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Τα κείμενα είχαν παρατεθεί παλιότερα στο ιστολόγιο:
http://agisgios2.blogspot.gr/ στη θεματική ενότητα Λιβύη (1)
Τα κείμενα των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων του ιστολογίου αποτελούν το
περιεχόμενο άλλων συλλογών κειμένων. (2)
Οι τίτλοι των κειμένων αντιστοιχούν, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, στους τίτλους των
αντίστοιχων κειμένων στο ιστολόγιο.
Η ημερομηνία η προτασσόμενη σε κάθε κείμενο αντιστοιχεί στην ημερομηνία
δημοσίευσής του στο ιστολόγιο.
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εικόνες και τα βίντεο που υπήρχαν στα αντίστοιχα
κείμενα του ιστολογίου.
Παρατίθεται μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση των βίντεο στα οποία γίνεται αναφορά
στο κείμενο ή κρίθηκαν οργανικά μέρη του κειμένου.

______________________________
(1) Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2009 και σταμάτησε να ανανεώνεται τον
Ιούλιο του 2012
(2) Τις υπόλοιπες συλλογές κειμένων μπορεί να δει κανείς στο τέλος
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Η «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Πόλεμος στο Βιετνάμ - Η Phan Thi Kim Phuc
μετά το βομβαρδισμό του χωριού της 8 Ιουνίου, 1972.
Συγκλόνισε τον κόσμο. ΕΙΠΑΝ

ΠΟΤΕ ΠΙΑ

ΤΟ ΤΗΡΗΣΑΝ

Πόλεμος στη Λιβύη – Βομβαρδισμός στην αποκλεισμένη Σύρτη σε Σχολεία,
Νοσοκομεία, Σπίτια ….. (Φωτογραφία στο εξώφυλλο)
Παιδιά διαμελισμένα, κραυγές παιδιών θανάσιμα τραυματισμένων χωρίς παυσίπονα
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4R3sFvy1zGg
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ

«Προειδοποίηση: Δεν μπορείτε να αντισταθείτε.
Δεν έχετε τα δικά μας οπλικά συστήματα.
Αν αντισταθείτε θα πεθάνετε»
Μανιφέστο από τα ψηλά 1

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ»
ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ
- ΗΠΑ: 90 αεροσκάφη και 1 πλοίο
- Γαλλία: 33 αεροσκάφη και 1 πλοίο
- Βρετανία: 17 αεροσκάφη και 2 πλοία)
- Καναδάς: 11 αεροσκάφη και 1 πλοίο
- Ιταλία: 16 αεροσκάφη και 4 πλοία
- Ολλανδία: 7 αεροσκάφη και 1 πλοίο
- Τουρκία: 7 αεροσκάφη και 6 πλοία
- Ισπανία: 6 αεροσκάφη και 2 πλοία
- Βέλγιο: 6 αεροσκάφη
- Δανία: 4 αεροσκάφη
- Νορβηγία: 6 αεροσκάφη (αποσύρθηκαν μετά)
- Βουλγαρία: 1 αεροσκάφος
- Ρουμανία: 1 αεροσκάφος
- Ελλάδα: 4 αεροσκάφη, 1 ιπτάμενο ραντάρ, 2 ελικόπτερα, 1 πλοίο, 3 βάσεις
(τεχνική υποστήριξη, ανεφοδιασμός και απο-προσγείωση βομβαρδιστικών)

«ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΓΝΩΣΤΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΡ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

1

http://uruknet.net/?p=m80994&hd=&size=1&l=e
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΌΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
«ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ» ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

«Τώρα Άραβες και Κούρδοι γνωρίζουν τι σημαίνει βομβαρδισμός,
γνωρίζουν ότι μέσα σε σαράντα πέντε λεπτά μπορεί να γίνει σκόνη
ένα ολόκληρο χωριό και να σκοτωθεί το ένα τρίτο των κατοίκων του»
Arthur Harris, αρχηγός Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας
το 1920 μετά τους βρετανικούς βομβαρδισμούς για την κατάπνιξη
της εξέγερσης των κατοίκων του Ιράκ κατά της Βρετανικής κατοχής.

1

«Δεν καταλαβαίνω αυτή την δυσκολία γύρω από την χρήση
χημικών αερίων. Είμαι σταθερά υπέρ της χρήσης δηλητηριωδών
αερίων εναντίον απολίτιστων φυλών»
Τσώρτσιλ, διέταξε τη χρήση χημικών αερίων στο Ιράκ το 1920
Ο Τσώρτσιλ παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη τιμάται ως ήρωας 2

Εκατό χρόνια μετά Βρετανοί και Αμερικανοί εισέβαλαν στο Ιράκ.
Είπαν ότι το Ιράκ είχε χημικά όπλα και κινδύνευε ο κόσμος.
Διέλυσαν τη χώρα και εξολόθρεψαν 1.455.000 Ιρακινούς, 3
εκ των οποίων το 90% γυναίκες και παιδιά 4
Μετά είπαν ότι δεν βρέθηκαν χημικά όπλα.
Παραπέμφθηκαν στο «διεθνές» δικαστήριο
Ηγούνται «ανθρωπιστικών επεμβάσεων» για την «προστασία των αμάχων»
Οι Βέλγοι σκότωσαν περίπου 10 εκατομμύρια !!! Αφρικανούς
κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Λεοπόλδου ΙΙ
κόβοντάς τους τα χέρια και καίγοντάς τους ζωντανούς στις
καλύβες τους όταν δεν παρήγαγαν αρκετό καουτσούκ.
Στις Βρυξέλλες βλέπεις παντού
μνημεία μνήμης του ολοκαυτώματος των Αφρικανών
επιβλητικά αγάλματα με τον αγέρωχο έφιππο βασιλιά τους
Οι Βέλγοι συμμετείχαν κι αυτοί στον «ανθρωπιστικό»
πόλεμο στη Λιβύη της Αφρικής

1

http://www.guardian.co.uk/world/2003/apr/19/iraq.arts
http://www.guardian.co.uk/world/2003/apr/19/iraq.arts
3
http://www.justforeignpolicy.org/iraq
4
http://www.independent.co.uk/middle-east/iraq-air-raids-hit-mostly-women-and-children-html
2
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Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιωτικό προσωπικό έχει εκτεθεί από το
υπουργείο άμυνας σε αέριο μουστάρδας, νευροτοξικά, παραισθησιογόνα
και χημικά που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο του κόλπου 1
----Το 1951 στη γαλλική πόλη Pont-Saint-Esprit το ψωμί εμπλουτίστηκε με LSD από
τη CIA ως μέρος πειράματος ελέγχου του νου. Τουλάχιστον πέντε πέθαναν,
εκατοντάδες παραφρόνησαν και δεκάδες κλείστηκαν σε άσυλα 2
-------

Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας είχε μετατρέψει για πολλά χρόνια
μεγάλο τμήμα της χώρας σε αχανές εργαστήριο μυστικών δοκιμών
όπλων χημικού και βιολογικού πολέμου, απελευθερώνοντας
σε περισσότερα από 100 μυστικά πειράματα δυνητικά επικίνδυνες
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς σε μεγάλες περιοχές του πληθυσμού.
Το στρατιωτικό προσωπικό είχε εντολές να απαντά στους περίεργους
ότι οι δοκιμές ήταν έρευνα για τον καιρό και την ατμοσφαιρική μόλυνση
Σε μια δοκιμή μεταξύ 1955 και 1963 αεροπλάνα ψέκασαν πάνω
από τη βόρειο-ανατολική Αγγλία τεράστιες ποσότητες θειούχου
ψευδαργύρου καδμίου το οποίο παρασύρθηκε και εξαπλώθηκε στην
ενδοχώρα.
Σε άλλο πείραμα, διασπάρθηκε η ίδια ουσία μέσω γεννήτριας στην
άκρη ενός δρόμου για μία ώρα.
, Το κάδμιο εθεωρείτο χημικό όπλο στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
καθώς προκαλούσε καρκίνο του πνεύμονα.
Σε ένα άλλο πείραμα μεταξύ 1961 και 1968 περισσότεροι από ένα
εκατομμύριο άνθρωποι κατά μήκος της νότιας ακτής της Αγγλίας
είχαν εκτεθεί σε βακτήρια όπως βάκιλουs E.coli και globigii.
Σε άλλο πείραμα το 1956 άλλα βακτηρίδια απελευθερώθηκαν
στο μετρό του Λονδίνο την ώρα αιχμής το μεσημέρι.
Guardian

1

3

http://www.gulfweb.org/bigdoc/rockrep.cfm
http://www.bbc.co.uk/news/world-10996838
3
http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience?CMP=twt_gu
2
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Λίγα Λόγια
Η Λιβύη σήμερα έχει διαλυθεί. Χάος είναι οι ανταποκρίσεις που έρχονται
συνεχώς από τη χώρα.
Κυβερνητικά κτίρια τυλίγονται κάθε τόσο στις φλόγες από τους
«επαναστάτες» που διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση της πληρωμής
τους για τις υπηρεσίες τους στην «επανάσταση» (Μέχρι το Μάρτιο
2012 τους είχαν δοθεί 1,4 δισεκατομμύρια).
Με νέο νόμο θεωρείται έγκλημα που επισύρει ισόβια κάθειρξη να
εκφράζεται κανείς υπέρ του παλιού καθεστώτος ή να ασκεί κριτική στην
"επανάσταση".
Τα ΜΜΕ που μας υπερ-παρα-πληροφορούσαν συνεχώς και αδιαλείπτως στη
διάρκεια της «επανάστασης» έχουν σήμερα σιγήσει παντελώς.
Η Ελλάδα συμμετείχε πολλαπλώς στον πόλεμο στη Λιβύη.
Περίπου ένα δις εκτιμάται το κόστος της συμμετοχής μας στο στρατιωτικό
σκέλος των επιχειρήσεων. Από τα χρήματα της φορολόγησής μας.
Η συμμετοχή της Ελλάδας δεν έγινε ευρέως γνωστή παρά τον καθημερινό
οίστρο των δελτίων ειδήσεων των ΜΜΕ για τα τεκταινόμενα.
Ένας άλλος πόλεμος της αυτοκρατορίας είναι πάλι εν όψει.
Μια νέα επιχείρηση υπονόμευσης μιας χώρας από τα μέσα προετοιμάζει τις
εξελίξεις. Μια νέα προπαγάνδα δαιμονοποίησης προσώπων και κρατών
βρίσκεται σε εξέλιξη ξανά.
Μια ακόμη συμμετοχή της Ελλάδας στην καταστροφή ενός άλλου λαού
αναμένεται να ζητηθεί.
Η χώρα της Λιβύης που μας έλεγαν στις Τιβί σ όλη τη διάρκεια του πολέμου
πόσο δεινοπαθούσε από τον τύραννο, πόσο δυστυχούσαν οι κάτοικοί της,
σύμφωνα με την Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη για λογαριασμό
του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2012 ήταν μια από τις
πιο ευημερούσες χώρες στον κόσμο και ο Λίβυος εργαζόμενος από τους
πιο προστατευμένους στον κόσμο.
Λίγο πριν τον πόλεμο επιτροπή του ΟΗΕ εκθείαζε την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.
Ο λαός της Λιβύης υφίσταται σήμερα τα πάνδεινα.
Τα δύο τρίτα των κατοίκων της χώρας έχουν αναγκαστεί να την
εγκαταλείψουν.
Κουβαλούν μνήμες διαμελισμένων καβουρδισμένων παιδιών…
βομβαρδισμένων σπιτιών, νοσοκομείων, πανεπιστημίων, δικτύων κοινής
ωφέλειας, πόλεων στη λίθινη εποχή.
Μνήμες της «προστασίας των αμάχων» της νέας εποχής.
Είναι ίσως αργά να κάνουμε κάτι γι αυτό Θα μας βαραίνει.
7

Ακολουθεί σύντομη επισκόπηση της παραπληροφόρησης και ερωτήματα για
τη στάση μας.
Μια μαρτυρία για την κατάφωρη προσβολή της νοημοσύνης ενήλικων
ανθρώπων τον 21ο αιώνα και την οργουελική γλώσσα της εποχής.
Μια ανάμνηση του «ελεύθερου» ανθρώπου που πληρώνει για να γεννηθεί,
πληρώνει για να πεθάνει και πληρώνει για να πεθάνουν άλλους.
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Madeleine Albright: Άξιζε το τίμημα 1
«Tα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της CIA έχουν σκοτώσει
στο Πακιστάν δεκάδες αμάχους που είχαν πάει να βοηθήσουν
2
τα θύματα διάσωσης ή παρακολουθούσαν κηδείες»
Στη Λίστα των Εκτελέσεων που υπογράφει ο Ομπάμα
υπάγεται κανείς και χωρίς να είναι το όνομά του,
αρκεί να βρεθεί σε ύποπτη περιοχή στην οποία
παρατηρούνται ύποπτα «πρότυπα συμπεριφοράς» 3

«Είναι διασκεδαστικό να σκοτώνεις ανθρώπους»
Αμερικανός στρατηγός που τέθηκε
επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ

4

Η ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
«Yπάλληλοι της CIA βρίσκονταν στη Λιβύη από τα μέσα
Φεβρουαρίου, (τότε ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις) και
συναντήθηκαν εντός της Λιβύης με δεκάδες αξιωματικούς
των βρετανικών ειδικών δυνάμεων και της υπηρεσίας
5
πληροφοριών MI6» New York Times
Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ
«Καλυμμένες ενέργειες είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ
να αλλάξουν την οικονομική, στρατιωτική ή πολιτική κατάσταση
στο εξωτερικό με κρυφό τρόπο. Περιλαμβάνει προπαγάνδα,
χειραγώγηση των εκλογών, χρηματοδότηση, εξοπλισμό
εκπαίδευση ανταρτών ακόμη και ενθάρρυνση πραξικοπήματος
Δεν είναι σαφές για τι ενέργειες έχει εξουσιοδοτηθεί η CIA στη Λιβύη..»

6

ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ
"Υπάρχουν ένα σωρό λεφτά στη Λιβύη μελλοντικά. Ένα σωρό
πετρέλαιο θα παραχθεί. Ας πάμε να βοηθήσουμε το Λιβυκό λαό
να φτιάξει μια δημοκρατία και μια οικονομία που να λειτουργεί
με τις αρχές της ελεύθερης αγοράς"
7
Lindsey Graham, Αμερικανός γερουσιαστής,

1

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FbIX1CP9qr4
http://www.thebureauinvestigates.com/2012/02/04/obama-terror-drones-cia-tactics-in-pakistan-includetargeting-rescuers-and-funerals/
3
http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-al-qaeda.html
4
http://www.telegraph.co.uk//General-who-said-it-was-fun-to-shoot-people-Central-Command.html
5
http://www.nytimes.com/2011/03/31/world/africa/r=3&smid=tw-nytimesglobal&seid=auto
6
http://www.voanews.com/content/covert-action-might-target-gadhafi-117427283/136003.html
7
http://thinkprogress.org/security/2011/10/20/graham-libya-money-to-be-made/?mobile=nc
2
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Ι. Ο «Ανθρωπιστικός» Πόλεμος στη Λιβύη εν Συντομία
Αρχές Δεκεμβρίου του 2003 σε διήμερο συνέδριο στην Ουάσιγκτον
του Ινστιτούτου Ανάλυσης Εξωτερικής Πολιτικής των ΗΠΑ
Αυτήκοος Μάρτυς: Κύρα Αδάμ Ελευθεροτυπία

1

Αμερικανοί και σύμμαχοι ομολογούν κυνικά ότι
Αφγανιστάν και Ιράκ είναι απλώς μαθήματα για να
οργανώσουν καλά τις ένοπλες δυνάμεις τους.
«Κατά το δόγμα, οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους πρέπει να
Αναλάβουν προληπτική στρατιωτική δράση να
εξουδετερώνουν κάθε πιθανή απειλή.
Θα καταλαμβάνουν «εχθρικές προς την παγκοσμιοποίηση»
χώρες, θα τις αφοπλίζουν και θα εγκαθιδρύουν καθεστώς
κατοχής, ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση
των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στις περιοχές με πόρους
ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντά τους.
ΚΑΤΑΡΓΕΙ το αμερικανικό αυτοκρατορικό δόγμα
την εθνική κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο,
διότι πάνω απ' όλα είναι το «ζωτικό συμφέρον
των ΗΠΑ» και τίποτε άλλο»
«Η αμερικανική στρατιωτική δράση θα είναι αναπόφευκτη
καθώς κράτη και περιοχές του κόσμου που δεν
πετυχαίνουν να ενσωματωθούν ή βγαίνουν εκτός του
συστήματος της παγκόσμιας οικονομίας απειλούν την
αμερικανική ή συμμαχική πρόσβαση σε ζωτικούς πόρους».
«...Παραλλήλως, οι περισσότερες κοινωνικές, οικονομικές
και στρατιωτικές δομές, στις περιοχές όπου οι ΗΠΑ
και οι συμμαχικές δυνάμεις θα αναλάβουν μάλλον
επιχειρήσεις, έχουν ήδη εξασθενίσει από τη μακρόχρονη
οικονομική στασιμότητα, την εσωτερική διαφθορά και,
σε μερικές περιπτώσεις, από τις διεθνείς κυρώσεις.
Αυτές οι εύθραυστες δομές θα σπάσουν σχετικώς εύκολα
κάτω από την ισχυρή αμερικανική επίθεση. Αυτό σημαίνει
ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα
προκαλέσουν κάποιας μορφής κενό εξουσίας, το
οποίο θα καλύψουν οι αμερικανικές δυνάμεις.»

1

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=13.12.2003,id=63293972,87434644
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ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Οι ίδιες δυνάμεις, που χρησιμοποίησαν
την δύναμη των όπλων για να αποικίσουν
την Αφρική, να κλέψουν τους φυσικούς
πόρους της και να υποδουλώσουν εκατομμύρια
κατοίκων της εξαπέλυσαν καταιγισμό βομβών
στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου
Και το Είπαν Ανθρωπιστική Επέμβαση

Βομβάρδισαν σπίτια, νοσοκομεία,
δίκτυα κοινής ωφέλειας, σχολεία, πανεπιστήμια
σκότωσαν και μακέλεψαν άμαχους και παιδιά
Και το Είπαν Προστασία Αμάχων
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ΙΙ. H Ομιλία του Καντάφι στον ΟΗΕ το 2009 – Μια Ιδέα για
την «Τρέλα» του και την Πρωτοφανή Κινητοποίηση
Εξόντωσής του
«Ειδικές δυνάμεις του Βρετανικού στρατού (SAS) εντάσσονται
στο κυνήγι της κεφαλής του Καντάφι διεκδικώντας αμοιβή
1 εκ. λιρών. Είναι ντυμένοι με αραβικά ρούχα και
κρατούν τα ίδια καλάσνικοφ, όπως οι επαναστάτες.
Είναι σε επαφή με πράκτορες των Βρετανικών μυστικών
υπηρεσιών οι οποίοι διαθέτουν συστήματα τελευταίας
τεχνολογίας ανίχνευσης και υποκλοπών και χτενίζουν
1
σπιθαμή προς σπιθαμή το έδαφος της Λιβύης»

«Θα δημιουργήσουμε τα δικά μας περιφερειακά όργανα.
Το κίνημα των αδεσμεύτων, 120 κράτη, εξετάζει αυτό το
εναλλακτικό σχέδιο. Ο ΟΗΕ δεν έχει καμία επίδραση
στην ειρήνη στον κόσμο.Η Αφρική δικαιούται
αποζημίωσης της τάξης των 777 τρις
από τους αποικιοκράτες και θα την απαιτήσει.
Σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε Κορέα, Βιετνάμ, Ιράκ…
Δεν πρέπει να δικαστούν οι υπεύθυνοι και να αποζημιωθούν
τα θύµατα; Πρέπει να ανοίξουν οι φάκελοι.
Μια ειρηνική χώρα σαν τη Γιουγκοσλαβία που ξαναχτίσθηκε
πέτρα στην πέτρα µετά τη ναζιστική καταστροφή, την έκαναν
κομμάτια για τα ιµπεριαλιστικά τους συμφέροντα
Πρέπει να ερευνήσουμε τις σφαγές στα στρατόπεδα Σάµπρα
και Σατίλα στο Λίβανο, τη σφαγή στη Γάζα, το 2008
Πρέπει να παραπεμφθούν σε Διεθνές Δικαστήριο.
Δεν είµαστε ζώα σε φάρµα που µας σφάζουν όποτε το επιθυµούν.
Είµαστε έθνη που έχουµε το δικαίωµα να ζούµε µε αξιοπρέπεια
και ελεύθερα και είµαστε έτοιµοι να πολεµήσουµε και να
αντιµετωπίσουµε το θάνατο»
Από την ομιλία του Καντάφι στον ΟΗΕ το 2009:

«Λυπάμαι για τη συμπεριφορά των Αράβων. Έκαναν τα παιδιά της
Αφρικής σκλάβους τους, τους πούλησαν σαν να ήταν ζώα.
Λυπάμαι και ντρέπομαι γι αυτές τις πρακτικές. Ζητώ συγγνώμη….
Είμαστε σοκαρισμένοι από τις εξωφρενικές πρακτικές των πλούσιων Αράβων
2
που αντιμετωπίζουν τους Αφρικανούς συμπολίτες τους με περιφρόνηση»
Από ομιλία του Καντάφι σε ΑφρικοΑραβική Συνδιάσκεψη στη Λιβύη το 2010:

1
2

http://www.dailymail.co.uk/news/article-/Libya--1m-bounty-Gaddafi-MI6-agents-join-hunt.html
http://www.nathanielturner.com/qaddafiapologizesforarabslavetrade.htm
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Παρακάτω ολόκληρη η Ομιλία του Καντάφι στον ΟΗΕ
2
από το Περιοδικό Αsante

1

Το περιεχόμενο της ομιλίας του Μουαμάρ Καντάφι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,
στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, εξηγεί και το μένος των Αμερικανών και Ευρωπαίων
εναντίον του, παρ’ όλο που, τα τελευταία χρόνια, για να βγάλει τη χώρα από την
απομόνωσή της, ο πρόεδρος της Λιβύης έκανε πολλά ανοίγματα τα οποία η Δύση
αξιοποίησε πρόθυμα προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στα λιβυκά
πετρέλαια,
Τώρα, με πρόσχημα τον εκδημοκρατισμό, η Δύση προσπαθεί να απαλλαγεί από
ένα κοσμικό καθεστώς που διατήρησε παρ’ όλους τους πολυετείς αποκλεισμούς
και βομβαρδισμούς (επί Ρίγκαν) την ανεξαρτησία του,
ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ετοιμότητά της για να προλάβει και να αποτρέψει την
ανατροπή του πιο αντιδημοκρατικού και αυταρχικού σε όλη την περιοχή
καθεστώτος της Σαουδικής Αραβίας.
Η ομιλία αυτή του Καντάφι (αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύουμε πιο κάτω) ως
πολύ αντιδυτική θάφτηκε από τα διεθνή ΜΜΕ:

“Στο όνομα του Θεού, σας χαιρετώ εκ μέρους της Αφρικανικής ‘Ένωσης και
προσεύχομαι για να είναι αυτή μια ιστορική συνάντηση στη ζωή του κόσμου.
Έχουμε τη δέσμευση να υπερασπιζόμαστε την ακεραιότητα των εθνών με
συλλογικό τρόπο,
αλλά αυτό δεν εμπόδισε το ξέσπασμα 65 πολέμων με τον ΟΗΕ να μην κάνει
τίποτα για να τους εμποδίσει,
συμπεριλαμβανομένων οκτώ μεγάλων πολέμων που κόστισαν τη ζωή
εκατομμυρίων ανθρώπων, που διαπράχτηκαν από ένα μέλος του
Συμβουλίου Ασφαλείας με δικαίωμα βέτο.
Τα κράτη που νομίζαμε ότι θα αποκρούσουν την επίθεση και θα
προστατεύουν τους λαούς, τελικά είναι αυτά που χρησιμοποίησαν επιθετική
δύναμη ενόσω έχουν το προνόμιο του βέτο.
Δεν υπάρχει καμία διάταξη στον καταστατικό χάρτη που να επιτρέπει
στον ΟΗΕ να αναμειγνύεται στην εσωτερική κυριαρχία μιας άλλης
χώρας.
Με άλλα λόγια, το σύστημα διακυβέρνησης αποτελεί μια εσωτερική υπόθεση,
κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει και είναι ευθύνη κάθε
κοινωνίας να έχει δικτατορικό, δημοκρατικό, σοσιαλιστικό, καπιταλιστικό,
αντιδραστικό ή προοδευτικό σύστημα.
Κάποτε η Ρώμη ψήφισε να είναι δικτάτορας ο Ιούλιος Καίσαρας και η
Γερουσία τού έδωσε την εξουσία να είναι δικτάτορας γιατί’ πίστευαν ότι η
δικτατορία ήταν χρήσιμη στη Ρώμη τότε.
Ποιος θα μπορούσε να πει στη Ρώμη γιατί το έκανε αυτό;

1
2

http://www.russianbooks.org/HST500/gaddafi-speech.htm
http://www.asante.gr/component/content/article/2-asante/1393.html
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 Το στάτους κβο είναι τροµοκρατία
Το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι απλώς ένα εκτελεστικό σώμα των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και θα πρέπει να αντιπροσωπεύει όλα τα
έθνη.
Το να έχει ένα έθνος βέτο και το άλλο όχι, ένα έθνος να έχει μόνιμη θέση και
το άλλο όχι, αυτό πρέπει να εκλείψει τώρα.
Εμείς δεν το αναγνωρίζουμε αυτό απολύτως και δεν υποκείμεθα σε καμία
απόφαση που θα παρθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας με την παρούσα
μορφή του.
Τρομοκρατία δεν είναι μόνο η τρομοκρατία της Αλ Κάιντα. Το στάτους . κβο
είναι τρομοκρατία.
Τα ισχυρά έθνη έχουν μεγάλα συμφέροντα στον κόσμο, και
χρησιμοποιούν το βέτο, χρησιμοποιούν την ισχύ του ΟΗΕ για να
προστατεύουν τα συμφέροντά τους τρομοκρατώντας τον Τρίτο Κόσμο.
Από την καθιέρωσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας, το 1945, και μέχρι τώρα,
δεν παρείχε ασφάλεια σε μας, παρά μόνο τιμωρία και τρόμο.
Θα δημιουργήσουμε τα δικά μας περιφερειακά όργανα.
Το κίνημα των αδεσμεύτων, 120 κράτη, εξετάζει αυτό το εναλλακτικό
σχέδιο. Ο ΟΗΕ δεν έχει καμία επίδραση στην ειρήνη στον κόσμο.
Το Διεθνές Δικαστήριο εφαρμόζει αποφάσεις μόνο σε βάρος μικρών
κρατών, αλλά όχι των ισχυρών.
Η Επιτροπή Διεθνούς Ατομικής Ενέργειας ανήκει στον ΟΗΕ, αλλά οι μεγάλες
χώρες δεν δίνουν λογαριασμό. Αυτή στρέφεται μόνο εναντίον μας.
Μίλησα με τον (τότε) επικεφαλής Ελ Μπαραντέι και τον ρώτησα αν ελέγχονται
τα πυρηνικά οπλοστάσια των μεγάλων κρατών και μου απάντησε πως όχι.
Όλοι οι ελεγκτικοί φορείς; του ΟΗΕ στρέφονται μόνο κατά των μικρών
κρατών μελών του. Γιατί να μην είμαστε ισότιμα έθνη χωρίς πόλους;
Χρειαζόμαστε κάποιον πατριάρχη;
Η έδρα του ΟΗΕ πρέπει να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο μέρος της γης. 50
χρόνια στο δυτικό ημισφαίριο είναι αρκετά.
Ο πρόεδρος ενός κράτους μου παραπονέθηκε ότι δεν επέτρεπαν στον
δεύτερο πιλότο του να ταξιδέψει στην Αμερική. Τον ανάγκασαν να διασχίσει
τον ωκεανό με ένα πιλότο.
Όταν έχουνε πρόβλημα με μια χώρα περιορίζουνε την αποστολή της. 50
βήματα προς μία κατεύθυνση, 500 μέτρα προς την άλλη.
Σαν να είμαστε στο Γκουαντάναμο. Ενώ ερχόμαστε για να ψηφίσουμε στη
Γενική Συνέλευση.
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 Οι Μετανάστες Ζητούν τα Κλεµµένα
Γιατί οι Αφρικανοί, οι Ασιάτες και οι Λατινοαμερικανοί πηγαίνουν στην
Ευρώπη;
Επειδή η Ευρώπη έκανε αποικίες στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική
Αμερική. Πήρε χρυσό, ασήμι, διαμάντια, σίδερο, ουράνιο και όλα τα πολύτιμα
ορυκτά, καθώς και το πετρέλαιο, τα λαχανικά, τα τρόφιμα, τα ζώα και τους
ανθρώπους.
Τώρα έχουμε μια νέα γενιά αφρικανική, ασιατική και λατινοαμερικανική. Αυτοί
διεκδικούν τον κλεμμένο τους πλούτο και έχουν αυτό το δικαίωμα. Κι εμείς δεν
μπορούμε να τους σταµατήσουµε.
Όταν εµποδίζω χιλιάδες Αφρικανούς να πάνε στην Ευρώπη στα σύνορα της
Λιβύης, αυτοί µου λένε πηγαίνουµε να πάρουµε τον κλεµµένο µας πλούτο.
Εάν µας τον επιστρέψουν δεν θα πάµε.
Αλλά ποιος θα τους τον επιστρέψει; Πρέπει να υπάρξει µια απόφαση (του
ΟΗΕ) για την επιστροφή αυτού του πλούτου για να σταµατήσει η
µετανάστευση.
Η Αφρική δικαιούται αποζηµίωσης της τάξης των 777 τρισεκατομμυρίων
από τους αποικιοκράτες και θα την απαιτήσει.
Και εάν αυτά τα τρισεκατομμύρια δεν επιστραφούν, οι Αφρικανοί θα
συνεχίσουν να πηγαίνουν εκεί που έχετε επενδύσει αυτά τα τρις και
έχουν κάθε δικαίωµα να τα διεκδικούν. Τα επιστρέφετε κι αυτοί σταµατούν
να µεταναστεύουν.
Δεν υπάρχει µετανάστευση Λίβυων στην Ιταλία, γιατί η Ιταλία αποφάσισε να
αποζηµιώσει το λαό της Λιβύης για την αποικιοκρατία και ζήτησε συγγνώμη
…

 Φως στους Πολέµους
Υπάρχουν τόσα θέµατα που έπρεπε να εξετάσει η Γενική Συνέλευση.
Σκότωσαν εκατομμύριο ανθρώπους στην Κορέα. Δεν πρέπει να
δικαστούν οι υπεύθυνοι και να αποζημιωθούν τα θύµατα;
Πρέπει να ερευνηθεί η επέµβαση στο Σουέζ, το 1956. Χιλιάδες Αιγύπτιοι
σκοτώθηκαν. Πρέπει να ανοίξουν οι φάκελοι.
Σκότωσαν τρία εκατομμύρια ανθρώπους στο Βιετνάμ. Ρίξανε σε δώδεκα
µέρες όσες βόµβες είχαν ρίξει σε όλο τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Μετά εισβάλανε στον Παναµά, ένα ανεξάρτητο κράτος µέλος του ΟΗΕ.
Πώς µπορεί ένα µέλος τού ΟΗΕ να επιτίθεται σε ένα µικρότερο, να
σκοτώνει 4000 πολίτες, να συλλαμβάνει τον πρόεδρό του και να τον
φυλακίζει στην Αµερική σαν εγκληµατία;
Δεν πρέπει να σιωπούµε.
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Κατόπιν στη Γρενάδα. Εισβάλανε µε επτά χιλιάδες στρατιώτες, 15 πολεµικά
πλοία και πολλά αεροπλάνα σε µια µικρή χώρα και σκότωσαν τον πρόεδρό
της.
Γιατί αγνοούµε αυτή την τραγωδία; Πρέπει να ερευνήσουµε και τους
βοµβαρδισµούς στη Σοµαλία.
Μια ειρηνική χώρα σαν τη Γιουγκοσλαβία που ξαναχτίσθηκε πέτρα στην
πέτρα µετά τη ναζιστική καταστροφή, την έκαναν κοµµάτια για τα
ιµπεριαλιστικά τους συµφέροντα.
Μετά µπήκαν στο Ιράκ. Ένα ανεξάρτητο κράτος µέλος του ΟΗΕ. Γιατί δεν
ενεργοποιήθηκε ο χάρτης του ΟΗΕ κατά της εισβολής;
Πάνω από ένα εκατομμύριο ιρακινοί δολοφονήθηκαν, Πρέπει να
παραπεμφθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι υπεύθυνοι.
Είναι εύκολο να παραπέµπεις τον Οµάρ Αλ Μπασίρ, τον Σλόµπονταν
Μιλόσεβιτς και τον Τσαρλς Τέιλορ.
Αλλά αυτοί που ευθύνονται για τις µαζικές εκκαθαρίσεις στο Ιράκ δεν πρέπει
να παραπεµφθούν:
Χαρακτήρισαν αιχµάλωτο πολέµου τον πρόεδρο του Ιράκ και τον εκτέλεσαν
φορώντας του κουκούλες. Ποιοι ήταν αυτοί; Και είχαν νόµιµη εντολή να
εκτελέσουν ένα αιχµάλωτο πολέµου;
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο βρετανός
πρωθυπουργός ήταν οι μασκοφόροι που εκτέλεσαν τη θανατική ποινή.
Πρέπει να ερευνηθεί και ο πόλεµος στο Αφγανιστάν. Εάν οι Αφγανοί θέλουν
ισλαµικό καθεστώς ας τους αφήσουν, όπως ισχύει µε το Βατικανό.
Γιατί χτυπούν τους Ταλιµπάν; Έχουν διηπειρωτικούς πυραύλους;
Δεν είµαστε ζώα σε µια φάρµα που µας σφάζουν όποτε το επιθυµούν.
Είµαστε έθνη που έχουµε το δικαίωµα να ζούµε µε αξιοπρέπεια και
ελεύθερα και είµαστε έτοιµοι να πολεµήσουµε και να αντιµετωπίσουµε
το θάνατο.

 … και τις δολοφονίες!
Ο ΟΗΕ πρέπει να ερευνήσει και τις πολιτικές δολοφονίες.
Του Πατρίς Λουµούµπα. Ποιοι σκότωσαν τον ήρωα του
αφροκονγκολέζικου απελευθερωτικού αγώνα;
Ποιος ανατίναξε το αεροπλάνο του ΓΓ του ΟΗΕ Χάµασχολντ, το 1961;
Ποιος σκότωσε τον Κένεντι, το 1963;
Και ποιος τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ:
Και ποιος τον Παλαιστίνιο Χαλίλ Αλ Ουαζίρ;
Και πολλοί άλλοι δολοφονήθηκαν,
Πώς µπορούµε να παραµένουµε σιωπηλοί;
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Πρέπει να ερευνήσουµε τις σφαγές στα στρατόπεδα Σάµπρα και Σατίλα
στο Λίβανο, µε τρεις χιλιάδες θύµατα.
Και τη σφανή στη Γάζα, το 2008. 3200 γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν ή
τραυµατίστηκαν, 50 εκπαιδευτικά κέντρα του ΟΗΕ κατεδαφίστηκαν, 60
κλινικές καταστράφηκαν, 40 γιατροί και νοσοκόµες σκοτώθηκαν.
Οι υπεύθυνοι ζούνε ελεύθεροι.
Πρέπει να παραπεμφθούν στο Διεθνές Δικαστήριο. Αλλά το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο στοχεύει µόνο τα µικρά κράτη.
Το φαινόμενο της πειρατείας εξαπλώνεται, αλλά οι Σοµαλοί δεν είναι πειρατές.
Πειρατές είµαστε εµείς που εκμεταλλευόμαστε όλο τον αλιευτικό τους
πλούτο. Εµείς είµαστε οι επιτιθέµενοι.
Οι Σοµαλοί είναι αναγκασµένοι να υπερασπιστούν τον θαλάσσιο πλούτο τους
που αποτελεί την τροφή των παιδιών τους.
Μεταµορφώθηκαν σε πειρατές για να αµυνθούν.
Και εσείς στέλνετε τα πολεµικά σας πλοία εναντίον τους, αντί να τα στείλετε
εναντίον των ξένων αλιευτικών σκαφών.
Ο κόσµος πρέπει να σεβαστεί την οικονοµική τους ζώνη στη θάλασσα και
όλες οι χώρες να σταµατήσουν να ρίχνουν στη σοµαλική θάλασσα τα
βιοµηχανικά τους απόβλητα.
Αντί να υπογραφεί µια τέτοια συµφωνία µε τον ΟΗΕ, τα ξένα πολεµικά πλοία
εµποδίζουν τους Σοµαλούς να βγουν για ψάρεµα στη θάλασσά τους.
Για την Παλαιστίνη, δεν είναι εφικτή η λύση των δύο κρατών.
Ένα κράτος για όλους, όπως στο Λίβανο.
Εµείς προστατεύσαµε τους Εβραίους από τη ρωµαϊκή εποχή και µετά την
εκδίωξή τους από την Ανδαλουσία.
Τους προστατεύσαµε και στα χρόνια του Χίτλερ.
Εσείς (οι δυτικοί) τους διώχνατε και τους παροτρύνατε να πάνε να
πολεµήσουν τους Άραβες.
Δεν είµαστε εχθροί µε τους Έβραίους, είµαστε ξαδέρφια.
Οι Εβραίοι θα χρειαστούν µια µέρα τους Άραβες, αλλά οι Άραβες δεν θα τους
προστατεύσουν όπως στο παρελθόν.
Και το Κασµίρ πρέπει να γίνει ένα ανεξάρτητο κράτος, σαν ζώνη ανάµεσα
στην Ινδία και το Πακιστάν.
Γιατί θίγω όλα αυτά τα ζητήµατα;
Γιατί πρέπει να τα διερευνήσουµε, σαν ΟΗΕ.
Ο αγώνας του τρίτου Κόσµου και των µικρότερων κρατών, να ζήσουν µε
αξιοπρέπεια και ελευθερία, είναι ένας διαρκής αγώνας και θα συνεχιστεί µέχρι
το τέλος».
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ΙΙΙ. Τα Τρία Στάδια Σχεδίου Εξόντωσης του Καντάφι σε
Παλιό Βιβλίο για τη Λιβύη:
Προπαγάνδα – Σκιώδης Κυβέρνηση από Λίβυους του
Εξωτερικού - Επέμβαση ΗΠΑ
«Όταν η δύση θα έχει καταρρεύσει από το ψέμα πάνω στο οποίο
είναι χτισμένη, σαφής τεκμηρίωση θα δείξει τον μιντιακό
πόλεμο στη Λιβύη με τόσα πολλά στοιχεία όσο ποτέ άλλοτε.»
Moussa Ibrahim, εκπρόσωπος τύπου Συνέντευξη 21.8.2011

1

Σε βιβλίο με τίτλο «Λιβύη» του Ιταλού δημοσιογράφου Mino Vignolo το 1981
(έκδοση ΚΑΚΤΟΣ) αναφέρεται το σχέδιο που είχαν εκπονήσει οι ΗΠΑ επί
Ρήγκαν για την επιχείρηση ανατροπής του Καντάφι (είχε επιβεβαιωθεί από
την εφημερίδα Ουάσιγκτον Ποστ).
Η επιχείρηση προέβλεπε τα παρακάτω τρία στάδια, ακριβώς όπως
υλοποιήθηκαν:
 Πρώτο: Δυσφημιστική εκστρατεία που θα έβαζε σε δύσκολη θέση την
κυβέρνηση της Λιβύης διεθνώς
 Δεύτερο: Δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης από Λίβυους
αντικαθεστωτικούς του εξωτερικού. Θα
παρουσιάζονταν ως η νόμιμη κυβέρνηση
 Τρίτο: Πόλεμος στο εσωτερικό της Λιβύης κι αν
κρίνονταν αναγκαίο, μετά επέμβαση Αιγύπτιων ή
κατ’ ευθείαν επέμβαση των ίδιων των ΗΠΑ
Στο βιβλίο αναφέρεται το ενορχηστρωμένο κλίμα
υστερίας που είχε δημιουργηθεί.
Ενδεικτικό είναι το εξώφυλλο στην εικόνα δίπλα.
Η υστερία στηριζόταν στις κατηγορίες που
απέδιδαν στον Καντάφι για πολύνεκρα
τρομοκρατικά χτυπήματα.
Σήμερα είναι γνωστό, αλλά αποκρύβεται από τα ΜΜΕ, ότι αυτά που
αποδίδονταν στον Καντάφι ήταν δουλειές CIA και MOSSAD, βλ. επόμενο
κεφάλαιο.
Σημειωτέον ότι τα χτυπήματα συνέβησαν αμέσως μετά τη θεωρούμενη
ως αυθαίρετη απόφαση της Λιβύης να κλείσει τον Κόλπο της Σύρτης, σε
νοητή ευθεία, και να θεωρήσει όλο τον θαλάσσιο χώρο της «χωρικά
ύδατα».
Αμέσως μετά τα χτυπήματα αυτά η Λιβύη παραιτήθηκε της
προγενέστερης απόφασής της.
Η Λιβύη επί Καντάφι υποστήριζε ενεργά την Παλαιστινιακή αντίσταση, αλλά
και τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα στην Αφρική και αλλού.
1

http://www.mathaba.net/news/?x=628179

24

ΙV. Οι Παλιές Σκευωρίες CIA και MOSSAD
Δαιμονοποίησης του Καντάφι:
Επίθεση στο Λόκερμπι, στη Ντισκοτέκ στο Βερολίνο
και οι Φήμες για Τάγματα Δολοφόνων
Όπως αναφέρεται σε εναλλακτικά δίκτυα πληροφόρησης 1 καθώς και σε
άρθρο του γνωστού δημοσιογράφου Thierry Meyssan του ανεξάρτητου
δικτύου Voltaire: 2
 Για την επίθεση στο Λόκερμπι
(21 Δεκέμβρη 1988, 270 θάνατοι):
Οι ερευνητές προσδιόρισαν τον ιδιοκτήτη της βαλίτσας που περιείχε τη βόμβα
και το μηχανισμό πυροδότησης μέσω της μαρτυρίας ενός Μαλτέζου εμπόρου
που είχε πουλήσει το παντελόνι που βρισκόταν στην βαλίτσα-παγίδα.
Η σκωτσέζικη δικαιοσύνη κατηγόρησε τότε δύο πράκτορες της Λιβύης, τον
Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi και τον Al Amin Khalifa Fhimah.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας επέβαλε κυρώσεις κατά της Λιβύης.
Για να αρθούν οι κυρώσεις, η Λιβύη συμφώνησε να εκδώσει τους δύο
πράκτορες (ο πρώτος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ο δεύτερος
αθωώθηκε) και να πληρώσει αποζημίωση 2,7 δισ. δολάρια, ενώ συνέχιζε να
διακηρύσσει την πλήρη αθωότητά της.
Tελικά, τον Αύγουστο του 2005, ένας από τους προϊσταμένους της
σκωτσέζικης έρευνας δήλωσε ότι το κύριο αποδεικτικό στοιχείο, τον
πυροκροτητή, τον είχε τοποθετήσει στον τόπο του χτυπήματος
πράκτορας της CIA.
Στη συνέχεια, ο εμπειρογνώμονας ο οποίος είχε αναλύσει τον
πυροκροτητή για λογαριασμό του δικαστηρίου παραδέχτηκε ότι ο ίδιος
τον είχε κατασκευάσει πριν να τον τοποθετήσει η CIA στην περιοχή.
Τέλος, ο Μαλτέζος καταστηματάρχης παραδέχθηκε ότι πήρε 2
εκατομμύρια δολάρια για την ψευδομαρτυρία.
Οι αρχές της Σκωτίας αποφάσισαν να επαναλάβουν την δίκη, αλλά η υγεία
του Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi δεν το επέτρεπε.


Για την επίθεση στη ντισκοτέκ La Belle στο Βερολίνο
(5 Απριλίου 1986, τρεις θάνατοι, οι δύο Αμερικανοί)

Χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα από την κυβέρνηση Ρέιγκαν για να
βομβαρδίσει την κατοικία του Καντάφι και να σκοτώσει τη θετή κόρη του (14
Απριλίου 1986) και τουλάχιστον 50 άλλους.

Ο Γερμανός εισαγγελέας Detlev Mehlis (αυτός που θα φαλκιδέψει δύο
δεκαετίες αργότερα την έρευνα για τη δολοφονία του Ραφίκ αλ-Χαρίρι)

1
2

http://www.counterpunch.org/2011/08/31/gaddafis-libya-as-demon/
http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/10/blog-post_513.html#.URujXB3TwqM
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επικαλέστηκε τη μαρτυρία του Mushad Eter για να κατηγορήσει τον Λίβυο
διπλωμάτη και τον συνεργάτη του Mohammed Amairi.
Ωστόσο, η γερμανική τηλεόραση ZDF ανακάλυψε αργότερα ότι ο Mushad
Eter ήταν όχι μόνο ψευτομάρτυρας αλλά και πράκτορας της CIA, ενώ ο
βομβιστής Mahammed Aamiri ήταν πράκτορας της Μοσάντ.
Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρουν
το μόνο διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από την Interpol κατά
του Μουαμάρ αλ Καντάφι πριν από την επίθεση του ΝΑΤΟ.
Είχε κατηγορηθεί από τη λιβανική δικαιοσύνη ότι είχε εξαφανίσει τον
Ιμάμη Μούσα Σαντρ και τους συνοδούς του (1978).
Η παράλειψη αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι η απαγωγή ήταν πράξη των
Ηνωμένων Πολιτειών.
Σε εκτενή έκθεση της Washington Report 1 αναφέρεται απόσπασμα από
βιβλίο πρώην πράκτορα της Mossad ότι λίγο πριν την επίθεση στη
ντισκοτέκ (στην οποία σύχναζαν αμερικανοί)
η Μossad είχε τοποθετήσει σε πολυκατοικία στην Τρίπολη της Λιβύης
συσκευή «Δούρειο Ίππο» η οποία λάμβανε σε μια συχνότητα μηνύματα
από τη Mossad και τα αναμετάδιδε σε συχνότητα που χρησιμοποιούσε
η κυβέρνηση της Λιβύης.
Τα μηνύματα ήταν εντολές στις Πρεσβείες της Λιβύης σε όλο τον κόσμο
για τρομοκρατικές ενέργειες.
Τα σήματα που έλαβαν στην Ισπανία και Γαλλία τα απέρριψαν ως ψεύτικα.
Οι ΗΠΑ τα εξέλαβαν αυθεντικά και με πρόσχημα αυτά βομβάρδισαν τη Λιβύη.
 Τα Πρωτοσέλιδα της Washington Post για «Τάγματα
Εκτελέσεων του Καντάφι» που Απεδείχθησαν Μυθεύματα
της Mοσσάντ
Όπως αναφέρεται στην Washington Report 2 λίγο μετά που ανέλαβε την
προεδρία στις ΗΠΑ ο Ρίγκαν το 1981
για τρεις εβδομάδες οι αναγνώστες της Washington Post
παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα πρωτοσέλιδα άρθρα για τις
κινήσεις «ταγμάτων δολοφόνων» του Καντάφι που προέρχονταν από τη
Μέση Ανατολή, είχαν φθάσει στην Ευρώπη και τον Καναδά και αναμένονταν
να περάσουν στις ΗΠΑ.
Αν και η όλη ιστορία φαινόταν χονδροειδώς γελοία, πως ήταν δυνατόν μια
ομάδα δολοφόνων να μην παίρνει μέτρα να καλύπτει τις κινήσεις της,
στήθηκαν προστατευτικά τείχη γύρω από το Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο
και το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου παραμένουν μέχρι σήμερα.
Όταν άρχισε η εφημερίδα να παραθέτει ονόματα μαζί με σκίτσα
αστυνομικού στυλ για τα μέλη των ταγμάτων, ειδικοί στην Αραβική
γλώσσα αναγνώρισαν ότι τα ονόματα αντιστοιχούσαν σ΄αυτά Σιιτών

1

http://www.wrmea.org/wrmea-archives/217-washington-report-archives-2000-2005/december2000/3481-prosecution-stumbles-in-qlockerbie-trialq-of-pan-am-flight-103.html
2
http://www.wrmea.org/component/content/article/483-uncategorised/11244-the-libyan-hit-squadhoax.html
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μουσουλμάνων οι οποίοι ήταν γνωστό ότι αντιπαθούσαν τον Καντάφι και
δεν θα μπορούσαν να δούλευαν γι αυτόν.
Ξαφνικά τα δημοσιεύματα για τα τάγματα δολοφόνων σταμάτησαν.
Πέντε χρόνια αργότερα, το 1986, σε δύο άρθρα της εφημερίδας για άλλο
θέμα, για το σκάνδαλο Ιράν-Κόντρας, 1
αναφερόταν σε υποσημείωση ότι ο Manucher Ghorbanifar, Ιρανός εξόριστος
που δούλευε στην Ουάσιγκτον για τη Μοσάντ,
ομολόγησε ότι αυτός είχε «εμπνευστεί» και κυκλοφορήσει τη φήμη για
τα τάγματα δολοφόνων.
Ο λόγος;
«Για να βλάψει τη Λιβύη, τον εχθρό του Ισραήλ."

V. Τρεις Διαφωτιστικές Επιχειρήσεις Εξόντωσης Ηγετών
από το Παρελθόν - Δημιουργία Φημών το Πρώτο
Στάδιο
H CIA είχε προσφέρει σε αρχηγό μαφίας $150,000
για να σκοτώσει τον Φιντέλ Κάστρο
Washington Post 2
Η CIA σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Patrice Lumumba
πρωτεργάτη της απελευθέρωσης του Κογκό
Θα έβαζε δηλητήριο στην οδοντόβουρτσά του
Τελικά ο Patrice Lumumba δολοφονήθηκε με παρόμοιο
τρόπο όπως ο Καντάφι 3

 Επιχείρηση Ajax 1953 CIA και Μ16 Απομάκρυνσης του
Πρωθυπουργού του Ιράν και Εγκατάστασης του Σάχη
Το 1953 η CIA και η Βρετανική MI6 έθεσαν σε εφαρμογή την επιχείρηση
Ajax με στόχο να απομακρύνουν τον δημοκρατικά εκλεγμένο
πρωθυπουργό του Ιράν, τον Mossadegh, και να εδραιώσουν στην
εξουσία το Σάχη, για να διατηρήσουν τον έλεγχο της δύσης στο
πετρέλαιο και τις υποδομές του Ιράν.
Η επιχείρηση επετεύχθη με βομβαρδισμούς και πυροβολισμούς από
ελεύθερους σκοπευτές οι οποίοι αποδόθηκαν στην κυβέρνηση για να
επαναστατήσει ο πληθυσμός και να γίνει δυνατό πραξικόπημα.
1

http://www.inews.gr/29/to-amerikaniko-skandalo-iran---kontras.htm
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/06/26/AR2007062600861.html?hpid=topnews
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Patrice_Lumumba
2
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Κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος η CIA δωροδόκησε κυβερνητικούς
παράγοντες, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους και πλήρωσε πολίτες
να βγουν στο δρόμο.
.
Το 1976 επί Σάχη, ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας δήλωνε:
« Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει μεγαλύτερη παραβίαση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων απ ό,τι το Ιράν»
Ότι συνέβη η επιχείρηση αυτή το αποδέχθηκε ο Ομπάμα

1

 Επιχείρηση της CIA το 2002 για Απομάκρυνση του Τσάβες
Σε αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Αυστραλού δημοσιογράφου και
ντοκιμαντερίστα John Pilger το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά 2
καταγράφονται με βάση αρχειακό υλικό τα πραγματικά γεγονότα πίσω από
την πραξικοπηματική επιχείρηση των ΗΠΑ απομάκρυνσης του Ούγκο Τσάβες
το 2002.
Το τηλεοπτικό κανάλι Globovisión μετέδωσε ζωντανές εικόνες μιας λαϊκής
επανάστασης εναντίον του Τσάβες.
Στις εικόνες φαίνονταν ακτιβιστές υπέρ του να πυροβολούν διαδηλωτές.
Αυτό αποτέλεσε το προκάλυμμα για πραξικόπημα υποκινούμενο από
την CIA και απομάκρυνση του Τσάβες.
Όταν μετέπειτα αυθεντική λαϊκή εξέγερση τον επανέφερε στην εξουσία,
απεκαλύφθη ότι η επανάσταση που έδειχνε το κανάλι ήταν οπτική
εξαπάτηση.
Οι ακτιβιστές υπέρ του Τσάβες δεν είχαν πυροβολήσει το πλήθος.
Oι ίδιοι ήταν τα θύματα ελεύθερων σκοπευτών οπλισμένων από τη CIA.

