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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ο Αλί Μπαμπά και
300 κλέφτες - δολοφόνοι

Μίζες και
ρουσφέτια
δεν γεύτηκα

Ο καπιταλισμός που σκοτώνει

Θέλω να συμβάλω στην οικονομία της χώρας μου ενεργά, μα πώς,
αφού δουλειά δεν έχω κι ας κάνω
αιτήσεις κάθε μέρα.
Σελ. 4

Σε σύγχρονο εμφύλιο πόλεμο έχουν μετατρέψει κυβέρνηση και τρόικα την ελληνική
κρίση χρέους, καθώς οι μεροληπτικές πολιτικές που ακολουθούν για την «επιβίωση»
της χώρας προκαλούν κυριολεκτικά θύματα, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά ότι
ο καπιταλισμός σκοτώνει.

Αρχαία
ελληνική πόλη
στη Ρωσία

Σελ. 5

Διεθνής Ημέρα
κατά της
Επιθετικότητας
εναντίον των
Παιδιών

Σελ. 3

Η κρίση αναδεικνύει τα προβλήματα
Η αυτοκτονία είναι μια καθαρά προσωπική
πράξη και κάθε περίπτωση πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά για να διερευνηθούν τα αί-

Σελ.4

Ο Άκης, οι
λοιποί συγγενείς
και οι μίζες
Σελ.3

Ρωσική
τράπεζα ανοίγει
υποκατάστημα
στην Αλεξανδρούπολη

Σελ.7

Επιθυμητά και
ανεπιθύμητα
Εδώ και μερικά χρόνια ζούμε την περιβόητη Παγκοσμιοποίηση. Το 1999 μας είπαν
λόγια όμορφα, σαγηνευτικά που χάιδεψαν τ’
αυτιά μας. Το 2000 η Παγκόσμια Κοινότητα,
καθοδηγημένα, γιόρτασε τον ερχομό της νέας
Χιλιετίας, γνωστό και ως Μιλλένιουμ. Εκατομμύρια σκορπίστηκαν στον αέρα προκειμένου
να πεισθούμε, ψυχολογικά, ότι κάτι αλλάζει με
την Παγκοσμιοποίηση και κάθε τι ανεπιθύμητο
εξορκιζόταν με τους κρότους των βεγγαλικών
και τους χορούς και τα τραγούδια… ενώ όλη
αυτή η πολυδάπανη φιέστα ταυτόχρονα καλωσόριζε «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»,
δηλαδή το πλήθος των επιθυμητών που είχαν
οι λαοί της γης κατά νου.
Σελ. 2

τιά της. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να
πούμε πως οφείλεται αποκλειστικά στην οικονομική κρίση η αύξηση των αυτοκτονιών.

Η Ρωσία θέλει να στείλει
παρατηρητές για τις
εκλογές στην Ελλάδα!
Για ποιόν λόγο
η Μόσχα ενδιαφέρεται για το
εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα; Υπάρχουν
ενδείξεις τέτοιες
στην Μόσχα που

να δημιουργούν
υποψίες αλλοίωσης του εκλογικού
αποτελέσματος στην
χώρα
όπου
γεννήθηκε και
πέθανε η δημοκρατία;...
Σελ. 7
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Επιθυμητά και ανεπιθύμητα
Ιωάννης
ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ

Εδώ και μερικά χρόνια
ζούμε την περιβόητη Παγκοσμιοποίηση. Το 1999
μας είπαν λόγια όμορφα,
σαγηνευτικά που χάιδεψαν
τ’ αυτιά μας. Το 2000 η Παγκόσμια Κοινότητα, καθοδηγημένα, γιόρτασε τον
ερχομό της νέας Χιλιετίας,
γνωστό και ως Μιλλένιουμ.
Εκατομμύρια σκορπίστηκαν στον αέρα προκειμένου
να πεισθούμε, ψυχολογικά,
ότι κάτι αλλάζει με την Παγκοσμιοποίηση και κάθε τι
ανεπιθύμητο
εξορκιζόταν
με τους κρότους των βεγγαλικών και τους χορούς
και τα τραγούδια… ενώ όλη
αυτή η πολυδάπανη φιέστα
ταυτόχρονα
καλωσόριζε
«τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα», δηλαδή το πλήθος
των επιθυμητών που είχαν
οι λαοί της γης κατά νου.

Σήμερα το 2012, η ανθρωπότητα σε μεγάλο ποσοστό έχει πλέον
καλά αντιληφθεί σε ποιο λάκκο
προσπαθούν να την θάψουν κυριολεκτικά. Έχει αντιληφθεί ότι οι ανεπιθύμητοι στη Δύση, με πανουργία
κατόρθωσαν από υπηρέτες και παραμάνες να γίνουν διδάσκαλοι, επιχειρηματίες, τοκογλύφοι, μυστικοί
σύμβουλοι και τέλος άρχοντες! Να
καθορίζουν δηλαδή τη μοίρα όλων
των λαών που τα κράτη τους βρέθηκαν υπό την εξουσία ανάλγητων
πολιτικών, σφετεριστών της πολιτικής εξουσίας και τους παραδόθηκαν στο έλεός τους... Ανεπιθύμητοι
στους ανεπιθύμητους, είναι όλοι
αυτοί οι αξιωματούχοι της Κεντρικής κρατικής Διοίκησης, της Δικαιοσύνης, των Ενόπλων Δυνάμεων,
της Θρησκείας και όλοι οι μεγάλοι
της Οικονομίας, των Επιστημών και

