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Στην Ουγγαρία αντιπροσωπεία της Διακομματικής 
Επιτροπής της Βουλής για τον απόδημο Ελληνισμό
Επισκέφθηκαν το χωριό «Νίκος Μπελογιάννης»

Die Welt: H Eλλάδα κυριαρχεί στην εμπορική ναυτιλία Έλληνας επιστήμονας κάνει 
τα ενέσιμα φάρμακα ασφαλέστερα

Ο Έλληνας κροίσος 
που αγόρασε τη 
θρυλική έπαυλη  
του PlayboyΕ

πίσκεψη στην ελληνι-
σμό της Ουγγαρίας στην 
Βουδαπέστη και στο 
χωριό Μπελογιάννης 

πραγματοποίησε κοινοβουλευ-
τική αντιπροσωπεία στην οποία 
συμμετείχαν ο πρόεδρος της 
Διακομματικής Επιτροπής της 
Βουλής για τον Απόδημο Ελ-
ληνισμό, Αλέξανδρος Τριαντα-
φυλλίδης και ο βουλευτής Λέ-
σβου του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής και 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσ-
σαλονίκης, Αλέξανδρος Τρια-
νταφυλλίδης και ο βουλευτής 
του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος άφη-
σαν μερικά κόκκινα γαρύφαλλα 
στο μνημείο του Νίκου Μπελο-
γιάννη, που δεσπόζει στο κέ-
ντρο της Πλατείας του χωριού, 
περπάτησαν στις οδούς του, 
επισκέφθηκαν το Νηπιαγωγείο, 
το οχτατάξιο δίγλωσσο (ουγ-
γρικά και ελληνικά) Δημοτικό 
Σχολείο, που λειτουργεί και με 
τη συμμετοχή αποσπασμένων 
δασκάλων από την Ελλάδα. 
Ενημερώθηκαν στη Βιβλιοθήκη 
του χωριού, που φιλοξενεί τις 
εκδόσεις της εφημερίδας «Λα-

ϊκός αγώνας», κυρίως για τον 
άθλο κατασκευής 400 κατοικι-
ών, ιατρείου, Δημαρχείου και 
Σχολείου μέσα σε χρονικό δι-
άστημα επτά μηνών, στα 1950, 
από τους 2000 και πλέον πολι-
τικούς πρόσφυγες που κατοίκη-
σαν σε αυτό.
Στη διάρκεια της αποστολής 
στον ελληνισμό της Ουγγαρίας 
ο κ. Τριανταφυλλίδης συναντή-
θηκε στη Βουδαπέστη με τον κ. 
Λαοκράτη Κοράνη, ελληνικής 
καταγωγής βουλευτή στο Ουγ-
γρικό Κοινοβούλιο, ο οποίος 
τον ενημέρωσε για τις παρεμβά-
σεις και τις πρωτοβουλίες του, 
που αφορούν τον Ελληνισμό 

της Ουγγαρίας. Στο πλαίσιο αυ-
τής της επίσκεψης στο Ουγγρι-
κό Κοινοβούλιο, ο κ. Τριαντα-
φυλλίδης συναντήθηκε με τον 
πρόεδρο της Ουγγροελληνικής 
επιτροπής φιλίας, σοσιαλιστή 
Βουλευτή κ. Λάζλο Κιςς.
Αμέσως μετά το Κοινοβούλιο ο 
κ. Τριανταφυλλίδης επισκέφθη-
κε την Αυτοδιοίκηση Ελλήνων 
Ουγγαρίας, τον Πρόεδρό της κ. 
Γιώργο Κουκουμτζή και το Προ-
εδρείο του και συζήτησαν θέμα-
τα και πρωτοβουλίες των 4632 
Ελλήνων της Ουγγαρίας. Στον 
ίδιο χώρο συζήτησαν με τους 
δασκάλους του δωδεκατάξιου 
συμπληρωματικού σχολείου 

