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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Νο 11

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Από το Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Καμίνη

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ»

και από τον κύριο
Παπαδήμο και
τους 300 «ΒΟΛΕΥΤΕΣ»
του

ΝΤΥΘΕΙΤΕ
ΜΑΣΚΑΡΕΥΤΕΙΤΕ
ΠΡΟΣΠΟΙΗΘΕΙΤΕ

Σελ. 3

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΤΩΡΑ

Αυτή τη βραδιά
όλα επιτρέπονται

ΕΞΥΠΝΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ

Σελ. 4

Σελ. 7

Στη Λεμεσό
κρατήθηκε ρωσικών
συμφερόντων πλοίο

Τ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΦΙΛΕΣ
- ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ
Ο χρόνος είναι μια αμύθητη περιουσία ένας άπειρος θησαυρός.
Κρατάμε στα χέρια μας το ρολόι του
χρόνου. Το κουρδίζουμε, το ρυθμίζουμε και το ξεχνάμε.
Σελ. 2

ο ρωσικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο «Chariot» που μεταφέρει «επικίνδυνο φορτίο» έφθασε στη
Συρία, όπως δήλωσε ανωνύμως πηγή
προσκείμενη στην πλοιοκτήτρια εταιρεία
που εδρεύει στην Αγία Πετρούπολη. Το
«Chariot» είχε πραγματοποιήσει στάση ανεφοδιασμού στη Λεμεσό, όπου και
κρατήθηκε προσωρινά από τις κυπριακές Αρχές με την υποψία της μεταφοράς
ρωσικού οπλισμού προς τη Συρία. Στη
συνέχεια τού επετράπη να αποπλεύσει,
μετά τη δέσμευση του πλοιάρχου ότι θα
κατευθυνθεί προς άλλη χώρα
Σελ. 2
και όχι στη Συρία.

«Πολύ απασχολημένος»
για να εμφανιστεί
στα προεκλογικά ντιμπέιτ
ο Πούτιν
Επισήμως ο Πούτιν δήλωσε
«πολύ απασχολημένος» για να
λάβει μέρος στις προεκλογικές
τηλεμαχίες. Ο χρόνος που θα
χρειαζόταν για να εμφανιστεί ο
Πούτιν στα ντιμπέιτ «αναμφίβολα θα παρεμπόδιζε την ικανότητά του να εκπληρώσει δεόντως
τα καθήκοντά του», δήλωσε ο
Ντμίτρι Πεσκόφ.
Σελ. 5

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΝΟΡΑ

Αχ, ευτυχώς
αυτά τουλάχιστον
«δεν τα τρώμε
ακόμη μαζί»!!!!!!!

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΦΙΛΕΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ
Μάνια
ΑΣΠΙΩΤΗ

Ο

χρόνος είναι μια αμύθητη περιουσία ένας άπειρος θησαυρός.
Κρατάμε στα χέρια μας το ρολόι του
χρόνου. Το κουρδίζουμε, το ρυθμίζουμε
και το ξεχνάμε. Όταν θυμόμαστε, το κοιτάμε άλλοτε με άγχος, ανυπομονησία,
άλλοτε με θλίψη, κάποτε με χαρά, κάποτε με θυμό.
Κι όμως, αν μπορούσαμε να νιώσουμε πως τα διαμαντένια λεπτά που
περνάνε και χάνονται στο άπειρο του μυστηρίου
της ζωής, θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε και σίγουρα θα γινόμαστε μέτοχοι αυτής της
περιουσίας. Αν γεμίζαμε κάθε ώρα την ύπαρξή
μας μ’ άπειρη αγάπη, μ’ αξιόλογα και σημαντικά πράγματα που μεγεθύνουν την ύπαρξη του
ανθρώπινου μεγαλείου, αν κάθε ώρα στο διάβα μας αγγίζαμε τρυφερά και προσεκτικά την
ομορφιά της φύσης γύρω μας, ώστε να μην καταστρέφεται, να μην γίνεται παρελθόν, αν κάθε
λεπτό που περνά δεν είμαστε τυφλοί, κουφοί και
αδιάφοροι στα μηνύματα του Σύμπαντος, πόση

