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Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Το ταξίδι τώρα ξεκινά!
Μεγάλη νίκη μέσα στην παγωμένη Ουκρανία

με 1-0 και ατελείωτο πανηγύρι για όλους τους Ελληνες
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 4-5

Η Ελπίδα Τσουρή,
ελπίδα για τον

Απόδημο Ελληνισμό;
Στις 10 Νοεμβρίου 2009, στην

πρώτη Συνεδρίαση της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού
της Διασποράς της Βουλής, ε-
κλέχτηκε ομόφωνα ως Πρόε-
δρος, κατόπιν μάλιστα πρότασης
του Πρωθυπουργού, η βουλευ-

τής Χίου, Ελπίδα Τσουρή. Η εκλογή της στη θέση
της Προέδρου της Επιτροπής αποτελεί ιδιαίτερη
τιμή, δεδομένης της αδιαμφισβήτητης σημασίας
του Ελληνισμού της Διασποράς, ως ανεξάντλητη
πηγή ιστορίας και παράδοσης, παραγωγικού &
πολιτιστικού πλούτου, αλλά και προάσπισης των
Εθνικών μας συμφερόντων. Είναι, άλλωστε, γνω-
στό ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός και Πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ είναι Έλληνας της Διασποράς,
και, πέραν των άλλων, υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθη-
σία εκ μέρους της σημερινής κυβέρνησης, για τα
προβλήματα που ο Ελληνισμός της Διασποράς α-
ντιμετωπίζει.

Σκοπός και έργο της Επιτροπής αποτελεί η δια-
τήρηση και προαγωγή των σχέσεων και των δε-
σμών της Εθνικής Αντιπροσωπείας και του Ελλη-
νικού Λαού με τον απανταχού Ελληνισμό, ο συ-
ντονισμός των δράσεων της Βουλής των Ελλήνων
και του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, η με-
λέτη των προβλημάτων των Αποδήμων Ελλήνων,
η προώθηση της επίλυσής τους, καθώς και η ενί-
σχυση των σχέσεων με τα ελληνικής καταγωγής
μέλη άλλων κοινοβουλίων.

Συνέχεια στη σελ. 2

Ο Αποστόλης Δίκογλου σχολιάζει με χιούμορ την εκλογή αρχηγού στη Νέα ΔημοκρατίαΣΕΛ. 2

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»

«Δίπλα μου δεν έχω αυλοκόλακες,
πρίγκιπες... και χανουμάκια»

Μήνυμα Γ. Παπανδρέου από το Βερολίνο: 

«Γκρεμίστε και το τελευταίο τείχος,
αυτό που χωρίζει την Κύπρο στα δύο»

«Ιστορική μέρα, ιστορική επέτειος, ό-
ταν οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι πολίτες
ύψωσαν το ανάστημά τους και είπαν
"γκρεμίστε το τείχος", "γκρεμίστε τα τεί-
χη", που εγκλωβίζουν μέσα σε απολυταρ-
χισμούς, αυταρχισμούς, ιδεοληψίες και
προκαταλήψεις τόσο κόσμο, τους πολίτες
αυτής της Ηπείρου, "γκρεμίστε τα τείχη",
ώστε να ανοίξουν οι ορίζοντες για τη Δη-
μοκρατία και την Ελευθερία», δήλωσε ο
πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέ-
ου, από το Βερολίνο, όπου πραγματοποι-
εί επίσημη επίσκεψη με αφορμή την επέ-
τειο των 20 ετών από την πτώση του Τεί-
χους του Βερολίνου.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτές οι η-
ρωικές πράξεις και ηρωικές στιγμές δεί-
χνουν «το διακύβευμα της Δημοκρατίας,
το οποίο είναι να γκρεμίζουμε καθημερι-
νά τα τείχη, που κρατούν μακριά από την
πολιτική τον πολίτη και δεν τον βάζουν
στο επίκεντρο της πολιτικής».

«Ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι έχου-
με να φωνάξουμε: Γκρεμίστε και το τε-
λευταίο τείχος, αυτό που χωρίζει την Κύ-
προ στα δύο, δεν μπορεί να υπάρχει μία
Ευρώπη με τείχη και με στρατεύματα κα-
τοχής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός,
προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη της Ελευ-
θερίας, η Ενωμένη Ευρώπη δεν σηκώνει
ούτε τείχη, ούτε στρατεύματα κατοχής»
και καταλήγοντας πως «αυτή την Ευρώπη
επιθυμούμε και αποτελεί όχι μόνο πρόθε-
σή μας, αλλά και δέσμευσή μας να παλέ-
ψουμε γι αυτήν την Ευρώπη και γι αυτήν
την Κύπρο, που οραματιζόμαστε».

Γ. Μηλιώνης
Πηγή: www.omogeneia.ana-mpa.gr

Foto: www.papandreou.gr

20 Jahre Mauerfall
Deutschland und die Welt feiern

Der griechische Ministerpräsident Georgos Papandreou hat Europa zur Beseitigung
der letzten bestehenden Mauer auf Zypern aufgerufen. «Als Griechen und als
Europäer sollten wir rufen: Reißt die Mauer nieder!». Ein vereintes Europa dürfe
weder Mauern noch Grenzen oder Besatzungstruppen tolerieren. «Dies ist das
Europa, in dem wir leben wollen ...»
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Νίκος Σουτόπουλος / Ήπειρος και Κορυτσά/Αλβανία
θέματα Εκπαιδευτικά/Πολιτιστικά

Νίκος Α. Βλαχάκης / Άστρος/Πελοπόννησος
Λογοτεχνία, Ποίηση, Λαογραφικά

Γιάννης Δελόγλου / Leonberg/Στουτγάρδη
Ομογενειακά, Εκκλησιαστικά, Πολιτιστικά

Κώστας Ιατρίδης / Bad Homburg/Φραγκφούρτη
Εκπαιδευτικά, Πολιτισμικά, Κοινωνικά
Βίκυ Προκόπη / Nürnberg/Βαυαρία

Θέματα καθημερινότητας, ψυχογράμματα
Ελένη Κουγιουμτζή / Düsseldorf

Θέματα νομικά, δικαστικά
Σωτηρία Ασανίνα-Ρήγα

Αθήνα, Θέματα Πολιτιστικά, Ομογενειακά

Δρ. Χρυσούλα Δημητρακάκη / Αθήνα
Πολιτιστικά, αγωνίες Προσανατολισμού

Διαμαντής Σωτηράκης / Ρόδος / Δωδεκάνησα
Θέματα Λαογραφικά, Πολιτιστικά

Ηλέκτρα Κίκη / Αθήνα
Θέματα Βορειοηπειρωτών Ελλάδα-Αλβανία

Αντζελίνα Κουτσουγέρα / Αθήνα
Θέματα νομικά, πολιτιστικα

Γιάννης Σουλτανίδης / Hagen
Θέματα Τουρισμού, Ταξειδιωτικά

Χριστίνα Λούπα / Αθήνα
Θέματα επικαιρότητας, πολιτικά

Γεώργιος Λεκάνης / Αθήνα
Θέματα λαογραφικά, ιστορικά

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

Συνέχεια από τη σελ. 2

Η βουλευτής Χίου, μετά την εκλογή της, έκανε
την ακόλουθη δήλωση: «Δεσμεύομαι να εργα-
στώ συστηματικά, ώστε να αποτελέσει η Επιτρο-
πή ένα λειτουργικό, αποτελεσματικό συνδετικό
κρίκο του Ελληνισμού της Διασποράς με το Ελλη-
νικό Κοινοβούλιο και, κατ’ επέκταση, με την
Ελλάδα. Ένα κανάλι διαρκούς επικοινωνίας και
συνεργασίας, με στόχο τη δημιουργία, οργάνω-
ση και συντονισμό ενός μεγάλου δικτύου του
Ελληνισμού, μέσα από το οποίο θα μπορούμε να
αναδείξουμε τις αξίες, την παράδοση και τον πο-
λιτισμό μας, θα μπορούμε να αντλήσουμε γνώ-
σεις και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που
υπάρχουν, προς αμοιβαίο όφελος, αλλά και να
συμβάλλουμε στην προώθηση των Εθνικών μας
θεμάτων».

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Ελληνισμού της Διασποράς

Πρόεδρος: Ελπίδα Τσουρή
Α' Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Ταλιαδούρος
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ζιώγας 
Γραμματέας: Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης 
Μέλη: Χρήστος Αηδόνης, Χρυσή Αράπογλου,

Ιωάννης Βλατής, Ιωάννης Δημαράς, Νικόλαος
Ζωϊδης, Ευδοξία-Εύα Καϊλη, Ηλίας Καρανίκας,
Ευστάθιος Κουτμερίδης, Σπυρίδωνας Μοσχο-
πουλάς, Εμμανουήλ Μπεντενιώτης, Ελένη Πανά-
ριτη, Μιχαήλ Παντούλας, Αικατερίνη Περλεπέ-
Σηφουνάκη, Εμμανουήλ Στρατάκης, Μαρία-Γλυ-
κερία (Μάγια) Τσόκλη, Θεόδωρος Καράογλου,
Γεώργιος Καρασμάνης, Γεώργιος Κασαπίδης,
Αλέξανδρος Κοντός Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βα-
σίλειος Μιχαλολιάκος, Νικόλαος Παναγιωτόπου-
λος, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Βαρβάρα (Βέρα)
Νικολαϊδου, Αθανάσιος Πλεύρης, Αναστάσιος
(Τάσος) Κουράκης. 

Ποια είναι η Ελπίδα Τσουρή

Η Ελπίδα Τσουρή, μητέρα τριών παιδιών, γεν-
νήθηκε στη Χίο το 1961. Μετά τις σπουδές της
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης έ-
ζησε και εργάστηκε στη Χίο ως συμβολαιογρά-
φος. Ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγη από το
1994 Νομαρχιακή Σύμβουλος της Χίου. Εκλέχτη-
κε μάλιστα δύο φορές, το 1994 και το 1998.
Υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύντρια της τοπικής
εφημερίδας και του ραδιοφωνικού σταθμού «Δη-
μοκρατική». Διετέλεσε Γενική Γραμματέας του
Ναυτκού Ομίλου Χίου.

Η Ελπίδα Τσουρή, ελπίδα
για τον Απόδημο Ελληνισμό;

Ο Στέφανος Ταμβάκης, στην 1η Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς

ΑΘΗΝΑ, 18.11.2009. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Από-
δημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), Στέφανος Π. Ταμβάκης, συμμε-
τείχε και χαιρέτισε τις εργασίες της 1ης Συνεδρίασης της
νέας Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Ελλη-
νισμό της Διασποράς, ύστερα από πρόσκληση της Προέ-
δρου της Επιτροπής, κας Ελπίδας Τσουρή.

Η κα Τσουρή, όπως και όλα τα Μέλη της Επιτροπής, κα-
λωσόρισαν τον κ. Ταμβάκη, επισημαίνοντας της ανάγκη συ-
νέχισης και ανάπτυξης της αποδοτικής συνεργασίας, με
στόχο την προώθηση λύσεων σε θέματα που απασχολούν
τον Απανταχού Ελληνισμό.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ, εκ μέρους και του Προεδρείου
της Οργάνωσης, συνεχάρη θερμά την κα Τσουρή και τα
Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Διασποράς της
Βουλής των Ελλήνων, για την εκλογή τους και την ανάληψη
των νέων τους καθηκόντων, επισημαίνοντας ότι η συνεργα-

σία του ΣΑΕ με την Επιτροπή της Διασποράς, τον καθ’ ύλη αρμόδιο φορέα της Εθνικής Αντιπρο-
σωπείας για τα θέματα της Ομογένειας, είναι νευραλγικής σημασίας.

«Η κοινή πορεία μας είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν
τους Έλληνες του κόσμου και θα μας βρείτε αρωγούς και συνοδοιπόρους στο έργο σας», τόνισε
-μεταξύ άλλων- ο κ. Ταμβάκης.

Παναγιώτης Ψωμιάδης,
ο Θεσσαλονικιός

Είναι ωραίος, άμεμπτος, ορμητικός
- Όλυμπος και ο Στρυμόνας ποταμός !

Δεν έχει χορηγούς, λεφτά, μηχανισμούς,
Μα τραγουδάει 

τ ων Ελλήνων τους καημούς.

Ντόμπρος, αψύς, 
ο Παναγιώτης Ψωμιάδης

Δεν τον τρομάζει ο δικέφαλος ο Άδης.
Με λίγους φίλους του παρέα
Σήκωσε μπαϊράκι και σημαία.

Ακόμα είναι τρίτος στη σειρά.
- Έτσι το λένε τα προγνωστικά!

Μήπως και κάνει την έκπληξη αυτός,
Του Πόντου τού περήφανου ο γιος;

Θεσσαλονίκη! Η αγάπη του η μεγάλη.
Από παιδί στην αγκαλιά της 

και στη βιοπάλη.
Γι’ αυτό οι μετανάστες το φωνάζουν πρώτοι:

Ψηφίζουμε τον Ψωμιάδη Παναγιώτη ...

Ντόρα Μπακογιάννη, 
η Χανιώτισσα

Του πατέρα, λένε,
έχει το ύψος και το ύφος

Κι είναι της Κρήτης Σφίγγα και ο γρίφος.

Σκέψη και λόγος Σφακιανό λεπίδι
Σε πάει για κρασί και πίνεις ξίδι.

Δεν έχει, λέει, Μηχανισμούς και τέτοια ...
Μονάχα πόθο στην καρδιά και ντέρτια

Να κυβερνήσει την Ελλάδα! μια φορά !..
Να φέρει σ’ όλους μας ανείπωτη χαρά!..

Να δούμε, τι θα πουν οι ψηφοφόροι
Τη μέρα τη μοιραία, στις είκοσι εννιά.

Το πλοίο έχει μόνο μία πλώρη 
Κι ένας σηκώνει τα ολόλευκα πανιά ...

Αντώνης Σαμαράς, 
ο Μεσσήνιος

Στην αρχή δε σε σήκωνε το κλίμα
Και θα ’ταν άδικο και κρίμα 

Να μείνεις στα μισά τού δρόμου,
Γι αυτό σε πήρε ο Αβράμ επ’ ώμου.

Και να, μπροστά ‘σαι στις δημοσκοπήσεις !
Φαίνεται ότι σού ‘λαχε να ζήσεις
Την αίγλη κομματάρχη Αρχηγού,
Που χρόνια σου βασάνιζε το νου.

Προχώρα, σκούζουν γύρω οι Μανιάτες !
Μεσσήνιοι, αγρότες και εργάτες,

Από την Ήπειρο, τη Ρούμελη, τη Θράκη
Ούριος άνεμος φυσάει, Αντωνάκη !..

Αποστόλης Δίκογλου

Όλη η Πελοπόννησος,
πλην Αχαΐας

(Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος 
στο πλευρό τής Ντόρας) 

Το νου βασάνισε ο Άρης
να βγάλ’ απόφαση σοφή

ταίρι να γίνει και μπροστάρης
στη Ντόρα που φυλλορροεί.

Τον λένε έξυπνο, μουσίτσα,
πολιτικό λαγωνικό

κι άλλοι φιλόδοξο, που ξέρει,
πότε θα κάνει φονικό !

Ντόρα και Άρης, χέρι-χέρι
- Να το, της Νίκης το θρονί !
Σε κάποιον στήνουνε καρτέρι

κι ο γκιόνης στο δεντρί θρηνεί ...
Αποστόλης Δίκογλου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΟΓΛΟΥ

n Κύριε Ψωμιάδη, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στην εκπομπή
Ζούγκλα, ο εκκεντρικός Μάκης Τριανταφυλλόπουλος σας
ρώτησε, κάπως ειρωνικά, αν στην κούρσα της διαδοχής αρ-
χηγού της ΝΔ παίζετε το ρόλο του ... λαγού. Και εσείς τον
αποστομώσατε με την εύστοχη απάντηση: εγώ δεν είμαι λα-
γός, εγώ είμαι ... αλεπού! Τι γυρεύει, λοιπόν, η έξυπνη αλε-
πού στο παζάρι των Αθηνών ανάμεσα στους ... Γκουρού της
πολιτικής; Και για να σοβαρευτούμε: Τι ήταν αυτό που ώ-
θησε το Νομάρχη Θεσσαλονίκης να δηλώσει πρώτος την υ-
ποψηφιότητά του για την αρχηγία τού κόμματος και να ρι-
ψοκινδυνεύσει μια κοπιαστική περιπέτεια και ενδεχομένως
μία πικρή απογοήτευση και αποτυχία;

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα
για το αξίωμα του Προέδρου της παράταξής μας για να ακουστεί
δυνατά η φωνή του λαού, η φωνή της Ομογένειας, η φωνή της ξε-
χασμένης περιφέρειας, η φωνή των αιρετών που δεν εισακούστη-
καν. Θέτω υποψηφιότητα γιατί μετά από 30 χρόνια στους κοινούς
αγώνες μπορώ και σας κοιτώ στα μάτια έχοντας κάνει ό,τι καλύτερο
μπορούσα για την πατρίδα. Ξέρω ότι ο δρόμος που πήρα είναι δύ-
σκολος, ότι έχω να αντιμετωπίσω όλους αυτούς τους ισχυρούς μη-
χανισμούς που απομάκρυναν τη Νέα Δημοκρατία από τον κόσμο
της. Ξέρω όμως ότι έχω κοντά μου εσάς, γιατί μιλάμε την ίδια γλώσ-
σα, τη γλώσσα της αλήθειας. Για μένα είναι ήδη επιτυχία ότι σ’ αυ-
τήν την κορυφαία εσωκομματική διαδικασία ακούγεται η
φωνή του λαού. Εκπροσωπώ τον απλό νεοδημο-
κράτη που εδώ και χρόνια 

φωνάζει, αγωνιά, αγωνίζεται αλλά δεν του δώσαμε τη σημασία
που του άξιζε. Το νεοδημοκράτη που είναι έξω από μηχανι-
σμούς, που δεν θέλει να χειραγωγείται, που αποφασίζει ελεύ-

θερα. Το νεοδημοκράτη που μεγάλωσε για δεκαετίες πια με
τις αρχές και τις αξίες του ιδρυτή μας, του Κωνσταντίνου

Καραμανλή, και περίμενε πολιτικές που θα είναι κοντά σ’
αυτές τις αξίες. Το νεοδημοκράτη που της ελληνικής πε-
ριφέρειας που είτε ζει στη Ρόδο είτε στην Πελοπόννη-
σο, στη Θράκη ή την Ήπειρο και τη Μακεδονία, τη
Θεσσαλία και την Κρήτη, νοιώθει παραγκωνισμένος ε-
δώ και δεκαετίες. Το νεοδημοκράτη που δεν είναι δια-
τεθειμένος να παραχωρήσει το όνομά μας, τη Μακε-
δονία μας, που θέλει να τερματιστεί η κατοχή στην Κύ-
προ, που ζητά σεβασμό της πατρίδας μας από το τουρ-
κικό κράτος. 

n Για να κερδίσει κανείς μια μάχη χρειάζεται δίπλα
του έμπειρους επιτελείς, στρατηγική, δίκτυο πληρο-

φόρησης, χρήματα, την εύνοια ή έστω την ίση μεταχεί-
ριση από τα ΜΜΕ αλλά και, το κυριώτερο, εμψυχωμένο

και πειθαρχημένο στράτευμα. Εσείς τί διαθέτετε απ’ όλα
αυτά; Ποια είναι τα μυστικά και εύστοχα όπλα του Ψω-
μιάδη κατά των ομοϊδεατών-φίλων αντιπάλων του;

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Προέρχομαι από τη βάση, νοιά-
ζομαι για τη βάση, αγωνίζομαι για τη βάση και είμαι υπερήφα-
νος γι’ αυτό. Δίπλα μου δεν έχω αυλοκόλακες, πρίγκιπες και
χανουμάκια. Έχω απλά παιδιά, που αγαπούν εμένα, την παρά-
ταξη και την πατρίδα. Σπόνσορας και χορηγός μου, είναι ο λα-

ός. Δεν χρωστάω σε κανέναν. Μόνο στο Θεό, στο λαό, στους
συνεργάτες μου, στους γονείς και την οικογένειά μου.

Για εμένα το νόημα της ζωής δεν είναι η καρέκλα
αλλά η τιμή, η αξιοπρέπεια, η συνέπεια, η

αγωνιστικότητα, το ήθος και η αλή-
θεια. Γι’ αυτό κατεβαίνω και

ανοίγω το δρόμο. Ας
ακολουθήσουν

και άλλοι. Βρέ-
θηκα πολλές
φορές κοντά
στους ομοε-
γενείς μας,
κοντά στον
Ελληνισμό
της Δια-
σ π ο ρ ά ς ,
και έκλα-
ψα για όσα
π ρ ο σ φ έ -
ρουν αυ-

Αποκλειστική συνέντευξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη,
υποψήφιου για την αρχηγία της ΝΔ, στην ομογενειακή εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» Düsseldorf

«Δίπλα μου δεν έχω αυλοκόλακες,
πρίγκιπες... και χανουμάκια»

Προέρχομαι από τη βάση, νοιάζομαι για τη βάση, αγωνίζομαι για τη βάση και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1948.
Είναι ο τρίτος γιος μιας οικογένειας ξερι-
ζωμένων Ποντίων, του Χαράλαμπου και της
Χρυσούλας Ψωμιάδη, οι οποίοι έχουν απο-
βιώσει. Τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του εί-
ναι ο Λεωνίδας (απεβίωσε το 2008) και ο
Διονύσης. Αρχικά η οικογένεια εγκαταστά-
θηκε και έζησε στα Κάτω Πορόια Σερρών.
Από νωρίς αφοσιώθηκε στον αθλητισμό
και αργότερα στον πρωταθλητισμό.
Φοίτησε στη Σχολή ΔΕΛΑΣΑΛ, την Αναρ-
γύρειο και Κοργιαλένιο σχολή και αργότε-
ρα στην Ακαδημία Σωματικής Αγωγής.
Υπηρέτησε τη θητεία του στη Στρατιωτική
Σχολή Σωματικής Αγωγής.
Υπήρξε πρωταθλητής στίβου στα 400 μέ-

τρα, με πολλές συμμετοχές στην Εθνική
Ομάδα. 
Είναι παντρεμένος με την Ιουλία Χαλβα-
τζή, μητέρα της Αλεξάνδρας 18 ετών, και
μαζί έχουν αποκτήσει άλλη μια κόρη, τη
Χρυσούλα-Καρολίνα 9 ετών. 
Για τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, η ενεργός
συμμετοχή στα κοινά αποτελούσε πάντα
τρόπο ζωής, έκφρασης και προσφοράς.
Το 1982 εκλέγεται δεύτερος Δημοτικός
Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, ενώ τρία χρό-
νια αργότερα η Νέα Δημοκρατία τον τίμη-
σε, συμπεριλαμβάνοντάς τον δέκατο στη
λίστα των βουλευτικών εκλογών. 
Το 1986 εξελέγη πρώτος Δημοτικός Σύμ-
βουλος Θεσσαλονίκης.
Στις βουλευτικές του 1990 εκλέγεται 3ος
βουλευτής στην Α' Περιφέρεια Θεσσαλο-
νίκης, ενώ στις βουλευτικές του '93 επα-
νεκλέγεται 3ος βουλευτής, αυξάνοντας
σημαντικά τον αριθμό των σταυρών προτί-

μησης.  Στις επόμενες βουλευτικές του
'96, η Α' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης τον ε-
κλέγει 2ο βουλευτή, ενώ στις εκλογές της
9ης Απριλίου 2000 εκλέγεται πλέον 1ος σε
προτίμηση βουλευτής.
Δύο δεκαετίες μετά, ο ακούραστος αγώ-
νας για τον τόπο και τους ανθρώπους του
συνεχίζεται. Η τοπική αυτοδιοίκηση τον
κερδίζει και πάλι. 
Θέτει υποψηφιότητα για να υπηρετήσει
τον τόπο του από τη θέση του Νομάρχη
Θεσσαλονίκης και εκλέγεται πανηγυρικά
στις Νομαρχιακές Εκλογές από τον Α΄ Γύ-
ρο λαμβάνοντας 50,1%. 
Το 2006 επανεκλέγεται στη θέση του με
ποσοστό 48,24% από τον πρώτο γύρο.
Ο άνθρωπος και η ποιοτική αναβάθμιση
της καθημερινής ζωής, ήταν και είναι στο
επίκεντρο της δράσης τού Παναγιώτη Ψω-
μιάδη. 
Κατά καιρούς συμμετείχε ενεργά σε ση-

μαντικό αριθμό κοινωνικών φορέων και
οργανώσεων, όπως:
Πρόεδρος του Μορφωτικού Εκδρομικού
Αθλητικού Συλλόγου (ΜΕΑΣ) ΤΡΙΤΩΝ
Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟ
Διοικητηρίου
Μέλος στα Ποντιακά Σωματεία "Η Αναγέν-
νηση" και "Παναγία Σουμελά"
Μέλος του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σω-
ματείου "Μέριμνα των Πτωχών"
Μέλος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης
Μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης
Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης.
Σήμερα είναι:
Μέλος της ΧΑΝΘ
Μέλος της Ευξείνου
Λέσχης Θεσσαλονίκης

«Σπόνσορας και χορηγός μου, είναι ο λαός. Δεν χρωστάω σε κανέναν. Μόνο στο Θεό, στο λαό, στους συνεργάτες μου, στους γονείς και την
οικογένειά μου. Για εμένα το νόημα της ζωής δεν είναι η καρέκλα αλλά η τιμή, η αξιοπρέπεια, η συνέπεια, η αγωνιστικότητα, το ήθος και η αλήθεια»
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ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΠΩΠΗ

Φίλες και φίλοι.
Το Golden Memories Tourism με έδρα το Μόναχο, σας προσφέρει έναν

κατάλογο εκδρομών στην Ευρώπη στα διαστήματα των διακοπών σας.

Φροντίσαμε με ιδιαίτερη προσοχή και ετοιμάσαμε ελκυστικούς προορισμούς
για μικρές και μεγάλες ομαδικές εκδρομές στην Ευρώπη ακολουθώντας πιστά

τον κανόνα του συνδυασμού άριστης ποιότητας και της καλύτερης τιμής.

Είναι οι αεροπορικές και οδικές εκδρομές που πραγματοποιούμε
εδώ και χρόνια στην Ευρώπη. Με όλες τις τελευταίες βελτιώσεις που

επιβάλει η σύγχρονη κοινωνία μας, τις προτάσεις των πελατών μας και τη
δική μας υγιή ανησυχία για το καλύτερο στην καλύτερη τιμή.

Είναι οι νέες μας ομαδικές εκδρομές σε όμορφα μέρη,
σε κοσμοπολίτικα κέντρα, σε κοιτίδες πολιτισμών και όλα αυτά με ένα

όμορφο συναίσθημα ευθύνης, εμπιστοσύνης και σιγουριάς.

Με την εμπειρία μας επιλέξατε εσείς τον προορισμό
και εμείς θα σας ετοιμάσουμε την εκδρομή σας.

Για κάθε σχολείο- σύλλογο και γενικά για κάθε γκρουπ με κοινά
ενδιαφέροντα για την εκδρομή που θα ΔΕΣΕΙ ακόμα περισσότερο τα μέλη

του γκρουπ γιατί πραγματικά αυτή θα μείνει σε όλους αξέχαστη.

Με τις αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας ευχόμαστε ολόψυχα 
Καλό ταξίδι στο ξεκίνημα η νέα εκδρομική χρονιά. 

Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε.

Από το Golden Memories Tourism
Βαγγέλης Κατσαμπέκης

Zentrum für Natur- und Alternativ-Tourismus
Agrotourismus in Griechenland und Zypern
Nordendstr.18, 80799 München, Germany

Tel. 0049 89 20328292, Mobil 0049 175 8989814
Tel. 0049 89 20328671, Fax 0049 89 20328621

info@goldenmemories-tourism.de • www.goldenmemories-tourism.de

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
* Αγγλία - Σκοτία αεροπορικώς, 7 μέρες

* Απόδραση στην Γαλλική Ριβιέρα - Κυανή Ακτή, 5 μέρες

* Ρομαντικές Λίμνες - Ελβετίας, Ιταλίας και Μιλάνο

* Παρίσι, πόλη του φωτός, 4 μέρες

* Βερολίνο, 4 μέρες

* Ρομαντική Γερμανία - Νυρεμβέργη - Χαΐδελβέργη - Μπάτεν Μπάτεν – 
Στρασβούργο - Ευροπαπάρκ - Φράιμπουργκ, 4 μέρες

* Βιέννη - Βουδαπέστη, 5 μέρες (30.12.09- 03.01.10) 295.€

* Κλασσική Ιταλία - Ρώμη αιώνια πόλη - Τοσκάνη της Αναγέννησης - 
Φλωρεντία-Σιένα- Σαν Τζιμινιάνο - Πίζα, (οδική ή αεροπορική) 6 μέρες. 

• Μαδρίτη - Ανδαλουσία, αεροπορικώς 7 μέρες.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009
Το γραφείο μας, για τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων, προσφέρει σε μικρούς

και μεγάλους να περάσουν αξέχαστες γιορτινές ώρες στις χριστουγεννιάτικες
αγορές Νυρεμβέργης και στη λίμνη Wolfgangsee της Αυστρίας.

* 05.12.09 Νυρεμβέργη, 20 € το άτομο, παιδιά κάτω των 12 ετών 13 €

* 19.12.09 Wolfgangsee - St. Gilgen - St. Wolfgang - Strobl. 20 € το άτομο,
παιδιά κάτω των 12 ετών 13 €

Στο νέο μας πρόγραμμα το 2010 θα υπάρξουν και άλλες εκδρομές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

* Έκδοση εισιτηρίων αεροπορικών και πλοίων 

* Κρατήσεις ξενοδοχείων, δωματίων

* Πρόγραμμα διακοπών σε όλη την Ελλάδα

* Εκδρομές

* Καλλιτεχνικές δραστηριότητες κ.ά.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Βαγγέλης Κατσαμπέκης

GOLDEN MEMORIES TOURISM Ldt.
Nordendstr.18, 80799 München

Tel. 0049 (0)89 20328292, 20328671 • Fax 0049 (0)89 20328621
info@goldenmemories-tourism.de • www.goldenmemories-tourism.de

τοί οι άνθρωποι στην μητέρα Ελλάδα και για όσα εμείς τους ο-
φείλουμε. Τους χρωστάμε πολλά, δεν μας χρωστάνε τίποτε.
Έχω ζητήσει συγγνώμη επανειλημμένα για όσα δεν έχει κάνει
η Πατρίδα για τους ομογενείς μας. Είμαι υπερήφανος για
τους αγώνες που κάνουν για τη Μακεδονία μας, γιατί κρα-
τούν ψηλά την Ελλάδα μας, γιατί είναι οι καλύτεροι πρεσβευ-
τές της πατρίδας μας ο καθένας στον τόπο του. 

n Στη Γερμανία, χωρίς την υπόλοιπη Ευρώπη και τις πολυ-
πληθείς ελληνικές κοινότητες Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά κ ά,
υπάρχουν πάνω από 300.000 χιλ. εν ενεργεία ψηφοφόροι.
Κάπου οι μισοί, δηλ. 150.00, είναι οπαδοί και φίλοι τής Ν. Δη-
μοκρατίας (το έχουν αποδείξει πολλές φορές κατά το πα-
ρελθόν) και ψηφίζουν, όταν το μπορούν, το κόμμα αυτό. Πώς
θα αξιοποιηθεί αυτό το ζωντανό και αδιάφθορο Potential =
Δυναμικό στις διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου;

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Τόσο στην Κεντρική Επιτροπή, ό-
σο και στο Συνέδριο του κόμματός μας ζήτησα να υπάρξει μέ-
ριμνα ώστε να συμμετέχουν στο Συνέδριο οι εκπρόσωποι των

κομματικών ομογενειακών οργανώσεων. Επί-
σης, ζήτησα δημόσια να ψηφίσουν για πρόε-
δρο και όλοι οι Απόδημοι, όχι μόνο της Δυτι-
κής Ευρώπης αλλά και της Ανατολικής, των
ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας. Γνωρίζε-
τε πολύ καλά τη σχέση που με δένει με την ο-
μογένειά μας. Γι’ αυτό και 3-4 φορές το χρό-
νο βρίσκομαι κοντά στους συμπατριώτες μας
σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Για δύο
χρονιές, τιμήσαμε την Ελληνίδα της Διασπο-
ράς σε πολύ συγκινητικές εκδηλώσεις με τη
συνεργασία του ΣΑΕ και ήρθαν γυναίκες από
κάθε σημείο του πλανήτη. Αν στη πατρίδα βρί-
σκεται η ψυχή της Ελλάδας μας, στην ομογέ-
νεια βρίσκεται η δύναμή της. Γι’ αυτό πρέπει
να αξιοποιηθεί όχι μόνο στο πλαίσιο του κόμ-
ματος, αλλά και από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Ο Ελληνισμός της Διασποράς είναι γεμάτος
διαμάντια, ανθρώπους που διαπρέπουν στις
τοπικές κοινωνίες αλλά και σε διεθνές επίπε-
δο. Το ΣΑΕ είναι ένα πρώτο βήμα αλλά πρέπει
να γίνουν κι άλλα. Δεν είναι δυνατόν να επι-
τρέπουμε ώστε τα αδέρφια μας στο εξωτερικό
να νοιώθουν ορφανά και εγκαταλελειμμένα α-
πό τη μητέρα πατρίδα. 

n Η Παγκόσμια Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα παρεμβαί-
νει στο θέμα εκλογής νέου προέδρου τού κόμματος και
προτείνει τη συγκρότηση Τριανδρίας (Σαμαράς-Αβραμό-
πουλος-Ψωμιάδης), προκειμένου να αποτραπεί η επικρά-
τηση τής κυρίας Μπακογιάνη, επειδή την υποψιάζονται
για ενδοτισμό και χαλαρότητα στο ζήτημα της ονομασίας
με τα Σκόπια. Θέλετε να σχολιάσετε αυτή την παρέμβαση
των οργανωμένων Μακεδόνων της Διασποράς; 

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι την α-
γωνία πολλών για το μεγάλο θέμα της Μακεδονίας μας, όμως
να έχουμε υπόψη ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν περισσεύει κα-
νείς. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάμε μπροστά και κάποια
στιγμή να δούμε ξανά κυβέρνηση. Όσο για το όνομα της Μα-
κεδονίας μας, είμαστε τόσα χρόνια εδώ, όρθιοι στα μετερίζια
των εθνικών μας θεμάτων και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέ-
ναν να ξεπουλήσει το όνομά μας! Δεν θα επιτρέψουμε την υ-
ποστολή της Μακεδονίας από τον ιστό της Ελλάδος!

«Δεν θα επιτρέψουμε σε

κανέναν να ξεπουλήσει

το όνομά μας! Δεν θα 

επιτρέψουμε την υποστο-

λή της Μακεδονίας από

τον ιστό της Ελλάδος!»
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Στην Αυστραλία βρέθηκε η Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ν. Αυστραλίας Mike Rann

είχε στην Αδελαϊδα η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπού-
λου, η οποία επισκέπτεται τον Ελληνισμό της Αυστραλίας. Η κα. Σα-
ραντοπούλου προσκεκλημένη του αυστραλού Πρωθυπουργού, πα-
ραβρέθηκε στη δεξίωση, την οποία παρέθεσε ο κ. Rann στο κτίριο
της πολιτειακής βουλής, προς τιμή των Μέσων Ενημέρωσης και
των οικονομικών υποστηρικτών του πολιτιστικού θεσμού των «Δη-
μητρίων» που διοργανώνει κάθε χρόνο η Παμμακεδονική Ένωση
Νοτίου Αυστραλίας. 

Στην ομιλία του ο κ. Rann εξήρε την προσφορά της Ελληνικής
Ομογένειας, χαρακτηρίζοντάς την μια από τις πιο ισχυρές και δυ-
ναμικότερες στην αυστραλιανή κοινωνία. Ενώ επιφύλαξε έναν ιδι-
αίτερα θερμό χαιρετισμό προς την Γραμματέα του ΣΑΕ και ΓΓ του
Παγκοσμίου Δικτύου Ιατρών Ελληνικής Καταγωγής.

Ο Πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας τάχθηκε υπέρ των δι-
καίων της Ελλάδας στα εθνικά μας θέματα, αναφέροντας συγκε-
κριμένα για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, ότι η γείτονα χώ-
ρα πρέπει να σταματήσει την υποκλοπή της ιστορίας και του ονό-
ματος της Μακεδονίας. 

Ο κ. Rann τόνισε ότι έδωσε και συνεχίζει να δίνει τον αγώνα για
την δικαίωση της Κύπρου. Επανέλαβε ακόμη, την θέση του ότι είναι
ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατόν και ε-
πεσήμανε ότι η Αυστραλία ήταν από τις πρώτες χώρες που επιχο-
ρήγησε ομογενείς κυπριακής καταγωγής ώστε να διεκδικήσουν δι-
καστικά τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα.

Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός συνεχάρη την κα. Σαραντοπού-
λου, η οποία συνοδευόταν από την Δρ. Μαυρομάτη, Γενική Γραμ-
ματέα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας και εκπρό-
σωπο του Περιφερειάρχη ΣΑΕ πρώην χωρών ΕΣΣΔ Ιβάν Σαββίδη,
για την πρωτοβουλία τής υλοποίησης τού προγράμματος «Μητέρες
του Απανταχού Ελληνισμού» και δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Ν.
Αυστραλίας θα στηρίξει το πρόγραμμα.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυνε και ο πρόεδρος της Παμ-
μακεδονικής Ένωσης Ν. Αυστραλίας Γ. Γενιμαχαλιώτης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των ο-
μογενειακών οργανώσεων της Ν. Αυστραλίας, ο Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδας στην Αδελαϊδα Δημήτρης Χατζόπουλος, ο Επίσκοπος
Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Αδελαϊδας και Νοτίου Αυστραλίας Βασίλης Ελοβάρης,
ο υπουργός Δικαιοσύνης, Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων και θεμά-
των αποστράτων-βετεράνων και Γενικό Εισαγγελέα της Νοτίου Αυ-
στραλίας Michael Atkinson, ο ομογενής υπουργός Σωφρονιστικών
Υποθέσεων, Τυχερών παιχνιδιών, Νεολαίας και Πολυπολιτισμικών
υποθέσεων της Νότιας Αυστραλίας, Τομ Κουτσαντώνης, ο επίσης

ομογενής βουλευτής με το κόμμα των Εργατικών Στηβ Γεωργανάς,
ο εκπρόσωπος του ΣΑΕ Ν. Αυστραλίας Πήτερ Δερμουτζίδης, η
πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου Ελληνίδων Παμμακεδονικής

Ενώσεως Αυστραλίας «Βεργίνα» Νίνα Γιαγκτζή, ο πρόεδρος του
Συνδέσμου «Παύλος Μελάς», η βουλευτής της αντιπολίτευσης
Vickie Chapman, ο Αντικυβερνήτης Νοτίου Αυστραλίας Hieu Van
Le και ο δήμαρχος της πόλης West Torrens John Trainer.

Δρ. Ελλάδα Μαυρομάτη (Α), Mike Rann, πρωθυπουργός
Ν. Αυστραλίας, Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου

Επίσκεψη στο Ελληνικό Γηροκομείο 
της Ελλ. Ορθόδοξης Κοιν. Αδελαϊδας

Επίσκεψη στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Αδελαϊδας και ΝΑ

Από αριστερά: Χάρης Δανάλης, πρόεδρος Ελληνικής Ορθό-
δοξης Κοινότητας του Σύδνεϋ και ΝΝΟ και Πρόεδρος της

Ομοσπονδίας Ελληνικών Ορθόδοξων Κοινοτήτων Αυστραλίας,
Μιχάλης Τσιλίμος – Γραμ. Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας

Σύδνεϋ και ΝΝΟ, Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, Δρ. Ελλάδα
Μαυρομάτη, Γεράσιμος Λυμπεράτος, Συντονιστής Επιτροπών

και Ομοσπονδιών, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σύδνεϋ και ΝΝΟ

Τον υπουργό Δικαιοσύνης και Πολυπολιτισμικών
Υποθέσεων της Νότιας Αυστραλίας, Μαΐκλ Άτκιν-
σον επισκέφθηκε, στο πλαίσιο της επίσκεψής της
στην Αυστραλία, η Δρ. Όλγα. Σαραντοπούλου.

Η Γραμματέας του ΣΑΕ, συνοδευόταν από τον
Συντονιστή ΣΑΕ - Περιφέρεια Ωκεανίας και Άπω
Ανατολής Γ. Αγγελόπουλο, τον Π. Δερμουτζίδη, υ-
πεύθυνο ΣΑΕ Νοτίου Αυστραλίας, τον Β. Ελοβάρη,
πρόεδρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Αδελαϊδας και ΝΑ, την πρόεδρο ΟΕΕΓΑ-ΝΑ Ελένη
Χάλτις, και την Δρ. Μαυρομάτη, Γενική Γραμματέας
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
και εκπρόσωπος του Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας
Χωρών της Μαύρης Θάλασσας Ιβάν Σαββίδη. Η

κα. Σαραντοπούλου ευχαρίστησε θερμά τον Αυ-
στραλό υπουργό για τις συνεχείς προσπάθειες που
καταβάλει για την προώθηση των εθνικών μας δι-
καίων και την στήριξή του στον Ελληνισμό της Νοτί-
ου Αυστραλίας. Ιδιαίτερα τον ευχαρίστησε για την
πρόσφατη πρωτοβουλία του να προωθήσει στην
Πολιτειακή Βουλή της Νότιας Αυστραλίας ψήφισμα
για την αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού, που πέρασε ομόφωνα στις 30 Απριλί-
ου 2009. Αναφέροντας ακόμη, ότι θα πρέπει μέσω
του ψηφίσματος να διεκδικηθεί η αναγνώριση της
Γενοκτονίας και του Μικρασιατικού Ελληνισμού.
Συζήτησαν δε και το θέμα της ονομασίας των Σκο-
πίων και το ζήτημα της Κύπρου. Εκ μέρους του ΣΑΕ

Ωκεανίας & Άπω Ανατολής, ο κ. Αγγελόπουλος πα-
ρέδωσε στον κ. Άτκινσον ένα επιχρυσωμένο στε-
φάνι δάφνης, σε αναγνώριση της προσφοράς του
στον Ελληνισμό, εκφράζοντας τις ευχαριστίες και
του ΣΑΕ. 

Η Γραμματέας του ΣΑΕ επισκέφθηκε και τον ο-
μογενή υπουργό Σωφρονιστικών Υποθέσεων, Τυ-
χερών παιχνιδιών, Νεολαίας και Πολυπολιτισμικών
υποθέσεων της Νότιας Αυστραλίας, Τομ Κουτσα-
ντώνη, στον οποίο ο κ. Αγγελόπουλος προσέφερε
ως συμβολικό δώρο αγαλματίδιο που απεικονίζει
την «Δικαιοσύνη». 

Από την πλευρά της η κ. Σαραντοπούλου δήλω-
σε ότι είναι υπερήφανη που διαπρέπει ο Ελληνι-

σμός, αδιαμφισβήτητη απόδειξη του οποίου είναι
και ο ίδιος ο υπουργός, αφού πρόκειται για τον
πρώτο υπουργό ελληνικής καταγωγής της περιο-
χής. Η Δρ. Σαραντοπούλου ολοκλήρωσε την πε-
ριοδεία της στην Αυστραλία με την επίσκεψη στο
κτίριο του Παναρκαδικού Συλλόγου Ν. Αυστραλίας
«Ο Κολοκοτρώνης», όπου έγινε δεκτή από τον πρό-
εδρο της οργάνωσης Κωνσταντίνο Φράγκο. Παρα-
κάθισε και σε δείπνο που δόθηκε προς τιμή της, πα-
ρουσία του Π. Δερμουτζίδη και του Συντονιστή νε-
ολαίας ΣΑΕ Αυστραλίας Ηλία Δερμουτζίδη, της Ε.
Χάλτις και της Νίνας Γιαγκτζή, Πρόεδρο του Πολιτι-
στικού Συνδέσμου Γυναικών της Παμμακεδονικής
Ένωσης ΝΑ ΒΕΡΓΙΝΑ.

Συνάντηση με τους Υπουργούς Αυστραλίας Μαϊκλ Άτκινσον και Τομ Κουτσαντώνη

Συνάντηση με τον υπ. Δικαιοσύνης και Πολυπολιτισμικών
Υποθέσεων της Νότιας Αυστραλίας, Μαΐκλ Άτκινσον. Διακρί-

νονται από αριστερά προς τα δεξιά : Π. Δερμουτζίδης,
Ε. Χάλτις, Δρ. Ε. Μαυρομάτη, Μ. Ατκινσον, Γ. Αγγελόπουλος,

Δρ. Ό. Σαραντοπούλου, Β. Ελοβάρης

Συνάντηση με ομογενή υπουργό Σωφρονιστικών Υποθέσεων,
Τυχερών παιχνιδιών, Νεολαίας και Πολυπολιτισμικών 

υποθέσεων της Νότιας Αυστραλίας, Τομ Κουτσαντώνη. 
Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά: 

Δρ. Ό. Σαραντοπούλου, Τομ Κουτσαντώνης, Γ. Αγγελόπουλος
Η Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου ανάμεσα στα μέλη του 

Παναρκαδικού Συλλόγου Ν. Αυστραλίας «Ο Κολοκοτρώνης»

redaktion@elliniki-gnomi.com
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Η ομιλία της Δρ. Σαραντοπούλου στην Αδελαϊδα (αποσπάσματα)
«Διατήρηση της Ελληνικής Συνείδησης – Στήριξη της νέας γενιάς και της γυναίκας – Άνοιγμα του ΣΑΕ στη βάση της Ομογένειας»

Στην Αδελαϊδα, τελευταίο σταθμό της πολυήμερης περιοδείας της στον
Ελληνισμό της Αυστραλίας, η Γραμματέας του ΣΑΕ και Γενική Γραμματέας
του Παγκοσμίου Δικτύου Ιατρών Ελληνικής Καταγωγής Δρ. Όλγα Σαραντο-
πούλου, παρουσίασε τις προτεραιότητες για τον Ελληνισμό της νέας εποχής.

Στην ομιλία της, στο Μακεδονικό Πολιτιστικό Κέντρο στην Αδελαϊδα, με
θέμα: «ΣΑΕ, Παγκόσμιος Ελληνισμός και Γυναίκες», μίλησε εφ’ όλης της ύ-
λης, καταθέτοντας τις δικές της προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο Πα-
γκόσμιος Ελληνισμός μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις κοινωνικές,
πολιτισμικές και οικονομικές εξελίξεις των κοινωνιών που ζει, αλλά και την
θέση που πρέπει να έχει το ΣΑΕ, ως παγκόσμιος οργανισμός κατοχυρωμέ-
νος θεσμικά στο Ελληνικό Σύνταγμα. Η διατήρηση της ελληνικής ταυτότη-
τας μέσα από μια ενδυναμωμένη ελληνόγλωσση εκπαίδευση, ανανέωση
των οργανώσεων με την προσέλκυση της νέας γενιάς, η διεύρυνση της βά-
σης του ΣΑΕ με την ένταξη ομογενών τρίτης και τέταρτης γενιάς και συ-
νεργασία με τα δίκτυα του Ελληνισμού, η διεκδίκηση του εκλέγειν και του ε-
κλέγεσθαι για τους Ομογενείς και η δημιουργία Υπουργείου Απόδημου
Ελληνισμού, ήταν μεταξύ άλλων τα θέματα στην ατζέντα της Δρ. Σαραντο-
πούλου.

Ειδικότερα, η Δρ. Σαραντοπούλου επεσήμανε ότι βασικός στόχος είναι η
σφυρηλάτηση της ελληνικής ταυτότητας και συνείδησης στις νέες γενιές
των Ελλήνων στην Αυστραλία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. «Το πρώτο
βήμα για την εδραίωση της ελληνικής ταυτότητας είναι η εκμάθηση της
Ελληνικής. Η γλώσσα, ως φορέας των αξιών και των ιδανικών του πολιτι-
σμού μας και όχι μόνον ως μια επιπλέον επιμορφωτική διαδικασία, είναι ο
πλέον ενδεδειγμένος τρόπος οι νέοι να γνωρίσουν τις ρίζες τους, να αγα-
πήσουν την Ελλάδα και αυτό που πρεσβεύει. Επιτυχία μας θα είναι εάν τα
παιδιά μας δηλώνουν περήφανοι Έλληνες. 

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση ξεκινά με τα πρώτα ακούσματα στο σπίτι
και ολοκληρώνεται με την διδασκαλία της στο προσφερόμενο εκπαιδευτικό
σύστημα». Και συνέχισε: «Σε μια κοινωνία με παγκοσμιοποιημένη αντίληψη,
με γοργές εξελίξεις και άλλες απαιτήσεις, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει
με το πλεονέκτημα των δύο ταυτοτήτων, της διγλωσσίας σε ένα πολυπολιτι-
σμικό περιβάλλον, της γνώσης λειτουργίας της χώρας υποδοχής, κατέχο-
ντας σημαντικές θέσεις στην κοινωνία έχουν την δυνατότητα να προσφέ-
ρουν την διαφορετική άποψη για την λειτουργία και κατά συνέπεια επιβίωση
των οργανώσεων αυτών».

Πρότεινε: 1) Το άνοιγμα των διαδικασιών αντιπροσώπευσης, συμπερι-
λαμβάνοντας απαραίτητα στα διοικητικά όργανα και νέους, 2) επιλογή νέων
στόχων βασισμένων και στις ανάγκες των εκπροσώπων της νέας γενιάς 3)
ενδυνάμωση και υποστήριξη των δικτύων νεολαίας που ήδη λειτουργούν
στις οργανώσεις. 

Η κα. Σαραντοπούλου αναφέρθηκε και στο ΣΑΕ τονίζοντας ότι η δημι-
ουργία του αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του Ελληνισμού
της Διασποράς. Ενώ, επεσήμανε ότι στα 14 χρόνια λειτουργίας του έχει κά-
νει σημαντικά βήματα σε ότι αφορά την εδραίωση της συνεργασίας του
Απόδημου Ελληνισμού με την Ελληνική Πολιτεία. Με διάθεση αυτοκριτικής
επεσήμανε ότι «το ΣΑΕ έχει δημιουργηθεί για να εκφράζει κάθε Έλληνα της
Διασποράς, να δίνει διέξοδο και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινής
ζωής, να διεκδικεί για την Ομογένεια. 

Μα πάνω από όλα να δημιουργήσει μια πολιτική με τον συγκερασμό των
ιδεών και προτάσεων από όλους μας, μια ιδεολογική πλατφόρμα που θα
λειτουργήσει ως «βίβλος» για την πορεία του Ελληνισμού στο μέλλον. Με

την συμμετοχή όλων σας. Αυτό που όμως δεν έχουμε ακόμη επιτύχει όσο
θα θέλαμε είναι να αναδείξουμε μια στρατηγική για τον Απόδημο Ελληνισμό
από τον Απόδημο Ελληνισμό» είπε. 

Μίλησε για την ανάγκη να αναστραφεί η άποψη που κυριαρχεί ότι το ΣΑΕ
δεν εκφράζει την πλειοψηφία του Ελληνισμού και τόνισε: «Το ΣΑΕ πρέπει να
αγκαλιάσει κάθε Ομογενή, δεύτερης και τρίτης και τέταρτης γενιάς, τους πα-
λιννοστούντες, τους ανθρώπους του καθημερινού βίου αλλά και εκείνους
που έχουν αναδειχθεί σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής, επιστημο-
νικής και πολιτιστικής ζωής των χωρών όπου ζουν. Πρέπει να καταστήσουμε
το ΣΑΕ αξιόπιστο εκφραστή της Ομογένειας, ισότιμο συνομιλητή και συνερ-
γάτη της Ελληνικής Πολιτείας σε όλο το φάσμα των κρίσιμων θεμάτων του
Ελληνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών μας θεμάτων».

Χαρακτήρισε πολύτιμο τον ρόλο των Ομογενειακών οργανώσεων, οι ο-
ποίες αποτελούν και τον ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματος του Ελληνι-
σμού και επεσήμανε ότι δίχως την προσφορά των μελών τους δεν θα υ-
πήρχε το ΣΑΕ. «Το ΣΑΕ, βασίζεται σε εσάς για να πετύχει και να επιτελέσει
το έργο που ορίζει η νομοθετική και Συνταγματική επιταγή. Βασίζεται στην
τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτετε για να επιτύχουμε
τους στόχους μας». 

Μίλησε ακόμη για την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων δικτύων των
Ελλήνων επιστημόνων, των επιχειρηματιών, της Παγκόσμιας Διακοινοβου-
λευτικής Ένωσης του Ελληνισμού, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στο ΣΑΕ να
διευρύνει την βάση του, εκπροσωπώντας το σύνολο της Ομογένειας. Τά-
χθηκε υπέρ της οικονομικής αυτοδυναμίας του ΣΑΕ, που θα οδηγήσει και
σε μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και επιλογών σε ότι αφορά τον ρό-
λο του, προτείνοντας την σύσταση επιτροπής που θα έχει την ευθύνη της ε-
ξεύρεσης οικονομικών πόρων, και τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί το έργο
της επίσημης καταγραφής του Ελληνισμού του Εξωτερικού που έχει ξεκι-
νήσει το ΣΑΕ. 

