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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Κανέναςν δεν
θα αναμειχθεί
στις υποθέσεις
μας
Είμαστε οι υπερασπιστές της πατρίδας μας, δεν θα αφήσουμε κανέναν να αναμειχθεί στις εσωτερικές
μας υποθέσεις, είμαστε ένα έθνος
που νικά, είναι στα γονίδιά μας
Σελ. 2

Η Κίνα δεν έχει
πρόθεση
να «αγοράσει
την Ευρώπη»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

8 Μαρτίου

Νο 12

Παγκόσμια
Ημέρα
της Γυναίκας
Ευχόμαστε σε όλες τις
γυναίκες χρόνια πολλά

Υμνεί το ότι μας... χρεοκόπησε!
Καμία επαφή με την ελληνική πραγματικότητα δεν έχει ο Γ. Παπανδρέου. Συνέτεινε τα μέγιστα στην εξαθλίωση των
Ελλήνων και ισχυρίζεται ότι με πρωτοποριακές τομές άλλαξε την Ελλάδα προς το
καλύτερο!
Σελ. 3

Η Κίνα φέρεται να κατέχει κρατικά ομόλογα ευρωπαϊκών χωρών
συνολικής αξίας τουλάχιστον 550
δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σελ. 5

Εμβόλιο κατά
του εθισμού
στα ναρκωτικά

Πρόκειται για ένα επίτευγμα και
γίνεται σημαντική πρόοδος όσον
αφορά τον σχεδιασμό εμβολίων για
την κοκαΐνη και τις μεταμφεταμίνες.
Σελ. 7

«Θα βοηθήσουμε
οικονομικά
την Ελλάδα»
Συνάντηση Σαμαρά - Κυρίλλου

Καμιά φορά η πολιτική διαιρεί, αλλά η θρησκεία πάντοτε ενώνει, δήλωσε ο πρόεδρος της
ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, ευχαριστώντας τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο για την «ευαίσθητη»,
όπως τη χαρακτήρισε, απόφασή του, από κοινού με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, να
συμβάλει στο ανθρωπιστικό έργο της Εκκλησίας
της Ελλάδας και να βοηθήσει τους φτωχότερους
πολίτες, που πλήττονται από την
Σελ. 2
οικονομική κρίση.

Η οργή ξεχειλίζει…
Σελ. 3

Μνημόνιο συνεργασίας

Οι ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία είναι ιδιαίτερα αυξημένες τη φετινή χρονιά σε ποσοστό γύρω στο 40%.

ΧΙΟΥΜΟΡ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Μαζί τα φάγαμε...
Αλλά πεινάμε χώρια...

Σελ. 5
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«Θα βοηθήσουμε οικονομικά την Ελλάδα»
Συνάντηση Σαμαρά - Κυρίλλου
Καμιά φορά η πολιτική διαιρεί, αλλά
η θρησκεία πάντοτε ενώνει, δήλωσε
ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, ευχαριστώντας τον Πατριάρχη
Μόσχας Κύριλλο για την «ευαίσθητη», όπως τη χαρακτήρισε, απόφασή
του, από κοινού με τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών Ιερώνυμο, να συμβάλει στο
ανθρωπιστικό έργο της Εκκλησίας της
Ελλάδας και να βοηθήσει τους φτωχότερους πολίτες, που πλήττονται από
την οικονομική κρίση.
Κατά την προσφώνησή του, ο Πατριάρχης
Κύριλλος δήλωσε ότι ενημερώνεται τακτικά, σχετικά με τη διανομή ζεστών τροφίμων σε όσους
βρίσκονται εν ανάγκη, γι’ αυτό και ευλόγησε τη
συγκέντρωση οικονομικών πόρων σε όλους
τους ναούς της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας,
ευελπιστώντας ότι αυτή η συμβολική - μπορεί
και όχι μόνο - χειρονομία θα βοηθήσει κάποιους
ανθρώπους στη δύσκολη στιγμή.
Ο Πατριάρχης Κύριλλος είπε επίσης ότι έχει
ξεκινήσει ο συντονισμός των ρωσικών φιλανθρωπικών οργανώσεων και των αντίστοιχων
της Εκκλησίας της Ελλάδας, «προκειμένου να
μπορέσει η Ρωσική Εκκλησία να συμμετάσχει
σ’ αυτήν την καλή πράξη, παροχής βοήθειας σε
όσους είναι εν ανάγκη στην Ελλάδα».
Χαρακτήρισε «πολύ καλές σχέσεις» εκείνες
μεταξύ της ρωσικής και της ελληνικής Εκκλησίας, εκτιμώντας ότι οι παραδοσιακές αυτές σχέσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία «και για τις
σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας, της Ρωσίας, της
Ουκρανίας και άλλων ορθόδοξων χωρών, όπου
είναι παρούσα η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Πρόκειται για τους πλέον γερούς δεσμούς, από
εκείνους, που συνδέουν τις χώρες μας· η πολιτική συγκυρία έρχεται και φεύγει, αλλάζει, ενώ
αυτοί οι δεσμοί που ανάγονται στο βάθος των

