
απαραίτητους αναστεναγμούς εθνικιστικών αποχρώσεων 
(π.χ. «τα δύο καημένα παιδιά που τα κρατάνε στην τουρ-
κία»), αλλά αποκτάει πολιτικό ρόλο και λειτουργεί ως επι-
χείρηση γοητείας και ανάδειξης της αναγκαιότητάς του. Το 
κοινωνικό σώμα έχει βυθιστεί σε ένα σύμπλεγμα φόβου 
και αισθημάτων για την φτωχή πλην τίμια και αμυνόμενη  
ελλάδα· όλα αυτά είναι που κάνουν την ελληνική κοινω-
νία να αγαπάει τόσο πολύ το στρατό -και το αντίστροφο. 
Η πολεμική προπαγάνδα του ελληνικού κράτους και των 
μίντια αλληλοσυμπληρώνεται με τον πατριωτισμό της οι-
κογένειας που μας πρήζει να πάμε στο στρατό: «Η πατρίς 
κινδυνεύει, να πας στρατό!».

Αυτός ο πατριωτισμός δεν προέκυψε φυσικά εν μια νυ-
κτί και δεν έχει να κάνει με τις μειωμένες ή όχι εξάρσεις 
του ελληνικού εθνικισμού απέναντι στην τουρκία. Η ίδια 
η οικογένεια είναι συγκροτητικό κομμάτι ενός μηχανι-
σμού που εμπεριέχει το ελληνικό κράτος και τον στρατό 
του: η ελληνική οικογένεια, δηλαδή το κυρίαρχο κοινωνικό 
σώμα, προσφέρει την αποδοχή και την κοινωνική συναί-
νεση για να στηρίξει την επιθετική εξωτερική στρατηγική 
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ΜΙΑ ΩΡΑ
ΣΤΟΝ 
ΣΤΡΑΤΟ!
Ή ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΟΙΧΗΘΟΥΜΕ ΟΤΑΝ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ “ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ”
Μάλλον έχετε παρατηρήσει το αγαπημένο θέμα του ελ-
ληνικού κράτους τους τελευταίους μήνες στα μίντια: 
τουρκική προκλητικότητα. Μάθαμε για συνεχείς παραβιά-
σεις και για φρεγάτες που παίζουν συγκρουόμενα, θυμηθή-
καμε βραχονησίδες. Πιο πρόσφατο συμβάν ενίσχυσης του 
αναπτυσσόμενου αντιτουρκισμού, οι δύο έλληνες κρατού-
μενοι καραβανάδες στην τουρκία. Και φυσικά, ξαναείδαμε 
τον παροξυσμό των εθνικιστικών συλλαλητηρίων του ’92 
για τη Μακεδονία. Στο φόντο όλων αυτών, ανακοινώθηκε 
άλλο ένα «πανεθνικό συλλαλητήριο» στο Σύνταγμα στις 13 
Μαΐου, που μάλλον θα ξαναβγάλει τα κατακάθια της ελ-
ληνικής κοινωνίας στους δρόμους. Τώρα μάθανε όλοι τι 
είναι τα F-16 και τα Mirage, ότι η Ελλάδα έχει σύνορα με τη 
Μακεδονία και όχι με τη Σερβία, και τι κάνει ο κακός, πολύ 
κακός, Ερντογάν.

Όλα τα παραπάνω, ρίχνουν σύσσωμη την ελληνική κοι-
νωνία στη ζεστή αγκαλιά του ελληνικού κράτους και του 
στρατού του, των φυσικών υπερασπιστών της, και κοιτάνε 
όλοι μαζί τον εξωτερικό εχθρό. Η όλο και συχνότερη εμ-
φάνιση του στρατού στα μίντια, όχι μόνο προκαλεί τους 



του ελληνικού κράτους. Όχι μόνο με το να στελεχώνει το 
στρατό του έμπρακτα, αλλά και ιδεολογικά.

Κι άμα δεν μας πείθει και πολύ ο πατριωτισμός, πάντα 
θα βρεθεί μια φιγούρα πάτερ-φαμίλια που θα επιστρατεύ-
σει τις γνωστές ατάκες για να μας πείσει. Αποκλείεται να 
μην τις έχετε ακούσει κι εσείς. Παραθέτουμε τις πιο συνή-
θεις: «Εκεί γίνεσαι άνδρας», «Εγώ πήγα 2 χρόνια, μαλάκας 
ήμουν;», «Και τι θα κάνεις άμα μπουν οι τούρκοι;», «Όλοι 
έχουν πάει, όλοι το κάνουν», «Στο στρατό κάνεις φίλους», 
«Με το Ι5 ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ*» και φυσικά πολλά ακό-
μη. Κι άμα δεν πιάσουν όλα αυτά, έρχονται κι άλλοι εκ-
βιασμοί· αν πηγή εισοδήματος είναι η οικογένεια, ολική ή 
μερική, κι αν είσαι άνεργος ή δεν σου φτάνουν τα φράγκα 
από τη δουλειά για να μείνεις μόνος σου και συνεχίζεις και 
μένεις στο πατρικό σου από ανάγκη, θα ακούσεις απ’ το 
επιτακτικό μεγάλο αρσενικό ότι «εδώ πέρα είναι το σπίτι 
μου και θα πηγαίνεις με τους κανόνες μου».

