
Mια Chrysler 300C που 
λέγεται ότι ανήκε στον 
Ομπάμα την εποχή που 

ήταν γερουσιαστής του Ιλινό-
ις, έχει βγει στο σφυρί από την 
προηγούμενη εβδομάδα, με την 
αστρονομική τιμή εκκίνησης 
του 1.000.000 δολαρίων.

Ο ιδιοκτήτης της Chrysler, ο 
οποίος δεν έχει κάνει γνωστό το 
όνομά του, υποστηρίζει ότι δια-
θέτει τα αυθεντικά έγγραφα που 
αποδεικνύουν ότι το αυτοκίνητο 
ανήκε όντως μέχρι το 2007 - 
μέσω συμβολαίου leasing - στον 
Ομπάμα. Εκπρόσωπος του ιδι-
οκτήτη δήλωσε στο Fox News 
ότι τώρα που ο Αμερικανός 
πρόεδρος μετρά ήδη τρία χρό-

νια ως πλανητάρχης, το αυτο-
κίνητο έχει αποκτήσει μεγαλύ-
τερη αξία. Πάντως, η εν λόγω 
Chrysler είχε ξαναβγεί στο 
σφυρί δίχως επιτυχία. Αν και η 
τιμή εκκίνησης ήταν 100.000 
δολάρια - πολύ χαμηλότερη 
από την σημερινή - μετά από 
ψεύτικες προσφορές, εκτοξεύ-
τηκε στο 1 δισ. δολάρια και το 
αυτοκίνητο έκτοτε δεν προσέλ-
κυσε το ενδιαφέρον υποψήφι-
ων αγοραστών. Η προθεσμία 
για την υποβολή προσφορών 
στην παρούσα δημοπρασία 
έληξε χθες, αφού μετά την αρ-
χική απόπειρα της περασμέ-
νης εβδομάδας, δεν υπήρξε 
εκδήλωση ενδιαφέροντος.

ΠάΠάς κάι 
άχμάντινετζάντ

Όπως επισημαίνει η Figaro, 
αυτή δεν είναι η πρώτη φορά 
που αυτοκίνητα με ολίγο από 
την...αίγλη διασήμων βγαίνουν 
στο σφυρί. Τον Μάιο του 2005, 
ένα Golf 5 που ανήκε στον τότε 
καρδινάλιο Τζόζεφ Ράτζινγκερ 
και μετέπειτα Πάπα Βενέδι-
κτο 16ο είχε πωληθεί προς 
188.938,88 ευρώ, ενώ τον Νο-
έμβριο του 2010, ένα Peugeot 
504 του Ιρανού προέδρου 
Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ 
πωλήθηκε προς 1,5 εκατομμύ-
ριο στερλίνες. 

Τα έσοδα δόθηκαν σε οργά-
νωση του Ιράν για αστέγους.

Kαι στα μεγαλύτερα ει-
δησεογραφικά κανάλια 
μπορεί κάτι τέτοιο να 

συμβεί. Αρκεί να υπάρχει κά-
ποιος στην παραγωγή ειδήσε-
ων που δε γνωρίζει καθόλου 
γεωγραφία. Κάτι τέτοιο συνέ-
βη με ένα χάρτη του Λονδίνου 
το οποίο ως δια μαγείας βρί-

σκεται περίπου 120 μίλια πιο 
μακριά από την κανονική του 
θέση, κοντά στην θέση του 
Νόρφολκ. 

Την ώρα που το ρεπορτάζ 
μιλούσε για τις συλλήψεις και 
το σκάνδαλο με τις τηλεφωνι-
κές υποκλοπές στην Βρετανία, 
ο χάρτης “μετακόμιζε το Λον-

δίνο”. Επίσης, ο ίδιος χάρτης 
έδειχνε την Κορνουάλη ως 
πόλη. Το twitter γέμισε με 
μηνύματα που σχολίαζαν την 
γκάφα του CNN και λίγες ώρες 
αργότερα το CNN απολογήθη-
κε μέσω twitter και διαβεβαί-
ωσε τους θεατές του πως έχει 
διορθώσει τους χάρτες του.
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Βρέθηκε το βιολί του Τιτανικού

Στο e-Bay για 1 εκατ. δολάρια 
η Chrysler του Ομπάμα 

Η... γεωγραφική γκάφα του CNN

ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

ΤΗΝ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ

Τ α όργανα της μπάντας, η 
οποία συνέχισε να παίζει 
κατά τη διάρκεια του ναυα-

γίου του Τιτανικού, πήγαν στον 
βυθό μαζί με το τεράστιο πλοίο. 
Τη δική του περιπέτεια έζη-
σε όμως το βιολί του αρχηγού 
της μπάντας Wallace Hartley, 
ο οποίος έπαιζε όταν ο κόσμος 
επιβιβαζόταν στις σωστικές λέμ-
βους. Όταν η σορός του Hartley 
είχε ανασυρθεί από το ναυάγιο, 
εκατό χρόνια πριν, ο Wallace 
κρατούσε σφιχτά στο στήθος 
του το βιολί. Αργότερα, στη λί-

στα με τα αντικείμενα που είχε 
πάνω του δεν υπήρχε καταχωρι-
σμένο το όργανο. Ο τωρινός ιδι-
οκτήτης του βιολιού, που ζει στη 
Μ. Βρετανία, αποκάλυψε ότι το 
βιολί είχε πάει στα χέρια της αρ-
ραβωνιαστικιάς του του Wallace 
Hartley, Maria Robinson, και 
αυτή του το χάρισε. 

Η Robinson είχε πάρει το 
βιολί μετά το ναυάγιο, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται και από το 
ημερολόγιό της. Αυτή τη στιγ-
μή οι επιστήμονες εξετάζουν αν 
πρόκειται για βιολί του Wallace 

Hartley. Ο ιδιοκτήτης του συ-
γκεκριμένου βιολιού δεν έχει 
κάποια συγγενική σχέση με τον 
βιολιστή, ενώ το όργανο ήταν 
φυλαγμένο σε μία καφέ δερμά-
τινη θήκη που πάνω της είχε 
χαραγμένα τα αρχικά W.H.

Σε περίπτωση που το κειμή-
λιο τεθεί προς πώληση θα σπά-
σει κάθε ρεκόρ σε σχέση με τα 
άλλα αντικείμενα του ναυαγίου. 
Σημειώνεται ότι τα κλειδιά του 
ταχυδρομικού γραφείου πωλή-
θηκαν στην τιμή των 101.000 
λιρών το 2007.
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Ο Wallace Hartley τέταρτος από αριστερά 
στην πρώτη σειρά.