Στο πλαίσιο των θεμάτων που άπτονται της συνεργασίας με την Ελληνική
Πολιτεία υπεραμύνθηκε της εξασφάλισης του συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νου δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τους Έλληνες Ομογενείς,
προτείνοντας ακόμη ως δεύτερη λύση την δημιουργία ξεχωριστού ανεξάρ-
τητου σώματος εκλεγμένων αντιπροσώπων των αποδήμων στην Ελληνική

Βουλή, μια πρακτική που εφαρμόζουν με μεγάλη επιτυχία και άλλες εθνι-
κότητες που έχουν μεγάλες και ισχυρές διασπορές, όπως διευκρίνισε. Αλλά
και την προώθηση του αιτήματος για την δημιουργία Υπουργείου Απόδημου
Ελληνισμού.  Ζήτησε δε την βοήθεια και συμμετοχή όλων στην υλοποίηση
του ανθρωπιστικού χαρακτήρα προγράμματος «Μητέρες του Απανταχού
Ελληνισμού», το οποίο ξεκινά την υλοποίηση του από τις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, σε συνεργασία με το ΣΑΕ Περιφέρειας Χωρών της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την υλοποίηση του προγράμματος εκεί ανέλυ-
σε στους παραβρισκόμενους η Δρ. Ελλάδα Μαυρομάτη, Γενική Γραμματέ-
ας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας και εκπρόσωπος του
Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας Χωρών της Μαύρης Θάλασσας κ. Ιβάν Σαβ-
βίδη, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι γυ-
ναίκες – μητέρες και τα παιδιά σε κάθε χώρα της περιφέρειας αυτής πα-
ρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο Συντονιστής ΣΑΕ-Περιφέρεια Ωκεανίας και Άπω Ανατολής Γιώργος
Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στην δράση του ΣΑΕ στην Ωκεανία και τόνι-
σε την ανάγκη στήριξης του δικτύου νεολαίας. Σημείωσε δε, ότι στο πλαί-
σιο αυτό το ΣΑΕ προγραμματίζει τον Δεκέμβριο συνέδριο στο οποίο θα
συμμετάσχουν τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Δικτύων Νε-
ολαίας του ΣΑΕ από τις επτά περιφέρειες, στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε α-
κόμη την διοργάνωση των Πανελλήνιων Αθλητικών Αγώνων, στις 27-29
Νοεμβρίου στην Μελβούρνη, με στόχο την προσέλκυση της νέας γενιάς
των Έλληνο-Αυστραλών. 

Ο εκπρόσωπος του ΣΑΕ Ν. Αυστραλίας Πήτερ Δερμουτζίδης επεσήμανε
την αναγκαιότητα της ενότητας στον Ελληνισμό, ενώ και αυτός τόνισε ότι
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η στήριξη της νέας γενιάς. Ακόμη έκανε
αναφορά στην παρουσία του ΣΑΕ στην Νότιο Αυστραλία αλλά και την επι-
κείμενη συνάντηση του δικτύου νεολαίας στην περιοχή ευθύνης του.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Flinders, με υπεύθυνο συντονισμού τον υπεύθυνο του Τμήμα-
τος Νεοελληνικών του Πανεπιστημίου του Φλίντερς της Νοτίου Αυστραλίας
Μιχάλη Τσιανίκα, το ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής, σε συνεργασία με
την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Αδελαϊδας και Ν. Αυστραλίας, τον Πολι-
τιστικό Όμιλο Ελληνίδων Παμμακεδονικής Ενώσεως Αυστραλίας «Βεργί-
να», την Οργάνωση Ελληνίδων και Ελληνοκυπρίων Γυναικών Νότιας Αυ-
στραλίας (ΟΕΕΓΑ-ΝΑ) και το Συμβούλιο Ελληνικού Πολιτιστικού Μήνα.

Η Δρ. Ο. Σαραντοπούλου, η Δρ. Ε. Μαυρομάτη, 
η Νίνα Γιαγκτζή, πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου 

Ελληνίδων Παμμακεδονικής Ένωσης Νοτίου Αυστραλίας
«ΒΕΡΓΙΝΑ», και τα μέλη της οργάνωσης

Αναμνηστική Φωτογραφία από την ομιλία της 
Δρ. Όλγας Σαραντοπούλου στην Αδελαϊδα
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ

Μια νέα συνεργασία της Μαρίας Καραβία και του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ, με το νεοϊδρυθέντα
ελληνογερμανικό και υψηλών απαιτήσεων πολιτιστικό σύλ-
λογο στο Schopfheim „Der Welt der Hellenen“ ξεκίνησε. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Νικολαϊδου-Καφάση,
πρότεινε στην Μαρία Καραβία να αναλάβει το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα του συλλόγου.

Έτσι, η πρώτη συνεργασία, ξεκινάει στις 19. Δεκεμβρίου
2009, στο Schopfheim, με την παρουσίαση της λογοτεχνικής
μουσικής παράστασης: «Παράθυρο στον κόσμο της Ποίη-
σης και της Μουσικής».

Μια ξεχωριστή και σπάνια υψηλού επιπέδου σκηνική πα-
ρουσίαση σε συνδυασμό με απαγγελία, μουσική, τραγούδια,
χορό και προβολή βίντεο των έργων των ποιητών Κωνστα-
ντίνου Καβάφη, Γιάννη Ρίτσου, Γεώργιου Σεφέρη, Οδυσσέα
Ελύτη.

Η συνεργασία θα συνεχιστεί και το 2010, με την παρου-
σίαση των έργων του Ελληνικού Θεάτρου Βούπερταλ: «Η
Άννα που περπατά στα σύννεφα!» του Μάκη Αντωνόπουλου
και «Η Ελλάδα τραγουδάει Μπρέχτ». Ποίηση και τραγούδια
του Μπρεχτ στην ελληνική και γερμανική γλώσσα, μελοποιη-
μένα από τον Κουρτ Βάιλ και έλληνες συνθέτες.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2009 παρουσιάζει στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο του Δήμου Θέρμης, με τη συνεργασία του Δήμου, το
έργο του Μάκη Αντωνόπουλου: «Η Άννα που περπατά στα
σύννεφα!» με την Μαρία Καραβία.

Στο Μουντιάλ της Αφρικής το καλοκαίρι του 2010 θα δώσει
για δεύτερη φορά στην ιστορία της (μετά της ΗΠΑ) η Εθνική
Ελλάδος. Με τεράστια αποθέματα ψυχικής δύναμης νίκησε 1-
0 μέσα στο Ντόνετσκ της Ουκρανίας την ομάδα του Μιχαϊλι-
τσένκο και πήρε και πάλι την πρόκριση μετά από 16 χρόνια για
την τελική φάση της διοργάνωσης. Ο "εκατόνταρχος" Οτο Ρε-
χάγκελ στον πάγκο της Εθνικής πέτυχε την 52η νίκη του και
ανάγκασε και πάλι χιλιάδες Ελληνες να νιώθουν περηφάνια
για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο ίδιος ο Γερμα-
νός τεχνικός για πρώτη φορά στην καριέρα του "κέρδισε" το
εισιτήριο της πρόκρισης για την τελική φάση ενός Μουντιάλ.
Την ίδια ώρα η ελληνική ομάδα έγινε η 28η από τις 32 που
κέρδισε κατά σειρά το πολυπόθητο εισιτήριο για την Νότιο
Αφρική. 

Τα ξένα ΜΜΕ για την
πρόκριση της Εθνικής

Με εγκωμιαστικά σχόλια υποδέχθηκε ο ξένος Τύπος την
πρόκριση του αντιπρσωπευτικού μας συγκροτήματος στο
Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο
σκόρερ, Δημήτρη Σαλπιγγίδη. Ακολουθούν χαρακτηριστικά α-
ποσμάσματα ξένων ειδησεογραφικών ιστοσελίδων:
Fifa.com: "Οι Έλληνες επέστρεψαν στο παγκόσμιο προσκή-
νιο. Η Ελλάδα πάει στο Μουντιάλ μετά από μία σκληρή μάχη
και νίκη 1-0 απέναντι στην Ουκρανία. Ο Δημήτρης Σαλπιγγί-
δης πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα και έστειλε τους
πρώην πρωταθλητές Ευρώπης για δεύτερη φορά στα τελικά
Παγκοσμίου Κυπέλλου".
UEFA.com: " Έκλεισε θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένα
γκολ από τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη ήταν ότι χρειαζόταν η
Ελλάδα για να ξεπεράσει την Ουκρανία στα μπαράζ και να
κλείσουν εισιτήριο για τη Νότιο Αφρική το ερχόμενο καλο-
καίρι".
Goal.com: "Ο κεραυνός του Σαλπιιγγίδη έστειλε την ομάδα
του Ότο στη Νότιο Αφρική. Ο Ρεχάγκελ το έκανε ξανά με την
ομάδα να σημειώνει μία σπουδαία νίκη στο Ντόνετσκ".
Skysports.com: "Ο Σαλπιγγίδης ήταν ο ήρωας για την Ελλά-
δα. Ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης έστειλε την Ελλάδα στα τελικά
του Μουντιάλ 2010 πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ των μπα-
ράζ με την Ουκρανία".
BBC.co.uk: "Η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκό-
σμιο Κύπελλο. Ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης πέτυχε το μοναδικό
στη νίκη της Ελλάδας επί της Ουκρανίας στο Ντόνετσκ σφρα-
γίζοντας μία θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νό-
τιο Αφρική".
Αs.com: "Ο Σαλπιγγίδης πήγε την Ελλάδα μετά από 16 χρόνια
ξανά στο Μουντιάλ. Ένα γκολ από τον παίκτη του Παναθη-
ναϊκού στο μισάωρο του πρώτου μέρους έδωσε τη νίκη επί

της Ουκρανίας και την πρόκριση σε Μουντιάλ για δεύτερη
φορά, 16 χρόνια μετά".
Lequipe.fr: "Η Ελλάδα προκρίθηκε. Με γκολ του Σαλπιγγίδη η
Ελλάδα πέτυχε μία σημαντική νίκη και πήρε το εισιτήριο για το
Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 κάτι που απέτυχε να κάνει στο
Παγκόσμιο της Γερμανίας. Η Ελλάδα είναι η 28η ομάδα στη
σειρά που πάει στη Νότιο Αφρική".
Kicker.de: "Ο Σαλπιγγίδης... σούταρε (σ.σ. έστειλε) τον Ρεχά-
γκελ στο Μουντιάλ. Ο Ότο Ρεχάγκελ το έκανε. Μέσα από μία
μικρής έκτασης νίκη με 1-0 επί της Ουκρανίας, η Ελλάδα προ-
κρίθηκε μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε τελική
φάση Μουντιάλ και ο Ρεχάγκελ για πρώτη".
Sport.de: "Ο Ρεχάγκελ οδήγησε την Ελλάδα στο Μουντιάλ
του 2010. Ο Ότο Ρεχάγκελ οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στο
Μουντιάλ του 2010 γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα
100 παιχνίδια του στον πάγκο".

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Το ταξίδι τώρα ξεκινά!
Μεγάλη νίκη μέσα στην παγωμένη Ουκρανία με 1-0 και ατελείωτο πανηγύρι για όλους τους Ελληνες
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"Europäische Kommission sollte
Verschwender-Mitgliedsstaaten

an den Pranger stellen"
Von Dr. Jorgo Chatzimarkakis, MdEP

Brüssel. Der Europaabge-
ordnete und Koordinator im
Haushaltskontrollausschuss
Jorgo Chatzimarkakis sieht
bei der Vorstellung des
Jahresberichts des Eu-
ropäischen Rechnungshofs
über die EU-Haushalts-
führung "Licht und Schat-
ten": 

"Die Haushaltsführung
hat sich insgesamt im
Gegensatz zu den letzen

Jahren verbessert; dies ist
vor allem auf bessere Mittelführung im Bereich Land-
wirtschaft und natürliche Ressourcen zurückzuführen,
dem Sorgenkind der vergangenen Jahre. Erstmals gibt der
Rechnungshof in diesem Bereich kein negatives Urteil ab -
das ist eine gute Nachricht. Der Bericht hebt hervor, dass
überall dort, wo die EU die Mittel selbst verwaltet bzw. kon-
trolliert, effizient gewirtschaftet wird."

Chatzimarkakis machte deutlich, dass vor allem die Mit-
gliedsstaaten aufgerufen seien, ihre Kontrollsysteme zu
verbessern. "Wenn die Haushaltsführung der EU immer
wieder zu Kritik Anlass gibt, so liegt das nicht an der EU,
sondern eben an den Mitgliedsstaaten, die zuviel Geld
versickern lassen und die Mittelausgaben nicht
überwachen. So kommt der Rechnungshof in seinem
Bericht für den Bereich der Köhasionspolitik, die durch die
Mitgliedstaaten durchgeführt wird und auf die rund ein
Drittel der Haushaltsmittel entfällt (36,6 Milliarden Euro),
zu einem negativen Ergebnis. Hier liegt die Fehlerquote
der Mittel im roten Bereich, d.h. über 11 % der Mittel -
auszahlungen hätte nicht geleistet werden dürfen. Das
entspricht 2.7 Milliarden Euro."

Chatzimarkakis sagte weiter, dass die Europäische
Kommission konsequenter "naming and shaming" be-
treiben solle: "Mitgliedstaaten, die im besonderen Maße
Mittel fehlerhaft ausgeben bzw. nicht kontrollieren, sollten
klar benannt werden. Die Europäische Kommission sollte
Verschwender-Mitgliedsstaaten an den Pranger stellen,
damit der Steuerzahler weiß, wo Geld verschwendet wird." 

Damit die EU insgesamt zu einer besseren Haushalts-
führung komme, sei es vor allem notwendig, Regelungen
und Verordnungen zu vereinfachen. "Wenn wir dieses
Prinzip konsequenter anwenden würden, dann wäre die
jährliche Vorstellung des Jahresberichts ein Tag der posi-
tiven Nachrichten. Immerhin sind wir mit dem Bericht 2008
ein gutes Stück näher gekommen."

Ο πόθος των Βορειοηπειρωτών: Ανεξάρτητο Ελληνικό κόμμα
Χωρίς όμως τα λάθη του παρελθόντος…

Γράφει ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος*

Το τελευταίο διάστημα που ακολούθησε τις βουλευτικές εκλο-
γές στην Αλβανία, και ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ό-
που η Βόρειος Ήπειρος δέχθηκε τα ξενιτεμένα της παιδιά, μία λύ-
ση βρισκόταν στα χείλη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλή-
νων του μαρτυρικού αυτού τόπου: ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ. Ενός κόμματος που θα απευθύνεται
αποκλειστικά και ανοιχτά χωρίς συγκαλύψεις, στον Βορειοηπει-
ρωτικό Ελληνισμό και θα κατεβαίνει αυτόνομο στις εκλογές, χω-
ρίς να ακολουθεί κάποιο άλλο αλβανικό κόμμα ή συνασπισμό - εί-
τε δεξιό είτε αριστερό- και μόνο στις περιφέρειες που αποτελεί
συμπαγή εκλογική δύναμη. Μόνο έτσι μπορούν να εξυπηρετη-
θούν τα συλλογικά συμφέροντα και να έχουν έδαφος οι διεκδική-
σεις των Ελλήνων της Αυλώνας, του Αργυροκάστρου και της Κο-
ρυτσάς. Αυτό υποστηρίζουν τα παλιά αγωνιστικά στελέχη της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αυτό υποστηρίζουν οι απλοί μόνιμοι κάτοικοι της Βο-
ρείου Ηπείρου αλλά και οι ξενιτεμένοι στις πόλεις του Ελληνικού
κράτους. Αυτό όμως ήταν και το συμπέρασμα του συνεδρίου που
διοργάνωσε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού
στα Ιωάννινα τον περασμένο Αύγουστο. Η κατανομή εδρών που ι-
σχύει πλέον για τις αλβανικές βουλευτικές εκλογές ανά περιφέ-
ρεια είναι κάτι παραπάνω από ευνοϊκή για ένα τέτοιο εγχείρημα:
Στην περιφέρεια Αυλώνας, με 12 έδρες και όριο για μία βουλευτι-
κή έδρα το 8% του εκλογικού σώματος, ένα κόμμα που θα συμ-
μετέχει αυτόνομο στις εκλογικές διαδικασίες και θα συσπειρώνει
τον Ελληνισμό των Αγίων Σαράντα, του Βούρκου, των Ριζών, της
Χιμάρας και των Ελληνόβλαχων της Αυλώνας, μπορεί να καταλά-
βει τουλάχιστον 3 έδρες αφού θα χρειάζεται ένα ποσοστό της τά-
ξης του 24%! Το νέο λοιπόν αυτό κόμμα του οποίου την ίδρυση ε-
πιθυμεί η πλειοψηφία των Βορειοηπειρωτών, μπορεί κάλλιστα να
συμπεριλαμβάνει στην ονομασία του τον όρο «Ελληνικό» ή «Βο-
ρειοηπειρωτικό» και να λέγεται π.χ. «Ελληνική Δημοκρατική Ένω-
ση» ή «Βορειοηπειρωτική Συμμαχία». Η δημιουργία ενός κόμμα-
τος όμως με αυτό και μόνο το χαρακτηριστικό θα αποτελέσει από
μόνη της τη λύση όλων των προβλημάτων; Η απάντηση είναι ανε-
πιφύλακτα ΟΧΙ! Για να προχωρήσει ένα τέτοιο κόμμα πρέπει κατ’
αρχάς να έχει ως βάση μία ισχυρή ΟΜΟΝΟΙΑ. Μία Ομόνοια που
να ανταποκρίνεται στους σκοπούς τους οποίους ευαγγελίζεται.
Μία Ομόνοια που θα συσπειρώνει όλους τους Έλληνες της Βο-
ρείου Ηπείρου ανεξάρτητα κοινωνικοπολιτικών πεποιθήσεων.
Ακόμα κι αυτοί που βρήκαν από αντίδραση στέγη σε αλβανικά
κόμματα, εφόσον παραιτηθούν από αυτά, δεν θα μπορεί κανείς
να τους στερήσει το δικαίωμα να επανενταχθούν στην οργάνωση
και έπειτα στο κόμμα που δεν θα έχει πολιτική δεξιά ή αριστερή ή
όπου φυσάει ο άνεμος, αλλά καθαρά ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει δηλαδή να επαναληφθούν τα λάθη του παρελ-
θόντος, από τα οποία σίγουρα η σημερινή ηγεσία δεν διδάχθηκε
και δεν διόρθωσε καθόλου. Η ηγεσία της νέας Ομόνοιας που θα
κατευθύνει και το νέο κόμμα, θα αναδεικνύεται από τη βάση, από
τους Βορειοηπειρώτες που διαμένουν στα χωριά τους αλλά και
αυτούς που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, μέσω οργανωμένων
και σε συνεχή λειτουργία παραρτημάτων. Μόνο με αυτό τον τρό-
πο η εκάστοτε ηγεσία, που θα λογοδοτεί τακτικά για τα έργα της,

θα έχει πραγματική σύνδεση με τον κόσμο τον οποίο εκπροσωπεί.
Τα φαινόμενα της αλαζονείας και της αδιαφορίας θα εκλείψουν ο-
ριστικά. Εάν η Ομόνοια έχει καθημερινή παρουσία στις πόλεις και
τα χωριά της Βορείου Ηπείρου δεν θα αργήσει να αναδειχθεί σε
μία τοπική Βουλή. Για να αποτελέσει όμως η Ομόνοια την οργά-
νωση και στη συνέχεια το κόμμα, που θα δικαιούται να φέρει τον
τίτλο των εκπροσώπων του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, υπο-
χρεούται να το αποδείξει στην πράξη με την αδιάκοπη διεκδίκηση
των δικαιωμάτων του. Όλοι θα κρίνονται για τις πράξεις τους και
κανείς δεν θα είναι στο απυρόβλητο. Τα χοτζικά φαινόμενα του
«αποφασίζω και διατάζω χωρίς να δίνω λόγο σε κανέναν και που-
θενά» των οποίων γίναμε πρόσφατα μάρτυρες, δεν θα έχουν κα-
μία θέση στη νέα Ομόνοια. Να μην παραλείψουμε επίσης ότι σε
αυτό το φορέα δεν πρέπει να ξαναδούμε και το φαινόμενο όπου
ένα πρόσωπο συγκέντρωνε τρεις και τέσσερις εξουσίες. Για να υ-
πάρξει βέβαια νέα Ομόνοια και νέο Ελληνικό κόμμα θα πρέπει να
αναδειχθούν και νέοι άνθρωποι. Όσοι από την «παλαιά φρουρά»
αγωνίστηκαν για τα δίκαια του Ελληνισμού, μπορούν να συνεχί-
σουν την προσφορά τους ανοίγoντας το δρόμο για το νέο αίμα με
την απαραίτητη εμπειρία τους. Μία νέα και ισχυρή λοιπόν Ομόνοια
μπορεί να δώσει και ώθηση στο ενδεχόμενο Ελληνικό κόμμα. Και
ένα αμιγώς Ελληνικό κόμμα που θα συγκεντρώνει τουλάχιστον 5
έδρες στη Βουλή των Τιράνων θα μπορεί να είναι ρυθμιστής της
αλβανικής πολιτικής σκηνής. Όπως είναι τα αλβανικά κόμματα
στα Σκόπια και το μουσουλμανικό στη Βουλγαρία. Δεν πρέπει να
ζήσουμε πάλι καταστάσεις σαν αυτές όπου το ΚΕΑΔ συμμετείχε
μεν στην κυβέρνηση, με σκοπό αποκλειστικό όμως τις συνδιαλλα-
γές σε προσωπικό επίπεδο, δίνοντας της έτσι ασυλία για τη συ-
μπεριφορά της απέναντι στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Ούτε
να βλέπουμε απειλές περί αποχώρησης μόνο και μόνο για να βγά-
λουμε από υπουργό το πρόσωπο που οι ίδιοι επιλέξαμε για αυτή
τη θέση αλλά μετά δεν μας έκανε. Από δω και στο εξής ο τίτλος
του εκπροσώπου των Βορειοηπειρωτών θα πρέπει να κερδίζεται
και να τιμάται με έργα και κινήσεις ουσιαστικές και αγωνιστικές και
όχι να θεωρείται δεδομένος και σκαλοπάτι για την ικανοποίηση
προσωπικών απωθημένων με καιροσκοπικά πυροτεχνήματα. Μέ-
νει να δούμε άμεσα κατά πόσο υπάρχει πραγματικά από τους
Έλληνες της Χιμάρας, του Βούρκου, των Ριζών, της Δρόπολης και
της Κορυτσάς η θέληση για τη δημιουργία αυτού του νέου Ελλη-
νικού κόμματος. Στα λόγια καλά τα είπαμε μέχρι τώρα.

* Ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος είναι δημοσιογράφος στο Ρ/Φ
Σταθμό Πειραιά.

Οι εκλογές στην Αλβανία και τα κατορθώματα της νέας κυβέρνησης
Της Ηλέκτρας Κίκη, Δικηγόρου Αθηνών
και υποψήφιας βουλευτή της Ομόνοιας-ΚΕΑΔ

Τόσα χρόνια, η ιστο-
ρία και ο πολιτισμός της
Βορείου Ηπείρου πα-
ρουσιάζουν τη δική της
συμβολή στους αγώνες.
Σήμερα η ιστορία του κό-
σμου καταγράφεται με
ραγδαίες εξελίξεις κι ε-
μείς θα πρέπει να κατα-

νοήσουμε ότι δίπλα στην αφυπνισμένη συνείδη-
σή μας να λειτουργήσει ο ορθολογισμός και η
δύναμη του «αγωνίζομαι». Δεν μπορώ να πω ότι
το ίδιο συνέβη το τελευταίο χρονικό διάστημα
στην κοινότητά μας. Αναφέρομαι στις πρόσφα-
τες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες αν μη τι άλ-
λο, προκάλεσαν αναταραχή στους κόλπους των
Βορειοηπειρωτών.

Με καθαρό πατριωτικό αίσθημα έθεσα τον ε-
αυτό μου στη διάθεση της οργάνωσης
ΟΜΟΝΟΙΑ και κατ’ επέκταση του Βορειοηπει-
ρωτικού Ελληνισμού, με γνώμονα το εθνικό
συμφέρον και πιστή στα ιδεώδη της φυλής μας.
Ως υποψήφια βουλευτής, με την υποστήριξη
των υπολοίπων συναγωνιστών μου, έδωσα έναν
δίκαιο και καθαρό αγώνα, έχοντας κατά νου τα
προβλήματα του Βορειοηπειρώτη και τις τρέ-
χουσες εθνικές εξελίξεις. Δυστυχώς, πολιτικές
φιλοδοξίες και μικροσυμφέροντα εμπόδισαν
κάποιους να λειτουργήσουν με αίσθημα ευθύ-
νης απέναντι στους απλούς Βορειοηπειρώτες. 

Με λύπη μου και με μεγάλη έκπληξη διαπί-
στωσα ότι μέλη του Γενικού Συμβουλίου της

Ομόνοιας που εδώ και χρόνια μας πουλούσαν
και αγόραζαν «πατριωτισμό», έφθασαν στο ση-
μείο να εξυπηρετούν συμφέροντα αλβανικών
κομμάτων με σκοπό πάντα το προσωπικό τους
όφελος. Ο εκφοβισμός, ο εκβιασμός και η από-
λυση δημοσίων υπαλλήλων από τα καθήκοντά
τους ήταν τα βασικότερα επιχειρήματα της πολι-
τικής τους πρακτικής, πράγμα που έγινε αντιλη-
πτό και από τους παρατηρητές του ΟΑΣΕ. Βέ-
βαια, όλα αυτά είχαν ένα σκοπό: την καταλή-
στευση των ψήφων των Βορειοηπειρωτών και
την «αφυδάτωση» της ελληνικής τους συνείδη-
σης. Τέτοιες εξελίξεις θα έπρεπε να απουσιά-
ζουν από το πολιτικό γίγνεσθαι της κοινότητάς
μας, αφού πρόκειται για μία Εθνική Ελληνική
Μειονότητα στο μάτι του Κυκλώνα, τα δικαιώμα-
τα της οποίας παραβιάζονται ασυστόλως από
την εκάστοτε αλβανική κυβέρνηση. Σ’ αυτές τις
εκλογές ήταν απαραίτητη από ποτέ, η ομόνοια
και η σωφροσύνη. Πράγμα, που δεν έγινε εφι-
κτό. Με τέτοιου είδους, χωρίς προηγούμενο, ε-
νέργειες προσπάθησαν να αντλήσουν τη δυνα-
τότητα τα αλβανικά κόμματα να «κατασπαρά-
ξουν» τη μοναδική ελληνική οργάνωση, την
ΟΜΟΝΟΙΑ.

Εν ριπή οφθαλμού, το ίδιο συνέβηκε και κατά
τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων όταν
τα μεγάλα κόμματα προσπάθησαν να «κατα-
βροχθίσουν» ψήφους του ΚΕΑΔ και παράλληλα
ακυρώνοντας δικά μας ψηφοδέλτια, αλλοιώνο-
ντας έτσι τη λαϊκή βούληση. Το αποτέλεσμα δεν
ήταν το αναμενόμενο και γι’ αυτό φέρει ευθύνη
σύσσωμος ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθαν να
προστεθούν και τα πρόσφατα κατορθώματα

της νέας κυβέρνησης του Σαλί Μπερίσα. Κα-
τορθώματα που αποδεικνύουν έμπρακτα την
ανθελληνική στάση τής εν λόγω κυβέρνησης
και την μη απαγκίστρωσή της από τα ιδεώδη
του κομουνιστικού καθεστώτος και αλήστου
μνήμης Ενβέρ Χότζα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, σε συνεργασία με
το υπουργικό του συμβούλιο ετοιμάζουν νομο-
σχέδιο παγίδα για τις περιουσίες των Βορειοη-
πειρωτών. Με νόμους «φαντάσματα» θέλησαν
να παραδίδουν την ανεκμετάλλευτη γη μας, σε
τρίτους με τη «δήθεν» δικαιολογία της εκμετάλ-
λευσης της από τους τελευταίους. Ως νομικός,
δε μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί να επεμ-
βαίνει το κράτος σε περιουσίες που αποκτήσα-
με νόμιμα. Τέτοιοι νόμοι δεν εφαρμόζονται ού-
τε σε τριτοκοσμικές χώρες. Πώς άραγε θα ε-
φαρμοστούν στην Αλβανία που ποθεί διακαώς
την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια;!
Φαίνεται ότι η αλβανική δικαιοσύνη λειτουργεί
με εθνικά κριτήρια και όχι με αυτά της απόλυ-
της δημοκρατίας.

Επίσης, μείζονος σημασίας ζήτημα αποτελεί
και η εγκατάλειψη των σχολείων της Εθνικής
Ελληνικής Μειονότητας στο έλεος του Θεού. Η
μη έγκριση δαπανών για τη δημιουργία καταλ-
λήλων υποδομών στα σχολεία, αποδεικνύει για
μία ακόμη φορά την αρνητική στάση της κυ-
βέρνησης έναντι των μελών της Εθνικής Ελλη-
νικής Μειονότητας. Δεν έγιναν ουσιαστικές πα-
ρεμβάσεις στα βιβλία της Ιστορίας και Γεωγρα-
φίας, τα οποία συνεχίζουν να περιέχουν την «α-
πογυμνωμένη ιστορική αλήθεια» αλβανών εθνι-
κιστών, παρά τις συστάσεις του Συμβουλίου της
Ευρώπης.

Ενώ μέχρι προσφάτως, στις δύο τάξεις του
Λυκείου (1η και 2η σύμφωνα με το αλβανικό σύ-
στημα εκπαίδευσης) διδασκόταν η ελληνική
γλώσσα, με την εφαρμογή του νέου συστήμα-
τος (του τρίχρονου Λυκείου) θα πάψει να διδά-
σκεται η ελληνική γλώσσα., με συνέπεια οι Βο-
ρειοηπειρώτες μαθητές να αποκόπτονται από
την μητρική τους γλώσσα από την 9η τάξη. Φαί-
νεται ότι πρόκειται για καλοστημένο σχέδιο της
αλβανικής κυβέρνησης να εγκαταλείψουν τις
πατρογονικές τους εστίες και οι λίγοι Βορειοη-
πειρώτες που έχουν απομείνει. Η αμάθεια και οι
ουσιαστικές ελλείψεις στο εκπαιδευτικό σύστη-
μα αποτελούν ένα από τα βασικότερα κριτήρια
ξεριζωμού των συμπατριωτών μας.

Παρά τις πάμπολλες επισημάνσεις και καταγ-
γελίες της οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ, η αλβανική
κυβέρνηση συνεχίζει να κωφεύει σε θέματα βα-
ρύνουσας σημασίας που απασχολούν την Εθνι-
κή Ελληνική Μειονότητα. Από την εμπειρία του
παρελθόντος, η διεκδίκηση και η απόκτηση των
δικαιωμάτων μας μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με
ισχυρή και ενιαία φωνή των Βορειοηπειρωτών. 

Διανύουμε δύσκολους καιρούς για το εθνικό
μας θέμα, πρόκειται για ένα κρίσιμο σταυρο-
δρόμι στην ιστορία του Βορειοηπειρωτικού ελ-
ληνισμού. Ας μην επιτρέψουμε στους αλβανι-
κούς παράγοντες να αποφασίζουν για εμάς χω-
ρίς εμάς. Η δύναμη της ελληνικής μας φυλής
και οι αρετές της τόλμης και της διεκδίκησης
που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας,
μπορούν να επισκιάσουν κάθε αρνητική ενέρ-
γεια εις βάρος μας. Αρκεί να το θέλουμε για
μας, για τα παιδιά μας, για τον τόπο μας και για
ολόκληρο τον ελληνισμό!
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«Παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» από την 
Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού

Επιτακτική η ανάγκη παροχής ιατρικής βοήθειας στον εναπομείναντα Ελληνισμό της Ίμβρου

Με την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική κατηγοριοποίηση των α-
ποτελεσμάτων για την «Παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας» σε ευπαθείς ομάδες του Απόδημου Ελληνισμού ολοκληρώ-
θηκε ουσιαστικά για το 2009, το πρόγραμμα που ο σχεδιασμός και
η υλοποίηση της Πρώτης Φάσης ξεκίνησε πριν από 18 (δέκα-ο-
κτώ) μήνες.

Μέλη της Εταιρίας Μελέτης και Καταγραφής Αποδήμου Ελλη-
νισμού με κύριους συντονιστές τον πρόεδρό της και εμπνευστή
της δράσης Δρ. Κωνσταντίνο Σ. Πασχαλίδη και τον εκδότη της ε-
φημερίδας «Ακρίτας» της Ξάνθης Ευάγγελο Ι. Βασιλειάδη, σχε-
δίασαν και υλοποίησαν το φιλόδοξο πρόγραμμα της «Παροχής
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» στους 260 εναπομείναντες υ-
πέργηρους κατοίκους των νήσων Ίμβρου και Τενέδου στην Τουρ-
κία.

Το σχέδιο για την ανωτέρω δράση φιλόδοξο και εν πολλοίς πα-
ράτολμο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στον τομέα
της παροχής Υγείας στα δύο αυτά νησιά από την γείτονα Τουρκία,
με ρητές απαγορεύσεις πραγματοποίησης Ιατρικών πράξεων από
… «τρίτους», παρά μόνο από τα εγχώρια εντεταλμένα για τον σκο-
πό αυτό κρατικά όργανα που όμως δεν … «φτάνουν ως εκεί».

Ο ένας και γέροντας Έλληνας γιατρός που μετοίκησε από την
Κωνσταντινούπολη στην Ίμβρο, αυτός που επισκέπτονταν τους -
περισσότερες φορές- κλινήρεις γέροντες, προ πολλών χρόνων α-
πεβίωσε, αφήνοντας στην τύχη τους, τους χειμαζόμενους γέρο-
ντες και γερόντισσες στο Γλυκύ, στα Αγρίδια, στο Ευλάμπιο, στους
Αγίους Θεοδώρους, στο Σχοινούδι και στην Παναγιά.

Αποστολές και οργανωμένες ομάδες αντίστοιχες που ετοιμά-
στηκαν στο παρελθόν με τον ίδιο ή παρόμοιους σκοπούς απέτυ-
χαν να υλοποιήσουν τους στόχους τους, για πολλούς και εγνω-
σμένους λόγους, τουλάχιστον για τους κυριότερους από αυτούς,
δημιουργώντας τον μύθο του … “απαγορευμένου”, από εξωγενείς
αλλά και εσωγενείς παράγοντες δημιουργώντας, παρά λύνοντας
τα εύλογα ερωτήματα που αναφύονταν κατά περίπτωση.

«Εμπόδια» που δεν έκαμψαν έστω και για λίγο την αποφασιστι-
κότητα, την θέληση και την πίστη στην επιτυχία και στην προσφο-
ρά στον συνάνθρωπό μας, των διοργανωτών αλλά και των εθελο-
ντών γιατρών, νοσηλευτών, βοηθητικού προσωπικού και δημοσιο-
γράφων που συμμετείχαν στην αποστολή, στο να ολοκληρώσουν
με κάθε δυνατή επιτυχία του στόχους που τέθηκαν από όλους.

Χαρακτηριστικές οι ευχαριστίες του 55χρονου ομογενούς που
δεν του δίνονταν η δυνατότητα της πλήρους ιατροφαρμακευτικής
φροντίδας σε έγκαυμα 2ου βαθμού και μακροσκοπικών στοιχείων
επικίνδυνης επιδείνωσης του τραυματισμένου μέλους του, όταν
για την περίθαλψή του αμέσως «στήθηκε» χειρουργείο στην οικεία
του, δίνοντας την απαιτούμενη περίθαλψη για την ασφαλή διακο-

μιδή του σε νοσοκομείο της Ελλάδος. Ανάλογα τα σχόλια και η έκ-
φραση ευγνωμοσύνης από όσους έτυχαν των υπηρεσιών της ια-
τρικής ομάδας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός της αδυναμίας α-
γοράς από μεγάλη μερίδα των μονίμων κατοίκων, ιδιαίτερα αυτών
που είτε δεν έχουν συγγενείς κοντά τους, είτε έχασαν την επαφή
μ’ αυτούς, να βρίσκονται στην τραγική θέση να αδυνατούν να α-
γοράσουν την στοιχειώδη φαρμακευτική τους αγωγή, αλλά και να
μετακινηθούν προς την κοντινότερη προς αυτούς νοσοκομειακή
μονάδα, ιδίως τους χειμερινούς μήνες. Παράκληση τους προς τα
μέλη της αποστολής να βρεθεί τρόπος, στην δύση της μαρτυρικής
τους ζωής, να φτάσουν σ’ αυτούς τα λιγοστά φάρμακα που έχουν
απόλυτη ανάγκη, απαλύνοντας την σκέψη τους από την βάσανο
της εξεύρεσής τους.

Ο πρόεδρος της Ε.Μ.Κ.Α.Ε. Δρ. Κωνσταντίνος Σ. Πασχαλίδης
σε δήλωσή του αναφέρει ότι το πρόγραμμα «Παροχή Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας στον Απόδημο Ελληνισμό» θα συνεχιστεί
και τη νέα χρονιά και καλεί ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς,

ψυχολόγους, αλλά και νομικούς που επιθυμούν να συμμετέχουν
εθελοντικά στις δράσεις της Ε.Μ.Κ.Α.Ε. δηλώσουν το ενδιαφέρον
τους μέσα από την ιστοσελίδα www.emkae.gr.

Ευχαριστίες:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Μελέτης και Καταγραφής

Απόδημου Ελληνισμού αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
τον κ. Θεόδωρο Σπυρόπουλο, Συντονιστή του Συμβουλίου Από-
δημου Ελληνισμού Η.Π.Α. από το Σικάγο για τη συνεχή στήριξη
των δράσεών μας, την κ. Ντόροθυ Παπαποστόλου και την εταιρεία
«Παπαποστόλου» με έδρα την Αθήνα για την ευγενική παραχώ-
ρηση του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού, τον κ. Ελευθέριο Στ.
Καραγεωργιάδη, ιδιοκτήτη της αλυσίδας οπτικών καταστημάτων
EyeArt στη Θεσσαλονίκη για τη συνεχή στήριξη της δράσης μας,
τον κ. Νίκο Καρασταύρο, φαρμακοποιό, μ’ έδρα το χωριό Ίβηρα
Σερρών, για την ευγενική παραχώρηση φαρμακευτικού υλικού,
την CompuLogic Hellas με έδρα τις Σέρρες και την ιδιοκτήτριά της
κ. Γεωργία Πασχαλίδου για την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική κα-
τηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης, τον Ίμβριο στην
καταγωγή οδοντίατρο κ. Δημήτρη Δίκαιο για τη σημαντική βοήθειά
του, τις κυρίες Βασιλική Χατζηβασιλείου, Στέλλα Συτζιούκη, Μα-
ρία Μαγνήσαλη και τον κ. Νίκο Καραγατσίδη για την αρωγή τους
στο εγχείρημά μας, καθώς επίσης και όλους τους εθελοντές ια-
τρούς, νοσηλευτές και δημοσιογράφους που συμμετείχαν στην α-
ποστολή.

Ο 80χρονος Μπαρμπα-Βαγγέλλης από το Γλυκί «προβάρει» 
το αναμνηστικό μπλουζάκι της αποστολής

«Μην μας ξεχνάτε … Να έρθετε και πάλι…», ήταν το αίτημα
των κατοίκων της Ίμβρου προς τον πρόεδρο της ΕΜΚΑΕ 

Δρ. Κώστα Σ. Πασχαλίδη και τα μέλη της αποστολής

Μέρος των μελών της αποστολής στην αυλή 
του κυρ Σωτήρη … στην Παναγιά της Ίμβρου Καρδιογράφημα κατ’ οίκον σε κάτοικο της Ίμβρου

Παρόλα τα προβλήματα στην ομιλία και στην ακοή 
ο κ. Τάκης από το Γλυκί της Ίμβρου είπε με το δικό του 

τρόπο το «ευχαριστώ» στην αποστολή …

Του Κυριάκου Τσιούπρα

Η εξασφάλιση της δυνατότητας ώστε
περισσότερα άτομα και από τις δυο κοινό-
τητες να προσέρχονται στη Διερευνητική
Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) με
βάσιμες πληροφορίες για εγκλήματα που
έχουν διαπραχθεί και τους χώρους όπου
είναι θαμμένοι αγνοούμενοι, είναι ανα-
γκαία για την επίσπευση του όλου έργου
διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων.

Η ευρωβουλευτής του συντηρητικού
κόμματος Μαρίνα Γιαννακουδάκη, η ο-
ποία κατά την επίσκεψη της πραγματοποί-
ησε επαφές με εκπροσώπους της ΔΕΑ, μι-
λούσε σε σύσκεψη στο γραφείο της με τη

συμμετοχή στελεχών της Επιτροπής Κυ-
πρίων Αγνοουμένων Ηνωμένου Βασιλείου,
της σκιώδους Υπουργού Συγκοινωνιών
Theresa Villiers και του σκιώδους Υπουργού
Δικαιοσύνης David Barrowes, όπως και ηγε-
τικών παραγόντων του Δήμου Μπάρνετ.

Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει εκταφές
σε 290 χώρους από τους οποίους οι 159 δεν
περιείχαν οποιαδήποτε οστά και από τους υ-
πολοίπους έγιναν 562 ταυτοποιήσεις. Δεδο-
μένου ότι ο χρόνος προχωρεί, σχετικά σύ-
ντομα δεν θα υπάρχουν άνθρωποι κάτοχοι
πληροφοριών γι’ αυτό το τραγικό θέμα αλλά
και οι γονείς αγνοουμένων, όσοι ακόμη υ-
πάρχουν, δεν θα βρίσκονται στη ζωή, είπε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυπρίων

Αγνοουμένων Ηνωμένου Βασιλείου, Νεο-
κλής Νεοκλέους, διερμήνευσε την ικανο-
ποίηση του οργανισμού για τις προσπάθειες
της κ. Γιαννακουδάκη και τόνισε σαν επι-
πρόσθετη επιδίωξη την άσκηση πίεσης στην
Τουρκία ώστε αυτή να δώσει πληροφορίες
για την τύχη των αγνοουμένων που τελού-
σαν υπό τη δική της ευθύνη σύμφωνα με τη
σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τόσο η Τερέζα Βίλλιερς όσο και ο Ντέι-
βιβντ Μπάρροους τόνισαν τη σοβαρότητα
του θέματος και υποσχέθηκαν έμπρακτη
συμπαράσταση στις προσπάθειες που κατα-
βάλλονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ/ΚΤ/ΓΒΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Ευρωβουλευτής Γιαννακουδάκη - Αγνοούμενοι
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Αναβολή του Γ’ Ανταμώματος Ηπειρωτών Ευρώπης
ΚΟΛΩΝΙΑ. Αναβάλλεται λόγω της έκτακτης συγκυρίας (Διεξαγωγή Βουλευτικών Εκλογών

στην Ελλάδα) και των διάφορων οργανωτικών προβλημάτων που αυτή δημιουργεί η διεξαγω-
γή του Γ’ Ανταμώματος Ηπειρωτών Ευρώπης. Η συγκεκριμένη εκδήλωση, υπήρχε αρχικά
πρόθεση να διεξαχθεί κατά το διήμερο 24-25.10.2009 στη Στουτγάρδη και θα ήταν αφιερω-
μένη στη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας. Η διε-
ξαγωγή της ανωτέρω εκδήλωσης μετατίθεται χρονικά και στον ανά διετία ρυθμό της για το ε-
πόμενο έτος 2010 με τόπο τέλεσης να παραμένει η Στουτγάρδη. Η Γενική Συνέλευση της Ομο-
σπονδίας, με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοι-

κητικού Συμβουλίου, θα γίνει στη Φρανκφούρτη την Κυριακή, 13.12.2009.

Δώρος Παρτασίδης: Μια ζωή για την Κύπρο!
Γράφει ο Κ. Τσιούπρας

ΛΟΝΔΙΝΟ. Μπροστά σ’ ένα πυκνό και μικτό ακροατήριο Κυ-
πρίων και Άγγλων, που περιελάμβανε δημοσιογράφους, εκπρο-
σώπους τού Φόρειν Όφφις και ανθρώπους των Γραμμάτων και
των Τεχνών, έγινε με εξαιρετική επιτυχία, στο οίκημα του Συνδέ-
σμου Ξένου Τύπου, η παρουσίαση του εικονογραφημένου βιβλί-
ου του Δώρου Παρτασίδη FACES OF CYPRUS [ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ] .

Το βιβλίο, του γνωστού επιλέκτου κινηματογραφιστή του ΡΙΚ,
που στην εκτύπωση και τη γενική εμφάνιση του αποτελεί, αυτό
καθαυτό, έργο τέχνης, δίδει με τις εκατοντάδες φωτογραφίες
και επτά ενότητες, στις 240 σελίδες του, απεικονισμένη την ταυ-
τότητα της Κύπρου. 

Τρία συμπυκνωμένα κείμενα – του Άνδρου Παυλίδη για την
Ιστορία της Κύπρου, της Λαίδης Hunt σαν Πρόλογος και του ιδί-
ου του δημιουργού, για τις εμπειρίες του, συμπληρώνουν την ό-
λη εικόνα που θέλει να δώσει το Βιβλίο για το κεντρικό θέμα του
που είναι η Κύπρος περιλαμβανομένης της τραγωδίας που έφε-
ρε η τουρκική εισβολή.

Παρουσιάζοντας τον Δώρο Παρτασίδη, ο Εκτελεστικός Διευ-
θυντής του Συνδέσμου Ξένου Τύπου, Chris Wyld, ανεφέρθη
στην επαγγελματική προσφορά του στην Κύπρο, Βρετανία και σε
διεθνές επίπεδο και τόνισε τη μεγάλη αξία του δημοσιογραφικού
λειτουργήματος - να είσαι παρών εκεί που διαδραματίζονται τα
γεγονότα - που, παρά την υπονόμευση της από τη σύγχρονη τε-
χνολογία, παραμένει ακόμη αλώβητη.

Στη δική του ομιλία, ο Δώρος Παρτασίδης έδωσε την αισθη-
ματική του διαδρομή, από μικρό παιδί μέχρι την επαγγελματική
του ωρίμανση, για την Κύπρο και χαρακτήρισε το βιβλίο σαν το
απόσταγμα εργασίας 40 περίπου χρόνων αφού οι δημοσιευόμε-
νες φωτογραφίες έχουν επιλεγεί από χιλιάδες, κυρίως από την
Κύπρο αλλά και από την παροικία. 

«Ήθελα», είπε, «να διερμηνεύσω τα στοιχεία της καθημερινής
ζωής και τα ειδικά γνωρίσματα που διαμορφώνουν τον χαρακτή-
ρα τού Κυπρίου. Ένα καλό πορτραίτο πρέπει πρώτ’ απ’ όλα να εί-

ναι καλή φωτογραφία η οποία, όμως, πρέπει να δίδει μια αίσθη-
ση της ιστορίας που είναι πίσω απ’ αυτή.»

Πριν και μετά το πρόγραμμα των ομιλιών διατέθηκαν πολλά α-
ντίτυπα του βιβλίου με την υπογραφή του δημιουργού. Στην εκ-
δήλωση παρευρέθησαν ο Ύπατος Αρμοστής, Αλέξανδρος Ζή-
νων, ο Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος όπως και ο Επίσκοπος
Κυανέων Χρυσόστομος, η πρώην Επίτιμη Πρόξενος της Κύπρου
στην ΟΥΝΕΣΚΟ, Μέμα Λεβέντη, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων, Χάρης Σοφοκλείδης, ο πρόε-
δρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Πήτερ Δρουσιώτης,
η σκιώδης υπουργός Συγκοινωνιών, Theresa Villiers και πολλοί
παράγοντες της βρετανικής ζωής όπως και της ομογένειας.

Theresa Villiers: Kαλωσορίζει την 
ένδειξη υποστήριξης προς την 

Κύπρο από το Συντηρητικό Κόμμα 
Η βουλευτής για το Chipping

Barnet Theresa Villiers, υποστήριξε
την ετήσια εκδήλωση για την Κύ-
προ κατά την διάρκεια του Συνε-
δρίου του Συντηρητικού Κόμματος.
Την εκδήλωση, την οποία διοργά-
νωσαν η Theresa και ο Charles
Tannock, ευρωβουλευτής και μέ-
λος της ομάδας Συντηρητικοί για
την Κύπρο έλαβε χώρα στο ξενο-

δοχείο Midland στις 7 Οκτωβρίου στο Μάντσεστερ. Παρευρέ-
θηκαν ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο Λονδίνο Αλέξαν-
δρος Ζήνων και ο σκιώδης υφυπουργός Ευρώπης Mark
Francois. Επίσης παρευρέθηκαν ο Ανδρέας Παπαευρυπίδης
του Δημοκρατικού Συναγερμού Η.Β, η Μαρίνα Γιαννακουδάκη
ευρωβουλευτής, πρώην βουλευτής και ευρωβουλευτής Δρ.
Ian Twinn, ο βουλευτής David Burrowes, ο βουλευτής Andrew
Rosindell και ο Πίτερ Δρουσιώτης, πρόεδρος της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Η.Β. Μετά την εκδήλωση η βουλευτής
Theresa Villiers είπε: “Είναι πολύ σημαντικό για το Συντηρητι-
κό Κόμμα να επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για την Κύπρο,
κάθε χρόνο στο Συνέδριο. Με ικανοποίησε που ο υφυπουρ-
γός Ευρώπης μπόρεσε να παρευρεθεί και να μας μιλήσει για
θέματα κλειδιά σχετικά με την προσπάθεια λύσης του προβλή-
ματος. Επίσης ήταν μεγάλη τιμή να έχουμε τόσους πολλούς υ-
ψηλά ιστάμενος προσκεκλημένους όπως τον Ύπ. Αρμοστή.
Ήταν μια επιτυχής εκδήλωση, που σημάδεψε για ακόμα μια
φορά τις δεσμεύσεις των Συντηρητικών Κοινοβουλευτικών για
το θέμα της Κύπρου, τόσο στη Βουλή των Κοινοτήτων όσο και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα είναι μια πολύ σημαντική
ώρα για τις διαπραγματεύσεις και είναι σημαντικό όπως όλοι ό-
σοι είναι φίλοι της Κύπρου γνωστοποιήσουν καθαρά την υπο-
στήριξή τους στην πίεση για μια δίκαιη, διαρκή και ισορροπη-
μένη λύση για την Κύπρο που θα έχει ως αποτέλεσμα ολόκλη-
ρη τη νήσο ενωμένη και πάλι, με μια κυριαρχία,μια διεθνή προ-
σωπικότητα και ιθαγένεια.”

Eκθεση για τον Μέγα Αλέξανδρο στο Mannheim
Γράφει ο “Τυμφαίος”

Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο κατακτητής μιας αυτο-
κρατορίας που πέθανε στην ακμή της δόξας του, ή-
ρωας σε παραμύθια και θρύλους, άλλαξε το δρόμο
της ιστορίας του πολιτισμού και της σκέψης στην Ευ-
ρώπη και την Ασία. Ενδιαφέροντα αρχαιολογικά ευ-
ρήματα από την διαδρομή του μέσα από την Ασία
ήρθαν στο φως τα τελευταία δύο χρόνια από τις α-
νασκαφές Γερμανών και ντόπιων αρχαιολόγων. Τα
ευρήματα αυτά από την πορεία του Ελληνισμού μέ-
σα από την Ασία εκτίθεται μαζί με άλλα αξιόλογα α-
ντικείμενα από τα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης
στην έκθεση «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Άνοιγμα
του Κόσμου» στο Μουσείο Reiss-Engelhorn του
Mannheim.

Η έκθεση δεν είναι μόνο για τον Μέγα Αλέξανδρο
αλλά για τον «Ανατολικό Ελληνισμό». Αυτή ήταν η
έκφραση του καθηγητή Michael Tellenbach, υποδι-
ευθυντή του Μουσείου. Η εκστρατεία του Μεγάλου
Αλεξάνδρου ήταν ταυτόχρονα και μία εξερευνητική
αποστολή. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε μαζί του επι-
στήμονες βιολόγους, γεωγράφους, μηχανικούς, το-
πογράφους. Πήγαινε στο τέλος του κόσμου. 

Με τον Μέγα Αλέξανδρο ο κόσμος άλλαξε. Ο ελ-
ληνικός πολιτισμός διαδόθηκε στην Ασία με το πέ-
ρασμα του Αλεξάνδρου. Η ελληνική γλώσσα έγινε έ-
να κοινό μέσο επικοινωνίας των λαών της Ασίας. Το
ελληνικό νομισματικό σύστημα διαδόθηκε στα νέα
ελληνιστικά βασίλεια. Οι νέες πόλεις, όπως αυτή
που ανεσκάφη τα τελευταία χρόνια στο Άι Χανούμ
του Αφγανιστάν, είχαν ελληνικό χαρακτήρα με τη
νέα ελληνική ρυμοτομία, αγορά, παλαίστρα, ακόμη
και ακρόπολη και θέατρο. Τα ελληνιστικά βασίλεια
που ιδρύθηκαν μετά τον Μέγα Αλέξανδρο διάρκε-
σαν για αιώνες και έδωσαν νέα πνοή στη φιλοσοφία
και την τέχνη των ασιατικών περιοχών, Για πρώτη
φορά απεικονίστηκαν θεοί σε αγάλματα με ανθρώ-
πινη μορφή. Πριν την ελληνική επίδραση, ο Βούδας
συμβολιζόταν με τον άδειο χώρο κάτω από ένα δέν-
δρο ή με αποτυπώματα στο έδαφος. Μετά την ελλη-
νική επίδραση εμφανίζονται για πρώτη φορά αγάλ-
ματα του Βούδα και των ινδουϊστικών θεοτήτων.
Αντίθετα με την στερεότυπη άποψη που έχουμε σή-
μερα για το Αφγανιστάν, το ελληνιστικό βασίλειο της
Βακτρίας αποτέλεσε μια νέα εστία πολιτισμού για
την υπόλοιπη Ασία.

