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Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) απευθύνεται στο λαό
μας, στους νέους και τις νέες και σημειώνει
ότι μπροστά στις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις που
ζούμε στην περιοχή μας χρειάζεται να σημάνει συναγερμός. Ο αγώνας των εργαζομένων για αποκλειστικά δημόσιο-δωρεάν σύστημα υγείας, την
ουσιαστική χρηματοδότηση και την άμεση κάλυψη
των μεγάλων ελλείψεων, για την αντιμετώπιση της
αντιλαϊκής επίθεσης που κλιμακώνεται στις συνθήκες
της πανδημίας και της νέας καπιταλιστικής κρίσης,
ο αγώνας για τις λαϊκές ανάγκες, τους μισθούς, τις
συντάξεις, την παιδεία, τα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα, δένεται με τον αγώνα κατά των ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων και πολέμων, κατά της
εμπλοκής της χώρας μας. Αυτή είναι η αποφασιστική
απάντηση που επιβάλλουν οι σημερινές συνθήκες.

Βασικά στοιχεία των εξελίξεων
Στη διάρκεια της πανδημίας συνεχίζονται οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί. Η καπιταλιστική κρίση τροφοδοτεί τους ανταγωνισμούς. Αυτό γίνεται φανερό
από τις επικίνδυνες για τους λαούς αποφάσεις των
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, την αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό
Κόλπο, και την Αν.Μεσόγειο, την όξυνση της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία και την Κίνα. Ο πόλεμος
στη Συρία και τη Λιβύη συνεχίζεται. Το ισραηλινό
κράτος ετοιμάζεται να προσαρτήσει νέα παλαιστινιακά εδάφη στη Δυτική όχθη, το αποκαλούμενο
«σχέδιο του αιώνα» ΗΠΑ-Ισραήλ διαιωνίζει και
δυναμώνει την κατοχή. Οξύνονται οι αντιθέσεις στα
Βαλκάνια και ετοιμάζεται διχοτομική λύση στην
Κύπρο.
Η κατάσταση αυτή συνδυάζεται με την ένταση
των ανταγωνισμών ανάμεσα στη ελληνική και την
τουρκική αστική τάξη στο όνομα της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» για λογαριασμό των συμ-

φερόντων των οικονομικών ομίλων.
Κλιμακώνεται η Τουρκική επιθετικότητα.
• Αμφισβητείται η Συνθήκη της
Λοζάνης και το πρωτόκολο του 1926
που καθορίζει τη χερσαία συνοριακή
γραμμή στον Εβρο, το προσφυγικό
πρόβλημα εντάσσεται στις γεωστρατηγικές της επιδιώξεις αξιοποιώντας την
άθλια συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.
• Δυναμώνει η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη και οι
διεκδικήσεις στην Α.Μεσόγειο με την
αξιοποίηση της απαράδεκτης συμφωνίας Ερντογαν-Σάρατζ. Η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει έρευνες ή και γεωτρήσεις
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
• Πληθαίνουν οι υπερπτήσεις
πάνω από ελληνικά νησιά, «γκριζάρεται» το Αιγαίο, συνεχίζονται οι γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.
Ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου είναι υπαρκτός και η κυβερνηση της ΝΔ
απο κοινού με το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα
κόμματα καλλιεργούν ψεύτικο εφησυχασμό. Ποντάρουν και προσδοκούν
στην παρέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, παίζουν με την αγωνία του
λαού μας.

Ποια είναι η αλήθεια;
Πρώτο, στην πράξη έχει αποδειχθεί
πως το βάθεμα της εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς οδηγεί στην όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Οι ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ όχι μόνο δεν εγγυώνται
την «ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα» στην περιοχή, αλλά «ανάβουν
το φιτίλι» του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Στην πράξη σφυρίζουν αδιάφορα για
την τουρκική επιθετικότητα για να κερδίσουν τη γειτονική χώρα στο «Δυτικό
στρατόπεδο», να την αποκόψουν απο
τη ρωσική επιρροή. Αυτό λένε συχνά
και κατάμουτρα ο γ.γ του ΝΑΤΟ, Στόλτεμπεργκ, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι
επιτελείς, ο Αμερικανός Πρέσβης Πάιατ.
Διαμορφώνουν το έδαφος για επικίνδυνους συμβιβασμούς για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και θαλάσσιων ζωνών στην Α. Μεσόγειο που θα
οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο συνεχών αντιπαραθέσεων. Η εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα
της χώρας έχουν μπει στο τραπέζι των
ιμπεριαλιστικών παζαριών. Δουλεύεται
η λύση της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και όλοι τους γνωρίζουν ότι στο σχετικό Συνυποσχετικό
ανάμεσα στις δύο χώρες θα τεθούν οι
τουρκικές διεκδικήσεις.
Οι ΑμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη
Σούδα, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκειο
και στην Αλεξανδρούπολη, είναι βασικός παράγοντας της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς τυχοδιωκτισμούς, λειτουργούν ως μαγνήτης
απαντητικών πληγμάτων, όπως έχουν
προειδοποιήσει η Ρωσία και το Ιράν,
προκαλούν μεγάλους κινδύνους για το
λαό μας.
Ο λαός να καταδικάσει μαζικά την
πολιτική της εμπλοκής και να καταλογίσει τις βαριές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση της ΝΔ και οι προηγούμενες
κυβερνήσεις, να καταγγείλει τη συμμετοχή της Ελλάδας σε περισσότερες από
16 ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, και στην ευρωενωσιακή επιχείρηση στη Λιβύη με τον ψευδεπίγραφο
τίτλο «IRINI», το γεγονός ότι η χώρα μας

