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Ανακοίνωση Προέδρου
Δικτύου Ελλήνων Αιρετών

Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης
Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε

τους τελευταίους μήνες, την προσπάθεια
της πατρίδας μας να αντιμετωπίσει τα οικο-
νομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν
στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το σύνολο
των Ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν όπως ε-
πανειλημμένα έχει δηλώσει και ο Πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας, κ. Γιώργος Παπαν-
δρέου, να δείξουν την αλληλεγγύη τους, σε
κάθε χώρα που βρίσκεται σε αντίστοιχη κα-
τάσταση.

Η προοπτική της Ενιαίας Ευρώπης δεν
μπορεί παρά να συμβαδίζει με το πνεύμα της
συνεργασίας και της αλληλεγγύης των λαών.
Η ενοποιημένη Ευρώπη δεν μπορεί να αφο-
ρίζει το πρόβλημα μιας χώρας, η οποία έχει
αναλάβει το μερίδιο των ευθυνών που της α-
ναλογεί και προσπαθεί να βρει τη βέλτιστη
λύση, έχοντας σαν βασική παράμετρο τη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Τις τελευταίες ημέρες, παρατηρείται ιδιαί-
τερα σε «έγκυρα» ΜΜΕ της Γερμανίας, μια
πρωτοφανής επίθεση κατά της Ελλάδας, με
ανακριβή και ψευδή δημοσιεύματα, με στό-
χο να πλήξουν το κύρος της, σε αυτή την
δύσκολη περίοδο.

Οι επιθέσεις αυτές πέρα από το ότι αντι-
κειμενικά ενισχύουν τις κερδοσκοπικές πιέ-
σεις στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση γενικότερα, έρχονται να τορπιλίσουν το
ενιαίο Ευρωπαϊκό πνεύμα και να ενισχύ-
σουν ακραίες τάσεις.

Εμείς οι Ελληνικής καταγωγής εκλεγμένοι
στην Αυτοδιοίκηση των Ευρωπαϊκών πόλεων,
που βιώνουμε και διεκδικούμε καθημερινά,
μια Ευρώπη με ποιότητα ζωής και κοινωνική
συνοχή, καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε
ενέργεια, που θίγει την αξιοπρέπεια του ο-
ποιοδήποτε λαού, πολύ δε περισσότερο της
πατρίδας μας, που κανένας δεν μπορεί να
αμφισβητήσει την προσφορά της, από την
αρχαία Ελλάδα μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο και τη συγκρότηση της ενιαίας Ευρώ-
πης. Είμαστε σίγουροι ότι η πατρίδα μας, θα
ξεπεράσει και αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σε
αυτή την προσπάθειά της, θα είμαστε όλοι
συμπαραστάτες.

3 Μαρτίου 2010
Γεώργιος Κοντορίνης

Δημοτικός Σύμβουλος Solna – Σουηδία

Περικοπές, αυξήσεις συντελεστών, «ψαλίδι» σε επιδόματα και έκτα-
κτες εισφορές περιλαμβάνει το τελικό πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η
κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αποφάσισε την περικοπή 30% στο δώρο του
Πάσχα, στο επίδομα αδείας και στο δώρο των Χριστουγέννων στο Δη-
μόσιο, την αύξηση του ΦΠΑ στο 21%, την επιβολή έκακτης εισφοράς
1% σε φορολογούμενους με εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ το 2009,
αλλά και επιβολή ανώτατου φορολογικού συντελεστή 45% για τα εισο-
δήματα άνω των 100.000 ευρώ που θα δηλωθούν το 2010. Επίσης, αυ-
ξάνεται ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας στο 2% για μια τριετία,
για ακίνητη περιουσία άνω των 5 εκατ. ευρώ, αλλά και αύξηση του τέ-
λους ραδιοσυχνοτήτων από το 0,1% στο 2% για τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Τι προβλέπουν τα μέτρα

Αναλυτικά, στο «πακέτο» μέτρων με στόχο τα 4,8 δισ. ευρώ περιλαμβά-
νεται: • Περικοπή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος
αδείας κατά 30% για τους δημόσιους υπαλλήλους. •  Περικοπή επιδομά-
των των δημοσίων υπαλλήλων κατά 12% αντί αρχικής εξαγγελίας για
10%.  • Μείωση του επιδόματος δικαστικών κατά 20%. • Μείωση των ε-
πιχορηγήσεων για ΝΠΙΔ, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού. • Μείωση κατά 10% των
επιχορηγήσεων στα ταμεία ΟΑΠ, ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ. • Μείωση κατά 5%
(500 εκατ. ευρώ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και κατά 100
εκατ. ευρώ του αντίστοιχου Προγράμματος στο υπουργείο Παιδείας και
κατά επιπλέον 100 εκατ. ευρώ, των πιστώσεων νέων προγραμμάτων του υ-
πουργείου Παιδείας. • Μείωση κατά 20% των τιμών των φαρμάκων. • Αύ-
ξηση φόρου από το 3% στο 15% στα ακίνητα των offshore εταιριών. • Κα-
τάργηση των αμειβόμενων επιτροπών στο δημόσιο, με παράλληλη μείωση
κατά 50% των αποζημιώσεων στα μέλη διοικητικών συμβουλίων, πλαφόν
στις αποδοχές των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, απαγόρευση bonus,
μείωση κατά 30% των δαπανών για υπερωρίες και μετακινήσεις. • Αύξη-
ση ΦΠΑ για τον πολύ χαμηλό συντελεστή από το 4,5% στο 5% για το χα-
μηλό από το 9% στο 10%, και για τον υψηλό από το 19% στο 21%. Δεν
μεταβάλλεται η έκπτωση των συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά. • Αύξηση
των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα επιβάρυν-
ση της τιμής της βενζίνης κατά 8 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνη-
σης κατά 3 λεπτά. • Αύξηση κατά 20% των ειδικών φόρων κατανάλωσης
σε τσιγάρα και ποτά. • Κατάργηση απαλλαγής του ειδικού φόρου κατανά-
λωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα. • Επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας σε αυ-
τοκίνητα με εργοστασιακή τιμή άνω των 17.000 ευρώ ή τιμή αγοράς άνω
των 35.000 ευρώ, αλλά και σε σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα, αεροσκάφη,
πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα και δέρματα. • Πάγωμα συντάξεων.
Οι περικοπές των επιδομάτων δεν αφορούν τις συντάξεις.

«Οι αποφάσεις είναι δύσκολες, αλλά επιλέγουμε να τις εφαρμόσουμε
πριν οι συνθήκες μας το ζητήσουν» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιώργος Πεταλωτής.

«ΘΥΕΛΛΑ» ΜΕΤΡΩΝ
για την οικονομική ανάκαμψη

Περικοπή 30% σε Δώρο, «ψαλίδι» σε επιδόματα και αύξηση ΦΠΑ στο «πακέτο» της κυβέρνησης

«Εμείς κάναμε το χρέος μας»
Πριν την ανακοίνωση των μέτρων ο πρωθυπουργός 

έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

«Οι αποφάσεις είναι δύσκολες, αλλά αναγκαίες για την επιβίωση
της χώρας», τόνισε ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και λίγο προτού γίνουν οι επίσημες ανα-
κοινώσεις για τα νέα μέτρα. Οι αποφάσεις «δεν ήταν απλώς επιλογή,
αλλά ανάγκη για την επιβίωση της οικονομίας, για να φύγει η Ελλά-
δα από τη δίνη των κερδοσκόπων και της δυσφήμησης» σημείωσε
χαρακτηριστικά. Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, ο κ. Παπανδρέου είπε ότι «πήραμε δύσκολες αποφάσεις σε
μια δύσκολη κατάσταση», για να συμπληρώσει: «Αναμένουμε δικαί-
ως πια την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και είναι η άλλη πλευρά αυτής
της συμφωνίας». Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters ο κ.
Παπανδρέου είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι σε περίπτωση που
δεν λάβει στήριξη από την ΕΕ, ενδεχομένως να προσφύγει στο Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο. Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με την ίδια
πηγή του Reuters, έλαβε τη στήριξη όλων των μελών του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, παρά τον προβληματισμό που διατυπώθηκε.
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Μια ειλικρηνής και θαρραλέα τοποθέτηση

HILFE STATT HÄME
Leserbrief zum Beschwerdebrief

von Herrn Wüllenweber «Liebe Griechen»
Sehr geehrter Herr Wüllenweber,
Selten habe ich in der deutschen seriösen

Presse eine derart polemische, unrichtige und
unfaire Attacke auf ein kleines Land in der Eu-
ropäischen Union gelesen. Dabei treffen Sie mit
Ihrer Attacke nicht den Kapitän des Schiffes,
der sein Schiff auf Sand gesetzt hat und in
Wahlen davongejagt wurde, sondern den neuen
Kapitän des Landes, Ministerpräsident Papan-
dreou, der das Schiff wieder flott machen will
und die Passagiere in den Rettungsbooten vor

den internationalen Finanzhaien retten, die schon gierig auf Beute warten.
Papandreou hat genau das getan, was Sie und wir alle verlangen: 

Die Fakten ungeschminkt auf den Tisch gelegt und gefordert, das in
Griechenland „Schluss mit Lustig“ sein muss. So seine Regierungserk-
lärungen und über 60% der Griechinnen und Griechen stimmen ihm zu.
Ebenso fordert er offen, dass Schluss mit der Korruption und der
Steuerhinterziehung der Reichen und der Wohlhabenden sein muss und
dass nicht Jannis und Eleni Normalverbraucher und die unteren Einkom-
mensschichten die Krise alleine bezahlen sollen. Damit hat er recht und
sollte von uns nachdrücklich unterstützt werden. Hilfe zur Selbsthilfe
statt Häme wären angemessen. Stattdessen werden weitergehende
massive Forderungen gestellt, als wüssten nicht alle vernünftigen
Ökonomen, dass Griechenlands derzeitige Finanzierungsprobleme mit
exorbitant hohen Zinsen auf Staatsanleihen in erster Linie auf die At-
tacken der Hedgefonds zurückzuführen sind, dass eine Reihe von
Banken daran blendend verdienen; auch dass schon die jetzt verlangten
massiven Kürzungsmaßnahmen Griechenland in eine Wirtschaftsrezes-
sion zwingen und damit eine Sanierung des Staatshaushaltes extrem
schwierig, wenn nicht unmöglich machen. 

Papandreou ist der einzige unter den europäischen Regierungschefs,
der die kleinen Leute in Griechenland noch gegen die massiven
Lohnkürzungen verteidigt, die die EU-Kommission und Leute wie der e-
hemalige Chefökonom der deutschen Bundesbank Ottmar Issing verlan-
gen. Andere wie die baltischen Staaten, Ungarn, Irland und Portugal
haben sich dem Diktat der EU und der Finanzmärkte gebeugt, drakoni -
sche Sparprogramme zu Lasten der kleinen Leute aufgelegt, als hätten
diese Schuld an der Finanzkrise und werden deswegen auch von der Fi-
nanzpresse nicht weiter beschimpft. Alle europäischen Länder haben
übrigens bei den Zahlen geschummelt - wir auch etwas, wenn auch nicht
so dreist wie Griechen aber auch andere. Die Behauptung allerdings, die
EU-Kommission und die EZB oder die Bundesbank hätten davon nichts
gewusst, ist nicht richtig: von Barroso bis Almunia und Prodi waren alle
informiert. Auch darüber, dass unsere Banken immer größere Summen
ihrer Kunden ins internationale Finanzcasino trugen, bis der Staat sie zu
historisch unerhörten Kosten auslösen musste. Die unglaublich hohen
Gehälter der Finanzmanager sind bis heute nicht wirklich herunterge-
fahren und es wurde auch nicht verbindliche Pläne abverlangt, wann und
wie die Gelder mittel- bis langfristig den Steuerzahlern zurückzahlen sind.
Aber dass die Staaten harte Sparmaßnahmen gegen die kleinen Leuten
umgehend in Gang setzen, um nicht Risiko-Aufschläge zahlen zu
müssen, das fordern die Hedgefonds und Banken mit Bestimmtheit. Die
EU-Kommission und auch unsere Bundesbank haben zu all diesen
Vorgängen und zu diesem unglaublich dreisten Vorgehen bisher die drei
Affen gespielt: „nichts sehen, nichts hören und nichts sagen“. 

