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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Νο 10

“ΠΡΩΤΑ Ο
ΠΟΛΙΤΗΣ”...

Αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των
αστέγων στη χώρα ως
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της περαιτέρω αύξησης της ανεργίας.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΝΩΘΕΙΤΕ

Σελ. 3

Πόσο όμορφα, αλήθεια, θα
ήταν η ζωή μας, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε
τις αξίες μας, αν συνεχίζαμε τις παραδόσεις και τις
αρχές των παππούδων
μας, αν προστατεύαμε και
σεβόμαστε την οικογένεια
και τα παιδιά μας.

Σελ. 2

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

«Σε κίνδυνο δεν είναι
μόνον σήμερα η παγκόσμια
οικονομία, αλλά η
παγκόσμια τάξη…»
Π

υκνώνουν επικίνδυνα τα μαύρα σύννεφα στη Μέση Ανατολή. Τελικά βρισκόμαστε μόλις ένα βήμα πριν αντιληφθούμε
πως χάθηκε ο έλεγχος των εξελίξεων στην πυριταποθήκη της Οικουμένης; Αν έχει ήδη χαθεί ή πρόκειται να χαθεί ο έλεγχος στην
Αίγυπτο και στις υπόλοιπες αραβικές χώρες, τότε η ανθρωπότητα
βρίσκεται στο χείλος παγκοσμίων ανακατατάξεων και σύμφωνα με
ορισμένους ειδικούς βίαιους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Σελ. 5

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΡΩΣΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Φεστιβάλ Ρώσικου Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα Νοεμβρίου, στο σινεμά «ΑΑΒΟΡΑ». Υπό αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρώσικης Ομοσπονδίας η εταιρία
«ΛΕΝΤΑ ΦΙΛΜ», παρουσίασε τις καλύτερες ρώσικες ταινίες διαφόρων ειδών, μεταξύ άλλων ντοκιμαντέρ και κινούμενα σχέδια, οι
οποίες έχουν λάβει μέρος σε διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου
και έχουν τιμηθεί με αρκετά βραβεία.

Σελ. 4
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EDITORIAL

Καλή Χρονιά
Α

Ρομασένκο Αλίνα
Αρχισυντάκτρια

Ιβανόβα Όλγα
Πρόεδρος

γαπητοί φίλοι αναγνώστες, ο
σύλλογός μας και η ομάδα της
εφημερίδας μας, σας ευχόμαστε καλή
χρονιά.
Ας ελπίσουμε ότι η καινούργια χρο-

Νεκράσοβα Ελένα
Αντιπρόεδρος

ΜΑΝΙΑ Κ.
ΑΣΠΙΩΤΗ

Λαζαράκος Ιωάννης
Σύμβουλος έκδοσης
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νιά θα μπει με καλές ειδήσεις και καλή
κατάληξη για όλους μας. Ή τουλάχιστον να μην χειροτερέψουν τα πράγματα. Και επιτέλους να αρχίσουμε να
ξεπερνάμε την «κρισάρα», η οποία
έχει γονατίσει τόσο κόσμο.
Θέλουμε να προσκαλέσουμε εσάς
και τα παιδιά σας σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή του συλλόγου μας, για

Ασπιώτη Μάνια
Αντιπρόεδρος

Κοντούρης Βασίλης
Δημοσιογράφος

να αποδράσετε από τα προβλήματα
της καθημερινότητας.
Ο Άγιος Βασίλης θα σας περιμένει στις 28 Δεκεμβρίου, 15:00,
στον Πειραιά, Ομηρίδου Σκυλίτση
6Α, Πλατεία Ιπποδαμείας. (ο σύλλογος παρέχει πούλμαν – πληροφορίες στα τηλέφωνα 2117252300
& 6988687929).

Σαπουντζή Γιάννα
Art design

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ

Ο

ι ώρες που κυλάνε στο
σήμερα, στο αύριο, είναι
τόσο γκρίζες, σκιασμένες από
σύννεφα που στάζουν γλυκόπικρες σταγόνες. Σταγόνες, που
λούζουν την καθημερινή μας
ζωή που σιγοσβήνει από τη
Νέα Τάξη Πραγμάτων. Από την
παγκοσμιοποίηση, που τρυπώνει αόρατα στα σπίτια μας, σαν
σκιά θανάτου.
Πόσο όμορφα, αλήθεια, θα
ήταν η ζωή μας, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε τις αξίες μας,
αν συνεχίζαμε τις παραδόσεις
και τις αρχές των παππούδων
μας, αν προστατεύαμε και σεβόμαστε την οικογένεια και τα
παιδιά μας.
Η απληστία και η αχαριστία

