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Η	συμπεριφορά	των	στρατιωτών	απέναντι	στις	
γυναίκες	 σε	 κάθε	 πόλεμο,	 οι	 βιασμοί	 και	
παλιότερα	 η	 απαγωγή	 γυναικών	 από	 τους	
νικητές	 για	 να	 τις	 πουλήσουν	 	 σκλάβες,	 είναι	
ένα	 τεράστιο	 και	 αποσιωπημένο	 θέμα.	
Χαρακτηριστικά,	 ο	 Αμίν	 Μαλούφ	 στο	 βιβλίο	
του	 “Οι	 σταυροφορίες	 από	 την	 πλευρά	 των	
Αράβων”	 (τη	 δεκαετία	 του	 1980)	 γράφει,	
σύμφωνα	 με	 τη	 μνήμη	 μου:	 	Οταν	 κατέλαβαν	
την	πόλη,	ο	στρατηγός	έδωσε	στους	στρατιώτες	
τρεις	 μέρες	 (ή	 πέντε	 μέρες)	 για	 πλιάτσικο	 και	
βιασμό	 γυναικών.	 Για	 τον	 δεύτερο	 Παγκόσμιο	

Πόλεμο	είναι	γνωστή	η	βάρβαρη	συμπεριφορά	των	Ρώσων	όταν	κατέλαβαν	το	Βερολίνο	
όσο	 και	 οι	 άπειροι	 βιασμοί.	 Αυτοί,	 βλέπετε,	 ήταν	 αντιφασίστες…	 και	 εντολή	 για	
σεβασμό	των	πολιτών	και	των	γυναικών	προφανώς	δεν	υπήρχε.	Υπάρχουν	πολλά	βιβλία	
από	φεμινίστριες	γι’	αυτό	το	θέμα.	

Η	συμπεριφορά	των	Σέρβων	στρατιωτών,	και	μάλιστα	των	άτυπων	στρατιωτικών	
ομάδων,	 	στον	εθνικιστικό	πόλεμο	της	Βοσνίας	απέναντι	στις	γυναίκες	και	οι	ομαδικοί	
βιασμοί,	 και	 μάλιστα	 με	 στόχο	 την	 ταπείνωση	 του	 αντιπάλου	 και	 την	 εθνική	
εκκαθάριση,	 έγινε	 τεράστιο	 θέμα	 στο	 φεμινιστικό	 κίνημα	 στη	 δεκαετία	 του	 1990.	
Εξαιτίας	 αυτής	 της	 μαζικής	 παραβίασης	 των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 των	 γυναικών	
τέθηκε	στον	ΟΗΕ	το	αίτημα	να	συμπεριληφθεί	ο	βιασμός	στον	πόλεμο	στα	εγκλήματα	
πολέμου,	 και	αυτό	 το	αίτημα	 ικανοποιήθηκε	 και	 πλέον	ο	βιασμός	θεωρείται	 έγκλημα	
πολέμου	 και	 τιμωρείται	 ως	 τέτοιο.	 Η	 εφαρμογή	 βέβαια	 αυτού	 του	 νόμου,	 είναι	 μια	
άλλη	πονεμένη	ιστορία.	

Φυσικά,	κι	εδώ	όπως	και	παντού	αλλού,	η	εργαλειοποίηση	των	δικαιωμάτων	των	
γυναικών	 είναι	 τεράστια,	 και	 το	 συμπέρασμά	 μας	 ήταν	 και	 πρέπει	 να	 είναι	 ένα	 και	
μοναδικό:	 Ο	 βιασμός	 είναι	 κακούργημα	 κάτω	 από	 οποιεσδήποτε	 συνθήκες,	 και	 δεν	
εξαρτούμε	 την	καταγγελία	αυτού	 του	κακουργήματος	από	 το	αν	είμαστε	υπέρ	ή	κατά	
αυτών	που	το	πράττουν,	όπως	συμβαίνει	πολύ	συχνά.	

 Η σκοτεινή πλευρά των Αµερικανών στρατιωτών στη Γαλλία 
του ’40 

Οι	 αμερικανοί	 στρατιώτες	 που	 πολέμησαν	 στον	 Β’	 Παγκόσμιο	 Πόλεμο	
παρουσιάζονται	πάντα	σαν	αξιέπαινοι	πολεμιστές	όμως	ένα	νέο	βιβλίο	αποκαλύπτει	τη	
σκοτεινή	 πλευρά	 τους	 στην	 απελευθερωμένη	 Γαλλία,	 όπου	 έκλεβαν	 και	 βίαζαν	 κατά	
κόρον.	

Στο	 βιβλίο	 «What	 Soldiers	 Do:	 Sex	 and	 the	 American	 GI	 in	 World	 War	 II	
France»	(Τι	κάνουν	οι	στρατιώτες:	Σεξ	και	οι	αμερικανοί	στρατιώτες	στη	Γαλλία	στον	Β’	
Παγκόσμιο	 Πόλεμο),	 η	Μέρι	 Λουίζ	 Ρόμπερτς,	 καθηγήτρια	 Ιστορίας	 στο	 Πανεπιστήμιο	
του	Ουισκόνσιν	στις	ΗΠΑ,	αμαυρώνει	την	ιδανική	εικόνα	που	επικρατεί	για	τους	ήρωες	
πολέμου.	

Οι	απελευθερωτές	έκαναν	πολλή	φασαρία	και	έπιναν	υπερβολικά.	Ετρεχαν	με	τα	
τζιπ	 τους,	 τσακώνονταν	στους	δρόμους,	έκλεβαν	και	είχαν	μονομανία	με	 τις	 Γαλλίδες.	
Ηθελαν	σεξ		μερικοί	τζάμπα,	άλλοι	επί	χρήμασι,	άλλοι	δια	της	βίας.	



Υστερα	 από	 τέσσερα	 χρόνια	 γερμανικής	 κατοχής,	 οι	 Γάλλοι	 υποδέχτηκαν	 τους	
αμερικανούς	στρατιώτες	που	έκαναν	την	απόβαση	στη	Νορμανδία	στις	6	Ιουνίου	1944	
ως	απελευθερωτές.	Αλλά	ως	τα	τέλη	του	ίδιου	καλοκαιριού,	μεγάλος	αριθμός	γυναικών	
ανέφερε	βιασμούς	από	στρατιώτες.	Μαζί	με	τον	φόβο,	εξαπλώθηκε	και	ένα	ανέκδοτο:	
«Οι	άντρες	μας	κρυβόντουσαν	από	τους	Γερμανούς.	Αλλά	μόλις	ήρθαν	οι	Αμερικανοί,	
έπρεπε	να	κρύψουμε	τις	γυναίκες».	

Η	 Ρόμπερτς	 πιστεύει	 ότι	 ενώ	 τους	 στρατιώτες	 τους	 ακολουθεί	 η	 φήμη	 ότι	
βιάζουν	σε	πολλούς	πολέμους,	οι	Αμερικανοί	είχαν	εν	πολλοίς	εξαιρεθεί	από	αυτό	 το	
στερεότυπο.	 Η	 ιστορική	 έρευνα	 έχει	 δώσει	 ελάχιστη	 σημασία	 σ’	 αυτή	 τη	 σκοτεινή	
πλευρά	της	απελευθέρωσης	της	Ευρώπης	που	επί	καιρό	θεωρούταν	ταμπού	τόσο	στις	
ΗΠΑ	όσο	και	στη	Γαλλία.	

Σύμφωνα	με	τη	Ρόμπερτς,	η	αμερικανική	προπαγάνδα	δεν	πούλησε	τον	πόλεμο	
στους	στρατιώτες	ως	αγώνα	για	την	ελευθερία	αλλά	σαν	μια	«σεξουαλική	περιπέτεια».	
Η	Γαλλία	«είναι	ένας	τεράστιος	οίκος	ανοχής»	φαντασιωνόταν	το	περιοδικό	«Life»	της	
εποχής,	«στον	οποίο	κατοικούν	40	εκατομμύρια	ηδονιστές	που	περνούν	τον	καιρό	τους	
τρώγοντας,	πίνοντας	και	κάνοντας	έρωτα».	Το	«Stars	and	Stripes»,	το	επίσημο	περιοδικό	
του	 αμερικανικού	 στρατού,	 δίδασκε	 στους	 στρατιώτες	 γερμανικές	 φράσεις	 όπως	

«Waffen	niederlegen»	(Πέταξε	τα	όπλα	σου).	
Αλλά	οι	γαλλικές	φράσεις	που	τους	πρότεινε	
ήταν	 διαφορετικές:	 «Εχεις	 όμορφα	 μάτια»,	
«Δεν	είμαι	παντρεμένος»	και	«Είναι	οι	γονείς	
σου	σπίτι;».	
Μετά	 τη	 νίκη,	 οι	 στρατιώτες	 θεώρησαν	 ότι	
είχε	 φθάσει	 ο	 καιρός	 για	 την	 ανταμοιβή	
τους.	Η	Ρόμπερτς	γράφει	ότι	όταν	χαίρονταν	
τις	 γαλλίδες,	 επιβεβαίωναν	 όχι	 μόνο	 τον	
ανδρισμό	 τους	 αλλά,	 κατά	 κάποιον	 τρόπο,	
και	 το	 νέο	 καθεστώς	 των	 ΗΠΑ	 σαν	
υπερδύναμη.	Από	την	άλλη	πλευρά,	ύστερα	

από	 την	 ήττα	 τους	 από	 τους	 Γερμανούς,	 πολλοί	 Γάλλοι	 εκλάμβαναν	 την	 ανεξέλεγκτη	
συμπεριφορά	 των	 Αμερικανών	 στη	 χώρα	 τους	 ως	 μια	 ακόμη	 ταπείνωση.	 Αν	 και	 οι	
Γάλλοι	ήταν	επισήμως	ανάμεσα	στις	νικήτριες	δυνάμεις,	οι	Αμερικανοί	είχαν	πλέον	το	
πάνω	χέρι.	

