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Στην εκταφή της σορού του 
Γιασέρ Αραφάτ κατόπιν 
αιτήµατος της χήρας του, 

Σούχα, συναινεί η Παλαιστινιακή 
Αρχή στη σκιά νέων καταγγελιών 
που θέλουν τον ηγέτη-σύµβολο 
των Παλαιστινίων να δηλητηριά-
στηκε µε ραδιενεργό πολώνιο το 
2004.  «Θέλω να µάθει ο κόσµος 
την αλήθεια για τη δολοφονία του 
Γιασέρ Αραφάτ» δήλωσε η Σούχα 
Αραφάτ στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα, 
την ώρα που ο κορυφαίος Παλαι-
στίνιος διαπραγµατευτής Σαέµπ 
Ερεκάτ αξίωνε τη διεξαγωγή δι-
εθνούς έρευνας, καθώς αναζω-
πυρώνονται οι χρόνιες υποψίες 
των Παλαιστινίων ότι το Ισραήλ 
κρύβεται πίσω από το θάνατο του 
Γιασέρ Αραφάτ.

Ρεπορτάζ που µετέδωσε την 
Τρίτη το δίκτυο Αλ Τζαζίρα επικα-
λείται αναλύσεις που διενήργησε 
ελβετικό εργαστήριο σε βιολο-
γικά δείγµατα που ελήφθησαν 
από προσωπικά αντικείµενα και 
ενδύµατα του Αραφάτ, τα οποία 
παραδόθηκαν µετά το θάνατό 
του στην Σούχα από το στρατι-
ωτικό νοσοκοµείο Περσί, όπου 
κατέληξε ο ιστορικός ηγέτης των 
Παλαιστινίων. Το εργαστήριο 
εντόπισε αδικαιολόγητα υψηλά 
επίπεδα πολωνίου-210, ανέφερε 
το ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα. Την 
πραγµατοποίηση των εργαστηρι-
ακών εξετάσεων είχε ζητήσει η 
ίδια η Σούχα, η οποία παρέδωσε 
στο κανάλι του Κατάρ προσωπι-
κά αντικείµενα του Αραφάτ και εν 
συνέχεια το Αλ Τζαζίρα τα έστειλε 
στο εργαστήριο στη Λωζάνη. 

To ραδιενεργό πολώνιο-210, 
που προφανώς είχε χορηγηθεί 
µέσω τροφής, διαπιστώθηκε ότι 
προκάλεσε και τον αργό θάνα-
το του Ρώσου πρώην πράκτορα 
Αλεξάντερ Λιτβινένκο, ο οποίος 
απεβίωσε στο Λονδίνο το 2006.

Προτού µεταφερθεί για νοση-
λεία στο Παρίσι ο Αραφάτ βρι-
σκόταν πολιορκηµένος από τον 

ισραηλινό στρατό στο αρχηγείο 
του στη Ραµάλα. Ο ιστορικός ηγέ-
της απεβίωσε στις 11 Νοεµβρίου 
του 2004 ύστερα από εντερική 
φλεγµονή που του προκάλεσε 
αιµορραγία και στη συνέχεια 
εγκεφαλικό. Επικράτησε σύγχυ-
ση σχετικά µε τα ακριβή αίτια του 
θανάτου, χωρίς να δοθούν στη 
δηµοσιότητα λεπτοµέρειες για τη 
φύση της ασθένειας που οδήγησε 
στη νοσηλεία Αραφάτ στο Παρίσι. 
Η Σούχα Αραφάτ ζήτησε από την 
Παλαιστινιακή Αρχή την εκταφή 
της σορού του συζύγου της για 
να υποβληθούν σε εξετάσεις τα 
οστά, καθώς και την διενέργεια 
διεθνούς έρευνας ανάλογη µε 
εκείνην που είχε πραγµατοποιη-
θεί για τις συνθήκες θανάτου του 
πρώην πρωθυπουργού του Λιβά-
νου Ραφίκ Χαρίρι.