 Επιχείρηση Νorthwoods για Απομάκρυνση του Κάστρο
Το 1962 ανώτατοι Αμερικανοί στρατιωτικοί σχεδίαζαν να σκοτώσουν
αθώους ανθρώπους για να επιτύχουν τη στήριξη των πολιτών για
πόλεμο ενάντια στην Κούβα.
Στα σχέδια περιλαμβάνονταν δολοφονία Κουβανών μεταναστών, βύθιση
πλοίων με Κουβανούς πρόσφυγες, κατάρριψη αεροπλάνου με
Αμερικανούς φοιτητές, ανατίναξη πλοίου των ΗΠΑ και τρομοκρατικά
χτυπήματα στις πόλεις των ΗΠΑ.
Τα σχέδια είχαν την έγγραφη έγκριση όλων των παραγόντων του
Πενταγώνου αλλά απορρίφθηκαν από τον Κένεντυ.
Έχουν παραμείνει απόρρητα για σχεδόν 40 χρόνια
Πρώτο στάδιο υλοποίησης της επιχείρησης ήταν η δημιουργία φημών.
Περισσότερα στοιχεία δίνονται στο ΜΕΡΟΣ Ι, κεφ. 10.
1
2

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j8-a9Bpq471PDjYA2z6WazPmIZqw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cVy_2AGVq-g
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VΙ. Συνέντευξη Στρατηγού Clark στο Democracy Now το 2007:
Ο Πόλεμος στη Λιβύη Αναγγέλθηκε από τις ΗΠΑ
το 2001
Ο πόλεμος στη Λιβύη, ο οποίος όπως αναφέρθηκε στο κεφ. ΙΙΙ, είχε
σχεδιαστεί επακριβώς με τη μορφή που υλοποιήθηκε, είχε αναγγελθεί το 2001
μαζί μ αυτόν σε άλλες επτά χώρες.
Τη λίστα με τις χώρες σε αναμονή για εισβολή την είχε δημοσιοποιήσει
ο γνωστός Αμερικανός στρατηγός Wesley Clark στην παρακάτω
συνέντευξή του στη γνωστή δημοσιογράφο Amy Goodman στο
Democracy Νοw τον Μάρτιο του 2007 που ήταν στο προσκήνιο ο
πόλεμος στη Σερβία.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ WESLEY CLARK
ΣΤΟ DENOCRACY NOW: 1

Μου είπε: «Πήραμε την απόφαση να πάμε σε πόλεμο με το Ιρά».
Αυτό ήταν περίπου στις 20 Σεπτεμβρίου 2001.
Του είπα: «Θα πάμε σε πόλεμο με το Ιράκ; Γιατί;»
Μου είπε: «Δεν ξέρω. Μάλλον δεν έχουν τι άλλο να κάνουν»
Του είπα: «Βρήκαν τίποτα πληροφορίες που να συνδέουν
τον Σαντάμ με την Αλ-Κάιντα;»
Μου είπε: «Όχι. Δεν υπάρχει τίποτα το νέο με αυτό.
Απλά αποφάσισαν να πάνε σε πόλεμο με το Ιράκ»
«Μάλλον, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τους τρομοκράτες
αλλά έχουμε καλό στρατό και μπορούμε να κατεβάσουμε
κυβερνήσεις»
Πήγα να τον δω λίγες βδομάδες αργότερα και ήδη είχαμε αρχίσει
να βομβαρδίζουμε το Αφγανιστάν.
Του είπα: «Ισχύει ακόμη ότι θα πάμε σε πόλεμο με το Ιράκ;»
Και μου είπε: «Αχ, τα πράγματα είναι χειρότερα».
«Μόλις έλαβα σημείωμα από πάνω από τη γραμματεία
του γραφείου Άμυνας. Γράφει πως πρόκειται να καταλάβουμε
επτά χώρες σε πέντε χρόνια».
«Ξεκινάμε με το Ιράκ, συνεχίζουμε με Συρία και Λίβανο.
Μετά με Λιβύη, Σομαλία και Σουδάν.
Στη συνέχεια ολοκληρώνουμε με το Ιράν».
Χάρις στη σθεναρή αντίσταση σε δύο από τις χώρες αυτές, το Ιράκ και το
Αφγανιστάν, ο πόλεμος στις άλλες χώρες που ήταν στη λίστα καθυστέρησε.
Ήδη ο στόχος στο Ιράκ έχει επιτευχθεί, η χώρα έχει διαλυθεί, στο Αφγανιστάν
έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, οπότε είχε έρθει η σειρά της Λιβύης.
1

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9LTdx1nPu3k
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Τώρα που ο στόχος επετεύχθη και στη Λιβύη, η χώρα διαλύθηκε, όπως όλα
δείχνουν έχει έρθει η σειρά της Συρίας και του Ιράν.
Καθώς το Democracy Νοw το παρακολουθούσαν πολλοί ξένοι αλλά και
Έλληνες αναλυτές (ήταν μόνιμη αναφορά στην τηλεοπτική εκπομπή Inforwar) θα
περίμενε κανείς ότι με την έναρξη των γεγονότων στη Λιβύη η συνέντευξη
αυτή θα δημοσιοποιείτο ευρύτερα και θα κινητοποιούσε την αντίδραση στον
πόλεμο αυτό.
Αυτό δεν συνέβη.

VIΙ. Αποκάλυψη Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών: Οι ΗΠΑ
από το 1983 Πίεζαν τη Γαλλία για Επίθεση στη
Λιβύη - Ενέδωσε ο Σαρκοζί
«Τι επιλογή είχα λαμβάνοντας υπόψη
την πίεση των Αμερικανών»,
Ιταλός πρωθυπουργός για τη συμμετοχή στον πόλεμο στη Λιβύη

1

Σε συνέδριο που διοργάνωσαν στις 9 Δεκεμβρίου 2011 Γάλλοι νομικοί
για τον πόλεμο στη Λιβύη στο οποίο συμμετείχαν ως ομιλητές
γνωστοί καθηγητές του διεθνούς δικαίου από Αυστρία, Ρωσία και Γερμανία
ο πρώην υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας Roland Dumas απεκάλυψε
ότι οι ΗΠΑ από το 1983 πίεζαν τη Γαλλία για επίθεση στη Λιβύη.
Όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι αντιστέκονταν στις πιέσεις αυτές.
Μόνον ο Σαρκοζί φάνηκε ανάξιος των προκατόχων
του και ενέδωσε, ηγούμενος μάλιστα της επίθεσης.
Σε βιβλίο του που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο 2012 μαζί με τον γνωστό
νομικό Jacque Verges τεκμηριώνει γιατί ο Γάλλος πρόεδρος πρέπει να
διωχθεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λιβύη 2
Από ό,τι αποδείχθηκε εκ των υστέρων οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τη Γαλλία
για να φανούν ότι δεν είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ο Ομπάμα διαβεβαίωνε ότι οι ΗΠΑ κρατούσαν δευτερεύοντα ρόλο στις
αεροπορικές επιδρομές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωναν, οι ΗΠΑ είχαν εκτελέσει το 25%
των χτυπημάτων, η Γαλλία το 33% και η Βρετανία το 33%. 3
Σε συνέντευξή του στις 4 Νοεμβρίου 2011, ο Ομπάμα παραδέχθηκε ότι
πιλότοι των ΗΠΑ πετούσαν Γαλλικά βομβαρδιστικά. 4
Σημειωτέον ότι πριν τη δολοφονία του Καντάφι είχε προηγηθεί βομβαρδισμός
του κομβόι του πρώτα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ και μετά
από Γαλλικά αεροσκάφη, άρα η δολοφονία μάλλον ήταν «δουλειά» των ΗΠΑ.
1

http://www.presstv.ir/detail/191591.html
http://libya360.wordpress.com//the-libyan-war-revelations-of-former-french-foreign-minister/
3
http://www.nytimes.com/2011/10/31/opinion/31iht-eddaalder31.html?_r=0
4
http://www.defense.gov//news/newsarticle.aspx?id=65965
2
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Α. ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ

1

ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΥΡΕΩΣ ΓΝΩΣΤΑ
«Όταν η δύση θα έχει καταρρεύσει από το ψέμα πάνω στο οποίο
είναι χτισμένη, σαφής τεκμηρίωση θα δείξει τον μιντιακό
πόλεμο στη Λιβύη με τόσα πολλά στοιχεία όσο ποτέ άλλοτε»
Moussa Ibrahim, εκπρόσωπος τύπου Συνέντευξη 21.8.2011

2

1. Η ΛΙΒΥΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
1.1 Κάτοικοι 2,2 εκατομμύρια (πριν 6,2 εκ) –
Τριχοτόμηση – Επάνοδος Απογόνων του βασιλιά –
Μπλόκα Ελέγχου και Απαγωγές από Εμπόρους
Ναρκωτικών και Τοξικομανείς με τα Όπλα της
«Επανάστασης»
 Η Επιτυχία του «Ανθρωπιστικού» Πολέμου :
Μείωση Κατοίκων στο ένα Τρίτο
Ο πόλεμος στη Λιβύη, η «επανάσταση», στέφθηκε με επιτυχία.
Αυτό ήταν το συμπέρασμα των πρωτεργατών. Αυτό πληροφορηθήκαμε από
τα ΜΜΕ.
Απτή απόδειξη: Η μείωση του πληθυσμού της στο ένα τρίτο περίπου. 3
Το 2010, πριν τον «ανθρωπιστικό» πόλεμο, επί Καντάφι, στη Λιβύη
κατοικούσαν :
3,8 εκατομμύρια Λίβυοι
2,5 εκατομμύρια ξένοι εργάτες.
Συνολικά: 6,3 εκατομμύρια κάτοικοι.
Σήμερα ο πληθυσμός της χώρας έχει μειωθεί στα 2,2 εκατομμύρια.
1,6 εκατομμύρια Λίβυοι ζουν σε εξορία
2,5 εκατομμύρια ξένοι εργάτες εγκατέλειψαν την χώρα.
Παλιότερα, η συντριπτική αυτή μείωση του πληθυσμού μιας χώρας θα ήταν
αδιάψευστη απόδειξη για παταγώδη αποτυχία.
Θα αποτελούσε κόλαφο και θα επέσυρε ευθύνες.
Όχι πια. Όχι στην εποχή μας. Η επιτυχία και η αποτυχία μετριέται αλλιώς.
Δεν μετρούν οι άνθρωποι.
Ο πόλεμος επέτυχε γιατί πέτυχαν οι στόχοι.
Η Λιβύη διασπάστηκε και διαλύθηκε. Ένα νέο Ιράκ επετεύχθη.
1

http://empirestrikesblack.com/2011/10/did-nato-special-forces-assassinate-muammar-gaddafi/
http://www.mathaba.net/news/?x=628179
3
http://www.voltairenet.org/article177312.html
2
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 Ο Κατακερματισμός της Λιβύης – Η Επιστροφή
των Απογόνων του Βασιλιά
Η Τρίπολη ελέγχει μόνο ένα μικρό μέρος της «Νέας» Λιβύης, και κάθε τόσο
ξεσπούν ένοπλες συγκρούσεις ανάμεσα σε παραστρατιωτικές ομάδες.
Μεγάλες αεροπορικές εταιρίες έχουν σταματήσει τις πτήσεις τους για λόγους
ασφαλείας. 1
Στο Bani Walid, το οποίο είχε περικυκλωθεί και αποκλειστεί και
βομβαρδίστηκε από την πολιτοφυλακή Μισράτα, το σύνολο του πληθυσμού
αντιστέκεται.
Η Fezzan, μια περιοχή με σημαντικές πετρελαιοπηγές διεκδικεί την
ανεξαρτησία της.
Η Κυρηναϊκή, περιοχή με τα δύο τρίτα του πετρελαίου της Λιβύης έχει
κηρύξει την ημιαυτονομία της.
Επικεφαλής είναι ο Ahmed al-Zubair Senussi al, εγγονός του βασιλιά
Ίντρις, τον οποίο εγκατέστησαν στον θρόνο Βρετανία και ΗΠΑ.
Επί της βασιλείας του
 η Λιβύη ήταν η πιο φτωχή χώρα του κόσμου,
 στη χώρα εγκαταστάθηκε η μεγαλύτερη βάση των ΗΠΑ στον κόσμο
 η εκμετάλλευση των πετρελαιοπηγών ανατέθηκε σε δυτικές εταιρίες
Ο βασιλιάς ανατράπηκε το 1969 με αναίμακτη επανάσταση υπό τον Καντάφι.
Επί Καντάφι:
 η Λιβύη έγινε η πλουσιότερη της περιοχής, γνωστή ως η Ελβετία της
Αφρικής
 ξηλώθηκε η βάση των ΗΠΑ και
 εθνικοποιήθηκαν οι εταιρίες πετρελαίου

 Μπλόκα Ελέγχου και Απαγωγές από Εμπόρους
Ναρκωτικών και Τοξικομανείς
Έμποροι ναρκωτικών, τοξικομανείς και νέοι υπό την επήρεια του αλκοόλ με τα
όπλα της «επανάστασης» στήνουν μπλόκα ελέγχου των πολιτών, κλέβουν
αυτοκίνητα και απαγάγουν πολίτες ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας για
να πάρουν λύτρα. 2
Όταν ο Καντάφι κατήγγελλε ότι οι «επαναστάτες» δρούσαν υπό την επήρεια
ναρκωτικών και ότι είχαν δεσμούς με την Αλ Κάιντα γινόταν περίγελως. Για τη
δικαίωσή του για την Αλ Κάιντα βλ. κεφ. 3.4.
Ακόμη και από πλευράς αυτοκινητιστικών ατυχημάτων οι δρόμοι της Λιβύης,
οι ασφαλέστεροι πριν τον πόλεμο, είναι οι πιο επικίνδυνοι του κόσμου,
αντανακλώντας τα «επαναστατικά» ήθη της περιφρόνησης της ανθρώπινης
ζωής που επικρατεί. 3
1

http://www.libyaherald.com/2013//lufthansa-and-austrian-refused-permission-to-return-to-libya/
http://www.libyaherald.com/2013/02/02/libyas-drug-menace-could-threaten-europe/
3
http://www.mathaba.net/news/?x=632342
2
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Το ποσοστό της θνησιμότητας σε τροχαία ατυχήματα είναι 49,6 θάνατοι ανά
100.000 κατοίκους (στις ΗΠΑ είναι 12,3, στην Ιταλία 8,7, στη Γαλλία 6,9, στη
Βρετανία 3,6).

1.2

Πυρπολήσεις Κυβερνητικών Κτιρίων για τις Αμοιβές
των «Επαναστατών» και Ισόβια Κάθειρξη σε Όσους
Εκφράζονται Υπέρ του Προηγούμενου Καθεστώτος
ή Ασκούν Κριτική στην Επανάσταση

 Η Αλληλοεξόντωση των Ανταρτών και οι Βιαιοπραγίες
για Άμεση Πληρωμή τους για τις Υπηρεσίες τους
στην «Επανάσταση»
Κάθε τόσο «επαναστάτες» μη έχοντας μετά την «επανάσταση» τίποτα να τους
ενώνει εξολοθρεύονται αναμεταξύ τους.
Μέσα σε μια μόνον εβδομάδα 147 νεκροί και 385 τραυματίες ήταν ο
απολογισμός τέτοιων αψιμαχιών, σύμφωνα με την Guardian 1
Κυβερνητικά κτίρια τυλίγονται κάθε τόσο στις φλόγες από τους
«επαναστάτες» που διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση της πληρωμής
τους για τις υπηρεσίες τους στην «επανάσταση», επιβεβαιώνοντας ποιοι
ήταν τελικά οι μισθοφόροι που τους απέδιδαν στον Καντάφι.
Μέχρι το Μάρτιο 2012 τους είχαν δοθεί 1,4 δισεκατομμύρια και οι
πληρωμές θα συνεχίζονταν. 2
Κατά τη διάρκεια του πολέμου τα ΜΜΕ μίλαγαν για μισθοφόρους του Καντάφι.
Όπως τεκμηριώνεται στο κεφ. 2, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που ερεύνησαν
την καταγγελία τη διέψευσαν. Στην τράπεζα της Λιβύης, μετά το θάνατο του
Καντάφι βρέθηκαν άθικτα 23 δισεκατομμύρια 3

 Ποινή ισόβιας φυλάκισης σε όποιον εκθειάζει τον
Καντάφι ή τους γιούς του ή ασκεί κριτική στην
επανάσταση
Με νόμο που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2012, (νόμος 37), θεωρείται έγκλημα
και προβλέπεται ισόβια κάθειρξη σε όποιον εκφραστεί υπέρ του
προηγούμενου καθεστώτος, του Καντάφι, ή των γιών του.
Ομοίως έγκλημα και ποινή φυλάκισης ισοβίως επισύρει και κριτική της
επανάστασης της 17 Φεβρουαρίου, βλ. Human Rights Watch 4
Κατά τα άλλα στο νέο σύνταγμα που είχε ψηφιστεί πριν προβλέπεται
ελευθερία λόγου.
Με βάση το νέο νόμο εξασφαλίζεται ασυλία σε όσους εγκλημάτησαν «για
να προωθήσουν ή να προασπίσουν την επανάσταση».
1

http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/31/libya-tribal-clashes-sabha-deaths
http://www.globalresearch.ca/an-ongoing-disaster-libya-africa-and-africom/31053
3
http://www.tanea.gr/news/world/article/4659229/?iid=2
4
http://www.hrw.org/news/2012/05/05/libya-revoke-draconian-new-law
2
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1.3 Η Απόρρητη Έκθεση του ΟΗΕ που Διέρρευσε - Η
Ανεξέλεγκτη Δράση Ένοπλων Παρακρατικών και οι
Ιδιωτικές Φυλακές-Βασανιστήρια
Ο λόγος για την αθρόα φυγή εκατομμυρίων Λίβυων και ξένων εργατών ήταν
γιατί στη «νέα» Λιβύη, τη «δημοκρατική», κινδύνευε άμεσα η ζωή τους.
Το επιμαρτυρεί ο ίδιος ο ΟΗΕ.
Σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ η οποία κρατήθηκε απόρρητη
αλλά διέρρευσε στον .Ιndependent 1
σε άρθρο του με τίτλο: Έκθεση του ΟΗΕ αποκαλύπτει βασανιστήρια,
λυντσαρίσματα και κακομεταχείριση στην μετά τον Καντάφι Λιβύη,
( Leaked UN report reveals torture, lynchings and abuse in post-Gaddafi Libya)

αναφέρεται:
«Χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά κρατούνται
παράνομα από ένοπλες ομάδες ανταρτών στη Λιβύη, σύμφωνα με
έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πολλοί από τους
κρατούμενους υφίστανται βασανιστήρια και συστηματική
κακομεταχείριση, ενώ κρατούνται σε ιδιωτικές φυλακές οι οποίες είναι
έξω από τον έλεγχο της νέας κυβέρνησης της χώρας»
«Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ατόμων που είναι στο στόχαστρο απλά
λόγω του χρώματος του δέρματός τους».
«Ο Ban Ki-moon παρουσιάζει επίσης ένα ζοφερό σενάριο της
αυξανόμενης εξουσίας των ένοπλων πολιτοφυλακών που ελέγχουν
τους δρόμους πολλών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης και της
Τρίπολης, και την εγκατάσταση φέουδων των εξεγερμένων στα οποίοι
αλληλοσκοτώνονται και αλληλοτραυματίζονται.
Η ανομία έχει συνέπεια η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών
δυνάμεων να μην είναι σε θέση να επιστρέψουν στην εργασία τους.
Στα λίγα μέρη που έχουν επιστρέψει στην υπηρεσία τους, όπως στην
Τρίπολη, ο ρόλος τους έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στη ρύθμιση της
κυκλοφορίας»
«Μεγάλος αριθμός μαύρων Αφρικανών κατακρεουργήθηκαν με τον
ισχυρισμό ότι είχαν προσληφθεί ως μισθοφόροι από το καθεστώς
Καντάφι, ισχυρισμός ο οποίος συχνά ήταν ψευδής».
«Η πόλη Τawerga, της οποίας οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν από
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής καταστράφηκε από αντάρτες
μαχητές από τη γειτονική Misrata. Το λιμάνι της πόλης είχε αντισταθεί
σε παρατεταμένη και σκληρή πολιορκία και, όπως υποστηρίζεται, οι
μαχητές από την Tawerga ήταν ιδιαίτερα επιθετικοί και βίαιοι.
1

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/leaked-un-report-reveals-torture-lynchings-andabuse-in-postgaddafi-libya-6266636.html
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Κάτοικοι της Tawergas έχουν απαχθεί από ένοπλους άντρες από τα
σπίτια τους, από τα σημεία ελέγχου και τα νοσοκομεία, έχουν
βασανιστεί και έχουν εκτελεστεί ενόσω εκρατούντο».

 Οι Δυνάμεις Δυτικών και Καταριανών που Αλωνίζουν
στη Χώρα – «Αυτοί που Εξαφανίζονται» και «Αυτοί
που τους Εξαφανίζουν»
Για την κατάσταση ακυβερνησίας και γενικευμένης ανομίας στη μεταπολεμική
Λιβύη υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές.
Ενδεικτική είναι η ανταπόκριση από τη Βεγγάζη του γνωστού δημοσιογράφου
Franklin Lamb σε άρθρο του στην ιστοδελίδα CounterPunch 1
με τίτλο: Τρόμος και εκδίκηση καταποντίζει τη Λιβύη του ΝΑΤΟ, (Terror
and Revenge Engulf NATO’s Libya) :
«Η «νέα Λιβύη» έχει βυθιστεί στον δικό της «τρόμο» ο οποίος εξαπλώνεται
αμείλικτα, με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένων των
αμερικανικών, Γαλλικών και Βρετανικών μονάδων SAS γνωστών στους
ντόπιους ως τα "τάγματα εξαφάνισης».
«Οι λέξεις που ακούει κανείς συχνά στη Λιβύη αυτό τον καιρό είναι «έχει
εξαφανιστεί» το οποίο είναι συχνά καλή είδηση, σημαίνει ότι κάποιος
κρύβεται ή έχει εγκαταλείψει τη χώρα
ή «τον εξαφάνισαν» που σημαίνει ότι το νέο καθεστώς συνέλαβε
κάποιον και χάθηκε, το πιο πιθανόν για πάντα, χωρίς κάποιο ίχνος για
να τον αναζητήσουν οι δικοί του».
Την περασμένη Παρασκευή ο απεσταλμένος της Λιβύης στον ΟΗΕ ανέφερε
στο Reuter ότι το Κατάρ εξακολουθεί να παρέχει χρήματα και όπλα σε
Λίβυους Ισλαμιστές και να παρεμβαίνει στα θέματα της Λιβύης και ζήτησε
την απεμπλοκή του.
Το Κατάρ, ο σημαντικότερος εξαγωγέας παγκοσμίως υγροποιημένου φυσικού αερίου
και χρηματοδότης του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, βοήθησε πολλαπλώς τη
Νατοϊκή επιχείρηση.
Εκτός από τη συμμετοχή του στους βομβαρδισμούς και την προπαγάνδα μέσω
του Al Jazeera χρηματοδοτούσε και εξόπλιζε τους αντάρτες και είχε σημαντική
δύναμη Καταριανών που μάχονταν στο έδαφος της Λιβύης, παραβιάζοντας
κατάφωρα το ψήφισμα του Συμβουλίου ασφαλείας που απαγόρευε ρητά την εμπλοκή
αυτή.
Τη δράση των Καταριανών στο έδαφος της Λιβύης στη διάρκεια των επιχειρήσεων
του ΝΑΤΟ την ανακοίνωσε επίσημα το ίδιο το Κατάρ..

Όπως αναφέρεται σε άρθρο με τίτλο: Western Mercenaries and Corporations
Pouring Into Libya, 2
1
2

http://www.counterpunch.org/2008/05/22/cpr-for-the-antiwar-movement/
http://www.activistpost.com/2011/11/western-mercenaries-and-corporations.html
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αμερικανοευρωπαϊκές δυνάμεις ασφαλείας, μισθοφόροι ιδιωτικών
πολεμικών αναδόχων, όπως της διαβόητης Blackwater που έδρασαν στο
Ιράκ και δρουν τώρα στη Λιβύη, έχουν αναλάβει την ασφάλεια
απεσταλμένων αμερικανοευρωπαΙκών εταιρικών κολοσσών που
καταφθάνουν καθημερινά στη Λιβύη να συνάψουν τα υποσχεμένα
συμβόλαια με το νέο καθεστώς της χώρας.
Ο συφερτός των παραγόντων αυτών είναι τέτοιος που, όπως αναφέρεται στο
άρθρο, μια διαδρομή από το αεροδρόμιο της Τρίπολης στα ξενοδοχεία του
κέντρου της πόλης που παλιά στοίχιζε $5 τώρα στοιχίζει $800.

1.4 Ο Νέος Στρατός της Λιβύης … δηλ. της Ουάσιγκτον
Δημιουργία Προβλήματος και μετά η Λύση
Η έκρυθμη κατάσταση στη χώρα εκτιμούν ότι οφείλεται στην απουσία εθνικού
στρατού και δυνάμεων ασφαλείας.
Ο εθνικός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας της Λιβύης διαλύθηκαν από την
«ανθρωπιστική» επέμβαση, υπό την διακριτική ηγεμονία των ΗΠΑ.
Το πρόβλημα δημιουργήθηκε. Ακολουθεί η λύση.
Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τη δημιουργία του εθνικού στρατού της Λιβύης, δηλ.
των ΗΠΑ στη Λιβύη.
Η αποικιοκρατία επιστρέφει και μαζί και η προοπτική για επανεγκατάσταση
βάσης των ΗΠΑ στα πλαίσια της Αφρικόμ.
Ο εγγονός του βασιλιά Ίντρις στην Κυρήνεια μάλλον δεν θα. εναντιωθεί σ
αυτό.
Όπως αναφέρεται σε άρθρο στους New York Timesμε τίτλο: U.S. to Help
Create an Elite Libyan Force to Combat Islamic Extremists, 1
δημιουργείται «ελίτ στρατιωτικών», η επιλογή των οποίων γίνεται από … το
Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τη CIA.
Προς τον σκοπό αυτό στη Λιβύη θα υπάρχουν ειδικές Αμερικανικές δυνάμεις
εκπαιδευτών.
Απαραίτητο προσόν των επιλεγόμενων είναι η άψογη γνώση των αγγλικής, η
γλώσσα των εντολών που θα δέχονται.
Οι ειδικές δυνάμεις προβλέπεται να παραμείνουν μόνιμα στη χώρα καθώς η
δημιουργία του εθνικού-αποικιοκρατικού στρατού θα απαιτήσει χρόνια.

1

http://www.nytimes.com/2012/10/16/world/africa/us-to-help-create-libyan-commandoforce.html?pagewanted=all&_r=0
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2. Η ΛΙΒΥΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
«Η φτώχεια ταλανίζει ολόκληρες περιοχές,
ενώ οι πιστοί του καθεστώτος γέμιζαν
πλούτη και θέσεις» Αυγή 1

2.1 Η ΛΙΒΥΗ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΕΥΗΜΕΡΟΥΣΕΣ
ΧΩΡΕΣ με βάση Επίσημους Δείκτες
«Ο εργαζόμενος στη Λιβύη του Καντάφι ήταν από τους πιο
προστατευόμενους στον κόσμο. Λάμβανε κρατικές επιδοτήσεις
της τάξης των $ 800 το μήνα για το μέσο νοικοκυριό, βενζίνη
με μόλις 60σεντς το γαλόνι …….»
2

Αμερικανική μελέτη για την οικονομία της Λιβύης 2007

Η Λιβύη εξακολουθούσε να δανείζει τον υπόλοιπο κόσμο
μέσω του ΔΝΤ, κατά το μήνα Μάρτιο, όταν και ξέσπασε
η εμφύλια σύγκρουση στη χώρα, αποκαλύπτουν
τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ταμείο 3

Πριν τον πόλεμο, η Λιβύη ήταν γνωστή ως η Ελβετία της Αφρικής, παρά
το εμπάργκο που της είχε επιβληθεί για πολλά χρόνια.
Είχε το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στην Αφρική καθώς και από πολλά άλλα
κράτη.
Το κατά κεφαλήν εισόδημα το 2008 ανήρχετο σε 14.400 δολάρια
δηλαδή κατά μέσον όρο περίπου 1200 δολάρια το μήνα.

4

(Την ίδια χρονιά στο "απελευθερωμένο" άλλοτε πλούσιο Ιράκ, όπως
φαίνεται στον ίδιο πίνακα, το εισόδημα ανέρχεται στα 4000 δολάρια).
Στις στατιστικές αυτές, όμως, δεν αναφέρεται και δεν λαμβάνεται υπόψη
ότι υπηρεσίες και βασικά αγαθά που στις άλλες χώρες κοστίζουν ακριβά
στη Λιβύη ήταν δωρεάν.
Αν λάβει υπόψη του κανείς τις παρακάτω συντηρητικές τιμές για τις υπηρεσίες
και τα βασικά αγαθά που πληρώνουν οι πολίτες σε μια χώρα της Δύσης:
- 100 δολ. για ρεύμα και νερό,
- 500 δολ. για ενοίκιο ή δάνειο σπιτιού,
- 100 δολ. για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
1

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=601753
http://globalciviliansforpeace.com/2011/11/23/natos-great-victory-destroying-libyas-welfare-state/
3
http://www.inews.gr/42/o-kantafi-daneize-se-alles-chores-meso-dnt-mechri-to-martio.htm
4
http://siakhenn.tripod.com/capita.html
2

37

- 100 δολ. για καύσιμα,
- 400 δολ. για τα τρόφιμα που ήταν δωρεάν
μπορεί να συμπεράνει ότι τα 1200 δολάρια το μήνα για έναν Λίβυο
ισοδυναμούσαν με 2400 δολάρια για κάποιον σε μια άλλη χώρα.
Για δε ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως φοιτητές, αγρότες, νιόπαντρους,
επιχειρηματίες, που απολάμβαναν πρόσθετων παροχών, όπως άτοκα δάνεια,
δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν αγρόκτημα, σπόρους, λιπάσματα και ζώα, εφ
άπαξ 55.000 οι νιόπαντροι,
οι μηνιαίες απολαβές αυξάνονται ακόμη περισσότερο.
Στις ΗΠΑ ο μέσος μισθός είναι 26,261 δολάρια (περίπου 15.000 ευρώ) 1
η δε μέση Αμερικανική οικογένεια χρειάζεται πάνω από 15000 δολάρια
το χρόνο για ιατρική περίθαλψη, 2
και είναι χρεωμένη με περίπου 75,600 δολάρια, χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο
13 πιστωτικές κάρτες 3
Το παρακάτω διάγραμμα είναι από την Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη
του 2011.
Σ αυτό η Λιβύη, για τα έτη 2005 έως 2010, κατατάσσεται πάνω από το μέσο
όρο των ανεπτυγμένων χωρών.
 Η κάτω γραμμή αντιστοιχεί στις Αραβικές χώρες,
η πιο πάνω στον μέσο όρο του κόσμου,
η πιο πάνω στις χώρες με υψηλή ανάπτυξη και
η πιο πάνω απ αυτή στη Λιβύη για τα έτη από 2005 έως 2010

Η έκθεση συντάχθηκε για λογαριασμό του Αναπτυξιακού Προγράμματος των
Ηνωμένων Εθνών και δόθηκε στη δημοσιότητα σε έντυπη και on-line μορφή
στις 2 Νοεμβρίου του 2011. 1
1

http://www.taxanalysts.com/taxcom/taxblog.nsf/Permalink/UBEN-8AGMUZ?OpenDocument
http://usatoday30.usatoday.com/ /insurance/story/2011-09-27/health-insurance-premiums//1
3
http://beforeitsnews.com/economy/2011/09/america-is-a-country-in-debt-americans-in-deep-html
2
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Για την αναπτυξιακή κατάταξη των χωρών προσδιορίζεται ο Δείκτης
Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI).
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI)
αποτελεί μέτρο σύγκρισης του προσδόκιμου ζωής, της παιδείας, της
εκπαίδευσης και του βιοτικού επιπέδου των χωρών σε όλο τον κόσμο.
Πρόκειται για ένα πρότυπο μέσο για τη μέτρηση της ευημερίας, ειδικά την
ευημερία των παιδιών.
Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν η χώρα είναι αναπτυγμένη,
αναπτυσσόμενη ή υπανάπτυκτη και επίσης μετρά την επίδραση των
οικονομικών πολιτικών στην ποιότητα ζωής.
Επί του ξενόφερτου βασιλιά Ίντρις που ανέτρεψε αναίμακτα ο Καντάφι, η
Λιβύη κατατασσόταν η φτωχότερη χώρα του κόσμου.
Πολλοί Λίβυοι ζούσαν σε σκηνές και λαμαρινοπαραπήγματα.
Ο Καντάφι ορκίστηκε ότι θα στεγαστεί αξιοπρεπώς και ο τελευταίος
Λίβυος και μετά θα μεριμνήσει να στεγάσει τους γονείς του.
Ο πατέρας του πέθανε σε σκηνή.
Σήμερα όλοι οι Λίβυοι διαμένουν σε μονοκατοικίες ή χαμηλές πολυκατοικίες
από σκυρόδεμα δωρεάν, βλ. και κεφ. 2.4.

2.2 Oι Ελευθερίες των Γυναικών Μοναδικές
σε Όλον τον Αραβικό Κόσμο
- Απαγορεύεται ο γάμος πριν τα 20 χρόνια και οι κλειτοριδεκτομές.
- Το 60% των γυναικών τα τελευταία 40 χρόνια εργάζονται.
- Οι γυναίκες είναι κατά πολύ οι πιο μορφωμένες και πιο καλλιεργημένες
(κυκλοφορούν και τα αντισυλληπτικά χάπια)
- Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική μέχρι τα 16 χρόνια.
- Σε κάποιες πόλεις στα πανεπιστήμια είναι περισσότερες οι γυναίκες
- Tις μισές θέσεις δικαστών τις κατέχουν γυναίκες
-. Στα νοσοκομεία, στις κρατικές υπηρεσίες και στην κοινωνική μέριμνα, οι
γυναίκες είναι περισσότερες (οι άνδρες ασχολούνται με το εμπόριο και τις
πετρελαϊκές επιχειρήσεις)

1

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/LBY.html
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2.3 Ένα Ρεπορτάζ του Reuters το 2010 – Τι Γινόντουσαν
τα Κέρδη από τα Πετρέλαια
«24 Νοέμβρη (Reuters) – Η Λιβύη χρησιμοποιεί τα χρήματα από τις
εξαγωγές πετρελαίου για να βοηθήσει και επενδύσει σε αφρικανικές
γείτονές της χώρες, μια πολιτική η οποία διπλωμάτες και αναλυτές λένε ότι
της δίνει αυξανόμενη πολιτική επιρροή στην ήπειρο.
Το παρακάτω είναι μια επιλογή από τις πρωτοβουλίες της Λιβύης που έχουν
ήδη τεθεί σε εφαρμογή στην Αφρική, καθώς και μερικά από τα έργα που
σχεδιάζει. Για την ιστορία, κάντε κλικ στο [ID: nLDE6AH1S8]
Ο ηγέτης της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι
προσφερόταν να επενδύσει 97 δισεκατομμύρια δολάρια στην ήπειρο
για να την απελευθερώσει από τη δυτική επιρροή, υπό την
προϋπόθεση ότι τα αφρικανικά κράτη θα απαλλαγούν από τη διαφθορά
και τον νεποτισμό.
Το ποσό αυτό είναι περίπου το ποσό το οποίο κατέχει η Λιβύη σε
συναλλαγματικά αποθέματα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
Η Λιβύη έχει βάλει 65 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικά επενδυτικά
ταμεία, συμπεριλαμβανομένου ενός το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για
να γίνουν επενδύσεις στην Αφρική.
Το Λιβυκό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο της Αφρικής (LAP), ξεκίνησε με 5 δισ.
δολάρια σε κεφάλαια, αλλά δεν είναι σαφές πόσα μετρητά έχει σήμερα.
Το LAP φέτος βοήθησε να δημιουργηθεί στο Λονδίνο μια εταιρεία
διαχείρισης, που ονομάζεται FM Capital Partners.
Ο επικεφαλής της εταιρείας λέει ότι θα επενδύσει περίπου 40 τοις εκατό
των λιβυκών περιουσιακών καταθέσεων που έχει υπό διαχείριση σε
έργα στην Αφρική. [ID: nLDE67424Y]
Ένα άλλο από τα έργα του ταμείου είναι τα Πράσινα Δίκτυα του LAP, μια
εταιρία κινητής τηλεφωνίας η οποία λέει ότι έχει εμπορικές δραστηριότητες
στο Νίγηρα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Ουγκάντα και τη Ρουάντα και
σχεδιάζει να ξεκινήσει λειτουργία σύντομα στο Τσαντ, τη Σιέρα Λεόνε, το
Τόγκο και το νότιο Σουδάν.
Το LAP είναι επίσης ο κύριος μέτοχος της Afriqiyah Airways. Το όνομά του
είναι στα αραβικά για την Αφρική και λέει αποστολή του είναι να συνδέσει τα
αφρικανικά κράτη μεταξύ τους. Εξυπηρετεί πτήσεις που δεν
εξηπηρετούνται από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.
Οι προορισμοί περιλαμβάνουν Ουαγκαντούγκου της Μπουργκίνα Φάσο,
Μπανγκούι στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και Ντουάλα στο Καμερούν.
Η Λιβύη είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του
προϋπολογισμού της Αφρικανικής Ένωσης, του σώματος των 53 χωρών
το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση….»

40

2.4 Ένα Άρθρο των Τimes το 2009 – Μια «Δικτατορία»
που θα την Ζήλευαν οι Πολίτες στις «Δημοκρατίες»
της Δύσης
21 Φεβρουαρίου 2009 "The Times":

1 2

«Σαράντα χρόνια στην επανάσταση που επέφερε στη Λιβύη, ο Μουαμάρ
Καντάφι έκανε πρόταση να διαλυθεί η Κυβέρνηση, να διανεμηθούν τα κέρδη
από το πετρέλαιο στους πολίτες και να εθνικοποιηθούν οι ξένες πετρελαϊκές
εγκαταστάσεις που επετράπηκαν πρόσφατα στη Λιβύη.
«Η διοίκηση έχει αποτύχει και η κατάσταση της οικονομίας έχει
αποτύχει. Φτάνει πια. Η λύση είναι, οι Λίβυοι να πάρουμε κατ΄ευθείαν
τα χρήματα του πετρελαίου και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε μ
αυτά»,
είπε ο Καντάφι..
«Για να σταματήσει η διαφθορά, τα χρήματα πρέπει να δοθούν
στους φτωχούς, τα τρία τέταρτα των υπουργείων θα πρέπει να
πάψουν να υπάρχουν και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
λειτουργήσουν τα νοσοκομεία και τα σχολεία οι ίδιοι»,
συνέχισε.
Η ανακοίνωση έχει αφήσει διπλωμάτες και τις 40 ξένες εταιρείες πετρελαίου
που δραστηριοποιούνται στη χώρα σε αμηχανία…
Σε ολόκληρη τη χώρα, από την πιο μικρή όαση στην έρημο μέχρι τα
πανεπιστήμια και τις κρατικές επιχειρήσεις, χιλιάδες άνθρωποι
συζητούν τις προτάσεις του στις επίσημες δημόσιες συνελεύσεις.
Ποτέ πριν στα ετήσια Λαϊκά Συνέδρια της Λιβύης - στην πραγματικότητα τα
κορυφαία εκτελεστικά και νομοθετικά όργανα της χώρας – δεν έχουν
κληθεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας μεταρρύθμισης.
«Λίβυοι, αυτή είναι η ιστορική ευκαιρία σας να πάρετε στα χέρια σας
τον πλούτο σας του πετρελαίου, την εξουσία σας και την πλήρη
ελευθερία σας»,
δήλωσε ο συνταγματάρχης Καντάφι την προηγούμενη του πενταήμερου
γύρου συζητήσεων.
Πολλοί αισθάνονται ότι δεν έχουν ίσο μερίδιο με τους άλλους, αν και τα
εξωτερικά σημάδια φτώχειας στη βαθιά θρησκευόμενη κοινωνία είναι
λιγοστά.
Δορυφορικά πιάτα κοσμούν τις χαμηλές πολυκατοικίες από σκυρόδεμα,
το ψωμί είναι φτηνό, η βενζίνη είναι 17 σεντ το λίτρο και εισαγόμενα
αυτοκίνητα μεταφέρουν τις οικογένειες κατά μήκος της εύφορης
παράκτιας ζώνης. Σπάνια εκδηλώνεται δυσαρέσκεια.

1
2

https://acs.thetimes.co.uk/?gotoUrl=http%3A%2F%2Fwww.thetimes.coFworld%2Fafrica%2F
http://www.informationclearinghouse.info/article28081.htm#idc-cover
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Αλλά το κάλεσμα για μεταρρύθμιση έχει γίνει δεκτό με ανυπομονησία από
πολλούς. Στο Αφρικανικό Πανεπιστήμιο Ανωτέρων Σπουδών, ο Αμπντούλ
Χαμίτ Amer έλεγε σε μια συγκέντρωση:
«Πρέπει να καταργηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα υπουργεία
υγείας, εκπαίδευσης και μεταφορών θα πρέπει να καταργηθούν. Οι
άνθρωποι θα πρέπει να αφεθούν να λειτουργούν τα υπουργεία μόνοι
τους».
Ένα περίγραμμα των σχεδίων:
33 δις δολάρια (23 δις στερλίνες) από εισοδήματα από το πετρέλαιο, μείον 21
δις πληρωτέα σε αλλοδαπούς συμβεβλημένους για την κατασκευή δρόμων,
σπιτιών, νοσοκομείων και σχολείων, αφήνουν 12 δις για το λαό.
Αυτά, συν 6 δις που περίσσεψαν από τον προϋπολογισμό του προηγούμενου
έτους και 8 δις από φόρους και τουρισμό καταλήγουν σε μια πραγματική
φλέβα χρυσού για τα 5 εκατομμύρια Λίβυους.
Οκτώ εναλλακτικά πλάνα διανομής του πλούτου καταστρώθηκαν για να
εξεταστούν από το συνέδριο.
Δεν συμφώνησαν όλοι με το σχέδιο για την κατανομή του πλούτου.
Ο Δρ Μπασίρ Zimbl είπε ότι το σχέδιο
«Είναι λάθος, επειδή ο πλούτος έχει διανεμηθεί στο παρελθόν και
τώρα παίζουν μ αυτόν".
Ένας νεαρός πατέρας εκμυστηρεύτηκε:
«Δεν είμαι ενάντια να δοθούν χρήματα στο λαό, αλλά όχι με αυτόν τον
τρόπο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν υψηλότερους μισθούς και να
καταπολεμηθεί η διαφθορά ».
Μόλις τα λαϊκά συμβούλια τελειώσουν τη διαβούλευση αύριο, θα
παραδώσουν τα πορίσματα στο Λαϊκό Κογκρέσο των 600 μελών για
εξέταση στις 2 Μαρτίου….

Aπό Άρθρο στο Al Jazeera

1

3 Μαρτίου 2009 "Al Jazeera" – Τα εκτελεστικά και νομοθετικά όργανα της
Λιβύης ψήφισαν να καθυστερήσει η διανομή των κερδών από το
πετρέλαιο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Jana.
Μόνο 64 από τα 468 Βασικά Λαϊκά Συμβούλια ή δήμοι ψήφισαν υπέρ της
πρότασης του Καντάφι να διανείμουν τα χρήματα τώρα, ενώ 251 υιοθέτησαν
το σχέδιο κατ αρχήν, αλλά ζήτησαν να καθυστερήσει η υλοποίησή του μέχρι
να παρθούν κατάλληλα μέτρα.
Όπως αναφέρεται στο δίκτυο Μathaba, ο Kαντάφι μετά την απόρριψη της
πρότασης απογοητευμένος δήλωσε: 2
«Το όνειρό μου όλα αυτά τα χρόνια ήταν να δώσω τον πλούτο και την
εξουσία απευθείας στο λαό».
1
2

http://www.aljazeera.com/news/africa/2009/03/200933183343913989.html
http://www.mathaba.net/news/?x=626507
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2.5 Έκθεση Επιτροπής του ΟΗΕ που Εκθείαζε την
Προάσπιση Των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Λιβύη
Λίγο πριν την επέμβαση στη Λιβύη η επιτροπή των ανθρώπινων δικαιωμάτων
του ΟΗΕ είχε συντάξει έκθεση που εκθείαζε τη Λιβύη στον τομέα αυτό. 1
Η υπερψήφισή της αναβλήθηκε λίγες μέρες πριν την "επανάσταση".
Σε άρθρο των New York Times με τίτλο:
"Η Υψηλή επίδοση της Λιβύης στα ανθρώπινα δικαιώματα 2
επισημαίνονται και οι θετικές αντιδράσεις στην έκθεση πολλών χωρών
ανάμεσα σ αυτές και του Κατάρ, του σημερινού εισβολέα της Λιβύης.
Όπως αναφέρεται:
"το Κατάρ επαίνεσε το νομικό πλαίσιο της χώρας για την προστασία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώς και τον ποινικό της
κώδικα που τα εγγυάται".
η

2.6 Ποσοστό Φυλακισμένων: ΗΠΑ: 1
Κατάταξη
1

Χώρα

Φυλακισμένοι

3

ανά 100000 κατοίκους

η

ΗΠΑ *

716

55η

Ισραήλ **

236

82η

Βρετανία

154

136η

Ελλάδα

111

146η

Γαλλία

102

187η

Συρία

58

Λιβύη

46

196

Λιβύη: 196η

η

*Στις 28 Μαρτίου 2005 προβλήθηκε στο Channel 4 του BBC ντοκιμαντέρ από
τετράμηνη έρευνα του καναλιού στις φυλακές των ΗΠΑ. Από την έρευνα
προέκυψε ότι τα βασανιστήρια στο Αμπού Γκράιμπ που προκάλεσαν τον
αποτροπιασμό σε όλο τον κόσμο, αποτελούν συνήθη πρακτική στις
υπερπλήρεις και με ανεπαρκές προσωπικό φυλακές των ΗΠΑ. 4
**Βασανιστήρια Παιδιών 12 ετών στις Φυλακές του Ισραήλ, βλ. ΜΕΡΟΣ Ι, κεφ. 15

1

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-15.pdf
http://www.nytimes.com/2011/03/06/weekinreview/06libya.html?_r=3
3
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_incarceration_rate
4
http://www.youtube.com/watch?v=GO-4800Ln7Q&feature=player_embedded
2
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2.6 H Πράσινη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
της Λιβύης
Παραθέτουμε σε περίληψη τη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη
Λιβύη από την ιστοσελίδα http://www.greencharter.com/ του Διεθνούς
Κινήματος της Λιβύης, το οποίο θεμελίωσε ο Καντάφι το 1988.
Άρθρο1 – Πολιτικό Σύστημα
Δημοκρατία είναι η εξουσία του λαού, όχι μόνον η έκφραση του λαού.
Η εξουσία ανήκει στο λαό.
Ασκείται άμεσα, χωρίς ενδιάμεσο φορέα ή εκπροσώπους
στα λαϊκά συνέδρια και τις επιτροπές του λαού.

Στην ενότητα Α προτάσσουμε τα άρθρα για τα οποία υπάρχει σαφής
τεκμηρίωση ότι τηρούνται στην πράξη.
Στην ενότητα Β αυτά για τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία κατά πόσον
τηρούνται.
Στην ενότητα Γ άρθρα – προτάσεις για έναν καλύτερο κόσμο.
Παραλείπουμε άρθρα γενικών διακηρύξεων αόριστου περιεχόμενου τα οποία,
κατά κανόνα, όπως γνωρίζουμε και από το δικό μας σύνταγμα, αλλά και επί
μέρους καταστατικά, είναι καλολογικά στοιχεία.
Στην ιστοσελίδα του κινήματος μπορεί να δει κανείς και σύντομο βίντεο με τη
φιλοσοφία στην οποία βασίζεται η χάρτα. (υπάρχει μεταφρασμένο σε πολλές
γλώσσες).


Α. Τι Ισχύει Αποδεδειγμένα στην Πράξη

Θρησκεία
Άρθρο 10 - Πρόκειται για άμεση σχέση με τον Δημιουργό, χωρίς
ενδιάμεσους. Έχουμε κηρύξει εκτός νόμου το μονοπώλιό της και τη
χρησιμοποίησή της για σκοπιμότητες, όπως ανατροπές, φανατισμό,
σεκταρισμό, κομματισμό και αδελφοκτόνο πόλεμο.
Θρησκευτικές και Φυλετικές Διακρίσεις
Άρθρο 17 - Απορρίπτουμε κάθε διαχωρισμό μεταξύ των ανθρώπων
βάσει του χρώματός τους, της φυλής τους, της θρησκείας τους ή του
πολιτισμού τους.
Σχέσεις των Φύλων
Άρθρο 21 – Είμαστε άνδρες και γυναίκες καθόλα ίσοι. Η διαφοροποίηση
των δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί κατάφωρη
αδικία Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση.
Ο γάμος είναι ένωση μεταξύ δύο ισότιμων εταίρων. Κανείς δεν μπορεί να
συνάψει προγαμιαίο συμβόλαιο, ούτε διαζύγιο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
από ό, τι με αμοιβαία συναίνεση ή από βάσει δίκαιης κρίσης. Είναι άδικο να
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απομακρύνονται τα παιδιά από τη μητέρα τους και η μητέρα τους από το
σπίτι.
Άρθρο 7- Είμαστε ελεύθεροι στις ιδιωτικές πράξεις μας και τις
προσωπικές μας σχέσεις.
Κανείς δεν μπορεί να εμπλέκεται σε αυτές, εκτός σε περίπτωση
καταγγελίας από έναν από τους εμπλεκόμενους εταίρους ή
συντρόφους ή εάν η πράξη και η επίθεση είναι επιζήμια για την κοινωνία, ή
αντίθετη με τις αξίες της.
Επαγγελματικές ελευθερίες
Άρθρο 6 - Είμαστε ελεύθεροι να σχηματίζουμε ενώσεις, συνδικάτα και ενώσεις
για την υπεράσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων μας.
Ιδιοκτησία
Άρθρο 12 - Είμαστε ελεύθεροι από κάθε φεουδαρχική σχέση.
Η γη δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να
επωφελείται από αυτήν και να την καλλιεργεί, να του δίνονται τα
εργαλεία ή τα ζώα για να ζει μέσω της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.
Κατοικία
Άρθρο 13 - Δεν πληρώνουμε ενοίκιο. Το σπίτι ανήκει στο πρόσωπο που
ζει σ 'αυτό. Απολαμβάνει ιερή ασυλία μέσα σ΄αυτό.
Εκπαίδευση
Άρθρο 15 – Η εκπαίδευση και η γνώση είναι φυσικά δικαιώματα για όλους.
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επιλέγει την εκπαίδευση και τις γνώσεις που
του ταιριάζουν, χωρίς να του επιβάλλεται κάποιος περιορισμός ή
προσανατολισμός


Β. Διακηρύξεις με ανεπιβεβαίωτη εφαρμογή

Οικιακοί Βοηθοί
Άρθρο 22 - Θεωρούμε τους οικιακούς βοηθούς τους σκλάβους της
σύγχρονης εποχής.
Κανένας νόμος δεν διέπει την κατάστασή τους και δεν έχουν καμία εγγύηση,
ούτε προστασία.
Ζουν κάτω από την αυθαιρεσία των κυρίων τους, και είναι θύματα της
τυραννίας τους. Υποχρεώνονται από την ανάγκη της επιβίωσης να επιτελούν
έργο που θίγει την αξιοπρέπειά τους και τα ανθρώπινα συναισθήματά τους..
Για το λόγο αυτό, η χρησιμοποίηση ανθρώπων ως υπηρετών είναι
παράνομη.
Το σπίτι πρέπει να το φροντίζουν οι ιδιοκτήτες του.
Ανατροφή παιδιών
Άρθρο 20 - Διακηρύσσουμε ιερό το δικαίωμα του παιδιού να γεννιέται σε μια
συνεκτική οικογένεια, όπου κυριαρχεί η μητρότητα, η πατρότητα και η
αδελφοσύνη.
Το παιδί πρέπει να ανατρέφεται από τη μητέρα του.
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Γ. Προτάσεις για έναν καλύτερο κόσμο

Θανατική ποινή
Άρθρο 8 - Θεωρούμε ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ιερή και πρέπει να
προστατεύεται. Στόχος μας είναι η κατάργηση της θανατικής ποινής.
Καταδικάζουμε τη θανατική ποινή που εκτελείται με απεχθείς μεθόδους,
όπως είναι η ηλεκτρική καρέκλα, η χρήση τοξικών αερίων ή ενέσεων
Βιομηχανία όπλων
Άρθρο 23 .- Καλούμε για τον τερματισμό του εμπορίου όπλων και της
κατασκευής τους.
Η βιομηχανία όπλων αποτελεί σπατάλη του πλούτου των κοινωνιών,
επιβαρύνοντας τους πολίτες με φορολογία για την εξάπλωση του ολέθρου
στον κόσμο.
Πυρηνικά, βακτηριολογικά και χημικά όπλα
Άρθρο 24.- Ζητούμε την κατάργηση των πυρηνικών, βακτηριολογικών
και χημικών όπλων, καθώς και κάθε άλλου μέσου μαζικής εξόντωσης
και καταστροφής.
Ζητάμε την καταστροφή όλων των υφιστάμενων αποθεμάτων.
(Η Λιβύη επί Καντάφι τα κατέστρεψε. Οι Η ΗΠΑΝΑΤΟ είναι σε κούρσα
ταχύτητας ποιος θα προηγηθεί στην καταστροφική τελειοποίησή τους).
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2.7 Η Έκθεση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ
για το Πολιτικό Σύστημα της Λιβύης ως Σύστημα
Άμεσης Δημοκρατίας που Ωφέλησε τους Φτωχούς
και Συνάντησε την Αντίσταση των Πλούσιων και των
Ισλαμιστών
Τίτλος στο ΒΗΜΑ
«Καντάφι: Το καθεστώς μου παραμένει ζωντανό»

1

Κείμενο κάτω από τον τίτλο:
«Όλες οι λιβυκές φυλές γνωστοποίησαν στο ΝΑΤΟ ότι κανείς
δεν εκπροσωπεί τον λιβυκό λαό. Η μόνη νόμιμη εξουσία
είναι αυτή του λαού και των λαϊκών Επιτροπών
και οποιαδήποτε άλλη (εξουσία) είναι άκυρη και παράνομη».
«Εγώ δεν ασκώ την εξουσία από το 1977 όταν παρέδωσα την
εξουσία στο λαό, σηματοδοτώντας έτσι τη δημιουργία της
Δημοκρατίας του λαού. Το πολιτικό σύστημα στη Λιβύη είναι
ένα σύστημα που στηρίζεται στην εξουσία του λαού και είναι
αδύνατο αυτό το σύστημα να εξαλειφθεί"
Παρακάτω παρατίθεται ένα από τα κεφάλαια έκθεσης με τίτλο Libya: A Country
Study. (Λιβύη: Μελέτη της χώρας) που συντάχθηκε για τη βιβλιοθήκη του
Κογκρέσου το 1987. Αναφέρεται στο πολιτικό σύστημα της Λιβύης.
Τα υπόλοιπα κεφάλαια, ανάμεσα στα οποία είναι και η παλιά εποίκιση της Λιβύης
από Έλληνες, μπορεί να τα δει κανείς στο Libya Table of Contents
Στην έκθεση το πολιτικό σύστημα της Λιβύης χαρακτηρίζεται άμεση δημοκρατία.
Περιγράφεται η σταδιακή εξέλιξή του και οι μεγάλες καινοτομίες οι οποίες, όπως
αναφέρει η έκθεση, ήταν σε όφελος των φτωχών πολιτών της και συνάντησαν
την ισχυρή αντίδραση των εχόντων και κατεχόντων οι οποίοι ζημιώθηκαν.
Εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι επαναστάτες δεν ήταν οι Νατοϊκοί
«επαναστάτες» αλλά οι Λίβυοι που αντιστέκονταν στην κατάλυση του
συστήματός τους διακυβέρνησης το οποίο ήταν μια διαρκής επανάσταση.
Ο Καντάφι δεν κατείχε κανένα κρατικό αξίωμα. Ο τίτλος του ηγέτη ήταν τιμητικός.
(Ήταν επικεφαλής μόνον του στρατού).
Γι αυτό και δεν είχε νόημα όλη η οργουελική προπαγάνδα περί απαίτησης
ανατροπής του.
(Ο Γενικός γραμματέας της Λιβύης (κάτι σαν πρωθυπουργός αλλά με μειωμένες
αρμοδιότητες) ήταν ο Baghad Mahmudi).
Δεν ήταν στην εξουσία επί 42 χρόνια, όπως προπαγάνδιζαν από τα κανάλια.
Όπως και οι άλλοι πολίτες της χώρας του πρότεινε στα λαϊκά συμβούλια και ως ο
εμπνευστής του συστήματος και πρώην γενικός γραμματέας είχε προφανώς
μεγάλη επιρροή, όπως αποδεικνύεται από τις διαδηλώσεις 1,7 εκατομμυρίων (του
95% της Τρίπολης) που γινόντουσαν υπέρ του τον καιρό της Νατοϊκής
«επανάστασης».
Άραγε, έκριναν ότι η (δικτατορική) επιρροή που ασκούν οι τράπεζες και οι
εταιρικοί κολοσσοί στα «δημοκρατικά» συστήματα των διωκτών του (που
1

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=420699&h1=true
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βρίσκονται πίσω από τους πολέμους τους και το σημερινό πόλεμο σε μιαν εποχή
που οι λαοί τους πεινάνε) είναι πιο επωφελής για τις χώρες τους;
(Στις ΗΠΑ το ένα έβδομο των πολιτών της είναι άστεγο και τρέφεται με συσσίτια, οι
μίζες και τα λαδώματα γερουσιαστών είναι νόμιμα και βάσει νόμου οι εταιρίες
μπορούν να διαθέτουν απεριόριστο ποσόν για να υποστηρίξουν ή να απαξιώσουν
έναν υποψήφιο στις εκλογές, βλ. ΜΕΡΟΣ Ι, κεφ. 39).

