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∆ήλωση

άρνησης στράτευσης
του Νίκου Κ., όπως κατατέθηκε στο
Στρατολογικό Γραφείο Αθήνας

∆ΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΗΣ Ή ΑΟΠΛΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Επιθυµώ να αναγνωριστώ ως αντιρρησίας συνείδησης γιατί:
- Πιστεύω ότι η ελευθερία συνείδησης είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωµα
- Είµαι υπέρ της Ειρήνης και εναντίον κάθε µορφής βίας.

- ∆εν θέλω να µάθω να σκοτώνω ή να προετοιµαστώ ηθικά και ψυ-
χικά για αυτό.

- O στρατός κατέλυσε τρεις φορές κατά τη διάρκεια του προηγού-
µενου αιώνα τη δηµοκρατία και τις πολιτικές ελευθερίες της χώρας
µου, ταπείνωσε το λαό της και η Ελλάδα που είναι η πατρίδα της
∆ηµοκρατίας έγινε περίγελος διεθνώς.

∆εν αρνούµαι την αναγκαιότητα για ετοιµότητα της χώρας µου
σε περίπτωση πολέµου. Σήµερα όµως η έκβαση των πολέµων
εξαρτάται από τρίτους που έχουν τα µέσα να αχρηστεύουν τα
όπλα µας και να δίνουν τις θέσεις µας στον εχθρό. Μπορούν ακό-

µη και να µας απαγορεύουν να κινηθούµε. Άλλωστε
σύντοµα ο στρατός όπως τον ξέρουµε, θα πά-
ψει να υπάρχει. Η αλλαγή έχει ήδη αρχίσει µε
τους επαγγελµατίες στρατιώτες. Η ροµποτική, η
νανοτεχνολογία, τα λέιζερ και άλλα επιτεύγµα-
τα της επιστήµης και της τεχνολογίας έχουν
ήδη δηµιουργήσει τις δυνατότητες για την πα-
ραγωγή νέων όπλων, που καταργούν όχι µόνο
τον στρατιώτη και τον ατοµικό ηρωισµό, αλλά
ακόµη και την έννοια της αντίστασης.

Για τους λόγους αυτούς, αρνούµαι να προ-
σφέρω την οποιαδήποτε ένοπλη ή άοπλη υπη-

ρεσία στις ένοπλες δυνάµεις.
Το γεγονός ότι η έννοια του στρατού αντιτίθεται στις αρχές

µου δεν σηµαίνει ότι απορρίπτω την έννοια της συλλογικότη-
τας και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

∆ηλώνω ότι είµαι πρόθυµος να προσφέρω µια εναλλακτική
κοινωνική θητεία, ανεξάρτητη από κάθε µορφής στρατιωτικό
σχεδιασµό, µε όρους όχι δυσµενείς και τιµωρητικούς.

Αθήνα, Οκτώβριος 2005
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H.Π.Α. Πόσους εκδότες τροµοκρατεί ένα βιβλίο;
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Βοηθείστε 
τους αγώνες
των Ελλήνων
αντιρρησιών
συνείδησης
Ενισχύστε οικονοµικά τοv Σύνδεσµο:
Λογαριασµός Εθνικής Τράπεζας 
116/ 772063-74 
(Γιάννης Γκλαρνέτατζης και 
Κώστας ∆ουβής) 
ΙΒΑΝ: GR87 0110 1160 0000 1167
7206 374, 
Κωδ. SWIFT 
Τράπεζας BIC ETHNGRAA
Ο αγώνας των αντιρρησιών 
αφορά όλους µας

Ν Ε Α  Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α ∆ Α

Κόρακας κοράκου µάτι
δε βγάζει…
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A
θώο κήρυξε χθες το 5µελές Στρατοδι-
κείο Λάρισας έναν συνταγµατάρχη του
Μηχανικού, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι

µεταχειρίζονταν τους ιεραρχικά κατώτερούς
του ως υπηρέτες του. Η υπόθεση, η οποία συ-
ζητήθηκε έντονα το τελευταίο διάστηµα µετα-
ξύ των υπηρετούντων στη Στρατιά, ενδέχεται
να δηµιουργήσει καθεστώς, µετατρέποντας
υπαξιωµατικούς και στρατιώτες ουσιαστικά σε
ορντινάντσες!

Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι η έλλειψη
δόλου (δηλαδή οφέλους) ήταν εκείνη που τε-
λικά αθώωσε τον συνταγµατάρχη και όχι η αµ-
φισβήτηση των καταγγελλοµένων. Κάθε άλλο
µάλιστα. Όπως προέκυψε από τις καταθέσεις
και των µαρτύρων κατηγορίας, αντλούσε δύνα-
µη από την εξουσία του για να χρησιµοποιεί

τα στελέχη της υπηρεσίας τους ως υπηρέτες.
Έτσι, σύµφωνα µε τις καταθέσεις, έστελνε τους
µόνιµους υπαξιωµατικούς της υπηρεσίας του
να πληρώσουν τους λογαριασµούς του, να
αγοράσουν ψωµί ή ψάρια για το σπίτι, να πο-
τίσουν τον κήπο, να ταΐσουν τα τετράποδα που
φιλοξενούσε κλπ. Μάλιστα, έφτανε στο ση-
µείο να επιστρέφει -µε τον ίδιο πάντα τρόπο-
είδη που είχαν αγοραστεί επικαλούµενος ότι
είχαν πληρωθεί ακριβότερα απ' όσο έπρεπε
και ουσιαστικά- ανάγκαζε τους αξιωµατικούς
του να προβαίνουν προηγουµένως σε έρευνα
αγοράς! Σηµειώνεται ότι ο εισαγγελέας της
έδρας πρότεινε την καταδίκη του συνταγµα-
τάρχη.
Πηγή: http://www.enet.gr/online/online_
text?dt=08/12/2005&c=112&id=94316328 

∆ίκες, δίκες, δίκες…
1Στις 19/12 εκδικάστηκε στο Συµβούλιο

της Επικρατείας η προσφυγή του Κυριάκου
Καπίδη ενάντια στην απόρριψη της αίτησης
αναγνώρισης του ως αντιρρησία συνείδησης.
Η εισήγηση ήταν αρνητική, βασισµένη κύρια
σε δύο επιχειρήµατα:

α) Η copy paste αιτιολογία των απορρίψεων
«…µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των
µελών της επιτροπής και τις απόψεις του αι-
τούντος αποφασίστηκε…» είναι νοµικά επαρ-
κής.

β) Το ζητούµενο είναι η ειλικρίνεια και η σο-
βαρότητα των πεποιθήσεων του ενδιαφεροµέ-
νου, όλα τα άλλα είναι αδιάφορα και αυτό εί-
ναι «το σχετικά περισσότερο λογικό που µπο-
ρεί να υπάρξει σχετικά µε την εξακρίβωσή
τους».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, στα 60
δεύτερα (το πολύ) που µίλησε, αισθάνθηκε
την ανάγκη να τονίσει ότι η επιτροπή αποτε-
λείται και από καθηγητές Πανεπιστηµίου και
τους προέτρεψε να κοιτάξουν τους εξαίρετους
επιστήµονες της επιτροπής που υπογράφουν!

2Στις 13/01 δικάζεται η έφεση του Γιώργου
Κουτσοµανωλάκη, καταδικασµένου σε 24

µήνες φυλάκιση µε αναστολή από το Στρατοδι-
κείο Αθήνας, για ανυποταξία που χρονολογεί-
ται από το 1979! Ο Κουτσοµανωλάκης, ως
Μάρτυρας του Ιεχωβά αρνήθηκε να υπηρετή-
σει στο στρατό ζητώντας εναλλακτική υπηρε-
σία, η οποία όµως δεν υπήρχε. Φεύγοντας από
την Ελλάδα, ζήτησε µε αυτή την αιτιολογία και
πήρε πολιτικό άσυλο στη Γερµανία, στην οποία

από τότε ζει!!! Είχε συλληφθεί το Μάιο όταν
επισκέφτηκε τους γονείς του στη Ρόδο και πα-
ρέµεινε προφυλακισµένος στον Κορυδαλλό
για 12 µέρες µέχρι τη δίκη και καταδίκη του
στις 23/05.

3Στις 19/01 δικάζεται στο Αναθεωρητικό
∆ικαστήριο (στρατιωτικό Εφετείο) του

Ρουφ ο Μπόρις Σωτηριάδης. Ο Σωτηριάδης,
ΜτΙ οµογενής από τη Γεωργία, καταδικάστηκε
πρωτόδικα από το στρατοδικείο Ξάνθης σε 3,5
χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή, για την άρ-
νησή του να καταταγεί.

