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Μετά από περίπου 40 χρόνια 
ειρηνευτικών διαδικασιών 

στην Κολομβία, οι οποίες είχαν 
πολλαπλές μορφές, μπορεί  να πει 
κανείς ότι έχουν εφαρμοστεί κυρί-
ως δύο μοντέλα: ένα που στόχευε 
μόνο στον αφοπλισμό των εμπό-
λεμων μερών, ο οποίος αμειβόταν 
με κάποια πλεονεκτήματα, όπως 
με αμνηστίες και παραγραφές, οι-
κονομικά βοηθήματα για σύντομα 
χρονικά διαστήματα και με υποτρο-
φίες ή δάνεια για μικρά επιχειρη-
ματικά εγχειρήματα. Και ένα άλλο, 
που περιλάμβανε περιορισμένες 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, οι 
οποίες μέχρι τώρα ποτέ δεν εφαρ-
μόστηκαν στην πράξη και οι οποίες 
έχουν προκλητικά ξεχαστεί.

Στη συμφωνία που υπογράφη-
κε στην Αβάνα της Κούβας μετα-
ξύ της κολομβιανής κυβέρνησης 
και των Ενόπλων Επαναστατικών 
Δυνάμεων Κολομβίας (FARC) για 
τον τερματισμό της ένοπλης σύ-
γκρουσης, φάνηκε αρχικά ότι για 

πρώτη φορά η διαδικασία επικε-
ντρωνόταν σε πολύ πιεστικά κοι-
νωνικά προβλήματα. Αγροτική με-
ταρρύθμιση, πολιτική συμμετοχή 
των αφοπλισμένων και βιώσιμη 
ειρήνη, ναρκωτικά, δημοκρατία και 
δικαιώματα των θυμάτων, αποτέ-
λεσαν τους βασικούς θεματικούς 
άξονες διαπραγμάτευσης, που 
συνοδεύονταν από μέτρα που θα 
εξασφάλιζαν την εφαρμογή των 
συμφωνηθέντων. Αυτό άνοιξε 
προοπτικές διεξόδου από μια μα-
κροχρόνια ένοπλη σύγκρουση και 
δημιούργησε προσδοκίες ότι η 
πολιτική διαπραγμάτευση θα μπο-
ρούσε να αντικαταστήσει τη στρα-
τιωτική αντιπαράθεση, καθώς αυτή 
η τελευταία κουβαλούσε μαζί της 
όλες τις επιπλοκές και τη σκληρό-
τητα πέντε δεκαετιών ένοπλης σύ-
γκρουσης. Η συμμετοχή των ίδιων 
των οργανώσεων των θυμάτων 
έδωσε ένα ποιοτικό άλμα στη δια-
δικασία, η οποία, δεν ξεκίνησε σαν 
μία ακόμα πολιτικοστρατιωτική 

Εισαγωγή
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διαπραγμάτευση, αλλά έμοιαζε να 
αποκτά ανθρωπιστικό χαρακτήρα. 

Με την υπογραφή του τελικού 
κειμένου της συμφωνίας στις 23 
Αυγούστου 2016, δόθηκε τέλος 
στην πιο μακροχρόνια σύγκρουση 
του δυτικού ημισφαιρίου. Ωστό-
σο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως 
προβλεπόταν με βάση τις γραπτές 
συμφωνίες. Η κυβέρνηση του 
τότε προέδρου Χουάν Μανουέλ 
Σάντος, επέλεξε να επικυρωθεί η 
Συμφωνία Ειρήνης μέσα από ένα 
δημοψήφισμα, με το επιχείρημα 
ότι έτσι αυτή θα αποκτούσε πιο 
ευρεία δημοκρατική νομιμοποί-
ηση. Κρίνοντας από τα γεγονότα 
που ακολούθησαν, είναι αμφίβολο 
εάν όντως αυτή ήταν η πρόθεσή 
του ή εάν επεδίωκε να υπονομεύ-
σει την ίδια τη συμφωνία. Κι αυτό, 
επειδή κατά το διάστημα πριν από 
το δημοψήφισμα, οι παραδοσια-
κές πολιτικές και οικονομικές ελίτ 
της χώρας, που συσπειρώνονταν 
γύρω από τον πρώην ακροδεξιό 
πρόεδρο Άλβαρο Ουρίμπε Βέλες 
και που ελέγχουν τα περισσότερα 
μέσα ενημέρωσης, επιδόθηκαν σε 
μια εκστρατεία δυσφήμησης και 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν 
ηθικό πανικό χρησιμοποιώντας μια 

ρητορική Ψυχρού Πολέμου, με βα-
σικό επιχείρημα τον υποτιθέμενο 
κίνδυνο του «καστροτσαβισμού1». 
Τελικά, κέρδισε με μικρή διαφο-
ρά το ΟΧΙ στη συμφωνία, γεγονός 
που έκανε τη διαδικασία να παγώ-
σει. Αυτό ανάγκασε τον πρόεδρο 
Σάντος, προκειμένου να μην τινα-
χτούν όλα όσα είχαν επιτευχθεί 
στον αέρα, να υιοθετήσει τις πε-
ρισσότερες από τις  αντιδραστικές 
προτάσεις της ακροδεξιάς. Αυτός 
ήταν ο πρώτος, μεταξύ πολλών 
παραγόντων που εξηγούν την απο-
τυχία της Συμφωνίας της Αβάνας. 