Ιδού η έκθεση:
Από την ιστοσελίδα
http://countrystudies.us/libya/30.htm
Η αναμόρφωση της κοινωνίας της Λιβύης την οποία οραματίστηκε ο Καντάφι
και στην οποία αφιέρωσε όλη του την ενέργεια μετά τις αρχές του 1970
ξεκίνησε επίσημα το 1973 με τη λεγόμενη πολιτιστική ή λαϊκή επανάσταση.
Η επανάσταση είχε σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της
γραφειοκρατικής αναποτελεσματικότητας, της έλλειψης δημόσιου
ενδιαφέροντος και συμμετοχής στο τοπικό κυβερνητικό σύστημα και των
προβλημάτων εθνικού πολιτικού συντονισμού.
Σε μια προσπάθεια να ενσταλάξει επαναστατικό οίστρο στους συμπατριώτες
του και να επιτευχθεί η συμμετοχή μεγάλου αριθμού πολιτών στις πολιτικές
υποθέσεις,
ο Καντάφι τους παρότρυνε να αμφισβητήσουν τις παραδοσιακές αρχές
και να αναλάβουν οι ίδιοι τη διακυβέρνηση.
Το μέσο για να επιτευχθεί αυτό ήταν οι "Επιτροπές των Πολιτών"
Μέσα σε λίγους μήνες, τέτοιες επιτροπές υπήρχαν σε όλη τη Λιβύη.
Διακρίνονταν λειτουργικά και γεωγραφικά και τελικά ανέλαβαν την ευθύνη
για την τοπική και περιφερειακή διοίκηση.
Λαϊκές Επιτροπές ιδρύθηκαν σε πολύ διαφορετικούς τομείς, όπως στα
πανεπιστήμια, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις κυβερνητικές
υπηρεσίες καθώς και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Τοπικές επιτροπές διαμορφώθηκαν σε επίπεδο κυβέρνησης, δήμου και κατά
ζώνες.
Οι θέσεις στις Λαϊκές Επιτροπές σε επίπεδο ζώνης προέκυπταν με άμεση
εκλογή από τους πολίτες.
Τα μέλη που εκλέγονταν με αυτή τη διαδικασία μπορούσαν στη συνέχεια να
επιλεγούν να υπηρετήσουν σε υψηλότερα πόστα.
Εκτιμάται ότι στα μέσα του 1973 ο αριθμός των Λαϊκών Επιτροπών
κυμαινότανε γύρω στις 2.000.
Στα διοικητικά και νομοθετικά καθήκοντά τους και τον τρόπο εκλογής των
μελών τους, οι Λαϊκές Επιτροπές υλοποιούσαν την έννοια της άμεσης
δημοκρατίας που παρουσίασε ο Καντάφι στον πρώτο τόμο του
Πράσινου Βιβλίου, το οποίο εμφανίστηκε το 1976.
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Η ίδια έννοια βρισκόταν και πίσω από προτάσεις για τη δημιουργία μιας νέας
πολιτικής δομής που αποτελούσαν τα "Λαϊκά Συνέδρια."
Το επίκεντρο του νέου συστήματος ήταν το ο Γενικό Λαϊκό Κογκρέσο, ένα
εθνικό αντιπροσωπευτικό σώμα που προοριζόταν να αντικαταστήσει.
Η νέα πολιτική τάξη πήρε σάρκα και οστά τον Μάρτιο του 1977, όταν το
Γενικό Λαϊκό Συμβούλιο με προτροπή του Καντάφι, υιοθέτησε τη «Διακήρυξη
της Εξουσίας των Πολιτών"και ανακήρυξε τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία.
Ο όρος Τζαμαχιρία είναι δύσκολο να μεταφραστεί. Η Αμερικανίδα μελετήτρια
Lisa Anderson πρότεινε το "Λαοκρατία ή "Κράτος του Λαού" ως μια λογική
προσέγγιση της έννοιας του Καντάφι, ότι οι πολίτες πρέπει να
αυτοκυβερνούνται χωρίς κανέναν περιορισμό, ειδικά εκείνων του
σύγχρονου γραφειοκρατικού κράτους.
Το Γενικό Λαϊκό Κογκρέσο πήρε, επίσης, αποφάσεις που όριζαν τον
Καντάφι γενικό γραμματέα του και τη δημιουργία της Γενικής
Γραμματείας του Γενικού Λαϊκού Κογκρέσου που συμπεριελάμβανε τα
υπόλοιπα μέλη των καταργημένων Τοπικών Επιτροπών.
Επίσης, διόρισε την Γενική Λαϊκή Επιτροπή, η οποία αντικατέστησε το
Συμβούλιο των Υπουργών, τα μέλη της οποίας ονομάζονται σήμερα
γραμματείς και όχι υπουργοί.
Όλη η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία ανατέθηκε στο Γενικό Λαϊκό
Κογκρέσο.
Το όργανο αυτό, όμως, εξουσιοδότησε τις πιο σημαντικές αρμοδιότητές του
στο Γενικό Γραμματέα της και τη Γενική Γραμματεία και στο Γενικό Λαϊκό
Συμβούλιο.
Ο Καντάφι, ως ο Γενικός Γραμματέας του Γενικού Λαϊκού Κογκρέσου
παρέμεινε ο κύριος φορέας λήψης αποφάσεων.
Όλοι οι ενήλικες είχαν το δικαίωμα και το καθήκον να συμμετέχουν στη
συσκέψεις του Τοπικού τους Βασικού Λαϊκού Συμβουλίου οι αποφάσεις του
οποίου μεταφέρονταν στο Γενικό Λαϊκό Κογκρέσο για εξέταση και επικύρωση
ως εθνική πολιτική.
Τα Βασικά Λαϊκά Συμβούλια ήταν θεωρητικά η έδρα της τελικής πολιτικής
εξουσίας και της λήψης των αποφάσεων, όντας η ενσάρκωση αυτού που ο
Καντάφι αποκαλούσε άμεση «λαϊκή εξουσία».
Η διακήρυξη του 1977 και τα ψηφίσματα που τη συνόδεψαν κατέληξαν σε
ριζική αναθεώρηση της συνταγματικής διακήρυξης του 1969, ιδίως όσον
αφορά τη δομή και την οργάνωση της κυβέρνησης, τόσο σε εθνικό όσο και
τοπικό επίπεδο.
Συνεχίζοντας να αναδιοργανώνει την πολιτική και διοικητική δομή της
Λιβύης, ο Καντάφι εισήγαγε ένα ακόμη στοιχείο στο πολιτικό σώμα.
Ξεκινώντας από το 1977, οργανώθηκαν «Επαναστατικές Επιτροπές» στις
οποίες ανατέθηκε το έργο της «Απόλυτης Επαναστατικής Εποπτείας της
Λαϊκής Εξουσίας», δηλαδή,
η καθοδήγηση των επιτροπών του λαού, η ανύψωση του γενικού
επιπέδου πολιτικής συνείδησης και αφοσίωσης σε επαναστατικά
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ιδεώδη και η επιτήρηση τυχούσας παρέκκλισης και αντίθεσης μέσα στα
Βασικά Λαϊκά Συμβούλια.
Γεμάτες με πολιτικά ευφυείς ζηλωτές, οι πανταχού παρούσες
Επαναστατικές Επιτροπές ανέλαβαν το 1979 τη διεξαγωγή των εκλογών
των Βασικών Λαϊκών Συμβουλίων.
Αν και δεν ήταν επίσημα κυβερνητικά όργανα, οι Επαναστατικές Επιτροπές
αποτέλεσαν άλλο ένα στυλοβάτη της τοπικής πολιτικής σκηνής.
Όπως και με τις Λαϊκές Επιτροπές και τις άλλες διοικητικές καινοτομίες, οι
Επαναστατικές Επιτροπές ήταν περισσότερο ένα νέο στοιχείο που
προτίθετο στο υφιστάμενο τοπικό σύστημα διακυβέρνησης και όχι κάτι
που ακύρωνε ή παγίωνε τις ήδη υφιστάμενες δομές.
Τα τέλη του 1970, το αποτέλεσμα ήταν ένα αδικαιολόγητα πολύπλοκο
σύστημα επικάλυψης δικαιοδοσιών όπου η συνεργασία και ο συντονισμός
μεταξύ των διαφόρων στοιχείων υπονομευόταν.
Οι αλλαγές στην ηγεσία της Λιβύης κορυφώθηκαν τον Μάρτιο του
1979, όταν το γενικό Λαϊκό Κογκρέσο διακήρυξε ότι η "κατοχύρωση της
εξουσίας στο λαό" και "ο διαχωρισμός του κράτους από την
επανάσταση» είχε ολοκληρωθεί.
Ο Καντάφι εγκατέλειψε τα καθήκοντά του ως Γενικού Γραμματέα του
Γενικού Λαϊκού Κογκρέσου, αποκαλούμενος από τότε ως «ο ηγέτης» ή «ο
ηγέτης της Επανάστασης».
Παρέμεινε ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων.
Ο αντικαταστάτης του ήταν ο Ubaydi Abdallah, ο οποίος στην πράξη ήταν
πρωθυπουργός από το 1979.
Εκλέχθηκε μια νέα Γενική Λαϊκή Επιτροπή (υπουργικό
συμβούλιο), καθένας από τους «Γραμματείς» του οποίου γινόταν
επικεφαλής μιας εξειδικευμένης Λαϊκής Επιτροπής,
με εξαίρεση τις «Γραμματείες» του πετρελαίου, των εξωτερικών
υποθέσεων και της βαριάς βιομηχανίας, στις οποίες δεν συμμετείχαν
επιτροπές πολιτών.
Έγινε, επίσης, πρόταση για τη δημιουργία ενός «Λαϊκού Στρατού» ως του
εθνικού στρατού που θα αντικαθιστούσε την εθνική πολιτοφυλακή η οποία
είχε σχηματιστεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970.
Αν και η ιδέα εμφανίστηκε και πάλι στις αρχές του 1982, δεν φαίνεται να είναι
κοντά στην υλοποίηση.
Η αναδιαμόρφωση της οικονομίας ήταν παράλληλη με την προσπάθεια
αναμόρφωσης των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η οικονομία της Λιβύης ήταν
μικτή, με σημαντικό το ρόλο των ιδιωτικών επιχειρήσεων εκτός από
τους τομείς της παραγωγής και διανομής πετρελαίου και το τραπεζικό
και ασφαλιστικό σύστημα.
Αλλά σύμφωνα με τον δεύτερο τόμο του Πράσινου Βιβλίου του Καντάφι, ο
οποίος εμφανίστηκε το 1978, το ιδιωτική λιανικό εμπόριο, η εκμίσθωση
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και το σύστημα των μισθών ήταν μορφές «εκμετάλλευσης» και έπρεπε
να καταργηθούν.
Αντ΄αυτών επιτροπές αυτοδιαχείρισης των εργαζομένων και συμμετοχής
στα κέρδη επρόκειτο να λειτουργούν σε δημόσιες και ιδιωτικές
επιχειρήσεις.
Ψηφίστηκε νόμος που απαγόρευε την ιδιοκτησία περισσότερων της μίας
ιδιωτικής κατοικίας και οι εργαζόμενοι της Λιβύης πήραν στον έλεγχό
τους μεγάλο αριθμό εταιρειών, μετατρέποντάς τες σε κρατικές
επιχειρήσεις.
Η λιανική και χονδρική πώληση γινόταν από κρατικά "σούπερ μάρκετ
των πολιτών», από τα οποία οι Λίβυοι μπορούσαν να αγοράζουν ό, τι
χρειάζονταν σε χαμηλές τιμές.
Το 1981 το κράτος περιόρισε επίσης την πρόσβαση σε ατομικούς
τραπεζικούς λογαριασμούς για να αξιοποιήσει τα ιδιωτικά κονδύλια στα
κυβερνητικά αναπτυξιακά έργα. Μολονότι μέτρα σαν κι αυτά
αναμφίβολα ωφέλησαν τους φτωχότερους Λίβυους, δημιούργησαν
δυσαρέσκεια και την αντίθεση μεταξύ αυτών που ζημιώθηκαν.
Οι τελευταίοι προσχώρησαν σ΄αυτούς που είχαν ήδη αποστασιοποιηθεί,
μερικοί από τους οποίους είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τη χώρα.
Το 1982 ίσως και 50.000 έως 100.000 Λίβυοι είχαν φύγει στο εξωτερικό.
Επειδή πολλοί από τους μετανάστες ήταν μεταξύ των επιχειρηματιών
και των περισσότερο μορφωμένων Λίβυων, ήταν σημαντική απώλεια
διαχειριστών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων.
Μερικοί από τους εξόριστους σχημάτισαν ενεργές ομάδες
αντιπολίτευσης. Παρόλο που οι ομάδες ήταν σε γενικές γραμμές
αναποτελεσματικές, ο Καντάφι στις αρχές του 1979 προειδοποίησε τους
ηγέτες της αντιπολίτευσης να επιστρέψουν στην πατρίδα αμέσως ή θα
αντιμετωπιστούν ως εχθροί.
Ακολούθησε κύμα δολοφονιών επιφανών Λίβυων εξόριστων, ως επί το
πλείστον στη Δυτική Ευρώπη.
Λίγοι αντίπαλοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του 1979 για επάνοδο και
σε παρόμοια πρόσκληση τον Οκτώβριο του 1982 στην οποία Καντάφι για
άλλη μια φορά τους απείλησε, ενώ το Γενικό Λαϊκό Συμβούλιο είχε ήδη
διακηρύξει ότι δεσμεύεται η περιουσία τους.
Εσωτερική αντιπολίτευση προήλθε από στοιχεία της μεσαίας τάξης, που
ήταν αντίθετα στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις του Καντάφι και από
φοιτητές και διανοούμενους, που επέκριναν την ιδεολογία του.
Αντιμετώπισε, επίσης, την οργή της ισλαμικής κοινότητας για τις
ανορθόδοξες ερμηνείες του δόγματος και των παραδόσεων του Ισλάμ,
της αμφισβήτισής του της εξουσίας του θρησκευτικού κατεστημένου και
του ισχυρισμού του ότι οι ιδέες στο πράσινο βιβλίο ήταν συμβατές και
βασίζονταν στο Ισλάμ.
Προνομιακές Ισλαμικές περιουσίες (habus) κρατικοποιήθηκαν, ως μέρος
των οικονομικών μεταρρυθμίσεων του Καντάφι, και προέτρεψε "το λαό"
να καταλάβει τα τζαμιά.
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2.9

Οι Μοναδικές Ηγετικές Ικανότητες του Καντάφι – Πως
Ανέτρεψε τον Συντηρητισμό και Πέτυχε την
Χειραφέτηση των Γυναικών της Λιβύης – Το Πράσινο
Βιβλίο

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα Mathaba 1 οι πρώτες προσπάθειες του
Καντάφι για εκσυγχρονισμό της κοινωνίας της Λιβύης και χειραφέτηση των
γυναικών συνάντησαν σθεναρή αντίδραση.
Στη Λιβύη παλιότερα, επί του ξενόφερτου βασιλιά Ίντρις, επικρατούσαν οι
οπισθοδρομικές αντιλήψεις που παρατηρούνται σήμερα στις Αραβικές χώρες
που συμμετείχαν στην επιχείρηση της αποκατάστασης των «ελευθεριών» της:
να ποδοφιλούν τον βασιλιά, οι γυναίκες ώφειλαν να φορούν μπούρκα, να
παντρεύονται όντας παιδιά, να συνοδεύονται στις εξόδους τους, να μην
συμμετέχουν στα πολιτικά πράγματα της χώρας, να μην μπορούν να
οδηγήσουν,…..
Ο Καντάφι (παιδί Βεδουίνων νομάδων) μπόρεσε να κάμψει την αντίδραση
συγκροτώντας την προσωπική του φρουρά αποκλειστικά από γυναίκες και
επιτρέποντας την κατάταξη των γυναικών στον εθνικό στρατό.
Οι γυναίκες που συμμετείχαν στη φρουρά του και στο στρατό εκ των
πραγμάτων δεν μπορούσαν να φορούν μπούρκα, ούτε να περιορίζονται και
να συνοδεύονται στην εργασία τους.
Το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας των γονέων για την προσφορά των
θυγατέρων τους στην πατρίδα υπερτέρησε των παραδοσιακών αντιλήψεών
τους.
Με παρόμοιες τακτικές ο Καντάφι κατάφερε να εξελίξει την κοινωνία της
Λιβύης στη σημερινή της χειραφετημένη κατάσταση και να βάλει σε πράξη τις
αρχές που είχε περιγράψει στο Πράσινο Βιβλίο του. 2 3 4 5 6
Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου με τίτλο «Η λαϊκή εξουσία», αναφέρεται στην
αποτυχία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας δυτικού τύπου.
Στη δεύτερη με τίτλο «Σοσιαλισμός: Η λύση στο οικονομικό πρόβλημα»,
τάσσεται υπέρ της κατάργησης της μισθωτής εργασίας και της
αντικατάστασής της από την αυτοαπασχόληση και τη συνεταιριστική
οικονομία.
Στην τρίτη ενότητα με τίτλο «Η κοινωνική βάση του Τρίτου Δρόμου»,
καταγράφει τις προσωπικές του ιδέες για το έθνος, τη φυλή, τις γυναίκες, την
μαύρη φυλή, τις μειονότητες, την εκπαίδευση, τις τέχνες, τον αθλητισμό και
πολλά άλλα.
1

http://www.mathaba.net/news/libya/
http://rcmlibya.wordpress.com//libya/al-fateh-revolution/muammar-al-qadhafi/the-green-book/
3
http://www.greencharter.com/files/gb.htm
4
http://archive.org/details/TheGreenBook
5
http://rcmlibya.files.wordpress.com/2012/08/the-green-book.pdf
6
http://archive.org/details/TheGreenBook
2
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3. ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
«Οι εξεγερμένοι δεν δεσμεύονται ιδιαίτερα από την αλήθεια
όταν διαμορφώνουν την προπαγάνδα τους, προβάλλοντας
ανύπαρκτες νίκες στο πεδίο της μάχης, ισχυριζόμενοι
ότι εξακολουθούσαν να μάχονται σε μία πόλη-κλειδί
ημέρες αφότου η πόλη είχε πέσει στις δυνάμεις του Καντάφι,
και επινοώντας παραφουσκωμένες καταγγελίες
για την βάρβαρη συμπεριφορά του» The New York Times 1

Ο Καντάφι κατήγγελλε ότι οι «επαναστάτες» δρούσαν
υπό την επήρεια ναρκωτικών και ότι είχαν δεσμούς
με την Αλ Κάιντα. Γινόταν περίγελως.
Δικαιώθηκε και για τα δύο, βλ. κεφ. 1.1 και κεφ. 3.4.
Κατήγγελλε την παραπληροφόρηση και ζητούσε
από τον ΟΗΕ να στείλει απεσταλμένους στη
Λιβύη να το διαπιστώσουν.
Ο ΟΗΕ αρνήθηκε. Γιατί; Δεν πρέπει να λογοδοτήσει;

3.1 Οι «Μισθοφόροι», οι «Σφαγές» και οι
«Βομβαρδισμοί» του Καντάφι – Η Διάψευση από
Όλους τους Ερευνητές
 Διάψευση Διεθνούς Αμνηστίας
Η ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας Ντονατέλα Ρόβερα έμεινε από τις 27
Φεβρουάρίου έως 29 Μάιου 2011 στη Mισράτα, τη Βεγγάζη, την Aγιαμπίγια
και την Πας Λανούφ.
Στις 12 Αυγούστου έδωσε συνέντευξη στο Αυστριακό «The Standard» και
είπε σχετικά με το θέμα: 2
«Εξετάσαμε το θέμα σε βάθος και δεν βρήκαμε καμία ένδειξη
για μισθοφόρους του Καντάφι.
Οι επαναστάτες διέδωσαν παντού τις φήμες που είχε τρομερές
συνέπειες για τους Αφρικανούς εργαζόμενους.
Υπήρχε συστηματικό κυνηγητό των μεταναστών, αρκετοί
κατακρεουργήθηκαν και πολλοί συνελήφθησαν.
1
2

http://www.nytimes.com/2011/03/22/world/africa/22tripoli.html?iddkirkpatrick&pagewanted=all&
http://derstandard.at/plink/1308680482845?sap=2&_pid=21929887
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Από τότε, ακόμα και οι αντάρτες έχουν παραδεχθεί ότι δεν υπήρχαν
μισθοφόροι και έχουν σχεδόν όλοι απελευθερωθεί και έχουν επιστρέψει
στις χώρες καταγωγής τους καθώς οι έρευνες δεν απεκάλυψαν τίποτα»

 Διάψευση Πενταγώνου
Το Πεντάγωνο όταν ρωτήθηκε για τους αεροπορικούς βαρβαρισμούς δεν τους
επιβεβαίωσε.
Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου στην ερώτηση δημοσιογράφου:
«Έχετε κάποιο στοιχείο ότι ο Καντάφι όντως έχει πλήξει τον ίδιο το λαό
του από αέρος;»
απάντησε : «Έχουμε δει τις αναφορές στον Τύπο, αλλά δεν έχουμε κάποια
επιβεβαίωση γι’ αυτό» 1

 Διάψευση Παύλου Χαρίτου, Ανταποκριτή της ΝΕΤ
Απόσπασμα από την εκπομπή "Ανταποκριτές" της ΝΕΤ στις 5 Μαρτίου 2011:
2



Μεταδόθηκε η είδηση ότι η πόλη Brega έπεσε στα χέρια του Qadhafi ως
αποτέλεσμα της χρήσης των πολεμικών αεροσκαφών του.
Ο Έλληνας δημοσιογράφος βρισκόταν τότε επί τόπου, όπου δεν
διεξαγόταν καμία μάχη.
Η είδηση φαίνεται να είχε πολύ συγκεκριμένο πολιτικό στόχο, καθώς
εκείνη την ημέρα ξεκίνησαν οι συζητήσεις στους διεθνείς οργανισμούς
για την επιβολή ζώνης εναέριου αποκλεισμού.



Μεταδόθηκε πως διεξάγονταν μάχες στο Tobruk που είχαν ως
αποτέλεσμα την κατάληψή της από δυνάμεις του Qadhafi και την εκ
νέου απώθησή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κανένα τέτοιο
περιστατικό δεν έλαβε χώρα.



Δόθηκε στην δημοσιότητα βίντεο από κινητό τηλέφωνο που έδειχνε
πυραύλους Grad να εκτοξεύονται κατά της Βεγγάζης, ωστόσο η πόλη
ουδέποτε δέχθηκε τέτοια πλήγματα.
Παρακάτω από άρθρο
του Ν. Κατζηλάκη στην Ελευθεροτυπία (12.3.2011)
με τίτλο: Τι είδαν τα ΜΜΕ στη Λιβύη 3

Στα διεθνή ΜΜΕ εμφανίστηκαν, ήδη από τη δεύτερη ημέρα των ταραχών και
της κατά πώς φαίνεται βιαιότατης προσπάθειας καταστολής διαδηλωτών
από το καθεστώς Καντάφι, εκπρόσωποι του National Front for the
1

http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4777
http://www.youtube.com/watch?v=3K5HvvaSw1U
3
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=12/03/2011&id=258771
2
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Salvation of Libya, οργάνωσης με μακρά ιστορία αντιπαράθεσης με τον
Λίβυο ηγέτη.
Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1981 από Λίβυους αντιφρονούντες. Με στήριξη και
χρηματοδότηση της CIA, των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών και των
Σαουδαράβων (1, 2, 3) προσπάθησε να δολοφονήσει τον Καντάφι το 1984
στην Τρίπολη.
Η επιχείρηση απέτυχε, αλλά η οργάνωση συνέχισε τις προσπάθειες
ανατροπής του καθεστώτος με τη σύσταση στο γειτονικό Τσάντ τού Libyan
National Army, μιας στρατιωτικής μονάδας αποτελούμενης από πρώην μέλη
του λιβυκού στρατού, ξανά όμως χωρίς επιτυχία.
Τα τελευταία χρόνια, μετά τη μερική προσέγγιση του Καντάφι με τη Δύση, ο
ρόλος της περιορίστηκε
(σήμερα, στο εσωτερικό της Λιβύης, απ' ό,τι αναφέρεται, έχει μικρή
υποστήριξη από το λαό (4),
συμμάχησε όμως τα τελευταία χρόνια με μικρότερες αντικανταφικές
οργανώσεις φιλομοναρχιστών (Libyan Constitutional Union)
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Libyan League for Human Rights)
δημιουργώντας την «Εθνική συνδιάσκεψη της λιβυκής αντιπολίτευσης»
το 2005 (5, 6)
Η διεθνής αιγυπτιακή εφημερίδα «Asharq Alawsat» ανέφερε στις 9
Φεβρουαρίου 2011 ότι η «Εθνική Συνδιάσκεψη» συνέβαλε στην οργάνωση
της λιβυκής «Ημέρας Οργής» της 17ης Φεβρουαρίου (7)
 Οι Αναμεταδόσεις»
Οι εκπρόσωποι της οργάνωσης, από τις πρώτες ημέρες του εξελισσόμενου
εμφύλιου σπαραγμού, είχαν σημαντικό ρόλο στην «αναμετάδοση»
γεγονότων, ευρισκόμενοι σχεδόν όλοι σε Λονδίνο και Ουάσιγκτον.
 Στις 21 Φεβρουαρίου, εκπρόσωπός της «αναμετέδωσε» ότι το ναυτικό
του Καντάφι βομβάρδισε την Τρίπολη. (8)
 Στις 22 Φεβρουαρίου, ότι ο Καντάφι χρησιμοποίησε μισθοφόρους κατά
του λαού του (9)
 Στις 23 Φεβρουαρίου ότι το καθεστώς πραγματοποιεί γενοκτονία κατά
του λιβυκού λαού (10)
 Στις 25 Φεβρουαρίου ότι η αεροπορία και το πυροβολικό του Καντάφι
βομβάρδισαν την Τρίπολη (11, 12)
Η Διάψευση των «Αναμεταδόσεων
 την 1η Μαρτίου το δορυφορικό ρωσικό κανάλι «Russia Today» ανέφερε
ότι οι ρωσικοί δορυφόροι δεν κατέγραψαν κάποιον αεροπορικό
βομβαρδισμό στη Βεγγάζη και την Τρίπολη (13)
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 Την επομένη ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ και ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου των ΗΠΑ δεν επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν
αεροπορικοί βομβαρδισμοί στις λιβυκές πόλεις (14)
 Στις 2 Μαρτίου ο ερευνητής του Παρατηρητήριου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Πίτερ Μπούκερτ, ευρισκόμενος για δύο εβδομάδες στη
Λιβύη, δήλωσε στο «Radio Netherlands» ότι δεν βρήκε στοιχεία για
χρήση «μισθοφόρων» στη Λιβύη (15)
 Στις 10 Μαρτίου ο Σαλάχ Τζαμπέρ, ιατρικός συντονιστής των πόλεων που
ελέγχονται από αντικαθεστωτικούς, δήλωσε ότι από την έναρξη των
ταραχών σκοτώθηκαν τετρακόσια άτομα στην ανατολική Λιβύη συνολικά,
χωρίς να συγκεκριμενοποιήσει πόσοι από τους νεκρούς είναι
αντικαθεστωτικοί ή σώματα ασφαλείας.(16)
 Επίσης ο βομβαρδισμός της Τρίπολης από το ναυτικό του Καντάφι δεν
επιβεβαιώθηκε ως σήμερα από κανέναν από τους δεκάδες ξένους
ανταποκριτές που βρίσκονται, εδώ και μέρες πλέον, στη λιβυκή
πρωτεύουσα.
_________________________
(1) «Α History of Modern Libya», Dirk Vandewalle, Cambridge University Press, 2006
(2) «Veil: The secret wars of the CIA, 1981-1987» by Bob Woodward Simon and
Schuster, 2005
(3) «The CIA's black opts» John Jacob Nutter, Prometheus Books, 1999
(4) http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-1261216959
(5) http://en.wikipedia.org/wiki/National_Conference_for_the_Libyan_Opposition
(6) «Libyan opposition meets to discuss ending Gadhafi's 36-year authoritarian
rule», Associated Press, 25 Ιουνίου 2005
(7) http://aawsat.com/english/news.asp?section=1&id=24095
(8) www.guardian.co.uk/world/blog/2011/feb/21/arab-and-middle-east-protestsmiddleeast
(9) The Riz Khan show, «Libya's lucrative ties», Al Jazeera, 22 Φεβρουαρίου,
http://www.youtube.com/watch?v=Qx5cUpSN0_Q
(10) «Libya on the brink», Al Jazeera, Inside story,
http://english.aljazeera.net/programmes/insidestory/2011/02/2011223105538999
13.html
(11) http://www.voanews.com/policy/editorials/US-Condemns-Libyan-Violence116948353.html
(12) http://articles.cnn.com/2011-02-25/world/libya.human.rights_1_moammargadhafi-travel-ban-libya-house?_s=ΡΜ:WORLD
(13) «Airstrikes in libya did not take place», Russia today, 1 Μαρτίου 2011,
http://www.youtube.com/watch?v=XYesnOD6_gQ
(14) «Pentagon hesitant on no-fly zone over Libya», Graig Whitlock, Washington
post, 02/03/2011
(15) http://www.rnw.nl/africa/article/hrw-no-mercenaries-eastern-libya-0
(16) http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/03/09/9700120110309FILWWW00674-libye-au-moins-400-morts-dans-l-est.php *
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3.2 Τα Βιάγκρα, οι Βιασμοί, η Χλιδή και τα Δις του
Καντάφι που Διαψεύστηκαν - Τι Έγιναν τα Δις του
Κράτους της Λιβύης που Κατασχέθηκαν
 Λέγανε για μαζικούς τάφους με 1200 νεκρούς από το παλιό καθεστώς.
Στους τάφους βρέθηκαν μόνον κάποια κόκκαλα από καμήλες, 1 2
 Λέγανε για κουτιά βιάγκρα που χορηγούσε το καθεστώς στους
στρατιώτες.
Τα κουτιά βρέθηκαν ανέπαφα σε ολοσχερώς καμένα τανκ .3
 Λέγανε για μαζικούς βιασμούς από τους Λίβυους στρατιώτες, δείχνανε
στα κανάλια ψυχολόγο που μίλαγε για μαρτυρίες γυναικών που
είχαν βιαστεί.
Η ψυχολόγος ισχυριζόταν ότι είχε στείλει 70.000 ερωτηματολόγια, είχε
λάβει 60.000 απαντήσεις εκ των οποίων οι 259 ανέφεραν σεξουαλική
κακοποίηση.
Όταν ερευνητής του ΟΗΕ της ζήτησε να δει τα ερωτηματολόγια
αρνήθηκε.
Τα ερωτηματολόγια δεν μπορούσαν να είχαν σταλεί γιατί την περίοδο
εκείνη δεν λειτουργούσαν τα ταχυδρομεία. 4
Ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας σε συνέντευξή της στη Liberation
δήλωνε :5
«Δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις βιασμών .... Όχι μόνο δεν
συναντήσαμε κάποιο θύμα, αλλά ούτε κάποιον που να ήξερε κάποιον
που είχε βιαστεί»
Ακόμα και η Liesel Gerntholtz, επικεφαλής των δικαιωμάτων των γυναικών
της Human Rights Watch, ΜΚΟ αμερικανικής επιρροής (χρηματοδοτούμενη από το ίδρυμα ανοιχτής κοινωνίας του κερδοσκόπου Σόρος 6 )
η οποία ερεύνησε την κατηγορία δήλωσε ότι «δεν ήταν σε θέση να βρει
αποδεικτικά στοιχεία». 7
 Λέγανε για τη πολυτελή ζωή του Καντάφι.
Αυτοί που επισκέφτηκαν το σπίτι της οικογένειάς του και την κατοικία του
μετά τους βομβαρδισμούς βεβαιώνουν ότι ζούσε σε ένα περιβάλλον
παρόμοιο με αυτό της αστικής τάξης της χώρας του, πολύ μακριά από

1

http://humanrightsinvestigations.org/fabricated+stories+camel+bones+as+mass+graves+containing
http://edition.cnn.com/2011/09/25/world/africa/libya-mass-grave/
3
http://www.liberation.fr/monde/01012344751-il-y-a-eu-des-dizaines-de-cas-de-soldats-assassines
4
http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/libya-rape-claims-hysteria-investigator/storye6frf7jx-1226072781882
5
http://www.liberation.fr/monde/01012344751-il-y-a-eu-des-dizaines-de-cas-de-soldats-assassines
6
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
7
http://humanrightsinvestigations.org/2011/06/11/luis-moreno-ocampo-must-resign/
2
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τη χλιδή του Υπουργού Προγραμματισμού και μεταβατικού
πρωθυπουργού Μαχμούντ Jibril. 1
 Λέγανε για τα δις του Καντάφι αλλά όσο και να έψαξαν δεν βρήκαν κανένα
κρυμμένο θησαυρό.
Τα δισεκατομμύρια που κατέσχεσαν ήταν του Λιβυκού κράτους.
Η Λιβύη επί Καντάφι δεν είχε καθόλου χρέος και όχι μόνον δεν είχε δημόσιο
έλλειμμα,
αλλά πολύ σημαντικό περίσσευμα, ίσως η μοναδική χώρα με τόσο καλά
δημοσιονομικά στοιχεία.
Ως γνωστόν οι εισβολείς της είναι καταχρεωμένοι και ουσιαστικά οι
περισσότεροι χρεοκοπημένοι.
Αλλά για χάρη της ξόδευαν.
Ή δεν είναι έτσι;
Πάγωσαν πάνω από 100 δις και προπαγάνδισαν ότι ήταν του Καντάφι.
Τώρα παραδέχονται ότι είναι του Λιβυκού κράτους.
Τι τα καναν;
Όπως αποκάλυψε το Γαλλικό ανεξάρτητο δίκτυο Voltaire, 2 οι ΗΠΑ
επεχείρησαν να ξεπαγώσουν 1,5 δισεκατομμύριο (παρενέβη η Ν. Αφρική και
απεφεύχθη) από χρήματα που είχαν δεσμεύσει και ανήκαν:
-

στην Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης (κρατική)
στον Οργανισμό Επενδύσεων της Λιβύης
στη Λιβυκή ξένη τράπεζα
στο Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Αφρικής και
στον Εθνικό Οργανισμό Πετρελαίου της Λιβύης

και ήθελαν μ αυτά να χρηματοδοτήσουν τους οργανισμούς τους
ανθρωπιστικής βοήθειας, τις πολυεθνικές τους (Exxon, Halliburton. κ.λ.π)
και έναν άτυπο οργανισμό του ΝΑΤΟ, τον Λιβυκό μηχανισμό ανταλλαγής
πληροφοριών (Liem),
ο οποίος, κατά τον δημοσιογράφο, ήλεγχε την οργάνωση "Ελεύθερη
Λιβύη" στη Βεγγάζη και τη Μιζουράτα
(δεν ελεγχόταν από το Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης, όπως μας λέγανε,
το οποίο ήταν απλά βιτρίνα και έντονα διασπασμένο).
Γιατί τα πάγωσαν;
Για να εμποδίσουν τον Καντάφι να τα χρησιμοποιήσει κατά των
"επαναστατών" λέγανε.
Κάποιοι, ακόμη και οι δικοί τους, έχουν κι άλλο σενάριο: Για να διασώσουν
τις τράπεζές τους, 3
Τι λένε ότι θα τα έκαναν;

1

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/10/blog-post_513.html#.URujXB3TwqM
http://www.voltairenet.org/Washington-tried-to-snatch-1-5
3
http://news.sky.com/story/876126/libya-revolt-helped-stop-italy-bank-collapse
2
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Τα χρήματα που ήταν όλων των Λίβυων και του 85% των Λίβυων που
υποστήριζαν τον Καντάφι θα τα έδιναν στους Νατοϊκούς «επαναστάτες».
Πόσα θα επέστρεφαν, αν
επέστρεφαν;
Σημαντικά λιγότερα, μπορεί
και πενταροδεκάρες.
Εμποδίζοντας τη Λιβυκή
κυβέρνηση να αποσύρει τις
καταθέσεις της και να πουλήσει τις μετοχές της που έπεφταν τον καιρό εκείνο
ραγδαία.
Στο σχήμα η κατρακύλα της μεγαλύτερης Ιταλικής τράπεζας στην οποία είχαν
γίνει οι μεγαλύτερες Λιβυκές καταθέσεις.
Σημειωτέον ότι η μεταβατική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι βρήκε ανέπαφα τα
23 δις στην τράπεζα της Τρίπολης. 1

1

http://www.tanea.gr/news/world/article/4659229/?iid=2
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3.3 Οι Πρωτεργάτες «Επαναστάτες» Πράκτορες
Η Επερώτηση Αμερικανού Γερουσιαστή – Τα
Αργύρια στο Φως μετά μια Κλοπή
«Tώρα είναι η ώρα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις να
εκμεταλλευτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουν στη Λιβύη».
«Οι ΗΠΑ έχουν τώρα το πλεονέκτημα εδώ»
Μαχμούντ Τζιμπρίλ, στον Αμερικανό Πρέσβη στη Λιβύη, Wikileaks
1

«Aυτό που συμβαίνει στη Λιβύη είναι φυσικό προϊόν της διαδικασίας
της παγκοσμιοποίησης που ξεκίνησε στα μέσα του 80»
«Tο μέλλον της Λιβύης είναι να χρησιμεύσει ως «δεξαμενή»
για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των Αφρικανών να
2
εξυπηρετούν τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Μαχμούντ Τζιμπρίλ σε ομιλία του στο ινστιτούτο Brookings 12.5.11
Ηγέτης της εξέγερσης και μεταβατικός πρωθυπουργός,
σύμβουλος πετρελαϊκών εταιριών
Έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ
με επόπτη τον Richard Cottam, πρώην στέλεχος των
μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ στο Ιράν

Στα διεθνή ΜΜΕ εμφανίστηκαν, ήδη από τη δεύτερη ημέρα των ταραχών
εκπρόσωποι του National Front for the Salvation of Libya,
οργάνωσης με μακρά ιστορία αντιπαράθεσης με τον Λίβυο ηγέτη.
Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1981 από Λίβυους αντιφρονούντες.
Με στήριξη και χρηματοδότηση της CIA, των γαλλικών μυστικών
υπηρεσιών και των Σαουδαράβων προσπάθησε να
δολοφονήσει τον Καντάφι το 1984 στην Τρίπολη 3

Ο Μαχντί αλ-Harat ήταν δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Belhadj στη
Λιβυκή εξέγερση και στο στρατιωτικό συμβούλιο της «απελευθερωμένης»
Λιβύης.
Πριν διέμενε στο Δουβλίνο όπου εργαζόταν ως δάσκαλος της Αραβικής
γλώσσας.
Τον Οκτώβριο του 2011 η αστυνομία του Δουβλίνου συνέλαβε δύο
κλέφτες και κατέσχεσε δύο φακέλους γεμάτους με χαρτονομίσματα των
500 €.
Τα χρήματα αυτά, € 200.000, καθώς και ακριβά κοσμήματα είχαν κλαπεί
από το σπίτι του Μαχντί αλ-Harat.
1
2
3

http://www.wsws.org/en/articles/2011/04/oppo-a02.html
http://www.brookings.edu/events/2011/0512_libya_opposition.aspx

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=12/03/2011&id=258771
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Στους έκπληκτους αστυνομικούς ο Αλ-Harati είπε ότι είχε ταξιδέψει στη
Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ και ότι η αμερικανική
υπηρεσία πληροφοριών του είχε δώσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό
για να βοηθήσει να ηττηθεί ο Καντάφι.
Τους δύο φακέλους με τα χαρτονομίσματα τα άφησε στη σύζυγό του,
Ιρλανδικής υπηκοότητας, για την περίπτωση που του συνέβαινε κάτι
και τα υπόλοιπα τα πήρε μαζί του πίσω στη Λιβύη. 1
Ο Αλ-Harati παραιτήθηκε από τη θέση του από το Στρατιωτικό Συμβούλιο
λίγες μέρες μετά την κλοπή των χρημάτων. 2
Μόλις δύο μήνες αργότερα, δημοσιογράφος της Ισπανικής εφημερίδας ABC
συναντά στη Συρία Λίβυους αντάρτες ανάμεσά τους και τον Αλ-Harati ο
οποίος του δηλώνει ότι είναι εκεί «για να αξιολογεί τις ανάγκες των Σύριων
επαναστατών αδελφών. 3
Στο δημοσιογράφο είπε επίσης ότι είχε τραυματιστεί και στην επίθεση των
Ισραηλινών στο Mavi Marmara (οι ακτιβιστές στο Mavi Marmara είχαν δηλώσει
τότε ότι οι κομάντος της Mossad που τους επιτέθηκαν είχαν λεπτομερή στοιχεία και
φωτογραφίες των συμμετεχόντων)..

Στο βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=BwXHJxOdfyA&feature=player_embedded
ο Αμερικανός Γερουσιαστής Dennis Kucinich θέτει ερωτήματα στο Κογκρέσο
για το ρόλο του Khalifa Haftar, επαναστατικού στρατιωτικού αρχηγού του
Μεταβατικού Συμβουλίου και τον ρόλο εν γένει των μυστικών υπηρεσιών στην
εξέγερση στη Λιβύη.
Ο Haftar και οι άνδρες του έφτασαν στη Λιβύη στην αρχή της εξέγερσης από
τις ΗΠΑ όπου διέμεναν και εκπαιδεύονταν. 4

1

2
3
4

http://www.sundayworld.com/columnists/index.php?aid=9335
http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2011/1011/1224305576696.html
http://www.abc.es/20111217/internacional/abcp-islamistas-libios-desplazan-siria-20111217.html

http://www.informationclearinghouse.info/article28972.htm
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3.4 Η Αλ Κάιντα των ΗΠΑ: Η Κακή της Τρομοκρατίας και
η Καλή ης Επανάστασης – Η Σημαία της Αλ Κάιντα
σε Δημόσια Κτίρια στη Βεγγάζη
Ο Καντάφι από την αρχή των ταραχών μίλαγε για μέλη της Αλκάιντα στους
εξεγερμένους.
Στα κανάλια ανέφεραν τις δηλώσεις του ως επιβεβαίωση ότι είναι παρανοϊκός
και τον περιγελούσαν.
Μετέπειτα οι μαρτυρίες για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Αλ Κάιντα στην
εξέγερση των αντικαθεστωτικών στη Λιβύη ήταν τόσο πολλές που τις
ανέφεραν ακόμη και τα κατεστημένα ΜΜΕ.
Για παράδειγμα στην Telegraph σε άρθρο με τίτλο: Libyan rebel commander
admits his fighters have al-Qaeda links (Ο ηγέτης των εξεγερμένων Λιβύων
παραδέχεται ότι οι μαχητές του έχουν δεσμούς με την Αλ Κάιντα), 1
αναφέρεται ότι ο Abdel-Hakim al-Hasidi, ηγέτης των εξεγερμένων, τους είπε
ότι οι τζιχαντιστές που πολέμησαν εναντίον των συμμαχικών
στρατευμάτων στο Ιράκ είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης εναντίον
του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι.
Μετά την εξόντωση του Καντάφι η σημαία της ΑλΚάιντα κυμάτιζε πάνω από
τη σημαία της επανάστασης (που ήταν η σημαία του ξενόφερτου βασιλιά) στο
δικαστικό μέγαρο της Βεγγάζης. 2 3
Την ίδια σημαία κρατούν οι Λίβυοι «επαναστάτες» στις πορείες που κάνουν
στην «απελευθερωμένη» Λιβύη για την επαναθέσπιση της πολυγαμίας και την
υιοθέτηση της Σαρία.

Η φωτογραφία με τις σημαίες της Αλκάιντα είναι από άρθρο στους New York
Times. Μιλά για τις πορείες και τα αιτήματα, αλλά δεν αναφέρει λέξη για τις
σημαίες. 1
1

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8407047/Libyan-rebelcommander-admits-his-fighters-have-al-Qaeda-links.html
2
http://www.nationalreview.com/corner/282353/benghazi-sea-al-qaeda-flags-john-rosenthal#
3
http://www.youtube.com/watch?v=BPbXc78bOjw&feature=player_embedded
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3.5 Ηγέτες της «Επανάστασης» σε συνεργασία με CIA
και Αλ Κάιντα - Τα Προφανή Ερωτήματα και οι
«Διεθνείς» Θεσμοί
«Yπάλληλοι της CIA βρίσκονταν στη Λιβύη από τα μέσα
Φεβρουαρίου, (τότε ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις) και
συναντήθηκαν εντός της Λιβύης με ‘δεκάδες αξιωματικούς
των βρετανικών ειδικών δυνάμεων και της υπηρεσίας
2
πληροφοριών MI6» New York Times
Επιτροπή του κοινοβουλίου στο Ιράκ διαπίστωσε ότι
Αμερικανικές δυνάμεις ήταν πίσω από την επιχείρηση
3
δραπέτευσης δώδεκα μελών της Αλ Kάιντα
'US Helped al-Qaeda Jailbreak in Basra'

Εκτελεστής της Αλ Κάιντα ο οποίος βομβάρδισε
χριστιανικές εκκλησίες και πολυτελές ξενοδοχείο
εργαζόταν για τις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες

4

Al Qaeda Bomber Worked For UK Intelligence'

«Δεν ακούσαμε ποτέ την παραμικρή ανησυχία της Ουάσιγκτον
για τους δεσμούς των υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας
με τα σαλαφατικά κινήματα σε όλη τη Μέση Ανατολή,
των οποίων ο πιο γνωστός βραχίονας είναι η Αλ Κάιντα» 5
Peter Oborne, Πολιτικός αναλυτής της Telegrapf
Κανονικά και μόνον η δήλωση του ηγέτη της «επανάστασης» στο
προηγούμενο κεφάλαιο για δεσμούς των μελών της με την Αλ Κάιντα,
δεδομένου ότι είναι ο ηγέτης αυτών που για χάρη τους κινητοποιήθηκε το
Συμβούλιο Ασφαλείας για να τους προστατεύσει και οι ΗΠΑΝΑΤΟ
καταστρατηγώντας τα ψηφίσματα του Συμβουλίου μπούκαραν και
κατέστρεφαν μια χώρα,
θα περίμενε κανείς ότι θα κινητοποιούσε τους λεγόμενους διεθνείς
οργανισμούς και θεσμούς:
1. Θα έθεταν θέμα ακυρότητας των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας περί προστασίας αμάχων.
2. Θα έθεταν υπό έρευνα κατά πόσον η λεγόμενη ανθρωπιστική
επέμβαση στη Λιβύη και ο λεγόμενος πόλεμος κατά της τρομοκρατίας
υπηρετούν κρυφή ατζέντα.
Ρητορική προφανώς η προσμονή. Στην εποχή μας τα προφανή δεν είναι
προφανή.
1

http://www.nytimes.com//africa/libyan-leaders-remark-favoring-polygamy-stirs-anger.html?_orld&
http://www.nytimes.com/2011/03/31/world/africa/r=3&smid=tw-nytimesglobal&seid=auto
3
http://edition.presstv.ir/detail/176904.html
4
http://uk.news.yahoo.com/
5
http://www.telegraph.co.uk/news/iddleeast/syriaas-crisis-is-leading-us-to-unlikely-bedfellows.html
2
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3.6 Ο Αμερικανολίβυος Φοιτητής-Σύνδεσμος των
Δυτικών που τον Σκότωσαν αλλά Ζει
Το Ψεύδος για Καθολική Εναντίωση στον Καντάφι
Οι Διαδηλώσεις Εκατομμυρίων Υπέρ του
Τις πρώτες μέρες των γεγονότων στη Λιβύη εμφανιζόταν στα κανάλια νεαρός
Αμερικανολίβυος (με μητέρα Αμερικανίδα) φοιτητής της Ιατρικής.
Επιμαρτυρούσε για καθολική εναντίωση των πολιτών της Λιβύης κατά του
Καντάφι .
Όπως προκύπτει από τηλεφωνική συνέντευξή του στο Democracy Now, η
μητέρα του και οι αδελφές του διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ.
Ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ και τα τελευταία χρόνια
πηγαινοερχόταν στη Λιβύη και στις ΗΠΑ (για τον πατέρα του δεν
ανέφερε).
Για τον Αμερικανολίβυο αυτό που εμφανιζόταν ως ο βασικός σύνδεσμος των
δυτικών ΜΜΕ, ακούσαμε ότι τον σκότωσαν οι κυβερνητικοί.
Τώρα μαθαίνουμε ότι απλά σιώπησε.
Όπως αναφέρεται στο Democracy Now, η μητέρα του στις ΗΠΑ λέει ότι
έμαθε ότι ζει. 1
Ο Αμερικανολίβυος έβγαινε στα κανάλια και παραπλανούσε αποκρύβοντας
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Λίβυων συμμετείχαν από Παρασκευή
σε Παρασκευή, σε διαδηλώσεις κατά του ΝΑΤΟ και των «επαναστατών»
και υπέρ του Καντάφι στην Τρίπολη και πολλές άλλες πόλεις της
Λιβύης, βλ. π.χ.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9hlOhymEY7c.
Στη διαδήλωση που έγινε την 1η Ιουλίου 2011 στην Πράσινη Πλατεία στην
Τρίπολη που καταγράφεται στο βίντεο:
Green Square (Tripoli, Libya) - 1st July 2011
from Libya News on Vimeo
συμμετείχαν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο Λίβυοι, κατ άλλους 1,7 εκατομμύριο
(αντιστοιχεί στο 95% του πληθυσμού της Τρίπολης και στο 30% του
πληθυσμού της χώρας).
Για την εκτίμηση της έκτασης της διαδήλωσης στo βίντεο που προτάσσεται,
ας ληφθεί υπόψη ότι
οι δύο σημαίες που κρατούν οι Λίβυοι πολίτες έχουν μήκος η μεγαλύτερη 4,5
χιλιομέτρων και η μικρότερη 1.5 χιλιόμετρο.
Διαδηλώσεις συμπαράστασης στον Καντάφι από το λαό του γίνονταν από τις
πρώτες ημέρες των γεγονότων στη Λιβύη, αλλά δεν έβλεπαν το φως της
δημοσιότητας.
Όπως δεν είδαν το φως της δημοσιότητας και οι πορείες συμπαράστασης των
Λίβυων φοιτητών σε όλες τις χώρες της Δύσης και στην Ελλάδα.
1

http://www.democracynow.org/2011/3/23/fate_of_libyan_american_student_and..
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(Οι Λίβυοι φοιτητές σπουδάζουν παντού στον κόσμο με χρήματα του Λιβυκού
κράτους. Σημειωτέον ότι η κατάσχεση των χρημάτων αυτών στις δυτικές
τράπεζες δημιούργησε σημαντικό πρόβλημα χρηματοδότησής τους).
Αντ αυτών, παρακολουθούσαμε για μέρες στα κανάλια τον Αμερικανολίβυο
φοιτητή να μεταδίδει ότι όλοι οι Λίβυοι ήταν εναντίον του Καντάφι.
Οι δηλώσεις αυτές υποτίθεται ότι αποτέλεσαν τη βάση για την απόφαση του
ΟΗΕ για εμπλοκή. Σε περίπτωση εμφυλίου δεν θα είχε δικαιοδοσία ο ΟΗΕ να
επέμβει, βλ .http://thepressproject.gr/theme.php?id=3824
Ο Καντάφι ζητούσε επανειλημμένα να στείλουν ανεξάρτητους παρατηρητές να
δουν τι συμβαίνει.
Δεν έστειλαν. Γιατί;
Σε περίπτωση εμφυλίου, ο ΟΗΕ, ούτε άλλο όργανο, δεν είχε δικαιοδοσία
να επιληφθεί.
Γιατί κανείς δεν έθεσε θέμα ακυρότητας του ψηφίσματος και της
επέμβασης όταν αργότερα έγινε παραδεκτό πια ότι πρόκειται για
εμφύλιο.
Γιατί ούτε ένας νομικός;
Άραγε, ο Καντάφι είχε άδικο όταν ειρωνευόταν στον λόγο του, βλ. κεφ. 4.4,
τους "δημοκρατικούς" ηγέτες μας και τη "δημοκρατία" μας που θέλουμε να την
"επιβάλουμε" στο λαό του;
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3.7 Η Εθνοκάθαρση και το Λιντσάρισμα Σκουρόχρωμων
από τους Αντάρτες
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εμφάνιζαν τους αντάρτες ως
«δημοκρατικούς μαχητές της ελευθερίας» ενώ υπήρχαν πάρα πολλά
δημοσιεύματα στον κατεστημένο τύπο (από την αρχή ήδη της εξέγερσης) για
κατακρεούργηση, αποκεφαλισμούς και άλλου τύπου δολοφονίες των μαύρων
Λίβυων και των Αφρικανών μεταναστών εργαζόμενων.
Και όχι μόνον στις τάξεις των απλών ανταρτών
αλλά και στην κορυφή της ηγεσίας τους, όπως
μπορούσε να δει κανείς στην ιστοσελίδα του
μεταβατικού συμβουλίου όπου φιγουράριζε η
διπλανή φωτογραφία, βλ. κεφ. 3.9.
Η οργάνωση Human Rights Investigations

1

ανέφερε ότι υπήρχε έντονο ρατσιστικό
στοιχείο μέσα στις δυνάμεις των ανταρτών και στη διοίκησή τους
και ότι η δεδηλωμένη πρόθεση αυτών των δυνάμεων ήταν η
εθνοκάθαρση των περιοχών που καταλάμβαναν από τους
σκουρόχρωμους κατοίκους τους.
Σε άρθρο της Wall Street Journal, 2 ο δημοσιογράφος Sa Dagher επεσήμανε
το προφανές γεγονός ότι ο Λιβυκός πόλεμος αναζωπύρωνε εθνοτικές
εντάσεις στη χώρα αυτή.
Το άρθρο μιλάει για την τύχη της Tουαρέγκα, μιας μικρής πόλης 25 μίλια νότια
της Mισράτα, που κατοικείτο κυρίως από μαύρους Λίβυους, καθώς τον 19ο
αιώνα ήταν πόλη μέσα από την οποία γινόταν το εμπόριο σκλάβων.
Ο Ιμπραχίμ αλ-Halbous, διοικητής των ανταρτών που ηγείτο του αγώνα
κοντά στην Tουαρέγκα, έλεγε ότι όλοι οι κάτοικοι που είχαν απομείνει θα
έπρεπε να την εγκαταλείψουν αμέσως, όταν καταλάμβαναν την πόλη οι
μαχητές του.
 «Θα πρέπει να τους πακετάρουμε», είπε ο κ. Halbous.

