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Η τραγουδίστρια Μπι-
γιονσέ είναι η ωραι-
ότερη γυναίκα στον 

κόσμο, σύμφωνα βέβαια 
με την κρίση του περιο-
δικού People. Η διάσημη 
τραγουδίστρια των R&B, 
μητέρα ενός βρέφους τρει-
σήμισι μηνών, δηλώνει στο 
περιοδικό πως αισθάνεται 
«ομορφότερη όσο ποτέ άλ-
λοτε αφότου έφερε στον 
κόσμο» στις 7 Ιανουαρίου 
τη μικρή Μπλου Άιβι Κάρ-
τερ, πατέρας της οποίας εί-
ναι ο ράπερ Jay-Z. «Είναι 
τόσο μικροσκοπική» τονί-
ζει η 30χρονη σταρ. «Ποτέ 
δεν είχα ξανανιώσει έναν 
τέτοιο δεσμό, έναν τέτοιο 
λόγο ύπαρξης» πρόσθεσε, 
αποφεύγοντας πάντως να 
πει σε ποιον μοιάζει: «Mοι-
άζει στην Μπλου» απάντησε 

λακωνικά. Με 16 βραβεία 
Grammy στο ενεργητικό της 
15χρονης σταδιοδρομίας 

της, η Μπιγιονσέ χαρακτη-
ρίζεται από το People «μία 
δύναμη της φύσης στον 
κόσμο του θεάματος και 
ένα είδωλο σε ό,τι αφορά το 
κάλλος και το στιλ».

Το περιοδικό προσθέτει 
πως η Μπιγιονσέ ξαναβρή-
κε τη φόρμα της κι έχασε 
το περιττό βάρος από την 
εγκυμοσύνη και προετοιμά-
ζεται για μία συναυλία, που 
θα σημάνει την επιστροφή 
της στη σκηνή, στις αρχές 
Σεπτεμβρίου στο Ατλάντικ 
Σίτι, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το περασμένο έτος, το 
People είχε απονείμει τον 
τίτλο της ομορφότερης γυ-
ναίκας στον κόσμο στην 
τραγουδίστρια και ηθοποιό 
Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ το 
2010 είχε αναδείξει την 
ηθοποιό Τζούλια Ρόμπερτς.

Το Αζερμπαϊτζάν έχει 
διπλασιάσει τις προ-
σπάθειές του για να 

είναι έτοιμη η πρωτεύουσά 
του, Μπακού, να φιλοξενή-
σει τον διαγωνισμό τραγου-
διού της Eurovision από τις 
22 ως τις 26 Μαΐου, όμως 
το θέμα των παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων παραμένει ένα αγκά-
θι για την πρώην σοβιετική 
δημοκρατία του Καυκάσου. 

Το Crystal Hall, ένα ολο-
καίνουργιο στάδιο, χτίστη-
κε σε χρόνο-ρεκόρ, για να 
φιλοξενήσει τους συμμετέ-
χοντες στο διαγωνισμό που 
θα παρακολουθήσουν 125 
εκατομμύρια τηλεθεατές, 
ενώ σημαίες της Eurovision 
κυματίζουν σχεδόν παντού 
στην πρωτεύουσα.  

«Η χώρα που φιλοξενεί 
τον διαγωνισμό έχει την 
ευκαιρία να γίνει περισσό-
τερο γνωστή στον κόσμο» 
δήλωσε ο Ταχίρ Μαμά-
ντοφ, μέλος της οργανωτι-
κής επιτροπής, υποσχόμε-
νος ένα φαντασμαγορικό 
σόου με στοιχεία της παρά-
δοσης του Αζερμπαϊτζάν. 