Έξι χρόνια αργότερα, η Συμφω-
νία της Αβάνας έχει κατά γενική 
ομολογία αποτύχει. Υπάρχουν λό-
γοι πολιτικής φύσης που εξηγούν 
αυτή την εξέλιξη, οι οποίοι είναι 
οι ίδιοι που έκαναν και τις προ-
ηγούμενες συμφωνίες ειρήνης 
να αποτύχουν και συνδέονται με 
την έλλειψη πολιτικής βούλησης 
από την πλευρά του Κράτους να 
τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Με 
λίγα λόγια, η συμφωνία απέτυχε, 
επειδή δεν εφαρμόστηκε. Το κεί-
μενο που ακολουθεί πηγαίνει ένα 
βήμα παραπέρα στο ζήτημα, κα-
θώς εξετάζει τα συστημικά αίτια 
που βρίσκονται πίσω από αυτήν 

 1Λέξη που προέρχεται από τα ονόματα των Φιντέλ Κάστρο και Ούγκο Τσάβες. Ο όρος 
χρησιμοποιείται ευρέως από τις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις στην Κολομβία και σε άλλες 
χώρες της Λατινικής Αμερική, για να προειδοποιήσει για τον υποτιθέμενο κομμουνιστικό κίνδυνο.
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την προδιαγεγραμμένη αποτυχία 
μιας συμφωνίας, η οποία ακόμα 
κι αν εφαρμοζόταν, μόνο περιο-
ρισμένες μεταρρυθμίσεις θα μπο-
ρούσε να αποφέρει. Να σημειωθεί 
ότι δεν εξετάζεται εδώ, εάν ορθώς 
υπογράφηκε η Συμφωνία Ειρήνης 
το 2016, ούτε εάν ορθώς αφο-
πλίστηκαν οι FARC, καθώς αυτό 
αποτελεί μια άλλη, σύνθετη και με 

αρκετές παραμέτρους συζήτηση.
Το κείμενο έχει βασιστεί σε με-

γάλο βαθμό σε σημειώσεις από 
ομιλία του αγωνιστή ιερέα Χαβιέρ 
Χιράλντο Μορένο, η οποία επρό-
κειτο να παρουσιαστεί σε διεθνή 
εκδήλωση στη Μπογκοτά τον Μάρ-
τη του 2020, αλλά αναβλήθηκε 
εξαιτίας της πανδημίας του ιού 
Covid-192.  

Η ιστορική χειραψία μεταξύ του Κολομβιανού προέδρου Χουάν Μανουέλ Σάντος και του 
επικεφαλής των FARC στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, Τιμολεόν Χιμένες, γνωστού και ως 

«Τιμοτσένκο»

2Javier Giraldo Moreno (2020), “Cuál paz”. Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ: https://
www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/cual_paz_14jul2020.pdf
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Ατιμωρησία για τους ανώτε-
ρους κρατικούς αξιωματού-
χους

Την υπογραφή της συμφω-
νίας ακολούθησε μια περί-

οδος μεθοδευμένων τροποποιή-
σεων των αρχικών κειμένων, οι 
οποίες αποσταθεροποίησαν και 
εκφύλισαν την περιορισμένη δι-
καιοσύνη-προϊόν της διαπραγμά-
τευσης τεσσάρων ετών συζητήσε-
ων. Οι κύριες τροποποιήσεις στην 
Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρή-
νη (Jurisdicción Especial de Paz 
– JEP), δηλαδή στον μεταβατικό 
δικαστικό μηχανισμό που δημιουρ-
γήθηκε, ήταν οι εξής: πρώτον, εξα-
λείφθηκε η συμμετοχή δικαστών 
του εξωτερικού, κάτι που θα είχε 
δώσει στο νέο δικαστικό σύστημα 
κάποιον ελάχιστο βαθμό αμερο-
ληψίας. Δεύτερον, εξαιρέθηκαν 
πρόεδροι και πρώην πρόεδροι 
της χώρας από την υπαγωγή τους 
στη διαδικασία διερεύνησης τυχόν 
εμπλοκής τους, κάτι που παραγνώ-
ριζε την ύψιστη ευθύνη τους σε συ-
στημικά και συστηματικά εγκλήμα-
τα. Τρίτον, συντάχθηκε ένα κείμενο 
που δεν είχε συμφωνηθεί, το οποίο 
προωθεί ξεκάθαρα την ατιμωρη-
σία των στρατιωτικών και πολιτι-
κών ηγεσιών και το οποίο περιέχει 
ένα ευρύ φάσμα προνομίων για 

τους δράστες που είναι κρατικοί 
παράγοντες, περιφρονώντας έτσι 
ακόμα και τη διεθνή απαγόρευση 
αμνηστιών για τους παραπάνω, 
όπως ορίζεται από το Καταστατικό 
της Ρώμης. Και μάλιστα, επινοήθη-
κε μια ακόμα πιο ριζική αμνηστία, 
η λεγόμενη «αποποίηση της ποινι-
κής δίωξης», η οποία βαφτίζει όλα 
τα εγκλήματά των ανώτατων κρα-
τικών αξιωματούχων, «υπεράσπι-
ση των θεσμών».

Η παρωδία της μεταβατικής 
δικαιοσύνης

Ο μεταβατικός δικαστικός 
μηχανισμός διέπεται από 

την επιδίωξη να μην αναδειχθούν 
ποτέ οι ευθύνες όσων βρίσκονται 
ψηλά στην αλυσίδα των σοβαρότε-
ρων εγκλημάτων, όπως ο ίδιος ο 
πρώην πρόεδρος Ουρίμπε, υψηλό-
βαθμοι υπουργοί και στρατιωτικοί, 
επιχειρηματίες, δηλαδή οι ηθικοί 
αυτουργοί εγκλημάτων πολέμου 
και κατά της ανθρωπότητας. Ο εκ-
φυλισμός της συμφωνίας ενισχύ-
θηκε από τις ύπουλες πρακτικές 
της JEP, η οποία αποδέχεται πο-
λυάριθμους κρατικούς εγκληματί-
ες χωρίς να απαιτεί από εκείνους 
ούτε καν το ελάχιστο προαπαιτού-
μενο που ορίζεται από τον ίδιο τον 
ιδρυτικό νόμο της, δηλαδή το να 
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δεσμευτούν να αποκαλύψουν τη 
συνολική αλήθεια για τα εγκλήμα-
τά τους και όλους τους συνενόχους 
τους. Παρατηρούμε, επιπλέον, τον 
ζήλο με τον οποίο η JEP, την ίδια 
στιγμή που αποτρέπει ποινές στέ-
ρησης της ελευθερίας στους πιο 
διακεκριμένους κρατικούς εγκλη-
ματίες, αρνείται το κατοχυρωμένο 
δικαίωμα στην αμνηστία σε εκατο-
ντάδες αφοπλισμένους αντάρτες, 
οι οποίοι ακόμα παραμένουν στη 
φυλακή. Η διαπίστωση αυτή κάνει 
πολλά κομμάτια της κοινωνίας να 
αναρωτιούνται: τι απέγινε και σε τι 
χρησίμευσε η Συμφωνία Ειρήνης;

