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Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ που πέρασε

6

Tο πρωτοφανές πολικό ψύχος 
που πλήττει την Ευρώπη τις τε-
λευταίες ηµέρες είχε στερήσει 

µέχρι την Κυριακή την ζωή σε 260 
ανθρώπους, προκαλώντας παράλλη-
λα σοβαρά προβλήµατα στις συγκοι-
νωνίες. Ο υδράργυρος βούτηξε κάτω 
και από τους -30 βαθµούς Κελσίου 
σε αρκετές περιοχές της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς η 
γηραιά ήπειρος διανύει την πιο κρύα 
περίοδο των τελευταίων δεκαετιών.

Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν 
την ζωή τους µόνο στην Ουκρανία, 
ενώ δεκάδες ήταν οι νεκροί στην 
Ρουµανία, την Πολωνία και τα Βαλ-
κάνια.Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
κηρύχθηκε σε όλη σχεδόν την Σερ-
βία ενώ στην Βοσνία, οι Αρχές κή-
ρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης το Σεράγεβο που παρέλυσε από 

την σφοδρή χιονόπτωση. Μεγάλος 
αριθµός ταξιδιωτών παγιδεύθηκε 
εξαιτίας της κακοκαιρίας και συγκοι-
νωνιακοί κόµβοι στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη έκλεισαν. Στο 
αεροδρόµιο Heathrow του Λονδί-
νου, ακυρώθηκε το 30% των προ-
γραµµατισµένων για την Κυριακή 
πτήσεων, ενώ πολλές ήταν οι καθυ-
στερήσεις στο αεροδρόµιο Schiphol 
του Άµστερνταµ. Στην Βενετία, τα κα-
νάλια άρχισαν να παγώνουν, ενώ η 
Ρώµη βίωσε την πιο σφοδρή χιονό-
πτωση της τελευταίας 25ετίας. Η χα-
µηλότερη θερµοκρασία των τελευταί-
ων 27 ετών (-21,8 βαθµοί Κελσίου) 
καταγράφηκε στην πόλη Lelystad 
της Ολλανδίας, ενώ οι χαµηλότερες 
θερµοκρασίες καταγράφηκαν στα 
Ουράλια Όρη και την Σιβηρία (-40 
βαθµούς Κελσίου).

Παρά την σκληρή γλώσσα που χρησιµοποίησε ο Μπαράκ Οµπάµα, κατηγορώντας τον 
Σύρο πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ ότι «δολοφονεί αθώους», η Ρωσία και η Κίνα άσκη-
σαν βέτο στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ψήφισµα που καταδικάζει την βίαια 

καταστολή την Σύρια. Τα δύο µόνιµα µέλη του Συµβουλίου άσκησαν βέτο στο καταδικαστι-
κό ψήφισµα λίγες ώρες µετά τον βοµβαρδισµό της πόλης Χοµς, τη νύχτα της Παρασκευής, 
κατά τον οποίο πάνω από 250 άτοµα σκοτώθηκαν από συριακές δυνάµεις. Ακτιβιστές έκαναν 
λόγο για «την τροµακτικότερη σφαγή» από την έναρξη της επανάστασης κατά του καθεστώτος 
Άσαντ, ενώ τα βέτο προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των δυτικών χωρών. Η πρεσβευτής 
των ΗΠΑ στον ΟΗΕ δήλωσε ότι τα βέτο είναι «επαίσχυντα», δηλώνοντας «αηδιασµένη» από 
την απόφαση Πεκίνου και Μόσχας, ενώ η Βρετανία έκανε λόγο για «φρικιαστική» απόφαση. 
Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί καταδίκασε τα βέτο, λέγοντας ότι οι χώρες που µπλόκα-
ραν την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ «ενθαρρύνουν το καθεστώς να συνεχίσει τις σκληρές και 
χωρίς τέλος πολιτικές του».

