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∆ήλωση άρνησης στράτευσης
του Γκαβέση Παναγιώτη
Ο Παναγιώτης Γκαβέσης κλήθηκε να στρατευθεί τον περασµένο Μάιο. Κατέθεσε την δήλωση
που ακολουθεί καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υπηρετήσει Εναλλακτική Πολι-
τική-Κοινωνική Υπηρεσία. Περίµενε 6 µήνες να κληθεί από την Επιτροπή ("Ελέγχου Συνείδη-
σης" όπως την αποκαλούµε εµείς οι αντιρρησίες).Τελικά κλήθηκε και προσήλθε στην Επιτρο-
πή την Πέµπτη 3/11. Όπως µας ενηµέρωσε, πριν περάσουν στην καθεαυτό συζήτηση, ο Πα-
ναγιώτης άσκησε κριτική σχετικά µε την ύπαρξη και το ρόλο αυτής της Επιτροπής. Ακολουθεί
η δήλωση που είχε καταθέσει τον περασµένο Μάιο.

∆ΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ του Γκαβέση Παναγιώτη 

∆ικαιολογίες πάντα υπάρχουν κι αν όχι βρίσκονται έτοιµες. Ως προς τους άλλους βέβαια.
Μέσα µας υπάρχει µόνο η γνώση του γιατί. Εκεί είναι αδύνα-
το να δικαιολογηθούµε. Μπορούµε µόνο να συµβιβαστούµε
– εξωτερικά πάντα – γιατί συνειδησιακοί συµβιβασµοί δεν
γίνονται. ΣυµΒΙΑΣΜΟΙ πολλοί.

Συµµετέχω – νοµιµοποιώ – υποστηρίζω. Σίγουρα
πολλοί δεν συνδυάζουν και τα τρία ρήµατα.Υπάρχει µό-
νο η συµµετοχή και οι δικαιολογίες. Ίσως να είναι ευ-
κολότερο. Αλήθεια η συµµετοχή ποινικά δεν αποτε-

λεί αδίκηµα; Σίγουρα είναι έτοιµοι οι αντίστοιχοι
µηχανισµοί της συνείδησης να επιβάλουν τιµω-
ρία.

∆ε συµµετέχω σε οµαδικές δράσεις των οποίων οι
σκοποί και η εν γένει λειτουργία µου είναι αντίθετοι.
∆ε νοµιµοποιώ µε τη συµµετοχή µου µηχανισµούς

στους οποίους πρυτανεύει η εκούσια τυφλή υποταγή από
τη µία, και η ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας και ψυχολογι-
κής βίας από τους άλλους.

∆εν υποστηρίζω καµία στρατιωτική δράση – επέµβαση
σε κανένα µέρος και ποτέ. Υποστηρίζω την κατάργηση

των απανταχού εξοπλισµών µέχρι να απαλειφθεί κάθε
πελάτης αυτών των βιοµηχανιών.

Νοµιµοποιώ το δικαίωµα στον καθένα που υπο-
χρεώνεται σε στρατιωτική θητεία να αντιστέκεται.

Συµµετέχω σε αυτήν την νόµιµη καθόλα αντίστα-
ση αιτούµενος µιας ισότιµης εναλλακτικής-πολιτι-
κής θητείας. Πιστεύω ότι η προσφορά µου στην κοι-
νωνία θα είναι έτσι ουσιαστικότερη, εργαζόµενος

