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Αυτό το Σαββατοκύριακο
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Σοβαρά επεισόδια στην Κύπρο για το Μνη1όνιο
Ελαβαν )έρος
ακό)η και
αστυνο)ικοί

Ανοιγ)α προς την
Kεντροαριστερά
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Με 2ία σκληρή επίθεση
στην τρικο22ατική κυβέρνηση
που πρέπει να εκδιωχθεί «2ε τη
2ορφή του κατεπείγοντος»,
όπως είπε χαρακτηριστικά, ο
Αλέξης Τσίπρας ζήτησε στην ουσία πρόωρες εκλογές και τον
σχη2ατισ2ό 2ίας «κυβέρνησης
κοινωνικής σωτηρίας».
Παράληλα, έκανε άνοιγ2α σε
δυνά2εις της Κεντροαριστεράς
τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση
κοινωνικής σωτηρίας 2ε κορ2ό
τον ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται ως ανάγκη
και κανείς δεν 2πορεί να τη στα2ατήσει», ενώ τόνισε ότι το 2οναδικό δίλη22α που έχει ο λαός
είναι «δη2οκρατική εκτροπή ή
δη2οκρατική ανατροπή».
Ειδικότερα, 2ιλώντας χθες
στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ο2άδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο
Αλέξης Τσίπρας ανάφερε ότι «το
2όνο που είναι πια αναγκαίο να
γίνει 2ε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, είναι όχι να ψηφίζου2ε 2νη2ονιακούς νό2ους, αλλά να διώξου2ε αυτή την κυβέρνηση που βυθίζει τη χώρα και
τον λαό στη δυστυχία».
Πρόσθεσε, 2άλιστα, ότι αυτή
την ανάγκη δεν 2πορεί κανείς
να τη στα2ατήσει, «ούτε 2ε παιχνίδια της τελευταίας στιγ2ής»,
όπως είπε, για την αλλαγή του
εκλογικού νό2ου: «Τους έπιασε
ξαφνικά ο πόνος για την απλή
αναλογική. Ας τη φέρουν αύριο.
Ο,τι και να κάνουν, το 2όνο που
θα καταφέρουν είναι να δυνα2ώσουν τον πόθο του λαού 2ας
για 2ια 2εγάλη πολιτική ανατροπή».
Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι

Mανώλης Κασσώτης:
Αγωνιστής για
τη >ωδεκάνησο
και την Ο1ογένεια

Του ανταποκριτή 2ας
Γεωργίου Τζιώρτζιου

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Κύπριοι επενδυτές, κάτοχοι αξιογράφων, φωνάζουν έξω από
την Βουλή, ενώ =προστά τους αστυνο=ικοί προσπαθούν να

τους ε=ποδίσουν να εισέλθουν εντός. Λίγο =ετά ακολούθησε
δια=αρτυρία αστυνο=ικών έξω από το υπ. Οικονο=ικών.

Μείωση παχυσαρκίας
Μικρή αλλά ενθαρρυντική πτώση στα παιδιά
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («New York Times»). Yστερα από δεκαετίες
αύξησης του ποσοστού της παχυσαρκίας των παιδιών, αρκετές
α2ερικανικές πόλεις βλέπουν
την τάση να αλλάζει και να καταγράφονται οι πρώτες 2ειώσεις
των σχετικών ποσοστών.
«Rεν είχα2ε τίποτε άλλο παρά 2όνο κακές ειδήσεις στο 2έτωπο αυτό για περίπου 30 χρόνια. Ετσι, το γεγονός ότι έχου2ε
πλέον και καλές ειδήσεις είναι
πολύ 2εγάλη υπόθεση», είπε
στους δη2οσιογράφους ο Rρ Τό2ας Φάρλεϊ, ο οποίος είναι επίτροπος Υγείας της πόλης της Νέας Υόρκης, που κατέγραψε 2είωση του ποσοστού των παχύσαρκων 2αθητών κατά 5,5%
από το 2007 έως το 2011.
Η 2είωση είναι σχετικά 2ικρή
(εκτός από το 5,5% στη Νέα
Υόρκη καταγράφηκε πτώση των
ποσοστών κατά 5% στη Φιλαδέλφεια και 3% στο Λος Αντζελες) αλλά οι ειδικοί εκτι2ούν ότι
πρόκειται για κάτι το ιδιαίτερα