Wer im Übrigen von einem DOLCEFARNIENTE der Griechen und vor
allem der Rentner spricht, hat wenig Ahnung von den Verhältnissen in
Griechenland: Die Eckrente ist gerademal 780,- Euro, die Rente für die
Bauern 440,- Euro. Ein normaler Angestellter im öffentlichen Dienst kann
ohne 2. und 3. Job in Athen nicht leben. Das rechtfertigt weder Korrup-
tion noch die eingeforderten „Trinkgelder“, aber Griechenland wäre si -
cher besser daran, wenn es die Hälfte an Angestellten im Staatsdienst
hätte und sie deutlich besser bezahlen und ausbilden würde. Bei der
Korruption wie beim Tangotanzen braucht es zudem immer zwei: einen,
der bestochen wird und einen der besticht – und da waren auch
deutsche Unternehmen dabei. 

Wir Deutschen könnten übrigens wie die Franzosen den Griechen
beim Sparen effektiv helfen: wie wäre es, wenn man Griechenland, dem
Land mit den höchsten Anteil der Militärausgaben am Bruttosozialpro-
dukt in der NATO hilft – z.B. mit einer Sicherheitsgarantie bei einem un-
provozierten Angriff – und den Griechen nicht noch vier Fregatten
(Sarkozy) und eine Reihe Eurofightern (Westerwelle) aufdrängt. 

Dieser Vorgang, lieber Herr Wüllenweber, wäre doch eines offenen
Briefes an die „liebe Bundesregierung“ und die „liebe EU-Kommission“ wert. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Sigrid Skarpelis-Sperk MdB a.D.

Δρ. Γιώργος Χατζημαρκάκης 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ανοικτή επιστολή προς τους συμπατριώτες μου
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 02.03.2010. Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί

μια ένταση στο χώρο των ΜΜΕ τόσο της Γερμανίας, όσο και
της Ελλάδας. Η ένταση αυτή – που ευτυχώς δεν υιοθετείται
απ’ όλα τα ΜΜΕ – δεν προσφέρει καμία υπηρεσία. Ούτε
στους πολιτικούς, που καλούνται να πάρουν αποφάσεις, αλλά
ούτε στις κοινωνίες και τους πολίτες των δύο χωρών, που ο-
χυρώνονται πίσω από ξεπερασμένα στερεότυπα, τα οποία
φτάνουν μέχρι τον ρατσισμό και οδηγούν σε μια απαράδεκτη
αντιπαράθεση. 

Φαντάζομαι ότι παραδείγματα για να αποδειχθεί αυτό που
λέω, θα υπάρχουν πολλά. Μπορώ μόνο να χρησιμοποιήσω τη
δική μου εμπειρία. 

Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ελ-
ληνικής ιστοσελίδας μου, υπήρχαν αρ-
κετά υβριστικά και απαξιωτικά μηνύμα-
τα. Όλα, 10 – 20 λεπτά, μετά τα σχόλια
που έκανε στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσε-
ων του MEGA (Κυριακή 28.02.2010) ο
παρουσιαστής κ. Νίκος Στραβελάκης,
για μια εκπομπή στο BBC world, όπου
συμμετείχα ως προσκεκλημένος. Και
στην οποία, ασφαλώς, δεν αποκάλεσα
προδότες τους Έλληνες, όπως διατυ-
πώθηκε ο δημοσιογραφικός ισχυρι-
σμός, με το επιμύθιο, πως οι Έλληνες
δεν μπορούν να ανεχθούν τέτοια προ-
σβολή. Υπήρξε λανθασμένη μετάφρα-
ση και παράλληλα μια ερμηνεία όσων α-
νέφερα που υπηρετεί τον αρνητικό ε-
ντυπωσιασμό της κοινής γνώμης. 

Σέβομαι την ελευθερία του τύπου, α-
κόμα και αν με πλήττει με αυτό τον τρό-
πο. Είναι θέμα αρχής. Το ίδιο είπα και
για το χυδαίο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα
του γερμανικού περιοδικού Focus που
συζητήθηκε πολύ και ήταν η αφορμή
για όλα αυτά. Δεν μπορούμε να ρίξουμε
κανένα στην πυρά. Μπορούμε όμως και πρέπει να απαντάμε,
στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας που κατοχυρώνει σε όλους το
δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. Το θεωρώ πολύ άσκημο
αυτό που έκανε το περιοδικό, γι' αυτό και ζήτησα με επιστολή
μου προς τον εκδότη του Focus να ζητήσει συγγνώμη προς
τον Ελληνικό λαό. Μια δεύτερη επίσημη επιστολή έχει σταλεί
στο Γερμανικό Συμβούλιο Τύπου, στην Ένωση Δημοσιογρά-
φων και στον εκδότη του Focus εκ μέρους του Γερμανο-Ελλη-
νικού Οικονομικού Συνδέσμου όπου είμαι πρόεδρος. 

Εκεί, όπου καθημερινά, προσπαθούμε να κτίσουμε την επι-
χειρηματική συνεργασία Γερμανών και Ελλήνων, για την ο-
ποία εκτιμώ – όχι και με μεγάλη βεβαιότητα - ότι κανένας δεν
θα με κατηγορήσει ή δεν θα έχει αντίρρηση! 

Ως Ελληνογερμανός, μεριμνώ να παραμείνουν καλές οι
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Κατανοώ τις ανησυχίες και
τον προβληματισμό των πολιτών και από τις δύο πλευρές.
Αλλά δεν παίζουμε μποξ. Δεν είμαστε στο ρινγκ, Έλληνες και
Γερμανοί και όποιος νικήσει. Δεν πολεμάμε. 

Η τεταμένη κατάσταση μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας εί-
ναι ανησυχητική και δεν ωφελεί κανένα. Κυρίως την προοπτι-
κή της Ενωμένης Ευρώπης, την οποία με συνέπεια υπηρετώ.
Στη Γερμανία, ζουν περίπου 350.000 Έλληνες, οι οποίοι είναι
πολύ καλά ενταγμένοι στη γερμανική κοινωνία. Έχουν τη δου-
λειά και τη ζωή τους, προσφέρουν στον τόπο που ζουν και α-
γαπούν την πατρίδα τους. Αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέ-
πει να τους ξεχνάει κανείς. Είμαι ένας απ’ αυτούς και μ’ εν-
διαφέρει το μέλλον και η παρουσία τους στη Γερμανία. 

Για αυτό λοιπόν η απάντησή μου στις εντάσεις και στις κο-
ρώνες που έχουν εκτοξευθεί, είναι οι πράξεις και όχι τα λό-

για. Πράξεις που δεν ξεκινούν σήμερα, αλλά μετρούν μερικά
χρόνια ενεργής δράσης και παρουσίας. 

Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ σκόπιμο να ανακοινώσω μια πρω-
τοβουλία που έχει ξεκινήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα να
προετοιμάζεται. Συνδιοργανώνω με άλλους φορείς στις 2
Μαΐου, μια εκδήλωση στην παλιά βουλή της Βόννης, με σκο-
πό την ανάδειξη της επιτυχημένης ένταξης των Ελλήνων στη
γερμανική κοινωνία. 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημο-
κρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. Μαζί, θέλουμε να υπενθυμί-
σουμε τον ερχομό των Ελλήνων πριν από 50 χρόνια, και να τι-
μήσουμε το έργο και τη συμμετοχή τους στο γερμανικό οικο-

νομικό θαύμα που έλαβε μέρος μετά το
Δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια
δύσκολη κατάσταση κι έχει ανάγκη υπο-
στήριξης για να μπορέσει να βοηθήσει
τον εαυτό της. Πρέπει όμως να καταστεί
σαφές ότι από την άλλη πλευρά πως η
Ευρώπη χρειάζεται τους Έλληνες. 

Μόνο με εποικοδομητική συνεργασία
όλων μας θα μπορέσουμε να ξεπερά-
σουμε την κρίση. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο μάχομαι σε πολλά μέτωπα
επικαλούμενος τη στήριξη των Ελλήνων
της διασποράς για να μην χάσει η Ελλά-
δα την αξιοπιστία της απέναντι στην Ευ-
ρώπη και τον κόσμο. 

Ποτέ δεν έκρυψα ότι θέλω να βρε-
θούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν για
την κατάσταση που έχει περιέλθει η
Ελλάδα. Για αυτό και ζήτησα να οδηγη-
θεί στη δικαιοσύνη η υπόθεση με την
παραποίηση των στατιστικών στοιχείων
της Ελλάδας όπου την ευθύνη είχε ο
πρώην υπουργός κ. Γιώργος Αλογο-
σκούφης. 

Το κακό που θα γινόταν το είχα επισημάνει και στον ίδιο με
επιστολή μου το Σεπτέμβριο του 2004, ως μέλος της Επιτρο-
πής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωκοινο-
βουλίου. 

«Θέλω να πιστέψω ότι δεν πρόκειται για εσωτερική πολιτι-
κή αλλά για ένα πραγματικό δημοσιονομικό πρόβλημα. Εάν
και η συμμετοχή της Ελλάδος στην οικονομία της ευρωζώ-
νης είναι περιορισμένη, η κάθε «χαλαρή» αντιμετώπιση του
προβλήματος μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά! Η σταθε-
ρότητα του ευρώ είναι ύψιστης σημασίας για όλη την Ευρώ-
πη! Το μεγάλο ζήτημα είναι εάν η πρώην κυβέρνηση παρου-
σίασε τα λάθος στοιχεία με δόλο ή εάν πρόκειται εδώ για λά-
θος της Eurostat. Για αυτό προτείνω να θεσμοθετηθεί ένας
ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας ελέγχου των δημοσιονο-
μικών με εκτεταμένες αρμοδιότητες και το δικαίωμα επιβο-
λής ίσων και ορθολογικών κανόνων δημοσιονομίας σε όλα
τα κράτη - μέλη», ανέφερα τότε. 

Η απάντηση, όπως γνωρίζουμε όλοι, ήρθε τώρα. Με την
εικόνα που έχει επικρατήσει για την Ελλάδα στην Ευρώπη
και τον κόσμο. Το ιδανικό για τους κερδοσκόπους που περι-
μένουν για τη λεία τους και η πίεση για τους έλληνες εργα-
ζόμενους, την Ελλάδα και τη σταθερότητα του ευρώ. Για ό-
λα αυτά είναι παράλογο να λέει κάποιος πως πρέπει να ξε-
κινήσει η συζήτηση για να οδηγηθεί η υπόθεση στη Δικαιο-
σύνη; 

Δεν ξέρω αν μετά από αυτά, αξίζω το λιθοβολισμό του
«προδότη» των Ελλήνων που θα βόλευε σε κάποιους να μου
προσάψουν, αλλά είναι βέβαιο πως στο μέτρο των δυνάμε-
ων μου, δεν θα το επιτρέψω. 
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Ελενα Μαρουλλέτη: Η ιδρυτής του ΑΚΤΙΝΑ TV ΚΑΙ FM

Ελληνοκυπριακή κουλτούρα στην Νέα Υόρκη
«Οι εφημερίδες NEW YORK TIMES, NEWSDAY ΚΑΙ
DAILY NEWS αναγνώρισαν την προσφορά τής Έλε-
νας Μαρουλλέτη στη διατήρηση και προώθηση τής
Πολιτιστικής κληρονομιάς και του Πολιτισμού τής
Ελλάδας και της Κύπρου. Για την εξαιρετική της συμ-
βολή τής απονεμήθηκε το βραβείο γυναίκες τής χρο-
νιάς του 2000 κατά τη διάρκεια μιας ειδικής τελετής
στο Δημαρχείο τής Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν».

