
Ούηε με ηα ζύνοπα, ούηε με ηοςρ ζηπαηούρ, 
ούηε με ηα πεηπέλαιά ηοςρ 

Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο παξαθνινπζνύκε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ειιεληθνύ θαη ηνπ ηνπξθηθνύ 
θξάηνπο λα πξνσζήζνπλ ηα πνιηηηθννηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή ηεο Αλ. 
Μεζνγείνπ, αληαγσληδόκελα γηα ηηο πθαινθξεπίδεο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο 
ησλ ΑΟΕ. ην πιαίζην ηεο θιηκαθνύκελεο ζηξαηησηηθήο/δηπισκαηηθήο έληαζεο κεηαμύ 
ηνπο, ακθόηεξα ζηνρεύνπλ ζηελ ηόλσζε ηεο εζσηεξηθήο εζληθήο νκνςπρίαο θαη ηε 
ζπζπείξσζε ηνπ ζπλόινπ ηεο θνηλσλίαο γύξσ από απηά. Όιεο νη θαζεζησηηθέο πνιηηηθέο 
δπλάκεηο, δεμηέο θη αξηζηεξέο, δηαγθσλίδνληαη γηα ηα πξσηεία ηνπ παηξησηηζκνύ θαη καο 
θαινύλ ζε εηνηκόηεηα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ «ζπκθεξόλησλ ηνπ έζλνπο».  

Σα «ζπκθέξνληα ηνπ έζλνπο» επηθεληξώλνληαη απηή ηε θνξά ζηελ εμαζθάιηζε πξόζβαζεο 
ησλ δπν θξαηώλ ζηα ππνζαιάζζηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ. Πέξα όκσο 
από απηό, ν αληαγσληζκόο γηα ηηο ΑΟΕ αληαλαθιά ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο 
γεσζηξαηεγηθήο ζέζεο ησλ δύν θξαηώλ ζηνλ παγθόζκην ράξηε, θαη ηελ ηαπηόρξνλε 
πξνζπάζεηα πιήξνπο θαζππόηαμεο ησλ ππεθόσλ ηνπο κέζσ ηδενινγεκάησλ πεξί «εζληθνύ 
ζπκθέξνληνο». ην αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ δπν θξαηώλ, ηα κόλα ζπκθέξνληα πνπ 
εμππεξεηνύληαη είλαη απηά ησλ βηνκεραληώλ όπισλ (πνπ μεθηλνύλ λέεο πσιήζεηο), ησλ 
πεηξειατθώλ (πνπ αλακέλνπλ λέεο πεγέο άληιεζεο θέξδνπο) θαη ησλ κπινθ ησλ θξαηώλ 
(πνπ αλακέλνπλ ηα αληίζηνηρα πνιηηηθά-γεσζηξαηεγηθά νθέιε). Δπηπιένλ, κε ηηο εμνξύμεηο 
πνπ ζρεδηάδνληαη, ε Γε, ήδε επηβαξπκέλε από ηελ βάξβαξε θαπηηαιηζηηθή δξαζηεξηόηεηα, 
δέρεηαη έλα αθόκε πιήγκα, κεηαηξεπόκελε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζε έλα ζπλερέο θαη 
αηειείσην βηνκεραληθό ηνπίν, αθηιόμελν γηα θάζε δσληαλό νξγαληζκό.   

