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Κατάπαυση του πυρός 72 ωρών σε όλη τη Συρία 
ανακοίνωσε ο στρατός του Άσαντ

«Oui» στο FRexit, «oui» και στον Τραμπ λέει η Μαρίν Λεπέν

Ποινή φυλάκισης 21 μηνών 
στον Μέσι και τον πατέρα του

Ο συριακός στρατός επέβαλε ανα-
κοίνωσε κατάπαυση του πυρός δι-
άρκειας 72 ωρών σε όλη τη χώρα, 
η οποία συμπίπτει με τη γιορτή 
του Άιντ αλ Φιτρ, που σηματοδοτεί 
το τέλος του Ραμαζανιού.
«Ένα ‘καθεστώς σιγής’ εφαρμόστη-
κε στο σύνολο της επικράτειας της 

Συρίας για διάρκεια 72 ωρών από 
τη 01:00 της 6ης Ιουλίου [01:00 
ώρα Ελλάδος] και έως τις 00:00 
τα μεσάνυχτα» της νύχτας της 8ης 
προς την 9η Ιουλίου, αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του ο συριακός στρα-
τός, την οποία επικαλέστηκαν τα 
επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινί-
ζεται εάν η κατάπαυση του πυρός 
αφορά και τις περιοχές που ελέγ-
χουν οι τζιχαντιστές της οργάνω-
σης Ισλαμικό Κράτος και αυτές 
που ελέγχουν οι τζιχαντιστές του 
Μετώπου αλ Νόσρα, που είναι η 
συριακή πτέρυγα της Αλ Κάιντα.

Την θέση της για δημοψήφισμα 
εξόδου της Γαλλίας από την ΕΕ 
επαναλαμβάνει η Μαρίν Λεπέν, 
υπερθεματίζοντας μάλιστα μετά το 
βρετανικό δημοψήφισμα -και λέγο-
ντας ότι... δεν πρέπει να «μένουμε 
πολύ στα τεχνικά» του πώς θα γινό-
ταν ένα FRexit.
Παράλληλα, εκφράζει την υποστήρι-
ξή της στον Ντόναλντ Τραμπ για το 
Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς τον 
«ελεύθερο άνθρωπο».
Η αρχηγός του γαλλικού Εθνικού 
Μετώπου ήταν, μαζί με τους αρχη-
γούς της ολλανδικής ή της ιταλικής 
ευρωσκεπτικιστικής ακροδεξιάς, οι 
πρώτοι που είχαν πανηγυρίσει μετά 
την κάλπη που έβγαλε Brexit, καλώ-
ντας ο καθένας σε διενέργεια ανάλο-

γων δημοψηφισμάτων και στις δικές 
τους χώρες.
Σε συνέντευξή της που θα δημο-
σιευτεί την Πέμπτη στο περιοδικό 
Valeurs Actuelles, η Λεπέν επιμένει 
μετ’ επιτάσεως πως δεσμεύεται ότι 
εάν κατακτήσει την προεδρία στις 
επόμενες εκλογές θα στήσει ανάλογο 
δημοψήφισμα στη Γαλλία.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η έξοδος 
της Γαλλίας συγκεκριμένα από την 
Ευρωζώνη θα χρειαζόταν έξι μή-
νες -ας σημειωθεί ότι η Βρετανία, 
που δεν ήταν καν ποτέ μέλος του 
κοινού νομίσματος, θα χρειαστεί 
σε κανονικές συνθήκες δύο χρό-
νια διαπραγματεύσεων για να απο-
χωρήσει από την ΕΕ.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Monde, όταν ερωτάται για το πώς 
θα γινόταν η γαλλική έξοδος από 
την Ευρωζώνη, η Λεπέν απαντά με 
την αφοπλιστική έκκληση «να μην 
στεκόμαστε στα τεχνικά»: «Έθετε κα-
νείς τέτοια ερωτήματα όταν έπεσε το 
Τείχος του Βερολίνου; Έλεγε κανείς 
«παραείναι περίπλοκο»; Όχι, έγινε 
και τέλος» είναι η απάντησή της.

Σε 21 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδι-
κάστηκε από ισπανικό δικαστήριο ο σούπερ-
σταρ της Μπαρτσελόνα και του παγκόσμιου 
ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, για υποθέσεις φο-
ροδιαφυγής, όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα 
ενημέρωσης.
Με την ίδια ποινή τιμωρήθηκε και ο πατέρας 
του, που στη δίκη είχε προσπαθήσει να ανα-
λάβει το σύνολο της ευθύνης και θεωρήθηκε 
ότι είχε ρόλο-κλειδί στην υπόθεση.
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αντιμετώπισε κα-
τηγορίες φοροδιαφυγής και απόκρυψης πο-
σού που έφτανε στα 4,1 εκατομμυρίων ευρώ 
τη διετία 2007-2009.
Από τη στιγμή πάντως που η ποινή δεν φτά-
νει ή δεν ξεπερνά τους 24 μήνες, δεν τίθεται 
ζήτημα φυλάκισης. Ετσι το δικαστήριο διέταξε 
ο Μέσι να πληρώσει ένα πρόστιμο της τάξης 
των 2 εκατ. ευρώ και ο πατέρας του 1,5 εκατ. 
ευρώ. Στις ποινές μπορεί να ασκηθεί έφεση 
στο ισπανικό ανώτατο δικαστήριο.
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