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Ενα τεράστιο µουσείο αφι-
ερωµένο στην ιστορία του 
Τιτανικού, από το ξεκίνηµα 

έως το ναυάγιό του, θα ανοίξει 
τις πύλες του στις 31 Μαρτίου 
στο Μπέλφαστ, την πόλη όπου 
ναυπηγήθηκε πριν από 100 
χρόνια το διάσηµο υπερωκεά-
νιο. Το κτίριο, σε έξι επίπεδα, 
εκτείνεται στην περιοχή των 
παλιών ναυπηγείων του Μπέλ-
φαστ, ως ένα αστέρι που σχη-
µατίζεται από τέσσερεις πλώρες 
πλοίων. Οι πλώρες είναι στην 
κλίµακα εκείνης του πλοίου που 
ναυάγησε στις 15 Απριλίου, του 
1912 κατά τη διάρκεια του παρ-
θενικού ταξιδιού του, από το 
Σαουθάµπτον (νότια Αγγλία), 
στη Νέα Υόρκη. Στο εσωτερικό, 
οι εργάτες έβαλαν τις τελευταίες 
πινελιές σε εννέα διαδραστι-
κές γκαλερί. «Υπάρχουν πολλά 
αξιοθέατα επικεντρωµένα στον 
Τιτανικό στον κόσµο, τα οποία 
όµως δεν έχουν καµία σχέση 
µε το υπερωκεάνιο. Αυτή θα 

είναι η µεγαλύτερη και η µόνη 
που θα έχει µια αυθεντική ιστο-
ρία να πει», εξήγησε στο Γαλλι-
κό Πρακτορείο διευθυντής του 
Μουσείου Τιµ Χάσµπαντς. Οι 
επισκέπτες θα µπορούν να ονει-
ρεύονται την πολυτέλεια των κα-
µπινών της πρώτης θέσης περ-
νώντας µπροστά από τις βιτρίνες 
όπου έχουν αναδηµιουργηθεί µε 
όλα τους τα τµήµατα οι αυθεντι-
κές καµπίνες... και να µετρήσουν 
τη «µικρότητα» της τρίτης θέσης 
Ο χώρος δεν περιλαµβάνει αντι-
κείµενα εποχής, τα πάντα έχουν 
αναδηµιουργηθεί, από τα πιατι-
κά έως τα έπιπλα. Στην γκαλερί 
που είναι αφιερωµένη στο ναυ-
άγιο, το οποίο προκάλεσε 1.514 
νεκρούς ανάµεσα στους 2.224 
επιβάτες η θερµοκρασία πέφτει 
απότοµα, και κυριαρχεί η φρίκη.

Οι δύο επάνω όροφοι αφιε-
ρωµένοι στις δεξιώσεις στεγά-
ζουν ένα αντίγραφο της περίφη-
µης τελετουργικής σκάλας του 
πλοίου, που έγινε διάσηµη από 

την ταινία του Τζέιµς Κάµερον 
του 1997. Το µουσείο ανιχνεύει 
την θρυλική περιπέτεια της κα-
τασκευής του πλοίου. «Η ιστορία 
του ήταν µια καταστροφή, αλλά 
ο Τιτανικός δεν ήταν απλώς µο-
ναδικός, ήταν το σύµβολο της 
βιοµηχανίας της εποχής» υπο-
γραµµίζει ο Χάσµπαντς. Οι ερ-
γασίες για το µουσείο διήρκεσαν 
συνολικά εννέα χρόνια - τρία για 
την κατασκευή, κατά τα πρότυπα 
του Τιτανικού - και κόστισαν πε-
ρίπου 117 εκατοµµύρια ευρώ, 
από ιδιωτικά και δηµόσια κεφά-
λαια. Περίπου 425.000 επισκέ-
πτες αναµένονται κατά το πρώτο 
έτος, και το Μπέλφαστ ελπίζει να 
προσελκύσει ξένους τουρίστες. 
«Αυτός είναι ο δικός µας Πύργος 
του Άιφελ το δικό µας Μουσείο 
Γκουγκενχάιµ» δήλωσε η Κλερ 
Μπράντσοου επικεφαλής του 
µάρκετινγκ, η οποία ελπίζει ότι 
το µουσείο θα «αλλάξει εντελώς 
τον τρόπο, που ο κόσµος βλέπει 
την πόλη µας.»

