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

ΚΥΠΡΟΣ
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

Αρνούµαι να υπηρετήσω στο στρατό
για λόγους αυτοσεβασµού
Εκείνος που αγαπά µια ζωντανή ύπαρξη, αν την αγαπά στ'
αλήθεια, δεν µπορεί να δεχτεί να πεθάνει παρά µόνο γι' αυτή
Αλµπέρ Καµύ
Ιουλίου 2007. Η ηµεροµηνία αυτή αναγράφεται στο χαρτί κατάταξής µου. Γράφω σε ανθρώπους που µάχονται να ποιήσουν ήθος. Πατρίδα µου είναι τα βουνά στα
οποία αναζητώ λίγη ελευθερία από την τηλεβρώµα και την καταπίεση. Η γη που µε εµπνέει να γράφω στίχους για το άρωµά της. Εχθροί
της πατρίδας µου είναι αυτοί που την αποψιλώνουν και την οικοπεδοποιούν.
Αλήθεια δεν κατάλαβα τι διαφορά έχω µ'ένα
Τούρκο που συγκινείται µπροστά σε κάποιο
πίνακα του Πικάσο, που γελά όταν διδάσκεται
Αριστοφάνη ή Μολιέρο, που κλαίει όπως εγώ
για κάθε αδικοχαµένη ζωή. Μ’ ένα νεαρό
τούρκο που αναζητά κοινωνική δικαιοσύνη.
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∆εν κατάλαβα ακόµα τι δικό µου έχει µέσα
της η ακατάπαυστη φασιστογένεση της χώρας
µου. Αυτή που µε έµφυτους φόβους και πάθη
προσπαθήσει να µας υποτάξει στην τυφλή
υπακοή. Εξάλλου ο στρατός λειτουργεί και είναι βασισµένος στην ιεραρχία, στην εξουσιαστική βία, στην υποταγή, στον σεξισµό και
στον εθνικισµό. Επιβεβαιώνει αυτό που µας
διδάσκουν από µικρά παιδιά στην οικογένεια,
στο σχολείο, στην καθηµερινή µας ζωή, δηλαδή να καταπατάµε τους δήθεν κατώτερούς µας
και να είµαστε υπό την εύνοια των ανωτέρων
µας, µε σκοπό να ζούµε όσο καλύτερα µπορούµε πατώντας και εκµεταλλευόµενοι πιο
αδύναµους ανθρώπους. Λοιπόν... αν η κοινωνία µας τόσα χρόνια ήταν διαφανής δεν θα εισέβαλε κανένας στρατός. Γιατί ως γνωστόν τα
Συνέχεια στην τελευταία σελίδα

www.antirrisies.gr
H
AΡΝΗΣΗ
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆ιεθνής Ηµέρα ∆ράσης για τους διωκόµενους αντιρρησίες συνείδησης (4 Ιούνη 2007 - Σύνταγµα)

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ TOYPKIA

Μαρία Αντονέττα Ματσιόκι
έθανε στα µέσα του Απρίλη στη Ρώµη
σε ηλικία 84 ετών η Μαρία Αντονιέτα
Ματσιόκι, τέως Ευρωβουλευτής µε το
Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα. Η Ματσιόκι είχε προωθήσει το πρώτο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αντίρρηση Συνείδησης (7 Φεβρουαρίου 1984).Υπήρξε επίσης
- τιµής ένεκεν - ιδρυτικό µέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Αντίρρηση Συνείδησης.
Υπήρξε καθηγήτρια Πανεπιστηµίου στη Γαλλία (Paris VIII και Sorbonne), και συγγραφέας.
Επίσης είχε και πλούσιο συγγραφικό έργο.
Το ψήφισµα του 1984 υπήρξε πολύ σηµαντικό για τους Έλληνες αντιρρησίες, σε ηθικό
επίπεδο. Στάθηκε επίσης ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια όσων – τους δύσκολους εκεί-
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νους καιρούς – µιλούσαν δηµόσια για πράγµατα κρυφά και απαγορευµένα.

Παρέδωσε τα κεκτηµένα
και κάτι πέρα κι απ’ αυτά.
ήρθε η ώρα να πληρώσεις
την πρώτεινή σου λευτεριά.
Καµιά πατρίδα δεν πιστεύω,
έλληνες και ξένοι όλοι µαζί.
Όλες οι σβάστικες καµένες
πατρίδα µας ολάκερη η Γή!

