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ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
∆ΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ

ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ…
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ

Τσαµαδού 13Α, 106 83 Αθήνα
Tηλ. 6977 956091
Φιλίππου 51, 546 31 Θεσσαλονίκη
Tηλ: 6934 667962
e-mail: arnisi@antirrisies.gr
Website: www.antirrisies.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ… (σ. 1)
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΚΟΥΡ∆Ο ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ HALIL SAVDA (σ. 2)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ (σ. 2)
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ (σ. 3)
∆ΗΛΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ (σ. 4)

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι την 07 Μαΐου 2007 και ώρα
06.05, ο Νεοσύλλεκτος Στρτης (ΥΓ) Ι.Κ. του
Γεωργίου, ετών 31, ο οποίος καταγόταν από
τον Πειραιά και υπηρετούσε σε Μονάδα του
Ν. Άρτας τραυµατίστηκε στο κεφάλι. ∆ιακοµίστηκε άµεσα στο Επαρχιακό Νοσοκοµείο
Άρτας όπου και εξέπνευσε στις 06.53. Τα
αίτια και οι συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρµόδιες αστυνοµικές και
στρατιωτικές αρχές.
Τχης (ΠΖ) Θεοδόσιος Τριαντάφυλλος
Βοηθός Εκπρ. Τύπου ΓΕΣ
Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, την 24η Απριλίου 2007 και
ώρα 14.50, η πρωτοετής µαθήτρια Χ.Π. του
Φωτίου, της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών ετών 20, η οποία βρίσκονταν σε τρίµηνη αναρρωτική άδεια και καταγόταν από τον
Νοµό Aρτας, τραυµατίστηκε θανάσιµα µε
κυνηγητικό όπλο στην οικία της.Τα αίτια του
θανάτου διερευνώνται από τις αρµόδιες
Αστυνοµικές και Στρατιωτικές αρχές.
Ανχης(ΤΘ) Λαλούσης Χαράλαµπος
Εκπρόσωπος Τύπου
Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, την 18 Μαρτίου 2007 και
ώρα 06:20, ο Στρατιώτης Πεζικού Γ.Ν. του
∆ηµητρίου, ετών 24, ο οποίος καταγόταν
από την Κρήτη και υπηρετούσε σε Μονάδα
της Κω, τραυµατίστηκε θανάσιµα ενώ εκτελούσε καθήκοντα σκοπού. Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρµόδιες στρατιωτικές αρχές.
Ανχης(ΤΘ) Λαλούσης Χαράλαµπος
Εκπρόσωπος Τύπου
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 11 Μαρτίου
2007 και ώρα 19:50 ο Επαγγελµατίας Οπλίτης (ΗΝ/ΑΥ) Κ.Κ. , ο οποίος υπηρετούσε
σε Κανονιοφόρο του Π.Ν. , τραυµατίστηκε
θανάσιµα ενώ εκτελούσε καθήκοντα σκο-
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πού.Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από
τις αρµόδιες αρχές.
Αντιπλοίαρχος Ι. Καλογερόπουλος ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ
Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, την 26η Φεβρουαρίου 2007
και ώρα 01:25, ο Στρατιώτης Πεζικού Β.Λ.
του Γρηγορίου, ετών 23, κάτοικος Αθηνών, ο
οποίος υπηρετούσε σε Μονάδα της Ρόδου,
τραυµατίστηκε θανάσιµα ενώ εκτελούσε καθήκοντα σκοπού. Τα αίτια του θανάτου διε-
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Συνέχεια στην τελευταία σελίδα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ TOYPKIA
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΚΟΥΡ∆Ο ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ

