
Όχι στην πΌλεμΌχαρη 
συμφωνια ελλαδασ-Γαλλιασ
Το ελληνογαλλικό πολεμικό σύμφωνο και οι 

συνοδευτικές αγορές όπλων από την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη αποτελούν μια χοντρή πρόκληση. 

Με νωπές ακόμα τις μνήμες από την ανείπωτη 
καταστροφή των πυρκαγιών του καλοκαιριού, 
όπου υπήρξε απελπιστική έλλειψη πυροσβε-
στικών εναέριων μέσων, η κυβέρνηση απο-
φασίζει να αγοράσει άλλα 6… πολεμικά αε-
ροπλάνα, ανεβάζοντας την αρχική πανάκριβη 
αρχική παραγγελία των 18 Rafale σε 24. 

Ενώ τα συστήματα δημόσιας υγείας και 
παιδείας βρίσκονται σε τραγική κατάστα-
ση (ή και παραδίδονται λειτουργίες τους στον 
ιδιωτικό τομέα) και οι κινητοποιήσεις/διεκδι-
κήσεις των υγειονομικών, των μαθητών, των 
φοιτητών, των εκπαιδευτικών συναντάνε «τοίχο 
άρνησης», η ίδια κυβέρνηση που έχει δηλώσει 
ότι «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα», αγοράζει 
3 + 1 πανάκριβες φρεγάτες Belharra και 3 
κορβέτες Gowind. 

Αυτά έρχονται να προστεθούν σε πυραύλους, 
βλήματα, προγράμματα αναβάθμισης των πο-
λεμικών F-16, συμμετοχής στην παραγωγή 
F-35 κ.ο.κ. Στις άγριες συνθήκες οικονομικής 
και υγειονομικής κρίσης, το συνολικό κόστος 
των (τελευταίων) εξοπλισμών ξεπερνά τα 
10 δισ. ευρώ!  

Αυτές οι «μεγάλες αγορές» φέρνουν και μια 
επικίνδυνη αναβάθμιση του μιλιταρισμού 

και της πολεμοχαρούς κουλτούρας. Με τις 
ταλαντεύσεις γύρω από το ποιες φρεγάτες θα 
πάρει τελικά η κυβέρνηση, μάθαμε ότι οι ναύ-
αρχοι έχουν αποκτήσει το «δικαίωμα» να 
«εξεγείρονται» απέναντι στην προοπτική αγο-
ράς μικρότερων/φτηνότερων φρεγατών και να 
απαιτούν τα πιο ακριβά και πιο καταστροφι-
κά όπλα που κυκλοφορούν -και οι απαιτήσεις 
τους να γίνονται αμέσως δεκτές. Στα ΜΜΕ πα-
ρελαύνουν «αναλυτές» και «ειδικοί» που εξυ-
μνούν την πολεμική τεχνολογία κι αναλαμ-
βάνουν να εξοικειώσουν το κοινό με τη «γλώσ-
σα» της καταστρεπτικής πολεμικής ισχύος. 

Αυτή η έξαρση της πολεμοκαπηλείας και του 
αντιτουρκισμού στρώνει το έδαφος και στις 
πρόσφατες προσπάθειες φασιστικών και 
συμμοριών να ξανσηκώσουν κεφάλι με ση-
μαία τους τον εθνικισμό. 

Τα όπλα που αποκτά ο ελληνικός στρατός εί-
ναι επιθετικά και διαφημίζονται ξεδιάντροπα 
ως τέτοια, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές 
προθέσεις πίσω από το αφήγημα της «πτωχής 
πλην τίμιας και πάντα αμυνόμενης» Ελλάδας. 

Το ίδιο ισχύει και για το πολεμοχαρές Σύμφω-
νο με τη Γαλλία. Που βαφτίζεται «αμυντικό», ενώ 
είναι πασιφανές ότι «στοχεύει» προς την Τουρκία 
και αποτελεί ευρύτερη «επίδειξη δύναμης» στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Η ιστορία προειδοποιεί ότι 
τέτοια «διμερή» πολεμικά/«αμυντικά» σύμφωνα, 
λειτουργούσαν συνήθως ως πρελούδια κι 
επιταχυντές των πολεμικών αναμετρήσεων 
που -τάχα- σκόπευαν να αποτρέψουν. 

Ο ρόλος του γαλλικού ιμπεριαλισμού 
-στην υποσαχάρια Αφρική, στις ακτές της Βό-
ρειας Αφρικής, στη Μέση Ανατολή- και οι δι-
ακηρυγμένες μεγάλες φιλοδοξίες του να 
ανακτήσει την απόλυτη κυριαρχία σε ζώνες 
όπου υπήρξε αποικιοκρατική δύναμη κι εξακο-
λουθεί να θεωρεί «σφαίρες επιρροής» του, δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο για αυταπάτες ως 
προς την επιθετική φύση της συμφωνίας.

