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Θα παραμείνει αρχηγός της
ιταλικής Κεντροδεξιάς διαβεβαίωσε
μέσω Facebook ο Σίλβιο Μπερλου-
σκόνι.

«Εγώ δεν το βάζω κάτω, αντέχω.
Να είστε βέβαιοι ότι δεν θα παραμε-
ρίσω, ότι θα παραμείνω αρχηγός της
Κεντροδεξιάς», έγραψε ο Μπερλου-
σκόνι στη σελίδα του και πρόσθεσε
ότι «θα υπηρετήσει μέχρι τέλους το
συμφέρον των Ιταλών». Ζήτησε
ακόμη από τα μέλη του κόμματός
του «να προχωρήσουν με θάρρος».

«Δεν θα σας ντροπιάσω, ας προε-
τοιμαστούμε για θετικές εξελίξεις»
πρόσθεσε ο δεξιός πρώην πρωθυ-
πουργός και καταδικασθείς για φο-
ροδιαφυγή.

Ο Μπερλουσκόνι έχει αποφασί-

σει να μετονομάσει το κόμμα του
από Λαός της Ελευθερίας σε Φόρτσα
Ιτάλια. Πρόκειται για την ονομασία
της πολιτικής δύναμης με την οποία
είχε κερδίσει για πρώτη φορά τις
βουλευτικές εκλογές το 1994.

Παράλληλα όλοι αναμένουν την
επόμενη συνεδρίαση της αρμόδιας
επιτροπής της γερουσίας, την 9η Σε-
πτεμβρίου, η οποία καλείται να απο-
φασίσει αν ο Ιταλός καναλάρχης και
πολιτικός -μετά την οριστική κατα-
δίκη του από το ανώτατο ακυρωτικό
δικαστήριο της Ρώμης- πρέπει να
αποπεμφθεί από γερουσιαστής.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Μπερ-
λουσκόνι -σίγουρος για το ότι θα λά-
βει «χάρη»- σε συναντήσεις και επα-

φές του με στενούς του συνεργάτες
φέρεται να τάσσεται υπέρ της
«σκληρής γραμμής», με νέα πρόωρη
προσφυγή στις κάλπες το φθινόπω-
ρο ή στην αρχή του χειμώνα.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας
«δικαιολόγησης» των παρακολου-
θήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής
Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) τα φώτα
τις δημοσιότητας είδαν πληροφο-
ρίες πως η Αλ Κάιντα σχεδιάζει επι-
θέσεις εναντίον αμαξοστοιχιών
στην Ευρώπη. Σύμφωνα με σχετικό
δημοσίευμα της γερμανικής εφημε-
ρίδας Bild, οι αρχές της Γερμανίας
έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλεί-
ας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της
χώρας. Η NSA φέρεται να υπέκλεψε
επικοινωνία μεταξύ υψηλόβαθμων
μελών της Αλ Κάιντα πριν από μερι-
κές εβδομάδες.

Ωστόσο το υπουργείο Εσωτερι-
κών της Γερμανίας σχολιάζοντας το
δημοσίευμα ανέφερε ότι λαμβάνει
συχνά πληροφορίες για τέτοιου εί-
δους απειλές και δεν προτίθεται να
εντείνει τα μέτρα ασφαλείας που
ισχύουν ήδη. 

«Είναι γνωστό ότι η Γερμανία,
όπως και άλλες δυτικές χώρες, απο-
τελεί στόχο για τους τρομοκράτες
τζιχαντιστές και γι’ αυτό πάντοτε
εξετάζουμε τις προειδοποιήσεις ξε-
χωριστά. Όμως έχουμε ήδη λάβει
μέτρα προστασίας και δεν σχεδιά-
ζουμε να τα ενισχύσουμε αυτή τη
στιγμή» είπε ο εκπρόσωπος της κυ-

βέρνησης Γενς Τέσκε κατά την τα-
κτική ενημέρωση των δημοσιογρά-
φων.

Σύμφωνα πάντα με την Bild οι
γερμανικές αρχές έχουν ενισχύσει
την ασφάλεια στις υπερταχείες
Ιντερσίτι - Εξπρές (ICE) και στους
σταθμούς εφαρμόζοντας «αόρατα
μέτρα», όπως περιπολίες αστυνομι-
κών με πολιτική περιβολή. Επικα-
λούμενη ειδικούς σε θέματα ασφα-
λείας, τους οποίους δεν κατονομά-
ζει, η εφημερίδα γράφει ότι οι επιθέ-
σεις μπορεί να αφορούν σαμποτάζ
στο δίκτυο ή εκρήξεις βομβών μέσα
στα τρένα.

Οι περιοχές του πλανήτη που
θα πλήττονται από καύσωνες ανα-
μένεται να διπλασιαστούν έως το
2020 και θα συνεχίσουν θα αυξάνο-
νται στις επόμενες δεκαετίες, καθώς
το φαινόμενο του θερμοκηπίου
προκαλεί άνοδο των θερμοκρασιών,
ανακοίνωσαν χθες επιστήμονες
από τη Γερμανία και την Ισπανία.

