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«‘Σκεφτείτε τους συµπατριώτες σας!’, θα µας 

ειπούνε. Τότε θα δείξει ο ένας τον άλλο, 

σύντροφοι όλων των χωρών, και θα 

απαντήσουµε: ‘Να οι συµπατριώτες µας’! Και θα 

ξεσχίσουµε τα µετάξινα κουρέλια των 

πολύχρωµων σηµαιών, θα πετάξουµε µακριά µας 

όλο αυτό το πανηγυριώτικο θέατρο, όπου τα 

βάσανα µονάχα και ο θάνατος δεν είσαν 

κωµωδίες, όλα αυτά τα σιχαµερά εγκώµια των 

σφαγών.» 

 

 
Μπαρµπύς Ερρίκος, «Ο νέος κόσµος», στο Πόλεµος κατά 

του πολέµου. Αποφάσεις του πρώτου πανελληνίου 

Συνεδρίου Παλαιών Πολεµιστών και Θυµάτων Στρατού, 

Αθήνα, ∆ιεθνής Βιβλιοθήκη, 1975 [Ά έκδοση 1924]. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο δικαστήριο της Νυρεµβέργης το 1945, το οποίο καλούνταν να δικάσει τα 

εγκλήµατα του πολέµου των Ναζί, ένα µεγάλο µέρος των κατηγορούµενων 

επικαλούνταν για την υπεράσπισή τους, το καθήκον που έχει ο πολίτης να υπακούει 

στις αποφάσεις της νόµιµης αρχής. Ο βρετανός δικαστής είχε όµως αντίθετη άποψη: 

«υπάρχει µια στιγµή που ο άνθρωπος οφείλει να αρνηθεί την υπακοή του στον αρχηγό 

εφ’ όσον θέλει να υπακούσει στην συνείδηση του».1   

 Κουβαλώντας ως παρακαταθήκη το βάρος των φρικαλεοτήτων που µας 

άφησε ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, αλλά και όλοι οι προηγούµενοι όπως και οι 

επόµενοι, ψάχνοντας για  ρωγµές στην κανονικότητα της βίας και του πολέµου, στην  

Ελλάδα αλλά και αλλού, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε  ανθρώπους που σε πείσµα των 

καιρών αποκήρυξαν δηµόσια τον πόλεµο και το θεσµό που τον υπηρετεί, δηλαδή το 

στρατό. Σύµφωνα µε ορισµό που συναντάµε στο αντιµιλιταριστικό περιοδικό 

Αρνούµαι, «Αντιρρησίας συνείδησης, είναι το άτοµο εκείνο, που αρνείται την 

εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας, είτε τη συµµετοχή του σε στρατιωτικά 

προγράµµατα και δραστηριότητες π.χ. άρνηση πληρωµής φόρων για πολεµικές 

δαπάνες, βιοµηχανική αντίρρηση κλπ. για λόγους που του επιβάλλει η συνείδηση του ή 

οι φιλοσοφικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές, ηθικές θρησκευτικές, οικολογικές ή άλλες 

πεποιθήσεις του.»2 

 Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η εµπειρική διερεύνηση του 

φαινοµένου των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα, οι οποίοι επικαλούνται 

ιδεολογικούς λόγους προκειµένου να µην υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία. 

 Όταν ο «λόγος» του κράτους, δηλαδή οι νοµικοί κανόνες, δε συµπίπτουν µε 

τον ηθικό νόµο, δηλαδή το λόγο της συνείδησης, δηµιουργούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της συνειδητής άρνησης, δηλαδή του δικαιώµατος 

του ανθρώπου να πει όχι, εν προκειµένω στον πόλεµο και το στρατό. Αν όµως αυτή η 

άρνηση συχνά γίνεται αποδεκτή σε ένα δικτατορικό ή φασιστικό-ναζιστικό 

καθεστώς, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ισχύει το ίδιο και για µια κοινωνία µε 

δηµοκρατικό καθεστώς; Ο Rawls, ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του 

πολιτικού φιλελευθερισµού, θα ισχυριστεί πως τόσο η «αντίρρηση συνείδησης» όσο 

και η «πολιτική ανυπακοή» αποτελούν σταθεροποιητικούς µηχανισµούς ενός 
                                                 
1 Κατσουρός Κ., «Η συνειδητή άρνηση στο στρατό και το κράτος», Αρνούµαι, τ. 3, 1987, σελ. 60-67. 
2 Αρνούµαι, τ. 3, 1987, σελ. 2. 
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συνταγµατικού συστήµατος, γιατί ακόµη και αν είναι εξ ορισµού παράνοµες, υπό 

ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να συµβάλουν στην διόρθωση της ίδιας της 

δικαιοσύνης.3   

Εποµένως, η αντίρρηση συνείδησης δεν είναι µια ατοµική πράξη, πέρα και 

έξω από τους θεσµούς στους οποίους αντιτίθεται. «Θα πρέπει µάλιστα να σηµειωθεί 

ότι η αµφισβήτηση αυτή δεν αναφέρεται σε προθέσεις ή ευχές, ή ευσεβείς πόθους, αλλά 

σε µια θεσµική διεύρυνση των ‘ρόλων’ στο πεδίο της θητείας, ζητώντας δε να 

αποκτήσει δραστική επαφή µε τον κοινωνικό χώρο ή µε οποιονδήποτε πρόσφορο στις 

εξελίξεις προσανατολισµό, δεν αποτελεί ροµαντική φυγή, καθώς συχνά αποκτά βάρος 

µιας πρότασης ριζοσπαστικής.»4 Συνδέεται λοιπόν µε τα ίδια τα ιδεολογικά θεµέλια 

µιας συνταγµατικής τάξης, επιζητεί ηθική νοµιµοποίηση, και επικαλείται τον 

καθολικό νόµο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων προκειµένου να παρέµβει σε ένα 

θεσµό, να τον τροποποιήσει, να τον απονοµιµοποιήσει και ενδεχοµένως να τον 

ανατρέψει. Στην προκειµένη περίπτωση, οι ιδεολογικοί αντιρρησίες συνείδησης στην 

Ελλάδα εναντιώνονται στο θεσµό της υποχρεωτικής θητείας, στον ίδιο το στρατό, 

αλλά και στις µορφές του κράτους που υποθάλπουν τη βία και την αδικία. 

Ενδεχοµένως κάποιοι αντιρρησίες συνείδησης εναντιώνονται και στο ίδιο το κράτος, 

ως µορφή οργάνωσης της κοινωνίας.  

Ωστόσο µια εξουσία πολύ δύσκολα µπορεί να ανεχθεί ότι µεµονωµένα άτοµα 

µπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση της τήρησης ενός κανόνα. Ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα, που ο στρατός συνδέεται ευθέως µε τα εθνικά ιδεώδη, θα υπερτονιστούν οι  

κίνδυνοι τους οποίους δηµιουργεί η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας καθώς και η 

σηµασία που αποκτά η αµυντική στρατηγική της χώρας, ώστε να µη γίνονται ανεκτές 

συµπεριφορές και στάσεις που αρνούνται την αναγκαιότητα της στράτευσης και ως 

εκ τούτου του καθήκοντος υπεράσπισης της πατρίδας.5 Οι εκάστοτε κυβερνήσεις και 

οι στρατιωτικές αρχές θα υιοθετήσουν ως βασικές πρακτικές την αµφισβήτηση της 

ειλικρίνειας των αντιρρησιών, την επιδίωξη της αποµόνωσης και της 

περιθωριοποίησής τους αλλά κυρίως την καταστολή τους, ιδίως όταν τέτοιες πράξεις 

                                                 
3 Rawls J., Θεωρία της δικαιοσύνης, Αθήνα, Πόλις, 2006, σελ. 408-415. 
4 Παπαδαµάκης Α., «Οι ‘αντιρρησίες συνείδησης’ ως οριακό πρόβληµα του ποινικού δικαίου, ∆ίκαιο 
και πολιτική, τ. 17-18, 1990, σελ. 19. 
5 Λυκοβάρδη Κ., «Η αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία: από τις ποινικές καταδίκες στη 
νοµική ανοχή», στο Τσάπογας Μ. & Χριστόπουλος ∆. (επιµ.), Τα δικαιώµατα στην Ελλάδα 1953-2003. 
Από το τέλος του εµφυλίου στο τέλος της µεταπολίτευσης, Αθήνα, Καστανιώτης, 2004., σελ.. 140-141. 
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αποκτούν διαστάσεις, ακόµα και περιορισµένο ακροατήριο.6 Οι πολιτειακές αρχές 

επιχειρούν να καθυποτάξουν, να ελέγξουν, και να περιορίσουν στο ελάχιστο το 

φαινόµενο της αντίρρησης συνείδησης, παρά τις εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, 

οι οποίες είναι έντονες. Και επειδή η κρατική εξουσία, όπως άλλωστε κάθε µορφή 

εξουσίας, στοχεύει στην επιβίωσή της όπως και στη διασφάλιση των όρων 

αναπαραγωγής της, την άρνηση συνείδησης και γενικότερα την πολιτική ανυπακοή, 

την αποδέχεται µόνον όταν αυτή κινείται στα όρια που η ίδια η εξουσία θέτει. Όταν ο 

µεµονωµένος αντιρρησίας συνείδησης αποδεχθεί τα όρια αυτά, συµβάλλοντας ο ίδιος 

στην εξισορρόπηση, τη βελτίωση και την ισχυροποίηση του ισχύοντος καθεστώτος 

στράτευσης, τότε, όπως µας λέει και ο Rawls, γίνεται αποδεκτός. Σε αντίθετη 

περίπτωση η ιστορία δείχνει πως ο δρόµος είναι γεµάτος διώξεις, φυλακίσεις και 

στερήσεις δικαιωµάτων.  

Η αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία άρχισε να κατοχυρώνεται 

νοµικά στα δυτικά κράτη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η τάση αυτή διευρύνθηκε  

σηµαντικά όπως ήταν αναµενόµενο µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.7 Η κατοχύρωση 

του δικαιώµατος στην αντίρρηση συνείδησης, ή έστω η ανοχή αυτής της επίκλησης, 

συνδέθηκε µε τη θέσπιση διαφόρων µορφών «εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής 

υπηρεσίας», στην περίπτωση που η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική. Το ίδιο 

συνέβη και στην Ελλάδα, αρχής γενοµένης το 1977. Από τότε και µετά θα υπάρξουν 

διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις πάνω στο θέµα, η σηµαντικότερη εκ των οποίων 

πραγµατοποιείται το 1997. Πρόκειται για νοµικές ρυθµίσεις οι οποίες 

κατοχυρώθηκαν µετά από αγώνες, απεργίες πείνας, διώξεις, µακροχρόνιες φυλακίσεις 

και έξωθεν παρεµβάσεις. 

 Τι συµβαίνει όµως όταν το κράτος αποδεχθεί µετά από πολύχρονες 

διαβουλεύσεις και διαµάχες τους αντιρρησίες συνείδησης και τα αιτήµατα που 

προβάλλουν, θεσπίζοντας νοµικό πλαίσιο για την εναλλακτική θητεία, το οποίο οι 

αντιρρησίες, στην πλειονότητα τους, αρνούνται να εφαρµόσουν; Ίσως επειδή στην 

πραγµατικότητα το πλαίσιο αυτό θεωρείται «άδικο» και «τιµωρητικό» ή ενδεχοµένως 

γιατί ο αγώνας για την εναλλακτική κοινωνική θητεία αποτελεί για αυτούς µια 

                                                 
6 Για τα αρνητικά στερεότυπα που σχετίζονται µε την αντίρρηση συνείδησης στην Ελλάδα, και τις 
νοµικές τους προεκτάσεις, βλ. Παρασκευόπουλος Ν., «Η ενοχή του αντιρρησία συνείδησης», ∆ίκαιο 
και πολιτική, τ. 17-18, 1990, σελ. 5-6. 
7 Για ένα ιστορικό της θεσµοθέτησης της εναλλακτικής θητείας στην Ευρώπη βλ. Γκλαρνέτατζη Ι., 
«Αρνούµαι το στρατό. Η υποχρεωτική στράτευση και οι αντιρρησίες συνείδησης στην Ευρώπη», 
Αρνούµαι, τ. 11, 1997, σελ. 39-42, και Λυκοβάρδη Κ., «Η αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική 
θητεία: από τις ποινικές καταδίκες στη νοµική ανοχή», ό.π., σελ. 139. 
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επίφαση, ένα σκαλοπάτι, το οποίο θα βοηθήσει στον πραγµατικό στόχο που δεν είναι 

άλλος από την αµφισβήτηση του ίδιου του οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος 

που παράγει θεσµούς αυταρχικούς. Έτσι, οι αντιρρησίες συνείδησης, αντιτιθέµενοι 

σε νοοτροπίες που στηρίζονται στη βία, στον πόλεµο και στο εθνικιστικό µίσος που 

καλλιεργείται συνειδητά από βασικούς θεσµούς της ελληνικής κοινωνίας, όπως 

επίσης και από τη διδασκαλία της «εθνικής ιστορίας» στο σχολείο, θα επιλέξουν µε 

µη βίαια µέσα «να αλλάξουν τις συνειδήσεις» και να αµφισβητήσουν την κυρίαρχη 

ιδεολογία. Βέβαια, η «µη βία» µπορεί να ερµηνευθεί µε πολλούς και ποικίλους 

τρόπους, και να οδηγήσει σε διαφορετικές εκδοχές της αντίρρησης.   

 Η άρνηση, λοιπόν, στη στράτευση µπορεί να είναι «µερική»8 δηλαδή να 

αφορά την αντίθεση των στρατευµένων σε ένα συγκεκριµένο πόλεµο, επειδή 

θεωρείται ότι είναι εγκληµατικός, µη δίκαιος, ή και ρατσιστικός, µε συνέπεια την 

άρνηση συµµετοχής τους σε στρατιωτικές παρεµβάσεις σε χώρες όπου διεξάγεται ο 

«άδικος» πόλεµος. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είτε επαγγελµατίες στρατιωτικοί 

είτε στρατευµένοι έχουν αρνηθεί, ή έχουν εκφράσει δηµόσια την άρνησή τους, να 

συµµετάσχουν σε τέτοιες πολεµικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγµα ο πρώτος 

πόλεµος ενάντια στο Ιράκ. 

 Αυτή η µερική άρνηση διαφοροποιείται από την άρνηση του Ιδεολογικού  

Αντιρρησία Συνείδησης. Ο Ιδεολογικός Αντιρρησίας Συνείδησης όπως είπαµε 

αρνείται την συµµετοχή του σε οποιοδήποτε στρατό επικαλούµενος λόγους 

συνείδησης. Γι’ αυτόν, ο νόµος προσφέρει  σήµερα την επιλογή να υπηρετήσει άοπλη 

ή εναλλακτική κοινωνική πολιτική υπηρεσία, δηλαδή να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

προσαυξηµένες χρονικά σχεδόν κατά το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής θητείας 

σε ένα άλλο θεσµό εκτός του στρατού ή και εντός του, χωρίς να χρειάζεται να 

παραλάβει όπλα και να εκπαιδευτεί στη χρήση τους. Το γιατί οι ιδεολογικοί 

αντιρρησίες θα υιοθετήσουν στην πλειοψηφία τους αρνητική στάση απέναντι στο 

νόµο αυτό είναι ένα από τα  ερωτήµατα που προσπαθεί να απαντήσει η παρούσα 

εργασία.  

 Η άρνηση επίσης µπορεί να είναι και «ολική».9 Μπορεί δηλαδή να ξεκινά από 

µια συνολική αντίθεση στη στρατικοποίηση της κοινωνίας, και ο αντιρρησίας  

αρνείται τη συµµετοχή του σε οποιοδήποτε στρατό. Οι ολικοί αρνητές στράτευσης 
                                                 
8 Γκλαρνέτατζη Ι., «Αρνούµαι το στρατό. Η υποχρεωτική στράτευση και οι αντιρρησίες συνείδησης 
στην Ευρώπη», ό.π. σελ. 39-42.  
9 Στο πρώτο του τεύχος το περιοδικό Αρνούµαι δίνει τον ορισµό του ιδεολογικού αντιρρησία 
συνείδησης  «Τι είναι αντιρρησίας συνείδησης;», Αρνούµαι, 1985, τ. 1, σελ. 2. 
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λοιπόν θα αρνηθούν και τον στρατό αλλά και την εναλλακτική κοινωνική πολιτική 

υπηρεσία.  

 Ακόµα υπάρχουν οι Θρησκευτικοί Αντιρρησίες Συνείδησης. Οι αντιρρησίες 

αυτοί αρνούνται να παραλάβουν όπλα και να εκπαιδευτούν σε αυτά ή να φορέσουν 

στρατιωτική στολή, συνήθως όµως απορρίπτουν και τα δύο. Στην πλειονότητά τους  

οι θρησκευτικοί αντιρρησίες είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά και κάπως σπανιότερα 

άτοµα που ασπάζονται πρώιµες χριστιανικές θέσεις ή ενδεχοµένως άλλες θρησκείες 

ή δόγµατα. Σε αυτούς, το κράτος παρέχει τη δυνατότητα να υπηρετήσουν άοπλη 

στρατιωτική θητεία, ή εναλλακτική κοινωνική πολιτική υπηρεσία. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας θα αποτελέσει η ανάλυση των όρων 

εµφάνισης του φαινοµένου των ιδεολογικών αντιρρησιών συνείδησης. Ποιο 

συγκεκριµένα θα µας απασχολήσουν οι κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές 

συνθήκες που οδήγησαν στην εµφάνιση των αντιρρησιών στην Ελλάδα την δεκαετία 

του 1980. Συνοπτικά,  τα ερωτήµατα που θέτουµε έχουν ως εξής: 

α) Πότε και µε ποια µορφή εµφανίζεται το φαινόµενο των ιδεολογικών αντιρρησιών 

συνείδησης στην Ελλάδα; 

β) Ποιες είναι οι µορφές που παίρνει η συλλογική κινητοποίηση και η οργάνωση των 

αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα; 

γ) Ποιες είναι οι βασικές ιδεολογικές αναφορές των αντιρρησιών συνείδησης; 

δ) Ποιες είναι οι βασικές πρακτικές στις οποίες καταφεύγουν τα άτοµα που 

αρνούνται για ιδεολογικούς λόγους συνείδησης να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία 

στην Ελλάδα; 

 Μετά από συνεντεύξεις που πήραµε από άτοµα τα οποία πρωταγωνίστησαν 

τόσο στα τεκταινόµενα της εποχής, όσο και στη δηµιουργία του Συνδέσµου 

Αντιρρησιών Συνείδησης, του επίσηµου φορέα των αντιρρησιών σήµερα, και µετά 

από µια συστηµατική µελέτη γραπτών τεκµηρίων, αρχείων, περιοδικών και 

ιστοσελίδων, οδηγηθήκαµε σε µια αδρή χαρτογράφηση των πολιτικών χώρων µε 

τους οποίους φαίνεται να συνδέεται το φαινόµενο των αντιρρησιών συνείδησης στην 

Ελλάδα. Οι πολιτικοί χώροι που επικεντρωθήκαµε έχουν να κάνουν µε την  

εξωκοινοβουλευτική τότε αριστερά10, τους αντιεξουσιαστές, και τους οικολόγους. Ο 

                                                 
10 Όταν αναφερόµαστε στην ευρύτερη αριστερά, σαφώς δεν εννοούµε το Κοµουνιστικό Κόµµα 
Ελλάδος (ΚΚΕ), το οποίο εξαρχής ήταν µάλλον αρνητικά διακείµενο προς τους αντιρρησίες 
συνείδησης, γεγονός όµως που δεν ισχύει στην περίπτωση των επιτροπών των φαντάρων για τον 
εκδηµοκρατισµό του στρατού, όπου συµµετείχε ενεργά. Επιπλέον οι συνδέσεις πολιτικών χώρων, όπως 
οι αντιεξουσιαστές, οι οικολόγοι κ.ά µε τους αντιρρησίες συνείδησης δεν θα ήταν γόνιµο να οδηγήσει 
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στόχος ήταν να συνάγουµε τις ιδεολογικές αναφορές των ατόµων που εµπλέκονται 

σε συγκεκριµένου τύπου δράσεις όπως είναι το «τρελόχαρτο», η ανυποταξία, η ολική 

άρνηση στράτευσης κ.ά..  

 Από τη διερεύνηση των ιδεολογικών αναφορών και τα ιστορικά στοιχεία που 

µελετήσαµε προέκυψαν ζητήµατα που αφορούσαν την αυτονοµία των οργανώσεων, 

τις πολιτικές συµµαχίες αλλά και τις συγκρούσεις στο εσωτερικό των οµάδων που 

συνεργάστηκαν. Το θέµα της ιδεολογικής διαφοράς και η αδυναµία σύγκλησης 

διαφορετικών ιδεολογικών ταυτοτήτων θα αναδειχθεί ως κυρίαρχος ανασταλτικός 

παράγοντας για διεκδικήσεις και δράσεις, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το επίπεδο 

συσπειρώσεων µιας οµάδας, ενός περιοδικού ή µιας συντροφιάς και να οδηγήσουν σε 

ποιο συλλογικές και κινηµατικές δράσεις. Το θέµα λοιπόν της ετερογένειας της 

ευρύτερης αριστεράς, και των ιδεολογικών της αποκλίσεων, αναδεικνύεται σε 

καθοριστικό και εξηγεί εν µέρει την αδυναµία των αντιρρησιών συνείδησης για 

κοινές συλλογικές δράσεις και διεκδικήσεις. Το ζήτηµα αυτό θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι είναι ακόµα και σήµερα ιδιαίτερα επίκαιρο, όσον αφορά τα διάφορα 

κοινωνικά κινήµατα, τα οποία στους κόλπους τους συγκεντρώνουν πολλές και 

διαφορετικές τάσεις και συνιστώσες.  

 Συνοπτικά, στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος κειµένου θα αναπτυχθούν οι 

θέσεις του Mahatma Gandi, πάνω στις οποίες θα στηριχθούν τα µη-βίαια κινήµατα, 

δηλαδή τα ειρηνιστικά κινήµατα και µετέπειτα τα οικολογικά καθώς και η δράση των 

αντιρρησιών συνείδησης. Ως αντίπαλος πόλος του µη βίαιου κινήµατος θα 

καταγραφεί  η θεωρία του «δίκαιου πολέµου», ο πόλεµος δηλαδή που νοµιµοποιείται 

στο όνοµα των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της ηθικής. Επίσης θα αναπτυχθούν 

θέµατα που αφορούν τον πόλεµο και τον στρατό, προκειµένου να κατανοηθεί 

πληρέστερα το πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται η κοινωνική δράση των 

αντιρρησιών συνείδησης. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην µεθοδολογία  της έρευνας, η 

οποία επικεντρώνεται στην εµπειρική διερεύνηση του φαινοµένου των ιδεολογικών 

αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα. Οφείλουµε να τονίσουµε εξ αρχής ότι, 

παρόλο που θέτουµε το ζήτηµα των Μαρτύρων του Ιεχωβά δε θεωρήθηκε σκόπιµο 

                                                                                                                                            
σε γενικεύσεις του τύπου πως όλοι οι αντιεξουσιαστές ή όλοι οι «αριστεριστές» της µεταπολίτευσης 
συνδέθηκαν µε την αντίρρηση συνείδησης. Η υποκίνηση και η συµµετοχή προήλθε από µικρές οµάδες 
ή σε κάποιες περιπτώσεις από µεµονωµένα άτοµα, τα οποία ιδεολογικά εντάσσονταν σε οργανώσεις 
τέτοιου πολιτικού προσανατολισµού. 
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να επικεντρωθούµε αναλυτικά σε αυτού του τύπου την αντίρρηση, επειδή ακριβώς το 

θέµα που θα µας απασχολήσει είναι οι ιδεολογικοί αντιρρησίες συνείδησης. 

 Θα ακολουθήσει, στο τρίτο κεφάλαιο, µια κατά το δυνατόν αναλυτική και 

συστηµατική καταγραφή των γεγονότων, από τη δηµόσια δήλωση του πρώτου 

ιδεολογικού αντιρρησία, στα τέλη του 1986, έως τη δηµιουργία του Συνδέσµου 

Αντιρρησιών Συνείδησης, ο οποίος δραστηριοποιείται µέχρι σήµερα.  

 Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι ιδεολογικές αναφορές των ατόµων 

που δηλώνουν επίσηµα, ή εκφράζουν ανεπίσηµα, την αντίρρησή τους στη 

στρατιωτική θητεία και τον πόλεµο, και στο πέµπτο κεφάλαιο θα καταγραφούν 

αναλυτικά οι ποικίλες πρακτικές στις οποίες καταφεύγουν τα άτοµα που αρνούνται 

να στρατευτούν.  

 Συµπερασµατικά, θα επιδιώξουµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα γιατί οι 

αντιρρησίες συνείδησης δεν κατάφεραν να αποτελέσουν ένα κοινωνικό κίνηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΡΗΝΗ, ΠΟΛΕΜΟΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ 
 

Στις απαρχές της δεκαετίας του 1980 στην Ελλάδα έχουµε την διαµόρφωση µιας 

εδραίας κοσµοαντίληψης η οποία θα εκφραστεί µέσω ενός ισχυρού εθνοκεντρισµού 

αλλά και πατριωτισµού. Το αντιληπτικό αυτό σχήµα θα καταστεί σύµφωνο µε τις 

περισσότερες πλευρές του κοµµατικού, πολιτικού αλλά και θρησκευτικού κόσµου της 

Ελλάδος. 

  Το ΠΑΣΟΚ αρνείται τον διάλογο µε την  Τουρκία, και υιοθετεί  αδιάλλακτη 

γραµµή στο κυπριακό. Η ανακάλυψη του τουρκικού εχθρού θα καλύψει µέσα στις 

δεδοµένες συνθήκες την ανάγκη συγκρότησης και συνοχής της πολιτικής και 

ιδεολογικής ταυτότητας του11.  

Από την άλλη τα ΚΚΕ βγήκαν από την αντιδικτατορική πάλη µε αυξηµένο το 

κύρος και την αίγλη τους, διεκδικώντας και παίρνοντας τον τίτλο των πατριωτών 

αλλά και των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης. Χωρίς να παραβλέψουµε τη 

διαφορετική πολιτική κουλτούρα και στρατηγική των δύο ΚΚΕ, φαίνεται πως οι 

ισχυρές µνήµες της περιόδου της µεταπολίτευσης θα οδηγήσουν σε µια κατά κάποιο 

τρόπο «ιεροποιήση» των αγώνων αλλά και των αγωνιστών της αριστεράς. Το 

ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει  να αποσπάσει µερίδιο αυτής της καταξίωσης προς όφελος του. 

Έτσι θα αναγνωρίσει επίσηµα την εθνική αντίσταση και θα συνταξιοδοτήσει τους 

αγωνιστές της, επιδιώκοντας να γίνει το κόµµα που θα δικαιώσει την αριστερά, για 

πολιτικά οφέλη.12 

Στο κυρίαρχο αυτό σχήµα, του έντονου πατριωτισµού θα προστεθεί η 

συναίνεση των συντηρητικών  κοµµάτων της δεξιάς, των χουντικών, αλλά κυρίως της 

εκκλησίας και του στρατού. Εδώ το διακύβευµα είναι σαφώς διαφορετικό, σε σχέση 

µε την Αριστερά, καθώς το τρίπτυχο πατρίδα-θρησκεία-οικογένεια εξακολουθεί να 

βρίσκεται στο επίκεντρο της ιδεολογίας  τους. 

Για την περίοδο αυτή, που η ελευθερία της πατρίδας και πολύ περισσότερο η 

αυτοθυσία για την προστασία της από τους εκάστοτε εισβολείς, «εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς», κυριαρχεί ως ιδέα, εµείς αναρωτιόµαστε πως και γιατί κάποιες οµάδες 

νοηµατοδότησαν την κοινωνική πραγµατικότητα µε τέτοιο τρόπο ώστε η δράση τους 

να αποκλίνει από την επιτρέπουσα κυρίαρχη ροή και κινήθηκαν σε «µη αποδεκτού» 
                                                 
11 Βούλγαρης Γ., Η Ελλάδα της µεταπολίτευσης, Αθήνα, Θεµέλιο, 2001,  σελ. 223-228 και 232-236. 
12 Βούλγαρης Γ., Η Ελλάδα της µεταπολίτευσης, ό.π., σελ. 153-158. 
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τύπου δράσεις όπως αυτή της αντίρρησης συνείδησης; Αναζητώντας τα ερµηνευτικά 

σχήµατα αλλά και τους δοµικούς παράγοντες που ώθησαν τα άτοµα να εντοπίζουν 

και να προσλαµβάνουν τα συµβάντα στην καθηµερινή ζωή µε διαφορετικό τρόπο από 

τον κυρίαρχο. Ψάχνοντας για το απόθεµα της κοινωνικής γνώσης η οποία θα 

επιτρέψει να διαµορφωθεί µια διαφορετική «αίσθηση αλήθειας» του κοινωνικού, θα 

οδηγηθούµε στον ίδιο τον λόγο των αντιρρησιών, µέσα από συνεντεύξεις, αλλά και 

στα δηµοσιοποιηµένα κείµενα των ίδιων, τα οποία προβάλουν παραδείγµατα σκέψης 

και δράσης, όπως αυτό του Mahatma Gandi.  Χωρίς επιπλέον να παραγνωρίσουµε τις 

διεθνείς συνθήκες δηλαδή τις µεγάλες κινητοποιήσεις της ευρωπαϊκής φιλειρηνικής 

κοινής γνώµης λόγω του ψυχρού πόλεµου και του κίνδυνου για µια πυρηνική 

σύγκρουση.  

Στην συνέχεια της παρούσας εργασίας, θα εξετάσουµε βασικές θεωρητικές 

αναφορές του Mahatma Gandi, όπως της «µη βίας» και της «κοινωνικής ανυπακοής», 

οι οποίες άσκησαν µεγάλη επιρροή στον ορισµό της κοινωνικής πραγµατικότητας για 

τους αντιρρησίες συνείδησης και οι οποίες συνέβαλλαν εν µέρει στην κατεύθυνση 

της κοινωνικής τους δράσης. Θα αντιδιαστείλουµε στην οπτική του Gandi αλλά και 

των αντιρρησιών συνείδησης την φιλελεύθερη οπτική του John Rawls, ο οποίος θέτει 

την αντίρρηση συνείδησης ως ένα εξισορροποιητικό µηχανισµό της συνταγµατικής 

δηµοκρατίας και υπό ορισµένες συνθήκες νοµιµοποιεί τον πόλεµο και εν προκειµένω 

τον «δίκαιο πόλεµο». Επίσης θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε την ιστορική εξέλιξη 

και µεταβολή θεσµών όπως αυτών του πόλεµου, του δίκαιου πολέµου και του 

στρατού, υπό την οπτική της µεταβολής και κρίσης του έθνους κράτους και της 

γένεσης µιας νέας «αυτοκρατορικής» λογικής.   

 

1.1. Απόλυτος ειρηνισµός    

Οι αντιρρησίες συνείδησης έχουν επηρεαστεί από το ειρηνιστικό κίνηµα, το οποίο 

αποδέχεται ορισµένες απόψεις περί «µη βίας». Βασικός εισηγητής της προσέγγισης 

της «µη βίας» θεωρείται ο Mahatma Gandi. Ο Gandi κήρυξε την µη βία, την ειρηνική 

αλλά όχι παθητική επίλυση των διαφορών. Εισηγείται ένα τύπο απόλυτου 

ειρηνισµού,13 που βασίζεται στην ιδέα της θυσίας. Ο επαναστάτης οφείλει ακόµα και 

να υποφέρει αν θέλει να παραµείνει ηθικά ακέραιος απέναντι στο βίαιο αντίπαλό του, 

και τελικά να τον νικήσει µε την δύναµη της αυταπάρνησης, που βασίζεται στην 
                                                 
13 Για τις επιµέρους εκδοχές του ειρηνισµού βλ. Βεϊκος Θ., Εν πολέµω…, Αθήνα, αυτοέκδοση, 1993, 
σελ. 45-82. 
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πίστη στη συνείδησή του: «έτσι την στιγµή αυτή του ελέγχου της συνείδησης θα 

καταλάβουµε τις συνέπειες του ισχυρού κινήµατος τη µη βίας».14  

 Σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει κάποιος να σκοτώσει έναν άλλο άνθρωπο, 

οποιεσδήποτε και αν είναι οι συνέπειες, συµπεριλαµβανοµένης και της απώλειας της 

ίδιας του της ζωής. Οι οπαδοί του απόλυτου ειρηνισµού αρνούνται τη  βία ακόµα και 

σε περιπτώσεις «νόµιµης αυτοάµυνας». Προτιµούν να υποφέρουν οι ίδιοι την αδικία 

παρά να διαπράξουν ένα έγκληµα, ακόµα και σε περιπτώσεις που εκδηλώνεται 

εναντίον τους επιθετική ενέργεια. Οι πεποιθήσεις αυτές πηγάζουν από την παραδοχή 

πως η αξία της ζωής  είναι  ύψιστο αγαθό, και γι’ αυτό καταδικάζεται η απώλειά της 

ως εγγενές κακό. Για τους ειρηνιστές αυτού του τύπου, το ζητούµενο  προφανώς είναι 

η αγάπη προς τον άνθρωπο και την ζωή και επιδιώκουν να προστατέψουν τις αξίες 

αυτές ερχόµενοι σε ρήξη µε νοοτροπίες που στηρίζονται στη βία. Αντιτίθενται λοιπόν 

στην  λογική  η οποία απαιτεί βία στην βία. 

 Σύµφωνα µε τον Gandi, η έννοια της Satyagraha σηµαίνει: «κρατιέµαι από την 

αλήθεια, και κατά συνέπεια σηµαίνει ∆ύναµη της Αλήθειας.  Η Αλήθεια είναι η φυγή, το 

πνεύµα, λοιπόν η δύναµη της ψυχής. Αποκλείει κάθε χρήση βίας γιατί ο άνθρωπος δεν 

µπορεί να γνωρίζει την απόλυτη αλήθεια και συνεπώς δεν είναι σε θέση να τιµωρεί».15 

Ο Gandi άρχισε να επεξεργάζεται αυτή την έννοια στη Νότια Αφρική για να 

διαχωρίσει τη µη βίαιη αντίσταση των Ινδών της νότιας Αφρικής, από την παθητική 

αντίσταση που συναντάµε σε άλλες µορφές συλλογικής δράσης.16 Σύµφωνα µε τον 

Gandi η παθητική αντίσταση, ενώ αποφεύγει την βία, δε θα την αποκλείσει αν η 

περίσταση το απαιτεί. Ο πασιφισµός ιστορικά ήταν στενά συνυφασµένος µε την 

θρησκευτική ηθική, χωρίς να επιδιώξει ποτέ  να συνδέσει τη µη χρήση βίας µε άλλες 

κοινωνικές πρακτικές. Αντίθετα ο Gandi είναι αυτός που ανάγει το ζήτηµα της µη 

βίας στις πολιτικές και κοινωνικές του διαστάσεις.17  

 Το Satyagraha λοιπόν αποτελείται από δύο µέρη: α) την «Κοινωνική 

Ανυπακοή», και β) τη «Μη Συνεργασία». Η «κοινωνική ανυπακοή» προτάθηκε 

αρχικά από τον Thoreau, ο οποίος περιελάµβανε στην έννοια αυτή τη βία.18 Ο Gandi  

                                                 
14 Gandi M., «Satyagraha.  Η Κοινωνική Ανυπακοή. Η Κοινωνική Αντίσταση», Αρνούµαι, τ. 4, 1991, 
σελ. 57. 
15 Gandi M., «Satyagraha,  Η Κοινωνική Ανυπακοή, Η Κοινωνική Αντίσταση», όπ., σελ. 57. 
16 Gandi M., «Satyagraha,  Η Κοινωνική Ανυπακοή, Η Κοινωνική Αντίσταση», ό.π., σελ. 57. 
17 Ψωµάς Σ., «Το κίνηµα της µη βίας», Αρνούµαι, τ. 3, 1987, σελ. 48-51.   
18 Όπως µας λέει ο Gandi, η έννοια αυτή δηµιουργήθηκε από τον Thoreau  για να παρουσιάσει την 
δική του αντίσταση στους νόµους που ίσχυαν σε συνθήκες σκλαβιάς. Στην συγκεκριµένη περίπτωση  η 
κοινωνική ανυπακοή,  από την πλευρά του, οφειλόταν στην πληρωµή των φόρων.  Βλέπε Gandi M., 
«Satyagraha,  Η Κοινωνική Ανυπακοή, Η Κοινωνική Αντίσταση», ό.π., σελ. 57.  
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θέτει την κοινωνική ανυπακοή σε νέες βάσεις, εξοβελίζοντας τη βία. Έτσι, «η 

έκφραση κοινωνική ανυπακοή σήµαινε παράβαση κάθε θεσπισµένου και ανήθικου 

νόµου. Από την πλευρά τώρα αυτού που πρόβαλε αντίσταση σήµαινε πως 

τοποθετούνταν έξω από τον νόµο µε ένα τρόπο κοινωνικό δηλαδή όχι βίαιο. Έχοντας 

επιφέρει τις κυρώσεις του νόµου, υφίσταντο µε µεγάλη χαρά την φυλάκιση».19 Η 

κοινωνική ανυπακοή προϋποθέτει λοιπόν θάρρος και θέληση ώστε να αποδιώξει 

κάποιος το φόβο για τις κυρώσεις των νόµων. Κατά τον Gandi, η κοινωνική 

ανυπακοή δε µπορεί να εµφανιστεί παρά µόνο σε καταστάσεις µεγάλης ανάγκης και 

µόνο από µερικούς, στην αρχή τουλάχιστον.  

 Η έννοια της «µη συνεργασίας» σηµαίνει πρώτα απ’ όλα «άρνηση 

συνεργασίας µε το κράτος, που κατά την γνώµη του µη συνεργαζόµενου, έχει 

διαφθαρεί.»20 Έτσι η µη συνεργασία είναι ποιο προσιτή και µπορεί να εφαρµοστεί πιο 

εύκολα από τα πλήθη, σε σχέση µε την κοινωνική ανυπακοή. 

 Σύµφωνα µε τον Gandi, βασική προϋπόθεση, και στη µία και στην άλλη 

περίπτωση, είναι η αποφυγή της χρήσης της βίας. Η χρήση της «µη βίας», όχι ως µια 

ηθική προσταγή, προερχόµενη από την θρησκεία, αλλά ως µια ενεργητική επιλογή 

του ατόµου, ως βασική συνιστώσα και της κοινωνικής ανυπακοής και της µη 

συνεργασίας, θα βρει γόνιµο έδαφος και σε νέες µορφές διεκδικήσεων. Η δύναµή της 

θα αποκτήσει τόσο µεγάλη απήχηση ώστε θα υιοθετηθεί από πολλά νέα κοινωνικά 

κινήµατα, όπως για παράδειγµα τα µεταπολεµικά κινήµατα ειρήνης: «το ειρηνιστικό 

κίνηµα του Βιετνάµ ήταν ριζοσπαστικό γιατί τότε γεννιόταν η µη βίαιη κοινωνική 

συνείδηση στη ∆ύση, τότε κάποιος κόσµος ανακάλυπτε την κοινωνική ανυπακοή και 

οραµατιζόταν για πρώτη φορά ίσως τόσο ξεκάθαρα κάποιους άλλους τρόπους θέσµισης 

της καθηµερινότητας».21 Η «µη βία» θα επηρεάσει το οικολογικό κίνηµα, και θα 

παίξει σηµαντικό ρόλο και στον ελληνικό χώρο, για παράδειγµα στη δράση των 

Οικολόγων Εναλλακτικών, στις αρχές της δεκαετίας του 1990: «Επιθυµούµε λοιπόν 

µια Οµοσπονδία Οικολόγων Εναλλακτικών ικανών να αρνιούνται, ικανών να 

ανθίστανται, ικανών να µη συµµορφώνονται, (…) Ένα κόµµα της µη συνεργασίας, της 

µη βίαιης ενεργητικής κοινωνικής ανυπακοής».22 Επιρροές της ιδεολογίας της µη βίας 

συναντούµε και σε µέρος του αναρχικού χώρου, όχι όµως στο σύνολό του.  

                                                 
19 Gandi M., «Satyagraha,  Η Κοινωνική Ανυπακοή, Η Κοινωνική Αντίσταση», ό.π., σελ. 57.  
20 Gandi M., «Satyagraha,  Η Κοινωνική Ανυπακοή, Η Κοινωνική Αντίσταση», ό.π., σελ. 57. 
21 Ψωµάς Σ., «Τα Κύµατα της Ειρήνης», Αρνούµαι, 1992, τ. 3, σελ. 67. 
22 Κατσουρός Κ., «Η Μη Βία  και η Οικολογική Κοινότητα»,  Αρνούµαι, 1991, τ. 4, σελ. 56. 
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 Η εφαρµογή λοιπόν της έννοιας της µη βίας, θα αποτελέσει ένα από τα βασικά 

µελήµατα πολιτικών χώρων και στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1980. Επακόλουθο 

είναι η µη βία να αποτελέσει ένα από τα  βασικότερα διακυβεύµατα και των 

Ιδεολογικών  Αντιρρησιών Συνείδησης.  

 Θα µπορούσαµε επιπλέον να υποστηρίξουµε ότι σήµερα πολυάριθµοι αγώνες 

και διεκδικήσεις για τα κοινωνικά δικαιώµατα και τις πολιτικές ελευθερίες 

εµπνέονται από την προβληµατική της µη βίαιης πολιτικής δράσης. Η εφαρµογή της 

πολλές φορές έχει αναγκάσει κρατικές αρχές να αποδεχθούν «καινούργιους κανόνες» 

αλλά και να διανείµουν την εξουσία τους, χωρίς αυτό όµως να σηµαίνει πως οι 

συγκεκριµένες, µη βίαιες δράσεις, µπορούν να οδηγήσουν και σε ριζικές ρήξεις και 

επαναστατικές τοµές, όπως τουλάχιστον έχει δείξει η δυτική εµπειρία.. Έτσι, ένα 

τµήµα του κόσµου που δεν αντιτίθεται  στην βία, όπως µέρος των αναρχικών αλλά 

και όχι µόνο, θα ισχυριστεί πως ως ένα σηµείο οι αρχές του Gandi µπορεί να 

θεωρηθούν χρήσιµες, αν «όµως εµποτιστούν µε  βίαιες δράσεις µπορούν να  φτιάξουν 

έτσι ένα εκρηκτικό µείγµα για τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες.»23 Η ιδεολογία της 

µη βίας, σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της, µπορεί να συγκρουστεί ικανοποιητικά, 

σε επίπεδο νοοτροπιών και ιδεών, ώστε να νοµιµοποιηθεί, υποσκάπτοντας κυρίαρχες 

αξίες.  

 Όµως, «η µη βία δεν είναι πανάκεια», θα τονίσουν οι µαρξιστές, «είναι µια 

ηθική, όχι όµως µια συνταγή που µπορεί να εφαρµοστεί ανεξάρτητα από τις 

συνθήκες».24 Έχει ειπωθεί λοιπόν πως οι επιτυχίες του Gandi οφειλόταν στις 

ιδιαιτερότητες του βρετανικού κράτους, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από µια 

δικαστική λογική. Ωστόσο, η εµπειρία του Gandi δεν αποτελούσε εξαίρεση, αντίθετα 

και «σήµερα η δικαστική ιδεολογία διανέµεται από ένα αυξανόµενο αριθµό κρατών, για 

παράδειγµα η πλειοψηφία αναγνωρίζει τη διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου 

του Ο.Η.Ε. και όλα τα κράτη χωρίς εξαίρεση, το καθένα βέβαια σε διαφορετικό βαθµό, 

είναι ευαίσθητα στη πίεση της παγκόσµιας γνώµης σε θέµατα των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων».25  

 Η µη βίαιη δράση µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά στο βαθµό που το 

κράτος θεµελιώνει τη νοµιµότητά του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

                                                 
23 Αντιρρήσεις στον απόλυτο ειρηνισµό και στην λογική της µη βίας πέρα από τον φιλελευθερισµό θα  
προβάλει και µερίδα του αναρχικού κόσµου. Βλ. Hart B., «Αντάρτικο και µη βίαιη αντίσταση», 
Αρνούµαι, τ. 3, 1987, σελ. 30-37. 
24  «Alternative Non Violent», ό.π., σελ. 50-52. 
25 «Alternative Non Violent», ό.π., σελ. 50-52. 
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δικαιωµάτων. Γι’ αυτό το λόγο, οι υποστηρικτές της µη βίας «ασχολούνται µε 

δικαιώµατα που είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά από την κοινή γνώµη, δικαιώµατα 

που είναι ήδη επίσηµα αναγνωρισµένα, γραµµένα στους νόµους και επιτίθενται στη 

νοµιµότητα του κράτους. Αποδεικνύοντας πως το κράτος δεν αναγνωρίζει ούτε 

υπερασπίζεται πραγµατικά αυτά τα δικαιώµατα. Επίσης δείχνουν ότι η κοινωνική 

δράση µπορεί να επιβάλει αυτά τα δικαιώµατα ενάντια στη θέληση του κράτους.»26 

 Όµως, ο απόλυτος ειρηνισµός θα κατηγορηθεί ως «ασυνεπής» και 

«αντιφατικός ως προς τον εαυτό του.»27 Η αντίφαση που του προσάπτεται έγκειται 

στο γεγονός πως ενώ διακηρύσσει ότι ύψιστη αξία για αυτόν είναι η ζωή, οι οπαδοί 

του µε την στάση τους απαξιώνουν την δική τους ζωή. Κατηγορείται λοιπόν ότι δε 

σέβεται ένα θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα, το δικαίωµα της άµυνας, τόσο σε 

ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Με την ολοκληρωτική λοιπόν απόρριψη της 

βίας εγείρονται ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Έτσι, ο απόλυτος ειρηνισµός θα 

συγκρουστεί και µε την φιλελεύθερη ηθική σε διακηρυκτικό επίπεδο. Ο 

φιλελευθερισµός αντιµετωπίζει τη βία µέσα από την προβληµατική των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων. Στην οπτική του φιλελευθερισµού ενώ η χρήση της βίας καταδικάζεται 

σε ένα πρώτο επίπεδο, όταν θεωρείται ότι συντρέχουν λόγοι άµυνας, η βία αλλά και ο 

«δίκαιος πόλεµος»  γίνονται αποδεκτά µέσα αγώνα. 

 

1.2. Επιλεκτικός ειρηνισµός 

Ο John Rawls θεωρείται εισηγητής ενός επιλεκτικού ειρηνισµού. Βασική του θέση 

είναι πως η πιθανότητα ενός «δικαίου πολέµου» είναι αποδεκτή, όταν παραβιάζονται 

θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα. Έτσι, µπορεί εκ των πραγµάτων κάποιο κράτος ή 

κάποιο µεµονωµένο άτοµο να προσπερνά τον ειρηνισµό και να καταφεύγει στον 

πόλεµο όταν παραβιάζεται «το δικαίωµα του αυτοκαθορισµού, δηλαδή το δικαίωµα 

ενός λαού να ρυθµίζει τις υποθέσεις του χωρίς παρεµβάσεις από ξένες δυνάµεις (…) 

και το δικαίωµα της αυτοάµυνας σε περίπτωση επίθεσης.»28 Όµως, τα 

χρησιµοποιούµενα µέσα και η βία που θα ασκηθεί κατά την διεξαγωγή ενός πολέµου 

πρέπει πάντα να είναι υπό έλεγχο, δηλαδή «δεν θα πρέπει να καταστρέφουν την 

πιθανότητα ειρήνης ή να ενθαρρύνουν την περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής και να 

                                                 
26 «Alternative Non Violent», ό.π., σελ. 50-52. 
27 Βλ. Βεϊκος Θ., Εν πολέµω…, ό.π., σελ. 69-71. 
28 Rawls J., Θεωρία της δικαιοσύνης, ό.π., σελ. 440. 
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θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του εαυτού µας, αλλά και όλης της ανθρωπότητας. 

Σκοπός του πολέµου είναι µια δίκαιη ειρήνη».29  

 Με άλλα λόγια, ο Rawls δεν επικαλείται έναν ειρηνισµό άνευ όρων, όπως 

κάνει ο Gandi. Η άρνηση συµµετοχής σε οποιοδήποτε πόλεµο και κάτω από 

οποιεσδήποτε περιστάσεις επικρίνεται ως «µια απόκοσµη άποψη καταδικασµένη να 

παραµείνει µια περιθωριακή διδασκαλία.»30 Παρόλα αυτά ο Rawls αναγνωρίζει πως 

ένας πολίτης έχει το δικαίωµα να αρνηθεί να συµµετάσχει σε ένα πόλεµο, όταν ο 

σκοπός της σύγκρουσης είναι άδικος, δηλαδή όταν ο στόχος που επιδιώκεται µε 

αυτόν τον πόλεµο είναι το οικονοµικό όφελος ή η εθνική υπεροχή, ή ακόµα όταν 

γίνεται χρήση ασύστολης βίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πολίτης δικαιολογείται να 

αρνηθεί να εκτελέσει το νοµικό του καθήκον και να υπηρετήσει στις ένοπλες 

δυνάµεις, επικαλούµενος λόγους συνείδησης. Με τον τρόπο αυτό, ο Rawls εισάγει 

στην θεωρία του µορφές µη βίαιης δράσης,  όπως είναι η «πολιτική ανυπακοή»31  και 

η «αντίρρηση συνείδησης»,32  αντί του απολύτου ειρηνισµού. Επισηµαίνει ότι στην 

πράξη δεν υπάρχει αυστηρός διαχωρισµός µεταξύ των δύο αυτών τρόπων δράσης. 

Ενδέχεται µάλιστα η ίδια ενέργεια να φέρει έντονα χαρακτηριστικά και των δύο. 

Εκτιµά επίσης πως αν η αντίρρηση συνείδησης σε συγκεκριµένες περιστάσεις 

γενικευτεί, µπορεί να καταστήσει αδύνατη τη συνέχιση ενός άδικου πολέµου. 

 Συνεχίζοντας την επιχειρηµατολογία του, θεωρεί πως από την στιγµή που οι 

σύγχρονες κοινωνίες ερµηνεύονται ως ένας τύπος συνεργασίας µεταξύ ίσων 

ανθρώπων, όσοι υφίστανται σοβαρές αδικίες δεν είναι ανάγκη να υποταχθούν στην 

µοίρα τους. Γιατί η πολιτική ανυπακοή, καθώς και η αντίρρηση συνείδησης, 

συγκαταλέγονται µεταξύ των σταθεροποιητικών µηχανισµών ενός συνταγµατικού 

συστήµατος, ακόµη και αν είναι εξ ορισµού παράνοµες. Έτσι, οι δύο αυτές µορφές µη 

βίαιης δράσης «αντιστεκόµενες στην αδικία, µέσα στα όρια της πίστης στον νόµο 

υπηρετούν την ανάσχεση των αποκλίσεων από την δικαιοσύνη και την διόρθωση τους 

                                                 
29 Rawls J., Θεωρία της δικαιοσύνης, ό.π., σελ. 441. 
30 Rawls J., Θεωρία της δικαιοσύνης, ό.π., σελ.  444. 
31 Η «πολιτική ανυπακοή» ορίζεται, σύµφωνα µε τον Rawls, ως δηµόσια µη βίαιη συνειδησιακή αλλά 
παρόλα αυτά πολιτική δράση που εκδηλώνεται ενάντια στον νόµο µε σκοπό συνήθως την µεταβολή 
του νόµου ή των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης. ∆ηλαδή απευθύνεται κανείς στο αίσθηµα 
δικαιοσύνης της πλειοψηφίας των µελών της κοινότητας, και δηλώνει ότι οι αρχές κοινωνικής 
συνεργασίας µεταξύ ελεύθερων και ίσων ανθρώπων δεν γίνονται σεβαστές. Βλ. Rawls J., Θεωρία της 
δικαιοσύνης, ό.π., σελ.  423-429. 
32 Η «αντίρρηση συνείδησης» σύµφωνα µε τον Rawls ορίζεται ως η µη συµµόρφωση σε µια άµεση 
νοµική επιταγή ή διοικητική εντολή. Είναι δηλαδή η άρνηση εκπλήρωσης µιας προσταγής. Η 
αντίδραση αυτή προϋποτίθεται ότι είναι γνωστή στις αρχές, όσο και αν επιθυµούσε ενδεχοµένως 
κανείς σε ορισµένες περιπτώσεις να την αποκρύψει. 
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όταν προκύψουν. Η γενική ετοιµότητα προσφυγής στην δικαιολογηµένη πολιτική 

ανυπακοή εισάγει ένα στοιχείο σταθερότητας σε µια ευτεταγµένη έστω κατά προσέγγιση 

δίκαιη κοινωνία».33 Όµως, υπάρχει ένα όριο στην δυνατότητα καταφυγής τέτοιων 

µορφών δράσης, πέραν του οποίου µπορεί να οδηγηθούµε στην κατάρρευση του 

σεβασµού στους νόµους και στο σύνταγµα, επιφέροντας δεινές συνέπειες σε όλους. 

Έτσι, η πολιτική ανυπακοή και η αντίρρηση συνείδησης για τον Rawls 

αντιπροσωπεύει εκείνη την µορφή µη βίαιης διαφωνίας, η οποία σαφώς 

διαφοροποιείται από τον απόλυτο ειρηνισµό και η οποία κείται στα όρια της πίστης 

στον νόµο. «Με την έννοια αυτή η πολιτική ανυπακοή διακρίνεται σαφώς από την 

µαχητική δράση και την παρακώλυση και απέχει βέβαια πολύ από την οργανωµένη 

δυναµική αντίσταση».34  

 

1.3. Ο  «δίκαιος πόλεµος» 

Η θεωρία περί δίκαιου πολέµου έχει µακρά ιστορία. Γεννήθηκε προκειµένου να 

νοµιµοποιήσει ηθικά αυτοκρατορικές παρεµβάσεις του ρωµαϊκού στρατού, και 

επανέρχεται στο προσκήνιο προκειµένου να δικαιολογήσει νέου τύπου πολεµικές 

συρράξεις. Η αντίρρηση συνείδησης συνδέεται, όπως θα δούµε στη συνέχεια, άµεσα 

µε τις µεταλλαγές του πολέµου και του θεσµού που τον υπηρετεί, δηλαδή το στρατό. 

 

1.3.1. Ο πόλεµος ως κοινωνικό φαινόµενο 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι από την στιγµή που ο πόλεµος και η ειρήνη είναι µια 

πραγµατική κατάσταση, η οποία συνυπάρχει µε την δηµιουργία των ανθρώπινων 

κοινωνιών δεν είναι εύκολο να εξοβελιστεί από τον κόσµο µε µια απλή απόρριψη του 

πολέµου ως ανήθικης πρακτικής. Θεωρείται, δηλαδή, ότι ο πόλεµος ως αγώνας 

αλληλοεξόντωσης δεν αφήνει περιθώρια για ηθικές κρίσεις κι επιλογές. Είναι η 

άποψη που υιοθετούν όλοι όσοι επιλέγουν τη βία ως µέσο για την επιβολή επί του 

εκάστοτε κάθε αντιπάλου τους, προβάλλοντας, αναλόγως µε την περίπτωση, αίτια 

όπως την προάσπιση της πατρίδας, τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή την έλευση της 

αταξικής κοινωνίας κ.ά. 

