
Πόλεμοσ και διακρατικοί ανταγωνιςμοί 

Ψθλαφίηοντασ τθν πολιτικοςτρατιωτικι επικαιρότθτα του τελευταίου χρόνου όλοι μασ παρατθριςαμε 

πωσ διανφουμε μία περίοδο αμείωτων διακρατικϊν εντάςεων που κάνουν άλλωτε λιγότεροκαι άλλωτε 

περιςςότερο εμφανζσ και πικανό το ενδεχόμενο ενόσ νζου πολζμου, που γεωγραφικά κα εμπεριζχει 

άμεςα και το ελλθνικό κράτοσ. Μιλάμε για ζνα νζο πόλεμο, κακϊσ το ελλθνικό κράτοσ τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ ζχει ζμμεςθ εμπλοκι ςε όλεσ τισ περιφερειακζσ διακρατικζσ ςυγκροφςεισ που λάβαν χϊρα, 

κακϊσ παρείχε γεωγραφικι και υλικοτεχνικι υποςτιριξθ μζςω των νατοϊκϊν βάςεων (κυρίωσ αυτισ 

ςτθ οφδα και τισ περιφερειακζσ υποδομζσ). υνοπτικά κα κυμιςουμε πωσ μζςα ςε ζνα χρόνο, 

υποκζςεισ όπωσ θ φυλάκιςθ των 2 ελλινων ςτρατιωτικϊν από το τοφρκικο κράτοσ, το μακεδονικό 

ηιτθμα κ.α. ζπαιξαν θ κακεμιά το δικό τθσ ςτρατθγικό ρόλο αποπροςανατολιςμοφ των 

εκμεταλλευόμενων από το πολεμικό κλίμα, που καλλιεργεί το ελλθνικό κράτοσ για να αυξιςει τθν 

επιρροι του και τα κυριαρχικά του δικαιϊματα ςτθ μεςόγειο.  

Ζχουμε κατακζςει ςυνολικά ςε προθγοφμενεσ εκδθλϊςεισ το ςκεπτικό μασ, κατά το οποίο το ελλθνικό 

κράτοσ, με γνϊμονα τθ γεωγραφικι του κζςθ, κατζχει μείηονα ρόλο ςτον ζλεγχο των αγορϊν 

ενζργειασ, ζνα από τα μεγαλφτερα καπιταλιςτικά διακυβεφματα αυτι τθ ςτιγμι. Βριςκόμενοι μζςα ςε 

μια ςυνκικθ, όπου θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μετατρζπεται ςε ενεργειακι υπερδφναμθ παρακάμπτοντασ το 

ενεργειακό μονοπϊλειο τθσ Ρωςίασ, παρατθροφμε πωσ το ελλθνικό κράτοσ μετατρζπεται ςε θγζτιδα 

δφναμθ των Βαλκανίων και τθσ Μεςογείου. Αυτό κακϊσ αποτελεί το κζντρο παραγωγισ ι υποδοχισ και 

διζλευςθσ τεράςτιων ποςοτιτων ενζργειασ που μεταφζρεται από τθ Μζςθ Ανατολι και τθ μεςόγειο, 

για να διοχετευκεί προσ το υπόλοιπο ςϊμα τθσ ΕΕ. Μζςα ςε αυτι τθ ςυνκικθ τα επόμενα χρόνια κα 

πραγματοποιθκοφν τεράςτια αναπτυξιακά ζργα (διελεφςεισ ενεργειακϊν αγωγϊν, εξορρφξεισ κ.α.) 

τόςο ςτο χερςαίο όςο και ςτο υπο-καλάςςιο τμιμα του ελλθνικοφ κράτουσ που κα μετατατρζψουν 

ολόκλθρο τον φυςικό κόςμο (μαηί και τισ ηωζσ μασ) ςε δυςτοπικό τοπίο. 

Ο ρόλοσ και η ςημαςία του ΝΑΤΟ 

Όλο αυτό το διάςτθμα όλεσ αυτζσ οι κινιςεισ του ελλθνικοφ κράτουσ ζχουν φζρει πζραν των 

διακρατικϊν εντάςεων και «φιλίεσ», κοινϊσ ςυμμαχίεσ με βάςθ κοινζσ επιδιϊξεισ και ςυμφζροντα 

κρατϊν πζραν του ελλθνικοφ. Μζςα ςε αυτι τθ ςυνκικθ, θ Ελλάδα ζχει ςυνάψει ιςχυρζσ πολιτικζσ και 

οικονομικζσ ςυμμαχίεσ και με κράτθ ζξω από τθν ΕΕ, όπωσ το Ιςραιλ, θ αουδικι Αραβία, θ Ιορδανία, θ 

Αίγυπτοσ κ.α.,παράλλθλα επιδιϊκοντασ ζναν μόνιμο ανοιχτό διάλογο με τα κυρίαρχα κράτθ τθσ μζςθσ 

ανατολισ. 

