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ªËÓÈ·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘
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∞Ó·ÛÙËÏÒÓÂÙ·È Ô º¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ °·˘Ú›Ô˘

Καλοκαιράκι και η εποχή είναι ιδανική για
ωµές, γυµνές αλήθειες. Έτσι, όπως τα σώ-

µατα εκτίθενται γυµνά, χαλαρά, µαυρισµένα κι α-
πενοχοποιηµένα στον καυτό ήλιο του µεσηµερι-
ού, τώρα που η εποχή φτάνει στην χαυνωµένη
κορύφωσή της, ίσως είναι η στιγµή να τεθεί ένα
πραγµατικό δίληµµα: 

Τί σηµαίνει κάνω διακοπές και τί παραθερίζω;
Ποιά είναι τα όρια µεταξύ του προσωπικού «θέ-
λω» και του κοινωνικού «πρέπει»; 

Τι προκαλεί τελικά την ξεκούραση; 
Μια στυλιζαρισµένη εικόνα χαλάρωσης, µια

σελίδα περιοδικού που παραπέµπει σε οµπρέλα,
ξαπλώστρα, καφέ, µουσική µε πολλά ντεσιµπέλ,
δροσερά mojito και κολονάτα ποτήρια λευκού
κρασιού µε πάγο; 

`Η παρθένες παραλίες µε βλάστηση, γαλαζο-
πράσινα χρώµατα βυθού, πετσέτες στην άµµο και
µισοστραβωµένα από την αλµύρα ψάθινα καπέλα,
µε θερµός, φορητά ψυγειάκια και µπύρες; 

Εστιατόριο ή ταβερνάκι; Καφενείο ή καφέ; Bar
ή beach bar; Θέατρο ή σινεµά; Πανηγύρια ή πάρ-
τι; Χοροί ή γλέντια; 

Αν εξαιρέσει κανείς την υγειονοµική, οικονοµι-
κή και ενεργειακή κρίση που βιώνουµε τα τελευ-
ταία χρόνια, η προσωπική ανάγκη παραµένει α-
ναλλοίωτη τις τελευταίες ηµέρες του Ιουλίου. Α-
νάγκη για διακοπές, αναζήτησης της ευτυχίας
µας µακριά από την καθηµερινότητα.

Ποιά είναι η αλήθεια του καθενός µας για τον
πολυπόθητο Αύγουστο ψάχνοντας την «χαµένη
Ατλαντίδα των συναισθηµάτων», την ευτυχία δη-
λαδή, έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα; Μπο-

ρούν τα χρήµατα να την αγοράσουν; Μπορούν τα
συναισθήµατα να την ανακαλύψουν; 

Πώς µπορεί να εντοπιστεί η απόλυτη χαλά-
ρωση, η πραγµατική ευτυχία; Μακριά από συγ-
γενείς ή µαζί τους; Με συντρόφους µόνιµους ή
one night stand; Με χάπια διαίτης και ραντεβού
για λιποαναρρόφηση πριν από την παραλία ή
plus-size µεγέθη µακριά από τα ασφυκτικά πρό-
τυπα της λεπτής οµορφιάς; 

∆εκάδες χιλιάδες έρευνες και εκατοµµύρια
ευρώ έχουν δαπανηθεί για την εξεύρεση της
πολυπόθητης ευτυχίας. 

Αναζητώντας την απάντηση, εν µέσω θέρους,
µε τον ήλιο να καίει την πέτρα, την ώρα της πε-
ρισυλλογής και λίγο πριν από τον Σεπτέµβριο,
είναι ο ιδανικός χρόνος να σκεφτεί κανείς. 

Υπάρχουν τελικά τόσες ευτυχίες όσοι και άν-
θρωποι; 

Αλήθεια, εσείς πόσο ευτυχισµένοι είστε;
Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
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◊Ù·Ó È‰¤· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙËÓ ‹Ú·Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜, ¤ÁÈ-
Ó·Ó ÔÌ¿‰·, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÚÌÔÓÈÎ¿, ÌÂ ÎÔÈÓfi fiÚ·Ì· ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·-
ÛË ÙÔ˘ º¿ÚÔ˘ 8022 ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ °·˘Ú›Ô˘.

™ÙÈ˜ 18 πÔ˘Ï›Ô˘ 2022 ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· º¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, (¶·-
Ï·Ù¿ÎÈ) ·ÚfiÓÙˆÓ ÙË˜ ™ÔÊ›·˜ ª·ÚÙ˙ÒÎ· Î·È ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· Ã·Ï¿ –Ì¤ÏË Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙË˜ ÔÌ¿-
‰·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ– Ô “Î‡‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË”. ÀÂÁÚ¿ÊË ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙË˜ ÀËÚÂÛ›·˜
º¿ÚˆÓ ∞Ú¯ÈÏÔÈ¿Ú¯Ô˘ (ª) ¡. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ (Συνέχεια στη σελ. 2) ☞
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¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ë ™À§π∞ ∫∞¡∂§§OÀ ∫O∫∫π¡∞∫∏
™Oºπ∞ ∫∞ƒ∞OÀ§∞¡∏: ¢‡Ô Â˘Úˆ·˚ÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ ÛÂ ¤Ó· Ì‹Ó·

∏ ÕÓ‰ÚÔ˜ ÁÈfiÚÙ·ÛÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ·Ú-
Á˘ÚÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿-
ıÏËÌ· Optimist ·fi ÙËÓ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡·˘-
ÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ ™‡ÏÈ· ∫·Ó¤ÏÏÔ˘ ∫ÔÎ-
ÎÈÓ¿ÎË. ª·˙› ·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ Î·È Ë ·ÙÚ›‰·
Ì·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ë ™‡ÏÈ· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ 2Ë
ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È 37Ë ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ ÛÂ Û‡ÓÔ-
ÏÔ 276 ÛÎ·ÊÒÓ, ·ÓÂ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂ-
ÚÔ ÛÎ·Ï› ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘
¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Optimist Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË
ÛÙËÓ ∞ÏÈÎ·ÚÓ·ÛÛfi/ Bodrum ·fi 27/6 -
7/7/2022

∏ ™‡ÏÈ· ∫·Ó¤ÏÏÔ˘ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ Î·ÙË-
ÁÔÚ›· Optimist ÌÂ Ù· ÂıÓÈÎ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÚÈÔÈ-
Â› ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ ÕÓ‰ÚÔ˘, ÙÔ ÓËÛ›
Ì·˜, ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙË˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜. 
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(Συνέχεια στη σελ. 2) ☞
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