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Η Φουκουσίμα
οδηγός για
ΗΠΑ - Ρωσσία

«Τσαϊνατάουν» στην
καρδιά της Αθήνας
Από ένα μέχρι δέκα ευρώ το
ακριβότερο προϊόν. Εργάτες
Κινέζοι ξεφορτώνουν νυχθημερόν
τόνους νέων εμπορευμάτων:
παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια,

δερμάτινα, ηλεκτρονικά είδη.
«Με τον ερχομό των Κινέζων τα
ενοίκια αυξήθηκαν παράλογα.
Πού τα βρίσκουν τόσο μεγάλα
ποσά»;
Σελ. 3

Γιούρι Γκαγκάριν - 12 Απρίλη 1961

Εγκρίθηκε από τη ρωσική
Βουλή η πρώτη συνθήκη για
τη μείωση των πυρηνικών
όπλων με τις ΗΠΑ.

Οταν το μπόι του ανθρώπου
ψήλωσε ως το Διάστημα

Σελ. 2

Διεθνείς fashionproject υπό την
αιγίδα της Ukrainian
Fashion Week

Ουκρανική εβδομάδα Μόδας και
τουριστική εταιρεία «Albiz-tur»
για τρίτη φορά γίνονται
διοργανωτές της εκδήλωσης, η
οποία ανοίγει τη θερινή περίοδο,
όπως στο χώρο της μόδας, καθώς
Σελ. 5
και στον τουρισμό.

Μισός αιώνας συμπληρώνεται φέτος από την ιστορική πτήση του κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν,
ήρωα της Σοβιετικής Ενωσης και πρώτου ανθρώπου που ταξίδεψε στο Διάστημα.
Σελ. 4
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EDITORIAL

«Προλετάριοι όλον του κόσμου ενωθείτε»

Ρομασένκο Αλίνα

Αγαπητοί φίλοι
αναγνώστες γεια σας!
Είμαστε στον απόηχο της
8ης Μαρτίου όπου ζήσαμε
ωραίες, ευχάριστες και
πραγματικές στιγμές, και
στην προσμονή του Άγιου
Πάσχα. Κόπος έτσι
πρέπει να σκαφτόμαστε
και εμείς να σταματάει το
μυαλό μας . Τίποτε
περισσότερο! Γιατί μήνας
μπαίνει μήνας βγαίνει

όλα τριγύρω αλλάζουν
και όλο τα ιδία μένουν.
Αυτό τουλάχιστον είναι το
μήνυμα του συλλόγου
μας.
Παρόλο που σήμερα
έχουμε ταυτιστεί με την
ελληνική νοοτροπία, δεν
μπορούμε να ξεχάσουμε
από το παρελθόν την
φράση «Προλετάριοι όλον
του κόσμου ενωθείτε»
Αυτό το μήνυμα στέλνει

η «EMIGRANT» προς
όλους τους συμπατριώτες
μας ,προς όλους τους
έλληνες , προς όλους
τους συλλόγους . Όλοι οι
καλοί χωράνε , που λέει
και ο λαός. Μόνον τότε,
ενωμένη όλη, θα
μπορούμε να
εξασφαλίσουμε στα παιδιά
μας ένα αξιοπρεπές
σχολείο, και μια θέση
εργασίας σε αυτή τη χώρα.

Ιβάνοβα Όλγα
Πρόεδρος

Μάνια Βαιλικιώτη
Αντιπρόεδρος

Η Φουκουσίμα οδηγός για ΗΠΑ - Ρωσσία

Ε

γκρίθηκε από τη ρωσική Βουλή η πρώτη
συνθήκη για τη μείωση των πυρηνικών όπλων
με τις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν
μία δεκαετία, με την ψηφοφορία για την επικύρωση
της συνθήκης να βρίσκεται
στο επίκεντρο της προσπάθειας βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στους
πρώην εχθρούς επί εποχής
Ψυχρού Πολέμου.
Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο,
η ρωσική Άνω Βουλή, ψήφισε
τον νόμο που απαιτείται για
την επικύρωση της νέας συνθήκης START, την οποία οι

πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και
Ντμίτρι Μεντβέντεφ υπέγραψαν τον Απρίλιο του 2010.
Η συνθήκη, η οποία τον περα-

σμένο μήνα εγκρίθηκε από την
αμερικανική Γερουσία και την
Τρίτη από την Κάτω Βουλή της
Ρωσίας, προβλέπει μέγιστο

αριθμό 1.550 πυρηνικών κεφαλών για την καθεμιά από τις
δύο χώρες σε επτά χρόνια.
Ο ειδικοί προβλέπουν ότι το
ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο
είναι πιθανόν να βρίσκεται
κοντά στο όριο ή κάτω από το
όριο που προβλέπει η συνθήκη
μέσα σε περίπου πέντε χρόνια.
Απομένει να υπογραφεί η συνθήκη από τον πρόεδρο Ντμίτρι
Μεντβέντεφ. Θα τεθεί σε ισχύ
εντός μερικών εβδομάδων με
την ανταλλαγή εγγράφων που
αφορούν την επικύρωση μεταξύ αμερικανών και ρώσων
αξιωματούχων.
Βασίλης Κοντούρης

Η συνάντηση στην Αθήνα, εκπροσώπων ρώσσικων
μεσιτικών γραφείων, με της εγχώριας κτηματαγοράς
ЛИЦА СКАРЦАТУ
АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
С РУССКОГО ЯЗЫКА
В ПРОКУРАТУРЕ Г.АФИН

Το Ελληνορώσικο εμπορικό επιμελητήριο,
με αφορμή την κρίση της ελληνικής
κτηματαγοράς, συνδύασε το ενδιαφέρον
των ρώσσων επενδυτών με τις νέες
ευκαιρίες ακίνητων στην ελληνική αγορά.
Στη θεματολογία αναφέρθηκε αφενός το
μέγεθος της κρίσης στην κτηματαγορά,
αφετέρου δε αναπτύχτηκαν οι
ιδιαιτερότητες των επενδύσεων σε περιοχές
της Ελλάδος ( Χαλκιδική, Ρόδο, Κέρκυρα,
Κρήτη, καθώς και στην αττική)
Οι ομιλητές τόνισαν, ότι οι Έλληνες και οι
Ρώσοι μπορούν να συνεργαστούν με
απεριόριστη επιτυχία στην υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων και πρότειναν στους
ρώσσους επενδυτές, αγορές για
τουριστικούς σκοπούς και αξιόλογα μεγάλα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα.
πρότειναν επίσης, επενδύσεις σε