"Φύλο και Μιλιταρισµός" (Αύγουστος 2007-Ισραήλ)
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Μάτια γεµάτα αναµνήσεις
απ’ όλες µας τις διεκδικήσεις.
Μάτια γεµάτα µε εικόνες
απ’ τους ωραίους µας αγώνες.
Σε τέτοιες ώρες συλλογιέµαι
πόσοι πολλοί έχουν χαθεί,
συµφοιτητές, κοπέλες, φίλοι,
για όσους βάλαν το χακί.

Σεµινάριο
οργάνωση War Resisters' International
(WRI) οργανώνει σεµινάριο µε θέµα
«Φύλο και Μιλιταρισµός», από τις 2326 Αυγούστου του 2007 στο Ισραήλ (Neve
Shalom). Γλώσσα του σεµιναρίου θα είναι η
αγγλική.
Στο σεµινάριο θα συµµετέχουν ακτιβιστές
και ακαδηµαϊκοί από όλο τον κόσµο, για να
ερευνήσουν τη σχέση µεταξύ µιλιταρισµού και
φύλου.Το σεµινάριο οργανώνεται από την WRI
και την ισραηλινή φεµινιστική αντιµιλιταριστική κίνηση New Profile. Το πρόγραµµα βασίζεται στη δουλειά που κάνουν οι δυο οργανώσεις εδώ και χρόνια πάνω στα ζητήµατα φύλου
και µιλιταρισµού.
Από το 1976 η WRI έχει οργανώσει πολλά
διεθνή γυναικεία συνέδρια, είτε µόνη, είτε σε
συνεργασία µε άλλες οργανώσεις. Από το
1986 στη γυναικεία οµάδα εργασίας της έχουν
ανοίξει συζητήσεις γύρω από αυτά τα ζητήµατα. Το 1998 υιοθετήθηκε ένα στρατηγικό σχέδιο που έθεσε ως έναν από τους βασικούς
στόχους της οργάνωσης την ενσωµάτωση της
οπτικής του φύλου σε όλα τα επίπεδα εργασίας της WRI.
Η ισραηλινή οµάδα New Profile δηµιουργήθηκε το 1998. Εδραιώθηκε µέσα από τη δουλειά δυο φεµινιστικών ερευνητικών οµάδων
που ασχολήθηκαν µε την κατάσταση των γυναικών στην έντονα στρατιωτικοποιηµένη ισραηλινή κοινωνία. Η δουλειά της εστιάζει στη
σύνδεση µεταξύ φύλου και µιλιταρισµού την
οποία χρησιµοποιεί ως κύριο εργαλείο ανάλυσης της ισραηλινής κοινωνίας. Καθώς το Ισ-

Το γράµµα του
νεοσύλλεκτου

ραήλ είναι µια από τις δυο χώρες παγκοσµίως
που ισχύει η υποχρεωτική στράτευση για τις
γυναίκες, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στις γυναίκες αντιρρησίες συνείδησης.
Πληροφορίες: www.wriirg.org/news/2007/council2007-en.htm,
www.antirrisies.gr/?q=node/265
και στο τηλέφωνο του Συνδέσµου.

Να δω δε θέλω µανιτάρι,
ότι έχω αγαπήσει να χαθεί.
Ειν’ του απύθµενου η άκρη,
ειν’ κάτι πέρ’ απ’ τη ζωή.
Ούτε για µια στιγµή φαντάρος.
Ούτε για µια µέρα φυλακή.
Τ’ αφιερώνω µε αγάπη
σ’ όσους αθέλητα τους βάλαν
το χακί...