Συνέντευξη της Προέδρου του Πολιτιστικού
Οργανισμού ΑΚΤΙΝΑ και ιδρύτριας των ρα-
διοτηλεοπτικών προγραμμάτων, Ακτίνα ΤV
και FM, που εδρεύουν στην Νέα Υόρκη,
Έλενας Μαρουλλέτη στη δημοσιογράφο
Αντωνία Πατσίδου.

antonellapatsidou@hotmail.com

«Hidden in the sand». Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ α-
φιέρωμα στην παράκτια πόλη της Αμμοχώστου, στη βόρεια
Κύπρο. Πείτε μας γι’αυτό το αφιέρωμα που θα παρουσιά-
σει ο πολιτιστικός οργανισμός CYPRECO Of America.

Καταρχήν να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά
με ευτυχία, υγεία, χαρά και ειρήνη! Ειρήνη! Αυτή είναι μία
ευχή που δυστυχώς πολύ δύσκολα μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί για πολλούς λαούς, εύχομαι όμως ότι σύντομα θα
πραγματοποιηθεί για τον κυπριακό λαό που για 35 ολό-
κληρα χρόνια ζει σε μια πατρίδα μοιρασμένη στα δύο. Και
μιλώντας για την Κύπρο ερχόμαστε και στη νέα εκδήλωση
του μη-κερδοσκοπικού Πολιτιστικού Οργανισμού
CYPRECO υπό τον γενικό τίτλο «Hidden in the Sand»
(Κρυμμένη στην Άμμο) από το ομώνυμο ντοκιμαντέρ τής
Βάσιας Μαρκίδη. Αυτό που μου τράβηξε ιδιαίτερα την
προσοχή είναι το γεγονός ότι η ίδια κατάγεται από την Κύ-
προ και συγκεκριμένα από την κατεχόμενη Αμμόχωστο και
παρά το γεγονός ότι δεν έχει ζήσει εκεί, μέσα από την τέ-
χνη της προσπαθεί να προβάλει το δράμα τής Κύπρου και
μάλιστα μ’ ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ο γνωστός ομογενής
ποιητής/στιχουργός Πόλυς Κυριάκου θα απαγγείλει ποιή-
ματά του, ενώ κύριος ομιλητής θα είναι ο διακεκριμένος

καθηγητής αρχιτεκτονικής Θεοχάρης Ντέιβιτ με θέμα
«Αμμόχωστος: Θύμησες και σκέψεις για το μέλλον». Νοιώ-
θω ιδιαίτερα ενθουσιασμένη αλλά και περήφανη για την
συμμετοχή τού καθηγητή Ντέιβιτ διότι αρκετά σημαντικά
κτίρια στην Αμμόχωστο έχουν κτιστεί με βάση την αρχιτε-
κτονική του και πιστεύω είναι και πιο κατάλληλος που θα
μπορούσε να μιλήσει για την πόλη από την σκοπιά των κτι-
ρίων της που στέκονται έρημα και άδεια για 35 ολόκληρα
χρόνια, αλλά και για το πως η πόλη θα μπορούσε να ξανα-
χτιστεί όταν επιστραφεί και πολύ περισσότερο ποιο θα εί-
ναι το κόστος που απαιτείται.

Στην εκδήλωση στις 19 Φεβρουαρίου στο Σταθάκειο
Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης θα στείλει μήνυμα σε
βίντεο ο δήμαρχος της Αμμοχώστου, Αλέξης Γαλανός ε-
νώ, κύριος ομιλητής θα είναι ο διακεκριμένος καθηγητής
αρχιτεκτονικής της σχολής Pratt και διευθυντής του Αμε-
ρικανικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων, Θεοχάρης Ντέιβιτ.
Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θα περάσουν οι δύο προ-
σκεκλημένοι; 

Το μήνυμα του δημάρχου της πόλης Αλέξη Γαλανού εί-
ναι ξεκάθαρο καθώς καταδικάζει τους Τούρκους εισβο-
λείς και κατακτητές για την τύχη της πόλης που όλα αυτά
τα χρόνια όπως επισημαίνει, «σαπίζει» πίσω από τα συρμα-

τοπλέγματα καθώς παραμένει κλειστεί και έρημη. Ο δή-
μαρχος Αμμοχώστου, καλεί όλους να επισπεύσουν τις
προσπάθειες τους στον αγώνα για την επιστροφή της πό-
λης την οποία οι Τούρκοι κρατούν ως το «τελευταίο τους
χαρτί για παζάρεμα» και αν δε γίνουν οι αναγκαίες πιέσεις
προς την Τουρκία για την άμεση επιστροφή της, πολύ φο-
βάται «ότι ακόμη και οι όποιες προσπάθειες της Κυπρια-
κής κυβέρνησης για ολική λύση του κυπριακού δε θα καρ-
ποφορήσουν και σαν αποτέλεσμα θα έχουμε την διχοτό-
μηση». Το μήνυμα τού καθηγητή Ντέιβιτ θα είναι παρόμοιο
για την ανάγκη της άμεσης επιστροφής της πόλης, ενώ ό-
πως ανέφερα λίγο πριν θα μας δώσει μία ευρεία εικόνα για
την φθορά που έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια και εάν ή
και πως θα μπορούσε να ανακαινισθεί.

Ακτίνα tv και fm. Η εμβέλεια του ραδιοτηλεοπτικού
σταθμού WNYE απ’ οπου εκπέμπετε καλύπτει πέρα από
την πόλη της Νέας Υόρκης. Τι απήχηση έχουν τα ραδιοτη-
λεοπτικά σας προγράμματα ανάμεσα στους Έλληνες και
στους Αμερικανούς της μητροπολιτικής Νέας Υόρκης; 

Να επισημάνω ότι το ΑΚΤΙΝΑ TV είναι το μοναδικό αγ-
γλόφωνο ελληνοαμερικανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα στην
Αμερική, ενώ το ΑΚΤΙΝΑ FM το μοναδικό καθαρά δίγλωσ-

σο ραδιόφωνο. Από τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό του
WNYE απ’ όπου εκπέμπει ο ΑΚΤΙΝΑ FM/ΤV τα προγράμ-
ματα μας παρακολουθούν στην μητροπολιτική περιοχή της
Νέας Υόρκης πάνω από μισό εκατομμύριο Αμερικανοί και
πάνω από 350.000 Ελληνοαμερικανοί και κυρίως από τις
νεότερες γενιές που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ.
Από το κανάλι OCEAN TV-20 που καλύπτει περιοχές της
Νέας Ιερσέης που δεν καλύπτει το μητρικό μας κανάλι
WNYE-25, το ΑΚΤΙΝΑ TV ελκύει πάνω από 288.000 αμερι-
κανούς τηλεθεατές, δυστυχώς δεν έχουμε στατιστικές για
τον αριθμό ομογενών αλλά υπολογίζονται γύρω στις
50.000 χιλιάδες.

Μεγάλη και εντυπωσιακή η καριέρα σας κ. Έλενα Μα-
ρουλλέτη ως ραδιοτηλεοπτική παραγωγός/ δημοσιογρά-
φος, με πολυάριθμες αποκλειστικές συνεντεύξεις με προ-
σωπικότητες από όλο τον κόσμο, με ηγέτες του κόσμου
και αστέρες του κινηματογράφου, της μουσικής και των τε-
χνών. Ποια προσωπικότητα από τους καλεσμένους σάς
μάγεψε με τον χαρακτήρα του και ποιο πρόσωπο θαυμά-
ζετε και θέλετε να γνωρίστε από κοντά;

Πραγματικά μαγευτική ήταν η αείμνηστη Αλίκη Βουγι-
ουκλάκη η οποία μου παραχώρησε αποκλειστική συνέ-
ντευξη τα Χριστούγεννα του 1995 και λίγους μήνες πριν α-
πό τον θάνατό της. Θυμάμαι μου είχε πει τότε ότι προ-
γραμμάτιζε την επόμενη χρονιά ταξίδι στην Αμερική. Με
κατέκτησε με την απλότητα, την καλοσύνη της, αλλά πάνω
απ’ όλα γιατί ήταν τόσο αληθινή! Θαύμαζα και ακόμη θαυ-
μάζω την πρώην Γερουσιαστή και νυν Υπουργό Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ Χίλλαρι Κλίντον και νοιώθω ιδιαίτερα περή-
φανη που μπόρεσα να πάρω δύο αποκλειστικές συνε-
ντεύξεις μαζί της. Πρόκειται για μία πολύ δυναμική και πα-
νέξυπνη γυναίκα που αξίζει να γνωρίσει κανείς. Ο πρώην
Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Τζωρτζ Πατάκης υπήρξε
για μένα μία ξεχωριστή προσωπικότητα, ένας εξαιρετικός
πολιτικός, αλλά και μεγάλος φιλέλληνας που πρόσφερε
πολλά στην ομογένεια. Μία μεγάλη προσωπικότητα που
θα ήθελα να γνωρίσω και να πάρω συνέντευξη ήταν ο

Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. Παρά τις πολλές προσπάθειες
μου το μόνο που κατάφερα ήταν να πάρω αποκλειστικό
τηλεφωνικό πρωτοχρονιάτικο χαιρετισμό, αλλά για μένα
ήταν σημαντικός χαιρετισμός μιας και είχε αναφερθεί στο
δράμα της Κύπρου.

Στις 28 Μαρτίου του 2000 σας απονεμήθηκε το βραβείο
«Γυναίκες της Χρονιάς» στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης,
για την προσφορά σας στην ομογένεια. Δικαιώνεται ένας
δημοσιογράφος όταν κάνει σοβαρή δουλειά;

Για μένα προσωπικά η μεγαλύτερη δικαίωση είναι η αγά-
πη και αφοσίωση του κοινού – ομογενών και ξένων - που
για τρείς και πλέον δεκαετίες αγκαλιάζουν με μεγάλο εν-
διαφέρον και αγάπη το πολιτιστικό μου έργο. Και πιστεύω
παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθ’ οδών στο
τέλος πάντα δικαιωνόμαστε. Εγώ τουλάχιστον νιώθω δι-
καιωμένη για πολλά που έχω κάνει παρά τις αντίξοες κα-
ταστάσεις και πολλές φορές δυστυχώς θα έλεγα «πόλεμο»
που έχω υποστεί. Είναι πιο δύσκολο όταν είσαι γυναίκα, ό-
χι τόσον ανάμεσα στην αμερικανική κοινωνία, αλλά πολύ
περισσότερο ανάμεσα στην ομογένεια που σ’ αυτήν για
χρόνια κυριαρχεί το ανδρικό στοιχείο! Όμως ποτέ δεν τα
βάζω κάτω και όπως λέω πάντοτε, όπως και οι αρχαίοι υ-
μών πρόγονοι, «ο τολμών νικά»!