αιώνων, παραμένουν».
Ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι «εκτός από την
ανάγκη να κάνει κανείς αναλύσεις με αριθμούς
και με λογιστικά μέσα, έχουμε, ως λαός, την ανάγκη να υπάρχει και πνευματική ανάταση. Χαίρομαι που η Ορθοδοξία προσβλέπει ακριβώς σ’
αυτό, δηλαδή στο δικαίωμα που δίνει στον απλό
τον κόσμο να στηρίζεται πάνω της, για να έχει τη
δύναμη της πνευματικής αυτής ανάτασης, που
είναι απαιτούμενο προκειμένου να βγούμε από
την κρίση και πιο εύκολα και πιο ομαλά».
Ο Πατριάρχης Κύριλλος χαρακτήρισε την Ορθοδοξία «πολύ σημαντικό συστατικό της εθνικής
ταυτότητας, τόσο των Ρώσων όσο και των Ελλήνων» και αναφέρθηκε σε σειρά ιερών κειμηλίων
από την Ελλάδα, όπως τα λείψανα του Αγίου Δη-

μητρίου και η Τίμια Ζώνη της Παναγίας από το
Άγιο Όρος, για τα οποία «ο ρωσικός λαός αποκρίνεται πολύ εγκάρδια στην έλευση προσκυνημάτων».
«Εκατομμύρια άνθρωποι, παρά το δυνατό
κρύο, περιμένουν επί πολλές ώρες στις ουρές
να προσκυνήσουν τα κειμήλια αυτά. Ούτε ένα
πολιτικό συλλαλητήριο, ούτε ένα αθλητικό γεγονός δεν έχει συγκεντρώσει τόσους ανθρώπους,
όσοι προσέρχονται να προσκυνήσουν τα κειμήλια που μας φέρνουν. Και όσο ισχύει αυτό, έχουμε ελπίδα για το μέλλον», είπε ο Ρώσος Πατριάρχης, αναφερόμενος ειδικότερα και στο θέμα
της τίμησης των νεομαρτύρων, τόσο των Ρώσων όσο και των Ελλήνων, «τους οποίους αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ μεγάλη ευλάβεια».

Δεν θα αφήσουμε κανέναν να αναμειχθεί
στις εσωτερικές μας υποθέσεις

«Σήμερα εμείς είμαστε οι υπερασπιστές της πατρίδας μας, δεν θα αφήσουμε κανέναν να αναμειχθεί στις
εσωτερικές μας υποθέσεις, είμαστε ένα έθνος που
νικά, είναι στα γονίδιά μας», διακήρυξε χαρακτηριστικά
ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος της Ενωμένης
Ρωσίας- Πούτιν (υπενθυμίζεται πως είχε υποσχεθεί
να ξοδέψει περίπου 770 δισ. δολ. για τον εκσυγχρονισμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε βάθος δεκαετίας). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως
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ο αντι-αμερικανισμός έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της πουτινικής πολιτικής. Για του λόγου το αληθές,
αρκεί να αναλογιστεί κανείς την «αντι-δυτική» στάση
που έχουν κρατήσει το τελευταίο διάστημα οι Ρώσοι
στα μέτωπα της Λιβύης και της Συρίας (τα αλλεπάλληλα ρωσικά βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ),
καθώς και τους μύδρους που έχει εξαπολύσει το Κρεμλίνο ενάντια στην ανάπτυξη της ΝΑΤΟϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας στην Ευρώπη.

Art design – Σελιδοποίηση: Γ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
(giannabsb@yahoo.gr)

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«EMIGRANT»

Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 11
(8ος όροφος), Ομόνοια, 10432, Αθήνα
Τηλ.: +30 2117252296
Κιν.: +30 6976840403
e-mail: emigrant-life@rambler.ru
web site: www.emigrant.gr

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

Η εφημερίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων

www.emigrant.gr

3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΓΚΕΤΟ»

Υμνεί το ότι μας... χρεοκόπησε!
Καμία επαφή με την ελληνική πραγματικότητα δεν έχει ο Γ. Παπανδρέου. Συνέτεινε τα μέγιστα στην εξαθλίωση των Ελλήνων και ισχυρίζεται ότι με πρωτοποριακές τομές άλλαξε την
Ελλάδα προς το καλύτερο!

ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ
«ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ»

Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στον κόσμο ένας
ηγέτης να φέρνει τη χώρα του στο χείλος της χρεοκοπίας, να έχει ήδη ρίξει στον Καιάδα τα εισοδήματα του ελληνικού λαού, να έχει προκαλέσει με την
πολιτική του ένα εκατομμύριο ανέργους και αντί για
αυτοκριτική να... υμνεί το έργο του!!!
Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται παρουσίασε
έναν αποθεωτικό απολογισμό για τα πεπραγμένα
της κυβέρνησής του την ολέθρια διετία 2009-2011
σε βαθμό τόσο απογειωμένο, ώστε ισχυρίστηκε
ότι έσωσε όχι μόνο τη χώρα αλλά και τη... ΝΔ! Η
ομιλία του δεν είχε απολύτως καμία επαφή με την
ελληνική πραγματικότητα και το ερώτημα που γεννιέται είναι αν αυτό είναι απόρροια ενός απίστευτου «πολιτικού αυτισμού» ή αν έχουμε να κάνουμε
με μια επίδειξη απύθμενου πολιτικού θράσους και
βαθύτατης περιφρόνησης προς τον ελληνικό λαό
και τα δεινά στα οποία τον οδήγησε η διακυβέρνηση Παπανδρέου.
Ακούγοντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να διαφημίζει πόσα υπέροχα πράγματα έκανε αυτός και η
κυβέρνησή του σε δεκάδες τομείς, σχημάτιζε κανείς την εντύπωση ότι έκανε απολογισμό των πεπραγμένων του σε κάποιους άλλους και όχι στους
Έλληνες που ζουν στη χώρα αυτή και υφίστανται

Αβυσσος
χωρίζει λαό πολιτικούς

στο πετσί τους τις συνέπειες του έργου του.
Εκτός πια αν ο Γ. Παπανδρέου απευθυνόταν σε
κάποιο άγνωστο ακροατήριο, το οποίο καθόλου
δεν συγκινείται από τις πτωχεύσεις χωρών ή την
εξαθλίωση πληθυσμών, αν δεν τις επιδιώκει κιόλας
στο πλαίσιο επίτευξης πολλαπλών στόχων.
Το διασκεδαστικό πάντως είναι ότι ο Γ. Παπανδρέου επιχείρησε να εμφανιστεί ως... θύμα των
ΜΜΕ, με τα οποία συγκρούστηκε, γιατί αυτός «δεν
είναι μαριονέτα κανενός»!
ΧΑΡΙΝ αφελείας, ας πάρουμε στα σοβαρά όσα
είπε ο Γ. Παπανδρέου. Ας υποθέσουμε δηλαδή ότι
πιστεύει πλήρως όσα είπε και ότι τα λεχθέντα δεν
κρύβουν καμία απολύτως σκοπιμότητα. Αν όντως ο
μέχρι πρότινος πρωθυπουργός έχει αυτή την εκτίμηση για τα όσα έπραξε, αν έχει την πεποίθηση ότι
το κύριο χαρακτηριστικό της διετούς διακυβέρνησής του δεν είναι ότι συνέτεινε τα μέγιστα στην καταστροφή της χώρας και στην εξαθλίωση του λαού
μας, αλλά ότι εισήγαγε δεκάδες πρωτοποριακούς
νόμους που άλλαξαν τη χώρα προς το καλύτερο(!),
τότε ήταν πραγματικά επικίνδυνος και ευτυχώς
που υποχρεώθηκε εκών-άκων να παραιτηθεί από
την εξουσία. Άβυσσος χωρίζει αυτόν και την ηγετική παρέα του από τον λαό.

Υπάλληλοι του υπ. Παιδείας αποδοκίμασαν την «υπουργό της φωτοτυπίας», Άννα
Διαμαντοπούλου

Τις έντονες αποδοκιμασίες των υπαλλήλων του
υπουργείου Παιδείας δέχθηκε σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης βράβευσης
μαθητών στο υπουργείο.
Υπάλληλοι του υπουργείου συγκεντρώθηκαν έξω
από την αίθουσα την ώρα άφιξης της υπουργού,
Άννας Διαμαντοπούλου και της υφυπουργού, Εύης
Χριστοφιλοπούλου, φωνάζοντας συνθήματα κατά
των κυβερνητικών μέτρων λιτότητας και του ενιαίου
μισθολογίου.

Χρυσοχοΐδης: Δεν διάβασα το μνημόνιο

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ
«ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΣ»

«Δεν διάβασα το Μνημόνιο, γιατί είχα άλλες υποχρεώσεις,
είχα άλλα καθήκοντα. Είχα να αντιμετωπίσω το έγκλημα
ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν ήταν δική μου
δουλειά. Οι λεπτομέρειες του Μνημονίου δεν αποτελούσαν
μέρος της πολιτικής μου ευθύνης την περίοδο εκείνη.»

Η οργή ξεχειλίζει…
Μ

ετά το πρόσταγμα καθηγητών «κλίνατε απ’ αριστερά» και την προτροπή του σημαιοφόρου, μαθητές από δύο σχολεία των Ιωαννίνων
φώναξαν σε επισήμους «Είστε @&%$@#+», ενώ δεν δίστασαν να τους
μουντζώσουν κάποιοι από αυτοί, ακολουθώντας πιστά το παράδειγμα του
μαθητή από την Λάρισα που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων προ
μηνών όταν έπραξε το ίδιο στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου!
Η ένταση δημιουργήθηκε το πρωί της Τρίτης στην παρέλαση των Ιωαννίνων για την 99η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Η κίνηση ωστόσο αυτή των μαθητών εξόργισε τον δήμαρχο
Ιωαννίνων, Φίλιππα Φίλιο, ο οποίος αποχώρησε όχι μόνο από την εξέδρα
των επισήμων, αλλά και από το χώρο όπου διεξάγονταν η παρέλαση.
Η οργή ξεχειλίζει… Αφήστε το ποιος παρακίνησε τα παιδιά και δείτε γιατί
έφτασαν σε αυτό το σημείο!!

