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ΓΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ - ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

171 άνθρωποι παραμένουν φυλακισμέ-
νοι στο Γουαντάναμο, αρκετοί κρατού-
νται χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κα-
τηγορίες και χωρίς να έχουν προσαχθεί 
σε δίκη. 10 χρόνια μετά, το κέντρο κρά-
τησης συνεχίζει να λειτουργεί, παραβι-
άζοντας το διεθνές δίκαιο. Ο αμερικανός 
Πρόεδρος δεν τήρησε τη δέσμευσή του 
ότι θα το κλείσει, ενώ τον Δεκέμβριο επι-
κύρωσε έναν αμφιλεγόμενο νόμο που 
προβλέπει ότι ο στρατός θα μπορεί να 
φυλακίζει οποιονδήποτε κρίνει ότι συν-
δέεται με την Αλ Κάιντα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

http://bit.ly/yVLmZt

AΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΔΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

Τουλάχιστον 12 χιλιάδες πολίτες στην Αί-
γυπτο έχουν δικαστεί από στρατιωτικά 
δικαστήρια και περίπου 8 χιλιάδες έχουν 
καταδικαστεί -ορισμένοι ακόμα και σε 
θάνατο- από τότε που ο στρατός ανέλαβε 
την εξουσία στη χώρα. Τα εγκλήματα που 
έχουν διαπράξει, σύμφωνα με τη στρατιω-
τική ηγεσία, είναι «άσκηση βίας» ή «παρα-
βίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας», 
ενώ οι περισσότεροι συνελήφθησαν, επει-
δή διαδήλωναν. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει 
να απελευθερωθούν ή να έχουν δίκαιη δί-
κη σε πολιτικά δικαστήρια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

http://www.amnesty.org.gr/end-
military-trials-of-civilians 

ΛΙΒΥΗ - ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Ένοπλες πολιτοφυλακές δρουν ανεξέλε-
γκτα στη Λιβύη, διαπράττοντας συλλή-
ψεις, βασανισμούς, ακόμα και δολοφονί-
ες, εναντίον όσων θεωρούν πιστούς του 
Καντάφι, ενώ έχουν εκτοπίσει βίαια και 
ολόκληρες κοινότητες από τα χωριά τους. 
Η νέα κυβέρνηση της χώρας δεν έχει 
καταφέρει να σταματήσει τις πολιτοφυ-
λακές, ούτε να προσφέρει ασφάλεια, με 
αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι παραβι-
άσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δια-
πράττονταν υπό το καθεστώς Καντάφι. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

http://bit.ly/A9DaJC

 Επιμέλεια: ΚΛΕΛΙΑ ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ



 Γ 
ιατί, από τότε που ξέσπασαν οι διαμαρτυρίες των λαών της Μέσης 
Ανατολής και της Βορείου Αφρικής για αλλαγή του καθεστώτος, εκα-
τοντάδες δεκάδες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων -πα-
λιές και τρέχουσες- βγήκαν στο φως. Ποιος μπορεί να σιωπά;

Γιατί οι ερευνητικές μας αποστολές στην περιοχή διαπίστωσαν ότι οι παραβι-
άσεις συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της εξέγερσης. Η Διεθνής Αμνηστία 
ζήτησε από όλες τις πλευρές το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
κάθε πολίτης μπορεί να προσθέσει τη δύναμή του σε αυτό το αίτημα.
Γιατί οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι κρατούμενοι συνείδησης 
κινδύνευσαν και οι εκτελέσεις στη Συρία αυξήθηκαν. Η διεθνής κοινότητα και οι 
άλλες κυβερνήσεις κλήθηκαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους κατά τη συνεδρί-
αση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις διπλωματικές τους διαπραγματεύσεις. Η 
κοινή γνώμη σε κάθε χώρα μπορεί να ενθαρρύνει αυτή την πρόσκληση.
Γιατί οι περισσότεροι κρατούμενοι με τους οποίους μίλησε η Διεθνής Αμνηστία 
στη Λιβύη ήταν φοβισμένοι από τα βασανιστήρια που υπέστησαν. Η αλληλεγ-
γύη όλων των πολιτών τούς δίνει θάρρος και ελπίδα να αντέξουν τις θυσίες του 
αγώνα τους ως την απόδοση δικαιοσύνης. 
Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη για τις παραβιάσεις των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί αποτελεσματικές έρευνες 
για τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις. Αν δεν το απαιτήσουμε, οι παραβιάσεις 
δεν πρόκειται να σταματήσουν.
Γιατί η Ρωσική Ομοσπονδία δεν έχει σταματήσει να εμπορεύεται όπλα στη Συ-
ρία και να διαιωνίζει με τη στάση της στο Συμβούλιο Ασφαλείας το καθεστώς 
αιματοχυσίας. Αν δεν εκφράσουμε την απαξίωσή μας σε αυτές τις πρακτικές, η 
αιματοχυσία δεν θα σταματήσει.
Γιατί η ιρανή δικηγόρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Nasrin Sotoudeh καταδι-
κάστηκε για «προπαγάνδα κατά του συστήματος» και «δράση κατά της εθνικής 
ασφάλειας» και φυλακίστηκε σε συνθήκες απομόνωσης. Όπως πολλές γυναί-
κες ακτιβίστριες των δικαιωμάτων τους που απειλούνται, η Nasrin χρειάζεται 
το βλέμμα της κοινής γνώμης πάνω της. 
Γιατί οι Αιγύπτιες που έπαιξαν κεντρικό ρόλο στις διαδηλώσεις που απαιτούσαν 
από την κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις, στη συνέχεια όχι μόνο παραγκωνίστηκαν 
αλλά και υπέστησαν εξευτελιστικές ανακρίσεις. Οι γυναίκες αυτές θα μπο-
ρούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε ένα καλύτερο μέλλον της χώρας τους 
με την αλληλεγγύη μας.
Γιατί τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που επί δεκαετίες κατέστελλαν βάναυ-
σα τις κινητοποιήσεις των Αιγυπτίων πρέπει να λογοδοτήσουν. 
Γιατί κάθε αγώνας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία έκφρασης 
δικαιώνεται με την αλληλεγγύη των πολιτών του κόσμου. Ανάλαβε δράση τώρα: 
• Στείλε μήνυμα στο activism@amnesty.org.gr και μπες στο ηλεκτρονικό δί-

κτυο Επειγουσών Ενεργειών.
• Συνάντησε τη Διεθνή Αμνηστία και ενημερώσου.

ΠEPIEXOMENA

04. Συρία
 Πόσο ακόμα αίμα πρέπει να 

χυθεί μέχρι ο κόσμος να βο-
ηθήσει;

06.	Χωρίς	πρόσβαση,	χωρίς	ελ-
πίδα

 Η διαδικασία πρόσβασης 
στο άσυλο στην Ελλάδα είναι 
εξευτελιστική και αβέβαιη

 
07. Ετήσια	επισκόπηση
 Θανατικές καταδίκες
 και εκτελέσεις το 2011
 
08.	Γιώργος	Μόσχος
 «Το ρόλο του Συνηγόρου του 

Παιδιού οφείλει να τον ασκεί 
κάθε ενήμερος πολίτης»

 
10.	Παγκόσμιος	Μαραθώνιος	
Γραμμάτων	στα	σχολεία

 Οι μαθητές εκφράζουν την 
αλληλεγγύη τους!

 
12.	Ανάλαβε	δράση	για	τις	εκ-
στρατείες	του	2012!	

 Πρόγραμμα δράσεων
 
15. Παγκόσμιες εκκλήσεις
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κείμενο:
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΑΣΤΕΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Γιατί συνεχίζουμε
αμείωτη τη δράση μας
για την «αραβική άνοιξη»;



Συρία_

Πόσο ακόμα αίμα πρέπει να χυθεί 
μέχρι ο κόσμος να βοηθήσει;

4 MAPTYPIEΣ
ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 7.000 ΑΝθΡωΠΟΙ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΣΚΟΤωθΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑ-
ΤΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡξΗ ΤωΝ ΔΙΑΔΗΛωΣΕωΝ ΥΠΕΡ ΤωΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚωΝ ΜΕΤΑΡΡΥθΜΙΣΕωΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥ-
ΑΡΙΟ ΤΟΥ 2011. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΒΑΝΑΥΣΟ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΣ ΤΙΣ 
ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ: ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤωθΕΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝω ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ 
ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΚΗΔΕΙΕΣ ΔΙΚωΝ ΤΟΥΣ ΑΝθΡωΠωΝ. 

