή διεθνών και εγχώριων
συμφερόντων. Οι λαοί οφείλουν να
αγρυπνούν!
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ια άλλη μια φορά είμαστε
μάρτυρες μιας νέας ιμπεριαλιστικής επέμβασης στην
αφρικανική ήπειρο. Στα τέλη
του 2013, με πρόσχημα τις
εμφύλιες συρράξεις που οι ίδιοι οι
ιμπεριαλιστές υποδαύλισαν, γαλλικά στρατεύματα εισέβαλαν στη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Από
κοντά και η Ευρωπαϊκή Ένωση για
να συνεισφέρει με «περισσότερες
δυνάμεις».
Η πολύπαθη αυτή χώρα της
Αφρικής, που συνορεύει βόρεια
με το Τσαντ και το Σουδάν, ανατολικά με το Νότιο Σουδάν, νότια με
τη ΛΔ Κονγκό και τη Δημοκρατία
του Κονγκό (Μπραζαβίλ) και δυτικά με το Καμερούν, εδώ και δεκαετίες έχει περάσει από αρκετές
δικτατορίες και οι ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις κινούν τα νήματα προς
εξασφάλιση των δικών τους συμφερόντων. Η χώρα αυτή θεωρείται
μία από τις φτωχότερες χώρες του
κόσμου με το ένα τέταρτο του πληθυσμού (πάνω από 1.000.000 άν-

θρωποι) να υποφέρει από πείνα και
ελλείψεις σε βασικά αγαθά, φάρμακα, γιατρούς, νοσοκόμους. Το
προσδόκιμο ζωής φτάνει μόλις στα
44 χρόνια, ενώ το κατά κεφαλήν
εισόδημα ανά χρόνο τα 827,93 δολάρια, αν και τα στοιχεία αυτά είναι
διφορούμενα. Η Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία ανεξαρτητοποιήθηκε
το 1960 από τη Γαλλία, αν και ποτέ
δεν απογαλακτίστηκε από τη γαλλική αστική τάξη και το μεγάλο κεφάλαιο που από τότε αναμειγνύεται σε κάθε έκφανση της πολιτικής
και οικονομικής ζωής ενός λαού
4,5 εκατομμυρίων ανθρώπων που
ανήκουν σε τουλάχιστον 60 διαφορετικές φυλές, με χριστιανούς το
80%, μουσουλμάνους το 10% και
κάποιες άλλες θρησκείες.
Στο στόχαστρο ο μεγάλος
ορυκτός πλούτος
Ο ορυκτός πλούτος αυτής της πρώην γαλλικής αποικίας βρισκόταν και
συνεχίζει να βρίσκεται στις βλέψεις
της Γαλλίας, και όχι μόνο αυτής. Το

40% των εξαγωγών της χώρας είναι
διαμάντια. Πλούσια είναι επίσης και
τα κοιτάσματα της χώρας, μεταξύ
άλλων, σε χαλκό, χαλαζία, γραφίτη,
σίδηρο, χρυσό, αλλά και ουράνιο, τα
οποία, μάλιστα, πιθανά εποφθαλμιά
ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός
AREVA. Πρόκειται για την εταιρία
που εξασφαλίζει σημαντικές ποσότητες ουρανίου για τους γαλλικούς
πυρηνικούς σταθμούς από τα ορυχεία ουρανίου στο νότιο Νίγηρα και
επιδιώκει να εκμεταλλευτεί έναντι
πινακίου φακής τα πλούσια κοιτάσματα ουρανίου που υπάρχουν και
στο βόρειο Μάλι, στο οποίο εξαπέλυσε ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση το Γενάρη του 2013
στο όνομα της πάταξης των αυτονομιστών Τουαρέγκ και των (πολύ
βολικών σε διάφορες περιστάσεις
για την εξαπόλυση απανταχού ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων) ένοπλων
ισλαμιστών από παρακλάδια της Αλ
Κάιντα στο Μαγκρέμπ…
Υποδαυλίζοντας τις εμφύλιες
συρράξεις, η Γαλλία έσπευσε να

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΕΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ
δώσει χείρα βοηθείας στο όνομα
δήθεν της αποκατάστασης της τάξης, έχοντας προηγούμενα κάνει
ό,τι μπορούσε για να ενθαρρύνει
την ανατροπή της προηγούμενης
κυβέρνησης του (επί χρόνια εκλεκτού της) προέδρου Φρανσουά
Μποζιζέ από τους ένοπλους ισλαμιστές μισθοφόρους της οργάνω-

σης «ΣΕΛΕΚΑ» (που σημαίνει «Συμμαχία») του πραξικοπηματία Μισέλ
Ντζοτόντια. Μια από τις αιτίες που
έκαναν τη Γαλλία να ενθαρρύνει
την ανατροπή του Μποζιζέ από
τη ΣΕΛΕΚΑ θεωρείται η απόφαση
του ανατραπέντα προέδρου να
υπογράψει στα τέλη του 2012 συμβόλαια με κρατική κινεζική εταιρία

για την πραγματοποίηση ερευνών
και γεωτρήσεων κοντά στα σύνορα
με το Τσαντ για πετρελαϊκά κοιτάσματα. Από τότε, οι ισλαμιστές του
«ΣΕΛΕΚΑ» έδρασαν εκτός ελέγχου,
αιματοκυλώντας τη χώρα ως τα
τέλη του 2013, δίνοντας την κατάλληλη αφορμή στους Γάλλους να
πραγματοποιήσουν στις 5 Δεκέμβρη του 2013 ιμπεριαλιστική επέμβαση. Οι Γάλλοι έστειλαν περίπου
1.000 στρατιώτες για να «σώσουν»
υποτίθεται τη χώρα από το υπαρκτό χάος των σφαγών, λεηλασιών
και των συγκρούσεων μεταξύ ένοπλων ομάδων ισλαμιστών και χριστιανών. Λίγες εβδομάδες αργότερα, και έχοντας πλέον την έγκριση
του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ, στις 20 Γενάρη, οι υπουργοί
Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν
στην ενίσχυση των στρατευμάτων
που είναι ήδη εκεί -γαλλικά και από
κάποιες αφρικανικές χώρες- ενώ
μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ ενισχύουν
οικονομικά με 100.000.000 δολάρια. Σήμερα, εκτός από τους 2.000
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Γάλλους στρατιώτες που βρίσκονται στη χώρα, υπάρχουν άλλοι
6.000 στρατιώτες της Αφρικανικής
Ένωσης που βρίσκονται εκεί τάχα
για να προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό, ενώ αναμένεται να
φτάσουν και 12.000 κυανόκρανοι,
όπως αποφασίστηκε τον Απρίλη
στα Ηνωμένα Έθνη.
Ως Επιχειρησιακό Στρατηγείο
της ΕΕ έχει οριστεί το ΝΑΤΟικό
στρατηγείο στη Λάρισα, όπως είχε
ζητήσει η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
για λογαριασμό της ελληνικής
αστικής τάξης που θέλει να αναβαθμίσει το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή. Διοικητής είναι ο Γάλλος στρατηγός Φιλίπ Ποντίς, ενώ η
ελληνική κυβέρνηση παραχώρησε

«ΣΕΛΕΚΑ» του νυν υποτιθέμενου
«προέδρου» Μισέλ Ντζοτόντια. Οι
ένοπλοι του Ντζοτόντια που προέρχονταν από το Τσαντ, το Σουδάν
και αλλού είχαν ως μοναδικά κοινά
το μουσουλμανικό θρήσκευμα και
το χρήμα και επιδόθηκαν σε συνεχόμενο μπαράζ λεηλασιών, σφαγών χιλιάδων αμάχων (ιδιαίτερα
χριστιανών), ακρωτηριασμών, βιασμών. Μέσα σε μόλις 8 μήνες, οι
αρχικά 5.000 ένοπλοι της οργάνωσης ΣΕΛΕΚΑ έφτασαν τους 20.000
και σταδιακά σταμάτησαν να υπακούν στις εντολές του Ντζοτόντια
και μετατράπηκαν σε ανεξέλεγκτες
«αγέλες» εξαπολύοντας επιθέσεις,
πυροδοτώντας μίση και θρησκευτικές εντάσεις ανάμεσα στις κοινό-

και τον κινητό κόμβο επικοινωνιών του στρατηγείου ώστε να μεταφερθεί στην Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία για να εξασφαλιστούν
οι επικοινωνίες των εκεί ευρωενωσιακών δυνάμεων με το κέντρο επιχειρήσεων στη Λάρισα. Για άλλη
μια φορά η χώρα μας εμπλέκεται
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

τητες των χριστιανών (που πλειοψηφούν) και των μουσουλμάνων
που ζούσαν ειρηνικά για δεκαετίες.
Η κατάσταση αυτή στην πρωτεύουσα Μπανγκί οδήγησε στη
δημιουργία και εμφάνιση ομάδων
αντιποίνων από ένοπλους νεαρούς
χριστιανούς που ονομάστηκαν
«anti-balaka», δηλαδή αυτοί που
μάχονται τη ματσέτα.
Ήδη, μέσα σε μερικούς μήνες, η
κρίση ανάγκασε πάνω από το 10%
του λαού να εγκαταλείψει τις εστίες του, αναζητώντας καταφύγιο
σε ζούγκλες, καθολικούς ναούς,
τζαμιά και σχολεία. Το 80% των
παιδιών έχει σταματήσει από πέρσι
να πηγαίνει σχολείο, αφού εκατοντάδες απ’ αυτά στρατολογήθηκαν

Δημιουργούν το πρόβλημα,
για να επιβάλουν «λύση»
Εδώ και αρκετούς μήνες, η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έχει επιδεινωθεί επικίνδυνα. Αποκορύφωμα αποτέλεσε η
ανατροπή της κυβέρνησης Μποζιζέ
και η άνοδος των μισθοφόρων της

διά της βίας από τους ενόπλους
της «ΣΕΛΕΚΑ» ή των «Anti-balaka».
Το Γενάρη, ο Ντζοτόντια παραιτήθηκε ύστερα από έντονες
κριτικές που δέχθηκε πως δεν κατάφερε να σταματήσει τη βία στη
χώρα και αντικαταστάθηκε από την
59χρονη δήμαρχο της πρωτεύουσας, Μπανγκί, Κατρίν Σαμπά–Πανζά με απόφαση του «μεταβατικού»
κοινοβουλίου και την έγκριση του
Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Λοράν Φαμπιούς.
Από την πρώτη στιγμή, η νεοεκλεγείσα πρόεδρος ξεκαθάρισε τη
θέση της. Αμέσως μετά την ορκωμοσία της δήλωσε στην εφημερίδα
«Λε Παριζιέν»: «Χωρίς την παρέμβαση της γαλλικής αποστολής
Σανγκαρίς δεν ξέρω πού θα ήταν
σήμερα η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Είμαι βαθιά ευγνώμων στη
Γαλλία. Όμως χρειάζονται ακόμη
περισσότεροι ξένοι στρατιώτες»…
Η απροκάλυπτη πρόσκληση της
Σαμπά–Πανζά στις ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις εξηγεί γιατί αυτή επιλέχθηκε για την αποστολή μετάβασης
μιας εντελώς ρημαγμένης χώρας
στο επόμενο στάδιο, στη «σταθεροποίηση» της κατάστασης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων και της
ντόπιας αστικής τάξης που από κοινού απομυζούν την εργατική τάξη.
«Πατώντας» πάνω σε αυτά τα
υπαρκτά προβλήματα, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις τάχα για να «σταματήσουν τις σφαγές αμάχων»
εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση
για να δικαιολογήσουν επεμβάσεις και να εξασφαλίσουν για το
δικό τους όφελος τον έλεγχο σημαντικών
πλουτοπαραγωγικών
πηγών και πόρων. Αυτό φάνηκε
ξεκάθαρα και στην πρόσφατη 4η
Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Αφρικής
που διεξήχθη στις Βρυξέλλες. Εκεί
ξεδιπλώθηκαν τα σχέδια για ακόμα
μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των
μονοπωλίων της ΕΕ στην Αφρική
με στόχο την «κατάληψη» στρατηγικών θέσεων σε αφρικανικές πηγές και οδούς τεράστιου φυσικού,
ορυκτού και ενεργειακού πλούτου.
Πολλές οργανώσεις στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα, όπως
η ΠΣΟ, η ΕΕΔΥΕ, η ΕΕΔΔΑ και άλλες, προχώρησαν σε καταγγελίες
και καταδίκες του ρόλου των ιμπεριαλιστών και της ελληνικής κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα.