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ
«ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ»
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Έ

να μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που
στόλισαν με την παρουσία τους την
Αποκριάτικη Ελληνορωσσική βραδιά στο κέντρο «ΓΑΛΑΖΙΟ». Ένα μεγάλο ευχαριστώ και
στους χορηγούς που με τα δώρα τους συμμετείχαν στην όμορφη βραδιά. Προσπαθήσαμε
να ξεχάσουμε τις δύσκολες στιγμές που περνά η Ελλάδα και φυσικά που περνάμε και όλοι
μας. Ο σκοπός του συλλόγου μας είναι να ενώσει το Ρωσο-ελληνικό στοιχείο. Η αγάπη των
Ρώσσων για τους Έλληνες είναι γνωστή από
τα παλαιά χρόνια.
Οι βραδιά ήταν συνδυασμός της Αποκριάς,
της Τσικνοπέμπτης και των ερωτευμένων. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε Ρώσσικη χορωδία
που μας ταξίδεψε στη μακρινή Ρωσσία, το κορίτσι θαύμα που μας μάγεψε με το ταλέντο της
στο χορό της κοιλιάς Κασσιανή Κοντούρη και
εξαίρετα ζευγάρια (από τη σχολή Rose Karra)
με τους καταπληκτικούς λάτιν χορούς. Μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήταν οι βραζιλιάνοι

χορευτές που με το ρυθμό της «σάμπα» ξεσήκωσαν όλους τους καλεσμένους.
Ο πατήρ Τιμόθεος Κιλλήφης της μονής Πεντέλης
μας έστειλε και μοιράσαμε 60 βιβλία του, από την
εξαιρετική συλλογή του. Ατέλειωτα χρόνια ακούραστος συγγραφέας, έχει εμπλουτίσει το Κρυφό
σχολείο της Μονής Πεντέλης με τα υπέροχου περιεχομένου βιβλία του. Ευχαριστούμε τον εξαιρετικό δικηγόρο Άρη Μάρο με την εκλεκτική παρέα
του, την κυρία Χάρις Μπουρτζή, τον Κωνσταντίνο
Βασιλείου του REAL ESTATE «SXIMA», και το κατάστημα «PRESTISE» που μας πρόσφεραν είδη
δώρων για τους λαχνούς της βραδιάς, Nobilis Air
Group.
Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και του χρόνου να
μπορέσουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί και ακόμα
καλύτερα.
ΜΑΝΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗ
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Η Κίνα δεν έχει πρόθεση
Μνημόνιο συνεργασίας
να «αγοράσει την Ευρώπη»
νημόνιο συνεργασίας μετα-

Η

Κίνα δεν έχει ούτε την πρόθεση ούτε τις δυνατότητες να
«αγοράσει την Ευρώπη», δήλωσε
ο πρωθυπουργός Γουέν Τζιαμπάο
στη διάρκεια οικονομικού φόρουμ
στη νότια πόλη Καντόνα, στο οποίο
μετείχε μαζί με τη γερμανίδα καγκελάριο Αγγελα Μέρκελ.

Υπογραμμίζοντας τη βούληση
της χώρας του να βοηθήσει την
Ευρώπη να ξεπεράσει την κρίση
χρέους, ο Γουέν διευκρίνισε ότι
«ορισμένοι πιστεύουν πως αυτό
σημαίνει ότι η Κίνα θέλει να αγοράσει την Ευρώπη».
Ο Γουέν Τζιαμπάο είχε υπογραμ-

μίσει την «επιτακτική ανάγκη» για
την Ευρώπη να ρυθμίσει την κρίση
χρέους, επισημαίνοντας ότι η Κίνα
εξετάζει μια «αυξημένη συνεισφορά» στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)
και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας, το ταμείο μόνιμης
διάσωσης που θα το διαδεχθεί τον
Ιούλιο.
Η καγκελάριος Μέρκελ διαβεβαίωσε τους κινέζους οικοδεσπότες
της για τη βιωσιμότητα του ευρώ
και την ικανότητα της Ευρώπης
να ξεπεράσει την κρίση αυτή, ενώ
τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις που
υιοθετήθηκαν είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση, ζητώντας παράλληλα
τη συνέχιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Η Κίνα φέρεται να κατέχει κρατικά ομόλογα ευρωπαϊκών χωρών
συνολικής αξίας τουλάχιστον 550
δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες εμπειρογνωμόνων που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.
πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
προσεγγίζει την αγορά
της Ρωσίας

Ά

νοιγμα στην αγορά τουρισμού της Ρωσίας ξεκινά η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω τις προσέγγισης μεγάλων tour operators
της Ρωσικής Αγοράς. Για το λόγο
αυτό ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας
κ. Κώστας Αγοραστός και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας κ. Κώστας Λεβέντης είχαν
την ευκαιρία να συζητήσουν με την
υποδιευθύντρια του τουριστικού
οργανισμού Solvex κα Κατερίνα Άι-

