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Βαρύς ο απολογισµός των 
επιθέσεων και της πολιτικής 
των κυβερνητικών δυνάµε-

ων στην «ανυπότακτη» συριακή 
πόλη Χοµς. Τουλάχιστον 47 άτοµα 
σκοτώθηκαν µέσα σε οκτώ ώρες 
σε βοµβαρδισµούς των δυνάµεων 
του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ 
Άσαντ κατά της Χοµς στη Συρία, 
σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες 
και οργανώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. «Μετρήσαµε 47 
νεκρούς από τα µεσάνυχτα» δή-
λωσε ακτιβιστής στο πρακτορείο 
Reuters από την πολύπαθη Χοµς, 
προσθέτοντας ότι δεκάδες είναι οι 
τραυµατίες. Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες οι κυβερνητικές δυνάµεις 
χρησιµοποίησαν, επίσης, ρουκέτες 
και βλήµατα όλµων, ενώ οι βοµ-
βαρδισµοί είχαν στόχο τις συνοι-
κίες Μπάµπα Αµρο, Χαλντιγέ και 
Μπαγιάντα.

Από την πλευρά του, το Συρια-
κό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων δήλωσε ότι άνδρες 
της πολιτοφυλακής του Σύρου 
προέδρου εισέβαλαν στη διάρκεια 
της νύχτας σε τρία σπίτια και δο-
λοφόνησαν τρεις οικογένειες: µια 
πενταµελή, µια επταµελή και µια 
οκταµελή. ∆εν είναι ξεκάθαρο εάν 

οι 20 αυτοί νεκροί άµαχοι συµπε-
ριλαµβάνονται στους 47.

Οι αντικαθεστωτικοί κατηγορούν 
τον Σύρο πρόεδρο για «γενοκτο-
νία». Ο ακτιβιστής Καράµ Αµπού 
Ραµπέα δήλωσε στην εφηµερίδα 
The Guardian ότι ο βοµβαρδισµός 
είναι το «τελευταίο χαρτί του καθε-
στώτος».  «Είναι το χαρτί της γενο-
κτονίας» είπε.

Εξάλλου, δεκαοκτώ βρέφη που 
γεννήθηκαν πρόωρα πέθαναν σε 
νοσοκοµείο της επαρχίας Χοµς 

της Συρίας εξαιτίας των διακο-
πών ρεύµατος που επηρέασαν τις 
θερµοκοιτίδες τους, δήλωσε στο 
Γερµανικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
ακτιβιστής της αντιπολίτευσης. «Τα 
βρέφη νοσηλεύονταν στο νοσοκο-
µείο αλ Ουαλίντ στη συνοικία αλ 
Ουάρ, κοντά στην περιοχή Μπά-
µπα Αµρ που τελεί υπό τον έλεγχο 
των αντικαθεστωτικών» πρόσθεσε.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση 

της Συρίας απορρίπτει τις διαβε-
βαιώσεις του Άσαντ ότι δεσµεύεται 
να σταµατήσει τη βία στη χώρα.

Ο Σύρος πρόεδρος είπε στον 
Ρώσο υπουργό Εξωτερικών που 
επισκέφθηκε τη ∆αµασκό ότι είναι 
έτοιµος να συνεργαστεί µε τα σχέ-
δια για σταθεροποίηση της κατά-
στασης στη χώρα του.

Σύµφωνα µε το επίσηµο συριακό 
ειδησεογραφικό πρακτορείο Sana, 
ο Μπασάρ αλ-Άσαντ «καλωσόρισε 
όλες τις προσπάθειες για επίλυση 

της κρίσης». Ωστόσο, ηγέτες της 
αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι η συ-
νεχιζόµενη αιµατοχυσία δείχνει ότι 
είναι πολύ αργά για τον Σύρο πρό-
εδρο να προσφέρει συµβιβασµό. 
«Είναι αδύνατον για τον Άσαντ 
να κυβερνά, αφού βοµβάρδισε τις 
δικές του πόλεις» δήλωσε ο εξό-
ριστος ηγέτης της αντιπολίτευσης, 
Καµάλ Αλ-Λαµπουάνι. «Αυξάνει τη 
χρήση στρατιωτικής δύναµης, είτε 
για να βυθίσει τη Συρία στο χάος, 
είτε για να βελτιώσει τη διαπραγµα-
τευτική του θέση» πρόσθεσε.

Ούτε την κυβέρνηση Οµπάµα 
δεν «έπεισαν» οι δεσµεύσεις του 
Σύρου προέδρου ενώπιον του Ρώ-
σου υπουργού Εξωτερικών. Ο Σερ-
γκέι Λαβρόφ έσπευσε να στηρίξει 
την Τετάρτη τον Άσαντ, λέγοντας 
ότι το αποτέλεσµα συνοµιλιών για 
το τέλος της αιµατοχυσίας στη Συ-
ρία δεν θα πρέπει να είναι προ-
διαγεγραµµένο. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ 
πρόσθεσε ότι η θέση της Μόσχας 
σχετικά µε τη Συρία δεν έχει αλλά-
ξει µετά τη συνάντηση της Τρίτης 
µε τον Άσαντ. Οι ΗΠΑ ζητούν τον 
άµεσο τερµατισµό της βίας και δη-
λώνουν ότι εξετάζουν την αποστο-
λή ανθρωπιστικής βοήθειας στον 
λαό της Συρίας.

Ο Xάρος βγήκε παγανιά στη Χοµς
ΓΙΑ «ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ» ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΑΝΤ ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΙ

Ακατάπαυστα συνεχίζεται η βία στη Συρία.




