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Τ η στιγµή που ηγέτες 
της Αφρικής και Ευ-
ρωπαίοι αποτίουν 

φόρο τιµής στον επί 20ετίας 
πρωθυπουργό της Αιθιοπίας 
Μέλες Ζενάουι, οι ισλαµι-
στές αντάρτες της Σοµαλίας 
πανηγυρίζουν για το θάνατό 
του, λέγοντας ότι πρόκειται 
για «ιστορική ηµέρα» και 
η Αιθιοπία, η οποία έχει 
στείλει στρατεύµατα στο σο-
µαλικό έδαφος, «τώρα θα 
καταρρεύσει». Αιθιοπική 
οργάνωση ανταρτών λέει 
ταυτόχρονα ότι ο θάνατος 
του Μέλες ανοίγει «παράθυ-
ρο ειρήνης» στη χώρα, αλλά 
επαναβεβαιώνει την ετοιµό-
τητά της να δώσει µάχη για 
αυτοδιάθεση. Η κυβέρνηση 
της Αιθιοπίας ανακοίνωσε 
την Τρίτη το θάνατο του Μέ-
λες Ζενάουι σε νοσοκοµείο 
των Βρυξελλών. Είχε προη-
γηθεί έντονη φηµολογία για 
την κατάσταση της υγείας του 
Αιθίοπα πρωθυπουργού, ο 
οποίος δεν είχε κάνει καµία 
δηµόσια εµφάνιση εδώ και 
εβδοµάδες και είχε απουσι-
άσει από σύνοδο στην Αντίς 
Αµπέµπα τον περασµένο 
µήνα. Τα ακριβή αίτια θα-
νάτου δεν ανακοινώθηκαν. 
Σε κυβερνητική ανακοίνω-
ση αναφέρεται πως ο Μέλες 
υποβαλλόταν σε θεραπεία 
στο εξωτερικό τους τελευ-
ταίους δύο µήνες και ενώ 
η κατάσταση της υγείας του 
βελτιωνόταν, µία «ξαφνική 
µόλυνση» τον οδήγησε ξανά 
στο νοσοκοµείο την Κυρια-
κή και τελικώς κατέληξε τη 
∆ευτέρα. Ο Μέλες ανέλαβε 

την εξουσία ως αρχηγός των 
ανταρτών που ανέτρεψαν τη 
χούντα του Μενγκίστου Χα-
ϊλέ Μαριάµ το 1991. Τού 
αποδίδεται ότι ηγήθηκε της 
οικονοµικής ανάκαµψης της 
Αιθιοπίας, αλλά σε βάρος 
του σεβασµού των ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων κατά 
τους επικριτές του. Τα ηνία 
αναλαµβάνει µετά το θάνατό 
του ο αντιπρόεδρος, όπως 
ανακοίνωσε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος της αιθιοπικής 
κυβέρνησης, στέλνοντας µή-
νυµα προς πάσα κατεύθυν-
ση πως «στη χώρα επικρατεί 
σταθερότητα». Ο πρόεδρος 
της Νοτίου Αφρικής Τζέι-
κοµπ Ζούµα απέτισε φόρο 
τιµής στον πρωθυπουργό 
της Αιθιοπίας, επισηµαίνο-
ντας τα προτερήµατά του ως 
ηγέτη, αλλά και ως µεσολα-
βητή στις συγκρούσεις στο 
Κέρας της Αφρικής.

«Η Νότιος Αφρική θεω-
ρούσε πάντα την Αιθιοπία 
ένα κράτος πυλώνα και µια 
χώρα κινητήρια δύναµη στο 
Κέρας της Αφρικής. Ο πρω-
θυπουργός Μέλες Ζενάουι 
ήταν ένας ισχυρός ηγέτης, 
όχι µόνο για τη χώρα του, 
αλλά και για όλη την αφρι-
κανική ήπειρο, ο οποίος είχε 
αναλάβει ρόλο µεσολαβητή 
σε πολλές συνοµιλίες ειδικά 
στο Κέρας της Αφρικής» επι-
σήµανε ο Ζούµα.

Η Λιβεριανή πρόεδρος 
Έλεν Τζόνσον Σίρλιφ δήλω-
σε ότι ο Μέλες ήταν «ένας 
ηγέτης διανοούµενος για 
την ήπειρο».  Σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ο πρόεδρος της Κο-

µισιόν Ζοζέ Μπαρόζο έκανε 
λόγο για ένα «σεβαστό Αφρι-
κανό ηγέτη», επισηµαίνοντας 
πως «είχε δείξει προσωπικά 
µεγάλη προσήλωση επί πολ-
λά χρόνια για τη βελτίωση 
της ζωής, όχι µόνον των Αι-
θιόπων, αλλά και όλων των 
αφρικανικών λαών.

Στο συλλυπητήριο µήνυ-
µά του, ο Μπαρόζο χαιρε-
τίζει «τη µάχη που έδωσε ο 
Αιθίοπας πρωθυπουργός 
για την αφρικανική ενότητα, 
τον αγώνα του κατά της κλι-
µατικής αλλαγής, όπως και 
τον αγώνα του για την ανά-
πτυξη», και υπογραµµίζει το 
ρόλο του «για την ειρήνη και 
τη σταθερότητα» στο Κέρας 
της Αφρικής.

Ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός Ντέιβιντ Κάµερον µίλησε 
για έναν «εµπνευσµένο εκ-
πρόσωπο της Αφρικής» που 
έβγαλε εκατοµµύρια ανθρώ-
πους από τη φτώχεια, όπως 
αναφέρει το BBC.

Οι ισλαµιστές αντάρτες 
της Σοµαλίας πανηγυρίζουν, 
πάντως, το θάνατο του Ζε-
νάουι, κάνοντας λόγο για 
«ιστορική ηµέρα». «Είµαστε 
πολύ ικανοποιηµένοι για 
το θάνατο του Μέλες. Είναι 
σίγουρο τώρα πως η Αιθιο-
πία θα καταρρεύσει» δήλωσε 
εκπρόσωπος της οργάνωσης 
Αλ-Σεµπάµπ στο πρακτορείο 
Reuters. Ο Μέλες Ζενάουι 
έχει στείλει δύο φορές αι-
θιοπικά στρατεύµατα στα 
σύνορα για να βοηθήσει 
στην πάταξη των Σοµαλών 
ισλαµιστών ανταρτών. Την 
ίδια στιγµή, παράνοµη αιθι-

οπική οργάνωση ανταρτών 
δηλώνει ότι ο θάνατος του 
Ζενάουι µπορεί να ογκώσει 
σε µία περίοδο ειρήνης στην 
Αιθιοπία, τονίζοντας όµως 
παράλληλα την ετοιµότητά 
της να πολεµήσει για αυ-
τοδιάθεση. «Ο θάνατος του 

Αιθίοπα δικτάτορα µπορεί 
να αποτελεί προποµπό µιας 
νέας εποχής ειρήνης και στα-
θερότητας στην Αιθιοπία και 
σε όλο το Κέρας» αναφέρεται 
σε ανακοίνωση του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπου 
(της επαρχίας) Ογκαντίν.

Η οργάνωση προσθέτει 
ότι «είναι έτοιµη να εργαστεί 
µε κάθε προοδευτική δύνα-
µη της αντιπολίτευσης που 
είναι έτοιµη να αναγνωρίσει 
το δικαίωµα της αυτοδιάθε-
σης για όλα τα έθνη και τις 
εθνικότητες».

Οι Νεοϋορκέζοι στη 
µεγάλη πλειοψηφία 
τους πιστεύουν ότι η 

αστυνοµία κάνει διακρίσεις 
σε βάρος των Αφροαµερι-
κανών έναντι των λευκών 
καθώς οι πρώτοι είναι πιθα-
νότερο να συλληφθούν στη 
µέση του δρόµου για να τους 
γίνει σωµατική έρευνα.  Σύµ-
φωνα µε δηµοσκόπηση που 
δηµοσιεύεται στους New 
York Times το 59% των Νε-
οϋορκέζων πιστεύουν ότι οι 
αστυνοµικοί είναι προκατει-
ληµµένοι υπέρ των λευκών 
και κατά των Αφροαµερικα-
νών. Οι τελευταίοι συµµερί-
ζονται αυτήν την άποψη σε 
ποσοστό 77%. Σχεδόν ένας 
στους δύο (ποσοστό 55%) 

θεωρεί επίσης ότι η αστυ-
νοµία κάνει διακρίσεις σε 
βάρος των ισπανόφωνων. 
Οι περισσότεροι Αφροα-
µερικανοί (56%) θεωρούν 
υπερβολικό το δικαίωµα 
που έχουν οι αστυνοµικοί 
να σταµατούν οποιονδήποτε 
στο δρόµο και να τον υποβά-
λουν σε σωµατική έρευνα αν 
κρίνουν ύποπτη τη συµπε-
ριφορά του, µία πρακτική 
που διαδίδεται ολοένα και 
περισσότερο. Μόνο πέρσι, 
σύµφωνα µε επίσηµα στοι-
χεία, η αστυνοµία την ακο-
λούθησε 685.000 φορές. Σε 
ποσοστό 53% οι έρευνες αυ-
τού του είδους αφορούσαν 
Αφροαµερικανούς - οι οποί-
οι αντιπροσωπεύουν το ένα 

τέταρτο που πληθυσµού της 
πόλης - το υπόλοιπο 34% 
ήταν ισπανόφωνοι και µόνο 
το 9% ήταν λευκοί. 

Στο 90% των περιπτώ-
σεων πάντως η αστυνοµία 
δεν βρήκε κάτι το µεµπτό 
για να παραπέµψει τους 
ελεγχόµενους.  

Ορισµένες οργανώσεις 
για την προάσπιση των πο-
λιτικών δικαιωµάτων έχουν 
καταγγείλει αυτήν την πρα-
κτική αν και η αστυνοµία την 
βρίσκει χρήσιµη, κυρίως για 
να εντοπίζονται παράνοµα 
όπλα. Η δηµοσκόπηση ήταν 
τηλεφωνική και διενεργή-
θηκε από την εφηµερίδα 
µεταξύ 10-15 Αυγούστου σε 
δείγµα 1.026 Νεοϋορκέζων.

«Ιστορική ηµέρα» για τους Σοµαλούς αντάρτες
ο θάνατος του Αιθίοπα πρωθυπουργού

«Η Β. Κορέα μπορεί 
να έχει πυρηνικά το 2013»Η αστυνομία κάνει διακρίσεις σε βάρος 

Αφροαμερικανών πιστεύουν οι Νεοϋορκέζοι

ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ...

ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ 
ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ 
ΣΕ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

14
92
1


