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Ανεξέλεγκτη µαίνεται η βία 
στη Συρία, την ώρα που 
και τα Ηνωµένα Έθνη κα-

τηγορούν και τις δύο πλευρές για 
σοβαρές παραβιάσεις των Ανθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων. 

Νέες ελπίδες για να µπει τέλος 
στον εµφύλιο - όπως παραδέχε-
ται και ο ίδιος ο Μπασάρ Ασαντ 
- δηµιουργεί η απόφαση του Κόφι 
Ανάν να διοργανώσει στη Γενεύη 
διάσκεψη για τη Συρία, αύριο Σάβ-
βατο. Σε ανακοίνωσή του, εξήγησε 
ότι κάλεσε τους υπουργούς Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ, Βρετανίας, Γαλ-
λίας, Ρωσίας, Κίνας και Τουρκίας. 
Επίσης κάλεσε την επικεφαλής 
της διπλωµατίας της ΕΕ, βαρώνη 
Αστον, τους ΥΠΕΞ του Ιράκ, του 
Κουβέιτ και του Κατάρ. Ο ίδιος 
απέφυγε να κάνει αναφορά στο 
Ιράν. Η υπουργός Εξωτερικών 
των Ηνωµένων Πολιτειών Χίλαρι 
Κλίντον εκτίµησε ότι το νέο σχέδιο 
του Ανάν, ο «Οδικός Χάρτης» του, 
θα αυξήσει την πίεση στον Άσαντ, 
«ειδικά εάν αυτό υιοθετηθεί από 
χώρες περιλαµβανοµένων της 
Ρωσίας και της Κίνας».

«ΚΑΤΗΓΟΡΩ» 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ

Οι δυνάµεις της συριακής κυ-
βέρνησης έχουν διαπράξει πα-
ραβιάσεις των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων - ανάµεσά τους και 
εκτελέσεις - «σε ανησυχητική 
κλίµακα» σε όλη τη χώρα στη δι-
άρκεια στρατιωτικών επιχειρή-
σεων που διεξάγουν τους τρεις 
τελευταίους µήνες, ανακοίνωσαν 
στην τελευταία έκθεσή τους οι 
ερευνητές του ΟΗΕ. Η οµάδα, µε 
επικεφαλής τον Πάουλο Πινιέιρο, 
αναφέρει πως δεν κατάφερε να 
προσδιορίσει ποιος διέπραξε τη 
σφαγή δεκάδων ανθρώπων τον 
Μάιο στη Χούλα, ωστόσο τόνισε 
ότι «δυνάµεις πιστές στην κυβέρ-
νηση µπορεί να είναι υπεύθυνες 
για πολλούς από τους θανάτους».

«Η κατάσταση στο έδαφος επι-
δεινώνεται επικίνδυνα και γρήγο-
ρα» αναφέρει η 20σέλιδη έκθεση, 
στην οποία προστίθεται πως η κυ-
βέρνηση χρησιµοποιεί πολυβόλα, 
πυροβολικό και άρµατα µάχης για 

να βοµβαρδίσει περιοχές, όπου 
επικρατεί αναταραχή, µεταξύ των 
οποίων η πόλη Χοµς.  «Κατάφω-
ρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων συµβαίνουν τακτικά, 
στο πλαίσιο αυξανόµενων στρα-
τιωτικοποιούµενων συγκρούσε-
ων που - σε ορισµένες περιοχές 
- έχουν τα χαρακτηριστικά µιας 
εµφύλιας ένοπλης σύγκρουσης», 
αναφέρει ο Πάουλο Πινιέιρο, ο 
οποίος παρουσίασε την έκθεση 
στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων του ΟΗΕ.

Η οµάδα των ερευνητών είχε 
επίσης πολλές αναφορές για φό-
νους από ένοπλες οµάδες της 
αντιπολίτευσης, οι οποίες χρησι-
µοποιούν ολοένα και περισσότερο 
αυτοσχέδιους εκρηκτικούς µηχα-
νισµούς στην εξέγερσή τους κατά 
της εξουσίας του προέδρου Μπα-
σάρ αλ-Άσαντ.

Οι δυνάµεις της αντιπολίτευσης 
κατηγορούνται για βασανισµούς 
και εκτελέσεις κυβερνητικών 
στρατιωτών και αυτών που είναι 
ύποπτοι ότι τους υποστηρίζουν. 