Βρώµικοι πόλεµοι 
Τα	 τελευταία	 τραγικά	 γεγονότα	 στη	 Μεσόγειο	 θύμισε	 με	 τον	 πιο	 δραματικό	

τρόπο	 στους	 ηγέτες	 της	 Ευρωπαϊκή	 Ενωση	 (αλλά	 και	 στους	 ηγέτες	 της	 διεθνούς	
κοινότητας	στο	σύνολο	της)	αυτό	που	προτιμούσε	να	αγνοεί:	η	κρίση	της	Συρίας	φτάνει	
πλέον	 στο	 ευρωπαϊκό	 έδαφος.	 Αν	 και	 έχει	 γίνει	 μεγάλη	 συζήτηση	 για	 ποσοστά	 και	
αριθμούς	προσφύγων	που	κάθε	χώρα	δέχεται	ή	προτίθεται	να	δεχτεί,	πιστεύουμε	ότι	
πίσω	 από	 τους	 αριθμούς	 αυτούς	 και	 την	 όψιμη	 ευαισθησία	 των	 πολιτικών	 ηγετών,	
κρύβεται	το	πραγματικό	πρόσωπο	της	δυτικής	πολιτικής.	Την	εικόνα	αυτή	αποφασίσαμε	
σήμερα	 να	 ανασυνθέσουμε	 όπως	 προκύπτει	 από	 τα	 απόρρητα	 έγγραφα	 και	 τις	 πολύ	
σοβαρές	αποκαλύψεις	που	έχουν	γίνει	τα	τελευταία	χρόνια,	αλλά	που	για	κάποιον	λόγο	
ξεχάστηκαν	γρήγορα.	

Τα	σχέδια	για	την	ανατροπή	των	ενοχλητικών	καθεστώτων	της	Μέσης	Ανατολής	
και	της	Βόρειας	Αφρικής	ξεκινάνε	από	τότε	που	τα	αρπακτικά	της	Ουάσινγκτον	μαζί	με	
τους	 Ευρωπαίους	 συμμάχους	 τους,	 σχεδίαζαν	 την	 πρώτη	 εισβολή	 στο	
Ιράκ.	 To	 2007	 o	 στρατηγός	 Wesley	 Clark	 σε	 ομιλία	 που	 έδωσε	 στο	 Σαν	



Φρανσίσκο	αναφέρει	μια	συζήτηση	
που	 είχε	 το	 1991	 με	 τον	 τότε	
αναπληρωτή	 υπουργό	 άμυνας	 των	
ΗΠΑ	 Paul	 Wolfowitz	 και	 κατά	 την	
ο π ο ί α	 ο	 υ φ υ π ο υ ρ γ ό ς	 τ ο υ	
αποκάλυψε	 ότι	 το	 Πεντάγωνο	 έχει	
εκπονήσει	 σχέδιο	 επέμβασης	 στη	
Μέση	Ανατολή	μέσα	στην	επόμενη	
δεκαετία	 με	 σκοπό	 την	 αλλαγή	
καθεστώτος	 στο	 Ιράκ,	 τη	 Συρία	 και	
το	Ιράν.	Ο	Clark	αποκαλύπτει	ακόμα	
ότι	 έξι	 εβδομάδες	 μετά	 την	 πτώση	
των	 δίδυμων	 πύργων	 το	 2001	

αξιωματούχος	 του	 υπουργείου	 άμυνας	 του	 είχε	 αναφέρει	 την	 ύπαρξη	 απόρρητου	
εγγράφου	 από	 το	 Πεντάγωνο	 στο	 περιγράφεται	 λεπτομερώς	 η	 πολιτική	 των	 ΗΠΑ	 για	
αλλαγή	καθεστώτος	σε	επτά	χώρες	μέσα	στην	επόμενη	πενταετία:	η	αρχή	θα	γινόταν	με	
το	Ιράκ,	έπειτα	με	τη	Συρία	και	το	Λίβανο,	για	να	ακολουθήσει	η	Λιβύη,	η	Σομαλία,	το	
Σουδάν	και	να	τελειώσει	η	επιχείρηση	με	το	Ιράν.	

Παρόμοια	 αποκάλυψη	 είχε	 κάνει	 και	 ο	 πρώην	 Γάλλος	 υπουργός	
Εξωτερικών	Roland	Dumas	όταν	σε	συνέντευξη	του	στη	γαλλική	τηλεόραση	είπε	ότι	η	
Μεγάλη	Βρετανία,	για	τουλάχιστον	δύο	χρόνια	πριν	τον	συριακό	εμφύλιο	εκπαίδευε	και	
προετοίμαζε	την	εξέγερση	των	ανταρτών	σκοπεύοντας	στην	εκδίωξη	του	Ασαντ	από	την	
εξουσία.	

Μεταξύ	 των	 ετών	 2006	 και	 2010,	 οι	 ΗΠΑ	 δαπάνησαν	 πάνω	 από	 δώδεκα	
εκατομμύρια	 δολάρια	 για	 να	 στηρίξουν	 και	 να	 προκαλέσουν	 αντικυβερνητικές	
διαδηλώσεις	 και	 προπαγάνδα	 στη	 Συρία.	 Οπως	 αποκάλυψε	 το	 Wiki	 Leaks	 που	
διέρρευσε	 	 πάνω	 από	 7000	 απόρρητα	 έγγραφα,	 6,3	 εκατομμύρια	 δολάρια	
δαπανήθηκαν	για	την	στήριξη	του	Κινήματος	Δικαιοσύνης	και	Ανάπτυξης,	μια	άγνωστης	
και	 σκοτεινής	 οργάνωσης	 αντιφρονούντων	 με	 έδρα	 το	 Λονδίνο	 που	 μεταξύ	 άλλων	
λειτουργούσε	 το	δορυφορικό	κανάλι	Barata	 και	 το	οποίο	 έπαιξε	σημαντικό	ρόλο	στην	
προώθηση	 των	ανταρτικών	θέσεων	και	στην	αντικυβερνητική	προπαγάνδα	στη	Συρία.	
Τα	 υπόλοιπα	 6	 εκατομμύρια	 οι	 ΗΠΑ	 τα	 δαπάνησαν	 για	 την	 στήριξη	 ανταρτών	 και	
ακτιβιστών	 αλλά	 και	 για	 επιμόρφωση	 δημοσιογράφων	 για	 την	 επικοινωνιακή	
διαχείριση	 της	 συριακής	 κρίσης	 προς	 όφελος	 των	 ανταρτών.Ο	 εκπρόσωπος	
του	State	Department	Mark	Toner,	παραδέχτηκε	τον	Απρίλιο	του	2011	την	εμπλοκή	των	
Η νωμ έ νων	 Π ο λ ι τ ε ιώ ν	 κα ι	 τ η ν	 α υ θ ε ν τ ι κό τ η τ α	 τω ν	 α π ο κα λύψεων	
του	 Wiki	 leaks	 δικαιολογώντας	 το	 όμως	 ως	 «προώθηση	 της	 ελευθερίας	 και	 της	
δημοκρατίας	στη	Συρία»	και	βαφτίζοντάς	του	αντάρτες	«κινήματα		πολιτών».	

Οι	 βρώμικοι	 πόλεμοι	 των	 ΗΠΑ	 και	 των	 συμμάχων	 τους	 δεν	 σοκάρουν	 πλέον	
κανένα	 από	 τη	 Λατινική	 Αμερική	 μέχρι	 την	 Ν.	 ΑΣΙΑ,	 το	 βιβλίο	 της	 παγκόσμιας	
διπλωματίας	είναι	γραμμένο	με	αίμα.	
  

Ο κοµµουνιστής Αφρικανός 
Στις	 30	 Ιουνίου	 του	 1960	 το	 Κονγκό	 κερδίζει	 την	 ανεξαρτησία	 του	 από	 τους	

Βέλγους	και	ο	35χρονος	ήρωας	της	επανάστασης	Πατρίς	Λουμούμπα	γίνεται	ο	πρώτος	
δημοκρατικά	 εκλεγμένος	 πρόεδρος	 της	 χώρας.	 Δώδεκα	 εβδομάδες	 αργότερα	 ο	
Λουμούμπα	 θα	 εκδιωχθεί	 από	 την	 κυβέρνηση	 και	 τέσσερις	 μήνες	 μετά,	 στις	 17	
Ιανουαρίου	 1961	 θα	 βρει	 φριχτό	 θάνατο	 στα	 χέρια	 των	 αντιπάλων	 του.	 Ο	 νεαρός	
ηγέτης,	που	βρισκόταν	ήδη	σε	κατ’	οίκον	περιορισμό	από	τον	Σεπτέμβριο	του	1960,	θα	



συλληφθεί	 μαζί	 με	 δύο	 συνεργάτες	 του	 από	 Βέλγους	 στρατιώτες,	 οι	 οποίοι	 θα	 τους	
δέσουν	με	σχοινιά	σε	δύο	δέντρα	και	θα	τους	εκτελέσουν.	Για	να	σβήσουν	κάθε	ίχνος,	
οι	 Βέλγοι	 θα	 τεμαχίσουν	 τους	 νεκρούς	 και	 αφού	 τους	 κάψουν	 με	 οξύ	 θα	 κρατήσουν	
μόνο	τα	δόντια	και	τις	σφαίρες	που	τους	σκότωσαν.	Η	δολοφονία	του	Λουμούμπα,	μια	
από	τις	σημαντικότερες	πολιτικές	δολοφονίες	του	20ου	αιώνα,	θα	σφραγίσει	τη	μοίρα	
του	 Κονγκό	 ανεξίτηλα.	 Χρειάστηκαν	 όμως	 σαράντα	 χρόνια	 και	 η	 δημοσίευση	 κρυφών	
εγγράφων	 του	Πενταγώνου	 για	 να	 επιβεβαιωθούν	 οι	 υποψίες	 και	 να	 αποκαλυφθεί	 η	
αλήθεια	της	φριχτής	δολοφονίας.	