ευτυχία θα κρατούσαμε στα χέρια μας.
Γιατί να χάνεται η ουσία της ζωής. Η απληστία η κακία, οι λάθος διεκδικήσεις είναι φθορά
του πολύτιμου χρόνου που φεύγει, αφήνοντας
άδειες τις παλάμες μας, τις καρδιές μας, στεγνές
και μόνες κυνηγούν το τίποτα.
Γυναίκες ζούμε τραγικές στιγμές που μοιάζουν
μ’ εφιάλτη, ζούμε σ’ ένα αβάσταχτο οικονομικό
θρίλερ γιατί μας σταμάτησαν τους δείχτες του
ρολογιού μας σε ώρα μηδέν.
Τρέχουμε χωρίς ελπίδα χωρίς αύριο, χωρίς
όνειρα, φοβισμένες και παγιδευμένες στην παγίδα που μας έστησαν οι δολοφόνοι της ζωής, της
φύσης ,της ουσίας της ζωής.
Κουρδίστε τα ρολόγια, πάρτε τον πολύτιμο
χρόνο και κάντε τον στόχο της ζωής και ελάτε να
παλέψουμε όλες μαζί ενωμένες. Κανείς δεν έχει
το δικαίωμα να μας αφαιρεί τον λόγο της ύπαρξή
μας, να σταματά το ρολόι της ζωή μας.
Μέσα μας ζει ατέλειωτη η δύναμη του Σύμπαντος και όταν είμαστε ενωμένες, η δύναμη αυτή
μετακινεί ακόμα και βουνά.
Ας φτιάξουμε εμείς Νέους Νόμους, καινούργιες κυβερνήσεις ας προστατέψουμε τις επόμενες γενιές, ανοίγοντας ξανά τις Πύλες του Αύριο.
Όλες ξέρουμε πλέον ποιοι είναι αυτοί που σταμάτησαν το ρολόι της ζωής μας σε ώρα μηδέν!!

Ζήτω η στην ελευθερία μας, ζήτω στα ήθη και
στα έθιμα των προγόνων μας, ζήτω στην πίστη
και στην ορθοδοξία μας, ζήτω με σεβασμό και
στους αλλόθρησκες αγωνίστριες. Είμαστε όλες
μία γροθιά μια δύναμη. Κι αυτό δεν θ’ αλλάξει
ποτέ.
e-mail: diadromi.mania@yahoo.com

ΧΙΟΥΜΟΡ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Από τον
Ρωσσόφωνο Γατούλη
Σάκη
Ως εκπρόσωπος των ρωσσόφωνων
γάτων της Ελλάδος σας εύχομαι Χρόνια Πολλά.

Ιδιοκτησία & Έκδοση:
Ελληνορωσσικός Σύλλογος
«EMIGRANT»
Αρχισυντάκτρια: Α. ΡΟΜΑΣΕΝΚΟ
Σύμβουλος Έκδοσης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ
Σύνταξη: Ο. ΙΒΑΝΟΒΑ, Β. ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ,
Μ. ΑΣΠΙΩΤΗ, Ε. ΝΕΚΡΑΣΟΒΑ
Εμπορικό Τμήμα: Μ. ΜΠΕΝΤ

Εύχομαι η γενιά μας, λόγω της συνεχούς κρίσεως να μην γίνει γατόσουπα….
Γάτοι και Γατούλες ελάτε να ψηφίσουμε τον νέο μας αρχηγό Ζουζού.
Το ζωικό βασίλειο των γάτων, έστω
και πρώτο, ας δώσει το καλό παράδειγ-

μα, για μια νέα ζωή, για μια καινούργια
πορεία προς ένα ειρηνικό και ασφαλές
αύριο.
Ο Ζουζού, ο νέος μας αρχηγός, εμφανίζεται στο πολιτικό του γραφείο και σας
περιμένει.

Art design – Σελιδοποίηση: Γ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
(giannabsb@yahoo.gr)
Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 11
(8ος όροφος), Ομόνοια, 10432, Αθήνα
Τηλ.: +30 2117252296
Κιν.: +30 6978820403
+30 6988687929
e-mail: emigrant-life@rambler.ru
web site: www.emigrant.gr

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«EMIGRANT»
Τηλ.: +30 2117252300
Κιν.: +30 6976840403
+30 6988687929
e-mail: emigrant-info@mail.ru
emigrant.biz@gmail.com
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702/756179-29
ALPHA BANK: 137-002101-217433

Μάνια ΑΣΠΙΩΤΗ

Η εφημερίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΓΚΕΤΟ»

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2012»
Από τον κύριο Παπαδήμο και
τους 300 «ΒΟΛΕΥΤΕΣ» του

Από το Δήμαρχο Αθηναίων κ.
Καμίνη
Η Αθήνα γιορτάΖΕΙ!
Το σλόγκαν του δήμου Αθηναίων για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, έξυπνο και δημιουργικό,
μαρτυρεί την οικονομική δυσπραγία των ημερών.
Πως ήταν τα Χριστούγεννα εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών;
Δίχως φυσικά τις μεγαλομανίες του παρελθόντος, με το
ακαλαίσθητο μεταλλικό δένδρο (το ψηλότερο της Ευρώπης)
που έστεκε σαν τον χάρο πάνω από τα κεφάλια μας, το
καρουζέλ, τα σπιτάκια που πουλούσαν γλυκά στους περαστικούς και τα διάφορα εύπεπτα φαντασμαγορικά σόου.
Ακόμη και η Ερμού, ένας δρόμος που θα μπορούσε να παρομοιαστεί με την Oxford Street του Λονδίνου, ήταν πολύ
πιο ήσυχη σε σχέση με άλλες χρονιές.

