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Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ που πέρασε

6

Στα ανοικτά των ακτών του Καναδά βρέθηκε, ένα 
χρόνο µετά το τσουνάµι που έπληξε την Ιαπωνία, 
ένα µεγάλο αλιευτικό σκάφος. Το πλοίο είχε παρα-

συρθεί και εντοπίστηκε να πλέει στον Ειρηνικό ωκεανό. 
Το πλοίο«φάντασµα», σκουριασµένο αλλά κατά τ’ άλλα 
ανέπαφο, βρίσκεται στα ανοιχτά των νησιών Χάιντα 
Γκουάι («Νησιά του Λαού», πρώην Νησιά της Βασίλισ-
σας Καρλότας), περίπου 1500 χιλιόµετρα βόρεια του 
Βανκούβερ.  Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου Μεταφορών του Καναδά, Σάου Σάου Λιου, εκ 
πρώτης όψεως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος πάνω 
στο σκάφος. Το αλιευτικό, µήκους 65 µέτρων, εντοπί-
στηκε την περασµένη Τρίτη κατά τη διάρκεια µιας από 

τις τακτικές περιπολίες που πραγµατοποιεί η πολεµική 
αεροπορία του Καναδά.  Ήδη έχει ενηµερωθεί η ιδιο-
κτήτρια ναυτιλιακή εταιρεία. Το πλοίο παρακολουθεί-
ται στενά προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν ρύπανση 
αλλά και επειδή θεωρείται επικίνδυνο για τη ναυσιπλο-
ΐα στην περιοχή, σηµείωσε το υπουργείο. Το αλιευτικό 
είναι το πρώτο και µεγαλύτερο αντικείµενο που διέσχι-
σε όλο τον Ειρηνικό και έφτασε στις αµερικανικές ακτές 
µετά το σεισµό και το τσουνάµι της 11ης Μαρτίου 2011 
στην Ιαπωνία. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι πολλά από 
τα συντρίµµια, σπρωγµένα από τα υποθαλάσσια ρεύµα-
τα, µπορεί να φτάσουν στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ στις 
αρχές του 2014.

Τ αραχές ξέσπασαν εκ νέου το Σάββατο στην Αίγυπτο µετά τα ολονύχτια επεισόδια της 
Παρασκευής που πυροδοτήθηκαν από τον αποκλεισµό που επιβλήθηκε στην οµάδα 
αλ-Μάσρι εξαιτίας της µεγαλύτερης ποδοσφαιρικής τραγωδίας της χώρας που σηµειώ-

θηκε το Φεβρουάριο στο στάδιο του Πορτ Σάιντ. Η Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αιγύπτου 
τιµώρησε µε διετή αποκλεισµό την αλ-Μάσρι για τα αιµατηρά επεισόδια της 1η Φεβρουαρίου 
στο γήπεδό της, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 74 άτοµα. Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση, η 
έδρα της οµάδας, το Στάδιο Πορτ Σάιντ, κλείνει για τρία χρόνια. Εκατοντάδες εξοργισµένοι 
οπαδοί της οµάδας ξεχύθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής στους δρόµους του Πορτ Σάιντ και 
στις συγκρούσεις µε τις δυνάµεις ασφαλείας που µαίνονταν έως τα ξηµερώµατα του Σαββά-
του σκοτώθηκε ένας 13χρονος και δεκάδες άτοµα τραυµατίστηκαν.

Οι ταραχές επαναλήφθηκαν το απόγευµα του Σαββάτου µε τις δυνάµεις ασφαλείας να κά-
νουν χρήση χηµικών και να πυροβολούν στον αέρα. Στη φωτογραφία Αιγύπτιοι προσεύ-
χονται στο γήπεδο του Πορτ Σάιντ πίσω από το φέρετρο µε τη σορό του 13χρονου που 
σκοτώθηκε στις συγκρούσεις.