Η έκθεση χωρίζεται θεματικά σε τρία περίπου
τμήματα. Το πρώτο έχει αγάλματα του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, ελληνικά ευρήματα, χάρτες με τον τότε
γνωστό κόσμο και την πορεία του Αλεξάνδρου, κα-
θώς και αναπαραστάσεις της σάρισας και περικεφα-
λαιών, πραγματικές αρχαίες πανοπλίες και αντίγρα-
φα του περίφημου ψηφιδωτού του Αλεξάνδρου από
την Πομπηία. Στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης είναι
ευρήματα από την Περσική αυτοκρατορία, ελληνι-
στικά αγάλματα, κοσμήματα και νομίσματα από τη

Συρία, Αίγυπτο και Βαβυλωνία καθώς και δείγματα
της Περσικής τέχνης και πολιτισμού από τη Βαβυ-
λώνα και την Περσέπολη. Στο τρίτο μέρος εκτίθενται
τα πιο άγνωστα και περίεργα ευρήματα από τις πε-
ριοχές του σύγχρονου Αφγανιστάν, Ουζμπεκιστάν,
Ταντζικιστάν, Πακιστάν και Ινδίας. Ανάμεσα τους εί-
ναι τα νέα ευρήματα από έναν ναό της Βακτριανής
στον ποταμό Όξο και από ένα φρούριο του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου κοντά στις λεγόμενες Σιδηρές Πύ-
λες, ή Πύλες του Αλεξάνδρου. Αν και το ελληνικό
βασίλειο της Βακτρίας αναφέρεται σαν η «χώρα με
τις χίλιες πόλεις», λίγα ήταν μέχρι τώρα γνωστά από
την ελληνιστική περίοδο. Η έκθεση αυτή είναι η πρώ-
τη στην Ευρώπη με αρχαιολογικά ευρήματα από την
άγνωστη αυτή πτυχή της ιστορίας. Εκθέματα από το
μουσείο της Καμπούλ περιλαμβάνουν νομίσματα και
δείγματα της τέχνης του βασιλείου των Κουσάν που
κυριάρχησε στο Αφγανιστάν στη Ρωμαϊκή περίοδο.
Οι Κουσάν υιοθέτησαν όχι μόνο το ελληνικό αλφά-
βητο για τη γλώσσα τους αλλά και πολλές από τις ελ-
ληνικές μυθολογικές μορφές και θεότητες. Ο Ηρα-
κλής, η Αθηνά, έρωτες και σάτυροι εμφανίζονται σε
αγάλματα ανάμεσα στους βασιλείς και ήρωες των
Κουσάν. Εντυπωσιακές ψηφιακές αναπαραστάσεις
σε βίντεο παρουσιάζουν την πορεία του Αλεξάν-
δρου μέσα από την Ασία.

Ή έκθεση, που μέσα σε 22 μέρες είχε αριθμήσει
30.000 επισκέπτες θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 21 Φε-
βρουαρίου 2010.

Bildnis Alexanders des Großen, so genannter "Alexander
Schwarzenberg". 
Staatliche Antikensammlung und Glyptothek München.
Römische Kopie augusteischer Zeit eines griechischen
Originals aus der Zeit um 330 v. Chr., vermutlich von der
Hand Lysipps, des Hofbildhauers Alexanders. 
Marmor. Katalog Nr. 4
© München, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek
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“Η Γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού
ως Ευρωπαϊκό ζήτημα“

ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε στο Μπρίντιζι, η εκδήλωση που οργανώθη-
κε από την εκεί Ελληνορθόδοξη Κοινότητα “Άγιος
Νικόλαος Μύρων” του Μπρίντιζι, Λέτσε και Τάρα-
ντα και είχε σαν θέμα “Η Γενοκτονία του Ποντια-
κού Ελληνισμού ως Ευρωπαϊκό ζήτημα”. Η εκδή-
λωση έλαβε χώρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και
ώρα 19.30, στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης του Μρίντιζι, κατάμεστο από Ιταλικό
και Ελληνικό κοινό που παρακολουθούσε με ε-
ξαιρετικό ενδιαφέρον την ομιλία του γνωστού πο-
λιτικού επιστήμονα, κοινωνιολόγου και συγγρα-
φέα Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Τον ομιλητή παρου-
σίασε η Πρόεδρος της Κοινότητας κα. Μαρία Θε-
οδωρίδου, σημειωτέων ότι για πρώτη φορά Ελλη-
νική Κοινότητα της Ιταλίας Οργανώνει εκδήλωση
με σκοπό να κάνει γνωστό στο Ιταλικό κοινό το ε-
θνικό θέμα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελλη-
νισμού. Χαιρέτησαν την εκδήλωση ο Επίτιμος
Πρόξενος της Ελλάδας ο δικηγόρος κ. Ρομπέρτο
Φούσκο, ο εκπρόσωπος του Δήμαρχου της πό-
λης Δρ. Τζάκομο Τσιούλο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Διεθνούς Συνεργασίας, οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι κα. Καρέλλα Άννα Μαρία και ο κ. Σίλβιο Φαλ-
ντέττα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας κ. Νικόλαος
Μπάρκας, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων κ. Νικόλαος Μίσχος, μέλη
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και μέλη της Ελληνικής
Κοινότητας του Στενού κα. Χαπαλόγλου Μαρία. 

Παρευρέθηκαν επίσης o Δρ. Στάζι Τζάννι Πρό-
εδρος του κέντρου Ευρωπαϊκών σπουδών “Το
σημείο της Μεσογείου” και η αντιπρόεδρος κα.
Πατρίτσια Μπίανκι. 

Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Χαραλαμπίδης υ-
πέγραψε βιβλία και απάντησε σε ερωτήσεις κυ-
ρίως του Ιταλικού κοινού που με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον ανακάλυπτε ένα ζήτημα που μέχρι σήμερα α-
γνοούσε. Την εκδήλωση έκλεισε το πολυπληθές
συγκρότημα Ποντιακών χορών του Συλλόγου
“ Ένωση Ποντίων Σουρμένων” υπό την διεύθυνση
του Γιώργου Σαραφίδη, που άφησε εξαιρετικές ε-
ντυπώσεις και καταχειροκροτήθηκε ενθουσιω-
δώς από τους παρευρισκομένους εκτελώντας έ-
να πλούσιο ρεπερτόριο παραδοσιακών Ποντια-
κών χορών.

Η Theresa Villiers στη πορεία των Μορφιτών
Η βουλευτής για το Chipping Barnet,

Theresa Villiers, επέστρεψε από την πρό-
σφατη επίσκεψη της στην Κύπρο ( 9 – 11
Οκτωβρίου) όπου παρευρέθηκε στην ετήσια
πορεία των Μορφιτών στα πλαίσια αλληλεγ-
γύης προς τους κατοίκους της Μόρφου που
αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια
τους λόγω της τουρκικής εισβολής το 1974.
Η πορεία έλαβε χώρα εν τη παρουσία του
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Χριστόφια, στο χωριό Αστρομερίτη όπου η
πράσινη γραμμή είναι πλησιέστερη στη Μόρ-
φου. Στην πορεία συμμετείχαν πολλοί επώ-
νυμοι, δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι και
βουλευτές από πολλές χώρες περιλαμβανο-
μένου και του Δημάρχου του Μπάρνετ, δη-
μοτικού συμβούλου Brian Coleman AM, η
Μαρίνα Γιαννακουδάκη ευρωβουλευτής, ο
δημοτικός σύμβουλος Matthew Offord, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Lynne Hillan, Τζοάννα
και Ανδρέας Ταμπουρίδης και ο βουλευτής
Roger Gale.

H βουλευτής Theresa Villiers στην ομιλία
της στην πορεία επαναβεβαίωσε την υποστή-
ριξή της για μια δίκαιη και ισορροπημένη λύ-
ση για την Κύπρο με την οποία όλες οι κοι-
νότητες θα ζουν μαζί αρμονικά.

Επίσης είπε: «Η επίσκεψή μου στην Κύπρο
είχε ένα βεβαρημένο πρόγραμμα εκδηλώσε-
ων περιλαμβανομένων πολύ χρήσιμων συζη-
τήσεων και ενημερώσεων για το Κυπριακό.
Περιλάμβανε και συνάντηση με τους συγγε-
νείς αγνοουμένων. Το γεγονός ότι τα οστά
πέραν των εκατόν ανθρώπων έχουν βρεθεί
είναι καλό αλλά αυτό αποτελεί μόνο το 10%
του συνόλου. Η Τουρκία χρειάζεται να συ-
νεργαστεί πλήρως στο να δοθούν στους

συγγενείς των αγνοουμένων οι απαντήσεις
που περιμένουν τόσα χρόνια.

Η παρουσία μου στα αποκαλυπτήρια του
μνημείου εις μνήμη του Πολύκαρπου Πρα-
τσή, τα οστά του οποίου πρόσφατα επιστρά-
φηκαν στην μητέρα του ήταν πολύ συγκινητι-
κή. Έκανε για ακόμα μια φορά όλους όσους
παρευρέθηκαν να καταλάβουν το μέγεθος
της τραγωδίας που άφησε τόσες μητέρες να
πενθούν για τα αγνοούμενα παιδιά τους δί-
χως την αλήθεια για πάνω από 30 χρόνια. 

Η πορεία ήταν επιτυχής όσο ποτέ με δυ-
νατή παρουσία υποστήριξης για τους κατοί-

κους της Μόρφου που ακόμα αντιμετωπίζο-
νται με άρνηση στο να επιστρέψουν στα σπί-
τια τους από τότε που τα εγκατέλειψαν το
1974. Ήταν τιμή να μιλήσω στην πορεία στην
παρουσία του προέδρου της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και τόσων άλλων εξέχουσων προ-
σωπικοτήτων από όλο το κόσμο.

Στην ομιλία μου, εξέφρασα την ανησυχία
μου για το ότι η πρόοδος στις συνομιλίες α-
ντιμετωπίζει την αρνητική στάση της Τουρκο-
κυπριακής πλευράς και κάλεσα την διεθνή
κοινότητα, την ΕΕ και τα ΗΕ, να υποστηρί-
ξουν την Κύπρο.»

Ο Πρόεδρος της Κύπρου κ. Χριστόφιας και η Αγγλίδα βουλευτής Theresa Villiers, η οποία  στηρί-
ζει ποικιλοτρόπως τις προσπαθείς της Κυπριακής κυβέρνησης για δίκαιη λύση του Κυπριακού

Εκδηλώσεις μνήμης στο Βερολίνο
Του Ν. Τυρεκίδη

Εκδηλώσεις των Ελλήνων στο Βερολίνο προς τιμήν των θυμάτων
του Ελληνισμού της Ανατολής (Ιωνία, Καππαδοκία, Πόντος, Ανατολι-
κή Θράκη) επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1912/1922) αποτέ-
λεσαν αφορμή ώστε για ακόμη μία φορά να τιμηθούν τα θύματα του
μαζικού εγκλήματος, αλλά και για να δοθεί η υπόσχεση συνεχούς
διεκδίκησης και αναγνώρισης. Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε η Ελληνι-
κή Κοινότητα Βερολίνου με την συνεργασία και υποστήριξη των Συλ-
λόγων του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου (Κρητών, Θρακών, Πο-
ντίων). Οι διήμερες εκδηλώσεις άρχισαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου
στο ιστορικό Δημαρχείο (Rathaus Schöneberg, BVV-Saal) και περι-
λάμβαναν χαιρετισμό του Προέδρου της ελληνικής κοινότητας, κ.
Αχιλλέα Λύκου ως οικοδεσπότης και ομιλία με την Δρ. Tessa
Hofmann (FU Berlin), με θέμα: „Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, μια ι-
στορική ανάλυση“. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με
την Δρ. Tessa Hofmann, τον Amill Gorgis, i.V. der Föderation der
Aramäer (Suryoye) in Deutschland (FASD) e.V. και με τον πρόεδρο
του συλλόγου, Verein der Völkermordgegner in Franfurt/M e.V., Ali
Ertem, με θέμα: „Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των
μειονοτήτων στην Τουρκία“. Οι εκδηλώσεις τιμής συνεχίστηκαν την
Κυριακή 25.10., στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία όπου έγινε η ε-
πιμνημόσυνη δέηση, και στην συνέχεια η κατάθεση στεφάνου προς
τιμή των θυμάτων στο μνημείο „Neue Wache“. Παραβρέθηκαν πρό-

εδροι και εκπρόσωποι των Αρμενίων, Ασσυρίων, Αραμαίων, Ποντίων,
Θρακών, Μικρασιατών, και άλλων Ελληνικών και Ξένων σωματείων
και φορέων.

Ο δημοτικός σύμβουλος των Συντηρητικών και υποψήφιος βου-
λευτής για την περιοχή Χέντον Μάθιου Όφφορτ παρευρέθηκε στην
ετήσια πορεία των Μορφιτών, για την επιστροφή της πόλης τους στην
κατεχόμενη Κύπρο. Ο δημοτικός σύμβουλος Όφφορτ υποστηρίζει
τον τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου από τα τουρκικά κατοχικά
στρατεύματα στο βόρειο μέρος του νησιού. Μιλώντας σε δημοσιο-
γράφους στο οδόφραγμα του Αστρομερίτη που χωρίζει την κατεχό-
μενη περιοχή από την ελεύθερη είπε:

"Η διαίρεση της Κύπρου πρέπει να τερματιστεί. Είναι καιρός τα
Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανική Κυβέρνηση να
ξεκαθαρίσουν αυτό το θέμα και να προτείνουν στο λαό της Κύπρου
μια λύση που να είναι αποδεκτή από την πλειοψηφία των κατοίκων
της νήσου. Η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ μέχρι να λυ-
θεί το πρόβλημα αυτό. Σωστή επανένωση της νήσου νοείται μόνο με
την επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους και την αποχώ-
ρηση όλων των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και εποίκων που
η Τουρκία παράνομα μετέφερε στην Κύπρου για να αλλάξει τον δη-
μογραφικό χαρακτήρα του πληθυσμού της νήσου. Για ακόμα μια φο-
ρά καλώ τον Υπ. Εξωτερικών (της Βρετανίας) να θέσει το θέμα αυτό
ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Σπίτια και γη που κατασχέθηκαν κατά
την τουρκική εισβολή πρέπει να επιστραφούν και οι αγνοούμενοι να
βρεθούν. Η Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα μέλος της ΕΕ που έχει
διαχωριστή γραμμή και πρέπει το πρόβλημα αυτό να λυθεί."

Ο Μάθιου Όφφορτ (Α) με τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια (Δ)

Ο Όφφορτ στο πλευρό της επανένωσης στην Πορεία Μορφιτών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την
υποβολή προτάσεων για τη μελέτη

και επίβλεψη του έργου
«Κιβωτός Απόδημου Ελληνισμού»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνι-
σμού (ΣΑΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που ανα-
πτύσσει και ειδικότερα για τη δημιουργία της «Κιβωτού
του Απανταχού Ελληνισμού» (Ενημερωτικής Έκθεσης –
Μουσείου για την μετανάστευση και τον Απόδημο Ελλη-
νισμό), όπως και ανάπλασης της κύριας όψης των Γρα-
φείων ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, προσκαλεί τους ενδιαφε-
ρόμενους να υποβάλουν προτάσεις σχετικές με την με-
λέτη, προσφορά για την αμοιβή της μελέτης, προσφορά
για την αμοιβή επίβλεψης και την εκτίμηση του προϋπο-
λογισμού κατασκευής της λαμβάνοντας υπόψη:

α. την υφιστάμενη αρχιτεκτονική προμελέτη του χώ-
ρου

β. την υφιστάμενη μουσειολογική μελέτη
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ο-

ρίζεται η 27 Νοεμβρίου 2009. Την ανάθεση του έργου
θα κάνει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την ε-
πωνυμία ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΚΕ, που εδρεύει στην οδό Μαρία
Κάλλας 23, τηλ. 2310-411955 Θεσσαλονίκη. Η δαπάνη
σύνταξης και υποβολής της πρότασης βαρύνει τους
προσκαλούμενους.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ
Στέφανος Π. Ταμβάκης
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Eλληνες μαθητές ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα της 
δυαδικής εκπαίδευσης και της βιοτεχνίας στη Γερμανία
Μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου του Βούπερταλ συμμετέχουν σε εκθέσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό

ΚΟΛΩΝΙΑ/ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ/ΣΟΛΙΓΚΕΝ. Τέλη Σεπτεμβρίου 73
μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου του Βού-
περταλ επισκέφθηκαν την 19η Ημέρα Κατάρτισης της πόλης. Οι
μαθητές είχαν προηγουμένως εγγραφεί σε ειδικές λίστες όπου
είχαν δηλώσει τί επάγγελμα θέλουν να ακολουθήσουν. Έτσι
στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να πά-
ρουν συγκεκριμένες πληροφορίες και συμβουλές. Οι διοργα-
νωτές εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι εκτός από την συνηθι-
σμένη πλέον επιθυμία για πανεπιστημιακή φοίτηση αυτήν την
φορά ενός μεγάλος αριθμός μαθητών δήλωσε ενδιαφέρον για
επαγγελματικές σταδιοδρομίες, όπως π.χ. στην αστυνομία, την
πυροσβεστική, τον στρατό, την μηχατρονική αυτοκινήτων, τον η-
λεκτρολόγο-μηχανικό, τα παραϊατρικά επαγγέλματα, κλπ. „Αυτό
είναι μία λίαν ευχάριστη και ενθαρρυντική εξέλιξη στην μετα-
σχολική εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων της Γερμανίας“, δήλω-
σε ο εκπρόσωπος τύπου του DHW Φαίδων Κοτσαμπόπουλος
τονίζοντας συγχρόνως: „Σε αντίθεση με την κατάσταση πριν α-
πό μερικά χρόνια και όταν από τα χείλη αυτών των νέων αν-
θρώπων άκουγε κανείς αποκλειστικά την επιθυμία για πανεπι-
στημιακή καριέρα και αυτό κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, οι μα-
θητές σήμερα αρχίζουν να κατανοούν και να παραδέχονται τα
μεγάλα πλεονεκτήματα της δυαδικής επαγγελματικής εκπαίδευ-

σης και της βιοτεχνίας στην Γερμανία. Ίσως σ αυτό να βοήθησε
κάπως η παγκόσμια οικονομική κρίση.“

Αρχές Οκτωβρίου, όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυ-
κείου του Βούπερταλ που είχαν επισκεφθεί την παραπάνω εκ-
δήλωση είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και στην επαγγελ-
ματική έκθεση ’Φόρουμ: Απασχόληση’ στο Σόλιγκεν. Σε αυτή
την έκθεση συμμετείχαν και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ό-

πως το Πανεπιστήμιο του Wuppertal, το Πανεπιστήμιο της Κο-
λωνίας, το Πανεπιστήμιο του Paderborn, το Πανεπιστήμιο του
Μπόχουμ, το Πανεπιστήμιο του Σήγκεν και το Πολυτεχνείο του
Κάτω Ρήνου στο Κρέφελντ και Μενχενγλάντμπαχ. 

Και οι δύο παραπάνω επισκέψεις συντονίσθηκαν, οργανώθη-
καν και συνοδεύθηκαν από το πρόγραμμα ’Γέφυρα για την ε-
ξειδίκευση και την ενσωμάτωση’ του Γερμανο-Ελληνικού Επιχει-
ρηματικού Συνδέσμου DHW πάντοτε σε στενή συνεργασία και
με την στήριξη της διεύθυνσης των σχολείων και των καθηγη-
τών. H έκθεση στο Βούπερταλ μάλιστα διεξήχθη το πρωί στα
πλαίσια του σχολικού προγράμματος και με την συμμετοχή πέ-
ντε καθηγητών. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη, που αμέσως απο-
φασίστηκε και το 2010 να προβλεφθεί εγκαίρως επίσκεψη των
ανάλογων εκδηλώσεων. 

Το πρόγραμμα ’Γέφυρα για την εξειδίκευση και την ενσωμά-
τωση’ του DHW χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ομοσπονδια-
κού προγράμματος JOBSTARTER από το Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και το Κοινωνικό Ταμείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
JOBSTARTER του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και
Έρευνας είναι μία ευρεία πρωτοβουλία για την καλυτέρευση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης των νέων.

Σεμινάριο
χοροδιδασκαλίας Ποντίων

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ. Επιτυχία σημείωσε το σεμινάριο χοροδιδα-
σκαλίας ποντιακών χορών που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Συλλό-
γων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης (ΟΣΕΠΕ) στην αίθουσα Μένα-
δρος της Φρανκφούρτης. Χοροδιδάσκαλοι ποντιακών συλλόγων
κάθε ηλικίας παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τον διακεκριμένο
χοροδιδάσκαλο και ερευνητή Ποντιακών χορών Μιχάλη Καραβέ-
λα που πρόθυμα ήλθε στη Γερμανία από την Θεσσαλονίκη για να
προσφέρει τις σημαντικές του γνώσεις στους απόδημους συνα-
δέλφους του.

Ο κ. Καραβέλας, που είναι από τους πρώτους χορευτές Πο-
ντιακών χορών της πεντάδας των φοιτητών της δεκαετίας του '60
που ερέθισε τη νεολαία της εποχής και την οδήγησε στην ίδρυση
χορευτικών ομάδων, έκανε μια βαθιά αναδρομή, τονίζοντας στο
τέλος ότι η δεκαετία του '60 σηματοδότησε ποντιακή πολιτική επα-
νάσταση. Από 50 μέλη που ξεκινήσαμε, γράψαμε 3000 μέλη στο
σύλλογο των φοιτητών! Εμείς, τόνισε ο κ. Καραβέλας, δεν είχαμε
χοροδιδασκάλους, είχαμε αυτούς που ήλθαν από τον Πόντο.
Ήταν αυστηροί κριτές και η γενιά μας έγινε αποδεκτή απ' αυτούς.
Ήταν η εποχή που άνοιγε ο δρόμος στους ποντιακούς χορούς. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στη σοβαρότητα που έχει σήμερα η σωστή
χρήση των χορών, η διατήρηση της παράδοσης, αλλά και η χρησι-
μοποίηση της ανδρικής φορεσιάς από γυναίκες που την τίμησαν
στους αγώνες κατά των Τούρκων στο μαρτυρικό Πόντο.

Ο κ. Καραβέλας ανέλυσε τους χορούς, χόρεψε μαζί με τους χο-
ροδιδασκάλους και σε κάθε κίνηση έδινε τις απαραίτητες οδηγίες.

Ο Γεν. Γραμματέας της ΟΣΕΠΕ Γιάννης Μπουρσανίδης μαζί με
τον αντιπρόεδρο Λάζαρο Βασιλειάδη, είχαν το πρόσταγμα στο σε-
μινάριο, ενώ ο ταμίας Αριστογείτων Καλυβάς με τη συνεργασία
της συντονιστικής επιτροπής νεολαίας, είχε την ευθύνη της ενη-
μέρωσης.

Οι χορηγοί της ΟΣΕΠΕ Δημήτριος Εμμανουηλίδης και Αμανάτης
Ταγκαλίδης, που παρακολούθησαν τις εργασίες του σεμιναρίου,
εκφράστηκαν με κολακευτικά λόγια για τον Θεσσαλονικέα χορο-
διδάσκαλο και ερευνητή Ποντιακών χορών, αλλά και τις φιλότιμες
προσπάθειες των χοροδιδασκάλων της ΟΣΕΠΕ.

Στη συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΣΕΠΕ Λάζαρος Βασιλειά-
δης, Ιωάννης Μπουρσανίδης, Άρης Καλυβάς, Τάσος Τσαβδαρί-
δης και Σοφία Καρυπίδου, παρακάθησαν σε σύσκεψη με τους
προέδρους και μέλη των Δ.Σ.

Ύστερα από σύντομη ενημέρωση για τα τρέχοντα προβλήματα
ακολούθησε διάλογος, όπου εκτός των παραγόντων των συλλό-
γων, τοποθετήθηκαν οι δύο χορηγοί και ο παραβρισκόμενος Συ-
ντονιστής Περιφέρειας Ευρώπης του Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού Γιώργος Αμαραντίδης. Στη συνέχεια η Σ.Ε. Νεολαίας
παρουσίασε ένα νέο μοντέλο εφαρμογής για τα Φεστιβάλ Ποντια-
κών Χορών Νεολαίας και ζήτησε τη στήριξη των Δ.Σ. των Συλλό-
γων στο επόμενο Συνέδριο όπου θα προταθεί για ψήφιση.

Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Anuga 2009:

«Η Ελλάδα εντυπωσιάζει
με την ποικιλομορφία της!»

ΚΟΛΩΝΙΑ. Υψηλή ποιότητα και αυθεντική γεύση είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων που εκθέ-
τονται και φέτος στην διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών
Anuga 2009. O Ελληνογερμανός ευρωβουλευτής Γιώργος
Χατζημαρκάκης φάνηκε εντυπωσιασμένος από την ποικιλο-
μορφία των προϊόντων. „Η Ελλάδα απέδειξε για ακόμη μια
φορά ότι κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στον τομέα των
τροφίμων“, δήλωσε ο ευρωβουλευτής. „Η Ελλάδα εντυπω-
σιάζει με την ποικιλoμορφία της“.

„Ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά, που δυστυχώς μέχρι
σήμερα δεν προωθείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις
ευρωπαϊκές αγορές είναι το ελαιόλαδο“, είπε ο κ. Χατζη-
μαρκάκης. „Είναι απαραίτητο οι καταναλωτές να ενημερω-
θούν για την υψηλή ποιότητα των ελληνικών τροφίμων. Σε
σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως την Ιταλία και την
Γαλλία που έχουν τo προβάδισμα στο ευρωπαϊκό μάρκετινγκ
των προϊόντων τους, η Ελλάδα είναι πολύ πίσω. Αυτό πρέπει
να αλλάξει“, δήλωσε Γιώργος Χατζημαρκάκης.

Όσο αφορά το μάρκετινγκ σημαντική στάση αποτελεί το
σουπερμάρκετ. „Τα ιταλικά και τα γαλλικά προϊόντα όχι μόνο
προσφέρονται παντού αλλά καταλαμβάνουν προπαντός τις
καλύτερες θέσεις στα ράφια - είναι δεδομένο εξαρχής το τι
θα αγοράσει ο καταναλωτής“.

Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλά-
δα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. „Τα τελευταία
χρόνια πρότεινα διάφορους τρόπους υλοποίησης μέσω των

δυνατοτήτων που παρέχει η Ε.Ε.“ Tον Ιούλιο του 2009 ο
Γιώργος Χατζημαρκάκης συναντήθηκε με τον πρώην υπουρ-
γό αγροτικής ανάπτυξης για να συζητήσει για μέτρα προώ-
θησης του ελληνικού ελαιολάδου. Ο ευρωβουλευτής διαβε-
βαίωσε ότι θα αναζητήσει τον διάλογο και με τη νέα κυβέρ-
νηση. „Είμαι πεπεισμένος ότι η νέα υπουργός κυρία Κατερί-
να Μπατζελή θα ανταποκριθεί στις προτάσεις μου“.

Στο μέσον ο Ευρωβουλευτής της FDP και Πρόεδρος 
του DHW Δρ. Γιώργος Χατζημαρκάκης με Έλληνες 

Εξαγωγείς. Πλάι του η κα Μανιάκη-Γρίβα 
και ο Γιάννης Επιτροπάκης. (Foto: Jannis Epitropakis)

Νέα Θεατρική Παραγωγή από τον Λεωνίδα Λοϊζίδη 2010-2011
Tο Θεατρικό Σχήμα Λεωνίδας Λοϊζί-

δης, προγραμματίζει ήδη την επόμενη
παραγωγή που θα είναι η Ορέστεια του
Αισχύλου για το έτος 2010-2011 Η πα-
ραγωγή είναι σχεδιασμένη να περιοδεύ-
σει στις ΗΠΑ από τις 17/9/2010 έως
30/10/2011. Η θερμή ανταπόκριση που
συνάντησαν οι Βάκχες και Τρωάδες σε
κάθε πολιτεία όπου παρουσιάστηκαν
κατά το 2008 και 2009 γεμίζει τον Κο
Λεωνίδας Λοϊζίδης με την ευθύνη του
να μείνει πιστός στον αρχικό του στόχο,
που είναι η συνεχής, διαπολιτισμική ε-
παφή του κοινού σε όλο τον κόσμο με
την ελληνική κληρονομιά. Το έργο θα
παρουσιαστεί στα ελληνικά ή στην αγ-
γλική γλώσσα. Η μουσική θα είναι του
Γιάννη Μαρκόπουλου, η μετάφραση της
Μαρίκας Θωμαδάκη, ενώ η Erika
Wilhelmine Knickman Spyropoulos θα
σχεδιάζει τα κοστούμια του χορού και η
Γεωργία Κονιαβίτη αυτά των κύριων ρό-
λων, σκηνικά Νασος Γκιουροφ. Αναγνω-
ρίζοντας το δυναμικό του φορέα που 

εκπροσωπείτε και τη σημαντικότητα της
προσφοράς σας για την στήριξη του πο-
λιτισμού στην περιοχή σας θα επιθυ-
μούσαμε να συνεργαστούμε μαζί σας,
έχοντας ως κοινό σκοπό την προώθηση
του ελληνικού θεάτρου και κουλτού-
ρας.

Οι προηγούμενες προσπάθειές μας
είχαν τη στήριξη Υπουργείων, πολιτισμι-
κών οργανισμών και της UNESCO.
Όντας μη κερδοσκοπικός οργανισμός,

ζητάμε $1650 για κάθε παράσταση και
την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων
της ομάδας παραγωγής (10 μέλη). Αυτά
συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Έξοδα διαμονής (5 δίκλινα δωμάτια
για τους ηθοποιούς, τεχνικούς και μέλη
παραγωγής)
• 3 γεύμματα ανά μέρα
• Έξοδα διακίνησης
• Μεταφορά από τον προηγούμενο
προορισμό και προς τον επόμενο προο-
ρισμό

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με
τον σκηνοθέτη, το έργο ή την παραγωγή
γενικότερα, μη διστάσετε να επικοινω-
νήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου info@leoloi.gr ή της ιστοσε-
λίδας www.loizidis.com. Θα ήταν τιμή
μας να φιλοξενηθούμε από εσάς και θα
εκτιμούσαμε αν γνωστοποιούσατε την
πρωτοβουλία αυτή σε πολιτιστικούς και
εκπαιδευτικούς φορείς με τους οποίους
είστε σε επαφή.

Λεωνίδας Λοϊζίδης

Το επόμενο βήμα

Oι «Τρωάδες» του Λοϊζίδη
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ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 630 π.Χ.

Η πόλη που ιδρύθηκε από Ελληνες-Φωκαείς

Έρευνα: Οι Έλληνες της Μασσαλίας.
Της δημοσιογράφου Αντωνίας Πατσίδου
antonellapatsidou@hotmail.com 

Η Μασσαλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
στη Γαλλία. Η πόλη στέκεται στην ακτή του κόλπου
της Λυών της Μεσογείου. Η Μασσαλία είναι η πα-

λαιότερη πόλη στη Γαλλία, είναι ακόμα παλαιότερη από την αιώνια
πόλη - Ρώμη. Στη Μασσαλία ζουν σήμερα περίπου 3.000 Έλληνες
ομογενείς, δεύτερης και τρίτης γενιάς, προερχόμενοι κυρίως από
την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία. Στην ευρύτερη περιοχή
της Μασσαλίας, όπου υπολογίζονται περίπου στις 12.000, υπάρ-
χουν 15 ομογενειακές οργανώσεις και πάρα πολλοί σύλλογοι Φι-
λελλήνων. Υπάρχουν χωριά, όπως το Port de Bouc και το Salen de
Giroud, όπου το 80% του πληθυσμού είναι ελληνικής καταγωγής. 

Ιστορία: Το πρώτο κύμα Ελλήνων
που έφτασε στη Μασσαλία

Το 630 π.Χ. Έλληνες από τη Φώκαια της Ιωνίας (βορειοδυτικά
της Σμύρνης) έκτισαν τη Μασσαλία. Οι Φωκαείς ήταν τολμηροί
θαλασσοπόροι. Πρώτοι αυτοί κατασκεύασαν πλοία (νήες) με 50
κουπιά και γρήγορα ανάδειξαν την πατρίδα τους σε μεγάλη ναυτι-
κή δύναμη και επλούτισαν. Εκτός από τη Μασσαλία σε γαλλικό έ-
δαφος και συγκεκριμένα στην Κορσική, ίδρυσαν το 565 π.Χ. την
Αλαλία. Από τη Μασσαλία ορμώμενοι ίδρυσαν κατόπιν άλλες πό-
λεις. Σπουδαιότερη είναι η Νίκαια, την οποία ίδρυσαν το 300 π.Χ.
και την ονόμασαν Νίκαια σε ανάμνηση της νίκης τους κατά των Λι-
γύρων. Οι Φωκαείς ίδρυσαν και τη μόνη Ελληνική αποικία στο βο-

ρειοανατολικό άκρο της Ισπανίας στην Καταλονία, την πόλη Εμπό-
ριον. Φαίνεται λίγο παράξενο το όνομα, αλλά πρέπει να ξέρουμε
την βασική αρχική σημασία της λέξης Εμπόριον = τόπος όπου γί-
νονται συναλλαγές, εμπόριο. Εμπορεύομαι = (η πρώτη σημασία) =
βρίσκομαι σε πορεία για εμπόριο, έμπορος (εν πορεία ευρισκόμε-
νος) = ταξιδιώτης, ο ταξιδεύων για εμπόριο. Ξεκίνησε σαν τόπος
διεξαγωγής εμπορίου και κατόπιν έγινε πόλη με το όνομα Εμπό-
ριον.

Δεύτερο κύμα: Οι Έλληνες που ήρθαν την περίοδο της Οθω-
μανικής αυτοκρατορίας τον 17ο αιώνα, από την Κωνσταντινούπο-
λη και πρόκειται για τον χρυσό αιώνα της Μασσαλίας. Οι Έλληνες
την χρονική αυτή περίοδο βοήθησαν στην οικονομική ανάπτυξη
της Μασσαλίας κερδίζοντας μ’αυτό τον τρόπο την εκτίμηση των
Γάλλων της Μασσαλίας. 

Τρίτο κύμα: Οι σημερινοί Έλληνες μετά την καταστροφή της Μι-
κράς Ασίας. Οι πρόσφυγες αυτοί που ήρθαν το 1922 αποτελούν
τις οικογένειες πέμπτης γενιάς. Σκοπός των Ελλήνων της Μασσα-
λίας σήμερα είναι να βρούνε την πολιτιστική τους ταυτότητα που
«έχασαν» μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ερχόμενοι στην πό-
λη της Μασσαλίας.

Οι Έλληνες στο στρατό του Ναπολέοντα

Δεδομένου ότι η Ελλάδα ήταν υπό οθωμανική κυριαρχία, πολ-
λοί Έλληνες αγωνίστηκαν στο Στρατό του Ναπολέοντα. Ο Nicolas
Papas-Oglou-Νίκος Παπάζογλου, ήταν ο πιο διάσημος Έλληνας
που πολέμησε με τον Ναπολέων. 

Nicole Papas-Oglou. Tchesme* Γεννήθηκε κοντά στο Tchesme
το 1758. Μετακόμισε στη Μασσαλία και πέρασε τα τελευταία χρό-
νια της ζωής του προσπαθώντας να επιτύχει την επιστροφή της πε-
ριουσίας του από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πέθανε στη
Μασσαλία το 1819.

ΠΥΘΕΑΣ Ο ΜΑΣΣΑΛΙΩΤΗΣ.
Άκμασε γύρω στο 330 π.Χ.

Μαθηματικός και Αστρονόμος ο Πυθέας έγινε γνωστός στο πα-
νελλήνιο με το περίφημο εξερευνητικό ταξίδι του στον βόρειο
Ωκεανό. Το ταξίδι αυτό έγινε οργανωμένα με πλήθος πλοίων και
στόχο την εξερεύνηση και μέτρηση των βόρειων ακτών της Ευ-
ρώπης. Η εκτέλεση αυτού του πολύχρονου, πολυδάπανου και
στρατηγικά σημαντικού ταξιδιού εκτιμάται ότι χρηματοδοτήθηκε α-
πό τον Μέγα Αλέξανδρο. Η αποστολή αυτή εκτελέστηκε με επιτυ-
χία από τον Πυθέα και απέδειξε ότι η Ευρώπη μέχρι την Βαλτική
είναι περίβρεχτη, ότι η Βρετανία είναι νήσος και ακόμα ότι βόρειά
της, σε έξη μέρες πλεύση, βρίσκεται η νήσος Θούλη σε απόσταση
από τον πόλο της γης όσο η απόσταση του Τροπικού από τον Ιση-
μερινό (24°). Το ημερολόγιο και τις παρατηρήσεις του τις περιέ-
λαβε στο έργο του "Περί του Ωκεανού" (Ερατοσθένης, Πολύβιος,
Στράβων, Διόδωρος, Πλίνιος, Τίμαιος). 

Εκτός από το περίφημο ταξίδι του η μαθηματική του ανακάλυ-
ψη με την οποία έγινε γνωστός στον Ελληνισμό ήταν εκείνη της μέ-
τρησης του γεωγραφικού πλάτους ενός τόπου με την μέτρηση του
λόγου (Γνώμονα):(Σκιά) το μεσημέρι των Τροπών ή των Ισημεριών. 

Ενώσεις
n Ελληνική Ένωση Μασσαλίας
και περίχωρων. Έτος ίδρυσης 1944.
Πρόεδρος: Δημήτρης Ακαρτζού. 
n Ελληνική Κοινότητα Μασσαλίας.
Έτος Ίδρυσης 1976.
Πρόεδρος: Σταύρος Πενταλάς. 
n Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γαλλίας.
Έτος Ίδρυσης 1991.
Πρόεδρος: Δημήτρης Ακαρτζού.
Σκοπός: Υποστήριξη των Ελλήνων που κατοικούν στην Γαλλία ό-
πως επίσης και η διατήρηση και ανάπτυξη της εθνικής τους ταυ-
τότητας. Ανάπτυξη της Ελληνο-γαλλικής φιλίας. Διάδοση της Ελλη-
νικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Γαλλία. Στην προσπάθεια ε-
πίτευξης των παραπάνω έχουν άμεση συμμετοχή όλες οι Ελληνι-
κές κοινότητες της Γαλλίας που αποτελούν και τα κύρια μέλη της
Ομοσπονδίας.
n Ελληνική Ορθόδοξη Eκκλησία.
Χτίστηκε το 1820. Πρόκειται για την παλιότερη ορθόδοξη εκκλησία
της Ευρώπης μαζί με την ορθόδοξη εκκλησία της Βιέννης στην
Αυστρία. Ιερέας: Ιωακείμ Τζομπάνογλου.

Στη βοήθεια της έρευνας μας βοήθησε ο Γιάννης Σταυρινός, 
αντιπρόσωπος της Κυπριακής Κοινότητας στη Νότια Γαλλία. 

*Tchesme ήταν μια ελληνική πόλη της Μικράς Ασίας, 
κοντά στη Σμύρνη. Το ελληνικό όνομα ήταν "Κρήνη". 

Giannis Stavrinos

«Η ΜΑΣΣΑΛΙΑ ΔΕΝ ΕΠΑΨΕ ΠΟΤΕ
ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ, 
ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΤΗ ΣΕ
ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΤΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΟΙ ΦΙΛΛΕΛΗΝΕΣ ΠΟΥ
ΤΡΕΦΟΥΝ ΜΙΑ ΑΔΟΛΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΤΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΜΙΑ
ΜΑΚΡΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ»

Hafen von Marseille

600 π.χ. Έλληνες ναυτικοί στη Μασσαλία
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Συνάντηση του Προέδρου του ΣΑΕ
με τον Υφ. Εξωτερικών, Σπ. Κουβέλη

ΑΘΗΝΑ. Συνάντηση με τον Υφυ-
πουργό Εξωτερικών, Σπύρο Κου-
βέλη είχε ο Πρόεδρος του Συμ-
βουλίου Απόδημου Ελληνισμού
(ΣΑΕ), Στέφανος Π. Ταμβάκης.
Στην πρώτη αυτή συνάντηση, που
πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΞ, ο κ.
Ταμβάκης ευχήθηκε κάθε επιτυχία
στο έργο που αναλαμβάνει ο κ.
Κουβέλης, εκφράζοντας τη βού-
ληση για στενή και εποικοδομητική
συνεργασία. Ο κ. Ταμβάκης ενη-
μέρωσε τον Υπουργό για θέματα

που αφορούν στη λειτουργία του
ΣΑΕ και τις προτεραιότητες που έ-
χει θέσει ο ίδιος και το Προεδρείο
για την περαιτέρω ανάπτυξη του
θεσμού, προς όφελος των Απα-
νταχού Ελλήνων, που όπως τόνι-
σε, πάντα βρίσκονται στο πλευρό
της Ελλάδας. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση, άλλωστε, σημείωσε ο κ.
Ταμβάκης, δραστηριοποιούνται ό-
λα τα Μέλη του Προεδρείου.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ συζήτησε
με τον κ. Κουβέλη και την διοργά-

νωση της 1ης Συνάντησης των Συ-
ντονιστών Συμβουλίων Νεολαίας
των 7 Περιφερειών του ΣΑΕ, που
προγραμματίζεται να πραγματο-
ποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου
στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με
την 6η Συνεδρίαση του Προεδρεί-
ου. Αναφορά έγινε και στη δράση
που αναπτύσσει η ΜΚΟ
«ΔΕΣΜΟΣ» του ΣΑΕ, ενώ τονίστη-
κε η ανάγκη περαιτέρω αξιοποίη-
σης των νέων τεχνολογιών και του
διαδικτύου.

Ο Πρόεδρος τού ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης (Δ) με τον Υφυπουργό 
των Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα των Αποδήμων Ελλήνων, 

Σπύρο Κουβέλη, στην πρώτη τους συνάντηση

Περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 7 (76) Ιούλιος –

Σεπτέμβριος 2009 του περιοδικού, το οποίο
εκδίδει κάθε τρεις μήνες από το 1990 ανελλι-
πώς ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελλη-
νικής Γλώσσας Αθηνών.

Το περιοδικό φιλοξενεί άρθρα για την προώ-
θηση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας
σε ομογενείς και ξένους σε όλο τον κόσμο και
είναι αποτέλεσμα της άοκνης προσπάθειας
των μελών και των φίλων του Οργανισμού.

Μέσα στις σελίδες του διαβάζει κανείς «κα-
λά νέα» για τις προσπάθειες εξαιρετικών φίλων
της Χώρας και της Γλώσσας μας αλλά και
Ελλήνων για την επέκταση της διδασκαλίας της
Ελληνικής (σε όλες τις μορφές της) σε όλο τον
κόσμο.

Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζονται, η Απο-

νομή των Βραβείων του 8ου Διαγωνισμού
Αρχαίων Ελληνικών, το 8ο Διεθνές Συνέδριο
Greek «Research in Australia», η Αχιλλοπού-
λειος Σχολή Καΐρου, το Συνέδριο Βυζαντινών
Σπουδών, οι «χαμένοι» Έλληνες στην Χιλή κα-
θώς και διάφορα άλλα άρθρα για την Ελληνική
Γλώσσα στον κόσμο. 

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο είναι και αυτό της
κ. Δ. Προβατά, Καθηγήτριας του Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Η Ελλη-
νική ως διεθνής γλώσσα: μια ουτοπική πρότα-
ση του Gustave D’ Eichthal». Το περιεχόμενο
του άρθρου «υποστηρίζει» και τον τίτλο και του
δικού μας περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ».

Στην ενότητα των Εκδηλώσεων, παρουσιά-
ζουμε και το 4ο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών

Τραγουδιού με ελληνικό στίχο «Ν. Άσιμος» της
Κοζάνης. Ο ΟΔΕΓ στηρίζει την προσπάθεια, η
οποία προάγει την Ελληνική Γλώσσα στον χώ-
ρο της μουσικής δημιουργίας.

Εξ άλλου η παρουσίαση των εκδηλώσεων
των σχετικών με την Ελληνική Γλώσσα καθώς
και η αλληλογραφία και οι βιβλιοπαρουσιάσεις
που δημοσιεύονται σε κάθε τεύχος φέρνουν
τους αναγνώστες σε επαφή με τα όσα γίνονται
για την προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας.

Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν σε χιλιάδες
παραλήπτες σε 76 Χώρες (Πανεπιστήμια και
Σχολεία στα οποία διδάσκεται η Ελληνική,
Ομογενειακούς Συλλόγους κ.λπ.), αποστέλλε-
ται επίσης στα Μέλη και σε πολλούς συνδρο-
μητές. 

www.odeg.gr

Ο διαχρονικός συμβολισμός της τέχνης
Της Χρυσούλας Δημητρακάκη

O κόσμος, από την αρχαιότητα, εκφραζόταν μέσα από την
τέχνη και ο σύγχρονος κόσμος της τεχνολογίας, συνεχίζει να
εκφράζεται με την τέχνη που φανερώνεται στον άνθρωπο, α-
πό το σημείο υπεροχής του και τον κόσμο να προσδιορίζεται
μέσα από την τέχνη. 

Και μέσα από την αγωνιώδη φωνή της και το συμβολικό της
χαρακτήρα, η τέχνη, καλεί την ανθρωπότη-
τα σε μία απελευθέρωση, με την οπτική
γλώσσα, που δεν στηρίζεται σε κανένα λο-
γικό επιχείρημα, αλλά στη σύλληψη και το
βαθύ συναίσθημα, καλλιτεχνών, που δεν α-
ποτελούν μορφές ατομικής συνείδησης,
αλλά εκφράσεις μιας κοινωνικά καθοριζό-
μενης κοσμοαντίληψης. 

Αν όμως ο κόσμος από τη γένεσή του, ι-
σορροπεί ανάμεσα στα αντίθετα και αν ο ί-
διος κόσμος, αφομοιώνεται μέσα από τις
περιστάσεις και αν επεξεργάζεται τη δύνα-
μη των αντιθέτων, για να τη μετατρέψει σε
γνώση. 

Αυτός ο κόσμος και αυτές οι αντιθέσεις,
απετέλεσαν και αποτελούν, τις προϋποθέ-
σεις της ουσιαστικής τέχνης. 

Είτε αυτές οι αντιθέσεις αφορούν τη κα-
θολική αιτιώδη και νομοτελειακή συνάφεια
των φαινομένων, είτε είναι το πεδίο που μέσα του συγκρούο-
νται οπαδοί και αντίπαλοι.

Παράλληλα, αν θεωρήσουμε τη μυθολογία, συμβολική
μορφοποίηση των κοινωνικών σχέσεων και τη τέχνη, μυστη-
ριώδη δύναμη με αυξανόμενες συνθετικές μορφές, οι απει-
κονίσεις των αντιφάσεων και των αντιθέσεων, δεν αποτυπώ-
νονται απλά, αλλά μορφοποιούν την προσωποποιημένη κυ-
ριαρχία του ανθρώπου, πάνω στην ύλη. Και συγκεντρώνουν
τις ατομικές και κοινωνικές δυνάμεις, σ’ ένα αποτέλεσμα με-
ταφυσικών προβληματισμών και κοινωνικής πραγματικότητας
και σε μία πάλη αντιθέτων, όπου η άγνωστη έκβαση, καθιστά
αναγκαία την τέχνη στην έκβαση της ζωής. 

Και ενώ κάθε άνθρωπος έχει την ακτίνα δράσης του και ε-
παναπαύεται κατά καιρούς, για να ξεφύγει από τις τολμηρές
του περιπλανήσεις, παράλληλα, δεν μπορεί να αγνοήσει τον
διαλεκτικό νόμο της αλληλεπίδρασης, που τον αναγκάζει να
παίρνει θέση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και να δια-
μορφώνει σχήμα, ανάλογα με τη χωρική του δομή και απαίτη-
ση.

Το φορτίο του κάθε ανθρώπου, έχει σπουδαίο ρόλο. Και
σαν μια αποτύπωση, κοσμοθεωρητικού προσανατολισμού, αλ-
λά και σαν μία παγιωμένη κοινωνική εμπειρία, δίνει διάσταση,

όχι μόνο για τη συνέχεια της ζωής, αλλά και για την επιβίωση
των ανθρώπινων μέτρων. 

Ο άνθρωπος και οι απαιτήσεις του, δημιουργούν ένα πλέγ-
μα αντίστασης που έχει να κάνει με τη μυστηριώδη θέληση και
τις ιδιότητές της, που παίρνουν τη μορφή της ουσίας. Και σε
άπειρους συνδυασμούς, θέλησης και αδυναμιών, αντίθεσης
και μορφοποίησης, η ουσία παγιώνει μιαν ιδιαίτερη συμμετρία
ανθρώπων και ιδιοτήτων. Για να διασφαλίσει τη μοναδικότητα

και την ένταξή του ανθρώπου, σ’ένα κό-
σμο που ενώ υπάρχει, συνυπάρχει, με
τον ενεργειακό του δυναμισμό και τις α-
δυναμίες του.

Είναι αλήθεια πως τον κόσμο των αν-
θρώπων, τον κυβερνούν αναλογίες και
συμμετρίες που πολλές φορές δεν μπο-
ρούν να εκφραστούν σε αριθμητικούς
τύπους και όποιος βρίσκει αυτό τον
συνδυασμό μυστηριώδη, τον εντάσσει
στις σκόπιμες προθέσεις της μοίρας, ί-
σως για να παραιτηθεί από κάθε προ-
σπάθεια. Και ασχετα αν τα πεπερασμέ-
να όρια του ανθρώπου, προσβλέπουν
σε δυνάμεις ικανές να του εμφυσήσουν
αιωνιότητα, η μορφοποίηση των αδυνα-
μιών, εναντιώνεται στο αναπόφευκτο, α-
ναζητώντας τη δικαίωση, είτε στον επά-
νω, είτε στο κάτω κόσμο. 

Και κάθε φορά που ανακυκλώνεται το σήμερα με το χθες
και η αρχαιότητα με το σύγχρονο κόσμο, οι συνειρμοί επανα-
λαμβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο που μορφοποιείται η τέχνη
και συντείνει σε μια νέα απόπειρα, παγκόσμιας θεώρησης. 

Η εικόνα της νομοτελειακής τάξης, εισβάλλει στο ‘γίγνε-
σθαι’, στηρίζοντας την ύπαρξη σε μία πάλη. Το πεπρωμένο, α-
γωνιά να κρατήσει την ενεργητική του παρουσία, χωρίς να γί-
νει αιτιότητα και η αιτιότητα, σαν τελευταίος λόγος μετάθεσης
ευθυνών, προσπαθεί να εκμηχανεύσει την πορεία της ύπαρ-
ξης. Ο φόβος ντύνει τον κόσμο με το χιτώνα του απόλυτου και
ίσως συμβολίζει, τον πόλεμο απέναντι στο άγνωστο και το α-
κατανόητο. Η κυριαρχία, βρίσκει την έκφραση με μια ηρωική
αλλά καταδικασμένη προσπάθεια, κρύβοντας στο βάθος, το
λογικό σκοπό.

Πέρα από κάθε παράθεση, πέρα από κάθε διαλογισμό και
πέρα από κάθε επίκληση, η σύλληψη του γίγνεσθαι και κατ’ α-
ναλογία του φυσικού νόμου, αυτοαποκαλύπτεται σαν την πε-
μπτουσία του νομοτελειακά αναγκαίου. 

Η τέχνη σαν μία βροντερή σύγκρουση διαφορετικών κό-
σμων, δημιουργούν μέσα από την πάλη, έναν νέο κόσμο.

Ο βασανιστικός αγώνας του ανθρώπου να αποδεχθεί και η
ηρεμία της σοφίας που αναγνωρίζει. Η ακινησία, που προε-

τοιμάζει για κάθε εποχή και η αίσθηση ενός επικείμενου δρά-
ματος που δεν έχει εποχή. Η στιγμιαία δράση που μελετά τις
συγκινήσεις των ανθρώπων και το υποκατάστατο της ζωής,
που δίνει διέξοδο σε μια πραγματικότητα, που ενώ δε θέλου-
με να την αρνηθούμε, την αφήνουμε να περιπλανηθεί. Αποτυ-
πωμένη, αλλά διάσπαρτη, χωρίς πρόθεση και χωρίς επιτήδευ-
ση. Με την τέχνη που δεν αναπαριστά, αλλά αναμορφώνει, ό-
χι με την ακαταμάχητη έλξη, άλλα σαν αυτό που πραγματικά
είναι. Μια συμπαντική σκέψη που πήρε μορφή. Δείχνοντας τη
δίοδο, για μια πραγματικότητα διαφορετική και κάτι παραπά-
νω από τη μερικότητα της ατομικής ζωής και τείνοντας σε ένα
κόσμο,‘εν δυνάμει’ και όχι απαραίτητα κατανοητό. Σαν μια
μορφή, που δε ζυγιάζεται με τα μέτρα της βιωμένης ζωής, αλ-
λά εκτινάσσεται στο μέτρο της μαγείας, που η κάθε έκφρασή
της εγκλείει και αναδύεται σε κυρίαρχο στοιχείο ιερότητάς, οι-
κουμενικής απόδοσης. Ενώ, αυτοαποκαλύπτεται γνωστικά και
συναισθηματικά, σαν έμπνευση, που καθιστά τον άνθρωπο ι-
κανό, να γνωρίσει πώς θ’αλλάξει τον κόσμο. Και ακόμα αν
δεν το κατορθώσει, να γνωρίζει, ότι αν ήθελε, θα μπορούσε
να το κάνει, ακόμα και μέσω της τέχνης.