Ζ πξαγκαηηθόηεηα απηή απνζησπάηαη ή εμσξαΐδεηαη, δεκηνπξγώληαο ςεπδείο ειπίδεο ζην 
εζσηεξηθό αθξναηήξην ηεο θάζε θξαηηθήο νληόηεηαο όηη απηόο ν ππνζαιάζζηνο «πινύηνο» 
ζα παξαγάγεη επηηέινπο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο πνπ ζα σθειήζνπλ ην ζύλνιό ηεο 
θνηλσλίαο. Πξόθεηηαη βέβαηα γηα κηα θηελή -όζν θαη αβέβαηε ελ ηέιεη- δσξνδνθία («πάξε 
ιίγα ςίρνπια γηα λα θαηαπηείο κε όξεμε ηα ηνμηθά») ζηα θαηαπηεζκέλα θη εθκεηαιιεπόκελα 
θνηλσληθά θνκκάηηα ζην ειιεληθό, θππξηαθό θαη ην ηνπξθηθό θξάηνο πνπ δε ζα δνπλ δεθάξα 
από ηα θέξδε ησλ πεηξειαίσλ θαη πνπ, αλ δελ θιεζνύλ λα ηξνθνδνηήζνπλ κε ην αίκα ηνπο 
ηελ βάξβαξε κηιηηαξηζηηθή θξεαηνκεραλή, ζα δνπλ ην επίπεδν δηαβίσζήο ηνπο λα 
θαηαβαξαζξώλεηαη, ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηά ηνπο λα εμαλεκίδνληαη, ηελ επηηήξεζε θαη 
ηελ θαηαζηνιή λα γηγαληώλνληαη, ηε ιεειαζία ηεο Γεο λα εληείλεηαη. Όια απηά δειαδή πνπ 
θάζε θνξά ζε αλάινγεο πεξηπηώζεηο πξνάγνληαη σο θαίξηεο θαη αλαγθαίεο ππνρσξήζεηο 
κπξνζηά ζην ζπκθέξνλ ηεο παηξίδαο.  

Θάζε θξάηνο είλαη επηζεηηθό, θαζώο αλαδεηά ηελ επέθηαζε θαη ην βάζεκα ηεο θπξηαξρίαο 
θαη ηεο επηξξνήο ηνπ· θάζε θξάηνο είλαη ή ζέιεη λα δείρλεη εηνηκνπόιεκν, θαζώο 
ρξεζηκνπνηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ηζρύ σο δηαπξαγκαηεπηηθό όπιν. Σν δήηεκα θπξηαξρίαο 
ησλ πθαινθξεπίδσλ δελ ζα ιπζεί κόλν (νύηε θαλ θπξίσο) κε λνκηθνύο όξνπο, αιιά κε 
παηρλίδηα δηπισκαηίαο θαη ζηξαηησηηθήο ππεξνρήο· γη’ απηό, ηα δπν θξάηε πξνζπαζνύλ λα 
εμαζθαιίζνπλ ηελ εζληθή ελόηεηα θαη ζπλαίλεζε ζην εζσηεξηθό ηνπο, πξνσζώληαο θπξίσο 
ην κίζνο γηα ηνπο «απέλαληη». ε αληίζεζε κε ηα πξνσζνύκελα από ηα δπν θξάηε 
αθεγήκαηα, ζύκθσλα κε ηα νπνία ην θαζέλα, παξάιιεια κε ηελ πξνβνιή ηεο ηζρύνο ηνπ, 
δηεθδηθεί γηα ηνλ εαπηό ηνπ ην ξόιν ηνπ ακπλόκελνπ (ην ειιεληθό ακύλεηαη ελάληηα ζηνλ 
«πξναηώλην ερζξό», ην ηνπξθηθό ακύλεηαη ελάληηα ζηνλ δπηηθό επεθηαηηζκό), 
αλαγλσξίδνπκε ηε, θύζεη θαη ζέζεη, επηζεηηθή ζηάζε ακθόηεξσλ. Σν αθήγεκα ηνπ 
ειιεληθνύ θξάηνπο πξνζπαζεί λα καο πείζεη όηη «ε ειιάδα είλαη κηα εηξεληθή ρώξα» πνπ 