Φοίβος

"Αντίρρηση Συνείδησης: Ανθρώπινο ∆ικαίωµα ή Κινούµενος Στόχος; Από την Ελλάδα
και τα Βαλκάνια ως την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσµο".
14 Μαΐου - Εκδήλωση στον ∆ικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας

ΚΕΙΜΕΝΑ

∆ήλωση άρνησης στράτευσης
Νικήτα Λιναρδάκη
(Κατατέθηκε στο Στρατολογικό Γραφείο Αθήνας στις 4 Μάη 2006)
στρατιωτική θητεία βρίσκεται στον
αντίποδα της λογικής που διέπει
την κοινωνική µου δράση. Ο θεσµός αυτός εκφράζει, στην πιο καθαρή µορφή του, το είναι της εξουσίας. Ο στρατός,
εξαρχής τοποθετηµένος στο περιθώριο της
κοινωνίας, δοµηµένος στη βάση µιας άτεγκτης, καθολικής οργάνωσης, καλείται να
διαχειριστεί τις ανθρώπινες ανάγκες των µελών του. Το γεγονός αυτό απαιτεί τη ριζική
µεταλλαγή της προσωπικότητας, την κατασκευή χειραγωγηµένων ολοτήτων. Μεθοδικά
επιχειρείται ο υποβιβασµός της ανθρώπινης
οντότητας, εφαρµόζοντας ένα σύστηµα
εξευτελισµών της αξιοπρέπειας, ακολουθώντας απαρέγκλιτα το πρότυπο της επιτήρησης – τιµωρίας. Τα πάντα κατά τη διάρκεια
της θητείας αποκτούν διαφορετικό νόηµα,
αφού στερούνται της όποιας κοινωνικής
χρησιµότητας. Ο παραλογισµός των εκτελούµενων ενεργειών, η απαίτηση αυτές να
τηρούνται µε τη µεγαλύτερη ευλάβεια, αποκαλύπτει µε τον πιο εύγλωττο τρόπο ότι αυτό που πραγµατοποιείται είναι η ολοκληρωτική κάµψη των αντιστάσεων, η απόλυτη δεκτικότητα µέχρι την χωρίς όρια υπακοή.
Ο στρατός εξασφαλίζει τη δική του ανα-
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παραγωγή, του κράτους, των κυρίαρχων τάξεων. Ούτε µια ώρα δεν θα φέρω το ρόλο
του πειθήνιου ανδρείκελου, ούτε θα γίνω
µέρος της παράφορης διαστροφής της
εξουσίας. ∆εν αναγνωρίζω σε κανένα φορέα
το δικαίωµα να εξετάσει τις ιδέες µου, δεν
απολογούµαι απέναντι στα εντεταλµένα όργανα του στρατιωτικού µηχανισµού ή της
γραφειοκρατίας. Εναλλακτικά, ζητώ να εκτελέσω κοινωνική υπηρεσία. Είµαι πεπεισµένος ότι µε τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να
προσφέρω ουσιαστικότερη και αποτελεσµατικότερη βοήθεια στην ενδυνάµωση της κοινότητας.
Καταδικάζω την επίµονη προσπάθεια καταστολής του αντιµιλιταριστικού κινήµατος
και εν γένει κάθε φωνής αντίστασης, το εκδικητικό µένος που εκδηλώνεται ενάντια
στους αρνητές στράτευσης. ∆ηλώνω την
αµέριστη αλληλεγγύη µου στον αντιρρησία
συνείδησης Λάζαρο Πετροµελίδη, που δικάζεται σήµερα, για πολλοστή φορά, λόγω
ανυποταξίας, από στρατιωτικό δικαστήριο.
Απαιτώ να σταµατήσουν όλες οι διώξεις σε
βάρος του.
Νικήτας Λιναρδάκης
04/05/2006