ΧΑΡ

ΑΤΣΙ

ΔΕΗ
ΜΕΙΩ
ΜΙΣΘ ΣΗ
ΩΝ

Η χαρά των Χριστουγέννων, ωστόσο, δεν θα έπρεπε να
λείψει από κανέναν και ιδιαίτερα από τα παιδιά που περίμεναν πως και πως τον Άϊ Βασίλη.
Στο πνεύμα των ημερών λοιπόν, ο Δήμος Αθηναίων ετοίμασε το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων,
το οποίο και οικονομικό ήταν (κόστισε 200 χιλιάδες ευρώ)
και πολύ πρωτότυπο.
Είχε την ευφάνταστη ιδέα να καλέσει μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στόλισαν τα δέντρα της πλατείας
Συντάγματος με στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως
μεταλλικά κουτιά και πλαστικά μπουκάλια.

ΜΕΙΩ
ΣΥΝΤ ΣΗ
ΑΞΕΩ
Ν

ΑΝΕ

ΡΓΙΑ

ΕΦΕΔ

ΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΣ
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΗΣΗ
ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΣΗ

Χαρίλαος Τρικούπης

Μετά απ’ όλα
αυτά γιατί
άραγε η νεολαία
μας
μεταναστεύει;

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ;;;;
Γιάννα ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Έγινε φέτος στον Πειραιά, στο κέντρο ΡΟΥΛΕΤΚΑ με απόλυτη επιτυχία η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου μας.
Χαμογέλα, χαρούμενα πρόσωπα απ’ όλες τις ηλικίες, τραγούδησαν, χόρεψαν, ψυχαγωγήθηκαν, πήραν τα δωράκια τους από τον Άγιο Βασίλη, με
πολλές ευχές για μια νέα χρονιά, γεμάτη χαρές και επιτυχίες.
Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας (Fairy’s Party, UNIStream,

Slava Tours, Σχήμα, Speco), χάρη σους οποίους πραγματοποιήθηκε
αυτή η όμορφη γιορτή.
Ευχαριστούμε επίσης, τις εξαιρετικές και καταπληκτικές κοπέλες, που με
το ταλέντο τους ψυχαγώγησαν τα παιδάκια.
Ευχόμαστε σε όλους υγεία, ευτυχία και του χρόνου να ξαναγιορτάσουμε
και πάλι όλοι μαζί τα Χριστούγεννα.
Μάνια ΑΣΠΙΩΤΗ
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Στη Λεμεσό κρατήθηκε
ρωσικών συμφερόντων
πλοίο

έχει αναφέρει συγκεκριμένα ότι το
πλοίο μεταφέρει 60 τόνους πυρομαχικών.
«Το πλοίο μετέφερε επικίνδυνο
φορτίο» δήλωσε η πηγή από την
εδρεύουσα στην Αγία Πετρούπολη
εταιρεία Westberg Ltd, επισημαίνοντας πως έφθασε στη Συρία την
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου.
Εκπρόσωπος της Rosoboronexport αρνήθηκε να επιβεβαιώσει
ή να διαψεύσει την πληροφορία.

Με καταναγκαστικά έργα
τιμωρήθηκαν όσοι δεν θρήνησαν
«σωστά» τον Κιμ Γιονγκ Ιλ
Η ένταση, με την οποία οι Βορειοκορεάτες θρήνησαν τον θάνατο του
ηγέτη τους Κιμ Γιονγκ Ιλ, ίσως εν μέρει εξηγείται από την παρακάτω είδηση: όσοι δεν τον θρήνησαν «σωστά», τιμωρήθηκαν με πολύμηνες
καταδίκες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όσοι καταδικάστηκαν σε
έξι μήνες καταναγκαστικά έργα κατηγορήθηκαν ότι δεν πήραν μέρος
στις οργανωμένες τελετές πένθους
ή ότι δεν κατάφεραν να κλάψουν ή
να δείξουν ειλικρινή θλίψη στις τελετές. Άλλοι εστάλησαν σε στρατόπεδα επανεκπαίδευσης ή εκδιώχθη-

καν σε αγροτικές περιοχές μαζί με
τις οικογένειές τους, επειδή επέκριναν την κληρονομική διαδοχή στην
ηγεσία της χώρας για τρίτη γενιά.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της
χώρας έδειξαν εικόνες από εκατοντάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες,
που είχαν βγει στους δρόμους κλαίγοντας με λυγμούς, για να παρακολουθήσουν την πομπή της σορού
του Κιμ Γιονγκ Ιλ.
Η Βόρειος Κορέα προσπαθεί να
καλλιεργήσει τη λατρεία στο πρόσωπο του Κιμ Γιονγκ Ουν, αυξάνοντας
την προπαγάνδα υπέρ του.

