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Ντόρα Μπακογιάννη στην Eδεσσα: «Σε αυτή τη χώρα μιλάμε ΜΟΝΟ Ελληνικά»!
Συνέβη στην Έδεσσα και μού θύμισε το περιστατικό από την Καινή Διαθήκη, όταν κάποιοι
Γραμματείς και Φαρισαίοι επισκέφτηκαν τον Ιησού
με την πρόθεση να τον πειράξουν και πήραν από
τον ίδιο την πρέπουσα απάντηση. Κάτι παρόμοιο
συνέβη, φίλες και φίλοι αναγνώστες τής ξενιτιάς,
πρόσφατα και στην ωραία μας Μακεδονίτικη πόλη
Έδεσσα. Η κυρία Μπακογιάννη ενώ περιόδευε
στην ευρύτερη περιοχή μίλησε και σε κομματική
δεξίωση της ΝΟΔΕ στο κέντρο ΕΠΑΥΛΙΣ έξω από

την Έδεσσα. Ευκαιρία το θεώρησαν οι σκοπιανοί
δημοσιογράφοι του πολιτικού περιοδικού
«FORUM», οι οποίοι αφού υπέβαλαν σχετικό αίτημα και πήραν από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας την άδεια να φωτογραφήσουν και να παρακολουθήσουν την περιοδεία της Ελληνίδας Υπουργού, να χύσουν το δηλητήριό τους. Σε συνέντευξη
Τύπου που παραχώρηση η κυρία Μπακογιάννη τα
κουτοπόνηρα Σκοπιανάκια, μαθημένα σε ήπιους
τόνους από τη μεριά μας, θέλησαν να δοκιμάσουν

για άλλη μια φορά τις αντοχές μας υποβάλλοντας
στην Ελληνίδα Υπουργό ερωτήσεις στη λεγόμενη
«μακεδονική γλώσσα». Είχαν, όμως, ατυχία. Η
Ντόρα Μπακογιάννη κοιτώντας τους κατάματα
τους είπε με αυστηρό ύφος και καθάρια-κρυστάλλινη φωνή: «ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΜΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ»!! ΚΟΚΚΑΛΟ οι Σκοπιανοί! Το φυσάνε
και δεν κρυώνει. Και πού είστε ακόμα. Τέλος τα
καλοπιάσματα και οι υποχωρήσεις ...
(Α.Δ.)

H ΠΙΟ ΛΑΜΠΡΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

25η Μαρτίου 1821
Δεν νικιέσαι, είν’ ξακουσμένο, στην ξηράν εσύ ποτέ·
όμως, όχι, δεν είν’ ξένο και το πέλαγο για σε. (Διονύσιος Σολωμός)
Γράφει ο Νίκος Αν. Βλαχάκης

Η επέτειος του «Απόλλωνα»,
μια παράσταση αντάξια
του ονόματός του
ΣΕΛ. 4-9
Με λαμπρότητα η βράβευση
αποδήμων γυναικών
από πέντε ηπείρους ΣΕΛ. 36
Η Ομογένεια γιόρτασε
την 25η Μαρτίου ΣΕΛ. 16-21
Η Συνεταιριστικη Τράπεζα
Θεσσαλίας ανοίγει τις πόρτες
της στους Ομογενείς
ΣΕΛ. 24-25

Δυο «χαίρε» συνθέτουν το νόημα τής μεγάλης αυτής ημέρας: Το «χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία» και το «Χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά»! Το πρώτο βγαίνει από τα χείλη τού
Αρχάγγελου και γνωστοποιεί την ενσάρκωση
τού θείου Λόγου και τη λευτέρωση του ανθρωπίνου γένους από τα δεσμά τής αμαρτίας • το δεύτερο από τα χείλη τού ποιητή
των Ελλήνων και χαρμόσυνα αναγγέλλει τη
λύτρωση του Ελληνικού Γένους από τα δεσμά τής πολύχρονης σκλαβιάς !
Οι ταπεινωμένοι και καταφρονεμένοι, για
πολλούς αιώνες, Έλληνες, οι καταδιωγμένοι
και ξεχασμένοι από τους ισχυρούς χριστια-

νούς Ευρωπαίους, οι δυστυχισμένοι απ’ τής
σκλαβιάς τα βάσανα πρόγονοί μας ξεκινάνε
μέσ’ απ’ τα φαράγγια τους, μέσ’ απ’ τις κόγχες
και τα βουνά, που πλανιόνταν, και με αρχηγό
τους το αθάνατο Πνεύμα τής Φυλής ξεκινάνε
και πορεύονται στο δρόμο τού μαρτυρίου.
Ορμάνε και χτυπούν το τρικέφαλο θηρίο ...
Γιορτάζουμε σήμερα, όπως κάθε χρόνο,
την επέτειο μιας από τις μεγαλύτερες εξορμήσεις τού Γένους. Ένα ξέσπασμα μεγαλειώδες, που απέδειξε ότι οι Έλληνες δεν αφήνουν τις δάφνες να μαραίνονται. Τις κρατούν
τρυφερές ! Δεν αφήνουν την πίστη • της ανάβουν θυμίαμα ... Κι ας το ξέρουν ‘’φίλοι” κι
εχθροί: «Δεν είναι κάστρο για να πατηθεί •
/ είναι το φως η Ελλάδα, που δε σβήνει».

Στη Βουλή των Ελλήνων άρχισαν τα ...όργανα!
«Ανέστη, ξεχάστετο, αν ψηφίσετε όλοι, εμείς εκεί στην Ελλάδα, θα είμαστε μειοψηφία»*
* Θεόδωρος Πάγκαλος, υπουργός Εξ., παρουσία του πρωθυπουργού
Κώστα Σημίτη, προς τον πρώην σύντροφο και φίλο του Ανέστη Κελίδη
(παρόντος Δημητρίου Διαμαντίδη και εμού) στη Βόννη, Δεκέμβριος 1998.
(Βλέπε και πρωτοσέλιδο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, Γενάρης 1999).
Αθήνα, 01.04.2009: Με διαφωνίες η συζήτηση για την ψήφο των Ομογενών στη Βουλή - Απορρίφθηκε η ένσταση του ΠΑΣΟΚ για αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου με τίτλο «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς
που διαμένουν στο εξωτερικό».
Κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου, για το οποίο το Σύνταγμα προβλέπει τη συναίνεση των δύο τρίτων του σώματος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γρ. Νιώτης υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο διευκολύνει
τους αποδήμους να ψηφίζουν από τους τόπους και τις χώρες κατοικίας
τους, αλλά τους αποστερεί, το δικαίωμα να εκλέγονται. Αντιθέτως, ο βουλευτής της ΝΔ Αν. Καραμάριος αναρωτήθηκε εάν το Σύνταγμα ομιλεί
πουθενά περί άσκησης εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες του εξωτερικού με διενέργεια, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, περιφερειών.
Για ύβρη κατά του αποδήμου Ελληνισμού και προσβολή του γράμματος και πνεύματος του Συντάγματος μίλησε ο υπουργός Εσωτερικών Πρ.
Παυλόπουλος, ενώ ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλος έκανε λόγο για «συνταγματικό τερατούργημα» και για «εμπαιγμό» των αποδήμων
Ελλήνων. Ο κ. Παυλόπουλος, επέκρινε το ΠΑΣΟΚ ότι άλλα διακήρυττε
για την ψήφο των ομογενών και άλλα πράττει στη Βουλή, και πρόσθεσε
ότι «αντί να καθίσουμε να βρούμε μια λύση, όπως έκανε το ΣΑΕ, το οποίο
άλλη άποψη είχε, αλλά δέχθηκε να ψηφίσουμε αυτή τη ρύθμιση, για να

μπορέσει να συμμετάσχει ο Ελληνισμός στην εκλογική διαδικασία» το
ΠΑΣΟΚ διαστρεβλώνει το Σύνταγμα, παραγράφει το δικαίωμα του απόδημου Ελληνισμού να μετάσχει στην εκλογική διαδικασία, «για να τον
Συνέχεια στη σελ. 2

n n n ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τα δικαιώματά σας ως
επιβάτης αεροπλάνου
Της Ελένης Κουγιουμτζή,
Δικηγόρου στο Ντύσσελντορφ
1. Θέλετε να εγκαταλείψετε το αεροπλάνο λίγο
πριν την απογείωσή του. Οι
πόρτες του αεροπλάνου
δεν ανοίγουν για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση
που το αεροπλάνο έχει ετοιμαστεί για την απογείωση είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει πίσω
στην αρχική του θέση Ο πιλότος είναι ο μόνος
αρμόδιος για να κρίνει εάν θα επιστρέψει
στην αρχική θέση απογείωσης προκειμένου
να αποβιβαστεί ο εν λόγω επιβάτης και να μην
διακινδυνεύσει η ασφάλεια των υπολοίπων επιβατών. Στην περίπτωση που υπάρχει ιατρικό
πρόβλημα συνήθως ο πιλότος αποφασίζει να
αποβιβαστεί ο άρρωστος επιβάτης και να επι-
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στρέψει πίσω στο αεροδρόμιο. Προσοχή όμως στην περίπτωση που ο επιβάτης προσποιηθεί ότι έχει ιατρικό πρόβλημα τότε μπορεί να
του ζητηθεί να καταβάλλει αποζημίωση.
2. Στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση άνω των δυο ωρών και η απόσταση του
ταξιδιού είναι λιγότερη των 1.500 χλμ, τότε υποχρεούται η αεροπορική εταιρία να σας εξασφαλίσει φαγητό και νερό. Εάν η απόσταση είναι άνω των 3.500 χλμ. τότε η αεροπορική εταιρία υποχρεούται να φροντίσει για τροφή και νερό μετά την παρέλευση 4 ωρών.
3. Στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση άνω των 5 ωρών τότε μπορείτε να επιστρέψετε πίσω το εισιτήριο στην εταιρία και
να απαιτήσετε να σας καταβάλλει το αντίτιμο
του εισιτηρίου σε χρήματα.
4. Στην περίπτωση που η πτήση αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα τότε η εταιρία είναι
υποχρεωμένη να φροντίσει να σας παρέχει
και κατάλυμα.
5. Στην περίπτωση που λόγω των καιρικών
συνθηκών η πτήση σας καθυστερήσει και εξ αυτού του λόγου δεν μπορέσατε να ανταποκριθείτε στις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις τότε

Τώρα η SUPERFAST
FERRIES και στην Κρήτη
Η Attica Group με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη δρομολόγηση του SUPERFAST
XII από σήμερα 12 Μαρτίου
2009 και ώρα 23:45 από
ΗΡΑΚΛΕΙΟ για ΠΕΙΡΑΙΑ. Το
πολυτελές υπερσύγχρονο ταχύπλοο πλοίο SUPERFAST
XII έχει κατασκευασθεί το
2002 και αναπτύσσει ταχύτητα 30 μιλίων. Έχει μεταφορική ικανότητα 1.640 επιβατών, εκ των οποίων οι 714 σε καμπίνες, ενώ τα
γκαράζ του πλοίου χωρούν 650 ΙΧ οχήματα ή 110 φορτηγά και 100 ΙΧ οχήματα. Η δρομολόγηση του SUPERFAST XII αυξάνει τα δρομολόγια στη
γραμμή του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κατά 50%, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για την ΚΡΗΤΗ, αφού είναι πλέον δυνατή η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των συγκοινωνιακών αναγκών, είτε αυτές αφορούν την
εμπορευματική, είτε την τουριστική κίνηση. Τα νέα ωράρια αναχώρησης
από Πειραιά κάνουν την ΚΡΗΤΗ, πλέον, εύκολα προσιτή και για τους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου, τονώνοντας, έτσι, σημαντικά την τουριστική κίνηση, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Το
SUPERFAST XII εκτελεί καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή στα παρακάτω ωράρια: Πειραιάς - Ηράκλειο Αναχώρηση 15:30, Άφιξη 22:00,
Ηράκλειο - Πειραιάς Αναχώρηση 23:45, Άφιξη 06:15 (επομένης). Το
SUPERFAST XII διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για ένα άνετο, πολυτελές και γρήγορο ταξίδι. Καθιερώνει νέα πρότυπα στη θαλάσσια μεταφορά, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

δεν ευθύνεται η αεροπορική εταιρία για αποζημίωση. Στην περίπτωση όμως που η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της εταιρίας τότε μπορείτε θεωρητικά να απαιτήσετε
αποζημίωση ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ.
6. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να πετάξετε με την πτήση στην οποία κάνατε την
κράτηση λόγω υπερφόρτωσης του αεροπλάνου τότε μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση
250 ευρώ όταν η απόσταση είναι κάτω των
1.500 χλμ., να ζητήσετε να σας βρούνε μια
θέση στην επόμενη πτήση ή να λάβετε πίσω
το αντίτιμο του εισιτηρίου.
7. Στην περίπτωση που η πτήση σας ακυρωθεί μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση ύψους
600 ευρώ με την προϋπόθεση ότι προορισμός
είναι άνω των 3.500 χλμ. και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον μπορείτε να ζητήσετε
να σας βρούνε θέση σε μια επόμενη πτήση ή
να λάβετε το αντίτιμο του εισιτηρίου.
8. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια
της πτήσης χάσετε την αποσκευή σας και δεν
ανευρεθεί τότε η αεροπορική εταιρία είναι υποχρεωμένη να σας αποζημιώσει μέχρι το ύψος των 1.200 ευρώ. Στον τόπο των διακοπών

Συνέχεια από σελ. 1
οδηγήσει ξανά με αεροπλάνα και βαπόρια να έρχεται να
ψηφίζει εδώ, για να μπορεί να ελέγχει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ποιος
έρχεται και τι ψηφίζει». Από την πλευρά του, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν επεδίωξε
την ευρύτατη συνταγματική συναίνεση των 2/3 του σώματος, και ότι «με το νομοσχέδιο αυτό, έχουμε έναν εκλογέα, ο οποίος αλλού είναι γραμμένος, σε άλλα δημοτολόγια, σε άλλη εκλογική περιφέρεια και συγκροτεί άλλο νόμιμο πληθυσμό» ψηφίζοντας «σε μία εικονική περιφέρεια
αποδήμων Ελλήνων», η οποία δεν έχει συσταθεί με βάση
απογραφή, δεν έχει νόμιμο πληθυσμό, δεν έχει καθορισμένο αριθμό βουλευτικών εδρών και έχει πολίτες ψηφοφόρους, που «δεν αναδεικνύουν τους Βουλευτές που αναλογούν στον πληθυσμό τους».
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Φ. Κουβέλης είπε το νομοσχέδιο «παραμυθίας» προς τους Έλληνες του εξωτερικού «περιορίζει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι» και ότι η
πρόβλεψη για περίληψή τους στα ψηφοδέλτια Επικρατείας δεν τους δίνει τη δυνατότητα «οπωσδήποτε να εκλεγούν». Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Α. Σκυλλάκος συμφώνησε ότι το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό και πρόσθεσε ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και όχι από
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σας πρέπει να φροντίσετε να αγοράσετε τα απαραίτητα είδη για το προς το ζην και γι’ αυτόν τον λόγο προβλέπεται αποζημίωση ύψους
μέχρι το ανώτερο 1.200 ευρώ. Αναφορικά όμως με την αναστάτωση που σας προκάλεσε
η απώλεια της αποσκευή σας δεν προβλέπεται κάποια αποζημίωση.
9. Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρία δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας μπορείτε να απευθυνθείτε στo LuftfahrtBundesamt αλλά και η Schlichtungsstelle
Mobilität μπορεί να σας βοηθήσει.
Το παρόν κείμενο δεν αποτελεί νομική
συμβουλή. Καθημερινώς δημοσιεύονται νέες
αποφάσεις και οι νόμοι αλλάζουν συχνά. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και χρήζει και
της αντίστοιχης νομικής αντιμετώπισης.
Dies stellt keine Rechtsberatung dar. Täglich
ergehen neue Gerichtsurteile. Die Gesetze
ändern sich ständig. Für eine individuelle
Rechtsberatung ist die Hinzuziehung eines
Rechtsanwaltes ratsam.
Rechtsanwaltskanzlei Kougioumtzi
Tel. (+49) 0211-5072710,
http://www.dikigori.de

Στη Βουλή των Ελλήνων
άρχισαν τα ...όργανα!
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Απόστολος ∆ίκογλου
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το έθνος. Κατά της ένστασης αντισυνταγματικότητας τάχθηκε ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ Άδ. Γεωργιάδης καλώντας το ΠΑΣΟΚ είτε να υπερψηφίσει το παρόν νομοσχέδιο είτε να δεσμευτεί για το πότε θα φέρει τη δική του
πρόταση. Ο κ. Παυλόπουλος είπε ότι δεν περίμενε αυτή
τη στάση της Αριστεράς, σημειώνοντας ότι «όταν ψηφίζαμε το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Συντάγματος, είπαμε
ότι νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των Βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά
με “την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος” από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια». Υπογράμμισε επίσης ότι «όταν μιλάγαμε για τις εκλογικές περιφέρειες είπαμε ότι ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα με
βάση το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει σύμφωνα με την τελευταία απογραφή από τους εγγεγραμμένους “στα οικεία δημοτολόγια”. Κανείς δεν μίλησε
για εκπροσώπηση. Κανείς δεν μίλησε τότε για τη δημιουργία άλλων εκτός επικρατείας εκλογικών περιφερειών». Επικαλούμενος περσινή ομιλία του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ για δικαίωμα συμμετοχής ομογενών «μέσα από
το ψηφοδέλτιο Επικρατείας» είπε ότι «αυτό κάναμε νόμο,
αυτό που έλεγε ο κ. Παπανδρέου».
Πηγή: www.greekinsight.gr

Ιωάννα Ζαχαράκη
Solingen
Θέματα Κοινωνιολογικά, Πρόνοιας, Αλλοδαπών
Ιορδάνης-Δανιήλ Μουρατίδης
Backnang/Νότια Γερμανία
Θέματα Οικολογίας και Περιβάλλοντος
Γιάννης Σουλτανίδης
Hagen
Θέματα Τουρισμού, Ταξειδιωτικά
Θωμάς Παπαδόπουλος
Friedrichsdorf/Φραγκφούρτη
Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Ενσωμάτωσης
Σώτος Παπαχρήστος
Essen
Οικονομία, Φοροτεχνικά
∆ρ. Σπύρος Μαρίνος
Münster
Θέματα Αλλοδαπών, Πολιτισμικά
Χρήστος Κηπουρός
Διδυμμότειχο / Θράκη
Θέματα Πολιτικού Προβληματισμού, Οικολογίας
∆ρ. Θεοφάνης Μαλκίδης
Δημοκρίτειο Παν. Αλεξανδρουπόλεως/Θράκη
Θέματα Βαλκανικής επικαιρότητας,
Ιστορίας, Ποντίων

12 Χρόνια Ομογενειακή Εφημερίδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf 1998 – 2009
www.elliniki-gnomi.com
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Ανταπόκριση από Ντόρτμουντ

Η επέτειος του «Απόλλωνα», μια
παράσταση αντάξια του ονόματός του
Griechisches
Volkstanzensemble

APOLLON
1974-2009
Das griechische Volkstanzensemble APOLLON wurde 1974 gegründet.
Die ca. hundert Mitglieder
setzen sich zusammen aus
Schülern, Studenten, Arbeitern und Akademikern. Ihr
Ziel ist es, die griechische
Volkstanzkultur zu pflegen,
lebendig zu erhalten und
durch Darbietungen zu fördern.
Das Gesamtrepertoire der
Gruppe umfasst über 300
Tänze. Sie spiegeln die folkloristische Kultur aus verschiedenen Gebieten des
kontinentalen und insulanischen Bereiches Griechenlands wider, darüber hinaus
Tänze der Griechen aus
dem Kleinasien und dem
Schwarzen Meer.
Die Mitwirkung bei über
1300 Begegnungen in verschiedenen Städten
Deutschlands, Frankreichs,
den Niederlanden und in
Griechenland hat in den vergangenen 35 Jahren dazu
beigetragen, Freundschaften zu schließen und somit
einen Beitrag zur Annäherung und Verständigung der
Völker Europas zu leisten.
Die Gruppe war auch wiederholt in Fernsehsendungen im In- und Ausland zu
Gast - in der ARD, dem ZDF,
NDR, WDR, u.a. in den bekannten Fernsehsendungen
„Mensch Meier“, „Die Verflixte 7“, „Der Große Preis“.
Das Volkstanzensemble APOLLON bietet regelmäßig
Tanzkurze für Anfänger und
Fortgeschrittene an, bei denen jeder, ob Deutsche oder Griechen, Mann oder
Frau, willkommen ist.
Dem Ensemble stehen ca.
400 Trachten zur Verfügung.
Die regelmäßigen wöchentlichen Tanzproben des Ensembles finden in den Räumen der Griechischen Schule in Dortmund-Wambel statt.
Φωτογραφίες:
Ingo Nowack

Dortmund, Dietrich-Keuning-Haus, στις 20.00
ακριβώς, με απόλυτο σεβασμό στη συνέπεια
των παρευρισκόμενων, πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 31.01.09, η επετειακή εκδήλωση του
χορευτικού Ομίλου «ΑΠΟΛΛΩΝ», γιορτάζοντας
τα 35 χρόνια, αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη φιλόξενη «πατρίδα» πλέον, τη Γερμανία.
Μια εκδήλωση, ένα πραγματικό γλέντι, που
περιέκλειε μια συγκλονιστική παράσταση – παρουσίαση του Ομίλου. Ένα video wall προετοίμαζε και συνόδευε όλη την εκδήλωση. Ξύπναγε,
αναγκαστικά, μνήμες από το παρελθόν, αφού επανάφερε φευγαλέα, χαρακτηριστικές στιγμές
του Ομίλου από τα πρώτα του «παιδικά» βήματα,
μέχρι τα ύστερα, τωρινά. Στιγμές από μεγάλα
φεστιβάλ, από τηλεοπτικές παρουσιάσεις, από
παραστάσεις σε ανάπαυλες μεγάλων διακρατικών συνεργασιών, μα και από ταπεινές συμμετοχές σε γλέντια του Ελληνισμού, των συλλόγων
και της Εκκλησίας. 1300 παρουσιάσεις και συνεχίζει ... Μ’ αυτή τη βροντερή – σιωπηλή εισαγωγή, άνοιξε η αυλαία της παράστασης.
Τα στέρεα βήματα του παιδικού τμήματος, με
τα ενθουσιώδη τραγούδια τους, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της συνέχειας. Η
μέντοράς τους, η Ράνια, δασκάλα και στο χορό
μα και στη σχολική τους ζωή, τους μπολιάζει τη
γνώση με την παράδοση. Δένει την τυπική εκπαίδευση του σχολείου, με την άτυπη του Ομίλου.
Και στη συνέχεια το τμήμα των μεγάλων. Δίκαια αποκαλέστηκε παράσταση. Κατάφερε για
120 λεπτά να μας καθηλώσει χωρίς να μας κουράσει. Να μας σεργιανίσει χωρίς να μας μετακινήσει. Μας ξεκίνησε από το Ιόνιο, τη Λευκάδα
(πώς αλλιώς να γινόταν). Μας πέρασε από Μακεδονία και Θράκη και μας έφτασε μέχρι το μαρτυρικό Πόντο. Μας ξενάγησε στα Μικρασιατικά
παράλια και συνέχισε με περίπλου στα νησιά του
Αιγαίου ως την Κρήτη, για να ξαναπιάσουμε στεριά στους αναστεναγμούς της Ηπείρου και να
καταλήξουμε στη Θεσσαλία, με τον εθνικό ύμνο
της Καραγκούνας και την αυθεντικότητα του Τάι
–Τάι, τοπικό χορό της Καρδίτσας.
Όσο και αν προσπαθεί η λεκτική περιγραφή να
αποδώσει τα δρώμενα, πάντα θα ξεφεύγει κάτι
που θα βιώνεται αποκλειστικά από τους παρόντες. Και δεν γίνεται αλλιώς αφού μια παράσταση μπορεί να αγγίζει τα μάτια, τα αφτιά, το νου,
την καρδιά. Είναι κυρίως η νοηματοδότηση της
γλώσσας της καρδιάς που δεν εκφράζεται με λόγια αλλά γίνεται αντιληπτή από τον παλμικό συγχρονισμό τόσων ανθρώπων, που καταργεί τον τόπο και σε μεταφέρει σε μια ουτοπία. Τέτοια παράσταση ολιστικής προσέγγισης ήταν αυτή που
ζήσαμε, με πολλή καρδιά και πολύ μεράκι. Η Δέσποινα, διαχειρίστηκε τόσο εύστοχα το χρόνο και

Η κα. Παρθένα Σουλίδου, εκπαιδευτικός,
καλωσορίζει τους παρευρισκόμενους

τον τόπο που κατάφερε να παρουσιάσει, μαζί με
τους 50 χορευτές και χορεύτριες, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τόσων γεωγραφικών περιοχών
της πατρίδας μας. Έκλεψε την παράσταση η ποικιλία των φορεσιών, αφού η Δέσποινα και ο Ζώης, ως φυσικοί κτήτορες και συνεχιστές του
«Απόλλωνα», διαθέτουν έναν υπερβολικό αριθμό (πάνω από 400 φορεσιές) ως ιδιόκτητη συλ-

Απονομή αναμνηστικού για τα 35χρονα τού ΑΠΟΛΛΩΝΑ
στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο
από τον πρόεδρο τού Ομίλου κ. Ζώη Βρεττό

λογή, για τις ανάγκες του Ομίλου. Δεν ήταν όμως
μόνο η ποικιλία των χορών, η πανδαισία των φορεσιών, η γλυκύτητα των ήχων, μα όλα αυτά, μαζί με την τάξη, τον συγχρονισμό, το πέρασμα από
το ένα στο άλλο, σιωπηλά, χωρίς κενά, χωρίς χάσματα. Δίκαια η μεγάλη κυρία της ζώσας παράδοσης, η Πλουσία Λιακατά, καμάρωνε τη μαθήτριά της, Δέσποινα Σαμαρτζή, χοροδιδασκάλισσα του «Απόλλωνα». Έτσι είναι. Η χαρά και η τιμή
του δασκάλου για όσα δεν πήγαν χαμένα ... Και
όσο και αν το αγέρωχο, αντάρτικο βλέμμα της
παρατηρούσε και επιτηρούσε τα πάντα, την πρόδωσε η γλυκύτητά της με το υγρό θάμπωμα των
γυαλιών της που συμπυκνωμένο κύλησε στο μάγουλο. Ας είναι, μπορεί να μην το είδαμε, μα το
νιώσαμε ο καθένας στο δικό του μάγουλο.
Όλα αυτά εκτυλίσσονταν τόσο αρμονικά επί
σκηνής, σαν στην αυλή του κεντρικού καφενείου
του χωριού «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», κάτω από τον πλάτανο της πλατείας, δίπλα στο τρεχούμενο νερό
της βρύσης. Ναι, υπήρχαν όλα αυτά επί σκηνής,
τόσο φυσικά, ως αυτονόητα. Και υπήρχαν χάρη
στον επαγγελματισμό του ερασιτέχνη σκηνογράφου, του Δήμου, με την αρωγή λίγων, όπως πάντα, συναδέλφων του, που αντιλαμβάνονται την
απόσπαση των εκπαιδευτικών ως προσφορά και
όχι ως κατανάλωση, συνεχίζοντας τη δράση
προηγούμενων και δεσμεύοντας τη στάση των επόμενων.
Μα η παράσταση ήταν κυριολεκτικά των μεταναστών. Του Φώτη, του Γιάννη, του Γρηγόρη, της
Φρειδερίκης, της Νίτσας ... Τηρουμένων των αναλογιών, υπήρξε μια παράσταση Ηρωδείου, από
μετανάστες για μετανάστες και τους φίλους τους
Γερμανούς. Πάνω από 1000 ζευγάρια μάτια, με-

Χοροί από την Κέρκυρα

Χοροί από τη Λευκάδα

n n n Ρ Ε Π Ο Ρ ΤΑ Ζ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

05

nnn

Την επετειακή εκδήλωση και
διαχρονικά τα μέλη του Απόλλωνα
για την προσφορά τους, τίμησαν με
την παρουσία τους
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Γερμανίας κ. Αυγουστίνος,
ο αρχιμανδρίτης
π. Φιλόθεος Μαρούδας,
ο πρωτοπρεσβύτερος
π. Απόστολος Αμβράζης και ο
πρωτοπρεσβύτερος
π. Πολύευκτος Γεωργακάκης

Χοροί της Κρήτης

τρήθηκαν να σπιθοβολούν αποσβολωμένα από το θέαμα και να ξεχύνονται στη συνέχεια
επί σκηνής για να συνεχίσουν το πανηγύρι ως
το πρωί. Ξεχωριστή τιμή επιφυλάχτηκε για όσους, από πολύ μακριά και από πολύ παλιά,
κατάφεραν να βρεθούν κοντά τους, απονέμοντας τις αναμνηστικές πλακέτες στους τωρινούς χορευτές, συμβολική κίνηση της διαχρονικότητας και της μεταλαμπάδευσης της συνέχειας, απ’ τον έναν στον άλλο.
Παρών σ’ αυτή την ιωβηλαία εκδήλωση και
ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ.
Αυγουστίνος, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του γι’ αυτή την πολύχρονη προσφορά.
Εκκωφαντική σιωπή όμως από την Ελληνι-

κή Πολιτεία. Ούτε καν ένα χαιρετισμό δεν
σκέφτηκαν οι αρμόδιοι. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ένας χαιρετισμός είναι η αυτονόητη
ενέργεια σε οποιαδήποτε εκδήλωση του εξωτερικού. Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο επετειακό γεγονός, μιας μακροβιότατης προσπάθειας, χωρίς καμία κρατική στήριξη (ούτε μια φορεσιά δεν χορηγήθηκε τόσα χρόνια). Είναι
στιγμές που η στήριξη δεν χρειάζεται να είναι
καν υλική αλλά ηθική. Ένα χτύπημα στην πλάτη για να εκφράσουν τα χείλη εκείνο το περίφημο «για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Είναι σημειολογικής σημασίας η στήριξη και το απέδειξε ο «Απόλλων», αφού τα έσοδα των εισιτηρίων δεν θα καλύψουν ζωτικές ανάγκες

Χοροί από νησιά του Αιγαίου

του Ομίλου, αλλά θα διατεθούν, όπως δηλώθηκε εξ αρχής, στους καταφρονεμένους –
πεινασμένους συνανθρώπους μας και μάλιστα εκτός Γερμανίας. Αλλά φαίνεται πως η αξιακή κλίμακα των γραφειοκρατών των
Υπουργείων είναι διαφορετική. Προτεραιότητα της Ελλάδας (όλων των κυβερνήσεων) παραμένει ο Πολιτισμός και η Παιδεία, λένε. Τι
έχουν τα έρμα; ... Ως πότε θα ασελγούν στις
ψυχές μας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
υπεύθυνοι με μορφωτικό έλλειμμα;
Ως όμαιμος των μεταναστών εργατών οφείλω να γίνω αυστηρός, για να είμαι ωφέλιμος και όχι απλά ευχάριστος. Και δεν είναι
μόνο ο «Απόλλωνας», υπάρχουν και άλλες

προσπάθειες από αφανείς ήρωες, που κάποτε το ελληνικό κράτος πρέπει να χαρτογραφήσει και να ενισχύσει, γιατί τέτοιες προσπάθειες γεμίζουν τα αεροπλάνα του καλοκαιριού με τουρίστες και συγχρόνως διαφοροποιούν το πρόσωπο του ελληνισμού και το κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα στις εθνότητες
της διασποράς.
Κάποιος απ’ τους μακρινούς παρόντες
Για την αντιγραφή Γιώργος Τσιτσιμπής
Υ.Γ. Ας μεταφέρει κάποιος στους γραφειοκράτες της Ελλάδας και του εξωτερικού, πως όταν
βρίσκονται στα μέρη μας, να πατάνε ελαφρά
γιατί πατάνε στα όνειρά μας ...

Χορός από την Ήπειρο
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Χοροί από τη Λευκάδα

Απόσπασμα από το χαιρετισμό του προέδρου του Ομίλου, ιατρού Ζώη Βρεττού
Πανοσιολογιότατε, αιδεσιμολογιότατοι,
κυρίες και κύριοι,
φίλες κα φίλοι του «Απόλλωνα»,
καλώς ήρθατε
2 ώρες παράσταση, 77 χορευτές στη σκηνή, χοροί από 10 περιοχές της Ελλάδας και
από τις αξέχαστες πατρίδες, με αντίστοιχες
φορεσιές, σας έδωσαν μια εικόνα του
«ΑΠΟΛΛΩΝΑ».
Συμπληρώνουμε 35 χρόνια από την πρώτη μας επίσημη παρουσία, ως χορευτικός
Όμιλος.
… Ήταν το 1974, στο φεστιβάλ των ξένων
εθνοτήτων στο WITTEN, που αντιπροσωπεύσαμε τον Ελληνισμό της πόλης. Χορέψαμε
με Τούρκους, Γιουγκοσλάβους, Ιταλούς,
Πορτογάλους, Ισπανούς και Γερμανούς, και
κάπως έτσι συνεχίσαμε με πάνω από 1300
εμφανίσεις και συνεχίζουμε ακόμα …
Διδάξαμε σε εκατοντάδες Ελληνόπουλα,
ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και συγχρόνως φροντίζαμε να ενημερώνονται και
για την ελληνική ιστορία και πολλές φορές
«ξεφεύγαμε» και διδάσκαμε ακόμα και ελληνική γλώσσα.
Δείξαμε τα βήματα των χορών μας και σε
φίλους Γερμανούς, τους βάλαμε στο πνεύμα
της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού
χορού και δημιουργήσαμε ένα ρεύμα φιλελλήνων στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία , που
όλο πλαταίνει.
Εμφανιστήκαμε σε εκδηλώσεις ελληνικών
Συλλόγων, ελληνικών Κοινοτήτων, ελληνικών κομμάτων, ενοριών της ελληνικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκδηλώσεις Προξενείων, ακόμα και της ελληνικής Πρεσβείας.
Παράλληλα δηλώσαμε το παρόν μας σε γερμανικά συνδικάτα, γερμανικά κόμματα, γερμανικές Εκκλησίες, διεθνή φεστιβάλ εντός
και εκτός Γερμανίας, κινήματα ειρήνης, γηροκομεία, άλλα κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και σε εκδηλώσεις άλλων εθνοτήτων.
Φιλοξενηθήκαμε σε γνωστές δημοφιλείς
εκπομπές των μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών της Γερμανίας, που μας έκαναν την τιμή να μας καλέσουν και να παρουσιάσουμε
την ελληνική μας παράδοση. Κερδίσαμε την
εμπιστοσύνη τους με την αυθεντικότητα των

Χαιρετισμός της Δέσποινας Σαμαρτζή - Βρεττού και του Ζώη Βρεττού
ελληνικών χορών και τον πλούτο των παραδοσιακών φορεσιών.
Ο Όμιλος έχει στη διάθεσή του, ως ιδιωτική συλλογή, πάνω από 400 φορεσιές, αυθεντικές ή αντίγραφα, που του παρέχουν τη
δυνατότητα ολοκληρωμένης παρουσίασης
των ελληνικών χορών.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις γυναίκες
και τους άνδρες, τα παιδιά, τις νέες κα τους
νέους, όλους όσους συμμετείχαν όλα αυτά
τα χρόνια σε ομάδες εμφανίσεων. Μαζί προβάλαμε ποικιλοτρόπως την ελληνική παράδοση στο χορό και το τραγούδι. Δώσαμε χαρά σε χιλιάδες κουρασμένους συμπατριώτες μας, τους δείξαμε τον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τους κάναμε να
δακρύσουν από χαρά και υπερηφάνεια. Δείξαμε επίσης στη γερμανική κοινωνία και στις
άλλες εθνότητες την σπουδαία ζωντανή μας
παράδοση και ότι οι Έλληνες εργάτες έχουν
βαθιές ρίζες στον πολιτισμό, στο χορό και
στο τραγούδι και ξέρουν να χαίρονται τη
ζωή και τις μικροχαρές της.

Η παρουσία σήμερα τόσων συγχορευτών
απ’ τα παλιά, δείχνει ότι ο «Απόλλωνας» δεν
είναι απλά μια χορευτική ομάδα αλλά κάτι
περισσότερο, που χάραξε βαθιά μέσα μας
ανεξίτηλα ίχνη συντροφικότητας. Έχουν έρθει αγαπημένοι φίλοι και φίλες από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, από διάφορες πόλεις της Γερμανίας, από την Ολλανδία, για
να λάβουν μέρος σ’ αυτό το πανηγύρι, να
συναντήσουν φίλους, να θυμηθούν παλιές,
ωραίες, αξέχαστες στιγμές, να μοιραστούν
θύμησες και να μεταδώσουν εμπειρίες.
Θέλω, μια τέτοια μέρα, να ευχαριστήσω
τους γονείς μου, που στα φοιτητικά μου χρόνια, εκτός από τις σπουδές μου, επιχορηγούσαν και το μεράκι μου για τον ελληνικό
χορό. Ήταν ένα ακριβό χόμπι για έναν φοιτητή.
Να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου τη Δέσποινα (την οποία και γνώρισα μέσω του χορού), γιατί μοιράστηκε την αγάπη μου αυτή
και συνέβαλε τα μέγιστα, με το μεράκι της
για την παράδοση μας, τη φορεσιά και το χο-

Χοροί των Ελλήνων του Πόντου

ρό, ούτως ώστε να έχει ο Όμιλος την εικόνα
που βλέπουμε σήμερα.
Ευχαριστώ τη φίλη μας, την Πλουσία Λιακατά, δασκάλα των ελληνικών χορών, πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Ομίλου
«Ελένη Τσαούλη», για την πάνω από 20 χρόνια, πολύχρονη και πολύπλευρη βοήθειά της
σε όλες τις εκφάνσεις του Ομίλου.
Από το 1976 ξεκινήσαμε τμήματα ελληνικών χορών για Γερμανούς, στην
Volkshochschule (λαϊκό πανεπιστήμιο) στην
πόλη του WITTEN. Από τα τμήματα αυτά έχουν περάσει εκατοντάδες Γερμανοί φίλοι.
Λειτουργούν από τότε αδιάλειπτα, με τωρινή
υπεύθυνη την κα. Rosi Koetter, μια από τις
πρώτες μαθήτριες. Είναι στην αίθουσα απόψε και θέλω να την καλωσορίσω και να την
ευχαριστήσω για την προσφορά της στον ελληνικό χορό.
Κάναμε σεμινάρια χορών σε διάφορες πόλεις, οργανώσαμε τμήματα σε διάφορους
συλλόγους, ιδιαίτερα η γυναίκα μου, η Δέσποινα. Ενδεικτικά θέλω εδώ να αναφέρω το
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων της πόλης
του Gevelsberg, όπου η Δέσποινα ξεκίνησε
τμήματα με παιδιά και νέους και τα διεύθυνε
για αρκετά χρόνια. Ο σύλλογος υπάρχει ακόμη και διευρύνθηκε και με τμήμα ενηλίκων.
Δίνουν απόψε δυναμικό παρόν μαζί με τον
πρόεδρό τους, τον κ. Σπύρο Τσιόκα Τους ευχαριστώ για την φιλία τους, τη συνεργασία
τους και την παρουσία τους.
Ευχαριστώ τους φίλους μουσικούς των
διαφόρων μουσικών σχημάτων που σε αρκετά φεστιβάλ στη Γερμανία και σε άλλες χώρες μας βοήθησαν να παρουσιάσομε την παράδοση μας ως Έλληνες της Γερμανίας, όπως μπορούσαμε καλύτερα
Ως εμπνευστές αλλά και συνοδοιπόροι του
«Απόλλωνα», η Δέσποινα και εγώ, χαιρόμαστε ιδιαίτερα τούτη τη μέρα, γιατί αισθανόμαστε ότι συμβάλαμε και εμείς, στο μέτρο του
δυνατού, στη διαδρομή του μέχρι εδώ, για να
είμαστε απόψε μια όμορφη, μεγάλη παρέα.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε, να συνεχίζουμε
όλοι μας για πολλά χρόνια να απολαμβάνουμε το χορό και ο «ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ» να μας
χαρίζει και στο μέλλον όμορφες, κοινές
στιγμές.
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Θύμησες και νοσταλγία
(εξομολογητική ανάμνηση για τον «Απόλλωνα»)
Ήταν η περίοδος, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, που ξεκινούσε για μένα μια εμπειρία ζωής κυριολεκτικά πρωτόγνωρη. Ήταν τότε που βρέθηκα, τυχαία, στην περιοχή του Ντόρτμουντ, ως αποσπασμένος δάσκαλος. Και ενώ η αισθητική
του όλου περιβάλλοντος οικιστικού χώρου μού προξενούσε
τάσεις φυγής, η ζεστασιά του ανθρώπινου δυναμικού με εγκλώβισε, χωρίς να το καταλάβω, και με υποχρέωσε σε πενταετή παραμονή. Τότε, ένας καρδιολόγος και η παρέα του,
μου προξένησαν «ανήκεστο βλάβη» στην υγεία μου, κρατώντας για πάντα, απ’ ότι φαίνεται, ένα κομμάτι της καρδιάς
μου. Υπήρξαν ευλογημένα χρόνια αφού μπορώ, ακόμα και
τώρα εδώ στην Ελλάδα, να μιλάω σε χρόνο ενεστώτα για τα
περασμένα.
Τα χρόνια εκείνα, είχαν όλες τις ευλογίες και τις κατάρες
του διαχρονικού Ελληνισμού. Εντάσεις, πολιτικές πολώσεις,
διαφωνίες, μα και όνειρα, προσδοκίες, δημιουργίες ... Ζυμώθηκα οικειοθελώς με τον ελληνισμό της διασποράς και γεύτηκα μέχρι το μεδούλι, τις αγωνίες του, τα στραβοπατήματά του
και τις φιλοδοξίες του. Σ’ αυτό τον οργασμό των συνθετικών
αντιφάσεων, απ’ την μια να κρατήσουμε τον ελληνισμό αλώβητο στην Εσπερία και απ’ την άλλη να τον διαχύσουμε στην
τοπική κοινωνία, μπολιάζοντάς την με τον μακρόπνοο πολιτισμό μας, βρέθηκα πολύ κοντά, σχεδόν ταυτίστηκα, με τον γιατρό και την παρέα του. Υπήρχαν κι άλλες συλλογικότητες στην
περιοχή, μα ο «Απόλλωνας» διέθετε κάτι το ξεχωριστό. Από τη
φύση του είχε συνθετικό χαρακτήρα. Ήταν η έκφραση του όλου ελληνισμού. Εκεί χωρούσαν «πιστοί και άπιστοι», «δεξιοί
και αριστεροί», Έλληνες και Γερμανοί. Ναι, ο χορευτικός όμιλος «Απόλλων», είχε απ’ όλα αυτά. Κοινή συνισταμένη, η Παράδοση και ο Ελληνισμός (με την ευρεία έννοια που περικλείει ο όρος), εξ ου και η πανσπερμία όλων αυτών στον όμιλο.
Οι δημιουργοί του, αυτό το πολύτιμο ζευγάρι από Λευκάδα
και Ημαθία, διάβηκαν όλα αυτά τα χρόνια, 35 χρόνια ως σήμερα, χωρίς ιδιαίτερη στήριξη, μάλλον χωρίς στήριξη (κρατική

εννοείται). Δεν ήταν εθνοτοπικός σύλλογος για να έχει πίσω
του όλους τους συντοπίτες. Δεν ήταν Κοινότητα για να έχει τη
«νομιμοποίηση» του κράτους. Δεν ήταν Εκκλησία για να έχει
την προσδοκία του μεταφυσικού. Είχε και έχει όλα αυτά, ως
οργανικό κομμάτι του ελληνισμού. Μα κυρίως, είχε και έχει
μεράκι και ψυχή. Δεν είναι λίγα 35 ολόκληρα χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς. Ο «Απόλλωνας», αυτή η ευλογημένη παρέα, δε δίδαξε απλά χορούς, αλλά γαλούχησε παλικάρια και
κοπελιές στην έννοια της συντροφικότητας και της προσφοράς. Αγαπήθηκε και στηρίχθηκε απ’ όλους, γιατί ανταποκρινόταν και ανταποκρίνεται στα καλέσματα όλων. Στα πανηγύρια των ενοριών, στις εκδηλώσεις των Κοινοτήτων, στους χορούς των συλλόγων, στη διπλωματία των Προξενείων και της
Πρεσβείας. Η συμπυκνωμένη Ελλάδα στον ξένο τόπο. Ναι, όλη η Ελλάδα, μια και το ρεπερτόριο τού «Απόλλωνα» καλύπτει
όλο το φάσμα, από τον Πόντο ως την Κρήτη και από τα παράλια της Σμύρνης έως το Ιόνιο πέλαγος. Και καλύπτει όλο το
φάσμα και ενδυματολογικά.
Ένα τεράστιο βεστιάριο με αυθεντικές φορεσιές, σχεδόν
απ’ όλα τα ελληνικά μέρη, ντύνοντας χορογραφίες γνήσια παραδοσιακές, εκφράζοντας όχι μόνο τα βήματα του κάθε χορού αλλά και το ύφος του. Αυτή είναι η προίκα, η υλική προσφορά του ζεύγους Βρεττού και του «Απόλλωνα». Κάτι σαν το
«Λύκειο Ελληνίδων» στη Γερμανία.
Ήρθε η ώρα να γιορτάσει περήφανα την «ωριμότητά του».
Δεν μπορώ να ξέρω πόσοι φορείς θα βρεθούν κοντά του και
κυρίως ποια θα είναι η στάση της ελληνικής πολιτείας, σε ένα
τέτοιο μακροβιότατο εγχείρημα όπως του «Απόλλωνα». Ξέρω
όμως πως εκατοντάδες καρδιές που γεύτηκαν τη χαρά της
συμμετοχής σ’ αυτή την παρέα θα παραμείνουν ες αεί με «ανήκεστο βλάβη», όπως η δική μου.

Εορταστικά αλλά και κυριολεκτικά
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Γιώργος Τσιτσιμπής, Καρδίτσα

Αναμνηστικά δώρα από τους χορευτές στη Δέσποινα και στο Ζώη

Τσάμικος

Χοροί από τη Μακεδονία

Χοροί της Θράκης
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Χοροί των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Απονομή αναμνηστικών πλακετών
n Στην κα. Πλουσία Λιακατά και στον κ.
Νίκο Θάνο, από τους πρώτους χορευτές του 1974,
n Στους πρώην χορευτές που ήρθαν από την Ελλάδα: κ. Όμηρο Μαυρίδη,
Παν. Καθηγητή Ψυχολογίας, με ιδιαίτερη προσφορά στον Όμιλο τη δεκαετία του 70, που ήρθε από την Αλεξανδρούπολη, κα. Φιλιώ Rechlin που ήρθε από την Καβάλα, κα. Αργυρούλα
Αμαραντίδου, αρχιτέκτων, που ήρθε
επίσης από την Καβάλα, κ. Σπύρο
Τσανάκα, μηχανικό, που ήρθε από το
Βόλο, κ. Κώστα Θάνο, προγραμματιστής Η/Υ, από τη Θεσσαλονίκη, κα.
Χριστίνα Τσίος, Γερμανίδα παντρεμένη με Έλληνα, καθηγήτρια Νεοελληνικής και Βυζαντινής φιλολογίας, που
ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, κ. Γιώργο
Τσιτσιμπή, δάσκαλο, με διαχρονική
προσφορά στον Όμιλο, που ήρθε από
την Καρδίτσα, κα. Βάνα Αγγέλη, φιλόλογο, από την Κατερίνη.
n Στο Δημοτικό Σχολείο, στο πρόσωπο του
Διευθυντή κ. Μανόλη Μπασίνα, για την φιλοξενία των εβδομαδιαίων προβών του χορευτικού και την πάντα αμέριστη βοήθειά
του.
n στον κ. Δημοσθένη Δεληπαπά, εκπαιδευτικό, στο Δημοτικό Σχολείο του
Dortmund, για τα υπέροχα σκηνικά της
επετειακής εκδήλωσης.
n στην ενορία Αγ. Αποστόλων Dortmund,
τον πανοσιολογιότατο π. Φιλόθεο, για
τις διευκολύνσεις στις έκτακτες πρόβες του Ομίλου.

n στον αιδεσιμολογιότατο π. Πολύευκτο
Γεωργακάκη, από την ενορία Hagen/
Lüdenscheid, για τη συνεργασία του
και τη στήριξη τού έργου μας.
n στον αιδεσιμολογιότατο π. Απόστολο
Αμβράζη, από την ενορία του Herten,
για την πολλαπλή συνεργασία μέχρι
τώρα.

Αντάμα με την αυθεντική παράδοση, με τη δασκάλα
των ελληνικών χορών στη μέση, την κα. Πλουσία Λιακατά

n Στον φιλέλληνα Ολλανδό, κ. Wauter
Papp, που για 5 χρόνια ερχόταν κάθε
Σαββατοκύριακο από την Ουτρέχτη,
300 χλμ. για να χορέψει. Μιλάει άψογα Ελληνικά και χορεύει, επίσης άψογα ελληνικούς χορούς, ιδίως Κρητικούς.
n Στον κ. Άγγελο Φρατζόπουλο, που έρχεται από το Bad Rothenfelde, 300
χλμ. απόσταση, κάθε Παρασκευή.
n στην κα. Ράνια Μουστάκη, εκπαιδευτικό στο Δημοτικό Σχολείο Dortmund,
δασκάλα χορού στο παιδικό τμήμα
μας. Από τους εκπαιδευτικούς και με
εξωσχολική προσφορά στον Ελληνισμό της Γερμανίας.
n Στην κα. Βασίλω Ιωάννου, δασκάλα
ελληνικών χορών, που ήρθε από την
Αθήνα να μας συμπαρασταθεί στη μεγάλη αυτή εκδήλωση.
n Στον κ. Willy Herden, Γερμανό, από
τους βασικούς χορευτές του «Απόλλωνα» στο παρελθόν, με πολύ καλά
Ελληνικά, ως εκπρόσωπο για τους άνδρες και γυναίκες Γερμανούς που πέρασαν από τον Όμιλο.