Ο Σωτηριάδης υπηρέτησε στον Γεωργιανό
στρατό και κατόπιν έγινε ΜτΙ, µε αποτέλεσµα
το ελληνικό νοµικό πλαίσιο να µην τον θεωρεί
«ειλικρινή» αντιρρησία. Μετά από παραµονή
ενός µήνα στις στρατιωτικές φυλακές, αφέθη-
κε ελεύθερος µε εντολή του Αναθεωρητικού ως
τη δίκη του.

4Την ίδια µέρα είναι προγραµµατισµένη η
δίκη του Λ.άζαρου Πετροµελίδη, καταδι-

κασµένου σε 2,5 χρόνια φυλάκιση χωρίς
αναστολή από το Ναυτοδικείο Πειραιά
το ∆εκέµβρη του 2004 για δύο κατά
συρροήν ανυποταξίες. Η περίπτωση
του Λάζαρου ο οποίος υφίσταται συ-
νεχείς διώξεις από το 1992 και έχει
ήδη µία καταδίκη είκοσι µηνών µε αναστολή,
έγινε case – study το Μάρτιο στην Επιτροπή
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Ο.Η.Ε., ως πα-
ραβίαση από πλευράς Ελλάδας του ∆ιεθνούς
Συµφώνου και τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώ-
µατα.

Άρθρα που σας
προτείνουµε
Έτσι θα «σκοτώσουν» οικονοµία και
κοινωνία: η υποθήκευση του µέλλο-
ντος της χώρας από το νέο εξοπλιστι-
κό πακέτο
http://www.ethnos.gr/article.asp?cat
id=5347&subid=2&pubid=19912 

Άρχισε ο πόλεµος των µεσαζόντων: ο
τίτλος και µόνο τα λέει όλα!
http://ta-nea.dolnet.gr/print_
article.php?e=A&f=18412&m=N
11&aa=1 

Το κόµµα του πολέµου επιστρέφει:
Ελληνοαµερικανικό πόλεµο κατά της
Τουρκίας ονειρεύονται οι αναλυτές
του υπουργείου Άµυνας
http://www.enet.gr/online/online_fp
age_text?dt=26/11/2005&id=730
67832,51068472,65243064



OAµερικανός Tζιµ Mάσεϊ είναι 34 ετών και πρώην
λοχίας στο Ιράκ.Tο βιβλίο του, µε τίτλο «Kill! Kill!
Kill!», κυκλοφορεί από τις γαλλικές εκδόσεις

Panama. Στις ΗΠΑ κανένας εκδοτικός οίκος δεν δέχτηκε
µέχρι στιγµής να το εκδώσει.
«Είχαµε φτάσει στο στρατόπεδο Αλ Ρασίντ. Ηταν µια µέ-
ρα συννεφιασµένη, θαµπή, ο ουρανός ήταν βαρύς. Όταν
σταµατήσαµε, είδα 10 Ιρακινούς, σε απόσταση 150 µέ-
τρων. Ήταν νέοι, λιγότερο από 40 ετών, ήταν καθαροί και
ντυµένοι µε παραδοσιακά λευκά ρούχα. Ήταν συγκε-
ντρωµένοι στον δρόµο, κρατούσαν σηµαίες και φώναζαν
συνθήµατα κατά των Αµερικανών. Άκουσα µια σφαίρα να
περνά πάνω από τα κεφάλια µας, από τα δεξιά προς τα
αριστερά. Έτρεξα στο µέσον του δρόµου για να δω τι συ-
νέβαινε. Μόλις έφτασα στον στρατιώτη Σουτς και οι
άντρες µου άρχισαν να ρίχνουν στους διαδηλωτές. Μέσα
σε τρία δευτερόλεπτα έφερα το όπλο στον ώµο µου. Στό-
χευσα προς την κατεύθυνσή τους, πήρα µια βαθιά ανα-
πνοή, άνοιξα το δεξί µου µάτι και πυροβόλησα. Οι σφαί-
ρες µου βρήκαν έναν διαδηλωτή στο στέρνο. Οι πεζοναύ-
τες µου ούρλιαζαν “Ελάτε δειλοί! Θέλετε να πολεµήσε-
τε;”.