Παράλληλα, το σύστημα ερευ-
νών της Εισαγγελίας βασίζεται 
στην άχρηστη ρουτίνα των κατα-
θέσεων, η οποία, ως αξιόπιστη 
«απόδειξη» έχει απονομιμοποιη-
θεί απολύτως, καθώς έχει αποδει-
χθεί ότι ψεύτικες μαρτυρίες έχουν 
οδηγήσει σε αποτυχία αμέτρητες 
διαδικασίες. Σε γενικές γραμμές, 
κατασκευάζονται «αποδείξεις» με 
βάση μαρτυρίες που έχουν χει-
ραγωγηθεί (είτε μέσω δωροδοκί-
ας, είτε μέσω απειλών), οι οποίες 
υποδεικνύουν μόνο τους φυσι-
κούς αυτουργούς εγκλημάτων, 
χωρίς διερεύνηση της ηθικής αυ-
τουργίας. Ένα άλλο φαινόμενο που 
έχει παρατηρηθεί, είναι η τάση να 
αποδίδονται εγκλήματα σε ψευδείς 

συγκρούσεις. Για παράδειγμα, μια 
δολοφονία ενός κοινωνικού αγω-
νιστή, να παρουσιάζεται στη δικαι-
οσύνη σαν «προσωπική διαφορά» 
και να απογυμνώνεται έτσι ο πο-
λιτικός της χαρακτήρας. Και αυτό 
αποτελεί τη ρουτίνα της ποινικής 
έρευνας – έρευνα η οποία στερεί-
ται κάθε αξιοπιστίας και ταυτόχρο-
να θέτει τα θεμέλια για τη συνέχιση 
των κρατικών εγκλημάτων.

Η επείγουσα αγροτική με-
ταρρύθμιση που δεν έγινε 
ποτέ

Πάνω στο ζήτημα της υπέρ-
μετρης συγκέντρωσης της 

γης σε χέρια μια μειοψηφίας, οι 
συζητήσεις στην Αβάνα διεξήχθη-
σαν περίπου σαν ένας διάλογος 
μεταξύ κωφών: από τις 100 προ-
τάσεις που παρουσίασαν οι FARC, 
καμία δεν έγινε αποδεκτή από την 
κολομβιανή κυβέρνηση, παρόλο 
που για κάθε θέμα είχαν αφιερω-
θεί πολλοί μήνες συζητήσεων. Στο 
θέμα των εδαφών, δεν πέρασε κα-
νένα στοιχείο που δυνητικά θα επέ-
τρεπε να προκληθούν αλλαγές στο 
δομικό πρόβλημα της ιδιοποίησης 
και της συσσώρευσης της ατομι-
κής ιδιοκτησίας της γης, ούτε καν 
οι προτάσεις για διεύρυνση των 
Ζωνών Αποκλειστικού Αγροτικού 
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Τομέα, μορφή που είχε παλιότερα 
νομιμοποιηθεί (Νόμος 160 του 
1994). Τελικά υιοθετήθηκε η πρό-
ταση της κυβέρνησης να δημιουρ-
γηθεί ένα κοινό ταμείο εδαφών 
για να γίνει διανομή αυτών στους 
ακτήμονες. Το ταμείο αυτό δεν λει-
τουργεί αποτελεσματικά, αντίθετα, 
αποτελεί ένα νέο πεδίο άνθησης 
πελατειακών σχέσεων και διαφθο-
ράς, δεδομένου του διανεμητικού 
του χαρακτήρα. Τα στολίδια με τα 
οποία διακοσμήθηκε η δωρεά των 
εδαφών, όπως κατασκευή δρό-
μων, υπηρεσίες, σχολεία, κέντρα 
υγείας, κλπ., είχαν όλα τα χαρακτη-
ριστικά των εκλογικών υποσχέσε-
ων που ποτέ δεν τηρούνται, καθώς 
καταγράφηκαν μεν στη Συμφωνία 
αλλά χωρίς καμία αναφορά σε 
χρόνους, περιοχές, κόστη και αρ-
μόδιους φορείς υλοποίησης. 

Το ζήτημα της πολιτικής συμ-
μετοχής των αφοπλισμένων

Η απολογία της Συμφωνί-
ας από τα συστημικά μέσα 

ενημέρωσης έχει επικεντρωθεί σε 
μεγάλο βαθμό στο να «διαφημί-
σει» την είσοδο στο Κοινοβούλιο 
(Γερουσία και Βουλή των Αντι-
προσώπων) μιας μικρής ομάδας 
διοικητών των FARC που είχαν  
αφοπλιστεί. Η υποδοχή των πρώ-

ην μελών των FARC σε ένα Κο-
γκρέσο που χαρακτηρίζεται από 
μια διαφθορά χωρίς όρια, η οποία 
πηγάζει από ένα εκλογικό σύστημα 
βυθισμένο σε απάτες και έξεις που 
συνδέονται με το πιο απωθητικό 
πρόσωπο των πελατειακών σχέ-
σεων και άλλες άθλιες πρακτικές, 
ήταν μια υποδοχή γεμάτη επιθέ-
σεις και προσβολές που οδηγεί 
πολύ κόσμο στο να αναρωτιέται 
τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα και μή-
πως νομιμοποιούν με την παρου-
σία τους την αποκρουστική σαπίλα 
του εν λόγω Κοινοβουλίου, καθώς 
η δυνατότητα επιρροής τους είναι 
σχεδόν μηδενική, εκφράζεται κυ-
ρίως σε διαμαρτυρίες και προφο-
ρικές δηλώσεις αντίθεσης σε ό,τι 
εκεί μαγειρεύεται, τη στιγμή που η 
αποφασιστική εξουσία αυτού του 
θεσμού βρίσκεται στα χέρια αλη-
θινών μαφιών, που ευθύνονται για 
την πλειονότητα των εγκλημάτων 
του Κράτους, που διαπραγματεύο-
νται τις ψήφους κάθε νομοσχεδίου 
χωρίς να υπακούν σε συνειδησια-
κές προσταγές, αλλά σε υπολογι-
σμούς μιας διεφθαρμένης εξουσί-
ας.