Οι αριθμοί των νεκρών αυξάνονται συνεχώς. 
Χιλιάδες πολίτες της Συρίας κρατούνται ή έχουν συλ-
ληφθεί από τις αρχές. Πολλοί εξ αυτών κρατούνται σε 
απομόνωση σε άγνωστες τοποθεσίες, όπου τα βασανι-
στήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης αποτελούν 
συνήθεις πρακτικές. Παράλληλα, προκύπτουν συνεχώς 
καταγγελίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες πα-
ράνομες δολοφονίες, αυθαίρετες συλλήψεις και εξανα-
γκαστικές εξαφανίσεις.
Οι άνθρωποι που παγιδεύτηκαν στα μαζικά κύματα συλ-
λήψεων μετά την εξέγερση εισήλθαν στον εφιαλτικό κό-
σμο των συστηματικών βασανιστηρίων. Ερευνητές της 
Διεθνούς Αμνηστίας, που επισκέφθηκαν την Ιορδανία 
και μίλησαν με Σύρους που κατάφεραν να διαφύγουν, κα-
τέγραψαν μερικές συγκλονιστικές μαρτυρίες. Πολλοί δή-
λωσαν ότι κατά τη διάρκεια της κράτησης είχαν υποστεί 
βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης.
Ο Ιρμπίντ και ο Αμμάν περιγράφουν πως κατά την κράτη-
ση οι καθημερινοί ξυλοδαρμοί αποτελούν τόσο διαδε-
δομένη πρακτική, που πλέον δεν σχολιάζονται από τους 
κρατούμενους, παρόλο που οι πληγές που φέρουν μπο-
ρεί να αποβούν θανατηφόρες. 

κείμενο:
ΔΩΡΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗΣ

Ο Ταρέκ αναφέρεται στο «ντουλάμπ» (λάστιχο), μέθοδο 
βασανιστηρίων εφάμιλλη της γνωστής φάλαγγας, στην 
οποία υποβλήθηκε για 18 συνεχόμενες ημέρες. Το «ντου-
λάμπ» εναλλάσσεται με το «σαμπέχ», μια άλλη μέθοδο 
βασανιστηρίων την οποία υπέστη και ο ίδιος, σύμφωνα με 
την οποία το θύμα παραμένει κρεμασμένο από διαφορε-
τικά σημεία και με τους καρπούς αλυσοδεμένους, ούτως 
ώστε οι άκρες των ποδιών του μόλις να αγγίζουν το πάτω-
μα. Το θύμα, τότε, δέχεται συνεχή χτυπήματα, με γκλομπ 
ή άλλα μέσα, και ηλεκτροσόκ σε ολόκληρο το σώμα και τα 
γεννητικά όργανα. 
Άλλοι κρατούμενοι αναφέρθηκαν και σε άλλες μεθόδους 
βασανισμού, όπως στη σταύρωση και στη χρήση ηλεκτρι-
κής καρέκλας, αλλά και σε σεξουαλική κακομεταχείριση 
και βιασμούς. 
Ο Αμπού Σουχαΐμπ, σύρος πολίτης περίπου 40 ετών, περι-
γράφει πώς οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν 
στη περιοχή Αλ Ταΐμπε όπου διέμενε και άνοιξαν πυρ ενα-
ντίον άμαχου πληθυσμού. Ο ίδιος χτυπήθηκε από βολίδα 
και έχασε τον αριστερό του αντίχειρα. «Έχω δει πολλούς 
ανθρώπους να δέχονται πυρά και να σκοτώνονται δίπλα 
μου, αλλά δεν φοβάμαι να πεθάνω. Αυτό που φοβάμαι 
περισσότερο είναι να συλληφθώ» δήλωσε. «Πόσο ακόμα 
αίμα πρέπει να χυθεί, μέχρι ο κόσμος να μας βοηθήσει;» 
αναρωτιέται.
Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των φερόμενων παραβι-
άσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διαπραχθεί 
από τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας, έχουν 
υπάρξει αναφορές για παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομέ-
νων απαγωγών και δολοφονιών, που διαπράχθηκαν από 
μέλη ένοπλων ομάδων της αντιπολίτευσης. Η Διεθνής 
Αμνηστία ερευνά τις εν λόγω αναφορές και καταδικάζει 
χωρίς επιφύλαξη τις σοβαρές βιαιοπραγίες των ένοπλων 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων προς 
αμάχους, τις αδιάκριτες και δυσανάλογες επιθέσεις, τα 
βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης.
Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν επίσης σκοτωθεί, 
κάποιοι από αυτούς υπερασπιζόμενοι μέλη του στρατού 
που στράφηκαν ένοπλα εναντίον της κυβέρνησης. Όλες 
αυτές οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπράτ-
τονται σε καθεστώς απόλυτης ατιμωρησίας.
Τα εγκλήματα που διαπράττονται στη Συρία από τις κυβερ-
νητικές δυνάμεις συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρω-

Οι γυναίκες 
διαδραμάτισαν 

θεμελιώδη ρόλο στις 
διαμαρτυρίες υπέρ των 

μεταρρυθμίσεων σε όλη 
τη Μέση Ανατολή.

© AP Photo/
Hano Mohammed



πότητας, καθώς φαίνεται να αποτελούν μέρος μιας εκτε-
ταμένης και συστηματικής επίθεσης εναντίον του άμαχου 
πληθυσμού. Οι διαδηλωτές συνεχίζουν να απαιτούν πολι-
τικές μεταρρυθμίσεις και να καλούν τον Πρόεδρο Μπασάρ 
αλ Άσαντ να παραιτηθεί. Οι συριακές αρχές συνεχίζουν να 
καταστέλλουν βίαια τις διαδηλώσεις. Η διεθνής κοινότητα 
πρέπει να αποδεχθεί την κοινή ευθύνη όλων για την προ-
στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού της Συρίας.

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ να:
•  Παραπέμψει την κατάσταση στη Συρία στο Διεθνές 

Ποινικό Δικαστήριο, ώστε να ερευνηθούν τα εγκλήμα-
τα βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
των αδικημάτων κατά της ανθρωπότητας,

• Επιβάλει αμέσως ολοκληρωτικό εμπάργκο όπλων στη 
Συρία, απαγορεύοντας τη μεταφορά κάθε είδους εξο-
πλισμού,

• Εφαρμόσει δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του 
προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και άλλων συνεργατών 
του, οι οποίοι ενδέχεται να εμπλέκονται στο εμπόριο 
όπλων ή σε εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, καλούμε τις αρχές της Συρίας να:
• Συγκρατήσουν αμέσως τις δυνάμεις ασφαλείας,
• Τερματίσουν την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση σε 

απομόνωση όσων εκφράζουν ειρηνικά την αντίθεσή 
τους προς την κυβέρνηση με την άσκηση των δικαιωμά-
των τους στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρί-
ζεσθαι και του συνέρχεσθαι,

• Τερματίσουν τη συστηματική χρήση βασανιστηρίων 
και άλλων μορφών κακομεταχείρισης,

• Τερματίσουν τις παράνομες δολοφονίες ειρηνικών δια-
δηλωτών και άλλων,

• Τερματίσουν όλες τις μορφές παραβιάσεων των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων.

Ως πρώτο βήμα προς την επίτευξη των στόχων αυτών, οι 
συριακές αρχές οφείλουν να επιτρέψουν την πρόσβαση 
σε ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές για τα ανθρώπι-
να δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών 
των Ηνωμένων Εθνών και άλλων ΜΚΟ, όπως η Διεθνής 
Αμνηστία.
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Στις εξεγέρσεις της Συρίας, ενώ η συμμετοχή των γυναι-
κών στις διαδηλώσεις δεν ήταν πάντα εμφανής, ένας με-
γάλος αριθμός ακτιβιστριών έχει παίξει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην οργάνωση και την υποστήριξη των διαδηλώσε-
ων, όπως φαίνεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Οι ακτιβίστριες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αποκαλύ-
πτοντας παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
γι’ αυτό υπέστησαν και εκείνες βασανιστήρια και άλλες 
μορφές κακομεταχείρισης. Σήμερα πολλές ακτιβίστριες 
έχουν καταφέρει να κρυφτούν αποτελεσματικά, ενώ 
άλλες έχουν διαφύγει, αλλά εξακολουθούν ενεργά να 
εκθέτουν στη διεθνή κοινότητα τις παραβιάσεις που δια-
πράχθηκαν από τις κρατικές αρχές.
Για παράδειγμα, η ακτιβίστρια Razan Zeitouneh κατήγγειλε 
τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από δυνάμεις ασφα-
λείας στην ιστοσελίδα της και αποτέλεσε μία από τις ελά-
χιστες πηγές πληροφόρησης για τα διεθνή μέσα ενημέρω-
σης, καθώς κατέγραψε τη βαρβαρότητα του καθεστώτος 
του Μπασάρ αλ  Άσαντ προς τους πολίτες της Συρίας.
Η Πρώτη Κυρία της Συρίας,  Άσμα αλ  Άσαντ εδώ και χρόνια 
έχει παρουσιάσει τον εαυτό της ως υπέρμαχο των δικαι-
ωμάτων των γυναικών και των παιδιών. Εντούτοις, τους 
τελευταίους μήνες των αιματοχυσιών, η Άσμα αλ  Άσαντ 
δεν σχολίασε δημόσια τις βιαιότητες που διαπράχθηκαν 
από τις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας, ενώ στις 10 Ια-
νουαρίου 2012 εμφανίστηκε σε συλλαλητήριο υπέρ του 
καθεστώτος.
Η Διεθνής Αμνηστία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, απηύθυνε έκκληση προς την Πρώτη Κυρία 
της Συρίας να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να αξιοποιήσει 
την επιρροή της, ώστε να τερματιστεί η συνεχιζόμενη βία 
και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπρά-
χθηκαν κατά συρίων ακτιβιστριών, καθώς και να διασφα-
λίσει λογοδοσία και αποκατάσταση των γυναικών αυτών.

ΑΝΑΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ ΤωΡΑ!
Υποστήριξε τη δράση της Διεθνούς Αμνηστίας για τον τερ-
ματισμό της αιματοχυσίας στη Συρία:
http://www.amnesty.org.gr/russia-must-act-now-to-
stop-violence-in-syria
http://www.amnesty.org.gr/syrias-first-lady-urged-to-
use-influence-for-rights



 Η 
Διεθνής Αμνηστία συναντά τους δεκάδες αι-
τούντες άσυλο που περιμένουν στην ουρά τα 
χαράματα κάποιου Σαββάτου, με την ελπίδα 
να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις ελληνικές 

Αρχές. Κατά τη διάρκεια μιας παγωμένης χειμωνιάτικης 
νύχτας, βρισκόμαστε σε μια έρημη γειτονιά της Αθήνας, 
κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλλοδαπών. Έρημη, αν 
εξαιρέσει κανείς μια ουρά μήκους πενήντα μέτρων -γύρω 
στους 100 ανθρώπους. Άντρες και γυναίκες, που κάθονται 
μέσα στην λάσπη και τα σκουπίδια. Οι άνθρωποι αυτοί εί-
ναι αιτούντες άσυλο και περιμένουν στην ουρά, με την ελ-
πίδα να είναι ανάμεσα στους 20 που γίνονται δεκτοί από τις 
Αρχές, στις 6 τα χαράματα, κάθε Σάββατο. Στην αρχή της 
ουράς ακούμε φωνές. Έλληνες αστυνομικοί, οι οποίοι μας 
ζητούν τις ταυτότητές μας όταν φτάνουμε εκεί. Μιλάμε 
με κάποιους αιτούντες άσυλο. Ένας άνδρας από τη Συρία 
λέει: «Βρίσκομαι στην Ελλάδα περίπου 6 μήνες. Έρχομαι 
εδώ κάθε εβδομάδα, αλλά δεν μπορώ να κάνω αίτηση για 
άσυλο. Δέχονται μόνο 20 άτομα, κάθε Σάββατο, στις 6 το 
πρωί. Λένε στους υπόλοιπους να ξαναέρθουν την επόμενη 
εβδομάδα, και μετά ξανά την επόμενη εβδομάδα, και ξανά 
την επόμενη…» Ένας άνδρας από το Κονγκό αναφέρει πως 
περιμένει τέσσερα μερόνυχτα. «Μέρα και νύχτα εδώ, στο 
έδαφος, στο κρύο, στη βροχή, περιμένουμε υπομονετικά 
και μετά μας διώχνουν. Γιατί δέχονται μόνο 20 άτομα;» Μια 
γυναίκα από την Ερυθραία λέει ότι έχουν μαζί τους μόνο 
ψωμί και νερό. Είναι αδύνατον να πας για τουαλέτα πίσω 
από έναν κοντινό τοίχο, επειδή χάνεις τη θέση σου στην 

ουρά. Μερικοί διαμαρτύρονται επίσης ότι η επιλογή των 
ανθρώπων που υποβάλλουν τελικώς αίτηση είναι εντε-
λώς αυθαίρετη, καθώς αγνοείται η χρονική διάρκεια που 
οι αιτούντες άσυλο όντως περιμένουν στην ουρά. Ένας 
άνδρας από την Αίγυπτο ομολογεί: «Ήρθα εδώ περίπου 20 
φορές, και κάθε Σάββατο με έδιωχναν. Έτσι, σταμάτησα να 
προσπαθώ. Έχασα την ελπίδα μου. Σήμερα ξαναβρίσκομαι 
εδώ μετά από 6 μήνες. Δεν έχω χαρτιά, δεν τολμάω να βγω 
από το σπίτι μου, φοβάμαι. Μπορεί να με συλλάβουν στο 
δρόμο και να με κρατήσουν για μήνες, μόνο και μόνο επει-
δή δεν έχω χαρτιά. Δεν κάνω τίποτα κακό, δεν κλέβω.» Ο 
επικεφαλής της αστυνομικής ομάδας λέει ότι οι αστυνο-
μικοί βρίσκονται εκεί για να τηρήσουν την τάξη. Παραδέ-
χεται ότι δεν υπάρχει σύστημα προτεραιότητας και ότι η 
πρόσβαση στο άσυλο είναι περιορισμένη. Ο επικεφαλής 
της Διεύθυνσης Ασύλου βγαίνει εκεί έξω κάθε Σάββατο 
πρωί και επιλέγει 20 ανθρώπους. Τους υπόλοιπους τους 
διώχνουν χωρίς καθόλου χαρτιά. Το γεγονός ότι οι αιτήσεις 
δεν υποβάλλονται αμέσως αυξάνει τον κίνδυνο σύλλη-
ψης, κράτησης ή απέλασής τους, και τελικά παραβίασης 
της αρχής της μη επαναπροώθησης. Σε πρόσφατη δήλωση 
η Διεθνής Αμνηστία επανέλαβε τις ανησυχίες της για τη 
δεινή θέση των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

ΑΝΑΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ ΤωΡΑ! Υπόγραψε την έκκληση προς τις 
ελληνικές αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία σου για τη 
μεταχείριση των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων 
μεταναστών στην Ελλάδα: http://www.amnesty.org.gr/
greece-the-word-asylum-is-greek-support-the-rights-
of-asylum-seekers-and-migrants

Παράσταση Αφήγησης για τη Διεθνή Αμνηστία: «Δος μοι 
τούτον τον ξένον» 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Διακρίσεων (21 
Μαρτίου), η Διεθνής Αμνηστία και το Εργαστήρι ΜΑΙΡΗΒΗ 
διοργάνωσαν στις 11 Μαρτίου την παράσταση αφήγησης 
«Δος μοι τούτον τον ξένον», με κεντρικό αφηγητή τον Στέ-
λιο Πελασγό και τη φιλική συμμετοχή της Όλιας Λαζαρί-
δου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη του Προγράμ-
ματος Θεματικής Δράσης για τους Πρόσφυγες μοίρασαν 
ενημερωτικό υλικό και συγκέντρωσαν υπογραφές για τις 
σχετικές δράσεις της οργάνωσης.

Χωρίς πρόσβαση, χωρίς ελπίδα_

Η διαδικασία πρόσβασης στο 
άσυλο στην Ελλάδα είναι 
εξευτελιστική και αβέβαιη 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι αιτούντες άσυλο 
στην Ελλάδα βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τεράστια 

αναμονή σε άθλιες 
συνθήκες.
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που διαπράχθηκαν ως αντίδραση στις επιθέσεις της 11ης 
Σεπτεμβρίου. Ο Rais δήλωσε: «Η θρησκεία μου διδάσκει 
ότι η συγχώρεση είναι πάντοτε καλύτερη από την εκδί-
κηση.»
Και φυσικά δεν υπάρχει έφεση από τον τάφο.
Λίγα κράτη εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη θανατική 
ποινή. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
τις κακές ειδήσεις. Πέρυσι μεμονωμένες χώρες προέβη-
σαν σε εκτελέσεις σε ανησυχητικό βαθμό. Τουλάχιστον 
676 άνθρωποι εκτελέστηκαν και τουλάχιστον 18.750 άν-
θρωποι παρέμειναν καταδικασμένοι σε θάνατο στα τέλη 
του έτους. 
Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν χιλιάδες εκτελέ-
σεις που πιστεύεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί στην 
Κίνα, το μεγαλύτερο εκτελεστή στον κόσμο.
Τα στοιχεία μας δεν περιλαμβάνουν ούτε τις αξιόπιστες 
αναφορές για μεγάλους αριθμούς επιπλέον εκτελέσεων 
στο Ιράν, που δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένες. 
Την Κίνα και το Ιράν ακολούθησαν η Σαουδική Αραβία, το 
Ιράκ, και οι ΗΠΑ -η μοναδική στην Αμερική και στην ομά-
δα G8 των κορυφαίων οικονομιών. Μαζί με τη Βόρεια Κο-
ρέα, τη Σομαλία και την Υεμένη, αυτά τα κράτη βρίσκο-
νται κάθε χρόνο σταθερά ανάμεσα στους υψηλότερους 
εκτελεστές.
Στη Μέση Ανατολή σημειώθηκε απότομη αύξηση των κα-
ταγεγραμμένων εκτελέσεων, σχεδόν μέχρι 50 τοις εκα-
τό από το 2010. Το Ιράκ, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και 
η Υεμένη αντιπροσώπευαν το 99 τοις εκατό αυτών των 
περιπτώσεων. 
Στη Λευκορωσία, την Κίνα, το Ιράν, το Ιράκ, τη Βόρεια 
Κορέα και τη Σαουδική Αραβία ορισμένες φορές εκτελέ-
σεις ήταν αποτέλεσμα “ομολογιών” που είχαν αποσπα-
στεί με εξαναγκασμό ή βασανιστήρια. Όπως συμβαίνει 
πολύ συχνά στην ιστορία, η θανατική ποινή χρησιμοποι-
ήθηκε από καταπιεστικές κυβερνήσεις για την εξάλειψη 
του ενοχλητικού ή του ανεπιθύμητου.
Δεν υπάρχουν, λοιπόν, περιθώρια για εφησυχασμό. Κά-
θε εκτέλεση είναι από μόνη της πάρα πολλές. Ωστόσο, 
το 2011 ενίσχυσε τη γενική τάση προς σταθερή κατάργη-
ση, και είναι σαφές ότι αυτή η σκληρή και αμετάκλητη τι-
μωρία, που καθιστά θύματα όλους εμάς, μοιραία οδεύει 
προς τα βιβλία της ιστορίας. 

