
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κριτική μας στην δολοφονική μηχανή του στρατού δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε φιλειρηνική διάθεση, κάτι 

τέτοιο θα ήταν αδύνατο να ισχύει μέσα σε ένα ανταγωνιστικό σύστημα που επικρατεί ο καθημερινός διάχυτος 

πόλεμος. Θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά άλλα αυτό δεν πρόκειται να συμβεί όσο υπάρχει το σύστημα 

εκμετάλλευσης.  

 

Ως αναρχικοί αντιλαμβανόμαστε τον στρατό ως αναπόσπαστο κομμάτι του κράτους και προασπιστή του 

κεφαλαίου, οπότε η εναντίωση μας είναι συνολικότερη και η κρητική μας περνά μέσα από το ίδιο το πλέγμα της 

κυριαρχίας, ανοίγοντας τον δρόμο της συνολικότερης αμφισβήτησης του συστήματος εκμετάλλευσης. 

 

Όσων αφορά την υπόθεση του συντρόφου μας που διώκεται από το κράτος με την γελοία κατηγορία της 

ανυποταξίας σε καιρό ειρήνης, εμείς απαντάμε ότι έχουμε πόλεμο με κάθε εξουσιαστικό μηχανισμό. Έχουμε 

πόλεμο γιατί βλέπουμε καθημερινά τις παράπλευρες απώλειες από τα πυρά του κράτους και του κεφαλαίου, 

έχουμε πόλεμο γιατί η κυριαρχία πατά επί πτωμάτων για να διατηρηθεί και για να διευρύνει την θέση της, έχουμε 

πόλεμο μέχρι και την καταστροφή αυτού του γερασμένου κόσμου. 

 

Δεν περιμένουμε καμιά ευνοϊκή μεταχείριση από καραβανάδες δικαστικούς. Θεωρούμε δεδομένη την ποινή του 

συντρόφου μας και αυτό θα αποτελέσει έναν ακόμη λόγο μαζί με άλλους χιλιάδες να συνεχίσουμε τον αγώνα 

μας ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο για την κοινωνική επανάσταση και την αναρχία. 



Στις 17 Ιούνη, στο στρατοδικείο του Ρουφ στην Αθήνα, δικάζεται ο σύντροφός μας και ολικός αρνητής 

στράτευσης, Θάνος Χατζηαγγέλου. Ο σύντροφος από το 2012 έχει καταθέσει πολιτική δήλωση ολικής 

άρνησης στράτευσης, έπειτα από παρέμβαση  στο κτίριο της στρατολογίας Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα 

ξεκινάει ακόμα ένας κύκλος διώξεων, αρχής γινομένης του οικονομικού εκβιασμού του κράτους με το πρόστιμο 

των 6000 ευρώ άλλα και την σύλληψή του (μαζί με τη συντρόφισσα Στέλλα Αντωνίου που κατηγορήθηκε για 

παραβίαση περιοριστικών όρων) κατά τη διάρκεια επιχείρησης κουκουλοφόρων της αντιτρομοκρατικής στο 

σπίτι της συντρόφου του στις 17-7-2014, έπειτα από ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί  σε βάρος του από 

την εισαγγελία Αθηνών. Ακολουθεί η ίδια διαδικασία, δύο μέρες μετά, στο πατρικό του συντρόφου, αυτή την 

φορά από την Ασφάλεια πολιτεύματος Βόλου, επικαλούμενη διαταγή σύλληψης με βάση το ίδια ένταλμα (που 

είχε ήδη εκτελεσθεί). 

 

* 
 

Το ειδεχθές έγκλημα για το οποίο κατηγορείται ο σύντροφος είναι το αδίκημα της ανυποταξίας σε καιρό 

ειρήνης.  

 

Μιας ειρήνης που δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τον καθημερινό σιωπηλό και ψυχρό πόλεμο του κράτους και 

του κεφαλαίου, εναντίων των καταπιεσμένων. Ενός πολέμου που εκτυλίσσεται καθημερινά, χωρίς 

τεθωρακισμένα και βόμβες, χωρίς νεκρούς στα πεδία των μαχών. Ενός πολέμου καθημερινού με πολλά 

ανθρώπινα θύματα, με τις συνεχείς και καθημερινές αυτοκτονίες λόγο της ευρύτερης κρίσης, οικονομικής και 

όχι μόνο, της βίαιης ταξικής αναδιάρθρωσης και της συνεχούς υποβάθμισης της καθημερινότητας, της 

αλλοτρίωσης και της καταπίεσς από τους εξουσιαστικούς θεσμούς. Mε τους στρατούς κατοχής των μπάτσων 

στις μητροπόλεις, τους υγρούς τάφους των μεταναστών από τα σαπιοκάραβα των σύγχρονων δουλεμπόρων 

στην μεσόγειο, τις κρατικές δολοφονίες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών. Mε τους 4 νεκρούς 

εργάτες στα διυλιστήρια πετρελαίου στον Ασπρόπυργο και τα χιλιάδες εργατικά ατυχήματα στα κάτεργα της 

μισθωτής σκλαβιάς, τις επιθέσεις σε ομοφυλόφιλους και τους πρόσφατους πυροβολισμούς μιας 

τρανσέξουαλ στα γενετικά όργανα, κοντά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στον σταθμό Λαρίσης στην 

Αθήνα. Του πολέμου της ρύπανσης και της ενεργοβόρας διάθεσης  του καπιταλισμού, των βιομηχανιών και 

της κατανάλωσης, με θύματα την φύση και όλα τα όντα του πλανήτη. 

 

Είναι ο πόλεμος της διπλωματίας και των εκβιασμών, είναι ο οικονομικός στραγγαλισμός χωρών αδύναμων 

που δεν έχουν το ανάστημα να αντιπαρατεθούν με τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, είναι το κράτος εν κράτη 

των διαφόρων οικονομικών οργανισμών "στήριξης", είναι η λογική της μαριονέτας και η επιβολή δικτατορικών 

καθεστώτων που πράττουν ανάλογα με τα συμφέροντα των κρατών που τις δημιούργησαν.  

 

Είναι ο διάχυτος πόλεμος μέσα στην ίδια την κοινωνία που συνοψίζεται από το ρητό των θεωρητικών του 

καπιταλισμού "άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος είναι",  ανταγωνισμός και αν χρειαστεί και με όλα τα μέσα.  

 

Όλα αυτά συνθέτουν την εκδοχή του πολέμου σε καιρό ειρήνης, ενός πολέμου έμμεσου και εξίσου επικίνδυνου 

με τους πολέμους στα πεδία των μαχών. Είναι οι επιπτώσεις των τοπικών και ενδροκρατικών ανταγωνισμών και 

ο αντίκτυπος τους στην καθημερινότητα. Είναι οι ενδοεξουσιαστικοί διαξιφισμοί με θύμα την κοινωνία. Είναι η 

ίδια η κοινωνία που θυματοποιείτε, χωρίς να βλέπει τον πραγματικό της εχθρό, και αντ’ αυτού βγάζει τα μάτια 

της. Είναι η δίψα της εξουσίας για περισσότερη εξουσία και επιβολή, είναι η μάχη του κεφαλαίου για μεγαλύτερη 

συσσώρευση, είναι τα ιδεολογήματα και τα φκιασιδώματα για τον καλλωπισμό αυτού του παγκόσμιου 

σφαγείου. 

