Το δημοψήφισμα της Κολομβίας – (Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016)

Αυτό που τόσο πολύ έπρεπε να πρυτανεύσει στην πολύπαθη τούτη χώρα, τελικά
δεν έγινε. Ένας αντικειμενικός παρατηρητής μάλιστα θα πρόσεχε ότι αποτέλεσμα
τους δημοψηφίσματος είναι το λιγότερο ανησυχητικό στοιχείο.

Το γεγονός δηλαδή, ότι υπάρχει μια ελάχιστη διαφορά (50,23%, έναντι 49,76%),
επικράτησε δηλαδή ένα οριακό όχι, είναι ένα αποδεκτό όσο και δυσάρεστο, για την υπόθεση
της συμφιλίωσης και του τερματισμού του ένοπλου αγώνα, αποτέλεσμα.

Αλλά τέλος πάντων επιλογή τους. Επιλογή των πολιτών, που προφανώς εκτίμησαν ότι τα
όποια εγκλήματα των ανταρτών του FARC δεν αξίζουν αμνήστευση ή πολύ μικρές ποινές.
Ακόμα και αν κάτι τέτοιο επιφέρει οριστική κατάπαυση του πυρός.

Ας μην λησμονούμε ότι είναι ομακρύτερος σε διάρκεια πόλεμος του ταλανίζει χώρα της
Αμερικής. Πενήντα δυο χρόνια τώρα. Κι ας θυμηθούμε ότι οι συνομιλίες για την συμφωνία
κατάπαυσης του πυρός κράτησαν άλλα τέσσερα χρόνια. Περισσότερα επί τούτου, εδώ: Lib
ertad y Orden

Αυτό όμως που προκαλεί ανησυχία είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων που προσήλθαν,
ώστε να αποφασισθεί με την δική τους τοποθέτηση ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ένας, σχεδόν,

στους τρείς. Μόλις το 36% του εκλογικού σώματος προσήλθε στις κάλπες. Ετέθη ως
δικαιολογία ότι σε μεγάλα τμήματα της χώρας, την Κυριακή ( 2 Οκτωβρίου) του
δημοψηφίσματος επικράτησαν καταρρακτώδεις βροχές. Πόσο μπορεί να αντέξει μια τέτοια
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αιτιολογία;

«Ως πρόεδρος το καθήκον μου είναι να διατηρήσω και να αναζητήσω μέσω
διαπραγματεύσεων την ειρήνη. Η διμερής κατάπαυση του πυρός θα εξακολουθήσει να
βρίσκεται σε ισχύ», ανέφερε ο πρόεδρος Χουάν Μανουέλ Σάντος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν
πρόκειται να παραιτηθεί από τον προεδρικό θώκο και ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες θα
συνεχιστούν.

Με παρόμοιο τρόπο δείχνει να συμπεριφέρεται και η πλευρά των ανταρτών.

«Με το αποτέλεσμα γνωρίζουμε πως οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως
πολιτικό κίνημα είναι ακόμα μεγαλύτερες και θα πρέπει να ενισχυθούμε περαιτέρω για να
δημιουργήσουμε μια σταθερή και βιώσιμη ειρήνη», τόνισε ο Τιμολέον Χιμένες,
αποκλείοντας την επιστροφή στο αιματηρό παρελθόν.

Τέλος, ας τεθεί υπ' όψιν ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήρθε σε πλήρη αντίθεση
με τις δημοσκοπίσεις που έδειναν άνετη επικράτηση του «Ναι».
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