Ετήσια επισκόπηση_

Θανατικές καταδίκες
και εκτελέσεις το 2011
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 K 
αθώς η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε την ετή-
σια επισκόπησή της για τη θανατική ποινή, ας 
ξεκινήσουμε με τα καλά νέα: η θανατική ποινή 
υποχωρεί. Πέρυσι μόνο 20 από τις 198 χώρες 

πραγματοποίησαν εκτελέσεις -αριθμός μειωμένος πε-
ρισσότερο από το ένα τρίτο σε σχέση με την περασμένη 
δεκαετία. Όταν η Διεθνής Αμνηστία ξεκίνησε παγκόσμια 
εκστρατεία κατά της θανατικής ποινής -πριν 35 χρόνια-, 
οι 16 χώρες που την είχαν καταργήσει αποτελούσαν μει-
ονότητα. Σήμερα τα κράτη που παραμένουν προσκολλη-
μένα σε αυτήν αποτελούν εξαίρεση.
Το 2011 οι απαλλαγμένες από τις εκτελέσεις περιοχές 
κάλυπταν και την Ευρώπη και την Αμερική, με εξαιρέ-
σεις τη Λευκορωσία και τις ΗΠΑ αντίστοιχα. Η περιο-
χή του Ειρηνικού ήταν απαλλαγμένη από τη θανατική 
ποινή, εκτός από πέντε νέες καταδίκες στην Παπούα 
Νέα Γουινέα. Αυτή η ριζική αλλαγή ενισχύει τους ακτι-
βιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν το θάρρος 
να αντέξουν την καταστολή, τους πολιτικούς που έχουν 
το θάρρος να ταχθούν εναντίον του πολιτικού ή λαϊκού 
κατεστημένου, και τους δικηγόρους και τους ακαδημαϊ-
κούς που έχουν το θάρρος να αποκαλύψουν την αλήθεια. 
Έχουν αποδείξει όχι μόνο ότι η θανατική ποινή αποτελεί 
λανθασμένη πρακτική -παραβίαση του δικαιώματος στη 
ζωή- αλλά και ότι, αν εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια, η 
δολοφονία ως κρατική τιμωρία καταρρέει.
Αποτρέπει η θανατική ποινή το έγκλημα; Δεν υπάρχουν 
πειστικά στοιχεία για αυτό. Χώρες που έχουν καταργή-
σει τη θανατική ποινή συχνά παρουσιάζουν χαμηλότερα 
ποσοστά φόνων από εκείνες που τη διατηρούν.
Δεν αξίζουν τα θύματα δικαιοσύνη και λύτρωση; Ναι, άν-
θρωποι που έχουν υποστεί φοβερά εγκλήματα αξίζουν 
δικαιοσύνη, όμως, δεν μπορεί αυτή να βασίζεται στην 
εκδίκηση. Ο φόνος είναι λάθος, είτε διαπράττεται από 
ένα πρόσωπο, είτε από το κράτος.
Ορισμένοι είναι πιθανό να βρουν λύτρωση, αλλά αυτό 
δεν είναι αυταπόδεικτο -ορισμένες φορές θύματα βίαι-
ων εγκλημάτων εναντιώνονται στην εκτέλεση των δρα-
στών τους. Στις ΗΠΑ, ο μετανάστης από το Μπαγκλαντές, 
Rais Bhuiyan, πραγματοποίησε ανεπιτυχή εκστρατεία, 
ζητώντας επιείκεια για τον Mark Stroman, ο οποίος τον 
είχε πυροβολήσει κατά τη διάρκεια βίαιων εγκλημάτων 
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«Το ρόλο του Συνηγόρου του 
Παιδιού οφείλει να τον ασκεί 
κάθε ενήμερος πολίτης»

‘ενήλικας’, όταν χρειάζεται να υπερασπιστεί τον εαυτό 
του. Οι θετικές προθέσεις των ενηλίκων δεν διαπιστώνο-
νται πάντοτε στην πράξη. Όπως στην περίπτωση νόμου του 
2006 για την ενδοοικογενειακή βία, που υποχρεώνει τους 
εκπαιδευτικούς να αναφέρουν στις εισαγγελικές αρχές πε-
ριπτώσεις παραβιάσεων. Δυστυχώς, ελάχιστα περιστατικά 
φτάνουν στα δικαστήρια. Το κείμενο επιδιώκει να καλύψει 
αυτό το κενό.

Έχετε διαπιστώσει ότι η τρέχουσα πραγματικότητα έχει 
επιφέρει επιπτώσεις στα δικαιώματα των παιδιών. Θέλετε 
να το αναπτύξετε;
Το κύριο πρόβλημα των παιδιών είναι η αδυναμία κατανόη-
σης των αλλαγών που βιώνουν: οικονομικές δυσκολίες, οι-
κογενειακές εντάσεις, μετανάστευση ή εποικίσεις, βία που 
επιτείνεται ως απότοκο της κατάστασης. Από την άλλη, ως 
θετική συνέπεια προκύπτει το ότι οι δάσκαλοι επενδύουν 
με μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα παιδιά. Διαπιστώνουμε αλ-
λαγές αξιών μεταξύ των παιδιών, όπως τη δημιουργικότητα, 
το ομαδικό πνεύμα, στη θέση του «πληρώνω - αγοράζω».

Η εμπειρία σας επιβεβαιώνει την κριτική που ασκείται στο 
σωφρονιστικό σύστημα αλλά και στην εκπαίδευση των 
αστυνομικών;
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είναι συχνά θυματοποιημένο 
από το σύστημα κομμάτι της κοινωνίας. Όταν το σύστημα 
κινείται σε λάθος κατεύθυνση, έστω και αν κάποιος έχει 
καλές προθέσεις, δεν μπορεί «να βγάλει το φίδι απ’ την 
τρύπα». Ιδιαίτερα τα παιδιά παράνομων μεταναστών το 
ελληνικό κράτος τα αντιμετωπίζει ως παραβάτες του νό-
μου: με φυλάκιση, απομόνωση, άσκηση μορφών βίας. Η 
αστυνομική μεταχείριση αυτών των παιδιών αποτελεί σα-
φή καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Η εκπαίδευση των 
αστυνομικών συστημικά πάσχει, αφού καλούνται από την 
ίδια την πολιτεία να υπερβαίνουν το ρόλο τους.

Ισχύει ειδικότερη μέριμνα εκ μέρους του θεσμού για παι-
διά μειονοτικών ομάδων ή μεταναστών;
Ο Συνήγορος συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά στη διεκδί-
κηση των δικαιωμάτων τους. Παιδί χωρίς καταπάτηση κά-
ποιων δικαιωμάτων του δεν υπάρχει. Οφείλουμε να έχουμε 
μεγαλύτερο αυτί και μάτι για παιδιά αποκλεισμένα ή περι-
θωριοποιημένα. Παράδειγμα αποτελούν τα παιδιά Ρομά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ ΤΟΥ ΓΙωΡΓΟΥ ΜΟΣΧΟΥ, ΒΟΗθΟΥ ΣΥΝΗΓΟ-
ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙωΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ποιο είναι το ιστορικό του θεσμού του Συνηγόρου του Παι-
διού και κάτω από ποιες συνθήκες θεσμοθετήθηκε στην 
Ελλάδα;
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού (1989) πρωτοεμφανίστηκε στις σκανδιναβικές χώ-
ρες ένας θεσμός ανεξάρτητος από το Συνήγορο του Πολίτη, 
ειδικός για τα δικαιώματα του παιδιού. Επεκτεινόμενος στις 
ευρωπαϊκές χώρες, δημιούργησε μια θεσμική πρακτική, 
που συνδύαζε την έμπρακτη παρέμβαση σε θέματα δικαι-
ωμάτων του παιδιού, και την εισήγηση προς την πολιτεία 
μέτρων για την καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης και τη 
βελτίωση της νομοθεσίας για τα παιδιά. Στην Ελλάδα θε-
σμοθετήθηκε το 2003, ύστερα από ανοιχτή συζήτηση με 
εκπροσώπους ΜΚΟ και μέρος του πολιτικού κόσμου. Υπή-
χθη στο θεσμικό πλαίσιο της ανεξάρτητης αρχής του Συνη-
γόρου του Πολίτη που λειτουργούσε ήδη, με το σκεπτικό 
ότι δύο σχεδόν ομώνυμες αρχές θα προκαλούσαν ίσως διά- 
σπαση στη συνείδηση του πολίτη. Βεβαίως, έγινε ειδική 
θεσμοθετική ρύθμιση και ορίστηκαν ειδικές αρμοδιότητες 
για τα θέματα παιδιού. 

