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Περισκόπιο

Το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Τουρκία στη λίστα των «υπό παρακο-
λούθηση» χωρών με προβληματικές Δημοκρατίες εξετάζει το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης, σύμφωνα με το Βέλγο ευρωβουλευτή Λικ βαν 
ντε Μπράντε, ο οποίος εκτιμά πως η πιθανότητα είναι μεγάλη. Η κοι-
νοβουλευτική συνέλευση θα ασχοληθεί εκτάκτως με το θέμα στις 26 
Ιουνίου, μετά την εκδίκαση της υπόθεσης απαγόρευσης της λειτουρ-
γίας του κυβερνητικού κόμματος. Η Τουρκία βγήκε από τον κατάλο-
γο το 2004 και η επιστροφή θα πλήξει το ευρωπαϊκό όραμά της, υπο-
γραμμίζει ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπίας στο σώμα.

Πισωγύρισμα στην ευρωπαϊκή 
προοπτική της Τουρκίας
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Τουλάχιστον έξι εργαζόμενοι σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας απο-
βλήτων στη Σικελία έχασαν χθες τη ζωή τους λόγω αναθυμιάσεων 
δηλητηριωδών αερίων. Οι άτυχοι εργάτες καθάριζαν μια άδεια δε-
ξαμενή αποβλήτων στα περίχωρα της Κατάνια, όταν υπό αδιευκρίνι-
στες μέχρι στιγμής συνθήκες βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο Ιταλός πρω-
θυπουργός, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του 
στις οικογένειες των θυμάτων, δεσμεύτηκε για κάθε είδους στήριξη 
και απέστειλε στον τόπο του δυστυχήματος τον υπουργό Εργασίας, 
Μαουρίτσιο Σακόνι. Πριν από μόλις τρεις μήνες η Ιταλία θρηνούσε 
πέντε νεκρούς σε ανάλογο δυστύχημα.

Τραγωδία σε ιταλικό εργοστάσιο

Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τα επίθετα «άγρια», «πράσινη» και 
«ανεξερεύνητη» δεν ταιριάζουν πια 
στην Αφρική. Εν έτει 2008 στη «μαύ-
ρη ήπειρο» κυριαρχούν το τσιμέντο, 
η ξηρασία και η αισθητή μείωση των 
δασών. Αυτό υποστηρίζει η ομάδα επι-
στημόνων του Περιβαλλοντικού Προ-
γράμματος του ΟΗΕ (UNEP).

Χρησιμοποιώντας δορυφορικές 
φωτογραφίες που απεικονίζουν το 
«πριν» και το «μετά», οι ερευνητές δη-
μιούργησαν ένα γεωγραφικό άτλαντα, 
με τον τίτλο «Αφρική - Ο Ατλας των Αλ-
λαγών του Περιβάλλοντός μας». Στό-
χος είναι να δείξουν τη σοβαρή αλλα-

γή που έχει συντελεστεί στην ήπειρο 
μέσα στα τελευταία 35 χρόνια. Περί-
που 400 σελίδες με απογοητευτικές 
εικόνες παρουσιάστηκαν στο συνέ-
δριο των υπουργών Περιβάλλοντος 
των αφρικανικών χωρών στο Γιοχάνε-
σμπουργκ.

Σύμφωνα με τον άτλαντα το λιώσι-
μο των πάγων στις κορυφές του Κιλι-
μάντζαρο, του υψηλότερου όρους της 
Αφρικής, και η σταδιακή αποξήραν-
ση της λίμνης Τσαντ είναι τα δύο κυρι-
ότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζει η Αφρική.

Ψηλά στη λίστα της περιβαλλοντι-
κής αλλαγής βρίσκεται επιπλέον η 

εκτεταμένη αποψίλωση των δασών, 
η οποία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις 
στις περιοχές του Κονγκό, του Μαλά-
ουι και της Ρουάντα. Κάθε χρόνο περί-
που 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
δάσους χάνονται στην Αφρική.

Ανησυχίες δημιουργούν ακόμη η 
υποβάθμιση της καλλιέργειας αγρο-
τικών εκτάσεων, πολλές εκ των οποί-
ων έχουν κριθεί ακατάλληλες για σπο-
ρά, και η εξαφάνιση της λίμνης Νγκάμι 
στην Μποτσουάνα. Πρόβλημα αποτε-
λεί και η έντονη αστικοποίηση, που εμ-
φανίζεται κυρίως στην πρωτεύουσα 
της Σενεγάλης, Ντακάρ.

