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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το Φυσικό αέριο,
ο σύγχρονος Ηρακλής
κατά της παγκόσμιας
Λερναίας Ύδρας

Αρχαία ελληνική
πόλη στη Ρωσία
Στα ίχνη μίας αρχαίας ελληνικής πόλης, αποικίας του 6ου
αιώνα π.Χ., βρίσκονται αρχαιολόγοι στη Ρωσία, στα βόρεια
παράλια του Εύξεινου Πόντου. Κατά πάσα πιθανότητα
πρόκειται για την Ερμόνασσα (ή Ερμώνασσα)...
Σελ. 4

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ένωση Σοβιετικών
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
Σελ. 3

Η Βασίλισσα Όλγα
της Ελλάδος

Σελ. 6

Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik, SSSR, αποκαλούμενος επίσης
Σοβιετική Ένωση, ήταν ασύμφωνα προς το σύνταγμα σοσιαλιστικό κράτος αυτός
υπεάρξε μέσα Ευρασία από το 1922 ως το 1991.
Σελ. 5
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EDITORIAL

Καλή σχολική χρονιά

Ρομασένκο Αλίνα

Ιβάνοβα Όλγα,
Πρόεδρος

Αγαπητοί αναγνώστες σας καλώς
ορίζω στο νέο μας τεύχος! Θέλω να
ευχηθώ, πρώτα, στα παιδιά μας
καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο! Στους γονείς τι να πω και τι να
ευχηθώ; Εδώ που φτάσαμε μου

Ιωάννη Σπ. Λαζαράκου,
Σύμβουλος έκδοσης

μένει μόνο να σας πω καλό κουράγιο, καλή δύναμη, για να σταθούμε
στα παιδιά μας και να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε όσο
μπορούμε. Ειδικά στη νεολαία, η
οποία ψάχνει απεγνωσμένα μία

Ρομασένκο Αλίνα
Αρχισυντάκτρια

Μάνια Ασπιώτη
Συντάκτρια

ΠΥΡ ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
Μάνια Ασπιώτη

Αγαπητές φίλες,
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα καλά σας
λόγια.Μέσα απο τις επιστολές σας εισπράτω
όλο τον πόνο, την αγωνία, ακόμηκαι την αγανάκτησή σας για τα όσα συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή.Μια ζωή εγλωβισμένη στη
γυάλα της ''Νέας Τάξης Πραγμάτων''.Πιστέψτε
με, η δύναμη του μυαλού μας είναι άπειρη. Οι
συμβιβασμοί στις ανάγκες τις ζωής μας, που
καθημερινά παρουσιάζονται και δημιούνται για
να μας εξοντώσουν, είναι πλάνες και σενάρια
''αόρατων δυνάμεων''....
Η γυναίκα όμως είναι το πάν σε αυτή τη
ζωή.Καμία αόρατη δύναμη δεν μπορεί να την
εξοντώσει, γιατί χωρίς την γυναίκα δεν υπάρχει ζωή.
Κρατάτε γερά,ενωμένες,με πίστη στο θεό και
στη δύναμη του μυαλού μας.Για όλα υπάρχει
λύση.Το αύριο είναι ακόμη άγνωστο και στους
εχθρούς της ανθρωπότητας.Ανατροπές και γεγονότα μέσα απο φωτιές και τσουνάμια αλλάζουν τα πάντα.''Αλλαι μεν βουλαί
ανθρώπων,άλλα δε θεός κελεύει''.
Καθοδηγείστε τα παιδιά σας, συμβουλέψτε τα.
Η κάθε ώρα που περνά και χάνεται στο άπειρο
θόλο του ουρανού, μπορεί να αφήσει πίσω της

με τις σωστές ενέργειες-πολύτιμους λίθους.Λίθους, που κτίζεται το φρούριο που θα προστατέψει τη ζωή μας, την ψυχή μας, τα παιδιά
μας, τους σπόρους για τα δέντρα, τα φυτά, τις
αποχρώσεις του πράσινου της γής και του γαλάζιου της θάλασσας, τα χρώματα του ουράνιου τόξου και του σύμπαντος.
Οι αρχαίοι Σπαρτίατες και Σπαρτίατισες αποτελούσαν μεγάλη δύναμη, μέσα από τη λιτή και
προσεγμένη ζωή τους, πειθαρχημένοι, όλοι
μαζί.Η παγίδα της δίασπασης της οικογένειας,
η ισοπέδωση των αξιών και των ιδανικών, ο
αποπροσανατολισμός απο ήθη και έθιμα, πατρίδα, θρησκεία γίνεται η αλυσίδα που θα σέρνει τα καραβάνια με τους ανεγκέφαλους
σκλάβους της ''Νέας Τάξης Πραγμάτων''.