HALIL SAVDA
τις 15 Μάρτη, ο Κούρδος αντιρρησίας συνείδησης Halil
Savda καταδικάστηκε από το στρατοδικείο της πόλης Corlu
σε ποινή φυλάκισης 15, 5 µηνών, για την άρνηση του να καταταγεί στον τουρκικό στρατό.
Στις 15 Απρίλη, σε δεύτερη δίκη για το ίδιο αδίκηµα, ο Savda καταδικάστηκε σε έξι επιπρόσθετους µήνες φυλάκισης, ανεβάζοντας
το ύψος της συνολικής ποινής στους 21,5 µήνες. Τη στιγµή αυτή
κρατείται στις στρατιωτικές φυλακές.
Ακόµη και στην περίπτωση έφεσης και απελευθέρωσής του, ο
Halil θα οδηγηθεί σε στρατιωτική µονάδα και, δεδοµένης της άρνησής του να καταταγεί, θα οδηγηθεί ξανά στο στρατοδικείο.
Στείλε γράµµα συµπαράστασης στον Halil Savda στη διεύθυνση:
Halil Savda, 5.
Kolordu Komutanligi, Askeri Cezaevi, Corlu Tekirdag,
Turkey
Στείλε µια επιστολή διαµαρτυρίας:
* General Staff of the Turkish Military:
Fax +90-312-4250813

Σ

* Presidency of the Turkish Republic:
Fax +90-312-4271330,
e-mail cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr.
∆ήλωσε τη συµπαράστασή σου στο:
http://www.petitiononline. com/Halil/petition.html
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
Κύριε Πρόεδρε της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας,
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άµυνας,
Κύριοι Στρατοδίκες,
ε µεγάλη θλίψη και αγωνία για την µακρόχρονη ταλαιπωρία, τους εκφοβισµούς, την κακοποίηση και τον βασανισµό, κατά τον χρόνο κράτησής του, του αντιρρησία συνείδησης Χαλίλ Σαβντά καθώς και για τις συνεχιζόµενες διώξεις
του για την ίδια πράξη µε διαφορετικό κατηγορητήριο, σας απευθύνω έκκληση να δείξετε την πρέπουσα προσοχή και να συµβάλλετε αποφασιστικά στην δικαίωση του φυλακισµένου αντιρρησία
συνείδησης που δικάζεται την Πέµπτη 15 Μαρτίου στο Στρατοδικείο.
Εσείς που έχετε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας σας,
γνωρίζετε καλύτερα από όλους µας πως σήµερα ολόκληρος ο κόσµος υποφέρει από τον θάνατο, την θλίψη, τον πόνο και τις καταστροφές που προκαλούν οι πόλεµοι καθώς και από τις παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια τσαλακώνεται, το δικαίωµα να ζεις αντικαταστάθηκε από το δικαίωµα να σκοτώνεις, οι κόποι µας σπαταλιώνται σε
ατελείωτους εξοπλισµούς, λαοί που µπορούν να ζήσουν ένα καλύτερο αύριο διχάζονται και ζούµε µέσα στην αβεβαιότητα και στον
φόβο για το µέλλον και για το µέλλον των παιδιών µας.
Μέσα σε αυτήν την πραγµατικότητα του απέραντου πόνου που
απλώνεται παγκόσµια, έχετε την τύχη ένας νέος άνθρωπος, ένας
ενεργός πολίτης και άξιος συµπατριώτης σας, να βρίσκει το κουράγιο και την δύναµη να υψώνει το ανάστηµά του και να φωνάζει
σε όλους µας ότι υπάρχει και άλλος δρόµος, µια άλλη επιλογή για
ένα καλύτερο αύριο.
Και βέβαια δεν είναι µόνος του! Εκατοντάδες ενεργοί πολίτες και
στην Ελλάδα και στην Τουρκία, εκατοντάδες χιλιάδες σε όλο τον

