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Εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ στο 19ο Συνέδριο

Αθήνα, Σάββατο 30 Οκτώβρη 2021 // Πολυχώρος “Μάνος Λοίζος” - Νίκαια

Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Βρισκόμαστε  σήμερα  εδώ,  στον  πολυχώρο  “Μάνος  Λοϊζος”,  στον  ιστορικό  Δήμο  της  Νίκαιας,  που

φιλοξενεί τις εργασίες του 19ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ, αντιπρόσωποι από τις Επιτροπές Ειρήνης απ’ όλη τη

χώρα  για  να  εκτιμήσουμε  τη  δράση  μας  από  το  18ο Συνέδριο,  να  βγάλουμε  συμπεράσματα  και  να

σχεδιάσουμε την πάλη  μας για το επόμενο διάστημα. 

Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που συμμετείχαν στο κίνημά μας και έδωσαν ακόμα και τη ζωή

τους για τα συμφέροντα του λαού μας. Συνεχίζουμε την 66χρονη αγωνιστική πορεία της ΕΕΔΥΕ. 

Χαιρετίζουμε τις συναγωνίστριες και τους συναγωνιστές σε όλη τη χώρα, που ήταν οι πρωταγωνιστές στους

αγώνες της ΕΕΔΥΕ, όλους όσοι -και ήταν πολλοί- συνέβαλλαν συστηματικά στο να εκφραστεί η εναντίωση

στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους και αντιπάλεψαν την αντιλαϊκή πολιτική των αστικών

κυβερνήσεων και κομμάτων που υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ εις βάρος

του λαού. 

Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε πολύ τους φίλους και προσκεκλημένους μας από τους φορείς που τιμούν με

την παρουσία τους το Συνέδριο και εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τη συνεργασία και την κοινή μας

δράση.  Ιδιαίτερα  χαιρετίζουμε  τα  εργατικά  σωματεία,  τους  συλλόγους  αυτοαπασχολουμένων,  τους

φοιτητικούς  συλλόγους,  την  ΟΓΕ,  τους  φορείς  του λαϊκού κινήματος  που συμμετέχουν στην Επιτροπή

Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις.

Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) και τα  κινήματα ειρήνης για τα

θερμά μηνύματα που μας έστειλαν και τους διαβεβαιώνουμε ότι η ΕΕΔΥΕ θα συνεχίσει την αντιπολεμική,

αντιιμπεριαλιστική πάλη με στόχο να ξεριζωθούν, να εξαλειφθούν οι αιτίες των ιμπεριαλιστικών πολέμων,

θα συνεχίσει να συμβάλλει στον αγώνα κατά της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για να ζήσουν ο λαός μας

και οι άλλοι λαοί χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και ξεριζωμό από τις εστίες τους. 

Δυναμώνουμε ακόμη περισσότερο την διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους λαούς και στα

αδελφά κινήματα. 

Εκφράζουμε  κι  από  αυτό  το  βήμα  την  αλληλεγγύη  μας  στον  λαό  της  Κούβας.  Καταδικάζουμε  την

εγκληματική,  επιθετική  πολιτική  των  ΗΠΑ και  των  συμμάχων  τους,  που  διατηρούν  τον  εγκληματικό

αποκλεισμό  της  Κούβας,  ενορχηστρώνουν  σχέδια  αποσταθεροποίησης,  καταφεύγουν  στην  αισχρή

αντικομμουνιστική  προπαγάνδα  ενάντια  στις  κατακτήσεις  και  στα  επιτεύγματα  της  Κουβανικής

Επανάστασης.  Καταγγέλλουμε  την  ΕΕ,  που  επιστρατεύει  τα  χρεοκοπημένα,  ψεύτικα  επιχειρήματα  της

δήθεν  υπεράσπισης  της  ελευθερίας  και  της  δημοκρατίας  για  να  δίνει  άλλοθι  στις  ιμπεριαλιστικές
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προβοκάτσιες κατά του λαού της Κούβας. Δυναμώνουμε την πάλη μας και απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό

του ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού!

Εκφράζουμε την σταθερή μας αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό και στον κυπριακό λαό και καταδικάζουμε

την ισραηλινή και τουρκική κατοχή.  

Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Συγκεντρώνουμε  την  προσοχή  μας  στην  ανάπτυξη  της  πάλης  ενάντια  στην  επικίνδυνη  πολιτική  της

εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς την οποία προωθεί η αστική τάξη, υπηρετεί η κυβέρνηση

της ΝΔ και στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντισμού. Δυναμώνουμε τη δράση

της ΕΕΔΥΕ για την απεμπλοκή της χώρας μας από τα γρανάζια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ενάντια

στις  επεμβάσεις και στους πολέμους, για να κλείσουν οι βάσεις και τα στρατηγεία τους, να επιστρέψουν οι

ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από τις ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, για αποδέσμευση από ΕΕ –

ΝΑΤΟ με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. 

Οι βασικοί αυτοί άξονες της πάλης μας συζητήθηκαν σε μια ουσιαστική προσυνεδριακή διαδικασία, σε

δεκάδες περιφερειακές και κατά τόπους συσκέψεις των Επιτροπών Ειρήνης, στις οποίες εκφράστηκαν η

συμφωνία των συναγωνιστών και η θέλησή τους να πρωτοστατήσουν στον αγώνα. Από την αρχή  της

προσυνεδριακής διαδικασίας θέσαμε στην κρίση των Επιτροπών Ειρήνης τον κεντρικό απολογισμό δράσης

του Εθνικού Συμβουλίου, γιατί αντανακλά τα σημαντικά βήματα που έγιναν μέχρι σήμερα, τις αδυναμίες

που χρειάζεται αποφασιστικά να αντιπαλέψουμε, τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αναβάθμιση της

δράσης της ΕΕΔΥΕ, του αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.

Το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ πραγματοποιείται σε περίοδο κλιμάκωσης της επίθεσης του κεφαλαίου, της

ΕΕ και της κυβέρνησης της ΝΔ ενάντια στα δικαιώματα και τη ζωή της εργατικής – λαϊκής οικογένειας. 

Η πολυδιαφημισμένη ανάπτυξη με κριτήριο τα κέρδη των λίγων, η “πράσινη” και “ψηφιακή” οικονομία, η

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, τις οποίες στηρίζουν η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ,

το  ΚΙΝΑΛ και  τα  άλλα  κόμματα  του  κεφαλαίου,   εντείνουν  την  εκμετάλλευση  της  εργατικής  τάξης,

οξύνουν τα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων, υπονομεύουν το μέλλον της νεολαίας, επιδεινώνουν τη

ζωή των εργατικών-λαϊκών οικογενειών και των παιδιών τους. 

Τόσο στις  συνθήκες  της  καπιταλιστικής  κρίσης  όσο και  της  ανάπτυξης,  με  επεκτατική  ή  περιοριστική

διαχείριση, συνεχίζεται η αντιλαϊκή πολιτική και εφαρμόζονται μέτρα που πλήττουν τους μισθούς και τις

συντάξεις, το εισόδημα των βιοπαλαιστών αγροτών και επαγγελματιών, καταργούν εργασιακά, κοινωνικά

και  ασφαλιστικά  δικαιώματα,  επιβάλλονται  αβάσταχτοι  φόροι,  προωθούνται  ιδιωτικοποιήσεις,

τροφοδοτείται το κύμα της ακρίβειας, των ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα, σε βασικά είδη

λαϊκής κατανάλωσης.   
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Η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου δυναμώνει την καταστολή απέναντι στο λαϊκό

κίνημα με  τα  μέτρα απαγόρευσης  των συγκεντρώσεων,  με  τον  κατάπτυστο απεργοκτόνο νόμο,  με  την

προσπάθεια να βάλουν στον γύψο τη δράση των συνδικάτων. 

Αυτή η πολιτική υποβαθμίζει διαρκώς το δημόσιο σύστημα υγείας, με τραγικές συνέπειες στις συνθήκες της

πανδημίας, ενισχύει τους ταξικούς φραγμούς στην παιδεία, στη μόρφωση, οδηγεί σε τραγωδίες, σε μεγάλες

καταστροφές  λόγω της  έλλειψης  σχεδιασμού,  υποδομών  και  μέσων  για  την  προστασία  του  λαού  από

πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς. Καθημερινά ο λαός βιώνει τη γύμνια του αστικού κράτους. Οι λαϊκές

ανάγκες συντρίβονται κάτω από τη μπότα του μεγάλου κεφαλαίου και των κερδών του, μέσα στη μέγγενη

της ολέθριας πολιτικής “κόστους – οφέλους”, σύμφωνα με την οποία λογίζεται ως όφελος ό,τι ωφελεί τα

συμφέροντα των οικονομικών ομίλων και ως κόστος ό,τι έχει να κάνει με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα

του λαού. 

Η άλλη όψη αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής εκφράζεται με το βάθεμα της εμπλοκής στους πολεμικούς

σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Οι επιθετικές επιλογές και κινήσεις της ελληνικής αστικής

τάξης για τη “γεωστρατηγική αναβάθμισή” της, τις οποίες υλοποιούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις, θέτουν

τον λαό μας σε θανάσιμους κινδύνους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ,  ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα επιχειρούν με κάθε τρόπο να στοιχήσουν

τον λαό πίσω από τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της κυρίαρχης τάξης,  να χειραγωγήσουν τη λαϊκή

συνείδηση, να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου. Επιχειρούν να παρουσιάσουν ως δήθεν κοινά τα συμφέροντα

της εργατικής τάξης και του λαού με εκείνα του κεφαλαίου, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ.  Καλλιεργούν

αυταπάτες πως το βάθεμα της εμπλοκής της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, η συμμετοχή της

χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, σε διμερή και πολυμερή σχήματα, τα υπέρογκα ποσά για

εξοπλισμούς είναι τάχα προς όφελος της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας. 

Πρόκειται για επικίνδυνο μύθο που δεν έχει καμιά βάση. Καθημερινά αποδεικνύεται πως στις συνθήκες της

εμπλοκής  της  χώρας  μας  στους  ιμπεριαλιστικούς  σχεδιασμούς,  οξύνονται  οι  ελληνοτουρκικές  σχέσεις,

αμφισβητείται η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για τον λαό.  Με

τη δική μας δουλειά, με την εκλαΐκευση των θέσεών μας θα πρέπει να συμβάλουμε στο ξεσκέπασμα αυτού

του μύθου.    

 Οι εξελίξεις απαιτούν ετοιμότητα κι επαγρύπνηση, γίνονται πιο μεγάλες οι ευθύνες της ΕΕΔΥΕ, όλων μας,

για το  δυνάμωμα της  πάλης του αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού κινήματος,  συνολικά του λαϊκού

κινήματος.
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ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, 

Οι διεθνείς εξελίξεις είναι σύνθετες και επικίνδυνες. Σε όλες τις περιοχές του πλανήτη εκδηλώνονται θερμές

εστίες αντιπαραθέσεων, ιμπεριαλιστικών πολέμων.  

Οξύνεται ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο αγορών, ενεργειακών πηγών και αγωγών, θαλάσσιων δρόµων

µεταφοράς εμπορευμάτων. Στον αγώνα δρόμου των μεγάλων συμφερόντων προστίθενται νέα στοιχεία.  

Η ενδοϊμπεριαλιστική διαπάλη διεξάγεται µε οικονοµικά, πολιτικά και διπλωµατικά µέσα, εκφράζεται σε

πολεμικές αναμετρήσεις, στην αύξηση και στον εκσυγχρονισµό των εξοπλισµών, ενώ µεγαλώνει ο κίνδυνος

ενός ευρύτερου ή και γενικευμένου ιµπεριαλιστικού πολέµου. 

Στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό Κόλπο, στα Βαλκάνια, στη Μαύρη Θάλασσα

και στον Καύκασο, στην Κεντρική Ασία, στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, στην Ανατολική και τη

Νότια Θάλασσα της Κίνας, στην Αφρική, στη Λατινική Αµερική και την Αρκτική, παντού συγκρούονται

ισχυρά μονοπώλια, καπιταλιστικά κράτη και οι συµµαχίες τους. Μέρος του χάρτη των συγκρούσεων είναι η

περιοχή της  Ανατολικής  Μεσογείου,  που αποτελεί  «δίαυλο» ανάμεσα στην Ασία,  την Ευρώπη και  την

Αφρική.  Οι πόλεµοι  που διεξάγονται  στην περιοχή µας,  όπως στη Συρία και  τη Λιβύη  εκτός από τις

μεγάλες ανθρώπινες απώλειες,  έχουν εξαναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις  εστίες

τους και να κατευθυνθούν σε άλλες χώρες και στην Ευρώπη. Ο εικοσαετής ιμπεριαλιστικός πόλεμος των

ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους, με τη συμμετοχή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, στοίχισε

πολύ ακριβά στον Αφγανικό λαό και τροφοδοτεί νέα κύματα προσφύγων. 

Οξύνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα 

για  την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιµπεριαλιστικό σύστηµα. 

Σε αυτό το έδαφος τη διετία 2018 - 2019 κλιµακώθηκε η αντιπαράθεση των δύο κρατών στο οικονομικό,

εμπορικό,  τεχνολογικό,  πολιτικό  και  στρατιωτικό  πεδίο.  Οι  ΗΠΑ  επιδιώκουν  να  διατηρήσουν  την

πρωτοκαθεδρία τους, να περιορίσουν την επέκταση και την επιρροή της Κίνας, να βάλουν εμπόδια στο

σχέδιο για τους «Δρόµους του Μεταξιού», στις επενδύσεις των κινέζικων μονοπωλίων  σε άλλα κράτη. 