πάληνηε βξίζθεηαη ζε άκπλα απέλαληη ζε μέλεο δπλάκεηο. Ζ αιήζεηα είλαη όηη απνηειεί κηα 
ηζρπξή νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή δύλακε ζηα Βαιθάληα (ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζε 
δηάθνξεο ρώξεο, θύιαμε ελαέξησλ ζπλόξσλ βόξεηαο καθεδνλίαο θ.ιπ.), έρεη επηρεηξήζεη 
ζεκαληηθέο θαηαθηεηηθέο εθζηξαηείεο ζην παξειζόλ, έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιέκνπο-
ζηαπξνθνξίεο λαηντθήο έκπλεπζεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε (ηξάθ, αθγαληζηαλ, 
ιηβύε θ.ά.), ελώ ζην παξόλ επηδηώθεη, κέζσ ησλ ζπκκαρηώλ ηεο κε Θύπξν, Ηζξαήι θαη 
Αίγππην, λα απνηειέζεη ηνλ θύξην παίθηε ζηελ Αλ. Μεζόγεην. Σν δεκνθξαηηθό θαζεζηώο 
ζηελ Διιάδα θαη ε νξζόδνμε ρξηζηηαληθή πίζηε πξνβάιινληαη σο ηα όπια πνπ δίλνπλ ζην 
θξάηνο «αλζξώπηλν ραξαθηήξα, πνιηηηζκό, ειεπζεξία» ζε αληίζεζε κε ην ζπρλά 
νλνκαδόκελν «θαζηζηηθό θξάηνο» ηεο ηνπξθίαο θαη ηνλ «θνληακεληαιηζκό» ηεο ηζιακηθήο 
πίζηεο, θαζώο ην δηάρπην αληηηνπξθηθό αίζζεκα απνηειεί δνκηθό ζηνηρείν ηνπ ειιεληθνύ 
έζλνπο-θξάηνπο ήδε από ηε δεκηνπξγία ηνπ. Σν ηνύξθηθν θξάηνο κε ηε ζεηξά ηνπ 
πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ζην εζσηεξηθό ηνπ ην αθήγεκα όηη απνηειεί ζύκα «ηνπ 
επεθηαηηζκνύ ηεο Γύζεο». ηελ πξαγκαηηθόηεηα, δηεθδηθεί θη απηό ηελ θπξηαξρία ζην 
Αηγαίν θαη ηελ λνηηναλαηνιηθή κεζόγεην, ζέινληαο όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν κεξίδην από 
ηηο ΑΟΕ. Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ ζέζε ηνπ ζηελ πεξηνρή, δηεμάγεη 
πόιεκν ζηε πξία, ζηεξίδεη πνιέκνπο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, πξνζπαζεί λα ζπληξίςεη ηηο 
θνπξδηθέο θνηλόηεηεο, επηηίζεηαη ζε θάζε θσλή αληίδξαζεο ζην εζσηεξηθό ηνπ, 
αλαβαζκίδεη ηνλ πνιεκηθό ηνπ εμνπιηζκό θ.ιπ. 

Ο πόιεκνο δελ απνηειεί πνηέ έλα κεκνλσκέλν γεγνλόο έλνπιεο ζύξξαμεο κεηαμύ θξαηώλ. 
Ζ πνιεκηθή πξνεηνηκαζία είλαη δηαξθήο θαη απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζύκθπηε κε ην 
θξάηνο. Ο πόιεκνο καίλεηαη δηαξθώο, θαη ην κόληκν θαζεζηώο έθηαθηεο αλάγθεο πξνσζεί 
ηα ζπκθέξνληα ηνπ εγρώξηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ θξάηνπο είηε κε είηε ρσξίο έλνπιεο 
ζπξξάμεηο. Απηό ην θαζεζηώο ζεκειηώλεηαη ζηελ αγάπε γηα ην έζλνο-θξάηνο, ηηο 
κηιηηαξηζηηθέο αμίεο, ηε ζηξάηεπζε, ηηο παξειάζεηο, ηελ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο ελόηεηαο. Ζ 
εζληθή ελόηεηα απνθξύπηεη ηελ ηαμηθή δηαίξεζε θαη ηαπηόρξνλα εληζρύεη ηνπο έκθπινπο 
θαη θπιεηηθνύο δηαρσξηζκνύο.  ην ειιεληθό θξάηνο βιέπνπκε απηή ηε δηαδηθαζία λα 
εληείλεηαη μαλά ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη λα δηακνξθώλεη ηζρπξέο θνηλσληθέο ζπκκαρίεο θαη 
λνκηκνπνίεζε. Ο ιόγνο ηνπ θξάηνπο αλαδηαξζξώλεηαη, δηακνξθώλεη κέησπα πεηζαξρίαο 
ζην εζσηεξηθό ηνπ ζηε βάζε ηνπ θνηλνύ εζληθνύ ζπκθέξνληνο θαη ηνπ θόβνπ. Σν θνηλσληθό 
ζώκα εθπαηδεύεηαη ζηνλ πνιεκηθό ιόγν, ν νπνίνο πιαηζηώλεηαη θη εληζρύεηαη από 
δηάθνξνπο «εηδήκνλεο» πεξί δηεζλώλ ζρέζεσλ θαη ινηπνύο αθαδεκατθνύο.  