«Μανώλης Γλέζος», τις ανάγκες 
του Σχολείου κυρίως σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό, καθώς και 
της ενίσχυσης της διδασκαλί-
ας της ελληνικής γλώσσας, σε 
Έλληνες και φιλέλληνες στην 
Ουγγαρία.
Κλείνοντας την αποστολή του 
στη Βουδαπέστη, ο πρόεδρος 
της Διακομματικής Επιτροπής 
για τον Απόδημο Ελληνισμό 
κ. Α.Τριανταφυλλίδης επισκέ-
φθηκε το ανεγειρόμενο κτήριο 
του «Οίκου του Ελληνισμού», οι 
εργασίες του οποίου αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν εντός του 
2016 και εκεί να φιλοξενηθούν 
τα 360 παιδιά του Ελληνικού 
Σχολείου «Μανώλης Γλέζος». 
Στην είσοδο του «Οίκου του 
Ελληνισμού», στο οποίο εκτός 
από αίθουσα διδασκαλίας κατα-
σκευάζεται μεγάλη αίθουσα για 
θεατρικές και καλλιτεχνικές πα-
ραστάσεις, δεσπόζει ήδη η πρω-
τότυπη προτομή της κεφαλής 
του φοιτητή, που φιλοτέχνησε 
ο γλύπτης Μέμος Μακρής, για 
να υμνήσει και να συμβολίσει 
την εξέγερση των φοιτητών του 
Πολυτεχνείου στα 1973.

Η αξία του ελληνικού εμπορικού στόλου 
ανέρχεται σε 90 δισ. δολάρια και είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερη από την αξία των 
στόλων άλλων κρατών. Οι Έλληνες εφο-
πλιστές αγοράζουν και πάλι πλοία, αλλά η 
ίδια η χώρα τους δεν ωφελείται από αυτό, 
επισημαίνει δημοσίευμα της Die Welt. 
Χωρίς τους Έλληνες δεν λειτουργεί τίπο-
τα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Έστω και 
αν ονόματα ναυτιλιακών εταιρειών όπως 
Thenamaris, Dynacom Tankers, GasLog 
Ltd., Danaos Shipping ή Maran Tankers 
δεν είναι γνωστά στο ευρύτερο κοινό, αλλά 
μόνο στους ειδικούς περί τα ναυτιλιακά, 
οι Έλληνες εφοπλιστές καθορίζουν το πα-
γκόσμιο εμπόριο όσο κανένα άλλο έθνος. 
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 15% 
του παγκόσμιου εμπορικού στόλου και 
σύμφωνα με υπολογισμό της λονδρέζικης 
εταιρείας Vessels Value η αξία των 4.500 
συνολικά πλοίων τους ανέρχεται αυτή τη 
στιγμή σε 90 δισ. ευρώ.
Αυτή την εποχή οι Έλληνες αγοράζουν 
πλοία συστηματικά, διότι τα χρησιμοποι-
ημένα εμπορικά πλοία είναι τόσο φτηνά 
όσο ποτέ εδώ και χρόνια και συχνά τα 
βρίσκουν στη Γερμανία. Από τις αρχές 
του 2014 έως τον Ιούνιο του 2016 οι 
Έλληνες αγόρασαν από γερμανικές εφο-
πλιστικές εταιρείες 52 μεγάλα φορτηγά 
πλοία αξίας 527 εκατομμυρίων δολαρίων. 
Αντίστροφα άλλαξαν ιδιοκτήτη μόνον 6 

πλοία αξίας 64 εκατομμυρίων δολαρίων 
από την Ελλάδα στη Γερμανία. Αν και η 
Ελλάδα περνά βαθιά οικονομική κρίση, οι 
Έλληνες εφοπλιστές δεν έχασαν ποτέ την 
ηγετική τους θέση στις διεθνείς αγορές 
τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν παραγγε-
λίες για 172 τάνκερ και 140 για φορτηγά 
πλοία. Σύμφωνα με τη λονδρέζικη Vessels 
Value έχουν γίνει συνολικά 404 παραγγε-
λίες ύψους 21 δισ. δολαρίων από το Μάιο 
του 2016. Μάλιστα το πλοίο «Maran Gas 
Agamemnon» που κατασκευάζεται αυτόν 
καιρό στη Νότια Κορέα έχει αξία 200 εκα-
τομμύρια δολάρια, βρίσκεται στην πρώτη 
θέση της κατάταξης των φορτηγών πλοίων 
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου (LNG) και ανήκει την εταιρεία Maran 
Tankers με έδρα την Αθήνα. 
Έτσι οι Έλληνες πλοιοκτήτες όχι μόνο 
διατηρούν τη πρώτη θέση παγκοσμίως, 
αλλά διευρύνουν και την απόσταση που 
τους χωρίζει από την Ιαπωνία, τη Κίνα, τη 
Γερμανία και την Σιγκαπούρη, που ακο-
λουθούν στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και 
πέμπτη θέση αντίστοιχα. Οι περισσότερες 
μεταφορές γίνονται από χώρες της Μέσης 
Ανατολής προς την Αμερική, από Λατι-
νική Αμερική προς την Ασία ή από την 
Ασία προς την Αυστραλία και την Ευρώπη.  
Εντούτοις οι Έλληνες πλοιοκτήτες παραδο-
σιακά δεν υπόκεινται σε υψηλή φορολό-
γηση. 