Οι ανεξάρτητοι ερευνητές του 
ΟΗΕ εκφράζουν σοβαρές ανησυ-
χίες για το γεγονός ότι οι αντάρτες 
«χρησιµοποιούν παιδιά ως τραυ-
µατιοφορείς, αγγελιαφόρους και 
µάγειρες, εκθέτοντάς τα στον κίν-
δυνο θανάτου και τραυµατισµού». 

Η ανεξάρτητη διεθνής ερευ-
νητική επιτροπή του ΟΗΕ για τη 
Συρία, η οποία πήρε εντολή για 
την έρευνά της από το Συµβού-
λιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
του ΟΗΕ, καταγγέλλει επίσης 
σεξουαλικές βιαιότητες που δια-
πράχθηκαν από τις δυνάµεις της 
συριακής κυβέρνησης και τους 

σαχίµπας, τους φιλοκαθεστωτι-
κούς πολιτοφύλακες, και εκφράζει 
την ανησυχία της για την αύξηση 
της θρησκευτικής βίας στη χώρα. 
Εν τω µεταξύ, η Συρία αποχώρησε 
από τις συζητήσεις στο Συµβούλιο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του 
ΟΗΕ, τα µέλη του οποίου συζητούν 
την επικριτική για τη ∆αµασκό τε-
λευταία έκθεση της ανεξάρτητης 
διεθνούς ερευνητικής επιτροπής. 
«∆εν θα συµµετάσχουµε σ’ αυτή 
την κατάφωρα πολιτικοποιηµέ-
νη συνεδρίαση» δήλωσε ο Σύρος 
πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Φάισαλ 
Χαµπάζ Χαµούι, πριν σηκωθεί 
και εγκαταλείψει την αίθουσα. Εί-
ναι εµφύλιος  Ο Σύρος πρόεδρος, 
Μπασάρ Αλ-Άσαντ, παραδέχθηκε 
ότι η χώρα του βρίσκεται «σε κατά-
σταση πολέµου, έναν χρόνο µετά 
την έναρξη της εξέγερσης κατά της 
διακυβέρνησής του. Μιλώντας 
στο νέο υπουργικό συµβούλιο, ο 
Αλ Άσαντ είπε ότι όλες οι προσπά-
θειες θα πρέπει να επικεντρωθούν 
στη νίκη αυτού του πολέµου.

ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Επτά άνθρωποι, ανάµεσά τους 
τρεις δηµοσιογράφοι, σκοτώθη-
καν κατά τη διάρκεια της επίθεσης 
εναντίον δικτύου της συριακής 
τηλεόρασης, κοντά στη ∆αµασκό. 
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρακτο-
ρείο ειδήσεων Sana, τρεις δηµοσι-
ογράφοι και τέσσερις φύλακες της 
έδρας του τηλεοπτικού δικτύου Al-
Ikhbariye στην περιοχή του Χαν 
αλ-Σιχ, σκοτώθηκαν «και άλλοι 
άνθρωποι απήχθησαν από τους 
τροµοκράτες που επίσης έκλεψαν 
µηχανήµατα και υλικό».

Το πρώτο αµιγώς τουρκικό 
αεροπλάνο, ένα εκπαιδευτι-
κό για τη πολεµική αεροπο-

ρία, παρουσιάστηκε την Τετάρτη 
παρουσία του πρωθυπουργού 
Ταγίπ Ερντογάν. Το Hürku προ-
ορίζεται για την βασική εκπαί-
δευση των πιλότων, την ενόρ-

γανη πτήση, την πλοήγηση και 
την εκπαίδευση σε πτήση σχη-
µατισµούς. Η Τουρκία ευελπιστεί 
ότι θα εξάγει το αεροπλάνο για 
εκπαίδευση πιλότων πολιτικής 
και πολεµικής αεροπορίας. Κατά 
την παρουσίαση ο Ερντογάν υπο-
γράµµισε ότι ο τουρκικός στρατός 

είναι από τους πλέον ισχυρούς 
του κόσµου. «∆εν έχουµε πρό-
θεση να επιτεθούµε σε κανένα», 
είπε και εξήγησε ότι «εξοπλιζόµα-
στε για να διατηρήσουµε την ει-
ρήνη, να πολεµήσουµε τις απει-
λές κατά της ασφάλειας και της 
ενότητάς µας».

Αύριο η διάσκεψη 
του ΟΗΕ για τη Συρία

ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Η Τουρκία παρουσίασε 
το πρώτο αµιγώς εγχώριο αεροπλάνο της

O Κόφι Ανάν ελπίζει να πετύχει 
η διπλωµατική του αποστολή.