Η  αλληλεξάρτηση  των  καπιταλιστικών  οικονοµιών  συµβαδίζει  µε  την  όξυνση  των  ιµπεριαλιστικών

αντιθέσεων. 

Η διαπάλη ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα επιδρά και στις σχέσεις συνεργασίας και ανταγωνισµού τους

µε άλλα ισχυρά ιµπεριαλιστικά κέντρα, ιδίως µε τη Ρωσία, την ΕΕ και ισχυρά κράτη μέλη της. 

Αυτό καταγράφεται και στην υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας (AUKUS) ανάμεσα στην Αυστραλία, στις

ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή η οικονομική, τεχνολογική, πολιτική και στρατιωτική συμφωνία, με

την οποία η Αυστραλία εφοδιάζεται με πυρηνοκίνητα υποβρύχια, πυροδοτεί την παραπέρα κλιμάκωση των
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ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, νέες κινήσεις από την πλευρά της Κίνας και της Ρωσίας. Η Γαλλία που

απώλεσε σημαντική συμφωνία πώλησης υποβρυχίων στην Αυστραλία, όπως και η ΕΕ, που διατηρεί υψηλού

επιπέδου οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, αντιδρούν στην ΑUKUS και προωθούν τον δικό τους σχεδιασμό,

στην κατεύθυνση της λεγόμενης “στρατηγικής  αυτονομίας”.  

Παρατηρείται  μεγάλη  κινητικότητα.  Η  ανισότιµη  αλληλεξάρτηση,  που  διέπει  τις  σχέσεις  των

καπιταλιστικών  κρατών,  µορφοποιείται  µέσα  και  από  διεθνείς  και  περιφερειακούς  οργανισµούς  και

συµφωνίες. Τα τελευταία τριάντα χρόνια δίπλα στους γνωστούς οργανισμούς (π.χ. ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΟΑΣΕ,

ΠΟΕ,  G7,  G20),  που  στους  περισσότερους  ηγούνται  οι  ΗΠΑ,  εμφανίστηκαν και  νέοι,  όπως  η BRICS

(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική), η Οργάνωση Συνεργασίας της Σαγκάης, στην οποία ηγείται

η Κίνα, η Οργάνωση του Συµφώνου Συλλογικής Ασφάλειας και η Ευρασιατική Οικονοµική Κοινότητα,

στην οποία ηγείται η Ρωσία.

Αυτές οι ενώσεις, παρά τις µεταξύ τους διαφορές ή τον διαφορετικό βαθµό της ενοποίησής τους, υπηρετούν

την ενίσχυση της εξουσίας και της οικονοµικής και γεωπολιτικής θέσης των αστικών τάξεων τις οποίες

εκπροσωπούν για το µοίρασµα και το ξαναµοίρασµα του πλανήτη. 

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν το 2002 από τη Συµφωνία ελέγχου των αντιβαλλιστικών πυραύλων (ABM), το 2017

από την UNESCO, το 2018 από τη Συµφωνία για το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν (Κοινό Ολοκληρωμένο

Σχέδιο Δράσης  - ΚΟΣΔ /JCPOA). Το 2017 αποχώρησαν από την Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού (TPP) και

προχώρησαν στο πάγωµα των συζητήσεων για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων

(TTIP) µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2019 αποχώρησαν από τη Συµφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών

όπλων μέσου βεληνεκούς (INF). Το 2019 αποχώρησαν από τη Συµφωνία του Παρισιού για το Κλίµα και το

2020 από τη Συµφωνία «Ανοιχτοί Ουρανοί». Επιπλέον, ανακοίνωσαν ότι σκέφτονται να προχωρήσουν και

σε νέες πυρηνικές δοκιµές καταπατώντας τη σχετική Διεθνή Συµφωνία του 1963.

Η στάση του ισχυρότερου µέχρι  σήµερα ιµπεριαλιστικού κέντρου καταρρίπτει τις  συγχύσεις  τις  οποίες

καλλιεργούσαν διάφορες αστικές και οπορτουνιστικές δυνάµεις ότι η «παγκοσµιοποίηση των οικονοµιών»

και  η «πολυπολικότητα» οδηγούν σε ένα παγκόσµιο σύστηµα όπου όλα τα προβλήµατα θα επιλύονται

«ειρηνικά» από το Διεθνές Δίκαιο και τους διεθνείς οργανισµούς.

Η γενικότερη κατάσταση, που σχετίζεται µε τα προβλήµατα εφαρµογής του Διεθνούς Δικαίου, επιβεβαιώνει

τη θέση πως το Διεθνές Δίκαιο όπως το γνωρίζαµε όταν υπήρχαν η ΕΣΣΔ και άλλες σοσιαλιστικές χώρες και

ήταν αποτέλεσµα του παγκόσµιου συσχετισµού δυνάµεων µε τις καπιταλιστικές χώρες, δεν υπάρχει πλέον.

Οι  συµφωνίες  «ιµπεριαλιστικής  ειρήνης»  εκφράζουν  τον  συσχετισµό  δύναµης  των  εµπλεκόµενων

καπιταλιστικών κρατών και αμφισβητούνται όταν αυτός ο συσχετισμός αλλάζει.

Οι διεθνείς διακρατικοί οργανισµοί έχουν µετατραπεί σε προκάλυµµα για την προώθηση των συµφερόντων

των  ΗΠΑ,  του  ΝΑΤΟ  και  άλλων  ιµπεριαλιστικών  δυνάµεων.  Στο  εσωτερικό  τους  εκδηλώνονται

αντιπαραθέσεις  και  προσωρινοί  συµβιβασµοί  ανάµεσα  στις  ισχυρές  ιµπεριαλιστικές  δυνάµεις.  Όταν  οι

συµβιβασµοί δεν µπορούν να επιτευχθούν, ακολουθούν παζάρια, απειλές, ακόμη και αποχώρηση από τις
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διάφορες συµφωνίες, όπως µας δείχνει η στάση των ΗΠΑ και άλλων χωρών, για παράδειγμα της Ρωσίας,

περιπτώσεις  οι  οποίες  δείχνουν  πως  στο  έδαφος  των  ιμπεριαλιστικών  ανταγωνισμών τα  κράτη κάνουν

επιλογές στη βάση των δικών τους συμφερόντων και αγνοώντας το διεθνές δίκαιο και τους κανονισμούς

διεθνών οργανισμών.

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από σειρά συµφωνιών µε στόχο την αναδιάταξη των ιµπεριαλιστικών συµµαχιών

και η συγκέντρωση της προσοχής τους στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ερμηνεύονται αβάσιμα

από  διάφορες  δυνάµεις  ως  «αποχώρηση  των  ΗΠΑ»,  ως  «κενό  εξουσίας»  στον  κόσµο,  αλλά  η

πραγµατικότητα είναι  διαφορετική. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αναδιάταξη και προσαρμογή του πλέγµατος των

διεθνών οργανισµών και συµφωνιών πρός όφελός τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την παρουσία τους σε

όλες τις περιοχές που ενδιαφέρουν τα αμερικάνικα μονοπώλια. 

Η στρατηγική “ΝΑΤΟ 2030” επιδιώκει να διευρύνει την ακτίνα δράσης της λυκοσυμμαχίας

σε όλη την υδρόγειο

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο του 2021 ήρθε να ελέγξει, να επικαιροποιήσει και να επιταχύνει

μια σειρά από αποφάσεις του προηγούμενου διαστήματος, καθώς η πολεμική αυτή μηχανή αυξάνει ακόμη

περισσότερο την επιθετικότητά της χρησιμοποιώντας ως αιχμή τη “Στρατηγική ΝΑΤΟ 2030” και τη “Νέα

Στρατηγική Αντίληψη” που προετοιμάζεται για τον επόμενο χρόνο.   Παλιά και νέα προσχήματα, όπως οι

υβριδικές απειλές, η κυβερνοασφάλεια, η αποκαλούμενη κλιματική κρίση, η ενεργειακή κρίση και άλλα,

επιστρατεύονται για να στρώσουν το έδαφος για νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο των παζαριών που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία και

στην Ελλάδα είναι η θέση για “μεγαλύτερη εμβάθυνση στις διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών, αν

θίγονται η αίσθηση ασφάλειας, οι αρχές και οι αξίες του ΝΑΤΟ”,  θέση που έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα

μέλη και  φανερώνει  την προσπάθεια διευθετήσεων,  έτσι  ώστε να επιτευχθεί  η  συνοχή στην ανατολική

πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με οδυνηρές συνέπειες για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.

Η «Στρατηγική ΝΑΤΟ 2030» προβλέπει την ενίσχυση των στρατιωτικών μέσων της συμμαχίας, αλλά και

τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, τη σχεδιασµένη επέκταση σε όλη την υδρόγειο, τη διεύρυνση µε νέα µέλη,

τη σύναψη εταιρικών σχέσεων µε δεκάδες κράτη, τη συγκρότηση ετοιµοπόλεµων στρατιωτικών µονάδων,

στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα. Σε αυτό αποσκοπεί η συγκρότηση µονάδων πεζικού,

αεροπορίας και  ναυτικού οι οποίες πλήρως εξοπλισµένες θα µπορούν να επεμβαίνουν μέσα σε τριάντα

ηµέρες σε κάθε µέτωπο που θα επιλέγει το ΝΑΤΟϊκό επιτελείο (αυτά είναι τα «τέσσερα 30άρια»).

ΝΑΤΟϊκές δυνάµεις αναπτύσσονται σε πολλές περιοχές του πλανήτη, από το Αφγανιστάν και το Κόσοβο

μέχρι τη Βαλτική και τον Καύκασο, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο και την Αφρική.

Την ίδια ώρα στους ΝΑΤΟϊκούς κόλπους εκδηλώνονται όλο και περισσότερο αντιθέσεις ανάµεσα στις ΗΠΑ

και στη Γερµανία, στις ΗΠΑ και στη Γαλλία, στη Γαλλία και στη Γερµανία αλλά και άλλες σηµαντικές
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αντιθέσεις, όπως ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γαλλία ή την Τουρκία και την Ελλάδα. Μέχρι στιγµής οι

αντιθέσεις αυτές διευθετούνται µε προσωρινούς συµβιβασµούς, συχνά µε «πυροσβεστικό» τρόπο, ωστόσο

το «κουβάρι» τους περιπλέκεται όλο και περισσότερο, σε τέτοιο βαθμό που ακόµη και αστικές πολιτικές

δυνάµεις και αναλυτές προβληµατίζονται για τη  συνοχή της ιµπεριαλιστικής λυκοσυµµαχίας.

Προωθείται η παραπέρα στρατιωτικοποίηση της ΕΕ ώστε να δρα 

τόσο συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ όσο και αυτόνομα

Η ΕΕ επιδιώκει να διευρύνει τη δράση της διεθνώς και στρατιωτικά µε βάση την “Παγκόσµια Στρατηγική”,

την οποία προσαρμόζει  ανάλογα με  τις  ανάγκες  των ευρωπαϊκών µονοπωλίων.   Έτσι  συγκροτήθηκε η

λεγόµενη «Μόνιµη Διαρθρωµένη Συνεργασία» (PESCO). Παράλληλα προωθείται η γαλλικής έµπνευσης

«Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεµβάσεων», για να ξεπερνιούνται οι καθυστερήσεις τις οποίες προκαλεί η

διαδικασία  των  οµόφωνων  αποφάσεων  και  να  υλοποιούνται  χωρίς  καθυστερήσεις  οι  ιµπεριαλιστικές

αποστολές. Ήδη η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει ιµπεριαλιστικές αποστολές σε τρεις ηπείρους.

Παίρνονται µέτρα για την προώθηση της λεγόµενης «Στρατηγικής Αυτονοµίας» και  του Ευρωστρατού,

αρχικά με δύναμη 50.000 στρατιωτών, στο πλαίσιο της οργάνωσης και της διεξαγωγής επεμβάσεων σε

πολλά σημεία του πλανήτη, καθώς και της ενίσχυσης του ρόλου της ΕΕ στις κοινές επιχειρήσεις µε το

ΝΑΤΟ, που παραµένει ο βασικός πυλώνας της λεγόμενης ευρωπαϊκής ασφάλειας. 

Με  στόχο  την  “αυτόνοµη”  στρατιωτική  επάρκεια,  ενισχύεται  ο  σχεδιασµός  για  την  ανάπτυξη

προγραµμάτων έρευνας και εξοπλισµών από την ευρωενωσιακή αγορά, σε µια προσπάθεια να μειωθεί η

εξάρτηση από την αµερικανική αγορά εξοπλισµών. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν η χρηµατοδότηση του

λεγόµενου «Ευρωπαϊκού Ταµείου Άµυνας» (EDF), το «Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης

στον τοµέα της Άµυνας» (EDIDP) και η συγκρότηση της Συντονισµένης Ετήσιας Επισκόπησης για την

Άµυνας (CARD), η οποία ελέγχει την υλοποίηση των ευρωενωσιακών στόχων για τους εξοπλισµούς και την

προώθηση των στρατιωτικών µηχανισµών και αποστολών από τα κράτη-µέλη και αποτελεί το αντίστοιχο

στον τομέα της άμυνας του «ευρωπαϊκού εξαµήνου» για την οικονοµία.

Για τον εκσυγχρονισµό της αµυντικής βιοµηχανίας της ΕΕ καλούνται τα κράτη-µέλη να δίνουν το 2% του

ΑΕΠ τους για τους εξοπλισµούς της ΕΕ, πέραν των υποχρεώσεων προς το ΝΑΤΟ. Η Μόνιμη Διαρθρωμένη

Συνεργασία (PESCO) στοχεύει να αναβαθµίσει τη λεγόµενη «στρατιωτική κινητικότητα», την αξιοποίηση

πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών των κρατών-μελών της για τη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων

και μέσων.   