ο
«πράσινο
φως» για τη
συνέχιση της κατασκευής ΧΥΤΑ στις
θέσεις «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού και
«Βραγόνι» Κερατέας,
άναψε το Συμβούλιο
της Επικρατείας.
Πιο συγκεκριμένα,
το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ
απέρριψε τις αιτήσεις
των δήμων Γραμματικού και Κερατέας
Λαυρεωτικής, με τις οποίες ζητούσαν να ακυρωθούν οι υπουργικές
αποφάσεις του 2009, με τις οποίες παρατάθηκε έως 30 Οκτωβρίου
2013 η χρονική διάρκεια ισχύος
των υπουργικών αποφάσεων που
ενέκριναν τους περιβαλλοντικούς
όρους για την κατασκευή και λειτουργία «Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων»
στη θέση «Βραγόνι» της Κερατέας και στη θέση «Μαύρο Βουνό»
Γραμματικού.
Ακόμη, η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή
των επίμαχων δύο έργων παρατάθηκε μεν μέχρι 30 Οκτωβρίου 2013,
αλλά χωρίς να επέλθουν ουσιαστικές μεταβολές στους αρχικούς περιβαλλοντικούς όρους.
Οι θέσεις «Βραγόνι» και «Μαύρο
Βουνό» εντάσσονται στο σχεδιασμό (Β’ φάση σχεδιασμού) διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειας
Αττικής και έχουν εγκριθεί με το
νόμο 3164/2003.
Στις προσφυγές τους, οι Δήμοι
υποστήριζαν, μεταξύ άλλων, ότι η
εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων θα επιφέρει ανεπανόρθωτη

ΦΩΤΟ ΑΠΕ

Τ

Τ

ο ρωσικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο «Chariot»
που μεταφέρει «επικίνδυνο φορτίο» έφθασε στη Συρία, όπως
δήλωσε
ανωνύμως
πηγή
προσκείμενη
στην πλοιοκτήτρια εταιρεία που εδρεύει στην
Αγία Πετρούπολη. Το
«Chariot» είχε πραγματοποιήσει
στάση ανεφοδιασμού στη Λεμεσό,
όπου και κρατήθηκε προσωρινά
από τις κυπριακές Αρχές με την
υποψία της μεταφοράς ρωσικού
οπλισμού προς τη Συρία. Στη συνέχεια τού επετράπη να αποπλεύσει, μετά τη δέσμευση του πλοιάρχου ότι θα κατευθυνθεί προς άλλη
χώρα και όχι στη Συρία.
Η κυπριακή εφημερίδα Πολίτης

«Πράσινο φως» για τους
ΧΥΤΑ στο Γραμματικό
και την Κερατέα

βλάβη στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον της Κερατέας και του
Γραμματικού και στην υγεία των κατοίκων των δύο αυτών περιοχών,
καθώς και στα αρχαία ευρήματα.
Ακόμη, υποστήριζαν ότι είναι
αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου με την οποία εγκρίθηκε η Β’
φάση σχεδιασμού της διαχείρισης
αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής, στην οποία στηρίχθηκε η αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων
και καθορίστηκαν ως κατάλληλες
για την κατασκευή ΧΥΤΑ στη νοτιοανατολική Αττική οι θέσεις «Βραγόνι» Κερατέας και «Μαύρο Βουνό»
Γραμματικού.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς των
Δήμων, άλλους ως αβάσιμους ή
απαράδεκτους και άλλους ως αόριστους.
Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η παράταση των επίμαχων υπουργικών
αποφάσεων του 2009 για την κατασκευή των δύο ΧΥΤΑ δεν είναι
αντίθετη σε καμία συνταγματική
διάταξη, δεν αντιβαίνει τους νομοθετικούς κανόνες της ΕΕ και είναι
σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία.