έσβησαν την ευλογία από τον
τόπο μας. Η Ελλάδα που φώτιζε
με τον πολιτισμό της και τη βαθειά θρησκευτική της υπόσταση, η μοναδική Ελλάδα με τον
γαλάζιο ουρανό, το απέραντο
πράσινο και τη γαλαζοπράσινη,

απέραντη θάλασσα, η Ελλάδα
που στα σπλάχνα της κρύβει
αμύθητο πλούτο, είναι αιχμάλωτη και σέρνεται με εξευτελισμούς, περιτριγυρισμένη από
Ιούδες.
Ιούδες, που την πούλησαν για

Ιδιοκτησία & Έκδοση:
Ελληνορωσσικός Σύλλογος
«EMIGRANT»

Art design – Σελιδοποίηση:
ΓΙΑΝΝΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
(giannabsb@yahoo.gr)

Αρχισυντάκτρια:
ΑΛΙΝΑ ΡΟΜΑΣΕΝΚΟ

Εκτύπωση:
PS PUBLICATIONS

Σύμβουλος Έκδοσης:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ
Σύνταξη:
ΙΒΑΝΟΒΑ ΟΛΓΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ, ΜΑΝΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗ,
ΕΛΕΝΑ ΝΕΚΡΑΣΟΒΑ

Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 11
(8ος όροφος), Ομόνοια, 10432, Αθήνα
Τηλ.: +30 2117252296
Κιν.: +30 6978820403
+30 6988687929
e-mail: emigrant-life@rambler.ru
web site: www.emigrant.gr

Εμπορικό Τμήμα:
ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΝΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702/756179-29
ALPHA BANK: 137-002101-217433

Μπεντ Μαρίνα
Υπευθ. Εμπορικού

ατέλειωτα αργύρια (στην σημερινή εποχή μίζες).
Και οι ώρες κυλάνε γεμάτες
αγωνία και ο κόσμος τρέχει,
φωνάζει, σπαράζει. Ποιός είναι
ο εχθρός της Ελλάδας; Ποιόν
υπηρετούν οι Ιούδες με την μάσκα του πατριώτη; Αόρατος και
ανελέητος εχθρός έχει απλώσει τα δίχτυα του πάνω μας. Τα
δίχτυα του που λέγονται ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.
Γυναίκες, προστατέψτε τα
παιδιά σας. Με ευλάβεια, ενώστε την προσευχή σας το θεό
σαν μοναδική ασπίδα η πίστη
σας, θα γίνει και πάλι δύναμηχείμαρρος-φωτιά, ενάντια στον
εχθρό.
Ενωμένες στον αγώνα για την
σωτηρία της Ελλάδας, για την
Ορθοδοξία για τα ήθη και τα
έθιμά μας, για την συνέχεια της
κληρονομιάς των προγόνων
μας.

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«EMIGRANT»
Διεύθυνση
3η Σεπτεμβρίου 11, (8ος όροφος),
Ομόνοια, 10432, Αθήνα
Τηλ.: +30 2117252300
Κιν.: +30 6976840403
+30 6988687929
e-mail: emigrant.biz@gmail.com
emigrant-info@mail.ru
web site: www.emigrant.gr
Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή: 11:00 - 16:00
Σάββατο - Κυριακή: 11:00 - 15:00
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΓΚΕΤΟ»

“ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ”...
Αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των
αστέγων στη χώρα ως
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της περαιτέρω αύξησης της ανεργίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις
20.000 άνθρωποι ζουν στον
δρόμο ή σε ακατάλληλες
συνθήκες στέγασης, ενώ
πολύ περισσότεροι είναι
αυτοί που κινδυνεύουν να
χάσουν το σπίτι τους.

Αν και δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των

βρέθηκαν στον δρόμο, ενώ δεν
λείπουν και οι περιπτώσεις οικογενειών, καθώς επίσης και συνταξιούχοι και μισθωτοί που έχουν
υποστεί σημαντικές μειώσεις στις
απολαβές τους.

Παράνομη Μετανάστευση

Το πρώτο (α΄) εξάμηνο του 2011
συνελήφθησαν συνολικά για παράνομη είσοδο και παραμονή στη
χώρα 34.534 αλλοδαποί, καθώς
και 336 διακινητές λαθρομεταναστών.

σύνορα (συνοριακή γραμμή Ελλάδας – Τουρκίας), το πρώτο (α΄)
εξάμηνο του 2011 συνελήφθησαν
συνολικά για παράνομη είσοδο και
παραμονή στη χώρα 16.152 μετανάστες. Αντίστοιχα το πρώτο (α΄)
εξάμηνο του 2010 είχαν συλληφθεί
13.266 μετανάστες.