Το ‘τεθειμένο’, που πηγάζει από την ανθρώπινη πράξη και
προσδιορίζει την υπόσταση, κοντά στην πιθανή έκβαση, παίρ-
νει τη μορφή μιας αναγκαιότητας χωρίς εξαιρέσεις. 

Η τέχνη σαν μία βροντερή σύγκρουση διαφορετικών κό-
σμων, δημιουργεί μέσα από την πάλη, έναν νέο κόσμο και κά-
θε έργο τέχνης, δημιουργείται όπως ακριβώς και ο κόσμος.
Μετά από καταστροφές και από τη χαοτική δίνη των αλλαγών,
με το ακαθόριστο περιεχόμενο της αντίθεσης και την ουσία
της δημιουργίας. Μέσα από ένα ανεξήγητο σύστημα και μέσα
από την αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να εξηγήσει. 

Και η τέχνη, μέσα από αυτή την πάλη, απαιτεί ριγμένες σκέ-
ψεις, που δεν θα πάρουν ποτέ απόλυτα συγκεκριμένο σχήμα.

Και αν θα υπάρχουν γενικοί νόμοι για να καθησυχάζουν τις
ανησυχίες, θα υπάρχουν και ερμηνείες, για να διαμορφώνο-
νται οι απώτερες αναζητήσεις.

Και ο κόσμος μας θα υπάρχει, στη θέα της τέχνης, για να
αποξεχνιέται μέχρι να αναλωθεί πάνω στην εικόνα.

Η εικόνα

H ζωή είναι 
μια πολυσύνθετη πραγματικότητα
και μια συγκλονιστική διαδικασία 

και ο μόνος τρόπος να την αποκαλύψεις 
είναι η απλοποίηση

της αφηρημένης εικόνας της
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Ανήμποροι οι Δήμοι να εκτελέσουν το έργο τους
Συνέντευξη του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ 
της Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 
Γιώργου Αρβανιτίδη, 
στη δημοσιογράφο Αντωνία Πατσίδου
antonellapatsidou@hotmail.com 

n Ποια είναι η νέα πνοή ανάπτυξης στην καταπονημένη δυτι-
κή περιφέρεια του νομού Θεσσαλονίκης για την οποία κάνα-
τε λόγο και υποσχεθήκατε προεκλογικά ότι θα υλοποιήσετε
στους τομείς α) περιβάλλοντος, β) ανάδειξης ανεκτίμητου
πλούτου της επαρχίας Λαγκαδά;

Η δυτική περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης είναι καταπονημένη
γιατί υπέστη επί δεκαετίες και ιδιαίτερα επί συντηρητικών κυβερ-
νήσεων, ένα ιδιότυπο καθεστώς «περιβαλλοντικού απαρτχάϊντ».
Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λειτουργία και εγκατάσταση στέλνο-
νταν εκεί, συχνά χωρίς κατάλληλες υποδομές και τεχνολογικές
προβλέψεις. Ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης για αυτή την περιοχή κα-
θώς και για την επαρχία Λαγκαδά συμπεριλαμβάνει την εγκατά-
σταση υπερτοπικών λειτουργιών στην περιοχή. Η μετεγκατάσταση
της ΔΕΘ στη Σίνδο είναι μία καλή αρχή, η μεταφορά πανεπιστη-
μιακών τμημάτων και νοσοκομειακών κτιρίων στο Λαγκαδά θα α-
ποτελούσε μία καλή συνέχεια, όπου επίσης θα πρέπει να δοθεί
παράλληλα μία υποστήριξη στον αγροτουρισμό και στον οικοτου-
ρισμό.

n Αναφερθήκατε επίσης σε έργα και υποδομές που επιβάλ-
λεται να οργανωθούν ώστε να εξελιχθεί με σχέδιο και πρό-
γραμμα η ανάπτυξη των ανατολικών περιοχών της περιφέρει-
ας. Επιγραμματικά ποιο είναι αυτό το σχέδιο βάση του οποί-
ου πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ;

Ανατολικά, είναι επείγουσα προτεραιότητα η επίλυση προβλη-
μάτων αστικών υποδομών (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης κλπ)
σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των οδικών δικτύων. Η ζώνη
καινοτομίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο πρέπει να συνδυασθούν
με μία λελογισμένη τουριστική ανάπτυξη του παραλιακού μετώ-
που, για το οποίο η Πολιτεία μέχρι τώρα έχει κάνει ελάχιστα , α-
φήνοντας τις καλές τοπικές προσπάθειες αβοήθητες και ασυντό-
νιστες. 

n Η αποβιομηχάνιση τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τη θέση
της βιομηχανικής ανάπτυξης που υπήρχε πριν χρόνια στην ευ-
ρύτερη περιοχή της δυτικής περιφέρειας. Το γεγονός αυτό
κλόνισε την οικονομία της ευρύτερης περιοχής δημιουργώ-
ντας σοβαρά προβλήματα και κοινωνικούς τριγμούς στην ευ-
ρύτερη περιφέρεια. Ποιες είναι οι νέες ιδέες και προτάσεις
που καταθέτεται για την αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού
ζητήματος;

Η βιομηχανική ζώνη πρέπει να ενισχυθεί. Αυτό είναι αναμφι-
σβήτητο. Όμως η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ δίνει το έναυσμα για
να αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή ένας προωθημένος πόλος στον
τομέα των υπηρεσιών εκείνων που μπορούν να συνδυαστούν με
τη βιομηχανική δραστηριότητα και με την έντονη εκθεσιακή λει-
τουργία. Θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί το γεγονός πως η πε-
ριοχή αυτή με τα ποτάμια και τα Δέλτα τους (Αξιός, Γαλλικός κλπ)
μπορεί να λειτουργήσει ως Οικολογική Πύλη της Θεσσαλονίκης.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Γιώργος Παπανδρέου, έπειτα από
αυτή τη μεγάλη και καθαρή νίκη του ΠΑΣΟΚ με διαφορά δέκα μο-
νάδων μπροστά από τη Ν.Δ, επισήμανε την ανάγκη για μια εθνική
προσπάθεια με πυξίδα τον πολίτη και μόνο αυτόν. Πιστεύετε ότι ε-
πιτέλους ο πολίτης θα αισθανθεί ότι υπάρχει προστασία και ενδια-
φέρον του κράτους, γιατί ξέρετε τα τελευταία χρόνια νιώθει ανυ-
περάσπιστος μπροστά στο «αδηφάγο κράτος».

Δεν το πιστεύω μόνο εγώ αλλά εκατομμύρια έλληνες πολίτες
που έδωσαν την εμπιστοσύνη τους στο ΠΑΣΟΚ και στο Γιώργο Πα-
πανδρέου ακριβώς για να καταστήσει αξιόπιστο το Κράτος, λει-
τουργική τη Δημόσια Διοίκηση και συντεταγμένη την Πολιτεία μας.
Σε αυτά τα πλαίσια, θα βρει χώρο για να ανασάνει και η κοινωνία

των πολιτών με τα κινήματα της καθώς επίσης θα αναβαθμιστεί και
ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

n Εμμένοντας στις δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου, τόνι-
σε ότι γνωρίζει ποιες είναι οι δυνάμεις που εγκλωβίζουν τη
χώρα στη διαφθορά, την αναξιοκρατία, την ανομία και την
σπατάλη λέγοντας ότι ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί η Ελλάδα να
απελευθερωθεί από αυτές τις δυνάμεις. Θα τα καταφέρει ο
πρωθυπουργός να αντιπαρατεθεί με τις δυνάμεις αυτές;

Είμαι απολύτως βέβαιος πως ναι. Πρώτον , επειδή δε χρωστά
σε κανέναν , δεύτερον επειδή έχει την υποστήριξη του λαού και
τρίτον επειδή έχει περάσει σε όλους μας την πεποίθηση πως ή αλ-
λάζουμε ή βουλιάζουμε. 

n Αυτή η πύρρειος νίκη του ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 43.94% τι ευ-
θύνες αποκομίζει στο κυβερνών κόμμα και τι πρέπει να προ-
σέξει ο Γιώργος Παπανδρέου για να μην προκύψουν ζητήμα-
τα διαφθοράς και έπαρσης στην κυβέρνηση;

Κατ’αρχήν δεν ήταν πύρρειος νίκη αλλά θρίαμβος. Δε δικαιού-
μαστε να διαψεύσουμε τις ελπίδες του λαού μας. Το παραμικρό
δείγμα αλαζονείας και έπαρσης πρέπει να αντιμετωπίζεται με άμε-

σο παραγκωνισμό και απομάκρυνση από τα κέντρα λήψης απο-
φάσεων. Ναι , το γνωρίζουμε πως η εξουσία φθείρει και διαφθεί-
ρει αλλά η λαϊκή συμμετοχή και η επαγρύπνηση των οργανωμέ-
νων φορέων των πολιτών(συνδικάτα, Αυτοδιοίκηση κλπ) πιστεύου-
με πως θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε τέτοιες καταστάσεις.

n Προεκλογικά τονίσατε το χρέος της νέας κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνοντας τους
αναγκαίους πόρους στους δήμους για την υλοποίηση των υ-
ποδομών που απαιτούνται. Με ποιο τρόπο η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει την τοπική αυτοδιοίκηση; 

Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέ-
ντρωσης. Όλα τα μεγάλα βήματα στα θέματα αυτά ξεκίνησαν με-
τά το ’81, με τον Ανδρέα Παπανδρέου και συνεχίστηκαν από όλες
τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς υπάρχει η παράδοση και η
δυναμική για να δώσουμε μία νέα ώθηση στην Αυτοδιοίκηση . Με
έναν νέο Καποδίστρια και με αιρετούς Περιφερειάρχες, με επι-
στροφή μέρους των «δανεικών και αγύριστων» από το Κράτος και
με αυξημένες αρμοδιότητες των Δήμων να έχουν αυτοτελείς πό-
ρους μπορούμε να έχουμε μία νέα εποχή στην Αυτοδιοίκηση και
στην Αποκέντρωση.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
Η ΠΟΡΕΙΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης γεννήθηκε στη Σίνδο το 1959.
Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος (Διοίκηση Επιχειρή-
σεων) της Ν.Ο.Ε., του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Σπούδασε Νομικά και έκανε μεταπτυχιακές σπου-
δές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Σχολή Ν.Ο.Ε. του
Α.Π.Θ., Δημοτικός Σύμβουλος Σίνδου από το 1986 - 1990
και υποψήφιος για το Δημαρχιακό αξίωμα το 1990. Διετέλε-
σε για μια διετία (1988-90) Πρόεδρος του Αναπτυξιακού
Συνδέσμου Ιωνίας - Σίνδου. Εκλέχθηκε Δήμαρχος Σίνδου
το 1995 και Δήμαρχος Εχεδώρου το 2003, αξίωμα το οποίο
κατέχει μέχρι σήμερα. Από πολύ νωρίς αναπτύσσει κοινωνι-
κή, πολιτική και επιχειρηματική δραστηριότητα και το 1995 ι-
δρύει την εταιρεία «Arvanco Χημικά ΑΒΕΕ» της οποίας είναι
Πρόεδρος έως σήμερα. 'Hταν Υποψήφιος Βουλευτής με το
ΠΑΣΟΚ στις Εθνικές Εκλογές του 2000, στη Β' Εκλογική Πε-
ριφέρεια της Θεσσαλονίκης. Μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας
Μακεδονίας - Θράκης (1997-98). Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Αναπτυξιακής Εταιρίας Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε., από το
1995 έως το 1997 και από το 1998 έως το 2006. Μέλος του
Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βορειοδυτικής Θεσσαλονί-
κης Α.Ε. Μέλος του Δ.Σ. Ενεργειακής Θεσσαλονίκης Α.Ε.
και του Δ.Σ. Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε.  Συμμετείχε για τρία
χρόνια στο Δ.Σ. της 'Eνωσης Αναπτυξιακών Εταιριών της Ευ-
ρώπης «EURADA». Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων και Μέλος του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Οργανισμού
Σχολικών Κτιρίων το 2002 και Σύμβουλος του Υπουργού
Παιδείας κ. Πέτρου Ευθυμίου καθώς και Μέλος του Εθνι-
κού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ.Από το 2003 είναι μέλος της Το-
πικής 'Eνωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονί-
κης. Είναι παντρεμένος με την Καλλιόπη Αραμπατζή και έχει

δύο κόρες, τη Μαρία και τη Σταυρούλα.

«H καθημερινότητα του πολίτη μπορεί να γίνει ακόμη πιο εύκολη εάν η δημοτι-
κή αρχή έχει τους αναγκαίους πόρους για τις υποδομές που απαιτούνται.

Οφείλει να στηρίξει η νέα κυβέρνηση την Τοπική Αυτοδιοίκηση που αποτελεί
τον κινητήριο μοχλό και υπηρετεί την ποιότητα ζωής των πολιτών»

Yπό την πίεση της ΕΕ τα Σκόπια
για επίλυση του ονόματος, δηλώνει

ο Ευρωβουλευτής Γ. Χατζημαρκάκης
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Η πρώην Γιουγκοσλαβική

Δημοκρατία της Μακεδονίας πλησίασε σήμε-
ρα την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα βήμα πιο κο-
ντά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της
ετήσιας έκθεσης προόδου ο Ευρωπαίος Επί-
τροπος αρμόδιος για τη διεύρυνση της Ένω-
σης, Όλι Ρεν, συνέστησε την έναρξη των ε-
νταξιακών διαπραγματεύσεων.

Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, πρόεδρος της
Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-
πΓΔΜ εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόο-
δο: 

"Πρόκειται για ένα ευχάριστο γεγονός που

η χώρα επιδόθηκε ουσιαστικά στις καθοριστι-
κές προτεραιότητες." Η εν λόγω κοινοβου-
λευτική επιτροπή που προεδρεύει ο κ. Χατζη-
μαρκάκης ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ
της ΕΕ και των Σκοπίων.

Ο κ. Χατζημαρκάκης σημείωσε ότι "η έναρ-
ξη διαπραγματεύσεων με την ΕΕ εξαρτάται α-
πό την επίλυση των ζητημάτων που εκκρε-
μούν, ιδιαίτερα με την Αθήνα. 

Τα Σκόπια πρέπει να ανταποκριθούν στην
ευκαιρία που δίδεται από την ΕΕ, πραγματο-
ποιώντας την επόμενη κίνηση για συνεργασία
στις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση α-

ποδεκτής λύσης. Με την νεοεκλεγείσα κυ-
βέρνηση Παπανδρέου οι προϋποθέσεις για
μια εποικοδομητική λύση είναι ευνοϊκές".

Η διαφωνία με την Ελλάδα στην υπόθεση
της συνταγματικής ονομασίας της πΓΔΜ απο-
τελεί σημαντικό εμπόδιο για την ένταξη της
Βαλκανικής χώρας στην ΕΕ. 

Η Αθήνα θεωρεί ότι η χρήση του ονόματος
«Δημοκρατία της Μακεδονίας» από τα Σκό-
πια εμπεριέχει εδαφικές διεκδικήσεις κατά
της Ελλάδας. Η πΓΔΜ έλαβε το Δεκέμβριο
του 2005 το καθεστώς υποψήφιας προς έ-
νταξη στην ΕΕ χώρας.
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Ο Φλάβιος Αρριανός ήταν ένας φιλόσοφος
και ιστορικός από την Νικομήδεια της Βιθυνίας. Ήταν μαθη-
τής του Επικτήτου, μαθήματα του οποίου παρακολούθησε
–μάλλον- στην Νικόπολη της Ηπείρου. Έμεινε γνωστός στην ι-
στορία για το 7τομο έργο του «Αλεξάνδρου Ανάβασις». Αλλά
έγραψε κι άλλα. Ήταν δε έπαρχος Καππαδοκίας επί Αδρια-
νού. Έτσι με αυτόν τον αυτοκράτορα είχε συχνή αλληλογρα-
φία. Σε μια επιστολή του, αναφέρει στον αυτοκράτορα στοι-
χεία από τον περίπλου του Ευξείνου Πόντου που πραγματο-
ποίησε, το 131-132 μ.Χ., όπου διασώζονται πολλά πολιτισμικά
και ιστορικά στοιχεία. Και σε αυτήν καταφαίνεται πασιφανέ-
στατα ότι όλη η παραλία του Πόντου – και δη η αριστερή στον
εισπλέοντα – τους 1ο και 2ο αι. μ.Χ. κατοικείτο από Έλληνες:
«Αύται πάσαι αι πόλεις ελληνίδες εισίν, ωκισμέναι εν τη Σκυ-
θία, εν αριστερά εισπλέοντι εις τον Πόντον». Η επιστολή αυτή
έχει ως εξής:
Ζ’ ΜΕΡΟΣ

Συνεχίζει ο Αρριανός:
«Και από εδώ μέχρι τον ποταμό Βορυσθένη η απόσταση εί-

ναι 150 στάδια. Παρά τον Βορυσθένη, για όποιον ανέρχεται
τον ρου του, έχει κτισθεί ελληνική πόλη, με το όνομα Ολβία
[1]. Από τον Βορυσθένη μέχρι την έρημη και ανώνυμη μι κρή
νήσο είναι 60 στάδια».

Ας δούμε στος ημείο αυτό ποια ήταν η αρχαία ελληνική
γνώση για τον έτερο ποτάμιο γίγαντα της Ρωσίας, τον Βορυ-
σθένη ή Δάνουβι [2], τον Δανάπρι (των Βυζαντινών), τον
Danaparis (των Ρωμαίων) - τον νυν Δνείπερο, έναν των μεγα-
λυτέρων ποταμών της Ευρώπης (2.285 χλμ. με μέσο πλάτος
600-800 μ. που σε κάποια σημεία φθάνει και τα 10 χλμ.!):

Ο νυν καλούμενος ποταμός Δνείπερος ή Νείπρος (Ντνιπρό
στα ουκρ. και Ντνιέπρ στα ρωσ.) είναι γνωστός κι αυτός από
αρχαιοτάτων χρόνων, ως Βορυσθένης [3]. Το όνομά του το ε-
πήρε από τον αρχαίο βασιλέα της Ταυρίδος, που άφησε διά-
δοχό του τον φοβερό Θόαντα [4]! Μια θυγατέρα του Βορυ-
σθένη υπανδρεύθη τον υιό του Διός, Ταργιτάο, ο οποίος έγι-
νε γενάρχης των Σκυθών [5].

Στον Βορυσθένη εκβάλλει ο ποταμός Ύπανις, που πηγάζει
εκ λίμνης - Ηρόδ. Άλλος παραπόταμός του ο Παντικάπης. Με-
ταξύ Υπάνεως και Βορυσθένους εξείχε η Ιππόλεω άκρα.

Πλησίον των πηγών του Βορυσθένους καταοικούσαν οι
Αγάθυρσοι, οι Αλανοί, οι Αλιζώνες, οι Ανθρωποφάγοι, οι
Ανδροφάγοι, λαοί Σαρματικοί - προφανώς οι δυο τελευταίοι
ήσαν ανθρωποφάγοι - οι Χουνοί, κ.ά. Περί τον Βορυσθένη και
την Μαιώτιδα κατοικούσαν οι Ροξολανοί, επίσης Σαρμάτες.

Η Υλαίη, ήταν μια γνωστή επαρχία της Σκυθίας (ΝΑ της
Ευρ. Σαρματίας και εκτεινομένη από του Βορυσθένους μέχρι
του Υπακύριος), προς Α της οποίας κατοικούσαν οι Νομάδες
Σκύθαι, προς Β δε οι Γεωργοί.

Στα Α του υπήρχε ο ποταμός Γέρρος, που οριοθετούσε την
φερώνυμη επαρχία. Στα Δ του κατοικούσαν οι Καλλιπίδες, έ-
νας αρχαίος γεωργικός λαός της Σκυθίας (Ηρόδ.), στην Σαρ-
ματία Θράκης και πλησίον του Ύπανι. Οι Καλλιπίδες είχαν
στενές εμπορικές σχέσεις με τους Έλληνες. Ο ελληνικός πο-
λιτισμός είχε επιδράσει βαθειά σε αυτούς, γι’ αυτό τους απο-
καλούσαν και «Έλληνες Σκύθες». Αργότερα ονομάσθηκαν
Κάρποι, Καρπιανοί και Άρπιοι

Στις εκβολές του Βορυσθένους στην Κριμαία εξείχε πολύ
στην θάλασσα μια γλώσσα στεριάς, που την έλεγαν Αχίλλειος
Δρόμος, όπου, λέγεται ότι, ο Αχιλλεύς εγύμναζε τους συ-
ντρόφους του στο τρέξιμο. (Νυν καλείται Τένδρα).

Στον Βορυσθένη άκμασε η πόλη Σέριμος. Στις εκβολές του
υπήρχε και η νήσος Βορυσθενίς [6]. «Γύρω από τον Βορυ-
σθένη και τον Φάσι σύχναζαν ρήτορες, οι οποίοι περιφέρο-
νταν στην αγορά και θαύμαζαν υπαίθριους καλλιτέχνες και
φιλοσοφούσαν όλη μέρα, ενώ είχαν διαβάσει μόνο το “Δεί-
πνο” του Φιλοξένου κι αυτό όχι όλο» τους ψέγει ο Αριστοτέ-
λης (στο «Φιλόδειπνο») και μεταφέρει και ο Αθήναιος.

Επί Βυζαντίου, ο ποταμός αυτός ήταν η καθοδική οδός Ρώ-
σων και Βαράγγων προς την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί ξε-
περνούσαν το εμπόδιο των καταρρακτών με μονόξυλα!

Στην περιοχή του Δνείπερου ιδρύθηκε το πρώτο ρωσικό
κράτος, που είχε ως κέντρο το Κίεβο. Κι εδώ εγκαταστάθη-
καν τα πρώτα μεγάλα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα (Σμο-
λένσκ, Κίεβο, κ.ά.). Η επιδρομή των Τατάρων (14ος αι.) διέ-
κοψε την εμπορική σημασία του ποταμού, αλλά στο τέλος του
18ου αι. με την έξοδο της Ρωσίας στον Πόντο, η σημασία του
αποκαταστάθηκε.

Ο ποταμός είναι μια φυσική αμυντική γραμμή για την Ρω-
σία. Φονικές μάχες έγιναν σε αυτόν στον Β’ Παγκ. Πόλεμο με
την εισβολή Γερμανών (1941-1942), αλλά και κατά την υποχώ-
ρησή τους (1943).

Ο ποταμός είναι ο ορισμός του ουκρανικού τοπίου. Ο μέ-
γας Ουκρανός ποιητής Σβτσένκο παράγγειλε να ταφεί μετά
τον θάνατό του στην όχθη του Δνείπερου. Και όντως ο τάφος
του ευρίσκεται σε απόκρημνη όχθη, πλησίον της πόλεως Κά-
νιεβ.

Κατά τ’ άλλα, τα γεωγραφικά, ο Δνείπερος πηγάζει από τα
έλη του οροπεδίου Μπαλντάι, παρά το χωριό Κλέτσωφ του
Σμόλενσκ (165 χλμ. ΒΑ της ομωνύμου πόλεως). Από την πόλη
Dorogobush ήταν πλωτός, αλλά για μεγαλύτερα πλοία μεταξύ
των πόλεων Όρσα και Αικατερίνοσλαβ και μεταξύ Αλεξαν-
δρόβσκας και Χερσώνος. Στην Χερσώνα, η κοίτη του διευρύ-
νεται τόσο, που σχηματίζει αλμυρή λίμνη (μήκους 60 χλμ. και
πλ. 5-16 χλμ.!), γνωστή ως Δνείπερ-λιμάν. Παρ’ αυτήν εκετίε-
νεται ο προαναφερθείς Αχίλλειος Δρόμος. Γιατί μετά το Αικα-
τερίνοσλαβ οι Πορόγαι, βράχοι, που συσφίγγουν τον γίγαντα
και με την μεγάλη κλίση δημιουργούν χειμαρρώδη ροή-κα-

ταρράκτες, που εμπόδιζσν τον κατάρρου και την ποταμο-
πλοΐα. [7] Οι μικρές βάρκες αδυνατούν να αναπλεύσουν τον
ποταμό στο άνω τμήμα του. Ο ποταμός παγώνει τον χειμώνα
για 3 μήνες, κατά μέσον όρο. Οι όχθες του (κυρίως οι αρι-
στερές) είναι υψηλές (στο Κίεβο φθάνουν τα 70 μ.), αποτε-
λούμενες από λόφους κιμωλιούχων και αργιλούχων εδαφών.
Επικοινωνεί με την Βαλτική δια τριών διωρύγων:

α. Δια του ποταμού Ντούνα, του παραποτάμου Βερεζίνα
και της ομωνύμου αυτού διώρυγος.

β. Δια των ποταμών Νιέμεν και Πριπέτ και της διώρυγος
Ογίνσκυ. Και

γ. Δια των ποταμών Βιστούλα, Πριπέτ και της διώρυγος
Δνείπερ Μπουγ.

Ο Δνείπερος, ρέει δια Ρωσίας, Λευκορωσίας και Ουκρα-
νίας. Οι πόλεις – από τις 192 που συνδέονται με αυτόν! – οι ο-
ποίες ευεργετούνται περισσότερο απ’ αυτόν τον ποταμό και
έχουν σπουδαίους ποταμολιμένες, είναι οι: Αικατερινοσλάβ,
Αλεξανδρόφκσυ, Δνειπροπετρόβσκ, Δνειπροτζεζίνσκ, Δορό-
γοβον, Ζαπορόζιε, Κάνιεβ, Κίεβο, Κόπυς, Κρεμεντσούγκ, Λό-
γιεφ, Μόγιλεφ (ή Μογκιλιόβ), Νικοπολ (Νικόπολη), Όρσα,
Ότσακωφ, Ρετσίτσα, Σμόλενσκ, Τσερκάσσυ, Χερσών, κλπ.

Σπουδαιότεροι δε παραπόταμοί του, οι: Από δεξιά: Βερεζί-
νας, Δρουτ, Ιγουλέτς, Μπαζοβλούκ, Πρίπετ [8], Ρως, Τέρτε-
ρεφ, κ.ά. Από αριστερά: Βερεγάς, Βόρσκλας, Δέσνας[ 9],
Κόνσκαγια, Οριώλ (ή Ορέλ), Σαμάρας [10], Σοζ [11], Σούλας
[12], Ψιόλ, κ.ά.

Ο ποταμός ορίζει μια υδρολογική λεκάνη εκτ. 504.000
τ.χλμ. – όσον αφορά αυτό είναι ο τρίτος ποταμός της Ευρώ-
πης! Η μέση ετήσια ροή των νερών του ήταν (δεκ. 1960) 103
κυβ.μ./δευτ. (στο Σμολένσκ), 1.380 κυβ.μ./δευτ. (στο Κίεβο)
και 1.610 κυβ.μ./δευτ. (στις εκβολές)! Τα νερά του χρησιμο-
ποιούνται και στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Υδροη-
λεκτρικοί σταθμοί γι’ αυτόν έχουν κατασκευασθεί στις πόλεις
Κίεβο, Κρεμεντσούγκ, Ντνιεπροτζερζίνσκ, Ζαπορόζιε και Κα-
χόφκα.

Η επιστολή του Αρριανού συνεχίζει με την Οδησσό.

* Ο Γιώργος Λεκάκης γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας,
από Έλληνες γονείς μετανάστες, στις 17 Αυγούστου 1964.
Μεγάλωσε και σπούδασε εκεί Κοινωνιολογία και Δημοσιο-
γραφία. Ο πατέρας του, από το Κερατσίνι του Πειραιώς (με
καταβολές από την Ύδρα) και η μητέρα του, από το Πλατύ
Ημαθίας (με καππαδοκικές-μικρασιάτικες καταβολές), εγκα-
ταστάθηκαν πια μόνιμα στον Πειραιά, μετά από 20ετή και πλέ-
ον "θητεία" στην ξενητειά, ως εργάτες.

Αρριανού επιστολή προς Αδριανό με αναφορές
στον περίπλου που έκανε στον Εύξεινο Πόντο

ΠΗΓΕΣ:
Αρριανός «Περίπλους Πόντου Ευξείνου»,

μτφρ. δρ. Δημ. Κουτρούμπα, στην σειρά
«Αρχαίοι Έλληνες γεωγράφοι», των εκδ. «Νέα
Θέσις», 1999. Αρριανός «Τα σωζόμενα» επιμ.
Νεοφ. Δούκα, Βιέννη, 1810. Ανώνυμος «Περί-
πλους Ευξείνου» (38). Ετυμολογικόν Μέγα.
Cambrige Ancient History. Cumont “Studia
pontica”, τ. α’, 1903. Λεκάκης Γ. «Η Άγνωστη
Μ. Ασία» εκδ. «Κάδμος», 2008. «Αγία Πετρού-
πολη και Κωνσταντινούπολη, 1855» (υπό έκ-
δοσιν). Ξενοφών «Κύρου Ανάβασις» (Ε,8,1 και
Ζ,1,32). Οβίδιος «Μεταμορφώσεις» (VIII, 589-
737). Πλίνιος «Φυσική Ιστορία» (xxxiv, 8).
Προκόπιος «Γοτθ. Πολ.» (Δ,2). Ramsay W.

“Historical Geography of Asia Minor”, 1890.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] Η άλλως Βορυσθενίς, πόλη της Ευρωπ.

Σαρματίας πλησίον της συρροής των ποτα-
μών Υπάνιος και Βορυσθένους. Ήταν κτισμέ-
νη στην δεξιά όχθη του Υπάνιος. Ολβία (= ευ-
τυχισμένη) ονομάσθηκε λόγω του πλούτου
της! Είχε φημισμένο ιερό της θεάς Δήμη-
τρος. Σήμερα τα ερείπιά της σώζονται παρά
το Ilinsky.

[2] βλ. σχ. Ετυμολ.Sym.
[3] Έτσι έλεγαν παλαιότερα τον Ελλήσπο-

ντο – βλ. Ησύχ., Στέφ. Βυζ.
[4] Επίσης βασιλεύς της Ταυρίδος, στα

παλλάτια του οποίου οδήγησε η θεά Άρτεμις
την Ιφιγένεια, ενώ νομιζόταν πως είχε θυσια-
σθεί. Έκτοτε αυτός εθυσίαζε στην Αρτέμιδα

τους ξένους του! Τον Θόαντα εφόνευσε ο
Χρύσης. (βλ.σχ. Αντ. Lib. 27, Υγ. Fab. 121,
Ευρ. «Ιφιγ. Ταύροις»).

[5] βλ. σχ. Ηρόδ. iv. 5.
[6] βλ. σχ. Πτολ. Γ,ι,17. Σήμερα η νήσος αυ-

τή καλείται Berezan (Μπερεζάν) στις εκβολές
του ποταμού, και πιο συγκεκριμένα στην στο-
μαλίμνη του.

[7] Με την κατασκευή του φράγματος του
Ντνιέπρογκες (1932), σχηματίσθηκε μία τε-
ράστια τεχνητή λεκάνη, η οποία επιτρέπει την
διάβαση σειράς καταρρακτών στα Ν. του
Ντνιεπροπετρόφσκ. Έτσι ο Δνείπερος τιθασ-
σεύθηκε και έγινε πλωτός σε όλην την δια-
δρομή του!

[8] ή Πριπιάτ (μήκους 800 χλμ.): Πηγάζει

κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Δια-
σχίζει την Λευκορωσία, όπου αποστραγγίζει
εκτεταμένη ελώδη περιοχή, την Πολεσία (Πο-
λέσιε) και είτα συμβάλλει στον Δνείπερο, 80
χλμ. Β. του Κιέβου.

[9] ή Ντέσνα (μήκους 1.180 χλμ.): Διαρρέει
την Τσερνίγκωφ, αφού συγκεντρώσει τα ύδα-
τα του Σέιμ και του Σνωφ, και συμβάλλει στον
Δνείπερο στο ύψος του Κιέβου.

[10] Συμβάλλει στον Δνείπερο στο ύψος
του Ντνιεπροπετρόφσκ.

[11] Πηγάζει από τα Ν. του Σμολένσκ, προ-
χωρεί γύρω στα 600 χλμ. και διασχίζει την
πόλη Γκομέλ.

[12] Πηγάζει από το Κεντρικό Ρωσικό Ορο-
πέδιο.
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n Vor wenigen Tagen haben Sie von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel die Ernennungsurkunde für Ihre zweite Amts -
zeit als Staatsministerin erhalten. Ein bewegender Mo-
ment für Sie?

Ganz sicherlich bewegend - in doppelter Hinsicht. Zum einen
freut es mich sehr, dass mir die Bundeskanzlerin auch für die
neue Wahlperiode das Vertrauen schenkt. Zum anderen ist es
eine gute Entscheidung, das Thema Integration im Kanzleramt
zu belassen. Gerade weil wir von hier aus sehr viel bewegen
können - Integration ist eine Querschnittsaufgabe.

n Wie kann Integrationspolitik wirksam gestaltet werden?
Mit den Integrationsgipfeln, dem Nationalen Integrationsplan

und der Deutschen Islamkonferenz haben wir bereits in der
letz ten Wahlperiode die Weichen richtig gestellt. An diese Er-
folge wollen wir anknüpfen. Jetzt kommt es vor allem darauf
an, Integration verbindlicher zu gestalten. Der Koalitionsvertrag
setzt dazu einen sehr guten Rahmen.

n Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Der Nationale Integrationsplan mit den 400 Selbstverpflich-

tungen hat sich bewährt. Jetzt gilt es, ihn zu einem Aktionsplan
mit klar definierten und zu überprüfenden Zielen weiterzuent -
wickeln. Dadurch erreichen wir eine größere Verbindlichkeit.
Ein weiteres Beispiel ist das Instrument der Integra-
tionsverträge. Damit können wir künftig Fortschritte bei der In-
tegration kontinuierlich überprüfen. Beide Seiten wissen,
worauf sie sich einlassen. Für die Zuwanderer ist klar, welche

Unterstützung sie erfahren und was von ihnen erwartet wird.
Und für die Einheimischen wird deutlich, was sie selbst zum
Gelingen von Integration beitragen können und was die Be-
mühungen der Migranten sein sollten.

n Das sind die Instrumente. Was ist inhaltlich entschei-
dend für eine gelingende Integration?

Ganz wesentlich ist die Beherrschung der deutschen
Sprache. Deutsch zu lernen muss für alle eine Selbstver-
ständlichkeit sein. Wir müssen bei den Kindern beginnen: Mit
den verbindlichen Sprachtests für Vierjährige setzen wir ein
deutliches Signal. Entscheidend ist auch, dass die Eltern ihre
Kinder beim Spracherwerb unterstützen. Dafür müssen sie
selbst Deutsch sprechen können. Eine gute Möglichkeit, sich
die deutsche Sprache anzueignen, ist die Teilnahme an einem
Integrationskurs des Bundes. Die Kurse sind ein Erfolgsmodell.

n Was sind neben der Sprache weitere Schwerpunkte?
Entscheidend ist eine qualifizierte Bildung und Ausbildung.

Ein erfolgreicher Schulabschluss ist unverzichtbar für den
sozialen Aufstieg in unserem Land. Hier werden wir in den
nächsten Jahren unsere Anstrengungen deutlich intensivieren.
Ziel ist es, die Zahl der Schulabbrecher bis zum Schuljahr
2012/2013 zu halbieren. Nach der Schule ist eine gute Ausbil-
dung wichtig für den weiteren Lebensweg- und für eine erfol-
greiche Integration. Denn Integration verläuft vor allem über
den Arbeitsmarkt. Beide Seiten sind gefordert: Die Migranten
fordere ich auf, sich einzubringen und eine Ausbildung
durchzuhalten. Denn eine abgeschlossene Ausbildung ist die
Eintrittskarte ins Berufsleben. Und an die Wirtschaft appelliere
ich, mehr Jugendlichen aus Zuwandererfamilien eine Chance
zu geben und ihre Potenziale zu nutzen. Viele Unternehmen
setzen bereits auf Vielfalt- und das mit großem Erfolg.

Interview mit Staatsministerin Maria Böhmer

«Wir wollen Integration verbindlicher gestalten»

Von Margret Klose 

BRÜHL. Eine vergleichbare Veranstaltung hat-
te es bisher noch nicht gegeben. Auf Anregung
der deutschen orthodoxen Kirche fand in
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Brühl am Samstag, 3. Ok-
tober, erstmals ein ökumenischer Schöp-
fungstag statt. Dabei pilgerten rund 100 Mit-
glieder aller christlichen Kirchen von Köln aus
rund zwölf Kilometer bis nach Brühl. 

An ihrer Spitze ging der Brühler Erzpriester
Constantin Miron. "Es war fantastisch", sagte er
am Abend, als die Gruppe in der griechisch-or-
thodoxen Kirche "Heiliger Johannes der Täufer"
ankam. Bei der Organisation half auch Paul Ber -
ger von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen Brühl. "Pilgern weckt das Bewusstsein
und ist auch Ausdruck menschlichen Lebens",
sagte Berger. Pilger hätten das Ziel Gott zu
suchen und zu finden.

Am Samstagmorgen jedoch hieß das Ziel
zunächst einmal Köln Sülz. Dort trafen sich die
Pilger, um gemeinsam von dort nach Hürth-Ef-
feren zu ziehen, wo sie in der Friedenskirche zur
ersten Station erwartet wurden. Der Pilgerweg
stand im Zeichen der vier Elemente, Feuer, Erde,
Luft und Wasser. "Betrachten sie mit uns Gottes
Schöpfung mit allen Sinnen, mit Herz und Ver-
stand", hatte es in der Einladung geheißen. Je -
weils ein Element lernten die Pilger an den vier
Stationen kennen. So stand in Efferen die Erde
im Mittelpunkt, in der St. Martin Kirche in Fis-

chenich war es das Element Luft. In der freien
evangelischen Kirche in Vochem wurde das Ele-
ment Feuer erläutert, und in der griechisch-or-
thodoxen Kirche in Brühl ging es um das Ele-
ment Wasser. Dort weihte zum Abschluss des
Tages der Erzpriester auch das Wasser. An allen
Stationen wurden die Pilger von den Gemein-
demitgliedern aufgenommen und mit Gebäck
und Getränken bewirtet. Auch in der griechi -
sch-orthodoxen Kirche in Brühl hatten fleißige
Helfer zahlreiche Tische festlich gedeckt. Dort
gab es für die Gäste nach einer Vesper unter an-
derem griechischen Wein und Brot. 

Tag soll eine dauerhafte Einrichtung werden 
Wie Rainer Will vom Arbeitskreis Christlicher

Kirchen Köln erklärte, soll der Schöpfungstag
keine einmalige Sache bleiben. Vorgeschlagen
wurde, dass er dauerhaft von allen christlichen
Kirchen aufgenommen wird. Er kann sich deswe-
gen gut vorstellen, dass auch im kommenden
Jahr wieder eine solche Pilgertour stattfinden
wird. Bereits am Tag zuvor hatte die Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen in Köln ihr 20-
jähriges Bestehen gefeiert. In Brühl gab es am
Sonntag auch noch einen Grund zum Feiern,
denn vor 20 Jahren hatte die christlich-ortho-
doxe Kirchengemeinde das Grundstück erwor-
ben, auf dem sie ihre Kirche "Heiliger Johannes
der Täufer" errichtet hat. 

Quelle: Rhein-Erft Rundschau
Mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Erft

Rundschau, Redaktion Köln-Land

Pilger zogen von Köln bis nach Brühl
Erster ökumenischer Schöpfungstag der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

Sie trotzen dem Wind und dem Wetter: Von Köln zogen rund 100 Pilger bis nach Brühl, 
wo sie am frühen Abend ankamen. (Foto: Dirk Jeske / Bildjournalist - Köln) 

BC Hellenen München e.V. ΓΥΡΙΣΕ!!!
Nach turbulenten Zeiten, Neuwahlen, organisatorischen

Änderungen und einer kompletten Neubesetzung in allen
Rollen, schafft der BC Hellenen den lang ersehnten Turn-
around. Am 17.09.2009 wurde offiziell der Vorstandswechsel
angekündigt, wobei Konstantin Kirsch (1. Vorsitzender
/Abteilungsleiter) und Daniele Montanelli (2. Vorsitzender)
ihren Pflichten seit Ende Juni 2009 pro aktiv nachgehen. 

In der Sommerpause 2009 wurden bereits neue Trainer für
beide Herrenmannschaften installiert und die Jugend-
mannschaften wie angekündigt ausgebaut. Kenan Koldere
ist nun der Headcoach der 1. Herrenmannschaft und bereit-
ete im August und September 2009 die Mannschaft für kom-
mende Saison vor. 

Die 2. Herren wird von Oren Osterer trainiert und BC Hel-
lenen ist mit einer U10, einer U12 und einer U14 im regulären

Spielbetrieb vertreten. Alexandros Antoniou, Headcoach der
U10 und der U12, bereitet die Mini’s der Hellenen auf die
Spiele vor, während Stavros Tsoraklidis die U14 in der Ju-
gendtrainerrolle verantwortet.

Der griechische Basketballverein BC Hellenen München
e.V. hatte extremen Zuwachs an neuen Spielern, wobei hier
folgende Powerplayer hervorgehoben werden müssen: Rolf
Dieffenbacher (Playmaker aus der Oberliga), Nurkan Mirsad
(Power Forward vom FC Bayern), Dimitrios Pelivanidis (Cen-
ter und Ex-Boxer) und Zharov Alexey (Spartak Moskau Ju-
gendspieler in der russischen Bundesliga) stärken die 1. Her-
renmannschaft und sorgen für die notwendige Erfahrung und
Stabilität in einer Mannschaft, die nun mehr zum Auf-
stiegskandidaten mutiert.
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Düsseldorf: Bürgermeister Friedrich Conzen zum Thema Integration
Ντύσσελντορφ: O Δήμαρχος Friedrich Conzen μιλά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

«Düsseldorf und die Griechen sind Freunde geworden»! 
«Το Ντύσσελντορφ και οι Έλληνες έχουν γίνει φίλοι!» 

n Elliniki Gnomi: CDU und FDP besitzen während der
nächsten 5 Jahre im Düsseldorfer Rat eine Mehrheit.
Welchen Stellenwert wird das Thema Integration für Ihre
zukünftige Politik haben?

Bürgermeister Conzen: Integrationspolitik ist für uns eine
sehr wichtige Aufgabe. Wir wollen das Miteinander der Kul-
turen in unserer Stadt fördern, nicht das Nebeneinander.
Dieses Ziel hat für unsere Gesellschaft eine wachsende Be-
deutung. In Nordrhein-Westfalen gibt es aus diesem Grund
bereits ein Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und
Integration mit Armin Laschet (CDU) an der Spitze. Auch die
Bundesregierung plant, ein eigenes Integrationsministerium
aufzubauen.

n Elliniki Gnomi: Wie möchten Sie die Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund verbessern?

Bürgermeister Conzen: Wer Deutsch möglichst früh lernt, hat
den Schlüssel zur Integration schon in der Hand. Auf Initiative
der CDU wurde der „Düsseldorfer Sprachführerschein“ einge-
führt. Die Sprachkompetenz wollen wir mit vielen Maßnahmen
noch stärker fördern. Denn sie ist die Basis für das gegensei -
tige Verständnis und wesentlich für den Erfolg des Einzelnen.
Wer unsere Sprache beherrscht, fühlt sich in Düsseldorf
leichter zu Hause und auch auf dem Arbeitsmarkt stehen ihm
viel mehr Türen offen.

n Elliniki Gnomi: Wie können die Ganztagsangebote an
Schulen einen Beitrag zur Integration leisten?

Bürgermeister Conzen: Die Ganztagsschule ist vor allem für

Kinder mit Migrationshintergrund eine große Chance. Nach
dem Unterricht wartet ein breites Angebot auf unsere Schüler.
Sport, Musik, Tanz, Kunst und Hausaufgabenbetreuung stehen
dann auf dem Programm. Dabei wird der Nachwuchs nicht nur
sprachlich, sondern auch in seiner ganzen persönlichen
Entwicklung gefördert. 

n Elliniki Gnomi: Wo fängt Integrationspolitik an, wo hört
sie auf?

Bürgermeister Conzen: Integrationspolitik ist eine Aufgabe,
die alle Politikfelder umfasst. Arbeit, Sport, Bildung, Kultur,
Wirtschaft – in allen Teilbereichen sollten wir bei unseren Pla-
nungen bedenken, dass jeder dritte Düsseldorfer aus einem
anderen Land stammt und uns fragen, wie wir ein harmoni -
sches Zusammenleben fördern können. Aber Eigeninitiative ist
ebenfalls sehr wichtig, damit dies funktionieren kann. Ich er-
muntere besonders Menschen mit einer Zuwanderungs-
geschichte, sich in die Gesellschaft einzubringen. Das kann die
Mitarbeit in einer politischen Partei, die Mitgliedschaft in einem
Sportverein oder ein ehrenamtliches Engagement sein. 

n Elliniki Gnomi: Am 26. Oktober 2009 hat der Rat über die
Bildung eines Integrationsausschusses abgestimmt. Wer
kann in diesem Gremium mitarbeiten?

Bürgermeister Conzen: Dieser Integrationsausschuss soll
am 7. Februar 2010 gewählt werden. 10 Vertreter der politi -
schen Parteien und 9 Mitglieder der verschiedenen
ausländischen Bevölkerungsgruppen in Düsseldorf werden
ihm voraussichtlich angehören. Ich würde mich sehr freuen,
wenn auch Griechen in diesem Ausschuss vertreten wären.
Schließlich leben 10.000 von ihnen in Düsseldorf, und sie
zeigen, wie Integration gelingen kann. Düsseldorfer und
Griechen sind Freunde geworden. Die griechischen Einflüsse
in unserer Stadt sind ein Geschenk, das unser gemeinsames
Leben in vielerlei Hinsicht entscheidend bereichert und für
das ich dankbar bin.

Tour de Menu im «Askitis» Der etwas andere Grieche
Von Vassilios Katsogridakis 

DÜSSELDORF. Wer im Restaurant “Askitis
greekcuisine“ üppige Olympia-Teller und Zeus-
Platten mit Fleischbergen und Pommes Frites
erwartet, wird enttäuscht – zum Glück. Denn
die griechische Küche hat weitaus mehr zu
bieten, als die vielen Grill-Stuben vermuten
lassen. So auch beim Drei-Gänge-Menü der
“Tour de Menu Gusto“. 

Gerade erst hat “der Grieche“ aus dem Zoo-
Viertel den ersten Platz (Rubrik: Mittelmeer) im
Restaurantführer “Überblick - Düsseldorf geht
aus“ belegt, da könnte schon der nächste Streich
folgen. Denn als Teilnehmer der Rubrik “Tränen
des Meeres – Austern, Muscheln & Co.“ hat
“Askitis greekcuisine“ bestimmt auch bei der
“Tour de Menu Gusto“ ein Wörtchen mitzureden.

Von außen ist das gelbe Gebäude ein Blick-
fang – doch am frühen Abend scheinen noch
nicht viele Gäste diesem gefolgt zu sein. Das
Innere des Restaurants ist größer, als vermutet
und was direkt auffällt: eine schnörkellose se -
riöse Inneneinrichtung. Oberkellner Georgios
empfängt seine Gäste mit einem freundlichen
Lächeln. In der Mitte des Raumes gibt es eine
große Tafel mit aktuellen Fisch-Spezialitäten.
Die Karte ist recht schlicht gehalten – im
Gegensatz zum Weinkeller, der über hundert
nicht-alltägliche Tropfen aus den sonnenver-
wöhnten Weingütern Griechenlands be-

herbergt. Da wird die Wahl des Menüs samt
Weinbegleitung zum Pflichtprogramm.

Und bevor es richtig los geht, werden zwei
kleine appetitanregende Häppchen serviert.
Eins mit rosafarbenem “Taramas“, also einem
Fischrogen-Aufstrich, das andere mit “Piperies
Florinis“ – dem eingelegten Streifen einer roten
Paprikaschote. Dazu wird der Aperitif “C.A.I.R
brut“ aus Rhodos gereicht. Ein edler trockener
Trank, der Champagner ähnelt. Der Appetit ist
nun da und der erste Gang lässt nicht lange
auf sich warten.

Zu Thunfischtatar mit Dakosbrotsalat und
gebratenen Seeteufelbäckchen gibt es “Foloi“
vom Weingut Merkouri. Die Vorspeise sieht
lecker aus, riecht lecker und ist lecker. Der
Wein ist ein leichter, erfrischender und
schmeckt dezent nach Pfirsich, grünem Apfel
und Zitrus. Sobald die Teller leer sind, lohnt ein
erneuter Blick in die Räumlichkeiten des
Restaurants, denn allmählich füllen sich die
Tische. In Griechenland ist spätes Essen Tradi-
tion, doch sehen die meisten Restaurant-Be-
sucher gar nicht so griechisch aus. „Er-
staunlicher Weise kommen mittlerweile auch
deutschen Gäste zu später Stunde essen -
selbst unter der Woche", erklärt Georgios.

Quelle: RPO
Mit freundlicher Genehmigung 

von RP ONLINE, dem Onlineportal 
der Rheinischen Post.

Bevor der Nachtisch kommt, 
füllt Oberkellner Georgios 
die Gläser mit "Melikos" - 

einem Likörwein 
aus Muskat-Traube

Restaurant Askitis - von außen ist das gelbe Gebäude 
im Zoo-Viertel ein Blickfang. Dass es ein "Grieche" ist, 

fällt jedoch auch auf den zweiten Blick nicht sonderlich auf

Info
Askitis greekcuisine
Herderstraße 73, Düsseldorf-Zoo
Öffnungszeiten: Dienstag 
bis Samstag 18-24 Uhr, 
Sonn-und Feiertags 12-24 Uhr, 
montags geschlossen
www.askitis.com
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Im Gespräch mit
Generalkonsul Ioannou

GÜTERSLOH. Auf Einladung traf sich der
Vorstand der Deutsch - Griechischen
Gesellschaft Gütersloh e.V. mit dem neuen
griechischen Generalkonsul Dimitrios A.
Ioannou zu einem Gedankenaustausch in
Hannover. Beide Seiten hoben das gute Ver-
hältnis zu den beiden Ländern hervor. Ioan-
nou betonte, wie schon seine Vorgänger,
seine Bereitschaft eine enge Verbindung
nach Gütersloh zu halten. Die Einladung des
Vorsitzenden Jürgen Jentsch Gütersloh
einen offiziellen Besuch abzustatten nahm
er gern an. Beide Seiten werden dazu An-
fang des Jahres einen Termin vereinbaren.
In dem sehr offenen und freundschaftlich
gehaltenen Gespräch tauschte man sich
dann über Einzelheiten der bisherigen und

künftigen Zusammenarbeit aus.

Grieche Ambatielos führt
Dresdner Ausländerbeirat

DRESDEN. Der aus Griechenland stam-
mende Dimitrios Ambatielos steht weiter an
der Spitze des Ausländerbeirats in der Lan-
deshauptstadt Dresden. Das 20-köpfige
Gremium bestätigte den 47-Jährigen in
seiner konstituierenden Sitzung im Amt des
Vorsitzenden. Den stellvertretenden Vorsitz
übernahm die Stadträtin Elke Zimmermann
(Grüne). Der Beirat war im Juni neu gewählt
worden. Er vertritt die Interessen der in
Dresden lebenden rund 20.000 Ausländer,
fördert Integration und Zusammenleben
und berät in entsprechenden Angelegen-
heiten die Oberbürgermeisterin. Ihm
gehören elf ausländische Einwohner und
neun Stadträte an.                       Πηγή: dpa

Diplom-Mathematiker

Grieche, Dipl. Mathematiker
mit Studienabschluss an der
Aristoteles Universität von
Thessaloniki, 31 Jahre alt,
verheiratet, geboren und
wohnhaft in Göttingen,

sucht Anstellung.
Mobil-Tel. 0170-6480124

Stellengesuch

Junge Dipl. Mathematikerin,
Griechin, verheiratet, 32 Jahre

alt, geboren auf Korfu, wohnhaft
in Göttingen, sucht Anstellung.
Studienabschluss 2007 an der

Aristoteles Universität
von Thessaloniki.

Mobil-Tel. 0170-6475687

Neue griechische Regierung vereidigt
Seit dem 7. Oktober 2009 hat Griechenland eine neue Regierung. Die Vereidigung des Kabinetts des neu gewählten Ministerpräsiden-

ten Georgios Papandreou, fand im Präsidentenpalais in Athen statt. Das neue griechische Kabinett besteht aus 36 Mitgliedern und ist um
7 Personen kleiner als das bisherige. 26 der Regierungsmitglieder übernahmen zum ersten Mal einen Regierungsposten (8 Minister, 2 stel-
lv. Minister und 16 Staatssekretäre). Unter den neuen Ministern sind neun Frauen. In Frauenhand sind die Ministerien für Wirtschaft,
Umwelt, Erziehung, Gesundheit und Landwirtschaft. Dazu kommen vier Staatssekretärinnen. Ministerpräsident Papandreou sagte bei der
ersten Sitzung des Ministerrats, der öffentlich tagte: „Wir schlagen eine neue Seite auf, einen neuen Kurs für eine gerechte Gesellschaft,
für ein Griechenland, das uns mit Stolz erfüllt und das Land wieder zurück auf den Wachstumskurs führen wird“. 

Πηγή: Griechenland aktuell • Foto: www.pasok.gr

"Es war wie im Krieg" - Σαν να ’ταν πόλεμος!
Florian Schweiger (18) ist seit sieben Jahren Feuerwehrmann. Doch in Griechenland erlebte 

er nun den Einsatz seines Lebens. Vier Tage kämpfte er gegen die Feuerwalze. Am Ende stand 
die totale körperliche Erschöpfung und die tiefe Dankbarkeit der griechischen Bevölkerung

ERHARTING. Florian Schweiger ist die Sorte Feuerwehrmitglied, die
sich jeder Kommandant wünscht: Neben seinem aktiven Engagement in
der Wehr liest der 18-Jährige nebenbei noch Feuerwehrfachmagazine,
und selbst seinen Urlaub widmet er seiner Leidenschaft.

