
TcmJfJp» ' H - ^ e s 

lOVKPiA MIUPAKZÓI 
Μ Α ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

A?j> ^J^ j ü j j i r 

: 

wwm 
Γυναίκα διακινεί προεκλογικό υλικό ms Σσ 

Μπαρακζάι στην αγορά τπ5 Καμπούλ. Η μηούρκα 
κάτι πολύ περισσότερο^αηρ απλό σύμθολο κατ,απίε 

«ΚΑΠΟΤΕ. ΕΙΜΑΙ ΠΓΟΥΡΗ, 
ΒΑ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ 
Π Η ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ» 
ΣΤΙΣ ΑΥΡΙΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η 33ΧΡ0ΝΗ ΣΟΥΚΡΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΜΙΑ ΕΔΡΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΛ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΓΕΝΝΑΙΑ, 
ΑΛΛΑ, ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ, ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΠΟΛΥ ΦΤΗΝΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙ 
ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ - »ΜΙΛΑΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ». 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0IKQN0MAK0Y 



«ΜΙΛΑΩ ΠΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΞΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΩ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ» 
Όταν παρατηρώ nus προφανώε ο 
ό\/ιpas ms είναι évas προοδευτικόβ, 
ανοιχτόμυαλοε άνθρωποβ και άρα 
μάλλον είναι τυχερή, στην άλλη άκρη 
ms νραμμπά η Μπαρακζάι βάζει τα 
γέλια. «Ξέρετε, ο avrpas μου είναι 
λίγο συντηρητικ03». Δηλαδή; Ναι μεν 
δεν Βάζει χέρι στα δικά τηε χρήματα, 
ναι μεν ms Επιτρέπει να ασχολείται με 

Κ Ο Σ Μ Ο Σ ] 
ΕΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝίΟΥΤΟΥΙΘΒΘ,ΗΓΟΥΚΡΙΑΗΠΑΡΑΚΖΑΪβγήκΕαπόιοοπιτι ms, στην Καμπούλ του 
Αφγανιστάν, μαζί με m μικρή κόρη ms και μια γειτόνισσα γιατί χρειαζόταν γιατρό. Tpeis YuvakEsxwpis 
συνοδεία αντρών συγγενών προκάλεσαν τηνοργή των Ταλιμπάν, που TIS τι μώρησανχτυηώνταβτεδ στη 
μέση του δρόμου με τα σάλοκ, τα λαστιχένια κλομπ TOUS. BpózovTas από οργή κάτω από την μπούρκα 
ms, εξαντλημένη και ταπεινωμένη, η Σουκρία γύρισε οπίη πνιγμένη στο κλόμα, αποφασισμένη va TOUS 
υπονομεύσει με όποιον τρόπο μπορούσε. Ξεκίνησε στο σηίη ms ένα κρυφό σχολείο γιο κορίτσια. Με
τά την κατάρρευση των Ταλιμπάν ίδρυοε την πρώτη εφημερίδα για γυναίκεβ στο Αφγανιστάν, την 
«Airi3-e-zan» («Ο καθρέφτηε των γυναικών-·). Το Kupos που απέκτησε με m δράση ms για τα δικαι-

τπ δουλειά ms και την πολιτική, αλλά 
υπάρχει ένα ηροβληματόκι: «Πριν από 
δύο χρόνιο παντρεύτηκε δεύτερη 
γυναίκα. Παντρεύτηκε μια γυναίκα 
που ζει στη Γερμανία και κάθε τρείΞ-
Tioatpis ι Hives την επισκέπτεται 
για δέκα ημέρεε. Ναι, μάλιστα, εγώ 
αγωνίζομαι για τα δικαιώματα των 
γυναικών, βγαίνω και μιλάω για 
ισότητα, αλλά στο σπίτι μου δεν την 
απολαμβάνω. Δεν τον θεωρώ πλέον 
σύντροφο μου, αφού δεν του έχω 
καμία εμπιστοσύνη. Ζούμε μαζί 
σαν δυο καλοί φίλοι, αλλά όχι σαν 
ζευγάρι. Και μην σκεφτείτε να με 
ρωτήσετε γιατί δεν παίρνω διαζύγιο ~ 
στο Αφγανιστάν ζω. Αν πάρω 
διαζύγιο, θα χάσω us τρειβ κόρε8 
μου. θα Tis πάρει ο πατέραβ TOUS». 

ώματα των γυναικών έπεισε τον XaμίvτKapzäιvamσuμf̂ εpιλäßειomv επιτροπή για την αναθεώρηση του 
συντάγματος Τον περασμένο Μάιο ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, στην έδρα ίου OHE, όπου η ανεξάρτητη δη
μοσιογραφική οργάνωση World Press Organization m βράβευσε ois "Editor of the Year» γιο το 2004. 
ΞεκινώνταΞ από το σπίτι oas, φτάσατε να οργανώσετε και να διευθύνετε ένα δίκτυο από δε* 
KÖÖES κρυφά σχολεία για κορίτσια, που για τρία χρόνια λειτουργούσε στην Καμπούλ και τι:; κο-
vTivÈs εηαρχίεε κάτω από τη μύτη των Ταλιμπάν. Πώ5 το πετύχατε; 

