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Y πό το βάρος της κατα-
κραυγής που έχουν προ-
καλέσει οι καταγγελίες 

οργανώσεων προάσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων για 
βασανισµούς κανταφικών σε αυ-
τοσχέδιες φυλακές της Λιβύης, 
η κυβέρνηση της χώρας ανα-
κοίνωσε δια του αντιπροέδρου 
Μουσταφά Αµπού Σαγκούρ ότι 
θα διενεργήσει έρευνα και κα-
λεί «όλους τους επαναστάτες να 
σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαι-
ώµατα». «Οποιαδήποτε παραβί-
αση των ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων θα ερευνηθεί» δήλωσε ο 
αντιπρόεδρος της λιβυκής κυ-
βέρνησης Αµπού Σαγκούρ από 
το βήµα ενός φόρουµ που διορ-
γανώθηκε από τον ΟΗΕ και την 
ΕΕ σχετικά µε τις άµεσες πολιτι-
κές προτεραιότητες σε αυτή την 
περίοδο µετάβασης στη Λιβύη.

Η δήλωση του Μουσταφά 
Αµπού Σαγκούρ ακολουθεί 
την ανακοίνωση-κόλαφο των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα την πε-
ρασµένη Πέµπτη, στην οποία 
ανέφεραν ότι αποσύρονται από 
τη Λιβύη και συγκεκριµένα τη 
Μιζουράτα, καθώς ζητείται από 
το προσωπικό τους να φροντίσει 
κρατούµενους που υποβάλλο-
νται σε βασανιστήρια ώστε να 
συνεχιστεί ο βασανισµός τους.

Συναγερµό έχει σηµάνει και 
η ∆ιεθνής Αµνηστία λέγοντας 
ότι κανταφικοί πεθαίνουν σε κέ-
ντρα κράτησης της Λιβύης, και η 
οργάνωση έχει στη διάθεσή της 
στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις 
καταγγελίες. Επίσης, υποστηρι-
κτές του ανατραπέντος καθεστώ-
τος που βρίσκονται σε κέντρο 
κράτησης στη Μιζουράτα καταγ-
γέλλουν ότι οι ξυλοκοπούνται 

και υποβάλλονται σε ηλεκτρο-
σόκ. «Ζητούµε από τους επα-
ναστάτες να σεβαστούν τα αν-
θρώπινα δικαιώµατα» δήλωσε 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
της Λιβύης σε µία έκκληση προς 
τις αναρίθµητες οµάδες, πολλές 
εκ των οποίων έχουν δηµιουρ-
γήσει τις δικές τους φυλακές 
όπου κρατούν υποστηρικτές του 
Μουαµάφ Καντάφι που έπεσαν 
στα χέρια τους κατά τη διάρκεια 
της εξέγερσης.

Οι καταγγελίες για κακοµετα-
χείριση και βασανισµούς κρα-
τουµένων φέρνει σε δεινή θέση 
το κυβερνών Εθνικό Μεταβα-
τικό Συµβούλιο της Λιβύης, το 
οποίο έχει διαµηνύσει ότι θα 
θέσει τέλος στις πρακτικές του 
καθεστώτος του συνταγµατάρχη 
Καντάφι και θα σεβαστεί τα αν-
θρώπινα δικαιώµατα.

O Ιταλός πρωθυπουργός, 
Μάριο Μόντι, τιµήθηκε 
χθες στο Παρίσι µε το βρα-

βείο του «Ευρωπαίου άνδρα της 
χρονιάς», το οποίο απονέµεται 
από το «Trombinoscope». Λαµ-
βάνοντας το βραβείο, ο επικεφα-
λής της ιταλικής κυβέρνησης δή-
λωσε ότι φιλοδοξία του είναι να 
δώσει την Ιταλία ως λύση και όχι 
ως πηγή προβληµάτων για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Νικο-
λά Σαρκοζί και ο επικεφαλής των 
Σοσιαλιστών Φρανσουά Ολάντ 
έλαβαν τα βραβεία «των πολιτι-
κών προσωπικοτήτων του 2011»  
ενώ ο «υπουργός της χρονιάς» 
Αλέν Ζιπέ (υπουργός Εξωτερι-
κών) βρίσκεται στη Νέα Υόρκη 
για τη συνεδρίαση του Συµβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το 
συριακό ζήτηµα. Ένα ειδικό βρα-
βείο απονεµήθηκε στον πρώην 
πρόεδρο Ζακ Σιράκ, το οποίο 
παρέλαβε η κόρη του Κλοντ. 

Eνα από τα πλέον σύγχρονα πο-
λεµικά τους πλοία στέλνουν οι 
Βρετανοί στα Φώκλαντς, κλιµα-

κώνοντας τις αντιδράσεις τους στην 
απόφαση των χωρών της Νοτίου 
Αµερικής να µπλοκάρουν (µε προ-
τροπή της Αργεντινής) την πρόσβα-
ση των εµπορικών πλοίων µε ση-
µαία Νήσων Φώκλαντς σε λιµάνια 
της περιοχής. 