Στιγμιότυπο από το γλέντι που κράτησε έως τα χαράματα
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Ας κρατήσουμε αναλλοίωτες
τις παραδόσεις μας
Η Ελλάδα έχει από πολύ παλιά πλούσια παράδοση στο χορό και στο τραγούδι. Αυτήν την παράδοση θα πρέπει, κάθε δάσκαλος χορού και κάθε χορευτής, να την παραδίδει, με σεβασμό
και ευθύνη στην επόμενη γενιά, χωρίς να προσθέτει ή να αφαιρεί οποιαδήποτε στοιχεία. Τη φυσική φθορά τη φέρνει ο χρόνος.
Με μεγάλη μου λύπη παρατηρώ στην Ελλάδα και εδώ στη Γερμανία, ότι η παράδοση έχει επηρεαστεί από τη σημερινή τεχνολογική εξέλιξη. Χοροδιδάσκαλοι προσθέτουν η αφαιρούν σημαντικά στοιχεία της παράδοσής μας, θεωρώντας ότι έτσι αυτή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και
πιο θεαματική.
Δυστυχώς αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά που προξενούν.
Αν μπορούσαν να φανταστούν την εξέλιξη, υπό τέτοιες συνθήκες, 100 χρόνια αργότερα, θα
λυπόντουσαν σίγουρα για τη συμμετοχή τους στην αλλοίωση της παράδοσης.

Δέσποινα Σαμαρτζή, Dortmund, 31.01.2009
Φινάλε με χορούς από την Πελοπόννησο

Η κα. Βάνα Αγγέλη εκπαιδευτικός, ήλθε από την Κατερίνη και ο κ. Γιώργος Τσιτσιμπής,
εκπαιδευτικός, ήλθε από την Καρδίτσα

Φίλες και φίλοι ,συγχορευτές από παλιά στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ
που ήρθαν από την Ελλάδα για την εκδήλωση

n n n Σημείωση:
Το πρώτο μέρος έκλεισε με ένα χορό, συρτό στα δύο, για όλα τα μέλη του χορευτικού, από το 1974 μέχρι σήμερα. Ο
χώρος της εξέδρας είχε γεμίσει ασφυκτικά. Οι καρδιές πάλλονταν και πολλά μάτια είχαν βουρκώσει.

«Εμπάτε αγόρια στο χορό,
κορίτσια στα τραγούδια ...»
Στη συνέχεια «άναψε» για τα καλά το γλέντι μέχρι τις 5 το
πρωί, με την ορχήστρα «ΕΛΛΑΣ 2000».
Τη δυναμική τους παρουσία, τιμής ένεκεν, έδωσαν και τα
μουσικά σχήματα «Rebetiκ.on» (διεύθυνση Ε. Δαλάτσης) και
ο «Νόστος» (διεύθυνση Δρ. Λ. Δρίζης).
Ήταν μια υπέροχη βραδιά, συναισθηματικά φορτισμένη, με
αυθεντική παράδοση, κέφι και χαρά. Ήταν από τις εκδηλώσεις που θα ‘θελε ο καθένας μας ευχαρίστως να ξαναζήσει.
Χοροί από τη Μακεδονία

n n n ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο φαρμακοποιός σας,
σας συμβουλεύει...
Το συνάχι
Σήμερα θέλουμε να
σας ενημερώσουμε σχετικά με το «συνάχι».
Τι είναι το συνάχι;
Το συνάχι ξεκινά συνήθως με μία φαγούρα ή
ένα κάψιμο στη μύτη. Συνοδεύεται με τάση για
φτέρνισμα και πίεση στο κεφάλι. Στο πρώτο
στάδιο του συναχιού το έκκριμα της μύτης
είναι νερουλό και διαυγές. Αργότερα γίνεται παχύρρευστο και κίτρινο. Οι βλεννογόνοι υμένες της μύτης είναι κόκκινοι και
πρησμένοι. Εκτός της βουλωμένης μύτης
είναι συχνά και η απώλεια όσφρησης και
γεύσης το πιο δυσάρεστο επακόλουθο αυτής της ασθένειας.
Πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό;
Μία λαϊκή ρήση αναφέρει: Το συνάχι έρχεται τρεις μέρες, μένει τρεις μέρες και
φεύγει τρεις μέρες. Αν σε εσάς το συνάχι
κρατήσει περισσότερο, έχετε πυρετό πάνω
από 39 οC ή εμφανιστούν πόνοι στ’ αυτιά,
θα πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
Και πόνοι, που εμφανίζονται στη περιοχή
του μετώπου μαζί με το συνάχι, χρήζουν ιατρικής θεραπείας.
Τι μπορούμε να κάνουμε για σας;
Στη συνέχεια θέλουμε να σας δώσουμε
μερικούς τρόπους, να ελέγξετε γρήγορα
το ενοχλητικό συνάχι. Σταγόνες και σπρέι
για τη μύτη υπάρχουν για όλες τις ηλικίες
στη σωστή δοσολογία. Βοηθούν τους βλεννογόνους υμένες της μύτης να ξεπρηστούν γρήγορα. Ωστόσο θα πρέπει οι σταγόνες και τα σπρέι για τη μύτη να μην χρησιμοποιηθούν περισσότερο από μία εβδομάδα, γιατί ειδάλλως επέρχεται βλάβη στο
βλεννογόνο υμένα. Μία εναλλακτική λύση
προσφέρουν τα ομοιοπαθητικά σπρέι μύτης, τα οποία ελευθερώνουν απαλά τη μύτη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και περισσότερο από μία εβδομάδα. Φάρμακα,
τα οποία υγροποιούν τη βλέννα, βοηθούν
να ελευθερωθεί η μύτη. Η μύτη μπορεί πάλι να αυτοκαθαριστεί και αποτρέπεται η επιβάρυνση των ρινικών και μετωπιαίων κόλπων. Ακόμη και αν ο γιατρός σας σας θεραπεύσει με αντιβιοτικά, είναι και οι φαρμακευτικοί αυτοί διαλύτες βλέννας πολύ
χρήσιμοι. Χρησιμοποιήστε προϊόντα περιποίησης, για να καταπραΰνετε την τραχιά
και σκασμένη μύτη, η οποία ταλαιπωρείται
με κάθε καθάρισμα. Επίσης μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ειδικές αλοιφές για τη μύτη -εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης- με
ουσίες που επιταχύνουν την θεραπεία πληγών. Αν πάσχετε και από αιμορραγία μύτης,
σε αυτή την περίπτωση βοηθούν σπρέι μύτης με βάση το μαγειρικό αλάτι ή το θαλασσινό νερό. Ελευθερώνουν τη μύτη εσωτερικά και έτσι προλαμβάνουν τα σκασίματα της μύτης.
Τι μπορείτε να κάνετε εσείς οι ίδιοι;
Βγείτε στον καθαρό αέρα. Aνεξάρτητα
από το πόσο κρύο έχει έξω, ο ξηρός,
κρύος αέρας κάνει καλό στη μύτη σας.
Πιείτε πολύ, τουλάχιστον 2,5 λίτρα τη μέρα και μάλιστα επιπροσθέτως στο μαύρο
τσάι ή στον καφέ που θα καταναλώσετε.
Εισπνεύσετε! Καλύτερα δε με τα ειδικά
μηχανήματα εισπνοής, που συνδυάζουν
μια μάσκα μύτης και στόματος και επομένως δεν ερεθίζονται τα μάτια σας.
Δυναμώστε το αμυντικό σας σύστημα με
υγιεινή διατροφή, με αθλητισμό και την λήψη ψευδάργυρου και βιταμίνης C.
Υγράνετε τον αέρα του δωματίου σας
κρεμώντας υγρά πανιά πάνω από τα σώματα θέρμανσης.
Είμαστε πάντα πρόθυμοι να σας παρέχουμε συμβουλές σχετικά με την επιλογή
φαρμάκων ή να λύσουμε την κάθε απορία
σας όσον αφορά τη χρήση τους.
Ο φαρμακοποιός σας,
Θεόδωρος Μπελιβανάκης
Tonhallen Apotheke Düsseldorf,
Serviceline: 0800-7249864
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«5η Εθνική Eκθεση για την κλιματική
αλλαγή – Προετοιμασία επιτροπής»
Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ε.Ν.Α.Ε.
συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας της Ε.Ν.Α.Ε., με
θέμα ημερήσιας διάταξης: «5η Εθνική Eκθεση για την κλιματική αλλαγή – Προετοιμασία
επιτροπής». Όπως μας δήλωσε το μέλος της
Επιτροπής και Νομαρχιακός Σύμβουλος Ν.
Τρικάλων Καπέλος Γεώργιος μετά από διαλογική συζήτηση προκειμένου να ιεραρχηθούν
οι προτεραιότητες που πρέπει να απασχολήσουν για το επόμενο διάστημα την επιτροπή
κατέληξαν στην εξής καταγραφή σύμφωνα
με τη βαρύτητα των ζητημάτων:
Διαχείριση Αποβλήτων με την παρακάτω ιεράρχηση:
Αστικά απόβλητα
Εδώ εντοπίζονται οι περιορισμοί του Νόμου που επιτρέπει τη διαχείριση των αστικών
αποβλήτων στα γεωγραφικά όρια των Νομών,
ζήτημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει και αίτημα διεκδικητικό από τις Νομαρχίες για μεταξύ τους συνεργασία. Επίσης κάθε περιοχή
θα πρέπει να επιλέξει συγκεκριμένη τεχνολογία διαχείρισης των Αστικών Αποβλήτων ανά-

λογα με τις ιδιαιτερότητές της , όπως για παράδειγμα ορεινός όγκος, νησιά κλπ.
Τοξικά- Επικίνδυνα
Στο συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να εξεταστεί η λύση της χωροθέτησης μονάδας που
θα καλύπτει όλη τη χώρα καθώς επίσης και η
δυνατότητα εφαρμογής από τις Ν.Α. ενός συ-

στήματος καταγραφής των επιχειρήσεων που
απορρίπτουν επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα
με την εφαρμογή συστηματοποίησης και μηχανοργάνωσης.
Λυματολάσπη
Η χρήση της πλέον μπορεί όπως έχει αποδειχτεί μετά και την ξήρανση να επεκταθεί
μετατρέποντάς το ως βιοκαύσιμο. Όταν κάποια βιομηχανία το χρησιμοποιεί απαλλάσσεται από δικαιώματα.
Υγρά Απόβλητα
Οι βιομηχανίες γαλακτοκομικών, τα ελαιουργεία και τα τυροκομεία αποτελούν παραγωγικές μονάδες απόρριψης αποβλήτων τα
οποία απαιτούν συγκέντρωση και βιολογική
επεξεργασία καθώς επίσης και καταγραφή
των ποσοτήτων που κάθε επιχείρηση δημιουργεί.
Στη συνέχεια τέθηκε από τον Καπέλο Γεώργιο ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο είναι η
διαχείριση των υδάτινων πόρων με την προοπτική να εξεταστούν τρόποι ελέγχου του νερού για γεωργικές καλλιέργειες, για παράγωγή ενέργειας.

Η Ναύπακτος στη Διεθνή Τουριστική
Eκθεση FITUR στη Μαδρίτη
Με τη συνεργασία με το δίκτυο CADENA, ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη παρουσία του Δήμου Ναυπάκτου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση
FITUR στη Μαδρίτη.
«Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να εξωτερικεύσουμε και να επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα
την τεράστια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά μας, προς όφελος
της πόλης και των πολιτών της», σημείωσε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου
Θανάσης Παπαθανάσης κατά τη συνέντευξη Τύπου που έγινε σήμερα
στο Γραφείο του στο Δημαρχείο.
Ο Δήμος Ναυπάκτου με ένα οργανωμένο και καλαίσθητο περίπτερο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης συμμετείχε στην Τουριστική Έκθεση FITUR στη Μαδρίτη, που έγινε από τις 28
Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου. Τόσο ο Δήμαρχος, Θανάσης
Παπαθανάσης όσο και οι Αντιδήμαρχοι Ν. Κούμπιος και Δ. Παπαναστασόπουλος, που εκπροσώπησαν το Δήμο Ναυπάκτου, είχαν την ευκαιρία, με διαδοχικές συναντήσεις και επαφές να επικοινωνήσουν την
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας, αλλά και τις ευκαιρίες τουριστικής ανάπτυξης.
Αναφορικά με το δίκτυο CADENA, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι αφορά
ένα δίκτυο που απαρτίζουν 8 σημαντικές τουριστικές μεσογειακές πόλεις με μαρίνες, όπου η Ναύπακτος συμμετέχει στον Πολιτιστικό και
Τουριστικό Τομέα του Δικτύου.
«Οφείλουμε όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι η «βαριά μας βιομηχανία» είναι η Ιστορία, ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός. Στα πλαίσια
αυτά εργαζόμαστε συστηματικά και σε όλους τους τομείς για να καταστεί η Ναύπακτος ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Τη δύσκολη
αυτή περίοδο που διανύουμε σας βεβαιώνω ότι με αίσθημα ευθύνης,
με σχέδιο και προγραμματισμό υλοποιούμε όλα τα αναγκαία βήματα,
ώστε η πόλη μας να έχει τη θέση που πραγματικά της αξίζει», τόνισε ο
Δήμαρχος Θανάσης Παπαθανάσης, ενώ έστειλε μήνυμα συστράτευσης στους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εργαζομένους
και όλους τους πολίτες του Δήμου, λέγοντας χαρακτηριστικά «ότι μόνο όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα
για την πόλη μας».
Η Τουριστική Έκθεση FITUR είναι η πρώτη και ιδαίτερα σημαντική

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, κ. ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ, κ .ΝΙΚΟ ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΜΠΕΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

διεθνής τουριστική έκθεση της χρονιάς για τη διεθνή τουριστική βιομηχανία, όπου προβάλλεται ένας μεγάλος αριθμός προορισμών καθώς και τουριστικών επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο (170 χώρες,
11.137 διαφημιζόμενοι, 200.000 αναμενόμενοι επισκέπτες). Στη φετινή
διοργάνωση δόθηκε έμφαση στον Συνεδριακό Τουρισμό, στους Πολιτιστικούς προορισμούς και στην Κρουαζιέρα.
Εξελίσσεται ως θεσμός, που δυναμικά, χρόνο με το χρόνο, προωθεί
τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και παραγόντων της τουριστικής βιομηχανίας.
Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εκθετών και εμπορικών επισκεπτών
που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην FITUR είναι:
• συμμετοχή στις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις τουρισμού,
• χάραξη στρατηγικών επαγγελματικής προώθησης των προορισμών,
• εφαρμογή των επικεντρωμένων διαφημιστικών μέτρων, και
• ταχεία επαφή με τα δίκτυα διανομής.

Η ακριτική μας Επαρχία δικαιώθηκε πανηγυρικά
Μετά την αναστάτωση, που προκλήθηκε
από την, βάσει σχεδίου, απομάκρυνση των
Συνοριακών Φρουρών από τις ακριτικές
μας Επαρχίες Πωγωνίου και Κονίτσης, ευρίσκομαι ίδη στην ευχάριστη θέση να σας
γνωστοποιήσω ότι ο κίνδυνος αυτός έχει απομακρυνθή. Συγκεκριμένα, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννίνων Ταξίαρχος κ.
Μαρίνος Γαρνέλης, με το υπ’ αριθ. πρωτ.
7001/ 13/ 1-α/ 23.1.2009 εγγραφό του
προς με, μεταξύ των άλλων με διαβεβαιώνει, «ότι η Υπηρεσία μας σε καμία περίπτωση δεν προτίθεται να κινήσει τις διαδικασίες για την μεταφορά της έδρας των Τμη-

μάτων και των Κλιμακίων Συνοριακής Φύλαξης δικαιοδοσίας μας ή να αποδυναμώσει αυτά, καθώς η μέχρι σήμερα λειτουργία
αυτών έχει επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην αποτροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη Χώρα μας και στην
αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών του
διασυνοριακού εγκλήματος, με αποτέλεσμα την γενικότερη εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων των παραμεθορίων περιοχών».
Η γραπτή αυτή διαβεβαίωση του αγαπητού μας Ταξιάρχου, που ήλθε σαν συνέχεια
των όσα προφορικώς μου είχε υποσχεθή

κατα την πρό τινος συνάντησή μας, με εγέμισε χαρά και ανακούφιση. Έτσι, φαίνεται
πλέον ότι αποσοβείται ο κίνδυνος ερημώσεως της πολύπαθης ακριτικής μας περιοχής.
Τον ευχαριστώ θερμώς και «έκ βαθέων».
Προσωπικώς, θα συνεχίσω, συν Θεώ, να
έχω όχι το όπλο «παρά πόδα», αλλά «το δάκτυλο στην σκανδάλη». Και πάντοτε για το
καλό της αιματοπότιστης περιοχής μας και
των ηρωικών κατοίκων της.
Ευχέτης εν Χριστώ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής
και Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

n n n Ρ Ε Π Ο Ρ ΤΑ Ζ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

12

Eνωση Ποντίων Ελβετίας

Η Ένωση Ποντίων Ελβετίας διοργανώνεσε στα πλαίσια των πολιτιστικών της δραστηριοτήτων την πατροπαράδοτη κοπή της Βασιλόπιτας στις
17 Ιανουαρίου 2009 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Αγίου Δημητρίου Ζυρίχης (Rousseaustraße 17, Zürich). Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν πάνω απο 400 μέλη και φίλοι της Ένωσης. Την εκδήλωση μας τιμήσαν με την παρουσία τους απο πλευράς εκκλησιαστικών
και πολιτειακών αρχών ο σεβαστός πατέρας της ενορίας Ζυρίχης Εμμανουήλ Σημαντηράκης Ποντιακής καταγωγής και ο βουλευτής Κιλκίς
Σάββας Τσιτουρίδης. Ο πάτερ Εμμανουήλ εξήρε το τρόπο με τον οποίο
οι Πόντιοι της Ελβετίας τηρούν και σέβονται τις παραδόσεις τους στα 34
χρόνια ζωής και προσφοράς της Ένωσης και προχώρησε στην κοπή της
Βασιλόπιτας. Ο κ. Τσιτουρίδης δήλωσε εντυπωσιασμένος απο το αγωνιστικό φρόνημα των Ποντίων της Ελβετίας και τη μαζική τους παρουσία
στην εκδήλωση. Δήλωσε αρωγός σε κάθε προσπάθεια της Ένωσης και
υποστήριξε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Στον κ.
Τσιτουρίδη προσφέρθηκαν το τελευταίο τεύχος του περιοδικού της Ένωσης «Ξενητέας» και ένας ελβετικός σουγιάς με χαραγμένες τις λέξεις
«Pontos» και Switzerland». Ο πρόεδρος Κώστας Καλπαξίδης και ο γραμματέας Γιώργος Νικολαΐδης στον σύντομο χαιρετισμό τους στάθηκαν
στην πρόσφατη απώλεια του ιδρυτικού μέλους και πρώην προέδρου Κώστα Ιωσσηφίδη, ζήτησαν απο τους παρόντες να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή και ανακοίνωσαν την προσφορά 500 ελβετικών φράγκων για την ανακαίνιση ελληνοορθόδοξης εκκλησίας της πόλης του St. Gallen στη
μνήμη του. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδυάς τίμησαν με την παρουσία τους αρκετοί καλλιτέχνες:
Α. Ένα νέο παιδί, Πόντιος τραγουδιστής, βγαλμένος μέσα από τα
σπλάχνα της ποντιακής ξενιτιάς, ο Κώστας Πανίδης από το Μόναχο της
Γερμανίας. Β. Στον κεμεντζέ (ποντιακή λύρα), αλλά και ως φωνή τον συνόδευσε ο καταξιωμένος Πόντιος καλλιτέχνης Αντώνης Νικηφορίδης, ο
οποίος ήρθε από το Dortmund της Γερμανίας ειδικά για την εκδήλωση.
Γ. Στο ταουλ’ ήταν μαζί τους ο Αλέκος Θεοδοσιάδης από το Reutlingen
της Γερμανίας. Δ. Τέλος στο λαϊκό και δημοτικό πρόγραμμα ήταν αυτή τη
φορά μαζί μας το τοπικό συγκρότημα „Φαντασία“ (www.bandfantasia.ch). Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε την συμμετοχή των
χορευτικών τμημάτων μας, που αποτελούν το καμάρι της Ένωσης. Το
Προεδρείο της Ένωσης Ποντίων Ελβετίας εύχεται σε όλους τους Πόντιους και όλους τους Έλληνες πραγμάτωση των στόχων τους για το 2009,
μα πάνω απ’ όλα υγεία.

Ελληνικός πολιτισμός
και ευρωπαϊκή ταυτότητα
Μια καθ’ όλα επιτυχημένη εκδήλωση στο Leibniz-Gymnasium του Ντύσσελντορφ
Το βράδυ της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου η αίθουσα
εκδηλώσεων του Γυμνασίου Leibniz γέμισε από Έλληνες και Γερμανούς, οι οποίοι, παρά το δριμύ ψύχος, κατέφθαναν αθρόοι για να παραστούν στην πρωτοχρονιάτικη δεξίωση -με κοπή της πατροπαράδοτης βασιλόπιτας
που συνδιοργάνωσε το σχολείο με τη Γερμανοελληνική
Εταιρία του Ντύσσελντορφ. Παρόντες μεταξύ άλλων ο
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κ. Πρόδρομος Μαρκουλάκης, υπό την αιγίδα του οποίου τελούσε η εκδήλωση,
ο Συντονιστής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δρ. Κ. Παναγιώτου, αξιωματούχοι του Υπουργείου Παιδείας της
Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας, καθώς και εκπρόσωποι των
ορθόδοξων εκκλησιών της περιοχής. Στον σύντομο εναρκτήριο χαιρετισμό του ο διευθυντής του Γυμνασίου
κ. B. Verfürth επικαλέστηκε τη διαχρονική δέσμευση του
σχολείου, στο οποίο εδώ και τρεις δεκαετίες λειτουργεί
δίγλωσσος γερμανοελληνικός κλάδος, να συμβάλλει με
κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη συνάντηση και το διάλογο των πολιτισμικών παραδόσεων που
συναποτελούν το μωσαϊκό της σύγχρονης ευρωπαϊκής
κοινωνίας. Κατόπιν πήραν το λόγο οι προσκεκλημένοι ομιλητές: Ο κ. Guy Féaux de la Croix, αντιπρέσβης της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, στη διάλεξή του με θέμα «Ευρωπαϊκή ταυτότητα υπό
το πρίσμα της ελληνικής εμπειρίας» τόνισε ότι μια από
τις ιστορικά εγκυρότερες απαντήσεις στη διαρκώς επίκαιρη και, μέσα από τις διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο και πιο περίπλοκη αναζήτηση
μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας που θα ενώνει, παρά τις
διαφορές τους, τους λαούς της Ευρώπης, μπορεί να δοθεί από την παράδοση του αυτοπροσδιορισμού, της ελευθερίας και της δημοκρατίας που θεμελίωσε η Κλασσική Ελλάδα. Σε μια εύγλωττη μεταφορά, ο κ. Féaux de
la Croix υπέδειξε ως την πρώτη καλλιτεχνική εξεικόνιση
αυτής της πολιτικής ιδεολογίας, την ανάγλυφη στη ζω-

φόρο του Παρθενώνα «πομπή των Παναθηναίων», όπου
οι μεμονωμένες μορφές συμπαρατάσσονται μεν στην
πορεία της κοινότητας, ταυτόχρονα όμως εκδηλώνουν
πανηγυρικά την ατομικότητά τους, έχοντας εγκαταλείψει
οριστικά την αρχαϊκή, μη ελληνική στην (εξ Ανατολών)
προέλευσή της, ακαμψία και ομοιομορφία.
Στη δική του όχι τόσο αντιρρητική όσο παραπληρωματική ομιλία ο δρ. Eike Thürmann, σύμβουλος επί μακρόν
του τοπικού Υπουργείου Παιδείας και του Τμήματος
Γλωσσικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης, νυν
εντεταλμένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του
Bochum, πραγματεύτηκε το πρόβλημα του ρόλου της
εκπαίδευσης στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σύμφωνα μ’ αυτόν η ακολουθητέα εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να στοχεύει όχι στην επιβολή μιας επινοημένης στα επιτελεία των Βρυξελλών «ταυτότητας»,
αλλά στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης μέσα από τη γνωριμία με την επίπονη και συχνά επώδυνη διαδικασία προσέγγισης των λαών της ηπείρου. Εξαιρετικά
διδακτικό από την άποψη αυτή θα μπορούσε να αποβεί,
κατέληξε ο δρ. Thürmann, το μάθημα της Νεότερης και
Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Τη συζήτηση επισφράγισε το συγκινησιακά φορτισμένο σχόλιο της Προέδρου
της Γερμανοελληνικής Εταιρίας, κ. Γιαννιδάκη-Hahne,
για την προσωπική της αντίληψη της ταυτότητας, που συνίσταται σε μια στάση «κριτικής αγάπης» απέναντι και
στις δύο πατρίδες της, πρώτη (Ελλάδα) και δεύτερη
(Γερμανία). Η βραδιά έκλεισε με κουβεντούλα, φαγητό
και ποτό. Τα νόστιμα (ελληνικής το πλείστον ταυτότητος)
εδέσματα, που σέρβιραν στους καλεσμένους οι μαθήτριες και οι μαθητές του Δίγλωσσου Κλάδου, είχαν ετοιμαστεί στο παρασκήνιο της εκδήλωσης, με γενναιόδωρες προσφορές υλικών και προσωπικής εργασίας, από
τους γονείς τους, που δικαίωσαν με τον τρόπο αυτό, για
άλλη μια φορά, τη φήμη της ελληνικής φιλοξενίας!

Fröhliche Vassilopita-Feier
Die schon traditionelle Vassilopita-Feier der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Gütersloh
e.V. fand vor vollem Haus im
Markusgemeindezentrum der
griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde statt. Nach einer kurzen Andacht durch Pfarrer
Militiades Stavropoulos begrüßte der Vorsitzende Jürgen
Jentsch die Bürgermeisterin Maria Unger, den Integrationsbeauftragten der Stadt Eckhard Sander und den Vorsitzenden der
Deutsch-Griechischen Gesellschaft Lippstadt, Georg Pekalis.
Die Vassilopita geht auf einen alten Brauch zurück. So ließ der
Bischof Basilios geraubte
Schmuckstücke in einen KuAnschneiden des Vassilopita-Kuchens, von links:
chen einbacken, um sie dann an
Jürgen Jentsch, Maria Unger, Miltiades Stavropoulos
die Bevölkerung zu verteilen. In
der heutigen Form enthält der Kuchen eine Münze, die von Maria Papakosta des pontischen Vereins aus Bieledem Finder Glück für ein Jahr verspricht. Das Fest wurde feld. Da ließen sich die Gäste dann auch nicht lange bieumrahmt durch eine junge Tanzgruppe unter der Leitung ten und schlossen sich den griechischen Tanzweisen an.
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Με στραμμένο το βλέμμα
στις δημοτικές εκλογές
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου
LEONBERG: Η ανατολή του νέου έτους γιορτάζεται από τον απανταχού
Ελληνισμό σύμφωνα με τις παραδόσεις
και τα έθιμα της Φυλής μας. Στο
Leonberg, 15 χιλ. δυτικά της Στουτγάρδης, η ΤΟ της ΝΔ καθιέρωσε τη γιορτή
για το κόψιμο τής Βασιλόπιτας από την ίδρυσή της το 1984 και συνεχίζει με την ίδια ζεστασιά να κόβει την πίτα παρουσία
φίλων και μελών της.
Στην αίθουσα εκδηλώσεων Hasen
Stube παρουσία του ενοριακού εφημερίου π. Βασιλείου Παπαγεωργίου, του δημάρχου Helmut Noe, των δημοτικών Συμβούλων Else Staubach και Arwin Grupp,
του προέδρου της ΝΟΔΕ Α. Βασιλειάδη,
του γιατρού Δρ. Βασιλείου Βαδόκα, του
επιχειρηματία χορηγού της χρυσής λίρας
Αμανάτη Ταγκαλίδη, του επιχειρηματία
Σάββα Τσαουσίδη, του διακεκριμένου
ζωγράφου Τώνη Μανιάτη, του δημοσιογράφου-εκδότη Δημητρίου Αραμπατζή,
του επί σειράν ετών προέδρου τής ΤΟ
Πολυχρόνη Καλαϊτζίδη, του πρώην προέδρου Χρήστου Ντόγα και 86 φίλων και
μελών, έκοψαν τη Βασιλόπιτα μέσα σε
χαρούμενο και επετειακό κλίμα.
Η πρόεδρος τής ΤΟ Καλλιόπη Ναλμπάντη ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους για την παρουσία τους και στη
συνέχεια ο αιδεσιμώτατος π. Βασίλειος
ευλόγησε τη Βασιλόπιτα, αναφέρθηκε
στο έθιμο και την έκοψε για όλα τα μέλη.
Ναλμπάντη: „Είναι χρέος όλων μας να
σταθούμε με υπευθυνότητα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και να
αναζητήσουμε λύσεις με ειλικρίνεια. Χρέος μας είναι επίσης και η αναζήτηση λύσης λειτουργίας των ελληνικών σχολείων
με ένα μοντέλο, που θα ικανοποιεί το σύνολο των Ελλήνων της Βάδης Βυρτεμβέργης. Είναι καιρός εκείνοι που εθελοτυφλούν να δουν με καθαρό μάτι τη διεθνή οικονομική κρίση και να σταθούν στο
πλευρό των Αρχών. Πιστεύω ότι οι χειρι-

Ο Δρ. Ζώης Βρεττός ανάμεσα στους Γενικούς
Προξένους Κολωνίας και Ντύσσελντορφ.
Αριστερά η σύζυγός τού κ. Μαρκουλάκη

Η Εταιρεία Ελλήνων
Επιστημόνων Βόρειας Ρηνανίας
Βεστφαλίας, έκοψε την πίτα της
Ο δήμαρχος του Leonberg Helmut Noe με επιτελικά στελέχη
τής CDU και της ΝΔ στη γιορτή τής Τ.Ο Leonberg
σμοί της κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή
θα οδηγήσουν την Ελλάδα έξω από κάθε
περιπέτεια και η Πατρίδα μας θα βρει την
ηρεμία που χρειάζεται.“
Ο δήμαρχος κ. Noe χαρακτήρισε θετική τη συνεργασία του με την Ελληνική
παροικία, που αποτελεί δυναμικό κομμάτι στην τοπική κοινωνία όπου έχει να παρουσιάσει ευρύ δημιουργικό έργο μέσα
από τους συλλόγους που διατηρεί από τα
πρώτα χρόνια της μετανάστευσης. Η άξια
εκπροσώπηση του Ελληνισμού από τον κ.
Σάββα Τοπουζίδη, αρχικά στο Συμβούλιο
Αλλοδαπών και στη συνέχεια ως δημοτικός Σύμβουλος, είναι δείγμα ζωντανής
παρουσίας των Ελλήνων στα κοινά. Και:
„Οι δημοτικές εκλογές που έρχονται τον
Ιούνιο, μάς καλούν όλους να δώσουμε
ζωντανό παρών, για να αποκτήσουμε δύναμη με την εκλογή ικανών υποψηφίων
μεταξύ των οποίων θα είναι και πάλι ο κ.
Σάββας Τοπουζίδης, που χρειάζεται την
υποστήριξη όλων μας.“
Σάββας Τοπουζίδης: ύστερα από μακροχρόνια συμμετοχή στα κοινά και ως
δημοτικός Σύμβουλος, υποβάλλω πάλι υ-

ποψηφιότητα την οποία θέτω στην κρίση
σας, για να δώσουμε από κοινού νέους
αγώνες για την επίλυση των όποιων προβλημάτων έχει η παροικία μας.
Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Α. Βασιλειάδης, αφού συνεχάρη την πρόεδρο και το
ΔΣ για το θετικό έργο, έκανε έκκληση σε
όλους τους Έλληνες να στηρίξουν με την
ψήφο τους τον ήδη δοκιμασμένο και επιτυχημένο Σάββα Τοπουζίδη, ζητώντας από τους Γερμανούς εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να βοηθήσουν
και αυτοί, για να υλοποιηθεί και η δική
τους επιθυμία. Ο τυχερός της χρυσής λίρας ήταν ο Σερραίος δημοσιογράφος και
εκδότης του περιοδικού Ελληνογερμανική Οντότητα. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στα μέλη του ΔΣ και σε πολλές νοικοκυρές, για τα εύγευστα εδέσματα που
προσφέρθηκαν απλόχερα και καλοσυνάτα στο πολυπληθές κοινό. Με συζητήσεις
σε ένα ευχάριστο περιβάλλον και πολλές
ευχές για το νέο έτος έκλεισε η γιορτή
που έγραψε ακόμα μια όμορφη σελίδα
στην 25ντάχρονη ιστορία τής ΤΟ τής ΝΔ
στην πόλη μας.

Neujahrsempfang der DHW-Sektion
Mitte im Steigenberger Frankfurter Hof
Jahresrückblick, Experten-Vortrag, Musik und Vassilopita
Frankfurt, Februar 2009: In besonders festlichem Rahmen wurde
dieses Jahr der Neujahrsempfang der DHW-Sektion Mitte (Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland) gefeiert. Sektionsleiter Stefanos Latrovalis und Spiridon Sarantopoulos, General Manager des Hotels,
empfingen die Mitglieder, Freunde und Gäste der DHW im Festsaal
zu einem sehr interessanten Abend mit Sektempfang, Musik, Expertenaustausch, leckerem Essen und dem traditionellen orthodoxen Neujahrskuchen „Vassilopita“, den Erzpriester Panagiotis Koniaris von der Offenbacher Griechisch-Orthodoxen Gemeinde in
Anwesenheit der Generalkonsulin Griechenlands Frau Francoyanni-Matthieu segnete. In seinem Rückblick hob Stefanos Latrovalis
die Highlights der DHW-Arbeit bundesweit und vor Ort hervor, u. a.
das DHW-Projekt NEO XEKINIMA zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze in Betrieben mit griechischstämmigen Inhabern, die
zentrale Informationsveranstaltung zum Thema „Zukunftssicherung für griechische Jugendliche und Unternehmer durch Ausbildung“ in Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Griechischen Generalkonsulat, der IHK, INBAS und dem Verein Griechischer Eltern
in Frankfurt und Umgebung, den vielbeachteten Bildungskongress
der DHW in Stuttgart zum Thema „In Bildung investieren – die Vielfalt erhalten“, die Info-Veranstaltung „Kulturelle Identität als Einstiegsmöglichkeit in das Duale Ausbildungssystem Deutschlands“
für griechische Lehrer der Region, die Teilnahme an der hessenweiten Auftaktsveranstaltung für das Projekt IUBA (Internationale
Unternehmen Bilden Aus) in Anwesenheit des Wirtschaftsministers
Dr. Alois Riehl, u.v.m. Politikwissenschaftler Christos Mantzios von
der European Business School sprach zum Thema „Wirtschaftskrise – das Prinzip Hoffnung“ und betonte u.a.: «Nahezu unwidersprochen steht die Auffassung im Raum, dass die Finanz- und die
aufziehende Wirtschaftskrise eine systemische Krise der freien
Marktwirtschaft wäre. In welchem Ausmaß sich die Krise aber auswirkt, bleibt umstritten. Als Folge dessen erleben wir eine Kultur der
einseitigen Schuldzuweisungen. Dafür ist die Lage viel zu ernst,
denn wir sind längst inmitten einer neuen Systemdebatte. Es geht

um die grundsätzliche Ordnung, um das Verhältnis von Markt und
Staat, um eine intelligente Balance. Dabei darf der Staat weder unterschätzt noch überschätzt werden. Ohne Staat geht es nicht, zu
viel Staat verhindert eine gesunde Entwicklung. Nicht gefragt wird
auch, was überhaupt die Grundlage einer Regulierung und der Deregulierung sein soll.» Den kulturellen-musikalischen Rahmen bildeten eine Gedichtrezitation von DHW-Mitglied Kiki Kamberidou. Despina Apostolou begleitete sie am Klavier und begeisterte später
die Gäste mit klassischen Klavierstücken. Nach dem exzellenten
Buffet des Steigenbergers wurde eine Flugreise für 2 Personen
nach Griechenland verlost, gestiftet von Aegean Airlines und dem
exklusiven Sani Resort auf der Halbinsel Chalkidiki. Die Veranstaltung wurde großzügig unterstützt von den Unternehmen Capital
Success Management Frankfurt (Panos Samaras), EXIM GmbH
(Angelos Frangoulis), ATE - Agrarbank von Griechenland, ALUMIL
Deutschland GmbH, LUKULLUS GmbH (Manfred Heinsch), DENAS Elektrotechnik GmbH (Stefanos Chatzinikolaou), MORAITAKIS
Spedition (Georgios Moraitakis), TSANTALIS S.A., MEDIACOM
(Christos Pipsos), GKC GmbH (Georgios Karatzas) und LATROVALIS & MEYER Planungsgesellschaft mbH (Stefanos Latrovalis).

Το Σάββατο, 10 Ιανουαρίου, στο χώρο του Ι. Ν. του Αγ.
Δημητρίου στο Herten, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
κοπή βασιλόπιτας της Εταιρείας. Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους, εκτός από τα μέλη και τους φίλους της
Εταιρείας, και οι Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδας στο Ντύσελντορφ και Κολωνία. Στον εναρκτήριο χαιρετισμό, ο
Πρόεδρος της Εταιρείας ιατρός Ζώης Βρεττός, εκτός από
το καλωσόρισμα, ζήτησε και την έμπρακτη συμπαράσταση
των παρευρισκομένων, ειδικά προς τους νέους, ανεξάρτητα αν έρχονται από την Ελλάδα για σπουδές και μετεκπαίδευση ή μένουν μόνιμα στη Γερμανία, μια και η ελπίδα και
το μέλλον του Ελληνισμού είναι οι απόδημοι Έλληνες, όπως επισήμανε. Θέλουμε και ευελπιστούμε, τόνισε, να έχουμε κοντά μας συντοπίτες, είτε είναι άνθρωποι της σκληρής βιοπάλης, τεχνίτες και εργάτες, είτε της πολιτικής και
της διοίκησης, είτε άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, άρτια καταρτισμένους στο αντικείμενό τους, με ελληνική παιδεία και προπάντων με ΑΝΘΡΩΠΙΑ. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των Γενικών Προξένων της Ελλάδας στο
Ντύσελντορφ και στην Κολωνία κκ. Πρόδρομου Μαρκουλάκη και Νικόλαου Πλεξίδα, αντίστοιχα. Την τελετή της κοπής της βασιλόπιτας πραγματοποίησαν ο αρχιμανδρίτης π.
Φιλόθεος Μαρούδας και ο πρωτοπρεσβύτερος π. Απόστολος Αμβράζης συνεπικουρούμενοι από πολυμελή χορό ιεροψαλτών βυζαντινής μουσικής. Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στο χώρο του πνευματικού κέντρου, με
τραγούδι και χορό υπό των ήχων των μουσικών σχημάτων
«Νόστος» και «Rebetic.on», ως αργά το βράδυ.
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Δηλώσατε τα ακίνητα και τα
εμπράγματα δικαιώματά σας;
Της Αντζελίνας
Κουτσούγερα
Δικηγόρου Αθηνών

Η παράδοση κρατάει καλά
και στην Νεάπολη Ιταλίας
Οργανώθηκε από την Κοινότητα τής Νεάπολης η πρώτη βασιλόπιτα Ιταλίας με
πρωτοβουλία του προέδρου κ. Κουντούρη και του διοικητικού συμβουλίου, που
χρόνια διοργανώνει με επιτυχία άφθονα εδέσματα, ελληνική μουσική και πολλά
δώρα. Στη γιορτή τού εθίμου παραβρέθηκαν η Αδελφότητα Νεάπολης, ο πρόεδρός της, οι Προξενικές μας Αρχές, εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ, της Εκκλησίας, το Δίκτυο Νεολαίας με τη νεοσύλλεκτη, στο Συντονιστικό Συμβούλιο τής Νεολαίας Περιφέρειας της Ευρώπης, Άννα Λίσα Κορινθίου, εκπρόσωποι τής Ομοσπονδίας. ιδρυτικά μέλη τής Κοινότητας, πολλοί Έλληνες και Φιλέλληνες, Πανεπιστημιακοί
και παράγοντες τής τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την Περιφέρειά μας εκπροσώπησε η
Κατερίνα Γιαννάκη, μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ Ευρώπης. Στο χαιρετισμό της κα Γιαννάκη αναφέρθηκε στις προσπάθειες τής ανάδειξης του Δικτύου Νεολαίας της Ιταλίας, οι οποίοι παραβρέθηκαν στην κοπή τής Βασιλόπιτας φιλοξενούμενοι τής Κοινότητας, αλλά και στην αναγκαιότητα συσπείρωσης του
Ελληνισμού τής Διασποράς, στις γέφυρες πολιτισμού και της παράδοσης στις χώρες υποδοχής. ΟΙ Έλληνες τής Διασποράς, τόνισε, κάλλιστα μπορούν να γίνουν
οι καλύτεροι πρεσβευτές τού Ελληνισμού σε όλη την Οικουμένη. Και συνέχισε: Ο
Απόδημος Ελληνισμός δείχνει μεγάλη ευαισθησία σε θέματα Ειρήνης, ιδιαίτερα
σήμερα, που εκατοντάδες παιδιά χάνουν τη ζωή τους στον άδικο πόλεμο τής Γάζας και αλλού. Κλείνοντας η κα Γιαννάκη αναφέρθηκε και στις άοκνες προσπάθειες που καταβάλει το Συντονιστικό Συμβούλιο σε θέματα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας, του Πολιτισμού και δικαιωμάτων με την ευχή για ένα 2009 ειρηνικό, δημιουργικό και ευτυχισμένο με όραμα για τους νέους.

Κατερίνα Γιαννάκη, Ρώμη, 31.01.2009

Η διαδικασία ένταξης 107 νέων περιοχών στο Εθνικό Κτηματολόγιο
τελικά
πραγματοποιήθηκε, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες
ακινήτων και δικαιούχοι άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων επί
ακινήτων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές είτε δεν πρόλαβαν να δηλώσουν τα ακίνητά τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή τα δήλωσαν λανθασμένα.
Η παράλειψη δήλωσης ενός ακινήτου στο Κτηματολόγιο έχει ιδιαίτερα ζημιογόνες συνέπειές για
τους ιδιοκτήτες, διότι εάν για οποιονδήποτε λόγο,
παρέλειψαν να υποβάλουν εγκαίρως την απαραίτητη δήλωση με τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, τα ακίνητά τους θα καταχωρηθούν στο Κτηματολόγιο ως
«αγνώστου ιδιοκτήτη» και αυτό σημαίνει ότι εάν ο ιδιοκτήτης αυτός δεν προβεί στις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 8 ετών από την κτηματογράφηση της περιοχής του ακινήτου για τους κατοίκους εσωτερικού
και 10 ετών για τους κατοίκους εξωτερικού, το ακίνητο περιέρχεται αυτομάτως και αυτοδικαίως στην

ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, οπότε και ο ιδιοκτήτης αποξενώνεται από την ιδιοκτησία του, ακόμη κι αν αποδεικνύεται ότι εκείνος ήταν μέχρι τότε ο κύριος – δικαιούχος του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή, ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί η εγγραφή και να καταχωρηθεί το ακίνητο στο δικό τους
όνομα, είναι η προσφυγή στα δικαστήρια με σκοπό
την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης με την
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, μια απλή και
σύντομη διαδικασία στην οποία το δικαστήριο κρίνει
χωρίς αντίδικο το αίτημα διόρθωσης .
Ομοίως, αντίστοιχες δικαστικές ενέργειες απαιτούνται κατά κανόνα και στην περίπτωση «ανακριβούς πρώτης εγγραφής», ενώ είναι ελάχιστες εκείνες οι περιπτώσεις που κατά την οικεία νομοθεσία
(Ν. 2664/1998, 3481/2006 κ.α.) ορισμένο λάθος
μπορεί να διορθωθεί με μία απλή αίτηση στο κατά
τόπο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος, λ.χ. ορθογραφικού
λάθους στο όνομα του ιδιοκτήτη, λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη κ.ο.κ.). Συνοψίζοντας, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιμελείς, γιατί, αν δεν προβούν στις
ορθές ενέργειες άμεσα, κινδυνεύουν μακροπρόθεσμα ακόμη και να χάσουν το ακίνητό τους από το
Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς μάλιστα να δικαιούνται
την οποιαδήποτε αποζημίωση.
Αντζελίνα Κουτσούγερα
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
www.koutsougera.gr, τηλ. 210 8822556

Η εθνική επέτειος της
25ης Μαρτίου στην Ελβετία
Βέρνη: Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ελβετία, Κωνσταντίνος Τριτάρης και η σύζυγός του παρέθεσαν δεξίωση σε αίθουσα του ιστορικού Δημαρχείου της Βέρνης,
για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Αξιοσημείωτη ήταν η υψηλή εκπροσώπηση των ελβετικών αρχών καθώς και ο μεγάλος αριθμός ξένων διπλωματών,
πανεπιστημιακών και Ελβετών Φιλελλήνων που τίμησαν

με την παρουσία τους την εκδήλωση. Παρευρέθησαν, επίσης, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Γενεύη, Τερέζα Αγγελάτου, ο μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, ο
Διευθυντής της Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ στη
Γενεύη, πρέσβης Δημήτρης Ηλιόπουλος καθώς και πλήθος ομογενών από διάφορες πόλεις της Ελβετίας.
Πηγή: www.greekinsight.gr (27/03/2009)

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε
η γιορτή του Συλλόγου
Συνταξιούχων Κολωνίας
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η γιορτή
του Συλλόγου Συνταξιούχων Κολωνίας
το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στους χώρους της Ελληνικής Κοινότητας Κολωνίας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και το χαιρετισμό του ο γενικός πρόξενος κ. Νικόλαος Πλεξίδας. Ο
πρόεδρος του Συλλόγου Λάμπρος Τριφωνίδης συνεπικουρούμενος από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργο Δημητρίου και Νίκη Μαρξ έκοψε την
βασιλόπιτα και μοίρασε κομάτια στους
εκπροσώπους των φορέων, το προξενείο και την Εκκλησία. Ακολούθησε η
κλήρωση της λίρας, που έγινε με βάση
τα εισιτήρια εισόδου. Και τα άλλα μέλη
του Δ.Σ., ο Παύλος ο Κάτσιος και η
Αφροδίτη Μπαμπαλίτη, δεν πήγαν πίσω.
Εκπροσώπησαν επάξια το Σύλλογο χορεύοντας με τους συμπατριώτες, που
δεν ήταν φυσικά όλοι συνταξιούχοι.
Εξαίρετα, όπως πάντα, τα σουβλάκια,
αλλά και το πιάτο με τις λιχουδιές, έμπνευση της Γιάννας. Ακούραστοι ο
Γιώργος και ο Λευτέρης, φρόντιζαν με
το σέρβις να μη λείπει τίποτε στους συμπατριώτες. Ανεπανάληπτη η „ορχήστρα“, η Φανή δηλ., που ως DJ παρέα
με τη Λίτσα, φρόντισε με μουσική για όλα τα γούστα να ζεστάνει την ατμόσφαιρα. Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες μικρές ώρες. Κι όπως συνήθως μια
μικρή παρέα δεν έλεγε να φύγει.
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Οδοιπορικό στην Ελληνόφωνη Καλαβρία
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του
ο υφυπ. Εξωτερικών Θ. Κασσίμης
Η κοπή της φετεινής βασιλόπιτας του ΟΔΕΓ ήταν ξεχωριστή από τις προηγούμενες χρονιές αφού έγινε μέσα από μία επίσκεψη στην ελληνόφωνη Καλαβρία. Μια επίσκεψη μέσα από τον φακό του σκηνοθέτη κου Αλέξ. Σπηλιωτόπουλου με
τίτλο : «Περιήγηση στην Ελληνόφωνη Καλαβρία …
παρέα με έναν Υπουργό!»
Ο κος Αλέξ. Σπηλιωτόπουλος παρακολούθησε
και κινηματογράφησε την επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών κου Θεόδ. Κασσίμη στις πόλεις
και τα χωριά της Καλαβρίας τον Μάιο του 2008.

Έτσι οι φίλοι και τα μέλη του ΟΔΕΓ είχαν την ευκαιρία να δουν τα γραφικά χωριά της περιοχής
αλλά κυρίως να ακούσουν την όμορφη Ελληνική
Διάλεκτο, την οποία μιλούν οι κάτοικοι. Πριν από
την προβολή μίλησε η φιλόλογος κα Φωτ. Καϊμάκη, συγγραφέας δύο αξιόλογων βιβλίων – λευκωμάτων για την Καλαβρία και την Απουλία (Εκδόσεις Μίλητος). Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Εξωτερικών κος Κασσίμης, ο οποίος σε σύντομο χαιρετισμό του μίλησε
για την επίσκεψή του στην περιοχή.

Επίσκεψη εκπομπής «Διασπορά» της ΕΤ 3 σε Κοινότητα Τενεδίων
στο Στρασβούργο, μετά από πρόσκληση του κ. Γκλαβάκη
Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η επίσκεψη του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής „Διασπορά“
της ΕΤ3 σε χωριό λίγο έξω από
το Στρασβούργο όπου κάτοικοι
της Τενέδου έχουν δημιουργήσει τοπική κοινότητα. Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Ιωάννη Γκλαβάκη και συνεργασία μελών της Ελληνικής Πρεσβείας
και της Ελληνικής Κοινότητας
στο Στρασβούργο, η επίσκεψη
αυτή ήταν ένας σταθμός στην ιστορία και την παράδοση. Στο χωριό, λίγο έξω από το Στρασβούργο, οι 50 περίπου Τενέδιοι ζουν αρμονικά, κλείνοντας μέσα τους αγάπη για την πατρίδα
και την παράδοση. „Η υποδοχή του τηλεοπτικού συνεργείου τους ξάφνιασε,
αλλά και η χαρά και η αφήγηση μάς συγκίνησε όλους“ τονίζει ο κ. Γκλαβάκης.
Η εκπομπή προβλήθηκε από την ΕΤ 3 και είναι διαθέσιμη στην προσωπική ιστοσελίδα του κ. Γκλαβάκη www.gklavakis.gr.

