
ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ 
 
Ο Κώστας Βάρναλης, είχε γράψει «πρέπει να γεννήθηκα το 1883, γιατί βαφτίστηκα στις 14 
Φλεβάρη του 1884». 
Αυτό συναγωνίστριες και συναγωνιστές, αφορούσε την βιολογική του ηλικία. Ας μας επιτρέψετε να 
προσεγγίσουμε το ζήτημα κάπως διαφορετικά. Και τούτο γιατί σε μια εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ, εκείνο 
που ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η "κοινωνική" ηλικία, η στιγμή δηλαδή που ο ποιητής αποφάσισε 
συνειδητά να ξεκόψει με το παρελθόν του και να συμπορευθεί με τον εργαζόμενο λαό ώσπου 
αυτός να γίνει "αφεντικό στο δικό του ίδρο".  
Η κοινωνική συνείδηση του Κώστα Βάρναλη από την σκοπιά αυτή, ήταν "παιδί" του ιμπεριαλιστικού 
πολέμου, ή σωστότερα ήταν "παιδί" της αντίθεσης του Βάρναλη στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 
Ο Βάρναλης επιστρατεύθηκε στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, ενώ εκλήθη ξανά στον 
στρατό, σε μονάδα στην Λήμνο, όταν ξέσπασε ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914. 
Το 1919 έφυγε για τη Γαλλία με κρατική υποτροφία, ύστερα από διαγωνισμό. Στο Παρίσι 
επηρεάστηκε από τα έργα του Μπαρμπύς και του Ρομαίν Ρολάν, καθώς και από τους φίλους του, 
το μαθητή του Γ. Σκληρού, χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνό και το δημοσιογράφο Αποστόλη 
Αποστολόπουλο που τότε ήταν μαρξιστές και ανήκαν στον κύκλο του περιοδικού «Γράμματα» της 
Αλεξάνδρειας. Εκεί ο Βάρναλης έγραψε το ποίημα «Προσκυνητής». Παρότι και σε αυτό εξέφραζε 
εθνικιστικές αντιλήψεις, άλλαξε η στάση του απέναντι στο λαό.  
Στην κορύφωση του ιδεαλισμού του, συντελέστηκε η μεταστροφή του, μια μεταστροφή που 
προετοιμαζόταν καιρό μέσα του. 
Καταλύτης για τη μεταστροφή ήταν το μήνυμα της νέας κοινωνίας που αναδύθηκε από τις στάχτες 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου: Η Οχτωβριανή επανάσταση. Στο ίδιο διάστημα είχαν ξεσπάσει στην 
Ευρώπη μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις και οι προλεταριακές επαναστάσεις στη Γερμανία, στη 
Φιλανδία, στην Ουγγαρία. 
Η μεταστροφή σημειώνεται με το "Φως που Καίει" πρωτοδημοσιεύτηκε το 1922 στο περιοδικό 
«Γράμματα» της Αλεξάνδρειας, με το ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας. Οταν έγινε η πρώτη έκδοση, 
συντελούνταν η καταστροφή στη Μικρασία, η ιμπεριαλιστική «Μεγάλη Ιδέα» ενταφιαζόταν, έξι 
ηγέτες της «δεξιάς» παράταξης -ανάμεσά τους τρεις πρώην υπουργοί- εκτελούνταν για να αθωωθεί 
η τάξη τους και η Ελλάδα πλημμύρισε με πρόσφυγες. Ο Βάρναλης δε βρέθηκε μπροστά σε 
αδιέξοδα, όπως άλλοι σύγχρονοί του εξαιτίας του ναυάγιου της αστικής στρατηγικής. Εγραψε στη 
«Λευτεριά»: 
Της Ιστορίας το Νόμο ακλούθα πρώτος φωτεινά, δεν έχεις Μοίρα δικιά σου για οδηγό. 
Αυτοί οι στίχοι γράφτηκαν όταν διαμορφωνόταν το κίνημα των Παλαιών Πολεμιστών και λίγο μετά 
χιλιάδες εργάτες ήταν στους δρόμους. Οι μαχητικές απεργίες αντιμετωπίστηκαν δια πυρός και 
σιδήρου. Η κυβέρνηση, που καθοδηγούσε ο Πλαστήρας, δολοφόνησε το 1923 στο Πασαλιμάνι 11 
εργάτες, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν και εκατοντάδες συνελήφθησαν. 
Ακολούθησε η δεύτερη δεκαετία του Μεσοπολέμου, με την οικονομική κρίση του καπιταλισμού και 
τις προετοιμασίες για το νέο παγκόσμιο μακελειό. Ο Βάρναλης συμμετείχε στην αντιπολεμική πάλη. 
Το 1932, με 29 ακόμα διανοούμενους και καλλιτέχνες (Μαρίκα Κοτοπούλη, Νίκος Καρβούνης κ.ά.), 
υπέγραψε Μανιφέστο: «Ο καινούργιος πόλεμος που ετοιμάζεται πρέπει να σημάνει τη θανατική 
καταδίκη του καπιταλισμού. Πρέπει να γίνει ο τάφος του». 
Τότε έγινε η δεύτερη έκδοση του έργου «Το Φως που καίει», στην οποία επέφερε αλλαγές στον 
«Οδηγητή», το «τραγούδι» των εργατικών συγκεντρώσεων, που κάποιες φορές μάλιστα 
αντικαθιστούσε σ’ αυτές και τον ύμνο της Διεθνούς. 
Στο μεταξύ οι διώξεις κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών με το Ιδιώνυμο του Βενιζέλου 
συνεχίζονταν και μετά το Βενιζέλο, επί Παναγή Τσαλδάρη και άλλων πρωθυπουργών. Οι 
κομμουνιστές κρατούμενοι υπολογίζονταν σε 750. Ο Βάρναλης συμμετείχε στη συγκέντρωση 
υπογραφών διαμαρτυρίας.  
Το 1933 έγινε ιδρυτικό μέλος της Αντιχιτλερικής Επιτροπής Βοήθειας στα Θύματα του Ναζισμού. 
Την ίδια περίοδο πήρε ενεργά μέρος στην διαπάλη με την αστική ιδεολογία ως μέλος της 
Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Νέοι Πρωτοπόροι» (1931-1936). 
Ο Βάρναλης ήταν στη συντακτική επιτροπή των «Νέων Πρωτοπόρων» όταν δημοσίευσε «Την 
αληθινή απολογία του Σωκράτη». Μ’ αυτήν έκλεισε η πιο γόνιμη φάση της δημιουργίας του. 
 