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όχι σε κάθε επέμβαση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Με τη χτεσινή απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανάπτυξη
της ιμπεριαλιστικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τα 15 μέλη του με το πρόσχημα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μια χώρα όπου υποδαύλισαν την αλληλοσφαγή του λαού της, ανοίγει ο δρόμος για τη δρομολογημένη
εδώ και μήνες στρατιωτική επέμβαση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στη χώρα αυτή.
Μία επέμβαση που στόχο έχει τον ανεκμετάλλευτο τεράστιο πλούτο πρώτων
υλών στην περιοχή και τον ανταγωνισμό των διαφόρων τμημάτων του κεφαλαίου για το ποιος ή ποιοι θα τον καρπωθούν. Αυτοί που αιματοκύλησαν τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν προσπαθούν να πείσουν ότι
το ενδιαφέρον τους είναι «ανθρωπιστικό» και όχι η αύξηση της κερδοφορίας
του κεφαλαίου και η εδραίωση και επέκταση της κυριαρχίας τους στην περιοχή.
Σ΄ αυτό το παιχνίδι η ελληνική κυβέρνηση παίρνει ενεργό μέρος και δίνει ότι
της ζητηθεί αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την οργάνωση στρατιωτικής επέμβασης αφού κέντρο προετοιμασίας των επιχειρήσεων θα είναι το στρατηγείο της
Λάρισας στην 1η Στρατιά.
Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) καταδικάζει την απόφαση για ιμπεριαλιστική επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία όπως επίσης και την απόφαση του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ να δώσει το «πράσινο φως» σ΄ αυτή την επέμβαση.
 Καλεί τον ελληνικό λαό και τους φορείς του να καταδικάσουν άμεσα την
ιμπεριαλιστική επέμβαση και να απαιτήσουν:
 Να σταματήσει κάθε επέμβαση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
 Να μην υπάρξει καμιά εμπλοκή και καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στην επέμβαση αυτή
 Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας
 Όχι άλλο αίμα για τα κέρδη των μονοπωλίων
Αθήνα, 29 Γενάρη 2014
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εγάλος ντόρος έγινε στα
τέλη της χρονιάς, ακόμα και στη χώρα μας,
με αφορμή ένα άρθρο
της Ντάνα Πριστ στην
εφημερίδα Ουάσινγκτον Ποστ, με
ημερομηνία 21 Δεκέμβρη 2013 και
τίτλο «Καλυμμένη δράση στην Κολομβία».
Το άρθρο αποτελεί ένα ρεπορτάζ που βασίζεται σε πάνω από 30
συνεντεύξεις με ισάριθμους αξιωματικούς εν ενεργεία και απόστρατους των ΗΠΑ και της Κολομβίας
και αναφέρεται στο μέχρι εκείνη
τη στιγμή υποτίθεται «κρυφό» πρόγραμμα για βοήθεια στις Ένοπλες
Δυνάμεις της Κολομβίας προκειμένου να τσακίσουν την αντάρτικη
οργάνωση Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις Κολομβίας-Στρατός
του Λαού (FARC-EP).
Αν και δεν πρόκειται για άγνωστα πράγματα, αλλά για ζητήματα
που το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό, λαϊκό κίνημα έχει καταγγείλει
επανειλημμένα, ωστόσο έχει σημασία το γεγονός ότι αυτή τη φορά
ανακοινώνονται από τις ίδιες τις
ΗΠΑ και ότι αναφέρονται και κάποιες λεπτομέρειες που δεν ήταν
γνωστές μέχρι τότε.
Όπως αναφέρει το άρθρο, το
πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται
από μυστικά κονδύλια, ανεξάρτητα
από το πακέτο των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων της στρατιωτικής
βοήθειας των ΗΠΑ προς την Κολομβία, στα πλαίσια του Σχεδίου
Κολομβία, που ξεκίνησε το 2000.
Το επεξεργάστηκαν κυρίως η CIA,
σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Εθνικής Ασφάλειας (ΝSA) επί κυβέρνησης Τζορτζ Μπους και συνεχίζεται, φυσικά, και επί κυβέρνησης
Ομπάμα. Προπομποί του στάθηκαν
δύο αποφάσεις που επέτρεπαν τις
μυστικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο: Η μία δίνει το δικαίωμα στη CIA να προωθεί επιχειρήσεις ενάντια σε δήθεν διεθνείς
τρομοκρατικές οργανώσεις, η
άλλη έχει υπογραφεί στα μέσα της
δεκαετίας του ’80 από τον Ρόναλντ
Ρίγκαν και επιτρέπει τις δραστηρι-

ότητες κατά διεθνών εμπόρων ναρκωτικών.
Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να προσφέρει βασικές υπηρεσίες στην κυβέρνηση
της Κολομβίας προκειμένου να καταφέρει να εξοντώσει πρώτα πρώτα
τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις Κολομβίας-Στρατός του Λαού
(FARC-EP), αλλά και το Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (ELN), τις δύο
κυριότερες αντάρτικες οργανώσεις
της Κολομβίας. Κι όλα αυτά με τη
βοήθεια αντικατασκοπείας σε πραγματικό χρόνο (real time intelligence)
που επιτρέπει στο στρατό να καταδιώκει ανήλεα ηγετικά στελέχη των
ανταρτών και κυρίως από το 2006
και πέρα ενός ιδιαίτερα αποτελεσματικού όπλου για τον εντοπισμό
και την εξόντωσή τους. Πρόκειται
για μια εξάρτυση προσανατολισμού
GPS, αξίας μόλις 30.000 δολαρίων,
που μετατρέπει μια βόμβα όχι ιδιαίτερης ακρίβειας των 250 κιλών σε
μια εξαιρετικά «έξυπνη» βόμβα, τη
λεγόμενη PGM (precision-guided
munition). Η βόμβα προσαρμόζεται
σ’ ένα παλιό Τσέσνα Α-37 Ντράγκονφλάι, ένα ελαφρύ αεροπλάνο που η
αμερικανική αεροπορία είχε χρησιμοποιήσει στο Βιετνάμ και αργότερα
στο Σαλβαδόρ. Ο στόχος εντοπίζεται επακριβώς, οι γεωσυνισταμένες

προγραμματίζονται στο μικρό εγκέφαλο-κομπιούτερ της βόμβας και
τον σκοτώνουν –ουσιαστικά τον δολοφονούν- μέσα και στην πιο πυκνή
ακόμα ζούγκλα.
Το πρόγραμμα άρχισε να εφαρμόζεται το Φλεβάρη του 2003 κατά
των FARC-EP, ωστόσο η πρώτη
μεγάλη επιτυχία του στρατού της
Κολομβίας και των ΗΠΑ ήρθε το
Σεπτέμβρη του 2007 με τη δολοφονία του Τομάς Μεδίνα Καράκας,
γνωστού ως Νέγρο Ακάσιο, του
διοικητή του 16ου Μετώπου των
FARC-EP. Ήταν το πρώτο μεγάλο θύμα του προγράμματος. Έξι
βδομάδες αργότερα, με τον ίδιο
τρόπο δολοφονήθηκε ο Γουστάβο
Ρουέδα Δίας ή Μαρτίν Καμπαγέρο,
διοικητής του 37ου Μετώπου, την
ώρα που μιλούσε στο κινητό του.
Ωστόσο, η πιο γνωστή περίπτωση και η μεγαλύτερη επιτυχία του
ήταν το Μάρτη του 2008, όταν έριξαν τέτοιες βόμβες σε στρατόπεδο
των FARC-EP στα σύνορα με το
Εκουαδόρ και σκότωσαν, δηλαδή
δολοφόνησαν, τον ηγέτη τους Ραούλ Ρέγες και άλλους 24 μαχητές.
Από τότε χρησιμοποιήθηκε πολύ
συχνά με τα ίδια αποτελέσματα,
αφού κατά τις FARC-EP με παρόμοιο τρόπο έχουν δολοφονηθεί 24
ηγετικά στελέχη τους.

KΟΛΟΜΒΙΑ

Όταν ρωτήθηκε γι’ αυτό ο πρόεδρος της Κολομβίας Μανουέλ Σάντος κατά την πρόσφατη επίσκεψή
του στις ΗΠΑ είπε γενικά, χωρίς να
μπει σε λεπτομέρειες: «Ήταν βοήθεια (…) ένα κομμάτι της πείρας
και αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεών μας και οι ειδικές επιχειρήσεις μας ήταν προϊόν καλύτερης εκπαίδευσης και γνώσης που

αποκτήσαμε από πολλές χώρες,
ανάμεσά τους και από τις ΗΠΑ».
Ο άλλος μεγάλος δάσκαλος είναι,
φυσικά, το Ισραήλ. Η ίδια η CIA αρνήθηκε να πει οτιδήποτε.
Το «μυστικό» πρόγραμμα των
ΗΠΑ στην Κολομβία είναι ένα από
τα πολλά προγράμματα αντικατασκοπείας που εφαρμόζονται και όλο
και ενισχύονται μετά το Σεπτέμβρη
του 2001, υποτίθεται κατά κυρίως
χωρών όπου δρουν καρτέλ των ναρκωτικών, όπως στο Μεξικό, όπου η
βοήθεια των ΗΠΑ σε μέσα αντικατασκοπείας είναι η μεγαλύτερη μετά το
Αφγανιστάν, αλλά και στην Κεντρική
Αμερική και στη Δυτική Αφρική.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε
ότι το 2003 η ανάμειξη των ΗΠΑ
στην Κολομβία συμπεριλάμβανε 40
αμερικανικές υπηρεσίες και 4.500
ανθρώπους που δούλευαν άσχετα
από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην
Μπογοτά, που εκείνη την εποχή
ήταν η μεγαλύτερη πρεσβεία των
ΗΠΑ στον κόσμο, πράγμα που κράτησε μέχρι τα μέσα του 2004, όταν
ξεπεράστηκε από το Αφγανιστάν.
Η απάντηση των FARC-EP στο
δημοσίευμα της Ουάσινγκτον Ποστ
ήρθε στις αρχές Γενάρη με δημό-