Ποιοι είναι οι τρόποι παρέμβασης του Συνηγόρου του Παι-
διού; 
Ο ρόλος του Συνηγόρου είναι διαμεσολαβητικός και όχι 
καταγγελτικός. Η παρέμβασή του είναι διεπιστημονική και 
πολυπαραγοντική, αφού λαμβάνει υπόψη της και παράγο-
ντες που ανήκουν στον ιδιωτικό χώρο, όπως είναι η οικογέ-
νεια. Διαμορφώνει γνώμη μετά από διάλογο με φορείς και 
με την κοινωνία των πολιτών, αλλά και με τα ίδια τα παιδιά. 
Διαλέγεται με εκπροσώπους της βουλής και της κυβέρνη-
σης, διαμορφώνει πορίσματα και ετήσιες εκθέσεις και το-
ποθετείται δημόσια. Οφείλει να φέρει τη φωνή των παιδιών 
στα ώτα των αρμοδίων. Αλλά τα δικαιώματα των παιδιών 
έπονται των προτεραιοτήτων πολιτικών συμφερόντων. Για-
τί τα παιδιά δεν είναι ψηφοφόροι…

Ένα παιδί έχει δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες για 
αίτηση βοήθειας;
Αυτό τον καιρό ετοιμάζουμε ένα σχετικό κείμενο. Το παι-
δί πρέπει να ενθαρρύνεται να ξεπεράσει τον παράγοντα 

Συνέντευξη:
ΛΥΔΙΑ	ΤΡΥΦΩΝΑ
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Επισκεπτόμαστε καταυλισμούς και σχολεία και διαμορφώ-
νουμε άποψη, ώστε να ασκήσουμε επιρροή για την ισότιμη 
μεταχείρισή τους.

Το 2008 δημιουργήσατε το θεσμό των Εφήβων-Συμβού-
λων. Παρόλο που ο ρόλος του είναι μάλλον προφανής, μας 
λέτε κάτι περισσότερο γι’ αυτόν;
Είναι ένας συμβουλευτικός προς εμάς ζωντανός μηχανι-
σμός από εναλλασσόμενους ανά διετία 20 εφήβους - στα-
θερούς φίλους, επιλεγμένους με κριτήρια, αλλά και με 
κλήρωση, από όλη τη χώρα, αλλά και από ειδικές κατηγο-
ρίες εφήβων με προβλήματα. Επικοινωνούμε μέσω ενός 
κλειστού φόρουμ, θέτουμε ερωτήματα και παίρνουμε 
απαντήσεις, τις οποίες επεξεργαζόμαστε πριν οποιαδή-
ποτε απόφαση ή πρόταση διαμορφώσουμε για το παιδί. 
Αυτή η ομάδα, στη συμμετοχή της οποίας η προθυμία των 
παιδιών είναι εντυπωσιακή, μας τροφοδοτεί με την πραγ-
ματικότητά τους.

Τον περασμένο Μάιο καλέσατε ΜΚΟ που έρχονται σε επα-
φή με το παιδί. Ποιος ήταν ο στόχος και ποια η κατάληξη 
αυτής της συνεργασίας; 
Επιδιώξαμε να αποσαφηνίσουμε την ταυτότητα του εθελο-
ντή. Τα όρια -που κάποτε κάποιοι τα αγνοούν, βλάπτοντας 
τελικά το παιδί (π.χ. εκθέτοντάς το άκριτα στα ΜΜΕ)- και τις 
υποχρεώσεις του δίπλα στον επαγγελματία. Τον Ιούνιο θα 
οργανώσουμε σεμινάριο που θα απευθύνεται στους υπευ-
θύνους εθελοντισμού των φορέων και στη συνέχεια θα 
εκδώσουμε το εγχειρίδιο «Εθελοντισμός και Δικαιώματα 
του Παιδιού». Ο στόχος είναι να αποκατασταθεί η συχνά πα-
ρεξηγημένη έννοια του εθελοντισμού, ο οποίος, λόγω της 
υπάρχουσας συγκυρίας, προβλέπεται ότι θα εντείνεται. 
Ιδιαίτερα, θέλω να τονίσω πόσο σημαντική είναι η από κοι-
νού διαμόρφωση δικτύου ΜΚΟ για την παρακολούθηση της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Εκεί η Διεθνής 
Αμνηστία έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Επίσης σημαντική 
είναι η συμμετοχή τους με δικό μας συντονισμό στην εκπό-
νηση της δεύτερης και τρίτης εθνικής έκθεσης για τα δικαι-
ώματα του παιδιού, που θα σταλούν στον ΟΗΕ τον Ιούνιο.  

Μπορεί ο θεσμός να πιστωθεί επιτυχίες στο πεδίο της 
θεσμικής πίεσης;
Πετύχαμε να εισαχθεί σαφής διατύπωση στο ελληνικό δί-

καιο ότι κανένα παιδί δεν αποκλείεται από την εκπαίδευση, 
ακόμα και αν στερείται εγγράφων πιστοποίησης ταυτότη-
τας. Δεύτερον, πετύχαμε τη ρητή απαγόρευση της σωματι-
κής τιμωρίας. Συνολικά η νομοθεσία για το παιδί έχει βελτι-
ωθεί, αλλά υστερεί στην πρακτική εφαρμογή.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το 
παιδί;
Εθνικό Σχέδιο Δράσης σημαίνει ενσωμάτωση της υπόθε-
σης των δικαιωμάτων του παιδιού στην ατζέντα των θε-
μάτων που το αφορούν. Θα μπορούσε να είναι ένα είδος 
κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ των κομμάτων με δίκτυα 
συνεργασίας σε όλη την Ελλάδα. Θα δέσμευε πόρους και 
θα διαμόρφωνε χρονοδιάγραμμα. Θα αποτελούσε δέσμευ-
ση της πολιτείας. Δυστυχώς, έχει παραμείνει στις τελετές 
έναρξης στο μέγαρο του Ζαππείου.

Πώς διαγράφεται το μέλλον του θεσμού στην Ευρώπη και 
στη χώρα μας;
Λειτουργεί αποτελεσματικά σε 24 από τα 47 κράτη μέλη 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η αναγκαιότητα λειτουρ-
γίας του στην Ελλάδα είναι τεράστια. Θέλω να ελπίζω ότι 
όχι μόνο δεν θα εγκαταλειφθεί, αλλά, αντίθετα, θα ανα-
βαθμισθεί έχοντας ρόλο διαρκούς συνομιλητή στη Βουλή. 
Πάντως, το ρόλο του Συνηγόρου του Παιδιού οφείλει να τον 
ασκεί κάθε ενήμερος πολίτης.

Οι απόψεις του κειμένου δεν εκφράζουν κατ' ανάγκην τις 
απόψεις της Οργάνωσης.

© Νικόλας Κομίνης



Παγκόσμιος Μαραθώνιος 
Γραμμάτων στα σχολεία _

Οι μαθητές εκφράζουν
την αλληλεγγύη τους!

 Ο 
Παγκόσμιος Μαραθώνιος Γραμμάτων της Διε-
θνούς Αμνηστίας συμβολίζει μια στιγμή γιορ-
τής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτή τη 
γιορτή, απευθύνει ένα κάλεσμα σε όλους 

τους ανθρώπους να στείλουν ένα μήνυμα αλληλεγγύης 
σε ανθρώπους που κινδυνεύουν, αλλά και αντίρρησης 
σε κυβερνήσεις που καταπατούν τα δικαιώματα, με -τι 
πιο απλό;- ένα γράμμα!
Το 2011 ο Παγκόσμιος Μαραθώνιος Γραμμάτων ‘αγκα-
λιάστηκε’ θερμά και από το εκπαιδευτικό δίκτυο της 
Διεθνούς Αμνηστίας -το πλήθος σχολείων, δηλαδή, από 
όλη την Ελλάδα που οργανώνουν δραστηριότητες εκπαί-
δευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μαθητές όλων των 
τάξεων επιστράτευσαν, με τη βοήθεια των δασκάλων και 
καθηγητών τους, την επιχειρηματολογία και δημιουργι-
κότητά τους, και έγραψαν τα δικά τους γράμματα, δημι-
ούργησαν ζωγραφιές και έφτιαξαν πανό, για να δώσουν 
μηνύματα συμπαράστασης σε θύματα, αλλά και να πα-
ροτρύνουν τις κυβερνήσεις αυτών των θυμάτων να σεβα-
στούν και να προστατέψουν τα δικαιώματά τους.
Φετινό θέμα ήταν η Ελευθερία της  Έκφρασης. Έτσι, οι 
μαθητές έστειλαν τα μηνύματά τους για τον αντιρρησία 
συνείδησης που διώκεται στην Τουρκία, για τη ρωσίδα 
ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δολοφονή-

