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∆υο λόγια για το 
“Χωρίς Παραλλαγή”
Με αυτό το ∆ελτίο αντι-πληροφόρησης ο Σ.Α.Σ. επιχειρεί να αποκαταστήσει µια όσο το δυνα-
τόν πιο σταθερή επικοινωνία µε ανθρώπους, ιδιαίτερα νέους, που ενδιαφέρονται για θέµατα
όπως η άρνηση στράτευσης, ο ρόλος του στρατού, η ειρήνη, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων των αντιρρησιών συνείδησης και όχι µόνο. Πρόθεσή µας είναι να εκδίδεται κά-
θε µήνα, να αποστέλλεται ηλεκτρονικά αλλά και να τυπώνεται σε περιορισµένο αριθµό αντιτύ-
πων και να διανέµεται δωρεάν τόσο στην έδρα µας (Τσαµαδού 13 Α, Εξάρχεια, Αθήνα) όσο και
σε άλλους φιλόξενους χώρους.
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Υπόθεση Σωτηριάδη
Σε αυτό το τεύχος θα αναφερθούµε κυρίως στο θέµα που κυριάρχησε τις τε-
λευταίες εβδοµάδες, δηλαδή τη βαριά καταδίκη του θρησκευτικού αντιρρη-

σία συνείδησης Μπόρις Σωτηριάδη. Παραθέτουµε τόσο το ∆ελτίο Τύπου του
Σ.Α.Σ. της 20/9 για την προσωρινή απελευθέρωση του Σωτηριάδη, όσο και
αυτό της προηγούµενης ηµέρας που αναφέρεται εκτενώς στην υπόθεση, κα-
θώς δε και την σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Άµυνας του βουλευτή

του ΠΑΣΟΚ κ. Νάσου Αλευρά.

∆ελτίο Τύπου Σ.Α.Σ. 20/9/2005

Aποφυλακίζεται ο κρατούµενος αντιρρησίας συνεί-
δησης Μπόρις Σωτηριάδης 
Το Αναθεωρητικό Στρατοδικείο Αθηνών έκανε δε-
κτή την αίτηση αναστολής του αντιρρησία συνεί-
δησης Μπόρις Σωτηριάδη, στη συνεδρίασή του
σήµερα 20 Σεπτεµβρίου. Ο Σωτηριάδης είναι
οµογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση όπου
είχε υπηρετήσει στρατιωτική θητεία αλλά εδώ και
έντεκα χρόνια είναι Μάρτυρας του Ιεχωβά.. Όταν
του ζητήθηκε να υπηρετήσει τρίµηνη θητεία στις
ελληνικές ένοπλες δυνάµεις µετά την απόκτηση
της ελληνικής υπηκοότητας ζήτησε να εκτελέσει
εναλλακτική υπηρεσία, κάτι που αρνήθηκαν οι
στρατολογικές αρχές, αφού σύµφωνα µε τον
ισχύοντα νόµο 2510/97 δεν επιτρέπεται να ανα-
γνωριστεί κάποιος ως αντιρρησίας εάν έχει ήδη
υπηρετήσει στο στρατό.. Κατόπιν ο συγκεκριµέ-
νος αντιρρησίας παρουσιάστηκε στην Αυλώνα
όπου αρνήθηκε να δεχτεί οποιεσδήποτε διαταγές
κι έτσι κατηγορήθηκε για ανυποταξία και στη συ-
νέχεια του δόθηκε φύλλο πορείας για ∆ιδυµότει-
χο. Εκεί και πάλι αρνήθηκε να εκτελέσει διαταγές
µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί στο Στρατοδικείο
Ξάνθης, το οποίο στις 22/08 τον καταδίκασε
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Υπόθεση Σωτηριάδη
στην εξοντωτική ποινή των τρεισήµισι ετών χω-
ρίς αναστολή, µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί στις
Στρατιωτικές Φυλακές Θεσσαλονίκης.

