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Τέσσερις αµερικανοί στρα-
τιωτικοί, οι οποίοι σχεδί-
αζαν πραξικόπηµα για την 

ανατροπή της αµερικανικής κυ-
βέρνησης και τη δολοφονία του 
προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ 
Οµπάµα συνελήφθησαν από τις 
αρχές και οδηγήθηκαν στη δι-
καιοσύνη. Είχαν σκοπό να πραγ-
µατοποιήσουν βοµβιστική επίθε-
ση σε πάρκο, ανάληψη ελέγχου 
της βάσης Φορτ Στιούαρτ στην 
πολιτεία της Γεωργίας, βοµβι-
στικές εκρήξεις σε πολιτειακά 
και οµοσπονδιακά κτίρια και τη 

δολοφονία του Οµπάµα, ανατρέ-
ποντας µε αυτό τον τρόπο την κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ. Οι τέσσερις 
στρατιώτες αποκαλούσαν την ορ-
γάνωσή τους «FEAR» (For Ever 
Enduring, Always Ready - Πάντα 
Yποµένουµε, Πάντοτε Έτοιµοι). 
Στην κατοχή των Isaac Aguigui, 
Anthony Peden, Christopher 
Salmon και Michael Burnett 
βρέθηκαν πυροµαχικά και απο-
θηκευµένα όπλα που θα χρησι-
µοποιούνταν για να επιτύχουν 
το στόχο τους. Όπως οι ίδιοι 
δηλώνουν, µισούν τον Οµπάµα 

και τον χαρακτηρίζουν δηµόσια 
«έγχρωµο πρόεδρο µε ξενικό 
όνοµα που δεν έχει θέση το Λευ-
κό Οίκο». Οι στρατιώτες έχουν 
έρθει ξανά αντιµέτωποι µε τη δι-
καιοσύνη καθώς αντιµετωπίζουν 
κατηγορίες για τη δολοφονία του 
Αµερικανού στρατιώτη Μάικλ 
Ρορκ και της φίλης του Τίφανι 
Γιορκ, επειδή γνώριζαν για τα 
σχέδια της οµάδας τους. Ο ένας 
εξ αυτών έχει παραδεχθεί πως 
είναι ένοχος για τη δολοφονία, 
αλλά και για τη σύσταση εγκλη-
µατικής συµµορίας.

Σε εκκαθαριστικές επιχειρή-
σεις κατά των ανταρτών στη 
∆αµασκό και το Χαλέπι προ-

χώρησε την Τετάρτη ο συριακός 
στρατός κάνοντας χρήση πολεµι-
κών αεροσκαφών και πυροβολι-
κού µε αποτέλεσµα, για άλλη µία 
ηµέρα να σκοτωθούν δεκάδες 
άµαχοι και µαχητές.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος Μπα-
σάρ αλ-Άσαντ έστρεψε τα πυρά 
του κατά της πρώην συµµάχου 
Τουρκίας λέγοντας ότι «πυρο-
δοτεί τη συνέχιση της βίας στο 
εσωτερικό της Συρίας» και για το 
λόγο αυτό φέρει άµεση ευθύνη. 
Σε σύντοµη (και γενικά µάλλον 
σπάνια) συνέντευξή του στο ειδη-
σεογραφικό δελτίο του συριακού 
δικτύου τηλεόρασης Addounia, ο 
Άσαντ πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή 
του γνώριζε ότι κάποιοι αξιωµα-
τικοί ήταν έτοιµοι να λιποτακτή-
σουν και πάντως τους άφησε να 
φύγουν ανεµπόδιστοι. «Κάποιοι 
έλεγαν να τους σταµατήσουµε. 
Αλλά είπαµε όχι, δεν είναι σωστό 
να τους σταµατήσουµε, το σωστό 
είναι να φύγουν, ας διευκολύνου-
µε την έξοδό τους», υπογράµµισε. 
Πρόσθεσε δε ότι πρέπει να τους 
αφήνει κανένας να φύγουν γιατί 
έτσι καθαρίζονται οι µη πατριώτες 
αξιωµατικοί.

ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο συριακός στρατός σφυρο-

κόπησε από εδάφους και αέρος 
συνοικίες σε προάστια ανατολικά 
της ∆αµασκού, µε αποτέλεσµα να 
σκοτωθούν τουλάχιστον 27 άν-
θρωποι, ανέφερε η αντιπολίτευ-
ση. Ακόµη, εξαπέλυσε χερσαίες 
επιθέσεις και εισέβαλε σε αρκετές 
συνοικίες για µικρά χρονικά δια-
στήµατα, προχωρώντας σε συνο-
πτικές εκτελέσεις πριν αποχωρή-
σει, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές.

Χιλιάδες οικογένειες εγκατέλει-
ψαν την περιοχή, στον µεγαλύτε-
ρο εκτοπισµό πολιτών από την ευ-
ρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας 
µετά το ξέσπασµα της εξέγερσης 
εναντίον του προέδρου Μπασάρ 

αλ Άσαντ. Η προσκείµενη στο 
καθεστώς εφηµερίδα αλ Ουάταν, 
ανέφερε ότι ο στρατός εκκαθάρι-
σε τρεις συνοικίες στο Χαλέπι από 
τους «τροµοκράτες», δηλαδή τους 
αντάρτες, ενώ η επιχείρηση «συ-
νεχίζεται στο υπόλοιπο κοµµάτι 
της πόλης».

Σύµφωνα πάντως µε γιατρό σε 
νοσοκοµείο στο Χαλέπι κατά µέ-
σον όρο στην πόλη - όπου µαίνο-
νται οι µάχες εδώ και περίπου ένα 
µήνα - βρίσκουν το θάνατο καθη-
µερινά περίπου 25 πολίτες. 

Από την πλευρά τους, οι αντάρ-
τες ανακοίνωσαν ότι βοµβάρ-
δισαν µε δύο άρµατα µάχης το 
στρατιωτικό αεροδρόµιο της Τα-
φτάναζ, ανάµεσα στην Ιντλίµπ 
και στο Χαλέπι, καταστρέφοντας 
πέντε στρατιωτικά ελικόπτερα και 
κτίρια, είπε ένας από τους αντάρ-
τες στο AFP. Οι αντάρτες αποχώ-
ρησαν έπειτα από το θάνατο δύο 
ανδρών τους, είπε ο ίδιος που 
πρόσθεσε ότι «µαχητικά συνε-
χίζουν να βοµβαρδίζουν σπίτια 

στην Ταφτάναζ, που έχουν αδειά-
σει από τους ενοίκους τους».

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ

Εν τω µεταξύ, η Μπάσµα Κο-
ντµάνι, πρώην σηµαίνον στέλεχος 
του Συριακού Εθνικού Συµβου-
λίου (ΣΕΣ) που παραιτήθηκε την 
Τρίτη, υποστήριξε σε δηλώσεις της 
ότι η οργάνωση έχει επικεντρωθεί 
τόσο πολύ σε προσωπικές επιδιώ-
ξεις που πρέπει να αντικατασταθεί 
από µια νέα πολιτική αρχή. «Η αί-
σθησή µου είναι ότι το Συµβούλιο 
δεν στέκεται στο ύψος των περι-
στάσεων για να αντιµετωπίσει τις 
όλο και µεγαλύτερες προκλήσεις», 
δήλωσε στο Reuters. Εξήγησε ότι 
«ορισµένοι έδωσαν πολύ µεγάλη 
έµφαση στις παραταξιακές τους 
επιδιώξεις, ορισµένοι στις προσω-
πικές τους επιδιώξεις. Αυτό απέβη 
µεγάλη αδυναµία στην σύνδεσή 
µας µε τις (ένοπλες) οµάδες στο 
πεδίο της µάχης», επισήµανε ακό-
µη η Κοντµάνι.

Την Τουρκία κατηγορεί ο Άσαντ 
για τον εµφύλιο στη Συρία

Στρατιώτες ετοίμαζαν πραξικόπημα 
και τη δολοφονία... Ομπάμα

ΝΕΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σύρος αντάρτης εν µέσω συγκρούσεων. 


