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Στενότερες οικονοµικές και 
εµπορικές σχέσεις επιδιώ-
κουν η Κίνα και η Τουρκία, 

όπως προέκυψε από την επίσκε-
ψη του Κινέζου αντιπροέδρου 
Σι Τζινπίνγκ στην Τουρκία, στο 
πλαίσιο της περιοδείας του στις 
ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν την 
Τετάρτη εµπορικές συµφωνίες 
1,4 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, 
όπως επίσης και τριετή συµφω-
νία currency swap αξίας 1,6 δισ. 
δολαρίων. Από τις συµφωνίες, 
τα 500 εκατ. δολάρια αφορούν 
τουρκικές εξαγωγές στην Κίνα, τα 
570 εκατ. δολάρια την οικονοµι-
κή υποστήριξη των κινεζικών επι-
χειρήσεων στην Τουρκία και τα 
308,5 εκατ. δολάρια ένα πακέτο 
επενδύσεων στις κατασκευές και 
στην ενέργεια. Το εµπορικό ισο-
ζύγιο των δύο χωρών έχει αυξη-
θεί την τελευταία δεκαετία και έχει 
φτάσει πλέον τα 24 δισεκατοµ-
µύρια δολάρια. Το µεγαλύτερο 
µέρος τους καλύπτεται από τις κι-
νεζικές εξαγωγές. Πάντως οι δύο 
πλευρές έχουν φιλόδοξα σχέδια 
και επιθυµούν ο όγκος των συ-
ναλλαγών να τετραπλασιαστεί ως 
το τέλος της δεκαετίας.

Η Τουρκία επιθυµεί να αυξη-
θούν οι κινεζικές επενδύσεις µε-
ταξύ τους και στον τουρισµό, και 
να αυξηθούν οι κοινές επενδύσεις 
σε περιοχές κοινού ενδιαφέρο-
ντος όπως η Αφρική. Επιπλέον, 
ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί 
το Πεκίνο τη δεύτερη εβδοµάδα 
του Απριλίου. Η προσπάθεια της 
Τουρκίας να αναπτύξει πυρηνι-
κή ενέργεια και να µειώσει την 
εξάρτησή της από το εισαγόµενο 
πετρέλαιο και αέριο είναι πιθα-
νό να συζητηθεί στη διάρκεια 
της επίσκεψης Ερντογάν. Έθιξε 

το θέµα στη συζήτηση του µε τον 
Σι. Η Άγκυρα ήδη επιδιώκει την 
αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της 
Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Η εφηµερίδα Sabah ανέφερε 
σχετικά ότι η Κίνα εξέφρασε εν-
διαφέρον να αναλάβει σύµβαση 
για την κατασκευή ενός πυρηνι-
κού ηλεκτροπαραγωγικού εργο-
στασίου στην Τουρκία αξίας 20 
δισ. δολαρίων. Ακόµη, κινεζικές 
εταιρίες επιδεικνύουν ενδιαφέ-
ρον για έργα υποδοµής πολλών 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων, πε-
ριλαµβανοµένης της κατασκευής 
τρίτης γέφυρας στο Βόσπορο και 
της διάνοιξης µιας διώρυγας η 
οποία θα συνδέει την Μαύρη Θά-
λασσα µε τη Θάλασσα του Μαρ-
µαρά. Οι δύο χώρες προτίµησαν 
να αφήσουν στην άκρη τις δια-
φωνίες που έχουν στον διπλω-
µατικό και πολιτικό τοµέα σχετικά 
µε τη Συρία αλλά και την αντιµε-
τώπιση των Ουιγούρων για χάρη, 
µεταξύ άλλων, του κοινού ενδια-
φέροντος για το χώρο της Μέσης 

Ανατολής. Παρά ταύτα διαφέρουν 
σχετικά µε την αντιµετώπιση της 
κρίσης στη Συρία. Η Κίνα τάσσε-
ται κατά της παρέµβασης στο εσω-
τερικό µε αποµάκρυνση του προ-
έδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ. Από 
την πλευρά της η Τουρκία, παρά 
τις στενές σχέσεις που είχε στο 
παρελθόν, σταδιακά αποµακρύν-
θηκε από τη συµµαχία µε τη ∆α-
µασκό και τάσσεται πλέον υπέρ 
µίας λύσης χωρίς τον Άσαντ.