σια ανακοίνωση, που ανάμεσα στα
άλλα θέτει σε αμφισβήτηση τη θέληση για ειρήνη της κολομβιανής
κυβέρνησης, «πράγμα που επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την
άποψη ότι μια πραγματική ειρήνη
στη χώρα μας μπορεί να επιτευχθεί
μονάχα με τη μαζική και αποφασιστική συμμετοχή των εκατομμυρίων Κολομβιάνων που είναι θύματα
αυτού του καθεστώτος».
Με τη χρήση των έξυπνων βομβών από το στρατό, οι FARC-EP
αναγκάστηκαν, φυσικά, να αναπροσαρμόσουν την τακτική τους.
Οι μονάδες τους δεν κοιμούνται
πια στο ίδιο μέρος δύο συνεχόμενες νύχτες, τα στρατόπεδο είναι
πια πιο διασπαρμένα. Δεν προχωρούν σε μεγάλες ομάδες και οι
μονάδες τους δεν ξεπερνούν τους
20 αντάρτες. Επέστρεψαν στην
αντάρτικη τακτική του «χτυπάω και
τρέχω» και χρησιμοποιούν περισσότερο χτυπήματα σε επιλεγμένους στόχους και εκρηκτικά.
Έτσι, ο πόλεμος στην Κολομβία
συνεχίζεται, το ίδιο και οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Αβάνα ανάμεσα στις FARC-EP και την κολομβιανή κυβέρνηση.
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ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΜΙΑ ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
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ια καλοσχεδιασμένη προσπάθεια ανατροπής της
νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης της Βενεζουέλας ξεκίνησε επίσημα
στις 12 Φλεβάρη και συνεχίζεται
μέχρι σήμερα, άλλοτε με μεγαλύτερη ένταση και άλλοτε σχεδόν
χωρίς να μαθαίνουμε τίποτα στην
Ευρώπη.
Από την αρχή ακόμα της διακυβέρνησης του Ούγο Τσάβες, το
Δεκέμβρη του 1998, η Βενεζουέλα
βρέθηκε στο στόχαστρο του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ, θύμα ενός
ακόμα ακήρυχτου πολέμου. Δε
σταμάτησε να αντιμετωπίζει την
ανοιχτή εχθρότητα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και όλων των υπηρεσιών της. Έτσι, αφού έγινε ένα

Το άρθρο αυτό γράφτηκε για το περιοδικό της
Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
«Δρόμοι της Ειρήνης»
φασιστικό πραξικόπημα τον Απρίλη του 2002, που αντιμετωπίστηκε
με επιτυχία μέσα σε λιγότερο από
72 ώρες από το στρατό και το λαό,
μια μεγάλη απεργία των διευθυντικών στελεχών της κρατικής πετρελαϊκής βιομηχανίας PdVSA, που
κράτησε σχεδόν τρεις μήνες, μετά
από επανειλημμένους εκβιασμούς,
σαμποτάζ, βίαιες, αιματηρές διαδηλώσεις ενορχηστρωμένες από
τα πιο ισχυρά τμήματα της αστικής
τάξης, φτάσαμε και στη σημερινή
προσπάθεια, που χωρίς καμιά αμφιβολία φαίνεται ότι είναι η καλύτερα οργανωμένη.
Με βάση το περίφημο πια Εγχειρίδιο TC-18-01 των Δυνάμεων
Ειδικών Επιχειρήσεων του Πεντάγωνου, δηλαδή το Σχέδιο Vision,

που δημοσιεύτηκε το Νοέμβρη
του 2010 με τίτλο «Ο μη συμβατικός πόλεμος», ξεκίνησαν στις 12
Φλεβάρη μια σειρά διαδηλώσεων,
που μέχρι σήμερα έχουν στοιχίσει
τη ζωή σε πάνω από 40 άτομα,
πολίτες και αστυνομικούς. Το μονοπωλιακό κεφάλαιο, η καθολική
ιεραρχία και η ντόπια ολιγαρχία,
με την άμεση βοήθεια των ΗΠΑ,
εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα που
στηρίζεται στη βία, με στόχο την
ανατροπή της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο.
Στην προσπάθεια αυτή τους συνδράμουν και πρώην αντιδραστικοί
πρόεδροι χωρών της περιοχής,
όπως ο ακροδεξιός Άλβαρο Ουρίμπε Βέλες της Κολομβίας και ο
Βισέντε Φοξ, πρώην πρόεδρος του

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Μεξικού. Μαζί με μη κυβερνητικές
οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και
οργανώσεις, όλα με τη χρηματοδότηση της USAID, της οργάνωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την
εξωτερική βοήθεια, και της NED,
του Εθνικού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία, κάλεσαν το λαό της Βενεζουέλας να βγει στους δρόμους
και να μην επιστρέψει στο σπίτι του
αν δεν πετύχει την παραίτηση του
Νικολάς Μαδούρο.
Από εκείνη την ημέρα αρκετοί
δρόμοι της πρωτεύουσας Καράκας και άλλων μεγάλων πόλεων,
κυρίως όπου οι δήμαρχοι προέρχονται από τα δεξιά κόμματα, με
τη βοήθεια ελεύθερων σκοπευτών,
με επιλεγμένες δολοφονίες, με
βανδαλισμούς, καταστροφές μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθμών
μετρό, καταστημάτων, πανεπιστημίων, βιβλιοθηκών, πολιτιστικών
κέντρων, κλπ. δε σταμάτησαν να
κατακλύζονται από διαδηλωτές και
των δύο πλευρών.
Τα γεγονότα πήραν μεγαλύτερες διαστάσεις σε περιοχές μεσοαστικές, αλλά ακόμα και μεγαλοαστικές, ενώ μπορεί να πει κανείς
πως ξεκίνησαν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου σπουδάζουν παιδιά
«καλών» οικογενειών, έναντι αρκετά υψηλών διδάκτρων. Δεν είναι
τυχαίο ότι όλο αυτό ονομάστηκε
«εξέγερση των πλουσίων», όπως
το χαρακτήρισε για πρώτη φορά
η εφημερίδα του Λονδίνου The
Guardian. Ο στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος σε ένα πραξικόπημα,
όπως πολύ συχνά καταγγέλλει ο
πρόεδρος Μαδούρο ή ακόμα και
σε εμφύλιο πόλεμο –χαρακτηριστικές είναι κάποιες ομοιότητες με
την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία- με απώτερο
σκοπό να δικαιολογηθεί μια λεγόμενη «ανθρωπιστική επέμβαση»
από δυνάμεις του ΝΑΤΟ ή και μια
άμεση στρατιωτική επέμβαση των
ΗΠΑ, συνεπικουρούμενες από χώρες της περιοχής με αντιδραστικές
κυβερνήσεις.
Οπωσδήποτε η κατάσταση είναι κρίσιμη και είναι φανερό ότι η
ταξική πάλη στη Βενεζουέλα έχει
ενταθεί στο έπακρο. Αυτό φαίνεται όχι μονάχα από τη βιαιότητα
των γεγονότων, αλλά και από το
ότι τα γεγονότα αυτά έχουν φτάσει σε κρατίδια που συνορεύουν
με την Κολομβία, απ’ όπου θα ήταν

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Η 21η Μάρτη ήταν η δεύτερη Παρασκευή που πραγματοποιήσαμε εκδήλωση στα γραφεία μας. Αυτή τη
φορά το θέμα που συζητήσαμε ήταν οι εξελίξεις στη
Βενεζουέλα, λόγω της κρίσιμης κατάστασης που
αντιμετώπιζε τη συγκεκριμένη στιγμή η χώρα αυτή
της Λατινικής Αμερικής.
Η αίθουσα ήταν και πάλι γεμάτη. Την εισήγηση έκανε μέλος του Τμήματος Λατινικής Αμερικής που είχε
επισκεφτεί σχετικά πρόσφατα τη Βενεζουέλα και
αναφέρθηκε τόσο στις εξελίξεις όσο και σε κάποια
σημαντικά ιστορικά ζητήματα.

17
ΜΑΗΣ
2014

Όπως συνηθίζουμε πια, ακολούθησε συζήτηση και
στη συνέχεια είχαμε τους απαραίτητους μεζέδες
που είχαν ετοιμάσει μέλη και φίλοι της ΕΕΔΔΑ.


ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
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εύκολο να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται οι παραστρατιωτικές
οργανώσεις που υπάρχουν εκεί, ή
να χρησιμοποιηθεί το έδαφος της
Κολομβίας σαν ενδοχώρα ή ακόμα
και να ανακινηθούν αποσχιστικές
δραστηριότητες.
Δεν είναι τυχαίο ότι άρχισαν να
κάνουν την εμφάνισή τους και στη
Βενεζουέλα παραστρατιωτικές οργανώσεις που θυμίζουν τα τάγματα
θανάτου που δρούσαν στη Λατινική Αμερική τις δεκαετίες ’80 και
’90. Μια τέτοια είναι, για παράδειγμα, το Μέτωπο Μαραμπούντα, που
δρα κυρίως σε μεσοαστικά προάστια και καταδιώκει ή παρενοχλεί
φιλοκυβερνητικούς.
Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι τα
γεγονότα μεγαλοποιήθηκαν από
την πλευρά των μεγάλων διεθνών
μέσων ενημέρωσης, προκειμένου
να δείξουν ότι στη Βενεζουέλα
επικρατεί το απόλυτο χάος. Στην
πραγματικότητα, τα γεγονότα
απλώθηκαν σε 18 δήμους της αντιπολίτευσης, όπου κατοικούν τμήματα της μεσαίας και μεγαλοαστικής
τάξης, από τους 335 που έχει η
χώρα. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης
παρουσίασαν φυσικά μόνο τη μία
πλευρά, αφού η πλειοψηφία της νεολαίας που κατοικεί στις λαϊκές συ-

νοικίες δεν εμφανίστηκε πουθενά.
Το ίδιο συμβαίνει με τις γυναίκες, τα
συνδικάτα, τις μαζικές οργανώσεις.
Φυσικά, οι ΗΠΑ δεν είναι μόνες
τους στην προσπάθειά τους για
αποσταθεροποίηση της Βενεζουέλας. Από κοντά βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που χύνει με κάθε
ευκαιρία το δηλητήριό της ενάντια
στις προοδευτικές λαϊκές δυνάμεις
και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Για παράδειγμα, η ισπανική
εφημερίδα της σοσιαλδημοκρατίας
Ελ Παΐς έγραψε στις αρχές Μάρτη
ότι «η Βενεζουέλα έπαψε πια να είναι δημοκρατική χώρα», δίνοντας