•Ή ιδέα ήταν δική μου. αλλά βρήκα γρήγορα oupuóxous. Ήμασταν μια παρέα νεαρών, μορφωμένων 
γυναικών που ενώσαμε us δυνάμειε μαδ. Η καθεμία δίδασκε λίγα παιδιά στοσηίτι ms. Αρχικά είχαμε συ-
νοΛι κο 35 μαθήτριεε. Έρχονταν μία-μία στο μάθημα για να μην κινήσουν υποψϊεε, Kpu&ovras τα τετρά
δια κάτω από TIS μηούρκεε. Ηταν τεράστια η δίψκι των παιδιών για γνώαη και ευτυχώε ηολλέε οι οικογέ-
νειεε που, παρά το φόβο, τα έστελναν σε εμάΞ. Οσο ο αριθμόε των μαθητριών αυξανόταν και τοδίκτυο 
των σχολείων επεκτεινόταν τόσο παίρναμε περισσότερα προφυλάξει. Είχαμε συμφωνήσει ηωεόποια 
δασκάλα γινόταν αντιληπτή από TOUS Ταλιμπάν θα κρσιούσε κρυφή την ύπαρξη του δικτύου. EUTUXIÜS. 
δεν είχαμε ούτε ένα τέτοιο ατύχημα. Μετά την πτώση ίων Ταλιμπάν TQ σχολεία συνέχισαν να λειτουρ
γούν, ελεύθερα πιο, ωε το 2004. Συνολικά πέραοαναπό το χέρια μοε 1,200 μσθήτριεε. Πρόσφατα βρε- Υ ^ 
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«Οι άντ Αίαχείρίζονταΐ ε ν Λευκώ τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 
παραοίοουν το μισθό τους στους άντρες. 

Πώς σας φαίνεται αυτό;» 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ 

ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

:.!<riPii"u: 2R 

•Το Αφγανιστάν είναι 
η φτωχότερη χώρα ms Ασίαε 
με προσδόκιμο ζωή5 που 
δεν ξεπερνάει τα 44,5 χρόνια. 
•Μία oris εννέα μπτέρεε και 
ένα στα έξι βρέφη πεθαίνουν 
από επιπλοκέβ -στη γέννα. 
•Το ένα πέμπτο των παιδιών 

πεθαίνει πριν την 
ηλικία των πέντε ετών. 
•Πρόσβαση σε πόσιμο 
νερό έχει μόνο 
το 25% του πληθυσμού. 
•Αναλογεί évas ytarpos 
σε 6.000 και μία 
νοσοκόμα σε 2.500 
άνθρωπο us. Κάθε χρόνο 

αναφέρονται 72.000 νέα 
κρούσματα φυμοτίωσηβ. 
•Κατά μέσο όρο, σκοτώνονται 
ή τραυματίζονται 100 άνθρωποι 
το μήνα από εκρήξειβ ναρκών. 
Υπολογίζεται nus το αφγανικό 
έδαφΟΞ είναι διάσπαρτο 
με 5 éùis 7 εκατομμύρια 
νάρκε& κατά προσωπικού. 
•Κάθε χρόνο 400.000 Αφγανοί 
πλήττονται από φυσικES 
καταοτροφέβ. 

•Το Αφγανιστάν θεωρείται μία 
από tis πιο Επικίνδυνες xcopES 
για το μέλη των ανθρωπιστικών 
οργανώσεων, TOUS onoious οι 

Ταλιμπάν θεωρούν συνεργάτεβ 

των ΗΠΑ. Το 2004 οι «Γιατροί 

Xajpis Σύνορα" εγκατέλειψαν 

τη χώρα μετά τη δολοφονία 
πέντε μελών TOUS. 

•Υπολογίζεται ntos κάθε χρόνο, 

Επισήμως, 5.000 yuvaÎKES 
πέφτουν θύματα εγκλημάτων 

τιμιίδ - στην πραγματικότητα 

είναι ηολλαπλάσιεβ. 

•Τα Ηνωμένα Έθνη κατέταξαν 
το εκπαιδευτικό σύστημα του 

Αφγανιστάν στον πάτο TOS 

παγκόσμια s κατάταξης. 

Λιγότερο από το 10% 
των κοριτσιών έχει πρόσβαση 

στην εκπαίδευση. 

•Το 60% των κοριτσιών που 
παντρεύονται είναι ανήλικα και 

σε πολλέβ περιπτώσει γίνονται 

αντικείμενο αγοραπωλησία s. 
Το περασμένο καλοκαίρι, 

η Γιακίν Ερτούρκ, απεσταλμένη 

Tns Erirrponns του OHE 

για τη Βία κατά των Γυναικών, 
δήλωσε πωβ «υπάρχουν 

οικογένείΕβ που αγοράζουν 
κορίτσια για να πουλήσουν 

το αίμα TOUS ή να 

τα σπρώξουν στην πορνεία. 

Σε ελάχιοτεβ περιπτώοεΐ5 
τιμωρούνται οι βύτεβ 

Tns ßfos κατά των γυναικών». 