ΠΥΡ-ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
Γυναίκες ενωμένες κρατάτε γερά.Σαν νέες Σουλιώτισσες και Σπαρτιάτισσες, απ'όλα τα μέρη
του κόσμου, σεβαστείτε πρώτα τον εαυτό σας
και ενώστε όλο αυτόν το σεβασμό με όλες τις
γυναίκες του κόσμου. Ας γίνουμε ασπίδα στα
παιδία μας, στο θαύμα της ζωής, στο θαύμα της
φύσης. Όλες μαζί χέρι- χέρι, ατέλιωτες σειρές,
ατέλιωτες στρατιές, ενάντια στην καταπάτηση
του δικαιωματός μας να ζούμε ελεύθερα, χωρίς
το μαστίγιο και την απειλή της εγκληματικότητας, της βαρβαρότητας και του κάθε μορφής
βιασμού και σώματος, της ψυχής , του πνεύματος και της όλης υπαρξή μας.
Οι περισσότερες απο εμάς ζούμε με δύο υπο-

θέση εργασίας, και όπως φαίνεται
δεν βρίσκουν στην Ελλάδα. Για
αυτό το λόγο όλο και περισσότερα
παιδιά απομακρύνονται από τα σπίτια τους αναζητώντας στις άλλες
χώρες ένα καλύτερο μέλλον...

Βασίλης Κοντούρης
Δημοσιογράφος

Μαρίνα Μπεντ
Υπεύθυνη Εμπορικού

στάσεις, σαν άνδρες και σαν γυναίκες συγχρόνως, αντιμετωπίζοντας έναν δυσβάσταχτο
αγώνα επιβίωσης. Και λέω ότι ζούμε σαν άνδρες, δίοτι η παρουσία τους- εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, που απλώς επιβαιβαιώνουν τον
κανόνα-είναι πλέον ανύπαρκτη μέσα στο θεσμό
της οικογένειας.
Απο την άλλη μεριά πάλι ας απομονώσουμε την
μικρή κατηγορία γυναικών εκείνων που δυστηχώς, πάντα θα υπάρχουν σαν τους ''Ιούδες των
30 αργυρίων''-που επιζητούν να καταστρέφουν
στο περασμά τους θεσμούς και οικογένειες για
υλικά συμφέροντα ή και μόνο απο πείσμα, ή για
να καλύψουν τα τραγικά κενά της ελαφρότητας
του είναι τους. Ας συνεχίσουμε των αγώνα με
θάρρος. Άλλωστε, ουδείς αναντικατάστατος.
Αγαπείστε τον εαυτό σας, προστατέψτε τον
πρώτες εσείς. Μη δίνετε το δικαίωμα στον κάθε
αλαζονικό αρσενικό να βιάζει την προσωπικότητά σας, τα θέλω σας, την ίδια τη ζωή σας και
να σας μετατρέπει, η σε απατημένες ή σε αναπληρωματικές.......
Ο Συλλογός μας, μέσα απο τις δυνατότητές του
που μπορούν να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες,
προσπαθεί καθημερινά και δίνει λύσεις, προσφέροντας ανάλογη βοήθεια στις ανάγκες και
στα προβλήματά σας που μας γίνονται γνωστά.
Σας περιμένουμε στο Συλλογό μας, με αγάπη,
όλες μαζί , ενωμένες, μία δύναμη, μία γροθία
σαν την απέραντη θάλασσα και την άσβεστη
φωτιά.
Πυρ γυνή και θάλασσα ,μία δύναμη, μία γροθιά.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΓΚΕΤΟ»

Η γειτονιά μας κάτω από την Ομόνοια έχει μετατραπεί σε ζούγκλα
Τα ναρκωτικά, η πορνεία, τα μαχαιρώματα, οι
βιαιότητες , οι εκφοβισμοί, είναι στην ημερήσια διάταξη. Εκατοντάδες-χιλιάδες λαθρομετανάστες-δήθεν πολιτικοί πρόσφυγες, που
εισπράττουν 18 Ευρώ την ημέρα ανά άτομο
από την Πολιτεία, έχουν καταλάβει την περιοχή. Πετάνε βρωμιές και μπουκάλια από τα
μπαλκόνια. Ρίχνουν σκουπίδια και απόβλητα σε
ταράτσες και φωταγωγούς που τους έχουν μετατρέψει σε χαβούζες.
Στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο σε βρωμερές
πολυκατοικίες με ελάχιστες τουαλέτες.
Μπροστά στην ανυπαρξία του κράτους, τις εύκολες
και από απόσταση κραυγές για «ανθρώπινα δικαιώματα», οι λαθρομετανάστες αποθρασύνονται.
Περιφέρονται ως αργόσχολοι στους δρόμους, διακινούν ναρκωτικά, πορνεύονται, προκαλούν επεισόδια