έτσι το πράσινο φως για κάθε είδους επέμβαση. Ακόμα έφτασε να
παίζει το θέμα και στην προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα το Μάη
στα σποτάκια του ΠΑΣΟΚ/Ελιάς,
αλλά και της Νέας Δημοκρατίας,
που έκαναν αναφορά στις έτσι κι
αλλιώς τελείως «ατυχείς» δηλώσεις
του Τσίπρα, μετά το ταξίδι του στη
Λατινική Αμερική.
Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο
λαός της Βενεζουέλας είναι μεγάλος και δεν μπορεί να αποκλειστεί
ένα πισωγύρισμα στην παλιά κατάσταση. Η αλληλεγγύη στον αγώνα
του είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ
Με πρωτοβουλία της ΕΕΔΔΑ, η ΕΕΔΥΕ, η ΟΓΕ, και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας & Αλληλεγγύης συμμετείχαν στις 14 Μάρτη σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία για να εκφράσουν την αγανάκτησή
τους για την ανοιχτή και απροκάλυπτη επέμβαση του ιμπεριαλισμού και τα σχέδια
αποσταθεροποίησης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας.
Τα σχέδια αυτά που προωθούν οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιδραστικές
δυνάμεις και ομάδες της χώρας, δεν έχουν σταματήσει ακόμα.
Οι τέσσερις οργανώσεις
επέδωσαν το παρακάτω ψήφισμα στην πρεσβεία των
ΗΠΑ:
Η Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ), η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ),
η Ομοσπονδία Γυναικών
Ελλάδας (ΟΓΕ) και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος
Φιλίας & Αλληλεγγύης καταγγέλλουν τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της
Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας που έχουν αρχίσει μήνες τώρα και κλιμακώνονται καθημερινά.
Καταγγέλλουμε τα σχέδια που έχει επεξεργαστεί ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός,
με την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθεί η ολιγαρχία της
Βενεζουέλας, με τα σαμποτάζ στην οικονομία της χώρας και την τεχνητή έλλειψη
βασικών προϊόντων, καθώς και με τα βίαια επεισόδια στους δρόμους της χώρας
που έχουν στοιχίσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων.
Εκφράζουμε την ολόπλευρη αλληλεγγύη μας στο λαό της Βενεζουέλας που αγωνίζεται και στις αντιιμπεριαλιστικές και λαϊκές δυνάμεις της χώρας που παλεύουν
για να περιφρουρήσουν τις κατακτήσεις που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα.
Απαιτούμε
 να σταματήσουν αμέσως τα ιμπεριαλιστικά σχέδια ενάντια στη Βενεζουέλα και
το λαό της από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση
 να αφεθεί ελεύθερος ο λαός της Βενεζουέλας να συνεχίσει αναπόσπαστος το
δρόμο που επέλεξε
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ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
«ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»
Στις 14 Φλεβάρη αρχίσαμε να κάνουμε πραγματικότητα μια πολύ πετυχημένη
ιδέα που είχε μέλος μας και που είχε ακουστεί και άλλες φορές, αλλά που δεν
τολμούσαμε να πραγματοποιήσουμε. Σ’ αυτό μας βοήθησαν και τα
νέα γραφεία μας που μπορούν να
φιλοξενήσουν αρκετό κόσμο. Η
απόφαση που πήραμε τελικά ήταν
να διοργανώνουμε μια Παρασκευή
κάθε μήνα μία εκδήλωση για κάποιο συγκεκριμένο θέμα που αφορά στις χώρες με τις οποίες ασχολούμαστε, ζητήματα του κινήματος
αλληλεγγύης, κλπ.
Έτσι, η πρώτη εκδήλωση που διοργανώσαμε είχε θέμα «Στιγμές
από την ιστορία της Λατινικής
Αμερικής». Την εισήγηση έκανε η
υπεύθυνη του Τμήματος Λατινικής
Αμερικής που παρουσίασε κάποια
γενικά χαρακτηριστικά της ιστορίας της Λατινικής Αμερικής και του
αντιιμπεριαλιστικού και λαϊκού της
κινήματος.
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Η αίθουσα ήταν γεμάτη με μέλη και
φίλους της ΕΕΔΔΑ, ακολούθησε
συζήτηση και έγιναν αρκετές ερωτήσεις για μια σειρά ζητήματα. Στη
συνέχεια κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας και γευτήκαμε τους
πολύ νόστιμους μεζέδες που είχαν
ετοιμάσει μέλη και φίλοι μας μέχρι
αργά το βράδυ. Μ’ άλλα λόγια, τα νόστιμα σπιτικά φαγητά και το άφθονο κρασί
βοήθησαν αποτελεσματικά να ευφρανθούν οι καρδιές όλων και να ανοιχτεί και
πάλι η συζήτηση για τα όσα είχαν ακουστεί.
Η μαζική προσέλευση και ανθρώπων που δεν έρχονται γενικά σε εκδηλώσεις της
ΕΕΔΔΑ μας έδωσε κουράγιο να συνεχίσουμε με αυτού του είδους την ενημέρωση
και τις συζητήσεις.
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ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τ

ο Σουρινάμ βρίσκεται στο
βόρειο τμήμα της Νότιας
Αμερικής ανάμεσα στην
(πρώην βρετανική) Γουιάνα
και τη Γαλλική Γουιάνα, με
τη Βραζιλία στα νότια σύνορά της.
Ήταν αποικία της Ολλανδίας, που
μόλις το 1975 απόκτησε την «ανεξαρτησία» της. Η χώρα έχει μια
έκταση περίπου σαν της Γαλλίας
και με πληθυσμό σχεδόν μισό εκατομμύριο, άρα δεν είναι υπερβολικό να τη λέμε αραιοκατοικημένη.
350.000 Σουριναμέζοι ζουν στην
Ολλανδία. Τα 80% της έκτασής του
αποτελείται από τροπικό δάσος,
δεν πλήττεται από κυκλώνες και
σεισμούς, η θερμοκρασία κυμαίνεται σταθερά όλο το χρόνο στους
32-34 βαθμούς Κελσίου και απλώς
υπάρχουν οι βροχεροί μήνες και οι
«στεγνοί», που δεν είναι ποτέ εντελώς στεγνοί.
Η επίσημη γλώσσα είναι τα ολλανδικά, αλλά μιλούνται 13 άλλες
γλώσσες από τις διάφορες εθνικές
ομάδες, καθώς και τα σράναν τόνγκο, η γλώσσα που καταλαβαίνουν
όλοι οι Σουριναμέζοι, βασισμένη
στα αγγλικά και στα ολλανδικά.
Όλο το λεξιλόγιο περιλαμβάνει

εκτός από αγγλικά, ολλανδικά,
πορτογαλικά και λεξιλόγιο γλωσσών της Κεντρικής και Δυτικής
Αφρικής (οι Πορτογάλοι ήταν οι
πρώτοι κατακτητές της Δυτικής
Αφρικής). Οι πρώτοι που μιλούσαν
σράναν ήταν οι σκλάβοι από την
Αφρική, οι οποίοι δεν είχαν κοινή
γλώσσα, καθώς προέρχονταν από
διάφορες εθνότητες και φυλές.
Επίσης τα σράναν λειτουργούσαν
σαν γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στους δουλοκτήτες και τους

σκλάβους, διότι στους τελευταίους
απαγορευόταν να μιλούν ολλανδικά. Από το 19ο αιώνα απόκτησαν
και γραφή και το 1986 η κυβέρνηση του Σουρινάμ καθιέρωσε την
ορθογραφία της. Στα σχολεία η
γλώσσα διδασκαλίας, όμως, είναι
τα ολλανδικά, η επίσημη δηλαδή. Πέρα από τα σράναν τόνγκο
οι διάφορες εθνικές ομάδες στο
Σουρινάμ έχουν τη γλώσσα τους.
Έτσι, δημιουργήθηκαν στα διάφορα μέρη διάφορες γλώσσες,
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που συνήθως είναι μείγματα από
ολλανδικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και γαλλικά, στα οποία
οι μαύροι δίνουν την εντελώς δική
τους αφρικανική χροιά και, το κυριότερο, στην εποχή της δουλείας
δεν τους καταλάβαιναν τα αφεντικά. Έτσι συνεννοούνταν για τις
πολυάριθμες αποδράσεις, πολλές
φορές μέσω ομαδικών τραγουδιών
και χορών, ώστε να μη φαίνονται
ύποπτες οι κινήσεις τους.
Παρ’ όλη την ολιγοανθρωπία
του, το Σουρινάμ έχει μια πλούσια
λογοτεχνία με σημαντική διάδοση
στην Ολλανδία και το φλαμανδικό
τμήμα του Βελγίου. Δηλαδή, πέρα
από το Σουρινάμ απευθύνεται σε
23 εκατομμύρια με μητρική γλώσσα τα ολλανδικά.

αποδράσεις είχαν πάρει μεγάλες
διαστάσεις με τους δραπέτες πρώην δούλους να εξαπολύουν έναν
ανταρτοπόλεμο ενάντια στους
αφέντες. Ήταν οι λεγόμενοι πόλεμοι του Μπόνι, όπως ήταν το όνομα
του ηγέτη τους. Έκαναν επιδρομές
στις φυτείες σκοτώνοντας πολλούς λευκούς κάνοντας, ωστόσο,
σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές,
εξαίρεση για τους λευκούς που φημίζονταν για την καλή μεταχείριση
των δούλων τους. Παίρνοντας τις
φυτείες στα χέρια τους, απολάμβαναν πια οι ίδιοι τον καρπό της
εργασίας τους. Επίσης είχαν φτιάξει μέσα στο τροπικό δάσος μικροεκτάσεις καλλιέργειας προϊόντων
για την άμεση διατροφή τους (τα
λεγόμενα kostgrondjes).

τον καιρό), αυτή άργησε να καταργηθεί. Αυτό έγινε μόλις το 1863,
ενώ επίσημα η δουλεία είχε τελειώσει το 1814 με τη Σύνοδο της Βιέννης. Η δουλεία αντικαταστάθηκε
από την εργασία με το συμβόλαιο,
που κι αυτή προκαλούσε τακτικές
εξεγέρσεις λόγω κακής πληρωμής
και κακής μεταχείρισης. Αρχικά
έφεραν Ινδουστάνους από τη βρετανική Ινδία, αλλά η Αγγλία άρχισε
να παραπονιέται ότι τα ολλανδικά
αφεντικά δεν φρόντιζαν καλά τους
Ινδουστάνους υπηκόους της (!) κι
έτσι άρχισαν να φέρνουν εργάτες
με τις οικογένειές τους από την
ολλανδική Ιάβα, το νησί του ινδονησιάνικου αρχιπελάγους.
Η ιστορία μας επιτρέπει να δούμε τον πολυποίκιλο χάρτη των

Το σύστημα της δουλείας και
ο πληθυσμιακός χάρτης της
χώρας. Το ιστορικό
Για αιώνες το Σουρινάμ γνώριζε το
σύστημα της δουλείας. Στις πολυάριθμες φυτείες του (ζάχαρη κυρίως), στα χρυσωρυχεία και στην
εξόρυξη βωξίτη οι μαύροι σκλάβοι
παρήγαγαν κάτω από αισχρές συνθήκες, όπως και στις άλλες χώρες
της ηπείρου, ένα μεγάλο πλούτο,
από τον οποίο οι ίδιοι δεν απολάμβαναν τίποτα. Αντιθέτως περνούσαν μια κόλαση κακομεταχείρισης
και αισχρής εκμετάλλευσης με όχι
σπάνια τα βασανιστήρια.
Για 500 χρόνια ο καπιταλισμός
έκανε την πρωταρχική συσσώρευσή του ρουφώντας το αίμα των
δούλων και όταν το καθεστώς της
δουλείας είχε πλέον καταργηθεί,
ακολούθησε η εκμετάλλευση των
εργατών με συμβόλαιο. Ο ιθαγενής πληθυσμός αποτελείται από
Ινδιάνους, από τους οποίους έμειναν πολύ λίγοι, σήμερα κυρίως στα
βορειοδυτικά κοντά στα σύνορα
με τη Γαλλική Γουιάνα. Δεν ήταν
κατάλληλοι για τη σκληρή δουλειά
στις φυτείες και συχνά έκαναν εξεγέρσεις έχοντας καταφύγει στο
αδιαπέραστο τροπικό δάσος που
το γνώριζαν όσο κανένας άλλος.
Οι αποικιοκράτες λοιπόν, όπως και
σε άλλες χώρες, έφεραν τους πιο
δυνατούς μαύρους σκλάβους από
την Αφρική.
Αργότερα οι ιθαγενείς δίδαξαν
στους δραπέτες σκλάβους πώς
να επιβιώνουν στο τροπικό δάσος
της ενδοχώρας. Το 18ο αιώνα οι