Όταν ο στρατός κλείνει ένα περιοδικό
ο φιλελεύθερο τουρκικό ειδησεογραφικό περιοδικό «Note», σταµάτησε στα µέσα Απρίλη την έκδοσή του έπειτα µετά από 25 χρόνια κυκλοφορίας. Αιτία η επιδροµή της Aστυνοµίας στα γραφεία του εξαιτίας άρθρων που δηµοσίευσε για τον τουρκικό στρατό, ιδιαιτέρως το ρεπορτάζ για σχέδια πραξικοπήµατος.Tο περιοδικό είχε επίσης δηµοσιεύσει εσωτερικό έγγραφο του στρατού στο οποίο δηµοσιογράφοι χαρακτηρίζονταν «υποστηρικτές» ή
«αντιτιθέµενοι» στο στρατό.
Όπως αναφέρει η τουρκική «Zaman», αντί οι εισαγγελικές Aρχές να ξεκινήσουν έρευνα σχετικά µε τα σχέδια των (απόστρατων πλέον) στρατιωτικών,
έβαλαν στο στόχαστρο το περιοδικό, κατηγορώντας το ότι
οδηγεί τον κόσµο να στραφεί «κατά της στρατιωτικής θητείας».
Στο τεύχος του στις 29 Mαρτίου το «Nokta» δηµοσίευσε εκτενή αποσπάσµατα από το φερόµενο ως ηµερολόγιο
του πρώην αρχηγού του Nαυτικού ναύαρχου Oζντέν
Oρνέκ. Στα αποσπάσµατα περιγράφεται ότι µια οµάδα
στρατηγών σχεδίαζε δύο πραξικοπήµατα, το 2003 και το
2004, για την ανατροπή του πρωθυπουργού Eρντογάν. Tα
σχέδια δεν προχώρησαν επειδή δεν εξασφαλίστηκε η
υποστήριξη των διοικητών του στρατού και επειδή εναντιώθηκε σε αυτά ο τότε αρχηγός ΓEEΘA στρατηγός Xιλµί
Oζκιόκ, όπως σηµείωνε το περιοδικό.
Το πλήρες άρθρο:
http://www.cpress.gr/article.php?art=37948
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Ο Σύνδεσµος
Αντιρρησιών Συνείδησης στο
Schoolwave!
23-25 Ιούνη - Τεχνόπολις
∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΚΑΝΕΝΟΣ

∆ηλώνουµε ότι ποτέ δεν θα συµµετάσχουµε ούτε θα συνεργαστούµε µε οποιαδήποτε ένοπλη
δύναµη η οποία αναλαµβάνει
αποστολή της θεσµισµένης κυριαρχίας και εκµετάλλευσης. Αρνούµαστε κατηγορηµατικά να γίνουµε κοµµάτι οποιουδήποτε
στρατού, αρνούµαστε να λάβουµε µέρος σε οποιαδήποτε πολεµική προετοιµασία και στον πόλεµο τον ίδιο! Εποµένως, θεωρούµε ότι η αντίδραση στις πολεµικές προετοιµασίες οι οποίες
καταλαµβάνουν σήµερα την ηµερήσια διάταξη είναι απόλυτα εύλογη και διακηρύσσουµε ότι θα
αντισταθούµε σ' αυτές τις προετοιµασίες και θα παλέψουµε για
την καλλιέργεια µιας αντιπολεµικής στάσης. Θα αγωνιστούµε για
έναν ελεύθερο κόσµο χωρίς διακρίσεις, σύνορα και τάξεις, ενάντια στην κυριαρχία και τη λεηλασία της ανθρωπότητας και της
φύσης. Πιστεύουµε στην αναγκαιότητα µιας κατάστασης διαρκούς δράσης, µέχρι να αποµακρυνθεί και η τελευταία επωµίδα
που βρίσκεται πάνω σε στρατιωτική στολή, και το τελευταίο ναρκοπέδιο πάνω στη γη. Και από τη
στιγµή που πιστεύουµε επίσης
ότι η εξάλειψη των αιτιών του
πολέµου είναι το µονοπάτι που
οδηγεί στη θεµελίωση ενός ελεύθερου κόσµου, δεν θα γίνουµε
στρατιώτες κανενός".
Από δηµόσια άρνηση στράτευσης
τεσσάρων Τούρκων αντιρρησιών συνείδησης
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Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Επιστολή «κοµµένων»
Αντιρρησιών