Ο Ηπειρώτης Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μαζί με Ηπειρώτες πολιτικούς στην εκδήλωση της Π.Σ.Ε.

«Πίτα του
Ηπειρώτη»

Η κοπή της Βασιλόπιτας στην Πατρίδα
Ο Δήμαρχος Τυρού Αντώνης Καρδαράς μοιράζει, με τη συμπαράσταση τής αντιδημάρχου Δέσποινας Ψαρολόγου, τη Βασιλόπιτα στους καλεσμένους στο
Πνευματικό Κέντρο του δήμου. Ο τυχερός της χρυσής λίρας ο αντιδήμαρχος, επάνω αριστερά, Κώστας Λυρής.

Την ετήσια εκδήλωσή της
η «Πίτα του Ηπειρώτη» με ηπειρώτικους χορούς και την
παρουσία πλήθος Ηπειρωτών αποδήμων στην Αττική,
αλλά και την πολιτειακή και
πολιτική ηγεσία της χώρας,
πραγματοποίησε στο Στάδιο
«Ειρήνης και Φιλίας» και
στις 8-2-2009 η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Π.Σ.Ε.). Αναλυτικό φωτο-ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας Νίκο Σουτόπουλο στο επόμενο φύλλο
της «Ε.Γ.».
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Η Ομογένεια γιόρτασε την Μεγάλη Ημέρα του Εθνους
Μια παρουσίαση από όλες τις γωνιές τού κόσμου
Rotterdam
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε στο Ρόττερνταμ Ολλανδίας, η επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Με την παρουσία του
πρέσβη της Ελλάδας στην Ολλανδία Κωνσταντίνου Ράλλη, ο οποίος εκφώνησε και τον πανηγυρικό της ημέρας, τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στο Ρότερνταμ πανηγυρική δοξολογία, χοροστατούντος του επισκόπου Σινώπης κ. Αθηναγόρα.
Πηγή: www.greekinsight.gr (24/03/2009)

Μελβούρνη

Σίδνεϊ
Με τη συμμετοχή χιλιάδων ομογενών και μαθητών ο γιορτασμός της 25ης Μαρτίου. Οι εκδηλώσεις άρχισαν με Δοξολογία
στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού, επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων στο Κενοτάφειο στο Μάρτιν Πλέϊς, παρέλαση σπουδαστών της Θεολογικής Σχολής, μαθητών και μαθητριών των τριών Κολλεγίων, Αγίου Σπυρίδωνος, Αγίων Πάντων και Αγίας Ευφημίας, των απογευματινών σχολείων των ενοριών-κοινοτήτων, προσκόπων και παλαιών πολεμιστών. Στο
Οπερα Χάουζ έλαβε χώρα καλλιτεχνικό πρόγραμμα και εκφωνήθηκαν λόγοι από τους επισήμους. Το πρόγραμμα άνοιξε με
τραγούδια από τη μικτή χορωδία των Κολλεγίων και το τραγούδι «Το Αιγαίο» που απέδωσε η Σοφία Κωνσταντόπαιδου. Ο αρχιεπίσκοπος κ. Στυλιανός αναφέρθηκε στη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης για την ανεξαρτησία του Εθνους και τόνισε ότι σήμερα υπάρχει «αλληλεξάρτηση» των λαών. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Νέιθαν Ρίις, τόνισε ότι «στους
Έλληνες οφείλει ο κόσμος τη Δημοκρατία» και αναφέρθηκε στη
συμμετοχή 16 χιλιάδων Αυστραλών στην υπεράσπιση της Ελλάδας στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ομοσπονδιακή υπουργός Τάνια Πλίμπερσεκ - που εκπροσωπούσε
τον ομοσπονδιακό πρωθυπουργό - αναφέρθηκε στο σημείο της
ομιλίας του αρχιεπισκόπου κ. Στυλιανού γύρω από την «αλληλοεξάρτηση» των λαών και διάβασε μήνυμα του Αυστραλού
πρωθυπουργού Κέβιν Ραντ. Εντυπωσίασε ιδιαίτερα ο αρχηγός
της ομοσπονδιακής αντιπολίτευσης Μάλκολμ Τέρνμπουλ ο οποίος τόνισε ότι «δεν μπορούμε να φανταστούμε την Αυστραλία
χωρίς τους Έλληνες» αναφέρθηκε στη συμβολή του ελληνικού
πολιτισμού στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και υπογράμμισε ότι Έλληνες ήρθαν στην Αυστραλία και από άλλες πολυπολιτισμικές πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη και
Πηγή: www.greekinsight.gr (24/03/2009)
η Αλεξάνδρεια.

Εντυπωσιακή σε όγκο και παλμό η παρέλαση στη Μελβούρνη
για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου! Η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων η συμμετοχή και η παρέλαση μεγαλειώδης. H
Μελβούρνη, μητρόπολη του Ελληνισμού της Αυστραλίας, ντύθηκε στα γαλανόλευκα και ο Ελληνισμός συγκεντρώθηκε στο
μεγαλοπρεπές Μνημείο Πεσόντων της πόλης για να αποτίσει
φόρο τιμής στους προγόνους που θυσιάστηκαν για την απαλλαγή της Ελλάδας από τον οθωμανικό ζυγό. Στον ενωτικό εορτασμό έλαβαν μέρος δεκάδες σχολεία, εθνικοτοπικοί και άλλοι
φορείς της ομογένειας οι εθνικοθρησκευτικές αρχές μας και
μέλη της πολιτειακής και της κοινοπολιτειακής κυβέρνησης. Τα
νιάτα παρέλασαν με υπερηφάνεια και προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης. Ο πρωθυπουργός της Βικτόριας, Τζον Μπράμπι, στην ομιλία του ευχαρίστησε την ομογένεια για τη συγκινητική προσφορά της προς τους πυρόπληκτους της Βικτόριας αλλά και για
την γενικότερη προσφορά της προς την πολιτεία. Στη δράση τού
Ελληνισμού της διασποράς στον ξεσηκωμό του ‘21 αναφέρθηκε ο Υφ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Πάνος Καμμένος. Ο κ. Καμμένος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την Αυστραλία για την συμπαράσταση της προς την
Ελλάδα στα εθνικά μας θέματα (Κύπρος, Μακεδονία, Πόντος
κ.α.) Ο ομογενής σκιώδης υπουργός, Νίκος Κότσιρας, που εκπροσώπησε τον αρχηγό της πολιτειακής αντιπολίτευσης, Τεντ
Μπέϊλιου, αναφέρθηκε στο «ελληνικό πνεύμα» που με τον ξεσηκωμό του ‘21 ενέπνευσε και άλλους λαούς να αγωνιστούν για
την απελευθέρωσή τους. Την εντυπωσιακή παρέλαση παρακολούθησε και αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων στην οποία μετείχαν ο (γεννημένος στη Μελβούρνη) βουλευτής Λευκάδας (Ν.Δ.) Θεόδωρος Σολδάτος, ο βουλευτής Ηλείας (Ν.Δ.)
Κωνσταντίνος Τζαβάρας, ο βουλευτής Κοζάνης (ΠΑΣΟΚ) Αλέξανδρος Αθανασιάδης και ο βουλευτής Κερκύρας (ΚΚΕ) Χαράλαμπος Χαραλάμπους.
Πηγή: www.greekinsight.gr (24/03/2009)

Αθήνα
Με τη συμμετοχή δεκάδων σχολείων η μαθητική παρέλαση
στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα έγινε και φέτος η μαθητική παρέλαση για την επέτειο του 1821. Ενώπιον του υπουργού Παιδείας
παρήλασαν μαθητές από 12 δημοτικά, 14 γυμνάσια, 14 λύκεια,
μαθητές από το λύκειο Καλαβρύτων με το λάβαρο της Επανά-

στασης, τμήμα των Special Olympics, ο Σύλλογος Αρεοπολιτών
Μάνης, ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης και το Σώμα Ελληνίδων
Οδηγών και Προσκόπων. Στο τέλος της παρέλασης ο υπουργός
Παιδείας Άρης Σπηλιωτόπουλος: «Για να κερδίσουμε το μέλλον
πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν και την ιστορία. Προχωρούμε με πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και είμαστε μακριά από αφαιρέσεις και διαιρέσεις».
Πηγή: www.greekinsight.gr (25/03/2009)

Λευκωσία
Με δοξολογίες και παρελάσεις σε όλες τις πόλεις του ελεύθερου τμήματος της Κύπρου ο ελληνισμός τίμησε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος και παρέστη ο πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Ελένη Θεοχάρους στην ομιλία της επεσήμανε, ότι ύψιστο εθνικό καθήκον και χρέος είναι η αποτροπή της διχοτόμησης και η ανακοπή της συρρίκνωσης του ελληνισμού στην
Κύπρο. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε χρειαζόμαστε μια νέα εθνική
ομοψυχία βασισμένη στην ειλικρινή και σε βάθος συνεννόηση
των πολιτικών δυνάμεων και ένα αρραγές μέτωπο Ελλάδας- Κύπρου. Το χαιρετισμό της παρέλασης στη Λευκωσία δέχθηκαν από ειδική εξέδρα ο πρόεδρος Χριστόφιας και ο πρέσβης της
Ελλάδας Βασίλης Παπαϊωάννου. Στην παρέλαση έλαβαν μέρος
παλαιοί πολεμιστές, σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μαθητές, πρόσκοποι και εκπρόσωποι Σωματείων και Οργανώσεων.
Πηγή: www.greekinsight.gr (25/03/2009)

Ο Πρόεδρος Ομπάμα τιμά την Ελλάδα και την 25η Μαρτίου
Γιώργος Μπίστης, Voice of America, 26-03-2009
Ο Πρόεδρος Barack Obama κήρυξε την 25η
Μαρτίου ημέρα εθνικού εορτασμού της Ελληνικής ανεξαρτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες κι επέδωσε αντίγραφο της διακήρυξης στον Αρχιεπίσκοπο κ. Δημήτριο κατά την διάρκεια επίσημης
τελετής στον Λευκό Οίκο. Στην τελετή του Λευκού
για τον εορτασμό της 188ης επετείου της Ελληνικής Παλιγγενεσίας την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο
Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Δένδιας και ο Πρέσβης Αλέξανδρος Μαλλιάς. Ο Αντιπρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών Joseph Biden υποδέχτηκε
με θέρμη όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ελληνοαμερικανική κοινότητα.Τα λόγια του έκαναν
τους πάντες να νοιώθουνε ευπρόσδεκτοι.
Είπε: «Είμαι επίτιμος Έλληνας, όχι μόνο σήμερα αλλά και κάθε μέρα. Χαίρομαι που γιορτάζουμε μαζί μια τόσο σημαντική επέτειο για την Ελλάδα και για την Αμερική. Όταν λέω ότι είμαι Έλληνας κάθε μέρα δεν είναι απλώς γιατί πρωτοεκλέχθηκα στο Κογκρέσο με την βοήθεια της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας, αλλά είναι επειδή η
Ελλάδα και η Αμερική έχουνε κοινές αξίες, κοι-

Ο Πρόεδρος Ομπάμα με τον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο
νούς στόχους, και κοινή φιλοσοφία, αντλημένη από την κλασσική εποχή».
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος στη
δική του προσφώνηση, αφού εξήρε την σπουδαιότητα της 25ης Μαρτίου 1821, ζήτησε από την κυβέρνηση Obama να βοηθήσει για να δοθεί τέλος
«σε χρόνιες αδικίες που σχετίζονται με την θρησκευτική ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
την ειρηνική συνύπαρξη, τον δημοκρατικό νόμο
και την επιδίωξη της ευδαιμονίας». Και πρόσθε-

σε: «Αναφέρομαι συγκεκριμένα στα εξής τρία θέματα. Πρώτον, την κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως … δεύτερον, το γνωστό
πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τρίτον
την υπόθεση του ονόματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είμαστε
βέβαιοι κύριε Πρόεδρε ότι θα ακολουθήσετε το
υπέροχο παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
και θα μπορέσετε να λύσετε τον Γόρδιο Δεσμό
των άλυτων τούτων προβλημάτων για να ενισχύσετε την ειρήνη και την συμφιλίωση μεταξύ των
λαών που τα προβλήματα αυτά αγγίζουν».
O Πρόεδρος Obama παίνεψε στους προσκεκλημένους του τον Ελληνισμό του Σικάγου, τον οποίον ξέρει καλά μια και εκεί πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του. Κατά την έκφρασή του: «Στο Σικάγο έχουμε μια λαμπρή Ελληνοαμερικανική κοινότητα, αναπτυγμένη γύρω από την λεγόμενη
Ελληνική Συνοικία της πόλης. Κάθε χρόνο κάνει
παρέλαση για την 25η Μαρτίου και αυτή την στιγμή μπορεί να κυκλοφορούν στους δρόμους της
παιδιά που να δείχνουν περηφάνια για την Ελληνική καταγωγή τους, φορώντας παραδοσιακή
στολή (τσολιά) με φουστανέλα».

O Πρόεδρος Barack Obama: «Οι αγωνιστές
της Αμερικανικής επανάστασης αποζητούσαν ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης αλλά χρησιμοποίησαν ένα αρχαίο πρότυπο. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλοι αγωνιστές όπως ο Jefferson, ο
Madison, ο Adams και ο Hamilton ήτανε μελετητές της Ελληνικής ιστορίας και φιλοσοφίας. Ο
Jefferson, συντάκτης της διακήρυξης της ανεξαρτησίας μας, λέγεται ότι όταν ήταν παιδί προτιμούσε να διαβάζει βιβλία αρχαίων Ελλήνων αντί
να παίζει. Στις δύσκολες μέρες της Αμερικανικής
επανάστασης, όταν οι φίλοι ήτανε λίγοι και οι νίκες ακόμα λιγότερες, οι ηγέτες της βρίσκανε
συμμάχους σε αρχαία κείμενα κι αντλούσανε ιδέες κι έμπνευση από την Ελλάδα. Οι Έλληνες αγωνιστές του 1821 άντλησαν κι εκείνοι δύναμη
και υποστήριξη από την Αμερική, όπως είπε και ο
σεβασμιότατος».
Στην τελετή του Λευκοί Οίκου παρέστησαν επίσης ο Πρέσβης της Κύπρου Ανδρέας Κακουρής,
Ελληνικής καταγωγής μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου όπως οι βουλευτές John Sarbanes,
Zackary Space και Gus Bilirakis καθώς και οι ηγέτες όλων των μεγάλων ομογενειακών οργανώσεων στις ΗΠΑ.
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Επίσκεψη του Προέδρου του ΣΑΕ στη Νότιο Αφρική
Γιοχάνεσμπουργκ, 25 Μαρτίου 2009: Στις πανηγυρικές εκδηλώσεις της ομογένειας τού Γιοχάνεσμπουργκ παραβρέθηκε ο Πρόεδρος τού Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), Στέφανος
Π. Ταμβάκης, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία
στη Νότιο Αφρική και στη Μποτσουάνα.
Ο κ. Ταμβάκης παρέστη στην παρέλαση για την
Εθνική Επέτειο, που διοργάνωσε την Κυριακή η
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής στο ελληνικό σχολείο ΣΑΧΕΤΙ, στην οποία παραβρέθηκαν επίσης ο Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας κ. Σεραφείμ, ο Πρέσβης της
Ελλάδος στη Πρετόρια Αριστείδης Σάνδης, ο
Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αργύρης Αντωνίου, οι Βουλευτές Αναστάσιος
Καραμάριος (ΝΔ) και Νικόλας Τσούκαλης (ΣΥΝ),
ο Υπουργός Αποκέντρωσης της Νοτίου Αφρικής
Sicelo Siceka, η Τοπική Υπουργός Αυτοδιοίκησης
κα Dorothy Mahlangu, ο Συντονιστής ΣΑΕ Αφρικής/Εγγύς-Μέσης Ανατολής Χάρης Γκουβέλης, ο
Πρόεδρος της ΟΕΚΝΑ Τάσος Χριστοφόρου, ο
Αντιπρόεδρος Βασίλης Μαγδαληνός, μέλη και οι
δύο τού Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ Περιφέρειας Αφρικής/Εγγύς-Μέσης Ανατολής και σύσσωμο το Προεδρείο της ΟΕΚΝΑ. Στη συνέχεια οι
υπουργοί, οι βουλευτές και ο Πρόεδρος τού ΣΑΕ
κατέθεσαν στεφάνια υπέρ των πεσόντων αγωνιστών. Ο κ. Ταμβάκης είχε συνάντηση με την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής
στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας Άλμπερτον παρουσία των Βουλευτών, 150 και πλέον εκπροσώπων των οργανώσεων και παροίκων. Ο
Πρόεδρος του ΣΑΕ και ο Συντονιστής ΣΑΕ Αφρικής/Εγγύς-Μέσης Ανατολής Χάρης Γκουβέλης
παρουσίασαν το έργο του ΣΑΕ την τελευταία διετία και συζήτησαν τα προβλήματα, που απασχολούν την ομογένεια.
«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι ανάμεσα σας,
στην τρίτη μου πατρίδα, μετά την Ελλάδα και την
Αίγυπτο. Βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους και γνωστούς από το παρελθόν, σε έναν ελληνισμό ό οποίος αγωνιά αλλά και αγωνίζεται, βλέπει μπροστά», τόνισε ο κ. Ταμβάκης στην ομιλία του.
Αναφερόμενος στο βασικό ρόλο του ΣΑΕ είπε
ότι «η προσέγγιση Ελλήνων της Διασποράς και η
δημιουργία μιας παγκόσμιας δικτύωσης, με στόχο το σχεδιασμό προγραμμάτων προς το συμφέρον της Ομογένειας, και η μεταφορά τους, ως
Γνωμοδοτικό και Συμβουλευτικό όργανο, προς
την Ελληνική Πολιτεία», αποτελεί βασικό μέλημα
της οργάνωσης. «Η μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα του Απανταχού Ελληνισμού θα υλοποιηθεί
με βασική προϋπόθεση ότι το ΣΑΕ δεν έρχεται να
επικαλύψει ή να αντικαταστήσει τις Ομοσπονδίες,
Κοινότητες, Συλλόγους και άλλες οργανώσεις
στο χώρο της Ομογένειας, αλλά να λειτουργήσει
εισηγητικά και υποστηρικτικά τόσο προς την Βάση του, όσο και προς το Υπουργείο ΕξωτερικώνΓενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και άλλους συναρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας».
Παράλληλα επισήμανε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και ο βασικός στόχος του ΣΑΕ είναι
η συνεργασία, η υποστήριξη και η συνένωση της
Ομογένειας σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, ώστε ο
Ελληνισμός να αποκτήσει ακόμη περισσότερη δύναμη. «Η συνεργασία αυτή», τόνισε, «μπορεί να
συμβάλει ιδιαίτερα στην προβολή προγραμμάτων: προγράμματα για την προβολή των Εθνικών
Θεμάτων, την Επιχειρηματική Δικτύωση ανάμεσα
σε Ελληνικές Επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και την

Η Ελλάδα είναι παντού σε πείσμα των κρυφών και φανερών εχθρών της ...
Ελλάδα, την προβολή προγραμμάτων ανταλλαγών Καθηγητών και Φοιτητών, την οργάνωση μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών κ.α.».
Κατά την παραμονή του στο Γιοχάνεσμπουργκ
ο κ. Ταμβάκης παρέστη και σε δείπνο με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αιγύπτου και Σουδάν κ. Κώστα Γεωργίου, τον Αντιπρόεδρο του
ΟΕΚΝΑ και μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου
ΣΑΕ Περιφέρειας Αφρικής/Εγγύς-Μέσης Ανατολής Βασίλη Μαγδαληνό καθώς και έλληνες δημοσιογράφους, που εργάζονται στα ΜΜΕ της Νοτίου Αφρικής. Ο κ. Ταμβάκης παραβρέθηκε στη
δεξίωση για την Εθνική Επέτειο, που παρέθεσε ο
Πρέσβης της Ελλάδος στη Πρετόρια Αριστείδης
Σάνδης, στην οποία ήταν παρόντες επίσης η Υφυπουργός Εξωτερικών Ν. Αφρικής κα. Fatima
Nagdee Hajaig και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του Προέδρου της Νοτιοαφρικανικής
Δημοκρατίας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τα γραφεία της Περιφέρειας ΣΑΕ Αφρικής/Εγγύς-Μέσης Ανατολής. Στην επίσκεψη του στην Ελληνική
Κοινότητα της Πρετόριας, είχε συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Κοινότητας Νίκο Ευθυμιάδη και τα
μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής. Επίσης επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Πρετόρια, όπου είχε συνάντηση με
τον εφημέριο Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ.
Την Τρίτη 24.3, ο Πρόεδρος του ΣΑΕ, επισκέφθηκε την Μητρόπολη Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας, όπου σε συνάντηση με τον Μητροπολίτη
κ. Σεραφείμ επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία
μεταξύ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και του
ΣΑΕ και εκφράστηκε η συμπαράσταση του ΣΑΕ
στο ιεραποστολικό και ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης. Κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό
σχολείο ΣΑΧΕΤΙ ο κ. Ταμβάκης είχε συνομιλία με
την Διευθύντρια κα. Σούλα Κρυσταλλίδου πάνω
σε θέματα Παιδείας, την πρόσληψη ομογενών εκπαιδευτικών, την ανάγκη εφαρμογής της σχετικής
νομοθεσίας όπου χρειαστεί και την προώθηση
των πιστοποιητικών ελληνομάθειας. Σημειώνεται
ότι η ελληνική γλώσσα έχει αναγνωριστεί σαν
δεύτερη επιπρόσθετη γλώσσα σε όλα τα σχολεία
της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής και διδάσκεται από το Νηπιαγωγείο. Φέτος για πρώτη φορά οι απόφοιτοι των σχολείων, θα δίνουν εξετάσεις και στην ελληνική γλώσσα, για την εισαγωγή
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ν. Αφρι-

κής. Ο κ. Ταμβάκης βρήκε το χρόνο και επισκέφθηκε την Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Johannesburg, το Αρχείο του Λυκείου των Ελληνίδων και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό «Νέα Πανελλήνια Φωνή». Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ και ο Συντονιστής ΣΑΕ
Αφρικής/Εγγύς-Μέσης Ανατολής επισκέφτηκαν
επίσης το Durban, το Cape Town και την
Botswana, όπου και είχαν συναντήσεις με την ομογένεια.

Μια όμορφη ιερή στιγμή για τον Πρόεδρο του
ΣΑΕ Στέφανο Ταμβάκη στη Νότιο Αφρική
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Δοξολογία για την Εθνική Γιορτή του 1821 στο Ιζερλον
Από Σάββα Γαϊτάνογλου, Χάγκεν
Τετάρτη, 25 Μαρτίου: Στη Γερμανία βρίσκεται, ως φιλοξενούμενος της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας και της Ελληνικής
Ορθοδόξου Ιεραποστολής Γερμανίας «Ο Ευαγγελιστής Μάρκος», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αντινόης κ.κ. Παντελεήμων, εφησυχάζων Μητροπολίτης του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής. Ο Σεβασμιώτατος κατά
την εορτή τού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον ιερό ναό του
Αγίου Νικολάου Ίζερλον προέστη της ιεράς ακολουθίας της Δοξολογίας για την Εθνική Γιορτή της απελευθέρωσης τού Ελληνικού Έθνους από τον βάρβαρο τουρκικό ζυγό, το 1821. Ο Σεβασμιώτατος στο τέλος της ιεράς ακολουθίας μίλησε στο εκκλησίασμα και τόνισε την σημασία τής εορτής τού Ευαγγελισμού. Ανάμεσα στα άλλα, τόνισε ότι «η εορτή τού Ευαγγελισμού αποτελεί το
κεφάλαιο όλης της προσδοκίας τής απελευθέρωσης τού ανθρωπίνου γένους από την σκλαβιά της αμαρτίας. Διά της παρακοής
της πρώτης γυναίκας (της Εύας) εισήλθε στον κόσμο η αμαρτία
και διά της αμαρτίας εισήλθε βιαίως ο θάνατοςζ όμως, διά της υπακουής της δευτέρας γυναίκας (της Θεοτόκου Μαρίας) εισήλθε

O Σεβ. Μητροπολίτης Αντινόης κ.κ. Παντελεήμων με τον εφημέριο της ενορίας τού Ίζερλον, π. Ανδρέα Φράγκο, κατά την
Δοξολογία της Εθνικής Γιορτής της 25ης Μαρτίου για την απελευθέρωση τού Ελληνικού Έθνους το 1821

η αποκατάσταση και η σωτηρία». Ο Σεβασμιώτατος στη συνέχεια
συνδύασε την θρησκευτική γιορτή με εκείνη της εθνικής και τόνισε: «Οι εθνικές γιορτές είναι σταθμοί μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι. Αποτελούν πνευματικοί σπινθήρες, που ανάβουν την φλόγα
τής εθνικής συνείδησης, τόσο στους νέους, όσο και στους ενήλικας. Ιδιαίτερα σε μας τους Έλληνες οι Εθνικές μας γιορτές δεν
πρέπει να μένουν σαν τυπικές τελετές και ανούσιες, αλλά να μας
δίδουν τις αφορμές, ώστε να ανατρέχουμε στην Ιστορία τού Γένους μας, να την γνωρίσουμε και να την βιώνουμε. Οι ήρωες τού
1821 αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, ώστε εμείς, σήμερα, να ζούμε ελεύθεροι. Γι’ αυτό, οφείλομε να τους τιμάμε και καθημερινά
να τους ενθυμούμαστε με κάθε σεβασμό». Ο Σεβασμιώτατος μετέφερε στον ευσεβή λαό τις Πατριαρχικές και Πατρικές ευλογίες
της Α.Θ.Μ., του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης
Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’, ως και εκείνες του τοπικού Ιεράρχου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ.κ. Αυγουστίνου. Ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον π. Ανδρέα Φράγκο για την φιλοξενία και του ευχήθηκε υγεία και μακροημέρευση, ώστε να ανταποκρίνεται στις πνευματικές ανάγκες τού ποιμνίου του. Θα ακολουθήσει και αναλυτικό ρεπορτάζ.

Με την ελληνική παροικία γιόρτασε ο κ. Κασσίμης

Μήνυμα Υφυπ. Εξωτερικών
Θεόδωρου Κασσίμη για την
εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου, μίας ημέρας – ορόσημου για το ελληνικό έθνος και την ορθοδοξία, αποτελεί ευκαιρία αναβίωσης της ιστορικής μνήμης και αφορμή θεώρησης της πορείας του έθνους μας τους τελευταίους δύο αιώνες.
Το 1821, ένας υπόδουλος και μικρός αριθμητικά λαός,
με τη συνδρομή των ομοεθνών του της διασποράς, ξεκίνησε έναν απελευθερωτικό αγώνα, με ελάχιστες, φαινομενικά, πιθανότητες επιτυχίας. Η ευόδωση του αγώνα
αυτού έχει, ορθώς, αποδοθεί σε κάποια στοιχεία, όπως,
μεταξύ άλλων, η ομοψυχία, η αυτοθυσία και η αυταπάρνηση των ανθρώπων που διέθεσαν σε αυτόν ό,τι μέσο είχαν, θυσιάζοντας σε πολλές περιπτώσεις την ίδια τους τη
ζωή.
Όλα, όμως, τα ανωτέρω θα μπορούσαν να είχαν αποδειχθεί ανεπαρκή, εάν έλειπε από την καρδιά, το μυαλό
και την ψυχή των αγωνιστών η πίστη και η πεποίθηση ότι
τελικώς θα νικήσουν. Σήμερα, 188 χρόνια μετά, η Ελλάδα και οι Έλληνες απανταχού της γης καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής και να αγωνιστούν, διεπόμενοι από την ίδια αυτή πίστη, ο καθένας από τη θέση που κατέχει, για τη διατήρηση της εδαφικής
ακεραιότητας, την προστασία της κληρονομιάς και την υπεράσπιση των δικαίων της πατρίδας μας.
Το γεγονός ότι ο αγώνας αυτός δεν είναι ένοπλος δεν
τον κάνει λιγότερο σημαντικό, το γεγονός ότι δεν έχει
σαφή χρονικό ορίζοντα δεν τον κάνει λιγότερο έντονο.
Όπως τότε έτσι και τώρα η διεθνής συγκυρία εμφανίζεται εξαιρετικά δύσκολη.
Όμως οι Έλληνες του σήμερα διαθέτουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των προγόνων μας εκείνης της
εποχής και αυτό δεν είναι άλλο από το παράδειγμα που
οι ίδιοι μας κληροδότησαν, την πίστη που οι ίδιοι μας εμφύσησαν. Από εμάς, λοιπόν, εξαρτάται να αξιοποιήσουμε τη γνώση του ιστορικού παρελθόντος και να την μετατρέψουμε σε οδηγό των πράξεών μας, ενθυμούμενοι
ότι ο σκοπός είναι κοινός και ότι το ισχυρότερο μας όπλο
για την επίτευξή του είναι η αρραγής ενότητά μας.

Αναμνηστική φωτογραφία από την επίσκεψη τού
Υφ. Εξ. Θόδωρου Κασσίμη στο Λονδίνο

Ο Νικόλαος Σκηνίτης (αριστερά), Εκπρόσωπος του
Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ, Περιφερείας Ευρώπης

Με την παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών Θόδωρου Κασσίμη, η Ελληνική παροικία του Λονδίνου γιόρτασε την Κυριακή, 22α
Μαρτίου 2009, στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Μετά τη λειτουργία και τη δοξολογία ο κ. Κασσίμης εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας,
τονίζοντας ότι η επέτειος της ανεξαρτησίας της Ελλάδας: «περιέχει
μηνύματα, που εμείς ως συνεχιστές της τεράστιας κληρονομιάς του
Ελληνικού έθνους οφείλουμε να αναγνώσουμε με προσοχή αφού
188 χρόνια μετά, εξακολουθούν να είναι επίκαιρα, όσο ποτέ».
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Έλληνας υφυπουργός αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και
η Ελλάδα και τόνισε: «Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίζει την δυσμενή αυτή συγκυρία αρκούντως θωρακισμένη από τη συμμετοχή της
στους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς και συμμαχίες, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ. Αυτό όμως μόνο του δεν αρκεί για να κερδισθεί
η μάχη τής υπεράσπισης των εθνικών μας δικαίων και της προστασίας τής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως αναπόσπαστο κομμάτι του
ελληνισμού, γνωρίζετε ότι αυτή η προσπάθεια της οποίας είστε και
οι ίδιοι μέρος, είναι διαρκής και πολυεπίπεδη. Είναι προσπάθεια που
απαιτεί την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι
Έλληνες απανταχού της γης. Διότι δεν θα πρέπει να έχουμε καμιά
αμφιβολία ότι το βάρος θα σηκώσουμε εμείς οι Έλληνες, όπως τότε δύο αιώνες πριν».
Μετά το πέρας της Δοξολογίας, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού Θεοδώρητος και οι Άρχοντες της Αγίας Σοφίας παρέθεσαν
πρόγευμα, προς τιμήν των επισήμων, στο πρεσβυτέριο του Καθεδρικού Ναού. Κατόπιν, ο κ. Κασσίμης ξεναγήθηκε στο μικρό μουσείο
της Αγίας Σοφίας, όπου φυλάσσονται πολύτιμα και ιστορικά κειμήλια
και αντικείμενα, τα οποία αντιπροσωπεύουν την ιστορία του ελληνισμού στη Βρετανία.

Ο Θόδωρος Κασσίμης, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Λονδίνο με ομιλία του, το βράδυ της 24η Μαρτίου, στο «Ελληνικό Κέντρο»,
με θέμα: «Η θέση της Ελλάδας σήμερα στο διεθνή χώρο». Ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στη διεθνή πολιτική σκηνή, στη μεγάλη προσφορά της
σε χώρες που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και στη διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού.
Ο Νικόλαος Σκηνίτης, Εκπρόσωπος του Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ, Περιφερείας Ευρώπης, αφού ευχαρίστησε τον κ. Υφυπουργό για την επίσκεψή του στην ομογένεια της Μ. Βρετανίας, τον παρεκάλεσε να ενημερώσει το ακροατήριο σχετικά με την ψήφο των αποδήμων Ελλήνων, καθώς και τον τρόπο που μπορούν οι Έλληνες
του εξωτερικού να ψηφίσουν στο τόπο διαμονής τους, στις ερχόμενες Ευρωπαϊκές Εκλογές.
Ο κ. Κασσίμης ενημέρωσε δεόντως το ακροατήριο. Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για το Κυπριακό, υπογράμμισε το θετικό ρόλο
του Προέδρου Χριστοφια, στις απευθείας συνομιλίες, προσθέτοντας
ότι η επίτευξη λύσης δεν εξαρτάται μόνο από τη καλή θέληση της
Ελληνοκυπριακής πλευράς, αλλά και από την ανάγκη αλλαγής της
στάσης της Τουρκίας. Ανέφερε ακόμη ότι η Κύπρος, ως Ευρωπαϊκό
κράτος, δεν χρειάζεται πλέον τις εγγυήσεις της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Το πρόγραμμα του κ. Υφυπουργού περιέλαβε και επίσκεψη στην
Αρχιεπισκοπή Βρετανίας και Θυατείρων, όπου ο Αρχιεπίσκοπος, κ.κ.
Γρηγόριος του παρέθεσε γεύμα, στην διάρκεια του οποίου συζήτησαν θέματα της ομογένειας της Βρετανίας, με έμφαση στη λειτουργία των εν Βρετανία παροικιακών σχολείων.
Παρέστη επίσης σε επίσημο δείπνο, στο ξενοδοχείο Landmark,
για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου, που οργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Ορθόδοξη Φιλανθρωπική Εταιρεία Λονδίνου.

Μήνυμα Προέδρου ΣΑΕ για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
Αλεξάνδρεια: Μία από τις λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία του Έθνους μας αποτελεί
για τους απανταχού Έλληνες η επέτειος της
Εθνικής Παλιγγενεσίας, ανακαλώντας στη
μνήμη μας την φιλοπατρία, τη γενναιότητα και
την αυτοθυσία των ηρωικών προγόνων μας,
που άνοιξαν τον δρόμο για τη δημιουργία του
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Δεν ξεχνούμε επίσης την καταλυτική συνδρομή και συνεισφορά των αποδήμων ελλήνων σε αυτή την ιστορική πορεία, που προκάλεσε αυθόρμητα
τη δημιουργία ενός μεγάλου φιλελληνικού κινήματος. Στις μέρες μας, σε κάθε γωνιά της
γης, των Ελλήνων οι κοινότητες αποτείνουν
φόρο τιμής στην μεγάλη παρακαταθήκη του
Γένους και διοργανώνουν εκδηλώσεις για τη

διπλή γιορτή του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Η προσήλωση στην ελευθερία, την αυτοδιάθεση, την δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και
την προκοπή, που επέδειξαν οι πρόγονοί μας,
συνιστούν οδηγούς ζωής για όλους μας.
Ιστορικό χρέος όλων μας είναι να διαφυλάξουμε τις ιερές εκείνες παρακαταθήκες και
με κύριο γνώμονα την ενότητα να εργαστούμε
για τη διάδοση του ελληνικού ιδεώδες στα πέρατα της γης, να διασφαλίσουμε ένα ευοίωνο
μέλλον για τις επερχόμενες γενιές, οικοδομώντας στέρεες γέφυρες φιλίας μεταξύ της
πατρίδας και τις χώρες που ζούμε.
Με θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς
Στέφανος Π. Ταμβάκης
Πρόεδρος
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25η Μαρτίου από μια όμορφη
γωνιά της Πατρίδας μας...
Μαθήτριες τού Δημοτικού σχολείου Τυρού (Αρκαδία), τιμούν τους απελευθερωτές τού
Γένους από την πικρή-μαύρη σκλαβιά των Οθωμανών.
(Φωτό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ)

Empfang zum
griechischen
Nationaltag
Auf Einladung des griechischen Generalkonsuls Eleftherios Proios nahmen Vorstandsmitglieder der DeutschGriechischen Gesellschaft
Gütersloh e.V. am Empfang
aus Anlass des griechischen
Nationaltags im alten Rathaus
in Hannover teil. Dabei nutzten sie die Gelegenheit zu intensiven Gesprächen.
Konstantinos Sangas, Generalkonsul Eleftherios Proios,
Jürgen Jentsch und Joana
Harsdorf

Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλοι και μέλη της Ελληνικής Κοινότητας
Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλά για την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου. Σήμερα πιο πολύ από κάθε άλλη εποχή, εμείς οι Έλληνες πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία μας και να πάρουμε μαθήματα από αυτή. Ας γίνουμε άξιοι απόγονοι των αγωνιστών
για την ελευθερία, ας κρατήσουμε τις επάλξεις, ας μην πάνε οι αγώνες των προγόνων μας
χαμένοι, και πάνω από όλα ας είμαστε ενωμένοι. Σας επισυνάπτω δύο αρχεία τα οποία νομίζω ότι θα σας κάνουν να σκεφτείτε, καθώς επίσης και φωτογραφίες από τον πρόσφατο
εορτασμό στο Ελληνικό Σχολείο και μερικά επίκαιρα μουσικά κλιπ, έτσι για να θυμόμαστε
από που ερχόμαστε, τι κρατούμε στους ώμους μας και τι αγώνες έχουμε μπροστά μας.
Χρόνια Πολλά και Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Θωμαΐς Κακούλη, Πρόεδρος Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κάρολος Παπούλιας προς
τους Ελληνες του Εξωτερικού
Η 25η Μαρτίου 1821 αποτελεί μία κορυφαία
στιγμή στη νεότερη Ιστορία του Ελληνισμού, από την οποία αντλούμε πολύτιμα διδάγματα
προσλαμβάνοντας το λυτρωτικό της μήνυμα.
Τις ημέρες αυτές ανακαλούμε στη μνήμη
μας τις μορφές των αγωνιστών που, με την ψυχή και το αίμα τους, πάλεψαν και έδωσαν στον
ελληνικό λαό το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας.Πέρα όμως, από την ανανέωση της ιστορικής μνήμης, είναι βαθιά η ανάγκη να διακηρύξουμε ακόμα μια φορά την προσήλωσή μας
στις αξίες και τα ιδανικά, στις αρχές και τα συλλογικά οράματα που διαχρονικά αποτελούν
την πολύτιμη παρακαταθήκη μας. Την ουσία
του πολιτισμού μας. Ώστε να μετουσιώνουμε
και σήμερα την κληρονομιά αυτή σε νοοτροπίες και πρακτικές, που υπηρετούν το συλλογι-

κό συμφέρον. Ιδιαίτερα σήμερα που η φετινή
επέτειος εορτάζεται σε περιβάλλον διεθνούς
ρευστότητας και αβεβαιότητας, όπου ο φόβος
και η ανασφάλεια επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Μέσα λοιπόν στο ευμετάβλητο και
επικίνδυνο αυτό διεθνές περιβάλλον, όλοι οι
Έλληνες, τόσο της μητροπολιτικής Ελλάδας, όσο και του Εξωτερικού καλούμαστε να αντιτάξουμε την αφοσίωσή μας στη Δημοκρατία, την
πίστη μας στο μέλλον του Ελληνισμού, στο όραμα της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης για μια καλύτερη κοινωνία για όλους.
Η 25η Μαρτίου ενώνει τους Έλληνες απανταχού της Γης. Οι σκέψεις μου και οι ευχές
μου απευθύνονται σε σας και τις οικογένειές
σας που μακριά από την Ελλάδα κρατάτε ψηλά
την σημαία του Ελληνισμού.
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Η Δρ. Oλγα Σαραντοπούλου για την
Εθνική επέτειο 25η Μαρτίου
και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
«Σε σας μένει να ισάσετε και να στολίσετε
τον τόπο που μεις λευτερώσαμε ...»
(Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)

Έλληνίδες, Έλληνες,
Την 25η Μαρτίου 1821, η Ελλάδα ολόκληρη, ο κόσμος ολόκληρος υποκλίθηκε
στο μεγαλείο της Ελληνικής ψυχής. Μια
χούφτα άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες,
με καρδιά ήρωα και όραμα ξεσηκώθηκαν ενάντια στον οθωμανικό ζυγό, πάλεψαν και θυσιάστηκαν για την Ελευθερία,
την Δημοκρατία. Τις αξίες εκείνες που είναι διαχρονικά συνηφασμένες με την Οικουμενικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού, αξίες που καθορίζουν την πορεία
μας στον χρόνο ως Έλληνες.
Η χώρα μας δοξάστηκε μέσα από το
αίμα των ηρωϊκών μορφών τού ‘21, παραδίδοντας στην ανθρωπότητα μια πολύτιμη παρακαταθήκη, ένα νέο κεφάλαιο
δόξας λαμπρής στην παγκόσμια ιστορία,
δημιουργώντας ένα κίνημα Φιλελληνισμού.
Στην σημερινή ημέρα σύσσωμος ο
Ελληνισμός όπου γης αποτίνει φόρο τιμής στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και συνάμα εορτάζει τον Ευαγγελισμό τής Θεοτόκου. Ελληνισμός και
Ορθοδοξία για ακόμη μια φορά δείχνουν
τον δρόμο και θέτουν τις προϋποθέσεις
για την αναγέννηση της κληρονομιάς
μας. Η εθνική μας επέτειος δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε το παρελθόν, αλλά
και να αντλήσουμε ελπίδα και δύναμη
για το μέλλον. Ο εθνικός ξεσηκωμός που
οδήγησε στην δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, στηρίχθηκε
στην δύναμη της Ελληνικής ψυχής, στην
υπέρτατη θυσία, στην πίστη και την ανιδιοτέλεια, την ομοψυχία των Αγωνιστών
της Επανάστασης. Τα ίδια ιδανικά επιστρατεύουμε και σήμερα για να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις της νέας επο-

χής, να εμφυσήσουμε στους νέους μας
την ηθική υπερηφάνεια, να τους δώσουμε στόχους και κίνητρο να αξιοποιήσουν
την κληρονομιά του πολιτισμού μας μέσα
σε μια παγκόσμια κοινωνία που μαστίζεται από την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια.
Την 25η Μαρτίου 1821, οι Έλληνες έδωσαν μιαν υπόσχεση, ότι θα αγωνιστούν για την Ελευθερία. Για εμάς, τους
Έλληνες απανταχού της γης, παιδιά των
ηρώων του ‘21, το χρέος απέναντι στην ιστορία μας είναι βαρύ. Δίνουμε λοιπόν
μια νέα υπόσχεση σήμερα, να διαφυλάξουμε την Ταυτότητά μας, την Ορθόδοξη
Πίστη και τις αξίες του Πολιτισμού μας,
με ενότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στις νέες γενιές, αγκαλιάζοντας όλους τους λαούς.
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Μήνυμα του Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας
Ευρώπης για την 25η Μαρτίου
Η επέτειος της 25ης Μαρτίου, ημέρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας, είναι το λαμπρό παράδειγμα
της ενότητας των Eλλήνων. Η σημερινή μέρα αποτελεί μεγάλη γιορτή για την Πατρίδα μας, για την
Ορθοδοξία και ιδιαίτερα για τον Οικουμενικό
Ελληνισμό που τη γιορτάζει σε κάθε σημείο της
γης με λαμπρότητα.
Ο Ελληνισμός της Διασποράς, άξιος πρεσβευτής του ελληνικού πνεύματος μεγαλουργεί, δημιουργεί και μεταλαμπαδεύει καθημερινά στις νέες
γενιές την αγάπη για την Ελλάδα κάνοντας τους
νέους ανθρώπους κοινωνούς του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού.
Η μέρα αυτή υπενθυμίζει σε όλους μας το ιστορικό χρέος να ανταποκρινόμαστε στην υψηλή παρακαταθήκη των Ελλήνων για ελευθερία, δημοκρατία, για αγώνες αρχών και ιδανικών του γένους μας.
Το παράδειγμα της ενότητας και της ομοψυχίας, που μας δίδαξαν εκείνοι οι Έλληνες, πρέπει
να το κρατήσουμε ζωντανό και σήμερα, σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις είναι και πάλι μεγάλες.
Όπως τότε αποδείξαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε το στόχο μας, έτσι και
τώρα είναι βέβαιο ότι είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε μαζί, στην κοινή μας προσπάθεια να παρακάμψουμε τα εμπόδια και να ατενίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Το ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης αναδεικνύει κα-

θημερινά τις πτυχές της ελληνικής ψυχής, τους αγώνες και τις πλούσιες και αξιέπαινες δραστηριότητες των ομογενειακών οργανώσεων σε όλη την
Ευρώπη.
Γιώργος Αμαραντίδης
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Ο εορτασμός στο Μόναχο

Ντύσσελντορφ
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος
η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου
Εκατοντάδες Έλληνες της πόλης συμμετείχαν
στη Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία στη Δοξολογία. Κατά την τέλεση της Δοξολογίας μαθήτριες,
μαθητές και μέλη Συλλόγων, ντυμένοι όλοι με παραδοσιακές φορεσιές, προσήλθαν στο κέντρο του
Ναού κρατώντας υψωμένες ελληνικές σημαίες ενώ το εκκλησίασμα έψαλε το «Τη υπερμάχω». Μετά το τέλος της Δοξολογίας ο Γενικός Πρόξενος,
κ. Μαρκουλάκης, διάβασε το μήνυμα προς τους
Έλληνες του Εξωτερικού, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Ακολούθησε δεξίωση την οποία παρέθεσε, όπως κάθε χρόνο, το
Γενικό Προξενείο στο Ντύσσελντορφ, στο Ενοριακό Κέντρο του Ναού. Όλοι οι παρευρισκόμενοι έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο και το «Τη υπερμάχω» και
στη συνέχεια ευχήθηκαν μεταξύ τους «χρόνια
πολλά» δίνοντας με τον τρόπο αυτό ένα νέο ραντεβού για τον εορτασμό της επόμενης χρονιάς.
Πηγή: www.Provoles.de
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Με όλη τη μεγαλοπρέπεια, που αρμόζει στον εορτασμό της
Εθνικής μας Επετείου, η Ελληνική Παροικία στο Μόναχο γιόρτασε
την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Το Σάββατο 28.03.2009 υπό
την αιγίδα της Ε. Κ, Μ. ο Σύλλογος «Λόγου και Τέχνης» ετέλεσε το
καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο στον τάφο του Λεωνίδα Ανδρούτσου, γυιού του Οδυσσέα Ανδρούτσου ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Στην επιμνημόσυνη δέηση παρέστησαν η Γενική Πρόξενος Άννα Κόρκα, ο Νομάρχης Φωκίδας Νικόλαος Φουσέκης, ο Δήμαρχος Γραβιάς Αθανάσιος Μανανάς, ο Πρόεδρος
και μέλη του Δ. Σ της Ε. Κ. Μ., ο Πρόεδρος και μέλη του Συλλόγου
«Λόγου και Τέχνης», και εκπρόσωποι των Συλλόγων της παροικίας.
Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση αφιερωμένη
στην 25η Μαρτίου και στον Οδ. Ανδρούτσο με τη συμμετοχή της
χορωδίας του Ελληνικού Σχολείου «Αριστοτέλης», με ομιλίες, ποιήματα με συμμετοχή των χορευτικών του Πανθεσσαλικού και του
Κρητικού Συλλόγου Μονάχου. Την Κυριακή 29.03.2009 στον Ι.Ν.
των Αγίων Πάντων ετελέσθη δοξολογία με τη συμμετοχή της μαθητιώσας νεολαίας. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Γενική Πρόξενος Άννα Κόρκα. Στη δοξολογία περέστησαν ο Νομάρχης Φωκίδος, ο Δήμαρχος Γραβιάς, οι εκπρόσωποι των Δημόσιων
Υπηρεσιών, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ. Σ. της Ε. Κ. Μ., οι εκπρόσωποι των εθνικοτοπικών Συλλόγων και πλήθος κόσμου.

