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«Στο Αντικέ έγινε σφαγή και όχι συμπλοκή.
δε θα περιοριστεί στα δάκρυα»

Η θλίψη μας

«Καμιά συμπλοκή δεν έγινε στο Αταμπάυ, Σαν Χοσέ, Αντικέ, τα μεσάνυχτα της 15 ης
Αυγούστου, 2018. Ήταν
σφαγή
[…} Κι άλλο αίμα έχει βάψει τα χέρια του φασιστικού μισθοφορικού στρατού και της
αστυνομίας στο Πανάυ», καταγγέλλει το Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο Φιλιππίνων. Η
καταγγελία διευκρινίζει ότι τα πέντε μέλη του που βρήκαν τον θάνατο στην επίθεση ήταν
νόμιμο προσωπικό του γραφείου του ΚΚΦ και του ΕΔΜΦ, άοπλοι και μη μάχιμοι. Διεξήγαγαν
έρευνες σχετικά με την κατάσταση του λαού σε διάφορες περιοχές του νησιού Πανάυ, όχι
για στρατιωτικούς σκοπούς αλλά για να μελετήσουν τα προβλήματα των μαζών
(κατεδαφίσεις, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί ψαράδες, ανέχεια των εργατών,
συνεχής αύξηση των τιμών των αγαθών και παράλληλη μείωση των εισοδημάτων, κ.ά.)

Οι πέντε σύντροφοι που βρήκαν τον θάνατο ήταν παλιά και υπεύθυνα στελέχη του
κόμματος και της επανάστασης, επισημαίνει η καταγγελία, υπογραμμίζοντας πως «έδωσαν
τα πιο ώριμα και παραγωγικά χρόνια της ζωής του υπηρετώντας στο μέγιστο βαθμό το λαό
και το προχώρημα της επαναστατικής πάλης στο Πανάυ».

Στη συνέχεια η καταγγελία αντικρούει και αποδομεί ένα ένα τα ψέματα του φασιστικού
στρατού και της αστυνομίας στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν την εν ψυχρώ
δολοφονία μέσα στη νύχτα των άοπλων μελών του ΕΔΜΦ (όπως ότι δήθεν ήταν οπλισμένοι
και πυροβόλησαν πρώτοι ή ότι βρίσκονταν στην περιοχή για να αποσπάσουν εκβιαστικά
φόρους από τον πληθυσμό). Επισημαίνει επίσης ότι οι δολοφονίες αυτές αποτελούν
παραβίαση τόσο των Συνθηκών της Γενεύης που απαγορεύουν τη βία εναντίον πολιτών και
αόπλων, όσο και των συμφωνιών του 1998 ανάμεσα στην κυβέρνηση των Φιλιππίνων και του
ΕΔΜΦ για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού νόμου
(συμφωνία CARHRIHL).

«Η θλίψη μας δε θα περιοριστεί στα δάκρυα», καταλήγει η καταγγελία. «Αυτό που θα
ήθελαν οι επαναστάτες μάρτυρές μας είναι να μετατρέψουμε τη θλίψη μας σε κουράγιο
σηκώνοντας θαρραλέα τις γροθιές μας και φωνάζοντας δυνατά για να συνεχίσουμε τον
επαναστατικό αγώνα. Σας χαιρετίζουμε, αγαπημένοι μας σύντροφοι! Το αίμα στα χέρια των
φασιστών δε θα ξεχαστεί ποτέ».

Τι είναι το ΕΔΜΦ
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Το Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο είναι μια οργάνωση του λαού των Φιλιππίνων που παλεύει
για εθνική ανεξαρτησία και για τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού. Ιδρύθηκε το 1973 και
επιδιώκει την ανάπτυξη και το συντονισμό όλων των προοδευτικών τάξεων, τμημάτων και
δυνάμεων στον αγώνα του φιλιππινέζικου λαού για να μπει τέλος στην κυριαρχία του
αμερικανικού ιμπεριαλισμού και των ντόπιων συμμάχων του, των μεγάλων γαιοκτημόνων
και των κομπραδόρων, καθώς και για την επίτευξη της εθνικής και κοινωνικής
απελευθέρωσης.

Σήμερα το ΕΔΜΦ δρα σε 70 από τις 81 επαρχίες των Φιλιππίνων. Ο Νέος Λαϊκός Στρατός,
υπό την απόλυτη ηγεμονία του Κομμουνιστικού Κόμματος Φιλιππίνων, δρα σε πάνω από 100
αντάρτικα μέτωπα σ’ όλη τη χώρα. Το ΚΚΦ, ο ΝΛΣ και 15 άλλες συμμαχικές επαναστατικές
οργανώσεις που συμμετέχουν στο ΕΔΜΦ εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης της ζωής
των λαϊκών μαζών, όπως αγροτική μεταρρύθμιση, υγειονομική περίθαλψη, παιδεία,
δημιουργία συνεταιρισμών και σχέδια βελτίωσης των δυνατοτήτων βιοπορισμού, με έντονη
συμμετοχή γυναικών και νεολαίων.
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