Κοινή δήλωση αντίρρησης συνείδησης και
άρνησης εξέτασης από την επιτροπή ελέγχου
συνείδησης
Στο κράτος που µας καλεί να στρατευτούµε δηλώνουµε αντίρρηση συνείδησης,
δηλώνουµε ότι δεν δεχόµαστε ούτε για µια στιγµή τις διαταγές του στρατού του. Στην
επιτροπή ελέγχου συνείδησης, που µας καλεί να τεκµηριώσουµε τις απόψεις µας, δηλώνουµε
τα εξής:
Το ίδιο κράτος, που έχει "συνέχεια" και κατηγορεί τη βία "από όπου κι αν προέρχεται",
είναι αυτό που προσπαθεί να µας στερήσει το δικαίωµα για "µη βία", το δικαίωµα για µια
ειρηνευτική πολιτική στάση απέναντι στον µιλιταρισµό και την στρατιωτικοποίηση της
οικονοµίας και της κοινωνίας.
Το ίδιο κράτος, που προσπαθεί να νοµιµοποιήσει στη συνείδηση της κοινωνίας την
στρατιωτική θητεία προπαγανδίζοντας τον “προστατευτικό” και “αµυντικό” χαρακτήρα του
στρατού, την ίδια στιγµή φροντίζει ώστε η κοινωνία να ξεχάσει ότι ο στρατός αυτός είναι που
έκανε την Μικρασιατική εκστρατεία φανερώνοντας τον επιθετικό του χαρακτήρα, ο στρατός
αυτός είναι που επέβαλε δικτατορίες, που στάθηκε και στέκεται απέναντι σε απεργίες,
φανερώνοντας έτσι την ψευτιά περί “προστασίας”.
Το ίδιο αυτό κράτος φροντίζει ώστε η κοινωνία να αγνοεί ότι η εξωτερική πολιτική του δεν
είναι ανεξάρτητη, αλλά συνδεδεµένη µε τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ, οργανισµούς στους οποίους συνασπίζονται οι καπιταλιστές των κρατών µελών για να
διεκδικήσουν και να µοιραστούν τα κέρδη από τον παγκόσµιο πλούτο, κέρδη που βγάζουν
µέσα από τις πολεµικές επιχειρήσεις τους και την επιβολή καθεστώτων που εξυπηρετούν
εθελόδουλα τα συµφέροντα τους. Οι στρατοί τους παίζουν κεντρικό ρόλο στους σχεδιασµούς
τους. Ο µύθος περί “ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής” της Ελλάδας είναι µόνο για εσωτερική
κατανάλωση, ώστε µέσα από µία ευτελούς αξίας προπαγάνδα να επιτυγχάνεται η
συγκατάθεση της κοινωνικής πλειοψηφίας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ.
Αν η Ελλάδα είχε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική θα ανήκε π.χ. στο Κίνηµα των Αδεσµεύτων
χωρών, όχι στο ΝΑΤΟ, τον πιο επιθετικό οργανισµό που ευθύνεται για τις µεγαλύτερες
πολεµικές επιχειρήσεις.
Το κράτος αυτό δεν ταυτίζεται µε ολόκληρη την κοινωνία, απλά έχει την δύναµη της
εξουσίας να επιβάλλεται σε αυτήν. Το κράτος δεν είναι παρά ένας γραφειοκρατικός
µηχανισµός που µέσα από την πυραµιδική δοµή του επιβάλλει τα συµφέροντα της άρχουσας
τάξης, µε την οποία και ταυτίζεται και στην υπηρεσία της οποίας βρίσκεται νοµοθετικά,
εκτελεστικά, δικαστικά και ιδεολογικά. Η ανάγκη µιας τέτοιας πυραµιδικής δοµής σε εµάς δεν
αποδεικνύει την ανάγκη της “εκπροσώπησης”, αντιθέτως µας φανερώνει ότι µία κοινωνική
µειοψηφία έχει την δική της ιδιαίτερη “ανάγκη” να επιβληθεί. Όµως, ας µην περιµένει να
υπακούσουµε τυφλά στους σχεδιασµούς της για µεγαλύτερα κέρδη από την ανακατανοµή του
παγκόσµιου πλούτου µέσα από τις πολεµικές επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει. Το
ζητούµενο για εµάς δεν είναι ένας "νοµιµόφρων" πολίτης, που υπακούει πιστά και τυφλά τον
νόµο, αλλά ένας πολίτης µε κριτική σκέψη. Το όραµα µας είναι να δηµιουργηθεί µια κοινωνία
ανθρώπων µε ανεξάρτητη συνείδηση. Η κοινωνία γεννά πολλές αντιθέσεις και δεν µπορούν
όλοι οι άνθρωποι να έχουν την ίδια αντίληψη και να υπηρετούν τον νόµο τυφλά, διότι έτσι θα
οδηγηθούµε σε µια κοινωνία που δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά ένα απέραντο στρατόπεδο
συγκέντρωσης.
Εµείς οι αντιρρησίες συνείδησης δεν αποτελούµε απειλή για την κοινωνία. Για αυτόν τον
λόγο και επιδιώκουµε να ανοιχτεί ο διάλογος για το δικαίωµα στην αντίρρηση συνείδησης σε
όλη την κοινωνία, σε παγκόσµιο επίπεδο. Ήδη οι στατιστικές µας δείχνουν ότι η κοινωνική
πλειοψηφία µάλλον δυσανασχετεί µε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, επειδή προφανώς
δεν αισθάνεται ότι ο θεσµός του στρατού αποτελεί κοινωνική ανάγκη. Η αντίρρηση
συνείδησης δεν αποτελεί απειλή για την κοινωνία, αλλά αντιθέτως δείχνει ότι η κοινωνία είναι
γόνιµη και δηµιουργική όταν µπορεί να δέχεται διαλεκτικά την αντίθεση. Ιδιαίτερα όταν µε
αυτήν την αντίθεση προωθούνται αξίες προοδευτικές. Αντιθέτως, ο θεσµός του στρατού είναι
κοινωνικά καταστροφικός, αφού νοµιµοποιεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων τον πόλεµο ως
κάτι το "φυσιολογικό", ως "αναγκαίο κακό".
Το δικαίωµα στην αντίρρηση συνείδησης δεν χαρίστηκε από το κράτος και ούτε αποτελεί
ευεργέτηµά του. Το δικαίωµα αυτό κερδήθηκε µε την αυτοθυσία και τον αγώνα ανθρώπων,