και κάθονται σε ομάδες μπροστά στα μαγαζιά, διώχνοντας τους περαστικούς και τους πελάτες.
Όταν ένας από εμάς τολμα και τους παρακάλει να
κάνουν λίγο πιο πέρα για να περάσει, τον στολιζουν
με «ομορφα» και» ευγενικα» λογια προζβαλονδας
οχι μονον την μητερα του αλλά και ολόκληρη πατριδα μας την Ελλαδα. Θεωρούν δική τους την περιοχή, μας εκφοβίζουν, μας διώχνουν από το σπίτι
μας, μας καταστρέφουν.
Δεν είμαστε ρατσιστές φυσικά, αλλά η κατάσταση
αυτή δεν πάει άλλο. Είμαστε οι σκληρά εργαζόμενοι,
φορολογούμενοι, Έλληνες πολίτες που διεκδικούμε
ίση μεταχείριση και ανθρώπινα δικαιώματα και την
τήρηση του νόμου για όλους.
Που είναι το υπόλοιπο κράτος;
Υπάρχει κράτος;
Βασίλης Κοντούρης

Το Φυσικό αέριο, ο σύγχρονος Ηρακλής
κατά της παγκόσμιας Λερναίας Ύδρας
Άρθρο του δημοσιογράφου
Ιωάννη Σπ. Λαζαράκου
Ένας από τους καθοριστικότερους
παράγοντες, σε όλα ανεξαιρέτως τα
ιστορικά γεγονότα, της Ρωσίας και της πρ.
Σοβ. Ένωσης είναι ο χρόνος, όπως και σε
κάθε άλλη περίπτωσης χώρας. Ένα τέτοιο
ιστορικό γεγονός του χρόνου που θα
μείνει με κεφαλαία γράμματα είναι η
συμβολή της Ρωσίας στο ενεργειακό
παγκόσμιο γίγνεσθαι. Έτσι συμφώνησαν
οι «θεοί». Η Ρωσία να επέμβει σωτήρια
στον πλανήτη Γη με το φυσικό της
ορυκτό πλούτο και ειδικά με το φυσικό
της αέριο, το τόσο ωφέλιμο, ώστε να
απαλλάξει από ρύπους την παγκόσμια
ατμόσφαιρα και ιδιαίτερα τις χώρες της
Ανατολικής Αφρικής που επιβαρύνονται
άκρατα και συνεχώς από τους θανάσιμους
ρύπους καυσαερίων.
Το φυσικό αέριο είναι το θεόσταλτο
ενεργειακό μέσο που απέχει παρασάγκας
δέκα κ’ έντεκα από το σύνολο των
πετρελαιοαερίων και άλλων αερίων όπως
αυτών που προέρχονται από τη βιομάζα
των σκουπιδιών και από άλλα
ηφαιστειακά πετροχημικά αέρια.
Πέρα από τα εξαιρετικά θερμοδυναμικά
πλεονεκτήματα, που έχει και το υπέρτατο
πλεονέκτημα να είναι το φθηνότερο
οικονομικά αέριο μετά το ζωογόνο
οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς διαρκώς
φθίνει προσβάλλοντας καταστρεπτικά τον
εύρυθμο βιολογικό κύκλο του πλανήτη.
Όσο ποτέ άλλοτε είναι αναντίρρητη
ανάγκη να μεταφέρουμε πάση θυσία το
φυσικό αέριο από το λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης με σύγχρονα πλωτά
μέσα και σχεδόν με μηδενικό μεταφορικό
κόστος, μεταφορική διαδικασία που είναι
είναι ήδη εφαρμοσμένη στη Ρωσία,
σύμφωνα με κάποιους που γνωρίζουν το
θέμα.

Το τεχνολογικό – ναυπηγικό επίτευγμα
σώζει στην κυριολεξία τον πλανήτη, διότι
όπως έχει αποδειχθεί, απαλλάσσει τον
πλανήτη από το φαινόμενο του
θερμοκηπίου εκεί όπου γίνεται χρήση του
φυσικού αερίου.
Η μεταφορά του φυσικού αερίου από το
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς τη
Μομπάσα της Κένυας είναι καταλυτικής
και ποικίλης σημασίας, διότι πληθώρα
στατιστικών και ερευνών-μελετών έχουν
αποδείξει ότι αλλάζοντας το
απηρχαιωμένο ενεργειακό στάτους του
συνόλου των χωρών της
Κεντροανατολικής και Ανατολικής
Αφρικής δύναται να αποτελέσει το
αντίπαλο δέος στην κινέζικη βουλιμία που
με φιλότιμες προσπάθειες προσπαθεί να
καταβροχθίσει το σύνολο της οικονομίας
της Αφρικανικής Ηπείρου σε μια καθαρά