κοντά σε συνανθρώπους µου και όχι ως εκπαι-
δευόµενος σε συστήµατα των οποίων η

αγορά και χρήση επιβαρύνει οικονοµικά
όλους µας, ενώ θα µπορούσε – εξαλει-

φόµενη – να λειτουργήσει υπέρ µας.
Θεσσαλονίκη 3/5/2005 
Γκαβέσης Παναγιώτης 
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Αναβλήθηκε 
η εκδίκαση 
της έφεσης 
του Νίκου
Μπαλτούκα 
Αναβλήθηκε στις 16/11 από το Ανα-
θεωρητικό ∆ικαστήριο (στρατιωτικό
Εφετείο) Θεσσαλονίκης, η εκδίκαση
της έφεσης του Νίκου Μπαλτούκα. Το
φθινόπωρο του 2004 ο Νίκος Μπαλ-
τούκας, είχε αρνηθεί να υπηρετήσει
εφεδρική θητεία πέντε ηµερών στην
άσκηση «ΑΝΤΑΙΟΣ 2004» για λόγους
που «επιβάλλει η ιδεολογική µου
ταυτότητα και η ταξική µου θέση»,
όπως είχε τότε αναφέρει σε δήλωσή
του. 

Η άρνησή του αυτή προκάλεσε τη
δίωξη του για ανυποταξία και την
καταδίκη του, στις 18 Μαΐου, από το
Στρατοδικείο Ξάνθης σε φυλάκιση 15
µηνών µε αναστολή. Η αναβολή ήταν
απαραίτητη λόγω απουσίας του δικη-
γόρου του Μπαλτούκα, ενώ το ∆ικα-
στήριο δεν όρισε νέα ηµεροµηνία εκ-
δίκασης. 

H ∆. Αµνηστία
στηρίζει τους
αντιρρησίες
Συνεχίζεται από τη ∆ιεθνή Αµνηστία
η συλλογή υπογραφών και η απο-
στολή προς τον Πρωθυπουργό επι-
στολών διαµαρτυρίας για τη µεταχεί-
ριση που η Ελλάδα επιφυλάσσει
στους αντιρρησίες συνείδησης. Οι
επιστολές είναι επικεντρωµένες στις
περιπτώσεις του Λάζαρου Πετροµελί-
δη και του Γιώργου Μοναστηριώτη,
που δικάζονται και οι δύο σε δεύτερο
βαθµό το Γενάρη του 2006. 

∆ράσε τώρα:
http://www.amnesty.gr/actnow/gre2
0050331.htm

Ν Ε Α  Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α ∆ Α

Aυτοτραυµατίστηκε 
θανάσιµα µε το υπηρεσιακό του τυφέκιο
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
του  Συνδέσµου 

Αντιρρησιών Συνείδησης

25/11/2005

Η πρόσφατη αυτοκτονία ενός ακόµη φα-
ντάρου στην παραµεθόριο, έρχεται για άλλη
µια φορά να καταδείξει µε τον πλέον τραγι-
κό τρόπο τα εγκληµατικά αδιέξοδα της ακο-
λουθούµενης στρατολογικής πολιτικής.

Την ώρα που όλα τα στοιχεία δείχνουν
ότι το καθεστώς της υποχρεωτικής στράτευ-
σης µε τον τρόπο που αυτή εφαρµόζεται
καταρρέει, η αρµόδια πολιτική ηγεσία αρέ-
σκεται να επαναλαµβάνει ότι «από δω και
πέρα δε θα ξεφεύγει κανείς». Η διάψευση
οικτρή: Όταν κάποιος θέλει να ξεφύγει, θα
το πράξει µε τον τρόπο που µπορεί…

Τραγική ειρωνεία:Την ίδια στιγµή ψηφί-
ζεται – αν δεν έχει ήδη ψηφιστεί – ένας
ακόµη «καλύτερος από όλους τους προη-
γούµενους» στρατολογικός νόµος. Ένας νό-
µος που δεν φαίνεται να λαµβάνει στο πα-
ραµικρό υπόψη όχι µόνο τις συστάσεις και
τις υποδείξεις όλων των διεθνών και ελλη-
νικών φορέων υπεράσπισης των ∆ικαιωµά-
των του Ανθρώπου, αλλά ούτε καν την ίδια
την ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα.