Το σχηματιζόμενο τρίγωνο που έχει στις κορυφές του 
πατριωτισμό, μίντια και οικογένεια, συνιστά το σύμπλεγμα 
που προσπαθεί επίμονα να μας πείσει ότι:
1. Η ελλάδα απειλείται.
2. Ότι εμείς της χρωστάμε κάτι και πρέπει να τη σώσουμε.
3. Ότι πρέπει να εκτίσουμε τη θητεία μας για να μπορέσου-
με να την υπερασπιστούμε. 
Και, φυσικά:
4. Αν δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε είτε φλώροι, είτε καλο-
περασάκηδες, είτε ανθέλληνες (το τελευταίο, τουλάχιστον, 
ισχύει).

Ο συνδυασμός μεθοδευμένων ψεμάτων, βλακείας, εθνι-
κισμού και οικογενειακών εκβιασμών, συγκροτεί την κοι-
νωνική ιδεολογία του καταναγκασμού που θέλει να μας 
στείλει στο στρατό. Οι λόγοι για να μην πιστεύουμε σ’ όλες 
αυτές τις μαλακίες είναι πολλοί.

Γιατί δεν γουστάρουμε να πάμε στο στρατό;
Αρχικά, δεν έχουμε καμία κάψα να υπακούμε σε διαταγές 
φασιστοκαραβανάδων που αρέσκονται να μας ταπεινώ-
νουν. Τα καψόνια, οι αγγαρείες και ο καθημερινός εξευτελι-
σμός βαφτίζονται «η αρετή της πειθαρχίας». Αλλά δεν είναι 
άλλο από την πολύτιμη υπηρεσία του στρατού στα αφεντι-
κά, που όχι μόνο υποτιμούν την εργασία μας συστηματικά 
εδω και χρόνια, αλλά θέλουν να το βουλώνουμε κιόλας. Ο 
στρατός συνιστά κατά βάση καταναγκαστική τζάμπα εργα-
σία, μιας και τα στρατόπεδα δεν συντηρούνται μόνα τους. 
Χρησιμοποιούν την εργασία μας για να είναι καθαρά και 
λειτουργικά ή για να αράζει ο κάθε αργόσχολος βυσματίας 
αξιωματικός ή κληρωτός σε κάποιο γραφείο στην Αθήνα 
-βάζοντας υπογραφές, όσο εμείς φυλάμε σκοπιές. Κι αν 
αρνηθούμε, μπορεί να «φάμε φυλακή», για εκπαιδευτικούς 
λόγους πάντα.

Από εθνικιστικές και ρατσιστικές μαλακίες, ο στρατός 
αποτελεί το καμάρι της ελληνικής κοινωνίας. Εθνιστικά 
εμβατήρια κατά την εκπαίδευση, πρωινή έπαρση της ση-
μαίας και παρανοικά λογύδρια αξιωματικών για τούρκους 
και «γυφτοσκοπιανούς», συνθέτουν την εικόνα του στρα-

τεύματος. Δεν μας εκπλήσσει. Ξέρουμε ότι, ιστορικά, ο 
στρατός υπήρξε εργαλείο εκφασισμού των κληρωτών και 
της κοινωνίας. Ξέρουμε ότι αυτός χρησιμοποιήθηκε για 
την πάταξη όχι μόνο του εξωτερικού εχθρού, αλλά και του 
εσωτερικού, και ότι δεν θα διστάσει άμα χρειαστεί να ξα-
ναχρησιμοποιηθεί ως τέτοιος. Αρκεί στο εσωτερικό του, οι 
στρατιώτες να διαποτίζονται μεθοδευμένα από τα εθνικά 
ιδεώδη και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Ότι τα 
γνωρίζουμε βέβαια όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι θα κάτσου-
με να τα υποστούμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Είναι ένας 
παραπάνω λόγος να τρέφουμε μίσος για τον χακί φασισμό.