επαγγελματικά ακίνητα και σε πολυτελή
εξοχικές κατοικίες.
Η συμμέτοχη των ελλήνων κτηματομεσιτών
στη συνάντηση της 16ης Μάρτιου ήταν
πρωτοφανής.
Η αίθουσα του 7ΟΥ ορόφου του
βιομηχανικού επιμελητήριου Αθηνών ήταν
ασφυκτικά γεμάτη. Δεν υπήρχε χώρος ούτε
στους διαδρόμους. Μεσίτες απ'όλα τα μέρη
της Ελλάδας ήθελαν να δώσουν στην
αποστολή των ρώσων εκπροσώπων,
στοιχειά και φωτογραφίες των προς πώληση

ακίνητων τους. Κάπου χάθηκε ο έλεγχος και
καταργήθηκε ο προγραμματισμένος
χρόνος στις BE TO BE συναντήσεις.
Οι ρώσσοι εκπρόσωποι εξαντλήσαν κάθε
όριο αντοχής τους, τόσες ώρες, απέναντι
στο πλήθος, που ο καθένας πρότεινε τα
δικά του ακίνητα με διερμηνείς.
Οι διοργανωτές σίγουρα δεν μπορούσαν να
έχουν προβλέψει το μέγεθος της
συμμετοχής και η διοργάνωση φάνηκε
ελλειπής.
Σίγουρα, η προγραμματισμένη συνάντηση
της επόμενης μέρας, της αποστολής των
ρώσσων με
την εταιρία Εurobank Property Services A.E.
θα είχε διαφορετική μορφή, χωρίς την πίεση
του πλήθους των μεσιτών, όπου θα
δέχτηκαν τις καθορισμένες
παρουσιάσεις των Projects παραθεριστικών
κατοικιών στην Ελλάδα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους Έλληνες
Κτηματομεσίτες, στους φιλέλληνες
Ρώσσους, που στη δύσκολη αυτή εποχή για
την Ελλάδα, επέλεξαν να στηρίξουν με της
επενδύσεις τους.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΓΚΕΤΟ»

«Τσαϊνατάουν»
στην καρδιά
της Αθήνας

Α

πό ένα μέχρι δέκα
ευρώ το ακριβότερο
προϊόν. Εργάτες
Κινέζοι
ξεφορτώνουν νυχθημερόν
τόνους νέων εμπορευμάτων:
παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια,
δερμάτινα, ηλεκτρονικά είδη.
«Με τον ερχομό των Κινέζων τα
ενοίκια αυξήθηκαν παράλογα.
Πού τα βρίσκουν τόσο μεγάλα
ποσά;» οι Κινέζοι πλήρωσαν
100.000 ευρώ για αέρα και
δίνουν 3.000 το μήνα. Η κίνηση
αυτών των καταστημάτων και το
κόστος των εμπορευμάτων δεν
δικαιολογούν τέτοια ποσά».
Ανάμεσα σε κινεζικά στην
Κουμουνδούρου βρίσκεται και η
βιοτεχνία του Αλέξανδρου:
«Ανοιξαν πάρα πολλά κινεζικά
στη θέση καταστημάτων
ηλεκτρικών και υδραυλικών
ειδών, και δεν είδαμε κινεζικό να
κλείνει. Ακόμα κι αν δεν
δουλεύουν, τα κρατούν κλειστά
πληρώνοντας με κάποια
επιδότηση ενοικίου, όπως
ακούσαμε. Σήμερα οι Κινέζοι
δουλεύουν κυρίως με χονδρική.
Τα καταστήματα λειτουργούν ως
αποθήκες, είναι εξειδικευμένα
και διαθέτουν ποικιλία».
Οι Κινέζοι πωλητές δεν απαντούν
σε καμία ερώτηση. Δεν μιλούν
ελληνικά και δείχνουν ότι δεν
θέλουν συζήτηση, ορισμένοι
φαίνονται φοβισμένοι. Η
υποτυπώδης ταμειακή μηχανή
δεν φαίνεται να χρησιμοποιείται
συχνά: «Βάζει ένα πρόστιμο η
Εφορία στον Γιου, αυτός
εξαφανίζεται μαζί με τα χρέη και
στη θέση του μπαίνει ο Λι»,
απαντά ιδιοκτήτης καταστήματος
απο την περιφέρεια που αγοράζει
χονδρική.
Η γειτονιά διαθέτει και κινεζικό
μίνι μάρκετ, κουρείο, εστιατόριο,
ακόμα και Κινέζους εργάτες που
επισκευάζουν τα δικά τους
μαγαζιά. «Οι Κινέζοι δεν
ξοδεύουν ούτε ένα ευρώ στη
γειτονιά», απαντά ο Σπύρος,
ελαιοχρωματιστής. Δείχνει ένα
διαμέρισμα στην οδό
Κολοκυνθούς: «Το αγόρασαν
πρόσφατα Κινέζοι. Πλήρωσαν

και στο Τυμπάκι της Κρήτης. Η
Ελλάδα, κάνει τον μεσάζοντα
πουλώντας "θέση" στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε
ξέφραγο αμπέλι και για ακόμη
έναν λόγο: οι Κινέζοι ξέρουν ότι
μπορούν να παραμείνουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα στη
χώρα παράνομοι, να
συγκεντρώσουν ένα χρηματικό
ποσό και να επιστρέψουν».

«Εισβολή»

Η γειτονιά διαθέτει και κινεζικό μίνι μάρκετ, κουρείο, εστιατόριο,
ακόμα και Κινέζους εργάτες που επισκευάζουν τα δικά τους μαγαζιά

100.000 ευρώ και δεν διαθέτει
ούτε ασανσέρ ούτε κεντρική
θέρμανση».

100.000 ευρώ αέρα

Ολοι γνωρίζουν και συζητούν αλλά κανείς δεν παραδέχεται
επίσημα- ότι η κινεζική
κυβέρνηση λόγω του γιγάντιου
μεγέθους του πληθυσμού της
Κίνας, αλλά και προκειμένου να
προωθήσει ελεγχόμενα τα
προϊόντα της εξωθεί άτομα στο
εξωτερικό. Επιπλέον, με τον
τρόπο αυτό προσπαθεί να
επιλύσει και τα προβλήματα
αστυφιλίας, ανεργίας και
αστέγων που την τελευταία
πενταετία έκαναν έντονη την
εμφάνισή τους στην ασιατική
χώρα.
Το δεύτερο που είναι γνωστό αλλά οι Κινέζοι επίσημα
αρνούνται ως πολιτική- είναι ότι
στη διάδοση των κινεζικών
καταστημάτων και προϊόντων
συμμετέχει οικονομικά η
πρεσβεία της χώρας. Επίσης,
ορισμένοι Κινέζοι κατά τη
σύλληψή τους από τις ελληνικές
αρχές υποστήριξαν ότι οι
κινεζικές αρχές κρατούν
ονόματα, στοιχεία και διαβατήρια
ατόμων που έχουν πεθάνει ή
φύγει από την Ελλάδα, με
αποτέλεσμα να ανακυκλώνονται
χωρίς να μπορεί κανείς να
υπολογίζει πόσοι ακριβώς είναι.

