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Achtung! Achtung!

Εκστρατεία
«Στήριξε την
Ελλάδα!»
Η καμπάνια «Στήριξε την Ελλάδα!», δεν είναι εμπορική, αλλά πανανθρώπινη.
Σελ. 2

Το σκοτεινό
πρόγραμμα “ήλιος”…

Από τα ελληνικά
χρώματα στην
ελληνική ψυχή

Οι Γερμανοί δεν
επιλέγουν την Ελλάδα
για τουρισμό
Σελ. 3

Σελ. 5

Athens Dance
Sport Open
Fesrival

«Το πνεύμα
της Ελλάδας
μαζί μας»

Υπόγεια
διπλωματία με
θύμα ομογενή
βουλευτή στη
Ρωσία

Σελ.4

Ημέρα Αεροπορίας
και Διαστήματος
στη Ρωσσία
Σελ.5

Σελ.7

Η 12η Απριλίου σηματοδοτεί την Ημέρα της
αεροπορίας και του διαστήματος στη Ρωσσία.
Αυτή είναι μια ξεχωριστή μέρα θριάμβου για την
επιστήμη και όλους εκείνους που εργάζονται
στην
αεροδιαστημική βιομηχανία. Ο
Θεόδωρος Νικολάγιεβιτς Γιουρτσίχιν
είναι Ελληνορώσος
κοσμοναύτης. Είναι
ο 98ος κοσμοναύτης στη Ρωσσία.
Σελ. 6

Το Αγιον Ορος θα
επισκεφτεί το Πάσχα
ο Βλαντιμίρ Πούτιν

Σελ. 2
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Το Αγιον Ορος θα επισκεφτεί το Πάσχα
ο Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο

νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να επισκεφτεί
την Ελλάδα, και ειδικότερα το Άγιον Όρος, την
περίοδο του Πάσχα.
Ο Ρώσος ηγέτης έχει επισκεφτεί και στο παρελθόν πολλές φορές το Περιβόλι της Παναγιάς, δείχνοντας ενδιαφέρον για τις Μονές που
υπάρχουν στην Αθωνική Πολιτεία, και όχι μόνο
για εκείνες που έχουν απευθείας αναφορά στη

Ρωσική Εκκλησία και το Πατριαρχείο Μόσχας.
Επί ημερών του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ηγεσία
της Ρωσίας άλλωστε, η Ορθοδοξία είχε κυρίαρχο λόγο στη πολιτική ζωή της Ρωσίας τόσο υπό
τον Πατριάρχη Αλέξιο όσο και υπό τον σημερινό
Πατριάρχη Κύριλλο. Ενώ, ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος, δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον του για
την προοπτική συγκρότησης ενός ορθόδοξου
τόξου, που θα ενώνει τη Ρωσία με την Ελλάδα.

Ρωσία: Εκστρατεία
«Στήριξε την Ελλάδα!»

Σ

ειρά εκδηλώσεων περιλαμβάνει η εκστρατεία «Στήριξε
την Ελλάδα!», που ανακοινώθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα στο πρακτορείο
ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ. Στο πλαίσιο
της εκστρατείας, στην
Κεντρική Λέσχη του
Υπουργείου Εσωτερικών
πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση Φιλίας Ρωσίας, Ελλάδας και
Κύπρου, με την ευκαιρία
της 25ης Μαρτίου.
Στη συναυλία έλαβαν
μέρος χορευτικά συγκροτήματα από τη Ρωσία,
την Αρμενία και τη Γεωργία.
Η διακεκριμένη Ελληνίδα ομογενής καλλιτέχνιδα της Ρωσίας, Ξένια
Γεωργιάδη, διοργανώτρια της εκδήλωσης κάλεσε όλους τους Ρώσους πολίτες, έστω για μια φορά,
να επισκεφθούν την Ελλάδα, αυτή
την «ανεπανάληπτη χώρα» με τον
«έξυπνο, σοφό, εύθυμο και φιλόξενο λαό», όπως είπε.
Η καμπάνια «Στήριξε την Ελλάδα!», δεν είναι εμπορική, αλλά πανανθρώπινη, επισήμανε ο Γκεόργκι
Μουράντοφ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτιστικής και Επιχειρηματικής Συνεργασίας και Φιλίας με τους
λαούς της Ελλάδας και της Κύπρου
«Φιλία», υποδιευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για θέματα
της ΚΑΚ, Αποδήμων Ομογενών και
Διεθνούς Ανθρωπιστικής Συνεργα-

σίας (RosSotrudnichestvo).
«Οι Ρώσοι», όπως είπε ο κ. Μουράντοφ, «μπορούν, επίσης, να παράσχουν στην Ελλάδα βοήθεια στο
μέτρο του δυνατού, παραδείγματος

χάριν να αγοράζουν περισσότερα
και συχνότερα ελληνικά προϊόντα,
όπως ελαιόλαδο, κρασί, τυροκομικά, καλλυντικά κ.ά. Αυτό βοηθάει
την ελληνική οικονομία, ενθαρρύνει
την εξαγωγή προϊόντων, συμβάλλει στην άνοδο της βιομηχανικής
και αγροτικής παραγωγής. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς,
αν κάθε Ρώσος στη διάρκεια του
έτους ξοδέψει 3-4 χιλ. ρούβλια αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα, στην
ελληνική οικονομία θα προστεθούν
15-20 δισεκατομμύρια ευρώ», σημειώνει. Ο ίδιος επισημαίνει, ακόμη, ότι αρκετά καλή βοήθεια για την
Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει η αύξηση της ροής Ρώσων τουριστών.