Στη σηµερινή εκδίκαση της αίτησης αναστο-
λής κατέθεσαν ως µάρτυρες υπεράσπισης η σύ-
ζυγός του, ο Σπύρος Απέργης, δικηγόρος, εκ-
πρόσωπος της ∆ιεθνούς Αµνηστίας και ο Γιάν-
νης Γκλαρνέτατζης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Γραφείου για την Αντίρρηση Συνείδησης.Τε-
λικά, και µε τη σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα,
δόθηκε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής µέ-
χρι την εκδίκαση της έφεσης, µε µόνο περιορι-
στικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώ-
ρα. Βέβαια ο Σωτηριάδης θα αποφυλακιστεί
παίρνοντας φύλλο πορείας (αφού οι αρχές θεω-
ρούν στρατευµένο κάποιον που συλλαµβάνουν
για ανυπακοή ή ανυποταξία) µε αποτέλεσµα να
κινδυνεύει άµεσα και µε νέες διώξεις.

∆ελτίο Τύπου Σ.Α.Σ.. 19/9/2005

Άµεση απελευθέρωση του κρατούµε-
νου αντιρρησία συνείδησης Μπόρις
Σωτηριάδη
Μέσα στο γενικότερο διεθνές πλαίσιο του υπο-
τιθέµενου «πολέµου κατά της τροµοκρατίας»,
µε τα παρεπόµενά του (ένταση της καταστολής,
εκπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώµατα), αλλά
και στην ελληνική πραγµατικότητα της αναίρε-
σης λαϊκών κατακτήσεων, ήταν µάλλον αναµενό-
µενο το πισωγύρισµα σε µια περίοδο εντονότε-
ρης δίωξης των πάσης φύσεως αντιρρησιών συ-
νείδησης, που αντιστέκονται, ο καθένας από τη
δική του σκοπιά, στον πόλεµο ή τον στρατό.

Πιο πρόσφατο αλλά και χαρακτηριστικότερο
παράδειγµα η καταδίκη του θρησκευτικού
αντιρρησία συνείδησης Μπόρις Σωτηριάδη σε
3,5 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή! Ο οµογε-
νής από τη Γεωργία είχε υπηρετήσει εκεί την
στρατιωτική θητεία, πριν ασπαστεί το δόγµα των
Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά. Αν και κάτοι-
κος Κύπρου πλέον, κλήθηκε να υπηρετήσει στον
Ελληνικό Στρατό για 3 µήνες.Την 1η Αυγούστου
παρουσιάστηκε στην Αυλώνα αλλά αρνήθηκε να
υπηρετήσει, δηλώνοντας αντιρρησίας συνείδη-
σης µε βάση της θρησκευτικές του πεποιθήσεις
και ζητώντας να υπηρετήσει Εναλλακτική Πολι-
τική Κοινωνική Υπηρεσία. Όµως  η ελληνική νο-
µοθεσία δεν επιτρέπει την αναγνώριση ως
αντιρρησία συνείδησης κάποιου που έχει υπη-
ρετήσει στο παρελθόν σε οποιοδήποτε στρατό.
∆ηλαδή δεν αναγνωρίζει το συνταγµατικό δικαί-
ωµα σε κάποιον να αλλάξει πεποιθήσεις και να
γίνει αντιρρησίας, αν και επιτρέπει σε έναν
αντιρρησία να αλλάξει πεποιθήσεις και να κατα-
ταγεί στον στρατό!

Έτσι ο Σωτηριάδης αρχικά κρατήθηκε στην
Αυλώνα και στη συνέχεια στάλθηκε στο ∆ιδυµό-
τειχο όπου επέµεινε στην άρνησή του και έτσι
διώχθηκε για ανυπακοή. Στις 22/8 το Στρατοδι-
κείο Ξάνθης, το ίδιο που επέβαλλε 15 µήνες µε
αναστολή στον έφεδρο Νίκο Μπαλτούκα για την
µη παρουσίαση σε άσκηση 5 ηµερών, το ίδιο
που έχει εκδώσει και άλλες καταδικαστικές
αποφάσεις σε παρόµοιες περιπτώσεις οµογε-
νών που έγιναν θρησκευτικοί αντιρρησίες και οι
οποίοι αθωώνονται από το στρατοδικείο της
Αθήνας, έκανε για µια ακόµα φορά επίδειξη δύ-
ναµης. Εξάντλησε την αυστηρότητά µε µια ποι-
νή (3,5 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή ένα-
ντι 3 µηνών στράτευσης) που µας γυρνάει πολ-
λά χρόνια ή και δεκαετίες πίσω και η οποία θα
ήταν ακόµα µεγαλύτερη αν δεν είχε αναγνωρι-
στεί στον Σωτηριάδη το ελαφρυντικό του προτέ-
ρου εντίµου βίου. Μια ποινή για ανυπακοή που
ξεπερνά ακόµα και την περυσινή ποινή για λι-
ποταξία και δη ενός επαγγελµατία όπως ο Γιώρ-
γος Μοναστηριώτης, ο οποίος µάλιστα είχε δι-
καστεί χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Μια ποι-
νή πολλαπλάσια από αυτές που συνήθως κατα-
δικάζονται αντιρρησίες σε χώρες όπως οι
Η.Π.Α. – όπου µάλιστα πρόκειται για επαγγελ-
µατίες – ή το Ισραήλ. Μια ποινή σχεδόν διπλά-
σια από την µέγιστη ποινή για ανυποταξία (2
χρόνια) στην οποία θα καταδικαζόταν ο Σωτη-
ριάδης αν απλώς δεν είχε παρουσιαστεί!