Η Ολλανδία, που η οικονομία
της πάθαινε ζημιά, έστελνε στρατεύματα πέρα από τα μόνιμα σταθμευμένα εκεί τάγματα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και έτσι
πολλά φτωχόπαιδα από την Ολλανδία στάλθηκαν στην αποικία με
την υπόσχεση ότι θα αποκτούσαν
χρυσάφι. Πολλοί, όμως, έβρισκαν
τραγικό θάνατο από τις κακουχίες,
τις τροπικές αρρώστιες, χάνονταν
στο πυκνό δάσος ή σκοτώνονταν
στις μάχες.
Παρόλο που ήταν αρκετές οι
φωνές κατά της δουλείας και είχε
αρχίσει να δημιουργείται μια συνείδηση για την απανθρωπιά της
(υπήρξαν αφεντικά που εξαγόρασαν την ελευθερία των δούλων
τους, φαινόμενο που πλήθαινε με

εθνοτήτων του Σουρινάμ: ιθαγενείς, μαύροι από την Αφρική -απόγονοι των σκλάβων- Ινδουστάνοι
από την Ινδία και Ιαβανέζοι από την
Ινδονησία. Μια άλλη λευκή ομάδα
εκτός από τους Ολλανδούς, ήταν
οι Γάλλοι προτεστάντες (Ουγενότοι), οι οποίοι είχαν φύγει από τη
Γαλλία στην Ολλανδία, όπου τους
παρότρυναν να πάνε να δημιουργήσουν φυτείες στο Σουρινάμ, τη
νέα αποικία της Ολλανδίας, που
την είχε πάρει από τους Άγγλους
το 1667. Το 1685 είχε αρθεί το Διάταγμα της Νάντης στη Γαλλία, με
το οποίο είχαν παραχωρηθεί θρησκευτικά δικαιώματα στους προτεστάντες. Έτσι, επιβλήθηκε και
πάλι ο καθολικισμός στη Γαλλία και
άρχισε ένα νέο ρεύμα διωγμών και

ΣΟΥΡΙΝΑΜ
επομένως φυγής προτεστάντων
προς Βορρά (στη λεγόμενη Νύχτα
του Αγίου Βαρθολομαίου το 1572
είχε γίνει μια μαζική σφαγή προτεσταντών, η οποία οδήγησε στο
Διάταγμα της Νάντης το 1598).
Η Ολλανδία ήθελε να «φυτέψει»
κόσμο στη χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής. Προέτρεπε λοιπόν
αυτές τις οικογένειες των Ουγενότων, οι οποίες συνήθως ήταν
πλούσιες, να πάνε στην καινούργια
χώρα για να οργανώσουν φυτείες.
Επομένως, οι γαλλικές ονομασίες
πολλών φυτειών δεν πρέπει να κάνουν εντύπωση. Έμειναν σήμερα οι
απόγονοι και κάποια ονόματα.
Αν προσθέσεις στο ψηφιδωτό
του πληθυσμού του Σουρινάμ τους
λίγους λευκούς, τους Εβραίους και
τους Κινέζους (που σήμερα έχουν
στα χέρια τους περίπου όλα τα
σουπερμάρκετ), καταλαβαίνουμε
το πληθυσμιακό αμάλγαμα με τις
επιπλέον πολλές διασταυρώσεις
του ολιγάριθμου πληθυσμού της
χώρας, επομένως και το πρόβλημα
της εθνικής ταυτότητας πέρα από
τις ταξικές διαφορές. Για να είμαστε πλήρεις πρέπει να αναφέρουμε
και τους περίπου 3.000 απόγονους
των Ολλανδών αγροτών (οι Μπούρου, από την ολλανδική λέξη boer,
που σημαίνει «αγρότης»), οι οποίοι
τον Ιούνη του 1845 είχαν καταφθάσει στο Σουρινάμ. Από τους πρώτους 384 αυτούς άποικους οι μισοί
πέθαναν σύντομα από το λεγόμενο
πυρετό της ζούγκλας. Όμως, έρχονταν όλο και περισσότεροι και οι
απόγονοί τους σήμερα δουλεύουν
στην κτηνοτροφία και τη γεωργική
βιομηχανία θεωρώντας τον εαυτό
τους Σουριναμέζους. Σε μια πορεία
ανακατεύτηκαν με τους ντόπιους,
κάτι το οποίο αρχικά απαγορευόταν.
Η οικονομία. Ακόμα
μια πλούσια χώρα με φτωχό
πληθυσμό
Μετά την κατάργηση της δουλείας
άρχισαν να μειώνονται οι φυτείες.
Από το 1863 μέχρι το 1913 από 216
περιορίστηκαν σε 79. Τη δεκαετία
του 1930 και στη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου δεν μπορούσαν να εξάγονται τα προϊόντα
των φυτειών δίνοντας τη χαριστική
βολή στην οικονομία των φυτειών.
Ταυτόχρονα αυξήθηκε η μικρής
κλίμακας γεωργία από τους πρώ-

ην Ινδουστάνους και Ιαβανέζους
εργάτες συμβολαίου. Το μερίδιο
της γεωργίας στην εξαγωγή μειώθηκε από 80% το 1863 σε 6% το
1939. Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το Σουρινάμ έγινε χώρα κυρίως εισαγωγών. Δεν αναπτύχθηκε
ντόπια βιομηχανική παραγωγή,
παρόλο που η χώρα διαθέτει ένα
πολύ πλούσιο υπέδαφος. Σε ορυκτό πλούτο καταλαμβάνει τη 17η
θέση παγκοσμίως. Έχει χρυσό, πετρέλαιο και βωξίτη και το τροπικό
δάσος προσφέρει ξύλο. Το πολύ
εύφορο χώμα δίνει ρύζι, ζάχαρη,
ζαρζαβατικά και οπωρικά. Όλα
αυτά εξάγονται σε χαμηλές τιμές,
που δεν καλύπτουν το κόστος
των εισαγωγών. Επομένως η φτώχεια είναι εξαπλωμένη. Σύμφωνα

αύξησαν πολύ την παραγωγή τους.
Ο βωξίτης είναι πρώτη ύλη για την
παραγωγή αλουμινίου και οι Αμερικάνοι στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
χρησιμοποιούσαν κυρίως σουριναμέζικο βωξίτη για την κατασκευή
των πολεμικών τους αεροπλάνων.
Άλλωστε, η σημερινή σουριναμέζικη εταιρία βωξίτη SURALCO αποτελεί θυγατρική της αμερικάνικης
ALCOA. Το βωξίτη τον ανακάλυψαν
στο Σουρινάμ το 1915. Χρειάζεται
πολλή ηλεκτρική ενέργεια για την
επεξεργασία του σε αλουμίνιο. Με
υδροηλεκτρική ενέργεια μπορεί να
παράγεται αυτή η ενέργεια κι έτσι
ένας Ολλανδός υδρολόγος μηχανικός σχεδίασε για το Σουρινάμ έναν
τεράστιο υδατοφράκτη 54 μέτρων
ύψους στο ποτάμι Σουρινάμ, με 14

με στοιχεία του 2000 του Γενικού
Γραφείου Στατιστικών της Ολλανδίας, η φτώχεια άγγιζε τα 67% των
Σουριναμέζων, αλλά γύρω από
τους δείκτες φτώχειας υπάρχουν
πολλά «μαγειρέματα», κι έτσι μια
άλλη έρευνα από άλλο ινστιτούτο
δίνει τεράστιες διαφορές ανάμεσα
στις περιφέρειες με πιο ακραίους
αριθμούς τα 97% σε μια περιοχή
και 19% στην καλύτερη περίπτωση
καταλήγοντας σε έναν μέσο όρο
29%. Οι διαφορές, βεβαίως, είναι
πράγματι μεγάλες από περιοχή σε
περιοχή.
Το 1946 το Σουρινάμ παρήγαγε
το 60% της παγκόσμιας παραγωγής βωξίτη. Έπειτα έχασε αυτή
τη θέση, γιατί χώρες όπως η Τζαμάικα, η Αυστραλία και η Γουινέα

βοηθητικούς φράκτες, που με μια
επιφάνεια 1.560 τετραγωνικών χιλιομέτρων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες δεξαμενές στον κόσμο
πλημμυρίζοντας το 1% της χώρας.
Το έργο ξεκίνησε το 1960 και τελείωσε το 1964 και είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυριστεί μεγάλη έκταση τροπικού δάσους, 28 χωριά με
5000 κατοίκους εκκενώθηκαν και
σκεπάστηκαν από το νερό της δεξαμενής, αλλά ο σκοπός της κατασκευής του επιτεύχθηκε.
Για την εξόρυξη χρυσού υπήρχε
πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Από το 16ο και το 17ο αιώνα το
όνειρο του Ελ Ντοράντο δεν άγγιξε
μόνο τους Ισπανούς αποικιοκράτες. Σήμερα στο Σουρινάμ μπαίνουν από τα νότια σύνορα Βραζι-
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λιάνοι για την παράνομη εξόρυξη
χρυσού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις,
περίπου 50.000 Βραζιλιάνοι (δηλαδή 10% περισσότεροι από τον
επίσημο σουριναμέζικο πληθυσμό)
βρίσκονται στο Σουρινάμ για χρυσό και έχουν δημιουργήσει δικά
τους μαγαζιά και δική τους παροικία. Η παράνομη εξόρυξη χρυσού
έχει καταστροφικές συνέπειες για
τη φύση, γιατί στη διαδικασία εξόρυξής του χρησιμοποιείται υδράργυρος σε μεγάλες ποσότητες που
καταλήγει στα ποτάμια. Κι έτσι για
τον πληθυσμό της ενδοχώρας είναι επικίνδυνο να φάνε ψάρια, που
γι’ αυτούς αποτελούσε σημαντικό
κομμάτι της διατροφής τους. Αποτέλεσμα, περισσότερη φτώχεια και
φυγή για δουλειά σε άλλα μέρη.
Τη δεκαετία του 1970 η κυβέρνηση ίδρυσε την εταιρία «Κρατικά
Πετρέλαια». Ο σκοπός ήταν να διερευνήσει τα κοιτάσματα πετρελαίου, που ήταν γνωστό ότι υπήρχαν,
αλλά δεν ήταν γνωστές οι δυνατότητες εξόρυξής του. Αυτό λοιπόν, έγινε από μια σουριναμέζικη
εταιρία. Η βιομηχανία πετρελαίου
αποτελεί την πιο σημαντική πηγή
εσόδων του Σουρινάμ. Καινούργια
κοιτάσματα ανακαλύφθηκαν στις
αρχές του 21ου αιώνα, κάτι το
οποίο οδήγησε σε σύγκρουση με
τη γειτονική Γουιάνα. Δικαστήριο
του ΟΗΕ επί συγκρούσεων έβγαλε
μια απόφαση το 2007 για τα μέχρι
τότε θολά θαλασσινά σύνορα των
δύο χωρών.
Ένα άλλο κακό είναι το γνωστό
πρόβλημα της απώλειας της διανόησης (brain drain). Οι Σουριναμέζοι που πάνε για σπουδές στα
ολλανδικά πανεπιστήμια, συνήθως
δεν γυρίζουν, γιατί στην Ολλανδία
βρίσκουν καλύτερες δουλειές με
περισσότερο χρήμα.
Συνεπώς και στο Σουρινάμ γίνεται
σε γενικές γραμμές η ίδια διαμάχη,
που γίνεται σε άλλες παρ’ όλη την
ανεξαρτησία τους εξαρτημένες από
τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές
δυνάμεις χώρες: χώρα με ορυκτό
πλούτο, πρώτες ύλες σημαντικές
για τη «δυτική» βιομηχανία και γι’
αυτό βορά του μεγάλου κεφαλαίου,
ξένου και ντόπιου. Γι’ αυτό βλέπουμε
συγκρίσιμες καταστάσεις με μόνο
διαφορά βαθμού μετά το «τέλος»
του παλαιού στιλ αποικιοκρατίας:
ολόκληρες ήπειροι κατασπαράσσονται από πραξικοπήματα, εκτετα-