Η	 ιστορία	 του	 Λουμούμπα	 και	 του	 Κονγκό	 είναι	 η	 ιστορία	 ολόκληρης	 της	
Αφρικής.	Οι	 δυτικές	δυνάμεις	παραχώρησαν	 την	ανεξαρτησία	στις	αφρικανικές	 χώρες	
σε	 συνθήκες	 που	 εξασφάλιζαν	 την	 πλήρη	 εξάρτηση	 τους.	 Και	 βρήκαν	 εύκολα	
πρόθυμους	ντόπιους	πολέμαρχους	να	συνεισφέρουν	στα	σχέδια	τους.	Η	απόφαση	του	
Λουμούμπα	να	επιβάλλει	φόρο	στις	 ξένες	εταιρείες	που	εκμεταλλεύονταν	το	πλούσιο	
υπέδαφος	της	χώρας	και	να	αυξήσει	τους	μισθούς	των	εργατών	υπήρξε	και	η	καταδίκη	
του.	 Ντόπιοι	 πολέμαρχοι	 υποκινούμενοι	 από	 ξένα	 συμφέροντα	 προχώρησαν	 σε	
επιθέσεις	 στις	 περιοχές	 των	 ορυχείων	 και	 παρέλυσαν	 την	 χώρα.	 Ο	 Λουμούμπα	
βλέποντας	 το	 παιχνίδι	 των	 δυτικών	 αποφασίζει	 να	 στραφεί	 στη	 Σοβιετική	 ένωση	 για	
βοήθεια.	Η	απόφαση	αυτή	θα	σημάνει	και	το	τέλος	του.	

Το	 2001,	 σαράντα	 χρόνια	 μετά	 τη	 δολοφονία	 απόρρητα	 έγγραφα	 του	
Πενταγώνου	 θα	 αποκαλύψουν	 πως	 η	 δολοφονία	 του	 Αφρικανού	 ηγέτη	 έγινε	 με	
διαταγή	της	Ουάσινγκτον	και	των	Βρυξελλών	και	οργανώθηκε	από	την	CIA.	Σύμφωνα	με	
τα	κείμενα	που	διέρρευσαν,	ο	πρόεδρος	 	Eisenhower	διέταξε	τον	αρχηγό	της	CIA	Allen	
Dulles	να	«εξουδετερώσει	τον	Λουμούμπα	ώστε	το	Κονγκό	να	μην	γίνει	μια	νέα	Κούβα».	
Ενήμερη	για	τα	σχέδια	της	Ουάσινγκτον	φαίνεται	πως	ήταν	και	η	Μεγάλη	Βρετανία	που	
έβλεπε	με	ανησυχία	 τις	 κινήσεις	 του	Λουμούμπα,	φοβούμενη	ότι	 οι	πολιτικές	 του	θα	
αποτελούσαν	κακό	παράδειγμα	για	την	γειτονική	Ζιμπάμπουε.	Σύμφωνα	με	απόρρητο	
κείμενο	 του	 βρετανικού	 υπουργείου	 εξωτερικών,	 η	 MI5,	 στήριξε	 την	 δολοφονία	
θεωρώντας	 πως	 «η	 μόνη	 λύση	 στο	 πρόβλημα	 Λουμούμπα	 ήταν	 ο	 θάνατος	 του».	 Η	
συνέχεια	 είναι	 γνωστή.	 Οι	 «σύμμαχοι»	 θα	 εγκαταστήσουν	 στην	 εξουσία	 τον	 φοβερό	
Joseph	Sese	Seko	Mobutu		και	το	Κονγκό	θα	είναι	σήμερα	μια	από	τις	φτωχότερες	χώρες	
στον	κόσμο,	ρημαγμένη	από	συνεχόμενους	πολέμους	και	πραξικοπήματα.	

 Πίνοντας κοκτέιλ µε τους δολοφόνους 
Το	1975	είναι	η	Χρονιά	Μηδέν	για	την	Καμπότζη.	Οι	κόκκινοι	Χμερ	του	Πολ	Ποτ	

θα	 μπουν	 στην	 Πνομ	 Πενχ	 και	 οι	 πύλες	 της	 κολάσεως	 θα	 ανοίξουν.	 Ο	 αρχικός	
ενθουσιασμός	των	ντόπιων	που	υποδέχτηκαν	τους	Κόκκινους	Χμερ	σαν	απελευθερωτές	
σύντομα	 θα	 μετατραπεί	 σε	 εφιάλτη.	 Σχεδόν	 δύο	 εκατομμύρια	 Καμποτζιανοί	 –	 το	 ένα	
πέμπτο	δηλαδή	του	πληθυσμού	της	χώρας	–	θα	δολοφονηθούν	ή	θα	πεθάνουν	από	τις	
κακουχίες	στα	ρυζοχώραφα,	τα	σχολεία	και	τα	νοσοκομεία	θα	ισοπεδωθούν,	η	κεντρική	
τράπεζα	θα	ανατιναχθεί,	οι	πόλεις	θα	ερημώσουν	και	ο	πληθυσμός	θα	υποχρεωθεί	σε	
μαζική	έξοδο	στην	ύπαιθρο.	Τα	σύνορα	θα	κλείσουν	και	η	Καμπότζη	θα	μετατραπεί	σε	
ένα	απέραντο	σφαγείο.	Η	υποκρισία	της	Δύσης	για	άλλη	μια	φορά	θα	θριαμβεύσει.	

Η	Καμπότζη,	αν	και	ουδέτερη	στον	πόλεμο	του	Βιετνάμ,	ήταν	μαζί	με	το	Λάος,	το	
πεδίο	 του	 μυστικού	 πολέμου	 των	
Richard	Nixon	και	Henry	Kissinger,	οι	
ο π ο ί ο ι	 φ ο β ο ύ μ ε ν ο ι	 τ η ν	
«βιετναμοποίηση»	 της	 χώρας	
αποφάσισαν	 να	 την	 ισοπεδώσουν.	
Από	το	1969	έως	το	1973	οι	Nixon	και	



Kissinger	 έριξαν	 στην	 Καμπότζη	 σχεδόν	 3	 εκατομμύρια	 τόνους	 βομβών	 σκοτώνοντας	
πάνω	από	500.000	ανθρώπους	και	καταστρέφοντας	όλες	τις	υποδομές	της.	Οι	αλόγιστοι	
βομβαρδισμοί	 θα	 δυναμώσουν	 τον	 αιμοσταγή	 Πολ	 Ποτ	 και	 το	 κίνημα	 των	 Κόκκινων	
Χμερ,	οι	οποίοι	αν	και	μέχρι	τότε	δεν	είχαν	καμία	λαϊκή	βάση	στη	Καμπότζη,	θα	βρουν	
πλέον	πρόθυμους	υποστηρικτές	στις	κατεστραμμένες	επαρχίες	της	χώρας.	

Τα	 εγκλήματα	 όμως	 των	ΗΠΑ	 και	 των	 συμμάχων	 τους	 δεν	 σταματούν	 εδώ.	 Το	
1978	οι	βιετναμέζοι	θα	εισβάλλουν	στην	Καμπότζη	και	θα	διώξουν	τους	Κόκκινους	Χμερ	
από	 την	 εξουσία,	 οι	 οποίοι	 θα	 βρουν	 καταφύγιο	 στη	 γειτονική	 Ταϊλάνδη.	 Η	
απελευθέρωση	όμως	της	Καμπότζης	έγινε	από	τη	λάθος	μεριά,	από	το	κομμουνιστικό	
Βιετνάμ	 και	 όχι	 από	 τους	 συμμάχους.	 Και	 αυτό	 είναι	 κάτι	 που	 η	 Δύση	 δεν	 θα	
συγχωρέσει	 ποτέ.	Μια	 ιδιότυπη	 συμμαχία	 θα	 σχηματιστεί:	 ο	 πρόεδρος	 Κάρτερ	 και	 η	
πρωθυπουργός	 της	Μεγάλης	 Βρετανίας	Μάργκαρετ	Θάτσερ	 θα	 συνεργαστούν	 με	 την	
Κίνα	 και	 όλοι	 μαζί	 θα	 προσφέρουν	 άπλετη	 υποστήριξη	 στους	 εξόριστους	 Κόκκινους	
Χμερ.	