όρνεα οσµίζονται τη βρωµιά και τη σαπίλα πριν ορµήσουν. Η διαρκής εµφύτευση ρατσισµού και του
µίσους ενάντια στο διαφορετικό µου είναι ξένη.
∆εν έχω κάτι µε την εθνική συνείδηση.Την θεωρώ
κοµµάτι µιας συµπαντικής συνείδησης η οποία
οδηγεί στην ανύψωση του ανθρώπου.Τα όνειρα µου
κρύβονται πίσω από τα µάτια ενός λιµοκτονούντος
παιδιού στην Αφρική.Τα µάτια που δεν βλέπει κανένας στρατηγός η εθνικιστής παρά µε απέχθεια, θεωρώντας την είσοδο στην αγια σοφιά µε άρµα πιο σηµαντική. Μας τυφλώνουν βλέπετε κι εµάς η σκατοφαγία των λαδωµένων Μέσων Μαζικής Εξηµέρωσης
και ο εθισµός στον εξευτελισµό των χυδαίων ακουσµάτων και καννιβαλιστικών θεαµάτων. Όλα συγκαλύπτουν και συµβάλλουν στην ύπνωση των λαών.
Η εντολή που µου δίνεται είναι να σκοτώσω για
τα συµφέροντα αυτών που ευθύνονται για την ηθική
µας εκµηδένιση και την κοινωνική εξαγρίωση. Να
ξεπουλήσω κάθε αξία, όπως ξεπουλήθηκε η υγεία
και η παιδεία. Νιώθω αυτή την πατρίδα να µε σκοτώνει καθηµερινά. Ξέρω πως η ζωή δεν αξίζει όταν
η αξιοπρέπεια σβήνει.
Αρνούµαι να υπηρετήσω στο στρατό όχι για λόγους θρησκευτικούς, υγείας ή οικονοµικούς, αλλά
για λόγους ιδεολογικούς, λόγους καθαρά αυτοσεβασµού.
∆εν επιλέγουµε την εθνικότητά µας, την φυλή
µας, το χρώµα µας, τους γονείς µας. Τα σεβόµαστε
καθώς έχουν. Επιλέγουµε όµως ιδεολογία, φιλοσοφία, στάση ζωής. Επιλέγουµε που και πως θα διαθέσουµε τον εαυτό µας. Οι εξουσιαστές έχουν επιλέξει τη βία, αφού επέλεξαν τη διαχώριση της κοινωνίας σε τάξεις. Οι εξουσιαζόµενοι όµως οφείλουν
να επιλέξουν την ελευθερία, το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οφείλουν τέλος να αντισταθούν στο διασυρµό της.
Αυτός είναι ο λόγος που κι εγώ επιλέγω να µη
στρατευτώ σ’ αυτό τον µηχανισµό και να σταθώ αλληλέγγυος µε τους καταπιεζόµενους όλου του κόσµου . Γιατί η γελοιότητα του φανατισµού εξανδραποδίζει τον καθένα. Γιατί η άγνοια και η ηµιµάθεια
που εκκολάπτεται δεν έχει το δικαίωµα να ανακόπτει τα όνειρά µου για ένα καλύτερο κόσµο. Γιατί τα
κίβδηλα ψευτοεθνικιστικά εµφυτευµένα οράµατα
των εξουσιαστών της πολιτείας του στρατού της εκκλησίας δεν θα εµποδίσουν την ειρήνη. Oσο υπάρχουν αυτοί υπάρχει κι ένας φίλος τους, ο πόλεµος.
Ο µόνος πόλεµος που συµµετέχω είναι ο καθηµερινός, κοινωνικός ενάντια σε αυτούς που καλλιεργούν
και υπερασπίζονται την εκµετάλλευση, την οικονοµική εξαθλίωση, την πείνα και τη σκλαβιά που φτάνει µέχρι και το θάνατο αθώων υπάρξεων. Για κείνα
τα δυο µάτια που µε περιµένουν στην Αφρική και
που σ’ αυτά ανήκει ο όποιος παράδεισος, όσο κι αν
ενοχλεί κάποιους αυτό».