«Είναι πολύ πιθανό η διάρκεια, η
συχνότητα και η ένταση των θερ-
μών περιόδων να αυξηθούν στις πε-
ρισσότερες περιοχές της Γης» ανα-
φέρει η έκθεση της Διακρατικής
Επιτροπής για τις Κλιματικές Αλλα-
γές (IPCC) σημειώνοντας πως οι
καύσωνες κατά την καλοκαιρινή πε-
ρίοδο επηρεάζουν πλέον 5% των
περιοχών στον παγκόσμιο χάρτη,
κάτι που σύμφωνα με τους συντά-
κτες της έκθεσης «αναμένεται να δι-
πλασιαστεί μέχρι το 2020 και να τε-
τραπλασιαστεί έως το 2040».

Οι τροπικές περιοχές, όπως η Με-
σόγειος, η Μέση Ανατολή, περιοχές
της Δυτικής Ευρώπης, της Κεντρι-

κής Ασίας και των ΗΠΑ, αναμένεται
να επηρεαστούν περισσότερο από
τους αυξανόμενους καύσωνες,. «Σε
πολλές περιοχές οι πιο κρύοι μήνες
του καλοκαιριού θα είναι πιο ζεστοί
σε σχέση με ό,τι έχουμε ζήσει έως
τώρα», εκτός εάν μειωθούν οι εκπο-
μπές αερίων που προκαλούν το φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου, δήλωσε ο
Ντιμ Κούμου του Ινστιτούτου Ερευ-
νών για τις Κλιματικές Επιπτώσεις
στο Πότσδαμ.

Η IPCC αναφέρει ότι εξαιτίας του
φαινομένου του θερμοκηπίου είναι
πιθανό τα επόμενα χρόνια να προ-
κληθούν σοβαρές καταιγίδες, καύ-
σωνες, πλημμύρες και άνοδος της
στάθμης των θαλάσσιων υδάτων. Η
μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια
της Γης παγκοσμίως έχει αυξηθεί
κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου από την
περίοδο της βιομηχανικής επανά-
στασης.

ITAΛΙΑ

Εξέγερση σε κέντρο κράτησης 
μεταναστών στην Καλαβρία

Εξέγερση σε «κέντρο προσωρινής
φιλοξενίας» της Καλαβρίας προκάλε-
σε η είδηση του θανάτου κρατουμένου
υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο
31χρονος Μαροκινός μετανάστης Μου-
στάφα Ανάκι έχασε τη ζωή του ύστερα
από «έντονη δυσφορία» που αισθάνθη-
κε, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές.
Ο Ανάκι απεβίωσε στις 10 Αυγούστου,

αλλά η είδηση δόθηκε στη δημοσιότητα
μόλις χθες. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύ-
πο, μετά τον θάνατο του Μαροκινού με-
τανάστη οι υπόλοιποι κρατούμενοι εξε-
γέρθηκαν προκαλώντας «σοβαρές υλικές ζημιές» στο κέντρο κράτησης.
Η εφημερίδα Λα Ρεπούμπλικα ανέφερε ότι «το κέντρο του Ίζολα Κάπο Ρι-

τσούτο έκλεισε για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα λόγω των εκτεταμένων
ζημιών που προκλήθηκαν στους χώρους κράτησής του». Η πρόσβαση των δη-
μοσιογράφων στα κέντρα προσωρινής κράτησης, όπως σημειώνει ο Τύπος, πα-
ραμένει προβληματική, καθώς οι αρχές συχνά επικαλούνται λόγους «δημόσιας
τάξης» και αρνούνται να δίνουν άδεια για ρεπορτάζ ή καθυστερούν τη χορήγησή
της επί μήνες.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Κρατήθηκε στο Χίθροου 
λόγω Σνόουντεν

Ο σύντροφος του δημοσιογράφου της εφημερίδας «Guardian», Γκλεν Γκρίν-
γουολντ, ο οποίος είχε δημοσιοποιήσει τις αποκαλύψεις του Έντουαρντ Σνόου-
ντεν, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολουθήσεων των επικοινωνιών από την
αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA), κρατήθηκε για αρκετές ώρες
στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, κίνηση που καταγγέλθηκε από τη Διεθνή
Αμνηστία ως πράξη «αντιποίνων».
Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Νταβίντ Μίκαελ Μιράντα κρατήθηκε

στο αεροδρόμιο, όπου έκανε στάση το αεροσκάφος που τον μετέφερε από το
Ρίο ντε Τζανέιρο στο Βερολίνο. «Ο 28χρονος άντρας τέθηκε υπό κράτηση στο
αεροδρόμιο Χίθροου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του αντιτρομοκρατικού νόμου
του 2000», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.»Δεν συνελήφθη. Ως εκ τού-
του αφέθηκε ελεύθερος» συμπλήρωσε.

«Θα παραμείνω στο τιμόνι»

Σχέδια της Αλ Κάιντα για επιθέσεις
σε τρένα βλέπει η Bild

Προβλέψεις για διπλασιασμό των καυσώνων έως
το 2020 από Γερμανούς και Ισπανούς επιστήμονες
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