ΤΕΥΧΟΣ

60/08

Πέµπτη 10 Ιουλίου 2008

ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΜΕΤΡΟ

13

Τόσοι είναι οι πνιγμοί που έχουν σημειωθεί στο Όστιν των ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο
του 2008. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2007
ήταν 3.
Πηγή: txcn.com

Φάκελος: Ταξίδια
τελευταίας ευκαιρίας

28
29

Μέρη που αν δεν επισκεφθείτε
το ταχύτερο, ύστερα
θα είναι πάρα πολύ αργά.

Αντιταξίδι:
Κωνσταντινούπολη

31

Αποστολή στην Ιστανμπούλ,
λίγο μετά το Εuro, λίγο πριν από
έναν βαθύ εθνικό διχασμό.

Μανού Τσάο μαινόμενος

34

Ο ακτιβιστής τραγουδιστής
είναι σε κόντρα με το ισπανικό
Λαϊκό Κόμμα για ένα τραγούδι.

Εθνική ήττα στο Μακεδονικό
Στα 14 χρόνια που ασχολούμαστε με την ονομασία της ΠΓΔΜ, οι τάφοι της Πέλλας σαπίζουν
από την κακή συντήρηση. Τώρα, αναλαμβάνει δράση το Παγκόσμιο Ταμείο Μνημείων.

Α

ναζητώντας προορισμούς «τελευταίας
ευκαιρίας» για το κεντρικό δισέλιδο
αυτού του τεύχους (σελ. 28-29), η
έρευνα έφτασε στη λίστα με τα μνημεία που
κινδυνεύουν, την οποία δημοσιεύει ανά διετία το Παγκόσμιο Ταμείο Μνημείων (wmf.
org). Ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά
του Ιράκ, στις κατεστραμμένες γειτονιές της
Νέας Ορλεάνης και σε 97 ακόμη μνημεία που
απειλούνται να καταστραφούν είτε από εγκατάλειψη είτε, αντιθέτως, από την υπερβολική
έκθεσή τους, φιγουράρουν και οι αρχαίοι
τάφοι της Πέλλας!
Όταν, το 1994, οι ανασκαφές έφεραν στο φως
τους υπέργειους τάφους του 4ου-2ου π.Χ.
αιώνα, τα περισσότερα ελληνικά ΜΜΕ έσπευσαν να τους χαρακτηρίσουν ως μία ακόμη απόδειξη για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Σήμερα, ωστόσο, που το Μακεδονικό βρίσκεται ίσως ψηλότερα από ποτέ στην ατζέντα της
ελληνικής κυβέρνησης, η κατάσταση αυτών
των μνημείων καθιστά φανερό ότι η συντήρησή τους τοποθετείται στον πάτο αυτής της
ατζέντας. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα
του Ταμείου, «από την εκσκαφή τους, το 1994,
οι αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία
έχουν θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των

τάφων. Τα ξύλινα – και αργότερα μεταλλικά
– προστατευτικά που τους προστάτευαν από
τα φυσικά στοιχεία, δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να ρυθμίζουν τις συνθήκες στο
εσωτερικό τους. Οι διακυμάνσεις προκαλούν
φθορά στη δομή και την εσωτερική τους διακόσμηση [τοιχογραφίες] και, αν δεν ληφθούν
μέτρα, οι απώλειες θα είναι μεγάλες».
Το WMF είναι μια ανεξάρτητη ΜΚΟ που, όπως
δηλώνει χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα
της, δεν έχει επίσημους δεσμούς ούτε καν με
την UNESCO. Η επιτροπή που αναλαμβάνει
την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη κάποιου μνημείου στη διετή λίστα του,
αποτελείται από αμερικανούς, ευρωπαίους,
αφρικανούς και ασιάτες επιστήμονες. Αν
κρίνει κανείς από τη λίστα του 2008, το WMF
«εκθέτει» αδιακρίτως μικρά και μεγάλα, φτωχά
και πλούσια, δημοκρατικά και απολυταρχικά
κράτη – ανάμεσά τους και δύο κυβερνήσεις
που είναι υπεύθυνες για την κακή κατάσταση
δύο ακόμη ελληνικών μνημείων: την παλιά
πόλη της Αμμοχώστου, στη βόρεια Κύπρο,
και τον ναό της Παναγίας της Περιβλέπτου
στην ΠΓΔΜ (την οποία, πάντως, αναφέρει ως
Μακεδονία).
Εκπρόσωπος του WMF αρνήθηκε να αποκα-

λύψει στο Ποντίκι Global ποιος κατέθεσε την
αίτηση για την ένταξη των τάφων της Πέλλας
στη λίστα του 2008, καθώς, σύμφωνα με
την τακτική που ακολουθούν, πρόκειται για
απόρρητη πληροφορία. Απέφυγε επίσης να
απαντήσει σχετικά με την έως τώρα συνεργασιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης στο έργο
της συντήρησης των τάφων. Μας ενημέρωσε
όμως ότι «έχει ξεκινήσει από το 2007 ένα πρόγραμμα επείγουσας σταθεροποίησης, εκτίμησης των συνθηκών και συντήρησης ενός από
τους τάφους. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε
να συνεχίσουμε τις εργασίες και στο μέλλον,
όταν εξαντληθεί η τρέχουσα χρηματοδότηση. Χρειάζονται πολλά να γίνουν ακόμη για
να προστατευθεί το μέλλον του μνημείου. Η
Πέλλα είναι λιγότερο γνωστή από τη Βεργίνα,
όπου ανακαλύφθηκαν οι βασιλικοί τάφοι του
ίδιου τύπου, αλλά τα ευρήματά της είναι εξίσου σημαντικά από ιστορική και πολιτιστική
άποψη».
Και από πολιτική, φυσικά, που τόσο πολύ
ενδιαφέρει όλους εκείνους τούς – στα λόγια
– μακεδονολάτρες.
ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ

Λευκή σημαία

Τ

ι κοινό ενώνει τον Ραλφ Nέιντερ (ανεξάρτητο υποψήφιο των Πράσινων
στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ), τον
Μουαμάρ Καντάφι (πρόεδρο της Λιβύης,
δικτάτορα κατά τη Δύση) και το Xinhua,
το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων;
Και οι τρεις «τη λένε», σχεδόν ταυτόχρονα, στον Μπάρακ Ομπάμα για τον τρόπο
με τον οποίο χειρίζεται το χρώμα του,
ώστε να μην τρομάζει τους αμερικανούς
(λευκούς) ψηφοφόρους: «Μιλάει σαν
λευκός» λέει ο Νέιντερ. Έχει συμπεριφορά «πιο λευκή κι από των λευκών» λέει ο
συνταγματάρχης Καντάφι. «Έχει διαφορετικό χρώμα από τους λευκούς, αλλά το
ίδιο αμερικάνικο μπακγκράουντ» λέει το
Xinhua.
Ν.Λ.
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ΡΕΠΟΡ ΤΑΖ

Πράσινη συσκευασία
Οικολογικό προφίλ θέλησαν να επιδείξουν οι κυβερνήσεις των G8 στο Χοκάιντο
της Ιαπωνίας, αλλά επρόκειτο μόνο για το περιτύλιγμα.
Του ΒΑΣΙΛΗ ΔΑΝΕΛΛΗ

Α

υτή τη φορά οι G8 είχαν αποφασίσει να εμφανίσουν ένα πράσινο
προφίλ και να μεταδώσουν ένα
οικολογικό μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο,
που περιμένει με αγωνία τα ισχυρότερα
κράτη να αναλάβουν δράση ενάντια στο
μεγαλύτερο σύγχρονο πρόβλημα της
ανθρωπότητας: την υπερθέρμανση του
πλανήτη. Ακόμα και η παγκόσμια κρίση
της ακρίβειας και της πείνας συνδέεται
με το οικολογικό πρόβλημα. Ήδη στην
Αφρική, μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε ερήμους.
Γι’ αυτό τον σκοπό δούλευαν εδώ
και καιρό οι υπουργοί Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και Οικονομικών των 8
χωρών, παίρνοντας τις αποφάσεις που οι επικεφαλής των
κυβερνήσεών τους απλώς επικύρωσαν.
Όλα ήταν έτοιμα, λοιπόν,
όταν συναντήθηκαν πριν από
τρεις μέρες στο Χοκάιντο
της Ιαπωνίας – από τα κείμενα των συμφωνιών μέχρι το
«σκηνικό» της συνάντησης
που έστησαν οι ιάπωνες οικοδεσπότες: ηλεκτρικοί δρόμοι,
αεροσκάφη που κινούνται με
ηλιακή ενέργεια, βιοκλιματικά
κτίρια, τα ίδια τα καταπράσινα
λιβάδια του Χοκάιντο. Ακόμα
και τα φώτα του πανάκριβου
«Windsor Hotel» άλλαξαν οι
διοργανωτές του συνεδρίου,
προκειμένου να τοποθετήσουν
λάμπες χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης.
Η Ιαπωνία έμοιαζε να είναι η ιδανική επιλογή για
το οικολογικό μήνυμα των G8. Στους δρόμους της
κυκλοφόρησε το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο, ενώ
οι βιομηχανίες της είναι λιγότερο σπάταλες σε ενέργεια από ό,τι των υπόλοιπων μελών του μπλοκ των
ισχυρών. Έχει εξάλλου τη φήμη ότι ανακυκλώνει τα
σκουπίδια της μανιωδώς.
Πίσω όμως από το οικολογικό προφίλ που έχει
οικοδομήσει η χώρα, οι περιβαλλοντολόγοι διαπιστώνουν ότι στην καθημερινότητά τους οι ιάπωνες
δεν είναι και τόσο φιλικοί με το περιβάλλον. Κάθε
άλλο… Κάθε χρόνο χρησιμοποιούν περίπου 30
δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες, ενώ ξεχνούν
περισσότερες από 10.000 πλαστικές ομπρέλες στο
τρένο. Έχουν αδυναμία στην εξωτερική εικόνα των
προϊόντων, πράγμα που μεταφράζεται σε απίστευτα
μεγάλες ποσότητες παραγεμισμένων συσκευασιών
φαγητών στα σούπερ-μάρκετ. Τελευταία έχουν αναπτύξει την ιδέα του… ενός πακεταρισμένου μήλου,
που προσελκύει περισσότερους καταναλωτές.
Τα ξυλάκια (για το φαγητό) είναι αναπόσπαστο μέρος
της κουλτούρας των ασιατικών λαών. Οι ιάπωνες
χρησιμοποιούν συνήθως «ξυλάκια» μιας χρήσεως, τα
οποία πετάνε κατά μέσον όρο δέκα λεπτά αφότου τα
ανοίξουν. Κάθε χρόνο εισάγουν από την Κίνα περίπου 25 δισεκατομμύρια ζευγάρια αναλώσιμα ξυλάκια! Εκτός από το φαγητό τους, είναι επίσης και τα
ποτά: σε κάθε 20 ιάπωνες αντιστοιχεί ένα αυτόματο
μηχάνημα πώλησης ποτών, το οποίο παραμένει σε
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Παλαιστινιακό:
Ο τρίτος δρόμος
Μπροστά στο αδιέξοδο της σύγκρουσης μεταξύ Χαμάς και
Φάταχ, οι παλαιστίνιοι μαρξιστές ανασυντάσσονται και
ζητούν επανίδρυση της PLO.

Τ

λειτουργία όλο το εικοσιτετράωρο για να τα διατηρεί
δροσερά ή ζεστά.
Αλλά και στα σπίτια τους οι ιάπωνες σπαταλάνε
πολλή ενέργεια. Τα πιο υπερβολικά παραδείγματα
είναι η ανάγκη τους να διατηρούν μια κατσαρόλα
με νερό κοντά στο σημείο βρασμού του καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας, ενώ οι ηλεκτρικές τουαλέτες
διατηρούν συνεχώς ζεστό το… καπάκι τους! Επίσης,
τα κτίριά τους έχουν μικρό χρόνο ζωής. Κατά μέσον
όρο, ένα κτίριο στην Ιαπωνία γκρεμίζεται 33 χρόνια
μετά την κατασκευή του, την ώρα που στη Μεγάλη
Βρετανία το αντίστοιχο νούμερο είναι 77 χρόνια.
Αλλά και η κυβέρνηση της χώρας δεν πάει πίσω.
Παρ’ ότι τα υλικά για τα πιο σύγχρονα ηλιακά συστήματα κατασκευάζονται από γιαπωνέζικες εταιρείες,
η κυβέρνησή τους τα αξιοποιεί ελάχιστα. Ενώ η
Γερμανία έχει θέσει στόχο να ικανοποιεί το 45% των
ενεργειακών της αναγκών μέσω ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας μέχρι το 2030, η Ιαπωνία ελπίζει το 2014
να καλύπτει μ’ αυτό τον τρόπο μόλις το 1,63% των
αναγκών της, ενώ μέσα στην τελευταία δεκαετία
έχει διπλασιάσει τους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα που παράγει.
Πίσω από το οικολογικό περιτύλιγμα, λοιπόν, που
τόσο αρέσει στους ιάπωνες, κρύβεται μια ενεργοβόρα συμπεριφορά. Οι ηγέτες του G8, άθελά τους, διάλεξαν τον τόπο που ταιριάζει γάντι στο «οικολογικό»
προφίλ τους…