Οι εκΑογες ιης 18ης Σειπεμβρίου 

θηκαστο Πανεπιστήμιο ms Καμπούλ, ηολλέεαπό 
OUTÉS είναι πια φοιτήτριεε και κάποιοι καθηγητέε 
έλεγαν εντυπωσιασμένα πωε το επίπεδο των κο
ριτσιών είναι πολύ ανώτερο απότων συνομήλικων 
raus αγοριών. Είμαι περήφανη γΓ ουτέδ». 
Η ιδέα να ξεκινήσετε μια γυναικεία εφημερί
δα ήρθε tos φυσική συνέχεια; 
«Βέβαια. Από τη στιγμή που κατακτήσαμε την ε
λευθερία του λόγου -εππέλουβ-, ένιωθα ηωετώ-
ρα αρχίζουν όλα vions γυναίκεβ. Ξέρετε, στο Αφ
γανιστάν οι γυνοίκεβ δεν γνωρίζουν τα δικαιώμα
τα TOUS. Κσι οι άντρεε καλά-καλά δεν γνωρίζουν 
nais οι YUvaiKES έχουν δικαιώματα - όχι όλοι, α-
οφαλώΒ, αλλά στη ουντριππκή TOUS πλειοψηφία. 
Με τον "Καθρέφτη των γυναικών" ήθελα να γί
νουμε οι γυναίκεε ενεργέεστην οικοδόμηση pias 
δημοκρατικής ελεύθερπβ, ouyxpovns κοινω-
vias. Μοζί με Tis υπόλοιπεε συντάκτριε& πασχί
ζουμε να ενημερώσουμε ns γυναίκα γιο το δικαί
ωμα και την υποχρέωση TOUS να συμμετέχουν ε
νεργά στην πολιτική και οικονομική ζωή ms χώ-
pas, να πολεμήσουμε Tis προκσταλήψειε ενάντια 
στο φύλο μα5. να εκπαιδευθούμε ακόμη TOUS ά-
νι pes. Και τα πάμε καλά. Η εφημερίδα είναι εβδο
μαδιαία και τετρασέλιδη. Το πρώτο φύλλο κυκλο
φόρησε oris 2 Φεβρουαρίου 2002 οε 1.000 αντίτυπα και εξαντλήθηκε μέσα 
σε λίγεε μέρεε. Τον πρώτο καιρό π διανομή περιελάμβανε την Καμπούλ και 
κοντινέ« nepioxés. Σήμερα πουλάμε 4.000φύλλα σε όλη m χώρα. Αλλά ξέ
ρουμε πωε τη διαβάζουν από φωτοτυηίεε πολύ περισαότερεε γυναίκεβ». 
Ανάμεσα στα προβλήματα των γυναικών στο Αφγανιστάν ποιο θεω
ρείτε ηωε πρέπει να τοποθετηθεί στην κορυφή ins λίσταε των προτε
ραιοτήτων ΤΠΞ vi eis Β ο u λ 11 s ; 

«Τοοικονομικό.Στο Αφγανιστάν οι ävrpes διαχειρίζονται εν λευκώ τονοικο-
γενειοκό προϋπολογισμό. Οι YuvaiKes δηλαδή παραδίδουν το μισθό TOUS 
OTous άντρεε. Πώ5 oas φοίνεται auió; Να δουλεύει και να παίρνει τα χρή
ματα óMos; Μπορεί, σύμφωνα με το νέο σύνταγμα, να είμαστε ίσοι αηένα-
νι ι στο νόμο, αλλά οι napaoóoBS είναι για την ώρα ακλόνητε5. Αλλο τεράστιο 
πρόβλημα είναι ο τομέσε TITS υγείας. Είνΰι τεράστιο ri θνηοΐμόττϊτο οπό επι-
ηλοκέε στη γέννα. Και φυσικά οι παιδικοί γάμοι. Παντρεύουν ακόμη και ε
πτάχρονα κοριισά κια, τα οποία θεωρούνται ιδιοκτησία ins οικογένειαβ του 
γαμπρού. Κι as είνοι η νόμιμη ηλικία γάμου για το κορίτσια τα 16 χρόνια». 
Πάντωε η κυβέρνηση του Καρζάι μετράει και τρεΐ5 γυναίκεε ανάμεσα 
(nous 26 συνολικά unoupyous. Αυτό δεν είναι αισιόδοξο; 
«Όχιαηαραίτητα.Στβθέσεβ που Βρίσκονται έχουν στην ουσία διακοσμητικό 
ρόλο. Χρειαζόμαστε καίρια υπουργεία. Αν θέλουμε να αλλάξουντα πράγμα
τα, πρέπει τα μισά υπουργεία να τα έχουν γυναίκεδ. Αν ans 19 Σεπτεμβρίου 
είμαι στη Βουλή, αυτό θα είναι το πρώτο μου μέλημα: να Βοηθήσω να μπουν 
στην κυβέρνηση yuvaiKES με υψηλή μόρφωση. Πατίεγώ, μέχρι να κλείσω τα 
35, δεν μπορώ να διεκδικήσω υπουργείο. Να oas πω, όμωε, neos η μόρφω
ση δεν αρκεί - πρέ πει να Βρουν και το κουράγιο να μιλάνε. Δκίτι στο Αφγανι
στάν μάε έχουν μεγαλώσει έτσι που δεν μπορούμε να πιστέψουμε ntos είμα
στε ελεύθεροι άνθρωποι. Ελπίζω μόνο νο καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε 
Tis 68σπό ns 249 έδρεε που το νέο σύνταγμα προβλέπει για εμαε». 
Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου είναι πολύ πιο κρίσιμεΞ από Tis προεδρι-

