
Συγκυρία

Μέσα σε ένα παγκόσμιο τοπίο το οποίο 
συνθέτουν ο πόλεμος, οι οικονομικές 
και στρατιωτικές επεμβάσεις, η όξυνση 
των ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών 
για τον παγκόσμιο έλεγχο και την ηγε-
μονία, η συγκυρία της μακρόχρονης 
οικονομικής και πολιτικής κρίσης, η 
λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και των ανθρώπινων κοινωνιών, γίνε-
ται περισσότερο κατανοητό τώρα παρά 
ποτέ, ότι το μοναδικό μέλλον που έχουν 
να μας προσφέρουν ο καπιταλισμός και 
κάθε κρατική μορφή οργάνωσης είναι η 
καταστροφή και ο θάνατος.

Στον ορίζοντα, δεν φαίνεται κανένα 
πολιτικό και οικονομικό πλάνο από την 
πλευρά των ισχυρών το οποίο να απο-
τελεί διέξοδο από την κρίση. Μέσα στην 
κατάσταση αδιεξόδου, οι διακρατικοί 
ανταγωνισμοί αυξάνονται και εντείνο-
νται. Οι πολεμικές επιχειρήσεις στα διά-
φορα σημεία του πλανήτη και κυρίως 
στο συριακό έδαφος δεν αποτελούν μια 
μεμονωμένη σύγκρουση, είναι η συ-
μπύκνωση των ενδοκυριαρχικών αντα-
γωνισμών για τον παγκόσμιο έλεγχο και 

την ηγεμονία. Στην Ουκρανία το 2014, 
στη Συρία έως σήμερα, βλέπουμε πε-
ριφερειακούς πολέμους να έχουν εξε-
λιχθεί σε πεδίο ανταγωνισμών πολλών 
ισχυρών κρατών, παραδοσιακές συμ-
μαχίες σπάνε και εντάσεις δημιουργού-
νται μεταξύ παλιών «συμμάχων».

Η αλλαγή των γεωπολιτικών συ-
σχετισμών ισχύος καθορίζει τις κινήσεις 
και τις συμμαχίες μιας σειράς κρατών, 
λιγότερο ή περισσότερο ισχυρών, με 
στόχο περισσότερη εξουσία και πλούτο. 
Αυτό μας δείχνουν και τα όσα συμβαί-
νουν στην νοτιοανατολική Μεσόγειο με 
φόντο τις Α.Ο.Ζ. (Αποκλειστικές Οικονο-
μικές Ζώνες), όπου το ελληνικό κράτος 
έχει συνάψει συμφωνίες με το Ισραήλ, 
την Αίγυπτο και την Κύπρο μεταξύ άλ-
λων και για την εκμετάλλευση των ενερ-
γειακών κοιτασμάτων στα νότια της κυ-
πριακής νήσου, ενώ ταυτόχρονα μέσω 
των συμμαχιών του επιδιώκει να ενι-
σχύσει τη θέση του τόσο στην ευρύτερη 
περιοχή, όσο και απέναντι στο τουρκικό 
κράτος, σε αυτήν την ανέκαθεν «αντα-
γωνιστική γειτνίαση». Σε αυτήν την κα-
τεύθυνση το ελληνικό κράτος, ως μέ-
λος του ΝΑΤΟ, παρέχει οτιδήποτε του 
ζητηθεί προκειμένου να ενισχυθούν οι 
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υπάρχουσες αμερικανο-νατοϊκές στρα-
τιωτικές βάσεις (Σούδα, Άραξος) και να 
εγκατασταθούν νέες, όπως στην πόλη 
της Λάρισας ή στην Αλεξανδρούπολη.