Οι καταγγελίες για νοθεία στις
βουλευτικές εκλογές, και οι ογκώδεις διαδηλώσεις πολιτών, ήταν
αυτό που έπεισε τον Βλαντιμίρ
Πούτιν να μείνει μακριά από τα τηλεοπτικά ντιμπέιτ -όπου οι πολιτικοί
αντίπαλοί του θα μπορούσαν να
τον φέρουν σε δύσκολη θέση ενώπιον εκατομμυρίων θεατών;
Η μήπως είναι άλλο ένα δείγμα
της απόλυτης βεβαιότητας ότι έχει
κερδίσει μια τρίτη θητεία στην προεδρία της Ρωσίας; Η άρνησή του να
εμφανιστεί στα ντιμπέιτ έχει προκαλέσει γύρο αντιδράσεων και καταγγελιών από την αντιπολίτευση.

Επισήμως ο Πούτιν δήλωσε
«πολύ απασχολημένος» για να λάβει μέρος στις προεκλογικές τηλεμαχίες. Ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να εμφανιστεί ο Πούτιν στα
ντιμπέιτ «αναμφίβολα θα παρεμπόδιζε την ικανότητά του να εκπληρώσει δεόντως τα καθήκοντά του»,
δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.
Εκπρόσωπος του Πούτιν είπε
ότι ο «πρωθυπουργός θα χρησιμοποιήσει τον χρόνο που δικαιούται,
σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο,
στα ΜΜΕ, για να παρουσιάσει το
εκλογικό πρόγραμμά του στους πολίτες».

Ο Πούτιν εξελέγη δύο φορές
πρόεδρος της Ρωσίας, το διάστημα
2000-2008, αλλά το Σύνταγμα του
απαγόρευε τρίτη συνεχή θητεία.
Πέρασε έτσι στην πρωθυπουργία,
με πρόεδρο τον δελφίνο και στενό
συνεργάτη του, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Έχοντας κυβερνήσει επί μία
θητεία ως πρωθυπουργός, μπορεί
να είναι πάλι υποψήφιος για την
προεδρία βάσει του ρωσσικού συντάγματος.
Οι περισσότεροι διερωτώνται
πώς μπορεί να επιστρέψει στην
εξουσία κάποιος που δεν έφυγε
ποτέ;

ΦΩΤΟ ΑΠΕ

«Πολύ απασχολημένος» για να εμφανιστεί
στα προεκλογικά ντιμπέιτ ο Πούτιν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος
για την εναλλαγή Πούτιν-Μεντβέντεφ
στο Κρεμλίνο
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Ο ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1828
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ο

Ρωσσοτουρκικός πόλεμος του 1828 ήταν
ένα τεραστίας σημασίας ιστορικό γεγονός
για την δημιουργία του Νεοελληνικού κράτους.
Η νίκη των Ρωσσικών όπλων σε συνδυασμό με
την πολιτική ευφυία του Ι. Καποδίστρια εσήμανε
ταυτοχρόνως Ελληνική Ανεξαρτησία παρά την
λυσσαλέα αντίδραση της Αγγλίας.
Όταν μελετάται ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, είθισται, για λόγους ιστορικής ακριβείας,
να εξετάζονται οι ιστορικές συνθήκες και γεγονότα αρκετών ετών προ του συγκεκριμένου γεγονότος.
Στην προκειμένη περίπτωση, της μελέτης
του Ρωσσοτουρκικού πολέμου 1828 σε σχέση
με την εξέλιξη των ελληνικών πραγμάτων, δεν
μας ενδιαφέρουν διόλου οι σχέσεις ΡωσσίαςΟθωμανών αφού θεωρούμε δεδομένη την διαχρονική εχθρότητα μεταξύ των από την χρονική
περίοδο που η Οθωμανική Αυτοκρατορία εμπόδιζε ή δυσκόλευε την κάθοδο των Ρώσσων σε
θερμές θάλασσες.
Ακριβώς αυτή η γεωγραφική θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν (και είναι) η αιτία
των περιέργων συμμαχιών με την θαλασσοκράτειρα Αγγλία (τώρα ΗΠΑ) και προστασίας από
Αυστροουγγαρία, Γαλλία και ΗΠΑ. Επ’ ουδενί
λόγω οι δυνάμεις αυτές δεν θα επέτρεπαν στους
Ρώσσους άμεση πρόσβαση στην Μεσόγειο
και ο κύριος λόγος της αντιθέσεώς τους με την
Ελληνική Επανάσταση, ήταν ακριβώς ο φόβος
τους για πρόσβαση και προσεταιρισμό των Ελλήνων από την ομόδοξο Ρωσσία.
Η Βρετανική διπλωματία εργάσθηκε με συνέπεια και κατόρθωσε να κυριαρχήσει στην
ελληνική επανάσταση με διαφόρους τρόπους.
Κατ΄ αρχάς μέσω των αγγλοδούλων πολιτικών,
τύπου Μαυροκορδάτου, μέσω της οικονομίας
με τα γνωστά δάνεια-δεσμά στους αγγλοδούλους Υδραίους Κουντουριώτη - Λόντο, με αποστολές πρακτόρων τύπου Λόρδου Βύρωνα, με
πωλήσεις αμφιβόλου αξίας πολεμικών πλοίων και τέλος ελέγχοντας το ναυτικό και το στρατό των επαναστατών με τους
Τσώρτς και Κόχραν. Πλήρης δηλαδή υποδούλωση της Ελλάδος
στα Βρετανικά συμφέροντα τα
οποία, ταυτοχρόνως, επιθυμούσαν μια αλώβητη Οθωμανική
Αυτοκρατορία.
Όμως η Γ’ Εθνοσυνέλευση
της Τροιζήνας, με το ΣΤ’ ψήφισμά της στο τέλος του 1827,
εψήφισε με παρρησία ως Κυβερνήτη της Ελλάδος τον Καποδίστρια, ο οποίος απεδέχθη
τον διορισμό και τον Ιανουάριο
1828 κατέπλευσε στην Ελλάδα.
Ο Καποδίστριας, γνωρίζοντας
την επικειμένη εκλογή του, ήδη από ένα έτος
ενωρίτερα, άρχισε περιήγηση στην Ευρώπη,
ξεκινώντας από τη Ρωσσία, με σκοπό την δημιουργία φιλελληνικού κλίματος σε επίπεδο ανακτοβουλίων.
Με άλλα λόγια, τόσα χρόνια βρετανικών διεργασιών ώστε η Ελλάς να ευρίσκεται υπόδουλη-