Έλενα Μαρουλλέτη

Η Έλενα με την Kongressabgeordneten Carolyn Maloney Η Έλενα με το Μανώλη Μιτσιά

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΟΥΛΛΕΤΗ

Η Έλενα Μαρουλλέτη κατάγεται από την κατεχόμε-
νη Αμμόχωστο της Κύπρου, έχει μελετήσει και ερευνή-
σει την λαογραφία τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλά-
δας. Ενημερώνεται σχετικά με τον κυπριακό και τον ελ-
ληνικό πολιτισμό με τα συχνά ταξίδια που πραγματο-
ποιεί στην Ελλάδα και την Κύπρο. Την δράση τής Έλε-
να Μαρουλλέτη έχουν επισημάνει τα ομογενειακά μέ-
σα και οι αμερικανικές εφημερίδες όσο και για την α-
φοσίωσή της στην προώθηση της ελληνικής και της κυ-
πριακής κουλτούρας στην Αμερική και ειδικότερα στην
κομητεία του Queens όπου και εδρεύει από το 1976. 

Η επαγγελματική της καριέρα στην δημοσιογραφία
και τηλεοπτική παραγωγή έχει ξεκινήσει το 1979 στο
γνωστό αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ΑΒC. Εκεί ερ-
γάστηκε για 20 χρόνια. Αρχικά για ένα χρόνο στο τμή-
μα διοίκησης και μετά στο τμήμα ειδήσεων όπου άνθι-
σε και η καριέρα της για 19 ολόκληρα χρόνια στην πα-
ραγωγή των ειδησεογραφικών προγραμμάτων όπως
“World News Tonight”, “Nightline”, “20/20”, “The
Barbara Walters Specials” κ.α. Τα τελευταία δύο χρό-
νια της καριέρας στο ABC News (1999-2001) εργάστη-
κε ως διευθύντρια στο τμήμα παραγωγής του γνωστού
πρωινού προγράμματος “Good Morning America”.

Η Έλενα Μαρουλλέτη είναι ιδρύτρια και Πρόεδρος
των μη-κερδοσκοπικών Πολιτιστικών Οργανισμών
ΑΚΤΙΝΑ και CYPRECO.
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Παμμακεδονική Ενωση Ηνωμένων Πολιτειών
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στις 3 Φεβρουαρίου 2010, με-

τά από αίτημα της Υπάτου Προέδρου της Παμ-
μακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση στην Νέα Υόρκη με τον επισκεπτό-
μενο τις ΗΠΑ Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερι-
κών Δημήτρη Δρούτσα στο περιθώριο της δε-
ξίωσης που παρέθεσε το Γενικό Προξενείο Νέ-
ας Υόρκης προς τιμήν του. Παραβρέθηκαν ο
Πρέσβης της Ελλάδας Β. Κασκαρέλης, η Γενι-
κή Πρόξενος Αγνή Μπαλτά, ο εκπρόσωπος Τύ-
που του Υπουργείου Εξωτερικών Γρ. Δελαβέ-
κουρας, ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού
Εθνικού Συμβουλίου Μανώλης Βελιβασάκης
και από το Ύπατο Συμβούλιο της Παμμακεδονι-
κής Ένωσης οι Κ. Χατζηστεφανίδης, Φ. Γερα-
σόπουλος, Π. Σπηλιάκος, Δ. Τασσόπουλος, Β.
Γκατζούλης και η Υπατος Πρόεδρος Ν. Γκα-
τζούλη.

Η κα Γκατζούλη εξέθεσε στον κ. Αν. Υπουρ-
γό τις αταλάντευτες θέσεις που ασπάζονται τό-
σον οι Μακεδόνες του Εξωτερικού και του
Εσωτερικού όσο και η συντριπτική πλειοψηφία
του Ελληνικού Λαού και της ομογένειας που α-
πορρίπτουν την σύνθετη ονομασία με γεωγρα-
φικό προσδιορισμό η οποία θα εμπεριέχει τον
όρο Μακεδονία ή παράγωγα του. Επέδωσε
στον συνομιλητή της υπόμνημα εκ μέρους των
Παμμακεδονικών Ενώσεων ανά την υφήλιο κα-
θώς και Ψήφισμα που υιοθέτησαν οι Παμμακε-
δονικές Ενώσεις και πλήθος Οργανώσεων της
γενέτειρας στα οποία εμπεριέχεται η ανωτέρω
θέση. Επίσης, αναφέρθηκε στην γνωστή επι-
στολή των 356 Καθηγητών Πανεπιστημίου διε-
θνούς κύρους προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ
Ομπάμα με την οποίαν τεκμηριώνεται με αδιαμ-
φισβήτητο ιστορικό τρόπο η θέση των Μακεδο-
νικών Οργανώσεων. Τόνισε εξ’ άλλου ότι οι Μα-
κεδόνες αισθάνονται προσβεβλημένοι και τα-
πεινωμένοι με τον χειρισμό στο Σκοπιανό του

Υπουργείου των Εξωτερικών των εκάστοτε
Ελληνικών Κυβερνήσεων και ζήτησε να σταμα-
τήσει ο διεθνής διασυρμός των Μακεδόνων και
να εμποδιστεί η χρήση των όρων Μακεδόνας,
Μακεδονικός-ή-ό από τους Σλάβους των Σκο-
πίων. 

Τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία που θα ε-
μπεριέχει τον όρο Μακεδονία όχι μόνο δεν θα
λύσει το πρόβλημα αλλά θα το διαιωνίσει και θα
το οξύνει, ενώ θα πρέπει να γίνει κατανοητό ό-
τι η μόνη αναγνώριση παγκοσμίως που θα νομι-
μοποιήσει την πολιτική τής κλοπής και οικειο-
ποίησης τμήματος του Ελληνικού πολιτισμού
δια της υφαρπαγής του μακεδονικού ονόματος
είναι μόνον η δική μας αναγνώριση. Η κα. Γκα-
τζούλη τόνισε πως είναι ιερό καθήκον του
Ελληνισμού να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι ο
όρος Μακεδονία και τα παράγωγά του ανήκουν
αποκλειστικά στον Ελληνισμό.

Πληροφόρησε, εξ’ άλλου τον συνομιλητή της
ότι κατά τις επαφές τους οι υπεύθυνοι της Πα-
μακεδονικής με το Κογκρέσο ή το Αμερικανικό

Υπουργείο των Εξωτερικών δεν παραλείπουν
να τονίζουν ότι είναι επιζήμιο για τον Ελληνι-
σμό, συμπεριλαμβανομένων και των δύο εκα-
τομμυρίων Ελληνοαμερικανών, να υπάρχει ο ό-
ρος «Μακεδονία» στην ονομασία των Σκοπίων.

Η κα. Γκατζούλη ανάφερε πως οι Βαυαροί
πολιτιστικά είναι Βαυαροί. Εθνολογικά και
γλωσσικά όμως είναι Γερμανοί και κανείς στον
κόσμο δεν αρνείται την προφανή ταυτότητά
τους. Θα μπορούσε ποτέ κανείς να δεχθεί ότι
μπορεί ένα κράτος γειτονικό της Γερμανίας, να
οικειοποιηθεί την κρατική ονομασία «Δημοκρα-
τία της Βαυαρίας», και να μετονομάσει το λαό
του σε «Βαυαρικό έθνος», και να ισχυρίζεται ό-
τι μη Γερμανοί μπορούν να αποτελούν Βαυαρι-
κή μειονότητα στη Γερμανία; Ποια θα ήταν άρα-
γε η στάση της Γερμανίας σε μια τέτοια περί-
πτωση; Θα δεχόταν ποτέ η Γερμανία να δεχτεί
κράτος και μάλιστα γειτονικό κράτος να ονομα-
στεί Βόρεια, Νότια, Άνω, Κάτω Βαυαρία; Επί-
σης αναφέρθηκε πως πρόσφατα το συνταγμα-
τικό δικαστήριο της Αλβανίας αναίρεσε τη συμ-
φωνία με την Ελλάδα για την αποκλειστική οι-
κονομική ζώνη η οποία ήταν βασισμένη στο Δί-
καιο της Θαλάσσης. Αυτό έγινε αμέσως μετά
που η Ελλάδα είχε συμφωνήσει στην ένταξη της
Αλβανίας ως πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ. Η κα.
Πρόεδρος επεσήμανε πως δεν πρέπει να επι-
τραπεί οποιαδήποτε ευρωατλαντική προσέγγι-
ση πριν επικυρωθεί η τελική συμφωνία βάσει
των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και α-
φού μόνον περάσει και επικυρωθεί από το συ-
νταγματικό δικαστήριο και το κοινοβούλιο της
ΠΓΔΜ και ιδιαίτερα η απάλειψη του όρου «Μα-
κεδονία» από το καινούριο συνταγματικό όνο-
μα της ΠΓΔΜ.

Αν όντως οι Σκοπιανοί, επεσήμανε η αντι-
προσωπεία της Παμμακεδονικής, συμφωνή-
σουν στην σύνθετη ονομασία Βόρεια «Μακεδο-

νία», θα σταματήσουν να οικειοποιούνται τα αρ-
χαία Μακεδονικά σύμβολα; Θα σταματήσουν
να μιλούν για καταπιεσμένη «Μακεδονική» μει-
ονότητα; Θα σταματήσουν να κατηγορούν την
Ελλάδα για γενοκτονία των «Μακεδόνων»; Θα
σταματήσουν να διασύρουν την Ελλάδα διε-
θνώς και να αναρωτιούνται τι δουλειά έχουν οι
Έλληνες στη Μακεδονία; 

Θα αποτελεί εξαθλίωση του Ελληνισμού η ο-
ποιαδήποτε έννοια «Μακεδονικού» στρατού και
Ελληνικού στρατού στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, ανέ-
φεραν οι εκπρόσωποι των Μακεδόνων. Γι αυτό
η χρήση των όρων Μακεδόνας/Μακεδονικός-
ή-ό από τους Σλάβους της ΠΓΔΜ, πρέπει να ε-
μποδιστεί με απόφαση νομικά δεσμευτική του-
λάχιστον απ’ όλα τα κράτη της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ. Ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού
Εθνικού Συμβουλίου ΗΠΑ Μανώλης Βελιβασά-
κης, ο οποίος συνόδευε την ηγεσία της Παμμα-
κεδονικής, τόνισε πως οι θέσεις της Παμμακε-
δονικής Ενωσης ΗΠΑ είναι και οι θέσεις των
μελών του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμ-
βουλίου και εξέφρασε την αμέριστη συμπαρά-
σταση τους στο μείζον αυτό εθνικό θέμα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός των Εξωτερικών
Δ. Δρούτσας άκουσε με προσοχή τις θέσεις και
απόψεις που ανέπτυξε η ηγεσία της Παμμακε-
δονικής Ένωσης και τόνισε πως τέτοιου είδους
συναντήσεις είναι ωφέλιμες και παραγωγικές
και η ανταλλαγή σκέψεων είναι πάντοτε θετική.
Οι Μακεδόνες των ΗΠΑ ζήτησαν, τέλος, από
τον Αναπληρωτή Υπουργό των Εξωτερικών κ.
Δρούτσα να πράξει τα δέοντα ώστε στα πλαίσια
των διεθνών συναντήσεων του αλλά και με δη-
λώσεις του στον Διεθνή Τύπο να σταματήσει ο
καθημερινός εξευτελισμός των Μακεδόνων α-
πό τους Σλάβους των Σκοπίων.

