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Τρόμος
στο Άουσβιτς...

Οι ρωσικοί εξοπλισμοί
οι πιο δημοφιλείς στον κόσμο
Τα ρωσικά όπλα και πάλι προσελκύουν το
ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών. Όμως θα
χαρούν άραγε γι΄αυτό το γεγονός οι δυτικοί
μας εταίροι;
Σελ. 3

Σελ. 6

Ρώσοι και Γάλλοι
ευέλπιδες θα
ανταλλάξουν
εμπειρίες

Σελ. 6

«Το μνημόνιο ειναι ευτυχία»
-Θ.Παγκαλος

3 1.750.000 Άνεργοι
3 3.000.000 Λαθρομετανάστες
3 3.500 Αυτοκτονίες

H Ρωσία θα βοηθήσει
τους πολίτες της,
που επιθυμούν να
υιοθετήσουν ορφανά

Σελ. 6

3 18.500 € Κοστίζει
ο κάθε βουλευτής - «βολευτής»
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Στη Ρωσία θυμούνται τους ήρωες του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου
Τη μνήμη των ναυτών του
καταδρομικού Variag (σ.τ.μ. Βαράγγος)
και της κανονιοφόρου Koreets (σ.τ.μ.
Κορεάτης), που πήραν μέρος στις 9
Φεβρουαρίου 1904 σε άνιση μάχη με
ιαπωνικό στολίσμο, τίμησαν σήμερα στο
Ναυτικό Νεκροταφείο του Βλαδιβοστόκ
της Ρωσίας.
Στο μνημείο για το πλήρωμα του
καταδρομικού Variag οι ναυτικοί του Στόλου

του Ειρηνικού Ωκεανού και πολίτες
απόθεσαν λουλούδια, ενώ τελέστηκε επίσης
επιμνημόσυνη λειτουργία για του νεκρούς
μέλη του πληρώματος του Variag. Κατά τη
διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου το
1904, τα πλοία Variag και Koreets,
προσπαθώντας να φθάσουν στο Πορτ
Άρθουρ από το κορεατικό λιμάνι του
Τσεμούλπο ενεπλάκησαν σε άνιση μάχη με
14 ιαπωνικά πολεμικά πλοία.

Χάρτης που απεικονίζει τις στρατιωτικές κινήσεις του πολέμου

Bitza Park Μόσχας
Η μεγάλη ευκαιρία για έλληνες επιχειρηματίες
Με ρεκόρ προσέλευσης ελλήνων
επιχειρηματιών και δημοσιογράφων
ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της
μεγάλης επενδυτικής ευκαιρίας στην
αγορά της Ρωσίας του νέου εμπορικού
κέντρου Bitza Park. Η πρωτοβουλία για
την εξασφάλιση χώρου για τις Ελληνικές
εταιρίες ανήκει στην επενδυτική Palmir
Group σε συνεργασία με την εξαγωγική
εταιρεία «SP Πυθαγόρας AE» και το
ρωσόφωνο και αγγλόφωνο
επαγγελματικό και τουριστικό δίκτυο
«Discover Greece».
Εκ μέρους της κυβέρνησης την παρουσίαση τίμησε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Θανάσης Σκορδάς ο οποίος
επισήμανε ότι "Η αντιμετώπιση της κρίσης και η επαναφορά
της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς θα προέλθει τόσο
από την μετεξέλιξη της οικονομίας όσο και από την
ενίσχυση της εξωστρέφειας της σε νέες αγορές".
Παρών έδωσε μέσω επιστολής ο επιχειρηματίας Ιβάν
Σαββίδης ο οποίος ανέφερε ότι «Η ρωσική αγορά
παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες για τους έλληνες
επιχειρηματίες και είναι στο χέρι σας να προσφέρετε στους
Ρώσους τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα τα οποία, σίγουρα,
θα αγαπήσουν όταν τα γνωρίσουν».
Ο κ. Κωνσταντίνος Παππάς διευθύνων Σύμβουλος της
Πυθαγόρας ΑΕ, τόνισε την ιδιαίτερη ευκαιρία που κρύβει η
συνύπαρξη χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου στον ίδιο χώρο
καθώς και τις λοιπές διευκολύνσεις που θα έχουν οι
Έλληνες επιχειρηματίες από την PALMIR και την SP
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΕ ως προς τα λογιστικά θέματα, τα τελωνεία,
τις μεταφορές, την ηλεκτρονική προβολή και διαφήμιση
στην Μόσχα καθώς και την καθημερινή διαχείριση των
πωλήσεων - εκπαίδευση πωλητών και καθημερινό Management.