Το αντιτορπιλικό «HMS Dauntless» 
είναι ικανό - όπως αναφέρει το Πο-
λεµικό Ναυτικό - «να καταρρίψει όλα 
τα µαχητικά των χωρών της Νότιας 
Αµερικής». Η κυβέρνηση Κάµερον 
έχει εξοργιστεί µε την απόφαση της 
Ουρουγουάης, της Βραζιλίας, της 
Αργεντινής και της Χιλής να προχω-
ρήσουν στην κίνηση αποκλεισµού, 
θεωρώντας ότι στραγγαλίζονται οι-
κονοµικά τα Νησιά της. Φανερά 
αιφνιδιασµένος που οι χώρες της 
περιοχής συντάχθηκαν µε την πρω-
τοβουλία της Αργεντινής, ο Κάµε-
ρον χαρακτήρισε την Αργεντινή ως 
«αποικιοκρατική δύναµη». Η απάντη-
ση του Μπουένος Αϊρες ήταν άµεση: 
«Είναι πραγµατικά περίεργο να µας 
χαρακτηρίζουν αποικιοκράτες οι άν-
θρωποι που εφηύραν τον όρο» είπε ο 
Αργεντινός ΥΠΕΞ, Έκτορ Τίµερµαν.

Αλλά και η ίδια η πρόεδρος της 
χώρας Κριστίνα Φερνάντες, στην 
πρώτη της εµφάνιση µετά την αναρ-
ρωτική άδεια που έλαβε, χαρακτήρι-
σε «ανοησίες» τις δηλώσεις Κάµερον, 
ξεκαθαρίζοντας ότι στην υπόθεση 
των Νησιών, «δεν είµαστε εµείς οι 
κακοί». Η Φερνάντες επανέλαβε ότι 
η χώρα επιθυµεί να λύσει διπλωµα-
τικά το θέµα των Νήσων, βάσει των 
ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ. «Σε καµία περίπτω-
ση δεν επιθυµούµε να υποδείξουµε 
εµείς στους κατοίκους των Νησιών 
που θέλουν να ανήκουν και τι θέ-
λουν να είναι» δήλωσε. Υπενθύµισε 
δε ότι ο πόλεµος του 1982 δεν έγινε 
από το λαό της Αργεντινής, αλλά µία 
δικτατορία, την οποία ο λαός πλήρω-
σε πολύ ακριβά. Πάντως, το βρετα-

νικό υπουργείο Αµυνας διευκρίνισε 
ότι το αντιτορπιλικό αναχωρεί για 
τα Φώκλαντς, προκειµένου να αντι-
καταστήσει ένα παλαιότερο πλοίο, 
το οποίο αφοπλίζεται. Ουσιαστικά 
πρόκειται για απόφαση «ρουτίνας», η 
οποία όµως σίγουρα θα δηµιουργή-
σει διαφορετικές εντυπώσεις, όπως 
σχολιάζει η Daily Telegraph.

Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό, για 
τους εορτασµούς της 30ής επετείου, 
τον Ιούνιο, θα µεταβεί στα Φώκλαντ 
ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών, 
Τζέρεµι Μπράουν, αρµόδιος για τις 
σχέσεις µε τη Λατινική Αµερική. «Η 
επίσκεψή µου θα συµπέσει µε (την 
επέτειο από) την ολοκλήρωση του 
πολέµου στα Φώκλαντ. Θα είµαι στις 
τελετές µνήµης της 30ής επετείου τον 
Ιούνιο», δήλωσε στο πρακτορείο Ρόι-
τερς ο Τζέρεµι Μπράουν. Ο Μπράουν 
πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η επίσκεψή 
του δεν θα ενοχλήσει την Αργεντινή, 
η οποία ήδη έχει ανακοινώσει πως 
η Βρετανία φέρεται προκλητικά ανα-
κοινώνοντας πως θα µετατεθεί στην 
περιοχή αυτή ο πρίγκιπας Ουίλιαµ, 
δεύτερος στη σειρά για τη διαδοχή 
του θρόνου της χώρας, ως κυβερνή-
της ελικοπτέρου της RAF σε αποστο-
λές έρευνας/διάσωσης.

Έρευνα για τους βασανισμούς κανταφικών 
ότι θα διενεργήσει η κυβέρνηση της Λιβύης Ένα από τα πλέον 

σύγχρονα αντιτορπιλικά 
στέλνουν οι Βρετανοί 
στα Φώκλαντς

Ευρωπαίος άνδρας της χρονιάς 
ο Μάριο Μόντι

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ “TROMBINOSCOPE”

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή οργανώνουν 8ήμερη εκδρομή στη ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, 

Auckland, Rotorua, Wellington, Picton, Christchurch.
Aναχώρηση Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 και ώρα 8πμ από τα Coles Earlwood με λεωφορεία για το αεροδρόμιο.

Απαραίτητα διαβατήρια, Πλούσιο πρόγραμμα. Τιμή μόνο $1995 περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, εισιτήρια, δίκλινα δωμάτια για 
ανδρόγυνο σε ξενοδοχείο, δικό τους δωμάτιο πρωϊνό, βραδυνό φαγητό, περιήγηση με πολυτελέστατα λεωφορεία, πληρωμένα και τα αξιοθέατα. 

Επιτελούμε κοινωνικό έργο, ψυχαγωγία. Δεν κάνουμε διακρίσεις από όποιο χώρο της Ελλάδας και αν κατάγεστε.
Κλέιστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλή διοργάνωση. Με μια προκαταβολή. 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται.
Επισκεφθείτε τα γραφεία του συλλόγου 279 Forest Rd, Bexley (γωνία Princes St). Tηλ. 9567 6005 ζητείστε τον Τζιμ ή τον Μιχάλη.

Ο εκ των δημοσίων σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 07
02
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To HMS Dauntless 
(ατρόµητος) 

σε πρώτο πλάνο.   

Ο Ιταλός 
πρωθυπουργός 

τιµήθηκε 
στο Παρίσι