ζερμαν και συνεργάτες της το χρονοδιάγραμμα των δράσεων για την
επίτευξη του στόχου.
Η συνάντηση είχε σαν αντικείμενο την προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης δράσης που αφορά

στην παρουσίαση του Θεσσαλικού
τουριστικού προϊόντος, σε μια ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η
Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 21 Φεβρουαρίου στη Μόσχα. Στην εκδήλωση αυτή βρέθηκαν περισσότερα
από 60 τουριστικά γραφεία του δικτύου της Solvex ενώ κλήθηκαν να
συμμετάσχουν πολλοί τουριστικοί
φορείς και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
τουρισμού.
Όπως ανάφερε ο κ.
Αγοραστός: «Για πρώτη
φορά γίνεται σε επίπεδο
Περιφέρειας Θεσσαλίας
ένα εγχείρημα στο οποίο
συμπράττουν η Περιφέρεια, τα Επιμελητήρια, η
Π.Ε.Δ, Ενώσεις Ξενοδόχων, επιχειρηματίες του
τουρισμού και άλλοι φορείς. Ξεκινάμε μια μεγάλη
προσπάθεια με στόχο το
2013 να έχουμε απευθείας πτήσεις από τη Ρωσία
στο αεροδρόμιο της Ν.
Αγχιάλου.Έχουμε τη βούληση να
αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα
αυτά μέσω προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερης βαρύτητας.».
ellada-russia.gr
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Μ

ξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και
του ρωσικού αντίστοιχου φορέα
EXIAR (Russian Agency for Export
Credit and Investment Insurance)
θα υπογραφεί σύντομα και μάλιστα
σε μια χρονιά σημαντικής αύξησης
των ελληνικών εξαγωγών προς τη
Ρωσία, όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Βασίλης
Λάζαρης.
Επικεφαλής
αντιπροσωπείας,
αποτελούμενης από τον ειδικό
σύμβουλο του ΟΑΕΠ και επί 17
χρόνια αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Κλέαρχο Ευστρατόγλου
και τον υπεύθυνο πληροφοριακών
συστημάτων Παναγιώτη Παπαγεωργίου, ο κ. Λάζαρης βρέθηκε στη
Μόσχα καλεσμένος του νεοπαγούς
ρωσικού οργανισμού, ο οποίος
διοργάνωσε το πρώτο του συνέδριο για τις «διεθνείς πρακτικές και
τους νέους ορίζοντες» στις ασφαλίσεις των εξαγωγών, από κοινού
με τη ρωσική εξαγωγική τράπεζα
VneshTorgBank.
Στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου
η ελληνική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα
γραφεία του EXIAR, όπου συζητήθηκε αναλυτικά η διαδικασία προετοιμασίας για τη σύναψη μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Το μνημόνιο συνεργασίας θα
περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών, συνεργασία
από πλευράς νομικών υπηρεσιών
σε περίπτωση που υπάρχουν αποζημιώσεις στη ρωσική αγορά, ενώ
τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων και οι δυνατότητες συνεργασίας
ως προς την οργάνωση των τεχνι-

κών συστημάτων του EXIAR.
«Οι ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία είναι ιδιαίτερα αυξημένες τη
φετινή χρονιά σε ποσοστό γύρω
στο 40% σε σχέση με πέρυσι, με
το μεγαλύτερο μέρος τους να είναι οι εξαγωγές γουναρικών και ο
ΟΑΕΠ μπορεί να ασφαλίσει αυτές
τις εξαγωγικές πιστώσεις για τη
ρωσική αγορά δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες εξαγωγείς
να απευθυνθούν σε μια μεγάλη,
δυναμική αγορά, όπως η ρωσική,
χωρίς να έχουν το φόβο της υπερημερίας ή της αφερεγγυότητας από
τους Ρώσους αγοραστές», δήλωσε
στο ΑΜΠΕ ο κ. Λάζαρης, προαναγγέλλοντας διαρκώς μεγαλύτερη
ενεργοποίηση του Οργανισμού στη
ρωσική αγορά.
«Για να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τις εξαγωγικές ελληνικές
επιχειρήσεις θέλουμε να ανοίξουμε
τη ρωσική αγορά, να προσφέρουμε
περισσότερες εμπορικές πληροφορίες για τους Ρώσους αγοραστές για να έχουμε τη δυνατότητα
να δίνουμε μεγαλύτερα πιστωτικά
όρια στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις», κατέληξε ο κ. Λάζαρης
δηλώνοντας αισιόδοξος για τις περαιτέρω προοπτικές των ελληνικών
εξαγωγών στη μεγάλη αγορά της
Ρωσίας.
ellada-russia.gr