Κλοπές – Διαρρήξεις

Το Α’ εξάμηνο του 2011 διαπράχθηκαν σε όλη την Επικράτεια
48.262 κλοπές - διαρρήξεις, δηλαδή 3.367 περισσότερες σε σχέση
με τα αντίστοιχα περσινά δεδομένα. Επίσης, διαπράχθηκαν 2.513

λων, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλων διαφόρων
τύπων, κ.λπ. Παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω:
• Ηρωίνη: 104 κιλά περίπου
• Κοκαΐνη: 14 κιλά
• Πιστόλια – περίστροφα, REPLICA, κρότου, κυνηγετικά όπλα
κλπ.: 1.013
• Φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και τύπων όπλων: 61.728
• Κάνναβη: 5 τόνοι και 192 κιλά
• Δενδρύλλια κάνναβης: 10.968
• Δισκία ναρκωτικών: 29.459
• Μαχαίρια, γκλοπ, κλπ: 1.566
• Κλεψίτυποι Ψηφιακοί δίσκοι:

Σημειώνεται ότι από το Δεκέμβρη
του 2010 καταργήθηκε η υποχρέ128.979
• Χρηματικό ποσό: 1.394.820
ευρώ

Ληστείες

Το Α’ εξάμηνο του 2011 διαπράχθηκαν σε όλη την Επικράτεια
3.363 ληστείες, 163 περισσότερες
σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά
δεδομένα. Επίσης διαπράχθηκαν
144 απόπειρες ληστείας έναντι
196 που είχαν καταγραφεί πέρσι,
52 λιγότερες σε σύγκριση με αντίστοιχο εξάμηνο του 2010.
αστέγων, εκτιμάται πως από πέρυσι αυξήθηκε σε ποσοστό 20%
με 25%. Παρά τη διαδεδομένη
αντίληψη ότι άστεγοι είναι κυρίως
άτομα του περιθωρίου, η οικονομική κρίση φαίνεται ότι δημιουργεί μια νέα τάξη αστέγων, ανθρώπους από 28 έως 50 ετών οι
οποίοι στο παρελθόν είχαν καλό
βιοτικό επίπεδο, αλλά ξαφνικά

ωση κατοχής θεώρησης για τους
πολίτες της Αλβανίας, καθώς πλέον είναι δυνατή η παραμονή τους
επί τριμήνου, μόνο με τη σφράγιση της εισόδου, γεγονός που έχει
συμβάλλει κατά πολύ στη μείωση
των δεικτών παράνομης εισόδου
από τα βόρεια χερσαία σύνορα.
Στα βορειοανατολικά χερσαία

απόπειρες
κλοπής-διάρρηξης
έναντι 2.454 που είχαν καταγραφεί
πέρσι, δηλαδή 59 λιγότερες σε σύγκριση με αντίστοιχο εξάμηνο του
2010.

Κατασχέσεις ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν, σε διάφορες
αστυνομικές έρευνες, μεταξύ άλ-