που δέχτηκαν διώξεις και στερήσεις, που υπέστησαν ποινές σαν να ήταν κοινοί εγκληµατίες,
µόνο και µόνο επειδή αρνήθηκαν να µάθουν να σκοτώνουν για χάρη των κερδών των
καπιταλιστών, µονό και µόνο επειδή πιστεύουν ότι η ειρήνη, η αλληλεγγύη και η ανθρώπινη
ζωή είναι οι υψηλότερες αξίες της ανθρωπότητας, αξίες διαχρονικές και πανανθρώπινες που
βρίσκονται πάνω από "έθνη", "πατρίδες", "νόµους", "σύνορα", "εδαφική ακεραιότητα" κλπ. Το
δικαίωµα της αντίρρησης συνείδησης φανερώθηκε στην κοινωνία από ανθρώπους που δεν
διάλεξαν την εύκολη λύση του "βύσµατος" και του "τρελόχαρτου", τα οποία πολλοί
διεφθαρµένοι "πατριώτες" στρατιωτικοί προωθούν για να κερδίζουν από την επιχείρηση
"πατρίδα Α.Ε.". Με αυτήν τη δήλωση µας αποτελούµε συνέχεια των προσπαθειών αυτών.
Παρεµβαίνουµε µέσα στο κράτος, στο οποίο ζούµε, γνωρίζοντας ότι έχουµε χρέος να το
κάνουµε από τη στιγµή που επηρεάζει τη ζωή της πλειοψηφίας των ανθρώπων της κοινωνίας
µας, καθώς επίσης και γνωρίζοντας ότι η δοµή του σηµερινού κράτους µε τους θεσµούς του
θα ξεπεραστεί µελλοντικά από τις ίδιες τις ανάγκες της κοινωνίας για νέες δοµές οργάνωσης
που θα ανταποκρίνονται περισσότερο στην ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου, στις ανάγκες
των λαών για σχέσεις ειρήνης, συνεργασίας και όχι ανταγωνισµού. Ένας νέος πολιτισµός
ειρήνης θα ξεπηδήσει µέσα από τις σηµερινές προοδευτικές δυνάµεις. Και αυτό επιδιώκουµε.
Για αυτές τις αντιλήψεις µας, τις οποίες και έχουµε δηλώσει ξανά στο παρελθόν, µας
καλείτε εκ νέου σήµερα σε µια ίδια εξέταση. Με την διαφορά ότι πλέον έχουµε την εµπειρία
της πρώτης µας εξέτασης, την εµπειρία µιας καθαρά µεροληπτικής επιτροπής µε σκοπό να
αποθαρρύνει τέτοιες πράξεις και όχι να τις συζητήσει µε ειλικρινές ενδιαφέρον, την εµπειρία
την παραποίησης των πρακτικών της συνεδρίασης µας. Καλώντας µας σήµερα σε νέα
εξέταση (η οποία υποθέτουµε ότι µόνο νέα δεν είναι, αλλά αντιθέτως κινείται στην ίδια παλιά
λογική) προσβάλετε κάθε λογικά σκεπτόµενο άνθρωπο επειδή δεν είναι δυνατό να µπορείτε
να αποδείξετε ότι δεν έχουµε αντίρρηση συνείδησης µε τον στρατό εφόσον δηλώνουµε ότι
έχουµε! Κάθε απόρριψη φανερώνει την αυθαιρεσία της εξουσίας, επειδή καµία επιτροπή δεν
µπορεί να εισχωρήσει στην συνείδησή κάποιου ατόµου. Ωστόσο αυτό δε σηµαίνει σε καµιά
περίπτωση ότι µια ενδεχόµενη κατάργηση της επιτροπής στο µέλλον, θα έδινε το δικαίωµα
στο κράτος να ορίσει εναλλακτική υπηρεσία µεγαλύτερης διάρκειας ως µέσο εξακρίβωσης
της ειλικρινούς συνείδησής, όπως άλλωστε έχει ρητά κρίνει και η Επιτροπή Ανθρωπίνων
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Δικαιωµάτων του ΟΗΕ .