«Τουλάχιστον εκεί θα κάνεις παρέες, θα γίνεις άντρας». 
Όχι. Μας αηδιάζει η ματσίλα και οι «αντρικές παρέες» στο 
στρατό γιατί γνωρίζουμε ότι οικοδομούνται πάνω στην 
υπότιμηση διάφορων υποκειμένων. Από τους πιο πρό-
σφατους κληρωτούς (παλιοί vs νέοι) μέχρι τις λιγότερο 
αρρενωπές φιγούρες, η διασκέδαση «στο στράτευμα» συ-
νυφαίνεται με τις αποκρουστικότερες συμπεριφορές πάνω 
σε άλλους. Η ομοφοβία και ο σεξισμός αποτελούν συγκρο-
τητικές ιδεολογίες του.

Ποιος είπε επίσης ότι ο στρατός δεν έχει έξοδα και ότι δεν 
χαλάς λεφτά; Είναι ευρέως γνωστό ότι για να μετακινηθείς 
από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, επομίζεσαι εσύ τα έξο-
δα. Ο ρουχισμός, επιπλέον, δεν είναι τζάμπα, και αν δίνουν 
συνέχεια άδειες επειδή δεν έχουν να σε ταΐσουν πρέπει να 
πληρώνεις ο ίδιος το φαγητό σου.

Πέρα από τα παραπάνω, υπάρχουν πολλοί που καλού-
νται να υπηρετήσουν σε μεγαλύτερη ηλικία, αρκετά χρόνια 
μετά το τέλος των σπουδών. Ουσιαστικά, μας καλούν να 
αφήσουμε τη δουλειά μας για να πάμε να γίνουμε μαλά-
κες στο στρατό. Ευχαριστούμε τη στρατολογική υπηρεσία 
που μας θημήθηκε, αλλά όχι, δεν πάμε. Και αυτό όχι γιατί 
θέλουμε να κάνουμε καριέρα, αλλά επειδή δεν θέλουμε 
να χάσουμε άσκοπα 9 μήνες από τη ζωή μας. Ποιός τελο-
σπάντων γουστάρει να αφήσει τη ζωή του, τις βόλτες του, 
τις παρέες του, το αγόρι του ή το κορίτσι του για να πάει να 
υπηρετήσει;

*
Δεν υπηρετούμε λοιπόν. Γιατί ο στρατός δεν μας υπηρέ-
τησε, ούτε θα μας υπηρετήσει ποτέ. Γιατί δεν θα πληρω-
θούμε ούτε μία ώρα από την καταναγκαστική εργασία μας 
εκεί. Γιατί δεν μας εγγυάται καμία ασφάλεια, αντιθέτως: 
μας εγγυάται τον θάνατο. Γιατί δεν τον νοιάζει και ούτε 
μπορεί να κάνει κάτι άμα πάθαμε κατάθλιψη στη θητεία, 
αν αυτοκτονήσαμε, αν πεθάναμε σε στρατιωτικό ατύχημα, 
ή αν χάσαμε τη δουλειά μας. Δεν ασχολείται με αυτά. Ο 
στρατός είναι μία εταιρεία των αφεντικών που έχει σκο-
πό να εκπαιδεύσει προλετάριους να σκοτώνουν άλλους 
προλετάριους. Και για να λειτουργήσει αυτή η δολοφονική 
μηχανή χρειάζεται τις δικές μας αγγαρείες, τις δικές μας 
σκοπιές και, άμα χρειαστεί, τη ζωή μας. Και όσο οξύνεται 
η κρίση και οι διακρατικοί ανταγωνισμοί εντείνονται, θα 
αποκτά όλο και πιο καίρια σημασία, τόσο για την καταστο-
λή στο εσωτερικό, όσο και για τον πόλεμο στο εξωτερικό.  
Ε λοιπόν…
Ούτε μια ώρα στον στρατό!

αυτόνομη πολιτική ομάδα 
φοιτητών και φοιτητριών 
από τις σχολές της αθήνας
diarriktes.wordpress.com

* Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να τα υποστούμε 
όλα αυτά, συνιστούμε ανεπιφύ-
λακτα την μέθοδο του Ι5 ή αλλιώς 
τρελόχαρτου. Πως το αποκτάς; 
Λίγο καιρό πριν σε καλέσουν για 
κατάταξη, πηγαίνεις σε έναν ψυχί-
ατρο και χρησιμοποιείς την όποια 
υποκριτική σου ικανότητα για να 
τον πείσεις ότι η ψυχική σου κα-
τάσταση δεν είναι καθόλου για τον 
στρατό. Αφού τον πείσεις μετά από 
λίγες συναντήσεις, παίρνεις το χαρ-
τί του γιατρού και το δίνεις στους 
στρατιωτικούς γιατρούς. Αυτοί θα 
σου δώσουν δύο/τρεις αναβολές 
και στο τέλος «αντίο» καραβανά-
δες. Έτσι γλιτώνεις την καφρίλα, τις 
διαταγές, το μάντρωμα.

η παρούσα προκήρυξη τυπώθηκε 
σε 2.000 αντίτυπα και μοιράστηκε 
σε σχολεία και σχολές της αθήνας. 
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