μένη διαφθορά, σφαγές, αυξημένη
εκμετάλλευση, εμφύλιους πολέμους, που στην ουσία είναι πόλεμοι
συμφερόντων των μεγάλων εταιριών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που
υποκινούν και που –αιώνες τώρα–
χαράσσουν τα δικά τους σύνορα σε
όλο τον κόσμο για να φέρουν «την
ειρήνη, τη δημοκρατία και το κράτος
δικαίου» σε λαούς, που «δεν έμαθαν
ακόμα τη δημοκρατία και το διάλογο» (!) Παρακάτω θα δούμε κι άλλα
παραδείγματα.
Η πολιτική ιστορία
της χώρας μετά από
την «ανεξαρτησία» της
Η ιστορία του Σουρινάμ πέρασε
από αρκετές θύελλες χωρίς να
αποτελέσει στο βαθμό που έπρεπε
αντικείμενο ερευνών και μελετών.
Τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα
θέλαμε. Και του Σουρινάμ, όπως
τόσων άλλων πρώην αποικιών, η
ανεξαρτητοποίησή του στις 25 Νοέμβρη του 1975 δεν οδήγησε στην
πραγματική ανεξαρτησία.
Η σύντομη «ανεξάρτητη» ιστορία του Σουρινάμ ήταν γεμάτη
γεγονότα αρκετά συνηθισμένα
στις λεγόμενες αποαποικιοκρατικοποιήσεις. Πραξικοπήματα (με
τη μητρόπολη στα παρασκήνια),
εκτεταμένη διαφθορά, εμφύλιες
συρράξεις, σκοτωμοί, σφαγές,
κλπ. Το 1980 μια ομάδα οπλισμένων αξιωματικών, κάτω από την
καθοδήγηση του Ντέσι Μπάουτερσε (από το 2010 είναι εκλεγμένος
πρόεδρος της χώρας) ανάτρεψε
την κυβέρνηση, καθώς και τη νομική τάξη στο βαθμό που υπήρχε.
Το καθεστώς αυτό κράτησε μέχρι
τα 1987-88 και στις 8 Δεκέμβρη
του 1982 εκτελέστηκαν 15 άνθρωποι του κινήματος διαμαρτυρίας.
Η Ολλανδία διέκοψε την αναπτυξιακή βοήθεια και το Σουρινάμ
κατέληξε στο εδώλιο του κατηγορουμένου των διεθνών επιτροπών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκεί δηλαδή που θα έπρεπε να κάθονται
οι αποικιοκρατικές δυνάμεις, μετά
από αιώνες στυγνής καταπάτησης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
λαών στις αποικίες.
Στις αρχές του 1984, μια απεργία που ξεκίνησε από τους εργάτες
του βωξίτη σήμανε την αρχή του
τέλους του στρατιωτικού καθεστώτος. Υπήρξε μια διαδικασία εκδημοκρατισμού μέχρι τις εκλογές του

1987. Η πρώτη εκλεγμένη κυβέρνηση (1988-1990) αποσιώπησε τις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από φόβο για τους πραξικοπηματίες, οι οποίοι δεν είχαν
χάσει τον έλεγχο του στρατού και
στη συνέχεια ανάτρεψαν ξανά την
κυβέρνηση. Το 1990-1991 η χώρα
είχε ξανά μια αυταρχική κυβέρνηση, η οποία έχασε τις εκλογές το
1991. Κάτω από τη δεύτερη δημοκρατική κυβέρνηση (1991-1996) ο
πολιτικός ρόλος του στρατού βγήκε από το Σύνταγμα και ο ηγέτης
των πραξικοπημάτων αναγκάστηκε
να παραιτηθεί από διοικητής.
Το 1992 ο εσωτερικός πόλεμος
τερματίστηκε επίσημα μέσω ενός
συμφώνου ειρήνης. Τι είχε προηγηθεί; Το 1986 οπλισμένοι «μαρόνοι» (Μarrones, από την ισπανική
λέξη cimarrόn, που σημαίνει «δραπέτης σκλάβος», έτσι ονομάζονται
οι απόγονοι των μαύρων σκλάβων
που είχαν δραπετεύσει την εποχή
της δουλείας και είχαν εγκατασταθεί στο πυκνό δάσος της ενδοχώρας) είχαν ξεσηκωθεί ενάντια στο
στρατιωτικό καθεστώς. Οι «μαρόνοι», όπως είδαμε παραπάνω,
έχουν μια ιστορία εξέγερσης με
έξαρση το 18ο αιώνα ενάντια στην
απάνθρωπη εκμετάλλευσή τους
στις φυτείες, όπου δούλευαν σαν
σκλάβοι. Η Ολλανδία μέσω αυτής
της δουλείας έβγαζε στη διάρκεια
αιώνων πολλά πλούτη, τα οποία
ιδιοποιόταν μόνο μια μικρή ελίτ και
σίγουρα όχι η μεγάλη πλειοψηφία
του ολλανδικού λαού.
Στις 29 Νοέμβρη του 1986, ο
στρατός αιματοκύλησε το Μόι
Βαν, ένα μικρό χωριό στο ανατολικό Σουρινάμ, γιατί οι κάτοικοί του
θεωρήθηκαν οπαδοί του ηγέτη των
εξεγερμένων, Ρόνι βαν Μπρένσβεϊκ. Παρόμοια γεγονότα συνέβησαν
το Δεκέμβρη του 1986 στην Αλμπίνα, στις 11 Σεπτέμβρη 1987 στο
Ποκιγρόν και το 1990 στην Απούρα. Το 1996 για άλλη μια φορά μια
αυταρχική κυβέρνηση πήρε την
εξουσία. Προς το τέλος της δεκαετίας του ’90 έγιναν μαζικές διαδηλώσεις, οι οποίες ανάγκασαν την
κυβέρνηση να παραιτηθεί. Μετά
από τις δεκαετίες ’80 και 90 το Σουρινάμ περνάει μια σχετική ηρεμία.
Πρώην αποικία
και δημοκρατία
Στο βιβλίο του Σουριναμέζου για-

ΣΟΥΡΙΝΑΜ
τικοποίηση δεν βγήκε σε καλό σε
«πρόωρες δημοκρατίες», αλλά «σε
τόπους, όπου τη στιγμή της ανεξαρτησίας είχε έναν άντρα αρκετά
ισχυρό, αυταρχικό με ένα στρατό
ισχυρό».
Σύμφωνα μ’ αυτόν, «εμπνευμένο» όπως ήταν από τις τότε αναδυόμενες οικονομίες κρατών της
Ασίας, όπως η Ινδονησία, η αντικατάσταση της δημοκρατίας με το
στρατιωτικό καθεστώς στο Σουρινάμ ήταν μια προσπάθεια του Μπάουτερσε να «κόψει τις πιραμίδες
της φυλετικής εξουσίας, δηλαδή
τα τρία συστήματα πατροναρίσματος σχηματισμένα από Κρεολούς,
Ινδουστάνους και Ιαβανέζους».
Στις παραμονές της ανεξαρτησίας του Σουρινάμ και στη διάρκεια
συζητήσεων στην Κάτω Βουλή της
Ολλανδίας, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ολλανδίας
είχε πει ότι μια στρατιωτική αποστολή στο Σουρινάμ «φέρνει τον
ολέθριο κίνδυνο της άμεσης ακύρωσης των δημοκρατικών ελευθεριών του σουριναμέζικου λαού από
στρατιωτικό πραξικόπημα».

τρού και δημοσιολόγου Τέο Πάρα
«Η κραυγή του Φρούριου Βέρε»,
διαβάζουμε σχετικά με την Ομάδα των Δεκαέξι, δηλαδή την ομάδα του πραξικοπήματος του 1980,
ότι ήταν μετρίως οπλισμένη, αλλά
μπορούσε να υπολογίζει στην αποφασιστική υποστήριξη του αρχηγού της ολλανδικής στρατιωτικής
αποστολής στο Σουρινάμ, συνταγματάρχη Χανς Βαλκ.
Αργότερα, μια μυστική έκθεση του CID (Criminal Investigation
Department, Τμήμα Διερεύνησης
Εγκλημάτων) περιέγραφε την ανάμιξη αυτού του συνταγματάρχη στο
πραξικόπημα ως «έγκλημα στρατιωτικής πειθαρχίας και ως ποινικό».
Πιο καθαρές ήταν οι δηλώσεις στο
βιβλίο των Έλμα Βερχέι και Χέραρτ
βαν Βέστερλο «Το Σουρινάμ σε
χρώμα στρατιωτικό πράσινο», όπως
παρατίθενται στο βιβλίο του Τέο

Πάρα: «Το πραξικόπημα που τον
(τον Μπάουτερσε, Α.Ι.) είχε ανεβάσει στην εξουσία στο Σουρινάμ φάνηκε εφευρημένο, σχεδιασμένο και
συνοδευμένο στην πραγματοποίησή του από την ολλανδική στρατιωτική αποστολή σε σύνδεση τότε με
την πρεσβεία μας εκεί».
Ο Βαλκ ανακλήθηκε. Στην αποχαιρετιστήρια δεξίωση, ο Μπάουτερσε ομολόγησε: «Αφήστε με να
αποκαλύψω μπροστά σε τούτη την
παρέα κάτι, το οποίο μόνο εσείς κι
εγώ το γνωρίζουμε, συνταγματάρχα: χωρίς εσάς το πραξικόπημα
δεν θα είχε γίνει!» Πάντα θα σας
είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό.»
Αλλά και ο τότε πρόεδρος του ολλανδικού τμήματος της Επιτροπής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης Ολλανδίας-Σουρινάμ (CONS) δήλωσε
σε εβδομαδιαίο περιοδικό στις 21
Γενάρη 1994 ότι η αποαποικιοκρα-

Αγώνες
Και το Σουρινάμ έχει γνωρίσει
απεργίες, αγωνιστικές φυσιογνωμίες και κινήματα ιδιαίτερα στο
πρώτο μισό του 20ού αιώνα, που
έχουν φιμωθεί ή πνιγεί στο αίμα.
Υπάρχουν σήμερα ιδιωτικές προσπάθειες αποκατάστασης
κάποιων, όπως του Λούις Ντούντελ, ο
οποίος συνελήφθη το 1937 από το
αποικιακό καθεστώς και κλείστηκε σε ψυχιατρική κλινική μέχρι το
θάνατό του το 1980. Ήταν μαχητικός συνδικαλιστής, που στήριζε το
σοσιαλισμό παροτρυμένος από τις
άθλιες εργασιακές συνθήκες στις
Αντίλλες και στο Σουρινάμ. Σε μια
από τις πύρινες ομιλίες του τη δεκαετία του 1930, είχε πει ανάμεσα
σ’ άλλα: «Σε τούτη την εποχή της
ολικής παγκόσμιας αναστάτωσης
σαν συνέπεια της ολικής αποτυχίας του καπιταλισμού σαν κοινωνικού συστήματος έχει ζωτική
σημασία για την εργατική τάξη να
κλείσει τις γραμμές της, να σταθεί
ακλόνητα, για να μη μετακυλιστούν
οι ωδίνες του καπιταλισμού στους
ώμους της και για να προλάβει να
μην πληρώσουν οι χιλιάδες εργάτες του μόχθου την καπιταλιστική
χρεωκοπία».
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«Ο αληθινός φασισμός»
του Μιχαήλ Ρομ στην ΕΕΔΔΑ