µείς, που υπογράφουµε αυτό το κείµενο, επιλέξαµε, εκκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, να µην καταταγούµε στον ελληνικό στρατό, ζητώντας να
εκπληρώσουµε εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία η οποία από το 1997
αποτελεί νόµο του ελληνικού κράτους.
Η πραγµατικότητα της εναλλακτικής υπηρεσίας είναι γνωστή. Τιµωρητική διάρκεια,
άσχηµες συνθήκες εκπλήρωσης, ταξικότητα, ποινικοποίηση της συνείδησης, ρατσιστική αντιµετώπιση,
µε λίγα λόγια εκδικητικό πνεύµα από την πολιτεία προς όσους την επιλέξουν. Και πάνω απ’ όλα, πέταµα στα σκουπίδια κάθε σύστασης για βελτίωση, είτε αυτή προέρχεται από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό της χώρας.
Ακόµη όµως και κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες, κάποιοι επιλέξαµε αυτήν την εναλλακτική υπηρεσία να την εκπληρώσουµε. Στην προσπάθειά µας βρήκαµε απέναντί µας µια επιτροπή ελέγχου της συνείδησής
µας, στελεχωµένη από στρατιωτικούς και - δυστυχώς – πανεπιστηµιακούς,
η οποία τα τελευταία χρόνια γνωµοδοτεί σταθερά για την απόρριψη της αίτησης οποιουδήποτε µη θρησκευτικού αντιρρησία.
Η επιτροπή αυτή, σύγχρονη έκδοση της µετεµφυλιακής επιτροπής κοινωνικών φρονηµάτων, έχει ως αποστολή να κρίνει αν είµαστε «γνήσιοι»
αντιρρησίες. Ερωτήσεις του τύπου «είσαι αναρχικός;», «ανήκεις σε κάποιο κόµµα;», «τι πιστεύεις για το τάδε ζήτηµα» µας είναι εξαιρετικά οικείες, τις έχουµε υποστεί όλοι. Έτσι, εξήντα σχεδόν χρόνια µετά τη λήξη
του Εµφυλίου και τριάντα τρία χρόνια µετά την πτώση της χούντας, τα κατάλοιπά τους εξακολουθούν να µπολιάζουν τους πιο στεγανούς χώρους
της υποτιθέµενης δηµοκρατίας µας και άνθρωποι εξακολουθούν να κρίνονται µε βάση τις συνειδησιακές τους επιλογές.
Στρατό να πάµε δεν πρόκειται! Όλοι µας τη στιγµή αυτή είµαστε εκτός,
χωρίς να νιώθουµε πως έχουµε παραβιάσει κάποιο νόµο. Η πολιτεία είναι
που µέσα από τη λειτουργία αυτής της επιτροπής που σταθερά απορρίπτει
αιτήµατα των µη θρησκευτικών αντιρρησιών, επιδιώκει την απαξίωση του
θεσµού και την µετατροπή του νόµου που η ίδια έχει ψηφίσει σε νεκρό
γράµµα.
∆ηλώνουµε την αλληλεγγύη µας στις οικογένειες των επτά νέων που
ωθήθηκαν στην αυτοκτονία φέτος στον ελληνικό στρατό. Γνωρίζουµε από
πρώτο χέρι την ανασφάλεια, τον φόβο µπροστά στο κυνηγητό, την άγνοια,
την πίεση από τον στρατό και τον κοινωνικό περίγυρο, τους ηθικούς και
ψυχολογικούς εκβιασµούς που δέχεται όποιος τολµά να µην «χωρά» στον
ελληνικό στρατό.Τα περάσαµε και µεις, διεκδικώντας στην πράξη την απόφασή µας να µην καταταγούµε.
Για τις δολοφονίες αυτές θεωρούµε αποκλειστικά υπεύθυνη την ελληνική πολιτεία, η οποία συστηµατικά κρατά στο σκοτάδι πως υπάρχει και ένας
άλλος τρόπος εκπλήρωσης του στρατιωτικού καταναγκασµού, και που µε
τους νόµους και την πράξη της καθιστά ξεκάθαρο πως προτιµά επτά νέους ανθρώπους νεκρούς, παρά επτά µη στρατευµένους, που θα µπορούσαν να προσφέρουν µε άλλον τρόπο στο κοινωνικό σύνολο – και ζωντανούς.
∆ηλώνουµε τέλος την συµπαράστασή µας στους συντρόφους µας που
µε τη σειρά του Μαΐου αποφάσισαν να µην καταταγούν, είτε αυτοί επέλεξαν να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία είτε όχι. Ακόµα και να το ζήτησαν, το αίτηµά τους κατά πάσα πιθανότητα θα απορριφθεί µε την συνηθισµένη αιτιολογία πως «η Επιτροπή δεν πείστηκε». Θα είµαστε στο πλάι
τους στον δύσκολο δρόµο που τους περιµένει.
Κυριάκος Κ. (Αθήνα), Παναγιώτης Γ. (Θεσσαλονίκη),
Νικήτας Λ. (Αθήνα), Παντελής Π. (Θεσσαλονίκη), Γιώργος Σ. (Αθήνα)
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