Στα μαγαζιά που νοικιάζουν (με
κινεζικά προϊόντα) εμφανίζονται
περιπτώσεις που μαζί με το
ενοικιοστάσιο παίρνουν και την
άδεια ενοικίασης του Ελληνα
ιδιοκτήτη (πληρώνοντας
προφανώς μεγαλύτερο ενοίκιο).
Ο πρόεδρος του Τμήματος
Ασιατικών Σπουδών, Πλάμεν
Τόντσεφ, εξηγεί: «Είναι
σαφέστατο ότι η έλευση των
Κινέζων συνδέεται με την έλευση
προϊόντων. Η αξιοποίηση της
κινεζικής κοινότητας στο
εξωτερικό αποτελεί επίσημη
πολιτική του κινεζικού κράτους.
Οι Κινέζοι φέρνουν προϊόντα και
τα προϊόντα Κινέζους.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έξοδος
των Κινέζων στο εξωτερικό
διευκολύνεται. Δηλαδή,
υπάρχουν πληροφορίες πως η
κυβέρνηση τους διευκολύνει
προκειμένου να προωθούν
κινεζικά προϊόντα. Για
παράδειγμα, οι Ιταλοί, που τους
γνωρίζουν χρόνια, λένε ότι οι
Κινέζοι δεν πεθαίνουν ποτέ.
Οταν πεθαίνει κάποιος, τα χαρτιά
του τα παίρνει κάποιος άλλος και
στη συνέχεια τρίτος, τέταρτος...
Στην Ελλάδα βάσει της κρατικής
μας πολιτικής τούς παρέχουμε
ορισμένες διευκολύνσεις. Αντί να
ξεφορτώσουν τα καράβια στην
Ιταλία, ξεφορτώνουν ένα μέρος
των κινεζικών προϊόντων σε
ελληνικά λιμάνια, στον Πειραιά

Τα κινεζικά μαγαζιά
επεκτείνονται από την Ομόνοια
στην οδό Πειραιώς, την Αγίου
Κωνσταντίνου. Οι Ελληνες
καταστηματάρχες
παρακολουθούν τα κινεζικά
καταστήματα να επεκτείνονται
και μιλούν για μαφιόζικη
εισβολή: «Ανοίγει ένα μαγαζί και
μαζί με το εμπόρευμα φέρνει και
τους Κινέζους πολίτες. Είναι
βέβαιο ότι όλα αυτά τα κινεζικά
εμπορικά καταστήματα
αγοράζονται και στήνονται από
την κινεζική μαφία, που ξεκίνησε
από την Ιταλία και τώρα
εγκαταστάθηκε κι εδώ. Ναι μεν
υπάρχει απελευθέρωση των
εισαγωγών κινεζικών προϊόντων
αλλά επίσημα δεν έχουμε και
απελευθέρωση εισόδου κινεζικού
προσωπικού».
Καταστηματάρχες, γείτονες των
κινεζικών καταστημάτων
υποστηρίζουν ότι «όλα τα
καταστήματα που επιλέγουν οι
Κινέζοι διαθέτουν μεγάλα
υπόγεια, τα οποία είναι γεμάτα
εμπορεύματα. Κάθε βράδυ
φορτώνουν και ξεφορτώνουν
εμπορεύματα. Καλύτεροι πελάτες
τους είναι οι Τσιγγάνοι, οι οποίοι
τα αγοράζουν τη νύχτα χωρίς
τιμολόγια και τροφοδοτούν τις
λαϊκές αγορές». Διευκρινίζουν
ότι οι Κινέζοι προχώρησαν σε
εξειδίκευση: «Ανοίγουν μαγαζιά
με ρούχα αλλά και με παπούτσια,
αξεσουάρ, παιχνίδια,
ηλεκτρονικά είδη. Ακόμη και η
οδός Ευριπίδου, ο παραδοσιακός
δρόμος που μύριζε κανέλα,
μπαχάρι και λουκάνικο, τώρα
έχει προσχωρήσει κατά 50%
στους Κινέζους».
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ΖΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Γιούρι Γκαγκάριν - 12 Απρίλη
ΑΠΡΙΛΗ1961
1961

Οταν το μπόι του
ανθρώπου ψήλωσε
ως το Διάστημα

Μ

ισός αιώνας συμπληρώνεται
φέτος από την
ιστορική πτήση
του κοσμοναύτη Γιούρι
Γκαγκάριν, ήρωα της Σοβιετικής Ενωσης και πρώτου ανθρώπου που
ταξίδεψε στο Διάστημα.
Στις 12 Απρίλη 1961 η Σοβιετική Ενωση έστελνε τον
πρώτο άνθρωπο στο Διάστημα, τον κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν. Αν η
εκτόξευση του Σπούτνικ, το
1957, ήταν η απαρχή της
διαστημικής εποχής, το ταξίδι
του Γκαγκάριν ήταν το κυριολεκτικό ανέβασμα του ανθρώπου στα άστρα. Απέδειξε
ότι ο άνθρωπος όχι μόνο
μπορεί να σπάσει τα δεσμά
της βαρύτητας με τις μηχανές του, αλλά και να ζήσει
στο αφιλόξενο περιβάλλον

του Διαστήματος.
Η πρωτοπόρα και ηρωική
πτήση του Γκαγκάριν, συγκλόνισε όλον τον κόσμο, ως
ένα ακόμα εκπληκτικό επιστημονικοτεχνολογικό επίτευγμα, που άνοιγε νέους
ορίζοντες στην ανθρωπότητα
και ταυτόχρονα μια απόδειξη
ότι το πρώτο κράτος των εργατών και των συμμάχων
τους μπορούσε να νικήσει
τον ιμπεριαλισμό ακόμα και
εκεί που φαινόταν αυτός να
έχει το απόλυτο πλεονέκτημα, λόγω της συσσώρευσης πλούτου και εγκεφάλων,
από την καταλήστευση των
λαών. Με την πτήση του
αυτή, ο Γκαγκάριν, έγινε αιώνιο σύμβολο του δυναμισμού και του πρωτοποριακού
και φιλειρηνικού χαρακτήρα
του σοσιαλισμού, που κατέγραψε πολλές πρωτιές στην