«Η Tawergha δεν υπάρχει πια, μόνο η Misrata»
Άλλοι ηγέτες ανταρτών έλεγαν ότι:
 «Καλούν για τη λήψη δραστικών μέτρων, όπως την απαγόρευση των

ντόπιων της Tουαρέγκα να εργάζονται, να ζουν ή να στέλνουν τα
παιδιά τους σε σχολεία της Mισράτα»
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο, ως αποτέλεσμα της μάχης για τη Mισράτα:
«Σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα των κατοίκων της γειτονιάς Ghoushi στη
Μισράτα που ήταν από τη Tουαρέγκα έφυγαν ή κρύβονταν φοβούμενοι
επιθέσεις μίσους από τους κατοίκους της Μισράτα, εν μέσω
αναφορών ότι είχαν συλληφθεί».
1
2

http://humanrightsinvestigations.org/2011/07/07/libya-ethnic-cleansing/
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304887904576395143328336026.html
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Στο δρόμο μεταξύ Mισράτα και Tουαρέγκα υπήρχαν συνθήματα των
ανταρτών "σταυροφορία για την εκκαθάριση των μαύρων σκλάβων".
Η Τουαρέγκα σήμερα είναι πόλη φάντασμα.
Οι κάτοικοί της έχουν εξολοθρευτεί ή αναγκαστεί να την εγκαταλείψουν.
Οι φυλετικές εντάσεις πυροδοτήθηκαν από την υποτιθέμενη
χρησιμοποίηση από το καθεστώς αφρικανικών μισθοφόρων για να
καταστείλει βίαιους διαδηλωτές κατά την έναρξη της Λιβυκής εξέγερσης τον
Φεβρουάριο, βλ. κεφ.3.1
και από την αίσθηση ότι το νότιο τμήμα της χώρας, στο οποίο κυριαρχεί το
μαύρο στοιχείο, υποστηρίζει ως επί το πλείστον τον συνταγματάρχη Καντάφι.
Ο Bryan Chan των Los Angeles Times 1 ανέφερε την επίσκεψή του σε
φυλακή στη Βεγγάζη, όπου κατατρομοκρατημένοι μαύροι άνδρες παρέλασαν
για τις κάμερες (με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
σιωπηλό να κρατά σημειώσεις).
Ένας άντρας αψηφώντας τον κίνδυνο διαμαρτυρήθηκε ότι ήταν απλά
μετανάστης εργάτης και οι φρουροί παρουσίασαν ένα διαβατήριο από τη
Γκάμπια ως απόδειξη ότι ήταν μισθοφόρος του Καντάφι.
Ο Λίβυος διερμηνέας του Chan ρώτησε:
"Λοιπόν, τι κάνουμε; Θα τους σκοτώσουμε;"
Υπάρχουν πάρα πολλά φρικτά βίντεο που δείχνουν με ευκρίνεια
δημόσια λιντσαρίσματα στη Βεγγάζη στα οποία συμμετέχουν και οι
διοικητές των ανταρτών, αποκεφαλισμούς κρατουμένων με δεμένα τα
μάτια και εκτελέσεις κρατουμένων, ακόμη και σε νοσοκομεία. 2
Άλλα στοιχεία σφαγών των σκουρόχρωμων στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και λιντσάρισμα και δολοφονίες μαύρων
στρατιωτών του Λιβυκού στρατού, μεταναστών εργατών από άλλες
αφρικανικές χώρες και σκουρόχρωμων Λίβυων άμαχων πολιτών
περιλαμβάνονται σε έκθεση του BBC στις 25 Φεβρουαρίου στην οποία
ένας Τούρκος οικοδόμος μετανάστης φέρεται να λέει:
 «Είχαμε 70 με 80 άτομα από το Τσαντ που εργάζονταν για την
εταιρεία μας. Αποκεφαλίστηκαν με μαχαίρια και άξονες από
επιτιθέμενους που τους έλεγαν: «Προμηθεύετε στρατιώτες για τον
Καντάφι.
Επίσης σφαγιάστηκαν και εργάτες από το Σουδάν Το είδαμε οι ίδιοι με
τα μάτια μας»
Στις 27 Φεβρουαρίου ο Nick Meo του Indepent ανέφερε από την Al-Bayda
ότι του δείξανε φωτογραφία σε κινητό τηλέφωνο με έναν μαύρο να τον
κρεμάνε από μια λάμπα στον δρόμο και να τον κατακρεουργούν
καθώς και έναν άλλο αφρικανό να κρέμεται από έναν γάντζο ως σφάγιο

1
2

http://framework.latimes.com/2011/03/23/journalists-visit-prisoners-held-by-rebels-in-libya/#/0
http://humanrightsinvestigations.org/2011/07/17/lynching-in-benghazi/
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3.8 Οι «Ειρηνικοί Διαδηλωτές της Δημοκρατίας»
Οι «Ογκώδεις» Διαδηλώσεις τους των Μερικών
Δεκάδων και η «Αβρότητά»τους
Στη Βεγγάζη, το προπύργιο της επανάστασης
οκτώ καμήλες στέκονταν στην πλατεία έντρομες,
τις αποκεφάλιζαν τη μία μετά την άλλη
ζητωκραυγάζοντας, βουτούσαν τα χέρια τους
στο αίμα τους και έκαναν το σήμα της νίκης" 1
"Για πέντε μέρες οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο
δεν αφήνονταν να πάνε στο νοσοκομείο γιατί οι αντάρτες
θέλανε να εντοπίσουν τους υποστηρικτές
του Καντάφι στην ευρύτερη περιοχή του Αμπού Σαλίμ.
Διασώστες που έφτασαν στο νοσοκομείο αργά την Πέμπτη
βρήκαν τους επιζώντες ασθενείς σε οικτρή κατάσταση
ανάμεσα σε 80 άλλους νεκρούς ασθενείς που τα
σώματά τους αποσυντίθεντο" 2
Ανάμεσα στους «επαναστάτες» είναι και οι δουλέμποροι
της Βεγγάζης οι οποίοι διακινούσαν από τη Βεγγάζη
Αφρικανούς μετανάστες στην Ευρώπη. Ο ετήσιος τζίρος τους
εκτιμάται σε 1 δισεκατομμύριο.
Κάποιους απ αυτούς που είχαν φυλακιστεί για δουλεμπορία, τους
απελευθέρωσαν οι αντάρτες μαζί με τους άλλους ποινικούς
κρατούμενους από την αρχή της εξέγερσης (το ίδιο ακούσαμε
στα κανάλια ότι έκαναν και μετά την εισβολή τους στην Τρίπολη) 3
- Αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 105 παιδιών τα οποία
απήγαγαν οι αντάρτες από ορφανοτροφείο στη Μισράτα
και υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα επιβίβασαν σε πλοία
με κατεύθυνση την Ευρώπη 4

Μερικοί Τίτλοι Άρθρων Κατεστημένων ΜΜΕ:
 Λίβυοι αντάρτες κατηγορούνται ότι καίνε και λεηλατούν σπίτια
 Λίβυοι αντάρτες λεηλατούσαν και χτυπούσαν πολίτες 6
 Λίβυοι επαναστάτες, αποκεφάλιζαν και ακρωτηρίαζαν
στρατιώτες που παραδίδονταν 7
1

5

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8843700/MuammarGaddafis-grisly-death-raises-questions-the-length-of-Libyas-revolutionary-road.html
2
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8725528/Libya-dozensfound-dead-at-abandoned-Tripoli-hospital.html#disqus_thread
3
http://www.foreignpolicyjournal.com//rebel-militias-include-the-human-traffickers-of-benghazi/
4
http://www.counterpunch.org/2011/08/08/where-have-libyas-children-gone/
5
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/13/libya-rebels-accused-burning-homes-looting
6
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/07/13/libya.war/
7
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/13/libya-rebels-accused-burning-homes-looting
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Στο βίντεο
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9hlOhymEY7c

παρακολουθούμε ογκώδεις διαδηλώσεις υπέρ του Καντάφι στις οποίες
συμμετέχουν άντρες, γυναίκες και παιδιά για τις οποίες τα ΜΜΕ δεν ανέφεραν
λέξη.
Αντιθέτως, οι αρχικές διαδηλώσεις των αντικαθεστωτικών βλέπουμε να
αριθμούν μόνον δέκα έως είκοσι άτομα, στην δε ογκωδέστερη εξ αυτών,
την ημέρα της οργής στις 17 Φεβρουαρίου, βλέπουμε μόνον 100 έωs 200
άτομα (καμία γυναίκα).
Για τη διαδήλωση αυτή το CNN ανέφερε ότι συμμετείχαν 50.000
διαδηλωτές.
Αυτοί οι 200 αποτελούσαν την «καθολική» εναντίωση των Λίβυων εναντίον
του Καντάφι τις πρώτες ημέρες των γεγονότων που μας πληροφορούσε από
την Τιβί ο Αμερικανολίβυος φοιτητής, βλ. κεφ. 3.5.
Τη νύχτα της ημέρας της οργής δέκα περίπου αντιφρονούντες έβαλαν
φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια στη Τρίπολη και τη Σύρτη.
Στη συμπλοκή με την αστυνομία που ακολούθησε σκοτώθηκαν 14 από τους
οποίους οι 11 ήταν αστυνομικοί.
Στις 18-19 Φεβρουαρίου τα ΜΜΕ ανήγγειλαν ψευδώς ότι ο Καντάφι
χρησιμοποιούσε μισθοφόρους.
Τις ανακοινώσεις αυτές ακολούθησαν βίαιες διαδηλώσεις στη Βεγγάζη.
Οι εξεγερμένοι μπούκαραν σε φυλακή και απελευθέρωσαν 1000 ποινικούς
κρατούμενους.
Εκτέλεσαν δημόσια 50 μαύρους μετανάστες και 2 αστυνομικούς.
Έβαλαν φωτιά σε αστυνομικό τμήμα και έκαψαν ζωντανούς 2 μαύρους
μετανάστες μέσα σ αυτό.
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3.9 Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, η Εκπρόσωπος του
ΝΑΤΟ και Μέλη του Μεταβατικού Συμβουλίου
Διέσπειραν το Μύθο των Μαύρων Μισθοφόρων
Η Σαουδική Αραβία έστειλε θανατοποινίτες στη Συρία
να πολεμήσουν με τους «επαναστάτες»
με αντάλλαγμα την ακύρωση του αποκεφαλισμού τους
και άρση των κατηγοριών 1
Η Οργάνωση Human Rights Investigations 2 αναφέρει ότι οι φήμες για τους
μαύρους μισθοφόρους του Καντάφι διαδόθηκε από ορισμένους πολιτικούς
ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Εθνικού Μεταβατικού
Συμβουλίου στη Βεγγάζη, από το Βρετανό υπουργό Άμυνας Liam Fox και
την εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ Oana Longescu.
Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των φυλετικών εντάσεων στη Λιβύη,
συμπεριλαμβανομένων και των φυλετικών ταραχών τον Οκτώβριο του
2000 που υποστηρίχθηκαν από τους μετέπειτα πρωτεργάτες της
Νατοϊκής «επανάστασης»
(είχαν δολοφονηθεί 200 άνθρωποι και 1000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν
τη χώρα)
οι συνέπειες της διάδοσης της φήμης περί μαύρων μισθοφόρων που
βιαιοπραγούσαν ήταν εντελώς προβλέψιμες και συνιστούσαν παρότρυνση για
διάπραξη ωμοτήτων.

1

http://www.globalresearch.ca/saudi-arabia-sent-death-row-inmates-to-fight-in-syria-in-lieu-ofexecution/5319802
2
http://humanrightsinvestigations.org/2011/07/07/libya-ethnic-cleansing/
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23.3.11

3.10 Μια Ματιά στην Ιστοσελίδα του Μεταβατικού
Συμβουλίου - Οι Δύο Κυβερνήσεις στη Λιβύη κατά
τη Wikipedia με την Έναρξη των Βομβαρδισμών

Στη φωτογραφία ο ηγέτης, επικεφαλής του
Μεταβατικού Συμβουλίου, και οι «Προστάτες» του

Στην Τρίπολη βομβαρδίστηκε από το ΝΑΤΟ το κτίριο
διαφάνειας όπου φυλάσσονταν οι φάκελοι διαφθοράς
υπουργών της κυβέρνησης 1
Πέντε μέλη του Μεταβατικού Συμβουλίου είναι
πρώην υπουργοί
Δίπλα οι εικόνες που φιγουράριζαν στην ιστοσελίδα
http://ntclibya.org/english/ του Μεταβατικού
Συμβουλίου των «Επαναστατών» στη στήλη Media.
Οι υπόλοιπες εικόνες έδειχναν ανθρώπους χωρίς
όπλα που καμάρωναν μπροστά στα "ανθρωπιστικά"
βομβαρδιστικά και τα εγχώρια δικά τους, τα οποία
αποθανάτιζαν πολλαπλώς και σε λεπτομέρειες τα
βλήματά τους.
Περιέργως δεν υπήρχε κανένα βίντεο ή
φωτογραφία μαρτυρία για τις «σφαγές», όπως
ακούγαμε, του Καντάφι.
Η σημαία (στην εικόνα) είναι του προηγούμενου
λαομίσητου καθεστώτος το οποίο ανέτρεψε
αναίμακτα ο Καντάφι και γι αυτό αποθεώθηκε από το
λαό της Λιβύης.
Η σημαία του καθεστώτος ήταν απλή πράσινη χωρίς
κανένα έμβλημα πάνω της. Δεν θα ήταν πιο εύκολο να
1

http://www.skynews.com.au/topstories/article.aspx?id=614177&vId
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εκτυπώσουν πάνω της το έμβλημά τους και να έχουν τη δική τους σημαία;

Στη στήλη News δεν γινόταν η παραμικρή αναφορά για τα θύματα από τους
Νατοϊκούς Βομβαρδισμούς που μαθαίναμε ακόμη και από τις Τιβί.
Καμία αναφορά ούτε για τους έξι Λίβυους που πυροβολήθηκαν από τους
Αμερικανούς στη Βεγγάζη όταν πήγαν να βοηθήσουν τους δύο Αμερικανούς
πιλότους το βομβαρδιστικό των οποίων κατέπεσε στην περιοχή. 1
Την πληροφορία την είχαμε ακούσει από όλα τα ΜΜΕ.
Οι αντικαθεστωτικοί δεν το επιμαρτυρούσαν.
Για τους 18 άμαχους νεκρούς από βομβαρδισμό στην Τρίπολη και τους
βομβαρδισμούς με στόχο διασώστες 2 επίσης τίποτα.

Στη στήλη Members δίνονταν τα βιογραφικά τριών μελών του επαναστατικού
συμβουλίου.
Πέραν από τον πρόεδρο που ήταν ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης, όπως
γνωρίζαμε και από τα ΜΜΕ, οι δύο άλλοι είχαν και οι δύο σπουδές στις ΗΠΑ:
 το ένα μέλος του συμβουλίου ήταν υπουργός οικονομικών, εμπορίου και
επενδύσεων στη Λιβύη και ειδικός στις ιδιωτικοποιήσεις και ιδρυτής
του πρώτου κέντρου εξαγωγών
 το άλλο μέλος, με σπουδές στην οικονομία και την επιστήμη της
πολιτικής, έχει διδακτορικό στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη
αποφάσεων και ήταν ηγετικό στέλεχος προγραμμάτων μάνατζμεντ σε
πολλές αραβικές χώρες συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας,
Λιβύης, Κουβέιτ, Αιγύπτου, Μπαχρέιν, Ιορδανία, Μαρόκο και την
Τουρκία και Βρετανία
Αναφορά για άλλα δύο μέλη του συμβουλίου γινόταν στο News. Ήταν και οι
δύο δόκτορες και πρώην υπουργοί.
.Στη στήλη About the Council αναφερόταν ότι:
 "Το συμβούλιο θα τιμήσει και σεβαστεί όλες τις διεθνείς συμφωνίες

που είχαν υπογραφεί από την προηγούμενη Λιβυκή κυβέρνηση,
δίνοντας έμφαση στη φιλοδοξία του να δει τη Λιβύη να παίζει σημαντικό
ρόλο στην εγκαθίδρυση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας"

Ερωτήματα
Αυτά που αναφέρονταν δημιουργούσαν μια σειρά ερωτήματα για την
ταυτότητα και τους στόχους των μελών του συμβουλίου.


Για ποια διεθνή ειρήνη και ασφάλεια μιλούσαν; Γι αυτήν των ΗΠΑ;



Οι υπουργοί της κυβέρνησης που συμμετείχαν στο συμβούλιο δεν
είχαν ευθύνες για τα κακώς κείμενα που της καταλόγιζαν;

1
2

http://uruknet.info/?p=m76096&hd=&size=1&l=e
http://www.defencenet.gr/defence/o/18558
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Τόσοι πολλοί πρώην υπουργοί στο συμβούλιο δεν το καθιστούσε κι
αυτό υπεύθυνο για τα κακώς κείμενα;



Πέραν από τους δόκτορες διεθνούς προσανατολισμού, υπήρχε στο
συμβούλιο κάποιος αντιπρόσωπος εργαζομένων, του λεγόμενου
απλού λαού, κάποιος με εγχώριο προσανατολισμό;



Γιατί δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία που να μαρτυρούσαν τις
«σφαγές» των «Κανταφικών»; Ούτε ένα βίντεο, ούτε μία φωτογραφία;



Γιατί αντί για τους "ανθρωπιστικούς" βομβαρδισμούς των υποδομών της
χώρας τους με τις "παράπλευρες απώλειες", δεν ζήτησαν την αποστολή
ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, αν αυτό που ήθελαν ήταν η προστασία
των αμάχων;



Είχαμε διαβάσει ότι ο Καντάφι είχε επανειλημμένα ζητήσει την
αποστολή ανεξάρτητων παρατηρητών του ΟΗΕ γιατί ισχυριζόταν ότι
υπήρχε παραπληροφόρηση.
Γιατί δεν το ζητούσαν αυτό και οι αντικαθεστωτικοί;

 Μήπως δεν ήταν και τόσο λαομίσητος ο Καντάφι;
Μετά την απόφαση των δυτικών για βομβαρδισμούς ακούσαμε στα
κανάλια ότι μοίρασε όπλα στους πολίτες για να υπερασπιστούν τη
χώρα.
Δεν φαινόταν να ανησυχεί μήπως τα στρέψουν εναντίον του.
Αυτά που παρέθεταν στην ιστοσελίδα τους δεν αναιρούσαν τον
προβληματισμό που δημιουργείτο σε κάποιον όταν άκουγε τους ανταποκριτές
να μιλούν για επανάσταση της αστικής τάξης της Λιβύης και διάβαζε για
την μήνι των επαναστατών κατά των σκουρόχρωμων Αφρικανών.
Τελικά γιατί επαναστάτησε αυτή η τάξη;
Δεν την ικανοποιούσε η μη συμμόρφωση του Καντάφι με τους Σαουδάραβες
και δυτικούς συνεργάτες τους;
Διαφωνούσε με την επικείμενη συνεργασία του με Κίνα και Ρωσία;.
Δεν υπήρχε πουθενά κάποια διακήρυξη των δικαιωμάτων του λαού,
όπως θα περίμενε κανείς, έστω στα λόγια, από ένα επαναστατικό κίνημα
στο ξεκίνημά του.
Ούτε μιλούσαν για κάποιο άλλο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας.
Η υιοθέτηση της σημαίας του προηγούμενου καθεστώτος σήμαινε ότι τους
εξέφραζε αυτό και πέραν από τη σημαία;

 Οι Δύο Κυβερνήσεις κατά Wikipedia
Mετά τη σχετική απογοήτευση για αυτά που είχα και αυτά που δεν είχα
διαβάσει, αναζήτησα (μέσα Μαρτίου 2011) πρόσθετα στοιχεία στη Wikipedia,
την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, όπως αυτοαποκαλείται.
Προς έκπληξή μου στο λήμμα Libya - Wikipedia, the free encyclopedia έμαθα
ότι :
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 η Λιβύη έχει δύο καθεστώτα, δύο κυβερνήσεις: μία στη Δυτική Λιβύη με

πρωτεύουσα την Τρίπολη και μία στην Ανατολική Λιβύη με πρωτεύουσα
τη Βεγγάζη.
Τα μέλη των δύο κυβερνήσεων και οι σημαίες των δύο καθεστώτων
συνοψίζονταν στη δεξιά στήλη της ιστοσελίδας.
Στα κανάλια μιλούσαν για καθεστωτικούς και αντικαθεστωτικούς.
Μας ενημέρωναν ότι στόχος των «ανθρωπιστών» δεν ήταν ο διαμελισμός της
Λιβύης. Κάποιοι, όμως, φαίνεται γνώριζαν τη συνέχεια.
Όπως αναφέρθηκε στο κεφ.1, η Λιβύη σήμερα είναι πρακτικά διχοτομημένη.
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Πίσω από το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας
Για Εναέριο Αποκλεισμό για Προστασία Αμάχων
Γιατί Όχι για τη Γάζα;

 Το Προφανές Ερώτημα που Αποσιωπάται
Άμαχοι, παιδιά και γέροντες, στοχοποιούνται και εξοντώνονται σε σταθερή
βάση με τον πλέον βάναυσο τρόπο από βομβαρδισμούς και
πυροβολισμούς του Ισραήλ στη Γάζα. Με αποδεδειγμένα στοιχεία.
Ενδεικτικά:
«Η μία, 8 ετών, πυροβολήθηκε με 17 σφαίρες
η άλλη, 2 ετών, με 12 σφαίρες». Al-Jazeera

1

Σύμφωνα με μελέτη του 2004 που δημοσιεύτηκε
στο British Medical Journal, τα προηγούμενα 4 χρόνια:
«Τα δύο τρίτα από τα 621 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους
από τους Ισραηλινούς πυροβολήθηκαν ως επί το πλείστον
στο κεφάλι, το λαιμό και το στήθος ..στα σημεία ελέγχου,
στο δρόμο προς το σχολείο, στα σπίτια τους, ...».
«Ο Δρ Khalid Νταχλάν, Ψυχίατρος, μου είπε.
Τα στατιστικά μου είναι αβάσταχτα:
Το 99,4% των παιδιών που εξετάστηκαν υποφέρουν
από ψυχολογικά τραύματα, το 99,2% είχαν
βομβαρδιστεί τα σπίτια τους, 97,5% είχαν εκτεθεί σε δακρυγόνα.
είχαν δει να σκοτώνουν μπροστά τους γονείς και αδέλφια
.
Οι φωτογραφίες λένε τη μισή μόνο ιστορία
του τρόμου στο λαό της Γάζας . Απουσιάζει ο διαπεραστικός ήχος
των F-16 μέρα-νύχτα που σπανε τα παράθυρα και τρομάζουν τα παιδιά.
Ο ψυχολογικός πόλεμος του Ισραήλ είναι απόλυτα
επιτυχής έναντι αυτών για τους οποίους σχεδιάστηκε:
των παιδιών της Παλαιστίνης»
John Pilger Ο Πόλεμος κατά των παιδιών" 2
«Πυροβολήθηκε από τον Ισραηλινό στρατό όταν βγήκε από το σπίτι της
κατ εντολή των στρατιωτών για να κατεδαφίσουν το σπίτι της.
Κρατούσε λευκή σημαία. Ενώ κείτονταν αιμόρφυτη στο δρόμο,
πυροβόλησαν στο πόδι την κόρη της που πήγε να τη βοηθήσει.
Όταν μετά ώρες έφυγαν οι ισραηλινοί, ασθενοφόρο τη μετέφερε σε
νοσοκομείο όπου ξεψύχησε» B'Tselem - Ιανουάριος 2009 3
Το σπίτι του κατεδαφίστηκε παράνομα, νύχτα.
Τον πυροβόλησαν στο χέρι και στο πόδι για να μην μπορεί να τρέξει
1

4

http://www.youtube.com/watch?v=oGIR28ElIAE&feature=player_embedded
http://www.informationclearinghouse.info/article13627.htm
3
http://www.btselem.org/testimonies/2009011soldiers_shot_woman_waving_white_flag_in_khuzaa
4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NaCXuM40wQA
2
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«Είναι καθήκον των ισραηλινών ηγετών να εξηγήσουν στην
κοινή γνώμη, με σαφήνεια και θάρρος κάποια πράγματα.
Το πρώτο από αυτά είναι ότι δεν υπάρχει σιωνισμός,
αποικιοκρατία, ή εβραϊκό κράτος χωρίς την έξωση
των Αράβων και την απαλλοτρίωση των εδαφών τους»
Ariel Sharon, Agence France Presse, 15.11.1998

1

Το Συμβούλιο Ασφαλείας γιατί δεν ενεργοποίησε το δόγμα «ευθύνη να
προστατεύει» για το Ισραήλ το οποίο γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων
του αναρίθμητα Ψηφίσματα της «Διεθνούς» κοινότητας να συμμορφωθεί.

Η αργή γενοκτονία που επιτελεί στην Παλαιστίνη αποδεικνύεται με αδιάσειστα
στοιχεία, βλ. εικόνα.

1

http://www.monabaker.com/quotes.htm
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 Ο Έχων την Πρωτοβουλία για την Έκκληση 70 ΜΚΟ
στον ΟΗΕ για Επέμβαση στη Λιβύη Παραδέχθηκε ότι
Δεν Υπήρχαν Ενδείξεις για τις Καταγγελίες
Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Λιβυκός Σύνδεσμος (στην Ελβετία) που μαζί
με άλλες 70 ΜΚΟ έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ κάνοντας έκκληση για
επέμβαση στη Λιβύη ερωτώμενος από δημοσιογράφο για το χρόνο και το
μόχθο να συντονίσει και να ενημερώσει τόσες ΜΚΟ απάντησε, μετά κάποια
αμηχανία, ότι οι οργανώσεις αυτές είχαν κληθεί και απλά συνυπέγραψαν.
Ερωτώμενος για τα πειστήρια πίσω από τις κατηγορίες απάντησε:
"Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη γι αυτά" 1
Αναλυτικά ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ως Δούρειων Ίππων
για τον πόλεμο στο κεφ. 4.

 Βρετανοί Αμερικανοί και Γάλλοι στην Ανατολική Λιβύη
για Εκπαίδευση «Διαδηλωτών» από την Αρχή των
Ταραχών
Απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
για επιβολή εναέριου αποκλεισμού στη Λιβύη
στις 17 Μαρτίου 2011
«Τη νύχτα της 22ης προς 23η του Φεβρουαρίου 2011, Βρετανοί,
Αμερικανοί και Γάλλοι στρατιωτικοί έφτασαν στη Βεγγάζη και το Τομπρούκ
δια θαλάσσης μέσω Νατοϊκών πολεμικών πλοίων. Αυτά τα τμήματα
έστησαν στρατιωτικές βάσεις στη Λιβύη από όπου μπορούσαν να
εκπαιδεύουν και να διευθύνουν τις ανοργάνωτες και ανεκπαίδευτες ομάδες
στις πλούσιες σε πετρέλαια περιοχές της ανατολικής Λιβύης» 2

 Συζητήσεις στο ΝΑΤΟ: Οι Περιορισμοί των
Πετρελαϊκών Εταιριών από τον Καντάφι
«Ο συνταγματάρχης Καντάφι αποδείχθηκε προβληματικός εταίρος για τις
διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, ζητώντας κάθε τόσο τέλη και φόρους και
θέτοντας περιορισμούς και απαιτήσεις.
Μια νέα κυβέρνηση με στενούς δεσμούς με το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να είναι
εύκολος συνεργάτης για τα δυτικά έθνη.
Μερικοί ειδικοί λένε ότι οι εταιρείες πετρελαίου θα μπορούν να βρουν
πολύ περισσότερο πετρέλαιο στη Λιβύη από ό,τι ήταν σε θέση κάτω από
τους περιορισμούς της κυβέρνησης Καντάφι»
Τhe Independent - Γιατί η Δύση συνέπραξε με τους εγκληματίες αντάρτες στη Λιβύη

1

3

http://www.youtube.com/watch?v=j4evwAMIh4Y&feature=player_embedded#!
http://pakobserver.net/detailnews.asp?id=78009
3
http://www.independent.co.uk/-is-committed-to-the-murderous-rebels-in-libya-2329161.html
2
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4.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ
ΩΣ ΔΟΥΡΕΙΩΝ ΙΠΠΩΝ
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4.1 Η Κυβερνητική Μη Κυβερνητική Οργάνωση των ΗΠΑ
«Ίδρυμα Προώθησης της Δημοκρατίας» (ΝΕD),
Βιτρίνα της CIA, από τους Πρωταγωνιστές της
Έκκλησης για Επέμβαση
Η σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα ψηφίσματα για προστασία των
αμάχων και δημιουργίας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων φάνηκε να είναι η
ανταπόκριση του ΟΗΕ στην επείγουσα έκκληση από τον Λιβυκό Σύνδεσμο
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον LLHR, με έδρα την Ελβετία και εβδομήντα
(70) άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Η έκκληση αυτή έγινε μέσω επιστολής που προσκομίστηκε στον ΟΗΕ για την
ενεργοποίηση του άρθρου σχετικά με "την ευθύνη να προστατεύσει". 1
Σ αυτήν ακριβώς την ενεργοποίηση προέβη ο ΟΗΕ.
Με την ενέργεια αυτή άνοιξε η κερκόπορτα για να μπορεί να επεμβαίνει η
αυτοκρατορία σε οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί υπό το ανθρωπιστικό
πρόσχημα, και όπως, όλα δείχνουν προετοιμάζεται για την επόμενη χώρα
στη λίστα, τη Συρία.
Την Πρωτοβουλία είχε ο Sliman Bouchuiguir, εκπρόσωπος της οργάνωσης
«Λιβυκός Σύνδεσμος» (LLHR).
Η οργάνωση είχε άμεση διασύνδεση με τη Διεθνή Οργάνωση Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Γαλλία, η οποία είναι επίσημος συνεργάτης
με το Αμερικανικό Ίδρυμα Προώθησης της Δημοκρατίας (NED) .
Το ϊδρυμα NED μαζί με το Παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών
(U.N.Watch) (οργάνωση άσκησης πίεσης, το οποίο ιδρύθηκε το 2001 και
χρηματοδοτείται από την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή 2)
ήταν τα πρώτα στη λίστα των υπογραφών της έκκλησης για επέμβαση.
Αν και αποκαλείται ΜΚΟ είναι καθαρά κυβερνητική οργάνωση η οποία
ανέλαβε να συνεχίσει με νομικοφανή τρόπο τις παλιές καλυμμένες
ενέργειες της CIA αποσταθεροποίησης καθεστώτων μη αρεστών στην
Ουάσιγκτον, μέσω χρηματοδότησης και παροχής στήριξης σε
αντιπολιτευόμενους και εξόριστους.
Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω δηλώσεις προέδρων του ιδρύματος:
 «Μεγάλο μέρος των όσων κάνουμε σήμερα το έκανε παράνομα η CIA

πριν από 25 χρόνια »
1
2

http://www.unwatch.org/site/apps//content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&b=1330815&ct=9135143
. http://www.sourcewatch.org/index.php?title=UN_Watch
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 «Θα ήταν τρομερό για τις δημοκρατικές ομάδες στον κόσμο να

φαίνονται ότι χρηματοδοτούνται από τη CIA. Το είδαμε αυτό τη
δεκαετία του 60, γι αυτό το σταματήσαμε. Για να συνεχίσουμε να
έχουμε τη δυνατότητα δημιουργήθηκε το NED» 1


(Το 1967, απεκαλύφθη ότι η CIA χρηματοδοτούσε στο εξωτερικό
συνδικάτα, πολιτιστικούς συλλόγους, μέσα ενημέρωσης και
ονομαστούς διανοούμενους μέσω ιδρυμάτων και οργανισμών που
υπήρχαν μόνον στα χαρτιά)

Οι υπόλοιπες 68 ΜΚΟ που συνυπογράφουν την έκκληση είναι ως επί το
πλείστον οργανώσεις ομάδων εξόριστων αντιφρονούντων όπως το
Διευθυντήριο για τη Δημοκρατία στην Κούβα και άλλες παρόμοιες στην
Kούβα, Κίνα, Βενεζουέλα Σουδάν, Ρωσία, Λιβύη και άλλα κράτη μη αρεστά
στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Οι ομάδες αυτές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρηματοδοτούνται μέσω
του ιδρύματος για την προώθηση της δημοκρατίας, (NED) από τη CIA.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότερες απ αυτές τις MKO δεν έχουν
καμιά σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε στην ονομασία τους.
Ενδεικτικές οργανώσεις από τη λίστα:

2

- Παγκόσμια οργάνωση για την προώθηση του Προοδευτικού Εβραϊσμού
- Καμπάνια του Ιωβηλαίου, Ελβετία
- Ελβετικό Συμβούλιο της Ταμίλ Ιλάμ
- Αμερικανικό κέντρο μελέτης του Ισλαμισμού
- Αμερικανικό ίδρυμα για τις υποθέσεις του κόλπου (Gulf Affairs)
- Αμερικανικό γραφείο Διεθνούς καθολικής επιμόρφωσης
- Καταπράσινο τοπίο της Σιέρα Λεόνε
- Ίδρυμα για την Κίνα του 21ου αιώνα
- Διεθνής ένωση καταναλωτών Νεπάλ
- Αναπτυξιακό κέντρο Καμερούν
- Loksadhana για επαναδιαμόρφωση των χωριών στην Ινδία
- Κέντρο εκπαίδευσης πολυμέσων στο Σουδάν
- Ένωση γυναικών Ταϊλάνδης
- Οργάνωση Biland Awdal (ποιότητα τροφίμων) Σομαλίας
- Πολιτιστικό κέντρο Kwoto Σουδάν
- Σουδανικό κέντρο εκπαίδευσης
- Maghrebin Φόρουμ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του Μαρόκου
- Μηχανικοί του κόσμου, κ,ο,κ,

1
2

Στους υπογράφοντες την επιστολή είναι επίσης και
οργανώσεις θυμάτων και συγγενών θυμάτων της δολιοφθοράς στο
Λόκερμπι η οποία αποδόθηκε σε Λίβυους τρομοκράτες, ενώ τελικά
απεδείχθη ότι ήταν "δουλειά" της CIA, βλ. κεφ. ΙΙΙ στην εισαγωγή.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_cia11.htm
http://www.unwatch.org/site/apps//content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&b=1330815&ct=9135143
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4.2 Ο Έχων την Πρωτοβουλία για την Έκκληση 70 ΜΚΟ
στον ΟΗΕ για Επέμβαση στη Λιβύη Παραδέχθηκε ότι
δεν Υπήρχαν Ενδείξεις για τις Καταγγελίες – Μέλη του
Μεταβατικού Συμβουλίου Φίλοι του
Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Λιβυκός Σύνδεσμος (στην Ελβετία) που μαζί
με άλλες 70 ΜΚΟ έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ κάνοντας έκκληση για
επέμβαση στη Λιβύη ερωτώμενος από δημοσιογράφο για το χρόνο και το
μόχθο να συντονίσει και να ενημερώσει τόσες ΜΚΟ απάντησε, μετά κάποια
αμηχανία, ότι οι οργανώσεις αυτές είχαν κληθεί και απλά συνυπέγραψαν.
Ερωτώμενος για τα πειστήρια πίσω από τις κατηγορίες απάντησε:
"Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη γι αυτά" 1
Σε άλλη ερώτηση του δημοσιογράφου παραδέχθηκε ότι μέλη του Λιβυκού
συνδέσμου ήταν πολλά μέλη του μεταβατικού συμβουλίου και μερικά
απ αυτά και προσωπικοί του φίλοι.
Στην πραγματικότητα τα μέλη αυτά του συνδέσμου έγιναν μέλη του
μεταβατικού συμβουλίου αμέσως μετά την αποστολή της επιστολής στον
ΟΗΕ.
Ανάμεσα στα μέλη ήταν και ο Mahmoud Jibril που έγινε πρωθυπουργός
και ο Ali Tarhouni που έγινε υπουργός οικονομικών και πετρελαίων του
μεταβατικού συμβουλίου, γνωστός ως ο άνθρωπος της Ουάσιγκτον στη
Λιβύη.
Ο ίδιος ο Bouchuiguir είναι τώρα πρέσβης στην Ελβετία εκεί που διέμενε
μονίμως.
Αυτά που κατήγγειλε στην έκκληση και έβαλε να υπογράψουν άλλες
εβδομήντα ΜΚΟ τα πληροφορείτο από φίλους.
Είχε σπουδάσει στις ΗΠΑ όπου είχε κάνει διδακτορικό για το «Πετρέλαιο ως
πολιτικό όπλο» στην οποία γινόταν σταθερά αναφορά από στρατηγικούς
κύκλους των ΗΠΑ. 2
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι
 τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και η μετέπειτα πολεμική
επιχείρηση στηρίχθηκαν απλά σε ανεπιβεβαίωτες εικασίες ανθρώπων
εκτός Λιβύης και μάλιστα αυτών που είχαν συμφέρον για αρπαγή της
εξουσίας.
Ο Καντάφι επανειλημμένα μίλαγε για την παραπληροφόρηση των ΜΜΕ και
καλούσε τον ΟΗΕ να στείλει ανεξάρτητους παρατηρητές στη Λιβύη για να
διαπιστώσει τα ψεύδη.
1

http://www.youtube.com/watch?v=j4evwAMIh4Y&feature=player_embedded#!
http://www.4thmedia.org/2011/10/21/libya-human-rights-imposters-used-to-spawn-natosfraudulant-war/
2
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Εντούτοις, ο ΟΗΕ αρνήθηκε.
Προτίμησε να δώσει βάση στις ενστάσεις ατόμων και οργανώσεων που
ήταν όλα και όλες εκτός της Λιβύης και μολονότι ο έχων την πρωτοβουλία
δήλωνε επίσημα ότι οι κατηγορίες που επικαλείτο ήταν απλά εικασίες
και οι υπόλοιποι υπέγραψαν επειδή απλά τους είπε να υπογράψουν.
Η στάση αυτή του ΟΗΕ δεν θα έπρεπε να προβληματίσει;
Σημειωτέον ότι επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ είχε
συντάξει έκθεση που εκθείαζε την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη Λιβύη και επρόκειτο να υπερψηφιστεί, βλ. κεφ. 2.4
Η υπερψήφισή της αναβλήθηκε λίγες μέρες πριν τα γεγονότα.
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4.3

Η Ελληνική ΜΚΟ που Συνυπέγραψε
Το "Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι"

Ανάμεσα σ αυτούς που συνυπέγραψαν την επιστολή για κινητοποίηση του
Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν και ο Παναγιώτης Δημητράς, ως εκπρόσωπος
του "Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι" (αρ. 48 στη
λίστα των υπογραφών 1).
Όπως και με τις άλλες οργανώσεις που υπέγραψαν και ο ρόλος αυτής της
οργάνωσης φαίνεται αδιαφανής και προβληματικός.
Μαζί με την οργάνωση "Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των
Μειονοτήτων" της συζύγου του Ναυσικάς Παπανικολάτου,
συνεπικουρούμενοι και από το Σκοπιανό ακροδεξιό κόμμα «ουράνιο
τόξο»
καταγγέλλουν από παλιά το ελληνικό κράτος σε διεθνή συνέδρια και
συσκέψεις και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για φαινόμενα αντισημιτισμού και
κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Ελλάδα.
Όπως φαίνεται από την ιστοσελίδα της οργάνωσης,

2

«Το Ελληνικό Παρατηρητήριο» είναι μία από τις πέντε ΜΚΟ με ίδιο
αντικείμενο που έχει ιδρύσει και εκπροσωπεί ο Π. Δημητράς και η
σύζυγός του.
Οι πέντε οργανώσεις είναι:
- Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ)
- Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ)
- Εταιρεία Επικοινωνιακής και Πολιτικής Έρευνας (ΕΤΕΠΕ) της οποίας
η δραστηριότητα είναι η διαχείριση των προγραμμάτων
των παραπάνω ΜΚΟ
- Το κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τις Μειονότητες
στην Ευρώπη - Νοτιανατολική Ευρώπη (CEDIME-SE),
- Το Κονσόρτιουμ Πηγών Πληροφοριών για Μειονότητες (COMIR)
 Αυτές οι πέντε ΜΚΟ με κοινό αντικείμενο υπογράφουν από παλιά τις
διεθνείς καταγγελίες για αντισημιτισμό και παραβιάσεις των δικαιωμάτων
των μειονοτήτων στην Ελλάδα παραπλανώντας ότι πρόκειται για πέντε
διαφορετικές ομάδες δημιουργώντας έτσι την ψευδή εντύπωση για
ευρεία βάση των καταγγελιών αυτών.
Καρπός των άοκνων διεθνών καταγγελιών και παρεμβάσεων για τον
αντισημιτισμό στην Ελλάδα από τον ιδρυτή αυτής της πεντακέφαλης ΜΚΟ
φαίνεται να είναι το νομοσχέδιο ποινικοποίησης της γνώμης και της ιστορικής
έρευνας που ήρθε στη δημοσιότητα τον περασμένο Μάρτιο.
1
2

http://www.unwatch.org/site/apps//content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&b=1330815&ct=9135143
http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/profile.html
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Από ό,τι φαίνεται από την ιστοσελίδα του, στο «Παρατηρητήριο» εκτός από τη
σύζυγο του Παναγιώτη Δημητρά, τη Ναυσικά Παπανικολάτου, μέλος του
"Παρατηρητηρίου" είναι ή ήταν και ο πατέρας του Ηλίας Δημητράς. Δεν
γνωρίζουμε αν υπάρχουν κι άλλα συγγενικά πρόσωπα ανάμεσα στα ονόματα
που αναφέρονται ως μέλη της οργάνωσης.
Οι μειονότητες τα δικαιώματα των οποίων παραβιάζει το ελληνικό κράτος
κατά το «ελληνικό παρατηρητήριο» είναι κυρίως η Μακεδονική, η Τουρκική και
η Αλβανική.
Ανάμεσα στις παραβιάσεις αυτές είναι και η παρεμπόδιση της
διδασκαλίας της Μακεδονικής, Τουρκικής και Αλβανικής γλώσσας.
Μολονότι τέτοιες μειονότητες δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος,
αλλά ούτε και από άλλον διεθνή οργανισμό,
η μόνη μειονότητα που αναγνωρίζεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τη συνθήκη
της Λωζάνης είναι η Μουσουλμανική (η οποία αντιπροσωπεύεται και στην
ελληνική Βουλή),

το Ελληνικό Παρατηρητήριο έχει κυκλοφορήσει πολυτελές βιβλίο με τίτλο
«DENYING ETHNIC IDENTITY, the Macedonians of Greece»
(Μακεδόνες της Ελλάδος. Τους αρνούνται την εθνική τους ταυτότητα)

στο οποίο εκθέτει την καταπίεση των μειονοτήτων αυτών και συντάσσει
εκθέσεις παραβιάσεων οι οποίες υιοθετούνται μετέπειτα από το State
Department.
Ερωτήματα εγείρονται κατά πόσον ο "οίστρος" της οργάνωσης για τα θέματα
αυτά είναι άσχετος με τα γνωστά σχέδια για κατακερματισμό των Βαλκανίων
του βασικού χρηματοδότη της οργάνωσης και βασικού συντελεστή της
μητρικής οργάνωσης του Διεθνούς Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του
Ελσίνκι: του γνωστού κερδοσκόπου Σόρος.
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της οργάνωσης βασικός χρηματοδότης
της είναι το Open Society Institute (ίδρυμα ανοιχτής κοινωνίας) του
Σόρος.
Ο ίδιος δε ο Σόρος συμπεριλαμβάνεται και στη μακρά λίστα αυτών που
χρηματοδοτούν την διεθνή οργάνωση με πάνω από 100 χιλιάδες δολάρια.
Άλλοι χρηματοδότες στην κατηγορία αυτή είναι το ίδρυμα Rockefeller,
το ίδρυμα Ford, το ίδρυμα Levy and Shelby White για το οποίο υπάρχουν
κατηγορίες για παράνομη εμπορία αρχαιοτήτων,
κάποιοι άλλοι που είναι και βασικοί χρηματοδότες του Human Rights Watch
Ισραηλινών ενδιαφερόντων. 1
Ο Σόρος είναι επίσης και ο βασικός συντελεστής της μητρικής
οργάνωσης του Διεθνούς Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, το παρακλάδι του
οποίου στη Ρωσία έχει επανειλημμένα επίσημα κατηγορηθεί για διασυνδέσεις
με βρετανούς πράκτορες και χρηματοδότηση από τη Βρετανική πρεσβεία.
Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση ενός άλλου χρηματοδότη του ελληνικού
παρατηρητηρίου, η σκοπιανή οργάνωση «Macedonian Human Rights
1

http://www.tideon.org/content/Ethnika_Themata/Skopiano/H_skopiani_propaganda.doc
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Movement of Canada» με πρόεδρο τον Bill Nicholov ο οποίος σε δημόσιο
φόρουμ υποστήριζε ότι
«Η Ελλάδα θα χάσει την Μακεδονία του Αιγαίου από τους
«Mακεδόνες», τη Θράκη και την Κύπρο από την Τουρκία και την
Ήπειρο από την Αλβανία
στους Έλληνες θα απομείνει ο μικρός βράχος που ονομάζεται Αθήνα, η
οποία είναι 50% αλβανική». 1
Η οργάνωση έχει κατηγορηθεί και για κατασκευή ψεύτικων ειδήσεων
προκειμένου να εξυπηρετήσει τους στόχους των χρηματοδοτών της. 2
Αυτή είναι εν ολίγοις η ελληνική ανθρωπιστική οργάνωση που υπέγραψε την
επείγουσα έκκληση για επέμβαση στη Λιβύη επιβεβαιώνοντας αυτά που απλά
της είπαν να επιβεβαιώσει.
Στη μαρτυρία αυτής της ΜΚΟ και των άλλων των παρόμοιων μ αυτήν
στηρίχθηκαν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που οδήγησαν στον πόλεμο στη Λιβύη.
Αυτή είναι η πραγματικότητα των λεγόμενων διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ
και των λοιπών που κουμαντάρουν τον κόσμο σήμερα.

1

http://groupsbeta.google.com/group/alt.news.macedonia/msg/2e1b8a273b1af1b3?dmode=source
2
http://www.tsantiri.gr/ethnika-themata/o-soros-chrimatodoti-anthellinikes-mko-entos-tiselladas.html
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5. ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΕΤΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
5.1 Βομβαρδισμοί Σπιτιών, Νοσοκομείων, Δικτύων
Κοινής Ωφέλειας για Κάμψη του Φρονήματος
των Κατοίκων
Στον πόλεμο στη Λιβύη οι Νατοϊκοί και οι προστατευόμενοί τους
«επαναστάτες» άσκησαν πρωτοφανή προπαγάνδα για να μπορέσουν να
κάμψουν το φρόνημα της πλειοψηφίας του Λιβυκού λαού που τους
εναντιώνονταν έμπρακτα.
Εκτός από τις βασικές φήμες για μαύρους μισθοφόρους, για βιάγκρα,
βιασμούς στα οποία αναφερθήκαμε στο κεφάλαιο 3,
κάθε τόσο ανακοίνωναν ότι το σκασε ο Καντάφι, ότι πέθαναν ή
αιχμαλωτίστηκαν οι γιοί του, (1)
μετά λέγανε για αυτοκίνητα γεμάτα με χρυσό που όδευαν στα σύνορα
(μετά την εξόντωση του Καντάφι βρήκαν άθικτα τα 24 δισεκατομμύρια στην Τράπεζα στην
Τρίπολη) πέραν από τα ψεύδη που λέγανε κάθε φορά για νίκες των
αντικαθεστωτικών.
Παρόλη την προπαγάνδα τους, στην οποία γινόμασταν μάρτυρες και μεις από
τα κανάλια που μας την μετέφεραν
δεν μπορούσαν να κάμψουν το ηθικό των Λίβυων που τους αντιστέκονταν
σθεναρά και κάθε φορά απωθούσαν τους Νατοϊκούς «επαναστάτες» όταν
καταλάμβαναν κάποια περιοχή.
Συνειδητοποιώντας την ανικανότητά τους να υπερισχύσουν με τη δύναμη των
όπλων σ έναν ηρωικό λαό άρχισαν οι Νατοϊκοί να κάνουν κόλαση τη ζωή
τους.
_______________________
(1) Τον ένα γιο του Καντάφι (τον Μοχάμεντ) τον είχαν πεθάνει εννέα φορές
κι αυτός επέμενε να ζει,
τον άλλο τον είχαν σκοτώσει κι αυτός εμφανιζόταν να ηγείται της πιο
ηρωικής ταξιαρχίας του Λιβυκού στρατού,
τον τρίτο τον είχαν αιχμαλωτίσει και ήταν καθ οδόν για τη Χάγη,
το επιβεβαίωνε και η Χάγη
και αυτός εμφανίστηκε αργότερα στην πράσινη πλατεία της Τρίπολης
επευφημούμενος,
Ο έλληνας δημοσιογράφος Παύλος Χαρίτος ανταποκριτής της ΝΕΤ στην
Ανατολική Λιβύη στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ ανέφερε πόσο
θορυβημένοι ήταν γιατί πόνταραν στην ηττοπάθεια που θα προκαλούσε η
σύλληψη του γιου του Καντάφι.
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Βομβάρδισαν:







σπίτια, καταστήματα 1 2
διασώστες όταν πήγαιναν να ανασύρουν νεκρούς και τραυματίες 3
σχολεία, ιδρύματα παιδιών με ειδικές ανάγκες 4
νοσοκομεία, 5 6
τους μετασχηματιστές της δορυφορικής τηλεόρασης της Λιβύης, 7
το δίκτυο ύδρευσης και στη συνέχεια και το εργοστάσιο κατασκευής
αγωγών για να μην μπορεί να επισκευαστεί 8 9 10

Ενδεικτικά: 33 παιδιά, 32 γυναίκες και 20 γέροντες σκοτώθηκαν, πολλοί άλλοι
τραυματίστηκαν βαρύτατα και θα κατέληγαν, από βομβαρδισμό στη Zlitan. 11
Στην αρχή βομβάρδισαν κατοικίες και όταν οι γείτονες έτρεξαν να συνδράμουν
τα θύματα, τα ξαναβομβάρδισαν αυτή τη φορά γεμάτα πολίτες.
Από τον βομβαρδισμό Νοσοκομείου στη Zliten δολοφονήθηκαν τουλάχιστον
50 άνθρωποι, οι περισσότεροι παιδιά.
Από τις πρώτες μέρες βομβάρδισαν κατοικία του Καντάφι και σκότωσαν ένα
γιό του οποίος δεν είχε καμιά εμπλοκή με τα πράγματα στη Λιβύη, σπούδαζε
στη Γερμανία, τον φίλο του που είχε έρθει από τη Γερμανία και τρία εγγόνια
του Καντάφι.