8 Φεβρουαρίου 2010
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Μεγάλη επιτυχία το Φεστιβαλ
«ΑΡΚΑΔΙΑ 2009» της Παγκρητιού
Eνωσις Μελβούρνης - Αυστραλίας
Η Παγκρήτιος Ένωσις Μελβούρνης – Αυστραλίας

στα πλαίσια του « ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΚΑΔΙΑ 2009 » πραγ-
ματοποίησε στο “Κρητικό Χωριό“ της Μελβούρνης
τον ετήσιο πανηγυρικό χορό εορτάζοντας την εκατο-
στή σαρακοστή τρίτη επέτειο του ολοκαυτώματος της
Ιεράς Μονής Αρκαδίου, με την παρουσία άνω των 500
ατόμων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο εκπρόσωπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής πατέρας
Σταύρος Κακαβάς και η πρεσβυτέρα, ο γενικός Πρό-
ξενος της Ελλάδος στην Μελβούρνη Χρήστος Σαλα-
μάνης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινό-
τητας Μελβούρνης Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΣΑΕ Ωκεανίας Δημήτρης Κανε-
λάκος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Θεσσαλονικέων
Παύλος Μαυρουδής, ο διευθυντής της Τράπεζας Κύ-
πρου Βασίλης Ανεβλαβής ενώ ο οικοδεσπότης της
βραδιάς, Πρόεδρος της Παγκρητίου Ένωσης Μελ-
βούρνης Αντώνης Τσουρδαλάκης, φανερά συγκινη-
μένος ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη προς το
σωματείο του. Ο κόσμος καταχειροκρότησε το μικρό,
εφηβικό και μεγάλο χορευτικό συγκρότημα της Πα-
γκρητίου Ενώσεως και το χορευτικό της Παμακεδονι-
κής Ένωσης που λάμπρυναν το χορό με την παρουσία
τους. Το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς κάλυψαν οι
καλλιτέχνες από την Κρήτη Αλέξανδρος Παπαδάκης
(Λύρα – ασκομαντούρα - τραγούδι) και ο Γιώργης Νι-
στικάκης (Λαούτο – τραγούδι) ενώ τους συνόδευε ο
Αυστραλός στην καταγωγή από την Αδελαΐδα κ.
Patrick Montgomerry επίσης στο Λαούτο. Οι εκδηλώ-
σεις για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΚΑΔΙΑ συμπεριλάμβαναν ε-
κτός από την Χοροεσπερίδα, Δοξολογία, Επιμνημόσυ-
νη Δέηση, και ένα Σεμηνάριο Κρητικού Χορού, Παρα-
δοσιακή Κρητική Παρέα, Πρωτάθλημα Τέννις, Διαγω-
νισμός Ταβλιού και Κρητικής Πρέφας και άλλα.

Οι επίσημοι προσκεκλημένοι στην Χοροεσπερίδα

Μυστικά της αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
bm-bioxoi@otenet.gr

Η διαδικασία αγοράς ενός ακινήτου στην
Ελλάδα περιλαμβάνει διάφορα στάδια, που με-
ρικά είναι ίδια ή μοιάζουν με την διαδικασία α-
γοράς ακινήτου σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ,
ο Καναδάς, η Αυστραλία κλπ. Υπάρχουν ωστόσο

μικρές λεπτομέρειες, που καλό είναι κάθε υποψήφιος αγοραστής
ακινήτου να τις γνωρίζει, διότι έτσι μπορεί να γλιτώσει χρήματα, α-
πώλεια χρόνου και ταλαιπωρία. Μία βασική προϋπόθεση για την α-
γορά ακινήτου στην Ελλάδα είναι η σχεδόν σε όλες τις περιπτώ-
σεις υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου, που συμβουλεύει τον α-
γοραστή για τη νομική κατάσταση των τίτλων του ακινήτου και για
άλλα ζητήματα της αγοραπωλησίας. Μία άλλη θεμελιώδης παρά-
μετρος είναι ότι η αγορά ακινήτου γίνεται μόνο στον συμβολαιο-
γράφο, με υπογραφή εγγράφου συμβολαίου, το οποίο πρέπει α-
κολούθως να μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολο-
γικό γραφείο της περιοχής, άλλως η αγορά δεν ισχύει και ο αγο-
ραστής μπορεί και τα χρήματά του να δώσει και ακίνητο να μην έ-
χει στο όνομά του. Η υπόμνηση αυτή γίνεται διότι σε μερικές χώ-
ρες, όπου ζουν Έλληνες ομογενείς και έχουν γεννηθεί τα παιδιά
και τα εγγόνια τους, ισχύουν ελαφρώς διαφορετικά δεδομένα και
μπορεί να προκληθεί σύγχυση με αυτό που ισχύει στην Ελλάδα.

Κάθε αγοραστής ακινήτου στην Ελλάδα, που δεν μένει μονίμως
στην Ελλάδα, άρα κατά τεκμήριο δεν δηλώνει στην εφορία εισό-
δημα, πρέπει να μπορεί να αποδείξει με έγγραφα πού βρήκε τα
χρήματα και αγόρασε το ακίνητο.

Επαρκής απόδειξη για το πού βρήκε τα χρήματα είναι η εισαγω-
γή συναλλάγματος από το εξωτερικό προς ελληνική τράπεζα στην
Ελλάδα, που τακμηριώνεται με το λεγόμενο ροζ χαρτάκι, δηλαδή
με την μοναδική απόδειξη εισαγωγής συναλλάγματος. Το έγγραφο
αυτό, που εκδίδεται μόνο μία φορά από την τράπεζα στην Ελλάδα,
κατατίθεται στην εφορία την επόμενη χρονιά από εκείνη της αγο-
ράς του ακινήτου και με αυτό αποδεικνύεται ότι ο ομογενής εισή-
γαγε στην Ελλάδα συνάλλαγμα από την χωρα διαμονής του στο ε-
ξωτερικό. Εάν ο ομογενής - αγοραστής του ακινήτου δεν έχει ει-
σαγάγει συνάλλαγμα από το εξωτερικό, ούτε έχει επαρκές δηλω-
θέν εισόδημα τα προηγούμενα έτη στην Ελλάδα, που να καλύπτει

το ποσό αγοράς του ακινήτου, καθώς και τον φόρο και τα έξοδα
δικηγόρου και συμβολαιογράφου, τότε διατρέχει τον κίνδυνο η ε-
φορία να θεωρήσει ότι αγόρασε το ακίνητο με μη δηλωθέν εισό-
δημα που είχε στην Ελλάδα και να του επιβάλει φόρο εισοδήματος
και πρόστιμο.

Μία δεύτερη σημαντική λεπτομέρεια στην αγορά ακινήτου στην
Ελλάδα είναι ότι ισχύει η απαλλαγή του φόρου μεταβιβάσεως, λό-
γω πρώτης κατοικίας. Κανονικά ο φόρος που καταβάλει ο αγορα-
στής όταν αγοράζει ένα ακίνητο είναι περίπου 10%, μπορεί όμως
να είναι και ΦΠΑ 19% για νεόδηματα ακίνητα. Εάν όμως ο αγορα-
στής αποκτά την πρώτη του κατοικία και δεν έχει οικόπεδο, διαμε-
ρίσμα ούτε μονοκατοικία στο όνομά του, μπορεί να απαλλαγεί από
τον φόρο. Την ίδια απαλλαγή δικαιούνται και οι ομογενείς, έστω κι
αν δεν μένουν μονίμως στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση όμως
ότι είναι εγγεγραμμένοι σε Δημοτολόγιο κάποιου Δήμου στην
Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία, διότι αρκετοί είναι οι ομογενείς δεύ-
τερης και τρίτης γενιάς, που ως γεννηθέντες εκτός Ελλάδος και μη
δηλωθέντες στο Προξενείο, δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Δήμο
στην Ελλάδα, πράγμα που μπορεί να τους στερήσει την απαλλαγή,
που σημαίνει καταβολή φόρου μεταβιβάσεως ή ΦΠΑ αρκετών χι-
λιάδων ευρώ, που θα μπορούσαν να έχουν γλιτώσει. 

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 
Master of Laws.

Comunicato Stampa

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με λαμπρότητα γιορτά-
στηκε η γιορτή των Θεοφανίων στο Μπρίντιζι. Στον καθαγια-
σμό των υδάτων που τελέστηκε στο λιμάνι, πλήθος πιστών
Ορθοδόξων και Καθολικών, βρέθηκε να συμμετέχει στον ε-
ορτασμό ο οποίος και πραγματοποιήθηκε χoροστατούντος
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιταλίας και Μελίτης και
Εξάρχου Νοτίου Ευρώπης κ.κ. Γενναδίου, παρουσία του Ρω-
μαιοκαθολικού Αρχιεπίσκοπου Mons. Rocco Talucci. Παρό-
ντες ήταν επίσης στην τελετή ο Δήμαρχος της πόλης, εκ-
πρόσωποι Τοπικών Αρχών, του Ιερού Κλήρου, της Ελληνικής
Κοινότητας «Άγιος Νικόλαος Μύρων» και φορείς της περιο-
χής. Είχε προηγηθεί η Θεία Λειτουργία και ο Μεγάλος Αγια-
σμός στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.
Μετά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι του Μπρί-
ντιζι, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος, απηύθυ-
νε χαιρετισμό προς τις Αρχές και τους παρευρισκομένους
και ευχήθηκε όπως ο φωτισμός, ο αγιασμός και τα αιώνια
χριστιανικά μηνύματα της αγάπης, της ειρήνης και της ενό-
τητας πρυτανεύσουν στις καρδιές όλων των ανθρώπων, ώ-
στε η ανθρωπότητα να ξεπεράσει κάθε μορφή κρίσης που
την ταλανίζει, κυρίως δε την πνευματική κρίση, συνέδεσε δε
τον αγιασμό των υδάτων με την πνευματική προστασία του
ανθρώπου και της κτίσης, υπέρ των οποίων αγωνίζεται και
μεριμνά η Α. Θ. Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθο-
λομαίος, του οποίου την Πατριαρχική ευλογία μετέφερε
προς όλους.                              Πρίντιζι, Μαρία Θεοδωρίδου

Το ΠΣΗΕ καταγγέλει τις ενέργειες σφετερισμού της
περουσίας της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία

ΚΟΛΩΝΙΑ. Tο Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξω-
τερικού (ΠΣΗΕ) καταγγέλλει
τις μεθοδευμένες ενέργει-
ες κύκλων του αλβανικού
καταστημένου που προσπα-
θούν με νομιμοφανείς με-
θόδους να καταπατήσουν
και να σφετεριστούν περι-
ουσίες μελών της Ελληνικής
Μειονότητας που ζουν επί
χιλιετίες στα πατρογονικά
τους εδάφη. Με πλαστά ο-
θωμανικά φιρμάνια και με τη βοήθεια της
αλβανικής γραφειοκρατίας ολόκληρες πε-

ριουσίες με συνοπτικές δια-
δικασίες αλλάζουν χέρια. 

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ηπειρωτών Εξωτερικού κα-
ταδικάζει τις μεθόδους αυ-
τές. «Τέτοιες συμπεριφορές
σε βάρος της Ελληνικής
Μειονότητας, το έχουμε το-
νίσει χιλιάδες φορές, δεν ο-
δηγούν πουθενά», τόνισε ο
Πρόεδρος του ΠΣΗΕ Χρυ-
σόστομος Δήμου και συνέχι-
σε «Το Παγκόσμιο Συμβού-

λιο Ηπειρωτών Εξωτερικού εκφράζει την
αλληλεγγύη προς την Ελληνική Μειονότη-

τα και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί το θέ-
μα από κοντά». 