Η μελέτη βέβαια έδειξε και μερικές 
θετικές περιπτώσεις, όπως αυτή όπου 
το δάσος του Νίγηρα επαναφυτεύτηκε 
με δέντρα. Από τον άτλαντα δεν έλει-
ψε ούτε η μείωση της βιοποικιλότη-
τας, ένα φαινόμενο που εμφανίζεται 
σε αρκετές χώρες, όπως η Ανγκόλα, η 
Αιθιοπία, η Γκαμπόν και το Μάλι.

Η καταστροφή στην Αφρική έχει 
προκληθεί από διάφορους παράγο-
ντες, όπως οι εμφύλιοι πόλεμοι και 
η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τη 
Μάριον Τσιτλ, αντιπρόεδρο της UNEP, 
ο κυριότερος παράγοντας είναι η ρα-
γδαία αύξηση του πληθυσμού της 
ηπείρου, που σήμερα αγγίζει τα 965 
εκατομμύρια. Η διαθέσιμη γη για κάθε 
άτομο μειώθηκε σημαντικά, δημιουρ-

Λιώνουν τα χιόνια 
του Κιλιμάντζαρο

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ Η ΑΦΡΙΚΗ 
ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ

Οι επιστήμονες αγωνιούν για τους ταχύτατους ρυθμούς 
με τους οποίους καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον

Κοντά στο Βελιγράδι συνελήφθη χθες ο Στόγιαν Ζούπλιανιν, πρώην 
επικεφαλής της σερβικής αστυνομίας της Βοσνίας και ένας από τους 
τέσσερις πλέον καταζητούμενους φυγόδικους από το Διεθνές Δικα-
στήριο για εγκλήματα πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Θα εκ-
δοθεί άμεσα στη Χάγη για να λογοδοτήσει για σφαγές αμάχων στον 
πόλεμο της περιόδου 1992-1995. Η σύλληψη και η έκδοση των άλλων 
τριών καταζητουμένων που απομένουν συνιστούν όρο για την ένταξη 
της Σερβίας στην Ε.Ε. Χθες στο Βελιγράδι συνεδρίασε για πρώτη φορά 
η νέα Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 11ης Μαΐου. 

Σύλληψη επικηρυγμένου για 
σφαγές αμάχων στη Βοσνία 

Στις φωτογραφίες επάνω είναι εμφανές το λιώσιμο των πάγων του 
Κιλιμάντζαρο, ενώ στις αντίστοιχες δεξιά διακρίνεται η καταστροφή 
της λίμνης Φίτρι και του ποταμού Μπάθα στο Τσαντ. AFP PHOTO/NASA 

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο 
Ρεπουμπλικανός προεδρικός υποψήφιος Τζον Μακ Κέιν, κατά τη διάρ-
κεια συνάντησής του με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο προ-
χθές στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μακ Κέιν 
συζήτησε με τον προκαθήμενο της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας Αμε-
ρικής θέματα που αφορούν στην Ομογένεια κι έχουν σχέση με το σεβα-
σμό των θρησκευτικών ελευθεριών στην Τουρκία και την ονομασία της 
ΠΓΔΜ. Ο κ. Δημήτριος υπογράμμισε πως ο συνομιλητής του έδειξε ότι 
παρακολουθεί καλά το Κυπριακό και το Σκοπιανό κι έχει διάθεση να βο-
ηθήσει στην επίλυσή τους. Ως μέλος της Γερουσίας πάντως δεν υπέγρα-
ψε επιστολή για τα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Συνάντηση Δημητρίου - Μακ Κέιν
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Ενα διαζύγιο... 
δώρο στον Ομπάμα

Της NΑΤΑΣΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Εκείνος είναι ο Ρεπουμπλικανός 
κυβερνήτης της Νεβάδα, της πα-
τρίδας των γάμων-αστραπή, των 
καζίνο και της χλιδής. Εκείνη εί-
ναι η επί 22 χρόνια σύζυγός του 
και σήμερα η πλέον φανατική 
εχθρός του. Το πολύκροτο διαζύ-
γιό τους που απασχολεί εδώ κι ένα 
μήνα τα τοπικά ΜΜΕ ξέφυγε από 
τα όρια της Πολιτείας και απειλεί 
να πλήξει τους Ρεπουμπλικανούς 
στις προεδρικές εκλογές του Νο-
εμβρίου.