Κατάθεση στεφάνου από τον κ. Ξενάκη Σπύρο,
Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου

Πλημμύρισε Ελλάδα το κέντρο του Μπουένος Aιρες
Στην ιστορική λεωφόρο «Avenida de Mayo»,
του Μπουένος Άιρες, που έχει συνδεθεί με την
επανάσταση των Αργεντινών κατά των ισπανών
κατακτητών το 1810, παρήλασαν για πρώτη φορά οι ομογενείς μας την περασμένη Κυριακή, με
πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αργεντινής, για να τιμήσουν την εθνική
μας επέτειο της 25ης Μαρτίου. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη με τις γαλανόλευκες να κυματίζουν
στην παρέλαση, που «αγκαλιάστηκε» από το Δήμο της Αργεντινής πρωτεύουσας, επισημαίνει
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Μπουένος Άιρες ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάριος Παναγόπουλος.
«Ήταν για εμάς μία ημέρα χαράς και εθνικής
υπερηφάνειας, που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία των Ελλήνων
της Αργεντινής, ίσως και σε όλη τη Λατινική Αμερική, παρελάσαμε στο κέντρο της πόλης, στην
πιο ιστορική λεωφόρο για να αποτίσουμε φόρο
τιμής στους ήρωες του 1821. Θέλαμε επίσης να
υπενθυμίσουμε στους συμπολίτες μας ότι η
Ελλάδα, που τόσο αγαπούν, έδωσε τη δική της
μάχη για τη λευτεριά».
Δάκρια χαράς στα μάτια όλων των ομογενών,
κάποιοι είχαν διανύσει μεγάλες αποστάσεις για
να φτάσουν από διάφορες πόλεις -Κόρντομπα,
Μεντόσα, Ροσάριο, Μαρ δελ Πλάτα Κομοντόρο,
Ριβαντάβια κ.ά. Από τις δεκαπέντε ελληνικές κοινότητες της χώρας συγκεντρώθηκαν πάνω από
1.500 ομογενείς, μαζί και τα ελληνόπουλα από τα

ελληνικά σχολεία του Μπουένος Άιρες, που με
καμάρι φορούσαν τις παραδοσιακές τους στολές, κρατώντας ελληνικές σημαίες. Τους ύμνους
της Αργεντινής και της Ελλάδας παιάνιζε η φημισμένη μπάντα «Regimiento Patricios», που ηγήθηκε της παρέλασης, άλλο ένα δείγμα της εκτίμησης που τρέφουν οι αρχές για τον ελληνισμό,

που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής
κοινωνίας. Η παρέλαση κατέληξε μπροστά σε
μία εξέδρα στημένη δίπλα από την πλατεία De
Mayo, εκεί όπου κάποτε μιλούσε στα πλήθη η
Εβίτα Περόν. Τα λόγια του Δημάρχου Mauricio
Macri ζέσταναν τις καρδιές όλων. Μίλησε για την
τιμή που έχει να διοργανώσει το Μπουένος Άι-

ρες, μία πόλη πολυπολιτισμική και κοσμοπολίτικη, την πρώτη παρέλαση των Ελλήνων, αυτής
της ξεχωριστής, όπως την χαρακτήρισε, κοινότητας. Μίλησε για τους δεσμούς φιλίας μεταξύ της
Αργεντινής και της Ελλάδας, που κατέχει μία ξεχωριστή θέση και στη δική του καρδιά. Στην εξέδρα κάθισαν τιμητικά και οι γηραιότεροι μετανάστες, που δεν πίστευαν ότι μετά από τόσες δεκαετίες γιόρταζαν επισήμως την απελευθέρωση
της πατρίδας. Χαιρετισμό απεύθυνε και ο πρέσβης της Ελλάδας Μιχάλης Χριστίδης, ενώ παραβρέθηκαν όλα τα διοικητικά συμβούλια των
ελληνικών κοινοτήτων Αργεντινής, αφανείς ήρωες όπως τους αποκαλεί ο κ. Παναγόπουλος, και
εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Ταράσιου, που
απουσίαζε σε ταξίδι στο εξωτερικό. Τις εντυπώσεις έκλεψαν οι δύο ομογενειακές χορωδίες και
τα χορευτικά συγκροτήματα, όπως και οι απαγγελίες από τη Ρωμιοσύνη του Ρίτσου και δημοτικά τραγούδια για την επανάσταση του 1821. Της
παρέλασης προηγήθηκε γιορτή της Ομοσπονδίας για όλη την ομογένεια, όπου την Ελλάδα έφεραν πιο κοντά στους παραβρισκόμενους οι
νέοι που επιμελήθηκαν και πρόβαλαν ένα δεκαπεντάλεπτο βίντεο με τις ομορφιές της. Ο αριθμός των ομογενών μας σε όλη την Αργεντινή υπολογίζεται σε περίπου 25.000, ωστόσο πηγές
της ελληνορθόδοξης εκκλησίας ανεβάζουν τον
αριθμό, μαζί με τους ελληνικής καταγωγής, σε
60.000.

25η Μαρτίου κοντά στον Ελληνισμό της Σερβίας
Στο Βελιγράδι, τον τόπο που έζησε και εκτελέστηκε ο μεγάλος οραματιστής του 18ου
αιώνα Ρήγας Φεραίος, βρέθηκε η Γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, με αφορμή τον
λαμπρό εορτασμό της Εθνικής Επετείου της
25ης Μαρτίου 1821, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Σερβίας «Ρήγας Φεραίος».
Τη Δοξολογία τέλεσε στο παρεκκλήσιο Αγίου Συμεών του Πατριαρχείου της Σερβίας ο
Αρχιεπίσκοπος Μαυροβουνίου κ. Αμφιλόχιος, εκπροσωπώντας τον Πατριάρχη Σερβίας Παύλο. Παρέστησαν Έλληνες και Σέρβοι κληρικοί, η κυρία Σαραντοπούλου, ο πρέσβης στο Βελιγράδι Θεμιστοκλής Στωίδης, ο
Κύπριος πρέσβης Ομηρος Μαυρομμάτης,
εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, ξένων αποστολών και ομογενείς μας.
Στην ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Μαυροβουνίου τόνισε ότι «όλοι σήμερα πρέπει να
κατανοήσουμε την αξία της ελευθερίας που μας χάρισαν οι
Αγωνιστές του 1821 με την θυσία τους».
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων και η τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στον ανδριάντα τού Ρήγα Φεραίου, που βρίσκεται στην ομώνυμη οδό στο κέντρο της πόλης. Πλήθος ομογενών, εκπροσώπων όλων των συνδέσμων, της αυτοδιοικησης
Ελλήνων Βουδαπέστης, του διπλωματικού σώματος, μέλη της α-

στυνομικής και στρατιωτικής ηγεσίας της πόλης παρακολούθησαν με συγκίνηση την τελετή. Xαιρετισμό απηύθυνε η Δρ. Όλγα
Σαραντοπούλου, μεταφέροντας μήνυμα τού Πρόεδρου ΣΑΕ κ.
Ταμβάκη και ευχές όλου του Προεδρείου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Σύλλογο των Ελλήνων της Σερβίας και τον πρόεδρό
του Ιωάννη Σάββα, που τον ευχαρίστησε για τις προσπάθειες
που καταβάλει για τη διατήρηση του Ελληνισμού στην περιοχή,
αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους συνδέσμους για τον α-

κούραστο και συνεχή αγώνα τους για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. Η Γραμματέας του ΣΑΕ χαρακτήρισε τον
Ρήγα Φεραίο «μεγάλο οραματιστή και κήρυκα
της εξέγερσης όλων των υπόδουλων βαλκανικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
κατηχητή τού γένους μας, αλλά και άνθρωπο
με πνευματικές αναζητήσεις, του οποίου το
πλούσιο συγγραφικό έργο δίνει επίκαιρα μηνύματα ακόμη και σήμερα». Και συνέχισε:
«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την 188η επέτειο του Αγώνα για την Ελευθερία και την
Δημοκρατία σε καιρούς που ο φόβος και η αβεβαιότητα συνοδεύει την καθημερινότητά
μας. Η δόξα των ηρώων του ’21 ανδρών και
γυναικών, δείχνει σε εμάς τον δρόμο, μας γεμίζει υπερηφάνεια, καθοδηγεί τα βήματά μας
στο μέλλον αλλά και μας προκαλεί. Μας προκαλεί γιατί η βαριά κληρονομιά των προγόνων
μας δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη, η
θυσία τους δεν πρέπει να ξεχαστεί. Όλοι μας ας γίνουμε κοινωνοί των μηνυμάτων, των ιδεών και αξιών του Πολιτισμού μας,
διατηρώντας ενωμένοι την ταυτότητα και την γλώσσα μας, την ιστορία και την θρησκεία μας».
Ο Σύλλογος Ελλήνων Σερβίας ιδρύθηκε το 1923 και έκτοτε
προσφέρει πολύτιμο έργο με συνέπεια και προσήλωση στις αξίες και τα ιδανικά του ελληνικού πολιτισμού μας.
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Οι Eλληνες διαπρέπουν στη Γερμανία
Migration – Integration - Selbstständigkeit
Γιώργος Παρίδης στην πόλη Βούππερταλ
Georgios Paridis, Wuppertal

FC Kulturvereiner
Georgios Paridis (58) kann reden wie ein Wasserfall, ach
was, wie die Niagarafälle. Die deutsche Sprache beherrscht er
perfekt, auch wenn die scharfen s-Laute seine Herkunft nicht
verleugnen können.
In seinem großzügigen Büro empfängt er Gäste und Kunden
aus aller Welt, die Familie weilt in seinem Rücken, ordentlich
gerahmt und in Reih‘ und Glied aufgestellt. Wenn Georgios Paridis über seinen Beruf und seine Berufung spricht, ist er kaum
zu stoppen. Er ist ein umtriebiger Mann, ein Mann voller Ideen,
die in alle Himmelsrichtungen sprühen, die durchdacht und
weitsichtig sind. Sein Teppich-Umkettelungsbetrieb ist nicht
nur bei ansässigen Raumausstattern und Fußbodenlegern bekannt, auch Großhändler und Versandhäuser aus der ganzen
Republik gehören zu seinen Kunden. Das verdankt er nicht zuletzt seiner Neugier und seinem Erfindungsreichtum, ist er
doch Patentinhaber der selbstklebenden Sockelleiste, die auch
in den USA ein Begriff ist.
Dabei hat alles ganz anders angefangen. Geboren in Kavala,
einem Dorf in der Nähe von Thessaloniki, lebte die Familie in
einfachen Verhältnissen von der Landwirtschaft. Nach dem
Abitur ging es für den jungen Paridis zum Militär und schließlich
nahm er als Lagerverwalter eine Stelle in Athen an. Der Verdienst reichte gerade mal so, um über die Runden zu kommen.
Aber Georgios Paridis wollte eine Zukunft, die mehr als Weintrauben bereithält. An Heiligabend 1976 ist er nach Deutschland gekommen. Am ersten Tag konnte er bereits bis tausend
zählen. «Ich wollte so schnell wie möglich die Sprache lernen,
mit den Menschen in Kontakt treten». Als Autodidakt übte er,
bis auch die Artikel korrekt saßen, er absolvierte eine Kaufmannsausbildung und stieg ins Exportgeschäft mit Nahrungsmitteln und Kleidung ein. Bis er eher zufällig bemerkte, dass in
Teppichläden immer so viele Reste übrig bleiben und die Angelegenheit mit der Umkettelung keineswegs ausgereift ist. Die
Marktlücke machte er sich zunutze, er entwickelte entspre-

chende Maschinen und heute blickt er auf eine gesunde Firma
mit zehn Mitarbeitern.
In den 60ern, sagt Georgios Paridis, haben die Gastarbeiter
einen Fehler gemacht, sie hatten einen großen Koffer auf dem
Schrank und sagten sich, dass sie sowieso bald wieder zurückkehren. «Dabei ist es so wichtig, sich in einem neuen Land mit
einzubringen und das fängt in dem Ort an, in dem man lebt».
Für Georgios Paridis war das immer eine Selbstverständlichkeit. Als ordentliches Parteimitglied ist er politisch aktiv und als
Vorsitzender eines Kulturvereins war es ihm immer ein großes
Anliegen: Deutsche und Griechen miteinander in Kontakt zu
bringen. In seinem globalen Denken spielt Deutschland eine
Schlüsselrolle: «Die Nationen wachsen zusammen und natür-

Επαληθεύονται .οι. προφητείες
του Γέροντα Παίσιου
Υπάρχουν στιγμές στην Ιστορία μας που μιά κρίση
μετατρέπεται σε ευκαιρία ανάτασης , ανασύνταξης
και επιτυχίας. Αυτό για να γίνει χρειάζεται μιά πολιτική ηγεσία με οξύτατη αντιληπτική ικανότητα η οποία
να εμπνέει υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στους πολίτες, να εμπεδώνει την ομόνοια και τη συμφιλίωση
χωρίς φανατισμούς και ακρότητες. Η σημερινή παγκόσμια κρίση βρίσκει την πατρίδα μας με μια πολιτική ηγεσία, η οποία επί μια πενταετία επιφορτίσθηκε
με τη διακυβέρνηση της χώρας μας κάτω από τρομερά δύσκολες συνθήκες. Χωρίς έπαρση και κωλυσιεργεία προσπαθεί να λύσει χρόνια προβλήματα
που ταλανίζουν την πατρίδα μας. Σε όλα αυτά προστίθεται και η επιθετικότητα της Τουρκίας εναντίον
της πατρίδας μας. Η Τουρκία τον τελευταίο καιρό
βρίσκεται στη δίνη εσωτερικών δικών της προβλημάτων και η αντιπαλότητα πολιτικών και στρατιωτικών έχει παρενέργειες και στις σχέσεις Ελλάδος – Τουρκίας.
Πρίν είκοσι περίπου χρόνια ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας ήταν υπουργός, ο σημερινός Πρωθυπουργός ήταν ένας απλός νεοεκλεγείς βουλευτής και ο σημερινός υπουργός άμυνας και αυτός ένας απλός βουλευτής.
Τον καιρό εκείνο, πριν είκοσι χρόνια δηλαδή, μια παρέα από αξιωματικούς μας έκαναν μια προσκυνηματική εκδρομή στο Άγιο όρος στο Περιβόλι της Παναγιάς μας. Μεταξύ των άλλων επισκέφτηκαν τον όσιο
Γέροντα Παίσιο τον Aγειορίτη, στο απέριττο κουτλουμουσιανό κελί του στη θέση Παναγούδα. Μικροί στο
βαθμό οι αξιωματικοί μας του ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο ένας εξ αυτών τού δηλώνει, ότι σκέφτεται να παραιτηθεί από το στράτευμα. Τον κοίταξε ο σοφός Γέροντας Παίσιος και τον αποτρέπει να παραιτηθεί λέγοντάς του: «Εσύ μια μέρα
θα γίνεις αρχηγός των ελληνικών στρατευμάτων και
να μην παραιτηθείς». Κοιτάχτηκαν με έκπληξη οι αξιωματικοί μεταξύ τους.» Εγώ; τον ρωτάει ο νεαρός
αξιωματικός. «Ναί, του λέει ο Γέροντας, Εσύ. Και όταν γίνει αυτό θα πάρουμε την Πόλη» . Μια ανατριχίλα διαπέρασε τους αξιωματικούς μας και κοιτάχτηκαν μεταξύ τους αμήχανα. Πέρασαν τα χρόνια. Το
1994 στις 12 Ιουλίου «κοιμήθηκε» ο Γέροντας Παί-

lich haben wir hier zuviel Bürokratie, aber im Vergleich zu anderen Ländern läuft hier vieles großartig, insbesondere auch
das hiesige Ausbildungssystem».
Gleichwohl ist Georgios Paridis auch stolz ein Grieche zu
sein, wie er sagt. «Wir haben der Welt die Demokratie, das
Theater und die Philosophie näher gebracht. Wir haben getan,
was wir konnten und jetzt ist Europa dran».
Wenig Zeit bleibt dem ambitionierten Unternehmer für sein
Hobby. In Griechenland spielte er Fußball in der zweiten Liga,
Stürmer war er, von kräftiger Statur und mit Schuhgröße 46
ausgestattet. «Es war schwer, mich zu foulen». Und heute ist er
passives Mitglied beim Wuppertaler SV, dem Klub seiner Heimatstadt, dem er die Daumen drückt. Georgios Paridis kann aber immer noch sehr gut mit dem Ball jonglieren und wenn etwas besonders gut klappt, dann strahlen seine Augen wie die
eines Fünfjährigen. «Spiele aber kann ich mir nicht so gut anschauen, es war ja mal mein Traum, Profifußballer zu werden».
Wir danken dem Westdeutschen Handwerkskammertag
Düsseldorf für die freundliche Nachdruckgenehmigung.
Fotos: Katja Früh, www.dielichtung.org

σιος. Το καλοκαίρι του 2007 παραιτείται ο αρχηγός
τού ΓΕΕΘΑ Παναγιώτης Χηνοφώτης και στη θέση
του το ΚΥΣΕΑ επιλέγει, μάλλον επικυρώνει την απο
εικοσαετίας εκλογή της Θείας Πρόνοιας. Τον παραιτηθέντα αρχηγό ΓΕΕθΑ Παναγιώτη Χηνοφώτη τον
διαδέχτηκε ο αξιωματικός εκείνος που πρίν είκοσι
χρόνια ο Γέροντας Παίσιος του είχε πει: «Εσύ να μη
παραιτηθείς, γιατί θα γίνεις μια μέρα αρχηγός των
ελληνικών στρατευμάτων». Ο αξιωματικός εκείνος
δεν είναι άλλος από τον σημερινό αρχηγό τού
ΓΕΕθΑ Δημήτριο Γράψα!! Ήταν 22 Αυγούστου του
2007. Την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη θέση έχουμε έναν αρχηγό λιοντάρι, με δεκαοκτώ τιμητικές
διακρίσεις, έναν άνθρωπο που έχει απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση τής ευθύνης που κουβαλάει
στους ώμους του, έναν αξιωματικό με ευσυνείδητη
πειθαρχία, με πίστη στα εθνικά ιδανικά, που εμπνέει
και εμπεδώνει στους συναδέλφους του αξιωματικούς και στρατιώτες εμπιστοσύνη, που ανα πάσα
στιγμή θα ανταποκριθεί σε δύσκολες στιγμές που
περνάει και θα περάσει η πατρίδα μας στο άμεσο
μέλλον. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Δημήτριος Γράψας δεν έχει
μόνο άριστους αξιωματικούς στο επιτελείο του, αλλά
αγγέλους και αρχαγγέλλους και όλους τους Αγίους
του Παραδείσου!! Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι
να συκοφαντήσουν την πατρίδα μας, να την παρουσιάσουν ως χώρα διαλυμένη, αναρχοκρατούμενη
και υπό κατάρευση, δεν θα καταφέρουν τίποτα. Όλοι
αυτοί θα προσκρούσουν στον εθνισμό των απανταχού Ελλήνων.
Μπορεί να μην πολυδίνουμε σημασία σε όσα γίνονται γύρω μας, να ζούμε σε μια μακαριότητα, όταν όμως θα έρθει εκείνη η στιγμή όλοι θα ξεχάσουμε τις
διαφορές μας, όλοι θα τρέξουμε να προσφέρουμε ...
Με Πρόεδρο δημοκρατίας έναν ήρωα Ηπειρώτη,
τον Κάρολο Παπούλια, με Πρωθυπουργό έναν σκληροτράχηλο και πεισματάρη Μακεδόνα, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τον νεώτερο, που, επειδή δεν είναι
οσφυοκάμπτης, μπήκε στο στόχαστρο των Αμερικανών, λόγω ρωσικών αγωγών και προσπαθούν να μας
δημιουργήσουν προβλήματα για να επικύψουμε στις
ορέξεις τους, με υπουργό Άμυνας τον Ευάγγελο
Μειμαράκη, έναν Κρητικό που δεν χαμπαριάζει από
απειλές και εμπνέει σιγουριά και στο στράτευμα και
στο λαό και αρχηγό ΓΕΕΘΑ ένα λιοντάρι από τη
Φθιώτιδα, τον ΣΤΡΑΤΗΓΟ Δημήτριο Γράψα. Η Πατρίδα μας έχει ηγεσία με ψυχή να αντιμετωπίσει όλους

εκείνους που επιβουλεύονται την ακαιραιότητά της
και επιμένουν να μας προκαλούν και να μας αδικούν.
Μπορεί τα τουρκικά καράβια να αλωνίζουν και να
φτάνουν και μέχρι την Αττική, μπορεί εμείς να γκρινιάζουμε και να αναρωτιόμαστε, τι κάνει ο στόλος
μας, όπως τότε το 1912-13 αναρωτιόνταν οι πατεράδες και οι παππούδες μας. Οι «παρελάσεις» των
τουρκικών πολεμικών πλοίων είναι ανάλογες με της
εποχής εκείνης. Στο τέλος ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ Παύλος
Κουντουριώτης με το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ»
δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γεώργιου Αβέρωφ,
τους πήρε με τις κλωτσιές και έκτοτε δεν σήκωσαν
κεφάλι στο Αιγαίο.
Μου έγραφε πρόσφατα ένας πολύ αγαπητός μου
φίλος, ανώτερος αξιωματικός: - μην ακούς τι λένε,
τους έχουμε στο στόχαστρο, δεν γλιτώνουν ... Και με
αυτά τα λόγια, αγαπητέ Δίκογλου, θα κλείσω, διότι
δεν έχω να προσθέσω απολύτως τίποτα στο υστερόγραφο τού πολύ αγαπητού φίλου αξιωματικού.
Αυτή τη φορά οι Τούρκοι δεν θα γλιτώσουν όπως
το 1996 στα Ύμια ή Ίμια. Η τότε πολιτική ηγεσία επίκυψε (άλλο επίκυψη και άλλο υπόκυψη) στους αμερικανούς για να αποφύγουν οι Τούρκοι τη διάλυση της
χώρας τους. Ο ναύαρχος Λυμπέρης, ο τότε αρχηγός
του ΓΕΕΘΑ, ένας ικανότατος και έντιμος αξιωματικός, δεν αφέθηκε να κάνει αυτό που όλοι με ενθουσιασμό καρτερούσαμε εκείνες τις μέρες του Ιανουαρίου τού 1996.
Οι τότε κυβερνώντες τρόμαξαν οι ίδιοι για το νικηφόρο αποτέλεσμα του Στρατού μας. Και ο ένας εξ
αυτών, ο πρωθυπουργός, δήλωνε, πέρα από τις ευχαριστίες του προς τους αμερικανούς, ότι ο ελληνικός στρατός δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει τον
τουρκικό!! Οι ίδιοι σήμερα, εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ζητούν να γίνουν εκλογές στην
πατρίδα μας για να την ρίξουν στο χάος και στην ολοκληρωτική καταστροφή. Κούνια που τους κούναγε! Τώρα το 2009 με την πολιτική ηγεσία και την
στρατιωτική που έχουμε δεν υπάρχουν σκέψεις ούτε
για υποκύψεις και υποχωρήσεις και πολύ περισσότερο για επικύψεις. Το δόγμα τού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, με τα μπροστινά και τα πισινά, είναι πάντα επίκαιρο και ας μην το ξεχνούμε γιατί όποτε το ξεχάσαμε, την πληρώσαμε ακριβά.
Γαιτάνογλου Σάββας «ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ», Hagen
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ΑΠΟΤΑΣΣΕΣΑΙ ΤΟ SUSHI; ΑΠΕΤΑΞΑΜΗΝ!

Μια ελληνική ταβέρνα στο Τόκυο!
«... η ταβέρνα δεν είναι απλά ένα εστιατόριο αλλά είναι ένας χώρος,
που κρύβει μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής, τη νεοελληνική» Ματσουσίγκε
Γράφει ο Τάσος Παπαποστόλου,
www.GreekReporter.com

Βρισκόμουν στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, φιλοξενούμενος σε ένα
φιλικό σπίτι Ιαπωνέζων, αποκομμένος από κάθε τι ελληνικό. Ένα απόγευμα το Τόκυο, όπου έμενα, χτυπήθηκε από τυφώνα και δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι οπότε
οι φίλοι μου μαζί κι εγώ σερφάραμε
στο Ιαπωνικό Ίντερνετ. Ξαφνικά βρεθήκαμε σε μία ιστοσελίδα από την οποία το μόνο που μπορούσα να ξεχωρίσω ήταν η ελληνική σημαία.
Μου μετέφρασαν το περιεχόμενο όπου διαφήμιζε τη μοναδική Ελληνική
Ταβέρνα στην πόλη τού Τόκυο. Αμέσως τηλεφωνήσαμε και οι φίλοι μου
κανόνισαν τη συνέντευξη με τον Ιάπωνα ιδιοκτήτη την επόμενη ημέρα
το απόγευμα.
Ώρα 5μμ., Καουαγκόε (όνομα περιοχής
του Τόκυο) «Ταβέρνα Γιώργος». Στο εξωτερικό τού κτιρίου υπάρχει μία μεγάλη ταμπέλα
που απεικονίζει τον Παρθενώνα και γράφει
στα Ιαπωνικά το όνομα του καταστήματος
(δηλαδή ταβέρνα Γιώργος). Το ελληνικό στοιχείο τού καταστήματος επισφραγίζεται από
την τεράστια ελληνική σημαία που κυματίζει
δίπλα από την εξωτερική πόρτα τού μαγαζιού.
Μπαίνοντας μέσα σε ένα χώρο, που θυμίζει
τις παραδοσιακές ταβέρνες στην πλατεία
Άθωνος της Θεσσαλονίκης, μάς υποδέχτηκε
ο ιδιοκτήτης. Με τη βοήθεια της Ιαπωνέζας
φίλης μου Κάϊο συστηθήκαμε. Ο κ. Μουράτα
Ματσουσίγκε, ένας μποέμ Ιαπωνέζος, είναι ο
άνθρωπος που παραιτήθηκε από τη θέση τού
προγραμματιστή υπολογιστών στη Honda για
να ανοίξει ελληνική ταβέρνα, τη μοναδική
που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Soushi,
το Τόκυο.
Είναι η αγάπη του για τους Βαλκανικούς
χορούς που, εν έτι 1975, τον ταξιδεύει μέχρι
την μακρινή (για τους Ιάπωνες) Βουλγαρία.
Εκεί παρακολουθεί μαθήματα χορού και γεύεται για πρώτη φορά στη ζωή του βουλγάρικο
φαγητό. Φεύγει μετά από δύο μήνες, απογοητευμένος από το γαστρονομικό κόσμο, το
σέρβις στα εστιατόρια και το κομουνιστικό
καθεστώς της χώρας.
«Παρ’ όλα αυτά τότε κατάλαβα ότι στην Ιαπωνία δεν ξέρουμε και τόσα πολλά για το ευρωπαϊκό φαγητό. Νομίζουμε ότι παντού επικρατεί η γαλλική κουζίνα και η ιταλική pasta.
Εμένα που με ενδιαφέρει η μαγειρική -και τότε νόμιζα ότι ήξερα κιόλας- αυτό μου το ταξίδι ήταν η ανακάλυψη ενός νέου, διαφορετικού κόσμου γεύσεων, αυτού των Βαλκανίων»
εξομολογείται ο Ιάπωνας ταβερνιάρης.
Τρία χρόνια μετά αποφασίζει να επιστρέψει
στα Βαλκάνια για να παρακολουθήσει και πάλι μαθήματα χορού. Αυτή τη φορά προορισμός του είναι η εξωτική, όπως την παρουσίαζαν τότε, Ελλάδα. Αυτή η γνωριμία έμελλε
να του αλλάξει τον τρόπο ζωής αλλά και το επάγγελμα.
«Το 1978 πάω διακοπές στην Ελλάδα και
παρακολουθώ μαθήματα χορού. Επίσης αρχίζω και ανακαλύπτω το αγαπημένο μου φαγητό, το ελληνικό. Επισκέφτηκα διάφορες αθηναϊκές ταβέρνες και κατάλαβα ότι η ταβέρνα δεν είναι απλά ένα εστιατόριο αλλά είναι
ένας χώρος που κρύβει μία ολόκληρη φιλοσοφία ζωής, τη νεοελληνική» τονίζει ο κ. Ματσουσίγκε.

Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, κ. Ματσούσιγκε, έριξε
και μια ...πενιά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
Κατά τη διάρκεια εκείνων των διακοπών αγοράζει και το πρώτο του μπουζούκι και μαθαίνει να παίζει από μόνος του ακούγοντας
ελληνικά ρεμπέτικα. Ξαφνικά σταματάει να
μιλά και μας κάνει μια επίδειξη γνώσης παίζοντας άριστα τη Φραγκοσυριανή και αφήνοντάς με άφωνο. Συνεχίζει την αφήγηση του
κρατώντας στα χέρια του το τελευταίο μουσικό του απόκτημα, έναν μπαγλαμά!!
«Έμαθα να παίζω μόνος μου αφού στην
Ελλάδα δεν έκανα ποτέ μάθημα και στην Ιαπωνία δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι, και αν, υπάρχουν που να ξέρουν μπουζούκι. Βέβαια
με διευκόλυνε το ότι ήξερα να παίζω πολύ
καλά κιθάρα. Γενικά δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο όργανο το μπουζούκι σε αντίθεση με
την ελληνική γλώσσα εκ της οποίας έχω μάθει μόνο πέντε- έξι λέξεις. Ειδικά για τους Ιάπωνες η γλώσσα σας είναι πολύ δύσκολη»!
Μετά από αυτό, το πρώτο του ταξίδι στην
Ελλάδα, και επηρεασμένος από την ελληνική
κουλτούρα γύρισε στην Ιαπωνία και συνέχισε
να δουλεύει στη Honda ως προγραμματιστής
υπολογιστών. Δύο χρόνια αργότερα έρχεται
και πάλι στη χώρα μας για διακοπές.

«Η Ελλάδα για εμένα ήταν το καταφύγιο
που με προστάτευε από το άγχος και την ένταση της ζωής στην Ιαπωνία. Η χώρα σας
μου χάρισε κάποιες από τις ποιο ξένοιαστες
στιγμές της ζωής μου συνδυασμένες με τη
γεύση τού υπέροχου ελληνικού φαγητού.
Αναλογιζόμενος αυτό, και όντας κουρασμένος από τις ευθύνες της προηγούμενής μου
δουλειάς, πήρα την απόφαση το 1997 να παραιτηθώ από τη Honda με σκοπό να ξαναέρθω στην Ελλάδα αλλά αυτή τη φορά για να
μάθω να μαγειρεύω ελληνικό φαγητό. Έμεινα
στην Αθήνα για δύο μήνες και δούλευα χωρίς
να πληρώνομαι στην κουζίνα της ταβέρνας
Ακρόπολη για να μάθω να μαγειρεύω. Μετά
γύρισα στο Τόκυο και άνοιξα την ταβέρνα
Γιώργος.
Την ονόμασα έτσι γιατί πιστεύω ότι το όνομα του μισού ελληνικού, ανδρικού πληθυσμού είναι Γιώργος. Ήθελα πολύ να φέρω
στην Ιαπωνία τη φιλοσοφία που διακατέχει
μια ταβέρνα. Πολλοί φίλοι και γνωστοί θεώρησαν ότι ήταν παράλογο να παρατήσω τη
δουλειά μου στη Honda και τον υψηλό μισθό
που απολάμβανα, για να ανοίξω ένα εστιατό-

Η Ιαπωνική ομάδα ελληνικών χορών του Μουράτα

ριο που θα πουλάει παράξενο φαγητό, έτσι αποκαλούσαν την ταβέρνα».
Αυτοί είναι που, τώρα, έρχονται σχεδόν κάθε Σάββατο και τρώνε το «παράξενο», όπως
το αποκαλούσαν ελληνικό φαγητό.
Η ταβέρνα φέτος θα συμπληρώσει τον όγδοο χρόνο λειτουργίας της και το μενού περιλαμβάνει σουβλάκι, γύρο, μουσακά, τζατζίκι, γεμιστά και γενικά οτιδήποτε θα μπορούσατε να βρείτε σε μία ελληνική ταβέρνα. Επίσης τα φαγητά συνοδεύονται από ελληνική
μπύρα μύθος αλλά και ελληνικά κρασιά που
φροντίζει και προμηθεύεται ο κ. Μουράτα από μία εισαγωγική εταιρεία που την βρήκε, όπως μας λέει, μέσω της ελληνικής πρεσβείας. Αυτό όμως που κάνει την ταβέρνα Γιώργος γνωστή σε όσους Γιαπωνέζους που ξέρουν τα καλά διεθνή εστιατόρια του Τόκυο είναι η ζωντανή μουσική, δηλαδή σόλο μπουζούκι από τον ιδιοκτήτη κ. Μουράτα.
Ο ίδιος μας ομολογεί, όμως, ότι τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα από την αρχή.
«Τα πρώτα τρία χρόνια ήταν λίγο δύσκολα,
γιατί στην Ιαπωνία το να προτείνεις σε κάποιον να δοκιμάσει ελληνικές γεύσεις θεωρείται
πολύ παράξενο, αφού το μόνο ευρωπαϊκό
φαγητό που ο κόσμος γνωρίζει είναι το Γαλλικό. Δεν είναι εύκολο να σε εμπιστευτεί ο πελάτης όταν δεν σε ξέρει. Στην αρχή οι πελάτες ήταν πολύ αγχωμένοι σχετικά με το τι θα
φάνε στην ταβέρνα μου. Μετά την πρώτη δαγκωνιά σουβλάκι ή μουσακά, όμως, είχε διαλυθεί και η παραμικρή αμφιβολία τους για το
αν το φαγητό είναι γευστικό. Έτσι με τον καιρό και από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε το μαγαζί και δημιουργήσαμε αυτό το καλό όνομα.
Τώρα πια δεν προλαβαίνω, αφού εκτός του
ότι ετοιμάζω τα φαγητά παίζω και μπουζούκι
και σε πολλούς πελάτες -αν θέλουν- διδάσκω
και χορό»!!
Ο κ. Μουράτα εκτός από την ταβέρνα διδάσκει και ελληνικούς χορούς σε σχολή εκμάθησης διεθνών χορών του Τόκυο 2 φορές
την εβδομάδα. Ο ίδιος γνωρίζει χασαποσέρβικο, ζεϊμπέκικο, συρτό και καλαματιανό.
Το μόνο άσχημο που μας λέει για την Ελλάδα είναι ότι στα περισσότερα τουριστικά μέρη
οι ιδιοκτήτες καταστημάτων προσπαθούν να
εκμεταλλευτούν τους τουρίστες και να τους
πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν
πουλώντας ό,τι χειρότερο έχουν ...
Το επόμενο ταξίδι στην Ελλάδα το έχει
προγραμματίσει το ερχόμενο καλοκαίρι κατά
τη διάρκεια του οποίου θα συναντήσει τους
Έλληνες φίλους του αλλά και θα επισκεφτεί
την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν. ΛΑΠΠΑ / ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Αγαπητοί συντοπίτες - ομογενείς,
Έχω τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσω τη Τράπεζά μας που είναι « γέννημα – θρέμμα» της Περιφέρειας
μας και που έχει μοναδική αναφορά της δράσης της τη
Θεσσαλία. Μια Τράπεζα που είναι φορέας μιας νέας τραπεζικής αντίληψης με συνεταιριστικό πνεύμα και τοπική αναφορά και που προσφέρει σε όλους τους Θεσσαλούς σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές και οφέλη, ακόμη και
τώρα, σ’ αυτές τις τόσο δύσκολες εποχές. Εδώ και χρόνια,
προχωρούμε πόλη – πόλη σε όλη τη Θεσσαλία, αναπτύσσοντας τη δική μας Τράπεζα, τη Συνεταιριστική Τράπεζα
Θεσσαλίας.
Η Τράπεζά μας ακολουθεί το πολύ πετυχημένο μοντέλο των Συνεταιριστικών Τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρώπη.
Ενδεχομένως θα έχετε ακούσει για
τις Συνεταιριστικές Τράπεζες στη
χώρα που δραστηριοποιείστε ή ακόμη μπορεί να είστε συνεργάτες σε
κάποια από αυτές. Θα γνωρίζετε ότι
εκφράζουν μια εναλλακτική τραπεζική αντίληψη αφού συναλλάσσονται κυρίως με τα μέλη τους. Οι πελάτες είναι και συνεταίροι δημιουργώντας μια ιδιαίτερη σχέση με την
Τράπεζα που γεννιέται από την ίδια
τη τοπική κοινωνία και πάντα στηρίζει τα συμφέροντά της. Η τοπική αποταμίευση γίνεται κατάθεση ή κεφάλαιο, καταλήγοντας σε επιχειρηματικό ή προσωπικό δάνειο που
στηρίζει τοπικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Τα κέρδη
από τη δραστηριότητα της Τράπεζας επιστρέφουν ως μερίσματα και υπεραξίες στους ίδιους τους συνεταίρους – πελάτες. Τώρα λοιπόν όλοι οι Θεσσαλοί, έχουμε τη δυνατότητα να αποκομίσουμε αυτά τα οφέλη από τη λειτουργία
της δικής μας Τράπεζας, της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Θεσσαλίας.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο των Συνεταιριστικών Τραπεζών που έχει
σχεδόν καλύψει όλη την Ελλάδα και αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς τη τελευταία δεκαπενταετία. Όλες οι Συνεταιριστικές Τράπεζες μαζί, έχουν ιδρύσει την Πανελλήνια Τράπεζα που λειτουργεί ως η κεντρική τους Τράπεζα
και τους δίνει τη δυνατότητα να συναλλάσσονται μεταξύ
τους και με το εξωτερικό. Η Πανελλήνια Τράπεζα συμμετέχει ως στρατηγικός εταίρος στη DZ BANK της Γερμανίας.
Σας καλώ λοιπόν να « βιώσετε» ένα κοινό μέλλον στη

Τράπεζά μας, που λειτουργώντας σαν μια κερδοφόρα επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας, μακριά από απροσδιόριστες πηγές κεφαλαίων και επενδύσεις σε « τοξικά»
προϊόντα, συμβάλει στην ανάπτυξη των άλλων επιχειρήσεων. Μια Συνεταιριστική Τράπεζα που μέχρι σήμερα έχει
κατορθώσει:
4 να προσφέρει στους 7.000 συνεταίρους – πελάτες μας,
τα μεγαλύτερα επιτόκια καταθέσεων της αγοράς που εφέτος άγγιξαν το 7%, μερίσματα από 4% μέχρι 12,40% στη
τιμή αγοράς της μερίδας κάθε χρόνο, υπεραξίες στη πώληση της μερίδας από 6% έως 161%, συνολικές διαχρονικές αποδόσεις από 4% έως 237% που δεν επηρεάστηκαν
ούτε από τη πτώση των χρηματιστηρίων ούτε από τη οικονομική κρίση.
4 να αναπτύσσει τα μεγέθη της στη
τελευταία πενταετία με ρυθμό από
50% έως 100% από χρήση σε χρήση, να έχει σήμερα υπόλοιπα καταθέσεων 108 εκατομμυρίων ευρώ,
χορηγήσεων 103 εκατομμυρίων ευρώ, ενεργητικού 130 εκατομμύριων ευρώ, με 22 εκατομμύρια ευρώ ίδια κεφάλαια, και κέρδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ (χρήσης 2007).
4 να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ανακυκλώνοντας την τοπική αποταμίευση σε χορηγήσεις που ξεπέρασαν
συνολικά τα 600 εκατομμύρια ευρώ
στη δεκαετία, προσφέροντας χρηματοδοτικές διεξόδους στις τοπικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν προβλήματα και αποκλεισμό από τις κεντροποιημένες εμπορικές τράπεζες.
Σε εσάς ειδικά τους Έλληνες του εξωτερικού, η Τράπεζά μας μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλές και αποδοτικό
καταφύγιο για την αποταμίευση των κόπων σας. Ασφαλές,
γιατί η Τράπεζά μας συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, ένα κρατικό φορέα που σε περίπτωση προβλημάτων μιας Τράπεζας αποζημιώνει τους καταθέτες της
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος.
Αποδοτικό, γιατί τα επιτόκια καταθέσεων που προσφέρουμε είναι τα καλύτερα της αγοράς. Ενδεικτικά για τη τρέχουσα περίοδο το επιτόκιο ταμιευτηρίου ανέρχονταν στο
4% από το πρώτο ευρώ και χωρίς έξοδα διαχείρισης, ενώ
οι καταθέσεις προθεσμίας πρόσφεραν επιτόκιο μέχρι και
7%. Ακόμη περισσότερο αποδοτική είναι η συμμετοχή στο
κεφάλαιο της Τράπεζάς μας όπου χωρίς χρηματιστηριακά
παιχνίδια και κινδύνους, με βάση μόνο τα κέρδη από τις

εργασίες μας οι συνεταίροι μας απολαμβάνουν συνολικές
αποδόσεις (μερίσματα και υπεραξίες) που ξεπερνούν το
10% το χρόνο.
Η Τράπεζα μας στις 10 & 11.04.2009 θα συμμετέχει στο
1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Θεσσαλών Επιχειρηματιών
Ευρώπης και ως χορηγός στο 5ο Festival Θεσσαλών Ευρώπης, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μας γνωρίσετε περισσότερο και να παραλάβετε από το περίπτερο της εκδήλωσης ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα για την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.
Επίσης τις ίδιες ημέρες θα σας δοθεί η δυνατότητα να
κλείσετε προσωπικά ραντεβού με στελέχη της Τράπεζας
για να συζητήσετε μαζί μας επενδυτικές ευκαιρίες και επιχειρηματικά σχέδια. Ειδικότερα:
Την Πέμπτη 9.04.2009 το απόγευμα στη Νυρεμβέργη.
Την Παρασκευή 10.04.2009 στο 1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Θεσσαλών Επιχειρηματιών Ευρώπης θα υπάρξουν
αναλυτικές εισηγήσεις για επενδυτικές ευκαιρίες και εταιρική παρουσίαση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας θα μπορείτε να
κλείσετε ραντεβού για να συζητήσετε ατομικά μαζί μας
στην πόλη της Νυρεμβέργης.
Το Σάββατο 11.04.2009 στην πόλη Σβάινφουρτ, στο 5ο
Festival Θεσσαλών Ευρώπης.
Τέλος την Κυριακή 12.04.2009 τα στελέχη της Τράπεζας θα δεχτούν προσωπικά ραντεβού μαζί σας στην πόλη
του Μονάχου.
Εάν και εφόσον λοιπόν επιθυμείτε προσωπικά ραντεβού
με στελέχη απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της
Τράπεζας www.bankofthessaly.gr μέχρι τη Δευτέρα
6.04.2009 και στο τηλ. 0030 24310 76104 (κα Κάβουρα
Φυλιώ), έτσι ώστε να σας απαντήσουμε εγκαίρως για τον
τόπο και την ώρα του ραντεβού σας.
Ελάτε λοιπόν μαζί μας να κτίσουμε τη Συνεταιριστική
Τράπεζα Θεσσαλίας, ένα υψηλού επιπέδου Πιστωτικό
Οργανισμό που θα προσφέρει σε σας, τους συνεταίρους –
πελάτες μας και στον τόπο μας σημαντικές ωφέλειες.
Ελάτε με προνομιακούς όρους συμμετοχής στο κεφάλαιό της μέχρι το τέλος του έτους, εξασφαλίζοντας με αυτό
τον τρόπο υψηλές αποδόσεις στο μέλλον.
Φιλικά
Αναστάσιος Ν. Λάππας

Πρόεδρος Δ.Σ.
Της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
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SO IST RECHT!
Welche Rechte haben
Sie als Fluggast!
Von Frau Rechtsanwältin
Eleni Kougioumtzi, Düsseldorf
1. Sie möchten das Flugzeug kurz bevor der Pilot zum
Start ansetzt verlassen. Nicht
jeder Grund wird als ausreichend anerkannt, damit die
Türen für Sie noch mal geöffnet werden. Sobald die Türen
geschlossen sind und das
Flugzeug startbereit auf der Startbahn steht,
wird es sehr schwierig für Sie sein, das Flugzeug zu verlassen. Damit die Sicherheit für alle
Passagiere gewährleistet ist, hat der Flugkapitän die Entscheidungsgewalt über eine mögliche Rückkehr zum Flughafengebäude.
Sollte ein medizinischer Notfall vorliegen,
wird normalerweise entschieden, die kranke
Person zurück zum Flughafengebäude zu bringen.
Aber Vorsicht: Hohe Schadensersatzforderungen gegen Sie können entstehen, wenn Sie
durch eine simulierte Erkrankung eine Rückkehr
zum Flughafengebäude erzwingen.
2. Sollte der Abflugtermin über 2 Stunden verschoben werden, und Ihr Reiseziel weniger als
1.500 km entfernt sein, muss Ihnen die Fluggesellschaft Essen und Trinken spendieren. Sollte
Ihr Reiseziel über 3.500 km entfernt sein, muss
Ihnen die Fluggesellschaft erst nach 4 Stunden
Essen und Trinken spendieren.
3. Sollte sich der Abflugtermin mehr als 5
Stunden verspäten, dann dürfen Sie das Ticket
zurückgeben. Ihnen sollte dann auch der Kaufpreis erstattet werden.
4. Verschiebt sich ein Abflug auf den nächsten Tag, so ist die Fluggesellschaft verpflichtet,
Ihnen eine Unterkunft zu besorgen.
5. Sollte Ihnen aufgrund wetterbedingter Verspätung ein wichtiges Geschäfte entgangen
sein, dann steht Ihnen kein Schadensersatz seitens der Fluggesellschaft zu. Anders kann es
aussehen, wenn die Fluggesellschaft die Verspätung zu verantworten hat. Dann könnten Sie
theoretisch einen Schadensersatz bis zu 5.000
€ geltend machen.
6. Sollten Sie im Falle einer Überbuchung den
gebuchten Flieger nicht nutzen können, dann
steht Ihnen bei Strecken unter 1.500 km eine
Entschädigung in Höhe von 250 € zu.
Zusätzlich können Sie sich auf einen späteren Abflugtermin umbuchen lassen oder aber
sich den gezahlten Preis für das Ticket erstatten
lassen.
7. Bei einer Flugannullierung (kurzfristige Absage eines geplanten Fluges) steht Ihnen eine
Entschädigung von 600 € zu. Dies allerdings
nur, wenn das Reiseziel weiter als 3.500 km ist
und sich außerhalb der EU befindet. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit auf eine andere Maschine umzubuchen oder sich den Ticketpreis
erstatten zu lassen.
8. Für den Fall, dass Ihnen während einer Flugreise Ihr Koffer abhanden kommt und dieser
auch nicht wiedergefunden werden kann, wird
die Fluggesellschaft Ihnen den Inhalt des Koffers
bis zu einem Wert von ca. 1.200 € ersetzen müssen.
Am Urlaubsort angekommen müssen Sie sich
natürlich mit den notwendigsten Dingen selber
versorgen. Auch diese Kosten werden nur bis
maximal 1.200 € ersetzt. Etwaiger Ärger und
entgangene Urlaubsfreuden wegen des
Gepäckstresses werden leider nicht gesondert
berechnet.
9. Sollte die Fluggesellschaft Ihren Forderungen nicht nachkommen, so können Sie sich an
das Luftfahrt-Bundesamt richten. Aber auch die
Schlichtungsstelle Mobilität kann Sie unterstützen.
Dies stellt keine Rechtsberatung dar. Täglich
ergehen neue Gerichtsurteile. Die Gesetze ändern sich ständig. Für eine individuelle Rechtsberatung ist die Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes ratsam.
Rechtsanwaltskanzlei Kougioumtzi
Tel. (+49) 0211-5072710
http://www.dikigori.de

«Terpsinoon» Chor der Orthodoxen Kirche «Heilige Apostel» & «Paradoxon» Klangorchester im Rahmen des Projektes «Von Daheim
nach Hause». Von links nach rechts, sitzend: Klaus Micke (Bassgitarre, Perkussion), Stefanos Bellos (Klarinette), Murat Cakmaz (Ney),
Daniela Walden (Mandoline), Danae Andrikopoulos (Gesang, Zilies),
Konstantinos Andrikopoulos (Perkussion, Gesang, Leitung) ...

Von links nach rechts: Archimandrit Filotheos Maroudas, Seine Eminenz Augoustinos Metropolit Deutschlands, Sprecherin des Kirchenvorstands Frau Dietrich und Moderatoren Athina Moraitou
und Alexandros Ioakeimidis

Musikalisches Dankeschön
Dortmund: Mit großem Erfolg fand am
Sonntag, dem 01. März, das Konzert von
„Terpsinoon“ dem Chor der Orthodoxen Kirche «Heilige Apostel» Dortmund & «Paradoxon» Klangorchester im Rahmen des Projektes «Von Daheim nach Hause» in der Petrikirche in Dortmund statt.
Das musikalische „Dankeschön“ der Orthodoxen Gemeinde an die Evangelische
Kirche, durch die Initiative des Archimandriten Filotheos Maroudas für die 50jährige Zusammenarbeit, lockte rund 700 Besucher in

die Petrikirche. Dieser „Besucheransturm“
veranlasste den Vertreter der Evangelischen
Kirche zu der freudigen Bemerkung erstmals das Gotteshaus komplett gefüllt zu sehen. Die Veranstaltung beehrte mit seiner
Anwesenheit auch seine Eminenz der Metropolit Deutschlands Augoustinos.
Die musikalische Reise mit Liedern der
griechischen, deutschen und roma Tradition
sowie Liedern des Leiters Konstantinos
Andrikopoulos und zwei Hymnen der
Karfreitagsdoxologie berührte das Publikum

und „schickte es singend“ nach Hause. Die
erhebende Atmosphäre der Kirche, das
schöne Bild der ca. 40 Musiker und Sänger
vor dem goldenen Schnitzaltar und die Klänge von Bass, Klarinette, Ney, Mandoline,
Perkussion, Baglama, Bouzouki, Gitarre
und der Gesänge, taten das ihrige zur Einzigartigkeit der Veranstaltung.
Die Veranstaltung wurde durch Kulturbüro Dortmund unterstützt und geholfen haben alle griechische Vereine Dortmunds.
Πηγή: http://paradoxon-klangorchester.de

Griechenland führt einheitliche
Abgeltungsteuer für Immobilien ein
Mit neuer gesetzlicher Regelung wurde
in Griechenland die sogenannte „Steuer
für großes Immobilienvermögen“ abgeschafft und durch eine jährlich zu zahlende Immobilienbesitz- Abgeltungssteuer
ersetzt. Diese Abgeltungssteuer ist von
jedem Eigentümer (juristische oder natürliche Person) zu zahlen und beträgt für
die natürlichen Personen 1‰ des sogenannten Einheitswertes der Immobilie und für juristische Personen
zwischen 3‰ - 6‰ des Einheitswertes. Ab dem 01.01.2009 ist beim
Verkauf einer Immobilie, neben den anderen Unterlagen, auch die
Vorlage des Nachweises der Zahlung der Abgeltungssteuer erforderlich.
Die Berechnung der zu zahlenden Abgeltungssteuer erfolgt automatisch auf der Grundlage der bereits abgegebenen sogenannten
E9-Erklärungen. Eine gesonderte Steuerklärung ist nicht erforderlich. Eigentümer welche die E9-Erklärung noch nicht abgegeben haben, sollten es spätestens jetzt nachholen, da sonst nicht unerhebliche Versäumniszuschläge drohen. Als Bemessungsgrundlage für
die Berechnung der Steuerschuld dient der Einheitswert (in Griechenland auch Obj.-Wert genannt). Den Steuerpflichtigen werden
entsprechende Bescheide zugehen. Für Eigentümer mit Wohnsitz
im Ausland, werden die Bescheide ihren Zustellungsbevollmächtigten in Griechenland zugestellt.
Das Gesetz sieht folgende Ausnahmen vor:
Bei natürlichen Personen kann die jährlich zu zahlende Abgel-

tungssteuer nicht weniger als 1,- € pro qm
betragen. Der Wert des Hauptwohnsitzes
(Eigenheim) bis zu einer Höhe von 300.000
€ wird für das Jahr 2008, nur bei natürlichen Personen, bei der Berechnung der
Steuer nicht berücksichtigt
Von der Steuer sind ausgenommen,
Grundstücke die außerhalb des Bebauungsplanes oder außerhalb der erfassten
Gemeindegebiete liegen und natürlichen Personen gehören. Ferner
Immobilien, welche von der archelogischen Behörde sichergestellt
bzw. gepfändet sind, sowie Wälder oder Waldgebiete.
Bei juristischen Personen wird der Steuersatz auf 1‰ reduziert
wenn
a) die Immobilie selbst genutzt wird (Selbstnutzer)
b) die Immobilie als Produktstätte oder als Sitz eines Handelsgewerbes dient.
Die Steuer fällt an für Inhaber von Nißbrauchsrechten, Eigentümer, Erben, Käufer durch notariellen Vorvertrag in dem ein Selbstkontrahierungsrecht vorgesehen wird und für Besitzer von geleasten Immobilien.
Deutsche & Hellenische Schutzgemeinschaft für Auslandsimmobilien
Γερμανο-Ελληνική Ένωση Προστασίας Ιδιοκτητών Ακινήτων
Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 40545 Düsseldorf www.dhsg.eu - info@dhsg.eu
Tel. +49(0)211-3106240 - Fax +49(0)211-3106241

AGATHON 2005 & RAPSANI RESERVE 2004
in den “Top 100” des Jahres 2008 in Deutschland
In dem kompetitiven und auswahlreichen Weinmarkt Deutschlands bestätigt die E. Tsantalis AG erneut die
hohe Qualität ihrer Weine.
AGATHON 2005 und RAPSANI
RESERVE 2004 konnten sich als einzige Weine aus Griechenland unter
den Top 100 erfolgreichsten Weinen
des Jahres 2008 in Deutschland plazieren. In der 60-Besten-Rotwein-Liste haben AGATHON 2005 den 18.
und RAPSANI RESERVE 2004 den
59. Platz errungen.