Στα μάτια του έλληνα εξαγωγέα η
αχανής Ρωσία με τα δυναμικά
αναπτυσσόμενα οικονομικά μεγέθη της,
φαντάζει σαν το “El Dorado” της
Ευρασίας. Ακολουθώντας όμως ένα
καλά μελετημένο σχέδιο οι ελληνικές
εταιρίες ανάλογα με τα οικονομικά
μεγέθη τους, κάθε μια μόνη της ή
συνεργαζόμενες δυο και τρεις μαζί ,
μπορούν να επενδύσουν και να
δράσουν επιχειρηματικά μέσα στο νέο
εμπορικό κέντρο Bitza Park δήλωσε ο
κ. Αλέξανδρος Τσίκουρας διευθυντής
του δικτύου DISCOVER GREECE Business Travel Channel.
Στην παρουσίαση παρευρέθηκε ο κ. Ευκλείδης Τσακλίδης ο
πρώτος «δικός μας επιχειρηματίας» ο οποίος θα ανοίξει
ελληνικό εστιατόριο.
Στις κατάμεστες αίθουσες του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ ο
εκπρόσωπος της
Palmir Group κ. Γιούρι Γκλόκ ανέπτυξε όλο τον σχεδιασμό
και τις προοπτικές ενώ οι 2 τεράστιες οθόνες κάλυπταν τις
απορίες των παρευρισκομένων με οπτικοακουστικό υλικό.
Στο εμπορικό κέντρο Bitza Park που καλύπτει συνολικά μια
έκταση 83 χιλ. τ.μ θα υπάρχει χώρος για 450 περίπου
καταστήματα από την Ευρώπη, από τα οποία τα 50 περίπου
εκτιμάται ότι θα είναι από την Ελλάδα από τους τομείς
τροφίμων, ποτών, ένδυσης, υπόδησης, εστίασης και πολλών
άλλων τομέων επιχειρηματικής δράσης.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η κατασκευή του πολύ λειτουργικού
εμπορικού κέντρου ξεκίνησε στις αρχές του 2012 και θα
ολοκληρωθεί μέχρι το φθινόπωρο του 2013.
PALMIR GROUP
SP ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ AE
DISCOVER GREECE Business Travel Channel &
GreekExports.ru
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Η Ρωσία θα
εξοπλίσει το
Μπανγκλαντές

Tο Μπαγκλαντές ενδιαφέρεται
για την αγορά
τεθωρακισμένων BTR-80,
ανέφερε ο διευθυντής της
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας
Στρατιωτικο-τεχνικής
συνεργασίας Αλεξάντρ Φομίν.
O πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν
έπειτα από συνομιλίες που
είχε με τον πρωθυπουργό της
χώρας, δήλωσε ότι
χορηγήθηκε δάνειο 1 δισ.
δολαρίων στο Μπανγκλαντές
για την αγορά ρωσικών όπλων
και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ρώσοι και Γάλλοι
ευέλπιδες θα
ανταλλάξουν
εμπειρίες

Οικότροφοι του γαλλικού
Στρατιωτικού Λυκείου Σεν Σιρ,
θα φιλοξενούνται από την στη
Στρατιωτική Σχολή Σουβόροφ
της Μόσχας για να
ανταλλάξουν εμπειρίες και να
γνωρίσουν την
καθημερινότητα των νεαρών
συναδέλφων τους από τη
Ρωσία.
Οι οικότροφοι του γαλλικού
λυκείου θα γνωρίσουν τις
συνθήκες εκπαίδευσης, την
καθημερινότητα και τους
τρόπους αναψυχής των
ευέλπιδων της Μόσχας και θα
πραγματοποιήσουν φιλικούς
αθλητικούς αγώνες και
πολιτιστικές εκδηλώσεις από
κοινού.
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ΡΩΣΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Οι ρωσικοί εξοπλισμοί οι πιο δημοφιλείς στον κόσμο
Τα ρωσικά όπλα και πάλι
προσελκύουν το
ενδιαφέρον των ξένων
αγοραστών. Όμως θα
χαρούν άραγε γι΄αυτό το
γεγονός οι δυτικοί μας
εταίροι;
Η θέση στην παγκόσμια
αγορά εξοπλισμών σήμερα
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο
δείκτη της επιτυχίας ενός
κράτους, της επιστημονικής
και τεχνικής του ανάπτυξης.
Και απ΄αυτή την άποψη
μπορούμε να πούμε ότι οι
θέσεις της Ρωσίας στον
παγκόσμιο στίβο ενισχύονται.

Παρά την περίοδο κρίσης του
τέλους της δεκαετίας του
΄90, σήμερα το Στρατιωτικο-

βιομηχανικό σύμπλεγμα της
Ρωσίας είναι σοβαρός
παίκτης.

H Ρωσία θα βοηθήσει τους πολίτες της,
που επιθυμούν να υιοθετήσουν ορφανά
«Πρέπει να κάνουμε το παν, ώστε τα ορφανά παιδιά να
αποκτήσουν την οικογένειά τους στην πατρίδα, στη
Ρωσία», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας στο Συνέδριο των Γονέων της Ρωσίας.
Όπως επεσήμανε αυξάνεται ο αριθμός των Ρώσων πολιτών, που επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδιά, μεταξύ
άλλων και ασθενών και υπογράμμισε τη σημασία της
απλοποίησης της διαδικασίας υιοθεσίας, της παροχής φοροαπαλλαγών στους θετούς γονείς και αύξησης της οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες που υιοθετούν ορφανά.

H Ρωσία έτοιμη να
συμμετάσχει στην
ανάπτυξη της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ουγγαρία.

Σύστημα προστασίας
της Γης από κομήτες
Στη Ρωσία αναπτύσσεται ένα σύστημα
παγκόσμιας προστασίας της Γης από κομήτες.
Πρόσφατα ο πλανήτης μας απέφυγε την
σύγκρουση με τον αστεροειδή Άποφις, ο
οποίος όμως το 2029 θα ξανακατευθυνθεί
προς τη Γη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει
η NASA, πιθανό κίνδυνο για τους κατοίκους
της Γης αποτελούν περίπου 47000
αστεροειδή με διάμετρο από 100 μέτρα και
πάνω, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση
μικρότερη των οκτώ εκατομμυρίων
χιλιομέτρων από τη Γη. Στον 21ο αιώνα
θεωρητικά είναι πιθανές 11 προσκρούσεις,
από τις οποίες οι τέσσερις μπορεί να συμβούν
πριν το 2050.

