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από το http://prezatv.blogspot.com

Νεο οικονομικο σκανδαλο, μεσα απο τους 
κολπους της Ελληνικης Ορθοδοξης Εκκλησιας, 
βλεπει αυτες τις μερες το φως της δημοσιοτητας,
τητη στιγμη που ενας στους δυο Ελληνες 
Χριστιανους, βρισκεται κατω απο το οριο της 
φτωχιας...

ΠιοΠιο συγκεκριμενα... επειτα απο ελεγχο που 
εγινε απο τις οικονομικες υπηρεσιες της 
Εκκλησιας της Ελλαδος στην Ανώνυμη Εταιρεία 
Διαχείρισης, Υποστήριξης Επιχειρήσεων και 
Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, Μελετών και 
Εργων της Εκκλησιας (ΣΥΜΕΑΝ), βρεθηκε στο 
ταμειο της, μονο το ποσο των 366 euro... 
πραγμαπραγμα το οποιο σημαινει οτι εκτος απο 
κακοδιαχειρηση στο ταμειο της εν λογω 
εταιρειας, υπηρξε και υπεξαιρεση μεγαλων 
χρηματικων ποσων... απο τους ιδιους τους 
παπαδες που ηταν υπευθυνοι...

Τωρα, απο τη πλευρα της, η Κεντρική 

Εκκλησιαστική Οικονομική Υπηρεσία της Εκκλησίας 
(ΕΚΥΟ) έδωσε ήδη 500.000 ευρώ στη ΣΥΜΕΑΝ, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις άμεσες ανάγκες 
της....

Με αλλα λογια λογια... η Ορθοδοξη Ελληνικη 
Εκκλησια αναγνωρισε την απατη που διεπραξαν
καποια απο τα μελη της και στη προσπαθεια τηςκαποια απο τα μελη της και στη προσπαθεια της
να τα μπαλωσει,ωστε να μην εκτεθει ουτε η 
εκκλησια,αλλα ουτε και οι θυγατρικες της εταιρειες, 
εκανε εσωτερικο δανεισμο...

Το ελλειμα αυτη τη στιμη εκτιματε οτι αγγιζει τις 
356.542 euro...χρηματα τα οποια προερχονται 
αποκλειστικα και μονο απο τις δωρεες των πιστων...

ΑρχιεπισκοπεΑρχιεπισκοπε Ιερωνυμε, τι εχετε να πειτε για το 
παραπανω Ορθοδοξο Οικονομικο σκανδαλο, το οποιο 
λαμβανει χωρα στους κολπους σας;;;
Ποια θα ειναι η ποινη οσων υπεξαιρεσαν τα μεγαλα 
χρηματικα ποσα;;; Αυτη ειναι η Ορθοδοξια την οποια 
σας εμαθε να πρεσβευετε ο Ιησους Χριστος, τον λογο 
του οποιου δηθεν διδασκετε;;;
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Θα πλάκωνε στο ξύλο τον Μιλόσοσκι, ο Πάγκαλος
από το http://taxalia.blogspot.com

ΘέμαΘέμα μειονοτήτων στην Ελλάδα έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Αντόνιο 
Μιλόσοσκι, κατά τη διάρκεια επίσκεψης αστραπής, στα Σκόπια, ομάδας εκπροσώπων της 
Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γαλλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ελλάδα, με το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Θ. Πάγκαλο, ως πρόεδρο της Σοσιαλιστικής 
Ομάδας.
ΌπωςΌπως τονίζεται σε δελτίο Τύπου από το γραφείο του Θ. Πάγκαλου, «οι διαφορές ήταν 
εμφανείς μεταξύ του μετριοπαθούς Τσερβένκοφσκι και του αδιάλλακτου Γκρούεφσκι. 
Αυτός όμως, που ξεπέρασε κάθε όριο ήταν ο Μιλόσοσκι», ο οποίος είπε, μεταξύ άλλων, 
ότι «οι Έλληνες πολιτικοί δημιουργούν προβλήματα εθνικισμού για να γλιτώσουν από τα 
σκάνδαλα» και έθεσε θέμα τουρκικής, σλαβομακεδονικής και αλβανικής μειονότητας 
στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο κ. Πάγκαλος κατήγγειλε τον υπουργό της ΠΓΔΜ 
ότι «συκοφαντεί την Ελλάδα για άσχετα θέματα με το αντικείμενο της 
διαπραγμάτευσης» και προέβλεψε ότι «αν παραμείνει υπουργός ο κ. Μιλόσοσκι, 
θα έχουμε γενικευμένη κρίση με άδηλα αποτελέσματα».

