
∆ΕΝ ΠΑΩ ΣΤΡΑΤΟ:

1) Γιατί πιστεύω στο δικαίωµα τη̋ επιλογή̋. 
∆εν θέλω να πάω και απαιτώ να έχω την ελευθερία να διαλέξω, 
εφόσον δεν βλάπτω το κοινωνικό σύνολο. Θυµάµαι ακόµη πω̋ 
ο σεβασµό̋ τη̋ ελεύθερη̋ βούληση̋, τη̋ προσωπικότητα̋ 
και τη̋ αξιοπρέπεια̋ προστατεύονται από το ελληνικό και το 
ευρωπαϊκό Σύνταγµα.

2) Γιατί ο στρατό̋ είναι ένα̋ κατ’ εξοχήν καταπιεστικό̋ και 
εξουσιαστικό̋ µηχανισµό̋ 
και µόνη η λέξη “ανυπότακτο̋” που αποδίδεται σε όσου̋ δεν 
πάνε, καταδεικνύει την ιδεολογική φόρτιση. Επιµένω επίση̋ να 
θυµάµαι ότι αυτό̋ ο εξουσιαστικό̋ µηχανισµό̋ µου κατέλυσε 
τρει̋ φορέ̋ στη διάρκεια του περασµένου αιώνα τι̋ πολιτικέ̋ 
µου ελευθερίε̋.

Για όλου̋ αυτού̋ του̋ λόγου̋, αλλά 
και για πιο προσωπικού̋ ή πιο ιδεολογικού̋:

Χρήσιµε̋ πληροφορίε̋ για την άρνηση στράτευση̋ 
και γενικά για τα στρατολογικά υπάρχουν στι̋ 
ιστοσελίδε̋:
http://www.antirrisies.gr
http://www.omhroi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνία̋ µε τον 
Σύνδεσµο Αντιρρησιών Συνείδηση̋: 
6977 956091

ΛΟΓΟΙ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΩ 
ΣΤΡΑΤΟ!
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ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ,
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΩ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

Γιατί είµαι νέο̋ - 
και δεν του̋ χαρίζω τίποτα!
∆εν υπακούω , διεκδικώ!
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ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ!
(τώρα και µε το νόµο 3421/2005 – ΦΕΚ 302Α)

Η ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ!

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΜΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ!

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ



3) Γιατί δεν θέλω να µάθω να σκοτώνω. 
Η εκπαίδευση που λαµβάνω στο στρατό έχει µόνο ένα στόχο: 
Να µε καταστήσει ικανό να ξεπεράσω τι̋ όποιε̋ αναστολέ̋ 
και φόβου̋ µου και σε κάποια δεδοµένη στιγµή να σηκώσω το 
όπλο και να δολοφονήσω αυτόν που βρίσκεται απέναντί µου. 
∆εν επιθυµώ τη µετάλλαξη τη̋ προσωπικότητά̋ µου µε αυτόν 
τον τρόπο και το διεκδικώ.

4) Γιατί δεν θέλω να γίνω “Άντρα̋”. 
Προτιµώ να διερευνήσω µόνο̋ µου τον τρόπο που αναγνωρίζω 
τον εαυτό µου, να διαµορφώσω τον χαρακτήρα µου και τη 
συµπεριφορά µου µε βάση την τρυφερότητα και την κατανόηση. 
Όχι να µε κάνουν µε το ζόρι σκληρό και ανθεκτικό αντράκι. 

5) Γιατί δεν θέλω να γίνω “Ελληναρά̋”. 
Στο στρατό πρέπει να ορκιστώ ότι το πολυτιµότερο πράγµα για 
µένα είναι η σηµαία και αποδέχοµαι πω̋ θα την υπερασπιστώ 
µέχρι και την τελευταία σταγόνα του αίµατό̋ µου. 
∆εν έχω όµω̋ ακόµη καταλήξει ποιο από τα δύο είναι 
για µένα πολυτιµότερο…

6) Γιατί δεν διαπραγµατεύοµαι το σεβασµό 
τη̋αξιοπρέπειά̋ µου. 
Με την παρουσία µου στο στρατό απεµπολώ τα δικαιώµατά 
µου ω̋ πολίτη̋. Υποτάσσοµαι στον φασιστική̋ έµπνευση̋ 
στρατιωτικό κανονισµό 20-1, παραδίδοντα̋ την ταυτότητα και 
µαζί και την πολιτική µου υπόσταση. Αποδέχοµαι πω̋ δεν 
επιτρέπεται να µετέχω σε σωµατεία, ενώσει̋, συλλόγου̋, πω̋ 
δεν επιτρέπεται να διαβάσω εφηµερίδα όποτε και όπω̋ θέλω..

7) Γιατί δεν ανέχοµαι την υποκρισία του στρατιωτικού 
κατεστηµένου, 
που στα δύσκολα το µόνο που γνωρίζει είναι να κρύβεται 
και να συγκαλύπτει. Γιατί δεν ανέχοµαι να βγαίνει πλαστό 
πόρισµα για του̋ νεολαίου̋ που κάηκαν ζωντανοί στον Έβρο, 
γιατί θεωρώ ύβρη ότι το πόρισµα για την πτώση του αεροπλάνου 
στον Όθρυ το 1991 δεν έχει δοθεί ακόµη στου̋ συγγενεί̋ 
των νεκρών.

8) Γιατί η ζωή είναι µικρή για να τη σπαταλάω σε τόσο 
ανούσια πράγµατα όπω̋ ο στρατό̋. 
∆εν θέλω να χάσω την επαφή µου µε φίλου̋, κοπέλα, 
οικογένεια, δουλειά, σπουδέ̋. ∆εν θέλω να βγαίνω έξω µια 
φορά την εβδοµάδα και να µιλάω µόνο για το στρατό και τι̋ 
αγγαρείε̋ του.

9) Γιατί οργίζοµαι όταν διαπιστώνω το τεράστιο κενό 
πληροφόρηση̋ 
και το βαθύ σκοτάδι µέσα στο οποίο πρέπει να κινηθώ για να 
πληροφορηθώ ένα από τα βασικά δικαιώµατά µου. Ξέρω ότι η 
Ελλάδα έχει δεσµευτεί στο Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋ να παρέχει 
ενηµέρωση για την εναλλακτική υπηρεσία και µε προσβάλλει η 
χώρα µου να µε θεωρεί ανόητο.

10) Γιατί δεν θέλω να συµβάλλω 
στην καταπίεση των “άλλων”. 
Με την παρουσία µου στον στρατό συµµετέχω 
και υποστηρίζω, έστω και µε τη µικρή µου 
συµβολή, στρατιωτικέ̋ αποστολέ̋ 
εκτό̋ Ελλάδα̋, έχω δε διαβάσει 
στην ιστορία µου πω̋ όσε̋ 
φορέ̋ εµεί̋ είχαµε ξένου̋ 
στρατού̋ στη χώρα µα̋ του̋ 
χαρακτηρίζαµε στρατού̋ 
κατοχή̋, ότι και να 
έλεγαν αυτοί. Ξέρω, 
επίση̋, ότι η χώρα µου 
πρόσφερε σε όλε̋ τι̋ 
γλώσσε̋ του κόσµου 
τη λέξη “άσυλο”, 
δεν θέλω λοιπόν να 
κυνηγάω µετανάστε̋ 
και να κλείνω τα 
σύνορα για του̋ 
πολιτικού̋ πρόσφυγε̋.  