 Ο Keegan υποστηρίζει ότι «η γραπτή ιστορία του κόσµου είναι εν πολλοίς η 

ιστορία του πολέµου, γιατί τα κράτη στα οποία ζούµε, σε µεγάλο βαθµό, είναι 

                                                 
33 Rawls J., Θεωρία της δικαιοσύνης, ό.π., σελ. 446. 
34 Rawls J., Θεωρία της δικαιοσύνης, ό.π., σελ. 428. 
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αποτέλεσµα κατακτήσεων, πολιτικής διαµάχης ή αγώνα για την ανεξαρτησία».35 Ο 

Elias τονίζει την ιστορικότητα της απόλυτης διάκρισης ανάµεσα στον πόλεµο και την 

ειρήνη.36 Συµφωνώντας ο Keegan, υποστηρίζει ότι στο δυτικό πολιτισµό 

αναπτύσσεται εξαρχής µια κουλτούρα «πολιτισµένου πολέµου». Ο πολιτισµένος 

πόλεµος37 βασίζεται σε δύο βασικά πρότυπα δράσης, από τα οποία προβάλλουν δύο 

τύποι ανθρώπων: α) ο «νοµίµως φέρων όπλα», και β) ο «ειρηνιστής». Το πρώτο 

µοντέλο δράσης σχετίζεται µε την κρατική υπόσταση και τη νόµιµη άσκηση βίας. 

Εξάλλου, και ο Weber θεωρεί ως βασικό χαρακτηριστικό του κράτους το µονοπώλιο 

στην άσκηση νόµιµης βίας.38 Ο ειρηνισµός, που για τον Keegan, αποτελεί συστατικό 

στοιχείο της δυτικής κουλτούρας του πολέµου, πηγάζει από τη χριστιανική 

παράδοση. Πρόκειται για δύο παραδεκτά πρότυπα, στο δυτικό πολιτισµό. «Έτσι ο 

επαγγελµατίας στρατιώτης και ο ειρηνιστής βρίσκουν χώρο συνύπαρξης συχνά πλάι-

πλάι.»39 

 Ο Keegan, ασκεί κριτική στη σκέψη του Κλάουζεβιτς, η οποία θεωρεί ότι έχει 

σοβαρές αδυναµίες. Ο Κλάουζεβιτς, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεµος δεν είναι τίποτα 

άλλο από την συνέχιση της πολιτικής µε άλλα µέσα, περίγραψε τι ήθελε να είναι ο 

πόλεµος και όχι τι πραγµατικά ήταν:40 «Προϋποθέτει ότι υπάρχουν κράτη, κρατικά 

συµφέροντα και ορθολογικοί υπολογισµοί του τρόπου µε τον οποίο είναι δυνατόν να 

                                                 
35 Keegan J., Η ιστορία του πολέµου, ό.π., σελ. 637. 
36 Elias N., Η εξέλιξη του πολιτισµού, τ. Ι, Αθήνα, Νεφέλη, 1997, σελ. 309-341. Ο Elias υποστηρίζει ότι 
η ανθρώπινη επιθετικότητα συνδέεται µε την οικονοµία του θυµικού που κάθε πολιτισµός επιβάλλει. Ο 
ίδιος εξετάζει την εξέλιξη του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού και των αντίστοιχων πρακτικών 
διαχείρισης της επιθετικότητας και εξάσκησης στη χρήση βίας, τονίζοντας ότι από µια κατάσταση 
νοµιµοποίησης της γενικευµένης χρήσης βίας αναπτύσσεται σταδιακά µια κρατική οργάνωση της βίας, 
µε πολύ βαθύ ψυχοσυναισθηµατικό υπόβαθρο: «Η θυµική εκτόνωση µέσω της σωµατικής επίθεσης 
περιορίζεται σε συγκεκριµένους χρονικούς και χωρικούς θύλακους. Όταν το µονοπώλιο του σωµατικού 
εξαναγκασµού πέρασε στη δικαιοδοσία κεντρικών εξουσιών, έγινε πια αδύνατον στον πρώτο τυχόντα που 
διέθετε περίσσια φυσική δύναµη να προσφέρει στον εαυτό του την ευχαρίστηση της σωµατικής επίθεσης 
εναντίον τρίτων, το δικαίωµα αυτό το έχουν πια λίγα µόνο άτοµα, νοµιµοποιηµένα από την κεντρική 
εξουσία, ενώ οι µεγαλύτερες µάζες το έχουν µόνο στις εξαιρετικές συγκυρίες των πολεµικών ή 
επαναστατικών συγκρούσεων, δηλαδή στο πλαίσιο του κοινωνικά νοµιµοποιηµένου αγώνα εναντίον 
εσωτερικών ή εξωτερικών εχθρών»  (σελ. 321). 
37 Σύµφωνα µε τον Keegan, αυτό δε σηµαίνει ότι οι πόλεµοι που επικαλούνται τον πολιτισµό είναι 
λιγότερο βίαιοι. Οι πόλεµοι στη δύση, ιδιαίτερα αυτοί του 20ου αιώνα, ήταν κατά κανόνα 
ολοκληρωτικοί, µε την έννοια ότι αποσκοπούσαν στην ολοκληρωτική νίκη και την επιβολή επί του 
αντιπάλου, ενώ οι πόλεµοι άλλων εποχών, πιο «πρωτόγονοι», ήταν συχνά λιγότεροι βίαιοι και 
περιορισµένοι. Βλ. Keegan J., Η ιστορία του πολέµου, Αθήνα, Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη, 1997, σελ. 
638-639. 
38 Weber M., Βασικές έννοιες κοινωνιολογίας, Αθήνα, Κένταυρος, 1993, σελ. 167-173. 
39 Keegan J., Η ιστορία του πολέµου, ό.π., σελ. 52. 
40 Keegan J., Η ιστορία του πολέµου, ό.π., σελ. 15. Για µία σε βάθος ανάλυση του σηµαντικότερου ίσως 
θεωρητικού του πολέµου, του Κλάουζεβιτς, βλ. Κονδύλης Π., Θεωρία του πολέµου, Αθήνα, Θεµέλιο, 
1998, σελ. 19-119. 
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πραγµατωθούν.»41 Παραβλέπει έτσι ότι στη δυτική κουλτούρα «ο πασιφισµός έχει 

εξυψωθεί ως ιδανικό, η δε νόµιµη οπλοφορία –υπό τον αυστηρό κώδικα της 

στρατιωτικής δικαιοσύνης και στο πλαίσιο των νόµων που σέβονται τον άνθρωπο- έχει 

γίνει αποδεκτή ως πρακτική ανάγκη.»42 Στο βαθµό που ισχύουν οι απόψεις του 

Keegan, γίνεται φανερό ότι η αντίρρηση συνείδησης, αλλά και τα ειρηνιστικά 

κινήµατα, πηγάζουν από διαστάσεις του δυτικού πολιτισµού, όσον αφορά αφενός τις 

θρησκευτικές τους ρίζες και αφετέρου την µορφή πολιτειακής οργάνωσης, δηλαδή το 

κράτος. 

 Όταν αναλύουµε τη µία ή την άλλη όψη του φαινοµένου των αντιρρησιών 

συνείδησης ενάντια στην οργανωµένη βία θα πρέπει να αναρωτιόµαστε ποιες µορφές 

παίρνει ο πόλεµος, για παράδειγµα στην ευρωπαϊκή ιστορία, µε ποιο τρόπο 

προσεγγίζεται θεωρητικά, και ποιος ο ρόλος του στρατού. Προκειµένου να  

κατανοήσουµε την άρνηση στράτευσης για ιδεολογικούς λόγους οφείλουµε να την 

αντιµετωπίσουµε ως ιστορική µορφή αντίστασης ενάντια στον πόλεµο και τον 

κοινωνικό µηχανισµό που έχει συγκροτηθεί για να τον διεξάγει, δηλαδή το στρατό. 

Ωστόσο, δεν είναι στους σκοπούς αυτής της εργασίας η εξαντλητική ενασχόληση µε 

το ζήτηµα του πολέµου και του στρατού, παρά µόνο προκειµένου να κατανοήσουµε 

το γεγονός ότι η αντίρρηση συνείδησης υπαγορεύεται από συγκεκριµένες 

ιδεολογικές, πολιτικές, φιλοσοφικές ή θεολογικές αντιλήψεις που αντιτίθενται στη 

χρήση βίας και αντιστρατεύονται στρατοκεντρικές ιδεολογικές αντιλήψεις και 

πρότυπα συµπεριφοράς. «Με αυτή τη µορφή, η αντίρρηση συνείδησης εκδηλώνεται µε 

την άρνηση του υπόχρεου να συµµετάσχει στον πόλεµο και στην προετοιµασία του».43 

Ιδιαίτερη σηµασία για την κατανόηση της πρακτικής αυτής έχει η ανάλυση του λόγου 

των αντιπάλων, και ιδιαίτερα η θεωρία περί δίκαιου πολέµου, η οποία επανέρχεται 

στην εποχή µας µε µεγάλη ένταση. 
 

1.3.2. Η θεµελίωση του «δίκαιου πολέµου» 

Για πολλούς κοινωνικούς στοχαστές, η µοναδική αιτία που δικαιολογεί την προσφυγή 

σε πόλεµο είναι η υπεράσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η θέση αυτή δεν ίσχυε 

πάντα, για τον λόγο αυτό θα περιπλανηθούµε στις µετατοπίσεις της πολιτικής 

φιλοσοφίας, όσον αφορά την νοµιµοποίηση του πολέµου.  
                                                 
41 Keegan J., Η ιστορία του πολέµου, ό.π., σελ. 49. 
42 Keegan J., Η ιστορία του πολέµου, ό.π., σελ. 52. 
43 Λυκοβάρδη Καλλιόπη, «Η αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία: από τις ποινικές 
καταδίκες στη νοµική ανοχή», όπ., σελ. 139. 
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 Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, ανάµεσα στους χριστιανούς είχε 

επικρατήσει η άποψη για την ανάγκη καθιέρωσης µιας αέναης ειρήνης. Η θέση αυτή 

ήταν απόρροια των αλλαγών που ήθελε να επιφέρει ο χριστιανισµός στον κόσµο όλο. 

Οι πρώτοι χριστιανοί παίρνοντας στα σοβαρά τα λόγια του Ιησού καταδίκαζαν τον 

πόλεµο και σχεδόν ταύτιζαν την θρησκεία τους µε την ειρήνη, καταδίκαζαν µε 

δριµύτητα τον πόλεµο εξαιτίας της αιµατοχυσίας που επέφερε. Στον θεσµό του 

πολέµου λοιπόν θα αντιπαρατεθεί αρχικά η πρώιµη χριστιανική εκκλησία. Το γεγονός 

αυτό θα οδηγήσει στους πρώτους  χριστιανούς αντιρρησίες συνείδησης. Συχνή είναι η 

παραποµπή τωρινών αντιρρησιών συνείδησης στην πρώιµη αυτή χριστιανική 

σύλληψη του πολέµου. 

 Στα µετέπειτα χρόνια, όταν ο χριστιανισµός θα γίνει η επίσηµη θρησκεία της 

ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, ο πόλεµος θα αντιµετωπιστεί µε άλλο πνεύµα. Η ρωµαϊκή 

αυτοκρατορία έπρεπε να αποκτήσει συνοχή και ενότητα. Υπό την οπτική αυτή, ο 

πόλεµος θα θεωρηθεί  απόλυτα αναγκαίος και δίκαιος.44  

 ∆ιαµορφωτής και εκφραστής της ιδέας του δίκαιου πολέµου υπήρξε ο Άγιος 

Αυγουστίνος. Ως «δίκαιο» θεώρησε τον πόλεµο που αποτελούσε απάντηση στην 

απειλή, την προσβολή ή τη βλάβη µιας δίκαιης τάξης πραγµάτων, δηλαδή της 

υφιστάµενης τάξης πραγµάτων. Σύµφωνα µε την οπτική του Αυγουστίνου ενός 

πολέµου θα έπρεπε να προηγείται µια αδικία. Ο «δίκαιος πόλεµος» στόχευε στην 

επανόρθωση των αδικιών και στην εκ νέου απόκτηση όσων άδικα έχουν αφαιρεθεί. 

Έτσι, για τον Αυγουστίνο ο πόλεµος που διεξάγονταν από τις νόµιµες εξουσίες δε 

είχε για σκοπό του πρωταρχικά την νίκη αλλά την επιβολή του δικαίου ή την επιβολή 

µιας δίκαιης ειρήνης.45 

 Το δόγµα του «δίκαιου πολέµου» αναλύθηκε διεξοδικότερα από τον Θωµά 

Ακινάτη, ο οποίος συνοψίζει τις κεντρικές ιδέες του Αυγουστίνου και να τις 

περιορίσει σε τρεις γενικές προϋποθέσεις: α) την αρχή που διεξάγει τον πόλεµο, 

δηλαδή εάν πρόκειται για την προσήκουσα αρχή, β) την δίκαιη αιτία, που ως τέτοια 

θέτει την αυτοάµυνα, και γ) τη σωστή πρόθεση του αρχηγού του πολέµου, σύµφωνα 

µε την οποία ένας πόλεµος οφείλει να υπηρετεί το καλό και να εξαλείφει το κακό. 

Βέβαια, η ανθρώπινη κρίση από µόνη της, και εν προκειµένω του επίγειου 

κυβερνήτη, δε φαίνεται να έχει την ιδιότητα να εκφράσει το αντικειµενικό δίκαιο για 

                                                 
44 Hardt M., Negri A., Αυτοκρατορία, Αθήνα, SCIPTA, 2002, σελ. 30-33 
45 Walzer M., Arguing about war, New Haven, Yale University Press, 2004, σελ. 6-11. 
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το καλό ή το κακό, για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η προσφυγή στο θείο.46 Το 

απώτατο κριτήριο λοιπόν που υιοθετούν θεωρητικοί όπως ο Αυγουστίνος ή ο Θωµάς 

Ακινάτης, προκειµένου να δικαιολογήσουν  ένα πόλεµο, είναι ότι ο πόλεµος 

θεωρείται ως εκτέλεση θείας εντολής, ανεξάρτητα από την όποια ορθολογική 

αποτίµηση της εκάστοτε ιστορικής πραγµατικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας 

πόλεµος, από την στιγµή που διατάσσονταν από τον θεό, θα ήταν δίκαιος χωρίς καµιά 

αµφιβολία. 

 Τον 17ο αιώνα, η άνοδος των απόλυτων µοναρχιών και οι επιπτώσεις των 

θρησκευτικών πολέµων µετά την Μεταρρύθµιση, αλλά και η σταδιακή παρακµή της 

εκκλησιαστικής εξουσίας, θα αναγορεύσουν τη βία σε κύριο ρυθµιστή των διαφορών 

µεταξύ των ηγεµόνων. Έτσι, ούτε η αυθεντία της εκκλησίας ούτε η αυθεντία της 

αγίας γραφής ούτε καµιά µορφή θρησκευτικής αποκάλυψης θα µπορούσε να 

επιβάλλει ένα νόµο που να ισχύει το ίδιο και για τους καθολικούς και για τους 

προτεστάντες, και να ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ χριστιανικών και µη χριστιανικών 

λαών.47 

 Η συµβολή της σκέψης του Hugo Grotius, στην ιστορία της νοµοθεσίας, 

έγκειται στην σύλληψη της ιδέας ενός δικαίου που να ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ των 

κυρίαρχων κρατών, θέτοντας στο περιθώριο τις θρησκευτικές νοηµατλοτήσεις του 

κοινωνικού κόσµου.  Ο Grotius επιχειρεί να αυτονοµήσει το φυσικό δίκαιο από τον 

θεϊκό βολονταρισµό, αναζητώντας τις αρχές του δικαίου στην καθολική και 

αµετάβλητη ανθρώπινη φύση. Θεωρεί ότι «ο νόµος της φύσης υπαγορεύεται από τον 

ορθολογισµό, που µας φανερώνει αν µια πράξη βρίσκεται σε αρµονία µε την λογική της 

φύσης και αν έχει ηθική βάση ή ηθική αναγκαιότητα».48 Για τον Grotius οι αλήθειες 

που ενυπάρχουν στην φύση των πραγµάτων θα ισχύουν αιώνια ακόµα και παρά την 

βούληση του θεού, µε την έννοια πως ούτε ο ίδιος ο θεός δε θα µπορούσε να κάνει 

αληθινή µια άποψη που από την φύση της είναι αντιφατική: «όπως δύο και δύο κάνει 

τέσσερα και ο θεός δεν µπορεί να το αλλάξει, έτσι δεν µπορεί να κάνει ότι είναι από την 

φύση του κακό να µην είναι κακό».49 Στην οπτική του Grotius, ο Λόγος είναι αυτός 

που θεωρείται η πηγή της ηθικής πράξης που καθορίζει την βούληση. Συγκροτείται 

λοιπόν µια ορθολογική και επιστηµονική, κατά τα κριτήρια του δέκατου έβδοµου 

                                                 
46 Sabine G., Ιστορία των πολιτικών θεωριών, Αθήνα, Ατλαντίς, χ.χ., σελ. 276. 
47 Βλ. Sabine G., Ιστορία των πολιτικών θεωριών, ό.π., σελ. 457-471. 
48 Βλ. Sabine G., Ιστορία των πολιτικών θεωριών, ό.π., σελ. 461. Βλ. ακόµα Walzer M., Arguing about 
war, ό.π., σελ. 5. 
49 Βλ. Sabine G., Ιστορία των πολιτικών θεωριών, ό.π., σελ. 461. 
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αιώνα, µέθοδος, η οποία αποκόπτει ριζικά τη θεωρία του δίκαιου πολέµου από κάθε 

θεοκρατική µεταφυσική.  

 Στην οπτική του Grotius θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα δικαιώµατα. Τα 

δικαιώµατα θεωρούνται συνώνυµα προς τον φυσικό νόµο, καθώς συνεπάγονται 

υποχρεώσεις και είναι σύµφωνα µε τους κανόνες δικαίου. Έτσι κατά τον φυσικό 

νόµο, ο καθένας έχει κάποια δικαιώµατα, η παραβίαση των οποίων απαγορεύεται. Σε 

ένα τέτοιο πλαίσιο και ο πόλεµος ακόµη είναι θεµιτός προκειµένου για την 

προστασία αυτών των δικαιωµάτων.50  

 Η υπεράσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων, έτσι όπως την πρώτο-εισάγει ο 

Grotius είναι για πολλούς θεωρητικούς η µόνη δικαιολόγηση για να καταφύγει κανείς 

σήµερα σε πόλεµο (jus ad bellum), αλλά και στην διεξαγωγή του πολέµου (jus in 

bello), δηλαδή στην απόδοση ατοµικών ευθυνών για πράξεις που διαπράττονται κατά 

την διάρκεια του πολέµου.51  

 Σύµφωνα µε τον Walzer, από το 1950 και µετά, στο πλαίσιο της θεωρίας των 

διεθνών σχέσεων, αναπτύσσεται µια νεοµακιαβελλική προσέγγιση, που βασίζεται στο 

δίκαιο του «εθνικού συµφέροντος». Όµως, η ρεαλιστική αυτή προσέγγιση του 

πολέµου, κυρίως από την πλευρά των Η.Π.Α., αλλάζει µετά τον πόλεµο του Βιετνάµ 

και τις θηριωδίες που διέπραξε ο αµερικανικός στρατός, οι οποίες δηµοσιοποιήθηκαν 

ποικιλοτρόπως. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να επανέλθει στο προσκήνιο η θεωρία περί 

«δίκαιου πολέµου». Το ίδιο, όπως θα δούµε παρακάτω, θα υποστηρίξουν και οι Hardt 

και Negri. Έτσι όπως παλαιότερα, την εποχή της pax Romana,  µόνο ο δίκαιος 

πόλεµος θα µπορούσε να είναι ηθικός και θεολογικά επιτρεπτός, έτσι και στην εποχή 

της pax Americana ο πόλεµος νοµιµοποιείται ως εγχείρηµα απελευθέρωσης και 

εκδηµοκρατισµού από την πλευρά των Η.Π.Α.52 

 

1.3.3. Ο «δίκαιος πόλεµος» µετά την κρίση του έθνους κράτους 

Όπως είδαµε στο Ρωµαϊκό παράδειγµα, η ηθική γίνεται καθολική και συγκροτείται 

µόνο εντός και διά της Αυτοκρατορίας. Η Αυτοκρατορία θα αποτελέσει µια 

ηθικοπολιτική δύναµη, και θα δοθεί σε αυτήν η αρµοδιότητα και η δυνατότητα να 

                                                 
50 Βλ. Sabine G., Ιστορία των πολιτικών θεωριών, ό.π., σελ. 461-462. 
51 Αρβανιτίδου Μ., ∆ίκαιος πόλεµος: µια φιλοσοφική προσέγγιση του δίκαιου προς πόλεµον (jus ad 
bellum) και του δίκαιου εν πολέµω (jus in bello), Ρέθυµνο, Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία, 
Παν/µιο Κρήτης – Τµήµα Φ.Κ.Σ., 2006, σελ. 24. Για την έννοια του δίκαιου πολέµου βλ. και 
∆ηµούλης ∆., Γιαννούλη Χ., Έθνη-τάξεις-πολιτική. Η διαλεκτική του πολέµου, Αθήνα, Κριτική, 1995, 
σελ. 215-231. 
52 Walzer M., Arguing about war, ό.π., σελ. 6-11. 
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διεξάγει «δίκαιους πολέµους», στα σύνορα εναντίων των βαρβάρων και στο 

εσωτερικό εναντίων των απείθαρχων. Στη ρωµαϊκή περίπτωση ο «δίκαιος πόλεµος» 

θα βασισθεί στο ιδανικό της διαρκούς ειρήνης. Οι διαδικασίες αυτές, που οδήγησαν 

στην αποδυνάµωση του κοινοτικού δεσµού στο δυτικό κόσµο ήταν σε µεγάλο βαθµό 

πολιτικές και κρατικές. «Το απολυταρχικό δυτικοευρωπαϊκό κράτος για να 

ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες, στρατιωτικές, φορολογικές, διοικητικές,  επέβαλε 

τη γραφειοκρατική γλωσσική τυποποίηση µαζί µε την πολιτική ενοποίηση του 

κερµατισµένου κρατικού χώρου και τη µετατροπή του σε επικράτεια.»53 Η 

νεωτερικότητα θα χαρακτηριστεί από το πέρασµα του κληρονοµικού στο εθνικό 

κράτος και από το σώµα του βασιλιά στο εθνικό σώµα. Ο υπήκοος του βασιλιά 

αντικαθίσταται από τον πολίτη του έθνους-κράτους.    

 Η έννοια του πολίτη τοποθετείται εξαρχής σε µια σφαίρα κανονιστική, καθώς 

οφείλει να αποδεχθεί, µαζί µε τα δικαιώµατά του, και τις θεµελιώδεις υποχρεώσεις 

του, εκπληρώνοντας τους όρους ενός υποθετικού κοινωνικού συµβολαίου.54 Έτσι, το 

άρθρο 4 του ελληνικού συντάγµατος καθιστά υπόχρεους όλους τους Έλληνες πολίτες 

να συµβάλλουν στην άµυνα της χώρας.55 Το έθνος θα λειτουργήσει και ως µια 

φανταστική κοινότητα, µε βασικό του διακύβευµα τον εθνικισµό, την καθαρότητα 

των λαών, τις εδαφικές περιχαρακώσεις, τις οικονοµικές εξασφαλίσεις. Οι εθνικισµοί 

που αναδύονται συνδέονται άµεσα αφενός µε τη δηµιουργία µιας κρατικής µηχανής 

και αφετέρου µε την συγκρότηση του στρατού, ο οποίος προασπίζει τα συµφέροντα 

του κρατικού µηχανισµού. Όπως υποστηρίζει ο Anderson, «το έµβληµα της σύγχρονης 

κουλτούρας του εθνικισµού είναι το κενοτάφιο του Άγνωστου στρατιώτη».56 

 Σύµφωνα µε τον Hardt και τον Negri, η µόνη διέξοδος για την αποφυγή του 

µπούµεραγκ του εθνικισµού, δηλαδή των απελευθερωτικών αγώνων στο όνοµα του 

έθνους, είναι η αρνητική διαλεκτική που πρότεινε ο Adorno, «ούτε το ένα ούτε το 

άλλο.»57 Σε αυτό το πλαίσιο, η αντίρρηση στο στρατό αποκτά µια σαφέστατη 

πολιτική σηµασία, µια νέα πολιτική επικαιρότητα. 

                                                 
53 Θεοδωρίδης Π., Οι µεταµορφώσεις της ταυτότητας, Αθήνα, Αντιγόνη, 2004, σελ. 17. 
54 Αναφέρεται στο Θεοδωρίδης Π., Οι µεταµορφώσεις της ταυτότητας, ό.π., σελ. 123. 
55 Σύνταγµα της Ελλάδας, Αθήνα, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 1997, σελ. 7. 
56 Αναφέρεται στο Θεοδωρίδης Π., Οι µεταµορφώσεις της ταυτότητας, ό.π., σελ. 113. 
57 Η αρνητικότητα τίθεται ως το πρώτο αναγκαίο βήµα σε µια µετάβαση προς τον απώτατο στόχο µιας 
κοινωνίας, η οποία θα αναγνωρίζει την ισότητα, την ελευθερία και την ανθρώπινη ταυτότητα σε όλους. 
Η αρνητικότητα γίνεται ο προάγγελος της πολιτικής δράσης. Βλ.  Hardt M., Negri A., Αυτοκρατορία, 
ό.π., σελ. 178-179. 
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Για τους Hardt και Negri, το πέρασµα από το παραδοσιακό διεθνές δίκαιο 

µεταξύ κυρίαρχων κρατών στο σηµερινό ενιαίο αυτοκρατορικό διεθνές δίκαιο 

αποτελεί και ένδειξη του περάσµατος στην εποχή της Αυτοκρατορίας. Το 

αυτοκρατορικό ουράνιο τόξο αντικατέστησε τα συγκεκριµένα εθνικά χρώµατα. Η 

Αυτοκρατορία δεν εγκαθιστά ένα κέντρο καθώς συνιστά ένα απεδαφοποιηµένο 

µηχανισµό κυριαρχίας. Τα στοιχεία που κατά την άποψη τους χαρακτηρίζουν την 

αυτοκρατορία στο ηγεµονικό σκηνικό του κόσµου  είναι τα εξής: α) έλλειψη συνόρων 

(κυριαρχία δίχως όρια, επί όλου του «πολιτισµένου κόσµου»), και β) ύπαρξη µιας 

τάξης πραγµάτων που παρουσιάζεται ως διαχρονική ή έξω από την ιστορία. Η 

Αυτοκρατορία δεν διαχειρίζεται ένα χώρο αλλά δηµιουργεί µια δικιά της 

πραγµατικότητα, ένα µη-τόπο, στην οποία αναπτύσσεται και την οποία εξουσιάζει. 

Αποτελεί παραδειγµατική µορφή βιοεξουσίας. Αν και η ίδια η αυτοκρατορία είναι 

βουτηγµένη στο αίµα είναι αφιερωµένη στη διαφύλαξη της ειρήνης, η οποία 

θεωρείται ένα ιδεώδες έξω από την ιστορία.58 Επιπλέον η αναβίωση της έννοιας του 

«δίκαιου πολέµου» αποτελεί ένδειξη ότι έχουµε περάσει στη νέα εποχή. «Αυτά τα δύο 

παραδοσιακά χαρακτηριστικά έχουν επανανεµφανιστεί στον δικό µας, µετανεωτερικό 

κόσµο: αφενός ο πόλεµος λαµβάνει το χαρακτήρα µιας απλής πράξης αστυνόµευσης, 

αφ’ ετέρου η νέα εξουσία, η οποία νοµιµοποιείται να επιτελέσει ηθικά καθήκοντα µέσω 

του πολέµου, καθοσιώνεται.»59  

 Η Αυτοκρατορία δεν σχηµατίζεται στην βάση της ισχύος της, αλλά της 

ικανότητάς της να παρουσιάζει την ισχύ της ως υπηρετούσα το δίκαιο και την ειρήνη. 

Για να επιβληθεί η εξουσία σε µια τόσο ρευστή κατάσταση της παραχωρείται: α) η 

δυνατότητα να ορίζει τα αιτήµατα των παρεµβάσεων, κάθε φορά κατ’ εξαίρεσιν, β) η 

δυνατότητα να κινητοποιεί τις δυνάµεις που κάθε φορά χρειάζονται, ανάλογα µε την 

περίπτωση και τις ιδιοµορφίες της. «Εδώ, συνεπώς, γεννάται, εν ονόµατι του 
                                                 
58 Hardt M., Negri A., Αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 18. Σύµφωνα µε τον Hardt και τον Negri για να 
κατανοήσουµε την Αυτοκρατορία θα πρέπει αρχικά να υπερβούµε δύο απόψεις, αυτή περί αυθόρµητης 
συγκρότησης της παγκόσµιας τάξης και αυτή περί παγκόσµιου νόµου που οδηγεί σε αυτήν. Θα πρέπει 
να ξεκινήσουµε από µια ανάλυση των υπερεθνικών δικαϊκών θεσµών που οδηγούν στη συγκρότηση 
των Ηνωµένων Εθνών. Οφείλουµε να υιοθετήσουµε µια «θετική-παραγωγική» προσέγγιση και όχι µια 
αρνητική. Πρέπει δηλαδή να εστιάσουµε στο τι παράγουν τα Ηνωµένα Έθνη ως δικαϊκός θεσµός και 
όχι στη διαφορά του από τους εθνικούς θεσµούς παραγωγής δικαίου. Μέσα στις δικαϊκές πρακτικές 
των Η.Ε, άρχισε να διαµορφώνεται η έννοια της Αυτοκρατορίας. Αυτή τη διαδικασία παραγνωρίζουν 
δύο προσεγγίσεις των Ηνωµένων Εθνών, οι οποίες κινούνται στο πλαίσιο της εσωτερικής αναλογίας, 
δηλαδή εξηγούν την δικαϊκή πραγµατικότητα των Η.Ε. όπως και των επιµέρους κρατών. Έτσι, 
παρατηρούνται δύο γραµµές σκέψης, µια χοµπσιανή, που θεωρεί ότι δηµιουργείται ένα παγκόσµιο 
κράτος Λεβιάθαν (κι ενός αντίστοιχου κοινωνικού συµβολαίου) και µια λοκιανή, που υποστηρίζει ότι 
οι αντίπαλες δυνάµεις αναζωογονούν την συντακτική διαδικασία (τη διαδικασία θέσπισης κανόνων 
διεθνούς δικαίου) (σελ. 23-30, 29). 
59 Hardt M., Negri A., Αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 35. 
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εξαιρετικού χαρακτήρα της επέµβασης, µια µορφή δικαίου που κατ’ ουσίαν είναι ένα 

δίκαιο της αστυνοµίας».60 Η αυτοκρατορική εξουσία αποτελεί µια επιστήµη της 

αστυνόµευσης, η οποία βασίζεται στην πρακτική του δίκαιου πολέµου για να 

αντιµετωπίσει καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που διαρκώς ανακύπτουν.61 Η 

Αυτοκρατορία γεννάται και παρουσιάζεται ως κρίση. Η ηθική συγκροτείται ως 

προσπάθεια αντιµετώπισης αυτής της διαρκώς ανακύπτουσας κρίσης. 62 

 Το κατά παράδοση ηρωικά µαχόµενο συλλογικό υποκείµενο εξαφανίζεται 

πίσω από τις προδιαγεγραµµένες µορφές µιας ηγεµονικής κανονικότητας. Σύµφωνα 

µε τον Τσουκαλά, στους ηγεµονικούς πολέµους δεν αντιπαρατίθεται ο ηρωισµός, η 

τόλµη, η επινοητικότητα, η φαντασία, η βούληση κ.ά. ∆εν συγκρούονται πολεµιστές, 

δεν αντιπαρατίθενται λαοί, δεν ανταγωνίζονται στρατηγικές. ∆εν πρόκειται στην 

ουσία περί διµερών ή πολυµερών στρατιωτικών πολέµων, αλλά µόνο περί βίαιων 

κατασταλτικών ή σωφρονιστικών επιχειρήσεων, κάνοντας χρήση της εξειδικευµένης 

τεχνολογίας.63 Σε αυτό θα συµφωνήσουν και οι Hardt και Negri. Όπως υποστηρίζουν, 

κάθε αυτοκρατορικός πόλεµος, είναι µια πράξη αστυνόµευσης, που ασχολείται µε τις 

εναλλασσόµενες πολεµικές και ειρηνευτικές της επιλογές µε  τα δυσδιάκριτα µεταξύ 

τους όρια.64 Οι ηγεµονικοί πόλεµοι που διαδέχονται ο ένας τον άλλο κηρύσσονται 

και διεξάγονται στο πλαίσιο µιας εξουσιαστικής παρεµβατικότητας που δεν 

αποσκοπεί ούτε στην στρατιωτική εκµηδένιση, του συχνά ανύπαρκτου εχθρού, ούτε 

σε στοχευόµενες ανακατατάξεις στις σφαίρες επιρροής, αλλά στοχεύει κυρίως στην 

επιβολή συγκεκριµένων πολιτικών ιδεολογιών. 

  Έτσι µαζί µε την κανονική ζωή και την κανονική πολιτική, εκτός συνόρων 

συνεχίζονται οι αναµενόµενες και πλέον κανονικές ηγεµονικές επιχειρήσεις, οι 

                                                 
60 Hardt M., Negri A., Αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 41. 
61 Hardt M., Negri A., Αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 42-44. 
62 Έτσι, η νέα τάξη δεν ανάγεται, όπως το παραδοσιακό δίκαιο, σε µια εξωτερική βάση προκειµένου να 
καθιερωθεί ως αυθεντία (π.χ. το κοινωνικό συµβόλαιο, ή η θέληση του λαού) αλλά νοµιµοποιείται 
παράγοντας η ίδια τη δική της εικόνα της αυθεντίας. Στο οπλοστάσιο της νόµιµης βίας σήµερα 
βρίσκονται τόσο η δίκαιη επέµβαση όσο και η ηθική επέµβαση. Παράδειγµα αποτελούν οι Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες διεξάγουν δίκαιους πολέµους χωρίς όπλα. Μέσω της 
γλώσσας και της δράσης τους πρώτα ορίζουν τον εχθρό ως στέρηση (στέρηση σίτισης, δικαιωµάτων, 
ιατρικής περίθαλψης κλπ.) και στη συνέχεια παρεµβαίνουν ηθικοποιώντας τους πληθυσµούς και 
ορίζοντας τον εχθρό ως αµαρτία (είναι αµαρτία να πεθαίνουν τα παιδιά). Η δράση τους µοιάζει πάρα 
πολύ µε την ιερά εξέταση, καθώς συνίσταται στη δηµόσια διαπόµπευση των αµαρτωλών (των κακών 
αυτού του κόσµου), κατασκευάζοντας συµβολικά τους εχθρούς. Η ηθική επέµβαση µέσω των ΜΚΟ 
ανοίγει συνήθως το δρόµο για την στρατιωτική επέµβαση, η οποία παρουσιάζεται ως µια διεθνώς 
επικυρωµένη αστυνοµική δράση. Βλ. Hardt M., Negri A., Αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 65-66. 
63 Τσουκαλάς Κ., Πόλεµος και ειρήνη µετά το ‘τέλος της ιστορίας’, Αθήνα, Καστανιώτης, 2006, σελ. 
100-102. 
64 Hardt M., Negri A., Αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 255-260. 
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οποίες αποσκοπούν στην καθηµερινή και παραδειγµατική αστυνόµευση αλλά και 

στην βίαιη υπερεθνική καταστολή. Κατά τη διάρκεια των πολεµικών επιχειρήσεων οι 

υπήκοοι των ηγεµονικών δυνάµεων, κατά κύριο λόγο αυτοί που εντάσσονται στην 

σιωπηλή πλειοψηφία, δεν παύουν ούτε στιγµή να διάγουν τον κανονικό και 

απροβληµάτιστο βίο τους.65 Σε αυτό το πλαίσιο πρόσληψης του πολέµου, το 

αντιπολεµικό κίνηµα µε κύριους εκφραστές τους αντιρρησίες συνείδησης, ιδιαίτερα 

αυτών που επικαλούνται ιδεολογικούς λόγους, αποτελεί µια απειλή, εφόσον διασπά 

την κανονικότητα της καθηµερινότητας και αίρει το αυτονόητο της αναγκαιότητας 

του στρατού.  

 Ο πόλεµος λοιπόν αλλάζει µορφές και φαίνεται να αποτελεί ένα σταθερό 

κοινωνικό φαινόµενο. Οι νέοι πόλεµοι ούτε διαδέχονται την ειρήνη ούτε απολήγουν 

σε αυτή. Όντως οι δύο αυτές µορφές µπορούν να συνυπάρχουν και να συµβαδίζουν. 

Έτσι ούτε η διακρατική ειρήνη φαίνεται να αίρεται από τον υπερεπικρατειακό 

πόλεµο, αλλά ούτε και ο πόλεµος φαίνεται να καταργείται από τη ειρήνη. Οι 

φορτισµένες αρχέτυπες νοηµατοδοτήσεις της σύγκρουσης και της ειρήνης δεν 

εµφανίζονται πλέον ως καθαρά αντίθετες µορφές. Αυτές οι κατηγορίες 

νοµιµοποίησης της ηθικής τάξης του κόσµου σιγά-σιγά αποδυναµώνονται και 

αποφορτίζονται. Μένει να δούµε την εµφάνιση των νέων αντιστάσεων ή την 

ενίσχυση των κατά κάποιο τρόπο παλαιοτέρων αντιδράσεων σε αυτή την πλανητική 

κατάσταση.  

 

1.4. Ο Στρατός και ο θεσµός της στρατιωτικής θητείας 

1.4.1. Ο θεσµός της στρατιωτικής θητείας 

Το σύστηµα της υποχρεωτικής θητείας «δηµιουργήθηκε µε βάση την έννοια της 

υποχρέωσης του πολίτη», και κατά συνέπεια συνδέεται µε την ιστορική εµφάνιση του 

έθνους-κράτους.66 Ο στρατός καλούνταν να υπερασπιστεί και να προασπίσει 

συµφέροντα τα οποία αναφέρονται σε µια συγκεκριµένη επικράτεια, και ενδεχοµένως 

στην επέκτασή τους, όπως στην περίπτωση της αποικιοκρατίας και του 

                                                 
65 Βλ. Τσουκαλάς Κ., Πόλεµος και ειρήνη µετά το ‘τέλος της ιστορίας’, ό.π., σελ. 87-91 και Τσουκαλάς 
Κ., «Πόλεµοι και κυριαρχία στη νέα χιλιετία», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, τ. 24, 2004, 
σελ. 11-59. 
66 Moscos Ch., Η στρατιωτική κοινωνιολογία στην Αµερική, Αθήνα, Παπαζήσης, 1996, σελ. 98. ∆εν 
είναι τυχαίο ότι η καθιέρωση της καθολικής επιστράτευσης συνδυάστηκε στα ευρωπαϊκά κράτη µε την 
επέκταση της ψήφου: «κατά την έναρξη του πρώτου παγκοσµίου πολέµου, η Ευρώπη αποτελούνταν από 
κράτη που τα περισσότερα είχαν κάποια µορφή αντιπροσωπευτικών θεσµών και που όλα διατηρούσαν 
στρατούς επίστρατων. Η νοµιµοφροσύνη τέτοιων στρατών (…) ενισχύονταν σηµαντικά από το εθνικό 
αίσθηµα…» (βλ. Keegan J., Η ιστορία του πολέµου, ό.π., σελ. 408) 
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ιµπεριαλισµού.67 Αποτελούσε ένα θεσµό µε υψηλό βαθµό οργάνωσης, που καλούνταν 

να υπηρετήσει το κρατικό-εθνικό συµφέρον.68 Στο έθνος-κράτος, βασίζεται η µορφή 

του στρατού όπως τη γνωρίζουµε µέχρι και το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα. «Η 

σύνδεση του έθνους µε τον πόλεµο δεν αποτελεί ιδεολογικό επιφαινόµενο ή 

προπαγανδιστικό εφεύρηµα, αλλά είναι οργανική. Η εθνική ενότητα έχει ήδη 

δηµιουργηθεί από κρατικούς µηχανισµούς και εκφράζει µια ενότητα συµφερόντων και 

µέσων δράσης (εθνικός στρατός). (…) Ο κρατικός µηχανισµός του στρατού αποτελεί 

την έδρα –και πάντως την απαραίτητη εγγύηση- της εθνικής συγκρότησης και 

ενότητας»69 

Τα πράγµατα όµως διαφοροποιούνται, µε την έλευση της νέας 

«αυτοκρατορικής εποχής», όπως είδαµε παραπάνω, µε την επανεµφάνιση της 

ρητορικής περί «δίκαιου πολέµου» και την αλλαγή της µορφής του πολέµου προς το 

αστυνοµικό µοντέλο. Βασική συνιστώσα αυτής της αλλαγής είναι η σταδιακή 

επαγγελµατοποίηση του στρατού, η οποία αποτελεί βασική επιλογή σε πολλά δυτικά 

κράτη, όπως, εν µέρει, και στην Ελλάδα.  

 Ο Moscos αντιδιαστέλλει το θεσµικό στο επαγγελµατικό µοντέλο οργάνωσης 

του στρατού. Εξετάζοντας ως παράδειγµα το στρατό των ΗΠΑ διαβλέπει µια 

σταδιακή µεταστροφή από το θεσµικό στο επαγγελµατικό µοντέλο. Ο 

µετασχηµατισµός αυτός επιφέρει αλλαγές στην οργάνωση του στρατού, οι οποίες 

σχετίζονται άµεσα µε τη σταδιακή επαγγελµατοποίησή του και τον επακόλουθο 

περιορισµό ή την κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας. Η κατάργηση της 

υποχρεωτικής θητείας στις ΗΠΑ, µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα του 1970 (Gates 

Commission Report), µε το οποίο ο αµερικανικός στρατός µετετράπη σε 

                                                 
67 Για την ιστορία του στρατού, και τις ποικίλες µορφές του βλ. Keegan J., Η ιστορία του πολέµου, ό.π., 
σελ. 385-408. Βλ. ακόµα Boniface P., Οι πόλεµοι του αύριο, Αθήνα, Παπαζήσης, 2004 και Κυριαζής 
Ν. & Σπανός Σ., Το πρόσωπο του πολέµου στον 21ο αιώνα, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2000. 
68 «Έτσι, διαπιστώνουµε ότι οι σύγχρονοι στρατοί είναι οργανωµένοι σε πολύ υψηλότερο βαθµό από κάθε 
άλλο κρατικό οργανισµό. Το γεγονός δε αυτό δεν είναι το µόνο πολιτικό πλεονέκτηµα που διαθέτουν. Το 
στρατιωτικό επάγγελµα συχνά –αν και όχι πάντα- εµπεριέχει και ορισµένους αισθηµατικούς συνειρµούς 
και όπου αυτό αληθεύει, ο στρατός µπορεί να διαθέτει ένα πολιτικά σηµαντικό εθνικό γόητρο.» Βλ. Finer 
S.E., «Οι σωτήρες του έθνους. Ο ρόλος των στρατιωτικών στην πολιτική», στο Βερέµης Θ. (επιµ.), 
Στρατός και πολιτική, Αθήνα-Κοµοτηνή, Σάκκουλας, 1989, σελ. 29-52. 
69 ∆ηµούλης ∆., Γιαννούλη Χ., Έθνη-τάξεις-πολιτική. Η διαλεκτική του πολέµου, ό.π., σελ. 160, 162. 
Για το ζήτηµα της εθνικής ταυτότητας, βλ. σελ. 122-129. Ειδικά για τον ελληνικό χώρο αναφέρεται ότι 
«είναι αισθητή η απουσία µελετών που να µην αρκούνται στην κατάφαση της ‘ελληνικότητας’ πληθυσµών 
διαφόρων περιοχών, αλλά να ερευνούν µε ποιους τρόπους δηµιουργήθηκε σταδιακά η ελληνική εθνική 
ταυτότητα, οµογενοποιώντας τη γλώσσα (και τη ‘συνείδηση’) πληθυσµών εγκατεστηµένων στην ελληνική 
επικράτεια» (σελ. 128). Για το ζήτηµα της σχέσης του πολέµου µε το εθνικό κράτος βλ. σελ. 154-169. 
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«εθελοντικό», έδωσε µια τεράστια ώθηση στη µεταστροφή του στρατού προς το 

επαγγελµατικό µοντέλο.70 

 Έχει µεγάλη σηµασία να υπογραµµίσουµε ότι και οι δύο αυτές διαδικασίες, 

τόσο η σταδιακή επαγγελµατοποίηση του στρατού όσο και η µετατροπή του σε οιονεί 

αστυνοµικό σώµα παγκόσµιας εµβέλειας, επηρεάζει άµεσα την δράση, ατοµική και 

συλλογική, των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα, όπως θα δούµε στη συνέχεια. 

Για παράδειγµα, η αµφισβήτηση της υποχρεωτικής θητείας, έµµεση, µέσω της 

ανυποταξίας ή άµεση, µέσω της δηµόσιας εκδήλωσης αντίρρησης, για να 

επικαλεστούµε δύο µόνο πρακτικές αντίρρησης συνείδησης, συνδέεται µε 

προβληµατισµούς σχετικά µε την προοπτική του επαγγελµατικού στρατού και στην 

Ελλάδα. Μια προοπτική η οποία και είναι ορατή και έχει ήδη πραγµατοποιηθεί εν 

µέρει, µέσω της επέκτασης του θεσµού της κατάταξης επαγγελµατιών οπλιτών 

πενταετούς υποχρέωσης. Η αµφισβήτηση της υποχρεωτικής θητείας θέτει επιτακτικά 

το ζήτηµα του επαγγελµατικού στρατού. Από την άλλη, όπως δείχνει η περίπτωση 

Μοναστηριώτη και άλλων (βλ. παρακάτω), η εµπλοκή του ελληνικού στρατού σε 

διεθνείς πολεµικές συγκρούσεις αυτοκρατορικού τύπου δηµιουργεί νέες µορφές 

αντίρρησης συνείδησης. Εµφανίζονται πρακτικές οι οποίες δεν αντιτίθενται πλέον 

στην υποχρεωτική θητεία αλλά, επιλεκτικά, όπως θα ’λεγε και ο Rawls, αρνούνται τη 

συµµετοχή σε εκστρατείες και πολέµους που θεωρούν ότι είναι άδικοι. 

  

1.4.2. Η θέσπιση της υποχρεωτικής θητείας στην Ελλάδα 

Η οργάνωση του τακτικού ελληνικού στρατού βασίστηκε εξαρχής στην 

επαγγελµατική του στελέχωση, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προσανατολισµού της 

κεντρικής εξουσίας, ήδη από την επανάσταση του 1821 και µετά. Έτσι, ο ελληνικός 

τακτικός στρατός συγκροτείται από την αρχή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

αρχικά µε γαλλικά, επί πρώτης κυβερνήσεως Καποδίστρια, και στη συνέχεια, από το 

1833 και µετά, µε Βαυαρικά πρότυπα.71 

 Ο θεσµός της υποχρεωτικής στράτευσης εισάγεται στην Ελλάδα το 1911, λίγο 

πριν την εµπλοκή της χώρας σε µια σειρά συνεχών πολέµων (Βαλκανικοί, Α΄ 

Παγκόσµιος, εκστρατεία στην Ουκρανία και την Μικρά Ασία).72 Η εξάντληση των 

                                                 
70 Moscos Ch., Η στρατιωτική κοινωνιολογία στην Αµερική, ό.π., σελ. 93. 
71 Βερέµης Θ., «Ελληνικός στρατός και πολιτική», στο Βερέµης Θ. (επιµ.), Στρατός και πολιτική, 
Αθήνα-Κοµοτηνή, Σάκκουλας, 1989, σελ. 109-111. 
72 Ο πρώτος «ελληνικός» επαγγελµατικός στρατός απαρτιζόταν από Γάλλους µισθοφόρους, εξ ου και η 
Γαλλική στολή της Σχολής Ευελπίδων. Η Σχολή Ευελπίδων είναι Ανώτατη παραγωγική σχολή 
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στρατιωτών, εξαιτίας της διάρκειας των πολεµικών επιχειρήσεων, (πάνω από µια 

δεκαετία: ορισµένοι κατατάχτηκαν το 1911 και απολύθηκαν το 1923) έχει ως  

αποτέλεσµα ένα «κύµα» λιποταξιών στον ελληνικό στρατό.73 Αλλά και την 

αµφισβήτηση του ίδιου του πολέµου η οποία θα προέλθει το 1924 από το πρώτο  

Πανελλήνιο Συνεδρίου Παλαιών Πολεµιστών και Θυµάτων Στρατού.74 

 Σήµερα, η τρέχουσα διάρκεια της υποχρεωτικής θητείας είναι δώδεκα µήνες, 

για όλους τους άνδρες άνω των 18 ετών. Ωστόσο, κινείται προς την ανάπτυξη ενός 

επαγγελµατικού στρατού, µε στόχο την ελαχιστοποίηση της διάρκειας της θητείας. 

Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έχει αναγγείλει τη σταδιακή µείωση της θητείας 

στους 6 µήνες για το έτος 2008. Για τις γυναίκες, παρά το ότι το άρθρο 4 του 

συντάγµατος καθιστά υπόχρεους όλους τους Έλληνες πολίτες να συµβάλλουν στην 

άµυνα της χώρας, δεν είναι υποχρεωτική η στράτευση, αν και γίνονται δεκτές όσες 

θελήσουν να υπηρετήσουν εθελοντικά.75 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις 20 Ιουλίου του 1974, εξαιτίας της κρίσης στην 

Κύπρο, το καθεστώς των συνταγµαταρχών κήρυξε γενική επιστράτευση.76 Η γενική 

επιστράτευση ήρθη µόλις στις 18 ∆εκεµβρίου του 2002. Το καθεστώς της γενικής 

επιστράτευσης σχετίζεται άµεσα µε την αντιµετώπιση των αντιρρησιών συνείδησης, 

καθώς επέτρεψε στις στρατιωτικές αρχές να εφαρµόσουν πολύ σκληρά µέτρα 

εναντίων τους. 

 

1.4.3. Η αντίρρηση συνείδησης στην στρατιωτική θητεία 

Η αντίρρηση συνείδησης, παραπέµπει στον αντιµιλιταρισµό77 και στον φιλειρηνισµό, 

αλλά συνδέεται επίσης µε επιδιώξεις αλλαγής του κοινωνικού συστήµατος, εφόσον 

                                                                                                                                            
Αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού (ξηράς) κα ιδρύθηκε στο Ναύπλιο στις 1 Ιουλίου 1828 µε 
διάταγµα του Ιωάννη Καποδίστρια, αποτελώντας σχολή αξιωµατικών κατά τα πρότυπα του Γαλλικού 
Στρατού. Για αρκετό καιρό (1894-1982) έδρευε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, βόρεια του Πεδίου 
του Άρεως, που σήµερα αποτελούν έδρα των δικαστηρίων. Το 1982 µετακινήθηκε στο σηµερινό της 
στρατόπεδο, στη Βάρη. Βλ. http://el.wikipedia.org. 
73 http://el.wikipedia.org 
74 Πόλεµος κατά του πολέµου. Αποφάσεις του πρώτου πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Πολεµιστών και 
Θυµάτων Στρατού, Αθήνα, ∆ιεθνής Βιβλιοθήκη, 1975 [Ά έκδοση 1924]. 
75 http://el.wikipedia.org 
76 Βλ. Προεδρικό ∆ιάταγµα 506/74, «Περί γενικής επιστρατεύσεως των ενόπλων δυνάµεων και των 
σωµάτων ασφαλείας», (ΦΕΚ 206/20.07.1974, τ. Ά). 
77 «Ο µιλιταρισµός δεν εκδηλώνεται µόνο µε τον πόλεµο αλλά και µε την  ένοπλη ειρήνη και αφορά τη 
στρατιωτική οργάνωση, την πολεµική τεχνολογία και τους εξοπλισµούς. Η µιλιταριστική οργάνωση και 
ιδεολογία επιδρούν σε τρία επίπεδα: Στον εν ενεργεία στρατό ως ‘σύστηµα ζωντανών µηχανών που 
πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί µε το σωστό πνεύµα’, στον εφεδρικό στρατό και, τέλος, στον υπόλοιπο 
πληθυσµό. Ο κατασταλτικός µηχανισµός του στρατού χρησιµοποιεί τη µιλιταριστική ιδεολογία στην 
καθαρότερη µορφή της και τη διαχέει στο σύνολο της κοινωνίας.» Βλ. ∆ηµούλης ∆., Γιαννούλη Χ., 
Έθνη-τάξεις-πολιτική. Η διαλεκτική του πολέµου, ό.π., σελ. 184. 
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αντικρούει όψεις της εθνικής ταυτότητας και επιδιώκει τον κοινωνικό 

µετασχηµατισµό. Τα κοινωνικά κινήµατα και οι εκάστοτε κοινωνικοί αγώνες 

αναπτύσσονται εντός συγκεκριµένων ιστορικών συγκυριών, οι οποίες καθορίζουν 

την καθηµερινή τους πρακτική και τη στρατηγική τους. Η κρατική διάρθρωση, η 

πολιτειακή συγκρότηση και η συγκεκριµένη ιστορία του κάθε κοινωνικού 

σχηµατισµού καθορίζουν, ως ένα βαθµό, τις πρακτικές τις οποίες επιλέγουν οι 

δρώντες. 

 Σύµφωνα µε τον Lainer-Vos, η µορφή της «κοινωνίας των πολιτών» 

(citizenship regime), όπως αυτή καθορίζεται από την εξέλιξη ενός κοινωνικού 

σχηµατισµού, επηρεάζει καθοριστικά: α) τις ατοµικές και συλλογικές πρακτικές των 

κινηµάτων των αντιρρησιών συνείδησης, β) την πολιτική των συµµαχιών των 

οργανώσεών τους, και γ) την αντίδραση του κράτους απέναντι στις διεκδικήσεις 

τους.78 

 Σύµφωνα µε αυτή την οπτική, η συνταγµατική αναγνώριση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, επηρεάζει καθοριστικά τόσο την αντιµετώπιση των αντιρρησιών 

συνείδησης όσο και τη µορφή που θα πάρουν τόσο οι ατοµικές πρακτικές όσο και οι 

συλλογικές διεκδικήσεις.  

 Πράγµατι, ο στρατός στην Ελλάδα συνδέεται άµεσα µε τα εθνικά ιδεώδη και 

η στρατιωτική θητεία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της τελετουργίας που εντάσσει 

ένα νέο άνδρα στη συλλογικότητα του έθνους. Η εθνική ταυτότητα είναι πλασµένη 

από τους «εθνικούς αγώνες», στους οποίους ο στρατός διαδραµάτισε καθοριστικό 

ρόλο. Εποµένως, σύµφωνα και µε την οπτική του Lainer-Vos, η εµφάνιση των 

ιδεολογικών αντιρρησιών, σχετικά «καθυστερηµένα», στα µέσα της δεκαετίας του 

1980, σχετίζεται άµεσα µε το ρόλο του στρατού στο ζήτηµα της εθνικής 

συγκρότησης αλλά και µε τις επιλογές των βασικών πολιτικών πρωταγωνιστών, των 

πολιτικών κοµµάτων. 