ση2αντικό διότι καταδεικνύει
ότι η επιδη2ία της παχυσαρκίας
έχει αρχίσει να καταπολε2άται.
Οι πρώτες ενδείξεις 2άλιστα
αυτής της τάσης είχαν καταγραφεί πριν από τρεις 2ήνες, τον
Σεπτέ2βριο, σε 2ια έκθεση του
Ιδρύ2ατος Ρό2περτ Γουντ Τζόνσον. Τα στοιχεία είχαν εκπλήξει
τόσο τους ειδικούς που αρκετοί
2άλιστα έδειξαν να 2ην τα πιστεύουν.
Η Ντένα Χέλσερ, ερευνήτρια
στο Πανεπιστή2ιο του Τέξας, η
οποία το 2010 είχε καταγράψει
2ια από τις πρώτες 2ειώσεις στο
ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών (και συγκεκρι2ένα 2εταξύ
των φτωχών ισπανόφωνων της
τετάρτης τάξης στην περιοχή
του Ελ Πάσο) σκέφτηκε να
ελέγξει τα στοιχεία διπλά και
τριπλά.
Οι ερευνητές, πάντως, δεν είναι σίγουροι για τους λόγους
που έχουν οδηγήσει σε αυτή τη
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Στιγ=ιότυπο από την πρόσφατη συ==ετοχή της Σταρ Τζόουνς
σε κα=πάνια για την καταπολέ=ηση της παχυσαρκίας στις
Ηνω=ένες Πολιτείες. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που
αφορούν τους =αθητές είναι ενθαρρυντικά.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Μορφή χιονοστιβάδας
που απειλεί την κοινωνική συνοχή στην Κύπρο λα2βάνουν οι
αντιδράσεις ο2άδων πολιτών,
κατά των 2έτρων που προβλέπονται στο προσχέδιο δανειακής
σύ2βασης της Κύπρου, στο λεγό2ενο Μνη2όνιο. Χθες είχα2ε
τις πρώτες σοβαρές αντιδράσεις.
Αντιδράσεις που αποκτούν βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι
προήλθαν από τους οργανω2ένους αστυνο2ικούς.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα γύρω στο 2εση2έρι. Αστυνο2ικοί
2ε πολιτική περιβολή, 2έλη του
Συνδέσ2ου Αστυνο2ίας Κύπρου
πραγ2ατοποίησαν έξω από το
υπουργείο Οικονο2ικών συγκέντρωση δια2αρτυρίας κατά των
2έτρων που προβλέπει το Μνη2όνιο. Ακολούθως, οι αστυνο2ικοί κατευθύνθηκαν στη Βουλή,
όπου επέδωσαν ψήφισ2α προς
τον πρόεδρο του Σώ2ατος, Γιαννάκη Ο2ήρου. Το ίδιο ψήφισ2α
επιδόθηκε και προς τον Υπουργό Οικονο2ικών.
Οι αστυνο=ικοί
Κατά την άφιξη των αστυνο2ικών που δια2αρτύρονταν έξω
από τη Βουλή, προς στιγ2ή, προκλήθηκε κάποια ένταση όταν ο
Πρόεδρος της Βουλής απέρριψε
αίτη2α της ηγεσίας του Συνδέσ2ου Αστυνο2ίας να βγει έξω
από το γραφείο του και να 2ιλήσει στους συγκεντρωθέντες.
Τελικά, ό2ως, 2ετά από δεύτερες σκέψεις ο Πρόεδρος της
Βουλής αποδέχθηκε την παράκληση της ηγεσίας του Συνδέσ2ου και 2ίλησε στους συγκεντρωθέντες 2ε πολιτική περιβολή
αστυνο2ικούς.
Οι δια2αρτυρό2ενοι Αστυνο2ικοί κρατούσαν πανό και πλακάτ στα οποία αναγράφονταν
συνθή2ατα, όπως: «Οι προστάτες των δικαιω2άτων και δεν
έχουν δικαιώ2ατα», «Τα παιδιά
των αστυνο2ικών έχουν και αυτά δικαιώ2ατα», «Οι αστυνο2ικοί, είναι εργαζό2ενοι 2ην τους
αδικείτε».
Φώναζαν επίσης συνθή2ατα
«Ζητού2ε τα δεδουλευ2ένα»,
«Κάτω τα χέρια από την ασφάλεια του πολίτη». Οταν κάποια
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Πρόοδος
«H Συνω0οσία της Α0οργού», ένα αληθινό θρίλερ Ο)ογενής
στον διάλογο
έπεσε θύ)α
για το χρέος
κλοπής
Του ανταποκριτή 2ας
Αρη Παπαδόπουλου