Από την άλλη, το κλείσιμο των 
μετώπων πολέμου των FARC, συ-
νοδεύτηκε από την αθέτηση εκ μέ-
ρους του Κράτους των ρητών του 
δεσμεύσεων ότι οι αφοπλισμένοι 
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επρόκειτο να έχουν μια ομαλή δι-
αδικασία κοινωνικής ενσωμάτω-
σης. Αντίθετα, οι πρώην μαχητές 
και μαχήτριες που βρίσκονταν σε 
διαδικασία επανένταξης, δολοφο-
νούνται κατ’ εξακολούθηση και 
συστηματικά, καθώς σύμφωνα με 

στοιχεία του ΟΗΕ, 355 μέλη των 
FARC είχαν δολοφονηθεί από την 
υπογραφή της συμφωνίας ειρή-
νης, μέχρι και το τέλος του 2022.

Τα πρώην μέλη των FARC που μπήκαν στο Κογκρέσο: Σάντρα Ραμίρες, Χουλιάν Γκάγιο, Πάμπλο 
Κατατούμπο, Ιμέλντα Ντάσα, Ομάρ Ρεστρέπο, Κάρλος Καρένιο, Λουίς Αλμπάν, Χερμάν Γκόμες, 

Χάιρο Ρεϊνάλντο και Πέδρο Μπαρακουτάο.
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Η αριστοτεχνική «εξαφάνι-
ση» των εγκλημάτων του 
Κράτους.

Από πολύ καιρό πριν από τη 
Συμφωνία της Αβάνας, ο 

στρατιωτικός τομέας της Κολομ-
βίας επεδίωκε να μεταρρυθμίσει 
τους κώδικες στρατιωτικής δικαι-
οσύνης και άλλα νομικά εργαλεία 
που αφορούν τα μέλη του στρατού, 
έτσι ώστε όλες οι πράξεις τους να 
θεωρούνται ως «εμπόλεμες πρά-
ξεις» και τα λάθη τους ως παραβι-
άσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου. Η μεθόδευση αυτή είχε ως 
στόχο να μπορέσουν οι δράστες 
των εγκλημάτων του Κράτους να 
επωφεληθούν από μια «μεταβατι-
κή δικαιοσύνη», που θα τους πα-
ραχωρούσε θεσμικές και διεθνείς 
παραγραφές. 

Με αυτή την εστίαση από την 
πλευρά της κυβέρνησης, με την 
οποία τελικά συντάχθηκαν και οι 
FARC, τα εκατομμύρια εγκλήματα 
του Κράτους, όπως δολοφονίες, 
εξαφανίσεις, εκτοπισμοί, παράνο-
μες φυλακίσεις και άλλα εγκλή-
ματα που είχαν πολιτικά κυρίως 
κίνητρα αλλά που δεν είχαν καμία 
σχέση με την ένοπλη σύγκρουση, 
«εξαφανίζονταν», καθώς έχα-
ναν την ουσία τους ως επιθέσεις 
ενόπλων εναντίον αόπλων. Στην 

πραγματικότητα, στην Κολομβία 
ακόμα και οι πέτρες γνωρίζουν 
ότι η αυστηρή διάσταση του «πο-
λέμου» (πάλη ενόπλου με ένοπλο) 
ευθύνεται μόνο για ένα μικρό πο-
σοστό των θυμάτων στη χώρα. Το 
να παραγνωρίζονται τα εκατομ-
μύρια θύματα που ήταν άοπλα και 
άσχετα με τον πόλεμο, οδηγεί στο 
να συγχέονται, να συγχωνεύονται 
και να εξισώνονται ως προς την 
αντιμετώπισή τους οι πράξεις βίας 
των ενόπλων ενάντια σε ενόπλους 
με εκείνες των ενόπλων ενάντια 
σε άοπλους. 

Εδώ καταλαβαίνουμε, ότι έχου-
με να κάνουμε με ένα Κράτος και 
μια πολιτική ελίτ που ήθελε να 
υπερασπιστεί και να κρατήσει 
προστατευμένους τους κρατικούς 
εγκληματίες διαφυλάσσοντας τις 
συνθήκες συνέχισης της δράσης 
τους. Με το να σβήνεται η διαφορά 
μεταξύ εγκλημάτων του Κράτους 
και εγκλημάτων πολέμου και με 
το να περιβάλλονται όλα με αυτήν 
την τελευταία ετικέτα, υποσκάπτε-
ται το πραγματικό χτίσιμο μιας ει-
ρήνης, το οποίο περνάει μέσα από 
την αναγνώριση ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό εγκλημάτων αναλογεί 
στο Κράτος και ένα μικρότερο σε 
εγκλήματα πολέμου.

