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Την επόµενη ∆ευτέρα θα 
προσαχθεί ενώπιον της ∆ι-
καιοσύνης, για «τροµοκρα-

τικές πράξεις», ο Αντερς Μπέ-
ρινγκ Μπρέβικ, σχεδόν εννιά 
µήνες από την ηµέρα που σκό-
τωσε 77 ανθρώπους στην πρω-
τεύουσα της Νορβηγίας Οσλο. 
Αν και για την ενοχή του δεν 
υπάρχει καµιά αµφιβολία - ακό-
µα και αν αρνείται να δηλώσει 
ένοχος, ο Μπρέιβικ παράδεχεται 
τα γεγονότα - το βασικό ζήτηµα 
είναι η κατάσταση της πνευµατι-
κής του υγείας και ποιά θα είναι 

η τύχη του: άσυλο ή φυλακή;
Στις 22 Ιουλίου 2011, ο 

Μπρέιβικ τοποθέτησε βόµβα 
στην έδρα της νορβηγικής κυ-
βέρνησης στο κέντρο του Οσλο, 
προκαλώντας το θάνατο οκτώ 
ανθρώπων. Αµέσως µετά, φο-
ρώντας στολή αστυνοµικού, 
πυροβόλησε και σκότωσε εν 
ψυχρώ 69 ανθρώπους - κυρίως 
εφήβους - στο νησί Ουτόγια, στη 
Νορβηγία. ∆ηλώνοντας ότι διε-
ξάγει πόλεµο κατά «της µουσουλ-
µανικής εισβολής» στην Ευρώπη 
και της πολυπολιτισµικότητας, ο 

34χρονος Μπρέιβικ χαρακτήρι-
σε την πράξη του «φρικτή, αλλά 
αναγκαία», επισηµαίνοντας πως 
ήταν µια «προληπτική επίθεση 
εναντίον αυτών που πρόδωσαν 
την πατρίδα του». Για τους 770 
συγγενείς των θυµάτων και επι-
ζώντων της τραγωδίας, αυτό που 
έχει σηµασία είναι να αποδοθεί 
δικαιοσύνη. Η δίκη αρχίζει στις 
16 Απριλίου και θα ολοκληρω-
θεί µέσα στον Ιούνιο. Η ετυµη-
γορία αναµένεται κάποια στιγµή 
τον Ιούλιο, χωρίς να έχει γίνει 
γνωστή η ηµεροµηνία.

Την δραµατική καθηµερι-
νότητα στην Ελλάδα και 
ειδικότερα στην Αθήνα, 

περιγράφει γλαφυρά σε άρθρο 
της η γερµανική εφηµερίδα 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
κάνοντας αναφορά στα κλειστά 
µαγαζιά και στην άθλια εικόνα 
του κέντρου που έχει µετατραπεί 
σε «άντρο ναρκωτικών». 

«Πως η Αθήνα υποφέρει σι-
ωπηλά» τιτλοφορείται το εκτε-
νές ρεπορτάζ του Tobias Piller 
που δηµοσιεύεται στις σελίδες 
της Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Το δηµοσίευµα περι-
γράφει σε δραµατικό τόνο τις 
επιδεινούµενες οικονοµικές και 
κοινωνικές συνθήκες στην Ελ-

λάδα και µερικές από τις ζοφερές 
εικόνες που παρατηρούνται στο 
κέντρο της Αθήνας: «Στο κέντρο 
της πόλης, στην πλατεία Οµο-
νοίας, υπάρχουν αυτή τη στιγµή 
περισσότερα κλειστά παρά ανοι-
χτά µαγαζιά. Όποιος δεν έχει 
ακόµα κατεβάσει για πάντα τα 
ρολά, προσφέρει εκπτώσεις από 
50% έως 70%. Ωστόσο τα κατα-
στήµατα είναι άδεια. Η κεντρική 
περιοχή ανάµεσα στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο και την 
τουριστική περιοχή στους πρό-
ποδες της Ακρόπολης, µετά βίας 
ένα χιλιόµετρο µακριά από το 
Κοινοβούλιο, και την πλατεία 
Συντάγµατος έχει µετατραπεί σε 
άντρο των εµπόρων ναρκωτι-

κών». «Οι αριθµοί για την κα-
τάσταση της Ελλάδας είναι τόσο 
δραµατικοί όσο σε ελάχιστες χώ-
ρες το τελευταίο χρονικό διάστη-
µα», σηµειώνεται στο ρεπορτάζ, 
όπου παρατίθενται δηλώσεις 
του καθηγητή Οικονοµικών και 
οικονοµικού συµβούλου του 
Λουκά Παπαδήµου, Γκίκα Χαρ-
δούβελη, σύµφωνα µε τον οποίο 
«όσο περισσότερες περικοπές 
κάνει κανείς, τόσο ισχυρότερη 
γίνεται η ύφεση και τόσο πε-
ρισσότερο συρρικνώνονται τα 
φορολογικά έσοδα. Πρέπει να 
σταθεροποιήσουµε τις προσδο-
κίες. Η ύφεση θα περάσει όταν 
οι Έλληνες δουν ότι η κατάσταση 
σταθεροποιείται».

Χωρίς υποχωρητική διάθε-
ση, εµφανίζεται η Βόρει-
ος Κορέα, αρνούµενη να 

ακυρώσει την προγραµµατισµένη 
εκτόξευση πυραύλου µεταξύ 12 
και 16 Απριλίου, παρά τις διε-
θνείς πιέσεις. Όπως υποστηρίζει 
η Πιονγιάνγκ, η εκτόξευση γίνε-
ται απλώς για να τεθεί δορυφό-
ρος σε τροχιά.  Η Βόρεια Κορέα 
έχει προγραµµατίσει την εκτόξευ-

ση, έτσι ώστε να συµπίπτει µε την 
επέτειο των 100 χρόνων από την 
γέννηση του ιδρυτή της χώρας, 
Κιµ Ιλ Σουνγκ (πατέρα του Κιµ 
Γιονγκ Ιλ).  Η κίνηση έχει ήδη 
προκαλέσει διπλωµατική ένταση 
µε τις ΗΠΑ και τους συµµάχους 
τους (κυρίως τη Νότια Κορέα και 
την Ιαπωνία) που θεωρούν ότι 
η εκτόξευση δεν είναι παρά ένα 
κεκαλυµµένο τεστ πυραύλου µε-

γάλου βεληνεκούς, το οποίο θα 
µπορούσε να ακολουθηθεί από 
µια πυρηνική δοκιµή. «Πρόσφα-
τες εικόνες από δορυφόρο µας 
έχουν οδηγήσει στο συµπέρα-
σµα ότι η Βόρεια (Κορέα) σκάβει 
µυστικά ένα νέο υπόγειο τούνελ 
στην περιοχή των πυρηνικών 
δοκιµών…» ανέφερε Νοτιοκορε-
άτης αξιωµατούχος στο γαλλικό 
πρακτορείο AFP. 
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Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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