 Ο αρχιτέκτονας του χάους 
Το	 2004	 η	 κατάσταση	 στο	 Ιράκ	 για	 τους	 αμερικανούς	 πάει	 από	 το	 κακό	 στο	

χειρότερο.	Η	εξέγερση	των	Σουνιτών	εναντίον	των	ξένων	δυνάμεων	κερδίζει	απειλητικά	
έδαφος	στην	Φαλούτζα	και	στη	Μοσούλη	και	οι	απώλειες	των	Αμερικανών	ξεπερνούν	
πλέον	τους	50	στρατιώτες	το	μήνα.	Κάτι	έπρεπε	να	γίνει	και	μάλιστα	γρήγορα.	Αυτό	το	
κάτι,	δεν	ήταν	άλλος	από	τον	James	Steele,	τον	αρχιτέκτονα	των	βρώμικων	πολέμων	της	
CIA	 στην	 Λατινική	 Αμερική,	 γνωστό	 από	 την	 οργάνωση	 των	 περίφημων	 Ταγμάτων	
Θανάτου	στο	Ελ	Σαλβαδόρ	αλλά	και	την	εμπλοκή	του	στο	σκάνδαλο	Ιράν-Κόντρας,	όπου	
αμερικανοί	αξιωματούχοι	πουλούσαν	όπλα	στο	Ιράν	και	χρηματοδοτούσαν	τους	δεξιούς	
αντάρτες	 Κόντρας	 εναντίον	 της	 αριστερής	 κυβέρνησης	 των	 Σαντινίστας	 στη	
Νικαράγουα.	

Ο	 Steele	 ήταν	 ήδη	 στο	 Ιράκ	 από	 το	 2003	ως	 σύμβουλος	 του	 Rumsfeld	 αλλά	 ό	
ρόλος	 του	 θα	 γίνει	 πιο	 συγκεκριμένος	 από	 το	 2004	 και	 έπειτα	 όταν	 ο	 στρατηγός	
Petraeus	 θα	 φτάσει	 στη	 Βαγδάτη:	 σκοπός	 η	 δημιουργία	 μιας	 πολιτοφυλακής	 που	 θα	
ανακόψει	 την	 εξέγερση	 των	 Σουνιτών.	 Την	 οργάνωση	 της	 ανέλαβε	 φυσικά	 ο	 Steele.	
Εχοντας	δισεκατομμύρια	δολάρια	να	ξοδέψει	εκμεταλλεύεται	την	παραδοσιακή	έχθρα	
μεταξύ	 σιιτών	 και	 σουνιτών	 και	 ιδρύει	 το	 ειδικό	 σώμα	 της	 αστυνομίας.	 Θα	
στρατολογήσει	τους	πιο	βίαιους	σιίτες	μαχητές,	μέλη	της	Badr	Brigade	και	του	στρατού	
του	 Mahdi,	 ενώ	 παράλληλα	 ειδικοί	 της	 CIA	 θα	 τους	 εκπαιδεύσουν	 σε	 «εξελιγμένες	
μεθόδους»	ανάκρισης	και	βασανιστηρίων.	

Για	 τα	 επόμενα	 δύο	 χρόνια	 το	 Ιράκ	
θα	 μετατραπεί	 σε	 ένα	 ακόμα	
σφαγείο	 των	 συμμάχων.	 Μέχρι	 το	
2006	υπολογίζεται	πως	περισσότερα	
από	3000	πτώματα	το	μήνα	ξέβραζαν	
ο ι	 ποταμοί	 των	 πόλεων	 ενώ	
τουλάχιστον	 14	 μυστικές	 φυλακές	
βασανιστηρίων	 λειτουργούσαν	 στη	
Βαγδάτη.	Ο	Steele	έφυγε	από	το	Ιράκ	
το	 2006,	 αφήνοντας	 πίσω	 του	 έναν	
άγριο	 εμφύλιο	 πόλεμο,	 μυστικά	
κέντρα	 βασανιστηρίων,	 κρυφές	
φυλακές	 	 και	 δεκάδες	 χιλιάδες	

νεκρούς.	Η	κληρονομιά	αυτή	θα	ορίζει	την	τύχη	του	Ιράκ	για	τις	επόμενες	γενιές,	καθώς	



ο	 εν	 αποστρατεία	 πλέον	 στρατηγός	 Steele	 θα	 παίζει	 γκολφ	 στο	 ιδιωτικό	 γήπεδο	 της	
έπαυλής	του	στο	Τέξας…	

Πάμε	πίσω	στον	Σεπτέμβριο	του	2012.	Το	αμερικανικό	προξενείο	και	μια	μυστική	
βάση	της	CIA	στη	Βεγγάζη	της	Λιβύης	δέχονται	επίθεση	από	μια	ντόπια	ένοπλη	ομάδα.	
Η	 επίθεση	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 τον	 θάνατο	 του	 αμερικανού	 	 προξένου	 	 Christopher	
Stevens	 και	 τριών	 ακόμα	 υπαλλήλων.	 Ο	 Πρόεδρος	 Ομπάμα	 και	 η	 Χίλαρι	 Κλίντον	
δέχονται	τα	πυρά	των	ρεπουμπλικανών	που	τους	κατηγορούν	για	ελλιπή	προστασία	των	
αμερικανών	 πολιτών.	 Κανείς	 όμως	 δεν	 ρώτησε	 γιατί	 οι	 ΗΠΑ	 είχαν	 προξενείο	 σε	 μια	
περιοχή	που	λυμαίνονταν	οι	ντόπιες	ένοπλες	ομάδες	και	τι	ακριβώς	έκανε	εκεί.	

Σύμφωνα	με	απόρρητο	έγγραφο	που	διέρρευσε	στα	μέσα,	ο	πρόεδρος	Ομπάμα	
και	ο	Τούρκος	πρωθυπουργός	Ερντογκαν	είχαν	έρθει	σε	μυστική	συμφωνία	στις	αρχες	
του	 2012	 βάση	 της	 οποίας	 	 η	 CIA	 και	 οι	 βρετανικές	 μυστικές	 υπηρεσίες	 MI6	 θα	
αναλάμβαναν	 την	 μεταφορά	 του	 οπλοστασίου	 του	 Καντάφι	 εκτός	 Λιβύης	 και	 θα	 το	
διοχέτευαν	στους	σκληροπυρηνικούς	του	Ελεύθερου	Συριακού	Στρατού,	που	δεν	ήταν	
άλλοι	από	τους	τζιχαντιστές	του	μετώπου	AlNusra.	Η	Τουρκία,	η	Σαουδική	Αραβία	και	το	
Κατάρ	είχαν	αναλάβει	την	χρηματοδότηση	της	επιχείρησης	της	οποίας	η	κάλυψη	ήταν	
μια	αυστραλέζικη	εταιρία.	Ο	γενικός	διοικητής	της	CIA	David	Petraeus,	ήταν	ο	διοικητής	
της	επιχείρησης.	Αν	και	δεν	είναι	ξεκάθαρο	γιατί	οι	Λίβυοι	επιτέθηκαν	στο	προξενείο,	ο	
ρόλος	του	 	δεν	ήταν	άλλος	από	το	να	προσφέρει	κάλυψη	στην	μεταφορά	όπλων	στους	
τζιχαντιστές.	 Μετά	 τον	 θάνατο	 του	 αμερικανού	 πρέσβη	 οι	 ΗΠΑ	 διέκοψαν	 την	
δραστηριότητα	τους	στη	Λιβύη,	τα	όπλα	όμως	ήταν	ήδη	στα	χέρια	των	τζιχαντιστών.	

Ας	πάμε	τώρα	ένα	χρόνο	μετά,	τον	Αύγουστο	του	2013.	Είναι	νωρίς	το	πρωί	και	
ένας	 κίτρινος	 καπνός	 γεμίζει	 το	 προάστιο	 της	 Ghouta	 κοντά	 στη	 Δαμασκό,	 το	 οποίο	
ελέγχουν	δυνάμεις	ανταρτών.	Λίγες	ώρες	τα	άψυχα	σώματα	πάνω	από	1000	ανθρώπων,	
ανάμεσα	 τους	 και	 300	παιδιά	θα	 κείτονται	στους	δρόμους.	Πρόκειται	 για	μια	από	 τις	
χειρότερες	επιθέσεις	με	χημικά	όπλα	στην	ιστορία	του	συριακού	εμφυλίου.Ο	πρόεδρος	
Ομπάμα	θα	δηλώσει	συγκλονισμένος	ότι	η	Συρία	πέρασε	την	‘κόκκινη	γραμμή’	που	είχε	
θέσει,	θα	κατηγορήσει	το	συριακό	καθεστώς	και	θα	ανακοινώση	στρατιωτική	επέμβαση	
των	ΗΠΑ	στη	Συρία	για	να	διώξει	τον	Ασαντ	από	την	εξουσία.	Δυο	μέρες	όμως	πριν	την	
επίθεση,	 θα	 αλλάξει	 γνώμη	 δηλώνοντας	 ότι	 δεν	 μπορεί	 να	 προχωρήσει	 στην	
στρατιωτική	επέμβαση	χωρίς	την	έγκριση	του	Κονκρέσο.	

