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119 ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠ '  ΤΗΝ  ΕΞΕΓΕΡΣΗ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΤΩΝ  -  ΤΩΝ  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  ΕΡΓΑΤΩΝ  -  ΤΟΥ  ΣΙΚΑΓΟΥ ,  ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ  
ΚΑΝΕΙΣ  :  ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ  ΤΙΜΗ  ΝΑ  ΑΠΟΤΙΣΕΙ ΣΤΟΥΣ  
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥΣ  ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ  ΚΑΙ Σ '  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΠΡΙΝ  
ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΜΕΤΑ  ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  -  ΑΝΤΡΕΣ ,  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ,  
ΑΝΗΛΙΚΑ  ΠΑΙΔΙΑ  -  ΠΟΥ  ΕΧΑΣΑΝ  ΤΗΝ  ΖΩΗ  ΤΟΥΣ ,  ΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ  
ΤΟΥΣ ,  ΤΗΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΤΟΥΣ ,  ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΙΔΙΑ  
ΤΗΝ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ  ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ΤΟΥΣ  ;   
60 ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΝΙΚΗ  ΤΩΝ  ΛΑΩΝ  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΟΝ  
ΦΑΣΙΣΜΟ  ΚΑΙ ΤΟΝ  ΝΑΖΙΣΜΟ ,  ΑΝΑΡΡΩΤΙΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ  :  ΤΙ  
ΕΙΔΟΥΣ  ΤΙΜΗ  ΑΠΟΤΙΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ  Σ '  ΕΚΕΙΝΟΥΣ  ΠΟΥ  
ΞΕΨΥΧΗΣΑΝ  ΚΑΙ Σ '  ΟΣΟΥΣ  ΣΑΚΑΤΕΥΤΗΚΑΝ  ΣΤΑ  
ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ ,  ΣΤ '  ΑΝΗΛΙΑΓΑ  ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙΑ ,  ΣΤΑ  
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ,  ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΕ  
ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ  ;   
30 ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΗΤΤΑ  ΤΩΝ  ΗΠΑ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΣΥΜΜΑΧΩΝ-
ΔΟΥΛΩΝ  ΤΟΥΣ  ΣΤΟ  ΒΙΕΤΝΑΜ ,  ΠΟΙΑ  ΤΙΜΗ  ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  
ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΙ,  ΟΙ  ΑΝΑΠΗΡΟΙ,  ΟΙ  ΚΑΜΜΕΝΟΙ  ΑΠ'  ΤΙΣ  
NAPALM, ΟΙ ΑΝΙΑΤΑ  ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΑΠ'  ΤΟΝ  AGENT ORANGE,  
ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΟΙ,  ΠΟΥ  ΠΑΛΕΨΑΝ  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΟΥΣ  
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ,  ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ  ΤΗΝ  
ΧΙΛΙΟΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΕΝΗ  -  ΚΑΙ  ΧΙΛΙΟΠΡΟΔΟΜΕΝΗ  -  
ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ;   
Ναι.  Είναι αλήθεια  πως ,  πριν  ελάχιστες  µέρες ,  στις  19 Απρίλη  στην  
Ελλάδα ,  ένα  νέο  πραξικόπηµα ,  µάς  έβαλε  ξανά  στον  ΓΥΨΟ ,  αυτήν  τη  
φορα  «ευρωπαϊκών  προδιαγραφών».  
Είναι αλήθεια  πως  πριν  δυο  χρόνια ,  ο  λαός  του  Ιράκ  δέχτηκε ,  στις  20 
Μάρτη  του  2003, την  βάρβαρη  και απρόκλητη  δολοφονική  επίθεση  των  
«απελευθερωτών» και «εκδηµοκρατιστών» του .  



Αληθεύει πως ,  τέσσερα  χρόνια  τώρα ,  ο  λαός  του  Αφγανιστάν  
διασύρεται,  συκοφαντείται,  ποιν ικοποιείται και τιµωρείται,  στο  όνοµα  
της  «ελευθερίας», της  «δηµοκρατίας», του  «πολιτισµού».. .   
Οι Παλαιστίνιοι,  από  την  επαύριο  της  λήξης  του  Β΄  Παγκοσµ ίου  
Πολέµου ,  το  1948, ζουν  καθηµερινά  έναν  άλλο  πόλεµο  και µ ιαν  άλλη  
γενοκτονία ,  που  ανταγωνίζεται  επάξια  το  ολοκαύτωµα  των  Εβραίων ,  
την  µαζική  εξόντωση  των  Τσιγγάνων ,  την  αποσιωπηµένη  σφαγή  των  
εκατοµµυρίων  Ινδονησίων  κοµµουνιστών . . .   
ΑΥΤΗ ,  ΛΟΙΠΟΝ ,  ΕΙΝΑΙ  Η  ΜΟΝΗ  ΤΙΜΗ  ΠΟΥ  ΧΡΩΣΤΑΜΕ  ΝΑ  
ΑΠΟΔΩΣΟΥΜΕ  Σ '  ΕΚΕΙΝΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΗΡΩΙΚΟΥΣ  ΕΡΓΑΤΕΣ ,  
ΑΝΤΑΡΤΕΣ ,  ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  ΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΚΙ  
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΩΝ  ΠΟΛΕΜΩΝ  :   
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ,  
ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ,  ΕΝΑΝΤΙΑ Σ ' ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ  Σ ' Ο,ΤΙ  
ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΕΙ  ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ,  
ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ,  ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΑΣ ,  ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΜΑΣ ! ΠΑΝΤΑ,  ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ ΝΙΚΗ ! 
 

Τί µας µέλλεται ;  

(12 - 31 Μάη 2005)  

12 : Λήγει (άρχισε στις 9/5) η Σύνοδος της Ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (Γαλλία).  

12 : Ο αρχι-ΗΠΑνθρωπος, George W. Bush, υποδέχεται στην Washington 
προέδρους χωρών της Κεντρικής Αµερικής και της Δοµινικανής Δηµοκρατίας.  

12 : Συνεδρίαση του «τοπικού συµβουλίου» του OSAC (Overseas Security 
Advisory Council - Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Υπερπόντιας Ασφαλείας του 
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ), στο Ναϊρόµπι (Κένυα).  

12 : Συνεδρίαση του «τοπικού συµβουλίου» του OSAC (Overseas Security 
Advisory Council - Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Υπερπόντιας Ασφαλείας του 
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ), στην ¶κκρα (Γκάνα).  

13 : Συνεδρίαση του «τοπικού συµβουλίου» του OSAC (Overseas Security 
Advisory Council - Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Υπερπόντιας Ασφαλείας του 
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ), στο Κίεβο (Ουκρανία).  

13 : Το «διεθνές ποινικό δικαστήριο» της Χάγης (βλ. ΗΠΑτζήδικο 
Εξοντωτήριο Πολιτικών Αντιπάλων) αναµένεται να εκδώσει την απόφασή του 
κατά του Κόστα Μπουλάτοβιτς. Ο Μπουλάτοβιτς κατηγορείται για 
«περιφρόνηση» του «δικαστηρίου», επειδή, στις 20 Απρίλη, ως µάρτυρας 
υπεράσπισης του Σλόµπονταν Μιλόσεβιτς, αρνήθηκε να απαντήσει στις 
ερωτήσεις των «δικαστών», αφού ο κατηγορύµενος δεν ήταν παρών, λόγω 
της κακής κατάστασης της υγείας του (ο Μιλόσεβιτς έχει σοβαρά καρδιακά 
προβλήµατα) κι επί πλέον δεν εκπροσωπείται από συνηγόρους, αλλά 
υπερασπίζεται µόνος του τον εαυτό του. Αν κριθεί ένοχος, ο Μπουλάτοβιτς, 
που αρνείται την κατηγορία, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση 7 ετών 
και σε χρηµατική ποινή που φτάνει τις 100.000 ευρά.  



15 : Βουλευτικές εκλογές στην Αιθιοπία.  

15 : Έληξε, στις 20/4/2005, η προθεσµία υποβολής προσφορών των 
εταιρειών που ενδιαφέρονται να παράσχουν πλήρεις υπηρεσίες «στήριξης 
ζωής» στα κατοχικά στρατεύµατα των ΗΠΑ και στους ταγµαταλήτες προδότες 
στο Ιράκ. Ο διαγωνισµός (υπ’ αρ. W914NS-05-R-9032, του Στρατού των ΗΠΑ 
- Department of the Army, Project and Contracting Office, Joint Contracting 
Command-Iraq, PARC Reconstruction, US Embassy Palace APO, Baghdad, 
Iraq, AE, 09316) που δηµοσιεύθηκε στις 7/4/2005 προέβλεπε την λήξη της 
προθεσµίας στις 20 Μάη. Με νεώτερη τροποποίηση (12/4/2005), ωστόσο, η 
λήξη επισπεύσθηκε κατά έναν µήνα καί έληξε στις 20 Απρίλη. Έτσι, η παροχή 
των «υπηρεσιών» θα αρχίσει στις 15/5/2005 και θα λήξει στις 14/8/2005, µε 
ενεδεχόµενη παράτασή τους µέχρι τις 15/5/2006. Οι «υπηρεσίες» αφορούν 
την «Ακαδηµία Δηµοσίων Υπαλλήλων» της Βαγδάτης. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον «ειδικό επί των συµβολαίων», Marcus 
Overbay, στο τηλέφωνο 001-703-544-6382, e-mail : overbay@pco-iraq.net 
(σηµειώνουµε ότι το τηλέφωνο βρίσκεται στην περιοχή της Washington). Η 
συντόµευση των προθεσµιών του διαγωνισµού και η επίσπευση της έναρξης 
των παρεχοµένων «υπηρεσιών» φανερώνει την αγωνία που έχει καταλάβει τις 
κατοχικές αρχές λόγω της αυξανόµενης δράσης των αντιστασιακών 
οργανώσεων.  

16 - 25 : Συνέλευση του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας, στην Γενεύη 
(Ελβετία).  

17 - 19 : «TechNet International 2005», διεθνές συµπόσιο τεχνολογίας, στην 
Washington (ΗΠΑ).  

17 : Η πορεία του Κινήµατος των Ακτηµόνων της Βραζιλίας (Movimento Sem 
Terra), που ξεκίνησε την Πρωτοµαγιά από την Goiania (πρωτεύουσα της 
πολιτείας Goias), καλύπτει τα τελευταία απ’ τα 210 χιλιόµετρα και εισέρχεται 
στην οµοσπονδιακή πρωτεύουσα, Brasilia. (Η Βραζιλία, ως γνωστόν, είναι 
οµοσπονδιακό κράτος και η επίσηµη ονοµασία της χώρας είναι : Estados 
Unidos do Brasil - Ενωµένες Πολιτείες του Μπραζίλ). Η σοσιαλίζουσα 
κυβέρνηση του Inacio Lula προχωρεί ήδη σε αναδασµό και αγροτικές 
µεταρρυθµίσεις, αλλά το MST πιέζει για ταχύτερο ρυθµό των αλλαγών, 
γεγονός που σπεύδει να εκµεταλλευθεί η προπαγάνδα των ΗΠΑ.  

20 - 22 : Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ, στό Αµάν (Ιορδανία).  