In einem dieser Magazine war er auch auf ein Angebot einer griechi -
schen Organisation aufmerksam geworden. ESEPA, so deren Name, ist
eine griechische Freiwilligengruppe, die sich um den Aufbau einer frei-
willigen Feuerwehr und um Wiederaufforstung abgebrannter Wälder be-
müht. Jeden Sommer veranstaltet die ESEPA ein Waldbrandcamp, bei
dem Feuerwehrleute aus ganz Europa ihr Know-how an die Griechen wei -
tergeben und im Gegenzug alles Wissenswerte über das Thema Wald-
brände erfahren.

"Ich hab mich Anfang des Jahres angemeldet", erzählt der Erhartinger.
Er entschied sich für die sogenannte Wachschicht 5, also die Zeit von 13.
bis 27. August. Vom Termin her perfekt, am 1. September schließlich sollte
die Ausbildung zum Metallbaukonstrukteur beginnen.

"Dass wir dann so einen Einsatz erleben, das war natürlich Glück",
erzählt der Feuerwehrmann. Was ein Laie als Horrorszenario, als lebens-
gefährliches Abenteuer, schlicht als Alptraum bezeichnen würde, wurde
für Florian Schweiger zum größten Kampf seines Lebens.

Die erste Woche im Feuerwehrcamp im nordgriechischen Rezomata
sei noch ruhig verlaufen, so Schweiger. Gemeinsam mit einigen Griechen,
Deutschen, Österreichern und Holländern habe er Theorie gebüffelt, Ein-
sätze trainiert, die teils arg veralteten Feuerwehrfahrzeuge der Griechen
gepflegt und sogar den örtlichen Rettungsdienst unterstützt. "Wir haben
im Fernsehen die Waldbrand-Situation verfolgt", blickt der Bayer auf seine
ersten Camp-Tage zurück. Bis der Einsatzbefehl der Regierung kam.

Elf Stunden dauerte die 560 Kilometer lange Fahrt von Rezomata auf
die Insel Evia. Die Vorfreude auf den Einsatz wich jedoch schnell dem
blanken Entsetzen: "Wir kamen um 5 Uhr morgens an. Wir mussten sofort
los. Es war wie im Krieg."

Zunächst hätten sie gar nicht gewusst, wo sie anfangen sollen. "Die
Menschen waren verzweifelt. Einige haben alles verloren. Wir fuhren
durch Gegenden, da stand kein Baum mehr." Dazu kamen die Eifer-
süchteleien der schlecht ausgebildeten und überforderten griechischen
Berufsfeuerwehr vor Ort, schwer einzuschätzende Windverhältnisse und
Wasserengpässe. "Es war eine brutale Erfahrung", rekapituliert Schweiger.

In den vier Tagen seines Einsatzes schlief Florian Schweiger "nicht mehr
als sechs bis sieben Stunden". Und: "Da hat man keinen Hunger, keinen
Durst, da funktioniert man nur", erinnert er sich. Die Müdigkeit stecke ihm
heute noch in den Knochen, vor allem in den Beinen, die vier Tage lang
ungezählte Male bergauf und bergab laufen, klettern und schleppen
mussten.

Pünktlich zu seinem Abflugtermin hatte es der Trupp tatsächlich
geschafft, die Situation auf der Insel zu normalisieren. Die Dankbarkeit der
Bevölkerung wog am Ende sogar die körperliche Erschöpfung auf. Der
Bürgermeister spendierte den Feuerwehrmännern eine Nacht in einem
Hotel ("Die erste Dusche nach vier Tagen!"), es gab für jeden eine Flasche
Wein, und auf der Straße applaudierten und winkten die Menschen: "Das
war unglaublich, ein tolles Gefühl."

Mittlerweile, wieder zurück in seiner Heimat, erholt sich Florian
Schweiger von seinem Abenteuertrip nach Griechenland. Wie selbstver-
ständlich verwendet er bei seiner Erzählung englische und an Kriegsein-
sätze erinnernde Vokabeln, spricht von Spotfire, Fußtruppen und Luftun-
terstützung. Ob er sich in den kommenden Wochen bei der Erhartinger
Feuerwehr mangels Waldbränden und sonstiger Katastrophen denn nicht
langweilen wird?

"Nein, um Gottes Willen, mir macht's doch auch so Spaß." Und den
nächsten Adrenalin-Kick hat er schon in Planung: "Nächstes Jahr fahr ich
wieder nach Griechenland ins Camp. Für mich ist das wie Urlaub."

Quelle: Mühldorfer Anzeiger
Mit freundlicher Genehmigung der Oberbayerisches 
Volksblatt GmbH & Co. Medienhaus KG Rosenheim

Die freiwilligen Feuerwehrmänner kämpften vier Tage gegen das
Feuer, das vermutlich Bodenspekulanten gelegt hatten. Geld bekamen

sie für ihre Leistungen nicht, dafür die Dankbarkeit der Bevölkerung

Der 18-jährige Florian Schweiger, seit sieben Jahren
Feuerwehrmann, erlebte in Griechenland den Einsatz seines Lebens

von links: Hartmut Bleßmann, Jürgen
Jentsch, Dimitrios A. Ioannou, Joanna

Harsdorf, Konstantinos Sangas
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Fotos, Dokumente,
Zeitungsartikel oder alte
Ausweise: Vieles erinnert an
die Anfänge der Griechi -
schen Gemeinde im Taunus
– jetzt wurden die Unterlagen
dem Kreisarchiv übergeben. 

Von Sophia Bernhardt 

BAD HOMBURG. Nicht alles
kann im Kreisarchiv aufbe-
wahrt werden. Doch die Unter-
lagen der Griechischen
Gemeinde gehören fortan zur
festen Ausstattung. In einer
Feierstunde im Landratsamt
hat die Gemeinde alle Doku-
mente des Vereins jetzt offiziell
an das Kreisarchiv übergeben
und damit das kulturelle Erbe
des Kreises erweitert. 
„Um zu sehen, was Integra-
tion in der Praxis bedeutet,
mit welcher Arbeit sie verbun-
den ist und was sie ganz
konkret leisten kann, dafür
sind die Unterlagen der
Griechischen Gemeinde eine
ganz wichtige Quelle“, sagte
Gregor Maier, Leiter des Fach-
bereichs Kultur. Die Doku-
mente seien eine wichtige
Ergänzung für das, was künf -
tige Historiker aus Verwal-
tungsakten über Integration
erfahren könnten. Durch die
Übergabe seien jetzt im
Archiv „die Perspektiven bei-
der Seiten, die zur Integration

gehören, für die Zukunft doku-
mentiert“. 
Fast zwei Regalmeter Unterla-
gen hat der Verein seit seiner
Gründung 1980 produziert –
Dokumente über das Vereins -
leben, eine akribische Samm-
lung aller Presseberichte und
zahlreiche Fotos. Dass die
Griechen vor 30 Jahren die
typisch deutsche Organisa-
tionsform eines eingetragenen
Vereins gewählt hatten, beze-
ichnete Maier heute als
Glücksfall für den Archivar,
denn ein Verein produziere in
größerer Regelmäßigkeit „Pa-
pierkram“ als ein loser Zusam-
menschluss und schaffe damit

die Basis für eine aus-
sagekräftige Überlieferung. 
Durch die Übergabe der Un-
terlagen leiste die Griechische
Gemeinde „einen wichtigen
Beitrag für das Gedächtnis un-
serer Gesellschaft“, betonte
auch Landrat Ulrich Krebs
(CDU). „Wir sind der
Gemeinde sehr dankbar, dass
sie sich ohne Zögern an das
Kreisarchiv gewandt hat und
hoffen, dass dies anderen als
Beispiel dient“, erklärte der
Landrat. Ziel und Zweck des
Vereins ist die Integration und
Unterstützung seiner Mit-
glieder. Er fördert die persön-
lichen Kontakte, bietet

Freizeitaktivitäten an und will
das Bildungsniveau heben.
Heute wie damals sei Integra-
tion wichtig, so Krebs. Durch
eine aktive Integrationsarbeit
könne verhindert werden,
dass Parallelgesellschaften
entstehen: „Erst durch An-
erkennung und Kommunika-
tion kann Gemeinsamkeit
entstehen.“ 
Die Dokumente des Vereins,
darunter auch ein alter
Ausweis seines Vaters, für im-
mer herzugeben fiel Vereins -

chef Thomas Papadopoulos
nicht leicht. „Aber ich hoffe,
dass das ein Beispiel für an-
dere ausländische Vereine sein
wird“, sagte er. 1970 kam der
heute 55-Jährige als Gastar-
beiterkind nach Deutschland,
seine Eltern lebten bereits hier.
„Ziel der Vereinsmitglieder war
es, hier fest Fuß zu fassen“,
sagt Papadopoulos. Und das
sei gelungen. „Wir haben uns
sehr gut in Homburg und dem
Hochtaunuskreis integriert.“ Da
die Griechen für immer bleiben
wollen, sei es wichtig gewe-
sen, dass sie sich wohl fühlen
und glücklich sind. Denn „nur
glückliche Menschen können

leistungsfähig sein“. 
Papadopoulos war auf keiner
deutschen Schule. Ohne das
Alphabet zu können, hat er in
Oberursel den Beruf des
Drehers gelernt. „Integration
ist Selbstbemühen“, sagt er.
„Ich habe mich in Deutschland
positiv verändert, aber meine
Wurzeln vergesse ich nie.“ Der
Hochtaunuskreis sei ein gast-
freundlicher Kreis. „Ich liebe
Deutschland. Ich möchte hier
sterben, in Gedanken, dass
die Heimat dort ist, wo man
sich wohlfühlt“, so Pa-
padopoulos. 
Er hofft, dass der Verein unter
OB Michael Korwisi (Grüne)
einen neuen Vereinsraum fin -
det. Der derzeitige Raum in
der Wallstraße koste 1200 Eu-
ro Miete. „Das können wir
nicht bezahlen“, sagt Pa-
padopoulos. „Bad Homburg
braucht ein Haus der Kulturen,
in dem jeder Verein einen
Raum gegen eine
angemessene Miete erhält.“
Dazu noch einen großen
Raum, in dem Taufen,
Hochzeiten und andere Feste
gefeiert werden können.
„Homburg ist eine reiche
Stadt. Sie wäre damit noch ein
Stück reicher.“ 

Quelle: Taunuszeitung, 
Montag, 28. September 2009

Mit freundlicher Genehmigung der
Frankfurter Neuen Presse/

Taunus Zeitung

Zwei Regalmeter Erinnerungen 

Die Griechische Gemeinde überlässt dem Kreisarchiv ihr Gedächtnis und hofft auf ein Haus der Kulturen

Rehakles wäre
stolz gewesen 
Ja, die Griechen konnten auch schon
vor Otto „Rehakles“ Rehhagel, dem
deutschen Erfolgstrainer der griechi -
schen Nationalmannschaft, Fußball
spielen. Gleich 1970, als die ersten
Griechen nach Bad Homburg kamen,
trafen sie sich auf dem Schotterplatz
an der Sandelmühle zum Kicken (Fo-
to). Hier wurde Integration gelebt:
Türken, Jugoslawen, Italiener und
Deutsche traten hier gegen den Ball,
erzählt Thomas Papadopoulos, selbst
Grieche der ersten Stunde. Da seine
Landleute stolz auf ihre Identität
waren – sie kamen aus Thessaloniki
–, nannten sie ihren Verein „Alexan-
der der Große“. 
Die Trikots waren rot-schwarz gestreift.
Rund 30 Spiele trugen die „Alexan-
ders“ pro Jahr aus. Im Jahr 1972 blieb
der Fußballverein (fast) ungeschlagen,
erinnert sich die ehemalige Nummer
10, Konstantinos Menexes (56), der mit
17 Jahren nach Deutschland kam. „Er
war der beliebteste Fußballer, vor
allem wegen seiner Technik“, sagt
Thomas Papadopoulos. Später wurde
der Verein „Herakles“, dann „Thessa-
loniki“ getauft, bis er schließlich in
„Hellas 80“ umbenannt wurde.     (sob) 

Der Vorsitzende der Griechischen Gemeinde, Thomas
Papadopoulos (re.), überreicht Landrat Ulrich Krebs (CDU)

die alten Dokumente. (Foto: Priedemuth)
Im Vermächtnis der Homburger Griechen finden sich unter

anderem auch alte Ausweispapiere. (Foto: Priedemuth)

Er ist ein Grieche wie er im Buche steht. Er liebt
seine Heimat, deren Kultur und vor allem sein Instru-
ment: Kostas Antoniadis, der Mann mit der Bouzouki,
einem für die griechische Musik so charakteristischen
Saiteninstrument. Schon als Kind lernte er es zu spie-
len und perfektionierte diese Fertigkeit im Laufe der
Zeit, so dass er heute als einer der anerkannt besten
Bouzouki-Spieler gilt.

Am Freitag, 20. November, gibt Antoniadis mit
seinem Ensemble ein Konzert in Raesfeld-Erle. Auf
Einladung des Kulturkreises Schloss Raesfeld spielt er
ab 19 Uhr im Spargelhaus. Mit seiner Rembetiko-

Musik will er ein wenig von der Sonne Griechenlands
in den westmünsterländischen Herbst zaubern.

Rembetiko – das ist so etwas wie die griechische
Form des Blues, die städtische Musik Griechenlands.
Sie entstand nach 1922 am Rande von Athen, Piräus
und Saloniki, als sie von Flüchtlingen aus Kleinasien
gesungen wurde. Kostas Antoniadis und Ensemble
versuchen die Atmosphäre von damals wieder au-
fleben zu lassen. Sie bringen dafür die besten Vor-
raussetzungen mit, da alle Künstler fest in der tradi-
tionellen griechischen Musik verwurzelt sind.

Kostas Antoniadis konnte durch Zusammenarbeit

mit bekannten Rembetiko-Musikern wie Jannis Pa-
paioannou, Charis Lemonopoulos und Giorgios Zam-
betas weitere Erfahrungen für das Spiel authentischer
Musik auf höchstem Niveau sammeln. Auch das En-
semble – bestehend aus Dimitris Tsiligiris und Amalia
Krommyda – glänzt durch kraft- und gefühlvollen
Gesang sowie durch hervorragendes Gitarrenspiel.

Eintritt für Nichtmitglieder des Kulturkreises 15 €,
Schüler und Studenten 10 €. Karten bei der
Geschäftsstelle des Kulturkreises Schloss Raesfeld
im Borkener Kreishaus, Tel. 02861-8213 50, Fax
02861/8213 65, E-Mail kulturkreis@kreis-borken.de.

Abtauchen in fremde Klangwelten
Kostas Antoniadis und Ensemble laden am Freitag, 20. November, in Raesfeld zu einer Reise durch die griechische Musiktradition ein 
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Kulinarische Reise zu den Schätzen Kretas
Kultur, Wein, Musik – Griechenland pur

LÜNEN. Zu einem Fest lud „Kretas Schätze“ im Lippezen-
trum am Samstag ein. Inhaberin Eva Romanakis bot Kulina -
risches von ihrer Heimatinsel Kreta an. Zur griechischen
Stimmung trugen auch zwei Musikerinnen bei: Sarah und
Daniela Walden, beide mit griechischen Wurzeln, spielten
griechische und kretische Volkslieder und Folkloremusik auf
ihren Mandolinen.

Viel erfuhr man über die kretische Küche mit all ihren
Facetten. Bei einer Verlosung konnte man außerdem u. a.
eine Reise nach Kreta gewinnen. Im Vordergrund stand die
Leitidee des Ladens: Gesunde Ernährung und vor allem das
„Elixier“ der griechischen Insel: Olivenöl.

„Wir verkaufen nur echte Naturprodukte, ohne Kon-
servierungsstoffe oder anderen Zusätzen. Alle Produkte wer-
den sorgfältig und schonend von unseren fleißigen Arbeitern
auf Kreta selbst hergestellt.“ Dabei achte man vor allem da-
rauf, dass man nur mit Saisonprodukten arbeite. „Erst dann
kann sich das volle Aroma der Natur auf natürlichem Wege
entwickeln“, sagte Eva Romanakis.

Die Initiative zu einer Geschäftsgründung ergriff sie vor
allem, weil sie von den hiesigen Produkten enttäuscht war.
„Ohne die Natur können wir nicht leben. In Italien, Spanien
und Griechenland bekommt man so tolle Produkte, das soll
hier auch so sein“, sagte sie.

Von Anfang an sei aber nicht nur die Idee des Verkaufs im
Vordergrund gewesen. „Ich möchte den Leuten Tipps geben
und ihnen die gesunde naturelle Küche näher bringen.“

Und das tut Eva Romanakis mit einer Leidenschaft und
Herzlichkeit, mit der sie schon in einem Jahr viele
Stammkunden gewinnen konnte. Wer sich Ideen und Tipps
zum Thema gesunde Ernährung und Naturprodukte holen

möchte, kann sich bei Kretas Schätze melden. Bei genügend
Interessenten organisiert Eva Romanakis ganze Kurse in
ihrem Laden. 

Quelle: Ruhr Nachrichten vom 27.10.2009 (she)
Mit freundlicher Genehmigung der Ruhr Nachrichten Redaktion Lünen

Die Musikerinnen Sarah (l.) und Daniela (r) Walden mit
Inhaberin Eva Romanakis im Geschäft „Kretas Schätze“.

(RNFoto Heptner)

Sirtaki zum Geburtstag
Von Annemarie Langenfeld

LÜDENSCHEID. Ein riesiges griechisches
Familienfest fand am Samstagabend, 17. Ok-
tober in der Schützenhalle am Loh statt. Der
Tanzverein Pondiakos feierte sein 35-jähriges
Bestehen. „Wir erwarten rund 600 Gäste“, er -
klärte Christos Tsartsampalidis, der Vor-
sitzende des Vereins. Und selbst in der Mitter-
nachtsstunde trafen noch immer griechische
Gäste in der Halle ein, die unschwer mit ihrem
Gepäck als Tanzgruppen zu erkennen waren.
Aber auch ganze Familien und Kinder im
Kinderwagen wurden zum Fest mitgebracht.
Kleine Jungen spielten Fangen und tollten
fröhlich durch die Tischreihen. Ohren-
betäubend war die Musik der Band „Freunde“
(zu Deutsch), die aus Hagen und Dortmund
angereist war. Die Tanzgruppen seien in Köln,
Dortmund und Herten zuhause, erzählte der
Vorsitzende. Man betrachte es als
willkommene Gelegenheit, Landsleute zu tref-
fen und miteinander zu feiern. Ehrengäste

waren der stellvertretende Bürgermeister Jens
Voß, Erzpriester Georgakakis von der
Griechisch Orthodoxen Gemeinde St. Nekta -
rios und Kostas Karapanagiotidis, Landrat aus
dem Kreis Makedonien als Vertreter der
Griechen in Europa aus Pontos. 

Im Jahr 1974, so berichtet Tsartsampalidis,
wurde im Lutherhaus, dem damaligen Club-
heim, beim Kulturverein der Pondiakos-Verein
gegründet. Er selbst sei dabei gewesen und
inzwischen seit acht Jahren dessen Vorsitzen-
der. Rund sechzig Mitglieder waren spontan
bei der Pondiakos-Gründung eingetreten.
Heute besteht der Tanzverein aus zwei Grup-
pen. 25 Kinder und Jugendliche zwischen
sechs und 25 Jahren gehören zur ersten, 38
Erwachsene zur zweiten Gruppe. Man trifft
sich samstags von 16 bis 19 Uhr in der
Sedanstraße in der Griechischen Schule zum
Üben. Ihr Lehrer ist Isaak Mavidis. „Ganz
gleich, ob man hier oder auch in Köln wohnt,
es gibt viele Tänze, die kann jeder“, meint ein
21-Jähriger, der seit dem sechsten Lebensjahr

zum Tanzen geht. „Außerdem lernt man nette
Mädchen kennen“, lacht er übers ganze
Gesicht.

Quelle: Westfälische Rundschau
Mit freundlicher Genehmigung der Autorin.

In ihren hübschen Trachten formierten sich die kleinen Tänzer und Tänzerinnen vor dem Auftritt
in der elften Stunde. Tanzlehrer Isaak Mavidis immer dabei. (Foto: Langenfeld)

40-Jahr-Feier in Lüdenscheid
Mit einem großen Fest feierte die griechisch-orthodoxe

Kirchengemeinde in Lüdenscheid das 40-jährige Bestehen der
Gemeinde und gleichzeitig den Bau der Kirche des Hl. Nektarios vor
20 Jahren. Zu diesem Anlass hatten Erzpriester Poliefktos Geor-
gakakis und seine Gemeinde, die Reliquien des Heiligen Nektarios,
mit Genehmigung des Bischofs von Sparta, aus Griechenland ein-
fliegen lassen. In Anwesenheit seiner Eminenz des Metropoliten von
Deutschland und Zentraleuropa Augustinos, wurde nach der ortho-
doxen Liturgie auf dem Platz hinter der Kirche bei herrlicher Spät-
sommersonne gefeiert. Die griechischen Leckereien und Getränke
lockten zahlreiche Besucher an, und alle Plätze waren im Nu be -
setzt. Die Tanzvorführungen der griechischen Kulturvereine ließen
den Lebensstil der Heimat ein wenig näher rücken. Die Tanzgruppe
“Panagia Soumela” beeindruckte die Zuschauer mit ihren ponti -
schen Darbietungen. Das Tanzensemble „Apollon“ aus Dortmund,
mit Dr. Zois Vrettos und seiner Frau Despina an der Spitze, führte
das Publikum mit einer gelungenen Choreografie auf eine Reise
durch Griechenland. In seiner Rede erinnerte Metropolit Augustinos
daran, dass die in Deutschland am gleichen Tag stattfindende Wahl,
die in diesem Lande lebenden Griechen genauso beschäftigen
solle, wie die eine Woche später stattfindende Nationalwahl in der
Griechenland. Er unterstrich, dass auch in Griechenland Kirche und
Politik voneinander getrennt sind, doch wünsche er sich einen
Sieger, der sich in erster Linie um sein Volk, und nicht nur um inter-
nationale Belange kümmert. Am Ende eines langen, sonnigen Tages
gingen alle Gäste zufrieden nach Hause. 

Quelle und Foto: ellasnet
Mit freundlicher Genehmigung von www.ellasnet.de.

Vor 20 Jahren, der Bau der Kirche auf der Sedanstraße.
(Foto: Buch ”Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ”, Polyeuktos Georgakakis)

Für ein paar Tage konnten die Gläubigen die Reliquien des
Hl. Nektarios in Lüdenscheid verehren. (Foto. ellasnet)
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Kalimera, Maria! Kaffee?
Obsthändlerin Haas fährt jeden Morgen von Gemünd zum Großmarkt nach Köln

Die 59-jährige gebürtige Griechin steht
schon mitten in der Nacht auf, um
möglichst frische Ware zu bekommen. 

Von Gudrun Klinkhammer 

GEMÜND. Wenn Maria Haas morgens um 9
Uhr in der Dreiborner Straße in der Gemünder
Fußgängerzone die Ladentür ihres Geschäfts
öffnet, hat sie in der Regel schon einen halben
Arbeitstag hinter sich. Was man der quirligen
Geschäftsfrau indes nicht anmerkt: Maria, wie
sie von fast allen Kunden genannt wird, hat bis
zum Feierabend durchgängig gute Laune - trotz
des wenigen Schlafs, den sich die 59-Jährige
gönnt. Nicht nur in Gemünd ist Maria bekannt
wie ein "bunter Hund". Auch auf dem Kölner
Obst- und Gemüsegroßmarkt schallt ihr Name
durch die Hallen, wenn sie in den frühen Mor-
genstunden dort aufkreuzt. "Kalimera, Maria!
Kaffee?" rufen ihr die Händler freundlich zu. 

Gelernte Näherin 

Seit acht Jahren betreibt die gebürtige
Griechin in Gemünd einen Obst- und Gemüse-
handel. Als sie 1965 mit 16 Jahren nach
Deutschland kam, machte sie zunächst eine
Ausbildung als Näherin. Bei Hirsch in Dreiborn
arbeitete sie anschließend als Gruppenleiterin,
bevor sich die Mutter von vier Kindern als Gas-
tronomin selbstständig machte. In Schleiden,
Mechernich und Schmidtheim betrieb Maria
Haas jeweils ein Bistro oder einen Imbiss. "Doch
für diese Arbeit, bei der man oft erst in den Mor-
genstunden nach Hause kommt, war ich irgend-
wann zu alt", erklärte sie ihre Neuorientierung. 

Statt wie früher als Wirtin spät in der Nacht ins
Bett zu steigen, muss Maria Haas jetzt als
Obsthändlerin früh aus den Federn. In den Som-
mermonaten fährt die Gemünderin nahezu je-
den Tag zum Großmarkt nach Köln, um dort
frische Ware einzukaufen. Im Winter nimmt sie
diesen Weg nur jeden zweiten Tag auf sich. 

Auf dem Großmarkt lässt die Geschäftsfrau
den Kofferraum ihres Lieferwagens in der Regel
sperrangelweit geöffnet. Die Mitarbeiter der
einzelnen Grossisten holen die leeren Obst -
kisten ab, während sich Haas auf Einkaufstour
begibt. Die Ware, die sie aussucht, wird per
Gabelstapler zu ihrem Ford transportiert und
verladen. 

Das Leben auf dem Kölner Großmarkt begin-
nt um Mitternacht. Da ist es nicht verwunderlich,
dass an jeder Ecke ein Kaffeeautomat zu finden
ist. Mit einem Becher Kaffee ausgestattet, be -
gibt sich die Gemünder Obsthändlerin auf die
Suche nach geeigneter Ware. 

Jede Kiste wird, sofern sie verschlossen ist,
von den Kunden auf dem Markt geöffnet und
das Angebot kritisch begutachtet, bevor es
gekauft wird. Bekannte Obst- und Gemü -
sesorten wie Bananen, Pfirsiche, Pflaumen,
Nektarinen, Himbeeren, Erdbeeren, Kartoffeln,
Zwiebeln, aber auch Exotisches wie bunte
Bohnen oder fast schwarze Paprikaschoten ste-
hen zum Verkauf bereit. 

Englische Gurken 

Sehen die Schnittflächen vom Kopfsalat nicht
frisch aus, gibt die Paprika dem Druck der
fachkundigen Hände zu sehr nach oder haben
die englischen Gurken nicht einen ganz

speziellen Glanz, dann landet die Ware nicht im
Lieferwagen. Kräuter probiert Maria Haas bei
ihrem Einkaufsgang zwischendurch immer
wieder selbst. Nur bei den wirklich aromati -
schen schlägt sie zu. 

Vorzugsweise kauft die leidenschaftliche
Köchin deutsche Ware. "Denn", so weiß die
Fachfrau, "diese Sachen werden nicht so stark
gespritzt und mit Chemie behandelt wie die aus-
ländische Ware." Oliven, speziell Olivenöl, er-
wirbt Maria Haas am liebsten in ihrem Heimat-
land oder bei einem ganz speziellen griechi -
schen Händler auf dem Kölner Großmarkt. 

Maria Haas: "Normalerweise ist diese Arbeit,
die ich hier leiste, eher ein Männerjob: Bus
fahren, ausladen und dann einen ganzen Tag
lang im Geschäft stehen. Und das Woche für
Woche, Jahr für Jahr - das ist schon anstren-
gend." Doch sie mache ihre Arbeit sehr gerne.
All die frischen Sachen riechen und schmecken
zu können, das sei wunderbar. Zudem seien die
Leute auf dem Großmarkt schon in der Früh
sehr gut gelaunt und freundlich. 

Quelle: Kölner Stadtanzeiger
Mit freundlicher Genehmigung 

des Kölner Stadtanzeigers und der Autorin.

Die frühen Morgenstunden verbringt Maria Haas meist auf dem Kölner Obst - und
Gemüsegroßmarkt. Kritisch betrachtet sie das Angebot. Zwischendurch gibt es frisches 

Brot und immer wieder eine Tasse Kaffee

Anschaulich berichteten die Schwestern Stephanie Werner
und Andreana van Craenenbroeck über Epirus, der Heimat
ihrer Eltern und Großeltern. Eingeladen von der Deutsch-
Griechischen Gesellschaft Gütersloh, führten sie die zahlrei -
chen Zuhörer in einen Teil Griechenlands der, bisher fast un-
beachtet, einen enormen Zulauf am Ökotourismus hat. 

„Das unendliche Land“, so nennen die dort lebenden Men-
schen liebevoll ihre Heimat, hat eine lange Geschichte hinter
sich. Geprägt von unzähligen durchziehenden Völkerstämmen,
zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen unter der
Herrschaft des römischen Reiches bis hin zu den Osmanen, ist
die Region Epirus ein gewaltiger Schatz der Antike. Viele his-
torische Stätten wurden wieder freigelegt, so auch die Reste
des Tempels in denen Zeus gelebt haben soll, und bilden damit
einen tiefen Einblick in die Vergangenheit. Aber noch stärker
prägt diese Balkanhalbinsel am Ionischen Meer die gewaltige
Natur, die sich dort im Laufe der Jahrtausende entwickelt hat.
Viele Naturschutzgebiete mit einer unendlichen Vielfalt einer
selten gewordener Pflanzen- und Tierwelt ziehen immer mehr
begeisterte Naturfreunde an. 

Daneben bestehen aber auch viele Möglichkeiten eines san-
ften Tourismus. Bergketten, deren Abfahrten zum Skilaufen
einladen, endlose oft reine Naturstrände mit herrlich klarem
Wasser zum Baden oder Surfen. Und dann die vielen kleinen
oder größeren Ortschaften. Auch hier gibt es unendlich viel zu
entdecken. Der Handelsknoten Nikopolis, in dem Apostel

Paulus auf seinem Weg nach Rom ausruhte. Zalongo, eine his-
torische Stadt mit einem mächtigen Frauen- und Kindermonu-
ment als Symbol der Freiheit und des Widerstandes. So sollen

sich die Frauen und Kinder, um der Sklavenherrschaft zu ent-
gehen, vom Felsen ins Meer gestürzt haben. Syvota, das
Paradies für Segler. Igoumenitsa nicht nur ein Fährhafen mit
Universität, sondern auch der Beginn der Autobahn nach Istan-
bul. Zitza, ein kleines Dorf in dem über 2000 Tonnen hervorra-
gender Weißwein produziert wird. 

Ein Kleinod auch das Pindosgebirge mit der Vikos-Schlucht,
200 Kilometer lang und bis zu 2700 Meter hoch: „Das Land hin-
ter dem Berg“. Metsovo, mit der wohl bekanntesten Höhle der
Welt, mit einer Länge von 1500 Metern. Oder Ioannina,
abgeleitet von Johannes der Täufer, eine blühende Stadt, stark
islamisch geprägt mit vielen Völkern und einer Universität mit
über 20.000 Studenten. 

Bei der Beschäftigung mit der Heimat ihrer Familie, kamen für
die beiden Referentinnen viele, der im Laufe der Jahre vergesse-
nen Episoden und Erlebnisse zurück. Sei es der Opa mitten in
seinem kleinen bäuerlichen Bereich, umgeben von Schafen und
Hühnern. Oder die vielen Wanderungen durch das Land. Und so
konnten die Betrachter in Wort und wunderschönen Aufnahmen,
eine für sie fremde Welt kennen lernen: Ein Ausflug voller Gegen-
sätze, antiker Geheimnisse und unberührter Natur, unterbrochen
von den Aufenthalten in den vielen kleinen Gassen, in denen die
Zeit stehen geblieben scheint. Ein Teil Griechenlands, den es zu
entdecken gilt, so die Meinung der völlig in den Bann gezogenen
Besucher, die sich dabei von Wein aus Zitza und den kleinen
Leckereien, genannt Meze, verwöhnen ließen.

Gütersloher informierten sich: 

«Die Reise in die Heimat der Eltern und Großeltern»

Die beiden Referentinnen: Andreana van Craenenbroeck
(links) und Stephanie Werner (rechts).

SO IST RECHT!
Verbreitete Rechtsirrtümer …
und was wirklich gilt!

Von Frau Rechtsanwältin
Eleni Kougioumtzi, Düsseldorf

Themis, die Göttin der gesetz -
lichen Ordnung und des Rechtes,
löste ihre Fälle mit einer Waage
und ihrer Klugheit. Immer neue
Gesetze und immer neue Gerichts -
urteile machen dies heutzutage

nicht mehr möglich. Ein genauerer Blick lohnt sich. Gerade auch
um nicht Opfer von verbreiteten Rechtsirrtümern zu werden.
Schließlich gilt der Grundsatz: Unwissenheit schützt vor Strafe

nicht. Ob ein "Herr Richter, das habe ich nicht gewusst!" Sie im
Einzelfall retten mag? Natürlich wünschen wir es Ihnen. 

IRRTUM: 
Wenn ich eine Zeitschrift durchblättere, bin ich verpflichtet

diese zu kaufen.
RICHTIG:
Das Durchblättern von Zeitschriften führt zu keinem

Kaufzwang.
Häufig findet man auf Schildern in Zeitschriftenläden folgenden

Hinweis: „Das Durchblättern von Zeitschriften oder Zeitungen
verpflichtet zum Kauf.“ Derartige Bedingungen sind unwirksam.

Ein Kaufvertrag kommt nur dann zustande, wenn Sie sich mit
dem Verkäufer darüber einigen, dass eine Sache zu einem be -
stimmten Preis verkauft werden soll und Sie weiterhin Ihren
Kaufwunsch auch äußern. Es muss Ihr Wille erkennbar sein, dass
Sie etwas kaufen möchten. Ein Kaufvertrag kann auch ohne
Worte geschlossen werden, so wenn Sie die Zeitschrift ein-
stecken und dem Verkäufer das Geld übergeben.

Das bloße Durchblättern von Zeitschriften reicht dazu nicht

aus. Wenn Sie eine Zeitschrift nur durchblättern, bringen Sie
nicht zum Ausdruck, dass Sie diese Zeitschrift kaufen, bezahlen
und mitnehmen möchten.

Auch das Aufreißen von Zeitschriftenverpackungen führt zu
keinem Kaufzwang.

Ihnen steht es zu, sich vor dem Kauf über den Inhalt der
Zeitschriften zu informieren, bevor Sie sich zum Kauf
entschließen.

Recht des Ladeninhabers: Er kann Ihnen aber das Durchblät-
tern verbieten und Sie zum Verlassen des Ladens auffordern.

Dies stellt keine Rechtsberatung dar. Täglich ergehen neue
Gerichtsurteile. Die Gesetze ändern sich ständig. Für eine
individuelle Rechtsberatung ist die Hinzuziehung eines
Rechtsanwaltes ratsam.

DIKIGORION-RECHTSANWÄLTE
Deutsch-Griechische Rechtsanwaltskanzlei Kougioumtzi
& Mitarbeiter
Tel. (+49) 0211 – 50 72 710, www.dikigorion.de
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Hommage an Mikis Theodorakis 
Mikis Theodorakis zu Ehren – Bad Homburger Konzert als eine Hommage für den großen griechischen Komponisten

Von Gunnar Schanno, M.A., 
Fachjournalist und Buchautor

Schon der Name Mikis Theodorakis ist ein
Magnet - der Saal des Kulturzentrums in der
Englischen Kirche mit erwartungsvollen
Zuhörern über den letzten Platz hinaus gefüllt.
„Kalispera !“, so der Willkommensgruß „zur
musikalischen Reise“ von Kostas Iatridis, dem
Vorstand von HELLAS Griechisch-Deutscher
Kulturverein Bad Homburg. Es sollte ein wun-
derbarer Abend werden.

Ein Abend, den auch der stellvertretende
griechische Generalkonsul in Frankfurt, Niko-
las Kioulafis für seinen Besuch gewählt hatte.
Seine Grüße (in deutscher Sprache zusam-
mengefasst von Dimitrios Papadopoulos,
Frankfurt) sprachen denn auch aus, was wie
ein Motto des der Musik von Theodorakis
gewidmeten Abends zu werden versprach:
Optimismus und Heroismus. Dass für die
Deutschen Theodorakis auch als musikali -
scher Schöpfer des Alexis ZORBAS wie kein
anderer Griechenland verkörpere, brachte
Bad Homburgs Oberbürgermeister Michael
Korwisi in seiner Begrüßung auf den Punkt.

Die große Interpretenschar des Abends, wie
sie auch Ausdruck war für die Vielfältigkeit
theodorakischer Kompositionen, ließen den
Abend durchaus wie eine Feier für einen der
ganz großen Schöpfer griechischer Musik
werden. Kein Missklang, keine Ungereimtheit,
das Tragische und Schmerzhafte eingebettet

in erlösende Harmonie der Musik von Klang
und Stimme, immer ans Herz gehend, immer
die Seele bewegend, immer das Gemüt er-
greifend. Dies vermochten Chor und Musik-
gruppe von KINISIS, dem Griechisch-
Deutschen Kulturforum Offenbach unter der
Leitung von Alexandros Bouras erlebbar wer-
den zu lassen.

Theodorakische Musik, das ist der Span-
nungsbogen zwischen Antike und Moderne,
zwischen Vergangenheit und Gegenwart,
Geschichte und Politik, Mensch und Natur,
zwischen Chor und Solist, zwischen Instru-
ment und Stimme. Im Zusammenspiel der

KINISIS-Musikgruppe mit ihren Interpreten A.
Csery (Klavier), Charlotte Flörke (Querflöte)
sowie den Spielern eines der griechischsten
Instrumente, der Bouzouki, Charalampos.
Tsernos, Dimitrios Siozios, sodann Georg
Schulze - Ziehaus und Apostolos Sourkopou-
los (Gitarre) und Stefan Backes E-Bass, sie
alle schufen den perfekten Klangraum für die
unvergleichlichen „Griechenstimmen“.

Vom Chor von Alexandros Bouras subtil
zwischen Führung und Zurückhaltung einge -
rahmt, waren es die Solisten Anni Emilova,
Kostas Bithikotsis, Jannis Tsatsaronis und
Jannis Vlachos. Mit ihnen wurde auch wieder

einmal besonders für das Ohr der Deutschen
Timbre und Klang des griechischen Gesangs
zum unvergesslichen Erlebnis. Die über 25
dramaturgisch effektvoll verteilten Stücke aus
den großen Zyklen von Theodorakis ließen in
den Zuhörern also auch keinen Moment der
Länge entstehen, vielmehr Kurzweil und
Freude bis gar zu den Momenten rhythmi -
schen Mitklatschens. Die Zuhörer waren sich-
er dankbar für die hilfreichen Hinweise durch
die Moderatorin Kariofila Karpatzi.

Das vielfältige Werk von Mikis Theodorakis
reicht freilich auch über das Kompositorische
hinaus. Wie sehr es auch Medium war für Aus-
druck und Botschaft des Griechen Theodora -
kis, des literarischen und politischen Men-
schen, seines Kampfes auch im Exil für Frei-
heit und Demokratie während der Militärdik-
tatur 1967-1974, dies rief den Gästen des
Abends Thomai Gründken in ihrem prägnan-
ten historischen Rückblick vor Konzertbeginn
ins Gedächtnis zurück.

Der Abend war wirklich eine Hommage an
den ganzen Mikis Theodorakis. So galt denn
auch der Dank dem Magistrat der Stadt Bad
Homburg sowie dem Fachbereich für Kultur
und Bildung, und ebenso Konstantinos
Bouras, dem Vorstand von KINISIS, und
Nikolaos Michos, Vorstand der Griechischen
Gemeinde Neu-Isenburg. Sie alle trugen
dazu bei, dass dieser Abend eine so gelun-
gene Hommage an Mikis Theodorakis wer-
den konnte.

Integration beginnt im Herzen
Von Karen Hacke

SPORNITZ. Der Tag der Deutschen Einheit ist für die
Deutschen seit 19 Jahren ein wichtiger Nationalfeiertag. Zum er-
sten Mal feierte auch Georgios Raptis dieses Datum. Denn der
engagierte Grieche ist seit kurzem auch deutscher Staatsbürger.

Vieles erinnert in der Wohnung von Georgios Raptis an seine
Heimat Thessaloniki in Griechenland: Christliche Verse auf
griechisch, alte Erinnerungsfotos, und sogar sein Hund Sorbas,
der die Befehle seines Herrchens nur auf griechisch versteht.
Doch seit Mitte September ist der Spornitzer Georgios Raptis
nicht mehr nur Grieche. Er hat die deutsche Staatsbürgerschaft
bekommen und ist damit, wie er selbst von sich sagt, ein
Mehrstaater. "Ich habe hier mittlerweile zwei Kinder. Deshalb gibt
es für mich kein zurück mehr nach Griechenland. Deutschland ist
meine neue Heimat", begründet der 44-Jährige diesen Schritt.

Dabei hätte sich Georgios Raptis als EU-Bürger gar nicht ein-
bürgern lassen müssen, um weiterhin in Deutschland leben zu
können. "Aber ich habe einen Teil meiner Kindheit hier verbracht
und will mich in die Politik mit einbringen", so der Grieche, der mit
Unterbrechungen schon mehr als 16 Jahre seines Lebens in
Deutschland lebt und die Sprache gut beherrscht.

Das musste Georgios Raptis als Voraussetzung für die Ein-
bürgerung unter anderem auch unter Beweis stellen. Die soge-
nannten B1- und B2-Sprachprüfungen, von denen er eigentlich
nur erstere gebraucht hätte, bestand Raptis mit Note 1. "Die B2-
Prüfung habe ich aber trotzdem gemacht, um bessere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt zu haben", sagt der Griechisch-Orthodoxe
mit Dialekt.

Auch die nächste Hürde - den Einbürgerungstest - nahm der
zweifache Vater ohne Probleme. Er besteht aus 310 Fragen, aus
denen für jeden Einbürgerungsbewerber 33 Fragen nach einem
Zufallsystem ausgewählt werden. 17 Antworten musste er min-
destens richtig beantworten - doch Georgios Raptis meistere alle.
Obwohl er sich erinnert: "Einige Fragen hatten es ganz schön in
sich. Schwer war für mich zum Beispiel, ob Bundestag und Bun-
desrat die Exekutive, Legislative oder Judikative ausüben."

Nun, da er endlich deutscher Staatsbürger ist, hofft der in
Griechenland studierte Betriebswirt auch auf bessere Chancen,
um der Arbeitslosigkeit zu entfliehen. Vielfältige Berufserfahrun-
gen habe er bereits im öffentlichen Dienst oder als Sicherheitsmit -
arbeiter. Mittlerweile macht er eine Umschulung zum Erzieher.

Ein größerer Verwaltungsakt steht Georgios Raptis nun aber
noch bevor: "Ich möchte auch meinen Namen ändern lassen in
Georg Herzer. Georg ist klar und Herzer soll zum einen der Paten-
tante meiner Tochter gewidmet werden, die ebenfalls so heißt,
und zum anderen kommt es vom Wort Herz. Und Integration fin -
det im Herzen statt."

Quelle: Schweriner Volkszeitung
Mit freundlicher Genehmigung der Schweriner Volkszeitung

Georgios Raptis will sich künftig auch als deutscher Staatsbürger für seine
Mitmenschen als Basketballtrainer, Kommunalpolitiker und in der Kirche

engagieren. (Foto: Karen Hacke)

Lasst Noten sprechen –
griechische Balladen und Lieder
mit Sofia und Pantelis Tsovenos

aus Thessaloniki
Die beiden deutsch-griechischen Vereine

Hellas und Philia Amberg laden, mit freund -
licher Unterstützung durch das Kulturamt der
Stadt Amberg, zu einer musikalischen Reise
durch die Poesie Griechenlands ein.

Mit Werken von bekannten griechischen
Komponisten wie Mikis Theodorakis, Manos
Hatzidakis, Haris Alexiou u. a., aber auch mit
modernen Liedern des urbanen Griechen-
lands von Xilouris, Phanis u. a., gestalten die
beiden Künstler Sofia und Pantelis Tzovenos
aus Thessaloniki ein ganz besonderes Bal-
ladenkonzert. 

Nach Auftritten in Düsseldorf, Paderborn,
Lüdenscheid, Göttingen u. a. deutschen
Städten konnten sie auch für eine Veranstal-
tung am Sonntag, den 22.11.2009, in Amberg
gewonnen werden.

Die Veranstaltung – eine Soiree im Auto-
haus Peter – beginnt um 18 Uhr und endet
gegen 20:30 Uhr. In der Konzertpause laden
Hellas und Philia die Gäste zu einem kleinen
Umtrunk mit griechischem Wein ein.

Karten zum Preis von € 15,-- im VVK bei
der Tourist-Information der Stadt Amberg,

Hallplatz 2, Tel. 10239.

«Bayern in Griechenland –
“Griechenland” in 

Bayern» (Diavortrag)
Referent: Hans-Dieter Klose

DÜSSELDORF. Illus-
triert durch Dias soll
dargestellt werden,
welche Rolle die Bay-
ern bei der Wiederge-
burt Griechenlands im
19. Jh. spielten und
welche Spuren der
Philhellenismus König

Ludwigs I. in Bayern
und speziell im Stadtbild Münchens hin-
terlassen hat. Mittwoch, 09.12.2009, 19.30
Uhr, Vortragssaal der BRÜCKE - Internat.
Bildungszentrum Deutsch - Griechische

Gesellschaft Düsseldorf e.V.
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Nordrhein-Westfalen

«Wir gaben ihnen Essen und Kleidung» 
2. Weltkrieg: Die Geschichte einer Rettung 

Von Pia Maranca 

MENDEN. Vor 70 Jahren standen sich Willi Jacob und Zan-
nis Lemos im Zweiten Weltkrieg gegenüber: Jetzt traf der 92-
jährige Mendener den Neffen jenes Griechen, den er damals
aus dem Atlantik gerettet hatte. 

Die Geschichte beschäftigt Historiker weltweit. Am 3. Okto-
ber 1939, also noch ganz am Anfang des Zweiten Weltkrieges,
war das deutsche U-Boot U35 südwestlich von England unter-
wegs. Willi Jacob, gelernter Schlosser, war bei der Marine zum
Torpedomechaniker ausgebildet worden. Er saß mit 42 wei -
teren Soldaten und Vorgesetzten an Bord. 

Vor England trafen das U-Boot und der griechische Dampfer
„Diamantis”, der Mangan-Erz für die Waffenproduktion geladen
hatte, aufeinander. Laut Geheimdokument der deutschen Ma-
rine setzten die Griechen unerlaubt einen SOS-Funkruf ab. „Wir
haben ihnen einen Schuss vor den Bug verpasst, damit der
Dampfer hält”, erzählt der 92-Jährige. „Da wurden die Griechen
nervös, haben das Rettungsboot ausgefahren und sind dann
ins Wasser gefallen.” 

Stürmisch sei es gewesen am frühen Nachmittag jenes Ok-
tobertages vor 70 Jahren, erinnert sich der Mendener. „See-
gang zeitweise mehr als 7”, vermeldet das einst geheime Ma-
rine-Dokument. „Kommando zurück”, habe der Kapitän Werner
Lott gerufen, berichtet Willi Jacob. „Und dann haben wir die 28
Griechen aus dem Wasser gezogen, an Bord gebracht und ih-
nen zu essen und warme Kleidung gegeben.” 

Zwar war Griechenland zu jenem Zeitpunkt des Krieges noch
neutral, aber der Dampfer hatte Material zur Waffenproduktion
für England geladen. Warum also hat U-Boot-Kapitän Lott den
Griechen geholfen und dabei riskiert, selbst entdeckt zu wer-

den? „Weil er ein Menschenfreund war”, ist sich Willi Jacob
sicher. „Gleichzeitig hätten wir nicht genug Verpflegung
gehabt, um die Griechen mit nach Deutschland zu bringen.
Dann wären wir verhungert.” 

Die U35-Besatzung brachte die Griechen einen Tag später in
der einsamen Bucht Dingle Bay in Irland an Land. „Sieben Mal
musste ein Soldat mit einem kleinen Boot zur Küste rudern”,
sagt der 92-Jährige. Vor genau einer Woche enthüllte der
deutsche Botschafter in Irland, der Mendener Busso von Al-
vensleben, an jener Stelle ein Denkmal. „Es war eine der be-
merkenswertesten Taten der Tugend im Zweiten Weltkrieg”,
berichtete die Zeitung Independent. 

Um seinen Dank auszudrücken, reiste auch Evangelos Ange-
lakos (70), der Neffe des griechischen Seemanns Zannis Lemos,
nach Menden. Willi Jacob ist eines von vier noch lebenden Be-
satzungsmitgliedern der U35. Wiedergesehen hatte er keinen der
geretteten griechischen Seeleute. Gemeinsam blätterten die bei-
den Männer durch die Fotoalben und die vielen Zeitungsaus -
schnitte, die der Mendener aufbewahrt hat. Derzeit arbeitet der
US-Amerikaner Hans Mair, verwandt mit dem letzten Leitenden In-
genieur von U-35 Gerhard Stamer, die Geschichte für ein Buch auf. 

Dem Meer ist Willi Jacob treu geblieben, auch wenn ihn die
Liebe zurück nach Unna und schließlich nach Menden ver-
schlagen hat. „Ich mache eigentlich nur noch Urlaub auf Kreuz-
fahrtschiffen”, sagt der 92-Jährige aus Menden und lacht. 

Quelle: Westfalenpost Menden
Mit freundlicher Genehmigung der Westfalenpost Menden.

Willi Jacob (li.) und der Neffe des einst geretteten Zannis
Lemos, Evangelos Angelakos (re.), trafen sich in Menden.

(Foto: Martina Dinslage)

«Musik Zyperns für
Violine und Klavier»

Zwischen Klassik, Filmmusik und Ethnojazz

Benefizkonzert der Botschaft der Republik
Zypern in Berlin zugunsten von „KINDerLEBEN
– Verein zur Förderung der Klinik für kreb-
skranke Kinder e.V. Berlin“

BERLIN. Zwei Instrumente – Violine und Klavier –
nehmen den Zuhörer mit auf eine Reise durch mehrere
Jahrhunderte zyprischer Musik vom Mittelalter über das
klassische Repertoire bis hin zu Filmmusik und Ethnojazz.
Eine kreative Begegnung verschiedener Kulturen, Stile
und Epochen. Im teilweise improvisatorischen Spiel über
eigene Kompositionen der drei renommierten Musiker
begegnen sich Vergangenheit und Gegenwart, vereinen
sich zu etwas Neuem und lassen Grenzen schwinden.
„Zypern musikalisch“ spannt den Bogen über 500 Jahre
Musikgeschichte auf Zypern und veranschaulicht seine
Anziehungskraft als geografisches Kleinod an der Grenze
zwischen abendländischem Kulturkreis und Morgenland.

Solisten: Miltiades Papastamou Violine, fünfsaitige Vio-
line – Teil I und Teil II Savvas Savva Klavier – Teil I (klas-
sisches Repertoire, Improvisation) Stavros Lantsias
Klavier – Teil II (Filmmusik, Ethnojazz, Improvisation)
20 Uhr 26. November 2009, Konzerthaus Berlin Werner-
Otto-Saal, Gendarmenmarkt, 10117 Berlin
Eintritt 10 €/ 8 €
Kartenbestellung www.konzerthaus.de, Tel. 030-
203092101, Fax 030-203092233, ticket@konzerthaus.de

oder an der Abendkasse.

«Herten feiert den Heiligen Dimitrios»
Mit einem bunten Fest beging die griechisch-orthodoxe

Kirchengemeinde Agios Dimitrios in Herten, den Namen-
stag ihres Schutzpatrons. Nach der feierlichen Liturgie,
die in Anwesenheit von Bischof Bartholomaios von Arianz
zelebriert wurde, begann die traditionelle Feier auf dem
Kirchenvorplatz mit Musik, Tanz und Souvlaki. Unter die
zahlreichen Gäste hatten sich auch viele deutsche Freun -
de gemischt, die den beeindruckenden Vorführungen der
griechischen Tanzgruppen viel Beifall spendeten. 

Quelle und Foto: ellasnet
Mit freundlicher Genehmigung von www.ellasnet.de.

Neo-Ellas, der neue Verein in Herten, begeisterte das
Publikum mit seinen Tanzvorführungen 

EuroNatur: Griechische Inselgemeinde bei
Rhodos schützt Zugvögel aus Deutschland

Tilos erhält EuroNatur-Preis für engagierten Zugvogelschutz 
RADOLFZELL. Auch in diesem Herbst

machen auf der Dodekanes-Insel Tilos
wieder Zehntausende Zugvögel Station.
Darunter seltene Brutvogelarten aus
Deutschland, wie Pirol, Rotrückenwürger,
Sumpfrohrsänger und Klappergrasmücke.
Indem sie seit über 15 Jahren auf ihrer Insel
– trotz massiven Drucks der Jagdlobby von
außerhalb - keine Jagd mehr zulassen,
schützen die Einwohner in der Nähe von
Rhodos gelegenen Insel Tilos auch die Vo-
gelwelt in Deutschland. „Tilos ist ein her-
vorragendes Beispiel dafür, wie wirksam
ungestörte Rastplätze auf den Zugrouten
zum Schutz unserer Zugvögel beitragen“,
sagte EuroNatur-Präsident Prof. Dr. Hart-
mut Vogtmann. Heute wurde die griechi -
sche Gemeinde Tilos auf der Bodenseein-
sel Mainau für ihr langjähriges Engagement
im Vogelschutz mit dem EuroNatur-Preis
ausgezeichnet. Stellvertretend nahm der
Bürgermeister von Tilos, Dr. Anastasios Alif-
eris, die undotierte Auszeichnung entgegen. 