 Στη συνέχεια, θα στραφούµε στις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες της 

Ελλάδας, για να αναδείξουµε την ιστορική συγκυρία που οδηγεί στην εµφάνιση των 

ιδεολογικών αντιρρησιών συνείδησης. Αυτή η επιλογή προϋποθέτει εµπειρική 

διερεύνηση του φαινοµένου, η οποία είναι ακόµα περισσότερο απαραίτητη εφόσον η 

βιβλιογραφία, ιδιαίτερα η κοινωνιολογική, η οποία επικεντρώνεται στους 

                                                 
78 Lainer-Vos D., «Social Movements and Citizenship: Conscientious Objection in France, the United 
States, and Israel», Mobilization, τ. 11(3), 2006, σελ. 277-280. 
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αντιρρησίες συνείδησης στην Ελλάδα, είναι ισχνή, και στις περισσότερες των 

περιπτώσεων προέρχεται από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Αυτό βέβαια δεν είναι 

τυχαίο, µιας και η πλειοψηφία των αντιρρησιών στην Ελλάδα φαίνεται να είναι 

άτοµα που είτε έχουν υψηλό µορφωτικό κεφάλαιο είτε έχουν γαλουχηθεί σε 

πολιτικές οργανώσεις και κινήµατα, αποκτώντας σαφή ιδεολογική οπτική και τα 

απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν το περιβάλλον τους 

σε βάθος και να οργανώσουν την αντίδρασης τους.  

 Πριν συνεχίσουµε, αναλύοντας το ιστορικό της εµφάνισης των ιδεολογικών 

αντιρρησιών στην Ελλάδα, θα αναφερθούµε συνοπτικά στη µεθοδολογία που 

ακολουθήσαµε κατά την εµπειρική µας έρευνα. 

 

1.5. Η νοηµατική πλαισίωση της συλλογικής δράσης 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της συλλογικής συµπεριφοράς έχουµε ένα 

επαναπροσδιορισµό της έννοιας της ιδεολογίας και του ρόλου που διαδραµατίζει 

στην συλλογική συµπεριφορά. Οι γενικευµένες πεποιθήσεις στον Smelser και ο 

αναδυόµενος κανόνας στους Turner και Killian φαίνεται να λειτουργούν ως 

υποκατάστατα των εδραίων ιδεολογικών σχηµάτων διαµορφώνοντας ένα 

ερµηνευτικό πλαίσιο για τον ορισµό της πραγµατικότητας ικανό να προσδώσει 

περιεχόµενο και κατεύθυνση στη δυσαρέσκεια όσων πλήττονται από την κοινωνική 

αλλαγή ή από κάποια κρίση οδηγώντας στην µαζική κινητοποίηση. Όµως, το 

µοντέλο της συλλογικής συµπεριφοράς έχει την εξής λογική: αν οι αξίες και οι κοινά 

αποδεκτές ιδέες γύρω από το ορθό ή το αγαθό καθοδηγούν την κοινωνική 

συµπεριφορά και την ατοµική δράση εντός των κοινωνικών θεσµών, τότε η 

συλλογική συµπεριφορά δεν µπορεί παρά να συναρθρώνεται µε µια διαταραχή στο 

επίπεδο των αντιληπτικών σχηµάτων. Έτσι µετά τον β’ παγκόσµιο πόλεµο και την 

εµφάνιση των νέων κοινωνικών κινηµάτων, θα οδηγήσει στην αφάνεια προσεγγίσεις 

τέτοιου τύπου, που τείνουν δηλαδή να εξορίζουν στον χώρο του ανορθολογισµού τις 

εξωθεσµικές µορφές δράσης79. 

 Στην συνέχεια, στο πεδίο των κοινωνικών κινηµάτων θα εµφανιστούν 

προσεγγίσεις όπως η θεωρία κινητοποίησης πόρων, που όµως θα αγνοήσει τον 

κεντρικό ρόλο των ιδεών στην εµφάνιση των κοινωνικών κινηµάτων. Στην εν λόγω 

προσέγγιση η συµµετοχή στα κοινωνικά κινήµατα εκλαµβάνεται ως πράξη 
                                                 
79 Για την νοηµατική πλαισίωση της συλλογικής δράσης βλ Σερντεδάκις Ν., Θεωρία Κοινωνικών 
Κινηµάτων, 2007, υπό δηµοσίευση. 
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ορθολογικών υποκειµένων που δεν διαφέρει από τις πρακτικές που υιοθετούν τα 

άτοµα όταν δρουν εντός των υφιστάµενων θεσµικών ρυθµίσεων. Έτσι οι θεωρητικοί 

της κινητοποίησης πόρων θα υποστηρίξουν ότι στο πλαίσιο της άνισης κατανοµής 

των πόρων εντός των ιεραρχικά δοµηµένων κοινωνιών είναι αναµενόµενο µερίδες 

του πληθυσµού να βιώσουν συναισθήµατα δυσαρέσκειας ικανά να ωθήσουν τους 

δυσαρεστηµένους στα κοινωνικά κινήµατα. Η προσοχή λοιπόν θα στραφεί στο 

χειρισµό των συναισθηµάτων δυσαρέσκειας από τις οργανώσεις, χωρίς να εξετάζεται 

γιατί κάποιοι που υφίστανται µια άδικη πραγµατικότητα σιωπούν80. 

 Ο Rodert Benford  και ο David Snow, µέσω της πλαισιακής προσέγγισης, θα 

ψάξουν για τα νοήµατα που οδηγούν τους δυσαρεστηµένους σε κινητοποίηση. 

Στρέφονται στην µελέτη της κατασκευής του νοήµατος, στην οποία εµπλέκονται τα 

κοινωνικά κινήµατα αλλά και οι αντίπαλοι τους, επιχειρώντας να γεφυρώσουν τις 

θεωρίες της συλλογικής συµπεριφοράς και της θεωρίας κινητοποίησης πόρων. 

Αντλώντας επιχειρήµατα από το Frame Analysis,  έργο του Goffman, υιοθετούν την 

οπτική του όσον αφορά τα πλαίσια. Πλαίσια (frame) ορίζονται τα ερµηνευτικά 

σχήµατα που επιτρέπουν στα άτοµα να εντοπίζουν, να προσλαµβάνουν, να 

αναγνωρίζουν, και να κατονοµάζουν συµβάντα στην καθηµερινή ζωή και στον 

κοινωνικό κόσµο. Η προσέγγιση του Snow είναι προσανατολισµένη στις διεργασίες 

που καθιστούν εφικτή την ατοµική συµπεριφορά και δράση στα κοινωνικά κινήµατα. 

Η έννοια της πλαισιακής ευθυγράµµισης θα χρησιµοποιηθεί προκειµένου να 

υποδειχθεί η ανάγκη συσχέτισης ανάµεσα στους ερµηνευτικούς προσανατολισµούς 

των οργανώσεων και των ατόµων στα οποία  απευθύνονται. Έτσι σύµφωνα µε την 

έννοια της πλαισιακής ευθυγράµµισης η συµµετοχή των ατόµων στα κοινωνικά 

κινήµατα θα γίνει εφικτή µόνο στο µέτρο που τα ατοµικά συµφέροντα και οι 

ατοµικές αξίες και πεποιθήσεις θα ευθυγραµµισθούν αρµονικά µε τις δραστηριότητες 

τις αξίες και τις ιδεολογίες των κοινωνικών κινηµάτων. 81 

 Θα επιχειρηθεί µια ανάλυση του ζητήµατος των αντιρρησιών µέσω της 

πλαισιακής προσέγγισης όπως αποδίδεται από τους  Rodert Benford  και  David 

                                                 
80 Ν Σερντεδάκις, «Ζητήµατα µεθόδου στη µελέτη των κοινωνικών κινηµάτων και της συλλογικής 
δράσης», στο Παπαϊωάννου Σ. (επιµ.), Ζητήµατα θεωρίας και µεθόδου των κοινωνικών επιστηµών, 
Αθήνα, Κριτική, 2007.  
81 Έχουµε µια τυπολογία διαδικασιών της πλαισιακής ευθυγράµµισης όπως  είναι: η πλαισιακή 
γεφύρωση, η πλαισιακή ενίσχυση, η πλαισιακή προέκταση και ο πλαισιακός µετασχηµατισµός, που 
δηµιουργήθηκαν από τον Snow και τους συνεργάτες του προκειµένου να εντοπίσουν την σύγκληση 
των ερµηνευτικών σχηµάτων που υιοθετούν τα άτοµα και τα κοινωνικά κινήµατα . βλ Ν Σερντεδάκις, 
Θεωρία Κοινωνικών Κινηµάτων, ό.π. 
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Snow, η οποία όπως ήδη ειπώθηκε επικεντρώνεται στο ρόλο που διαδραµατίζουν οι 

αξίες, οι ιδέες, οι ιδεολογίες και ευρύτερα η εκάστοτε κουλτούρα των ατόµων στη 

συγκρότηση των κοινωνικών κινηµάτων. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να  προσδιορίσουµε  

τα νοήµατα που οι άνθρωποι αυτοί υιοθετούν προκειµένου να επεξεργαστούν τον 

κοινωνικό τους κόσµο και  τα οποία τους  οδηγούν στο να εµπλακούν σε µορφές 

συλλογικής και κοινωνικής δράσης όπως η αντίρρηση συνείδησης. Επίσης θα 

ασχοληθούµε και µε τις διεργασίες της αλληλόδρασης στο εσωτερικό της οργάνωσης 

των αντιρρησιών συνείδησης  αλλά και την αλληλόδραση της οργάνωσης και του 

ευρύτερου περιβάλλοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1. Ερευνητικές Τεχνικές 

Η επιλογή των ερευνητικών τεχνικών συνδέεται µε το αντικείµενο της έρευνας και τα 

ειδικότερα ερωτήµατα που ανακύπτουν. Έτσι, κάθε ερευνητική τεχνική η οποία 

χρησιµοποιήθηκε συνδέθηκε µε συγκεκριµένους στόχους της εργασίας, όπως 

προσδιορίστηκαν προηγουµένως, αλλά και µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής δράσης των αντιρρησιών συνείδησης. 

 

2.2. Ανάλυση γραπτών πηγών 

Η βασική ερευνητική τεχνική που χρησιµοποιήθηκε ήταν η µελέτη γραπτών πηγών 

και γραπτών τεκµηρίων. Σκοπός ήταν η ανασυγκρότηση της ιστορίας των 

αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα, κυρίως από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 

και µετά και η συγγραφή µιας σύντοµης και όσο γίνεται πιο περιεκτικής αφήγησης. Η 

µελέτη των γραπτών πηγών αποτέλεσε το πιο σηµαντικό εργαλείο της έρευνας, 

εφόσον για την περίοδο αυτή για το θέµα των αντιρρησιών η βιβλιογραφία είναι 

σχετικά, πέρα από αποσπασµατικά κείµενα. Απουσιάζουν έγκυρες ιστορικές και 

κοινωνιολογικές µελέτες.  

Αυτό µας οδήγησε να επιχειρήσουµε µια πρωτογενή έρευνα, µε τις αδυναµίες 

που αυτή έχει όταν γίνεται σε επίπεδο διπλωµατικής εργασίας, έστω και 

µεταπτυχιακού επιπέδου, µε αναγκαστικά περιορισµένο χρονικό ορίζοντα. Η 

πρωτογενής έρευνα βασίστηκε στο µεγαλύτερο µέρος της στην ποιοτική-ερµηνευτική 

ανάλυση γραπτών τεκµηρίων, στο πλαίσιο µιας ιστορικής προοπτικής. «Η σηµασία 

της ιστορίας στην κοινωνιολογική έρευνα διαφαίνεται εφόσον η ανάλυση 

επικεντρώνεται στην αλληλένδετη σχέση υποκειµενικής δράσης και κοινωνικής δοµής. 

Αυτό που ενδιαφέρει, εξάλλου, είναι ο τρόπος µε τον οποίο περιορίζονται οι ατοµικές 

επιλογές από ισχύουσες, ήδη διαµορφωµένες κοινωνικές καταστάσεις, ενώ συγχρόνως 

τις κατασκευάζουν µέσω της αλληλένδετης σχέσης κοινωνικής δράσης και κοινωνικής 

δοµής, σε συνεχή εξέλιξη στο χρόνο».82 Επιχειρήσαµε να κατανοήσουµε τα κείµενα 

που είχαµε στη διάθεσή µας, τοποθετώντας τα στο πλαίσιο το οποίο τα παρήγαγε, 

επαναπροσδιορίζοντας στη συνέχεια τα ερωτήµατά µας και εξειδικεύοντας τους 
                                                 
82 Κυριαζή Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2002, σελ. 307. Για την 
ποιοτική ιστορική-συγκριτική ανάλυση βλ. γενικότερα σελ. 303-329. 
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ερευνητικούς στόχους, ακολουθώντας τις γενικές αρχές της «θεµελιωµένης 

θεωρίας».83 

Συγκεκριµένα, οι γραπτές πηγές στις οποίες βασιστήκαµε ήταν84: α) 

περιοδικά, β) υλικό το οποίο αντλήσαµε από το διαδίκτυο, γ) αφίσες, φυλλάδια και 

συναφές επικοινωνιακό υλικό, το οποίο συλλέξαµε στο πλαίσιο της έρευνας.85 

 

2.2.1. Περιοδικά 

Μελετήθηκαν και αντλήθηκε εµπειρικό υλικό από περιοδικά, κυρίως της δεκαετίας 

του 1980, τα οποία αποτέλεσαν χώρους έκφρασης απόψεων που αρχικά 

προετοίµασαν και στη συνέχεια υποστήριξαν την αντίρρηση συνείδησης στη 

στρατιωτική θητεία. Ειδικότερα, αποδελτιώθηκαν δηµοσιεύµατα από τα περιοδικά: 

Αρνούµαι, Τα άνθη του κακού και Σχολιαστής:  

Μελετήθηκαν και τα ένδεκα τεύχη του περιοδικού Αρνούµαι, το οποίο 

ουσιαστικά προετοίµασε την εµφάνιση των πρώτων αντιρρησιών συνείδησης που 

δήλωσαν δηµόσια την άρνησή τους να µην υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία. Το 

περιοδικό αυτό εκδίδονταν από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, η οποία 

δραστηριοποιείται µέχρι σήµερα. 

Ανατρέξαµε σε όλα τα τεύχη του αντιεξουσιαστικού περιοδικού Τα άνθη του 

κακού, στα οποία υπάρχουν συστηµατικά παρεµβάσεις και δηµοσιεύµατα ενάντια στο 

στρατό και υπέρ της άρνησης στράτευσης, από ένα αναρχικό πρίσµα.  

∆ιατρέξαµε τα τεύχη του περιοδικού Σχολιαστής, στο οποίο υπάρχει πληθώρα 

αναφορών και δηµοσιευµάτων για την κατάσταση των στρατευµένων στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 και στις ποικίλες κινήσεις για τον εκδηµοκρατισµό του ελληνικού 

στρατού. 

Επιπλέον αναζητήθηκαν δηµοσιεύµατα από τα περιοδικά Για το στρατό και 

Χωρίς παραλλαγή. 

 

                                                 
83 Για την ανάλυση γραπτών πηγών στο πλαίσιο µιας ποιοτικής ερευνητικής προοπτικής βλ. Mason J., 
Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2003, σελ. 164-179. Για τις βασικές 
αρχές της Θεµελιωµένης Θεωρίας βλ. Strauss A., Corbin J., Basics of Qualitative Research, Λονδίνο, 
Sage, 1998, σελ. 3-14. 
84 Βλ. παρακάτω, πηγές. 
85 Το καλοκαίρι του 2007 κατατέθηκε στα ΑΣΚΙ (Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας) αρχείο του 
νυν Προέδρου του Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης ∆ηµήτρη Σωτηρόπουλου, µε πλούσιο υλικό 
από τις κινητοποιήσεις των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα. Από το αρχείο αυτό µόνο ένα µικρό 
µέρος µπορέσαµε να εξετάσουµε, εξαιτίας του γεγονότος ότι η παρούσα εργασία βρίσκονταν στο 
στάδιο της ολοκλήρωσης, και του σχετικού χρονοδιαγράµµατος που επιβάλλει ο κανονισµός σπουδών.  
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2.2.2. ∆ιαδίκτυο 

Το διαδίκτυο προσφέρει στον κοινωνικό επιστήµονα που ασχολείται µε τρέχοντα 

ζητήµατα µια πληθώρα πληροφοριών. Οι περισσότερες ηµερήσιες εφηµερίδες των 

Αθηνών διαθέτουν πλήρες αρχείο, δηµόσια προσβάσιµο, για τα τελευταία 

τουλάχιστον χρόνια. Τη δυνατότητα αυτή εκµεταλλευτήκαµε προκειµένου να 

αναζητήσουµε δηµοσιεύµατα που αφορούν την αντίρρηση συνείδησης, και πράγµατι 

η έρευνα αυτή αποδείχθηκε πολύ αποδοτική. 

Επίσης στο διαδίκτυο παρέχονται στοιχεία, στατιστικά και άλλα, από 

δηµόσιες υπηρεσίες ενώ είναι διαθέσιµα άρθρα, κυρίως πολιτικού αλλά και 

επιστηµονικού χαρακτήρα, που αποτελούν πολύτιµες δευτερογενείς πηγές. 

Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι οι οργανώσεις που συντάσσονται µε τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ της άρνησης στράτευσης, και υπέρ του εκδηµοκρατισµού 

του στρατού έχουν, οργανώσει ιστοσελίδες, οι οποίες σήµερα αποτελούν τόπους 

διαλόγου και δηµοσιοποίησης των απόψεών τους. Σε αυτές παρέχονται πλήθος 

στοιχείων, τα οποία βεβαίως θα πρέπει πάντοτε να ελέγχονται. Εκεί δίνεται µια σαφής 

εικόνα στον εκάστοτε µελετητή για τους στόχους των οργανώσεων, τις δράσεις στις 

οποίες προβαίνουν και την δηµόσια εικόνα που επιθυµούν να προβάλλουν. Εξάλλου, 

το στοιχείο της δηµοσιότητας είναι βασικό µέσο δράσης και πολιτικής παρέµβασης 

αυτών των οργανώσεων. 

 

2.2.3. Φυλλάδια, αφίσες και συναφές επικοινωνιακό υλικό 

Κλασικό υλικό στην ποιοτική ανάλυση αποτελεί το κάθε είδους επικοινωνιακό υλικό 

που χρησιµοποιούν οι οργανώσεις προκειµένου να δηµοσιοποιήσουν τους στόχους 

τους και να προκαλέσουν την προσοχή της κοινής γνώµης. Στο βαθµό που το στοιχείο 

της δηµοσιότητας είναι κεντρικό στη συλλογική δράση, αυτού του τύπου υλικά, όπως 

φυλλάδια, αφίσες για εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις, δηµόσιες παρεµβάσεις κλπ. µας 

δίνουν µια σαφή εικόνα του χαρακτήρα των οργανώσεων και των κινήσεων που εδώ 

µας ενδιαφέρουν. 

 

2.2.4. Συνεντεύξεις µε πρόσωπα κλειδιά και «ειδικούς» 

Στο πλαίσιο της εµπειρικής έρευνας διεξήχθησαν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις και 

εκτενείς συζητήσεις µε πρόσωπα κλειδιά (key persons). Ο στόχος αυτός των 

συνεντεύξεων ήταν η άντληση συµπυκνωµένων πληροφοριών από άτοµα που στο 

παρελθόν είχαν δραστηριοποιηθεί στο χώρο των αντιρρησιών, όντας αντιρρησίες οι 
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ίδιοι. ∆ευτερευόντως, οι συνεντεύξεις αυτές µας έδωσαν στοιχεία της οπτικής των 

υποκειµένων που είτε απλώς υπήρξαν αντιρρησίες συνείδησης είτε 

δραστηριοποιήθηκαν υιοθετώντας µια πιο κινηµατική λογική. Οι πρωταγωνιστές των 

κινήσεων αυτών µας παρέχουν µια ευρεία εικόνα του πεδίου και των σχέσεων που 

αναπτύσσονταν σταδιακά µε άλλους δρώντες, ατοµικούς και συλλογικούς. Τα 

ερωτήµατα στις συνεντεύξεις αυτές αφορούσαν τόσο την ιστορία της αντίρρησης 

συνείδησης στην Ελλάδα, ως κοινωνικού φαινοµένου, αλλά και την προσωπική 

εµπλοκή σε αυτήν. Ο προφορικός λόγος έχει το πλεονέκτηµα της άµεσης καταγραφής 

του βιώµατος. Ο βασικός στόχος της εργασίας όµως δεν είχε να κάνει µε το βίωµα 

αλλά µε τη λογική της δράσης και κυρίως µε συµπυκνωµένες πληροφορίες που τα 

άτοµα, τα οποία έχουν µια µακρά πορεία ως ενεργά µέλη µιας πολιτικής κίνησης, 

µπορούν να δώσουν. 

 Εποµένως, οι συνεντεύξεις αυτές ήταν ηµιδοµηµένες, µε την έννοια ότι 

βασίζονταν σε οµάδες ερωτηµάτων, οι οποίες αποσκοπούσαν: α) στην άντληση 

πληροφοριών για την εµφάνιση του φαινοµένου των αντιρρησιών συνείδησης στην 

Ελλάδα, β) στην περιγραφή των καταστάσεων και των συγκεκριµένων δράσεων στις 

οποίες τα άτοµα αυτά ενεπλάκησαν, και γ) στην καταγραφή βιωµάτων και 

αποτιµήσεων της δραστηριοποίησής τους.86 

 Η δειγµατοληψία, εποµένως, δεν βασίστηκε σε στατιστικά κριτήρια, αλλά σε 

θεωρητικά, εφόσον το βίωµα και η προσωπική εµπλοκή δεν ήταν αυτή καθαυτή το 

ζητούµενο.87 Κριτήριο για την επιλογή των συνεντεύξεων ήταν:  

α) η δυνατότητα του ατόµου να παρέχει πληροφορίες για την ιστορία της εµφάνισης 

των αντιρρησιών στην Ελλάδα, των κινήσεων υπεράσπισής τους, διασύνδεσης µε 

άλλες εθνικές και διεθνείς οργανώσεις και των προσπαθειών οργάνωσής τους. 

β) η πληροφόρηση για εξειδικευµένα ζητήµατα, που σχετίζονται µε τις πρακτικές που 

υιοθετούν τα άτοµα που αποφασίζουν να εκδηλώσουν την αντίρρηση συνείδησης 

ενάντια στην στρατιωτική θητεία. 
                                                 
86 Βλ. Ιωσηφίδης Θ., Ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων στις κοινωνικές επιστήµες, Αθήνα, Κριτική, 2003, 
σελ. 39-50. 
87 Για τη θεωρητική δειγµατοληψία βλ. Strauss A., Corbin J., Basics of Qualitative Research, ό.π., σελ. 
201-215. Όπως αναφέρει η Mason «θεωρητική δειγµατοληψία είναι η διαδικασία που αφορά την επιλογή 
οµάδων ή κατηγοριών προς µελέτη µε κριτήριο τη σχετικότητά τους µε τα ερευνητικά ερωτήµατα, τη 
θεωρητική προσέγγιση και το αναλυτικό πλαίσιο, την αναλυτική πρακτική και, πάνω απ’ όλα, την 
εξήγηση που οι ερευνητές αναπτύσσουν. Η θεωρητική δειγµατοληψία έχει σχέση µε τη δόµηση ενός 
δείγµατος (που µερικές φορές αποκαλείται οµάδα µελέτης), σηµαντικού από θεωρητική άποψη, ακριβώς 
επειδή αυτό συγκεντρώνει κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ή κριτήρια που διευκολύνουν την 
ερευνητή στην ανάπτυξη και τον έλεγχο της θεωρίας και της εξήγησης στην οποία στοχεύει.» (Βλ. Mason 
J., Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, ό.π., σελ. 205-207). 
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Οι συνεντεύξεις και οι στοχοθετηµένες αυτές συζητήσεις είτε 

µαγνητοφωνήθηκαν, οπότε στη συνέχεια αποµαγνητοφωνήθηκαν, είτε καταγράφηκαν 

χειρόγραφα. Στο σηµείο αυτό τέθηκε ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα, το οποίο 

σχετίζεται µε το ζήτηµα της ανωνυµίας. Μερικοί από τους συνοµιλητές µας έχουν 

δραστηριοποιηθεί για χρόνια στο δηµόσιο χώρο, και κατά κάποιο τρόπο είναι 

επώνυµοι. Εξάλλου, το στοιχείο της δηµοσιότητας είναι καθοριστικό στην 

υπεράσπιση της αντίρρησης συνείδησης. Επρόκειτο δηλαδή για άτοµα πολύ γνωστά, 

τα οποία είχαν κατά το παρελθόν δηµοσιοποιήσει τις απόψεις τους µε πάρα πολλούς 

τρόπους και είχαν φυλακιστεί για τα πιστεύω τους. Γι’ αυτά τα άτοµα όχι µόνο δεν 

τίθεται ζήτηµα διαφύλαξης της ανωνυµίας, αλλά αντίθετα πιστεύουµε ότι ο 

υποβιβασµός του λόγου τους σε ανώνυµο υλικό θα αποδυνάµωνε την αφήγησή τους. 

Αντίθετα, µιλήσαµε µε άτοµα τα οποία είχαν πρόδηλα παρανοµήσει, 

εξαπατώντας τις στρατολογικές αρχές. Στην περίπτωση αυτή η παράθεση των 

απόψεών τους γίνεται µε αναφορά σε αρχικά που παραπέµπουν σε ψευδώνυµο, και τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται είναι τόσο γενικά ώστε να µην 

υποδεικνύεται ούτε και εµµέσως ο εκάστοτε αφηγητής. 

Επίσης, µας βοήθησαν παρέχοντας µας επιµέρους και συγκεκριµένες 

πληροφορίες άτοµα που ναι µεν δεν είχαν ποτέ παρανοµήσει αλλά εµπλέκονται µε 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο µε την άρνηση στράτευσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

ακολουθήθηκε η αυτονόητη επιστηµονική δεοντολογία, και η όποια αναφορά γίνεται 

σε αρχικά που παραπέµπουν σε ψευδώνυµα. 

Έτσι, διεξήχθησαν οκτώ συνεντεύξεις.88 Αρχικά συνοµιλήσαµε µε τέσσερα 

άτοµα, είτε πρωτεργάτες της ίδρυσης του Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης είτε 

επικεφαλής του για ένα διάστηµα. Οι συνεντεύξεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν στην 

αρχή της εκπόνησης της εργασίας, το καλοκαίρι του 2006, και ήταν πλούσιες σε 

πληροφορίες που αφορούσαν τόσο τη λογική της αντίρρησης συνείδησης όσο και τις 

προσπάθειες οργάνωσης και υπεράσπισης των αντιρρησιών.  

Στη συνέχεια, σε επόµενα στάδια της έρευνας, και αφού προχωρούσε η 

επεξεργασία και η ανάλυση του συνολικού υλικού µιλήσαµε µε ένα άτοµο που 

εκτελεί εναλλακτική κοινωνική πολιτική υπηρεσία σε δηµόσια υπηρεσία, 

προκειµένου να µας διαφωτίσει για συγκεκριµένα ζητήµατα που σχετίζονται µε την 

επίπονη διαδικασία της απόκτησης της νοµικής ιδιότητας του αντιρρησία. Επίσης 

                                                 
88 Βλ. παράρτηµα 1. 
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µιλήσαµε µε έναν δηµόσιο υπάλληλο ο οποίος έχει απαλλαχθεί για λόγους υγείας από 

την υποχρέωσή του να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, παίρνοντας το 

περίφηµο «τρελόχαρτο», προκειµένου να µας δώσει πληροφορίες για τις 

συγκεκριµένες δυσκολίες που έχει αυτή η επιλογή και για το νέο καθεστώς που 

εγκαθιδρύθηκε µετά τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 

(βλ. παρακάτω). Για τους ίδιους λόγους µιλήσαµε µε ένα ψυχίατρο, εργαζόµενο στο 

ΕΣΥ, ο οποίος πληροφορηθήκαµε ότι διευκολύνει άτοµα τα οποία δεν επιθυµούν να 

υπηρετήσουν τη θητεία τους για λόγους συνείδησης, παρέχοντας τους τις σχετικές 

ψυχιατρικές διαγνώσεις και πιστοποιητικά. Οι λοιπές συζητήσεις οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας αποσκοπούσαν στην παροχή 

εξειδικευµένων πληροφοριών, σε σχέση µε ζητήµατα που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια της συγγραφής της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί µια σκιαγράφηση του ιστορικού πλαισίου της 

εµφάνισης των ιδεολογικών αντιρρησιών συνείδησης στη µεταπολιτευτική Ελλάδα. 

Στόχος, είναι να απαντηθεί το βασικό ερώτηµα γιατί εµφανίζονται οι αντιρρησίες 

συνείδησης που επικαλούνται ιδεολογικούς λόγους στα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυση από τους θρησκευτικούς αντιρρησίες συνείδησης, 

δηλαδή τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, και θα καταλήξουµε στους ιδεολογικούς 

αντιρρησίες και στην συγκρότηση του Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης.  

 

3.1. Οι µάρτυρες του Ιεχωβά 

Από την θέσπιση της υποχρεωτικής στράτευσης το 1911, έως τα µέσα της δεκαετίας 

του 1980 αρνητές στράτευσης για λόγους συνείδησης είναι σχεδόν αποκλειστικά οι 

Μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι ποινές που αντιµετωπίζουν από τα στρατιωτικά δικαστήρια 

είναι πολύ βαριές, συνήθως 10 ή 15 χρόνια σε στρατιωτικές φυλακές, µετά από 

αλλεπάλληλες καταδίκες, ακόµα και ισόβια. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται να 

παραλάβουν όπλο. Η συνήθης ποινή ήταν τετράχρονη φυλάκιση για ανυπακοή και αν 

µετά τη λήξη της ο στρατιώτης εξακολουθούσε να µη θέλει να υπακούσει 

ακολουθούσε νέα καταδίκη και ούτω καθεξής, έτσι ώστε υπήρξαν άτοµα που έµειναν 

στη φυλακή µέχρι και 23 χρόνια για την άρνησή τους να φορέσουν τη στρατιωτική 

στολή. Ορισµένοι Μάρτυρες καταδικάζονται σε θάνατο και δύο τουλάχιστον από 

αυτούς εκτελούνται κατά τη διάρκεια του εµφυλίου.89 Άλλοι φαίνεται ότι υπέκυψαν 

                                                 
89 Βλ. «Άρνηση στράτευσης για λόγους συνείδησης στην Ελλάδα- Συνοπτική αναδροµή», 
www.antirrisies.gr. Στο Βήµα, της 11ης Φεβρουαρίου 1949 αναφέρεται το παρακάτω δηµοσίευµα: 
«Εξετελέσθην εις Λάρισαν ‘Μάρτυς του Ιεχωβά’». ∆εν παρελάµβανε όπλον. Κατ’ ανακοίνωσιν του 
Βασιλικού Επιτρόπου, εξετελέσθη ενταύθα ο στρατιώτης Ι. Τσούκαρης, εκ Καρύστης. Ούτος είχε 
καταδικαστεί εις θάνατον υπό το Στρατοδικείου επί ανυπακοή. Συγκεκριµένως ο Τσούκαρης, 
ισχυριζόµενος ότι ανήκεν εις την αίρεσιν των «Μαρτύρων του Ιεχωβά’, ηρνείτο να παραλάβει όπλον, 
λέγων ότι τούτο αντίκειται εις την Θείαν επιταγήν.» (βλ. Τσαρούχας Κ., Αντιρρησίες συνείδησης, Αθήνα, 
Ελληνικά Γράµµατα, 1996, σελ. 15). Την ίδια τύχη είχε στις 2 Μαρτίου 1949 ο αντιρρησίας Γ. 
Ορφανίδης, ο οποίος εκτελέστηκε µε τουφεκισµό στο Ναύπλιο (στο ίδιο, σελ. 31). Τον Αύγουστο του 
1966 ο αντιρρησίας συνείδησης Χρήστος Καζάνης καταδικάστηκε επίσης σε θάνατο, αλλά η απόφαση 
του Στρατοδικείου είχε ως αποτέλεσµα διαµαρτυρίες τέτοιες ώστε η θανατική ποινή να µετατραπεί σε 
φυλάκιση τεσσάρων ετών (στο ίδιο σελ. 31-32). 
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από τα βασανιστήρια στα οποία τους υπέβαλλαν οι στρατιωτικές αρχές,90 ενώ πολλοί 

εξορίζονται.91 

 Το νοµικό καθεστώς και η βάναυση µεταχείριση των αντιρρησιών συνείδησης 

δεν άλλαξε ούτε όταν επανήλθε ο κοινοβουλευτισµός το καλοκαίρι του 1974. Εκείνη 

την περίοδο υπήρχαν κρατούµενοι Μάρτυρες του Ιεχωβά οι οποίοι είχαν εκτίσει 

πολυετή φυλάκιση σε στρατιωτικές φυλακές. Πολλοί νεαροί Μάρτυρες του Ιεχωβά 

αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν σε ευρωπαϊκές χώρες για να αποφύγουν τις 

συντριπτικές συνέπειες που επέφερε αυτή η αντιµετώπιση εκ µέρους της πολιτείας 

στη ζωή τους, λόγω της σταθερής τους απόφασης να µην πάρουν όπλο.92 

 Στοιχεία για τους αντιρρησίες συνείδησης περιέχονται στη δευτερογενή 

βιβλιογραφία. Ο παρακάτω πίνακας µας δίνει µια αδρή εικόνα του αριθµού των 

Μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι υπήρξαν αντιρρησίες συνείδησης, λαµβάνοντας 

υπόψη ότι από τη δεκαετία του 1980 και µετά εµφανίζονται και ιδεολογικοί 

αντιρρησίες συνείδησης: 

 

Αντιρρησίες Συνείδησης93 
Έτη Άτοµα Τελική Ποινή  

(σε χρόνια) 
Εκτιθείσα Ποινή  
(σε χρόνια) 

1940-1949 127 448 283 
1950-1959 79 372 226 
1960-1969 137 663 482 
1970-1979 288 960 612 
1980-1989 1.279 4.972 2.975 
1990-1994 818 2.635 1.153 
Σύνολο: 2.728 10.050 5.731 
Πηγή: Τσαρούχας, 1996, σελ. 30. 
 

Επιπλέον, κατά το παραπάνω διάστηµα, από τα τέλη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 

έως το 1994, σε ισόβια καταδικάστηκαν 26 αντιρρησίες Μάρτυρες του Ιεχωβά, 

θανατική καταδίκη αντιµετώπισαν 42, εκ των οποίων δύο εκτελέστηκαν, 

                                                 
90 Βλ. την περίπτωση Βασίλη Καραφάτσα, στο Τσαρούχας Κ., Αντιρρησίες συνείδησης, ό.π., σελ. 40-
52.  Για τα βασανιστήρια γενικά των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο στρατό βλ. σελ. 34-40, 100-104. 
91 «Μακρόνησος, Γιάρος, Μπογιάτι, Κοζάνη, Λάρισα, Χανιά, Γεντί Κουλέ, Καβάλα, Αίγινα, Αβέρωφ, 
Κέρκυρα, Αυλώνα, Κασσάνδρα ήταν φυλακές που επιφύλαξαν πολύ σκληρή µεταχείρηση για τους αρνητές 
στράτευσης, Μάρτυρες του Ιεχωβά. Η κατάσταση δεν άλλαξε παρά πολύ µετά την πτώση της 
στρατιωτικής δικτατορίας, τον Ιούλιο του 1974. Κατά τη διάρκεια της γενικής επιστράτευσης που 
ακολούθησε, δεκάδες αντιρρησίες που καλέστηκαν ως έφεδροι, δοκίµασαν διαφόρων ειδών 
βασανιστήρια λόγω της άρνησης στρατιωτικής υπηρεσίας.» Βλ. Μάρτυρες του Ιεχωβά και αντίρρηση 
συνείδησης, Αθήνα, έκδοση Μαρτύρων του Ιεχωβά, 1995, σελ. 8. 
92 http://el.wikipedia.org 
93 ∆εν περιλαµβάνονται οι αντιρρησίες που κατέφυγαν στο εξωτερικό. Τα στοιχεία είναι µέχρι και το 
1994, τρία χρόνια πριν από την θεσµοθέτηση της εναλλακτικής θητείας. 
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εξορίστηκαν 68 και σύµφωνα µε µαρτυρίες βασανίστηκαν έως θανάτου τουλάχιστον 

πέντε.94 

  Το 1977 ρυθµίζεται νοµοθετικά το ζήτηµα της αντίρρησης συνείδησης βάσει 

θρησκευτικών πεποιθήσεων, µε το Ν.731/1977 (βλ. παρακάτω), µε τον οποίο 

επιτράπηκε στους Μάρτυρες του Ιεχωβά να εκπληρώνουν άοπλη θητεία, διπλάσια 

της κανονικής, και σταµατούν οι διαδοχικές φυλακίσεις. Με το Ν.731/77 όσοι 

αρνούνται να στρατευτούν για θρησκευτικούς λόγους µπορούν είτε να εκπληρώσουν 

τετραετή άοπλη θητεία σε στρατόπεδο είτε να φυλακιστούν για τέσσερα χρόνια σε 

στρατιωτικές φυλακές, εξαιρούµενοι τελεσίδικα από νέες κλήσεις κατάταξης. 

Ωστόσο ο νόµος δεν εφαρµόστηκε αµέσως από τις στρατιωτικές αρχές.95 Έτσι, το 

Φεβρουάριο του 1978, 45 Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι κρατούνταν στις 

Στρατιωτικές Φυλακές Αυλώνας µε επιστολή τους στο Συµβούλιο της Ευρώπης 

παρέθεταν συγκεκριµένα στοιχεία για τις άσχηµες συνθήκες κράτησής τους.96 

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του Ευάγγελου Αβέρωφ, τότε Υπουργού Εθνικής 

Άµυνας: «Πολύ πριν την ψήφιση του νόµου 731 επιτροπές Ιεχωβάδων µου είχαν 

δηλώσει ότι τους ικανοποιούσε απόλυτα η σχετική παράγραφος του νόµου (…) Παρ’ 

όλα αυτά, λίγο µετά την ψήφιση του νόµου άλλαξαν τακτική. Και αρνούνται και την 

στρατιωτική στολή ακόµα να φορέσουν. Οι σκοποί τους είναι πρόδηλοι: αποπειρώνται 

να διαµορφώσουν κλίµα αναρχίας και να επηρεάσουν τους υπό κατάταξη 

στρατεύσιµους. Παράλληλα µε τις ‘εκκλήσεις’ τους προς τους ελεύθερα σκεπτόµενους 

ανθρώπους, οι λεγόµενοι Μάρτυρες του Ιεχωβά προσπαθούν να εκθέσουν τη χώρα και 

το κύρος της ηγεσίας των Ενόπλων ∆υνάµεων µε αστείες καταγγελίες, προκειµένου να 

επιτύχουν προνοµιακή µεταχείριση έναντι όλων των υπολοίπων Ελλήνων. Συγκρίνατέ 

τους µε τα τσοπανόπουλα, τα χιλιάδες τσοπανόπουλα ή αγροτόπαιδα –προστάτες των 

γονέων τους- που υπηρετούν 30 µήνες. Αδιαφορώ για τα αστεία επιχειρήµατά τους και 

για τις προθέσεις αυτών που τους υποκινούν. Τους δηλώ µόνον ότι µαταιοπονούν και 

ότι η αντιµετώπιση όσων εξ αυτών σκέπτονται να µειώσουν το κύρος των Ενόπλων 

∆υνάµεων θα είναι αυστηρότατη.»97 Η κινητοποίηση των 45 είχε ως αποτέλεσµα να 

επισκεφτεί την Ελλάδα εκπρόσωπος της ∆ιεθνούς Αµνηστίας. Μόλις έγινε γνωστή η 

άφιξή του, οι αντιρρησίες συνείδησης µεταφέρθηκαν στις Αγροτικές Φυλακές 

Κασσάνδρας, όπου και παρέµειναν τελικά. 
                                                 
94 Τσαρούχας Κ., Αντιρρησίες συνείδησης, ό.π., σελ. 30. 
95 Βλ. Τσαρούχας Κ., Αντιρρησίες συνείδησης, ό.π., σελ. 98-100. 
96 Η εν λόγω επιστολή δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, στις 15 Ιουλίου 1978. 
97 http://el.wikipedia.org. 
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 Η οξυµένη κατάσταση είχε ως αποτέλεσµα στις 15 Μαρτίου του 1979 να 

επιβληθεί στον 20χρονο τότε µάρτυρα του Ιεχωβά Ε. Γαζή ποινή κάθειρξης 18 ετών. 

Το γεγονός αυτό έγινε αφορµή ώστε στις 10 Μαΐου του ίδιου έτους να υποβληθεί στο 

Συµβούλιο της Ευρώπης πρόταση δέκα ευρωβουλευτών µε την οποία ζητούνταν να 

εξεταστεί η ελληνική περίπτωση παραβίασης του δικαιώµατος αντίρρησης 

συνείδησης έναντι της στρατιωτικής υπηρεσίας.98 

 Τα χρόνια που ακολούθησαν, αν και τα κινήµατα για το σεβασµό των 

δικαιωµάτων των στρατιωτών ήταν ιδιαίτερα ενεργά, το θέµα της µη θρησκευτικής 

άρνησης στράτευσης παρέµεινε ταµπού για τα κόµµατα και για τις οργανώσεις της 

Αριστεράς, η δράση των οποίων επικεντρώθηκε στο ζήτηµα του εκδηµοκρατισµού 

του στρατού, στο πλαίσιο µιας στρατηγικής παρέµβασης στα «στεγανά του 

συστήµατος».99 

 

3.2. Το πλαίσιο των κινητοποιήσεων στη µεταπολίτευση 

Η ελληνική κοινωνία βγαίνοντας από την δικτατορία θα έχει ένα καταπιεσµένο 

δυναµικό διεκδίκησης, το οποίο σε συνδυασµό µε τους αποκλεισµένους πολίτες 

αριστερών φρονηµάτων θα συµβάλει σε µια έκρηξη προσδοκιών, σε όλους τους 

τοµείς.100 Στο διεθνές επίπεδο, οι κυβερνήσεις αντιµετώπιζαν την διαδικασία 

ευρωπαϊκής ένταξης, καθώς και  το κυπριακό ζήτηµα. Τα κόµµατα θα γίνουν οι 

βασικοί µοχλοί της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 

τα µαζικά και οργανωµένα σε εθνική κλίµακα κόµµατα αναδεικνύονται σε 

αποκλειστικούς, σχεδόν, συντελεστές του πολιτικού συστήµατος. 

                                                 
98 Σύµφωνα µε στοιχεία του 1995 δίνεται η εξής εικόνα του αριθµού και της κατάστασης των 
φυλακισµένων αντιρρησιών συνείδησης, η οποία είναι ενδεικτική και για τα χρόνια που προηγήθηκαν: 
∆ιάφορα πειθαρχεία 10 άτοµα, Στρατιωτικές Φυλακές Αυλώνας 31, Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας 
81, Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας Βόλου 73, Αγροτικές Φυλακές Αγιάς Χανίων 20, Αγροτικές 
Φυλακές Τίρυνθας 25, Στρατιωτικές Φυλακές Σίνδου 128, συνολικά 368 άτοµα. Βλ. Μάρτυρες του 
Ιεχωβά και αντίρρηση συνείδησης, ό.π., σελ. 11. 
99 http://el.wikipedia.org. 
100 Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980 η Ελλάδα βρισκόταν σε µια φάση 
µεταβατική όσον αφορά το θέµα των κοινωνικών διεκδικήσεων. Την περίοδο του Εµφυλίου αλλά και 
της ∆ικτατορίας λειτούργησε ένα είδος «διπλού κράτους», µε την έννοια ότι εφαρµόστηκαν διακρίσεις 
σε βάρος των πολιτών αριστερών φρονηµάτων, υπέρ αυτών που τάσσονταν µε την «εθνικόφρονα 
παράταξη.» Για την «εθνικόφρονα παράταξη» λειτουργούσαν οι φιλελεύθεροι θεσµοί, οι πολιτικές 
ελευθερίες και εγγυήσεις ενώ η πρόσβαση στο δηµόσιο ήταν ανεµπόδιστη. Για τους αριστερούς 
υπήρχαν ειδικοί κατασταλτικοί µηχανισµοί, ειδικό θεσµικό πλαίσιο, περιορισµένα ή υπό αίρεση 
δικαιώµατα και αδυναµία πρόσβασης στο δηµόσιο. Βλ. Βούλγαρης Γ., Η Ελλάδα της µεταπολίτευσης, 
Αθήνα, Θεµέλιο, 2001, σελ. 31-43. Βλ. για το ίδιο θέµα Χαραλάµπης ∆., Στρατός και πολιτική εξουσία. 
Η δοµή της εξουσίας στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα, Εξάντας, 1985, σελ. 222-241. 
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 Κατά τη συνταγµατική αναθεώρηση του 1975, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε ήδη 

καταθέσει πρόταση, ως αξιωµατική αντιπολίτευση, για τη συνταγµατική κατοχύρωση 

της εναλλακτικής υπηρεσίας για όσους αρνούνται να εκπληρώσουν στρατιωτική 

θητεία για θρησκευτικούς αλλά και ιδεολογικούς λόγους: «Κανένας δεν εξαναγκάζει 

σε ένοπλη υπηρεσία παρά τη συνείδησή του. Νόµος ορίζει τον τρόπο εφαρµογής της 

προηγούµενης διάταξης και την αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών που 

απαλλάσσονται».101 Η πρόταση απορρίπτεται από τον Καραµανλή, ξεχνιέται όµως και 

από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που ζητούσε το 1975 το πραγµατοποιεί τελικά µετά 

από έντονες πιέσεις, και µόνο εν µέρει, πολύ αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 

1990. 

 Η καθυστέρηση αυτή µπορεί να ερµηνευτεί. Στη µεταπολίτευση υπήρχε 

διάθεση κρίσης και ανατοποθέτησης των πάντων. Όµως, παρά τον εκδηµοκρατισµό 

του πολιτικού συστήµατος, ο στρατός εξακολουθεί να µην υφίσταται αυστηρό 

κοινοβουλευτικό ή κοινωνικό έλεγχο. Η ∆εξιά, περιορίστηκε σε µια αµφίβολη 

«αποχουντοποίηση», παραλείποντας να ασκήσει κριτική στη δοµή του, ενώ η 

κοµµουνιστική, τουλάχιστον, Αριστερά περιορίστηκε σε επιµέρους διεκδικήσεις, 

υποστηρίζοντας ότι κάθε συνεπής αριστερός οφείλει να αγωνίζεται µέσα από το 

στρατό, για τη βελτίωση των όρων λειτουργίας του. «Η Αριστερά στην Ελλάδα, 

κουβαλώντας το βράχο του εµφυλίου και τη ρετσινιά του ξενόδουλου, έχει υπέρµετρα 

εγκλωβιστεί σε εθνικο-πατριωτικά πλαίσια, θεωρεί σχεδόν ταµπού τις εναλλακτικές 

αναφορές στα ζητήµατα πατρίδα-άµυνα-µη βία, ενώ ο διεθνισµός της µετά βίας 

ξεπερνά το επίπεδο στήριξης αδελφών κοµµάτων  ή κινηµάτων.»102∆εν είναι λοιπόν 

τυχαίο πως οι πρώτες «αιρετικές» αντιλήψεις για το στρατό αναπτύσσονται στο χώρο 

της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, κύρια από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και 

µετά, και σχετίζονταν τόσο µε την άνοδο των οικολογικών-πράσινων κοµµάτων στην 

Ευρώπη όσο και µε τη σύγκριση του νοµικού πλαισίου της αντίρρησης συνείδησης 

που ίσχυε στις χώρες της Ε.Ο.Κ. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Σεπτέµβρη του 1977, κάτω από την πίεση 

διεθνών οργανισµών και ιδιαίτερα του Συµβουλίου της Ευρώπης, σε σχέση µε τη 

µεταχείριση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, η κυβέρνηση Καραµανλή, στην τελευταία 

µέρα λειτουργίας της Βουλής, προωθεί το νόµο 731 (ΦΕΚ 314/14.10.1977, τ. Ά.).103 

                                                 
101 Άρθρο 3 παρ. 5 του Σχεδίου Συντάγµατος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
102 Μαραγκάκης Μ., «Εµείς, οι ‘µη βίαιοι’…», Σχολιαστής, τ. 60, 1988, σελ. 53. 
103 Τσαρούχας Κ., Αντιρρησίες συνείδησης, ό.π., σελ. 78-90. 
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Στο µεταπολιτευτικό ιδεολογικοπολιτικό περιβάλλον αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα 

ενεργά κινήµατα για το «σεβασµό των δικαιωµάτων των στρατιωτών». Ωστόσο το 

θέµα της µη θρησκευτικής άρνησης στράτευσης παρέµεινε ταµπού, τόσο για τα 

κόµµατα όσο και για το νεολαιίστικο κίνηµα. Έτσι ο εκδηµοκρατισµός και ο έλεγχος 

του στρατού, όπως και η «λαϊκή παρέµβαση στα στεγανά του συστήµατος», είχαν 

αναγνωριστεί ως βασικός στόχος, ο οποίος θα επιτυγχάνονταν µε τη συµµετοχή 

κάποιων «συνειδητοποιηµένων» πολιτών στους υπάρχοντες θεσµούς.104  

Το διάστηµα που συµπίπτει µε την πρώτη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, 

γίνονται σχετικές εκδηλώσεις, υπάρχει συνεχής αρθρογραφία στον τύπο και 

αναπτύσσονται διεθνείς διασυνδέσεις. Όπως µας αναφέρει ο Πετροµελίδης, πρώην 

πρόεδρος του Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης, «ήταν γύρω στο 83-84, στην 

Ελλάδα που είχαµε µόλις µπει στην Ένωση, µαθαίναµε τι γίνεται έξω, δεν ήταν κλειστή 

η χώρα, όταν ταξιδεύαµε έξω. Κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, στη Γερµανία, ήταν οι 

πράσινοι που εµφανίζονταν σαν δύναµη, είχανε εντάξει κοινωνικές απόψεις. Και αυτά 

φτάναν στην Ελλάδα πια.»105 Το αποτέλεσµα είναι η ανάπτυξη µιας ιδεολογικής 

διεργασίας, η οποίαεπεδίωκε την αποφυλάκιση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, την 

παύση των σχετικών διώξεων και τη θέσπιση της «εναλλακτικής κοινωνικής 

υπηρεσίας». Τότε, και συγκεκριµένα τον Οκτώβρη του 1983, ιδρύεται η Ελληνική 

Επιτροπή για την Αναγνώριση του ∆ικαιώµατος στην Αντίρρηση Συνείδησης.106 

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ θα παραβλέψουν συστηµατικά το ζήτηµα των 

θρησκευτικών, όπως µετέπειτα και των ιδεολογικών, αντιρρησιών. Αυτό συµβαίνει 

                                                 
104 Όπως αναφέρει σε άρθρο του το 2000, το τότε µέλος της Γραµµατείας του Συνδέσµου Αντιρρησιών 
Συνείδησης: «Μέχρι τότε - και παρόλο το κύµα των αλλαγών που σάρωνε τη χώρα µετά τη 
µεταπολίτευση, η κριτική γύρω από το στρατό περιοριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην προσπάθεια 
για καλύτερες συνθήκες για τους στρατεύσιµους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Στο πλαίσιο αυτό 
είχαν άλλωστε κινηθεί τόσο η Επιτροπή για το Στρατό όσο και παρόµοιες επιτροπές που 
συσπειρώθηκαν γύρω από το ζήτηµα τα τέλη του '70 και τις αρχές του '80. Ουσιαστική όµως ανάλυση 
γι' αυτόν δεν είχε γίνει, αφού η στράτευση θεωρούνταν περισσότερο ως κατακτηµένο δικαίωµα των 
Ελλήνων που συνάµα εξασφάλιζε την κυριαρχία της λαϊκής βούλησης παρά ως κάποιου είδους 
υποχρέωση, αποτελώντας ταυτόχρονα - κάτι που σε µεγάλο βαθµό ισχύει και στις µέρες µας - την 
ουσιαστική τελετουργία µετάβασης από το στάδιο του έφηβου σε αυτό του άντρα.» Βλ. Πετροµελίδης 
Λ., «Αντίρρηση συνείδησης και Ελληνική Κοινωνία: Μια Ανολοκλήρωτη Σχέση», ∆ικαιωµατικά! 
Ηλεκτρονική Επιθεώρηση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, τ. 9, 2000.  
105 Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον Λάζαρο Πετροµελίδη, πρώην πρόεδρο του ΣΑΣ. 
106 Πρόκειται πιθανότατα για µια ολιγοµελή οµάδα, για την οποία δεν έχουµε συλλέξει επαρκείς 
πληροφορίες. Μπορούµε µόνο να αναφέρουµε το παρακάτω απόσπασµα για τη δράση της επιτροπής 
αυτής το διάστηµα 1984-1986: «Η Ελληνική Επιτροπή για την αναγνώριση του δικαιώµατος στην 
Αντίρρηση Συνείδησης προσπαθεί να πείσει τους ελληνικούς αντιµιλιταριστικούς κύκλους για τη σηµασία 
της αναγνώρισης του δικαιώµατος στην άρνηση στράτευσης. ∆ευτερευόντως απευθύνεται σε όλη την 
ελληνική κοινωνία, επίσης συµµετέχει σε διεθνείς συναντήσεις αντιρρησιών συνείδησης.» Βλ. «Χρονικό 
των αγώνων για την αναγνώριση του δικαιώµατος στην αντίρρηση συνείδησης», Αθήνα, Σύνδεσµος 
Αντιρρησιών Συνείδησης, χ.χ. 
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γιατί η πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ευέλικτη στον τοµέα της 

άµυνας της χώρας. Η εθνική άµυνα, ιδιαίτερα εξαιτίας της «τουρκικής απειλής», θα 

αποτελέσει βασικό συστατικό της συγκρότησης ταυτότητας του κόµµατος. Βέβαια θα 

ήταν παράληψη να µην αναφερθούµε στην στάση της ορθόδοξης εκκλησίας, η οποία 

ήταν κάθετα αντίθετη στο ζήτηµα των θρησκευτικών αντιρρησιών και ενίσχυε µε τον 

τρόπο της την κυβερνητική γραµµή (βλ. παρακάτω).107 

Ωστόσο, η κορύφωση των ξέφρενων εξοπλισµών στο διεθνές περιβάλλον και 

κυρίως ο κίνδυνος για µια πυρηνική σύγκρουση στην Ευρώπη έδωσαν το έναυσµα 

για την κινητοποίηση ενός φιλειρηνικού τµήµατος της ελληνικής κοινής γνώµης. Ας 

µην ξεχνάµε ότι βρισκόµαστε στην αρχή της δεκαετίας του 1980, στην περίοδο του  

«β’ ψυχρού πολέµου», όταν οξύνεται η όξυνση της αντιπαράθεση ∆ύσης-

Ανατολής.108 Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η επιθετική πολιτική του Ρέιγκαν, που 

στόχο της είχε την οικονοµική κατάρρευση της ΕΣΣ∆ και την πρόσδεση της ∆υτικής 

Ευρώπης στην πολιτική των ΗΠΑ. Έτσι στην µάχη κατά της «αυτοκρατορίας του 

κακού» εντάχθηκαν τεράστια εξοπλιστικά προγράµµατα από την πλευρά τόσο της 

∆ύσης (π.χ. εγκατάσταση πυρηνικών πυραύλων Πέρσινγκ και Κρούζ στην Ευρώπη, 

στρατιωτικές επεµβάσεις στην Γρενάδα, βοµβαρδισµός της Λιβύης) όσο και από την 

πλευρά των Σοβιετικών, µε την εισβολή στο Αφγανιστάν, και την εγκατάσταση 

πυραύλων µέσου βεληνεκούς SS-20 που στόχευαν την Ευρώπη. Ως αποτέλεσµα, 

στην κούρσα των εξοπλισµών δηµιουργούνται ή αναζωογονούνται αρκετές 

οργανωµένες κινήσεις ειρήνης σε όλη τη χώρα. ∆ραστηριοποιείται η Ελληνική 

Επιτροπή για την ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.∆.Υ.Ε.), που δηµιουργήθηκε πολύ 

νωρίτερα (βλ. παρακάτω) και η οποία συνδέεται µε το ΚΚΕ, η Κίνηση για την 

Εθνική Ανεξαρτησία και τη ∆ιεθνή Ειρήνη και τον Αφοπλισµό (Κ.Ε.Α.∆.Ε.Α.), που 

πρόσκειται στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., και η Αδέσµευτη Κίνηση Ειρήνης (Α.Κ.Ε.), που 

πρόσκειται στο ΚΚΕ Εσωτερικού. 