Βαθαίνει  η  στρατιωτικοποίηση της  ΕΕ και  αυτό  καταγράφεται  και  στη  συγκρότηση του  «Ευρωπαϊκού

Μηχανισµού για την Ειρήνη» (ΕΜΕ), ενός νέου ταµείου ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από

αυτόν τον µηχανισµό θα χρηµατοδοτούνται οι δράσεις της «Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής

Ασφαλείας» (ΚΕΠΠΑ). Προωθούνται επίσης οι σχεδιασµοί για την ενίσχυση του «Μηχανισµού Γειτονίας,

Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας», ισχυρού εργαλείου για την παρέµβαση της ΕΕ σε τρίτες χώρες.
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Βαθαίνει ακόμη περισσότερο η εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Η  αστική  τάξη  της  Ελλάδας  επιδιώκει  τη  γεωπολιτική  της  αναβάθµιση  συµµετέχοντας  ενεργά  στους

στρατιωτικούς και πολιτικούς σχεδιασµούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Όλα τα αστικά κόμματα και

οι κυβερνήσεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως όσο και της ΝΔ σήµερα, προωθούν, παρά τις επιµέρους

διαφοροποιήσεις,  τη  γεωπολιτική  αναβάθμιση,  η  οποία  αποτελεί  βασικό  στοιχείο  της  στρατηγικής

σύµπλευσής τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων η Ελλάδα κατέχει μεταξύ των κρατών–μελών

του ΝΑΤΟ την πρώτη θέση στις δαπάνες για τις ανάγκες της λυκοσυμμαχίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι

οποίες το 2020 ανήλθαν στο 3,82% του ΑΕΠ της χώρας μας (6,6 δις ευρώ).  

Η αστική τάξη της Ελλάδας φιλοδοξεί να αναβαθµίσει τις θέσεις της στα Βαλκάνια και στη νοτιοανατολική

Μεσόγειο, όπου έχει µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα. Προχώρησε στη Συµφωνία των Πρεσπών, για να

ανοίξει ο δρόµος ένταξης µιας ακόµη χώρας στις ιµπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Επιδιώκει

συνεργασία εκµετάλλευσης του ενεργειακού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου για τη διοχέτευσή του

στις ευρωπαϊκές αγορές µέσω του αγωγού East Med, όπως και µε την κατασκευή κάθετων αγωγών στη

Βόρεια  Ελλάδα,  από  τους  οποίους  αµερικανικό  υγροποιηµένο  αέριο  που  θα  έρχεται  στην  Ελλάδα  θα

διοχετεύεται σε χώρες της Ευρώπης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού «απεξάρτησης» της  ΕΕ από το ρωσικό

φυσικό αέριο. 

Επιδιώκει  την  ανάδειξη  της  χώρας  σε  τεχνολογικό,  ενεργειακό  και  οικονοµικό  κόµβο  στήριξης  των

ευρωατλαντικών σχεδίων στην περιοχή.  Σε αυτό το  πλαίσιο  εντάσσονται  η  αξιοποίηση των ελληνικών

ναυπηγείων  για  τις  ανάγκες  του  6ου  Στόλου  των  ΗΠΑ,  των  λιµανιών  της  Αλεξανδρούπολης  και  της

Καβάλας  για  τη  µεταφορά  υγροποιηµένου  φυσικού  αερίου  (LNG)  και  οι  επενδύσεις  (κατασκευή  data

centers και άλλων σχετικών υποδομών) ισχυρών αµερικανικών οµίλων στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών -

Πληροφορικής  στην  Αττική.  Παράλληλα  προσπαθεί  να  διαχειριστεί  την  αµερικανική  αντίδραση  στις

επενδύσεις της Κίνας στις εγχώριες λιµενικές υποδοµές και στον τοµέα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προώθησε τον λεγόµενο «Στρατηγικό διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ» σε ένα πλαίσιο

οικονοµικών,  πολιτικών,  στρατιωτικών  θεµάτων,  µε  καθοριστικής  σηµασίας  την  αναθεώρηση  και  την

επέκταση της ελληνοαµερικανικής συµφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις.

Αυτόν  τον  σχεδιασµό  υπηρετεί  και  η  «Συμφωνία  Αμοιβαίας  Αμυντικής  Συνεργασίας»  (MDCA)  της

κυβέρνησης της ΝΔ µε τις ΗΠΑ, που περιλαµβάνει την παραπέρα αναβάθµιση της βάσης της Σούδας και τη

δηµιουργία  των  βάσεων  Drones  στη  Λάρισα,  ελικοπτέρων  στο  Στεφανοβίκειο  και  στο  λιµάνι  της

Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί αναβαθµισµένο κρίκο των αµερικανικών σχεδίων με στόχο τη Ρωσία,

καθώς  γειτνιάζει  με  τα  Στενά  των  Δαρδανελίων,  που  αποτελούν  κρίσιμο  δίαυλο  για  την  κίνηση  των

ρωσικών πλοίων. Παράλληλα διατηρείται η βάση των ιπτάµενων Ραντάρ Awacs στο Άκτιο της Πρέβεζας

και εκσυγχρονίζεται η βάση στον Άραξο για «φιλοξενία» πυρηνικών όπλων. 
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Σε αυτή τη βάση υπογράφηκε στις 14 Οκτωβρίου 2021 η ανανέωση της “Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής

Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – ΗΠΑ” για μία πενταετία και στη συνέχεια επ’ αόριστον.

Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  με  την  υπογραφή  του  "Δευτέρου  Πρωτοκόλλου  Τροποποίησης  της  Συμφωνίας

Αμοιβαίας  Αμυντικής  Συνεργασίας  (MDCA)"  με  τις  ΗΠΑ,  εκτός  από  τις  ήδη  υπάρχουσες  βάσεις  και

υποδομές, δημιουργούνται και νέες:

 Στο στρατόπεδο "Γιαννούλη"  στην  Αλεξανδρούπολη,  κυρίως  λόγω της  εύκολης  πρόσβασης  την

οποία  παρέχει  για  το  λιμάνι  και  το  αεροδρόμιο  της  Αλεξανδρούπολης,  για  τη  διεκπεραίωση

αμερικανοΝΑΤΟικών δυνάμεων στη συνοριογραμμή με τη Ρωσία και τον έλεγχο των στρατηγικής

σημασίας Στενών των Δαρδανελίων. 

 Στο  στρατόπεδο  "Γεωργούλα"  στη  Νέα  Ιωνία  Βόλου,  που  συνδυάζεται  με  την  παρουσία  των

Αμερικανών  στην  αεροπορική  βάση  της  Λάρισας  και  στη  βάση  της  Αεροπορίας  Στρατού  στο

Στεφανοβίκειο, όπως προέβλεπε προηγούμενη αναθεώρηση της ίδιας συμφωνίας.

 Στο Πεδίο Βολής του Λιτόχωρου στην Πιερία, το οποίο αξιοποιούσαν αμερικανικά στρατεύματα ήδη

από τα προηγούμενα χρόνια και επί ΣΥΡΙΖΑ. Για την ιστορία σημειώνουμε ότι τα παράλια της

Πιερίας αξιοποιήθηκαν πριν από 22 χρόνια για την αποβίβαση ΝΑΤΟικών στρατευμάτων και την

προώθησή τους στα Βαλκάνια για τη σφαγή του λαού της Γιουγκοσλαβίας. 

 Στη Σούδα,  όπου επεκτείνονται  οι  εγκαταστάσεις  των  Αμερικανών στην  εκεί  αεροναυτική  τους

βάση.

Η ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζοντας στα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ,  αναλαμβάνει για λογαριασμό των ΗΠΑ

μεγαλύτερες δεσμεύσεις με  την επέκταση των ήδη υπαρχουσών βάσεων και τη δημιουργία νέων πρόσθετων

υποδομών. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδοκιμάζει τη συμφωνία, καλλιεργεί συγχύσεις λέγοντας ότι αυτή συμβάλλει στην

υπεράσπιση της κυριαρχίας της χώρας και χρησιμοποιεί ως άλλοθι τους προκλητικούς ισχυρισμούς περί

ανταλλαγμάτων.      

Η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις είναι επιθετική συμφωνία, δεν έχει καμιά σχέση με

την  ασφάλεια  και  την  άμυνα  της  χώρας,  αλλά  αντιθέτως  την  μετατρέπει  σε  ορμητήριο

ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων και βάζει σε κίνδυνο τον λαό μας. Ο αμερικανοΝΑΤΟϊκός

ιμπεριαλισμός έχει εγκληματικές ευθύνες για εκατοντάδες ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επιθέσεις

κατά  των  λαών,  για  την  τουρκική  εισβολή  και  κατοχή  στην  Κύπρο,  για  την  προώθηση  της

διχοτόμησης του νησιού. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. 

Η προσπάθεια παραπλάνησης του λαού ότι η συμφωνία αυτή και οι άλλες ιμπεριαλιστικές συμφωνίες

μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην τουρκική επιθετικότητα δεν έχει καμιά βάση. Κι αυτό

ισχύει  και  για  την  επιστολή  του  Αμερικάνου  ΥΠΕΞ,  Μπλίνκεν,  περί  στήριξης  των  κυριαρχικών

δικαιωμάτων της χώρας και σεβασμού το διεθνούς δικαίου. Οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ έχουν

στρατηγικές  σχέσεις  με  την  Τουρκία  που  κατέχει  τον  δεύτερο  σε  μέγεθος  στρατό  του  ΝΑΤΟ,

συναλλάσσονται  με  την  τουρκική  αστική  τάξη  και  το  τουρκικό  κράτος  για  την  ενίσχυση  της
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ΝΑΤΟϊκής συμμαχίας, αποσκοπούν να αποδυναμώσουν τις ρωσοτουρκικές σχέσεις και παζαρεύουν με

θύμα  τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.  

Στο  ίδιο  πλαίσιο  των  ευρωατλαντικών  σχεδιασμών βρίσκεται  και  η  Συμφωνία  Ελλάδας  –Γαλλίας  που

περιέχει και την αγορά των Φρεγατών Μπελαρά και παρτίδας μαχητικών Ραφάλ. 

Κι  αυτή  η  συμφωνία  έχει  επιθετικό  χαρακτήρα,  τον  οποίο  απαιτείται  να  αναδείξουμε  ενάντια  στην

προσπάθεια του προπαγανδιστικού μηχανισμού της  κυβέρνησης να χειραγωγήσει  τον λαό. Καλούμαστε

λοιπόν να οργανώσουμε τη συστηματική ενημέρωση και να αναδείξουμε με επιχειρήματα και στοιχεία την

ουσία αυτών των ιμπεριαλιστικών συμφωνιών, τη ζημιά που κάνουν στον λαό μας. 

Ποια είναι η Γαλλία την οποία εμφανίζουν ως σωτήρα;     

Ο γαλλικός ιμπεριαλισμός ως ισχυρή αποικιοκρατική δύναμη  έχει βασανίσει του λαούς στο Βιετνάμ, στην

Αλγερία,  σε  δεκάδες  αποικίες.  Η  Γαλλία  είναι  ισχυρή  δύναμη  που  εκπληρώνει  ιδιαίτερο  ρόλο  στην

ευρωατλαντική συμμαχία. Διαθέτει 11 στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό. Συμμετείχε στους πολέμους στο

Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία, στην Ακτή του Ελεφαντοστού, στο Τσαντ, στη Σομαλία, στο Μάλι, στην

Κεντροαφρικανική  Δημοκρατία.  Πρωτοστάτησε  στη  διάλυση  της  Λιβύης.  Επιχειρεί  στρατιωτικά  στη

Μαυριτανία, στο Μάλι, στην Μπουργκίνα Φάσο, στον Νίγηρα, στο Τσαντ. Διεκδικεί αναβάθμιση της θέσης

της και επιδιώκει να επεκτείνει τη δράση της σε όλη την υδρόγειο, να διευρύνει τις συμμαχίες τη, για τα

δικά της συμφέροντα. Διεκδικεί καλύτερη θέση στην αναμέτρηση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με τη Ρωσία και

την Κίνα, που επιδρά έντονα και στην περιοχή μας.

Η Γαλλία θέλει να εκμεταλλευτεί για δικό της όφελος το νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά

την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, την αναδιάταξη των δυνάμεών τους στην

περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού και τη συγκρότηση της συμμαχίας AUKUS στο πλαίσιο

του ανταγωνισμού των ΗΠΑ με την Κίνα.

Η  ελληνογαλλική  συμφωνία  αναγνωρίζει  τον  εγκληματικό  οργανισμό  του  ΝΑΤΟ  ως  θεμέλιο  της

ευρωπαϊκής ασφάλειας και αναδεικνύει τον ρόλο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, που

βρίσκεται πίσω από 17 επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Ανοίγει τον δρόμο σε γαλλικές στρατιωτικές βάσεις και

υποδομές στην Ελλάδα δίπλα στις αμερικανοΝΑΤΟϊκές, προβλέπει την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών

δυνάμεων  στο  πολεμικό  σφαγείο,  στο  Σαχέλ  της  Αφρικής,  όπου  επιχειρούν  γαλλικά  στρατεύματα.