Γ

έμισε ασφυκτικά η αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΕΔΔΑ την Παρασκευή, 4 Απρίλη, ημέρα που
προβλήθηκε το εκπληκτικό σοβιετικό ντοκιμαντέρ «Ο αληθινός φασισμός» του Μιχαήλ Ρομ.
Την εισηγητική ομιλία έκανε ο
Γιώργος Μηλιώνης, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στην ιδεολογία
του φασισμού από τη δεκαετία του
’20, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες
ομάδες φασιστών στην Ιταλία μέχρι και τη σημερινή του αναβίωση
και τις αιτίες αυτής της αναβίωσης.
Εξήγησε γιατί δεν μπορεί να κατανοηθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας
του χωρίς να αποκαλυφθεί η ταξική
του βάση, οι ταξικές σχέσεις μέσα
στις οποίες αναπτύσσεται και λειτουργεί, καθώς και ο ταξικός ρόλος
τον οποίο υπηρετεί. Για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, η προσεκτική μελέτη των οικονομικών
στοιχείων και των τάσεων της καπιταλιστικής οικονομίας αποδείχνει
ότι δεν υπάρχει τέτοια αυτοτελής
κοινωνική δύναμη όπως ο φασισμός
ο οποίος δεν είναι παρά μια διαφορετική μορφή της αστικής εξουσίας, της δικτατορίας δηλαδή του
κεφαλαίου μέσα σε συγκεκριμένες
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
Τόνισε το ψευδεπίγραφο της
άποψης ότι ο φασισμός αποτελεί
μια «επανάσταση της μεσαίας τάξης και κατάληψη της εξουσίας εκ
μέρους της», αφού πουθενά στον
κόσμο η μεσαία τάξη δεν πραγματοποίησε επανάσταση, ότι ο φασισμός πουθενά δεν κατέλαβε την
εξουσία αλλά, αντίθετα, αυτή του
δόθηκε από τα πάνω, από το μονο-
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πωλιακό κεφάλαιο, το οποίο υπήρξε πάντοτε ο πραγματικός του
αιμοδότης. Αιμοδότης τον οποίο
υπηρέτησε πιστά ενάντια στην
εργατική τάξη και τα μικρομεσαία
στρώματα για τα οποία και δεν συνιστά λύση. Γεγονός που αποδείχνει η ιστορική πείρα που λέει ότι
όπου η εργατική τάξη υπήρξε ισχυρή και έγινε ηγετική δύναμη όλων
των καταπιεσμένων με επαναστατική πολιτική ο φασισμός δεν κατάφερε να ασκήσει καμία επιρροή.
Αναφέρθηκε στον ορισμό του
φασισμού, όπως αυτός αναλύθηκε
στο Πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 1928 που, μεταξύ
άλλων, υπογραμμίζει ότι ο φασισμός είναι η τρομοκρατία και η δικτατορία του μεγάλου κεφαλαίου,
πρώτιστος στόχος του οποίου είναι
η καταστροφή της επαναστατικής
εργατικής πρωτοπορίας και εξήγησε γιατί κάνουν λάθος οι πολιτικές
δυνάμεις εκείνες που, μπροστά
στον κίνδυνο του φασισμού προτεί-

νουν «πρώτα η ήττα του φασισμού
και μετά επανάσταση» σε αντίθεση
με το συνειδητό προλεταριάτο που
απαντά «επανάσταση πριν το φασισμό και αναχαίτισή του».
Τέλος, αναφέρθηκε αναλυτικά
στον ηρωικό αγώνα του Κόκκινου
Στρατού και του λαού της Σοβιετικής Ένωσης που έσωσε ολόκληρη την υφήλιο από το φασισμό με
εκατομμύρια θύματα και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.
Όλοι όσοι άκουσαν την ομιλία
και μετά απόλαυσαν το ντοκιμαντέρ του Ρομ έφυγαν ενθουσιασμένοι και με τις καλύτερες εντυπώσεις για την πρωτοβουλία της
ΕΕΔΔΑ να καθιερώσει εκδηλώσεις
διάφορα απογεύματα Παρασκευής. Εκδηλώσεις που ενώνουν φίλους και γνωστούς, ενημερώνουν
και ευαισθητοποιούν, δύο συστατικά απαραίτητα για τη δραστηριοποίηση όλων και την έμπρακτη
αλληλεγγύη τους όπου και όποτε
παραστεί ανάγκη.

ΕΕΔΔΑ

ΤΙΜΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ
Στις 9 Μάη, αντιπροσωπείες της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) και της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) τίμησαν
την 69η επέτειο της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών, καταθέτοντας
η κάθε οργάνωση το στεφάνι της στο
Σκοπευτήριο της Καισαριανής.
Ήταν η πρώτη φορά που η ΕΕΔΔΑ συμμετείχε ενεργά σε εκδήλωση για την 9η
Μάη, θέλοντας να δώσει μια απάντηση
σε όλους εκείνους που προσπαθούν να
αλλοιώσουν το χαρακτήρα αυτής της
μέρας, βαφτίζοντάς την «Ημέρα της Ευρώπης» και διοργανώνοντας πανηγύρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η 9η Μάη είναι η ημέρα που οι λαοί συντρίψανε το φασισμό, δίνοντας στον
αγώνα αυτό εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές και όχι η «Ημέρα της Ευρώπης»
των μονοπωλίων.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΠΠΑ
Μια ακόμα κοινή εκδήλωση διοργανώσαμε στις 25 Απρίλη στην αίθουσα της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών μαζί με την ΕΕΔΥΕ και την ΟΓΕ. Το θέμα
αυτή τη φορά είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορούσε στην Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας
και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριος ομιλητής ήταν ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ Μπάμπης Αγγουράκης, που σε λιγότερο από ένα μήνα από
εκείνη την ημέρα «έφυγε» από κοντά μας, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό.
Έπιασε με ιδιαίτερα κατανοητό για όλους τρόπο το θέμα, δίνοντας στον καθένα να καταλάβει τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ σ’ αυτόν τον τομέα και τι
πρέπει να περιμένουν οι λαοί στο μέλλον.
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Χαιρέτισαν επίσης οι πρόεδροι των τριών οργανώσεων που διοργάνωσαν την
εκδήλωση.

ΕΕΔΔΑ

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!
Πλημμύρισαν οι δρόμοι της Αθήνας από ένα πολύχρωμο πλήθος που, κρατώντας στα χέρια κόκκινες σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, ανηφόριζε
με πρόσωπα χαμογελαστά έτσι όπως προστάζει η συνήθεια να γιορτάζεται η
εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα τιμής και μνήμης των εργατών που έπεσαν για
το δίκιο και τη λευτεριά. Και έδωσε υπόσχεση στις παλιές αλλά και στις μελλοντικές γενιές να συνεχίσουν τον ασίγαστο αγώνα τους ώσπου να μπει τέλος
στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ώσπου να λάμψει η ειρήνη σε
όλη τη γη, ώσπου να γίνει ο λαός αφέντης στον τόπο του.
Τα μέλη και οι φίλοι της ΕΕΔΔΑ, κομμάτι κι αυτοί της εργατικής τάξης και
αναπόσπαστα δεμένοι με τα ταξικά συνδικάτα, ήταν εκεί με το δικό τους πανό
για να ενώσουν τη φωνή τους με αυτή των εργατών όχι μόνο της Ελλάδας
αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Και θα είναι πάντα εκεί, καθημερινά, σε
κάθε αγώνα που θα δίνει ο λαός μας. Αυτή την υπόσχεση δίνουν σήμερα και
πάντα.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ
ΔΡΑΠΕΤΗ
ΣΚΛΑΒΟΥ
Του Μιγέλ Μπαρνέτ
Μετάφραση από τα ισπανικά Δέσποινα Μάρκου
Εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή»
Της Άννεκε Ιωαννάτου

Τ

ο μυθιστόρημα-μαρτυρία
«Βιογραφία ενός
δραπέτη σκλάβου» του
Κουβανού συγγραφέα Μιγέλ
Μπαρνέτ αποτέλεσε από τη
στιγμή που πρωτοεκδόθηκε
το 1966 σταθμό στη
λατινοαμερικανική λογοτεχνία.
Ήταν το πρώτο βιβλίο που
πραγματευόταν τη ζωή των
νέγρων σκλάβων που είχαν
μεταφερθεί με τη βία από την
Αφρική στη Νότια Αμερική,
καθώς και τους αγώνες τους
για την ανεξαρτησία της νέας
τους πατρίδας. Η αφήγηση του
«πρωταγωνιστή» ξεχωρίζει με
τη σχεδόν αμείλικτη αμεσότητά
της του απλού ανθρώπου
που τράβηξε πολλά, χωρίς
να γίνεται μελοδραματικός.
Η ωμότητα της καταπίεσης
κερδίζει εκφραστική δύναμη
ακριβώς λόγω της απλότητας
της γλώσσας, που σχεδόν
λακωνικά περιγράφει τα πιο
απάνθρωπα πράγματα.
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«Τα έζησα και πρέπει
να τα λέω»
Στην εισαγωγή του ο Μπαρνέτ
αφηγείται το πώς και το
γιατί του βιβλίου του. Στα
μέσα του 1963, στον τύπο
της Κούβας, υπήρξε ένα
αφιέρωμα σε ηλικιωμένους
άντρες και γυναίκες, που
είχαν περάσει τα 100.
Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν μια
γυναίκα 100 και ένας άντρας
104 χρονών. Είχαν ζήσει τη
δουλεία και τον πόλεμο της
Ανεξαρτησίας του τέλους του
19ου αιώνα. Αυτά που έλεγαν
τράβηξαν την προσοχή του
Μπαρνέτ. Ο άντρας έλεγε

ότι υπήρξε κάποτε σκλάβος
που δραπέτευσε στα βουνά
της επαρχίας Λας Βίγιας. Ο
συγγραφέας πήγε στο σπίτι
του και συζήτησαν ώρες
ολόκληρες. Το αποτέλεσμα
ήταν το συγκεκριμένο βιβλίο.
Τα κεφάλαια του βιβλίου
μιλούν στο πρώτο μέρος
με τίτλο «Η δουλεία» για τις
πρώτες μνήμες, για τη ζωή
στα παραπήγματα, τη ζωή στο
βουνό. Στο δεύτερο μέρος
με τίτλο «Η κατάργηση της
δουλείας» για τη ζωή στα
εργοστάσια ζάχαρης και το
τρίτο μέρος μιλάει για τον
πόλεμο της Ανεξαρτησίας
και τη ζωή στον πόλεμο αυτό
του δραπέτη σκλάβου. Ο
λεγόμενος Νόμος για την
Κατάργηση της Δουλείας,
που κήρυττε την κατάργηση
της δουλείας στην Κούβα,
χρονολογείται από τις 13
Φλεβάρη 1880. Όμως, οι
δούλοι παρέμειναν στη
δικαιοδοσία των αφεντικών
τους και έτσι συνεχίστηκε
ουσιαστικά η δουλεία, που
χρειάστηκε ακόμα 60 χρόνια
για να καταργηθεί.
Ο δραπέτης πρωταγωνιστής
του βιβλίου δεν γνώρισε ποτέ
τους γονείς του. Γεννήθηκε
σ’ ένα γιατρείο, όπου
πήγαιναν τις έγκυες νέγρες
για να γεννήσουν. Στη δική
του περίπτωση ήταν κάποιο
εργοστάσιο: «Οι νέγροι
πουλιόντανε σαν καλοθρεμμένα
γουρουνάκια κι έτσι με
πούλησαν κι εμένα αμέσως,
γι’αυτό και δε θυμάμαι τίποτα
από εκείνο το μέρος. (...) Αυτό
πάντως που ξέρω σίγουρα είναι
ότι μια φορά δραπέτευσα από
εκεί. Επαναστάτησα, διάβολε,

