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>> MAΘHTEYΣE KAI ∆I∆AΞE ΣTH XAΛKH

Αισιοδοξεί για την
επαναλειτουργία της 

Eζησε στη Xάλκη µέχρι το 1971, όταν η Σχολή έκλεισε
από την τουρκική κυβέρνηση. «Aισιοδοξούµε πάντοτε,
µαζί µε το Πατριαρχείο και εµείς, ότι αργά η γρήγορα
θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτό που ζητεί η EE
για την ευρωπαϊκή προοπτική της Tουρκίας», λέει
ο κ. Bασίλης Aναγνωστόπουλος, εκπρόσωπος Eστίας
Θεολόγων Xάλκης, µε 233 µέλη. H Σχολή ιδρύθη-
κε το 1844, όταν έκλεισε είχε 50 µαθητές και σήµερα
δεκάδες ανά τον κόσµο κληρικοί είναι απόφοιτοί της.
Πολλοί εξ αυτών θα βρεθούν στο συνέδριο των
Kωνσταντινουπολιτών που αρχίζει 30 Iουνίου.

>> H EΦOPIA... NIKHΣE TON ΛAΦKA

Tης παίρνουν σε 1 µήνα όσα
θα της δώσουν σε 2 χρόνια

Συνταξιούχος του ∆ηµοσίου έλαβε ταυτόχρονα δύο
ειδοποιήσεις: επιστροφή ΛAΦKA και το εκκαθαριστικό
Eφορίας. Για το πρώτο έχει λαµβάνειν 527 ευρώ, που
θα καταβληθούν σε 5 ισόποσες 6µηνιαίες δόσεις, αρ-
χής γενοµένης την 1η Iουλίου. Θα της εξοφληθεί δη-
λαδή ο ΛAΦKA (527 ευρώ) την 1η Iουλίου 2008. H
Eφορία για εισόδηµα 18.755  ευρώ ζητεί φόρο 1.825
ευρώ,  σε 3 ισόποσες δόσεις που καταβάλλονται  30
Iουνίου, 30 Aυγούστου και 30 Oκτωβρίου. H προ-
καταβολή φόρου για το επόµενο έτος είναι 590 ευ-
ρώ (πιο πολύ από τον ΛAΦKA του... 2008).

*TO EPΩTHMA*

TÈ ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ ˆ˜ ¯ÒÚ· Î·È... 
ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ; 
Oι Eλληνες χρωστούν 150 δισ. ευρώ,

ενώ το δηµόσιο χρέος ανέρχεται 

σε 210 δισ. ευρώ. 
;

>> IΣTOPIKO MOYΣEIO KPHTHΣ

Eκθέµατα από
την Kατοχή

Η έκθεση «Sabotage / 62» περιλαµ-
βάνει φωτογραφίες και σπάνια α-
ντικείµενα της βρετανικής Eιδικής
Aεροπορικής Yπηρεσίας, εκθέµατα α-
πό το υποβρύχιο «Tρίτων» και κει-
µήλια του Γερµανού διοικητή του α-
εροδροµίου. Hταν 14/6/42, όταν µια
οµάδα καταδροµέων εισχώρησε στο
κατεχόµενο αεροδρόµιο Hρακλείου
και κατέστρεψε 22 γερµανικά αερο-
σκάφη. Aνάµεσα στα κειµήλια και τα
αντικείµενα των 62 µαρτύρων, που
εκτελέστηκαν σε αντίποινα.
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>> ∆HMOΣ AΘHNAIΩN

Πινακίδα - πράσινο,
σηµειώσατε: 1

Σε ποιον ανήκει η δόξα, σε ποιον
ανήκει το πράσινο; Oι πινακίδες
διαφηµίζουν τα έργα και δηλώ-
νουν ποιος έχει την ευθύνη, καθώς
οι χώροι πρασίνου είναι κατατµη-
µένοι σε δήµους, νοµαρχίες, υ-
περνοµαρχίες, υπουργεία κ.λπ. Eυ-
µεγέθεις πινακίδες που καµιά φο-
ρά, δυσανάλογα µεγάλες, υπερ-
καλύπτουν την έκταση που έχει το
παρτέρι. Στη συµβολή Iεράς Oδού
και M. Aλεξάνδρου, πάντως, µάλ-
λον το πράσινο ξεπερνά ολίγον το
µέγεθος της ταµπέλας του ∆ήµου.
Aλλωστε, υπάρχει κι ένα δέντρο...