ο να είσαι σήμερα παλαιστίνιος και να ζεις
σε ένα από τα δύο «κρατίδια», στη Γάζα της
Χαμάς ή στη Δυτική Όχθη της Φάταχ, δεν
είναι εύκολη υπόθεση. Φτώχεια, πείνα, επιθέσεις
από το Ισραήλ και εμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ
Χαμάς και Φάταχ είναι το καθημερινό σκηνικό. Το
να είσαι όμως παλαιστίνιος και αριστερός είναι δύο
φορές χειρότερο.
Η συμφωνία του Όσλο, το 1993, και η δημιουργία της Παλαιστινιακής Αρχής ήταν η έναρξη
μιας νέας περιόδου για το Παλαιστινιακό, ήταν
όμως ταυτοχρόνως και η αρχή του τέλους για
την ισχυρή μαρξιστική πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος. Οι περισσότερες οργανώσεις
που βρίσκονταν στις δεκαετίες του ’60 και του
’70 στην πρωτοπορία του αγώνα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη – «Μαύρος Σεπτέμβρης», «Λαϊκό
Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης»,
«Μαύρος Ιούνης» – προσχώρησαν ή ενώθηκαν με
την PLO (Οργάνωση για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης) του Γιάσερ Αραφάτ και με τον καιρό
ενσωματώθηκαν στο καθεστώς. Τη θέση τους
πήραν νέες – φονταμενταλιστικές – οργανώσεις,
όπως η Τζιχάντ και η μεγαλύτερη όλων, η Χαμάς, οι
οποίες έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να εξαφανίσουν τους «άθεους» συμπατριώτες τους.
Για πολλά χρόνια, ψήγματα μόνο των πάλαι ποτέ
ισχυρών μαρξιστικών οργανώσεων είχαν απομείνει
στα παλαιστινιακά στρατόπεδα. Όπως στο Σατίλα του Λιβάνου και στο Γιαρμούκ
της Συρίας, όπου ξαναζωντανεύει τώρα το PFLP, το «Λαϊκό Μέτωπο για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης», το οποίο είχε ιδρύσει μία από τις μεγαλύτερες
μορφές της παλαιστινιακής επανάστασης, ο Ζορζ Χαμπάς.
Την περασμένη εβδομάδα, η Φεριάλ Αλί, πρόεδρος της οργάνωσης γυναικών του
PFLP, συνάντησε ομάδα δυτικών δημοσιογράφων και μίλησε για την κατάσταση
στη χώρα της. Για τον αδελφοκτόνο αγώνα, «που πρέπει να σταματήσει αμέσως»,
κατηγόρησε τόσο τη Χαμάς, «που επιδίωξε τη ρήξη για να καταλάβει τη Γάζα», όσο
και τον Μαχμούντ Αμπάς της Φάταχ, «επειδή αρνείται να μοιραστεί την εξουσία».
«Το PFLP επιδιώκει την ενότητα των παλαιστινίων» δήλωσε η Φεριάλ Αλί, που αποκάλυψε ότι ομάδες της οργάνωσης βρίσκονται στα παλαιστινιακά εδάφη και αναπτύσσουν πολιτική αλλά και στρατιωτική δραστηριότητα. Μέσα σε δύσκολες όμως
συνθήκες, ιδίως στις περιοχές που ελέγχει η Χαμάς.
Η Φεριάλ Αλί αποκάλυψε ότι προσφάτως εκτελέστηκε από άνδρες της Χαμάς στέλεχος του PFLP με την κατηγορία του άθεου, ενώ στην πόλη Qalgilya, ένοπλοι διέλυσαν γαμήλιο γλέντι επειδή ο ισλαμικός νόμος απαγορεύει να διασκεδάζουν μαζί
άντρες και γυναίκες.
Κατά τον Ομάρ Μραντ, επικεφαλής της Οργάνωσης στη Συρία, «η εχθρική συμπεριφορά της Χαμάς προς τους μαρξιστές παλαιστίνιους είναι ο κύριος λόγος που το
PFLP συντάσσεται στις περισσότερες περιπτώσεις με τη Φάταχ και τον πρόεδρο
Αμπάς». Ο ίδιος πιστεύει ότι «είναι αναγκαία η επανίδρυση της PLO – και η δραστηριοποίηση της παλαιστινιακής Αριστεράς αποτελεί προϋπόθεση για κάτι τέτοιο».
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Του ΝΙΚΟΛΑ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κ ΡΥΦ Ε Σ

Ειδήσεις που διέφυγαν -κατά λάθος ή επίτηδες- την προσοχή των ελληνικών ΜΜΕ ή άξιζαν μεγαλύτερη δημοσιότητα
ΠΕΚΙΝΟ / ΜΑΡΑΣΜΟΣ

ΣΕΡΒΟΙ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΥΣΗ - ΙΡΑΝ / ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΗΡΩΙΝΗΣ

Μέρες Αθήνας 2004
ζει το Πεκίνο. Όχι
από την καλή, αλλά
από την ανάποδη.
Λιγότερο από έναν
μήνα πριν από την
τελετή έναρξης, η
προοπτική των Ολυμπιακών, αντί για οικονομική ευλογία, τείνει να μετατραπεί σε μαρασμό.
Αιτίες, οι περιορισμοί στην απόκτηση βίζας, η
κακή φήμη της Κίνας στη Δύση λόγω των γεγονότων στο Θιβέτ, η αγανάκτηση των κινέζων
για τη δυτική υπεροψία, τα υπερβολικά μέτρα
ασφάλειας. Στους μήνες προ των Aγώνων ο τουρισμός έπεσε αντί να ανέβει, πολλά ξενοδοχεία
απέχουν πολύ από την πληρότητα, τα εστιατόρια σε προορισμούς όπως το Σινικό Τείχος είναι
σχεδόν άδεια, οι αεροπορικές εταιρείες, αντί να
προσθέτουν δρομολόγια, κόβουν τα ήδη προγραμματισμένα...
Πηγή: Le Monde, 26 Ιουνίου
www.lemonde.fr

100.000 πρόσφυγες από τη Βοσνία και την
Κροατία και 200.000 από το Κόσοβο, όλοι τους
εντός της Σερβίας. Χάρη στους αριθμούς αυτούς,
η Σερβία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε
πρόσφυγες και η 13η στον κόσμο, σύμφωνα με τη
ΜΚΟ «Αμερικανική Επιτροπή για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες». Μόνο το 40% απ’ αυτούς
έχει δουλειά και μόνον το 45% έχει τη δυνατότητα να νοικιάσει κάποιο διαμέρισμα. Κι ενώ η περίφημη «διεθνής κοινότητα» εξακολουθεί να τοποθετεί τους σέρβους μονίμως στη θέση του θύτη,
οι ενώσεις των προσφύγων καταγγέλλουν και τις
ίδιες τις σερβικές αρχές για «αδράνεια, διαφθορά
και πολιτικές ίντριγκες».

«Τσουνάμι ηρωίνης». Έτσι χαρακτηρίζει (σε μια δήλωση που αγνόησαν
τα διεθνή ΜΜΕ) ο επικεφαλής της
«Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά
και το Έγκλημα» τον κίνδυνο που θα
αντιμετωπίσει η Ευρώπη από την
αφγανική ηρωίνη... Η Δύση απειλεί
την Τεχεράνη ότι, αν δεν ακυρώσει το
πυρηνικό της πρόγραμμα, θα διακοπεί το πακέτο μέτρων βοήθειας προς
αυτήν. Στο πακέτο περιλαμβάνεται η
κρυφή συνεργασία – εδώ και χρόνια – μεταξύ Δύσης (και των ΗΠΑ) και Ιράν εναντίον
του εμπορίου οπίου από το Αφγανιστάν. Αν το πρόγραμμα διακοπεί, τότε το μοναδικό
σοβαρό εμπόδιο για τους αφγανούς εμπόρους ναρκωτικών θα πάψει να υπάρχει, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια σε πλημμύρα των δυτικών αγορών με ηρωίνη.
Πηγή: Associated Press, 25 Iουνίου
http://ap.google.com

Πηγή: Danas (Σερβία), 21 Ιουνίου
www.danas.co.yu

G8 - ΑΦΡΙΚΗ / ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

Για πρώτη φορά, ένα αυτοκίνητο
υδρογόνου ετοιμάζεται να βγει
στους δρόμους. Η Honda ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την παραγωγή του
τετραθέσιου FCX Clarity, το οποίο
θα έχει μηδενικές εκπομπές ρύπων,
χωρίς όμως να υπολογίζεται σ’ αυτό
το περιβαλλοντικό κόστος παραγωγής του. Αυτό που δεν λέει η Honda
είναι πού θα βρίσκουν οι οδηγοί του
οχήματος πρατήρια υδρογόνου για
να βάλουν καύσιμα...

ΜΑΝΤΕΛΑ / ΠΤΩΣΗ
Φανερή είδηση ήταν ο
παγκόσμιος εορτασμός των
ενενηκοστών γενεθλίων του
Νέλσον Μαντέλα, με αποκορύφωμα τις συναυλίες
στο Λονδίνο. Κρυφή είδηση
είναι ότι, πέρα από τις αγιογραφίες των δυτικών ΜΜΕ,
μέσα στην ίδια του τη
χώρα το κλίμα έχει αλλάξει. Πολλές οι αιτίες: το
πρόσφατο ξέσπασμα ρατσιστικής βίας, οι περιορισμένες ευκαιρίες για εκατομμύρια μαύρους
νοτιοαφρικανούς, παρ’ ότι η χώρα τους πλασάρεται ως νέα περιφερειακή υπερδύναμη, η
συνεχιζόμενη κρίση του AIDS, οι πολιτικές ίντριγκες για τη διαδοχή του Μαντέλα. Δεκαεπτά
χρόνια μετά την απελευθέρωσή του, μεγάλο
κομμάτι των μαύρων (που αποτελούν το 80%
του πληθυσμού) εξακολουθεί να ζει σε συνθήκες – οικονομικής έστω – σκλαβιάς.
Πηγή: Liberation (Γαλλία), 26 Ιουνίου
www.liberation.fr

ΚΟΝΤΟΛΙΖΑ / ΑΣΤΕΓΗ
Είκοσι δύο φορές επισκέφθηκε η Κοντολίζα
Ράις το Ισραήλ κατά
τη διάρκεια της θητείας της ως υπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ.
(Όχι ότι βγήκε κάτι απ’
αυτό). Αλλά, καθώς η κυβέρνηση Μπους οδεύει
προς απόσυρση, στο τελευταίο πέρασμά της
από την Ιερουσαλήμ, η Ράις αντιμετωπίστηκε
σχεδόν σαν τουρίστας της σειράς. Ούτε κόκκινο
χαλί στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» ούτε επίσημη πομπή μοτοσικλετιστών ούτε φανφάρες
στον τοπικό Τύπο. Το πιο «σοκαριστικό»: Η Κόντι
δεν βρήκε καν δωμάτιο στο αγαπημένο της
«King David», ξενοδοχείο των διασημοτήτων της
Ιερουσαλήμ, και αναγκάστηκε να μείνει αλλού!
(Όχι, πάντως, σε ένα από τα χάνια της Παλιάς
Πόλης, σημειώνει φαρμακερά ο μπλόγκερ του
«Time»).
Πηγή: μπλογκ του περιοδικού Time, 16 Ιουνίου
http://time-blog.com

Η πρώτη φορά...

Του Christo Komarnitski (Βουλγαρία), από το cagle.com

ΤΟΠ 100 / ΙΣΛΑΜ

ΤΟΥΡΚΙΑ / ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Είχαμε αναφερθεί στην ετήσια ψηφοφορία
για τον κορυφαίο διανοούμενο του κόσμου,
σημειώνοντας ότι στους 100 επιλεγέντες δεν
υπάρχει έλληνας. Mετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων, φανερή είδηση ήταν η πρωτιά
του τούρκου Φετουλάχ Γκιουλέν (κάτι ανάμεσα
σε θρησκευτικό ηγέτη, προφήτη και κοινωνικό
μεταρρυθμιστή). Κρυφή είδηση είναι πως όλοι
οι διανοούμενοι της πρώτης δεκάδας είναι
μουσουλμάνοι, πολλοί μάλιστα εκ των οποίων
εντελώς άγνωστοι στη Δύση. Ρόλο έπαιξε η
μαζική ψήφισή τους μέσω Ίντερνετ για λόγους
εθνικιστικούς / θρησκευτικούς, αλλά πρέπει να
ληφθεί υπόψη και μια βαθύτερη τάση: η μετατόπιση του κέντρου βάρους των ιδεών από τη
Δύση στην Ανατολή. 11ος, και πρώτος μη μουσουλμάνος, είναι ο Νόαμ Τσόμσκι.
Πηγές: Foreign Policy (ΗΠΑ), Prospect
(Βρετανία), Ιούλιος 2008
www.foreignpolicy.com, www.prospectmagazine.co.uk

Έρευνα για τα βασανιστήρια διεξήχθη από το
«WorldPublicOpinion» σε
19 χώρες. Τα αποτελέσματα
ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά: Aπό τις 19 χώρες, οι
ερωτώμενοι στις 16 τάχθηκαν πλειοψηφικά κατά των βασανιστηρίων, ακόμα και
σε έκτακτες συνθήκες. Την ίδια άποψη εξέφρασαν οι
αμερικανοί πολίτες. Σε τρεις μόλις χώρες η πλειοψηφία
τάχθηκε υπέρ των βασανιστηρίων: Ινδία, Νιγηρία και
Τουρκία. Tο 52% των τούρκων ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ – 34% «όταν από τον βασανισμό εξαρτάται η
σωτηρία αθώων» και 18% σε κάθε περίπτωση. Η δημοσκόπηση συμπίπτει με την αύξηση των καταγγελιών για
βασανισμούς στην Τουρκία (από 222 το 2006 σε 310 το
2007), μετά και την εφαρμογή του βάρβαρου αντιτρομοκρατικού νόμου του 2007.
Πηγή: Turkish Daily News (Τουρκία), 26 Ιουνίου
www.turkishdailynews.com.tr

Για πρώτη φορά, η κυβέρνηση του
Καναδά ζήτησε συγγνώμη από τους
αυτόχθονες της χώρας. Από το 1870
ώς το 1996,
οι «καναδοί»
άποικοι
υποχρέωσαν
συνολικά
150.000
παιδιά
αυτόχθονων
(μετί, ινουίτ, ινδιάνων) να φοιτούν
εσωτερικά σε εκκλησιαστικά σχολεία, ώστε να αφομοιωθούν από
την κοινωνία των λευκών. Πολλά
παιδιά κακοποιήθηκαν σωματικά
και σεξουαλικά. Συγγνώμη ζήτησε φέτος και η κυβέρνηση της
Αυστραλίας από τους δικούς της
αβορίγινες. Mε μια διαφορά όμως:
Οι καναδοί θα πληρώσουν αποζημίωση ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Για πρώτη φορά, κινέζος πρόεδρος έδωσε συνέντευξη Τύπου όχι
στον Τύπο, αλλά στους χρήστες
του Ίντερνετ. Κατά το κινεζικό
πρακτορείο Νέα Κίνα, ο πρόεδρος
Zιντάο μετέβη στα γραφεία της
ιστοσελίδας της «Εφημερίδας του
Λαού», επίσημου οργάνου του κινεζικού ΚΚ, όπου είχαν από το πρωί
συγκεντρωθεί ερωτήσεις των κινέζων χρηστών του Ίντερνετ. Ο Χου
Τζιντάο απάντησε σε όλα (;), από
την άνοδο της τιμής του πετρελαίου
ώς την πτώση του χρηματιστηρίου.
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ΙΑΠΩΝΙΑ Μέσα
στην πρωτοτυπία
Καυτή είναι η ατζέντα της συνόδου των ηγετών της G8 στην
Ιαπωνία με κυριότερα θέματα τις κλιματικές αλλαγές, την
αναπτυξιακή βοήθεια προς χώρες της Αφρικής, τον διάλογο με τις αναδυόμενες οικονομικά χώρες, την ακρίβεια, τα
ενεργειακά προβλήματα, την κρίση στην Εγγύς Ανατολή και
το Ιράκ. Οι στόχοι που τέθηκαν, χλιαροί και αναμενόμενοι.
Αφορούν τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι
το 2050 «τουλάχιστον κατά 50%» σε σχέση με τα τωρινά
επίπεδα εκπομπών, παρ’ όλο που η Ε.Ε. και περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν τη μείωση σε σχέση με τα επίπεδα
εκπομπών του 1990. Στο κείμενο της Συνόδου Κορυφής
της G8 τονίζεται πως «θα είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν
μεσοπρόθεσμοι στόχοι και σχέδια σε εθνικό επίπεδο».
Χιλιόμετρα μακριά από το πολυτελές θέρετρο στο νησί
Χοκάιντο όπου συναντήθηκαν οι οκτώ δυνατοί, ακτιβιστές
διαδήλωναν κατηγορώντας τα πλούσια δυτικά κράτη για
υπαναχώρηση σε σχέση με τις υποσχέσεις που είχαν δώσει
στη σύνοδο του 2005 να διπλασιάσουν μέχρι το 2010 τη
βοήθεια που δίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΒΟΛΙΒΙΑ Π
 ροσωπικά
ντοκουμέντα
Τα «άγνωστα» ημερολόγια του Τσε Γκεβάρα έφερε στη
δημοσιότητα η βολιβιανή κυβέρνηση, τα οποία μάλιστα
πρόκειται να εκδοθούν μέσα στο 2008. Τα ντοκουμέντα
ανήκουν στην περίοδο της αποτυχημένης προσπάθειας
του Τσε Γκεβάρα να μεταδώσει το πνεύμα της επανάστασης στη Βολιβία και αποτελούνται από το ημερολόγιο που
κρατούσε σε δύο διαγραμμισμένα τετράδια και σε έναν
ημεροδείκτη, καθώς και διάφορες μαυρόασπρες φωτογραφίες. «Ορισμένα τμήματα από τα ημερολόγια έχουν δημοσιευθεί, όμως είναι η πρώτη φορά που το κοινό θα μπορέσει
να δει τα χειρόγραφα ημερολόγια» δήλωσε ο υφυπουργός
Πολιτισμού Πάμπλο Γκρουξ.