Die Auswahl wurde von der bekannten Weinfachzeitschrift “Weinwirtschaft” durchgeführt, unter Teilnahme von mehr als 700 Weinen aus
diversen Weinproduktions-Ländern.
Die “ΤOP 100 WEINE DES JAHRES 2008” wurden aufgrund folgender Kriterien bewertet: hervorragende Weinqualität, Preis-Qualitätsverhältnis, Marktbedeutung, Leservotum, Image, Marketing und Konzept
des Weines, der Kellerei und der Herkunft des Weinberges.

AGATHON 2005, ein beeindruckender Rotwein vom Berg Athos, zur Hälfte aus einheimischer
Limnio, und zur Hälfte aus mediteranem Cabernet-Sauvignon, aus 8 Monaten Reife in französischen Barriques.
RAPSANI RESERVE 2004, ein einzigartiger roter Cuvee vom Götterberg Olymp, aus der einheimischen
Xino-Mavro, Krasato und Stavroto,
der mindestens für 3 Jahre in Barriques und in Flaschen liegend reift.
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Deutsch-Griechische Gesellschaft Gütersloh e.V.

Vorstand einstimmig wiedergewählt
Einstimmig wiedergewählt wurde der Vorstand der Deutsch-Griechischen Gesellschaft
Gütersloh e.V. In seinem Geschäftsbericht hatte der Vorsitzende Jürgen Jentsch das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren
lassen. Dabei bezeichnete er als Höhepunkt
der gesellschaftlichen Ereignisse den zyprischen Abend mit der Vizepräsidentin des Europaparlaments Mechtild Rothe und dem zyprischen Botschaftsrat Michalis Koumides. Aber auch die Spendenfreudigkeit der Gütersloher Bevölkerung, als es darum ging den Brandopfern in Griechenland zu helfen, kam noch
einmal zur Sprache. Hatten sich doch die Vorstandsmitglieder auf eigene Kosten in die Peloponnes begeben, um das Geld an Ort und
Stelle den Betroffenen zu überreichen.
Jentsch besonderer Dank galt dem Partnerverein „Alexander der Große“ in Giannitsa, der
in einer großartigen Geste Schülerinnen und
Schülern des Städtischen Gymnasiums die
Möglichkeit gegeben hatte, eine Woche lang
im griechischen Landkreis Pella Land und Leute kennenzulernen. Sein Dank galt aber auch
den Mitgliedern, die sich an „Gütersloh International“ und am „Weihnachtsmarkt“ am eigenen Stand beteiligt haben. Jentsch zeigte sich
erfreut darüber, dass auch die Beziehungen zu
den griechischen Vereinen weiter ausgebaut
werden konnten. All das zeige, dass die
Deutsch-Griechische Gesellschaft eine wichtige Integrationsaufgabe wahrnehme. Nach
dem Kassenbericht machten die Mitglieder
durch ihre Wahlentscheidung ihre Zufriedenheit mit dem Vorstand deutlich. Wiedergewählt wurden Jürgen Jentsch, Vorsitzender;

Der Vorstand (von links): Hartmut Bleßmann, Else Sommer, Jürgen Jentsch, Joanna Harsdorf,
Peter Harsdorf, es fehlt Konstantinos Sangas (er hatte Spätschicht).
Konstantinos Sangas, als sein Stellvertreter;
Peter Harsdorf, Kassierer; Hartmut Bleßmann,
Schriftführer und die beiden Beisitzerinnen Else Sommer und Joanna Harsdorf.
Eingebaut in den Tagungsablauf hatte
Jentsch Dr. Klaus Böge vom Lions – Club um
so für eine lebensrettende Maßnahme zu werben. Dr. Böge betonte, dass man dringend auf
Knochenmarktspender angewiesen sei, um über Stammzellenspenden Leukämiekranken
zu helfen. Er warb dafür, dass sich auch die
griechischen Mitbürger an der Typisierung am

ELEFAND ist da
Freiwillige Registrierung von Auslandsdeutschen
zur Krisenvorsorge jetzt online möglich
Athen: Es gibt kein Meldesystem für im Ausland
lebende Deutsche. Um angemessen und schnell auf
Krisen reagieren zu können, ist es für die deutschen
Auslandsvertretungen aber hilfreich zu wissen, wie
viele Deutsche im Amtsbezirk leben und wie man
diese im Notfall erreichen kann.
Daher gibt es für deutsche Staatsangehörige ab
sofort die Möglichkeit, sich im Internet bei der Deutschenliste ELEFAND („Elektronische Erfassung von
Auslandsdeutschen“) unter http://service.diplo.de/
registrierungav anzumelden; eine Aktualisierung der
abgegebenen Daten ist nun jederzeit bequem über
das Internet möglich. Die eingeschriebenen Personen werden in regelmäßigen Abständen aufgefordert, ihre Angaben zu bestätigen. Damit sollen Vollständigkeit und Aktualität der Deutschenliste im Sinne einer wirksamen Krisenvorsorge und -bewältigung sichergestellt werden. Alle Angaben sind freiwillig und werden vertraulich behandelt.

Gold für TSANTALI Chalkidikis
Organic Cabernet Sauvignon 2006
Auf dem diesjährigen Weinwettbewerb INTERNATIONAL ORGANIC WINE AWARD 2009 in Nürnberg wurde
die nordgriechische Weinkellerei E. TSANTALIS AG für
ihren Wein TSANTALI Chalkidikis Organic Cabernet
Sauvignon 2006 mit einer Gold-Medaille ausgezeichnet. 39 namhafte Fachleute trafen sich in einer Jury, um
521 Weine aus 13 Ländern zu verkosten und die besten
“Bio„-Weine des Jahres zu prämieren. TSANTALI Chalkidikis Organic Cabernet Sauvignon 2006 ist ein reinsortiger Cabernet aus der Halbinsel Chalkidiki, der aus
biologisch angebauten Trauben gekeltert wird.

28. Februar im St. Elisabeth Krankenhaus beteiligen. Durch die etwas andere Genzusammensetzung der Menschen aus den Südeuropäischen Staaten sei man dringend auf
Spender aus diesen Ländern angewiesen.
Jentsch bat die Mitglieder in ihrem Freundeskreis auf diesen Termin hinzuweisen. Typisieren können sich Menschen von 18 bis 55 Jahre. Die Kosten dafür übernimmt der Lions –
Club.
Im Anschluss an die Versammlung spannte
der Museumspädagoge Norbert Ellermann ei-

nen spannenden Bogen zwischen der Antike
zur Gegenwart: Von Byzanz über Konstantinopel zu Istanbul.
In einem mitreißenden Vortrag zeigte er die
Entwicklungen dieser wohl mächtigsten Stadt
auf. Byzanz, gegründet 660 v. Chr. von den
Griechen, wurde 330 n. Chr. in Konstantinopel
umbenannt. In der Spätantike und im Mittelalter galt Konstantinopel als das Neue Rom und
war die Hauptstadt des oströmischen Reiches. Mit über 500.000 Einwohnern schon im
7. Jahrhundert galt sie nicht nur als die mächtigste Stadt und Lebensader zweier Weltreiche, sondern war auch die Schnittstelle zweier
Kontinente. Eine Nachricht von Konstantinopel bis Rom benötigte damals über einen Monat. 1453 wurde sie nach der Eroberung die
Hauptstadt des osmanischen Reiches. Sie erhielt im Sprachgebrauch den Namen Istanbul,
offiziell allerdings erst 1930. In den Jahrhunderten erlangte diese Stadt eine überragende
historische und künstlerische Bedeutung.
Ellermann ging auch auf einzelne Details
ein, um die Gegebenheiten der einzelnen Epochen herauszustellen. Der Bau der Wehranlagen (die größte Festungsanlage der Welt), die
Versorgung dieser Riesenstadt mit Wasser
und Lebensmittel, sowie auch einzigartigen
Kampfmittel wie das Griechische Feuer, zeugten von einer hochentwickelten Gesellschaftsform. Aber natürlich gab es zahlreiche Zerstörungen. Leider auch in der Neuzeit durch
den Bau der Eisenbahntrasse für den Orientexpress. Jentsch dankte Ellermann unter dem
Beifall der Mitglieder für diesen so informativen Beitrag.

Spaß ohne Männer
Μόνο οι οργανοπαίκτες της ορχήστρας ήσαν αρσενικοί! Χωρίς το ... ισχυρό φύλο το αποκριάτικο ξεφάντωμα 200 Ελληνίδων στην πόλη Lüdenscheid. Χορηγός ενός αεροπορικού εισιτηρίου για την Πατρίδα το
Ταξιδιωτικό Γραφείο „Hellas Reisen“ που δραστηριοποιείται στην περιοχή πάνω από 22 χρόνια.
Fast 200 griechische Frauen und ihre Kinder feiern Karneval mit viel Musik und Tänzen. Flugticket nach
Griechenland als 1. Preis.
LÜDENSCHEID:
«Sichtlich viel Spaß hatten fast 200 griechische
Frauen mit ihren Kindern
auf ihrer traditionellen
Karnevalsfeier. Organisiert vom Frauenausschuss des Tanzvereins
Thrakien unter der Leitung von Dimitra Katsarou gab es viele Stunden
lang Spaß und Musik in
schillernden, bunten Kostümen.
„Die beste Verkleidung
wird prämiert“, berichtete
Dimitra Katsarou. Für die
Siegerin, die von den anwesenden Frauen gewählt wurde, lag ein Flugticket nach Griechenland
bereit, das das Reisebüro „Hellas Reisen“ spendiert hatte.
Wie immer, fand auch
diese Feier unter Ausschluss der Männer statt, wobei die Damengesellschaft traditionell eine Ausnahme machte in Bezug auf die Folkloreband
„Jiamas“, mit Jianni (Gitarre), Dimitrios (Tasten) sowie Vangelis (Bouzouki) gab es über viele Stunden griechische Folkloremusik, die Jung und Alt auf die Tanzfläche lockte. Doch auch
moderne Lieder und Hits hatten die Jungs in ihrem Repertoire.

Neben freien Tänzen gab es Polonaisen und auch einige
Folkloretänze, jedoch keine offiziellen Aufführungen: „Wir wollten diesmal einfach nur mit den Kindern feiern», erläuterte Dimitra Katsarou. Und die Kleinen hatten sichtlich Spaß an dem
bunten Treiben. Für das „leibliche Wohl» hatten die Frauen
Bockwürste und Kartoffelsalat bereitgestellt.
Πηγή: maya
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Das vorgezogene Erbe
Von Vicky Prokopi, Nürnberg*
Es gibt ein Thema bei den Griechen, das
zu allen Zeiten Tabustufe Rot hatte. Jede
zukünftige Ehefrau hatte eine. Jeder Schwiegervater in spe arbeitete ein Leben lang
dafür. Jede Mutter stickte sich die Finger
wund. Jede Schwester gab auch ja Acht,
dass sie nicht weniger bekam als die andere. Und jeder Bruder
war darauf bedacht, sie (die Schwestern) schnellstmöglichst
loszubekommen, damit er endlich anfangen konnte für sich in
die eigene Tasche zu arbeiten. Jeder Kuppler hatte sie als Verhandlungsbasis. Und jeder, aber auch jeder Grieche wurde
blass, als sie illegal wurde. Und obwohl ungesetzlich, ist sie
stark präsent: die Mitgift (η προίκα).
Und es gibt sie doch!! Sie ist allgegenwärtig, liegt als Spitzendeckchen auf dem Flatbildschirm, ist als Fissler-Schnellkochtopf, WMF-Besteck und Hutschenreuther-Porzellan getarnt in allen Schranknischen versteckt. Doch was als Starthilfe
für den neuen Lebensabschnitt gedacht war, quasi als vorgezogenes Erbe, ist für viele Frauen zur Bürde geworden.
Kürzlich rief mich eine Freundin an und beklagte sich, dass
sie nicht wisse, wo sie mit ihren 20 AMC-Töpfen hin solle. Wie
selbstverständlich fragte sie mich: „Wo bewahrst du denn deine auf?“ und setzte bereits voraus, dass ich auch welche hätte. Ohne lang zu überlegen antwortete ich: „Na, zusammen mit
all den anderen Kostbarkeiten in meiner Ecke unseres Kellers“.
Da ist es mir richtig bewusst geworden: Aha, ein sozioökonomisches Phänomen, diese Mitgiftgeschichte! Und wir sind mittendrin!!!
Horcht man sich um, so sind außer den üblichen, die Mitgift
betreffenden Problemen (z. B. Streitigkeiten, Wer Was Warum

Der Buchtipp:
Haben Sie geglaubt, Verbrechen
würden nur in Athen begangen? Der
erste Krimi, der in Messenien spielt
– mit der einzigen Kommissarin
Griechenlands!

«Tiefe Schatten
des Olivenbaums»
Rafael Navarin
Kriminalroman
ISBN 978-3-033-01511-1
Leiche vor dem Ferienhaus
Aus seinem Griechenland-Krimi „Tiefe
Schatten des Olivenbaums“ hat der Schweizer Ralf Hochstrasser im ehemaligen Mediencafé der Volkshochschule Böblingen gelesen.
Die Deutsch-Griechische Gesellschaft hatte
den Architekten, der unter dem Pseudonym
Rafael Navarin publiziert, eingeladen.
Im Südwesten Griechenlands spielt der Kriminalroman „Tiefe Schatten des Olivenbaums“: „Diese Landschaft ist vom Massentourismus noch weitgehend unberührt“, sagt
Ralf Hochstrasser (Foto): „Ihr wollte ich mit
meinem Buch ein Denkmal setzen.“ Der aus
Aarau stammende Hochstrasser studierte
zunächst Archäologie, schwenkte dann auf
Architektur um. Seit vielen Jahren fasziniert
ihn Griechenland, fand über das Altgriechische zum Neugriechischen, „das ich inzwischen fließend spreche“.

und Wann bekommen hat) auch ganz andere, kleinere, aber
nicht minder wichtige Unannehmlichkeiten an der Tagesordnung. So z. B. die Kindheit. Eine Kindheit, in der die Gäste für
deinen Bruder Spielsachen mitbrachten und für dich? Was bekamst du?? Ja, ich z. B. bekam Souvenir-Küchentextilien, also
Küchentücher, Topflappen und Schürzen mit Zypern, Korfu,
Rhodos und jeder einzelnen Kykladeninsel als Zierde oder auch
nur in uni. Das Schlimmste für mich war, dass ich mich dafür
auch brav bedanken musste. Jede Regung des Mundwinkels,
die als Missgunst gedeutet werden konnte, wurde mit einem
„jetzt gefällt’s dir zwar nicht, aber irgendwann später wirst du
es in deinem eigenen Haushalt auslegen und deiner Tante
dankbar dafür sein“ neutralisiert. Was wollte ich denn schon
Großartiges als 9-jährige. Nun ja, Ende der 70-er Jahre waren
wir alle bescheiden, aber nun mal nicht sooo bescheiden, dass
wir uns über Töpfe freuen konnten!!
Und dann kam das Schlimmere! Es passierte dann und
wann, dass Eine auch heiratete. Plötzlich waren alle Bettdecken, Tischdecken, ob bestickt oder geklöppelt, oder auch
nur die am Webstuhl gefertigten Kelim zu klein, zu groß, zu
hässlich, zu out, zu alt, zu knallig, zu mottenzerfressen, zu dezent, zu Zuzuzuzu!!! Und der Kampf mit der eigenen Mutter begann. Sie wurde zur Innendekorateurin im Jungvermähltenhaushalt und verteidigte jedes Beweisstück handarbeitlicher
Fähigkeit mit ihrem Leben. „Das Deckchen? Da hab’ ich mir in
der Nacht mit Kerzenlicht die Augen kaputtgemacht, um es für
dich zu häkeln. Und das ist der Dank?“ Und dann die ganze
Weißwäsche. Bettlaken, die sich auf einer Rolf-Benz-Liege einfach nicht behaupten können, die für andere Bettgrößen, -formen und Bedürfnisse gemacht wurden. Oder die Tischdecken,
die von fröhlichen Kaffeefahrten wie Beutestücke nach Hause
getragen wurden, um nur Jahre später festzustellen, dass die

Hohe Erwartungen
Mit hohen Erwartungen kommen viele
Fremde in die noch unbekannten Regionen
Griechenlands, bauen sich dort Ferienhäuser.
Der Konfrontation mit der griechischen Realität halten viele romantisierende Idealisierungen des Landes durch Fremde oft nicht stand.
Ralf Hochstrasser kennt die Szene: In der
Bauleitplanung war er an der Errichtung solcher Ferienhäuser in Griechenland beteiligt.
In diesem Zusammenhang lässt Hochstrasser in „Tiefe Schatten des Olivenbaums“ einen Mord geschehen: Auf der Baustelle eines
solchen Ferienhauses wird eine Leiche gefunden. Dass es sich bei dem bäuchlings in einer
Wasserpfütze liegenden Toten um einen Ermordeten handeln muss, steht für alle schnell
fest: „Es gibt nichts, was Griechen lieber tun,
als eine saftige Geschichte zu erzählen.“
Weil die örtliche Polizei mit dem Fall komplett überfordert ist, wird die Kommissarin
Phani Papadea aus Athen in die Provinz beordert. Mit dieser Grundkonstellation kann Hochstrasser mehrere Frontstellungen durchspielen, um den Facettenreichtum Griechenlands
in Szene zu setzen: Den Gegensatz zwischen
Großstadt und Provinz, zwischen Touristen
und Einheimischen, zwischen einer selbstbewussten Frau und einem traditionell eher patriarchalisch ausgerichteten Umfeld, zwischen
Volksfrömmigkeit und moderner Rationalität.
Heraus kommt ein Krimi von einem Griechenlandkenner für Griechenlandliebhaber.

Πηγή: Matthias Staber,
Sindelfinger/Böblinger Zeitung

Επιπλο με τα προικιά της νύφης
puristische Innenarchitektur Alles auf ein Minimum reduziert hat.
Dabei macht sich auch kein Mensch Gedanken darüber,
dass genauso, wie die Frau heute in der Berufswelt ihre Meinung vertreten darf und kann, auch der jüngst Angetraute ein
Mitspracherecht darauf hat, wie es in seinen vier Wänden aussehen soll. Wenn aber auch diese vier Wände zu der immer
noch illegalen und inoffiziellen Mitgift gehören, dann hat er nur
eine Wahl: Zustimmend nicken!
Doch kommen wir kurz wieder zurück zu den Töpfen, Pfannen, Kristallgläsern (nur böhmische kommen in Frage), Servierplatten, Dekantierkaraffen, Sektflöten, Tassen, Schüsseln, Terrinen, Decken, Kissen, Handtüchern, Laken, Küchenschürzen
mit Zypern, Lefkas, Moldavien und dem Rest der Welt als Motiv, Eines haben sie alle gemeinsam: sie sind mit Abstand das
liebevollst ausgesuchte Erbe, das sich Eltern für ihre Kinder leisten konnten.
*Vicky Prokopi arbeitet in Nürnberg als selbstständige Übersetzerin.
Η Βίκυ Προκόπη ασκεί το επάγγελμα τού μεταφραστή στη
Νυρεμβέργη.
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Pontos: eine Region in der Vergangenheit
Gütersloh: Vor einem vollen Haus erzählten
und tanzten die Griechen Geschichten und
Tänze ihrer ehemaligen Heimat. Auf Einladung
der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Gütersloh e.V. berichtete der Pontische Verein
Bielefeld über den Leidensweg der Griechen,
von denen viele in einem beispiellosen Massaker getötet oder vertrieben wurden. In eindrucksvoller Weise erzählte die junge Griechin
Irini Iradiotis die Geschichte ihrer Heimat. So
besiedelten schon tausend Jahre vor Christi
Griechen die Schwarzmeerküste. Reiche
Gold- und Erzfunde begründeten eine wohlhabende Region die weit über ihre Grenzen hinaus Handel betrieb. Zahlreiche Siedlungen
von Milet bis Tripolis entstanden und beeinflussten das politische und kulturelle Leben
und wirken sich bis heute aus. Durch die osmanische Eroberung von Konstantinopel und
wenige Jahre später durch Trapezous begann
ein tiefer Einschnitt. Viele Bewohner der reichen Küstenstädte flüchteten in die unzugänglichen Bergregionen des Pontos. Hier fernab

Vorstand beider Vereine mit ihren Vorsitzenden Anastasios Sidiropoulos (Pontischer Verein)
und Jürgen Jentsch (Deutsch-Griechische Gesellschaft) und der Folkloregruppe (Leitung Irini
Iradiotis) mit den beiden Musikern

der Macht der neuen Herrscher, gründeten sie
in den Dörfern und Städten eine neue freie
griechische Zivilisation.
Diese Siedlungspolitik fand ein jähes Ende
mit dem Vertrag von Lausanne, in dem die
Weltgroßmächte die Zwangsausweisung der
auf dem türkischen Gebiet wohnenden Griechen beschlossen und damit mit einem Federstrich einen Genozid einleiteten, bei dem über
Hunderttausende ermordet und anderthalb
Millionen Griechen vertrieben wurden.
Untermalt wurde der Vortrag durch die überlieferten Tänze, dargeboten von einer jungen Volkloregruppe zu den Klängen historischen Instrumente, in der die Sehnsucht nach
der verlorenen Heimat durchschimmert. Da
ließen sich dann auch die Gäste nicht lange
bitten und so tanzte man gemeinsam auf der
Terrasse des griechisch-orthodoxen Markusgemeindezentrums. Beendet wurde dieser gerade für die Deutschen so informative, aber
auch fröhliche Nachmittag mit einem gemeinsamen Imbiss.

Gütersloher erleben Landtag

Tanztreffs des
Deutsch Griechischen
Kulturvereins
Duisburg e. V.
Hallo Griechenlandfreunde,
Tanz und Musik sind Charakteristika eines Volkes mit denen die
Menschen Freude oder Leid durch
Bewegung und Klang zum Ausdruck bringen.
Der Tanz wie auch die Musik haben in Griechenland eine lange Tradition, deren Wurzeln bis zurück in
die Antike zu suchen sind. Die traditionellen Griechischen Volkstänze
(Paradosiakos Choros) drücken das
Leben, das Wirken und die Gefühle
der Menschen einer Landesregion
aus und sind daher in ihrer Art von
einer Region zur anderen unterschiedlich. Wer hat ihn nicht schon
mal gesehen oder aber selbst versucht den Syrtaki von Alexis Sorbas
nach den Klängen der Buzuki zu
tanzen?
Aber auch im Urlaub in Griechenland würde man vielleicht, bei einem Volksfest (Panigiri), allzu gerne
aufstehen und nach griechischem
Brauch mittanzen wollen!
Um diesen Wünschen gerecht zu
werden, und mehr noch, um die
Menschen zusammen zu bringen,
veranstaltet der Deutsch-Griechische Kulturverein Duisburg e.V.
Tanztreffs für Anfänger und Fortgeschrittene.
Wenn Sie daran interessiert sind,
rufen Sie uns an. Wir würden uns
freuen, Sie demnächst bei uns zu
sehen. Tel. 0203-448896 oder 01794603290
Georgios Raptis
1. Vorsitzender des Deutsch-Griechischen Kulturvereins Duisburg e.V.

Auf Einladung der Deutsch-Griechischen Gesellschaft und der Volkshochschule, organisiert
vom ehemaligen Landtagsabgeordneten Jürgen
Jentsch, besuchten zahlreiche Gütersloher, unter ihnen viele Griechen, den Landtag in Düsseldorf. Nach einer kontroversen Landtagsdebatte
diskutierten sie mit der Landtagsabgeordneten
Marlies Stotz über ihr politisches Wirken im Landesparlament. Marlies Stotz, seit 2000 im Landtag, berichtete sehr anschaulich über ihre Tätigkeit. Als Lippstädter Kommunalpolitikerin sei sie
zudem immer sehr nah an den Bürgerinnen und
Bürgern und könne so vieles direkt für ihre Arbeit in den Landtag mitnehmen. Nach den Veranstaltungen lud der azurblaue Himmel zu einem Spaziergang am Rhein und natürlich in die
Altstadt ein. So gestärkt ging es dann auf die
diskussionsfreudige Heimfahrt.

In der Mitte mit roter Jacke Marlies Stotz, ganz rechts Jürgen Jentsch

Von Daheim nach Haus
Von Andrea Micke
Oberhausen: Das Projekt soll Menschen unterschiedlicher Nationen zusammenbringen.
Musik ist der Schlüssel. Unterstützung erhält
Initiator Konstantinos Andrikopoulos vom Kulturamt Obehausen und der griechischen Gemeinde.
Ich bin Grieche. Du bist Deutscher. Ich bin
Türke. Du bist Italiener. Und ihr da hängt zwischen den Kulturen. Seid halb Grieche, halb
Deutscher, seid nicht richtig türkisch, nicht
richtig deutsch. Aber unterm Strich verbindet
uns alle eines – die Musik. Wer macht nicht
gerne Musik, wer hört sie nicht gerne. Musik
als kleinsten gemeinsamen Nenner der Völker,
als Instrument seine Identität zu finden, ganz
zu werden, will Konstantinos Andrikopoulos
nutzen.
Das Projekt „Von Daheim nach Hause”, das
der 45-Jährige Musiker jetzt ins Leben gerufen
hat, wird vom Kulturamt der Stadt Oberhausen
und der griechischen Gemeinde unterstützt.
Dahinter verbirgt sich die Idee, Menschen
ganz unterschiedlicher Nationen zusammenzubringen. Sie dazu zu bewegen, etwas gemeinsam zu tun. Und das dauerhaft und kontinuierlich. Konstantinos Andrikopoulos möchte
einen Chor plus Orchester aufbauen. „Wer
gerne singt oder wer ein Instrument spielt,
kann dazu kommen”, sagt der Percussionist,
der gemeinsam mit Kulturdezernent Apostolos
Tsalastras das Projekt im Rathaus der Stadt
vorstellte.
Tsalastras sieht in „Von Daheim nach Hause” ein hervorragendes Beispiel dafür, wie vie-

Konstantinos Andrikopoulos
le gute Ideen aus dem Kulturbereich kommen.
Der Dezernent betont auch, wie wichtig es ist,
die Menschen zusammenzubringen. „Wir haben deshalb auch das Thema Interkultur als
kulturellen Schwerpunkt in Oberhausen aufgenommen.” Unterschiedliche Institutionen wie
Theater oder Volkshochschule bieten entsprechende Veranstaltungen an. Doch was Andrikopoulos jetzt mache, sei neu, weil das Projekt von den Menschen getragen wird.
Der Musiker schildert, wie er auf die Idee
kam, ein solches Angebot auf die Beine zu
stellen. „Uns als Mitgliedern der deutsch-grie-

chischen Community ist das Gefühl bekannt,
sich fremd zu fühlen in beiden Ländern.”
Besonders für diejenigen, die deutsch-griechisch seien, schiene das Identitätsproblem
stark. „Auf die obligatorische Frage, was bist
du, kommt fast immer die Antwort, halb deutsch
oder halb griechisch”, sagt der Musiker.
Das Projekt habe nun das Ziel, dieses Gefühl zu ändern. Andrikopoulos: „Anstatt halb
griechisch und halb deutsch, beides ganz
sein, statt fremd in beiden Ländern zu sein, zu
Hause in beiden Ländern sein.” Und womit
könnte man Gefühle besser ansprechen als
mit Musik. In diesem Fall soll es griechische
Musik sein und charakteristische Musik anderer Nationen plus kirchlicher Hymnen.
Ein Raum für die Musiker wurde schon mit
dem Malersaal des Theater gefunden. Jetzt
hofft Andrikopoulos auf möglichst viele Musiker verschiedener Nationalitäten, junge wie ältere. Er wird unterstützt von ein, zwei Musikern und einer Sängerin des ParadoxonKlangorchesters, die sich um Chor und Orchester zunächst jeden zweiten Sonntag im Monat kümmern, um mit der ganzen Truppe später auch Auftritte zu inszenieren. „Dabei können wir die Musiker logistisch wieder sehr gut
unterstützen”, sagt Tsalastras. Wobei die Betonung auf „logistisch” liegt. Denn die leeren
Kassen der Stadt sind ein Problem. „Um das
Projekt zu sichern, brauchen wir rund 3.000
bis 5.000 Euro pro Jahr”, hofft der Kulturdezernent auf Sponsoren, die diese wichtige Arbeit finanziell unterstützen.
Πηγή: Text: WAZ, Andrea Micke
Foto: ELLINIKI GNOMI
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Οι Eλληνες εντός και εκτός των συνόρων γιόρτασαν τα Θεοφάνια

Ο καιρός φέτος δεν ήταν καλός συμπαραστάτης, όμως δεν πτόησε κανέναν και πουθενά.
Εδώ στο λιμανάκι τού Τυρού στην Αρκαδία

Ο πιο γρήγορος βουτηχτής, όλο περηφάνια επιστρέφει
το Σταυρό στους ιερείς στην εξέδρα

Με λαμπρότητα τα Φώτα
στη λίμνη των Ιωαννίνων
Ρεπορτάζ: Νίκος Σουτόπουλος
Φωτογραφία: Χρήστος Λέτσος
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκαν και φέτος στα Γιάννινα και την Παμβώτιδα λίμνη τα Άγια Θεοφάνεια, με συμμετοχή πλήθους πιστών, σε μια ηλιόλουστη αλλά κρύα μέρα.
Η λατρευτική εκδήλωση κορυφώθηκε μετά την
Ακολουθία των Φώτων στον Άγιο Νικόλαο με τη ρίψη του Τίμιου Σταυρού στα παγωμένα νερά της λίμνης από το Μητροπολίτη Αυλώνος (Αττικής) Χριστόδουλο, ενώ απουσίαζε ο Μητροπολίτης Θεόκλητος. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες στα κρύα

νερά της Παμβώτιδας λίμνης έπεσαν δεκατέσσερις
νέοι, ανάμεσά τους και ένα 11χρονο κοριτσάκι. Τυχερός αναδείχθηκε ο 20χρονος Σ. Γιαννακός από
το Κάστρο Ιωαννίνων, που δήλωσε χαρούμενος για
την τύχη του φέτος, ενώ συγχάρηκε τη μικρή Ελένη για την τόλμη της.
Την τελετή του μεγάλου αγιασμού και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού παρακολούθησαν ο υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Στ. Καλογιάννης, ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βαγγέλης Αργύρης, ο Νομάρχης
Αλ. Καχριμάνης, ο Δήμαρχος Ν. Γκόντας, ο Διοικητής 8ης Μεραρχίας Αθ. Καραγιαννόπουλος, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Μ. Γαρνέλης κ.ά.

Στα παγωμένα νερά του ποταμού Ίσαρ ο Σταυρός...
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα οι ελληνορθόδοξοι πιστοί του Μονάχου εόρτασαν και εφέτος
τα Θεοφάνεια με τον αγιασμό των υδάτων
του ποταμού Ίσαρ, που ως γνωστό διασχίζει
την πόλη του Μονάχου.
Παρά το τσουχτερό κρύο εκατοντάδες πιστών
προσήλθαν
στη
γέφυρα
Mariannenbrücke, που βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης και παρακολούθησαν με κατάνυξη
την ακολουθία του αγιασμού και της ρίψης
του τιμίου Σταυρού στα νερά του ποταμού.
Εφέτος είχαμε και προσεύλεση αρκετών
Bαυαρών.
Την ακολουθία ετέλεσαν ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Αρίστης κ. Βασίλειος (Βοηθός
Επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας), ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας,
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ο Αρχιμανδρίτης Πέτρος Κλιτς, ο Σέρβος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σλόμπονταν Μιλούνοβιτς, και ο Βούλγαρος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Σούμοφ. Παρευρέθη επίσης και ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Διόσκορος
Ελ Άντονυ, από την Αιθιοπική εκκλησία.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος μας ετίμησαν με την παρουσία τους και έκαναν και
σύντομο χαιρετισμό οι κάτωθι εκπρόσωποι
των Βαυαρικών και Ελληνικών Αρχών:
Ο πρελάτος της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής Μονάχου και Φράισινγ Prälat
Josef Obermaier, ως εκπρόσωπος του Σεβ.

Αρχιεπισκόπου Μονάχου κ. Reinhard Marx,
η ευαγγελική Πάστορας Stadtdekanin
Barbara Kittelberger, ως εκπρόσωπος του
Ευαγγελικού Επισκόπου Βαυαρίας κ.
Johannes Friedrich, ο κ. Πρώτος Αντιπρόεδρος της Βαυαρικής Βουλής Reinhold
Bocklet, ως εκπρόσωπος της Βαυαρικής
Βουλής, ο Πρώτος Δήμαρχος Μονάχου
Christian Ude και η Γενική Πρόξενος της
Ελλάδος στο Μόναχο κα Άννα Κόρκα.
Τόσο ο Επίσκοπος Αρίστης κ. Βασίλειος, όσο και οι δύο εκπρόσωποι των αδελφών εκκλησιών τόνισαν στο χαιρετισμό τους τη θεολογική και κοινωνική σημασία του αγιασμού
των υδάτων και ιδιαίτερα του ποταμού Ίσαρ
για τη ζωή των Βαυαρών και των άλλων λαών.
Οι κ.κ. Μπόκλετ και Ούντε αναφέρθηκαν τόσο στις διαχρονικά καλές σχέσεις Βαυαρών
και Ελλήνων, όσο και στα τελευταία γεγονότα
στην Πατρίδα μας και ευχήθηκαν ταχεία αποκατάσταση της κοινωνικής τάξης στην Ελλάδα. Η κα. Κόρκα ανεφέρθη με εμβριθείς θεολογικές επισημάνσεις στον αγιασμό και στη
μεγάλη του σημασία για την προστασία του
Περιβάλλοντος, ως δημιουργήματος του Θεού.
Στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες υπάρχουν στιγμιότυπα από τον αγιασμό των υδάτων του ποταμού Ίσαρ.

Από αριστερά: Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, Αρχιμανδρίτης Πέτρος Κλιτς,
Πρώτος Δήμαρχος Μονάχου κ. Χρίστιαν Ούντε, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρίστης
κ. Βασίλειος, η ευαγγελική πάστορας κ. Βαρβάρα Κιττελμπέργκερ, ο Σέρβος
Πρωτοπρεσβύτερος Σλόμπονταν Μιλούνοβιτς, ο Αντιπρόεδρος της Βαυαρικής Βουλής
κ. Ραίνχολντ Μπόκλετ και η Γενική πρόξενος κα Άννα Κόρκα
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Η Ελλάδα στον κόσμο - Ελληνική Κοινότητα

Η Ελλάδα είναι παντού κι αυτό θα συμβαίνει εσαεί !!!

Το Αντίδωρο, σύμβολο ορθόδοξης πίστης και παράδοσης!!

Μια ωραία και συγκινητική στιγμή ...
λίγα μέτρα μακριά από τα ελληνικά σύνορα!

Τα όποια λόγια περιττεύουν!

Το Ούζο ρέει σαν ποτάμι και οι Ιταλοί,
όπως φαίνεται, το απολαμβάνουν ...

Brindisi, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009: Με μεγάλη συμμετοχή και τη δέουσα επισημότητα και ευλάβεια πραγματοποιήθηκε στο Μπρίντιζι η Τελετή
της Ευλογίας των υδάτων του
λιμένα.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε
από την Ορθόδοξη Εκκλησία
στο Μπρίντιζι, με τη βοήθεια
της Αρχιεπισκοπής ΜπρίντιζιOstuni και του Ελληνικού Δικτύου του κοινοτικού Puglia,
την Ελληνική Κοινότητα της
Foggia, Bari, Lecce, Brindisi
και Taranto, Ορθόδοξη ενορία
di Puglia, και η Καθολική ενορία της πόλης el’Apostolato
del Mare.
Εντυπωσιακή η εκπροσώπηση της πόλης του Brindisi: ο
Δήμαρχος
Domenico
Mennitti, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Nicola Di
Donna, ο Αντιδήμαρχος Paolo
Chiantera, βαθμολογητής στις
κοινωνικές υπηρεσίες και
Cesare Mevoli ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ανάπτυξης
Οι Έλληνες τής Ομογένειας καλά κρατάνε! Η Γαλανόλευκη και ο Δικέφαλος δείχνουν το δρόμο της ενότητας και της ομοψυχίας
Gianpietro Pennette. Επίσης ο
Πρόξενος της Ελλάδας στο
Μπάρι, AVV. Στέλιος Campanale, ενώ εγκάρδιο μήνυμα α- μετείχε για πρώτη φορά, προσωπικά, η Εξοχότητα του πατέρα Αρσένιου, Αρχιμανδρίτης και Vicar της Απουλίας.
Ιδιαίτερα εκτίμησαν οι πιστοί παρόντες τους χαιρετιπέστειλε ο Πρόξενος της Ελλάδας στο Μπρίντιζι, avv. Αρχιεπισκόπου Rocco Talucci Αρχιεπίσκοπος του Μπρίντιζι Ostuni, Don Adriano Miglietta ιερέας του Καθεδρικού σμούς του Μητροπολίτη Ιταλίας Gennadios Ζερβός, που ο
Roberto Fusco, αιτιολογώντας και την απουσία του.
Ακολούθησαν την πομπή από την ορθόδοξη εκκλησία Ναού του Μπρίντιζι, Don Sergio Vergari, η Ενορία του Σω- εφημέριος διάβασε για τους Ιταλούς στην ιταλική γλώσσα
του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Εσωτερικών μεταξύ άλλων, τήρος της Ιεράς Sant ‘Ελιά, η ενορία του ιερέα Don και χειροκρότησαν πολύ την παρέμβαση του Αρχιεπισκόο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Brindisi, Lecce Alessandro Carovigno και Don Giuseppe Della Torre dell που-Brindisi Ostuni Talucci Αρχιεπίσκοπος Rocco. Στο τέκαι Τάραντα, ο Συντονιστής του Δικτύου Ιωάννης Davilis ‘Apostleship της θάλασσας. Ο Σταυρός ρίχτηκε στα νερά λος της τελετής η Ελληνική Κοινότητα του Μπρίντιζι, Λέτσε
Απουλίας και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ιωάν- της θάλασσας, όπως απαιτείται από την Ορθόδοξη παρά- και Taranto, σε συνεργασία με την Κοινοπραξία Tesori di
νης Θεοδοσίου Μπάρι. Την ευρύτερη εκπροσώπηση της δοση, και ο τυχερός ήταν μέλος της Κοινότητας από την Puglia, πρόσφερε τοπικά σπεσιαλιτέ και ένα απεριτίφ με άΕλληνικής Κοινότητας της Foggia και Capitanata εκπρο- Ελλάδα στο Μπρίντιζι. Ο Maurizio Tedesco είπε ότι αυτή τη φθονο ούζο, το ποτό „Εφημερίδα“ των Ελλήνων. Ακολουφορά τα νερά στο λιμάνι του Μπρίντιζι ήταν ιδιαίτερα θούν φωτογραφικά ενθυμήματα από την ωραία και ευλοσώπησε η πρόεδρος Ιωάννα Παπανικολάου.
(Λεζάντες: Α.Δ.)
Στην πανηγυρική Ευλογία των υδάτων του λιμένα συμ- κρύα. Ο Σταυρός στη συνέχεια παραδόθηκε στα χέρια του γημένη εκδήλωση.
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2ο Αντάμωμα των Ανωδροπολιτών
Της Ηλέκτρας Κίκη, Δικηγόρου Αθηνών
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2009 το
2ο αντάμωμα των Ανωδροπολιτών που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Σωματείων Επαρχίας Άνω Δρόπολης Βορείου Ηπείρου « ΟΙ ΣΕΛΛΟΙ ». Για
μία ακόμη φορά το αντάμωμα έφερε πιο κοντά όλους τους Ανωδροπολίτες.
Η κατάμεστη αίθουσα απεδείκνυε ότι η ομοσπονδία αγκαλιάζει όλα
τα χωριά της Άνω Δρόπολης, απ’ την Κοσιοβίτσα έως το Γεωργουτσάτες και απ’ την Κακαβιά μέχρι το Βουλιαράτες.
Η βραδιά ξεκίνησε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το χορευτικό συγκρότημα της Δρόπολης, γεγονός που απεδείκνυε ότι στην περιοχή
μας ακτινοβολεί πνεύμα και ομορφιά ελληνική.
Η μαγευτική παραδοσιακή δροπολίτικη στολή και η κατάλευκη φουστανέλα σαγήνεψε τους παρευρισκομένους που χειροκροτούσαν ενθουσιασμένοι. Τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Κασσίμης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Λάμπρος Μίχος,
ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ και βουλευτής Ευάγγελος Ντούλες, ο πρόεδρος
της οργάνωσης «Ομόνοια» Βασίλης Μπολάνος, ο περιφερειάρχης
Αργυροκάστρου Σπύρος Ξέρρας, ο έπαρχος Άνω Δρόπολης Κωνσταντίνος Κώστας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της επαρχίας Δημήτρης Κίκης, ο
Αντιδήμαρχος Αθηναίων Γεώργιος Δημόπουλος, ο έπαρχος Λιβαδειάς
Ηρώδης Νταλιάνης, ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος Κώστας Αλεξίου, ο πρόεδρος της Συντονιστικής Φοιτητικής
Ένωσης Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α) Θεόδωρος Φαλτσέτας,
ο πρόεδρος της Ένωσης Αδελφοτήτων Λιβαδειάς Γεώργιος Τζομάκας,

ο πρόεδρος της Ένωσης Χιμαριωτών Φρέντυ Μπελέρης, οι σημαντικότεροι επιχειρηματίες της Άνω Δρόπολης και πλήθος συμπατριωτών
μας. Ευχαριστήριες επιστολές απηύθυναν στην ομοσπονδία μας η
Υπουργός Εξωτερικών κα. Ντόρα Μπακογιάννη, ο γραμματέας της κεντρικής επιτροπής της Ν.Δ. Λευτέρης Ζαγορίτης, ο βουλευτής της Ν.Δ.
Ηλίας Καλλιώρας και ο βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ Μιχάλης Παντούλας.
Οι παρουσιαστές του προγράμματος, Ηλέκτρα Κίκη και Παντελής

Έξαρχος, τόνισαν ότι τα ήθη και έθιμα του λαού μας, οι θρύλοι και οι
παραδόσεις, τα τραγούδια και οι χοροί, η λαϊκή τέχνη και οι ενδυμασίες, η ψυχή και το φρόνημα επισφραγίζουν την ελληνικότητά μας. Στις
24 Ιανουαρίου χόρευε και τραγουδούσε η ψυχή της Δρόπολης. Στο δημοτικό τραγούδι, που αποτελεί έναν θρύλο και μια κληρονομιά, καθρεφτίζεται η ψυχή του λαού μας. Μέσα από το δημοτικό τραγούδι ο λαός
μας αναπαριστά πιστά τις χαρές, τις λύπες του και τα φαρμάκια της ξενιτιάς. Έτσι παρέμειναν αμόλυντες, άψογες, άφθορες, ακάλυπτες στο
πέρασμα των αιώνων οι αρετές και τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη του
πολύπαθου, αλύτρωτου και αδικαίωτου λαού της δικής μας μαρτυρικής
Βορειοηπειρωτικής γης.
Το υπέροχο κλαρίνο του Τάσου Μαγκλάρα αποκάλυπτε το ψυχικό
μεγαλείο των προγόνων μας. Αφού ολοκληρώθηκε το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Μιχάλης Κυρούσης σε σύντομο χαιρετισμό του άγγιξε βασικά θέματα που προβληματίζουν όλους μας. Τόνισε ότι βασικός παράγοντας για τον τόπο μας αποτελεί η
ενότητα μεταξύ μας. Δήλωσε ότι το εθνικό κέντρο θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Τέλος, αναφέρθηκε και στη νέα γενιά, στην οποία θα πρέπει να εμφυσήσουμε την αγάπη για τον τόπο μας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης από τη μία κυμάτιζε περήφανα η ελληνική σημαία, το σύμβολο του έθνους μας. Από
την άλλη η σημαία της ομοσπονδίας που μας παρέπεμπε στην ιστορία
των αρχαιοτάτων χρόνων. Κλείνοντας έγινε η καθιερωμένη κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Οι παρευρισκόμενοι χόρευαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με ηπειρώτικα ακούσματα. Η παράδοση του λαού
μας, μας φέρνει όλους πιο κοντά.

Tο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού
στο πλευρό του Δημάρχου της Χειμάρας

Eπίσκεψη Δήμου σε
Ν. Υόρκη και Μπούστερ
Κατά τη διάρκεια επαγγελματικού του ταξιδιού στη Β.
Αμερική, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού Χρυσόστομος Δήμου γιόρτασε τις επετείους της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και της Διακήρυξης της αυτονομίας της Β. Ηπείρου με τους Ηπειρώτες
της Νέας Υόρκης/Νέα Υερσέης και του Μπούστερ της Μασαχουσέτης. Την Κυριακή 22.02. ο κ. Δήμου, μετά τον εκκλησιασμό του στον Ιερό Ναό «Αγίου Δημητρίου» της Αστόριας, παραβρέθηκε στο γεύμα που παρέθεσε το γυναικείο
τμήμα του Συλλόγου των «Σουλιωτισσών», μαζί με τον Πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής Φώτη
Γκαλίτση, το μέλος του Δ.Σ. του ΠΣΗΕ κα Εύα Καντλή, τον
πρώην Πρόεδρο της ΠΟΑ κ. Τζέλιο και με μέλη των Συλλόγων Ηπειρωτών «Αναγέννησις», «Πύρρος», «Σουλιώτισσες»
και «Θυγατέρες της Ηπείρου». Την πρώτη του Μάρτη ο κ.
Δήμου, και μετά τον εκκλησιασμό στον Ιερό Ναό του «Αγίου Σπυρίδωνος» Αστόριας, έλαβε μέρος στο γεύμα που παρέθεσε το γυναικείο τμήμα «Χορός του Ζαλόγγου» του
Ηπειρωτικού Συλλόγου «ΕΝΩΣΙΣ». Στο γεύμα παραβρέθηκαν ακόμη ο Ιερέας, πατέρας Κωνσταντίνος, ο επίτιμος
πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ) Νίκος Γκατζογιάννης, ο Αντιπρόεδρος του
ΠΣΗΕ και Προέδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας
Αμερικής Φώτης Γκαλίτσης, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΑ
και Πρόεδρος του Συλλόγου «Ένωση Ηπειρωτών» κ. Δ.
Κούτουλας καθώς και οι πρώην προέδροι της ΠΟΑ Τσουμπάνος και Τζέλιος. Ο κ. Δήμου στις ομιλίες του στις παραπάνω εκδηλώσεις αναφέρθηκε στη σημασία των επετείων
αυτών για το παρόν και το μέλλον του Ηπειρωτισμού και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να συνεχίσουν πιο εντατικά
να συμμετέχουν στα ηπειρωτικά και παροικιακά δρώμενα.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ συνεδρίασαν στο Old Saybrook του Connecticut τα μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου που βρίσκονται στην Αμερική.

Προεδρείο στη
Νεολαία Κολωνίας
30 νέοι πήραν μέρος στη γενική συνέλευση της
Νεολαίας Κολωνίας. Στην πρώτη της συνάντηση η
νεολαία της Ελληνικής Κοινότητας Κολωνίας ασχολήθηκε βασικά με την ανασυγκρότηση του χώρου και εξέλεξε εννεαμελές προεδρείο. Η σύνθεσή του προεδρείου:
Πρόεδρος: Σταύρος Τσακλής
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Τσοπουλίδης
Γραμματέας: Μαρία Τσιακιρίδου
Ταμίας: Σάββας Πεχλιβανίδης
Μέλη: Γεωργία Τσοπουλίδου, Νικολέττα Πέτρογλου, Θανάσης Μπούντος, Χαράλαμπος Πλατής
και Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Πηγή: ΕΡΑ-5

Κολωνία, 20.03.2009: Tο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ) καταγγέλλει
τη νέα απόπειρα εκβιασμού των Αλβανικών
Αρχών κατά του πολιτικού οργάνου της ελληνικής μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ» δια της πολιτικής
δίωξης του Προέδρου της Βασίλη Μπολάνου, επειδή δήθεν ξεπέρασε τις αρμοδιότητες που είχε
σαν δημοτικός άρχοντας και αφαίρεσε τις πινακίδες σήμανσης οδών στην περιοχή της Χειμάρας,
επειδή δεν αναγράφονταν και στην ελληνική
γλώσσα. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών
Εξωτερικού καταδικάζει τις μεθόδους αυτές των

Αλβανικών Αρχών. «Τέτοιες συμπεριφορές σε
βάρος της Ελληνικής Μειονότητας δεν οδηγούν
πουθενά και μάλιστα από μια χώρα που θέλει να
συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο
Πρόεδρος του ΠΣΗΕ κ. Χρυσόστομος Δήμου από την Αμερική όπου βρίσκεται και συνέχισε «Το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού
βρίσκεται στο πλευρό του Δήμαρχου της Χειμάρας και Προέδρου της Ομόνοιας». Καλεί δε την
Αλβανική Κυβέρνηση να σταματήσει τις μεθόδους αυτές εκφοβισμού της Ελληνικής Μειονότητας και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα.