5.2 Βομβαρδισμοί Σχολείων, Πανεπιστημίων για
Καταστροφή του Δυναμικού της Χώρας
Εκτός από την κάμψη του φρονήματος των κατοίκων
οι Νατοϊκοί βομβαρδισμοί φάνηκαν ότι στόχευαν και στην καταστροφή των
υποδομών της χώρας και του δυναμικού της για να μην μπορέσει να
ορθοποδήσει μετά και να μπορούν να την κουμαντάρουν.
Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς τον βομβαρδισμό του Πανεπιστημίου Νάσσερ
στην Τρίπολη με καθηγητές νεκρούς και άλλους βαριά τραυματισμένους;
Φωτογραφική απόδειξη (φριχτές εικόνες) υπάρχουν στην ιστοσελίδα Global
Research 12
Όλες οι στρατιωτικές ακαδημίες της χώρας καταστράφηκαν.
1

http://www.youtube.com/watch?v=anksQKHKWw4
http://www.youtube.com/watch?v=htDTOpB6o4M
2
http://www.youtube.com/watch?v=WOLNJdpRwyQ
3
http://www.defencenet.gr/defence/o/18558
4
http://www.worldcantwait.net/index.php/features/libya/7127-nato-bombs-libyan-school-fordowns-syndrome-children-orphanage
5
http://www.youtube.com/watch?v=EVhcHLJKSaI
6
http://www.youtube.com/watch?v=DNd5TyUUb9M
7
http://www.youtube.com/watch?v=Tm6EVqMlZMs&feature=player_embedded
8
http://www.newsfrommiddleeast.com/?new=79861
9
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25861
10
http://english.pravda.ru/news/world/23-07-2011/118577-nato_war_crimes-0.
11
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2d3KaCNs290
12
http://www.globalresearch.ca/breaking-news-photographic-evidence-nato-bombed-libya-s-nasseruniversity/25221
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5.3 Το Λουτρό Αίματος του ΝΑΤΟ στη Τρίπολη
Η Φάση «Σειρήνες» της Νατοϊκής Επιχείρησης
«Αυγή της Οδύσσειας» Επαναποικιοποίησης
της Λιβύης
 Οι Έξι Μήνες Ανεπιτυχούς Αδιάλειπτου Βομβαρδισμού
Mετά τη διαρροή στο διαδίκτυο των μεγαλειωδών διαδηλώσεων
εκατομμυρίων Λίβυων σε συμπαράσταση του Καντάφι και κατά του ΝΑΤΟ,
οι πρωτεργάτες της επιχείρησης ήταν σε φοβερά δύσκολη θέση.
Αποκαλύπτονταν τα ψέματά τους.
Τα περί απομόνωσης του Καντάφι και του Λιβυκού λαού απέναντί του
αποκαλύπτονταν κατασκεύασμα των ΜΜΕ,
όπως κατασκευάσματα απεδείχθησαν και οι κατηγορίες στις οποίες
στηρίχθηκε το ψήφισμα του ΟΗΕ.
Είχαν ήδη περάσει κοντά έξι μήνες και παρά το εμπάργκο, την καταστροφή
δικτύων κοινής ωφέλειας, του δικτύου ύδρευσης, του ηλεκτρικού δικτύου και
μάλιστα την ημέρα με την πιο αφόρητη ζέστη
και κυρίως το μακέλεμα άμαχων πολιτών, ανάμεσά τους και εκατοντάδες
μικρά παιδιά,
οι Λίβυοι δεν εφαίνετο να κάμπτονται.
Ο Καντάφι από την αρχή της επέμβασης τους είχε μοιράσει όπλα και αυτοί
δεν τα έστρεφαν εναντίον του.



H Ενεργοποίηση της Φάσης "Σειρήνες" της Νατοϊκής
Επιχείρησης «Αυγή της Οδύσσειας»

Η προέλαση των αντικαθεστωτικών στην Τρίπολη εμφανίστηκε ως συνέχεια
των νικών τους που ανακοινώνονταν τις προηγούμενες ημέρες από τα
κατεστημένα δίκτυα ειδήσεων και διαψεύδονταν από τα ανεξάρτητα δίκτυα.
«Οι δυνάμεις των επαναστατών κατόρθωσαν στη διάρκεια της
χθεσινής ημέρας να κάνουν ό,τι δεν μπορούσαν να πράξουν κατά
τους τελευταίους 6 μήνες, όταν και ξεκίνησε η εξέγερση στη χώρα
εναντίον του καθεστώτος Καντάφι»
μας πληροφορούν τα "έγκυρα" ΜΜΕ.

1

Τα «έγκυρα» ΜΜΕ δεν είχαν απορίες γι αυτή την ξαφνική απόκτηση
ικανοτήτων των "δυνάμεων των επαναστατών".

1

http://www.enet.gr/?i=news.el.kosmos&id=303279
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Οι πρωτεργάτες της Νατοϊκής επιχείρησης Ομπάμα, Σαρκοζί, Κάμερον
δήλωναν ότι η επιχείρηση βαίνει στο τέλος της και ότι "οι ώρες του Καντάφι
είναι μετρημένες"
(επιβεβαιώνοντας για μιαν άλλη φορά τι εννοούσαν όταν έλεγαν
προστασία των αμάχων)
και φαινόταν ότι τελικά τα ανεξάρτητα δίκτυα ήταν αυτά που
παραπληροφορούσαν.
Πολλοί αναγνώστες των «έγκυρων» ΜΜΕ δεν μπορούν να φανταστούν ότι οι
δηλώσεις των ηγετών των "δημοκρατικών" χωρών της δύσης και η
βεβαιότητά τους δεν βασίζονταν στις αυξημένες δυνατότητες που απέκτησαν
ξαφνικά οι «επαναστάτες»,
αλλά βασίζονταν στις δικές τους αυξημένες "αρμοδιότητες" που θα
ανέθεταν στους εαυτούς τους να αντικαταστήσουν τους
αντικαθεστωτικούς και να τους χρησιμοποιήσουν απλά ως βιτρίνα.
Όσοι παρακολουθούσαμε από κοντά τα τεκταινόμενα στον πόλεμο αυτό δεν
μας εξέπληξε καθόλου αυτή η νέα τροπή της "προστασίας των αμάχων".
Τη νέα φάση στην επιχείρηση την ονόμασαν "Σειρήνες".
Η αρχική επιχείρηση είχε το κωδικό όνομα "Αυγή της Οδύσσειας" που
φαίνεται να υπαινίσσεται την επιστροφή των αποικιοκρατών στην παλιά τους
αποικία, την Ιθάκη τους.
Όπως γνωρίζουμε από τη μυθολογία οι Σειρήνες αποπλανούσαν για να
πετύχουν το σκοπό τους.
Ιδού η παραπλάνηση:


Ειδικές Δυνάμεις του ΝΑΤΟ Αποβιβάζουν με Ταχύπλοα
Μαχητές της Αλ-Κάιντα στα Παράλια της Λιβύης αφού Πριν από
Μεγάφωνα Δίνουν Σύνθημα σε "Ελεύθερους Σκοπευτές"μέσα
στην Τρίπολη να Επιτεθούν για Αντιπερισπασμό της Προσοχής

Παραθέτουμε την περιγραφή από δύο ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MATHABA

1

«Όλα ήταν ήσυχα μέχρι που σκοτείνιασε και ξαφνικά ξεβράστηκαν από τη
θάλασσα μικρά ταχύπλοα σκάφη με δέκα ή και περισσότερα μέλη των
ειδικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ και δολοφόνους της Αλ-Κάιντα που
ξεχύθηκαν σε εκατοντάδες σημεία γύρω και μέσα στην Τρίπολη.
Το ΝΑΤΟ με την έναρξη του πολέμου τον Μάρτιο κατέστρεψε ολόκληρο
το Λιβυκό ναυτικό που ήταν σταθμευμένο ειρηνικά στα λιμάνια και έτσι
δεν ήταν σε θέση να υπερασπιστεί την βόρεια ακτή της Αφρικής.
Η σφαγή ξεκίνησε εκείνη τη στιγμή χθες το βράδυ 21 Αυγούστου.
1

http://www.mathaba.net/news/?x=628176
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Μικρές συμμορίες και ελεύθεροι σκοπευτές, oι οποίοι πυροβόλησαν και
δύο δημοσιογράφους του δικτύου Mathaba οι οποίοι επέζησαν,
επιτέθηκαν μέσα στην πόλη και πέτυχαν να αποσπάσουν την προσοχή
με αποτέλεσμα να μπορέσουν απρόσκοπτα να εισβάλλουν οι άλλοι από
τη θάλασσα.
Ήδη έχουν αναφερθεί από τα νοσοκομεία 1.300 νεκροί.
Το ΝΑΤΟ βομβάρδισε σημεία ελέγχου ασφαλείας γύρω από την πόλη για να
προετοιμάσει το έδαφος για τις ένοπλες συμμορίες να εισέλθουν Τρίπολη.
Τις επόμενες ημέρες εκατοντάδες χιλιάδες Λίβυοι νεκροί ενδέχεται να είναι η
συνέπεια αυτής της ολοκληρωτικής επίθεσης εναντίον ενός κυρίαρχου
κράτους
από το ΝΑΤΟ, τις στρατιωτικές δυνάμεις της Βρετανίας, της Ευρώπης, τις
ΗΠΑ, του Καναδά με την υποστήριξη άλλων φασιστικών καθεστώτων
καθώς και
της εκκωφαντικής σιωπής των πολιτών των χωρών αυτών που δεν έχουν
εναντιωθεί κατά του πολέμου εναντίον της Αφρικής που μαίνεται εδώ και έξι
μήνες.
1300 αθώοι πολίτες σκοτώθηκαν στη Τρίπολη ήδη μέσα στις πρώτες 11
ώρες και περισσότεροι από 5000 πολίτες τραυματίστηκαν.
Βοηθούμενοι από τους αδιάλειπτους κανονιοβολισμούς από τρία
ελικόπτερα Apache που ξέρναγαν φωτιά από τα κανόνια τους, οι
δολοφόνοι μαζί με συμμορίες υποστηρικτές της Αλ Κάιντα έκαιγαν
σπίτια, λεηλατούσαν καταστήματα και απήγαγαν κάθε γυναίκα που
έβλεπαν για να σπάσουν το ηθικό των οικογενειών.
Οποιοσδήποτε γνωστός υποστηρικτής του Καντάφι στοχοποιήθηκε και το
σπίτι του υπέστη πρώτο επίθεση.
Ο αριθμός των συμμοριών αυξάνεται συνεχώς καθώς έρχονται συνεχώς από
τη θάλασσα με μικρά ταχύπλοα σκάφη του ΝΑΤΟ με μέλη των ειδικών
δυνάμεων σ΄αυτά.
Το ΝΑΤΟ δεν είναι παρά δολοφόνοι, τρομοκράτες και χειρότεροι».
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ THIERRY MEYSSAN

1

«Το Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011, στις 8:00 μ.μ, δηλαδή αμέσως μετά τη
διακοπή της νηστείας του Ραμαζανιού, η Ατλαντική Συμμαχία εγκαινίασε την
"Επιχείρηση Σειρήνες».
«Σειρήνες» είναι τα δυνατά ηχεία στο τζαμί που χρησιμοποιήθηκαν από
την Αλ Κάιντα να στείλει σήμα για να ξεκινήσει η εξέγερση.
Αμέσως, ανέλαβαν δράση "κρυφοί πυρήνες" αντικαθεστωτικών οι οποίοι
απροειδοποίητα επιτέθηκαν με σφοδρότητα και άφησαν πίσω τους τη νύχτα
350 νεκρούς και 3000 τραυματίες.
Η κατάσταση σταθεροποιήθηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1

http://www.voltairenet.org/NATO-carnage-in-Tripoli
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Ένα πλοίο του ΝΑΤΟ αγκυροβολημένο κοντά στην Τρίπολη εκφόρτωσε
βαρέα όπλα και μαχητές Τζιχάντ της Αλ Κάιντα οι οποίοι εποπτεύονταν
από αξιωματικούς της Συμμαχίας.
Οι μάχες μαίνονταν και πάλι την Κυριακή το βράδυ με πρωτοφανή αγριότητα.
Μη επανδρωμένα και επανδρωμένα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ
βομβάρδιζαν προς κάθε κατεύθυνση και ελικόπτερα έβαλαν στους
ανθρώπους στους δρόμους για να ανοίξουν το δρόμο για τους μαχητές
της τζιχάντ.
Το βράδυ, ένα κομβόι υπηρεσιακών αυτοκινήτων που μετέφεραν σημαντικές
προσωπικότητες δέχθηκε επίθεση.
Πήγαινε στο ξενοδοχείο Rixos όπου διέμενε ο ξένος τύπος. Το ΝΑΤΟ δεν θα
τολμούσε να το βομβαρδίσει αφού ήταν οι δικοί του δημοσιογράφοι εκεί.
Στις 11:30 μ.μ το Υπουργείο Υγείας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τα
νοσοκομεία είχαν γεμίσει.
Αργά το απόγευμα είχαν προστεθεί επιπλέον 1.300 νεκροί και 5000
τραυματίες.
Στο ΝΑΤΟ είχε ανατεθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας η προστασία των
αμάχων.
Στην πραγματικότητα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
ξαναγύρισαν να επαναλάβουν τις αποικιοκρατικές σφαγές τους.
Tη Δευτέρα το πρωί 1 π.μ ο Khamis Gaddafi πήγε ο ίδιος στο ξενοδοχείο να
αφήσει όπλα και έφυγε. Μαίνονται σκληρές μάχες τριγύρω».
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5.4 Συνέντευξη Εκπροσώπου Τύπου της Λιβύης για τη
Σφαγή στην Τρίπολη και την Ευθύνη που Σιωπούμε
Από την ιστοσελίδα
http://www.mathaba.net/news/?x=628179

«Ο κόσμος έχει ευθύνη και είναι μάρτυρας στα εγκλήματα που
διαπράττονται εναντίον των Λιβύων στην Τρίπολη,
με το ΝΑΤΟ να εντείνει τους βομβαρδισμούς μέσα και γύρω από την Τρίπολη
για να μπορέσουν οι αντάρτες να μπουν στην προηγούμενα ειρηνική πόλη.
Ο αριθμός των νεκρών χθες το βράδυ, 20 Αυγούστου, ήταν 376 νεκροί και
περίπου 900 τραυματίες.
Όπως επιβεβαιώνει η Γενική Λαϊκή Επιτροπή για την Υγεία της Λιβύης εν τω
μεταξύ έχουν έρθει στο φως στατιστικές που δείχνουν ότι από το μεσημέρι
21η του Αυγούστου έως και τις 11, κατά τη διάρκεια 11 ωρών βίας, έχουν
σκοτωθεί μέχρι τώρα μόνο στην Τρίπολη 1300 και έχουν τραυματιστεί
5000 και τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν.
Ο κόσμος μπορεί να δει τώρα ότι μια ειρηνική πόλη όπου δημοσιογράφοι
ζούσαν για πολλούς μήνες δέχεται επίθεση από το ΝΑΤΟ που επιτίθεται
στην καρδιά μιας ειρηνικής πολιτισμένης πόλης, ενός στρατού που είναι σε
αμυντικές θέσεις,
και επιτίθεται σε εθελοντές οι οποίοι βγήκαν από τα σπίτια τους, αφήνοντας
τις μητέρες τους, τους πατέρες, αδελφές και αδελφούς, για να
υπερασπιστούν την πόλη τους
και το ΝΑΤΟ δίνει άμεση κάλυψη για πρόσβαση αυτών των ένοπλων
συμμοριών που δεν έχουν κανένα πολιτικό σχέδιο.
Οι αντάρτες θέλουν εκδίκηση, γεμάτοι με μίσος, ωθούμενοι από
φυλετικές συγκρούσεις και πικρία από τα τελευταία χρόνια, να
καταστρέψουν αυτή την πόλη, ιδιαίτερα τις φυλές, τους πολίτες και τις
γειτονιές που είναι γνωστές για την υποστήριξή τους στον Μουαμάρ
Καντάφι.
Αναμένουμε ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί πέρα από κάθε φαντασία.
Υποστηριζόμενοι από την ισχύ του ΝΑΤΟ, χωρίς την οποία οι ένοπλες
συμμορίες δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν ούτε μέτρο,
αντιμετωπίζουν το στρατό μας και τις φυλές μας και τις οικογένειες μας και
τους εθελοντές,
αλλά επειδή το ΝΑΤΟ σκοτώνει οτιδήποτε κινείται μπροστά από τους
αντάρτες, οι αντάρτες είναι σε θέση να προωθηθούν.
Κάνουμε έκκληση στον κόσμο, στην καρδιά αυτού του κόσμου. Οι
άνθρωποι στην πόλη μου σκοτώνονται, μέρα με τη μέρα, χωρίς καμία
διέξοδο, χωρίς κανένα δυνατό τρόπο για διαπραγματεύσεις.
Σας έχουμε πει ότι θα πρέπει να καθίσετε να μιλήσουμε και τότε να
συζητήσουμε τα πάντα.
Σας είπαμε ότι έχουμε αποδεχθεί τον οδικό χάρτη της Αφρικανικής
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Ένωσης, δεχόμαστε διαπραγματεύσεις και συνομιλίες, μπορούμε να
καθίσουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να επιτύχουμε ειρήνη και να
συμφωνήσουμε πώς θα προχωρήσουμε για τη Λιβύη,
αλλά κανείς δεν θέλει να ακούσει γιατί το ΝΑΤΟ νοιάζεται μόνο να
καταστρέψει το Λιβυκό πολιτικό σύστημα έτσι ώστε να μπορεί να έχει ένα
πολιτικό σύστημα που θα ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, όχι την επιθυμία
του Λιβυκού έθνους, αλλά τις επιθυμίες του ΝΑΤΟ.
Το πιο σημαντικό μέρος του Λιβυκού λαού γνωστοποίησε τις απόψεις
τους με μεγάλη σαφήνεια, όταν βγήκε στους δρόμους [με πράσινες
σημαίες και φωτογραφίες του Μουαμάρ Καντάφι], κατά εκατομμύρια.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ακουστούν, να γίνουν πιστευτοί;
1300 νεκροί, 5000 τραυματίες, σε μόλις 11 ώρες, τα νοσοκομεία μας
ανήμπορα να αντεπεξέλθουν σε τέτοια καταστροφή, ο Ερυθρός Σταυρός
είναι εδώ, στην Τρίπολη, με την ελπίδα να βοηθήσει, αλλά η κατάσταση
ασφάλειας είναι αρκετά δύσκολη.
Είμαστε πολύ ανθεκτικοί και εξακολουθούμε να είμαστε πολύ ισχυροί,
έχουμε χιλιάδες των χιλιάδων αγωνιστές που απομένουν, οι οποίοι δεν
έχουν να πάνε πουθενά από το να αγωνιστούν, έτσι αυτοί θα αυξάνονται και
θα αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών, γιατί κάθε πλευρά έχει τρομάξει με
την άλλη κατά πόσον θα κερδίσει.
Ας αναστείλουμε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη βία.
Το ΝΑΤΟ μπορεί να διατάξει τους αντάρτες να σταματήσουν αμέσως,
μπορούμε να διατάξουμε τα στρατεύματα και τους εθελοντές μας να
σταματήσουν αμέσως και στη συνέχεια να καθίσουμε να συζητήσουμε.
Και όπως οι αντάρτες έχουν τον ηγέτη τους ή τους ηγέτες που θα
διευθύνουν τις διαπραγματεύσεις τους και χωρίς αυτούς οι αντάρτες θα
είναι χαμένοι,
και μεις έχουμε επίσης τον ηγέτη μας, τον Μουαμάρ Καντάφι.
Τον χρειαζόμαστε να μας οδηγήσει στην ειρήνη και σε μια διέξοδο από αυτό.
Εάν βγάλετε τον Μουαμάρ Καντάφι από την εξίσωση μια ολόκληρη
πλευρά θα καταρρεύσει και να γίνει εύκολη λεία για την άλλη πλευρά.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αγωνίζονται για τον
Καντάφι.
Δεν μπορείτε να στερήσετε από εκατομμύρια ανθρώπους τον ηγέτη που
επέλεξαν και θέλουν και να τους αφήσετε εύκολη λεία σε μια
εκδικητική, αποδιοργανωμένη γεμάτη μίσος πλευρά, να τους αφήσετε
χωρίς σωστή ηγεσία.
Τους είδατε, σκότωσαν το στρατιωτικό διοικητή τους, έχουν διεισδύσει σε
αυτούς στοιχεία της Αλ Κάιντα, είναι πολύ των φυλών.
Γι αυτό καθιστούμε τον κόσμο υπεύθυνο.
Έχουν ήδη διαπράξει εγκλήματα στην Τρίπολη, έχουν κάψει σπίτια στην
Tajoura, στην Souk El Juma, στην Tashnoun, στην Al-Arada, έχουν απαγάγει
ανθρώπους, έχουν σκοτώσει ανθρώπους που περπατούσαν στο δρόμο,
92

ανθρώπους που ήταν απλοί πολίτες μόνο και μόνο επειδή ήταν γνωστοί
υποστηρικτές της κυβέρνησης,
όχι στρατιώτες αλλά απλοί πολίτες, άμαχους, έχουν επιτεθεί σε
καταστήματα, έχουν λεηλατήσει καταστήματα, και αυτό συνεχίζεται.
Τους πολεμάμε και τους έχουμε νικήσει τους σε πολλές γειτονιές, και όμως
παρόλο που δεν έχουν υποστεί καμία βία ακόμα, έχουν ήδη αρχίσει τα
εγκλήματά τους..
Αν το κάψιμο σπιτιών, το κάψιμο αυτοκινήτων, οι απαγωγές ανθρώπων, ο
σκοτωμός ανθρώπων στο δρόμο δεν είναι εγκλήματα, τότε τι είναι;
Ο κόσμος δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε.
Από νωρίς το πρωί γνωρίζετε ότι πρέπει να σταματήσετε αυτή την
καταστροφή
Όσο για μας, θα πολεμήσουμε, έχουμε ολόκληρες πόλεις με το μέρος μας,
έρχονται μαζικά από παντού για την προστασία της Τρίπολης να
συμμετάσχουν στον αγώνα,
οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν να υπερασπίσουν τον εαυτό
τους και τις οικογένειές τους και τις περιουσίες τους και το μέλλον τους.
Ο λαός δεν θα παραιτηθεί.
Μιλάω στον κόσμο και τους ρωτάω γιατί αγωνίζονται και η απάντηση είναι
πάντα:
Δεν έχω άλλη διέξοδο. Θα ήθελα ειρήνη, να καθίσουμε. να
διαπραγματευτούμε και να σταματήσει αυτή η τρέλα, αν δεν αγωνιστώ θα
σκοτωθώ, γιατί ανήκω σε μια οικογένεια που υποστηρίζει την
κυβέρνηση, ή ανήκω σε μια φυλή που έκανε τη θέση της γνωστή, ή
ανήκω σε μια γειτονιά ... έτσι οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι και
μάχονται από φόβο, και η άλλη πλευρά (οι αντάρτες) αγωνίζονται επίσης
από φόβο.
Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να παρέχει άμεση υποστήριξη στη μία πλευρά σε
έναν εμφύλιο πόλεμο. Αυτό είναι παράνομο και ανήθικο. Η μία πλευρά
δολοφονεί και το ΝΑΤΟ της δίνει στήριξη.
Το ΝΑΤΟ θα θεωρηθεί υπεύθυνο, ηθικά και νομικά, για τους θανάτους
που λαμβάνουν χώρα στην Τρίπολη, αυτό το βράδυ, χθες το βράδυ και
τις επόμενες νύχτες.
Δεν μπορούν να πουν ότι αυτό δεν το περίμεναν να συμβεί.
Βομβαρδίζουν την πόλη μας, έχουν σκοτωθεί πολλά παιδιά, πολλοί άνδρες
και πολλές γυναίκες.
Θα αγωνιστούμε, γιατί έχουμε το δίκια με το μέρος μας.
Έχουμε τον ηγέτη μας, τον Καντάφι, αυτός μας οδήγησε σε αυτή την
αντιπαράθεση για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μας από την ατζέντα
του ΝΑΤΟ.
Ο Καντάφι θα πρέπει να μας οδηγήσει στην ειρήνη μας, τη δημοκρατία μας
και τις διαπραγμάτευσης μας»
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5.5 Η Γενοκτονία στη Σύρτη – Η Νέα Γκερνίκα
Οι ηρωικοί κάτοικοι της πόλης της Σύρτης, γενέτειρας του Καντάφι,
αποκλεισμένοι για καιρό από τρόφιμα, καύσιμα, φάρμακα και όλα τα χρειώδη
αντιστέκονταν και ανάγκαζαν σε φυγή τα Νατοϊκά «επαναστατικά» τάγματα
της Μισράτα που τους είχαν αποκλείσει.
Στη Σύρτη της Λιβύης το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιούσε
το ίδιο, στο διάστημα από 25 Αυγούστου έως 16 Σεπτεμβρίου είχε εκτελέσει
340 "κομβικά χτυπήματα".
Σε επόμενο "κομβικό χτύπημα" με 30 πυραύλους την Παρασκευή το βράδυ,
16 Σεπτεμβρίου 2011, σκοτώθηκαν 354 πολίτες, περισσότεροι από 700
τραυματίστηκαν και 89 αγνοούνταν.
Οι πύραυλοι κατευθύνθηκαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης και σε
κτίριο με περισσότερα από 90 διαμερίσματα κατοικιών.
Μέσα σε 17 ημέρες είχαν σκοτωθεί στην πόλη αυτή περισσότεροι από 2000
πολίτες της.
Εκτιμάται ότι οι τόνοι των βομβών που είχαν πέσει μέχρι τότε στην πόλη της
Σύρτης υπερέβαιναν τους 40 τόνους που έπεσαν στην Γκερνίκα. 1
Στις φωτογραφίες η πόλη μετά τους «ανθρωπιστικούς» βομβαρδισμούς για
«προστασία» των αμάχων.

Το κρίμα της;
Οι ηρωικοί κάτοικοί της που την υπερασπίζονταν νηστικοί και διψασμένοι από
τους «έτσι θέλω» μπουκαδόρους της από στεριά και ουρανό.
Βομβάρδισαν σχολεία, 2 βομβάρδισαν νοσοκομεία, 3 δεν άφησαν τίποτα
όρθιο. Παιδιά κείτονταν αβοήθητα να σφαδάζουν από τους πόνους.
Ο Eρυθρός Σταυρός δεν μπορούσε να μπει στην πόλη.
1

http://humanrightsinvestigations.org/2011/09/17/nato-bombing-sirte-guernica/
http://www.youtube.com/watch?v=DNd5TyUUb9M
3
http://www.youtube.com/watch?v=EVhcHLJKSaI
2
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5.6 Η Ιστορία Μιας Πολυμελούς Οικογένειας
που Ξεκληρίστηκε
ΤΟ ΆΛΜΟΥΜ ΕΝΟΣ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
Η «Προστασία των Αμάχων» επί τω έργω
http://www.khaleda.org/
20 Ιουνίου του 2011 στη μικρή ήσυχη και ειρηνική πόλη Sorman, 45 μίλια δυτικά
της πρωτεύουσας της Λιβύης στα παράλια της Μεσογείου:

Παιδικές ανέμελες φωνές ακούγονται από ένα ολοφώτιστο σπίτι.
Μια μεγάλη τούρτα με κεράκια περιμένει τα παιδιά πάνω σε ένα στολισμένο
τραπέζι.
Είναι η τούρτα γενεθλίων του μικρού φίλου τους, του Khweldi.
Τα έχει καλέσει μαζί με τους γονείς τους να γιορτάσουν τα γενέλθιά του.
Κλείνει τα τρία του χρόνια.
Μαζί με την αδελφή του, τη μικρή Khaleda, πέντε χρονών και τη ξαδέλφη
τους, τη μικρή Salam, ενάμισι χρονών, ξεναγεί τους μικρούς φίλους του στον
κήπο τους με τα δέντρα και τα μικρά ζώα.
Η μαμά του, η νεαρή Safa, αγαπά πολύ τα παιδιά της και όλα τα παιδιά
Είναι έγκυος, κοντεύει να γεννήσει.
Ο μπαμπάς τους είναι κι αυτός εκεί.
Υπεραγαπά τα παιδιά του και τη μαμά τους, τη σύντροφο της ζωής του.
Το γνωρίζουν όλοι στη γειτονιά.
Τον μπαμπά τους τον σέβονται και τον αγαπούν όλοι στη μικρή πόλη.
Έχει αφιερώσει τη ζωή του να υπηρετεί όσους έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τα
μικρά παιδιά.
Ορφανά επισκέπτονται συχνά το σπίτι του και παίζουν με το μικρά ζώα στον
κήπο του σπιτιού.
Είναι ο Khaled K. El-Hamedi, 37 ετών, πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού
για Ειρήνη, Φροντίδα και Ανακούφιση (IOPCR), ενός από τους
μεγαλύτερους ανθρωπιστικούς οργανισμούς της Λιβύης για παιδιά.
Βοηθάει παιδιά σε εμπόλεμες περιοχές. έχει βοηθήσει τα ορφανά στη
Βοσνία, τη Γάζα, την Παλαιστίνη όπου και έχει συμβάλει στη συμφιλίωση
Χαμάς και Φατάχ.
Όλα κυλούν όμορφα στο πάρτι.
Όλα, εκτός από κάτι που κανείς δεν το προσέχει.
Σε κάποια άκρη, δυο άγνωστοι στέκονται σιωπηλοί και παρατηρούν.
Προσποιούνται ότι συμμετέχουν στο πάρτι αλλά κάποια έγνοια τους
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διακατέχει. Κάποια στιγμή σηκώνονται και περιδιαβαίνουν το σπίτι. Φαίνεται
να τους ενδιαφέρει πολύ αυτό το σπίτι και τα κατατόπια του.
Το πάρτι τελειώνει, φεύγουν οι καλεσμένοι, τα παιδιά και η μαμά πέφτουν
να κοιμηθούν. Είναι κουρασμένοι, αλλά πολύ ευχαριστημένοι.
Το πρωί θα ξυπνήσουν και θα αναπολήσουν όσα συνέβησαν στο πάρτι.
---Τρία παιδικά κορμάκια παραμορφωμένα κείτονται διασκορπισμένα στα
ερείπια του σπιτιού το επόμενο πρωί.
Πιο πέρα μια έγκυος γυναίκα. Αγνώριστη κι αυτή. Πιο πέρα μια άλλη γυναίκα.
Πιο πέρα κι άλλοι.
Ένας άντρας, ανήμπορος, γονατισμένος κοντά τους. Ένας πατέρας, ένας
σύζυγος.
Είχε μεγάλο κρίμα και έπρεπε να τιμωρηθεί.
Ήταν γιος ενός επαναστάτη.
Ο πατέρας του και μερικοί άλλοι είχαν απελευθερώσει τη χώρα τους
από το ζυγό των αποικιοκρατών.
Δεν πέτυχαν τον ίδιο, τουλάχιστον πέτυχαν την οικογένειά του.
Η επιχείρησή τους ήταν επιτυχής.
Τους έδωσαν σήμα μη επανδρωμένα σκάφη που πετούσαν στην περιοχή και
οι σπιούνοι που είχαν στείλει στο πάρτι.
Κόσμος πολύς στέκεται βουβός στα ερείπια του σπιτιού.
Τύψεις καταλαμβάνουν κάποιους απ αυτούς.
Θυμούνται τώρα την περίεργη συμπεριφορά των αγνώστων στο πάρτι και
μέμφονται τον εαυτό τους που δεν έδωσαν προσοχή.
Οργή, πολλή οργή επικρατεί για τους δολοφόνους.
Ερωτήματα, πολλά ερωτήματα:
Είναι άνθρωποι αυτοί;
Έχουν παιδιά; Παίζουν με αυτά;
Με το αίμα στα χέρια;
Ήτανε ποτέ παιδιά; Έπαιξαν με τα άλλα παιδιά;
Το θυμούνται ακόμη;
Αρρώστησαν ποτέ; Πόνεσαν ποτέ; Σκέφτηκαν ότι είναι θνητοί;
Το θυμούνται ακόμη;
Μόνον ο πατέρας στέκεται σιωπηλός.
Έχει δει με τα μάτια του πολλά στις αποστολές του.
Έχει δει πολλά παιδιά μακελεμένα στην Παλαιστίνη.
Έχει βιώσει τον πόνο πολλών ανθρώπων.
Είναι ένας άνθρωπος που πονάει πολύ, πονάει βαθιά.
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Δεν έχει χώρο μέσα του για μίσος και οργή.
Ο πόνος του για τους δικούς του ανθρώπους μετουσιώνεται σε αγάπη και
προσφορά.
Δεν νοιώθει μίσος δηλώνει.
Θα συνεχίσει το έργο του. Θα συνεχίσει να αφιερώνει τον εαυτό του
στην υπηρεσία των συνανθρώπων του που έχουν ανάγκη.
Έφτιαξε μια ιστοσελίδα (http://www.khaleda.org/) με τις φωτογραφίες των
παιδιών του και την τραγική μοίρα τους.
Να υπάρχει να μας θυμίζει την αμαρτία μας.
Μέχρι να ασχοληθούμε κάποτε με αυτή.
Την ιστορία την εξιστορούν τρεις δυτικοί δημοσιογράφοι:
- ο Franklin Lamb 1
- ο Thierry Meyssan. από το ανεξάρτητο δίκτυο Voltairenet.org 2
- ο Γάλλος Michel Collon σε βίντεο με τίτλο: Σαρκοζί και κομπανία, πόσα
παιδιά σκοτώσατε απόψε; 3

1

http://vivalibya.wordpress.com/2011/12/16/return-to-sorman-the-anatomy-of-a-nato-war-crime/
http://libya360.wordpress.com/2011/07/03/the-sorman-massacre/
3
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hsAD4gyLznQ
2
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6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ , ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ,
ΛΟΓΟΣ ΚΑΝΤΑΦΙ
ΣΕ ΠΑΛΛΑΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
28.8.11

6.1 Καταγγελία του ΝΑΤΟ και του Μεταβατικού
Συμβουλίου από 200 Φυλές της Ανατολικής Λιβύης
Παρατίθεται η επιστολή 200 Φυλών της Ανατολικής Λιβύης που απεστάλη
στην Αφρικανική Ένωση 1
«Με την παρούσα επιστολή στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Αφρικής που
συγκαλείται στην Αντίς Αμπέμπα,
οι προεστοί των φυλών της Μεγάλης Τζαμαχιρίας στην Ανατολή
επιβεβαιώνουν ότι απορρίπτουν παντελώς το λεγόμενο Mεταβατικό
Συμβούλιο στη Βεγγάζη
το οποίο δεν έχει οριστεί, ούτε έχει εκλεγεί από τους εκπροσώπους των
φυλών,
αλλά έχει επιβληθεί από το ΝΑΤΟ».
«Αυτό που αποκαλείται Μεταβατικό Συμβούλιο στη Βεγγάζη μας επιβλήθηκε
από το ΝΑΤΟ και το απορρίπτουμε παντελώς.
Είναι δημοκρατία να επιβάλλονται κάποιοι με τη δύναμη των όπλων στο λαό
της Βεγγάζης;
Πολλοί από τους ηγέτες τους δεν είναι καν Λίβυοι, αλλά από την Τυνησία και
άλλες χώρες."
"Το Συμβούλιο των Φυλών επιβεβαιώνει τη συνεργασία του με την
Αφρικανική ένωση στις προτάσεις της για να εμποδιστεί η επίθεση στο λαό
της Λιβύης.
Το συμβούλιο καταδικάζει την επίθεση των σταυροφόρων στη Μεγάλη
Τζαμαχιρία που επιτελείται από το ΝΑΤΟ και τις αραβικές οπισθοδρομικές
δυνάμεις οι οποίες είναι θανάσιμη απειλή για τους Λίβυους πολίτες.
To ΝΑΤO συνεχίζει να τους σκοτώνει καθώς οι βόμβες του στοχεύουν μη
στρατιωτικούς στόχους».
« Δεν θα δεχθούμε ποτέ καμιά αρχή άλλη από την αρχή που επιλέξαμε με
την ελεύθερη βούλησή μας και που είναι το Λιβυκό Συμβούλιο και οι
Λαϊκές Επιτροπές. Και η δημοφιλής σοσιαλιστική ηγεσία.
Θα αντισταθούμε με όλα τα μέσα στους αντάρτες του ΝΑΤΟ, στη σφαγή
τους, τη βία τους, τον ακρωτηριασμό των νεκρών μας.
Θα αντισταθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε στο ΝΑΤΟ και τους
λακέδες σταυροφόρους του».

1

http://www.mathaba.net/news/?x=628355
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6.2 Καταγγελία από 200 Αρχηγούς Κρατών και

Διανοούμενους της Αφρικής ότι το ΝΑΤΟ
Χρησιμοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας για την
Επαναποικιοποίηση της Αφρικής
Ομάδα αφρικανών ηγετών σε δημόσια δήλωσή της 1 προειδοποιεί για
επαναποικιοποίηση της Αφρικής μέσω της υποστήριξης του ΝΑΤΟ στους
Λίβυους αντάρτες.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Γιοχάνεσμπουργκ, οι ηγέτες επέδωσαν
επιστολή στην οποία κατήγγελλαν την «κατάχρηση του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ με στόχο στρατιωτικοποιημένη διπλωματία για να
συντελέσουν στην αλλαγή καθεστώτος στη Λιβύη και να περιθωριοποιήσουν
της Αφρικανικής Ένωσης».
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου του Γιοχάνεσμπουργκ επικεφαλής του
τμήματος πολιτικών επιστημών, καθηγητής Chris Landsberg, δήλωνε ότι το
ΝΑΤΟ έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο.
«Το ΝΑΤΟ έχει αναλάβει την εξουσία ανοιχτά για την επίτευξη του
στόχου της αλλαγής του καθεστώτος και ως εκ τούτου τη χρήση βίας
και όλα τα άλλα μέσα για την ανατροπή της κυβέρνησης της Λιβύης.
Αυτοί οι στόχοι είναι εντελώς σε αντίθεση με τις αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ»,
δήλωνε ο Landsberg.
Η επιστολή υπογραφόταν από περισσότερους από 200 εξέχοντες
Αφρικανούς.

1

http://www.mathaba.net/news/?x=628355
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6.3 Παγκόσμια Εκστρατεία:

«ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ ΤΩΡΑ»

1

Στόχος: Απαιτούμε τον τερματισμό της στρατιωτικής δράσης και
την πολιτική διευθέτηση

Διεθνής Εκστρατεία για να Σταματήσει ο Πόλεμος στη Λιβύη
Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έρχονται από τη Λιβύη είναι σαφές σε
όλους μας, εκτός από τα δυτικά ειδησεογραφικά πρακτορεία τα οποία
συνεχίζουν να διαδίδουν ψέματα, ότι
ο λαός της Λιβύης, η νεολαία της Λιβύης είναι, σε γενικές γραμμές, με τον
Μουαμάρ Καντάφι.
Αυτοί έχουν τον τελικό λόγο, όχι ο Ομπάμα, ο Σαρκοζί ή ο Κάμερον.

Τα Ψηφίσματα UNSC 1970 και 1973 (2011) είναι Άκυρα
Είναι σαφές ότι τα ψηφίσματα UNSC 1970 και 1973 (2011) στηρίχθηκαν σε
λανθασμένες πληροφορίες,
ότι η κυβέρνηση της Λιβύης δεν επιτέθηκε σε άμαχους,
αλλά σε ένοπλους τρομοκράτες, οπλισμένους από τους φίλους των
χωρών του ΝΑΤΟ που επιτίθενται σήμερα στη Λιβύη.
Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση του συνταγματάρχη Καντάφι λαμβάνει όλα τα
εύλογα μέτρα για να περιορίσει τις απώλειες αμάχων και επίσης λαμβάνει
μέτρα για να περιοριστούν οι απώλειες και μεταξύ των τρομοκρατών,
είναι σαφές ότι η κυβέρνηση της Λιβύης ακολουθεί το διεθνές δίκαιο κατά
γράμμα.
Δεδομένου ότι οι άμαχοι ήταν το νομικό υπόβαθρο πίσω από τα ψηφίσματα
UNSC 1970 και 1973 (2011) και δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αυτοί οι
άμαχοι
το υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκαν αυτά τα ψηφίσματα είναι άκυρο.

Η Παραβίαση από το ΝΑΤΟ του Διεθνούς Δικαίου Πολλαπλώς
Είναι σαφές ότι το ΝΑΤΟ έχει παραβιάσει πολλαπλώς το Διεθνές Δίκαιο (τη
Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, τα ψηφίσματα της Γενεύης και του Συμβουλίου
Ασφαλείας )
ενεργώντας χωρίς τη συναίνεση του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ηνωμένων
Εθνών που απαιτείται για μια τέτοια ενέργεια,
καθώς επίσης επιτιθέμενο σε μη στρατιωτικές δομές με στρατιωτικά μέσα
(από πότε τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος είναι στρατιωτικές
υποδομές;)
Το ΝΑΤΟ έχει, επίσης, εξοπλίσει τρομοκρατικές δυνάμεις (πολλοί από αυτούς
είναι αλλοδαποί) κατά παράβαση του ψηφίσματος του 1973 και έχει
προμηθεύσει στρατεύματα στο έδαφος, με τη μορφή μισθοφόρων,
1

http://www.thepetitionsite.com/19/stop-the-war-in-libya-now/
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ενώ έχει επιδοθεί σε εκστρατείες ψεμάτων μέσα από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Το ΝΑΤΟ στόχευσε και έχει στόχο το σπίτι μιας οικογένειας, της οικογένειας
Καντάφι, σφαγιάζοντας τον Saif al-Arab al-Gaddafi και τρία από τα εγγόνια
του συνταγματάρχη.
Κάτω από ποιους κανόνες εμπλοκής εκτελέστηκε αυτή η πράξη δολοφονίας;
Από κανέναν. Αυτό είναι έγκλημα πολέμου.
Για τους λόγους αυτούς, δεδομένου ότι τα ψηφίσματα UNSC είναι άκυρα και
επειδή η ιμπεριαλιστική επίθεση κατά της Λιβύης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
πολλαπλώς,
εμείς, η διεθνής κοινότητα, παίρνουμε αυτό το ζήτημα στα χέρια μας
στις εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι την προσεχή ψηφοφορία για τη
Λιβύη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
η οποία συμπίπτει με μια θαυμάσια ευκαιρία για την ειρήνη, την Παγκόσμια
Ημέρα Ειρήνης στις 21 Σεπτεμβρίου.
Καλούμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας στη διεθνή κοινότητα να πάρουν
μια απόφαση.
Πάρτε θέση με εμάς, τους πολίτες του κόσμου, ή
αλλιώς παίρνετε θέση:
- υπέρ του ΝΑΤΟ,
- υπέρ της δολοφονίας των Λίβυων πολιτών,
- υπέρ της σφαγής παιδιών,
- υπέρ της παραβίασης του διεθνούς δικαίου,
- υπέρ της επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κυρίαρχων εθνών,
βοηθώντας και εξοπλίζοντας τρομοκράτες για να εξυπηρετήσουν τα
συμφέροντα των λόμπι που ελέγχουν την πολιτική του ΝΑΤΟ.
Αυτοί που στέκονται μαζί μας είναι οι αδελφοί και οι αδελφές μας.
Εκείνοι που στέκονται εναντίον μας είναι εχθροί μας και είναι οι εχθροί της
ανθρωπότητας.
Η επιλογή είναι ξεκάθαρη, και έχει γίνει, αυτή τη στιγμή.
Πού είναι η θέση σας;
Πολίτης της Παγκόσμια; Κοινότητας, Αδελφότητα των Εθνών
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6.4 Ομιλία Καντάφι σε Παλλαϊκή Διαδήλωση
1: Προς τους Ευρωπαίους Ηγέτες και τον Ομπάμα
Παρατίθεται το πρώτο μέρος της πλήρους ομιλίας του Καντάφι στην παλλαϊκή
διαδήλωση που οργανώθηκε από το λαό της Λιβύης 100 μέρες μετά την
επέμβαση των δυτικών σε συμπαράστασή του και εναντίον των δυτικών.
Βίντεο Green Square (Tripoli, Libya) - 1st July 2011
from Libya News on Vimeo
Στη διαδήλωση συμμετείχαν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο Λίβυοι, κατ΄ άλλους
1,7 εκατομμύριο (αντιστοιχεί στο 95% του πληθυσμού της Τρίπολης και στο
30% του πληθυσμού της χώρας).
Για την εκτίμηση της έκτασης της διαδήλωσης στo βίντεο που προτάσσεται, ας
ληφθεί υπόψη ότι
οι δύο σημαίες που κρατούν οι Λίβυοι πολίτες έχουν μήκος η μεγαλύτερη 4,5
χιλιομέτρων και η μικρότερη 1.5 χιλιόμετρο.
Διαδηλώσεις συμπαράστασης στον Καντάφι από το λαό του γίνονταν από τις
πρώτες ημέρες των γεγονότων στη Λιβύη, αλλά δεν έβλεπαν το φως της
δημοσιότητας.
Όπως δεν είδαν το φως της δημοσιότητας και οι πορείες συμπαράστασης των
Λίβυων φοιτητών σε όλες τις χώρες της Δύσης και στην Ελλάδα.
(Οι Λίβυοι φοιτητές σπουδάζουν παντού στον κόσμο με χρήματα του Λιβυκού
κράτους. Σημειωτέον ότι η κατάσχεση των χρημάτων αυτών στις δυτικές
τράπεζες δημιούργησε σημαντικό πρόβλημα χρηματοδότησής τους).
Αντ αυτών, παρακολουθούσαμε για μέρες στα κανάλια Αμερικανολίβυο
φοιτητή (για τον οποίο ακούσαμε ότι τον σκότωσαν, αλλά τελικά ζει, βλ. κεφ.
3.6 να μεταδίδει ότι όλοι οι Λίβυοι ήταν εναντίον του Καντάφι. Στις μαρτυρίες
του βασίστηκε η πίεση που ασκήθηκε για το ψήφισμα του ΟΗΕ.
Ο Καντάφι ζητούσε επανειλημμένα να στείλουν ανεξάρτητους παρατηρητές να
δουν τι συμβαίνει.
Δεν έστειλαν. Γιατί;
Σε περίπτωση εμφυλίου, ο ΟΗΕ, ούτε άλλο όργανο, δεν είχε δικαιοδοσία
να επιληφθεί.
Σύντομα άρχισαν όλοι να μιλάνε για εμφύλιο.
Γιατί κανείς από τους θεσμικούς παράγοντες δεν έθεσε θέμα ακυρότητας
του ψηφίσματος και της επέμβασης;
Γιατί ούτε ένας νομικός;
Άραγε, ο Καντάφι είχε άδικο όταν ειρωνεύονταν τους "δημοκρατικούς" ηγέτες
μας και τη "δημοκρατία" μας που θέλουμε να την "επιβάλουμε" στο λαό του;
Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας.
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Η μετάφραση έγινε από το αγγλικό κείμενο που παρατίθεται
στην ιστοσελίδα του Δικτύου Ειδήσεων Μathaba 1
«Φίλοι μου στην Ευρώπη:
Φτωχέ μου φίλε Μπερλουσκόνι, άνοιξε την τηλεόρασή σου, δες το Λιβυκό
κανάλι.
Φτωχέ μου φίλε Σαρκοζί, άνοιξε το Λιβυκό κανάλι.
Αλλά σας συμβουλεύω να πάρετε ηρεμιστικά πριν ανοίξετε το κανάλι, γιατί
θα τρομάξετε, θα σοκαριστείτε, γιατί έχετε αδύναμα νεύρα.
Δεν θα αντέξετε αυτό που θα βλέπετε στο κανάλι της Λιβύης, την πρόκληση
των πολιτών της Λιβύης να διαδηλώνουν κατά εκατομμύρια,
το σθένος του Λιβυκού λαού που αντιμετωπίζετε στη Βόρειο Αφρική.
Και συ, γιέ μου, Ομπάμα, πες να σου δείξουν το Λιβυκό κανάλι. Μιλώ
ζωντανά. Να δείς ότι είναι σωστό να αποσυρθείς από την παράνοια και την
τρέλλα του ΝΑΤΟ και από την Ευρώπη.
Εσύ,... ποιός είναι αυτός στη Βρετανία; Ποιο είναι το όνομά του;
Τι όνομα; Κάμερα; Α, Κάμερον!
Άνοιξε το κανάλι της Λιβύης στην Downing Street, άνοιξε το κανάλι της
Λιβύης, άν τα νεύρα σου αντέχουν αυτό που θα δεις.
Ανοίξτε το Λιβυκό κανάλι, αν μπορείτε. Εσύ και ο Μπερλουσκόνι, ο Σαρκοζί
και ο Κάμερον και οι άλλοι.
Βεβαιωθείτε τώρα ότι είστε εδώ μέσα στη θάλασσα και κυνηγάτε μια
οφθαλμαπάτη. Θα πρέπει να ονειρεύεστε.
Κάνατε λάθος. Μπλέξατε σε μια μάχη που δεν είχε έξοδο.
Αποσυρθείτε τώρα. Πηγαίνετε σπίτι σας.
Σας συμβουλεύω να αποσυρθείτε, αλλιώς ό, τι έχετε θα καταστραφεί.
Αυτός ο λαός μπορεί να μεταφέρει τη μάχη στη Μεσόγειο και από κει να
τη μεταδώσει στην Ευρώπη.
Μπορεί να προσβάλει τα σπίτια σας, τα γραφεία σας και οι οικογένειές σας
μπορεί να γίνουν στρατιωτικοί στόχοι,
όπως κάνατε τα γραφεία μας και τα σπίτια μας και τα παιδιά μας
στρατιωτικούς στόχους.
Να ανταποδώσουμε τα ίδια;
Οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμό αντί οφθαλμού;
Παιδί για το παιδί, οικογένεια για την οικογένεια, σπίτι για το σπίτι;
Αν το αποφασίσουμε μπορούμε να το κάνουμε.
Μπορούμε να μετακινηθούμε προς την Ευρώπη, όπως οι ακρίδες και όπως οι
μέλισσες.
Αλλά σας συμβουλεύουμε να αποσυρθείτε πριν συντελεστεί καταστροφή.
Κατ’ αρχήν, κοιτάξτε το λαό της Λιβύης.
1