Ο Βάρναλης και ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος 
Ο Κώστας Βάρναλης δεν είναι γενικά αντιπολεμικός ποιητής. Είναι ο ποιητής που γκρεμίζει τις 



αστικές πατρίδες, αντιπαραθέτοντας τις πατρίδες των εργαζομένων. 
Στο Μανιφέστο που υπέγραψε μαζί με άλλους 29 διανοούμενους Αντιπολεμικό Μανιφέστο ενάντια 
στο σχεδιαζόμενο απ’ τους ιμπεριαλιστές Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε ως πρώτο στόχο τη 
Σοβιετική Ένωση τονιζόταν: «Πόλεμος ενάντια στον πόλεμο! Όλοι ολόψυχα θα υπερασπιστούμε τη 
σοσιαλιστική πατρίδα και τη ζωή των συνανθρώπων μας και τον καινούργιο, τον αληθινά 
ανθρώπινο πολιτισμό. Είμαστε αλληλέγγυοι με τους πρωτοπόρους του νέου πολιτισμού, είμαστε 
αλληλέγγυοι με το σοβιετικό και παγκόσμιο προλεταριάτο.» 
Είναι χαρακτηριστικός ο ανεπιτήδευτος ενθουσιασμός του για όσα είδε στην Σοβιετική Ένωση 
όπου προσκλήθηκε το 1934 στο Α΄ Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων, όπου πήρε μέρος η 
αφρόκρεμα της σοβιετικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, με κυρίαρχη την εμβληματική φυσιογνωμία 
του Μαξίμ Γκόρκυ. Μαζί του και ο Γληνός, που λίγο πριν είχε προσχωρήσει στο ΚΚΕ.  
Το 1935 εξορίστηκε στη Μυτιλήνη και στον Αϊ-Στράτη. Οπως δείχνουν και γραπτά του, ο Βάρναλης 
βγήκε από την εξορία πιο δυναμωμένος. Και οι στίχοι του από το ποίημα «Οχτώβρης» που 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τοίχου των εξόριστων του Αϊ-Στράτη, την επέτειο της Οχτωβριανής 
επανάστασης: 
 
Απ’ τα μπουντρούμια και την εξορία η νέα του κόσμου ξεκινά Ιστορία. 
 