των ΜΜΕ. Όπου υπάρχουν τέτοιοι
πρέπει να αφανιστούν. Πως όμως
επιτυγχάνεται αυτό; Με την πολύ
παλιά γνωστή και αρεστή σε αυτούς μέθοδο. Τη μέθοδο του τρωκτικού, του ποντικού που ροκανίζει
σιγά –σιγά το θρόνο του κάθε αξιωματούχου που δεν πουλά τα πρωτοτόκιά του και την περιουσία του
κάθε ανθρώπου που δικαίως και
τίμια του ανήκει. Έτσι αποδομείται
το κράτος και από κράτος με κοινωνικό και πατριωτικό
πρόσωπο μετατρέπεται βαθμηδόν σε
κράτος-δυνάστη για
τους υπηκόους του.
Όσο αυτό το αισχρό
και δόλιο επιτυγχάνεται, τόσο οι ακατονόμαστοι- ανεπιθύμητοι επιτυγχάνουν
την παγκόσμια επικυριαρχία τους, με
αποτέλεσμα κάποιοι
λαοί να μαγεύονται
από τις σειρήνες και
τις δόλιες υποσχέσεις των σατανικών
αυτών ανθρώπων,
ώστε να μεταμορφώνονται από πατριώτες σε εχθρούς
της Πατρίδας τους,
που όταν το αντιλαμβάνονται
είναι
πλέον πολύ αργά. Για παράδειγμα αναφέρω, μια από τις ποικίλες
υποσχέσεις προς τους ανιστόρητους λαούς είναι η τάχα ολοκληρωμένη και τέλεια Δημοκρατία…Έτσι
οι λαοί εμπλέκονται σε εμφυλίους
πολέμους, αποδομούν εντελώς το
κράτος τους, ανατρέπουν τους στιβαρούς ηγέτες τους που ασφαλώς
και έκαναν λάθη, αλλά με τα αργυρώνητα προπαγανδιστικά ΜΜΕ
που οι ανεπιθύμητοι έχουν υπό τας
διαταγάς των, τα πολλαπλασιάζουν
και τα παρουσιάζουν ως απόλυτα
τερατώδη και απάνθρωπα. Μ’ αυτή
τη μαύρη προπαγάνδα, το μουχλιασμένο τυρί φαντάζει ως γη της
επαγγελίας στον όχλο-λαό και την
ώρα που πάει να το φάει παγιδεύεται στη φάκα των ανεπιθύμητων,
προς χάρη της Ελευθερίας, της
Ισότητας, της Λαϊκής κυριαρχίας
και ένα σωρό παρόμοιες αρλού-
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μπες! Έτσι χωρίς καλά – καλά να
έχει περάσει ένας χρόνος, από τότε
που ο λαός έφαγε το μουχλιασμένο τυρί των ανόμων, είδαμε τους
νέους ηγέτες που του έβαλαν να
μην πυροβολούν με τυφέκια τους
ξεσηκωμένους και συνεχιστές του
αιτήματος της Δημοκρατίας, αλλά
να τους πατούν με τις ερπύστριες
των τανκς!
Γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά
σε κάποιους λαούς; Διότι είχαν την

όμως, που δεν χρειάζεται να είμαστε ερευνητές για να το δούμε;
Πρώτο, τις μικρές αδύναμες χώρες
να τις καταπατούν, να σφάζονται οι
λαοί τους, να τους καταληστεύουν
τον ορυκτό πλούτο και ό,τι άλλο
και τις καλύτερες μέρες που τους
έταξαν τις αντικατέστησαν, με ωμή
πραγματικότητα, με τις πιο μαύρες
μέρες της ιστορίας των δυστυχισμένων αυτών λαών. Δεύτερο, να
έχουν σήμερα κυριολεκτικά περικυ-

ατυχία να έχουν οι Πατρίδες τους
κοιτάσματα ενεργειακών πόρων ή
η γεωγραφική τους θέση να αποτελεί μείζονος σημασίας γεωστρατηγικού σημείου. Και όμως ο κόσμος
θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο
ευτυχής με την Παγκοσμιοποίηση
της Αρετής και όχι φυσικά με αυτή
του Σατανά. Ασφαλώς η ενέργεια
αποτελεί το πρώτο της Γεωπολιτικής και της Γεωοικονομίας ζήτημα,
αλλά τα τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου
που υπάρχουν στη Ρωσία και τα
μικρότερα που επίσης υπάρχουν
στο Ιράν, στην Ελλάδα, την Κύπρο
και σε άλλες χώρες θα μπορούσαν
να φέρουν το επιθυμητό σε μεγάλο
ποσοστό για την Παγκόσμια Κοινότητα αποτέλεσμα, μιας περισσότερο ανθρώπινης ζωής, αν γινόταν η
διαχείρισή τους με την Παγκοσμιοποίηση της Αρετής. Τι βλέπουμε

κλώσει τη Ρωσία και να την απειλούν με πυραυλικά συστήματα, η
οποία αποτελεί τον κυρίαρχο αντίποδα του σατανικού τους σχεδίου,
της σατανικής Παγκοσμιοποίησης,
έτσι ώστε να μην μπορέσει η Ρωσία να βγει στις αγορές με το μαύρο
χρυσάφι της και η ανθρωπότητα
να ζήσει την Παγκοσμιοποίηση της
Αρετής. Σ’ αυτή την περίπτωση
δεν θα μπορούσε να διαμορφώνει,
ιμπεριαλιστικά, η κάστα των ανεπιθύμητων την παγκόσμια τιμή του
μαύρου χρυσού και των παραγώγων του, αλλά η ζήτηση και η προσφορά. Αν όμως συμβεί αυτό, τότε
τελειώνει και το υποχθόνιο σχέδιό
τους για ολοκληρωτική παγκόσμια
επικυριαρχία. Οι καιροί λοιπόν είναι
περίεργοι και αποκαλυπτικοί, χρειάζεται σύνεση και προσοχή από
τον κάθε πολίτη και να προετοιμάζεται διότι το κακό πλησιάζει…

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

Ο Αλί Μπαμπά και 300 κλέφτες - δολοφόνοι
Η κρίση αναδεικνύει τα προβλήματα
Η αυτοκτονία είναι μια καθαρά προσωπική πράξη και κάθε
περίπτωση πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά για να διερευνηθούν τα αίτιά της. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να
πούμε πως οφείλεται αποκλειστικά στην οικονομική κρίση
η αύξηση των αυτοκτονιών.