20 : Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κ. Καραµανλής, πηγαίνει να 
προσκυνήσει, για δεύτερη φορά (είχε ξαναπάει πριν έναν χρόνο) τον George 
W. Bush στην Washington. Στις 22/5, το πανεπιστήµιο Taft, όπου είχε 
φοιτήσει, θα τον ανακηρύξει επίτιµο διδάκτορα. Την πρώτη φορά είχε 
εξασφαλίσει το... «µακεδονικό». Τώρα, τί θα µάς φέρει άραγε ;  

20 : Συνεδρίαση του «τοπικού συµβουλίου» του OSAC (Overseas Security 
Advisory Council - Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Υπερπόντιας Ασφαλείας του 
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ), στο Λένινγκραντ («Αγία Πετρούπολη», 
Ρωσσία).  

22 : Εκλογές στο γερµανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας.  

22 : Προεδρικές εκλογές στην Μογγολία.  



23 - 24 : Συνεδρίαση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσων και Εξωτερικών 
Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Την πρώτη µέρα 
θα συζητηθούν και θέµατα άµυνας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνεδρίαση εν 
όψει των όσων ετοιµάζονται στο Κοσσυφοπέδιο.  

23 - 26 : Διάσκεψη Κορυφής για θέµατα Τεχνολογίας Πληροφοριών, στο 
Montgomery (Alabama, ΗΠΑ).  

24 - 26 : «Η Νέα («Emerging») Τεχνολογία και η Επίδρασή της στον 
Πολεµιστή», συµπόσιο της Ένωσης Αξιωµατικών Επικοινωνιών Ηλεκτρονικών 
των ΗΠΑ (Armed Forces Communications & Electronics Association - AFCEA), 
στην αεροπορική βάση Offutt (Nebraska, ΗΠΑ).  

24 - 26 : Διάσκεψη Κορυφής Γυναικών Επιχειρηµατιών του Αραβικού Κόσµου, 
στην Τύνιδα (Τυνησία).  

24 - 28 : 14η «Ετήσια Διάσκεψη Αδελφών Πόλεων ΗΠΑ - Αφρικής», στο St. 
Louis του Misouri.  

25 - 25 Σεπτέµβρη : «Παγκόσµια Έκθεση», στο Αϊτσί (Ιαπωνία)  

25 - 26 : Διάσκεψη Κορυφής της «Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέµπ» 
(Αλγερία, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυριτανία, Τυνησία), στην Τρίπολη της Λιβύης. Η 
τελευταία διάσκεψη κορυφής της «Ένωσης» είχε διεξαχθεί το 1994.  

25 : Λήγει η προθεσµία υποβολής προσφορών (διαγωνισµός υπ’ αρ. FA8104-
05-Q-0186 της Διοίκησης Υλικού της Πολ. Αεροπορίας των ΗΠΑ (Department 
of the Air Force, Air Force Materiel Command, Tinker OC-ALC - (Central 
Contracting), 3001 Staff Drive, Ste 1AG76A, Tinker AFB, Oklahoma) για την 
προµήθεια 14 «σωλήνων από τιτάνιο για την αύξηση του χώρου καύσης 
κινητήρων αεροσκαφών», εργαλείων συναρµολόγησης και λοιπών 
εξαρτηµάτων (Augmentor Combustion Chamber Duct Assembly Braces TCTO 
Kit, NSN 2840-K0-218-302ANZ, P/N 4086903 για κινητήρες F100PW229). Οι 
«σωλήνες» παράγονται από την εταρεία Pratt & Whitney, East Hartford, 
Connecticut και θα πουληθούν στην Ελλάδα. Οι πρώτες παραδόσεις 
αναµένονται στις (ή πριν τις) 5/12/2005 «στο DGR005, Greece» (δεν 
καταφέραµε να εντοπίσουµε τί είναι το DGR005). Κατά την προκήρυξη, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν τον «τόµο» της προκήρυξης (σχέδιο 
συµβολαίου, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) µε φαξ στον αριθµό 001-405-734-
8776 και θα τον λάβουν µέσω του Federal Business Opportunities website 
http://epsa.satx.disa.mil./ Τηλεφωνικές παραγγελίες του «τόµου» ή 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. «Ειδική επί των συµβολαίων» είναι η Teresa 
Tyrone, στην αεροπορική βάση Tinker, e-mail : teresa.tyrone@tinker.af.mil, 
τηλ. 001-405-734-8774, φαξ : 001-405-734-8776.  

25 : Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στο Σουρινάµ (Νότια Αµερική).  

27 : Λήγει η προθεσµία υποβολής σχολίων, παρατηρήσεων ή ενστάσεων στο 
σχέδιο µεταφοράς «υπερουρανίων ραδιενεργών αποβλήτων» από το «Εθνικό 
Εργαστήριο του Los Alamos» (του Υπουργείου Ενεργείας των ΗΠΑ) στην 
«Πιλοτική Εγκατάσταση Αποµόνωσης Αποβλήτων (Waste Isolation Pilot Plant 
- WIPP), 26 µίλια ανατολικά του Carlsbad στο νοτιοανατολικού New Mexico. 
Το WIPP (του Υπουργείου Ενεργείας των ΗΠΑ) άρχισε να λειτουργεί στις 
26/3/1999 και ήδη «φιλοξενεί» αρκετούς τόννους ραδιενεργών 
υπερουρανίων (µε ατοµικό αριθµό µεγαλύτερον από το 92 του ουρανίου) 



αποβλήτων, όπως το πλουτώνιο, το νεπτούνιο, το αµερίκιο κ.λπ. Μέχρι 
στιγµής, τα υπερουράνια στοιχεία είναι τα ακόλουθα (Ατοµικός Αριθµός - 
Ονοµασία - Σύµβολο) : 93 neptunium Np # 94 plutonium Pu # 95 americium 
Am # 96 curium Cm # 97 berkelium Bk # 98 californium Cf # 99 einsteinium 
Es # 100 fermium Fm # 101 mendelevium Md # 102 nobelium No # 103 
lawrencium Lr # 104 rutherfordium Rf # 105 dubnium Db # 107 bohrium Bh 
# 108 hassium Hs # 109 meitnerium Mt # 110 darmstadtium Ds # 111 
roentgenium Rg # 112 ununbium Uub* # 113 ununtrium Uut* # 114 
ununquadium Uuq* # 115 ununpentium Uup* # 116 ununhexium Uuh* (Η 
ύπαρξη των 5 τελευταίων δεν έχει ακόµη επιβεβαιωθεί εργαστηριακά). Τα 
υπερουράνια στοιχεία είναι όλα ραδιενεργά, µε ηµι-περίοδο «µικρότερη από 
την ηλικία της Γης» και έτσι δεν απαντώνται στην φύση, αλλά παράγονται 
τεχνητά, π.χ. σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ή κατά την χρήση ατοµικών και 
πυρηνικών όπλων. Περισσότερες πληροφορίες µπορεί κανείς να βρεί στην 
διαδικτυακή τοποθεσία http://www.wipp.ws./ Η «πρόσκληση» της Υπηρεσίας 
Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (Environmental Protection Agency, βλ. 
http://www.epa.gov)/, µε ηµεροµηνία 21/4/2005, δηµοσιεύθηκε στο Federal 
Register της 27/4/2005 (τόµος 70, τεύχος 80, σελ. 21715 - 21718).  

29 : Βουλευτικές εκλογές στον Λίβανο (υπό την απειλή του Ισραήλ και των 
ΗΠΑ, που υποστηρίζουν τον φαλαγγίτη χριστιανό Michel Aoun).  

29 : Δηµοψήφισµα για το «Ευρωσύνταγµα» στην Γαλλία.  

30 : Οι ΗΠΑνθρωποι γιορτάζουν την «ηµέρα της µνήµης». 30 : Συνεδρίαση 
του Συµβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
Βρυξέλλες (Βέλγιο).  

 

διεθνή... 
δηµοσιεύτηκε στις [07:14] Πέµ 23 Ιούν, 2005  

θνή... διεθνή... διεθνή... διεθνή... διε  

Μαρ. 24 : Άθρο του Rob Edwards, στο βρεταννικό περιοδικό New Scientist, 
αποκαλύπτει πως σε πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας έχουν 
εµφανισθεί ρωγµές, λόγω παλαιότητας, και πολλοί επιστήµονες εκφράζουν 
σοβαρές ανησυχίες για επικείµενη διαρροή ραδιενέργειας µε απρόβλεπτες 
συνέπειες.  

Μαρ. 30 : Ο Ovidio Bompressi, καταδικασµένος σε κάθειρξη 19 ετών και 9 
µηνών από το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας, για την εκτέλεση του 
επιθεωρητή Calabresi, του δολοφόνου του Αναρχικού συντρόφου Pinelli, 
µπορεί να µείνει για δυο ακόµη χρόνια σε κατ’ οίκον περιορισµό, καθώς το 
δικαστήριο έκρινε πως η κατάσταση της υγείας του δεν τού επιτρέπει την 
επιστροφή στις φυλακές της Pisa (όπου είχε φυλακιστεί στις 24/1/1997, µέχρι 
το 2003) για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής που τού επιβλήθηκε.  

Μαρ. 31 : Η δεξιά ισπανική κυβέρνηση του Aznar είχε πουλήσει στην 
Κολοµβία και στην Βενεζουέλα στρατιωτικό υλικό, όπλα και πυροµαχικά αξίας 
100 εκατοµµυρίων δολλαρίων, χωρίς να ενηµερώσει την Βουλή της Ισπανίας, 
για τις «ανάγκες του αγώνα κατά των τροµοκρατών», όπως µετέδωσαν 



σήµερα τα πρακτορεία Prensa Latina της Κούβας και ABN (πρώην Venpres) 
της Βενεζουέλας.  

Μαρ. 31 : Η οµοσπονδιακή αρχή, που έχει αναλάβει την διερεύνηση των 
αρχείων των µυστικών υπηρεσιών της πρώην Ανατολικής Γερµανίας, 
ανακοίνωσε σήµερα πως η StaSi, η Κα-Γκε-Μπε και οι µυστικές υπηρεσίες της 
Βουλγαρίας δεν είχαν καµµία ανάµειξη στην απόπειρα δολοφονίας του πάπα 
Ιωάννη Παύλου 2ου (Βοϊτύλα) από τον Αγτσά, τον Μάη του 1981.  

Απρ. 01 : Περισσότεροι από 1.000 οπλισµένοι πολίτες των ΗΠΑ άρχισαν 
σήµερα, µαζί µε δυνάµεις του στρατού, της αστυνοµίας και του FBI να 
κυνηγούν «λαθρο»-µετανάστες, που προσπαθούν να περάσουν από το Μεξικό 
στην Αριζόνα.  

Απρ. 02 : Οργανώσεις νέων του Λιβάνου προχώρησαν σήµερα σε καθιστική 
διαµαρτυρία έξω απ’την αµερικάνικη πρεσβεία στην Βηρυττό, διαµαρτυρόµενη 
για την επέµβαση των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις και στις διεθνείς 
σχέσεις της χώρας τους. Χιλιάδες άλλοι διαδηλωτές οργάνωσαν πορείες στους 
κεντρικούς δρόµους της λιβανικής πρωτεύουσας.  

Απρ. 02 : Πέντε στρατιώτες των ΗΠΑ συνελήφθησαν στην Κολοµβία για 
διακίνηση 16 κιλών κοκαΐνης.  