Υποστηρίζει τη δημιουργία Ευρωστρατού στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ σε συνεργασία

με το ΝΑΤΟ.  Επαναλαμβάνει τα προσχήματα περί καταπολέμησης της τρομοκρατίας, διάδοσης των όπλων

μαζικής  καταστροφής,  ενεργειακών  προκλήσεων,  μετανάστευσης,  θαλάσσιας  ασφάλειας  και  υβριδικών

απειλών, που χρησιμοποιούνται για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. 

 Οι συμφωνίες της κυβέρνησης με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία δεν υπηρετούν την ασφάλεια και την ειρήνη,

αλλά είναι μέρος των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των ΝΑΤΟϊκών σχεδίων κατά των λαών. Ρίχνουν

λάδι στη φωτιά των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κλιμακώνουν τις αντιθέσεις, όπως δείχνουν οι εξελίξεις

και αυτής της περιόδου στην Ανατολική Μεσόγειο, οι νέες εντάσεις που προετοιμάζονται με τις κινήσεις
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των τουρκικών ερευνητικών πλοίων, την αυθαίρετη επέκταση της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και τις θέσεις

για μονομερή καθορισμό της ΑΟΖ.    

Φίλες και φίλοι, 

Να προσέξουμε πολύ το μεγάλο πρόβλημα της συμμετοχής ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές

στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό  μέτωπο πάλης για την ΕΕΔΥΕ, για το αντιπολεμικό αντιιμπεριαλιστικό

κίνημα.   Όλες οι κυβερνήσεις είναι συνένοχες. Η μια παραδίνει στην άλλη τη σκυτάλη. Με τις πρόσφατες

κυβερνητικές αποφάσεις έχει αποσταλεί ήδη το πυραυλικό σύστηµα Patriot στη Σαουδική Αραβία μαζί µε

ανάλογο στρατιωτικό προσωπικό, στο πλαίσιο των σχεδιασμών κατά του Ιράν. Η Ελλάδα συµµετέχει µε

πολεμικά πλοία στην λεγόμενη επιχείρηση “ΙΡΙΝΙ” στη Λιβύη. Πολεµικά πλοία περιπολούν στα Στενά του

Ορµούζ, στον Περσικό Κόλπο. Το αστικό κράτος διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη για τη ΝΑΤΟϊκή επιτήρηση

των συνόρων στην Αλβανία, στο Μαυροβούνιο, στη Βόρεια Μακεδονία κ.α. Οι αμερικάνικες βάσεις, ιδίως

η βάση στην Αλεξανδρούπολη,  και ελληνικές μονάδες έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στη στρατιωτική ΝΑΤΟϊκή

άσκηση Defender Europe για την περικύκλωση της Ρωσίας και σε άλλες ασκήσεις. 

Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια των διαδοχικών κυβερνήσεων να δικαιολογούν τις αποστολές ελληνικών

δυνάµεων  στο  εξωτερικό  µε  την  επίκληση  σχετικών  αποφάσεων  του  ΟΗΕ,  της  ΕΕ  και  του  ΝΑΤΟ,

προσπάθεια στην οποία συμμετείχε και συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι άξονες µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, τη Σαουδική Αραβία,  που έχουν

προωθήσει διαδοχικά οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, είναι επιλογές των αστικών τάξεων υπό την

εποπτεία των ΗΠΑ.  Ενισχύουν την εµπλοκή της χώρας και τροφοδοτούν τον ανταγωνισμό της ελληνικής

και της τουρκικής αστικής τάξης. Το Ισραήλ είναι κατοχική δύναµη στην Παλαιστίνη και δολοφονεί τον

λαό της,  είναι σε σύγκρουση µε το Ιράν,  βομβαρδίζει συριακά εδάφη, ενώ η Αίγυπτος εµπλέκεται στη

Λιβύη και  έχει  γενικότερες  βλέψεις  στην  περιοχή.  Η λεγόμενη συμφωνία  αμυντικής  συνδρομής  με  τα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις για ανάμειξη του ελληνικού στρατού στις

συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο. Τα μεγάλα λόγια που χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία των

Πρεσπών χρησιμοποιήθηκαν ως άλλοθι για να αποκρύψουν τον βασικό στόχο, την ένταξη της Βόρειας

Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Οι πανηγυρισμοί για τις συμφωνίες της Ελλάδας  με την Ιταλία και την

Αίγυπτο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, προς όφελος των ενεργειακών ομίλων, δεν μπορούν να

αποκρύψουν τους επώδυνους συμβιβασμούς και την αποδοχή της μειωμένης επήρειας των νησιών, ακόμα

και της Κρήτης. 

Όλες οι συμφωνίες τις οποίες διαφημίζει η κυβέρνηση είναι κομμένες και ραμμένες πάνω στο «πατρόν» των

συμφερόντων της ελληνικής πλουτοκρατίας και των ευρωατλαντικών επιδιώξεων, μακριά από τις λαϊκές

ανάγκες.  

Αυτά επιβάλλεται να συζητήσουμε με τον λαό και τη νεολαία και να αποδομήσουμε την άποψη ότι οι

ιμπεριαλιστικές  συμφωνίες  μετατρέπουν  τη  χώρα  σε  “πυλώνα  σταθερότητας  και  ασφάλειας”,  να

δείξουμε τους κινδύνους που γεννούν για το λαό και τη νεολαία, να εντείνουμε την αντιπαράθεση με το
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παραμύθι περί “εθνικής ενότητας και ομοψυχίας” που προβάλλει η κυβέρνηση και αναπαράγουν τα

άλλα  αστικά  κόμματα.  Να  συμβάλουμε  στο  να  κατανοηθεί  ευρύτερα  ο  ταξικός  χαρακτήρας  των

επιλογών του αστικού κράτους, οι οποίες υπηρετούν τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων που

κυνηγούν μερίδιο από τη λεία των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων εναντίον άλλων λαών. 

Η πορεία των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και οι εξελίξεις στην Κύπρο τονίζουν πόσο 

επικίνδυνη είναι η ενσωμάτωση της χώρας στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες. Απαντά στους ισχυρισμούς των 

πολιτικών υποστηρικτών τους και τους εκθέτουν.     

Η τουρκική  αστική τάξη και  το κράτος  της  συνεχίζουν να αμφισβητούν την εδαφική ακεραιότητα της

Ελλάδας, την κυριαρχία των νησιών και τα δικαιώματα τους σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ και παρεμβαίνουν

στη Θράκη. Αμφισβητούν ακόμη και τη Συνθήκη της Λωζάννης που καθορίζει τα σύνορα της Τουρκίας με

την Ελλάδα και με άλλα κράτη της περιοχής.   

Η Τουρκία περιλαµβάνεται στα είκοσι ισχυρότερα καπιταλιστικά κράτη στον κόσµο, ενώ είναι η δεύτερη

στρατιωτική δύναµη στο ΝΑΤΟ και επιδιώκει την περαιτέρω αναβάθµιση της θέσης της σε περιφερειακό

και παγκόσµιο επίπεδο. Έχει εισβάλει και διαθέτει στρατεύµατα κατοχής σε τρεις χώρες (Κύπρο, Συρία,

Ιράκ), διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, εµπλέκεται στη

Λιβύη,  στη  διένεξη  ανάμεσα  στο  Αζερµπαϊτζάν  και  την  Αρµενία,  στην  Κεντρική  Ασία.  Αναπτύσσει

οικονομικές και πολιτικές σχέσεις µε τη Ρωσία, εξοπλίστηκε µε ρωσικά αντιαεροπορικά και αντιβαλλιστικά

συστήµατα S-400,  παρά τις  αντιδράσεις  των  ΗΠΑ, του  ΝΑΤΟ και  της  ΕΕ,  ενώ αυτές  οι  σχέσεις  της

Τουρκίας παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στο εξελισσόμενο παζάρι. 

Οι επιδιώξεις συνεργασίας και ο μεταξύ τους ανταγωνισµός ανάλογα με τις καταστάσεις χαρακτηρίζουν τις

σχέσεις ανάμεσα στην αστική τάξη της Ελλάδας και την αστική τάξη της Τουρκίας. Όμως οι λαοί και των

δύο χωρών δεν έχουν σε τίποτα να επωφεληθούν από αυτές τις σχέσεις.

Σε αυτές τις συνθήκες καιροφυλακτεί η αµερικανοΝΑΤΟϊκή διαµεσολάβηση για τη συνεκμετάλλευση και

τη συνδιαχείριση θαλάσσιων ζωνών και ενεργειακού πλούτου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ούτε  αυτή  η  διαμεσολάβηση ούτε  η  προσφυγή στο Δικαστήριο  της  Χάγης  μπορούν να  εξασφαλίσουν

δίκαιες λύσεις για τους λαούς. 

Απαντάμε  αποφασιστικά.  Οι  λαοί  της  Ελλάδας  και  της  Τουρκίας  δεν  έχουν  να  μοιράσουν  τίποτα,

αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, τα προβλήματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης,   ζουν τις ίδιες

αγωνίες και το συμφέρον τους βρίσκεται στην ανάπτυξη της κοινής πάλης για τα δικά τους συμφέροντα,

ενάντια στους  εκμεταλλευτές  τους  για  μια  κοινωνία  χωρίς  εκμετάλλευση που θα  ικανοποιεί  τις  λαϊκές

ανάγκες. 

Η  Κύπρος  είναι  μέλος  της  ΕΕ,  διατηρεί  υψηλού  επιπέδου  σχέσεις  με  τις  ΗΠΑ,  εντάσσεται  στους

σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Στο νησί  παραμένουν εδώ και  δεκαετίες  δύο βρετανικές–ΝΑΤΟϊκές βάσεις,  η

χώρα έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία η οποία αξιοποιεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις της

Κύπρου, που βρίσκεται στις συμπληγάδες των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών οι οποίοι οξύνθηκαν μετά
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την ανακάλυψη ενεργειακών κοιτασμάτων.  Σε αυτό το υπόβαθρο  συνεχίζεται η τουρκική κατοχή στο 37%

των κυπριακών εδαφών για  47 χρόνια και αυτό είναι σημαντικό δίδαγμα για τον κυπριακό και ελληνικό

λαό, για τους λαούς της περιοχής. 

Στην πράξη καταρρίφθηκαν οι αστικοί μύθοι ότι η ιμπεριαλιστική διαμεσολάβηση και παρέμβαση μπορεί να

εξασφαλίσει δίκαιη λύση για την επίλυση του Κυπριακού. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν πως η ένταξη στην

ΕΕ ή η εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων από τα µονοπώλια θα φέρουν ευηµερία, ειρήνη και δίκαιη

επίλυση του Κυπριακού.  Οι  τελευταίες  εξελίξεις,  το απαράδεκτο άνοιγμα της  περίκλειστης  πόλης  της

Αμμοχώστου (Βαρώσια)  προειδοποιούν  ότι  το  Κυπριακό βρίσκεται  σε  δρόμο επιδείνωσης.  Αναζητείται

συμβιβασμός ανάμεσα στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, η οποία είναι τύποις μόνο ομοσπονδία και

στην  πραγματικότητα  συνιστά  συνομοσπονδία  δύο συνιστώντων  κρατών,  από τη  μια  και  στην  κάθετη

διχοτόμηση (δύο κράτη), λύση την οποία επιδιώκει η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία, από την άλλη.

Η  ΕΕΔΥΕ,  που  εκφράζει  διαχρονικά  την  αλληλεγγύη  της  στον  κυπριακό  λαό,  Ελληνοκύπριους  και

Τουρκοκύπριους,  που  κατήγγειλε  το   σχέδιο  Ανάν  και  έχει  σταθερά  μέτωπο  ενάντια  στον  εθνικισμό,

υποστηρίζει  πως το Κυπριακό είναι  διεθνές πρόβληµα εισβολής και  κατοχής και αντιτάσσεται σε κάθε

μορφή διχοτόμησης και λύσης δύο κρατών. Επιβεβαιώνει τη θέση της  για Κύπρο ενιαία (ένα και όχι δύο

κράτη), ανεξάρτητη, µε µία και µόνο κυριαρχία, µία ιθαγένεια και διεθνή οντότητα, χωρίς κατοχικά, ξένα

στρατεύματα  και  βάσεις,  χωρίς  εγγυητές  και  προστάτες.  Κοινή  πατρίδα  Ελληνοκυπρίων  και

Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμένιων και Λατίνων, με τον λαό κυρίαρχο. 

Η ΕΕΔΥΕ στέκεται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού για τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχή και

των  εποικισμών,  για  ανεξάρτητο  παλαιστινιακό  κράτος  στα  σύνορα  του  1967,  με  πρωτεύουσα  την

Ανατολική Ιερουσαλήμ. Απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα στην αναγνώριση του

Παλαιστινιακού  κράτους,  µε  βάση  την οµόφωνη απόφαση  της  Βουλής  του  2015.  Να  καταργηθούν  οι

συµφωνίες  οικονοµικής,  πολιτικής  και  στρατιωτικής  συνεργασίας  µε  το  κράτος  του  Ισραήλ,  το  οποίο

δολοφονεί τον παλαιστινιακό λαό.

Παρακολουθούμε σταθερά τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, την ένταση των σχέσεων ανάμεσα στη Σερβία και

στο Κόσσοβο, την εφαρμογή της  λεγόμενης ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων και τις

συνέπειες  της,  την πορεία αυτών των κρατών στο ΝΑΤΟ και  την ένταξη στην ΕΕ,  τις  αντιθέσεις  που

οξύνονται, το πρόβλημα της αλλαγής των συνόρων που αφορά και τη Βοσνία –Ερζεγοβίνη.  

