
Σάββατο 9 ∆εκεµβρίου 2006, 7 µ.µ., Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Τοσίτσα 11, Εξάρχεια 
Προβολή της νέας Ταινίας / Ντοκιµαντέρ 

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΩ 
Αρνητές στράτευσης από όλο τον κόσµο υψώνουν τη φωνή τους 

κατά των δολοφονιών, βιασµών & άλλων βασανιστηρίων 

  

Μόνο το 2% των στρατιωτών πυροβολούν για να σκοτώσουν.  
Έτσι ο στρατός πρέπει να κάνει πλύση εγκεφάλου στο υπόλοιπο 98%.  
Παντού, άνθρωποι στρατολογούνται από τον νόµο ή από την φτώχεια. 

Αυτοί που αρνούνται να σκοτώσουν τιµωρούνται, φυλακίζονται, µερικές φορές δολοφονούνται. 
Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα αυξανόµενο κίνηµα αρνητών που υποστηρίζονται από τους αγαπηµένους τους, 

συνήθως γυναίκες. Αρνητές στράτευσης και οι οικογένειές τους, υποστηρικτές και άλλοι ακτιβιστές 
κατά του πολέµου από όλο τον κόσµο, από τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, τους πολέµους 

στην Αφρική, το Βιετνάµ, την Παλαιστίνη και τους δύο πολέµους του Κόλπου. 
 

James Fairweather, βετεράνος του 2ου Π.Π. από την Τζαµάικα που στάλθηκε στη Γερµανία το 1946 
“Είδα τον όλεθρο που προκάλεσε ο πόλεµος και ότι τα γυναικόπαιδα ήταν τα κυρίως θύµατα. Αν είχαµε 
σχέσεις µε τον εχθρό κινδυνεύαµε να φυλακιστούµε, αλλά τους δίναµε φαγητό παρόλα αυτά.” 

Stephen Funk, οµοφυλόφιλος Αµερικανός πεζοναύτης, 6 µήνες φυλακή επειδή αρνήθηκε να 
πολεµήσει στο Ιράκ “∆εν συνηγορώ υπέρ της ένταξης των οµοφυλόφιλων στον στρατό επειδή 

προσωπικά δεν υποστηρίζω την στρατιωτική δράση.” 

Shimri Tzameret, Ισραηλινός αρνητής στράτευσης, κέρδισε το δικαίωµά του να µην στρατευθεί 
µετά από δύο χρόνια φυλακή “Εδώ και χρόνια ξέρω ότι δεν πρόκειται να πάω στον στρατό. Το ξέρω 

µε την ίδια βεβαιότητα που ξέρω ότι ποτέ δεν θα κλωτσήσω έναν άστεγο που κάθεται στο πεζοδρόµιο, 

ποτέ δε θα βιάσω µια γυναίκα, και όταν αποκτήσω παιδί ποτέ δε θα το εγκαταλείψω.” 

Harriet, πρόσφυγας, δραπέτευσε από τον στρατό της Ουγκάντα “Πήγα στρατό επειδή θα µου 

έδινε τα µέσα να φροντίσω τα παιδιά µου… αλλά υπήρχε εκφοβισµός, σεξουαλική παρενόχληση, 

βιασµοί και βασανιστήρια.” 

Rev. Dorothy Mackey, STAAAMP (Επιζώντες που ∆ρουν Ενάντια στην Κακοποίηση από το 
Στρατιωτικό Προσωπικό) “Τα πρώτα 5 µου χρόνια στον Αµερικανικό στρατό βιάστηκα 3 φορές, τις 2 

από στρατιωτικούς γυναικολόγους.”  

Alex Izett, Επιζών του Συνδρόµου του Πολέµου του Κόλπου “Ξεκίνησα την 40ηµερη απεργία 

πείνας µου για να γίνει µια δηµόσια έρευνα στο Ηνωµένο Βασίλειο – για να αναγνωριστεί ότι οι 
βετεράνοι είχαν δηλητηριαστεί από την ίδια τους τη χώρα." 

Camilo Mejia, Αµερικανός Λοχίας, πέρασε εννιά µήνες στη φυλακή επειδή αρνήθηκε να 
επιστρέψει στο Ιράκ “Προτιµώ να πάω φυλακή για λιποταξία παρά να σκοτώσω ένα παιδί κατά λάθος. 

Η φυλακή τελειώνει, όµως ποτέ δεν ξεπερνάς το ότι σκότωσες ένα παιδί." 

