
ΠολεμοκάΠηλη συνάντηση 
στράτοκράτών στην άθηνά
Το τριήμερο 17-19 Σεπτέμβρη θα γίνει στην 
Αθήνα η σύνοδος της Στρατιωτικής Επι-
τροπής του ΝΑΤΟ. 

Πρόκειται για την ανώτατη στρατιωτική 
αρχή της συμμαχίας, τους επικεφαλής των 
ενόπλων δυνάμεων των κρατών-μελών. Ο 
αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Φλώρος, θα 
φιλοξενήσει τους στρατοκράτες σύσσωμου 
του «δυτικού κόσμου».

Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται 
να συζητήσουν στο φόντο της ταπεινωτικής 
ήττας τους στο Αφγανιστάν, για να προετοι-
μάσουν την ανασύνταξη και την αντεπίθεσή 
τους, μετά το σκληρό πλήγμα που υπέστη η 
εικόνα «παντοδυναμίας» τους. 

Η σύνοδος θα «εξειδικεύσει» την υλοποίη-
ση των γενικών κατευθύνσεων που χάραξε η 

Σύνοδος Κορυφής του Ιούνη στις Βρυξέλλες, 
όπως η πρωτοβουλία «ΝΑΤΟ 2030», η ανανέ-
ωση της «Στρατηγικής Αντίληψης» της Συμ-
μαχίας κ.ο.κ. Εκείνες οι αποφάσεις έδειχναν 
ήδη την κατεύθυνση του ιμπεριαλιστικού ορ-
γανισμού, κάνοντας λόγο για τον «παγκόσμιο 
ρόλο του», δείχνοντας προς την όξυνση του 
ανταγωνισμού με τα άλλα ιμπεριαλιστι-
κά κέντρα (Κίνα, Ρωσία), επιμένοντας στην 
«αντι-τρομοκρατία», κάνοντας ρητές ανατρι-
χιαστικές αναφορές στο «μείγμα πυρηνικών, 
συμβατικών και πυραυλικών αμυντικών δυ-
νατοτήτων, που αλληλοσυμπληρώνονται, και 
υποστηρίζεται από μια σειρά πολιτικών και 
στρατιωτικών πόρων» που απαιτεί η συλλο-
γική δυτική «αποτρεπτική ικανότητα». 

Αυτές τις κατευθύνσεις θα αναλάβουν να 
«εξειδικεύσουν» οι στρατοκράτες στη «γλώσ-
σα τους», αυτήν της γυμνής στρατιωτικής δύ-
ναμης, των όπλων και του μιλιταρισμού. 

Από τη δική τους σκοπιά, η επιλογή της 
Αθήνας είναι απολύτως ταιριαστή. Συγκεντρώ-
νονται στη χώρα που έχει επιδείξει τη μεγαλύ-
τερη προθυμία να διατηρεί σταθερά ψηλά τις 
εξοπλιστικές δαπάνες της, τη χώρα που φιλο-
δοξεί να αναδειχθεί σε «πυλώνα» του «τόξου 
ανάσχεσης» από το Ισραήλ ως την Πολω-
νία. Έχει άλλωστε μόλις προηγηθεί η συμφω-
νία Ελλάδας-ΗΠΑ για την αμοιβαία «αμυντι-
κή» συνεργασία, που περιλαμβάνει την επέκτα-
ση των βάσεων που ήδη υπάρχουν αλλά και τη 
δημιουργία νέων βάσεων. Άλλωστε σύμφωνα 
με αναφορές στον Τύπο, η ελληνική πλευρά 
«φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τους δεσμούς των 
μελών της αντιπροσωπείας της… με επιλεγμέ-
νους ομολόγους…». Αντίστοιχα ρεπορτάζ δι-
ευκρινίζουν ότι πέρα από τη δημόσια ανακοι-
νωμένη ατζέντα, ιδιαίτερη εγχώρια σημασία θα 
έχουν οι συνομιλίες στα περιθώρια της συνό-
δου «όπου γίνονται και οι πιο σημαντικές συζη-
τήσεις» και όπου «θα συζητηθούν θέματα όπως 
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις… η διαχείριση 
εκ μέρους του ΝΑΤΟ πιθανών νέων προ-



• Όχι στισ ιμπεριαλιστικεσ επεμβασεισ και τΌυσ 
πΌλεμΌκαπηλΌυσ σχεδιασμΌυσ, εναντια στΌυσ 

ανταγωνισμΌυσ μεταξυ των μεγαλων δυναμεων και 
των αστικων ταξεων τησ περιΌχησ

• λεφτα για παιδεια, υγεια, πρΌστασια τΌυ 
περιβαλλΌντΌσ – Όχι για εξΌπλισμΌυσ

• αλληλεγγυη στΌυσ πρΌσφυγεσ, ανΌιχτα συνΌρα και 
ασυλΌ για τα θυματα των πΌλεμων

σφυγικών ροών από το Αφγανιστάν…». 
Όλα αυτά διαμορφώνουν την απάντηση 

που πρέπει να δώσουμε από τη σκοπιά των 
εργαζομένων και των λαών της περιοχής. 