Για τους λόγους αυτούς αρνούµαστε να απαντήσουµε ξανά στα ίδια πράγµατα.
Προσερχόµαστε στην επιτροπή µόνο για να δηλώσουµε ευθαρσώς ότι αρνούµαστε να
υποβληθούµε σε µία εκ νέου εξέταση της συνείδησης µας ανταποκρινόµενοι ταυτόχρονα και
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στο κάλεσµα του Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης για µποϊκοτάζ της επιτροπής αυτής .
Διαµαρτυρόµαστε απέναντι στις ανακριτικού τύπου ερωτήσεις και στις απορρίψεις των
αιτηµάτων των αντιρρησιών συνείδησης, ιδιαίτερα των «ιδεολογικών», όπως αποτυπώνονται
στα επίσηµα στατιστικά. Η στάση µας αυτή αποτελεί και συνέχεια παρόµοιων διαµαρτυριών,
όπως αυτή του αντιρρησία συνείδησης Γιώργου Καρατζά το 2003, του οποίου πάντως η
αίτηση έγινε δεκτή παρά την άρνηση του να εξεταστεί, και υπηρέτησε κανονικά την
εναλλακτική υπηρεσία.. Τονίζουµε δε ότι, έχοντας γνωριστεί µέσα από το ευρύτερο κίνηµα
των αντιρρησιών συνείδησης, επιλέξαµε να κάνουµε κοινή δήλωση, γιατί το ζήτηµα της
αντίρρησης συνείδησης είναι πολιτικό, αφορά ολόκληρη την κοινωνία και για αυτό θα πρέπει
να αντιµετωπίζεται µε συλλογικό τρόπο και δεν αποτελεί µια προσπάθεια ατοµικής λύσης
απέναντι στην υποχρεωτική στράτευση. Παρότι το κράτος επιχειρεί να µας αποµονώσει
υποβάλλοντάς µας σε εξατοµικευµένες διαδικασίες ανάκρισης, εµείς επιλέγουµε να
απαντήσουµε συλλογικά. Καλούµε τους επόµενους αντιρρησίες συνείδησης να αρνούνται να
ανακρίνονται από αυτή την επιτροπή. Δεν νοείται να υπάρχει στη σηµερινή κοινωνία
επιτροπή ελέγχου συνείδησης. Μετά τον Διαφωτισµό του 18ου αι. δεν γίνεται η κοινωνία να
οπισθοδροµήσει στην µεσαιωνική πρακτική της Ιεράς Εξέτασης. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην
αρχή της ελευθερίας συνείδησης του ατόµου. Ούτε εγκληµατίες είµαστε, ώστε η πολιτεία να
εξετάζει την "κοινωνικοποίηση" µας, την ένταξη µας στην κοινωνία.
Άλλωστε, η σηµερινή διαδικασία εξέτασης των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα
παραβιάζει ακόµα και τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως έχει επισηµανθεί
από όλους τους θεσµικούς, διεθνείς και εγχώριους, φορείς:
• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δηλώσει επανειληµµένα µέσα από ψηφίσµατά του ότι
καµία επιτροπή δεν µπορεί να εισχωρήσει στη συνείδηση κάποιου και έχει ζητήσει να
3
αρκεί η δήλωση κάποιου για να αναγνωριστεί ως αντιρρησίας.
• Επίσης ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αµφισβητήσει τη διαδικασία κρίσης των αντιρρησιών
µέσω συνέντευξης δηλώνοντας ότι «Η προσωπική συνέντευξη ως µέσο διαπίστωσης