Ο καθένας καταλαβαίνει ότι το 
να χτιστεί ειρήνη με θύτες κρατι-
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κών εγκλημάτων απέχει πολύ από 
το χτίσιμο ειρήνης μεταξύ ενόπλων 
που συμμετέχουν σε μια σύγκρου-
ση, στην οποία ο καθένας πολε-
μάει και σκοτώνει, αυτόν που τον 
πολεμάει και επιδιώκει να τον σκο-
τώσει. Στην τελευταία περίπτω-
ση, η ίδια η αμοιβαία ιδιότητα του 
εμπόλεμου, διευκολύνει το χτίσιμο 
της ειρήνης με τους μηχανισμούς 
που προβλέπονται στο διεθνές 
δίκαιο, όπως η εκεχειρία, η διμε-
ρής κατάπαυση πυρός, η ανακω-
χή, η συνθηκολόγηση, η αμοιβαία 
ανταλλαγή αιχμαλώτων, η αμνη-
στία, η παραγραφή, κ.ά. Αντίθετα, 
τα εγκλήματα του Κράτους δεν 
μπορούν να προσεγγιστούν ούτε 
να εξυγιανθούν με την επίκληση 
της αμοιβαιότητας, επειδή αυτή 
απλώς δεν υπάρχει. Σε αυτή την 
περίπτωση, η ειρήνη απαιτεί να ξε-
ριζωθούν βαθιές παραμορφώσεις 
της συνείδησης, να εξαλειφθούν 
δόγματα και να μετασχηματιστούν 
ιδεολογίες και θεσμοί που τα τρο-
φοδότησαν και τα συντήρησαν και 
κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να επι-
τευχθεί χωρίς ριζικές και μαζικές 
αλλαγές. Γι’ αυτό και το οργανωμέ-
νο κίνημα των Θυμάτων των Κρα-
τικών Εγκλημάτων εδώ και δεκα-
ετίες απαιτεί συνθήκες αλήθειας, 
δικαιοσύνης και αποκατάστασης, 
καθώς και εγγυήσεις μη επανάλη-

ψης. Οι ανάγκες και οι διεκδικήσεις 
αυτές συνοψίζονται στη γνωστή 
φράση «δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς 
δικαιοσύνη», κάτι που διαχρονικά 
παριστάνει ότι δεν κατανοεί το κο-
λομβιανό Κράτος. Αντίθετα, νομί-
ζει ότι η δικαιοσύνη θα επέλθει με 
νόμους «Συγχώρεσης και Λήθης», 
αγνοώντας ότι η συγχώρεση και η 
λήθη δεν είναι κάτι που προκύπτει 
κατόπιν προεδρικών διαταγμάτων, 
αλλά βαθιές προσωπικές και συλ-
λογικές διαδικασίες που είναι αλ-
ληλένδετες με ριζοσπαστικές κοι-
νωνικές αλλαγές.

Παράνομες καλλιέργειες: 
εξάλειψη ή πολλαπλασια-
σμός;

Το σημείο σχετικά με τα ναρ-
κωτικά ήταν ίσως το μονα-

δικό στη συμφωνία ειρήνης που 
περιείχε έναν σχετικό ρεαλισμό, 
τουλάχιστον στα γραπτά κείμενα, 
καθώς  αναγνωρίστηκε ότι η τε-
ράστια πλειονότητα των αγροτών 
που καλλιεργούσε το φυτό της κό-
κας, το έκανε επειδή δεν είχε καμία 
άλλη πηγή επιβίωσης. Ως εκ τού-
του, η μοναδική βιώσιμη πολιτική 
εξάλειψης των παράνομων καλλι-
εργειών, θα ήταν η αντικατάστασή 
τους με άλλα μέσα βιοπορισμού. 
Αναγνωρίστηκε επίσης ότι το πρό-
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βλημα του εθισμού, δεν θα έπρεπε 
να έχει κατασταλτική προσέγγιση 
αλλά αντιμετώπιση προβλήματος 
δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα 
τονίστηκε αναγκαιότητα να διώκο-
νται οι μεγάλοι έμποροι που απο-
τελούν αληθινές διεθνείς μαφίες. 

Όλα αυτά, ωστόσο, έμειναν στα 
χαρτιά, μια και η επόμενη κυβέρ-
νηση του Ιβάν Ντούκε αποφάσισε 
να συνεχίσει να υποτάσσεται στις 
επιταγές των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, οι οποίες επικεντρώνονταν 
στην καταστολή των μικρών καλ-
λιεργητών και στην εξάλειψη των 
φυτειών της κόκας μέσω ψεκα-
σμών που είναι καταστροφικές για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία, διατηρώντας τη δικαιολο-
γία του εμπορίου ναρκωτικών, 
ως μηχανισμό ελέγχου κάθε αντι-
ιμπεριαλιστικού κινήματος. Επι-
πλέον, ακόμα και στο ζήτημα των 
παράνομων καλλιεργειών που 
θεωρητικά τέθηκε σε σωστές βά-
σεις, τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
οπισθοδρόμηση, καθώς παρατη-
ρείται το φαινόμενο σε αγροτικές 
περιοχές, χωρικοί που δεν καλλι-
εργούσαν κόκα να αρχίζουν τώρα 
να τη φυτεύουν, μόνο και μόνο για 
να ενταχθούν σε προγράμματα που 
προσφέρουν οικονομικές αποζη-
μιώσεις σε πρώην καλλιεργητές.

Το παραστρατιωτικό φαινό-
μενο ως παράγοντας διαιώ-
νισης της βίας

Η κυβέρνηση προσπάθησε 
στην Αβάνα να αρνηθεί κα-

τηγορηματικά την ίδια την ύπαρ-
ξη των παραστρατιωτικών, αλλά 
μπροστά στις μυριάδες καταγγε-
λίες που έφτασαν εκεί σχετικά με 
την παρουσία και τη δράση τους, 
εισήγαγε ένα έγγραφο στο οποίο 
υποσχόταν 20 στρατηγικές αγώνα 
ενάντια στο παραστρατιωτικό φαι-
νόμενο, οι οποίες δεν εφαρμόστη-
καν ούτε στο ελάχιστο και οι οποί-
ες συντηρούν την ίδια πολιτική της 
κρατικής ανοχής, συγκατάθεσης 
και προστασίας προς τους παρα-
στρατιωτικούς, σε συνδυασμό με 
λεκτικές καταδίκες των δραστη-
ριοτήτων τους, οι οποίες δεν επι-
φέρουν την παραμικρή μείωση της 
δύναμής τους. 