εξερεύνηση του Διαστήματος, με επανδρωμένες και
αυτόματες αποστολές.
Μέσα στο διαστημόπλοιο
«Βοστόκ 1», ο υποσμηναγός
της πολεμικής αεροπορίας
της ΕΣΣΔ, Γιούρι Αλεξέγιεβιτς Γκαγκάριν έκανε μια περιστροφή γύρω από τη Γη σε
ύψος 302 χιλιομέτρων, ταξιδεύοντας για 108 λεπτά με
ταχύτητα περίπου 30.000 χιλιομέτρων την ώρα.
Ηταν ο πρώτος που είδε με
τα μάτια του πόσο όμορφος,
αλλά και εύθραυστος είναι ο
πλανήτης μας, αυτή η υδάτινη σφαίρα που στροβιλίζεται μέσα στην άβυσσο.Ο
Γκαγκάριν έγινε σύμβολο.
Εγραψε το όνομά του και το
όνομα της σοσιαλιστικής του
πατρίδας μια για πάντα στ'
αστέρια. Πολλοί ακολούθησαν, εξίσου σπουδαίοι και

ηρωικοί, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως, όλοι θυμούνται
εκείνον που άνοιξε το δρόμο,
εκείνον που πήγε εκεί που
κανείς δεν είχε πάει μέχρι
τότε. Ο Γκαγκάριν δεν ήταν
απλώς ο τυχερός πρώτος.
Ηταν άξιος γι' αυτή την πρωτιά από την αρχή ως το
τέλος. Ζυμωμένος και εμπνευσμένος από τον αγώνα
της σοβιετικής εξουσίας να
μεταμορφώσει την καθυστερημένη καπιταλιστική πατρίδα του σε μια σύγχρονη
και ισχυρή χώρα, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο, αξιοποίησε με τον
καλύτερο τρόπο τα μέσα που
του έδωσε για να πετάξει
ψηλά, ψηλότερα από κάθε
άλλον και να γυρίσει πίσω,
προσφέροντας σε ολόκληρη
την ανθρωπότητα σημαντικές
γνώσεις.
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Εξαντλείτα η υπομονή της Μόσχας

Τ

ελευταία προειδοποίηση ότι η
υπομονή της Μόσχας εξαντλείται σχετικά με το θέμα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη χαρακτηρίζουν
Βούλγαροι αναλυτές και πολιτικοί παράγοντες της χώρας τις δηλώσεις του
Ρώσου υπουργού Ενέργειας, Σεργκέι
Σματκό, βάσει των οποίων η ρωσική
πλευρά μπορεί να στραφεί σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.
«Αυτή τη στιγμή έχουμε παγώσει όλες
τις εργασίες για το σχέδιο, καθώς αναμένουμε την απόφαση της βουλγαρικής
κυβέρνησης. Θα τηρήσουμε όλες τις διακυβερνητικές και εταιρικές συμφωνίες
που έχουν υπογραφεί μέχρι στιγμής, περιλαμβανομένης της προοπτικής να αποσυρθούμε», δήλωσε την Παρασκευή ο κ.
Σματκό.
Ο κ. Σματκό άφησε, επίσης, ανοιχτό το
ενδεχόμενο αγωγής της χώρας του κατά
της Βουλγαρίας για ματαίωση του σχεδίου κατασκευής του αγωγού και δήλωσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να
ενδιαφέρεται για το σχέδιο όσον αφορά
την οικονομική του βιωσιμότητα, ωστόσο
είναι έτοιμη να αποσυρθεί, εφόσον λάβει

τις αποζημιώσεις.
Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε ότι η
Ρωσία θα ζητήσει τις αποζημιώσεις, στο
πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, αφού
ενημερωθεί για την επίσημη απόφαση
της Βουλγαρίας, καθώς είναι πολύ πιθανό το σχέδιο να τερματισθεί.
«Δεν με ενδιαφέρει πόσο και πότε θα
πληρώσουν, αλλά πρέπει να λάβουν μια
απόφαση», υπογράμμισε ο κ. Σματκό,
επισημαίνοντας ότι το σχέδιο προχωρούσε σε κανονικούς ρυθμούς, πριν από
τις αντιρρήσεις των Βούλγαρων περιβαλ-

λοντολόγων.
Η προειδοποίηση του κ. Σματκό απευθύνεται λίγες μέρες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας (28 Φεβρουαρίου) για την
υποβολή της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, με πρόσθετα στοιχεία, που
ζητήθηκαν από τη βουλγαρική πλευρά,
από την κοινοπραξία εταιρεία του έργου,
την Trans Balkan Pipeline.
Ο εκπρόσωπος της βουλγαρικής αντιπολίτευσης, Ρούμεν Πέτκοφ, δήλωσε, ότι
«το ουσιαστικό πάγωμα τριών μεγάλων
ενεργειακών σχεδίων (το έργο του Μπέλενε, του αγωγού South Stream και του
πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη), ζημιώνει όχι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα της Βουλγαρίας, αλλά
πλήττει και το συμφέρον της ενωμένης
Ευρώπης, η οποία θα μπορούσε να επωφεληθεί από την υλοποίηση αυτών των
σχεδίων».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, «η έλλειψη σαφούς προσδιορισμού της σημασίας των
μεγάλων ενεργειακών έργων είναι σοβαρή παράλειψη, αλλά και ανεπάρκεια
της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας της
Βουλγαρίας».
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες

Διεθνείς fashion-project υπό την αιγίδα της Ukrainian Fashion Week
Ουκρανική Εβδομάδα
Μόδας (www.fashionweek.ua) και τουριστική
εταιρεία «Albiz-tur»
(www.albiz.kiev.ua) για
τρίτη φορά γίνονται
διοργανωτές της
εκδήλωσης, η οποία
ανοίγει τη θερινή περίοδο,
όπως στο χώρο της
μόδας, καθώς και στον
τουρισμό. Οι
συμμετέχοντες και οι
επισκέπτες φιλοξενεί το
πέντε αστέρων ξενοδοχείο
Aegean Melathron Hotel
(Χαλκιδική).
Μία από τις γωνιές,

παραδείσος του πλανήτη
μας, το μαργαριτάρι
παραθεριστικών διακοπών
στην Ελλάδα, ένα κέντρο
του τουρισμού με το
ιδανικό περιβάλλον και
ένα υπέροχο μεσογειακό
κλίμα. Χαλκιδική είναι ένα
μοναδικό τοπίο, γραφικά
πεύκα και πλατάνια,
καθαρα κύματα του
Αιγαίου Πελάγους.
Aegean Melathron Hotel
βρίσκεται στις όχθες τησ
αμμουδερής παραλίας.
Κάθε δωμάτιο είναι
εντυπωσιακό στην
αισθητική του. Άριστη