Απρ. 04 - 08 : Όπως καταγγέλλει η Επιτροπή κατά των Διακρίσεων σε βάρος 
των Αράβων στις ΗΠΑ (ADC) η τεράστιας έκτασης «αντι»-τροµοκρατική 
άσκηση «TOPOFF 3», που διεξάγει αυτές τις µέρες το Yπουργείο Eσωτερικής 
Aσφαλείας (Homeland Security), εξελίσσεται σε επιχείρηση συκοφάντησης και 
τροµοκράτησης των Αραβικής καταγωγής πολιτών της χώρας. Όπως 
καταγγέλλει η ADC, παρόµοιες «ασκήσεις» διεξάγονται ταυτόχρονα στον 
Καναδά και την Βρεταννία.  

Απρ. 04 : Όπως µεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ANSA, ναυτικός 
σχηµατισµός από ναρκαλιευτικά και άλλα πολεµικά πλοία της Ιταλίας, 
Ισπανίας, Γερµανίας, Τουρκίας και Ελλάδας, βρίσκονται, από τις 13/3/2005, 
στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου - υποτίθεται - αφαιρούν νάρκες, στα πλαίσια 
των «ανθρωπιστικών» επιχειρήσεων, που αποφασίστηκαν τον περασµένο 
Ιούνιο στην Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης.  

Απρ. 05 : Σύµφωνα µε τον Ιταλό εισαγγελέα -ανακριτή, Paolo Giovagnoli, 
στον υπολογιστή της Diana Blefari Melazzi «βρέθηκε, σε αρχείο της 
18/3/2002, το κείµενο µε το οποίο οι Ερυθρές Ταξαρχίες αναλάµβαναν την 
ευθύνη της εκτέλεσης του συµβούλου του Berlusconi, καθηγητή Marco 
Biagi».  

Απρ. 05 : Υστερία έχει καταλάβει τις αρχές ασφαλείας της Ρώµης κι όλης της 
Ιταλίας εν όψει των εκατοµµυρίων πιστών που συρρέουν για την κηδεία του 
Πάπα. Χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη συστοιχιών αντιαεροπορικών 
πυραύλων γύρω απ’την ιταλική πρωτεύουσα.  

Απρ. 06 : Αφγανοί αντάρτες καταρρίπτουν ελικόπτερο των ΗΠΑ. 9 
στρατιωτικοί ΗΠΑνθρωποι σκοτώνονται.  

Απρ. 06 : Το κοινοβούλιο της Ιταλίας εγκρίνει το «ευρωσύνταγµα».  



Απρ. 07 : Μαζικές διαδηλώσεις στην Γουατεµάλα, ενάντια στην πρόθεση της 
κυβέρνησης να υπογράψει την Συνθήκη Ελευθέρου Εµπορίου µε τις ΗΠΑ.  

Απρ. 11 : Εκατοντάδες Αλβανοί τίµησαν σήµερα την 20η επέτειο του 
θανάτου του Ενβέρ Χότζα, καταθέτοντας λουλούδια στον τάφο του, στο 
κεντρικό νεκροταφείο των Τιράνων. Ο γιός του νεκρού πρώην ηγέτη, Ιλίρ 
Χότζα, κατάγγειλε στου συγκεντρωµένους ότι «άγνωστοι αφαίρεσαν την 
µαρµάρινη πλάκα που υπήρχε στον τάφο, έσβησαν τα γράµµατα και την 
χρησιµοποίησαν για την ανέγερση µνηµείου ‘για τους Βρεταννούς στρατιώτες 
που έχουν σκοτωθεί στην Αλβανία’».  

Απρ. 12 : «Φίλαθλοι» της ιταλικής Inter, κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού 
αγώνα, αναρτούν πανώ µε την σβάστικα κι άλλα χιτλερικά σύµβολα.  

Απρ. 12 : Το ΝΑΤΟ ανακοινώνει ότι τον Οκτώβρη του 2006 θα δοκιµάσει, για 
πρώτη φορά, την «Δύναµη Ταχείας Αντίδρασης» στην Αφρική.  

Απρ. 12 : Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας απαγορεύει το σφράγισµα 
των προσωπικών εγγράφων (ταυτότητες, διαβατήρια κ.λπ.) των Εβραίων µε 
την σφραγίδα που αναγράφει «Razza ebraica», όπως προέβλεπε φασιστικός 
νόµος του 1939, ο οποίος, παρά την κατάργησή του µε το διάταγµα 20/20-1-
1944, φαίνεται ότι επιβιώνει µέχρι σήµερα στην γειτονική χώρα.  

Απρ. 14 - 17 : Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η 
ΔΙΚΗ ΤΗΣ DEV-SOL (Επαναστατική Αριστερά) Στις 14-17 Απριλίου 2005 
ξανάρχισε η δίκη της DEV-SOL κατά την οποία επιχειρείται η καταδίκη 1243 
αγωνιστών της Επαναστατικής Αριστεράς. Σε µόλις 3 µέρες η αρµόδια 
εισαγγελέας συνέταξε το κατηγορητήριο (µια σύνταξη που υποτίθεται ότι 
απαιτούσε τη µελέτη 400 φακέλων µε στοιχεία για τη δίκη) ζητώντας την 
ποινή της ισόβιας κάθειρξης 163 αγωνιστών, µεταξύ των οποίων ο Γενικός 
Γραµµατέας του DΗΚΡ-C, Dursun KARATAS και για τους υπολοίπους χιλιάδες 
χρόνια φυλάκισης σε λευκά κελιά. Η δίκη της Dev-Sol “Επαναστατική 
Αριστερά”, η οποία µετονοµάστηκε “Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό 
Κόµµα- Μέτωπο” (DHKP-C) είχε ξεκινήσει στις 25 Ιουλίου 1981, αµέσως µετά 
την επιβολή της φασιστικής χούντας στην Τουρκία.. Το 1991 µε απόφαση του 
“Στρατιωτικού Δικαστηρίου Έκτακτης Ανάγκης” καταδικάστηκαν σε ισόβια 34 
αγωνιστές και οι υπόλοιποι σε εκατοντάδες χρόνια φυλάκιση. Μετά από την 
έρευνα του ¶ρειου Πάγου διαπιστώθηκε ότι είχαν χαθεί περίπου 100 φάκελοι 
από τους 400 που περιείχαν απαραίτητα στοιχεία της δίκης. Γι’ αυτό το λόγο η 
δίκη ξανάρχισε.Με τις δηλώσεις τους, οι δικηγόροι του “Νοµικού Γραφείου του 
Λαού” τονίζουν πως η δίκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για τον αγώνα που 
συνεχίζεται και µετά την χούντα για τις ελευθερίες και τα δικαιώµατα των 
λαών της Τουρκίας και Η εναντίωση σ’ αυτή την άδικη δίκη συµβολίζει την 
εναντίωση και την καταδίκη εις βάρος της χούντας. Από τις πρώτες µέρες, η 
φασιστική χούντα που θεωρούσε τον λαό εχθρό είχε συλλάβει περίπου 
700.000 ανθρώπους και τους βασάνιζε επί 90 µέρες. Οι πολιτικοί κρατούµενοι 
εκείνης της περιόδου δεν είχαν δικαιώµατα να δουν τους δικηγόρους ούτε να 
δεχθούν επισκεπτήριο από τους συγγενείς τους. Ακόµη και το µολύβι ή το 
χαρτί που ζητούσαν για να γράφουν την απολογία τους γινόταν αιτία για να 
υποστούν βασανιστήρια. Ακόµη και όταν καταδίκαζαν κάποιο γεγονός µόνο µε 
τις καταγγελίες τους, (π.χ. για τις συνθήκες κράτησής τους) οι πολιτικοί 
κρατούµενοι δεχόταν ποινές µε 20-30 χρόνια φυλάκισης. Επειδή αρνήθηκαν 
να φορέσουν στρατιωτικές στολές στις φύλακες, οι πολιτικοί κρατούµενοι 
ζούσαν για αρκετά χρόνια µόνο µε τα εσώρουχά τους. Και όταν πήγαν στις 
δίκες µε τα εσώρουχά τους, τους διώξανε οι δικαστές µέχρι να φορέσουν τις 
στρατιωτικές στολές.Τις µέρες εκείνες, το 1984 δηλαδή , τρεις πολιτικοί 



κρατούµενοι αυτής της δικής έχασαν τη ζωή τους σε απεργία πείνας, 
διαµαρτυρόµενοι ενάντια στην επιβολή της στρατιωτικές στολής που στη 
συνέχεια µετά την απεργία πείνας, καταργήθηκε.Οι Δικηγόροι τους δήλωσαν 
στο Δικαστήριο ότι “νοιώθουνε υπερήφανοι που υπερασπίζουνε αυτούς τους 
αξιοπρεπείς ανθρώπους” και ότι πρέπει να τιµωρηθούν εκείνοι που 
κατηγορούν αυτούς τους ανθρώπους, να καταδικαστούν για τα βασανιστήρια 
και τα εγκλήµατα που διέπραξαν ενάντια στο λαό και µε το αίσθηµα της 
δικαιοσύνης απαιτούν να αθωωθούν οι κατηγορούµενοι.Ο Σύλλογος 
Προοδευτικών Δικηγορών µέσω της ανακοίνωσης του καλεί όλους τους 
νοµικούς και δικηγόρους να εναντιωθούν σ’ αυτό το νοµικό θέατρο του 
παραλόγου. (Από το περιοδικό «Ο Αγώνας στην Τουρκία και το Κουρδιστάν»).  

Απρ. 18 : ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ Η 
καταιγίδα των φασιστικών επιθέσεων άρχισε και εξαπλώθηκε µε την άνοµη 
στήριξη όλων των κοµµατιών του κρατικού µηχανισµού. Απέναντι σ’ αυτήν 
αναπτύχθηκε ισχυρή αντίσταση που οργανώθηκε από αγωνιστές του Μετώπου 
για τις Ελευθερίες και τα δικαιώµατα (HÖC). Μια από τις εκδηλώσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν σ’ ένδειξη διαµαρτυρίας έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου, 
στη πλατεία Ταξίµ. Πρόκειται για µια συνέντευξη τύπου όπου συµµετέχουν 
περίπου 400 άτοµα από 17 οργανώσεις και πολιτικά κόµµατα της Τουρκίας 
Μεταξύ αυτών ήταν ο TAYAD (Σύλλογος Οικογενειών των Πολιτικών 
Κρατούµενων για την Συµπαράσταση), το DEHAP (δηµοκρατικό λαϊκό κόµµα) 
και το ΕΜΕΡ (Κόµµα εργασίας). Ο πρόεδρος του TAYAD διάβασε την κοινή 
ανακοίνωση των 17 οργανώσεων. Αυτή ανέφερε µεταξύ άλλων ότι µε εντολή 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού οργανώθηκε µια γενική φασιστική επίθεση 
απ’ όλες τις αντιδραστικές δυνάµεις. Πρωτοστάτες ήταν οι φασιστικές 
οργανώσεις σε µια προσπάθεια µέσω αυτής της σοβινιστικής εκστρατείας να 
καµφθεί αγώνας των λαών και εργαζοµένων της Τουρκίας. Το γεγονός µε τα 
2 παιδιά στάθηκε η αφορµή για τη πραγµατοποίηση αυτής της προβοκάτσιας. 
Αυτό που πραγµατικά επιδιώκει το καθεστώς είναι να επισκιάσει την 
οικονοµική και πολιτική κρίση στην οποία έχει οδηγηθεί η Τουρκία, να 
αποπροσανατολίσει την κοινή γνώµη και να αποκρύψει της πραγµατικές αιτίες 
γι’ αυτή των κατάσταση ουσιαστικά η επίθεση στρέφεται στο δικαίωµα των 
λαών της Τουρκίας να οργανωθούν και να παλέψουν για τις ελευθερίες και τα 
δικαιώµατά τους. Η ανακοίνωση καταλήγει στο ότι οι δυνάµεις της αριστεράς 
πρέπει ενωµένες να προσπαθήσουν να αποκρούσουν την επίθεση του 
φασιστικού καθεστώτος σε όλο το φάσµα της κοινωνικής ζωής. Με την 
ανακοίνωση τους καλούνε όλους όσους αγωνίζονται να συσπειρωθούν 
ενάντια στις προβοκάτσιες και τις επιθέσεις που υποκινούνται από τους 
φασίστες! Κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου φωνάχθηκαν 
συνθήµατα: KΑΤΩ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ!, ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΕΙΕΣ!, ΖΗΤΩ Η 
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!, ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ 
ΜΑΣ ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ!,ΖΗΤΩ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ! (Από το περιοδικό «Ο 
Αγώνας στην Τουρκία και το Κουρδιστάν»).  