Παράλληλα με τα παραπάνω, υπό 
τον φόβο κοινωνικών εκρήξεων, οι 
κυρίαρχες τάξεις επιδιώκουν με λύσσα 
την εθνική ενότητα, την πολεμική προε-
τοιμασία του κρατικού μηχανισμού αλλά 
και τη διάχυση του κλίματος πολεμικής 
ετοιμότητας στο σύνολο των καταπιε-
σμένων και εκμεταλλευόμενων. Στο σύ-
νολο των κρατών (με το ελληνικό να μην 
αποτελεί εξαίρεση) υπάρχει εκρηκτική 
αύξηση των εξοπλισμών, μιλιταριστικά 
και εθνικιστικά στοιχεία διαχέονται από 
όλα τα έθνη-κράτη. Στον ελλαδικό χώρο, 
με αφορμή το μακεδονικό ζήτημα, το 
οποίο ανακινήθηκε από τους κυρίαρ-
χους για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και της 
ΕΕ, με τις ταυτόχρονες και διαχρονικές 
βλέψεις του ελληνικού κράτους στην 
περαιτέρω επέκταση των συμφερόντων 
του, δόθηκε η ευκαιρία στον φασιστικό 
εσμό να διευρύνει τον δημόσιο λόγο και 
τη δημόσια παρουσία του.

Ο ρόλος του στρατού

«Ο πόλεμος είναι  
η συνέχεια της πολιτικής  

με άλλα μέσα»… 

~Καρλ Κλαούζεβιτς

Σε διακρατικό επίπεδο ο στρατός δείχνει 
τη δυναμική του κράτους που συνήθως 
είναι ανάλογη με την οικονομική του δύ-
ναμη 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 στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων αποτελούν, 
συνήθως, την έσχατη λύση, εφόσον οι 
διαπραγματεύσεις, ο οικονομικός πό-

λεμος και η πολίτικη πίεση δεν φέρνουν 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάπου εκεί 
είναι που η μηχανή του πολέμου αρχί-
ζει να λειτουργεί, με τους διακρατικούς 
ανταγωνισμούς και τα συμφέροντα των 
κεφαλαίων να πατούν επάνω σε αν-
θρώπινες ζωές και να αφήνουν πίσω 
τους συντρίμμια.

Κάθε ιεραρχική κοινωνική δομή 
(αριστερή, δεξιά ή κεντρώα), είναι εκ 
φύσεως μιλιταριστική. Ο στρατός είναι 
ο κατ' εξοχήν μηχανισμός διασφάλισης 
του κρατικού μονοπωλίου της βίας. 
Προστατεύει, εξασφαλίζει και επιτηρεί 
τον «ζωτικό χώρο» του κράτους.

Στις περιπτώσεις που η αντιπαρά-
θεση στο εσωτερικό ενός κράτους μετα-
ξύ κυρίαρχων και καταπιεσμένων-εκ-
μεταλλευόμενων αποκτά γενικευμένα 
χαρακτηριστικά, και απειλεί το σύστη-
μα κυριαρχίας, είναι προφανές πως θα 
αναλάβει και ο στρατός την καταστολή 
του εσωτερικού εχθρού. 

Σημαντική είναι η ιδεολογική συ-
νεισφορά του στρατού ως μηχανισμού 
παραγωγής των κυρίαρχων συμπερι-
φορών, εντός του γενικότερου πλαισίου 
του κρατικού μηχανισμού. Η ιεραρχία, 
η αυστηρή πειθαρχία στον ανώτερο, η 
κουλτούρα της επιβολής διά της ισχύος, 
όπως και η αναπαραγωγή των έμφυλων 
διαχωρισμών συνθέτουν το προφίλ του 
«ισχυρού άνδρα πολεμιστή». Ο μιλιτα-
ρισμός, που συμπυκνώνει όλα τα πα-
ραπάνω στοιχεία, αποτελεί τον κώδικα 
συμπεριφοράς στον οποίο «μυούνται» 
οι φαντάροι, ενώ παράλληλα διαχέεται 
στο κοινωνικό πεδίο ως οργανικό στοι-
χείο της κυρίαρχης ιδεολογίας.