http://www.mathaba.net/news/?x=627411
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Είναι αυτός λαός που κυβερνιέται από έναν δικτάτορα;
Είναι αυτός ένας λαός που καταπιέζεται;
Αυτός ο λαός ήρθε από παντού, χωρίς εντολή από τον Μουαμάρ Καντάφι.
Εγώ ο ίδιος έμεινα έκπληκτος απ αυτή τη διαδήλωση, αυτή την
κοσμοσυρροή, γυναίκες, άνδρες, οικογένειες, παιδιά.
Κοιτάξτε τις οικογένειες, κοιτάξτε τα παιδιά να βαδίζουν μαζί παντού.
Ποιος τους ζήτησε να έρθουν;
Πήγε ο Μουαμάρ Καντάφι σε αυτούς;
Ήρθαν λόγω του μεγέθους της πρόκλησης!
Αυτό είναι σθένος. Αυτή η ημέρα είναι ημέρα που δεν θα ξεχαστεί.
Ο λαός της Λιβύης έστειλε ένα παγκόσμιο και ιστορικό μήνυμα.
Θα μείνει γραμμένο στην ιστορία.
Μετά 100 ημέρες και νύχτες συνεχών βομβαρδισμών με πυραύλους και
βόμβες,
οικογένειες, άντρες, γυναίκες, παιδιά βγήκαν στους δρόμους και τις
πλατείες γεμίζοντας τους δρόμους και τις πλατείες.
Όχι μόνο στην Τρίπολη, αλλά σε όλες τις πόλεις της Λιβύης, τα χωριά και
τις οάσεις,
Να βλέπετε το λαό της Λιβύης είναι μεγάλη απώλεια για σας. Θα χάσετε τη
μάχη.
Είναι η πρώτη φορά για σας να αντιμετωπίσετε έναν ένοπλο λαό.
Αυτός ο λαός που βλέπετε είναι ένοπλος λαός.
Έχει αυτόματα όπλα και μαχαίρια και τσεκούρια.
Αυτό το λαό θα έχετε να αντιμετωπίσετε.
Σας συμβουλεύω, αν θέλετε ειρήνη και θέλετε τα πράγματα να επιστρέψουν
όπως ήταν 100 ημέρες πριν,
τότε συνδιαλαγείτε με το λαό της Λιβύης. Όχι με τον Mουαμάρ Καντάφι.
Ο Mουαμάρ Καντάφι δεν εκπροσωπεί το λαό της Λιβύης,
Ο Mουαμάρ Καντάφι είναι σύμβολο για τους Λίβυους.
Κοιτάξτε το λαό. Αυτός είναι ο λαός. Συνδιαλαγείτε με τους Λίβυους!
Αυτός ο λαός απαρτίζεται από μέλη 2.000 φυλών. Συνδιαλαγείτε με τους
γέροντες των φυλών.
Συνδιαλαγείτε με την ηγεσία του λαού, τους γέροντες των φυλών στην
κύρια λαϊκή συνέλευση με τα Συμβούλια του Λαού.
Δεν θέλω να κυβερνώ το λαό της Λιβύης και δεν μπορώ να του πω να
δεχθεί αυτό ή να απορρίψει εκείνο, ή να διαπραγματευθεί με αυτό ή
εκείνο,
Οι Λίβυοι το αποφασίζουν αυτό για τον εαυτό τους.
Παραχώρησα τα πάντα από το 1977.
Από το 77 έδωσα τα πάντα στους Λίβυους.
Αν θέλετε ειρήνη, ελάτε να διαπραγματευτείτε με τους Λίβυους.
Αν θέλετε πετρέλαιο, ελάτε και διαπραγματευτείτε με τους Λίβυους.
Θέλετε Δημοκρατία, ελάτε και διαπραγματευτείτε με το λαό της Λιβύης.
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Οτιδήποτε θέλετε, πηγαίνετε στους Λίβυους.
Αν ρωτάτε πώς γίνετε αυτό:
Στα συμβούλια του λαού συμμετέχουν όλοι οι Λίβυοι, άνδρες και
γυναίκες.
Ζουν τη δημοκρατία και όχι το σύστημα του Moυαμάρ Καντάφι, αλλά το
σύστημα του Λιβυκού λαού.
Το πολιτικό σύστημα στη Λιβύη είναι το Λιβυκό σύστημα της άμεσης
δημοκρατίας.
Γι΄αυτό δεν μπορεί να πέσει.
Ακόμη και αν ορισμένοι λιποτάκτησαν!
Ακόμη κι αν 100 πρέσβεις λιποτακτούσαν, ο λαός της Λιβύης είναι σε
θέση να εκλέξει 1.000 πρέσβεις την επόμενη μέρα.
Δεν είναι εδώ όπως στη δική σας κυβέρνηση. Αν ο Υπουργός Εσωτερικών
παραιτηθεί στην Ιταλία, η Ιταλική κυβέρνηση θα πέσει.
Όμως, στη Λιβύη, αν φύγει ένας γραμματέας, αυτό δεν είναι σημαντικό.
Τα συμβούλια του λαού θα εκλέξουν στη θέση τους άλλους γραμματείς,
επειδή το σύστημα της Λιβύης είναι το σύστημα των Λίβυων: άμεση λαϊκή
δημοκρατία την οποία δεν γνωρίζετε!
Σε σας, οι λαοί σας διαμαρτύρονται εναντίον σας.
Βλέπετε τους Λίβυους;
Συγκρίνατε τις διαδηλώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διαδηλώσεις
στη Λιβύη.
Σε σας, οι λαοί σας δεν κουβαλούν τις φωτογραφίες σας.
Εκτός κι αν είναι για να σας καταγγείλουν, να τις σχίσουν και να σας ρίξουν.
Σε σας, υπάρχουν παντού διαδηλώσεις που ζητούν πραγματική
δημοκρατία.
Τί είναι πραγματική δημοκρατία;
Σημαίνει η δημοκρατία της Λιβύης θα πρεπε να εφαρμοστεί στην Ευρώπη
Οι λαοί σας σας λένε ότι θα πρεπε να αυτοκυβερνιούνται, όπως κάνει ο
λαός της Λιβύης στις λαϊκές συνελεύσεις και τις λαϊκές επιτροπές,
ώστε οι συνελεύσεις να αποφασίζουν και οι επιτροπές να εφαρμόζουν.
Αν ο λαός της Λιβύης θέλει να μεταβεί σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα,
μπορεί να το κάνει ο ίδιος.
Κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει το Λιβυκό λαό!
Προκαλέσατε το Λιβυκό λαό.
Προσβάλατε το λαό της Λιβύης, όταν φέρατε προδότες πράκτορες και
είπαν ότι αντιπροσωπεύουν το λαό της Λιβύης!
Είναι δημοκρατία αυτό που έχετε εσείς;
Φέρατε έναν προδότη με τα αεροσκάφη σας και είπατε αυτός
αντιπροσωπεύει το λαό της Λιβύης. Είναι αυτό δημοκρατία;
Στο πυρ το εξώτερο η δημοκρατία σας, αν είναι έτσι.
Δημοκρατία είναι η δημοκρατία του λαού.
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Όλος ο λαός κάθεται στα έδρανα. Αυτή είναι η δημοκρατία.
Η εμπειρία του Θέλησης θα θριαμβεύσει πάνω από την Ευρώπη και την
Αμερική, την Ασία, και παντού στον κόσμο. Θα κερδίσει.
Η ιδεολογία του λαού της Λιβύης θα νικήσει και η επανάσταση του λαού της
Λιβύης, η επανάσταση του μεγάλου Al-Fateh, θα νικήσει σ΄όλον τον κόσμο.
Ακόμη και η επανάσταση της Γαλλίας πολεμήθηκε από τους
αντιδραστικούς της Ευρώπης, τα μέλη βασιλικών οικογενειών και τους
φασίστες.
Αλλά στο τέλος η επανάσταση της Γαλλίας κέρδισε, η Εποχή του
Δημοκρατιών θριάμβευσε και έγιναν αστικές δημοκρατίες, το σύστημα που
επικρατεί σε όλο τον κόσμο μετά την επανάσταση της Γαλλίας.
Τώρα ο λαός της Λιβύης σας παρουσιάζει τη Τζαμαχιρία, το τελευταίο
στάδιο μετά τη δημοκρατία.
Την πολεμήσετε, ή όχι, η Jamahirya [το σύστημα της άμεσης συμμετοχικής
δημοκρατίας θα κερδίσει και όλος ο κόσμος θα γίνει Τζαμαχιρία.
Αντί για τα κόμματα, θα επικρατήσουν οι λαϊκές συνελεύσεις.
Τα κόμματα θα απορριφθούν. Τα κόμματα είναι αντιδραστικά εργαλεία.
Εδώ έχουμε δημοκρατία, στην οποία λαϊκές συνελεύσεις αποφασίζουν
και λαϊκές επιτροπές θέτουν σε εφαρμογή,
εκτός αν ο λαός της Λιβύης θέλει να το αλλάξει.
Ο λαός της Λιβύης είναι ελεύθερος.
Ο λαός της Λιβύης το έφτιαξε αυτό και ο λαός της Λιβύης μπορεί να το
αλλάξει.
Σας συμβουλεύω να σταματήσετε τα αεροσκάφη σας και μην αφήνετε
κανέναν να σας κάνει ανόητους και να σας κάνει μισθοφόρους.
Οι κάτοχοι του χρήματος κάνουν τους αρχηγούς των κρατών της
Ευρώπης μισθοφόρους μαζί με αυτούς.
Σας συμβουλεύω να διαπραγματευτείτε με το λαό της Λιβύης, ξεκινώντας από
αύριο,
ιδιαίτερα τώρα μετά την Αφρικανική Σύνοδο Κορυφής,
της οποίας η πρώτη απόφαση ήταν η απόρριψη του λεγόμενου Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου ως ένα ψεύτικο δικαστήριο και όργανο της
αποικιοκρατίας.
Η Αφρική απέρριψε αυτή την απόφαση.
Μετά από αυτά, θα διερωτάστε πώς να διαπραγματευτείτε με το Λαό της
Λιβύης.
Ο λαός έχει Λαϊκές Συνελεύσεις.
'Όλοι οι Λίβυοι συμμετέχουν σ αυτές, άντρες και γυναίκες.
Θα με ρωτήσετε πώς να διαπραγματευτείτε με τις Συνελεύσεις;
Θα το κανονίσετε με τη Γραμματεία των Συνελεύσεων.
Θα μου πείτε, ίσως, ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Έχετε άλλον τρόπο;
Οι Φυλές της Λιβύης, περισσότερες από 2.000, οι φυλές έχουν το Φόρουμ
των φυλών από το Τομπρούκ μέχρι το Zawara.
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Θα με ρωτήσετε πώς να πάτε στο Φόρουμ των Φυλών της Λιβύης;
Θα πάτε στη Γραμματεία του Φόρουμ. Θα σας δώσω τη διεύθυνση.
Δεν θα ανακατευτώ! Ποτέ.
Έδωσα την εξουσία στο λαό. Έχω εμπιστοσύνη στο λαό. Όλα στο λαό.
Αξιοπρέπεια στο λαό.
Πετρέλαιο στο λαό. Γη στο λαό.
Το μέλλον στο λαό!
Αν θέλετε να βρείτε μια λύση πηγαίνετε στο Λιβυκό λαό!
Μην επαφίεστε στους προδότες που φέρατε.
Αυτούς ο λαός δεν θα τους δεχθεί ποτέ. Ούτε στη Βεγγάζη θα τους
δεχθεί κανείς.
Σας εξαπάτησαν, σας εξαπάτησαν.
Εδώ είναι ο λαός που δεν θα δεχθεί να αντιπροσωπευθεί από κανέναν για
λογαριασμό του λαού.
Η αντιπροσώπευση είναι απάτη.
Ανοίξτε το κανάλι της Λιβύης. Σας συμβουλεύω φίλοι μου να ανοίξετε το
κανάλι.
Ο βομβαρδισμός δεν είναι η λύση. Τα αεροσκάφη δεν είναι η λύση.
Να ρίχνετε όπλα στους προδότες δεν σας ωφελεί.
Και το πέμπτο τάγμα μισθοφόρων στα βουνά δεν κάνει τίποτα για όφελός
σας.
Χτυπάτε χωρίς κανένα όφελος.
Κάνετε ψυχολογικό πόλεμο χωρίς να ωφελείστε.
Ψεύδεστε και ψεύδεστε και ψεύδεστε χωρίς να επιτυγχάνετε κανένα
όφελος για σας.
Και τότε ψάχνετε για μια διέξοδο απ όλο αυτό.
Σας βοηθάω να βρείτε τη λύση.
Κοιτάξτε, κοιτάξτε τους δρόμους γεμάτους πολίτες.
Οι δρόμοι των Ευρωπαϊκών πόλεων είναι γεμάτοι πολίτες που είναι
εναντίον των κυβερνητών τους!
Σας προκαλώ, κοιτάτε το λαό μου, κρατάει τις φωτογραφίες μου!
Σήμερα καταγράφεται ό,τι στην ιστορία του ανθρώπινου είδους βλέπουμε
για πρώτη φορά.
Μια σημαία 4,5 χιλιόμετρα σε μήκος!
Καταγράφεται στην ιστορία τώρα.
Αυτή η σημαία που βλέπετε δεν φτιάχτηκε από τον Καντάφι!
Χθες άκουσα για γυναίκες που πουλούσαν τα κοσμήματά τους να
αγοράσουν πράσινο ύφασμα να φτιάξουν τη σημαία των 4,5 χιλιομέτρων.
Φανταστείτε, γυναίκες πούλησαν το χρυσό τους για να φτιάξουν αυτή τη
σημαία και τα μαγαζιά συνεισέφεραν σ΄αυτό.
Για να απαλλαγείτε από αυτή τη συνωμοσία και το βρώμικο παιχνίδι που
φτιάξατε και αιχμαλωτιστήκατε σ΄αυτό,
μη διαπραγματεύεστε με τον Καντάφι. Διαπραγματευτείτε με το λαό της
Λιβύης.
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Σας προκαλούν τώρα. Βλέπετε τώρα την οργή του;
Βλέπετε την αξιοπρέπεια του λαού της Λιβύης;
Μας αποκλείσατε από ξηράς, μας σφυροκοπείτε από αέρος χωρίς
αποτέλεσμα
Αυτός είναι ο λαός. Εγκαταλείψτε τα.
Σταματήστε τους βομβαρδισμούς και διαπραγματευτείτε με το λαό της
Λιβύης,
Πες τε στο λαό της Λιβύης:
Συγχωρήστε μας. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν εύκολο, νομίζαμε ότι ήταν ένα
παιχνίδι.
Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν τόσο επικίνδυνο!
Ρίξτε μια ματιά στο πλήθος.
Αυτοί είναι τα κύματα που μοιάζουν με τον Ατλαντικό ωκεανό.
Το ΝΑΤΟ έχει έναν Ατλαντικό, Έχουμε και μεις έναν Ατλαντικό.
Αυτό το πλήθος είναι ο δικός μας ωκεανός.
Αυτές είναι οι φωνές μας κατά του ΝΑΤΟ. Αυτές είναι οι φωνές του λαού
Έχετε δει διαδήλωση τέτοιου μεγέθους;
Μόνον ενάντιά σας!
Οι πολίτες σας είναι εναντίον σας στους δρόμους.
Δείτε το λαό μας.
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6.5 Ομιλία Καντάφι 2: Προς το Λαό της Λιβύης
Παρατίθεται το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Καντάφι στο οποίο απευθύνεται
στο λαό της Λιβύης.
Το πρώτο μέρος της ομιλίας στο οποίο απευθύνεται στους Ευρωπαίους ηγέτες
και τον Ομπάμα παρατέθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Η μετάφραση έγινε από τους αγγλικούς υπότιτλους του παρακάτω βίντεο:
Green Square (Tripoli, Libya) - 1st July 2011 from Libya News on Vimeo.

«Προς εσάς, αδέλφια μου, σας απευθύνω αυτό το λόγο.
Αν θέλετε να τελειώσει αυτή η διαμάχη/συμφορά η λύση είναι στα χέρια σας.
Όπως συγκεντρωθήκατε εδώ στην πράσινη πλατεία και πλημμυρίσατε τους
δρόμους και ήρθατε από όλες τις πόλεις και τα χωριά,
θα απλωθείτε στα δυτικά βουνά σε αυτούς που τους έριξαν γαλλικά όπλα από
αέρος και θα τους αφοπλίσετε. Αφοπλίστε τους.
Αν θέλετε, συγχωρήστε τους. Σε σας επαφίεται.
Αν δεν θέλετε, μην τους συγχωρήσετε. Δική σας είναι η απόφαση.
Αφοπλίστε τους ώστε να τελειώσει αυτή η διαμάχη.
Είναι όπως είναι οι μισθοφόροι για τη Γαλλία. Είναι όπως οι προδότες εκείνοι
που μας πολέμησαν συντασσόμενοι με τις τάξεις των Ιταλών.
Είναι σαν να πολεμάτε τους Γάλλους στα δυτικά βουνά.
Οι νεκροί μας είναι στον ουρανό και οι νεκροί τους είναι στην κόλαση. Οι
γυναίκες τους δουλεύουν στα περίχωρα της Τυνησίας.
Λίγο πριν, οι γυναίκες της Τυνησίας υπηρετούσαν τις Λίβυες γυναίκες.
Αυτοί που έφεραν τις γυναίκες της Λιβύης σ΄αυτή τη θέση να δουλεύουν
καθαρίστριες και πλύστρες στην Τυνησία,
πού είναι αυτοί οι άνθρωποι;
Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους επαναφέρουμε στην τάξη.
Βρέστε τους και συλλάβετέ τους που σας κορόιδεψαν.
Οι γυναίκες της Λιβύης ζητιανεύουν στην Τυνησία.
Είναι τώρα οι Λίβυες γυναίκες που εργάζονται ως δούλοι στην Τυνησία
Ποιός σας έκανε να φθάσετε σε αυτή τη θέση;
Οι προδότες, αυτοί που συνεργάστηκαν με το ΝΑΤΟ.
Πιάστε τους. Πρέπει να πάτε στα δυτικά βουνά. Kαθαρίστε τα από τους
προδότες, σπιθαμή προς σπιθαμή.
Μετά θα προωθηθείτε να ελευθερώσετε τη Μισράτα.
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Eλευθερώστε τις οικογένειες της Μισράτα που χρειάζονται τη βοήθειά σας.
Ελευθερώστε τη Μισράτα. Xωρίς όπλα. Xωρίς όπλα.
Αφοπλίστε τις οπλισμένες πολιτοφυλακές, κατάσχετε τα όπλα τους και
ελευθερώστε τη Μισράτα που έχει τα λιμάνια σας, τα τρόφιμά σας, το
χαλυβουργεία που είναι δικά σας.
Όσο για το αργό πετρέλαιο, αν κάποιος τολμήσει να το αγγίξει ...αν κάποιος
τολμήσει να αγγίξει το αργό πετρέλαιο,
πρέπει να φθάσετε εκατομμύρια εκεί. Δεν γίνονται παιχνίδια με το αργό
πετρέλαιό μας.
Αυτό το αργό πετρέλαιο είναι η γραμμή της ζωή σας και της ζωής των
παιδιών σας.
Πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλειά του.
O λαός, τα εκατομμύρια του λαού, να την εγγυηθούν.
Πηγαίνετε να ασφαλίσετε το αργό πετρέλαιό μας σε νότο και βορρά, ανατολή
και δύση.
Ετοιμαστείτε άντρες και γυναίκες, ετοιμαστείτε να τελειώσετε αυτόν τον
πόλεμο υπέρ σας.
Η τύχη του είναι στα χέρια σας και η νίκη είναι κοντά.
Αν είστε αποφασισμένοι και αφοπλίσετε τους προδότες, τότε το ΝΑΤΟ δεν θα
βρει κανέναν να τον προσκυνήσει από το εσωτερικό.
Δεν θα έχει πια εσωτερικούς συνεργάτες.
Θα γνωρίζει ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα λαό ενωμένο, αποφασισμένο,
θαρραλέο και το ΝΑΤΟ θα υποκύψει.
Γι αυτό η λύση είναι στα χέρια σας. Είναι ζήτημα ημερών να την
εξασφαλίσετε.
Και οι επιθέσεις θα σταματήσουν. Θα σταματήσει το εμπάργκο.
Όταν θα επανακτήσετε τη χώρα σας από άκρη σε άκρη, τότε θα έρθουν και
θα ζητήσουν διαπραγματεύσεις, καθώς είστε οι νόμιμοι δικαιούχοι αυτής της
χώρας.
Θα δεχτούν ότι ήταν λάθος και ότι δεν περίμεναν ότι οι Λίβυοι θα ήταν
τέτοιου διαμετρήματος
Έτσι θα υποκύψουν.
Και αυτή η συμφορά θα λυθεί με τη δική σας θέληση.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, μπορώ να δω το χέρι σας εκεί πέρα.
Κοιτάτε τι έχουν γράψει αυτές οι γυναίκες στο χέρι τους! Καταριέστε τις
κυβερνήσεις τους!
Κύριοι, τελειώστε αυτή τη μάχη γρήγορα. Τελειώστε την γρήγορα.
Δεν είναι μια τυπική μάχη πολέμου.
Αυτή είναι μάχη μέσα σε σπίτια, μέσα σε οικογένειες.
Οπλισμένοι εξεγερμένοι μπαίνουν σε σπίτια και παίρνουν τους κατόχους τους
ως ανθρώπινες ασπίδες.
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Παίρνουν τα παιδιά και τα χρησιμοποιούν ως οδοφράγματα.
Ευχαριστώ, κυρία μου, ευχαριστώ. Μπορώ να το δω. Γράφετε «μόνον ο
Μουαμάρ».
Ας το δουν σ΄όλον τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αμερική.
Θέλουμε να τελειώσει αυτή η μάχη γρήγορα. Έχουμε το πάνω χέρι.
Αν θέλουν να διαπραγματευτούν, τότε είναι καλοδεχούμενοι. Είναι στην
πλευρά αυτού που χάνει.
Από σήμερα δεν μπορούν να στηρίζονται σε αυτούς που έκαναν μισθοφόρους
τους, ή στα εναέρια όπλα τους και τις ρουκέτες τους.
Δεν θα έχουν άλλη εκλογή από το να υποκύψουν στη μοίρα τους.
Γι αυτό, προχωρήστε γρήγορα στα βουνά και τη Μισράτα. Η Βεγγάζη θα
ακολουθήσει.
Είμαστε στον τόπο μας, στη γη των παππούδων μας. Δεν θα την αφήσουμε
ποτέ.
Θα πεθάνουμε γι αυτή.
Αυτό είναι το καθήκον μας. Αυτή είναι η δόξα μας.
Γενναίοι μου, αυτή είναι η δόξα, αυτό είναι το θάρρος.
Θα αγωνιστούμε. Θα αγωνιστούμε !
Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να νικήσουμε!»
(Συμπτύχτηκε λίγο η μετάφραση προς το τέλος της ομιλίας)
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7. ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Η ΟΜΕΡΤΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Κατά την επίσκεψη του Ιρανού προέδρου στη Βενεζουέλλα
τον Ιανουάριο του 2012 ο Τσάβες λέει: «οι ιμπεριαλιστές
και τα φερέφωνά τους λένε ότι Ιράν και Βενεζουέλα
είναι εδώ και θα κατευθύνουμε τις ρουκέτες και πυραύλους μας
στην Ουάσιγκτον, ότι στοχεύουμε να επιτεθούμε στην Ουάσιγκτον»
Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP δείχνει σε κλιπ τον Τσάβες
να λέει: «στοχεύουμε να επιτεθούμε στην Ουάσιγκτον»
http://www.youtube.com/watch?v=f8-18NrBBpI

«Το ποσόν που ξοδεύει το Αμερικανικό Πεντάγωνο
για τον πόλεμο στις καρδιές και το νου των ανθρώπων
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ανέρχεται
σε 4,7 δις δολάρια. Το 2009 προσέλαβε 27.000 άτομα
μόνο για διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, και στρατολόγηση» 1

Είμαστε ευγνώμονες στην Washington Post, τους New York Times,
το περιοδικό Times και άλλες μεγάλες εκδόσεις των οποίων οι
διευθυντές έχουν συμμετάσχει στις συνεδριάσεις μας και έχουν
σεβαστεί τις υποσχέσεις διακριτικότητάς τους για σχεδόν σαράντα έτη.
Θα ήταν αδύνατο για μας να αναπτύξουμε το σχέδιό μας για τον κόσμο
εάν έπεφταν επάνω μας τα φώτα της δημοσιότητας όλα αυτά τα έτη.
David Rockefeller - Wikiquote

2

7.1 Η Παντελής Αποσιώπηση των Εγκλημάτων και των
Παραβιάσεων Του ΝΑΤΟ
Το ΝΑΤΟ στον πόλεμο στη Λιβύη από την πρώτη στιγμή των βομβαρδισμών
διέπραττε συνεχώς αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου, βλ. κεφ.5:
Δολοφονούσε παιδιά.
Στόχευε και δολοφονούσε άμαχους.
Βομβάρδιζε σπίτια, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, δίκτυα κοινής
ωφελείας και άλλες πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές.
Χρησιμοποιούσε βόμβες διασποράς σε κατοικημένες περιοχές….
1 http://www.wired.com/dangerroom/2009/02/27000-work-in-p/
2

http://en.wikiquote.org/wiki/David_Rockefeller
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Παραβίαζε συνεχώς τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των διεθνών θεσμικών
οργάνων:
Είχε στρατεύματα στο έδαφος.
Είχε εξοπλίσει τους εξεγερμένους.
Είχε προσλάβει εκατοντάδες χιλιάδες μισθοφόρους.
Στόχευε και αποδιδόταν σε κυνήγι για την εξόντωση του ηγέτη μιας χώρας.
Ενόσω διαρκούσε ο πόλεμος τα ΜΜΕ δεν ανέφεραν τίποτα από όλα αυτά, ή
τα ανέφεραν ως υποσημειώσεις, δεν φιλοξενούσαν τις καταγγελίες ούτε καν
των θεσμικών οργάνων της Αφρικανικής Ηπείρου, βλ. κεφ. 6.
Μετά την εξόντωση του Καντάφι και τη διάλυση της Λιβύης, μετά την επίτευξη
του στόχου της ΗΠΑΝΑΤΟ, σε μια προσπάθεια διατήρησης δήθεν της
αμεροληψίας τους άρχισαν να παρουσιάζουν κάποια από τα παραπάνω.
Τότε που ήταν αργά.
31.7.11

7.2 Ενδεικτικά: Σύγκριση της Κάλυψης από τα ΜΜΕ του
Μακελειού στη Νορβηγία και του Συντελούμενου την
Ίδια Περίοδο Μακελειού στη Λιβύη
Τον Ιούλιο του 2011 τα ΜΜΕ, έντυπα και τηλεοπτικά, ενημέρωναν συνεχώς
για το μακελειό στη Νορβηγία.
Μοναδικός δράστης του φερόταν να είναι Νορβηγός νεαρός ο οποίος
εμφανιζόταν ως ακροδεξιός, αντι-ισλαμιστής χριστιανός, μασόνος, με
ψυχοπαθολογική προσωπικότητα, μη έχοντας σώας τας φρένας.
Η λεγόμενη διεθνής κοινότητα εξέφραζε τον αποτροπιασμό της για το
γεγονός.

 Η Σιωπή για το Νατοϊκό Μακελειό Μικρών Παιδιών
στη Λιβύη
Τις ίδιες μέρες ένα άλλο μακελειό με πολύ περισσότερα θύματα, με πολύ πιο
βάναυσο τρόπο, δεν ερχόταν καθόλου στην επικαιρότητα.
Το πληροφορούμασταν από ανεξάρτητους δημοσιογράφους και
δημοσιογράφους Ρωσικών δικτύων ειδήσεων.
Εκατοντάδες παιδιά μακελεύονταν στη Λιβύη.
Στα βίντεο που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο εμφανίζονταν καβουρδισμένα
μικρά παιδιά, πόδια αποκομμένα, κεφάλια αποκομμένα, κορμιά στάχτη.
Δράστες οι Νατοϊκοί μακελάρηδες με καθόλα σώας τας φρένας, σύμφωνα με
τη λεγόμενη διεθνή κοινότητα.
Αρκετοί δεν συμμεριζόμαστε αυτή τη διάγνωση, αλλά...
Το εγχείρημα του μακελέματος μέχρι τότε αριθμούσε πάνω από χίλιους εκατό
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ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους παιδιά.
Δεν ήταν η πρώτη φορά θα έλεγε κανείς.
Ολόκληρες γενιές έχουν ξεκληριστεί στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, κ. α.
Τουλάχιστον, όμως, για αυτά τα μακελειά ακούγαμε κάτι, εναντιωνόντουσαν
κάποιοι.

 Το Μανιφέστο των Νατοϊκών Μακελάρηδων που
Αποσιωπήθηκε
Κι αυτό το μακέλεμα, όπως κι αυτό του Νορβηγού, συνοδευόταν με
μανιφέστο.
Για το μανιφέστο του Νορβηγού ακούσαμε και διαβάζουμε αρκετά.
Για το μανιφέστο των Νατοϊκών μακελάρηδων δεν ακούσαμε τίποτα.
Τουλάχιστον, ο Νορβηγός δεν το μοίραζε στα θύματά του.
Οι Νατοϊκοί μακελάρηδες δεν διέθεταν ούτε αυτή την «αβροφροσύνη».
Το δικό τους το μοίραζαν στα θύματά τους μαζί με τις βόμβες τους.

«Προειδοποίηση: Δεν μπορείτε να; αντισταθείτε.
Δεν έχετε τα δικά μας οπλικά συστήματα.
Αν αντισταθείτε θα πεθάνετε»
Μανιφέστο από τα ψηλά 1
Στο μανιφέστο αυτό απαντούσαν τα παιδιά της Λιβύης, εν δυνάμει μελλοντικά
θύματά τους, βλ. NATO Leaflets further Terrorizing Civilians, Tripoli, War On
Libya και A Libyan Girl's Message to Obama & NATO on Their Aggression on
Libya
Υποτίθεται ότι οι δημοσιογράφοι των διεθνών δικτύων ενημέρωσης στη Λιβύη
βρίσκονταν εκεί για να ενημερώνουν για το τι συμβαίνει.
Φυσικά δεν τρέφαμε ψευδαισθήσεις για το ρόλο των κατεστημένων ΜΜΕ.
Κατανοητό, θα έλεγε κανείς, μέσα στα πλαίσια της προπαγάνδας που
υπηρετούν να αποσιωπούν τις σχεδόν κάθε Παρασκευή παλλαϊκές
διαδηλώσεις των πολιτών της Λιβύης κατά της ΗΠΑΝΑΤΟ και στήριξης του
Καντάφι.
Κατανοητό να αποσιωπούν το μεγάλο έργο του Καντάφι για
ανεξαρτητοποίηση της Αφρικής και τα συμφέροντα που τον πολεμούσαν.
Αλλά αυτή η παντελής σιωπή για το μακέλεμα μικρών παιδιών;
1

http://uruknet.net/?p=m80994&hd=&size=1&l=e
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25.8.11

7.3 Τα Πληροφοριακά Σκουπίδια των ΜΜΕ –Ένα
Παράδειγμα: Οι Πανηγυρισμοί στην Τρίπολη για την
«Απελευθέρωση» που Έδειξε το ΒΒC Αρχειακό Υλικό
Δύο Αποκαλυπτικά Βίντεο
Σκηνοθεσιών στον Πόλεμο του Κόλπου:
1.

http://tv.globalresearch.ca//cnn-aired-staged-newscast-persian-gulf-war-1990

Στην αρχή του βίντεο δημοσιογράφος του CNN σε σκηνικό που
παρίστανε τη Σαουδική Αραβία κοκορευότανε που θα εξαπατούσε το
κοινό, στη συνέχεια φαίνεται τι μεταδόθηκε από το CNN ως ανταπόκριση
από τη Σαουδική Αραβία (του στούντιο) για τον πόλεμο το 1990 στον
περσικό κόλπο. Ο δημοσιογράφος τιμήθηκε με πολλά βραβεία.

2.

http://www.youtube.com/watch?v=LmfVs3WaE9Y&feature=related

H δακρύβρεχτη μαρτυρία της 15χρονης στο βίντεο
που παρουσίασαν όλα τα ΜΜΕ πριν τον πόλεμο των ΗΠΑ
στον κόλπο ότι είδε Ιρακινούς στρατιώτες να σκοτώνουν
παιδιά σε νοσοκομείο του Κουβέιτ απεδείχθη πλαστή.
Η κοπελιά ήταν η κόρη του πρέσβη του Κουβέιτ στις ΗΠΑ
ο οποίος καθόταν παραδίπλα παριστάνοντας τον
έκπληκτο ακροατή της άγνωστής του μικρής

Δεν θα αναφερθούμε στην πρωτοφανή εκστρατεία δαιμονοποίησης ενός
ανθρώπου που ήταν ηγέτης μιας χώρας που ήταν η πιο φτωχή και
εξαρτημένη χώρα στον κόσμο
και την έκανε την πλέον ανεξάρτητη και ευημερούσα, όπως έχει τεκμηριωθεί
στο κεφ.2.
Δεν θα αναφερθούμε στην ηρωποίηση των «επαναστατών», όπως τους
έλεγαν, τους οποίους παρουσίαζαν σαν το λαό της Λιβύης, τα εγκλήματα και
το ποιόν των οποίων άρχισαν κάπως να εμφανίζουν μετά, όταν ήταν αργά.
Θα έπρεπε να μακρηγορήσουμε για να τα καλύψουμε.
Κάποια απ αυτά παρατίθενται στα επόμενα κεφάλαια που σχολιάζονται αυτά
που έδειχναν τα κανάλια στην Ελλάδα και η στάση μας σ΄αυτά.
Θα δώσουμε μόνον ένα ενδεικτικό παράδειγμα των σκηνοθεσιών πίσω από
τον πόλεμο.
Η παρακάτω εικόνα είναι πλάνο από την κάλυψη του ΒΒC για τα γεγονότα
στην Τρίπολη, όπου φαινόταν πλήθος κόσμου να πανηγυρίζει για την
«απελευθέρωση» που περιγράφηκε στο κεφ. 4.3.
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Στην κορυφή αναφέρεται: Ζωντανά από την Τρίπολη.
Μόνον που η συγκέντρωση που δείχνει δεν είναι από την Τρίπολη. Είναι από
συγκέντρωση στην Ινδία, υλικό αρχείου.

Πέραν από το ότι σε μεγέθυνση του πλάνου οι συγκεντρωμένοι φαίνεται να
είναι Ινδοί,
κρατούν την ινδική σημαία και όχι αυτήν των ανταρτών του ΝΑΤΟ.

Στην εικόνα αριστερά είναι η σημαία της Ινδίας και δεξιά η σημαία των
Νατοϊκών ανταρτών που είναι σημαία του παλιού λαομίσητου ξενόφερτου
βασιλιά ο γιος του οποίου ήταν θερμός υποστηρικτής της "Επανάστασης" και
ο εγγονός του σήμερα είναι επικεφαλής της ημι-ανεξαρτοποιημένης
Κυρηναϊκής, περιοχής με τα τρία τέταρτα των πετρελαίων της Λιβύης.
Η διαφορά στις σημαίες δεν είναι μικρή.
Δεν χρειάζεται μεγέθυνση για να δει κανείς ότι η μεσαία λωρίδα δεν είναι
μαύρη όπως στη σημαία των "επαναστατών".
Παλιότερα, τουλάχιστον, φρόντιζαν οι σκηνοθεσίες τους να φαίνονται
αληθινές.
Για παράδειγμα, για το Ιράν φρόντιζαν να σβήνουν τον Ahmadinejad από
φωτογραφίες από παλιές εκλογικές εκστρατείες του (πριν γίνει πρόεδρος)
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πριν να βάλουν λεζάντα: «Παρά την απαγόρευση των διαδηλώσεων πλήθος
ανθρώπων διαδηλώνει υπέρ του υποψηφίου Mousavi». 1
Στον πόλεμο στη Λιβύη από την αρχή δεν έμπαιναν σε τέτοιο κόπο.
Μίλαγαν στα κανάλια για άοπλους διαδηλωτές και εμφάνιζαν τον Σαρκοζί να
υπερασπίζεται τους άοπλους διαδηλωτές και στις εικόνες τους έδειχναν με
πυροβόλα και πάνω σε τανκς.
Την ημέρα που είχε διαταχθεί απαγόρευση πτήσεων την οποία είχε αποδεχτεί
ο Καντάφι μας έλεγαν ότι ο Καντάφι την παραβίασε
και στην εικόνα εμφάνιζαν αεροσκάφος στον αέρα και έλεγαν ότι είναι των
αντικαθεστωτικών που κατέρριψε ο Καντάφι.
Ήταν αυτές οι εικόνες που με έκαναν από την αρχή να αμφισβητήσω την
εικόνα του τυράννου και χασάπη Καντάφι στην καταπιεσμένη τριτοκοσμική
Λιβύη που μετέφεραν τα ΜΜΕ και να αρχίσω να ψάχνω και να ανακαλύπτω
τα εντελώς αντίθετα.
Αγανακτούσα που διαπίστωνα για μιαν άλλη φορά σε τι υπόληψη μας
έχουν αυτά τα δίκτυα και οι πάτρωνές τους.
Τι να γνωρίζουν άραγε και προβαίνουν σε τόσο απροκάλυπτη κοροϊδία;
Γιατί δεν κουνιέται φύλο για όλα αυτά που έρχονται στο φως;
Φυσικά δεν έμεινε πίσω το CNN, η ναυαρχίδα της παραπληροφόρησης και
των σκηνοθεσιών,
για το οποίο υπάρχουν πλήθος αναφορές από ανεξάρτητους ανταποκριτές ότι
οι λεγόμενοι ανταποκριτές του είναι πράκτορες της CIA
και έχουν απειλήσει τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους με εκτέλεση αν
αναφερθούν στην εμπλοκή της Αλ- Κάιντα στην "Επανάσταση". 2
Ούτε και το μέχρι τώρα θεωρούμενο περισσότερο αξιόπιστο Αλ Τζατζιρα του
Κατάρ, 100% ιδιοκτησία του Εμίρη του Κατάρ.
Στο Κατάρ ανέθεσαν οι "επαναστάτες" του ΝΑΤΟ από την πρώτη στιγμή
τη διαχείριση των πετρελαίων των περιοχών που είχαν καταλάβει.
Καταριανοί πολέμησαν στην Τρίπολη ανάμεσα σε τόσους άλλους
ξένους μισθοφόρους που κουβαλούσαν οι "ανθρωπιστές".
Πολλοί ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι το επιβεβαίωναν, το ανέφερε και ο Λίβυος
κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του, βλ. κεφ. 4.4, το είπε δημόσια
αργότερα και ο ίδιος ο εμίρης.
Θα μπορούσε το δίκτυο να παρακούσει τις εντολές του πάτρωνά του;

1
2

http://www.rys2sense.com/anti-neocons/viewtopic.php?f=11&t=18968
http://www.examiner.com/article/order-kill-non-mainstream-reporters-libya-what-u-s-is-hiding
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7.4 Μια Εξήγηση: MME και CIA
 Ένα Αποκαλυπτικό Κλιπ της Δεκαετίας του 50
Σ ένα αρχειοθετημένο κλιπ διαφόρων ακροάσεων του Κογκρέσου
αποκαλύπτεται ότι η CIA φυτεύει ιστορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στον υπόλοιπο κόσμο
Υπάρχει ο παρακάτω διάλογος:

1

Ερώτηση: Έχετε ανθρώπους που πληρώνονται από τη CIA οι οποίοι
αρθρογραφούν σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας;
Απάντηση: Πράγματι, έχουμε ανθρώπους που υποβάλλουν άρθρα σε
αμερικανικές εφημερίδες.
Ερώτηση: Έχετε ανθρώπους που πληρώνονται από τη CIA, οι οποίοι
εργάζονται για τα τηλεοπτικά δίκτυα;
Απάντηση: Αυτό νομίζω ότι υπεισέρχεται σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες που
πρέπει να τεθούν σε ειδική συνεδρίαση. (έτσι το κοινό δεν ακούει ότι
ελέγχουμε όλα τα δίκτυα)
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνέβαινε στη δεκαετία του 1950, είναι πολύ
πιθανό ότι σήμερα θα συμβαίνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
Η CIA και οι άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ελέγχουν κυριολεκτικά τα εταιρικά
ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 Ένα Αποκαλυπτικό Άρθρο για την Ελλάδα
Το άρθρο (ανυπόγραφο) δημοσιεύτηκε 1.4.2007 στην εφημερίδα «Πριν» με
τίτλο: "Φυτεύουν πράκτορες της Πρεσβείας στις εφημερίδες - Διασπορά
πρακτόρων", όπου αναφερόταν:
«Αναδιατάσσουν τους πράκτορες τους στα ελληνικά ΜΜΕ οι
Αμερικανοί, τοποθετώντας τους σε θέσεις κλειδιά τηλεοπτικών
σταθμών και πρωτίστως εφημερίδων σ’ αυτή τη φάση.
Τους μετακινούν μεθοδικά από το ένα έντυπο στο άλλο, επιδιώκοντας
να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες προβολής των αμερικανικών
θέσεων…»
Λόγω του άρθρου αυτού απολύθηκε από την καθημερινή ο Γ. Δελαστίκ που
ήταν διευθυντής του «Πριν». 2

 Μια ιστορική Δήλωση
Ιστορική δήλωση το 1880 του John Swinton, διαπρεπούς δημοσιογράφου της Νέας
Υόρκης κατά τη διάρκεια συμποσίου που διοργανώθηκε προς τιμή του από
1
2

http://theintelhub.com//cia-controlled-media-cia-admits-using-news-to-manipulate-the-usa/
http://www.ardin.gr/?q=node/2381
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τους αρχισυντάκτες της εποχής. Όταν κάποιος έκανε πρόποση στο όνομα του
ανεξάρτητου τύπου ο Swinton πήρε το λόγο και είπε:

"Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Αμερική όπως ανεξάρτητος τύπος. Το
ξέρετε και το ξέρω.
Δεν υπάρχει ούτε ένας από σας που να τολμάει να γράψει έντιμα τις
απόψεις του και αν το τολμήσετε, γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι δεν θα
εμφανιστούν ποτέ στον τύπο.
Πληρώνομαι για να κρατάω τις έντιμες απόψεις μου έξω από την
εφημερίδα με την οποία συνεργάζομαι. Άλλοι από σας πληρώνεστε για
όμοιους λόγους και όποιος θα ήταν τόσο ανόητος να γράψει έντιμες
απόψεις θα ήταν έξω στο δρόμο να ψάχνει για άλλη δουλειά.
Αν άφηνα να εμφανιστούν σε κάποιο κείμενό μου οι έντιμες απόψεις
μου, μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες θα έχανα τη θέση μου.”

 Μια Διαφωτιστική Ευχετήρια Κάρτα
Η παρακάτω εικόνα είναι από την πρωτοχρονιάτικη κάρτα του Αμερικανικού
δικτύου ειδήσεων Fox News (ιδιοκτησίας του Rupert Murdoch) .1

Στην εικόνα οι αναβάτες στα τέσσερα έλκηθρα είναι τα τέσσερα δημοφιλή
δίκτυα ειδήσεων των ΗΠΑ με διεθνή εμβέλεια:
το Fox News απεικονιζόμενο με μια αλεπού καρτούν (Fox σημαίνει αλεπού)
_________________________

.1 http://news.yahoo.com/blogs/cutline/fox-news-zings-cnn-msnbc-holiday-card-just-.html
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και τα δίκτυα ABC, NBC και CBS απεικονιζόμενα με καρτούν που φέρουν το
λογότυπό τους, βλ. παρακάτω εικόνες

Στην πλαγιά αριστερά αναβάτες χωρίς έλκηθρο να κοιτούν αυτούς στα
έλκηθρα είναι τα δίκτυα CNN και MSNBC.
Tα έλκηθρα των ειδησεογραφικών δικτύων τα σέρνουν τα πρόβατα
τηλεθεατές και αναγνώστες αυτών των δικτύων.
Στο πίσω μέρος της κάρτας υπάρχει ποίημα για την πρωτιά του Fox news
που κάνει σκόνη τα άλλα ειδησεογραφικά δίκτυα.
Την κάρτα αυτή δεν την έστειλε το Fox News στα πρόβατα που έχει ζέξει να
σέρνουν το έλκηθρο του.
Την έστειλε σ΄ αυτούς που είναι οι αναβάτες.
Είναι γραμμένη στη γλώσσα που μιλούν μεταξύ τους οι αναβάτες και όχι σ
αυτήν που μιλούν για να ακούν τα πρόβατα πελάτες.
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Β. Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

8. ΒΛΕΠΑΜΕ Ο,ΤΙ ΔΕΙΧΝΑΝΕ,
ΑΚΟΥΓΑΜΕ Ο,ΤΙ ΈΛΕΓΑΝ;
22.3.11

8.1

Ο Διάτρητος Φερετζές των Δυτικών
Το BBC πήρε φωτογραφία από παλιά εκλογική εκστρατεία του
Ahmadinejad (πριν γίνει πρόεδρος) τον έσβησε από την εικόνα
και έβαλε λεζάντα: «Παρά την απαγόρευση των διαδηλώσεων πλήθος
ανθρώπων διαδηλώνει υπέρ του υποψηφίου Mousavi»
BBC Caught In Mass Public Deception With Iran Propaganda

Στα κανάλια λέγανε ότι ο Καντάφι βομβάρδισε άμαχους ειρηνικούς
διαδηλωτές, ο ρώσος πρέσβης στη Λιβύη το διέψευδε,
έδειχναν έλληνες μετανάστες από τη Λιβύη να επαναπατρίζονται, κανείς δεν
τους ρώταγε αν όντως έγινε ο βομβαρδισμός.
Οι έλληνες μετανάστες παραπονιόντουσαν που το ελληνικό κράτος τους
ταλαιπώρησε κατά τη μεταφορά τους.
Δεν παραπονιόντουσαν που οι εταιρίες στις οποίες δούλευαν δεν το
έκαναν αυτό ως όφειλαν, που τους παράτησαν μέσα στις ερήμους και το
έσκασαν.
Θεωρούσαν αυτονόητο ότι τα κέρδη (υπέρογκα) είναι δικά τους και οι ζημίες
δικές μας.
Ο Καντάφι εγκατέλειψε τη χώρα ακούσαμε λίγες μέρες μετά.
Ο Καντάφι σκέπτεται τους όρους της παράδοσής του στους
αντικαθεστωτικούς μαθαίναμε στη συνέχεια.
Ο Καντάφι έχει ανακαταλάβει τις περισσότερες περιοχές και έχει εκτοπίσει
τους αντικαθεστωτικούς πληροφορούμαστε αμέσως μετά.
Οι ευρωπαίοι μας πληροφορούσαν ότι μας παραπληροφορούσαν οι
«καθεστωτικοί».
Η εικόνα έδειχνε αντάρτες πάνοπλους σε ερπύστριες, ο ανταποκριτής έλεγε
ότι αντικαθεστωτικοί κατέρριψαν αεροσκάφος των «καθεστωτικών» και δίπλα
ο Γάλλος πρόεδρος έλεγε ότι θα επέμβουν για να προστατέψουν τους
άμαχους διαδηλωτές.
Η εικόνα έδειχνε βομβαρδιστικό των αντικαθεστωτικών να καταρρίπτεται από
τους «καθεστωτικούς» την ημέρα που είχε κηρυχθεί εκεχειρία πτήσεων και
την είχε δεχτεί η Λιβύη.
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Οι παράγοντες του ΟΗΕ έλεγαν ότι οι «καθεστωτικοί» παραβίαζαν την
εκεχειρία.
Στα πάνελ των κρατικών καναλιών οι ειδικοί μας πληροφορούσαν ότι ένα
μήνα πριν την απόφαση για επέμβαση είχαν μπει στη Λιβύη μυστικοί
πράκτορες, κυρίως Ολλανδοί, για οργάνωση των αντικαθεστωτικών και
δολιοφθορά των «καθεστωτικών». Αυτοί ήταν που φώτιζαν τους στόχους που
βομβάρδιζαν οι ΗΠΑΝΑΤΟ..
Στις ειδήσεις που ακολουθούσαν ακούγαμε για έκτακτη σύνοδο του ΟΗΕ
λόγω κλιμάκωσης της βίας του καθεστώτος.
Στις ειδήσεις μιλούσαν για ενθουσιασμό των αντικαθεστωτικών για την
επέμβαση των δυτικών. Στην εικόνα παρουσίαζαν πλήθος αμάχων με τα
χέρια τους σε σήμα νίκης.
Προς το τέλος της λήψης εμφανίζονταν πλακάτ με την εικόνα του Καντάφι να
κρατά ένας "αντικαθεστωτικός" άμαχος.
Τουλάχιστον παλιότερα έμπαιναν στον κόπο να φτιάχνουν τις εικόνες να
συμφωνούν με τα λεγόμενα.
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8.2 Η "Απελευθέρωση" και ο «Λαός» της Λιβύης
Η Νέα Γλώσσα
 Η Απελευθέρωση
Βλέπαμε και ακούγαμε στα κανάλια για κάποιους "επαναστάτες" που μας
λέγανε ότι ήταν από την Ανατολική Λιβύη να μπουκάρουν στην Τρίπολη να
την "απελευθερώνουν".
Δεν ήταν οι κάτοικοι της Τρίπολης που αυτοαπελευθερώνονταν.
Κάποιοι άλλοι τους «ελευθέρωναν» με το ζόρι.
Μας λέγανε ότι δεν υπήρχε νερό και ρεύμα στην Τρίπολη.
Χρειαζόταν, άραγε, να μας το πουν για να καταλάβουμε ότι οι Νατοϊκοί
βομβάρδισαν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας για να τους αναγκάσουν να
δεχθούν την «απελευθέρωση»; 1
Τις προσεχείς ημέρες μας λέγανε επίκειτο η απελευθέρωση και της Σύρτης.
Τους είχαν δώσει τελεσίγραφο: « Ή παραδίνεστε ή σας απελευθερώνουμε».
Δεν αυτοαπελευθερώνονταν οι κάτοικοι της Σύρτης.
Κάποιοι έξω απ αυτήν τους είχαν αποκλείσει και τους είχαν βάλει το
πιστόλι στον κρόταφο.
Είναι επανάσταση αυτό; Είναι απελευθέρωση αυτό;
Πως ήταν δυνατόν να τα κοιτάμε και να τα ακούμε όλα αυτά και να
ενστερνιζόμαστε την επίσημη προπαγάνδα;
Πως είναι δυνατόν να μένουμε αδιάφοροι σε αυτή την κατάφωρη προσβολή
της νοημοσύνης μας;
Χρειαζόταν να ξέρουμε κάτι περισσότερο για να καταλάβουμε τι συνέβαινε στη
Λιβύη;
Χρειαζόταν να ξέρουμε ένα σωρό άλλα που δεν μας έλεγαν και δεν μας
έδειχναν για να καταλάβουμε;
Χρειαζόταν να ξέρουμε ότι στην Τρίπολη μπούκαραν από τη θάλασσα με
ταχύπλοα του ΝΑΤΟ υπό την καθοδήγηση ειδικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ
και δεν ήταν Λίβυοι, αλλά Νατοϊκοί μισθοφόροι 2.
.
Χρειαζόταν να ξέρουμε ότι την ώρα που μας μιλάγανε για διορία
τεσσάρων ημερών που είχαν δώσει στη Σύρτη για να την
απελευθερώσουν, τη βομβάρδιζαν ανηλεώς κάνοντας σκόνη τις
υποδομές της (εικόνα στο εξώφυλλο) 3
1

http://www.newsfrommiddleeast.com/?new=79861
http://www.voltairenet.org/NATO-carnage-in-Tripoli
3
http://www.mathaba.net/news/?x=628388
2
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Δεν νομίζω ότι χρειαζόμασταν να ξέρουμε όλα όσα δεν μας έδειχναν και δεν
μας έλεγαν για να καταλαβαίναμε τι γινόταν.
Φυσικά θα έπρεπε να θέλαμε να καταλάβουμε.


Ο Νέος Ορισμός για το «Λαό»

«Θα τον κυνηγήσουμε σε όλον τον κόσμο» ακούσαμε στα κανάλια να λέει
ο εκπρόσωπος τύπου των Νατοϊκών «επαναστατών» στη Λιβύη.
Θα κυνηγούσαν σε όλο τον κόσμο όποιον τολμούσε να προσφέρει καταφύγιο
όχι μόνον στον Καντάφι, αλλά και στη γυναίκα του, τα παιδιά του και τα
εγγόνια του.
Αλλά και στους κοντινούς τους και ποιος ξέρει και σε ποιους άλλους.
«Η Αλγερία που τους έδωσε καταφύγιο πλήγωσε το αίσθημα και τις φιλοδοξίες
του Λιβυκού λαού», είπε.
Λαός της Λιβύης ήταν οι Νατοϊκοί «επαναστάτες».
Οι άλλοι δεν ήταν πολίτες της Λιβύης. Ήταν υποστηρικτές του Καντάφι.
Αυτή ήταν η νέα ορολογία και όχι μόνον των Νατοϊκών και των ανταρτών
τους.
Το 95% των κατοίκων της Τρίπολης διαδήλωνε υπέρ του Καντάφι, βλ. κεφ. 4.
Αυτό δεν το μάθαμε.
Δεν σκεφτόμασταν, όμως:
- την πρωτοφανή αντίσταση τόσους μήνες στο μεγαλύτερο στρατιωτικό
συνασπισμό δυνάμεων του κόσμου που έπληξε τη χώρα τους, με
αχρηστεμένες τις στρατιωτικές υποδομές της χώρας ήδη από τους πρώτους
ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς και με στρατιωτικά μέσα, που ακούγαμε να μας
λένε ότι ήταν παρωχημένα, ποιος την έκανε;
Μια χούφτα σκληροπυρηνικοί γύρω από τον Καντάφι, που μας έλεγαν;
Μας λέγανε ότι ο Καντάφι ήταν δικτάτορας, αλλά ακούγαμε ότι τα στρατιωτικά
συστήματα της χώρας ήταν παρωχημένα.
Ο «δικτάτορας» δεν είχε επενδύσει σ΄αυτά.
Οι «δημοκράτες» είχαν επενδύσει σ΄αυτά, οπλισμένοι σαν αστακοί για να
κάμψουν κάθε αντίσταση.