Ο Φιντέλ Κάστρο παρουσίασε τους δύο τόµους των αποµνηµονευµάτων του, που 
ξετυλίγονται µέσω συζητήσεων µε την δηµοσιογράφο Κατιούσκα Μπλάνκο και 
εκτείνονται από τα παιδικά του χρόνια ως το 1958, δηλαδή πριν από την επανά-

σταση της οποίας ηγήθηκε. «Πρέπει να αδράξω τη στιγµή, διότι η µνήµη χάνεται», είπε ο 
85χρονος Κάστρο στους προσκεκληµένους στη διάρκεια της παρουσίασης στην Αβάνα. 
Ανάµεσα τους ήταν ο υπουργός Πολιτισµού, Άµπελ Πριέτο Χιµένες, ο πρόεδρος της 
ένωσης συγγραφέων και καλλιτεχνών της χώρας Μιγκέλ Μπαρνέτ και η δηµοσιογράφος 
Κ. Μπλάνκο. Τα αποµνηµονεύµατα του Κάστρο τιτλοφορούνται Guerrillero del tiempo 
(«Αντάρτης του καιρού»). Στις συζητήσεις του µε την Μπλάνκο, που εκτείνονται σε χίλιες 
σελίδες, ο Κάστρο εκµυστηρεύεται µεταξύ άλλων ότι προτιµά «τα παλιά ρολόγια, τα παλιά 
γυαλιά, τις παλιές µπότες, αλλά στην πολιτική προτιµά ότι είναι νέο».

Παρά τις χαµηλές θερµοκρασίες, που έφταναν ακόµη και -19 βαθµούς Κελσίου, πε-
ρίπου 120.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στη Μόσχα εναντίον του πρω-
θυπουργού και φαβορί για τις προεδρικές του Μαρτίου Βλαντιµίρ Πούτιν. Οι αντι-

φρονούντες διαδήλωσαν στην οδό Bolshaya Iakimanka και µετά µετέβησαν στην πλατεία 
Bolotnaya κοντά στο Κρεµλίνο, για να ακούσουν τους ηγέτες του κινήµατος διαµαρτυρίας που 
ξεκίνησε το ∆εκέµβριο µετά τις εκλογές που σηµαδεύτηκαν, σύµφωνα µε την αντιπολίτευση, 
από σοβαρή νοθεία. Από την πλευρά της, η αστυνοµία είπε ότι στη διαδήλωση συµµετείχαν 
περίπου 35.000 άνθρωποι. Ταυτόχρονα κατέβηκαν στους δρόµους της πρωτεύουσας και 
90.000 υποστηρικτές του Ρώσου πρωθυπουργού, ενώ σύµφωνα µε την αστυνοµία η συγκέ-
ντρωση που έγινε δέκα περίπου χλµ µακρύτερα προσέλκυσε περίπου 140.000 ανθρώπους.

Ο Μιτ Ρόµνεϊ κέρδισε εύκολα και την εσωκοµµατική ψηφοφορία στη Νεβάδα στο πλαί-
σιο της διαδικασίας για το χρίσµα του Ρεπουµπλικανικού κόµµατος για τις προεδρικές 
εκλογές του Νοεµβρίου. Κατέλαβε το 42% των ψήφων ενώ την δεύτερη θέση κατέλαβε 

ο Νιουτ Γκίνγκριτς µε 25% και ακολούθησε ο Ρον Πολ 20%. Ο Ρικ Σαντόρουµ ήταν τέταρτος 
µε 13% των ψήφων. Η νίκη του Ρόµνεϊ στη Νεβάδα είναι η δεύτερη συνεχόµενη και η τρίτη 
στις πέντε πρώτες διαδικασίες που έχουν διεξαχτεί ως σήµερα. Πάντως, λόγω του µικρού 
σχετικά µεγέθους της Νεβάδας η αναµέτρηση δεν είναι καθοριστική για την κούρσα για το 
χρίσµα.Κατά ένα µέρος, εκτιµούν αναλυτές, οφείλεται και στον µεγάλο πληθυσµό µορµόµων 
στην πολιτεία που στήριξαν τον επίσης µορµόνο Ρόµνεϊ.

Εν τω µεταξύ, παρά την ήττα του ο Νιουτ Γκίνγκριτς δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα 
του για το χρίσµα του Ρεπουµπλικανικού κόµµατος και προέβλεψε ότι µέσα στους επόµενους 
µήνες θα καλύψει τη διαφορά του στους εκλέκτορες. Σήµερα, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, ψηφί-
ζουν  η Μινεσότα, το Μιζούρι και το Κολοράντο.