Τι	συνέβη	λοιπόν	και	άλλαξε	γνώμη;	Την	απάντηση	θα	δώσει	ο	βραβευμένος	με	
πούλιτζερ	δημοσιογράφος	Seymour	Hersh	ο	οποίος	θα	αποκαλύψει	απόρρητα	έγγραφα	
στα	 οποία	 αναφέρεται	 ότι	 το	 μέτωπο	 Al	 Nusrah	 είχε	 προμηθευτεί	 χημικά	 όπλα	 και	
συγκεκριμένα	αέριο	Σαρίν,	με	τη	διαμεσολάβηση	Τούρκων	και	Σαουδάραβων,	με	σκοπό	
να	 πραγματοποιήσουν	 επίθεση	 μεγάλης	 έκτασης	 στη	 Συρία.	 Λίγους	 μήνες	 πριν	 την	
επίθεση,	 η	 τουρκική	 αστυνομία	 είχε	 συλλάβει	 αντάρτες	 του	 μετώπου	 Al	 Nusrah	 για	
κατοχή	αερίου	σαρίν	αλλά	λίγο	μετά	αφέθηκαν	ελεύθεροι.	Ηταν	η	εποχή	που	ο	Ασαντ	
με	 τη	 στήριξη	 των	 Ρώσων	 κέρδιζε	 σημαντικό	 έδαφος	 στη	 Συρία,	 κάτι	 που	 μάλλον	
ανησυχούσε	τόσο	τις	ΗΠΑ,	και	την	ΕΕ	όσο	και	την	Τουρκία	και	την	Σαουδική	Αραβία,	για	
διαφορετικούς	 λόγους	 την	 κάθε	μία.	 Χρειαζόταν	μια	 κίνηση	αντιπερισπασμού	ώστε	η	
κοινή	 γνώμη	 να	 στραφεί	 πάλι	 κατά	 του	 Ασαντ	 και	 να	 δικαιολογηθεί	 μια	 στρατιωτική	
επέμβαση	στην	περιοχή.	Αν	και	η	επέμβαση	αυτή	δεν	έγινε,	η	αντίστροφη	μέτρηση	για	
τον	 Ασαντ	 ξεκινάει.	 Τα	 όπλα	 του	 Καντάφι	 και	 τα	 άφθονα	 πετροδολάρια	 των	
Σαουδάραβων	εξοπλίζουν	και	διασπούν	τις	ανομοιογενείς	ομάδες	ανταρτών,	που	πλέον	
υπολογίζονται	σε	χίλιες	μέσα	στο	έδαφος	της	Συρίας.	

Ενα	 χρόνο	 μετά	 την	 επίθεση	 στη	 Ghouta,	 το	 Ισλαμικό	 Κράτος	 θα	 κάνει	 την	
εμφάνιση	του,	σκορπώντας	τον	τρόμο	και	τον	θάνατο.	

http://www.lrb.co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line


Το	αποτέλεσμα	των	πολιτικών	αυτών	οδήγησε	σε	περίπου	τέσσερα	εκατομμύρια	
σύρους	 πρόσφυγες	 και	 σε	 πάνω	 από	 250,000	 να	 προσπαθούν	 μέσα	 στο	 2015	 να	
περάσουν	στην	Ευρώπη.	Τα	πνιγμένα	σώματα	των	προσφύγων	τάραξαν	τις	συνειδήσεις	
αλλά	δεν	άλλαξαν	 τις	 πολιτικές.	Η	 Ευρώπη	από	 τη	μια	 δίνει	 άσυλο	 και	 από	 την	άλλη	
σχεδιάζει	μυστικές	πολεμικές	επιχειρήσεις	στη	Λιβύη	με	τη	δικαιολογία	ότι	θα	χτυπήσει	
τα	κυκλώματα	διακινητών.	

Το	ποιός	τελικά	θα	είναι	η	‘παράπλευρη	απώλεια’	μένει	να	το	δούμε…	

ΟΙ ΒΡΩΜΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 
Η	«απελευθέρωση»	της	Λιβύης	
Το	Μάρτη	 του	 2011	 η	 Γαλλία	 ήταν	 η	 πρώτη	 χώρα	 που	 έτρεξε	 να	 αναγνωρίσει	

τους	 αντάρτες	 της	 Λιβύης	 ως	 τη	 νόμιμη	 κυβέρνηση	 της	 χώρας	 με	 τον	 Σαρκοζί	 να	
δηλώνει	 ότι	 ήρθε	 η	 ώρα	 για	 τη	 Γαλλία	 να	 αναλάβει	 τον	 ιστορικό	 της	 ρόλο	 και	 να	
«ελευθερώσει»	τον	λαό	της	Λιβύης	από	τη	τυραννία	του	Καντάφι.	

Αν	 και	 ο	 Σαρκοζί	 δεν	 είχε	 δείξει	 τον	 ίδιο	 ενθουσιασμό	 για	 τα	 δικαιώματα	 του	
τυνησιακού	λαού	όταν	ξεσηκώθηκε	εναντίον	του	Μπεν	Αλι-στον	οποίο	γαλλικά	τάγματα	
ασφαλείας	πρόσφεραν	προστασία	όταν	ξέσπασε	η	εξέγερση-	ο	 ζήλος	του	να	φέρει	τη	
δημοκρατία	 στην	 Λιβύη	 απέδωσε,	 και	 στις	 	 19	 Μαρτίου	 2011	 ο	 γαλλικός	 στρατός	
ξεκίνησε	τις	στρατιωτικές	επιχειρήσεις	στη	χώρα.		Τέσσερα	χρόνια	μετά,	στη	Λιβύη	έχει	
ξεσπάσει	 άγριος	 εμφύλιος	 πόλεμος	 με	 τη	 χώρα	 να	 έχει	 δύο	 κυβερνήσεις,	 μια	 που	
ελέγχει	 την	 Τρίπολη	 και	μία	δεύτερη	 το	ανατολικό	 τμήμα.	 Το	βόρειο	 τμήμα	ελέγχεται	
από	 τζιχαντιστές	 	 του	 Ισλαμικού	 κράτους	 ενώ	 σύμφωνα	 με	 πληροφορίες	 του	
αμερικανικού	πενταγώνου	τουλάχιστον	200	μαχητές	έχουν	εκπαιδευτεί	στα	στρατόπεδα	
τζιχαντιστών	της	Λιβύης.	Και	όλα	αυτά	με	τα	όπλα	με	τα	οποία	επί	σειρά	ετών	η	Γαλλία	
και	οι	σύμμαχοι	εξόπλιζαν	τους	αντιπάλους	του	Καντάφι.	

Το ανθρωπιστικό καθήκον στο Μάλι 
Τους	τελευταίους	μήνες	του	2012	ένας	ακόμα	πόλεμος,	αυτή	τη	φορά	στο	Μάλι,	

ξεκινάει	στην	Αφρική.	Η	Γαλλία	σπεύδει	να	πράξει	το	ανθρωπιστικό	της	καθήκον	και	να	
προστατέψει	 μια	 σύμμαχη	 χώρα	 από	 τους	 κακούς	 ισλαμιστές.	 Ειδησεογραφικά	
ρεπορτάζ	με	λεπτομέρειες	για	τις	φρικαλεότητες	των	ισλαμιστών,	για	κομμένα	χέρια	και	
επιβολή	της	Σαρία,	για	δολοφονίες	αμάχων,	για	δημόσιες	εκτελέσεις	και	μαστιγώματα	
προβάλλονται	 καθημερινά.	 Γάλλοι	 διανοητές	 όπως	 ο	 Bernard-HenriLévy,	 επευφημούν	
την	γαλλική	εμπλοκή	λέγοντας	πως	η	Γαλλία	χρωστούσε	αυτή	τη	χάρη	στο	λαό	του	Μάλι	
που	 ζητωκραύγαζε	 ViveLaFrance	 όταν	 ο	 Γάλλος	 πρόεδρος	 Φρανσουά	 Ολάντ		
επισκέφθηκε	 τη	 χώρα.	 Το	 μόνο	 που	 δεν	 μας	 είπαν	 ήταν	 ότι	 ο	 λαός	 ξεχύθηκε	 στους	
δρόμους	παρακαλώντας	τη	διεθνή	κοινότητα	να	τον	βομβαρδίσει.	

Η	 Ευρωπαϊκή	 Ενωση	 με	 τη	 σειρά	 της	 έσπευσε	 κ	 αυτή	 να	 αποκαταστήσει	 το	
δίκαιο	 στην	 περιοχή	 στέλνοντας	 συμβούλους	 και	 στρατιώτες	 να	 εκπαιδεύσουν	 τον	
στρατό	του	Μάλι.	

Την	 αλήθεια	 όμως	 την	 γράφουν	 οι	
λεπτομέρειες,	και	αυτές	για	άλλη	μια	
φορά	διέφυγαν	από	 τα	 διεθνή	μέσα.	
Η	κυβέρνηση	του	Μαλι	για	την	οποία	
τόσο	 ανησύχησε	 η	 Γαλλία	 και	 οι	
Σύμμαχοι	 της,	 δεν	 είναι	 τίποτα	 άλλο	
παρά	 ένα	 διεφθαρμένο	 καθεστώς	 το	
οποίο	 δυο	 φορές	 έχει	 ανατραπεί	 με	
π ρ α ξ ι κό π η μα	 κ	 π ασ χ ί ζ ε ι	 ν α	



διατηρηθεί	στην	εξουσία.	Το	Μάλι	μια	από	τις	φτωχότερες	χώρες	του	πλανήτη,	έχει	τα	
τρίτα	μεγαλύτερα	 κοιτάσματα	 χρυσού	στον	 κόσμο	 (τα	 οποία	 εκμεταλλεύονται	 κυρίως	
καναδοί	 επενδυτές).	 Υπολογίζεται	 ότι	 έχει	 ουράνιο,	 και	 αν	 και	 ακόμα	 παραγωγή	
ουρανίου	 δεν	 υπάρχει,	 τα	 πιθανά	 κοιτάσματα	 ίσως	 ξεπερνάνε	 εκείνα	 του	 γειτονικού	
Νίγηρα	 όπου	 δραστηριοποιείται	 η	 επίσης	 γαλλική	 εταιρεία	 Areva	 (η	 οποία	 όμως	
αντιμετωπίζει	 μεγάλη	 εχθρότητα	από	 τους	 ντόπιους	πληθυσμούς	 λόγω	 της	 ρύπανσης	
και	 της	 εξαθλίωσης	 που	 έχει	 φέρει).	 	Μικρή	 λεπτομέρεια:	 η	 τελευταία	 εξέγερση	 στο	
Μάλι	 ξεκίνησε	 τον	 Ιανουάριο	 του	 2012	 από	 τους	 Τουαρέγκ	 που	 θεωρούν	 την	
Τιμπουκτού	 ως	 την	 ιστορική	 τους	 πρωτεύουσα	 και	 τα	 σύνορα	 της	 περιοχής	 τεχνητά.	
Ανατράπηκαν	 στην	 πορεία	 από	 ισλαμιστές	 τους	 οποίους	 είχαν	 εξοπλίσει	 και	
χρησιμοποιήσει	οι	ΗΠΑ	για	να	πολεμήσουν	εκ	των	έσω	το	καθεστώς	του	Καντάφι..	

