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Αλληλεγγύη στους 3 αντιρρησίες συνείδησης
εξεταστούν από την Επιτροπή Ελέγχου Συνείδησης

που

αρνήθηκαν

να

Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, λίγες μόλις μέρες από την επέτειο για τη
συμπλήρωση 30 χρόνων από την πρώτη δήλωση άρνησης στράτευσης για
ιδεολογικούς λόγους του Μιχάλη Μαραγκάκη, τρείς νέοι αντιρρησίες συνείδησης
προέβησαν σε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα μαζική άρνηση να
εξεταστούν από την Επιτροπή Ελέγχου Συνείδησης.
Συγκεκριμένα οι 3 αντιρρησίες συνείδησης ανταποκρινόμενοι στο Κάλεσμα σε
μποϊκοτάζ της Επιτροπής Ελέγχου Συνείδησης του Συνδέσμου Αντιρρησιών
Συνείδησης, παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατά την είσοδό τους,
οι 3 αντιρρησίες συνείδησης δήλωσαν στην υπάλληλο του Υπουργείου που τους
συνόδευε ότι κρατούν κοινή στάση, και για αυτό ζήτησαν να εισέλθουν όλοι μαζί
στην αίθουσα για να δηλώσουν προφορικά τους λόγους που κράτησαν αυτήν τη
στάση και να καταθέσουν συλλογικά τη διαμαρτυρία τους. Όταν εκείνη το μετέφερε
στον πρόεδρο της Επιτροπής κ. Θεόδωρο Ράπτη, πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους που εισερχόταν ταυτόχρονα, εκείνος απάντησε ότι δεν θα συζητηθούν
στο διάδρομο αυτά, μη δείχνοντας το παραμικρό ενδιαφέρον να μάθει τι ακριβώς
ζήτησαν οι αντιρρησίες.
Παρότι ήταν φανερό ότι δεν επρόκειτο για τη συνήθη εξέταση, οι υπεύθυνοι του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η Επιτροπή Ελέγχου Συνείδησης, έπειτα και από νέο
αίτημα των 3 αντιρρησιών για συλλογική παρουσία ενώπιον της επιτροπής,
αρνήθηκαν να τους επιτρέψουν κάτι τέτοιο και τους κάλεσαν να εισέλθουν
ξεχωριστά λέγοντας τους ότι η συνέντευξη είναι προσωπική επειδή κρατούνται
ξεχωριστά πρακτικά, κάτι που τελικά αποδείχτηκε προσχηματικό, αφού αργότερα η
ίδια επιτροπή αρνήθηκε στους αντιρρησίες την οποιαδήποτε καταγραφή
προφορικών τους δηλώσεων στα πρακτικά, αν αυτοί αρνηθούν την εξέταση. Ο
πρώτος αντιρρησίας συνείδησης που κλήθηκε, κατέθεσε σε επίσημο σφραγισμένο
έγγραφο του Συνδέσμου Αντιρρησιών Συνείδησης το Κάλεσμα σε μποϊκοτάζ της
Επιτροπής Ελέγχου Συνείδησης και δήλωσε ότι ανταποκρινόμενος σε αυτό αρνείται
να εξεταστεί από αυτήν την προβληματική επιτροπή.
Οι δύο επόμενοι αντιρρησίες συνείδησης, δηλώνοντας ότι και αυτοί
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σ.Α.Σ. κατέθεσαν και δική τους «Κοινή δήλωση
αντίρρησης συνείδησης και άρνησης εξέτασης από την Επιτροπή Ελέγχου
Συνείδησης». Ενδεικτικό της επιθετικότητας της επιτροπής είναι ότι στον τρίτο
αντιρρησία συνείδησης με κατηγορηματικό τρόπο δεν έγινε δεκτή η οποιαδήποτε
προφορική του δήλωση, όταν αυτός αρνήθηκε την εξέταση αλλά θέλησε να
αιτιολογήσει τη στάση του.
Επισημαίνεται πως αν και οι υποθέσεις των 3 αντιρρησιών συνείδησης βρίσκονται
σε διαφορετικό στάδιο, για κανέναν από τους 3 αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που
προσέρχονταν ενώπιον της Επιτροπής.
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Ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης καταγγέλλει:
-