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, την πορεία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό

πρόγραμμα του Ιράν, τις αμερικανοΝΑΤΟικές παρεμβάσεις και τις κινήσεις του Ισραήλ. 

Μελετάμε καλύτερα τις εξελίξεις στη Βόρειο Αφρική, όχι μόνο στη Λιβύη, στην οποία οι ανταγωνισμοί θα

συνεχιστούν και μετά τις εκλογές, αλλά και στην Αλγερία, στο Μαρόκο, όπου διαμορφώνονται όροι για

όξυνση των αντιπαραθέσεων και παρεμβάσεις ισχυρών καπιταλιστικών κρατών.       
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Για το προσφυγικό

Την επόμενη περίοδο χρειάζεται να επιμείνουμε περισσότερο στο μεταναστευτικό, προσφυγικό πρόβλημα

υπογραμμίζοντας ότι είναι αποτέλεσμα της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, των πολέμων, της

καταλήστευσης των λαών και εστιάζοντας στις ευθύνες της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων, που

στηρίζουν και εφαρμόζουν την αντιδραστική πολιτική της ΕΕ για το προσφυγικό και έχουν ως “ευαγγέλιο”

την απαράδεκτη συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας, που για τους ξεριζωμένους μεταφράζονται σε καταστολή, μαζικές

απελάσεις και εγκλωβισμό σε απάνθρωπες συνθήκες.

Να  αντιπαρατεθούμε  αποφασιστικά  με  τις  δυνάμεις  που  επιχειρούν  να  καλλιεργήσουν  το  μίσος,  τον

εθνικισμό κατά των προσφύγων, των μεταναστών, κατά άλλων λαών, να δυναμώσει η αντιπαράθεση με τις

φασιστικές δυνάμεις και να συμβάλουμε στην απομόνωσή τους. 

Τα ΚΥΤ στη Λέσβο,  τη Χίο,  τη Σάμο,  την  Κω και  τη Λέρο αλλά και  στον Έβρο αποτέλεσαν και  θα

συνεχίσουν  να  αποτελούν  με  την  όποια  μορφή  τους  κύριους  χώρους  μόνιμου  εγκλωβισμού  χιλιάδων

απελπισμένων ανθρώπων που έφτασαν στη χώρα μας.  

Η ΕΕΔΥΕ παλεύει για την κατάργηση της κατάπτυστης συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας και των Συνθηκών του

Δουβλίνου, για την παροχή στους πρόσφυγες και τους μετανάστες όλων των απαραίτητων ταξιδιωτικών

εγγράφων για  να κατευθυνθούν στις  χώρες  προορισμού τους,  για  ανθρώπινες  συνθήκες  διαβίωσης των

προσφύγων-μεταναστών, για να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς και υγιεινοί χώροι προσωρινής υποδοχής και

φιλοξενίας, με δωρεάν σίτιση, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, διερμηνεία, νομική βοήθεια με ευθύνες του

κράτους και όχι των διαφόρων ΜΚΟ που λυμαίνονται τον τομέα αλληλεγγύης με το αζημίωτο. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ (Δεκέμβριος 2017) 

Στο διάστημα που μεσολάβησε από το 18ο Συνέδριο της  ΕΕΔΥΕ μέχρι  και  σήμερα η  Γραμματεία της

ΕΕΔΥΕ  κινήθηκε στη βάση των αποφάσεων του 18ου Συνεδρίου, καθώς και των αποφάσεων του Εθνικού

Συμβουλίου,  αντιμετώπισε  με  ευθύνη  τις  υποχρεώσεις  της  και  ανταποκρίθηκε  στα  καθήκοντα  της.

Παρακολούθησε σταθερά τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις, την ιδεολογική, πολιτική διαπάλη, εξασφάλισε

τη σταθερή λειτουργία της και την παρέμβαση της ΕΕΔΥΕ για την ενημέρωση του λαού, ιδίως για  τις

εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, για την αποκάλυψη των ευθυνών της κυβέρνησης και των άλλων

αστικών κομμάτων, για την ολοένα βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

και πολέμους.

Κεντρικό ζήτημα στη δουλειά μας ήταν η αποκάλυψη των σχεδίων της ελληνικής αστικής τάξης και των

πολιτικών  της  εκπροσώπων,  η  συμμετοχή  λαϊκών  δυνάμεων  στον  αγώνα  κατά  των  ιμπεριαλιστικών

πολέμων  και  επεμβάσεων,  κατά  του  ΝΑΤΟ  και  της  ΕΕ,  στον  αγώνα  για  τη  μη  συμμετοχή  Ελλήνων

στρατιωτικών από τις ιμπεριαλιστικές αποστολές, η προσπάθεια να κατανοηθεί η σημασία της μη αλλαγής

των συνόρων και των Διεθνών Συνθηκών που τα καθορίζουν και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η συμβολή στη

συζήτηση, για το ποια στάση πρέπει να κρατήσει ο λαός σε περίπτωση ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Pap
Highlight
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Σημαντικό  θέμα  για  το  οποίο  δόθηκε  μάχη  ήταν  η  αντιμετώπιση  του  αποπροσανατολισμού,  του

εφησυχασμού που καλλιεργεί  η κυβέρνηση για τις  εξελίξεις  και η αποδυνάμωση της προπαγανδιστικής

εκστρατείας να αθωωθούν οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί που προβάλλονται ως σωτήρες – «παράγοντες

ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας». Η πρεσβεία των ΗΠΑ, οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί του ΝΑΤΟ,

άλλων ιμπεριαλιστικών κρατών δουλεύουν συστηματικά για να αμβλύνουν την αντίθεση του Ελληνικού

λαού στα σχέδιά τους.  

Επιδιώξαμε να συμβάλουμε,  ώστε ο κόσμος με  τον  οποίο ερχόμαστε  σε  επαφή να αποκτά ουσιαστικά

κριτήρια στη προσέγγιση των εξελίξεων και  κυρίως με την οργάνωση της πάλης να αντιμετωπίζει  την

κλιμακούμενη επίθεση σε κάθε πτυχή της ζωής του.

Η πείρα από τις πρωτοβουλίες της ΕΕΔΥΕ, αλλά και από τις συγκεντρώσεις – συζητήσεις των κατά τόπους

Επιτροπών Ειρήνης, δείχνει ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός των εργαζομένων γύρω από τις τρέχουσες

εξελίξεις.  Οι  θέσεις  του  αντιπολεμικού  -αντιιμπεριαλιστικού  κινήματος  επιδρούν,  πιάνουν  τόπο  και

παράλληλα,  όπως  δείχνουν  οι  ερωτήσεις  και  τοποθετήσεις  στις  συσκέψεις,  σημειώνεται  ανησυχία  και

επιβάλλεται να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση, τη στήριξη των θέσεων μας με επιχειρήματα

ώστε  να  κατανοείται  η  αναγκαιότητα της  εργατικής  -λαϊκής  συμμετοχής  και  δράσης,  να  μετατραπεί  η

ανησυχία σε μαχητική παρέμβαση στις εξελίξεις με βάση τον άξονα και το πλαίσιο της ΕΕΔΥΕ.  

Επιδιώξαμε να ενισχυθεί πρώτα και κύρια η λειτουργία της Γραμματείας και του Εθνικού Συμβουλίου της

ΕΕΔΥΕ (πραγματοποιήθηκαν  4  σύνοδοι  σε  ευρεία  σύνθεση το  2018,  το  2019,  το  2020  και  2021),  να

ενισχυθούν οι Επιτροπές Ειρήνης που λειτουργούν και να ανασυγκροτηθούν επιτροπές εκεί, όπου έχουν

ατονήσει ή δε λειτουργούν, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές όπου υπάρχουν ευρωατλαντικές υποδομές.

Εξασφαλίσαμε  καλύτερη  και  πιο  ουσιαστική  επικοινωνία  και  προσπαθήσαμε  να  υλοποιήσουμε  τις

αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του Συνεδρίου και των συνόδων του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε λαθεμένες αντιλήψεις για το ρόλο του κινήματος ειρήνης,  να γίνει

κατανοητός ο αντιπολεμικός – αντιιμπεριαλιστικός του χαρακτήρας και  να αναπτυχθεί  η δράση του με

συσπείρωση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων και νεολαίας.

Σε  αυτή  την  κατεύθυνση,  στο  διάστημα  που  εξετάζουμε,  δημιουργήθηκαν  νέες  Επιτροπές  Ειρήνης  σε

Κεφαλονιά, Γιάννενα, Φλώρινα, Πιερία, Δράμα, Αιγιάλεια, Σύρο.

Επιδιώξαμε  να  διασφαλίζεται  η  καλύτερη  παρέμβαση,  αλλά  και  η  συστηματική  συνεδρίαση  των

γραμματειών των Επιτροπών Ειρήνης, το άνοιγμα της δουλειάς μας, αξιοποιώντας τα υλικά μας (αποφάσεις

Συνεδρίου και Εθνικού Συμβουλίου ΕΕΔΥΕ, εισηγήσεις Περιφερειακών Συσκέψεων, περιοδικό “Δρόμοι

της Ειρήνης”, εσωτερικά ενημερωτικά σημειώματα για τις εξελίξεις, αρθρογραφία κ.α ). 

Επιδιώξαμε να δυναμώσει η ικανότητα των Επιτροπών Ειρήνης  να συζητάνε, να μελετάνε βαθύτερα τις

εξελίξεις, τα ζητήματα της διαπάλης, να συγκεντρώνουν την πείρα που έρχεται και να σχεδιάζουν τη δράση

τους.  Αυτό  σημαίνει  συχνές  και  ουσιαστικές  συζητήσεις  στις  γραμματείες  των  Επιτροπών  Ειρήνης,
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καλύτερο εξοπλισμό και ένταση των προσπαθειών για βαθύτερη κατανόηση και εκλαΐκευση των θέσεών

μας.

Μας  απασχόλησε  ιδιαίτερα το  πως  ο  δρόμος  που  ανοίγεται  από  τις  συσκέψεις  και  τις  άλλες

παρεμβάσεις θα βοηθάει να εντάσσονται νέες δυνάμεις στη δράση των Επιτροπών Ειρήνης και του

λαϊκού κινήματος συνολικότερα.  

Η  Γραμματεία  και  το  Εθνικό  Συμβούλιο  ανταποκρίθηκαν  στις  υποχρεώσεις  τους,  παρά  τις

διαφορετικές ταχύτητες στην προσφορά και στην αποτελεσματικότητα. Θετική είναι η εκτίμηση και

για  τη  συμβολή  των  βοηθητικών  Επιτροπών  που  συγκροτήθηκαν  στο  πλαίσιο  του  Εθνικού

Συμβουλίου και έπαιξαν ρόλο στη βελτίωση της λειτουργίας και στην έγκαιρη αντιμετώπιση μιας

σειράς ζητημάτων που προέκυπταν πάνω στη δράση.   Η δράση που αναπτύχθηκε από τις Επιτροπές

Ειρήνης,  ιδιαίτερα  σε  περιοχές  όπου  υπάρχουν  στρατιωτικές  βάσεις  και  υποδομές,  ενισχύει  τον

προσανατολισμό της δουλειάς μας, συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση ζητημάτων της διαπάλης.

Ορισμένα στοιχεία

Οι συγκροτημένες Επιτροπές Ειρήνης είναι …... στην Αττική και …….. στην περιφέρεια, και γύρω από τις

Επιτροπές κινείται αριθμός συνεργαζόμενων που βοηθούν τη δουλειά. Στις συσκέψεις που έγιναν, πήραν

μέρος περίπου ……………. άτομα το χρόνο. Την Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης στα 4 χρόνια από το

προηγούμενο Συνέδριο η συμμετοχή κυμάνθηκε σε ……………….. άτομα. Η μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν

το 2021.

Το περιοδικό “Δρόμοι της Ειρήνης” έχει τιράζ …………….. φύλλα και ………. συνδρομητές.

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τη λαχειοφόρο της ΕΕΔΥΕ και κυμαίνονται σε ………... ευρώ το χρόνο

και το 2020 λόγω πανδημίας ήταν …………… ευρώ. 

Για τη λειτουργία των Επιτροπών Ειρήνης

Χρειάζεται να δούμε πως καλύτερα θα εξασφαλίζεται η άμεση και ουσιαστική ενημέρωση σε κάθε

γραμματεία, πως θα συγκεντρώνεται η εμπειρία και θα εξετάζονται ζητήματα της διαπάλης, πως θα

βοηθάμε να σπάνε αυταπάτες που καλλιεργούν η κυβέρνηση, η Τοπική Διοίκηση και άλλοι φορείς

γύρω από τα περίφημα «αντισταθμιστικά οφέλη» από την ύπαρξη των ευρωατλαντικών βάσεων και

υποδομών.  Να  αναπτύσσουμε  στοχευμένη  επιχειρηματολογία  που  να  πατά  πάνω  στα  ιδιαίτερα

ζητήματα της κάθε περιοχής και να αναδεικνύει πως τα «αντισταθμιστικά οφέλη» δεν έχουν σχέση με

τις  ανάγκες  και  τα  πραγματικά  συμφέροντα  του  λαού,  αλλά  με  τους  μεγάλους  επιχειρηματικούς

ομίλους. 