«Σπάνε οι πάγοι» με τη Ρωσσία
Η συμφωνία που υπογράφηκε στο Νταβός
έρχεται ελάχιστες μέρες μετά από συμφωνία της Ρωσίας με την BP για ανάπτυξη
υπεράκτιων κοιτασμάτων στον ρωσικό Αρκτικό κύκλο.
Σχεδόν το 20% του τομέα των υδρογονανθράκων στη Ρωσία βρίσκεται σήμερα σε
χέρια ξένων επενδυτών, δήλωσε με νόημα
ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης.
Την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση της
συμφωνίας ExxonMobil-Rosneft, η Μόσχα
ενέκρινε την εξαγορά του μεγαλύτερου ρωσικού ομίλου επεξεργασίας τροφίμων (γα-

λακτοκομικά και χυμοί) Wimm Bill Dann
από την PepsiCo.
Παρών στην υπογραφή της συμφωνίας
ExxonMobil-Rosneft, στο Νταβός, ο πρόεδρος της BP Καρλ-Χένρικ Σβάνμπεργκ δήλωσε ότι «μας ρωτούν τι έχει αλλάξει στη
Ρωσία, γιατί υπογράφονται τώρα όλες
αυτές οι συμφωνίες. Οι κανονισμοί στον
ρωσικό τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν αλλάξει σημαντικά, δίνεται προτεραιότητα στα υπεράκτια προγράμματα, με
άλλα λόγια έχουν δημιουργηθεί φυσιολογικές συνθήκες».

εξυπηρέτηση, άνετη
διαμονή και φιλικό
προσωπικό εγγυώνται μια
ξεκούραστη διαμονή.
Μόνο μαζί μας μπορείτε
να πάρετε όχι μόνο
πολυτελείς διακοπές, αλλά
και την ευκαιρία να
συμμετάσχετε στίς
Ukrainian Fashion Games.
Φανταστικό μέρος,
εντυπώσεις από τους
κορυφαίους σχεδιαστές στους συμμετέχοντες της
Ukrainian Fashion Week и
Trade Mark Defile,
υπέροχη παρέα με φίλους
και λογικές τιμές.
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Αφιέρωμα στη μνήμη του. Αντώνη Γκάβρενιτς
Άγιες επουράνιες δυνάμεις,
στισ 13 Φεβρουαρίου του
2010, επέλεξαν να καλέσουν
την αγγελική ψυχή του
νεαρού Αντώνη Γκάβρενιτς
κοντά τούς. Ένας ακόμα
άγγελος, που με την αγνότητα
τής ψυχής του έγινε φως. Ένα
φως, που φωτίζει το δρόμο
προς τον δημιουργό του
σύμπαντος. Το γρήγορο
πέρασμα του από την ζωή
άφησε άφθαρτη τη σφραγίδα
άξιων. Δημοφιλής, εκλεκτός,

μ' απέραντη αγάπη και
προσφορά προς όλους γύρο
του, έκανε τούς γονείς του
περήφανους. Μη κλαίτε για
αγγέλους, όπως ο Αντώνης.
Κλάψτε μόνο για της χαμένες,
μαύρες ψυχές που χάνονται
στο σκοτάδι. Ο φίλος του,
Κωνσταντίνος βασιλεύει για
τους δυο από τη μητέρα του
Κωνσταντίνου.

«Καλή αντάμωση»

«Απόψε θα ονειρευτό ουράνιες

οπτασίες,θεόσταλτες ψυχές.
Θ' αφουγκραστώ την ομορφιά
της σκιάς σου και θ'
ακουγονται Αντώνη Γκάβρενιτς
στην καρδιά μου χτύποι από
το περπάτημα σου ανάμεσα
στη γη και στον ουρανό.
Μέσα στην νύχτα θα ψάξω τ'
αστέρινα μάτια σου, ατελείωτο
φως.
Θ' ακολουθήσω τ' αχνάρια που
αφήναμε οι δυο τα ζεστά
καλοκαίρια.
Χαμογελαστό ευτυχισμένα

στην ανθισμένη γη.
Και αύριο το πρωί, η άσαρκη
οπτασία σου, φίλε μου
αγαπημένε,
θα ενωθεί με τον ήλιο στον
απέραντο ορίζοντα, τον ήλιο,
που σαν καντήλι,σαν θείο φως,
ανάβει προς την θύμηση της
αγνής ψυχή σου.
Θα σε συναντάω στα όνειρά
μου, στα ζεστά καλοκαίρια,
στης γλυκόπικρες ανταύγειες
της ζωής, ως να μαραθεί η
ψυχή μου».

Η γυναίκα στην ποίηση του Διον. Σολωμού
Ο ποιητής μελέτησε το
Δημοτικό τραγούδι και τα
έργα της Κρητικής
λογοτεχνίας (τον Ερωτόκριτο
του Κορνάρου και το Κρητικό
Θέατρο). Με τα έργα του και
κυρίως με τον Εθνικό ύμνο
έγινε γνωστός κι έξω από τη
χώρα μας – Παρίσι, Λονδίνο
κ.λ.π. – κι όσο ανέβαινε εις
το φως της ιδέας τόσο
σοβαρότερα αισθανόταν την
αξιοπρέπεια της Τέχνης του.
Πίστευε δε πως η ψυχή του
αληθινού ποιήματος είναι η
νίκη του λόγου, πάνω στη
δύναμη των αισθήσεων.
«Η ψυχή – λέγει ο Σίλλερ,

του οποίου τα πιστεύω
θαύμαζε – τόσο περισσότερο
εκτείνεται μέσα της όσο
περισσότερους περιορισμούς
ευρίσκει έξω της. Η κοινή
ψυχή μένει εις το ύψος του
πάθους κι αισθάνεται μόνο
τρόμο. Μία αυτόνομη ψυχή,
εξ’ εναντίας μάλιστα, απ’ αυτό
το πάθος σπρώχνεται να
μεταβεί εις την συναίσθηση
της άκρας ενέργειας και κάθε
φοβερό αντικείμενο γεννά
ένα υψηλό».
Από τέτοια θέση – γράφει ο
Πολυλάς – ο Σολωμός έγραψε
για τους «Ελεύθερους
Πολιορκημένους». Μας

περιγράφει την διπλή νίκη
των πολιορκημένων του
Μεσολογγίου. Η νίκη του
πειρασμού της Άνοιξης κι η
νίκη να κρατήσουν το πνεύμα
τους αδούλωτο, είναι μια
λάμψη που στέκεται μετέωρη
στον πνευματικό χώρο για να
την ατενίζουν οι ελεύθερες
ψυχές κι οι δουλωμένες να
νοούν πως πάνω από την ύλη
κυριαρχεί η ακατάλυτη του
πνεύματος δύναμη.
Η δύναμη που θεοποίησε την
Ελλάδα, την μεγάλη ερωμένη
του.
Στους «Ελεύθερους
Πολιορκημένους» περιγράφει

ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΟΥ ΛΟΜΟΝΟΣΟΒ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ
ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΣΕΠ (απόφαση Ν 18379 από 24/07/09 www.asep.gr).