Ιδιοκτησία & Έκδοση:
Ελληνορωσσικός Σύλλογος
«EMIGRANT»
Αρχισυντάκτρια: Α. ΡΟΜΑΣΕΝΚΟ
Σύμβουλος Έκδοσης: Ι. ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ
Σύνταξη: Ο. ΙΒΑΝΟΒΑ, Β. ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ,
Μ. ΑΣΠΙΩΤΗ, Μ. ΜΠΕΝΤ
Art design – Σελιδοποίηση: Γ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
(giannabsb@yahoo.gr)

Σαββίδης: Πως ο Παπανδρέου
έστειλε τις σχέσεις με την
Ρωσία στην … Σιβηρία

Κ

όλαφος για τον Γ. Παπανδρέου και τον υφυπουργό
Εξωτερικών Δ. Δόλλη αποτελεί
επιστολή προς τον πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμο, του ομογενούς
βουλευτή της Ρωσικής Δούμας και
επικεφαλής της 5ης Περιφέρειας
του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, Ι. Σαββίδη. Στην επιστολή
του, ο κ. Σαββίδης αποκαλύπτει ότι
ο κ. Δόλλης παρενέβη σε υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους
που επισκέφτηκαν την Ελλάδα,
ζητώντας τους να τον εμποδίσουν
από τη δημόσια έκφραση απόψεων
υπέρ της ενίσχυσης της ελληνορωσικής συνεργασίας!
Μεταξύ άλλων, στην επιστολή
του προς τον πρωθυπουργό ο κ.
Σαββίδης αναφέρει: «Είναι προφανές ότι η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση είχε ενοχληθεί από
τις επανειλημμένες εκκλήσεις μου
προς εκείνη να αξιοποιήσει τη δύναμη των ομογενών, προσκαλώντας τους να αποκτήσουν ομόλογα,
ιδιοκτησίες ή να επενδύσουν στην
Ελλάδα και προπαντός από τις
απορίες που έχω συχνά εκφράσει
σχετικά με την απροθυμία του κ.
Γ. Παπανδρέου να προωθήσει την
ενεργειακή και εν γένει οικονομική
συνεργασία με τη Ρωσία. Πράγμα
που διαφάνηκε άλλωστε και κατά τη
μία και μοναδική συνάντησή του με
τον Ρώσο πρωθυπουργό Β. Πούτιν
τον Φεβρουάριο του 2010, αλλά
και την πλήρη αδιαφορία του να
διερευνήσει τις δυνατότητες δανει-

Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 11
(8ος όροφος), Ομόνοια, 10432, Αθήνα
Τηλ.: +30 2117252296
Κιν.: +30 6976840403
e-mail: emigrant-life@rambler.ru
web site: www.emigrant.gr

Η εφημερίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων

ακής υποστήριξης από τη ρωσική
κυβέρνηση, πολύ πριν τα πράγματα οδηγηθούν εκεί που οδηγήθηκαν
σήμερα.
Με ιδιαίτερη έκπληξη και απογοήτευση, όμως, πληροφορήθηκα ότι
ο αρμόδιος για την Ομογένεια και τη
διεθνή οικονομική συνεργασία της
Ελλάδας υφυπουργός Εξωτερικών
κ. Δημήτριος Δόλλης απευθύνθηκε
πρόσφατα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίοι επισκέπτονταν την
Ελλάδα, ζητώντας τους να με εμποδίσουν να εκφράζω τις προφανώς
ενοχλητικές για την τότε ηγεσία του
απόψεις μου, διότι υποτίθεται ότι
βλάπτω την ελληνορωσική συνεργασία. Θα προκαλούσε θυμηδία, αν
δεν ήταν τραγικό, το γεγονός ότι ο
αρμόδιος υφυπουργός -προερχόμενος μάλιστα και ο ίδιος από την
Ομογένεια- αντί να προωθεί τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας και να
αξιοποιεί κάθε πρόσωπο και κάθε
δύναμη, σπεύδει να συκοφαντήσει
και να προσπαθήσει να “κλείσει το
στόμα” ενός πολιτικού ελληνικής
καταγωγής, που δραστηριοποιείται
σε μια χώρα τόσο σημαντική για τα
ελληνικά εθνικά συμφέροντα, όπως
η Ρωσία».
Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα
συμπεράσματά του και για τον κ.
Παπανδρέου και για τον κ. Δόλλη
και το πώς κατέληξε το κλίμα στις
ελληνορωσικές σχέσεις να παραπέμπει σε αυτό της Σιβηρίας…
πηγή: antinews.gr

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«EMIGRANT»
Τηλ.: +30 2117252300
Κιν.: +30 6976840403
e-mail: emigrant-info@mail.ru
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702/756179-29
ALPHA BANK: 137-002101-217433
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΓΚΕΤΟ»