 

Όλα τα εξουσιαστικά καθεστώτα καθώς και όλα τα σύγχρονα αστικά κράτη για να επιβληθούν πάνω στην 

κοινωνία, να διαφυλάξουν τα συμφέροντα τους και να επεκτείνουν την κυριαρχία τους, είχαν και έχουν ως 

αναπόσπαστο κομμάτι του μηχανισμού επιβολής, τις δυνάμεις καταστολής και τον στρατό. Το κράτος είναι 

αυτό που κατέχει το μονοπώλιο της νόμιμης βίας και την χρησιμοποιεί για να διατηρεί την ύπαρξη του, να 

προστατεύει το κεφάλαιο και να επιβάλει τους σχεδιασμούς του, σε περιπτώσεις που υπάρχουν κοινωνικές 

αντιστάσεις, ποιό συγκεκριμένα όταν διάφορα κομμάτια της κοινωνίας σπάνε το μονοπώλιο της βίας, 

κινούμενα επιθετικά ως προς τους εκάστοτε σχεδιασμούς του, πόσο μάλλον ενάντια στην ίδια του την ύπαρξη. 

 

Στις περιπτώσεις που η κοινωνική συνοχή διεριγνήεται,, η υποταγή στο ίδιο το κράτος τίθεται προς 

αμφισβήτηση και η αντιπαράθεση μεταξύ κοινωνίας και κράτους αποκτά   γενικευμένα χαρακτηριστικά 

προκαλώντας τριγμούς στο σύστημα κυριαρχίας, τον ρολό των δυνάμεων καταστολής για την πάταξη του 

εσωτερικού εχθρού αναλαμβάνει ο στρατός. Έκτος από την αμυντική και επιθετική εμπροσθοφυλακή του 

κράτους εναντίων εξωγενών παραγόντων, ο στρατός έχει στην εποπτεία του, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο, και το 

εσωτερικό των συνόρων του κράτους. 

 

 



Στην Ελλάδα των δικτατοριών, της οικονομικο-πολιτικής αστάθειας και του κομουνιστικού κινδύνου του 

προηγούμενου αιώνα, ο στρατός ήταν ο ρυθμιστικός παράγοντας στις περιπτώσεις που το κράτος και το 

κεφάλαιο κλυδωνίζονταν, τα πραξικοπήματα γίνονταν τόσο συχνά, όσο και η εναλλαγή στην εξουσία των 

κομμάτων σε περίοδο δημοκρατίας. Όλα αυτά τα στρατιωτικά καθεστώτα στην ουσία, προσπαθούσαν να 

ανασυντάξουν το κράτος, να το ισχυροποιήσουν σε επίπεδο καταστολής και να εξαπολύσουν μαζική επίθεση 

εναντίων των εχθρών του καθεστώτος προσπαθώντας να πατάξουν αρχικά τον εσωτερικό εχθρό, κυρίως 

κουμουνιστές και αντιφρονούντες και έπειτα να επιβάλουν τους σχεδιασμούς τους. 

 

Στο ημερολόγιο του ο Μεταξάς γράφει "Η Ελλάς έγινε από της 4ης Αυγούστου Κράτος αντικομουνιστικό, 

Κράτος αντικοινοβουλευτικό, Κράτος ολοκληρωτικό. Κράτος με βάση αγροτική και εργατική και κατά συνέπεια 

αντιπλουτοκρατικό. Δεν είχε βέβαια κόμμα ιδιαίτερο να κυβερνά. Αλλά κόμμα ήτανε όλος ο Λαός, εκτός από 

τους αδιόρθωτους κομμουνιστάς και τους αντιδραστικούς παλαιοκομματικούς." 

 

Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου του 1936 ήταν το δημιούργημα του φασίστα Ιωάννη Μεταξά. 

Εκμεταλλευόμενος την πολίτικη αστάθεια της εποχής ο υπουργός στρατιωτικών και αντιπρόεδρος της τότε 

κυβέρνησης Μεταξάς αναλαμβάνει την πρωθυπουργία μετά το θάνατο του Δεμερτζή.  Με συνοπτικές 

διαδικασίες γίνεται το πραξικόπημα της 4ης Αυγούστου και ο Μεταξάς με την βοήθεια των μεγάλων αστικών 

κομμάτων γίνεται δικτάτορας. Από εκεί και πέρα ξεκινάει ένας κύκλος διώξεων και διωγμών, όλων αυτών που 

το καθεστώς θεωρεί επικίνδυνους για την χώρα. Δημιουργούνται φασιστικά τάγματα εφόδου που επιτίθενται 

σε κουμουνιστές και εχθρούς του καθεστώτος, στα αστυνομικά τμήματα γίνονται βασανιστήρια-πολλές φορές 

μέχρι θανάτου-όσοι είναι ύποπτοι διώκονται, στέλνονται εξορία ή δολοφονούνται. Μόνη λύση για να επιβιώσει 

κανείς ήταν να υπογράψει το “πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων”. Συνολικά ο Μεταξάς προσπαθεί με 

κάθε τρόπο να “συνετίσει τους υπηκόους του”, να εξαφανίσει κάθε πολίτικο του αντίπαλο και να δημιουργήσει 

ένα κράτος που δεν θα υπάρχει πολιτική αστάθεια. 

 

Από τις πρώτες συνεντεύξεις τύπου του Παπαδόπουλου. “...Μην ξεχνάτε κύριοι ότι ευρισκόμεθα ενώπιον ενός 

ασθενούς, τον όποιον έχομεν επί της χειρουργικής κλίνης και τον όποιον εάν ό χειρουργός δεν πρόσδεση κατά 

την διάρκειαν της εγχειρήσεως επί της χειρουργικής κλίνης, υπάρχει περίπτωσης αντί διά της εγχειρήσεως να 

του χαρίσει την αποκατάστασιν της υγείας του, να τον οδηγήσει εις τον θάνατον... Οι περιορισμοί τους 

όποιους θα επιβάλλωμεν είναι το δέσιμον του ασθενούς επί της κλίνης διά να υποστεί ακινδύνως την 

εγχείρησην. Ό χρόνος αναρρώσεως του ασθενούς μετά την εγχείρησιν, εξαρτάται από την βαρύτητα της 

ασθενείας, την οποίαν αυτήν την στιγμήν δεν μπορώ να προσδιορίσω...”. 

 

Την 21 Απριλίου του 1967 καταλύεται για ακόμα μια φορά η δημοκρατία και ο πραξικοπηματίας Γ. 

Παπαδόπουλος καθιστά τον εαυτό του ηγέτη και κηρύσσει την στρατιωτική χούντα. Οι ανησυχίες των 

χουντικών ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με αυτές του Μεταξά: αστάθεια του πολιτικού συστήματος  με 

αποστασίες, Ιουλιανά, κυβερνητική αστάθεια και κίνδυνος εκτροπής του πολιτεύματος από τον κομουνισμό. Η 

Ένωση Κέντρου και η Ε.Δ.Α, με βάση κρυφή δημοσκόπηση της C.I.A. έδειχναν να ξεπερνούν το 60%`της 

εκλογικής επιρροής και αυτό φόβιζε την Αμερική, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση της 

δικτατορίας του Παπαδόπουλου. Η δημοκρατία μπήκε σε γύψο γιατί ήταν αδύναμη να προστατεύσει το 

κεφάλαιο και τα ξένα συμφέροντα με την στρατιωτική χούντα να γίνεται  εγγυητής μέχρι η δημοκρατία να 

επανέλθει. Όπως η δικτατορία του Μεταξά έτσι και η Χούντα του Παπαδόπουλου διώκει όσους θεωρούνται 

επικίνδυνοι για το καθεστώς. Οι τόποι εξορίας (Γυάρος, Μακρόνησος, Λέρος, Αϊ Στράτης) ξαναγεμίζουν με 

αντιφρονούντες, οι πόλεις και τα χωριά γεμίζουν με ρουφιάνους και τραμπούκους, στα κρατητήρια της Ε.Σ.Α. 

(Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία) οι βασανιστές της χούντας επιδίδονται σε φρικτά 

βασανιστήρια  κομμουνιστών και όσων θεωρούνται ύποπτοι για το καθεστώς, που πολλές φορές έχουν 

τραγική κατάληξη. 

 

Η χούντα άφησε πίσω της πολλά θύματα αλλά τις περισσότερες υποθέσεις τις συγκάλυπτε με απροκάλυπτο 

τρόπο, μιας και όλος ο μηχανισμός ήταν απόλυτα ελεγχόμενος. Τελικά οι πρωταίτιοι και ένα μεγάλο κομμάτι 

του συρφετού της χούντας θα δικαστούν. Τα κεφάλια του καθεστώτος θα λάβουν τις μεγαλύτερες ποινές, και 

πολλοί άλλοι θα την γλιτώσουν με μικρότερες, όπως οι βασανιστές των Ε.Α.Τ. & Ε.Σ.Α. Μπάμπαλης και 

Μάλλιος, που μετέπειτα  θα τιμωρηθούν  με την ανωτέρα των ποινών ο Μάλλιος απο την Ε.Ο. 17 Νοέμβρη 

στις 14 Δεκεμβρίου 1976 και ο Μπάμπαλης από την Ομάδα Ιούνης '78 στις 31 Γενάρη 1979. 

 

Οι πρωταίτιοι της χούντας ήταν ο σάπιος καρπός της δικτατορίας του Μεταξά και αυτοί που τα επόμενα 

χρόνια ως πρόσωπα θα αποτελούσαν το επίσημο συνωμοτικό κομμάτι του κράτους (στην ουσία 

παρακράτος), μέχρι και το πραξικόπημα του 1967 και την κήρυξη της απριλιανής δικτατορίας.  Οι  Ιωαννίδης, 

Μακαρέζος, Παπαδόπουλος και ο Πατακός ήταν τα γνήσια τέκνα της δικτατορίας της 4ης Αύγουστου, 

ένθερμοι υποστηρικτές και ευέλπιδες κατά την διάρκεια της, στην στρατιωτική σχόλη.  

 

 



 

Οι εκλογές της βίας και της νοθείας το 1961, το σχέδιο Περικλής, το σχέδιο Προμηθέας, τα πρακτορηλίκια, οι 

δολιοφθορές σε άρματα μάχης στον Έβρο, για να κατηγορηθούν αριστεροί στρατιωτικοί πως ετοίμαζαν 

κομουνιστικό πραξικόπημα, είναι λίγα από τα κατορθώματα του ΚΥΠατζή και πράκτορα της C.I.A. 

Παπαδόπουλου.  

 

Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που ασπαστήκαν την Μεταξική ιδεολογία μετά την πτώση του καθεστώτος από τα 

ιδεολογικά τους αδέρφια (ναζί), είναι αυτοί που κατά την περίοδο της κατοχής θα γίνουν δοσίλογοι και 

γερμανοτσολιάδες, θα ενταχθούν στα τάγματα ασφάλειας και θα γίνουν πληροφοριοδότες των Γερμανών. 

Είναι αυτοί που θα πολεμήσουν με λύσσα την αντίσταση κατά των ναζί, που με το δάχτυλο τους θα 

καταδώσουν αγωνιστές και θα τους οδηγήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. 

 

Σε διακρατικό επίπεδο ο στρατός είναι από τα ισχυρότερα χαρτιά διαπραγμάτευσης, αποτελεί εργαλείο 

επιβολής και προειδοποίησης. Δείχνει την δυναμική του κράτους που συνήθως είναι ανάλογη  με την 

οικονομική του δύναμη και την τεχνολογική του υπέροχη. Στους ανταγωνισμούς για την επέκταση της 

κυριαρχίας μεταξύ των κρατών, οι πολεμικές επεμβάσεις με την έννοια της άμεσης αντιπαράθεσης μέσω 

στρατιωτικών επιχειρήσεων αποτελούν την έσχατη λύση, εφόσον οι διαπραγματεύσεις, ο οικονομικός πόλεμος 

και η πολίτικη πίεση δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Kάπου εκεί είναι που η μηχανή του πολέμου αρχίζει 

να λειτουργεί και να επιτίθεται άμεσα, με τους διακρατικούς ανταγωνισμούς και τα συμφέροντα των κεφαλαίων 

να πατούν επάνω σε ανθρώπινες ζωές και να αφήνουν πίσω τους συντρίμμια. 

 

Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και τους δυο παγκόσμιους πολέμους, από τον ψυχρό 

πόλεμο  μεταξύ Σοβιετικής ένωσης και Αμερικής, μέχρι την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και το "τέλος της 

ιστορίας",  την εδραίωση της Αμερικής ως την απόλυτη παγκόσμια δύναμη με τους παρατρεχάμενους 

συμμάχους του Ν.Α.Τ.Ο. να ακολουθούν απρόσκοπτα τις εντολές της, τους πολέμους στον Περσικό Κόλπο, 

στην Γιουγκοσλαβία και το Αφγανιστάν μέχρι και την νέα ψυχροπολεμική αντιπαράθεση μεταξύ  Αμερικής και 

Ρωσίας άλλα και της Κίνας που αναδεικνύεται και αυτή σε μια πολύ ισχυρή παγκόσμια δύναμη, πολλά 

πράγματα έχουν αλλάξει, και πολλά έχουν μείνει ίδια. 

 

Αυτό που αλλάζει στην ουσία είναι ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου και αυτό καθορίζεται από τους 

ανταγωνισμούς της κυριαρχίας και το αντίπαλο δέος μεταξύ των υπερδυνάμεων. Από εκεί και πέρα ο σκοπός 

παραμένει ο ίδιος και δεν είναι άλλος από την επιβολή της κυριαρχίας και την συσσώρευση κεφαλαίου. 

 

Μετά την λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και την ήττα των ναζί από τις συμμαχικές δυνάμεις, ξεκινά η 

περίοδος του ψυχρού πολέμου. Όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, κυρίως η Αγγλία που είχε χάσει την αίγλη της ως 

αυτοκρατορία, θα αποδυναμωθούν αρκετά και θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά 

προβλήματα στο εσωτερικό τους. Ήδη η Αμερική ήταν μια πολύ ισχυρή οικονομική άλλα και στρατιωτική 

δύναμη και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το ευρωπαϊκό αλληλοφάγωμα των δυο παγκοσμίων 

πολέμων. Από την άλλη άρχισε να ισχυροποιείται το αντίπαλο δέος του κουμμουνισμού με μπροστάρη την 

Ε.Σ.Σ.Δ., που είχε την λάμψη από τις σημαντικές νίκες κατά του ναζισμού, την αλλαγή της έκβασης του πολέμου 

και την επέλαση του κόκκινου στρατού στο Βερολίνο. 

 

Οι ζώνες επιρροής είχαν είδη καθοριστεί και μετά την νίκη των συμμάχων κατά των ναζί, οι ισχυρές 

καπιταλιστικές χώρες και η κομμουνιστική Ρωσία, ήταν έτοιμες να μοιραστούν τα λάφυρα του πολέμου όπως 

και έγινε. Ένα από τα λάφυρα ήταν και η Ελλάδα που τελικά μπήκε στο καπιταλιστικό μπλοκ της κυριαρχίας 

μιας και ο Στάλιν πρόδωσε τους Έλληνες κουμουνιστές, αφήνοντας τους αβοήθητους κατά την περίοδο του 

εμφυλίου πολέμου, με την Ελλάδα τελικά να πηγαίνει στους Άγγλους και μετέπειτα στους Αμερικάνους. 