θα λέγαμε ιμπεριαλιστική οικονομική
επικράτηση, αποκλείοντας τις λοιπές
δυνάμεις της Παγκόσμιας Αγοράς όπως :
Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση και
Αυστραλίας. Σε περίπτωση ανατροπής
αυτού του αρχέγονου στάτους και
εκσυγχρονίζοντάς το με το νέο φυσικό
ενεργειακό στάτους, φυσικού αερίου, τα
πάντα καταδεικνύουν ότι είναι απόλυτα
πραγματοποιήσιμό να εξάγονται πλέον
σύγχρονα τεχνολογικά προϊόντα από την
Ανατολική Αφρική ακόμη και στην Κίνα
και όχι μόνο με καθαρή υπεροχή στο
Quality (ποιότητα) αλλά και σε πολύ πιο
χαμηλές τιμές από τις επικρατούσες
σήμερα.
Πέρα από τα περιβαλλοντολογικά και
κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτήματα
επιτυγχάνεται η γεωστρατηγική
αναβάθμιση της Ελλάδας ως βαλκανική
θέση, η Μομπάσα ως σπουδαίος
ενεργειακός κόμβος Κεντροανατολικής
Αφρικής, καθώς επίσης και σωρεία άλλων
οικονομικών πλεονεκτημάτων για την
Ένωση των Ρωσικών Δημοκρατικών, αλλά
και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία
και Η.Π.Α η οποία κατά συγκυρίας
παρούσας ο Πρόεδρος Ομπάμα είναι
Ανατολικοαφρικανός και ιδιαίτερα
Κενυάτης. Είναι γνωστό το ενδιαφέρον
που έχει δείξει, αλλά και η ιδιαίτερη
ευαισθησία του για την Ανατολική Αφρική
πολύ δε περισσότερο για την Κένυα που
είναι πατρίδα του και σύμφωνα με όσα
μπορούμε να γνωρίζουμε ο Πρόεδρος των
Η.Π.Α και ο τέως Πρόεδρος και νυν
Πρωθυπουργός της Ρωσίας, Πούτιν,
διατηρούν εξαίσιες σχέσεις καθώς επίσης
και το σύνολο του Κοινοβουλίου της
φίλης χώρα Κένυας έχει τις καλύτερες
δυνατές σχέσεις με τον Ομπάμα. «Οι
καιροί ου μενετοί» και σύμφωνα με την
λαϊκή ρήση «ψωμί ζυμώστε γάμος να
γίνει».
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Στα ίχνη μίας αρχαίας
ελληνικής πόλης, αποικίας
του 6ου αιώνα π.Χ.,
βρίσκονται αρχαιολόγοι στη
Ρωσία, στα βόρεια παράλια
του Εύξεινου Πόντου. Κατά
πάσα 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 το τελευταίο
διάστημα, αλλά και από την καλή
τους κατάσταση. Ανάμεσα στα
ερείπια της αρχαίας πόλης
βρέθηκαν και κατάλοιπα ναού
της θεάς Δήμητρας, προστάτιδας
της γεωργίας. Την ύπαρξη ναού
της Δήμητρας 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 (τους
τελευταίους μήνες
καταγράφηκαν μέχρι και 25

Αρχαία ελληνική πόλη στη Ρωσία

βαθμοί κάτω από το μηδέν τη
νύχτα) πονοκεφαλιάζουν τους
αρχαιολόγους. Το πιο σημαντικό
τους πρόβλημα δεν είναι άλλο,
ωστόσο, 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 αρχαιότητα, 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, που θα
συνεχιστεί και αυτήν τη χρονιά,
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 τον 6ο
αιώνα π.Χ. στη σημερινή περιοχή
του Κρασνοντάρ.

Nikolaev

Την ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας γιορτάζουμε στο Nikolaev (Ουκρανίας)
Την ημέρα της
Ανεξαρτησίας της
Ελλάδας γιορτάζουν
στην περιφέρεια του
Mykolayiv , στην
Παγκόσμια Επιστημονική
Βιβλιοθήκη. Α. Gmyreva .
Ως ημέρα κήρυξης της
Επαναστάσεως
αναγνωρίζεται επίσημα η
25η Μαρτίου. Εκείνη τη
μέρα συγκεντρώθηκε
στην Αγία Λαύρα μεγάλο
πλήθος στρατιωτικών
δυνάμεων και ο Παλαιών
Πατρών Γερμανός
ευλόγησε και κήρυξε το
ξεκίνημα του
επαναστατικού αγώνα.
Εκεί, παρουσία προκρίτων
και οπλαρχηγών,
υψώθηκε το λάβαρο του
αγώνα και δόθηκε ο
όρκος «Ελευθερία ή
θάνατος», ενώ οι
πολεμιστές κρατούσαν
γυμνά τα σπαθιά τους και

τα καριοφίλια βροντούσαν
Έκτοτε, η 25 Μαρτίου
γιορτάζεται από όλους
τους Έλληνες και
συνηθίζεται να
παρουσιάζει η κάθε
περιοχή τις δυνάμεις της,
τους νέους και τμήμα του
στρατού, που παρελάζουν
σε ανάμνηση της τότε
συγκέντρωσης του
στρατού και της λαμπρής
εκείνης ημέρας που οι
σκλαβωμένοι Έλληνες
έπαψαν να είναι ραγιάδες.