Για να κατανοήσουµε την δραστηριότητα αυτών των οργανώσεων σε σχέση 

µε το ερώτηµα που εδώ µας ενδιαφέρει, δηλαδή την ανάδειξη της αντίρρησης 

συνείδησης, θα πρέπει να επιστρέψουµε στο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο των 

πρώτων χρόνων της µεταπολίτευσης, όπου µπορούµε να πούµε ότι αναδεικνύεται ένα 

κεντρικό ζήτηµα. Το πρόβληµα που τίθεται είναι αν οι πολιτικές παρατάξεις 
                                                 
107 Για τις θέσεις της ορθόδοξης ελληνικής εκκλησίας βλέπε Λιόσης  Σ., Αντιρρησίες συνείδησης, 
Αθήνα, Σάκκουλας, 2004, σελ. 87-92 και Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος Χριστόδουλος, «Οι αντιρρήσεις 
για τους αντιρρησίες» Το Βήµα, 8.6.1997. 
108 Βούλγαρης, Η Ελλάδα της µεταπολίτευσης, ό.π., σελ. 306-318. 
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οφείλουν να παρέµβουν και να ελέγξουν τα κοινωνικά κινήµατα, τις οργανώσεις και 

ευρύτερα τους θεσµούς, ή αν θα πρέπει να δοθεί χώρος για µια αυτόνοµη έκφραση 

των κάθε λογής κινήσεων.  

Έτσι, στην ερώτηση αν το συνδικαλιστικό κίνηµα θα πρέπει να είναι 

αυτόνοµο ή όχι από τα πολιτικά κόµµατα δίνονται διαφορετικές απαντήσεις. Το ΚΚΕ 

δίνει µονοσήµαντα αρνητική απάντηση: το συνδικαλιστικό κίνηµα δεν µπορεί να 

είναι ανεξάρτητο από το κόµµα. Την ίδια απάντηση δίνει και το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα 

∆ηµοκρατία δεν φαίνεται να έχει ερείσµατα στο συνδικαλιστικό χώρο, τέτοια που να 

της θέσουν επιτακτικά το ζήτηµα αυτό, επειδή ακριβώς θα αναπτύξει αξιοσηµείωτη 

συνδικαλιστική δράση από τα τέλη του 1985 και µετά.109 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του ΚΚΕ Εσωτ. Ο λόγος που θεωρείται 

σηµαντική η στάση του είναι επειδή  ένα µεγάλο µέρος των ιδεολογικών αντιρρησιών 

συνείδησης θα προέρθουν από την διάσπαση του χώρου αυτού και την ανάδειξη νέων 

συλλογικών µορφωµάτων. Στο ΚΚΕ Εσωτ. θα αναπτυχθεί ένας έντονος εσωτερικός 

προβληµατισµός. Σε διακηρυκτικό επίπεδο φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτή η 

αυτονοµία του συνδικαλιστικού κινήµατος, ενώ πρακτικά η λογική των 

παρεµβάσεων δεν τερµατίζεται. Το συνδικαλιστικό κίνηµα και λίγο αργότερα οι 

διάφορες κοινωνικές οργανώσεις και κινήσεις που θα εµφανιστούν στην ελληνική 

επικράτεια θα πρέπει να είναι αυτόνοµες, χωρίς την ασφυκτική κηδεµονία του 

κόµµατος ή όχι; Το ζήτηµα αυτό θα προβληµατίσει ευρύτερα την Αριστερά και θα 

συµβάλλει στις διαδοχικές διασπάσεις της, αρχικά του ΚΚΕ το 1968 (συγκρότηση 

του ΚΚΕ Εσωτ.), και στη συνέχεια της νεολαίας του ΚΚΕ Εσωτ., του «Ρήγα 

Φεραίου». ∆εν φαίνεται να είναι τυχαίο ότι στη Β’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του 

Ρήγα Φεραίου, τον Απρίλιο του 1978, ένα µεγάλο µέρος των συνέδρων διαφωνεί µε 

τον πολιτικό προσανατολισµό του ΚΚΕ Εσωτ. και αποχωρεί φτιάχνοντας µια 

αυτόνοµη κίνηση, τη «Β’ Πανελλαδική», η οποία θα λειτουργήσει χωρίς κοµµατική 

υποστήριξη, ασκώντας µεγάλη ιδεολογική επιρροή, µέχρι και τον Οκτώβριο του 

1981, οπότε και αυτοδιαλύθηκε.110 Το ζήτηµα αυτό, της αυτονοµίας των κινήσεων 

και διεκδικήσεων στην Αριστερά, σχετίζεται άµεσα µε τους όρους εµφάνισης των 

αντιρρησιών συνείδησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση της αυτονοµίας κινούνται και 

κάποιες αντιεξουαστικές οµάδες που µόλις τότε εµφανίζονται στην Ελλάδα, και οι 

                                                 
109 Βούλγαρης, Η Ελλάδα της µεταπολίτευσης, ό.π., σελ. 189-193. 
110 Βερναρδάκης Χ., «ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος – Β΄ Πανελλαδική 1978-1981, Εκτός Γραµµής, τ. 14, 
2006, σελ. 52-54. 
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οποίες θα συγκροτήσουν αργότερα έναν από τους πόλους του Συνδέσµου 

Αντιρρησιών Συνείδησης. 

Το διακύβευµα λοιπόν της εποχής αυτής για την ευρύτερη Αριστερά είναι αν 

θα πρέπει να επιλεγεί µια πολιτική εκδηµοκρατισµού και µεταρρυθµίσεων των 

θεσµών, στο πλαίσιο µιας κοµµατικής παρέµβασης, που οδηγεί στην προκειµένη 

περίπτωση σε κινήσεις για τον εκδηµοκρατισµό των ενόπλων δυνάµεων, ή αν θα 

πρέπει οι κινήσεις αυτές να υπερβαίνουν ή ενδεχοµένως και να αρνιούνται θεσµούς, 

όπως η πρακτική των αντιρρησιών συνείδησης υποδηλώνει. Πρόκειται βέβαια για 

κινήσεις που έχουν διαφοροποιηµένη ιδεολογική καταγωγή. Ως προς το ζήτηµα του 

στρατού και της υποχρεωτικής θητείας φαίνεται να διαµορφώνονται δύο στάσεις: 

πλειοψηφικά, οι οργανώσεις της Αριστεράς θα διαµορφώσουν αιτήµατα σχετικά µε 

τα δικαιώµατα των κληρωτών και του εκδηµοκρατισµού του στρατού, µειοψηφικά, 

ορισµένοι θα αρχίσουν να θέτουν το ζήτηµα της αντίρρησης συνείδησης. 

 

3.3. Το ζήτηµα του εκδηµοκρατισµού του στρατού και οι επιτροπές ειρήνης 

Μέσα σε αυτό το κλίµα, των διεκδικήσεων το ειρηνιστικού κινήµατος και των 

πολιτικών διληµµάτων, υφαίνεται το σκηνικό της εµφάνισης των πρώτων επιτροπών 

για τα δικαιώµατα των φαντάρων στο στρατό, κυρίως από τον χώρο της 

εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 1980 

δηµιουργούνται οι πρώτες επιτροπές για τον στρατό, που για τον Σπύρο Ψύχα, 

ιδρυτικό µέλος του Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης «…ήτανε επιτροπές 

φαντάρων, σµηνιτών και ναυτών, µέλη κυρίως στην αρχή της εξωκοινοβουλευτικής 

αριστεράς». Το ΚΚΕ επίσης είχε δηµιουργεί την Κίνηση για τον Εκδηµοκρατισµό 

των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΚΕΕ∆), µια κίνηση η οποία δεν αµφισβητούσε το στάτους 

του στρατού, δίνοντας έµφαση στα δικαιώµατα των στρατιωτών και τον 

συνδικαλισµό τους, «το δικαίωµα ας πούµε του φαντάρου να διαβάζει ριζοσπάστη και 

να τον έχει στην κωλότσεπη χωρίς να τρώει φυλακή».111  

Οι άνθρωποι αυτοί δηµιούργησαν µικρές άτυπες οµάδες στις µονάδες τους 

και έτσι ήταν εύκολο να γίνονται καταγγελίες για το τι συµβαίνει µέσα στο 

στρατόπεδο. Ειδικότερα αυτοί που εντάσσονταν στους χώρους της 

εξωκοινοβουλευτικής τότε αριστεράς επιχείρησαν µια πιο έντονη πολιτική 

καταγγελία για το θέµα των αυτοκτονιών, κυρίως µετά από το κύµα αυτοκτονιών της 

                                                 
111 Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τον Σπύρο Ψύχα. 



Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 53

δεκαετίας του 1980.112 Σύµφωνα µε τον ίδιο αφηγητή, «θα γίνει µια συστηµατική 

δουλειά για 4-5 χρόνια, η οποία θα οδηγήσει σε πολλές καταγγελίες, και σε αρκετές 

αλλαγές». Οι επιτροπές αυτές καταγγέλλανε δηµόσια τις παρεκτροπές των 

αξιωµατικών, οπότε και οι διοικητές των µονάδων πρόσεχαν, γιατί κάθε «καψώνι» 

µπορούσε να δηµοσιοποιηθεί, ιδιαίτερα από την στιγµή που µια µερίδα 

δηµοσιογράφων υποστήριζε τις κινήσεις αυτές.  

Από το 1980 έως το 1986 οι επιτροπές για τα δικαιώµατα στο στρατό ήταν 

ισχυρές, παρόλο που ποτέ δεν έθεσαν το ζήτηµα να καταργηθεί ο στρατός και η 

στρατιωτική θητεία. Ήταν αντιπολεµικές αλλά όχι ριζοσπαστικές. Υπήρχε λοιπόν 

όλο αυτό το διάστηµα µια πίεση να αλλάξει από τα µέσα ο θεσµός του στρατού, να 

τροποποιηθεί και να γίνει λιγότερο αυταρχικός. Το γεγονός αυτό µείωνε συστηµατικά 

το προνόµιο των στρατιωτικών αρχών να ασκούν απόλυτη εξουσία στους φαντάρους. 

Είναι ενδεικτική σχετική ανακοίνωση της Κίνηση για τον Εκδηµοκρατισµό 

των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΚΕΕ∆, προσκείµενη στο ΚΚΕ), για το ζήτηµα της 

εναλλακτικής θητείας, όπου αναφέρεται το εξής: «Η ΚΕΕ∆ λοιπόν δε συµφωνεί µε το 

αίτηµα για ‘εναλλακτική κοινωνική θητεία’. Πιστεύουµε ότι το σύστηµα της γενικής 

υποχρεωτικής θητείας είναι το πιο δίκαιο. ‘Εναλλακτική’ λύση στο σύστηµα αυτό θα 

ήταν η κατάργηση της θητείας για ΌΛΟΥΣ τους νέους, κάτι που σηµαίνει όµως 

ολοκληρωτικά µισθοφορικό στρατό. Για το δηµοκρατικό κίνηµα ο στρατός εφέδρων 

προσφέρει ενότητα, περισσότερες δυνατότητες εναρµόνισης µε τα δεδοµένα της 

κοινωνικής ζωής».113 

Παρόλα τα «ανοίγµατα» στο στρατό, το υπουργείο εθνικής άµυνας ανά 

διαστήµατα επιχειρεί να ελέγξει τη διαδικασία απαλλαγών για λόγους υγείας, 

ιδιαίτερα τα «τρελόχαρτα». Για παράδειγµα, µεγάλη δηµοσιότητα απέκτησε η 

περίπτωση του ηθοποιού Λάκη Λαζόπουλου, ο οποίος είχε απαλλαγεί από τα 

στρατιωτικά του καθήκοντα επικαλούµενος ψυχολογικά προβλήµατα.114 Όπως 

                                                 
112 Βλ. σχετικά «‘Ατυχήµατα’ στο στρατό. Μια προσέγγιση από τη σκοπιά των Επιτροπών 
Στρατιωτών-Ναυτών-Σµηνιτών και της Επιτροπής για το Στρατό», Για το στρατό, τ. 5, 1985, και 
«Στρατιωτικά ατυχήµατα», Για το στρατό, τ. 4, 1985, αναλυτική παρουσίαση της αφανούς πλευράς 
των στρατιωτικών ατυχηµάτων της περιόδου από το πολιτικό αυτό έντυπο. 
113 ΚΕΕ∆, «Η ΚΕΕ∆ για τους ‘αντιρρησίες’», Σχολιαστής, τ. 60, 1988, σελ. 52. 
114 Υπήρξε µεγάλη συζήτηση για το θέµα Λαζόπουλου, βλ. «Τρέλα και στρατός», Τα άνθη του κακού, 
τ. 2, 1988, σελ. 40-42. Για την περίπτωση Λαζόπουλου βλ. και Κυρίτσης Φ. Το τρελόχαρτο, Αθήνα, 
Χάος & Κουλτούρα, 1993, σελ. 196-197, 201, 205-206, 208, 210, 212, 215-216, 218, 219-220, 222, 
227, 237, 334. Σχετικές αναφορές για την περίπτωση Λαζόπουλο υπάρχουν στην εφηµερίδα 
Ελευθεροτυπία: «Έντονες ανακοινώσεις ψυχιάτρων δίνουν νέα τροπή στο θέµα του Λαζόπουλου», 
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 1987. Επίσης γίνεται αναφορά και στο περιοδικό Άνθη του Κακού, «Τρέλα 
και Στρατός», ό.π., σελ 40-42.  
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αναφέρει ο Ψύχας, αυτό είχε λειτουργήσει «ως απειλή βέβαια, σε όσους έχουν πάρει 

τρελόχαρτα, να ξέρουν ότι ποτέ δεν θα είναι σίγουροι ότι έχουν απαλλαγεί από το 

στρατό, γιατί η απαλλαγή τους είναι προσωρινή. Οπότε υπήρξε έτσι µία 

ψιλοτροµοκρατία  σε θεαµατικό επίπεδο, το οποίο  αυτό γίνεται κάθε δύο τρία χρόνια, 

έτσι; Με αφορµή κάποιο καλλιτέχνη που παίρνει απαλλαγή, ή κάτι άλλο». Τον ίδιο 

στόχο φαίνεται να είχε, σύµφωνα µε τον ίδιο, η προσπάθεια των στρατιωτικών 

αρχών, ιδιαίτερα την περίοδο 1985 έως 1988, να αφαιρεθούν τα διπλώµατα οδήγησης 

από όσους είχαν πάρει τρελόχαρτο: «αυτό ήτανε µία πολιτική τροµοκράτησης. Να 

ξέρεις ότι αν πάρεις τρελόχαρτο, ή δεν θα πάρεις ποτέ δίπλωµα οδήγησης ή θα στο 

πάρουνε... Υπήρχε µια τέτοια απειλή, που βέβαια ήτανε µύθος. Αλλά δεν έχει σηµασία, 

ήτανε µία τρέχουσα απειλή, που αφορούσε χιλιάδες ανθρώπους».  

Οι επιτροπές για τα δικαιώµατα των φαντάρων, λοιπόν, παρόλο που δεν 

αµφισβητούσαν την στρατιωτική θητεία, συµπαραστέκονταν στους κατ’ ουσίαν 

αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι επιδίωκαν να απαλλαγούν µέσω του 

«τρελόχαρτου». Όµως, η  τακτική της έµµεσης άρνησης στράτευσης, για λόγους 

υγείας, κυρίως µέσω του τρελόχαρτου, οδηγούσε στην «ψυχιατρικοποίηση της 

άρνησης».115  Πράγµα που σηµαίνει ότι, αν αποφασίσει κάποιος να µην πάει στρατό, 

η κοινωνία θα τον περιθωριοποιήσει προσδίδοντας του την ετικέτα του «ψυχοπαθή»,  

δηµιουργώντας επιπλέον αξεπέραστο πρόβληµα για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα. 116 

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση ενός µέρους γιατρών, κυρίως ψυχιάτρων, ότι 

πρέπει να υπάρχει το δικαίωµα της επιλογής στην στρατιωτική θητεία.   

Οι πρώτες σποραδικές δηµόσιες αναφορές για το θέµα των αντιρρησιών 

τοποθετούνται στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980. Την περίοδο αυτή 

κυκλοφορεί το περιοδικό Αρνούµαι που εκδίδεται από την Οικολογική Κίνηση 

Θεσσαλονίκης, το οποίο θα δώσει φωνή και θα προσανατολίσει λίγο αργότερα την 

νεοδηµιουργηθείσα επιτροπή υποστήριξης για τους αντιρρησίες συνείδησης.117 Οι 

                                                 
115 ∆ανειζόµενοι τον όρο αυτό από τον Σπύρο Ψύχα. 
116 Ο αποκλεισµός, για όσους έχουν νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για 
λόγους υγείας δεν ισχύει πλέον, µετά από οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων, η οποία επιβάλλει το απόρρητο κάθε πληροφορίας που αφορά ιατρικό φάκελο ή θέµατα 
υγείας. 
117 Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη δράση της στις 20 Οκτώβρη του 1982. Η κίνηση 
αυτή τίθεται εξαρχής στο χώρο της «κοινωνικής οικολογίας» και αντιδιαστέλλει τον εαυτό της από τον 
«περιβαλλοντισµό». Εξαρχής τίθενται ζητήµατα που σχετίζονται µε την αντίρρηση συνείδησης, και 
πριν από την έκδοση του περιοδικού Αρνούµαι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως υπότιτλος του πρώτου 
τεύχους αναφέρεται το εξής: «Αντιµιλιταριστικό αντιπολεµικό περιοδικό για τους αντιρρησίες 
συνείδησης». Μετά από αρκετές µετατοπίσεις στο 11ο και τελευταίο τεύχος, το 1997, αναφέρεται ο 
εξής υπότιτλος: «Επιθεώρηση για τη µη βία, τον αντιµιλιταρισµό, τα δικαιώµατα και την κοινωνική 
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αξίες του περιοδικού ήτανε η µη βία, ο αντιµιλιταρισµός, η άρνηση στράτευσης, η 

πολεµική βιοµηχανία και το εµπόριο όπλων. ∆ηλαδή «είχε ένα ξεκάθαρο 

αντιµιλιταριστικό µοτίβο το οποίο προσπαθούσε να συνδέσει τη µη βία µε την 

οικολογία».118 Επίσης, η εκδοτική οµάδα του περιοδικού  Σχολιαστής, από την οποία 

προήλθε αργότερα ο Ιός της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, ήταν άλλος ένας χώρος 

που κινούσε δηµοσιογραφικά το θέµα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.119 

Γενικότερα η εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, εκτός από διάφορα άρθρα που δηµοσίευε 

ανά διαστήµατα είχε από τότε µόνιµη στήλη για τα θέµατα του στρατού, η οποία  

εξακολουθεί να υπάρχει και σήµερα.120 

 

                                  
 

 

                                                                                                                                            
οικολογία». Για ένα σύντοµο ιστορικό της οικολογικής αυτής κίνησης βλ. www.ecology-salonika.org 
και «Οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης: ∆έκα χρόνια δεν ήταν αρκετά!, Αρνούµαι, τ. 8, 1992, σ. 57. Η 
κίνηση αυτή συµµετείχε στην Οµοσπονδία των Οικολόγων Εναλλακτικών, αλλά αποχώρησε το 
καλοκαίρι του 1992. Βλ. σχετικά «Οι οικολόγοι εναλλακτικοί διέψευσαν τις ελπίδες µας», Αρνούµαι, τ. 
8, 1992, σελ. 58.  
118 Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον Σπύρο Ψύχα. Βλ. επίσης Ψύχας Σ., «Πως δηλώνει κανείς 
αντιρρησίας συνείδησης», Αρνούµαι, τ. 5, 1991, σελ. 64-67, όπου δίνεται ένας πλήρης οδηγός 
σύνταξης δηλώσεων άρνησης στράτευσης, µε νοµικά και ιδεολογικά επιχειρήµατα και πρακτικές 
λύσεις. 
119 Βλ. κυρίως το δεύτερο τεύχος του περιοδικού Σχολιαστής, το οποίο εµφανίζεται το 1982.  
120 Αναφερόµαστε στη στήλη «Φαντάρε που πάς;» 
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3.4. Η Επιτροπή για τους Αντιρρησίες Συνείδησης 

Το ζήτηµα της στρατιωτικής θητείας είχε πλέον τεθεί και στην Ελλάδα. Η πολιτική 

αµφισβήτησης της υποχρεωτικής  θητείας  θα ξεκινήσει από τις οικολογικές οµάδες 

της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας, από τους κύκλους των ανυπότακτων,121 από 

µερίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, από κάποια µέλη των ειρηνιστικών 

οργανώσεων, και ακόµα από µέλη της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, και από κάποιους 

γιατρούς, κυρίως ψυχίατρους. Όλοι αυτοί θα αποτελέσουν την µαγιά για να 

δηµιουργηθεί η Επιτροπή για τους Αντιρρησίες Συνείδησης. Από δω και πέρα θα 

παίξει µεγάλο ρόλο ο χειρισµός των εµπλεκόµενων αλλά και η δυνατότητα 

συνύπαρξης τους µε άλλες οµάδες, και αυτό µε τη σειρά του θα οδηγήσει σε µια 

ευρύτερη συνεργασία οµάδων, οργανώσεων, και επιτροπών.  

 Το 1986-87 εµφανίζεται ο πρώτος µη θρησκευτικός αντιρρησίας συνείδησης. 

Συγκεκριµένα, στις 5 ∆εκεµβρίου του 1986, ο 28χρονος τότε Μιχάλης Μαραγκάκης, 

είναι ο πρώτος που ανακοίνωσε δηµόσια την άρνησή του να στρατευτεί για λόγους 

συνείδησης, σε συνέδριο για την ειρήνη, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που 

οργανώνεται από την ΚΕΑ∆ΕΑ.122 Συλλαµβάνεται στις 7 Μαρτίου του 1987 και τον 

Ιούνιο του ίδιου έτους καταδικάζεται σε τετραετή φυλάκιση για ανυποταξία σε καιρό 

γενικής επιστράτευσης από το ∆ιαρκές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσµα 

ήταν η ανάπτυξη ενός εντυπωσιακού κινήµατος συµπαράστασης το οποίο υπερβαίνει 

τα εθνικά σύνορα.123 Μετά από έφεση το Φεβρουάριο του 1988 η ποινή του 

Μαραγκάκη µετατρέπεται σε ποινή 26 µηνών. Στις 22 του ίδιου µήνα ο Μαραγκάκης 

αρχίζει απεργία πείνας που σταµατά την Πρωτοµαγιά, ύστερα από την υπόσχεση της 

                                                 
121 Πολλοί από τους ανυπότακτους του εξωτερικού είχαν συγκροτήσει δίκτυα, οµάδες και οργανώσεις, 
οι οποίες ήταν ενάντια στην στρατιωτική θητεία. Βλ. ενδεικτικά «∆ίκτυο ενάντια στην υποχρεωτική 
θητεία», Αρνούµαι, τ. 5, 1991, σελ. 16.  Μπορούµε να αναφέρουµε ως παράδειγµα ανάλογων 
δραστηριοτήτων το «Πανευρωπαϊκό Συµπόσιο Ελλήνων ενάντια στην εξαναγκαστική στρατιωτική 
θητεία», βλ. σχετικά «Συµπόσιο ενάντια στην υποχρεωτική θητεία», Αρνούµαι, τ. 4, 1991, σελ. 4, και 
τις εκδηλώσεις για τα δέκα χρόνια της επιτροπής για το στρατό Βερολίνου. Για τις τελευταίες βλ. «10 
χρόνια της Επιτροπής για το Στρατό Βερολίνου, Αρνούµαι, τ. 8, 1992, σελ. 62. 
122 Για το σχετικό ιστορικό βλ. Τσαρούχας Κ., Αντιρρησίες συνείδησης, ό.π., σελ. 121-130.  
123 Σε επίσκεψή µας σε εκδήλωση την οποία συνδιοργάνωσε η ∆ιεθνής Αµνηστία, ο ΣΑΣ και η 
οργάνωση «Κόσµος Χωρίς Πολέµους και Βία», το Σάββατο, 9 ∆εκεµβρίου (7 µµ., στο χώρο της 
Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών, Τοσίτσα 11, στα Εξάρχεια) µε αφορµή τα 20 χρόνια από την πρώτη 
δηµόσια µη-θρησκευτική δήλωση αντίρρησης συνείδησης στην Ελλάδα, στις 6.12.86 από τον 
Μαραγκάκη, ο ίδιος αναφέρθηκε στις επιστολές συµπαράστασης που δέχτηκε στη φυλακή, οι οποίες 
γεµίζουν ένα µπαούλο, το οποίο και ανακοίνωσε ότι προτίθεται να δωρίσει στη ∆ιεθνή Αµνησία, προς 
τιµή της σταθερής υποστήριξης των αντιρρησιών συνείδησης όλα αυτά τα χρόνια.  
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θορυβηµένης από τη διεθνή υποστήριξη κυβέρνησης ότι θα εξετάσει την υπόθεση της 

αντίρρησης συνείδησης κάτω από θετικό πρίσµα.124  

 
Στις 12 του Απρίλη του 1988, συλλαµβάνεται και ο δεύτερος αντιρρησίας, ο 

Θανάσης Μακρής, ο οποίος θα συµπαρασταθεί στην απεργία πείνας του Μαραγκάκη. 

Στις 20 Μαρτίου 1988 καταδικάζεται σε πενταετή φυλάκιση.125 Αντιδρώντας, 

ξεκινάει απεργία πείνας, στην οποία τον συνοδεύει ο Μαραγκάκης, που διακόπτεται 

µόνο όταν η κυβέρνηση δηµοσιοποιεί νοµοσχέδιο τον Ιούλιο. Αυτό το σχέδιο νόµου, 

το οποίο προέβλεπε ανάµεσα σε άλλα διπλάσιας διάρκειας «αναπληρωµατική 

θητεία», δεν θα φτάσει ποτέ στη Βουλή. 

Πρέπει να σηµειώσουµε πως οι δηλώσεις άρνησης του Μαραγκάκη και του 

Μακρή προς τις στρατιωτικές αρχές έχουν ανθρωπιστικό χαρακτήρα, προωθούν την 

«µη βία» αλλά και την «κοινωνική ανυπακοή». Και οι δύο αυτοί πρώτοι αντιρρησίες 

συνείδησης είχαν θεολογική παιδεία.126 Οι δύο αυτές συλλήψεις θα συµβάλουν στην 

δηµιουργία της Επιτροπής για τους αντιρρησίες συνείδησης, την άνοιξη του 1987. Η 

επιτροπή αυτή θα ξεκινήσει ουσιαστικά για να οργανώσει τη συµπαράσταση στους 

Μαραγκάκη και Μακρή. Σύµφωνα µε τον Σωτηρόπουλο, «δεν ήταν ένα 

                                                 
124 Πληροφορίες για το εύρος και το είδος της υποστήριξης, βλ. Κυρίτσης Φ, Το τρελόχαρτο, ό.π., σελ. 
40, 43, 70-71, 78, 94, 103, 160-161, 216, 218, 219-220, 221, 320, 344-345. Βλ. ακόµα «Οι εκδηλώσεις 
συµπαράστασης στους αντιρρησίες συνείδησης», Αρνούµαι, τ. 3, 1987, σελ. 18-19. 
125 Η ποινή θα µειωθεί από το ∆ευτεροβάθµιο ∆ιαρκές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, στις 26 Μαΐου του 
1988 σε 18 µήνες φυλάκιση. 
126 «Ο πρώτος ιδεολογικός αντιρρησίας συνείδησης ήταν ο Μιχάλης Μαραγκάκης, ο οποίος όµως ήταν κι 
αυτός δηλωµένος χριστιανός, όπως και ο δεύτερος ιδεολογικός αντιρρησίας ο Θανάσης Μακρής. Για το 
θράσος τους να εφαρµόσουν την χριστιανική εντολή ‘ου φονεύσεις’, συγκέντρωσαν πάνω τους το µίσος 
της επίσηµης εκκλησίας…». Βλ. Κυρίτσης Φ., «Η αντίρρηση συνείδησης στην Ελλάδα», 
www.sitemaker.gr, σελ. 3. 
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µορφοποιηµένο όργανο, δεν είχε νοµική υπόσταση, ήταν ένα κίνηµα (…). Την εποχή 

εκείνη, ο χαρακτήρας του Συνδέσµου δεν ήταν παρά µια κίνηση συµπαράστασης των 

διωκόµενων και φυσικά του Μαραγκάκη. Και µε αυτή τη µορφή, αυτή την υπογραφή 

εµφανιζότανε προς τα έξω.»127 Φυσικά µετά από αυτούς ακολούθησαν και άλλοι 

αντιρρησίες συνείδησης. Στόχος της επιτροπής δεν θα αποτελέσει η άµεση 

σύγκρουση. ∆εν τίθεται ακόµα το θέµα της ολικής άρνησης στράτευσης. Το 

ζητούµενο ήταν η θέσπιση της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας και η έµφαση 

δινόταν στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Όπως αναφέρει ο Σπύρος Ψύχας, «η επιτροπή 

λοιπόν αυτή είχε βγει µε ένα λίγο… µοτίβο δικαίωµα στην άρνηση στράτευσης, και να 

γίνει κάποιος νόµος για την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, να αποφυλακιστούνε οι 

αντιρρησίες, κάπως έτσι. Είχε µπει δηλαδή λίγο σε µία λεγκαλιστική προσέγγιση, η 

οποία όµως είχε να κάνει µε τις δυσκολίες της εποχής». Πράγµατι, η κυβέρνηση 

θορυβηµένη από τις διαρκείς εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις θα δηµοσιοποιήσει 

στις αρχές του 1988 ένα νοµοσχέδιο που επεκτείνει τις διατάξεις για τους 

θρησκευτικούς αντιρρησίες που προέβλεπε ο Ν.731/1977, επιτρέποντας και στους 

ιδεολογικούς αντιρρησίες να εκπληρώνουν άοπλη θητεία, διπλάσια της κανονικής. 

 

3.5. Η δηµοσιοποίηση του ζητήµατος των αντιρρησιών 

Την περίοδο αυτή παρατηρείται µια κινητικότητα, από πλευράς έκδοσης 

ψηφισµάτων, εκ µέρους διεθνών οργανισµών στην Ευρώπη για το ζήτηµα των 

αντιρρησιών. Το θέµα  σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είχε ήδη τεθεί ως ανθρώπινο 

δικαίωµα που πηγάζει από την εξάσκηση της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης 

και της θρησκείας. Έτσι τον Φεβρουάριο του 1983 υπήρξε το πρώτο  ψήφισµα στο 

Ευρωκοινοβούλιο, το λεγόµενο ψήφισµα Macciocchi,128 το οποίο ανέφερε ότι σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο το δικαίωµα άρνησης στράτευσης πρέπει να είναι ένα 

αναγνωρισµένο δικαίωµα. Θα ακολουθήσουν µετά από αυτό µια σειρά από 

ψηφίσµατα. Σύµφωνα µε τον Ψύχα, τα ψηφίσµατα αυτά «ήτανε µία ευχή, αλλά, 

επίσης ήτανε και το πρώτο θεσµικό ζήτηµα. (…) δεν ήταν τίποτα βασικό... τίποτα 

                                                 
127 Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τον ∆ηµήτρη Σωτηρόπουλο, σηµερινό πρόεδρο του ΣΑΣ. 
128 Η Maria Antonetta Macciocchi, ως Ευρωβουλευτής του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, είχε 
προωθήσει το πρώτο ψήφισµα για την Αντίρρηση Συνείδησης, στις 7 Φεβρουαρίου του 1984. Για τη 
δράση της υπήρξε τιµής ένεκεν, ιδρυτικό µέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Αντίρρηση 
Συνείδησης. Υπήρξε καθηγήτρια στα γαλλικά πανεπιστήµια Paris VIII και Sorbonne. Πέθανε τον 
Απρίλη του 2007 και είναι χαρακτηριστικό ότι στο επίσηµο περιοδικό-δελτίο του Συνδέσµου 
Αντιρρησιών Συνείδησης γίνεται ειδική αναφορά. Βλ. Χωρίς Παραλλαγή, τ. 5, Ιούλιος 2007. Για το 
ιστορικό των σχετικών δράσεων της Macciocchi βλ. Τσαρούχας Κ., Αντιρρησίες συνείδησης, ό.π., σελ. 
154-159,219-226. 
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σπουδαίο. Ήταν όµως κάτι που επέτρεψε στους πρώτους µη θρησκευτικούς αντιρρησίες 

να το επικαλεστούν, και να πουν ‘έχουµε και ένα ψήφισµα στο ευρωκοινοβούλιο’».129 

 Ειδικότερα στην περίπτωση των Μαραγκάκη και Μακρή υπήρξε υποστήριξη 

από τις διεθνείς οργανώσεις, από ευρωβουλευτές όλων των τάσεων και κυρίως από 

την ∆ιεθνή Αµνηστία.130 «Είχαµε σταθερή υποστήριξη από το εξωτερικό, ειδικά από 

τη ∆ιεθνή Αµνηστία από το Λονδίνο, σε όποια δίκη κι αν γινότανε ερχότανε µάρτυρας, 

όχι µάρτυρας, παρατηρητής από τη ∆ιεθνή Αµνηστία, ξέρεις, που µετράνε».131 Ακόµα 

µια πρακτική, στο πλαίσιο της συµπαράστασης προς τους κρατούµενους, ήταν η 

διοργάνωση συναυλιών. «Έριξαν τέσσερα χρόνια στο Μαραγκάκη στην πρώτη δίκη 

και κάναµε κι εµείς µία συναυλία στη Φρεατίδα µε δέκα ροκ συγκροτήµατα. Που 

συµµετείχαν όµως πέντε χιλιάδες άνθρωποι… Ή στα Προπύλαια ξέρω ‘γώ…. Ή στο 

λόφο του Στρέφη. Κάναµε συνεχώς εκδηλώσεις οι οποίες προσπαθούσαν να 

δηµοσιοποιήσουν το θέµα».132 Όπως φαίνεται, για την δηµοσιοποίηση του θέµατος 

σηµαντικό ρόλο θα παίξει ο εσωτερικός και ο διεθνής τύπος. Ορισµένοι 

δηµοσιογράφοι θα λειτουργήσουν σαν ένα µικρό λόµπι πίεσης και υποστήριξης.133 

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισης των Μαραγκάκη - Μακρή αναπτύσσεται µια 

τεράστια καµπάνια αποστολής χιλιάδων επιστολών συµπαράστασης που φέρνει σε 

δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Στην Ελλάδα οργανώνονται δεκάδες συναυλίες και 

εκδηλώσεις συµπαράστασης, ενώ πάνω από είκοσι άτοµα δηλώνουν αντιρρησίες 

συνείδησης για ιδεολογικούς λόγους.134 Ο Μιχάλης Μαραγκάκης αποφυλακίζεται το 

Φθινόπωρο του 1988 µετά από τρεις διαδοχικές απεργίες πείνας 71, 50 και 20 

ηµερών, ενώ ο Θανάσης Μακρής τον Ιούλιο του 1989 µετά από δύο απεργίες, 55 και 

33 ηµερών. Και οι δύο αποφυλακίζονται έχοντας εκτίσει τα 2/3 της ποινής τους. Στο 

                                                 
129 Για τις διαδοχικές επισκέψεις ξένων ευρωβουλευτών στις στρατιωτικές φυλακές Αυλώνας, για να 
ενηµερωθούν για τις συνθήκες κράτησης των αντιρρησιών συνείδησης βλ. «Οι πονηροί Βαλκάνιοι», 
Αρνούµαι, τ. 5, 1991, σελ. 12-13. 
130 Σε µια χειρονοµία ανταπόδοση της υπεράσπισης, οι Μαραγκάκης και Μακρής δώρισαν στην ∆ιεθνή 
Αµνηστία τις χιλιάδες επιστολές, τηλεγραφήµατα και κάρτες συµπαράστασης που δέχτηκαν κατά τη 
διάρκεια των διώξεών τους. Βλ. ∆ιεθνής Αµνηστία, «Ελλάδα: 20 χρόνια συνειδητή άρνηση για µη 
θρησκευτικούς λόγους. Η ∆ιεθνής Αµνηστία τιµά τους πρωτοπόρους Έλληνες αντιρρησίες 
Μαραγκάκη και Μακρή», ∆ελτίο Τύπου, Αθήνα, 4.4.2007. 
131 Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τον Σπύρο Ψύχα. 
132 Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τον Σπύρο Ψύχα. 
133 Όπως αναφέρει ο Σπύρος Ψύχας «... µας υποστήριζαν, δηλαδή  συνελήφθη κάποιος; Τσακ θα 
γράφανε ένα κοµµάτι. Μας παίρνανε συνεντεύξεις που ήτανε καµιά φορά σελίδα, ξέρω ‘γω δισέλιδο, 
είχαµε τέτοιες δυνατότητες». 
134 Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ιταλικό Ριζοσπαστικό Κόµµα, το οποίο έχει µεγάλη ιστορία στην 
υπεράσπιση κοινωνικών δικαιωµάτων, παίρνει ενεργά µέρος στην υποστήριξη της αποφυλάκισης του 
Μαραγκάκη, όπως και η Τσιτσιολίνα, η οποία ήταν τότε βουλευτής του κόµµατος, κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψής της στην Ελλάδα. Βλ. Κυρίτσης Φ., Το τρελόχαρτο, ό.π., σελ. 69, 94, 121, 126. 
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µεταξύ, η δυνατότητα άοπλης στρατιωτικής θητείας έχει επεκταθεί µε το Ν.1763/88 

(ΦΕΚ 57/24.3.88, τ. Ά) και στους ιδεολογικούς αντιρρησίες συνείδησης, χωρίς κανείς 

εντούτοις να κάνει χρήση της ρύθµισης αυτής.  

Από το 1989 η είσοδος των Οικολόγων Εναλλακτικών στη Βουλή και η 

θετική αντιµετώπιση του θέµατος εκ µέρους του Συνασπισµού έφεραν το θέµα στο 

κοινοβουλευτικό προσκήνιο, και έπαψε πια να αποτελεί θέµα ταµπού. Βέβαια, οι 

Μάρτυρες του Ιεχωβά εξακολουθούν να φυλακίζονται, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν 

το διάστηµα αυτό σταθερά περί τους 400 εγκλείστους µε τετραετείς ποινές στις 

στρατιωτικές φυλακές.135 Ωστόσο, οι διώξεις κατά των µη θρησκευτικών 

αντιρρησιών συνείδησης, µε εξαίρεση τις διοικητικές κυρώσεις, παγώνουν. 

 Η  δράση της επιτροπής υποστήριξης των Μαραγκάκη και Μακρή, και των 

αντιρρησιών συνείδησης που διώχτηκαν στη συνέχεια, ήταν πολυεπίπεδη. Καταρχάς 

η «δουλειά βάσης», αν µας επιτραπεί να δανειστούµε τον όρο από έναν αφηγητή µας, 

ήταν η προσπάθεια επικοινωνίας και η διατήρηση σταθερής επαφής µε όλο τον 

κόσµο που ενδιαφέρονταν για το θέµα, κυρίως νέους και φοιτητές. Επίσης µε άτοµα 

που είχαν υπηρετήσει ή είχαν απαλλαγεί για λόγους υγείας (τρελόχαρτο), και 

έδειχναν συµπαράσταση στους αντιρρησίες.136 «Προσπαθούσαµε λίγο να 

δηµιουργήσουµε ένα ρεύµα στον χώρο τον πιο underground, τον πιο ριζοσπαστικό. 

Στον κόσµο…, στο νέο κόσµο που ψάχνεται στα πανεπιστήµια, και εκτός 

πανεπιστηµίου.»137  Οπότε η τακτική της επιτροπής αυτής ήταν να συγκεντρώνουν 

πληροφορίες για τους νέους που ενδιαφέρονταν να δηλώσουν αντιρρησίες και «στις 

15 Νοεµβρίου, που ήτανε η ηµεροµηνία κατάταξης, βγαίνανε δυο-τρεις δηλώσεις στον 

τύπο. Άλλοι τρεις αντιρρησίες… γίνονται 29 οι αντιρρησίες, γίνονται 31, γίνονται 

                                                 
135 Τσαρούχας Κ., Αντιρρησίες συνείδησης, ό.π., σελ. 130. Σύµφωνα µε στοιχεία που παραθέτει ο ίδιος 
συγγραφέας (σελ. 130), κατά τη διάρκεια του 1989 κρατούνται 17 συνολικά κρατούµενοι αντιρρησίες 
συνείδησης για µη θρησκευτικούς λόγους. Πρόκειται για τους Μιχάλη Μαραγκάκη, Θανάση Μακρή, 
Γιάννη Τσούκα, Γιάννη Παπαγιαννόπουλο, Βαγγέλη Σήµεντη, Παναγιώτη Μακρή, Μπάµπη Μπίκα, 
Αλέκο Γεωργούλη, Παναγιώτη Ντεβετζή, Μάκη Πουλιάση, Θεόδωρο Μερζιώτη, Γιάννη Μερτζιώτη, 
Γιάννη Λαζαράτο, Γιώργο Σκούρο, Γιάννη Χαντζόπουλο και Μιχάλη Καραπάνο. 
136 Ο Σωτηρόπουλος µια δίνει µια εικόνα για το ποιοι αποτελούσαν τον αρχικό πυρήνα αυτής της 
κίνησης: «Ήταν φυσικά ο Θανάσης ο Μακρής, ο δεύτερος στη σειρά αντιρρησίας συνείδησης, ήταν ο 
Σπύρος ο Ψύχας. Ήταν και άτοµα τα οποία δεν ήτανε οπωσδήποτε αντιρρησίες συνείδησης, προερχόµενα 
από το χώρο των Οικολόγων Εναλλακτικών και διαφόρων οικολογικών πυρήνων που υπήρχαν εκείνη 
την εποχή. Γνώριζαν ήδη για την ύπαρξη αυτού του κινήµατος –εγώ δεν γνώριζα τίποτα- καθώς είχανε 
αντίστοιχα µηνύµατα από την αλλοδαπή. Γνωρίζουµε βέβαια πια ότι οι αντιρρησίες συνείδησης είναι ένα 
κίνηµα το οποίο υπάρχει εδώ και πάνω από έναν αιώνα, αλλά εγώ δυστυχώς για πρώτη φορά άκουσα γι’ 
αυτούς, όπως είπα, µε τη σύλληψη του Μιχάλη του Μαραγκάκη.» (Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε 
τον ∆ηµήτρη Σωτηρόπουλο) 
137 Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τον Σπύρο Ψύχα. 
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35».138 Με τον τρόπο αυτό η επιτροπή αποσκοπούσε στη δηµιουργία εντυπώσεων και 

ταυτόχρονα στην ενθάρρυνση των νέων που το επιθυµούσαν να δηλώσουν την 

άρνησή τους για στράτευση. Επίσης, τα µέλη της επιτροπής διακινούσαν αφίσες σε 

όλη τη χώρα, «όχι πολύ ριζοσπαστικές, αλλά για την άρνηση στράτευσης ή κάποιες 

ήτανε και αρκετά αντιµιλιταριστικές, και στο σχέδιό τους και στο µήνυµά τους».139 Μια 

άλλη «δουλειά» ήταν η συµπαράσταση στους κρατούµενους αλλά και  η έκφραση 

αλληλεγγύης στις επιτροπές για τα δικαιώµατα των φαντάρων. 

Το 1991, στις 15  Μαΐου, παγκόσµια ηµέρα των αντιρρησιών συνείδησης, 

συλλαµβάνεται ο Νίκος Μαζιώτης. Την παραµονή της δίκης του Μαζιώτη, στις 15 

Σεπτεµβρίου του 1991, συλλαµβάνεται, ενώ κολλάει αφίσες υπεράσπισής του, και ο 

ολικός αρνητής στράτευσης Παύλος Ναθαναήλ.140 Στις δηλώσεις τους αναφέρουν ως 

λόγο άρνησης την ταξική-αντιεξουσιαστική τους συνείδηση και διακηρύσσουν την 

απροθυµία τους να υπηρετήσουν οποιαδήποτε µορφή εναλλακτικής θητείας.141 Και οι 

δύο καταδικάζονται σε φυλάκιση µε αναστολή, και απελευθερώνονται, ενώ τους 

επιδίδεται φύλλο πορείας. Ο Μαζιώτης συλλαµβάνεται και πάλι στις 9 Οκτωβρίου 

του 1992 και αρχίζει απεργία πείνας, την οποία διακόπτει µετά από 50 µέρες, όταν 

και αποφυλακίζεται.142  

 

                                                 
138 Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τον Σπύρο Ψύχα. 
139 Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τον Σπύρο Ψύχα. 
140 «Συµπαράσταση στον Παύλο Ναθαναλήλ!», Αρνούµαι, τ. 5, 1991, σελ. 10. 
141 Η δήλωση του Παύλου Ναθαναήλ έχει δηµοσιευτεί, µεταξύ άλλων, και στο περιοδικό Αρνούµαι, τ. 
6, 1992, σελ. 61.  
142 Πληροφορίες για το ιστορικό της άρνησης στράτευσης του Μαζιώτη και τη δεύτερη δήλωση 
άρνησης, µετά τη δεύτερη σύλληψη και φυλάκιση, βλ. «Απεργία πείνας του Νίκου Μαζιώτη», 
Αρνούµαι, τ. 8, 1992, σ. 4. 
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Έχουµε λοιπόν την εµφάνιση των πρώτων ολικών αρνητών στράτευσης που 

προέρχονται κυρίως από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι ολικοί αρνητές προέρχονται 

και από άλλους ιδεολογικούς και πολιτικούς χώρους, όπως π.χ. την κοινωνική 

οικολογία. 

Το 1992 η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ανακοινώνει την προετοιµασία 

νοµοσχεδίου του οποίου η περιπέτεια τερµατίζεται όταν απορρίπτεται από το Νοµικό 

Συµβούλιο του Κράτους ως αντισυνταγµατικό στο τέλος της χρονιάς.143 Οι επόµενες 

                                                 
143 http://el.wikipedia.org. Η κυβερνητική θέση ήταν σαφώς αρνητική και για τις διεθνείς αντιδράσεις. 
Για παράδειγµα, την έκθεση της βελγικής οργάνωσης Ανθρώπινα δικαιώµατα χωρίς σύνορα, όπου 
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κυβερνήσεις µιλούν αόριστα για επικείµενο νοµοσχέδιο που θα αναγνωρίζει την 

αντίρρηση συνείδησης. 

Στο µεταξύ οι αντιρρησίες, οι οποίοι επικαλούνται ιδεολογικούς λόγους, 

φτάνουν τους 100 και δεν είναι όλοι διατεθειµένοι να υπηρετήσουν εναλλακτική 

θητεία, εάν και όταν αυτή επρόκειτο να θεσµοθετηθεί µε νόµο.144 Τον Αύγουστο του 

1995 συλλαµβάνεται ο Νίκος Καρανίκας στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, µεταφέρεται σε 

στρατιωτικές φυλακές και καταδικάζεται σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων για 

ανυποταξία σε καιρό γενικής επιστράτευσης.145 Το ∆εκέµβρη του 1995 και µετά από 

την ανάπτυξη ενός µεγάλου κινήµατος συµπαράστασης το Εφετείο µειώνει την ποινή 

του σε ένα χρόνο µε τριετή αναστολή. Κατά την έξοδό του όµως από τη δικαστική 

αίθουσα, και σύµφωνα µε τη συνηθισµένη πρακτική των στρατολογικών αρχών, του 

επιδίδεται φύλλο πορείας. Ο Καρανίκας δεν παρουσιάζεται και η εναντίον του 

κατηγορία µετατρέπεται πλέον σε «λιποταξία». Το αποτέλεσµα είναι να αναπτυχθούν 

κινήσεις συµπαράστασης και γι’ αυτόν. 

             
 

Στις 27 Ιουνίου του 1997 ψηφίζεται από την κυβέρνηση Σηµίτη ο Ν.2510 

(ΦΕΚ 136/27.6.1997, τ. Ά.), µε τον οποίο εισάγεται µια µορφή «πολιτικής 

κοινωνικής υπηρεσίας» ως εναλλακτική της στρατιωτικής θητείας. Ο όρος 

αντιρρησίας συνείδησης αναφέρεται για πρώτη φορά σε νοµικό κείµενο, χωρίς 

                                                                                                                                            
καταγγέλλονταν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ελλάδα στο θέµα των αντιρρησιών 
συνείδησης, χαρακτήρισε στις 7.11.1992 ο τότε εκπρόσωπος της κυβέρνησης Β. Μαγγίνας 
«ανθελληνική» (βλ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία - Ιός της Κυριακής, 17.12.1995). 
144 www.antirrisies.gr 
145 Βλ. Κυρίτσης Φ., Το τρελόχαρτο, ό.π., σελ. 58. 
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βέβαια αυτό να σηµατοδοτεί την τυπική αναγνώριση ενός ανθρώπινου δικαιώµατος. 

Στην εισηγητική έκθεση του νόµου αναφέρεται πως «η αντιµετώπιση του σχετικού 

ζητήµατος των αντιρρησιών συνείδησης, µε σεβασµό πάντα στον υποχρεωτικό και 

καθολικό χαρακτήρα της στρατιωτικής θητείας είναι αναγκαία και για τη συµµόρφωση 

της χώρας προς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από διεθνείς συνθήκες».146 

Η στάση του στρατού φαίνεται να γίνεται πιο «σκληρή» αµέσως µετά την 

ψήφιση του νόµου. Οι πρώτοι Μάρτυρες του Ιεχωβά που αρνούνται να υπηρετήσουν 

εναλλακτική υπηρεσία καταδικάζονται σε έξι χρόνια φυλάκιση, το διπλάσιο της τότε 

ισχύουσας εναλλακτικής. Παράλληλα οι αντιρρησίες συνείδησης Λάζαρος 

Πετροµελίδης και Γιάννης Χρυσοβέργης προσφεύγουν δικαστικά ενάντια στην 

υπερβολικά µεγάλη διάρκεια και τις συνθήκες εκπλήρωσης του θεσµού (βλ. 

παρακάτω). Ο Πετροµελίδης, ενεργό στέλεχος του Συνδέσµου Αντιρρησιών 

Συνείδησης, συλλαµβάνεται, και τον Απρίλη του 1999 καταδικάζεται σε τέσσερα 

χρόνια φυλάκιση, απελευθερώνεται δε µε απόφαση του Εφετείου, µετά από την 

ανάπτυξη µεγάλου κινήµατος συµπαράστασης.  

 

3.6. Ο Σύνδεσµος Αντιρρησιών Συνείδησης 

Η δράση της επιτροπής για τους αντιρρησίες περιλάµβανε και µια προσπάθεια 

εσωτερικής οργάνωσης. Ποιο συγκεκριµένα επιδίωξε το συντονισµό των 

αντιρρησιών όλων των τάσεων και τη δηµιουργία του Συνδέσµου Αντιρρησιών 

Συνείδησης. Έτσι παράλληλα µε την επιτροπή για τους αντιρρησίες συνείδησης, 

ξεκίνησε ήδη από το 1988 να δραστηριοποιείται ο Σύνδεσµος Αντιρρησιών 

Συνείδησης. Όµως, ο σύνδεσµος, ως µετεξέλιξη της επιτροπής, σιγά-σιγά την 

υποσκέλισε. Έτσι, µετά από τα τρία πρώτα χρόνια συνύπαρξής τους, στο δηµόσιο 

χώρο εµφανίζεται πλέον µόνο ο Σύνδεσµος Αντιρρησιών Συνείδησης. 

 

                                                 
146 Σε έκθεσή της η ∆ιεθνής Αµνηστία αναφέρει ότι οι αντιρρησίες συνείδησης είχαν εκτίσει συνολικά, 
από τη δεκαετία του 1930  έως το 1993 5.000 χρόνια φυλάκισης!  Βλ. ∆ιεθνής Αµνηστία, Ελλάδα: 
5.000 χρόνια φυλάκισης: Οι αντιρρησίες συνείδησης στην Ελλάδα, Έκθεση, Αθήνα, Μάρτιος 1993. 
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Σύµβολο του Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης 

 

Εδώ τίθεται το ζήτηµα του ποιοι ήταν αυτοί που αποτέλεσαν τον πυρήνα του ΣΑΣ; 

Ποιες ήταν οι ιδεολογικές τους αναφορές; Σύµφωνα µε τον Σπύρο Ψύχα, ο οποίος 

ήταν από τους πρωταγωνιστές της δηµιουργίας του συνδέσµου ήταν «και αυτοί που 

ζητάγανε να κάνουν κοινωνική θητεία, και αυτοί που ήταν εναντίον της κοινωνικής 

θητείας και ήταν της ολικής άρνησης, και αυτοί που ήταν αναρχικοί και αυτοί που ήταν 

οικολόγοι, και αυτοί που ήταν της µη βίας και της χορτοφαγίας… Ναι υπήρχε άρνηση 

που ήτανε µη βία από µία καθαρά πασιφιστική και νεοεποχική προσέγγιση. Ή ο άλλος 

ήτανε ξέρω ‘γώ το φως, µια βουδιστική ίσως… προσέγγιση».  