Ανθρωποκτονίες

Το Α’ εξάμηνο του 2011 διαπράχθηκαν σε όλη την Επικράτεια 92
ανθρωποκτονίες, αριθμός ίδιος με
τα αντίστοιχα περσινά δεδομένα.
Επίσης διαπράχθηκαν 86 απόπειρες ανθρωποκτονίας έναντι 105
που είχαν καταγραφεί πέρσι (19
λιγότερες σε σύγκριση με αντίστοιχο εξάμηνο του 2010).
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΡΩΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Φεστιβάλ Ρώσικου Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα Νοεμβρίου, στο σινεμά «ΑΑΒΟΡΑ». Υπό αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού της Ρώσικης Ομοσπονδίας η εταιρία «ΛΕΝΤΑ ΦΙΛΜ», παρουσίασε τις καλύτερες ρώσικες ταινίες διαφόρων
ειδών, μεταξύ άλλων ντοκιμαντέρ και κινούμενα σχέδια, οι οποίες έχουν λάβει μέρος σε
διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου και έχουν
τιμηθεί με αρκετά βραβεία. Παρευρέθησαν οι:
Ξενοφών Λαμπράκης (πρόεδρος του φεστιβάλ), Έλενα Μπορίσοβα (γενικός παραγωγός
της «ΛΕΝΤΑ ΦΙΛΜ»), Βλαντίμιρ Τσχικβισβίλι
(πληρεξούσιος πρέσβης της ρώσικης ομοσπονδίας), Λοΐζος Σορωνιάτης (πρόεδρος
ΟΤΕΚ – υπουργείο πολιτισμού & τουρισμού).
...Ο σκοπός του φεστιβάλ μας είναι να κάνουμε γνωστό
τον σύγχρονο ρωσικό κινηματογράφο στο ελληνικό κοινό
και να αποτελέσει ένα πεδίο συναντήσεων και δημιουργικών επαφών μεταξύ των Ελλήνων και Ρώσων κινηματογραφιστών! Το φεστιβάλ καλείται επίσης να χαράξει τους
πιθανούς δρόμους της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ
των Ρώσων και Ελλήνων κινηματογραφιστών. Πρόθεση
μας είναι το φεστιβάλ αυτό να γίνει ένας ετήσιος θεσμός
και να αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή της
ελληνικής πρωτεύουσας. Ο απώτερος σκοπός μας είναι
η δημιουργία φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στην
Ρωσία.
Εξ' άλλου ο ελληνορωσσικός δεσμός είναι θετικά δοκιμασμένος ανά τους αιώνες. Τους λαούς μας ενώνει η
ορθόδοξη θρησκεία. Έχουμε κοινούς πολιτιστικούς σκοπούς, παραδόσεις και ενδιαφέροντα... Ο ελληνικός τουριστικός παράδεισος προσελκύει όλο και περισσότερους
ρώσους πολίτες και προσκυνητές...
Ας κάνουμε, λοιπόν, Εμείς μία αρχή να αποτελέσει η
Ελλάδα πόλος έλξεως των απανταχού ενδιαφερόντων
γιά την τέχνη και τον πολιτισμό. Γιατί η Τέχνη και ειδικά ο
κινηματογράφος θα σώσει τον κόσμο και θα ενώσει ειρηνικά όλους τους λαούς της Γης.
Xenofon Lambrakis -πρόεδρος του φεστιβάλ

www.emigrant.gr
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«Σε κίνδυνο δεν είναι μόνον σήμερα η παγκόσμια
οικονομία, αλλά η παγκόσμια τάξη…»
του
Ιωάννη Σπ.
Λαζαράκου

Π

υκνώνουν επικίνδυνα τα
μαύρα σύννεφα στη Μέση
Ανατολή. Τελικά βρισκόμαστε μόλις
ένα βήμα πριν αντιληφθούμε πως
χάθηκε ο έλεγχος των εξελίξεων
στην πυριταποθήκη της Οικουμένης; Αν έχει ήδη χαθεί ή πρόκειται

(John Rawls) και αρκετοί άλλοι,
επαληθεύονται ως προς τις ανησυχίες τους και διαψεύδονται ως προς
τις οραματικές τους στοχεύσεις. Διότι ο «κλασικός φιλελευθερισμός»
αφού άντεξε στο ρεύμα διόγκωσης
του «κρατικού καπιταλισμού», υπεραμυνόμενος της δημοκρατική ελεύθερης αγοράς δεν
δείχνει μέσα στην Παγκοσμιοποίηση να αντέχει στο διογκούμενο ρεύμα του «μακιαβελικού φιλελευθερισμού»,
όπου εδώ οι «πυραμίδες»
του πλούτου (τράπεζες,
μονοπώλια κ.λ.π.), προκειμένου να επικρατήσει στην

παραδοσιακής ισλαμικής πολιτικής
σκέψης και πρακτικής; Και αν σε
μια αραβική χώρα επικρατήσει η
μία αντίληψη και στην άλλη η αντίθετη τότε τι πρόκειται να συμβεί;
Πρόσφατα ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ, Ρασμούσεν, μιλώντας για τις ταχύτα-

τες εξελίξεις της Μέσης Ανατολής
και της Βορείου Αφρικής, χαρακτήρισε το τοπίο θολό και τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις απρόβλεπτες,
τονίζοντας: « Ένα όμως είναι σίγουρο και το γνωρίζουμε: οι παλιές
σταθερές δεν υπάρχουν πλέον και
οι τεκτονικές πλάκες άρχισαν να
μετακινούνται. Σε κίνδυνο δεν είναι
μόνον σήμερα η παγκόσμια οικονομία, αλλά η παγκόσμια τάξη…» .
Σήμερα πλέον στην Αίγυπτο η