Το ελληνικό κράτος έχει ήδη συγκροτήσει 
«στρατηγικές» συμμαχίες με τις πιο επι-
κίνδυνες δυνάμεις της περιοχής, όπως το 



ρατσιστικό κράτος-τρομοκράτη (Ισραήλ) και 
την αδίστακτη δικτατορία του Σίσι (Αίγυπτος). 
Αυτές τελευταία «διευρύνονται» με σκοτεινά 
κάστρα της αντίδρασης όπως τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. 
Μάλιστα ο ελληνικός στρατός ανέλαβε πρό-
σφατα να συνδράμει το σκοτεινό Βασίλειο των 
Σαούντ στο βάρβαρο πόλεμο που έχει εξαπολύ-
σει στην Υεμένη. Αυτό το «πλέγμα δυνάμεων», 
που συγκροτήθηκε με τις ευλογίες του αμερι-
κανικού ιμπεριαλισμού, αναλαμβάνει πλέον 
να συντονίσει ο γαλλικός ιμπεριαλισμός: Που 
χαρακτηρίζεται από μια ανοιχτά ισλαμοφοβι-
κή/«τουρκοφαγική» πολιτική αλλά και από 
την επιθετικότητα της «πεινασμένης» μεγάλης 
δύναμης, με ό,τι μπορεί να σημαίνουν αυτά για 
την επισημοποίηση της εγκατάστασής του στην 
ανατολική Μεσόγειο, με το «πράσινο φως» 
που άναψε η ελληνική κυβέρνηση, επιδιώ-
κοντας πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό με το 
τουρκικό κράτος…

Πρόκειται για εξελίξεις δυσβάστακτες οι-
κονομικά, αντιδραστικές ως προς το πο-
λιτικό κλίμα στη χώρα και επικίνδυνες για 
την ειρήνη. Η ιστορία, συμπεριλαμβανομένης 
της πολύ-πολύ πρόσφατης, προειδοποιεί ότι 
αυτά τα «παιχνίδια» δεν λήγουν εύκολα. Οι 
εξοπλισμοί δεν είναι ποτέ «μια κι έξω» -κα-
ταλήγουν σε ανεξέλεγκτη κούρσα μεταξύ 
των δύο πλευρών χωρίς τελειωμό. Τα στρα-
τιωτικά σύμφωνα, οι μανούβρες και οι τσα-
μπουκάδες (ακόμα κι όταν φέρουν το μανδύα 
της «διπλωματίας») πάντοτε πυροδοτούν 
ανάλογες «απαντήσεις» που επιδεινώνουν 
την κατάσταση περισσότερο. Η επιμονή στον 
ανταγωνισμό λειτουργεί ως ένα καθοδικό 
σπιράλ…

Στη μια όχθη του Αιγαίου, ο Ερντογάν «κατσα-
διάζει» τους εργαζόμενους που δυσφορούν με τη 
λιτότητα, δηλώνοντας ενοχλημένος που «όλοι 
συζητούν για την τιμή της πατάτας, χωρίς να ενδι-
αφέρονται για την τιμή της σφαίρας». Στην άλλη 
όχθη του Αιγαίου, συνταξιούχοι προσφεύγουν 
στο ΣτΕ για τα αναδρομικά και ακούνε τους δικη-
γόρους του δημοσίου να απαντούν επικαλούμε-
νοι το «εθνικό συμφέρον της χώρας», με ρητές 
αναφορές στα ποσά που χρειάζονται για τα Ρα-
φάλ, τις φρεγάτες, το φράχτη τον Έβρο…

Καθώς και οι δύο χώρες κατακαίγονταν το 
περασμένο καλοκαίρι, ένα μήνυμα διακινήθηκε 
-στα αγγλικά- από χρήστες των μέσων κοινωνι-
κών δικτύωσης και στις δύο πλευρές του Αι-
γαίου: «Ίσως τώρα μπορούμε να σταματήσου-
με να ξοδεύουμε δισεκατομμύρια στην ηλίθια 
στρατιωτική μας σύγκρουση και να επενδύσου-
με πραγματικά στην προστασία του κοινού μας 
περιβάλλοντος».  

Αυτή είναι η κατεύθυνση της απάντησης που 
οφείλει να δώσει ο κόσμος των «από κάτω». 
Μέσα στη Βουλή, θα επικρατήσει και πάλι η 
ίδια καταθλιπτική συναίνεση, με τον ΣΥΡΙΖΑ 
να έχει δηλώσει ρητά τη συμφωνία του «επί της 
αρχής» και να καταφεύγει είτε σε δευτερεύουσες  
χλομές ενστάσεις είτε σε επικίνδυνη «πλειο-
δοσία», απαιτώντας (στη γραμμή Ευάγγελου Βε-
νιζέλου) ακόμα πιο αποφασιστική δέσμευση της 
Γαλλίας να παρέμβει στρατιωτικά στην περιοχή…

Η απάντηση χρειάζεται να δοθεί από τον 
κόσμο του κινήματος και τις δυνάμεις της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς. Ως πρώτο βήμα σε 
αυτή την κατεύθυνση, καλούμε σε συγκέντρωση 
κατά τη ψήφιση του ελληνογαλλικού συμφώ-
νου, για να ακουστεί έξω από τη Βουλή η αντι-
πολεμική αντίρρηση απέναντι στις συναινέσεις.
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