Tilos ist jedoch nur eines von wenigen
positiven Beispielen. Auf anderen griechi -
schen Inseln, aber auch auf Zypern, Malta
und an der östlichen Adriaküste ist die
Situa tion verheerend. Intensive Vogeljagd

sorgt in vielen Ländern dafür, dass die
lebensnotwendigen Rastplätze am und im
Meer zu Todesfallen werden. „Umso
wichtiger ist es, positive Vorbilder wie Tilos
zu haben, die Hoffnung machen und zur
Nachahmung anregen“, begründete Vogt-
mann die Auszeichnung. Die Verleihung
des EuroNatur-Preises 2009 an die Insel Ti-
los ist ein deutliches Signal im Rahmen der
EuroNatur-Kampagne „Tatort Adria – Vo-
geljagd auf dem Balkan“. Denn die kleine
Insel zeigt eindrücklich, dass es überzeu-
gende Alternativen zur Vogeljagd gibt. 

„Der Jagdbann hat auf Tilos das Funda-
ment für einen sozialverantwortlichen und
naturverträglichen Tourismus geschaffen“,
so Vogtmann. Mit ihrer bunten Artenvielfalt
und der ungestörten Ruhe lockt die Insel
heute ganzjährig naturbegeisterte Besu -
cher an. Allein die Vielfalt der Brutvögel ist
außergewöhnlich: 

Eleonorenfalke, Habichts adler, Adlerbus-
sard, Korallenmöwe und Blauracke lassen
sich beobachten. Ein behutsamer Tourismus
schafft ganzjährig eine wichtige Einkommen-
squelle für die Inselbewohner. Eine Entwick-
lung, auf die EuroNatur gemeinsam mit
seinen Partnern auch in anderen Projektge-
bieten, vor allem auf dem Balkan, hinwirkt. 

EuroNatur-Preis

Frühere Preisträger des EuroNatur-
Preises sind unter anderem Prof. Dr.
Klaus Töpfer, Karl Ludwig Schweis-
furth, Prinz Charles, Michail Gor-
batschow, Nelson Mandela und Dr.
Hans Bibelriether. Der EuroNatur-
Preis ist undotiert. Mit ihm werden
herausragende Leistungen für den
Naturschutz gewürdigt. 

EuroNatur Präsident Prof. Dr. Hartmut
Vogtmann (rechts) übergibt die Urkunde an den
Bürgermeister von Tilos, Dr. Anastasios Aliferis

Tilos – Schatzinsel für Zugvögel 
Die kleine Insel in der Ägäis zeigt, wie sinn -

voll es für den Vogelschutz sein kann, die
Jagd ganz zu verbieten. Seit 1993 herrscht
auf Tilos ein Jagdbann, den die Bewohner
selbst durchgesetzt haben. Früher kamen
regelmäßig ganze Fähren voll mit Jägern auf
die Insel, die fast unkontrolliert die natür-
lichen Reichtümer der Insel dezimierten. Die
Einheimischen wollten sich das nicht länger
bieten lassen und blockierten die Hafenein-
fahrt von Livadia um den Jägern den Zugang
zur Insel zu verwehren. In der Folge der
Hafenblockade kam dann der Jagdbann zu
Stande und seither verwandelt sich die Insel mehr und mehr in das
zurück, was sie einst war: ein Paradies für Zugvögel, die auf ihrem langen
Weg über das Meer dringend eine Rast einlegen müssen. Im Herbst
machen auf Tilos heute wieder Zehntausende Zugvögel Halt und auch die
Vielfalt der Brutvögel ist außergewöhnlich: Eleonorenfalke, Habichtsadler,
Adlerbussard, Korallenmöwe und Blauracke lassen sich beobachten.

Gerade die Greifvögel kommen auf der
kleinen Insel in ungewöhnlich hoher Be-
standsdichte vor, denn der Tisch ist für sie
reich gedeckt. Tilos ist nur 63 Quadratkilo-
meter groß, und doch leben hier gleich fünf
Brutpaare des Habichtsadlers. Das erklärt
sich, wenn man weiß, dass Chukarhühner
und Wachteln sowohl zur bevorzugten
Beute der Habichtsadler gehören als auch
eine begehrte Jagdbeute bei menschlichen
Jägern sind. Auch der vom Aussterben
bedrohte Habichtsadler profitiert also direkt
von dem Jagdverbot.

Die Inselgemeinde auf Tilos hat sich den diesjährigen EuroNatur-Preis
durch ihr langes Durchhalten des Jagdbanns redlich verdient, doch der
Verzicht auf die Jagd nützt nicht nur der Tierwelt sondern auch den Ein-
heimischen. Immer mehr kleine Gasthäuser und Privatunterkünfte entste-
hen und inzwischen ist der Tourismus neben der Fischerei der wichtigste
Einkommenszweig auf der Insel.
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Η Μεταναστευτική Πολιτική στην Ευρώπη των 27
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Α. ΤΣΙΓΚΡΗ*

Το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευ-
σης στην Ευρώπη -αλλά πρόσφατα και στη χώ-
ρα μας- έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστά-
σεις. Η κατάσταση επιβάλει τη χάραξη μιας μα-
κρόπνοης και ορθολογικής μεταναστευτικής
πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ), η οποία θα πρέπει να στηριχθεί: 1)
στην εναρμόνιση του δικαίου που ρυθμίζει το
άσυλο και στον καθορισμό του καθεστώτος
των προσφύγων, 2) στην καταπολέμηση των δι-
κτύων που διακινούν λαθρομετανάστες, 3)
στην ενίσχυση του ελέγχου στα εξωτερικά σύ-
νορα της ΕΕ και 4) στη συνεργασία των χωρών
υποδοχής με τις χώρες προέλευσης των μετα-
ναστών. 

Η Ελλάδα αποτελεί το πλέον νευραλγικό -από άποψη γεω-
γραφικής θέσης- εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τα ελληνικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα διακινείται το
μεγαλύτερο μέρος των παράνομων μεταναστών προς τα άλλα
κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα
μας, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης,
Ελευθερίας και Ασφάλειας Jacques Barrot
συμφώνησε ότι: 1) Η παράνομη μετανάστευση
αποτελεί κοινό πρόβλημα των χωρών της ΕΕ
και συνεπώς χρειάζεται κοινή και ριζική αντι-
μετώπιση. 2) Απαιτείται συνέπεια στην τήρηση
των συλλογικών συμφωνιών από όλες, ανεξαι-
ρέτως, τις χώρες που έχουν συνυπογράψει. 3)
Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί το Διεθνές Δί-
καιο και τη συμφωνία που συνυπέγραψε το
2001 για την επανεισδοχή μη νόμιμων μετανα-
στών. 

Ο Jacques Barrot συμφώνησε ότι πρέπει να
ενισχυθεί ο Οργανισμός FRONTEX, να υπάρ-

ξει κοινή πολιτική επανεισδοχής και κοινοί έλεγχοι και επισήμα-
νε ότι στην ενταξιακή διαδικασία η Τουρκία θα κρίνεται αυστη-
ρά για τη λαθρομετανάστευση. 

Μεταξύ των προτάσεων που θα πρέπει άμεσα να υιοθετη-
θούν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι και: 1) η διακοπή των κοι-
νοτικών ενισχύσεων προς τις χώρες προέλευσης που δε θα ε-

πιδείξουν πνεύμα συνεργασίας στη δίωξη των δικτύων που δια-
κινούν λαθρομετανάστες, 2) η ενίσχυση των ελέγχων, 3) η στε-
νότερη συνεργασία στο ζήτημα της θεώρησης των διαβατηρίων
και 4) η αύξηση της κοινοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα, την
Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι
οποίες αποτελούν ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν πνεύμα συνερ-
γασίας προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα: 1) ενημέρωσης
των ευρωπαίων πολιτών σε ζητήματα μετανάστευσης, 2) περι-
θωριοποίησης των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού, 3) ε-
νημέρωσης των παραγωγικών φορέων για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης των μεταναστών στην απασχόληση, 4) ενημέρωσης
των μεταναστών σε ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας
και κοινωνικής ένταξης, 5) εκπαίδευσής τους και στοιχειώδους
εκμάθησης της γλώσσας των κρατών υποδοχής, 6) υγειονομι-
κής περίθαλψης των μεταναστών και εξέτασή τους για τυχών
μεταφορά μολυσματικών ασθενειών και επιδημιών και 7) επίλυ-
σης του στεγαστικού τους προβλήματος και διευκόλυνσής τους
στην απόκτηση στέγης.

www.tsigris.gr
* Ο δικηγόρος Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ
είναι διδάκτωρ της Εγκληματολογίας

Του Φάνη Μαλκίδη

Τον περασμένο
Μάιο με πρωτοβουλία
του Ποντιακού Συλλό-
γου «Εύξεινος Πό-
ντος» Στοκχόλμης (έ-
τος ίδρυσης 1984), τα
μέλη του οποίου είναι
σχεδόν όλοι νέοι άν-
θρωποι, γεννημένοι
στη Σουηδία, διοργα-
νώθηκε μία πολύ ση-
μαντική επιστημονική

ημερίδα για το ζήτημα της Γενοκτονίας. Η ημε-
ρίδα διοργανώθηκε από κοινού με την Ομο-
σπονδία των Αρμενίων και των Ασσυρίων της
Σουηδίας και με τη στήριξη της ελληνικής κοι-
νότητας της Βόρειας Στοκχόλμης, του Ηπειρω-
τικού συνδέσμου της Σουηδίας και του Ελληνι-
κού Πολιτιστικού Κέντρου της Στοκχόλμης.

Ομιλητές στην ημερίδα, η οποία έγινε στην αγ-
γλική γλώσσα και την παρακολούθησαν μέλη
του Σουηδικού Κοινοβουλίου και διπλωμάτες,
ήταν ο ιστορικός Βάχαν Αβεντιάν, από την
Αρμενική Ομοσπονδία της Σουηδίας, ο Σαμπρί
Ατμάν, από το Κέντρο για την Ασσυρική γενο-
κτονία (SEYFO center) και ο Φάνης Μαλκίδης,
μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαικών για
τη Μελέτη των Γενοκτονιών (International
Association of Genocide Scholars- IAGS). 

Τότε είχε αποφασισθεί ότι από κοινού Έλλη-
νες, Αρμένιοι και Ασσύριοι θα προωθήσουν
ψήφισμα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας
στη Σουηδική Βουλή, το οποίο θα έχει την υ-
ποστήριξη βουλευτών από όλο το πολιτικό φά-
σμα. Κάτι που έχει γίνει και στο πρόσφατο πα-
ρελθόν με πρωτοβουλία των Σουηδών βουλευ-
τών και ειδικότερα του Αριστερού Κόμματος
(Vänsterpartiet), Τάσου Σταφιλίδη και Hans
Linde, ενώ στη συνέχεια υπήρξε πρωτοβουλία
και του κόμματος των Πράσινων (Miljöpartiet). 

Η δραστηριοποίηση για την αναγνώριση της
Γενοκτονίας στη Σουηδία έφερε και άλλα απο-
τελέσματα. Το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της
Σουηδίας, το Σοσιαλδημοκρατικό, κατά την ε-
τήσια συνέλευση του, πήρε απόφαση την πε-
ρασμένη Πέμπτη, να αναγνωρίσει τη γενοκτο-
νία των Ασσυρίων, των Ελλήνων και Αρμενίων. 

„Συγκινήθηκα πολύ όταν ελήφθη η απόφα-
ση,“ είπε ο Kerimo Γιλμάζ, ο οποίος είναι Ασσύ-
ριος και εξέχον μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος. „Είναι μια θετική άποψη και ένα με-
γάλο βήμα προς τα εμπρός. Το Σοσιαλδημο-
κρατικό κόμμα θα εργαστεί για την αναγνώριση
της γενοκτονίας στο εσωτερικό της Σουηδίας,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη.“ 

Η Ομοσπονδία των Ασσυρίων της Σουηδίας
χαιρέτισε την απόφαση των Σοσιαλδημοκρα-
τών, λέγοντας πως „είναι το αποτέλεσμα της
μακροχρόνιας πίεσης, τόσο από τους Ασσύρι-
ους όσο και και μη-Ασσύριους“, δήλωσε ο Ilan
de Basso, πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

„Έχουμε μάθει να μην κάνουμε πίσω ποτέ.
Απώτερος στόχος είναι να πετύχουμε την ανα-
γνώριση από την ίδια την Τουρκία.“

Η αναγνώριση εκ μέρους των Σοσιαλδημο-
κρατών θα έχει και συνέχεια αφού το θέμα θα
εισαχθεί προς ψήφιση στο εθνικό κοινοβούλιο
κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2010. 

Στην περίπτωση της Σουηδίας η εξέλιξη αυ-
τή, έχει μεγάλη σημασία όπως και αυτή με την
εισαγωγή της υπόθεσης της γενοκτονίας στο
Σουηδικό Κοινοβούλιο, σε λίγους μήνες. Μάλι-
στα έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία γνωρίζοντας
τη θέση της Σουηδίας τόσο παγκόσμια όσο και
ευρωπαϊκά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα
δικαιώματα των μειονοτήτων, όπως και στην
παρούσα συγκυρία με την προεδρία της Σουη-
δίας στην Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται και από ότι φαί-
νεται έχει και αποτέλεσμα. Ειδικά όταν προέρ-
χεται από την δυναμική και έξω από συμφέρο-
ντα και λογικές Διασπορά.

Η υπόθεση της Γενοκτονίας στη Σουηδία

Παρθενικό ταξίδι του SUPERFAST II
Η SUPERFAST FERRIES ανακοινώνει την έναρξη των δρομολογίων του
νεότευκτου SUPERFAST II στη γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Μπάρι 

ΑΘΗΝΑ. Το υπερσύγχρονο πλοίο Ro-Pax SUPERFAST II, ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία
Nuovi Cantieri Apuania, Ιταλίας και παραδόθηκε την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2009. Με
την παράδοση του υπερσύγχρονου αυτού πλοίου, η γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Μπά-
ρι θα εξυπηρετείται πλέον από δύο νέα πλοία μεγάλης χωρητικότητας σε γκαράζ, το
SUPERFAST I (το οποίο παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2008) και το SUPERFAST II. 

Το SUPERFAST II, όπως και το SUPERFAST I, έχει ολικό μήκος 199,1 μέτρα, πλάτος
26,6 μέτρα, βύθισμα 6,4 μέτρα, και δυνατότητα μεταφοράς 950 επιβατών, 170 φορτηγών
διεθνών μεταφορών και 100 Ι.Χ. αυτοκινήτων με ταχύτητα 24 κόμβων. Τα δύο πλοία είναι
υψηλών προδιαγραφών και διαθέτουν εστιατόριο, μπαρ, καζίνο, κατάστημα, άνετα καθί-
σματα αεροπορικού τύπου και ευρύχωρες καμπίνες. Η υψηλή αισθητική τους και οι αρμο-
νικά σχεδιασμένοι χώροι τους προσφέρουν στους επιβάτες μια αξέχαστη ταξιδιωτική ε-
μπειρία.

Επενδύοντας σε πλοία αυτού του τύπου, η ATTICA GROUP, μητρική εταιρία της
SUPERFAST FERRIES, ανταποκρίνεται άμεσα στη μεταφορική ζήτηση της Αδριατικής προ-
σφέροντας στους πελάτες της μεγάλη χωρητικότητα στα γκαράζ καθόλη τη διάρκεια του
χρόνου καθώς και τη δυνατότητα να μεταφέρουν επικίνδυνα και άλλα φορτία. 
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Επενδυτική Ημερίδα για την Ελλάδα
στο ΕΒΕ του Ντύσσελντορφ

«Η νέα ελληνική κυβέρνηση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τους ξένους επενδυτές και να
αποδείξει πολιτική συνέχιση» δηλώνει ο Αντιπρόεδρος του DHW Φαίδων Κοτσαμπόπουλος

DÜSSELDORF. Η εκδήλωση είχε προγραμ-
ματιστεί εδώ και πολύ καιρό. Οι διοργανωτές
δεν επηρεάσθηκαν όμως από τις πολιτικές ε-
ξελίξεις και πραγματοποίησαν τελικά αρχές
Νοεμβρίου την επενδυτική ημερίδα για την
Ελλάδα στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου του Ντύσσελντορφ. 

Το ΕΒΕ του Ντύσσελντορφ, το γραφείο ΟΕΥ
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδα στο Ντί-
σελντορφ, το Γερμανο-Ελληνικό Επιμελητήριο
Αθηνών και ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρημα-
τικός Σύνδεσμος (DHW) κάλεσαν δυνητικούς
επενδυτές και άλλους επιχειρηματίες σε ενη-
μερωτική εκδήλωση για τις επενδύσεις σε ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό.
Και τα δύο ζητήματα είναι εξαιρετικά ενδιαφέ-
ροντα εφόσον η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει
τις επενδύσεις στην παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και τις περιβαλλοντικές τε-
χνολογίες αλλά και τον τουρισμό. Έτσι π.χ.
Γερμανοί προμηθευτές έχουν καλές ευκαιρίες
εισόδου τους στην ελληνική αγορά προμηθεύ-
οντας αυτήν με μηχανήματα και εξοπλισμό, πε-
ριβαλλοντική τεχνολογία, τεχνολογία νερού
και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Για τις επεν-
δύσεις στους τομείς ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας και τουρισμού μίλησαν από το Invest
in Greece Agency η Δήμητρα Πράγκαλου (α-
νανεώσιμες πηγές ενέργειας) και Χίλντα Αλι-
σανδράτου (τουρισμός). Για την τρέχουσα οι-
κονομική κατάσταση στην Ελλάδα και πως εί-

ναι οι Έλληνες σαν επιχειρηματικοί εταίροι μί-
λησε ο Γενικός Διευθυντής του Γερμανοελληνι-
κού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα,
Martin Knapp. Ο Δημήτρης Κούρος, δικηγό-
ρος στο Ντίσελντορφ και Γραμματέας του
DHW, ενημέρωσε σχετικά με το νομικό πλαίσιο
για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τέ-

λος υπήρξε μία πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτη-
ση του Α. Συριανού, Διευθύνοντος Συμβούλου
της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, για τις ε-
μπειρίες του ως Ελληνογερμανού στην Ελλάδα
σαν τόπο παραγωγής. 

Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση και
την αλλαγή κυβερνήσεως πρόσφατα η ανταπό-

κριση ήταν απροσδόκητα καλή. Η αίθουσα χω-
ριτηκότητας 70 θέσεων δεν αρκούσε τους πά-
νω από 85 συμμετέχοντες. Ο Δρ Γκέρχαρντ
Έσενμπαουμ από το ΕΒΕ Ντύσσελντορφ, ο Γε-
νικός Πρόξενος Πρόδρομος Μαρκουλάκης
και η Σύμβουλος ΟΕΥ Εύη Μανιάκη-Γρίβα ή-
ταν πολύ ικανοποιημένοι από την επιτυχία της
εκδήλωσης. 

Ο εκπρόσωπος τύπου του DHW Φαίδων Κο-
τσαμπόπουλος συνοψίζοντας δήλωσε μετά το
πέρας της ημερίδας: «Και αυτη η εκδήλωση α-
πέδειξε για ακόμη μία φορά ότι οι Γερμανοί ε-
πιχειρηματίες ενδιαφέρονται πραγματικά όχι
μόνο για την οικονομική ανάπτυξη και την στα-
θεροποίηση της Ελλάδας αλλά και για την κοι-
νωνική της ευημερία. Αυτό συμβαίνει παρά τα
διάφορα αρνητικά σχόλια για την Ελλάδα στον
γερμανικό οικονομικό τύπο των τελευταίων η-
μερών. 

Άρα η ελληνική κυβέρνηση και οι φορείς
που είναι υπεύθυνοι για την οικονομία και τις ε-
πενδύσεις πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη
τους αυτό το ειλικρινές ενδιαφέρον της γερμα-
νικής πλευράς. Διότι μόνο μια οικονομικά στα-
θερή Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο
στην κατά τα άλλα ταλαντευόμενη Νότιο-Ανα-
τολική Ευρώπη και να λειτουργήσει σαν πρότυ-
πο μέλος της Ευρωζώνης για τις άλλες υποψή-
φιες χώρες της περιοχής. Ελπίζουμε η νέα ελ-
ληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί θαρραλέα
σ αυτήν την πρόκληση.»

Migrantenunternehmerverbände
beraten über Ausbildungsbedarf

«Bedarf von Unternehmen mit Inhabern mit Migrationshintergrund in der Vorbereitung und
Durchführung von Ausbildung» im Mittelpunkt eines Workshops in der IHK zu Köln

KÖLN. Die Evaluation des Ausbildungsstrukturprogramms
JOBSTARTER der Bundesregierung durch die Gesellschaft für
Innovationsforschung und -beratung GmbH (GIB) nahm die
Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung (DHW) zum An-
lass, auch weitere Netzwerkpartner mit Migrationshintergrund
nach Köln einzuladen. Der Workshop sollte nicht nur dem
gegenseitigen Kennenlernen und der Schaffung von Syn-
ergien dienen, sondern auch der Erfassung des Bedarfs an
Maßnahmen, die den verschiedenen Organisationen bei der
Vorbereitung und Durchführung der Ausbildung von
Fachkräften unterstützen könnten. 

Die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung führt seit
Anfang 2009 das Projekt „Brücke zur Qualifizierung und Inte-
gration“ im Rahmen von JOBSTARTER durch. Mit diesem Pro-
gramm will sie nicht nur Unternehmer griechischer Herkunft,
sondern auch anderer Nationalitäten ansprechen und für die
Ausbildung in ihren Betrieben motivieren und gewinnen. Dabei
ist sie schon in den ersten Monaten auf große Resonanz
gestoßen. So folgten der gemeinsamen Einladung zu obigem
Workshop Unternehmerverbände z.B. von Italienern, Arme-
niern, Aleviten, Kroaten, Serben, Arabern etc. 

„Wir hatten bei diesem Workshop die einmalige Chance
gehabt, der GIB klar und eindeutig darzustellen, welche Hür-
den wir in unserem täglichen Einsatz für die Gewinnung von
Unternehmen und Unternehmern als Ausbilder erfahren und
welche konkreten Maßnahmen wir den Kammern und den
Ministerien von Bund und Land vorschlagen. Es galt auch bei
diesem Workshop hervorzuheben, dass es in Deutschland
mehrere engagierte und gut integrierte Ethnien gibt, deren
Nachwuchs aber auch eine angemessene Förderung und Un-
terstützung in der beruflichen Bildung und der beruflichen In-
tegration verdient. Deshalb danken wir JOBSTARTER und der
IHK zu Köln, dass sie der DHW die Gelegenheit gegeben
haben, auch andere Partnerorganisationen einzuladen und ih-
nen in diesem Kreis eine Stimme zu geben“ betonte DHW-Vor-
standssprecher Phedon Codjambopoulo.

Das DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung
und Integration“ wird als JOBSTARTER-Projekt aus Mitteln
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
und dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union

gefördert. Mit dem Ausbildungsstrukturprogramm JOB-
STARTER fördert das BMBF eine umfassende Initiative zur
Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation von Ju-
gendlichen.
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Ο Δήμαρχος Θεστιέων Δημήτρης Τραπεζιώτης αναδεικνύει τον ελαιοκομικό πολιτισμό!

Oι Θεστιείς και ο πολιτισμός της ελιάς και του λαδιού
Ο Δήμος Θεστιέων Νομού Αιτωλοακαρνα-

νίας βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Τριχωνί-
δας, που είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλά-
δας, και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δί-
κτυο NATURA 2000. Η γεωγραφική θέση του
ορίζει το δήμο Θεστιέων ως «πύλη» εισόδου
στο οικοσύστημα της λίμνης Τριχωνίδας, η ο-
ποία δημιουργεί τον φυσικό πλούτο της περιο-
χής. Για το λόγο αυτό η σημερινή δημοτική αρ-
χή έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση, αναπτύσσο-
ντας σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες, στο
ζήτημα της προστασίας του φυσικού και αν-
θρωπογενούς περιβάλλοντος. Είναι ένας κατε-
ξοχήν αγροτικός δήμος με δυνατότητα παρα-
γωγής μοναδικών ποιοτικών προϊόντων. Το πα-
ραγωγικό σύστημα της περιοχής κυριαρχείται
από συνδυασμό ελιάς, κηπευτικών, αραβόσι-
του, μηδικής. Έτσι το ζήτημα της αγροτικής α-
νάπτυξης αποτελεί για τη σημερινή δημοτική
αρχή στρατηγική προτεραιότητα. Στόχος μας
είναι η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, μεταξύ
άλλων δράσεων και πρωτοβουλιών, η σημερι-
νή δημοτική αρχή έχει θεμελιώσει μια συνερ-
γατική σχέση με το Πανεπιστήμιο Πατρών για
την ανάπτυξη του βιολογικού τρόπου φυτικής
παραγωγής και τη δημιουργία πρότυπων αγρο-
κτημάτων. Η συνεργασία αυτή απέφερε καρ-
πούς. Ένας εκ των παραγωγών, ο Δημήτρης

Σιαδήμας ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα
και καλλιεργεί τα κτήματά του υπό τις οδηγίες,
τις κατευθύνσεις και την εποπτεία του Πανεπι-
στημίου Πατρών, παρήγαγε ένα προϊόν το ο-

ποίο κρίθηκε και αξιολογήθηκε θετικά από το
Υπουργείο Ανάπτυξης ως εξαιρετικά παρθένο
βιολογικό ελαιόλαδο και στη συνέχεια βραβεύ-
τηκε με * Το χάλκινο βραβείο γεύσης στο 2ο
Φεστιβάλ Ελαιολάδου και ελιάς που έγινε στην
Αθήνα και με * Το βραβείο Αριστείας από το
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (με συντονιστή
τον Ο.Π.Ε. Οργανισμός Προώθησης Εξαγω-
γών) στα πλαίσια του Προγράμματος
INTERREG ΙIIΑ Ελλάδας – Ιταλίας. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος Θε-
στιέων στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ Ελαιολά-
δου και ελιάς απέσπασε, από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού, το βρα-
βείο της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΛΑΙΑΣ» για την
«ΕΛΑΙΟΘΕΣΤΙΑ» που αφορά στη βιολογική
καλλιέργεια της ελιάς στο δήμο Θεστιέων.

Ελαιοθεστία 
Η ελιά των Θεστιέων

Προφανώς από τη σύζευξη – ένωση δυο λέ-
ξεων, της αρχαίας πόλεως των Θεστιέων που
ονομαζόταν Θεστία και του ελαιώνα, μιας πολύ
μεγάλης περιοχής που βρίσκεται μεταξύ των
τριών Δημοτικών Διαμερισμάτων (Καινουργίου,
Παναιτωλίου, Νέας Αβόρανης) και που σήμερα
είναι γεμάτη ελαιόδεντρα, μ’ αυτό το θεϊκό δώ-
ρο της ελιάς.

Στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ πραγματοποι-
ήθηκε ο 1ος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Επι-
τραπέζιας Ελιάς 2009. 

Στον Διαγωνισμό αυτό η επιχείρηση του κ.
Αρούκατου, «ΗΛΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.», απέσπασε δυο
βραβεία: 1) Το ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ
για την ποικιλία «Πράσινες Αγρινίου γεμιστές
με κόκκινη πιπεριά» και 2) Το ΧΑΛΚΙΝΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ για την ποικιλία «Καλαμών»
(επεξεργασία χωρίς υγρά).

Στο Δήμαρχο Θεστιέων και δικηγόρο Παρ'
Αρείω Πάγω Δημήτριο Τραπεζιώτη απονεμήθη-
κε τιμητική διάκριση για τη συμβολή του στη
συνέχεια της ελαιοκομικής πολιτιστικής κληρο-
νομιάς στο Δήμο Θεστιέων.

Στο 3ο Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου επί-
σης, το Πανεπιστήμιο Πατρών βραβεύτηκε για
την προσφορά του στην ανάπτυξη της ελαιο-
καλλιέργειας στο Πυρόπληκτο Δήμο Διακο-
πτού και τα ερευνητικά αποτελέσματα στο Δή-
μο Θεστιέων

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στην ερευ-
νήτρια Αθηνά Θεοδωρακοπούλου από το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών για το εξαίρετο επιστημονι-
κό της έργο στο Δήμο Θεστιέων και την ανά-
πτυξη σχέσεων μεταξύ του Πανεπιστημίου Πα-
τρών και Φορέων της Τοπικής Κοινωνίας, στα
πλαίσια της εκδήλωσης Ελαιοθεστία που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Δήμο Θεστιέων.

Ο Δήμαρχος Θεστιέων Δημήτρης Τραπεζιώτης

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΝΑ έγινε… διπλός!

Γράφει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης

Το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009, στην εκκλησία Αγίου
Αντωνίου, στην συνοικία Αι Γιάννη Ριγανά στο Αγρίνιο, ο
Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοκαλλιεργητών Δυτ.
Ελλάδας, Γιάννης Ζαφείρης νυμφεύθηκε την εκλεκτή της
καρδιάς του Γεωργία Παπαγεωργίου, με κουμπάρους τα μέ-
λη της Ένωσης Νέων Αγροτών Αιτωλοακαρνανίας Γιάννη και
Γιώργο Τσόλη. 
Ο γάμος ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να ευχηθούν όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΝΑ «βίο ανθόσπαρ-
το» (Γιαννόπουλος Β, Πολυμενάκος Λ, Βασιλόπουλος Θ &
Γκιοργκίνης Π) και να βρεθούν μαζί, χωρίς ασφυκτικά ωρά-
ρια, πολλοί Νέοι Αγρότες και παλαιά μέλη της ΕΝΑ Αιτωλοα-
καρνανίας. Μεταξύ άλλων συναντήσαμε τον παλαιό πρόε-
δρο της ΕΝΑ Αιτ/νίας κ. Γιώργο Τσαρούχη, τον νυν πρόεδρο
της ΕΝΑ Αιτ/νίας κ. Παναγιώτη Τζαμαλή, τον κ. Βελισάρη
Στραβομύτη, τον κ. Αλέξη Τόλη, τον Λάμπρο Βλάχο, τον Γρη-
γόρη Μετάνια, τον τεχνικό Σύμβουλο Δημήτρη Μιχαηλίδη,
τον Πρόεδρο της ΕΝΑ Βοιωτίας Βασίλη Κόλλια, τον Δημήτρη
Κυριακούλη (ΕΝΑ Καρδίτσας), τον πρόεδρο της ΕΝΑ Δρά-
μας Μπάμπη Τόκο, τον πρόεδρο της ΠΕΝΑ Βασίλη Γιαννό-
πουλο (Πάτρα), τον Γενικό Γραμματέα της ΠΕΝΑ Λεωνίδα
Πολυμενάκο (Σπάρτη), τον Ειδικό Γραμματέα της ΠΕΝΑ Θό-
δωρο Βασιλόπουλο (Ηλεία), την Ιουλία Χήρα και τον παλαιό

Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Νέων Αγροτών Ελλάδος
Γιάννη Δροσοπαναγιώτη. 
Όλοι ξαναθυμήθηκαν την υπερβατική προσπάθεια, στα δύ-
σκολα χρόνια της αντίδρασης, και την επιτυχία του 7ου Πα-
νελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών (2000), που έγινε στο
Δημοτικό Πάρκο του Αγρινίου, με την συμμετοχή του τότε
Υφυπουργού Γεωργίας και νυν Αντιπροέδρου της Βουλής
Βαγγέλη Αργύρη. Επίσης έγιναν αναφορές στο 11ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (2004), που έγινε στην Σχολή
Δημοτικών Αστυνόμων στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.
Η Ένωση Νέων Αγροτών Αιτωλοακαρνανίας είναι ένα ζω-
ντανό κομμάτι της κοινωνίας, και όπως όλοι οι ζωντανοί ορ-
γανισμοί, παρουσιάζει ανόδους και πτώσεις. Μόνο οι μηχα-
νές παρουσιάζουν σταθερή πορεία και κάποια στιγμή «σπά-
νουν» και καταστρέφονται. Με τους παρευρισκόμενους συ-
ζητήθηκαν οι δυνατότητες για επιτάχυνση των δραστηριοτή-
των της ΕΝΑ Αιτωλοακαρνανίας, με προοπτική, μετά από με-
ρικές συναντήσεις-συζητήσεις, να γίνει Γενική Συνέλευση
της ΕΝΑ Αιτ/νίας το πρώτο τρίμηνο του 2010. 
Το επόμενο το ραντεβού των Νέων Αγροτών από όλη τη
Ελλάδα είναι για τις 27 Νοε 2009 (Παρασκευή), στις 12.00,
στο ξενοδοχείο Hyatt, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης και μετά
την Κυριακή, 7 Φεβ 2010, στις 12.00, μέσα στην Agrotica πά-
λι στη Θεσσαλονίκη, στην πορεία για τη Γενική Συνέλευση
της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, που θα γίνει στις
9 Μαΐου 2010, στην Αθήνα.

Το νιόπαντρο ζευγάρι, Γεωργία και Γιάννης (όρθιοι) απολαμβάνουν την αγάπη των φίλων τους, Νέοι Αγρότες Ελλάδος,
στην πιο όμορφη μέρα της ζωής τους. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf, γνώρισε τη Γεωργία και το Γιάννη στο Συνέδριο
της ΠΕΝΑ στην Αρχαία Ολυμπία στις αρχές Σεπτεμβρίου 2009 και στέλνει τις πιο εγκάρδιες ευχές της για μια ζωή ωραία

και ευτυχισμένη κοντά στη φύση και την εύκαρπη αιτωλοακαρνανίτικη γη. (Α.Δ.) 

Θρακική Εστία
ΔΡΑΜΑ. Την Κυριακή το βράδυ, 27 Σεπτεμβρίου, η Θρακική

Εστία Δράμας όπως κάθε χρόνο πραγματοποίησε τον καθιερωμένο
αγιασμό στα γραφεία του συλλόγου. Ο αγιασμός τελέστηκε παρου-
σία πλήθους κόσμου από τους ιερείς των Δώδεκα Αποστόλων π.
Αναστάσιο και π. Δημήτριο και συνοδεία του Αντιδημάρχου Δράμας
και Ιεροψάλτη κου Παπαεμμανουήλ Γρηγόρη. Παραβρέθηκαν ο Δή-
μαρχος Δράμας Θώμας Μαργαρίτης, ο πρόεδρος του Νομαρχια-
κού Συμβουλίου Δράμας Γεώργιος Κάργας και ο Αντιδήμαρχος Δή-
μου Δράμας Παπαδόπουλος Γεώργιος. Σύσσωμο το Διοικητικό συμ-
βούλιο του συλλόγου, τα μέλη και οι χορευτές όλων των τμημάτων
παρευρέθηκαν στην τελετή για να ανταλλάξουν ευχές για τη νέα
χρονιά. Μετά τον αγιασμό ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι με ά-
φθονο κέφι. Η μαζική προσέλευση του κόσμου αποτελεί την καλύ-
τερη απόδειξη ότι και φέτος η χρονιά θα είναι ιδιαίτερα δημιουργι-
κή για το σύλλογο. Έναν σύλλογο που υπηρετεί πιστά την παράδο-
ση και τον πολιτισμό για περισσότερο από μισό αιώνα και έχει προ-
σφέρει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία της πόλης μας.

Από την τέλεση Αγιασμού. Ανάμεσα στους επισήμους διακρίνεται,
στο μέσον, ο Δήμαρχος Δράμας Θωμάς Μαργαρίτης

Oταν η Ελλάδα έγινε μόδα
Η γέννηση του Νεοκλασικισμού στη γαλλική

τέχνη θησαυροί από το Μουσείο του Λούβρου

Γράφει η Σωτηρία Ασανίνα Ρήγα
Η έκθεση παρουσιάζει τη στροφή από το Ρο-

κοκό στον Νεοκλασικισμό. Από τα 150 σπάνια
αριστουργήματα τα περισσότερα προέρχονται
από το Μουσείο του Λούβρου και από άλλα
μουσεία της Γαλλίας και άλλων χωρών. Τα έρ-
γα, ζωγραφική, γλυπτική, έπιπλα, βάζα, ρολό-
για, κηροπήγια κ.λ.π. προέρχονται από βασιλι-
κές συλλογές.  Η έκθεση φωτίζει τη διαχρονική
σχέση με την Ελλάδα και την αρχαιότητα που έ-
χουν οι Γάλλοι για τους Έλληνες. Ταξιδιώτες

και συλλέκτες έφεραν την Ελλάδα πολύ κοντά. Τη μόδα διέδωσαν οι επί-
σημες ευνοούμενες του βασιλιά Λουδοβίκου XV (Madame de
Pompadour, Madame du Barry), κοσμικές κυρίες, διανοούμενοι, αρχιτέ-
κτονες, καλλιτέχνες τεχνίτες, μόδιστροι και έμποροι. Στη διοργάνωση συ-
νέβαλε αποφασιστικά ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, ο Γενικός Δι-
ευθυντής του Μουσείου του Λούβρου και πολλοί άλλοι. Την έκθεση εκτός
από αυτούς θα τιμήσουν και ο νέος Υπουργός πολιτισμού.
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Παναγιώτης Ψωμιάδης: «Στηρίζουμε τον
ερασιτεχνικό αθλητισμό» 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δεκαπέντε αθλητές του Κυπριακού Συλλό-
γου «Περικλής Δημητρίου», που συμμετείχαν στον Αλεξάν-
δρειο Δρόμο της Θεσσαλονίκης, υποδέχθηκε ο Νομάρχης Πα-
ναγιώτης Ψωμιάδης στο γραφείο του στη Νομαρχία. «Στηρί-
ζουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Είμαστε κοντά στη νεολαία,
κοντά στα παιδιά, κοντά στις αγνές και ανόθευτες αξίες του α-
θλητισμού», είπε ο Νομάρχης, καλωσορίζοντας τους Κυπρίους
αθλητές, τους οποίους συνεχάρη για τη συμμετοχή τους στον
Αλεξάνδρειο Δρόμο, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Ο Νο-
μάρχης μίλησε επίσης για τα μεγάλα και σημαντικά έργα της
Νομαρχίας Θεσσαλονίκης στον τομέα του αθλητισμού και τόνι-
σε: «Στη Νομαρχία μας κάνουμε πολλές αθλητικές παρεμβά-
σεις γιατί θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά μας κοντά στον αθλη-
τισμό». Από την πλευρά τους, οι επικεφαλής της κυπριακής α-
θλητικής αποστολής ευχαρίστησαν το Νομάρχη για τη θερμή υ-
ποδοχή, καθώς και για τη συμπαράστασή του στο σύλλογό τους
και τη στήριξή του στον ελληνισμό της Κύπρου.

15 Κύπριοι αθλητές που έλαβαν μέρος στον Αλεξάνδρειο
δρόμο, στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

Ταξίδια και Τουρισμός: Η επόμενη μέρα

«Μετατρέποντας την κρίση σε ανάπτυξη»
Γράφει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης

Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο
οργάνωσε η HELEXPO σε συνεργα-
σία με την ΕΜG και την υποστήριξη
της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιο-
γράφων (AEJ), κατά την διάρκεια της
25ης Philoxenia, στο Βελλίδειο Συ-
νεδριακό Κέντρο, από 29/10/09 έως
31/10/09, στην Θεσσαλονίκη. 

Το 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τουρι-
σμού είχε σαν κεντρικό θέμα ««Με-
τατρέποντας την Κρίση σε Ανάπτυ-
ξη» και ειδικές συνεδρίες για «Ταξί-
δια και Τουρισμός: Η επόμενη μέ-

ρα», «Στρατηγικές επικοινωνίας & Διαχείριση κρίσεων»,
«Οικοτουρισμός & Αειφόρος Ανάπτυξη», «Τουρισμός Πόλε-
ων», «Θαλάσσιος Τουρισμός», «Αθλητικός Τουρισμός»,
«Θρησκευτικός Τουρισμός» και «Γαστρονομικός Τουρι-
σμός». 

Η Υφυπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού κα Ατζελα Γκε-
ρέκου κατά τα εγκαίνια του 2ου Ευρ. Συνεδρίου και της
25ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού τόνισε: Η εθνική στρα-
τηγική για τον Τουρισμό που προετοιμάζουμε στοχεύει, μέ-
σα από την προοδευτική αναβάθμιση του branding της χώ-
ρας μας στην υφήλιο, να διεκδικήσουμε ένα δυναμικότερο
εισοδηματικά και πολιτισμικά ταξιδιωτικό κοινό με καλύτε-
ρες συνθήκες κατανομής μέσα στο διευρυμένο πολυ-επο-
χικό τουριστικό έτος. 

Επιχειρούμε να προσδιορίσουμε και να αναπτύξουμε μια
σειρά «ειδικών μορφών» αλλά και εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος, ο συνεδριακός και ο εκθε-
σιακός τουρισμός, σε όλα τα επίπεδα: ανάπτυξη δραστη-
ριοτήτων, θεσμική θωράκιση, υποδομές, κατάρτιση απα-
σχολούμενων, κίνητρα, προβολή. Η πιστοποίηση τουριστι-

κών δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων αλλά και προορι-
σμών, αποτελεί μια ακόμα μέριμνα μας. Και ακόμη η συμ-
μόρφωση με τις αρχές της πράσινης ανάπτυξης. Οι αρχές
της «Πράσινης Οικονομίας» και η Βιώσιμη Ανάπτυξη ως
προοπτική και στόχος για τον Ελληνικό Τουρισμό, δεν είναι
απλά μια «γραφική ιδέα», αλλά αποτελεί κεντρική επιλογή
ολόκληρης της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. 

Η αναφορά σε πιστοποίηση προορισμών, είναι ελπιδοφό-
ρος προάγγελος της αναγνώρισης του σημαντικού ρόλου
των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας και των Δικτύων Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων ή των Γεωγραφικών Δικτύων Ποιότη-
τας, όπως το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας για τον Τουρισμό
Κοζάνης «Ξένιος Δίας», το Γεωγραφικό Δίκτυο Ποιότητας
ΒΕΡΓΙΝΑ Ημαθίας, το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
«ΟΙΚΟΞΕΝΙΑ» Κερκίνης Σερρών ή το εγγυημένο από τους
συμμέτοχους σήμα Ποιότητας Ορεινής Πιερίας
«ΘΡΟΝΟΣ». 

Ιδιαίτερα προσεγμένη και σημαντική ήταν η εισήγηση του
Ευάγγελου Κυριακού, υπεύθυνου Τουριστικής Προβολής
Δήμου Έδεσσας, για τον «Τουρισμό Πόλεων-City Break».
Με το 86% του Ελληνικού Τουρισμού να προέρχεται από
τον εσωτερικό τουρισμό, η ανάγκη για Κέντρα Τουριστικής
Πληροφόρησης σε όλους τους σημαντικούς Δήμους της
χώρας είναι απαραίτητη. Στην Έδεσσα έχει επιτευχθεί ότι
για κάθε 1 € που καταναλώνεται από τους επισκέπτες ευ-
θέως στον τουρισμό, η τοπική οικονομία εισπράττει 2,4 €.
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η σημασία αυτού του πολ-
λαπλασιαστή αναφέρθηκε ότι στην Χαλκιδική για κάθε 1 €
η τοπική οικονομία εισπράττει μόνο 0,8 €. Αυτό συμβαίνει
διότι η τουριστική κατανάλωση στις μεγάλες τουριστικές ε-
γκαταστάσεις διοχετεύεται τελικά σε εισαγόμενα προϊόντα
ή ακόμα και σε εισαγόμενο εργατικό δυναμικό (υπηρεσίες)
και τελικά η τοπική οικονομία μοιάζει να «επιδοτεί» κάθε Ευ-
ρώ που εισπράττει με 0,2 € από τον τοπικό πλούτο, φτωχαί-
νοντας όλοι από κάθε έναν επιπλέον τουρίστα…

Επιτέλους! Μουσείο Σοφίας Βέμπο
Γράφει η Θωμαί Παριανού

Μία ασυγχώρητη
παράλειψη των
σύγχρονων ‘φω-
στήρων’ του Ελλη-
νικού κράτους εί-
ναι το ότι αγνόησαν
προκλητικά την
‘Τραγουδίστρια της
Νίκης’, την μεγάλη
μας ΣΟΦΙΑ
ΒΕΜΠΟ και τίμη-

σαν άλλους και άλλες που δεν την έφθα-
ναν ‘ούτε στο νυχάκι της’. Ευτυχώς, το κε-
νό αυτό ήρθε να το συμπληρώσει η
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και συγκεκριμέ-
να, ο Βασίλειος Νικόλτσιος, Συνταγματάρ-
χης ε.α., φαρμακοποιός, Δ/ντής στο Ιδρυ-
μα Μακεδονικού Μουσείου Μακεδονικού
Αγώνα και συνεργάτης του Μακεδονικού
Πολεμικού Μουσείου. Ο μεγάλος αυτός
Μακεδόνας, [κατάγεται από τις Σέρρες],
με μόνο του οδηγό την αγάπη του για την
Ελληνική Ιστορία, έχει μία τεράστια συλλο-
γή ευρημάτων/κειμηλίων, τα οποία έχει πε-
ρισυλλέξει και τακτοποιήσει με το μεράκι
τού συλλέκτη και τα έχει τοποθετήσει στα
Μουσεία, με τα οποία συνεργάζεται. Και η
χρηματοδότησή του είναι, όπως λέει ο ί-
διος χαριτολογώντας «από το Ταμείο Aπό-
ρων Kορασίδων» δηλαδή, από την τσέπη
του.

Το Μουσείο ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ στεγάζεται
στο υπόγειο του Μακεδονικού Πολεμικού
Μουσείου στη Θεσσαλονίκη.

Βασίλειος Νικόλτσιος: Εδώ, στον χώρο
αυτό, έχει στηθεί μια έκθεση με κειμήλια
της Σοφίας Βέμπο, προσωπικά κειμήλια τα
περισσότερα, τα οποία είχε μαζέψει μια φί-
λη της, η οποία ήταν πολύ μικρότερη στην
ηλικία, και την θαύμαζε πριν την γνωρίσει,
η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ.

Η Σοφία Βέμπο γεννήθηκε το 1910 στην
Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης και το
πραγματικό όνομά της ήταν ΕΦΗ
ΜΠΕΜΠΟ. Μετά την Μικρασιατική κατα-

στροφή ήλθε με την οικογένειά της στην
Ελλάδα και τελικά εγκαταστάθηκαν στον
Βόλο. ‘Πολεμικά’ θεωρούνται τα τραγού-
δια που τραγούδησε κατά την διάρκεια του
Μεσοπολέμου, όπως ‘Βάζει ο Ντούτσε την
στολή του’, ’Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά’,
‘Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός’, ‘Μας χωρί-
ζει ο πόλεμος’, κ.α. Εκτός από τα πολεμικά
τραγούδια της, τραγούδησε και τα μετακα-
τοχικά, όπου αναφερόταν στην άσχημη συ-
μπεριφορά των Εγγλέζων και το ρίξιμο
στην μοιρασιά της Ελλάδας, ως νικήτριας
πολέμου, από τους συμμάχους [Κάνε κου-
ράγιο Ελλάδα μου], [Το τραγούδι του Μω-
ρηά], στην ανάσταση της Ελληνικής φυλής,
της ράτσας, όπως συνήθιζε να λέει, που τε-
λικά της κόστισε τον διωγμό της από τους
Γερμανούς και την φυγή της στην Μέση
Ανατολή [Η Χωριάτα], το Παιδομάζωμα [Τα
παιδιά μας, μας τ’αρπάξαν, Που να’στε τώ-
ρα (παιδιά αρπαγμένα)].

Εκτός από τα πολεμικά, ας πούμε, τρα-
γούδια, είπε και ερωτικά, κοινωνικά, τύπου
δημοτικά κ.α. Επίσης έπαιξε στο θέατρο
και τον κινηματογράφο. Παντρεύτηκε με
τον θεατράνθρωπο και στιχουργό σε πολ-
λά από τα τραγουδια της, Μίμη Τραϊφόρο,
το 1957. Αρχίζει να αραιώνει τις καλλιτεχνι-
κές της εμφανίσεις την δεκαετία του ’60
και τις σταματά την δεκαετία του ’70, ως
τον θάνατό της στις 11 Μαρτιου 1978. Ο
σύζυγός της, Μίμης Τραϊφόρος, της έγρα-
ψε στον τάφο της, το εξής επίγραμμα:

«Σοφία μου αλύγιστη, 
η δόξα σου είναι τόση.

Που δεν μπορεί, δεν γίνεται, 
πιο πάνω να ψηλώσει.

Και η ψυχή σου ανέβηκε 
τόσο ψηλά απ’ το σώμα

Που είσαι Σοφία μου ουρανός, 
δεν είσαι πλέον χώμα.» 

(ΜΙΜΗΣ ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ – Μάρτιος 1978)

Το Μακεδονικό Πολεμικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη

Ο Σερραίος Βασίλειος Νικόλτσιος, που πραγματοποίησε 
με το Μουσείο «Σοφίας Βέμπο» ένα μεγάλο του όνειρο
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Αύρα αισιοδοξίας στην Ελλάδα
Της Αλεξάνδρας Ηλιοπούλου*
iliop@otenet.gr

Με 160 βουλευτές, η
νέα μας κυβέρνηση, με
δοκιμασμένα στελέχη,
πολιτικές προσωπικότη-
τες καταξιωμένες από
τον ελληνικό λαό και με
πολλά νέα πρόσωπα, α-
πό τα οποία προσδοκού-
με νέες ιδέες, μια νέα
αύρα αισιοδοξίας πνέει

στην Ελλάδα μας. Ο πρωθυπουργός μας Γε-
ώργιος Παπανδρέου, γόνος τριών γενεών πο-
λιτικής καταγωγής και δράσης, αναμφισβήτητα
έχει, εκτός από τα γονίδιά του, προσόντα, γνώ-
σεις, διασυνδέσεις, πείρα, φιλοδοξία και ευθύ-
νη να ξεπεράσει παππού και πατέρα. Και να
μας οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες. Συμβαίνει
πάντοτε όταν έχουμε μια νέα κυβέρνηση, να
ελπίζουμε, να προσδοκούμε και να ψάχνουμε
την πίστη σε κάτι καλύτερο. Αυτή τη φορά ό-
μως, η αισιοδοξία είναι περισσότερη της ελπί-
δας, ώστε να την αισθανόμαστε ως αύρα στα
πρόσωπά μας, παίρνοντας τη δύναμη να ξεπε-
ράσουμε κομματικές τοποθετήσεις, παρατα-
ξιακές αντιλήψεις και αντιπολιτευτικές αγκυλώ-
σεις. Όπως πολύ σωστά τόνισε στη Βουλή, ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο απερχόμενος
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη Συ-
νεδρίαση των Προγραμματικών δηλώσεων για

την ψήφο εμπιστοσύνης της κυβερνήσεως, θα
«πρέπει να σταθούμε όλοι αρωγοί στη νέα κυ-
βέρνηση». Διότι έχει πολλά και δύσκολα προ-
βλήματα να επιλύσει. Εσωτερικά και εξωτερι-
κά, οικονομικά και κοινωνικά, πολιτικά και πρα-
κτικά. Όταν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και
σκύβουμε όλοι μαζί για την επίλυσή του, τότε ό-
σο δύσκολο και αν είναι αν όχι άνεμος, τουλά-
χιστον η αύρα της αισιοδοξίας δροσίζει το πρό-
σωπό μας. Και φωτίζει το μυαλό μας, για να ο-
δηγηθούμε στην επίλυση και τα αγαθά της. Ας
συμμετάσχουμε λοιπόν στην αύρα, ας την απο-
λαύσουμε, ας βοηθήσουμε να απλωθεί παντού
στην Ελλάδα μας και στους απανταχού Έλλη-
νες της Διασποράς. 

Σε συμπολιτευόμενους και αντιπολιτευόμε-
νους μέσα και έξω από τη Βουλή. Ας σκε-
φθούμε μια φορά έτσι που να μη λέμε συνε-
χώς ως λαός, ότι ο καθένας πολιτικός εξυπη-
ρετεί έξωθεν συμφέροντα, εκτελεί εντολές αν-
θελληνικές, είναι όργανο ξένων κέντρων απο-
φάσεων. Ας κάνει και το ΚΚΕ και τα Αριστερά
κόμματα μια ανάπαυλα τεσσάρων χρόνων.
Έτσι κι έτσι, όσες απεργίες και αν κάνει και ό-
σους θορυβώδεις αγώνες αν οργανώσει και
για όσες διαμαρτυρίες, αναστατώσεις και τα-
ραχές αν υπερηφανευτεί, σε μια τετραετία, ού-
τε την «κακή» Ενωμένη Ευρώπη μπορεί να ε-
ξουδετερώσει, ούτε τις «απαίσιες» ΗΠΑ να ε-
ξαφανίσει. Ας δώσει μια περίοδο χάριτος «για
τη Ελλάδα ρε γαμώτο». Ποιος ξέρει, μπορεί και
οι αδικημένοι εργαζόμενοί του να ξεκουρα-

στούνε από τους εβδομηντάχρονους, αναπο-
τελεσματικούς, μέχρι σήμερα, πεζοδρομια-
κούς αγώνες τους και τις μάταιες κινητοποιή-
σεις τους, όπως αποδεικνύεται. Ας νοιώσουν κι
αυτοί οι «κατατρεγμένοι» και «ξεζουμισμένοι α-
πό το Κεφάλαιο» και σε απόγνωση τόσα χρόνια
ευρισκόμενοι, τέσσαρα χρόνια ζωής, ας το κά-
νουν έστω και για το νέο μας πρωθυπουργό

και την κυβέρνησή του, μήπως συμβάλλουν
στο να ανανήψει Ελλάδα μας και απολαύσουν
κι αυτοί μια αύρα αισιοδοξίας στο πρόσωπό
τους. Που τόσο ανάγκη έχουμε όλοι.