Το µήνυµα είναι σαφές: καµία ανοχή σε
όποιον τολµήσει να µην υπακούσει σε διαταγές.
Και θα ήταν όχι µόνο ηθικό αλλά και πολιτικό
σφάλµα να υπάρξει αδιαφορία επειδή δόθηκε
µε αφορµή την υπόθεση ενός αντιρρησία και
µάλιστα θρησκευτικού, γιατί δείχνει να απευθύ-
νεται εξίσου και σε όσους έχουν επιλέξει, έστω
θεωρητικά προς το παρόν, το δρόµο της επιλε-
κτικής άρνησης διαταγών.

Στις 20/9 εκδικάζεται στο Ρουφ η αίτηση
του Σωτηριάδη για αναστολή εκτέλεσης της
ποινής µέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Ο
Σ.Α..Σ. απαιτεί την άµεση απελευθέρωσή του και
την παύση όλων των διώξεων των αντιρρησιών
συνείδησης. Καλεί δε σε επαναδραστηριοποίη-
ση των πρωτοβουλιών αλληλεγγύης ενόψει των
ακόλουθων δικών: εφετεία του Μοναστηριώτη
και του θρησκευτικού αντιρρησία Ανατολικάκη
(6/10), εφετεία Μπαλτούκα και του θρησκευτι-
κού αντιρρησία Αναστασίου (Νοέµβριος), εφε-
τείο του θρησκευτικού αντιρρησία Μακε-
δόνα Αλεξανδρίδη (∆εκέµβριος),
εφετεία Πετροµελίδη και του
θρησκευτικού αντιρρησία
Κουτσοµανωλάκη (Ια-
νουάριος 2006).

Ερώτηση 
στη Βουλή 
(Αρ. Πρωτ. Ερωτ. 2405 ηµεροµηνία
21-9-2005) του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
κ. Νάσου Αλευρά για την υπόθεση
του καταδικασθέντα αντιρρησία συ-
νείδησης Μπόρις Σωτηριάδη, µετά
από το ∆ελτίο Τύπου του Σ.Α.Σ. 

Νάσος Αλευράς 
βουλευτής ΠΑΣΟΚ 'Α ΑΘΗΝΑΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Στον Υπουργό Εθνι-
κής Αµυνας 
Ο Σύνδεσµος Αντιρρησιών Συνείδη-
σης διαµαρτύρεται για την καταδίκη
του αντιρρησία συνείδησης σε ποινή
φυλάκισης 3,5 ετών και µάλιστα χω-
ρίς αναστολή. Όπως αναφέρει στον
καταδικασθέντα δεν αναγνωρίσθηκε
το δικαίωµα άρνησης στράτευσης λό-
γω αλλαγής θρησκευτικών πεποιθή-
σεων. Η νοµολογιακή αυτή πρακτική
που δεν φαίνεται πάντως να γίνεται
δεκτή στο Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο
της Αθήνας είναι αντίθετη µε το νοµι-
κό πλαίσιο που ισχύει και την Ευρω-
παϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆Ικαι-
ωµάτων προς την οποία η χώρα έχει
υποχρέωση συµµόρφωσης. Εξάλλου
οι συνθήκες οργάνωσης των Ενό-
πλων ∆υνάµεων της χώρας έχουν
αλλάξει και επιτρέπουν την ορθή και
νόµιµη αντιµετώπιση των αντιρρη-
σιών συνείδησης. 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο αρµόδιος Υπουργός 
• Τι µέτρα προτίθεται να λάβει για
την αναγνώριση των δικαιωµάτων
των αντιρρησιών συνείδησης και την
αποφυγή καταδικαστικών δικαστι-
κών αποφάσεων 
• Εάν τίθεται θέµα βελτίωσης του
νοµοθετικού πλαισίου.