Tis πρώτεβ εκλογέε μετά την πτώση των Ταλιμπάν το 2001, συνολικά 2.900 Αφγανοί 
έχουν θέσει υποψηφιότητα για Tis 249 εδρεβ TUS Κάτω Βουλήβ και άλλοι 2.900 θα 
επιδιώξουν να εκλεγούν στα επαρχιακά συμβούλια ms xtópas. Οι εκλογέβ rns 18ns 
Σεπτεμβρίου είναι, μετά την εκλογή του Χαμίντ Καρζάι και την εγκαθίδρυαη ms 
μεταβατική^ κυβέρνησηβ, το επόμενο βήμα για τη μετάβαση ms xeopas στη 
δημοκρατία, ónu)s προβλέπει η Συμφωνία ms Bóvns του Δεκεμβρίου του 2001, 
Παρ' όλ' αυτά, μη κυβερνητικέ3 οργανώσει, όπωβ η Human Rights Watch και 
η Διεθνήβ Αμνηστία, εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ομαλή διεξαγωγή ms 
εκλα viKiis διαύι KGoias, ζητώνταε να ενταθούν τα μέτρα για τπν ασφάλεια 
υποψηφίων και ψηφοφόρων. Σε έκθεση ms που δόθηκε στη δημοσιότητα με την 
έναρξη ms προεκλογικήβ εκστρατείαβ στα μέσα του περασμένου Αυγούστου, 
η Human Rights Watch κάνει λόγο για την αδυναμία ms κυβέρνησηβ να αποκλείσει 
από ns εκλογέβ δεκάδεβ τοπικού& πολέμαρχουβ, TOUS onoious έχει αποτύχει να 
αφοπλίσει. Την ίδια στιγμή, οι Ταλιμπάν στο Νότιο και Ανατολικό Αφγανιστάν έχουν 
ανοιχτά δηλώσει την πρόθεση TOUS να σαμποτάρουν Tis εκλογές που Tis θεωρούν 
«pépos του αμερικανικού σχεδίου». Σε συνέντευξη του στο αφγανικό 
ειδησεογραφικό πρακτορείο Atghan Islamic Press, ο μουφτή s Λατιφουλά Χακίμι 

προειδοποίησε, εκπροσωπώνταβ TOUS 
ι — Ι Ταλιμπάν, mus, αν και δεν σκοπεύουν να 

" - - ι πλάξουν ψηφοφόρο υ s ons 18 Σεπτεμβρίου, 
. _ ' Ι μέχρι να φτάσει εκείνη η μέρα θα έχουν 

r - . δολοφονήσει όσο περισσότερουβ 
/ — --.J υποψήφιουβ «εχθρού& του Ισλάμ» μπορούν. 

Εξαιρούνται, δήλωσε, όσοι επιδιώκουν 
να εκλεγούν με την έγκριση των Ταλιμπάν, 
δεσμευόμενοι πωβ στη νέα Βουλή θα 
εργαστούν για αυτούβ. 

Φεμινίστρια στο Αφγανιστάν. Πριν από την πτώση των Ταλιμπάν, θα ακουγόταν σαν ανέκδοτο. 

KÉS του περασμένου Οκτωβρίου. Ο OHE και ορνανώσειε όπωε η 
Human Rights Watch έχουν εκφράσει φόβουε για την ομαλή διεξα
γωγή TOUS - ειδικά για την ασφάλεια των γυναικών υποψηφίων. 
«Έτσι είναι. Κιόλα ξεκινούναηότο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
σήμερα η χώρα. Αμέτρητοι τοπικοί πολέμαρχοι και άνθρωποι που εμπλέκο
νται στοεμηόριο του οπίου διεκδικούνέδρεεστη Βουλή. Και θο Tis έχουν σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 60%. Δυστυχώς έχουν ουτή τη δύναμη χάρη τε
λικά ans ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα, που διάλεξαν για εμάβ μια κυβέρνη
ση που οποτελείσυλλογή οπό εγκληματίες Έχουντόσο τα χρήματα όσο και 
ΤΌ όπλα. Δεν διατάζουν να δολοφονούν, να εκφοΒίζουν υποψήφουβ κοι ψη-
φοφόρουε. Και ο Καρζάι évas avuptonos μόνοβ του είναι, χωρίε την υπο
στήριξη ενόε ισχυρού κόμμστοε. τι μπορεί να κάνει; Όσο γιο εμάε Tis γυνοί-
KES που Βάζουμε υποψήφΐότητο, Οι OUV&ÏÎKES είναι πολύ άγριες Φοθόμαι. 
Εδώ και τέσσερα χρόνια οι οπειλέε κατά ms zcons μου δεν έχουν πάψει. Μια 
μέρο, είμαι σίγουρη, θα με σκοτώσουν στη μέση του δρόμου». 
Με λίγα λόγια, θεωρείτε πωβ η διεθνπΞ κοινότητα έχει εγκαταλείψει 
τον αφγανικό λαό στη μοίρα του; 