 

Το Ε.Α.Μ-ΕΛ.ΑΣ., η μόνη ισχυρή και πολυάριθμη αντιστασιακή οργάνωση κατά την περίοδο της κατοχής, 

κατάφερε πολλά και μεγάλα χτυπήματα εναντίων των ναζί, δίνοντας στην ουσία το έναυσμα για να ξεκινήσει η 

αντίσταση. Μετά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα και την "απελευθέρωση" 

της, το Ε.Α.Μ-ΕΛ.ΑΣ. θα δεχτεί επίθεση από τα αγγλικά στρατεύματα  με σκοπό την πλήρη αποδυνάμωση του. 

Στα χαρτιά είχε ήδη κανονιστεί να περάσει η ελληνική επικράτεια στην αγγλική σφαίρα επιρροής. Το τραγικό της 

όλης υπόθεσης είναι πως ο νέος στρατός κατοχής της Αγγλίας θα απελευθερώσει  τα τάγματα ασφάλειας 

από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που τα είχε στοιβάξει μαζί με τον οπλισμό τους, εξαπολύοντας τα 

εναντίων του Ε.Α.Μ- ΕΛ.ΑΣ. 

 

Μετά την εισχώρηση των χωρών της ανατολικής Ευρώπης στην Σοβιετική σφαίρα επιρροής, αρχίζει σιγά σιγά 

να δημιουργείται το αντίπαλο δέος για τις καπιταλιστικές χώρες.  Η αντιπαράθεση είναι ιδεολογικοπολιτική και 

οικονομική. Με άλλα λογία είναι η αντιπαράθεση για την επέκταση της κυριαρχίας και την συσσώρευση του 

κεφαλαίου με διαφορετικό πρόσημο στην βάση της οργανωτικής δομής και της κίνησης του κεφαλαίου: 

κομουνισμός ή καπιταλισμός, κρατικός ή καπιταλισμός της ελευθερης αγοράς.  Κύριοι εκφραστές του 



ψυχρού πολέμου είναι η Η.Π.Α. και η Ε.Σ.Σ.Δ. Και οι δυο αυτές δυνάμεις είναι πολύ ισχυρές και στην ουσία 

ανταγωνίζονται για την παγκόσμια κυριαρχία. 

 

Ο ψυχρός πόλεμος στην ουσία του, είναι ο πόλεμος με όλα τα μέσα πλην της άμεσης στρατιωτικής 

αντιπαράθεσης, είναι ο πόλεμος σε επίπεδο προπαγάνδας, είναι ο οικονομικός, ψυχολογικός, πολίτικος και 

ιδεολογικός πόλεμος μεταξύ χωρών που η άμεση αντιπαράθεση θα ήταν εξίσου επιζήμια, είναι ο πόλεμος 

μεταξύ ισάξιων αντιπάλων που το αποτέλεσμα της άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής θα ήταν καταστρεπτικό και 

θα αποδυνάμωνε και τις δυο πλευρές.  

 

Η εποχή του ψυχρού πολέμου μεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ θα τελειώσει το 1991 με την πτώση του σοσιαλιστικού 

μοντέλου, αφήνοντας πίσω της τα συντρίμμια των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ, την οικονομική και 

κοινωνική εξαθλίωση στο εσωτερικό τους και μια μερίδα γραφειοκρατών και στελεχών των Κ.Κ. που 

εκμεταλλευόμενοι την όλη κατάσταση θα αποτελέσουν μελλοντικά την αστική τάξη των νέων καπιταλιστικών 

χορών. 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο αυτός ο μακροχρόνιος πόλεμος θα αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του με τους πολέμους 

της έμμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ των δυο μεγάλων δυνάμεων, σε Κορέα, Βιετνάμ, Αφγανιστάν, την 

εγκαθίδρυση δικτατοριών για την αποφυγή του κουμμουνιστικού κίνδυνου όπως έγινε και στην Ελλάδα με την 

Χούντα του Παπαδόπουλου και του στρατιωτικού συρφετού του. Την επέμβαση της Ε.Σ.Σ.Δ. με 6000 

τεθωρακισμένα στην Τσεχοσλοβακία για να επιβάλει τον κομουνισμό όπως αυτή ήθελε, την χρηματοδότηση 

παραστρατιωτικών οργανώσεων και το σιγοντάρισμα εμφύλιων πολέμων σε Αφρική, Λατινική Αμερική και 

Ασία, την ωρολογιακή βόμβα των πυρηνικών οπλών, τον οικονομικό στραγγαλισμό και τα εμπάργκο, τις 

παράπλευρες απώλειες και τα εκατομμύρια νεκρών του σύγχρονου πεντηκονταετή πολέμου των 

συμφερόντων, της επιβολής, της επέκτασης της επιρροής και της συσσώρευσης του κεφαλαίου. 

 

Μετά το περάς του ψυχρού πολέμου και την ήττα των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού από το 

καπιταλιστικό μπλοκ της ελεύθερης αγοράς, τα δεδομένα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο αλλάζουν ραγδαία. 

Η μόνη ισχυρή παγκόσμια δύναμη που θα αποτελέσει και τον ρυθμιστή των πάντων, είναι η Αμερική που πλέον 

χωρίς την ύπαρξη του αντίπαλου δέους της Ε.Σ.Σ.Δ. είναι σε θέση να επιβάλει την κυριαρχία της χωρίς να 

αναλογίζεται τις συνέπειες, τα αντίποινα και την τυχόν πίεση που θα είχε εάν αυτό συνέβαινε κατά την περίοδο 

του ψυχρού πολέμου. 

 

Οι θεωρητικοί του καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς μιλούσαν για το “τέλος της ιστορίας” (Φράνσις 

Φουκογιάμα), για μια καινούρια αρχή σταθερότητας και ευημερίας, χωρίς πολέμους και έντονες διενέξεις 

κρατών. Παρ όλα αυτά σύντομα διαψευστήκαν και η Αμερική με την υπεροπλία της σε στρατιωτικό και 

οικονομικό επίπεδο ήταν έτοιμη να παίξει τον ρολό της, ως η μόνη μεγάλη παγκόσμια δύναμη που θα καθόριζε 

τα πάντα με γνώμονα το συμφέρον της. 

 

Η Αμερική με λίγα λόγια γίνεται κάτι σαν μια παγκόσμια δικτατορία που με τον οικονομικό και  στρατιωτικό 

πόλεμο που θα ασκεί από εκεί και πέρα, θα μπορεί να επιβάλει τους δικούς της σχεδιασμούς χωρίς να μπορεί 

να αντιδράσει καμία άλλη χώρα, εννοώντας και τις χώρες που πρόσχωνται στο Ν.Α.Τ.Ο., τις πάλε ποτέ εκ των 

περισσοτέρων συμμαχικές δυνάμεις στους δυο παγκόσμιους και τον ψυχρό πόλεμο. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις 

σε κομβικά ζητήματα που είχαν παγκόσμια επίδραση, δεν μπορούσαν να ασκήσουν εξωτερική πολίτικη χωρίς 

πρώτα να έχουν την συγκατάθεση της Αμερικής. 

 

Στην νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία της ελεύθερης αγοράς, το Ν.Α.Τ.Ο. με μπροστάρη την Αμερική, παίζει 

τον ρολό του προασπιστή  του διεθνούς κεφαλαίου. Η Ελλάδα ήταν και είναι κράτος-μέλος του Ν.Α.Τ.Ο., που 

πλέον ως παγκόσμιος στρατιωτικός μηχανισμός, είχε σχεδόν αντικαταστήσει τους εγχώριους στρατούς των 

κρατών-μελών, δημιουργώντας στην ουσία τον παγκόσμιο χωροφύλακα των αγορών και των δυτικών 

συμφερόντων, ενεργώντας, όταν αυτό χρειαζόταν, σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου. 