Achtung! Achtung!
Το σκοτεινό
πρόγραμμα
“ήλιος”…

Οι Γερμανοί δεν επιλέγουν την Ελλάδα
για τουρισμό
Την χαμηλή ζήτηση στον ελληνικό τουριστικό και στις μειωμένες κρατήσεις για τη χώρα μας καταγράφουν γερμανικές εφημερίδες.
Ο γερμανικός Τύπος αποδίδει τη δραματική μείωση των κρατήσεων στα
βίαια επεισόδια αλλά και στο αντιγερμανικό κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα. Γίνεται μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στο κάψιμο της γερμανικής σημαίας από διαδηλωτές και στην παρουσίαση της καγκελαρίου Μέρκελ με
ναζιστική στολή ακόμη και σε σοβαρές εφημερίδες.
Φαίνεται όμως ότι πολλοί είναι οι Γερμανοί που δεν θέλουν να μειωθεί
το τουριστικό κύμα προς την Ελλάδα. Χαρακτηριστική η περίπτωση του διευθυντή της γερμανικής ταξιδιωτικής εταιρίας Alltours, Βίλι Φερχούφεν. Με
δήλωσή του στην εφημερίδα «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung»
διευκρινίζει: «Θα μπορούσε κανείς να νομίζει ότι οι τιμές στην Ελλάδα
έχουν πέσει. Όμως η χώρα δεν είναι φθηνότερη, γιατί τα ξενοδοχεία καλούνται να πληρώνουν περισσότερους φόρους», σημειώνει και προσθέτει
ότι οι Γερμανοί αποφεύγουν την Ελλάδα, γιατί μπερδεύουν τη Ρόδο με
την Αθήνα και θεωρούν ότι παντού υπάρχουν διαδηλώσεις και αντιπάθεια
κατά των Γερμανών, λόγω της σκληρής πολιτικής λιτότητας, την οποία οι
Έλληνες αποδίδουν στην Άγκελα Μέρκελ. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Καμία άλλη χώρα δεν είναι τόσο φιλόξενη όσο η Ελλάδα».

Σ
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ημεία και τέρατα μπορεί να συμβούν, σε μια χώρα, όπου αυτοί, που
την κυβερνούν, χαλκεύουν δόλια, προδοτικά και δολοφονικά, σε βάρος της, προγράμματα. Το κείμενο, που έστειλε ο Φάνης Τσαπικούνης και
που φαίνεται να έγραψε ο Λουκάς Γερόλυμπος, αποκαλύπτει μια πτυχή
του σκοτεινού λαβύρινθου, στον οποίο μας έχουν παγιδέψει.
«Για πρώτη φορά, λέει το κείμενο, ένα ελεύθερο (τυπικά τουλάχιστον)
κράτος δέχεται να εκχωρεί όλα τα έσοδά του από ένα τεράστιο επενδυτικό
πρόγραμμα, το πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» στους δανειστές του. Nα έχουν οι
δανειστές του τον απόλυτο έλεγχο, την τιμολόγηση, την πώληση και την
αγορά, και να μην μπορεί ούτε μία κιλοβατώρα από αυτό το τεράστιο έργο
να απορροφηθεί από την εγχώρια αγορά!»
Σε άλλες εποχές όποιος υπέγραφε ένα τέτοιο κείμενο τον περίμενε το
εδώλιο του δικαστηρίου με την κατηγορία της απιστίας και της ζημίας ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας σε βάρος του δημοσίου. Σήμερα η κυβέρνηση πανηγυρίζει.
Είναι η πρώτη φορά που ένα επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται ονομαστικά σε ένα τέτοιο κείμενο ενδεικτικό της σημασίας και του βάρους που
δίνουν οι Γερμανοί σε αυτή την επένδυση.
Η Ελλάδα δεσμεύεται όλα τα έσοδα από το «ΗΛΙΟΣ» να πάνε για αποπληρωμή του δανείου, μέχρι το ποσό των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Και ποιος θα αγοράζει το ρεύμα; Ποιος θα πουλά το ρεύμα; Η Γερμανία! Ποίου οι εταιρείες θα ωφεληθούν από την κατασκευή του έργου; Οι γερμανικές! Πόση ποσότητα ρεύματος θα απορροφάται από
την διψασμένη ενεργειακά τοπική αγορά; Ούτε μισό watt!
Η Ελλάδα θα παράγει ενέργεια για τη Γερμανία με πολύ χαμηλότερο
κόστος απ’ ότι παράγεται στην Γερμανία λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας
στη χώρα.
Οι Γερμανοί θα εισπράττουν τις επιδοτήσεις από την τράπεζα KfW και τα
λεφτά που θα βγάζουν θα τα εισπράττουν πάλι οι Γερμανοί.
Πρακτικά πρόκειται για ένα δεύτερο κατοχικό δάνειο.
Οι Γερμανοί ζητάνε την έκταση, δανεική κι αγύριστη, την εκμεταλλεύονται, αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη (φτηνή ενέργεια, έργο σε γερμανικές
εταιρείες, επιδοτήσεις κλπ) και στην Ελλάδα μένει το αμφίβολο όφελος
αποπληρωμής δανείων.
Και λέμε αμφίβολο γιατί το πόσο θα πωλείται το ρεύμα θα καθοριστεί
από τους Γερμανούς! Δηλαδή έχουμε τον δανειστή ο οποίος εκμεταλλεύεται περιουσία του δανειζόμενου και πληρώνει όσα ο δανειστής θέλει!
Με το πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» η Ελλάδα θα παράγει ενέργεια αξίας 25
δισ. ευρώ.
Ο καθηγητής του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου Τ. Χαμάχερ που
έχει εμπλακεί στο έργο (ο άνθρωπος και μόνο από αυτή την δήλωσή του
σε γερμανικά ΜΜΕ δείχνει ότι είναι από τους Γερμανούς που αγαπούν και
σκέφτονται την Ελλάδα) καταγγέλλει: «Και στην περίπτωση του «ΗΛΙΟΣ»
αυτοί που κερδίζουν είναι οι κατασκευαστές των ηλιακών μονάδων δηλαδή
γερμανικές και κινεζικές εταιρίες και όχι οι ελληνικές. Οι Έλληνες δεν θα
έχουν κανένα κέρδος».