Απρ. 18 : Το πολεµικό ναυτικό του Μπανγκλαντές συλλαµβάνει 
περισσότερους από 100 «λαθρο»-µετανάστες που επιβαίνουν σε πλοίο, µε 
προορισµό την Ελλάδα.  

Απρ. 19 : Επτά αστυνοµικοί, που είχαν συστήσει συµµορία και λήστευαν 
πολίτες, συλλαµβάνονται στην Ρώµη. Ο Berlusconi παραµένει ασύλληπτος !  

Απρ. 22 : Σύµφωνα µε το πρακτορείο AssA-Irada του Αζερµπαϊτζάν, 2.500 
Τούρκοι φοιτητές σε σχολές του Μπακού βγήκαν στους δρόµους και 
κατευθύνθηκαν προς την πρεσβεία της Ελλάδας, διαµαρτυρόµενοι για «το 
κάψιµο τουρκικής σηµαίας από Αρµενίους, στην Αθήνα». Η πορεία 



εµποδίστηκε από την αστυνοµία και δεν σηµειώθηκαν επεισόδια. Οι 
διαδηλωτές, µεταξύ άλλων, φώναζαν και συνθήµατα υπέρ του Αζερµπαϊτζάν, 
εκφράζοντας την άποψη πως «η υπόθεση του Ναγκόρνο-Καραµπάχ, είναι 
υπόθεση όλου του Τουρανικού Κόσµου».  

Απρ. 23 : Διακόσιοι περίπου Αφρικανοί και Λατινοαµερικάνοι φοιτητές του 
«Διεθνούς Πανεπιστηµίου Trinity» του Ιλλινόϊς των ΗΠΑ, το οποίο ελέγχεται 
από την καθολική εκκλησία, δηλώνουν ότι εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, 
επειδή δέχονται απειλές από ρατσιστές συµφοιτητές τους.  

Απρ. 23 : Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Folha του Sāo Paulo, η 
Βραζιλία «απειλεί να ανακαλέσει τον πρεσβευτή της από την πρωτεύουσα του 
Ecuador, λόγω της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί απ’το γεγονός ότι ο 
έκπτωτος πρόεδρος, συνταγµατάρχης Lucio Gutierrez, έχει καταφύγει από τις 
20/4/2005 στο κτίριο της βαζιλιανής πρεσβείας.  

Απρ. 24 : Η Βενεζουέλα αποφάσισε σήµερα την διακοπή κάθε στρατιωτικής 
σχέσης (προµήθειες, ανταλλαγές αποστολών, κ.λπ.) µε τις ΗΠΑ. Την σχετική 
ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος Hugo Chávez Frías, ο οποίος τόνισε ότι η 
παρουσία αξιωµατικών των ΗΠΑ στην χώρα «δεν κάνει τίποτε άλλο απ’ το να 
ξεσηκώνει τα µυαλά των νέων µας (των Ενόπλων Δυνάµεων της 
Βενεζουέλας)», γεγονός που κάθε άλλο παρά βοηθάει την πολιτική 
σταθερότητα και την κυριαρχία της χώρας. Ο πρόεδρος δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί, βέβαια, και στον ρόλο που διαδραµάτισαν οι ΗΠΑ στο αποτυχόν, 
εναντίον του, πραξικόπηµα της 12/4/2002, λέγοντας πως το Φρούριο Tiuna 
του Caracas, όπου κρατήθηκε κι ο ίδιος από τους πραξικοπηµατίες, είχε 
µεταβληθεί σε αρχηγείο της CIA. (ABN).  

Απρ. 25 : 60 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΝ. 60 σύλλογοι δηµοσιογράφων οι οποίοι ανήκουν στην 
«Οµοσπονδία δηµοσιογράφων της Τουρκίας» πήραν απόφαση διαµαρτυρίας 
για τον καινούριο ποινικό κώδικα που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 
2005. Οι προσπάθειες που έγιναν από τον σύλλογο για να τροποποιηθούν τα 
σχετικά άρθρα του κώδικα που καταργούν την ελεύθερη έκφραση του τύπου, 
δεν βρήκαν την ανταπόκριση των αρµόδιων. Έτσι αποφάσισαν να 
προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. (Από το περιοδικό «Ο Αγώνας στην Τουρκία 
και το Κουρδιστάν»).  

Απρ. 25 : Το Μέτωπο Farabundo Martí για την Εθνική Απελευθέρωση του Ελ 
Σαλβαδόρ καταγγέλλει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν στην χώρα 
αυτή άσυλο για τον Luís Posada Carilles, τον Κουβανό που, το 1976, διέπραξε 
αεροπειρατεία σε αεροσκάφος µε 73 επιβάτες και, αργότερα, προσελήφθη από 
την CIA για να δολοφονήσει (µαζί µε τους Gaspar Jiménez, Pedro Remón και 
Guillermo Novo) τον Fidel Castro, κατά την 10η Ιβηροαµερικανική Διάσκεψη, 
στον Παναµά το 2000.  

Απρ. 27 : Λεµεσός - Καταδίωξη - Πυροβολισµοί - Τραυµατισµός αλλοδαπού - 
Σε κρίσιµη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκοµείο Λεµεσού αλλοδαπός, µετά 
από πυροβολισµό που δέχθηκε από αστυνοµικό, κατά τη διάρκεια καταδίωξης 
ύποπτου αυτοκινήτου. Οπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ αξιωµατικός της αστυνοµίας, 
µετά από καταγγελία πολίτη στις 22 Απριλίου ότι είδε αυτοκίνητο που έφερε 
αριθµούς κυκλοφορίας ίδιους µε τους δικούς του, περιπολικό της αστυνοµίας 
εντόπισε τις πρωινές ώρες σήµερα στην περιοχή Αγίου Νικολάου, το ύποπτο 
αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα ακόµη 
πρόσωπα, προσπάθησε να διαφύγει και ακολούθησε καταδίωξη. Οι πέντε 
ύποπτοι επιχείρησαν ακολούθως να διαφύγουν πεζοί, όταν ο οδηγός 



σταµάτησε το αυτοκίνητο στην περιοχή του ποταµού Γερµασόγειας. Η 
καταδίωξη συνεχίστηκε και οι αστυνοµικοί έριξαν δυο προειδοποιητικούς 
πυροβολισµούς στον αέρα, ενώ σε κάποια στιγµή ένας από τους υπόπτους 
ανέσυρε πιστόλι, το οποίο πρόταξε προς το µέρος αστυνοµικού. Αµυνόµενος, 
ο αστυνοµικός έριξε έναν πυροβολισµό, τραυµατίζονταν έναν από τους 
υπόπτους που βρισκόταν δίπλα από τον οπλοφόρο. Η αστυνοµία συνέλαβε 
τον τραυµατισµένο αλλοδαπό και ακόµη έναν από τους υπόπτους, ενώ οι 
τρεις άλλοι διέφυγαν και καταζητούνται. Ο τραυµατίας, µεταφέρθηκε στο 
Νοσοκοµείο Λεµεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει διαµπερές τραύµα στη 
ραχιαία χώρα και έξω κοιλιακή χώρα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται 
κρίσιµη αλλά σταθερή. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι 
ο δεύτερος συλληφθείς είναι Σύρος, αιτητής πολιτικού ασύλου. (ΚΥΠΕ).  

Απρ. 27 : Σε σηµερινή συνέντευξή του, που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα La 
Stampa, ο Edward Luttwak (γνωστός ως συγγραφέας, αλλά λιγότερο 
γνωστός ως συνεργάτης του «Οργανισµού Rand», του «Κεντρου Στρατηγικών 
και Διεθνών Μελετών» - του CSIS, το οποίο πρόσφατα επισκέφθηκε κι ο 
υπουργός δηµόσιας τάξης της Ελλάδας, Βουλγαράκης - και των διαφόρων 
µυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ), κάλεσε τις ιταλικές αρχές «να πάψουν να 
λένε ψέµµατα και να πουν στον ιταλικό λαό την αλήθεια, που παραδέχονται 
στις µεταξύ τους συζητήσεις, για τις συνθήκες θανάτου του Ιταλού ‘007’, 
Calipari».  

Απρ. 28 : «Με φρίκη», τα ΜΜΕ της Ιταλίας «ανακάλυψαν» ότι, «τα τελευταία 
2 χρόνια, έξη κρατούµενοι στις φυλακές Sulmona, αυτοκτόνησαν» ! (Λες και 
δεν το ήξεραν...). Ο υπουργός «δικαιοσύνης», Roberto Castelli, πάντως, 
δήλωσε πως «η Sulmona είναι µια υποδεισµατική φυλακή», σπεύδοντας να 
προσθέσει πως «εν πάση περιπτώσει, θα ληφθούν µέτρα !». (ANSA).  

Απρ. 28 : Ανώτατο Δικαστήριο - Αθώωση Ντίνας Ακκελίδου - Αθώωση 
Ελένης Αντωνίου - ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αθωώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο η τέως 
Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνα Ακκελίδου, η οποία είχε καταδικαστεί από το 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για παρέµβαση σε δικαστική διαδικασία µε 
την αποστολή επιστολής σε σχέση µε υπόθεση ναρκοµανούς σε επαρχιακό 
δικαστή σε σχέση µε εκδικαζόµενη ποινική υπόθεση. Ικανοποίηση εξέφρασε ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κύπρος Χρυσοστοµίδης για τη σηµερινή απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο Γενικός Εισαγγελέας Σόλων Νικήτας σε 
ανακοίνωσή του αναφέρει πως θα υποβάλει την παραίτησή του στον Πρόεδρο 
της Δηµοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο. Η απόφαση αυτή του κ. Νικήτα 
ανακοινώθηκε µετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για αθώωση της 
τέως Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνας Ακκελίδου, η οποία είχε καταδικαστεί 
από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για παρέµβαση σε δικαστική 
διαδικασία µε την αποστολή επιστολής σε επαρχιακό δικαστή σε σχέση µε 
εκδικαζόµενη υπόθεση ναρκοµανούς. Στην ανακοίνωσή του ο κ. Νικήτας 
αναφέρει : Δεν σχολίασα ποτέ απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αυτή 
όµως η περίπτωση δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητη. Είναι άρρηκτα 
συνυφασµένη µε την πεµπτουσία της απονοµής της δικαιοσύνης, τις αρχές 
του κράτους δικαίου και της δηµοκρατικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών. 
Σχετίζεται ακόµη µε την ύπαρξη, την αντοχή και την ποιότητα των θεσµών σε 
µια ελεύθερη και δηµοκρατική κοινωνία. Δεν είναι ώρα τούτη ούτε προτίθεµαι 
να προβώ σε νοµικές αναλύσεις. Θα ήθελα µόνο, γιατί δείχνει το ανυπόστατο 
της απόφασης της πλειοψηφίας, την οποία έδωσε ο Γ. Νικολάου, Δ., και 
επίσης την έλλειψη οποιουδήποτε νοµικού ερείσµατος, να παραθέσω 
συµπυκνωµένα µόνο τη βασική της σκέψη : Πρόθεση του δράστη είναι να 
επιφέρει ότι επάγεται η πράξη του. Στην παρούσα περίπτωση η επικοινωνία 
δεν ήταν µεν επιτρεπτή αλλά δεν επρόκειτο για εγκληµατική επικοινωνία. 