Εξοπλίζοντας τους αντάρτες της Συρίας 
Το	 2013	 η	 Γαλλία	 ήταν	 από	 τις	 χώρες,	 που	 μαζί	 με	 το	 Ηνωμένο	 Βασίλειο,	

άσκησαν	 τεράστιες	 πιέσεις	 στην	 Ευρωπαϊκή	 Ενωση	 να	 άρει	 το	 εμπάργκο	 πώλησης	
όπλων	 στους	 αντάρτες	 της	
Συρίας.	Οπως	 δήλωνε	 ο	 Γάλλος	
υ π ο υ ρ γ ό ς	 ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν	
LaurentFabius	 ήταν	 ευκαιρία	
«να	 δημιουργηθούν	 νέες	
ισορροπίες	 δυνάμεων»	 στην	
Συρία.	 	 Οι	 νέες	 ισορροπίες	
αφορούσαν	 τ ις	 δ ιάφορες	
ομάδες	ανταρτών	που	μάχονταν	
τον	Ασαντ,	τις	οποίες	η	γαλλική	
κυβέρνηση	εξόπλιζε	με	όπλα	και	
συστήματα	 επικοινωνίας	 ήδη	
από	την	Ανοιξη	του	2013,	παρέα	
με	 τη	 Σαουδική	 Αραβία,	 το	
Κατάρ,	την	 Ιορδανία	και	υπο	τη	
γενική	επίβλεψη	της	CIA.	
Και	ενώ	στον	εμφύλιο	της	Συρίας	
οι	 τζιχαντιστές	 του	 Ισλαμικού	

Κράτους	 έχουν	 πλέον	 ενεργό	 ρόλο,	 ο	 Φρανσουά	 Ολάντ	 ανακοίνωσε	 τον	 περασμένο	
Αύγουστο	 	ότι	«	πρέπει	να	συνεχιστεί	η	υποστήριξη	των	ανταρτών,	γιατί	είναι	οι	μόνοι	
που	διέπονται	από	τις	αρχές	της	δημοκρατίας».		

ΟΙ βρώµικοι και άγνωστοι πόλεµοι του Οµπάµα 
Για	εκατομμύρια	Αμερικανούς	και	για	δεκάδες	εκατομμύρια	ανθρώπους	σε	όλο	

τον	πλανήτη	δεν	ήταν	τίποτε	το	καινούριο.	Η	«αποκάλυψη»	ότι	οι	ΗΠΑ	εμπλέκονται	σε	
παραστρατιωτικές	επιχειρήσεις	εκτός	των	ορίων	της	εθνικής	και	διεθνούς	νομιμότητας	
θα	 μπορούσε	 εύκολα	 να	 χαρακτηριστεί	 αναμάσημα.	 Οταν	 όμως	 η	 εφημερίδα	
Washington	Post	δημοσίευσε	έρευνα	για	τους	«Μυστικούς	Πολέμους	του	Ομπάμα»,	η	
αίσθηση	που	προκλήθηκε	ήταν	μεγάλη.	

Γρήγορα,	τη	σκυτάλη	των	αποκαλύψεων	πήραν	οι	New	York	Times,	κι	από	εκεί	
και	 μετά	 άλλες	 μικρότερες	 εφημερίδες,	 το	 Newsweek,	 δεκάδες	 blogs	 και	 πολιτικές	
ιστοσελίδες.	Εκείνο	που	έκανε	τη	διαφορά	τώρα,	ήταν	μια	λεπτομέρεια:	ο	Δημοκρατικός	
Αφροαμερικανός	 πρόεδρος	 Μπαράκ	 Ομπάμα,	 υποστηρικτής	 της	 «ήπιας	 εξωτερικής	
πολιτικής»	και	αντίθετος	στο	δόγμα	Μπους	για	μονομερή	στρατιωτική	δράση	των	ΗΠΑ,	

Ο πρόεδρος µε τον διευθυντή της CIA Λέον Πανέτα. Η Διεθνής 
Αµνηστία καταγγέλλει ότι σε επιχείρηση της CIA στην Υεµένη 
σκοτώθηκαν 40 πολίτες, ενώ σε άλλη επιχείρηση της υπηρεσίας 



όχι	μόνο	συνέχισε	όλους	τους	βρόμικους	πολέμους	που	είχε	αρχίσει	ο	προκάτοχός	του,	
αλλά	και	τους	είχε	αυξήσει. 

Οι	 δυνάμεις	 των	 ειδικών	 επιχειρήσεων	 είχαν	 ενισχυθεί	 με	 περισσότερο	
προσωπικό	 και	 περισσότερα	 χρήματα,	 έχοντας	 διευρύνει	 τις	 παράνομες	 επιχειρήσεις	
τους	σε	75	χώρες	έναντι	των	60	χωρών-στόχων	επί	Μπους.	

	 «Ο	πρόεδρος	Ομπάμα	διεύρυνε	 σημαντικά	 το	 μυστικό	 πόλεμο	 των	ΗΠΑ	 κατά	
της	 Αλ	 Κάιντα	 και	 άλλων	 ριζοσπαστικών	 ομάδων»	 έγραφε	 η	 Post,	 προσθέτοντας	 λίγο	
άρωμα	 δημοσιογραφικής	 αποκάλυψης	 με	 την	 επισήμανση	 ότι	 «εκτός	 από	 τις	
παραστρατιωτικές	μονάδες	που	χρόνια	τώρα	δρουν	στις	Φιλιππίνες	και	την	Κολομβία,	
νέες	ομάδες	διεξάγουν	επιχειρήσεις	στην	Υεμένη,	στη	Μ.	Ανατολή,	την	Αφρική	και	την	
Κεντρική	Ασία».	

Σύμφωνα	 με	 την	 έρευνα	 της	 εφημερίδας,	 πάνω	 από	 13.000	 «ειδικοί	
συνεργάτες»	 δρουν	 ανά	 την	 υφήλιο,	 οι	 9.000	 από	 τους	 οποίους	 διεκπεραιώνουν	
επιχειρήσεις	 στο	 Ιράκ	 και	 στο	 Αφγανιστάν,	 ενώ	 οι	 υπόλοιποι	 4.000	 μοιράζονται	 στις	

υπόλοιπες	 χώρες	 της	 μαύρης	 λίστας	 των	
αμερικανικών	μυστικών	υπηρεσιών.	
Το	 κύριο	 μενού	 δράσης	 περιλαμβάνει	
δ ο λ ο φ ο ν ί ε ς	 κ α ι	 ε π ι θ έ σ ε ι ς	 μ ε	
τηλεκατευθυνόμενους	 πυραύλους,	 καθώς	
κ α ι	 ε κ π α ί δ ε υ σ η	 τ ο π ι κ ώ ν	
αντιτρομοκρατικών	μονάδων	με	από	κοινού	
δράση	 στο	 τέλος	 των	 εκπαιδευτικών	
σεμιναρίων.	
Στις	 επιχειρήσεις	 αυτές	 καταγράφονται	
εκατοντάδες	 παράπλευρες	 απώλειες	
μεταξύ	 αμάχων,	 κι	 όπως	 καταγγέλλει	 η	
Διεθνής	Αμνηστία,	σε	μία	μόνο	επιχείρηση	
στην	 Υεμένη	 σκοτώθηκαν	 40	 πολίτες,	 ενώ	
σύμφωνα	 με	 τον	 πακιστανικό	 τύπο,	 700	
άμαχοι	 σκοτώθηκαν	 από	 τις	 επιχειρήσεις	
της	 CIA	 στο	 Πακιστάν	 το	 2009.	 Αυτά	 τα	

εγκλήματα	 πέρασαν	 σχεδόν	 απαρατήρητα	 στις	 ΗΠΑ,	 «χωρίς	 καν	 έναν	 ψίθυρο	
διαμαρτυρίας	από	το	πολιτικό	κατεστημένο	και	τα	ΜΜΕ».	