Βασίλης ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ

Φωτορεπορτάζ Φωτορεπορτάζ Φωτορεπορτάζ Φωτορεπορτάζ Φωτορεπορτάζ Φωτορεπορτάζ Φωτορεπορτάζ

Καλημέρα Χούντα

Πριβέ παρέλαση 25ης Μαρτίου 2012
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Athens Dance Sport
Open Fesrival
17 – 18 Μαρτίου διοργανώθηκε Ανοιχτό Φεστιβάλ Χορού. Συμμετείχαν όλες οι ηλικίες. Τα βραβεία πολλά.
Οι
διαγωνιζόμενοι
ανέδειξαν το ταλέντο
τους σε διάφορα είδη
χορού όπως Samba,
Rumba, Cha cha, Jive,
Passo Doble, Hip Hop,
Sport Dance, Oriental, Χασάπικο και Ζεϊμπέκικο.
Έκπληξη της χρονιάς οι μαθητές της σχολής ROSE KARRA
(πλ. Αττικής), οι οποίοι με τις ικανότητές τους κατάφεραν να
αποσπάσουν τα περισσότερα βραβεία.
Εμείς να τους ευχηθούμε καλές επιτυχίες σε μελλοντικούς
διαγωνισμούς.

Εθνική επέτειος
της Παλιγεννεσίας

Μ

ε μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση
βρεθήκαμε την παραμονή της 25ης
Μαρτίου στο Ρωσσικό Σχολείο Αθηνών (παράρτημαS. Petersburg), όπου οι μαθητές του
δημοτικού πραγματοποίησαν την εορτή της
ελληνικής εθνικής επετείου της Παλιγεννεσίας, απαγγέλοντας ποιήματα και τραγουδώντας τραγούδια σχετικά με την ημέρα. Η εορτή
ήταν λιτή και σεμνή, οι
μαθητές είχαν προετοιμαστεί άρτια και απέδειξαν ότι έχουν συνειδητοποιήσει το πνεύμα
της.
Οι εκδηλώσεις  ιστορικής μνήμης ανατροφοδοτούν την ιστορική
συνέχεια και σηματοδοτούν την πορεία μιας
κοινωνίας. Το ρωσσικό
σχολείο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους μαθητές
του, οι οποίοι λαμβάνουν τα αναγκαία εφόδια για να επιλέξουν ευσυνείδητα τη διαδρομή της ζωής τους, έχοντας πάντως ενστερνιστεί το παγκόσμιο
εφόδιο της ελληνικής παιδείας.
ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΔΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ,ΛΕΚΤΩΡ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Από τα ελληνικά χρώματα
στην ελληνική ψυχή

Σ

τις 25 Μαρτίου, σε μια
κατάμεστη αίθουσα του Μουσείου
Περιφερειακής
Τέχνης Ντόνετσκ
πραγματοποιήθηκε
συναυλία
αφιερωμένη στην
Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδα, μία από τις
σημαντικότερες
εθνικές γιορτές.
Την τελετή άνοιξε
η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Ντόνετσκ Έλενα Προντάν,
η οποία είπε για την ιστορική σημασία και τη σπουδαιότητα αυτού του
γεγονότος για όλους τους Έλληνες
σε όλον το κόσμο. Στη συνέχεια
μίλησε ο Βασίλης Πατσιολής, ένας
δάσκαλος από την Ελλάδα, τονίζοντας το ρόλο των ηρώων του 1821.
Τα συνθήματα των γεγονότων του
απώτερου παρελθόντος εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα.

Μαθητές είπαν τραγούδια όπως
«Ελλάς μου», «Είμαι Έλληνας»,
«Η μπαλάντα του Ντόνετσκ», «Καλοκαιρινής Νύχτας» και άλλα.
Έτσι, οι Έλληνες Ντόνετσκ εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους για
την υποστήριξη της ιστορικής πατρίδας μας, και η πεποίθηση ότι οι
Έλληνες μπορούν να ξεπεράσουν
τις σημερινές προκλήσεις με αξιοπρέπεια.
Γιάννα ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ

«Το πνεύμα της Ελλάδας
μαζί μας»

Τ

ον Μάρτιο, πραγματοποιήθηκε στην Οδησσό διαγωνισμός
μεταξύ παιδιών για το καλύτερο
έργο ζωγραφικής και
σχεδίου με θέμα «Το
πνεύμα της Ελλάδας
μαζί μας». Συμμετείχαν μαθητές από διάφορα σχολεία. Ο διαγωνισμός αποτελείτο
από 16 έργα. Όλοι οι
συμμετέχοντες του
διαγωνισμού
απονεμήθηκαν για την
ενεργό
συμμετοχή
τους.
Γιάννα
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
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Οδοιπορικό στην Ουκρανία
Διακόσιες πενήντα χιλιάδες
Έλληνες ζουν στην Ουκρανία. Πιστεύουν ότι έφτασαν
εκεί μαζί με τον Ιάσονα, χιλιάδες χρόνια πριν. Μιλούσαν Ρουμέικα, μια διάλεκτο
κοντά στην αρχαία ελληνική, μέχρι το 1935. Τότε,
άλλος ένας από τους κατά
τοποχρόνους δημοκράτες,
ο Στάλιν, έδειρε και σκότωσε κάμποσους μέχρι που ο
τρόμος έκλεισε τα στόματα.
Τώρα, προσπαθούν να ξαναμάθουν Ελληνικά.