να χαθεί ο έλεγχος στην Αίγυπτο
και στις υπόλοιπες αραβικές χώρες, τότε η ανθρωπότητα βρίσκεται
στο χείλος παγκοσμίων ανακατατάξεων και σύμφωνα με ορισμένους
ειδικούς βίαιους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες των
κοσμογονικών εξελίξεων που συντελούνται εδώ και εβδομάδες στη
Βόρειο Αφρική με επίκεντρο την
Αίγυπτο. Παρόμοιες κοσμογονικές
εξελίξεις ζήσαμε και με την πτώση
του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και
με κομβικό διεθνή επικοινωνιακό
σημείο την πτώση του τείχους του
Βερολίνου. Εδώ όμως δεν πρόκειται για Ανατολική Ευρώπη, αλλά για
την οικουμενική πυριταποθήκη που
λέγεται Μέση Ανατολή!
Σήμερα οι σύγχρονοι μεγάλοι
θεωρητικοί, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι (Noam Chomsky), o Τζον Ρολς

Παγκοσμιοποίηση ο «αναρχικός
καπιταλισμός» τους, ταπεινά εκτιμώ πως δεν πρόκειται να υπολογίσουν τίποτα. Εξ’ άλλου ένα μικρό
δείγμα έχουμε εδώ στην Ελλάδα,
όπου το τραπεζικό κατεστημένο
δεν υπολογίζει ούτε κυβερνήσεις,
ούτε νόμους και Δικαιοσύνη.
Εδώ και 88 χρόνια, σχεδόν έναν
αιώνα, ο αραβικός κόσμος βρίσκεται σε μια διαρκή ιδεολογική
ζύμωση μεταξύ των ιδεών αφενός
του δυτικού τρόπου φιλελεύθερης
δημοκρατίας και εκκοσμικευμένης
κοινωνίας και αφετέρου της παραδοσιακής ισλαμικής πολιτικής σκέψης και πρακτικής. Αυτό ακριβώς
είναι και το κρίσιμο σημείο, δηλαδή
ποιες δυνάμεις θα βρεθούν στην
εξουσία της κάθε χώρας τους. Θα
είναι οι δυνάμεις του δυτικού τρόπου φιλελεύθερης δημοκρατίας και
εκκοσμικευμένης κοινωνίας ή της

παλαιά σταθερά και το εχέγγυο της
Δύσης «Μουμπάρακ» δεν υφίσταται. Ενώ παράλληλα οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι μπορούν να τα
καταφέρουν χωρίς τους δυτικούς,
κυρίως, καταπιεστές και εκμεταλλευτές τους.
Γενικά οι λεπτές ισορροπίες στην
περιοχή και τα συμφέροντα της Δύσης είναι πλέον αίολα, με ό,τι μπορεί να προκαλέσει στο άμεσο μέλλον αυτό. Οι εξελίξεις στην Αίγυπτο
είναι άμεσα συνυφασμένες με τις
γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή και κυρίως με τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ΗΠΑ, που μέχρι
τώρα ήταν σταθερός.
Οι ΗΠΑ επιθυμούν μια πιο δημοκρατική και φιλελεύθερη Μέση
Ανατολή της ανοχής, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και σε ένα
εποικοδομητικό ρόλο του Ισλάμ
στις διεθνείς σχέσεις. Ταυτόχρονα
όμως θα πρέπει να εγγυηθούν και
την ασφάλεια του Ισραήλ, το οποίο
χάνοντας τον Μουμπάρακ, αισθάνεται περισσότερο απομονωμένο
και περικυκλωμένο από τις ανερχόμενες δυνάμεις του πολιτικού
Ισλάμ. Έχοντας το Ιράν, το Λίβανο,
την Αίγυπτο, τη Συρία και την Τουρκία απέναντί του.
Τελικά όλη αυτή η κατάσταση
όπως διαμορφώνεται οδηγεί σε μια
πιο στρατοκρατούμενη κατάσταση
στην περιοχή, αφού πλέον όλες οι
σταθερές, οι γνωστές μέχρι σήμερα
που παρουσίαζαν μια εγγυητική δυναμική ανατρέπονται.
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Η Βασίλισσα Όλγα της Ελλάδος
(συνέχεια από προηγούμενο)
- Ίδρυσε πολλά φιλανθρωπικά
και άλλα ευαγή ιδρύματα.
- Ανέλαβε υπό την προστασία
της τη «Φιλεκπαιδευτική Εταιρία»
και το «Αμαλίειον Οικοτροφείο των
κορασίδων».
- Με τη δική της προτροπή συνεσάθη η «Σχολή Νοσοκόμων» και
έβαλε τις βάσεις για το Νοσοκομείο
«Ευαγγελισμός», ένα από τα μεγαλύτερα σήμερα της χώρας μας.
- Ίδρυσε το «Ρωσικό Νοσοκομείο» στον Πειραιά.
- Πρωτοστάτησε επίσης, κατά
τους Βαλκανικούς πολέμους, στην
περίθαλψη των τραυματιών.
Τότε ήταν που διαπίστωσε ότι οι
στρατιώτες και τραυματίες του μετώπου που δεν μπορούσαν να διαβάσουν την Αγία Γραφή, διότι δεν
κατανοούσαν την αρχαΐζουσα, στην
οποία ήταν γραμμένη. Φρόντισε γι’
αυτό να εκδοθεί η Βίβλος σε μετάφραση στα Νέα Ελληνικά (από τον
Αλέξανδρο Πάλλη, ποιητή και δημοτικιστή) η οποία άρχισε να δημοσιεύεται στην εφημερίδα ‘Ακρόπολης’
στις 9 Σεπτεμβρίου του 1901.
Αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, τα λεγόμενα Ευαγγελικά.
Η Ιερά Σύνοδος δεν είχε δώσει επίσημη άδεια γι’ αυτό. Ξεσηκώθηκαν