Ο ένας πόλος του ΣΑΣ λοιπόν θα συγκροτηθεί από άτοµα που έχουν ως 

βασική αρχή τους την µετωπική σύγκρουση, δηλαδή την απόρριψη οποιασδήποτε 

µορφής θητείας είτε εναλλακτικής είτε κοινωνικής, δηλαδή τους ολικούς αρνητές 

στράτευσης παρόλο που για λίγο θα επιδιώξουν να δουλέψουν και να συνεργαστούν 

µε τον άλλο πόλο, τους «µεταρρυθµιστές», αυτούς που θέτουν ως στόχο τους 

καταρχήν την εναλλακτική υπηρεσία. Είναι φανερό πως για λόγους τακτικής ήταν 

ποιο εύκολο ο ΣΑΣ να διεκδικήσει στο δηµόσιο χώρο την εναλλακτική υπηρεσία από 

την κατάργηση της στρατιωτικής θητείας, ή και του στρατού, για τον λόγο ότι  

θεωρήθηκε πως η ελληνική κοινωνία δεν ήταν ακόµη έτοιµη να δεχθεί λύσεις πιο 

ριζοσπαστικές. Σε πρώτη φάση λοιπόν όλες αυτές οι τάσεις που αποτέλεσαν τον ΣΑΣ 
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συνυπήρξαν.147 Προσπάθησαν να δουλέψουν µαζί και να συνθέσουν µια κοινή 

συνισταµένη, παρ’ όλες τις ιδεολογικές τους διαφορές. Όµως «ήταν κάτι… δύσκολο, 

αδύνατο, αλλά προσπαθήσαµε να δουλέψουµε µαζί».148 

Οι χειρισµοί µε το θέµα του νοµικού πλαισίου της εναλλακτικής υπηρεσίας 

έπρεπε να είναι πολύ λεπτοί προκειµένου να διατηρηθούν οι ισορροπίες στις 

διαφορετικές αυτές οµάδες που συγκροτούσαν τον ΣΑΣ. Έτσι, επί του πρακτέου 

υπήρχε δυσκολία από τα µέσα να τεθεί το ζήτηµα της νοµοθετικής ρύθµισης της 

κοινωνικής θητείας, γιατί αυτό ενοχλούσε τον χώρο των αντιεξουσιαστών, ο οποίος, 

όπως τονίζει ο Σπύρος Ψύχας, «εµφάνιζε ολικούς αρνητές… ή γιατί είχαµε κι εµείς 

ολικούς αρνητές, οι οποίοι δεν ήταν ντε και καλά αναρχικοί, αλλά λέγανε εγώ βασικά 

αρνούµαι το στρατό, θα µπορούσα ίσως να κάνω µια κοινωνική θητεία, αλλά δεν είναι 

όµως η επιλογή µου». Έτσι, είχε αρχίσει να δηµιουργείται µια εσωτερική πόλωση, µε 

κεντρικό δίληµµα την εναλλακτική κοινωνική θητεία ή την άρνηση στράτευσης. Η 

πόλωση αυτή θα µπορούσε να µεταφραστεί και µε άλλους όρους, επαναφέροντας 

λίγο την συζήτηση που αναφέρθηκε παραπάνω, δηλαδή µεταρρύθµιση του θεσµού 

και αναγνώριση του δικαιώµατος της αντίρρησης συνείδησης ή µετωπική σύγκρουση 

και εντέλει κατάργηση του ίδιου του θεσµού; Σύµφωνα µε ένα αποχωρήσαντα µέλος 

του Συνδέσµου τα προβλήµατα προέκυψαν «γιατί η επιµονή της πλειοψηφίας να 

προβάλλει την κοινωνική θητεία οδήγησε τον Σύνδεσµο σε διάσπαση και αποχώρηση 

πολλών µελών µεταξύ των οποίων του ποιο δραστήριου µέλους του, του ιδρυτή του 

Σπύρου Ψύχα».149 

Ένα σηµείο τοµής στην λειτουργία του συνδέσµου θα υπάρξει η ψήφιση 

τελικά του Ν.2510/1997, που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο νόµος αυτός εισάγει µια 

µορφή πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας ως εναλλακτικής της στρατιωτικής θητείας. 

Φυσικό επακόλουθο ήταν η ψήφιση του νόµου για την εναλλακτική πολιτική 

κοινωνική υπηρεσία να θεωρηθεί ένα θετικό βήµα. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να 

λύσει τα πολλά και περίπλοκα προβλήµατα που είχαν συσσωρευτεί. Απεναντίας, η 

νοµική κατοχύρωση θα δηµιουργήσει επιπρόσθετα ιδεολογικά προβλήµατα 

ταυτότητας για τους ανθρώπους που συγκροτούν τον ΣΑΣ. Όπως µας λέει ο 

Πετροµελίδης, «αυτό που έγινε ήταν ότι µε την ψήφιση του 2510 του 1997 (…) έγινε 
                                                 
147 Για την πολύχρονη δράση του ο ΣΑΣ τιµήθηκε από την γερµανική οργάνωση υπεράσπισης των 
αντιρρησιών συνείδησης µε το βραβείο Φρίντριχ Σίγκµουντ-Σούλτσε, το 1997. Το βραβείο, το οποίο 
συνοδεύονταν µε το ποσό των 10.000 µάρκων, το µοιράστηκε µε την αντίστοιχη οργάνωση της 
Τουρκίας, τον Αντιπολεµικό Σύνδεσµο Σµύρνης. 
148 Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τον Σπύρο Ψύχα. 
149 Κυρίτσης Φ., «Η αντίρρηση συνείδησης στην Ελλάδα», ό.π., σελ. 2-4. 
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µια µεγάλη συζήτηση στα πλαίσια του Συνδέσµου. Ήταν µάλλον µια διάσπαση, µε τους 

σηµερινούς όρους, µε την έννοια ότι τα παιδιά το µπλοκ του αντιεξουσιαστικού χώρου 

ήταν εκεί και δήλωνε, ήτανε της άποψης να απορρίψουµε το νόµο, ότι αν υπάρχει ένας 

νόµος αυτό παγιώνει µια κατάσταση που θα υπάρχει εναλλακτική θητεία και αδυνατίζει 

τη δική τους θέση, πιστεύοντας ότι µπορούµε να διεκδικήσουµε µια ολική άρνηση του 

στρατού. Η πλειοψηφία του Συνδέσµου εν πάση περιπτώσει, όπως γίνεται συνήθως σε 

τέτοιες περιπτώσεις αποφάσισε να στηρίξει την εναλλακτική θητεία, να στηρίξει… Όχι 

να στηρίξει µε την έννοια του ότι θα πηγαίναµε, να µην την καταγγείλει (…) Αυτό που 

µας προβληµάτισε όλους είναι τι κάνουµε, τι κάνουµε ως Σύνδεσµος. Γιατί ως 

Σύνδεσµος λέγαµε ναι µεν είναι καλό, αλλά έχει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό το αρνητικό. 

Παρ’ όλα αυτά είναι καλό.»150 

Μετά την πόλωση και την αποχώρηση πολλών δραστήριων µελών του 

Συνδέσµου, από τα τέλη του 2002 έως τις αρχές του 2003 ξεκίνησε µια εσωτερική 

συζήτηση σχετικά µε τη σκοπιµότητα µιας αναγνώρισης του Συνδέσµου ως 

σωµατείου. Αυτό για λόγους τυπικής εκπροσώπησης µε τους θεσµούς, όπως οι 

στρατιωτικές αρχές ή κάποιο υπουργείο, σύµφωνα µε τον Πετροµελίδη: «µας 

αντιµετωπίζει αλλιώς κάποιος άλλος».151 Αλλά και για λόγους εσωτερικής 

οργάνωσης. «Ένα σωµατείο, µε ένα καταστατικό, ακόµα και σε ένα θεωρητικό επίπεδο 

θεσπίζονται κάποιοι κανόνες λειτουργίας. Γιατί υπήρχαν φαινόµενα που διάφοροι 

άνθρωποι έβγαιναν κι έλεγαν ο Σύνδεσµος λέει αυτό. Χωρίς να έχουν συζητήσει µε 

κανένα. ∆ηλαδή δε λειτουργούσε πάντα δηµοκρατικά.»152 Ο ΣΑΣ, λοιπόν, αποκτά 

σαφή νοµική υπόσταση το 2003, όταν στις 28 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιείται στην 

Αθήνα η ιδρυτική συνδιάσκεψη του σωµατείου και εγκρίθηκε η τελική µορφή του 

καταστατικού, το οποίο στις 1.12.2003 συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Επίσης, ο ΣΑΣ είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Αντίρρηση 

Συνείδησης (EBCO), και επίσης ενεργό µέλος και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την 

∆ιεθνή των Αντιστεκόµενων στον Πόλεµο (War Resisters International). 

                                                 
150 Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον Λάζαρο Πετροµελίδη, πρώην πρόεδρο του ΣΑΣ. 
151 Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον Λάζαρο Πετροµελίδη. 
152 Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον Λάζαρο Πετροµελίδη,. 
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3.7. ∆ιεθνείς οργανισµοί και ψηφίσµατα υπέρ των αντιρρησιών 

Η ανάπτυξη της ιδέας της άρνησης στράτευσης στην Ελλάδα συνδέεται µε µια 

παράλληλη έκδοση ψηφισµάτων από πλευράς διεθνών οργανισµών. Η αντίρρηση 

συνείδησης τίθεται ως ανθρώπινο δικαίωµα, το οποίο ανάγεται στην ελευθερία της 
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σκέψης και της επιλογής θρησκείας.153 Έτσι µετά το ψήφισµα της κοινοβουλευτικής 

συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης (337 του 1967) και την υπερψήφιση της 

έκθεσης Macciocchi από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Φεβρουάριος 1983) 

ακολουθούν, ενδεικτικά:  

- Το ψήφισµα της 10/3/87 της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του 

Ο.Η.Ε. 

- Η σύσταση R(87) της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

- Το Ψήφισµα 1989/59 της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Ο.Η.Ε. 

- ∆ιαδοχικά ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.154 

 

Σ' αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η αποδοχή από τον ΟΑΣΕ του δικαιώµατος στην 

άρνηση στράτευσης, στη ∆ιάσκεψη της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1990. Ιδιαίτερη 

σηµασία έχουν τα ψηφίσµατα Α4-0034/98 και Α4-0468/98 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, καθώς αυτά εκδόθηκαν µετά την ψήφιση του ελληνικού Ν.2510/1997. 

Στα ψηφίσµατα αυτά η Ελλάδα καλείται να άρει τις τιµωρητικές διατάξεις του νόµου, 

να αµνηστεύσει τους αντιρρησίες σε βάρος των οποίων εκκρεµούν ποινικές διώξεις 

και να απαλλάξει πλήρως ή εν µέρει όσους είχαν δηµόσια δηλώσει την άρνησή τους 

να στρατευτούν πριν την ψήφιση του νόµου.155 Η πρακτική επίσης της Ελλάδας να 

ασκεί συνεχείς και επαναλαµβανόµενες διώξεις για το ίδιο ουσιαστικά αδίκηµα 

µπήκε στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Ο.Η.Ε. Σε 

πρόσφατη συνεδρίασή της, το Μάρτιο του 2005, κατηγορήθηκε ότι παραβιάζει το 

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα. Επίσης, η War 

Resisters International, η διεθνής οργάνωση των αρνητών στράτευσης, αποφάσισε να 

αφιερώσει το έτος 2005 στην Ελλάδα, πραγµατοποιώντας µια εβδοµάδα εκδηλώσεων 

στην Θεσσαλονίκη, από 9 έως 15 Μάη. 

                                                 
153 Για µια συνοπτική και περιεκτική περιγραφή της σταδιακής θεµελίωσης της αντίρρησης συνείδησης 
ως δικαιώµατος στο δυτικό κόσµο βλ. Σιµιτζής Κ., «Αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία: Η 
ανάδυση ενός δικαιώµατος του ανθρώπου σε διεθνές επίπεδο», ∆ίκαιο και πολιτική, τ. 17-18, 1990, 
σελ. 61-110. Βλ. ακόµα Κασίµης Ν., «Η αντίρρηση συνείδησης µέσα απ’ τους διεθείς οργανισµούς», 
Αρνούµαι, τ. 4, 1991, σελ. 65-69. 
154 Για παράδειγµα, στις αρχές του ∆εκέµβρη του 1987, 81 Έλληνες και ξένοι ευρωβουλευτές 
υπογράφουν κείµενο έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση για απελευθέρωση του Μαραγκάκη 
(Κυρίτσης Φ., Το τρελόχαρτο, ό.π., σελ. 318-319). Για τις καταδίκες της Ελλάδας από διεθνείς 
οργανισµούς έως το 1996, βλ. Τσαρούχας Κ., Αντιρρησίες συνείδησης, ό.π., σελ. 55-109. 
155 Απόφαση σταθµό αποτέλεσε αυτή του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µετά 
από προσφυγή του Αντιρρησία Συνείδησης Ιάκωβου Θλιµµένου, σύµφωνα µε την οποία οι ελληνικές 
αρχές έπρεπε να φροντίσουν να µην αναγράφεται στο ποινικό τους µητρώο οποιαδήποτε ποινή τους 
έχει επιβληθεί για στρατιωτικό αδίκηµα ανυπακοής ή ανυποταξίας. Με αλλαγή του συντάγµατος και 
µε τις διατάξεις του Ν.2915 το ζήτηµα του ποινικού µητρώου των αντιρρησιών ρυθµίστηκε οριστικά. 
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3.8. Οι αντιδράσεις στην κατοχύρωση της αντίρρησης συνείδησης 

Σε άρθρο του στην εφηµερίδα, Το Βήµα ο συνταγµατολόγος Ν. Αλιβιζάτος αφού 

διατυπώσει κάποιες επιφυλάξεις για τις νέες ρυθµίσεις χαιρετίζει τον Ν.2510/1997 

και εξάρει το θάρρος του τότε υπουργού Α. Τσοχατζόπουλου «που τόλµησε να 

αναλάβει τις ευθύνες εκεί που προκάτοχοι του στο υπουργείο εθνικής άµυνας είχαν 

διστάσει µπροστά στο αδιαµφισβήτητο πολιτικό κόστος».156 Ο Αλιβιζάτος 

συνεχίζοντας αναφέρεται στον πολιτικό κυρίως κόσµο που αντιτάχθηκε στην 

εναλλακτική θητεία: «Οι αντιδράσεις κατά του νέου νόµου προέρχονται από τρεις 

κυρίως εστίες: από το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης εν πρώτης, από τη 

λεγόµενη ΄πατριωτική΄ πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και από τον εκ παραδόσεως σφοδρότερο 

πολέµιο των αντιρρησιών στη χώρα µας την Εκκλησία της Ελλάδος».157 Πράγµατι, εάν 

θέλουµε να κωδικοποιήσουµε τους πολιτικοϊδεολογικούς και θεσµικούς χώρους από 

τους οποίους πηγάζει, έως τις µέρες µας, η αντίδραση στην θεµελίωση του 

δικαιώµατος στην αντίρρηση συνείδησης είµαστε υποχρεωµένοι να αναφερθούµε 

καταρχήν στα πολιτικά κόµµατα. 

 Η Νέα ∆ηµοκρατία διατήρησε σταθερά µια επιφυλακτική στάση απέναντι 

στην αντίρρηση συνείδησης. Ακόµα και όταν ως αξιωµατική αντιπολίτευση δεν 

απέκλειε κάποια µορφή εναλλακτικής υπηρεσίας, όταν συζητήθηκε στη Βουλή το 

1997 η πρώτη προσπάθεια κατοχύρωσής της υπαναχώρησε από τις θέσεις που 

φαινόταν να υποστηρίζει. Γενικότερα, οι παρεµβάσεις των αγορητών της Νέας 

∆ηµοκρατίας δεν ξέφυγαν από την πεπατηµένη: «Εφόσον απειλείται η χώρα µας δεν 

µπορεί να εξοµοιωθεί π.χ. µε το Βέλγιο ώστε να έχει την πολυτέλεια να καθιερώσει την 

εναλλακτική θητεία, οι νέες ρυθµίσεις θα καταστρατηγηθούν από τους κάθε λογής 

λουφαδόρους …»158 

Η λεγόµενη «πατριωτική» πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ εναντιώθηκε σταθερά στην 

θέσπιση µιας εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι οι βουλευτές που εντάσσονταν στον ιδεολογικό χώρο του «πατριωτικού» ΠΑΣΟΚ 

κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα την επίµαχη περίοδο της συζήτησης του µετέπειτα 

Ν.2510/1997, υποστηρίζοντας ότι «ετοιµάζεται µια στρατιά εξοργιστικών 
                                                 
156  Αλιβιζάτος Ν., «Οι αντιρρησίες, οι εκσυγχρονιστές και οι επικρίσεις των λαϊκιστών», Το Βήµα, 15 
Ιουνίου 1997.  
157 Αλιβιζάτος Ν., «Οι αντιρρησίες, οι εκσυγχρονιστές και οι επικρίσεις των λαϊκιστών», Το Βήµα, 15 
Ιουνίου 1997. 
158 Αλιβιζάτος Ν., «Οι αντιρρησίες, οι εκσυγχρονιστές και οι επικρίσεις των λαϊκιστών», Το Βήµα, 15 
Ιουνίου 1997. 
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αργόµισθων», και θα έπρεπε να αναρωτηθούµε σύµφωνα µε τον κ. Σ. Παπαθεµελή αν 

«θα πρέπει το κράτος όλους αυτούς τους αργόσχολους και τους τεµπέληδες τους δήθεν 

αντιρρησίες συνειδήσεως να τους ταΐζει, να τους ποτίζει να τους τρέφει και να τους έχει 

κατά το κοινώς λεγόµενα στα όπα-όπα».159 

Το ΚΚΕ εξακολουθεί µέχρι τις µέρες µας να µην θέτει το ζήτηµα των 

αντιρρησιών σε πρώτη προτεραιότητα, υιοθετώντας ουσιαστικά αρνητική θέση. Για 

το κόµµα αυτό η καθολική στράτευση αποτελεί µια λαϊκή κατάκτηση, για το λόγο 

αυτό τάσσεται και κατά του «µισθοφορικού» στρατού. Είναι δηλαδή εναντίον της 

επαγγελµατοποίησης του στρατού.160  

Σήµερα ο Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς φαίνεται να είναι η 

µόνη κοινοβουλευτική πολιτική δύναµη που τάσσεται σταθερά υπέρ της θεµελίωσης 

της αντίρρησης συνείδησης ως δικαιώµατος. Επίσης, Έλληνες ευρωβουλευτές που 

προέρχονταν από τους χώρους του έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέµα των 

αντιρρησιών. Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ευρωβουλευτής τότε του Συνασπισµού, 

επανειληµµένα είχε δραστηριοποιηθεί υπέρ των αντιρρησιών. Χαρακτηριστική είναι 

η αναφορά του σε διεθνές συνέδριο, το Νοέµβριο του 1993: «Είδα στα µάτια των 

νέων παιδιών, που φυλακίζονται προκειµένου να υπερασπιστούν την ελεύθερη 

συνείδηση τους, την έκφραση ότι δεν αδικούν κανέναν. Και το απλοϊκό ερώτηµα, αν 

όλοι πηγαίνουν φυλακή ή αρνιούνται τη στράτευση λόγω συνειδησιακής αντίρρησης, τι 

θα γίνει, έχει την απάντηση ότι θα ζούµε σε µια άλλη, καλύτερη κοινωνία.»161 

Είναι σαφές επίσης ότι ακροδεξιοί-εθνικιστικοί κύκλοι είναι κάθετα αντίθετοι 

µε την αντίρρηση συνείδησης, σε κάθε της µορφή. Ενδεικτική είναι η «ακραία» 

τοποθέτηση της Οργάνωσης Ελληνόψυχων Νέων – Μέγας Αλέξανδρος στην 

εφηµερίδα  Στόχος, απέναντι στην επικείµενη δίκη του Νίκου Μαζιώτη και ∆ηµήτρη 

Περούλα, το 1990: «Για να µπορέσει όµως ο Ελληνικός Στρατός να πραγµατοποιήσει 
                                                 
159 Αλιβιζάτος Ν., «Οι αντιρρησίες, οι εκσυγχρονιστές και οι επικρίσεις των λαϊκιστών», Το Βήµα, 15 
Ιουνίου 1997. 
160 Βλ. ενδεικτικά την οµιλία της κ. Α. Παπαρήγα µε θέµα «Τα ζητήµατα της Εθνικής Άµυνας και των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 30.9.2003, www.kke.gr., αλλά και τις θέσεις του κόµµατος 
που παρατίθενται στην ιστοσελίδα αυτή. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην συζήτηση 
νοµοσχεδίου σχετικού µε στρατολογικά θέµατα τον ∆εκέµβριο του 1992 κατατέθηκε τροπολογία από 
το ΚΚΕ, η οποία υπογράφονταν από τον Βουλευτή Στρατή Κόρακα, µε την οποία προβλέπονταν η 
θεσµοθέτηση της αντίρρησης συνείδησης, η οποία καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Νέας 
∆ηµοκρατίας. Βλ. σχετικά Μάρτυρες του Ιεχωβά και αντίρρηση συνείδησης, ό.π., σελ. 23. 
161 Μάρτυρες του Ιεχωβά και αντίρρηση συνείδησης, ό.π., σελ. 24. Για παράδειγµα, στις 17.5.2005 ο 
Συνασπισµός εξέδωσε ανακοίνωση µε αφορµή την επικείµενη δίκη του αντιρρησία συνείδησης Νίκου 
Μπαλτούκα, υπογραµµίζοντας ότι «το Τµήµα ∆ικαιωµάτων του Συνασπισµού θεωρεί ως απαραίτητη 
και αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίσει το δικαίωµα του κάθε πολίτη να διεκδικεί τη 
νοµική ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης οποιαδήποτε στιγµή της ζωής του, τόσο πριν όσο και κατά τη 
διάρκεια ή και µετά την ένταξή του στις Ένοπλες ∆υνάµεις…». 
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τους στόχους του, θα πρέπει η κοινωνία να τον βοηθήσει. Και για να τον βοηθήσουν, 

θα πρέπει να συντρίψουν τους αυτοαποκαλούµενους ‘ολικούς Αρνητές Στράτευσης.’ 

(…) Γι’ αυτόν τον λόγο η Ελληνόψυχη ‘ΣΤΟΧΙΚΗ’ νεανική ‘Οργάνωση Ελληνόψυχων 

Νέων –Μέγας Αλέξανδρος’ προτείνει την Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ επιβολή της θανατικής 

ποινής σ’ αυτά τα φαρµακερά και αντεθνικά φίδια, δύο απ’ τα οποία δικάζονται 11 

Νοεµβρίου στο Στρατοδικείο του Ρουφ!»162 

Όσον αφορά τώρα τη θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήταν κάθετα αντίθετη 

στην καθιέρωση της εναλλακτικής θητείας και στην αντίρρηση συνείδησης 

γενικότερα. Ο µητροπολίτης ∆ηµητριάδος κ. Χριστόδουλος, ο µετέπειτα 

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, σε άρθρο του την επίµαχη περίοδο της 

ψήφισης του  Ν.2510/1997 στην εφηµερίδα Το Βήµα επεδίωξε να αποδείξει ότι 

ακόµα και στην ∆ύση, η εναλλακτική θητεία κάθε άλλο παρά αναγνωρίζεται.163 Ο 

µητροπολίτης στέκεται στη νοµολογία των δικαιοδοτικών οργάνων του 

Στρασβούργου, σε µερικές αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων και κάποια 

αποσπάσµατα από συγγράµµατα ευρωπαίων συγγραφέων. Και τούτο όχι για να πει 

ότι η εναλλακτική θητεία δεν αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό ατοµικό δικαίωµα από την 

ευρωπαϊκή σύµβαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου ή από τα συντάγµατα των 

περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά για να υποστηρίξει ότι η συνταγµατικότητά 

της αµφισβητείται σε όλα τα πλάτη και µήκη της Ευρώπης.164 Για την θέση αυτή του 

Χριστόδουλου ο Ν. Αλιβιζάτος αναφέρει: «Πρόκειται στην καλύτερη των 

περιπτώσεων, για παρανόηση, αφού δίνει την εντύπωση πως αγνοεί το πρόδηλο, αφού 

αποσιωπά το προφανές: ότι δηλαδή εδώ και πολλές δεκαετίες, σε όλες ανεξαιρέτως τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (…) η εναλλακτική θητεία αναγνωρίζεται επίσηµα ως 

δυνατότητα των αντιρρησιών, είτε µε ρητή συνταγµατική πρόβλεψή… είτε µε ειδικούς 

νόµους.»165  

Η αλήθεια είναι ότι η γνώµη της εκκλησίας είχε και φαίνεται να εξακολουθεί 

να έχει µεγάλη επιρροή στο στρατό, ειδικότερα στο ζήτηµα της αντίρρησης 

συνείδησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε απόρρητη έκθεση που συνέταξαν υπηρεσίες 

                                                 
162 Βλ. Τσαρούχας Κ., Αντιρρησίες συνείδησης, ό.π., σελ. 132. 
163 Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος  Χριστόδουλος, «Οι αντιρρήσεις για τους αντιρρησίες», Το Βήµα, 
08.06.1997.  
164 Για µια σύνοψη της συζήτησης σχετικά µε τη συνταγµατική διάσταση της εµφάνισης των πρώτων 
ιδεολογικών αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα, βλ. Βασιλογιάννης Φ., «Η ‘αντίρρηση 
συνείδησης’ από συνταγµατική άποψη», ∆ίκαιο και πολιτική, τ. 17-18, 1990, σελ. 25-60. 
165 Αλιβιζάτος Ν., «Οι αντιρρησίες, οι εκσυγχρονιστές και οι επικρίσεις των λαϊκιστών», Το Βήµα, 
15.06.97. 
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του Γ.Ε.ΕΘ.Α. το 1995 (πριν τη νοµοθετική κατοχύρωση της εναλλακτικής 

υπηρεσίας) µε θέµα τους αντιρρησίες συνείδησης, αφού αναφερθούν οι πρακτικές 

που ακολουθούν «οι Έλληνες που αυτοαποκαλούνται αντιρρησίες συνείδησης» και 

υπογραµµισθούν τα «ανυπέρβλητα νοµικά» και συνταγµατικά κωλύµατα της χώρας 

στο ζήτηµα αυτό, γίνεται αναφορά στην αρνητική στάση της εκκλησίας: «Η θέση της 

εκκλησίας στο θέµα αυτό είναι εντελώς αρνητική… (πόρισµα της πραγµατοποιηθείσας 

την 15-2-95 Ηµερίδας της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος) (…) Σοβαρά θα πρέπει να 

ληφθεί επίσης η αρνητική θέση τόσο της εκκλησίας όσο και του µεγαλύτερου 

αριθµητικά και ηλικιακά και πιο υπεύθυνου µέρους της κοινωνίας µας. Κατόπιν των 

προαναφεροµένων εκτιµούµε ότι η ύπαρξη του συγκεκριµένου συνταγµατικού 

κωλύµατος για την καθιέρωση του θεσµού της κοινωνικής-πολιτικής θητείας είναι 

καταλυτική για το υπό εξέταση θέµα και δεν αφήνει περιθώρια επεξεργασίας νέου 

σχεδίου νόµου για τη στράτευση των αντιρρησιών συνείδησης. Η παραπάνω 

αναφερθείσα ύπαρξη συνταγµατικού κωλύµατος είναι δυνατόν να ξεπερασθεί µε 

ανάλογη τροποποίηση του Συντάγµατος, επί της οποίας είµαστε αντίθετοι για εθνικούς 

και θρησκευτικούς λόγους, δηλαδή των γνωστών κινδύνων που διατρέχει η χώρα 

µας».166 

Όπως αναφέρει ένας αντιρρησίας συνείδησης, πρώην µέλος του ΣΑΣ, σε 

άρθρο του, «η αντίρρηση στην στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης, συνεπιφέρει 

την αµφισβήτηση του στρατού και της Εκκλησίας, που συνεπάγεται την αµφισβήτηση 

της εθνικής και κατ’ επέκταση πολιτιστικής ταυτότητας του Έλληνα.»167 Εποµένως, η 

αντίρρηση συνείδησης υπό αυτή την οπτική αµφισβητεί κάτι θεµελιώδες, την ίδια την 

εθνική ταυτότητα, και δεν σχετίζεται αποκλειστικά και µόνο µε το στρατό. Για το 

λόγο αυτό, συνεχίζει ο ίδιος «ήταν επόµενο, ιστορικά, οι πρώτοι αντιρρησίες 

συνείδησης στην Ελλάδα να είναι κάποιοι που αµφισβητούσαν την Ορθόδοξη 

Χριστιανική Εκκλησία και συγκεκριµένα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά». 

Πρέπει να τονισθεί πως εξαίρεση από την επίσηµη γραµµή της Εκκλησίας 

αποτέλεσε ο Μητροπολίτης Κισσάµου και Σελίνου Κρήτης Ειρηναίος, που από την 

αρχή δήλωσε συµπαράσταση στο Μαραγκάκη, υποστηρίζοντας το δικαίωµα της 

συνείδησης και την κατοχύρωση της κοινωνικής θητείας. Όπως επίσης και η 

                                                 
166 Γ.Ε.ΕΘ.Α., Στράτευση Αντιρρησιών Συνειδήσεως, Αθήνα, εµπιστευτικό έγγραφο της ∆/νσης 
Στρατολογικού και ∆/νσης ∆ικαστικού, 1995. Βλ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία – Ιός της Κυριακής, 
17.12.1995. 
167 Κυρίτσης Φ., «Η αντίρρηση συνείδηση στην Ελλάδα», ό.π., σελ. 1. 
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«Εναλλακτική Κίνηση Χριστιανοσοσιαλιστών» αλλά  και η «Επιτροπή Θεολόγων»,  

που συµπαραστέκονται στους αντιρρησίες και διοργανώνουν εκδηλώσεις.168  

Επίσης ο Ι. Ψαρουδάκης, ως εκπρόσωπος της «Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας», 

στον λόγο του στη Βουλή για την άµυνα, θα  αρνηθεί  τον τίτλο του αντιρρησία 

συνείδησης στους µάρτυρες του Ιεχωβά, ενώ τίθεται αλληλέγγυος µε τους 

Μαραγκάκη και Ψύχα, τονίζοντας όµως το γεγονός ότι και είναι και οι δύο  

χριστιανοί. 

Είναι σαφές ότι ορισµένες, τουλάχιστον, από τις ιδεολογικές αναφορές των 

αντιρρησιών συνείδησης, τις οποίες θα εξετάσουµε στη συνέχεια, δεν περιορίζονται 

στην άρνηση της υποχρεωτικής θητείας και του στρατού, αλλά συνδέονται µε το 

πρόταγµα µιας εναλλακτικής οργάνωσης της κοινωνίας. 

 

 

 

                                                 
168 Βλ. Τρεµόπουλος Μ., «Η Ριζοσπαστική Χριστιανική Άποψη», Αρνούµαι, τ. 3, 1987, οπισθόφυλλο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ  ΤΩΝ  ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ  ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ 
 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η καταγραφή των βασικών ιδεολογικών 

αναφορών των ατόµων που δραστηριοποιήθηκαν για τη συγκρότηση του ΣΑΣ ή που 

ακολούθησαν το δρόµο της αντίρρησης συνείδησης, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο. Θα 

επιδιώξουµε να σκιαγραφήσουµε, όσο αυτό είναι δυνατόν, τις ιδεολογικές καταβολές 

κάθε µιας από τις συνιστώσες αυτές, έχοντας πάντα κατά νου τι πρακτικές 

αντίρρησης θα αναδείξει, ως κύριο µοντέλο δράσης, η κάθε µια.  

 Βέβαια το εγχείρηµα αυτό παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες, γιατί οι 

ιδεολογικοί αυτοί χώροι δεν είναι εντελώς διακριτοί και ξεκάθαροι, πολύ 

περισσότερο οι µεµονωµένες δράσεις. Οφείλουµε να διευκρινίσουµε εξ αρχής ότι 

στόχος µας δεν είναι να αναλυθούν εξαντλητικά και διεξοδικά οι διάφορες οµάδες 

και κοινωνικοί χώροι που δηµιουργήθηκαν και έδρασαν στην Ελλάδα από την 

περίοδο της µεταπολίτευσης και µετά. Αυτό εξάλλου θα ήταν ένα διαφορετικό 

αντικείµενο εργασίας, που θα ταίριαζε καλύτερα στην χαρτογράφηση του χώρου της 

ευρύτερης αριστεράς, του αντιεξουσιαστικού και οικολογικού χώρου της περιόδου 

αυτής. 

 

4.1. Ο αναρχισµός 

Στις απαρχές της εµφάνισης του εργατικού κινήµατος στα τέλη  του 19ου αιώνα 

κάνουν την εµφάνιση τους στον ελλαδικό χώρο ιδέες σοσιαλιστικές µε έντονες 

αναρχικές αποχρώσεις. Η ρήξη των Μαρξ και Μπακούνιν (Α΄ ∆ιεθνής) δεν έχει 

εµπεδωθεί αρκετά ώστε να αποτυπωθεί κιόλας σε µια σαφή ιδεολογική διάκριση. Ο 

αναρχισµός είναι αρκετά διαδεδοµένος στον προλεταριακό λόγο της εποχής, οι 

αναρχικοί όµως σπάνια έχουν αυτόνοµη πολιτική έκφραση, και η δράση τους θα 

αναπτύσσεται παράλληλα µε το συνδικαλιστικό κίνηµα.169 

 Ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος θα βρει τους σοσιαλιστές αδύναµους στο να 

µεταφράσουν τις σοσιαλιστικές τους ιδέες σε µια ξεκάθαρη και διακριτή άποψη για 

                                                 
169 Έτσι την περίοδο αυτή συναντάµε τις πρώτες συστηµατικές προσπάθειες για την συγκρότηση 
κεντρικών οργάνων του εργατικού κινήµατος. Στα 1910 ιδρύεται το Εργατικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ) 
µε σκοπό την δηµιουργία της Πανελλήνιας Εργατικής Οµοσπονδίας τον επόµενο χρόνο. Η οποία 
σύντοµα εκφυλίζεται, την τύχη της ακολουθούν και άλλες παρόµοιες προσπάθειες στα 1914 και 1916. 
Αποτυγχάνει επιπλέον η προσπάθεια ενοποίησης των σοσιαλιστικών οµάδων. 
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τις τρέχουσες εξελίξεις.170 Μετέπειτα, η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917  θα 

δώσει µια ανάσα στο καταπονηµένο από τον πόλεµο εργατικό κίνηµα της Ευρώπης. 

Η Ελλάδα δεν θα εξαιρεθεί από το γενικότερο κλίµα ευφορίας και έτσι το 1918 

οργανώνεται το πρώτο Πανελλαδικό  Εργατικό Συνέδριο. Στο συνέδριο συµµετέχουν 

44 εργατικά σωµατεία, και εκεί λαµβάνεται η απόφαση για ίδρυση της Γενικής 

Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ). Στη συζήτηση για τις καταστατικές 

διατάξεις θα καταγραφεί η πρώτη ριζική διαφωνία, όσον αφορά την πολιτική δράση 

και την σχέση του εργατικού κινήµατος µε τις άλλες πολιτικές οργανώσεις, διαφωνία 

που αποτελεί διαρκή πηγή σύγκρουσης ανάµεσα σε σοσιαλµαρξιστές και αναρχικούς. 

Η αναρχοσυνδικαλιστική πτέρυγα του συνεδρίου, µε κύριους εκφραστές της τους 

Σπέρα, Φανουράκη και Κιουχτσόγλου θα υποστηρίξει πως «ο εργάτης πρέπει να 

µείνει µακριά από κάθε πολιτική και µακριά από το κοινοβούλιο και να ενδιαφέρεται 

µόνο για τα σωµατεία του και την επαγγελµατική του οργάνωση».171 Επιπλέον στις 

καταστατικές αρχές της συνοµοσπονδίας η αναρχοσυνδικαλιστική πτέρυγα θα 

ζητήσει να περιλαµβάνεται άρθρο που να ορίζει πως η ίδια «θα µείνει έξω από κάθε 

πολιτική επιρροή», εννοώντας φυσικά την επιρροή των σοσιαλιστικών και 

κοµµουνιστικών κοµµάτων.172 Ο Σπέρας εκλέγεται µέλος της Εποπτικής Επιτροπής 

της ΓΣΕΕ ενώ έντονη θα είναι η παρουσία της αναρχοσυνδικαλιστικής τάσης και στο 

ιδρυτικό συνέδριο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος Ελλάδας (ΣΕΚΕ), το 

κατοπινό Κ.Κ.Ε., το Νοέµβριο του 1918.173   

 Όπως φαίνεται λοιπόν ήδη από το 1920 εµφανίζεται µια αριστερή 

αντιπολίτευση στο ΚΚΕ από οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν έξω από τον 

ασφυκτικό έλεγχο της Κοµουνιστικής ∆ιεθνούς. Η αναρχοσυνδικαλιστική πλευρά, 

από νωρίς θα διαχωριστεί και θα διεκδικήσει ένα διεθνισµό, ακατανόητο στην 

πλειοψηφούσα τάση της εποχής στην Ελλάδα. Το ΣΕΚΕ µετονοµάζεται σε ΚΚΕ το 

1924.  

                                                 
170 Στίνας Α., ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ, Αθήνα, ∆ιεθνής Βιβλιοθήκη, 1984. 
171 Στίνας Α., από Πετρουλάκη Μ.,  Οι Αναρχικοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, Σεµιναριακή 
εργασία, Παν/µιο Κρήτης – Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης, Σεµινάριο «Βία και πολιτική, Ρέθυµνο, 
2002, σελ. 9. 
172 Στίνας Α., από Πετρουλάκη Μ.,  Οι Αναρχικοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, ό.π. σελ. 9. 
173 Οι αναρχοσυνδικαλιστές δεν εναντιώνονται προς το παρόν στην ύπαρξη ενός σοσιαλιστικού φορέα 
αλλά δεν θα του προσδώσουν ποτέ ένα καθοδηγητικό ρόλο πράγµα αντίθετο στις αρχές τους. 
Αργότερα η αντίδραση του Σπέρα στον πατερναλισµό του εργατικό κινήµατος από τον σοσιαλιστικό 
φορέα θα τον οδηγήσει στην διαγραφή από το Γ΄ συνέδριο της ΓΣΕΕ µε την κατηγορία ως εχθρού της 
εργατικής τάξης. 



Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 77

 Μετέπειτα, η ανακήρυξη του εθνικοσοσιαλισµού σε επίσηµο καθεστώς στην 

Γερµανία θα κάνει τον Στίνα, πρόσωπο που θα παίξει κεντρικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του τροτσκισµού στην Ελλάδα, να υποστηρίξει ότι «η κοµµουνιστική 

∆ιεθνής και τα τµήµατα της είναι οριστικά χαµένα και τελεσίδικα για την εργατική 

τάξη…»174  

 Το 1935 εµφανίζεται η Κοµµουνιστική ∆ιεθνιστική Ένωση (Κ∆Ε). Η Κ∆Ε 

πιστή στις αρχές του επαναστατικού διεθνισµού στην διάρκεια της γερµανικής 

κατοχής θα προπαγανδίσει τη «µετατροπή του αδελφοκτόνου πόλεµου ανάµεσα στους 

λαούς σε πόλεµο των λαών εναντίων των εκµεταλλευτών τους» και θα µοιράζει 

προκηρύξεις µε σύνθηµα «υπεύθυνος για την ανθρωποσφαγή είναι ολόκληρος ο 

καπιταλισµός και όχι µια µόνο µεριά του», ή ακόµα «συναδέλφωση Ελλήνων εργατών 

µε τους Γερµανούς και Ιταλούς στρατιώτες στην κοινή πάλη για τον σοσιαλισµό».175 

Κοινή άποψη της Κ∆Ε επίσης είναι ότι τα εθνικά ιδεώδη αντιστρατεύονται τις αρχές 

του επαναστατικού µαρξισµού και το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ καλλιεργώντας τα δεν 

κάνουν τίποτα άλλο παρά να καταστρέφουν την ταξική σκέψη και συνείδηση. 

Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Στίνα την δεκαετία του 1960 ότι «η υπεράσπιση 

του έθνους και η υπεράσπιση της πατρίδας δεν είναι στη εποχή µας τίποτε άλλο από την 

υπεράσπιση του ιµπεριαλισµού, του κοινωνικού συστήµατος που δηµιουργεί τους 

πολέµους, που δε µπορεί να ζήσει χωρίς πολέµους και που οδηγεί την ανθρώπινη 

κοινωνία στο χάος και στη βαρβαρότητα».176 Οι ιδεολογικοί αυτοί λόγοι θα κάνουν 

οριστική τη ρήξη µε το ΚΚΕ και θα οδηγήσουν την οµάδα του Στίνα εκτός της ∆΄ 

∆ιεθνούς. 

 Ο Κορνήλιος Καστοριάδης θα συµµετάσχει στην οµάδα του Στίνα από το 

1942 έως τα τέλη του 1945, όταν φεύγει για την Γαλλία.177 Οι δύο τους θα 

αποτελέσουν τους βασικούς πυρήνες διάδοσης των αντεξουσιαστικών ιδεών στα 

χρόνια της χούντας.178 Μέσα από την µετάφραση κλασσικών βιβλίων και την έκδοση 

περιοδικών, κάνουν αισθητή την ύπαρξη τους όπως και την ιδεολογική τους 

                                                 
174 Στίνας A., Αναµνήσεις, Αθήνα, Ύψιλον, 1985, σελ. 181. Βλ. και αρχείο Στίνα, 
www.vrahokipos.net/subs/stinas, όπου περιλαµβάνεται το µεγαλύτερο µέρος από το έργο του. 
175 Στίνας A., Αναµνήσεις, ό.π., σελ 181. 
176 Στίνας A., Αναµνήσεις, ό.π., σελ. 384. 
177 Θα διαγνώσει ανεπάρκεια της Τροτσκιστικής θεωρίας για να προάγει την υπόθεση της επανάστασης 
θα διατηρήσει στενές σχέσεις µε τον Στίνα, αποκαλώντας τον «οιονεί πατέρα του». Ταυτόχρονα µε την 
αποχώρηση του Στίνα από την ∆’ ∆ιεθνή, αποχωρεί και η τάση Καστοριάδη-Λεφόρ από το 
Τροτσκιστικό Κοµµουνιστικό ∆ιεθνιστικό Κόµµα (PCI), ιδρύοντας την αυτόνοµη οµάδα 
«Σοσιαλισµός ή Βαρβαρότητα». 
178 Βλ. «Πολιτικό Μνηµόσυνο του Α. Στίνα», Τα Άνθη του κακού, τ. 4, 1989, σελ. 30. 
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διαφοροποίηση σε σχέση µε το ΚΚΕ, θεωρώντας την πρακτική αυτή επείγουσα, 

επειδή το ΚΚΕ είχε καταφέρει να µονοπωλήσει τη θέση του εκφραστή των 

επαναστατικών ιδεών.  

  Το φαινόµενο του αναρχισµού της µεταπολίτευσης δεν θα µπορούσε να 

συρρικνωθεί σε µια και µόνη διάσταση, για παράδειγµα στην ιδεολογία ή στην 

ουτοπία, στη σύγκρουση ή τη βία. ∆εν θα πρέπει να αναζητήσουµε έναν «ενικό» του 

αναρχισµού, ένα συµπαγές σώµα ιδεών και στοχεύσεων, ένα ενιαίο φορέα έκφρασης 

πολιτικού λόγου. Απεναντίας, οι ποικίλες δραστηριότητες στον αναρχικό χώρο θα 

οδηγήσουν στην δηµιουργία πολλών αυτόνοµων οµάδων. 179 Σηµαντική κινητικότητα 

στον πολιτικό αυτό χώρο αναπτύσσεται αµέσως µετά την αποκατάσταση του 

κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος, ιδιαίτερα την περίοδο 1978 και µετά.180 

 Στις 6 ∆εκεµβρίου του 1997, ο ολικός αρνητής στράτευσης και αναρχικός 

Νίκος Μαζιώτης τοποθετεί µια βόµβα στο Υπουργείο Βιοµηχανίας και Ανάπτυξης, η 

οποία από λάθος του δεν εξερράγη. Συλλαµβάνεται και αναλαµβάνει την ευθύνη για 

την βοµβιστική αυτή επίθεση. Καταδικάζεται σε πολύχρονη κάθειρξη. Ο ίδιος  

αναφέρει ότι «… η βόµβα στο  Υπουργείο Βιοµηχανίας και Ανάπτυξης, για την οποία 

πήρα την ευθύνη, έγινε ως πράξη αλληλεγγύης στον αγώνα των χωριών του 

Στρυµονικού, ενάντια στο κράτος και την TVX…»181  Σε δηλώσεις του στην εφηµερίδα 

Ελευθεροτυπία αλλά και αλλού θα διεκδικήσει τον τίτλο του κοινωνικού αντάρτη και 

όχι του ένοπλου αντάρτη,182 τονίζοντας πως οι πράξεις του έως τώρα ήταν πράξεις 

αλληλεγγύης και όχι απελπισίας.183 Οφείλουµε να υπογραµµίσουµε πως η δήλωση 

ολικής άρνησης στράτευσης του  Μαζιώτη έχει  προηγηθεί από τα εν λόγω επεισόδια 

στο Υπουργείο Βιοµηχανίας και Ανάπτυξης. 

 Ένα µεγάλο µέρος των ολικών αρνητών στράτευσης θα ξεπηδήσει από τον 

χώρο των αντιεξουσιαστών. Υιοθετώντας κατά περίπτωση διαφορετικές πρακτικές 

άρνησης του θεσµού του στρατού, όπως το τρελόχαρτο, την ανυποταξία, τη 

λιποταξία, ή την ολική άρνηση στράτευσης. Στον ευρύτερο αυτό ιδεολογικό χώρο θα 

θεωρηθούν, όπως νωρίτερα πρότεινε ο Στίνας, οι έννοιες του έθνους και της πατρίδας 

                                                 
179 Πετρουλάκη Μ.,  Οι Αναρχικοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, ό.π., σελ 25-30. 
180 Βλ. «Εξάρχεια 1984-2007. Η ιστορία ενός ψευδοκράτους», Ιός της Κυριακής, Κυριακάτικη 
Ελευθεροτυπία, 13.5.2007. 
181 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση που αναπτύσσεται ανάµεσα στον Μαζιώτη και τον «Ιό της 
Κυριακής». Βλ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 11.7.1998. 
182 «Ένας χρήσιµος πολιτικός κρατούµενος», εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, 23.5.1998. 
183 Κείµενο απάντηση του Νίκου Μαζιώτη στην εφηµερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 11.7.1998,  µε 
τίτλο «Ήταν όλες πράξεις αλληλεγγύης». 
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ως ιστορικές κατασκευές οι οποίες εξυπηρετούν τα συµφέροντα της άρχουσας τάξης, 

των εκµεταλλευτών και συνδέονται µε τους επεκτατικούς, εθνικό-θρησκευτικούς και 

οικονοµικούς πολέµους.  

 

Τµήµα φυλλαδίου που διακινούνταν στο χώρο των αντιρρησιών συνείδησης 

 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως πολύ λίγα άτοµα από τον χώρο αυτό θα 

επιδιώξουν να εκτελέσουν εναλλακτική υπηρεσία. Η πρακτική που συνδέεται µε τον 

αναρχισµό είναι αρχικά το «τρελόχαρτο» και η ανυποταξία, και αργότερα η ολική 

άρνηση στράτευσης, παρ’ ότι άτοµα από τον χώρο αυτό συµµετείχαν στη 

συγκρότηση του ΣΑΣ, που ως ένα σηµείο είχε επιδιώξει ως βασικό στόχο την 

θέσπιση της εναλλακτικής θητείας. Αλλά όπως φάνηκε, η συνεργασία είχε πολλές 

δυσκολίες, εξαιτίας ιδεολογικών διαφωνιών που συνδέονται µε το κεντρικό ερώτηµα 

της πάλης µέσα ή έξω από το θεσµό του στρατού. 

 Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, σε περιοδικά του χώρου των 

αντιεξουσιαστών, όπως Τα άνθη του κακού,184 µπαίνει επιτακτικά το θέµα της 

αυτονοµίας και της εκπροσώπησης. Ο λόγος είναι ότι µια µερίδα του χώρου185 

επιθυµεί να στηρίξει το ψηφοδέλτιο των οικολόγων εναλλακτικών, ενώ µια άλλη έχει 

                                                 
184 Τα Άνθη του Κακού αυτοπαρουσιάζονται, στο εξώφυλλο τους, ως Τριµηνιαία Αντιεξουσιαστική –
Εναλλακτική- Επιθεώρηση. 
185 Βλ. Τα άνθη του κακού,  τ. 1, 2, 3, 4. 
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την αντίληψη ότι η όποια παρέµβαση θα πρέπει να λάβει χώρα αποκλειστικά και 

µόνο έξω και ενάντια στους θεσµούς. Για τα άτοµα που ασπάζονταν αυτή την 

τελευταία άποψη, κάθε σκέψη συµµετοχής-παρέµβασης σε θεσµούς, όπως ο στρατός, 

είναι «ανίερη», «προδοτική», συνώνυµη του «ρεφορµισµού». Εντούτοις, συντάκτης 

άρθρου από το περιοδικό Τα άνθη του κακού υποστηρίζει ότι «…παρόλα αυτά,  και 

παρ’ ότι οποιοσδήποτε κάθετος διαχωρισµός µεταξύ αντί-θεσµικών και µη θα ήταν 

ηλίθιος, νοµίζω πως ο εναλλακτικός χώρος θα πρέπει να προωθεί ένα λόγο που να 

κατανοεί πως υπάρχει η δυνατότητα παρέµβασης ανατρεπτικού χαρακτήρα και στους 

θεσµούς.»186 Με τον τρόπο αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθούν συγκλήσεις σε ένα 

ευρύ φάσµα που να εκτείνεται από ένα µέρος της κοινοβουλευτικής αριστεράς µέχρι 

το εναλλακτικό κοµµάτι του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σύµφωνα µε αυτή την 

άποψη, προωθώντας τον διάλογο ανάµεσα σε οµάδες, οργανώσεις, ρεύµατα, θα  

ξεπεραστούν προκαταλήψεις που ταλαιπωρούν τον χώρο. «Έτσι θα εκφραστούν οι 

αγώνες, οι ευαισθησίες οι αντιστάσεις, τα κοινωνικά κινήµατα που διαµορφώθηκαν και 

έδρασαν τα τελευταία χρόνια. Θα καταγραφεί και εκλογικά η συµµαχία ριζοσπαστικών 

δυνάµεων που στήριξε και ανέπτυξε αγώνες και κοινωνικά κινήµατα όλη την περίοδο, 

απ’ την απεργία των καθηγητών µέχρι τους αντιρρησίες συνείδησης.»187 

                         
 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Καστοριάδης, σε ερώτηση που του τέθηκε το 1989, αν θα 

πρέπει να συµµετάσχει ο αντιεξουσιαστικός χώρος σε εκλογές, απάντησε 

χαριτολογώντας ότι «αντί να κατεβείτε στις εκλογές θα µπορούσατε να προπονηθείτε 

στο µπάσκετ εκείνη την Κυριακή», και ότι «η µόνη περίπου συνειδητή, διαυγασµένη, 

                                                 
186 Καστρινάκης Μ., «Επειδή το µόνο που έχουµε να χάσουµε είναι οι προκαταλήψεις µας», Τα άνθη 
του κακού, τ. 3, 1989, σελ. 9. 
187 Καστρινάκης Μ., «Επειδή το µόνο που έχουµε να χάσουµε είναι οι προκαταλήψεις µας», Τα άνθη 
του κακού, ό.π., σελ. 9. 
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τίµια προσπάθεια που έγινε για εκλογική συµµετοχή, των πρασίνων της Γερµανίας, 

δείχνει το εσφαλµένο αυτής της γραµµής».188 

 

4.2. Η οικολογία 

Την 1 Οκτωβρίου του 1989 ιδρύθηκε στην Αθήνα, µετά από διήµερη συνδιάσκεψη,  

η «Οµοσπονδία Οικολογικών και Εναλλακτικών Οργανώσεων». Στην ίδρυση 

συµµετείχαν 46 οργανώσεις, οµάδες, άτοµα κλπ. ενώ συµµετείχαν οργανώσεις και 

οµάδες ως παρατηρητές.189 Σύµφωνα µε εκτίµηση του Καραµπελιά, η ιστορική 

συγκυρία της συγκρότησης του οικολογικού εναλλακτικού κινήµατος στην Ελλάδα 

αποτελείται από δύο συνιστώσες.190 Από την µια έχουµε την εναλλακτική 

συνιστώσα, η οποία έχει την προέλευσή της από τον χώρο της άκρας αριστεράς και 

των αντιεξουσιαστών. Από την άλλη έχουµε την οικολογική συνιστώσα, στην οποία 

µπορούµε να διακρίνουµε δύο ιδεολογικά ρεύµατα. Το πρώτο θα µπορούσαµε να το 

χαρακτηρίσουµε ως «περιβαλλοντικό-οικολογικό», µε καταγωγή την Αριστερά, 

ιδιαίτερα την «ανανεωτική», και το ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο ρεύµα θα το χαρακτηρίζαµε 

ρεύµα της «πολιτικής–κοινωνικής» οικολογίας, που αποτελείται από νέους 

ανθρώπους µε ευαισθησίες, κοντά στον εναλλακτικό χώρο. Τα άτοµα αυτά, επειδή 

έχουν σχέσεις τόσο µε το εναλλακτικό όσο και µε το περιβαλλοντικό ρεύµα, 

ανέλαβαν την πρωτοβουλία για το εγχείρηµα της από κοινού συµµετοχής στις 

κοινοβουλευτικές και ευρωκοινοβουλευτικές διαδικασίες, και αποτέλεσαν το 

συνδετικό κρίκο ανάµεσα σε ρεύµατα και δυνάµεις που έως τότε είχαν ελάχιστη 

επαφή µεταξύ τους.  

