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Ο ςτρατόσ κατεξοχιν είναι ζνασ καταπιεςτικόσ και εξουςιαςτικόσ μθχανιςμόσ. 

Αποτελεί ζνα από τα ιςχυρότερα εργαλεία του κράτουσ για τθν εμπζδωςθ του 

φόβου και τθν εξαςφάλιςθ μιασ πολιτικισ και κοινωνικισ ςτακερότθτασ. Εξυπθρετεί 

κυρίωσ ςυμφζροντα του κεφαλαίου και τθσ πολιτικισ εξουςίασ και χρθςιμοποιείται 

για τθ διαςφάλιςθ του κυρίαρχου ςυςτιματοσ καταπίεςθσ και εκμετάλλευςθσ 

κακϊσ και για  επεκτατικζσ γεωπολιτικζσ και οικονομικζσ τακτικζσ. Ο ςτρατόσ 

ενιςχφει το πατριωτικό και εκνικιςτικό ςτοιχείο και λειτουργεί ωσ εγγυθτισ τθσ 

εκνικισ ενότθτασ και των εκνικϊν ςυνόρων. Τζλοσ, παράγει ρατςιςτικζσ ιδεολογίεσ 

και φυλετικζσ διαφοροποιιςεισ και προωκεί το μίςοσ προσ άλλεσ εκνότθτεσ. 

Η ςτρατιωτικι κθτεία πραγματοποιείται ςυνικωσ ςε νεαρι θλικία εκεί όπου τα 

άτομα και οι ςυνειδιςεισ αξιολογοφνται ωσ πιο εφπλαςτεσ, ςτθν οποία κθτεία το 

κάκε άτομο υποβάλλεται ςε μια αυταρχικι διαδικαςία «ςκλθραγϊγθςθσ – 

αρρενοποίθςθσ». Στθν οποία διαδικαςία καλλιεργοφνται οι αξίεσ τθσ 

εξατομίκευςθσ, τθσ υποταγισ και τθσ επιβολισ κακϊσ υπάρχει θ διαφοροποίθςθ 

παλιϊν-νζων με τα γνωςτά "καψόνια". Εντόσ του ςτρατοφ ενιςχφεται ο κεςμόσ τθσ 

πατριαρχίασ και τθσ ανιςότθτασ των φφλων, διότι κάκε τι μθ «αρρενωπό» δεν είναι 

αποδεκτό. Εκ των προτζρων κάκε εκνικόσ ςτρατόσ είναι ιεραρχικά δομθμζνοσ και 

λειτουργεί με βάςθ τθν επιβολι, τθν πεικαρχία, τισ διαταγζσ και τθν καταπίεςθ. 

Διαχρονικά ο ρόλοσ του εκνικοφ ςτρατοφ είναι να επεμβαίνει ςε εγχϊριουσ και 

εξωτερικοφσ «πολζμουσ» εξυπθρετϊντασ εκνοκρατικά ςυμφζροντα είτε των ίδιων 

είτε των ςυμμάχων του. Η ελλθνικι ιςτορία είναι πλοφςια ςε εμφφλιουσ πολζμουσ, 

δικτατορίεσ και ςε δυναμικζσ επεμβάςεισ του ςτρατοφ ςτα κοινωνικά δρϊμενα. 

Παραθζτουμε μια ιςτορική αναδρομή των επεμβάςεων του ελληνικοφ ςτρατοφ 

από  απόςπαςμα τησ δήλωςησ ολικήσ άρνηςησ του Χάρη Ρίτςιου το Μάη του 

2004:  

Όταν ο ςτρατόσ «ελλθνοποιικθκε» ακολοφκθςαν οι ςφαγζσ του 1896 εναντίον των 

μεταλλωρφχων του Λαυρίου και του 1910 εναντίον των κολίγων του Κιλελζρ και δφο χρόνια 

αργότερα ξεκινά τον πενταετισ επεκτατικό πόλεμο εναντίον τθσ Πφλθσ και τθσ Βουλγαρίασ 

(1912-1917) ενώ το 1918 ζςτειλε μαηί με τισ αυτοκρατορικζσ δυνάμεισ εκςτρατευτικό ςώμα 

ςτθν Ουκρανία για να υπεραςπίςει τα εξουςιαςτικά ςυμφζροντα του Τςάρου.  