15η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας
Στις 11 και 12 Μαρτίου του 1989 η Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην
Ευρώπη (Ο.Σ.Ε.Π.Ε) διοργάνωνεσαι στην έδρα της, την Φρανγκφούρτη, την πρώτη
Πανευρωπαική Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. Το μεγάλο ταξίδι είχε ξεκινήσει ... Tο 1995, ήταν ο επόμενος μεγάλος σταθμός. Η Ο.Σ.Ε.Π.Ε, πρωτοπορεί και πάλι. Είναι η πρώτη Ομοσπονδία του απόδημου Ποντιακού Ελληνισμού που δίνει το δικαίωμα στα νεαρά μέλη των Συλλόγων της να ιδρύσουν την δική τους Συντονιστική Επιτροπή, την Ποντιακή Νεολαία Ευρώπης. Το ταξίδι στο όνειρο με βάρκα την παράδοση συνεχίζεται ... Στίς 21 και 22 Μαρτίου 2009,
είκοσι ακριβώς χρόνια μετά την πρώτη Συνδιάσκεψη και με την παρουσία 400 νεολαίων απο την Γερμανία, την Σουηδία, το Βέλγιο και την Ελβετία πραγματοποιήθηκε
στους χώρους του ξενοδοχείου Kolpinghaus της Φραγκφούρτης η 15η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας Ευρώπης. Η Συνδιάσκεψη ξεκίνησε με τον
Γραμματέα της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. κ. Γιάννη Μπουρσανίδη να καλωσορίζει τους εκλεκτούς καλεσμένους: Τον εκπρόσωπο της Ιερής Μητρόπολης Γερμανίας, τον εκπρόσωπο του
γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Φρανγκφούρτη, την εκπρόσωπο της Γενικής
Γραματείας Απόδημου Ελληνισμού, τον Συντονιστή Σ.Α.Ε. Ευρώπης κ. Γιώργο Αμαραντίδη, τον επίτημο πρόεδρο της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. κ. Χρήστο Γαλανίδη, τους αξιότιμους εισηγητές και τους δημοσιογράφους απο την πατρίδα, τους χορηγούς της Ομοσπονδίας μας κ. Αμανάτη Ταγκαλίδη και κ. Τάκη Εμμανουηλίδη. Η πρόεδρος της
Ο.Σ.Ε.Π.Ε. κ. Δήμητρα Παπαδοπούλου-Schickl στον χαιρετισμό της στάθηκε στην
συμμετοχή και αλληλεγγύη της νεολαίας στα δρώμενα της Ομοσπονδίας που είναι αντάξια των προσδοκιών του Δ.Σ. και τόνισε πως η Ο.Σ.Ε.Π.Ε. έχει πολύ μέλλον γιατί
στηρίζεται στην δραστήρια νεολαία της. Ο συντονιστής της Ποντιακής Νεολαίας Ευρώπης και οικοδεσπότης της 15ης Πανευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Γιώργος Νικολαϊδης ζήτησε απο τους παρευρισκόμενους να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των
νεαρών θυμάτων του μακελειού στην πόλη του Winnenden. Στο χαιερετισμό του τόνισε οτι η σκέψη πως 20 χρόνια μετά την 1. Συνδιάσκεψη του 1989 θα συμμετέχουν και
παιδιά των πρώτων συνέδρων είναι η καλύτερη απόδειξη πως η Ποντιακή Νεολαία βαδίζει στο σωστό δρόμο, αυτόν Στο δρόμο της παράδοσης, στο δρόμο της ενότητας,
σΪσυ στράτα τη πατρίδας. Η ενασχόληση με τον Πόντο είναι η πίο όμορφη αφορμή για
να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για να μπορούμε να προσφέρουμε στην οικογένεια
μας και το κοινωνικό σύνολο. Ο επίτημος πρόεδρος κ. Χρήστος Γαλανίδης πρίν παρουσιάσει τους πρώτους ομιλητές δήλωσε πως είναι αισιόδοξος για την διατήρηση του
πολιτισμού του Πόντου αφού 86 χρόνια μετα τον ξεριζωμό δέν ξεχνάμε την ιδιαίτερη
πατρίδα μας, και έκλεισε τον σύντομο χαιρετισμό του λέγοντας: Άν είσαι παιδί είναι όνειρο. Άν είσαι μεγάλος χρειάζεσαι ένα παιδί για να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα της
ζωής και να βιώσεις απο κοντά όσα εκείνα βιώνουν. Σας ευχαριστώ γιατί μου χαρίζετε κάθε φορά το όνειρο. Οι εισηγητές του πρώτου θέματος κ. Φωτεινή Τσαλίκογλου,
καθηγήτρια Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών και κ. Κώστας Τσουκαλάς, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέπτυξαν το θέμα «Σύγχρονα Προβλήματα της Ελληνικής Νεολαίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό». Ανέλυσαν στο ακροατήριο την δικιά τους εκδοχή για τις μαζικές αντιδράσεις της νεολαίας
τον προηγούμενο Δεκέμβρη κάνοντας αναφορά στα πολλά και γενικότερα προβλήματα που την χαρακτηρίζουν. Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με
το κοινό που κατέδειξε όμως και την μεγάλη διαφορά με την οποία αντιμετωπίζει η
πλειοψηφία του ακροατηρίου την ελληνική πραγματικότητα και έννοιες όπως αυτές
της παράδοσης και της ταυτότητας σε σχέση με τους ομιλητές. Η συνέχεια της συνδιάσκεψης ήταν αφιέρωμενη στην θεματική ενότητα «Ποντιακή Νεολαία στον κόσμο
του σήμερα». Με την συνοδεία της ποντιακής λύρας απο τον Χρήστο Λαμπριανίδη, ο
Γιώργος Νικολαίδης έκανε ενα αφιέρωμα στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού της
Γεωργίας απο την ίδρυση των πρώτων αποικιών εώς την μεγάλη έξοδο των τελευταίων είκοσι χρόνων. Κάνοντας αναφορά στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η

Ποντιακή Νεολαία της Γεωργίας ολοκλήρωσε την εισήγηση αφήνοντας έναν τόνο αισιοδοξίας με την παρουσίαση φωτογραφικού υλικού της πρώτης εμφάνισης του ποντιακού χορευτικού της, προσφορά της Ευγενίας Κοτανίδη. Ακολούθησε η προβολή
του ντοκυμαντέρ “Πόντος” (www.pontosmovie.com) σε σενάριο και σκηνοθεσία του
Ελληνοαυστραλού ποντιακής καταγωγής Παναγιώτη (Peter) Στεφανίδη το οποίο για
πρώτη φορά προβλήθηκε σε μαζικό ακροατήριο εκτός Αυστραλίας. Η Ποντιακή Νεολαία Ευρώπης ευχαριστεί τον Παναγίωτη για το μάθημα μνήμης, θέλησης και συγχώρεσης που της πρόσφερε. Την πρώτη μέρα των εργασιών έκλεισε ο παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης που πρόσφερε απλόχερα το χαμόγελο του, αλλα και ένα μάθημα ζωής σε όλο το ακροατήριο. Η αυτοσαρκαστική ατάκα του «Είμαι Πόντιος
μ’ έναν οματ’» δείχνει μεγαλειό ψυχής. Το παρακάθ’ που ακολούθησε με την συμμετοχή 50 καλλιτεχνών-συνέδρων ήταν ίσως το καλύτερο στην ιστορία των συνδιασκέψεων και η Ποντιακή Νεολάια αισθάνεται περήφανη που ένα σημαντικό μέρος του βιντεοσκοπήθηκε απο την κάμερα της Ε.Ρ.Τ. Η Κυριακή ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει με την εισήγηση του Γιώργου Πουλαντζακλή και το θέμα «Εν πολύχορδον όργανον έκ Πόντου Κεμανές». Δυστηχώς ο ομιλητής δεν κατάφερε να περάσει τον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, γιατί κάποια τυπολάγνος αστυνομικός εξαντλώντας κάθε αυστηρότητα δέν δέχθηκε την ταυτότητα αστυνομικού
που της επέδειξε, φρονώντας πως χρειαζόταν ιδιαίτερη άδεια για ένα ταξίδι στη Ενωμένη Ευρώπη της συνθήκης του Σέγκεν. Η Ποντιακή Νεολαία εύχεται στην αστυνομικό και άλλες τέτοιες «επιτυχίες» στο μέλλον. Η γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής Σεβαστή Συμμεωνίδου έκλεισε το επίσημο πρόγραμμα με την παρουσίαση ενός οδοιπορικού με την Ποντιακή Νεολαία της Ομοσπονδίας Η.Π.Α-Καναδά, διαθνισμένου με φωτογραφίες, βίντεο και τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις της Μάνιας
Κότσια Καρασαββίδου που συνόδευσε την Σεβαστή στο ταξίδι της. Πολύ σημαντικό ήταν το θετικό μύνημα των δύο ομιλιτριών, πως οι Νεολαίοι της Βόρειας Αμερικής διακετατέχονται απο βαθεία συναισθήματα φιλίας, ενότητας και αλληλοσεβασμού. Καλό
μάθημα για τους Πόντιους όλου του κόσμου. Μετά απο έναν σύντομο χαιρετισμό του
Συντονιστή Νεολαίας της Π.Ο.Ε. Χαράλαμπου Κωτίδη που βρέθηκε στην Φρανγκφούρτη επικεφαλής επταμελούς ομάδας απο την Νεολαία της Π.Ο.Ε. και συζήτηση
πάνω σε διάφορα επίκαιρα θέματα της Ποντιακής νεολαίας Ευρώπης, οι Πόντιοι νέοι
της Ευρώπης ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 23 του Μάη και το 28. Φεστιβάλ
Ποντιακών Χορών Νεολαίας στην πόλη του Rüsselsheim. H Ποντιακή Νεολαία θελεί
να ευχαριστήσει τους χορηγούς της 15ης Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας για την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης, όπως και για την έκδοση του τέταρτου τεύχου του
περιοδικού της «Ποντιακή Νεολαία».
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Γαλάζια πανστρατιά στη δεύτερη συνδιάσκεψη
Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας
Γράφει ο ”ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ”, ΗAGEN
Μεγάλος ενθουσιασμός αισιοδοξία και βεβαιότητα για τη νίκη
του κόμματος στις ευρωεκλογές του Ιουνίου επικρατεί στους απόδημους μετά τη συνδιάσκεψη στελεχών της ΝΔ στο Ντύσσελντορφ
στο Maritim Hotel, η οποία στέφτηκε με επιτυχία.
Υπουργοί, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, στελέχη του κόμματος,
Πρόεδροι ΝΟ.Δ.Ε και Τ.Ο. του κόμματος, απλοί ανώνυμοι αγωνιστές απ’ όλες τις μεριές της Ευρώπης και της Κύπρου, απέδειξαν ότι το κόμμα όχι απλώς είναι έτοιμο για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου
αλλά ότι θα τις κερδίσει και με διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
Όλοι τόνισαν τις κρίσιμες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας. Με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ενότητα και αποφασιστικότητα, κάτω από τη στιβαρή ηγεσία του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή,
η Νέα Δημοκρατία πορεύεται με αισιοδοξία προς τις ευρωεκλογές,
δικαιομένη για τις επιλογές της, τα μέτρα και τις επεμβάσεις σε διάφορους τομείς και ιδίως αυτόν της οικονομίας.
Τους επισκέπτες καλωσόρισε ο Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε Bόρειας
Ρηνανίας Βεσφαλίας Κωνσταντίνος Κουπάντσης. Τα κομματικά και
κυβερνητικά στελέχη που ήρθαν απο την Ελλάδα ενημέρωσαν τους
συνέδρους με σαφήνεια για θέματα που αφορούν τον Απόδημο
Ελληνισμό. Ο Γραμματέας τής Κ.Ε. Λευτέρης Ζαγορίτης, με τη στεντόρια φωνή του έδωσε το στίγμα της συνδιάσκεψης, τον αέρα της
νίκης στις ευρωεκλογές. Με επιχειρήματα που μόνο κακόπιστοι δε
θα αποδέχονταν, κατέδειξε τις παλινοδίες του ΠΑΣΟΚ σε θέματα
που αφορούν τους Απόδημους και ιδίως αυτό του δικαιώματος ψήφου των Αποδήμων.
„Δουλεύουμε σκληρά, είπε ο Γραμματέας τής Κ.Ε., και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για το καλό όλων των Ελλήνων.
Πήραμε από τους πρώτους μέτρα κατά της οικονομικής κρίσης. Η
πατρίδα μας είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες που έχουν θετικό δείκτη ανάπτυξης εν σχέσει με μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία και άλλες που η οικονομία τους έχει εισέλθει σε ύφεση.
Δίνουμε το δικαίωμα στον απόδημο Έλληνα και Ελληνίδα να ψηφίζει στη χώρα που κατοικεί και να μην ταλαιπωρείται μετακινούμενος
προς την πατρίδα για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.“ Ο κ.
Ζαγορίτης κάλεσε όλους τους συμπατριώτες μας να υπερψηφίσουν
το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΣΤΙΑΣ.
„Φαντασθείτε η παγκόσμια οικονομική κρίση να μας έβρισκε το
2004, χρονιά που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία, με μιά ανεργία που έφτανε στο 12%, με το δημόσιο χρέος να αγγίζει το 99%, τι θα γινόταν σήμερα;“ Αναρωτήθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Ανδρέας Λυκουρέντζος και συνέχισε: „Όλοι ζούμε με την αγωνία του κόσμου και τα προβλήματά του είναι οι αντίπαλοι μας“ . Ο κ. Λυκουρέντζος συναντήθηκε με εκπαιδευτικούς,
εκπροσώπους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και στελέχη του
Ελληνικού Γενικού Προξενείου Ντύσσελντορφ. Τους διαβεβαίωσε
ότι στο διάλογο για την Παιδεία θα λάβουν μέρος και οι Απόδημοι.
Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Λέγκας μίλησε για την Οικονομία ενώ για την “Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση,
Επαναπατρισμός” μίλησε ο ΓΓ του Υπουργείου Απασχόλησης Δημήτριος Κοντός. Για το θέμα “Απασχόληση“ μίλησε ο Διοικητής
Ο.Α.Ε.Δ Γεώργιος Βερναδάκης.
Εισηγήσεις για τις Ευρωεκλογές και την ψήφο των Αποδήμων έκαναν οι Παπασταύρου Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαικής Ένωσης, ο Γεώργιος Παπανικολάου Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ και
η κα Φεβρωνία Πατριανάκου, βουλευτής Επικρατείας, Γραμματέας
Πολιτικού Σχεδιασμού.
Χαιρετισμούς απήυθυναν ο Βασίλειος Πάππας, βουλευτής Χαλκιδικής και Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού, οι Ευρωβουλευτές
Γεώργιος Παπαστάμκος, Μαυρομάτης, Σχοινάς, η Ευρωβουλευτής

Ο Γραμματέας της ΚΕ της ΝΔ Λευτέρης Ζαγορίτης σε φιλική κουβεντούλα με ομογενείς ομοϊδεάτες στο Maritim Hotel Düsseldorf

Δεξιά ο κ. Ζαγορίτης ομιλεί σε στελέχη, φίλους και οπαδούς
της ΝΔ Ντύσσελντορφ και περιχώρων

Η παλιά φρουρά πρόθυμη και έτοιμη να ριχτεί για μια ακόμη φορά στην προεκλογική μάχη με στόχο η ΝΔ στις ευροεκλογές του
Ιουνίου να πλειοψηφήσει και πάλι. Από δεξία: Γιώργος Κατσουγριδάκης, Γιώργος Παρίδης, Πέτρος Τουτσάρης, Δημ. Δήμου
και αντιπρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου κα Ρόδη Κράτσα
καθώς και η υπερπολύτεκνη Ευρωβουλευτής κα Κασσιώτου-Παναγιωτοπούλου. Επίσης χαιρετισμό και εισήγηση έκαναν ο Διαμαντής
Βαχτσιαβάνος, Γραμματέας Οργανωτικού και ο Ιωάννης Κυπαρισσίδης, Γενικός Διευθυντής Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού. Στο Ντύσσελντορφ βρέθηκαν επίσης ο Κωνσταντίνος Σταικούρας Διευθυντής Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Γεώργιος Μαλούχος Διευθυντής Τύπου του κόμματος, ο Δημήτριος
Σκιαδόπουλος υπεύθυνος Γραμματείας Τύπου Απόδημου Ελληνι-

Ο οικοδεσπότης, στο μέσον, και πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε NRW
Κωνσταντίνος Κουπάντσης
σμού αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι αναμεσά τους και ο καταξιωμένος στην πενα και στο λόγο Μανόλης Κοττάκης.
Οι Πρόεδροι των ΝΟ.Δ.Ε και Τ.Ο. κατέδειξαν με τη συμπεριφορά
τους το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει και ότι αποτελούν δεξαμενή σκέψεων και προτάσεων για τη Νέα Δημοκρατία ως
άξιοι εκπρόσωποι των Ελλήνων της Γερμανίας.
Εύγε βέβαια ανήκουν στον Πρόεδρο της ΝΟ.Δ.Ε Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας και οικοδεσπότη Κωνσταντίνο Κουπάντση καθώς
και στους ακούραστους συνεργάτες του για την άρτια και επιτυχή
οργάνωση της συνδιάσκεψης στο Ντύσσελντορφ.
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας οι Λευτέρης Ζαγορίτης και Κωνσταντίνος Σταικούρας εκκλησιάστηκαν στο Ναό του Αγίου Ανδρέα
Ντύσσελντορφ ενώ ο κ. Λυκουρέντζος στο Ναό Αγίας Τριάδας Βόννης. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις ευρωεκλογές λήγει στις 31 Μαρτίου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 6 Ιουνίου ημέρα Σάββατο. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων, φίλοι και οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Εκλογικό Γραφείο της ΝΟ.Δ.Ε Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας στο Ντύσσελντορφ στη διεύθυνση
Bismarckstraße 98, 42010 Düsseldorf, 5oς όροφος και στα τηλέφωνα 0211/542253432, (433,434).
Σε εμάς μένει τώρα να αποδείξουμε, με την Ψήφο μας στις ευρωεκλογές τού Ιουνίου, την εμπιστοσύνη μας στη ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και στο πρόσωπο του άξιου Πρωθυπουργού μας Κώστα Καραμανλή. Τον καλό τον καπετάνιο δεν τον εγκαταλείπουν μεσοπέλαγα και εν ώρα τρικυμίας. Το καράβι που λέγεται ΕΛΛΑΣ έχει
ικανότατο καπετάνιο και θα πιάσει ασφαλές λιμάνι.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επίσκεψη του Ανδρέα Λυκουρέντζου στο Ντύσσελντορφ
Düsseldorf, 09.0.2009: Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Ανδρέας Λυκουρέντζος, πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στο Ντύσσελντορφ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τους Συντονιστές
Εκπαίδευσης, με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων
των εκπαιδευτικών, καθώς και με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των αμιγώς ελληνικών σχολείων του Ντύσσελντορφ.
Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του στα σχολεία ο Υφυπουργός δήλωσε στους δημοσιογράφους τα εξής: «Η παρουσία
μας εδώ δηλώνει το συνεχές και σταθερό ενδιαφέρον της
Ελληνικής Κυβέρνησης για την Εκπαίδευση των ομογενών καθώς και για όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους ξενιτεμένους αδελφούς μας. Η εμπειρία μου είναι συναρπαστική.
Θέλω να επαινέσω τους εκπαιδευτικούς, τις μαθήτριες και τους
μαθητές για τη συνεργασία τους στην προώθηση του διδακτικού
και μαθησιακού έργου καθώς και στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τα οποία ως τελικό αποτέλεσμα διαπλάθουμε ώριμους, υπεύθυνους, δημοκρατικούς Ευρωπαίους

πολίτες, οι οποίοι ταυτοχρόνως διατηρούν ακέραια και ακμαία
την παράδοση, την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Και νιώθω υπερηφάνεια από το έργο, το οποίο επιτελείται από τον Έλληνα Εκπαιδευτικό εδώ στη Γερμανία, αλλά και
από την ελληνική οικογένεια, η οποία επιμένει να προσθέτει στις
γνώσεις των παιδιών μας, όλα αυτά τα πολύτιμα αξιακά στοιχεία, τα οποία απλόχερα προσφέρει η Ελληνική σκέψη, η Ελληνική γραμματεία, ο μακραίωνος πολιτισμός μας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών
οργανώσεων των εκπαιδευτικών, τα προεδρεία των μαθητικών
κοινοτήτων αλλά και τους γονείς για τη συνεργασία τους και την
έμπρακτη υποβοήθηση του έργου της Πολιτικής Ηγεσίας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που στην
προκειμένη περίπτωση εκδηλώνεται και με την υποβολή υπομνημάτων και προτάσεων τα οποία και θα αξιοποιηθούν συστηματικά».
Πηγή: www.greekinsight.gr,
φωτογραφία: www.provoles.de
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Ο Υφυπουργός Εξ., Θεόδωρος Κασσίμης, στο
Πνευματικό κέντρο τής Ενορίας τού Αποστόλου Ανδρέα με τον οικοδεσπότη π. Ιωάννη
Ψαράκη. (Φωτό: ΣΑΕ)
Ομιλία τού Προοέδρου του ΠΑΣΟΚ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
της Συνδιάσκεψης των
Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας
Ντύσσελντορφ, 03.03.2009: Ολοκληρώθηκαν
οι εργασίες της Συνδιάσκεψης των Ελληνικών
Κοινοτήτων Γερμανίας στο Ντύσσελντορφ, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμοδίου
για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού Θεόδωρου
Κασσίμη. Οι εκπρόσωποι των Ελληνικών κοινοτήτων κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους
για το μέλλον της ομογένειας και αντάλλαξαν με
τον Υφυπουργό απόψεις για τον προγραμματισμό των δράσεων της Ομοσπονδίας. Ο κ. Κασσίμης τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος της Ελληνικής πολιτείας είναι η διατήρηση της Ελληνόφωνης εκπαίδευσης για τα παιδιά των ομογενών
μας και οι δράσεις που θα στοχεύουν στην ανανέωση των δομών των κοινοτήτων, ώστε αυτές
να γίνουν ελκυστικές στους Έλληνες 2ης και
3ης γενιάς, αλλά και σημαντικοί παράγοντες
στα δρώμενα της Γερμανίας. Ο Υφυπουργός
Εξωτερικών ενημέρωσε τους ομογενείς μας για
το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων, το
οποίο χαρακτήρισε ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ιστορική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Προέτρεψε επίσης τους
παρευρισκόμενους να δραστηριοποιηθούν ώστε να ψηφίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι
Έλληνες στις επερχόμενες Ευρωεκλογές, τονίζοντας ότι «στη Δημοκρατία η ψήφος δεν είναι
δικαίωμα, αλλά υποχρέωση». Από την πλευρά
του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών
κοινοτήτων Γερμανίας (ΟΕΚ) Κώστας Δημητρίου
ευχαρίστησε στο πρόσωπο τού κ. Κασσίμη την
Ελληνική Πολιτεία για τη στήριξη των κοινοτήτων
και τόνισε με τη σειρά του την ανάγκη για τη διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισμού μας μέσω στοχευμένων δράσεων της ΟΕΚ και της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού.
Πηγή: ΥΠΕΞ

ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Λεωνίδα Κουμάκη
«Το Θαύμα – Μια πραγματική ιστορία»:
Συμπληρωμένο με:
Εισαγωγικό Σημείωμα του Καθηγητή Σπύρου Βρυώνη. Επιλογή
100 επιστολών, σχολίων & δημοσιευμάτων
για το βιβλίο. Μερικές
από τις κρίσεις και τα
σχόλια που συγκέντρωσαν οι προηγούμενες εκδόσεις του βιβλίου:
«Είναι ένα μάθημα για
μας και τα παιδιά μας». «Έξοχο βιβλίο που πρέπει
να διαβαστεί από κάθε Έλληνα». «Μια θαυμάσια
εκδοτική προσφορά στην Ελληνική ιστοριογραφία
και λογοτεχνία». «Βιβλίο συγκινητικό από την αρχή μέχρι το τέλος». «Εθνική προσφορά». «Ιστορικό, συγκλονιστικό ντοκουμέντο».
Σελίδες 312, Τιμή 11 Ευρώ,
ISBN 978 960 22065 6 0.
Πώληση:
Δίκτυο βιβλιοπωλείων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ»
Εκδόσεις ΟΝΕ - «Κ&Β Analysis Ltd», Αδριανού
45, 19400 Κορωπί Αττικής.
Μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο «Το Θαύμα
– Μια πραγματική ιστορία» με πληρωμή κατά την
παραλαβή (Αντικαταβολή): (1) Στο τηλέφωνο 210
6627 711 ή (2) Στο FAX 210 6620 397 ή (3) με ένα
e-mail στην διεύθυνση kb@kbanalysis.com.

Ο Πρόεδρος και η σύζυγός του Άντα με στελέχη τού ΠΑΣΟΚ Γερμανίας

Ο Γιώργος Παπανδρέου στο Βερολίνο
Ο Ελληνισμός της διασποράς θέλει την Αγάπη!
Αυτό ήταν το μήνυμα που βγήκε από την πετυχημένη και ζεστή εκδήλωση που διοργάνωσαν οι Έλληνες του Βερολίνου για τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Α. Παπανδρέου. Η ανταπόκριση τού κόσμου ήταν πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της πόλης μας. Περίπου
στα 600 (εξακόσια) άτομα παραβρέθηκαν στην εκδήλωση που έγινε
στο Hotel Steigenberger. Όλες οι ηλικίες ήταν παρών! Παιδιά από

τα σχολεία, τα γυμνάσια ως και την τρίτη ηλικία όλοι θέλαν να δουν
τον Πρόεδρο από κοντά, να τον ακούσουν και να του σφίξουν το χέρι. Οι Έλληνες του Βερολίνου υποδέχτηκαν πολύ θερμά το Γιώργο
Παπανδρέου. Δεν ήταν λίγες οι φορές που διέκρινε κανείς δάκρυα
χαράς και συγκίνησης στα πρόσωπα πολλών συμπατριωτών.
(ΠΜ)

Η μικρούλα Ζωή Χαρά προσφέρει στον Πρόεδρο και τη σύζυγό του
λουλούδια και “κλέβει” τις καρδιές τους. Από αριστερά διακρίνονται οι συντονιστές του ΠΑΣΟΚ Βερολίνου Ματλής και Ηλιοπούλου

Πολύ μεγάλος ήταν ο αριθμός των νέων που συμμετείχαν
στην εκδήλωση θέλοντας να δούνε από κοντά
και να σφίξουν το χέρι του Προοέδρου

Καλό σου ταξίδι Μαρίνα
Θρηνεί η Στουτγάρδη για την άτυχη Ελληνίδα
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου
Στα μαύρα ντύθηκε η Στουτγάρδη από
τον αναπάντεχο θάνατο τής Μαρίνας
Αντωνιάδου, που γεννήθηκε στον Πεντάλοφο του δήμου Τριγώνου του νομού
Έβρου στις 23 Δεκεμβρίου 1960. Γνωστή
στον επιχειρηματικό κόσμο εξέπληξε τους
πάντες με τη ραγδαία εξέλιξη που είχε.
Υπήρξε από τα κορυφαία στελέχη του
Γερμανο-Ελληνικού Συνδέσμου DHW,
στενή συνεργάτιδα τού εκ των ιδρυτών
του DHW δρ. Φαίδωνα Κοτσαμπόπουλο
και βέβαια ήταν η Συντονίστρια τού Συνδέσμου στη Βάδη Βυρτεμβέργη. Η εκλειπούσα ήταν γεμάτη ζωντάνια, ευτυχία, επιτυχίες σε μια κοινωνία όπου είχε μεγάλη
εκτίμηση, σεβασμό αλλά και θαυμασμό
για την επικοινωνιακή της επαφή με όλους τους κύκλους στον επαγγελματικό
της χώρο, κυρίως όμως σε αυτόν τής ταυτότητάς της.
Κορίτσι μεταναστών βρέθηκε από τα
παιδικά της χρόνια μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία για να κάνει σχετικά γρήγορα τη δική της επανάσταση. Μέσα από
σπουδές δικής της επιλογής χάραξε μια
πορεία μέσα από μονοπάτια για να ανοίξει
λεωφόρους επιτυχίας, όχι μόνο για τη δική της διάκριση αλλά και πολλών νέων

Μαρίνα Αντωνιάδου. Τώρα που πέτυχε σε όλα
έχασε τη ζωή της από το αγαπημένο της σπορ.

στο στίβο τής ζωής δίνοντάς τους δουλειά, ελπίδα και σιγουριά για το μέλλον
τους. Διατηρούσε τη γνωστή εταιρεία
Telemarketing Service Stuttgart (TMS).
Ήταν ένα φωτεινό στοιχείο τής Ελληνικής παροικίας της γερμανικής Μεγαλουπόλεως με συμμετοχή και συμβολή σε
διαφόρους παροικιακούς φορείς. Ήταν
παντρεμένη με τον Holger Geiss και είχε
δύο παιδιά. Τη Στεφανία-Λέα και τον Αλεξέϊ.
Η άτυχη Ελληνίδα προδόθηκε από το
παθολογικό της σπορ ενώ βρισκόταν σε
διακοπές στις Κανάριους νήσους. Το πάθος της στις καταδύσεις ήταν μοιραίο για
τη ζωή της. Όταν αντιλήφθηκε το πρόβλημα που είχε επικοινώνησε με τον οικογενειακό της γιατρό αλλά η συνέχεια ήταν
μοιραία για τη ζωή της.
Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλλει στον
Ι.Ν. Αναλήψεως τού Σωτήρος από τον θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρίστης Βασίλειο
παρουσία πλήθους Ελλήνων και Γερμανών, που την ακολούθησαν μέχρι την τελευταία της κατοικία στο Waldfriedhof της
πόλεως. Τις στιγμές του πένθους και της
οδύνης κάλυψαν οι δύο συγκινητικές σειρές: «Aus unserem Leben bist du
gegangen, in unseren Herzen bleibst du».
Αιωνία σου η μνήμη.
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Με λαμπρότητα η βράβευση αποδήμων
γυναικών από πέντε ηπείρους

Οι απόδημες Ελληνίδες κατά την επίσκεψή τους στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 19.03.2009: Με το νου και την
καρδιά στους Έλληνες απανταχού της γης, εκεί
στα πέρατα της Οικουμένης όπου ανέστησαν αμέτρητες μικρές πατρίδες καταξιώνοντας το όνομα
τής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση τιμής στην Ελληνίδα της Διασποράς. Ένα θεσμός που πήρε σάρκα και οστά την
περσινή χρονιά, με πρωτοβουλία της Νομαρχίας
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και αναδεικνύει για
άλλη μία φορά το ρόλο τής πόλης ως πρωτεύουσα
τού Απόδημου Ελληνισμού.
Την εκδήλωση, που διοργανώθηκε με την υποστήριξη των Υπουργείων Εξωτερικών και Μακεδονίας-Θράκης και του Υφυπουργείου Αθλητισμού, τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού Ιωάννης Κυπαρισσίδης, ο οποίος
μετέφερε το μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών
Θεόδωρου Κασσίμη, οι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Άνθιμος, Ειρηνουπόλεως και Σεϋχέλλων Νήσων Δημήτριος, ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του
ΣΑΕ, Στέφανος Ταμβάκης και Όλγα Σαραντοπούλου.
«Η Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα του
Οικουμενικού Ελληνισμού, δεν ξεχνά. Αφουγκράζεται την καρδιά και τη φωνή μιας άλλης Ελλάδας,
μιας Ελλάδας ρωμαλέας, που κρατά ψηλά τη σημαία της πατρίδας», τόνισε ο οικοδεσπότης της
βραδιάς, Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης
Ψωμιάδης. «Στο πρόσωπό σας τιμούμε τις πραγματικές πρωταγωνίστριες της ζωής, τις Ελληνίδες που
έκαναν σκοπό της ζωής τους την προσφορά προς
τον συνάνθρωπο, που ανέστησαν γενιές ολόκληρες με την αγάπη για την πατρίδα ... Χάρη σε αυτές
τις ηρωίδες, σε αυτές τις υπέροχες γυναίκες, ο
Ελληνισμός λάμπει και θα λάμπει για πάντα και παντού». Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης μίλησε επίσης
για τη μέγιστη προσφορά των αποδήμων στην προάσπιση των εθνικών μας δικαίων και κάλεσε, για
μία ακόμη φορά, σε συστράτευση «να διαφυλάξουμε το ιερό όνομα της Μακεδονίας», ενώ τόνισε
ότι πάνω από όλα τα χρώματα των κομμάτων είναι
η Ελλάδα, που «είμαστε όλοι εμείς».
«Τιμούμε την Ελληνίδα της διασποράς για την
πολυσήμαντη και συνεχή προσφορά της στον Απανταχού Ελληνισμό», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΑΕ
Στέφανος Ταμβάκης, ευχαριστώντας θερμά, εκ μέρους όλων των Μελών του προεδρείου της οργάνωσης, το Νομάρχη Θεσσαλονίκης. «Τιμούμε τις
διαχρονικές προσπάθειες στήριξής σας προς την
απόδημη οικογένεια, αλλά και στη διατήρηση της
ελληνικής μας ταυτότητας, της γλώσσας μας, των
ηθών και εθίμων μας, με γνώμονα την ανιδιοτελή
αγάπη προς τις πατρογονικές εστίες μας», είπε ο κ.
Ταμβάκης, απευθυνόμενος στις τιμώμενες. «Η
Ελληνίδα, σήμερα, στα πέρατα τής Οικουμένης, είναι δυνατή, καταξιωμένη και δικαιωμένη. Πρόκειται
για μια ολόκληρη κοινωνία, ποιοτική, γεμάτη αίσθημα κοινωνικής, αλλά και εθνικής προσφοράς».
«Φορείς του πανανθρώπινου συστήματος αξιών

Επίσκεψη αποδήμων Ελληνίδων στα Γραφεία του ΣΑΕ
του οικουμενικού Ελληνισμού, εθελόντριες για το
κοινό καλό», χαρακτήρισε τις απόδημες Ελληνίδες
ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, επισημαίνοντας ότι στη Θεσσαλονίκη, τη
Μητρόπολη του Οικουμενικού Πολιτισμού, ο διάλογος της Πολιτείας με το ΣΑΕ, για θέματα που αφορούν στους Έλληνες της Διασποράς, είναι ανοικτός, με πλούσια ατζέντα. Ειδικότερα αναφέρθηκε
στη δημιουργία της «Κιβωτού του Ελληνισμού»,
που στηρίζει ενεργά το υπουργείου που προΐσταται, αλλά και στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την
Ψήφο των Ομογενών, ένα επίκαιρο και ιδιαίτερα
κρίσιμο θέμα, για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ
του Ελληνικού κράτους και της Ομογένειας. «Στην
παγκόσμια κοινωνία του 21ου αιώνα, στην εποχής
της άμεσης διάχυσης της πληροφορίας, οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν γνώση για τα τεκταινόμενα στη χώρα μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι αναφαίρετο, κοινωνικά και πολιτικά, το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού», τόνισε ο κ. Καλαφάτης, υπενθυμίζοντας ότι, στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1862 ψήφισαν και Έλληνες που διέμεναν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι αναφορές των τιμώμενων γυναικών, που παρέλαβαν από έναν επιχρυσωμένο κλάδο ελιάς, αιώνιο σύμβολο σοφίας
και ειρήνης.
Τη μεγάλη συμβολική αξία τού να τιμάται στην
πρωτεύουσα της Μακεδονίας τόνισε η Πρόεδρος
τής Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής Νίνα Γκατζούλη, ένα βραβείο που, όπως είπε, τιμά όλες τις
Μακεδονίτισσες της Αμερικής, αλλά και την οργάνωση που από το 1947 δίνει το δικό της αγώνα για
την υπεράσπιση και προβολή της ιστορικής αλήθειας. Καθηγήτρια του Τμήματος Κλασικών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire η κα. Γκατζούλη καυτηρίασε τη στάση της ΠΓΔΜ, που, όπως
τόνισε, συνεχώς κλιμακώνεται. Το θέμα της ονομασίας δεν έχει κλείσει για τις Παμμακεδονικές Ενώσεις ανά τον κόσμο. «Εμείς αγωνιζόμαστε ως αμε-

ρικανοί πολίτες», επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος
Ομπάμα και ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν σαφώς εξέφρασαν φιλελληνικές θέσεις. Και κατέληξε: «μόνο
ενωμένοι μπορούμε να διαφυλάξουμε την πλούσια
και αξεπέραστη μακεδονική κληρονομιά».
Παραδίδοντας το βραβείο στην τιμώμενη ο
Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης τόνισε, ότι η κα.
Γκατζούλη γαλούχησε τις δύο κόρες της και τα παιδιά τής Παμμακεδονικής Ένωσης, με την εθνική
και πολιτιστική κληρονομιά μας, καθώς «υψώνει το
επιστημονικό, πολιτικό και εθνικό της ανάστημα ενάντια σε κάθε παραβίαση της ιστορικής αλήθειας», παροτρύνοντας την να συνεχίσει να διαδραματίζει «πρωταγωνιστικό ρόλο για τα εθνικά μας θέματα».
Στην εθελοντική προσφορά των Ελληνίδων του
Καναδά, βίωμα καθημερινό για την ίδια, αναφέρθηκε η Λουκία Γρηγοριάδου από το Τορόντο του
Καναδά, ιδρύτρια των Ελληνορθόδοξων Κοινωνικών Υπηρεσιών (οικογενειακή βία- κακοποίηση συζύγου), των οποίων προεδρεύει από το 1984 έως
σήμερα.
«Έχω το όραμα μιας κοινωνίας της ισότιμης συμμετοχής, της αρμονίας, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς», τόνισε η κα. Γρηγοριάδου, παραλαμβάνοντας το βραβείο από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, καθώς η ίδια είναι γέννημα-θρέμμα της πόλης. «Ψάξτε μέσα στην καρδιά
σας και βρείτε ότι καλύτερο έχετε από την πατρίδα,
την παράδοση, την ιστορία και μοιραστείτε το με άλλους, με χιούμορ, με αισιοδοξία, με απλότητα και
προπαντός με πολύ αγάπη».
Σε όλες τις Ελληνίδες της Νοτίου Αφρικής, που
γαλούχησαν τα παιδιά τους με την αγάπη για την
πατρίδα, αφιέρωσε το βραβείο της η νεαρή καταξιωμένη δημοσιογράφος από το Γιοχάνεσμπουργκ,
Κατερίνα Κατοπόδη, η οποία έχει διακριθεί για τη
δράση της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Αυτές μάς μάθανε να μιλάμε ελληνικά, να τη-

ρούμε τα ήθη και τα έθιμα, να κρατάμε την πίστη
μας. Το ελάχιστο χρέος μου τώρα είναι να μεγαλώσω, με το σύζυγό μου, το γιο μας Αλέξανδρο ως
πραγματικό Έλληνα», είπε η Κατερίνα, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΟΤΕ, Β. Ελλάδας Βασίλη Ρηγόπουλο.
Στην ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας για ισοτιμία
των γυναικών, αναφέρθηκε η Παρασκευή Μεσημέρη- Κυανίδη, διευθύντρια της Αυστραλοελληνικής Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία τιμήθηκε το
2008 με το Μετάλλιο της Τιμής της Βασίλισσας της
Αγγλίας για το κοινωνικό της έργο για τις γυναίκες
και τους μετανάστες στην Αυστραλία. Το βραβείο
παρέδωσε ο Πρόεδρος του ΣΑΕ.
«Στην Αυστραλία δεν αισθάνομαι ότι λείπω από
την Ελλάδα, ένα κομμάτι τής οποίας έχουμε δημιουργήσει και εκεί στη Μελβούρνη όπου μένω», τόνισε η κα. Μεσημέρη. «Η μεγάλη επιτυχία του Ελληνισμού της Αυστραλίας είναι ότι ενώ κατάφερε όλα
αυτά τα χρόνια να διατηρήσει την ελληνικότητα του,
ενσωματώθηκε στην τοπική κοινωνία».
Με ένα στίχο από τον ύμνο των Ελλήνων της Ουκρανίας παρέλαβε το βραβείο της από το διευθυντή του Δορυφορικού Προγράμματος της ERT
World Νίκο Κούρτη, η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας, Αλεξάνδρα Προτσένκο- Πιτσατζή.
«Σύ Έλληνας, γώ Ελληνίδα, Ελλάδα δικό μας το
φως, εμπρός πατριώτες εμπρός», είπε με συγκίνηση για να καταχειροκροτηθεί από όλους η δραστήρια Ελληνίδα, η οποία έχει τιμηθεί
από το ουκρανικό κράτος, την Ουκρανική και
την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία για την προσφορά της στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και
της ελληνο-ουκρανικής συνεργασίας.
Ανυπέρβλητοι λόγοι κράτησαν μακριά από τη
Θεσσαλονίκη τη διακεκριμένη παγκοσμίως ερευνήτρια Κατερίνα Χαρβάτη από τη Γερμανία και τη
Σοφία Παπαδοπούλου-Ταγαροπούλου, από τον
Παναμά. Τα βραβεία τους παρέλαβαν η Γραμματέας του ΣΑΕ Όλγα Σαραντοπούλου και η Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Βελγίου
Ευδοξία Πάντα. Σαραντοπούλου: «Με τη βοήθεια
των γυναικών το ΣΑΕ μπορεί να γίνει ο οργανισμός
που όλοι οραματιζόμαστε».
«Όταν μυηθεί κανείς στις αξίες και τις αρχές του
ελληνισμού και ειδικότερα του απόδημου, είναι δύσκολο να μην τις υπηρετήσει πιστά, με αυταπάρνηση», τόνισε η κα. Πάντα.
Τα δύο τελευταία βραβεία παρέδωσαν ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, διευθυντής του γραφείου τού Υφυπουργού Πολιτισμού, Γιάννη Ιωαννίδη,
και η νομαρχιακή σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Μαρία Τούρτα.
Την όλη εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε,
για δεύτερη συνεχή χρονιά, η δημοσιογράφος τής
ΕΤ-3, Χρύσα Σάμου, η οποία επιμελήθηκε και τα ειδικά τηλεοπτικά ρεπορτάζ για τις τιμώμενες που
προβλήθηκαν στην εκδήλωση. Μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης η χειρονομία του κ. Ψωμιάδη να την
τιμήσει ευχαριστώντας την στο τέλος της βραδιάς.
Πηγή εικόνες:
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

n n n ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Γιατί Ψήφος των Αποδήμων
και όχι Ψήφος των
Ελλήνων του Εξωτερικού;
Άρθρο του Συντονιστή ΣΑΕ, Περιφέρειας ΗΠΑ και πρόεδρος του
Οργανισμού «Φύτεψε τις Ρίζες Σου
στην Ελλάδα», Θ. Σπυρόπουλος
Σικάγο, 27.02.2009: Το θέμα της
ψήφου των Αποδήμων, μετά από ατέρμονες συζητήσεις, φαίνεται να οδηγείται σε αδιέξοδο, λόγω των αντιπαραθέσεων κυρίως μεταξύ των δύο
μεγάλων κομμάτων, όπως διαφάνηκε
στις 24 Φεβρουαρίου στην επιτροπή
Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής με
αφορμή την καταψήφιση, από το ΠΑΣΟΚ, του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών.
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε κατ’ αρχήν και να ευχαριστήσουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή, ο οποίος τήρησε τον λόγο του, διερεύνησε και προώθησε το θέμα στην
Ελληνική Βουλή, καθώς και όλα τα κόμματα που συμμετέχουν
στον προβληματισμό και στη σχετική συζήτηση.
Οι ομογενείς, στεκόμενοι υπερκομματικά, βλέπουμε το θέμα
που μας αφορά από διαφορετική οπτική γωνία και μακροπρόθεσμα. Το ζητούμενό μας δεν είναι το πως οι παλαιότεροι από εμάς,
οι πρώτοι δηλαδή μετανάστες που διαθέτουμε την ελληνική υπηοότητα και είμαστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίσουμε στις εθνικές εκλογές της επόμενης εικοσαετίας- τριακονταετίας.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τεθούν βάσεις για τη διασφάλιση των δεσμών των νεοτέρων γενεών του Ελληνισμού με
τη γενέτειρα. Δηλαδή, να διασφαλισθεί το δικαίωμα της ψήφου
και του εκλέγεσθαι στους νεότερους εκπροσώπους μας και
στους απογόνους τους.
Απαντώντας στο επιχείρημα του Κ.Κ.Ε. όπως διατυπώθηκε
κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, «ότι δεν
μπορούν „οι έξω“ να αποφασίζουν πως θα ζήσουν οι μέσα: Δεν
μπορούν οι Έλληνες που ζουν επί δεκαετίες στο εξωτερικό και
δεν γνωρίζουν τις συνθήκες, να καθορίζουν τις τύχες της χώρας μας…. Θα αλλοιώνεται η πραγματική θέληση των Ελλήνων
της Ελλάδας», έχουμε να απαντήσουμε με τα ακόλουθα επιχειρήματα:
1. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το δυναμικό του Ελληνισμού στο
εξωτερικό έχει πολλά να προσφέρει και κυρίως μία άλλη άποψη, νοοτροπία και εμπειρία που την έχει ανάγκη η Ελλάδα.
Όπως δημόσια δήλωσε ο πρωθυπουργός, οι ομογενείς «έχουν
και άλλες προσλαμβάνουσες, γεγονός που θα εμπλουτίσει τον
δημόσιο διάλογο στη χώρα».
2. Μας ενδιαφέρει να προωθηθούν στην Ελληνική πολιτεία
ζητήματα που αφορούν και τον Ελληνισμό του εξωτερικού (ο μισός ελληνισμός και πλέον ζει στο εξωτερικό).
3. Κύριος γνώμονας των ενεργειών των ομογενών δεν θα είναι τα κομματικά, με τη στενή έννοια του όρου, αλλά το καλό
του τόπου. Ιδιαιτέρως δε οι νεότερες γενεές, όπως γνωρίζουμε
όλοι, δεν έχουν ενδιαφέρον για κομματικά θέματα στην Ελλάδα, αλλά για την εξέλιξη της.
4. Οι περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού διαθέτουν ακίνητα στην Ελλάδα και ακόμη και ως μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού καταβάλλουν φόρους. Παρακολουθούν δε τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος πολύ στενά, κυρίως μέσω του διαδικτύου.
5. Ο ομογενής που ενδιαφέρεται να ψηφίσει σίγουρα είναι
γνώστης των ελληνικών θεμάτων, διαφορετικά δεν θα ενδιαφερθεί να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους για να ψηφίσει. Το φαινόμενο των πελατειακών σχέσεων πολιτικών –ψηφοφόρων δεν ισχύει στο εξωτερικό, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις.
Το όφελος που θα προκύψει θα είναι μεγάλο και για τις δύο
πλευρές. Θα γεφυρωθεί επιτέλους ο απανταχού ελληνισμός.
«Οι έξω», όπως μας χαρακτήρισε ο καθόλα συμπαθής ειδικός
αγορητής του Κ.Κ.Ε. Αντώνης Σκυλλάκος, είναι τα Μέλη των
ζωντανών Ελληνικών εστιών στο εξωτερικό, που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι συνυφασμένες με την πορεία και ιστορία του έθνους μας.
Η αρχή προς αυτή την κατεύθυνση, όπως εχουμε ήδη επισημάνει κατ’ επανάληψη και στο παρελθόν, πρέπει να γίνει με την
καταγραφή των Ελλήνων του εξωτερικού με σοβαρό και επιστημονικό τρόπο, η οποία θα είναι πολλαπλώς ωφέλιμη και χρηστική για όλους μας.
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα και της τρίτης χιλιετηρίδας, στην
λεγόμενη εποχή της παγκοσμιοποίησης, ο Ελληνισμός δεν έχει
την πολυτέλεια να διχάζει τα παιδιά του σε «μέσα» και «έξω».
Δεν έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί τα πολιτικά κόμματα
να ερίζουν στην πλάτη της ομογένειας.
Ευελπιστώ ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια και θα καταβληθούν ειλικρινείς προσπάθειες απ’ όλες τις πλευρές για να
γίνει υπέρβαση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ας ξεπεραστούν ο μικροπολιτικές πρακτικές τού παρελθόντος, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον Ελληνισμό και ως έθνος, αλλά και ως ιδέα. Οι πολιτικοί άνδρες και οι νομοθέτες της Ελλάδας πρέπει να εργαστούν με γνώμονα το μέλλον και την ενότητα του απανταχού
Ελληνισμού.
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Θετική η γνώμη του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
επί του νομοσχεδίου για την «ψήφο των αποδήμων»
Αθήνα, 12.03.2009: Την κατ’ αρχήν θετική γνώμη του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) επί του σχεδίου νόμου
του Υπουργείου Εσωτερικών “Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο Εξωτερικό”, εξέφρασαν ο
Πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης και οι Συντονιστές
των Περιφερειών ΗΠΑ, Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Καναδά
Κώστας Μενεγάκης και Ασίας – Αφρικής Χάρης Γκουβέλης
κατά την ενημέρωση που έκαναν επί του θέματος στη χθεσινή κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Δημοσίας Διοίκησης,
Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης και Αποδήμου Ελληνισμού.
“Ζούμε ιστορικές στιγμές με την κατάθεση του παρόντος
νομοσχεδίου”, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΑΕ,
επισημαίνοντας ότι “το νομοσχέδιο δίδει την δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τους τόπους διαμονής μας και για αυτό λέμε ότι δεχόμαστε την ψήφο που μας
δίνεται”.
Επίσης, ζήτησε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα εκλογής,
πέραν της κάλπης και με επιστολική ψήφο, να υπάρξει δέσμευση των πολιτικών κομμάτων ώστε να υπάρξει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για την υλοποίηση των θέσεων του
ΣΑΕ, όπως και να προχωρήσει άμεσα το θέμα της καταγραφής των ομογενών σε εκλογικούς καταλόγους.
Από την πλευρά του ο Συντονιστής Περιφέρειας Αφρικής
και Μέσης Ανατολής Χάρης Γκουβέλης τόνισε «την ανάγκη
να δοθεί η δυνατότητα της ψήφου με κάλπη και επιστολική
ψήφο και να δημιουργηθούν εκλογικές περιφέρειες ώστε να
εκλεγούν δικοί μας εκπρόσωποι στη Βουλή και να προχωρήσει η καταγραφή των Ελλήνων στο Εξωτερικό».
Ο Συντονιστής Περιφέρειας ΗΠΑ Θοδωρής Σπυρόπουλος
υπογράμμισε: «Στηρίζουμε το συζητούμενο νομοσχέδιο με το
δικαίωμα της επιστολικής ψήφου και της περιφέρειας που
μπορεί να συζητηθεί μελλοντικώς. Πιστεύω ότι τα πολιτικά
κόμματα στην Ελλάδα θα αναλογιστούν αυτή την ανάγκη που
έχει ο Απόδημος».
Ο Συντονιστής Περιφέρειας Καναδά Κώστας Μενεγάκης
ανέφερε ότι το νομοσχέδιο πληροί τις προσδοκίες της Ομογένειας του Καναδά, αφού κατοχυρώνει το δικαίωμα του εκλέγειν από τους τόπους διαμονής. Ταυτόχρονα ζήτησε από
τα κόμματα να εξετάσουν μελλοντικά τη δυνατότητα εκλογής
αντιπροσώπων των Αποδήμων από τις περιφέρειες που διαμένουν, με επιστολική ψήφο και κάλπη.
«Παρακαλούμε τους βουλευτές να αναλογιστούν ότι πρόκειται για ένα αρχικό στάδιο, πάνω στο οποίο μεταγενέστερα
θα μπορούν να φέρουν όποιες τροποποιήσεις θεωρούν αναγκαίες και ως εκ τούτου να εισπράξουν το ανάλογο πολιτικό
κέρδος ή κόστος», πρόσθεσε.
Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος επεσήμανε από τη πλευρά του, ότι «σε καμία περίπτωση, οι θέσεις
του ΣΑΕ δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται να γίνουν σημείο
κομματικής αντιπαράθεσης από κανέναν».
«Κανείς δεν δικαιούται, είτε στη θέση, είτε στην άρνηση
του ΣΑΕ να δημιουργήσει προβλήματα ή να την πάρει σαν
κομματική σημαία. Είμαστε νομοθετικό όργανο που αποφασίζει, είναι πολύτιμη η γνώμη του ΣΑΕ, αλλά διευκρινίζω από