«Οι εταιρείες μας είναι έτοιμες να
συμμετάσχουν στη διεύρυνση των
υπαρχόντων και την κατασκευή νέων
ηλεκτρικών σταθμών», είπε ο Βλαντίμιρ
Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον
πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ
Όρμπαν.
Ο πρόεδρος της Ρωσίας υπενθύμισε ότι οι
δύο χώρες ήδη συνεργάζονται με επιτυχία
στον τομέα της παραγωγής ενέργειας,
ειδικότερα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη
του για την υποστήριξη από τη
Βουδαπέστη του σχεδίου κατασκευής του
αγωγού φυσικού αερίου «Νότιο Ρεύμα».
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ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Το Ρώσσικο Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα
και το Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας του Μ.Β. Λομονόσοβ διοργανώνουν

13η Διεθνή Ολυμπιάδα μαθητών στη Ρώσσικη γλώσσα
Καλούνται να συμμετάσχουν παιδιά συμπατριωτών και Έλληνες μαθητές που μαθαίνουν τη Ρώσσικη γλώσσα ηλικίας 12-17 ετών

ΕΠΑΘΛΟ-ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ολυμπιάδας www.olymp.dist-learn.ru

Ταξιδεύοντας στη Ρωσία
Κολόμνα – η μικρή
αδερφή της Μόσχας
Η πόλη βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, στην υψηλή
όχθη του ποταμού Μόσχοβα,
στην συμβολή με τον ποταμό
Κολόμενκα. Από το 12ο κιόλας
αιώνα, ο οικισμός είχε περιφραχτεί με ανάχωμα ενισχυμένο με ξύλινα φράγματα.
Η πρώτη αναφορά για την Κολόμνα υπάρχει στα χρονικά του
1177. Αυτό σημαίνει πως το 2012
η πόλη γιορτάζει τα 835-στα της
γενέθλια. Ιδρυτή της Κολόμνας
θεωρούν τον πρίγκιπα Γκλεμπ της
πόλης Ριαζάν. Λένε πως η Κολόμνα είναι η μικρή αδερφή της Μόσχας, όμως εδώ μπορούμε να
διαφωνήσουμε, διότι εάν η πόλη
υπήρξε νωρίτερα, τότε είναι γηραιότερη της Μόσχας.
Η Κολόμνα βρισκόταν πάνω σε
βασικούς εμπορικούς οδούς και
επανειλημμένα γινόταν αντικείμενο σκληρής μάχης, αρχικά των
πριγκίπων της πόλης Βλαντίμιρ
και αργότερα της Μόσχας. Στις
αρχές του 14ου αιώνα η πόλη
είχε καταλειφθεί από τον πρίγκιπα
Δανιήλ Μοσκόβσκι. Ιδιαιτέρα σημαντικός είναι ο ρόλος της Κολόμνα στην απόκρουση εισβολών
των τάταρο-μογγολικών ορδών
κατά την μακροχρόνια μάχη με
την Χρυσή Ορδή. Στους 14-15ους
αιώνες η πόλη αποτελούσε κέντρο συγκέντρωσης των ρωσικών
στρατευμάτων. Ο πρίγκιπας της
Μόσχας Ντμίτρι, ο οποίος αργότερα ονομάστηκε Ντονσκόι,
πραγματοποιούσε εδώ το 1380
την αναθεώρηση των διμοιριών,
που αναχωρούσαν για το πεδίο
Κουλικόβο στην μάχη με τις
ορδές του Μαμάι-χαν. Ύστερα
από ένα μήνα ο Ντμίτρι Ντονσκόι
νίκησε τα στρατεύματα της Χρυσής Ορδής, τα οποία ξεπερνούσαν
κατά πολύ τον αριθμό των ρωσικών διμοιριών. Γενικά η Κολόμνα
έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην ζωή
αυτού του πρίγκιπα, ο οποίος
αγαπούσε πολύ αυτήν την πόλη.

Κολόμνα

Βλαντίμιρ

Σήμερα η πόλη αποτελεί μεγάλο
εκκλησιαστικό κέντρο, στο οποίο
υπάρχουν τέσσερα ενεργά μοναστήρια: δύο γυναικεία και δύο ανδρικά. Το παλαιότερο – το
Μπογκογιάβλενσκι Σταρο-Γκολούτβιν μοναστήρι ανδρών ιδρύθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα με
διάταγμα του Ντμίτρι Ντονσκόι.
Ιδρυτής του θεωρείται ο Σέργιος
του Ραντονέζ. Οι ναοί στην επικράτεια αυτού του μοναστηριού
είναι ενεργά.
Τον τελευταίο καιρό η τουριστική
ροή σε αυτήν την όμορφη πόλη
έχει αυξηθεί σημαντικά. Εδώ κανείς μπορεί όχι μόνο θαμάσει τα
αξιοθέατα και να μάθει πολλά καινούρια πράγματα, αλλά και να
αποκτήσει διάφορα αναμνηστικά,
π.χ. στον Οίκο Δώρων – στην έκθεση έργων των τεχνιτριών της
Κολόμνας. Η Κολόμνα έχει και τις
δικές της γνωστές μάρκες: τα
κρασιά από μέλι και την πασίγνωστη παστίλλα της Κολόμνας – μοναδικό προϊόν, το οποίο μπορεί
να δοκιμάσει κανείς μόνο εδώ και
πουθενά αλλού. Ένα μικρό κουτάκι 150 γραμμαρίων θα στοιχήσει 12-15 δολάρια. Όμως η
παστίλλα το αξίζει. Έχει μια εκλεκτή γεύση. Σίγουρα θα την φάτε
σε ελάχιστα λεπτά.