 

Επί τρία χρόνια (1919-1922) εκςτράτευςε με ςκοπό τθν κατάκτθςθ τθσ Τουρκίασ και το 1925 

με τον Πάγκαλο πραγματοποίθςε πραξικόπθμα και διαχειρίςτθκε το κράτοσ για ζνα περίπου 

χρόνο.  

 

Τον Μάιο του 1934 ζςφαξε τουσ απεργοφσ λιμενεργάτεσ τθσ Καλαμάτασ και επζβαλε τθν 

δικτατορία του 1936.  

 

Με το τζλοσ του 2ου παγκοςμίου πολζμου διζπραξε ςφαγζσ και λεθλαςίεσ μζχρι το τζλοσ 



του εμφυλίου (1944-49) και για δεκαετίεσ κα διατθριςει ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ ςτα 

ματωμζνα νθςιά των εξοριών.  

 

Το 1950 ςυμμετζχει ςτθν εκςτρατεία τθσ Κορζασ μαηί με τουσ Νατοϊκοφσ και το 1967 

πραγματοποιεί ςτρατιωτικό πραξικόπθμα επιβάλλοντασ τθν επταετι δικτατορία των 

ςυνταγματαρχών που με τθν ςυνεργαςία των μπάτςων βαςάνιςαν, εξόριςαν, φυλάκιςαν 

και δολοφόνθςαν ανκρώπουσ.  

 

Καταςτζλλει ςτρατιωτικά τθν εξζγερςθ ςτο πολυτεχνείο το 1973, ενώ το 1974 

πραγματοποιεί πραξικόπθμα ςτθν Κφπρο.  

 

Το 1983 από τισ ναυτικζσ και αεροπορικζσ ςτρατιωτικζσ βάςεισ εξορμοφςε ο «δυτικόσ» 

πολεμικόσ μθχανιςμόσ που τρομοκρατοφςε τθν Λιβανζηικθ κοινωνία. Ενώ από τισ αρχζσ τισ 

δεκαετίασ του 1990 κα ςυμμετάςχει αςταμάτθτα ςτισ επιχειριςεισ του Νάτο και των 

λεγόμενων «ανκρωπιςτικών βοθκειών».Σ’ αυτι τθ δεκαετία κα αποτελζςει μζροσ του 

δυτικοφ εκςτρατευτικοφ ςώματοσ ςτθν Σομαλία.  

 

Τον Απρίλιο του 1991, ςυμμετζχει ςτον πόλεμο του περςικοφ, τον Σεπτζμβριο του 1991 

ςυμμετζχει ςτθν επιχείρθςθ MINURSO ςτθν Δυτικι Σαχάρα προκειμζνου να επιβλθκοφν οι 

εκλογζσ.  

 

Τον Ιοφλιο του 1994 και τα τρία όπλα ςτρατοφ κα ςτείλουν ςτρατό ςτθν Βοςνία-Ερηεγοβίνθ 

για τθν επιτιρθςθ τθσ ςυμφωνίασ «Brioni». Τον Σεπτζμβρθ του ίδιου χρόνου μεταβαίνει ςτθ 

Γεωργία για τθν επιτιρθςθ τθσ εκεχειρίασ με τθν Αμπχαηία.  

 

Τον Γενάρθ του 1996 ο ςτρατόσ ςυμμετζχει ςτισ δυνάμεισ τθσ IFOR (Δφναμθ Εφαρμογισ 

Ειρινθσ) και τθσ SFOR (Δφναμθ Στακεροποίθςθσ) ςτθν Βοςνία-Ερηεγοβίνθ. Τον Απρίλιο του 

1997, μετά τθν καταςτολι τθσ ζνοπλθσ επανάςταςθσ τθσ αλβανικισ κοινωνίασ κα αναπτφξει 

ζνα τάγμα πεηικοφ ςε Τίρανα, Αυλώνα και Ελμπαςαν για τθν αςφαλι διεξαγωγι των 

εκλογών και μζχρι ςιμερα κα παραμείνει για τθν αναδιοργάνωςθ των ζνοπλων αλβανικών 

δυνάμεων.  

 

Τον Ιοφνθ του 1999 κα ςυμμετάςχει ςτισ δυνάμεισ τθσ KFOR ςτο Κόςςοβο. Ενώ από το 2001, 

μετά τθν 11θ Σεπτζμβρθ, κα ενιςχφςει τουσ διώκτεσ τθσ «τρομοκρατίασ» με αποςτολζσ ςτο 

Αφγανιςτάν.  