κείμενο:
ΡΑΝ	ΕΛ	ΑΜΠΑΣΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

θηκε στην Τσετσενία, για τα μέλη της οργάνωσης δικαιω-
μάτων των γυναικών που διώκονται στη Ζιμπάμπουε, για 
τις οικογένειες που κρατούνται σε πολιτικό στρατόπεδο 
στη Βόρεια Κορέα, για τον ιρανό δημοσιογράφο που φυ-
λακίστηκε επειδή εξέφρασε τις απόψεις του, αλλά και 
για το δικό μας δημοσιογράφο, Μανώλη Κυπραίο, ο οποί-
ος εν ώρα καθήκοντος δέχτηκε εγκληματική επίθεση 
από τις αστυνομικές δυνάμεις.
Φετινή πρωτοτυπία, όμως, η οποία δίνει μεγάλη ώθηση 
στην ενεργή εμπλοκή των παιδιών στη διαμόρφωση ενός 
πιο δίκαιου κόσμου, ήταν η συμμετοχή σε αυτήν την πρω-
τοβουλία μιας κατηγορίας παιδιών που υφίστανται τα 
ίδια διακρίσεις: τα παιδιά Ρομά. Η συμμετοχή αυτή, που 
αφορά νηπιαγωγεία της Αθήνας και της περιφέρειας, εί-
ναι ο καρπός συνεργασίας της Διεθνούς Αμνηστίας και 
του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, και, συγκεκριμένα, του Προγράμματος ‘Εκ-
παίδευση των παιδιών Ρομά’. 
Αν αναλογιστεί κανείς το τι σημαίνει να διεκδικούν παι-
διά Ρομά την Ελευθερία της Έκφρασης για συνανθρώ-
πους τους, μπορεί να φανταστεί τη δυναμική που στα-
διακά μπορεί να αναπτυχθεί για την ενδυνάμωση όλων 
των ανθρώπων, με στόχο την εκπλήρωση των δικών τους 
δικαιωμάτων. 
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της ‘ενδυνάμωσης’ και της ενεργού συμμετοχής των 
ομάδων που υφίστανται διακρίσεις, προκειμένου να συ-
νειδητοποιούν βαθμιαία τα δικαιώματά τους, αλλά και το 
πώς τα ίδια τα μέλη τους μπορούν να φτάσουν στην κατά-
κτησή τους. Πρόκειται για μια δημιουργική και ενεργητι-
κή διαδικασία, που απομακρύνεται από την παροχή φι-
λανθρωπικών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν το άτομο 
ως θύμα. Αντιθέτως, μια τέτοια διαδικασία, ενδυναμώ-
νοντας το άτομο, το καθιστά πρωταγωνιστή και εμπνευ-
στή της θετικής αλλαγής που επέρχεται στην ίδια του 
τη ζωή. Η εκπαίδευση, φυσικά, και οι συνεργασίες που 
σμιλεύονται μέσω αυτής κάνουν αυτό το όραμα εφικτό!

«ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ»

Μια μη-ταινία απέσπασε το φετινό βραβείο καλύτερου 
ντοκιμαντέρ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο 
απένειμε επί 7η συνεχή χρονιά το ελληνικό τμήμα της 
Διεθνούς Αμνηστίας, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το ιρανικής παραγωγής 
ντοκιμαντέρ του Τζαφάρ Παναχί «Αυτό δεν είναι μια 
ταινία» αποτυπώνει «τη δυσάρεστη πραγματικότητα 
που διέπει τον κινηματογράφο και τους σκηνοθέτες στο 
σημερινό Ιράν», την καταπάτηση της ελευθερίας της 
έκφρασης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το ιρανι-
κό καθεστώς έχει απαγορεύσει στον Τζαφάρ Παναχί τη 
σκηνοθεσία ταινιών, την έξοδο από τη χώρα και την επα-
φή με τον Τύπο επί 20 χρόνια. Ωστόσο, ο ίδιος δηλώνει 
ότι «τα προβλήματά μας είναι όλα πλεονεκτήματα. Όταν 
καταλάβαμε το νόημα αυτής της πολλά υποσχόμενης 
παραδοξολογίας, ανακτήσαμε την ελπίδα μας και προ-
χωρήσαμε μπροστά, αφού, οπουδήποτε στον κόσμο κι 
αν ζούμε, πάντα θα αντιμετωπίζουμε προβλήματα, είτε 
μικρά, είτε μεγάλα. Είναι καθήκον μας να μη σηκώσουμε 
τα χέρια ψηλά, αλλά να σκεφτούμε λύσεις. Η πραγματι-
κότητα της καθημερινής ζωής και το όνειρο να κρατή-
σουμε ζωντανή την τέχνη μας μάς κινητοποίησε, ώστε 
να υπομείνουμε τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί 
στο ιρανικό σινεμά. Οι δυνατότητες που υπάρχουν σήμε-
ρα στον κινηματογράφο μάς έπεισαν πως, αν ένας κινη-
ματογραφιστής δεν μπορεί να κάνει ταινίες, θα φταίει ο 
ίδιος -κανένας άλλος».

11Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών _

12° Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης 

κείμενο:
ΡΑΝΙΑ	ΕΛ	ΑΜΠΑΣΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΚΑΙ ΠΡΟβΟΛΗΣ
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ΠΡΟβΟΛΗ

ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙωΜΑΤΑ ΤωΝ ΠΑΙ-
ΔΙωΝ ΡΟΜΑ

Με αφορμή τον Παγκόσμιο Μαραθώνιο Γραμμάτων της 
Διεθνούς Αμνηστίας, εγκαινιάστηκε μια πολύ ελπιδο-
φόρα συνεργασία με το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Εκπαίδευση των 
παιδιών Ρομά’. Με την καθοδήγηση του κ. Γ. Π. Μάρκου, 
επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος, και της 
κ. Β. Παπαγιάννη, υπεύθυνης καινοτόμων δράσεων και 
προσχολικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα αυτό αποσκο-
πεί στην αντιμετώπιση της ‘διαρροής’ των παιδιών Ρομά 
από το σχολικό ιστό και της συνεπαγόμενης ανισότητας 
και περιθωριοποίησής τους.
Για τη Διεθνή Αμνηστία έχει ιδιαίτερη σημασία η έννοια 



Ανάλαβε δράση για τις 
εκστρατείες του 2012! _

Πρόγραμμα δράσεων

 Μ 
έχρι τον Ιούνιο του 2012, η Διεθνής Αμνη-
στία διανύει το 50ό έτος της δράσης της. Τον 
χρόνο αυτό, στόχος του ελληνικού τμήμα-
τος είναι να δυναμώσει τις φωνές των υπο-

στηρικτών και των ακτιβιστών της, ώστε να ακουστούν σε 
ολόκληρο τον κόσμο οι αρχές και οι αξίες του μεγαλύτε-
ρου κινήματος για την προστασία των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Για αυτό, χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη συμμετοχή από εσάς στη δράση μας! 
Σας καλούμε όλους και όλες να βγούμε μαζί στο δρόμο, στη 
γειτονιά, στην πόλη μας, και να μιλήσουμε στην οικογέ-
νεια, στο περιβάλλον και τους φίλους μας, προσπαθώντας 
να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπο-
γραφές και γράμματα, και να μεταφέρουμε το μήνυμα της 
οργάνωσης, για να πιέσουμε τις κυβερνήσεις ή τους ανά-
λογους φορείς να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

12 MAPTYPIEΣ
ΑΚΤΙβΙΣΜΟΣ

κείμενο:
ΔΗΜΗΤΡΑ	ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
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ΜΑΡΙΑ	ΠΙΠΙΝΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ 

ΠΟΡΩΝ

Αναρωτιέστε αν τέτοιου είδους δράση έχει αποτέλεσμα; 
Η Κωνσταντίνα Κούνεβα, μία από τις δεκάδες περιπτώ-
σεις που υιοθέτησε η Διεθνής Αμνηστία όλα αυτά τα χρό-
νια, έχει δηλώσει: «Η Διεθνής Αμνηστία στο τέλος φέρνει 
τη διαφορά, γιατί δεν το βάζει κάτω μέχρι να αποδοθεί δι-
καιοσύνη. Οι αρχές θα αντιμετωπίσουν διαφορετικά μια 
υπόθεση, όταν ξέρουν ότι μια οργάνωση σαν την Αμνη-
στία δεν θα σταματήσει να εργάζεται για αυτήν».

Δείτε προσεκτικά τις δράσεις μας, λοι-
πόν, στείλτε μας email στο activism@
amnesty.org.gr και θα λάβετε περισσό-
τερες λεπτομέρειες.