Η  ουσιαστική  λειτουργία  των  γραμματειών  των  Επιτροπών  Ειρήνης,  που  σε  ένα  μεγάλο  βαθμό  έχει

σταθεροποιηθεί,  χρειάζεται  να  μετρήσει  ακόμη περισσότερα βήματα βελτίωσης ως προς  την  δουλειά  που
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ανοίγουμε  άνθρωπο  τον  άνθρωπο,  την  προσπάθεια  για  να  αναπτύσσουμε  ολοένα  και  πιο  ισχυρούς,

ποιοτικότερους δεσμούς. Να μην υποχωρούμε όταν εκφράζεται άγνοια για βασικά στοιχεία των εξελίξεων,

αλλά να επιμένουμε πιο οργανωμένα, να σπάει ο φόβος, να εκλαϊκεύουμε το βασικό άξονα των εξελίξεων και

να μιλάμε  με τη δύναμη των επιχειρημάτων μας.

Στις  περιοχές  που  λειτουργούν  οι  Επιτροπές  Ειρήνης  δεν  είμαστε  μόνοι  μας.  Παρεμβαίνουν

ποικιλόμορφα πολιτικές δυνάμεις, φορείς της Περιφερειακής – Τοπικής Διοίκησης, συνδικαλιστικοί και

άλλοι φορείς της κυρίαρχης ιδεολογίας και πολιτικής και αυτό επιβάλλει ουσιαστική παρακολούθηση των

θέσεων τους, της επίδρασης που ασκούν και μέτρα αντιμετώπισης τους.   

Η μέχρι τώρα πορεία των Επιτροπών, όπως αποτυπώνεται στους δείκτες της διακίνησης του περιοδικού, της

εγγραφής συνδρομητών, της δουλειάς με το λαχνό, της δουλειάς με τα σχολεία, αλλά και στο επίπεδο των

μαζικών συγκεντρώσεων, πρωτοβουλιών, συσκέψεων είναι, με διαβάθμιση από Επιτροπή σε Επιτροπή, θετική

και αναδεικνύει τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να καταφέρουμε ένα καλύτερο άνοιγμα  στο επόμενο

διάστημα. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της θετικής πορείας των Επιτροπών Ειρήνης είναι το γεγονός ότι

καταφέραμε  να  έχουμε  άμεσα  αντανακλαστικά  και  παρέμβαση  στις  εξελίξεις  σε  κάθε  περιοχή  (πχ

Αλεξανδρούπολη,  Κρήτη,  Θεσσαλία,  Ανδραβίδα,  Πρέβεζα,  Σύρο  κλπ),  και  η  πείρα  αυτή  είναι  ανάγκη  να

μεταφέρεται πανελλαδικά, να γίνεται κτήμα των δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕΔΥΕ.  

Συνεπώς,  μέσα  από  την  θετική  πείρα,  αλλά  και  τις  αδυναμίες  που  χρειάζεται  να  συζητήσουμε  στο  19ο

Συνέδριο,   μπορούμε  να  βγούμε  πιο  δυνατοί  και  πιο  ικανοί  να  ανταποκριθούμε  στα καθήκοντα  και  στις

ευθύνες που έχουμε για το επόμενο διάστημα. Να σημειώσουμε ακόμη περισσότερα βήματα στη διεύρυνση των

Επιτροπών Ειρήνης με νέους αγωνιστές, να αξιοποιήσουμε συναγωνιστές που διακρίθηκαν αυτά τα χρόνια.  

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η δουλειά μας παρουσίασε ανομοιογένεια στις διάφορες Επιτροπές τόσο σε

επίπεδο Αττικής, όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Η ανομοιογένεια αυτή έχει αντικειμενικά και υποκειμενικά

χαρακτηριστικά. Έχει να κάνει με το διαφορετικό επίπεδο λειτουργίας και δράσης των Επιτροπών Ειρήνης,

αλλά και των αγωνιστών που συσπειρώνουμε στη δράση μας. 

Η πείρα από την προσυνεδριακή διαδικασία, φανερώνει πως το ολοένα μεγαλύτερο άπλωμα της δράσης των

Επιτροπών Ειρήνης, η ανάπτυξη σταθερών δεσμών με τον κόσμο που ερχόμαστε σε επαφή και συμβάλλει

στη  δράση,  αναδεικνύουν  σημαντικές  δυνατότητες  για  την  παραπέρα  διεύρυνση  και  ανανέωση  του

στελεχικού δυναμικού της ΕΕΔΥΕ.

Έτοιμοι αγωνιστές και αγωνίστριες δεν υπάρχουν, ούτε θα είναι σε όλα πεισμένοι όταν προσπαθήσουμε να

τους φέρουμε κοντά μας, να τους εντάξουμε στη λειτουργία και δράση των Επιτροπών Ειρήνης. Αυτά τα

ζητήματα λύνονται στην πορεία με επίμονη στοχευμένη προσπάθεια κάθε γραμματείας. 

Γι αυτό,  παρά τα θετικά βήματα που μετρήσαμε κατά την προσυνεδριακή δουλειά, με ευθύνη του

νέου Εθνικού Συμβουλίου και της νέας Γραμματείας, αλλά προπαντός με τη βοήθεια των κατά τόπους

Επιτροπών Ειρήνης να δώσουμε συνέχεια στην προσπάθεια για να επιλυθούν μια σειρά από ζητήματα

αναφορικά με την καλύτερη στελέχωση των Επιτροπών Ειρήνης, τη βελτίωση της σύνθεσης όσον
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αφορά στον  ηλικιακό  μέσο  όρο,  στη  συμμετοχή  γυναικών,  νεολαίας,  εκπαιδευτικών,  γονέων  κλπ,

διατηρώντας, αλλά ταυτόχρονα διαθέτοντας και νέες δυνάμεις, που θα συμβάλλουν στη στήριξη της

δουλειάς των Επιτροπών Ειρήνης, στον καλύτερο προγραμματισμό κ.ο.κ.

Στο διάστημα της πανδημίας του κορονοϊού και της καραντίνας, με ευθύνη της Γραμματείας, το μεγαλύτερο

κομμάτι του δυναμικού της ΕΕΔΥΕ, των φίλων και του περίγυρού μας καταφέραμε σε ένα μεγάλο βαθμό να

προσαρμοστούμε με επιτυχία σε αυτές τις σύνθετες συνθήκες. 

Ωστόσο, χρειάζεται να σημειωθεί ότι εξαιτίας της πανδημίας επιβραδύνθηκε η ανοδική πορεία στη δράση,

που είχε αναπτυχθεί στο προηγούμενο διάστημα. Αυτό είχε αντανάκλαση στα μαζέματα των Επιτροπών

Ειρήνης, στη μείωση της διακίνησης του περιοδικού, στη μείωση των εσόδων από τη λαχειοφόρο για το

2020.  Στο  επόμενο  διάστημα  χρειάζεται  λαμβάνοντας  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  προστασίας  από  τον

κορονοϊό, να  επιμείνουμε παραπάνω στην υλοποίηση του σχεδιασμού, στην καλύτερη αποκατάσταση της

επαφής με τον περίγυρο και να επιδιώξουμε το παραπέρα άνοιγμα της δράσης μας. 

Παίρνοντας υπόψη την πείρα από την πανδημία χρειάζεται έγκαιρα να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα που

θα διασφαλίζουν την ενίσχυση της απρόσκοπτης δράσης των κατά τόπους Επιτροπών Ειρήνης, αλλά και

κεντρικά της  ΕΕΔΥΕ.  Ταυτόχρονα όμως,  στο διάστημα της  πανδημίας,  αναδείχτηκε νέα εμπειρία,  νέες

δυνατότητες, αλλά και δυσκολίες. Εξασφαλίσαμε με νέα μορφή την καθημερινή λειτουργία της ΕΕΔΥΕ, την

ενίσχυση  της  ηλεκτρονικής  επικοινωνίας.  Τη  συχνή,  από  την  πρώτη  κιόλας  στιγμή  των  μέτρων  της

καραντίνας, επικοινωνία μεταξύ των μελών της Γραμματείας, του Εθνικού Συμβουλίου, των υπευθύνων των

Επιτροπών Ειρήνης.  Αξιοποιήσαμε νέες μορφές  ηλεκτρονικής επικοινωνίας  για την ενημέρωση και  τον

εξοπλισμό του δυναμικού, αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων,  αλλά και επαφή με τον περίγυρο.

Ο απολογισμός της δράσης στο διάστημα που εξετάζουμε περιελάμβανε:

 εκδηλώσεις – συζητήσεις των κατά τόπους Επιτροπών για διάφορα θέματα των εξελίξεων. 

 εκδηλώσεις με σωματεία, συλλόγους γυναικών, φοιτητικούς συλλόγους και φορείς του λαϊκού

κινήματος. 

 Είναι σημαντική η πείρα που συγκεντρώνεται από τις συσκέψεις  που οργάνωσαν σύλλογοι

γυναικών  της  ΟΓΕ  και  στις  οποίες  συμμετείχε  η  ΕΕΔΥΕ.  Χαρακτηρίστηκαν  από  μαζική

συμμετοχή και καλό επίπεδο συζήτησης. Συνέβαλλαν σημαντικά στο παραπέρα άπλωμα της

δουλειάς της ΕΕΔΥΕ.

 Πολύ σημαντική είναι, επίσης, η πολύπλευρη στήριξη από το ΠΑΜΕ σε όλες τις κεντρικές

πρωτοβουλίες της ΕΕΔΥΕ.

 Σημειώνουμε, ιδιαίτερα ως ποιοτικό στοιχείο στη δουλειά μας την καλύτερη σύνδεση με το

Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), αλλά και το άνοιγμα που καταφέραμε μέσα σε αυτό το

διάστημα  σε  φοιτητικούς  συλλόγους,  τόσο  στην  Αττική  (Τουρκικών  Σπουδών,  ΕΜΠ,  ΤΕΙ

Πειραιά, Σχολή Καλών Τεχνών), όσο και στην Θεσσαλονίκη, Θράκη, Θεσσαλία, γεγονός από το
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οποίο συγκεντρώνουμε θετική πείρα που χρειάζεται να γενικεύσουμε και να αξιοποιήσουμε στο

επόμενο διάστημα, ώστε από κοινού με το ΜΑΣ να δοθεί μια καλύτερη συνέχεια στη δουλειά

μας σε ΑΕΙ – ΤΕΙ, με έμφαση σε σχολές Διεθνών Σχέσεων και σε σχολές και Πανεπιστήμια που

εμπλέκονται με προγράμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

Χρειάζεται η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ, από κοινού με τις Επιτροπές Ειρήνης να σχεδιάσουν

πιο αποτελεσματικά τη χαρτογράφηση των κοντινών τους ΑΕΙ – ΤΕΙ, τι  προγράμματα του

ΝΑΤΟ υπάρχουν, σε ποια τμήματα, κλπ και με βάση αυτή να προχωρήσουμε σε σχεδιασμό της

δράσης. Η παρέμβασή μας σε αυτούς τους χώρους απαιτεί  σχεδιασμό  και  ανάδειξη  των

ιδιαίτερων ζητημάτων σε κάθε σχολή, που σχετίζονται με  το  αντικείμενό  μας.  Να  μας

απασχολήσει περισσότερο πως θα καταφέρουμε να παρέμβουμε και στο κομμάτι της έρευνας 

 Κινητοποιήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας στο υπουργείο άμυνας, στην πρεσβεία του Ισραήλ

κ.α.

 Στηρίξαμε και συμπαραταχτήκαμε με τις αγωνιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες του ταξικού

εργατικού κινήματος.

 Αναπτύξαμε στενότερη συνεργασία με την ΚΕΘΑ και τους απόστρατους. Συνεργαστήκαμε για

εκδηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις σε όλη τη χώρα κι εξασφαλίσαμε σταθερή αρθρογραφία

από την πλευρά τους στο περιοδικό της ΕΕΔΥΕ. Παράλληλα επιχειρήσαμε να παρέμβουμε

μέσω άρθρων στο  Ριζοσπάστη, όσο και για την ιστοσελίδα alt.gr

 τις εκδηλώσεις για τα 60χρονα του περιοδικού “Δρόμοι της Ειρήνης”.

 τη μέρα αντιιμπεριαλιστικής δράσης σε όλη τη χώρα το 2018, το 2019, αλλά και το 2021, όπου

πραγματοποιήθηκαν  μαζικές  συγκεντρώσεις  –  πορείες  στις  περιοχές  που  υπάρχουν  Βάσεις,

στρατηγεία, υποδομές. Ιδιαίτερη πείρα που χρειάζεται να αξιοποιήσουμε συγκεντρώνουμε και

από  τις  αθλητικές  δραστηριότητες  που  οργάνωσαν  διάφορες  Επιτροπές,  από  κοινού  με

αθλητικά σωματεία, μπροστά στην Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης. Αυτή

την  πείρα  που  έχουμε  συγκεντρώσει  από  τις  αθλητικές  δραστηριότητες  χρειάζεται  να  τη

γενικεύσουμε και να την αξιοποιήσουμε. Το κύριο, όμως, είναι να διατηρήσουμε την επαφή και

τους  δεσμούς  με  τους  αθλητικούς  συλλόγους  και  τους  αθλητές,  να  επιδιώξουμε  την  πιο

συστηματική συνεργασία μαζί τους με αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα για το 2021 και τις

Πρωτοβουλίες Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης, που συνέπεσαν με τις επιθέσεις στην Παλαιστίνη,

αυτές χαρακτηρίζονται από την πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου.