Ερευνητές στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων καθο-
ριστική συμβολή είχε ένας Έλληνας επιστήμονας, 
ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή μέθοδο που αφαιρεί 
τα περιττά φαρμακευτικά πρόσθετα και έτσι κάνει 
τα κοινά ενέσιμα φάρμακα πιο ασφαλή. Η μείωση 
των πρόσθετων ουσιών από φάρμακα που χορη-
γούνται με ένεση, όπως τα αντικαρκινικά ή τα ανο-
σοκατασταλτικά, μειώνει τους κινδύνους για την 
πρόκληση σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων και 
άλλων παρενεργειών στους ασθενείς.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο 
της Νέας Υόρκης, με επικεφαλής τον επίκουρο 
καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής 
Τζόναθαν Λόβελ και με τη σημαντική συμμετοχή 
του καθηγητή Πασχάλη Αλεξανδρίδη του Τμήμα-
τος Χημικών και Βιολόγων Μηχανικών, έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature 
Communications».
Ο Π. Αλεξανδρίδης αποφοίτησε από τη Σχολή 
Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου το 1989 και πήρε το διδακτορικό του 
το 1994 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ. Το 1997 έγινε επί-
κουρος καθηγητής και από το 2003 είναι καθηγη-
τής στο Τμήμα Χημικών και Βιολόγων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο (όπου πρόεδρος 
είναι ένας άλλος Έλληνας χημικός μηχανικός, ο 
καθηγητής Στέλιος Ανδρεάδης). Έχει πολλές διε-
θνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Βραβείο 
Μποδοσάκη του 2005.

Στα χέρια του 32χρονου 
ελληνοαμερικανού δισε-
κατομμυριούχου Daren 
Metropoulos πέρασε η 
έπαυλη του Playboy, η 
βίλα των περιβόητων 
πάρτι του Hugh Hefner. 
Ο 32χρονος είναι ιδιο-
κτήτης γειτονικής έπαυλης 
την οποία είχε αγοράσει 
το 2009 πάλι από τον 
Hefner, έναντι 18 εκατ. δο-
λαρίων. Ο Metropoulos, ο 
οποίος είναι ιδιοκτήτης 
της επενδυτικής εταιρί-
ας Metropoulos & Co και 
πρώην συν-διευθύνων 
σύμβουλος της Pabst 
Brewing Company, αγό-
ρασε τη θρυλική βίλα ένα-
ντι 200. εκατ. δολαρίων.
Ένας εκπρόσωπός του 
δήλωσε, ότι ο 32χρονος 
αγαπάει με πάθος την αρ-
χιτεκτονική της γειτονιάς 
και η ευκαιρία να λειτουρ-
γήσει ως «επιστάτης» της 
θα είναι πραγματική τιμή 
για εκείνον. Σύμφωνα με 
τους όρους του συμβολαί-
ου, ο 90χρονος Hefner 
έχει το δικαίωμα να πα-
ραμείνει στην έπαυλη για 
το υπόλοιπο της ζωής του 
και όταν πεθάνει, τότε ο 
Metropoulos αναμένεται 
να ενώσει τις δύο ιδιο-
κτησίες. Σύμφωνα με το 
Forbes, η αξία του Daren 
Metropoulos εκτιμάται ότι 
ήταν 2,6 δισ. δολάρια τον 
περασμένο Αύγουστο.
Η έπαυλη του Hefner έχει 
συνολικά 29 δωμάτια, 
εκ των οποίων 12 είναι 
κρεβατοκάμαρες, ενώ δι-
αθέτει πισίνα με σπηλιές 
και καταρράκτη και συμ-
βολίζει την υπερβολή του 
Χόλιγουντ. Στη διάρκεια 
των επικών πάρτι που 
φιλοξένησε, σταρ αναμει-
γνύονταν με τα ημίγυμνα 
κορίτσια του Playboy, τα 
διάσημα “λαγουδάκια”. 
Ο Έλβις είχε κοιμηθεί με 
οκτώ Playmates ταυτό-
χρονα στην έπαυλη αυτή 
με τις δώδεκα κρεβατοκά-
μαρες, ενώ ο Τζον Λένον 
είχε κάψει κατά λάθος με 
το τσιγάρο του έναν πίνα-
κα του Ματίς. 


