
ΚΑΜΙΑ  ΔΙΩΞΗ  ΣΤΟΝ  ΟΛΙΚΟ  ΑΡΝΗΤΗ  ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟ  ΚΟΡΩΝΑΙΟ

H ιστορία της εργατικής τάξης έχει αποφανθεί οριστικά για τη φύση και το ζήτημα των 
καπιταλιστικών πολέμων. Πόλεμος για τους αστούς σήμαινε πάντα την καταστροφή παραγωγικών 
δυνάμεων,  των  αναλώσιμων  εργατών,  αγώνα  επέκτασης  καπιταλιστικών  και  ιμπεριαλιστικών 
μηχανισμών  και  ολοκληρώσεων,  αποικιοκρατίες  και  χούντες.  Για  την  αστική  τάξη  πόλεμος 
σημαίνει  ευκαιρία για ανάπτυξη πάνω στα συντρίμμια,  πάνω στο όλεθρο,  πάνω στους νεκρούς 
εργάτες. Η εργατική τάξη όμως αναγνωρίζει μόνο έναν πόλεμο. Και αυτός ο πόλεμος ξεκινάει την 
ώρα που αρνείται να συναινέσει στο πόλεμο των αστών, την ώρα που αρνείται να σκοτώσει τα 
αδέλφια της, και στρέφει τα όπλα στους εκμεταλλευτές της. Η εργατική τάξη γνωρίζει πως δεν 
υπάρχει παρά μονάχα ένας δίκαιος πόλεμος και αυτός δεν είναι άλλος από τον ταξικό. Κομμούνα 
του  Παρισιού,  Ρωσία  του  17,  Σπάρτακος.  Η  ιστορία  έχει  γραφτεί  και  δεν  ξαναγράφεται.

Σήμερα με την κρίση στο προσκήνιο είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι ο πόλεμος γίνεται  
ταυτόχρονα κινητήρια  δύναμη της  οικονομίας,  μέσο επίλυσης των εσωτερικών κρίσεων [βλέπε 
αραβικές  εξεγέρσεις]  και  τρόπος  αναγκαίας  ανάλωσης  του  ανθρώπινου  πλεονάσματος.  Η 
διεθνοποιημένη κρατική τρομοκρατία εξοντώνει λαούς και  ερημώνει  χώρες.  Ελληνικός στρατός 
είναι  σήμερα  διατεταγμένος  σε  πέντε  ηπείρους  για  να  διασφαλίσει  τα  συμφέροντα  του  ξένου 
κεφαλαίου  και  των  «στρατηγικών»  συμμαχιών  του  με  το  ντόπιο  κεφάλαιο.  Τη  στιγμή  που 
σιδηρόφρακτες  μεραρχίες  υπαγορεύουν  τους  κανόνες  του  διεθνούς  «δικαίου»,  η  ισχύς  της 
παγκόσμιας  κυριαρχίας  του  κεφαλαίου  μοιάζει  να  απομένει  σαν  ο  τελικός  ρυθμιστής  των 
πεπρωμένων των λαών και κανείς μας πλέον δεν είναι ασφαλής σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 
και  αν  βρίσκεται.

Όμως  ο  πόλεμος  στρέφεται  και  στο  εσωτερικό.  Οι  κραυγές  του  Στέφανου  Μάνου  για 
επέμβαση  τους  στρατού  στην  Αθήνα  τις  μέρες  τους  Δεκέμβρη  του  2008,  οι  ασκήσεις  του 
Ευρωστρατού για την καταστολή διαδηλώσεων στη βόρεια Ελλάδα, απέχουν μόλις ένα βήμα από 
την  ωμή  επέμβαση  των  τανκ.  Τα  καθεστώτα  σε  δύση  και  ανατολή  –  ακόμα  και  αυτά  της 
δημοκρατικής νομιμοφάνειας – δε διστάζουν να στρέψουν τις ερπύστριες κατά των εργατών όταν 
τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης οξύνουν την ταξική πάλη. Ας μην γελιόμαστε. Σε καιρό 
«ειρήνης»  ο  στρατός  τους  είναι  ποιο  χρήσιμος  από  ποτέ  για  να  σπέρνει  τον  τρόμο.
Σήμερα, στο φως μιας κολοσσιαίας οικονομικής κρίσης μια νέα μορφή ολοκληρωτισμού βγαίνει 
στο προσκήνιο.  Είναι  η πλήρης ταύτιση των συμφερόντων της οικονομικής και πολιτικής ελίτ. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ανάγκη για ανακατασκευή του μύθου της εθνικής ενότητας προβάλλει  
ως απαραίτητος όρος για να συγκαλυφθεί πίσω του η ολέθρια λεηλασία του κοινωνικού πλούτου. 
Ας γνωρίζουν όμως ότι δε θα πολεμήσουμε στο πλευρό τους αλλά εναντίον τους. Ως κομμάτι της 
εργατικής τάξης έχουμε πλήρη συνείδηση πως μέσα σε κάθε έθνος υπάρχουν δύο «έθνη». Εμείς και 
Αυτοί.  Για  εμάς,  εκμεταλλευτές  και  εκμεταλλευόμενοι  δεν  είχαν  ούτε  θα  έχουν  ποτέ  την  ίδια 
πατρίδα.

Στο  πλαίσιο  αυτό  έχει  ιδιαίτερη  σημασία  κάθε  συνειδητή  άρνηση  συμμετοχής  ή 
οποιαδήποτε  άλλη  ενέργεια  συμβολικής  ή  ουσιαστικής  αντίστασης  στον  ελληνικό  στρατό.
Το  σωματείο  μισθωτών  τεχνικών  Πάτρας  στέκεται  αλληλέγγυο  στο  ολικό  αρνητή  στράτευσης 
Γεράσιμο Κορωναίο που διώκεται στο στρατοδικείο των Ιωαννίνων την Τρίτη 13 Δεκέμβρη και 
απαιτεί  την  άμεση  και  χωρίς  όρους  απαλλαγή  του  από  όλες  τις  κατηγορίες.
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