Οι εμπνευστές της
εκδήλωσης - νέοι
ακτιβιστές της Ελληνικής
Εταιρείας της περιοχής
Mykolayiv, «Ελληνική
Floya" .
Τον Μάιο του 2010 πήραν
μέρος στην etnoforume
"ευρωπαϊκές παραδόσεις
των λαών της
Ουκρανίας". Ηταν το
ενδέκατο ουκρανικό
Φεστιβάλ "Φιλίας"( των
εθνικών πολιτισμών).
Η νεολαία προσπαθεί να

ενώσει τους Έλληνες του
Mykolayiv, να
επεκτείνουν τα όρια της
πολιτιστικής συνεργασίας
μεταξύ της Ουκρανίας και
της Ελλάδος.
Οι επισκέπτες της
Παγκόσμιας
Επιστημονικής
Βιβλιοθήκης μπορούν να
γνωρίσουν την ιστορία
της Ημέρας της
Ανεξαρτησίας της
Ελλάδα, την παράδοση
της γιορτής, και

ανάγνωση του βιβλίου
«Γη της αρχαίας
Ελλάδας».
Επίσης εορτάζουνε τον
Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου. Την
χαρμόσυνη δηλαδή
είδηση, που έφερε ο
Αρχάγγελος Γαβριήλ στην
Παναγία, ότι μέσω αυτής
θα ενσαρκωθεί ο Υιός του
Θεού. «Ιδού νυν
ευαγγελίζομαι χαράν
μεγάλην» της είπε ο
Αρχάγγελος.

www.emigrant.gr
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
(Bραχυνμένος ΕΣΣΔ, TR.: Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik, SSSR), αποκαλούμενος επίσης Σοβιετική
Ένωση, ήταν ασύμφωνα προς το σύνταγμα σοσιαλιστικό
κράτος αυτός υπεάρξε μέσα Ευρασία από το 1922 ως το 1991.
Ανάδυση από Ρωσική αυτοκρατορία μετά από Ρωσική επανάσταση του
1917 και Ρωσικός εμφύλιος πόλεμος του 1918-1921, η ΕΣΣΔ ήταν
μια ένωση αρκετοί Σοβιετικές δημοκρατίες, αλλά συνεκδοχή Ρωσίακατόπιν το μεγαλύτερο και κυρίαρχο ιδρυτικό κράτος τουσυνεχισμένος να χρησιμοποιείται συνήθως σε όλη την κρατική
ύπαρξη. Τα γεωγραφικά όρια της ΕΣΣΔ ποίκιλαν με το χρόνο, αλλά
μετά από τις τελευταίες σημαντικές εδαφικές προσαρτήσεις Τα κράτη
της Βαλτικής, ανατολική Πολωνία, Bessarabia, και ορισμένα άλλα
εδάφη κατά τη διάρκεια Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, από το 1945
μέχρι τη διάλυση τα όρια αντιστοιχούσαν περίπου σε εκείνοι αργά
Αυτοκρατορική Ρωσία, με τους ξεχωριστούς αποκλεισμούς Πολωνία,
οι περισσότεροι από Φινλανδία, και Αλάσκα. Η Σοβιετική Ένωση έγινε
το αρχικό πρότυπο για το μέλλον Κομμουνιστικά κράτη κατά τη
διάρκεια Ψυχρός πόλεμος; η κυβέρνηση και η πολιτική οργάνωση της
χώρας καθορίστηκαν από το μόνο πολιτικό κόμμα, Κομμουνιστικό
Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης.
Από το 1945 μέχρι διάλυση το 1991 μια περίοδος γνωστή ως Ψυχρός
πόλεμος- η Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
ήταν ο κόσμος δύο υπερδυνάμεις αυτός εξουσίασε τη σφαιρική
ημερήσια διάταξη οικονομική πολιτική, εξωτερικές υποθέσεις,
στρατιωτικές διαδικασίες, πολιτιστική ανταλλαγή, επιστημονικές
πρόοδοι συμπεριλαμβανομένης της εξερεύνησης της διαστημικής
εξερεύνησης, και αθλητισμός (συμπεριλαμβανομένου Ολυμπιακοί
αγώνες και διάφορος παγκόσμια πρωταθλήματα).
Αρχικά καθιερωμένη ως ένωση τεσσάρων σοβιετικών σοσιαλιστικών
Δημοκρατιών, η ΕΣΣΔ έτεινε να περιέχει 15 ιδρυτικά ή τις
«δημοκρατίες ένωσης» μέχρι το 1956: Αρμενικό SSR, Αζερμπαϊτζάν

SSR, Λευκορωσικό SSR, Εσθονικό SSR, Της Γεωργίας SSR, Kazakh
SSR, Kirghiz SSR, Λετονικό SSR, Λιθουανικό SSR, Μολδαβικό SSR,
Ρωσικό SFSR, Του Τατζικιστάν SSR, Τουρκμενικό SSR, Ουκρανικό
SSR, και Του Ουζμπεκιστάν SSR. (Από την προσάρτηση Εσθονικό
SSR 6 Αυγούστου, 1940 μέχρι την αναδιοργάνωση Karelo-φιλανδικά
SSR Καρελιανό ASSR 16 Ιουλίου, 1956, η αρίθμηση των
«δημοκρατιών ένωσης» ήταν 16.)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΔΟΥΜΑΣ

«Η ΡΩΣΙΑ ΕΔΙΝΕ ΔΑΝΕΙΟ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ»
Η Ρωσία ήταν έτοιμη από τις αρχές
του 2010 να παράσχει δάνειο με
ευνοϊκούς όρους και η Ελλάδα
αδιαφόρησε, δήλωσε στην «Ε», λίγο
μετά την επανεκλογή του στην
προεδρία της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας, ο
Ιβάν Σαββίδης, βουλευτής της
Κρατικής Δούμας, επικεφαλής της
5ης Περιφέρειας του ΣΑΕ και
«τσάρος του Ροστόφ», στις όχθες
του Δον.«Ηρθε ο Παπανδρέου στη
Ρωσία πέρυσι τον Φεβρουάριο, αλλά
δεν καταλαβαίνω γιατί ήρθε. Ο
ηγέτης της Ρωσίας ήταν έτοιμος να
δώσει 25 δισ. ευρώ, δεν έχω λόγο
να μην το πω δημοσίως, γιατί έχω ο
ίδιος γνώση του ζητήματος. Και
ήταν μάλιστα έτοιμος να τα δώσει
ως πρώτη δόση βοήθειας στην
Ελλάδα, όμως, δυστυχώς... Ηταν
δάνειο με χαμηλό επιτόκιο, οι
λεπτομέρειες δεν έχουν πια
σημασία, αφού προφανώς οι
Αμερικανοί, το ΔΝΤ και η Ε.Ε. είπαν
όχι. Τότε γιατί ήρθε στη Μόσχα ο
Παπανδρέου; Για να δει ο ελληνικός
λαός ότι συναντιέται με τον
Πούτιν;», μας είπε με πάθος ο Ι.
Σαββίδης, που διαμαρτύρεται ότι οι

ελληνορωσικές σχέσεις είναι τόσο
παγωμένες, όσο ποτέ τα τελευταία
20 χρόνια.
«Ηταν έτοιμος»
«Δεν είναι μυστικό ότι εγώ κανόνισα
την κατ' ιδίαν συνάντηση, ζητήθηκε
η βοήθειά μου από την ελληνική
πλευρά. Το πρωί συναντήθηκα με
τον Παπανδρέου στην Κρατική
Δούμα, μείναμε οι δυο μας με τον
μεταφραστή και του είπα ότι δεν
χρειάζεται να προβληματίζεται για
τίποτε, ότι ο Πούτιν έχει καλή και
θετική διάθεση, γι' αυτό και θα
προτείνει να μείνουν μόνοι τους κι
εφόσον δώσει κι αυτός τη
συγκατάθεσή του, μπορεί να του
θέσει οποιοδήποτε ζήτημα θεωρεί
χρήσιμο. Ηταν έτοιμος να ακούσει
τα πάντα», υποστήριξε ο κ.
Σαββίδης, υπογραμμίζοντας ότι η
συνομιλία κράτησε τελικά μόλις 20
λεπτά και λίγο αργότερα
ενημερώθηκε από το Κρεμλίνο «ότι
κατά τη διάρκειά της ο Παπανδρέου
ουσιαστικά δεν έκανε απολύτως
καμία ερώτηση, αλλά μιλούσε για τα
οικολογικά προβλήματα της
Ελλάδας».

«Γιατί ήρθατε;»
Σύμφωνα με τον ηγέτη των
ομογενών της Ρωσίας, ο Β. Πούτιν
είχε νωρίτερα σε ένδειξη καλής
θέλησης ορίσει ως υπεύθυνο για την
υλοποίηση των διμερών συμφωνιών
τον Ιγκορ Σέτσιν, «έναν από τους
ισχυρότερους αντιπροέδρους της
ρωσικής κυβέρνησης, ο οποίος
επιβλέπει ολόκληρο το ενεργειακό
σύμπλεγμα και τη βαριά βιομηχανία
μηχανοκατασκευών».
Αυτό σήμαινε ότι η Ρωσία είναι
έτοιμη για άμεση συμφωνία και
επιτάχυνση των διαδικασιών, όμως η
Ελλάδα δεν έδειξε καμία διάθεση και
«το ίδιο βράδυ πήγα στο προεδρικό
ξενοδοχείο "Πρέζιντεντ" όπου έμενε
ο Παπανδρέου, και τον ρώτησα:
Πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί
ήρθατε και γιατί χρειαζόταν η κατ'
ιδίαν συνάντηση, γιατί μου ζητήσατε
βοήθεια, για να με δυσφημήσετε;».
Κατά τις εκτιμήσεις του ομογενή
πολιτικού, «η αντίδραση που
ακολούθησε είναι πλέον προς την
αντίθετη κατεύθυνση» και έτσι
μπορεί να εξηγηθεί και η πρόσφατη
αναβολή της προγραμματισμένης για
τις 5 Ιουλίου επίσκεψης Λαμπρινίδη