Για να διατηρεί την αμεροληψία της, η Διεθνής Αμνηστία 
είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε κυβέρνηση, ιδεολο-
γία, οικονομικό συμφέρον ή θρησκεία. Χρηματοδοτείται 
κυρίως από απλούς ανθρώπους, σαν εσάς, που οραματί-
ζονται έναν καλύτερο κόσμο, όπου όλοι θα απολαμβά-
νουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για να μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να σας 
υποστηρίξουμε με υλικό, αλλά και να προβάλουμε τις 
δράσεις μας, κάντε μια δωρεά σήμερα ή γίνετε μέλη.

Οποιοδήποτε ποσό είναι σημαντικό!  Η 
αξία ενός καφέ το μήνα αρκεί να κάνει τη 
διαφορά στον προγραμματισμό του κα-
θημερινού έργου μας.  Για περισσότερες 
λεπτομέρειες μπείτε στο http://www.
amnesty.org.gr/become-a-supporter ή 
καλέστε μας στο 210 3600628.

Γίνε και ΕΣΥ ακόμη ένας που θα αναλάβει δράση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡωΝ
ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚωΝ ΔΡΑΣΕωΝ 2012

Μάρτιος - Απρίλιος:
Ανταπόκριση στην Κρίση στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρι-
κή - Δράση για τον τερματισμό των παραβιάσεων στη Συρία

Μάιος - Ιούνιος:
Εκστρατεία για τη Συνθήκη για το Εμπόριο των Όπλων
Δράση για την άσκηση πίεσης, με αφορμή το επερχόμενο 
συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την υπογραφή της Συν-
θήκης για το Εμπόριο των Όπλων

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος:
Εκστρατεία για Διεθνή Δικαιοσύνη - Δράση για την Αστυνό-
μευση Διαδηλώσεων στην Ελλάδα

Νοέμβριος: Προετοιμασία επόμενης δράσης

Δεκέμβριος:
Παγκόσμιος Μαραθώνιος Γραμμάτων
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Πορτρέτα στους δρόμους 
της Αραβικής Άνοιξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ 
ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΑΔΗΛωΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟ-
ΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΝωΣΑΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ, ΜΕ ΕΝΑ 
ΠΡωΤΟΓΝωΡΟ ΚΥΜΑ ΜΑζΙΚωΝ ΕξΕΓΕΡΣΕωΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ 
ΜΕΤΑΡΡΥθΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤωΝ ΑΝθΡωΠΙΝωΝ ΔΙΚΑΙ-
ωΜΑΤωΝ ΤΟΥΣ. ΣΗΜΕΡΑ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΟΥΝ ΜΙΑ ΠΡωΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤωΝ ΕξΕΓΕΡΣΕωΝ ΤΟΥ 2011. 

HADEL HASHIM (21)
Μόλις αποφοίτησε, ζει στο Κάιρο, Νοέμβριος 2011
«Η Αραβική Άνοιξη είναι μια γνήσια αραβική επανάστα-
ση. Είμαι ευτυχής και υπερήφανη. Πιστεύω σε αυτήν, 
αλλά θα πάρει πολύ καιρό μέχρι να γίνουν αισθητές οι 
συνέπειές της στις αραβικές χώρες. Στην Αίγυπτο, συγκε-
κριμένα, θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να μπορέσουμε 
να εξαλείψουμε πλήρως το καθεστώς, καθώς το παλιό 
καθεστώς έχει ακόμα πολύ γερές ρίζες και μας πολεμά. 
Ωστόσο, είμαι αισιόδοξη, δεν θα τα παρατήσουμε.»

SHAWKY OTHMAN (65)
Λέκτορας πανεπιστημίου από το Κάιρο, Νοέμβριος 2011
«Το βασικότερο είναι ότι κατά τη διάρκεια της Αραβικής 
Άνοιξης σπάσαμε το φράγμα του φόβου. Κατά συνέπεια, 
έχει προκύψει μια καταπληκτική ευκαιρία για αλλαγή, 
για καλό ή για κακό. Η στρατιωτική κυβέρνηση και οι 
ακραίοι ισλαμιστές επιχειρούν να συγκρατήσουν την 
αραβική επανάσταση. Τελικά, είμαι πολύ αισιόδοξος για 
ό,τι συμβαίνει. Μπορούμε να επιτύχουμε την αλλαγή.»

SAMI NASSRI
θεατρικός συγγραφέας και ακτιβιστής της Ένωσης για 
τις θεατρικές τέχνες, Τυνησία, Νοέμβριος 2011
«Εμείς, οι καλλιτέχνες, αντιμετωπίζουμε δυσκολία στο 
να βρούμε ξανά τη θέση μας στην κοινωνία. Την εποχή 
του Μπεν Αλί προσπάθησα να διδάξω -ιδιαίτερα τους νέ-
ους ανθρώπους- να κοιτάξουν γύρω τους, να σκεφτούν 

MAPTYPIEΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

δραστηριότητες. Ήταν ο ρόλος μας να φέρνουμε την κυ-
βέρνηση αντιμέτωπη με την πραγματικότητα και να την 
επικρίνουμε. Ήμασταν μέρος της αντίστασης. Η κατά-
σταση παραμένει η ίδια, αλλά η σχέση μεταξύ πολίτη και 
εξουσίας έχει αλλάξει.»

RIM SAGHROUNI (24)
Φοιτήτρια από το Sfax, Τυνησία, Νοέμβριος 2011
«Είμαι αισιόδοξη. Οποιαδήποτε στιγμή εμείς, οι επανα-
στάτες, αντιληφθούμε ότι η επανάσταση είναι σε κίν-
δυνο, θα βγούμε πάλι στους δρόμους. Έχουμε κερδίσει 
ελευθερία έκφρασης και έχουμε το δικαίωμα να είμαστε 
πολιτικά ενεργοί. Τώρα η κοινωνική και οικονομική κα-
τάσταση πρέπει να βελτιωθεί. Ζητούμε αξιοπρέπεια για 
όλους τους Τυνήσιους.»

OMAYMA MILADI (22)
Φοιτήτρια από τη Sousse, Τυνησία
«Είναι μια επικίνδυνη στιγμή για την επιτυχία της επανά-
στασης. Θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα του πληθυσμού ή 
θα συνεχίσει η νέα κυβέρνηση της πολιτικές του παλιού 
καθεστώτος; Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να γίνει το 
πρώτο. Είμαι έτοιμη να βγω και πάλι στους δρόμους. Τώρα 
έχουμε ελευθερίες, μπορούμε να εκφραστούμε, όμως η 
ελευθερία της έκφρασης δεν καλύπτει από μόνη της τις 
βασικές ανάγκες.»

NAJAT ABIDI (31)
Δικηγόρος και ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
από την Τύνιδα, Τυνησία, Νοέμβριος 2011 
«Ο πολίτης έχει και πάλι εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 
Είναι περισσότερο επικριτικός. Το νομικό σύστημα ήταν 
ένα θεατρικό έργο. Τώρα είμαστε στην αρχή της διαδικα-
σίας εκδίκασης. Για να ολοκληρωθεί η επαναστατική δια-
δικασία, ο λαός πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί και 
να ασκεί κριτική στην πολιτική.»

© Ilya van Marle / 
Amnesty International
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Πέντε συγγραφείς υπερασπίζονται 
τα δικαιώματα των Παλαιστινίων

MAPTYPIEΣ
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κείμενο:
ΓΙΩΡΓΟΣ	ΚΑΡΑΤζΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙωΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝωΝ ΣΥΓ-
ΓΡΑΦΕωΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ Η ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΕ-
ΡΑΣΠΙζΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕ-
ΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙωΜΑΤΑ ΤωΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙωΝ.

YITZHAK LAOR
«Ο μύθος του φιλελεύθερου σιωνισμού. Οι «συγγραφείς 
της ειρήνης» στο Ισραήλ», Πρόλογος: José Saramago, 
μτφ. Σάββας Μιχαήλ, Εκδόσεις ΑΓΡΑ
Ο ποιητής και συγγραφέας Γ. Λαόρ, θύμα παλαιότερα 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού φυ-
λακίστηκε ως ένας από τους πρωτοπόρους επιλεκτικούς 
αντιρρησίες συνείδησης, ξεσκεπάζει την υποκρισία των 
τόσο αγαπητών στην Ευρώπη δήθεν «συγγραφέων της 
ειρήνης», Άμος Οζ, Νταβίντ Γκρόσμαν και Α. Μπ. Γιεο-
σούα, που στην ουσία αναπαράγουν τον κυρίαρχο λόγο 
και δεν σέβονται καν θεμελιώδη δικαιώματα -όπως το 
δικαίωμα επιστροφής των παλαιστινίων προσφύγων. 