Ο πνιεκηθόο ιόγνο θαη ε θνηλσληθή ηνπ δηεηζδπηηθόηεηα επηηξέπεη ζην θξάηνο ηε 
ζηξαηησηηθνπνηεκέλε δηαρείξηζε κηαο ζεηξάο δεηεκάησλ. Θνκβηθό γεγνλόο ζε απηή ηελ 
θαηεύζπλζε ζεσξνύκε ηε ζηξαηησηηθνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ, αξρηθά 
ζηνλ Έβξν, ηελ πεξαζκέλε άλνημε. Δίδακε κεηαλάζη(ξη)εο λα ρξεζηκνπνηνύληαη 
εξγαιεηαθά από ην ηνπξθηθό θξάηνο (θάηη πνπ έρεη θάλεη θαηά θόξνλ θαη ην ειιεληθό ζε 
άιιεο πεξηζηάζεηο) θαη λα κεηαθέξνληαη, αθόκα θαη κε ηελ απεηιή όπισλ, ζηα ζύλνξα ηνπ 
Έβξνπ, κε παξάιιειεο ππνζρέζεηο γηα αζθαιή δηάβαζε ησλ ζπλόξσλ. Δθεί ηνπο πεξίκελε 
έλα ζηξαηησηηθναζηπλνκηθό ζύκπιεγκα (ζηξαηόο, ΜΑΣ, ζπλνξηνθύιαθεο, 
παξαζηξαηησηηθνί), ην νπνίν, επίζεο κε ηελ απεηιή όπισλ, ηξνκνθξαηώληαο θαη 
δνινθνλώληαο δύν ηνπιάρηζηνλ άηνκα, απέηξεςε ηελ είζνδό ηνπο. Με βάζε ηνλ 
δηαρσξηζκό ηεο κεηαλάζηξηαο από ηνλ πξόζθπγα, κε βάζε ηελ παξνπζίαζή ηνπο από ην 
θξάηνο σο «αζύκκεηξε απεηιή», σο έλα πεξίπνπ πνιεκηθό επεηζόδην ζηνλ δηαθξαηηθό 
αληαγσληζκό ειιάδαο-ηνπξθίαο, ν ζηξαηόο εκθαλίζηεθε  σο πξνζηάηεο ηεο «θαζαξόηεηαο 
ηνπ έζλνπο» (από θνηλνύ κε έλνπινπο θαζίζηεο, παηξηώηεο θαη κπάηζνπο), σο ηνπνηεξεηήο 
ηεο λνκηκόηεηαο θαη σο πάξνρνο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο (θαη ζθαηξώλ) ζηνπο 
θαηαηξεγκέλνπο αλζξώπνπο πνπ θηάλνπλ ζηα ζύλνξα ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο-θξάηνπο. 
Μεξηθνύο κήλεο αξγόηεξα, νη δνινθνληθέο επαλαπξνσζήζεηο ζην Αηγαίν ζπλερίδνληαη κε 



λέα έληαζε, ελώ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξηραξάθσζε, επηηήξεζε θαη θαηαζηνιή ησλ 
κεηαλαζη(ξη)ώλ ζηα camps από ζηξαηό θαη κπάηζνπο, όπσο ην πξόζθαην παξάδεηγκα ηεο 
Μόξηαο-2 ζην Θαξά Σεπέ.  