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ
ΣΤΙΣ 18 – 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΙΣ 24,25,26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας
ως ξένης. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από τους ειδικούς,
καθηγητές της φιλολογικής σχολής του Κρατικού
Πανεπιστημίου του «Μ.Β. Λομονόσοβ» της Μόσχας. Η
επιτυχία στις εξετάσεις θα πιστοποιηθεί με επίσημο
Πιστοποιητικό.
Τηλ./Φαξ: 210-6722802, 210-6778389
www.rcnk.gr
e-mail: rcnk.nataliaeremenko@gmail.com

τη γυναίκα σαν μια δυνατή
πανώρια θεά σ’ ένα ρόλο
ανεπανάληπτο και
μεγαλειώδη από τη θέση της.
Με ηρωισμό, αυταπάρνηση
και φιλοπατρία.
Στο έργο του Σολωμού
υπάρχουν ποιήματα σε
γυναίκες που είναι αληθινές
προσευχές. Όταν κάποτε 25
χρονών ερωτεύθηκε μια
πανέμορφη Ζακυνθοπούλα,
είχε κρεμάσει στην κάμαρά
του την εικόνα της σαν
εικόνισμα. Ευτυχισμένη που
θάταν, αν ήξερε ! Πολλά
κορίτσια θα ζήλευαν – μας
λέει ο Ξενόπουλος. Αλλά

σήμερα οι ποιητές δεν έχουν
τόσο μεγάλη ιδέα για τη
γυναίκα.
Τι να φταίει; Καθώς τα
ερωτικά άνθη στην ποίηση,
ειδικά τη σύγχρονη λυρική,
στολίζουν και εξιδανικεύουν
ένα πόθο για τα ωραία
σώματα – «φρόνημα υλικό
και γαιώδες».
Συνεχίζεται…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΑ
Μαθήματα θεατρικού
παιχνιδιού για παιδιά ηλικίας
5-7 ετών διοργανώνει ο
Όμιλος UNESCO Νομού
Πειραιώς και Νήσων, στα
πλαίσια των εκπαιδευτικών
και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων του στον
Πολυχώρο του Ομίλου INTERNATIONAL ACTION ART
(Π. Ράλλη 210 και Θησέως
1) στη Νίκαια, με την κ.
Μαρία Αλεβιζάκη, τελειόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
«Το θεατρικό παιχνίδι είναι εργαλείο για να επικοινωνήσουμε με τους άλλους
με τρόπο άλλον από αυτόν που έχουμε συνηθίσει. Ο αυτοσχεδιασμός, ο
φανταστικός χώρος και ο χρόνος είναι σημαντικοί παράγοντες που
διευκολύνουν την κοινωνικοποίηση του παιδιού, ώστε να μπορεί να κρίνει
αυτόνομα και να διαμορφώνει το ίδιο τη στάση του», τόνισε σε δήλωσή του ο
Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων και Αντιπρόεδρος
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων Συλλόγων Κέντρων UNESCO (WFUCA),
Υπεύθυνος για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική κ. Ιωάννης Μαρωνίτης.
Mε τα διάφορα παιχνίδια εμπιστοσύνης, έκφρασης, κινητοποίησης της
φαντασίας, επικοινωνίας και ομαδικότητας αλλά και μέσα από την επαφή τους
με το ρυθμό και τη μελωδία τα παιδιά θα ακονίσουν το μυαλό τους. Θα
αναπτυχθούν κινητικά, θα γνωρίσουν βιωματικά το χώρο που τους περιβάλλει
σαν μια… πρόβα ζωής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
στα τηλέφωνα 210-4110678, 210-4179797, 210- 4967757.
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Δυσαρεστημένοι οι έμποροι από τον τζίρο των εκπτώσεων

Α

Περιορισμένη η εμπορική κίνηση των
Εορτών και των χειμερινών εκπτώσεων

νησυχία και έντονο
προβληματισμό στην
αγορά δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας του
Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς κατά την περίοδο των
χειμερινών εκπτώσεων 2011.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς
πραγματοποίησε έρευνα σχετικά
με την κίνηση της αγοράς κατά
την περίοδο των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων, η οποία διεξήχθη δειγματοληπτικά μεταξύ
εκατόν πενήντα (150) καταστημάτων του Πειραιά.
Από την έρευνα διαφαίνεται ότι η
πλειονότητα των καταστηματαρχών, σε ποσοστό 90% που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν
δυσαρεστημένοι με τις πωλήσεις
τους κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Αναλυτικότερα: το 7%
δήλωσε ότι ο τζίρος κυμάνθηκε
στα ίδια επίπεδα με τον περσινό
και μόνο το 3% δήλωσε άνοδο.
Το πλέον αξιόπιστο ποσοστό μείωσης του τζίρου που κατέγραψε
η έρευνα του ΕΣΠ κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων
που φθάνει το 38% των ερωτηθέντων είναι από 20% έως 40%
και σε ορισμένους κλάδους του
εμπορίου ακολουθεί με 33% η
πτώση στο επίπεδο του 10%20%, ενώ 19% δήλωσαν πτώση
μεγαλύτερη του 40%.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ 2010/2011
1. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της φετινής έρευνας με την
αντίστοιχη περσινή καταδεικνύει,
την αντιστροφή του κλίματος της
αγοράς και της περιορισμένης εμπορικής κίνησης των εορτών που
συνεχίστηκε και κατά την περίοδο