PERETZ KIDRON
«Αρνούμαι. Το προνόμιο να λες όχι. Ισραηλινοί στρατιώ-
τες -αρνητές στράτευσης διηγούνται τις εμπειρίες τους», 
Εκδόσεις ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕθΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ο πρόσφατα εκλιπών Πέρετζ Κιντρόν, «πατριάρχης» της 
οργάνωσης -κυρίως επιλεκτικών- αντιρρησιών συνείδη-
σης, Γιες Γκβουλ («Υπάρχει ένα όριο»), παρουσιάζει το 
κίνημα των ισραηλινών αντιρρησιών συνείδησης, από 
τον Λαόρ το 1972 έως την εποχή που εκδίδεται το βιβλίο 
(2003), μέσα από τα ίδια τους τα κείμενα, που στηλιτεύ-
ουν την κατοχή. Η Διεθνής Αμνηστία διαχρονικά τους 
υπερασπίζεται και, όταν φυλακίζονται, τους υιοθετεί ως 
κρατούμενους συνείδησης.

ΤΑΝΥΑ ΡΑΪΝΧΑΡΤ
«Ισραήλ-Παλαιστίνη, πώς να δώσουμε τέλος στον πόλε-
μο του 1948», μτφ. Αλέξης Καζάζης, Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗΣ
Η επίσης εκλιπούσα πλέον Τ. Ράινχαρτ, καταρρίπτει το 
μύθο ότι η παλαιστινιακή πλευρά απέρριψε μια «γενναι-
όδωρη προσφορά» στις συνομιλίες του Καμπ Ντέιβιντ το 
2000 και αποκαλύπτει τα πραγματικά στρατηγικά σχέ-

δια της ισραηλινής ηγεσίας. Ένα βιβλίο απαραίτητο για 
όποιον/αν ασχολείται με το ζήτημα και ταυτόχρονα ικανό 
να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει ο μέσος δυτικός ανα-
γνώστης το Παλαιστινιακό.

ILAN PAPPE
«Η ιστορία της σύγχρονης Παλαιστίνης», μτφ. Μαρία-
Αριάδνη Αλαβάνου, Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ
Ο ιστορικός Ιλάν Πάπε, που, λόγω διακρίσεων και απει-
λών, ιδιαίτερα μετά την υποστήριξή του στο ακαδημαϊκό 
μποϊκοτάζ του Ισραήλ, έχει αναγκαστεί πλέον να ζει στο 
εξωτερικό, παρουσιάζει σε αυτό το βιβλίο μια εντελώς 
διαφορετική ματιά στην κοινή ιστορία των δύο λαών, 
Παλαιστινίων και Ισραηλινών, με «ήρωες» τα θύματα των 
κάθε είδους καταστροφών: γυναίκες, παιδιά, χωρικούς, 
εργάτες, απλούς κατοίκους των πόλεων, ειρηνόφιλους, 
υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

AMIRA HASS
«Ανταπόκριση από τη Ραμάλα. Μια Ισραηλινή δημοσι-
ογράφος στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», μτφ. 
Λυδία Τρύφωνα, Εκδόσεις ΑΙωΡΑ
Κοινωνικά οξυδερκείς ανταποκρίσεις της περιόδου 
1997-2002 από τα κατεχόμενα, της βραβευμένης δημο-
σιογράφου της εφημερίδας Haaretz (με συλλήψεις πλέ-
ον στο ενεργητικό της λόγω συμμετοχής σε αποστολές 
καραβιών για την αποκλεισμένη Γάζα). 

ΟΥζΙ ΝΤΕΚΕΛ
«Συνθήματα στους δρόμους της Τζαμπαλίγια», μτφ. Ελι-
σάβετ  Παστρικού, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
Ο Ουζί Ντεκέλ υπηρέτησε στα στρατεύματα κατοχής στη 
Λωρίδα της Γάζας, απ’ όπου αφηγείται περιστατικά για 
τα παιδιά των προσφύγων στη Τζαμπάλια την εποχή της 
πρώτης Ιντιφάντα, όταν κινδύνευαν να φυλακιστούν έως 
και 5 χρόνια για συνθήματα σε τοίχους. Έτσι, εμμέσως 
εξηγεί πώς έγινε και ο ίδιος αντιρρησίας συνείδησης της 
Γιες Γκβουλ, που κατέληξε στη φυλακή. Έκδοση σε συ-
νεργασία με το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, 
που περιλαμβάνει πλήθος επεξηγηματικών στοιχείων.
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επιμέλεια:
ΚΩΣΤΑΣ	ΦΟΛΛΑΣ

ΙΡΑΚ | ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Ο 68χρονος Ramze Shihab Ahmed συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2009 για εμπλοκή στην τρομοκρατία. Κρατήθηκε για ένα χρόνο χω-
ρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ τους τέσσερις πρώτους μήνες βρισκόταν φυλακισμένος σε μυστική τοποθεσία και φέρεται 
να υπέστη βασανιστήρια. Έχει δικαστεί και, μέχρι στιγμής, έχει βρεθεί αθώος για έξι κατηγορίες. Πιστεύεται ότι εκκρεμεί μία ακόμη 
κατηγορία, και η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές να του εξασφαλίσουν δίκαιη δίκη.

ΓΡΑΨΤΕ ΠΡΟΣ:
Minister of Foreign Affairs 
Hoshyar Zebari 
Convention Centre (Qasr al-Ma’aridh) 
Baghdad
IRAQ 
e-mail: hrdep@iraqmfamail.com)

Your Excellency,
I am writing to express my concern about the charges brought under the anti-terrorism law against Ramze Shihab Ahmed, a dual Iraqi-
British national. His trial is ongoing and I urge you to ensure that he receives a fair trial. He was arrested on 7 December 2009. He was 
subjected to enforced disappearance for over three months and held in the secret al-Muthanna prison. While there, he alleges that he 
was tortured by ten security officials. I also urge you to ensure that his allegations of torture are independently investigated and that 
any statements made under torture by Ramze Shihab Ahmed or others are not used as evidence against him at his trial, and that those 
responsible for his torture are brought to justice.
Yours sincerely,

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο James Balao, υπερασπιστής των δικαιωμάτων των ιθαγενών στις Φιλιππίνες, έχει απαχθεί από τις 17 Σεπτεμβρίου 2008 από οπλι-
σμένους άνδρες, που εκτιμάται ότι ήταν αστυνομικοί. Έκτοτε αγνοείται, παρότι η Δικαιοσύνη έχει δώσει εντολή στις αρχές να αποκα-
λύψουν το μέρος στο οποίο βρίσκεται. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να τον απελευθερώσουν αμέσως.

ΓΡΑΨΤΕ ΠΡΟΣ:
Secretary of National Defense 
Sec. Voltaire Gazmin Department of National Defense Room 301 DND Building
Camp Emilio Aguinaldo
E. de los Santos Avenue Quezon City 
PHILIPPINES 
Email: cs@dnd.gov.ph

Dear Secretary,
I am writing to express my grave concern over the disappearance of James Balao, who was abducted by men who claimed to be police 
on September 17, 2008. I urge you to bring about his immediate and unconditional release. James Balao helped found the Indigenous 
peoples' organization Cordillera Peoples Alliance (CPA) in 1984. He has since worked as a researcher for Indigenous peoples' rights, 
particularly land rights. Before he was abducted, he had sent an email to his family detailing the surveillance that he said he had been 
under since June 2008. He described being tailed by a blue-and-white van. I urge the Philippine authorities to immediately release him 
and let his family know of his whereabouts.
Sincerely,

ΠΑΚΙΣΤΑΝ | ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ

Ο πακιστανός Muhammad Ishaq έχει καταδικαστεί σε θάνατο για βλασφημία. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, που στηρίζονται στη μαρ-
τυρία ενός κατοίκου, όταν βρέθηκε στη γενέτειρά του, Ταλαγκάνγκ, υποστήριξε ότι είναι αγγελιαφόρος του Θεού και ζήτησε από 
τους ντόπιους να τον λατρεύουν. Σύμφωνα με τους νόμους, η βλασφημία τιμωρείται με εκτέλεση. Η Διεθνής Αμνηστία ζητά από τις 
αρχές να μην προχωρήσουν σε αυτήν και να απελευθερώσουν τον Ishaq, εκτός εάν του απαγγελθεί σοβαρή κατηγορία.

ΓΡΑΨΤΕ ΠΡΟΣ:
President Asif Ali Zardari 
Pakistan Secretariat Islamabad,
PAKISTAN
e-mail: publicmail@president.gov.pk

Minister of Law Rana Sanullah 
3 Patiala House GOR 1
PAKISTAN 

Your Excellency,
I am writing to you out of concern for Muhammad Ishaq, who has been sentenced to death for blasphemy.  Muhammad Ishaq is 
a patron of Talagang's Sufi Pir Faisal Shah shrine. He had been visiting the town when he was accused by a man known only as 
Asadullah of claiming to be a messenger of God and getting local people to worship him. He denies the charges and believes that 
members of a rival faction brought the charges in an attempt to take control of the Pir Faisal Shah shrine. I urge you to ensure that he 
is not executed and that he be immediately released unless he is charged with a recognizable crime. Finally, I call upon you to place a 
moratorium on all executions with a view to eventual abolition of the death penalty.
Yours sincerely, 



ΟΧΙ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

Διεθνησ αμνηστια
ελληνικο τμημα
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