Καλεί δε την Αλβανική Κυβέρνηση και
τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Σαλί
Μπερίσα προσωπικά να επέμβει και να
σταματήσει τις μεθόδους αυτές σφετερι-
σμού της περιουσίας της Ελληνικής Μειο-
νότητας και να σεβαστεί τα ανθρώπινα και
μειονοτικά δικαιώματά τους. Επίσης καλεί
την Αλβανική Κυβέρνηση να λάβει όλα τα
μέτρα ώστε η επικείμενη απογραφή του
πληθυσμού της Αλβανίας να γίνει πραγμα-
τικά ελεύθερη και να αποτυπώνει την
πραγματική σύνθεση της αλβανικής κοι-
νωνίας.

Ιερά Μητρόπολη Μπουένος Αϊρες: 

Κυριακή της Ορθοδοξίας-Διορισμός Πρωτοσυγκέλου,
και Αγίου Ταρασίου Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως

Η μεγαλοπρέπεια και η λαμπρότητα διακρήθηκε στον Ορθόδο-
ξο Καθεδρικό Ναό «Κοίμησης της Θεοτόκου» της Ιεράς Μητρό-
πολης Μπουένος Άϊρες και Νοτίου Αμερικής, όπου οι πιστοί, νέοι
και παιδιά, της περιοχής τής Βίλλια Κρέσπο και Παλέρμο (Villa
Crespo, Palermo), αλλα και άλλων περιοχών της αργεντίνικης
πρωτεύουσας, έσπευσαν για να κατεκλύσουν το Ναό.

Της Θείας Λειτουργίας και της Λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων
προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ταράσιος, Υπέρτιμος και Έξαρχος
Νοτίου Αμερικής, και με την συλλειτουργία των: Σεβ. Αρχιμανδρί-
της Ιωσήφ Μπός (Iosif Bosch) και του Αιδεσιμότατου Πρεσβύτερου
Λουκά Κυπριάδη. Παρόντες επίσης, μεταξύ άλλων, οι: Άρχων Χαρ-
τοφύλαξ της Μεγάλης Εκκλησίας του Χριστού και μέλος του Αρχιε-
πισκοπηκού Συνεδρίου, κ. Κωσταντίνος Κεχαγιόγλου, ο πρόεδρος
του Αλληλοβοηθητικού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου, κ. Κωσταντί-
νος Βεργίρης, ο Διευθηντής Ραδιοφωνικού Προγράμματος El Otro
Medio (για περιβαλλοντικά θέματα) κ. Δρ. Ιωάννης Δήμας, και ο ε-
πιχειρηματίας και στενός συνεργάτης της Εκκλησίας κ. Θωμάς
Κουτσούκος.Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας ο
Σεβ. Ταράσιος ανακοίνωσε το διορισμό του Αρχιμανδρίτη Ιωσήφ
ως Πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής Μπουένος Άϊρες και Ν.
Αμερικής και συγχρόνως ως Ιερατικός Προϊστάμενος του Καθε-
δρικού Ναού « Κοίμηση της Θεοτόκου» απο την επόμενη 1η Μαρ-
τίου. Αξίζει να σημειωθεί πως καθιερώνονται γαι πρώτη φορά στην
ιστορία της Ιεράς Μητρόπολης Μπουένος Άϊρες τα καθήκοντα
Πρωτοσύγκελου. 

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ταρασίου Πα-
τριάρχη Κωσταντινουπόλεως, με αφορμή την ονομαστική εορτή
του Σεβ. Ταράσιου, η «Ελληνική Κοινότητα Μπουένος Άϊρες» πα-
ρέστη σε δεξίωση προς τιμή του Μητροπολίτη.

Ο Πρωθιεράρχης Μπουένος Άϊρες, τέλος της εκδήλωσης, θα α-
φιερώση χρόνο στο ποίμνιο του για όσους προτιμούν να του ευχη-
θούν προσωπικές ευχές μέχρι στις ώρα 6 μ.μ. στα κεντρικά γρα-
φεία της Μητρόπολης (Lerma 260) και για όσους επιθυμούν ή βρί-
σκονται εκτός Μπουένος Άϊρες, στη διάθεση τους είναι τα τηλέφω-
να και τα e-mail: +5411-4508-5402/3 και secretaria@ortodoxia.org
ή comunicacion@ortodoxia.org.

«Εις πολλά έτη Σεβασμιότατε».
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Μια ευχάριστη γιορτή η Κοπή της Βασιλόπιτας για το νέο έτος 2010 
από τους Ελληνες Επιστήμονες Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας (NRW)

Σάββατο, 6 τού Φλεβάρη, στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Dortmund

Γνωστή είναι η θέληση και η δυναμική τής Εταιρείας Ελλήνων
Επιστημόνων Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας στη Γερμανία. Ψυ-
χή και Motor ο Λευκαδίτης Πρόεδρος, πάντα ευγενικός και ευ-
διάθετος, καρδιολόγος Δρ. Ζώης Βρεττός. Ο κ. Βρεττός, με την
αμέριστη στήριξη των συναδέλφων του στο ΔΣ καθώς της συ-
ζύγου του Δέσποινας, βρίσκει πάντα τρόπους, αφορμές και
χρόνο να προβάλλει το έργο της αξιόλογης αυτής Εταιρείας,
που τιμά με τη δράση της τον Ελληνισμό τής Γερμανίας και γε-
νικότερα τής Διασποράς.

Στις επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώ-
σεις που διοργανώνει κάθε χρόνο η δραστήρια Εταιρεία, συ-
μπεριλαμβάνεται και η Κοπή τής Βασιλόπιτας, σε ανάμνηση τής
συνήθειας, που φέρανε μαζί τους οι πρώτοι Έλληνες μετανά-
στες από τη μακρινή τους πατρίδα πριν από μισόν αιώνα.

Φέτος ως χώρος τής εκδήλωσης επιλέχτηκε η Ενορία των
Αγίων Αποστόλων στο Dortmund με οικοδεσπότη τον Αρχιμαν-
δρίτη π. Φιλόθεο Μαρούδα.

Η τελετή της κοπής της βασιλόππιτας εγινε στον Ι Ν. των Αγ.
Αποστόλων και ακολούθως όλοι μαζί κατέβηκαν στο πνευματι-
κό κέντρο για να γιορτάσουν το ωραίο ελληνικό έθιμο.

Παρά τις άθλιες καιρικές συνθήκες, χιονόνερο και το θερμό-
μετρο να κυμαίνεται μεταξύ plus 1 και minus 1, το πνευματικό
κέντρο της ενορίας, ευρύχωρο και ολοφώτιστο, πλημμύρισε ε-
πισκέπτες από το Dortmund και τις γύρω πόλεις, αλλά και από
μακρινές περιοχές, όπως ο γνωστός στον Ελληνισμό τής Γερ-
μανίας δημοσιογράφος, από τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές
του εκπoμπές, Δρ. Ανδρέας Κουλόπουλος από τη Βόννη, ο
Παν. Καθηγητής και πρώην Γραμματέας τής Ένωσης Μακεδό-
νων Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας «Μέγας Αλέξανδρος», Πά-
ρις Γρηγοριάδης από το Düsseldorf, ο Οικονομολόγος Δημή-
τριος Κραϊτσης από το Solingen, ο Οφθαλμίατρος Δρ. Μαράτος
από το Hagen, ο επιχειρηματίας και πρόεδρος τής Ελληνικής
Κοινότητας Wuppertal Γιώργος Παρίδης, ο ευαγγελικός ιερέας
π. Brüggemann με τη σύζυγο του, ο γραμματέας του Συμβουλί-
ου των ορθοδόξων εκκλησιών στη Γερμανία διάκονος π. Thon,
ο ρώσος καρδιοχειρουργός J. Frömke, κ.ά. 

Επίσης παρών στην όμορφη γιορτή και οι ιερείς γειτονικών ε-
νοριών: π. Απόστολος Αμβράζης από το Herten, π. Ανδρέας
Φράγκος από το Iserlohn, π. Ελευθέριος Αργυρόπουλος από το
Wuppertal και ο οικοδεσπότης Αρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος Μα-
ρούδας.

Στους καλεσμένους προσφέρθηκε βασιλόπιτα και καφές αλλά
και η δυνατότητα να ξανασμίξουν και να κουβεντιάσουν, σε μια
ζεστή και ευχάριστη ατμόσφαιρα, μέλη και φίλοι τής Εταιρείας.

Τη γιορτούλα ομόρφηναν με την παρουσία τους και τις μου-
σικές τους ικανότητες Ελληνοπούλες, παιδιά τής τρίτης μετανα-
στευτικής γενιάς. Το με φροντίδα επιλεγμένο μουσικό πρό-
γραμμα άγγιξε τις καρδιές όλων και χειροκροτήθηκε θερμά.
Πρώτη εμφάνιση: Μαρία Πολονίδου, βιολί, με τραγούδια των
Χατζηδάκι και Θεοδωράκη, που, αποδόθηκαν άψογα από τη
γλυκιά, με μια χροιά μελαγχολίας, φωνή της χαριτωμένης Ελλη-
νίδας Μαρίας Γεροντοπούλου, την οποία συνόδευε με την κι-
θάρα του ο Δρ. Λεωνίδας Δρίζης. 

Ακολούθησε, μετά από ένα μικρό διάλειμμα, το δεύτερο μέ-
ρος μέ έγχορδα όργανα, δύο βιολιά και ένα βιολοντσέλλο, με
μελωδίες από γνωστά έργα των προαναφερθέντων συνθετών
από τις φοιτήτριες σε μουσικές πανεπιστημιακές σχολές Κατε-
ρίνα Χατζηνικολάου και Μαρία Πολονίδου βιολί και τη μαθήτρια
Λυκείου Μαρία Χατζηνικολάου βιολοντσέλλο.

Στις νεαρές κοπέλες προσφέρθηκαν από τον Πρόεδρο Δρ.
Βρεττό, ανθοδέσμες και από τους φίλους της ποιοτικής μουσι-
κής άφθονα χειροκρητήματα. Ο κ. Βρεττός συγκινημένος, ευ-
χαριστώντας τις Ελληνοπούλες για την αφιλοκερδή συμμετοχή

τους στη γιορτή, απευθυνόμενος στους καλεσμένους του είπε:
Φίλοι συνάδελφοι, αγαπητοί συμπατριώτες, αυτή είναι η τρίτη
γενιά των Ελλήνων στη Γερμανία. Μια αισιόδοξη προοπτική του
Απόδημου Ελληνισμού, που γιομίζει τις καρδιές όλων μας με
χαρά και υπερηφάνεια.

Ναι, λέμε κι εμείς. Μια αισιόδοξη προοπτική, η οποία αναδει-
κνύεται μέσα από τα ελληνικά νιάτα, που ξέρουν τι θέλουν και
με αυτοπεποίθεση έχουν θέσει υψηλούς στόχους σταδιοδρο-
μίας, χωρίς να ξεκόβουν από τις συνήθειες και παραδόσεις των
γονιών τους, έχοντας ως προσκεφάλι τις αξεπέραστες και πα-
ναθρώπινες αξίες του Πολιτισμού μας!

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης έκλεισε ο δεξιοτέχνης της
κρητικής λύρας Αντώνης Παλαμιανάκης  με τραγούδια και χο-
ρούς απο τη μεγαλόνησο, ευκαιρία που περίμεναν οι μερακλή-
δες να αρχίσουν το χορό. Τον συνόδευαν στο λαούτο ο μικρός
του γιος Γιώργης, μαθητής, και στην κιθάρα ο Δρ. Λεωνίδας
Δρίζης.