 

Τον Αφγουςτο του 2004 κα περιφρουρεί και κα διαςφαλίςει μαηί με τουσ μπάτςουσ τα 

ολυμπιακά ςυμφζροντα τθσ ντόπιασ και διεκνοφσ κυριαρχίασ, ενώ χιλιάδεσ άλλοι 

ςτρατεφςιμοι κα διαταχκοφν ετςικελικά να υπθρετιςουν τον «εκελοντιςμό». 

 

Ο Ελλθνικόσ ςτρατόσ ςυνεχίηει, για δυο ςχεδόν αιώνεσ, να αποτελεί τον ζνοπλο μθχανιςμό 

των κρατιςτών και δρα ςφμφωνα με τα ςυμφζροντά τουσ, αποδεικνφοντασ ςυνζχεια τθν 

ζμπρακτθ κρατικι βία εισ βάροσ των κοινωνιών και όχι μόνο.  



Στο παρϊν ςφςτθμα το ότι υπάρχει Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ και Υπουργείο 

Προςταςίασ του Πολίτθ καταντά ζνα κακόγουςτο αςτείο, κακϊσ από το δεφτερο 

παγκόςμιο και μετά ο εκνικόσ ςτρατόσ ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε πολλά κράτθ, ςε όλο 

τον κόςμο, κυρίωσ εναντίων των ςυμπολιτϊν του τουσ οποίουσ υποτίκεται ότι 

προςτατεφει (π.χ. θ αιματθρι επζμβαςθ του ςτρατοφ ςτισ απεργίεσ των 

καπνεργατϊν ςτθ Θεςςαλονίκθ το Μάθ του 1936). Με άλλα λόγια ο ςτρατόσ 

χρθςιμοποιείται ωσ  κοινωνικόσ εκφοβιςμόσ ςε καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ, 

δθλαδι ανεξζλεγκτεσ «κοινωνικζσ εξεγζρςεισ». Γι'αυτό και ςτθν εξζγερςθ του 

Δεκζμβρθ του 2008, μζροσ των δυνάμεων του ελλθνικοφ ςτρατοφ βριςκόταν ςε 

ετοιμότθτα για πικανι ςυνδρομι ςτθ καταςτολι των γεγονότων. Και από τότε 

ειδικζσ ςτρατιωτικζσ  δυνάμεισ τθσ Ελλάδασ αλλά και τθσ Ε.Ε εκπαιδεφονται ζτςι 

ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ςε ενδεχόμενεσ κοινωνικζσ εκριξεισ. Πρόςφατο 

παράδειγμα ςτα ευρωπαϊκά Βζλγιο και Γαλλία με το πρόςχθμα τθσ 

αντιτρομοκρατίασ επιβάλλουν το κακεςτϊσ ζκτατθσ ανάγκθσ, όπου ςε ςτιγμζσ 

φόβου και τρομοκράτθςθσ υπάρχει ζνοπλθ καταςτολι με το ςτρατό ςτο δρόμο. 

Επίςθσ  υπάρχει μια διαχρονικι επζμβαςθ του ςτρατοφ ςτο μεταναςτευτικό-

προςφυγικό ηιτθμα όπου βλζπουμε το ςτρατό να κυνθγάει μετανάςτεσ μζςω 

πογκρόμ, να κλείνει τα ςφνορα και να μετατρζπει τουσ φαντάρουσ ςε 

ανκρωποφφλακεσ με ναηιςτικά πρότυπα, δθμιουργϊντασ ςτρατόπεδα 

ςυγκζντρωςθσ. Σχθματίηοντασ τον ωσ το πιο αιματοβαμμζνο μθχανιςμό του 

κράτουσ. 

Παρ’όλα αυτά ενϊ οι Αφγανοί αποτελοφν τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ εκνότθτα 

προςφφγων και μεταναςτϊν που καταφκάνουν ςτθν Ευρϊπθ, το ΝΑΤΟ και θ 

Αμερικι εξετάηουν πικανι επζμβαςθ ςτθ Λιβφθ με πρόςχθμα τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

ιςλαμικισ τρομοκρατίασ (ISIS), ςτθν οποία επζμβαςθ κα παίξει καταλυτικό ρόλο θ 

Ελλάδα. Ζτςι οι ιμπεριαλιςτικζσ δυνάμεισ ετοιμάηονται να μετατρζψουν μια ακόμθ 

χϊρα ςε Αφγανιςτάν (όπου το 2015 κατζγραψε αρικμό απωλειϊν αμάχων πάνω 

από 11.000 ςκοτωμζνων ι τραυματιςμζνων). 