των χειμερινών εκπτώσεων. Είναι
σημαντικό εδώ να επισημάνουμε,
ότι η έρευνα βασίστηκε κατά 99%
σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις
που απασχολούν 0 έως 10 άτομα
προσωπικό και αφορούν τις κατηγορίες ένδυσης, υπόδησης, λευκών ειδών, εποχιακών ειδών και
ειδών οικιακής χρήσης.
2. Το ποσοστό του 10% των εμπόρων του Πειραιά που δηλώνει
σχετικά ικανοποιημένο από την
αγοραστική κίνηση στις χειμερινές
εκπτώσεις μειώθηκε από το 21%
της αντίστοιχης περιόδου του
προηγούμενου έτους. Αναλυτικά
το 3% δήλωσε αύξηση τζίρου και
το 90% δήλωσε πτώση έναντι του
65% το 2010. Τα καταστήματα
που κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα
μειώθηκαν σε 7% έναντι του περσινού 18%.
3. Επίσης, παρά τα εντυπωσιακά
ποσοστά των χειμερινών εκπτώσεων και τις γενναίες μειώσεις
των αρχικών τιμών, δεν αποφύγαμε την πτώση των πωλήσεων,
οι οποίες καθ΄όλη την διάρκεια
των εκπτώσεων ήταν σταθερά χαμηλότερες από πέρσι και φάνηκε,

όπως ήταν αναμενόμενο, ότι η οικονομική κρίση αποτυπώθηκε και
στα αποτελέσματα της κίνησης
των χειμερινών εκπτώσεων.
4. Η εικόνα του καταναλωτή,
έδειχνε τη διστακτικότητα του
λόγω έλλειψης ρευστότητας και
τον φόβο του, από τις εξαγγελίες
των συνεχών μέτρων.
5. Η χρήση των πιστωτικών καρτών και για το χειμώνα του 2011
περιορίστηκε εντυπωσιακά, ενώ οι
αγορές με μετρητά αυξήθηκαν
στο 67%, έναντι του 62% του
2010 και ο συνδυασμός μετρητών
και πιστωτικών καρτών έφθασε
το 33%. Επιβεβαιώνεται με αυτό
τον τρόπο, ότι τόσο η ρευστότητα, όσο και η πιστοληπτική δυνατότητα των καταναλωτών έχει
περιοριστεί δραστικά κατά το τελευταίο διάστημα.
6. Είναι γεγονός ότι από την τηλεφωνική έρευνα εισπράξαμε μία
διάχυτη απογοήτευση από τις επιχειρήσεις – μέλη μας, επίσης διαπιστώσαμε ότι, η οικονομική
κρίση έχει δημιουργήσει αρνητική
ψυχολογία τόσο στους εμπόρους,
όσο και στο καταναλωτικό κοινό

και μία αβεβαιότητα για το μέλλον.
Θετικό συμπέρασμα είναι ότι για
μία ακόμη φορά λειτούργησε ο
πραγματικός θεσμός των εκπτώσεων, δηλαδή με τρόπο που οφείλουμε να πράξουμε ώστε να
προσφέρουμε στον καταναλωτή
χαμηλότερες προσιτές τιμές όλο
το χρόνο και αντίστοιχα ρεαλιστικά ποσοστά στις περιόδους των
τακτικών εκπτώσεων.
Κύρια διαπίστωση από την έρευνα
των χειμερινών εκπτώσεων του
Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
είναι, ότι η υποχώρηση στις λιανικές πωλήσεις που παρουσιάζεται
από το τέλος του 2008, συνεχίστηκε το 2009 και το 2010, αλλά
διατηρήθηκε και κατά την περίοδο
των χειμερινών εκπτώσεων, παρά
την επιδότηση της κατανάλωσης
με μεγάλες εκπτώσεις. Το κλείσιμο επιχειρήσεων σε κεντρικούς
και περιφερειακούς εμπορικούς
δρόμους, είναι επίσης μία αρνητική εικόνα που επηρεάζει τόσο
τον έμπορο, όσο και τον καταναλωτή, που μαζί με την περιρρέουσα οικονομική κρίση, η οποία
είναι διάχυτη σε όλους τους τομείς του εμπορίου, δημιουργεί έντονο προβληματισμό και αρνητική
ψυχολογία, οφείλουμε να ανατρέψουμε στο επόμενο διάστημα.
Τέλος θεωρούμε απαραίτητο να
αναγγελθούν μέτρα ανάπτυξης
της αγοράς, ώστε να δοθεί ανάσα
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
πριν οδηγηθούν και άλλες σε
κλείσιμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας
στην ίδια αρνητική κατάσταση κινήθηκαν σχεδόν όλες οι αγορές
των Δήμων της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά.

Πολλοί πιστεύουν ότι η Αστυνομία ακουμπά τους δολοφόνους του Ρέντη
Μεταξύ αυτών που εκτιμούν
πως η σύλληψη των δολοφόνων των δύο παιδιών της
ομάδας ΔΙΑΣ, είναι υπόθεση
λίγου χρόνου, είναι και η
εφημερίδα Espresso, η
οποία στο χθεσινό της πρωτοσέλιδο γράφει: «Ξέρουν
τον άγριο εκτελεστή του
Ρέντη». Ακούσματα έχουμε
διάφορα και ποικίλα, αλλά
για καθαρά δεοντολογικούς
λόγους δεν μπορούμε να

αναφερθούμε στην υπόθεση, όπου εκτιμάμε πως
βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο
σημείο. Αυτό όμως που μπορούμε να γράψουμε προς
ενημέρωση των αναγνωστών μας είναι ότι πλήθος
αστυνομικών εργάζεται νυχθημερόν χωρίς να υπολογίζει κόπο, προκειμένου να
συλληφθούν οι μακελάρηδες
του Ρέντη και να οδηγηθούν
ενώπιο της Ελληνικής Δι-

καιοσύνης. «Δεν θα ησυχάσουμε αν δεν τους συλλάβουμε,. Το χρωστάμε στα
παιδιά που έφυγαν, που
τραυματίστηκαν, στις οικογένειές τους, στην κοινωνία
και στους εαυτούς μας».
Μας είπε φίλος αξιωματικός.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα
και τηλεοπτικές μεταδώσεις
υπάρχουν ήδη στοιχεία
στην ΕΛ.ΑΣ. που έχουν
ταυτοποιηθεί.
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μεσιτικο «Σχημα»