στη Μόσχα, έπειτα από ρωσική
πρωτοβουλία και με διατύπωση
πρωτοφανών αιχμών για έλλειψη
περιεχομένου στις διμερείς επαφές.
Σύμφωνα με τον Ι. Σαββίδη, το
Κρεμλίνο ζήτησε να εξηγηθεί στον
πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε να
ζητήσει οποιαδήποτε διευκόλυνση
ήθελε, έστω και τηλεφωνικά, από
τον Β. Πούτιν, γι' αυτό και αργότερα
προτάθηκε να χορηγηθεί δάνειο,
«που θα πληρωθεί εν μέρει με
κρατικές δεσμεύσεις και εν μέρει με
αγροτικά προϊόντα», έτσι ώστε να
υλοποιηθεί το συμβόλαιο αγοράς
τεθωρακισμένων οχημάτων
μεταφοράς προσωπικού από τη
Ρωσία, όμως και η πρόταση αυτή
απορρίφθηκε.
Οι ελληνικές επιλογές οδηγούν, στη
σταδιακή μεγιστοποίηση των
ρωσοτουρκικών σχέσεων, καθώς
«στο φόντο μιας Ελλάδας που
αδυνατίζει και όλο και περισσότερο
αποστρέφει το πρόσωπό της από τη
Ρωσία, όλο και ενεργότερα η
τουρκική οικονομία συνεταιρίζεται
με τη ρωσική και η Τουρκία
ισχυροποιείται».
avgerinos@ellada-russia.gr
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Η Βασίλισσα Όλγα της Ελλάδος
Η Βασίλισσα Όλγα της
Ελλάδος σύζυγος του
Βασιλεύ Γεώργιου του
Α΄Γεννήθηκε στις 22
Αυγούστου (κατ΄αλλους
στις 3 Σεπτεμβρίου) του
1851 στο Παύλοβσκ στην
Πετρούπολη. Ήταν
θυγατέρα του μεγάλου
Δούκα Κωνσταντίνου
Νικολάβιεβιτς, που ήταν
γιός του τσάρου Νικολάου
Α΄ και αδελφός του
μετέπειτα τσάρου,
Αλεξάνδρου Β΄. Ήταν
λοιπόν η Όλγα
Κωσταντίνοβνα, εγγονή του
Νικολάου Α΄ και ανεψιά του
Αλεξάνδρου Β΄.
Ανατράφηκε εξαιρετικά από
την ίδια μητέρα της τη
Δούκισσα Αλεξάνδρα
Ιωσήφεβνα και σε ηλικία μόλις
ετών αρραβωνιάζεται στις 4
Μαΐου του 1867 στην
Πετρούπολη, το Βασιλέα των
Ελλήνων Γεώργιο Α΄ Ιωάννη
Γκλύξμπουργκ παραβλέποντας
την επιθυμία Γαλλίας κ Αγγλίας
να νυμφευτεί την Λουΐζα, τη
Θυγατέρα της Βασίλισσας της
Αγγλίας Βικτώριας και παρά το
γεγονός ότι οι δύο αυτές

Πορτραίτο
της Βασίλισσας
Όλγας

Πάνω: Το Μουσείο Hermitage. Δεξιά: Καθεδρικός ναός
της Αγίας Πετρούπολης
Δυνάμεις άφηναν να εννοηθεί
ότι θα ευνοούσαν την ένωση
με την Ελλάδα και της Κρήτης,
η οποία βρισκόταν υπό
Τουρκική κατοχή κ η οποία
ένωση έγινε πολύ αργότερα,
μετά την υπογραφή της
συνθήκης του Λονδίνου, στις
30 Μαΐου του 1913.

Σημειώνουμε εδώ, ότι είχε
προηγηθεί η ένωση της
Επτανήσου με την Ελλάδα 9-7
Σεπτεμβρίου του 1863, λίγο
πριν από την άφιξη στην
Ελλάδα του Βασιλέως Γεωργίου
του Α΄ ( στις 18 Σεπτεμβρίου
του ιδίου έτους. )
Οι γάμοι του ζεύγους έγιναν
στις 15 (κατ άλλους στις 27 )
Οκτωβρίου του 1867 με
μεγαλοπρέπεια. Το γεγονός
αυτό όμως έφερε σοβαρές
πολιτικές ανωμαλίες γιατί έγινε
κρυφά από την Ελληνική
κυβέρνηση και φυσικά χάθηκε
κάθε ελπίδα για την ένωση της
Κρήτης. Μάλιστα δεδομένου
ότι οι πολιτικοί είχαν χωριστεί
σε ρωσόφιλους (
Κουμουνδούρους ) και
αντιρωσικούς ( Δελιγώργης ),
ο Χαρίλαος Τρικούπης που
ανήκε στους δεύτερους
πρότεινε να παραιτηθεί η
Κυβέρνηση σε ένδειξη
διαμαρτυρίας, ο Πρόεδρος
όμως, Κουμουνδούρος, αν και
δεν ενέκρινε αυτό το
συνοικέσιο, δεν δέχτηκε την
πρόταση του Τρικούπη και είπε
ότι « η εκλογή συζύγου για ένα
βασιλέα δεν είναι μόνον
υπόθεση πολιτική και
διπλωματική, αλλά και
συναισθηματική και βαθύτατα
ανθρώπινη».
Ωστόσο, ο ελληνικός λαός
δέχτηκε με ενθουσιασμό τη
νεαρή Βασίλισσα του, η οποία
με την συνεπή διαγωγή της
κέρδισε τη συμπάθεια του λαού