«Έχουµε τις πρώτες αποδείξεις 
ότι πρόκειται για έγκληµα. Θέλω 
να µάθει ο κόσµος την αλήθεια 
για τη δολοφονία του Γιασέρ 
Αραφάτ» είπε η Σούχα Αραφάτ 
στο Αλ Τζαζίρα. ∆εν έκανε κάποια 
ευθεία αναφορά, όµως σηµείωσε 
πως το Ισραήλ και οι Ηνωµένες 
Πολιτείες θεωρούσαν τον Αρα-

φάτ εµπόδιο για την ειρήνη.
Η Παλαιστινιακή Αρχή δήλω-

σε ταυτόχρονα ότι θα εγκρίνει το 
αίτηµά της για την εκταφή, σύµ-
φωνα µε τον Ναµπίλ Αµπού Ρου-
ντέινα, εκπρόσωπο του νυν Πα-
λαιστίνιου προέδρου Μαχµούντ 
Αµπάς. Την ίδια ώρα, ο κορυφαί-
ος Παλαιστίνιος διαπραγµατευτής 
Σαέµπ Ερεκάτ δήλωσε στο σταθ-
µό Φωνή της Παλαιστίνης ότι το 
ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα αποδει-
κνύει ότι ο θάνατος του Αραφάτ 
το 2004 «είχε πολιτικά αίτια».

Πάντως, ανώτατος αξιωµατού-
χος της ισραηλινής κυβέρνησης 
διέψευσε τις πληροφορίες περί 
δηλητηρίασης του Αραφάτ. Η 
εφηµερίδα New York Times, 
η οποία εξασφάλισε τον ιατρι-
κό φάκελο του Αραφάτ από τις 
γαλλικές νοσοκοµειακές αρχές, 
έγραψε το 2005 ότι δεν βρέθη-
καν ίχνη τοξινών σε δείγµατα του 
αίµατός του τα οποία εστάλησαν 
σε τρία διαφορετικά εργαστήρια. 
Ο ιστορικός ηγέτης των Παλαιστι-
νίων δεν είχε διογκωµένο νεφρό, 
ούτε είχε καταστραφεί το συκώτι 
του, έγραψε η εφηµερίδα επικα-
λούµενη τα ιατρικά αρχεία.

Ο λαός της Λιβύης καλείται 
αύριο, Σάββατο, να προ-
σέλθει στις κάλπες προκει-

µένου να επιλέξει µια σύγκλητο, 
που θα αντικαταστήσει το Εθνι-

κό Μεταβατικό Συµβούλιο, το 
οποίο συγκροτήθηκε προκειµέ-
νου να διοικήσει την χώρα κατά 
τη διάρκεια της επαναστατικής 
δράσης, τον περασµένο χρόνο, 

ενάντια στο καθεστώς του Μου-
αµάρ Καντάφι. Περίπου 2,7 
εκατοµµύρια πολίτες είναι εγγε-
γραµµένοι και έχουν το δικαίω-
µα ψήφου. 

Eνας πίνακας του Βρετανού 
τοπιογράφου Τζον Κόν-
σταµπλ, «The Lock», πω-

λήθηκε την Τρίτη έναντι 22,4 
εκατοµµύρια λιρών σε δηµο-

πρασία που διοργάνωσε ο οίκος 
Κρίστις στο Λονδίνο. Το ποσό 
είναι το υψηλότερο που έχει δο-
θεί για έργο του συγκεκριµένου 
ζωγράφου. Ο πίνακας, ο οποίος 

είχε φιλοτεχνηθεί τον 19ο αιώ-
να, απεικονίζει ένα τοπίο στην 
εξοχή της Βρετανίας, επίκεντρο 
του οποίου είναι ένας υδατο-
φράκτης.

Εκταφή της σορού Αραφάτ 
µετά τις νέες καταγγελίες 
για δηλητηρίαση

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΙΕΣ

Στις κάλπες αύριο οι πολίτες της Λιβύης

Ο Αραφάτ πέθανε το 2004 στο Παρίσι µετά από πολιορκία 
στο αρχηγείο του στη Ραµάλα.

Ποσό ρεκόρ για πίνακα του Τζον Κόνσταμπλ