ΟιΟι εκπρόσωποι της Ένωσης έκαναν σειρά επαφών με τους Προέδρους των Δημοκρατιών 
Σερβίας και «Κοσόβου» καθώς επίσης και με υπουργούς και άλλους, ανώτατους, 
αξιωματούχους και συζήτησαν για το θέμα της αναγνώρισης του «Κοσόβου» και τις 
σχέσεις Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους οι αξιωματούχοι συναντήθηκαν το πρωί, στα Σκόπια, με 
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Μπρ. Τσερβένκοφσκι, τον πρωθυπουργό, Νικ. Γκρούεφσκι 
και τον υπ. Εξωτερικών, Αντ. Μιλόσοσκι. 
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Το Live Maps ανανέωσε 
τους χάρτες του, οπότε το 
σπιτόσκυλο είχε την 
ευκαιρία να ρίξει άλλη μια 
ματιά στο θηριώδες 
κτίσμα που χτίζεται 
(χτίστηκε;) στη βόρεια 
πλευράπλευρά του Άλσους 
Συγγρού, το οποίο κάποιοι 
αναγνώστες του 
σπιτόσκυλου δηλώνουν 
πως ανήκει στον 
επιχειρηματία Κοπελούζο. 
Από αυτή τη γωνία 
φαίνεταιφαίνεται καθαρά πως είναι 
μεγαλύτερο από όσο 
φανταζόταν το σπιτόσκυλο. Πρόσεξε στα πλάγια της πισίνας: Είναι όλο χτισμένο από κάτω!

Αν και τα μάτια του έχουν δει πολλά, εντός και εκτός Ελλάδος, το σπιτόσκυλο εξακολουθεί να μένει με το 
στόμα ανοιχτό μπροστά σ’ αυτό το τέρας. Η κλίμακά του, δεδομένης και της τοποθεσίας του (καθόλου 
αραιοκατοικημένη) είναι πρωτόγνωρη, αδιανόητη.

Όπως καταλαβαίνεις, το σπιτόσκυλο θα έδινε τη μισή του ουρά για μια βόλτα εκεί μέσα. 
Αλλά πού τέτοια τύχη
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Πως ο Κουκοδήμος και η …Ζήμενς 
απελευθέρωσαν την Τσέκου

από το http://www.antinews.gr

ΦωνάζαμεΦωνάζαμε (μαζί με άλλα μπλογκς) μήνες για να βγει η Τσέκου από την φυλακή. Μας έγραφαν όμως κανονικά στα παλαιά 

τους υποδήματα. Και ξαφνικά αποφασίζουν εν μέσω σκανδάλου Ζήμενς και καύσωνας (μαϊμού κι αυτός) να την 

αποφυλακίσουν. Ταυτόχρονα: Έκλεισαν το τεράστιο θέμα των χρηματοδοτήσεων και του Γ́ ΚΠΣ με την αστεία 

παραπομπή της υπόθεσης στην Βουλή. Έστειλαν τον Ζαχόπουλο να εξαφανισθεί στη Θεσσαλονίκη. Στρίμωξαν άσχημα 

τον Θέμο για να μην κάνει τον μάγκα. Σε λίγο όπως μαθαίνουμε θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι δικηγόροι από τις φυλακές. 

Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγελαφικά; Μα για να μπορέσει ο κ. Κουκοδήμος να επιστρέψει απερίσπαστος από 

δικαστικέςδικαστικές ενοχλήσεις στην ΚΟ της ΝΔ. Αν κλείσει όπως – όπως η υπόθεση Ζαχόπουλου, δεν θα υπάρχει και θέμα 

Κουκοδήμου, ή Κλαδά. Κάνω λάθος;

Ανοχύρωτος ο firefox 3 στις επιθέσεις
από το http://kafeneio-gr.blogspot.com

Σοβαρό κενό ασφαλείας εντοπίστηκε στον Firefox 3, λίγες ώρες μετά την παγκόσμια διάθεσή του στους χρήστες του 
διαδικτύου.
Η δυνατότητα που δίνει σε κάποιον επιτιθέμενο το συγκεκριμένο κενό ασφαλείας είναι να του επιτρέψει την εκτέλεση 
κώδικα με επακόλουθο να αποκτήσει πλήρη έλεγχο του υπολογιστή με Firefox 3, στον οποίο «επιτέθηκε». ανοχύρωτος
ΟΟ μόνος τρόπος να προστατευτούν οι χρήστες, μέχρι να κυκλοφορήσει κάποιο patch, είναι να μην κλικάρουν σε links που 
περιέχονται σε e-mails από άγνωστο αποστολέα, να μην «τρέχουν» προγράμματα για την αξιοπιστία των οποίων δεν είναι 
σίγουροι, ενώ τέλος θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα ποια sites επισκέπτονται.
Το εν λόγω κενό ασφαλείας εντόπισε η ομάδα Zero Day Initiative, που συνεργάζεται με την εταιρεία Tipping Point, 
δίνοντας στοιχεία για προβλήματα ασφαλείας που εντοπίζει σε προγράμματα. Λεπτομέρειες για το κενό ασφαλείας δεν 
έχουν αποκαλυφθεί, ωστόσο ενημερώθηκε η ομάδα ανάπτυξης του Firefox, για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να 
λυθεί το πρόβλημα.
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Ποινική δίωξη στον 
Κοντομηνά ο Π. 
Αθανασίου για 