Σύντοµα βρήκα έναν καινούργιο στόχο, έναν διαδηλω-
τή που είχε πέσει στα τέσσερα και προσπαθούσε να ξε-
φύγει όσο πιο γρήγορα µπορούσε. Γρήγορα στόχευσα
στο κεφάλι του, πήρα άλλη µια βαθιά αναπνοή και πυρο-
βόλησα ξανά. Μπαµ! Στο κεφάλι! Και ύστερα άλλη µια
σφαίρα, και µετά ακόµη µία σε ένα άλλο κεφάλι. Συνέχι-
σα µέχρι που κανείς από τους διαδηλωτές δεν κουνιόταν
πια. Κανείς δεν είχε πυροβολήσει εναντίον µου. Πρέπει
να πυροβόλησα δέκα φορές περίπου. Η όλη ιστορία δεν
διάρκεσε πάνω από δυόµισι λεπτά.

Ήξερα επίσης ότι σε µερικούς από τους διαδηλωτές
είχαµε ρίξει πισώπλατα. Μερικοί από αυτούς ακόµη ψυ-
χορραγούσαν, τα λευκά τους ρούχα είχαν βαφτεί κόκκι-
να. Η σφαίρα 5,56 χιλιοστών του αυτόµατου όπλου Μ-
16 είναι κακιά σφαίρα: δεν σκοτώνει αµέσως. Για παρά-
δειγµα µπορεί να βρει κάποιον στο στέρνο και ύστερα να
βγει από το γόνατό του, διαλύοντας στην πορεία όλα τα
όργανα στο σώµα του. Οι άνδρες µου αλάλαζαν. Ο Τέιλορ
και ο Γκόµοντ φώναζαν “∆εν ξέρουν να πολεµάνε. Ελάτε
να πολεµήσετε, δειλοί”. Χτυπούσαν ο ένας τον άλλον
στον ώµο και έλεγαν “σπουδαία δουλειά”, αλλά ήταν δυ-
σαρεστηµένοι που µερικοί από τους διαδηλωτές είχαν
κατορθώσει να ξεφύγουν. Ήθελα να συνεχίσω να πυρο-
βολώ, έλεγα µέσα µου ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλοι.
Ήταν σα να είχα δοκιµάσει την πρώτη κουταλιά από το
αγαπηµένο µου παγωτό. Ήθελα να φάω κι άλλο… 

Αυτοί οι διαδηλωτές ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που
σκότωνα. Το γεγονός µε είχε εντυπωσιάσει. Η αδρεναλί-
νη µου είχε ανεβεί. Ο φόβος γίνεται τροµερό κίνητρο.
Επιδρά πάνω σου όπως το καλύτερο ναρκωτικό. Ήταν
σαν όλοι οι άνθρωποι που είχα µισήσει στη ζωή µου,
όλος ο θυµός που µου είχαν προκαλέσει, να είχε συµπυ-
κνωθεί σε αυτούς που σκότωνα. Είχα την εντύπωση ότι
κατάπινα τη ζωή σαν κανίβαλος. Ένιωθα δυνατός και όλα
ήταν πλέον ξεκάθαρα. Όµως έπειτα από µερικές ώρες,
ξαναβρέθηκα σε σκοτεινά νερά, κολυµπούσα στη λάσπη
και ο µόνος τρόπος να ξαναβρώ αυτό το αίσθηµα ανάτα-
σης ήταν να σκοτώσω ξανά».
Πηγή: http://news.kathimerini.gr/
4dcgi/_w_articles_world_464404_02/11/2005_162002

Ν Ε Α  Α Π ’  Ο Λ Ο  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο

Η . Π . Α .
Πόσους εκδότες 
τροµοκρατεί ένα βιβλίο; 

Απαλλάχτηκε στα τέλη ∆εκέµ-
βρη από την «επιτροπή συ-
νείδησης» του Ισραηλινού

στρατού η αντιρρησίας συνείδησης
Idan Halili, αφού κρίθηκε µη κατάλ-
ληλη για την ένταξή της σε αυτόν.
Η Idan είχε καταδικαστεί στις
15/11 σε ποινή φυλάκισης 14 ηµε-
ρών, την οποία εξέτισε στις στρα-
τιωτικές φυλακές.