Οι «ροζ» λεπτομέρειες της δι-
αμάχης του Τζιμ Γκίμπονς με την 
εν διαστάσει σύζυγό του Ντόουν 
ενδέχεται να μετατραπούν στον 
«κρυφό άσο» στο μανίκι του Δη-
μοκρατικού υποψηφίου Μπαράκ 
Ομπάμα. Οι ψηφοφόροι της Νε-
βάδα που εδώ και τρεις δεκαετίες 
ψηφίζουν Ρεπουμπλικανούς δεν 
αποκλείεται να αλλάξουν στρατό-
πεδο μετά το σκάνδαλο, σημειώ-
νουν οι αναλυτές.

Την ώρα που ο κ. Γκίμπονς επι-
καλείται «ασυμφωνία χαρακτή-
ρων», η 54χρονη πρώην αγαπη-
μένη του τον κατηγορεί δημόσια 
για μοιχεία, εξαπάτηση και ανεντι-
μότητα. Με σύμμαχό της έναν από 
τους καλύτερους δικηγόρους της 
Νεβάδα αποκαλύπτει μεταξύ άλ-
λων ότι διατηρούσε σχέση με μία 

γυναίκα, «την οποία είχε μετατρέ-
ψει σε σύντροφό του στο μπαρ, 
στο γεύμα, στο δείπνο, ακόμη και 
στο σούπερ μάρκετ» και κάνει λό-
γο για «τον κυβερνήτη με τα πε-
ρισσότερα σκάνδαλα στην ιστο-
ρία της Πολιτείας».

Το 2006 ο κ. Γκίμπονς είχε πρω-
ταγωνιστήσει σε υπόθεση σεξου-
αλικής παρενόχλησης που απα-
σχόλησε για καιρό τα ΜΜΕ. Οι 
λεπτομέρειες από τα παραστρα-
τήματά του βλέπουν το φως την 
ώρα που το FBI «χτενίζει» το τα-

μείο της Πολιτείας, μετά από κα-
ταγγελίες για οικονομικές ατα-
σθαλίες.

Ως μέλος του Κογκρέσου, ο 
63χρονος κ. Γκίμπονς -πρώην πι-
λότος μαχητικών αεροσκαφών στο 
Βιετνάμ- κατηγορείται ότι έλαβε 
«δώρα» από εκπροσώπους αμυντι-
κής βιομηχανίας. Η τελευταία μά-
χη του «πολέμου των Γκίμπονς» θα 
δοθεί στο δικαστήριο... 

npavlopoulou@e-tipos.com

Το «ροζ» σκάνδαλο του κυβερνήτη της Νεβάδα 
ενισχύει το προφίλ του Δημοκρατικού υποψηφίου

Κάποτε ήταν ευτυχισμένοι. Τώρα ο Τζιμ και η Ντόουν είναι οι 
πρωταγωνιστές του «πολέμου των Γκίμπονς». GOV.STATE.NV.US

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ
Προς νέα πολιτική κρίση οδεύ-
ει η Ιαπωνία μετά την υπερψή-
φιση της πρότασης μομφής που 
κατέθεσε η αντιπολίτευση στην 
Ανω Βουλή σε βάρος της κυβέρ-
νησης του πρωθυπουργού Για-
σούο Φουκούντα. Η πρόταση -η 
πρώτη που κατατέθηκε μεταπο-
λεμικά στη χώρα- ψηφίστηκε με 
131 ψήφους υπέρ και 105 κατά.

Σκοπός της αντιπολίτευσης 
ήταν να ανατρέψει τον 71χρονο 
πρωθυπουργό και να προκαλέ-
σει πρόωρες εκλογές. Ωστόσο, 
ο κ. Φουκούντα προειδοποι-
εί πως δεν θα έχει την τύχη του 
52χρονου προκατόχου του, Σίν-
ζο Αμπε, ο οποίος παραιτήθηκε 
λίγο καιρό μετά τη συντριπτική 
ήττα που υπέστη πριν από ένα 
περίπου χρόνο στις εκλογές για 
την Ανω Βουλή, ούτε θα μιμηθεί 
τον πρωθυπουργό Ριουτάρο Χα-
σιμότο, που υπέβαλε την παραί-
τησή του το 1998, όταν υπέστη 
«Βατερλώ» στην Ανω Βουλή.