Ήπειρος, Θράκη, Μακεδονία κλπ).
Στην Μαριούπολη εκδίδεται και μια
εφημερίδα με το όνομα «ΛΟΓΟΣ»
από κάποιον Έλληνα, ενώ υπάρχει
και η εφημερίδα «Ελληνες Ουκρανίας» από την ομοσπονδία ελληνικών συλλόγων. Η πρόεδρος της
ομοσπονδίας, κ. Αλεξάνδρα Προτσένκο έχει και τηλεοπτικό μικρής
εμβέλειας. Κάποιος ελληνικής καταγωγής με το όνομα Ιβάν έγραψε
ένα βιβλίο για τους Έλληνες της
Μαριούπολης και γενικά της Ουκρανίας. Η καταγωγή του είναι από
το Βολόγδα (50 χιλιόμετρα βόρεια
της Μόσχας) όπου ζουν σήμερα 65
Έλληνες.

ΝΤΟΝΕΤΣΚ
Η πόλη βρίσκεται 100 χιλιόμετρα
από τη Μαριούπολη. Ζουν περίπου
100.000 Έλληνες. Τα παιδιά μαθαί-

ΤΣΕΡΝΟΛΙΚ
Έχει 1800 κατοίκους, και οι μισοί
είναι Έλληνες. Υπήρχε μια μεγάλη
εκκλησία και ένα σχολείο στο χωριό, αλλά γκρεμίστηκαν
το 1938 από το Στάλιν.
Όνειρό τους το επανακτίσιμο της εκκλησίας.
Ελληνικά δε διδάσκονται
στο χωριό, και μόνο οι γεραιότεροι μιλάνε ελληνικά. Υπάρχει ένα μνημείο
από τους αγώνες εναντίον των Γερμανών το
1940 με αναγραφόμενα
τα ονόματα των νεκρών.
Στις μισές πλάκες υπάρχουν ονόματα Ελλήνων.

νουν Ελληνικά. Σε υποδέχονται με
λουλούδια και ψωμιά και αλάτι (έθιμο φιλοξενίας).

ΣΑΡΤΑΝΑ
Στο χωριό αυτό κατοικούν 10.000
Έλληνες από τους 12.000 κατοίκους συνολικά. Οι τοπικοί μουσικοί γνωρίζουν, και τραγουδούν σε
διάφορες εκδηλώσεις, πάνω από
20 ελληνικά τραγούδια. Η ορχήστρα τους αποτελείται από κλαρίνο, ακορντεόν, τουμπερλέκι και
ντέφι. Στο πολιτιστικό τους κέντρο
κυματίζει όλο το χρόνο η ελληνική
σημαία, όπως και η ουκρανική. Κάνουν κάθε χρόνο μεγάλο πανηγύρι
για τον Άγιο Γεώργιο και μαζεύεται
κόσμος από όλη τη περιοχή. Στο
χωριό αυτό, εδώ και δυο χρόνια
διδάσκονται (με δυσκολία βέβαια)
ελληνικά στα παιδιά.
(συνεχίζεται)

ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ
Χτίστηκε το 1778 από Έλληνες
που ήρθαν από την Κριμαία (όπως
όλοι οι Ελληνες της περιοχής). Το
όνομα της βγαίνει από το «πόλη της
Μαρίας» δηλαδή της Παναγίας και
υπήρχε από τότε μέχρι τα χρόνια
του Στάλιν, όπου άλλαξε σε Ζντάνοφ. Πριν μερικά χρόνια, επανήλθε
η επίσημη ονομασία «Μαριούπολη», όπως για παράδειγμα και στην
Πετρούπολη (Λένινγκραντ). Στη
Κριμαία οι Ελληνες είχαν πάει τα
προηγούμενα χρόνια (και αιώνες)
από διάφορες περιοχές (Πόντος,
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Ημέρα Αεροπορίας και Διαστήματος στη Ρωσσία

Η

12η Απριλίου σηματοδοτεί την Ημέρα
της αεροπορίας και του διαστήματος στη
Ρωσσία. Αυτή είναι μια ξεχωριστή μέρα θριάμβου για την επιστήμη και όλους εκείνους που εργάζονται στην αεροδιαστημική βιομηχανία.
Το 1961 ένας πολίτης της Σοβιετικής Ένωσης,
ο Γιούρι Γκαγκάριν, έκανε την πρώτη περιστροφή της Γης, με το πρώτο επανδρωμένο διαστημόπλοιο «Βοστόκ».
Ο Θεόδωρος Νικολάγιεβιτς Γιουρτσίχιν είναι
Ελληνορώσος κοσμοναύτης. Είναι ο 98ος κοσμοναύτης στη Ρωσσία
Είναι γιος του Νικολάι Φιοντόροβιτς Γιουρτσίχιν και της πόντιας Μικρούλα Σοφοκλέβνα
Γιουρτσιχίνα (το γένος Γραμματικοπούλου) γεννήθηκε στο Βατούμι της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Αζαρίας. Τελειώνοντας το σχολείο στο Βατούμι το 1976, ο Γιουρτσίχιν ξεκίνησε σπουδές
στο Αεροπορικό Ινστιτούτο της Μόσχας. Το 1983
αποφοίτησε ως Μηχανολόγος με ειδικότητα στα
διαστημικά οχήματα.