Ν Ε Α  Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α ∆ Α
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Σε 4 χρόνια φυλακή για δύο
«ανυποταξίες ενώπιον της µο-
νάδας του» (2 χρόνια για την

κάθε µία) καταδικάστηκε στις 11 Αυ-
γούστου ο αντιρρησίας συνείδησης
(ολικός αρνητής στράτευσης) Μεχµέτ
Ταρχάν. Ο Ταρχάν, που είναι µη βίαι-
ος αναρχικός και οµοφυλόφιλος ακτι-
βιστής, είχε κάνει δηµόσια δήλωση
άρνησης στράτευσης στις
27/10/2001, ενώ είχε απορρίψει κά-
θε περίπτωση απαλλαγής του λόγω
του σεξουαλικού προσανατολισµού
του. Συνέχιζε τη δηµόσια δράση του
µέχρι τις 8/4/2005, οπότε και συνε-
λήφθη στη Σµύρνη όπου είχε πάει για
δουλειά.

Τους επόµενους µήνες ο Μεχµέτ
Ταρχάν, όντας κρατούµενος, υπέστη

βασανιστήρια και επιθέσεις από συ-
γκρατούµενούς του, πέρασε από αλ-
λεπάλληλες δίκες και έκανε απεργία
πείνας από τις 25 Μαΐου έως τις 21
Ιουνίου διεκδικώντας καλύτερες συν-
θήκες κράτησης. Την υπόθεσή του
έχει υιοθετήσει η ∆ιεθνής Αµνηστία,
ενώ την άµεση απελευθέρωσή του
έχουν ζητήσει και πολλοί ευρωβου-
λευτές.

Ήδη ο Ταρχάν έχει ξεκινήσει νέα
απεργία πείνας, διαµαρτυρόµενος για
την κακοµεταχείριση (ξυλοδαρµοί,
κούρεµα και ξύρισµα δια της βίας)
που συνεχίζει να υφίσταται.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε την υποστήριξη του Μεχ-
µέτ Ταρχάν δείτε: http://www.wri-
irg.org/news/alerts/msg00044.html

Ν Ε Α  Α Π ’  Ο Λ Ο  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α  

4 χρόνια φυλακή για τον

Μεχµέτ Ταρχάν
και νέα απεργία πείνας Αν και στις Η.Π.Α., όπου ο στρατός είναι πλή-

ρως επαγγελµατικός, αναγνωρίζεται το δικαί-
ωµα για αίτηση αναγνώρισης  ως αντιρρη-

σίας συνείδησης, κάποιοι επαγγελµατίες στρατιωτι-
κοί που γίνονται αντιρρησίες συνεχίζουν να φυλακί-
ζονται..

Στις 12 Ιουλίου, ο ήδη βετεράνος του πολέµου
στο Ιράκ, Ντέιβ Μπαρτέλ, ο οποίος στο µεταξύ προ-
σχώρησε στους Μενονίτες, καταδικάστηκε σε 4 µή-
νες φυλακή και απόταξη επειδή αρνήθηκε να επι-
στρέψει στο κατεχόµενο Ιράκ.

Στις 28 Ιουλίου, ο επίσης βετεράνος του πολέ-
µου Κέβιν Μπέντερµαν, αν και απαλλάχτηκε από την
κατηγορία της λιποταξίας, για την κατηγορία ότι
σκοπίµως δεν ακολούθησε τη µονάδα του (για να
επιστρέψει στο Ιράκ) καταδικάστηκε στην ασυνήθι-
στα µεγάλη ποινή φυλάκισης των 15 µηνών – µαζί
µε υποβιβασµό και απόταξη. Ο Μπέντερµαν είχε
αναφερθεί στις σφαγές αµάχων Ιρακινών από τον
βορειοαµερικανικό στρατό και είχε δηλώσει ότι στην
µονάδα του είχαν δοθεί διαταγές να πυροβολήσουν
ακόµα και παιδιά που τους πέταγαν πέτρες. Η ∆ιε-
θνής Αµνηστία θεωρεί τον Μπέντερµαν κρατούµενο
συνείδησης..