Συνάντηση πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
πλευράς κυβέρνησης το αυτονόητο ως πλειοψηφία, ότι δεν
πρόκειται η γνώμη του να αποτελέσει σημείο που θα επέτρεπε την κομματική εκμετάλλευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο»,
πρόσθεσε ο κ. Παυλόπουλος.
Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Τηλέμαχος
Χυτήρης υπογράμμισε ότι οι θέσεις τού κόμματός του ταυτίζονται με τις θέσεις που ακούστηκαν, δηλαδή «με την επιστολική ψήφο, με τις περιφέρειες, τους εκπροσώπους που πρέπει να υπάρχουν στην ελληνική Βουλή και προφανώς με την
καταγραφή που πρέπει να γίνει».
«Το νομοσχέδιο όμως δεν αναφέρεται σε όλα αυτά και φοβάμαι ότι πρόχειρα έχει έρθει στη Βουλή, δημιουργώντας περισσότερες δυσκολίες από ότι ευκολίες και δεν έχει γίνει η επεξεργασία που χρειάζεται ώστε να έχει σάρκα και οστά το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Επιβάλλεται να υπάρχουν εκπρόσωποι του ελληνισμού, όχι όμως να τους χρησιμοποιούμε
τους απόδημους ως γλάστρες σε μια σοβαρότατη διαδικασία
που είναι η ψήφος», ανέφερε ο κ. Χυτήρης.
Ο εισηγητής του ΚΚΕ Αντώνης Σκυλλάκος ανέφερε ότι το
κόμμα του δεν είναι αντίθετο στο να ψηφίζουν οι απόδημοι από τη στιγμή που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «είναι υπέρ της ύπαρξης μεγάλων περιφερειών, 4-5 άτομα αλλά όχι αν εγγραφούν τα εγγόνια και τα δισέγγονα να κρέμεται η πολιτική ζωή της χώρας από ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζουν καν ελληνικά».
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Τσούκαλης τόνισε την ανάγκη να καθοριστούν πρώτα οι εκλογικές περιφέρειες και το
δικαίωμα ψήφου των ομογενών και να καταρτιστούν οι εκλογικοί κατάλογοι ανά περιφέρεια» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βιάζεται πάρα πολύ, χωρίς την απαραίτητη προεργασία, να έχει την ψήφο των αποδήμων.
Ο εισηγητής του ΛΑΟΣ Άδωνης Γεωργιάδης τάχθηκε υπέρ
στο να ψηφίσουν οι απόδημοι ει δυνατόν από αύριο. Παράλληλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι για καθαρά προεκλογικούς
λόγους οχυρώνεται πίσω από τις θέσεις του ΣΑΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ΠΑΣΟΚ κοντά στους Eλληνες
της διασποράς στη Γερμανία
«Δυναμική παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία το τελευταίο
τετραήμερο 20-23 Μαρτίου, με τους
Βουλευτές Άρτας Δημήτριο Τσιρώνη,
Πέλλας κα. Θεοδώρα Τζακρή και Πρέβεζας Ευάγγελο Παπαχρήστο, σε ανοικτές διαλογικού χαρακτήρα, Πολιτικές
Εκδηλώσεις. Ο Βουλευτής Άρτας Δημήτριος Τσιρώνης, κεντρικός ομιλητής της
Δημοτικής Οργάνωσης NiederrheinRuhr, επισκέφτηκε την Παρασκευή 20
Μαρτίου με τον Γραμματέα της οργάνωσης Βασίλειο Βούλγαρη, το Γενικό Ελληνικό Προξενείο του Ντύσσελντορφ, συζητώντας με τον Γενικό Πρόξενο, υπαλλήλους και συμπατριώτες τα προβλήματα τους. Το απόγευμα πραγματοποίησε
Πολιτική Ομιλία στην Κολωνία σε εκδήλωση της τοπικής Δημοτικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Το Σαββατοκύριακο 21
και 22 Μαρτίου πραγματοποίησε πολιτικές ομιλίες στις πόλεις Neuss, Nettetal,
Mönchengladbach, Duisburg, Oberhausen
και Krefeld της Δημοτικής Οργάνωσης
του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Τσιρώνης αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, σε
αντίθεση της καταστροφικής διακυβέρ-

νησης της Νέας Δημοκρατίας, στο σχέδιο εξόδου από την κρίση, στην πράσινη
ανάπτυξη και στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Ιδιαίτερη παρουσίαση έγινε στις θέσεις
του ΠΑΣΟΚ γύρω από την ψήφο των αποδήμων.
Τις ανοικτές συνελεύσεις έκλεινε ο
Γραμματέας της οργάνωσης καλώντας
για μαζική συμμετοχή στις Ευρωεκλογές
της 6ης Ιουνίου, Ευρωεκλογές Δημοψη-

φικού χαρακτήρα. Την Κυριακή 22 Μαρτίου ο Δημήτριος Τσιρώνης που εκκλησιάστηκε στον Ελληνορθόδοξο Ιερό
Ναό Αγίου Πνεύματος του Κρέφελντ, απεύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση της
Δημοτικής Οργάνωσης Ντύσελντορφ
και έκλεισε το ταξίδι του στις 23 Μαρτίου
περνώντας από το Ελληνικό ΓυμνάσιοΛύκειο, συνομιλώντας με μαθητές και
καθηγητές.
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Καθαρή και αξιοπρόσεκτη η τοποθέτηση
του προέδρου του ΣΑΕ στη Βουλή
Αθήνα, 12.03.2009: Ξεκάθαρη τοποθέτηση του προέδρου
του ΣΑΕ Στέφανου Π. Ταμβάκη στην κοινή συνεδρίαση στη Βουλή των Ελλήνων, στις 11 Μαρτίου, των Επιτροπών Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης και Αποδήμου Ελληνισμού, επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο
Εξωτερικό».
«Με αίσθημα ευθύνης στον ρόλο που απορρέει από το Σύνταγμα και τον Ν.3480/06 το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
το Προεδρείο μας, τα Συντονιστικά Συμβούλια και οι περιφερειακές συνελεύσεις μας, αντιμετωπίζουν τα δύο τελευταία έτη την
συζήτηση και τις εξελίξεις σχετικά με την ψήφιση νόμου από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο για την δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τους τόπους διαμονής των Αποδήμων
Ελλήνων, μονίμων κατοίκων εξωτερικού.
Η συνταγματική εντολή επιτάσσει την συναίνεση της μεγάλης
πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάμεων της πατρίδας μας και αυτό σημαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει πράξη για να υλοποιηθεί αυτή.
Στρατηγικός στόχος μας είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν να υλοποιηθεί η δυνατότητα άσκησης
του εκλογικού δικαιώματος από τους τόπους διαμονής των μονίμων κατοίκων εξωτερικού με επιστολική ψήφο και κάλπη και η
δυνατότητα εκπροσώπηση της ομογένειας στο ελληνικό κοινοβούλιο μέσω της εκλογής και ψήφισης δικών της αντιπροσώπων
με τη δημιουργία μίας ή περισσότερων εκλογικών περιφερειών.
Το ΣΑΕ ως θεσμικό όργανο της ομογένειας έχει από την αρχή συμπαραταχθεί ώστε να ψηφιστεί σχετικός νόμος συναινετικά από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων της πατρίδας μας και έχουμε ζητήσει κατ’ επανάληψη την διαβούλευση επί των προσχεδίων. καθώς και συγκρότηση Επιτροπής από
την κυβέρνηση, τα κόμματα και το ΣΑΕ για επεξεργασία κοινής
θέσης, πρόταση όμως που δεν υλοποιήθηκε.
Κατά την προσωπική μου γνώμη, το θέμα της ψήφου των
Αποδήμων δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κομματικής α-

ντιπαράθεσης, καθώς, εφόσον υλοποιηθεί, θα αποτελέσει θεσμική αναβάθμιση της δημοκρατίας μας, της πατρίδας μας και
των Ελλήνων του εξωτερικού.
Θεωρούμε ότι η ύψιστη στιγμή θα είναι όταν θα μπορεί ο ίδιος
ο Απόδημος να στείλει στο εθνικό κοινοβούλιο, τους εκπροσώπους του, που θα προέρχονται από τις τάξεις του και θα εκφράζει και αντιπροσωπεύει τις αγωνίες του.
Το ΣΑΕ ασκώντας των γνωμοδοτικό, συμβουλευτικό, υποστηρικτικό αλλά και διεκδικητικό του ρόλο προς την Ελληνική Πολιτεία σε θέματα Αποδήμων, μετά από μια σειρά συζητήσεων και
ανταλλαγής απόψεων τόσο μεταξύ των μελών του Προεδρείου
του, όσο και με τα εκλεγμένα όργανα του, μελέτησε αναλυτικά
το νομοσχέδιο που συζητείται από την Βουλή των Ελλήνων «για
την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων κατοίκων
εξωτερικού από τους τόπους διαμονής τους».
Διαπιστώσαμε κατά πρώτον ότι το παρόν νομοσχέδιο έλαβε
υπόψη του τις θέσεις του ΣΑΕ, όπως διατυπώθηκαν από τις αποφάσεις των περιφερειακών συνελεύσεων ΣΑΕ μόνο στην αιτιολογική έκθεση του, παραπέμποντας σε επόμενο στάδιο την εφαρμογή τους.
Δεν είμαστε εμείς που νομοθετούμε, η Βουλή είναι το μονα-

δικό νομοθετικό σώμα της ελληνικής πολιτείας και για αυτό το
λόγο απευθυνόμαστε προς αυτό.
Το ΣΑΕ εκφράζει τις θέσεις της οργανωμένης ομογένειας και
καλεί τα κοινοβουλευτικά κόμματα και την Βουλή να αποφασίσουν.
Αντιλαμβανόμαστε και νιώθουμε ότι ζούμε ιστορικές στιγμές
με την κατάθεση του παρόντος νομοσχεδίου. Με αίσθημα ιστορικής ευθύνης σε ένα μείζον και σοβαρό θέμα έχουμε να καταθέσουμε τα εξής:
Α) Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το νομοσχέδιο δίδει την δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τους τόπους διαμονής μας και για αυτό λέμε ότι δεχόμαστε την Ψήφο που μας δίνεται. Άλλωστε η άσκηση του δικαιώματος από τους τόπους διαμονής με κάλπη αποτελούσε παλαιό αίτημα της ομογένειας.
Β) Επίσης, ζητούμε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα εκλογής,
πέραν της κάλπης και με επιστολική ψήφο, όπως προβλέπεται
ρητά από το Σύνταγμα.
Γ) Ζητούμε να υπάρξει δέσμευση των πολιτικών κομμάτων ώστε να υπάρξει άμεσα συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για
την υλοποίηση των δεδηλωμένων θέσεών μας για τη δημιουργία
περιφερειών αποδήμων.
Δ) Ανεξάρτητα από την έκβαση του νομοσχέδιου, θα θέλαμε
να ψηφιστεί και να προχωρήσει άμεσα το θέμα της καταγραφής
των ομογενών σε εκλογικούς καταλόγους, ανά πόλη και χώρα,
ώστε αφού ολοκληρωθεί να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε
πάνω στην υπάρχουσα πραγματικότητα τόσο για το θέμα του
τρόπου άσκησης του δικαιώματος όσο και της εκπροσώπησης
μας στο κοινοβούλιο.
Δεν απεμπολούμε τους στόχους και τις θέσεις μας, επιμένουμε σε αυτές και θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε την υλοποίηση τους.
Καλούμε τα κόμματα και όλο των πολιτικό κόσμο να αποφασίσουν και για τις προτάσεις μας αυτές με τον τρόπο, που μέχρι
σήμερα μας αντιμετωπίζουν, ενωμένα, υποστηρικτικά και δυναμικά. Σας ευχαριστώ».

Το αντάμωμα των Ελλήνων στο Rimini...
Κοντά στον Ελληνισμό της Ιταλίας βρέθηκε
η Γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, η οποία παρακολούθησε τις εργασίες του Έκτακτου Καταστατικού και του 7ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας στο Ρίμινι, στις
14-15 Μαρτίου 2009, προσκεκλημένη του προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας Νικόλαου Μίσχου.
Η κα. Σαραντοπούλου, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου διαβίβασε μήνυμα του
Πρόεδρου ΣΑΕ Στέφανου Ταμβάκη και απεύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας ότι η Ομοσπονδία
των Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων
Ιταλίας, περιλαμβάνει στους κόλπους της ιστορικές κοινότητες του Ελληνισμού της Διασποράς. Εξήρε δε το έργο που επιτελούν οι Ομοσπονδίες, χαρακτηρίζοντάς τες ως τη βασική
μορφή οργάνωσης του Ελληνισμού στο εξωτερικό.
«Με πυρήνα τις ελληνικές κοινότητες και
τους συλλόγους στην Ευρώπη οι Ομοσπονδίες
αγκαλιάζουν και εκφράζουν ένα μεγάλο κομμάτι του Απόδημου Ελληνισμού. Διαθέτουν την
δομή και την υποδομή να υποστηρίξουν σημαντικά ζητήματα για τους Ομογενείς, όπως το έχουν πράξει έως σήμερα και η πολύχρονη
δράση τους έχει να προσφέρει μια πολύτιμη εμπειρία για την οργάνωση της Ομογένειας. Ο
ρόλος των τριτοβάθμιων οργανώσεων του
Ελληνισμού, είναι ο συντονισμός, η συλλογικότητα, η ενεργοποίηση των δυνάμεων που διαθέτουμε» είπε.
Όλγα Σαραντοπούλου: «Το ΣΑΕ ως θεσμικός οργανισμός της Ελληνικής Πολιτείας για
τον Απόδημο Ελληνισμό, χωρίς την στήριξη
των Ομοσπονδιών και των κοινοτήτων δεν θα
καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους του
και να καταφέρει να γίνει ο φορέας για τον
Ελληνισμό που όλοι οραματιζόμαστε».
Η Γραμματέας του ΣΑΕ αναφέρθηκε σε βασικά θέματα που αφορούν και την πορεία του

Η Όλγα Σαραντοπούλου ανάμεσα στο Γιώργο Παπαδόπολουλο (Α) και τον Λεωνίδα Χατζή.
Ελληνισμού όπως το ζήτημα της ψήφου για τον
Απόδημο Ελληνισμό, τα θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αλλά και τη δικτύωση των νέων ομογενών μεταξύ τους και με το μητροπολιτικό κέντρο. Και τόνισε με έμφαση: «Ανεξαρ-

τήτως της πολιτικής αντίληψης που ο καθένας
μας έχει, ανεξάρτητα από τις οποίες διαφορές
έχουμε, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία
βρισκόμαστε, έχουμε χρέος να ενώσουμε τις
δυνάμεις μας. Η δική μας προσπάθεια είναι μέ-

σα από την ενότητα και με ομοψυχία, να συνεχίσουμε τον αγώνα για την διαφύλαξη της δικής μας ιστορίας και της εθνικής μας ταυτότητας, αγκαλιάζοντας όμως όλους τους λαούς
χωρίς διακρίσεις, σε μια παγκόσμια κοινωνία,
όπου μπορούμε να προσφέρουμε στην πρόοδο και την ευημερία της αλλά και στην ειρήνη
αυτού του κόσμου».
Η Γραμματέας του ΣΑΕ, είχε σειρά επαφών
με εκπροσώπους των ομογενειακών οργανώσεων της Ιταλίας, ενώ συνοδευόμενη από τον
Γιώργιο Παπαδόπουλο, Συντονιστή του Συντονιστικού Συμβουλίου Ομοσπονδιών Ευρώπης
και Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων Γερμανίας και τον Λεωνίδα Χατζή,
Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Μπολόνια εκ μέρους της Ομοσπονδίας Ιταλίας, κατέθεσαν στεφάνι στο χώρο του Ελληνικού
Στρατιωτικού Κοιμητηρίου στο Ριτσιόνε, αποτίνοντας φόρο τιμής στην μνήμη των Ελλήνων
πεσόντων της 3ης Ελληνικής Μηχανοκίνητης
Ορεινής Ταξιαρχίας, κατά τη μάχη του Ρίμινι
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία συγκροτήθηκε στο Λίβανο την 1η Ιουλίου 1944 με Διοικητή τον Συνταγματάρχη Θρασύβουλο Τσακαλώτο, έχοντας δύναμη 3.377 ανδρών. Στις 21
Σεπτεμβρίου του 1944, τα τρία τάγματα της 3ης
Ελληνικής Μηχανοκίνητης Ορεινής Ταξιαρχίας
κατέλαβαν την πόλη, αφού νίκησαν τις ναζιστικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, ύψωσαν την ελληνική σημαία στο Δημαρχείο της
πόλης, με την ηρωική θυσία 146 αξιωματικών
και οπλιτών της Ελληνικής Ταξιαρχίας.
Καταθέτοντας το στεφάνι η Γραμματέας του
ΣΑΕ δήλωσε: «Η παρουσία μας εδώ είναι ένας
ελάχιστος φόρος τιμής στους ηρωικούς προγόνους μας, που με τη θυσία τους μετέφεραν
την Ελληνική δόξα του Ελ Αλαμέιν, της Τύνιδας
και του Αιγαίου έναντι των ναζιστικών δυνάμεων στο Ιταλικό Μέτωπο. Τους υποσχόμαστε να
φανούμε αντάξιοι των οραμάτων τους για ελευθερία και δημοκρατία και μία Ομογένεια
δυνατή και συσπειρωμένη».
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Στο δήμο Ευκαρπίας η Oλγα Σαραντοπούλου
Συνάντηση με το Δήμαρχο Ευκαρπίας Χαράλαμπο Πανταζόγλου στη Θεσσαλονίκη είχε στις 19 Μαρτίου η Γραμματέας του
ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, στο πλαίσιο των επαφών της με
φορείς της πόλης. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση
και διερεύνηση τρόπων επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παλιννοστούντες κάτοικοι του Δήμου.
Ο Δήμος Ευκαρπίας έχει δεχτεί από το 1995 μεγάλο αριθμό
ομογενών παλιννοστούντων από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, οι
οποίοι μάλιστα έχουν εγκατασταθεί σε οικισμούς με αυθαίρετη
δόμηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν
πολυμελής οικογένειες με μικρά παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας
και άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ο Δήμος ζήτησε την συμβολή του Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού για την επίλυση του προβλήματος που ταλαιπωρεί
χρόνια τώρα τους κατοίκους του Δήμου.
Παρών στην συνάντηση με τον Δήμαρχο ήταν και ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Κυρίζογλου, ο οποίος ενημέρωσε την κα. Σαραντοπούλου σχετικά με την σημερινή εικόνα της εκπαίδευσης γενικά και ειδικότερα για την εκπαίδευση που λαμβάνουν τα παιδιά
των παλιννοστούντων στα σχολεία της αρμοδιότητάς του.
Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Στέλιος Αγκούτογλου εξέφρασαν την έντονη επιθυμία
να υπάρξει συνεργασία με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνι-

σμού, τόσο σε πολιτιστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής, φιλοξενίας μαθητών και ανθρώπων τρίτης ηλικίας και
άλλων ομάδων πληθυσμού. Ενώ, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και
για το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας μέσω του
διαδυκτίου (e-learning), που υλοποιεί το ΣΑΕ και πρότειναν την
συμμετοχή και παιδιών παλιννοστούντων στο εν λόγω πρόγραμμα. Η Γραμματέας του ΣΑΕ, συνοδευόμενη από τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Ζαρδαβά, τον κ. Αγκούτογλου και τη Σύμβουλο του
Δημάρχου Ελένη Σιαμάτρα, ζήτησε και επισκέφθηκε τους οικισμούς των παλιννοστούντων Ευξεινούπολης, Φιλοθέης, όπως

και έναν αυτόνομο οικισμό στη βιομηχανική περιοχή για να διαπιστώσει επιτόπου τα προβλήματα των κατοίκων και να αφουγκραστεί τον καημό των ανθρώπων αυτών. Έτυχε δε θερμής υποδοχής από τους κατοίκους καθώς για πρώτη φορά εκπρόσωπος ενός θεσμικού οργάνου των Ελλήνων της Διασποράς επισκέφθηκε την περιοχή δείχνοντας ενδιαφέρον για την κατάστασή τους. Η Δρ. Σαραντοπούλου επισκέφθηκε επίσης το μνημείο
του «Ποντίου Αγωνιστή» καταθέτοντας λευκή ανθοδέσμη ως ένδειξη τιμής και σεβασμού στην μνήμη όλων των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

7-9 Αυγούστου 2009
διοργανώνεται το 2ο Συνέδριο
Αποδήμων Ρεθεμνιωτών
Πραγματοποιήθηκε στη Νομαρχία υπό την προεδρία της αντινομάρχη Ρεθύμνου κ. Γιάννας Κεφαλογιάννη-Μπιρλιράκη συνεδρίαση
με θέμα την προετοιμασία και οργάνωση του 2ου Συνεδρίου Αποδήμων Ρεθεμνιωτών.
Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες
της Νομαρχίας, έγινε μία προεργασία για τη διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Αποδήμων Ρεθεμνιωτών, που θα πραγματοποιηθεί 7 - 9 Αυγούστου 2009 στο Ρέθυμνο, με πρωτοβουλία της Νομαρχίας Ρεθύμνου.
Σημειώνεται ότι το 1ο Συνέδριο Αποδήμων Ρεθεμνιωτών διοργανώθηκε από τη Νομαρχία τον Αύγουστο του 2006 με μεγάλη επιτυχία
και προσέλευση Κρητών από την Αμερική, την Αυστραλία, την Ευρώπη και διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2009, η εκδήλωση
προβολής της κρητικής διατροφής στο εστιατόριο του Μονάχου, “Minoa”

Παρουσίαση κρητικών προϊόντων

Από αριστερά: Νίκος Ψιλάκης, Χαράλαμπος Κουναλάκης,
Γιαννής Επιτροπάκης, Ανδρεαδάκης Γιώργος
και Μανόλης Κουγιουμουτζής

Σερβίρισμα από τον Γιώργο Μανδαλενάκη: Ντάκο,
χόρτα και ελαιόλαδο

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των υψηλής ποιότητας
προϊόντων της Κρήτης και της αξίας τους για την ανθρώπινη υγεία
ώστε να γίνουν περισσότερο γνωστά στη Βαυαρία για την εξαιρετική τους ποιότητα και να δημιουργηθεί μια γενικότερη αύξηση της
ζήτησής τους από το γερμανικό αγοραστικό κοινό. Οι προσκεκλημένοι ανήλθαν στους 90 και προέρχονταν αποκλειστικά από κλάδους συναφείς με το αντικείμενο (εισαγωγείς τροφίμων, μεγάλα
ξενοδοχεία, καταστήματα με είδη Delikatessen, αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων, ιατροί - διευθυντές κλινικών, διαιτολόγοι, δημοσιογράφοι ειδικών εντύπων γευσιγνωσίας κτλ).
Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο κος Hippe, διευθυντής
της αλυσίδας ΜΕΤRO,ο κος Gehard από την αλυσίδα καταστημάτων Basic και ο κος Hanselmann, διευθυντής του ξενοδοχείοu
Hilton. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προσέλευση του κοινού κατά
τις 19:00. Ακολούθησαν οι ομιλίες του Χαράλαμπου Κουναλάκη
Συμβούλου ΟΕΥΑ, της Γενικού Προξένου Άννας Κόρκα, του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, Γ. Ανδρεαδάκη

και του Προέδρου του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου, ιδιοκτήτη
του εστιατορίου “Minoa” Μανόλη Κουγιουμουτζή. Οι ομιλητές τόνισαν την διεθνώς αναγνωρισμένη συμβολή της μεσογειακής διατροφής και κυρίως της κρητικής, στην πρόληψη ασθενειών και γενικότερα στην καλή υγεία.
Μετά τους χαιρετισμούς, ακολούθησε το δείπνο που αποτελείτο από χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής κουζίνας, όπως ο ντάκος, οι κολοκυθοανθοί κλπ. Ακολούθησαν οι ομιλίες/ παρουσιάσεις του Γερμανού καρδιολόγου, Δ/ντή της κλινικής κου St.
Irmingard, Dr. Ulrich Hildebrandt, του συγγραφέα, γνωστού δημοσιογράφου και ειδικού σε θέματα κρητικής διατροφής, Νίκου Ψιλάκη - ο οποίος μετέβη ειδικά από την Κρήτη στο Μόναχο για τη
συγκεκριμένη εκδήλωση - και της ιατρού, ειδικού σε θέματα μεσογειακής διατροφής, κας Α. Παρασύρη.
Ο Dr. Hildebrandt ανέφερε μεταξύ άλλων θεμάτων και την πρωτοβουλία του να εισαγάγει την κρητική διατροφή για τους ασθενείς της κλινικής του και να διοργανώσει ενημερωτικές εβδομά-

δες για Γερμανούς καρδιοπαθείς στην Κρήτη. Ο κος Ψιλάκη παρουσίασε την παράδοση σε θέματα διατροφής που διαθέτει η
Κρήτη από τα μινωικά χρόνια έως σήμερα, τονίζοντας τις ευεργετικές συνέπειες της κρητικής διατροφής για τον πληθυσμό του νησιού, τη χαμηλή θνησιμότητα και το γεγονός ότι οι κάτοικοι της
Κρήτης προσβάλλονται πολύ λιγότερο συχνά από καρδιαγγειακές
ασθένειες. Η κα Παρασύρη στην ομιλία της επικεντρώθηκε στις
αρνητικές συνέπειες της κακής διατροφής στην ανθρώπινη υγεία.
Την τιμητική τους είχαν τα κρητικά προϊόντα, όπως ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, παξιμάδια, ζυμαρικά κλπ. Επίσης, κατά την αποχώρηση των προσκεκλημένων, προσφέρθηκε στον καθένα τσάντα με ενημερωτικό υλικό (διαφημιστικά φυλλάδια) και δείγματα προϊόντων που είχαν αποσταλεί από εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Κρήτης. (O Μανόλης Κουγιουμουτζής και η Δρ. Παρασύρη Αργυρή είναι μέλη του ΔΣ α) της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ, επίσης β) του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών ΠΣΚ).
Πηγή: http://www.voiceofgreece.gr
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Ο Λεωνίδας Λοϊζίδης στη Στουτγάρδη
Κριτική θεάτρου από την Catharina Breidecker, Dozentin
Την Παρασκευή 23-01-2009, στο Θέατρο “Theaterhaus
Stuttgart” ο Λεωνίδα Λοϊζίδης μας μύησε στα μυστικά και την ιεροτελεστία της ελληνικής αρχαίας τραγωδίας του Ευριπίδη
“Βάκχες”. Οι ελληνικές αρχαίες τραγωδίες αποτελούν από μόνες τους ένα ιδιαίτερο είδος θεάτρου, με συγκεκριμένη εκφορά λόγου, απαιτούν ιδαίτερες υποκριτικές ικανότητες από τους
ηθοποιούς που ερμηνεύουν τους εκάστοτε ρόλους, και με ήρωές τους: θεούς και ημίθεους, βασιλιάδες και απλούς θνητούς. Τα θέματα που διαχειρίζονται έχουν τις περισσότερες φορές κοινό τους στοιχείο την αλλαζονεία των θνητών και συνήθως εκείνων που διαχειρίζονται κάποια μορφή εξουσίας και οδηγούν στην ύβρη των θείων με συνέπεια την επερχόμενη τιμωρία τους από τους Θεούς. Όλες οι αρχαίες τραγωδίες των
μεγάλων ελλήνων κλασσικών που είναι γνωστές πλέον σε όλο
τον κόσμο και αποτελούν, σύμφωνα με τους ιστορικούς την απαρχή της τέχνης του θεάτρου, είναι διδακτικά έργα που σκοπό
τους έχουν την κάθαρση του κοινού με το τέλος της τραγωδίας.
Έχοντας παρακολουθήσει αντίστοιχες παραστάσεις από γερμανικούς και άλλους ξένους θιάσους, άδραξα την ευκαιρία να
παρακολουθήσω την “διδαχή” της αινιγματικής τραγωδίας του
Ευριπίδη από έναν ελληνικό θίασο και τη σκηνοθετική και υποκριτική της διαπραγμάτευση, από τους συντελεστές του.

Ξεκινώντας από τη σκηνοθεσία, ωφείλω καταρχάς να συγχαρώ τον Λεωνίδα Λοϊζίδη για την σοβαρότητα και τη λιτότητα με
την οποία σκηνοθετικά αντιμετώπισε το εξαιρετικό αυτό δημιούργημα του Ευριπίδη, χωρίς να το χρησιμοποιήσει ως βατήρα
για προσωπική έκθεση ακραίων σκηνοθετικών καινοτομιών που
πιθανότητα να οδηγούσε σε καταστροφή και παραποίηση της ιερότητας του αρχαίου δράματος. Αντιθέτως τόνισε με πολύ εύστοχο τρόπο τη θρησκευτικότητα και μυσταγωγία του εν λόγω
έργου δημιουργώντας μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, πετυχαίνο-

ντας να καθηλώσει το κοινό από την αρχή ώς το φινάλε της παράστασης.
Πέρα από πολλά σκηνοθετικά ευρήματα του που βρήκα εξαιρετικά (τον εξ’ ολοκλήρου γυναικείο θίασο, τη βυζαντινή προσέγγιση, την αποστασιοποίηση των ρόλων), θα σταθώ στην ξεχωριστά καινοτόμα άποψή του να ερμηνευτεί όλος ο ρόλος του
Διονύσου τραγουδιστά. Ευφυέστατη προσσέγγιση που έκανε το
Θεό Δίονυσο, αν και υποκρινόμενος στα μεγαλύτερα κομμάτια
του έργου το θνητό να υποδηλώνει ταυτόχρονα τη θεϊκή του ιδιότητα και τη δυϊσυπόστατη φύση του.
Εξαιρετικά τα κοστούμια που φιλοτέχνησε η Δέσποινα Βολίδη, λιτή, αρχαιοπρεπής και με γλυκά στοιχεία βυζαντινής μουσικής η μουσική που εμπνεύστηκε και συνέθεσε η Ελένη Γκαϊτατζή, αέρινες, λιτές και μυσταγωγικές οι χορογραφίες της Βίβιαν Ιωάννου.
Ο χορός των μαινάδων συντονισμένος και δυναμικός, οι ρόλοι επιβλητικοί και καθηλωτικοί, οι φωνές των ηθοποιών «θείες»
και η ερμηνεία τους ιδιαιτέρως αξιόλογη.
Εξαιρετικοί οι πρώτοι ρόλοι σε όλες τους τις εκφάνσεις: Διόνυσος (Πολυτίμη Γιώτα), Πενθέας (Χρυσάνθη Γεωργαντίδου) και
η Αγαύη (Ελένη Αγγελάκη), Καδμος (Μαριάννα Οικονομιδου), ενώ συγκινητικός ήταν και ο μονόλογος του Αγγελιοφόρου (Ευτυχία Παπαδοπούλου). Συγχαρητηρια ακομα στις Βίλλυ Πίντζα,
Βίβιαν Ιωαννου, Άννα Σαράντι.

Οι Ηπειρώτες της Στοκχόλμης γιόρτασαν
την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων
Απόδημοι Eλληνες και
επιχειρηματίες στο Στρασβούργο
Με πρωτοβουλία της ευρωβουλευτού της Ν.Δ., Μαρίας Παναγιωτοπούλου -Κασσιώτου, απόδημοι Έλληνες, μέλη της τοπικής οργάνωσης της Ν.Δ. από το Offenbach της Γερμανίας
και επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδος επισκέφθηκαν την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και το ρόλο των
διαφόρων επιτροπών και λοιπών οργάνων του ΕΚ. Η ξενάγηση περιλάμβανε παρακολούθηση της συζήτησης στην Ολομέλεια για τις εκθέσεις προόδου της Τουρκίας, της Κροατίας και
των Σκοπίων για το 2008. Εξάλλου, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ
Ιωάννης Γκλαβάκης ενημέρωσε τους παριστάμενους για θέματα αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. Μετά το πέρας της επίσκεψης, η Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου δήλωσε: «Οι απόδημοι στις χώρες της ΕΕ γνωρίζοντας από πολλές πηγές τη
σημασία της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στις εξελίξεις και στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της άμεσης
ανάμειξης των εκπροσώπων τους στο ΕΚ. Η Νέα Δημοκρατία
απέδειξε το ενδιαφέρον της για τη φωνή των αποδήμων με την
Πρόταση Νόμου για την συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές. Η νικηφόρα πορεία της Νέας Δημοκρατίας περνάει από τις εκλογές της 6ης και 7ης Ιουνίου και σε αυτήν συμμετέχουν μαζικά οι απόδημοι Νεοδημοκράτες».

TΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΤΒ BERLIN

Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Μαρκόπουλος με τον πρόεδρο του ΕΟΤ Ελλάδας κ. Γιάννη Κοφίνη
και το διευθυντή του ΕΟΤ Γερμανίας κ. Ηλία Γαλανό στον
εκθεσιακό χώρο του ελληνικού περιπτέρου της ΙΤΒ στο Βερολίνο, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009.
(Φωτό: ΑΠΕ ΜΠΕ/
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης/STR)

Στοκχόλμη – Σουηδία: Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Αδελφότητας Στοκχόλμης, με την ευκαιρία της επετείου της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, που έγινε το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009, στην γεμάτη αίθουσα
«Mariehällskullen» της Στοκχόλμης. Την εκδήλωση άνοιξε ο
δραστήριος πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Αδελφότητας Γεώργιος Γιωτίτσας, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας,
τονίζοντας τους αγώνες των Ηπειρωτών για την απόκτηση της
πολυπόθητης λευτεριάς. Κατόπιν διαβάστηκε χαιρετισμός του
Προέδρου της πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Χρυσόστομου Δήμου, ο οποίος αυτό το διάστημα για επαγγελματικούς
λόγους βρίσκεται στην Αμερική. Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την
παρουσία τους η εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας της
Σουηδίας Σέμη Γιαννούλη, ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Πρεσβείας Σπύρος Καραολίδης, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας Πάνος Ούλης
και Μανόλης Τερζάκης. Παραβρέθηκαν ακόμη και πολλοί πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. άλλων συλλόγων και φορέων της Στοκχόλμης καθώς και πολλοί επιχειρηματίες.

Με λαμπρότητα γιόρτασαν οι Ηπειρώτες της
Στουτγάρδης την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων
Στουτγάρδη- Γερμανία: Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η γιορτή της Ηπειρώτικης Αδελφότητας Στουτγάρδης και Περιχώρων, που ήταν αφιερωμένη στην 96η επέτειο της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, που πραγματοποιήθηκε στις
21.02.2009 στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων Turn- u.
Versammlungshalle Botnang.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Ηπειρωτών
Στουττγάρδης Σωτήριος Βασιλείου αναφέρθηκε στο μεγάλο
γεγονός της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων το 1913 από τον
τουρκικό ζυγό και στην προσφορά τού ηπειρώτικου λαού και
κάλεσε όλους τους Ηπειρώτες και Ηπειρώτισσες να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα
καθώς και την πλούσια παράδοση της Ηπείρου. Κατόπιν το
λόγο έλαβε ο Πρόξενος του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος
στη Στουτγάρδη Παναγιώτης Αντωνάτος ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας, τόνισε τη μεγάλη προσφορά των Ηπειρωτών ευεργετών στην ανασύνταξη του Ελληνικού κράτους.
Τέλος το πρόγραμμα έκλεισε το ενιαίο χορευτικό συγκρότημα καθώς επίσης και το χορευτικό της νεολαίας που παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς της Ηπείρου και χορούς
από όλη την Ελλάδα. Το δημοτικό συγκρότημα του Θανάση
Αθανασίου το πλαισίωσαν ο κλαρινίστας Μπάμπης ΛούκαΧαλκιάς και ο τραγουδιστής Αντώνης Κυρίτσης που είχαν έρθει από την Ελλάδα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ των
άλλων, ο Συντονιστής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ. Δημήτριος Κούρτης, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Κοινότητας
κα Κεμετζετζίδου, οι εκπαιδευτικοί του Λυκείου Χριστοφιλόπουλος, Φλώρος, Τζιβελεκίδου, Ζήκου και Γαρίδης, ο πρόε-

δρος του Συλλόγου Bietigheim-Bissingen «Το Σούλι» κ. Τσιρώνης και οι επιχειρηματίες Γρηγόριος Βρακάς, Σωτήριος
Γιόγιακας, Θανάσης Γιάγιας και Ιωάννης Βρακάς.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί τους παρακάτω χορηγούς που συνετέλεσαν στην επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης: Ασφαλιστική Εταιρεία VDV-Leben International AG, τον Ιωάννη Καρακώστα από τα φροντιστήρια Alpha, τον κ. Γιάγια από το Ταξιδιωτικό Γραφείο «AKROPOLIS», τις οικογένειες Γρηγόρη
Βρακά, Δημήτρη Νούση, Ε. Νούση, Γ. Κομίνη, Ι. Βασιλείου,
Μ. Νάνη, Χ. Σδράλη και Γ. Τζωρτζάκη.
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Επίσκεψη Νεολαίας ΟΕΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωεκλογές Ιουνίου 2009
Βόννη, 23.1.2009: Τα θέματα που απασχολούν τον Ελληνισμό της περιοχής αρμοδιότητας
του Προξενείου Κολωνίας και η καλλίτερη δυνατή προετοιμασία για την άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος των Ελλήνων στις ευρωεκλογές
του προσεχούς Ιουνίου από τη Γερμανία, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία με τον Γενικό Πρόξενο της
Ελλάδος στην Κολωνία. Το ενδιαφέρον του κυρίου Νικολάου Πλεξίδα, που τοποθετήθηκε ως
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κολωνία από τον περασμένο Αύγουστο, και η επιθυμία του
ΔΣ της ΟΕΚ για ενημέρωση του Γενικού Προξένου με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, οδήγησαν στην πραγματοποίηση της
συνάντησης αυτής στη Βόννη στις 17 Ιανουαρίου. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΕΚ Κώστας
Δημητρίου, η ΟΕΚ θα επιδιώκει και μελλοντικά
τακτικές συναντήσεις με τον Γενικό Πρόξενο
προκειμένου να υπάρχει αμφίδρομη ενημέρωση
και έτσι να συμβάλει η ΟΕΚ κατά το δυνατόν
στην εύρυθμη λειτουργία του Προξενείου.

Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία συμμετοχής πραγματοποιήθηκε η
επίσκεψη που οργάνωσε η Επιτροπή Νεολαίας της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις Βρυξέλλες. 50 νέες και νέοι από διάφορες πόλεις της Γερμανίας, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ΟΕΚ και της Ευρωβουλευτή Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου. Έπειτα από μία σύντομη ενημέρωση αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ευρωβουλευτής απάντησε στις ερωτήσεις των νέων, που επικεντρώθηκαν σε εκπαιδευτικά θέματα και ειδικότερα στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση, όπως και την αναγνώριση των πτυχίων ανωτέρων σχολών στην Ελλάδα. Σε ερωτήσεις αθλητικού κυρίως ενδιαφέροντος κλήθηκε να απαντήσει από την
πλευρά του ο Ευρωβουλευτής Μανόλης Μαυρομάτης μετά τη σύντομη εισήγηση που έκανε και ο ίδιος για τους τομείς δράσης του.
Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά στην αίθουσα όπου συνεδριάζει η ολομέλεια του νομοθετικού σώματος. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα στους νέους
να γνωριστούν με τα μέλη του δικτύου νεολαίας Βελγίου, κάνοντας
με αυτόν τον τρόπο το πρώτο βήμα για μια μελλοντική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με σκοπό τη δικτύωση της νεολαίας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της διήμερης εκδρομής 22-23 Φεβρουαρίου

2009 οι νέες και νέοι ξεναγήθηκαν στην βελγική πρωτεύουσα και είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν γνωστά αξιοθέατα της πόλης.

Εφορευτική επιτροπή:: Από αριστερά Σ. Νικολαϊδου.
Θ.Μουρουζίδης. Μ. Ιωσηφίδου)

Το νέο ΔΣ (μέσος όρος ηλικίας 30 ετών) από αριστερά Κ. Παλάνγγας, Χ. Σταυριανίδης, Γ. Νικολαϊδης. Κ. Καλπαξίδης, Γ. Γρηγοριάδης, Φ. Καλπαξίδης και Αλεξία Τριανταφύλλου

ΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ
Όσο κι αν φαίνεται παράξενο είναι αρκετοί
εκείνοι που ενδιαφέρονται να μάθουν ελληνικά στην γειτονική μας χώρα. Αυτή την ανάγκη
καλύπτει μερικώς στο Μοναστήρι (Μπίτολα) ό
Σύλλογος «Φίλοι της Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού - ΤΟ ΜΑΤΙ -».
Μετά από επικοινωνία με τον Αθανάσιο
Στεργίου, πρόεδρο του ανωτέρω συλλόγου, ο
Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής
Γλώσσας έστειλε εκπαιδευτικό υλικό για τους
μαθητές του Συλλόγου.
Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν αυτή τη δραστηριότητα του ΟΔΕΓ παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό (τηλ. 210 77
180 77) ή να καταθέσουν το όποιο ποσόν επιθυμούν στον λογαριασμό του ΟΔΕΓ στην ΕΤΕ:
049 / 48 0000 15 σημειώνοντας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΊΌ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ».

50 νέες και νέοι από διάφορες πόλεις της Γερμανίας
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μέσον η Ευρωβουλευτής
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

«Ο Μάρτ’ς φέρ τα χελιδόνια κελαηδούν και λύν’ τα χίονια»

34η Ετήσια Γενική Συνέλευση: ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
«Παράδοση δεν είναι η διατήρηση της στάχτης, αλλά η μεταφορά της φλόγας»
Την Κυριακή 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση, για την εκλογή νέου Προεδρείου, τον οικονομικό απολογισμό της Ένωσης μας και άλλα τρέχοντα θέματα. Αποτελεί δικαίωση για εμάς, αλλά και τιμή για την Ένωση το γεγονός πώς το
παρών έδωσαν πάνω από τα μισά μέλη. Σε
καιρούς που οι περισσότεροι ελληνικοί σύλλογοι της Ελβετίας φυτοζωούν η παρουσία
σας μας δίνει κουράγιο και δύναμη. Το καινούργιο Προεδρείο συνήλθε σε σώμα με
την ακόλουθη σύνθεση: Δ.Σ. Πρόεδρος:
Κώστας Καλπαξίδης, Αντιπρόεδρος: Γρηγό-

ρης Γρηγοριάδης, Γραμματέας, αντιπρόσωπος στην Ο.Σ.Ε.Π.Ε και υπεύθυνος ιστοσελίδας Γεώργιος Νικολαΐδης, Ταμίας: Κώστας
Παλάνγγας, Έφορος Α. (Υπεύθυνος χορευτικών τμημάτων): Χρήστος Σταυριανίδης,
Έφορος Β. (Υπεύθυνος νεολαίας και βοηθός γραμματέα): Φώτης Καλπαξίδης, Έφορος Γ. (Υπεύθυνη γυναικών και εκδηλώσεων): Αλεξία Τριανταφυλλίδου, Αντιπρόσωπος στην Ο.Σ.Κ.Ε.Μ.Ε. και υπεύθυνος Ανατολικής Ελβετίας: Παύλος Παυλίδης.
Εφορευτική Επιτροπή: Νίκος Koτσαποΐκίδης, Γεώργιος Ευθυμιάδης, Λεωνίδας

Ανδρεάδης.
Επόμενες εκδηλώσεις:
21-22 Μαρτίου. 15η Πανευρωπαΐκή Συνδιάσκεψη της Ποντιακής Νεολαίας- Frankfurt
2 Μαΐου 2009. 34ο ετήσιο Αντάμωμα των
Ποντίων της Ελβετίας. Αλέξης Παρχαρίδης
τραγούδι, Παναγιώτης Κογκαλίδης κεμεντζέ-ποντιακή λύρα, Αλέκος Θεοδοσιάδης
ταούλ, «I4» λαϊκό και δημοτικό πρόγραμμα.
17 Μαΐου 2009. Mνημόσυνο για τα θύματα
της Ποντιακής Γενοκτονίας.
23 Μαΐου 2009. 28. Φεστιβάλ Ομοσπονδίας
Συλλόγων Ποντίων-Rüsselsheim.