 Οι «Επαναστάτες» και οι Δηλώσεις τους
Πως μπορούσε κανείς από τη μία να μην γελάει με την αφέλεια και έπαρση
του εκπροσώπου που εμφάνιζαν στα κανάλια και αυτών που
εκπροσωπούσε;
Και από την άλλη πως μπορούσε να μην φρικάρει αναλογιζόμενος τι θα
συνέβαινε αν η ετοιμόγεννη κόρη του Καντάφι και τα παιδιά, τα δικά της
και των άλλων, έπεφταν στα χέρια του «Λιβυκού λαού»;
Πως μπορούσε να μην διακρίνει κανείς στη φυσιογνωμία του «εκπροσώπου
του λαού» τι εννοούσε όταν μίλαγε για δικαιοσύνη;
Πως μπορούσε να μην ανατριχιάζει ακούγοντας ότι η φιλοδοξία ενός λαού
ήταν το μακέλεμα γυναικών και μικρών παιδιών;
Από την άλλη, πως να μην σκεπτόταν κανείς ότι αυτός ήταν ο εκπρόσωπος
που ταίριαζε σε αυτούς που εκπροσωπούσε και ότι αυτοί που
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εκπροσωπούσε ήταν αυτοί που ταίριαζαν στους ΗΠΑΝΑΤΟϊκούς
προστάτες τους;
Κάποιοι που αγνοούσαν ότι τους χρησιμοποιούσαν, ότι τους έβαλαν να
κάνουν τη βρομοδουλειά και
ότι θα τους πέταγαν σαν στυμμένη λεμονόκουπα όταν την τέλειωναν.
Κάποιοι που νόμιζαν ότι επειδή συνδιαλέγονταν με τον αυτοκράτορα
γινόντουσαν κι αυτοί δερβέναγες όπως αυτός,
ότι μπορούσαν να φτιάχνουν λίστες θανάτου και να στέλνουν τους
εκτελεστές τους σε όλες τις χώρες να εκτελούν τη θέληση τους, όπως
αυτός,
ότι μπορούσαν να μακελεύουν, να βασανίζουν φανερά και λογαριασμό να μην
δίνουν, όπως αυτός.
Ότι μπορούσαν να τρομοκρατούν, να εξοντώνουν και μετά να κάνουν το State
Department και να εκδίδουν ανακοινώσεις για τις παραβιάσεις από τους
άλλους.
Ότι μπορούσαν να λένε δημόσια ότι διέδωσαν ψεύδη,
όπως ότι συνέλαβαν το γιο του Καντάφι για να κάνουν τους κατοίκους
της Τρίπολης να παραδώσουν τα όπλα,
ότι μπορούσαν να διασπείρουν ό,τι φήμη σκαρφιζόντουσαν για να τους
ξεγελάσουν και
ότι αυτοί μετά θα τους σεβόντουσαν και θα τους εμπιστευόντουσαν,
ότι οι κάτοικοι της χώρας τους είχαν αφιονιστεί όπως αυτοί στις χώρες
του προστάτη τους.

Νόμιζαν ότι ο αυτοκράτορας ζητάει και μπορεί να έχει φίλους;
Έβλεπε τα πανό τους που του ανήγγειλαν τη φιλία τους και ξεκαρδιζόταν.
Δεν ήξερε κανείς για ποιους να λυπηθεί πιο πολύ:


Γι αυτούς που κράτησαν την αξιοπρέπειά τους αντιπαραθέτοντας στη
μηχανή της αυτοκρατορίας το σθένος τους και την ανωτερότητά τους και
υπέστησαν και υφίστανται τα πάνδεινα, ή



Γι αυτούς που τόσο πολύ πλανεύτηκαν και τόσο πολύ ξέπεσαν και ίσως
να μην το συνειδητοποιούν.

Κάποτε, όταν η αυτοκρατορία γίνει παρελθόν,
η ιστορία θα μιλάει για το Δαυίδ που τα βαλε με το Γολιάθ και γι αυτούς
που ήταν ιπποκόμοι και κάνανε το βασιλιά.
125

26.8.11

8.3 To NATO Κυνηγός Κεφαλών στις Οθόνες μας
Τον Αύγουστο του 2011 τα προσχήματα έπεσαν.
Αυτά που έλεγαν τα ανεξάρτητα δίκτυα και έβγαιναν στα κανάλια και τα
διέψευδαν οι Νατοϊκοί και οι μαριονέτες πολιτικοί αρχηγοί τους τον Αύγουστο
του 2011 τα απεκάλυπταν ένα-ένα.
Είχαν πράκτορές τους και στρατεύματα στο έδαφος της Λιβύης, συντόνιζαν
τους αντάρτες, είχαν βγει στο κυνήγι της κεφαλής του Λίβυου ηγέτη με
τελευταίας τεχνολογίας γκάτζετ εντοπισμού.....
Μόνο για τις σκηνοθεσίες τους της κατάληψης της Τρίπολης δεν μας είχαν
πει.
Κουστουμαρισμένοι έβγαιναν στις οθόνες μας και ομολογούσαν.
Μόνον που αυτοί απ ό,τι φαινόταν δεν το έβλεπαν έτσι.
Έβγαιναν ως οι δερβέναγες του κόσμου και ενημέρωναν τους υποτακτικούς
τους για τα επιτεύγματά τους.
Τους ενημέρωναν ότι αλώνιζαν στον κόσμο και να κάτσουν ήσυχοι.
Κάποιοι απ αυτούς έμοιαζαν να φαντάζονται ότι οι υποτακτικοί τους τους
θαύμαζαν για τα ανδραγαθήματά τους.
Καλά να είναι τα πρωτοπαλίκαρά τους που καθάριζαν για λόγου τους.
Τους προμήθευαν τα γκάτζετ τους, ήταν στη δούλεψή τους μέρα νύχτα και τα
τελειοποιούσαν και κάποια άλλα πρωτοπαλίκαρα τα αξιοποιούσαν για χάρη
τους.
Πυροβολούσαν ότι δεν τους καθόταν, όποιον δεν δεχόταν να κάνει τον
υποτακτικό.
Αν τους κουνιόταν και δεν καθόταν σούζα και ήταν και ξύπνιος και πονηρός
μαζί και τους ξέφευγε και δεν ήταν εύκολη λεία
τότε έριχναν στο κυνήγι και κάποια άλλα πρωτοπαλίκαρα να τον γλωσσοπυροβολούν να συνδράμουν και οι υποτακτικοί τα πρωτοπαλίκαρα στο
κυνηγητό.
Μόνον αυτός ο ταλαίπωρος γραμματέας του ΝΑΤΟ προσπαθούσε να
κρατήσει τα προσχήματα.
Έβγαινε και δήλωνε ότι το ΝΑΤΟ δεν είχε καμιά ανάμιξη στη νίκη των
ανταρτών του στην Τρίπολη.
Έβαζε την εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ να δηλώνει;
«Το NATO δεν έχει στόχο κάποιο άτομο συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει
στρατιωτικός συντονισμός με τους εξεγερμένους», 1
και ανήγγειλε ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχίζονταν μέχρι να ήταν σίγουροι ότι
δεν κινδύνευαν οι άμαχοι.
Θυμάστε, η προστασία των αμάχων υποτίθετο ότι τους είχε ανατεθεί από τη
λεγόμενη διεθνή κοινότητα, η δημιουργία ζώνης μη πτήσεων για την
προστασία των αμάχων.

1

http://www.ert.gr/index.php/eidiseis/diethni/kosmos/18055-2011-08-25-16-36-33.html
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Ήταν να τον συμπαθείς αυτόν τον τύπο.
Φαινόταν να είναι ο μοναδικός απ αυτούς που εμφανίζονταν στην Τιβί που
είχε κάποια συναίσθηση του τι έκανε και ήθελε να κρυφτεί.
Φαινόταν να έχει μεγαλύτερη συναίσθηση από κάποιες ακριβοπληρωμένες
Τιβί περσόνες που τον εμφάνιζαν. (1)
Όπως σε όλες τις μαφίες που σέβονται τον εαυτό τους πίσω από τους
κουστουμαρισμένους βρίσκονται τα μεγάλα αφεντικά. Αυτά που κινούν τα
νήματα.
Είναι τα μεγάλα πιράνχας του κόσμου.
Όπου οσμίζονται λεία ανταρεύουν και δεν μπορούν να ησυχάσουν αν δεν
γευματίσουν.
Αυτοί δεν έχουν ανάγκη τα κοστούμια. Δεν βγαίνουν στο προσκήνιο. Δεν τους
ενδιαφέρει παρά μόνον η λεία.
Τα προσχήματα τα αφήνουν στους κουστουμαρισμένους και στα
πρωτοπαλίκαρά τους.
Κάποιοι από τους κουστουμαρισμένους παριστάνουν τους προστάτες των
υποτακτικών. Κάθονται σε έδρες με τηβέννους και αδικο-πυροβολούν.
Είναι οι επιφορτισμένοι με τον νόμο και την τήρησή του.
Το νόμο των πιράνχας και την τήρησή του από τους υποτακτικούς.
Λίγοι απ αυτούς φαινόντουσαν να μην είναι συνεργοί.
Που ήταν τότε που οι κουστουμαρισμένοι γκάνγκστερ είχαν βγει πάλι παγανιά
σε κυνήγι κεφαλών;
____________________________
(1) Η ακριβοπληρωμένη παρουσιάστρια του Αντένα παρουσίασε μια κατοικία
της οικογένειας του Λίβυου συνταγματάρχη χαρακτηρίζοντάς την παλάτι με
αμύθητα πλούτη και προς επικύρωση έδειξε ότι είχε πισίνα, μοντέρνα έπιπλα
στο σαλόνι και μπανιέρα με σάουνα
κι αυτά τα αμύθητα τα πλούτη τα διαφήμιζε το κανάλι προς άγραν θεατών πελατών από το προηγούμενο απόγευμα.
Άραγε, η ακριβοπληρωμένη παρουσιάστρια αγνοούσε ότι η Λιβύη είχε
καλύτερο βιοτικό επίπεδο από τους εισβολείς της χωρίς να έχει καθόλου
χρέος (παρόλο το εμπάργκο που της είχαν επιβάλλει για πολλά χρόνια),
γιατί ο ηγέτης της δεν σπατάλησε τον πλούτο της σε όπλα και πολέμους
όπως αυτοί,
ότι στη χώρα αυτή που ήταν γνωστή ως η Ελβετία της Αφρικής υπήρχε:







δωρεάν ιατρική περίθαλψη υψηλού επιπέδου,
δωρεάν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου,
δωρεάν κατοικίες,
δεν υπήρχαν αναλφάβητοι,
οι νιόπαντροι προικίζονταν από το κράτος,
τα δάνεια που έπαιρναν οι Λίβυοι από τις τράπεζες ήταν άτοκα
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(η Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης δεν ήταν ιδιωτική κερδοσκοπική)
 το προσδόκιμο ζωής των κατοίκων της ήταν από τα υψηλότερα του
κόσμου
 οι νέοι και νέες σπούδαζαν σε όλες τις χώρες του κόσμου με έξοδα του
Λιβυκού κράτους
 οι γυναίκες της Λιβύης είχαν στα σπίτια τους γυναίκες από την Τυνησία
που τις υπηρετούσαν
 ότι τις βαριές δουλειές δεν τις έκαναν οι Λίβυοι αλλά μετανάστες από
Τυνησία και Αφρική;
 ………….
Σίγουρα θα είχε ακουστά για
 τις πόλεις με τις τέντες και τα συσσίτια στις ΗΠΑ,
 τις χιλιάδες που πεθαίνουν το χειμώνα στη Βρετανία από το κρύο
στερούμενοι θέρμανσης,
 τα υπέρογκα εντελώς ανελαστικά δάνεια που παίρνουν για τις
πανάκριβες σπουδές τους στις ΗΠΑ και Βρετανία οι φοιτητές που τους
έχουν φέρει σε απόγνωση και τις προτροπές ακαδημαϊκών να
πουλήσουν το νεφρό τους για να ξεπληρώσουν, βλ. Professor: Just Sell
a Kidney to Pay Off Student Loans
-........
Είχε ακούσει μήπως για τα εκατομμύρια δολάρια Αμερικανών
φορολογούμενων που κοστίζουν οι διακοπές του Αμερικανικού
προέδρου για τους άντρες και τα συστήματα ασφαλείας που τον
συνοδεύουν στις διακοπές του σε μια "δημοκρατική" χώρα, 1
Είχε μάθει για τις διαδηλώσεις 1,7 εκατομμυρίων, του 95% της
Τρίπολης, υπέρ του Λίβυου ηγέτη;
σε αντίθεση με τις μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις κατά των ηγετών κυνηγών του;
Προβληματιζόταν, άραγε, γιατί τόσοι κυνηγοί στο κατόπιν του με τόσο
εξελιγμένα μαραφέτια δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τον Λίβυο ηγέτη;
Ήξερε τίποτα για τα παλάτια και τα αμύθητα πλούτη της βασίλισσας
της Αγγλίας η οποία αν
και ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας και ο πλουσιότερος άνθρωπος στη γη
με εκτιμώμενη περιουσία £ 17,600,000,000,000 2,
χρηματοδοτείται από τους πολίτες με 5,5 εκατομμύρια λίρες για
σύνταξη και με πολλά άλλα εκατομμύρια λίρες, όπως 11,5 εκατομμύρια
λίρες για ταξίδια της βασιλικής οικογένειας,
37 εκατομμύρια λίρες για τα παλάτια,
68,3 εκατομμύρια λίρες για τους βασιλικούς βοτανικούς κήπους, κ.α,
Χρηματοδοτείται απ΄αυτούς που τους ζητείτε να πουλήσουν το νεφρό
τους για να ξεχρεώσουν;
[Σε ευρώ τα ποσά είναι περίπου 20% μεγαλύτερα]
1

http://www.usnews.com/news/blogs/washington-whispers/2011/08/11/obamas-vineyard-vacationwill-cost-taxpayers-millions
2
http://whoownstheworld.com/about-the-book/largest-landowner/
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Γνώριζε ότι στη Βρετανία ορκίζονταν στο όνομα της βασίλισσας ενώ στη
Λιβύη στη δημοκρατία του λαού;
Δεν νομίζω ότι δεν τα γνώριζε.
Μήπως είχε διερωτηθεί γιατί ακριβοπληρώνεται, όπως και οι άλλοι που
ακριβοπληρώνονται;
Μήπως για να «μην γνωρίζουν»;
Ίσως να φαίνεται άδικο που το καταλογίζω αυτό σε μιαν από τις πιο
αξιοπρεπείς Τιβί περσόνες.
Αλλά ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που ενοχλεί.
Απ αυτόν που εκτιμάς και έχεις προσδοκίες απογοητεύεσαι.
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9. ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
28.3.11

9.1 Η Μομφή για τις Χειραψίες με τον Καντάφι και τη
Συμμετοχή στο Ίδρυμά του
Στη συζήτηση στη Βουλή για το ζήτημα της Λιβύης κατακεραύνωσαν τον
Παπανδρέου για τις χειραψίες του με τον Καντάφι.
Δεν είπαν τίποτα για την μέχρι πριν τρεις εβδομάδες υπό επικύρωση έκθεση
του Συμβουλίου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ που εξήρε το
ανθρωπιστικό έργο του Καντάφι "όχι μόνον στον τομέα των πολιτικών
δικαιωμάτων, αλλά και σ αυτόν των οικονομικών, κοινωνικών,
θρησκευτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων", βλ. κεφ. 2.4
Δεν έψεξαν τον Παπανδρέου για τις χειραψίες του με τον Μπλερ και τον
Μπους και τους λοιπούς που ευθύνονται για τις εκατόμβες των νεκρών
στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και αλλού.
Είπαν ότι ο Καντάφι ήταν δικτάτορας, ότι δικτατορεύει το λαό του.
Δεν είπαν τίποτα για τον πλανητικό δικτάτορα που δικτατορεύει και
μακελεύει όλο τον πλανήτη. Δεν είπαν τίποτα για:






τα Γκουαντάναμο του, τα Αμπού Γκράιμπ του, τις μυστικές φυλακές του,
τις πλωτές φυλακές του
τις εξαφανίσεις πολιτών παντού στον κόσμο με εντολή του προέδρου του
τις σχολές του βασανιστηρίων όπου εκπαιδεύονται οι βασανιστές
όλου του κόσμου,
την πρωτοκαθεδρία του σε εξαγωγές οργάνων και επιστήμης
βασανιστηρίων
τις άθλιες συνθήκες στις υπερπλήρεις φυλακές του ίδιες μ αυτές στο
Αμπού Γκράιμπ , όπως προέκυψε από τετράμηνη έρευνα του Channel 4
του BBC,

Ούτε είπαν τίποτα για την δικτατορία των τραπεζών.
Γιατί δεν ζήτησαν από τις "μεγάλες δυνάμεις" να δραστηριοποιηθούν
και κατ αυτών των δικτατόρων;
Είπαν ότι ο Καντάφι καταχράστηκε τους πόρους της χώρας του για ίδιο
όφελος.
Κι όμως δεν ακούσαμε τίποτα για παλάτια και κότερα.
Ούτε για πανάκριβους πολεμικούς εξοπλισμούς.
Ακούγαμε ότι ο στρατιωτικός εξοπλισμός του ήταν παρωχημένος.
Αντιθέτως, μαθαίνουμε για μεγαλόπνοα έργα για την ευημερία των
πολιτών του, όπως για το μεγαλύτερο υπόγειο έργο ύδρευσης στον
κόσμο τεράστιας σημασίας για την ευημερία όλης της Αφρικής, κόστους 33
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δισεκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδοτούμενο εξολοκλήρου από το
κράτος και με τεχνικό προσωπικό αποκλειστικά της Λιβύης.
Δεν είπαν τίποτα για την Wall Street και την εταιριοκρατία του μεγάλου
πολεμοκάπηλου "συμμάχου" μας, για το απίστευτο έλλειμμα
δημοκρατίας την οποία επιχειρεί κάθε φορά να σπείρει και καλλιεργήσει στα
χέρσα των άλλων χωρών.
Έψεξαν τον Παπανδρέου ότι συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο του
Ιδρύματος Καντάφι και έτσι έψεξαν τον Μαντέλα, τα παιδιά της
Παλαιστίνης, τα παιδιά της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, τους ιθαγενείς της
Αμερικής, το Αφρικανικό κέντρο καταπολέμησης του Aids και τόσους
άλλους που πήραν το βραβείο και ενισχύθηκαν (με 250. 000 δολάρια ο
καθένας), βλ. Al-Gaddafi International Prize for Human Rights - Wikipedia
Και ο Παπανδρέου ίδρωσε να αποποιηθεί το "βαρύ κατηγορώ" .
Δεν έψεξαν τον Παπανδρέου για τα βραβεία του από τους τραπεζίτες γιατί
αυτοί και οι αποδέκτες τους είναι καθώς πρέπει και με χέρια καθαρά.
Δεν είπαν τίποτα για την δικτατορία των τραπεζών. .
Εμείς οι άνθρωποι έχουμε πολλά μέτρα και σταθμά ανάλογα με το ποιος
είναι κάθε φορά ο ισχυρός και κατά πως μας συμφέρει.
Να είχαμε αυτή την ελαστικότητα και για τους αδύναμους και όταν δεν
μας συμφέρει! ..
Στον πόλεμο κατά της Λιβύης συμμετείχαμε και μεις στην Ελλάδα μέσω
της φορολογίας.
Η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε τους φόρους μας για να συμμετέχει
στον πόλεμο αυτό.
Δεν μπορούμε ίσως να αλλάξουμε τη ροή των γεγονότων.
Τουλάχιστον, όμως, οφείλουμε ως ενήλικοι να φροντίσουμε να μάθουμε
το βάρος που επωμιστήκαμε, το αναίτιο αίμα που θα μας βαραίνει στη
ζωή.
Παλιότερα όταν εγχώριοι και ομογενείς προχώ διανοητές μας κατακεραύνωναν για την οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, έγραφα και το
πίστευα
ότι εμείς τουλάχιστον στην Ελλάδα είχαμε ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα
έναντι των ομογενών: δεν μας βάραινε το αίμα εκατομμυρίων
ανθρώπων, αμάχων και ένστολων στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και αλλού.
Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Η Ελλάδα συμμετείχε σ ένα βρώμικο πόλεμο,
έναν πόλεμο μέσω πανουργίας.
Και κάποιους από μας αυτό μας έχει πτοήσει.
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9.2 O Πόλεμος στη Λιβύη Επανάσταση; Οι Προδότες
της Λιβύης Επαναστάτες; ΟΙ Μεγαλύτεροι
Καταπατητές των Δικαιωμάτων Προστάτες τους;
Στα κανάλια μιλούσαν για επανάσταση και επαναστάτες.
Το ίδιο και πολλοί που αρθρογραφούσαν σε εφημερίδες και ιστολόγια.
Επαναστατικοί διθύραμβοι γράφτηκαν με την αναγγελία της εισβολής στην
Τρίπολη.
Ερωτήματα ανακύπτουν:
 αν τους πρωτοφανείς σε έκταση και αγριότητα βομβαρδισμούς των
ΝΑΤΟικών στη Λιβύη τους θεωρούσαμε αμελητέα λεπτομέρεια που δεν
διαφοροποιούσε την «επανάσταση» από τις άλλες
 αν η συνεργασία των «επαναστατών» με τους εχθρούς της χώρας τους
που την κατέστρεφαν και τη μόλυναν για χρόνια και μακέλευαν τα παιδιά
της, θεωρούσαμε ότι δεν τους διαφοροποιούσε από τους άλλους
 αν κρίναμε ότι η μάζωξη αυτών που πανηγύριζαν στην Τρίπολη που
έδειχναν στα βίντεο και στα κανάλια ήταν ο λαός της Τρίπολης των δύο
εκατομμυρίων που πανηγύριζε
 αν κρίναμε ότι οι πολίτες της Τρίπολης θα μπορούσαν να αντισταθούν
στους «επαναστάτες» με τα επανδρωμένα και μη αεροσκάφη των
ΝΑΤΟικών να τους βομβαρδίζουν και τα ελικόπτερα Απάτσι να τους
κανονιοβολούν
Ερωτήματα ανακύπτουν:
 αν μας ενοχλούσε που οι «επαναστάτες» κράδαιναν τη σημαία της
προηγούμενης λαομίσητης μοναρχίας
 αν μας ενοχλούσε που οι επικεφαλής των «επαναστατών» ήταν
δυσαρεστημένοι πρώην αξιωματούχοι και κάποιοι αποδεδειγμένα
χρηματοδοτούμενοι και εκπαιδευμένοι από το Αμερικανικό Πεντάγωνο
 αν μας ενοχλούσε που στις ειδήσεις στα κανάλια έβγαινε ο γραμματέας
του ΝΑΤΟ και δήλωνε ξεδιάντροπα ότι το ΝΑΤΟ δεν είχε καμιά
ανάμιξη στη «νίκη» των «επαναστατών» και τα σχέδιά τους και
μάλιστα την ίδια στιγμή που μας πληροφορούσαν ότι η «νίκη» οφειλόταν
στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και στον εξοπλισμό και την
εκπαίδευση των «επαναστατών» από αξιωματούχους του
Ερωτήματα ανακύπτουν για
 τους 1300 άμαχους νεκρούς και τους περισσότερους από 5000 τραυματίες
μέσα σε 11 ώρες από την «ελευθέρωση» της Τρίπολης από τους
«επαναστάτες» τους οποίους προσπερνούσαν τα κανάλια αλλά και οι
εφημερίδες της αριστεράς δεν τους αφιέρωσαν ούτε ένα δίστιχο ούτε καν
για το πληροφορήσουν
Και προ πάντων το ερώτημα:
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 αν μας ενοχλούσε που την πρωτοβουλία για την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν αναλάβει οι μεγαλύτεροι
καταχραστές τους
 αν μας ενοχλούσε που οι Άραβες απόλυτοι μονάρχες είχαν
συστρατευτεί κι αυτοί στον πόλεμο προστασίας των ελευθεριών και
εξάπλωσης της δημοκρατίας
Μάλλον δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τις δημοκρατικές καταβολές και την
«αβρότητα» του απόλυτα μοναρχικού και αναχρονιστικού ΣαουδοαραβοΚατάριου «προστάτη» της Δημοκρατίας που συμμετείχε με χρήμα,
μισθοφόρους, προπαγάνδα και δολιοφθορές στον «ανθρωπιστικό» πόλεμο
εξάπλωσης της «δημοκρατίας»..
Για την ΗΠΑΚαναδοΒρετάνια έχουμε ακουστά για την εξαγώγιμη δημοκρατία
τους: πραξικοπήματα παντού στον κόσμο, εγκαθίδρυση φιλικών δικτατοριών,
επί χρόνια συνεργασία και στήριξη φιλικών δικτατοριών κ.λ.π, βλ. ΜΕΡΟΣ Ι.
Για την εγχώρια δημοκρατία τους, βλ. ΜΕΡΟΣΙΙ, κεφ.39.
Φυσικά, δεν λέμε ότι στη Λιβύη δεν ασκήθηκε βία σε όσους εναντιώνονταν
ενεργά στην εγκατεστημένη εξουσία.
Δεν μπορούμε, όμως να υποτιμάμε τη νοημοσύνη μας και να θεωρούμε ότι
υπάρχει εξουσία σε οποιοδήποτε κράτος, ιδιαίτερα της ΗΠΑΝΑΤΟ,
που να μην συμβαίνει αυτό, να μην ασκείται βία σε όποιον αντιστέκεται ενεργά
σ΄αυτήν.
Ενδεικτικά:
- Ο βομβαρδισμός στη Φιλαδέλφεια του αφροαμερικανικού κινήματος
ΜΟVE (βόμβα από ελικόπτερο) το 1985 (11 νεκροί εκ των οποίων 5 παιδιά
και ολοσχερώς κατεστραμμένα 65 σπίτια της περιοχής)
βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/MOVE
- Ο βομβαρδισμός του καταλύματος θρησκευτικής οργάνωσης
στο Waco του Τέξας το 1993 από το FBI (75 νεκροί, άντρες, γυναίκες και
παιδιά) βλ. http://topdocumentaryfilms.com/waco-a-new-revelation/
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9.3

Η Παντελής Αποσιώπηση των Εγκλημάτων του
ΝΑΤΟ στην Ελλάδα – Το παλιό Ντοκιμαντέρ του
Εξάντα για τη Λιβύη που Απενεργοποιήθηκε και το
Νέο που Προπαγάνδισε
Για τη Φωτεινή Εξαίρεση του Παύλου Χαρίτου, βλ. κεφ. 3.1

Στο κεφ. 4 παρατέθηκε η ιστορία του ξεκληρίσματος των μικρών παιδιών, της
συζύγου, των γονέων και γειτόνων του προέδρου της Διεθνούς Λιβυκής
οργάνωσης βοήθειας παιδιών σε εμπόλεμες περιοχές, γιού ιστορικού
στελέχους της Απελευθέρωσης της Λιβύης από το ζυγό των Δυτικών (και νυν
«απελευθερωτών» της).
Δεν είναι μόνον η οικογένεια αυτού του ευγενούς ανθρώπου που ξεκληρίστηκε
στη Λιβύη από τα βομβαρδιστικά του ΝΑΤΟ.
Είναι πολλές άλλες οικογένειες.
Καμία απ αυτές δεν βρήκε το φως της δημοσιότητας.
Καμία απ΄ αυτές τις ιστορίες δεν απασχόλησε τα ελληνικά ΜΜΕ.
Όταν διάβαζα και έβλεπα το βίντεο με το βομβαρδισμό του δικτύου ύδρευσης
και μετά το βομβαρδισμό του εργοστασίου που έφτιαχνε τους σωλήνες για να
μην μπορεί να επισκευαστεί,
σκεφτόμουνα ότι την επόμενη θα ήταν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες και
κεντρική είδηση στα δελτία ειδήσεων.
Το δίκτυο ύδρευσης που βομβάρδισαν ήταν μοναδικό στον κόσμο στο είδος
του, το όγδοο θαύμα του κόσμου για κάποιους,
ένα έργο της «παλιάς» Λιβύης στην υπηρεσία ολόκληρης της Αφρικής που
φιλοδοξούσε να αρδεύσει την έρημο και να απεξαρτήσει την ήπειρο από την
αρπάγη της Παγκόσμιας τράπεζας και του Δ.Ν.Τ.
Ένα έργο πνοής δισεκατομμυρίων, εξ ολοκλήρου από τα διαθέσιμα του
κράτους της Λιβύης χωρίς τον παραμικρό δανεισμό.
Και, όμως, δεν διάβασα ούτε άκουσα τίποτα την επομένη στις εφημερίδες και
τα κανάλια γι αυτό το έγκλημα πολέμου, γι αυτό το έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας.
Σκέφτηκα ότι, ίσως, το επισκίασε η επικαιρότητα με το περίεργο .μακελειό στη
Νορβηγία που είχε συμβεί εκείνες τις ημέρες.
Βέβαια και στη Λιβύη μακελεύονταν την ίδια εποχή παιδιά και μεγάλοι, αλλά
δεν ήταν δα και δυτικοί.
Όταν μετά διάβασα και είδα βίντεο με τον βομβαρδισμό των μετασχηματιστών
της δορυφορικής τηλεόρασης της Λιβύης σκέφτηκα πάλι ότι αυτό θα ήταν
τουλάχιστον μια από τις ειδήσεις.
Όταν είχαν βομβαρδίσει την τηλεόραση στη Σερβία ήταν κεντρική είδηση στα
δελτία ειδήσεων.
Και πάλι δεν είπαν και δεν έγραψαν τίποτα.
Ούτε όταν μετά βομβάρδισαν το πανεπιστήμιο Νάσερ.
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Κατάλαβα ότι δεν επρόκειτο τελικά να γράψουν
και να πουν τίποτα για τα εγκλήματα αυτού του
πολέμου.
Το έργο της δαιμονοποίησης του Λίβυου ηγέτη
και της Λιβυκής αντίστασης είχε επιστημονικά
σχεδιαστεί και απέδιδε καρπούς.
Καταλαβαίνω την απόκρυψη από το Αμερικανικό
κοινό.
Ο «ελεύθερος» τύπος στις ΗΠΑ πάντα του
επεφύλασσε ξεχωριστή μεταχείριση.
Αυτήν, όμως, την ομερτά στην Ελλάδα δεν
μπορώ να την κατανοήσω.
Για πρώτη φορά στη νεώτερη ιστορία της, η
Ελλάδα συμμετείχε ενεργά σε έναν πόλεμο και
αυτό πέρασε εντελώς απαρατήρητο.
Οι περισσότεροι δεν έμαθαν καν γι αυτή τη
συμμετοχή.
Τα κανάλια ενημέρωναν για την "επανάσταση". Έκαναν λόγο μόνον για
ανθρωπιστική βοήθεια.
Ξιφουλκούντες καθημερινά αρθρογράφοι εφημερίδων δεν αναφέρθηκαν ούτε
μια φορά στο θέμα.
Κατά την εισβολή των Αμερικανών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν διαβάζαμε στις
εφημερίδες πύρινα άρθρα.
Ντοκιμαντέρ προβάλλονταν από την κρατική τηλεόραση για τη μοίρα των
παιδιών στις χώρες αυτές.
Για τη Λιβύη είχε γυριστεί το 2004 ένα ιδιαίτερα κατατοπιστικό ντοκιμαντέρ
από τον Εξάντα που έδειχνε μιαν άλλη Λιβύη απ΄αυτήν που πρόβαλλαν στα
κανάλια και τις ανταποκρίσεις ξένων δικτύων που αναπαρήγαγαν οι
εφημερίδες.
Το ντοκιμαντέρ αυτό θα μπορούσε να είχε αποτελέσει ανάχωμα στην τόσο
καλά σχεδιασμένη δαιμονοποίηση του Καντάφι και της "δεινοπαθούσας"
Λιβύης.
Σε αυτό υπάρχουν μαρτυρίες για τη μεγάλη υποστήριξη που είχε ο Καντάφι
από τους Λίβυους,
- για τον πλούτο που τους μοίρασε,
- για το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη των κατοίκων της χώρας στο πρόσωπό
του
- για την ισχυρή θέση και τις ελευθερίες που απολάμβαναν οι γυναίκες σε όλα
τα επαγγέλματα και τα πανεπιστήμια, μοναδικές σε όλο τον αραβικό κόσμο,
- για την πρώτη γυναίκα πιλότο σε αεροσκάφος των Λιβυκών αερογραμμών,
- για τα μεγάλα έργα υποδομών που έγιναν επί Καντάφι, όπως αυτό
του «Μεγάλου Τεχνητού Ποταμού», το θεωρούμενο ως το μεγαλύτερο τεχνικό
έργο στον κόσμο, το όγδοο θαύμα του κόσμου κατά μερικούς, κ.α.
Κι όμως το ντοκιμαντέρ αυτό είχε απενεργοποιηθεί όλη τη διάρκεια του
πολέμου.
Τελευταία φορά που επισκέφτηκα την ιστοσελίδα του Εξάντα, λίγες ημέρες
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μετά την δολοφονία του Καντάφι, εξακολουθούσε να υπάρχει η πληροφορία:
"Θα είναι διαθέσιμο προσεχώς. Σήμερα είναι διαθέσιμο.
Πολλά απ αυτά που περιγράφονται στο ντοκιμαντέρ σήμερα έχουν γίνει λίγοπολύ γνωστά σε αρκετούς, μέσα από εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης και
από τις εκ των υστέρων πληροφορίες δυτικών ΜΜΕ.
Άραγε, γιατί δεν ήταν διαθέσιμο το ντοκιμαντέρ τότε που θα μπορούσε
να παίξει κάποιο ρόλο,
που θα μπορούσε να κλονίσει την τόσο καλά σχεδιασμένη προπαγάνδα
των εισβολέων;
Τι κρίμα που σιώπησαν όλοι όσοι ήταν σε θέση και μπορούσαν να
γνωρίζουν!
Δυστυχώς το ερώτημα απαντήθηκε με τον πιο απογοητευτικό τρόπο με το νέο
ντοκιμαντέρ του Εξάντα για την «Επανάσταση» στη Λιβύη και μάλιστα την
εποχή που είχε αρχίσει να γίνεται γνωστή η διάλυση της χώρας.
Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Μέρες οργής» αναφέρεται στην «Επανάσταση»
στη Λιβύη αποσιωπώντας πλήρως τη σημερινή κατάσταση διάλυσης και
γενικευμένης ανομίας στη χώρα.
Εντύπωση προκαλεί που σημαντικό μέρος του ντοκιμαντέρ ανακυκλώνει
και επαυξάνει με περισσότερες λεπτομέρειες τις αποτρόπαιες σκηνές του
τέλους του Καντάφι οι οποίες προβλήθηκαν τότε από όλα τα κανάλια προς
παραδειγματισμό τι παθαίνουν όσοι δεν κάθονται σούζα στους «μεγάλους».
Όπως γράφει σχολιαστής στην ιστοσελίδα του Εξάντα:

1

«Το ντοκυμαντέρ παραβλέπει τους στοιχειώδεις κανόνες έρευνας, την
χρήση πολλαπλών άμεσων και έμμεσων πηγών και την υποβολή τους σε
κανόνες διασταύρωσης και αξιοπιστίας. Κατά τη γνώμη μου είναι
μια επανάληψη της ντικαθεστωτικής/μιντιακής προπαγάνδας.
Μερικά σοβαρά ζητήματα:
α) Οι πηγές με τη μορφή οπτικού υλικού και μαρτυριών προέρχονταν μόνο από
την πλευρά των αντικαθεστωτικών.
β)χρήσιμα άμεσα στοιχεία, όπως αυτά των ηχογραφήσεων υψηλόβαθμων
αξιωματούχων κτλ ήταν απόντα.
γ)Αποκρύφτηκε πλήρως η πραγματική ταυτότητα των
επαναστατών(μουσουλμανική κοινότητα, φιλελεύθεροι, αλ κάιντα)
παρουσιάζοντας τους ως το λαό της Λιβύης!!
δ)Οικοδομήθηκε μια προσωπικότητα ενός τρελού και παρανοϊκού δικτάτορα, ο
οποίος δε διστάζει να εξαφανίσει από το χάρτη μία ολόκληρη πόλη(Βεγγάζη).πηγή αντικαθεστωτική χωρίς ταυτοποίηση-. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά
στο λόγο του Μ Καντάφι ως παραληρηματικό, όπως ακριβώς δηλαδή
χαρακτηριζόταν από τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ το 2011 που απέκρυπταν
ταυτόχρονα τον ίδιο το λόγο
.ε)Δεν έγινε καμία αναφορά στους υποστηρικτές του συνταγματάρχη και στα
πολυπληθή συλλαλητήρια εκατοντάδων χιλιάδων οπαδών της Τζαμαχιρίας στην
Τρίπολη, τη Σύρτη, τη Σέμπχα, το Μπάνι Ουάλιντ και αλλού κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού του 2011».
1

http://www.exandasdocumentaries.com/gr/documentaries//-meres-orgis#disqus_thread
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5.9.11

9.4 «ΗΠΑΝΑΤΟ Εναντίον ΚανταφοΛίβυα» - Το Ματς του
Πολέμου των ΜΜΕ - Η Αναγέννηση του Φοίνικα από
τις Στάχτες του
 To Ματς του Πολέμου των ΜΜΕ
Ίσως η λέξη ματς στον τίτλο να προβληματίζει.
Άνθρωποι σκοτώνονταν συνεχώς, άλλοι τραυματίζονταν, κάποιοι θα μείνουν
παράλυτοι κι άλλοι με βαριά σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα,
άνθρωποι ζούσαν με κομμένη την ανάσα και έβλεπαν τη ζωή τους ξαφνικά να
γίνεται άνω κάτω, να μην έχουν νερό να πιουν, να πλυθούν, γάλα να δώσουν
στα παιδιά τους.
Ματς όλο αυτό;
Θα σας ρωτήσω και γω που τα ακούσατε όλα αυτά. Που τα διαβάσατε όλα
αυτά;
Πόσοι ασχολήθηκαν με αυτά;
Πόσοι παράγοντες της πολιτικής ζωής αναφέρθηκαν σ΄ αυτά;
Πόσοι παράγοντες της λεγόμενης πνευματικής ζωής είπαν έστω μια
κουβέντα;
Πόσοι αρθρογράφοι εφημερίδων απ αυτούς που δεν πιάνει το σπαθί τους
μύγα έγραψαν έστω μια κουβέντα;
Για τα επιχειρησιακά μας ενημέρωναν τακτικά και κανά δυό αρθρογράφοι
γράψανε κάτι για το ποιοι είναι και που το πάνε.
Αλλά σαν να ήτανε ματς.
Για μέρες στα κανάλια παρουσίαζαν τα τρόπαια του αρχηγού της μικρής
ομάδας και τα βίτσια του
και τα συμπλήρωναν με τους πανηγυρισμούς για τη νίκη της μεγάλης
ομάδας.
Ακόμη και για τί μενταγιόν έδινε στις θεραπεύτριες της ομάδας ακούσαμε.
Η ανταποκρίτρια του Μέγα στην Τρίπολη ολόχαρη ανακοίνωνε τους
πανηγυρισμούς για τη μεγάλη νίκη στην Τρίπολη και έλεγε για τον υπουργό
εξωτερικών της Λιβύης που ανακοίνωνε ότι
χίλιοι από τους αντάρτες θα προσλαμβάνονταν σε κυβερνητικές θέσεις,
Γιατί, καθώς επεξηγούσε η ανταποκρίτρια, τα παιδιά αυτά ήξεραν μόνον να
ασχολούνται με τα όπλα
και έπρεπε κι αυτά να είχαν μετά κάποια δουλειά.
Από τον έκδηλο ενθουσιασμό της ανταποκρίτριας για τα τεκταινόμενα και το
ύφος με το οποίο τα διηγιόταν δεν φαινόταν ότι τελούσε υπό ομηρία.
Έλεγε κυβέρνηση και υπουργός και γέμιζε το στόμα της.
Μπορούσες να διακρίνεις το δημοκρατικό ρίγος που την διαπερνούσε.
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Πάνω στον ενθουσιασμό της ξέχασε ότι τα παιδιά ήταν παλιά άμαχοι και ότι
με κάτι άλλο θα έπρεπε να ασχολιόντουσαν
και ίσως να μην είχε πληροφορηθεί ότι το μεταβατικό συμβούλιο που έλεγε ότι
είχε καταφθάσει στην Τρίπολη πριν μια βδομάδα, έλεγαν ότι κατέφθανε
προσεχώς.
Μπορεί και να μην είχε μάθει, να μην είχε φροντίσει να μάθει, ότι οι υπουργοί,
καθώς τους έλεγε, της καθώς έλεγε κυβέρνησης (καθόλα δημοκρατικής
καθότι επιλεγμένης από τη δημοκρατική ΗΠΑΝΑΤΟ)
ήταν οι γνωστοί διεφθαρμένοι υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης που
αποσχίστηκαν και για χάρη τους η ΗΠΑΝΑΤΟ βομβάρδισε το κυβερνητικό
κτίριο διαφάνειας όπου φυλάσσονταν οι φάκελοι διαφθοράς τους. 1
Κάποιοι φίλαθλοι ίσως να διαμαρτυρηθούν.
Σ ένα ματς ο διαιτητής μπορεί να κάνει μερικές φορές τα στραβά μάτια για μια
ομάδα, αλλά φροντίζει να μην εκτίθεται φανερά.
Αρκετοί αθλητικοπαρουσιαστές λένε αυτά που βλέπουν και αρκετοί
αθλητικογράφοι ασκούν δριμεία κριτική ιδιαίτερα στις μεγάλες ομάδες.
Μερικοί απ αυτούς έχουν διακινδυνεύσει ακόμη και τη ζωή τους
αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω απ αυτές.
Τι είδους ματς είναι αυτό όταν η μπάλα πέφτει στα δίχτυα της μικρής
ομάδας από τους ιπτάμενους ποδοσφαιριστές της μεγάλης,
οι οποίοι όταν οι παίκτες της μικρής πάνε να πιάσουν την μπάλα τους
την παίρνουν χτυπώντας τους στο κεφάλι και σωριάζοντάς τους κάτω
και τη δίνουν στους κομισάριούς τους στο έδαφος που κάνουν τους
παίκτες για να βγουν φωτογραφία για τα δελτία ειδήσεων;
Θα υπήρχε ποτέ αθλητικογράφος που θα έκανε ότι δεν τα βλέπει αυτά και θα
έγραφε για τις νίκες της μεγάλης ομάδας και θα πλάσαρε τις φωτογραφίες
αυτές;
Θα υπήρχε αθλητικογράφος που αν τον εκβίαζαν και δεν μπορούσε να
τα πει όλα αυτά δεν θα αποχωρούσε, δεν θα «αρρώσταινε», δεν θα
έκανε τέλος πάντων κάτι για να μην ξεπέσει τόσο πολύ;
Μάλλον ούτε με ματς δεν μπορεί να αποδώσει κανείς τη στάση των έγκριτων
κάθε τύπου και στίγματος στη μεγάλη σύγχρονη ντροπή και κατάντια του
πολιτισμένου κόσμου μας του 21ου αιώνα.
Από ό,τι βλέπω στις ταινίες, πολλά, πολλά χρόνια πίσω, τότε που o κόσμος
ήταν απολίτιστος και όχι πολιτισμένος όπως σήμερα, καθώς λένε,
όταν οι άνθρωποι μονομαχούσαν για κάποιο λόγο, το θεωρούσαν
ντροπή και ατίμωση να αντιπαρατίθενται με άνισα μέσα.
Κι όταν έπεφτε ο αντίπαλος, τον περιέβαλαν εν πολλοίς με σεβασμό.
Μόνο στις ρωμαϊκές και κάποιες άλλες αρένες δεν συνέβαινε αυτό.
Μόνον σε αυτές τις αρένες έβλεπες πλήθη να πανηγυρίζουν που το θεριό
που ξέρναγε φλόγες και βόλια έριχνε κάτω και κατασπάραζε αυτόν που
ήταν άνθρωπος και όχι θεριό.

1

http://www.skynews.com.au/topstories/article.aspx?id=614177&vId
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Αφήνω λοιπόν κάθε προσπάθεια να βρω κάτι ανάλογο να περιγράψω τη
σύγχρονη κατάντια που εκτυλίχθηκε στο προσκήνιο και το παρασκήνιο του
πολιτισμένου κόσμου μας.

 Η Επιβαλλόμενη Δημοκρατία της Αναγέννησης του
Φοίνικα από τις Στάχτες του - Η Τεχνητή Γονιμοποίησή
της από την ΗΠΑΝΑΤΟ
Στα κανάλια μας πληροφορούσαν με κάθε σοβαρότητα για τους «φίλους» της
Λιβύης που συνέρχονταν σε συνδιάσκεψη και σχεδίαζαν τη δημοκρατία της.
Μας απέκρυβαν ότι, θεϊκή εμπνεύσει, το σχέδιο το είχαν συλλάβει και
λεπτομερώς περιγράψει χρόνια πριν εκδηλωθεί η ασθένεια της μη
δημοκρατικότητας της Κανταφολίβυας.
(Ως γνωστόν οι προηγούμενοι ηγέτες ΗΠΑ και Βρετανίας συνομιλούσαν με το θεό,
όπως δήλωναν οι ίδιοι και μας το μετέφεραν με τον προσήκοντα σεβασμό οι έγκριτοι
των ΜΜΕ).

Μας έλεγαν ότι οι "φίλοι" έκριναν ότι οι κάτοικοι της ΚανταφοΛίβυας, όσοι
είχαν απομείνει, δεν είχαν ακόμη αναμορφωθεί, γι αυτό και τις ψηφοφορίες και
τα άλλα αξεσουάρ της δημοκρατίας
τα ανελάμβαναν να τα φέρουν σε πέρας για λογαριασμό τους οι ίδιοι που
είχαν δημοκρατική παράδοση και γνώση.
Τους παίδευαν και συνεχίζουν να τους παιδεύουν για το καλό τους.
Τη δημοκρατία τους τη συνέλαβαν οι ίδιοι, τη σύλληψη την ανήγγειλαν
άγγελοι που υπερίπταντο στους ουρανούς και με τις τρομπέτες τους
κάνανε σκόνη τους κακούς και τα δημιουργήματά τους.
Όταν το έμβρυο διαμορφώθηκε, το εισήγαγαν στον κόρφο της
Κανταφολίβυας για να μπορέσει να ξεγεννηθεί το παιδί τους της
δημοκρατίας.
Και φυσικά θα συνεχίσουν να το φροντίζουν και μετά τη γέννησή του να μην
ξεστρατίσει.

139

28.8.11

9.5 Προς Απροσκύνητους Αντιιμπεριαλιστές
Infowar Συνέχεια
 Έκκληση για Εκτέλεση ενός Κακού
Το όνομά του είναι Tariq Aziz και είναι στις φυλακές του Ιράκ.
Καταδικάστηκε από την αυτοκρατορία του καλού σε θάνατο.
Υποφέρει αφάνταστα και παρακαλεί να επισπεύσουν την εκτέλεσή του.
Ασυνήθιστος φαίνεται στην περιποίηση που του προσφέρθηκε.
Αν και προσκυνημένος του ιμπεριαλισμού αξίζει, ίσως, να εκπληρωθεί η
τελευταία επιθυμία του.
Τι λέτε εσείς οι αντιιμπεριαλιστές;
Ίσως, αξίζει να διακόψετε λίγο την αγωνιώδη παρακολούθηση του κυνηγητού
των ημερών, βλ. «Live: Η Καταδίωξη για τον Καντάφι» 1
Ας μείνουμε λίγο πίσω στην εξέλιξη αυτή.
Καλά νάναι ο άνθρωπος.... Μη με παρεξηγείτε...Για να διαρκέσει το σίριαλ.
Έχει καλούς, κακούς, αίμα, πολύ αίμα. Δεν είναι της σειράς.



Ο Προσκυνημένος του Ιμπεριαλισμού Κακός των
Ημερών

Δε λέω, είναι κι αυτός προσκυνημένος. Ένας άλλος μεγάλος κακός.
- Συνεργάστηκε με τις ιμπεριαλιστικές εταιρίες, Δεν διαφωνώ.
- Συμμάχησε με τους ιμπεριαλιστές, Δεν αντιλέγω.
- Προσπάθησε να προλάβει να μην εξ ανθρωπίσουν τη χώρα του, όπως το
σχεδίαζαν από παλιά; .Ο δειλός.
Σπατάλησε τα χρήματα του λαού του σε λαγούμια να μην τον βρίσκουν οι
ανθρωπιστές. Ο λακές.
Σκότωσαν παλιά την κόρη του και πρόσφατα ένα γιο του και τρία εγγόνια
του. Σιγά το πράγμα.
Προσκυνημένος του ιμπεριαλισμού με τα μπούνια. Αλίμονο. Πως να μη
συμφωνήσω.
- Έδιωξε όλες τις βάσεις των ιμπεριαλιστών από τη χώρα του, αντιτάχθηκε
στους διεθνείς τραπεζίτες και κράτησε την κεντρική τράπεζα της χώρας
κρατική; Σιγά το πράγμα.
- Στις συνελεύσεις του ΟΗΕ και της Αφρικανικής ένωσης μέχρι και πρόσφατα
κατήγγελλε τους ιμπεριαλιστές και τον ιμπεριαλισμό τους; Σιγά το πράγμα.
Δεν είναι το ίδιο όπως με τους αντιιμπεριαλιστές πολιτικούς μας που
συμμετέχουν στα ιμπεριαλιστικά κοινοβούλια. Φυσικά.
1

http://www.thepressproject.gr/external.php?id=4853&link=http://bit.ly/nZzZn2
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Οι δικοί μας έχουν υψηλή σκοπιμότητα. Ποιος αντιλέγει.
Άλλωστε πως θα εμπεδώναμε τα περί της πλουτοκρατίας, αν δεν το βλέπαμε
κάθε μέρα στις κάρτες της Τιβί..
Σταθερά στο ίδιο μοτίβο. Για να μας γίνει υποσυνείδητη
συνειδητοποίηση. Ούτε συζήτηση.
- Είχε τον πατέρα του σε σκηνή έως ότου όλοι οι πολίτες της χώρας του
αποκτήσουν δικό τους σπίτι; Αστεία πράγματα.
- Είναι ηγέτης μιας χώρας με υψηλές επιδόσεις σε πολλούς τομείς;
Είναι ηγέτης αυτός ο αγροίκος, ο καθυστερημένος που μιλάει από μόνος του
χωρίς υποβολέα, κατ΄ευθείαν χωρίς γραπτά, χωρίς να του γράφουν τους
λόγους του ειδικοί; Μην τρελαθούμε κιόλας.
Ο Αμερικανός μάλιστα. Είναι ηγέτης με τα όλα του.
Χθες που βγήκε έκτακτα για την Αιριν και δεν υπήρχε εύκαιρος υποβολέας
είχε ο άνθρωπος γραπτό και διάβαζε.
Δυο απλές κουβέντες ήθελε να πει και ζήτησε να τους τις γράψουν. Τόσο
προσεκτικός. Σωστά. Το παρακολούθησα και γω.
Έχει και βραβείο ειρήνης. Σωστά. Πως δεν το θυμήθηκα.
- Έχει μεγάλη δημοτικότητα στη χώρα του; 85% ;
Ο Αμερικανός δεν έχει ούτε τη μισή; Κουραφέξαλα.
Έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου. Δεν είναι όπως οι Αμερικανοί. Σωστά.
- Τον υποστηρίζει ο Νέλσον Μαντέλα;
Ε, δεν είναι και ο Ζιzek, ούτε ο Μπαντιού; Σωστά.
Ο Μαντέλα λέει δύο κουβέντες και τις
καταλαβαίνουμε.
Οι μεγάλοι δεν γίνονται κατανοητοί. (Δεν μπορείς να
καταλάβεις ότι είναι μικροί). Σωστό, δε λέω.
- Τον υποστηρίζουν 200 αξιωματούχοι και
διανοούμενοι της Αφρικής;
Όσο να ναι κάτι περισσότερο θα ξέρουν αυτοί; Είναι
πιο κοντά;
Δεν είναι, όμως, και από το London University. Έτσι
δεν είναι; Σωστά, δεν το είχα σκεφτεί.
- Έχει συγγράψει το πράσινο βιβλίο για ένα τρίτο
δρόμο τύπου άμεσης δημοκρατίας και τον έβαλε σε
εφαρμογή στη χώρα του; Εδώ γελάμε. Σωστά.
Αυτός που κυκλοφορεί με τοπικές στολές με τις
φωτογραφίες των πεσόντων επί αποικιοκρατίας στο
μπούστο του;
Ε, όχι και διανοούμενος. Ε, όχι και να μελετήσουμε τι λέει.
Ο άξεστος που ούτε να ντυθεί δεν ξέρει, όπως είπε και ο Ισραηλινός
πρόεδρος. Σωστό, χαζομάρα μου.
Προσκυνημένος του ιμπεριαλισμού με τα όλα του. Πως να μην συμφωνήσω;
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- Αυτό που συμβαίνει σήμερα το είχε επιμαρτυρήσει το
2003 δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας που παρίστατο στις
συνεδριάσεις της αυτοκρατορίας.
Σήμερα δεν λέει τίποτα η δημοσιογράφος. Λέει; Είπα μπαρούφα. Το
παραδέχομαι.
- Για τη διακήρυξη όμως των 200 φυλών στην περιοχή που έχουν το
προπύργιό τους οι επαναστάτες, τι λέτε;
Είναι σύνθετο το θέμα. Πρέπει να το δούμε διαχρονικά.
Πως εξελίχθηκε ο ιμπεριαλισμός, τι λέει ο Μάρξ σχετικά.
Κατάλαβα. δεν είναι για μένα αυτά.



