
O Κόσμος FRIDAY 3 AUGUST 2012ΔΙΕΘΝΗ 19

Τραγωδία χωρίς τέλος στο Χαλέπι, τη 
δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Συρίας: 
Ενώ οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις 

του στρατού µαίνονται και η πόλη τελεί υπό 
συνθήκες πολιορκίας, έντονες αντιδράσεις 
προκαλεί βίντεο που δείχνει αντικαθεστω-
τικούς να εκτελούν δηµόσια τέσσερις υπο-
στηρικτές, κατά τα φαινόµενα, του Άσαντ. 
Η Human Rights Watch µιλά για πιθανό 
έγκληµα πολέµου. Παράλληλα, στο πρώτο 
του µήνυµα τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, 
ο Μπασάρ αλ Άσαντ ξεκαθαρίζει πως δεν 
πρόκειται να υποχωρήσει µέχρι να κατα-
σταλεί, µε στρατιωτικά µέσα, η εξέγερση.

Το βίντεο, που εµφανίστηκε στο YouTube 
και φαίνεται να τραβήχτηκε την Τρίτη, 
δείχνει αντικαθεστωτικούς στο Χαλέπι να 
οδηγούν άνδρες που έχουν «συλλάβει» 
στην άκρη αυλής (πιθανότατα σχολείου), 
στήνοντάς τους στον τοίχο. Τα συνθήµατα 
που ακούγονται στρέφονται εναντίον του 
καθεστώτος. Η κάµερα στρέφεται αλλού, 
ακούγονται πυρά από όπλα, και έπειτα η 
κάµερα επιστρέφει στον τοίχο δείχνοντας 
τις σορούς των καθεστωτικών.

Εκπρόσωπος της διεθνούς οργάνωσης 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Human 
Rights Watch ανέφερε στο BBC πως, εάν τα 
πράγµατα είναι όπως φαίνονται στο βίντεο, 
πρόκειται πιθανότατα για έγκληµα πολέµου.

Και η συριακή οργάνωση της αντιπολίτευ-
σης «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιω-
µάτων», µε έδρα το εξωτερικό, καταδίκασε 
τις εκτελέσεις ως εγκληµατικές.

Παράλληλα, και ενώ τανκς και αερο-
πορικά µέσα σφυροκοπούν το Χαλέπι, ο 
πρόεδρος Άσαντ έσπασε τη «σιωπή» δύο 
εβδοµάδων (από την βοµβιστική επίθεση 
στη ∆αµασκό) για να ξεκαθαρίζει εντός και 

εκτός πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει. 
«Η µοίρα των πολιτών µας και του έθνους 
µας, το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον 
του, εξαρτάται από αυτή τη µάχη» αναφέρει 
ο Άσαντ, σε γραπτή ανακοίνωση µε αφορ-
µή την ηµέρα των ενόπλων δυνάµεων, 
υµνώντας παράλληλα τους στρατιώτες που 
µάχονται τις «εγκληµατικές τροµοκρατικές 
συµµορίες».

ΜΟΣΧΑ: «ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

Μετά το βίντεο, ο Ρώσος αναπληρωτής 
Εξωτερικών Γενάντι Γκατίλοφ ανέφερε 
πως οι εικόνες αποδεικνύουν ότι και οι 
δύο πλευρές στη συριακή εµφύλια σύρρα-
ξη παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµα-
τα. «Η σκληρή σφαγή των υποστηρικτών 
του καθεστώτος από την αντιπολίτευση 
επιβεβαιώνει πως παραβιάσεις ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων γίνονται και από τις 
δύο πλευρές» ανέφερε ο Γκατίλοφ µέσω 
twitter. «Θα ήταν χρήσιµο, ∆υτικοί και 
Άραβες πολιτικοί να έβλεπαν την κατάστα-
ση στη Συρία και από αυτή την σκοπιά» 
συµπλήρωσε. Παράλληλα, ο Ρώσος πρό-
εδρος Βλαντίµιρ Πούτιν θα υπερασπιστεί 
τη θέση της Μόσχας για τη συριακή κρίση 
στη συνάντησή του µε τον Βρετανό πρωθυ-
πουργό Ντέιβιντ Κάµερον την Πέµπτη στο 
Λονδίνο, όπου θα παρακολουθήσει τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες. 

«Αναµένουµε ότι θα έχουµε µια νέα ευ-
καιρία να συνεχίσουµε τον διάλογο για 
το θέµα και να εξηγήσουµε στη βρετανική 
πλευρά την πολύ ξεκάθαρη και διαφανή 
θέση µας» για την κρίση στη Συρία, δή-
λωσε ο Ντµίτρι Πέσκοφ εκπρόσωπος του 
Πούτιν, όπως µετέδωσαν τα ρωσικά πρα-
κτορεία ειδήσεων. 

Αδιάλειπτες οι συγκρούσεις στο Χαλέπι, 
αντιδράσεις από βίντεο µε εκτέλεση καθεστωτικών

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ Ο ΑΣΑΝΤ

Βία χωρίς τέλος στη Συρία 