Διότι, αντικειµενικά, δεν υπήρχε το ενδεχόµενο βλάβης στην ορθή απονοµή 
της δικαιοσύνης. Αντιπαραθέτω πάρα κάτω και τη βασική σκέψη της 
απόφασης της µειοψηφίας, την οποία έδωσε ο Δ. Χατζηχαµπής, Δ, η οποία 
προσδίδει τη σωστή νοµική διάσταση στην υπόθεση : Η τάση επηρεασµού, ως 
προορισµός ή ενδεχόµενο, συναρτάται µε την επιδίωξη της συγκεκριµένης 
πράξης και όχι µε την πιθανότητα επηρεασµού του δικαστηρίου. Ενδιαφέρει η 
επιδίωξη του δράστη και όχι η αντικειµενική συνέπεια της πράξης. Θλίβοµαι, 
αλλά µετά την απόφαση αυτή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν υπάρχει νόηµα 
να συνεχίσω να κατέχω το µέγα αξίωµα του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δηµοκρατίας. Γιατί αυτό θα αντιστρατευόταν, πέραν από εκείνα τα οποία έχω 
ήδη αναφέρει, τους οραµατισµούς µου για τη δικαιοσύνη και ό,τι έπραξα όλα 
αυτά τα χρόνια, µε πολλούς κινδύνους, για την κατίσχυσή της. Συνακόλουθα 
θα υποβάλω την παραίτησή µου στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. (KYΠΕ).  

Απρ. 28 : Ο αναπληρωτής εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου της 
Ιταλίας, Enrico Delehaye, πρότεινε την απόρριψη των εφέσεων του 
εισαγγελέα του Milano και της πολιτικής αγωγής και την επικύρωση της 
αθωωτικής απόφασης του εφετείου του Milano (της 12/3/2004) για τους 
Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi και Giancarlo Rognoni, τους τρεις νεοφασίστες 
που, σύµφωνα µε όλα τα στοιχεία, ήταν οι άµεσοι δράστες της τοποθέτησης 
της βόµβας στο κατάστηµα της Εθνικής Αγροτικής Τράπεζας, µε αποτέλεσµα 
τον θάνατο 17 και τον τραυµατισµό 85 ανθρώπων. Πρωτόδικα, οι τρεις 
νεοφασίστες είχαν καταδικαστεί σε ισόβια. Ο εισαγγελέας Delehaye δήλωσε : 
«Μού άρεσε περισσότερο η πρωτοβάθµια απόφαση, αυτό όµως δεν σηµαίνει 
πως η απόφαση του εφετείου στερείται λογικής, εφ’ όσον είναι πράγµατι 
εξαντλητική...». Ο δικηγόρος του δηµοσίου, Massimo Giannuzzi, που 
εκπροσωπεί τον υποργό εσωτερικών και την προεδρία του υπουργικού 
συµβουλίου, ζήτησε, αντίθετα, την ακύρωση της αθωωτικής απόφασης του 
εφετείου, δηλώνοντας πως σε αυτήν δεν εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία µε έναν 
ενιαίο τρόπο. «Η Ordine Nuovo - Νέα Τάξη - ήταν µια ανατρεπτική οργάνωση, 
που δρούσε µε µιαν ενιαία στρατηγική... είναι λάθος να αντιµετωπίζουµε 
µεµονωµένα τις ενέργειες των νεοταξιτών της Venezia-Mestre, της Padova 
και του Milano...». Πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου είναι ο Francesco 
Morelli.  

Απρ. 28 : Ο πρώην εισαγγελέας Gerardo d’ Ambrosio, µε αφορµή την τελική 
δίκη των νεοφασιστών για την έκρηξη στην Piazza Fontana του Milano (12 
Δεκέµβρη 1969), σε συνέντευξή του στην Corriere della Sera, δηλώνει : 
«Εγώ, αν ήθελα να µάθω τί ακριβώς συνέβη, θα ρωτούσα τον Pino Rauti 
(ηγετικό στέλεχος τότε της φασιστικής Νέας Τάξης - Ordine Nuovo) και τον 
Giulio Andreotti (τότε στην κυβέρνηση, που κάλυψε τον ρόλο της Sid - της 
ιταλικής ΕΥΠ)»... «Στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, κάποιοι τοµείς του 
κράτους - αναφέροµαι στις µυστικές υπηρεσίες (Sid, σήµερα Sisde), σε 
στρατιωτικούς κύκλους και σε κάποιους πολτικούς - σχεδίασαν την 
χρησιµοποίηση νεαρών τροµοκρατών της άκρας δεξιάς, προκειµένου να 
σταµατήσουν την εκλογική άνοδο της αριστεράς, που, τότε, φαινόταν 
ασυγκράτητη. Πρωταρχικός σκοπός ήταν η προετοιµασία ενός 
πραξικοπήµατος, κατά τα πρότυπα του πραξικοπήµατος του 1967 στην 
Ελλάδα. (Σηµ. του Αναρχικού : Η µεταγενέστερη αποκάλυψη των 
επιχειρήσεων «Gladio» και «Κόκκινη Προβιά» απέδειξε περίτρανα πως και 
στην µία και στην άλλη περίπτωση, ο ενορχηστρωτής ήταν ο ίδιος : η CIA. Εξ 
άλλου, οι σχέσεις ελληνικής χούντας - Sid - Ordine Nuovo - Τετάρτης 
Αυγούστου του Κ. Πλεύρη είχαν γίνει γνωστές ήδη από το 1970). Στη 
συνέχεια, ωστόσο, άλλες δυνάµεις, πιο ευέλικτες, χρησιµοποίησαν την ίδια 
στρατηγική για να διατηρήσουν το status quo : το σηµαντικό ήταν να 
τρονοκρατήσουν τους µετριοπαθείς ψηφοφόρους. Και το πολιτικό αποτέλεσµα 
ενισχυόταν, µε την ενοχοποίηση της άκρας αριστεράς. Αυτή η αλήθεια είναι 



επιβεβαιωµένη, ότι κι αν συνέβη, ήδη από την εποχή των δικών του 
Catanzaro και του Bari. Από µια ιστορική οπτική γωνία, παρατηρώ, εν 
προκειµένω, ότι οι νεοφασίστες σταµάτησαν ουσιαστικά να βάζουν βόµβες, 
όταν ακριβώς οι Ερυθρές Ταξιαρχίες άρχισαν να σκοτώνουν (Σηµ. του 
Αναρχικού : Πρόκειται, βέβαια, για τα γνωστά σενάρια, που «διαρρέουν» οι 
υπηρεσίες όλου του κόσµου, περί χρησιµοποίησης της άκρας αριστεράς από 
«σκοτεινούς κύκλους»)... Στο ιστορικό επίπεδο - λέει ο εισαγγελέας, που 
άρχισε να ερευνά την υπόθεση της Piazza Fontana το 1975 - είναι 
αναµφισβήτητο πως η Sid εργαζόταν σε στενή επαφή, σχεδόν σε σχέση 
υποταγής, µε τις αµερικανικές υπηρεσίες. Πρέπει, όµως, να πω ότι, εκείνη την 
εποχή. δεν προέκυψαν στοιχεία εις βάρος της CIA. Αντίθετα υπήρχαν πολύ 
έντονες υποψίες για πολιτική κάλυψη των όσων είχαν συµβεί...».  

Απρ. 28 : Σύµφωνα µε την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ο αριθµός των 
θυµάτων «εργατικών» ατυχηµάτων και επαγγελµατικών νόσων, το 2004, 
έφτασε τα 2,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ! Η ανακοίνωση έγινε επ’ ευκαιρία του 
«εορτασµού» (!) της «Παγκόσµιας Ηµέρας Ασφάλειας και Υγιεινής στους 
Εργασιακούς Χώρους»...  

Απρ. 29 : Αρχίζουν µεταγωγές κρατουµένων από την Sulmona σε άλλες 
φυλακές της Ιταλίας.  

Απρ. 29 : Με συνέντευξή του στην Corriere della Sera, ο Andreotti δηλώνει 
ότι «δεν ήξερε τίποτε. Στις 12/9/1969 βρισκόταν στην Γαλλία. Ό,τι έµαθε, το 
έµαθε όταν ανέλαβε το υπουργείο άµυνας το 1974. Αποκάλυψε την 
πρακτορική ιδιότητα του δηµοσιογράφου Guido Giannettini, ο οποίος 
συνεργαζόταν µε την Sid. ¶ρα δεν προσπάθησε να καλύψει κανέναν και 
τίποτε.».  

Απρ. 29 : Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Σεζέρ, υπέγραψε σήµερα διάταγµα, µε 
το οποίο παρατείνεται για έναν χρόνο η χρήση της βάσης του Ιντσιρλίκ από 
τον στρατό των ΗΠΑ.  

Απρ. 30 : Δίνεται στην δηµοσιότητα η έκθεση των ιταλικών αρχών για τον 
θάνατο του πράκτορα της Sisde (στρατιωτικής κατασκοπείας) Nicola Calipari 
και τον τραυµατισµό της δηµοσιογράφου του Manifesto από στρατιώτες των 
ΗΠΑ. Συµπέρασµα : Οι πυροβολισµοί ήταν αδικαιολόγητοι. Παράλληλα, 
δηµοσιοποιείται και η έκθεση των ΗΠΑ. Το 1/3 των σελίδων της είναι 
σβησµένο µε µαύρο µαρκαδόρο...  

Μάϊ. 01 : Νέο σκάνδαλο ξεσπάει στην Ιταλία. Αυτήν τη φορά, «Made in 
USA». Η έκθεση των αρµοδίων στρατιωτικών αρχών των ΗΠΑ για τον φόνο 
του πράκτορα Nicola Calipari και τον τραυµατισµό της Giuliana Sgrena είναι 
ΛΟΓΟΚΡΙΜΜΕΝΗ ! Ό,τι αφορά ονόµατα και πραγµατικά περιστατικά είναι 
περασµένο µε µαύρο µαρκαδόρο ! Το επόµενο σκάνδαλο της ίδιας µέρας είναι 
«Ελληνικής Κατασκευής». Ένας Έλληνας φοιτητής στην Ιταλία, καταφέρνει, 
ηλεκτρονικά, να σβήσει τα µαυρίσµατα και να διαβάσει ολόκληρο το κείµενο, 
αποδεικνύοντας άνθρακες τον «θησαυρό» της «πιο εξελιγµένης τεχνολογίας 
του κόσµου». Φυσικά, ο φοιτητής «κρατάει την ανωνυµία του», έλα όµως που 
η ελληνική φυλλάδα Espresso τού παίρνει συνέντευξη, την οποία δηµοσιεύει 
µε φωτογραφίες και πλήρη προσωπικά δεδοµένα !  