έρμαιο των Άγγλων διεγράφησαν
αφού ο έμπιστος των Ρώσσων
Καποδίστριας εθεωρήθη αυτομάτως θανάσιμος πολιτικός αντίπαλος των Αγγλογάλλων. Οι Αγγλογάλλοι είδαν τον διορισμό του
Καποδίστρια ως διπλωματική ήττα.
Φυσικά ο Καποδίστριας τα γνώριζε όλα αυτά. Οι άξεστοι και αδαείς
επαναστάτες, ανίκανοι να αυτοκυβερνηθούν, όχι.... παρά όμως την
παροιμιώδη άγνοιά των και πολιτική ανικανότητά των, είχαν άποψη!!!
Επιγραμματικά, η χρονολογική διπλωματική
ιστορία του Καποδίστρια περιγράφεται παρακάτω...

1821 - Συνέδριο Λάυμπαχ. Ακύρωσε απόφαση επεμβάσεως των Μεγάλων Δυνάμεων κατά
της ελληνικής επαναστάσεως.
Καλοκαίρι 1821 - καλοκαίρι 1822 - Δημιούργησε τεχνητή ένταση ρωσσοτουρκικών σχέσεων

1804 - Ρωσσοκρατία
στα Επτάνησα. Ο Ι. Καποδίστριας κατέστη πληρεξούσιος των Ρώσσων
1809 - Κατέστη μέλος
της διπλωματικής υπηρεσίας της Ρωσσίας
1812-13 - Απεστάλη
στην Βιέννη και Βουκουρέστι. Διηύθυνε το γραφείο πολιτικής κατασκοπείας κατά του Ναπολέοντος. Αργότερα μετετέθη στην Ελβετία την οποία
οργάνωσε διοικητικώς με καντόνια.
1814 - Συνέδριο Βιέννης, 3ο μέλος της Ρωσσικής αποστολής. Παρηκολουθείτο στενώς υπό
του εξαγριωμένου Μέτερνιχ