και δραπέτευσα. Γιατί ποιανού
του άρεσε να δουλεύει! Με
πιάσαν στα πράσα, όμως, κι
έφαγα της χρονιάς μου. Ακόμα
τις νιώθω τις ξυλιές. Με έδεσαν
γερά και με ξανάστρωσαν στη
δουλειά, με αλυσίδες κι όλα
τα υπόλοιπα. Τα λες σήμερα
και κανείς δε σε πιστεύει. Εγώ
όμως τα έζησα και πρέπει να τα
λέω.»
«Δεν ξέρω πώς οι θεοί
επέτρεψαν τη δουλεία»
Πάντα οι αποικιοκράτες
μελετούσαν τα έθιμα, τα ήθη
και τις αδυναμίες των λαών
που αλυσόδεσαν για να τις
εκμεταλλευτούν. Η αφήγηση
του νέγρου σκλάβου για το
πώς «την πάτησαν» οι λαοί
της Αφρικής και τους έπιαναν
σκλάβους οι δουλέμποροι
μπορεί να είναι μόνο μια
πλευρά, αλλά σημαντικό
είναι, ότι από τη ρωγμή
της προσωπικής μνήμης
καταλαβαίνουμε πολλά.
Προλήψεις, θρησκείες,
δεισιδαιμονίες έπαιξαν το δόλιο
ρόλο τους, όπως πάντα για να
σκλαβώνεται η ανθρωπότητα:
«Οι πιο δυνατοί θεοί είναι
οι θεοί της Αφρικής. Εγώ
πιστεύω ότι είναι βέβαιο πως
πετούσαν. Και με τις μαγείες
έκαναν ό,τι τους κάπνιζε.
Δεν ξέρω πώς επέτρεψαν τη
δουλεία. Η αλήθεια είναι ότι
κάθομαι και σκέφτομαι και
άκρη δε βγάζω. Για μένα, όλα
ξεκίνησαν με τα κατακόκκινα
μαντιλάκια. Τη μέρα που
πέρασαν το τείχος. Το τείχος
στην Αφρική ήταν παλιό, σ’
όλο το μήκος της όχθης. Ήταν
ένα τείχος από φοίνικες και
κάτι παραπλανητικά ζωύφια

ΕΕΔΔΑ
που τσιμπούσαν
σαν διαβόλοι.
Για πολλά χρόνια
προκαλούσαν
τρομάρα στους
λευκούς που
προσπαθούσαν να
βάλουν πόδι στην
Αφρική. Όμως,
τα κατακόκκινα
μαντιλάκια τους
διέλυσαν όλους.
Και οι βασιλιάδες
κι όλοι οι υπόλοιποι
παραδόθηκαν με
μεγάλη ευκολία.
Όταν οι βασιλιάδες
έβλεπαν τους λευκούς
–νομίζω πως πρώτοι
ήρθαν οι Πορτογάλοι–
να βγάζουν τα
κατακόκκινα μαντιλάκια
σαν να ’θελαν να
χαιρετήσουν, έλεγαν
στους νέγρους: «Άντε,
τράβα να βρεις ένα
κατακόκκινο μαντιλάκι,
τρέχα.» Και οι νέγροι,
καταμαγεμένοι από το
κατακόκκινο χρώμα,
έτρεχαν σαν τα πρόβατα
στα πλοία κι εκεί
ακριβώς τους βούταγαν.
Στο νέγρο πάντα άρεσε
ιδιαίτερα το κόκκινο χρώμα.
Χάρη σ’ αυτό το χρώμα τους
αλυσόδεσαν και τους έστειλαν
στην Κούβα. Κι ύστερα δεν
μπόρεσαν να ξαναγυρίσουν
στη γη τους. Γι’ αυτό υπάρχουν
σκλάβοι στην Κούβα».
Ο Μιγέλ Μπαρνέτ αναφέρει
το θέμα των θρησκευτικών
τελετουργιών, της μαγείας,
των θεοτήτων παροτρυμένος
από εθνολογικά ενδιαφέροντα
σχετικά με τις θρησκείες
αφρικανικής προέλευσης που
διατηρούνται ακόμα στην
Κούβα.
Οι προσωπικές ιστορίες
σαν συστατικά μέρη μιας
μεγάλης σύνθεσης
Η πιο ακραία εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο
είναι η δουλεία, όπου ο
σκλάβος είναι ιδιοκτησία του
αφέντη. Δηλαδή, όπου ο ένας
άνθρωπος είναι ιδιοκτησία του
άλλου. Η κάθε διαμαρτυρία
τιμωρείται βάναυσα, με

βασανιστήρια. Ο γέρος πρώην
δούλος αφηγείται: «Είδα
πολλές φρικιαστικές τιμωρίες
στη διάρκεια της δουλείας. Γι’
αυτό δε μ’ άρεσε αυτή η ζωή.
Στο σπίτι με τη χύτρα ήταν το
ξύλο, που ήταν η χειρότερη
τιμωρία. Υπήρχαν ξύλα όρθια
ή ξαπλωτά. Γίνονταν από
φαρδιές σανίδες με τρύπες,
απ’ όπου υποχρέωναν το
σκλάβο να περνάει τα πόδια
του, τα χέρια του και το
κεφάλι. Τους άφηναν έτσι
κλειδαμπαρωμένους για δυοτρεις μήνες σαν τιμωρία για
οτιδήποτε ασήμαντο είχαν
κάνει. Μαστίγωναν και τις
έγκυους, αλλά ξαπλωμένες
μπρούμυτα και αφού έκαναν
ένα λάκκο στο χώμα για να
προφυλάσσουν την κοιλιά τους.
Τους έδιναν κάτι καμτσικιές!
Βέβαια, πρόσεχαν να μη
χτυπήσουν το μωρό, γιατί τα
χρειάζονταν, φυσικά. Η πιο
συνηθισμένη τιμωρία ήταν το
μαστίγιο. Μαστίγωνε ο ίδιος
ο επιστάτης μ’ ένα λουρί από
δέρμα αγελάδας που χάραζε

το δέρμα. Το καμτσίκι το
έφτιαχναν από καννάβι,
απ’ οποιοδήποτε κλαδί
που έβρισκαν στο βουνό.
Έκαιγε σαν διάβολος
κι έκοβε το δέρμα σε
λουρίδες. Έχω δει
πολλούς νέγρους
ομορφάντρες με
κατακόκκινες πλάτες.
Κατόπιν έβαζαν πάνω
στις πληγές φύλλα
καπνού βουτηγμένα σε
κάτουρο και αλάτι».
Μην ξεχνάμε,
ωστόσο, ότι και
στις μητρόπολεις η
τεράστια πλειοψηφία
των λαών περνούσε
μια άθλια ζωή και ότι
στις αποικίες οι ντόπιοι
άρχοντες καταπίεζαν
στυγνά τους δικούς
τους λαούς. Το θέμα
είναι και φυλετικό και
ταξικό.
Το βιβλίο δίνει μια
γλαφυρή εικόνα της
ζωής των μαύρων
στην Κούβα πριν
την Επανάσταση,
βιωματικά
αφηγημένη. Μας δίνει τις
απαραίτητες πληροφορίες
για να καταλάβουμε τι πάει να
πει αισχρή εκμετάλλευση, τι
πάει να πει ξεζούμισμα. Οι επί
μέρους «βιογραφίες» μύριων
ανθρώπων αποτελούν την
πολύτιμη ύλη για να μαθευτεί
η ιστορική αλήθεια. Απ’ αυτή
την άποψη επιβάλλεται το
διάβασμα αυτού του βιβλίου.
Είναι ένα βιβλίο, για το οποίο
λίγα μπορεί να πει κανείς,
διότι μιλάει από μόνο του.
Δεν χρειάζεται συστάσεις.
Στο τέλος του βιβλίου ο
πρωταγωνιστής συγκρίνει
Ισπανούς και Αμερικάνους.
Ζυγίζει τη συμπεριφορά τους
με το δικό του απλό τρόπο
στηριζόμενος στη βιωματική
εμπειρία και καταλήγει ότι
δεν θέλει να πεθάνει, αλλά
να πολεμήσει σ’ όλες τις
μάχες που θα έρθουν, αλλά
με ματσέτα, διότι «δεν μπαίνω
τώρα σε χαράκωμα, ούτε πιάνω
στο χέρι μου αυτά τα όπλα που
υπάρχουν σήμερα. Μου φτάνει
η ματσέτα».
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Για το συναγωνιστή Μπάμπη Αγγουράκη
Όταν φεύγει από τη ζωή ένας κομμουνιστής του διαμετρήματος του
Μπάμπη Αγγουράκη, στην προσπάθεια να εκφράσεις το κενό που
έχει αφήσει πίσω του, ανακαλύπτεις πόσο φτωχές είναι οι λέξεις.
Ο Μπάμπης Αγγουράκης έφυγε στις 13 Μάη, παραμονές μιας κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης και, ενώ το όνομά του περιλαμβανόταν
στο ευρωψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκείνος ήδη
λείπει, όπως θα λείπει και από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου,
όπου έδωσε τις μάχες του τα τελευταία χρόνια.
Ήταν μέλος της ΕΕΔΔΑ και συντρόφευε τη δράση
μας σχεδόν 25 ολόκληρα χρόνια.
Ο Μπάμπης Αγγουράκης έφυγε αφήνοντας ανεξίτηλα αποτυπωμένη στις καρδιές μας την εικόνα
του, πάντα παιδιάστικα ενθουσιώδης, πάντα γελαστός και αισιόδοξος, πάντα παρών σε όλους
τους κοινωνικούς ταξικούς αγώνες, στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Θα μας λείψει το ήθος του, η
ανιδιοτέλειά του, ο σεβασμός του προς τους άλλους, και κυρίως η
σεμνότητά του.
Για την ΕΕΔΔΑ, όπως και για το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης, η απώλεια θα είναι τεράστια. Γιατί οι παρεμβάσεις του, σε όποιο μετερίζι
κι αν αυτές γίνονταν, αποτελούσαν για όλους εμάς μάθημα, γνώση,
ενημέρωση, βαθιά ανάλυση του παγκόσμιου γίγνεσθαι.
Όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε από κοντά τον αποχαιρετήσαμε με
απέραντη θλίψη, στέλνοντας στην οικογένειά του τα πιο θερμά μας
συλλυπητήρια μέσα από ανακοίνωσή μας στον τύπο. Στη μνήμη του,
μέλη και φίλοι της ΕΕΔΔΑ πρόσφεραν στο Κόμμα του, το ΚΚΕ, 200
ευρώ.