M

MΑΪΟΣ 2007 | ΤΕΥΧΟΣ 4

κόσµο, βαδίζουµε τον ίδιο δρόµο και στεκόµαστε δίπλα του διαµορφώνοντας τις συνθήκες για έναν ειρηνικό κόσµο του αύριο.
Αυτό το χρέος απέναντι στους λαούς µας και το µέλλον τους µε
οδήγησαν πριν 20 χρόνια να αρνηθώ την συµµετοχή µου σε κάθε
στρατιωτικό µηχανισµό βίας και πολέµου µε αποτέλεσµα να παραµείνω 20 µήνες στις ελληνικές στρατιωτικές φυλακές, διεκδικώντας δίκαιη νοµοθετική ρύθµιση στο δικαίωµά µας να αρνούµαστε
τον πόλεµο µε τον θάνατο και την καταστροφή που σκορπίζει.
Έτσι σήµερα σαν ενεργός πολίτης, σαν πατέρας πέντε παιδιών
που θέλω να ζήσουν χωρίς πολέµους αλλά και σαν εκπαιδευτικός
που θέλω κανείς µαθητής µου να ζήσει την φρίκη του πολέµου, αισθάνοµαι να µοιράζοµαι µε τον Τούρκο αδελφό µου αγωνιστή
αντιρρησία συνείδησης Χαλίλ Σαβντά αυτόν τον ωραίο αγώνα.
Έναν αγώνα αναζήτησης αληθινής ειρήνης και ευηµερίας των δύο
λαών µας, µε κατανόηση και συνεργασία, που οδηγεί στην συναδέλφωσή µας, µακριά από την αυτοκαταστροφική ανάπτυξη των
εξοπλισµών, την στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας µας, τις ισορροπίες τρόµου, το αβέβαιο µέλλον.
∆εν δικαιωνόµαστε αλήθεια και οι δύο, εάν αναλογιστεί κανείς
τι συνέβη ή τι συµβαίνει σήµερα στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο
Σουδάν και σ’ όλη την Μέση Ανατολή;
Ζητώ, λοιπόν, στο όνοµα της ειρήνης και της φιλίας των δύο λαών µας να αφήσετε ελεύθερο να πράττει κατά πως ορίζει η καρδιά
και η συνείδησή του, τον φίλο µου αντιρρησία συνείδησης Χαλίλ
Σαβντά και να κάνετε γρήγορα τις αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις αναγνώρισης του δικαιώµατος της αντίρρησης συνείδησης.
Έχει ανάγκη η χώρα σας τέτοιους άξιους και θαρραλέους πολίτες
και η αναγνώριση του δικαιώµατος της αντίρρησης συνείδησης θα
είναι ένα πραγµατικά µεγάλο βήµα να βρεθεί ο λαός σας ενωµένος
µε τις αξίες και τους στόχους όλων των άλλων ευρωπαϊκών λαών,
µε τους οποίους θα µοιραστεί το µέλλον.
O αντιρρησίας συνείδησης Μιχάλης Μαραγκάκης
11.03.2007

ΚΕΙΜΕΝΑ

Να καταργήσουµε την υποχρεωτική στράτευση
σοι είµαστε νέοι βιώνουµε µία άγρια νεοφιλελεύθερη
επίθεση από την ∆εξιά του Καραµανλή. Μετά την επίθεση στην παιδεία, ήρθε και η εξαγγελία για στράτευση στα 18.
Η κυβέρνηση λέει ότι απειλούµαστε από τις γειτονικές χώρες. Ας δούµε όµως τι γίνεται στις γειτονικές χώρες σε σχέση
και µε την θητεία.
Στην Τουρκία, η θητεία είναι 12 µήνες, λίγο µεγαλύτερη από
την δικιά µας (12 µήνες), και για όσους σπουδάζουν 6 µήνες!
Και αυτά µε δεδοµένο ότι στην Τουρκία, σύµφωνα µε το ίδιο το
Υπουργείο άµυνάς της, το 42% των νέων δεν πάει στρατό. Η
Βουλγαρία έχει καταργήσει την υποχρεωτική θητεία. Η ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, που κατά τα άλλα µας απειλεί και λένε
ότι θέλει να πάρει και την Θεσ/νίκη, κατήργησε την θητεία, αλλά και τον συνοριακό στρατό. Στην τελευταία γειτονική χώρα,
την Αλβανία, η θητεία είναι 12 µήνες, όσο και στην Ελλάδα. Μια
Αλβανία που της έχει φύγει όλη η νεολαία σαν µετανάστες. Περιττό να αναφερθεί ότι οι περισσότερες πρώην γιουγκοσλαβικές χώρες, αν και µέχρι πρόσφατα σε πόλεµο, κατήργησαν την
θητεία.
Για το στρατό θα πρέπει να έχουµε δύο πράγµατα καθαρά:
-Ο στρατός είναι ένας µηχανισµός που εισάγει τους νέους
στη λογική της βίας, του µιλιταρισµού και της ιεραρχίας. Ο
στρατός συντρίβει την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του
ανθρώπου.
Ο Σύνδεσµος Αντιρρησιών Συνείδησης, που είναι η οργάνωση των ανθρώπων που αρνούνται την στράτευση, δίνει έµφαση σε δύο πράγµατα:
-Έχουµε το δικαίωµα να µην πηγαίνουµε στρατό, και
-Θέλουµε µια κοινωνία χωρίς στρατούς. Εδώ και
τώρα µπαίνει το ζήτηµα της κατάργησης της υποχρεωτικής στράτευσης.
Και µερικά πράγµατα που πρέπει να γνωρίζουµε για την στράτευση:
-Μπορούµε να µην πηγαίνουµε στρατό. Πλέον η
ανυποταξία είναι πληµµέληµα.
-Με βάση την οµολογία του ίδιου του ΥΕΘΑ, ο ένας στους 4 νέους δεν πάει στρατό.
-Παγκοσµίως µειώνεται ή καταργείται η
υποχρεωτική στράτευση. Η µοναδική
χώρα του πλανήτη που συζητά επέκταση
της στράτευσης είναι η Ελλάδα.
-Η κυβέρνηση έχει πρότυπό της το
στρατιωτικοποιηµένα κράτος του Ισραήλ, που κάθε µέρα πέφτουν βόµβες. Ας φανταστούµε τι µέλλον οραµατίζεται η κυβέρνηση για µας.
-Η Ελλάδα έχει αναλογικά έναν από
τους µεγαλύτερους στρατούς παγκοσµίως, και είναι πρώτη σε
εξοπλισµούς.