Και όχι µόνο αυτό: Κατά τη διαδικασία
ψήφισης του νόµου, ελάχιστοι ήταν οι βου-
λευτές που προσπάθησαν να αρθρώσουν
έναν διαφορετικό λόγο. Η συντριπτική
πλειοψηφία ανταγωνίστηκε σε κινδυνολο-
γία και απόψεις για αύξηση θητείας, στρά-
τευση γυναικών κλπ. Αποτέλεσµα: µια αντί-
ληψη των πραγµάτων επικερδής για τις κα-
φετέριες της Θήβας και τα τυροπιτάδικα
της Φλώρινας, αλλά παντελώς ανακόλουθη
σε σχέση τόσο µε όσα τα ίδια τα κόµµατα
έγραφαν και έλεγαν, όσο και µε την ίδια τη
θέση που η χώρα θα έπρεπε να έχει ως µέ-
λος της Ε.Ε. και άλλων διεθνών οργανισµών.

Πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένα από τα
µεγαλύτερα ίσως ταµπού της ελληνικής
κοινωνίας, η σχέση της µε το στρατό. Έναν

αυτοαναπαραγόµενο µηχανισµό που κινεί-
ται µε βάση τις δικές του λογικές, ένα απέ-
ραντο σκοτεινό πλέγµα σχέσεων και φιλο-
δοξιών, µια αντίληψη για την οποία ο στρα-
τιώτης δεν είναι πολίτης, µια µηχανή που
για να λειτουργήσει χρειάζεται αδιαφάνεια,
υποθήκευση του µέλλοντος µιας ολόκλη-
ρης γενιάς και τρεις αγορές του αιώνα µέσα
σε µόλις µια εικοσαετία.

Για αυτόν το στρατό – αλλά και για
όλους τους στρατούς – η ζωή ενός φαντά-
ρου ήταν και θα είναι πάντοτε φτηνή.Απ’ ότι
όµως φαίνεται, έχει αρχίσει να γίνεται φτη-
νή και για τους πολιτικούς. Καλούµε όλους
όσους της δίνουν ακόµη κάποια αξία, να
συµπορευτούν και να αγωνιστούν µαζί µας,
για να σπάσει επιτέλους αυτή η θανατηφό-
ρα σιωπή.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ – ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ! * ΟΧΙ ΣΤΟ
ΣΚΟΤΑ∆Ι – ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΑΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ! * ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ
ΚΑΙ ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ, ΠΑΡΑ ΚΟΥΦΑΡΙΑ ΣΚΕΠΑΣΜΕ-
ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ! * ΑΡΝΗΣΗ
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΡΑ!

Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2005

Θανάσιµος Αυτοτραυµατισµός
Οπλίτη 

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού
ανακοινώνεται ότι στις 22 Νοε 2005
και ώρα 22.15, ο Στρτης (ΠΖ) Τ.Κ
του Φωτίου, ετών 19 µε τόπο κατα-
γωγής τη Θεσπρωτία, ο οποίος
υπηρετούσε σε Μονάδα του Ν.
Έβρου, σύµφωνα µε τις πρώτες εν-
δείξεις και πληροφορίες αυτοτραυ-
µατίστηκε θανάσιµα µε το υπηρε-
σιακό του τυφέκιο ενώ εκτελούσε
καθήκοντα σκοπού στην κεντρική
πύλη φυλακίου.

Αµέσως µετά το συµβάν ο στρης
διακοµίστηκε στο Νοσοκοµείο ∆ι-
δυµοτείχου και στη συνέχεια στο
Νοσοκοµείο Κοµοτηνής για νεκρο-
ψία -νεκροτοµή ενώ τα αίτια και οι
συνθήκες του θανάτου του, διερευ-
νώνται από τις αρµόδιες στρατιωτι-
κές αρχές .

Ανθστής(ΤΘ) Καρακασίδης
Κων/νος

Για τον απουσιάζοντα ΕΤ

http://www.army.gr/n/g/publicat
ions/press/2005/119/



Στις 15/12 δικάζεται για µια ακόµη
φορά από το στρατοδικείο της πό-
λης Sivas ο Τούρκος αντιρρησίας

συνείδησης Mehmet Tarhan. Ο Tarhan,
ολικός αρνητής στράτευσης, καταδικά-
στηκε τον Αύγουστο από το ίδιο δικαστή-
ριο σε 4 χρόνια φυλάκιση για ανυποτα-
ξία. Πιθανές παρατυπίες στη διαδικασία
οδήγησαν το στρατιωτικό Εφετείο να
ακυρώσει την ποινή, στέλνοντας την υπό-
θεση για επανάκριση στο στρατοδικείο
της Sivas.