Ζωντανά βίντεο από
τα ρώσσικα εκλογικά
κέντρα

Α

πό τις 4 Μαρτίου θα αρχίσει να μεταδίδεται ζωντανά η ψηφοφορία και η
καταμέτρηση των ψήφων στις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία.
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο των εκλογικών τμημάτων θα πρέπει να καταχωρηθούν
στην ιστοσελίδα μέχρι τις 3 Μαρτίου.
Αναμένεται ότι το σύστημα παρακολούθησης θα καλύπτει περισσότερα από
91.000 εκλογικά τμήματα. Μπορεί να συνδεθεί με 25 εκατομμύρια χρήστες. Από
μια κάμερα μπορούν ταυτόχρονα να
παρακολουθήσουν 60.000 άτομα.
Η μετάδοση θα ξεκινήσει αυτόματα
τα μεσάνυχτα τις 4ης Μαρτίου ώρα
Μόσχας.
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Ο ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1828
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
(συνέχεια από το προηγούμενο)

Π

ράγματι, τον Ιούλιο του 1826 ανέβηκε στο
θρόνο ο νέος Τσάρος Νικόλαος Β’, τον
οποίον επισκέφθηκε αργότερα ο Καποδίστριας
ώστε να τον προδιαθέσει υπέρ της Ελλάδος. Η
αποστολή αυτή στέφθηκε με πλήρη επιτυχία,
καθώς ο Τσάρος δεσμεύθηκε για μεγάλη οικονομική βοήθεια προς τη χώρα, έχοντας όμως
ως αρνητικό αποτέλεσμα το μίσος των Άγγλων.
Αυτό έγινε φανερό όταν, στις 27 Ιουλίου 1827,
πέθανε ο πρωθυπουργός Γεώργιος Κάννιγκ και
ο Καποδίστριας αφίχθη στο Λονδίνο για την κηδεία. Διέμεινε 6 δύσκολες εβδομάδες έχοντας να
αντιμετωπίσει τη σκαιότητα και τη ψυχρότητα,
ενώ δεν έγινε δεκτός από τον Βασιλέα.
Τον Σεπτέμβριο του 1827 αναχώρησε από το
Λονδίνο για το Παρίσι όπου έγινε δεκτός - ενώ
εξασφάλισε και Γαλλική οικονομική βοήθεια - και
στη συνέχεια μετέβη στη Γενεύη, όπου ανέθεσε
σε διάσημο νομικό την σύνταξη αστικού - ποινικού και εμπορικού κώδικα.
Από Γενεύη, τον Οκτώβριο του ιδίου έτους,
μετέβη στο Τορίνο όπου έμαθε για την ναυμαχία
στο Ναβαρίνο και την ευνοϊκή για την Ελλάδα
κατάληξή της.
Κατόπιν μετέβη στην Αγκώνα για 40 μέρες,
οπότε στις 17 Δεκεμβρίου ως Κυβερνήτης πλέον, αγγλικό πολεμικό πλοίο τον μετέφερε στην
Μάλτα και κατόπιν με άλλο πλοίο, ξεκίνησε για
Ελλάδα στις 3 Ιανουαρίου.
Ο άνθρωπος πού έφτασε στην Ελλάδα με
σύμφωνη γνώμη των Προστάτιδων Δυνάμεων
για ν’ αναλάβει τα ηνία της εξουσίας και να βγάλει την χώρα από το χάος ενός πολυαίμακτου
αγώνα για την ανεξαρτησία, δύο εμφυλίων πολέμων, των επιδρομών του Ιμπραήμ και των συνεχών εσωτερικών αντιθέσεων, πάτησε για πρώτη
φορά τα χώματα της χώρας στις 6 Ιανουαρίου,
όπου αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο, ενώ στις 11
εγκαταστάθηκε στην Αίγινα. Η
χώρα, όση είχε απελευθερωθεί
ως εκείνη τη στιγμή, έμοιαζε με
σωρό ερείπια πού καπνίζουν
ύστερα από καταστροφική πυρκαγιά. Στη στεριά επικρατούσε
το δίκαιο της αρπακτικότητας
του τοπάρχη κοτζαμπάση και
στη θάλασσα η πειρατεία. Ο
Μοριάς ήταν ρημαδιό. Κάθε μεγάλος καπετάνιος, που κρατούσε ένα κάστρο τυραννούσε τον
γυμνό και άστεγο πληθυσμό...
Παραγωγή δεν υπήρχε, ούτε
χέρια, να επιδοθούν στην καλλιέργεια της γης λόγω της ανασφάλειας. Ο πληθυσμός είχε
καταφύγει στα βουνά και στις
σπηλιές. Εικοσιπέντε χιλιάδες
μαχητές περιπλανιόνταν χωρίς καμιά μισθοτροφοδοσία ή ενίσχυση, ενώ οι μοναδικές δημόσιες
πρόσοδοι (τα έσοδα του κράτους) δεν λειτουργούσαν. Κράτος δηλαδή και στην πιο υποτυπώδη έννοια δεν υπήρχε, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό
διέθετε 9 Ναυάρχους και 100 πλοιάρχους, χωρίς
όμως να υπάρχει Πολεμικός Στόλος παρά μόνο