Ό

Και κάποια ιστορικά:
-Η υποχρεωτική στράτευση
είναι θεσµός που ξεκίνησε το
1911.
-Στον 1ο Παγκόσµιο πόλεµο

Πηγή: εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ
πολλά (νέα σε ηλικία τότε) Κοµµουνιστικά Κόµµατα καλούσαν
σε άρνηση στράτευσης, οµοίως και στην Μικρασιατική Εκστρατεία υπήρχαν ένα σωρό λιποταξίες. Στο ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο η Αριστερά σήκωσε το βάρος της αντίστασης µε ένα εθελοντικό στρατό που έκανε αντάρτικο.
-Το 1974 στην Κύπρο, δεν ξύπνησαν ένα πρωί οι Τούρκοι και
κατέλαβαν την Κύπρο, ας θυµόµαστε ότι η Χούντα της Ελλάδας
πριν, είχε ανατρέψει την κυβέρνηση της Κύπρου, και προσπάθησε να προσαρτήσει την Κύπρο στην Ελλάδα.
Η υποχρεωτική στράτευση διατηρείται στην Ελλάδα για να
καλλιεργείται το εθνικιστικό κλίµα, για να δικαιολογούνται οι
τεράστιοι εξοπλισµοί, για να µπορεί να στείλει ο Καραµανλής
στρατό στο Ιράκ και στο Ιράν αύριο, όπως έχει ήδη κάνει µε το
Αφγανιστάν, και για να τιµωρήσει τη νεολαία γιατί αµφισβήτησε τις νεοφιλελεύθερες επιλογές του.

Αυτό το είχε κάνει παλιά η Χούντα!
∆εν πρέπει να περάσουν τα µέτρα της κυβέρνησης.
Πρέπει όλοι να στηρίξουµε το κίνηµα της νεολαίας.
Κάθε άνθρωπος που δεν θέλει τον πόλεµο, να κινητοποιηθεί, να µην περάσουν τα µιλιταριστικά µέτρα της
κυβέρνησης που θέλει να στρατιωτικοποιήσει
την κοινωνία και να µας κάνει Ισραήλ.
Για αυτό και είναι πολύ σηµαντικές οι πρωτοβουλίες της Συµµαχίας Σταµατήστε τον
Πόλεµο ενάντια στο µιλιταρισµό και τον πόλεµο. Ο Σύνδεσµος Θα στηρίξει ολόψυχα
τις πρωτοβουλίες της Συµµαχίας ενάντια
στην στράτευση, και είναι πολύ σηµαντικός
ο συντονισµός όλων των κινηµάτων. Αξίζουν συγχαρητήρια για το έντυπο της Συµµαχίας Σταµατήστε τον Πόλεµο, που ελπίζουµε ότι θα γίνει το έντυπο βήµα
των αντιπολεµικών κινηµάτων
στην Ελλάδα, και χρειάζεται
την στήριξη όλων µας.
Γιώργος Χαλκιάς,
Μέλος του Συνδέσµου Αντιρρησιών
Συνείδησης
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ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ…
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