 Τρεις ήταν από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 οι κυριότερες οικολογικές 

οργανώσεις της χώρας, η Νέα Οικολογία, η Εναλλακτική Κίνηση Οικολόγων και η 

Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η  Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, η 

οποία όπως ήδη έχουµε τονίσει, υπήρξε πρωτοπόρος στο να διαδώσει ιδέες υπέρ της 

                                                 
188 Βλ. «Το πολιτικό µνηµόσυνο του Α. Στίνα»,  Τα άνθη του κακού, ό.π., σελ. 32. Βλ. επίσης το 
κείµενο του Καστοριάδη Μπροστά στον πόλεµο, Αθήνα, Imago, 1981. Στο βιβλίο αυτό ο Καστοριάδης 
µιλάει για την εποχή των αρχών του 1980, η οποία κατά τη γνώµη του χαρακτηρίζεται ως µια 
κατάσταση υπό την οπτική του ολοκληρωτικού πολέµου. Όπως υποστηρίζει, «το µόνο που εξαρτάται 
από µας είναι η συµβολή µας στο να επιζήσουν, µέσα απ’ τον κατακλυσµό που µας απειλεί, όσο το 
δυνατό πολυαριθµότερα και ζωτικότερα σπέρµατα κριτικού πνεύµατος, διαύγειας, ελευθερίας, 
υπευθυνότητας» (σελ. 15). 
189 «Οικολόγοι Εναλλακτικοί. Οικολογικές και Εναλλακτικές Οργανώσεις που συµµετέχουν στην 
Οµοσπονδία», Τα άνθη του κακού, τ. 4, 1989, σελ. 14. 
190 Καραµπελιάς Γ., «Οικολόγοι και εναλλακτικοί», Ρήξη, τ. 38. 
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ιδεολογικής αντίρρησης συνείδησης, χρησιµοποιώντας ως µέσο το αντιµιλιταριστικό 

περιοδικό Αρνούµαι, οι ιδεολογικές επιρροές του οποίου τροφοδότησαν τον πρώτο 

αντιρρησία συνείδησης Μιχάλη Μαραγκάκη.191 

 Ο χώρος των οικολόγων λοιπόν, µε τις επιµέρους τάσεις και ρεύµατα που 

συσπείρωσε στους κόλπους του, αποτέλεσε µια από τις εναλλακτικές φωνές της 

ελληνικής κοινωνίας. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και µετά, µέσω της 

κοινωνικής οικολογίας καταφέρνει να ξεπερνά τα στεγανά της οικολογικής 

ισορροπίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και να εκτείνει την κριτική του 

στον τρόπο ζωής, την παραγωγής και την κατανάλωσης. Γιατί «σε τελική ανάλυση… η 

κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση δεν είναι παρά η αντανάκλαση της κυριαρχίας 

του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο.»192  

 Τα ενδιαφέροντά τους, περιβάλλον, ειρήνη, µη βία, άµεση δηµοκρατία, 

ανθρώπινα δικαιώµατα, κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και η θέληση των 

διαφορετικών τάσεων για συνύπαρξη, είναι τα στοιχεία εκείνα που ώθησαν 

αντιεξουσιαστές να υιοθετούν πρακτικές παρεµβατικές σε θεσµικό επίπεδο, εν 

προκειµένω στο στρατό, και να αποδέχονται, έστω και προσωρινά, να παλέψουν 

µέσω του Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης για την καθιέρωση της εναλλακτικής 

υπηρεσίας.  

 Το 1986, εξαιτίας του Τσερνοµπίλ, θα υπάρξουν συνεργασίες ανάµεσα σε 

κάποιες αντιπυρηνικές επιτροπές και τον χώρο της οικολογίας, και συγκεκριµένα της 

«κοινωνικής οικολογίας». Σύµφωνα µε τον Ψύχα, «στα πλαίσια της κοινωνικής 

οικολογίας είχες να δουλέψεις και µε το θέµα της ρύπανσης, και το µοντέλο 

ανάπτυξης… Είχες να κάνεις όµως και µε θέµατα όπως την τεχνολογία, η οποία είναι 

αυτή που ρυθµίζει κιόλας και προς ποια κατεύθυνση εξελίσσεται η ανάπτυξη και η 

ρύπανση κλπ. και επίσης είχες να δεις και το θέµα του µιλιταρισµού. Οπότε, κάποιες 

κάπως, να µην το πώς ριζοσπαστικές, εν πάση περιπτώσει κάποιες οικολογικές 

οργανώσεις που δεν είχανε µόνο περιβαλλοντική αντίληψη, ή περιβαλλοντίστικη να το 

πω αντίληψη, είχανε εντάξει το αντιµιλιταριστικό στοιχείο στις θέσεις τους».193 

 Όπως τονίσαµε παραπάνω, ο χώρος των οικολόγων είχε συγκροτηθεί από 

άτοµα που εντάσσονταν στην ευρύτερη αριστερά, ειρηνιστές αλλά και 

αντιεξουσιαστές. Σηµεία επαφής τους ήταν η µη βία, η αντιµιλιταριστική και 

                                                 
191 Βλ. «Ποιοι είµαστε», www.ecology-salonika.gr.  
192 Βλ. «Ποιοι είµαστε», www.ecology-salonika.gr. 
193 Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τον Σπύρο Ψύχα. 
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αντιεραρχική συγκρότηση του κοινωνικού κόσµου, όπως επίσης ένας  εναλλακτικός 

τρόπος ζωής, που προσέγγιζε τις αρχές της  αυτοδιαχείρισης.   

 Όµως ένα συµβάν τον χειµώνα του 1992, σε συνέδριο των Οικολόγων 

Εναλλακτικών, θα δείξει και τα όρια της προσπάθειας αυτής. Το περιοδικό  Κράξιµο 

στο συνέδριο αυτό προτείνει την τροποποίηση στην καταστατική θέση της 

οµοσπονδίας για το θέµα της βίας. Έτσι υπερψηφίζεται η παρακάτω θέση: 

«Τασσόµαστε υπέρ των µη βίαιων πρακτικών δράσης, αλλά  δικαιολογούµε την βία ως 

εσχάτη µορφή ατοµικής και κοινωνικής αυτοάµυνας. Υπάρχουν ιστορικά παραδείγµατα 

που δικαιώνουν και τους υποστηριχτές και τους αρνητές της βίαιης αντιπαράθεσης άρα 

το θέµα χρίζει εναλλακτικής θεώρησης».194  Η τροποποίηση αυτή θα ψηφισθεί  από τη  

Ρήξη και τους Αντιεξουσιαστές. Το πρόβληµα λοιπόν θα εντοπισθεί  στον όρο «έσχατη 

κοινωνική αυτοάµυνα» γιατί αφήνει πολλά περιθώρια που καλύπτουν από την µια τον 

εθνικό πόλεµο εναντίον των εχθρών του έθνους, αλλά και τον κοινωνικό πόλεµο 

κατά του κράτους. Το αποτέλεσµα ήταν ότι τη απόφαση, η οποία νοµιµοποιούσε υπό 

προϋποθέσεις τη χρήση βίας, αποσύρθηκε αµέσως µετά την ψήφισή της.195 

 Το θέµα της µη βίας και τα όρια της, φαίνεται να προβληµατίζει τον 

οικολογικό χώρο, και κυρίως τους αναρχικούς που σχετίζονται µε αυτόν. Επίσης το 

ίδιο θέµα θα απασχολήσει τους αναρχικούς που θα συµβάλλουν στη δηµιουργία του 

Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης, όµως θα ήταν λάθος να υποστηρίξουµε ότι το 

σύνολο του χώρου των αναρχικών είναι υπέρ της επαναστατικής βίας.196  

 

4.3. Ο ειρηνισµός 

Η µεταπολεµική Ευρώπη δονήθηκε από τέσσερις ειρηνιστικές καµπάνιες.197 Η 

κατηγοριοποίηση αυτή, χωρίς βέβαια να έχει απόλυτα όρια, µας δίνει πολύτιµες 

                                                 
194 Κεκαιλιάδης Κ. «Εναλλακτικός υπέρ της βίας», Αρνούµαι, τ. 6, 1992, σελ. 4. 
195 Κεκαιλιάδης Κ. «Εναλλακτικός υπέρ της βίας», ό.π., σελ. 4. 
196 Τα προβλήµατα για τους οικολόγους συνεχίζονται και στις αρχές του καλοκαιριού του ίδιου 
χρόνου, δηλαδή του 1992, όταν η Οικολογική Κίνηση της Θεσσαλονίκης θα κυκλοφορήσει κείµενο 
αποχώρησης από τους Οικολόγους Εναλλακτικούς: «Βασικοί υπεύθυνοι της χρεοκοπίας του 
εγχειρήµατος [είναι] οι οµάδες Ρήξη και Πράξη και µε στόχο την εξασφάλιση ελέγχου της έδρας, 
διευκόλυναν το εξευτελιστικό βόλεµα της βουλευτίνας Κατερίνας Ιατροπούλου µε την αγορά 
αφορολόγητου Ι.Χ., βουλευτικό προνόµιο που είχαµε δεσµευθεί στο παρελθόν να µην χρησιµοποιηθεί από 
τους Ο.Ε. (…) Και όχι µόνο αυτό. Το συνοικέσιο µε την βουλευτίνα προχώρησε και στο βόλεµα του 
συζύγου της κάνοντας την εκπροσώπηση των Ο.Ε. µια οικογενειακή υπόθεση.» Κλείνοντας το κείµενο 
αποχώρησης της η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης ζητάει συγνώµη από τους ανθρώπους που 
έλπισαν και πίστεψαν σε αυτούς. Βλ. «Οι οικολόγοι εναλλακτικοί διέψευσαν τις ελπίδες µας», 
Αρνούµαι, τ. 8, 1992, σελ. 58. 
197 Ψωµάς Σ., «Τα Κύµατα της Ειρήνης», Αρνούµαι, τ.3, 1992, σελ. 55-59. 
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πληροφορίες προκειµένου να αντιληφθούµε τις επιρροές που έρχονται από το 

εξωτερικό και τροφοδοτούν τις ειρηνιστικές οργανώσεις στο εσωτερικό της χώρας. 

Έτσι, το πρώτο κύµα των κινήσεων για την ειρήνη εµφανίζεται στα τέλη της 

δεκαετίας του 1940, µε αφορµή την πυρηνική απειλή που αρχίζει να εµφανίζεται στον 

ορίζοντα. Σηµείο αναφοράς είναι η «Έκκληση της Στοκχόλµης», η οποία θα 

σηµατοδοτήσει τη ρήξη ανάµεσα στα κινήµατα ειρήνης της δύσης µε το 

φιλοσοβιετικό Παγκόσµιο Συµβούλιο Ειρήνης.  

Το δεύτερο κύµα ξεσπά στα τέλη της δεκαετίας του 1950, και πάλι ενάντια 

στους πυρηνικούς εξοπλισµούς, που πλέον γίνονται απειλητικότεροι. Θυµίζουµε ότι ο 

ψυχρός πόλεµος βρίσκεται στο απόγειο του. Η Βρετανία ήδη από το 1955, µε τον 

Bertrand Russell,  πρωτοστατεί στην καµπάνια ενάντια στην υδρογονοβόµβα. Στην ∆. 

Γερµανία τα πράγµατα ζωηρεύουν µετά την «έκλυση του Göttingen», από 

δυτικογερµανούς πυρηνικούς επιστήµονες. Το δεύτερο αυτό κύµα θα σηµατοδοτήσει 

την γέννηση των πρώτων οργανωµένων ειρηνιστικών οµάδων, γιατί µέχρι τότε οι 

διαµαρτυρίες ήταν περισσότερο αυθόρµητα ξεσπάσµατα του κόσµου.198  

Το τρίτο κύµα ξεκίνησε στις ΗΠΑ, µε αφορµή τον πόλεµο του Βιετνάµ, 

γρήγορα όµως εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσµο. Το αντιπολεµικό κίνηµα εκείνης της 

εποχής ήταν το µεγαλύτερο και το ποιο ζωντανό που γνώρισε η ανθρωπότητα. 

Προήγαγε τις ιδέες της µη βίαιης κοινωνικής άµυνας, των πολιτικών δικαιωµάτων, 

της πολιτικής ανυπακοής, της αντίρρησης συνείδησης και των εναλλακτικών τρόπων 

ζωής.  

Αυτό που πυροδότησε το γένεση του τέταρτου κύµατος ήταν η απόφαση των 

υπουργών Εξωτερικών και Άµυνας των χωρών του ΝΑΤΟ, το ∆εκέµβρη του 1979, να 

εγκατασταθούν 572 νέοι πύραυλοι (464 Κρούζ και 108 Πέρσινγκ) σε 5 ευρωπαϊκές 

χώρες. «Αν θέλουµε να περιγράψουµε µε µια λέξη τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του 

νέου ειρηνιστικού κινήµατος, δεν θα υπήρχε µάλλον καταλληλότερη από την λέξη 

‘ετερογένεια’. Για πρώτη φορά διευρύνεται τόσο η κοινωνική βάση αυτών που 

συµµετέχουν στα κινήµατα ειρήνης. Οµάδες όπως ‘Φυσικοί για την Ειρήνη’, ‘∆ικηγόροι 

για την Ειρήνη’, ‘Σχολεία ενάντια στη βόµβα’, ‘Στρατηγοί για την ειρήνη’,  δείχνουν 

ξεκάθαρα ότι αυτή τη φορά το θέµα θα απασχολούσε όχι µόνο τους ενεργούς και 

συνειδητοποιηµένους ειρηνιστές και αντιµιλιταριστές αλλά και ευρύτερα κοινωνικά 

                                                 
198 Ψωµάς Σ., «Τα Κύµατα της Ειρήνης», ό.π., σελ. 56. 
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στρώµατα.»199 Στην φάση αυτή για πρώτη φορά υπήρξε συµφωνία απόψεων µεταξύ 

των Ευρωπαϊκών Κινηµάτων Ειρήνης και του φιλοσοβιετικού Παγκόσµιου 

Συµβουλίου της Ευρώπης. Η αποσαφήνιση των στόχων του τέταρτου αυτού κύµατος 

έγιναν το 1982 στις Βρυξέλες, όπου είχαµε και το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για 

την Ειρήνη.  

Οι δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και κυρίως το ΝΑΤΟ, κατηγορούσαν τους 

ειρηνιστές ότι ήταν αθώα θύµατα της σοβιετικής προπαγάνδας, στηρίζοντας τις 

κατηγόριες τους στο γεγονός ότι τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα της δύσης συµµετείχαν 

ενεργά στον αγώνα που γινόταν ενάντια στους Νατοϊκούς εξοπλισµούς. Πράγµα  που 

τα Ειρηνιστικά Κινήµατα δεν αποδέχονταν, γιατί όπως εξηγούν «θεωρείται πως οι 

σοβιετικοί πύραυλοι εντάσσονται στην ίδια µιλιταριστική λογική που ωθεί το ΝΑΤΟ 

δηλαδή στον εκσυγχρονισµό του πυρηνικού οπλοστασίου.»200  

 

                                                  
                               Έµβληµα αντιπολεµικής ιστοσελίδας 
 

Όσον αφορά την αυτονοµία των κινήσεων ειρήνης στην Ελλάδα, το περιοδικό 

Αρνούµαι, µας πληροφορεί πως  «η Σοβιετική Ένωση ελέγχει το Παγκόσµιο Συµβούλιο 

Ειρήνης στο οποίο συµµετέχουν όλες οι επίσηµες ανατολικές οργανώσεις ειρήνης και 

ελάχιστες δυτικοευρωπαϊκές του στυλ της  Ε.Ε.∆.Υ.Ε.»201 Υπάρχει εξάλλου διάχυτη η 

υποψία πως πολλές ειρηνιστικές οργανώσεις στο εσωτερικό της χώρα στρέφονται 

κυρίως εναντία στους αµερικανικούς πύραυλους και αποσιωπούν τους σοβιετικούς.202 

Το ειρηνιστικό λοιπόν κίνηµα στην Ελλάδα αφενός θα καθοδηγηθεί από την 

Αριστερά και αφετέρου θα ανατεθεί στην «ευθύνη των γυναικών». Οι οποίες εξαιτίας 

της «φυσικής» τους προδιάθεσης µπορούν να δουλέψουν στον τοµέα της ειρήνης. 

Μέσω του αριστερού λόγου της εποχής η γυναικεία φύση και η µητρότητα θα 

                                                 
199 Ψωµάς Σ., «Τα Κύµατα της Ειρήνης», ό.π., σελ. 56. 
200 Ψωµάς Σ., «Τα Κύµατα της Ειρήνης», ό.π. σελ. 59. 
201 Ψωµάς Σ., «Τα Κύµατα της Ειρήνης», ό.π. σελ. 58-59. 
202 Η εξήγηση είναι ότι «βέβαια αγωνίζονται κυρίως έναντι των Νατοϊκών σχεδίων, και αληθινό είναι 
και λογικό, µια που οι πύραυλοι που εγκαταστάθηκαν ήδη είναι αµερικανικοί!»  Βλ. Ψωµάς Σ., «Τα 
Κύµατα της Ειρήνης», ό.π., σελ. 59. 
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γνωρίσουν την πιο θριαµβευτική τους αποδοχή. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα 

στο περιοδικό  ελληνίδες της  Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών (ΠΕΓ)., «θέµε ειρήνη, 

θέµε ησυχία! Θέµε να γενούµε τα παιδιά µας µέσα στη χαρά! Θέµε να τα καµαρώνουµε 

κοπέλες και παλικάρια στη δουλεία και στο ξεφάντωµα... σταµατήστε πια κακές 

ανελέητες δυνάµεις!»203 Η στράτευση για την ειρήνη γίνεται πλέον η ιδιαίτερη 

«γυναικεία πολιτική», αποσυνδέοντας το µεταπολεµικό γυναικείο κίνηµα από το 

ριζοσπαστισµό των φεµινιστικό οργανώσεων του Μεσοπολέµου και εν προκειµένου 

του Συνδέσµου για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών.204 

 Στις 15 του Μάη του 1955 δηµιουργήθηκε η Ελληνική Επιτροπή για τη 

∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη, η Ε.Ε.∆.Υ.Ε., η οποία διοργανώνει συγκεντρώσεις 

ενάντια στον πόλεµο, συµµετέχει σε διεθνείς δραστηριότητες και εκδίδει το 

περιοδικό  ∆ρόµοι της Ειρήνης.205  Στις 21 Απριλίου του 1963 ανακοινώνεται ότι θα 

γίνει η πρώτη µαραθώνια πορεία ειρήνης, και όλος ο κρατικός µηχανισµός 

κινητοποιείται ώστε να την εµποδίσει. Ο κόσµος περιφρονεί την απαγόρευση µε 

αποτέλεσµα περίπου 2.000 συλλήψεις και 300 τραυµατισµούς. Από τον τύµβο του 

Μαραθώνα, ο Γρηγόρης Λαµπράκης θα ξεκινήσει την πρώτη πορεία ειρήνης. Ένα 

µήνα µετά, στις 22 του Μάη, θα αποφασιστεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση 

για την ειρήνη µε κεντρικό οµιλητή τον Γρηγόρη Λαµπράκη. Το κράτος και ο 

παρακρατικός µηχανισµός που δρα πίσω του, θα τον δολοφονήσει, και επίσης θα  

τραυµατίσει βαριά τον βουλευτή  Γιώργο Τσαρούχα.  

 Η δολοφονία αυτή θα δώσει ακόµα µεγαλύτερη ώθηση και ενίσχυση στο 

φιλειρηνικό κλίµα. Αποτέλεσµα αυτού ήταν πορείες ειρήνης µε µαζικές 

προσελεύσεις κόσµου. Μετά από ένα χρόνο, στις 14.05.64 θα γίνει η δεύτερη 

µαραθώνια πορεία ειρήνης, στις 23.05.65 η τρίτη πορεία, η τέταρτη στις 22.5.66 και 

η πέµπτη δεν θα πραγµατοποιηθεί ποτέ γιατί επιβλήθηκε η απριλιανή δικτατορία.  

Κατά την περίοδο της δικτατορίας η Ε.Ε.∆.Υ.Ε. θα διαλυθεί στο εσωτερικό της 

χώρας, αλλά θα συνεχίσει την δράση της από το εξωτερικό, κατά της δικτατορίας. 

Με την πτώση της δικτατορίας θα επαναδραστηριοποιηθεί στον ελληνικό χώρο. Τα 

αιτήµατα της σε γενικές γραµµές διατυπώνονταν ως εξής:  αποχώρηση της Ελλάδας 

                                                 
203 «Τι θένε οι ελληνίδες», Ελληνίδες, τ.4, 1946, εσώφυλο.  
204 Ψαρά Α., «Χρονικό µιας µετάβασης (1934-1948)», ∆ιαβάζω, τ. 198, 1988, σελ. 29-36. 
205 Ζηλάκος Κ., «Η πορεία της ΕΕ∆ΥΕ από την ιδρυτική διακήρυξη µέχρι το 14ο συνέδριο», 
Ριζοσπάστης, 9.11.2003. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι, οι καταβολές της ΕΕ∆ΥΕ προέρχονται από 
ένα συµβάν που έγινε στις 5 Μαρτίου του 1951, ο Νίκος Νικοφορίδης εκτελέσθηκε στη Θεσσαλονίκη 
µετά από καταδίκη του σε θάνατο από έκτατο στρατοδικείο, γιατί µάζευε υπογραφές για την «έκκληση 
της Στοκχόλµης» που απαιτούσε την κατάργηση και απαγόρευση των ατοµικών όπλων.  
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από το ΝΑΤΟ, αποµάκρυνση των αµερικανικών βάσεων και των πυρηνικών όπλων,  

δηµιουργία αποπυρηνικοποιηµένης ζώνης στα Βαλκάνια, και αφοπλισµό.206 

Γενικότερα η Ε.Ε.∆.Υ.Ε ήταν υπέρ του γενικού και πλήρους πυρηνικού αφοπλισµού, 

«ακολουθώντας όµως τις γραµµές της Μόσχας.»207  

 Το χειµώνα του 1962 προς 1963 έχουµε την δηµιουργία του Συνδέσµου Νέων 

για τον Πυρηνικό Αφοπλισµό «Μπέρτραντ Ράσελ».208 Μια διακήρυξη για την ειρήνη 

και τον πυρηνικό αφοπλισµό, µε πρωτοβουλία του τότε φοιτητή της νοµικής Αθηνών 

Μιχάλη Περιστεράκη, θα κάνει την αρχή για τον σύνδεσµο. Η ανταπόκριση που 

βρήκε ήταν άµεση στους χώρους των φοιτητών, µαθητών και εργαζοµένων της 

Αθήνας και επαρχίας. Η νεολαία της Ε.∆.Α, και αργότερα η ∆ηµοκρατική Νεολαία 

Λαµπράκη, θα στηρίξουν το σύνδεσµο και θα τον βοηθήσουν να απλωθεί σε 

ολόκληρη την χώρα. Ο σύνδεσµος «Μπέρτραντ Ράσελ» ήταν υπέρ του πλήρους και 

ελεγχόµενου πυρηνικού αφοπλισµού, ακολουθώντας τις θέσεις των κινηµάτων 

ειρήνης των δυτικών χωρών, και κυρίως της Βρετανίας. Οι δύο αυτές κινήσεις, η 

Ε.Ε.∆.Υ.Ε. και ο Σύνδεσµος Νέων για τον Πυρηνικό Αφοπλισµό «Μπέρτραντ 

Ράσελ» είχαν αρµονικές σχέσεις και συνεργάστηκαν στην οργάνωση πορειών 

ειρήνης και στην δηµιουργία του φιλειρηνικού κλίµατος στην Ελλάδα.209 

 Την δεκαετία του 1980, όπως αναφέραµε παραπάνω, θα δράσουν κάτω από 

την συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση των ελληνικών κοµµάτων, ως επί το πλείστον 

της αριστεράς, οι παρακάτω επιτροπές ειρήνης: η Ε.Ε.∆.Υ.Ε, Ελληνική Επιτροπή για 

την ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, η Κ.Ε.Α.∆.Ε.Α., Κίνηση για 

την Εθνική Ανεξαρτησία, τη ∆ιεθνή Ειρήνη και τον Αφοπλισµό του ΠΑΣΟΚ, και η 

Α.Κ.Ε., Αδέσµευτη Κίνηση Ειρήνης, του ΚΚΕ Εσωτ. Από το 1986, θα υπάρξουν 

συνεργασίες ανάµεσα σε επιτροπές ειρήνης και τον χώρο της οικολογίας, και 

συγκεκριµένα της «κοινωνικής οικολογίας». 

Οι αντιρρησίες συνείδησης που θα προέλθουν από το χώρο του περιοδικού 

Αρνούµαι θα συνεργαστούν στενά µε τις ειρηνιστικές αυτές κινήσεις και ιδιαίτερα µε 

την κίνηση του ΚΚΕ Εσωτ., την ΑΚΕ, η οποία ήταν αρκετά ανοιχτή σε διάφορα 

ιδεολογικά ρεύµατα. Όπως υποστηρίζει ο Ψύχας «χώραγε εκεί πέρα να τους 

στηρίξουνε τους αντιρρησίες… έτσι που κατασκηνώνανε σε βάσεις κλπ.» ∆ηλαδή, 
                                                 
206 Ζηλάκος Κ., «Η πορεία της ΕΕ∆ΥΕ από την ιδρυτική διακήρυξη µέχρι το 14ο συνέδριο», ό.π. 
207 Κιούσης Γ., ∆ιονυσοπούλου Β., «Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία», Ελευθεροτυπία, 
12.02.2005.  
208 Ο Μπέρτραντ Ράσελ ήταν ένας βρετανός φιλόσοφος µαθηµατικός και νοµπελίστας , αποτελώντας 
παράλληλα πρωτοπόρα και δεσπόζουσα µορφή στο αντιπυρηνικό κίνηµα.   
209 Κιούσης Γ., ∆ιονυσοπούλου Β., «Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία», ό.π. 
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συνεχίζοντας, «το στοιχείο της υποστήριξης και της προσωπικής στάσης ενός 

ειρηνιστή, φαινόταν µε διάφορους τρόπους, είτε µε το να δεθεί σε ένα συρµατόπλεγµα 

είτε µε το να κάνει µη βίαιη δράση µπροστά στους πυραύλους, ή να αρνηθεί τη θητεία.»  

 

4.4. Η θρησκεία 

4.4.1. Μάρτυρες του Ιεχωβά  

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όσον αφορά την 

δράση τους όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση µε την αντίρρηση συνείδησης. Παρόλο που 

η παρούσα εργασία δεν έχει ως στόχο της να επικεντρωθεί στους θρησκευτικούς 

αντιρρησίες, ωστόσο δεν µπορούµε να µην αναρωτηθούµε για τα δογµατικά εκείνα 

στοιχεία της πίστης τους που τους οδηγούν να αρνηθούν τη στράτευση, µε 

αποτέλεσµα να διωχθούν από την πολιτεία, και συγκεκριµένα από τις στρατιωτικές 

αρχές, αλλά και την ορθόδοξη εκκλησία, διακινδυνεύοντας ακόµα και τη ζωή τους. 

 Σε επίσηµο κείµενο210 για την αντίρρηση συνείδησης, εκδιδόµενο από τους 

ίδιους τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, υποστηρίζεται ότι οι λόγοι που αρνιούνται να 

πάρουν όπλο είναι γιατί εκτελούν κατά γράµµα τις εντολές του Ιησού Χριστού: «εκ 

τούτου θέλουσι γνωρίσει ότι είσθε µαθηταί µου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους».211 

Υποστηρίζεται πως ο Ιησούς µε την ζωή του και µε τις πράξεις του, µας έδειξε πως 

δεν πρέπει να  έχουµε καµιά συµµετοχή σε πολεµικές ενέργειες. Για παράδειγµα όταν 

οι Ρωµαίοι στρατιώτες µαζί µε τους Ιουδαίους ηγέτες πήγαν να συλλάβουν τον Ιησού 

στον Κήπο της Γεσθηµανής, ο ίδιος  αναφέρει τα παρακάτω λόγια προς τους µαθητές 

του και ιδιαίτερα στον Πέτρο, που πήγε να τον υπερασπισθεί: «Τότε λέγει προς αυτόν 

ο Ιησούς, επέστρεψον την µάχαιρα σου εις τον τόπο αυτής διότι πάντες όσοι πιάσωσι 

µάχαιραν δια µαχαίρας θέλουσιν απολεσθή.»212 Αντιτείνεται έτσι στο µίσος η αγάπη:   

«Αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείται εκείνους οίτινες σας µισούσιν, ευλογείτε 

εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων που σας 

βλάπτουσιν.»213 

 Οι µάρτυρες του Ιεχωβά προσπάθησαν να µιµηθούν και να 

παραδειγµατιστούν από τις πράξεις και τη ζωή του Χριστού. Η θέση τους απέναντι 

στον πόλεµο στηρίζεται στην αρχή της ουδετερότητας. Σύµφωνα µε ορισµό που οι 

ίδιοι δίνουν: «Ουδετερότητα, είναι η στάση εκείνων που δεν παίρνουν το µέρος ούτε 
                                                 
210 Μάρτυρες του Ιεχωβά και αντίρρηση συνείδησης, ό.π., σελ 12-16. 
211 Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφ. 13, εδάφιο 35. 
212 Ευαγγέλιο του Ματθαίο, κεφ. 26 εδ. 52. 
213 Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφ. 6, εδ. 27-28.   
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δίνουν την υποστήριξη τους σε κάποια από τις δύο ή περισσότερες αντιµέτωπες 

παρατάξεις. Είναι γεγονός της αρχαίας και της σύγχρονης ιστορίας ότι σε κάθε έθνος 

και κάτω από όλες τις περιστάσεις οι αληθινοί χριστιανοί προσπαθούν να διακρατούν 

πλήρη ουδετερότητα σχετικά µε τις διαµάχες του κόσµου…» Χωρίς αυτό να σηµαίνει 

πως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά θα επιδιώξουν να µπουν σε µια διαδικασία 

αντιπαλότητας µε άλλους που θα έχουν αντίθετη άποψη, «δεν παρεµποδίζουν τους 

άλλους να συµµετέχουν σε πατριωτικές τελετές, να υπηρετούν τις ένοπλες δυνάµεις… 

αλλά οι ίδιοι λατρεύουν µόνο τον Ιεχωβά, τον θεό της Αγίας Γραφής, έχουν αφιερώσει 

τη ζωή τους ανεπιφύλακτα σε αυτόν και δίνουν την πλήρη τους υποστήριξη στη 

βασιλεία του.»214  

 Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πεπεισµένοι ότι το τέλος του κόσµου πλησιάζει δεν 

ενδιαφέρονται για τα πολιτικά ζητήµατα, υπακούουν στην εξουσία και στους νόµους, 

πληρώνουν τους φόρους, και δεν θα αµφισβητήσουν ούτε θα θελήσουν να αλλάξουν 

τη δεδοµένη τάξη πραγµάτων. Μονάχα όταν οι προσταγές του κράτους και των 

νόµων αντιτίθενται στον ανώτερο νόµο του θεού, τότε η αντίδραση τους θα είναι 

άµεση, επιδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό την προτεραιότητα που έχει στις επιλογές 

τους, η υπακοή τους στις  θείες εντολές  παρά σε οτιδήποτε άλλο επίγειο.   

  

4.4.2. Άλλα θρησκευτικά ρεύµατα 

Υπάρχουν σαφείς µαρτυρίες ότι ένα µέρος των αντιρρησιών συνείδησης υιοθετεί 

εκδοχές του πρωτοχριανισµού, ή παίρνει κατά γράµµα τη χριστιανική διδασκαλία και 

την ειρηνιστική-ανθρωπιστική διάσταση που αυτή εµπεριέχει. Ωστόσο, δε φαίνεται 

αυτή η θεολογική αναφορά να λειτουργεί αυτόνοµα, πέρα από οµάδες ή ιδεολογικά 

περιβάλλοντα µε σαφείς πολιτικούς προσανατολισµούς, όπως π.χ. ο χώρος της 

κοινωνικής οικολογίας. 

 Επίσης, σύµφωνα  µε πληροφορίες που προέρχονται από  ιστοσελίδα του 

ΣΑΣ, έχουν εµφανιστεί αρνητές στράτευσης που δηλώνουν πίστη σε διάφορα 

µειοψηφικά δόγµατα. Υπάρχει καταγεγραµµένος ένας Αντβεντιστής της Έβδοµης 

Ηµέρας, ο οποίος εκπληρώνει εναλλακτική υπηρεσία, ένας Ευαγγελικός έχει ήδη 

ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισής του ως αντιρρησία συνείδησης, ενώ γίνεται 

λόγος και για ένα Μπαχάι.215 Ωστόσο, παρόλο που βάσιµα µπορούµε να 

υποστηρίξουµε ότι υπάρχουν ήδη τέτοιες περιπτώσεις, και πιθανότατα θα υπάρξουν 
                                                 
214  Πώς να συζητάτε λογικά από τις Γραφές, Αθήνα, έκδοση Μαρτύρων του Ιεχωβά, 1985, σελ. 306. 
215 www.antirrisies.gr 
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ανάλογες στο µέλλον, αυτού του τύπου οι ιδεολογικές αναφορές δεν φαίνεται να 

έχουν πολιτικό βάρος τέτοιο που να επηρεάσουν τις εξελίξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ 
ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ 
 

5.1. Το «τρελόχαρτο»  

Το «τρελόχαρτο» αποτέλεσε και αποτελεί την πιο διαδεδοµένη πρακτική άρνησης 

στην στράτευση. Για την πρακτική του τρελόχαρτου ενδεικτική είναι η µαρτυρία του 

Φίλιππα Κυρίτση, η οποία καταγράφεται σε βιβλίο που έχει  µορφή ηµερολογίου. Στο 

βιβλίο-ηµερολόγιο αυτό, που τιτλοφορείται Το τρελόχαρτο,216 αναφέρεται 

λεπτοµερώς η ανεπιτυχής προσπάθεια του συγγραφέα του να απαλλαγεί από το 

στρατό για λόγους υγείας, επικαλούµενος ψυχιατρικές διαγνώσεις και σχετικά 

πιστοποιητικά υγείας από δηµόσια και ιδιωτικά ψυχιατρεία.217  

 Τιµωρηµένος στο παρελθόν µε εννεαετή φυλάκιση, ο Κυρίτσης υπήρξε, κατά 

τη ρήση του Άσηµου ο πρώτος Έλληνας αναρχικός που κατάφυγε στη λύση της 

απεργίας πείνας «µέσα στη φυλακή, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί κίνηµα 

συµπαράστασης.»218 Καταδικάστηκε στις 11 Σεπτέµβρη του 1978 σε εννιά χρόνια 

φυλακή για κατασκευή, κατοχή και απόκρυψη οκτώ βοµβών Μολότωφ, και µε την 

ίδια κατηγορία η σύζυγός του, Σοφία Κυρίτση, σε πέντε χρόνια.219 Στο ηµερολόγιο 

καταγράφονται µε λεπτοµέρειες και ακριβή τεκµηρίωση, µε παράθεση ονοµάτων και 

τοποθεσιών, οι προσπάθειές του να επιτύχει την απαλλαγή από την υποχρέωση 

εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας για λόγους υγείας, επικαλούµενος ψυχικά 

προβλήµατα. Η άρνηση στράτευσης δικαιολογείται στο κείµενο µε αναφορά σε 

ιδεολογικούς λόγους, οι οποίοι αντλούν στοιχεία από τον αναρχικό χώρο. Μάλιστα, 

στο ηµερολόγιο σχολιάζεται ποικιλοτρόπως η τρέχουσα επικαιρότητα, η ψυχολογική 

                                                 
216 Κυρίτσης Φ., Το τρελόχαρτο, ό.π. Για τους σκοπούς του ηµερολογίου είναι χαρακτηριστικό το 
παρακάτω απόσπασµα: «Άρχισα να το γράφω, για να αφήσω κάτι πίσω µου στην περίπτωση που ο 
στρατός καταφέρει και µε εξοντώσει. Κάτι που θα ενοχοποιεί τόσο τους φυσικούς και ηθικούς 
αυτουργούς της ενδεχόµενης εξόντωσής µου, όσο και τους ‘πολλούς’ φίλους µου που θα µε άφηναν 
ακάλυπτο σε µια τόσο δύσκολη στιγµή της ζωής µου. Το ηµερολόγιο το έβλεπα και το βλέπω σαν 
µοναδικό µέσο αυτοάµυνας, αν όχι απέναντι στη βιολογική µου εξαφάνιση, τουλάχιστον της εξαφάνισης 
της θέσης µου µέσα στην ιστορία» (σελ. 328). 
217 Η σύνταξη του ηµερολογίου ξεκινά τη ∆ευτέρα 13 Ιουλίου του 1987 και διαρκεί έως την 
Παρασκευή 25 Νοεµβρίου 1988, αποσκοπεί στην αυτοπροστασία και στη δηµοσίευση µιας 
επικείµενης εξοντωτικής δίωξης, σύµφωνα µε τον συντάκτη του. ∆ύο χρόνια πριν, το 1985, ο 
συγγραφέας είχε καταφέρει να απαλλαγεί για λόγους υγείας, και είχε πάρει διετή αναβολή κατάταξης. 
Η δεύτερη όµως φορά ήταν ανεπιτυχής. Αυτή τη φορά, η προσπάθεια απαλλαγής για λόγους υγείας δεν 
πέτυχε και η κλήση του να υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία του στην Τρίπολη εκκρεµεί.. 
218 Κυρίτσης Φ., Το τρελόχαρτο, ό.π., σελ. 339. 
219 Για το ιστορικό της δίωξης βλ. Κυρίτση Σ. & Κυρίτσης Φ., Η υπόθεση της σοφίας και του Φίλιππα 
Κυρίτση, Αθήνα, χχ. 
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κατάσταση της αναµονής και των κοινωνικών συναναστροφών, µε τη χρήση µιας 

σαφούς ιδεολογικής ρητορικής. Επιπλέον, καταγράφονται και σχολιάζονται όλα τα 

συµβάντα που σχετίζονται αφενός µε τη δράση αναρχικών οµάδων ή ατόµων και 

αφετέρου κάθε συµβάν που σχετίζεται µε το στρατό και απασχολεί τα Μ.Μ.Ε. Η 

στάση του είναι πάντοτε κριτική, µε σαφή αντιεξουσιαστική και αντιµιλιταριστική 

επιχειρηµατολογία.  

 Ενδεικτικό είναι το παρακάτω απόσπασµα, όπου και εισάγεται εµµέσως και η 

προβληµατική του κοινωνικού φύλου: «Γιατί σ’ αυτήν την χώρα, όποιο παιδί γεννηθεί 

αγόρι, από τη στιγµή της γέννησής του, κουβαλάει µαζί του µια βαριά καταδίκη (…). 

Την καταδίκη να εξανδραποδιστεί, να γίνει δηλαδή, δούλος, χωρίς κανένα δικαίωµα, 

στην υπηρεσία των επαγγελµατιών δολοφόνων, που υπερασπίζουν τα συµφέροντα των 

Αµερικανών ιµπεριαλιστών στο χώρο της ανατολικής µεσογείου. Των στρατιωτικών, 

που έχουν σαν επάγγελµα τον θάνατο, και η αξία τους για την κοινωνία είναι τόσο 

µεγαλύτερη, όσο µεγαλύτερη δύναµη έχουνε αυτοί να σκοτώνουν. (…) Από τη στιγµή 

της γέννησής του, το παιδί, αν γεννηθεί αγόρι, κουβαλάει µαζί του το θάνατο. Κι αυτό 

το ανεξίτηλο στίγµα το λένε ‘αριθµό µητρώου αρρένων’. Πόσα και πόσα παιδιά έχουν 

δολοφονηθεί στα στρατόπεδα και στις στρατιωτικές φυλακές, ή έχουν τρελαθεί, επειδή 

είχαν την ατυχία να γεννηθούν αγόρια… Αλλά η νοσηρή, σαδιστική κοινωνία είναι 

πάντα διψασµένη για αίµα.»220 

 Είναι δύσκολο να καταγραφεί στατιστικά το ποσοστό αυτών που 

απαλλάχθηκαν για λόγους υγείας, επικαλούµενοι ψυχιατρικές διαγνώσεις, όντας 

άτυποι ιδεολογικοί αντιρρησίες συνείδησης. Στο «τρελόχαρτο», πέρα από τα άτοµα 

που έχριζαν πράγµατι ψυχιατρικής φροντίδας, θα πρέπει να προσθέσουµε τις 

περιπτώσεις εκείνες που για καθαρά λόγους αποφυγής της στράτευσης και ευκολίας, 

κατέφευγαν σε «πλάγια µέσα», δίχως την επίκληση µιας ιδεολογίας ή ενός 

φιλοσοφικού πιστεύω. Μόνο ένα ποσοστό αυτών που απαλλάχθηκαν για λόγους 

υγείας και σχετίζονται µε «ψυχικά προβλήµατα» αποτελεί ιδεολογικούς αντιρρησίες 

συνείδησης.221 

 Το ηµερολόγιο του Κυρίτση έχει εξαιρετική σηµασία γιατί αναδεικνύει το 

«τρελόχαρτο» ως µια αυτόνοµη πρακτική. Αυτό καταδεικνύεται από το περιεχόµενο 

του ηµερολογίου, και από την χρονική συγκυρία, η οποία συµπίπτει τόσο µε την 

                                                 
220 Κυρίτσης Φ., Το τρελόχαρτο, ό.π., σελ. 24. 
221 Για παράδειγµα και άλλες κοινωνικές οµάδες, όπως πολλοί τσιγγάνοι αποφεύγουν την στράτευση, 
στο πλαίσιο µιας οικογενειακής στρατηγική και συµπαράστασης. 
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περίπτωση του ιδεολογικού αρνητή στράτευσης Μιχάλη Μαραγκάκη, όσο και µε την 

«περίπτωση Λαζόπουλου», ο οποίος υποχρεώθηκε να υπηρετήσει τη θητεία του, µετά 

από ακύρωση απαλλαγής του. 

 Ο Κυρίτσης καταγράφει όλο το ιστορικό της δήλωσης άρνησης στράτευσης 

του Μαραγκάκη, της φυλάκισής του, και των αγώνων του. Μάλιστα, η 

δηµοσιοποίηση της περίπτωσης Μαραγκάκη αποτέλεσε, σύµφωνα µε τον ίδιο, 

πρότυπο και σύµβολο για κάθε άτοµο που την ίδια περίοδο σκεφτόταν, εκκινώντας 

από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, να αρνηθεί τη στράτευση.222 Είναι 

χαρακτηριστικό η παρακάτω µαρτυρία του Κυρίτση: «Για έναν άνθρωπο σαν και 

µένα που ο στρατός παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο για τη ζωή του, αναµφίβολα, µια 

είδηση σαν αυτή για τον Μαραγκάκη έχει τεράστια σηµασία. Τονώθηκα ηθικά όταν 

διάβασα την είδηση αυτή, γιατί αισθάνθηκα ότι ο αγώνας ενάντια στον δολοφονικό 

µηχανισµό, που λέγεται στρατός, δεν γίνεται από µένα και µόνο αλλά κι από άλλους 

που υφίστανται κι αυτοί τα πάνδεινα, γιατί αρνούνται να προδώσουν την ανθρωπιά 

τους.»223 Ο ίδιος τον κατατάσσει στους «ηρωικούς αγωνιστές», στους οποίους 

οφείλουν να συµπαρασταθούν οι αναρχικοί. 

 Ωστόσο, αν και παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσής του και εµπνέεται 

από τον αγώνα του, µιλώντας µάλιστα για ένα νεοσύστατο, αν και ασθενές, κίνηµα 

υπεράσπισης των αντιρρησιών στράτευσης, σε κανένα σηµείο του βιβλίου δεν τίθεται 

το ζήτηµα είτε άµεσης άρνησης στράτευσης από τον ίδιο, µε δηµόσια δήλωση, είτε 

επίκλησης µιας, µη θεσµοποιηµένης ακόµα, εναλλακτικής θητείας.224 

Πέρα από το ζήτηµα του ιατρικού απόρρητου και τη σχετική δηµόσια 

συζήτηση στα τέλη της δεκαετίας του 1980, µια νέα ανησυχία αναδεικνύεται από την 

πλευρά των αναρχικο-εναλλακτικών. Αυτή είναι η «ψυχιατρικοποίηση του 

τρελόχαρτου» δηλαδή η περιθωριοποίηση και ο στιγµατισµός των ανθρώπων που το 

επιλέγουν ως λύση. Χαρακτηριστική είναι η συζήτηση που γίνεται για το θέµα του 
                                                 
222 Αντιθέτως, για τον Σωτηρόπουλο, η πράξη του Μαραγκάκη τον οδήγησε στην απόρριψη της λύσης 
του «τρελόχαρτου»: «Συνοψίζω λοιπόν, ότι αν δεν συνέβαινε αυτό το ευτυχές γεγονός, να γνωρίσω µέσω 
του Μιχάλη Μαραγκάκη, και των παιδιών, των συντρόφων που τον υποστήριξαν, αν δεν γνώριζα τη 
δυνατότητα αυτή, δεν θα ήµουνα σήµερα αντιρρησίας συνείδησης. Αλλά ένα ακόµα τρελόχαρτο στο 
πλήθος των ανθρώπων που απέφευγαν µ’ αυτό τον τρόπο την στράτευσή τους… Γράφτηκα λοιπόν στο 
Σύνδεσµο.» Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τον ∆ηµήτρη Σωτηρόπουλο, σηµερινό πρόεδρο του 
ΣΑΣ. 
223 Κυρίτσης Φ., Το τρελόχαρτο, ό.π., σελ. 69. 
224 Κυρίτσης Φ., Το τρελόχαρτο, ό.π., σελ. 122. Το βιβλίο κλείνει µε την επιλογή να διεκδικήσει 
νοµικά, και όχι πια ιατρικά, την άρνηση του να καταταγεί, επικαλούµενος αυτή τη φορά τη 
στρατιωτική νοµοθεσία, που απαλλάσσει από τη στράτευση, ή µάλλον απαγορεύει τη στράτευση, σε 
όποιον έχει καταδικαστεί τελεσίδικα µε ποινή, που σηµειωτέων αυτό για τους στρατιωτικούς επιβάλλει 
την καθαίρεση 
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στρατού σε φεστιβάλ της ΕΑΡ. Ο Μιχάλης  Πρωτοψάλτης, ως εκπρόσωπος του 

περιοδικού Άνθη του Κακού, θέτει τον προβληµατισµό του: «το ζητούµενο δεν είναι 

να βρεθεί η µία και µοναδική στάση που είναι ΄κινηµατική’ και ΄σωστή’ και πολεµά 

όλες τις άλλες ούτε το ‘κατέβασµα γραµµής στις µάζες’ αλλά ο εναρµονισµός όλων των 

υπαρκτών αντιστάσεων στη στρατιωτική κτηνωδία.»225  Ουσιαστικά προβάλει την 

ανησυχία του ότι, µε την καθιέρωση πλέον της κοινωνικής ή εναλλακτικής θητείας 

και της όλο και µεγαλύτερης αποδοχής της από τον κόσµο ως πλέον η νόµιµη 

πρακτική, θα εξοβελιστούν ενδεχοµένως  άλλες δράσεις όπως το τρελόχαρτο ή οι 

ανυπότακτοι κ.ά.  Η ανησυχία του είναι εύλογη γιατί ο αναρχικός χώρος δεν 

προτιµάει τη λύση της εναλλακτικής θητείας, παρόλο που όπως ήδη ειπώθηκε είχαν 

γίνει προσπάθειες µέσω του ΣΑΣ προς αυτή την κατεύθυνση.  Έτσι, κατά τον ίδιο, 

«το ζήτηµα δεν είναι όταν θεσµοθετηθεί ή όποια εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία και 

δικαιωθεί ο αγώνας των αντιρρησιών αυτό να γίνει εις βάρος του τρελόχαρτου δηλαδή 

να µην παίρνει ο κόσµος τρελόχαρτο και περιθωριοποιείται.»226   

 Μια άλλη ενδεικτική περίπτωση αρνητή στράτευσης που επέλεξε την λύση 

του τρελόχαρτου είναι ο Τ.Φ., δηµόσιος υπάλληλος, όντας ιδεολογικώς αντίθετος µε 

τη στράτευση, επέλεξε και επέτυχε να απαλλαγεί από αυτήν για λόγους υγείας, 

επικαλούµενος ψυχιατρικές διαγνώσεις.227 Ο δρόµος του «τρελόχαρτου» θα είχε το 

τίµηµα του αποκλεισµού από µια θέση εργασίας στο δηµόσιο τοµέα, και µια σειρά 

από επιµέρους προβλήµατα µε τη διοίκηση, εάν η ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων δεν έθετε ένα ανυπέρβλητο φραγµό στην πρόσβαση σε 

πληροφορίες που αφορούν τη σωµατική ικανότητα (Ι), ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο 

στην αντίρρηση συνείδησης.228 Με απόφασή της, στις 29.11.2000 ορίζει ότι «η 

έκδοση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης τύπου Ά (…) πρέπει να 

περιλαµβάνουν µόνο όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για το σκοπό τον οποίο αυτά 

επιτελούν. Η αναγραφή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που δεν ανταποκρίνεται στο 

                                                 
225Οµιλία του Μιχάλη Πρωτοψάλτη στο φεστιβάλ της ΕΑΡ το χειµώνα του 1987-1988. Βλ. 
Πρωτοψάλτης Μ., «Ενάντια στο Στρατό»,  περιοδικό Τα Άνθη Του Κακού, τεύχος 2,  χειµώνας του 
1988, σελ 39. 
226 Βλ. Πρωτοψάλτης Μ., «Ενάντια στο Στρατό»,  ό.π., σελ. 39. 
227 Είναι αυτονόητο ότι πρόκειται για αρχικά που παραπέµπουν σε ψευδώνυµο, για ευνόητους λόγους 
προστασίας της ανωνυµίας του πληροφορητή µας.  
228 Σωµατική Ικανότητα είναι η κατηγορία που κατατάσσει ο στρατός τον στρατεύσιµο ανάλογα µε τη 
σωµατική και πνευµατική του υγεία, ώστε να του ανατεθούν τα αντίστοιχα καθήκοντα.  Η 
κατηγοριοποίηση έχει ως εξής: Ι1 (πλήρως υγιής), Ι2, Ι3 (είτε µε όπλο είτε χωρίς όπλο), Ι4 (χωρίς 
όπλο) και Ι5 (εξαίρεση από τη στράτευση για λόγους υγείας). Οι κατηγορίες Ι3 χωρίς όπλο και Ι4 δε 
φέρουν όπλα και δεν εκπαιδεύονται σε αυτά ούτε εκτελούν ένοπλες υπηρεσίες (σκοπιές, περίπολα 
κλπ.). 
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σκοπό της επεξεργασίας, ήτοι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, η αναγραφή σε αυτά της 

κρίσης σωµατικής ικανότητας και του τύπου ικανότητας µε τον οποίο κάποιος 

ολοκλήρωσε τη θητεία του, είναι περιττή και παράνοµη. (…) Η αναγραφή, εποµένως, 

στο πιστοποιητικό οποιουδήποτε άλλου δεδοµένου και, ιδιαίτερα, η αναγραφή 

προσωπικών στοιχείων που έχουν σχέση ή υποδηλώνουν την ψυχική και σωµατική 

κατάσταση της υγείας προσώπου µετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, 

αντίκειται στις διατάξεις του νόµου (…)». 

Ο Τ.Φ. τοποθετεί τον εαυτό του στον ευρύτερο χώρο των συµπαθούντων του 

αντιεξουσιαστικού χώρου, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η λύση του τρελόχαρτου και 

των δικών του επιλογών να εργαστεί ως δηµόσιος υπάλληλος, πολύ απέχουν από τις 

πιο «θαρραλέες» δηλώσεις των ολικών αρνητών στράτευσης. Πρόκειται, στην 

περίπτωση αυτή, για µια πολιτική επιλογή ενάντια στο θεσµό του στρατού, και όχι 

για µια διαφυγή από µια υποχρέωση µε σκοπό τη βολή και την αποφυγή µιας 

πολύµηνης ταλαιπωρίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Τ.Φ. επέλεξε τη λύση του 

«τρελόχαρτου» µια εποχή κατά την οποία, όντας πτυχιούχος δύο πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων, απέκλειε εν γνώσει του την προοπτική της εργασίας στο δηµόσιο τοµέα.  

Σε κάθε περίπτωση, η επίκληση «ψυχολογικών προβληµάτων» για 

ιδεολογικούς λόγους φέρνει το άτοµο µπροστά σε µια σειρά από διλήµµατα και 

µικροσυγκρούσεις στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθει. Όπως αναφέρει σε ανώνυµη 

επιστολή µε την οποία καταθέτει την προσωπική του µαρτυρία σε σχετική 

αντιµιλιταριστική ιστοσελίδα ένας αντιρρησίας συνείδησης που επέλεξε αυτό το 

δρόµο «… ήταν µεγάλη η πορεία που τραβήξαµε µέχρι να φτάσουµε µέχρι εδώ. Μια 

πορεία που ξεκίνησε από τους τσακωµούς στο σπίτι και τη συγκατάθεση των γονιών 

που µετά από κόπο πήρα, µέσα από τις ανασφάλειες και το άγχος για να παρθεί η 

οριστική απόφαση και µέχρι τις ατελείωτες κουβέντες µε ανθρώπους που ήταν πιο 

έµπειροι στο θέµα και νοιάζονταν να µε βοηθήσουν».229 Πρόκειται για µια στοχευµένη 

πρακτική, η οποία έχει το τίµηµά της: «Εγώ ένα µήνα τώρα ακούρευτος και αξύριστος, 

µοιάζω σαν πραγµατικός παλιάτσος. Φοράω µια παλιά φόρµα και µακρυµάνικη 

µπλούζα, µέσα Ιούλη και µε καύσωνα, λες και υπάρχει ενδυµατολογία για τους 

ανθρώπους µε ψυχικά προβλήµατα. (…) Αναθαρρεύω πάντως γιατί αν κρίνω από τον 

τρόπο που µε κοιτάνε µάλλον είµαι πειστικός και παίζω το θέατρο καλά.» Μετά από 

πολυήµερες διαδικασίες καταλήγει στην επιτροπή απαλλαγών όπου και πετυχαίνει 

                                                 
229 «Η εξοµολόγηση ενός µουρλάκια», Πέµπτη 30 Μαίου 2002, στο www.omhroi.gr. 
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ετήσια αναβολή. Η χαρά είναι µεγάλη, η επιτυχία ανασυγκροτείται µε όρους 

συλλογικής νίκης: «Τέτοια αίσθηση ελευθερίας! Ήθελα να φωνάξω από χαρά! Το πιο 

σπουδαίο, κατά τη γνώµη µου είναι το ότι σπας το καθιερωµένο. Κόντρα στους κλέφτες 

της ζωής, τίποτα δεν είναι πια αυτονόητο και όλα παλεύονται (…) Να πάρουµε τις ζωές 

µας στα χέρια µας. Να το πάρουν χαµπάρι όλοι οι φορείς της εξουσίας ότι δεν θα 

κάµψουν την αντίστασή µας τόσο εύκολα, ούτε µε το στρατό, ούτε µε τη µισθωτή 

σκλαβιά αλλά ούτε και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο! Θα βρίσκουµε πάντα τρόπους να 

αντιστεκόµαστε και θα είµαστε πάντα πιο έξυπνοι και πιο δυνατοί. Στο τέλος, εµείς θα 

είµαστε οι νικητές». 