ΙΣΡΑΗΛ Α
 νταλλαγές
εκατέρωθεν
Οι υπογραφές μεταξύ Ολμέρτ και Νασράλα έπεσαν και η
συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων υπό
την αιγίδα του ΟΗΕ μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ οριστικοποιήθηκε. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από τις δύο
πλευρές και προβλέπει την ανταλλαγή – πιθανώς στα μέσα
της επόμενης εβδομάδας – δύο ισραηλινών στρατιωτών,
του Εχούντ Γκολντβάσερ και του Ελντάντ Ρεγκέβ, με πέντε
λιβανέζους φυλακισμένους. Ακόμη, το Ισραήλ θα παραδώσει τις σορούς περίπου 200 λιβανέζων που είχαν προσπαθήσει να περάσουν παράνομα στο έδαφός του, ενώ η άλλη
πλευρά θα επιστρέψει σορούς ισραηλινών στρατιωτών που
σκοτώθηκαν το 2006.

ΗΠΑ Χαλαρή επιστροφή
Ναι στην αποχώρηση, όχι στην πίεση, δηλώνει με λίγα λόγια
ο Λευκός Οίκος, αφού η Ουάσιγκτον είναι αντίθετη στην
τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος αποχώρησης από
το Ιράκ. «Ενδιαφερόμαστε για τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στρατιωτική αποδέσμευση των ΗΠΑ από το Ιράκ,
χωρίς αυστηρό χρονοδιάγραμμα και θεωρώ ότι και οι δύο
πλευρές συμφωνούμε στο ζήτημα αυτό», δήλωσε ο Σκοτ
Στάνζελ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Παρ’ όλα αυτά ο
ιρακινός πρωθυπουργός, Νούρι Αλ Μαλίκι, με δηλώσεις του
τάχθηκε υπέρ της προοπτικής καθορισμού χρονοδιαγράμματος, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των συνομιλιών για
καθορισμό νέας Συμφωνίας Ασφαλείας που θα ισχύσει μετά
τη λήξη της παρούσης συμφωνίας στις 31 Δεκεμβρίου.
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ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ 47% ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Παίζουν τα ρέστα τους»
στρατηγοί και Ερντογάν!

Κ

αυτό θα είναι το φετινό
καλοκαίρι στην Τουρκία,
καθώς το πολιτικο-στρατιωτικό κατεστημένο, με αιχμή
του δόρατος τους δικαστές, παίζει
κυριολεκτικά «τα ρέστα του» στη
μονομαχία με τον Ερντογάν και το
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
για το ποιος τελικά θα έχει το πάνω
χέρι στην Τουρκία.
Η δικαστική αναμέτρηση που
ξεκίνησε με την παραπομπή του
Ερντογάν, του προέδρου Γκιουλ
και δεκάδων στελεχών του κόμματός τους με το ερώτημα της
«απαγόρευσής» τους γιατί έχουν
«κρυφό πρόγραμμα και εργάζονται
υπογείως για την εγκαθίδρυση
ισλαμικού καθεστώτος» αναμένεται να κορυφωθεί με την απόφαση
από το Συνταγματικό Δικαστήριο
μέσα στον Ιούλιο ή το αργότερο τον
Αύγουστο.
Όμως ο Ερντογάν δεν έμεινε με
σταυρωμένα τα χέρια. Ενώ αρχικά

δήλωσε πλήρη αποδοχή της δικαστικής διαδικασίας, στη συνέχεια
είδε ότι έτσι μπορεί να χάσει το
παιχνίδι στη λαϊκή βάση και ανέβασε τους τόνους, μιλώντας για
αποφάσεις οι οποίες είναι αντίθετες
στη δημοκρατία και την πρόσφατη
λαϊκή ετυμηγορία.
Αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία
σήμερα είναι αδιανότητο με βάση
τους δημοκρατικούς κανόνες
(κάτι που είναι υπό αίρεση στην
Τουρκία). Δεν είναι δυνατόν ένα
κόμμα που κέρδισε τις εκλογές με
το 47% της λαϊκής ψήφου να εξαρτά
την παραμονή του στην εξουσία
από το εάν και κατά πόσο ένδεκα
δικαστές, διορισμένοι από το πολιτικο-στρατιωτικό κατεστημένο, θα
κρίνουν εάν πραγματικά λειτουργεί
με βάση τους νόμους ή έχει κρυφή
ατζέντα και ετοιμάζει να φορέσει
την ισλαμική μαντίλα σε... όλους
τους πολίτες.
Αυτή όμως ήταν η μία πλευρά της

αντίδρασης του Ερντογάν. Η άλλη
ήταν η αναπάντεχη κίνησή του,
ο άσος στο μανίκι, που αιφνιδίασε τον αντίπαλο και θορύβησε το
«βαθύ κράτος». Ο Ερντογάν ξεσκέπασε μια ολόκληρη συνωμοσία με
την κωδική ονομασία «Εργκένεκον»
– από μία κοιλάδα στα βάθη της
Ασίας που θεωρείται λίκνο των
τούρκων – η οποία απέβλεπε να
δημιουργήσει κλίμα αστάθειας με
δολοφονίες, βομβιστικές επιθέσεις
και αντικυβερνητικές διαδηλώσεις
ή ακόμη και προβοκάτσιες που θα
αποδίδονταν σε κούρδους ή ισλαμιστές για να προκληθεί παρέμβαση του στρατού για να σώσει την
πατρίδα από τον εσωτερικό ή τον
εξωτερικό κίνδυνο!
Οι συλλήψεις όμως που έγιναν προκαλούν εντύπωση: δύο απόστρατοι
τούρκοι στρατηγοί τεσσάρων αστέρων κλείστηκαν στις φυλακές μαζί
με άλλα 19 άτομα, ανάμεσά τους
κορυφαίοι επιχειρηματίες και μεγα-

λοδημοσιογράφοι, όλοι μπλεγμένοι
σε ένα δίκτυο το οποίο κινούσε επί
χρόνια τα νήματα της υπονόμευσης
της κυβέρνησης Ερντογάν.
Η αναμέτρηση κορυφώνεται αργά,
αλλά σταθερά. Οι στρατηγοί, οι
λεγόμενοι «πασάδες» στη γειτονική
χώρα, χρησιμοποιούν το πιο εύκολο
και σίγουρο εργαλείο που έχουν,
τους δικαστές, όπως παλιότερα τους
καθηγητές πανεπιστημίου ή την
αστυνομία ή τις μυστικές υπηρεσίες, για να πετύχουν τον στόχο τους
χωρίς να εκτίθενται άμεσα.
Αν δυσκολέψουν όμως τα πράγματα,
τότε δεν θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν ακόμη μεγαλύτερα ή πιο...
βαριά μέσα. Από την άλλη πλευρά,
ο Ερντογάν παίζει με έξυπνο τρόπο
το χαρτί της νομιμότητας, αλλά
και της λαϊκής ψήφου, επικαλείται
τη δημοκρατία, ζητά τη βοήθεια
ευρωπαίων και αμερικανών – χωρίς
να υπάρχει και τόσο μεγάλη ανταπόκριση – και ετοιμάζεται για κάθε
ενδεχόμενο.
Έτσι, περιμένοντας την απόφαση
του δικαστηρίου, για την οποία
πια κανείς δεν έχει την παραμικρή
αμφιβολία ότι θα είναι εναντίον του,
ο Ερντογάν ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές, για νέο κόμμα και για
την κάθοδό του μαζί με όλους τους
άλλους που θα τελούν «υπό απαγόρευση» ως ανεξάρτητων...
Όλα αυτά, όμως, με την αίρεση ότι
τα πράγματα θα παραμείνουν υπό
έλεγχο, γιατί αλλιώς μια εκτροπή
με τη χρήση της ωμής βίας δεν θα
σημάνει μόνο πολλά χρόνια πίσω για
την Τουρκία, αλλά και για ολόκληρη
την περιοχή, και κυρίως για όσους
θεωρούν τη χώρα αυτή πρότυπο ή
έστω παράδειγμα κράτους με μουσουλμανικό πληθυσμό, που μπορεί
να είναι ή μπορεί να γίνει κανονική
δημοκρατία.
Η άγρια αναμέτρηση στην Τουρκία
δημιουργεί προβλήματα και στους
ευρωπαίους, οι οποίοι είναι βαθιά
διχασμένοι όσον αφορά την προοπτική ένταξης της χώρας αυτής.
Οσοι πραγματικά υποστηρίζουν την
ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας,
εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους
γιατί η Ευρώπη δεν βγήκε ανοιχτά
να υποστηρίξει τις δημοκρατικές
διαδικασίες και να καταγγείλει
την υπονόμευση της κυβέρνησης
Ερντογάν.
Αντίστοιχα, όσοι αντιτίθενται στην
ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη,
νιώθουν ανακούφιση βλέποντας τις
εξελίξεις εκεί και δηλώνουν δικαιωμένοι για τις επιλογές τους. Σε κάθε
περίπτωση, μια αρνητική απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα σημάνει, είτε επισήμως είτε ατύπως,
αναστολή της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας για αρκετό
διάστημα. Τόσο που επιτρέπει σε
πολλούς να προετοιμάζουν τα «παιχνίδια» τους...

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ

Αυστρία: Kατέρρευσε
ο «µεγάλος συνασπισµός»

Ο

«μεγάλος συνασπισμός» στην
Αυστρία, δηλαδή η κυβέρνηση
συνεργασίας των σοσιαλδημοκρατών
με τους συντηρητικούς, αποδείχθηκε ότι
δεν μπορεί να λειτουργήσει και κατέρρευσε,
οδηγώντας τη χώρα σε πρόωρες βουλευτικές
εκλογές και στέλνοντας μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση, κυρίως προς τη Γερμανία, για
τις συνέπειες που υφίστανται τα σοσιαλιστικά
και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα όταν
επιλέγουν ή αναγκάζονται να συνεργαστούν
με τη Δεξιά.
Την καταγγελία της συνεργασίας στην
Αυστρία έκανε ο αντικαγκελάριος, δηλαδή ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ηγέτης του
συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, τονίζοντας
ότι δεν ήταν δυνατόν πια να κυβερνήσει
το κόμμα του με τους σοσιαλδημοκράτες,
οι οποίοι «είχαν να λύσουν τα δικά τους
εσωτερικά προβλήματα» και με αυτή την
έννοια το κόμμα του δεν θα ήθελε «τα
προβλήματα των σοσιαλδημοκρατών να
γίνουν προβλήματα ολόκληρης της χώρας»!
Έτσι, η Αυστρία οδηγείται στις κάλπες στις
αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες
αποφάσισαν να διεκδικήσουν την ψήφο,

όχι πια με τον σημερινό καγκελάριο
Γκουζενμπάουερ, αλλά με τον νέο αρχηγό
τους, τον Βέρνερ Φάιμαν.
Οι κατηγορίες των συντηρητικών ότι
οι σοσιαλδημοκράτες είχαν πρόβλημα
ηγεσίας και έτσι δεν μπορούσαν να
παίξουν ηγετικό ρόλο σε μια ομοσπονδιακή
κυβέρνηση, απηχούν μόνο μία πλευρά
της πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι
μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2006,
από τις οποίες οι σοσιαλδημοκράτες
βγήκαν με ποσοστό 35,3% και το Λαϊκό
Κόμμα της Δεξιάς με 34,3%, οι σχέσεις
των δύο κομμάτων, που αναγκάστηκαν
να σχηματίσουν τον λεγόμενο «μεγάλο
συνασπισμό», δεν ήταν ποτέ αρμονικές.
Η Δεξιά δεν δέχθηκε ποτέ τον δεύτερο
ρόλο στην κυβέρνηση και, σύμφωνα με
τις καταγγελίες των σοσιαλδημοκρατών,
το Λαϊκό Κόμμα προσπαθούσε συνέχεια να
υπονομεύσει το έργο της κυβέρνησης. Τα
δύο κόμματα διαφωνούσαν ριζικά στο πώς θα
αναμορφώσουν το σύστημα της κοινωνικής
ασφάλισης, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες
δέχονταν την αυστηρή κριτική των οπαδών
τους γιατί δεν τήρησαν τις προεκλογικές