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ

Το Βλαντίμιρ είναι η αρχαία
πρωτεύουσα της Βόρειoανατολικής Ρωσίας, πόλη, γνωστή
για την απίστευτη ομορφιά
της, με εκκλησίες από λευκόλιθο του 12ου αιώνα.
Ακριβώς ο θαυμάσιος Ναός της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου του
Βλαντίμιρ έγινε το πρότυπο για
τον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου του μοσχοβίτικου
Κρεμλίνου. → Η πόλη του Βλαντίμιρ ιδρύθηκε από τον πρίγκιπα
Βλαντίμιρ Μονομάχ το 1108. Η
πραγματική ακμή της πόλης άρχισε κατά τη βασιλεία του εγγονού
του, Αντρέι Μπογκολιούμπσκι, ο
οποίος την έκανε το 1157 πρωτεύουσα του πριγκιπάτου του.
Ο Αντρέι Μπογκολιούμπσκι ξεκίνησε με την οικοδόμηση του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου σε έναν απόκρημνο βράχο του ποταμού Κλιάσμα. Ο Ναός έπρεπε να
συμβολίζει τη δύναμη και το
ανείπωτο πλούτο της αρχοντικής
εξουσίας. Όπως αναφέρεται στο
χρονικό, ο Μπογκολιούμπσκι δαπάνησε για το Ναό το 1/10 της
περιουσίας του.
Για την κατασκευή του Ναού από
λευκό ασβεστόλιθο εκτός από

Ρώσους είχαν κληθεί ακόμα και
μαστόροι από το Βυζάντιο και τη
Ρώμη. Σύμφωνα με τα σχέδια
του πρίγκιπα, ο Καθεδρικός Ναός
δεν έπρεπε να υστερεί ως προς
την πολυτέλειά του από το Ναό
του Σολομώντος των Ιεροσολήμων.
Οι πύλες και τα τύμπανα των
τρούλων ήταν επικαλυμμένοι με
ορείχαλκο. Δημιουργούσαν την
εντύπωση των φύλλων χρυσού
και τα καλυμμένα με φύλλα χαλκού δάπεδα του Ναού. Οι πόρτες
εισόδου ήταν βαμμένες επίσης με
χρυσή μπογιά.
Δίπλα από τον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται
ένα άλλο αρχιτεκτονικό αριστούργημα του λευκόλιθου κράτους των Ρως. Γίνεται λόγος για
το Ναό του Αγίου Δημητρίου,
που χτίστηκε από τον Βσέβολοντ
-Μεγάλη Φωλιά στα τέλη του XII
αιώνα. Ο Βσέβολοντ, ο οποίος
βαπτίστηκε με το όνομα Ντμίτρι,
τον έχτισε προς τιμή του επουράνιου προστάτη του - του Αγίου
Δημητρίου, του Σαλονικιού.
Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου χτιζόταν για πρώτη φορά μόνο από
Ρώσους μαστόρους, χωρίς τη
βοήθεια των ξένων. Χτιζόταν σαν
αυλικός Ναός και ήταν συνδεδεμένος μέσω των πύργων σκαλοπατιών με το προγκιπικό παλάτι.
Μονοκέφαλος, με τέσσερις πυλώνες ο Ναός υστερεί ως προς
το μέγεθος του από τον γείτονά
του – τον Καθεδρικό Ναό της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά
είναι εξίσου διάσημος χάρη στη
λευκή λιθοτεχνία του. Οι τοίχοι
του είναι διακοσμημένοι με εκατοντάδες ανάγλυφα όπου είναι
απεικονισμένοι Ορθόδοξοι΄Αγιοι
και διάφορα μυστικιστικά ζώα και
σπάνια φυτά.
Εγκαταλείποντας το Βλαντίμιρ
μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι
σας στην κοντινή πόλη-μνημείο
Σούζνταλ και να θαυμάσετε την
γνωστή σε όλο τον κόσμο εκκλησία της Σκέπης της Υπεραγίας
Θεοτόκου στο Νέρλ.