Μάϊ. 03 : Το ανώτατο δικαστήριο (ακυρωτικό - cassazione) της 
Ιταλίας αθωώνει οριστικά τους τελευταίους κατηγορούµενους για την 
φονική έκρηξη της 12 Δεκέµβρη 1969. Αθώος, λοιπόν, ο 
νεοφασισµός... ΕΞΗ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΤΥΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 



ΝΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΑΖΙΣΜΟ, Ο PINELLI 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΙΑ ΤΡΟΧΙΑ, ΑΠ’ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ 
4ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ... ΚΙ Ο SOFRI ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ 
ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΛΑ...  

Ο Αναρχικός δεν είναι όργανο καµµιάς συγκεκριµένης Αναρχικής οµάδας. 
Όσοι συµµετέχουν στην έκδοσή του αγωνίζονται για µιαν ελεύθερη, 
αυτοδιαχειριζόµενη κοινωνία, απαλλαγµένη από κάθε µορφής εξουσία και 
εµπορικούς - κερδοσκοπικούς "νόµους". Στα παραπάνω πλαίσια δεν απαιτείται 
η καταβολή κανενός είδους αντιτίµου για την απόκτηση του τεύχους. 
Οικονοµική και κάθε άλλη ενίσχυση (συνεργασίες, υποδείξεις, ειδήσεις) είναι 
ευπρόσδεκτη από όσους συµφωνούν µε τις παραπάνω αρχές µας. Η 
αναπαραγωγή όλης ή µέρους της ύλης, όχι µόνο επιτρέπεται, αλλά και 
αποτελεί επιδίωξή µας. Η αξιοπρέπεια - και µόνο - επιβάλλει την αναφορά της 
πηγής των αναδηµοσιευµάτων.  

 

Δελτία Τύπου 
δηµοσιεύτηκε στις [08:33] Πέµ 23 Ιούν, 2005  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΓΕΣ-Είσοδος Λαθροµεταναστών σε Ναρκοπέδιο.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Εκπρόσωπος Τύπου : Τηλ. : 210 - 6555840  

Κιν. :6973-432189  

Γραφείο Τύπου : Fax : 210 - 6553012  

E-mail : ektyega@army.gr  

Αρ. Ανακ.45 /2005  

Αθήνα, 04 Aπριλίου 2005  

Είσοδος Λαθροµεταναστών σε Ναρκοπέδιο  

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι την 03 Απριλίου 2005 και 
ώρα 21:20, 3 λαθροµετανάστες (1 Μαυριτανός, 1 Ιρακινός και 1 αγνώστων 
στοιχείων) εισήλθαν σε ναρκοπέδιο στην περιοχή Καστανέων του νοµού 
Έβρου, µε αποτέλεσµα το θανάσιµο τραυµατισµό δύο εξ αυτών και τον 
τραυµατισµό του Ιρακινού λαθροµετανάστη, ο οποίος νοσηλεύεται στο 
νοσοκοµείο Διδυµοτείχου.  



Επενέβη η τοπική Στρατιωτική Διοίκηση καθώς και εξειδικευµένο προσωπικό 
του Τάγµατος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) για την περισυλλογή 
των νεκρών και του τραυµατία. Η επιχείρηση απεγκλωβισµού των 
λαθροµεταναστών ολοκληρώθηκε στις 04 01:15 Απριλίου 2005.  

Το ναρκοπέδιο ήταν σηµασµένο µε φωσφορούχες πινακίδες τόσο στα 
ελληνικά όσο και στα αγγλικά και διπλής περιφράξεως.  

¶νχης (ΠΒ) Λάζος Ιωάννης  

Εκπρόσωπος Τύπου  

+++++  

2782102 Ηράκλειο-Σύσκεψη για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών 06/04/2005 19:16 Ηράκλειο, Ελλάδα 177  

+++++  

• RUSSIA * WEAPONS * EXPORTS * ASIA *  

13:07 5300111  

DISASTER IN SOUTHEAST ASIA MAY AFFECT RUSSIAN ARMS EXPORTS  

12/1/2005  

+++++  

January 14,2005  

44 * RUSSIA * CHURCH * SARATOV * RELICS *  

19:05 5309285  

RUSSIAN CHURCH REGAINS 132 SAINTS' RELICS  

+++++  

January 14,2005  

24 * RUSSIA * DEFENSE MINISTRY * USA * KYRGYZSTAN * BASES *  

15:35 5308264  

U.S. AND RUSSIAN MILITARY BASES IN KYRGYZSTAN COEXIST PEACEFULLY 
- IVANOV  

+++++  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-Γρ. Τ. Υπ. Δικαιοσύνης - Ανακοίνωση του Υπ. 
Δικαιοσύνης για θάνατο στον Κορυδαλλό.  



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Πέµπτη 7 Απριλίου 2005  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Μετά το θάνατο χθές το βράδυ του κρατούµενου στη Δικαστική Φυλακή 
Κορυδαλλού Κυριάκου Ασβεστά, µε ρητή εντολή του Υπουργού Δικαιοσύνης 
κ. Αναστάση Παπαληγούρα λήφθηκαν σήµερα το πρωί τα εξής µέτρα:  

1. Η Διεύθυνση Σωφρονιστικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης ζήτησε 
υπηρεσιακά την έρευνα σχετικά µε τις συνθήκες θανάτου του κρατουµένου.  

2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διέταξε τη διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής 
εξέτασης προκειµένου να διερευνηθούν αφενός µεν τα αίτια του θανάτου του 
κρατούµενου, αφετέρου δε η τυχόν ύπαρξη σχετικών πειθαρχικών ευθυνών 
σωφρονιστικών υπαλλήλων.  

3. Διατάχθηκε επίσης για την εξαντλητική διερεύνηση του τραγικού 
συµβάντος και η προληπτική διακοµιδή στο Νοσοκοµείο των Φυλακών 
Κορυδαλλού άλλων δύο συγκρατουµένων στον ίδιο θάλαµο µε τον θανόντα, 
οι οποίοι όπως προέκυψε από σχετικές ιατρικές εξετάσεις ουδέν πρόβληµα 
υγείας παρουσιάζουν.  

4. Επίσης, σήµερα το πρωί κλήθηκαν στο Υπουργείο, ο Διευθυντής της 
Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού, ο Διευθυντής του Νοσοκοµείου των 
Φυλακών και ο Εισαγγελέας των Φυλακών, οι οποίοι ενηµέρωσαν λεπτοµερώς 
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τα συµβάντα.  

+++++  

2796808 Απορρίφθηκε από τον ¶ρειο Πάγο η αίτηση του «Πολιτιστικού 
Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Νοµού Ροδόπης» για αναίρεση της απόφασης 
του Εφετείου που αρνήθηκε να το αναγνωρίσει. 10/04/2005 20:20 Αθήνα, 
Ελλάδα 283  

+++++  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΚΚΕ -Για δηµιουργία Διαβαλκανικού και Μεσογειακού 
Κέντρου Ασφάλειας.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Λ. Ηρακλείου 145- 142 31 
ΠΕΡΙΣΣΟΣ τηλ.:210-2592163 fax: 210-2592156 e-mail: mailbox@gt.kke.gr , 
http://www.kke.gr/  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡAΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ & ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  

Η δηµιουργία Διαβαλκανικού και Μεσογειακού Κέντρου Ασφάλειας, µε έδρα 
την Ελλάδα, που πρότεινε στις ΗΠΑ ο υπουργός Δηµόσιας Τάξης Γ. 
Βουλγαράκης, αποτελεί µέτρο πρακτόρευσης των λαών της Βαλκανικής, µε 



άµεσο παραλήπτη αυτής της αντιλαϊκής δράσης τις ΗΠΑ. Διευρύνει και 
βαθαίνει τη συµµετοχή της Ελλάδας στη λεγόµενη «αντιτροµοκρατική 
εκστρατεία», που στόχο έχει χώρες και τα λαϊκά αντιιµπεριαλιστικά κινήµατα.  

Κανείς εργαζόµενος να µη συµµεριστεί την έπαρση του Γ. Βουλγαράκη και της 
κυβέρνησης, για την προσπάθεια αναβάθµισης της Ελλάδας στην περιοχή. 
Αυτή η αναβάθµιση αποδυναµώνει το λαό, που χρειάζεται να την 
αντιµετωπίσει αναλόγως.  

Το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη, τη µικροµεσαία αγροτιά, τη νεολαία, να 
παλέψουν για την αναβάθµιση του λαϊκού κινήµατος στον αγώνα όλων των 
λαών, και της Βαλκανικής, κατά της ιµπεριαλιστικής πολιτικής.  

ΑΘΗΝΑ 12/04/2005 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ  

+++++  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-Υπ. Δηµόσιας Τάξης- Σύνοδος Υπουργών Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων.  

Αθήνα, 13/4/2005  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Σύνοδος Υπουργών Δικαιοσύνης και  

Εσωτερικών Υποθέσεων  

(Λουξεµβούργο, 14/4/2005)  

Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, κ. Λεωνίδας 
Ευαγγελίδης, µεταβαίνει αύριο (14-4-05) στο Λουξεµβούργο, προκειµένου να 
συµµετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τον κ. Ευαγγελίδη θα συνοδεύουν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου 
Δηµόσιας Τάξης.  

Στη Σύνοδο, µεταξύ άλλων, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:  

· η εφαρµογή της ¨αρχής της διαθεσιµότητας¨ σχετικά µε την ανταλλαγή 
πληροφοριών.  

· οικονοµικά προγράµµατα που αφορούν την αλληλεγγύη και διαχείριση των 
µεταναστευτικών ρευµάτων για έτη 2007-2013 και ειδικότερα, η δηµιουργία 
Ταµείου προσφύγων, Ταµείου εξωτερικών συνόρων, Ευρωπαϊκού Ταµείου για 
την ενσωµάτωση υπηκόων τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκού Ταµείου 
επιστροφών.  

· τα αποτελέσµατα της συνάντησης της Ειδικής Οµάδας Ευρωπαίων Αρχηγών 
Αστυνοµίας (POLICE CHIEFS TASK FORCE) που πραγµατοποιήθηκε στη Χάγη 
την 10-2-2005.  

· η συνεργασία µε τη Λιβύη σε θέµατα µετανάστευσης.  



· η παρουσίαση του φακέλου που αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη 
διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των 
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. : 210 6977505  

Fax : 210 6929764  

e-mail : elasgrty@mopo.gr  

+++++  

2827865 "Τρεις γεωπολιτικές προκλήσεις για την Ελληνική Εξωτερική 
Πολιτική"-Ένα βιβλίο των Μαίρη Μπόση, Νικόλαου Λιούση, Αθανάσιου 
Κουρµατζή µε πρόλογο του Θ. Πάγκαλου. 19/04/2005 13:13 Αθήνα, Ελλάδα 
294  

+++++  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-Γρ. Τ. ΥΕΘΑ - ¶σκηση TRIAL HAMMER 05.  