υποσχέσεις τους, όπως την κατάργηση
των διδάκτρων για τους φοιτητές ή των
υπέρογκων παραγγελιών νέων εξοπλιστικών
προγραμμάτων. Πριν από λίγες εβδομάδες ο
Γκουζενμπάουερ ουσιαστικά παραιτήθηκε,
ορίζοντας τον Φάιμαν ως μεταβατικό αρχηγό
του κόμματος μέχρι την κανονική εκλογή του
το φθινόπωρο...
Η κρίση όμως κορυφώθηκε πριν από
λίγες μέρες, όταν το σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα άλλαξε την πολιτική του απέναντι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνοντας
ότι μελλοντικές ευρωπαϊκές συνθήκες
θα αποφασίζονται με τη λαϊκή ψήφο και
όχι μέσω του Kοινοβουλίου. Εκείνο που
προκάλεσε την οργή των συντηρητικών ήταν
ότι οι σοσιαλδημοκράτες γνωστοποίησαν
τη θέση τους με επιστολή στη μεγαλύτερη
εφημερίδα της Αυστρίας, χωρίς να
ενημερώσουν προηγουμένως τους εταίρους
τους στην κυβέρνηση.
Ο καγκελάριος Γκουζενμπάουερ, αλλά
και ο διάδοχός του Φάιμαν δικαιολόγησαν
την αλλαγή της στάσης τους στο θέμα
της έγκρισης των ευρωπαϊκών συνθηκών
με το ότι η συντριπτική πλειονότητα του
αυστριακού πληθυσμού απαξιώνει την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει φανεί σε
αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις.
Πολύ λιγότερο από το 30% των αυστριακών
έχει θετική άποψη για την Ε.Ε., καθιστώντας
έτσι την Αυστρία τελευταία στον κατάλογο
των 27 χωρών - μελών, ενώ ταυτόχρονα η
χώρα έχει τεράστια ποσοστά αντίθεσης στην
ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.
Έτσι οι σοσιαλδημοκράτες, κάνοντας στροφή
180 μοιρών, προσπαθούν να ξεπεράσουν
τα εσωκομματικά προβλήματά τους,
αλλά και να συγκλίνουν με το ρεύμα του
ευρωσκεπτικισμού, το οποίο εκμεταλλεύεται
σημαντικά η μεγαλύτερη εφημερίδα της
Αυστρίας «Κρόνεν Τσάιτουνγκ» – με μέση
κυκλοφορία πάνω από ένα εκατομμύριο
φύλλα την ημέρα –, η οποία και ήταν εκείνη
(τι σύμπτωση!) που φιλοξένησε την αλλαγή
γραμμής των σοσιαλδημοκρατών για την
έγκριση των ευρωπαϊκών συνθηκών.
Αναμένοντας τις κάλπες του Σεπτεμβρίου,
πολλοί εκτιμούν ότι η κατάρρευση του
αυστριακού «μεγάλου συνασπισμού» μπορεί
να λειτουργήσει καταλυτικά και για τον
αντίστοιχο γερμανικό συνασπισμό, μολονότι
σ’ αυτόν τα προβλήματα δεν έχουν διογκωθεί,
αλλά το εκεί σοσιαλδημοκρατικό κόμμα
αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή από τα
αριστερά του...
Τις πρόωρες εκλογές επιθυμούν και οι
Πράσινοι, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα
της αυστριακής αντιπολίτευσης και οι
οποίοι ελπίζουν ότι θα αποτελέσουν εταίρο
σε οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από
τις εκλογές. Υπέρ των πρόωρων εκλογών
έχουν ταχθεί και δύο άλλα κόμματα της
αντιπολίτευσης, το ακροδεξιό και εθνικιστικό
- λαϊκιστικό Κόμμα των Ελεύθερων, αλλά και
ο συνασπισμός Μέλλον της Αυστρίας, που
ελπίζουν ότι όχι μόνο θα αυξήσουν τη δύναμή
τους, αλλά θα υποχρεώσουν το Λαϊκό Κόμμα
να τους δεχθεί σε συμμαχική κυβέρνηση!
Από την πλευρά του ο σοσιαλδημοκράτης
Βέρνερ Φάιμαν, ο μελλοντικός αρχηγός
του κόμματος, ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν
πρόκειται να σχηματίσει ποτέ κυβέρνηση
στην οποία θα συμμετέχει το ακροδεξιό
Κόμμα των Ελεύθερων.
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Ταξίδια τελευταίας
ευκαιρίας
Φυσιολάτρες, φιλόζωοι και φιλότεχνοι, ακόμη κι αν δεν προλαβαίνουν αυτό το καλοκαίρι, καλό είναι
να βάλουν τους παρακάτω προορισμούς το συντομότερο στην ατζέντα τους. Κάτι η αλλαγή του κλίματος, κάτι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, σύντομα μπορεί να μην είναι πια εκεί για να τους επισκεφθούν.

ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ
Στα παγόβουνα της Αλάσκας
Ταξιδέψτε στην Αλάσκα για να απολαύσετε τις
ατελείωτες μέρες της, να κάνετε αναρρίχηση
στα παγόβουνά της, σκι ή σνόουμπορντ στην
ενδοχώρα της, να γνωρίσετε τα σκουλήκια των
πάγων, τα φωσφορίζοντα φύκια και τα καλοκαιρινά της αγριολούλουδα, αλλά κυρίως για
να προλάβετε να τη δείτε… παγωμένη.
Είναι κοινός τόπος ανάμεσα σε όσους επισκέπτονται τακτικά την περιοχή ότι το σκηνικό
αλλάζει δραματικά από χρονιά σε χρονιά: το
στρώμα του χιονιού γίνεται όλο και πιο λεπτό,
οι πάγοι υποχωρούν. Κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία, 30-40 κυβικά μίλια πάγου από
τα παγόβουνα καταλήγουν στη θάλασσα.
Κομμάτια μεγέθους πενταώροφης πολυκατοικίας πέφτουν στο νερό και παγοπέδια χρόνων εξαφανίζονται. Ο τόπος έχει γεμίσει από
λίμνες.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα παγόβουνα της Αλάσκας είναι σαν ημερολόγιο της
αλλαγής του κλίματος. Η θερμοκρασία στην
πολιτεία ανεβαίνει με ρυθμό πενταπλάσιο από
ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη: υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι παγωμένες περιοχές αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής
ενέργειας. Καθώς όμως οι πάγοι υποχωρούν,
το έδαφος απορροφά την ακτινοβολία επιταχύνοντας το λιώσιμο.
Ταξιδέψτε επίσης: Στην Ανταρκτική, όπου
– εκτός από τα παγόβουνα που λιγοστεύουν
– θα δείτε και την πλήρως εξοπλισμένη καλύβα που άφησε πίσω του, το 1911, ο βρετανός
εξερευνητής Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ, ο πρώτος
που πάτησε τον Νότιο Πόλο. Η καλύβα του
Σκοτ, όπως και άλλες αντίστοιχες κατασκευές
εξερευνητών στην περιοχή, κινδυνεύουν από
κατάρρευση λόγω των αλλαγών στις κλιματικές συνθήκες.

Στις ατόλες των Μαλδιβών
Στις Μαλδίβες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά
η ιστοσελίδα του αμερικανικού National Public
Radio, αν ανέβετε σε έναν μικρό κοκοφοίνικα
θα βρεθείτε πιθανότατα ψηλότερα από το
ψηλότερο σημείο του νησιού στο οποίο βρίσκεστε! Πράγμα που σημαίνει ότι η στάθμη
της θάλασσας, που διαρκώς ανεβαίνει, απειλεί
μέσα στον 21ο αιώνα να βυθίσει οριστικά τα
1.190 νησιά με τις αμμώδεις παραλίες, τα διάφανα νερά, τα κοράλλια και τα τροπικά δάση.
Οι πλημμύρες του 1987 και το τσουνάμι του
2004, που κάλυψε για μερικά λεπτά σχεδόν
ολόκληρες τις Μαλδίβες, ήταν απλώς μια πρόγευση του τι πρόκειται να επακολουθήσει.
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Απειλούμενα μνημεία...
…και στην Ελλάδα
Εκτός από τους βασιλικούς τάφους της
Πέλλας, στη λίστα του World Monument
Fund για το 2008 περιλαμβάνονται επίσης
οι ιστορικές εκκλησίες της Λέσβου (φωτο-

γραφία), που καλύπτουν 14 αιώνες, από
την πρώτη χριστιανική περίοδο μέχρι τον
19ο αιώνα, και έχουν υποστεί σημαντικές
ζημιές εξαιτίας των φυσικών στοιχείων, των
παρωχημένων μεθόδων συντήρησης που
ακολουθήθηκαν στο παρελθόν, αλλά και
της αυξημένης τουριστικής κίνησης μετά
τους Ολυμπιακούς του 2004.

Είδη υπό εξαφάνιση
…και στην Ελλάδα
Η κόκκινη λίστα της Διεθνούς Ένωσης για
τη Συντήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος
(IUCN, iucnredlist.org) ανανεώνεται κάθε
χρόνο με την κατάσταση όλων των – περισσότερο ή λιγότερο – απειλούμενων ζώων
και φυτών σε κάθε περιοχή του πλανήτη.
Για το 2007, πιο ψηλά στη λίστα της επικινδυνότητας για την Ελλάδα βρίσκονται ο
γύπας ασπροπάρης, η κοκκινόχηνα, καθώς
και ψάρια όπως το σαλάχι, η κιθάρα, η ρίνα
και το καλκάνι.

Ο πρόεδρος Μαουμούν Αμπντούλ Γκεϊούμ,
αφού είδε ότι η προσυπογραφή της Συνθήκης
του Κιότο δεν πρόσφερε πολλά πράγματα στη
χώρα του, και ότι το – προστατευτικό αλλά
αντιαισθητικό – φράγμα που έχτισε γύρω από
την πρωτεύουσα Μάλε έδιωξε αρκετούς τουρίστες, αποφάσισε να λάβει πιο δραστικά μέτρα:
λίγα λεπτά με το φέρι από το Μάλε, κατασκεύασε το τεχνητό και ανθεκτικό στις πλημμύρες
νησί Χουλχουμάλε. Το Χουλχουμάλε κατοικείται ήδη από αρκετές χιλιάδες πολιτών, που
μπορεί να μην έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει
τον κίνδυνο από τις κλιματικές αλλαγές, αλλά
εκτιμούν δεόντως τους καθαρούς, φαρδείς
δρόμους και τις παρθένες παραλίες του καινούριου νησιού.
Ταξιδέψτε επίσης: Στα Εβεργκλέιντς της
Φλόριντα, τον σημαντικότερο υδροβιότοπο
των ΗΠΑ, που φιλοξενεί κροκόδειλους, αλιγάτορες, θαλάσσιες αγελάδες και πάνθηρες, ο
οποίος κινδυνεύει να βυθιστεί μέσα στα επόμενα 25 χρόνια.

Στα κοράλλια του Ειρηνικού
Το Τρίγωνο των Κοραλλιών στον Ειρηνικό
Ωκεανό είναι ένα τεράστιο θαλάσσιο οικοσύστημα που καλύπτει την ανατολική Ινδονησία,
τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, την Παπούα Νέα
Γουινέα, το Τιμόρ Λέστε και τα Νησιά του
Σολομώντα. Στα 5,7 εκατομμύρια τετραγωνικά
του χιλιόμετρα φιλοξενεί 3.000 είδη ψαριών
και 600 ποικιλίες κοραλλιών (το 75% δηλαδή
από όσα γνωρίζει η επιστήμη), τα οποία δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για καταδύσεις.
Κινδυνεύουν όμως από την υπεραλίευση, το
ψάρεμα με δυναμίτη και τον αποχρωματισμό
των κοραλλιών εξαιτίας της υπερθέρμανσης
του νερού, που σκοτώνει τα ευαίσθητα φύκια
τα οποία δίνουν στα κοράλλια, εκτός από το
χρώμα τους, και τα θρεπτικά συστατικά που
χρειάζονται για να ζήσουν.

Στον μαζικό αποχρωματισμό που προκλήθηκε
το 1998, το 75% των κοραλλιών του πλανήτη
αποχρωματίστηκαν και το 16% καταστράφηκε
για πάντα! Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι
μέσα σε 25-50 χρόνια το φαινόμενο θα παρουσιάζεται πλέον με ετήσια συχνότητα.
Ταξιδέψτε επίσης: Στην Ταϊτή της Γαλλικής
Πολυνησίας, η οποία διαθέτει έναν επίσης
πλούσιο (και απειλούμενο) κοραλλιογενή
βυθό. Από την πρωτεύουσα Παπεέτε προτιμήστε το ήσυχο Τιχούπου, στα νοτιοανατολικά
του νησιού.

Στα δάση της Νέας Αγγλίας
Στο Βερμόντ των ΗΠΑ, οι σφένδαμοι υψώνονται μέχρι και στα 30 μέτρα από την επιφάνεια
του εδάφους. Σ’ αυτά τα πυκνά δάση – διάσημα στους τουρίστες που συρρέουν στην περιοχή ειδικά για να φωτογραφίσουν τα φυλλώματά τους – παράγονται κάθε χρόνο 1.700.000
λίτρα από το σιρόπι, σαν μέλι, που γλυκαίνει τα
παν κέικς των αμερικανών.
Για να ρέει το ρετσίνι, χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες: παγωμένες νύχτες και ζεστές
ημέρες, που προκαλούν εναλλαγές πίεσης στο
εσωτερικό του κορμού. Μέσα στα τελευταία
50 χρόνια, όμως, η θερμοκρασία στο Βερμόντ
έχει αυξηθεί τόσο, ώστε να αντιστραφούν οι
όροι της παραγωγής: το μεγαλύτερο μέρος του
σιροπιού παράγεται πλέον στο – βορειότερο
– Μόντρεαλ, και η Εθνική Δασική Υπηρεσία
των ΗΠΑ εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 21ου
αιώνα τα δάση σφενδάμων του Βερμόντ θα
έχουν εκλείψει.
Ταξιδέψτε επίσης: Στη ζούγκλα του
Αμαζονίου, με τη μοναδική πανίδα που κινδυνεύει άμεσα από την καταστροφή του δάσους.
Πολυεθνικές τροφίμων και πετρελαίου αποψιλώνουν κάθε χρόνο χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, και οι εκτιμήσεις λένε ότι μέσα σε 20
χρόνια το τροπικό δάσος θα έχει συρρικνωθεί
κατά 40%.

Ρουάντα

Αλάσκα

Μάτσου Πίτσου / Περού

Στις κορυφές της Αφρικής
Το Κιλιμάντζαρο, η ψηλότερη κορυφή της
Αφρικής, με υψόμετρο 5.895 μέτρα, είναι
ιδανικό για ορειβασία ακόμη και για άπειρους ορειβάτες, αφού δεν απαιτεί ιδιαίτερες
τεχνικές γνώσεις. Το 2006, η ανάβαση από τη
διαδρομή Western Breach – στα δυτικά – απαγορεύθηκε όταν 4 άτομα σκοτώθηκαν από μια
κατολίσθηση που προκλήθηκε από το λιώσιμο
των πάγων.
Σήμερα ο δρόμος έχει ξανανοίξει, αλλά οι
προβλέψεις για το Κιλιμάντζαρο παραμένουν δυσοίωνες: έρευνα του 2002 από το
Πανεπιστήμιο του Οχάιο έδειξε ότι μέχρι το
2020 η κορυφή του βουνού θα είναι εντελώς
γυμνή από πάγο, ενώ έρευνα του 2007 από το
Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ έδειξε ότι μέχρι
το 2040 θα συμβεί το ίδιο και στο οροπέδιο.
Ταξιδέψτε επίσης: Στα Λευκά Όρη, τα οποία
το 2003 έκλεισαν λόγω ανεπαρκών χιονοπτώσεων. Τότε τα προγνωστικά ήταν δυσοίωνα για
το μέλλον της ορειβατικής βιομηχανίας στην
οροσειρά. Η ισορροπία ευτυχώς αποκαταστάθηκε, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στον
επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό καύσωνα.

ΓΙΑ ΦΙΛΟΖΩΟΥΣ
Ρινόκεροι στην Ινδία
Στο Εθνικό Πάρκο Καζιράνγκα, στην πολιτεία
Άσαμ της βορειοανατολικής Ινδίας, βρίσκεται
η τελευταία σημαντική κοινότητα ρινόκερων
με ένα κέρατο – 2.000 ρινόκεροι, το 85% του
παγκόσμιου πληθυσμού τους. Επί χρόνια τα
ζώα έπεφταν θύματα άγριας σφαγής από τους
κινέζους, που πιστεύουν ότι τα κέρατά τους
διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες. Ακόμη
και σήμερα, οι λαθροκυνηγοί ταΐζουν τα ζώα
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ζαχαρωτά με καρφιά, με σκοπό να τους προκαλέσουν θάνατο από αιμορραγία.
Δείτε επίσης: Τίγρεις στο Νεπάλ. Στο Εθνικό
Πάρκο Τσιτουάν, οι λαθροκυνηγοί έχουν αφήσει ζωντανές μόλις 5.000 από τις βασιλικές
τίγρεις της Βεγγάλης. Αν η κατάσταση δεν
αντιστραφεί, τα αιλουροειδή θα έχουν αφανιστεί μέσα σε 50 χρόνια.