Στις αρχές του 1936 έφυγε από την εφημερίδα «Ανεξάρτητος», παρότι πληρωνόταν καλά, επειδή 
αυτή άρχισε να κάνει αντικομμουνισμό, και δούλεψε στο «Ριζοσπάστη» μέχρι τη δικτατορία Μεταξά 
(4 Αυγούστου 1936). 
Στη διάρκεια της βασιλομεταξικής δικτατορίας τα έργα του απαγορεύτηκαν και κάηκαν. 
Επειδή δεν του επιτρεπόταν να δημοσιογραφεί, ο Βάρναλης υπέγραφε με ψευδώνυμο. Το 1937 
κλήθηκε να παρουσιαστεί στην Αστυνομία «δι’ υπόθεσίν σας», ενώ το 1940 συνελήφθη. Ο 
Μανιαδάκης απείλησε με εξορία το Βάρναλη και άλλους κομμουνιστές, αν επέμεναν να γράφουν 
κατά του φασισμού και όχι κατά της Ιταλίας. 
Στον ελληνοϊταλικό πόλεμο δημοσίευσε επωνύμως τους «Διχτάτορες» στην εφημερίδα 
«Προοδευτικός Φιλελεύθερος», για «να τονώσουνε το ηθικό του μαχόμενου Εθνους…» όπως 
έγραψε αργότερα.  
Στην Κατοχή, οργανωμένος στο ΕΑΜ, συνέχισε να γράφει το χρονογράφημα στην «Πρωία». 
Εγραψε ακόμα στο περιοδικό «Καλλιτεχνικά Νέα», όπου δημοσιεύονταν κείμενα λογοτεχνών του 
ΕΑΜ, έχοντας ρίξει από τις πρώτες μέρες της Κατοχής το σύνθημα για την έναρξη της πνευματικής 
αντίστασης: 
«Α, δε θαμπώνει τη λαλιά μου θανάτου φοβέρα…». 

 
Ύστερα από την Κατοχή και μέχρι το 1947 ο Βάρναλης έγραφε στο «Ριζοσπάστη», στο «Ρίζο της 
Δευτέρας» και στην ΚΟΜΕΠ. Από τις στήλες τους ύμνησε τον ΕΑΜικό Αγώνα και το Δεκέμβρη του 
’44, κατάγγειλε το δωσιλογισμό, την εγγλέζικη πολιτική και την αντικομμουνιστική υστερία, αλλά και 
την πρόστυχη τέχνη. 
Η πορεία του στα "πέτρινα χρόνια" μετά τον κορυφαίο ταξικό αγώνα του 20ου αιώνα, τον αγώνα 
του ΔΣΕ ειναι ιδιαίτερα σημαντική και αναδεικνύει το ηθικό μεγαλείο του ποιητή. 
Πριν προχωρήσουμε θα ήθελα να κάνω την εξής επισήμανση: Στην συλλογική μνήμη οι 
εμπρηστικές βόμβες ναπαλμ είναι συνδεδεμένες με την επέμβαση του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού 
στο Βιετνάμ. Μόνο που η πρώτη "δοκιμή" τους έγινε στον Γράμμο, πυρπολώντας ένα λαό που 
ήθελε να διαφεντεύει ο ίδιος την ζωή του, έτσι ώστε να πάψει να είναι "μοίρα". 
1950: Υπογράφει την Έκκληση της Στοκχόλμης για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. 
Για την συλλογή των υπογραφών αυτών, εκτελέστηκε στις 6 Μαρτίου 1951, ο Νίκος Νικηφορίδης, 
στην Θεσσαλονίκη. 
Αλλά ας παραμείνουμε στο 1950. Σαν αύριο, στις 16 Νοέμβρη 1950 αναχώρησε για την Κορέα, 
συμμετέχοντας στην ιμπεριαλιστική επέμβαση εκεί, το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα με το 
αμερικανικό οπλιταγωγό “Τζένεραλ Χαν.  
Το φθινόπωρο του 1953 η κυβέρνηση Παπάγου δέχτηκε να αυξήσει την ελληνική στρατιωτική 
παρουσία στην Κορέα – για να καλυφθεί το κενό της αποχώρησης γαλλικού τάγματος για την 
Ινδοκίνα – από τάγμα σε Σύνταγμα, στέλνοντας άλλο ένα τάγμα.  
 