οπότε αναγκαστικά καθηλώθηκαν μεγάλες τουρκικές δυνάμεις στα Ρωσσοτουρκικά σύνορα της
Μολδοβλαχίας, αντιπερισπασμός που ευνόησε
τον Αγώνα.
Οκτώβριος 1822 - Συνέδριο ΒΕΡΟΝΑ. Απέτυχε να πείσει τον Τσάρο Αλέξανδρο Α’ να κηρύξει
πόλεμο κατά των Οθωμανών και παραιτήθηκε
1822 – 1826 - Εγκαταστάθηκε στην Γενεύη απ’
όπου συντόνιζε κινήσεις επιφανών Φιλελλήνων
Από αυτήν την περίοδο και μετά, ο Καποδίστριας λειτουργούσε σαν Κυβερνήτης εφ’ όσον
γνώριζε ότι θα ελάμβανε και τυπικώς το χρίσμα.
Απέβλεπε στο να κερδίσει χρόνο προλειαίνοντας το έδαφος.
(συνεχίζεται στο επόμενο)
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Η ανακαίνιση στην Ελλάδα είναι αμεσα συνδεδεμένη με την οικοδομική
άνθηση που ξεκίνησε την
δεκαετία του 1960.
Ήταν τα χρόνια που άρχισε η οικονομική σταθεροποίηση της Ελλάδας
μετά τον πόλεμο.
Η μεγάλη αυτή
εξάπλωση της οικοδομής συνεχίστηκε
έως και πριν 3 χρόνια.
Στις πρώτες δεκαετίες 1960 – 1990 εφαρμόσθηκε μια διαφορετική αρχιτεκτονική απο ότι σήμερα. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν οι αυτόνομοι
χώροι, τεράστιοι διάδρομοι με πολλούς ενδιάμεσους τοίχους δημιουργώντας νεκρούς και αχρησιμοποίητους χώρους με μία γενικότερα φτωχή
αρχιτεκτονική.
Αντιθέτως τις τελευταίες δεκαετίες χτίζονται
κτίρια με αρτιότητα, λειτουργικά με προσανατολισμό και νέους κώδικες αισθητικής, θεωρώντας
τα περισσότερα από αυτά αρχιτεκτονικά δημιουργήματα. Η ανακαίνιση τώρα στη σημερινή
της μορφή αφορά κυρίως κτίρια των δεκαετιών
1960 – 1990. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν επιλέγει να
ανακαίνισει την κατοικία του για να απομακρύνει
φθορές και να δημιουργήσει ποιό σύγχρονους
και μοντέρνους χώρους στο περιβάλλον του δίνοντας μια νέα πνοή και κανοντάς το να μοιάζει
με καινούργιο. Η δυνατότητα επίσης σύγχρονων
υλικών με οικολογικές προδιαγραφές τον βοηθούν να εναρμονισθεί με τις νέες ιδέες και την
τεχνολογία των «πράσινων σπιτιών».
Πολλές φορές βρισκόμαστε στο δίλλημα ανακαίνιση ή ανέγερση. Η ανακαίνιση του σπιτιού
σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και πολλές φορές είναι το ίδιο επίπονη με το κτίσιμο απο
την αρχή, μιά και απαιτείται χρόνος και χρήμα.
Όμως όσο υψηλό και εάν είναι το κόστος
των εργασιών δεν θα ξεπεράσει το μισό των
χρημάτων μιας ανέγερσης ενώ ταυτόχρονα μια
σωστη ανακαίνιση δημιουργεί χώρους όπως
τούς θέλουμε καλύπτοντας όλες τις ανάγκες και
εξασφαλίζοντας ποιότητα ισάξια μιας νεοανεγειρόμενης οικοδομής αφού όλα τα υλικά θα είναι
καινούργια.
Το όφελος που επιφέρει μια ριζική ανακαίνιση
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στον ιδιοκτήτη είναι σημαντική. Είναι μια πολλή
καλή εναλλακτική λύση απέναντι στις τιμές των
νέων ακινήτων που μπορεί να είναι καινούργια,
αλλά δεν είναι απαραίτητα και καλύτερα απο τα
παλιά, μπορείτε επίσης να αλλάξετε την εσωτερική διαρρύθμιση και να κερδίσετε επιπλέον δωμάτια αυξάνοντας την αγοραστική αξία του ακινήτου.
Τώρα μάλιστα που η πολιτεία επιχορηγεί και
την ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών οικοδομών ένα μεγάλο κόστος θα είναι πολύ μικρότερο. Σε ένα τεχνικά σωστό διαμέρισμα όσων ετών
και να είναι η ανακαίνιση προσφέρει σύγχρονες
λύσεις δίνοντας μια οικονομικότερη διέξοδο στέγασης ή δημιουργώντας μια ανεβασμένη οικονομικά επένδυση σε περίπτωση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου.
Το πρώτο βήμα πάντα για μια ανακαίνιση είναι
η απόφαση, υπολογίζοντας πάντα πως οι επισκευές απαιτούν χρήμα, χρόνο όπως επίσης και
μια προσωρινή αναστάτωση στην καθημερινότητά μας.
Για να καταλήξετε λοιπόν στη σωστή απόφαση
θα πρέπει να κάνετε μια καταγραφή των άμεσων
και πραγματικών αναγκών σας. Βασικοί παράμετροι είναι το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο
σπίτι μας όπως επίσης και το κόστος που είσαστε
διατεθειμένοι να καλύψετε.
Η επιλογή τώρα μερική ή ολική ανακαίνιση θα
καθορίσει τις εργασίες, τη δαπάνη, την διάρκεια
του έργου και φυσικά την τελική μορφή του χώρου. Εάν η επιλογή σας είναι ολική ανακαίνιση
πιθάνον να είναι αναγκαία η μελέτη του αρχιτέκτονα. Ο σωστός προγραμματισμός και οκαθορισμός των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν βοηθά στην οργάνωση των συνεργείων
και των μαστόρων με στόχο να μειωθεί ο χρόνος
και το χρήμα.
Σε ανακαίνιση κατοικίας άνω των 25 ετών
υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά εργασιών που
καλό θα είναι να τηρείται:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
a Κατεδαφίσεις τοίχων εάν απαιτείται
a Αλλαγή υδραυλικής εγκατάστασης
a Αυστηρό έλεγχο σωληνώσεων θέρμανσης
a Ανανέωση μπάνιων & κουζίνας