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ, ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ, 
ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ 

Με αφορµή τα 20 χρόνια από την πρώτη δηµόσια µη-θρησκευτική δήλωση αντίρρησης συνείδησης στην Ελλάδα 
(6/12/1986, Μιχάλης Μαραγκάκης). Είσοδος δωρεάν. ∆ιάρκεια ταινίας 45 λεπτά. Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Παραγωγή Payday, ένα δίκτυο αντρών που δουλεύουν µε την Global Women´s Strike 
payday@paydaynet.org   www.refusingtokill.net   UK   Τηλ: +44 20 7209 4751 



Σάββατο 9 ∆εκεµβρίου 2006, 7 µ.µ. 
Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Τοσίτσα 11, Εξάρχεια 

Προβολή της νέας Ταινίας / Ντοκιµαντέρ 

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΩ 
Αρνητές στράτευσης από όλο τον κόσµο υψώνουν τη φωνή τους 

κατά των δολοφονιών, βιασµών & άλλων βασανιστηρίων 

 

Μόνο το 2% των στρατιωτών πυροβολούν για να σκοτώσουν. 
Έτσι ο στρατός πρέπει να κάνει πλύση εγκεφάλου στο υπόλοιπο 98%. 
Παντού, άνθρωποι στρατολογούνται από τον νόµο ή από την φτώχεια. 

Αυτοί που αρνούνται να σκοτώσουν τιµωρούνται, 
φυλακίζονται, µερικές φορές δολοφονούνται. 

Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα αυξανόµενο κίνηµα αρνητών που 
υποστηρίζονται από τους αγαπηµένους τους, συνήθως γυναίκες. 

Αρνητές στράτευσης και οι οικογένειές τους, υποστηρικτές 
και άλλοι ακτιβιστές κατά του πολέµου από όλο τον κόσµο, 
από τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, τους πολέµους στην Αφρική, 

το Βιετνάµ, την Παλαιστίνη και τους δύο πολέµους του Κόλπου. 

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ, ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ, ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ 

Με αφορµή τα 20 χρόνια από την πρώτη δηµόσια µη-θρησκευτική 
δήλωση αντίρρησης συνείδησης στην Ελλάδα (6/12/1986, Μιχάλης Μαραγκάκης). 
Είσοδος δωρεάν. ∆ιάρκεια ταινίας 45 λεπτά. Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Παραγωγή Payday, ένα δίκτυο αντρών που δουλεύουν µε την Global Women´s Strike 
payday@paydaynet.org   www.refusingtokill.net   UK   Τηλ: +44 20 7209 7209 4751 

James Fairweather, βετεράνος του 2ου Π.Π. από την Τζαµάικα 
που στάλθηκε στη Γερµανία το 1946 

“Είδα τον όλεθρο που προκάλεσε ο πόλεµος και ότι τα γυναικόπαιδα 

ήταν τα κυρίως θύµατα. Αν είχαµε σχέσεις µε τον εχθρό κινδυνεύαµε 
να φυλακιστούµε, αλλά τους δίναµε φαγητό παρόλα αυτά.” 
 

Stephen Funk, οµοφυλόφιλος Αµερικανός πεζοναύτης, 6 µήνες 
φυλακή επειδή αρνήθηκε να πολεµήσει στο Ιράκ 

“∆εν συνηγορώ υπέρ της ένταξης των οµοφυλόφιλων στον στρατό 

επειδή προσωπικά δεν υποστηρίζω την στρατιωτική δράση.”  
 

Shimri Tzameret, Ισραηλινός αρνητής στράτευσης, κέρδισε το 
δικαίωµά του να µην στρατευθεί µετά από δύο χρόνια φυλακή 

“Εδώ και χρόνια ξέρω ότι δεν πρόκειται να πάω στον στρατό.        

Το ξέρω µε την ίδια βεβαιότητα που ξέρω ότι ποτέ δεν θα κλωτσήσω 

έναν άστεγο που κάθεται στο πεζοδρόµιο, ποτέ δε θα βιάσω µια 

γυναίκα, και όταν αποκτήσω παιδί ποτέ δε θα το εγκαταλείψω.”  
 

Harriet, πρόσφυγας, δραπέτευσε από τον στρατό της Ουγκάντα 

“Πήγα στρατό επειδή θα µου έδινε τα µέσα να φροντίσω τα παιδιά 

µου… αλλά υπήρχε εκφοβισµός, σεξουαλική παρενόχληση, βιασµοί 
και βασανιστήρια”. 
 

Rev. Dorothy Mackey, STAAAMP (Επιζώντες που ∆ρουν 
Ενάντια στην Κακοποίηση από το Στρατιωτικό Προσωπικό) 

“Τα πρώτα 5 µου χρόνια στον Αµερικανικό στρατό βιάστηκα            

3 φορές, τις 2 από στρατιωτικούς γυναικολόγους.”  
 

Alex Izett, Επιζών του Συνδρόµου του Πολέµου του Κόλπου   

“Ξεκίνησα την 40ηµερη απεργία πείνας µου για να γίνει µια δηµόσια 

έρευνα στο Ηνωµένο Βασίλειο – για να αναγνωριστεί ότι οι βετεράνοι 
είχαν δηλητηριαστεί από την ίδια τους τη χώρα.” 
 

Camilo Mejia, Αµερικανός Λοχίας, πέρασε εννιά µήνες στη 
φυλακή επειδή αρνήθηκε να επιστρέψει στο Ιράκ 

“Προτιµώ να πάω φυλακή για λιποταξία παρά να σκοτώσω ένα παιδί 
κατά λάθος. Η φυλακή τελειώνει, όµως ποτέ δεν ξεπερνάς το ότι 
σκότωσες ένα παιδί.”  