 

Η κυριαρχία της Αμερικής, ως η μόνη καθοριστική δύναμη στην παγκόσμια σφαίρα, κρατά μέχρι και την 

οικονομική κρίση του 2008. Ήδη η Ρωσία είχε αρχίσει να ανακτά τις δυνάμεις της μπαίνοντας σαν σφήνα στην 

μέχρι τότε απόλυτη κυριαρχία της Αμερικής, διεκδικώντας και αυτή ένα κομμάτι από την παγκόσμια πίτα. 

Παράλληλα θα αρχίσει να διαφαίνεται και η μεγάλη δύναμη της Κίνας κάνοντας τα πράγματα στην παγκόσμια 

σκακιέρα περισσότερο πολύπλοκα και δυσκολότερα. 

 

Στα 30 περίπου χρονιά που η Αμερική  είχε την ηγεμονία σε παγκόσμιο επίπεδο, για χάρη της παγκόσμιας 

σταθερότητας ή αλλιώς για την διατήρηση της κυριαρχίας της και την συσσώρευση κεφαλαίου, θα αφήσει 

πίσω της τους κρατήρες από τους βομβαρδισμούς των χωρών που δεν συνετιστήκαν με τον ήρεμο τρόπο του 

αποφασίζομεν και διατάσσομεν της παγκόσμιας δικτατορίας των αγορών και του Ν.Α.Τ.Ο. 

 



Στο όνομα της ελευθερίας, των σταυροφοριών για την επιβολή της Δημοκρατίας, των "φαντασμένων" της 

C.I.A. που διαρκώς ανακάλυπταν όπλα χημικού πολέμου και μαζικής καταστροφής, του διαρκούς κυνηγητού 

για την  πάταξη της τρομοκρατίας και της επιβολής του γενικού και αορίστου καλού ενάντια στο κακό, έγιναν 

οι πόλεμοι στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και την Γιουγκοσλαβία. Οι πόλεμοι αυτοί άφησαν πίσω τους χιλιάδες 

νεκρούς, αλλά και τα συντρίμμια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εκατομμυρίων προσφύγων που αναζητούν 

μέχρι και σήμερα τη γη της επαγγελίας στις καπιταλιστικές μητροπόλεις, που εάν και εφόσον περάσουν τα 

σύνορα χωρίς να “πνιγούν” από τα σαπιοκάραβα, ζουν σαν κυνηγημένοι στις χώρες που ήταν υπεύθυνες για 

τον ξεριζωμό τους.  

 

Ο ελληνικός στρατός όλα αυτά τα χρόνια δεν έμεινε ποτέ αδρανής, πέρασε όλες τις φάσεις της παγκόσμιας 

και ντόπιας ιστορίας ενεργώντας ανάλογα με τις εντολές του κράτους και τις ανάγκες της παγκόσμιας 

κυριαρχίας. Όποτε χρειάστηκε να επέμβει σε τοπικό επίπεδο για να εξαφανίσει τον εσωτερικό εχθρό και να 

επαναφέρει την τάξη και την ομαλότητα, έστηνε δικτατορίες, κυνηγούσε, βασάνιζε και σκότωνε. Όταν έμενε 

στην αφάνεια, απλά παρέμενε το σχολείο που διαπαιδαγωγούσε με πειθαρχία και εθνική υπερηφάνεια τους 

μελλοντικούς σκλάβους του κράτους και του κεφαλαίου. Όταν η Ελλάδα χρειάστηκε να βοηθήσει τους 

συμμάχους της στο Ν.Α.Τ.Ο., αμέσως μεταμορφωνόταν σε φυσικό αεροπλανοφόρο, όπου ξένα αεροσκάφη 

έφευγαν για να βομβαρδίσουν τους επικείμενους στόχους. Ο ελληνικός στρατός συμμετείχε σε όλα τα 

εγκλήματα πολέμου των συμμάχων του ενεργά μέσω αέρος, εδάφους και ξηράς. 

 

Καθ’ όλη την διάρκεια της πρόσφατης ιστορίας, η παγκόσμια κυριαρχία, ομογενοποιημένη ή διασπασμένη, 

άφησε πίσω της ως παρακαταθήκη, εκατομμύρια νεκρούς και  ξεριζωμένους. Το γκρίζο πέπλο από την σκόνη 

του πολέμου παραμένει στην ατμόσφαιρα μέχρι και τις μέρες μας, δείχνοντας προς στιγμήν πως το σκοτάδι 

κυριαρχεί σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Από τις διεθνείς μέχρι τις τοπικές διενέξεις των 

ανταγωνισμών για το κέρδος και την επιβολή της κυριαρχίας, η ζωή και η ανθρωπινή αξιοπρέπεια μπαίνουν σε 

δεύτερη μοίρα, αποτελώντας θυσία στον βωμό του κράτους και του κεφαλαίου.  

 

Το εκμεταλλευτικό σύστημα του διάχυτου ανταγωνισμού δεν εξανθρωπίζεται και δεν μεταρρυθμίζεται. Η 

γάγγραινα του κράτους και του κεφαλαίου θέλει συνεχώς να επεκτείνεται, είτε ως αιμοσταγής πολεμική μηχανή 

που πατεί επί πτωμάτων, είτε χαϊδεύοντας τα αυτιά των υπηκόων τους. Όσο ζούμε με αυτούς τους όρους και 

δεν αμφισβητούμε έμπρακτα όλο το κυριαρχικό ιδεολογικό και πολεμικό οπλοστάσιο της πολίτικης-οικονομικής 

ελίτ, σε ντόπιο και διεθνές επίπεδο, τότε για μια ζωή θα είμαστε στο στόχαστρο περιμένοντας την ώρα και την 

στιγμή που οι δυνάστες μας θα πατήσουν την σκανδάλη.  

 

* 
 

Ο στρατός, ως ένας ακόμη κρατικός φορέας ελέγχου και καθυπόταξης, εμπεριέχει ένα σύνολο αξιών, που 

προωθούν και επιβάλουν κοινωνικές και ταξικές ανισότητες. Αυτές είναι και οι ανισότητες που δημιουργούν την 

κανονικότητα στην καθημερινότητά μας και διαμορφώνουν ότι περιέχεται ή όχι σε αυτήν. 

 Ο στρατός βασίζεται κ λειτουργεί στην πειθαρχεία και την υποταγή. 

Είναι η ίδια η υποταγή και η πειθαρχία που πρέπει να δείχνεις στους κάθε λογής ανωτέρους σου. Από το 

σχολείο και τη σχέση δασκάλου/μαθητή μέχρι την μετέπειτα επιβίωσή μας στο καθεστώς της μισθωτής 

σκλαβιάς. Ο καθένας μας καλείται να δείχνει τυφλή υποταγή και πειθαρχία στο αφεντικό του γνωρίζοντας πως 

είναι οικονομικά εξαρτημένος από αυτό. 

Εξαντλητικά ωράρια με απλήρωτες υπερωρίες, μεσαιωνικές συνθήκες εργασία και συνεχή εργατικά 

“ατυχήματα” είναι η εικόνα που συνθέτει η επέλαση του κεφαλαίου. Και η απάντηση είναι η σιωπή μπροστά 

στα εγκλήματα αυτά υπό το εκβιασμό της περικοπής μισθών, της απόλυσης, του εργοδοτικού 

τραμπουκισμού. 