καταγγελίες του Κουρή;
από το http://troktiko.blogspot.com

Tώρα αρχίζουν τα μπουρλότα και τα κανόνια!
ΠοινικήΠοινική δίωξη για αδίκημα σε βαθμό 
κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας 
Πρωτοδικών, Παναγιώτης Αθανασίου, σε 
βάρος του πρώην προέδρου ( ο Δημήτρης 
Κοντομηνάς ήταν τότε αφού σύμφωνα με την 
σελίδα της εταιρείας, παρέδωσε το 2005) και 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ασφαλιστικής 
εταιρείαςεταιρείας «Ιντεραμέρικαν», της περιόδου 1996 
έως 1998!
Οι καταγγελίες του Γιώργου Κουρή από την 
"Αυριανή" έκανα χρόνια και ζαμάνια για να 
ελεγχθούν και τελικά ο Π.Αθανασίου που δεν 
βρήκε και πολλά πολλά με την siemens τα 
"κατάφερε" με τον Κοντομηνά. Στο δικαστήριο 
όμως τι θα γίνει; Μήπως τον διασύρει τζάμπα 
και θα αθωωθεί οπότε έχουμε πάλι 
εντυπωσιασμό;εντυπωσιασμό; Ο Κοντομηνάς δεν θα καθίσει 
ήσυχος. Μήπως είναι μέσο πίεσης για να 
σταματήσουν ένα ένα τα κανάλια να χτυπάνε 
τα σκάνδαλα; Που το θυμήθηκαν μετά από 
τόσο καιρό. Και η πλακα είναι ότι στον Κουρή 
που κατά καιρούς έχει καταγγελθεί ότι έκανε 
το μύρια όσα δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη.
Η δίωξη αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, 
από κοινού και κατ́εξακολούθηση, ιδιαιτέρως 
μεγάλης αξίας και έχει να κάνει με ποσά που 
υπερβαίνουν τα δέκα δισ. δρχ. από τα 
αποθεματικά της Ασφαλιστικής Εταιρείας.
ΟΟ κ. Αθανασίου διενήργησε επί δύο χρόνια 
έρευνα, για την υπόθεση, με αφορμή 
καταγγελίες, που είχαν δημοσιευτεί στην 
εφημερίδα «Αυριανή».



σελίδα 13

«Stop» στο θέμα Κυργιάκου
από το http://sport-mix.blogspot.com

ΤοΤο όνομα του Σωτήρη Κυργιάκου έχει γραφτεί τις τελευταίες μέρες για τον 
Παναθηναϊκό και πολύς κόσμος αναρωτιέται το τι γίνεται. Οι… τέσσερις 
σωματοφύλακες του «τριφυλλιού», Γιάννης Βαρδινογιάννης, Νίκος Πατέρας, 
Ανδρέας Βγενόπουλος και Παύλος Γιαννακόπουλος, συναντήθηκαν, για 
περίπου τέσσερις ώρες, την Τετάρτη στα γραφεία της «Marfin» και στο 
τραπέζι των συζητήσεων έπεσε και το όνομα του Ελληνα αμυντικού. Αυτή 
ήταν και η τελευταία φορά (τουλάχιστον στην παρούσα φάση), που 
παράγοντεςπαράγοντες του «τριφυλλιού» μίλησαν για τον «Sotis». Συμφώνησαν ότι 
πρόκειται για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, αλλά τα όσα είχαν γίνει στο 
πρόσφατο παρελθόν και οι δικαστικές διαμάχες ανάμεσα στις δυο πλευρές, 
βάζουν «stop» σε επικείμενη μεταγραφή. Οπότε, δεν αλλάζει κάτι με ότι 
ξέραμε και πριν από 20 μέρες. Ο Κυργιάκος δεν απασχολεί τον Παναθηναϊκό 
και δεν πρόκειται να του γίνει καμία πρόταση.
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Ανώτεροι στρατιωτικοί ηγέτες δεσμεύονται να 
συνεργαστούν για τη σταθερότητα των Βαλκανίων
Του Αϊχάν Σιμσέκ για τους Southeast European Times -- 09/07/08