Ο Tarhan είναι µη βίαιος αναρχικός
και οµοφυλόφιλος ακτιβιστής, δήλωσε
δηµόσια την άρνησή του να στρατευτεί
τον Οκτώβρη του 2001, αποκλείοντας
την περίπτωση απαλλαγής του µε βάση
τον σεξουαλικό του προσανατολισµό.
Από τη σύλληψή του στη Σµύρνη στις
08/04/2005, ο Tarhan έχει ξεκινήσει
δύο φορές απεργία πείνας, ως ένδειξη
διαµαρτυρίας για την κακοµεταχείρισή
του µέσα στη φυλακή – η δεύτερη έληξε
στις αρχές Νοέµβρη.

Την απελευθέρωση Tarhan έχουν ζη-
τήσει µε επιστολή τους στην τουρκική
κυβέρνηση τουλάχιστον δέκα Ευρωβου-
λευτές, ενώ έχει υιοθετηθεί από τη ∆ιε-
θνή Αµνηστία, η οποία έκανε και δηµό-
σια έκκληση για την υπόθεσή του.

Ο νοµικός χειρισµός της υπόθεσης
Tarhan και κύρια οι διατάξεις που επιτρέ-
πουν την δίκη του περισσότερες από µία
φορές για το ίδιο ουσιαστικά αδίκηµα
–κάτι που ακριβώς το ίδιο ισχύει και
στην Ελλάδα– δείχνουν τη σύµπνοια και

την οµόνοια που µιλιταριστικού κατεστη-
µένου από τις δυο πλευρές του Αιγαίου.

∆ιατηρώντας στο νοµικό τους σύστη-
µα παρόµοιες διατάξεις τόσο η Ελλάδα
όσο και η Τουρκία παραβιάζουν ενσυνεί-
δητα το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Πολιτι-
κά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, ενώ είναι
υπόλογες απέναντι στον Ο.Η.Ε., που
στην πρόσφατη (30-31/03) σύνοδο της
Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
ασχολήθηκε µε τις δύο χώρες (Τουρκία:
υπόθεση Tarhan – Ελλάδα: υπόθεση Πε-
τροµελίδη)

Είτε  η ανάγκη εκδίκησης απέναντι σε
οτιδήποτε αµφισβητεί τον µιλιταριστικό
τρόπο σκέψης που προσπαθούν να επι-
βάλλουν, είτε οι δεσµεύσεις τους απένα-
ντι στο «βαθύ κράτος» τους, είναι που
ωθούν και τις δύο χώρες να µην υπολο-
γίζουν το διεθνές κόστος παρόµοιων συ-
µπεριφορών. Αν και σε πολλά οι δύο κυ-
βερνήσεις επικαλούνται καταστάσεις
που τις χωρίζουν, στο συγκεκριµένο ση-
µείο η συµπόρευσή τους είναι πραγµατι-
κά αξιοθαύµαστη.
Ενηµέρωση για την υπόθεση Tarhan:
* http://web.amnesty.org/library/Index
/ENGEUR440222005?open&of=ENG-TUR
* http://www.wri-irg.org/co/ turkcampaign-
en.htm)
* http://wri-irg.org/news/alerts
* http://www.enet.gr/online/online_text?
dt=09/10/2005&c=111&id=60381440 
* http://athens.indymedia.org/old/topics.
php3?lang=el&topic=17&n_lang=0 
* http://athens.indymedia.org/old/front.
php3?lang=el&article_id=359024

Ξεχασµένος ίσως από τον πολύ
κόσµο αλλά όχι από το µιλιτα-
ριστικό Ισραήλ, ο Mordechai

Vanunu, συνελήφθη στις 18/11 σε
σηµείο ελέγχου της Ιερουσαλήµ, µε-
τά από επίσκεψή του στο προάστειο
Al Ram, το οποίο χωρίζεται από την
υπόλοιπη πόλη µε το Τείχος.