φοιτητές και καθηγητές Πανεπιστημίου.
Αιματηρά γεγονότα προκάλεσαν
το θάνατο 8 ατόμων και το τραυματισμό 70 ατόμων. Ο τότε Αρχιεπίσκοπος Προκόπιος παραιτείται
στις 8 Νοεμβρίου του 1901 και στις
10 Νοεμβρίου του ίδιου έτους πα-

ραιτείται η κυβέρνηση Γ.
Θεοτόκη και αναλαμβάνει
ο Αλέξανδρος Ζαΐμης. Τελικά η μετάφραση απεσύρθη. Η δημοτικότητα όμως
της Όλγας είχε αρχίσει να
πέφτει.
Συνετέλεσε σ’ αυτό και ο
άτυχος πόλεμος του 1987
που θεωρήθηκε υπεύθυνος ο διάδοχος Κωνσταντίνος Α.
Ο βασιλεύς Γεώργιος Α,
σύζυγος της Όλγας, δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη
στις 5 Μαρτίου του 1913, παρ’ όλο
που ήτο πολύ συμπαθής στο λαό.
Τα αίτια της δολοφονίας δεν εξιχνιάστηκαν ποτέ. Ο ίδιος ενταφιάζεται στις 8 Μαρτίου του ιδίου έτους
στους Βασιλικούς τάφους του Τατοΐου. (Δεκέλεια).
Τα πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα εξελίσσονται διαρκώς. Η Όλγα
βρίσκεται στην Ιταλία με την εξόριστη οικογένειά της και είναι το
μοναδικό μέλος της βασιλικής οικογένειας, στο οποίο έδωσε άδεια η
Κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου, να έρθει στην Ελλάδα για να
δει τον άρρωστο εγγονό της, βασιλέα Αλέξανδρο Α.
Η Όλγα επιβιβάζεται σε μικρό
ιδιωτικό κότερο και ξεκινά από την
Ιταλία για την Ελλάδα. Η μεγάλη
τρικυμία όμως που συναντά στην
Αδριατική την καθυστερεί πολύ και
φτάνει στην Αθήνα 24 ώρες μετά το
θάνατο του Αλέξανδρου Α, ο οποίος έπαθε σηψαιμία από δάγκωμα
πιθήκου με τον οποίο έπαιζε στον
κήπο του (Οκτώβριος 1920).
Ο Ελ. Βενιζέλος αναθέτει την

αντιβασιλεία στο Ναύαρχο Κουντουρίωτη, αλλά μετά την ήττα του
στις εκλογές του Νοεμβρίου 1920,
την αντιβασιλεία αναλαμβάνει η
Όλγα για 1 μήνα μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου του 1920.
Η βασίλισσα Όλγα απεβίωσε
στην Γαλλία, στις 18 Ιουνίου του
1926 και ετάφη στην Ιταλία, όπου
βρίσκονταν η εξόριστη οικογένειά
της. Στις 17 Νοεμβρίου του 1936,
τα οστά της μετεφέρθησαν στην
Αθήνα και ετάφησαν κι αυτά στο
Τατόι. Το όνομα της φέρουν σήμερα πολλοί δρόμοι της Αθήνας και
άλλων ελληνικών πόλεων.
Σημείωση. Ευτυχώς σήμερα κυκλοφορούν ωραίες μεταφράσεις
της Αγίας Γραφής καθομιλουμένη,
μεταξύ των οποίων σας προτείνω
ιδιαίτερα από προσωπική μου πείρα, την υπέροχη μετάφραση στην
Νεοελληνική γλώσσα του Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Πεντέλης, π.
Τιμόθεου Κιλίφη, η οποία συνοδεύεται από εύστοχα σχόλια Θεολογικά
και Αγιοπατερικά, υπογραμμίζοντας
ιδιαίτερα τη διαχρονική αξία της
Αγίας Γραφής.
Μάνια Ασπιώτη
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Ρώσικη κουζίνα