Η 19χρονη Idan, δήλωσε την
πρόθεση της να µην καταταγεί δη-
λώνοντας φεµινίστρια και αρνούµε-
νη να ενταχτεί σε ένα θεσµό που

άµεσα ή έµµεσα προωθεί και προά-
γει την πατριαρχία, το σεξισµό, τη
βία κατά των γυναικών, την υπερο-
χή, τον έλεγχο και την πειθαρχία.
Θεωρεί αντίθετα χρέος της τον
αγώνα για την ελαχιστοποίηση της
επιρροής παρόµοιων θεσµών στην
κοινωνία.

Με τον τρόπο αυτό στάθηκε η
πρώτη που εισήγαγε στην Ισραηλι-
νή κοινωνία τη σχέση φεµινισµού
και αντιµιλιταρισµού, κάνοντας την
αρχή για να ανοίξει η σχετική συζή-
τηση. Στο γεγονός της απαλλαγής
της καθώς και το σκεπτικό που την
οδήγησε σε αυτή τη στάση αναφέρ-
θηκε ο ηµερήσιος τύπος, ενώ πα-
ρουσιάστηκε και συζητήθηκε στις
ειδήσεις των 7, στο κανάλι 10 της
ισραηλινής τηλεόρασης.
Πηγή:New Profile (Sergeiy Sandler,
sergeiy@netvision.net.il)

Ι Σ Ρ Α Η Λ  

Idan Halili

Ηφετινή µέρα των «Φυλακι-
σµένων για την ειρήνη»
(Prisoners for Peace Day –

01/12), αφιερώθηκε από τη War
Resisters' International στην Ερυ-
θραία, χώρα της ανατολικής Αφρι-
κής που απέκτησε την ανεξαρτησία
της από την Αιθιοπία µόλις το ’93.

Με περίπου 4,5 εκατοµµύρια
πληθυσµό, η Ερυθραία διατηρεί πε-
ρισσότερους από 200 χιλιάδες
στρατιώτες. Η θητεία είναι υποχρε-
ωτική για άντρες και γυναίκες από
18-40 ετών.

Στην πραγµατικότητα, κανείς από
όσους κατατάχτηκαν την τελευταία
διετία δεν έχει απολυθεί από το
στρατό, ενώ και η τελευταία τάξη
του σχολείου ουσιαστικά «υπηρε-
τείται» µέσα σε στρατιωτική µονά-
δα. Η µόνη δυνατότητα αποφυγής
όλων αυτών είναι η λιποταξία και η
φυγή από τη χώρα.

Η πιο συνηθισµένη πρακτική
των Αρχών είναι η σύλληψη των
συγγενών των λιποτακτών και όσων
φεύγουν, ενώ η µόνη ουσιαστική
φωνή αντίστασης και ταυτόχρονα
γνωστοποίησης των συµβάντων εί-

ναι η Αντιµιλιταριστική Πρωτοβου-
λία Ερυθραίων, που δραστηριοποι-
είται στη Γερµανία.

Η κατάσταση των αντιρρησιών
συνείδησης και των λιποτακτών
στην Ερυθραία παρουσιάστηκε το
Μάρτη στην Ύπατη Αρµοστεία για
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του
Ο.Η.Ε., ενώ ειδική έρευνα έχει κά-
νει και η ∆ιεθνής Αµνηστία.
Για πληροφόρηση:
http://www.wri-irg.org/
pubs/br68-en.htm,
Αντιρρησίες και λιποτάκτες στην
Ερυθραία: http://www.wri-irg.
org/ news/2005/eritrea-en.htm 

Ε Ρ Υ Θ Ρ Α Ι Α  
Η στρατιωτική θητεία 

δεν τελειώνει ποτέ…

˚
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Στις τουρκικές φυλακές εξακολουθεί να παραµένει
ο Μehmet Tarhan, αναρχικός ολικός αρνητής στρά-
τευσης.Το στρατιωτικό δικαστήριο της πόλης Sivas

απέρριψε στις 15 ∆εκέµβρη τις ενστάσεις του στρατιωτι-
κού Εφετείου, διατηρώντας την ποινή του Mehmet στο
αρχικό της ύψος.

Ο Mehmet συνελήφθη στη Σµύρνη στις 8 Απρίλη, και
τη στιγµή αυτή έχει καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυ-
λάκιση για δύο ανυποταξίες. Αν και ως οµοφυλόφιλος
µπορεί να αποφύγει τη στράτευση, έχει επανειληµµένα
αρνηθεί να επικαλεστεί αυτή του την επιλογή.