www.emigrant.gr

ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

5

Το γύρο του κόσμου κάνει η απόγνωση στην Ελλάδα
Εικόνες της
απόγνωσης και
της
καταβαράθρωσης
του βιοτικού
επιπέδου των
Ελλήνων
πληθαίνουν και
Ιβάνοβα Όλγα
προκαλούν την
έκπληξη των
διεθνών ΜΜΕ. Οι φωτογραφίες με
υψωμένα χέρια πολιτών, που
συνωστίζονταν έξω από το υπουργείο
Ανάπτυξης, προκειμένου να πάρουν
μία δωρεάν τσάντα με τρόφιμα
έκαναν τον γύρο του κόσμου. Η
οικονομική κατάσταση των Ελλήνων
που αντιμετωπίζουν την ύφεση για
έκτο χρόνο και την ανεργία σε
επίπεδα ρεκόρ. Ι kαταγεγραμμένη
ανεργία στην Ελλάδα στο 34% με
35%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε
1.750.000 ανέργους.
«Εκατοντάδες άνθρωποι σπρώχνονταν
για δωρεάν λαχανικά που μοίρασαν
αγρότες σε μία συμβολική διαμαρτυρία
ποδοπατώντας έναν άνθρωπο και
προκαλώντας κατακραυγή για την
αυξανόμενη απόγνωση που
δημιουργήθηκε από την οικονομική
κρίση»
Οι εικόνες Ελλήνων να μαλώνουν για
φαγητό προκαλεί νέο θυμό για τα
μέτρα λιτότητας με ανθρώπους να
ζητούν δωρεάν λίγα τρόφιμα και
άλλους να κόβουν ξύλα προκειμένου
να ζεσταθούν.
Το 1/3 των Ελλήνων ζουν με λιγότερα
από 470 ευρώ μηνιαίως, ενώ 1 στα 5
παιδιά ζει επίσης κάτω από τα όρια της
φτώχειας. Μιλάμε πλέον -και
επισήμως;- για την κοινωνία των 2/3!
Ούτε αυτοί όμως αισθάνονται
ασφαλείς, αφού το 60% δηλώνουν ότι
ζουν με το φόβο ότι μία ημέρα
μπορούν να ξυπνήσουν φτωχοί,
«εφιάλτης» που συνδέεται άμεσα με το
ότι το 50% πιστεύει ότι φτωχός μπορεί
κανείς να «καταντήσει» από κάποιο
τυχαίο γεγονός, πχ. αρρώστια,
απόλυση σε προχωρημένη ηλικία.
Η Κύπρος εφαρμόζει Μνημόνιο, χωρίς
να έχει υπογράψει Μνημόνιο
Όπως και άλλες χώρες, η Κύπρος
υποχρεώθηκε να προσφύγει στο
Μηχανισμό Στήριξης, που εμείς οι ίδιοι
χαρακτηρίζουμε ως μηχανισμό
αλληλεγγύης της Ένωσης προς τα
κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ένεκα
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
που εξακολουθεί να μας ταλανίζει.
- «Τι συναντήσαμε όμως; Αντί της
κατανόησης και της αλληλεγγύης,
γίναμε θύματα διαβολής,
αποδεδειγμένης διαστρέβλωσης της
πραγματικότητας, δυσφήμισης της
Κυπριακής Δημοκρατίας με εργαλείο

τις ρωσικές καταθέσεις στο νησί, οι
οποίες κατόπιν ενδελεχών ερευνών
από εξειδικευμένους διεθνείς
οργανισμούς, καταδεικνύεται ότι
νόμιμα έχουν γίνει στην Κύπρο.»- είπε
Ο κ. Χριστόφιας.
Στους 45.933 ανήλθαν το Ιανουάριο
του 2013 οι άνεργοι, αριθμός που
αποτελεί ρεκόρ, σε σχέση με τους
41.625 ανέργους του Δεκεμβρίου και
τους 37.102 του Ιανουαρίου του 2012.
"Η Ένωση μας ή κάποια μέλη από την
Ένωση", είπε ο Πρόεδρος "μας μας
έχουν παραπέμψει στη Ρωσική
Ομοσπονδία για να συμβάλει στη
δανειοδότηση της Κύπρου. Προς τούτο
συνεργαστήκαμε στενά με τον Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο και θα ήθελα να σας
πληροφορήσω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν
μας έχει διαβεβαιώσει ότι η Ρωσική
Ομοσπονδία θα συνδράμει στη
δανειοδότηση της Κύπρου υπό την
προϋπόθεση βεβαίως ότι η
δανειοδότηση θα στηριχθεί και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση".
Παρα την κρισι οι βουλευτές μας, αν
δεν το ξέρατε, πληρώνονται και… ο

μισθός φτάνει τα 5.780 ευρώ - το
μίνιμουμ!!!! Κατά μέσο όρο ο επιπλέον
μισθος που πληρώνονται από θερινά
και επιτροπές, φτάνει τα 1.250 ευρώ
το μήνα.
Παραλληλα δεν πληρώνουν εισιτήρια
σε καράβια, λεωφορεία, αεροπλάνα
στις μετακινήσεις από και προς τις
εκλογικές τους περιφέρειες, όπως και
δεν πληρώνουν διόδια. Τους
πληρωνουμε και τα τηλέφωνα 983
ευρώ το μήνα, για τα σταθερά και 200
ευρώ το μήνα για τα κινητά.
Αρα με όλα αυτά πως μπορουμε να
μιλαμε για επιβιωση, από τη στιγμη
που αν κοιταξουμε τον καθρεφτη των
αλλων χωρων, θα δουμε ότι οι
λαθρομετανάστες στο Ισραήλ είναι
μόνο 60.000, ενώ στην Ελλάδα
3.000.000.
Νέο αρνητικό ρεκόρ ανεργίας στην
Ευρωζώνη - στο δεύτερο εξάμηνο του
2013 ο αριθμός των ανέργων θα
υπερβεί τα 20 εκατομμύρια. Η ήδη
πολύ υψηλή ανεργία στην Ελλάδα
αναμένεται να κάνει νέο άλμα ανόδου
φτάνοντας το 2013 στο 28%.