Η ολική άρνηση στράτευσης 
και οι διώξεις των αρνητών

Η ολική άρνηση στράτευσης είναι η ρη-
ξιακή εναντίωση συνολικά στον θεσμό 

του στρατού, με την άρνηση υπηρεσί-
ας της στρατιωτικής ή οποιασδήποτε 
εναλλακτικής θητείας. Είναι η άρνηση 
συνεργασίας με τον πιο βίαιο μηχανι-
σμό του κράτους. Η άρνηση να γίνουμε 
συμμέτοχοι στις τρέχουσες και τις επερ-
χόμενες πολεμικές επιχειρήσεις, στις 
μαζικές οργανωμένες δολοφονίες για 
τα αφεντικά, στη συμμετοχή μας σε έναν 
μηχανισμό καταστολής.

Οι ολικοί αρνητές στράτευσης, κι-
νούμενοι από πολιτικά κίνητρα, αρνού-
νται να υπηρετήσουν έναν μηχανισμό 
που στο εσωτερικό υπηρετεί την κατή-
χηση στα εθνικιστικά ιδεώδη, τον μιλι-
ταρισμό, και ενίοτε την καταστολή, και 
στο εξωτερικό συμβάλλει στην άσκηση 
μαζικής βίας, την καταλήστευση και 
εξόντωση ολόκληρων περιοχών και 
πληθυσμών. Καταθέτουν μάλιστα αυτές 
τις αρνήσεις τους δημόσια με ενυπόγρα-
φες πολιτικές δηλώσεις.

Το κράτος τιμωρεί παραδειγματικά 
όσες και όσους το εχθρεύονται. Στην 
περίπτωση των ολικών αρνητών στρά-
τευσης, ενεργοποιεί έναν διπλό μηχανι-
σμό καταστολής: Από τη μία προβλέπει 
ποινικές διώξεις, ενώ από την άλλη 
τους καταστέλλει οικονομικά επιβάλλο-
ντας αλλεπάλληλα πρόστιμα 6.000€. Η 
ιδιαιτερότητα στην κατασταλτική μέθοδο 
που ακολουθείται για όσους αρνούνται 
να καταταγούν είναι ότι το «αδίκημα» 
της ανυποταξίας θεωρείται συνεχές, 
γεγονός που σημαίνει ότι σε κάθε σει-
ρά κατάταξης που δεν παρουσιάζεται 
κάποιος, είναι πιθανό να του ασκηθεί 
εκ νέου δίωξη (σύλληψη, στρατοδικείο), 
και να επιβληθεί επιπλέον πρόστιμο. 
Ένας αρνητής, λοιπόν, μπορεί να συρ-
θεί στο στρατοδικείο παραπάνω από 
μια φορές. Το πιο πρόσφατο παράδειγ-
μα αποτελεί η περίπτωση του αρνητή 
Δημήτρη Δημτσιάδη που του ασκήθηκε 
δίωξη τέσσρις φορές μέσα σε ένα διά-
στημα δύο χρόνων ανυποταξίας!

Καμία δίωξη να μην μένει 
αναπάντητη

Να εναντιωθούμε στα καλέσματα του 
κράτους και των εξουσιαστών για εθνι-
κή ενότητα και για υποταγή στο κράτος 
και στους δολοφονικούς μηχανισμούς 
του. Απέναντι στη σφαγή μεταξύ των 
καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμε-
νων που έτυχε να γεννηθούν στην άλλη 
πλευρά των συνόρων, να αντιτάξουμε 
τον κοινό αγώνα ενάντια σε πατρίδες, 
θρησκείες, κράτη και κάθε επίπλαστο 
διαχωρισμό

Ο μόνος πόλεμος στον οποίο είμα-
στε διατεθειμένοι/ες να πολεμήσουμε 
είναι ο πόλεμος ενάντια στην καταπίεση 
και την εκμετάλλευση, για την κοινωνική 
επανάσταση και την κοινωνική απελευ-
θέρωση. Για έναν κόσμο χωρίς σύνορα, 
κράτη και πολέμους. Χωρίς πατριαρχία 
και εξουσία. Χωρίς εκμετάλλευση και 
καταπίεση. Για την αναρχία...
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