
Ολική Άρνηση Στράτευσης και Αντιπολεµικό κίνηµα 
 
 Πώς το αυθόρµητο αίσθηµα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες µπορεί να οδηγήσει σε ένα µαζικό 
ριζοσπαστικό αντιπολεµικό κίνηµα; 
 
 Σε αυτήν την πρώτη δηµόσια παρουσία της συλλογικότητας, στην εισήγηση της πρώτης της εκδήλωσης 
και στην ουσία στο πρώτο της δηµόσιο κείµενο, επιλέξαµε µία ερώτηση ως τίτλο και αρχή της. Βρεθήκαµε στη 
θέση να απευθύνουµε αυτό το ερώτηµα δηµοσίως, µετά από ένα πλήθος ερωτηµάτων που υποβάλαµε στους 
εαυτούς µας. Κάπως έτσι δηλαδή συζητάµε ως άτοµα που συσπειρώθηκαν σε συλλογικότητα, µε αιτία την 
κοινή µας αντίθεση στον πόλεµο και µε µια αφορµή: την ολική άρνηση στράτευσης κάποιων από µας. 
 Η βάση όµως της πολιτικής µας συµφωνίας, η οποία εξ' αρχής προϋπήρχε, διέπει τον λόγο µας και 
συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της δικής µας τοποθέτησης σε αυτήν την συζήτηση, είναι η κάθετη αντίθεσή 
µας στον µιλιταρισµό. Τον µιλιταρισµό ως εκείνη την απαραίτητη ιδεολογική και ψυχολογική συνθήκη 
συντήρησης, παραγωγής και διαιώνισης του στρατού, οικουµενικά και διαχρονικά, ανεξαρτήτως πολιτικού ή 
οικονοµικού συστήµατος που αυτός υπηρετεί. Ως εκ τούτου, βλέπουµε απολύτως εχθρικά την ύπαρξη του 
στρατού, και πρώτα από όλα, του εθνικού στρατού της χώρας που ζούµε. Θεωρούµε ότι ο στρατός είναι η 
κρατική µήτρα του µιλιταρισµού, χωρίς να είναι η µοναδική. Ως θεσµός παράγει και αναπαράγει ιδεολογία - 
συνιστώντας την ύστατη εγγύηση του επίπλαστου αισθήµατος ασφάλειας - για τη διατήρηση του status quo. 
 Από τότε σχεδόν που η ανθρώπινη ιστορία εισήλθε στη φάση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο, ο µιλιταρισµός είναι το οικουµενικό και διαχρονικό εργαλείο της εκάστοτε άρχουσας τάξης - ή 
εκείνης που φιλοδοξεί να γίνει τέτοια - για την επικράτησή της δια της βίας, µέσω κυρίως του στρατού και των 
πολέµων που αυτός (απειλεί να) διεξάγει. Θεµελιώδης θέση µας είναι ότι η κατάργηση της ταξικής 
εκµετάλλευσης προϋποθέτει την αποδόµηση του µιλιταρισµού. Βασική προϋπόθεση αυτού του αγώνα 
είναι η εναντίωση στον στρατό, το θεσµό εκείνο που θρέφει και θρέφεται από το µιλιταρισµό. 
 Τώρα που ο πόλεµος έχει ξαναγίνει τόσο τραγικά επίκαιρος ως θέµα συζήτησης στην ελληνική 
κοινωνία, ίσως επειδή -και µόνο αφότου- η τελευταία έχει έρθει αναγκαστικά σε επαφή µε τα θύµατά του, 
υπάρχει µια ευκαιρία να τεθεί σε άλλη βάση η δηµόσια συζήτηση ενάντια σε αυτόν. Ο πόλεµος στην Συρία δεν 
είναι απλά η στρατιωτική επέµβαση κάποιας µεγάλης επεκτατικής δύναµης, στην οποία νιώθουµε 
αντανακλαστικά απέναντι. Είναι κάτι ίσως περισσότερο αφηρηµένο εκ πρώτης όψεως, κι όµως τόσο υπαρκτό 
και κοντινό, όσο είναι κι ένα στρατόπεδο µέσα ή δίπλα σε κάθε πόλη της Ελλάδας.  
 Ο πόλεµος στην Συρία είναι προϊόν του στρατιωτικό-βιοµηχανικού συµπλέγµατος και του αδιάκοπου 
ανταγωνισµού µεταξύ των πολιτικό-οικονοµικών ελίτ, οι οποίες το συντηρούν παγκοσµίως. Η συριακή 
κοινωνία βρέθηκε πάνω στην πλέον κόκκινη γραµµή αυτού του αδυσώπητου ανταγωνισµού, µε ένα 
ανεξάντλητο απόθεµα όπλων στη διάθεση των πρόθυµων αντιπροσώπων των κύριων εµπλεκοµένων στην 
περιοχή. Τα αποτελέσµατα αυτής της ιδιότυπης συνθήκης, όπου όλοι οι µεγάλοι γεωπολιτικοί ανταγωνιστές 
έχουν στυλώσει τα πόδια τους πάνω σε ένα µέρος, χωρίς διάθεση υποχώρησης αλλά ούτε -ακόµη- και 
ολοκληρωτικής απευθείας αναµέτρησης, είναι τα εξής : αφενός η ολοκληρωτική καταστροφή µιας χώρας µε 
µια άνευ προηγουµένου ανθρωπιστική τραγωδία και αφετέρου η δαµόκλειος σπάθη της παγκόσµιας σύρραξης 
ακριβώς πάνω από τα κεφάλια µας, έτοιµη να πέσει ανά πάσα στιγµή. 
 Με δεδοµένη ήδη την εµπλοκή του ελληνικού κράτους (µέσω στρατιωτικών και µη υποδοµών στο 
έδαφός του, τις οποίες χρησιµοποιούν δυνάµεις που εµπλέκονται στον πόλεµο, µε την ενεργή συµµετοχή  του στο 
ΝΑΤΟ – µια συµµετοχή που κάνει την εµπλοκή του αµεσότερη στην περίπτωση της γενικότερης ανάφλεξης, και 
εµπεδώνει ακόµα περισσότερο µε τις διαβόητες περιπολίες του στο Αιγαίο), το αντιπολεµικό αίσθηµα µεγάλου 
τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας οφείλει να στραφεί ενάντια στο εγχώριο στρατιωτικό σύµπλεγµα. Ειδάλλως 
το µόνο που θα συµβεί θα αφορά την εµπέδωση των «κακών υπερδυνάµεων και προαιώνιων εχθρών», 
κρύβοντας «κάτω από το χαλάκι» τις ευθύνες του ελληνικού κράτους και του ελληνικού ιµπεριαλισµού, 
οξύνοντας τον ντόπιο εθνικισµό. 
 Η ίδια η ύπαρξη του στρατού, εµπλέκει τις κοινωνίες σε πολεµικές περιπέτειες για χάρη των αφεντικών, 
αργά ή γρήγορα. Η ύπαρξή του και µόνο, κάνει τον πόλεµο πιο εύκολο και κοντινό, περισσότερο ακόµα κι από 
όσο θα θέλανε τα αφεντικά του, κάποιες φορές. Ο στρατός και ο µιλιταρισµός γεννάνε πολέµους, εκτός των 
άλλων για την ίδια τους την αναπαραγωγή και τη διαιώνισή τους. Κι αν δεν βρίσκουν εχθρό έξω από τα 
σύνορα, θα βρουν εντός τους. Μη ξεχνάµε ότι στη Συρία, τη µεγαλύτερη ευθύνη για τις ερειπωµένες πόλεις, 
τους νεκρούς από βοµβαρδισµούς και για τους ξεσπιτωµένους, την έχει ο εθνικός στρατός της χώρας, 
µεγαλύτερη και από κείνη όλων των υπολοίπων που βοµβαρδίζουν σωρευτικά.  
 Ζούµε σε µια κοινωνία, κατά το ήµισυ πρώην και υποψήφιων φαντάρων. Αν δεν ξεριζωθεί το δηλητήριο 