Οκρόσκα
Η Οκρόσκα (ρωσικά: окрошка) είναι
μια κρύα σούπα, που
αποτελεί μέρος της
κουζίνας της Ρωσίας
και της Ουκρανίας. Το
όνομά της πιθανότατα προέρχεται από το
ρήμα крошить που
σημαίνει τεμαχίζω ή
σπάω σε μικρά κομμάτια.
Η κλασσική της εκδοχή είναι ένα μίγμα
κυρίως από ακατέργαστα λαχανικά (όπως
τα αγγούρια και τα
φρέσκα
κρεμμυδάκια), βραστές πατάτες,
αυγά και μαγειρεμένο
βοδινό ή μοσχάρι (ή
μαγειρένα λουκάνικα
ή χοιρομέρι) με κβας.
Η Οκρόσκα συνήθως
γαρνίρεται με όξινη
κρέμα γάλακτος. Μετέπειτα παραλλαγές της που εμφανίστηκαν στην Σοβιετική περίοδο χρησιμοποιούν ελαφρύ ή διυλισμένο κεφίρ, μεταλλικό νερό, ή και μπύρα ακόμα
αντί για κβας. Οι σύγχρονες συνταγές επιτρέπουν επίσης την αντικατάσταση της κρέμας γάλακτος με μαγιονέζα.
Τα υλικά τεμαχίζονται και αναμιγνύονται με το κβας λίγο πριν το φαγητό.
Η αναλογία τους τεμαχισμένων υλικών και κβας είναι παρόμοια με αυτήν
των δημητριακών με το γάλα. Αυτό επιτρέπει στα λαχανικά να διατηρούν
την υφή τους. Για τον ίδιο λόγο, παρόλο που τα υλικά είναι παρόμοια με
αυτά που βάζουμε σε μια ρώσικη σαλάτα, η γεύση της οκρόσκα είναι πολύ
διαφορετική από αυτήν της σαλάτας. Αλάτι και ζάχαρη μπορούν να προστεθούν ανάλογα με την προτίμηση.

Ωροσκόπειο
Ωροσκόπειο
Κριός 21/03-20/04: Αντιφατικός
θα είναι ο τελευταίος μήνας της
χρονιάς. Καλό θα είναι να αποφύγετε τις σημαντικές επαγγελματικές
συζητήσεις καθώς και την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών. Προβλήματα στην επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και στα αγαπημένα σας
πρόσωπα. Αποφύγετε εντάσεις και
παρεξηγήσεις. Τονίσται η γοητεία
σας.
Ταύρος 21/04-20/05: Ο Δεκέμβριος θα είναι ένας από τους
πιο ερωτικούς μήνες της χρονιάς.
Έρχεστε πιο κοντά με τον/την σύντροφο σας και θα αναθερμάνετε
τις σχέσεις σας. Προσεχτικοί πρέπει να είστε με τις οικονομικές σας
υποθέσεις. Πιθανό να οργανώσετε
μια μικρή απόδραση. Σύντομα ένα
φιλόδοξο σχέδιο σας μπαίνει σε
τροχιά υλοποίησης.
Δίδυμος 21/05-21/06: Ο τελευταίος μήνας της χρονιάς δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολος. Θα ανέβουν
αρκετές φορές οι τόνοι ανάμεσα
σε εσάς και την οικογένεια σας.
Εντάσεις, παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις στη διαχείριση των προσωπικών σας υποθέσεων. Αποκαταστήστε τη σχέση σας με τον/την
σύντροφο.
Καρκίνος 22/06-22/07: Ο χαρακτηρισμός που σίγουρα δεν ταιριάζει στον Δεκέμβριο είναι «βαρετός».
Ιδιαίτερα προσεχτικοί θα πρέπει να
είστε στο χειρισμό του λόγου σας
γιατί είναι πιθανό να πείτε πράγματα που δεν πρέπει και να εκτεθείτε.
Προβλήματα στις εργασιακές σας
σχέσεις. Επίσης δεν πρέπει να αδιαφορείτε για την υγεία σας. Θα έρθετε πιο κοντά με τον/την σύντροφο
σας.
Λέων 23/07-23/08: Ο Δεκέμβριος δεν ξεκινά με τους καλύτερους
οιωνούς. Επίσης τα προβλήματα
στην επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς
και τα αγαπημένα σας πρόσωπα
θα είναι πολλά. Προσπαθήστε να
επαναφέρετε την ισορροπία στις
προσωπικές σας σχέσεις. Δώστε
τον καλύτερο εαυτό σας στην εργασία σας. Ελάτε πιο κοντά με το
ταίρι σας και αναθερμάνετε τη σχέση σας.
Παρθένος 24/08-22/09: Ο Δεκέμβριος θα είναι ένας από τους
πιο ερωτικούς μήνες. Όμως θα γίνεται κτητικοί και ορισμένες φορές
καταπιεστικοί απέναντι στον/στην
σύντροφο σας. Θα πρέπει να είστε
ιδιαίτερα προσεχτικοί στο χειρισμό
του λόγου ώστε να αποφύγετε τις
εντάσεις και τις παρεξηγήσεις. Θα
έρθουν σημαντικές επαγγελματικές
ευκαιρίες, τις οποίες δεν πρέπει να
αφήσετε ανεκμετάλλευτες.
Ζυγός 23/09-22/10: Το πρώτο