ρευνώνται από τις αρµόδιες στρατιωτικές αρχές.
Ανχης(ΤΘ) Λαλούσης Χαράλαµπος
Εκπρόσωπος Τύπου
Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, την 3η Φεβρουαρίου 2007 και ώρα
19:30, ο Στρατιώτης Πεζικού Κ.Γ. του Παναγιώτου, ετών 21, ο οποίος καταγόταν από την Χίο και
υπηρετούσε σε Μονάδα της Χίου, τραυµατίστηκε
σοβαρά ενώ εκτελούσε καθήκοντα σκοπού. Εξέπνευσε κατά την διάρκεια της διακοµιδής του στο
Νοσοκοµείο της Χίου. Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρµόδιες στρατιωτικές αρχές.
Ανχης(ΤΘ) Λαλούσης Χαράλαµπος
Εκπρόσωπος Τύπου
Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται
ότι την 25 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 20.15, ο
Στρατιώτης Μηχανικού Σ.Α. του Βασιλείου, ετών
27, ο οποίος υπηρετούσε σε Μονάδα του Ναυπλίου, τραυµατίστηκε θανάσιµα ενώ εκτελούσε καθήκοντα σκοπού. Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται
από τις αρµόδιες στρατιωτικές αρχές.
Ανχης(ΤΘ) Λαλούσης Χαράλαµπος
Εκπρόσωπος Τύπου
Επτά αυτοκτονίες σε λιγότερο από πέντε µήνες.
Επτά νέοι άνθρωποι, µη χωρώντας στο στρατό και
υποκύπτοντας στο φόβο, την άγνοια, την ανασφάλεια και τις κάθε λογής πιέσεις, επέλεξαν να
δώσουν τέρµα αντί στη θητεία, στη ζωή τους.
Την ίδια ώρα οι µηχανισµοί ελέγχου συνείδησης του ΥΠΕΘΑ καταργούν το νόµο για την εναλλακτική υπηρεσία, απαγορεύουν συστηµατικά σε
οποιονδήποτε µη θρησκευτικό αντιρρησία να την
επιλέξει, µε την αιτιολογία πως δεν πείθονται για
τις προθέσεις του!
Είναι πια καθαρό! Το κράτος προτιµά επτά νεκρούς, παρά επτά αντιρρησίες.
Εσύ όµως, µε ποιανού πλευρά είσαι;
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΞΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ!
ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΣΕΙΡΑ;
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ΑΡΝΗΣΟΥ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΤΏΡΑ!