Ο καπιταλισμός που σκοτώνει
Σε σύγχρονο εμφύλιο πόλεμο έχουν μετατρέψει κυβέρνηση
και τρόικα την ελληνική κρίση χρέους, καθώς οι μεροληπτικές πολιτικές που ακολουθούν για την «επιβίωση» της χώρας προκαλούν κυριολεκτικά θύματα, αποδεικνύοντας για
μία ακόμα φορά ότι ο καπιταλισμός σκοτώνει.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπ. Υγείας, οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες
Ελλήνων πολιτών το 2011 έχουν αυξηθεί περίπου 40% σε σχέση με το
2010.
Όπως δηλώνει ο επιστημονικός υπεύθυνος της τηλεφωνικής γραμμής
«Παρέμβαση για την Αυτοκτονία 1018», ψυχίατρος, Κυριάκος Κατσαδώρος, οι κλήσεις στην τηλεφωνική γραμμή για το έτος 2011 έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2010, ενώ ένας στους τέσσερις καλούντες
αναφέρει ότι αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, επιβεβαιώνοντας ότι
ο φαύλος κύκλος δυσκολιών που ισχυροποιείται από την οικονομική κρίση, λειτουργεί ως ένας από τους αποφασιστικούς παράγοντες αρνητικών
επιπτώσεων στην ψυχική υγεία των ατόμων.

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

Η οικονομική κρίση είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας, κάθε ένας εκ των οποίων βιώνει ιδιαίτερες κοινωνικές
συνθήκες. Επειδή είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να πούμε πως αυτοκτονούν όλοι οι άνεργοι ή οι έμποροι, πρέπει να προσδιορίσουμε το ατομικό
κίνητρο που κάνει κάποιον να δώσει τέλος στη ζωή του.
Μπορεί κάποιος να έχει μεγάλα υπαρξιακά και προσωπικά προβλήματα,
τα οποία ενδέχεται να βγουν στην επιφάνεια λόγω της κρίσης. Σε κάποιους
ανθρώπους η κρίση αναδεικνύει τα προβλήματα, σε άλλους τα επιταχύνει
και σε άλλους τα προκαλεί.
Για ό,τι αφορά το γεγονός ότι οι αυτοκτονίες ήταν περισσότερες τον
πρώτο χρόνο της κρίσης, υπάρχει η θεωρία που λέει ότι όταν εμφανίζεται
μια αιφνίδια αλλαγή του τρόπου ζωής δημιουργείται ένα τεράστιο κενό που
κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν.
Όσο περνά ο καιρός το άτομο μπορεί να σκεφτεί πιο ψύχραιμα και λογικά και να αναθεωρήσει κάποιες αρχικές απόψεις.

Ελλάδα, τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης για τη σχέση ανάμεσα στα
προβλήματα που συνδέονται με την εργασία και τις πιθανότητες αυτοκτονίας προκαλούν τρόμο.
Σύμφωνα, με σχετική μελέτη, το άτομο χωρίς εργασία είναι 2-3 φορές
περισσότερο πιθανό να αυτοκτονήσει απ’ ό,τι ένας εργαζόμενος, ενώ η
αύξηση της ανεργίας κατά 3% συνδέεται με 4,5% αύξηση των αυτοκτονιών
στον γενικό πληθυσμό.
Τα νέα σε ηλικία άτομα, που δεν εργάζονται, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο στο να εκδηλώσουν κάποια ψυχική ασθένεια σε σχέση με άτομα
που έχουν εργασία, ενώ τα άτομα με μεγάλα χρέη κινδυνεύουν 2-3 φορές
περισσότερο να εκδηλώσουν μείζονα κατάθλιψη, ή κάποια άλλη ψυχική
ασθένεια, συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό και η αδυναμία αποπληρωμής των χρεών είναι πιθανό να οδηγήσει σε αυτοκτονικό ιδεασμό.
Η εργασιακή ανασφάλεια που βιώνει ο σύγχρονος εργαζόμενος αυξάνει
κατά 33% την πιθανότητα εμφάνισης κάποιας ψυχικής διαταραχής.

Με τη δραματική τροπή που έχει πάρει η εκτόξευση της ανεργίας στην

Ο Άκης, οι λοιποί συγγενείς και οι μίζες

Α

πό τον Ιούνιο του 2010 είχε αρχίσει να σκιαγραφείται ο αμαρτωλός τρόπος απόκτησης των ακινήτων, στα οποία εισέβαλε η αστυνομία, καθώς επίσης και των συνεργατών του
Άκη Τσοχατζόπουλου, που συνελήφθησαν μαζί
με τον πρώην υπουργό Άμυνας τη Μ. Τετάρτη.
Η Ευφροσύνη Λαμπροπούλου, προσωπική
λογίστρια του Άκη Τσοχατζόπουλου, φέρεται να
είναι η νομική εκπρόσωπος, καθώς και το πρόσωπο που διαχειρίζεται τα οικονομικά κεφάλαια
τριών εξωχώριων εταιρειών, της Torcaso, της
Blue Bell και της Nobilis.
Η περιβόητη κατοικία του ζεύγους Άκη Τσοχατζόπουλου και Βίκυς Σταμάτη στη Διονυσίου
Αρεοπαγίτου, εμφανίζεται να έχει αγοραστεί
έναντι 1,1 εκατ. ευρώ από τον ίδιο τον πρώην
υπουργό, μόλις το 2010. Οι έρευνες του ΣΔΟΕ
όμως έδειξαν ότι η πραγματική αγορά του πολυτελούς διαμερίσματος είχε γίνει το 1999, από την
εταιρεία Torcaso, έναντι 300 εκατ. δραχμών, και
πως η προηγούμενη μεταβίβαση ήταν εντελώς
εικονική, ώστε να δικαιολογηθούν τα... αδικαιολόγητα στο «πόθεν έσχες» του συλληφθέντα
πρώην υπουργού, των μελών της οικογένειάς

του και των συνεργατών του.
Η συλληφθείσα λογίστρια εμφανίζεται να συνδέεται και με την αγοραπωλησία της οικίας της
κόρης του Άκη, Αρετής, στη οδό Δεινοκράτους,
στο Κολωνάκι. Το διαμέρισμα, όπου η έρευνα
της αστυνομίας απεκάλυψε και πλάκες χρυσού,
αγοράστηκε από την εξωχώρια εταιρεία Blue
Bell. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει έδρα τη Λιβερία, ωστόσο στη διεύθυνση αλληλογραφίας που
δηλώνει για την Ελλάδα είναι η ίδια πολυκατοικία
όπου διατηρεί διαμέρισμα η Λαμπροπούλου...