>> NTPIΠΛEΣ ME... AΛΓOPIΘMOYΣ

O Peleas στο... 
Mουντιάλ των ροµπότ
Στα «γήπεδα» της Γερµανίας δεκάδες
ροµπότ-ποδοσφαιριστές, που εκπροσωπούν
διεθνή ερευνητικά εργαστήρια, αγωνίζονται
για πρώτη φορά σε ένα παράλληλο Mουντιάλ.
Iσως στο επόµενο παγκόσµιο πρωτάθληµα ο
Πελέας να εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώ-
µατα. Στο Eργαστήριο Yπολογιστικής Oρασης
και Pοµποτικής του ITE Kρήτης πάντως οι
ερευνητές (από αριστερά Π. Γεωργιάδης, A.
Aργυρός, Π. Tραχανιάς, Xρ. Παπαχρήστου)
κάνουν συστηµατική προπόνηση. «Eίναι ένα
ροµπότ πλήρως αυτονοµηµένο, που µπορεί
να κυνηγήσει την µπάλα, να σουτάρει ή να
κάνει προσποιήσεις στους αντιπάλους. Oι
ντρίπλες είναι θέµα αλγορίθµων», λέει ο
καθηγητής κ. Πάνος Tραχανιάς. 

>> ΠAΛINNOΣTOYNTEΣ

Βρήκαν καταφύγιο
στη Στέγη «Αγάπη»

Aπό τα λυόµενα στις Σάππες, έπειτα
από 16 χρόνια, βρήκαν  καταφύγιο
στη Στέγη «Aγάπη». Oι 75 οικογένειες
παλιννοστούντων οµογενών και µε-
ταναστών εγκαταστάθηκαν πριν από
λίγες ηµέρες στο κτίριο της παλαιάς
φοιτητικής εστίας στην Kοµοτηνή. H
«Aλληλεγγύη», ο Mη Kυβερνητικός
Oργανισµός της Eκκλησίας, σε συ-
νεργασία µε την υπηρεσία ∆ιεθνούς
Aνάπτυξης και Συνεργασίας του υπ.
Eξωτερικών, ανέλαβαν τη ριζική α-
νακαίνιση του κτιρίου. Yστερα από ερ-
γασία αρκετών µηνών, η Στέγη ε-
γκαινιάστηκε επισήµως από τον
Aρχιεπίσκοπο κ. Xριστόδουλο την
περασµένη εβδοµάδα.

>> ΣANTOPINH

Ασπίδα της ΕΕ 
στο ντόπιο κρασί

H Σαντορίνη υποδέχεται ευρωβου-
λευτές και κερνά ντόπιο κρασί. Aντι-
προσωπεία του Eυρωκοινοβουλίου
έρχεται να συζητήσει για την Kοινή
Oργάνωση Aγοράς Oίνου και τις προ-
οπτικές ανάπτυξης µικρών νησιών. Θα
τους καλωσορίσουν εκπρόσωποι της
Eνωσης Συνεταιρισµών Aιγαίου, δή-
µαρχοι και κοινοτάρχες από Iο, Σίκι-
νο, Φολέγανδρο, Aνάφη και Θηρασία.
Oπως λέει η κ. Kατερίνα Mπατζελή, ευ-
ρωβουλευτής ΠAΣOK, «στόχος ένα ποι-
οτικό προϊόν να µη µετατραπεί σε
βιοµηχανικό και να µη συγκεντρωθεί
η παραγωγή σε µεγάλες καλλιέργει-
ες, εκριζώνοντας τις ποιοτικές παρα-
γωγές αλλά και τους παραγωγούς».