(φωτό: www.pasok.gr)

* Η Αλεξάνδρα Ηλιοπούλου συνεργάζεται με το
Ομογενειακό Πρακτορείο Ειδήσεων Ελλάδος.

Οι Βρακοφόροι της Κρήτης
στο Νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη 

«Αντίθετοι στη λογική των ήπιων των τόνων/ 
μοιάζουν τα λόγια σου συχνά σαν βόμβες μεγατόνων»

Με μια κρητική μαντινάδα εκπρόσωποι του Ομίλου Βρακο-
φόρων Ρεθύμνης ανταπέδωσαν το καλωσόρισμα του Νομάρ-
χη Παναγιώτη Ψωμιάδη, που τους δέχθηκε στο γραφείο του
στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

«Οι Μακεδόνες χρωστάμε στους Κρητικούς, καθώς είναι
οι πρώτοι που πολέμησαν και έχυσαν το αίμα τους στο Μακε-
δονικό Αγώνα. Σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε», είπε ο
Νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης, αναφερόμενος στους ιδι-
αίτερους δεσμούς που τον συνδέουν με την Κρήτη. Ο Νο-
μάρχης μίλησε στους προσκεκλημένους του για την ξεχωρι-
στή αγάπη του για την Κρήτη, «που είναι ένα από τα ομορφό-
τερα μέρη της Ελλάδας», και αφηγήθηκε την προσωπική του
ιστορία ως αναδόχου σε ένα μικρό Κρητικόπουλο στο χωριό
Τεμένια, έξω από τα Χανιά.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Βρακοφόρων της Κρήτης, Στέ-
λιος Καγιαδάκης, ευχαρίστησε το Νομάρχη για τη θερμή υ-
ποδοχή, ενώ του ευχήθηκε με δύο μαντινάδες καλή επιτυχία
για την υποψηφιότητά του ως υποψηφίου προέδρου της ΝΔ:
«Από την Κρήτη ήρθαμε / το δοξασμένο Αρκάδι / προσκε-
κλημένοι του καλού / Πόντιου Ψωμιάδη» και «Νομάρχης υ-
ποψήφιος / δεν ξέρω αν συνάδει / μα ο λαός εξαίρεση / κά-
νει στον Ψωμιάδη».

Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο Νομάρχης χάρισε στον
Πρόεδρο του Ομίλου Βρακοφόρων Ρεθύμνης ένα αναμνη-
στικό θέμα για τη Θεσσαλονίκη και ένα βιβλίο για το Μακε-
δονικό Αγώνα, καθώς και μικρά αναμνηστικά δώρα στους εκ-
προσώπους του ομίλου. Ο κ. Καγιαδάκης ανταπέδωσε τη χει-
ρονομία, χαρίζοντας στο Νομάρχη το έμβλημα των Βρακο-
φόρων της Κρήτης.

Ο Νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης με τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Ομίλου Βρακοφόρων Ρεθύμνης.

Λήξη Υπερμαραθώνιου Παρθένου
Δάσους Παρανεστίου 2009

ΔΡΑΜΑ. Με επιτυχία στέφθηκαν οι 3οι Αγώνες Βουνού Παρθένου
Δάσους Παρανεστίου (Virgin Forest Trail 2009), που διεξήχθησαν το
περασμένο Σαββατοκύριακο (17-18/10) με συμμετοχή Ελλήνων και
ξένων αθλητών. Ο βροχερός καιρός δε στάθηκε εμπόδιο για τους
διοργανωτές, καθώς ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι, ούτε όμως
και για τους αθλητές τού Υπερμαραθώνιου Αγώνα Βουνού Παρθένου
Δάσους 105 χλμ., που, όπως απέδειξαν, διαθέτουν εμπειρία στην α-
ντιμετώπιση συνθηκών. Η Τελετή Απονομών λόγω του βροχερού και-
ρού έγινε στο Κλειστό Αμφιθέατρο του Γυμνασίου Παρανεστίου, όπου
διοργανωτές, αθλητές, εθελοντές και κοινό ενώθηκαν σε μία αξέχα-
στη γιορτή! Στη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε επίσημα από
τη Δήμαρχο Παρανεστίου, Αλίκη Σωτηριάδου, η πρωτοβουλία αδελ-
φοποίησης των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου με
τον Αγώνα Φαιστού – Κνωσού Κρήτης (70χλμ). κατόπιν σχετικού αιτή-
ματος των διοργανωτών τού τελευταίου αγώνα.

Ο «Υπερμαραθώνιος»

Μεγάλος νικητής τού «Υπερμαραθώνιου 2009» ήταν ο Ηρακλειώ-
της Παντελής Καμπαξής (στην πρώτη του συμμετοχή στους Αγώνες
τού Παρανεστίου), που διένυσε τη διαδρομή των 105 χλμ. σε 11 ώρες
42 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα και γνώρισε την αποθέωση από τον κό-
σμο, όταν τερμάτισε στην Πλατεία Παρανεστίου. Τον ακολούθησαν, ο
Τσέχος Yatsek Bogots και ο Νίκος Κωστόπουλος. Στην κατάταξη των
γυναικών η Ελληνοπολωνή Ιρένα Μαλιμπόρσκα – Κυριακού (τρεις φο-
ρές νικήτρια του αγώνα !) και η Αμαλία Ματθαίου μοιράστηκαν την
πρώτη θέση τερματίζοντας σε 14 ώρες 44 λεπτά και δύο δευτερόλε-
πτα! Και η Βίκυ Καρπούζα στην τρίτη θέση έκανε χρόνο 17 ώρες 32
λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Ο «Υπερμαραθώνιος» ξεκίνησε στις 8 το
πρωί τού Σαββάτου από τη θέση «Ζαρκαδιά», με συμμετοχή 112 α-
θλητών, από τους οποίους τερμάτισαν συνολικά 87. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι οι δύο τελευταίοι αθλητές τερμάτισαν ύστερα από 25,5 ώρες
περίπου (εκτός επίσημης χρονομέτρησης, καθώς το όριο του έγκυρου
τερματισμού έχει καθοριστεί σε 24 ώρες).

Το «Παρανέστιο Μονοπάτι»

Στο «Παρανέστιο Μονοπάτι», μήκους 32,6 χλμ., ο Δραμινός Νίκος
Ορφανίδης κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση,
«πετώντας» στα μονοπάτια τής διαδρομής με χρόνο δύο ώρες 25 λε-
πτά και 33 δευτερόλεπτα. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Χρήστος Σω-
τηρόπουλος και την τρίτη ο Μιχάλης Φωτεινός, και οι δύο από την
Αθήνα. Από πλευράς γυναικών, τον ταχύτερο χρόνο πέτυχε η Ασημί-
να Συλαίου (Αθήνα), με δύο ώρες 49 λεπτά 39 δευτερόλεπτα, δεύτε-
ρη τερμάτισε η Κολυφά Μυρσίνη, με χρόνο 3 ώρες 3 λεπτά και 46
δευτερόλεπτα και τρίτη η Πατούρα Ευφροσύνη, με χρόνο 3 ώρες 6
λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Στο «Παρανέστιο Μονοπάτι» συμμετείχαν
συνολικά 96 αθλητές από τους οποίους τερμάτισαν οι 95.

Ο δρόμος «Αλκίμων Παίδων»

Με συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 10-13 χρόνων, διεξή-
χθη για πρώτη φορά στα πλαίσια της διοργάνωσης το πρωί τής Κυ-
ριακής (18/10), στο κέντρο τού Παρανεστίου, δρόμος 1.200 μ. Πρώ-
τος έκοψε το νήμα ο δωδεκάχρονος μαθητής από τη Δράμα Κώστας
Ζαϊμης, με χρόνο τέσσερα λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Ο νικητής τού

Δρόμου «Αλκίμων Παίδων» δήλωσε αποφασισμένος να τρέξει στον
Υπερμαραθώνιο Παρθένου Δάσους «μόλις γίνει 19 χρόνων»! Δεύτε-
ρος ο Βασίλης Χατζηλιόντας και τρίτος ο Καρατζίδης Αλέξανδρος.
Από τα κορίτσια πρώτη τερμάτισε η Σταυρούλα Παπαδοπούλου (5.35),
δεύτερη η Κοκκίνου Μαρίνα (5.45) και τρίτη η Γεωργία Παπαδοπού-
λου (5.58). Σε όλα τα παιδιά χορηγήθηκαν από τους διοργανωτές
μπλούζες των αγώνων και αναμνηστικά. Δηλώσεις των πρώτων νικη-
τών των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2009:

Παντελής Καμπαξής (1ος Νικητής Υπερμαραθώνιου): «Δεν περίμε-
να να τερματίσω πρώτος και μ’ αυτό το χρόνο (11:42:57) σ’ έναν τόσο
δύσκολο αγώνα. Συγχαρητήρια στο Δήμο Παρανεστίου, για την άψο-
γη διοργάνωση, δήλωσε καταπονημένος και φανερά συγκινημένος ο
41χρονος Ηρακλειώτης αθλητής αμέσως μετά τον τερματισμό του,
καταχειροκροτούμενος από πλήθος κόσμου. Μάλιστα, Πόντιοι χο-
ρευτές - με την προτροπή του κόσμου - σήκωσαν στους ώμους τους
το μεγάλο νικητή.

Ο 3ος νικητής τού Υπερμαραθώνιου Νίκος Κωστόπουλος χαρα-
κτήρισε τους Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους «τους καλύτερους
στο είδος τους στην Ελλάδα», ενώ ο 4ος Λουκάς Κώνστας, που έχει
τρέξει αρκετές φορές στον κορυφαίο διεθνή αγώνα τού Mont Blanc,
δήλωσε με ενθουσιασμό: «Αν εξαιρέσει κανείς τα πολλά λεφτά που
διαθέτουν στο Mont Blanc και την πολύχρονη εμπειρία τους σε οργα-
νωτικά θέματα, ο Αγώνας τού Παρθένου Δάσους υπερτερεί στα πά-
ντα! Το τοπίο εδώ είναι ασύλληπτο, δεν συγκρίνεται σε τίποτα με το
Mont Blanc!»

Νίκος Ορφανίδης (1ος νικητής στο «Παρανέστιο Μονοπάτι»): «Ήθε-
λα να ξαναβγώ πρώτος και τα κατάφερα! Ο αγώνας ήταν δύσκολος,
αλλά, όταν αγαπάς κάτι πολύ, τα καταφέρνεις. Δυστυχώς, λόγω της
δουλειάς μου (οικοδόμος), δεν έχω την ευχέρεια να προπονούμαι ό-
σο πρέπει, αλλά ελπίζω και του χρόνου να είμαι εδώ και να ξανακερ-
δίσω τον αγώνα! Δε σκοπεύω να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στον
Υπερμαραθώνιο, γιατί πιστεύω πως είμαι καλύτερος στις μικρές απο-
στάσεις …».

Κώστας Ζαϊμης (1ος νικητής στο Δρόμο «Αλκίμων Παίδων»): «Δε
δυσκολεύτηκα να νικήσω γιατί προπονούμαι καθημερινά στα 1.000 μέ-
τρα στο σύλλογό μου στη Δράμα. Στόχος μου είναι να συνεχίσω τον
αθλητισμό και, όταν γίνω δεκαεννιά χρόνων, θέλω να τρέξω στον
Υπερμαραθώνιο!».
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Τον Παναγιώτη Ψωμιάδη επισκέφτηκε ο
Υπερνομάρχης Κορυτσάς Ίλο Μίλο

Ανταπόκριση: Νίκος Σουτόπουλος
Φωτογραφία: Μιχάλης Χρυσανθόπουλος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τον Υπερνομάρχη Κορυτσάς Ίλο Μίλο δέ-
χθηκε στις 12-10-2009 ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης
Ψωμιάδης στο γραφείο του. Τον Αλβανό αξιωματούχο συνό-
δευε κλιμάκιο υπηρεσιακών και αυτοδιοικητικών παραγόντων
της Υπερνομαρχίας Κορυτσάς. «Στο πρόσωπό σας θα ήθελα
να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον Πρόεδρο της Αλβα-
νίας Σαλί Μπερίσα, ο οποίος, κατά την περσινή μου επίσκεψη
στην Αλβανία, είπε ότι “ευγνωμονούμε το Νομάρχη Θεσσαλο-
νίκης για όσα έκανε για τους συμπατριώτες μας», είπε ο κ. Ψω-
μιάδης, υποδεχόμενος τον Υπερνομάρχη Κορυτσάς.

Από την πλευρά του ο κ. Ίλο Μίλο εξέφρασε τις θερμές ευ-
χαριστίες του στο Νομάρχη για τη στήριξή του απέναντι στους
Αλβανούς που ζουν στη Θεσσαλονίκη, για τη φιλία του και για
τη συμβολή του στη σύσφιξη των ελληνοαλβανικών σχέσεων.
«Στην Κορυτσά σας γνωρίζουν όλοι, σαν να είστε δικός τους
Νομάρχης», είπε ο κ. Μίλο, ο οποίος προσκάλεσε τον Έλληνα
Νομάρχη να επισκεφθεί ξανά την Αλβανία. 

Στο τέλος της επίσκεψης, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν δώρα.
Ο κ. Ψωμιάδης χάρισε στον Υπερνομάρχη Κορυτσάς ένα ανα-
μνηστικό της Θεσσαλονίκης και ένα βιβλίο για την ιστορία της
πόλης, ενώ ο Αλβανός ομόλογός του ανταπέδωσε τη χειρονο-
μία χαρίζοντάς του το σύμβολο της πόλης της Κορυτσάς.

Με επιτυχία το 2ο διεθνές Συμπόσιο για την
ιστορία και τον πολιτισμό της Πρέβεζας 

Ρεπορτάζ: Νίκος Σουτόπουλος

ΠΡΕΒΕΖΑ. Εάν το 1ο Συμπόσιο για την Ιστορία της Πρέβε-
ζας (1989) έβγαλε την Πρέβεζα από την επιστημονική αφάνεια
και έδωσε έναυσμα για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών
από άρθρα μέχρι διδακτορικές διατριβές, το 2ο Διεθνές Συ-
μπόσιο για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας απέδει-
ξε ότι η Πρέβεζα έχει και Ιστορία και Πολιτισμό. Ο αριθμός των
ανακοινώσεων και η ποικιλία των θεμάτων κατέδειξε ότι θα
μπορούσαν την επόμενη φορά να οργανωθούν ανάλογα Συ-
μπόσια σε πιο εξειδικευμένους επιστημονικούς τομείς (η Πρέ-
βεζα στην Ενετοκρατία ή Τουρκοκρατία, Οικονομία και εμπόριο
στην Πρέβεζα κ.α.). Ο Δήμος Πρέβεζας απέδειξε ότι στηρίζει α-
πόλυτα τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ενδιαφέρεται ειλικρι-
νά για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Πρέ-
βεζας. Το Ίδρυμα “Ακτία Νικόπολις” διαθέτει ένα σημαντικό
αρχείο το οποίο κρατάει ανοιχτό σε ερευνητές οι οποίοι έχου-
με την υποχρέωση να το χρησιμοποιήσουμε εμβαθύνοντας και
ερμηνεύοντας την ιστορική πραγματικότητα.

Η Πρέβεζα φάνηκε ότι όσο ήταν σημαντική για γεωστρατηγι-
κούς και οικονομικούς λόγους και έρρεε χρήμα παρήγε τέχνη
και υπήρχε και ιστορία. Από αυτές τις περιόδους προέρχονται
μνημεία και οχυρωματικά έργα τα οποία είναι απαραίτητο να
μελετηθούν και άλλο, αυτόνομα πια και να αναδειχθούν. Έμπο-
ροι, διπλωμάτες, περιηγητές αλλά και πληθυσμιακές ομάδες
ποικίλης προέλευσης αποτελούσαν το υλικό το οποίο δρούσε
στην πόλη. Οι λίγες μεταβυζαντινές εκκλησιές της, το τζαμί, τα
κτίριά της, ιδιωτικά και δημόσια συνθέτουν ένα δίκτυο στο ο-
ποίο αποτυπώνεται η ιστορία της.

Στο συνέδριο αυτό έγιναν τολμηρές προτάσεις που ανατρέ-
πουν τα μέχρι τώρα καθεστώτα πορίσματα της επιστήμης, έγι-
ναν νέες προτάσεις, χρησιμοποιήθηκαν μοντέρνες μέθοδοι
προσέγγισης, ερμηνείας και απόδειξης των δεδομένων. Έτσι ε-
ντοπίστηκε με ακρίβεια π.χ. το πεδίο όπου έλαβε χώρα η μάχη
της Νικόπολης, του 1798. Ακούστηκαν ανακοινώσεις που βασί-
στηκαν σε αρχειακό υλικό (παλαιότερο και σύγχρονο, από έγ-
γραφα μέχρι εφημερίδες) από αρχεία και εκτός Πρέβεζας και
αξίζει στο μέλλον να στηριχθούν τέτοιες εργασίες. Επειδή ο πο-
λιτισμός συνδέεται και με την παιδεία παρουσιάστηκαν και εν-

διαφέρουσες ανακοινώσεις σχετικά με την παιδεία στην Πρέ-
βεζα κυρίως κατά τους 19ο και 20ό αιώνα.

Τέλος η ποίηση που σχετίζεται με την Πρέβεζα είτε πρόκειται
για την εικόνα της Πρέβεζας στην ποίηση είτε ποιητική παρα-
γωγή της ίδιας της πόλης ήταν μια ξεχωριστή θεματική.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την κοινή διαπίστωση όλων
των συνέδρων για την εξαιρετική και απαράμιλλη φιλοξενία κα-
θώς επίσης και για την ομορφιά της πόλης. Κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου έγινε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Νι-
κόπολης, στο νέο Μουσείο της Νικόπολης και την έκθεση ζω-
γραφικής της Μαρίας Ζιάκα με θέμα τη Νικόπολη.

Ψυχή όλης αυτής της σημαντικής πολιτιστικής εκδήλωσης ή-
ταν η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Μαρίνα Βρέλλη-
Ζάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας - Αρχαι-
ολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Αντιπρόεδρος Νίκος Δ.
Καράμπελας και Πρόεδρος του Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις»,
ο Γραμματέας Χρήστος Σταυράκος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Συνδιοργανωτές του συνεδρίου ήταν το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, ο Δήμος Πρέβεζας και το Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις».

Από δεξιά: Η Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου, ο Νίκος Καράμπελας
και ο Χρήστος Σταυράκος

Γράφει ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
τ. Βουλευτής

ΔΡΑΜΑ. Η Νέα Δημοκρατία συμπλήρωσε ήδη τριάντα πέντε
(35) χρόνια σημαντικής θετικής προσφοράς στην πατρίδα μας.
Η μεγάλη παράταξη που ίδρυσε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος
Καραμανλής είχε τον κύριο και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ε-
δραίωση της Δημοκρατίας στη χώρα μας.

Υπήρξε και συνεχίζει να είναι η παράταξη των μεγάλων στρα-
τηγικών επιλογών που τοποθέτησαν τη χώρα μας στην ομάδα
των ανεπτυγμένων χωρών και καθόρισαν την αναπτυξιακή της
προοπτική στο γεωπολιτικό χάρτη.

Είναι η παράταξη που απεχθάνεται τη δημαγωγία και το λαϊκι-
σμό, είναι η παράταξη των δύσκολων και υπεύθυνων αποφάσε-
ων, είναι η παράταξη που τοποθετεί το εθνικό συμφέρον και το
κοινό αγαθό υπεράνω του κομματικού συμφέροντος.

Όμως, παρά τη μεγάλη θετική προσφορά της στην πατρίδα
και τους πολίτες, όπως ήταν φυσικό, έγιναν λάθη και ανεδεί-
χθησαν αδυναμίες. Αδυναμίες που έγιναν εντονότερα ορατές
εξαιτίας της ταχύτατης εξάπλωσης του διαδικτύου και της αλ-
λαγής πολιτικής κουλτούρας, ιδίως των νέων. Ιδιαίτερα το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα η παράταξη δείχνει να χάνει το βη-
ματισμό της σε σχέση με την ελληνική κοινωνία.

Ταυτόχρονα η χώρα μας, παρά τη συμμετοχή της στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, έχει απολέσει σημαντικό
έδαφος στο μερίδιο τής παγκόσμιας ανάπτυξης και της αντα-
γωνιστικότητας, με αποτέλεσμα να μένει πίσω σε επίπεδο δια-
βίωσης και να διευρύνονται οι ανισότητες μεταξύ των πολιτών
και των περιφερειών.

Σήμερα, μετά την ήττα της 4ης Οκτωβρίου, ανοίγεται μία μο-
ναδική ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία να εξαλείψει τις αδυνα-
μίες της και να επανακτήσει την πολιτική της κυριαρχία τόσο σε
ιδεολογικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Η εκλογή του νέου Προέδρου του κόμματος πρέπει να απο-
τελέσει το πρώτο βήμα για το άνοιγμα του κόμματος στην κοι-
νωνία και για την προσέλκυση σε αυτό νέων ανθρώπων που εν-
διαφέρονται για τον τόπο τους και την πατρίδα τους και που έ-
χουν τη διάθεση της προσφοράς, αλλά λόγω των σημερινών
συνθηκών αποφεύγουν να συμμετάσχουν στα κοινά.

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει:
1) Να διαλυθούν όλες οι κομματικές οργανώσεις και να επα-

νασυσταθούν με εγγραφή μελών από μηδενική βάση.
2) Η οργάνωση του κόμματος και των περιφερειακών οργα-

νώσεων θα πρέπει να διέπεται από δημοκρατικές διαδικασίες
και από τις αρχές της «μετα-επιχειρηματικής» διοίκησης, καθώς

και την αρχή της δημιουργικής αξιοποίησης των συγκρούσεων.
3) Ο Πρόεδρος της παράταξης να εκλέγεται από τη βάση και

όχι από το Συνέδριο.
4) Οι υποψήφιοι Βουλευτές να υποδεικνύονται από τα μέλη

της παράταξης του κάθε Νομού.
5) Να επαναδιατυπωθούν οι αρχές και οι αξίες που πρεσβεύ-

ει η παράταξη και να προταχθεί η κοινωνική δικαιοσύνη την ο-
ποία ενστερνίζεται και πρεσβεύει. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να
παρουσιάσει στο λαό πειστικό και αποτελεσματικό κοινωνικό
πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις σημερινές και ιδίως στις ε-

περχόμενες κοινωνικές ανακατατάξεις.
6) Στο πλαίσιο αυτό και μετά την παγίωση της Δημοκρατίας

στη χώρα μας θα πρέπει να αναζητηθεί νέος τίτλος και έμβλη-
μα, που να υποδηλώνουν το κοινωνικό πρόσωπο της παράτα-
ξης.

Στην αμέσως επόμενη φάση, η παράταξη θα πρέπει να πρω-
ταγωνιστεί για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του πο-
λιτικού μας συστήματος, ούτως ώστε η Ελλάδα να πάψει να εί-
ναι ουραγός στην παγκόσμια σκηνή και οι πολίτες να ανακτή-
σουν την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα και τους πολι-
τικούς.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει κατά την επόμενη αναθεώρηση
του Συντάγματος η παράταξη να προτείνει:

1) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται από το λαό και
όχι από τη Βουλή.

2) Τη μείωση των εκλεγομένων Βουλευτών της χώρας σε
150-200.

3) Το ασυμβίβαστο της βουλευτικής και υπουργικής ιδιότη-
τας.

4) Υπουργοί – Υφυπουργοί – Γενικοί Γραμματείς – Πρόεδροι
και Διοικητές Οργανισμών να έχουν κώλυμα εκλογής στις πρώ-
τες εκλογές μετά τη λήξη της θητείας τους.

5) Να θεσπιστεί θέση μονίμου Υφυπουργού Εξωτερικών που
θα προέρχεται από το Διπλωματικό Σώμα για μία δεκαετία.

6) Να καθιερωθεί θέση Αντιπροέδρου στην Κυβέρνηση, η
σύνθεση της οποίας να μην ξεπερνά τους 12 Υπουργούς – 12
Υφυπουργούς και 24 Γενικούς Γραμματείς.

7) Υποψήφιοι Βουλευτές που δεν εκλέγονται να μη διορίζο-
νται Γενικοί Γραμματείς, Πρόεδροι ή Διοικητές Οργανισμών.

8) Να αναθεωρηθεί όλο το διοικητικό σύστημα της χώρας με: 
α) Επαναπροσδιορισμό των ορίων όλων των εξουσιών: δικα-

στικής, νομοθετικής, εκτελεστικής.
β) Να καθιερωθεί ως τέταρτη εξουσία η Αυτοδιοίκηση και να

προχωρήσει η Διοικητική Μεταρρύθμιση.
9) Να καθιερωθεί συνταγματικά η απλή αναλογική ως μόνιμο

εκλογικό σύστημα με πριμοδότηση των δύο πρώτων κομμάτων,
με 20 και 10 έδρες αντίστοιχα.

10) Ο ελάχιστος καθαρός μισθός και η μικρότερη σύνταξη να
μην είναι κατώτερη των 800 Ευρώ.

11) Κανένας μισθός στο Δημόσιο γενικά (Δημόσιο – Οργανι-
σμοί – Ιδρύματα κ.λπ.) να μην είναι μεγαλύτερος από τη βου-
λευτική αποζημίωση και η αύξηση των αποδοχών να είναι ενιαία
για όλους στο Δημόσιο.

Δράμα, Οκτώβριος 2009

Σημείωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ: 
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, νεοδημοκράτες και
μη, να μας στείλουν τις απόψεις τους (επιστολή, Φαξ, ε-
μάιλ) σχετικά με τις επαναστατικές προτάσεις (150-200 βου-
λευτές) του νομάρχη Δράμας και πρώην βουλευτή Κωνστα-
ντίνου Ευμοιρίδη.                                                     (Α.Δ)

Η έξοδος από την κρίση
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Η πρώτη μέρα του πολέμου
Γράφει ο Dennis Kontarinis*

28η Οκτωβρίου. Ημέρα ιστορική. Ημέρα που χαράχτηκε έ-
ντονα μέσα στα συρτάρια του νου μου. Και διάλεξα αυτή τη μέ-
ρα, σήμερα, σαν ένα διάλειμμα για να προστάξω, από τούτον
δω το χώρο, τις μνήμες μου να ξυπνήσουν, Τις μνήμες κείνης
της ημέρας, Δευτέρα πρωί ήτανε κείνη η 28η του Οκτώβρη το
1940, όταν μικρά παιδιά τότε, όπως κάθε μέρα πήραμε το δρό-
μο για το σκολειό μας. Κανείς, τουλάχιστον από μας, από τον α-
πλό λαό θέλω να πω, δεν είχε ιδέα τι α-
κριβώς είχε συμβεί κείνο το πρωινό.
Ούτε σειρήνες ακούσαμε να ουρλιά-
ζουν, ούτε φωνές ακούστηκαν που να
μιλούν για τον πόλεμο.

Η Κέρκυρα σχεδόν αποκομμένη τότε
από την υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να πει
κανείς ότι ζούσε στον δικό της κόσμο.
Το ραδιόφωνο ήτανε ένα σπάνιο πράγ-
μα για το νησί μας και τη μικρή μας πό-
λη κι είναι ζήτημα αν ένα ή δύο υπήρ-
χαν τότε σε όλο το νησί. Κι όσο για τις
εφημερίδες θα έπρεπε να περιμένουμε το πλοίο της γραμμής
που ερχόταν κάθε Πέμπτη για να μάθουμε τι γινόταν στον κό-
σμο.

Έτσι ξεκινήσαμε και φτάσαμε στο σκολειό μας. Έξω από την
πόρτα μας περίμενε ο διευθυντής μας με δύο από τις δασκάλες
μας . Τις θυμάμαι ακόμη. Ήταν η κυρία Γεωργία και η κυρία
Φούλα. Εκεί μάθαμε το τρομερό μαντάτο.

- Γυρίστε γρήγορα στα σπίτια σας, μας είπε ο διευθυντής.
Έχουμε πόλεμο με την Ιταλία. Το σχολείο έκλεισε.

Πήραμε τον δρόμο της επιστροφής τρέχοντας και φωνάζο-
ντας.

- Έχουμε πόλεμο με την Ιταλία. Το σκολειό μας έκλεισε.
Και ήτανε αδύνατο τότε να καταλάβουμε αν οι φωνές και τα

γέλια ήτανε για το κλείσιμο του σκολειού ή για τον πόλεμο, που

καλά-καλά δεν ξέραμε τι ήτανε. Σαν έφτασα στο σπίτι μας βρή-
κα εκεί να έχει γυρίσει από τη δουλειά του και ο πατέρας μου
και να συζητάει με τους άλλους γειτόνους. Τους άκουσα που έ-
λεγαν μια λέξη που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν άγνωστη στο
παιδικό μας λεξιλόγιο. “ Καταφύγιο” ήταν η άγνωστη λέξη. Κι εί-
χα μείνει να αναρωτιέμαι σαν τι μπορεί να είναι αυτό το πράμμα.
Κι ακόμη τους άκουσα να λένε πως κάποια στιγμή μπορεί να
φτάσουν πάνω από την πόλη τα αεροπλάνα να ρίξουν τις μπό-
μπες-έτσι τις έλεγαν-κι ότι τα σπίτια είναι ψεύτικα και δεν θ’ α-

ντέξουν. Κι έλεγαν κι άλλα τέτοια πολ-
λά άγνωστα για μας τα μικρά τότε.

Κάποια στιγμή βρέθηκε το καταφύ-
γιο. Ήταν το υπόγειο από ένα καινούρ-
γιο χτισμένο σπίτι το οποίο το είχαν
φτιάξει από τσιμέντο και τούβλα.
Πράμμα σπουδαίο κείνη την εποχή.
Εκεί έμελλε να περάσουμε όλη την
διάρκεια που κράτησε ο πόλεμος με
τους Ιταλούς με τον κίνδυνο αν έπεφτε
μια βόμβα πάνω σε κείνο το σπίτι να
θαφτούμε όλοι αφού εκείνο το υπόγειο

δεν ήταν καταφύγιο αλλά τάφος.
Κι ενώ λοιπόν νομίζαμε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσου-

με τα αεροπλάνα των Ιταλών, όταν αυτά φάνηκαν πάνω στον ου-
ρανό της Κέρκυρας, θάτανε την 1η Νοεμβρίου του ‘40 αν θυ-
μάμαι καλά, κάποιοι ξεχύθηκαν στους δρόμους και φωνάζανε.

- Είναι δικά μας, είναι ελληνικά.
Λες κι η πατρίδα μας τότε είχε τόσα πολλά αεροπλάνα, που

της περίσσευαν να τα στέλνει πάνω από τις πόλεις για περίπατο.
Έτσι οι πρώτες βόμβες που έπεσαν στην πλατεία Σπιανάδα

και στο Σαν Ρόκκο, βρήκαν έναν κόσμο να ζητωκραυγάζει και
να χειροκροτεί τα αεροπλάνα που αυτά σκορπούσαν το θάνατο
πάνω τους.

Οι πρώτοι νεκροί στην Κέρκυρα έπεσαν εκεί, στις δύο πλα-
τείες. Στην Σπιανάδα και στο στην πλατεία Σαν Ρόκκο, βάφο-

ντάς τες με το αίμα τους.
Από κείνη την ημέρα τα ιταλικά αεροπλάνα δεν έλειψα σχε-

δόν ούτε μια μέρα πάνω από την Κέρκυρα. Κι η μικρή μας πό-
λη, τελείως ανυπεράσπιστη, δεχόταν τον θάνατο που κουβα-
λούσαν μέσα στα σπλάχνα τους τα αεροπλάνα. Κι ήταν αυτό μια
κατάσταση που σιγά-σιγά αρχίσαμε να την συνηθίζουμε και να
ζούμε μ’ αυτήν. Είχαμε μάθει να ζούμε με τον πόλεμο.

* Dennis Kontarinis
Με κεφαλονήτικες ρίζες, έχει γεννηθεί στην Πάτρα, μεγάλωσε
στην Κέρκυρα και έχει ζήσει σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στα
ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε με νεανικές συνεργασίες στα
παιδικά περιοδικά Ελληνόπουλο, Θησαυρός των Παιδιών, Σινε-
άκ και άλλα. Ένα τυχαίο γεγονός στα μαθητικά του χρόνια τον
έφερε στο χώρο της δημοσιογραφίας, την οποία υπηρέτησε για
42 χρόνια ενώ παράλληλα εργάστηκε για μια 10ετία στον ελλη-
νικό κινηματογράφο σαν σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το
1969 μετανάστευσε στις ΗΠΑ και εργάστηκε στην «Πρωινή»,
στα περιοδικά «Greek American Review» και «Estiator» και πα-
ράλληλα συνεργάστηκε με τις εφημερίδες «Παροικιακός Λό-
γος», του Σικάγου, «Hellenic American News», της Πενσυλβά-
νια, «Πατρίδες», του Καναδά ενώ για αρκετά χρόνια ήταν ο α-
νταποκριτής της ημερήσιας «Αλήθεια» της Χίου. Το 2002 και για
τρία χρόνια ήταν ο αρχισυντάκτης και υπεύθυνος έκδοσης του
περιοδικού «Pan Gregorian» της ομώνυμης εταιρείας των ορ-
γανωμένων ελληνοαμερικανών εστιατόρων Συνεργάζεται με
αρκετές ηλεκτρονικές εφημερίδες σε όλο τον κόσμο.

Η άνοδος του τουρ-
κικού εθνικισμού με
την άνοδο των Νεό-
τουρκων στην εξουσία
καθώς και οικονομικά
συμφέροντα συνδεό-
μενα σε μεγάλο βαθ-
μό με την οικονομική
διείσδυση της Γερμα-
νίας στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία, οδήγη-

σαν σε συστηματικούς διωγμούς του ελληνικού
στοιχείου που διήρκεσαν από το 1913 ως το
1924. Ένα εκατομμύριο Έλληνες από τους
2.650.000 που ζούσαν το 1914, δολοφονήθηκαν
και μαζί τους δολοφονήθηκε η μακραίωνη του
ελληνικού πολιτισμού. Το τελευταίο μέρος του
ανθρώπινου δράματος παίζεται τον Αύγουστο
του 1922. Στις 13 Αυγούστου 1922, αρχίζει η επί-
θεση του Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος έχει υπο-
γράψει σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τη
σοβιετική Ρωσία, τις τρεις σοβιετικές Δημοκρα-
τίες του Καυκάσου, και με τη Γαλλία και Ιταλία.
Στις 27 Αυγούστου, οι Τούρκοι μπαίνουν στη
Σμύρνη και αρχίζει ο εμπρησμός της και η κατα-
στροφή κάθε ελληνικής παρουσίας. Εκεί, όπως
σημειώνει ο πρόξενος των ΗΠΑ George Horton
«δεν έλειπε τίποτε σχετικά με τη θηριωδία, την α-
κολασία, την σκληρότητα και όλη τη μανία του
ανθρώπινου πάθους». Εικοσιπέντε χιλιάδες

(25.000) Έλληνες χάθηκαν στην πυρκαγιά, ενώ
μόνο το διάστημα από 27 Αυγούστου μέχρι 4 Σε-
πτεμβρίου 1922 δολοφονήθηκαν 50.000 Έλλη-
νες. Στις 28 Αυγούστου 1922 κατακρεουργήθη-
κε ο μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, και
μαζί του 342 κληρικοί της Μητροπόλεως Σμύρ-
νης και των περιχώρων οι οποίοι πρώτα βασανί-
στηκαν. Τη δολοφονία, την εκδίωξη των Ελλή-
νων, ακολούθησε η καταστροφή κάθε ίχνους ελ-
ληνικής παρουσίας, αυτό άλλωστε υποδηλώνει η
φωτιά στη Σμύρνη. Περίπου 1,5 εκατομμύριο
Έλληνες αναγκάστηκαν να έρθουν σαν πρόσφυ-
γες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους
1.000.000 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. 

Γράφει σχετικά η Διδώ Σωτηρίου: «Βάλαν φω-
τιά στη Σμύρνη … εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος,
τρελός από φόβο, αρχίνησε να τρέχει…και να
ξεχύνεται στη παραλία σαν μαύρο ποτάμι …
μπρος θάλασσα και πίσω σφαγή». Και σε άλλο
έργο της η ίδια γράφει: «… βάλθηκαν να τρέχουν
να φεύγουν κυνηγημένοι απ’ το τούρκικο μαχαί-
ρι και τη φωτιά του πολέμου. Έρχεται μια τραγι-
κή στιγμή στη ζωή του ανθρώπου, που το θεωρεί
τύχη να μπορέσει να παρατήσει το έχει του, την
πατρίδα του το παρελθόν του και να φύγει, να
φύγει λαχανιασμένος αποζητώντας αλλού τη σι-
γουριά. … Ενάμισι εκατομμύριο αγωνίες και οι-
κονομικά προβλήματα ξεμπαρκάρανε στο φλού-
δι της Ελλάδας, με μια θλιβερή ταμπέλα κρεμα-
σμένη στο στήθος: «Πρόσφυγες!» … Χωρίς πα-

τρίδα χωρίς δουλειά χωρίς σπίτι….».
Ο πρέσβης των ΗΠΑ Η. Morgenthau παρομοι-

άζει τους πρόσφυγες αυτούς με 2.600.000 άν-
δρες, γυναίκες και παιδιά οι οποίοι είχαν ξαφνι-
κά και απρόσμενα φτάσει στα λιμάνια των ΗΠΑ.
Όταν άρχισε ή Συνδιάσκεψη της Λωζάννης την
1η Νοεμβρίου 1922 έμεναν ακόμα στην Κων-

σταντινούπολη και στα περίχωρά της, καθώς και
στην Ίμβρο και την Τένεδο περίπου 300.000
Έλληνες και στον Πόντο ελληνόφωνοι αλλά σαν
μουσουλμάνοι μη ανταλλάξιμοι, άλλες 400.000.
Οι περισσότεροι έφυγαν με την ελληνοτουρκική
συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών και άλ-
λοι στους διωγμούς που ακολούθησαν το 1942,
το 1955 και το 1964 και σήμερα μένουν μόνο ο
άγνωστος αριθμός ελληνόφωνων στον Πόντο. 

Η εκδίωξη των Ελλήνων από τους Νεότουρ-
κους και τον Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος στρά-
φηκε με ξεχωριστή μανία εναντίον του Ελληνι-
σμού, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλή-
ματα όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην αν-
θρώπινη ιστορία. Η γενοκτονία των Ελλήνων εί-
ναι ένα ζήτημα το οποίο παρέμεινε στο περιθώ-
ριο για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα
και η διεθνής του προέκταση αναφέρεται στην υ-
ποχρέωση των κρατών και των διεθνών οργανι-
σμών να αναγνωρίσουν τη γενοκτονίας και να α-
ποκαταστήσουν με αυτόν τον τρόπο, την βλάβη
που υπέστησαν. Από την άλλη το σύγχρονο τουρ-
κικό κράτος οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για
τη γενοκτονία των Ελλήνων, χωρίς να κάνει προ-
παγάνδα. Κάθε λαός και ιδιαίτερα οι Έλληνες οι
οποίοι έχουν χάσει χιλιάδες συμπατριώτες τους,
έχουν το δικαίωμα στην μνήμη, έχουν το δικαίω-
μα να απαιτούν με επιμονή την επίσημη αναγνώ-
ριση από τις αρχές των εγκλημάτων και αδικιών
που διαπράχτηκαν σε βάρος του.

ΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ

Η καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισμού
και η επιστροφή της μνήμης και της αλήθειας

Στους Έλληνες της Σμύρνης, 87 χρόνια μετά την εκδίωξή τους 

8 Νοεμβρίου / Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Οινοτουρισμού: Πρωτοβουλία Ρόδης Κράτσα
για την καθιέρωση «Ευρωπαϊκού 
Έτους Οινοτουρισμού»

Ομάδα Ευρωβουλευτών από διάφορες χώρες, μεταξύ των ο-
ποίων και η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη
Κράτσα, ανακοίνωσαν την πρωτοβουλία της καθιέρωσης «Ευρω-
παϊκού Έτους Οινοτουρισμού» σε συνεργασία με το Δίκτυο Ευρω-
παϊκών Πόλεων Κρασιού (RECEVIN). Στόχος είναι η ενίσχυση της
αειφόρου ανάπτυξης στις οινοπαραγωγικές περιοχές βασισμένης
στο συγκριτικό πλεονέκτημα του «οίνου».

Είναι γεγονός ότι η έννοια του οινοτουρισμού είναι ε-
ξαιρετικά διαδεδομένη σε όλες τις οινοπαραγωγικές
χώρες του κόσμου. Ιδιαίτερα δε στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, που αντιπροσωπεύει το 70% της παγκόσμιας αγο-
ράς κρασιού, ο οινοτουρισμός λαμβάνει σημαντικές
διαστάσεις, προωθώντας την τοπική ανάπτυξη και συν-
δέοντας τις οινοπαραγωγικές δραστηριότητες με την ι-
στορία και την πολιτιστική παράδοση του κάθε τόπου.
Σύμφωνα με την κα. Κράτσα, «η καθιέρωση ΐΕυρωπαϊ-
κού Έτους Οινοτουρισμούΐ θα συμβάλει ακόμα περισ-
σότερο στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οινοπαρα-
γωγικών περιοχών, αξιοποιώντας το κρασί ως οικονομικό και πο-
λιτισμικό μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Θα δώσει επί-
σης ευκαιρίες κινητοποίησης παραγόντων και συνεργασίας μετα-

ξύ των πόλεων, οικονομικών παραγόντων και πολιτιστι-
κών φορέων σε εθνικό επίπεδο αλλά και διακρατικό ε-
πίπεδο. Θα αποτελέσει επίσης μία ευκαιρία ανταλλαγής
καλών πρακτικών». Η Ευρωβουλευτής τόνισε επίσης ό-
τι «στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων Κρασιού (RE-
CEVIN) μετέχουν μόνο από ελληνικής πλευράς οι Δήμοι
Αιδηψού, Νάουσσας, Νεμέας, Ρόδου, Σπάτων, Τυρνά-
βου και θα πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή και άλ-
λων ελληνικών περιοχών με πλούσια και ποιοτική παρα-
γωγή κρασιού που διαθέτει η χώρα μας». Οι Ευρωβου-

λευτές που είχαν την πρωτοβουλία, κατέθεσαν Γραπτή Δήλωση
προς συλλογή υπογραφών υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο για να ξεκινήσει η διαδικασία θεσμοθέτησης του « Ευ-
ρωπαϊκού Έτους Οινοτουρισμού».
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Ε Π Ι Σ Τ ΟΛ Ε Σ
n Αξιότιμοι κύριοι,

η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα «Άγιος Νικόλαος Μύρων» του Μπρί-
ντιζι, Λέστε και Τάραντα, είναι η ιστορική Κοινότητα αυτής της πό-
λης όπου ο η παρουσία των Ελλήνων χάνεται στα βάθη των αιώ-
νων! Μεγάλη μας επιθυμία είναι να μπορούμε να δημοσιεύουμε
περιοδικά ορισμένα άρθρα μας στην τόσο ωραία και χρήσιμη για
τον απόδημο ελληνισμό εφημερίδα σας. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Μαρία Θεοδωρίδου

Presidente Comunità Greco-Ortodossa 
“S.Nicola di Myra” di Brindisi, Lecce e Taranto

n Κύριε Διευθυντά
Φοβάμαι ότι θα λυπηθείς και πάλι με όσα γράφω αφού δεν είναι
καθόλου ευχάριστα. Πίστεψέ με ότι προσπαθώ να το αποφεύγω.
Τι να κάνω όμως; Φαίνεται ο μικρός ο διαβολάκος μέσα μου δεν
πρόκειται να με αφήσει να ησυχάσω και μαζί με εμένα και πολ-
λούς άλλους. Το 1976, είχε πέσει στα χέρια μου ένα βιβλίο με τίτ-
λο τι ντροπή να είσαι έλληνας. Δυστυχώς έχω ξεχάσει τα όνομα
του συγγραφέα. Το βιβλίο αυτό εξιστορούσε τα γεγονότα στην Κύ-
προ τον Ιούλιο του 1974 και αποκάλυπτε τις προδοσίες και τις ω-
μότητες που διέπραξαν εκεί οι Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες.
Διαβάζοντας το ντράπηκα που είμαι έλληνας. Προ καιρού διάβα-
σα για τα αίσχη που διέπραξαν πάλι οι Έλληνες αξιωματικοί την
περίοδο 1943/1945 στη Μέση Ανατολή και που ανάγκασαν τους
ΤΣΟΡΤΣΙΛ και ΙΝΤΕΝ να πουν ότι ντρέπονται να προφέρουν τη λέ-
ξη Έλληνας και ότι οι Έλληνες με αυτά που διέπραξαν έθεσαν τον
εαυτό τους εκτός συμμαχίας. Για μια φορά ακόμη ντράπηκα ως
έλληνας. Τον περασμένο Μάρτιο είδα στην τηλεόραση γέροντες
σκοπιανούς να οριόνται ότι οι Έλληνες είναι δολοφόνοι. Τους έ-
καψαν τα σπίτια, τους έσφαξαν, τους ξερίζωσαν κ. λ. π. Τότε τα α-
πέδωσα όλα σε τοπική προπαγάνδα. Ευρισκόμενος όμως με ά-
δεια, συνάντησα 87χρονο απόστρατο στρατηγό. Σε σχετική συζή-
τηση για τα γεγονότα του εμφυλίου κ. λ. π. τον ρώτησα τη γνώμη
του για το Ναπ. Ζέρβα και τους άλλους λωποδύτες δεξιούς και α-
ριστερούς, που στ’ όνομα της πατρίδας διέπραξαν ουκ ολίγα ε-
γκλήματα. Αναφερόμενος, λοιπόν, στο Ζέρβα μου είπε, ότι ήτανε

μεγάλος πατριώτης και ήρωας. Τον ρώτησα για το έργο του

Ζέρβα. Μου είπε, χωρίς ντροπή, ότι αυτός έσφαξε όλους τους
τσάμιδες. Δεν άφησε ούτε ένα μικρό παιδί και τους έκαψε τα σπί-
τια. Γεμάτος οργή τον ρώτησα αν ντρέπεται για όλα αυτά. Δυστυ-
χώς μου είπε, ότι είναι υπερήφανος. Εγώ όμως ντράπηκα και
ντρέπομαι ακόμα ως Έλληνας. Αυτά είναι τα έργα και οι πολιτείες
των ... γενναίων μας αξιωματικών, όπως αρέσκονται μερικοί να
τους αποκαλούν. Εάν σε όλα αυτά προσθέσω και όσα διέπραξαν
την περίοδο 67-74 δεν πρέπει να είμαστε και τόσο περήφανοι για
τους ... γενναίους μας αξιωματικούς. Ασφαλώς και δεν ευθύνο-
νται οι σημερινοί αξιωματικοί για τα όσα διέπραξαν οι παλαιότεροι
συνάδελφοί τους. Βλέπω όμως να τους λιβανίζουμε καθημερινά
λες και μας κάνουν χάρη. Οι κύριοι αυτοί διάλεξαν μόνοι τους να
γίνουν αξιωματικοί. Από την πρώτη ήμερα, που μπαίνουν στη σχο-
λή, στοιχίζουν ένα κάρο λεφτά στον Έλληνα φορολογούμενο. Ευ-
χαριστώ για τη φιλοξενία και διατελώ μετά τιμής

Παναγιώτης Λιακέας
Μπόχουμ Γερμανίας

n Επιστολές, που οι μεγαλοεκδότες
της Ελλάδας, τις απορρίπτουν ...
Ο Γαλιλαίος δεν ήταν ο πρώτος
Αγαπητέ Απόστολε,
η επιστολή μου, που αγνοήθηκε από τους συμπατριώτες μου των
Αθηνών, εντεταλμένοι στο Τμήμα αναγνωστών στην έγκριτη εφη-
μερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, έχει το παρακάτω περιεχόμενο.

Σε χαιρετώ φιλικά, Γιώργος Βλάχος
Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό διάβασα στο BHMA
την είδηση ότι ο Γαλιλαίος δεν ήταν ο πρώτος που χαρτογράφησε
τη Σελήνη αλλά ήταν ο Βρετανός Thomas Harriot, που έκανε την
ίδια εργασία τέσσερις μήνες πιο νωρίς, πριν γίνουν γνωστές οι ερ-
γασίες του Γαλιλαίου και ακριβώς στις 26.07.1609. Σήμερα, μετά
400 χρόνια, αναγνωρίστηκε η πρωτιά του Thomas Harriot. Ένα
μεγάλο Εύγε στους αντικειμενικούς και ακριβοδίκαιους, που εξά-
λειψαν την αδικία που υπέστη για 400 χρόνια o Thomas Harriot.
Κρυφογέλασα ενώ μου ξέφευγε ένας αναστεναγμός ελπίδας για
την αποκατάσταση μιας άλλης αλήθειας. Αναρωτήθηκα δε, τι είναι
4 μήνες διαφορά σε σύγκριση με αυτήν των 18 αιώνων, που περι-

μένει κάποιος άλλος για να αποκατασταθεί η αξία τού έργου
του; Καημένε Αρίσταρχε, ενώ διατύπωσες 18 αιώνες νωρίτερα
την ηλιοκεντρικότητα του πλανητικού μας συστήματος, δεν σου το
αναγνωρίζει κανένας επειδή δεν υπάρχουν για τη δική σου εργα-
σία αυτοί οι αντικειμενικοί και ακριβοδίκαιοι συνάδελφοί σου, για
να σου αναγνωρίσουν αυτό που δικαιούσαι την πρωτιά της ανα-
κοίνωσης! Έτσι ο Πολωνός αστρονόμος Nikolaus Kopernikus θε-
ωρείται ο πρώτος διδάξας, μολονότι μελέτησε και αντέγραψε τον
Αρίσταρχο, και φυσικά έρχεται τουλάχιστον ... δεύτερος και κατα-
μουσκεμένος, μεγάλος αστρονόμος αλλά όχι πρώτος. Η πρόταση
των Γερμανών επιστημόνων να τιμηθεί ο Πολωνός αστρονόμος
θα ήταν ολοκληρωμένη αν το στοιχείο 112, που θα πάρει το όνο-
μά του, καταγραφόταν στον Περιοδικό Πίνακα των Στοιχείων με
διπλή ονομασία. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο Αρίσταρχος ο
Σάμιος υπήρξε ο πρώτος διδάξας και όχι ο Πολωνός o
Kopernikus.

Διατελώ με τιμή 
Γεώργιος Α. Βλάχος, Κάτω Σαξονία

n Αγαπητέ κ. Δίκογλου
Μια καλημέρα από το Μόναχο.
Εκ των προτέρων θέλω να σας ευχηθώ να έχετε πλήρη υγεία. Με-
λέτησα την εφημερίδα που εκδίδεται με μεγάλη προσοχή. Αυτό
που διαπίστωσα είναι μιά πολύ αξιόλογη εφημερίδα που κυκλο-
φορεί στην Γερμανία και περισσότερο στον ελληνισμό και ενημε-
ρώνει τον αναγνώστη με την πιο άριστη και αντικειμενική άποψη.
Έχετε ένα πλούσιο και ζουμερό περιεχόμενο που καλύπτει τα πά-
ντα και τους πάντες. Οι άξιοι συνεργάτες σας και αρθρογράφοι
φαίνεται ότι είναι γνώστες του αντικειμένου της ειδησιογραφίας
που καλύπτουν και δίνουν με πάθος αυτό που έχουν αναλάβει ώ-
στε ο αναγνώστης νά έχει και την παραμικρή ενημέρωση. Σας εύ-
χομαι ολόψυχα ο Θεός νά σας χαρίζει υγεία, δύναμη και απέρα-
ντη υπομονή για την συνέχιση αυτού του πολυτιμότερου έργου,
την καλή και άριστη ενημέρωση- πληροφόρηση του Ελληνισμού.

Με τιμή, Κατσαμπέκης Βαγγέλης
Natur- und Alternativtourismus, 

Agrotourismus in Griechenland und Zypern

Κρίτων Αρσένης: «Η αβέβαιη στάση των ΗΠΑ
απειλεί την επίτευξη διεθνούς δεσμευτικής

συμφωνίας για την Κλιματική Αλλαγή»
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, μέλος των ε-

πιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας, Αλιείας και Διεθνούς Ανά-
πτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετείχε στην 7μελή ε-
πίσημη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επι-
σκέφθηκε την Ουάσινγκτον για συνομιλίες με το Κογκρέσο των
ΗΠΑ ενόψει της Συνδιάσκεψης της Κοπεγχάγης.