Να σηµειωθεί ότι στην Τουρκία το Εφετείο δεν µπορεί
να ανατρέψει µια ποινή, επισηµαίνει όµως στο πρωτο-
βάθµιο δικαστήριο νοµικά λάθη και παραλείψεις στη δια-
δικασία, µε βάση τα οποία το καλεί να επανεξετάσει την
όποια απόφασή του.

Η δικηγόρος του Mehmet έχει ήδη καταθέσει έφεση,
η οποία τη φορά αυτή θα κριθεί – άγνωστο προς το πα-
ρόν πότε - από ένα δικαστήριο που αποτελείται από τους
προέδρους όλων των Εφετείων της χώρας.

Η ∆ιεθνής Αµνηστία τον έχει υιοθετήσει ως κρατούµε-
νο συνείδησης, ενώ για την περίπτωσή του τουλάχιστον
15 Ευρωβουλευτές έχουν αποστείλει επιστολή διαµαρτυ-
ρίας προς τον Τούρκο Πρόεδρο Ahmet Sezer, τον Πρωθυ-
πουργό Erdogan και τους Υπουργούς Εξωτερικών, ∆ικαιο-
σύνης, Εθνικής Άµυνας και Εσωτερικών.

Τη µέρα της δίκης έγινε παρέµβαση στη Μυτιλήνη, µε
µοίρασµα κειµένου στον κόσµο που έπαιρνε το καραβάκι
για το εβδοµαδιαίο παζάρι στο Αιβαλί. Όσο ο Mehmet
παραµένει φυλακισµένος χρειάζεται τη στήριξη και τη
βοήθεια όλων µας. Fax για επιστολές υποστήριξης και
διαµαρτυρίας είναι τα παρακάτω:
Στρατιωτική φυλακή Sivas: Fax: + 90 346 225 3915
Γενικό Επιτελείο: Fax: + 90 312 425 0813
Υπουργός Άµυνας: Fax: + 90 312 417 6386
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας: Fax: + 90 312 427 1330
Πρωθυπουργός: Fax: + 90 312 417 0476
Πληροφόρηση: www.wri-irg.org/news/alerts,
http://www.wri-irg.org/co/turkcampaign-en.htm 
Άρνηση στράτευσης στην Τουρκία: http://www.wri-
irg.org/news/2005/
turkey05-en.htm 
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Mehmet Tarhan
Το τουρκικό παρακράτος
εξακολουθεί να εκδικείται

Είµαστε Κύπριες, προερχόµενες από διαφορετικούς εθνικούς, πολιτι-
κούς και κοινωνικούς χώρους… Το 2001 ενωθήκαµε µαζί στην οργάνω-
ση που ονοµάζεται «Hands Across the Divide». Αγωνιζόµαστε µαζί, πα-

ρόλες τις αντιξοότητες, να επανενώσουµε τη χώρα µας, ώστε να λύσουµε τα
πραγµατικά προβλήµατα των κοινοτήτων µας, των νέων, των γυναικών και
των παιδιών. Τα τελευταία 40 χρόνια πολύς χρόνος και ενέργεια καταναλώ-
θηκε στο Κυπριακό πρόβληµα που επισκιάζει τα πραγµατικά προβλήµατα και
ανησυχίες των Κυπρίων.

Εµείς οι γυναίκες της Κύπρου θέλουµε να επιστήσουµε την προσοχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και των Ηνωµένων Εθνών και της διε-
θνούς κοινότητας στα πιο κάτω:

• Ζητούµε την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του νησιού µας – οι πολύτι-
µοι πόροι µας δεν πρέπει να ξοδεύονται σε στρατιώτες και εξοπλισµούς…
∆εν θέλουµε οι γιοι µας να παίρνουν όπλα, να αλληλο-αντιµετωπίζονται σε
µια διαχωριστική γραµµή 180 χιλιοµέτρων και να διδάσκονται να «µισούν
την άλλη πλευρά»… 

• Θέλουµε όλους τους στρατιωτικούς ελιγµούς και επιδείξεις, παρελάσεις
να καταργηθούν. Η δύναµη µιας χώρας δεν απεικονίζεται µε τα άρµατα µά-
χης αλλά µε τη συµβολή της στους πολιτισµούς του κόσµου.