Αντίθετα, η Τουρκία θέτει 
το ζήτηµα των Ουιγούρων, της 
τουρκικής µειονότητας που ζει 
στη δυτική Κίνα και καταγγέλλει 
διακρίσεις και διώξεις σε βάρος 
της. Πάντως, το εµπόριο έδωσε 
τη λύση στην διπλωµατική έντα-
ση που προκλήθηκε ανάµεσα 
στις δύο χώρες: έγιναν τουρκικές 
επενδύσεις στην επαρχία των Ου-
ιγούρων και άρχισαν πτήσεις από 
την Κωνσταντινούπολη προς το 
Πεκίνο µε ενδιάµεσο σταθµό το 
Ουρούµκι, πρωτεύουσα της επαρ-
χίας των Ουιγούρων.

Τουλάχιστον 49 άτοµα, ανάµεσά 
τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν 
και περισσότερα από 600 τραυ-

µατίστηκαν την  Τετάρτη στο Μπουέ-
νος Άιρες, όταν αµαξοστοιχία µπήκε 
στον σιδηροδροµικό σταθµό Once και 
προσέκρουσε στο προστατευτικό πλαί-
σιο, στο τέρµα της αποβάθρας.

Αρχικά, ο υπουργός Μεταφορών, 
Χουάν Πάµπλο Σκιάβι, είχε µιλήσει 
για 340 πολυτραυµατίες, χωρίς να 
αποκλείσει το ενδεχόµενο να υπάρ-
χουν και απώλειες σε ανθρώπινες 
ζωές. Η αστυνοµία επιβεβαίωσε πως 
τη ζωή τους στο δυστύχηµα έχουν χά-
σει 48 ενήλικες και ένα παιδί, ενώ εκα-
τοντάδες άλλοι έχουν υποστεί σοβαρά 
τραύµατα. Πρόκειται για το χειρότερο 
σιδηροδροµικό δυστύχηµα στην Αρ-
γεντινή εδώ και τέσσερις δεκαετίες. 

Ο αριθµός των νεκρών µπορεί να 
αυξηθεί καθώς πολλοί από τους τραυ-
µατίες νοσηλεύονται σε κρίσιµη κατά-
σταση, είπε στους δηµοσιογράφους ο 
Αλµπέρτο Κρεσέντι, ο επικεφαλής της 
υπηρεσίας αντιµετώπισης εκτάκτων 
περιστατικών. Τέσσερις ώρες µετά το 
δυστύχηµα, οι πυροσβέστες κατέφε-
ραν να απεγκλωβίσουν όλους τους 
επιβάτες µέσα από τα συντρίµµια του 
τρένου. Οι Αρχές στην πρωτεύουσα 
ανακοίνωσαν ότι το τρένο, που µε-
τέφερε 2.000 επιβάτες, παρουσίασε 
πρόβληµα στο σύστηµα πέδησης. «Το 
δυστύχηµα είναι πολύ σοβαρό. Τα βα-
γόνια σφήνωσαν το ένα µε το άλλο. 
Ένα µπήκε σε βάθος έξι µέτρων µέσα 
στο µπροστινό του. Όλα έχουν κατα-
γραφεί σε βίντεο και θα τα µελετήσου-
µε» πρόσθεσε ο υπουργός.

Η ετυµηγορία στη δίκη του Αιγύ-
πτιου πρώην προέδρου Χόσνι 
Μουµπάρακ θα ανακοινωθεί 

στις 2 Ιουνίου, δέκα µήνες µετά την 
έναρξη της διαδικασίας που προχώ-
ρησε πολύ αργά µε µεγάλες διακοπές 
και καθυστερήσεις. Ο Μουµπάρακ 
κατηγορείται για τη δολοφονία περί-
που 800 διαδηλωτών στη διάρκεια 
της εξέγερσης τον Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο του 2011 που οδήγη-
σε στην πτώση του καθεστώτος του. 

Αντιµετωπίζει ακόµη κατηγορίες για 
διαφθορά. Η κατηγορούσα αρχή έχει 
ζητήσει να επιβληθεί η θανατική ποι-
νή στον Μουµπάρακ και σε στρατιω-
τικούς που επίσης κατηγορούνται για 
την ίδια υπόθεση. Πάντως, ο πρώην 
πρόεδρος απέρριψε την πρόταση που 
του έγινε από το δικαστήριο να απο-
λογηθεί.  Συγκατηγορούµενοι είναι 
και οι δύο γιοι του, ο Αλάα και ο Γκα-
µάλ, αλλά οι εισαγγελείς πρότειναν 
ποινές φυλάκισης. 

Συµφωνίες δισεκατοµµυρίων 
υπέγραψαν Κίνα και Τουρκία

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεκάδες νεκροί στο Μπουένος Αϊρες
σε σιδηροδρομικό δυστύχημα

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Αµπντουλάχ Γκιουλ, µε τον Κινέζο αντιπρόεδρο.   

Στις 2 Ιουνίου η ανακοίνωση 
της ποινής του Χόσνι Μουμπάρακ




