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Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ που πέρασε

6

Για πρώτη φορά εδώ και πε-
ρισσότερο από 25 χρόνια πά-
γωσε εντελώς η επιφάνεια του 

∆ούναβη κοντά στο λιµάνι Σιλίστρα 
στη βορειοδυτική Βουλγαρία, όπως 
ανακοίνωσε η βουλγαρική υπηρεσία 
εκµετάλλευσης του ποταµού. Τελευ-
ταία φορά που η επιφάνεια του τµή-
µατος του ∆ούναβη που βρίσκεται 
στη Βουλγαρία είχε παγώσει εντελώς 
ήταν τον χειµώνα του 1984-1985.

Το Σάββατο (11 Φεβρουαρίου) 
δεν παρατηρείτο η παραµικρή κίνη-

ση στα νερά του ποταµού σε µήκος 
11 χιλιοµέτρων, κοντά στο Σιλίστρα, 
ενώ σε ολόκληρη τη Βουλγαρία η 
επιφάνεια του ποταµού παρέµενε 
παγωµένη σε ποσοστό 40%-90%.

Η πλεύση στο βουλγαρικό τµήµα 
του ∆ούναβη είχε απαγορευτεί από 
την περασµένη Τετάρτη, ενώ πολ-
λές χώρες, µεταξύ των οποίων η 
Αυστρία, η Κροατία, η Σερβία και η 
Ουγγαρία αναγκάστηκαν να αναστεί-
λουν µερικώς ή ολοκληρωτικά την 
πλεύση στο ∆ούναβη.

Σχέδιο ψηφίσµατος για τον τερµατισµό της αιµατηρής εξέγερσης στη Συρία παρέδωσε 
η Σαουδική Αραβία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, µία εβδοµάδα 
µετά το βέτο που άσκησαν Κίνα και Ρωσία στο Συµβούλιο Ασφαλείας.  Όπως και το 

προηγούµενο σχέδιο απόφασης έτσι και αυτό που παρουσίασε η Σαουδική Αραβία «υπο-
στηρίζει πλήρως» τις προτάσεις του Αραβικού Συνδέσµου, που καλεί τον πρόεδρο Άσαντ 
να παραιτηθεί και να ξεκινήσει διάλογος µε την αντιπολίτευση.

Στη Γενική Συνέλευση, στην οποία συµµετέχουν 193 κράτη, δεν υπάρχει βέτο. Οι απο-
φάσεις της δεν έχουν νοµική ισχύ, όπως αυτές του Συµβουλίου Ασφαλείας, αλλά στην 
περίπτωση που περάσει το σχέδιο απόφασης τότε θα έχει αυξηθεί η πίεση στο καθεστώς 
της Συρίας. Η Γενική Συνέλευση θα συζητούσε το θέµα της Συρίας χθες, ∆ευτέρα, όµως, 
σύµφωνα µε διπλωµάτες, το σχέδιο ψηφίσµατος δεν αναµενόταν να τεθεί σε ψηφοφορία, 
κάτι που αναµένεται να γίνει εντός της εβδοµάδας.

Εφυγε από την ζωή το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία µόλις 48 ετών, η διάσηµη 
Αµερικανίδα τραγουδίστρια Γουίτνεϊ Χιούστον, όπως µετέδωσε το CNN και επιβε-
βαίωσε λίγο αργότερα η στενή συνεργάτιδα και εκπρόσωπός της, Κριστίν Φόστερ.

«∆υστυχώς είναι αλήθεια». Με αυτή τη λακωνική φράση, η εκπρόσωπος της πολυβρα-
βευµένης Γουίτνεϊ Χιούστον, επιβεβαίωσε τον πρόωρο θάνατο της τραγουδίστριας και, 
κατά καιρούς, ηθοποιού, της οποίας η δόξα απογειώθηκε τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90.