Πόσοι είναι αυτοί που δεν άντεξαν αυτή την επιβολή και την καταπίεση στο στρατό; Αμέτρητες είναι αυτοκτονίες 

φαντάρων τα τελευταία χρόνια. 

 

 

 



 Ο στρατός βασίζεται στην πατριαρχία* και λειτουργεί με βάση τον έμφυλο διαχωρισμό. 

Ιστορικά ακόμα οι αφηγήσεις περί πολεμικών αντιπαραθέσεων τοποθετούσαν το άντρα στην πρώτη γραμμή 

της μάχης ενώ την γυναίκα στους αμμάχους. Αναδρομές στο παρελθόν βρίσκουν αναφορές για άντρες 

στρατηγούς, πολεμιστές, μαχητές και γυναίκες ως λάφυρα πολέμου. Ακόμα και οι αφηγήσεις της νεότερης 

ιστορίας για τον εμφύλιο και τα απελευθερωτικά κινήματα αποκρύπτουν την πραγματική  θέση και συμβολή 

της γυναίκας και παρουσιάζουν τον άντρα αντάρτη που πολεμάει τον εχθρό και τη γυναίκα που προσέχει στο 

σπίτι την οικογένεια.  

Ο στρατός δε θα μπορούσα παρά να στηρίζεται σε έμφυλους διαχωρισμούς. Δε θα μπορούσε παρά να 

στηρίζεται σε διαχωρισμούς με βάση το ισχυρό φύλο, τον μυϊκά δυνατό, τον ικανό να επιβληθεί. Δεν είναι 

τυχαία και η λαϊκή ρήση “στο στρατό θα γίνεις άντρας” που θέτει τον έφηβο σε μια συνθήκη ενηλικίωσης και 

ωρίμανσης από την εμπειρία του να υπηρετήσει το στρατό. 

Αυτή άλλωστε είναι και η κουλτούρα του στρατού που καλεί μόνο άντρες για να υπηρετήσουν την πατρίδα, 

ενώ προβλέπει “βοηθητικές” θέσεις για τις γυναίκες σε περίπτωση πολέμου(νοσοκόμες κτλ) και θεσμικές 

απαλλαγές για αυτούς που δεν είναι αρκετά άντρες για τις ορέξεις του. 

 Ο στρατός προβάλλει το έθνος και βασίζεται στον πατριωτισμό. 

Στο όνομα του κάθε έθνους έχουν λάβει χώρα τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρωπότητας. Δεν είναι όμως 

μόνο οι στρατιωτικές επεμβάσεις με το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας στο Κόσσοβο και οι βομβαρδισμοί 

σε Ιράκ και Αφγανιστάν στο όνομα του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Είναι η τακτική της πολιτικής 

τρομοκρατίας των κρατών που με στρατηγικές μαζικής κοινωνικής γενοκτονίας, προβάλλουν την εθνική 

ενότητα και ομοψυχία για να αποπροσανατολίσουν τα βλέμματα από τα εγκλήματα που δημιουργούν. 

Όταν η Ελλάδα μπήκε στο μηχανισμό στήριξης των ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ ο Παπανδρέου μιλούσε για εθνική ενότητα 

φοβούμενος τον εσωτερικό εχθρό.  

Οι στρατοί δε θα μπορούσαν παρά να στηρίζονται σε φασιστικά παραληρήματα περί ανωτερότητας της 

φυλής και του έθνους, τυφλής πίστης στην πατρίδα που συνοδεύουν-αναπαράγουν και το μίσος για τους 

άλλους λαούς. Βαφτίζουν πολιτισμική εκστρατεία τις σφαγές του Μ. Αλεξάνδρου, απελευθερωτική εκστρατεία 

την εισβολή στην Τροία, με μαζικές σφαγές και βιασμούς αμάχων, για να καλλιεργήσουν ένα ένδοξο παρελθόν 

ενώ στον αντίποδα μιλούν για τους εγκληματίες Τούρκους που λεηλάτησαν την χώρα ανάγοντας τις 

στρατηγικές των εκάστοτε στρατών σε λογικές συλλογικής ευθύνης του λαό. Έτσι γεννούν και καλλιεργούν τον 

ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. Δημιουργούν εθνικές ταυτότητες επικαλούμενοι κοινά εθνικά συμφέροντα, 

φτιάχνουν σύνορα και εχθρούς υιοθετώντας ρατσιστικά, ομοφοβικά και εθνικιστικά πρότυπα. 

Τα πρώτα θύματα που αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση είναι οι μετανάστες. Όσοι καταφέρουν να 

περάσουν τα σύνορα, χρησιμοποιούνται ως το πιο φθηνό εργατικό δυναμικό κάτω από άθλιες συνθήκες 

επιβίωσης καθώς αποτελούν ένα από τα πιο εκμεταλλευόμενα κομμάτια της κοινωνίας. Ζούνε διαρκώς κάτω 

από ένα καθεστώς φόβου, λόγω των παρα-κρατικών πογκρόμ και αποτελούν αναλώσιμη δύναμη. 

Ανακυκλώνονται σαν τα σκουπίδια καθώς όταν πλέον δεν “είναι παραγωγικοί”, φυλακίζονται στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, απελαύνονται ή δολοφονούνται από το επίσημο ή όχι κράτος. 

*Ως πατριαρχία αντιλαμβανόμαστε τη μορφή κοινωνικής οργάνωσης ιεραρχημένης κάτω από την αξία του ανδρισμού. Η επιβολή του ρόλου 

του άνδρα ως κυρίαρχη μορφή στο κοινωνικό οικοδόμημα, θεωρείται κάτι αναπόφευκτο και οδηγεί σε έμφυλο  καταμερισμό των εργασιών. Οι 

ρόλοι που αποδίδονται ως ετεροπροσδιορισμοί, είναι καταπιεστικοί για το άτομο στο κομμάτι επιτέλεσης του φύλου του. Σε συνθήκες της 

επίπλαστης ευμάρειας ο καπιταλισμός έχει να διαχειριστεί τα ζητήματα παραγωγής και κατανάλωσης και φαίνεται να παρέχει περισσότερα 

δικαιώματα, αντίθετα σε συνθήκες κρίσης ενδιαφέρεται κυρίως να χειραγωγήσει και έτσι η πατριαρχία αναδύεται ισχυρότερη. Βεβαίως, ο 

καπιταλισμός μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς ιεράρχηση των φύλων (παραγωγή εμπορευμάτων, εκμετάλλευση της μισθωτής εργασίας) 

όμως είναι βολική η κατασκευή  ενός κανονιστικού μοντέλου ταυτοτήτων που διαχωρίζει με προαποφασισμένο τρόπο τους ρόλους. Ο 

καπιταλισμός χρησιμοποιεί το άλλοθι του νόμου ως ρυθμιστή της ισότητας, που αντιμετωπίζει τα φύλα με τον ίδιο τρόπο. Ο νόμος όμως δεν 

μπορεί και ούτε θέλει να χειραφετήσει, ούτε και σκοπεύει να αλλάξει το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται το πατριαρχικό 

συμβόλαιο. Θεωρούμε ότι το σπάσιμο του συμβολαίου αυτού, δε μπορεί παρά να προαπαιτεί το σπάσιμο των δομών εξουσίας ανάμεσα στους 

ανθρώπους διότι οι ρόλοι των φύλων δεν μπορεί να διαχωριστούν από τις πολιτικές δομές από τις οποίες παράγονται.  