Εμείσ από τθ πλευρά μασ αρνοφμαςτε να γίνουμε το κρζασ για τισ οβίδεσ των 

αφεντικϊν, δεν πολεμάμε για τα ςυμφζροντα κανενόσ κράτουσ και κεφαλαίου και 

δεν αναγνωρίηουμε καμία πατρίδα και καμία ςθμαία. Αρνοφμαςτε να γίνουμε 

«άνδρεσ» και «ζλλθνεσ» και να ςυμβάλλουμε ςτθν καταπίεςθ άλλων ανκρϊπων με 

τθν ςυμμετοχι μασ ςτο ςτρατό. Εναντιωνόμαςτε ςε κάκε ιεραρχικι δομι και δεν 

διεκπεραιϊνουμε καμιά διαταγι. Το πρόταγμα του αντιμιλιταριςμοφ δεν τίκεται 

λόγω παςιφιςτικϊν πεποικιςεων, ίςα ίςα από τθν μεριά μασ διεξάγουμε τθ 

ςφγκρουςθ με το κατεςτθμζνο και κθρφςςουμε πόλεμο με κάκε εξουςιαςτι και 

κάκε αφεντικό μζχρι τθν ολικι ριξθ με το υπάρχον και τθν ολικι χειραφζτθςθ των 

ηωϊν μασ. Από τθν άλλθ το πρόταγμα τθσ ολικισ άρνθςθσ ςτράτευςθσ ζχει άμεςθ 

ςφνδεςθ με κακθμερινζσ αρνιςεισ αγωνιηόμενων και ςυμβάλλει ςτθν δθμιουργία 

ρωγμϊν ςτο υπάρχον ςφςτθμα.  Συμπλθρωματικά θ ολικι άρνθςθ ςτράτευςθσ 



εμφανίςτθκε ςτον ελλαδικό χϊρο ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 80’ και ωσ πρόταγμα 

θ ολικι άρνθςθ ςτράτευςθσ επιδίωκε και επιδιϊκει να εναντιωκεί ςτο ςτρατό, το 

μιλιταριςμό, τα ςϊματα αςφαλείασ, τισ κρατικζσ και νομοκετικζσ εξουςίεσ, ςε 

ιεραρχικζσ δομζσ και εκνικζσ αυταπάτεσ και όχι να αποφφγει απλά και μόνο τθν 

υποχρεωτικι  ςτράτευςθ. Το κράτοσ από τθ μεριά του επιβάλλει αλλεπάλλθλα 

πρόςτιμα των 6.000€ αλλά και τθ ταυτόχρονθ ποινικι δίωξθ προσ τουσ 

ανυπότακτουσ και λιποτάκτεσ. Γι’αυτό, εμείσ προτάςςουμε τισ ςυλλογικζσ 

δηλώςεισ ολικήσ άρνηςησ ςτράτευςησ, για να ςυλλογικοποιηθοφν  οι αντιςτάςεισ 

ςτο ςτρατό και το μιλιταριςμό, και να μπλοκαριςτοφν οι εξατομικευμζνεσ 

ποινικζσ διώξεισ  μζςα από ζνα κίνημα αλληλεγγφησ. 

Εναντιωνόμαςτε ςτουσ εθνικοφσ πολζμουσ, ο διαχωριςμόσ μασ δεν βρίςκεται 

μεταξφ ατόμων διαφορετικήσ χώρασ, ανθρώπουσ γεννημζνουσ τυχαία ςε 

διαφορετικά ςημεία του πλανήτη, αλλά είναι κοινωνικόσ και ταξικόσ μεταξφ 

εκμεταλλευτών και εκμεταλλευόμενων.  

ΟΤΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΣΟ ΣΡΑΣΟ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΟΛΙΚΟΤ ΑΡΝΗΣΕ ΣΡΑΣΕΤΗ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΜΑ 

Ε ΚΑΘΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΔΙΩΞΗ 

 

 

 