Οι παραστρατιωτικές δομές, 
που από τα μέσα της δεκαετίας του 
1960 συντονίζονταν από τον ίδιο 
τον στρατό της χώρας, έχουν ανα-
λάβει τις πιο βάναυσες μορφές κα-
ταστολής ενάντια σε μέλη των κοι-
νωνικών κινημάτων, δεδομένου 
ότι η σχέση τους με το Κράτος ως 
σώματα ασφαλείας, τους παρείχε 
–και συνεχίζει να τους παρέχει-  δι-
άφορες μορφές προστασίας μέσω 
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πολλαπλών στρατηγικών συγκά-
λυψης, απόκρυψης και ατιμωρησί-
ας. Οι παραστρατιωτικές ομάδες, 
χάρη στη χαρακτηριστική ανωνυ-
μία των μελών τους, βοήθησαν 
αποφασιστικά στο να υπεκφύγουν 
οι δράστες των κρατικών εγκλημά-
των τη δικαιοσύνη. Ωστόσο, όταν 
διάφορες αποφάσεις διεθνών 
και εθνικών δικαστηρίων εντό-
πισαν και καταδίκασαν τη στενή 
σχέση μεταξύ παραστρατιωτικών 
και Κράτους (περιγράφοντας τους 
πρώτους ως τον «παράνομο βρα-
χίονα» του δεύτερου), η κυβερνώ-
σα πολιτική τάξη επέβαλε στα μέσα 
ενημέρωσης τη σιωπή γύρω από 
τη δράση τους, ώστε να πιστέψει 
η κοινή γνώμη ότι οι παραστρα-
τιωτικοί εξαφανίστηκαν. Έκτοτε, 
οι παραστρατιωτικές ομάδες της 
«μετασυγκρουσιακής περιόδου», 
παρουσιάζονται ως έκφραση κοι-
νής εγκληματικότητας με τα αρχικά 
BACRIM (bandas criminales), δη-
λαδή εγκληματικές συμμορίες.

Ωστόσο, η ολέθρια για τα κοι-
νωνική κινήματα δράση τους κα-
θιστούσε δύσκολη τη μηντιακή 
τους εξαφάνιση, μια και οι εκτε-
λέσεις και οι εξαναγκαστικές εξα-
φανίσεις κοινωνικών αγωνιστών, 
αντιφρονούντων ατόμων και ομά-
δων, μαρτυρούσαν χωρίς αμφιβο-
λία την παραστρατιωτική δράση, 

αλλά και η αλληλεγγύη εκ μέρους 
στρατιωτικών, πολιτικών και επι-
χειρηματιών, δύσκολα μπορούσε 
να κρυφτεί. Όλα αυτά οδήγησαν 
σε αναθεωρήσεις που συμπίπτουν 
με τη λεγόμενη «Μετά-Ειρηνευτική 
Περίοδο» (Posconflicto).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 
επιμονή και η αύξηση του Κρα-
τικού Εγκλήματος στην περίοδο 
μετά τη Συμφωνία Ειρήνης, εξα-
κολουθεί να οφείλεται κυρίως στις 
παραστρατιωτικές δομές, αλλά 
αυτές έχουν μπει σε μια διαδικα-
σία σταδιακής ανωνυμίας. Με την 
ακατάπαυστη εξόντωση, καταστο-
λή και τρομοκράτηση των κοινω-
νικών κινημάτων, των φτωχών ή 
περιθωριοποιημένων κοινωνικών 
στρωμάτων αλλά και των ασυμβί-
βαστων ατομικοτήτων, έγινε σιγά 
σιγά αντιληπτή, τόσο μια μεταμόρ-
φωση των θυτών, όσο και μια με-
ταμόρφωση των θυμάτων.

Η μεταμόρφωση του θύτη σή-
μαινε τον μετασχηματισμό του 
κλασικού παραστρατιωτικού, ο 
οποίος προηγουμένως συστηνό-
ταν ως μέλος ομάδων με τρομα-
κτικά ονόματα και ο οποίος μέσω 
κειμένων εξέθετε τα κίνητρα για 
τις θανάσιμες επιθέσεις του, ώστε 
να προξενήσει τρόμο μεταξύ των 
συντρόφων ή των συμπαθούντων 
των θυμάτων, σε έναν ανώνυμο 
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θύτη που φτάνει με κουκούλα, με 
μοτοσικλέκτα χωρίς πινακίδες, για 
να πυροβολήσει και να εξαφανι-
στεί, χωρίς να διεκδικήσει την ευ-
θύνη για τη δράση του, όπως έκα-
νε παλιότερα.

Ο πιο σημαντικός στόχος  της 
αλλαγής προφίλ του θύτη είναι, 
προφανώς, η υπεράσπιση της ει-
κόνας της κυβέρνησης και των 
θεσμικών, πολιτικών και επιχει-
ρηματικών στηριγμάτων της. Εδώ 
και χρόνια, οι θεσμοί του Κράτους 
έχουν λάβει ολοένα και πιο υπο-
λογισμένες προφυλάξεις για να 
εξαλείψουν προληπτικά οτιδήποτε 
μπορεί να μετατραπεί σε αποδει-
κτικό στοιχείο της ενοχής φορέων 
του Κράτους στα κρατικά εγκλήμα-
τα. Αλλά παρά τις τόσες προφυλά-
ξεις, εξακολουθούν να υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία των συστη-
ματικών κρατικών εγκλημάτων, 
ένα από τα οποία είναι ο έμμεσος 
ή σαφής εμπρόθετος χαρακτήρας 
τους, που γίνεται αισθητός μέσα 
από την ίδια τη δράση, το πλαίσιο 
και τη σκοπιμότητα που ενυπάρχει 
σε κάθε παραστρατιωτικό έγκλη-
μα, το οποίο είναι αδύνατο να απο-
συνδεθεί από τα οφέλη που του 
παρέχουν  επιχειρηματικά, πολιτι-