4-5 πλοία .
Οι Υδραίοι δεν επιθυμούσαν δημιουργία στόλου, διότι ως πλοιοκτήτες, ωφελούντο περισσότερο να
ενοικιάζουν τα πλοία τους στο Κράτος επανδρωμένα με ντόπια πληρώματα και μιλώντας μόνο αρβανίτικα. Με αυτό τον τρόπο οι Υδραίοι
δεν είχαν ανεργία, αλλά αντιθέτως
συγκέντρωναν πλούτο εις βάρος
των υπολοίπων Ελλήνων.
Και οι Μανιάτες όμως εδέχοντο
ως δικαίωση αγώνων μόνο έναν
υπερτροφικό τοπικισμό.
Όταν στις 11 Ιανουαρίου 1828 ό Καποδίστριας
αποβιβάστηκε στην Αίγινα, πού την χρησιμοποί-

ησε για αρκετό καιρό σαν
έδρα του, βίωσε την φρίκη των καταστροφών της
χώρας.
Ο Καποδίστριας παρέλαβε μία καταχρεωμένη
χώρα δίχως παραγωγή,
με αλληλοσπαρασσόμενα
στρατιωτικά σώματα δίχως πειθαρχία, με τον
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και σχεδόν όλη την
Στερεά υποδουλωμένη πλέον, με τους προεστούς και φαναριώτες σε αντιπαλότητα για την
εξουσία, με τις ξένες δυνάμεις να αλωνίζουν και
τον λαό σε πλήρη εξαθλίωση. Ο Ρωσσοτουρκικός πόλεμος που ερχόταν ήταν μία ευκαιρία για

την απελευθέρωση, διότι οι Τουρκικές ένοπλες
δυνάμεις θα ήταν απασχολημένες με τους Ρώσσους και θα έδιναν την ευκαιρία στους Έλληνες

να αναπτυχθούν. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος όμως έπρεπε να υπάρχει κάποιος δομημένος πειθαρχημένος στρατός, κάποια οικονομικά
μέσα για την συντήρηση και ανεφοδιασμό αυτού του στρατού και κυρίως εσωτερική ηρεμία
και τάξη. Στον διπλωματικό τομέα έπρεπε να
ανατρέψει το Σύμφωνο του Λονδίνου κατά το
οποίο οι Άγγλοι δημιουργούσαν μία Ελλάδα αυτόνομη, που περιελάμβανε μόνο το κομμάτι της
Πελοποννήσου και τις Κυκλάδες, δίνοντας όμως
φόρο υποτέλειας στο Σουλτάνο. Άρα έπρεπε ο
Κυβερνήτης να επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για
την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
(συνεχίζεται στο επόμενο)
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Όμως εμείς θα μείνουμε
και θα αγωνιστούμε για
ένα καλύτερο μέλλον!..
Λόγω της δουλειάς μου, διαπιστώνω καθημερινά την τάση του επαναπατρισμού ή της περαιτέρω μετανάστευσης των αλλοδαπών, οι οποίοι
έμειναν στην Ελλάδα για δέκα, δεκαπέντε ή ακόμα και περισσότερα χρόνια και για τους οποίους η Ελλάδα έγινε δεύτερη πατρίδα, ενώ για τη νέα
γενιά, πολλά παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν εδώ, ήταν και πρώτη και
μοναδική… Έτσι, η πλειοψηφία των Πολωνών πελατών μου έφυγαν από
την Ελλάδα, είτε ψάχνοντας για κάτι
καλύτερο σε άλλες
χώρες της Ευρώπης,
είτε επιστρέφοντας
στην Πολωνία. Ενώ
οι οικογένειες, στις
οποίες π.χ. η σύζυγος είναι Ρωσίδα
και ο σύζυγος είναι
Έλληνας,
«καλού
κακού» βγάζουν και
ρωσικά διαβατήρια
στα παιδιά τους,
αποκτώντας και Ρωσική (ως δεύτερη)
υπηκοότητα.
Γνωρίζω από πρώτο χέρι τι σημαίνει
να είσαι ξένη (λόγω
ελληνικής καταγωγής μου) στη Μαριούπολη Ουκρανίας, όπου βρέθηκαν οι πρόγονοί μου
αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, αλλά και ερχόμενη στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκα από πολλούς ως ξένη, επειδή ως τόπος γέννησης στην ταυτότητά μου αναφέρεται η Ουκρανία. Παραμένω όμως Ελληνίδα στην ψυχή!
Πιστεύω ότι αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας! Και
θα αγωνιστούμε γι’ αυτό! Δεν θα αφήσουμε καμία κυβέρνηση να μας αναγκάσει να μεταναστεύσουμε ξανά!
Ναταλία Μάρτη, διερμηνέας-μεταφράστρια