«Εγώ. όταν αναφέρομαι στη διεθνή κοινότητα, εννοώ Tis ΗΠΑ. Με την πα
ρουσία TOUS στο Αφγανιστάν, τα δικά TOUS συμφέροντα υπηρετούν. Και 
χρησιμοποιούν TOUS πολέμαρχουε για να πολεμούν TOUS Ταλιμπάν και 
την "Αλ Κάιντσ". Έτσι συγκεντρώνουν πλούτο και όπλα οι πολέμαρχοι. Βε-
ßaiüjs, ο πρόεδροβ Mnous υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία nuis έφερε τη 
δημοκρατία στο Αφγανιστάν. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι Αμερικανοί 
νομίζουν ntos ελευθέρωσανTIS Αφγονέεαηό τπνμηούρκα, αλλά, aas πα-
ροκολώ, προσπαθήστε να το καταλάβετε: Η μπούρκα είναι το τελευταίο 
lias πρόβλημα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα μαε θέλουμε. Άλλωστεσε πολ-
λέ5 nepioxés οι γυναίκεε με τη θέληση TOUS φοράνε την μπούρκα, γιατί 
νιώθουν πιο ασφαλείς αφού έχουν αυξηθεί δραματικά τον τελευταίο 
χρόνο οι απαγωγέε και οι βιασμοί». • 
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Η ΝΕΑ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΟΦΙΑ ΠΡΑΤΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ 
ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΑΛΙΕΝΤΕ, 

ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ Ο ΠΙΝΟΣΕΤ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΑΝΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗ! ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
DINA ΚΑΙ ΤΗΣ CIA ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ 

ΤΗΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ. ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΤΥΛΙΓΕΙ 
ΣΤΟΝ «Τ» ΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ Ε. ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΕΪ: ΤΑΚΗΕΙΠΥΡΟΠΟΥΛΟΕ 

Πρέοβηβ εκ προσωπικοτήτων 

στην Αθήνα, η ΧΑιονή Σοφία 

Πρατε, προσωπική φΑη του Χι

λιανού προέδρου Μάριο Λά-

YKOS, «χτυπημένη» η ίδια και οι 

δύο σδερφέδ ms ΜορίαΑνχέλι-

κα κοι ΣεσΑιο από τη δικτατορία 

του Πινοοέτ (1973-1989). η οποία δολοφόνησε TOUS γονείε 

τπε, αναζητεί την ολήθεια εδώ και 31 χρόνια! Ο ηατεραε ins 

Kóptos Πρατε. apxnvós των ενόπλων δυνάμεων επί προε-

öpias του ηγέτη ms Adikns Evórnras, ΣαλΒα&όρ Αλιένιε. 

και ανππρόεδρθ8 ins xiópas του το 1972, έγινε το πρωτοσέ

λιδο που επί πολλέε μέρεε, το φθινόπωρο του 1974, γέμιζε 

Tis μεγαλύιερεβ εφημερίδεε του κόσμου. 

Ένα χρόνο μετά το πραξικόπημα που οργάνωσε η CIA και 

που ανέτρεψε τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Αλιέντε 

-τον δολοφόνησαν oris 11 Σεπτεμβρίου του 1973 μέσα 

οίο Προεδρικό Μέγαρο, όπου και αντιστάθηκε κατά των 

πραξικοπηματιών-, ο Πρατε βρέθηκε στο μάτι του κυκλώ

να. Ήιαν ο επικίνδυνοε έντιμοε αξιωματικάε, ο onofos α

πό το Mnouévos AipÊS θα μπορούσε -κατά Tis εκτιμήσειε 

του Πινοσέτ κοι ms CIA- να κινήσει τα νήματα σνατροπήε 

του τυραννικού καθεστώτοβ ηου έπνιξε στο αίμο κοι στα 

βασανιστήρια τη Χιλή. Του έβαλαν το πρωινό ms 30ns Σε

πτεμβρίου του 1974 βόμβα κάτω οηό το αυτοκίνητο του, 

οκοτώνοντοε τον ίδιο και τη σύζυγο του. 

Η Σοφία Πρατε, η γλυκύτατη νέα npeoßns ms Χ Ans, ιστορικό 

πλέον πρόσωπο η ίδιο για τη χώρα ms αφού συμπρωταγωνί

στησε μοζί με óMous XAavous κατά τουδικιάτσρα Πινοοέτ, 

ξετυλίγει στη συνέντευξη ms το κουβάρι των αναμνήσεων. 

Παραμένει το ερώτημα... Γιατί αποφάσισε το καλοκαί

ρι του 1973 ο Αλιέντε να τοποθετήσει τον Πινοσέτ αρ

χηγό των ενόπλων δυνάμεων tos διάδοχο του γενικά α

ποδεκτού πατέρα oas; 

•ΌΠινοοέτωβαξωμαηκόεέδειχνε να σέβεται τοσύνταγμο. 

Κοι ήταν η σειρά του, με Boon την ιεραρχία, μετά το népas 
rns θητείσΕ του πατέρο μόυ. Ο Αλιέντε έπρεπε να σεβαστεί 

την ιεραρχία. Το έκανε πάντα με όλουβ TOUS Tpónous. Πί

στευε στην αξιοκρατία και στη δημοκρατία. Και αυτό έκανε 

τον Αύγουστο του 1973. Από ιην άλλη πλευρά, και το σΟ-

νταγμα λέει ότι οι ένοηλεε δυνάμειε πρέπει να σέβονται m μό

νιμη κυβέρνηση. Και οι ένοπλεδ δυνάμει όφεΛον να στηρί

ζουν τον Αλιέντε. με δάση το σύνταγμα. Αυτό έλεγε κοι δημό

σια ο Πινοσέτ. Ο Αλιέντε και ο narÉpas μου τον πίστεψαν. Κι ό-

μωδ,λίγεεμέρ^μετα την αναρρίχηοήτου στην ηγεσίοτωνε-

νόπλων δυνάμεων, oris 11 Σεπτεμβρίου του 1973, οΠινοσέτ, 

napaßiäzovras το σύνταγμα και TOUS ópKOus του, έκανε το 

πραξικόπημα. Δολοφόνησε τον νόμιμο πρόεδρο τπε χώρσε 

και το ούνταγμσ και Βύθισε m Χιλή στη συμφορά". 