Το γαλλικό τάγμα πήγε στην Ινδοκίνα για να πνίξει στο αίμα τον βιετναμέζικο λαό. Να θυμόμαστε 
ότι στην μάχη του Ντιέν Μπιέν Φου από τις 13 Μαρτίου έως τις 6 Μαΐου 1954 οι Γάλλοι 



ιμπεριαλιστές πήραν την απάντηση που τους άξιζε, όπως την πήραν στη συνέχεια και οι 
Αμερικάνοι που τους αντικατέστησαν. 
Συνολικά στο χρονικό διάστημα 1950 – 1955 στάλθηκαν στην Κορέα 10.225 αξιωματικοί και 
οπλίτες. Στάλθηκε επίσης ένα σμήνος από 7 αεροσκάφη. Στη συνέχεια στάλθηκαν άλλα 2 για 
αναπλήρωση απωλειών. 
183 νεκροί και 610 τραυματίες, σύνολο απωλειών 793 αξιωματικοί και οπλίτες. Η αεροπορία 
μέτρησε απώλειες 4 αεροσκάφη και 12 νεκρούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Αυτοί ήταν οι 
Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες που "έχυσαν το αίμα τους" δίπλα στους αμερικάνους. 
69 χρόνια μετά: Υπουργός Άμυνας, Ν. Παναγιωτόπουλος, απευθυνόμενος στον διοικητή των 
χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη: “Πολεμήσαμε στο πλάι των ΗΠΑ, οι άνδρες μας 
μάτωσαν δίπλα σε Αμερικανούς στρατιώτες στους πολέμους στους οποίους συμμετείχαμε, και αυτό 
θα γίνει επίσης και στο μέλλον”! 
Ποιό είναι το μέλλον για το οποίο θα ξαναματώσουμε; Είναι η μοιρασιά της λείας που λέγεται πηγές 
ενέργειας και δρόμοι μεταφοράς της, όπως και δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων.  
Ποιό είναι το πεδίο αυτής της μοιρασιάς; Δεν είναι μόνο "δίπλα" μας. Είναι και το χώμα που 
πατάμε. Όλος ο τεράστιος χώρος ανατολικά μας από την Βαλτική ως την Υεμένη, από τις ακτές της 
ανατολικής Μεσογείου ως την Τεχεράνη, Κύπρος, Αιγαίο, Βαλκάνια. 
Ποιό είναι το "πρόσωπο" αυτού του μέλλοντος; Για εμάς είναι τα μάτια των προσφύγων και των 
ξεριζωμένων. Για εμάς είναι η αφοβιά στα μάτια των παιδιών στην κινητοποίηση ενάντια στην 
επίσκεψη Πομπέο και στα σύμβολα των ιμπεριαλιστών, όπως το άγαλμα του μακελάρη Τρούμαν. 
Για τους εχθρούς των λαών, και του λαού μας βεβαίως είναι τα χαμόγελα του αμερικάνου πρέσβη 
όταν επιθεωρεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις για να έλθουν και πυρηνικά των ΗΠΑ, ο Άραξος δεν 
ειναι μακριά, όταν μετατρέπει την Ελλάδα σε στενή συνεργασία με όλες τις αστικές κυβερνήσεις σε 
αμερικανοΝΑΤΟϊκό στρατόπεδο και ταυτόχρονα σε στόχο άλλων ιμπεριαλιστών που 
ανταγωνίζονται τις ΗΠΑ. 
Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ματώσαμε δέκα χρόνια τώρα, για να μιλήσουμε για την 
πρόσφατη κρίση αν και τα ίδια τους τα επιτελεία ψελλίζουν ότι πολύ γρηγορότερα απ' ότι 
προέβλεπαν έρχεται η επόμενη. 
Η Ελλάδα της αστικής τάξης έκοψε τα πάντα στον εργαζόμενο λαό, αλλά ένα κονδύλι δεν το έκοψε. 
Και αυτό αφορά τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες: 4 δισ€ τον χρόνο. Υπολογίστε το πόσες σχολικές αίθουσες 
είναι, πόσα νοσοκομεία, πόσα φάρμακα, αλλά και πόσες υποδομές θα μπορούσαν να γίνουν για 
πληρη κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών έτσι ώστε να μπορεί μια οικογένεια εργαζομένων να 
απολαμβάνει και ένα καθημερινό απόγευμα και να μην τρέχουν οι γονείς, οι γυναίκες ιδιαίτερα με 
την ψυχή στο στόμα. 
4 δισ€ τον χρόνο για συμμετοχή στην μεγαλύτερη δολοφονική συμμορία του πλανήτη, το ΝΑΤΟ.  
Τι μας έλεγαν συναγωνιστές στα χρόνια της κρίσης; "Μπόρα είναι θα περάσει. Υπομονή".  
Τι μας λένε συναγωνιστές στα χρόνια της έστω αναιμικής ανάπτυξης; "Αυτό είναι και μην 
ονειρεύεστε επιστροφή στο παρελθόν". Έτσι βαφτίζουν το να μη διεκδικούμε ανάκτηση των 
απωλειών, να συμβιβαστούμε με την εργασιακή ζούγκλα, την ανεργία και τα επιδόματα με τα 
ψίχουλα και μια σειρά άλλα.  
Να δεχθούμε να ματώσουμε για τον ιμπεριαλισμό, για να "αναβαθμιστεί γεωστρατηγικά η χώρα". 
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Να σκοτώσουμε λαούς και να σκοτωθούμε για να είναι σε καλύτερη θέση 
τα ελληνικά μονοπώλια, στο παζάρι των ληστών. 
Λένε ψέμματα συναγωνιστές όταν παρουσιάζουν το ΝΑΤΟ και την ΕΕ ως εγγυητές για τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Ουδέποτε έγινε αυτό. 
Και κυρίως εκείνο που επιδιώκουν είναι  να βγάλουμε απο το μυαλό μας ότι μπορεί να 
υπάρχει και άλλος δρόμος, πραγματικά για τους εργαζόμενους και τον λαό. 
Να γιατί η πάλη για το "καθημερινό" που μας τσακίζει, πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον 
αγώνα:  