Γορίλες στην Αφρική
Στα πυκνά τροπικά δάση της Ρουάντα, και
ειδικότερα στο Εθνικό Πάρκο των Ηφαιστείων,
μπορεί κανείς να κάνει πεζοπορία παρατηρώντας ταυτοχρόνως τους ορεινούς γορίλες που,
μετά τους χιμπατζήδες, είναι οι στενότεροι
συγγενείς του ανθρώπου από το ζωικό βασίλειο. Αυτή τη στιγμή απομένουν μόλις 700, και
το Πάρκο αναζητά πόρους για την προστασία
τους. Αποφύγετε τους βροχερούς Απρίλιο,
Μάιο και Νοέμβριο.
Δείτε επίσης: Γίββωνες στην Ινδονησία. Οι
μικροί πίθηκοι που κάνουν μήνες να γονιμοποιήσουν τη σύντροφό τους, απειλούνται από
την εκτεταμένη αποψίλωση των δασών. Οι
400 που έχουν απομείνει εξαρτώνται από τα
κλουβιά που έχουν στηθεί για να διευκολύνουν
το φλερτ τους στο Εθνικό Πάρκο Γκουνούνγκ
Γκέντε Πανγκράνγκο.

Πολικές αρκούδες στον Καναδά
Η επιβίωση των πολικών αρκούδων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους θαλάσσιους πάγους,
που λιώνουν πλέον με ταχύτατους ρυθμούς.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αμερικανικής
Γεωλογικής Υπηρεσίας από το 2007, τα 2/3
των μεγαλύτερων χερσαίων «αρπακτικών» θα
έχουν αφανιστεί μέχρι το 2050.
Δείτε επίσης: Πολικές αρκούδες στην
Αλάσκα, τη Ρωσία, τη Γροιλανδία και τη
Νορβηγία.

Κοράλλια / Ειρηνικός

Νέα Ορλεάνη

ΓΙΑ ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΥΣ
Αρχιτεκτονική στη Νέα Ορλεάνη
Το 2005, ο τυφώνας Κατρίνα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε 130.000 κτίσματα μιας από τις
παλιότερες και πιο καλοδιατηρημένες πόλεις
των ΗΠΑ, με αρχιτεκτονική επηρεασμένη από
τρεις αποικιοκρατίες (γαλλική, ισπανική, βρετανική) που πέρασαν από ’κεί. Η Νέα Ορλεάνη
μπήκε τότε εκτάκτως ως το 101ο πιο απειλούμενο μνημείο στη λίστα του World Monument
Fund. Σήμερα, 3 χρόνια αργότερα, πολλά από
τα ιστορικά της κτίρια παραμένουν σε κίνδυνο.
Εκτός από τη φημισμένη Γαλλική Συνοικία και
την Garden District, αξίζει να περπατήσετε και
σε μικρότερες πυκνοκατοικημένες γειτονιές,
όπως η αγροτική Holy Cross και η βιομηχανική
Ninth Ward.
Επισκεφθείτε επίσης: Τον Ιστορικό Δρόμο
66, την πρώτη προσπάθεια κατασκευής εθνικού οδικού δικτύου στις ΗΠΑ. Παρότι έχει
τεθεί εκτός λειτουργίας, ο «αμερικανικός δρόμος του μεταξιού» έχει γίνει σύμβολο της αμερικανικής ποπ κουλτούρας – απειλείται όμως
άμεσα, αλλού λόγω επέκτασης των αστικών
περιοχών και αλλού λόγω εγκατάλειψης των
αγροτικών περιοχών.

Ιστορία στο Περού
Το Μάτσου Πίτσου, στις κεντρικές Άνδεις,
απειλείται σοβαρά από τις χιλιάδες τουριστών
(9.000 ολόκληρο το 1992, 4.000 μέσα σε μία
μέρα του 2006) που συρρέουν για να θαυμάσουν την ιερή πόλη των Ίνκας. Δυστυχώς,
από τα 40.000.000 δολάρια που αποφέρει η
βιομηχανία τουρισμού στην περιοχή, ελάχιστα
ξοδεύονται για την προστασία των μνημείων.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε τα τελευταία
χρόνια λόγω λανθασμένης τοποθέτησης ενός
τουριστικού τραμ, κακής περιβαλλοντικής δια-

Βερμόντ / ΗΠΑ

χείρισης στην πόλη Άγουας Καλιέντες, στους
πρόποδες του βουνού, αλλά και μιας γέφυρας
που χτίστηκε πρόσφατα πάνω από τον ποταμό
Βιλκανότα και αναμένεται να αυξήσει ακόμη
περισσότερο την κίνηση στην περιοχή. Αν
πάτε, αντισταθμίστε την επιπλέον επιβάρυνση
από την παρουσία σας με μια δωρεά στο World
Monument Fund, που πραγματοποιεί καμπάνια για τη συντήρηση της πόλης.
Επισκεφθείτε επίσης: Το παλάτι Wa Naa
στην Γκάνα. Η παραδοσιακή κατοικία του βασιλιά των Γουάλα, στη βόρεια Γκάνα, είναι ένα
εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής σουδανέζικου στιλ. Απειλείται όμως από την παγιδευμένη υγρασία που προκάλεσε το πέρασμά του με
τσιμέντο τη δεκαετία του 1970.

Τέχνη στη Λιβύη
Τα σκαλίσματα στον βράχο Wadi Mathendous
χρονολογούνται από το 8000-3000 π.Χ. και
περιλαμβάνουν ελέφαντες σε φυσικό μέγεθος,
καμηλοπαρδάλεις και κροκόδειλους, μόνα
τους ή σε μάχες μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώων
και ανθρώπων. Δυστυχώς, σήμερα, τα ζώα
στον αφύλακτο βράχο δεν μπορούν να κάνουν
τίποτα για τους τουρίστες που σκαρφαλώνουν
ανενόχλητοι και καταστρέφουν τα σκαλίσματα. Την κατάσταση επιδεινώνουν οι δονήσεις
από τις γεωτρήσεις πετρελαίου που γίνονται
στην περιοχή, οι οποίες αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, καθώς η Λιβύη πραγματοποιεί
άνοιγμα της οικονομίας της προς το εξωτερικό.
Επισκεφθείτε επίσης: Το σύμπλεγμα σκαλισμένων βράχων Dampier στην Αυστραλία.
Το μεγαλύτερο σύνολο σκαλισμένων βράχων
στον κόσμο, με περίπου ένα εκατομμύριο
πετρογλυφικών εικόνων από τους αβορίγινες
της βορειοδυτικής Αυστραλίας, κινδυνεύει
από την προγραμματισμένη επέκταση ενός
βιομηχανικού συμπλέγματος στην περιοχή
– εκτός αν… μεταφερθεί ολόκληρο σε ειδικά
κατασκευασμένο εθνικό πάρκο.
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ΡΕΠΟ Ρ ΤΑ Ζ

Αμερικανός
Σφακιανάκης

Όχι PC,
WC!
Καλύτερα να καταργηθούν τα
πληκτρολόγια, γιατί, όσο υπάρχουν, αποτελούν απειλή για
την υγεία του κατόχου τους.

Μια μεγάλη συζήτηση, με μπόλικο υβρεολόγιο, ξέσπασε στα φόρα
του διαδικτύου όταν πρώην πράκτορας του FBI κατέθεσε πρόταση
για τη δημιουργία ενός δεύτερου, αυστηρά ελεγχόμενου, Ίντερνετ,
θυμίζοντας τον έλληνα ομόλογό του.
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΝΙΑ

Α

φορμή ήταν ένα άρθρο που καταχώρησε τον
Φεβρουάριο ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ, πρώην πράκτορας
του FBI, στο σάιτ internetevolution.com, που είναι
αφιερωμένο στην έκθεση απόψεων για το μέλλον του
Ίντερνετ.
Το ντιμπέιτ θέριεψε για τα καλά, αφενός λόγω της ιδιότητας του γράφοντoς και αφετέρου λόγω της πρότασης
που κατέθεσε: να δημιουργηθεί ένα δεύτερο – παράλληλο – διαδίκτυο, σχεδιασμένο εξαρχής με γνώμονα την
ασφάλεια και την ανάληψη ευθύνης από τους χρήστες. Το
διάσημο σάιτ Slashdot.org «ψάρεψε» την κουβέντα και τη
μετέφερε στη δική του σελίδα, αναπαράγοντας την αρχική καταχώρηση και επιτρέποντας στους χρήστες του να
«λούσουν» τον Ντέμπσεϊ με περιφρονητικά σχόλια.
«Δυστυχώς, ο λόγος που έγραψα αυτό το άρθρο έχει επισκιαστεί από την πρότασή μου για ένα δεύτερο, πιο ασφαλές, Ίντερνετ», απάντησε ο Ντέμπσεϊ. «Ο κύριος σκοπός μου ήταν να
θέσω υπόψη όλων το γεγονός ότι όλα τα θετικά που το Ίντερνετ προσφέρει στην ανταλλαγή πληροφοριών είναι ακριβώς τα ίδια που δημιουργούν
ευκαιρίες σε όσους θέλουν να το εκμεταλλευθούν για κακούς σκοπούς».
Η ιδέα του ήταν η εξής: να υπάρχει το Ίντερνετ 1 και το Ίντερνετ 2. Τα
άτομα που επιθυμούν περισσότερη ασφάλεια θα μπορούσαν να επιλέξουν το δεύτερο, το οποίο θα απαιτούσε διαπίστευση για τη σύνδεση,
ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν το Ίντερνετ 1. Στο
άρθρο του συνεχίζει καταγράφοντας τα αρνητικά του Ίντερνετ, τα οποία
περιλαμβάνουν τον κίνδυνο της κλοπής προσωπικών δεδομένων «από
ένα απλό e-mail» ή την πιθανότητα να ανακαλύψει κάποιος ότι μέσω
κάποιου ιού «ο υπολογιστής του έχει γίνει μέρος ενός δικτύου 100.000
υπολογιστών ζόμπι».

Με την άποψη του Ντέμπσεϊ ασχολήθηκε εκτενώς ο
αρθρογράφος Νέιτ Άντερσον του δημοφιλούς τεχνοπολιτικού σάιτ arstechnica.com, ο οποίος βρήκε την
ευκαιρία να φωτίσει τα θέματα της ασφάλειας του
Ίντερνετ. Ο Άντερσον γράφει ότι «το ενδιαφέρον μ’ αυτές
τις περιπτώσεις (που αναφέρει ο Ντέμπσεϊ) είναι πως
δεν οφείλονται τόσο σε εγγενείς αδυναμίες του Ίντερνετ
όσο σε προβλήματα του λογισμικού στις παρυφές του
δικτύου, δηλαδή στους οικιακούς υπολογιστές. Το άνοιγμα ενός ύποπτου mail μπορεί όντως να οδηγήσει στην
κλοπή προσωπικών δεδομένων. Όμως, η δημιουργία
καλύτερου λογισμικού για τα mail, πιο ασφαλών λειτουργικών συστημάτων και “αντιβιοτικών” προγραμμάτων
μπορεί να λύσει μεγάλο μέρος του προβλήματος. Ολ’
αυτά μάλιστα συμβαίνουν ήδη, και καλυτερεύουν μέρα
με τη μέρα την κατάσταση».
Το ζουμί της συζήτησης βρίσκεται στο θέμα της δικαιοδοσίας των αρχών
της κάθε χώρας, όταν μιλάμε για ιντερνετικό έγκλημα. Ο πρώτος το θέτει
συντηρητικά: «Αν μπορούσατε να σκεφτείτε λίγο πώς θα ήταν η πόλη ή η
χώρα σας αν οι αρχές αδυνατούσαν να κυνηγήσουν έναν κλέφτη ή έναν
φονιά απλώς επειδή έβγαινε από τα όρια της δικαιοδοσίας τους, ίσως
καταλαβαίνατε πού το πάω μ’ αυτό το άρθρο», θυμίζοντας λίγο τις μέρες
που συνυπήρχε στην Ελλάδα αστυνομία και χωροφυλακή. Ο Άντερσον
δεν συμμερίζεται τη νοσταλγία του για σαφέστερα προσδιορισμένα
«σύνορα» και καθολικό έλεγχο της ροής δεδομένων, γιατί «είναι δύσκολο
να λυθεί το ζήτημα της δικαιοδοσίας χωρίς να καταπατηθεί η κύρια καινοτομία του Ίντερνετ: η άμεση διεθνής συνδεσιμότητα».
Τουλάχιστον, το διατυπώνει πιο ευγενικά από τους υπόλοιπους χρήστες
που σχολίασαν το άρθρο.

Face control για νέους καπνιστές
Οι αυτόματοι πωλητές τσιγάρων δεν αποτελούν πλέον λύση για τα ανήλικα θεριακλήδικα γιαπωνεζάκια.

Σ

την Ιαπωνία των 26 εκατομμυρίων καπνιστών, η εταιρεία Fujitaka κατασκεύασε
μηχανές αυτόματης πώλησης τσιγάρων
που έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν την
ηλικία του υποψήφιου αγοραστή! Αν είναι
κάτω των 20 χρόνων – έτος ενηλικίωσης για
τους ιάπωνες καπνιστές –, η μηχανή απλώς δεν
θα πουλάει.
Οι «τσιγαρομηχανές» είναι εφοδιασμένες με
κάμερα που καταγράφει τα χαρακτηριστικά
του προσώπου του υποψήφιου πελάτη, τα
οποία αναλύει συγκρίνοντάς τα με μια βάση
δεδομένων με 100.000 πρόσωπα. Το σύστημα
έχει την ικανότητα να ανιχνεύει την ποιότητα του δέρματος, τις ρυτίδες κάτω απ’ τα
μάτια και άλλα σημάδια ωριμότητας. Έτσι, οι
ανήλικοι καπνιστές εντοπίζονται επί τόπου.
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Fujitaka,
το ποσοστό επιτυχούς αναγνώρισης αγγίζει το
90%.
Οι αρχές δεν έχουν ακόμα ανάψει το πράσινο
φως για την εγκατάσταση των μηχανών αυτών,
αν και οι εκπρόσωποι της εταιρείας επιμένουν
ότι πρόκειται για το πιο αποτελεσματικό όπλο
για τη μείωση του αριθμού των ανήλικων
καπνιστών. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουρ-
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γείου Υγείας της χώρας, το 13% των αγοριών και
το 14% των κοριτσιών ηλικίας 17 ώς 18 χρόνων
καπνίζουν σε καθημερινή βάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την 1η Ιουλίου ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση άλλου τύπου μηχανών
αυτόματης πώλησης τσιγάρων. Λειτουργούν
με μια έξυπνη κάρτα, στην οποία, μεταξύ
άλλων, είναι καταγεγραμμένη η ηλικία του
κατόχου της.
Από τα στοιχεία του Ινστιτούτου Καπνού της

Ιαπωνίας προκύπτει ότι μέχρι τις αρχές Ιουνίου
είχαν εκδοθεί περίπου 4,7 εκατομμύρια έξυπνες κάρτες, που δίνουν στους ενήλικες κατόχους τους πρόσβαση στις 439.000 αυτόματες
μηχανές, που είναι εγκατεστημένες σε ολόκληρη την Ιαπωνία.
Χ.Α.