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υπο-
στήριξη των 2 κρατούµενων αντιρρησιών: http://
w w w . w r i - i r g . o r g / n e w s / a l e r t s / m s g
00035.html

Την 1η Ιουλίου, τρία µέλη µικρής θρησκευτι-
κής οµάδας στο Νιου Τζέρσεϋ, που αρνήθη-
καν να πληρώσουν φόρους για τον πόλεµο,

καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης. Πιο συγκε-
κριµένα η Ίνγκε Ντονάτο καταδικάστηκε σε 6 µήνες,
ο σύζυγός της Τζό Ντονάτο σε 27 µήνες και ο Κέβιν
Μακ Κη σε 24 µήνες. Η Ίνγκε Ντονάτο φυλακίστηκε
στις 8 Αυγούστου και αναµένεται και η φυλάκιση
των άλλων 2 καταδικασθέντων. Για περισσότερες
πληροφορίες: http://www.wri-irg.org/news/alerts
/msg00038.html

Η . Π . Α .  

2 νέες φυλακίσεις
για επαγγελµατίες που
έγιναν αντιρρησίες

Φυλακή σε όσους

αρνούνται 
να δώσουν φόρους 
για τον πόλεµο

û
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Πέρα από τις αντιδράσεις εθνικοφρόνων πολι-
τών γιατί η ελληνική σηµαία καταλήγει στα
χέρια αλλοδαπών άριστων µαθητών (που

προφανώς έχουν ισχυρή δόση ζήλιας: ακούς εκεί τα
κωλόπαιδα να ξέρουν καλύτερα ελληνικά από τα δικά
µας), πλαισιωµένες από εικόνες παρελαύνοντων κορι-
τσιών µε έµφαση στα πόδια, µήπως πρέπει επιτέλους
να τεθεί το αίτηµα για κατάργηση των σχολικών παρε-
λάσεων;

Το µαθητικό συµπλήρωµα στις στρατιωτικές παρε-
λάσεις ξεκίνησε στα χρόνια του Μεταξά, όταν η οµοι-
οµορφία της εµφάνισης µαθητών και µαθητριών ήταν
δεδοµένη ενώ η στρατιωτικοποίηση της νεολαίας ήταν
βασικός στόχος του καθεστώτος. Περισσότερο από µι-
σό αιώνα µετά η Ελλάδα αποτελεί ίσως τη µόνη ευρω-
παϊκή χώρα (µετά και την κατάρρευση του υπαρκτού
σοσιαλισµού) όπου τα σχολεία συµµετέχουν υποχρε-
ωτικά σε µιλιτατιστικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Με
ένα θολό νοµοθετικό πλαίσιο -«προαιρετικά και µε το
ζόρι» όπως σηµειώνει ο Ιός (Ελευθεροτυπία, 29-10-
1995)- µαθητές και µαθήτριες παίζουν τα στρατιωτά-
κια µε «αξιωµατικούς» το διδακτικό προσωπικό.

Σκεπτικισµό σχετικά µε το θέαµα αυτό έχουν εκ-
φράσει εξέχοντες συνταγµατολόγοι (όπως οι Φ. Βε-
γλερής και Ν. Αλιβιζάτος στην ηµερίδα «Αντίρρηση
Συνείδησης και Ελληνικό Σύνταγµα», 1992), όµως οι
µαθητικές παρελάσεις παραµένουν στο απυρόβλητο.
Εξαιρέσεις αποτελούν οι περιπτώσεις θρησκευτικών
αντιρρησιών συνείδησης όπως οι µαθήτριες Βαλσαµή
και Ευστρατίου τη δεκαετία του ‘90, οι οποίες δικαι-
ώθηκαν από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων, και αντίστοιχων ιδεολογικών
όπως η καθηγήτρια Φραντζέσκα Ρωµάνου που
πριν δυο χρόνια αρνήθηκε να προετοιµάσει και
να συνοδέψει τα παιδιά του λυκείου της σε
παρέλαση, µε αποτέλεσµα να τιµωρηθεί
από το αρµόδιο ΠΥΣ∆Ε µε «επιβολή προ-
στίµου ίσου µε αποδοχές είκοσι ηµερών».