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ  

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι από 11-22 Απριλίου 2005 
πραγµατοποιείται στη Γερµανία POLYGON EW RANGE Ramstein η άσκηση 
TRIAL HAMMER 05. Η άσκηση αποσκοπεί στην επιχειρησιακή αξιολόγηση της 
διαλειτουργικότητας των µέσων συλλογής πληροφοριών και Ηλεκτρονικού 
Πολέµου (SIGINT - EW ASSETS) της συµµαχίας καθώς και στον προσδιορισµό 
των απαιτήσεων σε µέσα ELS (EMMITER LOCATION SYSTEM) και DATA LINKS 
για τον άµεσο εντοπισµό της θέσης στόχων (COOPERATIVE GEOLOCATION 
STANDARDS).  

Η άσκηση πραγµατοποιείται για πρώτη φορά και κατά τη διεξαγωγή της θα 
λάβουν µέρος πληθώρα εναερίων και επιγείων µέσων Ηλεκτρονικού Πολέµου 
της συµµαχίας. Τα µέσα θα επιχειρήσουν σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού 
Πολέµου εκτελώντας τακτικές συλλογής ηλεκτρονικών πληροφοριών και 
ανάπτυξης εν συνεχεία της ηλεκτρονικής διάταξης µάχης.  

Στην άσκηση συµµετέχουν δυνάµεις από το Βέλγιο, Καναδά, Δηµοκρατία της 
Τσεχίας, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, 
Ρουµανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία και Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής µε περισσότερο από 250 άτοµα προσωπικό και 25 
αεροσκάφη.  

Η Ελλάδα συµµετέχει µε δύο (2) αεροσκάφη RF-4/ASTAC. Από τη συµµετοχή 
µας στην εν λόγω άσκηση εκτιµάται ότι θα προκύψει σηµαντικό επιχειρησιακό 
όφελος για το προσωπικό της Πολεµικής Αεροπορίας, καθότι θα αποκτηθεί 
εµπειρία για την ανάπτυξη µέσων και εκτέλεση αποστολών σε περιβάλλον 
Ηλεκτρονικού Πολέµου.  

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ  



Σµήναρχος (Ι) Γρηγόριος Πρεζεράκος  

+++++  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΚΚΕ - ΓΤ ΚΚΕ για τα 38 χρόνια από την επιβολή της 
αµερικανονατοϊκής δικτατορίας .  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Λ. Ηρακλείου 145- 142 31 
ΠΕΡΙΣΣΟΣ τηλ.:210-2592163 fax: 210-2592156 e-mail: mailbox@gt.kke.gr , 
http://www.kke.gr/  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ  

ΓΙΑ ΤΑ 38 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ  

Η µνήµη γίνεται γόνιµη όταν συνοδεύεται από διδάγµατα. 38 χρόνια από την 
επιβολή της αµερικανονατοϊκής δικτατορίας (1967 - 1974) η κυριαρχία της 
πλουτοκρατίας συνεχίζεται µε άλλη µορφή, η κοινοβουλευτική δικτατορία της 
ενισχύεται µε νέους µηχανισµούς, όπως µε το λεγόµενο «ευρωσύνταγµα».  

Η επίθεση του ιµπεριαλισµού είναι ολοµέτωπη. Αγκαλιάζει όλες τις πλευρές 
της ζωής της λαϊκής οικογένειας. Στα Βαλκάνια τα σύνορα αλλάζουν και πάλι. 
Στο Αιγαίο η ανατροπή των συνόρων έχει επίσης την ιµπεριαλιστική 
σφραγίδα. Στην Κύπρο, παρά την εκφρασµένη αντίθεση του λαού της, 
συνεχίζονται οι εκβιασµοί και οι πιέσεις για την επιβολή του απαράδεκτου 
«σχεδίου Ανάν». Εξαπολύονται νέες επιθέσεις κατά των λαών της Μέσης 
Ανατολής και της Ευρασίας.  

Η συµµετοχή και η αναβάθµιση του ρόλου της Ελλάδας στους 
ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, που επιδιώκουν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, αποτελεί 
αναβαθµισµένη συµµετοχή σε επεµβάσεις και σε τυχοδιωκτισµούς.  

Το ΚΚΕ καλεί το λαό και τη νεολαία να δυναµώσουν αποφασιστικά την πάλη 
κατά της αντιλαϊκής πολιτικής, κατά των ιµπεριαλιστικών οργανισµών.  

Απειθαρχία - Ανυπακοή - Αλληλεγγύη στους λαούς, είναι η καλύτερη τιµή 
στους αγώνες κατά της δικτατορίας στην Ελλάδα.  

ΑΘΗΝΑ 20/4/05 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ  

+++++  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΠΑΣΟΚ.Ερώτηση του βουλευτή και συντονιστή του 
Τοµέα Εξωτερικών και ¶µυνας της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προς 
τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Π. Μολυβιάτη.  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  

ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 37  

10680 ΑΘΗΝΑ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ:(210)3665414-5  



FAX: (210)3665420  

e-mail : pressoffice@pasok.g  

Αθήνα, 20 Απριλίου 2005  

Ερώτηση του βουλευτή και συντονιστή του Τοµέα Εξωτερικών και ¶µυνας της 
Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προς τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Π. 
Μολυβιάτη.  

Τον τελευταίο χρόνο, τα 25 χωριά µε έντονη την παρουσία της ελληνικής 
κοινότητας στην περιοχή Τσάλκα στη Δηµοκρατία της Γεωργίας βρίσκονται 
υπό το καθεστώς οργανωµένης τροµοκρατίας που έχουν εξαπολύσει 7.000 
εσωτερικοί µετανάστες από την Ατζαρία και τη Δυτική Γεωργία, µε στόχο την 
εκδίωξη των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους εστίες. Δύο χιλιάδες 
ελληνικά σπίτια έχουν καταληφθεί, λεηλασίες, κλοπές, εµπρησµοί, 
καταπατήσεις περιουσιακών στοιχείων συνεχίζονται, ενώ σε πρόσφατες 
περιπτώσεις οµογενείς ξυλοκοπήθηκαν µέχρι θανάτου.  

Μέχρι στιγµής η διεθνής εκστρατεία ενηµέρωσης της παγκόσµιας κοινής 
γνώµης, των πολιτικών ηγετών και των διεθνών οργανισµών, ώστε να 
σταµατήσουν οι τροµοκρατικές ενέργειες στην περιοχή επαφίεται στην 
πρωτοβουλία του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός  

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί και ποια µέτρα προτίθεται να λάβει η 
κυβέρνηση προς τη Δηµοκρατία της Γεωργίας, τους διεθνείς οργανισµούς 
(ΟΗΕ, ΟΑΣΕ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξασφαλίσει την παύση των 
τροµοκρατικών ενεργειών στην Τσάλκα και την προστασία των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων της ελληνικής µειονότητας στη Γεωργία;  

Ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιµετώπιση θεµάτων 
ελληνικών µειονοτήτων απανταχού της γης και πώς προτίθεται η κυβέρνηση 
να εκµεταλλευθεί το κύρος και τη θέση της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς 
και σε πλαίσια συµµαχιών προκειµένου να διασφαλίσει τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα για τις ελληνικές µειονότητες;  

Ο ερωτών Βουλευτής  

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης  

+++++  

Τέχνες, Πολιτισµός, Ψυχαγωγία Κυριακή 24, Απρίλιος 2005  
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Νο Εγγράφου Τίτλος Ηµεροµηνία Πόλη, Χώρα Λέξεις  

2847616 Εκδήλωση και πορεία για την 90η επέτειο Γενοκτονίας των 
Αρµενίων από την Τουρκία. 24/04/2005 18:27 Αθήνα, Ελλάδα 322  



2847113 Ιταλία- Δηµοσιεύµατα του ιταλικού Τύπου για τη σύλληψη του 
Απόστολου Βαβύλη 24/04/2005 17:38 Ρώµη , Ιταλία 971  

2847224 Ένα τσουρέκι, το πιο µακρύ που έχει φτιαχτεί ποτέ, µήκους 50,4 
µέτρων και βάρους 97 κιλών, έβαλε τη Μυτιλήνη στο βιβλίο Γκίνες 
24/04/2005 17:14 Μυτιλήνη, Ελλάδα 160  

2845449 Ιταλία-Η διάσηµη σχεδιάστρια µόδας Ντονατέλα Βερσάτσε 
παραδέχτηκε ότι τα τελευταία 18 χρόνια ήταν εθισµένη στην κοκαϊνη . 
24/04/2005 01:06 Ρώµη, Ιταλία 194  

2845233 Ιράκ:εικονολήπτης του Ασοσιέιτεντ Πρες σκοτώθηκε στη Μοσούλη. 
23/04/2005 22:48 Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 130  

2844752 Βρετανία:πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο βραβευθείς µε Όσκαρ 
ηθοποιός Τζον Μιλς. 23/04/2005 19:13 Λονδίνο, Βρετανία 93  

2843598 Τρισάγιο στη µνήµη του Κωνσταντίνου Καραµανλή 23/04/2005 
11:42 Αθήνα, Ελλάδα 72  

2843434 Ιράκ. Ανησυχία της οργάνωσης "Δηµοσιογράφοι χωρίς Σύνορα" για 
την τύχη των τριων ρουµάνων δηµοσιογράφων που κρατούνται όµηροι. 
23/04/2005 09:12 Ντουµπάι, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 182  

2842370 Ιράκ:Οι απαχθέντες Ρουµάνοι δηµοσιογράφοι ζητούν από την 
κυβέρνηση της χώρας τους να αποσύρει τα ρουµανικά στρατεύµατα από το 
Ιράκ 22/04/2005 20:16 Κάιρο, Αίγυπτος 146  

2842182 Γαλλία:Η καρικατούρα του Πάπα Βενέδικτου σε τηλεοπτική εκποµπή 
προκάλεσε την οργή της Καθολικής Εκκλησίας 22/04/2005 19:50 Παρίσι, 
Γαλλία 164  

2841696 Ιράκ-Αντάρτες απείλησαν να εκτελέσουν τους 3 ρουµάνους 
δηµοσιάγρους εάν το Βουκουρέστι δεν αποσύρει τα στρατεύµατά του από το 
Ιράκ. 22/04/2005 17:35 Ντουµπάϊ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 91  

2840438 Μήνυµα Κάρολου Παπούλια για την παγκόσµια ηµέρα βιβλίου. 
22/04/2005 14:24 Αθήνα, Ελλάδα 286  

2840158 Ρωσία-Ο Πούτιν προκαλεί "διπλωµατικό σκάνδαλο" πριν από την 
επίσκεψη στο Ισραήλ, γράφει ο ρωσικός Τύπος 22/04/2005 13:18 Μόσχα, 
Ρωσία 266  

2840085 Ιράν-Οι Δηµοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζητούν την αποφυλάκιση του 
δηµοσιογράφου Ακµπάρ Γκανζί, ο οποίος είναι σοβαρά άρρωστος. 22/04/2005 
12:07 Παρίσι, Γαλλία 196  

2839801 Αυστραλία:ο ηθοποίος Ράσελ Κρόου κάλεσε την κυβέρνηση να 
παρέµβει ώστε µία 27χρονη να µην περάσει την υπόλοιπη ζωή της στις 
φυλακές της Ινδονησίας. 22/04/2005 10:15 Μελβούρνη, Αυστραλία 1129  

2839836 Κύπρος-Ελλάδα:χαιρετισµός του Ρουσόπουλου σε εκδήλωση για την 
τεχνολογία και τον πολιτισµό. 22/04/2005 10:11 Λευκωσία, Κύπρος 292  
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WAR.WIRE  

Bikini Islanders get cash handout from nuclear-devastated homeland  

MAJURO (AFP) Dec 05, 2004  

Nearly 60 years after Bikini Islanders were forced into exile by US nuclear 
tests, they are at least getting some payback from their devastated 
homeland.  