«Κουβάρι»

Από το προπερασμένο καλοκαίρι, έχουν βγει
στο φως της δημοσιότητας στοιχεία για την αξία
των ακινήτων που έχει αποκτήσει τα τελευταία
χρόνια η Αρετή Τσοχατζοπούλου, η οποία υπολογίζεται στα 2,5 εκατ. ευρώ.
Τον ρόλο του... μηχανοδηγού στη διαδρομή
των χρημάτων με τα οποία αγοράστηκαν τα ακίνητα φέρεται να έχει παίξει ο Νικόλαος - Παύλος
Ζήγρας. Έχοντας το αδιαμφισβήτητο... προσόν
της συγγένειάς του με τον Άκη, ο εξάδελφος του
πρώην υπουργού εμπλέκεται με τουλάχιστον

Βασίλης ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ
δύο εξωχώριες
εταιρείες,
την
Blue Bell, ως
διαχειριστής, και
την Τοrcaso, ως
νόμιμος δικαιούχος.
Το 2004, ο Ζήγρας εμφανίζεται
να έχει πουλήσει
στον εξάδελφό
του δύο διαμερίσματα στο κτίριο
του αρ.3, στην
οδό Κόμνα Τράκα στην Κυψέλη.
Το περίεργο είναι ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος δήλωνε ήδη την
Κόμνα Τράκα ως κατοικία του, πριν να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία.
Ακόμα και μετά τη σύλληψη του Άκη Τσοχατζόπουλου, οι διαδρομές των χρημάτων που
διατέθηκαν για την αγορά των ακινήτων του εξακολουθούν να καλύπτονται από αρκετά σκοτεινά
σημεία, τα οποία τώρα ο πρώην υπουργός καλείται να διαλευκάνει από το εδώλιο του κατηγορουμένου...

4

ΔΙΑΣΠΟΡΑ

www.emigrant.gr

Διεθνής Ημέρα κατά
της Επιθετικότητας
εναντίον των Παιδιών
Α

πό το 1983, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η 4η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών» (International
Day of Innocent Children Victims of Aggression).
Ο σκοπός αυτής της μέρας είναι να ενημερωθούμε για το γεγονός ότι πολλά παιδιά από
όλο τον κόσμο υποφέρουν, καθώς καθίσταντο
θύματα φυσικής, ψυχικής και συναισθηματικής
κακοποίησης. Αφορμή για την καθιέρωση της
4ης Ιουνίου υπήρξε η επιθετικότητα του ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών
παλαιστινιακής καταγωγής.
Τα νούμερα κακοποίησης παιδιών που λαμβάνουμε από στατιστικές των Ενωμένων Εθνών
είναι ιδιαιτέρως τρομακτικά:

• Περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά
έχουν σκοτωθεί από πολεμικές διαμάχες τα τελευταία 20 χρόνια.
• Περίπου 10 εκατομμύρια παιδιά προσφύγων έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης
• Στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική περιοχή περίπου 80 χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν ετησίως, εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας.
Συνολικά θα λέγαμε, ότι η συγκεκριμένη μέρα
αποτελεί την εναρκτήριο οδό, όχι μόνο για τη
παγκόσμια συνειδητοποίηση των οργανισμών
και των ατόμων αναφορικά με τις επιπτώσεις
αυτής της τερατώδους κακοποίησης των απροστάτευτων παιδιών, αλλά και την αναγκαιότητα
της άμεσης δράσης για την προστασία των παιδικών δικαιωμάτων.

Μίζες και ρουσφέτια δεν γεύτηκα,
αλλά το χρέος καλούμαι να επιστρέψω
Έ

να από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που έχει η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι η δυνατότητα να ταξιδέψεις στο χρόνο.
Δεν είναι μόνο το ότι μπορείς να
αποδράσεις, αλλά και να διακρίνεις καταστάσεις υψίστης σημασίας που ως εκείνη τη στιγμή δεν
συνδέονταν άμεσα με το παρόν. Το
βασικότερο που διαπιστώνω κάθε
φορά είναι ότι η ιστορία της πολιτικής επαναλαμβάνεται βάζοντας την
Ελλάδα σε φαύλο κύκλο για ακόμη
μια φορά.
Το 1958, ο τότε πρωθυπουργός
Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετέβη
στην Βόννη με τον υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Αβέρωφ για να
ζητήσει δάνειο από την Γερμανία
ύψους διακοσίων εκατομμυρίων
μάρκων. Το δάνειο εξασφαλίστηκε και κάποιοι αναφέρουν πως η
συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με
αντάλλαγμα την παραίτηση της
Ελλάδος από τη διεκδίκηση πολεμικών αποζημιώσεων που έφταναν
σε πολλά δισεκατομμύρια μάρκα.
Το παράλογο είναι πως το δάνειο
πάρθηκε για την ανασυγκρότηση
της χώρας από αυτούς που την
έφεραν στην λιμοκτονία, “ξεζουμίζοντας“ τόσο τη χώρα από τα
ορυκτά της πλούτη, όσο και τα νοικοκυριά, λεηλατώντας και εξαθλιώνοντας τους ανθρώπους. Χαμένος
ο λογαριασμός των δανείων που
έλαβαν οι διάφορες κυβερνήσεις,
και οι πολεμικές αποζημιώσεις δεν
εξοφλήθηκαν ποτέ. Και όσο για την
παραίτηση των δικαιωμάτων, δεν

υπάρχει κανένα έγγραφο που να το
αποδεικνύει.
Σήμερα η Γερμανία δεν αποδέχεται τις ευθύνες της απέναντι στο ελ-

να, για κάποιο λόγο εδώ και 60 χρόνια παίρνουμε ασταμάτητα δάνεια
από την Γερμανία, κλείνουμε όλων
των λογής συμφωνίες, αγοράζου-

ληνικό κοινό και απ’ ότι φαίνεται δεν
έχει σκοπό να κάνει κάτι. Ας φωνάζουν κάποιοι για την απόφαση
της 19μελους Διασυμμαχικής Επιτροπής των Παρισίων του 1946, η
οποία καταλόγισε στην Γερμανία
ότι οφείλει να καταβάλει στην Ελλάδα 7,1 δις. δολάρια αγοραστικής
αξίας 1938, δηλαδή 108 δις. ευρώ
χωρίς τους τόκους.
Και τα ερωτήματα πληθαίνουν
κάθε τόσο για το τι γίνεται στα πολιτικά παρασκήνια. Αντί να κοιτάμε
να μας εξοφλήσουν τα χρωστούμε-