που μεγάλωσε ακόμα
περισσότερο με την γέννηση
του διαδόχου του θρόνου,
Κωνσταντίνο Α΄. Απέκτησε στη
συνέχεια και άλλα 4 παιδιά, τον
Γεώργιο, την Αλεξάνδρα, τον
Ανδρέα και το Χριστόφορο.
Στην αποδοχή της της από το
λαό συνετέλεσε και το γεγονός
ότι ήταν Ορθόδοξη Χριστιανή. (
ήταν η 27η απόγονος της
Βυζαντινής Αυτοκράτειρας
Ευφροσύνης Δούκαινας
Καματερίνας ). Αγαπήθηκε δε
ακόμη περισσότερο και για την
αγαθοεργία της, διότι
διακατείχετο από ένθερμα
φιλανθρωπικά αισθήματα.
- Ανέλαβε την προστασία των
γυναικόπαιδων που είχαν
φτάσει στις Ελληνικές ακτές,
κατά τη διαρκεια της Κρητικής
Επανάστασης. Επικαλέστηκε
μάλιστα και την επέμβαση του
Θειου της, τσάρου Αλέξανδρου
Α΄ υπερ της τύχης της Κρήτης,
χωρίς όμως να κατορθώσει
τίποτα.
Συνεχίζεται...
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ΖΥΓΟΣ

κοκτέιλ
balalaika

Ο Δίας θα περνά από τον 7ο οίκο
σας για ένα περίπου χρόνο
υποσχόμενος για σας δώρα και
οφέλη μέσα από τις σχέσεις και τις
συνεργασίες. Ένα από τα
μεγαλύτερα προσόντα σας θα είναι
η άμεση αντίληψη των αναγκών
των άλλων, κάτι που θα συντελεί
στο να συνεργάζεστε αρμονικά.
Μέσα στον χρόνο αυτό ενδέχεται
να συναντήσετε τον ιδανικό
σύντροφο σας, ο οποίος θα σας
προτείνει να πραγματοποιήσει τα όνειρα και τις προσδοκίες σας
! Μια υπέροχη περίοδος σας περιμένει γενικά, όπου θα
ωφεληθείτε σημαντικά μέσα από τις σχέσεις σας, ενώ κάποιοι
μπορεί να κάνετε ένα ευτυχισμένο γάμο.
Ο Κρόνος είναι πλέον στον ωροσκόπο σας και εσείς θα
αισθανθείτε τις αλλαγές που θα γίνουν στην προσωπικότητά σας
αναζητώντας μια πιο σταθερή και πιο ασφαλή ζωή, στα επόμενα
2,5 χρόνια περίπου. Ο Κρόνος θα σας προετοιμάσει ώστε να
οικοδομήσετε μια πιο γερή βάση για το μέλλον σας , ενώ θα
απαιτήσει πιο σκληρή δουλειά και συγκέντρωση. Ενδεχομένως
θα σας φέρνει δοκιμασίες και θα σας αναγκάσει να κάνετε την
επανεξέταση των μόνιμων σχέσεων σας, τελικά όμως θα βγείτε
σοφότεροι.

Περιγραφή συνταγής Μην μπερδεύεστε! To μόνο κοινό στοιχείο που έχει το δικό μας κοκτέιλ
balalaika με το ρωσικό μουσικό όργανο είναι η κοινή καταγωγή.
Vodka, triple sec και φρέσκος χυμός λεμόνι συνθέτουν ένα
πολύ εύκολο και απολαυστικό κοκτέιλ. Ημερομηνία καταχώρησης συνταγής:
Πέμπτη, 24 Ιούνιος 2010
Συστατικά συνταγής
• 1.5 μεζούρα vodka
• 1.5 μεζούρα triple
sec
• 1.5 μεζούρα φρέσκος χυμός λεμόνι
Οδηγίες συνταγής
Χτυπάμε στο σέικερ
όλα τα υλικά μαζί
με πάγο και σερβίρουμε στο ποτήρι
του Martini. Διακοσμούμε με μια φέτα
λεμόνι ή πορτοκάλι.
Διάρκεια: 3 λεπτά

Η ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ –
Η ΠΡΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ;
ΜΑΘΕ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ
Τζαβέλα 7, Χαλάνδρι
(μετρό Χολαργός)
Τηλ.: 210-6722802, 210-6778389
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