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Τo Κέντρο Σταύρος Νιάρχος ανοίγει τις πύλες του
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το Κέντρο Πολιτισμού
Ιδρυμα
Σταύρος
Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ) ανοίγει τις πύλες του
από την Κυριακή 21 έως και την
Τετάρτη 24 Ιουνίου για μία σειρά εκδηλώσεων, με τίτλο «Η νύχτα μέρα», όπως έχει ήδη γράψει ο «Εθνικός Κήρυξ».
Οι εκδηλώσεις θα επιτρέψουν σε όσους τις παρακολουθήσουν να δουν «πρώτοι» πώς
έχει ήδη διαμορφωθεί ο νέος αυτός χώρος Πολιτισμού στην πρωτεύουσα και με αυτό το σκεπτικό, η κα Μίλυ Πασχάλη, δ/ντρια
Προγραμματισμού και Παραγωγής του ΚΠΙΣΝ μίλησε στην κάμερα του «ΑΜΠΕ» για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο πολύχρωμο και «ευωδιαστό» πάρκο
που έχει ήδη διαμορφωθεί, καθώς και για τον Renzo Piano
«που είναι ο αρχιτέκτονας του
Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος. Ενας διεθνούς
φήμης αρχιτέκτονας, έργα του
οποίου βρίσκει κανείς σ’ όλο τον
Κόσμο».
«Βρισκόμαστε στο μεγάλο ξέφωτο» λέει στην κάμερα η κα
Πασχάλη και οδηγεί την κάμερα
στο χώρο του πάρκου όπου θα
πραγματοποιηθούν οι μεγάλες
συναυλίες και τα μεγάλα θεάματα του 4ημέρου (βλέπε φωτογραφίες). Η προβολή των video art
που θα χρωματίσουν τη θεματική
αυτού του 4ημέρου τιτλοφορείται «Fireflies in the Night».
Οι συναυλίες ξεκινούν με τον
Δ. Σαββόπουλο, ο οποίος θα έχει
μαζί του την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και τη χορωδία
του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Το πρόγραμμα θ’ ανοίξει η
Underground Youth Orchestra,
μια ορχήστρα νέων σπουδαστών
Μουσικής, την οποία διευθύνει
ο δημιουργός της Κ. Ηλιάδης.
Την Τρίτη 23 Ιουνίου θα τερματίσουν στο χώρο οι 2.016
δρομείς που θα συμμετάσχουν
στο βραδινό αγώνα δρόμου. Θα
ξεκινήσουν από το Παναθηναϊκό Στάδιο και θα καταλήξουν
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Θα υπάρξουν επίσης αθλητικές δραστηριότητες, Καραγκιόζης και δημιουργικά προγράμματα για παιδιά. O διεθνούς φήμης σκακιστής Γκάρι Κασπάροφ
θα παίξει ένα παιχνίδι σιμουλτανέ εναντίον 15 νεαρών πρωταθλητών, ηλικίας 8-14 ετών.
Η δ/ντρια προγραμματισμού
και παραγωγής του ΚΠΙΣΝ υπογραμμίζει ότι «το πρόγραμμα
των εκδηλώσεων απευθύνεται
σ’ ένα πολύ μεγάλο κοινό και
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα

προτιμήσεων, συνηθειών, χόμπι,
αναγκών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας, ενώ ταυτόχρονα προτείνει νέες ιδέες και τρόπους ζω-

ής, άθλησης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αναψυχής».
Υπενθυμίζεται ότι στο Κέντρο
Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος

Νιάρχος περιλαμβάνονται οι νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το
οποίο απλώνεται σε έκταση 170
στρεμμάτων και καλύπτει το
85% της επιφάνειας του χώρου.
Πρόκειται για έναν πανέμορφο
ευωδιαστό κήπο γεμάτο ελιές
και μυρωδικά της ελληνικής γης
με πάνω από 600 δέντρα και
62.000 θάμνους.
Η κα Μίλυ Πασχάλη αναφέ-

ρει ότι στο έργο εργάζονται
1.100 άνθρωποι. Ηδη έχουν
ολοκληρωθεί τα κελύφη των κτιρίων (της Εθνικής Βιβλιοθήκης
και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής). Συνολικά, το έργο ολοκληρώνεται και παραδίδεται στην
Ελληνική Πολιτεία το 2016,
οπότε και θ’ αναλάβει την αποκλειστική διαχείρισή του.

Eκτακτη ενίσχυση ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ευρώ, υπό το φόβο της επιβολής
μέτρων περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων μέσα στο Σαββατοκύριακο, μετά την αποτυχία
συμφωνίας στο Eurogroup.
Από την άλλη πλευρά, ένα
μεγάλο ποσοστό της τάξης του
25%-30% τοποθετήθηκε σε
αμοιβαία κεφάλαια με θεματοφυλακή εκτός Ελλάδος, ενώ τα
υπόλοιπα εστάλησαν με εμβάσματα σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Οι τραπεζίτες είναι ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι δεν
έχουν φτάσει τα πράγματα σε
σημείο «κόκκινου συναγερμού»,
παρά το αρνητικό κλίμα που
έχει δημιουργήσει η αδυναμία
της κυβέρνησης να κλείσει μία
συμφωνία με τους δανειστές.
Ειδικά μετά το δημοσίευμα
του «Reuters», την Πέμπτη το
βράδυ, παρά την επίσημη διάψευσή του, ότι η ΕΚΤ ενημέρωσε το Eurogroup πως δεν γνωρίζει εάν οι τράπεζες θα είναι
ανοιχτές τη Δευτέρα το πρωί, το
τραπεζικό δίκτυο βρισκόταν σε
επιφυλακή για να αντιμετωπίσει
την κατάσταση.
Ωστόσο, παρά την αρνητική
ειδησεογραφία και την αυξημένη πίεση, για μία ακόμη φορά

ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Αθηναίοι στην ουρά μπροστά από ένα ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, χθες Παρασκευή.
τα πράγματα δεν έφτασαν στο
όριο.
Παρόλα αυτά, όπως γράφει η
«Financial Times», η χθεσινή αύξηση καλύπτει τις ανάγκες μέχρι και τη Δευτέρα, σύμφωνα με
δύο ανθρώπους ειδικούς του

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ
«ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ»
προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους τους
στην καθιερωμένη εκδρομή του

picnic

προβλήματος, ανήμερα δηλαδή
της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Η
ΤτΕ είχε ζητήσει να καλυφθούν
οι ανάγκες μέχρι την ερχόμενη
Τετάρτη, όταν θα συνεδριάσει
και πάλι το ΔΣ της ΕΚΤ.
Επικρατούν αυξανόμενοι φό-

βοι των κεντρικών τραπεζιτών
ότι η ΕΚΤ βάζει χρήματα σε ένα
τραπεζικό σύστημα που απειλείται από μαζική φυγή κεφαλαίων, προσθέτει η «FT».
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί
ότι συνάντηση στην Τράπεζα της

Ελλάδος είχαν, το πρωί της Παρασκευής, ο διοικητής Γιάννης
Στουρνάρας, ο συντονιστής της
Ομάδας Διαπραγμάτευσης και ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Στη συνάντηση, που έγινε σε
πολύ καλό κλίμα, διαπιστώθηκαν συγκλίσεις στα θέματα που
συζητήθηκαν, τα οποία ήταν η
πορεία των διαπραγματεύσεων
της ελληνικής κυβέρνησης και
των εταίρων, καθώς και η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος. Διαπιστώθηκε και από τις
δυο πλευρές, όπως άλλωστε
αναφέρθηκε στην προχθεσινή
έκθεση νομισματικής πολιτικής
της ΤτΕ, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες να βρεθεί κοινός τόπος
με τους εταίρους και η απόσταση που απομένει να διανυθεί
δεν είναι μεγάλη. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί εντατικά
τις επόμενες ημέρες και βεβαίως
στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής
της Δευτέρας.
Ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος επιβεβαίωσε τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος που διασφαλίζεται πλήρως από τις κοινές δράσεις τόσο
της Τράπεζας της Ελλάδος όσο
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.

«ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ»
EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
και ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
224-18th Street, Brooklyn, NY 11215 • (718) 499-5900

την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015
από τις 10 το πρωί
στο φανταστικό πάρκο-παραλία

Sunken Meadows στο Long Island

ab

Exit 53N στο L.I.E. και Exit 44N στο Northern State Parkway
Ελάτε
με
π
να εράσου
φ
μια όμορ η
καλοκαιρινή
μέρα
έα
α
κ
με λή παρ
κολύμπι
και παιχνίδια

Θα προσφερθούν φαγητά και αναψυκτικά

ΟΛΑ ΔΩΡΕΑΝ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στον πρόεδρο ΣΤΑΥΡΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ (347) 645-8289
στον ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΡΔΗ (718) 746-1030
ή στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟ (718) 747-3042
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Φροντίστε για το μέλλον
των παιδιών σας
έγκαιρα
Δώστε στα παιδιά σας
εκπαίδευση εμπλουτισμένη
με τη γλώσσα, τον Πολιτισμό,
τα ήθη και έθιμά μας.

3245 Κingsbridge Ave., Bronx, NY 10463

ab

Η κοινότητα του Αγίου Πέτρου του Αποστόλου
σας προσκαλεί και φέτος
στην Ετήσια Καλοκαιρινή Χοροεσπερίδα
το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015
και ώρα 8:00 μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων «Στηβ Ζερβούδης»

Με τον Λευτέρη Μπουρνιά
και την ορχήστρα του

Για ένα σίγουρο μέλλον
γράψτε το παιδί σας για το νέο σχολικό έτος,
στον παιδικό σταθμό ή στο προνηπιακό πρόγραμμα
του σχολείου μας για παιδιά 3 ή και 4 ετών.

Τιμή εισόδου $50 • 8-14 ετών $15.00
Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί
με πλήρες μενού και με άφθονο κρασί!

Γονείς επισκεφθείτε μας

Available Parking across our church

Είστε ευπρόσδεκτοι οποιαδήποτε ώρα σας εξυπηρετεί.
Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε.

Για κρατήσεις θέσεων: Μαρίκα Αρτόγλου 718-570-6264, Σοφία Σοφίλλα 201-321-2378