κά ή ιδεολογικά συμφέροντα. Αν 
και πλέον είναι ελάχιστες οι ανα-
κοινώσεις των παραστρατιωτικών 
δραστών που διεκδικούν την ευ-
θύνη των πράξεών τους, το δεύτε-
ρο εξάμηνο του 2019 βρίσκουμε 
ένα φυλλάδιο της παραστρατιωτι-
κή δομής «Μαύροι Αετοί - Νοτιο-
δυτικό Μπλοκ», το οποίο από την 
πόλη Κάλι εκτοξεύει απειλές ενά-
ντια σε ένα ευρύ σύνολο κοινω-
νικών και πολιτικών αγωνιστών 
και ακτιβιστών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως και ενάντια σε 
οργανώσεις βάσης. Στο φυλλάδιο 
αυτό, γίνεται σαφής η στενή σχέση 
των παραστρατιωτικών δομών με 
την κυβέρνηση του Προέδρου Ιβάν 
Ντούκε: όλα τα άτομα τα οποία 
απειλεί, τα χαρακτηρίζει ως «αντι-
τιθέμενα στο πολιτικό πρόγραμμα 
που προτείνει ο δρ. ΙΒΑΝ ΝΤΟΥΚΕ, 
κάτι που κάνει ξεκάθαρο ότι τα συ-
ντριπτικά αποτελέσματα του δεύτε-
ρου γύρου των εκλογών, νομιμο-
ποιούν τη θέση μας και μας θέτουν 
σε εγρήγορση για να συνεχίσουμε 
την ενδυνάμωση των δομών μας 
και να συσπειρωθούμε ενάντια στη 
συνέχιση του σχεδίου ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΝΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ3, που ετοιμάζει 
την εκλογική του παρέμβαση στην 

3Αναφέρεται στην πολιτική παράταξη Colombia Humana, της οποίας ηγείται ο νεοεκλεγείς πρό-
εδρος της χώρας, Γκουστάβο Πέτρο.
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επόμενη εκλογική αναμέτρηση (…) 
Γι’ αυτό και θεωρούμε αναγκαίο να 
συνεχίσουμε τη διαδικασία εξό-
ντωσης όλων όσοι στήριζαν και 
εξακολουθούν να προωθούν το 
σχέδιο ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ». 

Το κείμενο αποκαλύπτει λοιπόν 
την κυβερνητική προέλευση ή του-
λάχιστον, τη δράση μιας παράνο-
μης ένοπλης ομάδας στο εσωτερι-
κό του κυβερνητικού κόμματος και 
μια στήριξη στην κυβέρνηση όχι 
απλώς παράνομη αλλά εγκληματι-
κή, καθώς παραδέχεται τον σκοπό 
της εξολόθρευσης εκείνων που 
εναντιώνονται στις πολιτικές της. 

Από την άλλη, η μεταμόρφωση 
του θύματος φαίνεται τα τελευταία 
χρόνια από τον πολλαπλασιασμό 
των αγωνιστών και αγωνιστριών 
βάσης που εξοντώνονται. Δεν εί-
ναι πλέον εκείνοι που κατέχουν 
σχετικά υψηλή θέση σε μια οργά-
νωση. Η κοινωνική δράση που έχει 
στοχοποιηθεί έντονα στις μέρες 
μας, είναι ακριβώς η ηγεσία βάσης: 
εκείνοι που υπερασπίζονται τη ζωή, 
όπως οι ιθαγενικές ή οι αγροτικές 
πολιτοφυλακές, οι επιτροπές κοι-
νοτικής δράσης, οι εκτοπισμένοι 
που σχεδιάζουν να επιστρέψουν, 
οι ενώσεις των θυμάτων, οι διαδη-
λωτές σε κρίσιμες συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας, εκείνοι που παρακι-
νούν σε λαϊκές διαβουλεύσεις στις 

ταπεινές καμπάνιες τους για συλ-
λογή υπογραφών, οι πρώην μαχη-
τές και μαχήτριες που εξερευνούν 
άλλες, εναλλακτικές μορφές αγώ-
να, οι αντιρρησίες συνείδησης, οι 
πρώην πολιτικοί κρατούμενοι και 
κρατούμενες, άτομα που συμμετέ-
χουν σε εναλλακτικά μέσα επικοι-
νωνίας. 

Όλο αυτό το αίμα που βράζει και 
που δίνει ζωή στο όνειρο ενός άλ-
λου κόσμου, πιο ανθρώπινου και 
που βρίσκεται τα πρώτα του στάδια 
κύησης, είναι που τροφοδοτεί τους 
χειμάρρους αίματος που χύνονται 
από τους σύγχρονους ανώνυμους 
θύτες, που έχουν ως ξεκάθαρο 
και ταυτόχρονα κρυφό σκοπό, την 
τόση κτηνωδία. Απ’ ό,τι φαίνεται, οι 
θύτες στράφηκαν προς μια εκτρω-
ματική πολιτική που θεωρούν πιο 
αποτελεσματική για τους στόχους 
τους. Πρότειναν να εξαλειφθούν 
αυτοί οι σπόροι στην ίδια την πε-
ρίοδο κυοφορίας τους, στα οικεία 
τους περιβάλλοντα, όπου ο πόνος 
της επίθεσης χτυπάει πιο δυνατά το 
συναίσθημα, εκεί όπου οι δεσμοί 
αλληλεγγύης των θυμάτων διατη-
ρούν μεγάλη συλλογική δύναμη, 
εκεί όπου η έκφραση των διεκδι-
κήσεων είναι πλέον επείγουσα και 
όπου η δύναμη της κοινής ζωής εί-
ναι περισσότερο σαρωτική.