Το	 περιοδικό	 Atlan¡c	 Monthly,	 σχολιάζοντας	 τους	 βρόμικους	 πολέμους	 του	
Ομπάμα,	 διακρίνει	 θετικές	 διαφορές	 με	 τους	 αντίστοιχους	 του	 Μπους,	 με	 τη	
βασικότερη	να	είναι	«ο	έλεγχος	που	ασκείται	 τώρα	στις	 επιχειρήσεις,	σε	σύγκριση	με	
τον	κύκλο	των	δολοφόνων	που	κατευθύνονταν	από	το	γραφείο	 του	προέδρου	Μπους	
και	 του	 αντιπροέδρου	 Τσένι».	 Χωρίς	 να	 αποσαφηνίζει	 για	 τι	 είδους	 έλεγχο	 των	
επιχειρήσεων	 μιλάει,	 το	 ίδιο	 περιοδικό	 επικρίνει	 την	 έλλειψη	 «κοινοβουλευτικού	 και	
δικαστικού	 ελέγχου	 ή	 έστω	 οποιουδήποτε	 ελέγχου	 από	 νομικές	 και	 δεοντολογικές	
αρχές».	

Χωρίς ελέγχους 
Στην	πραγματικότητα,	είναι	ένα	παιχνίδι	χωρίς	κανόνες,	κι	όπως	αποκαλύπτει	ο	

Τζακ	Ντεβίν,	πρώην	πράκτορας	της	CIA,	σήμερα	έχουν	εξασθενήσει	και	οι	λίγοι	έλεγχοι	
που	 είχαν	 επιβληθεί	 στη	 δεκαετία	 του	 '80	 με	 το	 διαβόητο	 Ιράνγκεϊτ.	 Ετσι,	 υπό	 τον	
Ομπάμα	 το	 Πεντάγωνο	 όχι	 μόνο	 διεύρυνε	 τον	 κύκλο	 των	 παραστρατιωτικών	
επιχειρήσεων,	 αλλά	 τις	 διεκπεραιώνει	 με	 μεγαλύτερη	 αδιαφάνεια	 και	 απουσία	
κοινοβουλευτικού	ελέγχου,	από	τις	αντίστοιχες	επιχειρήσεις	της	CIA.	



Οσο	 για	 τους	ανθρώπους	 του	προέδρου;	 Είναι	 όλοι	 «άνθρωποι	με	προσωπική	
εμπλοκή	 στα	 προγενέστερα	 ιμπεριαλιστικά	 εγκλήματα	 των	 ΗΠΑ»,	 γράφει	 στην	
ιστοσελίδα	 του	 ο	 αμερικανικός	 κλάδος	 της	 Τέταρτης	 Διεθνούς,	 και	 αναφέρεται	
προσωπικά	στους	Ντιουάν	Κλάριτζ	και	Μάικλ	Βίκερς,	που	σήμερα	δρουν	στο	Πακιστάν	
και	το	Αφγανιστάν	αντίστοιχα,	έχοντας	στο	βιογραφικό	τους	εμπλοκή	στο	Ιράνγκεϊτ	και	
στη	συνεργασία	των	ΗΠΑ	με	τους	Μουτζαχεντίν	και	τους	φανατικούς	ισλαμιστές,	κατά	
τον	σοβιετο-αφγανικό	πόλεμο	του	'80.	

Στα	 «καλά	 παιδιά»	 του	 Ομπάμα	 καταχωρίζεται	 και	 ο	 Τζον	 Μπένετ,	 έχοντας	
αναλάβει	 τη	 διεύθυνση	 «παραστρατιωτικών	 επιχειρήσεων	 και	 μυστικών	 αποστολών	
ύψιστης	ευαισθησίας»	και	όντας	-σύμφωνα	με	το	Newsweek-	σταθμάρχης	της	CIA	στο	
Ισλαμαμπάντ.	

«Για	 έναν	 πρόεδρο	 που	 επικρίνεται	 και	 από	 τα	 δύο	 άκρα	 του	 πολιτικού	
φάσματος,	 είτε	 ως	 πολύ	 ήπιος	 είτε	 ως	 πολύ	 τραχύς,	 οι	 μυστικές	 επιχειρήσεις	
αποδεικνύονται	 εξαιρετικά	 χρήσιμο	 πολιτικό	 εργαλείο»	 συμπεραίνει	 η	 Post.	 Για	 τους	
προοδευτικούς	 Αμερικανούς	 όμως	 πρόκειται	 για	 μια	 «ανεύθυνη,	 εμπρηστική	 και	
επιθετική	προώθηση	των	αμερικανικών	συμφερόντων».	Αυτό	που	συνέβαινε	πάντα,	και	
συνεχίζεται	σήμερα	με	αφροαμερικανικό	στιλ.	

Πείνα και βρώµικος πόλεµος 
Τα	ΗΕ	προειδοποιούν	ότι	ο	λιμός	που	πλήττει	τη	Σομαλία	ενδέχεται	να	αυξήσει	

δραματικά	 το	 κύμα	 των	 προσφύγων.	 Η	
χώρα	 πλήττεται	 όμως	 ταυτόχρονα	 και	
από	 τον	 20ετή	 εμφύλιο	 πόλεμο	 με	 την	
ισλαμιστική	Αλ-Σαμπάμπ.	
     

Σήμα	 κινδύνου	 εξέπεμψε	 ο	 Οργανισμός	
Τροφίμων	 και	 Γεωργίας	 (FAO)	 από	 τη	
Γενεύη	 και	 το	 Ναϊρόμπι.	 Επίκειται	
‘βιβλική	 έξοδος’	 από	 τις	 περιοχές	 της	
Σομαλίας	που	πλήττονται	από	το	λιμό	με	
κατεύθυνση	 το	 Μογκαντίσου	 και	 τα	
σύνορα	προς	την	Κένυα	και	την	Αιθιοπία.	
Σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	του	οργανισμού	
φαίνεται	 ρεαλιστικό	 το	 σενάριο-τρόμου	

να	εγκαταλείψει	τις	περιοχές	του	λιμού	η	συντριπτική	πλειοψηφία	των	Σομαλών.	Διότι	
εκεί	 δεν	 υπάρχει	 υποδομή	 για	 την	 αποτροπή	 της	 πείνας,	 των	 ασθενειών	 και	 του	
θανάτου.	

Μόνον	τους	δύο	τελευταίους	μήνες	εγκατέλειψαν	220.000	Σομαλοί	τις	περιοχές	
της	 ξηρασίας	 και	 του	 λιμού	 με	 κατεύθυνση	 το	 Μογκαντίσου.	 Ο	 ΟΗΕ	 υπολογίζει	 ότι	
εγκατέλειψαν	συνολικά	τις	περιοχές	αυτές	γύρω	στο	;	εκ.	άνθρωποι.	

Μεγάλο	 μέρος	 της	 ευθύνης	 για	 την	 αδυναμία	 πρόσβασης	 προς	 τους	
λιμοκτονούντες	 φέρει	 η	 ισλαμιστική	 οργάνωση	 Αλ	 Σαμπάμπ,	 η	 οποία	 παρεμπόδιζε	
σκόπιμα	 την	 παροχή	ανθρωπιστικής	 βοήθειας	 ή	 κρατούσε	 τη	 μερίδα	 του	 λέοντος	 για	
τους	αντάρτες.	Πριν	από	μερικές	ημέρες	η	Αλ	Σαμπάμπ	αποφάσισε	να	εγκαταλείψει	την	
πρωτεύουσα.	Η	επίσημη	εκδοχή	είναι	ότι	‘αναγκάστηκε’	από	τις	κυβερνητικές	δυνάμεις	
να	υποχωρήσει,	αλλά	ενδέχεται	να	πρόκειται	για	παγίδα	της	Σαμπάμπ.	

Ιδιωτικές εταιρείες µισθοφόρων 

Αντάρτες	της	Αλ-Σαμπάμπ	έξω	από	το	Μογκαντίσου	



	
Ποιές	 είναι	 αυτές	 οι	 κυβερνητικές	
δυνάμεις;	
Είναι	 ελάχιστες	 και	 καθόλου	
αξιόμαχες,	γι’	αυτό	εδώ	και	χρόνια	
η	 σομαλική	 κυβέρνηση,	 αλλά	
ακόμη	 και	 ο	ΟΗΕ,	 αντιμετωπίζουν	
τους	 ισλαμιστές	 αντάρτες	 με	
εταιρείες	 παροχής	 στρατιωτικής	
β ο ή θ ε ι α ς ,	 δ η λ α δ ή	 μ ε	
μισθοφόρους.	
Είναι	 χαρακτηριστικό	 ότι	 το	

υπουργείο	 Αμυνας	 της	 Σομαλίας	 δεν	 γνωρίζει	 επακριβώς	 πόσες	 ξένες	 εταιρείες	
μισθοφόρων	δρουν	στην	επικράτειά	του.	

Ο	σύμβουλος	του	υπ.	Αμυνας	 Ιμάμ	Αχμέντ	δήλωσε	πρόσφατα	ότι	γνωρίζει	«τις	
σημαντικότερες	ιδιωτικές	εταιρείες	μισθοφόρων»,	δηλαδή	την	Saracen	Interna¡onal	και	
την	 Ska	 Sky	&	 Logis¡cs,	 αλλά	 και	 την	 CIA,	 πράκτορες	 της	 οποίας	 δραστηριοποιούνται	
εδώ	 και	 χρόνια	 στη	 Σομαλία.	 Τόσο	 οι	 δύο	 εταιρείες	 μισθοφόρων,	 όσο	 και	 η	
CIA	εκπαιδεύουν	Σομαλούς	για	τις	δυνάμεις	ασφαλείας.	