Π

αρελθόν θα αποτελούν σύντομα
τα πληκτρολόγια των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναφέρουν επίμονα τον τελευταίο καιρό τα
ρεπορτάζ τεχνολογικών εκδόσεων του
εξωτερικού. Νέες τεχνολογίες, όπως η
φωνητική αναγνώριση, θα απελευθερώσουν τα δύο χέρια μας από το βάσανο
της πληκτρολόγησης.
Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, η επιστήμη και η βιομηχανία καλά θα κάνουν

να βιαστούν. Το πληκτρολόγιο δεν είναι
απλώς κουραστικό για τα χέρια. Είναι
κίνδυνος - θάνατος για την ανθρώπινη
υγεία!
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας
που δημοσιεύθηκε προσφάτως στο
αγγλικό περιοδικό «Which? Computing»,
τα πληκτρολόγια είναι φορείς εκατομμυρίων βακτηριδίων. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα πληκτρολόγιο έχει περισσότερα και πιο επικίνδυνα βακτηρίδια από
ό,τι το πλαστικό καπάκι μιας τουαλέτας!
Για τις ανάγκες της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία μικροβιολόγου, εξετάστηκαν 33 πληκτρολόγια, ένα πόμολο πόρτας τουαλέτας και
ένα καπάκι τουαλέτας σε έναν τυπικό
εργασιακό χώρο.
Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ένα από
τα πληκτρολόγια έπρεπε να απομακρυνθεί επειγόντως από το γραφείο, επειδή
ήταν 5 φορές πιο βρόμικο από ό,τι το
καπάκι της τουαλέτας! Ο αριθμός των
βακτηριδίων που βρέθηκε στην επιφάνειά του ήταν 150 φορές υψηλότερος
από τα επιτρεπτά όρια. Κάποια από τα
βακτηρίδια αυτά μπορεί να προκαλέσουν διάρροια, εμετό, δερματικές και
άλλες παθήσεις.
Ο βασικότερος παράγοντας για τη
συγκέντρωση των βακτηριδίων είναι
η κάκιστη συνήθεια των χρηστών να
καταναλώνουν φαγητό μπροστά στον
υπολογιστή, καθώς τα υπολείμματα
τροφής που πέφτουν πάνω και μέσα στο
πληκτρολόγιο είναι πόλος έλξης για τα
βακτηρίδια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ

ANTITAΞΙΔΙ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Του ΝΙΚΟΛΑ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοσμοπολίτικη αύρα και αστυνομικές αύρες

Τ

ο Ποντίκι Global πήγε Κωνσταντινούπολη. Όχι σαν έλληνας τουρίστας, για
να δει απλώς την Αγιά Σοφιά, ούτε σαν
κοσμοπολίτης, για να ζήσει τον ρυθμό μιας
από τις trendy πόλεις του κόσμου. Ζήσαμε
από κοντά τον τουρκικό θρίαμβο στο ποδόσφαιρο, αλλά την ίδια ώρα αισθανθήκαμε τη
χώρα να μπαίνει στον πιο βαθύ διχασμό. Τους
κεμαλιστές να ετοιμάζουν δικαστικό πραξικόπημα και τους ισλαμιστές να ξεσκεπάζουν την
απόλυτη πολιτική συνωμοσία με την υπόθεση
Ergenekon.
Εργκενεκόν; Αν το Ποντίκι Global πήγαινε στην
Πόλη σαν έλληνας τουρίστας, ίσως να έπεφτε
πάνω στη μυστική οργάνωση πριν από τις
τουρκικές αρχές! Στους έλληνες επισκέπτες
αρέσει να περιοδεύουν στις χαμένες εκκλησιές
της Πόλης. Μία απ’ αυτές είναι η Παναγία η
Καφατιανή (Κεφελί Τζαμί πλέον), στο Φατίχ.
Μόνο που η άλλοτε εκκλησία έκρυβε ένα τρομερό μυστικό: ήταν η έδρα του Ergenekon,
του παραρτήματος του βαθέος κράτους της
Τουρκίας, που σκηνοθετούσε επεισόδια αποσταθεροποίησης και σχεδίαζε δολοφονίες
προσωπικοτήτων.

Πολιτικές αλληγορίες

Ακόμα κι αν αδιαφορείς για το ποδόσφαιρο,
στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί κλειδί για
την κατανόηση της ταυτότητάς της. Καθώς
περπατάς, συναντάς παντού μεγάλα πανό
απλωμένα από δρόμο σε δρόμο για το πρωτάθλημα που κέρδισε η Γαλατασαράι. Οι τρεις
μεγάλες ομάδες της χώρας έχουν την έδρα
τους στην πόλη, με γήπεδα ενταγμένα στη ζωή
της: «Αλί Σαμί Γιεν» για τη Γαλατασαράι, την
ομάδα του κέντρου, «Σιουκρού Σαράτσογλου»
για τη Φενερμπαχτσέ της ασιατικής ακτής,
«Ινονού» για την Μπεσικτάς του προαστίου,
το γήπεδο της οποίας αιωρείται πάνω από τον
Βόσπορο.
Η εξαιρετική εμφάνιση στο Euro λειτουργεί
επίσης ως πολιτική αλληγορία: υπάρχουν
τρεις ερμηνείες. Η εθνικιστική: κατά την εφη-

μερίδα «Sabah», «η νίκη επετεύχθη εναντίον
των ευρωπαίων, που αρνούνται στην Τουρκία
μια θέση στην Ευρώπη». Η ισλαμιστική: κατά
τη «Zaman», «η νίκη της Eθνικής εμπνέει τον
Ερντογάν ώστε να μην παρατήσει τον αγώνα».
Η κεμαλιστική, από τη «Vatan»: «Ο Τερίμ [προπονητής της Eθνικής] είχε μια μικρή εικόνα του
Ατατούρκ στον πάγκο. Ο
υπέρτατος ηγέτης ήταν
ανάμεσα στους θεατές
του ματς και το πνεύμα
του έδινε δύναμη στον
Τερίμ».
Ο Κεμάλ είναι παντού:
Όχι μόνο στον πάγκο της
Eθνικής ομάδας, αλλά
και ως εικόνισμα στα
μαγαζιά, ως μαγνητάκι
στα καθρεφτάκια των Ι.Χ.
ή ως άγαλμα στα πάρκα,
με τους επαρχιώτες να
φωτογραφίζονται στην
αγκαλιά του. Στην παραλιακή οδό του Μπεσικτάς
υπάρχει μόνιμη υπαίθρια
έκθεση φωτογραφίας μήκους χιλιομέτρων,
αφιερωμένη σ’ αυτόν.
Αντιμουσουλμανική υστερία; Η Βανίνα, χριστιανή με ελληνικές ρίζες, γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη. Τώρα, είναι τρομαγμένη.
«Το σκέφτομαι σοβαρά να φύγω. Η ζωή εδώ
δεν είναι όπως παλιά. Φοβάμαι για ό,τι πρόκειται να συμβεί. Εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε». Για να μας κάνουν να καταλάβουμε, όλοι οι
συνομιλητές μας επικαλούνται το παράδειγμα
του Ιράν και της ισλαμικής επανάστασης του
’79. Ή μας στέλνουν να επισκεφτούμε το Φατίχ.

Στο Φατίχ του Ερντογάν

Για να πάμε ώς εκεί, από το Πέρα, κέντρο της
νέας Πόλης, περνάμε τη γέφυρα του Γαλατά,
πάνω από τον Κεράτιο. Γράφει ο Ντε Αμίτσις
(βλέπε Info), το 1876: «Και διά της γεφύρας
ταύτης, εφ’ ης διαβαίνουσι καθ’ εκάστην δεκακισμύρια πρόσωπα,
Αποστολή στην Ιστανμπούλ, στον αφρό του διέρχεται κατά δεκαετίαν μία ιδέα». (Τη
διπλού δράματος: λίγο μετά την ποδοσφαιγέφυρα περνούν κάθε
ρική έκπληξη του Euro, λίγο πριν από έναν
μέρα 100.000 άνθρωποι, μα μόλις μία ιδέα
βαθύ εμφύλιο διχασμό.

κάθε δέκα χρόνια.). Ο Ντε Αμίτσις ήθελε να
αντιδιαστείλει τη νέα πόλη με το συντηρητικό
Σουλταναχμέτ, έδρα της παλιάς Πόλης, αρχαίας, βυζαντινής, οθωμανικής. Αλλά το ίδιο ισχύει σήμερα με το υπερσυντηρητικό Φατίχ.
Σνομπάρουμε το ιδιαιτέρως αγαπητό στους
έλληνες Grand Bazaar (δερμάτινα, χαλιά κ.λπ.),

Υιοθετούν συμπεριφορές φιλελεύθερες: τσιγάρο, κινητό τηλέφωνο και αντρική παρέα. Στην
ακτή, όπου οι τούρκοι συχνάζουν νύχτα μέρα,
συναντάς κορίτσια με μαντίλα (από στυλάτες
Hermes, μέχρι πολύχρωμες δημιουργίες ξενιτεμένων τούρκων σχεδιαστών) και αγόρια να
πιάνονται χέρι χέρι ή να φιλιούνται.

κατευθυνόμενοι προς τα διόλου τουριστικά
παζάρια του Φατίχ.
Στην περιοχή βρίσκονται σημαντικά ελληνικά
μνημεία, από το Πατριαρχείο ώς τη Μονή της
Χώρας. Αλλά πρόκειται ταυτοχρόνως για την
πιο ενδιαφέρουσα από πολιτική άποψη περιοχή της πόλης: την πιο ισλαμική γειτονιά. Στα
υπαίθρια παζάρια, ακόμα κι αν δεν βρείτε κάτι
ν’ αγοράσετε, θα δείτε γυναίκες με μαντίλα ή
με μπούρκα να ψωνίζουν. Ακόμα και… στρινγκ!
Πώς φαντάζονται άραγε ότι θα λύσουν το
«πρόβλημα» οι κεμαλιστές; Εκτός από το
κόμμα του Ερντογάν, θα θέσουν εκτός νόμου
τα εκατομμύρια των σύγχρονων τούρκων που
είναι θρησκευόμενοι;

Το Ταρλάμπασι

Μαντίλα haute couture
Επιστροφή στο ευρωπαϊκό κέντρο και στα
νεοϋορκέζικα καφέ του Τιουνέλ και του
Τσιχάνγκιρ. Αυτό που αλλάζει στην Πόλη είναι
ότι ακόμα κι εδώ ξεμυτίζουν σιγά σιγά κορίτσια
με μαντίλες, έστω σε μικρότερη αναλογία από
το Φατίχ. Αλλά είναι διαφορετικές μαντίλες
– και διαφορετικά κορίτσια. Δεν εκφράζουν
την απομόνωση της γυναίκας – το αντίθετο.

Αυτά συμβαίνουν σε μια μεγα-πόλη για την
οποία οι τουριστικοί οδηγοί γράφουν ότι
ξαναζεί την αύρα της Κωνσταντινούπολης του
Βυζαντίου ή της Ιστανμπούλ των σουλτάνων.
Κανείς δεν είναι σε θέση να υπολογίσει τον
πληθυσμό της, αν δηλαδή τα εκατομμύρια
είναι 12 ή… 17. Η Ιστανμπούλ είναι τόσο μεγάλη
που κανένας τουρίστας δεν μπορεί να το διανοηθεί. Εκτείνεται 60 χιλιόμετρα ανατολικά και
40 δυτικά του Βοσπόρου.
Αλλά δεν χρειάζεται να φτάσεις στα λούμπεν
προάστια για να επιβεβαιώσεις την ανισότητα. Στο κέντρο, δίπλα στην πεζοδρομημένη
λεωφόρο Ιστικλάλ, βρίσκεται το ξενοδοχείο
«Pera». Από την ταράτσα του πολυτελούς
εστιατορίου Mikla, χαζεύεις τον Κεράτιο Κόλπο
να χύνεται στον Βόσπορο, τον Βόσπορο να
χύνεται στον Μαρμαρά. Σε απόσταση πετριάς
από το «Pera», βρίσκεται το Ταρλάμπασι. Μέχρι
τους διωγμούς του ’55 ήταν αστική γειτονιά
ελλήνων και αρμενίων, μετά προορισμός
φτωχών κούρδων. Σήμερα θυμίζει επικίνδυνο
γκέτο, παρά τη μονίμως εγκατεστημένη αύρα
της τουρκικής Polis. Μια παραγκούπολη στην
καρδιά της Βασιλεύουσας.

info
Αλήτικη κουζίνα
Οι έλληνες επισκέπτες θέλουν
να ξαναζήσουν την «Πολίτικη
Κουζίνα». Οι ξένοι την…
κοσμοπολίτικη, καθώς η
Κωνσταντινούπολη ανταγωνίζεται πλέον σε γαστρονομικές
επιδόσεις το Παρίσι και τη Νέα
Υόρκη. Υπάρχει και ο τρίτος δρόμος. Ίσως, σε καμία άλλη πόλη

του κόσμου το φαγητό του δρόμου δεν είναι τόσο ποικίλο και
τόσο εκλεκτικό, παραμένοντας
φυσικά πάμφθηνο. Αφήνουμε
κατά μέρος τα οικεία μας ντονέρ, κοκορέτς και κεμπάμπ,
και προχωράμε σε πιο ειδικές
προτάσεις:

Βόσπορο, ψημένο στη σχάρα
λίγο πριν από το σερβίρισμα.

πεϊνιρλί, με τυρί και γέμιση από
κρέας.

Μidye dolmasι: Δηλαδή,
γεμιστά μύδια για θαρραλέους.
Λεπτομέρεια: ο πωλητής ταΐζει
(κυριολεκτικά) στο στόμα τον
πελάτη ένα ένα τα μύδια...

Piz Pilav: Σερβίρεται κυρίως
με κοτόπουλο. Πιζ σημαίνει
βρόμικο...

Balik ekmek: H πιο εκλεκτή
λιχουδιά της πόλης. Σάντουιτς
με φρέσκο ψάρι από τον

Πίτσες: Λεχματζούν, με λεπτή
ζύμη, ψιλοκομμένο αρνί και
μυρωδικά. Πιντετσί: φέρνει στο

Του γηπέδου: Στα ματς των
τριών ομάδων της Πόλης, πλανόδιοι πωλητές πωλούν σάντουιτς που φτιάχνουν... σπίτι τους.
Kumpir: Μάλλον παραλλαγή

της αμερικανικής «γεμιστής
πατάτας», αλλά στους ντόπιους
αρέσει τόσο πολύ, που λογίζεται
για σταμπουλιώτικη σπεσιαλιτέ.
Διαλέγεις τη γέμιση από έναν
πάγκο που διαθέτει δεκάδες
επιλογές, η μια πιο άσχετη από
την άλλη.
Πνευματική τροφή: Ένα
και μοναδικό βιβλίο! Την
«Κωνσταντινούπολη», όχι

όμως αυτή του Ορχάν Παμούκ
(που τιμήθηκε με Νόμπελ
Λογοτεχνίας για την αυτοβιογραφική του «Ιστανμπούλ»),
αλλά του Edmondo De Amicis,
του 1878, για την οποία ο ίδιος ο
Παμούκ λέει ότι πρόκειται για το
καλύτερο βιβλίο που γράφτηκε
για την πόλη του. Κυκλοφορεί
στα ελληνικά, με τη μετάφραση
του 1896 (εκδ. Στρατούλη).
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Το εκκαθαριστικό
της Σίντι ΜακΚέιν

Ακτιβισµοσ

Ν

Η Οργάνωση Ινδιάνων της Βραζιλίας (Funai)
έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες μιας
παρθένας φυλής που ζει στα σύνορα Βραζιλίας
- Περού, για να αποδείξει την ύπαρξή της. Η
οργάνωση Survival International (Διεθνής
Επιβίωση), που
αγωνίζεται για τα
δικαιώματα των
ιθαγενών, πιστεύει
ότι η επιβίωση των
ινδιάνων απειλείται από τα σχέδια εγκατάστασης
μονάδων παραγωγής ενέργειας στην περιοχή
του περουβιανού Αμαζονίου. Από τις αρχές
Ιουνίου, που κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες,
έχουν αποσταλεί χιλιάδες επιστολές διαμαρτυρίας
στην κυβέρνηση του Περού με το αίτημα να
σταματήσουν τα έργα στην περιοχή.

α προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών
της ήθελε τάχα η Σίντι ΜακΚέιν, σύζυγος του ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, υποψήφιου για την προεδρία
των ΗΠΑ, Τζον ΜακΚέιν. Έτσι, αρνιόταν επί μήνες να δώσει στη
δημοσιότητα το εκκαθαριστικό της. Μπροστά όμως στο «λούσιμο» από ψηφοφόρους και μίντια, η κυρία ΜακΚέιν, ζάπλουτη
κληρονόμος της μεγαλύτερης βιομηχανίας μπύρας των ΗΠΑ,
έκανε (λίγο) πίσω, και το γραφείο Τύπου του γερουσιαστή μοίρασε τις 2 πρώτες σελίδες του εκκαθαριστικού της για το οικονομικό έτος 2006.
Καθόλου άσχημα τα νούμερα για την καλοστεκούμενη ξανθιά
πενηντάρα: το δισέλιδο συγκεντρωτικό έντυπο της εφορίας
εμφανίζει συνολικά έσοδα 6.066.431 δολαρίων, τα 4.541.901
από τα οποία προήλθαν από κτηματομεσιτικές δραστηριότητες,
συνεργασίες, «S corporations» (εταιρείες με 1 έως 100 μετόχους
που περνούν τα κέρδη ή τις ζημιές τους απευθείας σ’ αυτούς)
και καταπιστεύματα. Άλλο ένα εκατομμύριο μπήκε στην τσέπη
της Σίντι από κέρδη μετοχών και μερίσματα. Ε, έβγαλε και τριακόσια χιλιάρικα από μισθούς. Έπειτα από

Του ΑΝΤΩΝΗ ΧΑΤΖΗ

Απειλείται ολόκληρη φυλή

παρακράτηση
φόρου λίγο
λιγότερο από
10%, δηλαδή
569.737 δολάρια, το τελικό φορολογητέο εισόδημά της ανήλθε σε 5.493.394
δολάρια και τελικά το κουστουμάκι που της έραψε η εφορία για
το 2006 ήταν 1.746.445 δολάρια.
Μπορεί να πει κανείς πολλά για την ποιότητα της αμερικανικής
δημοκρατίας, αλλά στα ζητήματα διαφάνειας είναι ένα βήμα
μπροστά από τις περισσότερες δυτικές δημοκρατίες: οι υποψήφιοι πρόεδροι, όπως και όλοι οι πολιτικοί σε αιρετά αξιώματα,
είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν αναλυτικά όλα τα οικονομικά τους στοιχεία, επισυνάπτοντας μάλιστα τα επίσημα έγγραφα. Καμία σχέση με την παρωδία του ελληνικού «πόθεν έσχες».
Δ.Μ.

Συμμαχία φινλανδών - ινδιάνων

Απολυμένοι εργάτες χάρτου στη Φινλανδία και
αγρότες που έχασαν τη γη τους στη Βραζιλία
ενώνουν τις δυνάμεις τους εναντίον της μεγάλης
φινλανδοσουηδικής βιομηχανίας χάρτου Stora
Enso. Η εταιρεία αγόρασε μια τεράστια έκταση
στη Νότια Βραζιλία, για να προχωρήσει σε
εντατική καλλιέργεια ευκαλύπτων που προορίζονται για την παραγωγή χαρτιού, κάτι που θα
αφήσει μεγάλο μέρος των ντόπιων καλλιεργητών
χωρίς γη, θα επιδεινώσει το πρόβλημα έλλειψης
τροφής και θα οξύνει την ακρίβεια. Δεδομένου
ότι θα χρησιμοποιούνται εκεί πολλά χημικά,
υπάρχει επίσης κίνδυνος μόλυνσης των υδάτων.

Ο Τζέιμς και η Μπρίτζετ,
τα παιδιά της Σίντι και του
Τζον, την προσωπική ζωή
των οποίων ήθελε δήθεν
να προστατέψει η μητέρα
τους και μας… βασάνισε
μέχρι να βγάλει στη φόρα
το δισέλιδο του εκκαθαριστικού.

Παρίσι: Το νερό στους δημότες!

∆εκαπλό τζακ ποτ του
τζόκερ θυμίζει το τελικό
συνολικό εισόδημα της
κυρίας ΜακΚέιν, μετά τις
παρακρατήσεις φόρων
(δες γραμμή 43). Και
παρ’ ότι το μεγαλύτερο τμήμα προέρχεται
από συνεργασίες και
επενδύσεις, έβγαλε τα
τριακόσια χιλιάρικα από
μεροκάματα.
…Και τελικά, της βγήκε
και πιστωτικό! Μετά τον
συμψηφισμό του συνολικού φόρου των 1,7 εκατομμυρίων (βλέπε γραμμή 63) με τα όσα ήδη
είχε αποδώσει από το
έναντι του 2005, η Σίντι
βγήκε να έχει δώσει
παραπάνω 296.119 δολάρια (βλέπε γραμμή 73),
τα οποία αφαιρέθηκαν
από τη φετινή της δήλωση, του οικονομικού
έτους 2007 (αυτή που
δεν έβγαλε στη φόρα).
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Ο μακροχρόνιος αγώνας πολλών οργανώσεων
καταναλωτών στο Παρίσι δικαιώνεται. Ο δήμαρχος
της γαλλικής πρωτεύουσας Bertrand Delanoe
ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2010 θα επανέλθει
στην κυριότητα του δήμου η Εταιρεία Ύδρευσης
του Παρισιού. Είχε ιδιωτικοποιηθεί στις αρχές
της δεκαετίας του ’90, και από τότε είχε προβεί
σε μεγάλες αυξήσεις των τιμών, ενώ υπήρχαν
παράπονα και για την ποιότητα του νερού.

Σταματήστε την εκμετάλλευση

Ενόψει των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
του 2010, μια σειρά από καναδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και ενώσεις καταναλωτών, συνέταξαν έγγραφο με το οποίο επισημαίνονται οι απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στις μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής
αθλητικών ειδών. Στα εργοστάσια της Nike και
της Adidas στην Κίνα, για παράδειγμα, οι εργάτες
δουλεύουν υπερεντατικά, 10-12 ώρες την ημέρα,
ενώ οι απολαβές τους είναι κάτω από το κατώτερο
ημερομίσθιο. Οι οργανώσεις απευθύνονται στην
καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή, ζητώντας της να
ασκήσει πίεση στη ΔΟΕ, ώστε να σταματήσει η
εκμετάλλευση.

Εξαφανίζεται ο μπακαλιάρος

Με οικονομική καταστροφή απειλούνται
εκατοντάδες χιλιάδες ψαράδες στην Αργεντινή
από τη μείωση του μπακαλιάρου του Ατλαντικού
στις θάλασσες της χώρας. Τα τελευταία 20 χρόνια,
η αλίευση μπακαλιάρου παρουσίασε μείωση της
τάξης του 7% και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έχει πάρει
μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης της
θάλασσας από τα βιομηχανικά κατάλοιπα.

«H

γυμναστική είναι μια υπερβατική
εμπειρία. Σπρώχνεις το σώμα σου
πέρα από τα ανθρώπινα όρια».
Στα τριάντα οκτώ της σήμερα, η Τζένιφερ Σέι,
πρώην πρωταθλήτρια γυμναστικής των ΗΠΑ,
δεν περνάει μέρα που να μην αναπολήσει τα
αιθέρια άλματά της, τα οποία αμφισβητούσαν
τον νόμο της βαρύτητας. Αλλά υπάρχουν και
νύχτες που βλέπει την «υπερβατική εμπειρία»
στους εφιάλτες της.
Η Σέι πήρε τον πρώτο της τίτλο – χρυσό μετάλλιο στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ – το 1986 σε ηλικία μόλις 16 ετών. Τέσσερα χρόνια μετά, η πίεση
ήταν τόσο μεγάλη, ώστε αποφάσισε να τα
παράτησει. Σήμερα, είναι στέλεχος σε εταιρεία
και έχει 2 παιδιά.

Το πιο πολυσυζητημένο μέρος του βιβλίου είναι
το κεφάλαιο της σχέσης των προπονητών με
τις αθλήτριες («είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας,
αλλά το φαινόμενο υπάρχει»). Αν και η Σέι δεν
αναφέρει ονόματα ή περιστατικά, ομολογεί
ότι πολλοί προπονητές νιώθουν έλξη για τα
κορίτσια που προπονούν, κορίτσια ακόμα και σε
προεφηβική ηλικία.
Το μεγαλύτερο, όμως, πρόβλημα της επαγγελματικής γυμναστικής είναι η ψυχογενής ανορεξία. Οι προπονητές παροτρύνουν τα κορίτσια
από πολύ μικρή ηλικία να προσέχουν το βάρος
τους με σκληρές μεθόδους. «Δεν σου λένε
“θέλουμε να γίνεις ανορεξική” ή “πήγαινε βγάλε
αυτά που έφαγες”, αλλά σου ζητούν να κάνεις
πράγματα που είναι αδύνατα αν δεν υιοθετήσεις επικίνδυνες
συμπεριφορές. Ο
κόσμος στην εποχή
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
μου δεν ήταν τόσο
ευαίσθητος σχετικά
με τις διατροφικές
διαταραχές, κι έτσι
δεν ήξερε ότι μπορούσαν να προκληθούν μακροπρόθεσμα ψυχολογικά και
σωματικά προβλήματα».
Λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου,
Σε ένα περιστατιένα βιβλίο πρώην πρωταθλήτριας της γυμναστικό από το βιβλίο,
κής επιβεβαιώνει όσα υποπτευόμασταν για τη
ένας προπονητής,
έξαλλος, αρχίζει να
σκοτεινή πλευρά του πρωταθλητισμού.
φωνάζει με έναν

ΣΠΟΡ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Στην κορυφή
ή σε φυλακή;

Στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της, με τίτλο
«Chalked Up» (σε ελεύθερη μετάφραση, «Στην
κορυφή»), η Σέι περιγράφει τον κόσμο της
επαγγελματικής γυμναστικής με λέξεις όπως
«ασιτία», «φόβος», «σεξουαλική κακοποίηση»,
«αναπηρίες», «ψυχολογικά τραύματα».
Σε συνέντευξή της στην Τζούλια Γουάλας για
το ιντερνετικό περιοδικό Salon, λέει ότι «οι
αθλητές και οι αθλήτριες ξεκινούν σε πολύ
μικρή ηλικία, και είναι εύκολο κάποιος να τους
εκμεταλλευτεί και να τους πιέσει πέρα από τις
δυνατότητές τους, απλώς και μόνο για να ωφεληθεί ο ίδιος».
Η προσωπική μαρτυρία της Τζένιφερ Σέι είναι
χαρακτηριστική: «Μερικές φορές έκανα προπόνηση ακόμα και με τραυματισμένα μέρη του
σώματός μου. Μια φορά με είχαν στείλει για
προπόνηση ενώ είχα σπασμένο αστράγαλο!». Η
εντατική (βάρβαρη είναι η σωστή λέξη) προπόνηση της προκάλεσε προβλήματα υγείας που
ακόμα δεν έχει ξεπεράσει, όπως πρόωρη αρθρίτιδα και μόνιμους μώλωπες στα πόδια.

τηλεβόα σε μια
νεαρή αθλήτρια
επειδή πήρε ένα
κιλό: «Έτσι που το
πας, θα γίνεις σαν τη
μαμά σου». Η μαμά
ήταν παρούσα στη
σκηνή, αλλά δεν
είπε λέξη.
Η ίδια η Σέι θυμάται
τον προπονητή της να την επιπλήττει επειδή
έφαγε ένα ολόκληρο μπέιγκελ για βραδινό.
Λόγω της ψύχωσής της με την απώλεια βάρους,
έφτασε να είναι εξαρτημένη από τα καθαρτικά
χάπια. Μια φορά, όπως λέει στο βιβλίο, τα ’κανε
πάνω της δημοσίως.
Κάθε νύχτα γέμιζε κούπες καφέ με σάλιο για
να χάσει μερικά γραμμάρια από το βάρος της
σε υγρά. Άλλοτε, μετά το φαγητό, προκαλούσε μόνη της εμετό. Περίοδο παρουσίασε για
πρώτη φορά αφού τα παράτησε, σε ηλικία 20
ετών.
Η γυμναστική, λέει η Σέι στην εφημερίδα
«Observer», είναι κάτι που της λείπει ακόμα.
Δεν θα ήθελε το βιβλίο της να αποθαρρύνει νέα
άτομα να ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό.
Θα προτιμούσε να λειτουργήσει ως οδηγός για
αθλητές και γονείς. «Πρέπει να δείχνουν μεγάλη
προσοχή στα παιδιά. Πρέπει να παίρνουν σοβαρά υπόψη τα προσωπικά τους “θέλω” και να
διασφαλίζουν ότι δεν θα πάει τίποτα στραβά με
την υγεία τους».

Propagandα

Έξαλλοι
με την… Exile
Δεν ενοχλούσε καθόλου το καθεστώς όσο ήταν οδηγός για την
ερωτική ψυχαγωγία στη Ρωσία. Όταν όμως η εφημερίδα μετατράπηκε σε αντιπολιτευόμενη σατιρική επιθεώρηση, κάτι σαν το
«Ποντίκι», δηλαδή, τότε βρήκαν τον τρόπο να της βάλουν λουκέτο.