Ο ζηξαηόο παξνπζηάδεηαη σο έλαο ρξήζηκνο, αλαγθαίνο, θνκβηθόο ζεζκόο. Δθηόο από 
ζσηήξαο θαη πξνζηάηεο απέλαληη ζε θάζε ινγήο εμσηεξηθό ή εζσηεξηθό ερζξό, πξνσζείηαη 
από ηελ θξαηηθή πξνπαγάλδα σο έλαο ζεζκόο επίιπζεο θνηλσληθώλ δεηεκάησλ, 
παξεκβαίλεη νινέλα θαη πην αλνηρηά, εθηόο από ην κεηαλαζηεπηηθό, ζηε δηαρείξηζε 
θαηαζηξνθώλ θαη ζε δεκόζηα έξγα, ηόζν επί δεμηάο όζν θαη επί αξηζηεξήο δηαθπβέξλεζεο. 
Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηρεηξείηαη λα θαλνληθνπνηεζεί ν ξόινο ηνπ θαη λα δηαρπζνύλ νη αμίεο 
θαη ε ηδενινγία ηνπ (ηεξαξρία, παηξηαξρία, ηπθιή ππαθνή, έκθπινη δηαρσξηζκνί) ζην 
θνηλσληθό ζώκα. ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ν πεξαηηέξσ πξνζαλαηνιηζκόο ηεο 
εθπαίδεπζεο ζηελ παξαγσγή εηδηθεπκέλσλ/ πεηζαξρεκέλσλ ειιελόθξνλσλ ππεθόσλ 
(αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη θαηάξγεζε άιισλ κε ηερληθώλ 
καζεκάησλ), θαζώο θαη ε εθκεηάιιεπζε θνηηεηώλ θη εξεπλεηξηώλ σο εξγαδόκελσλ ζηε 
δηεμαγσγή εξεπλώλ γηα ην ζύκπιεγκα αζηπλνκίαο/ζηξαηνύ (εξεπλώλ ρξεκαηνδνηνύκελσλ 
από νξγαληζκνύο ηύπνπ Frontex, ππνπξγεία θαη αζηπλνκίεο, ειιεληθέο θαη κε). Μέζσ απηήο 
ηεο δηαδηθαζίαο ζηξαηησηηθνπνίεζεο, ε νπνία εθβάιιεη ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ θνηλσληθνύ, 
επηρεηξείηαη ε έλσζε ησλ από ηα θάησ ππό ηελ ηακπέια ηνπ έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο, αιιά 
θαη γύξσ από ην κίζνο ζε απηόλ/ή πνπ έηπρε λα γελλεζεί από ηελ άιιε πιεπξά ησλ 
ζπλόξσλ. 

Αληίζηνηρα ζηξαηησηηθνπνηεκέλε είλαη θαη ε θξαηηθή δηαρείξηζε ηεο COVID-19 (όρη κόλν 
ζηελ ειιάδα βέβαηα, ην κνληέιν απηό ζπληζηά παγθόζκηα ζπληαγή). Ο ηόο αληηκεησπίδεηαη 
από ην θξάηνο όρη κόλν κε πγεηνλνκηθά κέζα αιιά σο άιινο έλαο εζληθόο ερζξόο, ν νπνίνο 
απνθξνύεηαη κε αληίζηνηρα εζληθά-ζηξαηησηηθά κέζα (απαγόξεπζε θπθινθνξίαο θαη 
ζπγθεληξώζεσλ, εγθιεηζκόο, αζηπλόκεπζε, καδηθή επηβνιή «ζσζηήο πγεηνλνκηθήο 
ζπκπεξηθνξάο» θ.ιπ.). Θάλνληαο ηελ θξίζε επθαηξία, ην θξάηνο ρξεζηκνπνηεί ηελ COVID-
19 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο νκνηνγέλεηαο (κε πεξεηαίξσ επηζέζεηο ζε κεηνλόηεηεο, 
θιεηζηά θέληξα θξάηεζεο, lockdown ζε θαηαπιηζκνύο Ρνκά, επέθηαζε ηεο θαξαληίλαο ζηελ 
επξύηεξε πεξηνρή θαηνηθίαο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο ζηε Θξάθε θ.ιπ.), θαη γηα 
ηελ εδξαίσζε κηαο λέαο ζηξαηησηηθνπνηεκέλεο θαλνληθόηεηαο. ε κηα ζπλζήθε 
ζπζηεκαηηθήο θαη ζθόπηκεο ππνβάζκηζεο ησλ ζηνηρεησδώλ ππνδνκώλ πεξίζαιςεο ηα 
ηειεπηαία ρξόληα, ζήκεξα, ελ κέζσ κηαο θαηάζηαζεο ηδηαίηεξα απμεκέλσλ 
ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ αλαγθώλ, ην θξάηνο επηιέγεη λα ηζρπξνπνηήζεη πιηθά θαη θνηλσληθά 
ηνλ πην βίαην κεραληζκό ηνπ (λέεο πξνζιήςεηο ζην ζηξαηό θαη ζηξαηησηηθόο εμνπιηζκόο, 
ππνρξεσηηθή ζηξάηεπζε ζηα 18, αύμεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο).  