Οι Απροσκύνητοι Αντιιμπεριαλιστές

Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι εύκολο να είμαστε όλοι όπως εσείς. Απροσκύνητοι.
Ιδιαίτερα όπως εσείς οι έλληνες αντιιμπεριαλιστές, ημεδαποί και ομογενείς,
κυρίως της Βρετανίας, μαζί με τους εξέχοντες διανοητές που τους
προσκαλείτε κάθε τόσο να μας δίνουν τα φώτα τους και
μας ενημερώνετε για τις επιστολές νουθεσίας που μας απευθύνουν κάθε
φορά.
(Πράγματι αν είχαμε νομιμοποιήσει όλους τους μετανάστες, όπως μας
συμβούλευαν θα ερχόντουσαν κι άλλοι τόσοι και όσο να ναι θα είχαμε
παρηγοριά. Θα μοιραζόμαστε τον πόνο μας όπως και το φαγητό μας. Σωστό.)
Δεν είναι εύκολο να υπονομεύουμε τον ιμπεριαλισμό από τα μέσα, ως άλλοι
Δούρειοι Ίπποι, όπως εσείς,
Δεν είναι εύκολο να ανεβαίνουμε δυο - δυο τα σκαλιά στα πανεπιστήμια τα
ιμπεριαλιστικά, όπως εσείς.
Να πρωταγωνιστούμε σε όλα τα κόλπα τα ιμπεριαλιστικά, όπως εσείς.
Να οργανώνουμε και να συμμετέχουμε σε έρευνες των ιμπεριαλιστών, του
ΝΑΤΟ και της κομπανίας, όπως εσείς.
Να είμαστε τόσο απροσκύνητοι που να μοχθούμε τόσο πολύ να μην μας
καταλάβουν.
Το δηλώνουμε. Είμαστε και μεις προσκυνημένοι.
Όχι ότι δεν το έχετε καταλάβει. Αυτό να λέγεται. Σας διαφεύγουν αυτά; Το
αναγνωρίζω.
Να που τα βρήκαμε λοιπόν και ξεκαθαρίσαμε ποιος είναι ποιος.


Infowar Συνέχεια

Ας πούμε τώρα και μερικά απ αυτά που δεν ασχολείστε εσείς οι
αντιιμπεριαλιστές.
Λεπτομέρειες, δε λέω.
Που να ασχοληθείτε με αυτά. Το καταλαβαίνω..
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Λεπτομέρεια 1
Τελικά υπάρχουν δύο Τριπόλεις. Μία εκεί που δείχνει ο χάρτης και μία στο
δυτικό βουνό Nafusa.
Η πρώτη είναι το πρωτότυπο, η δεύτερη το αντίγραφο.
Το αντίγραφο το φτιάξανε για τις ανάγκες της επανάστασης,
επαναστατική αδεία.
Στην Τρίπολη - αντίγραφο πήγε η νέα κυβέρνηση της Λιβύης που μας
είπαν ότι πήγε στην Τρίπολη που τώρα όλα είναι υπό έλεγχο.
Όχι γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια στην άλλη Τρίπολη.
Πως είναι δυνατόν, αφού μας είπε η κυβέρνηση ότι τώρα πια την ελέγχει όλη.
Πως να την αμφισβητήσεις;
Μπορεί κατά κανόνα όσα λέει να μην της βγαίνουν στην πράξη, αλλά την
αναγνώρισαν αμέσως οι πιο πολλοί στην αυτοκρατορία του καλού.
Και μαζί τους συμφώνησαν και οι απροσκύνητοι αντιιμπεριαλιστές.
Κι ας μην ξέρουν οι περισσότεροι ποια ακριβώς είναι, από που κρατάει η
σκούφια της,
Τους αρκεί που δεν έχει εκλεγεί.
Τους αρκεί που δεν είναι απ αυτούς που τους έκανε τόσα χρόνια πλύση
εγκεφάλου ο Καντάφι.
Ο Γάλλος ηγέτης μάλιστα την αναγνώρισε πριν καλά-καλά συσταθεί.
Τόσο διορατικός και μεγάλος ηγέτης είναι.
Κι ας μην του δείχνει.
Όχι, σαν τον δικό μας τον "Γιωργάκη" που το κανε τελευταίος και τά κουσε
από τους απροσκύνητους αντιιμπεριαλιστές στο κοινοβούλιο.
Δεν θα τα έχει και τόσο με το London University μου φαίνεται.
Η νέα κυβέρνηση, όμως, θα πηγαίνει στην άλλη Τρίπολη για τις
απαραίτητες φωτογραφίσεις για τα δίκτυα ενημέρωσης, το CNN, το Αλ
Τζαζίρα και το ΒΒC, το αγαπημένο των αντιιμπεριαλιστών.
Τα δίκτυα αυτά φυσικά δεν μπορούν να μας πουν όλες αυτές τις
λεπτομέρειες.
Τρίπολη η μία Τρίπολη και η άλλη. Τι σημασία έχει;
Εδώ παρουσίασαν πριν κάποιες μέρες τους πανηγυρισμούς στην
Τρίπολη από την Ινδία και δεν μπήκαν στον κόπο να αλλάξουν τη
σημαία που ήταν τόσο εύκολο, βλ. κεφ.7.3..
Να σπαζοκεφαλιάσουν τώρα να μας πουν τρίχες;
Το γραψαν στο τέλος ενός μακροσκελούς άσχετου άρθρου 1.
Να ναι κάπου μην τους πει κανείς ότι δεν είναι της λεπτομέρειας.
Τώρα να σας πω την αλήθεια, μπερδεύτηκα και γω.
Ήξερα για την Τρίπολη - αντίγραφο στο Κατάρ.
____________________
1

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14687658
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Εκεί είχαν πει ανεξάρτητοι ανταποκριτές ότι εκτυλίχθηκε (ορθότερα γυρίστηκε)
η κατάληψη της Τρίπολης πριν κάμποσες ημέρες.
Θυμάστε, την Τρίπολη που καταλήφθηκε αμέσως χωρίς καμιά αντίσταση που
όλοι οι κάτοικοί της βγήκαν στους δρόμους να καλωσορίσουν τους
ελευθερωτές.
Τότε που είχαν σκοτώσει τον ένα γιο και είχαν αιχμαλωτίσει τον άλλο και τον
είχαν καθ οδόν για τη Χάγη;
Ναι, για εκείνη την Τρίπολη μιλάμε.
Κάποιοι λένε ότι αυτή είναι άλλη Τρίπολη στο Κατάρ. Έτσι λένε. 1
Τι σου είναι λοιπόν η επιστήμη;
Πάντως το εγχείρημα δεν είναι και τόσο πρωτοποριακό.
Πόλεις αντίγραφα και καταλήψεις στο αντίγραφο, (θα λεγα μαϊμού, αλλά θα
κατέβαζα το επίπεδο)
δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοκρατορίας του καλού.
Για δείτε Εδώ πόσο καλή δουλειά έκαναν και στο παρελθόν.
Θα μου πείτε, μα τι σχέση έχει η αυτοκρατορία του καλού με τα αντίγραφα
που μιλάμε τώρα.
Αφού είπαν ότι δεν συμμετείχαν στη νίκη. Τι να πω. Αφού το είπαν, έτσι θα
ναι.

Λεπτομέρεια 2
Η Τρίπολη μπορεί να μην κατελήφθη τότε που μας είπαν
και οι κάτοικοί της να μην καλωσόρισαν τους ελευθερωτές τότε που μας
είπαν,
αλλά σίγουρα τώρα που μας το ξαναλένε αυτό είναι γεγονός. Αλλοίμονο. Να
διαψεύσω τόσο υπεύθυνα χείλη;
Παραμένει όμως μια απορία.
Πως και συνεχίζουν και εντείνουν τους βομβαρδισμούς τους οι
ανθρωπιστές. Σε μια περιοχή γεμάτη ελευθερωτές. Λεπτομέρεια θα μου
πείτε.

Λεπτομέρεια 3
Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες στις οθόνες μας τους ανταποκριτές της
αυτοκρατορίας να ρωτούν κάποιους οι οποίοι τους απαντούν σε άπταιστη
αγγλική με Βρετανική προφορά για τους λακέδες ξένους μισθοφόρους του
Καντάφι και την επιτυχία των επιχειρήσεων.
Τώρα που, μάλλον τους ξέφυγε, και μάθαμε για τους Βρετανούς κι άλλους
πράκτορες και ειδικές δυνάμεις του στρατού και μισθοφόρους της
αυτοκρατορίας ανάμεσα στους ελευθερωτές να φορούν αραβικά
ενδύματα και να κρατούν τα ίδια όπλα με τους ελευθερωτές, 2
____________________
1
2

http://www.youtube.com/watch?v=RU7qnw4X-BA&feature=player_embedded
http://www.dailymail.co.uk/news//Libya--1m-bounty-Gaddafi-MI6-agents-join-hunt.html
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μήπως θα πρεπε να τους πει κάποιος να είναι πιο διακριτικοί;

Λεπτομέρεια 4
Οι επαναστάτες καθ όλη τη διάρκεια της επανάστασης απήγαγαν μετανάστες
(υπάρχουν πολλοί στη Λιβύη καθώς είναι μια πλούσια χώρα και γίνονται
πάρα πολλά έργα)
από τα σπίτια τους και τις δουλειές που εργάζονταν και τους μετέφεραν με
καμιόνια για τα «περαιτέρω».
Όταν τους ρωτούσαν ανθρωπιστικές οργανώσεις τους έλεγαν ότι είναι
μισθοφόροι μαχητές του Καντάφι.
Μέρες τώρα μας παρουσιάζουν στις οθόνες μας ανθρώπους αλυσοδεμένους
και μας δείχνουν τους δεσμώτες τους ελευθερωτές να λένε ότι είναι
μισθοφόροι μαχητές του Καντάφι .
Δεν μας έδειξαν ούτε μια φορά να ρωτάνε οι ανταποκριτές κάποιον από τους
άτυχους αλυσοδεμένους να ακούσουμε τι λέει κι αυτός.
Είναι η νέα σχολή δημοσιογραφίας των αυτοκρατορικών
ή είναι από το φόβο των «ελευθερωτών»;
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9.6 "Πυροτεχνήματα, ‘Ηχος και Εικόνα: Ένας Ευχάριστος
Τρόπος Θανάτου και Ζωής"
Ο τίτλος είναι «εμπνευσμένος» από την περιγραφή ενός παλιού
δημοσιογράφου των New York Τimes (από τους πιο έγκυρους της εποχής
του) για το πιο αποτρόπαιο γεγονός της νεώτερης, τουλάχιστον, ιστορίας: τη
ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του Ιού της Ελευθεροτυπίας 1
αυτό που αναδημοσίευσαν οι εφημερίδες της εποχής ως ενημέρωση για αυτό
το μακάβριο θέμα ήταν η παρακάτω ειδυλλιακή εικόνα:
«Παρατηρητές στην ουρά του σκάφους μας
είδαν μια γιγάντια μπάλα φωτιάς να υψώνεται.
Δεν ήταν πλέον καπνός, σκόνη ή σύννεφο φωτιάς.
Ήταν ένα ζωντανό πλάσμα, ένα νέο είδος που γεννιόταν
μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας.
Η βάση του ήταν καφετιά,
το κέντρο του κεχριμπαρένιο,
η κορυφή του λευκή.
Το μανιτάρι ήταν ακόμη πιο ζωντανό απ' ό,τι η στήλη,
κοχλάζοντας και βράζοντας
σε μια κοινότοπη παραφορά κρεμώδους αφρού,
τσιτσιρίζοντας προς τα πάνω
κι ύστερα κατεβαίνοντας προς τη Γη,
χίλιοι παλιοί πιστοί θερμοπίδακες τυλιγμένοι σε έναν.
Εξακολούθησε να παλεύει σε μια στοιχειώδη παραφορά,
σαν ένα πλάσμα που σπάζει τα δεσμά
που το κρατούσαν υποταγμένο.
Ένα δεύτερο μανιτάρι ξεπετάχτηκε
κι άρχισε να επιπλέει μέσα στο γαλάζιο,
αλλάζοντας το σχήμα του με αυτό ενός λουλουδιού,
τα γιγάντια πέταλά του γυριστά προς τα κάτω,
κρεμώδες λευκό απέξω, ροζ από μέσα.
Διατηρούσε ακόμη αυτό το σχήμα
όταν το κοιτάξαμε για τελευταία φορά,
από μια απόσταση 200 περίπου μιλίων».
Την περιγραφή αυτή την έκανε ο δημοσιογράφος Ουίλιαμ Λόρενς που
παρακολούθησε το «Πανέμορφο Μανιτάρι» των Αμερικανών στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι από τον πυργίσκο του ιπτάμενου υπερφρουρίου
«Μεγάλος Καλλιτέχνης».

1

http://www.iospress.gr/ios2002/ios20020728a.htm
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Είχε αποσπαστεί από τους Νew York Times όπου εργαζόταν στα
εργαστήρια παρασκευής της ατομικής βόμβας για την οποία σιωπούσε
ενόσω ετοιμαζόταν και παραπληροφορούσε όταν έγινε η δοκιμή ότι
επρόκειτο για έκρηξη σε αποθήκη.
Μετά το "χαρμόσυνο γεγονός" της ρίψης της βόμβας ήταν ο μυστικός
συντάκτης των άρθρων που κυκλοφορούσαν για το «επιτυχές
«συμβάν».
Ο δημοσιογράφος αυτός βραβεύτηκε με βραβείο Πούλιτζερ για την
προσφορά του στην έγκυρη ενημέρωση.
Ο περιθωριακός δημοσιογράφος Μπάρτσετ ο οποίος ταξίδεψε στις πόλεις
αυτές και πληροφόρησε για τη ζοφερή εικόνα που συνάντησε διώχθηκε.
Όσοι παρακολουθήσαμε συστηματικά το σύγχρονο «συμβάν» της ρίψης
πλέον των 30000 βομβών και την από στεριάς καλυμμένη επιχείρηση του
ΝΑΤΟ στη Λιβύη,
διαπιστώσαμε ότι η ιστορία με τους έγκριτους δημοσιογράφους και τα
έγκριτα δίκτυα ενημέρωσης επαναλήφθηκε στο ίδιο μοτίβο με τότε.
Εικόνες πανηγυρισμών και ατμόσφαιρα γενικευμένης ευφροσύνης στις
οθόνες μας (και σε μερικά ιστολόγια)


με τους άθαφτους νεκρούς, μερικούς αποκεφαλισμένους, άλλους
βιασμένους, να κείτονται δίπλα τους, αλλά να μην τους βλέπουν,



με τους κατοίκους εξαφανισμένους και άλλους κλειδαμπαρωμένους σε
κατάσταση τρόμου να μην τους πτοούν στις περιγραφές τους,
να μην τους ρωτάει κανείς να πούνε κι αυτοί πόση ευφροσύνη βιώνουν.



Κουβέντα για την εθνοκάθαρση των μελαμψών Λίβυων και το δράμα των
αφρικανών προσφύγων και μεταναστών που κατήγγειλαν οι
ανθρωπιστικές οργανώσεις.



Κουβέντα για το υψηλό βιοτικό επίπεδο και τις ελευθερίες που
απολάμβαναν οι Λίβυοι πριν τον πόλεμο.



Κουβέντα για τις ελευθερίες που θα χανόντουσαν με τη νέα διακήρυξη
των μαχητών της «ελευθερίας» περί «του Ισλάμ ως πηγής της
νομοθεσίας που θα υιοθετηθεί στη νέα Λιβύη»



Κουβέντα για τις ελευθερίες που θα χάσουν οι γυναίκες της Λιβύης στο
όνομα της «ελευθερίας» τους.
Παραπληροφόρηση και δαιμονοποίηση μέχρι εκεί που δεν παίρνει:




κουτιά βιάγκρα που βρίσκονταν ανέπαφα σε ολοσχερώς καμένα τανκ,
κατηγορίες για κυβερνητικούς βιασμούς, για αφρικανούς μισθοφόρους,
για κυβερνητικές σφαγές, για κυβερνητικούς βομβαρδισμούς που
ερευνήθηκαν επισταμένα και διαψεύστηκαν.
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γραφήματα με χρυσά κουτάλια και πιρούνια να κοσμούν τα πλάνα στα
κανάλια
αποκαλύψεις για τη σκοτωμένη κόρη του Λίβυου ηγέτη σε παλιότερη
απόπειρα των ΗΠΑ για την εξόντωσή του που ζει αλλά παρίστανε τη
σκοτωμένη για να αναπτυχθεί αντιαμερικανισμός,
λες και οι 80 άλλοι νεκροί που έσπειραν από το παλιό πέρασμά τους οι
Αμερικανοί πράκτορες δεν αρκούσαν, ,......
Όπως και τότε, δημοσιογράφοι εμφανίζονταν ενσωματωμένοι,
κάποιοι εμφανίζονταν στις οθόνες μας με στολή εκστρατείας να
συνοδεύουν τους εισβολείς στις επιχειρήσεις τους,
κάποιοι μάλιστα απ αυτούς έκαναν και τον ενδιάμεσο μεταξύ των
εναέριων και επίγειων εισβολέων 1

1

http://www.weeklystandard.com/blogs/fight-zwara-and-liberty_591380.html
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ –
1 Δις το Κόστος;
Η Λιβύη εξακολουθούσε να δανείζει την Ελλάδα
μέσω του ΔΝΤ μέχρι τον Μάρτιο του 2011 1
«Όπως αναφέρουν απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες από το ΝΑΤΟ το ΑΣΕΠΕ
EMB-145H Erieye κυριολεκτικά έβαλε τα «γυαλιά» στα ιπτάμενα ραντάρ Ε-3A
Sentry του ΝΑΤΟ καθώς στοχοποιούσαν όχι απλά με πολύ μεγαλύτερη
ταχύτητα τις θέσεις των λιβυκών Ενόπλων δυνάμεων από ότι τα ΝΑΤΟικα
αεροσκάφη αλλά «έβλεπαν» και στόχους πάνω από το λιβυκό έδαφος την
θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Σύρτης οι οποίοι ήταν «αόρατοι» για τα Ε3Α Sentry του ΝΑΤΟ.
Υπολογίζεται ότι τα πληρώματα των ελληνικών EMB-145H Erieye
πραγματοποίησαν κατά αναλογία εξόδου σε σχέση με τα Ε-3Α Sentry
τουλάχιστον διπλάσιες στοχοποιήσεις από τα τελευταία.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των EMB-145H Erieye στις επιχειρήσεις στην
Λιβύη αποτελεί την πρώτη εμπλοκή σε πολεμική επιχείρηση της ΠΑ μετά
την Κύπρο το 1974, την πρώτη συμμετοχή του συγκεκριμένου
αεροσκάφους σε πολεμική επιχείρηση και την δεύτερη μεγαλύτερη σε
χρονική διάρκεια πολεμική εμπλοκή μετά τον πόλεμο στην Κορέα.»
Απόσπασμα από το άρθρο «Οι ουρανοί και στον πόλεμο
της Λιβύης, ήταν δικοί τους Η άγνωστη εμπλοκή της ΠΑ»

2

Στις 4 Απριλίου 2011 η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία
μεταφορών με πλοία τάνκερ (του πλουσιότερου έλληνα εφοπλιστή Γ.
Προκοπίου ο οποίος δεν δήλωνε στην εφορία 120 ακίνητα 3) παρέλαβε από
την Ανατολική Λιβύη με μεσάζοντα το Κατάρ αργό πετρέλαιο αξίας 120
4
εκατ. που θα κατατίθετο στον λογαριασμό των ανταρτών

Η Ελλάδα συμμετείχε στον πόλεμο στη Λιβύη με:5
-

τέσσερα F-16,
ένα ιπτάμενο ραντάρ,
δύο ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης,
μια φρεγάτα, 6
τις βάσεις στη Σούδα, στο Άκτιο και την Ανδραβίδα ως σταθμούς τεχνικής
υποστήριξης, ανεφοδιασμού και απο-προσγείωσης των βομβαρδιστών 7

1

http://www.inews.gr/42/o-kantafi-daneize-se-alles-chores-meso-dnt-mechri-to-martio.htm
http://www.defencenet.gr/defence/o/36234
3
http://www.inews.gr/128/giorgos-prokopiou-o-efoplistis-den-dilone-eisodima-gia-120-akinita.htm
4
http://www.bloomberg.com/news/2011-04-04/crude-tanker-equator-sails-toward-libyan-rebelport-hariga-1-.html
5
, http://www.silviacattori.net/article2318.html( The law case of the century: Indictment against
NATO military and political leaders)
6
http://logioshermes.blogspot.com/2011/03/blog-post_5003.html
7
http://www.youtube.com/watch?v=ePfOFnWR6qc&feature=related
2
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Κάθε μία από τις τέσσερις ώρες που πετούσε κάθε F 16 κόστιζε 15.000 ευρώ
και άρα μόνον για τα F 16 το ημερήσιο κόστος ήταν 240.000 ευρώ.
Αν προστεθούν τα κόστη για το ιπτάμενο ραντάρ, τα ελικόπτερα και τη
φρεγάτα, το ημερήσιο κόστος ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
Αν προστεθεί και το κόστος του ανεφοδιασμού, της τεχνικής υποστήριξης,
των πρόσθετων μέτρων ασφαλείας στις βάσεις, το συνολικό κόστος εκτιμάται
κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα.
Για τους οκτώ μήνες, τις 240 ημέρες των επιχειρήσεων, το συνολικό
κόστος εκτιμάται κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Επειδή τα χρήματα αυτά η Ελλάδα τα δανείζεται στην πραγματικότητα είναι
πολύ περισσότερα.
Δεν γνωρίζω πόσο αξιόπιστα είναι αυτά τα στοιχεία, αν το κόστος είναι αυτής
της τάξεως, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Δεν έχω τη δυνατότητα να το ελέγξω.
Αυτοί που μπορούν να το κάνουν σιωπούν.
Τα χρήματα αυτά θα τα πληρώσουμε εμείς, οι έλληνες πολίτες και οι
πολίτες των άλλων χωρών που συμμετείχαν.
Κάποιοι όμως όχι μόνον δεν θα πληρώσουν, αλλά θα ωφεληθούν τα
μέγιστα.
Οι βιομηχανίες όπλων για άλλη μια φορά θα κερδίσουν τα μέγιστα.
Οι πετρελαϊκές εταιρίες ακόμη περισσότερα από τα νέα συμβόλαια που
έχουν εξασφαλίσει με την «επαναστατική κυβέρνηση» με τους δικούς τους
όρους.
Το ίδιο και οι κατασκευαστικοί και άλλοι κολοσσοί που θα συνάψουν νέα
κερδοφόρα συμβόλαια.
Κατά κάποιον τρόπο μέσω του πολέμου αυτού οι πολίτες
χρηματοδοτήσαμε τα κέρδη των εταιρικών κολοσσών, όπως άλλωστε
γίνεται σε κάθε πόλεμο.
Το ΝΑΤΟ για άλλη μια φορά λειτούργησε ως ο στρατιωτικός βραχίονας των
εταιρικών κολοσσών που λυμαίνονται τον κόσμο.
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9.8 Η Ηθική Κατάπτωση Ελλάδας και Ευρώπης
Το Σύνδρομο του Υποτακτικού στους
Μορφωμένους Κύκλους
"Μερικά από τα χειρότερα που συνέβησαν δεν τα γνωρίζετε.
Τα βίντεο ; Δεν έδειξαν τίποτα......Υπάρχουν γυναίκες εκεί.
Οι γυναίκες στο Αμπού Γκράιμπ γι αυτά που συνέβαιναν εκεί
πέρναγαν προς τα έξω μηνύματα στους συγγενείς τους
εκλιπαρώντας τους να πάνε να τις σκοτώσουν.
Έβλεπαν τα μικρά παιδιά τους που είχαν μαζί τους
όταν συνελήφθηκαν να σοδομίζονται και τις κάμερες να τραβάνε.
Και το χειρότερο όλων η αμερικανική κυβέρνηση έχει
1
το soundtrack με τις κραυγές τους
Ιρακινός αιχμάλωτος ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ CIA.
Πέθανε από ασφυξία, αφού τον κρέμασαν από τα χέρια,
Του βαλαν κουκούλα και του έσπασαν τα πλευρά.
Προέκυψε από εγκληματολογική αυτοψία
. Κανείς δε λογοδότησε για τη σταύρωση αυτή 2
Μετά από εξέταση των φακέλων 517 κρατούμενων
στο Γκουαντάναμο από δικηγόρους και φοιτητές
της νομικής προέκυψε ότι μόνον το 8% κατηγορούνταν
για κάποια σχέση με την Αλκάϊντα,
το 55% δεν κατηγορούνταν για καμιά εχθρική ενέργεια
και οι υπόλοιποι κατηγορούνταν για εντελώς ασαφή
παραπτώματα, μεταξύ των οποίων ότι είχαν προσπαθήσει
να σκάσουν αμερικανικές βόμβες.
Το 95% των κρατούμενων δεν συνελήφθησαν
από αμερικανούς αλλά από αμειβόμενους κυνηγούς 3

Πολλοί ασχολούνται με το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας και της
Ευρώπης.
Απαρατήρητο παραμένει ένα άλλο πρόβλημα που ήρθε στο προσκήνιο με τον
πόλεμο στη Λιβύη: Η ηθική κατάπτωση της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Και, κυρίως, η ηθική παρακμή των θεωρούμενων προοδευτικών δυνάμεών
τους.
Τάχθηκαν στην αρχή υπέρ της επέμβασης του ΝΑΤΟ.
Υποτίθεται ότι ο Καντάφι βαρύνονταν με παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
και συνέπραξαν με το ΝΑΤΟ, τον κατάλληλο οργανισμό να τα προασπίσει.
Τα δεδομένα στα οποία βασίστηκαν για να συμπράξουν με το ΝΑΤΟ
άλλαξαν.
1

http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=103x465049
http://www.globalresearch.ca/cia-crucified-captive-in-abu-ghraib-prison/14133
3
http://www.nytimes.com/2008/07/22/ Madness%20and%20Shame%0b2008-0722,%20New%20York%20Times&_r=1&
2
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Η εξέλιξη έδειξε ότι η επιχείρηση του ΝΑΤΟ βασίστηκε σε ψεύδη.
Η «προστασία των αμάχων» εξελίχθηκε σε πόλεμο του ΝΑΤΟ κατά της
Λιβύης.
Η εξέλιξη έδειξε ότι οι Νατοϊκοί παραβίαζαν όλες τις διεθνείς συνθήκες
στη Λιβύη και διέπρατταν εγκλήματα πολέμου.
Οι προοδευτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Ευρώπης δεν αναθεώρησαν
τη στάση τους.
Δεν κατήγγειλαν τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ. Σιώπησαν και σιωπούν.
Δείχνουν ότι προτιμούν να μην γνωρίζουν.

 Η Επιλεκτική Στάση των Μορφωμένων Κύκλων
ανάλογα με την Ισχύ
Ερωτήματα εγείρονται για την παραπάνω στάση.
Αν όσα συνέβαιναν στη Λιβύη συνέβαιναν σε μια άλλη από τις χώρες της
ΗΠΑΝΑΤΟ η στάση τους θα ήταν ίδια;
Προφανώς όχι.
Φάνηκε με πλήρη ευκρίνεια με τα γεγονότα στη Βρετανία την ίδια εποχή.
Τον Αύγουστο του 2011 η Βρετανία αντιμετώπισε κύμα εκτεταμένων
διαδηλώσεων από νέους που διαμαρτύρονταν για την ανέχεια και την
περιθωριοποίησή τους.
Η κυβέρνηση της Βρετανίας τις κινητοποιήσεις αυτές τις κατέστειλε με
πρωτοφανή βία.
Έστησε δημόσια γιγαντοοθόνες με τις φωτογραφίες καταζητούμενων
διαδηλωτών,
βλέπαμε αστυνομικούς πάνω σε άλογα και εκπαιδευμένους σκύλους να
κυνηγούν τους διαδηλωτές,
ακούγαμε τον υπουργό εξωτερικών να μιλάει για ποντικούς που μαγάριζαν
την πόλη
και γίνονταν συσκέψεις για να επιληφθεί της κατάστασης ο στρατός.
Δεν ακούσαμε τότε να επιχειρηματολογεί κανείς από τους προοδευτικούς και
μορφωμένους κύκλους ότι:
 θα έπρεπε η κυβέρνηση της Βρετανίας να παραιτηθεί γιατί το ζητούσαν οι

διαδηλωτές,
 χρειάζονταν εξωτερική επέμβαση για την προστασία των διαδηλωτών
που καταδιώκονταν
όπως τόσο πολλοί ζήτησαν για τη Λιβύη.
Πολύ περισσότερο που:
 Οι εξεγερμένοι στη Βρετανία ήταν πραγματικά άοπλοι,
ενώ αυτοί στη Λιβύη (στα σύνορα της Λιβύης) ήταν οπλισμένοι.


Οι εξεγερμένοι στη Βρετανία επιδόθηκαν μόνο σε λεηλασίες
καταστημάτων και σπιτιών,
ενώ αυτοί στη Λιβύη πυρπόλησαν στρατιωτικές αποθήκες πυρομαχικών
και αστυνομικά τμήματα, σκότωσαν δεκάδες αστυνομικούς και πήραν
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όπλα, απελευθέρωσαν και προσεταιρίστηκαν ποινικούς κρατούμενους,
αποκεφάλισαν και λίντσαραν πολίτες κ.α.


Η βασίλισσα της Βρετανίας είναι μακροβιότερη, έχει απείρως πιο πολλές
δικαιοδοσίες απ΄ό,τι είχε ο Καντάφι
Ζει σε βάρος του λαού με απίστευτη πολυτέλεια ενώ είναι ο μεγαλύτερος
γαιοκτήμονας του κόσμου και ενέχεται σε πλήθος επιβουλών κατά άλλων



Στη Βρετανία ορκίζονται στο θρόνο, στη Λιβύη στη Δημοκρατία του
λαού.

Φάνηκε από τη στάση έναντι των ΗΠΑ.
Την ίδια εποχή με τα γεγονότα στη Λιβύη γινόταν γνωστό ότι ο πρόεδρος
των ΗΠΑ ήταν επικεφαλής επιχείρησης εξωδικαστικών εκτελέσεων
παντού στον κόσμο,
ότι εκτελούντο άμαχοι και παιδιά, 1
ότι στη λίστα των εκτελέσεων που υπέγραφε ο πρόεδρος (τιμηθείς με
νόμπελ ειρήνης) υπαγόταν κανείς και χωρίς να είναι το όνομά του, αρκεί να
βρισκόταν σε ύποπτη περιοχή στην οποία παρατηρούνταν ύποπτα
«πρότυπα συμπεριφοράς». 2
Την ίδια εποχή. στις ΗΠΑ ο νεαρός Αμερικανός στρατιωτικός Mάννινγκ,
εκρατείτο και συνεχίζει να κρατείται σε απομόνωση υποβαλλόμενος σε
ψυχολογικά βασανιστήρια αντιμετωπίζοντας μόνος και ήδη ξεχασμένος
από τα ΜΜΕ την κατηγορία για εσχάτη προδοσία και ήδη κάποιοι έχουν
ζητήσει τη θανατική του ποινή, επειδή φέρεται ως αυτός που
απεκάλυψε «στιγμιότυπα» από την «ανθρωπιστική» δράση των ΗΠΑ
στις άλλες εισβολές της.
Δεν κατηγορείται ότι ψεύδεται, κατηγορείται γιατί τα ομολόγησε.
Δεν τιμωρούνται αυτοί που ενέχονται σε εγκλήματα πολέμου, αλλά
αυτοί που μιλάνε γι αυτά.
Δεν ακούσαμε να μίλησε κανείς για τη στάση αυτή των ΗΠΑ και να ζήτησε να
της επιβληθούν κυρώσεις.
Oύτε έθεσε κανείς θέμα παραπομπής των ΗΠΑ κάθε φορά που έρχονται στο
φως οι δολοφονίες της CIA, βλ. Εισαγωγή κεφ. ΙV.
Κάθε φορά παρακολουθούμε ντοκιμαντέρ για τα κακώς κείμενα και τις
επιπτώσεις των οικονομικών μοντέλων στο λεγόμενο τρίτο κόσμο ή σε μικρές
ευρωπαϊκές χώρες. Ποτέ στις ΗΠΑ με το 80% των πολιτών να κατέχουν
μόλις το 7% του πλούτου (από έρευνα του Χάρβαντ) 3 με τις πόλεις τους με
τέντες αντί με σπίτια, με πάνω από το ένα έβδομο των κατοίκων τους σε
συσσίτια και χωρίς στέγη. 4 5
1

http://www.thebureauinvestigates.com/2012/02/04/obama-terror-drones-cia-tactics-in-pakistaninclude-targeting-rescuers-and-funerals/
2
http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-al-qaeda.html
3
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=502909
4
http://agisgios2.blogspot.gr/2010/03/blog-post_05.html
5
http://agisgios2.blogspot.gr/2010/12/15-203-123-700.html
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Κάθε φορά παρακολουθούμε εκπροσώπους ανθρωπίνων δικαιωμάτων να
καταφέρονται για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, τη
Συρία, τη Βενεζουέλα και στις χώρες του «άξονα του κακού» των ΗΠΑ.
Ποτέ δεν αρθρογραφούν για τις κατάφωρες παραβιάσεις στις ΗΠΑ: αλλά και
στους προστατευόμενους της, όπως για παράδειγμα στη Σαουδική
Αραβία. (1)
Πώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς αυτή την επιλεκτική στάση;
Πώς να μην διακρίνει κανείς τι υπόκειται της στάσης αυτής;


Οι Κοινοί Απαγωγείς και Βασανιστές και το Σύνδρομο
της Στοκχόλμης: η Συμπόρευση των Θυμάτων με
τους Θύτες για την Επιβίωσή τους

Γνωρίζουμε για το σύνδρομο της Στοκχόλμης, για τη συμπεριφορά κάποιων
από τους ανθρώπους που πέφτουν θύμα απαγωγής, βασανισμών και εν γένει
καταπίεσης.
Οι άνθρωποι αυτοί ως ένα μηχανισμό επιβίωσης αναπτύσσουν μια
συμπαθητική στάση απέναντι στους απαγωγείς και καταπιεστές τους.
Φθάνουν μέχρι και να απωθούν από τη μνήμη τους ότι είναι οι απαγωγείς και
καταπιεστές τους.
Καταλήγουν στο τέλος να ταυτίζονται και να συμπορεύονται μαζί τους.
Για να ενεργοποιηθεί η συμπεριφορά αυτή αρκεί ο απαγωγέας και
καταπιεστής να δείχνει λίγες φορές κάποια θετική συμπεριφορά.


Οι Θεσμικοί Απαγωγείς και Βασανιστές Ολκής

Απαγωγείς, βασανιστές και καταπιεστές ολκής στον κόσμο μας δεν είναι
μεμονωμένα άτομα, αλλά θεσμικοί οργανισμοί και κράτη, οι φανεροί και
κρυφοί κρατούντες στα κράτη αυτά.
Την πρωτοκαθεδρία στους διεθνείς αυτούς απαγωγείς και καταπιεστές τους
τελευταίους χρόνους, τουλάχιστον, κατέχουν αυτοί στις ΗΠΑ, Βρετανία και
Ισραήλ.: οι μυστικές τους υπηρεσίες, CIA, Μ16, Mossad και οι τέως και νυν
κρατούντες στο προσκήνιο και το παρασκήνιο των κρατών αυτών.
(1) Δεν βρέθηκε κανείς να απορήσει για τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στον
πόλεμο εξάπλωσης της δημοκρατίας στη Λιβύη,
για τη συμμετοχή της χώρας όπου εξάχρονα παιδιά κατακρεουργούνται αφού πριν
βιάζονται και ο βιαστής και φονιάς που είναι ο πατέρας τιμωρείται μόνον να
αποζημιώσει τη μητέρα χρηματικά, γιατί ισχυρίζεται ότι η κόρη του των έξι ετών
δεν ήταν παρθένα,
ενώ αποκεφαλίζονται νέοι οι οποίοι όταν ήταν ανήλικοι έκαναν ληστείες χωρίς να
σκοτώσουν κανέναν 1 2

1
2

http://www.defence-point.gr/news/?p=71293
http://www.defence-point.gr/news/?p=70827
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Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το τεκμηριώσουμε αυτό.
Μολονότι τελούμενα στο σκότος και με καμουφλάζ, αρκετά απ΄αυτά γίνονταν
κάποια στιγμή γνωστά. Κάποια απ΄αυτά τα διαβάζαμε στις εφημερίδες.


Η Μετάλλαξή τους σε Φανερούς Εξολοθρευτές με
Νομική Βούλα

Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς αυτοί απαγωγείς και βασανιστές άλλαξαν
ρότα.
Δεν καθυστερούν να απαγαγάγουν και να βασανίζουν.
Εξολοθρεύουν κατ΄ευθείαν.
Και τώρα το κάνουν φανερά.
Το δείχνουν ακόμη και στις Τιβί του κόσμου. Βγαίνουν και αναγγέλλουν τις
προγραμματισμένες δολοφονίες τους.
Τη δουλειά που κάνανε παλιότερα οι μυστικές υπηρεσίες τους τις κάνουν
τώρα απροκάλυπτα οι ίδιοι οι κρατούντες τους και οι υπάλληλοί τους.
Κάθονται σε μιαν αίθουσα, πατάνε ένα κουμπί και στην άλλη άκρη του
κόσμου άνθρωποι γίνονται παρανάλωμα πυρός.


To Σύνδρομο του Υποτακτικού: Η Εθελοτυφλία και
Συμπόρευση με τους Εξολοθρευτές για Κοινωνική
Ανέλιξη

Τους εξολοθρευτές αυτούς τους υπηρετούν και συμπορεύονται μαζί τους δύο
κατηγορίες ανθρώπων.
Και οι δύο ανήκουν στους λεγόμενους μορφωμένους κύκλους.
Και οι δύο εθελοτυφλούν και συμπορεύονται μαζί τους, όπως κάνουν αυτοί
που εμφανίζουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
Εμφανίζουν κι αυτοί ένα παρόμοιο σύνδρομο.
Και οι δύο κατηγορίες είναι θύματα, αλλά δεν θέλουν να το δουν.
Μόνον που η δική τους θυματοποίηση είναι πολύ διαφορετική απ΄ αυτήν των
ανθρώπων με το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
Έχει συνέπεια την εξολόθρευση εκατομμυρίων άλλων.
Και οι δύο κατηγορίες εθελοτυφλούν και συμπορεύονται με τους εξολοθρευτές
για την επιβίωσή τους.
Μόνον που η επιβίωση αυτή είναι πολύ διαφορετική απ αυτήν αυτών με το
σύνδρομο της Στοκχόλμης.
Είναι η επιβίωση των άκρατων φιλοδοξιών τους, του άκρατου εγωισμού τους
που τον συγκαλύπτουν κάτω από προσωπεία διαφόρων ειδών.
Επιδιώκουν αναγνώριση και περγαμηνές, αναγνώριση και περγαμηνές από
τους θεσμικούς εξολοθρευτές και τα όργανά τους.
Αν και καμώνονται τους ανεξάρτητους, πάσχουν από το σύνδρομο του
υποτακτικού που επιζητεί την εύνοια του αφέντη του για να νοιώσει ανώτερος
από τους άλλους.
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Ταυτίζουν την υπόσταση του ανθρώπου με την αποτίμησή του. Εκτίθενται
στις αρένες της δημοσιότητας και πασχίζουν να αποτιμηθούν με καλύτερη
τιμή.
Η μία κατηγορία είναι αυτή που υπηρετεί τους εξολοθρευτές συμβάλλοντας
στα εξελιγμένα μέσα τους εξολόθρευσης.
Είναι οι επιστήμονες που είναι στη δούλεψή τους άμεσα ή έμμεσα.
Μερικοί έχοντας επίγνωση για ποιόν δουλεύουν και άλλοι απωθώντας την
επίγνωση αυτή και νίπτοντας τας χείρας τους.
Η άλλη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν εν γένει δημόσιο λόγο,
αρθρογραφούν σε εφημερίδες, εμφανίζονται στις Τιβί και έχουν εν γένει
δημόσια παρουσία.
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9.9 Τιμή και Δόξα στη Λιβυκή Αντίσταση
Άρθρο του αφροαμερικάνου ακτιβιστή Glen Ford,
για το Black Agenda Report με τίτλο:
Λίβυοι στρατιώτες, οι πραγματικοί ήρωες του ΝΑΤΟϊκού πολέμου

Μετάφραση

1

2

«Για πέντε μήνες, από τις 19 Μαρτίου, οι ένοπλες δυνάμεις μιας μικρής
χώρας έξι εκατομμυρίων ανθρώπων τόλμησαν να αψηφήσουν τα πιο
προηγμένα οπλικά συστήματα του πλανήτη, σε ένα πεδίο σχεδόν χωρίς
καμία κάλυψη, εναντίον ενός εχθρού ικανού να σκοτώσει οτιδήποτε
ορατό απ’ τους ουρανούς ή ανιχνεύσιμο με ηλεκτρονικά μέσα.
Νύχτα και μέρα, τα μάτια της ευρωαμερικάνικης πολεμικής μηχανής
έβλεπαν απ’ το διάστημα τις θέσεις των Λίβυων στρατιωτών, έχοντας
σαν στόχο την αποτέφρωσή τους.
Και όμως, οι λιβυκές ένοπλες δυνάμεις διατήρησαν την ενότητα των
μονάδων τους και την προσωπική τους τιμή,
με έναν ηρωισμό που θυμίζει τους κυβερνητικούς στρατιώτες της Ισπανικής
Δημοκρατίας που βρίσκονταν υπό πολιορκία απ’ τους Γερμανούς, Ιταλούς και
τους ντόπιους φασίστες, στα τέλη της δεκαετίας του ’30.
Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και ο ‘Γκενεραλίσσιμο’ Φράνκο κέρδισαν εκείνο τον
πόλεμο, όπως και οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί πιθανώς
να υπερισχύσουν του Λιβυκού στρατού.
Αλλά δεν μπορούν να μεταδώσουν καμιά αίσθηση τιμής ή εθνικής
νομιμότητας στους λακέδες τους της Βεγγάζης, οι οποίοι δεν κέρδισαν
τίποτα παρά ένα μετάλλιο καλών υπηρεσιών προς τους ξένους
προϊσταμένους τους.
Οι αποκαλούμενοι εξεγερμένοι δεν επικράτησαν ούτε σε μία μάχη,
παρεκτός σαν τρίτοι ρόλοι σε μια ευρωαμερικάνικη στρατιωτική παραγωγή.
Είναι μόνο κάτι παραπάνω από κομπάρσοι στο θέατρο του ιμπεριαλισμού,
ένας όχλος που προχωρούσε στη μάχη υπό την προστατευτική ομπρέλα της
αμερικάνικης κυριαρχίας πλήρους φάσματος στους ουρανούς.
Προέλαυναν σε δρόμους που ήδη ήταν στρωμένοι με τα απανθρακωμένα
πτώματα πολύ ανώτερων ανθρώπων, που πέθαναν προκαλώντας την
Αυτοκρατορία.
Ένα πράγμα είναι βέβαιο: οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι ποτέ δεν έχουν
σεβαστεί τους υπηρέτες τους.
Οι αποκαλούμενοι εξεγερμένοι της Λιβύης δεν θα είναι κάτι διαφορετικό.
1

http://blackagendareport.com/content/libyan-soldier-true-heroes-nato%E2%80%99s-war
http://overdisinformation.wordpress.com/2011/08/24/%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85/
2
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Η Ουάσιγκτον, το Παρίσι και το Λονδίνο γνωρίζουν απολύτως καλά ότι ήταν
- οι 18.000 αεροπορικές επιδρομές, οι πύραυλοι κρουζ,
- τα επιθετικά τους ελικόπτερα,
- οι δορυφόροι παρακολούθησης και τα
- μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους,
- τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου τους,
- τα όπλα τους, και τα
- χρήματά τους
που κατόρθωσαν να σκοτώσουν ή να τραυματίσουν πιθανώς και το 50% του
λιβυκού στρατού.
Όχι το συνονθύλευμα της Βεγγάζης.
Οι εξεγερμένοι δεν θα έπρεπε να πάρουν πολύ στα σοβαρά το χάιδεμα από
τις γελοίες ορδές των τουριστών των ΜΜΕ του κατεστημένου που πήγαν
στην Τρίπολη για να καταγράψουν το φινάλε του πεντάμηνου πολέμου.
Είναι ακριβοπληρωμένες μαζορέτες.
Και, αν και ίσως φαίνεται ότι χειροκροτάνε τους αντάρτες, μην ξεγελιέστε,
στο τέλος της μέρας, τα δυτικά ΜΜΕ του κατεστημένου χειροκροτάνε μόνο
το δικό τους είδος.
Γιορτάζουν για τη νίκη έναντι του Λίβυου δαίμονα που οι ίδιοι βοήθησαν
στο να στηθεί μέσα στα μυαλά των συμπατριωτών τους.
Τον επόμενο χρόνο, αντάρτη, αυτός ο δαίμονας ίσως να είσαι εσύ.
Ή τον επόμενο χρόνο, ίσως να είναι πολλοί άλλοι Λίβυοι, μεταξύ αυτών κι
εκείνοι που δεν ήταν φίλοι του Μουαμάρ Καντάφι.
Οι Αμερικάνοι φέρονται στους ντόπιους υποτακτικούς τους σαν παιδιά
που χρειάζονται επιτήρηση,
και υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική σ’αυτό, απ΄τη στιγμή που
οποιοσδήποτε θα εμπιστευόταν την κυριαρχία του έθνους του και τους
πόρους του στους Αμερικάνους είναι, σίγουρα, είτε απίστευτα βλάκας, είτε
τελειωτικά διεφθαρμένος.
Αλλά η τιμή της Λιβύης και η θέση της στην ιστορία έχει ήδη
εξασφαλιστεί χάρη σε έναν μικρό Αφρικανικό στρατό που άντεξε για
σχεδόν μισό χρόνο έναντι των ΝΑΤΟϊκών βαρβάρων.
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10.ΕΠΙΛΟΓΟΣ
23.10.11

10. 1 Η Απίστευτη Παρακμή των Ημερών μας
Δείξανε στα κανάλια. σκηνές ανείπωτης φρίκης, απίστευτης παρακμής του
ανθρώπινου είδους.
Έναν άνθρωπο νεκρό, ημίγυμνο, μόνον με ένα βρώμικο παντελόνι,
ξεκούμπωτο, κατεβασμένο κοντά στα πόδια, να κείτεται στο δάπεδο ενός
κρεοπωλείου μέσα σε ένα ψυγείο για κρέατα. 1
Εκτίθετο για φωτογραφίες σουβενίρ.
Περνούσαν μπροστά από το νεκρό, όλοι τους με κινητό και κάμερα, και τον
αποθανάτιζαν γελώντας, να χουν να διασκεδάζουν δείχνοντάς τον ο ένας
στον άλλο. Ήταν «επαναστάτες».
Ο νεκρός είχε βασανιστεί και σοδομηθεί πριν να δολοφονηθεί.
Είχε συρθεί ως τρόπαιο στους δρόμους της πόλης.
Δεν ειπώθηκε τίποτα για την κατάντια αυτή.
Δεν γράφτηκε τίποτα.
Δείξανε την υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ να απολαμβάνει το λιντσάρισμα
και το σοδομισμό αυτού του ανθρώπου και να ξεκαρδίζεται στα γέλια.
Δεν ειπώθηκε τίποτα γι αυτό.
Δεν γράφτηκε τίποτα.
Ο άνθρωπος που βλέπαμε να τον κακοποιούν τόσο βάναυσα απευθυνόταν
σ΄αυτούς που τον βασάνιζαν και τους ρώταγε αν γνωρίζουν το σωστό από το
λάθος.
Και σε εκείνες τις στιγμές στάθηκε δάσκαλος και οδηγός.
Σ όλη του τη ζωή ήταν οδηγός, έτσι τον αποκαλούσαν οι άνθρωποί του:
οδηγό και αδελφό ηγέτη.
Είχαν ξαποστείλει κατά πάνω του κυνηγούς κεφαλών και αυτός απευθυνόταν
σ΄αυτούς και τους αποκαλούσε γιο του και κόρη του.
Xαιρόταν που ήταν από τα μέρη του και είχαν αναγνώριση και ισχύ στον
κόσμο.
Εμείς γνωρίζουμε το σωστό και το λάθος;
Εύχομαι και μεις στις τελευταίες μας στιγμές να έχουμε το ανάστημα αυτού
του ανθρώπου και να είμαστε δάσκαλοι σ΄αυτούς που απλά θα μας
παραστέκονται.
1

http://www.informationclearinghouse.info/article29482.htm
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Ας μας συγχωρήσουν οι άνθρωποί του που είναι η συντριπτική πλειοψηφία
ενός ανεξάρτητου, υπερήφανου λαού.
Οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν πια ότι είναι μόνοι τους, ότι δεν μπορούν να
υπολογίζουν σε μας.
Βγάζουν τα μαθήματά τους για τον πολιτισμένο κόσμο μας και ανακαλύπτουν
το μεγαλείο μέσα τους.
Κάποια στιγμή στο μέλλον, αν ο άνθρωπος θα εξακολουθεί να είναι
άνθρωπος, οι άνθρωποι αυτοί θα είναι ο θρύλος της εποχής μας.

14.9.11

10.2 Ο Φτιασιδωμένος Απατηλός Κόσμος μας
Ζούμε σ΄ έναν κόσμο τόσο φτιασιδωμένο που αυτό που φαίνεται δεν έχει πια
καμία σχέση με αυτό που είναι.
Για την κατάληξη αυτή είχαμε προειδοποιηθεί.
Σήμερα το βιώνουμε σε όλη του την αίγλη.
Μένουμε εμείς ανέπαφοι από όλη αυτή την απατηλότητα μέσα στην οποία
ζούμε;
Είναι μόνον το εξωτερικό φτιασίδωμα που κάνουν οι γυναίκες για να φανούν
διαφορετικές απ αυτές που είναι;
Μήπως το φτιασίδωμα έχει εισχωρήσει και μέσα μας;
Μήπως γι αυτό δε φαίνεται να ενοχλούμαστε και πολύ που ζούμε σε έναν
τόσο απατηλό, φτιασιδωμένο κόσμο;
Κόσμε εικόνα σου είμαι και συ δική μου.
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ΜΑΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΦΙ
«Καμία χώρα δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι ο
αστυνομικός του κόσμου και κανένα κράτος δεν μπορεί
να υπαγορεύει σε ένα άλλο τι πρέπει να κάνει.
Αυτοί που χθες ήταν φίλοι των εχθρών μας έχουν το θράσος
σήμερα να μου λένε να μην επισκεφθώ τον αδελφό μου Καντάφι,
μας συμβουλεύουν να είμαστε αχάριστοι
και να ξεχάσουμε τους φίλους μας από το παρελθόν»
Μαντέλα στο Μπιλ Κλίντον

«Μου επιτίθεται η μεγαλύτερη δύναμη στη στρατιωτική ιστορία.
Ο μικρός Αφρικανός γιος μου Ομπάμα θέλει να με σκοτώσει.
Να πάρει την ελευθερία της πατρίδας μας, να καταστρέψει τη δωρεάν
στέγασή μας, τη δωρεάν νοσηλεία μας, τη δωρεάν παιδεία μας,
τη δωρεάν τροφή μας και να τα αντικαταστήσει με την αμερικανικού
τύπου ληστεία που ονομάζεται «καπιταλισμός».
Αλλά όλοι μας στον Τρίτο Κόσμο γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτός.
Σημαίνει εταιρικούς κολοσσούς να κυβερνούν τα κράτη,
να κυβερνούν τον κόσμο και οι άνθρωποι να υποφέρουν.
Έτσι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για μένα.
Πρέπει να σταθώ και αν το θέλει ο Αλλάχ, θα πεθάνω
Ακολουθώντας το παράδειγμά του,
το δρόμο που έκανε τη χώρα μας πλούσια με αγρούς και χωράφια,
με τρόφιμα και υγεία, και μας επέτρεψε να βοηθήσουμε τους
Αφρικανούς και Άραβες αδελφούς μας και αδελφές μας
να εργάζονται εδώ μαζί μας ...
Δεν θέλω να πεθάνω,αλλά αν χρειάζεται να σώσω
αυτή τη γη, τους ανθρώπους μου,όλες τις χιλιάδες ανθρώπους
που είναι όλοι τους παιδιά μου, τότε ας είναι.
Στη Δύση, κάποιοι με αποκαλούν "παράφρονα", "τρελό".
Γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά συνεχίζουν να ψεύδονται.
Γνωρίζουν ότι η γη μας είναι ανεξάρτητη και ελεύθερη,
ότι έχει αποτινάξει την αποικιακή αρπάγη»
Καντάφι Recollections of my Life
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Συλλογές κειμένων
1.

Πλανήτης ΦΕΥ – Σατυρικά Κείμενα

2. Τρεις Ιστορίες, ένα Πλάνο, μια Απορία και Στίχοι
3. Για τη Ζωή, τον Άνθρωπο τις Καταστάσεις I – Για την Καθημερινότητα
και τα Αδιέξοδά της – Σκέψεις για ένα Άλλο Πλαίσιο Αναφοράς
4.

Για τη Ζωή, τον Άνθρωπο τις Καταστάσεις IΙ – Για την Κρίση
στην Επιστήμη, την Υγεία και την Οικονομία – Εγκώμιο Απλής Λογικής
ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ – ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΓΝΩΣΤΑ

5. Ι. Στο Παρασκήνιο του Πολέμου της Τρομοκρατίας
ΙΙ. Τρομοκρατικό Χτύπημα 9/11
6

ΙΙΙ. Πόλεμος στη Λιβύη
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