-

-

-

-

Την προσπάθεια απομόνωσης και διαχωρισμού των 3 αντιρρησιών συνείδησης
ως προσπάθεια να καμφθεί το ηθικό τους και να αναιρεθεί ο συλλογικός
χαρακτήρας της διαμαρτυρίας τους.
Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Συνείδησης, πάρεδρος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δήλωσε ότι δεν θα καταγραφούν στα
πρακτικά τα όσα διαμείφθηκαν κατά την διαδοχική διαμαρτυρία των 3
αντιρρησιών συνείδησης, παρότι ήταν φανερό ότι το ένα μέλος της Επιτροπής
κρατούσε πρακτικά για τα όσα λέγονταν.
Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Συνείδησης επιχείρησε να
εμποδίσει κάποιους από τους αντιρρησίες συνείδησης να εξηγήσουν τους
λόγους της στάσης τους ή να διαβάσουν την προσωπική τους δήλωση.
Το γεγονός ότι ψευδώς ειπώθηκε στον 3ο αντιρρησία ότι η κοινή δήλωσή του με
τον 2ο είχε ήδη διαβαστεί ενώπιον της Επιτροπής από εκείνον.
Την ευθεία απειλή του προέδρου να υποβάλει μήνυση εναντίον ενός εκ των
αντιρρησιών συνείδησης επειδή αυτός κατήγγειλε ότι σε προηγούμενη εξέτασή
του κατά την οποία απορρίφθηκε είχαν παραποιηθεί τα πρακτικά.
Αλλά και την εν γένει εχθρική συμπεριφορά του προέδρου, όχι μόνο σε αυτή
αλλά και σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την
οποία ο πρόεδρος εκτοξεύει κατηγορίες εναντίον των εξεταζόμενων
αντιρρησιών και των υποστηρικτών τους για ποινικά αδικήματα, όπως στην
προηγούμενη συνεδρίαση που χαρακτήρισε ποινικό αδίκημα τη βεβαίωση που
προσκόμισε αντιρρησίας ότι είχε εργαστεί εθελοντικά σε πολιτιστικό κέντρο,
επειδή σε αυτήν δεν ήταν σαφές ότι αφορούσε κέντρο που είχε πια κλείσει. Με
αποτέλεσμα να αποπέμψει κακήν κακώς τον εξεταζόμενο, ο οποίος αργότερα
κλήθηκε εκ νέου από την επιτροπή χωρίς να του δοθεί καμία εξήγηση γιατί
υπέστη αυτό το στρατιωτικού τύπου καψώνι να ταλαιπωρηθεί δύο φορές.

Δεν θα ανεχτούμε καμιά παραποίηση των πρακτικών των όσων διαμείφθηκαν κατά
την διαμαρτυρία των 3 αντιρρησιών συνείδησης. Δεν θα ανεχτούμε καμιά αυθαίρετη
απόρριψη των 3 αντιρρησιών συνείδησης εξαιτίας της καθ’ όλα νόμιμης
διαμαρτυρίας τους. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την νομοθεσίαi δεν
υποχρεούνταν καν να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής, και ακόμα κι αν δεν
είχαν προσέλθει το αίτημά τους θα έπρεπε να εξεταστεί. Οι συγκεκριμένοι
αντιρρησίες συνείδησης ωστόσο, προσήλθαν και στο βαθμό που τους επετράπη
εξέθεσαν προφορικά και γραπτά τους λόγους για τους οποίους αρνούνται να
απαντήσουν στις ερωτήσεις της Επιτροπής. Η στάση τους υπήρξε καθόλα νόμιμη,
αντίθετα παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι αυτή η Επιτροπή Ελέγχου
Συνείδησης.
Όπως αναλύθηκε διεξοδικά και τεκμηριωμένα στο κάλεσμα για το μποϊκοτάζ, η
παρούσα διαδικασία εξέτασης, η συγκεκριμένη Επιτροπή Ελέγχου Συνείδησης και το
γεγονός ότι την τελική απόφαση λαμβάνει ο (Αναπληρωτής) Υπουργός Εθνικής
Άμυνας, παραβιάζουν όλα τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν
καταδικαστεί από όλους τους διεθνείς και εγχώριους θεσμικούς φορείς ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Καλούμε σε αναγνώριση των 3 αντιρρησιών συνείδησης.
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Καλούμε και τους υπόλοιπους αντιρρησίες συνείδησης που πρόκειται να εξεταστούν
να τηρήσουν την ίδια σθεναρή στάση απέναντι στην απαράδεκτη Επιτροπή Ελέγχου
Συνείδησης.

Αλληλεγγύη στους 3 αντιρρησίες συνείδησης που αρνήθηκαν να
εξεταστούν από την Επιτροπή Ελέγχου Συνείδησης
Να καταργηθεί η εξέταση των αντιρρησιών και η Επιτροπή Ελέγχου
Συνείδησης!
Το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης είναι αναφαίρετο!
Ούτε μια ώρα στο στρατό!

Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης
www.antirrisies.gr
@antirrisies
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Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας Φ.420/79/81978/Σ.300/21-12-2005 (ΦΕΚ
1854/29-12-2005 τ. Β), άρθρο 3, παρ. 5.
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