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Τύπου 

Ευρωπαϊκή Καμπάνια ΟΧΙ στη Διαστημική Ασπίδα  

Από τις 2 Ιουνίου ο Giorgio Schultze, ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος του Νέου 

Ανθρωπισμού, ξεκίνησε απεργία πεινάς συνεχίζοντας τη διαμαρτυρία των Jan Tamas 

και Jan Badnar, που αναγκάστηκαν να διακόψουν την απεργία πεινάς μετά από 21 

μέρες εξ αιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας τους. 

 

Η διαμαρτυρία ενάντια στην αμερικάνικη διαστημική ασπίδα έχει εξαπλωθεί σε όλο 

τον κόσμο. Σήμερα ο Giorgio Schultze ενώνεται με τους Jan Tamas και Jan Bednar 

στην Πράγα, οι Federica Fratini και Edoardo Calizza στη Ρώμη, ο Dino Mancarella 

στην Τεριεστη, οι Iván Marchetti και Andrea Casa στο Τορίνο,ο Joaquín Valenzuela 

στη Μπολονια, ο José Alvarez στο Φερρολ (Ισπανία), ο Dr. Hassan Nayeb Hashem 

στην Αυστρια, ο Bruce Gagnon στο Brunswick, στη Maine (ΗΠΑ), ο Sung-Hee Choi 

στη Νέα Υόρκη, ο Gareth Smith και πολλοί άλλοι που, από τις 13 του περασμένου 

Μαϊ, κάνουν απεργία πείνας και οργανώνουν πρωτοβουλίες καταγγελίας και 

ευαισθητοποίησης. 

 

“Πρόκειται για μια μη βίαιη διαμαρτυρία για να καταγγελθεί μια από τις μεγαλύτερες 

βιαιότητες αυτή τη στιγμή» εξηγεί ο Schultze. «Η σιωπηλή απειλή ενός νέου ψυχρού 

πόλεμου, μια παράφρον επέλαση πολεμικών μηχανών που έχει εξαπολυθεί από το 

σχέδιο των ΗΠΑ να εγκαταστήσουν στην καρδιά της Ευρώπης , Τσέχικη Δημοκρατία 

και Πολωνία, στρατιωτικές βάσεις αντιπυραυλικής άμυνας , που αποτελούν στην 

πραγματικότητα ένα όπλο επίθεσης έτοιμο για τον έλεγχο και στρατικοποίηση του 

διαστήματος. Και όλο αυτό υπό την συγκαλυμμένη σιωπή των κυβερνήσεων, που 

υπογράφουν μυστικές συμφωνίες και συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ παρά 

την αντίθεση της πλειοψηφίας των πολιτών, όπως συμβαίνει στην Τσέχικη Δημοκρατία. 

Από την απαρχή αυτής της διαμαρτυρίας εξακολουθούν να φτάνουν μηνύματα στήριξης 

και αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο (δείτε www.nonviolenza.net) και ανάμεσα σε 

αυτούς θέλω να υπογραμμίσω την σύμπραξη των ευρωβουλευτών Giulietto Chiesa, 

Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto και la Nordic Green Left 

Alliance (NGLA) που ξεχωρίζουν έτσι από την σιωπή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 

πάνω στο θέμα της Ασπίδας. Θεωρώ θεμελιώδες να παρθεί μια θέση από το 

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, για αυτό στις12 και 13 Ιουνίου θα πάω με μια ευρωπαϊκή 

αντιπροσωπεία στις Βρυξέλες επί τη ευκαιρία του Agora όσον αφορά το κλίμα και θα 

ζητήσω μια συνάντηση με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο και ένα ολομελές 

συμβούλιο όπου θα μεταφέρω τους λόγους αυτής της διαμαρτυρίας ενάντια στην 

ασπίδα, με σκοπό να σταματήσω αυτό το επικίνδυνο έργο που θέτει σε κίνδυνο την 

ειρήνη και την συνύπαρξη των λαών μας.»  

Δεν θέλουμε νέες στρατιωτικές βάσεις ξένων δυνάμεων στο ευρωπαϊκό έδαφος ούτε 

την εξάπλωση των ήδη υπαρχόντων. Θέλουμε να εξαφανίσουμε όλες τις πυρηνικές 

κεφαλές.  

http://www.kosmosxorispolemous.gr/2008/06/no-star-wars/
http://www.kosmosxorispolemous.gr/tag/no-star-wars/
http://www.kosmosxorispolemous.gr/tag/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b1%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%83%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%b1/
http://www.kosmosxorispolemous.gr/tag/%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82/
http://www.kosmosxorispolemous.gr/tag/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85/
http://www.kosmosxorispolemous.gr/tag/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85/


Σύμπραξη: Giorgio Schultze, Dario Fo e Franca Rame, Giulietto 

Chiesa,europarlamentario, Luisa Morgantini, vice-presidente del Parlamento europeo, 

Vittorio Agnoletto , europarlamentario. Izquiera Verde Nordica , Roberto Musacchio , 

europarlamentario- Nichi Vendola, Lidia Menapace, ensayista y ex senadora, Alex 

Zanotelli, Luciano Muhlbauer – Prc, Piero Maestri,consejero provincial Sinistra 

Critica, Milan, Basilio Rizzo, consejero municipal Milano, Mundo sin Guerra , Centro 

de las Culturas , La Comunidad por el desarrollo humano , Partido Humanista, 

Unaltromondo onlus, Sviluppo Umano, Cammini aperti, Rete Lilliput (Vicenza), 

Sinistra Critica (Trieste), Rifondazione Comunista (Trieste), Tavola della Pace del 

Friuli Venezia Giulia, Red artistas contra las guerras (Trieste), Arci (Trieste), Dennis 

Visioli ,Trieste), Alfonso Navarra, Lega per il disarmo unilaterale, Mariella Cao, 

Comitato sardo Gettiamo le Basi, Alessandro Rizzo, Berretti Bianchi, Rete No War 

Roma e Lazio, Comitato promotore Legge di iniziativa popolare sui trattati 

internazionali, le basi e le servitù militari, Rete semprecontrolaguerra, Disarmiamoli, 

U.S. Citizens for Peace & Justice (Roma), MIR (Vicenza), Dialogar(t)e, Quintessenza 

Radio e TV, Sinistra Critica (nazionale), Umanisti per l’Ambiente, Umanisti nel 

mondo, Antonia Sani – WILPF Italia (Lega internazionale.per la pace e la libertà), 

Comitato pace disarmo e smilitarizzazione Campania, Movimento Nonviolento e 

Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR-MN) di Piemonte e Valle 

d’Aosta, Alfio Nicotra, Comitato di Gestione Nazionale Prc e resp. nazionale 

Dipartimento Pace Prc, Prc nazionale, , Marilde Provera – ex deputata di 

Rifondazione Comunista, Tavola della pace, Ugo Montecchi (Già dirigente della 

FIOM-C.G.I.L.,della Camera del Lavoro di Genova), Lorenzo Baldo, Giusepp ina 

Catalano, Eros Tetti (artisti per la nonviolenza), Giancarla Perelli, Filiberto Zaratti – 

Assessore all’ambiente e alla Cooperazione tra i popoli della Regione Lazio, Celluloid 

Liberation Front, Francesco Rizzati – consigliere comunale di Milano, Comunisti 

Italiani 
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