Κι όµως αλλού αµφισβητούνται και αυ-
τές οι στρατιωτικές παρελάσεις. Όταν, πριν
λίγα χρόνια ο ισπανικός στρατός θέλησε να
παρελάσει στη Βαρκελώνη ξεσήκωσε τις
αντιδράσεις πολλών οργανώσεων, κοµµάτων,
συλλόγων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης
κι ατόµων (συν τοις άλλοις και γιατί ήθελε να
κάνει την παρέλαση στη λεωφόρο από την οποία ει-
σήλθαν στην πόλη τα στρατεύµατα του Φράνκο το
1939). Τελικά µερικές εκατοντάδες κόσµου και ο βα-
σιλιάς παρακολούθησαν µια παρέλαση σε περιφερεια-
κό πάρκο, ενώ στο κέντρο της πόλης δεκάδες χιλιάδες
πήραν µέρος σε φεστιβάλ ειρήνης.

à Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Πόσο ακόµη θα «χαίρεται
ο κόσµος και [θα] 

χαµογελάει πατέρα»;

Στον Χάρολντ Πίντερ, κορυφαίο σύγχρονο θεατρικό συγγραφέα, απονέµε-
ται φέτος το Νόµπελ Λογοτεχνίας. Ο Πίντερ γεννήθηκε στο Χόκνεϊ του
Λονδίνου στις 10 Οκτωβρίου 1930. Σπούδασε το θέατρο στην Βασιλική

Ακαδηµία Θεατρικών Τεχνών και στην Κεντρική Σχολή Λόγου και ∆ράµατος.
Γνωστά του έργα είναι: Το ∆ωµάτιο (1957), Πάρτυ Γεννεθλίων (1958), Ο Υπη-
ρέτης (1963) το σενάριο της γνωστής κινηµατογραφικής ταινίας του Λόουζι,
Ο Εραστής (1962),Το Φεγγαρόφωτο (1993), Η Γιορτή (2000) κ.ά.

Οι περισσότεροι από εµάς γνωρίζουν την αντιπολεµική δράση του Πίντερ
και την αµίληκτη στάση του έναντι των αρχηγών του πολέµου. Αυτό που µπο-
ρεί να µας διαφεύγει είναι ότι ο Χάρολντ Πίντερ στη νεότητά του υπήρξε αντιρ-
ρησίας συνείδησης.Το 1949 κλήθηκε να υπηρετήσει θητεία στον αγγλικό στρα-
τό καθώς η στράτευση ήταν την εποχή εκείνη υποχρεωτική για όλους στην
Βρεττανία. Αρνήθηκε και δικάστηκε για τον λόγο αυτόν. Ο ίδιος διηγείται ότι
ήταν αποφασισµένος να φυλακιστεί για τις ιδέες του αλλά την γλύτωσε φτηνά
διότι οι αρχές τον συµπάθησαν και τον υποχρέωσαν σε χρηµατικό, µόνο, πρό-
στιµο.

Το πιο πρόσφατο έργο του «Πόλεµος» (2003) είναι µια συλλογή από 8 ποι-
ήµατα και µια οµιλία του σχετικά µε το ζήτηµα του πολέµου.

Έκφραση της αντιπολεµικής συνείδησης του Χάρολντ Πίντερ είναι και το
ακόλουθο ποίηµά του µέσω του οποίου διαδηλώνει την οργή του κατά των
Ηνωµένων Πολιτειών µε αφορµή τον πόλεµο στο Ιράκ.

God bless America
Here they go again,
The Yanks in their armoured parade 
Chanting their ballads of joy 
As they gallop across the big world 

Praising America's God.
The gutters are clogged with the dead 

The ones who couldn't join in 
The others refusing to sing 

The ones who are losing their voice 
The ones who've forgotten the tune.

The riders have whips which cut.
Your head rolls onto the sand 
Your head is a pool in the dirt 
Your head is a stain in the dust 
Your eyes have gone out and your nose 
Sniffs only the pong of the dead 

And all the dead air is alive 
With the smell of America's God.

Ιανουάριος 2003

Νόµπελ στην 
αντίρρηση συνείδησης

> Των αδελφών Γκλαρνέτατζη
> Του ∆ηµήτρη K. Σωτηρόπουλου

(Kείµενα που δηµοσιεύονται στη στήλη «Απόψεις» εκφράζουν την
άποψη των συντάκτων τους και όχι απαραίτητα τον Σ.Α.Σ.)
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