Από το 1983 έως το 1997 εργάστηκε για την Ρωσική Εταιρεία
Διαστήματος Energia. Εργάστηκε
εκεί στο κέντρο ελέγχου ως Μηχανολόγος Μηχανικός. Κατόπιν έγινε
αρχιμηχανικός στα διαστημικά προγράμματα Mir-Space-Shuttle και
NASA-Mir.
Το 1997 χρίστηκε υποψήφιος στο
κοσμοναυτικό τμήμα της Energia.
Από τον Ιανουάριο 1998 μέχρι το
Νοέμβριο 1999 ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του και τον Ιανουάριο του
2000 ξεκίνησε την εκπαίδευση για το
πρόγραμμα ISS.
Τον Οκτώβριο του 2002 ο Γιουρτσίχιν συμμετείχε ως μέλος του
πληρώματος του Διαστημικού Λεωφορείου Ατλαντίς. Παρέμεινε στο
διάστημα επί 10 μέρες, 19 ώρες και 58 λεπτά.
Στις 7 Μαΐου 2006 επιλέχτηκε για μια ακόμα

αποστολή και στις 7 Απριλίου 2007 ξεκίνησε με
προορισμό τον διεθνή διαστημικό σταθμό ISS,
όπου παρέμεινε επί 196 μέρες.

Ο ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1828
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
(συνέχεια από το προηγούμενο)
Η (συμπτωματική κι όχι προσχεδιασμένη)
ναυμαχία του Ναβαρίνου, είχε σαν αποτέλεσμα
την απαίτηση των Μεγάλων Δυνάμεων από τους
Οθωμανούς να αναγνωρίσουν το Σύμφωνο του
Λονδίνου. Οι Οθωμανοί όμως αρνήθηκαν και
οδήγησαν την πολιτική κατάσταση σε όξυνση
με κορύφωση την 26η Νοεμβρίου 1827, όταν οι
πρέσβεις των Μεγάλων Δυνάμεων εγκατέλειψαν
την Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Σουλτάνος κήρυξε ιερό πόλεμο. Ο Τσάρος πρότεινε άμεσο πόλεμο, ενώ οι Μεγάλες Δυνάμεις αρνήθηκαν, προστατεύοντας κατά το δυνατόν τους Οθωμανούς.
Ο Καποδίστριας ανέλαβε την ηγεσία της Ελλάδος όσο διήρκησε αυτή η εμπόλεμη κατάσταση.
Ήδη την προηγουμένη της
αφίξεώς του στο Ναύπλιο, είχαν συγκρουσθεί στην πόλη,
για οικονομικούς λόγους, οι
Φρουρές της Ακροναυπλίας
του Γιαννάκη Στράτου και του
Παλαμηδίου του Γρίβα. Ο Καποδίστριας έπεισε τους Στερεοελλαδίτες οπλαρχηγούς
να πειθαρχήσουν σ’ αυτόν
υποσχόμενος και αξιώματα.
Ήταν η πρώτη «μάχη» του
Κυβερνήτη στην Ελλάδα και
ενδεικτική της στρατιωτικής
κατάστασης. Υπήρχε άμεση
ανάγκη δημιουργίας Τακτικού
ή ημιΤακτικού Στρατού στον
οποίον θα κατατάσσονταν τα
άτακτα σώματα. Με αυτό τον
τρόπο τέθηκαν Στρατός και Στόλος υπό τις διαταγές της Κυβερνήσεως.
Πράγματι, στις 23 Ιανουαρίου 1828 έγινε το

πρώτο πολεμικό συμβούλιο υπό
την προεδρία του Κυβερνήτη.
Αποφασίσθηκε η μεταφορά του Α’
Σώματος Στρατού Στερεάς (του Γ.
Καραϊσκάκη) στην Επίδαυρο ενώ
συνεκλήθη στις αρχές Φεβρουαρίου, συμβούλιο με συμμετοχή του Δ.
Υψηλάντη, Κίτσου Τζαβέλλα -αρχηγού του Α’ Σώματος, Νότη Μπότσαρη, Νάση Φωτομάρα και Ιω.
Κωλέττη. Ο Υψηλάντης διορίσθηκε
Αρχιστράτηγος με ευθύνη καταθέσεως σχεδίου οργανώσεως Τακτικών και Ημιτακτικών Σωμάτων. Το
στοίχημα για την κυβέρνηση ήταν το μοίρασμα
των αξιωμάτων ώστε να συμφωνήσουν οι ρουμελιώτες καπετάνιοι.
Στις 26 Φεβρουαρίου
1828 οι Ρώσσοι δήλωναν
έτοιμοι για επίθεση κατά των
Οθωμανών για την επιβολή
του Συμφώνου του Λονδίνου. Εν τω μεταξύ ο Ιμπραήμ ισοπέδωσε την Τρίπολη
και οχυρώθηκε στη Μεθώνη.
Μέχρι τον Μάρτιο είχαν
οργανωθεί οι Σουλιώτες,
οι Στερεοελλαδίτες, και η
Στραταρχική Φρουρά. Στις
11 Μαρτίου οι δυνάμεις αυτές ορκίστηκαν από τον ίδιο
τον Κυβερνήτη ο οποίος και
τους παρέδωσε τις πολεμικές σημαίες.
Στην Συνδιάσκεψη του
Λονδίνου, συζητήθηκε η αίτηση του Καποδίστρια για δάνειο 2.000.000 λιρών στερλινών το
οποίο εγγυήθηκαν η Ρωσσία και η Γαλλία. Τελικά