6

ΙΣΤΟΡΙΑ

www.emigrant.gr

27 Ιανουαρίου 1945

Τρόμος στο Άουσβιτς...
«Αν ήταν δυνατόν τα
συναισθήματα του φόβου
και της θλίψης να
διεισδύσουν στους τοίχους
ενός κτιρίου, τότε στο
Άουσβιτς-Μπίρκεναου θα
έκαναν υπέρβαση». Με αυτά
τα λιτά λόγια ο φωτογράφος
Tomasz Stefanko προλογίζει
την εκπληκτική συλλογή
των φωτογραφιών του με
τίτλο: «Μέσα στο Άουσβιτς:
Μια φωτογραφική διαδρομή
στο εφιαλτικό
στρατόπεδο»...
Οι φωτογραφίες του
παρουσιάζουν μια εικόνα από τη
σημερινή κατάσταση που
επικρατεί στο Άουσβιτς, με δυο
λόγια «έρημο και σιωπηλό». Τα
συναισθήματα της ανείπωτης
φρίκης και της θλίψης είναι
αδιαμφησβήτητα αυτά που
προκείπτουν στη θέα των
εικόνων, είτε πρόκειται για τα
άδεια δωμάτια είτε για τα πολύ
συνηθισμένα αντικείμενα που
άφησαν πίσω τους αυτοί που
υπέφεραν και εν τέλει έχασαν
τη ζωή τους εδώ.
Το Άουσβιτς (Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau)
ήταν ένα από τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης της Ναζιστικής
Γερμανίας, τα ερείπια του
οποίου βρίσκονται περίπου 60
χιλιόμετρα δυτικά της
Κρακοβίας στην Πολωνία,
κοντά στην κωμόπολη
Όσβιετσιμ. Από το 1979 ανήκει
στα Μνημεία Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO.
«Επικρατεί παντού μια απόλυτη
ησυχία. Ακούγονται μόνο οι
συνομιλίες των επισκεπτών και
οι ψίθυροι μεταξύ τους. Παρόλα
αυτά είναι πολύ δύσκολο να
δούμε τα δωμάτια αλλά και τα
αντικείμενα των ανθρώπων που
πέρασαν από εδώ χωρίς να
ακούμε τους ήχους του τρόμου
και της αγωνίας να αντηχούν
στο κεφάλι μας», συμπληρώνει
ο φωτογράφος.
Από την είσοδο κιόλας, ο
επισκέπτης του Άουσβιτς
διαβάζει τη φράση «Arbeit
Macht Frei» ή αλλιώς «Η
εργασία απελευθερώνει»... Η
ζοφερή ειρωνεία είναι, φυσικά,
ότι η καταναγκαστική εργασία
ήταν εδώ ένας τρόπος ζωής και θανάτου -, που
αποτυπώνεται καρέ-καρέ σε
καθεμία εικόνα...

Ανώνυμος είπε...: Δυστυχως
απο οτι φαινεται ειμαστε
καταδικασμενοι να τα
ξαναζησουμε αυτα τα
αισχη,οταν δεν μαθαινουμε απο
την ιστορια θα την
ξαναζησουμε.
Ανώνυμος είπε...:
Επισκέφθηκα πέρυσι το
αντίστοιχο στρατόπεδο του
Νταχαου έξω απο το Μόναχο. Ο
κάθε ένας απο εμάς οφείλει να
το επισκεφθεί έστω και μια
φορά στην ζωή του για να δει
με τα ματιά του που μπορει να
οδηγήσει η ανθρώπινη βλακεία.
Και μιλω για την βλακεία αυτών
που ανεχθηκαν τον φασισμόναζισμό κατα την γέννηση του.
Για τα κτήνη που έπραξαν αυτα
τα αίσχη δεν έχω λόγια. Αυτο
προσπαθώ να πω και στις
αναρτήσεις μου, ο φασισμός
είναι το τέρας που κρύβεται
παντού!!! Δεν έχει χρώματα
πράσινα κόκκινα μαύρα, ροζ.
Είναι κρυμμένο στις ψυχές των

ανθρώπων που με διάφορα
προσωπεία εμφανίζονται
μπροστά μας. Προσπαθώ με
όση δύναμη έχω να πω ότι μην
τον ψάχνεται σε έναν
συγκεκριμένο χώρο. Είναι και
σε άλλους.
Ανώνυμος είπε...: Στην
Ιταλία,διδάσκεται στα σχολεία
το "Αν αυτός είναι ο άνθρωπος"
του Primo Levi,ιταλοεβραίου
επιζώντα στρατοπέδου
συγκέντρωσης...καλό θα ήταν
να το διάβαζαν μερικοί,για να
μην ανοίγουν τα στόματα τους
και μιλάνε για ναζισμό...το να
διδασκόταν στα σχολεία,το
θεωρώ εξωγήινο στην Ελλάδα
του "ήρωα" Μεταξά (το
Ρούπελ,ποιός το παρέδωσε
στους Γερμανούς και τους
Βούλγαρους το 1916;;;)
Ανώνυμος είπε...: Oι
Γερμανοί, Ιταλοί και Βούλγαροι
φασίστες μαζί με τους ντόπιους
συνεργάτες τους, στην πατρίδα
μας, ευθύνονται για τους