με υποβρύχια χρεώνοντας τον λογαριασμό της χώρας με αμύθητα
πόσα, καταφεύγουμε σε μίζες και
σκάνδαλα με τί όφελος; Ας υπάρξει
κάποιος που να μας εξηγήσει και να
καταλάβουμε αν ο σκοπός είναι να
σωθεί ή να καταστραφεί η Ελλάδα.
Μα το χειρότερο είναι ότι ο ελληνικός λαός εθελοτυφλούσε τόσα χρόνια προσπαθώντας να βολευτεί με
τα αποφάγια που του έριχναν για
να μη γαυγίσει και δεν αναρωτιόταν
ποιος στο τέλος θα τα ξεπληρώσει.
Και να που ήρθε η σειρά μου που

τις μίζες και τα ρουσφέτια δεν γεύτηκα, αλλά το χρέος καλούμαι να
επιστρέψω χωρίς να με ρωτήσουν
αν μπορώ. Θέλω να συμβάλω στην
οικονομία της χώρας μου ενεργά,
μα πώς, αφού δουλειά δεν έχω κι
ας κάνω αιτήσεις κάθε μέρα. Σπούδασα μόνη γιατί οι γονείς αδυνατούσαν, δούλευα παράλληλα χωρίς
να με απασχολούν ασφάλειες, αρκεί να υπάρχει το μεροκάματο, ελπίζοντας στο πτυχίο. Καλούμαι να
πληρώσω τα χρέη άλλων και δεν
με ενοχλεί τόσο όσο το ότι μου στερούν τη δυνατότητα να δείξω αυτό
που αξίζω.
Ακόμη και τώρα δεν καταλαβαίνω τις απειλές ή μνημόνιο και
Ευρώπη ή χρεοκοπία. Αν βγούμε από την Ευρώπη μπορεί να
έχουμε και ευκαιρία να ζητήσουμε πίσω τα χρωστούμενα και θα
δω τότε αν δεν θα χρεοκοπήσει
η Γερμανία. Αν πάλι μείνουμε, ας
μη σκύβουμε το κεφάλι μας με τις
προσβολές, ας μη παίζουμε υπό
τους δικούς τους όρους και ας θέσουμε κάποια όρια ανοχής. Δεν είμαστε σε φαύλο κύκλο που μας το
παρουσιάζουνε, ούτε έχουμε ανάγκη από σωτήρες, μια κοινή στρατηγική χρειαζόμαστε όσο ακόμα
έχουμε το πάνω χέρι πριν μας ξεκληρίσουν και πετάνε τα κομμάτια
μας αριστερά και δεξιά.
Άννα ΠΑΥΛΙΔΗ
Τελειόφοιτη ΤΕΙ Χαλκίδας
Τμήμα Διοίκησης
και Οικονομίας Επιχειρήσεων
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Αρχαία ελληνική πόλη Οδοιπορικό στην Ουκρανία
στη Ρωσία
(συνέχεια από το προηγούμενο)

Ί

χνη μιας αρχαίας ελληνικής
πόλης, αποικίας του 6ου αιώνα
π.Χ., βρέθηκαν στη Ρωσία, στα βόρεια παράλια του Εύξεινου Πόντου.
Πιθανότητα πρόκειται για την Ερμόνασσα (ή Ερμώνασσα), μία από
τις σημαντικότερες ελληνικές αποικίες στη χερσόνησο του Ταμάν.
Οι αρχαιολόγοι δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το μεγάλο αριθμό των ευρημάτων που ήρθαν στο
φως και στην καλή κατάσταση στην

οποία βρίσκονται. Ανάμεσα στα
ερείπια βρέθηκαν κατάλοιπα ναού
της θεάς Δήμητρας, προστάτιδας
της γεωργίας. Την ύπαρξη ναού
στην περιοχή μαρτυρούν και οι
ιστορικές πηγές. Φαίνεται πως ήταν
τμήμα συμπλέγματος ιερών που είχαν ανεγερθεί προς τιμήν του θεού
Απόλλωνα (βρέθηκε επιγραφή με
το όνομά του) και της Περσεφόνης.
Οι ανασκαφές συνεχίζονται με
ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να
αποφευχθούν οι ζημιές στο αρχαίο
οχυρό της πόλης. Η έλλειψη τρεχούμενου νερού και οι κακές καιρικές συνθήκες έχουν δυσκολέψει
αρκετά τους αρχαιολόγους. Βέβαια
το πιο σημαντικό τους πρόβλημα
δεν είναι άλλο, από την έλλειψη
χρηματοδότησης. Στην ανασκαφή
συμμετέχουν εθελοντές (κυρίως
φοιτητές σχολών Αρχαιολογίας),
που μάλιστα... πληρώνουν 13 ευρώ
την ημέρα για να πάρουν μέρος.
Η χερσόνησος του Ταμάν βρίσκεται σε σημαντική θέση, αφού
ελέγχει το πέρασμα από τη Μαύρη
Θάλασσα στην Αζοφική. Στην αρ-

χαιότητα, η γεωπολιτική της θέση,
κατέστησε τη χερσόνησο κέντρο
αποικιακής δραστηριότητας. Ανάμεσα στους οικισμούς που ιδρύθηκαν συμπεριλαμβάνονται η Φαναγορεία, η Ερμόνασσα, οι Κήποι και
η Γοργιππία.
Η εύφορη γη επέτρεψε την ανάπτυξη της γεωργίας τόσο εντός των
πόλεων όσο και στην ύπαιθρο που
τις περιέβαλλε. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής διαφαίνεται και
από την εμπορική
της δραστηριότητα,
τόσο με την ενδοχώρα, όσο και με
περιοχές του Αιγαίου και της ευρύτερης Μεσογείου.
Η
Ερμόνασσα βρίσκεται στη
σημερινή ρωσική
πόλη
Τμουταρακάν, στα νότια του
κόλπου του Ταμάν.
Ιδρύθηκε τον 6ο
αι. π.Χ. και υπήρξε η μοναδική αιολική αποικία της
βόρειας Μαύρης Θάλασσας. Την
αναφέρουν αρκετές αρχαίες πηγές
-μεταξύ άλλων ο Στράβων και ο Διονύσιος ο Περιηγητής.
Η πόλη είχε μακρά ιστορία, από
τον 6ο αι. π.Χ. έως και το 17ο αι.
μ.Χ., έπεσε διαδοχικά στα χέρια
Χαζάρων, Τατάρων, Γενουατών,
Ρώσων και Κοζάκων και άλλαξε
διάφορα ονόματα. Κατοικούνταν
μάλιστα μέχρι πριν από μισό αιώνα
ενώ στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.
Το βόρειο τμήμα της πόλης έχει δυστυχώς βυθιστεί λόγω γεωλογικών
αλλαγών.
Την ανασκαφή πραγματοποιεί η
Αρχαιολογική Αποστολή του Ανατολικού Βόσπορου με επικεφαλής
τον Νικολάι Σουντάρεφ Ιγκόρεβιτς,
ειδικό σε θέματα αρχαίου πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας. Στόχος είναι η περαιτέρω έρευνα των
αρχαιολογικών κατάλοιπων του
βασιλείου του Βοσπόρου, που δημιούργησαν οι Έλληνες από τον 6ο
αιώνα π.Χ. μέχρι τη σημερινή περιοχή του Κρασνοντάρ.