του εθνικισµού και του µιλιταρισµού που έχει επί γενεές καθιζάνει στο κοινωνικό σώµα µέσω της 
υποχρεωτικής και καθολικής στράτευσης, και καθώς οι µνήµες απ' τα πεδία των σφαγών φεύγουν µαζί µε 
εκείνους που τα έζησαν, ο πόλεµος «των άλλων» θα παραµένει αποκρουστικός, αναλόγως τη θέση τους στα 
κυρίαρχα εθνικιστικά ή ιδεολογικά αφηγήµατα. Για αυτόν το λόγο και τα εγχώρια αντιπολεµικά κινήµατα, 
όποτε αυτά εκφράστηκαν µε όρους µαζικότητας, αφορούσαν την αντίθεση σε κάποια στρατιωτική επέµβαση 
των µεγάλων δυνάµεων του λεγόµενου ιµπεριαλιστικού δυτικού µπλοκ, εις βάρος είτε ενός «αδελφού λαού», 
είτε ενός κράτους-δορυφόρου του ρωσικού κράτους. Για αυτό και ούτε καν εκδηλώθηκαν, όταν ο µεγάλος µας 
µεταφυσικός εθνικός (ή και ιδεολογικός) σύµµαχος βρισκόταν στη θέση της επιτιθέµενης δύναµης που 
επεµβαίνει στρατιωτικά κάπου, λ.χ. στη Συρία εδώ και 5 χρόνια. Για τον ίδιο λόγο αποτελούσαν κινηµατικές 
εξάρσεις που ενεργοποιούνταν µονάχα συγκυριακά, χωρίς να αµφισβητήσουν ποτέ ουσιαστικά το εγχώριο 
εκκολαπτήριο του πολέµου: τα ελληνικά στρατά. 
 Ένα επικαιροποιηµένο, αληθινά αποτελεσµατικό αντιπολεµικό κίνηµα, ή θα στρέφεται ενάντια στον 
εγχώριο µιλιταρισµό, ή θα παραµένει µια ακίνδυνη επαναστατική γυµναστική που θα µιλάει για τα µακρινά και 
ανώδυνα. Κάθε σκέψη, κάθε εικόνα, κάθε λόγος που γειώνει κοινωνικά την στρατιωτική παράτα θα 
πρέπει να καταγγέλλεται και να αποδοµείται. Υπό αυτήν την οπτική, η αντιµιλιταριστική στάση είναι η 
κατεξοχήν αντιπολεµική, όπως και να εκδηλώνεται αυτή. Ακόµα και µέσα στο στρατό, έστω και σε απλό 
διαπροσωπικό επίπεδο γκρίνιας, είναι σηµαντικό κανείς να αντιδρά στα παραµύθια των καραβανάδων που 
πρέπει να εσωτερικεύσουν οι φαντάροι, ούτως ώστε να εκλογικεύσουν τον παραλογισµό της θητείας. 
Προφανώς όµως, η αποφυγή της και - σαφώς περισσότερο - η δηµόσια ολική άρνησή της, δίνει ένα δυνατό 
χαστούκι στον µιλιταρισµό. 
 Η αλληλεγγύη µας λοιπόν στους ολικούς αρνητές στράτευσης πηγάζει κατευθείαν από την αντίθεσή µας 
στον πόλεµο. Θέλουµε στη βάση αυτή, να γίνει υπόθεση ενός αντιπολεµικού κινήµατος που αµφισβητεί και 
αποδοµεί το µιλιταρισµό ως πρωταρχική και συγκολλητική ουσία όλων των πολέµων, αυτών που υπήρξαν, 
αυτών που εξελίσσονται και όσων ετοιµάζονται να ξεσπάσουν. Στην ίδια αυτή βάση δηλαδή που στεκόµαστε 
αλληλέγγυοι και µε τους πρόσφυγες, οικονοµικούς και µη, όχι µονάχα ως θύµατα πολέµων, δικτατοριών 
και απολυταρχιών, αλλά και ως εκ του αποτελέσµατος λιποτάκτες πολεµικών συγκρούσεων και 
στρατοκρατικών καθεστώτων. 
 Γνωρίζουµε ότι µια ιδιαίτερα κραταιή µοµφή εναντίον των προσφύγων είναι το ότι «δεν έκατσαν να 
πολεµήσουν». Για το αντιπολεµικό αίσθηµα που επιδιώκουµε να καλλιεργηθεί, αυτό θα λογαριαζόταν ως αιτία 
θαυµασµού, και όχι απαξίας! ∆υστυχώς, η µοµφή αυτή βγαίνει και από χείλη ανθρώπων που έχουν λιώσει 
σόλες σε αντιπολεµικά συλλαλητήρια - µία ακόµη απόδειξη ότι όσοι δικαιολογούν ιδεοληπτικά κάποιες 
πολεµικές συγκρούσεις, καταλήγουν να στοιχίζονται πίσω από τον υπόλοιπο «κεντροακραίο» εθνικό κορµό. 
 