Σο ελλθνικό κράτοσ δεν μπαίνει μόνο του ςτο χορό των κυριαρχικϊν επιδιϊξεων αλλά προφανϊσ με 

τθν πλάτθ του ΝΑΣΟ. Αυτι θ ςυνκικθ για μασ αποτελεί μια δυναμικι διαδικαςία με διπλι κατεφκυνςθ. 

Σο ΝΑΣΟ κερδίηει από τθν ιςχυροποίθςθ του ελλθνικοφ κράτουσ ενϊ παράλλθλα ςυμβαίνει και το 

αντίςτροφο. Αυτό όμωσ δε ςθμαίνει ςε καμία περίπτωςθ πωσ όταν αναφερόμαςτε ςτο ελλθνικό 

κράτοσ, μιλάμε για μια αδφναμθ και υποτελι χϊρα ςτισ υπερεκνικζσ ανάγκεσ. Σο ελλθνικό κράτοσ ξζρει 

πολφ καλά τθ δφναμθ και τθ ςτρατθγικι ςθμαςία τθσ κζςθσ του και τθν παηαρεφει πάρα μα πάρα πολφ 

καλά. Σζλοσ ασ μθ ξεχνάμε τθ δφναμθ που παρζχει αυτι τθ ςτιγμι ςτο ελλθνικό κράτοσ θ ςυμμαχικι 

του δραςτθριότθτα με τθν υπερδφναμθ των ΗΠΑ. υμμαχικι δραςτθριότθτα που επεκτείνεται ςε 



ςτρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο με τεράςτιεσ αμερικανικζσ επενδφςεισ ςε ελλθνικά 

εδάφθ.  

Γι’ αυτο και επιλζγουμε, για κακαρά ςτρατθγικοφσ λόγουσ, να ςτρζψουμε τισ δυνάμεισ κυρίωσ ενάντια 

ςτθν υπόςταςθ του ελλθνικοφ κράτουσ και του ΝΑΣΟ, ωσ ςυμμαχικισ δφναμθσ (πολεμϊντασ 

παράλλθλα και τισ υπόλοιπεσ κρατικζσ δυνάμεισ και τα υπερεκνικά ςτρατιωτικά επιτελεία), 

ακολουκϊντασ μια εμφυλιοπολεμικι ςτόχευςθ και κατεφκυνςθ που κζταν διαρκϊσ τα επαναςτατικά 

κινιματα ιςτορικά. 

Η εναντίωςη μασ ςτον υπερεθνικό μιλιταριςμό 

Αναλφοντασ τθν κίνθςθ του εξουςιαςτικοφ ςυμπλζγματοσ κάτω από τθν αναρχικι ςκοπιά, 

αντιλαμβανόμενοι παράλλθλα τουσ εαυτοφσ μασ ωσ μαχόμενο κομμάτι των εκμεταλλευόμενων όλθσ 

τθσ γθσ, δεν ζχουμε ςκοπό να κάτςουμε με ςταυρωμζνα χζρια απζναντι ςτον υπερεκνικό μιλιταριςμό. 

Γυρίηοντασ ςτο παρελκόν, κα δοφμε πωσ όλα τα επαναςτατικά κινιματα, ανεξάρτθτα από τισ πολιτικζσ 

καταβολζσ και τισ διαφοροποιιςεισ που ζχουμε με βάςθ τθ ςτόχευςθ και τα αναλυτικά εργαλεία, 

ιρκαν ςε άμεςθ αντιπαράκεςθ με τουσ εκνικοφσ ςτρατοφσ αλλά και τα υπερεκνικά επιτελεία 

πολιτικοςτρατιωτικϊν δυνάμεων όπωσ το ΝΑΣΟ. Δεκαετίεσ πριν από τουσ αγϊνεσ που δίνουμε εμείσ 

ςιμερα, ο αγϊνασ ενάντια ςτο πόλεμο και τον μιλιταριςμό ζχει αφιςει πίςω τθσ ςθμαντικοφσ 

ςτακμοφσ πάλθσ με τθν οικοδόμθςθ μαχόμενων αντιπολεμικϊν κινθμάτων ανα τον κόςμο, τθν ίδια 

ςτιγμι που ικαγενείσ πλθκυςμοί οργάνωναν αντάρτικα ενάντια ςτον κυρίαρχο επεκτατιςμό (όπωσ για 

παράδειγμα ςτο Βιετνάμ, ςτθ Παλαιςτίνθ ι ςτθ υρία ςτισ μζρεσ μασ). Αγωνιςτζσ και αγωνίςτριεσ από 

όλο το φάςμα του ευρφτερου ριηοςπαςτικοφ κινιματοσ επιτζκθκαν ςε δομζσ και εγκλθματίεσ πολζμου, 

(κυρίωσ ςτο μθτροπολιτικό αντάρτικο πόλεων ςτθν Ευρϊπθ), κατζλαβαν ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ 

αφοπλίηοντασ απολυταρχικά κακεςτϊτα, επιςτρζφοντασ ενα μερίδιο από τθ βία και το ζγκλθμα του 

πολζμου(με μεγάλο παράδειγμα τθν δράςθ των Σουπαμάροσ ςτθν Ουρουγουάθ και τθν δράςθ των 

κομμουνιςτϊν ανταρτϊν ςτθν Σουρκία τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ). 