• Απαιτούµε να δούµε µια παντελή απόσυρση όλων των στρατών και των
στρατιωτικών βάσεων και εγκαταστάσεων από αυτό το νησί. Έχουµε αποδεί-
ξει ότι µπορούµε να συνυπάρξουµε ειρηνικά… ∆εν χρειαζόµαστε στρατούς
να µας «προστατεύουν» από φανταστικούς εχθρούς - το τι χρειαζόµαστε εί-
ναι εκπαίδευση για ένα πολιτισµό ειρήνης, για αλληλοκατανόηση ώστε να
δηµιουργήσουµε ένα κοινό όραµα για την κοινή µας χώρα…

Κατά τα τελευταία 40 χρόνια οι αρχηγοί των Κυπριακών κοινοτήτων συνα-
ντιόντουσαν στις Βρυξέλλες, τη Νέα Υόρκη, τη Γενεύη, τη Λευκωσία και το
Στρασβούργο, «συζητώντας» το αποκαλούµενο «Κυπριακό Πρόβληµα» όταν
εµείς οι γυναίκες αυτής της χώρας συνεχίζαµε να υποφέρουµε µε τα καθη-
µερινά προβλήµατα της επιβίωσης…  

Κατά τη διάρκεια της «σοβαρής» απασχόλησης των «πολιτικών ηγετών»
µε τη «συµφωνία» που δεν έγινε τις τελευταίες 4 δεκαετίες, είναι τα παιδιά
µας που «υπηρετούσαν» σε στρατούς και στις δύο πλευρές της διαχωριστι-
κής γραµµής, µαθαίνοντας πώς να χρησιµοποιούν όπλα, να λαµβάνουν δια-
ταγές, να µισούν και να σκοτώνουν.

Η Κύπρος έγινε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, είναι από τα πιο
στρατιωτικοποιηµένα µέρη στον κόσµο: στο βόρειο µέρος του νησιού µας,
για κάθε περίπου δύο τουρκοκύπριους, αντιστοιχεί ένας Τούρκος στρατιώ-
της. Στη µικρή µας πατρίδα, εκτός από τους στρατούς της Τουρκίας, Ελλά-
δας, Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, υπάρχουν επίσης οι Βρετανικές
στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις παρακολούθησης που χρησιµοποι-
ούνται από τις Αµερικανικές δυνάµεις, για να προωθούν την ατζέντα τους
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής… 

Πολλά εγκλήµατα έχουν διαπραχθεί σ’ αυτή τη χώρα τον τελευταίο µισό
αιώνα, κρυµµένα πίσω από στολές και όπλα… Η ζωή έχει «στρατιωτικοποι-
ηθεί» και σε κάθε περίσταση, υπάρχει επίδειξη όπλων και στρατών και στις
δύο πλευρές της διαχωριστικής γραµµής… Στη βόρεια πλευρά του νησιού
µας η κατάσταση είναι χειρότερη: η αστυνοµία δεν είναι υπό πολιτικό έλεγ-
χο, αλλά στρατιωτικό και ο στρατός ελέγχει όχι µόνο τις ελληνοκυπριακές
περιουσίες αλλά  και αρκετές τουρκοκυπριακές ιδιοκτησίες… 

Τη στιγµή που η Τουρκία προσβλέπει προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση προσπαθώντας να προωθήσει τον πολιτικό έλεγχο σε όλες τις πτυ-
χές της ζωής, συµπεριλαµβανοµένων και των κέντρων λήψεως αποφάσεων
στην Τουρκία, αυτό δεν εφαρµόζεται στις περιοχές του νησιού που ελέγχο-
νται από τα Τουρκικά Στρατεύµατα.

Καλούµε εσάς, αδελφές, αδελφούς, άτοµα από διαφορετικές χώρες, να
µας υποστηρίξετε στον αγώνα µας για την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗ-
ΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ… Οι φωνές των γυναικών δεν εισακούονται σε αυ-
τόν τον γεωγραφικό χώρο – γι’ αυτό χρειαζόµαστε τη στήριξή σας για να φέ-
ρουµε «κοινή λογική» σε αυτή τη γωνιά της γης µας για να αντικαταστήσει
τον πολιτισµό της σύγκρουσης!

Hands Across the Divide (17.10.2005)

ΕΚΚΛΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ»


