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Τα Νέα 7 Θαύματα της Φύσης

“Είµαι στρατιωτικός διοικητής”

ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΡΒΗΓΟ ΜΑΚΕΛΑΡΗ

Η ψήφος εκατοµµυρίων αν-
θρώπων από ολόκληρο 
τον κόσµο ανέδειξε, ανά-

µεσα σε 28 υποψηφιότητες, τα 
«Νέα 7 Θαύµατα της Φύσης». 

Όπως σε πολλούς αγώνες, 
ωστόσο, δεν έλειψαν τα χτυπή-
µατα κάτω από τη µέση, µε κά-
ποιους αξιωµατούχους να κατη-
γορούν τους διοργανωτές ακόµη 
και για εκβιασµό, προκειµένου 
να συµπεριλάβουν ή να απο-
κλείσουν συγκεκριµένες τοπο-
θεσίες από τη λίστα.

Τα «Νέα 7 Θαύµατα της Φύσης», 
όπως ανακοινώθηκαν - βάσει της 
πρώτης καταµέτρησης - από τους 
διοργανωτές είναι: το τροπικό 
δάσος του Αµαζονίου, ο κόλπος 
Χαλόνγκ στο Βιετνάµ, οι καταρ-
ράκτες Ιγκουαζού σε Αργεντινή 
και Βραζιλία, η νήσος Τζέτζου στη 

Νότια Κορέα, το Εθνικό Πάρκο 
Κοµόντο της Ινδονησίας, ο υπό-
γειος ποταµός Πουέρτο Πρινσέ-
σα στις Φιλιππίνες και το Τέιµπλ 
Μάουντεν µε την επίπεδη κορυ-
φή, στη Νότιο Αφρική. 

Αυτή ενδέχεται να µην είναι 
η τελική λίστα. Η ψηφοφορία 
ολοκληρώθηκε στις 11/11 και η 
καταµέτρηση άρχισε αµέσως. Οι 
νικητές θα ανακοινωθούν επισή-
µως στις αρχές του 2012 και µέ-
χρι τότε η κατάταξη είναι πιθανό 
να αλλάξει. «Όταν τα Νέα 7 Θαύ-
µατα της Φύσης επιβεβαιωθούν, 
θα γίνουν από κοινού µε τα Νέα 7 
Θαύµατα του Κόσµου κοµµάτι της 
παγκόσµιας συλλογικής µνήµης 
της ανθρωπότητας» λέει ο επικε-
φαλής της πρωτοβουλίας για την 
ανάδειξη των 7 Νέων Θαυµάτων, 
Μπερνάρ Ουέµπερ.

Ο Άντερς Μπρέχρινγκ 
Μπρέιβικ, ο άνδρας 
που παραδέχθηκε ότι 

σκότωσε 77 ανθρώπους στη 
Νορβηγία τον Ιούλιο, έκανε 
την πρώτη του δηµόσια εµ-
φάνιση σε δικαστήριο του 
Όσλο. Έξω από το δικαστήριο 
είχε συγκεντρωθεί πλήθος 
κόσµου και δηµοσιογράφοι, 
καθώς και οικογένειες των 
θυµάτων και επιζώντες των 
επιθέσεων. Ο Μπρέιβικ, που 
φορούσε ένα σκούρο κοστού-
µι, µε ήρεµη φωνή αποπειρά-
θηκε να καταφερθεί εναντίον 
του δικαστηρίου, όµως ο δι-
καστής τον διέκοψε. «Είµαι 
στρατιωτικός διοικητής του 
αντιστασιακού κινήµατος της 
Νορβηγίας και των Ναϊτών 
Ιπποτών της Νορβηγίας. 

Δεν αναγνωρίζω την αρ-
µοδιότητα του δικαστηρίου 
επειδή έχει λάβει εντολή από 
οργανισµούς που υποστηρί-
ζουν την ιδεολογία του µίσους 
που επιθυµεί την αποδόµηση 
της νορβηγικής κοινωνίας και 
επειδή υποστηρίζει την πολυ-
πολιτισµικότητα», δήλωσε ο 

Μπρέιβικ. «Αναγνωρίζω τις 
πράξεις, όµως δεν δηλώνω 
ένοχος», πρόσθεσε. Ήταν η 
πρώτη φορά που οι συγγενείς 
των θυµάτων των δύο επιθέ-
σεων, αλλά και ο Τύπος είχαν 
τη δυνατότητα να ακούσουν 
τον Μπράιβικ να µιλά ενώπι-
ον του δικαστηρίου. 

Περίπου 120 άνθρωποι 
ήταν παρόντες στην αίθουσα, 
ενώ εκατοντάδες άλλοι εί-
χαν συρρεύσει σε γειτονικές 
αίθουσες απ’ όπου παρακο-
λουθούσαν µέσω βίντεο την 
ακροαµατική διαδικασία. 

Το δικαστήριο αποφάσισε 
να παρατείνει κατά 12 εβδο-
µάδες την προσωρινή κράτη-
ση του Μπρέιβικ. Η δίκη θα 
διεξαχθεί στο δικαστήριο του 
Όσλο, όµως θα µεταδίδεται 
απευθείας σε πολλά άλλα δι-
καστήρια, ώστε να µπορούν 
να την παρακολουθήσουν 
συγγενείς των θυµάτων από 
άλλες περιοχές της Νορβη-
γίας.  Στη διάρκεια των οκτώ 
από τις δώδεκα εβδοµάδες της 
κράτησής του θα ελέγχονται 
οι επισκέψεις που δέχεται ο 

Μπρέιβικ, ενώ για τέσσερρις 
εβδοµάδες δεν θα του επιτρέ-
πεται να έχει πρόσβαση στα 
µέσα ενηµέρωσης, σύµφωνα 
µε τον Νέσαϊµ. 

Μετά την απόφαση του δι-
καστηρίου ο Μπρέιβικ θα 
παραµείνει υπό κράτηση ως 
τις 6 Φεβρουαρίου, οπότε θα 
ξανασυνεδριάσει το δικαστή-
ριο για να αποφασίσει για 
την παράταση ή µη της κράτη-
σής του.  Ο 32χρονος άνδρας 
κρατείται από τις 22 Ιουλίου, 
οπότε πραγµατοποίησε την 
ένοπλη επίθεση στο νησί Ου-
τόγια και στο Όσλο. 

Οι προηγούµενες ακροα-
µατικές διαδικασίες υπήρ-
ξαν κλειστές για το κοινό. 
Το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Νορβηγίας αναίρεσε απόφα-
ση που όριζε ότι ο Άντερς 
Μπρέιβικ θα έδινε στοιχεία 
µέσω ενός κυκλώµατος κλει-
στής τηλεόρασης. Ικανοποί-
ηση εξέφρασε ο συνήγορος 
υπεράσπισης του 32χρονου 
άνδρα, λέγοντας ότι αυτό 
ήταν που επιθυµούσε από 
την αρχή ο πελάτης του.