MΑΪΟΣ 2007 | ΤΕΥΧΟΣ 4

∆ΗΛΩΣΗ *
ΟΛΙΚΗΣ
ΑΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
ριν λίγες µέρες µου ήρθε το
χαρτί της υποχρεωτικής κατάταξης στο πεζικό. Μάλιστα µου έκαναν την τιµή να είµαι ΥΕΑ
(Υποψήφιος Έφεδρος Αξιωµατικός).
Μαζί µε την ευκαιρία να "υπηρετήσω" την "πατρίδα", να σµιλευτώ σαν
"άντρας" µέσω των εµπειριών που
θα αποκτήσω, θα µπορούσα να κερδίσω επάξια και βαθµό στις ένοπλες
δυνάµεις. Είναι τόσο ελκυστικό, που δύσκολα θα µπορούσα να πω το ..ναι!
Τρία στην τιµή του ενός: 12µηνη υποχρεωτική θητεία στις ένοπλες δυνάµεις...
Ποτέ άλλοτε στη ζωή µου δε βρέθηκα σε µεγαλύτερο δίληµµα, όχι γιατί δεν είχα ξεκαθαρίσει τις απόψεις µου, αλλά περισσότερο γιατί το κοινωνικό σύνολο βρίσκεται σε µια κατάσταση διαρκούς ύπνωσης, άγνοιας
και το σηµαντικότερο, φόβου όσον αφορά αυτό το θέµα. Ήµουν συνεπώς
υποχρεωµένος να δικαιολογώ διαρκώς στην οικογένειά µου, σε φίλους
µου, σε συγγενείς µε τους οποίους είχα να µιλήσω χρόνια, και που "επιστρατεύτηκαν" για να µε µεταπείσουν.
Εννοείται πως αυτό µε έκανε ακόµη πιο σκληρό στην απόφασή µου. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι δεν επιθυµώ να εκτίσω κανενός είδους θητεία, είτε
ένοπλη, είτε άοπλη, είτε εναλλακτική, η οποία υπάγεται σε στρατιωτικούς
φορείς ή είναι κατά κάποιο τρόπο εξαρτηµένη από αυτούς. Η εναλλακτική θητεία έχει και ένα ακόµη στοιχείο που µε απωθεί. Είναι ο τρόπος για
το κράτος να ακυρώνει το πολιτικό µέρος της άρνησης στράτευσης και συνεπώς δεν αποτελεί κίνδυνο για το µιλιταρισµό του.
(…….)
Το παρακάτω απόσπασµα από ένα µικρό βιβλίο της Ρόζας Λούξεµπουργκ που γράφτηκε για τον 1ο παγκόσµιο πόλεµο, αντικατοπτρίζει πιστεύω
πολύ καλά τα παραπάνω και παραµένει επίκαιρο έως και σήµερα:
"Το κρέας για τα κανόνια που φορτώθηκε για το µέτωπο τον Αύγουστο
και το Σεπτέµβρη, γεµάτο µέχρι τα µπούνια από πατριωτισµό, σαπίζει τώρα κάπου στο Βέλγιο, στη Βοσγία και στη Μασουρία (περιοχές που έγιναν
οι πρώτες µάχες του πολέµου), στα νεκροταφεία όπου έχει φυτρώσει ολόκληρο δάσος από τα ευεργετήµατα αυτού του πολέµου.
Αυτή η σοδειά θα µαζευτεί γρήγορα. Πάνω στον ωκεανό αυτών των σταχυών, χιλιάδες χέρια τείνουν µε απληστία να πάρουν τη µερίδα τους σ' αυτή τη σοδειά. Οι πόλεις µεταµορφώνονται σε σωρούς από ερείπια, τα χωριά σε νεκροταφεία, χώρες ολόκληρες σε ερήµους, πληθυσµοί ολόκληροι
σε ζητιάνους, οι εκκλησίες σε στάβλους.
Τα δικαιώµατα των λαών, οι συνθήκες ειρήνης, οι πιο ιεροί όρκοι, η
υπέρτατη εξουσία, όλα γίνονται κοµµάτια"
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τον λόγο, γιατί πρέπει να εκπαιδευτώ ώστε
να σκοτώνω πιο αποτελεσµατικά, να υποστώ πλύση εγκεφάλου για να διαπράξω θηριωδίες πιο εύκολα και όλα αυτά για να υπερασπίσω τα συµφέροντα των πλουσίων.
Ο επαγγελµατικός στρατός επίσης δε θα λύσει τίποτα από τα παραπάνω. Με το οικονοµικό δέλεαρ χιλιάδες νέοι (και νέες) θα πάνε νοµίζοντας
ότι θα αλλάξει η ζωή τους, ενώ στην πραγµατικότητα θα αποτελέσουν την
ενδιάµεση λύση για την καταπολέµηση της ανεργίας, αλλά και για τη συγκρότηση ενός περισσότερο "πειθήνιου" σώµατος στα χέρια των στρατοκρατών.
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
∆ηµητρακόπουλος Γιώργος
Μάης 2007
* Το πλήρες κείµενο της δήλωσης στο www.antirrisies.gr/
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