Ως επίσηµος λόγος σύλληψης
αναφέρεται η παραβίαση από τον
Vanunu των περιοριστικών όρων µε-
τακίνησης που του έχουν επιβληθεί,
µετά από την αποφυλάκισή του.Υπεν-

θυµίζεται ότι ο Vanunu έµεινε φυλακι-
σµένος 18 χρόνια γιατί αποκάλυψε
απόρρητα πυρηνικά µυστικά του Ισ-
ραήλ.

Για επιστολές διαµαρτυρίας και
υποστήριξης του Vanunu, µε κύριο
αίτηµα την απάλειψη των γελοίων αυ-
τών περιοριστικών όρων:
Ισραηλινό Υπουργείο Εσωτερικών:
sar@moin.gov.il, pniot@moin.gov.il
Προσωπική ιστοσελίδα Vanunu:
www.serve.com/vanunu

Πηγή: www.gush-shalom.org
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Ι Σ Ρ Α Η Λ

O Mordechai Vanunu
χρειάζεται τη βοήθειά µας!

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Ελευθεροτυπίας
(03/12/2005), δέκα εκατοµµύρια δολάρια
ξόδεψε πριν από λίγες ηµέρες για ένα πάρτι

ο διευθύνων σύµβουλος αµερικανικής πολεµικής
βιοµηχανίας που προµηθεύει τον αµερικανικό στρα-
τό µε αλεξίσφαιρα γιλέκα. Ο λόγος για τον Ντέιβιντ
Μπρουκς, διευθύνοντα σύµβουλο της DHB
Industries, ο οποίος δαπάνησε αυτό το τεράστιο πο-
σό για το πάρτι ενηλικίωσης της 14χρονης κόρης
του.

Επίσης, αµερικανικό δικαστήριο κατηγορεί τον
ρεπουµπλικανό πολιτικό Ράντι Κάνιγχαµ -µέλος του
Κογκρέσου και της επιτροπής αµυντικών προµηθει-
ών της κυβέρνησης- ότι τα τελευταία πέντε χρόνια
πήρε σε µίζες 2,4 εκατ. δολάρια από πολεµικές βιο-
µηχανίες προκειµένου να τους εξασφαλίζει συµβά-
σεις δεκάδων εκατ. δολαρίων.

Τόσο στις Η.Π.Α. όσο και σε πολλές χώρες της
Ευρώπης, η συζήτηση για το ποιοι είναι αυτοί που
κερδίζουν από τις πολεµικές δαπάνες διεξάγεται τα
τελευταία χρόνια µε µικρότερη ή µεγαλύτερη έντα-
ση. Μικρές ή µεγάλες οµάδες πολιτών αλλά και θε-
σµικά όργανα και φορείς, προσπαθούν να ανοίξουν
χαραµάδες στα απόλυτα στεγανά των στρατιωτικών
προµηθειών.

Μια από τις χώρες που το θέµα σπάνια αντιµετω-
πίζεται – και σχεδόν ποτέ χωρίς αφορισµούς αλλά
µε συγκεκριµένα στοιχεία - είναι η Ελλάδα. Η Ελλά-
δα που είναι η τρίτη χώρα στον κόσµο σε αγορές
συµβατικού πολεµικού υλικού και επιπρόσθετα, το-
ποθετείται στις πρώτες θέσεις αναφορικά µε την
έκταση της διαφθοράς στο δηµόσιο βίο.