Μεταξύ των άλλων ο κ. Βρεττός ευχαρίστησε τις κυρίες της
διακονίας για την βοήθεια τους στην εκδήλωση προσφέροντας
τους και μία ανθοδέσμη, τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους, κα-
θώς και τους φίλους της Εταιρείας που βοηθούν στις εκάστοτε
εκκδηλώσεις.

Εντός του Ι.Ν.  Αγίων Αποστόλων ο οικοδεσπότης Αρχιμανδρί-
της π. Φιλόθεος Μαρούδας, κόβει τη Βασιλόπιττα.

(Foto: ino-media)

Ο τυχερός της χρονιάς Χρήστος Γκιαξίδης και ο Ζώης Βρετ-
τός με το “ΦΛΟΥΡΙ“, που αντιστοιχεί σε ένα συλλεκτικό νόμι-

σμα των Παραολυμπιακών Αγώνων του Σίδνευ το 2000

Εκπαιδευτικοί των ελληνικών σχολείων του Dortmund

“Κρητικοί χοροί": Γιάννης Μιχαλίτσης, 
Δέσποινα Σαμαρτζή-Βρεττού, Ζώης Βρεττός

Ο π. Ανδρέας Φράγκος, ο εκπαιδευτικός Γρ. Χαλαστάνης 
και ο ορθοδοντικός Δρ. Γ. Νταμπάτζης

Φίλοι τής Εταίρειας Ελλήνων Επιστημόνων 
στη Nordrhein Westfalen Ο λυράρης Αντώνης Παλαμιανάκης και ο Δρ. Ζώης Βρεττός

Ένα εγκάρδιο ευχαριστώ με μια ανθοδέσμη για τις κυρίες 
της Διακονίας - η κα Ελένη Θέμελη με τον Ζώη Βρεττό

Ο Δρ. Ζώης Βρεττός με τον Νομικό και δημοσιογράφο 
Δρ. Ανδρέα Κουλόπουλο και τον εκδότη της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Απόστολο Δίκογλου

Μαρία Πολονίδου, Μαρία Γεροντοπούλου και Λεωνίδας ΔρίζηςΜαρία Πολονίδου και οι αδελφές Μαρία και Κατ. Χατζηνικολάου
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ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
Και μια άγνωστη πράξη ηρωισμού στα Γιάννενα, στην επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης, 21 Φεβρουαρίου 1944

Του συγγραφέα Γιώργου Λεκάκη (*)
www.lekakis.com

«Πόλεμος πατήρ πάντων» έλεγε ο Ηράκλειτος …
Σε 13.676 ανήλθαν οι νεκροί Έλληνες στρατιώ-

τες κατά την διάρκεια των 219 ημερών του Πολέ-
μου. Κατά την διάρκεια δε της τετραπλής κατοχής
της Ελλάδος, η οποία ακολούθησε, τα κατοχικά

στρατεύματα εκτέλεσαν:
Των Αλβανών: 1.165 Έλληνες [1]
Των Ιταλών: 8.000 Έλληνες
Των Boυλγάρων: 25.000 Έλληνες και
Των Γερμανών: 50.000 Έλληνες!..

Η ανακωχή με τους Γερμανούς υπεγράφη στο Βοτονόσι, το 1941.
Αμέσως, οι Γερμανοί δημιούργησαν «ζώνες κατοχής». Απαγορεύ-

θηκε αυστηρώς η μετακίνηση αγαθών από την μια ζώνη στην άλλη.
Αυτό ήταν ένα σχέδιο που προέβλεπε την σταδιακή εξόντωση του ελ-
ληνικού πληθυσμού. Γιατί ενώ τα παιδιά στην Αθήνα πέθαιναν από έλ-
λειψη ζακχάρου, 50 μίλλια μακρύτερα η πελοποννησιακή σταφίδα σά-
πιζε σε αποθήκες… Οι Αθηναίοι πέθαιναν από έλλειψη λαδιού, που α-
φθονούσε στα νησιά του Αιγαίου… Έτσι, και οι κάτοικοι της Πίνδου πέ-
θαιναν γιατί τους είχε απαγορευθεί να αγοράζουν σιτηρά από την
Θεσσαλονίκη…

Και σαν να μην έφθανε αυτό, οι Γερμανοί προέβησαν στην αποτέ-
φρωση χωριών! Συνολικά αποτέφρωσαν 1.770 ελληνικά χωριά! Σε με-
ρικά σημεία της χώρας, ιδίως τα ακριτικά, η ολοκληρωτική καταστρο-
φή άγγιξε το 90% των πληγέντων αυτών χωριών! Οι Γερμανοί σε αυ-
τό το καταστροφικό έργο δεν ήταν μόνοι. Τον γερμανικό στρατό βοή-
θησε και ο βουλγαρικός στρατός (καθώς και άτακτοι Βούλγαροι) [2],
ιταλικές λεγεώνες και Αλβανοί ληστές κι οι αλβανοτσάμηδες με τις
συμμορίες τους.

Η καταστροφική μανία των εχθρών της Ελλάδος δεν περιορίσθηκε
μόνο στα σύνορά της, αλλά και εκτός αυτών, όπου υπήρχαν χωριά
που κατοικούσαν Έλληνες. Η Βόρειος Ήπειρος είναι μια απ’ αυτές τις
περιοχές. Το γεγονός ότι η Κεντρική και Β. Αλβανία δεν επλήγη, δεν
έπαθε τίποτε σημαντικό, μαρτυρά και την ελληνικότητα της περιοχής
… Τα ελληνικά κέντρα στην Β. Ήπειρο γνώρισαν τις ωμότητες των
Αλβανών. Έλληνες κάτοικοι σφάζονταν και παίρνονταν όμηροι από
αλβανικές ληστοσυμμορίες, οι οποίες μετά λήστευαν και έκλεβαν (έ-
καναν «πλιάτισκο» - μια αλβανική λέξη!), και οι οποίες δρούσαν υπό
την προστασία Γερμανών και Ιταλών.

Το Ανατ. Ζαγόρι απαρτίζουν τα χωριά: Αγ. Παρασκευή, Ανθρακίτης,
Βωβούσα (ή Αώος), Γρεβενίτι, Δεμάτι, Δόλιανη, Ελατοχώρι, Καβαλλά-
ρι, Καρυαί, Καστανώνα, Μακρίνο, Πέτρα, Ποταμιά, Τρίστενο, Φλα-
μπουράρι. Τα χωριά αυτά εκάησαν ολοσχερώς το 1942-43 από τους
Γερμανούς κατακτητές. Μάλιστα το Φλαμπουράρι το 1943 κάηκε δις
από τους Γερμανούς! Γι’ αυτό και ο νεοσυσταθείς Δήμος Ανατ. Ζαγο-
ρίου τα ανακήρυξε «Μαρτυρικά Χωριά», με ημέρα μνήμης, την 4η Ιου-
λίου. Αλλά συγκεκριμένα, το Γρεβενίτι πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος
στους Γερμανούς: 22-25 κάτοικοι από το χωριό εκτελέσθηκαν! Οι Γερ-
μανοί κατέστρεψαν 350 σπίτια του χωριού! Και λεηλάτησαν την ΙΜ Βο-
τσάς, μια από τις αρχαιότερες της Ηπείρου. Μάλιστα, εδώ έχει κατα-
γραφεί και η εξής βαρβαρότητα των κατακτητών: Πέταξαν στον αέρα
ένα μωρό και καθώς αυτό προσγειωνόταν, καρφώθηκε σε μια γερμα-
νική λόγχη όπλου, η οποία είχε στήσει καρτέρι σ’ αυτό το βρέφος …

Στην Δραγωψά Ιταλοί και Γερμανοί είχαν κατασκευάσει στοά, για
την άντληση πίσσας [3] και πετρελαίου.

Οι Γερμανοί κατέκαυσαν την ΙΜ Στομίου γιατί την χρησιμοποιούσαν
για αποθήκη όπλων και πυρομαχικών οι αντάρτες της περιοχής. Η
φωτιά ευτυχώς σταμάτησε προ του κυρίως ναού. Οι Γερμανοί έβαλαν
φωτιά και στον ΙΝ Αγ. Δημητρίου Ζαλόγγου, επειδή είχαν πληροφο-
ρίες ότι στο μοναστήρι εύρισκαν καταφύγιο αγωνιστές της εθνικής α-
ντιστάσεως! Τότε καταστράφηκε και το καθολικό του, μαζί με όλα τα
ιερά κειμήλια, που φυλάσσονταν εκεί επί αιώνες!

Μετά την κατάρρευση της Ιταλίας το 1943 οι Αλβανοί κι οι αλβανο-
τσάμηδες [4] συνεχίζουν τον πόλεμο κατά των Ελλήνων και των συμ-

μάχων τους. Οργάνωσαν εθνικιστικές ένοπλες ομάδες, τις περίφημες
«Μπαλ Κομπετάρ» και μέσα από αυτές συνεργάζονται με τους Γερ-
μανούς κατά των συμμάχων.

Οι Άγγλοι με την γνωστή επιχείρηση “ZOA” ανατίναζαν γεφύρια και
μονοπάτια στην Ήπειρο, για να ξεγελάσουν τους Γερμανούς πως επί-
κειται απόβασή τους (την οποία τελικά έκαμαν στην Σικελία). Οι Γερ-
μανοί θεωρούσαν αυτές τις ενέργειες «σαμποτάζ» και εξαντλούσαν
την αυστηρότητά τους στους Ηπειρώτες…

Και έφθασε το μαρτυρικό 1943 …
Στο χωριό Αγ. Αναστασία εκτελέσθηκαν από τους Γερμανούς αρ-

κετοί χωρικοί μαζί και ο ιερεύς τους, με την κατηγορία ότι εφοδίαζαν
πολεμιστές της Εθν. Αντιστάσεως.

Τον Ιούνιο του 1943 μετά τον β’ βομβαρδισμό των Θεοδώριανων

απ’ τους Γερμανούς, θα κτυπηθεί - από δικά τους πυρά - και θα κατα-
πέσει πίσω απ’ την ράχη τ’ Άη Λια, προς το Μυρόφυλλο, ένα γερμανι-
κό στούκας. Αλλά μόνο στο τέλος Οκτωβρίου του 1943 - και για μο-
ναδική φορά - θα πατήσουν το μονοπάτι Θεοδώριανων-Τρικκάλων
μπότες Γερμανών στρατιωτών, κι αυτές ήταν της επίλεκτης ορεινής τα-
ξιαρχίας.

Στις 10 Ιουλίου 1943 συνέβη «το ολοκαύτωμα του Κεφαλόβρυ-
σου». Το χωριό εκάη από τους Γερμανούς. Μνημείο των 23 ηρώων-
καέντων υπάρχει στο κέντρο του να μας το θυμίζει.