 Ενάντια στη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας των ΗΠΑ και της Ελλάδας. 

 Για την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και 
επεμβάσεις. 

 Για να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην χώρα μας. Για να μην μεταφερθούν 
στον Άραξο ή άλλου πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ. 

 Για να επιστρέψουν εδώ και τώρα όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν 
σε αποστολές των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ εκτός συνόρων. 

 Για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με τον λαό αφέντη στον τόπο του.  



Ας επιστρέψουμε στο χρονολόγιό μας και στον Κώστα Βάρναλη. 
Το 1952 έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και η Τουρκία. 
1955: Αποτελεί μία από τις 77 προσωπικότητες που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της 
ΕΕΔΥΕ.  
12 Ιανουαρίου 1959: "Οι Δρόμοι της Ειρήνης" δημοσιεύουν το ποίημα του "Οι Πόνοι της Παναγιάς". 
 
24 Ιουνίου 1962:  Συμμετέχει στο Α’ Εθνικό Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ που διεξάγεται στο Θέατρο 
Πορεία. 
9-14 Ιουλίου 1962:  Αποτελεί τμήμα της ελληνικής αντιπροσωπείας που μετέβη στη Μόσχα για να 
παρακολουθήσει τις εργασίες του Συνεδρίου για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό.  
9 Ιουνίου 1963:  Η "Αυγή" δημοσιεύει ποίημά του αφιερωμένο στον αδικοχαμένο αγωνιστή της 
ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη με τίτλο "Στον Ήρωα Λαμπράκη". 
 