Σε στιγµές που λόγω εξωγενών παραγόντων µια
συζήτηση για το στρατό τυχαίνει να «ανοίγει», άρ-
θρα µε τίτλο «Iµια: άλλοθι της ανεξέλεγκτης µίζας»
µπορεί και να κάνουν την εµφάνισή τους. Σε φυσιο-
λογικές όµως συνθήκες, η υποθήκευση του µέλλο-
ντος των επόµενων γενεών φαίνεται να γίνεται µε
την πλήρη αποδοχή - αν όχι συναίνεση - της ελλη-
νικής κοινωνίας
Για τις Η.Π.Α.
* http://www.enet.gr/online/online_text?dt=
19/11/2005&c=114&id=30164168 
∆ιεθνής ∆ιαφάνεια για την Ελλάδα
* http://www.enet.gr/online/online_text?dt=15/
11/2005&c=110&id=48890720 
Μίζες στις προµήθειες και εξοπλισµούς του
ελληνικού στρατού
* http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_
politics_100020_06/11/2005_162632 
* http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_
politics_100019_06/11/2005_162633 

Η . Π . Α .  

Κερδοσκόποι του
πολέµου

û
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Mehmet Tarhan



∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Πέµπτη 24-11-2005
Αναφορικά µε τη διάταξη (που υπάρχει στο σχέδιο Νό-
µου «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» το
οποίο κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση) µε την οποία
απαγορεύεται η ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και το
δικαίωµα απεργίας των αντιρρησιών συνείδησης, η ΓΣΕΕ
απέστειλε στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Σ. Σπηλιωτό-
πουλο την παρακάτω επιστολή:
Προς 
Τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Σ. Σπηλιωτόπουλο
Αθήνα 23-11-2005

Στο Σχέδιο Νόµου που αφορά στη «Στρατολογία των
Ελλήνων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο άρθρο
64 παρ.5 αναφέρεται ότι «5. Εκπίπτουν από το δικαίωµα
εκπλήρωσης άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλ-
λακτικής υπηρεσίας όσοι: δ.Ασκούν συνδικαλιστική δρα-
στηριότητα ή συµµετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό
διάστηµα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους».

Η συνταγµατική θωράκιση της αντίρρησης συνείδη-
σης σ’ ό,τι αφορά στην ένοπλη θητεία, µέσω της θέσπι-
σης της εναλλακτικής πολιτικής και κοινωνικής υπηρε-
σίας, αποτέλεσε σηµαντική πρόοδο για την ελληνική έν-
νοµη τάξη και τον εν γένει πολιτικό, νοµικό και κοινωνι-
κό µας πολιτισµό.

Βέβαια τα προβλήµατα που εµφανίζονται στην εφαρ-
µογή της εναλλακτικής θητείας και οι διακρίσεις που
υφίστανται οι αντιρρησίες συνείδησης, δεν απέχουν από
το να προσδίδουν τελικά τιµωρητικό χαρακτήρα στην επι-
λογή αυτή.

Στα υπαρκτά αυτά προβλήµατα έρχεται να προστεθεί η
απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης στους αντιρρη-
σίες συνείδησης, βασικό δικαίωµα προστατευόµενο από
το Σύνταγµα και τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας µε
υπερνοµοθετική ισχύ, τη στιγµή µάλιστα που είναι πλέον
επιτρεπτή η συνδικαλιστική δράση των υπηρετούντων και
στις ένοπλες δυνάµεις.

Μέσω της διάταξης αυτής απειλούνται και τιµωρού-
νται οι αντιρρησίες µε απώλεια ενός συνταγµατικά προ-
στατευόµενου δικαιώµατος ατοµικής συνείδησης εξαι-
τίας της χρήσης ενός εξίσου συνταγµατικά προστατευό-
µενου δικαιώµατος συλλογικής συνείδησης. Η γκετοποί-
ηση των αντιρρησιών συνείδησης µέσα στο κοινωνικό
περιβάλλον της εναλλακτικής υπηρεσίας είναι δηλαδή
θεµιτή και επιδιώξιµη ενώ είναι τιµωρητέα και καταδικα-
στέα η συλλογικότητα, η πολιτικοποίηση, η υπεύθυνη και
ενεργητική συµµετοχή, η συγκροτηµένη και αποτελεσµα-
τική δράση, η κοινωνική εν τέλει ελευθερία.