Απολαυστική είναι επίσης η λεπτοµερής εξιστόρηση του γνωστού αναρχικού 

µουσικοσυνθέτη Νικόλα Άσιµου για τον τρόπο που κατάφερε, προσποιούµενος τον 

ψυχασθενή, να πάρει αναβολή στράτευσης, γιατί «δεν γουστάριζε ούτε µία ώρα να 

µείνει στο στρατό».230 

 Ο ΣΑΣ φαίνεται να είναι επιφυλακτικός µε την πρακτική του «τρελόχαρτου», 

λόγω της µη δηµοσιοποίησης του θέµατος. Είναι ενδεικτική η προσωπική διαφωνία 

του Σωτηρόπουλου, του σηµερινού προέδρου του ΣΑΣ, όσον αφορά το 

«τρελόχαρτο»: «∆εν επέλεξα τελικά το τρελόχαρτο, γιατί οτιδήποτε ήθελα να 

διεκδικήσω, µε όρους αξιοπρέπειας και πολιτικής εντιµότητας. Θεώρησα λοιπόν πρώτη 

φορά πως το τρελόχαρτο δεν είναι και απόλυτα έντιµη πράξη, που έχει ως αποτέλεσµα 

µια ενσωµάτωσή σου σε ένα µηχανισµό που προάγει, αναπαράγει την κρατική 

ιδεολογία, την ιεραρχία, και πολύ περισσότερο δε τη βία. ∆εν γίνεται µε τον πιο 

ευσυνείδητο ή τον πιο αξιοπρεπή τρόπο.»231 

 

5.2. Άοπλη και Εναλλακτική θητεία 

Οι στρατεύσιµοι έχουν πλέον το δικαίωµα, επικαλούµενοι θρησκευτικούς ή 

ιδεολογικούς λόγους, να δηλώσουν ότι: α) δεν επιθυµούν να υπηρετήσουν στις 

ένοπλες δυνάµεις, ή β) να υπηρετήσουν άοπλη θητεία, σε δηµόσιους φορείς και 

υπηρεσίες.  

 

5.2.1. Άοπλη θητεία 

Ο θεσµός της άοπλης θητείας θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1977, στο πλαίσιο των 

προσπαθειών των ελληνικών αρχών να αντιµετωπίσουν το σταθερό «πρόβληµα» 
                                                 
230 Άσιµος Ν., Αναζητώντας κροκανθρώπους, Αθήνα, Βιβλιοπέλαγος, 2000, σελ. 95-126. 
231 Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον ∆ηµήτρη Σωτηρόπουλο, σηµερινό πρόεδρο του ΣΑΣ. 
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κυρίως των ατόµων που επικαλούνταν τη θρησκευτική τους πίστη ως Μάρτυρες του 

Ιεχωρά, µε το Ν.731/1977 (ΦΕΚ 314/14.10.1977, τ. Ά.).232 Συγκεκριµένα, µε το 

άρθρο 1 αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 του υφιστάµενου τότε Ν. 720/1970, µε το 

οποίο ρυθµίζονταν η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, και συγκεκριµένα στην 

παράγραφο 5 αναφέρεται ότι «κατ’ εξαίρεσιν οι ένεκα θρησκευτικών πεποιθήσεων 

αρνούµενοι να φέρουν όπλα, υποχρεούνται εις εκπλήρωσιν αόπλου υποχρεώσεως 

θητείας ή εγκυµνάσεως επί χρόνον διπλάσιον της υπό των ενόπλων εκπληρουµένης.»  

Για είκοσι χρόνια η άοπλη θητεία αποτέλεσε σταθερή επιλογή των ατόµων 

που επικαλούνταν θρησκευτικές πεποιθήσεις τέτοιες που δεν τους επέτρεπαν να 

φέρουν όπλα. Το 1988, µετά από την πρώτη δηµόσια δήλωση άρνησης στράτευσης 

από τον Μαραγκάκη, η κυβέρνηση, υπό την πίεση του µεγάλου κινήµατος 

συµπαράστασής του, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επέκτεινε το δικαίωµα στην 

άοπλη θητεία και για τα άτοµα που επικαλούνται, εκτός από θρησκευτικές και 

ιδεολογικές πεποιθήσεις. Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 2 του Ν.1763/88  (ΦΕΚ 

57/24.3.1988, τ. Ά) του άρθρου 5 αναφέρονται τα εξής: «Όσοι λόγω των 

θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων αρνούνται να φέρουν όπλα, 

υποχρεούνται να εκπληρώσουν πλήρη ή µειωµένη άοπλη θητεία διπλάσια κατά 

περίπτωση αυτής που ορίζεται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς και την 

προβλεπόµενη κάθε φορά εφεδρική υποχρέωση.» 

Εποµένως, για περίπου δέκα χρόνια, από το 1988 έως το 1997 που θεσπίστηκε 

η εναλλακτική υπηρεσία, η επιλογή της άοπλης θητείας ήταν η µόνη θεσµική 

διέξοδος των αντιρρησιών συνείδησης. Οι διατάξεις των νοµικών αυτών ρυθµίσεων 

ήταν προφανέστατα τιµωρητικές και αποτρεπτικές, στο βαθµό που όριζαν διπλάσιο 

χρόνο για τα άτοµα που επέλεγαν να υπηρετήσουν στο στρατό δίχως να παραλάβουν 

όπλο. 

 

 

 

 

                                                 
232 Είναι ενδεικτικό του ότι ο νόµος αποσκοπούσε στην διευθέτηση του προβλήµατος των Μαρτύρων 
του Ιεχωβά, υπό τη διεθνή  πίεση, το παρακάτω απόσπασµα της Εισηγητικής Έκθεσης: «Με τα 
επικρατούντα εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιο ουδεµία άλλη αντίκρουσης είναι δυνατή πλην της 
θεσπίσεως διά τους Μάρτυρας του Ιεχωβά αόπλου στρατιωτικής υποχρεώσεως θητείας ή εκγυµνάσεως 
αυξηµένης και ποινικής τακτοποιήσεως των τούτων καταδικασθέντων ή υπό κατηγορίας τελούντων δι’ 
ανυπακοήν, εκ λόγων θρησκευτικής πεποιθήσεως, εις ∆/γήν όπως φέρουν όπλα.» (Τσαρούχας Κ., 
Αντιρρησίες συνείδησης, ό.π., σελ. 89). 
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5.2.2. Εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία 

Τόσο η διαδικασία της άοπλης θητείας όσο και της εναλλακτικής κοινωνικής 

υπηρεσίας διέπεται πλέον από το Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13.12.2005, τ. Ά), ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.2510/1997 

(ΦΕΚ 136/27.6.1997, τ. Ά). Με τον νόµο αυτό θεσπίστηκε για πρώτη φορά η 

εναλλακτική θητεία, όπως έχουµε αναφέρει παραπάνω.233 

Συγκεκριµένα, στο άρθρο 59, παράγραφος 2 και 3, αναφέρεται ότι «όσοι για 

λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους 

υποχρέωση, επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, µπορεί να 

αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης (…). Οι λόγοι συνείδησης που 

αναφέρονται (…) πρέπει να απορρέουν από µία γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισµένη 

σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που εφαρµόζονται από 

το άτοµο απαράβατα και εκδηλώνονται µε τήρηση ανάλογης συµπεριφοράς». Όσοι 

αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης καλούνται να προσφέρουν, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 4, «είτε άοπλη στρατιωτική υποχρέωση είτε εναλλακτική υπηρεσία, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.» 

Για να αναγνωριστεί κάποιος ως αντιρρησίας, είτε θρησκευτικός είτε 

ιδεολογικός, θα πρέπει να το δηλώσει και να υποβάλλει σειρά απαραίτητων 

δικαιολογητικών. Μεταξύ αυτών και υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρονται οι 

λόγοι που κάποιος επικαλείται προκειµένου να αναγνωριστεί ως αντιρρησίας 

συνείδησης. Στο άρθρο 62 ορίζεται η διαδικασία της αναγνώρισης, η οποία 

προϋποθέτει την εξέταση από επιτροπή, αποτελούµενη από δύο καθηγητές ΑΕΙ µε 

ειδικότητα «στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές-πολιτικές επιστήµες ή στην ψυχολογία», 

δύο ανώτερους αξιωµατικούς (έναν του στρατολογικού κι έναν του υγειονοµικού) και 

έναν σύµβουλο ή πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο οποίος και 

εκτελεί χρέη προέδρου. 

 

 

 

                                                 
233 Το 2003 µε το προεδρικό διάταγµα υπ’ αριθµ. 292 κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο, 
διατυπωµένες στη δηµοτική, οι διατάξεις νόµων στρατολογικής φύσης, µεταξύ των οποίων και οι 
σχετικές προβλέψεις για την άοπλη και εναλλακτική θητεία. Βλ. ΦΕΚ 288/30.10.2003, τ. Ά. 
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Η διάρκεια της θητείας των επισήµως αναγνωρισµένων ως αντιρρησιών 

συνείδησης είναι αυξηµένη σε σχέση µε την κανονική. Βάσει του Ν.3421/2005 

(άρθρο 60) η χρονική διάρκεια της άοπλης και της εναλλακτικής θητείας, µε 

κανονική θητεία δώδεκα µήνες, δίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 

 
Αν ο ενδιαφερόµενος 
επρόκειτο να υπηρετήσει 
κανονική θητεία: 

Στην άοπλη στρατιωτική 
θητεία θα υπηρετήσει: 

Στην εναλλακτική θητεία θα 
υπηρετήσει: 

12 µήνες 24 µήνες 30 µήνες 
9 µήνες 20 µήνες 25 µήνες 
6 µήνες 16 µήνες 20 µήνες 
 

Ωστόσο, στο άρθρο 60, παρ. 2, προβλέπονταν η δυνατότητα µε υπουργική απόφαση 

απόλυσης των αντιρρησιών συνείδησης «(…) πριν από την συµπλήρωση του χρόνου 

υπηρεσίας που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, όχι όµως πριν από τη 

συµπλήρωση του χρόνου πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την 

οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων, προσαυξηµένη ως εξής: α) τουλάχιστον 

κατά το ήµισυ, για όσους εκπληρώνουν άοπλη στρατιωτική υποχρέωση, β) τουλάχιστον 

κατά το διπλάσιο, µειωµένου κατά ένα µήνα, για όσους εκπληρώνουν εναλλακτική 

υπηρεσία». Στην πρόθεση του νοµοθέτη αναγνωρίζουµε την θέληση να αµβλύνει την 

«τιµωρητική» αντιµετώπιση των αντιρρησιών συνείδησης, η οποία σαφώς παραµένει, 

και δίνεται η δυνατότητα µείωσης της διάρκειας τόσο της άοπλης όσο και της 

εναλλακτικής υπηρεσίας, µε υπουργική απόφαση. 

Πράγµατι, µε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. Φ.420/10/80347/45 

«∆ιάρκεια της υποχρέωσης των αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ 307/14.3.06, τ. ΄Β) 

µειώνεται η διάρκεια τόσο της άοπλης όσο και της εναλλακτικής θητείας, ως εξής: 

 
Αν ο ενδιαφερόµενος 
επρόκειτο να υπηρετήσει 
κανονική θητεία: 

Στην άοπλη στρατιωτική 
θητεία θα υπηρετήσει: 

Στην εναλλακτική θητεία θα 
υπηρετήσει: 

12 µήνες 18 µήνες 23 µήνες 
9 µήνες 13 µήνες και 15 ηµέρες 17 µήνες 
6 µήνες 9 µήνες 11 µήνες 
3 µήνες 4 µήνες και 15 ηµέρες 5 µήνες 
 

Η εκπλήρωση της εναλλακτικής ή άοπλης θητείας πραγµατοποιείται σε 

περιοχές εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης, γέννησης ή διαµονής των ενδιαφεροµένων 

και εκτός µεγάλων αστικών κέντρων. Ο αποκλεισµός του τόπου γέννησης και 

διαµονής υπογραµµίζει την αποτρεπτική και τιµωρητική χροιά των νοµικών αυτών 
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ρυθµίσεων.234 Επίσης, υφίσταται µια σειρά από περιορισµούς. ∆εν αναγνωρίζονται 

ως αντιρρησίες συνείδησης όσοι έχουν ζητήσει και λάβει άδεια οπλοφορίας, έχουν 

υπηρετήσει σε Ένοπλες ∆υνάµεις ξένου κράτους κατά το παρελθόν, έχουν 

καταδικαστεί ή εκκρεµεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για αδικήµατα. Επίσης, δεν 

επιτρέπεται, εφόσον κάποιος καταταγεί στο στρατό κανονικά να διεκδικήσει 

αργότερα την αναγνώρισή του ως αντιρρησίας συνείδησης.  

Όλοι αυτοί οι περιορισµοί, αλλά και οι πρακτικές δυσχέρειες φαίνεται να 

αναιρούν την έννοια του δικαιώµατος. Η 15η Μαΐου έχει αναγνωριστεί ως Παγκόσµια 

Ηµέρα Αντιρρησιών Συνείδησης. Με αφορµή αυτή την επέτειο κάθε χρόνο η ∆ιεθνής 

Αµνηστία αποστέλλει συστάσεις στις ελληνικές αρχές προκειµένου να εναρµονίσουν 

τις διατάξεις περί στράτευσης µε τα «διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα», ώστε αυτή να 

µην έχει το χαρακτήρα τιµωρίας και διάκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Απόφασης 

1998/77 των Ηνωµένων Εθνών, η οποία ορίζει ότι «Τα κράτη, στη νοµοθετική και την 

πρακτική τους, οφείλουν να µην κάνουν διακρίσεις εις βάρος των αντιρρησιών 

συνείδησης όσον αφορά στους όρους και τις συνθήκες υπηρεσίας τους, ή τα 

οικονοµικά, πολιτιστικά, ατοµικά ή πολιτικά δικαιώµατα».235 

                                                 
234 Υπάρχουν µια σειρά από εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις που ρυθµίζουν επιµέρους ζητήµατα 
του τρόπου εκπλήρωσης της εναλλακτικής θητείας. Με την υπουργική απόφαση, του Υπουργού 
Εθνικής Άµυνας, Φ.420/79/81978/21.12.2005 (ΦΕΚ 1854/29.12.2005, τ. ΄Β) ορίζονται τα 
δικαιολογητικά και οι προθεσµίες κατάθεσής τους για όσους επιθυµούν να καταθέσουν αίτηση 
αναγνώρισής τους ως αντιρρησιών συνείδησης. Με την υπ/ αριθµ πρωτ. 2/24407/0022/9.6.2005 κοινή 
υπουργική απόφαση ορίζεται ο µισθός σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική 
υπηρεσία, στις περιπτώσεις που ο φορέας στον οποίο απασχολείται ο αντιρρησίας συνείδησης δεν 
µπορεί να του παράσχει τροφή και στέγη, ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 223,53 ευρώ. Με την 
παλαιότερη υπουργική απόφαση Φ420/80/6960/27.8.1998, η οποία εκδόθηκε βάσει του Ν.2510/1997, 
ορίζεται η µορφή της εργασιακής σχέσης των υπηρετούντων εναλλακτική πολιτική κοινωνική 
υπηρεσία ως εξής: «δεν αποτελεί µια τυπική εργασιακή σχέση, δεν ακολουθεί το τυπικό ωράριο εργασίας 
των υπαλλήλων και συνεπώς είναι δυνατή και η πέραν του τυπικού ωραρίου εργασίας απασχόληση των 
αντιρρησιών συνείδησης, όταν όµως υφίσταται πραγµατική ανάγκη, στα πλαίσια των καθηκόντων που 
τους ανατίθενται». Αυτή η «εξαίρεση» υπογραµµίζει επίσης την τιµωρητική διάθεση του ελληνικών 
αρχών στο θέµα της εναλλακτικής θητείας, και οδήγησε σε υπερβολές τους φορείς που απασχόλησαν 
αντιρρησίες (υπέρβαση ωραρίων, εξαντλητικές εργασίες, συστηµατική απασχόληση των 
Σαββατοκύριακων και των αργιών κλπ.) που ανάγκασαν το ίδιο υπουργείο σε διορθωτική παρέµβαση 
(εγκύκλιος Φ420/62/60778/13.4.1999) όπου υπογραµµίζεται, επικαλούµενο δηµοσιεύµατα του τύπου, 
ότι «δεν είναι επιτρεπτή η πλήρης εξοµοίωση των εργασίµων ηµερών µε τις αργίες, γιατί, η ερµηνεία 
αυτή, προσκρούει ευθέως στις γενικά παραδεδεγµένες αρχές και αντιλήψεις περί σεβασµού της 
προσωπικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων» και σχετικά µε τις συστηµατικές παραβιάσεις του 
ωραρίου εργασίας ότι «είναι δυνατή η επέκταση των ορίων του ωραρίου εργασίας και σε ώρες µη 
εργάσιµες (…) όχι όµως και η ανεξέλεγκτη και συστηµατική επέκταση αυτών των ορίων». Ενδεικτικά βλ. 
«Εναλλακτικά καταναγκαστικά έργα», Αυγή, 10.3.1999. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην τιµωρία 
τριών αντιρρησιών από το ΠΙΚΠΑ Σιδηροκάστρου, «επειδή αρνούνται να δουλεύουν περισσότερες από 
8 ώρες την ηµέρα». 
235 ∆ιεθνής Αµνηστία, «Τιµωρούνται για τα πιστεύω τους: Πώς οι αντιρρησίες συνείδησης συνεχίζουν 
να στερούνται των δικαιωµάτων τους», Έκθεση-ανακοίνωση, Αθήνα, 15.5.2005. 
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Πράγµατι, σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η στρατιωτική θητεία 

έχει καταργηθεί και σε όλα τα υπόλοιπα, πλην της Κύπρου, έχει θεσπιστεί 

εναλλακτική υπηρεσία και έχει κατοχυρωθεί νοµικά το δικαίωµα της αντίρρησης 

συνείδησης. 

 

Υποχρεωτική στράτευση και αντίρρηση συνείδησης στα κράτη-µέλη της Ε.Ε.  
(δεν περιλαµβάνονται Βουλγαρία και Ρουµανία). 

ΚΡΑΤΟΣ-
ΜΕΛΟΣ Ε.Ε. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΘΗΤΕΙΑ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΤΗΝ Α.Σ. 

Αυστρία Ναι 8 µήνες 12 µήνες Από το 1974 

Βέλγιο Όχι (από το 1992)    

Βρετανία Όχι (από το 1960)    

Γαλλία Όχι (από το 2001)    

Γερµανία Ναι 9 µήνες 9 µήνες Από το 1949 

∆ανία Ναι 9 µήνες 9 µήνες Από το 1917 

Ελλάδα Ναι 12 µήνες 23 µήνες Από το 1997 

Εσθονία  Ναι 8 µήνες 16 µήνες Από το 1994 

Ιρλανδία Όχι (από πάντα)    

Ισπανία Όχι (από το 2001)    

Ιταλία Όχι (από το 2004)    

Κύπρος  Ναι 26 µήνες Όχι - οι 
θρησκευτικοί ΑΣ 
εξαιρούνται 

Εκκρεµεί 
αναθεώρηση 
του νόµου 

Λετονία  Ναι 12 µήνες 24 µήνες Από το 1997 

Λιθουανία  Ναι 12 µήνες 18 µήνες Από το 1990 

Λουξεµβούργο  Όχι (από το 1967)    

Μάλτα  Όχι (από πάντα)    

Ολλανδία Όχι (από το 1996)    

Ουγγαρία  Όχι (από το 2004)    

Πολωνία Ναι 11 µήνες 18 µήνες Από το 1988 

Πορτογαλία Όχι (από το 2004)    

Σλοβακία  Όχι (από το 2005)    

Σλοβενία  Όχι (από το 2003)    

Σουηδία Ναι 7,5 µήνες 7,5 µήνες Από το 1920 

Τσεχία  Όχι (από το 2004)    

Φινλανδία Ναι 6 µήνες 13 µήνες Από το 1931 

Πηγή: ∆ιεθνής Αµνηστία (15.5.2006) 
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Σύµφωνα όµως µε τη ∆ιεθνή Αµνηστία, το δικαίωµα της άρνησης εκτέλεσης  

στρατιωτικής θητείας για λόγους συνείδησης αποτελεί θεµιτή άσκηση του 

θεµελιώδους δικαιώµατος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, 

κατοχυρωµένο στα άρθρα 13 και 14 του Συντάγµατος της Ελλάδας, στο άρθρο 18 της 

Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 18 του 

∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα και στο άρθρο 9 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των 

Θεµελιωδών Ελευθεριών.236 

Εκτός από τις δυσχέρειες και τα εµπόδια που η νοµοθεσία αλλά και η 

πρακτική των στρατιωτικών αρχών φέρνει στους ενδιαφερόµενους, µια άλλη 

συστηµατική πρακτική είναι η περιορισµένη πληροφόρηση που παρέχει στους 

υπόχρεους για στράτευση. Για το λόγο αυτό η ανακοίνωση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας 

της 15ης Μαΐου 2005 υπογραµµίζει, επικαλούµενη το άρθρο 8 της Απόφασης 1998/77 

της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, ότι οι ελληνικές 

αρχές οφείλουν να εγγυηθούν «τη διαθεσιµότητα της πληροφόρησης, σχετικά µε το 

δικαίωµα στην αντίρρηση συνείδησης και τους τρόπους απόκτησης της ιδιότητας του 

αντιρρησία συνείδησης και τους τρόπους απόκτησης της ιδιότητας του αντιρρησία 

συνείδησης, για όλα τα άτοµα που επηρεάζονται από τη στρατιωτική θητεία». Προς 

αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται να δραστηριοποιηθεί στο µέλλον και ο ΣΑΣ. 

Σύµφωνα µε τον Πετροµελίδη «στο βιβλιαράκι που σου ‘ρχεται όταν είναι να 

παρουσιαστείς λέει ότι όποιος θέλει µπορεί να ακολουθήσει τις διατάξεις του τάδε 

νόµου, αλλά αυτές είναι δέκα λέξεις σε ένα κείµενο 50 σελίδων, που και αυτός που θα 

το προσέξει δεν ξέρει τι λέει ο νόµος αυτός. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ µεγάλη άγνοια, 

θα προσπαθήσουµε να δουλέψουµε λίγο προς τα ‘κει.»237 

Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Αµνηστία «στην Ελλάδα, τόσο στον νόµο όσο και στην 

πράξη», η εναλλακτική πολιτική υπηρεσία παραµένει τιµωρητική και σαφώς 

µεροληπτική.238 Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει η Ειδική Έκθεση της ανεξάρτητης 

αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη239 

                                                 
236 ∆ιεθνής Αµνηστία, «Ελλάδα: είναι πια καιρός να συµµορφωθεί πλήρως µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
για την αντίρρηση συνείδησης», Αθήνα, Έκθεση-ανακοίνωση, 15.5.2006 
237 Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον Λάζαρο Πετροµελίδη, πρώην πρόεδρο του ΣΑΣ. 
238 ∆ιεθνής Αµνηστία, «Ελλάδα: είναι πια καιρός να συµµορφωθεί πλήρως µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
για την αντίρρηση συνείδησης», Αθήνα, Έκθεση-ανακοίνωση, 15.5.2006 
239 Συνήγορος του Πολίτη, Ο θεσµός της εναλλακτικής πολιτικής-κοινωνικής υπηρεσίας. Προτάσεις 
αναµόρφωσης (Ειδική Έκθεση), Αθήνα, 1999, σελ. 4. Συγκεκριµένα, στην έκθεση αναφέρεται ότι η 
εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία έχει θεσµοθετηθεί ως ευεγέρτηµα, το οποίο παραχωρείται, 
και όχι ως δικαίωµα (σελ. 4), τονίζει την αναγκαιότητα θεσµοθέτησης εξειδικευµένης αρχής που θα 
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Ο αριθµός των αιτούντων την υπαγωγή τους στο καθεστώς του αντιρρησία, 
θρησκευτικού και ιδεολογικού, δίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 

 
Έτος Αιτήσεις  Επίκληση 

θρησκευτικών 
πεποιθήσεων 

Επίκληση 
ιδεολογικών 
πεποιθήσεων  

Σύνολο  

Υποβλήθηκαν 167 10 177 
Εγκρίθηκαν 166 6 172 

1998 

Απορρίφθηκαν 1 4 5 
Υποβλήθηκαν 160 0 160 
Εγκρίθηκαν 157 0 157 

1999 

Απορρίφθηκαν 3 0 3 
Υποβλήθηκαν 166 2 168 
Εγκρίθηκαν 166 1 (άοπλη) 167 

2000 

Απορρίφθηκαν 0 1 1 
Υποβλήθηκαν 113 1 114 
Εγκρίθηκαν 113 0 113 

2001 

Απορρίφθηκαν 0 1 1 
Υποβλήθηκαν 104 0 104 
Εγκρίθηκαν 101 0 101 

2002 

Απορρίφθηκαν 3 0 3 
Υποβλήθηκαν 710 13 723 
Εγκρίθηκαν 703 7 710 

1998-
2002 

Απορρίφθηκαν 7 6 13 
Πηγή: Λιόσης Σ., 2004, σελ. 61-62 

 

Είναι ενδεικτικό ότι ακόµα και όταν ένας «υποψήφιος φαντάρος» δηλώσει ότι 

επιθυµεί να υπηρετήσει εναλλακτική θητεία, δηλώνοντας αντιρρησίας συνείδησης, 

ακολουθώντας όλη τη διαδικασία που ορίζει ο νόµος, δεν είναι εξασφαλισµένο ότι οι 

στρατιωτικές υπηρεσίες θα του επιτρέψουν κάτι τέτοιο.240 Ως εκ τούτου, δεν 

αναγνωρίζεται ως δικαίωµα αλλά ως µία εναλλακτική δυνατότητα, η οποία δίνεται 

υπό όρους, που ελέγχονται εξολοκλήρου από το στρατό. Αν και είναι πολύ δύσκολο 

να εξευρεθούν στατιστικά στοιχεία που να καταδεικνύουν το ποσοστό όσων 

αιτούνται να αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης και απορρίπτεται η αίτησή 

τους, σύµφωνα µε πληροφορίες του ΣΑΣ η απόρριψη είναι πολύ συχνό φαινόµενο. 

                                                                                                                                            
εποπτεύει την όλη διαδικασία υπαγωγής στο θεσµό του αντιρρησία (σελ. 8-18) καθώς και τους όρους 
εκπλήρωσής του (σελ. 18-22, 30-36). Επίσης υπογραµµίζεται ότι η διάρκεια της εναλλακτικής θητείας, 
εφόσον το κριτήριο είναι αµιγώς ποσοτικό «προσδίδει στην πολιτική υπηρεσία ‘τιµωρητικό’ 
χαρακτήρα» (σελ. 11) Και προτείνεται το εξής: «Προκειµένου λοιπόν η εκπλήρωση ΕΠΚΥ να απεκδυθεί 
του ‘τιµωρητικού’ της ενδύµατος, η διάρκεια της θα πρέπει να είναι εύλογη και να προσδιορίζεται µε 
κριτήρια που δεν αντίκεινται στις αρχές της απόλυτης προστασίας της αξίας του ανθρώπου, της 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της (αναλογικής) ισότητας» (σελ. 12).  
240 Βλ.  «Αντιρρησίες συνείδησης: µια ιστορία καθηµερινής τρέλας», Ποντίκι, 12.8.2006 και ΣΑΣ, «Η 
απαράδεκτη Επιτροπή που ελέγχει τις Συνειδήσεις», www.antirrisies.gr. Βλ. µια κριτική για τη 
«χλιαρή», όπως καταγγέλλεται στάση της Αριστεράς, στο ζήτηµα των αντιρρησιών συνείδησης, και 
ειδικότερα της σχετικής «επιτροπής ελέγχου συνείδησης», όπως αποκαλείται, στο Καρατζάς Γ., «Οι 
αντιρρησίες συνείδησης, οι κυβερνήσεις και η Αριστερά», Αθήνα, www.antirrisies.gr, 2005. 
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Είναι χαρακτηριστική η παρακάτω απόφαση της σχετικής επιτροπής στην 

αίτηση του Κυριάκου Καπίδη να κάνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία: 

«Απορρίπτεται [η αίτηση του κ. Κυριάκου Καπίδη για να κάνει εναλλακτική κοινωνική 

θητεία γιατί] δεν ανήγαγε πειστικά τις απόψεις του, για τις οποίες εναντιώνεται στη 

στράτευση (περί ενόπλων δυνάµεων, κράτους, δηµοκρατίας, ειρήνης, µη χρήσης βίας, 

ανθρωπίνων αξιών κλπ.) σε γενική αντίληψη περί ζωής, η οποία του επιβάλλει απόλυτη 

άρνηση ανάληψης ένοπλης υπηρεσίας ή συµβολής, µε οποιονδήποτε τρόπο στη 

δραστηριότητα του στρατιωτικού τοµέα του κρατικού µηχανισµού, ούτε τέλος 

παρουσίασε δράση (κοινωνική, συγγραφική, επαγγελµατική κ.ο.κ.) και εν γένει στάση 

ζωής χαρακτηριστικά αντίστοιχη µε ιδεολογικές πεποιθήσεις που τον εµποδίζουν να 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ενόπλως ή αόπλως».241 

  Ορθά επισηµαίνει ο ΣΑΣ ότι τη νοµική κατοχύρωση της δυνατότητας ενός 

νέου να αιτηθεί εναλλακτικής υπηρεσίας συνοδεύει η συγκρότηση ενός µηχανισµού 

«κρίσης συνειδήσεων», µε τον οποίο οι ελληνικές αρχές επιθυµούν να ελέγξουν τον 

αριθµό των αντιρρησιών, ιδιαίτερα των ιδεολογικών.242 

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτοµα που επιλέγουν και τελικά καταφέρνουν να 

υπηρετήσουν εναλλακτική θητεία συνήθως δεν εντάσσονται σε µια πολιτική 

οργάνωση, ούτε και είναι προσανατολισµένοι σε ευθεία αντιπαράθεση µε το θεσµό 

του στρατού. Αυτό συµβαίνει κατά κανόνα µε τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι 

αναγνωρίζονται ως θρησκευτικοί και όχι ως ιδεολογικοί αντιρρησίες συνείδησης. 

Τέτοια είναι η περίπτωση του Φ.Κ., ο οποίος υπηρέτησε εναλλακτική υπηρεσία σε 

                                                 
241 www.antirrisies.gr. Βλ. και την «Επιστολή κοµµένων αντιρρησιών», υπογεγραµµένη από πέντε 
άτοµα τα οποία κατέθεσαν αίτηση για να υπηρετήσουν εναλλακτική θητεία αλλά η αρµόδια επιτροπή 
δεν ενέκρινε το αίτηµά τους, γιατί «δεν πείστηκε», και καταγγέλλουν ότι «η επιτροπή αυτή, σύγχρονη 
έκδοση της µετεµφυλιακής επιτροπής κοινωνικών φρονηµάτων, έχει ως αποστολή να κρίνει αν είµαστε 
‘γνήσιοι’ αντιρρησίες. Ερωτήσεις του τύπου ‘είσαι αναρχικός;’, ‘ανήκεις σε κάποιο κόµµα;’, ‘τι πιστεύεις 
για το τάδε ζήτηµα’ µας είναι εξαιρετικά οικείες, τις έχουµε υποστεί όλοι. Έτσι, εξήντα σχεδόν χρόνια 
µετά τη λήξη του Εµφυλίου και τριάντα χρόνια µετά την πτώση της χούντας, τα κατάλοιπά τους 
εξακολουθούν να µπολιάζουν τους πιο στεγανούς χώρους της υποτιθέµενης δηµοκρατίας µας και 
άνθρωποι εξακολουθούν να κρίνονται µε βάση τις συνειδησιακές τους επιλογές.» Χωρίς Παραλλαγή, τ. 5, 
2007, σελ. 4. 
242 www.antirrisies.gr. Επίσης, ένας υποψήφιος στρατεύσιµος µπορεί να αιτηθεί την αναγνώρισή του 
ως αντιρρησία συνείδησης µόνο πριν καταταγεί, και όχι µετά. Αντίθετα τόσο ο ΣΑΣ όσο και η ∆ιεθνής 
Αµνηστία (ανακοίνωση-έκθεση 15.5.2006) ζητούν οι αντιρρησίες συνείδησης να έχουν το δικαίωµα να 
αξιώσουν την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης οποιαδήποτε στιγµή, τόσο πριν όσο και µετά την 
κατάταξή τους στις ένοπλές δυνάµεις. «Το νοµικό ζήτηµα περιπλέκεται λόγω της υποκειµενικότητας που 
χαρακτηρίζει την αντίρρηση συνείδησης, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή όχι µόνο τον ακριβή 
εννοιολογικό της προσδιορισµό, αλλά και τη σαφή αναγνώριση των λόγων που την επιτάσσουν», βλ. 
Λυκοβάρδη Καλλιόπη, «Η αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία: από τις ποινικές καταδίκες 
στη νοµική ανοχή», ό.π., σελ. 147. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο ενδιαφερόµενος µπορεί να 
προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Βλ. για παράδειγµα την περίπτωση του Χ.-Κ. Καλαθά, ο 
οποίος δικαιώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 526/2001 Απόφαση του ∆’ Τµήµατος του ΣτΕ. 
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φορέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον οποίο µιλήσαµε 

στο πλαίσιο της έρευνας.243 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος αγνοούσε ακόµα και 

την ύπαρξη του ΣΑΣ, πιστεύοντας ότι εναλλακτική υπηρεσία υπηρετούν σχεδόν 

αποκλειστικά οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Από θρησκευτική πεποίθηση θεωρούσε 

αυτονόητο εξαρχής ότι δεν επρόκειτο να υπηρετήσει κανονικά ούτε και να οπλιστεί. 

∆εν ήταν ενήµερος για τη σχετική συζήτηση περί αντιρρησιών, αν και, όπως µας 

εκµυστηρεύτηκε, µε ένα φιλικό του πρόσωπο ξεκίνησαν µαζί τις διαδικασίες 

προκειµένου να υπηρετήσουν εναλλακτική υπηρεσία, ο ένας για ιδεολογικούς και ο 

άλλος για θρησκευτικούς, αλλά η αρµόδια επιτροπή απέρριψε το αίτηµά του.  

Αυτό δε σηµαίνει ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αγνοούν γενικά την πολιτική 

διάσταση του ζητήµατος. Σύµφωνα µε την άποψη του Σωτηρόπουλου υπάρχει 

σταθερή συνεργασία των Μαρτύρων του Ιεχωβά και του ΣΑΣ, αλλά µε σαφή όρια: 

«Όλοι από µας, όλοι µας, ο Σύνδεσµος εννοώ, έχουµε µια καλή εικόνα γι’ αυτούς, 

συνεργαστήκαµε, τους παρείχαµε τη βοήθεια, αλλά δεν θέλουµε να εµπλακούµε, ή να 

δηµιουργούµε µάλλον και την εικόνα προς τα έξω ότι εµείς και οι θρησκευτικοί 

αντιρρησίες είµαστε ίδια εικόνα, το ίδιο πράγµα. Για µας οι λόγοι για τους οποίους 

οδηγηθήκαµε στην άρνηση, στην αντίρρηση συνείδησης είναι κυρίως ιδεολογικοί και 

πολιτικής φύσης, και όχι τόσο οι θρησκευτικοί.»244 Στο σηµείο αυτό συµφωνεί και ο 

Πετροµελίδης: «Υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει σχέση, αλλά δεν υπάρχει αυτό που 

τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι θα ‘πρεπε να υπάρχει. Γιατί τα παιδιά βασίζονται σε 

διαφορετική βάση, σε µια θρησκευτική βάση, είναι µία εκκλησία (…). Εµείς 

λειτουργούµε λίγο διαφορετικά, ίσως θα µπορούσε να υπάρχει κάτι καλύτερο.»245 

 

5.3. Ολική άρνηση στράτευσης 

Η πρακτική της ολικής άρνησης στην στράτευση αποτελεί την ποιο ριζοσπαστική 

ίσως πρακτική ενάντια στον θεσµό του στρατού. Ολική άρνηση σηµαίνει την 

απόλυτη άρνηση της στρατιωτικής θητείας. «Ο ολικός αρνητής αρνείται να λάβει 

οποιαδήποτε µέτρα για να αναγνωριστεί ως αντιρρησίας συνείδησης. Απορρίπτει και 

αρνείται όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από την στράτευση π.χ. στρατολόγηση, 

                                                 
243 Τα αρχικά παραπέµπουν σε ψευδώνυµο. 
244 Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον ∆ηµήτρη Σωτηρόπουλο, σηµερινό πρόεδρο του ΣΑΣ. 
245 Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον Λάζαρο Πετροµελίδη, πρώην πρόεδρο του ΣΑΣ. 
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καταγραφή, δικαστήρια για αντιρρησίες συνείδησης, στρατιωτική και εναλλακτική 

θητεία.»246 

Οι ολικοί αρνητές κατά πλειοψηφία προέρχονται από το χώρο των αναρχικών. 

Στην πραγµατικότητα η αµφισβήτηση τους δεν σταµατάει στον στρατό, αποτελεί 

µέρος µιας ευρύτερης προβληµατικής, η οποία έχει να κάνει µε την αµφισβήτηση της 

υφιστάµενης κοινωνικής τάξης, της οποίας, κατά την άποψη τους, ο στρατός αποτελεί 

θεµατοφύλακά της. Σκοπός τους δεν είναι η αµφισβήτηση της µίας ή της άλλης 

κρατικής υπηρεσίας, δηλαδή η ανταλλαγή της στρατιωτικής µε την εναλλακτική  

κοινωνική υπηρεσία. Αν κάποιοι ολικοί αρνητές που προέρχονται από τον αναρχικό 

χώρο θέλησαν στο παρελθόν να συνεργαστούν µε τον ΣΑΣ, για ένα νόµο που θα 

αναγνώριζε την εναλλακτική  υπηρεσία, το σίγουρο είναι πως η αναγνώριση αυτή 

αποτέλεσε γι’ αυτούς ένα µικρό βήµα προς την επιδίωξη των πραγµατικών στόχων 

τους, που δεν είναι άλλοι από τη ανατροπή του υπάρχοντος συστήµατος. Όταν ο 

Γκάντι στα 1921 πέτυχε την ακύρωση του νόµου  Rowlatt δεν έµεινε ευχαριστηµένος 

λέγοντας «τώρα δεν προσπαθούµε να ακυρώσουµε κάποιους νόµους ή κάποια 

διατάγµατα αλλά αγωνιζόµαστε για την ολική ανατροπή του συστήµατος που τους 

καθιστά υπεύθυνους».247  

Η ολική άρνηση δεν περιορίζεται σε επιµέρους νόµους γιατί οι πόλεµοι 

θεωρείται ότι δεν είναι τυχαίες εκδηλώσεις, αλλά προϊόν συγκεκριµένων οικονοµικών 

και πολιτικών επιλογών. Έως εδώ φαίνεται να υπάρχει µια σύµπνοια µερίδας ολικών 

αρνητών του αναρχικού χώρου και άλλων «µη βίαιων» οµάδων, όπως για παράδειγµα 

τους οικολόγους. Η διαφορά που ανακύπτει τόσο ανάµεσα στις διάφορες αναρχικές 

οµάδες, άλλά και σε άλλους χώρους που ιδεολογικά είναι συγγενείς µε αυτούς, θα 

εντοπιστεί στο θέµα της χρήσης ή µη  της βίας. 

Έτσι αναρχικές οµάδες υπερασπιστές της επαναστατικής βίας, θα οδηγηθούν 

σε δηλώσεις ολικής άρνησης στράτευσης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του 

πρώτου ολικού αρνητή στράτευσης Νίκου Μαζιώτη ο οποίος είχε φυλακισθεί για 

βόµβα που έβαλε στο υπουργείο βιοµηχανίας και ανάπτυξης, και ο ίδιος θα επιδιώξει 

να έχει τον τίτλο του κοινωνικού αντάρτη.  

Επίσης, εµφανίζονται δηλώσεις ολικών αρνητών, οι οποίοι θα εναντιωθούν 

στο κράτος, θεωρώντας το ως µηχανισµό βίας, καταστολής και πειθάρχησης, που 

περιορίζει την ελεύθερη προσωπικότητα, κατασκευάζοντας εξαρτηµένες οντότητες 
                                                 
246 Schoffmann D., «Ολική Άρνηση Θητείας»,  Αρνούµαι, 1985, τ. 1, σελ. 17-19. 
247 Κατσουρός Κ., «Η συνειδητή άρνηση στο στρατό και στο κράτος»,  Αρνούµαι, 1987, τ.3, σελ. 63. 
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εθισµένες στον εθνικισµό, το ρατσισµό και το σεξισµό. Άλλες πάλι δηλώσεις ολικών 

αρνητών του αναρχικού χώρου υποδηλώνουν ένα διεθνιστικό προφίλ παρόµοιο µε 

αυτό που προλογίζεται από τον Στίνα, υιοθετώντας ταυτόχρονα ένα λόγο αλληλέγγυο 

προς όλους τους ξένους, τους µετανάστες, τους φτωχούς και τους αποκλεισµένους. 

Χωρίς όµως να υιοθετούν την βία ως βασικό µέσο αντίστασης. 

  Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω αποσπάσµατα ενός αναρχικού στην 

δήλωση του προς τις στρατολογικές αρχές τον Ιούνιο του 2006: «….Για µένα, 

πατρίδα είναι έννοια συνώνυµη µε την βία και την καταπίεση. Στο όνοµα της 

ωθήθηκαν προς εξαφάνιση πολλοί πληθυσµοί µε διαφορετικές παραδόσεις και 

διαλέκτους ώστε να οµογενοποιηθεί ο ηµεδαπός πληθυσµός µε στόχο την ευκολότερη 

χειραγώγησή του από τον ‘φυσικό’ του δυνάστη, το κράτος. Πατρίδα καλείται µε 

περίσσιο κοµπασµό ένα συγκεκριµένο κοµµάτι γης, περιφραγµένο από σύνορα σαν 

κοτέτσι, τα οποία στήθηκαν ως αποτέλεσµα πολύχρονων και καθόλου αϊστορικών 

πολεµικών συρράξεων. Είναι αυτή που µε µαθαίνει από µικρό παιδί να 

υπερηφανεύοµαι για τον πλούσιο πολιτισµό ΄µας΄, ειδικότερα τον αρχαίο, λες και µας 

ανήκει περισσότερο από τους άλλους λαούς σαν αποτέλεσµα υπογραφής συµβολαίου 

πλήρους ανάθεσης στους ΄απογόνους΄ του...» 248   

 Ο λόγος είναι καταγγελτικός, αντεθνικός, αντιπολεµικός, διεθνιστικός και 

συνάµα ταξικός: «…Όλα αυτά, ιδιαίτερα εµένα που µεγάλωσα στην Κω και κοίταζα 

απέναντι στα ΄ξένα΄ παράλια –δυστυχώς για το σινάφι σας- δεν µε έκαναν να νιώσω 

µίσος για κανένα εχθρό –γείτονα,  πώς να µισήσω τη θάλασσα και τη γη που έχουν το 

ίδιο χρώµα και εδώ και εκεί; Πώς να κάνω εχθρό κάποιον που δεν γνωρίζω κι όταν 

είχα την ευκαιρία να µάθω, ένιωσα πως δεν είχα να χωρίσω απολύτως τίποτα µαζί 

του; Απ την άλλη πλευρά πώς να δεχθώ µια επίπλαστη ενότητα που ονοµάζεται εθνική 

και θέλει τους εκµεταλλευόµενους να αισθάνονται ένα σώµα µε τους εκµεταλλευτές 

τους επειδή έτυχε να γεννηθούν στην ίδια γωνιά του πλανήτη;»249 

 Μια βασική λοιπόν διάκριση που κατά την γνώµη µας προέρχεται από τον 

αναρχικό χώρο εντοπίζεται στο θέµα της βίας. ∆ηλαδή αφενός έχουµε ολικούς 

αρνητές που δηλώνουν  την αντίθεση τους µε το σύστηµα, κάνοντας χρήση βίαιων 

πρακτικών, και αφετέρου υπάρχουν αναρχικοί ολικοί αρνητές, όπως και άλλες 

συγγενείς ιδεολογικές κατηγορίες, που επιδιώκουν µε µη βίαια µέσα την ριζική ρήξη 

                                                 
248 Βλ. «∆ήλωση άρνησης στράτευσης Χαράλαµπου Αρµπιλιά», (Ιούνιος 2006), βλ. http//arnisi-
strateusis.gr. 
249 «∆ήλωση άρνησης στράτευσης Χαράλαµπου Αρµπιλιά», ό.π. 



Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 108

τους µε το κράτος. Άλλωστε, όπως θα υποστηρίξει και ο Bookchin: «Η έννοια 

αναρχικός είναι τόσο ευρεία, όσο και η έννοια σοσιαλιστής. Όπως υπάρχουν ουτοπικοί 

σοσιαλιστές, που δεν είναι µαρξιστές έτσι υπάρχουν και ουτοπικοί αναρχικοί που δεν 

αποδέχονται απαραίτητα την βία. Όπως Τολστόι, Θορώ, Γκάντι...»250 

Το ζήτηµα λοιπόν της χρήσης της βίας από µερίδα του χώρου αυτού, αλλά όχι 

και από το σύνολο του, θα αποτελέσει ένα και βασικό λόγο της αντίθεσης του από 

τον ΣΑΣ.251 Γενικότερα ο χώρος των αντιεξουσιαστών, στην φάση της αποµάκρυνσής 

του φαίνεται να µην προχωράει πέρα από δηµόσιες δηλώσεις άρνησης. Όπως µας 

αναφέρει ο Πετροµελίδης, οι αναρχικοί δεν προβαίνουν πια σε δηλώσεις όταν 

αποφασίζουν να µην καταταγούν: «Τώρα το ‘χουµε χάσει αυτό. ∆εν είναι ότι δεν 

φτάνει σε µας στο Σύνδεσµο, δε φτάνει και παραέξω, δεν διαβάζουν δηλώσεις, δεν, δεν 

(…). Το χω συζητήσει µε παιδιά παλιότερα µου λέγανε ότι εµείς δεν είµαστε 

αντιρρησίες, είµαστε αναρχικοί και ως αναρχικοί δεν δεχόµαστε το κράτος. Ένα από 

αυτά που δεν δεχόµαστε είναι και ο στρατός. (…) ∆ιάβασα εδώ και δυο τρεις βδοµάδες 

την πρώτη µετά από δυο-τρία χρόνια».252 

 Περιστασιακά µονάχα, σε εκδηλώσεις διάφορων οµάδων του αναρχικού 

χώρου, θίγεται απλά το θέµα της αντίρρησης συνείδησης, ιδωµένο όµως πάντα από 

την σκοπιά της ολικής άρνησης, και χωρίς σύνδεση ούτε µε τη θρησκεία ούτε µε την 

εναλλακτική υπηρεσία. Θα τονίσουµε επιπλέον πως στην λύση της ολικής άρνησης 

στράτευσης κινούνται και άτοµα από άλλους χώρους και ιδιαίτερα από την στιγµή 

που γίνεται πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η εναλλακτική υπηρεσία έχει τιµωρητικό 

χαρακτήρα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

                                                 
250 Συνέντευξη του Bookchin Μ., οι ιδέες του οποίου έχουν επηρεάσει το ριζοσπαστικό οικολογικό 
κίνηµα σε Ευρώπη και ΗΠΑ στον  Τρεµόπουλο Μ., «Να ξαναφτιάξουµε την κοινωνία», Αρνούµαι, τ. 
6, 1992, σελ. 42-47.   
251 «∆ηλαδή υπήρχαν παιδιά που ήταν αναρχικοί, υπήρχαν παιδιά που ήταν έτσι, µε µια προσέγγιση µη 
βίαιη, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν βίαιοι αλλά δεν ήθελαν αυτό το στρατό, που θα µπορούσαν σε ένα 
άλλο στρατό…». Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον Λάζαρο Πετροµελίδη, πρώην πρόεδρο του ΣΑΣ. 
252 Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον Λάζαρο Πετροµελίδη. 
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5.4. Ανυποταξία - λιποταξία 

Ανυπότακτοι καλούνται τα άτοµα που επέλεξαν να µην απαντήσουν στην πρόσκληση 

για στράτευση. Σύµφωνα µε τον νόµο, η ανυποταξία ως αδίκηµα αρχίζει µια µέρα 

µετά τη µη κατάταξη στο στρατό. Αίτια που µπορούν να ωθήσουν στην πρακτική 

αυτή είναι: α) λόγοι σπουδών, δηλαδή µπορεί η λήξη της αναβολής να πρόλαβε 

κάποιους πριν τελειώσουν τις σπουδές τους, β) λόγοι που έχουν να κάνουν µε την 

επιλογή ατόµων να ζήσουν µόνιµα στο εξωτερικό, και γ) λόγοι που έχουν να κάνουν 

µε την αντίρρηση στο στρατό και την αντιµιλιταριστική λογική.  

 Η ανυποταξία διαχωρίζεται σε ανυποταξία εσωτερικού και εξωτερικού, 

ανάλογα τον τόπο κατοικίας του ανυπότακτου τη στιγµή της µη παρουσίασης του 

στις στρατολογικές αρχές. Στους ανυπότακτους του εξωτερικού υπάγονται και οι 

εσωτερικοί ανυπότακτοι, οι οποίοι  µετά την κήρυξη τους αναχώρησαν στο 

εξωτερικό.  
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 Επίσης, η ανυποταξία διακρίνεται σε ανυποταξία ειρήνης, γενικής 

επιστράτευσης και πολέµου, ανάλογα µε την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα τη 

στιγµή της µη κατάταξης. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, µέχρι πρόσφατα η Ελλάδα 

βρισκόταν σε κατάσταση γενικής επιστράτευσης. Η άρση της επιστράτευσης έχει 

σηµαντικότατες συνέπειες για τους ανυπότακτους. Η ανυποταξία, µετατράπηκε σε 

πληµµέληµα, δεν εκδίδεται ένταλµα και δεν τιµωρείται µε φυλάκιση.253 Στην 

περίπτωση δε που ο ανυπότακτος έχει λευκό ποινικό µητρώο τότε η ποινή έχει 

συνήθως ανασταλτικό χαρακτήρα. 

 Λιποτάκτες είναι οι στρατεύσιµοι που κατατάσσονται και οι επαγγελµατίες, οι 

οποίοι για οποιοδήποτε λόγο εγκαταλείπουν το στρατό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε 

πολλές περιπτώσεις διώξεων αντιρρησιών συνείδησης που αρνήθηκαν να 

καταταγούν, απαγγέλθηκαν κατηγορίες αρχικά για ανυποταξία, οι οποίες στη 

συνέχεια µετατρέπονταν σε λιποταξία, όπως έχουµε εξηγήσει παραπάνω. 

 Η περίπτωση του Λάζαρου Πετροµελίδη254 είναι ενδεικτική όσον αφορά τη 

χρήση από µέρους του της πρακτικής της ανυποταξίας: «Αρνήθηκε την εναλλακτική 

θητεία που του προσφέρθηκε το 1998 διότι είχε άκρως τιµωρητική διάρκεια. Θα έπρεπε 

να υπηρετήσει εναλλακτική πολιτική υπηρεσία 17 µηνών, ενώ αν δεν ήταν αντιρρησίας 

συνείδησης θα υπηρετούσε 9µηνη στρατιωτική θητεία από την οποία θα µπορούσε να 

εξαγοράσει 7,5 µήνες και να υπηρετήσει στην πραγµατικότητα 1,5 µήνα. Έτσι εξέπεσε 

του ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης. Έκτοτε λαµβάνει τακτικά νέες προσκλήσεις 

κατάταξης να υπηρετήσει στον στρατό και του έχουν απαγγελθεί επανειληµµένα 

κατηγορίες για ανυποταξία λόγω άρνησης του, ως αντιρρησίας να υπηρετήσει 

στρατιωτική θητεία.»255 

 Η ανυποταξία αίρεται µε τη σύλληψη ή την παρουσίαση στις αστυνοµικές και 

στρατολογικές αρχές ή όταν περάσει κάποιος τα 45 χρόνια που είναι και το όριο 

ηλικίας των στρατεύσιµων. Επίσης ο ανυπότακτος που συµπλήρωσε το 35ο έτος της 

ηλικίας του µπορεί να υπηρετήσει 30 µέρες θητεία, σύµφωνα µε την τρέχουσα 
                                                 
253 «Οδηγός ανυποταξίας», www.omhroi.gr.  
254 Τέως Πρόεδρος του Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης. 
255 Ο Πετροµελίδης είχε φυλακιστεί το Μάιο του 1998, τον Απρίλιο του 1999, τον Σεπτέµβριο του 
2002. Τον Ιούνιο του 2003 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 µηνών µε τριετή αναστολή για 
ανυποταξία από το Αναθεωρητικό Στρατοδικείο Αθηνών. Με την ερήµην καταδίκη του σε ποινή 
φυλάκισης 30 µηνών για ανυποταξία τον ∆εκέµβριο του 2004 από το ναυτοδικείο Πειραιά άρθηκε η 
αναστολή της προηγούµενης ποινής γεγονός που σηµαίνει ότι θα όφειλε να εκτίσει συνολική ποινή 
φυλάκισης 50 µηνών εφόσον συλληφθεί. Στις 4 Μαΐου 2006 το αναθεωρητικό στρατοδικείο Αθηνών 
επικύρωσε την καταδίκη του ∆εκεµβρίου 2004 και καταδίκασε τον Πετροµελίδη σε ποινή φυλάκισης 5 
µηνών µε αναστολή εξαγοράσιµη 4,40 ευρώ τη µέρα. Κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στον Άρειο Πάγο 
και αφέθηκε ελεύθερος εν αναµονή της απόφασης. Πηγή :∆ιεθνής Αµνηστία, 15 Μαΐου 2006. 
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νοµοθεσία, και να εξαγοράσει το υπόλοιπο. Τότε αίρονται όλες οι συνέπειες της 

ανυποταξίας.    

  Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το ποσοστό των ανυπότακτων 

παρουσιάζει ετήσια αύξηση. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω πίνακας, των 

στοιχείων που συλλέξαµε και αφορούν τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας που 

διανύουµε: 

 
                              Ετήσια αύξηση ανυπότακτων εσωτερικού 

2000 5.521 

2001 7.582 

2002 10.428 

2003 12.470 

2004 14.950 

Πηγή: www.stratologia.gr 

  

Τα τελευταία χρόνια αυξάνει συνεχώς το ποσοστό των αντιρρησιών συνείδησης που 

δεν εµφανίζονται για κατάταξη στις στρατολογικές αρχές, λόγω του τιµωρητικου 

χαρακτήρα της εναλλακτικής υπηρεσίας, επιλέγοντας συνειδητά να µην έχουν 

σταθερή διαµονή. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ανοχής από τις 

αρχές, καθώς παραµένουν ασύλληπτοι µε εκκρεµή εντάλµατα. ∆ε µπορούν βέβαια να 

έχουν συναλλαγές µε τις αστυνοµικές αρχές, αλλά και οι τελευταίες δεν τους 

αναζητούν επίµονα και δεν εξαντλούν όλα τα µέσα για να τους εντοπίσουν.256  

 Το γεγονός αυτό έχει διχάσει κατά κάποιο τρόπο τους αντιρρησίες 

συνείδησης γιατί η συχνή αλλαγή κατοικίας, προκειµένου να αποφευχθεί η σύλληψη, 

αποτρέπει τη δηµοσιοποίηση του θέµατος. Ο Λάζαρος Πετροµελίδης µας δήλωσε ότι 

συνειδητά εξακολουθεί να µην αλλάζει διευθύνσεις και ότι είναι ο πρώτος που το έχει 

πράξει αυτό, όχι για να γίνει ήρωας, αλλά για σαφείς πολιτικούς λόγους.  