οι Άγγλοι απέρριψαν την αίτηση και οι ΡωσσίαΓαλλία ανέλαβαν να ενισχύουν το Ελληνικό Δημόσιο Ταμείο με 500.000 χρυσά γαλλικά φράγκα
ανά μήνα.
Αυτή ήταν η πρώτη φάση οργανώσεως Εθνικού Στρατού. Στις 14 Απριλίου 1828 ξέσπασε
ο Ρωσσοτουρκικός πόλεμος με Ρωσσική προέλαση, ενώ ταυτόχρονα κατέρρευσε η αγγλική
διπλωματία. Τότε ο Σουλτάνος ενεργοποίησε
προς όφελός του (όπως πάντα) το Πατριαρχείο
στέλνοντας τον Πρωτοσύγγελο του Πατριαρχείου στην Ελλάδα για να ζητήσει από τον Καποδίστρια απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις για την
εφαρμογή του Συμφώνου του Λονδίνου σε μία
απέλπιδα προσπάθεια να κερδίσουν οι Οθωμανοί χρόνο ώστε να γλυτώσουν από τους Ρώσσους. Ο Καποδίστριας βέβαια τους έδιωξε. Εν
τω μεταξύ οι θερμοκέφαλοι στην Ελλάδα ζητούσαν πόλεμο κατηγορώντας τον Καποδίστρια ως
ενδοτικό. Ο ίδιος όμως γνώριζε καλύτερα από
τον κάθε άσχετο περί πολιτικής, πότε θα ήταν
καιρός για πόλεμο.
(συνεχίζεται στο επόμενο)
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

Λευκορωσία

Ο πρόεδρος δεν μετέτρεψε την ποινή
δύο καταδικασμένων σε θάνατο

Καλύτερα να είμαι
δικτάτορας παρά γκέι

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ
Λουκασένκο απέρριψε τα αιτήματα για
χάρη, δύο ανδρών, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για την αιματηρή βομβιστική επίθεση σε ένα σταθμό του μετρό του
Μινσκ, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτέλεσή τους. Η άρνηση του Λουκασένκο να
επιδείξει επιείκεια και να μετατρέψει τις ποινές των δύο καταδίκων αίρει το τελευταίο
εμπόδιο που απέμενε για να προχωρήσει
η εκτέλεση, μετέδωσε ειδησεογραφικό πρακτορείο.
Οι Ντμίτρι Κονόβαλοφ και Βλάντισλαβ
Κόβαλεφ, 25 ετών αμφότεροι, κρίθηκαν
ένοχοι για την πυροδότηση μιας βόμβας σε
σταθμό του μετρό της λευκορωσικής πρωτεύουσας τον περασμένο Απρίλιο. Δεκαπέντε άνθρωποι είχαν σκοτωθεί ενώ είχαν
τραυματιστεί πάνω από 200.
«Ο πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο αποφάσισε να μην απονείμει χάρη στους Ντμίτρι Κονόβαλοφ και Βλάντισλαβ Κόβαλεφ. Η
απόφαση βασίστηκε στον ακραίο κίνδυνο
και τις σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία
από τα εγκλήματα που διέπραξαν», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Οι Κονόβαλοφ
και Κόβαλεφ είχαν διαπράξει επίσης βομβιστικές επιθέσεις το 2005 και το 2008, στις
οποίες είχαν τραυματιστεί δεκάδες άνθρωποι. Εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι ένα
από τα βασικά κίνητρα των δύο υπόπτων
ήταν να αποδείξουν ότι βρίσκονταν υπερά-

Με τη φράση “καλύτερα να είμαι δικτάτορας παρά
γκέι” ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο επιτέθηκε στον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γκίντο Βεστερβέλε, ο οποίος τον χαρακτήρισε
“τελευταίο δικτάτορα της Ευρώπης”, μετά την απειλή
των Βρυξελλών για περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος του
καθεστώτος του Μινσκ.
Ο Βεστερβέλε είναι ο πρώτος υπουργός στη Γερμανία που δηλώνει ανοιχτά
ότι είναι ομοφυλόφιλος.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν τη λήψη
μέτρων ώστε να ασκηθούν και άλλες πιέσεις στον επί 18 χρόνια πρόεδρο της
Λευκορωσίας που έχει κατηγορηθεί για
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
“Πρόκειται για υστερία. Και όπως βλέπετε, στην εμπροσθοφυλακή βρίσκονται
δύο είδη πολιτικών ο ένας μένει στη Βαρσοβία και ο άλλος στο Βερολίνο. Όποιος
φώναζε για δικτατορία όταν το άκουσα,
σκέφτηκα: καλύτερα να είμαι δικτάτορας
παρά γκέι”.
Ο Λευκορώσος πρόεδρος έχει δηλώσει ανοιχτά ότι “δεν του αρέσουν οι ομοφυλόφιλοι”.
Ο Βεστερβέλε απάντησε ότι οι δηλώσεις του Λουκασένκο “μιλούν από μόνες τους” και ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να μετακινηθεί «ούτε χιλιοστό» από τις θέσεις του
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στη
Λευκορωσία.