ΚΟΠΗ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ UNESCO
NOMOY ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Την κοπή της Αγιοβασιλιάτικης πίτας θα πραγματοποιήσει ο Όμιλος
UNESCO Nομού Πειραιώς και Νήσων, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012
και ώρα 19.00μ.μ. στο Δημαρχείο Νίκαιας (Π. Τσαλδάρη 10).
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι, θα έχουν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραδοσιακά συγκροτήματα, που θα ταξιδέψουν το κοινό στα μονοπάτια της Λαϊκής Παράδοσης, παρουσιάζοντας
χορούς, ήθη και έθιμα από όλη την Ελλάδα. Τη σκυτάλη θα πάρουν οι δυο
χορωδίες του Ομίλου UNESCO Πειραιά: η Χορωδία του Ομίλου υπό την
διεύθυνση της Ζαννέτας Καλοσκάμη και η Χορωδία και Ορχήστρα Νέων
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΓΩ, υπό την Διεύθυνση του μαέστρου Παντελή Γούσα και
την καλλιτεχνική διεύθυνση της Πόπης Χαβιάρα.
Επιπλέον ο Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Nομού Πειραιώς και Νήσων και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων Συλλόγων
Κέντρων UNESCO (WFUCA) και Υπεύθυνος για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική κ. Ιωάννης Μαρωνίτης θα παρουσιάσει το κοινωνικό, ανθρώπινο, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο του Ομίλου.
Στο τέλος θα ακολουθήσει δεξίωση με παραδοσιακούς μεζέδες και γλυκά από εθελοντές – μέλη του Ομίλου.

a Ντουλάπια κουζίνας & ντουλάπες εκτός εάν
επιδιορθώνονται
a Αντικατάσταση παλαιών δαπέδων (τύπου
μωσαϊκού) με πλακίδια
a Συντήρηση και γυάλισμα ξύλινου δαπέδου
a βάψιμο με όλα τα στάδια της σωστής προεργασίας
Το κόστος μιας τέτοιας ανακαίνισης ξεκινά
από 10.000 ευρώ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε
a αλλαγή κουφωμάτων
a τοποθέτηση θερμοπρόσοψης
a υγρομόνωση ταράτσας, τοίχων και άλλων
σημείων
Τα παραπάνω έχουν άμεση σχέση με την
πρόβλεψη για εξοικονόμηση ενέργειας.
Όλ’ αυτά θα ανεβάσουν βέβαια το κόστος της
ανακαίνισης αλλά ταυτόχρονα είναι μια πολλή
καλή επενδυτική κίνηση.
Για να διασφαλίζουμε τώρα το απότέλεσμα
μιας μερικής ή ολικής ανακαίνισης χρειάζεται
έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Δεν θα ήταν φρόνιμο να επιλέξουμε απλούς
τεχνίτες και να προσπαθήσουμε να κάνουμε την
ανακαίνιση μόνοι μας το πιθανότερο είναι να
υπάρξουν μια σειρά λαθών τεχνικά και λειτουργικά ή από αισθητική άποψη που θα μας διπλασιάσουν το κόστος και το χρόνο των εργασιών.
Το σημαντικότερο βέβαια είναι η επιλογή του
σωστού επαγγελματία, που θα συντονίσει όλα
τα συνεργεία και θα συνεργασθεί εαν χρειαστεί
με αρχιτέκτονα και διακοσμητή ώστε το νέο μας
σπίτι να είναι λειτουργικό αλλά να έχει και αισθητική στο σχεδιασμό των χώρων.
Όπως προείπαμε η ανακαίνιση δεν είναι κάτι
εύκολο έαν όμως επιλέξουμε και εμπιστευτούμε
τον κατάλληλο άνθρωπο ή εταιρία, σίγουρα όλο
αυτό το μεταβατικό στάδιο της ανανέωσης της
κατοικίας σας γίνεται ανώδυνα – ευχάριστα και
με ελαχιστοποίηση του κόστους.
ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ
SPECO LTD