Πολλές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις ελπίζουν πως 
θα προκαλέσουν την προ-
σοχή της διεθνούς κοινό-
τητας στο πρόβλημα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη χώρα, την οποία κυ-
βερνά με σιδηρά πυγμή 
ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ. 
«Οι παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων 
είναι συχνές στο Αζερμπα-

ϊτζάν» τόνισε ο Γκιόργκου 
Γκόγκουϊα από το Παρα-
τηρητήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, διευκρινί-
ζοντας πως 70 άνθρωποι, 
ανάμεσά τους και επτά δη-
μοσιογράφοι, βρίσκονται 
στη φυλακή για πολιτικούς 
λόγους. Σύμφωνα με τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, 
η ελευθερία της έκφρασης 
περιορίζεται συνεχώς και 
όσοι είναι αντίθετοι με το 
καθεστώς εξαναγκάζονται 
από τις Αρχές να σιωπούν 
στο όνομα της σταθερότη-
τας της χώρας. 

Οι ακτιβιστές στο Αζερ-
μπαϊτζάν έχουν αρχίσει 
εκστρατεία με τίτλο «Τρα-
γουδώ για την Δημοκρα-
τία» ελπίζοντας ότι θα 
τραβήξουν την προσοχή 
των διεθνών μέσων ενη-
μέρωσης που θα καλύ-
ψουν τον διαγωνισμό. «Η 
Eurovision θα πρέπει να 
είναι ένα επιπλέον εργα-
λείο για την προώθηση της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
του Αζερμπαϊτζάν, κυρίως 
μέσω της βελτίωσης της 
κατάστασης των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων» επισή-
μανε ο Ρασούλ Τζαφάροφ, 
ένας από τους επικεφαλής 
της εκστρατείας.  Οι αρχές 
του Αζερμπαϊτζάν έχουν 
εξοργιστεί από τα δημο-
σιεύματα δυτικών Μέσων 
Ενημέρωσης, τα οποία 
υπογραμμίζουν περισσότε-
ρο την έλλειψη δημοκρατί-
ας στη χώρα, παρά την οι-
κονομική της ανάπτυξη. «Η 

ελευθερία της έκφρασης, οι 
δημοκρατικές αρχές και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα εί-
ναι απολύτως σεβαστά στο 
Αζερμπαϊτζάν» δήλωσε ο 
Μουμπαρίζ Γκουρμπάνλι, 
ανώτατος αξιωματούχος 
του κυβερνώντος κόμματος 
Νέο Αζερμπαϊτζάν. 

Ο ίδιος κατηγόρησε τους 
«ισλαμοφοβικούς» ότι ευ-
θύνονται εν μέρει για τα 
επικριτικά αυτά δημοσιεύ-
ματα. «Απλώς δεν δέχονται 
ότι η Eurovision θα πραγ-
ματοποιηθεί σε μια χώρα 
στην πλειοψηφία της μου-
σουλμανική» συμπλήρωσε. 
Με δεδομένο τον πλούτο 
σε υδρογονάνθρακες και 
την στρατηγική του θέση 
ανάμεσα στη Ρωσία και το 
Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν είναι 
ένας σημαντικός εταίρος 
για την ΕΕ, ειδικά στον το-
μέα της παροχής αερίου, 
και ορισμένοι αξιωματού-
χοι θεωρούν πως ο διαγω-
νισμός της Eurovision θα 
αποτελέσει ακόμα ένα θετι-
κό στοιχείο στην εικόνα της 
χώρας.  «Είμαστε σίγουροι 
πως όσοι δουν το Αζερμπα-
ϊτζάν θα το αγαπήσουν» τό-
νισε ο Μαμάντοφ. Από την 
πλευρά τους οι ακτιβιστές 
ελπίζουν πως οι επισκέ-
πτες και οι αποστολές κάθε 
χώρας στον διαγωνισμό, 
θα δώσουν μεγαλύτερη έμ-
φαση στο πρόβλημα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
απ’ ότι στους τραγουδιστές 
που θα εμφανιστούν στο 
Crystal Hall.

Η Μπιγιονσέ, κατά το People, 
είναι η ωραιότερη γυναίκα 
στον κόσμο.   

Την Μπιγιονσέ ανέδειξε 
το περιοδικό People
ωραιότερη γυναίκα στον κόσμο

ΕΝ ΟΨΕΙ EUROVISION

«Πυρετός» προετοιμασιών στο Μπακού 