Καλά, ο narépas aas και ο Αλιέντε δεν ήξεραν ότι ο Πι

νοσέτ διατηρεί στενέβ σχέσειε με Tis ΗΠΑ και τη CIA, 

κάτι που αργότερα αποκαλύφθηκε και μέσα στο αμε

ρικανικό Κογκρέσο; 

-Δεν το ήξερον- Αντιθετικέ, πίοτευον στον Πινοοέτ. Ήταν Sb 



ένα μεγόλο λάθοδ. Κοι τσυτοχρόνωδ ή τραγωδία για το λαό pas.0 

πατέροδ, évos οξιωμοιικόε KUpous που εμπιστευόταν ο λοόε ms 

XAns. Tis λίγεβ μέρεε που μεσολάβησαν οπό την απόσυρση του α

πό την αρχηγία των ενόπλων δυνάμεων έωε το πραξικόπημα δεν 

πρόλαβε να αντιληφθεί τι ακριβώε γινόταν. Είχε Kónoies δουλειέβ 

που έΓρεπε να διεκπεραιώσει και τον είχον απορροφηθεί. Έπρεπε 

νο πάει OF. νέο σπίτι, αφήνονταε αυτό που του Γρόσφερε μέχρι τότε 

π θέσΓ του στην κορυφή των ενόπλων δυνάμεων. Είχε ηολλέε επο-

φέ$, κοσμοε που τον χαιρετούσε, κ.λπ.». 

Γίνεται το πραξικόπημα την 11η Σεπτεμβρίου του 1973 και τα 

αεροπλάνα Βομβαρδίζουν το Προεδρικό Μέγαρο. Πώβ θυμά

στε εκείνη τη μέρα; 

»Με φρίκη. Εγώ ήμουν παντρεμένη. Ο ηατέραε και η μητέρα ήταν 

oms αδερψήδ μου ίο οηίτι, η οποία ήταν κι αυτή παντρεμένη. Κοι ευ-

τυχώβ του οι γονείε ύταν εκεί, γιατί θα μπορούσαν νο είχον σκοτωθεί 

από εκείνη τη μέρα. Το σπίτι δεν ήταν στο κέντροτου Σσντιάγο. Άκου

σον από το ραδιόφωνο την εκδήλωση του πραξκοπήματοο και ύστε 

ρα ψυοικά έμαθαν και για TOUS ανελεητουβ oeponopiKOUs ßopßap-
öijpotls Tns Μονέδο, του Προεδρικού Μεγάρου. Αμέσωε, για προ-

ληπηκού5 λόγουε, κι ενώ είχαν αρχίσει οι Οολο3ονίε5 και τα Βοοονι-

οτήριο ο πατέραε και π μητέρα μετακινήθηκανοε φΑικά οηίιια για να 

μην γνωρίζει κανει'δ πού βρι'οκοντοι. Το οηίτι ms αδερφήε μου ήταν 

κοντά στο σπίτι των Αλιέντε και έγινε κι αυτό επικίνδυνα. Αλλωστε, ό

λοι ήξεοον ότι ο πατέραε θα εναντιωνόταν στο πραξικόπημα». 

«Οι ένοχοι πρέπει να πΗηρώσουν, να δικασωύν, 
όχι από εκδίκηση, αΒΗά για την υπεράσπιση ιης 
ίδιας της δημοκρατίας. Και όχι μόνο 
για ιη ΧιΗή, αΜά για όΗητην ανθρωπότητα» 

Η πρέσβης ιηςΧιΑής αφηγείται στον δημοσιογράφο Γιάννη Ε. Διακογιάννη 
πς αναμνήσεις ιης από τα «πέτρινα χρόνια» της δικτατορίας tou Πινοσέτ. 

Μα δεν μπορούσατε να αντισταθείτε; Ο Αλιέντε δεν είχε άλ-

λεε δυνατότητεε; 

«noios μπορούσε να το Βγάλει πέρα με τον οργανωμέν3 στρατό; Ο 

Αλιέντε δεν είχε καμία πιθανότητα να κερδίσει ο' ένον τέτοιο ογώ-

να. Τι μπορεί νο προβάλει évas λσ05 απέναντι στο TOVKS των πραξι

κοπηματιών; Τιεεηόμενεεμέρεβο πατέραε ζήτησε τηναδειονα πά

ει στην ΑργεντΝΤΪ. Και του την έδωσαν oris 17 ΣεπτεμΕρίου. Η μπ-

τέρο έμεινε μαζί μου, ήταν να γεννήσω το τελευτοίομουποιδί. Πρό

σεχα τον εαυτό μου. Δεν μετακινιόμουν λόγω ins εγκυμιοσύνηε. Η 

μητέρο έφυγε κι ουτή για το Μπουένοε Άιρεε ans apxés Οκτωβρί

ου του 1973. Η Αργεντινή ήταν κοντά. Είχε κάνει εκεί σροΐιωτικόε 

ακάλουθοε, ήξ=ρε πολλούε. Ήταν ο Περόν αρχηγόε του κράτουδ. 