18η επέτειος ίδρυσης της «Ομόνοιας» στη Δερβιτσιάνη
Ανταπόκριση: Νίκος Σουτόπουλος
Φωτογραφία: Χρήστος Λέτσος
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ: Την 18η επέτειο από την ίδρυσή της γιόρτασε στις 11-1-2009 η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων της Αλβανίας «Ομόνοια». Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δερβιτσιάνη, κεφαλοχώρι της ελληνικής μειονότητας στο νομό Αργυροκάστρου, εκεί που οι πρωτεργάτες της, πριν από 18 χρόνια βρήκαν καταφύγιο από το διωγμό των δομών τού κομμουνιστικού καθεστώτος και αποφάσισαν την ίδρυσή της. Τις εκδηλώσεις τίμησαν
με την παρουσία τους ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας
Θεόδωρος Κασσίμης, ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ. Δημήτριος, βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου αλλά και οι ελληνικής καταγωγής βουλευτές της αλβανικής βουλής, οι εκπρόσωποι
τού διπλωματικού σώματος της Ελλάδας στην Αλβανία Πρέσβης
Ν. Πάζιος και ο Πρόξενος Αργυροκάστρου Ι. Ριζόπουλος, στελέχη της «Ομόνοιας» και του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ), το οποίο εκπροσωπεί πολιτικά την «Ομόνοια» στο
αλβανικό κοινοβούλιο και πλήθος ομογενείς προσκεκλημένοι.
Διαφάνηκε επίσης η αποφασιστικότητα και αντίδραση του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού σε κάθε απόπειρα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στην εθνική ελληνική μειονότητα
(Ε.Ε.Μ.). Απουσίαζαν, ωστόσο, οι ιδρυτές αυτής της ομογενειακής
πολιτικής οργάνωσης. Αναφερόμενοι στην 18χρονη πορεία της
«Ομόνοιας», οι ομιλητές επισήμαναν την ιστορική σημασία της ί-

Στην επετειακή εκδήλωση για την ίδρυση της «Ομόνοιας» στη
Δερβιτσιάνη από δεξιά: ο Γεν. Πρόξενος Αργυροκάστρου Ι.
Ριζόπουλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Θ. Κασσίμης, ο Πρόεδρος του ΚΕΑΔ-PBDNJ Βαγγ. Ντούλες και ο Πρόεδρος της
«Ομόνοιας» Β. Μπολάνος.
δρυσής της, τις επιτυχίες, αλλά και τις αδυναμίες της, τόνισαν την
ανάγκη να διαδραματίσει ρόλο η «Ομόνοια» στις εξελίξεις στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή και χαιρέτισαν τη στήριξη της οργάνωσης στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο υφυπουργός
Εξωτερικών Θεόδωρος Κασσίμης επισήμανε την ανάγκη «να απαλλαγεί η κοινότητα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία της

ελληνικής κομματικοποίησης». Έθεσε, επίσης, έμφαση στην ανάγκη αναβάθμισης της οργανωτικής δομής της «Ομόνοιας» και του
ρόλου της, κάτι, που όπως είπε, «ξεκίνησε αλλά δεν προχώρησε,
ούτε όμως θα σταματήσει». «Προηγείται», επισήμανε, «η ανάγκη
επιστράτευσης όλων για να επιτευχθεί εκ νέου η πολιτική εκπροσώπηση της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην αλβανική βουλή
στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές στη χώρα, τον προσεχή Ιούνιο». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της «Ομόνοιας», Βασίλης
Μπολάνος, είπε ότι «συχνά η οργάνωση έχει γίνει στόχος αλβανικών ΜΜΕ, πολιτικών και μερίδας της αλβανικής κοινής γνώμης,
που υποστηρίζουν ότι η «Ομόνοια» επιθυμεί να υπονομεύσει τη
ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας», αλλά, όπως τόνισε, «δεν το πέτυχαν και ούτε θα το πετύχουν». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αναβάθμισης της οργανωτικής και πολιτικής δομής της
«Ομόνοιας». Ο πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ), Βαγγέλης Ντούλες, επισήμανε «την ανάγκη
άρσης του διλήμματος του τρόπου εκπροσώπησης της ελληνικής
μειονότητας στην αλβανική βουλή, δηλαδή μέσω του συνδυασμού
«Ομόνοιας-ΚΕΑΔ» ή μέσω των εκπροσώπων της «Ομόνοιας» στα
άλλα αλβανικά κόμματα και την επικράτηση της πρώτης εκδοχής».
Στο περιθώριο των εκδηλώσεων, ο κ. Κασσίμης είχε συνάντηση με
ομάδα εκπροσώπων βιοτεχνιών και άλλων παραγωγικών μονάδων στην περιοχή της ελληνικής μειονότητας για να ακούσει τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τους τρόπους επίλυσή τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
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DHW και DHSG συμμετέχουν στο ετήσιο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
Κωστής Χατζηδάκης (Υπουργός Ανάπτυξης): Μείωση κόστους για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Πάλλη-Πετραλιά και Παυλόπουλος παρουσιάζουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την προστασία
των απασχολουμένων στον κατασκευαστικό κλάδος και τη στήριξη της ιδιοκτησίας
Ντύσελντορφ/Αθήνα, Ιανουάριος 2009: Παρουσία των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Προκόπη
Παυλόπουλου, Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κας Φ. Πάλλη - Πετραλιά διεξήχθησαν οι
εργασίες του 26ου ετήσιου συνεδρίου της ΠΟΜΙΔΑ στο κινηματοθέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ. Την αξιωματική αντιπολίτευση εκπροσώπησαν
η βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνη του τομέα Οικονομικών κα
Λούκα Κατσέλη καθώς και ο βουλευτής κ. Ανδρουλάκης. Από τη
Γερμανία συμμετείχε ο Πρόεδρος της Γερμανοελληνικής Ένωσης
Προστασίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Εξωτερικού (DHSG) δικηγόρος
Δημήτρης Κούρος συγχρόνως και με την ιδιότητα του Γενικού
Γραμμτέα του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου
(DHW). Ο κ. Παυλόπουλος έκανε σύντομο απολογισμό των μέτρων
για την ιδιοκτησία που έλαβε η κυβέρνηση, τονίζοντας ιδιαίτερα την
κατάργηση του φόρου κληρονομιάς και γονικής παροχής καθώς
και την αντικατάσταση του ΦΜΑΠ από το ΕΤΑΚ.
Στην ομιλία του ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης εξήγγειλε
τη μείωση του κόστους έκδοσης των ενεργειακών πιστοποιητικών
σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατ’ ανώτατο όριο, έναντι 2,5 ευρώ ελάχιστης αμοιβής που ήταν η αρχική πρόταση. Για τις ανεξάρτητες κατοικίες θα ισχύει κατώτατη αμοιβή για τον επιθεωρητή τα
€100, αντί για €300 που ήταν η εισήγηση. Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη ότι με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή απλοποιούνται και
επιταχύνονται οι διαδικασίες για την απόκτηση ή τροποποίηση της
άδειας παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικά για τα
φωτοβολταϊκά ετοιμάζονται ρυθμίσεις ώστε να αρκεί μία άδεια μηχανικού για να επιτρέπεται η εγκατάσταση πάνελ στις στέγες των
κτιρίων. Η κα Φάνη Πάλλη - Πετραλιά τόνισε ότι στον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο απασχολούνται 400.000 εργαζόμενοι, δηλαδή
το 8,7 % του ενεργού δυναμικού και τόνισε ότι έχει αποφασισθεί η
λήψη μέτρων, στο πλαίσιο και του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για θωράκιση

του κλάδου από τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης.
Η κα Λούκα Κατσέλη για τις επιπτώσεις στην κτηματαγορά τόνισε ότι υπάρχουν πολλά αδιάθετα ακίνητα, η αγορά έχει παγώσει και
οι τιμές υποχωρούν. Στις προτάσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης περιλαμβάνεται η διασταύρωση των αρχείων του περιουσιολογίου που έχει δημιουργηθεί στο υπουργείο Οικονομικών με τις δηλώσεις Ε9 και του Κτηματολογίου ώστε να υπάρξει ενοποίηση και
συμπλήρωση των στοιχείων. Χαρακτήρισε άδικη την επιβολή του
ΕΤΑΚ με ενιαίο συντελεστή 1 τοις χιλίοις γεγονός που όπως είπε εξομοιώνει τους φορολογούμενους με μικρή και μεγάλη φοροδοτική ικανότητα και τάχθηκε υπέρ της θέσπισης προοδευτικής κλίμακας με μεγαλύτερο αφορολόγητο όριο. Τόνισε εξάλλου ότι από το
φόρο περιουσίας δεν πρέπει να εξαιρείται η Εκκλησία για τα ακίνητα που έχουν εμπορικές ή τουριστικές χρήσεις.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς

(στην φωτογραφία σε συνέδριο του DHSG στην Ελβετία) αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αγοράς σύμφωνα με τα οποία τα ξενοίκιαστα καταστήματα της Αθήνας αυξήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 20, στη μειωμένη ζήτηση
κατοικιών για μίσθωση συγχρόνως με αυξημένη προσφορά, με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση των μισθωμάτων,
στο γεγονός εμφάνισης «δήθεν» ενοικιαστών οι οποίοι δεν καταβάλουν ούτε ένα μίσθωμα, ούτε μιά φορά κοινόχρηστα ή λογαριασμούς κοινής ωφελείας. Ανυπεράσπιστα θύματά τους είναι ιδιοκτήτες μεγάλης ηλικίας ή κάτοικοι επαρχίας ή εξωτερικού, ακόμη και
δανειολήπτες οι οποίοι περιμένουν την καταβολή του ενοικίου για
να εξοφλήσουν το στεγαστικό τους δάνειο, στη στήριξη της
ΠΟΜΙΔΑ στους ενοικιαστές αναγνωρίζοντας τις δύσκολες περιστάσεις της κρίσης προασπίζοντας το κοινωνικό συμφέρον, στην απαλλαγή της μέσης ελληνικής οικογένειας από το άγχος υψηλών
φορολογιών μετά την πρόσφατη κατάργηση του ΦΜΑΠ από την Κυβέρνηση, στην ελπίδα που προσδίδει η ΠΟΜΙΔΑ για την καθολικότητα της εφαρμογής του ΕΤΑΚ, που μόνον έτσι εξασφαλίζει το χαμηλό ποσοστό του φορολογικού συντελεστή. Το ΕΤΑΚ διεκδίκησε
και πέτυχε η ΠΟΜΙΔΑ.
Ας σημειωθεί ότι η Γερμανοελληνική Ένωση Προστασίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Εξωτερικού (DHSG) με έδρα το Ντύσελντορφ της
Γερμανίας συνεργάζεται στενά με την ΠΟΜΙΔΑ και δραστηριοποιείται στον τομέα της αγοράς ακινήτων σε όλες τις γερμανόφωνες
χώρες (Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Λουξεμβούργο).
Για περισσότερες πληροφορίες:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ΠΟΜΙΔΑ
www.pomida.gr
Γερμανοελληνική Ένωση Προστασίας Ιδιοκτητών Ακινήτων
www.dhsg.eu

DHW-Vertreter treffen Staatssekretäre im Außenund Bildungsministerium Griechenlands
Die berufliche Bildung im Mittelpunkt der Gespräche

Ο Σταύρος Καλαφάτης συναντάει
Eλληνες επιχειρηματίες στην Στουτγάρδη
«Ο DHW παίζει σημαντικό ρόλο και δραστηριοποιείται αποφασιστικά για την προώθηση των γερμανοελληνικών επιχειρηματικών συνεργασιών» τονίζει ο Υπουργός
Στουτγάρδη, Φερουάριος 2009: Επ ευκαιρία της επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου στην Στουτγάρδη η Ν.Ο.
της ΝΔ Βάδης Βυρτεμβέργης κάλεσε δείπνο εργασίας με
ομογενείς επιχειρηματίες του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου στο πολυτελές εστιατόριο της Στουτγάρδης „Le populair“ που ανήκει στον Χάρη Αθανασιάδη.
Επί κεφαλής του κλιμακίου ήταν ο Υπουργός ΜακεδονίαςΘράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος είχε την ευκαιρία
μέσα σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον να γνωρίσει από κοντά επιφανή μέλη της ομογενειακής επιχειρηματικής κοινότητας της Βάδης Βυρτεμβέργης και να ακούσει από αυτους τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για την προώθηση
των γερμανοελληνικών επιχειρηματικών συνεργασιών, την
ενδυνάμωση του επιχειρησιακού ρόλου της Ελλάδος στην
νοτιοανατολική Ευρώπη και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Από την μεριά του ο
Υπουργός ενημέρωσε για τις προσπάθειες που καταβάλει
η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Σε γενικές γραμμές ο κ. Καλαφάτης αιφνιδιάστηκε από την συμμετοχή των ομογενειακών επιχειρήσεων
στα επιχειρηματικά δρώμενα της Γερμανίας και τους συνεχάρηκε για την συμβολή τους στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εκπαίδευσης. Τέλος παρεκάλεσε όλους
να μην παραμελούν την σχέση τους και την επαφή τους με
την Ελλάδα. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης καθηγητής
Λουκάς Ανανίκας, ο Γεν. Δ/ντής της Γ.Γ.Α.Ε. Γιάννης Κυπαρισσίδης, ο Νομάρχης Καβάλας Θόδωρος Καλιόντζης
και ο Γεν. Πρόξενος στην Στουτγάρδη Δημήτρης Ξενιτέλλης. Από τον Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι Μαρίνα Αντωνιάδου, Δρ. Λάμπης Τασσάκος, Χάρης Αθανασιάδης, Γιάννης Κόκκαλης, Γιάννης
Πουρνάρας, Ανέστης Οσιπίδης, Κώστας Μαρμονίτης και
Τάσος Βασιλειάδης.

Köln/Düsseldorf, März 2009: Ihre Aufenthalte in Deutschland
nutzten die Parlamentarischen Staatssekretäre im Außen- und
Bildungsministerium Griechenlands, Theodoros Kassimis (Bild
1) und Andreas Lykourentzos (Bild 2), und trafen sich mit dem
Vorstand der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung.
Im Zentrum der Gespräche standen Themen sowohl der
schulischen als auch der beruflichen Bildung der griechischen
Kinder in Deutschland, die Förderung von Berufspraktika für
deutsche Schüler in Griechenland sowie Informationsmaßnahmen bezüglich der Hellenic Open University, die auch Berufstätigen die Möglichkeit bietet, einen akademischen Abschluss
via Internet zu erlangen. DHW-Vorstandssprecher Phedon Codjambopoulo nutzte die Gelegenheit, um die Staatssekretäre über die Erfolge des DHW-Projektes NEO XEKINIMA zu informieren und ihnen anzukündigen, dass in den nächsten Tagen
der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesbildungsministerium Thomas Rachel der DHW den Zuwendungsbescheid
für ein weiteres Projekt im Rahmen des Bundesprogramms JOBSTARTER überreichen wird. Das neue Projekt führt den Namen: „DHW-Ausbildungsprojekt Brücke zur Qualifizierung und
Integration“.
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«Brücke zur Qualifizierung und Integration»
Staatssekretär Thomas Rachel gibt Start für das neue DHW-Ausbildungsprojekt frei
Köln, März 2009: Im Haus der IHK zu Köln
und in Anwesenheit der Parlamentarischen
Staatssekretärin im Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ursula Heinen-Esser, dem Vertreter
des Kölner OB und 2. Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses der Stadt Köln, Axel Kaske, dem Generalkonsul Griechenlands in Köln,
Nikolaos Plexidas, dem Honorarkonsul Zyperns in NRW, Jannis Vassiliou, der Konsulin für
Wirtschaft und Handel in Düsseldorf, Evi Maniaki-Griva, und Vertretern aller Projektpartner
aus Kammern, Verbänden, Agentur für Arbeit,
Schulen, Gemeinden und überregionalen Projekten überreichte der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Thomas Rachel, den
Förderbescheid für das DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung und Integration“ an die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung (DHW). Den Bescheid nahm DHWGründungspräsident Jannis Bourlos-May, der
auch Projektkoordinator ist, in Empfang.
Mit diesem Projekt sollen im Rahmen des
Bundesprogramms „JOBSTARTER - Für die
Zukunft ausbilden“ in Unternehmen mit Migrationshintergrund 80 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen werden und das schwerpunktmäßig in den Regionen Solingen und
Wuppertal.
Zusätzlich zu den oben genannten nahmen
an der Veranstaltung teil: Frank Hemig, Stellv.
Hauptgeschäftsführer der IHK Köln, Dr. Axel
Fuhrmann, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung, HWK Düsseldorf, Volker Grünewald,
Stellv. Leiter der Programmstelle JOBSTARTER im BIBB, Bonn, Carmen Bartl-Zorn, Leiterin des Geschäftsbereiches Aus- und Weiterbildung Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen, Clemens Urbanek, Geschäftsführer Abt. Berufsbildung, IHK zu Düsseldorf,
Astrid Natus-Can, Referentin GB Aus- und
Weiterbildung, IHK zu Köln, Dr. Stephan Harbich, Hauptabteilungsleiter Berufsausbildung,
HWK zu Köln, Mathias Johnen, stellv. Geschäftsführer DEHOGA Nordrhein, Köln, Ludger Dinkel, TL Bereich 25, Agentur für Arbeit
Wuppertal und Agentur für Arbeit Solingen,

Anja Daub, BL 1 Berufsberatung, Agentur für
Arbeit Köln, Elsa Athanassiou, Schulleiterin,
Griechisches Lyzeum zu Köln, Dr. Bernhard
Meyer, GF Beirat Schule – Beruf, Schulamt für
die Stadt, Köln, Barbara Skora, Abteilungsleiterin Arbeitsmarktförderung, Stadt Köln, Manfred Gronemeier, BVMW-Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, Köln, Wolfgang Fehl,
Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk,
Düsseldorf, Doris Bilko, Projektleiterin Bergische Initiative Pro Ausbildung Plus und Bergischer Verein zur Förderung der Ausbildung
e.V., Phedon G. Codjambopoulo, Vizepräsident und Vorstandssprecher der DHW, Dimitrios Kouros, Generalsekretär der DHW, Christina Alexoglou-Patelkos, Projektleitung, DHWAusbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung
und Integration“, Georgia Tsitsi, Projektmanagement, DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur
Qualifizierung und Integration“.
Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung
und Forschung: „Ich bin heute als Staatssekretär des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums nach Köln zur Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung gekommen,
weil diese Vereinigung ein tolles Projekt unter-

nimmt, um Unternehmen mit Migrationshintergrund, griechische Unternehmen beispielsweise, zu gewinnen, um Ausbildungsplätze zur
Verfügung zu stellen. Das ist ein tolles Vorhaben, was wir als Bundesbildungsministerium
nicht nur finanziell unterstützen, im Rahmen
des JOBSTARTER-Bundesprogramms.“
Frank Hemig, stv. Hauptgeschäftsführer,
IHK zu Köln: „Das Ziel von JOBSTARTER und
damit des Ministeriums ist es, flankierend zum
Nationalen Ausbildungspakt weitere Unternehmer für Ausbildung zu gewinnen und so im
regionalen Kontext zusätzliche Ausbildungsstellen zu schaffen ... Mit der Übergabe des
Förderbescheids startet offiziell das DHWAusbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung
und Integration“. Dem Projekt wünsche ich
gutes Gelingen und den am Projekt beteiligten
Unternehmen danke ich für ihr Engagement,
das immerhin zur Schaffung von 80 zusätzlichen Ausbildungsplätzen führen wird.“
Axel Kaske, 2. Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses der Stadt Köln: „Die Übergabe
des Förderbescheids an die DHW ist eine besondere und eine wichtige Veranstaltung,
denn mit dem Start und der Umsetzung des
Projektes leistet die DHW einen großen Bei-

trag dazu, Jugendliche auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz und ausbildende Unternehmen zusammenzuführen...Sie
unterstützt damit aktiv unser gemeinsames
Ziel, jungen Menschen die berufliche Integration zu erleichtern. Kompetenzen und Potenziale junger Migrantinnen und Migranten werden
damit gezielt in den Blick genommen und ausgeschöpft, in dem z.B. ihre natürliche
Mehrsprachigkeit und ihre interkulturelle Kompetenz als Ressource angesehen wird. Angesichts der demographischen Entwicklung und
der wirtschaftlichen Globalisierung wird dies
für die Zukunft unseres Landes zunehmend
wichtig und so kann ich auch im Namen des
Rates der Stadt Köln diese Initiative mit ihren
umfassenden Aktivitäten nur begrüßen und
nachdrücklich unterstützen.“
Nikolaos Plexidas, Generalkonsul Griechenlands in Köln: „Ich freue mich, dass der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Rachel
mit seiner Anwesenheit heute, eine der wichtigsten Organisationen des Griechentums in
Deutschland ehrt und dass der deutsche Staat
zum wiederholten Mal der DHW eine schwierige Mission anvertraut. Nach dem großen Erfolg von NEO XEKINIMA sich wir sicher, dass
auch das neue Projekt noch erfolgreicher sein
wird. Von Seiten des Generalkonsulats Griechenlands in Köln werden wir das Projekt von
sehr nahe verfolgen und mit allen Kräften unterstützen.“
Phedon Codjambopoulo, DHW-Vorstandssprecher: „Es freut uns außerordentlich und
ehrt uns gleichzeitig Herr Staatssekretär, dass
Sie sich persönlich die Zeit genommen haben,
um von Berlin nach Köln zu kommen, und uns
den Förderbescheid für das neue Projekt zu übergeben. Wir werden Alles dran tun, um die
Projektziele zu erreichen, die Jugend und die
Wirtschaft mit Migrationshintergrund zu unterstützen und im Sinne der Bundesregierung
mittels dieses Projektes dafür zu werben und
darzustellen, dass interkulturelle Kompetenz
im Rahmen der Vielfalt in Gesellschaft und Unternehmen ein enormer Vorteil insbesondere
in einem exportorientierten Land wie Deutschland ist.“

Ο Σταύρος Κωσταντινίδης
μέλος της νέας Επιτροπής
Οικονομίας του CSU

Ο DHW ενημερώνει εργοδότες και εργαζομένους
στο Βούπερταλ για εργατικά θέματα

Μόναχο: Το Χριστιανοκοινωνικό
Κόμμα της Βαυαρίας ίδρυσε επιτροπή οικονομίας με
πρόεδρο τον νυν
Υπουργό Οικονομίας στην Βαυαρία
Γκέοργκ Φάρενσον.
Στην επιτροπή συμμετέχουν όλα τα επιφανή στελέχη του
κόμματος με αρμοδιότητα την οικονομία όπως ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας Καρλ-Τέοντορ Γκούτενμπεργκ, η Υφυπουργός στο ίδιο
Υπουργείο Ντάγκμαρ Βέρλ, ο Έρβιν Χούμπερ, ο
Βέρνερ Σνάπαουφ (Γεν. Δ/ντής του Συνδέσμου
Γερμανικών Βιομηχανιών), ο Στέφαν Γκέτζλ
( Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών), ο Χέλμουτ
Πέρλετ (Αllianz) και ο Φραντς-Γιόζεφ Κορτύμ
(WEBASTO). Μεταξύ αυτών στην ιδρυτική συνεδρίαση στις 26 Μαρτίου θα παρευρεθεί και ο
Πρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου στο Μόναχο, δικηγόρος Σταύρος Κωσταντινίδης, τον οποίο ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φάρενσον προσεκάλεσε να
συμμετάσχει στην επιτροπή σαν τακτικό μέλος.
Το Χριστιανοκοινωνικό Κόμμα στοχεύει μέσω
αυτής της επιτροπής να ανακτήσει προς τις βαυαρικές επιχειρήσεις το έδαφος που έχασε στις
τελευταίες εκλογές στο κρατίδιο.

Βούπερταλ: Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του Δημοτικού
σχολείου στο Βούπερταλ και
σε συνεργασία με τον DHW
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία ενημερωτική εκδήλωση γύρω από εργατικά θέματα.
Ομιλητής ήταν ο δικηγόρος
στο Ντίσελντορφ και Γενικός
Γραμματεύς του ΓερμανοΕλληνικού Επιχειρηματικού
Συνδέσμου Δημήτρης Κούρος. Πολλά ήταν τα ερωτήματα του πολυπληθούς ακροατηρίου που αποτελούσαν τόσο
εργαζόμενοι όσο και εργοδότες της περιοχής γύρω από
τους κινδύνους που εγκυμονεί
η κατάσταση στην αγορά εργασίας στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Τον
ομιλητή παρουσίασε ο Πρόεδρος του Συλλόγου και οδοντίατρος στο Βούπερταλ Γεώργιος Μάμμος και ο οποίος συγ- Από αριστερά: ο Αντιπρόεδρος του DHW Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέχρόνως διηύθυνε την συζήτηων του Δημοτικού Βούπερταλ Γεώργιος Μάμμος, ο Γεν. Γραμματέας του DHW Δημήτρης Κούρος και
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βούπερταλ Γεώργιος Παρίδης
ση. Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στην μεγάλη αίθουσα του Χαρμάνους-Όμπεντικ-Χάους της Ιμάνουελκιρχε στο Βούπερταλ- τικών και μορφωτικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Γονέων και ΚηΜπάρμεν. Η παραπάνω εκδήλωση εγκαινίασε μία σειρά ενημερω- δεμόνων του ελληνικού δημοτικού σχολείου του Βούπερταλ.
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Αιωρούμενα φέρετρα...
«Αιωρούμαστε στο διάστημα σαν φέρετρα
που δεν ετάφησαν ποτέ μεταξύ των κόσμων»
Γιώργος Κρομμύδας, «Αλλοδαποί»,
Συλλογή Ποιημάτων-Η αγάπη παρεμπιπτόντως,
Εκδόσεις ΑΥΛΟΣ
Η Πολιτιστική Ομάδα Πρωτοβουλίας (ΠΟΠ),
σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Κολωνίας, διοργάνωσε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009 λογοτεχνική εκδήλωση στους χώρους
της Προξενικής Αρχής, υπό την αιγίδα του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Κολωνία
κυρίου Νικόλα Π. Πλεξίδα, αφιερωμένη στην
Eταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων της Γερμανίας.
Ο κ. Πλεξίδας στην κατάμεστη αίθουσα παρουσία μεταξύ άλλων και πλήθους ανθρώπων
των τεχνών, όπως των συγγραφέων Ελένης Δεληδημητρίου-Τσακμάκη από το Μόναχο και
Πέτρου Κυρίμη απο το Αάχεν, αλλά και του
προέδρου της ελληνικής κοινότητας Κολωνίας
κυρίου Μπαμπαλίτη, τόνισε κατά τον χαιρετισμό του, ότι ένα από τα μεγάλα καθήκοντα του
Ελληνικού προξενείου είναι να προβάλλει τον
Ελληνισμό και το έργο του μέσα στο πνεύμα
του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Ο κύριος Αντρεας Χούπκε, δήμαρχος της
περιοχής της Κολωνίας συμφώνησε και συμπλήρωσε στη συνέχεια, τονίζοντας ότι η φιλία

μεταξύ των εθνών πρέπει να πηγάζει σε πνευματικό επίπεδο και μέσα στο νόημα της Ενωμένης Ευρώπης. Τελος , ο Μιχάλης Πατένταλης,
πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων , μετά την παρουσίαση του σκοπού της ίδρυσης της Εταιρείας, τόνισε μεταξύ άλλων,
πως, μέσα από την λογοτεχνία μπορεί κανείς
να καταλάβει καλύτερα την πολιτισμικότητα
μιας κοινωνίας. Η συντονίστρια της εκδήλωσης
κυρία Νίκη Αηντεναηερ, από τον εκδοτικό οίκο
«Ρωμιοσύνη» με έδρα την Κολωνία, παρουσίασε στη συνέχεια συγγραφείς της εταιρείας, οι
οποίοι διάβασαν αποσπάσματα από τα βιβλία
τους. Την αρχή έκανε η Ελένη Τορόση από το
Μόναχο, η οποία τιμήθηκε πρόσφατα με το παράσημο «ιδιαιτέρας προσφοράς στην ομοσπονδία της Γερμανίας», συνέχισαν ο Γιώργος
Κρομμύδας από την Βόννη, ο Σεβαστός Σαμψούνης από την Φραγκφούρτη, η Θάλεια
Ανδρώνη απο Κολωνια, ο Αλέξιος Μάινας επίσης απο την Βοννη, ενώ τον κύκλο των λογοτεχνικών διαδρομών έκλεισε ο πρόεδρος της
εταιρίας Μιχάλης Πατένταλης απο το Ντύσσελντορφ. Στη συνέχεια ακολούθησε μικρή έκθεση βιβλίου, συζητήσεις με τους διοργανωτές
και συγγραφείς, πλαισιωμένες απο έντεχνη

μουσική του Επαμεινόντα Λαδά με μπουζούκι
και ούτι, της Βίκης Μεντελίδου σε τραγούδι και
κιθάρα και του Γιάννη Πετράκη με βιολί, οι οποίοι επένδυσαν ατμοσφαιρικά την βραδιά, καθως και μια δεξίωση που ακολούθησε με γεύσεις της Ελληνικής κουζίνας.
Σε οικείο λογοτεχνικό τοπίο μετατράπηκαν
το απόγευμα της επόμενης ημέρας, Σάββατο 7
Μαρτίου στο Düsseldorf, και οι συνεδριακοί
χώροι του λογιστικού γραφείου Argus, όπου η
ίδια η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων της Γερμανίας, διοργάνωσε ανοιχτή λογοτεχνική εκδήλωση με την παρουσία πολλών Ελλήνων και
Γερμανών ακροατών, μεταξύ των οποίων και η
κυρία Μαίη Παπούλια, σύζυγος του προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριου Κάρολου

Παπούλια. Συνοδεία γλυκισμάτων, καφέ και
σαρακοστιανών μεζέδων, αναγνώστηκαν αποσπάσματα από εργα 12 συγγραφέων της εταιρείας, και οι λογοτεχνικές αυτές διαδρομές έληξαν αργά το βράδυ με την διαβεβαίωση πως
η λογοτεχνία έχει την δύναμη να ταξιδέψει τον
αναγνώστη σε λιμάνια οικείων τόπων, δίχως να
έχει σημασία ο τόπος παραστάσεως.
Η εν λόγω Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων
Γερμανίας www.gga-brd.de θα δηλώσει παρούσα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης 28.- 31. Μαιου (όπου τιμώμενη χώρα
φέτος θα είναι η Γερμανία) σε δικό της περίπτερο, με παρουσία μεγαλου αριθμού συγγραφέων και έργων τους.
Επιμέλεια Ζωή Νιομανάκη

Στο Μόναχο βρέθηκε ο κ. Κυπαρισσίδης

Ενθύμημα: Ο π. Απόστολος, η αριστούχος
μαθήτρια Kerstin Puchan και ο κ. Halder

Kerstin Puchan: στόχος
μου η αρχαία Ελλάδα!
München: Την Κυριακή 1η Μαρτίου 2009 η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας τίμησε τη μαθήτρια
Kerstin Puchan, στον ιερό ναό των Αγίων Πάντων Μονάχου. Η μαθήτρια Kerstin Puchan επισκέπτεται τη δέκατη τάξη του βαυαρικού Γυμνασίου Icking και μαθαίνει αρχαία ελληνικά. Σε
πρόσφατο διαγωνισμό αρχαιοελληνικής ρητορικής μεταξύ μαθητριών και μαθητών βαυαρικών
γυμνασίων, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα
Elisabeth-J.-Saal-Stiftung, πήρε το πρώτο βραβείο και συμπεριελήφθηκε σε ειδικά προγράμματα για αριστούχους μαθητές και μαθήτριες. Η
επιθυμία της να ενασχοληθεί με την αρχαία
Ελλάδα και να εμπλουτίσει με ελληνική ιστορία
και φιλοσοφία το παρόν και το μέλλον της, είναι
άξια επαίνου και περαιτέρω προβολής στη μαθητιώσα νεολαία. Στην εκδήλωση στην εκκλησία
μας παρέστησαν η μαθήτρια και οι γονείς της, ο
καθηγητής των αρχαίων ελληνικών κ. Halder,
καθώς επίσης και μερικοί μαθητές και μαθήτριες που μαθαίνουν, στο σχολείο αυτό, αρχαία
ελληνικά. Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας,
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου,
π. Απόστολος Μαλαμούσης παρουσίασε τη μαθήτρια στο εκκλησίασμα και με κατάλληλη προσλαλιά επήνεσε το ενδιαφέρον της για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Η μαθήτρια και ο
καθηγητής της αντεφώνησαν και καταχειροκροτήθηκαν από το εκκλησίασμα. Ο π. Απόστολος
πρόσφερε στη μαθήτρια μια βυζαντινή εικόνα
του Χριστού και στον καθηγητή ένα βιβλίο, σε
γερμανική γλώσσα, μια εισαγωγή στην ορθόδοξη λατρεία και πίστη. Σε δεξίωση που ακολούθησε στο Πνευματικό μας Κέντρο υπήρξε πολύωρη
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
προσκεκλημένων και εκπροσώπων της παροικίας μας.

Την Δευτέρα 02.02.09 επισκέφθηκε την Ελληνική Κοινότητα Μονάχου ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού κ. Κυπαρισσίδης Ιωάννης, η Γενική Πρόξενος στο Μόναχο κ.
Κόρκα και ο κ. Δημητρίου Χ. εμπειρογνώμων του Υπ. Εξωτερικών. Στην
προγραμματισμένη αυτή εκδήλωση συμμετείχαν εκτός από το Δ.Σ της
Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου (Ε.Κ.Μ) και οι υπόλοιπες αντιπροσωπείες των Ελληνικών Κοινοτήτων Βαυαρίας. Επειτα από τον χαιρετισμό
εκ μέρους του προέδρου της Ε.Κ.Μ κ. Ξενάκη, το λόγο έλαβε ο κ. Κυπαρισσίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο νέο Μητρώο Ομογενειακών
Οργανώσεων, και στη χρηματοδότηση των φορέων του απόδημου
Ελληνισμού ανά την υφήλιο. Ειδική αναφορά έγινε επίσης στην προετοιμασία, στην οργάνωση, αλλά και στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη
συμμετοχή των αποδήμων στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Η Ε.Κ.Μ αναφέρθηκε στις υπάρχουσες και μελλοντικές δραστηριότητές της όπως, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Γ.Ε.Π), πρωτοβουλίες στα θέματα παιδείας, πολιτιστικές εκδηλώσεις, πρόγραμμα υποστήριξης νέων και ανέργων σχετικά με την επαγγελματική τους κατάρτιση. Τέλος
οι εκπρόσωποι των φορέων τοποθετήθηκαν με την σειρά τους, και έθεσαν τις απόψεις και αιτήματά τους.

Ο Χάρος ήρθε με το πρόσωπο ενός εφήβου...
Η Βαυαρική Βουλή, η Βαυαρική Κυβέρνηση, ο Δήμος Μονάχου και ο Βαυαρικός
Σύλλογος διδασκάλων και καθηγητών τέλεσαν από κοινού, στην κεντρική πλατεία του
Μονάχου, Odeonsplatz, ειδική εκδήλωση
στη μνήμη των μαθητριών, μαθητών και καθηγητριών του σχολείου Wenningen, των αστυνομικών και των άλλων θυμάτων της φοβερής τραγωδίας. Ο εκπρόσωπος της Ιεράς
Μητροπόλεως Γερμανίας, Πρωτοπρεσβύτερος π. Απόστολος Μαλαμούσης παρευρέθη
στην εκδήλωση αυτή και υπέγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων. Στη φωτογραφία (από
αριστερά) ο Βαυαρός Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων Ludwig Saenle, ο Πρώτος Δήμαρχος Μονάχου Cristian Ude, ο
Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας π. Απόστολος Μαλαμούσης, και η Πρόεδρος της
Βαυαρικής Βουλής Barbara Stamm υπογράφουν στο βιβλίο συλλυπητηρίων. Την Τετάρτη, 19.03.09 στις 4 μ.μ., τελέστηκε στον
καθεδρικό ναό του Μονάχου οικουμενικό
μνημόσυνο με τη συμμετοχή της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας του Μονάχου, της Ευαγγελικής εκκλησίας της Βαυαρίας και της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. Την Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας εκπροσώπησε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, π. Απόστολος
Μαλαμούσης. Η τελετή μεταδόθηκε από την
βαυαρική τηλεόραση.

n n n Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ ΚΟ Ι Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών ΔΩΔΩΝΗ Ντύσσελντορφ σας γνωστοποιεί την σύνθεση του νεοεκλεγόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του.
Πρόεδρος: Χρήστος Μητσόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Αθανασίου
Γραμματέας: Αλεξία Μυριούνη
Ταμίας: Ευάγγελος Κώστας
Μέλη του Δ.Σ: Ιωάννα Ράπτη,
Δημήτριος Σταύρου, Παναγιώτης Χρήστου

Την Απελευθέρωση των
Ιωαννίνων γιόρτασαν οι
Ηπειρώτες της Κολωνίας
Εκδήλωση για την 96η επέτειο της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009 στη ζεστή και
γεμάτη αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας Κολωνίας. Το πρόγραμμα άνοιξε ο πρόεδρος του
Ηπειρώτικου Συλλόγου Κολωνίας Βασίλειος Ροκάς, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Κολωνίας κ. Σταμάτης
Μπαμπαλίτης. Tον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε κατόπιν η φιλόλογος Κωνσταντίνα Σιούλη, καθηγήτρια στο Γυμνάσιο και Λύκειο Κολωνίας. Το παιδικό χορευτικό συγκρότημα της Κοινότητας παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς
και το πρόγραμμα έκλεισε το χορευτικό του
Ηπειρώτικου Συλλόγου Κολωνίας με παραδοσιακούς ηπειρώτικους χορούς, υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Μάριου Μπάρμπα.
Την εκδήλωση ετίμησαν με την παρουσία τους
η Διευθύντρια του Γυμνασίου και Λυκείου Κολωνίας Έλσα Αθανασίου και οι καθηγητές Προκόπης Κολτσιάκης και Δέσποινα Σαμαρά καθώς επίσης και ο πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου Κολωνίας Γεώργιος Γιάτσιος. Την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης εκπροσώπησε ο
Υπεύθυνος Τύπου Σπύρος Κωσταδήμας. Η βραδιά συνεχίστηκε με χορό και κέφι μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.
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Οι Ηπειρώτες του Βερολίνου/Βρανδεμβούργου
γιόρτασαν την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση του Ηπειρώτικου Συλλόγου Βερολίνου-Βρανδεμβούργου «ΤΟ ΣΟΥΛΙ», με την ευκαιρία της
επετείου της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, που έγινε το Σάββατο,
21 Φεβρουαρίου 2009, στo Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Βερολίνου, Mittelstraße. Την έκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Ηπειρωτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Ζέρβας ο οποίος αφού αναφέρθηκε
στο ιστορικό της ημέρας, τόνισε τις προσπάθειες που καταβάλει το
Δ.Σ. να ξαναζωντανέψει το Σύλλογο. Στον χαιρετισμό της εκ μέρους
του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης η Συντονίστρια της εργασίας των Ηπειρωτικών Συλλόγων κ. Δήμητρα Πέτσα
παρουσίασε την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης και το έργο
της στους παρευρισκόμενους και τόνισε την ανάγκη συσπείρωσης
των αποδήμων Ηπειρωτών και την χάραξη κοινής στρατηγηκής για
την στήριξη του μητροπολιτικού κέντρου. Αναφέρθηκε ακόμη και
στο πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που γίνεται κάθε καλοκαίρι, κατά το μήνα Ιούλιο στα Γιάννενα και παίρνουν μέρος
Ηπειρωτόπουλα από όλον τον κόσμο. Το πρόγραμμα αυτό γίνεται σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τέλος το χορευτικό του
συλλόγου παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς. Την εκδήλωση τίμη-

Κοινότητα Gütersloh
Πάνω από 1200 άτομα γιόρτασαν ως το πρωί στην ωραία αίθουσα τής Stadthalle Gütersloh μαζί με τον Παναγιώτη Λάλιζα στο τραγούδι και το Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο που ξεσήκωσαν κυριολεκτικά την αίθουσα. Δυναμικό παρών τα νέα παιδιά μας σε μια οικογενειακή συνάντηση. Τη γιορτή χαιρέτησαν ο π. Μιλτιάδης Σταυρόπουλος, ο πρόεδρος τής Κοινότητας Νίκος Παναγιωτόπουλος και
από τους επισκέπτες μας ο γνωστός χορευτής καρδιολόγος Δρ.
Ζώης Βρεττός, που ήρθε για χάρη μας από το Neuss.
(ΠΠ)

Griechen feiern fürs neue Zentrum

Απόδημος Κοίμησης Σερρών

RATINGEN (RP): Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden – diese Möglichkeit hatte jetzt die griechische Gemeinde in Ratingen. In der Festhalle an der
Kaiserswerther Straße wurde zusammen mit den beiden
Sängern Kariofilis Doitsidis und Prodomos Kathiniotis
bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Mit den Einnahmen aus dem Fest soll der Neubau des griechischen
Gemeindezentrums am Hauser Ring finanziert werden.
“Das Gemeindezentrum ist für uns sehr wichtig”, erklärten Ewangelos Makos (2. Vorsitzender) und Thomas
Vonlkidis (Schriftführer). Damit das Fest ein Erfolg wird,
hatten sie viel Werbung gemacht, als Ehrengäste konnten sie am Samstagabend die Präfekten von Thessaloniki und der Provinz Thrakien unter den Gästen begrüßen. Das gesammelte Geld wird in den Innenausbau
des neuen griechischen Zentrums fließen. Denn um den
Neubau hatte es lange und zähe Verhandlungen gegeben. Der von der Stadt zur Verfügung gestellte Pavillon
ist in einem desolaten Zustand, eine Sanierung würde
sich nicht lohnen. Die Verwaltung und die griechische
Gemeinde einigten sich darauf, dass die Stadt für den
Neubau einen Investitionszuschuss in Höhe von 210.000
Euro gibt, der Innenausbau und die Pflege der Außenanlage wird von der griechischen Gemeinde übernommen. Der Beschluss über diese Lösung durchläuft derzeit die unterschiedlichen Gremien. Bei der Gemeinde
hofft man auf einen Baubeginn im Mai. “Wir stehen in
den Startlöchern”, sagte Thomas Vonlkidis. Denn die
Gemeinde hat viele Pläne für die Zukunft und möchte
die Angebote für ihre Mitglieder, aber auch für alle anderen Ratinger deutlich ausbauen. “Unter unseren 180
Mitglieder sind etwa 35 Deutsche”, erklärt Ewangelos
Makos. Viele von ihnen würden gerne griechische
Sprachkurse belegen. Außerdem sollen die Tanzkurse
für Kinder und Jugendliche ausgebaut werden, und
auch über eine Über-Mittag-Betreuung denkt man am
Hauser Ring nach. “Wir wollen ein Zentrum für Jung und
Alt aufbauen, wo sich nicht nur Griechen, sondern auch
Deutsche treffen können”, so Makos. “Aber dazu brauchen wir Platz.”
Πηγή: Christiane Bours, RP

Ο Παναγιώτης Παπαρήγας
διατηρεί τη θέση προέδρου
Την Κυριακή 15 Μαρτίου διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προεδρείου στο Σύλλογο Απόδημος Κοίμησης Σερρών
Ντύσσελντορφ και Περιχώρων. Τα αποτελέσματα είναι
Ψήφοι Πρόεδρος Παναγιώτης Παπαρήγας 50 Αντιπρόεδρος
Κώστας Μαδάνης 36 Α’ Γραμματέας Δημήτρης Πεχλιβανίδης 40
Β’ Γραμματέας Ανδρέα Γκιμιτζόγλου 34 Ταμίας Τραντάφυλλος
Γκέρτσος 48 Β’ Ταμίας Ευθύμιος Τάσσιος 47 Ομιλήτρια και Συντονίστρια του Συλλόγου Μαρία Δάγκου 43 (μέλη: 83, ψήφισαν:
53)
Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν: Ηλίας Κολαξίδης (44),
Δημήτριος Ιωακειμίδης (36) και Ιωάννης Παπαρήγας (33 ψήφους).

Εκλογές στην Ελληνική
Κοινότητα του Düsseldorf
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην

σαν με την παρουσία τους οι πρόεδροι των εθνικοτοπικών συλλόγων
Θρακιωτών, Ποντίων, Θεσσαλών καθώς και ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Συλλόγου «Ολυμπιακός».

Το Brühl επισκέφτηκε ο γενικός
πρόξενος της Κολωνίας
Επίσκεψη στο Brühl πραγματοποίησε στις 25.01.09 ο γενικός
πρόξενο Κολωνίας κ. Νικόλαος Πλεξίδας, ύστερα από πρόσκληση
της τοπικής Ελληνικής Κοινότητας. Ο κ. γενικός ξεναγήθηκε και στο
Schloss Augustusburg.

Ελληνική Κοινότητα Düsseldorf πραγματοποιήθηκαν στις 15 Mαρτίου 2009. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Σε σύνολο 1305 εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους
ψήφισαν 658, έγκυρα: 655, λευκά: 1, άκυρα: 2.
ψήφοι έδρες στο Δ.Σ. αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της ΟΕΚ
Δημοκρατική Ενότητα-Συνεργαζόμενοι 193 2 2 Νέες Δυνάμεις 164
2 1 Ελληνισμός 146 1 1 ΠΑΣΚΕΜ 95 1 1 Συνδικαλιστική 57 1 Πηγή: ΟΕΚ Γερμανίας

Εκλογές στην Ελληνική
Κοινότητα του Αννοβέρου
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκαν στην
Ελληνική Κοινότητα Αννοβέρου.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένα μέλη 705
Ψήφισαν 550
Έγκυρα 541
Άκυρα 9
Έλαβαν:
Δημοκρατική Ενότητα: 298 ψήφοι και 6 έδρες στο Δ.Σ.
Νέες Δυνάμεις: 130 ψήφοι και 3 έδρες στο Δ.Σ.
ΠΑΣΚΕΜ 113: ψήφοι και 2 έδρες στο Δ.Σ.
Πηγή: ΟΕΚ Γερμανίας
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση παραγωγής
και εμπορίας με πελάτες στην Ελληνική
αγορά αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές αγορές. Η επιχείρηση αυτή ασχολείται με
ανταλλακτικά αυτοκινήτων after market
και λειτουργεί στην Αθήνα συνεχώς επί
30 χρόνια και πωλείται λόγω σύνταξης.

Πληροφορίες στο τηλ:
00306932353554

Την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων
γιόρτασαν οι Ηπειρώτες του Αμβούργου

Αμβούργο: Από το Σύλλογο Ηπειρωτών Αμβούργου
και Περιχώρων με την ευκαρία της 96ης επετείου της
Απελευθέρωσης της ιστορικής πρωτεύουσας της Ηπείρου, τα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις: Την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Αμβούργου. Την Δοξολογία τέλησε ο Αρχιερατικός Επίτροπος και Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μάνος, παρουσία του Γενικού προξένου του Ελληνικού Προξενείου
της Ελλάδος Χρήστου Σκούρση και της συζύγου του Κατερίνας, του Προξένου της Κύπρου Ανδρέα Κυριακού
και του Προξενικού Λιμενάρχη Ανδρέα Ζαρταλούδη.
Από το γραφείο τύπου παραβρέθηκαν οι κυρίες Άννα
Δασκαλοπούλου και Άννα Γεωργίου. Μετά τη Δοξολογία
ακολούθησε Δεξίωση στο Σχολείο Burgstraße με πολλές
λιχουδιές που ετοίμασαν οι κυρίες του συλλόγου μας και

τις οποίες ευχαριστούμε θερμά. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Γενικός Πρόξενος Αμβούργου Χρήστος Σκούρσης.
Το Σάββατο 07 Μαρτίου 2009 ως κορύφωση των εκδηλώσεων, για την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων, έλαβε
χώρα μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του: «Haus des
Sports» η «Ηπειρώτικη βραδιά». Το πρόγραμμα άνοιξε ο
Πρόεδρος του Ηπειρώτικου Συλλόγου Αμβούργου Ευάγγελος Ντέμος. Εκ μέρους του Ελληνικού Προξενείου
χαιρέτισε η κα Άννα Δασκαλοπούλου, η οποία αναφέρθηκε και στο ιστορικό της βραδιάς. Επίσης διαβάστηκε
χαιρετισμός του Προέδρου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Χρυσόστομου Δήμου και το χορευτικό μας παρουσίασε χορούς της Ηπείρου. Την εκδήλωση
ετίμησαν με την παρουσία τους φορείς των ελληνικών
συλλόγων και κοινοτήτων Αμβούργου.
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Επίσκεψη της Προέδρου της
Την Αμερικανίδα συγγραφέα Θία Χάλο
Παμμακεδονικής Eνωσης των ΗΠΑ
υποδέχθηκε ο Νομ. Παναγιώτης Ψωμιάδης
στο Νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη

Την Αμερικανίδα συγγραφέα Θία Χάλο, ποντιακής καταγωγής, υποδέχθηκε
στο Γραφείο του ο Νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης
Η κα Χάλο επισκέφθηκε το Νομάρχη, τον ευχαρίστησε για την υποδοχή και τον ενημέρωσε για τα μελλοντικά της σχέδια. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η πρωτοβουλία τής κας Χάλο για ίδρυση πολιτιστικού κέντρου στο δήμο Βασιλικών, όπου θα στηθεί πρότυπο
παραδοσιακό χωριό του Πόντου, αλλά και η πρόθεσή της να ανεγερθεί στον ίδιο χώρο μνημείο για τη
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η συζήτηση

περιστράφηκε επίσης γύρω από τη μαρτυρία που έφερε το 1999 στο φως η κα Χάλο με το βιβλίο της,
παρουσιάζοντας την προσφυγική εμπειρία τής μητέρας της, η οποία έφυγε από τον Πόντο για τις ΗΠΑ.
Τέλος, συζήτησαν το θέμα της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού καθώς και την ανάδειξη των ηθών, των εθίμων και της
λαϊκής παράδοσης των Ελλήνων του Πόντου.

Το Νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη επισκέφθηκε η Υπάτη Πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης των ΗΠΑ Νίνα Γκατζούλη, με αφορμή την πρόσφατη βράβευσή της από τη
Νομαρχία Θεσσαλονίκης και το Συμβούλιο
Αποδήμου Ελληνισμού στην εκδήλωση «Τιμή
στην Ελληνίδα της Διασποράς». Ο Νομάρχης
καλωσόρισε την εκλεκτή προσκεκλημένη και
τη συνεχάρη για τη μέγιστη προσφορά της στην
προάσπιση των εθνικών θεμάτων, ιδιαίτερα στο
ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων και στην
πάταξη της ανθελληνικής προπαγάνδας. «Η
συνείδησή μου δεν πρόκειται να δεχθεί την εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας», τόνισε ο Νομάρχης, εξαίροντας «τη συμβολή του
Απόδημου Ελληνισμού στην υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων». Από την πλευρά της, η
κα. Γκατζούλη ευχαρίστησε το Νομάρχη για τη
θερμή υποδοχή στη Θεσσαλονίκη και την ιδιαίτερη τιμή τής βράβευσης που της απένειμε, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για τη διαφύλαξη του ονόματος τής Μακεδονίας. «Συχνά ακούμε από χείλη εκπροσώπων της ελληνικής
πολιτείας και ομογενών ότι “χάσαμε” το παιχνί-

δι με τα Σκόπια», είπε η κα. Γκατζούλη και πρόσθεσε: «Το μακεδονικό θέμα δεν είναι παιχνίδι
και δεν χάθηκε». Η κα. Γκατζούλη απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στο Νομάρχη για το 10ο
Παγκόσμιο Συνέδριο Παμμακεδονικών Ενώσεων ανά την υφήλιο και στο 63ο Συνέδριο της
Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ, τα οποία θα
πραγματοποιηθούν από τις 9 έως τις 13 Ιουλίου
2009 στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Φωτό: www.greekinsight.gr

Tιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο
Κορυτσάς ο Αναστάσιος
Ανταπόκριση: Νίκος Σουτόπουλος
ΚΟΡΥΤΣΑ: Με την ανακήρυξή του σε επίτιμο
Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κορυτσάς τιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος
στις 15-1-2009. Η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου “Fan Noli” της Κορυτσάς. Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κορυτσάς Gjergji Mero και ο Αντιπρύτανης Gjergji Pendavinji με πλήθος Καθηγητών
και φοιτητών. Το παρών επίσης έδωσαν ο Μητροπολίτης Κορυτσάς Ιωάννης Pellushi, η Περιφερειάρχης Κορυτσάς Elfrida Zefi, αλλά και ο
Δήμαρχος Κορυτσάς Niko Peleshi, που μίλησαν με κολακευτικά λόγια για το πολυδιάστατο
εκκλησιαστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας.