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («Wall Street Journal»). Οι διαπραγ2ατεύσεις
για την αποφυγή του «δη2οσιονο2ικού γκρε2ού» 2εταξύ του
Λευκού Οίκου και του προέδρου
της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Τζον Μπένερ, έχουν ση2ειώσει
πρόοδο τις τελευταίες η2έρες,
σύ2φωνα 2ε τα όσα αναφέρει
σε δη2οσίευ2ά της η «Wall Street Journal» επικαλού2ενη ανώνυ2ες πηγές και των δύο πλευρών.
Πάντως, χθες, ο Τζον Μπένερ 2ιλώντας στους δη2οσιογράφους κατηγόρησε τον Α2ερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ο2πά2α
ότι καθυστερεί τις διαπραγ2ατεύσεις και τον παρότρυνε να
προτείνει συγκεκρι2ένες περικοπές δαπανών ως βάση διαλόγου προκει2ένου να επιτευχθεί
συ2φωνία.
Η απάντηση στον Τζον Μπένερ ήρθε ά2εσα και από τον
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Τι συ2βαίνει όταν ένας
εξόριστος πολιτικός, ένας αντιστασιακός εφοπλιστής, ένα 2υστικό δίκτυο που βγάζει διωκό2ενους της χούντας εκτός Ελλάδας, κάποιοι τουρίστες 2ε το
γιοτ τους στο Αιγαίο και 2ια
απόδραση που θα τραβήξει πάνω της τα φώτα της διεθνούς
κοινότητας, 2πλέκονται στις σελίδες ενός βιβλίου; Τότε υφαίνεται ένα πολιτικό θρίλερ που
διαβάζεται σαν κινη2ατογραφικό σενάριο, αλλά τα γεγονότα

του είναι πλήρως αληθινά, όπως
ακριβώς αναφέρονται στη «Συνω2οσία της Α2οργού».
Αλλωστε, ο συγγραφέας του
βιβλίου, Ηλίας Κουλουκουντής,
πρώτα συγγραφέας και 2ετά
εφοπλιστής, δεν στηρίχθηκε σε
2αρτυρίες τρίτων, αλλά ήταν ο
ίδιος ο πρωταγωνιστής της ιστορίας που έρχεται να γίνει αφήγη2α σαράντα και βάλτε χρόνια
2ετά και 2άλιστα εξηγεί στον
«Ε.Κ.» γιατί το καθυστέρησε.
Στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας των συνταγ2αταρχών,
ανά2εσα στους πολλούς αντιφρονούντες που διώκονται, συλλα2βάνεται και εξορίζεται στην

Α2οργό είναι και ο κεντροαριστερός υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, Γιώργος Μυλωνάς. Η κόρη του, Ελένη, είναι παντρε2ένη 2ε τον
Ηλία Κουλουκουντή, Ελληνα της
Rιασποράς και γόνο της γνωστής
εφοπλιστικής οικογένειας, ο
οποίος και αναλα2βάνει την
πρωτοβουλία της διάσωσης του
Μυλωνά. Οπότε και αρχίζει 2ία
αφάνταστη πλοκή που λίγοι άνθρωποι την ήξεραν, 2έχρι που
εκδόθηκε το βιβλίο.
Ο νεαρός Κουλουκουντής έρχεται σε επαφή 2ε αυτοεξόριστους πολιτικούς και αντιστασιακά δίκτυα του εξωτερικού.