Οι αναλυτές εκτιμούν πως σε 
κάθε περίπτωση ο ιαπωνικός 
πολιτικός κόσμος επιδεικνύει 
δυστοκία στην ανάδειξη ισχυ-
ρών πρωθυπουργών, καθώς 
ούτε και ο Ιτσίρο Οζάουα, αρχη-
γός της μείζονος αντιπολίτευ-
σης του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος (DPJ), θεωρείται επαρκής για 
να αναλάβει αυτό το ρόλο. 

Ισχυρή προσωπικότητα, κα-
τάλληλη να αναλάβει το πρω-

θυπουργικό αξίωμα, θεωρείται 
ο πρώην υπουργός Εξωτερικών 
Τάρο Ασο, αλλά ο ίδιος έχει επι-
λέξει δύο φορές μέσα στο τε-
λευταίο έτος να απόσχει από τη 
διεκδίκηση της ηγεσίας του κυ-
βερνώντος Φιλελεύθερου Δη-
μοκρατικού Κόμματος (LDP). 

Προς το παρόν ο κ. Φουκού-
ντα θα επιχειρήσει να παρα-
μείνει στο αξίωμά του, βασιζό-
μενος στη στήριξη της Κάτω 
Βουλής, την οποία ελέγχει από-
λυτα το κυβερνών κόμμα. Είναι 
γεγονός όμως ότι η δημοτικότη-
τά του έχει πέσει στο 20%, κάτι 
που μακροπρόθεσμα μπορεί 
να οδηγήσει σε πρόωρες εκλο-

γές πριν από το Σεπτέμβριο του 
2009 οπότε λήγει η θητεία της 
παρούσας κυβέρνησης.

Η πτώση της δημοτικότητας 
του πρωθυπουργού και εν γέ-
νει του κυβερνώντος κόμματος 
οφείλεται στο νέο σύστημα ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης 
βάσει του οποίου μειώνονται οι 
συντάξεις για τους πολίτες άνω 
των 75 ετών, ενώ παράλληλα αυ-
ξάνεται το ποσοστό συμμετοχής 
τους στα νοσήλια και στην αγο-
ρά φαρμάκων. Εξίσου βλαπτική 
ήταν η κίνηση της κυβέρνησης 
Φουκούντα να επανεισάγει τη 
φορολογία στα καύσιμα.

jnakos@e-tipos.com

Ξέσπασε πολιτική 
κρίση στην Ιαπωνία
Η Ανω Βουλή ψήφισε 
την πρόταση μομφής 
κατά της κυβέρνησης

Οι ψηφοφόροι της 
Πολιτείας ψηφίζουν 
Ρεπουμπλικανούς, 

όμως τώρα ίσως 
αλλάξουν στρατόπεδο

Τη στήριξη της Κάτω Βουλής κρατάει ως κρυφό άσο ο 
πρωθυπουργός Φουκούντα. AP PHOTO/KATSUMI KASAHARA

γώντας την ανάγκη για την εξεύρεση 
νέων κατοικήσιμων εδαφών.

Σκοπός της παρουσίασης των φω-
τογραφιών είναι η άμεση δράση των 
κυβερνήσεων, αφού η καταστροφή 
της φύσης στις χώρες της Αφρικής 
αναμένεται να επηρεάσει περισσό-
τερο τους κατοίκους λόγω της μεγά-
λης εξάρτησής τους από αυτήν.

«Αυτό που προσπαθούμε να κά-
νουμε είναι να προειδοποιήσουμε 

τους ανθρώπους για την καταστροφή 
του φυσικού περιβάλλοντος και τον 
ταχύτατο ρυθμό με τον οποίο προ-
χωρεί», τονίζει η κυρία Τσιτλ. Για την 
παρατήρηση των εκτάσεων πρασί-
νου χρησιμοποιήθηκε το αμερικανι-
κό δορυφορικό πρόγραμμα LandSat, 
που καταγράφει στοιχεία για τις φυσι-
κές -και όχι μόνο- αλλαγές στις εκτά-
σεις της Αφρικής από το 1972.

magelopoulou@e-tipos.com

Η καταστροφή 
έχει προκληθεί από 

διάφορους παράγοντες 
όπως οι εμφύλιες 

πολεμικές συρράξεις 
και η κλιματική αλλαγή

Η αντιπολίτευση έχει 
σκοπό την ανατροπή 
του πρωθυπουργού 
και την προκήρυξη 
πρόωρων εκλογών