 την καμπάνια αλληλεγγύης  στον Παλαιστινιακό λαό (Δεκέμβρης 2017 – Μάης 2018),  όπου

συγκεντρώθηκαν 12.500 υπογραφές που καταθέσαμε στη Βουλή. Η πρωτοβουλία μας άνοιξε σε

πολλές  περιοχές  της  χώρας  δρόμους,  ώστε  να  έρθουμε  σε  επαφή  και  να  συζητήσουμε  με

εργαζόμενους, άνεργους, νέους.
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 αναδείξαμε  τα ζητήματα της  διεθνιστικής  αλληλεγγύης.  Εκφράσαμε  μέσα από εκδηλώσεις,

ανακοινώσεις, ειδικό υλικό, αφίσες, συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης κλπ την αλληλεγγύη

μας στους λαούς της Βενεζουέλας, της Κούβας, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου. Εκτός από τα

παραπάνω, στο διάστημα που εξετάζουμε πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις – συζητήσεις για τη

Βενεζουέλα  (2019),  την  Παλαιστίνη  (2018,  2019,  2020),  ενώ  πραγματοποιήθηκαν,  επίσης,

διμερείς  συναντήσεις  της  ΕΕΔΥΕ  με  τα  αντίστοιχα  κινήματα  σε  Βενεζουέλα,  Παλαιστίνη,

Κύπρο, Τουρκία κλπ.

 πήραμε  πρωτοβουλίες  ανάδειξης  του  προσφυγικού  ζητήματος,  σύνδεσής  του  με  τους

ιμπεριαλιστικούς πολέμους, αναδείξαμε τα προβλήματα στα νησιά του Αιγαίου. Προχωρήσαμε

το  2018  σε  πανελλαδική  κεντρική  πρωτοβουλία,  με  μεγάλη  ανταπόκριση,  συγκέντρωσης

ρούχων  και  ειδών  πρώτης  ανάγκης  για  τους  πρόσφυγες,  τα  οποία  παραδώσαμε  στους

καταυλισμούς στη Σάμο, στη Θεσσαλονίκη, στον Σκαραμαγκά κ.α.

 ανοίξαμε  τα  ζητήματα  αλληλεγγύης  στην  εργατική  –  λαϊκή  οικογένεια,  στηρίζοντας  τις

πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ και του λαϊκού κινήματος. Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές

στην Αττική, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, οι κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης συνέβαλλαν

στη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, από κοινού με τα σωματεία και τους φορείς σε κάθε

περιοχή.

 την  πρωτοβουλία  καλλιτεχνικής  -  πνευματικής  δημιουργίας  της  ΕΕΔΥΕ στα  σχολεία,  που

πραγματοποιήθηκε το 2018 και το 2019, που χαρακτηρίστηκε από μαζική συμμετοχή, συνέβαλε

στο μαζικό άνοιγμα των Επιτροπών Ειρήνης και στην ακόμη καλύτερη ενίσχυση των δεσμών

μας με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές.  Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία εκδηλώθηκαν

μια  σειρά  από  δημιουργικές  δυνατότητες  των  μαθητών,  δόθηκε  η  δυνατότητα  καλύτερου

ανοίγματος στα σχολεία. Ουσιαστικά συνέβαλε η στήριξη των εκπαιδευτικών που παλεύουν

μέσα από το ΠΑΜΕ (με μια σειρά από συλλόγους δασκάλων και καθηγητών σε όλη τη χώρα να

έχουν  πάρει  αποφάσεις  στήριξης  και  συμμετοχής),  την  ΑΣΓΜΕ  (που  το  διέδωσε  στους

συλλόγους  γονέων  σε  όλη  τη  χώρα),  αλλά  και  το  γεγονός  ότι  προπαγανδιστικά  κινήθηκε

καλύτερα  (έγκαιρος  εφοδιασμός  με  αφίσα  και  επιστολή  στις  τοπικές  Επιτροπές)  και

αξιοποιήθηκε και το διαδίκτυο. Επίσης, συνέβαλαν οι θεματικές συνεδριάσεις προετοιμασίας που

έγιναν σε όλη τη χώρα στην έναρξη της πρωτοβουλίας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονιών,

η ουσιαστική συζήτηση για το τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από την δραστηριότητα αυτή.

 Εκδηλώσεις για Χιροσίμα – Ναγκασάκι το 2018, 2019, 2020 και 2021 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,

Πάτρα,  Καβάλα,  Αλεξανδρούπολη  κ.α.  Το  2021  εξαιτίας  της  πυρκαγιάς  στην  Αττική  δεν

πραγματοποιήθηκε η κινητοποίηση στο Θησείο, ωστόσο σε διάφορες περιοχές στην υπόλοιπη

χώρα οι κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί πραγματοποιήθηκαν κανονικά.

 Τη λαχειοφόρο αγορά της ΕΕΔΥΕ το 2018, 2019, 2020.
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 τη δουλειά με την ειδική έκδοση της ΕΕΔΥΕ “ΝΑΤΟ & ΕΕ: εργαλεία του κεφαλαίου κατά των

λαών”, που δώσαμε στην δημοσιότητα τον Οκτώβρη του 2018 και την οποία αξιοποιήσαμε

συστηματικά, τόσο σε επίπεδο αυτομόρφωσης, όσο και σε επίπεδο διακίνησης, μιας και μέσα

εκεί έχει γίνει μια συλλογική δουλειά, ώστε τεκμηριωμένα να αποδεικνύεται ο ρόλος των ΗΠΑ

– ΝΑΤΟ – ΕΕ, αλλά και όλου του πλέγματος ευρωατλαντικών βάσεων και στρατηγείων που

υπάρχουν στη χώρα μας, ένα προς ένα ξεχωριστά. Είναι σημαντικό ότι την ειδική έκδοση τη

μεταφράσαμε στα αγγλικά, την τυπώσαμε σε μεγάλο τιράζ, την παρουσιάσαμε τον Νοέμβρη

του 2018 στο Διεθνές Σεμινάριο για τις Στρατιωτικές Βάσεις στο Δουβλίνο και τη μοιράσαμε

στα κινήματα – μέλη του ΠΣΕ, που συνεργαζόμαστε. 

 Σημαντική  είναι  η  πολιτική  παρέμβαση  του  κινήματος,  μέσα  κι  από  τη  λειτουργία  της

“Επιτροπής Αγώνα” κατά της Συμφωνίας για τις αμερικάνικες βάσεις (που συγκροτήθηκε από

το εργατικό κίνημα, την ΕΕΔΥΕ, τα σωματεία αυτοαπασχολουμένων, τους συλλόγους γυναικών

της ΟΓΕ, τους συλλόγους φοιτητών) μπροστά στο μαζικό συλλαλητήριο της 5ης  Οκτώβρη

2019,  με  αφορμή  την  επίσκεψη  του  ΥΠΕΞ  των  ΗΠΑ,  Πομπέο  και  την  υπογραφή  της

Συμφωνίας,  αλλά  και  μπροστά  στην  σύνοδο  της  Στρατιωτικής  Επιτροπής  του  ΝΑΤΟ,  το

Σεπτέμβρη  του  2021,  τόσο  στην  Αθήνα,  όσο  και  σε  όλες  τις  πόλεις  που  υπάρχουν

ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές και απαιτείται ένταση των προσπαθειών για μαζικότερη

συμμετοχή.  Οι  Επιτροπές  Ειρήνης  ανέπτυξαν  πολύμορφη  δραστηριότητα  με  συσκέψεις,

συγκεντρώσεις, συζητήσεις, μαζικές εξορμήσεις, συναυλίες,  για την ενημέρωση του λαού μας

για  την  Ελληνοαμερικάνικη  Συμφωνία.   Συνολικά  αυτή  την  περίοδο  που  εξετάζουμε  οι

εκδηλώσεις  χαρακτηρίστηκαν  από  καλή συμμετοχή του  κόσμου,  αλλά  κι  από  εξίσου  καλή

συζήτηση και ερωτήσεις που συγκεντρώθηκαν. Αναδεικνύεται η ανάγκη στο επόμενο διάστημα

να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, ακόμη πιο μαχητικά. Στόχος μας ήταν να συμβάλλουμε

στην  ενημέρωση,  αποκάλυψη  όλων  των  επικίνδυνων  εξελίξεων,  να  συμβάλλουμε  στη

συγκέντρωση δυνάμεων, ώστε ολοένα και περισσότερος κόσμος να εντάσσεται στην πάλη του

αντιπολεμικού  –  αντιιμπεριαλιστικού  κινήματος.  Να  συμβάλλουμε  στην  ανάδειξη  της

δυνατότητας που έχει ο λαός να τους χαλάσει τα σχέδια και να πρωταγωνιστήσει για τη ζωή

του.

 Πραγματοποιήθηκαν μεγάλες κινητοποιήσεις τον Οκτώβρη του 2020 ενάντια στην επίσκεψη

Πομπέο (Θεσσαλονίκη, Χανιά) κι ενάντια στην επίσκεψη Στόλτενμπεργκ (Αθήνα), αλλά και

στις 17 Σεπτέμβρη 2021 ενάντια στη σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

 Οικονομικά  ΕΕΔΥΕ:Η  ανοδική  λειτουργία  των  Επιτροπών  και  της  ΕΕΔΥΕ  συνολικά,  το

πλατύτερο σε σχέση με άλλα χρόνια άνοιγμα, αλλά και οι δυσκολίες που προέκυψαν εξαιτίας

της πανδημίας, βρίσκουν αντανάκλαση και στην πορεία των Οικονομικών της ΕΕΔΥΕ. Εκείνο

που χρειάζεται να κρατήσουμε ως συμπέρασμα είναι το γεγονός πως παρότι η γενική εικόνα
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είναι θετική, υπάρχουν διαβαθμίσεις στον τρόπο που κινήθηκαν οι Επιτροπές, κάτι που δείχνει

τις σοβαρές δυνατότητες που έχουμε, αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη για πιο συστηματικό

σχεδιασμό της δουλειάς μας με τα Οικονομικά.

 Περιοδικό “Δρόμοι της Ειρήνης”: Αναντικατάστατο εργαλείο για όλα τα παραπάνω αποτελούν

οι θέσεις μας, οι επεξεργασίες μας.  Το περιοδικό “Οι Δρόμοι της Ειρήνης”, που εκδίδουμε,

αποτελεί σημείο αναφοράς για ουσιαστικές συζητήσεις, αλλά και για τους δεσμούς μας με τους

αγωνιστές  και  τις  αγωνίστριες.  Παρά  τα  θετικά  βήματα  που  έχουμε  κάνει  συνολικά  στη

διακίνησή του, αναδεικνύονται παραπάνω δυνατότητες και οφείλουμε να δώσουμε βάρος τόσο

στην  ακόμη  μεγαλύτερη  άνοδο  της  κυκλοφορίας  του  (μέσω  και  της  σταθεροποίησης  κι

ανάπτυξης του δικτύου συνδρομητών), όσο και στην αξιοποίησή του. 

 Δελτία τύπου – ανακοινώσεις: Αναβαθμίσαμε τη λειτουργία του γραφείου τύπου της ΕΕΔΥΕ.

Έγινε συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης του λαού μας.   

 Ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ: Η ιστοσελίδα της ΕΕΔΥΕ, που αναβαθμίστηκε κι επανασχεδιάστηκε

το 2019, αναδείχθηκε σε ένα χρήσιμο εργαλείο της δράσης μας για την ενημέρωση και τη

διάδοση των θέσεών μας,  για  τον εξοπλισμό όλου του δυναμικού της  ΕΕΔΥΕ.  Μετρήσαμε

σημαντικά βήματα στην άνοδο της επισκεψιμότητάς της, στην ουσιαστική αξιοποίησή της, στη

μεγαλύτερη  διάδοσή  της,  τόσο  στην  Ελλάδα,  όσο  και  στο  εξωτερικό.  Είναι  σημαντική  η

δουλειά που γίνεται και ανακοινώσεις που αφορούν σε διεθνείς εξελίξεις μεταφράζονται στα

αγγλικά  και  φτάνουν  σε  συνεργαζόμενα  κινήματα  του  εξωτερικού.  Αυτή  η  πολυεπίπεδη

προσπάθεια  που  έγινε  να  αξιοποιηθεί  η  ιστοσελίδα  χρειάζεται  να  συνεχιστεί  ακόμη  πιο

εντατικά. 

Συμβάλλει κι αυτή στο άνοιγμα της παρέμβασής μας. Δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξαν περιπτώσεις

που ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας γιατί μέσω της ιστοσελίδας είδαν το περιοδικό ή κάποια

χρήσιμα  υλικά,  ζητώντας  να  τους  τα  στείλουμε.  Συνεπώς  χρειάζεται  να  γίνει  συστατικό

στοιχείο στην καθημερινή ενημέρωση και δράση μας,  αξιοποιώντας  και  με  αυτόν  τον

τρόπο τις δυνατότητες που μας δίνει η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ώστε να φτάνουμε σε ολοένα

και πλατύτερο κόσμο. Ακόμη πιο εντατικά οι Επιτροπές Ειρήνης να τροφοδοτούν τη σελίδα με

τις κατά τόπους δράσεις και πρωτοβουλίες, να ξεδιπλώνεται και από εκεί η πλούσια δράση που

αναπτύσσεται. Είναι ένας τομέας της δουλειάς μας στον οποίο, παρά τα θετικά βήματα που

έχουμε σημειώσει, παρουσιάζονται καθυστερήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε.

 Βοηθητικές  Επιτροπές της  Γραμματείας  της ΕΕΔΥΕ: Συνέβαλαν  η καθεμία στο έργο της

ΕΕΔΥΕ,  στήριξαν  τομείς  δουλειάς  στα  οικονομικά,  στο  περιοδικό,  στην  πρωτοβουλία  στα

σχολεία, καθώς και άλλες εκδηλώσεις των Επιτροπών Ειρήνης.