μισό του μήνα δεν θα είναι ιδιαίτερα
εύκολο. Προβλήματα στην καθημερινή σας ζωή, εμπόδια, καθυστερήσεις και αναβολές θα είναι καθημερινό φαινόμενο. Θα πρέπει να είστε
ιδιαίτερα προσεχτικοί στο χειρισμό
του λόγου σας ώστε να αποφύγετε
τις εντάσεις και τις παρεξηγήσεις.
Το τρίτο δεκαήμερο εγκαινιάζει μια
από τις πιο ερωτικές περιόδους της
χρονιάς.
Σκορπιός 23/10-22/11: Αυτή
τη χρονική περίοδο καλό θα ήταν
να αποφύγετε τις συζητήσεις που
αφορούν τα οικονομικά σας. Θα
χρειαστεί να καταβάλετε ιδιαίτερη
προσπάθεια για να αποφύγετε τις
εντάσεις και τις παρεξηγήσεις με
άτομα από το φιλικό ή οικογενειακό
σας περιβάλλον. Έρχονται κοντά
σας άτομα τα οποία θα είναι πρόθυμα να στηρίξουν τα σχέδια σας.
Κλείστε τους λογαριασμούς με το
παρελθόν.
Τοξότης 23/11-21/12: Ο μήνας
αυτός δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολος. Προβλήματα στην επικοινωνία
και στις μετακινήσεις. Τις πρώτες
ημέρες του μήνα δεν θα καταφέρετε να αποφύγετε εντάσεις και παρεξηγήσεις. Επαγγελματικές υποχρεώσεις έχουν σαν αποτέλεσμα να
αισθανθείτε πιεσμένοι. Τα οικονομικά σας θα αρχίσουν σταδιακά να
βελτιώνονται. Η κοινωνική σας ζωή
θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Αιγόκερος 22/12-19/01: Ο Δεκέμβριος θα είναι ένας από τους
πιο σημαντικούς μήνες της χρονιάς.
Θα κλείσετε οριστικά τους λογαριασμούς με το παρελθόν και θα προχωρήσετε σε νέα ξεκινήματα. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί
στο χειρισμό του λόγου σας και να
μην δίνετε λαβή για σχόλια. Ασχοληθείτε σοβαρά με την διατροφή
σας και με τη σωματική σας υγιεινή.
Η ερωτική σας διάθεση ανεβαίνει
και σας βοηθάει να έρθετε πιο κοντά με το ταίρι σας.
Υδροχόος 20/01-19/02: Το ξεκίνημα του Δεκεμβρίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εκρηκτικό. Οι
εντάσεις και οι παρεξηγήσεις ανάμεσα σε εσάς και τους φίλους σας
θα είναι συνεχείς. Σύντομα όμως οι
σχέσεις σας θα αποκατασταθούν.
Παράλληλα είναι μια από τις πιο
ερωτικές περιόδους της χρονιάς.
Ιχθείς 20/02-20/03: Ο Δεκέμβριος δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολος
μήνας. Εντάσεις και προβλήματα
στην επαγγελματική σας ζωή. Θα
πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί στο χειρισμό του λόγου σας.
Έρχεστε αντιμέτωποι με το δίλλημα
«καριέρα ή οικογένεια». Είναι μια
περίοδος έντονης εσωστρέφειας.