Δεκάδεσ χρόνια μετά ςε μια νζα πραγματικότθτα και υπό άλλεσ (ακόμα πιο δυςτοπικζσ) ςυνκικεσ, 

ξεδιπλϊνονται οι δικοί μασ αγϊνεσ ενάντια ςτο πόλεμο και τον μιλιταριςμό. Μζςα από τθν ολικι 

άρνθςθ ςτράτευςθσ, ςτζλνουμε το δικό μασ κατθγορϊ απζναντι ςε ζνα μθχανιςμό που προάγει τθν 

ιεραρχία και τθν καταπίεςθ, τθν εξουςία και τθν υποταγι, το ςεξιςμό, τθ πατριαρχία και τουσ 

ζμφυλουσ διαχωριςμοφσ, τον εκνικιςμό και τον πατριωτιςμό. Αρνοφμαςτε ζςτω και μια ςτιγμι να 

γίνουμε κομμάτι ενόσ μθχανιςμοφ που εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του κράτουσ και του κεφαλαίου, ζτοιμο 

να αιματοκυλιςει εκατομμφρια αμάχουσ για περιςςότερο κζρδοσ, περιςςότερθ εξουςία. 

Όμωσ αρνοφμαςτε να δοφμε τθν επιλογι τθσ ολικισ άρνθςθσ ςτράτευςθσ, ωσ μια αποκομμζνθ επιλογι 

αγϊνα με πακθτικι και καταγγελτικι ςτάςθ.  Για μασ θ ολικι άρνθςθ ςτράτευςθσ είναι δομικό 

ςυςτατικό του αναρχικοφ αγϊνα ενάντια ςτο πόλεμο και τον υπερεκνικό μιλιταριςμό. Είναι όπλο για να 

αναλάβουμε δράςθ, ζτςι ϊςτε να αναδείξουμε το ρόλο του ςτρατοφ, όχι μόνο ςτα άμεςα πολεμικά 

ςχζδια τθσ κυριαρχίασ αλλά και τθν εμπλοκι του ςτθν κακθμερινότθτα των ηωϊν μασ ωσ διαχειριςτι. 



Να ςτοχοποιιςουμε το ρόλο και τθν εμπλοκι του ςτρατοφ ςε αρμοδιότθτεσ πολιτικισ κατεφκυνςθσ, 

όπωσ ο ρόλοσ που ζχει ςτθ διαχείριςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν και ςτθν αναπτυξιακι του 

δραςτθριότθτα μζςα από τθ ςχζςθ που αναπτφςςει με τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα και τουσ 

επιχειρθματίεσ (ζρευνεσ, παροχζσ υπθρεςιϊν, ςυνεργαςίεσ κτλ). 

τθν πόλθ μασ το τελευταίο διάςτθμα ζχουν πραγματοποιθκεί δεκάδεσ παρεμβάςεισ που ςτοχοποιοφν 

το ςτρατό και βάηουν ςε μόνιμθ δραςτθριότθτα τθ πάλθ ενάντια ςτον μιλιταριςμό. Από τισ εκδθλϊςεισ 

και τισ αντιπολεμικζσ πορείεσ, τισ παρεμβάςεισ ενάντια ςτισ παρελάςεισ και τθ ςυμμετοχι ςε 

ςτρατιωτικζσ ςχολζσ, τισ νζεσ αρνιςεισ ςτράτευςθσ, τισ ςυνεχείσ παρεμβάςεισ ςε ςτρατόπεδα, τισ 

δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν ανάδειξθ τθσ εμπλοκισ του ςτρατοφ ςε άλλουσ τομείσ τθσ 

κακθμερινότθτασ μζχρι τισ επικζςεισ ςε ςτρατόπεδα και ςτρατιωτικοφσ, ςε πολιτικζσ δομζσ τθσ εκνικισ 

άμυνασ, ςε ςτρατοδίκεσ και πρόςωπα που παρζχουν νομικζσ υπθρεςίεσ ςτο ΝΑΣΟ αλλά και ςτισ 

ςυμμαχικζσ δυνάμεισ και επιδιϊξεισ του ελλθνικοφ κράτουσ, πιςτεφουμε πωσ τίκεται θ προοπτικι 

οικοδόμθςθσ ενόσ μαχόμενου αντιμιλιταριςτικοφ κινιματοσ. 

Ο αγώνασ ενάντια ςτην εξουςία του ςτρατοφ, πλάι ςτουσ υπόλοιπουσ αγώνεσ που δίνουμε 

καθημερινά όλεσ και όλοι ενάντια ςε κάθε μορφή εξουςίασ και καταπίεςησ, είναι για μασ 

απαραίτητη προυπόθεςη για τη ςυνολική απελευθζρωςη. Για την Επανάςταςη και την Αναρχία.  

 

  

 