Every man, woman and child from Bikini — 3,470 people to be exact — this 
month received 29 dollars from the Bikini Atoll dive program.  

It's the fourth year that the islanders, displaced since 1946 by US nuclear 
tests, have benefited from international scuba divers venturing to this 
remote necklace of coral islands to dive on the fleet of World War II vessels 
that lie on the lagoon bottom.  

The total payment of approximately 100,000 dollars represents half the 
profits from the dive program with another 100,000 dollars used to provide 
supplemental food for displaced islanders living on nearby islands.  

The Bikinians launched their dive operation in the mid-1990s in an effort to 
turn a liability into an asset, according to Bikini liaison official Jack 
Niedenthal.  

"This is our fourth year of payments," he said. "The money always goes 
directly to the community."  

Niedenthal said the Bikinians had benefitted by about 800,000 dollars from 
the diving program over the past four years, with increased profits forecast 
for next year when a new air service linking Australia with Majuro is 
expected to bump up the number of Australian divers.  

The 1946 nuclear tests sent more than a dozen warships and submarines to 
the bottom of the 170 foot lagoon, including the aircraft carrier USS 
Saratoga and the Nagato, which was the flagship of Japanese Admiral 
Yamamoto.  

Today, they are sought-after dive attractions that bring divers from as far 
away as Europe.  

With scientific reports showing that radiation exposure on the islands is 
minimal, provided visitors don^1t eat locally grown food, divers have readily 
paid top dollar to visit this former ground zero for 23 US nuclear tests.  

In 1954, Bikini was the testing ground for Bravo, the largest hydrogen bomb 
ever tested by the United States.  
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Ανακοίνωση Τύπου Δευτέρα 25, Απρίλιος 2005  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΓΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ κ. Α/ΓΕΣ ΣE ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Εκπρόσωπος Τύπου : Τηλ. : 210 - 6553024  

Κιν. :6973-432189  

Γραφείο Τύπου : Fax :210 - 6553012  

E-mail : ektyega@army.gr  

Αρ. Ανακ. 53/2005  

Αθήνα, 25Απριλίου 2005  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ κ. Α/ΓΕΣ ΣE ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι ο κ. Αρχηγός του ΓΕΣ, 
Αντιστράτηγος Νικόλαος Ντούβας, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών του µε 
το προσωπικό, θα επισκεφθεί το διάστηµα 29-30 Απριλίου 2005 τις 
Ειρηνευτικές Αποστολές στην περιοχή των Βαλκανίων για ανταλλαγή ευχών 
µε το προσωπικό ενόψει των εορτών του Πάσχα .  

Συγκεκριµένα ο κ. Αρχηγός στις 29 Απριλίου (Μ.Παρασκευή) θα επισκεφθεί 
την ΕΛΔΑΛ (Τίρανα) και ΕΛΔΥΒ(Τούζλα Σεράγεβο) καθώς και την έδρα της 
ΕΛΔΥΚΟ (Ουρόσεβατς) όπου θα ευχηθεί στο υπηρετούν προσωπικό για τις 
¶γιες ηµέρες του Πάσχα.  



Στις 30 Απριλίου (Μ.Σάββατο) ο κ. Αρχηγός θα ολοκληρώσει την επίσκεψή 
του µε ανταλλαγή ευχών µε το προσωπικό του το 645 Μ/Κ ΤΠ στη Μιτροβίτσα 
.  

¶νχης (ΠΒ) Λάζος Ιωάννης  

Εκπρόσωπος Τύπου  

+++++  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΕΞ-Ανάθεση από το Συµβούλιο Ασφαλείας στην 
χώρα µας της Προεδρίας της Επιτροπής Κυρώσεων για το Σουδάν.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Υπηρεσία Ενηµέρωσης  

Αθήνα, 03 Μαΐου 2005  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ανάθεση από το Συµβούλιο Ασφαλείας στην χώρα µας  

της Προεδρίας της Επιτροπής Κυρώσεων για το Σουδάν  

Το Συµβούλιο Ασφαλείας, κατά τις διαβουλεύσεις του στις 29 Απριλίου 2005, 
αποφάσισε οµόφωνα να αναθέσει την Προεδρία της Επιτροπής Κυρώσεων για 
το Σουδάν στην Ελλάδα.  

Το ζήτηµα του Σουδάν είναι ένα από τα πλέον απαιτητικά και επείγοντα 
θέµατα στο πρόγραµµα του Συµβουλίου Ασφαλείας την περίοδο αυτή. Σε 
συνέχεια των επίµονων προσπαθειών του Συµβουλίου για να σταµατήσουν 
άµεσα οι κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Darfur, που 
έχουν οδηγήσει στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 1,5 
εκ. άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί, η επιβολή κυρώσεων αποτελεί ένα από τα 
σηµαντικότερα εργαλεία της διεθνούς κοινότητας για να αντιµετωπισθεί 
αποφασιστικά η κρίση.  

Η δηµιουργία της ανωτέρω Επιτροπής προβλέπεται από το πρόσφατο 
Ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας 1591/29-3-2005 για το Σουδάν (άρθρο 
3). Στις αρµοδιότητες της συγκεκριµένης Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται 
από όλα τα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας ανήκουν:  

1. Η επίβλεψη της εφαρµογής των εξειδικευµένων κυρώσεων κατά προσώπων 
που παρεµποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία, αποτελούν απειλή για τη 
σταθερότητα στο Darfur και παραβιάζουν το ανθρωπιστικό δίκαιο και τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα.  

2. Η επίβλεψη της εφαρµογής του εµπάργκο όπλων.  

3. Η τακτική ενηµέρωση του Συµβουλίου Ασφαλείας για την πρόοδο των 
εργασιών της.  



4. Η ανάληψη άλλων συναφών ενεργειών σχετικών µε την εφαρµογή των 
κυρώσεων και του εµπάργκο.  

Η ανάθεση της Προεδρίας της σηµαντικής αυτής Επιτροπής στην Ελλάδα 
αποδεικνύει την εµπιστοσύνη του Συµβουλίου Ασφαλείας προς την χώρα µας 
και τον θετικό ρόλο που διαδραµατίζει ως µη µόνιµο µέλος του Συµβουλίου 
Ασφαλείας.  

Η Ελλάδα ευχαρίστησε το Σ.Α. και τόνισε ότι έχει πλήρη επίγνωση της 
σοβαρότητας και της ευαισθησίας των καθηκόντων που της ανετέθησαν. Η 
χώρα µας θα ασκήσει αυτά τα καθήκοντα µε υπευθυνότητα και θα καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια, πάντα σε στενή συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη του 
Συµβουλίου Ασφαλείας, ώστε η σηµαντική αυτή Επιτροπή να ανταποκριθεί 
αποτελεσµατικά στο έργο της.  

+++++  

UE: DISOCCUPAZIONE, GRECIA MAGLIA NERA TRA PAESI MED  

(ANSAmed) - BRUXELLES, 3 MAG - Tra i cinque paesi Ue con il piu alto tasso 
di disoccupazione nel marzo 2005, tre fanno parte dell'area mediterranea. 
Sono Spagna e Grecia con il 10,2% e Francia con il 9,8% che seguono 
Polonia e Slovacchia, rispettivamente al 15,9% e al 18,1% a fronte di una 
media Ue-25 dell'8,9%. La Grecia e tra i primi in Europa anche per 
disoccupazione femminile e degli under-25. Secondo i dati diffusi oggi 
dall'Ufficio statistico delle comunita europee Eurostat, gli altri stati 
mediterranei hanno registrato tassi inferiori alla media Ue-25, in particolare 
Cipro (5,1%) e Slovenia (5,8%). La disoccupazione e rimasta comunque 
stabile rispetto al febbraio 2005 in tutti i paesi dell'area, tranne a Cipro dove 
e calata dal 5,6%. La Grecia, i cui dati sono aggiornati al dicembre 2004, 
segna anche uno dei piu alti tassi di disoccupazione femminile tra tutti i 
venticinque con il 16%, inferiore anche in questo caso soltanto a quelli di 
Polonia (18,7%) e Slovacchia (17,7%). La media dell'Ue-25 e del 10%. 
Quanto alla disoccupazione per i giovani al di sotto dei 25 anni, e ancora la 
Grecia a registrare il tasso piu elevato tra i membri mediterranei con il 
26,2%. Percentuali elevate anche in Italia (24%, aggiornato a dicembre), 
Francia (22,3%), Spagna (20,7%), a fronte di una media Ue-25 del 19,1%. 
(ANSAmed). RED-VS  

03/05/2005 17:42  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-Γρ. Τ. ΣΥΝ - Ανακοίνωση Τµήµατος Δικαιωµάτων του 
ΣΥΝ.  

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ  

6/5/2005  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  



Στην ελευθερία της έκφρασης δεν χωράνε εκπτώσεις.  

Με αφορµή τη δίκη του νοµαρχιακού συµβούλου Θεσσαλονίκης Μιχάλη 
Τρεµόπουλου (επικεφαλής του συνδυασµού «Οικολογία-Αλληλεγγύη/ 
Συνασπισµός των Πολιτών» και γνωστού για τους ευρύτετους οικολογικούς 
και κοινωνικούς του αγώνες), στις 10 Μαϊου, ύστερα από σχετική µήνυση που 
κατέθεσε σε βάρος του ο µεγαλοεπιχειρηµατίας Κώστας Στέγγος για την 
περίφηµη υπόθεση του «Πόρτο Καράς», που είχε για αρκετές ηµέρες 
συνταράξει το πανελλήνιο, το Τµήµα Δικαιωµάτων του ΣΥΝ θεωρεί χρήσιµο 
να υπογραµµίσει µε λύπη το γεγονός πως για άλλη µια φορά βρίσκεται υπό 
αµφισβήτηση και κρίση η προστασία του θεµελιώδους έννοµου αγαθού της 
ελευθερίας της έκφρασης.  

Εκ των πραγµάτων, µια άσκηση δίωξης για συκοφαντική δυσφήµιση, όταν 
αφορά σε θέµατα που άπτονται του δηµοσίου βίου, στοχεύει στον περιορισµό 
της θεµιτής ελεύθερης κριτικής, η οποία, όµως, αποτελεί συστατικό στοιχείο 
του ίδιου του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.  

Το Τµήµα Δικαιωµάτων του ΣΥΝ καλεί κάθε δηµοκρατικό και προοδευτικό 
άνθρωπο, καθώς και κάθε ενεργό συλλογικότητα που υποστηρίζει τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, να αντισταθεί στην ολοένα αυξανόµενη τάση 
ποινικοποίησης της πολιτικής κριτικής και να συµπαρασταθεί ηθικά και 
πολιτικά στον διωκόµενο Μιχάλη Τρεµόπουλο, γιατί στην ελευθερία της 
έκφρασης δεν χωράνε εκπτώσεις.  

6/5/2005 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝ  
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