Βρήκαν ένα σπίτι οτο Παλέρμο τηε ηρωτεύουοαε. Ο crporós ms 
Αργεντινήε δέχτηκε τον ποτέρα μου πολύ φιλικό, Κοι τον βοήθησαν 

να Βρει ένα διαμέρισμα και δουλειά. Ο iöios άρχισε να γοάφει το βι

βλίο του "Αναμνήσειε", που καταφέραμε να εκδώσουμε τα παιδιά 

του δέκα χρόνο μετά τη δολοφονία τού ίδιου κοι ΤΠ3 μητέρθ3 μα9-

Στην Αργεντινήο πατέραε μάθαινε τα πάντα, τον ενημέρωναν για τα 

δεινά ενόβ σπουδαίου λαού που είχε τολμήσει να ζητήσει περισσό

τερη κοινωνική δικαιοσύνη και τον τιμώρησαν», 

Πώε έγινε TÓCO εηικίνδυνοε ο πατέραε oas και το* δολοφό

νησαν; 

«Στην Αργεντινέ, επειδή φιλοξενούνταν από την κυβέρνηση, δεν ήθε

λε να προκαλέσει, ήταν προοεκτικόε. Δεν έκανε κάτι ιδια'τερο. Απλά 

είχαν αποφασίσει να τον δολοφο

νήσουν, οφού ήταν ο opxnyos των 

ενόπλων δυνάμεων του Αλιέντε 

και εκ των πραγμάτων συμβόλιζε 

πολλά πράγματο. Κοι αυτό το πέ

τυχαν ans 30 Σεπτεμβρίου του 

1974, όιαν ανατίναξαν το αυτοκί

νητο του. Και οκότωοον κοι τη μη

τέρα μου». 

Πώε το μάθατε; 

•Ειδοποίησαν τη συγγραφέα Ιζα

μπέλ Αλιέντε. Κι αυτή je τπ σειρά 

Tns έβαλε τον άντρα rns να μου 

τηλεφωνήσει κοι νο μου ανακοι

νώσει την τραγωδία. Ηταν πολύ 

δύσκολη Ππιην νπ nnpris, noi' 

να κινηθεί5... Έπρεπε να ηάμέ 

στην Αργεντινή... Ο ούζυγόε μου 

δούλευε οε χιλιανή τράπεζα και 

εγώ είχα τα 4 παιδιά, εκ των οποί

ων το ένο μωρό. Ανακαλύψαμε 

πάντωε πολύ σύντομα ότι ο πατέ-

ραε είχε καταλάβει ότι προετοι

μάζονταν να τον σκοώοουν. Π' 

αυτό και ζήτησε να πάρει διαβα

τήριο να φύγει από την Αργεντι

νή. Το προξενείο ms XAns δεν 

του το έδινε για £ξι μήνεε. 



Ο ΚάρΗος και 
η Σοφία Πράες 
με δύο από τις 
τρεις κόρες 
τους. Αριστερά 
φαίνεται η 
μικρή Σοφία 
σημερινή 
πρέσβης ιηι 
XiHnfornv 
ΕάΑάόα. 
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Η ΣΟΦΙΑ ΠΡΑΤΣ, META ΑΠΌ 
ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕ1ΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ 
ΧΟΡΑΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ-
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«'Οταν σκότωσαν TOUS γονείβ μου, 
άρχισα να δουλεύω για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε 
συνεργασία με την Εκκλησία. Είμαι 
καθηγήτρια Αγγλικών και έκανα τα 
πάντα για να Βοηθήσω 
τον κόσμο που στέναζε κάτω από 
τ ο δικτατορικό καθεστώε του 
Πινοσέτ. Δούλεψα και για το 
δημοψήφισμα, κατά το οποίο ο 
λα03 θα έλεγε τελικά "όχι" στον 
δικτάτορα. Ήμουν η αντιπράεδpes 
m s σχετικήε επιτροπήε, με 
πρόεδρο τον Αλεξάντερ Αλεβ. 
Μετά ήρθε η δημοκρατία. Και ο 

πρώτο s npoEÖpos Ελγουΐν με 

έκανε δήμαρχο σε μια περιοχή του Σαντιάγο, τη Χουετσουράμπα. Μετά εκλέχτηκα δύο '.popes δήμαρχο& και ασχολήθηκα πολύ με 
τα τοπικά πρόβλημα ια. Έγινα μέλο& του Κόμματο s για τη Δημοκρατία (PPD) του Λάγκο3, ο onoios παλιότερα ήταν στο 
ριζοσπαστικό κόμμα και σήμερα είναι ο ηροεδροβ Tns Χιλή5. Έγινα και αντιηρόεδροε του κόμματοι. Ο πρόεδροβ Λάγκοβ μου 
ζήτησε να έρθω εδώ, στην Αθήνα. Δεν ήμουν στο διπλωματικά σώμα. Στη Χιλή το κάναμε συχνά αυτό. Αγαπώ, λατρεύω την 
Ελλάδα. Και θέλω πρωτίστω5 να αναπτύξω TIS σχέσειβ των δύο Κοινοβουλίων. Στπ Χιλή και στην Ελλάδα υπάρχουν κοινέε 
ανησυχίεε, ακόμα και r_5p£s στα πανεπιστήμια. Ξέρουμε την ελληνική κουλτούρα και αγωνιζόμαστε και épris να γυρίσουν πίσω 
στην πατρίδα oas τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ταξιδεύω πολύ για να μάθω την Ελλάδα, είναι σαν να ζω στην πατρίδα μου». 