ΜΑΝΓΚΟΥΣ
Επόμενη στάση το χωριό Μάνγκους. Δεν υπάρχουν πολλοί έλληνες, όμως
ο πολιτισμός
των παππούδων τους έχει
περάσει στις
ψυχές τους.
Έκδηλη
η
δίψα τους να
δουλέψουν
με
χορούς
πάνω στην
ελληνική μουσική, ακόμα
και να φτιάξουν δικούς
τους χορούς
στο άκουσμα
ελληνικών λαϊκών τραγουδιών. Θεωρούν την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα τους και τους έλληνες μακρινούς
συγγενείς.
ΓΙΑΛΤΑ
Η Γιάλτα δεν είναι το γνωστό
μέρος της ομώνυμης συμφωνίας.

Είναι μια πόλη όπου μεταφέρθηκαν οι κάτοικοι της παλιάς Γιάλτας
η οποία βρισκόταν στην Κριμαία
και σήμερα δεν υπάρχει. Οι πρώτοι
έλληνες που πήγαν στην περιοχή
ήταν από την Ήπειρο. Δυστυχώς δε
διδάσκονται ελληνικά, παρόλο που
γίνονται προσπάθειες. Στο σχολείο
τους έχουν και ένα πολύ αξιόλογο
μουσείο για το οποίο είναι περήφανοι. Συνήθειο για τους Έλληνες της
περιοχής είναι να παντρεύονται μεταξύ τους. Δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί

Οι φωτογραφίες
που δημοσιευτηκαν
στο άρθρο
«Athens Dance Sport Open Festival»
του προηγούμενου τεύχους
στη σελίδα 4
ήταν του Ανδρέα Θεοδωρόπουλου
(www.antreas.gr).
Λυπούμαστε για την παράληψη.

με την θάλασσα και προτιμούσαν
άλλες ασχολίες.

Τι θα μπορούσε να πει κανείς για
τον Ελληνισμό της Ουκρανίας! Πριν

μερικά χρόνια δε γνωρίζαμε την
ύπαρξή τους, σήμερα φαίνεται πως
επιμένουν στη διατήρηση της εθνικής τους καταγωγής με τα πολλά
προβλήματα. Με την ενίσχυση του
κράτους και του ΣΑΕ, θα διδάσκονται ελληνικά στα σχολεία, θα σπουδάζουν ορισμένοι στην Ελλάδα, θα
μαθαίνουν ελληνική
γλώσσα και ιστορία
στο Ινστιτούτο κλπ.
Έχουν πολύ μεγάλη
ψυχή μέσα τους, είναι γνήσιοι, αυθόρμητοι και αυθεντικοί. Κατάλαβαν ότι
η μητέρα Ελλάδα
τους σκέπτεται και
τους αγαπάει.
Ο ιδιαίτερος ρόλος που παίζουν οι
γυναίκες στη ζωή
των ελλήνων της
Ουκρανίας (κατέχουν πολύ περισσότερες θέσεις κλειδιά από τους
άντρες) οφείλεται και στη Πάσα
Αγκελίνοβα, μια ελληνίδα που το
1937 σε ηλικία 17 ετών ήταν η πρώτη γυναίκα που οδήγησε τρακτέρ
στη Σοβιετική Ένωση, είχε 5 παιδιά
και γρήγορα έγινε σύμβολο για όλες
τις γυναίκες της ΕΣΣΔ και ιδιαίτερα
για τις ελληνικής καταγωγής.
«Όλα καλά, πάντα καλά!» όπως
συνηθίζουν να λένε οι Έλληνες της
Ουκρανίας.
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«Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία
πώς η ιστορία γίνεται σιωπή»
Μια από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου,
με σημαντική διαδρομή στο χώρο
του λαϊκού τραγουδιού.
Ο Δημήτρης Μητροπάνος γεννήθηκε
στην Αγία Μονή Τρικάλων στις 2 Απριλίου
του 1948. Το 1964 κατεβαίνει στην Αθήνα
να ζήσει με τον θείο του. Προτού τελειώσει
το γυμνάσιο άρχισε να δουλεύει σαν τραγουδιστής.
Στην ίδια ηλικία, έπειτα από παρότρυνση
του Γρηγόρη Μπιθικώτση, επισκέπτεται την
Κολούμπια. Εκεί ο Τάκης Λαμπρόπουλος
του γνώρισε τον Γιώργο Ζαμπέτα, δίπλα
οποίο θα δουλέψει στα Ξημερώματα.
Το 1967, ο Μητροπάνος ηχογραφεί τον
πρώτο του 45άρη δίσκο, με το τραγούδι
Θεσσαλονίκη.
Στη μακρόχρονη πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, ο Δημήτρης Μητροπάνος
συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς του λαϊκού, αλλά και του έντεχνου

τραγουδιού. Γιώργος Ζαμπέτας, Μίκης Θεοδωράκης, Δήμος Μούτσης, Απόστολος
Καλδάρας, Τάκης Μουσαφίρης (Εμείς οι
δυο κ.ά.), Χρήστος Νικολόπουλος, Γιάννης
Σπανός, ήταν οι συνθέτες με τους οποίους
συνδέθηκε επαγγελματικά, χτίζοντας μια
καριέρα συνυφασμένη με την ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση, μέχρι και το τέλος
της δεκαετίας του ‘80.
Η πολύ σημαντική συνεργασία με τον
Θάνο Μικρούτσικο με τον δίσκο Στου Αιώνα την Παράγκα, σε στίχους Άλκη Αλκαίου,
Κώστα Λαχά, Λίνας Νικολακοπούλου και
Γιώργου Κακουλίδη, αποτελεί στροφή του
ερμηνευτή σε ακόμα πιο «έντεχνες» διαδρομές, διατηρώντας και πάλι την ταυτότητα του λαϊκού.
Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του
ήταν η ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του στο Ηρώδειο (Σεπτέμβριος 2009
Ο Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε από τη
ζωή στις 17 Απριλίου του 2012, σε ηλικία
64 ετών.