νω του νόμου. Καταδικάστηκαν σε θάνατο
το Νοέμβριο. Βάσει του νόμου, οι θανατώσεις κρατουμένων στη Λευκορωσία γίνονται
με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κρανίου.
Διεθνείς οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν την κυβέρνηση του Λουκασένκο για τη συνέχιση

της επιβολής της εσχάτης των ποινών.
Η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα στην
Ευρώπη και στην πρώην Σοβιετική Ένωση
όπου μπορούν ακόμη να εκτελούνται κατάδικοι. Οι αρχές στη Λευκορωσία εκτέλεσαν
δύο κατάδικους το 2011, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δημοσίευσε η Διεθνής Αμνηστία.

Ρωσσία

Στην Αγία Πετρούπολη
απαγορεύτηκε η προώθηση
της ομοφυλοφιλίας

Ο

κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης υπέγραψε τροποποιήσεις
της τοπικής νομοθεσίας, οι οποίες προβλέπουν διοικητικές ποινές για την
προώθηση
της παιδοφιλίας και της
ομοφυλοφιλίας μεταξύ των
ανηλίκων.
Ο
νόμος
μπαίνει
σε
ισχύ τον Απρίλιο. Σύμφωνα
με το κείμενο
του
νόμου,
οι
δημόσιες
πράξεις,
οι
οποίες αποσκοπούν την
προώθηση του σοδομισμού, του λεσβιασμού, της αμφιφυλοφιλίας, του
τρανσεξουαλισμού μεταξύ των ανηλίκων, τιμωρούνται με διοικητικό
πρόστιμο στο μέγεθος των 5 χιλιάδων ρουβλίων (περίπου 125 Ευρώ)
για απλούς πολίτες, για αξιωματούχους – 50 χιλιάδες ρούβλια και από
250 χιλιάδες έως 500 χιλιάδες για νομικά πρόσωπα.
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Υπόγεια διπλωματία με θύμα
ομογενή βουλευτή στη Ρωσία

Μ

ια πρωτοφανή ιστορία υπόγειας δράσης του ελληνικού ΥΠΕΞ για την
υπονόμευση των ομογενειακών και εθνικών συμφερόντων στη Ρωσία
αποκαλύπτει με ανοιχτή επιστολή του στον πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμο και
τον υπ. Εξωτερικών Σ. Δήμα ο ομογενής βουλευτής της Κρατικής Δούμας, Ι.
Σαββίδης. Ο γνωστός ομογενής πολιτικός στρέφει ευθέως τα βέλη της κριτικής
του εναντίον του αρμόδιου για τα ομογενειακά υφ. Δ. Δόλλη, ο οποίος προσέγγισε λίγο πριν από τη δημιουργία της νέας ελλ. κυβέρνησης, υψηλόβαθμους
αξιωματούχους της Ρωσίας, που επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ζητώντας τους να
«με εμποδίσουν να εκφράζω τις προφανώς ενοχλητικές για την τότε ηγεσία
του απόψεις μου, διότι υποτίθεται ότι βλάπτω την ελληνορωσική συνεργασία»,
όπως αναφέρεται σε πρώτο πρόσωπο στην επιστολή.
Ο κ. Σαββίδης σημειώνει τη γενικότερη διαπιστωμένη απροθυμία της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου να αξιοποιήσει προτάσεις ενεργειακής και οικονομικής
συνεργασίας με τη Ρωσία, αλλά και να διερευνήσει δυνατότητες δανειακής υποστήριξης της χώρας από τη ρωσική κυβέρνηση, ειδικότερα κατά τη συνάντηση
Παπανδρέου-Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2010, η οποία απέβη κατά γενική ομολογία άκαρπη. Ακολούθησε η διαπιστωμένη επιδείνωση των ελληνορωσικών
σχέσεων και η αποδεδειγμένη από τις σχετικές ανακοινώσεις της δυσαρέσκεια
της Μόσχας, η οποία οδήγησε σε πολύμηνο πάγωμα των διμερών σχέσεων. Το
κωμικοτραγικό της ιστορίας είναι ότι ο βαλλόμενος για τουλάχιστον αντιδεοντολογική, αν όχι αντεθνική, συμπεριφορά, εναντίον ενός επιφανούς ομογενούς Δ.
Δόλλης είναι και ο ίδιος προερχόμενος από την ομογένεια και συν-πρόεδρος
της διυπουργικής επιτροπής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας.
Έγκυρες ρωσικές πηγές δήλωσαν ότι ο Δ. Δόλλης «κάρφωσε» τον Ι. Σαββίδη
τον Οκτώβριο στον πρόεδρο των Ρωσικών Σιδηροδρόμων και προσωπικό φίλο
του Β. Πούτιν, Βλαντίμιρ Γιακούνιν. Ο υφ. Εξωτερικών ζήτησε να εμποδιστεί ο Ι.
Σαββίδης «να μιλά εκ μέρους του Βλ. Πούτιν», δηλαδή να «κλειστεί το στόμα»
του γνωστού ομογενούς, ο οποίος είχε σφόδρα ενοχλήσει το επιτελείο του Γ.
Παπανδρέου, δηλώνοντας ότι ο Β. Πούτιν ήταν έτοιμος να δώσει 25 δισ. ευρώ,
για τα οποία δεν ενδιαφέρθηκε η ελληνική πλευρά. Έπειτα από τις δηλώσεις του
Ι. Σαββίδη, ο τότε πρωθυπουργός είχε σπεύσει αυθημερόν να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Βλ. Πούτιν για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι «όλα βαίνουν
καλώς», αν και συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο στις ελληνορωσικές σχέσεις.