'V 
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Από τη μέρα που τον σκότωσαν, εμείε ορκι

στήκαμε ότι έπρεπε να λάμψει η αλήθεια, όχι 

μόνο για τηνοικογένειά pas, αλλά για τη Χιλή 

και τη δημοκρατία. Ψάχναμε μέρεε και νύ-

XTEs τι ακριβοί έγινε. Ακολούθησε και η δι

κτατορία σιην Αργεντινή. Κ\ όλα έγιναν δυ

σκολότερα. rküs ν α συγκεντρώσει ηληρο-

(popies; Δέκα χρόνια αργότερα, με στοιχεία 

πια, ήμσσταν σε θέση να ξεκινήσουμε μια εκ

στρατεία ολόκληρη για να λάμψει η αλήθεια-. 

Τι οκριβώΞ μάθατε; 

«Ou Χιλιανοί προκτορεε Tns φοΒερή5 μυ-

oTiKns υππρεοτα& DINA, με την καθοδήγη

ση ενόε Αμερικανού, που Ì\TQ\J αναμεμειγ-

μένοε και οε άλλεε δολοφονίεβ, αλλά και 

με την "οπό πάνω" εντολή του Πινοσέτ, 

TOUS σκότωσαν. Η Αργεντινή ζήτησε την έκ

δοση του Αμερικανού που ήταν ο vous m s 

δολοφονίαε. Αλλά αυτό ποτέ δεν έγινε. Ε-

μεί5 βρήκαμε κι άλλουε -Χιλιανούε- ανα-

μεμειγμένουβ στη δολοφονία του πατέρα 

μαβ. Βρέθηκαν οκτώ συνεργοί κοι τώρα εί

μαστε σε μια διαδικασία, 31 χρόνια μετά τη δολοφονία, κατά την ο

ποία έχει απαγορευτείοτουε Χιλιανούδ νο φύγουναηότη χώρα. Λο

γικά πρέπει να δικαστούν. Κοι θα έπρεπε νο δικαστεί κοι ο Πινοοέτ, ο 

BaoiKÓs υπεύθυνοβ Tns δολοφονιαδ. Όλοι TOUS, φυσικά, οι κατηγο

ρούμενοι για τη δολοφονία του πατέρα μου ήταν μέλη ms μυοτικήε 

unnp€oiasmsXiAns. ins DINA (Direction Intelligencia National), ms 

• H Χιλιανή Σοφία npors είναι 
η νέα -εκ προσωπικοτήτων-

πρ tüßn s Tns χώρο s rns 
στην Ελλάδα. 

• Καθηγήτρια Αγγλικών και με 
πλούσιε s σπουδέα στα Νομικά 
αλλά και στη Δημοσιογραφία, 

διετέλεσε δήμαρχο5 τη& 
περισχή5 TOU Σαντιάγο, 

Χουετσουράμπα. 
•Ηγήθηκε μαζί με τον Αλεξάντερ 

"Αλεβ του αγώνα κατά του 
Πινοσέτ στο δημοψήφισμα του 

1989, που τελικά άνοιξε το 
δρόμο για την επιστροφή στη 

δημοκρατία. 

• Τιμήθηκε με πολλές διακρίσειβ 
από αρκετΕβ χώρεβ Tns 

Λατη/iKns Αμερικήε, οι οποίεβ 
αναγνώρισαν τον αγώνα Tns 

για τη δημοκρατία και την 
κοινωνική δικαιοσύνη. 

•Σήμερα, μητέρα 4 παιδιών και 
γιαγιά 3 εγγονών, αγωνίζεται για 

να δικαστούν οι δολοφόνοι του 
πατέρα και Tns μητέραε ΤΠΒ. 

αδόρΑπι 

σχετιζόμενη« μετη CIA. ón<us και ο ιθύνων vous, ο Αμερικανόβ Μό\-

κλ Τάουλι, που κυκλοφορεί ελεύθεροβ oiis ΗΠΑ και που είχε σκο

τώσει και τον πρέσβη Λετελιέ! Όλοι αυτοί πρέπει να πληρώσουν, να 

δικαστούν, όχι ΰηό εκδίκηση, αλλά για την υπεράσπιση ins iöias ms 

δημοκρατία^ Και όχι μόνο για τη Χιλή. αλλά για όλη την ανθρωηάτη-

το. Πρέπει νο υπάρξει δικαιοσύνη-. • 
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4> Η Σοφία Πράες, γιαγιά 
σήμερα, κραιά οτα χέρια ιης 

to βιβΗίο με 11 ς «Μνήμες» 
του πατέρα της. Ο αγώνας 

του είναι μέχρι σήμερα, για 
εην ίδια, ακριβή 

ιοί η μονό μ ι ΰ κ α ι ύψιστο 
χρέος συγχρόνως. 