Στο Σύνταγµά µας τα ανθρώπινα δικαιώµατα αποτε-
λούν τις κύριες συντεταγµένες που προσδιορίζουν το
στίγµα της δηµοκρατικής αρχής και της κοινωνικής δι-
καιοσύνης. Η ουσιαστική υλοποίηση, προώθηση και
προστασία τους είναι θεµελιώδης ευθύνη του Κράτους.

Οι αντιλήψεις που εισάγονται µε τέτοιου είδους δια-
τάξεις δεν συνάδουν µε την συνταγµατικά προβλεπόµενη
υποχρέωση του Κράτους να προστατεύει και να προάγει
τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούµε να αποσύρετε άµεσα
τη διάταξη αυτή, που αντίκειται στο Σύνταγµα ενώ ταυτό-
χρονα είναι κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά επικίνδυνη.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=

3&maindoc=3629453
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Επιστολή ΓΣΕΕ 
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας

Mετά από έρευνα περίπου ενός χρόνου, ετοιµάστηκε και είναι
διαθέσιµος στο Ιντερνετ ο Ευρωπαϊκός ∆ιαδικτυακός Κατάλο-
γος της Ειρήνης (Online European Peace Directory) από τους

Κουάκερους.
Οι Κουάκεροι – θρησκευτική οµάδα σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα αλ-

λά µε σηµαντική και έντονη παρουσία στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. –
έχουν ως ενεργό στοιχείο του δόγµατός τους την άρνηση στους στρα-
τούς και τους πολέµους και τον αγώνα για την ειρήνη. Στο πλαίσιο αυτό
κατέγραψαν φορείς που δουλεύουν έµπρακτα για τη ειρήνη στις χώρες
της Ευρώπης και τους παρουσιάζουν εδώ.

Οι Κουάκεροι – σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την
Αντίρρηση Συνείδησης και το Σύνδεσµο Αντιρρησιών Συνείδησης – κα-
τέθεσαν το 2001 προσφυγή (collective complaint) στο Συµβούλιο της
Ευρώπης ενάντια στην Ελλάδα, για παραβίαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Χάρτη σε σχέση µε τους αντιρρησίες συνείδησης.

Το κύριο ερώτηµα ήταν αν η τότε διάρκεια της εναλλακτικής υπηρε-
σίας (δεκαοκτώ µήνες επιπρόσθετοι σε σχέση µε τη στρατιωτική θητεία
που θα υπηρετούσαν αν κατατάσσονταν) παραβίαζε τα άρθρα του Χάρτη
και συνιστούσε διακριτική µεταχείριση σε βάρος των αντιρρησιών.

Η υπόθεση έληξε µε καταδίκη της Ελλάδας, αφού το Συµβούλιο της
Ευρώπης θεώρησε πως οι επιπρόσθετοι δεκαοκτώ µήνες στερούν το δι-
καίωµα της εργασίας στους αντιρρησίες συνείδησης για υπέρµετρα µε-
γάλο χρονικό διάστηµα, συνιστώντας διακριτική µεταχείριση σε βάρος
τους σε σχέση µε όσους επιλέγουν να υπηρετήσουν.

Η καταδίκη αυτή ήταν και η κύρια αιτία που το καλοκαίρι του 2004 ο
τρόπος υπολογισµού της εναλλακτικής υπηρεσίας άλλαξε, υιοθετώντας
πλέον την προσέγγιση µε τον συντελεστή. Η αλλαγή αυτή µείωσε αυτό-
µατα την εναλλακτική υπηρεσία κατά επτά µήνες (από 30 σε 23), διάρ-
κεια που βέβαια εξακολουθεί να είναι εκδικητική και τιµωρητική.

Περισσότερα: http://www.quaker.org/qcea/
peacedirectory/index.html

Από τη συγκέντρωση του Σ.Α.Σ. µπροστά στην Τουρκική Πρεσβεία για
την απελευθέρωση του Mehmet Tarhan

Ευρωπαϊκός ∆ιαδικτυακός
Κατάλογος της Ειρήνης