Αυτοί οι σπόροι φυτεύτηκαν με 
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όραμα μια χώρα χωρίς εξορυκτικι-
σμό, χωρίς παραχωρήσεις αδειών 
σε μεταλλευτικές ή πετρελαϊκές 
εταιρείες, χωρίς νερά που έχουν 
απαχθεί για να δώσουν θάνα-
το αντί για να υπηρετούν τη ζωή, 
χωρίς αρπαγή ούτε λεηλασία των 
εδαφών. Αυτοί οι σπόροι φυτεύτη-
καν επίσης για να δημιουργήσουν 
μια χώρα που θα σέβεται τη συλλο-
γική ιδιοκτησία των ιθαγενών, των 
μαύρων πληθυσμών και των ζω-
νών αποκλειστικής αγροτικής χρή-
σης, ώστε να διατηρείται μια υγιής, 
αυτάρκης και αυτόνομη αγροτική 
παραγωγή· μια χώρα που θα πολ-
λαπλασίαζε τους χώρους αποφα-

σιστικής συμμετοχής των φτωχών 
πλειοψηφιών, η φωνή των οποίων 
είχε πάντα αγνοηθεί ή αποσιωπη-
θεί· μια χώρα που θα επανόρθωνε 
για τα συντρίμμια που άφησαν τα 
εγκλήματα του Κράτους και θα εγ-
γυόταν τη μη επανάληψή τους, κυ-
ρίως εξαλείφοντας τις παραστρα-
τιωτικές ομάδες και δείχνοντας 
σεβασμό στην αξιοπρέπεια της 
κοινωνικής διαμαρτυρίας και στα 
δικαιώματα των κοινωνικών κινη-
μάτων, πάνω απ’ όλα στο δικαίωμα 
στις οριζόντιες διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, στη λαϊκή διαβούλευ-
ση, που τόσο έχει στιγματιστεί και 
τιμωρηθεί.

Τα πρόσωπα κάποιων από τους 189 κοινωνικούς αγωνιστές και αγωνίστριες που δολοφονή-
θηκαν μέσα στο 2022 (πηγή: Indepaz).
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Καμιά ειρήνη, αν δεν αντιμε-
τωπιστούν οι ρίζες του προ-
βλήματος

Στο Όσλο, τον Οκτώβρη του 
2012, καθώς εγκαινιαζόταν 

η τελευταία ειρηνευτική διαδικασία 
με τις FARC, οι αντάρτες διατύπω-
σαν τις προσδοκίες τους για δο-
μικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, 
δεδομένης της ακραίας ανισότη-
τας, των αδικιών και των μορφών 
καταπίεσης των πλειονοτήτων της 
χώρας. Αλλά εκεί στο Όσλο, την 
ίδια ημερομηνία, εκείνος που θα 
ήταν επικεφαλής της αποστολής 
της κολομβιανής κυβέρνησης στο 
Τραπέζι των Διαπραγματεύσεων, 
έθεσε την αντίφαση που επρόκει-
το να παρεμποδίσει οποιαδήποτε 
επίτευξη της ειρήνης: ο Πρόεδρος 
Σάντος είχε προειδοποιήσει τους 
απεσταλμένους του στο Τραπέζι, 
ότι δεν μπορούσε σε καμία περί-
πτωση, να αγγίξουν οι όποιες με-
ταρρυθμίσεις το ισχύον οικονομικό 
μοντέλο, ούτε το πολιτικό μοντέλο 
ούτε τη στρατιωτική στρατηγική. 

Εύλογα αναρωτιέται κανείς, 
πώς είναι δυνατό να πραγματοποι-
ηθούν όλα όσα συμφωνήθηκαν, 
χωρίς να γίνει η παραμικρή αλλα-
γή στο οικονομικό μοντέλο της χώ-
ρας; Χωρίς καμία αναθεώρηση της 

νεοφιλελεύθερης ατζέντας που 
έχει παραδώσει τα φυσικά αγαθά 
της χώρας στις πολυεθνικές; Πώς 
είναι δυνατό να γίνεται λόγος, για 
παράδειγμα, για προστασία των 
οικοσυστημάτων, τη στιγμή που οι 
εξορύξεις ή οι μονοκαλλιέργειες 
δημιουργούν ανυπολόγιστη περι-
βαλλοντική καταστροφή;

Οι διαμαρτυρίες και οι απεργί-
ες των πολιτών που σημειώθηκαν 
στην Κολομβία τους τελευταίους 
μήνες του 2019, σε συντονισμό 
με εκείνες άλλων χωρών της Λα-
τινικής Αμερικής, αλλά και η μεγα-
λειώδης κοινωνική εξέγερση που 
ξεκίνησε τον Απρίλη του 2022 και 
είχε διάρκεια τρεις μήνες, εξέφρα-
ζαν, μεταξύ άλλων αυτήν την οργή 
για την υπαγωγή της οικονομίας 
στα συμφέροντα του ντόπιου και 
του ξένου κεφαλαίου, για τις πα-
ραχωρήσεις αδειών για μεταλλευ-
τική και ενεργειακή εκμετάλλευση, 
δραστηριότητα που δηλητηριάζει 
τα εδάφη και τα ποτάμια, που αφή-
νει ισοπεδωμένα και χωρίς δυ-
νατότητα ανάκαμψης τα τροπικά 
δάση. Εάν δεν αντιμετωπιστούν οι 
ρίζες της σύγκρουσης που σχετίζο-
νται με το νεοφιλελεύθερο καπιτα-
λιστικό σύστημα, είναι αδύνατο να 
χτιστεί ειρήνη. Τα συνθήματα που 
ακούγονταν στους δρόμους των 
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κολομβιανών πόλεων τον Απρίλη 
του 2021 και τα κείμενα που κα-
λούσαν στις κινητοποιήσεις, κά-
νοντας λόγο για το «ποτήρι που 
ξεχείλισε» διεκδικούσαν ακριβώς 
αυτό, την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων από τη ρίζα τους. 