 

5.5. Άλλες µορφές αντίρρησης συνείδησης 

5.5.1. «Μερική» και επιλεκτική άρνηση από στρατεύσιµους και επαγγελµατίες 

 Ο αυξανόµενος επαγγελµατικός χαρακτήρας των ενόπλων δυνάµεων σε συνδυασµό 

µε την έντονη συµµετοχή του σε Νατοϊκές επιχειρήσεις εκτός συνόρων άρχισε να 

                                                 
256 Λυκοβάρδη Κ., «Η αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία: από τις ποινικές καταδίκες στη 
νοµική ανοχή», ό.π., σελ. 142. 
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αναζωπυρώνει αντιδράσεις και εντός του στρατού. Το αποτέλεσµα είναι η  

δηµιουργία διαφόρων κινήσεων που εκ νέου ασχολούνται µε τα θέµατα του στρατού.  

 Κατά τη διάρκεια της έρευνάς µας διαπιστώσαµε ότι δρουν αυτή τη στιγµή 

τουλάχιστον τρεις συναφούς ιδεολογικού προσανατολισµού κινήσεις, η 

«Αντιπολεµική ∆ιεθνιστική Κίνηση», η «Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευµένων»  

και το «∆ίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος», µε αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι 

οποίες µάλιστα παραπέµπουν η µία στην άλλη, υποδηλώνοντας µια στενή 

συνεργασία.257 Η συνεργασία αυτή δεν φαίνεται να περιορίζεται στο διαδίκτυο, αλλά 

παίρνει και πιο συµβατικές µορφές. Έτσι «σε πανελλαδική συνάντηση που 

πραγµατοποιήθηκε στις 1-2 Ιουνίου συγκροτήθηκε η Αντιπολεµική ∆ιεθνιστική Κίνηση. 

Στην κίνηση αυτή συµµετέχουν αντιπολεµικές κινήσεις, συσπειρώσεις και αγωνιστές 

από όλη την χώρα».258  

 Στους δικτυακούς χώρους των κινήσεων αυτών υπάρχουν δηµοσιευµένα 

κείµενα διαλόγου για κρίσιµα ζητήµατα του αντιπολεµικού κινήµατος στην Ελλάδα, 

για τον ελληνικό στρατό σήµερα, για τα ελληνοτουρκικά, για τη θέση της Ελλάδας 

στα Βαλκάνια κ.ά. Μέσα από τη συνεχόµενη επαφή και ανατροφοδότησή τους οι 

χώροι αυτοί φαίνεται να επιδιώκουν να δραστηριοποιήσουν όχι µόνο τους φαντάρους 

αλλά και τους µόνιµους στρατιωτικούς σε θέµατα που παλιότερα σχετίζονταν µε τους 

σκοπούς των «Επιτροπών για το Στρατό».  

 Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, µια µερίδα νέων η οποία δεν επιλέγει την 

άρνηση στράτευσης αλλά απεναντίας επιλέγει συνειδητά να υπηρετήσει την θητεία 

της στις ένοπλες δυνάµεις, αντιδρά στην φρίκη του πολέµου και συνεισφέρει στην 

διεύρυνση του ειρηνικού κινήµατος, µέσα από τον στρατό. Στο σηµείο αυτό θα 

επικαλεστούµε εκ νέου τον Rawls, ο οποίος µας µίλησε για ένα επιλεκτικό ειρηνισµό, 

για τις περιπτώσεις δηλαδή εκείνες που αν ένας πόλεµος θεωρηθεί άδικός, 

οποιοσδήποτε νοµιµοποιείται να τον αµφισβητήσει ή ακόµα και να τον αρνηθεί. 

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα που υπογράφουν νέοι που κατατάσσονται στον 

ελληνικό στρατό µε τη σειρά του Μαΐου 2003, όπως αυτό έχει δηµοσιευθεί στην 

ιστοσελίδα της Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευµένων: «Επειδή θεωρούµε ότι τα 

πιστεύω µας και τα ιδανικά µας δεν σβήνουν µε την κατάταξη µας στο στρατό, 

δηλώνουµε ότι θα συνεχίσουµε µε κάθε τρόπο και σαν φαντάροι να βρισκόµαστε στις 
                                                 
257 Βλ., όσον αφορά το ∆ίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος: www.geocities.com\spartakosdiktio, 
όσον αφορά την Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευµένων:  www.geocities.com\antiwarg\epitroph-gr, και 
όσον αφορά την Αντιπολεµική ∆ιεθνιστική Κίνηση: www.geocities.com\antiwar.gr. 
258 www.geocities.com\antiwar.gr 
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γραµµές του αντιπολεµικού κινήµατος. Για να προσφέρουµε τη δική µας συµβολή στην 

προσπάθεια να σταµατήσουν οι βρώµικοι πόλεµοι και για να κρατηθεί η χώρα µας 

µακριά από αυτούς. ∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι κατά την διάρκεια της στρατιωτικής µας 

θητείας θα αρνηθούµε να συµµετάσχουµε σε οποιαδήποτε επιχείρηση έξω από τα 

σύνορά µας άλλα και να προσφέρουµε οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση στήριξη σε 

Νατοϊκές, ευρωπαϊκές ή άλλες στρατιωτικές δυνάµεις που θα διεξάγουν ένα τέτοιο 

πόλεµο.»259 Επίσης µέσα από επώνυµες δηλώσεις και καταγγελίες στρατιωτών, που 

δηµοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες αυτές, θίγονται θέµατα που έχουν να κάνουν µε 

την καθηµερινότητα του στρατού, όπως άδειες, έξοδοι, ποιότητα φαγητού, διάρκεια 

θητείας, αλλά και µε την έλλειψη δηµοκρατικότητας, µε την ελεύθερη διακίνηση των 

ιδεών εντός του στρατοπέδου, την κατάργηση όπλων χαµηλής ραδιενέργειας κ.ά. 

Επίσης, οι στρατευµένοι αυτοί αντιτίθενται στο µισθοφορικό στρατό, και προτείνουν 

την αποχή της Ελλάδας από τον Ευρωστρατό.  

 Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι στις γραµµές των συγκεκριµένων 

ιστοσελίδων, αλλά και αλλού, εµφανίζονται κείµενα που προέρχονται και από 

επαγγελµατίες του χώρου, από µόνιµους ή επί θητεία στρατιωτικούς.260 Ενδεικτικά 

θα αναφέρουµε την περίπτωση Γιώργου Μοναστηριώτη, ο οποίος είχε ενταχθεί στο 

πολεµικό ναυτικό µε πενταετές συµβόλαιο (Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης), 

και αρνήθηκε να ακολουθήσει τη µονάδα του όταν η φρεγάτα «Ναυαρίνο», όπου 

υπηρετούσε, στάλθηκε στον Περσικό Κόλπο, το Μάιο του 2003. Επικαλούµενος 

λόγους συνείδησης  δήλωσε ότι: «Αρνούµαι συνειδητά και υπεύθυνα να συµµετάσχω ή 

να συνεισφέρω καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο στην ανελέητη σφαγή που συνεργείτε κατά 

του ιρακινού λαού, σ΄ ένα πόλεµο που δεν λέει να τελειώσει αφού µετά την επίσηµη 

λήξη του µετράµε νεκρούς και µάλιστα παιδιά. Ακόµα κι αν ο αυτός πόλεµος τελείωσε 

θα έρθουν κι άλλοι, πολύ χειρότεροι αφού ο πόλεµος είναι αναγκαίος για την διεύρυνση 

της κυριαρχίας των εξουσιαστών. ∆ηλώνω την άµεση παραίτηση µου από το Π.Ν. από 

ένα µηχανισµό που παράγει αντί-ανθρώπινες πρακτικές µέσα από διαταγές και 

ιεραρχίες, από έναν µηχανισµό που λειτουργεί ως µέσω εκβιασµού και καταστολής στις 

λαϊκές κινητοποιήσεις και εξεγέρσεις. Η πράξη αυτή είναι επίσης µια ελάχιστη 

συµπαράσταση αλληλεγγύης στον ιρακινό λαός καθώς και στα φιλειρηνικά 

                                                 
259  Λιαπάτας Α., Στεφάνου Ν., Τσαντίκος Γ.,«∆ήλωση νέων που κατατάσσονται στον ελληνικό στρατό 
µε τη σειρά του Μαΐου 2003», Παρασκευή 23.5.2003 στο .www.geocities.com\antiwarg\epitroph-gr 
260 Βλ. www.geocities.com\antiwarg\epitroph-gr, και www.amnesty.org.  
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συναισθήµατα του ελληνικού λαού.»261 Ο Μοναστηριώτης υπήρξε ο πρώτος 

επαγγελµατίας στρατιωτικός αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος δήλωσε δηµόσια την 

αντίρρησή του στη συµµετοχή σε συγκεκριµένο πόλεµο, τον οποίο θεωρούσε άδικο. 

 Οι περιπτώσεις µόνιµων στρατιωτικών που επέλεξαν να υποβάλουν την 

παραίτηση τους προς τις στρατιωτικές αρχές είναι ένας άλλος δρόµος προς την 

αντίρρηση συνείδησης που προέρχεται πλέον και από τους επαγγελµατίες του 

χώρου.262 Ωστόσο, στην µεγάλη τους πλειοψηφία οι περιπτώσεις αυτές δε συνδέονται 

µε δηµόσιες δηλώσεις, αν και σποραδικά δηµοσιοποιούνται ενστάσεις, 

δικαιολογήσεις και διαµαρτυρίες των επαγγελµατιών αυτών που εγκαταλείπουν το 

στράτευµα. 

 

5.5.2. Άρνηση πληρωµής φόρων και µποϋκοτάζ εταιρειών που επωφελούνται 

από  πολέµους 

Μια πρόταση έµµεσης αντίρρησης στο στρατό, η οποία προέρχεται από τον 

Σύνδεσµο Αντιρρησιών Συνείδησης  είναι η µη καταβολή φόρων προς τις ένοπλες 

δυνάµεις.263 Πρόταση που αφορά ως επί τω πλείστο αντιρρησίες συνείδησης άλλα 

και όχι µόνο.  

 Η πρακτική είναι γνωστή από παλιά,264 και έχει εφαρµοστεί ήδη από την War 

Resisters International, που εδρεύει στο Λονδίνο. Ποιο συγκεκριµένα η War Resisters 

International στην άρνηση της να καταβάλλει «φόρους πολέµου» οδηγήθηκε στα 

δικαστήρια. Ο δικαστικός αγώνας χάθηκε και κατασχέθηκε κάποιος εξοπλισµός της 

οργάνωσης, αντίστοιχος µε το ποσό του φόρου, µε αποτέλεσµα το κράτος να πάρει τα 

χρήµατα που του αναλογούν και να τα δώσει στο στρατό. Το αποτέλεσµα µε όλη 

αυτή την κινητοποίηση είναι ότι τα µέλη της οργάνωσης  κατάφεραν να θέσουν δύο 

ζητήµατα. Από την µια την δηµόσια εναντίωσή τους στον πόλεµο όσο και την 

αντίρρηση τους στην καταβολή φόρων για πολεµικού σκοπούς.  

 Κατά αναλογία, ο Σύνδεσµος Αντιρρησιών Συνείδησης προτείνει για λόγους 

αρχής το «ούτε µια ώρα στο στρατό» να συνοδεύεται από το «ούτε ένα ευρώ για στο 

                                                 
261 ∆ίοπος (ΕΠΥ) Μοναστηριώτης Γιώργος, βλ. www.geocities.com\antiwarg\epitroph-gr και  
www.amnesty.org. 
262 Μια άλλη πρακτική αντίρρησης συνείδησης είναι η άρνηση υπηρέτησης της ποινής φυλάκισης. Βλ. 
σχετικά Καρακώστας Κ., «Αρνούµαι να υπηρετήσω ‘φυλακή’. Όταν η υπηρεσία στην πατρίδα είναι 
καταδίκη, Αρνούµαι, τ. 5, 1991, σελ. 14-15, όπου αναφέρονται συγκεκριµένες περιπτώσεις. 
263 Καρατζάς Γ., «Για µια αντίρρηση συνείδησης στην καταβολή φόρων για τις ένοπλες δυνάµεις (µια 
πρόταση προς του αρνητές στράτευσης και όχι µόνο)», www.antirrisies.gr. Reynolds D., «Γιατί 
χρειάζεται µια υπηρεσία εναλλακτικής φορολογίας;», Αρνούµαι, τ. 4, 1991, σελ. 37-38. 
264 Βλ. «Άρνηση πληρωµής φόρων για πολεµικές δαπάνες», Αρνούµαι, τ. 2, 1986, σελ. 13. 
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στρατό». Χαρακτηριστική είναι και η τεκµηρίωση µέλους του ΣΑΣ, για τους λόγους 

που θα πρέπει να µας ωθήσουν να µην πληρώνουµε φόρους στο στρατό. «∆εν 

αντιλαµβάνοµαι πως η συνείδηση κάποιου δεν του επιτρέπει να πάει ούτε µια ώρα στο 

στρατό, δεν του επιτρέπει να κάνει άοπλη θητεία εντός του στρατού ή να αποκτήσει 

σχέση εργασίας µε φορέα που υπάγεται στα υπουργεία εθνικής άµυνας και δηµόσιας 

τάξης..., αλλά του επιτρέπει να στηρίζει οικονοµικά το στρατό. Ή να εξαγοράζει τη 

θητεία του ή την καταδίκη του από το στρατοδικείο και τα λεφτά να πηγαίνουν στο 

στρατό…για µένα κάτι τέτοιο είναι µάλλον υποκρισία. Όπως η υποκρισία των 

ευρωπαϊκών λαών που κατά πλειοψηφία εναντιώθηκαν στον πόλεµο του Ιράκ, αλλά 

συνεχίζουν να χρηµατοδοτούν τους στρατούς τους, να ψηφίζουν ή να στηρίζουν αυτές 

τις κυβερνήσεις…Αν οι λαοί είχαν προχωρήσει σε άρνηση να καταβάλουν φόρους, 

τώρα οι κυβερνήσεις του πολέµου είτε θα είχαν καταρρεύσει, είτε θα είχαν σταµατήσει 

τον πόλεµο γιατί δεν θα είχαν να πληρώσουν τους µισθοφόρους τους!»265 

Αντιλαµβάνοντας, ο ίδιος, τη δυσκολία του όλου εγχειρήµατος προτείνει κάποιες 

λύσεις απευθυνόµενος ιδιαίτερα στους αντιρρησίες συνείδησης: «τώρα σε ότι αφορά 

τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαµε να αρνηθούµε τη συµµετοχή µας στη 

χρηµατοδότηση του στρατού, το ιδανικό θα ήταν να αρνηθούµε την καταβολή φόρων 

µέχρις όπου βρεθεί µια νοµοθετική φόρµουλα ώστε αφενός να καταβάλλουµε τους 

υπόλοιπους φόρους απευθείας στα ταµεία κρατικών φορέων που υπάγονται στα άλλα 

υπουργεία ώστε να διασφαλίσουµε στοιχειωδώς ότι δεν πάνε απευθείας στο Υ.ΕΘ.Α και 

αφετέρου να καταβάλουµε το ποσό πού αντιστοιχεί στο στο Υ.ΕΘ.Α σήµερα νοµίζω 5% 

σε µη κρατικά κοινωφελή ιδρύµατα και Μ.Κ.Ο. Αποδεικνύοντας ότι δεν αποσκοπούµε 

να γλιτώσουµε φόρους…Ακόµη καλύτερη διασφάλιση θα ήταν τουλάχιστον οι 

αναγνωρισµένοι αντιρρησίες, να καταβάλλουµε όλους τους φόρους µας σε µη κρατικά 

κοινωφελή ιδρύµατα και Μ.Κ.Ο.»266 

 Λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη µας την παραπάνω πρόταση, αλλά και την τάση 

σε διεθνές επίπεδο της κατάργησης της στρατιωτικής θητείας και της συγκρότησης 

εξολοκλήρου επαγγελµατικού στρατού, µπορούµε να υποθέσουµε ότι ίσως 

µελλοντικά η αντίρρηση συνείδησης να σηµαίνει άρνηση καταβολής φόρων για 

στρατιωτικές δαπάνες.  

                                                 
265 Καρατζάς Γ., «Για µια αντίρρηση συνείδησης στην καταβολή φόρων για τις ένοπλες δυνάµεις (µια 
πρόταση προς του αρνητές στράτευσης και όχι µόνο)», ό.π., σελ. 338. 
266 Καρατζάς Γ., «Για µια αντίρρηση συνείδησης στην καταβολή φόρων για τις ένοπλες δυνάµεις (µια 
πρόταση προς του αρνητές στράτευσης και όχι µόνο)», ό.π., σελ 38. 



Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 116

 Μια άλλη πρακτική, συναφής µε την προηγούµενη, είναι το µποϋκοτάζ 

εταιριών που σχετίζονται µε πολεµικές επιχειρήσεις. Όπως προκύπτει από τα 

παγκόσµια φόρουµ, στη Βοµβάη το 2003, και στη Βραζιλία το 2005, αλλά και σε 

άλλα ευρωπαϊκά, το µη βίαιο µποϋκοτάζ µπορεί να στηλιτεύσει εταιρείες που 

επωφελούνται από τον πόλεµο, για παράδειγµα στο Ιράκ, αλλά και γενικότερα 

εταιριών που έχουν συµφέρον να µην προωθούν τις ρυθµίσεις του πρωτοκόλλου του 

Κιότο, αρθρώνοντας από τα κάτω µια κινηµατική αντίδραση ενάντια στην ηγεµονική 

εξουσία αµερικάνικων εταιρειών.267  

 

5.5.3. Το ζήτηµα της «Παλλαϊκής Άµυνας» 

Το 1998 το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε τον Ν.2641 (ΦΕΚ 211/15.09.1988, τ. Ά), ο 

οποίος υποχρεώνει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να καταταχθούν στην Εθνική 

Φρουρά, η οποία προβλέπεται να ανταποκρίνεται σε εχθρικές ενέργειες, να 

συµµετέχει στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και κάθε είδους επείγοντος 

περιστατικού. Η Παλλαϊκή Άµυνα οργανώνεται, σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο του 

σχετικού νόµου, σε καιρό ειρήνης και έχει ως κύρια αποστολή «σε περιόδους 

έντασης, επιστράτευσης και πολέµου την τοπική άµυνα, την πολιτική άµυνα και την 

πολιτική προστασία, ενώ σε καιρό ειρήνης την πολιτική άµυνα και την πολιτική 

προστασία». Προβλέπεται η ένταξη-στράτευση των γυναικών από 18 έως 60 ετών και 

των ανδρών που δεν επιστρατεύονται από 18 έως 60 ετών. Ως Παλλαϊκή Άµυνα 

νοείται «η ενεργός συµµετοχή στην εθνική ασφάλεια όσων Ελλήνων και Ελληνίδων 

µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες γι’ αυτήν και δεν µετέχουν στις Ένοπλες ∆υνάµεις» 

(άρθρο 2, παράγραφος 1). 

 Ο νόµος δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, ωστόσο η ψήφισή του άνοιξε µια 

συζήτηση, εντός της οποίας διατυπώθηκαν δηµόσια απόψεις που θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν δυνητική άρνηση στράτευσης των γυναικών για λόγους ιδεολογικούς. Το 

ΚΚΕ, ο Συνασπισµός και το ∆ΗΚΚΙ καταδίκασαν τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου και 

εξέφρασαν την κάθετη αντίθεση τους, για την προφανή αυτή στρατιωτικοποίηση της 

κοινωνίας την οποία προέβλεπε η εν λόγω νοµοθετική ρύθµιση. Επίσης η συζήτηση 

επικεντρώθηκε στο ζήτηµα της ισότητας και του εάν οι γυναίκες όφειλαν, όπως και οι 

άνδρες, να προσφέρουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τους στην εθνική άµυνα 

εντασσόµενες µε κάποιο τρόπο στο στρατό. Η θέση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας 

                                                 
267 Το ∆ιεθνές ∆ίκτυο «Μποϋκοτάζ κατά του Bush». 
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ήταν θετική για το εν λόγω νοµοσχέδιο: «Συµφωνούµε απόλυτα γιατί δεν πρόκειται 

για υποχρεωτική στράτευση, αλλά για συµµετοχή στη παλλαϊκή άµυνα. ∆εν έχει καµιά 

σχέση µε τη στράτευση την οποία και αρνιόµαστε. Ο κάθε πολίτης πρέπει να ξέρει πώς 

να αµυνθεί…είναι πολύ σηµαντικό να ξέρουµε πώς να αµυνθούµε σε περίπτωση που 

µπει κάποιος  λαθροµετανάστης στο σπίτι µας…»268 Το Παρατηρητήριο για τα 

∆ικαιώµατα της Γυναίκας τονίζει ότι «η στρατιωτική εκπαίδευση των γυναικών 

συνιστά αρνητική εξέλιξη και επιβαρύνει την ήδη δυσµενή θέση των γυναικών στην 

κοινωνική πραγµατικότητα της Ελλάδα. Οι ελληνίδες έχουν ιστορικά αποδείξει ότι 

είναι σε θέση να  αντιλαµβάνονται το πατριωτικό τους καθήκον όποτε χρειάζεται χωρίς 

να υπόκεινται σε καταναγκασµούς.»269 

                                                 
268 Μαρία Κυπριωτάκη, πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Ελευθεροτυπία 21.10.1997. 
269 Παρατηρητήριο για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών. Ελευθεροτυπία 21.10.1997. Για τη «δυνητική» 
άρνηση στράτευσης των γυναικών βλ. ακόµα Βερέττας Μ., Ο πολιτισµός των στρατοπέδων, Αθήνα, 
Εκδόσεις Μ. Βερέττας, 1998, σελ. 154-159. Βλ. ακόµα «Παλλαϊκή άµυνα. Η στρατιωτικοποίηση σας 
έσχατο στάδιο της εξουσιαστικής σχιζοφρένειας», Αρνούµαι, τ. 3, 1987, σελ. 12. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
 

Κλείνοντας, θα θέσουµε ένα ερώτηµα που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για 

την παρούσα εργασία: γιατί οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη σιγουριά της 

καθηµερινότητας και µπαίνουν σε διαδικασίες διεκδίκησης; Εν προκειµένω, όσον 

αφορά τους αντιρρησίες συνείδησης, που οι διεκδικήσεις τους εξαρχής είναι 

συνδεδεµένες µε απώλειες και στιγµατισµούς, τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό 

επίπεδο.  

 Σύµφωνα µε τον Βούλγαρη  «… η Ελλάδα, ιδίως στα πρώτα χρόνια µετά την 

πτώση της δικτατορίας, βίωνε µια ιδιαίτερη συγκυρία, όπου η αργή επαναληπτικότητα 

των δοµών και της ρουτίνας είχε διαρραγεί. Η πραγµατικότητα ήταν ρευστή, 

ασχηµάτιστη, µε έντονη δοµική απροσδιοριστία. Η ίδια η χρονική αφετηρία, η 

Μεταπολίτευση, είχε τον χαρακτήρα τοµής –τοµής ριζικής. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά 

του έκτακτου ‘γεγονότος που δηµιουργεί ιστορία’, που δίνει την εκκίνηση σε εξελίξεις 

µε µεγάλο βαθµό ελευθερίας έως ότου ξαναµορφοποιηθούν από τις κανονικότητες των 

σταθερότερων δοµών».270  Θα υπενθυµίσουµε όσον αφορά το εσωτερικό της χώρας 

την αποδοχή και τον σεβασµό της πλειοψηφίας των ελλήνων για τον ηρωισµό που 

επέδειξε η Αριστερά σε δύσκολες περιόδους, γεγονός που διέσπειρε ένα ισχυρό 

πατριωτικό αίσθηµα. Αλλά θα τονίσουµε και τις διεθνείς συνθήκες δηλαδή  τον φόβο 

που προκαλούσαν οι εντατικές εξοπλιστικές διαδικασίες των κρατών, η πυρηνική 

απειλή, αλλά και οι διεθνείς αντιπολεµικές κινήσεις όπως και οι κινήσεις ειρήνης 

προερχόµενες από τα κόµµατα της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον την εποχή αυτή 

θα αρχίσει η αµφισβήτηση της «επίσηµης» αριστεράς, από µια µικρή µερίδα, από 

κάποιους κύκλους, ουσιαστικά ανένταχτων αριστερών, επηρεασµένων από το 

ιδεολογικό κλίµα του Γαλλικού Μάη αλλά και από τους ευρωπαίους οικολόγους. 

Όλα αυτά, µε τον τρόπο τους  το καθένα, θα υφάνουν το δοµικό σκηνικό των νέων 

διεκδικήσεων. 

 Σύµφωνα µε θεωρητικούς των κοινωνικών κινηµάτων, οι δοµές και οι δοµικές 

προδιαθέσεις υπάρχουν πάντα, όµως άλλο είναι να υποστηρίζεται πως οι δοµικές 

ευκαιρίες διευκολύνουν την εκδήλωση συλλογικών δράσεων και άλλο ότι τις 

προκαλούν: «οι ευκαιρίες είναι παράγοντες επικουρικοί δεν είναι και δεν µπορεί να 

                                                 
270 Βούλγαρης, Η Ελλάδα της µεταπολίτευσης, ό.π., σελ. 17. 
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είναι γενεσιουργοί».271 Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί  και ο McAdam. 

Υποστηρίζει ότι «σαφώς ευνοϊκές πολιτικές µεταστροφές δεν οδήγησαν σε συλλογική 

δράση», ενώ αντίθετα υπάρχουν «περιπτώσεις όπου αναπτύχθηκε συλλογική δράση εν 

τη απουσία αξιοσηµείωτων αλλαγών στη σχετική ισχύ των αντιπαρατιθέµενων 

υποκειµένων.’»272 

 Σε αντίθεση µε την θεωρεία κινητοποίησης πόρων273, οι «πολιτικές 

ευκαιρίες»274 του κοινωνικού περιβάλλοντος, γιατί όχι και οι «απειλές»,275 έχουν 

σίγουρα επίδραση στους δρώντες, όµως, µέχρις ότου νοηµατοδοτηθούν και 

επενδυθούν µε το κατάλληλο αξιακό συναισθηµατικό φορτίο παραµένουν απλώς 

λανθάνουσες δυνατότητες. Για να γίνουν πραγµατικές κινητήριες δυνάµεις 

συλλογικής δράσης, οι ευκαιρίες ή οι απειλές πρέπει να αναγνωρισθούν και να 

αναγνώσθουν ως τέτοιες από τους πολιτικούς δρώντες, οι οποίοι παρεµβαίνοντας στη 

συγκυρία αναλαµβάνουν να συνδέσουν την ερµηνευµένη εµπειρία µε τις διεκδικήσεις 

τους.276 

 Έτσι, αν και οι δοµές διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των 

κοινωνικών διεκδικήσεων, και ευρύτερα στην ιστορία, δεν θα πρέπει να 

υποβαθµίσουµε την ανθρώπινη δράση. Σύµφωνα µε τον Tilly ως «νεωτερικές µορφές 

συλλογικής δράσης» εννοούµε τη δηµιουργία οργανώσεων, τη χρήση Μ.Μ.Ε., τη 

διανοµή προπαγανδιστικού υλικού και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Έτσι, οι 

πρωτοπόροι στην Ελλάδα που κίνησαν το θέµα της αντίρρησης συνείδησης ήταν, 

όπως έχουµε άλλωστε ήδη πει, η Οικολογική Κίνηση  Θεσσαλονίκης και κυρίως τα 

άτοµα που ασχολούνται µε την έκδοση του περιοδικού Αρνούµαι, του κατεξοχήν 

περιοδικού που θα τροφοδοτήσει την Αντίρρηση Συνείδησης στην Ελλάδα.277 

                                                 
271 Βλ. Σεφεριάδης Σ., «Συγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, κοινωνικά κινήµατα: µια 
αποτύπωση», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, τ. 27, 2006, σελ. 7-42. 
272 Βλ. Σεφεριάδης Σ., «Συγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, κοινωνικά κινήµατα: µια 
αποτύπωση», ό.π., σελ. 15. 
273 Βλ. Σερντεδάκις Ν., «Στην καρδιά των κοινωνικών κινηµάτων: Μια κριτική ανάγνωση της 
σύγχρονης  θεωρίας»,  Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, τ. 24, 1998, σελ. 41-65. 
274 Οι «πολιτικές ευκαιρίες» προβλήθηκαν ως κρίσιµοι παράγοντες για την επεξήγηση ευρέως 
φάσµατος κινηµατικών όψεων. Σεφεριάδης Σ., «Συγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, κοινωνικά 
κινήµατα: µια αποτύπωση», ό.π., σελ. 13. 
275 Σύµφωνα µε τον Tarrow , η εννοιολόγηση της «απειλής» ως παράγοντα παραπληρωµατικού των 
«ευκαιριών»: οι κινηµατικές δράσεις δεν επικυρούνται µόνο όταν οι διεκδικητές διαπιστώνουν 
παράθυρα να… ανοίγουν  αλλά και όταν διαισθάνονται και πόρτες να κλείνουν». Βλ. Tarrow S., 
Power in Movement: Social Movements an Contentious Politics, από Σεφεριάδης Σ., «Συγκρουσιακή 
πολιτική, συλλογική δράση, κοινωνικά κινήµατα: µια αποτύπωση», ό.π., σελ. 10. 
276 Σεφεριάδης Σ., «Συγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, κοινωνικά κινήµατα: µια αποτύπωση», 
ό.π., σελ. 15-16. 
277 Και το περιοδικό σχολιαστής είχε ως θέµα του την αντίρρηση συνείδησης  όµως ας τονιστεί αρχικά 
ασχολούνταν κυρίως µε τις επιτροπές για τα δικαιώµατα των φαντάρων . 
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Ακολουθώντας το επαναλαµβανόµενο και προβλέψιµο φάσµα δράσεων, τα άτοµα 

που θα εµπλακούν στις διεκδικήσεις, µετά από την επιρροή αλλά και την εµπειρία 

που θα τους προσφέρει το περιοδικό, θα προσπαθήσουν να δηµοσιοποιήσουν το θέµα 

ενεργοποιώντας διάφορες µορφές διαµαρτυρίας, όπως µέσω του τύπου, 

διοργανώνοντας συναυλίες, πορείες, απεργίες πείνας, εκδίδοντας ψηφίσµατα κ.ά.  

Πρέπει να τονιστεί ότι οι διαµαρτυρίες αυτές δεν εµπεριείχαν βία, κινούνταν σε µη 

βίαια, ειρηνικά, πλαίσια. Η µη βία ήταν συστατικό στοιχείο εξάλλου των 

στοχοθετήσεων τους. Απώτερος στόχος ήταν η δηµιουργία ενός συνδέσµου, ως 

µέσου νοµιµοποίησης της αντίδρασής τους, όπως και της σύναψης υποστηρικτικών 

δικτύων µε άλλες οµοειδείς οργανώσεις του εξωτερικού. 

 Ένα µεγάλο ζήτηµα, το οποίο κατά την γνώµη µας θα αποτελέσει τροχοπέδη 

στην ανάπτυξη ενός κινήµατος αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα, είναι το θέµα 

της «πολιτικής ταυτότητας» και των ιδεολογικών αναφορών των ατόµων που θα 

αυτοπροσδιοριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης. Οι κινηµατικές διεκδικήσεις δεν 

µένουν µόνο στις εργαλειακές επιδιώξεις αλλά απαιτούν και κοινές 

«νοηµατοδοτήσεις, αξιακές πλαισιώσεις και συλλογικές ταυτότητες.»278 Αυτά 

καθίστανται και τα βασικά στοιχεία τα οποία θα προσδώσουν  την απαιτούµενη 

διάρκεια στη διεκδικητική δράση ώστε να µπορέσει να καταστεί κίνηµα. Σύµφωνα µε 

τον Tarrow «... η λύδια λίθος της κινηµατικής υπόστασης είναι ο παρατεταµένος 

χαρακτήρας των δράσεων, αλλιώς πρόκειται για απλά συγκρουσιακά επεισόδια.»279  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
278 Σεφεριάδης Σ., «Συγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, κοινωνικά κινήµατα: µια αποτύπωση», 
ό.π., σελ. 10. 
279 Tarrow S., Power in Movement: Social Movements an Contentious Politics, από Σεφεριάδης Σ., 
«Συγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, κοινωνικά κινήµατα: µια αποτύπωση», ό.π., σελ. 10. 
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Μορφή δράσης του Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης 

 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ  ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ  (ΣΑΣ) 
Κοινωνικός χώρος παρέµβασης Εθνικός χώρος αρχικά, µε δυνατότητα πολύ γρήγορα 

κινητοποίησης  παγκόσµιων υποστηρικτικών δικτύων. 
Εµβέλεια πρακτικών 
δηµοσιοποίησης της δράσης 

∆ηµοσιοποίηση σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Κοµµατική σύνδεση 
(αυτονοµία) 

Σύνδεση κυρίως µε εξωκοινοβουλευτικές πολιτικές οργανώσεις. 
Το θέµα της αυτονοµίας τίθεται ως ζητούµενο. 

Στόχοι Στόχος η ριζική τροποποίηση (µέσω της εναλλακτικής 
υπηρεσίας)  ή και  κατάργηση του θεσµού. 

Τύπος οργάνωσης Τυπική οργάνωση (µε καταστατικό, ΣΑΣ). 
Ιδεολογική ταυτότητα µελών Οικολόγοι, ειρηνιστές, αναρχικοί, ευρύτερη αριστερά 

(εξαιρουµένου του ΚΚΕ). 
Εξέλιξη  Ξεκίνησαν την δράση τους αποτελούµενοι από πολλές 

συνιστώσες και τάσεις, σύντοµα επήλθε πόλωση και διάσπαση µε 
αποχώρηση ουσιαστικά της αναρχικής πτέρυγας. 

Σηµερινή κατάσταση Οργάνωση οµοιογενής, όσον αφορά την ιδεολογική ταυτότητα 
των µελών. Επιδιώκει άρση του τιµωρητικού χαρακτήρα της 
εναλλακτικής υπηρεσίας, αλλά και υπεράσπιση του δικαιώµατος 
της άρνησης του στρατού για λόγους συνείδησης.  

 

 

Στην προκειµένη περίπτωση, οι άνθρωποι που θα διεκδικήσουν από την πολιτεία να 

κάνουν χρήση του δικαιώµατος της αντίρρησης συνείδησης προέρχονται όπως 

έχουµε ήδη αναδείξει από πολλούς και διαφορετικούς χώρους, µε διαφορετικά 

ιδεολογικά πιστεύω και αιτήµατα.280 Επικαλούµαστε το κύριο ζήτηµα διαφωνίας των 

µελών του ΣΑΣ, κυρίως µε την πλευρά των αντιεξουσιαστών αλλά και όχι µόνο, αν 

θα πρέπει να παλέψουν µέσα από το θεσµό, κατοχυρώνοντας στην ουσία µια νοµική 

διεκδίκηση προς την εναλλακτική υπηρεσία, ή  έξω απ’ αυτόν, στρεφόµενοι εξ αρχής 

στην κατάργηση του, µη δεχόµενοι να συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία που 

θα τον συντηρούσε ή που θα τον άφηνε ανέπαφο. Όπως επίσης και το ζήτηµα της µη 

βίας, το οποίο απορρίπτεται από ένα µεγάλο µέρος των αντιεξουσιαστών. 

 Η κινηµατική ή µη διάσταση των αντιρρησιών αλλά και ζητήµατα που 

σχετίζονται  µε το µέλλον και την προοπτική του εξακολουθούν να απασχολούν τον 

ΣΑΣ. ∆ιαφαίνεται µια τάση αποδοχής της απουσίας µιας «κινηµατικής δυναµικής». 
                                                 
280 Για κίνηµα µιλά και ο Τριαρίδης: «Το κίνηµα των ανθρώπων που αρνήθηκαν να εκπαιδευτούν στο 
θάνατο και να τον υπηρετήσουν, γεννηµένο µαζί µε οράµατα κοινωνικών ουτοπιών, βρίσκει σήµερα, 
στον κόσµο ολόκληρο, αλλά και στην Ελλάδα, την έκφρασή του µέσα από τους Αντιρρησίες Συνείδησης. 
∆ηλαδή: µέσα από ανθρώπους που φυλακίζονται, κυνηγιούνται, καταδιώκονται, υβρίζονται και 
λοιδορούνται επειδή αποφάσισαν να µην υπηρετήσουν τη θεσµοθετηµένη βία, τη λογική που βλέπει τον 
Άλλο ως εχθρό, την απαξίωση της ζωής. Είναι άνθρωποι σαν κι εµάς –µε οικογένειες, καθηµερινές 
αγωνίες και ανάγκες, όνειρα και επιθυµίες: ο Φίλιππας Κυρίτσης, ο Μιχάλης Μαραγκάκης, ο Νίκος 
Καρανίκας, ο Λάζαρος Πετροµελίδης, ο Γιώργος Μοναστηριώτης και πολλοί άλλοι (τα ονόµατα τους θα 
παραµείνουν άγνωστα στις υπερήφανες πλειονότητες).» Βλ. Τριαρίδης Θ., Σηµειώσεις για το τρεµάµενο 
σώµα, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2006, σελ. 157-158. 
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Είναι χαρακτηριστικά όσα µας εκµυστηρεύτηκε ο σηµερινός πρόεδρός του: 

«Άλλωστε σου αποκαλύπτω (…) αυτή είναι και η εισήγησή µου δηλαδή, η πρότασή µου 

δηλαδή, η κατεύθυνση που εγώ θέλω να δώσουµε και στο Σύνδεσµο των Αντιρρησιών 

Συνείδησης, που εισηγούµαι τα τελευταία χρόνια, να πάψει δηλαδή ο ρόλος µας να 

είναι κινηµατικός, αφού κίνηµα δεν υπάρχει, αλλά να είναι περισσότερο ακαδηµαϊκός 

και να προτείνουµε αφενός πρακτικές λύσεις σε ενδιαφερόµενους αντιρρησίες. (…) Λέω 

λοιπόν ότι η θέση µου είναι να έχουµε µια περισσότερο ακαδηµαϊκή σχέση, και να 

έχουµε µια σοβαρά ενηµερωµένη ιστοσελίδα, που να παρέχουµε ένα πλήθος 

πληροφοριών. Να µορφώνουν το χώρο, δηλαδή µε κείµενα, όπως αυτά που θα 

διαβάσεις σε µια εφηµερίδα»281 

 Ωστόσο, παρ’ όλες τις δοµικές και ιδεολογικές αυτές αντιξοότητες που 

συναντά ο ΣΑΣ, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο κινήσεων, σε παγκόσµιο 

επίπεδο: «Οι αντιρρησίες συνείδησης δεν είναι µόνοι τους. Παρά, παρά το γεγονός ότι 

ο καθένας κουβαλάει τον εαυτούλη του, µάλλον τη δική του ιδεολογία, εντούτοις 

υπάρχει και µια τάση, τουλάχιστον όσον αφορά εµένα προσωπικά, και πολλούς ακόµα 

από τους συντρόφους µου στην Ελλάδα, πιστεύω, το βλέπω µάλλον, µας ενδιαφέρει η 

συσπείρωση γύρω από το διεθνές κίνηµα. Το οποίο έχει (…) την έδρα του, στο Λονδίνο, 

κάτω από τη διεθνή οργάνωση War Resisters International. Έτσι, ∆ιεθνής Ενάντια 

στον Πόλεµο, η οποία, της οποίας η ιστορία αγγίζει τον αιώνα. Είναι µια παλιά 

οργάνωση η οποία έχει τα εχέγγυα, είναι αξιοσέβαστη, δηλαδή διεθνώς, και προσπαθεί 

να επιφέρει αποτελέσµατα συντονίζοντας τους αντιρρησίες συνείδησης παντού στον 

κόσµο.» 282 

 

                                                               

 

 

 
Έµβληµα Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Αντίρρηση Συνείδησης (EBCO) 

 
 

Σε σχέση µε τα ζητήµατα αυτά, είναι χαρακτηριστική η θέση του Πρωτοψάλτη για το 

«κίνηµα» ενάντια στο στρατό: «Είναι φανερό ότι δύο δρόµοι ανοίγονται για το κίνηµα 

-εξαιρώντας φυσικά την ‘ρεάλ πολιτίκ’ και την συνακόλουθη υποταγή σε κράτος και 
                                                 
281 Απόσπασµα από συνέντευξη µε τον ∆ηµήτρη Σωτηρόπουλο, σηµερινό πρόεδρο του ΣΑΣ. 
282 Απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τον ∆ηµήτρη Σωτηρόπουλο. 
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κεφάλαιο. Ή εξακολουθούµε να ψάχνουµε αυτό που µας χωρίζει ή θα ακολουθήσουµε 

το µονοπάτι προς την ενότητα… Το εναλλακτικό κίνηµα ή θα µπορέσει να εναρµονίσει 

όλα τα επαναστατικά υποκείµενα µε ίσους όρους ή δεν θα µπορέσει να δηµιουργηθεί 

ποτέ. (…) Το ζητούµενο δεν είναι να βρεθεί η µια και µοναδική στάση που είναι 

κινηµατική και σωστή και πολεµά όλες τις άλλες... αλλά ο εναρµονισµός όλων των 

υπαρκτών αντιστάσεων στην στρατιωτική κτηνωδία.»283  

 Η διάσταση λοιπόν των απόψεων που συναντήσαµε στον σύνδεσµο 

αντιρρησιών συνείδησης, η ένταση των ιδεολογικών συγκρούσεων εντός του και ο 

εσωτερικός ανταγωνισµός δεν ανάγεται σε µια εγγενή κακοδαιµονία ή στις 

προσωπικότητες των τυπικών ή άτυπων ηγετών του, κυρίως αντανακλά τις διαµάχες 

γύρω από την νοηµατοδότηση της κοινωνικής πραγµατικότητας.284 Έτσι η 

επικράτηση της µίας ή της άλλης αντίληψης δεν οδηγεί µόνο στην επιλογή των 

µέσων δράσης, αλλά και στην ιδεολογική κατίσχυση, στην εδραίωση της ηγεµονίας 

εντός της οργάνωσης ή του κινήµατος. Το κρίσιµο σηµείο λοιπόν το οποίο οδήγησε 

στην αδυναµία συγκρότησης κοινωνικού κινήµατος µε τους όρους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω είναι ακριβώς ο εντοπισµός του αντιπάλου των αντιρρησιών. Ποιο 

συγκεκριµένα αντίπαλος είναι η συγκεκριµένη ιεραρχική και µη δηµοκρατική 

διάρθρωση του στρατού ή ο στρατός εν γένει; Έπρεπε να προβληθεί στην κοινή 

γνώµη πως το ζητούµενο είναι η εναλλακτική θητεία ή ο ίδιος ο θεσµός του στρατού; 

Η εσωτερική αυτή διαφωνία στο επίπεδο της οργάνωσης οδήγησε σε µια ασαφή 

προβολή των στόχων των αντιρρησιών µε αποτέλεσµα να µην καταφέρουν να 

ξεπεράσουν τις νοηµατοδοτικές  διαφωνίες για τον ορισµό της κοινωνικής 

πραγµατικότητας και να πείσουν το κοινό στο οποίο απευθύνονταν. Με αποτέλεσµα 

η συνεργασία, όπως είδαµε, να οδηγήσει στην πόλωση και η αποχώρηση τάσεων που 

δεν καλύπτονταν µε λύσεις λιγότερο ριζοσπαστικές. Το ζήτηµα του εναρµονισµού ή 

όχι των τάσεων και των διαφορετικών ρευµάτων εξακολουθεί από τότε έως και τις 

µέρες µας να χαρακτηρίζει την ευρύτερη κινηµατική αριστερά. 

                                                 
283 Πρωτοψάλτης Μ., «Ενάντια στο Στρατό», ό.π., σελ. 39. 
284 Για την νοηµατική πλαισίωση της συλλογικής δράσης βλ Ν Σερντεδάκις, Θεωρία Κοινωνικών 
Κινηµάτων, ό.π. 



Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 124

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η µορφή του στρατού, όπως τη γνωρίζουµε µέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα, 

βασίζεται στο έθνος-κράτος. Η σύνδεση του έθνους-κράτους µε τον πόλεµο και το 

στρατό είναι οργανική. Ο πολίτης θα τοποθετηθεί εξαρχής σε µια σφαίρα 

κανονιστική, καθώς οφείλει να αποδεχθεί, µαζί µε τα δικαιώµατά του, και τις 

θεµελιώδεις υποχρεώσεις του, εκπληρώνοντας τους όρους ενός υποθετικού 

κοινωνικού συµβολαίου. Έτσι, το άρθρο 4 του ελληνικού συντάγµατος καθιστά 

υπόχρεους όλους τους Έλληνες πολίτες να συµβάλλουν στην άµυνα της χώρας. Ο 

στρατός καλείται να υπερασπιστεί και να προασπίσει συµφέροντα τα οποία 

αναφέρονται σε µια συγκεκριµένη επικράτεια, αλλά πολλές φορές και πέρα από 

αυτή. Αποτελεί ένα θεσµό µε υψηλού βαθµού οργάνωση, που στοχεύει στην 

υπηρέτηση του εθνικού συµφέροντος. Η εθνική ενότητα έχει «κατασκευαστεί» σε 

µεγάλο βαθµό από κρατικούς µηχανισµούς και εκφράζει µια ολότητα συµφερόντων 

όπως η «εθνική άµυνα», ο «ζωτικός χώρος», ο «προαιώνιος εχθρός». Το έθνος θα 

λειτουργήσει ως µια φανταστική κοινότητα, µε βασικό του διακύβευµα την 

καθαρότητα των λαών, τις εδαφικές περιχαρακώσεις, τις οικονοµικές εξασφαλίσεις.  

 Εποµένως, η αντίρρηση συνείδησης, ως µορφή κοινωνικής δράσης, ενώ 

πηγάζει από θρησκευτικά, ιδεολογικά και φιλοσοφικά πιστεύω του ατόµου, αποτελεί 

µια κοινωνική πρακτική µε καίριες πολιτικές συνέπειες.   

 Η εργασία βασίστηκε σε πρωτογενή έρευνα, αποσκοπώντας στην καταγραφή 

α) των µορφών που παίρνει η συλλογική κινητοποίηση και η οργάνωση των 

αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα, β) των βασικών ιδεολογικών τους αναφορών, 

και των πρακτικών στις οποίες καταφεύγουν, προκειµένου να µην εκπληρώσουν τη 

στρατιωτική τους θητεία και να εναντιωθούν στο θεσµό του στρατού. Τα ευρήµατα 

της έρευνας είναι τα εξής: 

- Σχεδόν σε όλα τα δυτικά κράτη έχει αναγνωριστεί και κατοχυρωθεί νοµικά η 

αντίρρηση συνείδησης και έχει θεσπιστεί κάποια µορφή εναλλακτικής 

θητείας.  

- Μεταπολεµικά παρατηρείται, στα περισσότερα δυτικά κράτη, µια σταδιακή 

επαγγελµατοποίηση του στρατού. Άµεση συνέπεια αυτού του 

µετασχηµατισµού είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας. Επίσης, 

ολοένα και περισσότερο στρατιωτικές επεµβάσεις παίρνουν τη µορφή 
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αστυνοµικής δράσης, σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι δύο αυτές εξελίξεις οδηγούν 

σε νέες µορφές αντίρρησης συνείδησης. 

- Η αντίρρηση συνείδησης διακρίνεται στην Ελλάδα σε θρησκευτική και 

ιδεολογική, αναλόγως µε το είδος των πεποιθήσεων που επικαλούνται τα 

άτοµα που αρνούνται να εκπληρώσουν τη στρατιωτική θητεία, η οποία είναι 

υποχρεωτική για όλους τους άνδρες. 

- Το φαινόµενο των ιδεολογικών αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα 

εµφανίζεται στο προσκήνιο το 1986, µε τη δηµόσια δήλωση του πρώτου µη 

θρησκευτικού αντιρρησία συνείδησης. Ιδεολογικοί αντιρρησίες υπήρχαν και 

πριν, αλλά το στοιχείο της δηµοσιότητας είναι αυτό που εγκαινιάζει µια νέα 

εποχή συλλογικής δράσης. 

- Η δηµοσιοποίηση συνδέεται µε µια µορφή συλλογικής δράσης η οποία αρχικά 

έχει τη µορφή άτυπης συλλογικής κινητοποίησης («επιτροπής 

συµπαράστασης») και στη συνέχεια αποκτά τυπικά στοιχεία οργάνωσης 

(Σύνδεσµος Αντιρρησιών Συνείδησης). 

- Οι ιδεολογικοί αντιρρησίες συνείδησης δεν αποτελούν µια ενιαία κοινωνική 

κατηγορία. Σε σχέση µε τις ιδεολογικές καταβολές της αντίρρησης 

συνείδησης δείξαµε ότι αυτές πηγάζουν κυρίως από το χώρο της 

εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, της κοινωνικής οικολογίας, του 

αναρχισµού, του ειρηνιστικού κινήµατος και ριζοσπαστικών θρησκευτικών 

δογµάτων, πέρα από την επίσηµη εκδοχή του χριστιανισµού. Το στοιχείο της 

«µη βίας» αναδεικνύεται σε καθοριστικό, και πυροδοτεί έντονες ιδεολογικές 

διαµάχες. Οι πρακτικές, στις οποίες καταφεύγουν οι ιδεολογικοί αντιρρησίες 

συνείδησης είναι το «τρελόχαρτο», η ανυποταξία ή λιποταξία, η εκπλήρωση 

εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας ή άοπλης θητείας και η ολική 

άρνηση στράτευσης. Η ιδεολογικές αναφορές σχετίζονται µε τις πρακτικές. 

- Η παρούσα µορφή της νοµικής ρύθµισης της αντίρρησης συνείδησης έχει 

κατηγορηθεί από τους φορείς που τους εκπροσωπούν, από Ανεξάρτητες 

Αρχές και από διεθνείς οργανώσεις ως απαξιωτική, τιµωρητική και 

αποτρεπτική. Αυτό υποδηλώνει ο εξαιρετικά περιορισµένος αριθµός ατόµων 

που θέλουν και τελικά επιτυγχάνουν να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, 

µε την επίκληση ιδεολογικών λόγων. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αποτελούν τη 

συντριπτική πλειοψηφία των ατόµων που υπηρετούν εναλλακτική θητεία. 
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- Ο Σύνδεσµος Αντιρρησιών Συνείδησης δεν κατάφερε να αποκτήσει εδραίο 

κινηµατικό χαρακτήρα, επιλέγοντας πιο θεσµικές µορφές δράσης. Την 

τρέχουσα περίοδο, η πιο ισχυρή κινηµατική δραστηριότητα φαίνεται να 

αναπτύσσεται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.  

Στο διεθνές προσκήνιο φαίνεται ότι επανέρχεται η θεωρία περί «δίκαιου πολέµου». 

Όπως παλαιότερα, την εποχή της pax Romana, µόνο ο «δίκαιος πόλεµος» θα 

µπορούσε να είναι ηθικά επιτρεπτός, έτσι και στην σηµερινή εποχή της pax 

Americana ο πόλεµος νοµιµοποιείται πλέον ως εγχείρηµα απελευθέρωσης και 

εκδηµοκρατισµού, και όχι πλέον της προάσπισης των εθνικών συµφερόντων. Έτσι 

στο όνοµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλάζει η µορφή του πολέµου, προς ένα  

αστυνοµικό µοντέλο. Οι αρχέτυπες νοηµατοδοτήσεις του πολέµου και της ειρήνης 

δεν εµφανίζονται πλέον ως καθαρά αντίθετες µορφές. Αυτές οι κατηγορίες 

νοµιµοποίησης της ηθικής τάξης του κόσµου σιγά-σιγά αποδυναµώνονται και 

αποφορτίζονται. Έτσι ούτε η διακρατική ειρήνη φαίνεται να αίρεται από τον 

«υπερεπικρατειακό πόλεµο», αλλά ούτε και ο πόλεµος φαίνεται να καταργείται από 

τη ειρήνη.  

 Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εµφανίζονται νέες µορφές αντίρρησης 

συνείδησης, οι οποίες συνδέονται τόσο µε κοινωνικές εξελίξεις όσο και µε το 

µετασχηµατισµό του θεσµού του στρατού. Οι αστυνοµικού τύπου στρατιωτικές 

παρεµβάσεις σε διάφορες χώρες, όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ, κινητοποιούν 

οµάδες ατόµων που δέχονται να υπηρετήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο στρατός 

εξυπηρετεί «δίκαιους» ή «νόµιµους» σκοπούς, και δε σχετίζεται µε ιµπεριαλιστικές 

βλέψεις των «µεγάλων δυνάµεων» της εποχής.  

 Το «δίκαιο» και το «ηθικό», η βία και η «µη βία», οι νοµικοί κανόνες και η 

κοινωνική ανυπακοή, είναι έννοιες που µας γοήτεψαν από την αρχή της ενασχόλησής 

µας µε το φαινόµενο των αντιρρησιών συνείδησης. Ελπίζουµε, µε την παρούσα 

εργασία να δείξαµε ότι εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς προβληµατισµούς που, 

πέρα από ακαδηµαϊκές ενασχολήσεις, κινητοποιούν, οδηγούν σε συγκρούσεις, 

παράγουν κοινωνικούς αγώνες και µορφοποιούν συνειδήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Συνεντεύξεις –ιδιότητα αφηγητών 

 
α/α Ιδιότητα Ονοµατεπώνυµο ή αρχικά που 

παραπέµπουν σε ψευδώνυµο 

1 Αντιρρησίας συνείδησης, Ιδρυτικό µέλος του 

ΣΑΣ 

Σπύρος Ψύχας. 

2 Αντιρρησίας συνείδησης, νυν πρόεδρος του 

ΣΑΣ 

∆ηµήτρης Σωτηρόπουλος. 

3 Αντιρρησίας συνείδησης, πρώην πρόεδρος του 

ΣΑΣ 

Λάζαρος Πετροµελίδης. 

4 Αξιωµατικός, ο οποίος αποχώρησε από το 

στρατό. 

Φ.Χ. 

5 Ψυχίατρος, ∆ιευθυντής ΕΣΥ, ο οποίος έχει 

χορηγήσει γνωµατεύσεις εν γνώσει του ότι 

πρόκειται για πρακτική αποφυγής στράτευσης 

(«τρελόχαρτο»). 

∆.Κ. 

6 Αντιρρησίας συνείδησης, Μάρτυρας του 

Ιεχωβά, ο οποίος υπηρετεί εναλλακτική 

πολιτική κοινωνική υπηρεσία σε Μονάδα 

Κοινωνικής Φροντίδας. 

Ν.Μ. 

7 ∆ηµόσιος Υπάλληλος, ο οποίος έχει απαλλαγεί 

για λόγους υγείας από το στρατό 

(«τρελόχαρτο»). 

Τ.Φ. 

8 Αντιρρησίας συνείδησης, Μάρτυρας του 

Ιεχωβά, ο οποίος έχει φυλακιστεί τη δεκαετία 

του 70. 

Ανδρέας ∆εδότσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
∆ηµόσια δήλωση του πρώτου αντιρρησία συνείδησης Μιχάλη Μαραγκάκη, 
δηµοσιευµένη στο εξώφυλλο και στη δεύτερη σελίδα του περιοδικού Αρνούµαι, 
τ. 2, 1986: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

Φωτογραφίες και έγγραφα από τη δηµόσια δράση του Συνδέσµου Αντιρρησιών 

Συνείδησης: 
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