Προετοι2άζοντας τη 2εγάλη
απόδραση 2αζί 2ε την γυναίκα
του, Ελένη Μυλωνά, ταξιδεύουν
στη Γενεύη για να συναντήσουν
τον Τζι2 και την Μαρία Μπέκετ
(σ.σ. το τρισάγιο της οποίας τελέστηκε πρόσφατα στην Αθήνα), που ζουν στον δρό2ο 2ε το
συ2βολικό βάρος «Rue de l’ Athenee». Οι Μπέκετ αποτελούν
πυρήνα αντιδικτατορικής δράσης συντονίζοντας την αντίσταση 2ε τις δη2οκρατικές κυβερνήσεις της Ευρώπης και οργανώνοντας ένα δίκτυο διαφυγής
των αντιφρονούντων.
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Χρήσι)ος διάλογος Κ. Μπακογιάννη )ε Ευρυτάνες
Του Pη=ήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ειλικρινής, εγκάρδιος και χρήσι2ος ήταν ο διάλογος του δη2άρχου Καρπενησίου
Κώστα Μπακογιάννη 2ε τα 2έλη
της Ενωσης Ευρυτάνων Α2ερικής «Το Καρπενήσι», που έλαβε
χώρα το βράδυ της Rευτέρας στο
Σταθάκειο Κέντρο στην Αστόρια. Ο διάλογος αυτός θεωρήθηκε χρήσι2ος και άκρως ενη2ερωτικός από τους ο2ογενείς
και, όπως επεσή2αναν κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων, τόνωσε την αισιοδοξία τους για το
2έλλον της γενέτειρας. Ο διάλογος αυτός ήταν στα πρότυπα
των α2ερικανικών «town-hall
meetings» και αν και ξεπέρασε
τις δύο ώρες δεν εξαντλήθηκε η
υπο2ονή του ακροατηρίου και
δεν χρειάστηκε ούτε 2ια φορά
να παρέ2βει για να αποκαταστήσει την τάξη ο Rρ. Γεώργιος Μελικόκης που είχε αναλάβει τον
συντονισ2ό.
Ο Rρ. Μελικόκης στην εναρκτήρια ο2ιλία του αναφέρθηκε
στις πρωτοβουλίες του δη2άρχου και στις αλλαγές που συντελέστηκαν την τελευταία διετία
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Αριστερά οι: Κώστας Κατσάνος, Κώστας Μπακογιάννης, Ευάγγελος Κυριακόπουλος, Χρήστος
Βουρνάς και Νίκος Αποστολόπουλος, ενώ δεξιά οι ο=ογενείς παρακολουθούν =ε ενδιαφέρον.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η πρώην ηθοποιός Υβόννη Σέργουελ-Rη2ακοπούλου, 85 ετών, σύζυγος του
ο2ογενή Χρίστου Rη2ακόπουλου, 80 ετών, ο οποίος είναι βαριά άρρωστος, σύ2φωνα 2ε δη2οσίευ2α της εφη2ερίδας «New
York Post» έπεσε θύ2α κλοπής
του δακτυλιδιού του γά2ου της,
το βράδυ του Σαββάτου, γύρω
στις 11, καθώς επέστρεφε από
δείπνο 2ε φίλες της. Νεαρός άνδρας, ο οποίος από όσο δείχνει
το βίντεο από το σύστη2α ασφαλείας φαίνεται να είναι Αφροα2ερικανός ακολούθησε την κ.
Rη2ακοπούλου στην πολυκατοικία που δια2ένει στον 13η οδό
τους Rυτικού Μανχάταν στην
περιφέρεια Meatpacking και κατόρθωσε να τρυπώσει 2έσα στον
ανελκυστήρα αφού πρώτα χαιρέτησε τη γυναίκα, η οποία νό2ιζε πως ήταν κάποιος γνωστός
της πολυκατοικίας.
Η κ. Rη2ακοπούλου είπε πως
«2ε ρώτησε για κάποιον ένοικο
2ε το όνο2ά του και δεν τον
γνώριζα. Του είπα θα πάω να
κοιτάξω κι αυτός 2ε ακολούθησε
2έχρι τον ανελκυστήρα. Προσπάθησε να 2ε ξεγελάσει. Μπήκε 2έσα στον ανελκυστήρα 2ε
έσπρωξε και έπεσα κάτω. Επεσα
πάνω στο χέρι 2ου αλλά ευτυχώς το παλτό 2ου είναι χοντρό
σαν κουβέρτα και 2ε προστάτεψε».
Ο κλέφτης ζητούσε επί2ονα
την τσάντα της κ. Rη2ακοπούλου από τον ώ2ο της οπότε είδε
το δακτυλίδι της. Είπε ότι «το
χέρι 2ου προεξείχε, είδε το δακτυλίδι και το πήρε. Του είπα
ότι σε παρακαλώ 2ην το πάρεις
είναι το δακτυλίδι του γά2ου
2ου, αλλά αυτό το παλιόσκυλο
το πήρε».
Η κ. Rη2ακοπούλου είπε
ακό2α πως «ήταν ελληνικό το
δακτυλίδι, ήταν κει2ήλιο, προΣυνέχεια στη σελίδα 6