Ο ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1828
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
(συνέχεια από το προηγούμενο)
Ενώ οι Ρώσσοι προήλαυναν, τον Απρίλιο του
1828 συγκροτήθηκαν οι δυνάμεις του Διαμάντη
Ζέρβα. Τον Ιούλιο, ο Μωχάμετ-Άλι, με το Σύμφωνο της Αλεξανδρείας, συμφώνησε με τις Μεγάλες Δυνάμεις να αποχωρήσει εντός 2μήνου
ο στρατός της Αιγύπτου απ’ την Ελλάδα. Τον
Αύγουστο αποβιβάσθηκε ο Μαιζών με 15.000
άνδρες και «έδιωξε» τους εναπομείναντες άνδρες του Ιμπραήμ. Ο Μαιζών ήταν η εφαρμογή
της Γαλλικής πολιτικής να επιτύχει διπλωματικό
αντίβαρο στην ρωσσική πολιτική στην Ελλάδα.
Μετά την αποχώρηση του Ιμπραήμ ολοκληρώθηκε και η οργάνωση της Μακεδονικής Αρχηγίας, της Αρχηγίας Καρατάσου και των δυνάμεων του Νάση Νίκα, ενώ
δημιουργήθηκαν και πολλά
Ανεξάρτητα Σώματα.
Έχοντας εξασφαλίσει ο
Καποδίστριας μια σχετικά
ισχυρή αποτρεπτική δύναμη,
ανακουφισμένος οικονομικώς
διότι τον Ιούνιο παρέλαβε την
μεγάλη ρωσσική οικονομική
ενίσχυση (1.500.000 χρυσά
ρούβλια = 3.750.000 γαλλικά φράγκα), συμμετείχε τον
Σεπτέμβριο 1828 στον Πόρο
στην σύσκεψη πρέσβεων
των Μεγάλων Δυνάμεων για
καθορισμό συνόρων. Ο Κυβερνήτης πρότεινε κατ’ αρχάς

δύο λύσεις: α) την γραμμή Θερμαϊκός - Μέτσοβο - Ιόνιο, β) Βόλος
- Σαγιάδες με Χίο - Σάμο - Κρήτη
- Εύβοια - Κυκλάδες... Τελικά οι
πρέσβεις ενέκριναν την γραμμή
Βόλος - Αμβρακικός με Εύβοια Κυκλάδες...
Οι Άγγλοι στο Λονδίνο εξανέστησαν με αυτή την συμφωνία
και έπαυσαν τον πρέσβη τους
Στράτφορντ Κάνιγκ ενώ στις 18
Νοεμβρίου ο οργισμένος λόρδος
Αμπερντήν τόνισε ότι στόχος είναι
η Ελλάς να περιορισθεί σε Πελοπόννησο - Κυκλάδες. Εν τω μεταξύ απεχώρησαν οι 10.000 Γάλλοι του Μαιζών αφήνοντας
την Πελοπόννησο εντελώς
ελεύθερη.
Ο Κυβερνήτης, έχοντας
κερδίσει συμφωνία πρέσβεων αφ’ ενός και εκμεταλλευόμενος τον υπάρχοντα
Εθνικό Στρατό διατάζει προέλαση για απελευθέρωση
της Στερεάς. Τον Οκτώβριο
άρχισε συγκρατημένα η
Ελληνική προέλαση ενώ
οι Οθωμανοί δεν διέθεταν
ισχυρές δυνάμεις λόγω του
πολέμου με Ρωσσία .
Στα τέλη Οκτωβρίου ελευθερώθηκε η επαρχία Λομποτινών Ναυπακτίας και η

Λιβαδειά, ενώ προς τα τέλη Νοεμβρίου τα Σάλωνα και το Καρπενήσι.
Αρχές του 1829 η Τουρκία τελεί υπό κατάρρευση, οι Ρώσσοι θριαμβεύουν ενώ οι Άγγλοι είναι πανικόβλητοι προ του φάσματος διαλύσεως
της Τουρκίας.
Οι Έλληνες επωφελούμενοι συνεχίζουν τον
αγώνα και το Φεβρουάριο ελευθερώθηκαν οι
περιοχές της Λαμίας - Μαλιακού καθώς και οι
Θερμοπύλες και η Βόνιτσα.
Τον Μάρτιο του 1829 υπογράφεται από τις
Μεγάλες Δυνάμεις το Πρωτόκολλο Λονδίνου,
σύμφωνα με το οποίο τα σύνορα της νέας υποτελούς Ελλάδας είναι στην γραμμή Άρτα - Βόλος
ενώ δίνονται Εύβοια - Κυκλάδες με την υποχρέωση καταβολής 1.500.000 γροσίων/έτος.
Πρόκειται για μια περιφανή νίκη της ρωσσικής
διπλωματίας εναντίον της Αγγλικής.
(συνεχίζεται στο επόμενο)
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Η Ρωσία θέλει να στείλει παρατηρητές
για τις εκλογές στην Ελλάδα!
Γ