(Η θέση που κατατέθηκε κατά τη συμμετοχή μας στους προσυνεδριακούς διαλόγους για τη δημιουργία Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης)  



Η άρνησή μας να υπηρετήσουμε το στρατό δεν πηγάζει από κάποια πασιφιστική ιδεολογία περί άρνησης του 

πολέμου. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι η ίδια η άρνηση να αποτελέσουμε κομμάτι ενός μηχανισμού ελέγχου και 

καθυπόταξης της κοινωνίας. Είναι η άρνηση να οικειοποιηθούμε λογικές διαφορετικότητας μεταξύ ίσων 

ανθρώπων. Είναι η συμπύκνωση των εκάστοτε αρνήσεων μας ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο. Ο 

στρατός έρχεται να συνεισφέρει σε μια ακολουθία θεσμών και λειτουργιών μέσα στον καπιταλισμό. Το σχολείο, 

το πανεπιστήμιο, ο στρατός, η δουλειά και από την άλλη η οικογένεια, το κράτος, οι νόμοι, η εκκλησία είναι οι 

θεσμοί και οι λειτουργίες που δημιουργούν μια ασφυκτικά απαράβατη κανονικότητα. Και εσύ καλείσαι να 

διαλέξεις. Ή θα είσαι υπηρέτης σε αυτή ή θα την αμφισβητήσεις έμπρακτα όσο επώδυνο και να είναι αυτό. 

Η κάθε μας άρνηση είναι μια και μόνο στιγμή απόρριψης του υπάρχοντος αν δεν συνοδεύεται από την 

κατάφαση της οργανωμένης επίθεσης. Η άρνηση της μισθωτής σκλαβιάς είναι στείρα αν δεν εμπεριέχει και την 

επίθεση στον κόσμο των αφεντικών και της εξουσίας. Η δημοκρατική απόρριψη των ρατσιστικών νοοτροπιών 

είναι στείρα αν δεν εμπεριέχει την οργανωμένη επίθεση στο έθνος και την φασιστική απειλή. Έτσι και η άρνηση 

στράτευσης δεν είναι τίποτε παραπάνω, αν δεν περιέχει και τον έμπρακτο αγώνα ενάντια στο στρατό και ότι 

συμπυκνώνεται μέσα του. 

Η κάθε μας άρνηση τέλος είναι καταδικασμένη να αποτύχει αν δεν είναι κομμάτι ενός συνολικότερου 

επαναστατικού σχεδιασμού που θέτει ως κεντρικό ζητούμενο την οργάνωση της συλλογικής κοινωνικής και 

ταξικής αντεπίθεσης. Ενός σχεδιασμού που θέτει στο επίκεντρο τον ίδιο τον αγώνα για την κοινωνική 

επανάσταση και την αναρχία. Διανύοντας μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της νεότερης ιστορίας του 

αναρχικού κινήματος καθώς η σύμπραξη της κυβερνητικής “αριστεράς” με τα ψήγματα του φασισμού, έρχεται 

να επιβάλει την συνέχεια του κράτους με τον πιο υπόγειο πόλεμο. Αυτόν της αφομοίωσης-απορρόφησης. Σε 

αυτή τη συνέχεια δεν έχουμε να αντιτάξουμε τίποτε παραπάνω από τη συνέπεια των αγωνιστών.  

Στην πολιτική της ομαλής συμπόρευσης της κυβέρνησης με τους ευρωπαίους εταίρους για τη βιωσιμότητα, 

όχι της κοινωνίας, αλλά του κράτους και του κεφαλαίου εμείς προτάσσουμε τον πόλεμο ενάντια στο κράτος 

και το κεφάλαιο. 

Στις κόκκινες γραμμές της κάθε συμφωνίας για την επιμήκυνση της οικονομικής αφαίμαξης της κοινωνίας 

από τους “δανειστές”, εμείς προττάσουμε την κόκκινη γραμμή μεταξύ εξουσιαστών και εξουσιαζόμενων. 

Στην λαϊκή εντολή των εκλογών για τα ψευτοδιλήμματα όπως για παράδειγμα η παραμονή ή όχι στο ευρώ και 

την Ε.Ε. εμείς προττάσουμε την αυτοδιάθεση της κοινωνίας. 

 

Καμία ειρήνη με το κράτος και το κεφάλαιο. 

Πόλεμος στον πόλεμο της “αριστερής δικτατορίας”. 

Αδιάλλακτος αγώνας για την κοινωνική επανάσταση και την αναρχία. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Πολιτική δήλωση ολικής άρνησης στράτευσης. 

Ούτε ένα δάκρυ για την πατρίδα 
Ξέρεις μαμά 

δεν αντέχω να ζω ικετεύοντας 

τώρα γεννιέμαι ξανά 

μέσα απ’τα σπλάχνα μιας πόρνης. 

Μ’αγκαλιάζουν γλυκά  

οι πυρήνες γλώσσες της πόλης 

ξέρεις μαμά 

ο άγγελος σου έχει γίνει πια δαίμονας 

Ο πόλεμος είναι διαρκής. Άλλοτε ορατός άλλοτε αόρατος. Και όσο υπάρχει καπιταλισμός θα αυξάνονται τα μέτωπα. Γιατί πόλεμος δεν 
είναι μόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Σομαλία. Ο πόλεμος είναι καθημερινός. Και όσο υπάρχει εξουσία 
θα υπάρχει και ο πόλεμος των από τα κάτω. Όλων αυτών που δίνουν τις πιο βίαιες μάχες. Όσων πεθαίνουν στα σύνορα και στο Αιγαίο, 
κυνηγώντας από χώρα σε χώρα μια καλύτερη συνθήκη για ζωή. Όσων σβήνουν στις πλατείες και στα πάρκα από τη φτώχια και την εξαθλίωση. 
Όσων “αργοπεθαίνουν” στα κολαστήρια της Δημοκρατίας: στα αστυνομικά τμήματα, στις φυλακές, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
μεταναστών. Όσων ακόμα επιλέγουν ή αδυνατούν να αποφύγουν τον αργό θάνατο στα κάτεργα της μισθωτής σκλαβιάς. Αυτός είναι ο 
πόλεμος, η ίδια η καθημερινότητα. 

Όμως σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχουν δύο χρώματα. Το άσπρο της υποταγής και το μαύρο της εξεγερτικότητας. Οφείλουμε στους εαυτούς 
μας τώρα όπως και πάντα να πάρουμε θέση. Ή με τους εκμεταλλευόμενους, ή με τους εκμεταλλευτές. Ή με την εξουσία και τις δομές 
της, ή με την ανταρσία. Ή με την τάξη και την ασφάλεια αυτού του κόσμου, ή με την αταξία των απανταχού καταραμένων. Οφείλουμε 
σε ότι πιστεύουμε να είμαστε εκεί, στην πρώτη γραμμή να πολεμάμε. Όχι για να προσμετράμε νίκες και ήττες, παρά για να αγωνιζόμαστε 
για τα δίκαια και αναγκαία. 

Στην ΕΣΣΟ της 6ης Μαρτίου του 2012 εκλήθη να παρουσιαστώ για να καταταγώ υπέρ του μετώπου που χρόνια τώρα συνειδητά 
εχθρεύομαι. Εκλήθη να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του κράτους και του κεφαλαίου υπηρετώντας μια κατασταλτική δομή του, το 
στρατό. Μέγιστη αρετή για έναν άνθρωπο να αναγνωρίζεται ακόμα και από τον εχθρό του, ως ανυπότακτος. Ανυπότακτος σε ένα σύστημα 
που κατασπαράζει κάθε ίχνος ανθρωπιάς. Που οδηγεί έναν ολόκληρο λαό στην κοινωνική χρεοκοπία. Που στο πέρασμά του ρημάζει τα 
πάντα αφήνοντας πίσω του, τα συντρίμμια της αξιοπρέπειας. Μιας αξιοπρέπειας που κάποιοι παρέδωσαν δίχως μάχη στο βωμό της 
πλασματικής ευδαιμονίας. 

Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού:  

Καθολική στράτευση στα πεδία των αρνήσεών μας. 

Στους επίδοξους θιασώτες της τάξης και της ασφάλειας αυτής της χώρας, μιας χώρας που μίσησα από επιλογή έχω να θυμίσω για ακόμη 
μια φορά πως αρνούμαι έστω και για μια στιγμή να συνδιαλλαγώ μαζί τους. Αρνούμαι να υπηρετήσω τα συμφέροντα μιας χώρας, ενός 
κράτους, ενός έθνους προδίδοντας τις αναρχικές μου αξίες. Έχω διαλέξει χρόνια τώρα στρατόπεδο για να πολεμήσω. 

Αρνούμαι να γίνω κομμάτι ενός μηχανισμού που ιστορικά αποτέλεσε την ύστατη πράξη στην καταστολή εξεγέρσεων και κινημάτων ενάντια 
στην καταπίεση. Ενός μηχανισμού που αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα του κράτους και των αφεντικών εντός και εκτός συνόρων 
σε επιχειρησιακά ζητήματα. Ως αναρχικός αρνούμαι να αποτελέσω ακόμα έναν κρίκο στην αλυσίδα της καταπίεσης-άλλωστε οι αλυσίδες 
φτιάχτηκαν για να σπάνε. Αρνούμαι να μετατραπώ σε δεσμώτης του ίδιου μου αγώνα και των ονείρων μου, να πολεμώ τον ίδιο μου τον 
εαυτό. 



Δεν έχω θέση μέσα στα θεμέλια της συντήρησης και της ανεξέλιξης. Δεν υπηρετώ και δεν υποτάσσομαι σε κανέναν μηχανισμό που 
αναπαράγει συντηρητικές τάσεις και συμπεριφορές του παρελθόντος (σεξισμό, πατριαρχία, ομοφοβία). Προσπαθώ καθημερινά να αποτινάξω 
κάθε μικροαστικό κατάλοιπο που μου έχει εμφυτέψει αυτή η κοινωνία. Έτσι έχω μάθει να κρίνω και να εκτιμώ τον κάθε άνθρωπο σύμφωνα 
με τον αξιακό κώδικα που έχει ορίσει. Δεν κυνηγώ καμία έμφυλη καταξίωση μέσα από τις κρατικές δομές (στο στρατό θα γίνεις άντρας). 

Προφανώς και υπάρχουν εναλλακτικές διέξοδοι για την αποφυγή της στράτευσης (Ι5) απόλυτα σεβαστές. Αντιλαμβάνομαι όμως την ολική 
και δίχως όρους άρνηση στράτευσης ως κομμάτι του συλλογικού ταξικού αγώνα ενάντια στην κυριαρχία μα πολύ περισσότερο ως μια ατομική 
πράξη πολέμου, καθώς ο καθένας μας καλείται πλέον είτε με ποινικές διώξεις είτε με δικαστικά πρόστιμα να επωμιστεί το βάρος των 
αποφάσεων του. Ως πολιτικά υποκείμενα όμως οφείλουμε να είμαστε παρόντες σε κάθε στιγμή του αγώνα επιλέγοντας την ολική σύγκρουση 
με τις δομές του κράτους και του καπιταλισμού, όσο επώδυνη και αν είναι. Χαμένος είναι ο αγώνας που δεν δίνεται. 

Η άρνηση στράτευσης ως μια ακόμη στιγμή του αντιφασιστικού αγώνα. 

Κάθε ταξικό υποκείμενο επιλέγοντας το στρατόπεδο των από τα κάτω, οφείλει να αποτινάξει από πάνω του λογικές εθνικής ενότητας 
και πατριωτισμού που στοχεύουν στο όνειρο μιας μεγάλης Ελλάδας. Μιας Ελλάδας που αυτή τη στιγμή αποτελεί, περισσότερο από ποτέ, 
ζωτικό κομμάτι της επέλασης του κεφαλαίου επί πτωμάτων τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην ευρύτερη Ευρώπη και Ανατολή. Στις τάξεις 
των καταπιεσμένων οι αρχές και οι αξίες του έθνους και της φυλής προδίδονται από αυτές της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού. 
Δεν υπάρχουν έλληνες και ξένοι παρά μόνο προλετάριοι έτοιμοι να καταστρέψουν το γερασμένο κόσμο της υποταγής χτίζοντας νέες δομές 
πάνω σε νέες αξίες. Η ιστορία μας δίδαξε πως οι μεγαλύτερες σφαγές, οι μαζικοί βασανισμοί και οι καταστροφές γίνανε στο όραμα ενός 
μεγάλου έθνους, θάβοντας βαθιά μέσα στη λήθη τα οικονομικά συμφέροντα. Από την “πολιτισμική” επέλαση του Μ. Αλεξάνδρου που στο 
όνομα της Μεγάλης Ελλάδας σφάγιασε ολόκληρους λαούς μέχρι και το όραμα της Άριας Φυλής του Α. Χίτλερ. 

Στο όραμα ενός δυνατού έθνους που θα το θωρακίσει επιχειρησιακά ο στρατός, έχω πάρει θέση. Εθνικός προδότης με μνήμη και συνείδηση. 
Δεν έχω καμία δουλειά μπροστά στα ψήγματα της Χούντας, να στέκομαι προσοχή υπηρετώντας ένα κομμάτι πανί που ανεμίζει βουτηγμένο 
στο αίμα. Στο αίμα των θυμάτων κάθε πολέμου (επεκτατικού, κατασταλτικού, οικονομικού) στο όνομα της εθνικής σωτηρίας. Διότι ο αγώνας 
για την ελευθερία δεν αφορά φυλές και έθνη. Δεν εγκλωβίζεται μέσα σε σύνορα. Δεν κρύβεται πίσω από καμία σημαία. 

Δεν τρέφω καμία αυταπάτη για το σήμερα. Στην πλάνη της εθνικής ενότητας ως μόνη διέξοδο σωτηρίας για το κράτος και τα αφεντικά 
προτάσσω τον κοινωνικό-ταξικό πόλεμο. Έχω διαλέξει στρατόπεδο και δίνω μαζί με τους συντρόφους μου και πλέον τους απανταχού 
καταπιεσμένους τον ίδιο αγώνα. Τον διαρκή αγώνα ενάντια στην εξουσία. Ενάντια στον καπιταλισμό και την κυριαρχία. 

 
Μα πριν οπλίσω το σώμα μου, 

όπλισα τη συνείδησή μου, 
όπλισα τη μνήμη μου. 

Πριν σκοτώσω τους εχθρούς μου, 
σκότωσα τους δαίμονες που έκρυβα μέσα μου. 

Και όταν κοίταξα τ’ αδέρφια μου, 
τα μάτια μου δε έσταζαν αίμα ούτε δάκρυα. 

Γιατί ο πόλεμος είναι διαρκής και είναι μέσα μου. 
Σε αυτόν τον πόλεμο όλοι πεθαίνουν, 

μα εγώ γεννιέμαι 
στα χαρακώματα της ανυποταξίας… 

Για τα μέτωπα που μαίνονται. 
Για τις μάχες που έπονται. 

Άθεος, άπατρις και αναρχικός, 
ορκισμένος σας εχθρός. 
Θάνος Χατζηαγγέλου 

Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2012 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάληψη Terra Incognita 
terraincognita.squat.gr 

Θεσσαλονίκη, Ιούνης ‘15 