Μπξνζηά ζηελ πξννπηηθή ειιελνηνπξθηθνύ πνιέκνπ (αιιά θαη θάζε δηαθξαηηθνύ πνιέκνπ) 
δελ ππάξρεη θάπνηα πιεπξά πνπ λα είλαη δίθαηε, ακπλόκελε, ζύκα θαη πνπ πξέπεη λα 
ππεξαζπηζηνύκε. Γελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα ελώλεη ηνπο εθκεηαιιεπηέο θαη θαηαπηεζηέο, 
νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε εζλόηεηά ηνπο, κε ηα θαηαπηεδόκελα θη εθκεηαιιεπόκελα 
ππνθείκελα, ώζηε λα πνιεκήζνπλ καδί ηνπο. Σόζν ν δεμηόο όζν θαη ν αξηζηεξόο 
εζληθηζκόο/παηξησηηζκόο πξνζπαζνύλ δηαρξνληθά λα καο πείζνπλ πσο ηα ηδησηηθά 
ζπκθέξνληα ησλ θπξίαξρσλ είλαη «εζληθά» ζπκθέξνληα, θαη πσο πξέπεη λα ελσζνύκε 
πινύζηεο θαη θησρέο, ηζρπξνί θαη αλίζρπξνη, γηα λα ππεξαζπηζηνύκε νη θησρέο ηα θέξδε 
ησλ πινπζίσλ, νη αλίζρπξνη ηελ εμνπζία ησλ ηζρπξώλ. ηε δηαξθή πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο 
θαη ησλ ΜΜΔ λα καο ηξνκνθξαηήζνπλ, πξνβάιινληαο δηαξθώο εμσηεξηθνύο ερζξνύο 
(ηνύξθνπο, αιβαλνύο, καθεδόλεο, γεξκαλνύο, ακεξηθάλνπο) θαη ηελ απεηιή ελόο πνιέκνπ, 
απαληάκε όηη δελ πξόθεηηαη λα ζπληαρζνύκε κε ηνλ εζληθό θνξκό, ην θξάηνο θαη ην 
θεθάιαην νύηε ζε θαηξό «εηξήλεο» νύηε ζε θαηξό πνιέκνπ. 



Αγσληδόκαζηε θαη ζε πεξίνδν «εηξήλεο» θαη ζηελ πεξίπησζε πνιέκνπ ελάληηα ζε θάζε 
θξάηνο, απέλαληη ζε θάζε κνξθή θαηαπίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, ρσξίο θακία ππνηαγή 
ζηελ εζληθή ελόηεηα. Πξνρσξάκε ζε αξλήζεηο ζηξάηεπζεο, ζπγθξνπόκαζηε κε ηνλ ζηξαηό 
θαη ηελ πνιεκηθή βηνκεραλία. ακπνηάξνπκε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ 
εζληθνύ πνιέκνπ. Αξλνύκαζηε λα αιιεινζθνησζνύκε γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ αθεληηθώλ 
θαη ηελ δόμα ηεο παηξίδαο. Γελ πνιεκάκε, αγσληδόκαζηε. πλερίδνπκε ηνπο θνηλσληθνύο θαη 
ηαμηθνύο αγώλεο, ελάληηα ζε θάζε θξάηνο, θάζε ζξεζθεία, ην θεθάιαην, ηελ παηξηαξρία, ην 
κηιηηαξηζκό, ηε ιεειαζία ηεο Γεο, ελάληηα ζε θάζε ζρέζε εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο. 
ηήλνπκε δίθηπα αιιειεγγύεο κε ηνπο/ηο αγσληδόκελνπο/εο ζηελ απέλαληη πιεπξά ησλ 
ζπλόξσλ. Γηαηί ν δηθόο καο αγώλαο είλαη απηόο γηα ηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε. Ο δηαξθήο 
θαζεκεξηλόο αγώλαο πνπ αλνίγεη ην δξόκν πξνο ηελ αλαξρία. 

 

Ούηε μεγάλερ ιδέερ, ούηε γευηπήζειρ, ούηε ζύνοπα.  

Το Αιγαίο ζςνεσίζει να ανήκει ζηα τάπια ηος.  

Σύγκποςζη με ηο έθνορ-κπάηορ και ηον πόλεμο 

 

 

 

Αναπσικέρ-ανηιεξοςζιαζηικέρ ζςλλογικόηηηερ και καηαλήτειρ   

    

 

 

 

 

Σςγκένηπυζη-μικποθυνική: άββαην 7 Ννέκβξε, 12:00, Μνλαζηεξάθη 