Τηλ.: 210 6914 739, 693 68 63 226 • 09:00 - 20:00
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΚΤΗΜΑΤΑ
ΚΩΔ.319
ΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
ΕΥBΟΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ
3,000ΣΤΡΕΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ
ΑΠΕΧΕΙ,130 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ
ΒΡΥΣΗΣ,
ΜΕ 600Μ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ 1000
ΣΤΡΕΜ,ΜΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ,
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ
ΠΕΔΙΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΛΩΤΟ (ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ
ΣΚΑΦΗ)ΠΟΤΑΜΑΚΙ ΜΗΚΟΥΣ
1,800Μ , ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΙ Κ ΞΕΚΑΘΑΡΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΤΙΜΗ.12,000,000Ε
ΚΩΔ.(320)
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
15,045ΤΜ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΤΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΣ
Ν.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ, ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΓΑΛΗΝΗΣ.ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΑΛΗΝΗ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ
ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙ
ΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ.ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΖΟΕ)
ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΤΙΜΗ.1.500.000Ε
ΚΩΔ (321)
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
86,750ΤΜ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ
ΛΑΡΙΣΑ.ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ.ΕΥΚΟΛΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑΣ.ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ 3 ΠΛΕΥΡΕΣ 955Μ
ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟ.ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ,ΕΚΘΕΣΕΙΣ,ΥΠΕΡ
ΑΓΟΡΑ,ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΡΑΓΔΑΙΩΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ
ΤΙΜΗ5,300,000Ε
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (ΚΩΔ 322)
ΤΡΙΑΝΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ 200
ΚΛΙΝΕΣ.ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΗ
ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ 167 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ
ΘΑΛΛΑΣΣΑ ΚΑΙ 135 ΜΕΤΡΑ
ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
ΓΑΛΑΤΑ.ΕΙΝΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΗΣΟ-ΥΔΡΑ.
Η ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΕΧΕΙ 100 ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΣΑΣ
ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗΣΗ
ΤΙΜΗ.1.350.000Ε
(ΚΩΔ.324)
ΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
ΕΥBΟΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΕΩΣ
3,000ΣΤΡΕΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ
ΑΠΕΧΕΙ,130 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ
ΒΡΥΣΗΣ,
ΜΕ 600Μ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ 1000
ΣΤΡΕΜ,ΜΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
,ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ
ΠΕΔΙΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΛΩΤΟ (ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ
ΣΚΑΦΗ)ΠΟΤΑΜΑΚΙ ΜΗΚΟΥΣ
1,800Μ , ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΙ Κ ΞΕΚΑΘΑΡΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΤΙΜΗ.12,000,000Ε
ΚΩΔ.(325)
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
15,045ΤΜ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΤΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΣ
Ν.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ, ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΓΑΛΗΝΗΣ.ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΑΛΗΝΗ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ
ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙ
ΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ.ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΖΟΕ)
ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΤΙΜΗ.1.500.000Ε
ΚΩΔ (326)
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
86,750ΤΜ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ
ΛΑΡΙΣΑ.ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ.ΕΥΚΟΛΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑΣ.ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ 3 ΠΛΕΥΡΕΣ 955Μ
ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟ.ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ,ΕΚΘΕΣΕΙΣ,ΥΠΕΡ
ΑΓΟΡΑ,ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΡΑΓΔΑΙΩΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ
ΤΙΜΗ5,300,000Ε
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΔΙΑΜ. 28
Τ.Μ., 2ΟΥ, ΔΙΑΜΠΕΡΈΣ, 1 Υ/Δ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥή '83, ΜΠΆΝΙΟ,
ΚΕΝΤΡΙΚή ΘΈΡΜΑΝΣΗ,
ΠΌΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕίΑΣ, ΕΛΕύΘΕΡΟ, ΆΡΙΣΤΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ,
ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟ
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,
ΤΙΜή 36.000€ ΣΥΖΗΤήΣΙΜΗ,
(ΚΑ79)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΔΙΑΜ. 70
Τ.Μ., ΗΜΙΥΠΌΓΕΙΟ, 2 Υ/Δ, ΚΑΤΑΣΚΕΥή '81, ΜΠΆΝΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚή ΘΈΡΜΑΝΣΗ, ΠΌΡΤΑ
ΑΣΦΑΛΕίΑΣ, ΜΙΣΘΩΜΈΝΟ,
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΈΝΟ, ΤΙΜή
65.000€ ΣΥΖΗΤήΣΙΜΗ,
(ΚΑ79)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΚΑΤΑΣΚΕΥή
'75, ΜΠΆΝΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚή ΘΈΡΜΑΝΣΗ, ΠΌΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕίΑΣ,
ΜΙΣΘΩΜΈΝΟ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΈΝΟ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35Τ.Μ
ΙΣΟΓΕΙΟ 35 ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΕ
ΚΑΛΟ ΣΗΜΕΙΟ , ΤΙΜή
40.000€ ΣΥΖΗΤήΣΙΜΗ,
(ΚΑ45)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ, 70
Τ.Μ., ΙΣΌΓΕΙΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥή
'80, WC, ΚΑΛή ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ,
ΤΙΜή 38.000€ ΣΥΖΗΤήΣΙΜΗ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ 32
Τ.Μ., ΥΠΕΡΥΨΩΜΈΝΟ ΙΣΌΓΕΙΟ, ΔΙΑΜΠΕΡΈΣ, 1 Υ/Δ, ΚΑΤΑΣΚΕΥή '78, ΜΠΆΝΙΟ,
ΕΛΕύΘΕΡΟ, ΚΑΛή ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΡΑΝΤΑ
ΔΡΥΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ,
ΤΙΜή 35.000 ΕΥΡώ, ΣΥΖΗΤήΣΙΜΗ (ΚΠ100)

Ρώσικη
Κουζίνα
Υλικά:
• 1 κιλό βοδινό
• 1 μέτριο κρεμμύδι
• 10 μανιτάρια άσπρα
• 2 ποτήρια κρασί κόκκινο
(ξηρό ή γλυκό - προσωπική
μου εκτίμηση γλυκό είναι
καλύτερο)
• 500 γρ. φρέσκια κρέμα
• 2-3 κουταλάκια gravy sauce
• αλάτι
• πιπέρι
• λάδι για τηγάνισμα
Εκτέλεση:
Κόβουμε το βοδινό σε μικρούς
μακρόστενους κύβους 2-3 cm.
Βάζουμε το βοδινό σε μπολ
μαζί με 1 ½ ποτήρι κρασί. Το
αφήνουμε για 24 ώρες
περίπου για να μαριναριστεί.
Σε ένα βαθύ τηγάνι βάζουμε
το λάδι και τσιγαρίζουμε το
κρέας. Αφού τσιγαριστεί, το
αφαιρούμε και το τοποθετούμε
σε απορροφητικό χαρτί. Στη
συνέχεια βάζουμε κρεμμύδι
πρώτα και μετά το μανιτάρι να
τσιγαριστούν. Κατόπιν
βάζουμε το κρέας. Μετά
προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.
Αφού εξατμιστούν σχεδόν όλα
τα υγρά ρίχνουμε το ½ ποτήρι
κρασί και εν συνεχεία βάζουμε
την φρέσκια κρέμα.
Τα αφήνουμε για ακόμα 10
λεπτά σε χαμηλή φωτιά να
δέσουν όλα τα υλικά με την
κρέμα.
Για συνοδευτικό καλό είναι
ρύζι σπυρωτό (τύπου
μπασμάτι).
Καλή Όρεξη