ΤονίζονταςΤονίζοντας τους κινδύνους ασφάλειας, τις συγκρούσεις και την αντιπαλότητα στην περιοχή, η οποία απειλεί τόσο την περιφερειακή όσο και 
την παγκόσμια ασφάλεια, ο Μπουγιούκανιτ δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ των στρατιωτικών ηγετών ήταν η πιο πρόσφατη, ωστόσο και 
η πιο σημαντική προσπάθεια για ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Το πρώτο συνέδριο αρχηγών ΓΕΣ των 
Βαλκανίων έλαβε χώρα στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος, ενώ το συνέδριο αποτέλεσε σύντομα αποτελεσματικό μηχανισμό συνεργασίας 
μεταξύ των χωρών της περιοχής, η πλειονότητα των οποίων μέλη του ΝΑΤΟ.
ΟΟ Μπουγιούκανιτ δήλωσε ότι η ένταξη περιφερειακών κρατών στις δομές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ αποτελεί σημαντική πηγή σταθερότητας στην 
περιοχή. "Καλωσορίζουμε τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, ώστε να αποτελέσουν εταίρους στη Σύμπραξη για 
Ειρήνη του ΝΑΤΟ, και την Κροατία και την Αλβανία να λάβουν προσκλήσεις για ένταξη στο ΝΑΤΟ", δήλωσε. "Ως στρατιώτες, δεν μπορούμε 
να επιλύσουμε τα προβλήματα μεταξύ των χωρών μας", ανέφερε στο συνέδριο. "Ωστόσο, μέσω της συνεργασίας, μπορούμε να 
δημιουργήσουμε μια θετική ατμόσφαιρα και να ανοίξουμε παράθυρο ευκαιριών ώστε να επιλύσουν τα προβλήματα οι πολιτικοί", ανέφερε. 
Ο Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ο Ιταλός Ναύαρχος Τζιαμπάολο Ντι Πάολα, ήταν μεταξύ των καλεσμένων του 
συνεδρίου. "Τα Βαλκάνια δεν αποτελούν πλέον απειλή για την ασφάλεια. Αντιθέτως, η περιοχή έχει αρχίσει να συμβάλει στην παγκόσμια 
ασφάλεια", δήλωσε στο συνέδριο. "Μόλις πριν από δέκα χρόνια, μια τέτοια συνάντηση δεν θα ήταν τίποτε περισσότερο από ένα όνειρο", 
δήλωσε.
Ο στρατηγός Χένρι Μπεντεγκίτ, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, συζήτησε την προοπτική της ΕΕ στην περιοχή και ανέφερε 
πως όλες οι χώρες στην περιοχή θεωρούνται μέλη της οικογένειας της ΕΕ. "Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη του διαλόγου και 
αμοιβαία κατανόηση μεταξύ μας", δήλωσε. Οι στρατιωτικοί ηγέτες των Βαλκανικών κρατών συμφώνησαν έπειτα από τη διήμερη συνάντηση 
να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους για την επίλυση προκλήσεων που αφορούν στην ασφάλεια. Επεσήμαναν τη σπουδαιότητα των 
εργασιών μιας ομάδας συντονισμού και δυο υποομάδων εργασίας, οι οποίες θα παρέχουν τους απαραίτητους μηχανισμούς για συνέχιση του 
συνεδρίου.συνεδρίου. Τα μελλοντικά βήματα για συνεργασία θα αποτελούνται από κοινή στρατιωτική κατάρτιση, εκπαίδευση και ασκήσεις μεταξύ των 
δυνάμεών τους. Η συνεδρίαση του Συνεδρίου Αρχηγών ΓΕΣ των Βαλκανικών Χωρών το 2009 θα λάβει χώρα στη Σερβία

ΠΗΓΗ ------ http://www.balkantimes.com/cocoon/setimes/xhtml/el/homepage/default
από τον                                

"Πιστεύω ότι οι ομοιότητές μας είναι περισσότερες από τις διαφορές", δήλωσε ο Τούρκος Αρχηγός ΓΕΣ, Γιασάρ 
Μπουγιούκανιτ. Στρατιωτικοί ηγέτες Βαλκανικών χωρών συμφώνησαν τη Δευτέρα (7 Ιουλίου) να επιδιώξουν 
ευκαιρίες για εγγύτερη συνεργασία σε κοινές στρατιωτικές εκπαιδεύσεις και ασκήσεις.
Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε κατά την ολοκλήρωση του Δεύτερου Ετήσιου Συνεδρίου Αρχηγών ΓΕΣ των 
Βαλκανικών Χωρών, στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από Αλβανία, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, πΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, καθώς επίσης την Τουρκία, ως 
διοργανώτρια χώρα. "Έχουμε όλοι κοινή ιστορία και πολιτισμό. 
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