θανάτους 800.000,
συμπατριωτών μας και
ελάχιστοι από αυτούς που
έζησαν μετά τον πόλεμο
δικάστηκαν και καταδικάστηκαν
για εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας. Τα καθεστώτα
που ακολούθησαν, απάλλαξαν
των ευθυνών τους σχεδόν
όλους τους συνεργάτες των
Γερμανών, στις χώρες όπου
έγιναν τα αίσχη και σήμερα
αναβιώνουμε την απειλή του
φασισμού σχεδόν σε ολόκληρη
την Ευρώπη, από μια ακροδεξιά
που γίνεται όλο και ποιό
επικίνδυνη. Κρίμα που
υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα
δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα
τον κατήφορο μιας κοινωνίας
και μάλιστα Χριστιανικής στην
Ελλάδα της Ορθοδοξίας, που
φλερτάρει με τον ναζισμό.
Ανώνυμος είπε...: πραγματικα
επειδη εχω παει στο αουσβιτσ
στην πολονια αξιζει γεια ολουσ
να το δουνε ειναι συγκλονιστικο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΑ
www.greekclassicart.com
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΑ-Αφοί Φούντα,
ιδρύθηκε το ετος 1965 ως οικογενειακή επιχείρηση
,από τον Δημητριο , Παναγιωτη και Ευαγγελο
Φουντα, και καταφέρνει μεχρι και σήμερα , με
σεβασμό στην παράδοση, όραμα για το μέλλον και
εμπειρία, να αναπτύσσεται και να εκσυγχρονίζεται
διαρκώς πάνω σε νέα υλικά και τεχνοτροπίες
κατέχοντας έτσι ηγετική θέση στο χώρο της
γύψινης και τσιμεντένιας τέχνης.Στην εταιρεια
εντασσονται τα νεα μελη της
οικογενειας,καταρτιζομενα στην Ανακαινιση και
αποκατασταση Διατηρητεων κτιριων, αλλα και
στην Μηχανικη, στην πληροφορικη και στα νεα
συστηματα παραγωγης .
Η εταιρεία μας Ως η παλαιοτερη , και με τη
μεγαλυτερη τεχνογνωσια, αναλαμβάνει τη
διακόσμηση, κατασκευή , ανακαίνιση ,
αποκατάσταση η και αναπαλαίωση,, γύψινου και
τσιμεντένιου διακόσμου για ξενοδοχεία, κατοικίες,
επαγγελματικούς χώρους και κτίρια πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Με Κλασικά σχέδια από τη συλλογή μας σε όλους
τους ρυθμούς της Αρχιτεκτονικής αλλά και
μοντέρνα , καλύπτοντας έτσι , όλες τις απαιτήσεις
των αρχιτεκτόνων και διακοσμητών που
συνεργαζόμαστε.
Τα υλικά μας είναι ο γύψος το τσιμέντο και οι
ενισχυμένες του μορφές, καθώς και η
Αναδομημένη πέτρα
Σχεδιαστικά προγράμματα με δυνατότητες
οπτικής απόδοσης μας επιτρέπουν να σας
δώσουμε μια πλήρη εικόνα της τελικής όψης του
έργου.
Είμαστε πάντα εκεί για κάθε μικρή ή μεγάλη

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο ΝΟΜΠΕΊΣΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΖΟΡΕ ΑΛΦΙΟΡΟΦ
ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: O Πρόεδρος
του Ομίλου UNESCO Πειραιά κ.
Ιωάννης Μαρωνίτης, ο Νομπελίστας Φυσικής κ. Ζορέ Αλφιόροφ, η σύζυγος του, ο κ.
Πέτρος Οικονόμου Υπευθυνος
Πολιτιστικών Προγραμμάτων
του Ομίλου UNESCO, και ο Ακαδημαϊκός και Αντιπρύτανης του
Πανεπιστημίου Πετρούπολης κ.
Μιχαήλ Ντουμπίνα και ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου
κ. Απ. Παπαφωτίου.