Εμβόλιο κατά του εθισμού
στα ναρκωτικά

Έ

να εμβόλιο που θα καταπολεμά τον εθισμό στην
ηρωίνη μπορεί να είναι έτοιμο για
ανθρώπινη χρήση μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με
ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας
του Μεξικού, Salomon Chertorivski.
Οι σχετικές έρευνες έχουν γίνει σε
εθισμένα ποντίκια και το επόμενο
βήμα είναι οι δοκιμές σε ανθρώπους.
Ο Salomon Chertorivski δήλωσε
ότι Το εμβόλιο φαίνεται ότι δρα
προκαλώντας μια αντίδραση του
ανοσοποιητικού συστήματος που
παρεμποδίζει την είσοδο της ηρωίνης στο νευρικό σύστημα και την
πρόσδεσή της στους υποδοχείς
των οπιοειδών στον εγκέφαλο.
Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η
δράση του ναρκωτικού και η ευχαρίστηση που προσφέρει. Σταδιακά

μειώνεται η επιθυμία για την επόμενη δόση του ναρκωτικού και τελικά
η χρήση σταματά. Τα πειράματα σε
ποντίκια έδειξαν ότι η επιθυμία για
ηρωίνη εξαφανίστηκε λόγω της μειωμένης επιθυμίας των εθισμένων
πειραματόζωων να πάρουν την
επόμενη δόση. Πηγή: vita.gr

Παπούτσια με ενσωματωμένο
σύστημα GPS

Η

νόσος Αλτσχάιμερ «χτυπάει» όλο και πιο συχνά την πόρτα των ηλικιωμένων, με αποτέλεσμα οι περιπτώσεις εξαφανίσεων να γίνονται
όλο και πιο συχνές. Πολλοί είναι εκείνοι που προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να εξαλείψουν αυτά φαινόμενα με διάφορες συσκευές εντοπισμού. Ένα παράδειγμα, είναι τα παπούτσια με ενσωματωμένο σύστημα
GPS.
Ο πομπός, βρίσκεται στη βάση του δεξιού παπουτσιού, καταγράφει τη
θέση του ατόμου σε πραγματικό χρόνο και στέλνει τα δεδομένα κατά τακτά
χρονικά διαστήματα σε έναν κεντρικό σταθμό παρακολούθησης. Από ‘κει
στέλνονται μέσω του διαδικτύου στους συγγενείς των πασχόντων, ενώ
αν κάποιο άτομο απομακρυνθεί αρκετά από την οικία του, τότε στέλνεται
στους συγγενείς σήμα έκτακτης ανάγκης.

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Παραδοσιακές μουσικές
και αρώματα Μολδαβίας

Όμιλος UNESCO Nομού Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με
τον Κρίκο Ζωής, και στα πλαίσια των ανθρωπιστικών δράσεων του,
θα μοιράσουν τρόφιμα, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες της Νίκαιας και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Η διανομή
θα πραγματοποιηθεί στις 29 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.00-15.00μ.μ. στα νέα γραφεία του Ομίλου Π. Ράλλη 210 και Θησέως 1
στη Νίκαια - Περιβολάκι.
Σε κοινή τους δήλωση ο Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων και
Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Ομίλων Συλλόγων Κέντρων Υπεύθυνος για
την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική κ. Ιωάννης Μαρωνίτης και η Πρόεδρος του ΚΡΙΚΟΥ
ΖΩΗΣ κ. Μαίρη Σταθάκη υπογράμμισαν πως
προσπαθούμε να βρεθούμε κοντά και να
στηρίξουμε τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, που υποφέρουν από την τεράστια
οικονομική κρίση. Είναι μια ένδειξη αλληλεγγύης στους συνανθρώπους
μας, που έχουν ανάγκη.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως ο Όμιλος UNESCO Πειραιά, προωθεί
συστηματικά ένα πρόγραμμα που να μπορεί ουσιαστικά να ανταποκρίνεται στα καθημερινά προβλήματα, που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, αυτήν την κρίσιμη περίοδο.
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Η ένωση Ελληνο-Μολδαβικής Φιλίας, «Αλέξανδρος Υψηλάντης», με
αφορμή την εθνική Μολδαβική εορτή «Μαρτισορ 2012» και την ημέρα
γυναίκας 8 Μαρτίου, σας προσκαλεί σε μια βραδιά με ποίηση, τραγούδι,
χορό, Μολδαβικό φολκλόρ και Ελληνική παράδοση.
Παραδοσιακές μουσικές και χρώματα Μολδαβίας θα μας χαρίσει
το μολδαβικό συγκρότημα «BASARABIA».
Παίζουν οι μουσικοί:
Σαξόφωνο Alexandru Tabara
Βιολί Lilia Sprincean,
Ακορντεόν Tudor Sprincean.
Τραγουδούν: Valentina Ursache-Ungureanu, Ala Adam, και η σοπράνο Elena Muntenita. Συμμετέχει η Ελληνίδα ερμηνεύτρια-μουσικός, Ελένη
Τζιαμουράνη.
Σάββατο 3 Μαρτίου 2012, ώρα: 20.00
«ΠΙΘΑΡΙ» (πρώην ΤΟ ΠΕΝΤΑΔΙΚΟ)
Δωδεκανήσου 23
Άνω Καλαμάκι, Άλιμος
Τηλ.: 210 99 26 166
Είσοδος: 15 ευρώ (ενήλικοι) & 10 ευρώ (παιδιά)
Πληροφορίες: 210-3627740 Σβετλάνα Βεργή svetvergis@hotmail.com