•

•

•

•

λόγων συνείδησης είναι αυτή καθ’ αυτήν αµφιλεγόµενη, στο µέτρο που υπάγει το
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ενδιάθετο φρόνηµα σε έλεγχο ειλικρίνειας.» .
Σε κάθε περίπτωση, ακόµα κι αν υπάρχει εξέταση, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
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του ΟΗΕ και ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης
έχουν ζητήσει η εξέταση αυτή να τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο πολιτικών αρχών, εκτός
Υπουργείου Άµυνας.
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης έχει θέσει συγκεκριµένες
βασικές αρχές ως προς τη διαδικασία, αναφέροντας µεταξύ άλλων ότι, όπου η απόφαση
σχετικά µε την αναγνώριση του δικαιώµατος στην αντίρρηση συνείδησης λαµβάνεται σε
πρώτο βαθµό από µια διοικητική αρχή, το σώµα που λαµβάνει την απόφαση θα πρέπει να
είναι εντελώς διαχωρισµένο από τις στρατιωτικές αρχές και η σύνθεσή του να εγγυάται τη
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µέγιστη ανεξαρτησία και αµεροληψία.
Αντίστοιχες συστάσεις έχει κάνει και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου,
η οποία σε κάθε περίπτωση έχει ζητήσει να αλλάξει η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
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Συνείδησης µε την προσθήκη περισσότερων πολιτικών, δηλαδή µη στρατιωτικών, µελών.
Ενώ είναι γνωστή η πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Παπαβασιλάκη, όχι µόνο εξαιτίας της
δυνατότητας να µπορεί η Επιτροπή Ελέγχου Συνείδησης να συνεδριάσει µε πλειοψηφία
στρατιωτικών µελών, αλλά επίσης επειδή η τελική απόφαση του Υπουργού Άµυνας στη
βάση προσχεδίου υπουργικής απόφασης µετά την πρόταση της Επιτροπής, δεν έχει τις
απαιτούµενες εγγυήσεις αµεροληψίας και ανεξαρτησίας.

Παρόλα αυτά το ελληνικό κράτος δεν δέχεται να εναρµονιστεί ακόµα και µε στοιχειώδεις
αστικοδηµοκρατικές ελευθερίες των προηγµένων κρατών.

Απαιτούµε:
• Να υπάρξει πλήρης αναγνώριση του δικαιώµατος στην αντίρρηση
συνείδησης µέσα από µια απλή αίτηση.
• Να σταµατήσει η διαδικασία ελέγχου συνείδησης, η οποία αντιβαίνει στην
αρχή της ελευθερίας συνείδησης του ατόµου
• Να µην γίνεται καµία διάκριση ανάµεσα σε "θρησκευτικούς" και
"ιδεολογικούς" αντιρρησίες
• Η εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία να είναι ίσης διάρκειας µε την
στρατιωτική θητεία, χωρίς τιµωρητικό χαρακτήρα και µε πλήρη οικονοµική
κάλυψη των αναγκών µας
Υ.Γ. Αυτήν την περίοδο παρατηρούµε την ένταση των ιµπεριαλιστικών αντιθέσεων στην
περιοχή µας, µέσα από τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου και τις απαντήσεις του Έλληνα
υπουργού εξωτερικών. Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού µε τους προέδρους του
Ισραήλ και της Κύπρου φανερώνει ότι όλη αυτή η ένταση υπάρχει για την οριοθέτηση των
ΑΟΖ στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, νότια του Καστελόριζου, για το ποιος θα
εκµεταλλευτεί τις ενεργειακές πηγές. Απέναντι στα “Καστελόριζα” και στα “σύνορα της
καρδιάς”, τα οποία δείχνουν την ανευθυνότητα των εξουσιαστών απέναντι στους λαούς και τις
ανθρώπινες ζωές, δίνουµε την δική µας απάντηση:
Να αναπτυχθούν παντού, σε όλες τις εµπλεκόµενες χώρες, κινήµατα αντιρρησιών
συνείδησης, που θα ενωθούν σε ένα αντιπολεµικό κίνηµα, οι λαοί να µην µείνουν σε
κατάσταση αναµονής, δεν έχουµε τίποτα να περιµένουµε από τα κοράκια του ιµπεριαλισµού.
Να δώσουµε τη δική µας απάντηση, την απάντηση της ειρήνης.

12 Δεκεµβρίου 2016
Γιάννης Ζαχαρτζής
Μανώλης Καπερνάρος
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