«Σύνορα της ελευθερίας» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Οµπάµα, 
τα σύνορα µεταξύ της Νότιας και της Βόρειας Κορέας, στα οποία βρέθηκε την 
παραµονή της έναρξης της συνόδου για τα πυρηνικά, που επισκιάζεται από 

το σχέδιο της Πιονγκγιάνγκ για την εκτόξευση ενός δορυφόρου στα µέσα Απριλίου. Ο 
Οµπάµα επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής την αποστρατιωτικοποιηµένη ζώνη (DMZ), 
µια λωρίδα µήκους 248 χιλιοµέτρων και πλάτους τεσσάρων που χωρίζει στα δύο την 
κορεατική χερσόνησο µετά το τέλος του πολέµου της Κορέας (1950-53). Η ζώνη αυτή θε-
ωρείται ως το τελευταίο σύνορο του Ψυχρού Πολέµου. «Βρίσκεστε πάνω στα σύνορα της 
ελευθερίας», είπε ο Αµερικανός πρόεδρος απευθυνόµενος στους 28.500 Αµερικανούς 
στρατιώτες που σταθµεύουν στη Νότια Κορέα και είχαν συγκεντρωθεί για το συσσίτιο στο 
Στρατόπεδο Μπονίφας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συµµετέχει χθες και σήµερα στη Σεούλ 
στη σύνοδο για την ασφάλεια των πυρηνικών απέναντι στην τροµοκρατική απειλή. Στη 
σύνοδο αυτή εκπροσωπούνται συνολικά 53 χώρες και κυριαρχεί το θέµα των πυρηνι-
κών φιλοδοξιών της Βόρειας Κορέας.

Γ ια την Αβάνα αναχώρησε το Σάββατο ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγο Τσάβες, 
προκειµένου να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, µετά την επέµβαση στην οποία υπο-
βλήθηκε πριν από ένα µήνα για την αφαίρεση όγκου. Κατά την επιστροφή του στη 

Βενεζουέλα, στις 17 Μαρτίου, ο Τσάβες είχε δηλώσει ότι θα επέστρεφε στην Κούβα για 
να συνεχίσει τη θεραπεία του, επιβεβαιώνοντας ότι ο όγκος τον οποίο είχε αφαιρέσει το 
2011 επανεµφανίστηκε. Μιλώντας στα µέλη του υπουργικού συµβουλίου, στο Μέγαρο 
Μιραφλόρες, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του. «Θα τηλεφωνώ, θα 
υπογράφω, θα διαβάζω», σηµείωσε χαρακτηριστικά. Η θεραπεία αναµένεται να διαρκέσει 
τέσσερις ή πέντε εβδοµάδες, ωστόσο ο 57χρονος Τσάβες είπε ότι σκοπεύει να επιστρέψει 
στο Καράκας «σε λίγες ηµέρες».

Ο υπερσυντηρητικός Ρικ Σαντόρουµ κέρδισε τις προκριµατικές εκλογές για το χρίσµα 
του Ρεπουµπλικανικού κόµµατος που έγιναν το Σάββατο στη Λουιζιάνα. Παρ’ όλα 
αυτά, ο βασικός αντίπαλός του, Μιτ Ρόµνεϊ, παραµένει το µεγάλο φαβορί για να λά-

βει το χρίσµα των Ρεπουµπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του Νοεµβρίου.
Με το µεγαλύτερο µέρος των ψήφων καταµετρηµένο, ο πρώην γερουσιαστής από την 

Πενσιλβάνια συγκέντρωσε ποσοστό 49% έναντι 27% του Ρόµνεϊ.  Η Λουιζιάνα είναι η 
ενδέκατη Πολιτεία που κερδίζει ο Σαντόρουµ. Ο πρώην γερουσιαστής από την Πενσιλβά-
νια χαρακτήρισε «ιστορικές» τις εκλογές.  Ο Ρόµνεϊ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει µέχρι 
σήµερα 560 εκλέκτορες από τους 1.144 που χρειάζεται για να εξασφαλίσει το χρίσµα στο 
Συνέδριο του κόµµατος που θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου. Ο Ρικ Σαντόρουµ έχει συ-
γκεντρώσει 273 εκλέκτορες.

Πλοίο «φάντασμα βρέθηκε στον Καναδά 
ένα χρόνο μετά το τσουνάμι στην Ιαπωνία


