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Ε ντολή να τεθεί υπό προσω-
ρινή κράτηση ως την έναρ-
ξη της δίκης του στις 16 

Απριλίου έδωσε το δικαστήριο 
του Όσλο στο οποίο παρουσιά-
στηκε ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέ-
ιβικ, ο δράστης των επιθέσεων 
που προκάλεσαν το θάνατο 77 
ανθρώπων στις 22 Ιουλίου στη 
Νορβηγία. Λίγο νωρίτερα και 
χωρίς να επιδεικνύει ίχνος µετα-
µέλειας ο Μπρέιβικ ζήτησε από 
το δικαστήριο να αφεθεί αµέσως 
ελεύθερος, µε το επιχείρηµα 
ότι η σφαγή που διέπραξε ήταν 
«µια προληπτική επίθεση κατά 
των προδοτών της πατρίδας», οι 
οποίοι είναι ένοχοι, σύµφωνα 
µε τον ίδιο, για κάτι αντίστοιχο 
µε τις «εθνικές εκκαθαρίσεις» το 
οποίο ευνοεί όµως την εγκαθί-
δρυση µιας πολυπολιτισµικής 
κοινωνίας.

«∆εν αποδέχοµαι τη φυλάκι-
ση. Απαιτώ να απελευθερωθώ 
αµέσως», είπε ο 32χρονος δρά-

στης των αιµατηρών επιθέσεων. 
Η αξίωση αυτή, την οποία προέ-
βαλλε δύο φορές, προκάλεσε τον 
καγχασµό των µερικών δεκάδων 
συγγενών των θυµάτων των επι-
θέσεών του και ανθρώπων που 
επέζησαν από αυτές, οι οποίοι 
βρισκόντουσαν στην αίθουσα 
του δικαστηρίου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΑ ∆ΕΞΙΑ

Ο Μπρέιβικ, µε µαύρο κο-
στούµι και γραβάτα σε ανοιχτό 
γαλάζιο, όταν εισήλθε στην αί-
θουσα του δικαστηρίου έκανε 
έναν χαιρετισµό, φέρνοντας 
τα χέρια του, όπως ήταν δεµέ-
να µε τις χειροπέδες, σε σχήµα 
γροθιάς πάνω στην καρδιά, και 
στη συνέχεια τα έτεινε προς την 
υπεράσπιση. Ήταν ένας «χαιρε-
τισµός προς την άκρα δεξιά», 
σύµφωνα µε τον δικηγόρο του 
Γκέιρ Λίπσταντ. «Ήθελε να δείξει 
στην άκρα δεξιά ότι είναι ένας 

από τους δικούς της», εξήγησε ο 
Λίπσταντ. Ο Μπρέιβικ αρνήθη-
κε εκ νέου να δηλώσει ένοχος, 
µολονότι αναγνώρισε ότι είναι ο 
δράστης των επιθέσεων αυτών, 
οι οποίες ήταν, σύµφωνα µε τον 
ίδιο, απαραίτητες για να «υπε-
ρασπιστεί τον εθνικό νορβηγικό 
πληθυσµό».

«Εµείς το κίνηµα της νορβηγι-
κής αντίστασης δεν θα µείνουµε 
µε σταυρωµένα τα χέρια την ώρα 
που µας έχουν µετατρέψει σε 
µειονότητα στη χώρα µας», δή-
λωσε, σηµειώνοντας ότι έδρασε 
για να «υπερασπιστεί το λαό του, 
τον πολιτισµό του τη θρησκεία 
του». Ο Μπρέιβικ πυροβολούσε 
για περισσότερο από µία ώρα 
κατά των µελών της νεολαίας 
των Εργατικών που είχαν συ-
γκεντρωθεί στο νησί Ουτόγια 
στις 22 Ιουλίου, αφού είχε πυ-
ροδοτήσει µια βόµβα κοντά στην 
έδρα της νορβηγικής κυβέρνη-
σης στο Όσλο.

T ουλάχιστον 46 άτοµα έχασαν 
τη ζωή τους στις Φιλιππίνες 
από µεγάλο σεισµό που έπληξε 

τη χώρα. Ο σεισµός είχε µέγεθος 6,8 
βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, ενώ 
ακολούθησαν δύο ισχυροί µετασει-
σµοί, σύµφωνα µε το Αµερικανικό 
Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS). 

«Τα θύµατα έχασαν τη ζωή τους 
από την κατάρρευση τοίχων και φρα-
κτών» δήλωσε ο Μπενίτο Ράµος, 
επικεφαλής του Γραφείου Πολιτικής 
Άµυνας, διευκρινίζοντας ότι όλοι οι 
θάνατοι σηµειώθηκαν στο νησί Νέ-
γκρος, ενώ αγνοούνται 29 ακόµη 
άνθρωποι κάτω από τα ερείπια εκα-
τοντάδων σπιτιών που κατέρρευσαν.

 Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας 
και Σεισµολογίας της χώρας ανακοί-
νωσε ότι προειδοποίησε τους κατοί-
κους των παραθαλάσσιων περιοχών 
να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για 
ασυνήθιστα µεγάλα κύµατα, καθώς 

αύξησε το επίπεδο συναγερµού για 
τσουνάµι στο 2. Ωστόσο, δεν δόθηκε 
εντολή για αποµακρύνσεις κατοίκων 
από τα σπίτια τους.  Το Ινστιτούτο 
προειδοποίησε επίσης ότι τα κτίρια 
που δεν είναι άρτια κατασκευασµένα 
κινδυνεύουν να υποστούν ζηµιές. 

Η Εθνική ∆ιοίκηση Ωκεανών και 
Ατµόσφαιρας των ΗΠΑ ανακοίνω-
σε ότι µε βάση όλα τα δεδοµένα δεν 
αναµένεται να σηµειωθεί τσουνάµι 
στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

∆ύο µετασεισµοί 4,8 και 5,6 βαθ-
µών στην κλίµακα του USGS ακο-
λούθησαν µέσα σε 30 λεπτά από τον 
πρώτο σεισµό. 

«Οι υλικές ζηµιές είναι πιθανές σε 
περιοχές που επλήγησαν από σεισµό 
µεγέθους τουλάχιστον 5 βαθµών, 
εάν τα κτίριά τους δεν είναι δοµικά 
ανθεκτικά» είπε ο επικεφαλής του Ιν-
στιτούτου, Ρενάτο Σόλιντουµ, σε ρα-
διοφωνική του συνέντευξη.

Την «άμεση απελευθέρωσή του» 
ζήτησε ο Μπρέιβικ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Τουλάχιστον 46 οι νεκροί 
από το σεισμό των 6,8 Ρίχτερ