ια ποιόν λόγο η Μόσχα ενδιαφέρεται για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα; Υπάρχουν
ενδείξεις τέτοιες στην Μόσχα που
να δημιουργούν υποψίες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος
στην χώρα όπου γεννήθηκε και
πέθανε η δημοκρατία;... Λίαν προσφάτως είδαμε να εξαιρείται αναίτια
μία ρωσική εταιρεία που εκδήλωσε ενδιαφέρον για επιχειρηματική
δράση στην Ελλάδα. Παλαιότερα
είδαμε άλλες «παρεμβάσεις» Ελληνικών κυβερνήσεων, που αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν
πληρωμένο «υλικό» επειδή είχε
ρωσικό λογισμικό doc2 (περίπτωση συστήματος GIS που αγόρασε
η ΕΥΠ, αλλά δεν δούλεψε χωρίς
να αιτιολογηθεί η άρνηση χρησιμοποίησής του). Την ίδια -περίπουχρονική περίοδο είδαμε την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να
υπεκφεύγει σχετικά με τον αγωγό
Μπoυργκάς - Αλεξανδρούπολη,
μέχρις ότου κατορθώθηκε τελικά
να «παγώσει» το σχετικό έργο που
θα απέφερε πολύ σημαντικά ποσά
στην Ελλάδα.
Τελικά ακυρώνεται ή «παγώνει»
οτιδήποτε αφορά ρωσικό ενδιαφέ-

ρον ή οικονομική συναλλαγή της
Αθήνας με ρωσικές εταιρείες. Θα
ήταν πραγματικά ενδιαφέρον εάν
οι εκάστοτε σχετιζόμενοι υπουργοί
(και πρωθυπουργοί) τολμούσαν να
μιλήσουν ειλικρινά ή έστω να... αιτιολογήσουν το σκεπτικό των αποφάσεών τους.
Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, μαθαίνουμε πως έχει υπάρξει επίση-

μη κατάθεση αιτήματος για ύπαρξη
Ρώσων Παρατηρητών για τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου κατατέθηκε στο ελληνικό Υπουργείο
Εσωτερικών.
Το αίτημα το οποίο κατατέθηκε από οργάνωση-μέλος της Ευρασιατικής Ένωσης, «Centre for
Monitoring Democratic Processes
«Quorum», αιτείται τη σχετική δια-

πίστευση έτσι ώστε οι Παρατηρητές
του, να μπορούν να παρακολουθήσουν επιτοπίως τη διεξαγωγή των
εκλογών.
Είναι πάντως ενδιαφέρον να δούμε, αν οι ελληνικές αρχές επιτρέψουν την παρουσία Ρώσων Παρατηρητών, δεδομένου ότι, το αίτημα
είναι καθ’ όλα νόμιμο, στο πλαίσιο
της αρχής της αμοιβαιότητας.
Ας μην ξεχνάμε ότι, ο Πέτρος
Ευθυμίου, ήταν αυτός ο οποίος σε
δηλώσεις του στο BBC και σε άλλα
διεθνή ΜΜΕ, εξαπέλυε μύδρους
κατά της νομιμότητας των πρόσφατων εκλογών για τη Δούμα, της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ως εκπρόσωπος του γνωστού και
μη εξαιρετέου για τον ρόλο του, Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ),
ο κ. Ευθυμίου, κατακεραύνωσε
τότε τους Ρώσους και τον Πούτιν,
μιλώντας για παραβιάσεις των δημοκρατικών διαδικασιών, κατά τη
διενέργεια των ρωσικών βουλευτικών εκλογών.
Ας δούμε λοιπόν, πως θα λειτουργήσει τώρα η «Δημοκρατία»
στο αίτημα των Ρώσων Παρατηρητών.

Μόσχα: Πωλούνται
Ρωσική τράπεζα ανοίγει
παλάτια για 20 ευρώ! υποκατάστημα στην
Π

ολυτελή κλασικά ανάκτορα
πωλούνται στη Μόσχα έναντι
πινακίου φακής και συγκεκριμένα
με το πραγματικά απίστευτο
αντίτιμο των…
20 ευρώ!
Πρόκειται για
πραγματικά παλάτια στο κέντρο
της
ρωσικής
πρωτεύουσας,
τα οποία πουλά
η Δημαρχία της
Μόσχας. Τα κτήρια προς πώληση αριθμούν τις
244, είναι τσαρικής εποχής και τεχνοτροπίας, ενώ
κάποια εξ αυτών έχουν χαρακτηριστεί «μνημειακά» και «διατηρητέα».
Όχι, οι Ρώσοι δεν τρελάθηκαν και
δεν πρόκειται για φάρσα, καθώς το
δέλεαρ των 20 ευρώ ενέχει και παγίδες ή αλλιώς αυστηρές δεσμεύσεις: ο αγοραστής αναλαμβάνει την
υποχρέωση να αναπαλαιώσει το
κτήριο και μάλιστα με βάση τα αρχι-

κά σχέδια τα οποία έχουν διασωθεί
στα αρχεία της πόλης.
Εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος

δεν θα ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ,
ενώ οι σχετικές εργασίες θα πρέπει
να ολοκληρωθούν μέσα σε τέσσερα χρόνια
Ήδη, τρία ανάκτορα - των 1600
τ.μ. και 1100 τ.μ. - πωλήθηκαν την
πρώτη ημέρα και άλλα πέντε βρίσκονται στην τελική φάση της αγοραπωλησίας.
Πηγη: inews.gr

Αλεξανδρούπολη

Τ

ην πρόθεση του τραπεζικού
ομίλου CJSC CB KEDR για
την δημιουργία υποκαταστήματος
στην Αλεξανδρούπολη το επόμενο χρονικό διάστημα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ομίλου Σίτρο
Κυρίλ στη συνάντηση που είχε την

ιδρύθηκε το 1991 στην Ρωσία και
σήμερα αριθμεί 120 καταστήματα.
Σήμερα η Τράπεζα KEDR ανήκει
στις εκατό πιο επιτυχημένες τράπεζες, ανάμεσα στις 1.600 τράπεζες
της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ο κ. Σίτρο ανέφερε ότι στόχος

Κυριακή 8 Απριλίου με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Έβρου
Χριστόδουλο Τοψίδη, όπου παρέστη και ο διευθυντής του υποκαταστήματος στην Αθήνα Denis
Theodorof.
Πρόκειται για μια τράπεζα που

του υποκαταστήματος στην Αλεξανδρούπολης είναι η χρηματοδότηση των συναλλαγών μεταξύ
Ρώσων και Ελλήνων επιχειρηματιών, των επενδύσεων σε αγορές
ακινήτων αλλά και τουριστικών
προγραμμάτων.