“Μουσείο Τιτανικού” στο Μπέλφαστ
ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΑΣΤΕΡΑ

Από διαδοχικές εκρήξεις που 
στοίχισαν τη ζωή σε εννέα αν-
θρώπους συνοδεύτηκε η αιφ-

νιδιαστική άφιξη στο Αφγανιστάν 
του υπουργού Άµυνας των ΗΠΑ 
Λίον Πανέτα, σε µία προσπάθεια 
της Ουάσινγκτον να αποκλιµακώσει 
την ένταση µετά το περιστατικό µε 
τον Αµερικανό υπαξιωµατικό που 
σε κατάσταση αµόκ εκτέλεσε 16 Αφ-
γανούς αµάχους.  Αν και προγραµ-
µατισµένη από καιρό, η επίσκεψη 
του Λίον Πανέτα στο Αφγανιστάν 
απέκτησε ιδιαίτερο νόηµα µετά τη 
σφαγή των 16 αµάχων. Τα αµερι-
κανικά στρατεύµατα που βρίσκονται 
στη χώρα θεωρούνται ως ο πρώτος 
στόχος των Ταλιµπάν που προα-
νήγγειλαν ότι θα προχωρήσουν σε 
αντίποινα. Η πρώτη έκρηξη σηµει-
ώθηκε το πρωί της Τετάρτης (τοπι-
κή ώρα) στην επαρχία Κανταχάρ. 
Βόµβα που είχε τοποθετηθεί σε µο-
τοσικλέτα εξερράγη µε αποτέλεσµα 
να χάσει τη ζωή του ένας Αφγανός 
στρατιώτης της υπηρεσίας πληρο-
φοριών και να τραυµατιστούν άλλοι 
τρεις άνθρωποι. 

Λίγη ώρα αργότερα εξερράγη βόµ-
βα στην γειτονική επαρχία Χελµάντ, 
προκαλώντας τον θάνατο οκτώ αν-
θρώπων. Την ώρα της έκρηξης ο 
Αµερικανός υπουργός Άµυνας βρι-
σκόταν στη βάση των πεζοναυτών 
που εδρεύει στην ίδια επαρχία. 

Μιλώντας στους Αµερικανούς 
στρατιώτες ο Λίον Πανέτα τόνισε 
ότι το τραγικό περιστατικό µε τον 
Αµερικανό υπαξιωµατικό δεν θα 
υπονοµεύσει τις σχέσεις των ΗΠΑ 
µε το Αφγανιστάν. «Όσο τραγικές 
κι αν είναι αυτές οι πράξεις βίας, 
δεν θα καθορίσουν τις σχέσεις των 
συµµαχικών δυνάµεων µε τις αφγα-
νικές δυνάµεις και µε τον λαό του 
Αφγανιστάν». Επίσης, ο Αµερικανός 
υπουργός Άµυνας επανέλαβε την 
επίσηµη θέση της Ουάσινγκτον ότι 
δεν πρόκειται να αλλάξουν ούτε η 
στρατηγική ούτε το χρονοδιάγραµ-
µα αποχώρησης των αµερικανι-
κών στρατευµάτων.  Ο Αµερικανι-
κός στρατός σκοπεύει να αποσύρει 
23.000 στρατιώτες ώς το τέλος του 
καλοκαιριού. Ωστόσο, 68.000 άν-
δρες θα παραµείνουν στη χώρα. 

Σειρά εκρήξεων στο Αφγανιστάν 
μετά την άφιξη 
του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ

H επίσκεψη του Λίον Πανέτα 
στο Αφγανιστάν απέκτησε 

ιδιαίτερο νόηµα µετά 
τη σφαγή των 16 αµάχων.   