Λεπτοµέρειες για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου της δεν έγιναν γνωστές. Το µόνο που 
ανακοινώθηκε είναι πως βρέθηκε νεκρή στο δωµάτιό της στο ξενοδοχείο Beverly Hilton 
στο Λος Αντζελες. Η Χιούστον, η οποία αντιµετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήµατα 
λόγω του εθισµού της στα ναρκωτικά, πέθανε την παραµονή της απονοµής των βραβείων 
Γκράµι, όπου θα εµφανιζόταν. Είχε κερδίσει έξι Grammy, συµπεριλαµβανοµένου και αυ-
τού της καλύτερης γυναικείας ποπ ερµηνείας, 30 Billboard Awards και 22 Αµερικανικά 
Μουσικά Βραβεία.

Η βρετανική αστυνοµία συνέλαβε το Σάββατο πέντε άτοµα που εργάζονται στην ταµπλό-
ιντ εφηµερίδα The Sun, στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκίες αξιωµατικών της αστυ-
νοµίας από δηµοσιογράφους µε αντάλλαγµα τις πληροφορίες. Πρόκειται για πέντε 

βασικά στελέχη του φύλλου: ο αναπληρωτής διευθυντής, ο αρχισυντάκτης φωτορεπορτάζ, 
δύο βασικοί συντάκτες και ένας ανταποκριτής. «Αξιωµατικοί της µητροπολιτικής αστυνοµί-
ας που µετέχουν στην ‘Επιχείρηση Έλβεντεν’ συνέλαβαν πέντε υπαλλήλους της εφηµερίδας 
The Sun. Έρευνες έγιναν στα σπίτια και τα γραφεία των συλληφθέντων» ανέφερε η News 
Corporation σε ανακοίνωσή της. Η αστυνοµία είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Σάββατο ότι 
είχε συλλάβει οκτώ ανθρώπους, στο πλαίσιο των ερευνών της για παράνοµες πρακτικές 
συλλογής ειδήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της δωροδοκίας αστυνοµικών.

Ο  Μιτ Ρόµνεϊ κέρδισε την εσωκοµµατική ψηφοφορία η οποία διεξήχθη στο Μέιν στο 
πλαίσιο της διαδικασίας για να αναδειχθεί ο υποψήφιος του Ρεπουµπλικανικού κόµ-
µατος στις προεδρικές εκλογές του Νοεµβρίου στις ΗΠΑ, καταλαµβάνοντας το 38% 

των ψήφων. H διαφορά του από τον δεύτερο Ρον Πολ ήταν µόλις 196 ψήφοι. Ο Ρον Πολ, 
µέλος του Κογκρέσου από το Τέξας, κέρδισε το 36%, ο υπερσυντηρητικός Ρικ Σαντόρουµ 
18% και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νιουτ Γκίνγκριτς µόλις το 6% 
των ψήφων. Mέχρι στιγµής ο Ρόµνεϊ έχει κερδίσει σε τέσσερις πολιτείες: το Νιου Χάµσαϊρ, 
τη Φλόριντα, τη Νεβάδα και το Μέιν. Τέσσερις νίκες έχει καταγράψει και ο Σαντόρουµ στο 
Μισούρι, τη Μινεζότα, την Άιοβα και το Κολοράντο, ενώ ο Γκίνγκριτς έχει κερδίσει στη Νότια 
Καρολίνα. Οι επόµενες προκριµατικές εκλογές είναι προγραµµατισµένες για τις 28 Φεβρου-
αρίου στην Αριζόνα και την πολιτεία απ’ όπου κατάγεται ο Ρόµνεϊ, το Μίσιγκαν. H µεγάλη 
αναµέτρηση των τεσσάρων υποψηφίων για το χρίσµα των Ρεπουµπλικανών θα είναι στις 6 
Μαρτίου, οπότε διεξάγεται εσωκοµµατική ψηφοφορία ταυτόχρονα σε 11 πολιτείες.

Πάγωσε ο ∆ούναβης 
µετά από σχεδόν 
τρεις δεκαετίες




