
Η παρατεταµένη ένταση στην Ουκρανία είναι ένα 
ακόµα µέτωπο που µας υπενθυµίζει ότι ζούµε σε µια 
εποχή που η απειλή ενός πολέµου δεν µπορεί να απο-
κλειστεί ως «τρέλα». 
Σε ένα τοπίο ρευστότητας και αλλαγών στους διεθνείς 
συσχετισµούς δύναµης, οξύνεται ο ανταγωνισµός 
ανάµεσα στις Μεγάλες ∆υνάµεις (ΗΠΑ, Ρωσία, 
Ε.Ε., Κίνα κ.ά.) για την κατανοµή «σφαιρών επιρ-
ροής». Η ανατολική Ευρώπη αποτελεί έδαφος ενός 
τέτοιου ανταγωνισµού, όπου ΗΠΑ, Ε.Ε. και Ρωσία 
ισορροπούν µεταξύ «µπλόφας» και διαπραγµάτευσης 
υπό την απειλή όπλων. Αρκετές φορές στην ιστορία, 
τέτοιοι ανταγωνισµοί, ξεκινώντας από το πεδίο 
της διπλωµατίας και της οικονοµίας, κατέληξαν σε 
στρατιωτικές συρράξεις. 
Για αυτόν το λόγο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο επα-
νάπαυσης στην «κοινή λογική» των διεθνών κυβερνή-
σεων, που µπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε µια 
καταστροφική σύγκρουση. Σε αυτούς τους κύκλους, ο 
πειρασµός να «δοκιµάσουν» τον αντίπαλο και µε 
χρήση (µικρότερης ή µεγαλύτερης) στρατιωτικής 
δύναµης είναι µεγαλύτερος γιατί δεν θα συµµετέ-
χουν οι ίδιοι. Απλά θα δώσουν την εντολή από ένα 
ασφαλές και άνετο γραφείο, στο οποίο πολιτικοί και 
στρατιωτικοί σύµβουλοι θα ζυγίζουν µε κυνισµό «κό-
στος και όφελος». 
Το τίµηµα θα πληρώσουν οι στρατιώτες που θα κλη-
θούν να σκοτώσουν και να σκοτωθούν, οι άµαχοι που 
θα γίνουν «παράπλευρες απώλειες», η εργαζόµενη 
πλειοψηφία, που θα υποδέχεται τους ανθρώπους της 
σε φέρετρα, ενώ θα υποµένει την ένταση της καταπίε-
σης και της εκµετάλλευσης που φέρνει κάθε «πολεµι-
κή προσπάθεια».  
Γι’ αυτόν το λόγο είναι κρίσιµο να αναπτυχθεί ένα 
µαζικό αντιπολεµικό αίσθηµα και κίνηµα, από 
όσους κι όσες δεν έχουµε τίποτα να κερδίσουµε 

από το «Μεγάλο Παιχνίδι» τους. Το διεθνές µέγεθος 
αυτού του «παιχνιδιού» δείχνει και το µέγεθος των δυ-
νάµεων που χρειάζεται να κινητοποιηθούν: Η υπερά-
σπιση της ειρήνης είναι υπόθεση µαζικών κινηµάτων 
στην Αµερική, τη Ρωσία, την Ουκρανία, αλλά και κάθε 
άλλη χώρα που εµπλέκεται άµεσα ή έµµεσα στο γαϊτα-
νάκι των ανταγωνισµών. 
Η Ελλάδα είναι ασφαλώς µια τέτοια χώρα. Έχει δια-
λέξει αποφασιστικά «στρατόπεδο», συµµετέχοντας 
εδώ και 70 χρόνια στο ΝΑΤΟ, την πολεµική συµµαχία 
που ευθύνεται για µαζικά εγκλήµατα ανά τον πλανήτη 
και η ύπαρξη και διαρκής επέκταση της οποίας αποτελεί 
έναν από τους λόγους που απειλείται η ειρήνη. 
Τα τελευταία χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις, από 
το ΠΑΣΟΚ ως τη Ν∆ του Σαµαρά κι από τον ΣΥΡΙΖΑ 
ως τη Ν∆ του Μητσοτάκη έχουν παροξύνει αυτή την 
επιλογή: Άξονας µε το ισραηλινό κράτος-απαρτχάιντ 
και τη δικτατορία της Αιγύπτου, πολεµικά σύµφωνα 
τον γαλλικό και τον αµερικανικό ιµπεριαλισµό, δηµι-
ουργία νέων στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ, θηριώ-
δεις δαπάνες για εξοπλιστικά προγράµµατα. 
Το ελληνικό κράτος «αγοράζει» υποστήριξη απέ-
ναντι στην Τουρκία και «πουλάει» διευκολύνσεις 
στους αντιδραστικούς συµµάχους του. Το πρόσφατο 
σόου του Μητσοτάκη στη Βουλή, όπου υπερασπίστη-
κε θερµά µία ακόµα υπερ-δαπάνη (αυτή για τις φρε-
γάτες) την ώρα που τα νοσοκοµεία στενάζουν, όπως 
και τη µετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε ορµητήριο 
του αµερικανικού στρατού, όλα πάντα στο όνοµα του 
«εθνικού συµφέροντος», ήταν αποκαλυπτικό αυτής 
της πολιτικής που εντάσσει τη χώρα βαθιά µέσα στο 
πλέγµα των επικίνδυνων ανταγωνισµών –από το Αι-
γαίο ως τη Μαύρη Θάλασσα. 
Απέναντι σε αυτή την πολιτική έχουµε να αγωνι-
στούµε, για την υπεράσπιση της ειρήνης και των 
αναγκών της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ενάντια στον πόλεµο και τους ανταγωνισµούς, 
µε την ειρήνη και τις κοινωνικές ανάγκες

-Ενάντια σε κάθε ξένη-ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία
-Κλείσιμο των στρατιωτικών βάσεων και έξοδος της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ

-Δαπάνες για τις κοινωνικές ανάγκες, όχι για εξοπλισμούς
-Ακύρωση των πολεμικών συμφώνων με ΗΠΑ-Γαλλία, 

-Να σπάσουμε τον αντιδραστικό άξονα με Ισραήλ-Αίγυπτο