Ο

ι μεγάλες δυτικές εφημερίδες σπεύδουν
συνήθως να καταδικάσουν με υπερβάλλοντα
ζήλο τα κρούσματα
λογοκρισίας, ιδίως
όταν δεν συμβαίνουν
στη χώρα τους. Παρ’
όλα αυτά, τα νέα για
το κλείσιμο της αγγλόφωνης ρωσικής εφημερίδας «The Exile» δεν
έφτασαν ποτέ στους
«New York Times»
ή στη «Washington
Post», παρόλο που διαθέτουν ανταποκριτές
στη Ρωσία – ή, όπως θα δούμε παρακάτω,
ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Μονάχα όταν
η εφημερίδα είχε πλέον κλείσει, η «Wall
Street Journal» αποφάσισε να δημοσιεύσει
ένα άρθρο για την ομογενοποίηση του
ρωσικού Τύπου.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, οι κανόνες που διέπουν τον γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο στη Ρωσία, αλλά και η πίεση που
ασκείται από την εξουσία, έχουν αποτέλεσμα την παντελή απουσία ουσιαστικής
αντιπολιτευτικής κριτικής. Μάλιστα, η εφημερίδα σημειώνει μια σύμπτωση: λίγους
μήνες νωρίτερα, η ταμπλόιντ «Moskovsky
Korrespondent», που είχε δημοσιοποιήσει την πρόθεση του Βλαντιμίρ Πούτιν να
χωρίσει τη γυναίκα του και να παντρευτεί
τη ρωσίδα ολυμπιονίκη Αλίνα Καμπάεβα,
έκλεισε λίγο μετά το δημοσίευμα, επειδή
αποσύρθηκε ο βασικός του μέτοχος. Κάτι
παρόμοιο έγινε και με την «Exile».
Η δεκαπενθήμερη εφημερίδα, που ιδρύθηκε το 1997 από τον εκπατρισμένο Μαρκ Άμις
και τον Μάθιου Τάιμπι, ξεκίνησε αρχικά ως
οδηγός για τους ξένους επιχειρηματίες που
επισκέπτονταν τη Μόσχα και ήθελαν να
γνωρίσουν την ερωτική πλευρά της πόλης.
Με την πάροδο του χρόνου, η εφημερίδα
μετατράπηκε σε σατιρική, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Πούτιν και
στην άτακτη μεταμόρφωση της Ρωσίας σε
καπιταλιστική χώρα.
Τα γραφεία της «Exile» εξακολουθούσαν
να βρίσκονται πάνω από ένα στριπτιζάδικο
και οι συντάκτες της ήταν λίγοι και κακοπληρωμένοι, αλλά η εφημερίδα αντλούσε
δύναμη από το γεγονός ότι ήταν μία από τις
ελάχιστες αντιπολιτευόμενες εφημερίδες
στη χώρα. Τα άρθρα της και οι φάρσες των
συντακτών της στους πολιτικούς (πετούσαν τούρτες σε πολιτικά πρόσωπα, οργάνωναν πρωτότυπες διαδηλώσεις με σεξ και

πολλά άλλα) είχαν αρχίσει να ενοχλούν.
Τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, οι αρχές
έκαναν έφοδο στα γραφεία της «Exile»,
κατάσχοντας κάποια τελευταία τεύχη, για
να ελέγξουν αν η εφημερίδα παραβίαζε
τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Αυτό και μόνο ήταν αρκετό ώστε οι
επενδυτές να φοβηθούν και να αποσύρουν
τη χρηματική τους υποστήριξη. Τελικά δεν
διαπιστώθηκε τίποτα μεμπτό στη λειτουργία της εφημερίδας, ωστόσο το κλείσιμό
της ήταν ήδη γεγονός. Πάντως, ξεκίνησε
μια εκστρατεία ώστε να κρατηθεί ζωντανή
τουλάχιστον η ηλεκτρονική έκδοση της
εφημερίδας. Τα χρήματα βρέθηκαν από
χρήστες του διαδικτύου, και σε λίγες μέρες
η on-line εκδοχή της «Exile» θα είναι και
πάλι στον αέρα, στη διεύθυνση www.exile.
ru, από πολλούς διαφορετικούς servers
– για λόγους ευνόητους...
Το θέμα στα δυτικά ΜΜΕ πέρασε απαρατήρητο, παρόλο που συνήθως δεν χάνουν
ευκαιρία να παρουσιάσουν την άθλια κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στη νέα
Ρωσία του Πούτιν και του Μεντβέντεφ.
Αλλά το κλείσιμο της «Exile» εξυπηρετούσε
και δικούς τους σκοπούς: από την πρώτη
στιγμή της εμφάνισής της, η εφημερίδα
είχε στραφεί εναντίον ξένων ανταποκριτών
που έστελναν στις εφημερίδες τους άρθρα
με συνεχείς επαίνους για την πρόοδο της
καπιταλιστικής Ρωσίας, κάτι που – σύμφωνα με την «Exile» – απείχε παρασάγγας
από την πραγματικότητα. Αποκορύφωμα
της κόντρας ήταν το ετήσιο ειδικό τεύχος
που ξεκίνησε το 1998, με τίτλο «Ο χειρότερος ξένος ανταποκριτής στη Μόσχα».
Οι ξένες εφημερίδες έτρεμαν το ειδικό
αφιέρωμα. Και δικαίως, αφού στις πρώτες
θέσεις φιγουράριζαν συντάκτες των «The
Economist», «Washington Post», «The
Guardian» και άλλων πρωτοκλασάτων δυτικών εντύπων.
ΑΛΕΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΩΣ
ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑ
Της ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗ

Μανού Τσάο
μαινόμενος
Ο ακτιβιστής τραγουδιστής, που τραγουδάει σήμερα στη
Μαλακάσα, έχει στραφεί κατά του κεντροδεξιού ισπανικού
Λαϊκού Κόμματος γιατί καπηλεύθηκε ένα τραγούδι του.
Της ΑΛΕΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
«Στο μεγάλο πανηγύρι των ψεμάτων /
είσαι ο βασιλιάς, ο βασιλιάς της ημέρας /
Στο μεγάλο πανηγύρι των ψεμάτων
παρίστανα τον τυφλό /
και το ’ξερα».

Ε

ίναι μερικοί από τους στίχους
που θ’ ακούσουν σήμερα όσοι
βρεθούν στη Μαλακάσα, στο
Rockwave Festival, για
να παρακολουθήσουν τον
Μανού Τσάο. Οι ίδιοι αυτοί
στίχοι, που ανήκουν στο
τραγούδι «La Trampa» («Η
παγίδα»), έχουν γίνει αντικείμενο διαμάχης ανάμεσα στον
τραγουδοποιό και το ισπανικό
συντηρητικό κόμμα Partido
Popular.
Το Λαϊκό Κόμμα είναι η
Κεντροδεξιά της Ισπανίας.
Ιδρύθηκε από τον Μανουέλ
Φράνκα, πρώην υπουργό της
δικτατορίας του Φράνκο. Είναι
επίσης το κόμμα του Χοσέ
Μαρία Αθνάρ, πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας. Στην
προσπάθειά τους να πλησιάσουν του νεαρούς ψηφοφόρους, το «La Trampa» θεωρήθηκε ως η ιδανική λύση.
Τα περισσότερα τραγούδια
του Μανού Τσάο έχουν πολιτικούς στίχους. Ο πατέρας
του, αριστερών πεποιθήσεων,
ήταν συγγραφέας και δημοσιογράφος καταδικασμένος
σε θάνατο στη δικτατορία
του Φράνκο. Την περίοδο της
δικτατορίας, ο Ραμόν Τσάο
εγκατέλειψε τη χώρα του και
μετοίκησε μαζί με τη σύζυγό του στη
Γαλλία.
Όταν ο γαλλοϊσπανός τραγουδιστής
διαπίστωσε ότι το «La Trampa» είχε
χρησιμοποιηθεί, χωρίς την άδειά του,
στο πλαίσιο μιας πολιτικής καμπάνιας
που δεν τον εκφράζει, εξοργίστηκε.
Γράφει ο ίδιος στην ιστοσελίδα του:
«Είναι ευρέως γνωστό ότι δεν τρέφω
καμία συμπάθεια για το PP. […] Από
πού κι ώς πού, στη μεγάλη τους προεκλογική εκστρατεία για μια ομαλότητα
παλιομοδίτικη και επικίνδυνη, το PP
επιτρέπει τη χρήση και την παρερμηνεία της μουσικής καλλιτεχνών που το
ίδιο δεν θεωρεί “ομαλούς”; […] Καλώ

τους πάντες να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα… δεν είναι το PP».
Τα τραγούδια του Μανού είναι γραμμένα στα ισπανικά, στα γαλλικά, στα
αγγλικά και σε διάφορες ισπανικές διαλέκτους. Στη χώρα μας έγινε ευρύτερα
γνωστός με το τραγούδι «Me gustas
tu». Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι
τόσο η ποικιλόμορφη και πρωτότυπη

«Παιδομάζωμα»

Σίγουρα χαρτιά

«ΗΜακεδονίας (MHRMI) καλεί τη διεθνή κοινό-

«Οχαρτί στο κατά τα άλλα ριψοκίνδυνο ευρωπαϊ-

Διεθνής Κίνηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της

τητα να απαιτήσει από την Ελλάδα να δώσει επιτέλους
τέλος στις διακρίσεις εις βάρος της μεγάλης μακεδονικής της μειονότητας, και ειδικότερα των μακεδόνων
πολιτικών προσφύγων, και να επιτρέψει να πραγματοποιηθεί χωρίς εμπόδια η 4η Παγκόσμια Συνάντησή
τους στις
20 Ιουλίου
2008. Η
φετινή χρονιά σηματοδοτεί την
60η επέτειο
της φυγάδευσης, από
τον Ερυθρό
Σταυρό, 28.000 παιδιών 2-14 ετών από τη Μακεδονία,
κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου. Από τα παιδιά αυτά αφαιρέθηκε εν συνεχεία η ελληνική υπηκοότητα, ενώ τους έχει επανειλημμένως απαγορευθεί η
είσοδος στην Ελλάδα, μόνο και μόνο επειδή διακηρύσσουν τη μακεδονική τους ταυτότητα. Αποκλείστηκαν
επίσης από τον νόμο του 1982, που επέτρεπε την
ελεύθερη επιστροφή όσων πολιτικών προσφύγων ήταν
“έλληνες το γένος”».
Macedonia Online, 22/6/2008

Γυμνή αλήθεια

«Ηπρώτες παραλίες γυμνιστών στην Ελλάδα.
Χαλικιάδα, στο Αγκίστρι, ήταν μία από τις

μουσική του, όσο και η ακτιβίστικη
δράση του ενάντια στην παγκοσμιοποίηση.
Όταν ο Μανού Τσάο – τον οποίο
πολλοί θεωρούν μουσική ιδιοφυΐα
– αποφάσισε να ασχοληθεί με το
τραγούδι, έθεσε ως πρωταρχικό του
στόχο να αναπαραγάγει τα γαλλικά και
τα ισπανικά τραγούδια του δρόμου,
γι’ αυτό και το έργο του διέπεται από
μια τρέλα. Το «La Trampa» είναι από τα
δημοφιλή τραγούδια του, γραμμένο
για τη φωνή του εκκεντρικού βάσκου
τραγουδιστή Τονίνο Καροτόνε, για
τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς
«Drew Carey’s Green Screen Show».
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Τώρα, όμως, οι κάτοικοι του νησιού δεν χαίρονται
και πολύ, γιατί δεν είναι πια μόνο οι ασπρουλιάρηδες,
στερημένοι από ήλιο, βορειοευρωπαίοι που το παίζουν
στα κρυφά Ροβινσώνες, μέχρι να πάρουν σταδιακά
το χρώμα του
μαονιού. Τώρα, σ’
αυτόν τον μικροσκοπικό παράδεισο εισβάλλουν
οι αθηναίοι του
Σαββατοκύριακου
με τα μηχανάκια
τους. Οι κατασκηνωτές αφήνουν όλο και πιο συχνά σκουπίδια μέσα στο
δάσος, μαζί με βουνά από ακαθαρσίες, που προδίδονται από τα χαρτομάντιλα που ξεπροβάλλουν πίσω
από κάθε βράχο. Για πολλούς νεαρούς αθηναίους,
που ζουν ακόμα με τους γονείς τους σε μια κοινωνία
που δεν εγκρίνει το προγαμιαίο σεξ, η ελευθερία μιας
παραλίας γυμνιστών τούς δίνει την ευκαιρία να κοιμηθούν μαζί, χωρίς να πληρώσουν πολλά. Ίσως είναι πιο
εύκολο για τους συντηρητικούς, μεγαλύτερους στην
ηλικία έλληνες να αποδεχτούν τις περίεργες συνήθειες
των ξένων, παρά να βλέπουν τη δικιά τους – όλο και
πιο απελευθερωμένη – νεολαία να τα πετάει όλα».
Cyprus Mail, 6/2008
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ι ελληνικές και ιταλικές τράπεζες είναι σίγουρο

κό οικονομικό παιχνίδι, χάρη στην επέκτασή τους στην
ανατολική Ευρώπη και την περιορισμένη έκθεσή τους
στην αναταραχή της πιστωτικής αγοράς. Ο Μπρούνο
Μπέρι, που διαχειρίζεται το European Equity Fund,
αξίας περίπου 200.000.000 λιρών, δήλωσε ότι η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μία από τις πρώτες
επιλογές του. “Πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει
ακόμα μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης” δήλωσε. Εκτιμά
επίσης τη Marfin Popular Bank, με έδρα την Κύπρο,
η οποία, όπως είπε, “επωφελείται από τις ισχυρές
επενδύσεις ευκατάστατων ρώσων”. Και πρόσθεσε: “Οι
ελληνικές τράπεζες είναι πρωτοπόροι στις αγορές της
ανατολικής Ευρώπης”».
Reuters, 16/5/2008

Δεν πουλάμε

«Πξύ των βρετανών παραθεριστών, η Ελλάδα

αρ’ ότι είναι η τρίτη πιο δημοφιλής χώρα μετα-

ασκεί τόσο αυστηρό έλεγχο στα νέα οικοδομικά
έργα, ώστε δεν έχει γνωρίσει ώς τώρα την έκρηξη
κατασκευής εξοχικών κατοικιών που παρατηρείται
στην Ισπανία, την Πορτογαλία ή τη Γαλλία. “Ήρθα με
το αεροπλάνο να συναντήσω έναν ιδιοκτήτη και έδειχνα πολύ επαγγελματίας, με το καλό μου κοστούμι,
το λαπ-τοπ και τον χαρτοφύλακά μου” λέει ο Ρόμπιν
Μπάρασφορντ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
ακινήτων Barrasford & Bird. “Εκείνος μου είπε απλώς
να καθίσω σ’ έναν βράχο και να κοιτάξω τη θέα. Όταν
του πρότεινα να χτίσουμε ένα σύγχρονο συγκρότημα
καταλυμάτων, μου απάντησε ότι δεν μου πουλάει τη
γη του, γιατί του φαινόταν ότι θα κατέστρεφα τη φυσική ομορφιά αυτού του σημείου, που είχε μείνει ανέγγιχτο τόσες γενιές. Έτσι, μου πρότεινε να πιούμε μαζί
ένα ούζο, πριν φύγω με άδεια χέρια”».
Daily Telegraph, 21/6/2008

Νέοι αγώνες

«Κντυμένα με χιτώνες,

αμιά εξακοσαριά άτομα,

έτρεξαν ξυπόλυτ�������������
a������������
το Σάββατο
μέσα στα ερείπια ενός αρχαίου
γηπέδου, σε μια αναβίωση των
αγώνων που γίνονταν στην αρχαιότητα στη Νεμέα, 120 χιλιόμετρα
νοτιοδυτικά της Αθήνας. Δεν
δόθηκαν μετάλλια, αλλά στεφάνια από βάγια και αγριοσέλινο.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σύλλογο για την
Αναβίωση των Νέμεων Αγώνων, που ιδρύθηκε το 1994.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι νέοι αγώνες, που
πραγματοποιούνται κάθε 4 χρόνια από το 1996, αποτελούν μια μορφή λαϊκής εκπαίδευσης στην ιστορία,
καθώς και ένα αντίβαρο στην εμπορευματοποίηση των
σύγχρονων Ολυμπιακών, που “απομακρύνονται όλο και
περισσότερο από τον μέσο άνθρωπο”».
AFP, 21/6/2008
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