Ωστόσο	πολιτικοί	αναλυτές	υποστηρίζουν	ότι	 οι	 εταιρείες	αυτές,	 και	ασφαλώς	
και	η	CIA,	δεν	είναι	υπό	τον	έλεγχο	του	σομαλικού	κοινοβουλίου	ή	της	κυβέρνησης	και	
εξυπηρετούν	έτσι	και	δικά	τους	συμφέροντα:	π.χ.	υπάρχουν	καταγγελίες	ότι	οι	εταιρείες	
μισθοφόρων	δοκιμάζουν	στις	περιοχές	των	ανταρτών	νέα	όπλα	και	οπλικά	συστήματα,	
των	οποίων	τη	χρήση	απαγορεύει	ρητά	το	διεθνές	δίκαιο	πολέμου.	

   

Οι µικροί βρώµικοι πόλεµοι του 2014 
Αυτό	 που	 συμβαίνει	 στην	 Ανατολική	 Ουκρανία	 είναι	 πόλεμος	 –	 «πόλεμος	

γεμάτος	 αμφισημία»,	 όπως	 ανέφερε	 μια	 επιτροπή	 του	 βρετανικού	 Κοινοβουλίου,	 όχι	
κηρυγμένος	 πόλεμος	 ανάμεσα	 σε	 δύο	 κυρίαρχα	 κράτη.	 Πόλεμος	 μαίνεται	 και	 στις	
παρυφές	της	Ευρώπης,	στη	Συρία,	στο	Ιράκ	και	στη	Γάζα.	

Παρά	 τις	 διαφορές	 τους,	 οι	 μικροί	 βρώμικοι	 πόλεμοι	 του	 2014	 έχουν	 μια	
σημαντική	σύνδεση	με	τον	φρικτό	«μεγάλο»	πόλεμο	που	ξεκίνησε	το	1914.	Πολλοί	απ’	
αυτούς	είναι	αγώνες	για	τον	έλεγχο	περιοχών	που	μοιάζουν	με	μωσαϊκά	και	οι	οποίες	
αποτελούν	κατάλοιπα	των	πολυεθνικών	αυτοκρατοριών	που	συγκρούστηκαν	πριν	από	
100	χρόνια,	καθώς	και	των	κρατών	που	τις	διαδέχθηκαν.	Ετσι,	παραδείγματος	χάρη,	η	
μάχη	 για	 την	 Ανατολική	 Ουκρανία	 είναι	 μάχη	 για	 τα	 σύνορα	 της	 Ρωσικής	
Αυτοκρατορίας.	Κάποιοι	Ρώσοι	που	ηγούνται	του	ένοπλου	φιλορωσικού	κινήματος	στην	
Ανατολική	Ουκρανία	αυτοχαρακτηρίζονται	 «αυτοκρατορικοί	 εθνικιστές».	 (Από	 τη	δική	
τους	οπτική	γωνία,	ο	αγώνας	τους	δεν	είναι	αυτονομιστικός	αλλά	ενωτικός.)	

Στους	πολέμους	της	δεκαετίας	του	1990	στα	Βαλκάνια,	τα	κομμάτια	του	παζλ	της	
Αυστροουγγρικής	 και	 της	 Οθωμανικής	 Αυτοκρατορίας	 πολέμησαν	 και	 μετά	
ανασυντέθηκαν	σε	μικρότερα	παζλ,	όπως	η	Βοσνία,	το	Κόσοβο	και	η	ΠΓΔΜ.	Τα	σύνορα	
της	 σημερινής	 Μέσης	 Ανατολής	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 ακολουθούν	 τις	 χαράξεις	 που	
διαμορφώθηκαν	μετά	τον	Α΄	Παγκόσμιο	Πόλεμο,	όταν	οι	δυτικές	αποικιακές	δυνάμεις	
τεμάχισαν	διάφορα	 τμήματα	 της	πρώην	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας	φτιάχνοντας	 νέα	
προτεκτοράτα	–	το	Ιράκ,	τη	Συρία,	την	Παλαιστίνη.	Η	μεγάλη	εξαίρεση	είναι	φυσικά	το	
κράτος	του	Ισραήλ,	αλλά	ακόμη	και	αυτό	γεννήθηκε	από	τον	θάνατο	μιας	ευρωπαϊκής	
αυτοκρατορίας	 –	 γιατί	 τι	 άλλο	 ήταν	 η	 ναζιστική	 Γερμανία,	 που	 προσπάθησε	 να	



εξολοθρεύσει	 τους	 Εβραίους,	 παρά	 η	 τελευταία	 φρικτή	 αναλαμπή	 γερμανικού	
φυλετικού	και	εδαφικού	ιμπεριαλισμού;	

H	Ευρώπη	πρέπει	να	καταλάβει	ότι	ζούμε	σε	επικίνδυνη	γειτονιά.	Δεν	είναι	ούτε	
ηθικό	ούτε	πρακτικό	να	είμαστε	μια	μεγάλη	Ελβετία.	Δεν	είναι	ηθικό	γιατί	οι	Ευρωπαίοι	
δεν	 πρέπει	 ποτέ	 να	 σιωπούν	 όταν	 διαπράττονται	 εγκλήματα	πολέμου,	 ούτε	 πρακτικό	
γιατί	δεν	μπορούμε	να	απομονωθούμε	από	τα	αποτελέσματα.	Οι	σημερινοί	μαχητές	της	
Συρίας	 μπορεί	 να	 είναι	 οι	 αυριανοί	 τρομοκράτες	 στην	 Ευρώπη,	 οι	 σημερινοί	
εκτοπισμένοι	 είναι	οι	αυριανοί	 λαθρομετανάστες.	Αν	αφήσουμε	αυτούς	 τους	μικρούς	
πολέμους	 να	συνεχίζονται,	 το	αεροπλάνο	με	 το	 οποίο	πηγαίνουμε	από	 την	Ολλανδία	
στη	Μαλαισία	μπορεί	να	καταρριφθεί.	

Σηµείο καµπής 
Ενώ	 στο	 παρελθόν	 το	 σήμα	 συναγερμού	 ήταν	 η	 προσάρτηση	 περιοχών,	 οι	

περισσότεροι	 Δυτικοευρωπαίοι	 δεν	 θορυβήθηκαν	 καθόλου	 από	 την	 προσάρτηση	 της	
Κριμαίας	στη	Ρωσία.	Ομως	η	κατάρριψη	της	πτήσης	ΜΗ17	ήταν	σημείο	καμπής,	γιατί	οι	
αεροδιάδρομοι	κατοικούνται	από	επιχειρηματίες.	Χωρίς	αυτό	το	καταλυτικό	γεγονός,	η	
καγκελάριος	 Μέρκελ	 δεν	 θα	 μπορούσε	 να	 πείσει	 τη	 γερμανική	 κοινή	 γνώμη	 και	 τις	
γερμανικές	επιχειρήσεις	ότι	απαιτούνται	αυστηρότερες	κυρώσεις	έναντι	της	Ρωσίας	του	
Πούτιν.	

Τι	 χρησιμεύει	 όμως	 η	 αργή,	 ήπια	 οικονομική	 ισχύς	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ενωσης	
απέναντι	 στην	 ταχεία,	 σκληρή	 ισχύ	 του	 Κρεμλίνου,	 ή	 των	 δυνάμεων	 της	 Μέσης	
Ανατολής;	 Τι	 χρησιμεύει	 το	 βούτυρο	 απέναντι	 στα	 όπλα;	 H	 απάντηση	 είναι	 ότι	
χρησιμεύει	περισσότερο	από	όσο	μπορεί	κανείς	να	φανταστεί.	

Ακόμη	και	οι	ήπιες	κυρώσεις	που	είχε	επιβάλει	έως	τώρα	η	Ευρώπη	ψαλίδιζαν	
τις	άκρες	του	καθεστώτος	Πούτιν.	Οι	ευρύτερες	κυρώσεις	που	συμφωνήθηκαν	αυτή	την	
εβδομάδα,	θα	έχουν,	συν	τω	χρόνω,	μεγαλύτερη	επίδραση.	Ο	πόνος	που	προξενούν	τα	
οικονομικά	 μέτρα	 αργεί	 περισσότερο	 από	 τον	 πόνο	 των	 στρατιωτικών	 μέτρων,	 αλλά	
μπορεί	στο	τέλος	να	είναι	πιο	αποτελεσματικός.	

Πριν	από	εκατό	χρόνια	είχαμε	«τα	όπλα	του	Αυγούστου»,	όπως	τα	χαρακτήρισε	
η	 Μπάρμπαρα	 Τάχμαν.	 Τώρα	 έχουμε	 τo	 βούτυρο	 του	 Αυγούστου.	 Σημειώστε	 τον	
διαφορετικό	 ρόλο	 της	 Γερμανίας	 τότε	 και	 τώρα.	 Βήμα	 προς	 βήμα,	 η	 κυβέρνηση	 του	
Βερολίνου	κάνει	το	σωστό.	Η	Γερμανία	χρησιμοποιεί	τη	μοναδική	ισχύ	της	οικονομικής	
σχέσης	της	με	τη	Ρωσία,	ενώ	ταυτόχρονα,	πολύ	λογικά	επιμένει	ότι	η	Γαλλία,	η	Βρετανία	
και	 η	 Ιταλία	 πρέπει	 να	 αναλάβουν	 μερίδιο	 των	 θυσιών.	 Τελικά,	 μερικά	 πράγματα	
αλλάζουν.	Μερικά,	μάλιστα,	καλυτερεύουν.	
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