Ο Ομιλος UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων, σε μια σεμνή και λιτή τελετή, που πραγματοποιήθηκε, πριν από λίγες μέρες, στο Δήμο Λουτρακίων- Αγ. Θεοδώρων, τίμησε τον Νομπελίστα Φυσικής και Πρόεδρο της Ακαδημίας Επιστημών Ρωσίας κ. Ζορέ Αλφιόροφ,
ανακηρύσσοντας τον Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου.
Ο Ζορέ Αλφιόροφ, είναι σύμβουλος του Προέδρου της Ρωσίας στα θέματα νανοτεχνολογιών,
με βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 2000. Παράλληλα είναι μέλος των 30 Εθνικών Ακαδημιών και
μόνιμος και αρχαιότερος βουλευτής της Ρώσικης Δούμας καθώς και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας και Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών της Αγίας Πετρούπολης.
Ο Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Πειραιά και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Ομίλων Συλλόγων Κέντρων UNESCO (WFUCA), Υπεύθυνος για την Ευρώπη και τη Βόρεια
Αμερική κ. Ιωάννης Μαρωνίτης, μεταφέροντας την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου UNESCO Πειραιά, απένειμε στον κ. Αλφιόροφ την τιμητική πλακέτα και
το χρυσό μετάλλιο του Ομίλου. Ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο τεράστιο και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο του Ζορέ Αλφιόροφ, με Νόμπελ Φυσικής το 2000.
Με τη σειρά του ο κ. Αλφιορόφ, δεσμεύτηκε ότι με την ιδιότητά του ως μέλος της Ακαδημίας
Επιστημών της Ρωσίας, η ιδιαίτερη αυτή τιμητική πρωτοβουλία, θα αποτελέσει μια ελπιδοφόρα αρχή, για τη συνεργασία του Πανεπιστημίου της Ρωσίας με τον Όμιλο και γενικότερα
με τον Δήμο Λουτρακίου- Αγ. Θεοδώρων και την Περιφέρεια . Κλείνοντας τόνισε ότι χαίρεται
την Ελλάδα, τον ήλιο και την τεράστια Πολιτιστική της Κληρονομιά
Ενώ υπογράμμισε πως όσα χρόνια, θα ζει, θα κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα και θα προτρέψει τους φίλους του να επισκεφτούν την Ελλάδα, δίνοντας μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης στην χώρα μας, που έδωσε τα φώτα της Δημοκρατίας στον κόσμο.
Τέλος, αναμνηστική πλακέτα έδωσε στον κ. Αλφιόροφ και ο Δήμαρχος Λουτρακίου κ. Λογοθέτης ενώ δήλωσε πως σε επόμενη επίσκεψη του, θα τον ανακηρύξει επίτιμο δημότη της
πόλης.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι Δήμαρχος Λουτρακίου κ. Κωνσταντίνος Λογοθέτης, ο Αντιπερειφερειάρχης της Περιφέρειας της Πελοποννήσου κ. Απ. Παπαφωτίου, Αντιδήμαρχοι,
Πρόεδροι Οργανισμών, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Διπλωματικές Αρχές.

συντήρηση, κατασκευή ,ανακατασκευή ή
ανακαίνιση, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό ,η την
αποτύπωση , την κατασκευή των καλουπιών, την
παραγωγή των αντικειμένων , φτάνοντας ως την
τοποθέτηση.
Η μεγάλη μας εμπειρία και η άριστη ποιότητα της
δουλειάς μας, μας κατατάσσει
Στους Πρώτους ανάμεσα στους καλύτερους.
Οι συνεργασιες μας στην Ελλαδα και στο
εξωτερικο (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
Κύπρο, Ιταλία, Ρωσία, Ρουμανία) τόσο με Έλληνες
όσο και με Ευρωπαιους , Ρωσσους και Αμερικανους
Αρχιτεκτονες και διακοσμητές εγγυούνται για μας .

PET time
Πώς να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο, απόλαυση!

Τα περισσότερα σκυλιά
αγαπούν το νερό από τη φύση
τους! Ο βασικός λόγος που τις
περισσότερες φορές τα
σκυλάκια αρνούνται
πεισματικά να σας
ακολουθήσουν στην μπανιέρα
είναι γιατί έχουν συνδυάσει
την εμπειρία αυτή με κάτι
δυσάρεστο. Τα σκυλιά θα
πρέπει να μάθουν να αγαπάνε
το νερό και το να κάνουν
μπάνιο και όχι να αγωνιούν ή να φοβούνται κάθε φορά που ακούνε
τη βρύση να τρέχει.
Σας ακούγεται δύσκολο;
Το μόνο που χρειάζεται είναι υπομονή, αγάπη και φυσικά κάποιες
βασικές γνώσεις του τι πρέπει να κάνετε ούτως ώστε η εμπειρία του
μπάνιου να γίνει παιχνίδι και όχι καταναγκαστικό έργο.
Πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε τη διαδικασία του μπάνιου ας
μάθουμε 2-3 πραγματάκια για το μπάνιο γενικότερα.
Αυτό που πρέπει κατ'αρχήν να κατανοήσουμε είναι ότι τα σκυλιά
έχουν διαφορετικές ανάγκες από εμάς τους ανθρώπους και το ίδιο
ισχύει και για το δέρμα και το τρίχωμά τους.
Τι σαμπουάν πρέπει να χρησιμοποιώ όταν πλένω τον σκύλο μου;
Η απάντηση είναι εξειδικευμένο! Ο λόγος είναι απλός: Η επιδερμίδα
των σκύλων είναι πιο λεπτή και ευαίσθητη και έχει διαφορετικό PH
από αυτή των ανθρώπων και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται προϊόντα που δεν διαταράσσουν την φυσική της
ισορροπία. Επιπλέον, μπορεί για τους ανθρώπους η όψη των
"λαδωμένων" μαλλιών να είναι αποκρουστική, τα σκυλιά όμως
έχουν ανάγκη την φυσική λιπαρότητα που έχει το τρίχωμά τους. Για
τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ποτέ σαμπουάν ή
προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους! Μπορεί να
προκαλέσουν ερεθισμό, ξηρότητα, φλεγμονή ή φαγούρα στο σκύλο
σας, ενώ η συχνή και συστηματική χρήση τους ενδέχεται να
προκαλέσει πιο σοβαρά προβλήματα όπως αλωπεκία ή και
εγκαύματα. Τα προϊόντα ειδικά για μωρά ή παιδιά μπορεί να
περιέχουν συστατικά με πιο ήπιους καθαριστικούς παράγοντες,
εξακολουθούν όμως να αφαιρούν σε μεγάλο βαθμό την λιπαρότητα
και θα πρέπει να αποφεύγονται εξίσου.
Συνεχίζεται...