Ενάντια σε κάθε νέα στρατιωτική εξόρ-
μηση και ενάντια στο φρενοκομείο του ιμπε-
ριαλιστικού ανταγωνισμού που απειλεί με 
ακόμα μεγαλύτερες «αναφλέξεις» όλο και πε-
ρισσότερες γωνιές του πλανήτη. Σε μια από 
αυτές, αναβαθμίζεται η ελληνική εμπλοκή, 
με τη συγκρότηση της «Ελληνικής Δύναμης 
Σαουδικής Αραβίας» (στρατιωτικό προσω-
πικό και πύραυλοι Πάτριοτ), η οποία σπεύδει 
να ενισχύσει τη δυνατότητα του νέου εθνικού 
συμμάχου, του σκοτεινού Βασιλείου των Σα-
ούντ, να συνεχίσει να ισοπεδώνει και να αιμα-
τοκυλά την Υεμένη «προστατευμένο» από τις 
αντεπιθέσεις των οργανώσεων της αντίστασης 
εκεί. Η στρατηγική συμμαχία με τους Σαούντ, 
έρχεται να συμπληρώσει και να διευρύνει τον 
αντιδραστικό «άξονα» με το Κράτος του Ισρα-
ήλ, τη χούντα του Σίσι στην Αίγυπτο, τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα, δηλαδή την περιφερει-
ακή «Ιερή Συμμαχία» της πιο πολεμοχαρούς 
και μαύρης αντίδρασης στην περιοχή… 

Ενάντια στην εξοπλιστική κούρσα και τη 
διαρκή αναβάθμιση του μιλιταρισμού σε κάθε 
πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομι-
κής ζωής. Με την πανδημία πάντα παρούσα, 
το ΕΣΥ αφήνεται να ρημάξει, ή και αποδυνα-

μώνεται ακόμα περισσότερο ή παραδίδεται 
σε ιδιώτες. Η σκληρή εμπειρία των πυρκα-
γιών αποκάλυψε τις τραγικές ελλείψεις σε 
μέσα δασοπροστασίας και πυρόσβεσης. Και 
ο Μητσοτάκης ανακοινώνει τη «διεύρυνση» 
της αγοράς των πολεμικών Ραφάλ, από 18 
σε 24, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για νέες 
αγορές άλλων φονικών «παιχνιδιών» (F35, 
φρεγάτες). Για τα 5 δισ. που θα κοστίσουν οι 
νέες φρεγάτες, διαγκωνίζονται ήδη Γάλλοι, 
Ολλανδοί, Αμερικάνοι και άλλοι, ενώ είναι πι-
θανό ότι ο Μακρόν θα επισκεφτεί ο ίδιος την 
Αθήνα αυτές τις μέρες (στο πλαίσιο της συνό-
δου MED9), για να σπρώξει πιο αποτελεσμα-
τικά τη φονική πραμάτεια του…

Ενάντια στη ρατσιστική αγριότητα. Τα 
κράτη-μέλη της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας 
που ευθύνεται για μια σειρά τραγωδίες στην 
«Ανατολή» και στο «Νότο», θα όφειλαν ως 
ελάχιστη μορφή «αποζημιώσεων» να ανοί-
ξουν τα σύνορά τους για όλους τους κατατρεγ-
μένους αυτών των περιοχών. Αποτελεί ακόμα 
μεγαλύτερη πρόκληση το γεγονός ότι συζητιέ-
ται ο ρόλος του ίδιου του ΝΑΤΟ στη «διαχείρι-
ση» των προσφυγικών ροών (βλ. «μηδενικές 
ροές», όπως εξήγγειλε ο Μητσοτάκης την ώρα 
που η Ελλάδα καταγγέλεται από διεθνείς ορ-
γανισμούς για τις πρακτικές της στα σύνορα). 
Και μάλιστα από το Αφγανιστάν, τη χώρα που 
η δυτική Συμμαχία αιματοκύλισε επί 20 χρόνια.
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