Συναντήθηκε με μέλη της Γερουσίας, μεταξύ των οποίων η Γε-
ρουσιαστής Μπόξερ, πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος
της Γερουσίας και συντάκτρια του νομοσχεδίου Κέρυ-Μπόξερ για
τη δημιουργία συστήματος εμπορίας ρύπων στις ΗΠΑ καθώς και
με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, στελέχη του Υπουργείου
Εξωτερικών και της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος
αλλά και τις σημαντικότερες ΜΚΟ και think tanks. Ο Κρίτων Αρσέ-
νης παροτρύνε την επίσπευση της έγκρισης από την Γερουσία της
νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και την
αλλαγή της διαπραγματευτικής θέσης των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη
προκειμένου να επιτευχθεί μια διεθνής δεσμευτική συμφωνία με
μετρήσιμους στόχους για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλα-
γής. Επισήμανε δε ότι η πιθανή αναβολή της τελικής απόφασης
για δεσμευτική διεθνή συμφωνία για μετά την Κοπεγχάγη, θα κα-
ταστήσει ιδιαίτερα αβέβαιη την επικύρωσή της από τις ΗΠΑ, λόγω
της ενδεχόμενης αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών στη Γερου-
σία μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2010.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των επίσημων επαφών στις ΗΠΑ
έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις: «Η εκλογή του πρόεδρου Ομπά-
μα, σήμανε την πλήρη μεταστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ απένα-
ντι στην παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση της Κλιματικής Αλλαγής.
Ήδη η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νομοθεσία για τον πε-
ριορισμό των αερίων του θερμοκηπίου κατά 17% έως το 2020 και
κατά 80% έως το 2050 σε σχέση με το 2005. Προτείνεται μάλιστα
ένα αυξανόμενο ποσό που θα ξεκινήσει από 1 δις δολάρια για την
χρηματοδότηση της προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών
στην παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση αλλά και ισότιμο ποσό για
την μεταφορά πράσινης τεχνολογίας προς αυτές τις χώρες, ενώ
πάνω από 5 δις δολάρια για την αντιμετώπιση της καταστροφής
των δασών του πλανήτη. Αν και πραγματικά σηματοδοτούν μια ρι-
ζική αλλαγή στάσης των ΗΠΑ απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή, οι
δεσμεύσεις αυτές υπολείπονται αρκετά των αντίστοιχων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αλλά και καθιστούν πολύ δύσκολή την επίτευ-
ξη μιας νέας διεθνούς συμφωνίας στην Κοπεγχάγη που να αντα-
ποκρίνεται στα επιστημονικά δεδομένα για την αντιμετώπιση των
χειρότερων επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.

Επιπρόσθετα εκκρεμεί και είναι αβέβαιη η έγκριση της νομοθε-
σίας από την Γερουσία με αποτέλεσμα η διαδικασία να μην ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί πριν την Άνοιξη του 2010. Σε περίπτωση
που δεν υπάρξει τελικά έγκριση της εθνικής νομοθεσίας των ΗΠΑ
για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, η κυβέρνηση Ομπά-
μα έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα χρησιμοποιήσει τα υφιστά-

μενα νομοθετικά εργαλεία (την νομοθεσία για την αποφυγή της α-
έριας ρύπανσης) για να περιορίσει τους ρύπους που προκαλούν
Κλιματική Αλλαγή. Η επιλογή αυτή θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις
να προσφύγουν νομικά εναντίον της κυβέρνησης με αποτέλεσμα
να καθυστερήσει πιθανά η έναρξη εφαρμογής των όποιων μέ-
τρων έως και δύο κρίσιμα για τον πλανήτη χρόνια. 

Κατά την διάρκεια των επαφών μας διαφάνηκε ότι οι ΗΠΑ θα
προχωρήσουν στην λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της Κλιμα-
τικής Αλλαγής που μπορεί συνολικά να είναι τελικά συγκρίσιμα με
αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυστυχώς διαφάνηκε επίσης η έλλειψη πολιτικής βούλησης των
ΗΠΑ να δεσμευτούν στην Κοπεγχάγη σε συγκεκριμένους μετρή-
σιμους ποσοτικούς στόχους για την μείωση των αερίων του Θερ-
μοκηπίου στα πλαίσια μιας νέας διεθνούς δεσμευτικής συμφω-
νίας που θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο. Αντί για αυ-
τό οι ΗΠΑ αναμένεται να επιδιώξουν μια διεθνή δέσμευση σε επί-
πεδο εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλα-
γής και μάλιστα όχι στην Κοπεγχάγη αλλά αργότερα, αφού ολο-
κληρωθεί η έγκριση της εθνικής τους νομοθεσίας. Επιπρόσθετα,
αν το κείμενο που θα προκύψει έχει τον χαρακτήρα της διεθνούς
συμφωνίας, είναι ιδιαίτερα πιθανό να μην μπορέσει να συγκε-
ντρώσει τους 67 από τους 100 ψήφους που απαιτούνται στην Γε-
ρουσία για την έγκριση του, ιδιαίτερα όταν ήδη υπάρχει δυστοκία
για την συγκέντρωση των 60 ψήφων που απαιτούνται για την έ-
γκριση της σχετικής νομοθεσίας από την Γερουσία και αναμένεται
να γίνει ακόμη πιο δύσκολο ενόψει των επερχόμενων εκλογών
του Νοεμβρίου 2010, των αυξημένων προεκλογικών πιέσεων της
ενδεχόμενης αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών στη Γερουσία.

Με τον τρόπο αυτό οι ΗΠΑ θα έχουν οδηγήσει τα κράτη του κό-
σμου σε μία μη επαρκή και διάτρητη διεθνή συμφωνία για την α-
ντιμετώπιση της διεθνούς περιβαλλοντικής κρίσης, την οποία τελι-
κά μπορεί να μην μπορέσουν καν να επικυρώσουν».

Ενέργειες Κοινωνικής Ευθύνης
Χορηγία SUPERFAST FERRIES στην 7η Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για
την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων 

ΑΘΗΝΑ. Η SUPERFAST FERRIES, στο πλαίσιο του
προγράμματος εταιρικής κοινωνικής  ευθύνης της
ATTICA GROUP, στηρίζει τον Παγκρήτιο Σύνδεσμο Εθε-
λοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αι-
ματοκρήτης» στο πλαίσιο της «7ης Πανελλήνιας Λαμπα-
δηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για την Εθε-
λοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά οργάνων. Η Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών εί-
ναι από τις σπουδαιότερες εκδηλώσεις που πραγματο-
ποιούνται για να διαδοθεί ο θεσμός της εθελοντικής αι-
μοδοσίας και να τονιστεί η περιορισμένη επάρκεια της
χώρας μας σε εθελοντικά και τακτικά προσφερόμενο α-
σφαλές αίμα. Η αφή της φλόγας πραγματοποιήθηκε στις
28 Αυγούστου στην Πάτρα και συνέχισε το ταξίδι της προ-
σεγγίζοντας κάθε άκρη της χώρας, διανύοντας έξι συνο-
λικά διαδρομές στη Νησιωτική και Ηπειρωτική Ελλάδα.
Το ταξίδι της φλόγας στην Κρήτη διήρκησε έναν ολόκλη-
ρο μήνα καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο και τους τέσ-
σερις νομούς του νησιού, ενώ παράλληλα πλαισιώθηκε
από εκδηλώσεις ενημερωτικού, πολιτιστικού ή κοινωνι-
κού χαρακτήρα. Η SUPERFAST FERRIES, μέλος της
Attica Group που ταξιδεύει καθημερινά το Αιγαίο και την
Αδριατική θάλασσα και έρχεται σε επαφή με τους αν-
θρώπους κάθε τόπου, αντιλαμβάνεται την αιμοδοσία ως
πράξη υπευθυνότητας, προσφοράς και πάνω απ' όλα αλ-
ληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Η
φλόγα κάθε εθελοντή αιμοδότη φωτίζει τη δύναμη και
την θέληση για ζωή μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά
προς τον συνάνθρωπο μας.
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Οι Eλληνες τιμούν
το έργο των άξιων

δημιουργών του πολιτισμού
Πολιτιστική Εκδήλωση για να τιμηθεί

το έργο του Μίκη Θεοδωρτάκη
Γράφει ο Κώστας Ιατρίδης, Bad Homburg
iatridis@web.de, iatridis@web.de

Μια πολιτιστική εκδή-
λωση με καθαρά ελλη-
νικό περιεχόμενο και
χρώμα πραγματοποιή-
θηκε στο Πολιτιστικό
Κέντρο της πόλης Bad
Homburg. Σκοπός ή-
ταν να τιμηθεί το έργο
του μεγάλου Έλληνα
μουσικοσυνθέτη Μίκη
Θεοδωράκη. Κύριος
διοργανωτής ήταν η
Πολιτιστική Υπηρεσία
του Δήμου της ομώνυ-
μης πόλης σε συνεργα-
σία με τον Ελληνογερ-
μανικό Πολιτιστικό Σύλ-
λογο ΕΛΛΑΣ Bad Homburg και με τον Ελληνογερμανικό Πολιτιστικό
Σύλλογο KINISIS Offenbach. Η χορωδία και οι μουσικοί του Γερμανο-
ελληνικού Πολιτιστικού Συλλόγου KINISIS Offenbach αφιέρωσαν με ι-
διαίτερη προσοχή και αγάπη το χρόνο και την τέχνη τους για να πα-
ρουσιάσουν ένας μέρος από το μουσικό έργο του μεγάλου Έλληνα
μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Παρουσιάστηκαν αρκετά τραγούδια από ποιήματα μελοποιημένα α-
πό τον μεγάλο καλλιτέχνη. Οι ωραίες μελωδίες ενθουσίασαν τους πο-
λυάριθμους, απαιτητικούς επισκέπτες. Ενδεικτική απόδειξη των παρα-
πάνω αποτέλεσε το γεγονός ότι η αθρόα συμμετοχή του κοινού δημι-
ούργησε κυριολεκτικά το αδιαχώρητο στην αίθουσα της Αγγλικής
Εκκλησίας, η οποία χρησιμοποιείται ως Πολιτιστικό Κέντρο της όμορ-
φης πόλης της Έσσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι αρκετοί ήταν ε-
κείνοι στους όποιους δεν επετράπη η είσοδος λόγω του αδιαχώρητου!

Ο Θεοδωράκης θεωρείται ως ένας από τους πιο αγαπημένους
Έλληνες μουσικοσυνθέτες για τους Γερμανούς. Είναι αξιοσημείωτο το
γεγονός ότι το όνομα Θεοδωράκης προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση
στους Γερμανούς φιλόμουσους πολίτες που ανήκουν σε διαφορετικά
κοινωνικά στρώματα και κατηγορίες. Ο συντάκτης του παρόντος κει-
μένου διαπιστώνει ότι πολλοί από τους παραπάνω σπεύδουν να απο-
λαύσουν τους ρομαντικούς και τους μελωδικούς ύμνους του Θεοδω-
ράκη κάθε φορά που διοργανώνονται παρόμοιες εκδηλώσεις στην
ευρύτερη περιοχή της Φρανκφούρτης. Τους συνειδητοποιημένους
πολίτες, Γερμανούς και Έλληνες η μουσική του Θεοδωράκη τους αγ-
γίζει τα εσώτερα ανθρώπινα συναισθήματα, όπως είναι η χαρά, η λύ-
πη, η νοσταλγία, το παράπονο, η αγωνιστική διάθεση και τους προξε-
νεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό, αλλά και αγαλλίαση. Οι «Θεοδωρακικοί ύ-
μνοι», όπως λένε, μεταφέρουν ζωντανά περιεχόμενα κοινωνικών α-
γώνων, βαθιάς ανθρώπινης αλληλεγγύης, σπαράγματα ανθρώπινου
πόνου και ενθουσιαστικά ψυχικά ξεσπάσματα!

Τραγούδησε η χορωδία KINISIS και οι σολίστες τραγουδιστές Κώ-
στας Μπιθικώτσης, Γιάννης Τσατσαρώνης, Ιωάννης Βλάχος και Άννα
Εμίλοβα. Οι Έλληνες και Γερμανοί οργανοπαίχτες με την οργανική
μουσική τους ενθουσίασαν τους επισκέπτες. Όπως ο Απόστολος
Σουρκόπουλος (κιθάρα), ο Χαράλαμπος Τσέρνος (μπουζούκι), ο Δη-

μήτριος Σιόζιος.

Η Ελληνική Παροικία στο Μόναχο γιόρτασε
την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Την Κυριακή 01.11.09 στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων τε-
λέσθηκε δοξολογία με τη συμμετοχή της μαθητιώσας νεολαί-
ας. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Γενικός Πρόξε-
νος κ. Ανδρέας Ψυχάρης. Στη δοξολογία παρέστησαν ο Πρό-
εδρος και μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Μ., οι εκπρόσωποι των εθνι-
κοτοπικών Συλλόγων και πλήθος κόσμου.

Την Δευτέρα 02.11.09 συνεδρίασε το Δ.Σ της Ε.Κ.Μ. για την
προετοιμασία και προγραμματισμό των εκδηλώσεων της νέας
περιόδου. Εκτός από τα θέματα της ημερησίας διάταξης έγι-
νε απολογισμός του έργου των τομέων που παρουσίασαν
δραστηριότητα κατά τους προηγούμενους μήνες.

Η προετοιμασία για τον εορτασμό των 50 χρόνων παρου-
σίας των Ελλήνων στην πόλη του Μονάχου θα είναι το κυρίως
θέμα των εκδηλώσεων για τον επόμενο χρόνο.

Την Πέμπτη 05.11.09 έγινε η πρώτη επίσημη επίσκεψη του
προέδρου και μελών του Δ.Σ της Ε.Κ.Μ. στο νέο Γενικό Πρό-
ξενο της Ελλάδας στο Μόναχο Ανδρέα Ψυχάρη, για αλληλο-
γνωριμία και ενημέρωση. Ο κ. Ψυχάρης έδειξε αμέριστο εν-
διαφέρον για τα προβλήματα, τις ανησυχίες, και τις προσδο-
κίες των συμπατριωτών μας. Διαβεβαίωσε δε ότι θα βρίσκετε
δίπλα σε κάθε σύλλογο ή φορέα, για την επίλυση τυχόν ανα-
φυόμενων προβλημάτων. Το Σάββατο 07.11.09 έλαβε χώρα υ-
πό την αιγίδα της Ε.Κ.Μ. και με κεντρικό διοργανωτή το Σύλ-
λογο Ποντίων Μονάχου, εκδήλωση με σκοπό τη συγκέντρω-
ση χρημάτων. Ένα μέρος των χρημάτων θα διατεθεί σε συ-
γκεκριμένο σχολείο της Ουκρανίας για την εκμάθηση της
Ελληνικής γλώσσας. Τα υπόλοιπα χρήματα θα δοθούν στον

πατέρα μικρού παιδιού, το οποίο ήλθε από την Ελλάδα και
βρίσκεται λόγω σοβαρής ασθένειας σε νοσοκομείο της
Στουτγκάρδης. Ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ παρευρέθηκαν
στην εκδήλωση. Τον χαιρετισμό εκ μέρους της Ε.Κ.Μ. απήυ-
θηνε ο κ. Αντωνάκης Στ.

Τη Δευτέρα 09.11.09 η Ισραηλιτική Πολιτιστική Κοινότητα
Μονάχου και Άνω Βαυαρίας σε συνεργασία με το Δήμο Μο-
νάχου, διοργάνωσε στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου
εκδήλωση αφιερωμένη στην 09 Νοεμβρίου 1938 στην επονο-
μαζόμενη " Reichskristallnacht ".

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρώτος Δήμαρχος Μονάχου
κ. Christian Ude με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρόε-
δρος του κεντρικού εβραϊκού Συμβουλίου Γερμανίας κ.
Charlotte Knoblauch, και άλλοι επίσημοι. Την Ε.Κ.Μ. εκπρο-
σώπησε στην ως άνω εκδήλωση ο πρόεδρος του Δ.Σ. της
Ε.Κ.Μ. Σπύρος Ξενάκης.

Συνεχίζεται να εφαρμόζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά
στους χώρους της Ε.Κ.Μ. το πρόγραμμα επαγγελματικού
προσανατολισμού KOMPASS, το οποίο χρηματοδοτείται από
την Ε.Ε., το Υπουργείο Παιδείας της Βαυαρίας., την
Arbeitsamt και την Ιnnere Mission. 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους μαθητές και τις μα-
θήτριες Γυμνασίων και Λυκείων και έχει σκοπό να τους βοη-
θήσει να προβούν στην καλύτερη δυνατή επιλογή επαγγέλμα-
τος. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους ειδικούς προς
τούτο, αφορούν σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στη
Γερμανία και στην Ελλάδα.

Ο Δήμαρχος τής πόλης με τους 
μουσικούς και τον συνεργάτη μας 

Κώστα Ιατρίδη (δεξιά)

Μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου
και ο νέος Πρόξενος (τρίτος από δεξιά)

Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Μ. και η Πρόεδρος του Συλλόγου
Ποντίων Μονάχου. Από αριστερά: Γρ. Γιάκης, Γ. Τσορακλί-

δης, Α. Dick, Δ. Κίτσος, Στ. Αντωνάκη

Bayern-Μόναχο: Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940
Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου

της 28ης Οκτωβρίου φέρει στη μνήμη
μας το θρυλικό εκείνο „ΟΧΙ“, την απά-
ντηση σύσσωμου του Ελληνικού
Έθνους στην ιταμή αξίωση του ιταλού
δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι να του
παραδώσομε αμαχητί „γην και ύδωρ“. 

Η απροκάλυπτη αυτή φασιστική απει-
λή συνένωσε όλους τους Έλληνες, οι ο-
ποίοι εμπνεόμενοι από την πανάρχαια ι-
στορία τους, παραμέρισαν τις οποιεσ-
δήποτε πολιτικές ή άλλες διαφορές,
σαν να τις εξαφάνισε „η κίνηση ενός
μαγικού ραβδιού“, όπως παρατήρησε ο
ίδιος ο ιταλός πρεσβευτής, και ενωμέ-
νοι ενίκησαν και κατατρόπωσαν τον πο-
λυαριθμότερο και ισχυρότερα εξοπλι-
σμένο ιταλικό στρατό αποθώντας τον
βαθιά μέσα στα αλβανικά εδάφη, κατα-
γράφοντας στη νεότερη ελληνική ιστο-
ρία άλλη μια ένδοξη σελίδα, „το αλβανι-

κό έπος του 1940“, γελοιοποιώντας τον
Μουσολίνι και το καθεστώς του, προκα-
λώντας δε παγκόσμιο θαυμασμό, γιατί
κατάφεραν να πετύχουν το αδιανόητο.

Λίγους μήνες αργότερα, το Μάιο του
1941, όταν τα χιτλερικά στρατεύματα ε-
πιτέθηκαν για να καταλάβουν την Κρή-
τη, οι Έλληνες έδειξαν ξανά το μεγα-
λείο τους, την αγάπη τους για την ελευ-
θερία, τη βούλησή τους να υπερασπίζο-
νται „το πάτριον έδαφος“, χωρίς να υ-

πολογίζουν οτιδήποτε, αψηφώντας και
την ίδια τους τη ζωή.

Οι ηρωικές αυτές πράξεις αντίστασης
και αυτοθυσίας του λαού μας δεν στα-
ματούν εδώ, συνεχίζονται με την ίδρυση
αντιστασιακών οργανώσεων σε όλη τη
χώρα, καθ’ όλην τη διάρκεια κατοχής
της πατρίδας μας από τα χιτλερικά
στρατεύματα. Οι Έλληνες σε κάθε γω-
νιά της γης οφείλομε να τιμήσομε με
τον προσήκοντα σεβασμό τη γενιά του
‘40, τη γενιά που αποδείχθηκε αντάξια
των ηρωικών παραδόσεων του λαού
μας, τη γενιά που μας δίδαξε, ότι η προ-
άσπιση της ελευθερίας δεν είναι ζήτημα
αριθμών ούτε οπλικής υπεροχής. Είναι
ζήτημα χρέους.

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Σπύρος Ξενάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

EΛΛHNIKH KOINOTHTA MONAXOΥ

Συγχαρητήρια Δημητρίου προς τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Κυβερνήσεως Γεώργιο Παπανδρέου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε!
Για την εκλογική σας νίκη και την α-

νάληψη των καθηκόντων σας ως Πρω-
θυπουργού και Υπουργού των Εξωτερι-
κών της χώρας, η Ομοσπονδία Ελληνι-
κών Κοινοτήτων στη Γερμανία σας συγ-
χαίρει ολόθερμα και εύχεται σ’ εσάς και
τα μέλη της κυβερνήσεώς σας δημιουρ-
γική διακυβέρνηση προς ευόδωση των
εθνικών στόχων και προς ευημερία του
Ελληνικού Λαού, του οποίου τις προσ-
δοκίες ευχόμαστε και περιμένουμε να
δικαιώσετε.

Στα εθνικά μας θέματα η ΟΕΚ ως αυ-

τοοργάνωση των αποδήμων στη Γερμα-
νία θα σταθεί όπως πάντα με ζήλο στο
πλευρό της πατρίδας και της κυβερνή-
σεως.

Τέλος, ελπίζουμε ότι η κυβέρνησή
σας θα αποδώσει στους απόδημους το
ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα της συμ-
μετοχής στις γενικές βουλευτικές εκλο-
γές της χώρας από τον τόπο διαμονής
τους.

Με την έκφραση της ιδιαίτερης εκτι-
μήσεως προς το πρόσωπό σας.

Για το Δ.Σ. της ΟΕΚ
Κώστας Δημητρίου, πρόεδρος
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Αδελφότητα Ηπειρωτών Στουτγάρδης

35 χρόνια Πρωτοπορία - Δημιουργία – Προσφορά
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ. Από
τους πρώτους εκπολιτιστι-
κούς συλλόγους που έκα-
ναν την εμφάνισή τους στη
Γερμανία και ο παλαιότε-
ρος στη Βάδη Βυρτεμβέρ-
γη, που εκπροσωπεί τους
Ηπειρώτες, είναι αναμφι-
σβήτητα η Αδελφότητα
Ηπειρωτών, που αγκάλια-

σε με ενδιαφέρον όλους τους ξενιτεμένους
Ηπειρώτες και συνεργάστηκε άψογα με όλους
τους φορείς μέχρι σήμερα.

Στις τρισήμιση δεκαετίες διατήρησε τις πα-
ραδόσεις, ήθη και έθιμα, τα τραγούδια τη μου-
σική και τους χορούς τής Ηπείρου. Για το σκο-
πό αυτό διοργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις με
εισηγητές που έστειλαν μηνύματα σε πολλούς
αποδέκτες. Καλλιέργησαν το πατριωτικό φρό-
νημα, που διακρίνει κάθε Έλληνα και Ελληνίδα
της Διασποράς, και γαλούχησαν τη νεολαία με
όλες τις ευαισθησίες. Όλη αυτή τη μαγεία τής
προσφοράς της η Αδελφότητα τη γιόρτασε με
το δικό της παραδοσιακό τρόπο στην Turn- und
Versammlungshalle στο Degerloch της Στουτ-
γάρδης. 

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Σωτήριος
Βασιλείου, αφού ευχαρίστησε τους παραβρι-
σκόμενους, τα μέλη και τους χορηγούς Γρηγό-
ρη Βρακά και Αμανάτη Ταγκαλίδη, τον επίτιμο
πρόεδρό τους Γιώργο Κομίνη και τη Γραμματέα
της Ομοσπονδίας Ηπειρωτικών Συλλόγων Δή-

μητρα Πέτσα τόνισε, ότι είναι χρέος και υπο-
χρέωση όλων των Ελλήνων να προσφέρουν
βοήθεια και συμπαράσταση στους συλλόγους.
Η Αδελφότητα, είπε, στάθηκε πολύ ψηλά γιατί
την ίδρυσαν και την υπηρέτησαν άνθρωποι ό-
πως ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού
Θρόνου Δημήτριος Βαγγελής, ο αείμνηστος
Σπύρος Πάντος, ο Αχιλλέας Τσούτσης και ο
παραβρισκόμενος επίτιμός μας πρόεδρος, ο
Γιώργος Κομίνης. Εμείς συνεχίζουμε το έργο
τους, για να μείνει ζωντανή η φλόγα της Ηπεί-
ρου στην ξενιτιά.

Η Γραμματέας της Ομοσπονδίας, Δήμητρα
Πέτσα, μεταφέροντας τον χαιρετισμό τού Προ-
έδρου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευ-
ρώπης και Προέδρου του Παγκόσμιου Συμβου-
λίου Ηπειρωτών Εξωτερικού Χρυσόστομου Δή-
μου, είπε: «Στα 35 χρόνια, που πέρασαν από τό-
τε, εμείς οι Απόδημοι Ηπειρώτες πετύχαμε πολ-
λά. Σύλλογοι ιδρύθηκαν σε κάθε γωνιά της Γερ-
μανίας και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης Αντα-
μώματα, Συνέδρια, Συνέδρια νεολαίας, προ-
γράμματα εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων.

Μετά την ίδρυση τής Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας Ευρώπης ήρθε η σειρά να οργανω-
θούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετά την Συν-
διάσκεψη και το Συνέδριο, το Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Εξωτερικού ανέλαβε δυναμικά τη δου-
λειά του. Το 2010 θα πραγματοποιηθεί το Α’ Συ-
νέδριο Ηπειρωτικής Νεολαίας τού Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού». 

Βαθιά συγκινημένος ο Επίτιμος Πρόεδρος
Γιώργος Κομίνης αναφέρθηκε σε γεγονότα
του παρελθόντος που σημάδεψαν τη θαυμάσια
πορεία τής Αδελφότητας. Εξήρε την προσφο-
ρά όλων όσων υπηρέτησαν μέσα από το Δ.Σ.
την Αδελφότητα και ευχήθηκε να συνεχίσει την
προσφορά της όπως μέχρι σήμερα. 

Οι φλογεροί Ηπειρώτες της Στουτγάρδης
και της ευρύτερης περιοχής, που πρωταγωνί-
στηκαν στην ίδρυση της Ομοσπονδίας, με δική
τους πρόταση εισηγήθηκαν και ιδρύθηκε η
Ομοσπονδία Προώθησης Εταιρειών Ευρείας
Λαϊκής Βάσεως το 1978.

Σήμερα στους κόλπους τής Αδελφότητας
λειτουργούν δύο υπέροχα χορευτικά συγκρο-
τήματα που καλύπτουν τις επιθυμίες όλων των
ηλικιών. Αυτά τα δύο θαυμάσια χορευτικά συ-
γκροτήματα χόρεψαν μπροστά στο κοινό και
καταχειροκροτήθηκαν για τη ζωντάνια τους.
Επίσης, πλουτίζοντας το πρόγραμμα της εκδή-
λωσης, χόρεψε και το χορευτικό συγκρότημα
της Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης. Το
μουσικό πρόγραμμα, που ήταν αφιερωμένο
στα δημοτικά τραγούδια, το κάλυψε ο Θανά-
σης Αθανασίου στο κλαρίνο και ο Γιάννης Ζέρ-
βας στο τραγούδι.

Συναυλία χορωδίας Σάββα Λαζαρίδη
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Esslingen. Ένας ευαίσθητος με την μουσική και τις ρίζες του
λάτρης της παραδοσιακής ομορφιάς, που κουβάλησαν από την
άλλη πατρίδα οι ξεριζωμένοι Έλληνες του Πόντου, δημιούργη-
σε μια χορωδία με μουσικούς και χορωδούς, άνδρες και γυναί-
κες, για να υμνήσουν, να τιμήσουν με όλα τα αποθέματα της α-
γάπης τους όλους εκείνους τους αθώους αετούς του Πόντου
που πέταξαν οι ψυχές τους στους ουρανούς στον σκληρό και α-
πάνθρωπο διωγμό. Ο γνωστός λυράρης συνθέτης και τραγου-
διστής στην ομογένεια Σάββας Λαζαρίδης με την 38μελή χορω-
δία του αφιέρωσε τη συναυλία στην ημέρα μνήμης και τιμής, την
19η Μαΐου. Την αποφράδα εκείνη ημέρα που έβαλε σε εφαρ-
μογή εξόντωσης του Ελληνισμού του Πόντου ο σφαγέας του Μι-
κρασιατικού Ελληνισμού Μουσταφά Κεμάλ.

Η πρώτη επίσημη παράσταση δόθηκε στην Osterfeldhalle
Bergheim του Esslingen με τη συμμετοχή τού διακεκριμένου η-
θοποιού Λάζου Τερζά και των μουσικών, Στράτο Δεμερτζόγλου
ούτι, Τέο Χαλκιά αρμόδιο, Άκη Ερμείδη αρμόνιο και Χρήστο Πα-
σχαλίδη νταούλι. Ο Πρόεδρος της Ποντιακής Εστίας Στουτγάρ-
δη, Δημήτρης Οξυζίδης, παρουσίασε την μέχρι τώρα προσπά-

θεια τού 38μελούς χορωδιακού συγκροτήματος, των οργανο-
παικτών, ιδιαίτερα των οκτώ νεαρών λυράρηδων μαθητών του
Σάββα Λαζαρίδη, αλλά και του μεγάλου ηθοποιού του θεάτρου
και του κινηματογράφου Λάζου Τερζά, που πήρε τη σκυτάλη για
να μας ταξιδέψει νοερά στα παρχάρια, την ιστορία, την ευημε-
ρία αλλά και την τραγωδία τού Πόντου.

Και ως υπέροχος τραγωδός μας ξεφύλλισε όλο εκείνο το
δράμα μέσα από γεγονότα και μαρτυρίες. Μεγάλη ήταν επίσης
η αναφορά αυτού του διακεκριμένου θεατράνθρωπου, που η
φωνή του λυγίζει καρδιές και κάνει μικρούς και μεγάλους να
σκιρτούν με δέος, για τον μαρτυρικό Πόντο, για τον δημιουργό
και πρωταγωνιστή αυτής της ασύλληπτης εκδήλωσης το Σάββα
Λαζαρίδη. Πώς θα μπορούσε να ξεχάσει μια ακόμα μεγάλη
μορφή, τον ασύγκριτο ακούραστο παιδαγωγό και Δάσκαλο με
κεφαλαίο, Άνθρωπο με κεφαλαίο, Πόντιο με κεφαλαίο, ερευνη-
τή της παράδοσης Χάρη Πανικίδη, που πριν 25 χρόνια πέρασε
από αυτή την πόλη για να διδάξει στα Ελληνόπουλα γλώσσα και
ιστορία; Και αυτός έκανε όλη την περιοχή ένα χοροστάσιο πα-
ραδοσιακών χορών. Μητέρες με δύο και τρία παιδιά ήρθαν σε
αυτό τον χώρο για να δουν, να αγκαλιάσουν και να συζητήσουν
με τον δάσκαλό τους μετατρέποντας τον προθάλαμο σε λουτρό

αγνής αγάπης! Και ο μεγάλος δημιουργός και πρωταγωνιστής,
ο υμνωδός λυράρης και συνθέτης γίνεται αοιδός για να πει τρα-
γουδώντας τον πόνο του, τον πόνο χιλιάδων ανθρώπων. Και τα
είπε όλα μέσα από την ιστορία που καταδικάζει ακρότητες ο ευ-
πατρίδης Σάββας Λαζαρίδης, αυτός ο Ορφέας της νέας γενιάς.
Τέλος τετραμελής ομάδα χορευτών με επικεφαλής τον χοροδι-
δάσκαλο Νίκο Κισκορίδη χόρεψε τον Πυρρίχιο για να αποθεω-
θεί όπως και η εκπληκτική χορωδία και οι οργανοπαίκτες.

Αρχές Απρίλη απογειώνονται
οι Μακεδονικές Αερογραμμές

Στις αρχές Απριλίου ανα-
μένεται να απογειωθούν οι
Μακεδονικές Αερογραμ-
μές. Οι αρχικές σκέψεις στο
πλαίσιο του σχεδιασμού του
πτητικού προγράμματος
των Μακεδονικών Αερο-
γραμμών περιλαμβάνουν τη
σύνδεση της Θεσσαλονίκης
με Μόσχα, Λονδίνο, Παρίσι, Άμστερνταμ αλλά και πόλη της
Γερμανίας, δήλωσε ο γενικός εμπορικός διευθυντής της
Olympic Air Σταύρος Δαλιάκας. Ιδιαίτερα στη περίπτωση
του Άμστερνταμ διερευνάται η περίπτωση συνεργασίας με
την KLM, ώστε να δοθεί διέξοδος και για συνδέσεις με υ-
περατλαντικούς προορισμούς. Η συχνότητα των πτήσεων,
όπως διευκρίνισε ο κ. Δαλιάκας, θα εξαρτηθεί από την κί-
νηση που θα έχει ο κάθε προορισμός, ενώ σε πρώτη φάση
εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία αεροπλάνα
για να φέρουν σε πέρας το πτητικό έργο. Επίσης, εξέφρα-
σε την ικανοποίησή του για τη μέχρι στιγμής αποδοχή της
νέας εταιρείας από το κοινό. Οι πληρότητες των πτήσεων
της εταιρείας υπολογίζονται αυτό το διάστημα στο 60%.
Στόχος είναι η αύξησή τους.                              Πηγή: ΑΠΕ
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ΑΚΡΙΤΑΣ: Θρακιώτικος Πολιτιστικός
Σύλλογος Ντύσσελντορφ

Σας προσκαλούμε όλους (Θρακιώτες και μη) το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
2009 και ώρα 19:00 στο ενοριακό κέντρο του Αγίου Ανδρέα Ντύσσελντορφ,
Am Schönenkamp 1 για να διασκεδάσουμε μαζί. Θα μας κρατήσουν συντρο-
φιά η ορχήστρα “ΑΚΡΙΤΕΣ“ του κ. Τσαπκίνη Ζήση. Σας περιμένουμε όλους για
να ζήσουμε ξεχωριστές Θρακιώτικες στιγμές, με καλό φαγητό-καλό κρασί, κα-
λή μουσική. Είσοδος: 5 €. www.thraki.de, www.neolaia.thraki.de

Διαπολιτισμική εβδομάδα 2009
Γράφει ο π. Απόστολος Μαλαμούσης, 
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου

MÜNCHEN. Κάθε χρόνο γίνονται το Σεπτέμ-
βριο στη Γερμανία πολιτιστικές εκδηλώσεις με
επίκεντρο τον αλλοδαπό συμπολίτη. Σκοπός
των εκδηλώσεων είναι να τονιστεί ο ιδιαίτερος
κοινωνικός και πολιτιστικός ρόλος και η προ-
σφορά των συμπολιτών μας που ζουν στη Γερ-
μανία και προέρχονται από άλλες χώρες. Η
Εβδομάδα του Αλλοδαπού Συμπολίτη, ή η Δια-
πολιτισμική Εβδομάδα, όπως συνήθως λέγεται,
καθιερώθηκε προ πολλών ετών με πρωτοβου-
λία της Ιεράς Μητρόπολης Γερμανίας και με τη
συνεργασία των Εκκλησιών της Γερμανίας, της
Ρωμαιοκαθολικής και της Ευαγγελικής.

Η επίσημη παγγερμανική έναρξη της Διαπο-
λιτισμικής Εβδομάδας 2009 έλαβε χώρα την
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό
των Αγίων Πάντων Μονάχου. Στην εκδήλωση
έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Ρωμαιοκαθολι-
κός Επίσκοπος Μονάχου και Φράισινγκ κ.
Reinhard Marx και ο Ευαγγελικός Επίσκοπος
της Βαυαρίας κ. Johannes Friedrich. Ο Αρχιε-
ρατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύ-
τερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Απόστολος
Μαλαμούσης καλωσόρισε στον χαιρετισμό του
τους υψηλούς εκπροσώπους των τριών εκκλη-
σιών και τους εκπροσώπους των βαυαρικών
και ελληνικών Αρχών. Στην ομιλία του ο Σεβ.
Μητροπολίτης κ. Αυγουστίνος αναφέρθηκε
στη σημασία της Διαπολιτισμικής Εβδομάδας
και παρότρυνε όλους να ενασχοληθούν εντατι-
κά με το κοινωνικό γίγνεσθαι για μια επιτυχη-
μένη ενσωμάτωση. 

Ο Ευαγγελικός Επίσκοπος αναφέρθηκε
στην ομιλία του στην παραβολή του Καλού Σα-
μαρείτη και τόνισε τη σημασία της συμπαρά-
στασης σε ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες
που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Δέκα αλλο-
δαποί και ο Αρχιμανδρίτης π. Πέτρος Κλιτς συ-
νέθεσαν ένα μεγάλο πίνακα με την παράσταση
του Καλού Σαμαρείτη. Τέσσερις μαθήτριες
ντυμένες με κρητικές στολές επέδωσαν εικό-
νες της Αγίας Τριάδας και του Καλού Σαμαρεί-
τη στους παρευρισκομένους. Τα χρήματα που
συγκεντρώθηκαν από τον δίσκο δόθηκαν σε έ-

να γερμανικό σύλλογο που φροντίζει ανθρώ-
πους που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι εν Γερμανία
εκπρόσωποι των Πατριαρχείων που έχουν Ενο-
ρίες στη Γερμανία: ο Μητροπολίτης Σεραφείμ
και ο Επίσκοπος Σοφιανός από το Πατριαρχείο
της Ρουμανίας, ο Αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης α-
πό το Πατριαρχείο Μόσχας, ο Επίσκοπος Κων-
σταντίνος από το Πατριαρχείο της Σερβίας, ο
Αρχιμανδρίτης π. Ιωάννης από το Πατριαρχείο
Αντιοχείας, ο ιερέας π. Kalinov από το Πα-
τριαρχείο Βουλγαρίας, ο ιερέας π. Feleke από
την κοπτική εκκλησία της Αιθιοπίας και ο ιερέ-
ας π. El Antony από την κοπτική εκκλησία της
Αιγύπτου.

Παρέστησαν επίσης ανώτατοι εκπρόσωποι
της Βαυαρικής κοινωνίας, μεταξύ των οποίων:
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.
Spaenle, ο Νομάρχης κ. Hillenbrand, η
Landrätin k. Rumschöttel, o Πρώτος Δήμαρ-
χος Μονάχου κ. Ude, ο Τρίτος Δήμαρχος
Monatzeder ο Δήμαρχος της πόλης Jena k.
Schröter, η επιτετραμμένη της Γερμανικής κυ-
βερνήσεως για θέματα μετανάστευσης κ.
Dickel, καθολικοί και ευαγγελικοί κληρικοί και
εκπρόσωποι των καθολικών Ενοριών Πολω-
νίας, Κορέας, Βιετνάμ, Κροατίας, Ουγγαρίας,
Φιλανδίας και διαφόρων άλλων αγγλόφωνων
και γαλόφωνων ευαγγελικών και καθολικών ε-
νοριών. Επίσης παρέστησαν και εκπρόσωποι ι-
σλαμικών συλλόγων Μονάχου. 

Από ελληνικής πλευράς παρέστησαν ο Γενι-
κός Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόναχο
Ανδρέας Ψυχάρης, ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ακαδημίας καθηγητής κ. Φθενάκης και ο αντι-
πρόεδρος κ. Κωσταντινίδης ο ομότιμος καθη-
γητής πανεπιστημίου Μονάχου κ. Νικολάου, ο
πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων
Μονάχου κ. Μουτάφης, οι πρόεδροι των Συλ-
λόγων Κρητών, Ποντίων, Επτανησίων, „Ηπει-
ρωτών το Σούλι“ και του Λυκείου Ελληνίδων
Μονάχου. 

Ο βυζαντινός χορός ιεροψαλτών υπό την δι-
εύθυνση του καθηγητή πανεπιστημίου κ. Νικο-
λακόπουλου, η κροατική και η κορεανική χο-
ρωδία έδωσαν ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση.
Μετά την εκδήλωση δόθηκε δεξίωση στην αυ-
λή της Εκκλησίας. 

Ακολούθησε ειδική εκδήλωση στη μεγάλη
αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου, με πρό-
σκληση του Δήμου, στην οποία έλαβαν το λόγο
ο Δήμαρχος κ. Monatzeder, ο πρόεδρος του
Συμβουλίου Αλλοδαπών Μονάχου κ. Naz, ο ι-
ρανός συγγραφέας κ.Kermani και η πρόεδρος
της Παγγερμανικής Οικουμενικής Επιτροπής,
κ. Erpenbeck.

Η βαυαρική τηλεόραση μετέδωσε στα βρα-
δινά δελτία ειδήσεων της ημέρας αποσπάσμα-

τα από την εκδήλωση στον ιερό ναό των Αγίων
Πάντων, που κατά γενική ομολογία στέφθηκε
με απόλυτη επιτυχία.

Τιμά ιδιαίτερα την Ιερά Μητρόπολη Γερμα-
νίας και τους εν Μονάχω ορθοδόξους Έλλη-
νες το γεγονός, ότι επελέγη ο ιερός ναός των
Αγίων Πάντων Μονάχου για την επίσημη έναρ-
ξη της παγγερμανικής „Διαπολιτισμικής Εβδο-
μάδας“, που έλαβε χώρα, ως γνωστό, για πρώ-
τη φορά στη Βαυαρία.

Από αριστερά: Landesbischof Friedrich, Πρωτοπρεσβύτερος π. Απόστολος Μαλαμούσης,
Oberbürgermeister Ude, Erzbischof Marx

Αφουγκράζονται το Χαιρετισμό τού Πρωτοπρεσβύτερου  π. Απόστολου Μαλαμούση 
Erzbischof Marx, Μητροπολίτης Αυγουστίνος, Landesbischof Friedrich
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Πωλείται
Στον Τυρό Αρκαδίας αγρόκτημα οικοδομήσιμο τριών περίπου

στρεμμάτων, σε πολύ καλή τιμή, με απεριόριστη θέα στη θάλασσα
Πληροφορίες στο Τηλ.: 0030-27570-41217

Πωλείται
Imbiss-Pizzeria

Στο 58256 Ennepetal 
(κοντά στο Wuppertal)
Σε κεντρικό σημείο – 

με θέσεις μέσα και δικό του
εξωτερικό χώρο. Σταθερή
πελατεία, πολύ καλό τζίρο.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε
σοβαρά ενδιαφερόμενο:

Τηλ. 01756127277 ή 02333974203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Σπίτι στο Μεσαγρό της Αίγινας, 90 τ.μ.,
2 κρεββατοκάμαρες, οικόπεδο 1.000 τ.μ.

****
ZU VERKAUFEN

Haus in Messagros, Insel Ägina, 90 qm, 
2 Schlafzimmer, Grundstück 1.000 qm.

****
Τηλ./Tel. +30-6977011943, 

+49-15775281532

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»

Την Ομογενειακή εφημερίδα
που διαβάζεται από
χιλιάδες αναγνώστες

4 Εύκολα  4 Οικονομικά
4 Αποτελεσματικά
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Εστιατορική Εξυπηρέτηση Τσιουλόγιαννης
Με την εμπειρία 20 χρόνων στο καλό φαγητό

της ελληνικής κουζίνας τολμήσαμε την επέκταση
της εξυπηρέτησης επισκεπτόμενοι τον δικό σας χώρο,

αναλαμβάνοντας το Catering δεξιώσεων, γάμων,
βαπτίσεων, γενεθλίων, εγκαινίων

και κάθε είδους εκδηλώσεων

ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑ
τ.κ. 22001, τηλ./fax: 27550 22602

οικ.: 27550 23178

CATERING

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΑΘ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Λ. Αλεξάνδρας 126 - Τ.Κ. 11471 Αθήνα 
Τηλέφωνο: +30.210 88 225 56

Fax: +30.210 82 56 348
akoutsougera@gmail.com
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Μεγάλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
30 Οκτωβρίου στο Βερολίνο για τις προσπά-
θειες που καταβάλλονται για διαλεύκανση της
τύχης των αγνοουμένων στην Κύπρο, με συμ-
μετοχή της Δικοινοτικής Ομάδας Συγγενών
Αγνοουμένων και της γνωστής Τουρκοκύπριας
δημοσιογράφου και συγγραφέως Σεβγκιούλ
Ουλουντάγ. 

Η εκδήλωση, που έγινε υπό το κεντρικό σύν-
θημα «Ο κοινός μας πόνος αποτελεί το κοινό
μας μέλλον», πραγματοποιήθηκε στις κεντρι-
κές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Heinrich
Böll Stiftung, με το οποίο συνεργάστηκε στενά
η Κυπριακή Πρεσβεία στη γερμανική πρωτεύ-
ουσα. 

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο
κ. Bastian Hermisson, Λειτουργός του Ιδρύμα-
τος Heinrich Böll, και ο κ. Μιχάλης Κουμίδης,
Σύμβουλος Τύπου της Πρεσβείας. Ο συντονι-
στής της εκδήλωσης, δημοσιογράφος Klaus
Hillenbrand, ανεφέρθη στη συνέχεια στο Κυ-
πριακό και στην τραγική πτυχή των αγνοουμέ-
νων και τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι και το
τέλος της δεκαετίας του 1990 δεν είχαν γίνει
ουσιαστικά βήματα στο θέμα αυτό, μόλις δε
πριν μερικά χρόνια άρχισαν συγκεκριμένες έ-
ρευνες με εκταφές, ταυτοποιήσεις και επι-
στροφές λειψάνων των περίπου 1.500 Ελληνο-
κυπρίων και 500 Τουρκοκυπρίων αγνοουμέ-
νων προσώπων. 

Στη συνέχεια, η κα Ουλουντάγ παρουσίασε
με διαφάνειες τη δουλειά που άρχισε η ίδια
πριν οκτώ περίπου χρόνια με τη συλλογή πλη-
ροφοριών, τη δημοσίευση τραγικών και πολλές
φορές μακάβριων ιστοριών από εκτελέσεις α-
μάχων ή στρατιωτών, τη συγγραφή άρθρων σε
ΜΜΕ στην Κύπρο με σκοπό την ευαισθητοποί-
ηση εμπλεκομένων ή αυτόπτων μαρτύρων για

παροχή πληροφοριών καθώς και άλλες δρα-
στηριότητες. Ανέφερε ότι το έργο της συλλο-
γής στοιχείων για ομαδικούς τάφους ή άλλα
σημεία που βρίσκονται αγνοούμενα πρόσωπα
ήταν και παραμένει μια πάρα πολύ δύσκολη, α-
κόμα και επικίνδυνη, υπόθεση η ίδια δε πολλές
φορές δέχθηκε απειλές για τη ζωή της. Τόνισε
ότι η ίδια ποτέ δεν έκανε διάκριση ανάμεσα σε
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους αγνοού-
μενους, και όλες τις πληροφορίες που συλλέ-
γει τις διαβιβάζει στη Διερευνητική Επιτροπή
για τους Αγνοουμένους, το δικοινοτικό χαρα-
κτήρα και το ιδιαίτερα σημαντικό έργο της ο-
ποίας εγκωμίασε ιδιαίτερα. 

Η κα Ουλουντάγ ανέφερε περαιτέρω ότι μέ-

σα από αυτή την εκστρατεία και δουλειά προέ-
κυψε η Δικοινοτική Ομάδα Συγγενών Αγνοου-
μένων και Θυμάτων Πολέμου η οποία αποτε-
λείται από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπρι-
ους οι οποίοι έχασαν ολόκληρες τις οικογένει-
ές τους ή των οποίων πολλοί στενοί συγγενείς
αγνοούνται. 

Στη συνέχεια το μέλος και εκ των ιδρυτών
της Δικοινοτικής Ομάδας κ. Χρίστος Σταύρου
αναφέρθηκε εκτενώς στους σκοπούς και τις
δραστηριότητες της τονίζοντας, μεταξύ άλλων,
ότι όλα τα μέλη εργάζονται εθελοντικά, με κύ-
ριο στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης και στις δύο κοινότητες για το θέμα
των αγνοουμένων και των άλλων θυμάτων πο-

λέμου και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύ-
νης, τη συλλογή πληροφοριών και τη στήριξη,
στο μέτρο του δυνατού, των συγγενών των θυ-
μάτων. 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν στη συνέχεια
οι δηλώσεις των υπολοίπων μελών της Δικοινο-
τικής Ομάδας, Μαρίας Γεωργιάδου, Huseyin
Akansoy και Ανδρέα Σύζηνου, οι οποίοι παρέ-
θεσαν ξεχωριστά πώς έχασαν τις οικογένειές
τους και πολύ στενά συγγενικά τους πρόσωπα,
πώς βρήκαν το κουράγιο και το θάρρος να συ-
νεργαστούν στην Ομάδα καθώς και τα συναι-
σθήματα που τους διακατέχουν. Τα μέλη της
Ομάδας, απαντώντας και σε ερωτήσεις του συ-
ντονιστή, έστειλαν έντονα μηνύματα συμφιλίω-
σης, επαναπροσέγγισης και ειρηνικής συμβίω-
σης. 

Η παρουσίαση και, ιδιαίτερα, η έκφραση των
απόψεων και εμπειριών άμεσων συγγενών α-
γνοουμένων και θυμάτων από τις δύο κοινότη-
τες στο πλαίσιο ενός Μη Κυβερνητικού Οργα-
νισμού, προκάλεσε ιδιαίτερα θετικό σχολιασμό
και θετικές αντιδράσεις από το πολυπληθές α-
κροατήριο. 

Την εκδήλωση, η οποία στέφθηκε με απόλυ-
τη επιτυχία, παρακολούθησε ο Πρέσβης της
Δημοκρατίας στο Βερολίνο κ. Παντιάς Ηλιά-
δης, εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου
Εξωτερικών, εκπρόσωποι γερμανικών πολιτι-
κών Ιδρυμάτων και Οργανισμών, δημοσιογρά-
φοι και πλήθος κόσμου, στη μεγάλη τους πλει-
οψηφία Γερμανοί. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τα εγκαίνια
της έκθεσης έργων ζωγραφικής των Κυπρίων
ζωγράφων Hulusi Halit και Γιώργου Τορναρίτη
στους χώρους του Ιδρύματος, η οποία θα πα-
ραμείνει ανοικτή μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.

Πηγή: Γ.Τ.Π. Κυπριακής Πρεσβείας Βερολίνου

Εκδήλωση στο Βερολίνο για τους αγνοούμενους με τη
Δικοινοτική Ομάδα Συγγενών Αγνοουμένων και Θυμάτων Πολέμου

Διεθνή έκθεση "ANUGA 2009" στη Κολωνία

Γράφει ο Γιάννης Επιτροπάκης 

Στις 14 Οκτωβρίου 2009 έκλεισε τις πύλες της
στη Κολωνία, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και
ποτών στο κόσμο η Anuga 2009 με την υπόσχεση
ότι το 2011 θα προσφέρει ακόμη περισσότερα
προς εκθέτες και επισκέπτες. 

Θα προσπαθήσω να μεταφέρω εντυπώσεις και
σκέψεις που αποκόμισα από την επίσκεψη μου
στην έκθεση. Η Ελληνική συμμετοχή, στη διεθνή
έκθεση "Anuga 2009" ήταν μικρότερη συγκριτικά με
εκείνες των 2005, 2007. Πολλές είναι οι αιτίες και η
βασικότερη η οικονομική συγκυρία, οι Ελληνικές ε-
ξαγωγές τροφίμων και ποτών καταγράφουν μια
πτώση με εξαίρεση το ελαιόλαδο την φέτα και τις ε-
λιές. Στην έκθεση συμμετείχαν 192 Ελληνικές εξα-
γωγικές επιχειρήσεις. Σε μία συνολική επιφάνεια
2.830 τ.μ. ανάδειξαν οι Έλληνες εξαγωγείς, τα
Ελληνικά προϊόντα. Την όλη παρουσία διοργάνωσε
ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
ΟΠΕ με κόστος ενοικίαση του χώρου περίπου
600.000 Ευρώ. Παρόλα αυτά υπήρξε μαζική συμ-
μετοχή επισκεπτών στα ελληνικά περίπτερα και οι
περισσότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις
τα πήγαν πολύ καλά. Η τιμώμενη χώρα Anuga
2009, ήταν η Τουρκία, η οποία δαπάνησε εκατομ-
μύρια, για να πετύχει το στόχο της, που δεν ήταν
άλλος, από την προβολή αλλά και τη εδραίωση της,
στις μελλοντικές οργανώσεις στη διεθνή έκθεση

Anuga. Από την πρώτη ημέρα μέχρι και την τελευ-
ταία, προσπάθησα και ενημέρωσα, στο μέτρο του
δυνατού, εκπροσώπους φορέων και υπηρεσιών ό-
πως: (Περιφέρεια Κρήτης, ΟΠΕ, Επιμελητήρια των
νομών Ηρακλείου και Σερρών και το Σύνδεσμο ε-
ξαγωγέων Κρήτης), επίσης εξαγωγείς αλλά περισ-
σότερο επιχειρηματίες του Αποδήμου Ελληνισμού
στην Ευρώπη, ως εκπρόσωπος του Συντονιστή
ΣΑΕ περιφέρειας Ευρώπης και ως υπεύθυνος της
επιτροπής επιχειρηματικότητας, ότι είμαστε κοντά
τους.

Συναντήθηκα με την Πρόξενο των εμπορικών υ-
ποθέσεων κα. Μανιάκη-Γρίβα του Ελληνικού Προ-
ξενείου Ντίσελντορφ, το Γενικό πρόξενο της Ελλά-
δος στη Κολωνία κ. Πλεξίδα Νικόλαο με στελέχη
του ΟΠΕ όπως την Διευθύντρια κα. Ασπασία Βάγια
και την κα. Φρέζη Μαχαίρα. Επισκεφτήκαμε μαζί
με τον πρόεδρο του Γερμανο- ελληνικό Επιχειρη-
ματικό Σύνδεσμο DHW, και ευρωβουλευτή κ. Χα-
τζημαρκάκη Γιώργο του Έλληνες εκθέτες.

Προσπάθησα να μεταφέρω το μήνυμα, ότι ο στό-
χος μας είναι κοινός: να δυναμώσει η ελληνική επι-
χειρηματικότητα στην Ευρώπη, να γεφυρώσουμε τις
σχέσεις των επιχειρηματιών τόσο των εξαγωγέων
Ελληνικών προϊόντων όσο των εισαγωγέων Ελλήνων
που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη με τελικό
σκοπό να έχουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια ως χώ-
ρα, με αύξηση των εξαγωγών που συνεπάγεται κοι-
νό όφελος των δύο μερών.

Ο Γιάννης Επιτροπάκης ανάμεσα σε τρεις χαριτωμένες Ελληνίδες στην ANUGA