Ιούνιος 1963: Θα καταγγείλει, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού "Δρόμοι της Ειρήνης", τη 
στυγνή δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη με τα ακόλουθα λόγια: «Αποτρόπαιο έγκλημα! 
Διαμαρτύρομαι με όλη μου την ψυχή σαν διανοούμενος, σαν Έλληνας και σαν άνθρωπος.» Επίσης 
θα παραστεί στην κηδεία του. 
29 Φεβρουαρίου 1964: Παράγοντες του Σοβιετικού κινήματος ειρήνης ενημερώνουν τον Βάρναλη 
για την καμπάνια «Ειρήνη και ευτυχία σε όλα τα παιδιά» και τον παρακαλούν να συμμετάσχει στο 
μουσείο ειρήνης. 
1965: Ομάδα ατόμων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Γ. Γκαγκάριν, του ζητούν με επιστολή 
τους να συμβάλλει στον αγώνα για την ειρήνη. 
1974: Στις 16 Δεκέμβρη, ο Κώστας Βάρναλης φεύγει απ’ τη ζωή αφήνοντας πίσω του πολύτιμη 
παρακαταθήκη το έργο του και το παράδειγμα της στράτευσής του στον αγώνα της εργατικής 
τάξης. Η κηδεία του μετατρέπεται απ’ το λαό σε μεγάλη διαδήλωση. 
 
Επίλογος 
 
Ο Βάρναλης χαρακτηρίστηκε ως "ο μεγάλος χαλαστής". Το γεγονός που απογείωσε την τέχνη του 
Βάρναλη ήταν αναμφίβολα η συνάντησή της με την κομμουνιστική ιδεολογία. Η νέα ιδεολογία του, 
έδωσε στη σατιρική του φλέβα την επαναστατική δύναμη του μεγάλου χαλαστή της σάπιας αστικής 
"Πολιτείας" και όλων των υποπροϊόντων της. 
Έτσι ο προηγούμενος αριστοτεχνικός μεν αλλά "εκτός τόπου και χρόνου λυρισμός του" απέκτησε 
τον ανθρωπισμό του μέλλοντος, και έδωσε στην τέχνη του ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Ακριβώς αυτό έκανε τον Βάρναλη και συνειδητό μαχητή του αντιϊμπεριαλιστικού κινήματος και όχι 
έναν "ειρηνοποιό", έναν "πασιφιστή" που κοιμίζει τον λαό ότι το ιμπεριαλιστικό τέρας και η μηχανή 
των άδικων πολέμων, της φτώχειας και της προσφυγιάς, θα ξορκιστεί με προσευχές.   
Η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσαμε να αποδώσουμε σήμερα στον πρωτοπόρο ποιητή είναι 
εμείς, συλλογικά, συνειδητά, ως αναπόσπαστο τμήμα του ταξικού εργατικού κινήματος να 
αναμετρηθούμε με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με όλους εκείνους που μετατρέπουν τη χώρα σε 
ορμητήριο των αμερικανονατοϊκών και ευρωπαίων ιμπεριαλιστών, με εκείνους που ξετσίπωτα 
διακηρύσσουν ότι τα παιδιά του ελληνικού λαού θα ξαναχύσουν το αίμα τους δίπλα στους 
αμερικάνους για τα συμφέροντα των μονοπωλίων, να αναμετρηθούμε με τον ατομισμό, τον 
κοσμοπολιτισμό και τον εθνικισμό που είναι η άλλη όψη της αστικής πολιτικής, την 
ομφαλοσκόπηση, την παραίτηση και την μοιρολατρία.  
Ένα από τα όπλα μας στην πάλη αυτή είναι και τα έργα του Κώστα Βάρναλη που όπως έγραψε  
"Δεν δίνω λέξεις παρηγόρια/δίνω μαχαίρι σ' ολουνούς/καθώς το μπήγω μες το χώμα/γίνεται φως, 
γίνεται νους" 