 Διεθνής δράση της ΕΕΔΥΕ: ανταποκριθήκαμε στις διεθνείς υποχρεώσεις μας συμμετέχοντας

στις  συνεδριάσεις  της  Γραμματείας  και  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του  ΠΣΕ,  στις
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Περιφερειακές  συναντήσεις  Ευρώπης,  στο  Διεθνές  Σεμινάριο  για  τις  Στρατιωτικές  Βάσεις

(Δουβλίνο 2018), αλλά και στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ της ΠΟΔΝ στη Ρωσία. Παράλληλα, παρά

τις  δυσκολίες,  πραγματοποιήθηκε  το  2018  η  Τριμερής  Συνάντηση  των  κινημάτων  ειρήνης

Ελλάδας  –  Κύπρου –  Τουρκίας.  Συμβάλλαμε  στην  ενδυνάμωση των  διμερών  σχέσεων  της

ΕΕΔΥΕ με άλλα κινήματα (Παλαιστίνη, Βενεζουέλα, Τουρκία κλπ). Σημαντικό στοιχείο είναι

και η παρέμβασή μας στις διεθνείς εξελίξεις και μέσω ανακοινώσεων που μεταφράστηκαν στα

αγγλικά, αλλά και οι ανταποκρίσεις από τις κινητοποιήσεις στην Ελλάδα. Πραγματοποιήσαμε

το 2020 διαδικτυακή σύσκεψη της ΕΕΔΥΕ με την Επιτροπή Αγώνα της Γαλλόφωνης Ελβετίας

σχετικά με τις εξελίξεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ μπορεί και πρέπει να σηματοδοτήσει το παραπέρα δυνάμωμα της ΕΕΔΥΕ, του

αντιπολεμικού  –  αντιιμπεριαλιστικού  κινήματος.  Επί  της  ουσίας,  αυτό  απαιτεί  ένα  πλατύ  και  καλά

σχεδιασμένο άνοιγμα από όλες τις Επιτροπές Ειρήνης, παίρνοντας υπόψη τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις,

τους  ενδοϊμπεριαλιστικούς  ανταγωνισμούς,  την  Ελληνοαμερικανική  και  Ελληνογαλλική  Συμφωνία,  τις

εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό. Να εστιάσουμε στους σχεδιασμούς και στις  ευθύνες της

αστικής τάξης, της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και των αστικών κομμάτων. Να συμβάλλουμε να κατανοείται

καλύτερα η επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής και η αναγκαιότητα του δυναμώματος της πάλης ενάντια σε

ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ.  Να οργανωθεί καλύτερα η δουλειά μας, με στόχο να δυναμώσει και να μαζικοποιηθεί

παραπέρα το αντιπολεμικό – αντιιμπεριαλιστικό κίνημα.

Το πλαίσιο δράσης μας  περιλαμβάνει:

 Την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους

 Την  κατάργηση της  Ελληνοαμερικανικής  Συμφωνίας  για  τις  Στρατιωτικές  Βάσεις  και  της

Ελληνογαλλικής συμφωνίας  – Nα κλείσει η βάση της Σούδας – Nα ξηλωθούν οι βάσεις του

θανάτου  από  τη  χώρα  μας  –  Nα  μη  δημιουργηθεί  καμία  νέα  ευρωατλαντική  βάση  και

στρατιωτική υποδομή.

 Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.

 Καμία  συμμετοχή  των  Ελληνικών  Ενόπλων  Δυνάμεων  σε  ιμπεριαλιστικές  αποστολές  στο

εξωτερικό,  σε  στρατιωτικές  επιχειρήσεις  κατά  άλλων  λαών,  να  επιστρέψει  η  ελληνική

στρατιωτική  μονάδα  και  οι  Πάτριοτ  από  τη  Σαουδική  Αραβία,  να  μην  αποσταλούν

στρατιωτικές δυνάμεις στο Σαχέλ, στην Αφρική. 

 Όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία

του ΝΑΤΟ. Ανάκληση της κυβερνητικής απόφασης για την αύξηση της θητείας στο στρατό

ξηράς.

Pap
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 Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.

 ΟΧΙ στον Ευρωστρατό που ετοιμάζει η ΕΕ.

 Αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Στη βάση των παραπάνω, το νέο Εθνικό Συμβούλιο και η νέα Γραμματεία χρειάζεται να σταθούν στα εξής:

 Κινητοποιήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις στο υπουργείο άμυνας, στο υπουργείο

εξωτερικών κ.α. ενάντια στην ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις. Συνέχιση της δουλειάς

μετά το συνέδριο με συσκέψεις, συζητήσεις και πολύμορφες πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα. Να

δώσουμε  ιδιαίτερο  βάρος  στις  Επιτροπές  που  βρίσκονται  σε  περιοχές  όπου  ήδη  υπάρχουν

ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις, στρατηγεία και υποδομές, αλλά και  στις περιοχές όπου επίκειται να

δημιουργηθούν νέες. 

 Να  εξετασθεί  η  δυνατότητα  παρέμβασης  μέσω  επεξεργασιών,  ημερίδας  και  εκδηλώσεων  με

επίκεντρο τη στρατηγική ΝΑΤΟ 2030, την ΚΠΑΑ της ΕΕ.

 Να απαντήσουμε στην επιθετική ΝΑΤΟϊκή προπαγάνδα για τη συμπλήρωση 70 χρόνια από την

ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και να αναδείξουμε τον καταστροφικό – για το λαό - χαρακτήρα

στρατηγικών επιλογών της κυρίαρχης τάξης

 Να δοθεί συνέχεια (παίρνοντας υπόψη τις συνθήκες της πανδημίας) στη δράση στα σχολεία, τσην

κοινή  δράση  με  εκπαιδευτικούς,  μαθητές,  γονείς,  όπου  έχει  φανεί  ότι  έχουμε  σημαντικές

δυνατότητες να μετρήσουμε ακόμη περισσότερα βήματα. 

 Να μελετηθεί καλύτερα το άνοιγμα στα Πανεπιστήμια, με αιχμή τα τμήματα Διεθνών Σχέσεων, τις

σχολές που δραστηριοποιείται και παρεμβαίνει το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η πρεσβεία τους, ή

άλλες πρεσβείες, ΜΚΟ κ.ο.κ.,  αξιοποιώντας τη θετική πείρα από τις κοινές πρωτοβουλίες με το

Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.

 Να ενισχυθεί η παρέμβασή γύρω από τα ζητήματα έκφρασης διεθνιστικής αλληλεγγύης με άλλους

λαούς και κινήματα. Να εξεταστεί καλύτερα η ανάπτυξη διμερών σχέσεων με άλλα κινήματα στην

περιοχή.

 Να  ενισχύσουμε  τη  συνεργασία  με  αθλητικούς  φορείς,  κεντρικά  και  στην  περιφέρεια,  με

πρωτοβουλίες που θα αναδεικνύουν τον αθλητισμό σαν παράγοντα φιλίας και συναδέλφωσης των

λαών κόντρα στο δηλητήριο του ιμπεριαλισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας.

 Να αναδειχθεί το προσφυγικό – μεταναστευτικό πρόβλημα σε σύνδεση με τις εξελίξεις, η καταδίκη

της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ,  της απαράδεκτης συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας,  και να

δυναμώσει η αλλήλεγγύη μας με τους μετανάστες – πρόσφυγες.  Να αντιπαλέψουμε αποφασιστικά

τον  εθνικισμό  και  το  ρατσισμό  που  καλλιεργείται,  αλλά  και  τον  αστικό  κοσμοπολιτισμό  που

επιχειρεί να εγκλωβίσει λαϊκές συνειδήσεις, να δυναμώσει η πάλη ενάντια στον φασισμό και το

σύστημα που τον γεννάει.  
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 Να συνεχιστεί η καταγραφή, αξιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου της ΕΕΔΥΕ, αλλά και

της συλλογής έργων τέχνης που έχουμε στην κατοχή μας.

 Να γίνει καλύτερη επεξεργασία για τη διαπάλη με τους φορείς της Τοπικής Διοίκησης, τις ΜΚΟ και

άλλες  δυνάμεις  που  παρεμβαίνουν  στο  αντιιμπεριαλιστικό  κίνημα.  Να  δοθεί  βαρύτητα  στην

εκλαΐκευση των επεξεργασιών μας γύρω από το ζήτημα των “αντισταθμιστικών οφελών” από την

ύπαρξη ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών.

 Να δοθεί συνέχεια στην ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων κεντρικά και από τις Επιτροπές

Ειρήνης.  

 Να εξασφαλιστεί η στήριξη των δράσεων του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, ιδιαίτερα μπροστά

και στο επικείμενο Συνέδριό του το 2022.

 Να οργανωθεί καλά η Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης τον Μάη του 2022

 Να  ενισχύσουμε  ακόμη  περισσότερο  τις  ετήσιες  εκδηλώσεις  για  την  επέτειο  από  τη  ρίψη  των

ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, με μαζικές και μαχητικές παρεμβάσεις

 Να  διερευνήσουμε  την  δυνατότητα  κεντρικών  παρεμβάσεων  της  ΕΕΔΥΕ,  σε  περιοχές  με

Ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές και βεβαίως στην Αττική που είναι το κέντρο στρατηγικού

σχεδιασμού και δράσης του αντιπάλου

 Μέχρι  το  επόμενο  συνέδριο  να  προχωρήσουμε  σε  επικαιροποίηση  της  έκδοσης  “ΝΑΤΟ & ΕΕ:

εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών”

Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Συναισθανόμαστε τις ευθύνες μας, έχουμε τη θέληση να προχωρήσουμε μπροστά για την ενίσχυση του

αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, για το δυνάμωμα της  ΕΕΔΥΕ και πιστεύουμε ότι με τη

συμβολή όλων μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. 

Αθήνα, Οκτώβρης 2021
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η γενικότερη πολεμική προπαρασκευή αντανακλάται και στην άνοδο 

των στρατιωτικών δαπανών και το κυνήγι των εξοπλισμών 

Οι παγκόσµιες στρατιωτικές δαπάνες το 2019 υπολογίζονται σε 1,917 τρισ. δολάρια, στο 2,2% του

παγκόσµιου ΑΕΠ, µε αύξηση κατά 3,6%, σε σχέση µε το 2018 και κατά 7,2% σε σχέση µε το 2010, για

τρίτη συνεχόµενη χρονιά, εξαιτίας κυρίως των στρατιωτικών δαπανών και επιχειρήσεων των ΗΠΑ

και της Κίνας. Οι διεθνείς πωλήσεις όπλων αυξήθηκαν κατά 7,8% την περίοδο 2014 - 2018 ή κατά

20% σε σχέση µε την περίοδο 2005 – 2009.

Στις  στρατιωτικές  δαπάνες προηγούνται  οι  ΗΠΑ (732 δισ.  δολάρια)  και  ακολουθούν Κίνα (261),  Ινδία

(71,1), Ρωσία (65,1), Σαουδική Αραβία (61,9) Γαλλία (50,1), Γερµανία (49,3), Βρετανία (48,7), Ιαπωνία

(47,6), Νότια Κορέα (43,9). Οι συνολικές στρατιωτικές δαπάνες και από τα 29 κράτη - µέλη του ΝΑΤΟ

ήταν 1,035 τρισ. δολάρια το 2019.

Την περίοδο 2015 - 2019 οι ΗΠΑ παρέµειναν πρώτες στις εξαγωγές όπλων, κατέχοντας το 36%, µε δεύτερη

τη Ρωσία, ενώ ακολουθούν Γαλλία, Γερµανία καθώς και η Κίνα.

Οι πυρηνικές δυνάµεις εξακολουθούν να εκσυγχρονίζουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο, αντικαθιστώντας

παλιές κεφαλές. Οι εννέα (9) πυρηνικές δυνάµεις (ΗΠΑ - 5.800, Ρωσία - 6.375, Βρετανία - 215, Γαλλία -

290, Κίνα - 320, Ινδία - 150, Πακιστάν - 160, Ισραήλ - 90, Βόρεια Κορέα 30 - 40) διαθέτουν συνολικά

13.400 πυρηνικά όπλα, εκ των οποίων το 90% ανήκει σε ΗΠΑ και Ρωσία.

Οι  ΗΠΑ και  η  Ρωσία  ανακοινώνουν  αλλαγές  στο  «πυρηνικό»  στρατιωτικό  δόγµα  τους,  ενώ  γίνονται

εκατέρωθεν ανακοινώσεις για νέα είδη «υπερόπλων», όπως τα αυτόµατα οπλικά συστήµατα λέιζερ και νέες

σφαίρες χρήσης, όπως στο διάστηµα.

Οι ΗΠΑ αποσκοπούν να θέσουν και  την Κίνα σε συµφωνία ελέγχου και  περιορισµού των πυρηνικών,

θεωρώντας  την  ως  επικίνδυνο  ανταγωνιστή,  ενώ  το  βασικό  ζήτηµα  που  εξετάζεται  στους  πυρηνικούς

εξοπλισµούς είναι η ικανότητα του «πρώτου πλήγµατος», που ήδη έχει επεξεργαστεί το ΝΑΤΟ από τη

Σύνοδο της Βαρσοβίας το 2016 κι έχουν επικαιροποιήσει οι επόμενες σύνοδοί του.

Σηµαντικό «εργαλείο» για τους πολεµικούς σχεδιασµούς των ισχυρότερων δυνάµεων είναι οι στρατιωτικές

βάσεις εκτός συνόρων τους, όπου οι ΗΠΑ φαίνεται να έχουν πάνω από 700 βάσεις, διαφορετικής χρήσης,

σε όλο τον κόσµο. Βάσεις εκτός συνόρων έχουν επίσης οι Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία, Τουρκία, Κίνα,

Ιαπωνία, Ινδία.
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