 Επιστρέφοντας λοιπόν εκεί από όπου ξεκινήσαµε, δίνουµε τη δική µας απάντηση στο ερώτηµα 
που θέσαµε:  
 
 Στη θέα των ισοπεδωµένων πόλεων, των ξεβρασµένων πτωµάτων, των καραβανιών των ξεριζωµένων 
στις λεωφόρους της ∆ύσης - υπό την απειλή µιας παγκόσµιας πολεµικής σύρραξης που εγείρει τις de facto 
επεκτατικές ορέξεις και του ελληνικού κράτους - το αυθόρµητο αίσθηµα της αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και 
µετανάστες οφείλει να γίνει το γόνιµο έδαφος για ένα αντιπολεµικό κίνηµα που αγκαλιάζει και προτάσσει την 
αντιµιλιταριστική δράση. Αγκαλιάζει τους «λιποτάκτες» των πολεµικών µετώπων, όσους/ες διώχτηκαν µε βία 
από δικτατορικά καθεστώτα, αλλά κι όσους µε λόγο και πράξη αρνούνται τη συµµετοχή τους στους κρατικούς 
πολέµους στην Ελλάδα και παντού. 
 Θα τολµήσουµε να πούµε πως η ολική άρνηση στράτευσης ενταγµένη στην ιστορική περίοδο που 
διανύουµε δεν είναι απλά ένας τακτικός ελιγµός, ούτε στρατηγική επιλογή αντιπαράθεσης µε το στρατό και το 
κράτος του. Μπορούµε πλέον να θέσουµε την ολική άρνηση στράτευσης ως κοινωνική ανάγκη, καθώς η ισχύς 
της σύγχρονης πολεµικής µηχανής µας απειλεί µε αφανισµό και θέτει αξιακά και υπαρξιακά ερωτήµατα. 
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