δαπανά πάνω από 4 δις ευρώ το χρόνο
για τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες.
Δεύτερο, η όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων αποδεικνύει επίσης πόσο
σαθροί είναι οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων ότι η συμμετοχή της χώρας μας στα σχήματα συνεργασίας με
το Ισραήλ και την Αίγυπτο που παζαρεύουν με την Τουρκία, και ο αγωγός
East Med που υπηρετεί τους σχεδισμούς
των ΗΠΑ και τα συμφέροντα των αστικών τάξεων, μπορούν να εγγυηθούν την
ασφάλεια του λαού μας και να υπηρετήσουν τις ανάγκες του.
Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για
την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών
ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία,
δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
που συμμετέχουν στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, είναι προκλητικοί. Η
οριοθέτηση αυτή υπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, έγινε στη βάση της μειωμένης
επήρειας ελληνικών νησιών και προκαλεί ανησυχία για τις συνέπειες σε βάρος
Ελλήνων αλιέων. Ενώ με την επιδίωξη
της μερικής οριοθέτησης Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και τη «διαγραφή» του
Καστελόριζου καταστρατηγείται και
πάλι η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο
της Θάλασσας του 1982, που προβλέπει
ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα για τα νησιά,
οδηγεί σε ακύρωση των συνόρων ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο λαός να υπερασπιστεί τα δικά του
συμφέροντα. Κανείς να μην τσιμπήσει
στα δολώματα της κυβέρνησης και των
άλλων αστικών κομμάτων για τα περί
«εθνικής ενότητας και ομοψυχίας».
Στόχος τους είναι η χειραγώγηση και

η μετατροπή του λαού σε συνένοχο της
πολιτικής που εμπλέκει τη χώρα μας σε
πολεμοκάπηλα σχέδια.

Δυναμώνουμε τον αγώνα για τη
ζωή και το μέλλον που μας αξίζει, για ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, ασφάλεια, φιλία,
αλληλεγγύη, αμοιβαίες κι επωφελείς σχέσεις ανάμεσα στους
λαούς
Ακόμη πιο δυνατοί, πυκνώνουμε τις
γραμμές του αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήματος. Δυναμώνουμε
τη φωνή και τη δράση μας, τη διεθνιστική αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες,
με όλους τους λαούς. Στεκόμαστε στο
πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και
της Κύπρου και απαιτούμε τον τερματισμό της ισραηλινής και τουρκικής κατοχής. Ενώνουμε τη φωνή μας με τον
Αμερικανικό λαό που διαδηλώνει μαζικά
κατά της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ,
κατά του ρατσισμού και της κρατικής
καταστολής. Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ απομυθοποιούν το λεγόμενο «Αμερικάνικο
όνειρο», αποκαλύπτουν τη βαρβαρότητα του εκμεταλλευτικού συστήματος.
Διεκδικούμε τις σύγχρονες ανάγκες
και τα δικαιώματά μας. Ακόμη πιο μαζικά, μαχητικά παλεύουμε και απαιτούμε:
• Απεμπλοκή της Ελλάδας από
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

και πολέμους
• Καμιά αλλαγή των συνόρων και
των συνθηκών που τα καθορίζουν
• Να αποχωρήσει η Ελλάδα από
την Ευρωενωσιακή επιχείρηση «IRINI»
στη Λιβύη. Να ακυρωθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις για συμμετοχή στις
ιμπεριαλιστικές αποστολές στο Μάλι,
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
και στον Περσικό Κόλπο. Να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί από
αποστολές στο εξωτερικό
• Να κλείσει η Βάση της Σούδας
και όλες οι ξένες στρατιωτικές Βάσεις
και στρατηγεία.
• Όχι στις πολεμικές δαπάνες για
τις ανάγκες του ΝΑΤΟ – λεφτά για την
υγεία, την παιδεία, τις ανάγκες του
λαού μας
• Όχι στην εγκατάσταση πυρηνικών στον Άραξο και σε οποιοδήποτε
άλλο μέρος της χώρας
• Έξω το ΝΑΤΟ και οι στρατιωτικές μονάδες της ΕΕ από τη Μεσόγειο
και τα Βαλκάνια. Ναι στην ειρήνη και
την αλληλεγγύη των λαών
• Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ
με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.
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