Το ξημέρωμα της 14ης Ιουλίου 1943 στην κορυφογραμμή του βου-
νού της Βροπίστας έκαμε την εμφάνισή του ένας λόχος Γερμανών. Με
ρήψη φωτοβολίδων ενετόπισαν πού κρύβονταν οι κάτοικοι του χωριού
Ελάτη. Από τις θέσεις Βροπίστα και Λάπητο, πολυβόλησαν προς την
κατεύθυνση των συγκεντρωμένων αμάχων. Έτσι τους ανάγκασαν να
κινηθούν προς τα πάνω (στην θέση Πρικατσόρια). Από την θέση αυτή,
ανήμποροί οι κάτοικοι, θα αναγκασθούν να παρακολουθήσουν την ο-
λοσχερή καταστροφή και καή του χωριού τους! Σαν να μην έφθανε αυ-
τό, οι Γερμανοί εισέβαλαν στο χωριό, έσπασαν τις θύρες των σπιτιών
και τα πυρπόλησαν, πυροδοτώντας την εμπρηστική σκόνη την οποία εί-
χαν προηγουμένως ρίξει. Κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος της Ελά-
της – σώθηκε μόνο μια συνοικία - και την κεντρική εκκλησία. Κάποιοι
εκ των κατοίκων βρήκαν προσωρινώς στέγη σε σπίτια της διασωθείσας
συνοικίας. Αλλά οι πιότεροι έφυγαν αναζητώντας επιβίωση προς διά-
φορες κατευθύνσεις. Η Ελάτη ένας κτηνοτροφικός οικισμός, από τον
16ον αιώνα, κάηκε από τους Γερμανούς. Και οι κάτοικοί της αναγκά-
σθηκαν να την ξανακτίσουν σε άλλο σημείο…

Την επομένη 15 Ιουλίου 1943 οι Γερμανοί πυρπόλησαν και κατέ-
στρεψαν ολοκληρωτικώς και το χωριό Ασπράγγελοι. Μάλιστα δολο-
φόνησαν ένα ανδρόγυνο έξω από το χωριό. (Το καλοκαίρι του 1944,
οι Γερμανοί σε ένα από τα πολλά μπλόκα που έκαναν στο ήδη καμένο
χωριό, συνέλαβαν 19 άτομα, νέους και γέρους, και τους έριξαν στα υ-
πόγεια της Ζωσιμαίας Σχολής, την οποία είχαν μετατρέψει σε φυλακή.
Οι συλληφθέντες έμειναν εκεί για αρκετό καιρό αλλά τελικά διεσώ-
θησαν).

Στις 20 Ιουλίου 1943 ήταν η σειρά του χωριού Μεσοβούνι να πυρ-
ποληθεί από τους Γερμανούς.

Στο κέντρο της Μουσιωτίτσης, ευρίσκεται ένα ωραίο μνημείο, σε

πλακόστρωτο με κερκίδες, ισάξιο της ιστορίας του μαρτυρικού χωρι-
ού, όπου την 25η Ιουλίου 1943 οι Γερμανοί εκτέλεσαν 152 αθώα θύ-
ματα…

Στο Κομμένο τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου 1943, κι ενώ οι
περισσότεροι κάτοικοι γλεντούσαν σε έναν γάμο, το χωριό γνώρισε τι
θα πει ολοκαύτωμα από τους Γερμανούς: Έγκυες γυναίκες με ανοι-
χτή την κοιλιά, 89 παιδιά σκοτωμένα και καμένα, άνδρες με στουπιά
στο στόμα και με τα μάτια βγαλμένα, ενώ τα σπίτια έβγαζαν καπνούς!
Συνολικά 317 άτομα σφαγιάσθηκαν από τις ναζιστικές δυνάμεις Κα-
τοχής! Οι ελάχιστοι που σώθηκαν κρύφθηκαν στ’ αυλάκια της γύρω
περιοχής…

Η Παλαιά Σαγιάδα κάηκε στις 23 Αυγούστου 1943 από Γερμανούς
και μουσουλμάνους Αλβανοτσάμηδες του γειτονικού χωριού Λιόψη.
Έτσι ερήμωσε. Οι κάτοικοί της διασκορπίσθηκαν κι αυτοί σε βορειότε-
ρα χωριά.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1943 η Παραμυθιά έχει να καυχάται πως έ-
δωσε στην ελληνική λευτεριά 49 προκρίτους της, τους οποίους εξετέ-
λεσαν οι Γερμανοί, καθ’ υπόδειξιν των αλβανοτσάμηδων [5]. Στις 29
Σεπτεμβρίου 1947 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου γι’ αυτούς,
στην θέση «Άγ. Γεώργιος». [6] Στον μητροπολιτικό ναό του Αγ. Δονά-
του ψάλλεται κάθε χρόνο, τέλη Σεπτεμβρίου, στην μνήμη τους αρχιε-
ρατικό μνημόσυνο. Η πλατεία της κώμης ονομάζεται πλατεία «49 προ-
κρίτων».

Και οι Λυγκιάδες μαρτύρησαν επί Γερμανών [7]: Στις 3 Οκτωβρίου
1943 γινόταν κι εδώ ένας γάμος. Οι Γερμανοί ενόμιζαν πως οι κάτοι-
κοι επαναστατούν! Τότε έβαλλαν από τα Ιωάννινα κατά των αμάχων!
Τους έκαψαν όλους! Περί τα 80 άτομα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά ε-
κάησαν ζωντανά! Διασώθηκε μόνο ένα μωρό, επειδή το κρατούσε η
μάννα του σφιχτά στην αγκαλιά της… Μετά από αυτήν την τραγωδία,
το χωριό ερημώθηκε… Ξενομερίτες βρήκαν τους νεκρούς… Δεν υ-
πήρχαν επιζήσαντες για να καταγραφεί από πρώτο χέρι η θηριωδία…
Το χωριό ξανακτίσθηκε και ξανακατοικήθηκε μετά από χρόνια… Στην
ιστορία έμεινε ως «Το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων» … [8]

Το χωριό Μανασσής πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς στις 23
Οκτωβρίου 1943. Την ίδια ημέρα (23 Οκτωβρίου 1943) και το χωριό
Καλουτάς πυρπολήθηκε από γερμανικό στρατιωτικό τμήμα της Ορει-
νής Μεραρχίας Εντελβάις. Σημειώστε ότι το ίδιο χωριό, την 1η Αυ-
γούστου 1943 κανονιοβολήθηκε και από το Γερμανικό Πυροβολικό,
το οποίο έδρευε στην περιοχή Ελεούσα έξω από τα Ιωάννινα και σκο-
τώθηκαν δύο άτομα.

Και τα Άγναντα πυρπολήθηκαν από τους Γερμανούς. Εκάη το Ει-
ρηνοδικείο. Τα κτήρια της πλατείας εκάησαν δις τον lούνιο 1940 και
στις 25 Οκτωβρίου 1943 – πάντα από τους Γερμανούς.

Τέλος, η πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα. Έγινε ένας από
τους κυριώτερους στόχους της Αεροπορίας του Άξονος. Κατεστράφη
από βομβαρδισμούς το 1/3 της πόλεως, τα νοσοκομεία και τα μεγα-
λύτερα σχολεία!

Και φθάνουμε στο 1944: Η Ελλάς είναι σκλαβωμένη αλλά ο λαός
της δεν παραδίδεται! Χαρακτηριστικό παράδειγμα κάποιοι τολμηροί
και γενναίοι νέοι των Ιωαννίνων: Οι Κατσουλίδη, Δημήτρης (Τάκης) Κι-
σκίνης, Οικονομίδης, Νίκος Λαμπρίδης, Λευτέρης Παπαγγέλης (από
την συνοικία της Αγίας Αικατερίνης), και οι Σόλων Κωνσταντινίδης,
Σπύρος Στατηράς και Γιάννης Γιάνναρης (από την συνοικία της Κα-
λούτσανης). Έλαβαν εντολή από την αντιστασιακή οργάνωση της πό-
λεως να αναρτήσουν την ελληνική σημαία στο ρολόι της κάτω πλατεί-
ας και στο κωδωνοστάσιο της Αγίας Αικατερίνης. Και μάλιστα την πα-
ραμονή του εορτασμού της 31ης επετείου απελευθερώσεως της πό-
λεως από τον τουρκικό ζυγό (21η Φεβρουαρίου 1913). Η Κατσουλίδη
έρραψε στο σπίτι της κρυφά τις δύο ελληνικές σημαίες. Παραμονή
της επετείου της απελευθερώσεως (20 Φεβρουαρίου 1944): Ο Κισκί-
νης έχοντας την ελληνική σημαία στον κόρφο του, σκαρφάλωσε στο
ρολόι, έβγαλε την ελληνική σημαία, την φίλησε και την ανάρτησε στα
κάγκελα του ρολογιού! Κατά τον ίδιο τρόπο την ανάρτησε και ο Σόλων
Κωνσταντινίδης. Το πρωί έκπληκτοι οι κάτοικοι των Ιωαννίνων είδαν
δύο ελληνικές σημαίες να κυματίζουν υπερήφανα στον ουρανό της
πόλεώς τους… Οι κατακτητές, που είχαν λάβει παραμονή της απε-

Παρουσίαση τριών ιστορικών βιβλίων για την
Παραμυθιά στην Ελληνο-Γερμανική Σχολή

Ρεπορτάζ: Νίκος Σουτόπουλος

ΑΘΗΝΑ. Η παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθανασίου
Γκότοβου με τίτλο «Η Παραμυθιά στο στόχαστρο», πραγμα-
τοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση της «Εράσμειου Ελληνο-Γερ-
μανικής Σχολής» και Ελληνο-Γερμανικού Συνδέσμου Αθήνας
στις 6 Φεβρουαρίου 2010. Η παρουσίαση έγινε από το διακε-
κριμένο Βαλκανολόγο πανεπιστημιακό καθηγητή Αχιλλέα Λα-
ζάρου και το συγγραφέα-λαογράφο Γεώργιο Λεκάκη. Η τιμη-
τική εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του πρέσβη της Ομο-
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Δρ. Wolfgang
Schultheiss και του Προέδρου του Δ.Σ του Φιλοπροόδου
Ομίλου Παραμυθιάς Θεσπρωτίας Δημήτρη Τσαρκοβίστα.

Επίσης παρουσιάστηκαν τα βιβλία των Γερμανών συγγρα-
φέων W. Bachsteffel και της S. Loeser «Παραμυθιά ανάμεσα
στον Αχέροντα και τον Καλαμά» και «Κεφαλόβρυσο, Μου-
σιωτίτσα, Κομμένο, Παραμυθιά, Λυγκιάδες: Ενθύμηση για έ-
να κοινό μέλλον». Τα βιβλία παρουσίασε ο Κωνσταντίνος
Τραχανάς, πανεπιστημιακός καθηγητής. Ο Γερμανός πρέ-
σβης Δρ. Wolfgang Schultheiss τόνισε την «ανάγκη για υπέρ-
βαση του παρελθόντος της σύγκρουσης και του πόνου, μέσα

από τη μελέτη των γεγονότων και την αναγνώριση της ευθύ-
νης που είχε το γερμανικό κράτος για την επίθεση και τις δο-
λοφονίες αμάχων», ενώ ο Καθ. Αθ. Γκότοβος επισήμανε «την
ιστορικά τεκμηριωμένη παρουσίαση των γεγονότων μέσα από
έναν επιστημονικό λόγο, χωρίς τα γνωστά στερεότυπα που
θα αποδίδουν συλλογικές ευθύνες για τα εγκλήματα του ε-
θνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος που επικράτησε τότε».

Από αριστερά: Ο συγγραφέας-λαογράφος Γεώργιος Λεκάκης,
ο Γερμανός πρέσβης Δρ. Wolfgang Schultheiss, ο Παν. καθη-

γητής Αθανάσιος Γκότοβος και η πρόξενος Kerstin Löhr
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Ανοιχτή επιστολή του καρδιολόγου Δρ. Ζώη Βρεττού
Στην κατεχόμενη Κύπρο οι Τούρκοι πουλάνε ελληνοκυπριακές περιουσίες, στην ελεύθερη

Ελλάδα το κράτος χαρίζει (με το αζημίωτο;) περιουσίες ξενιτεμένων Ελλήνων

Οι γονείς μου, με καταγωγή από την Λευκάδα, ξενιτεύτη-
καν από το 1964 στη Γερμανία, για να ξεφύγουν από τη φτώ-
χεια και να μας σπουδάσουν, να μη μείνουμε «στραβοί χωρίς
γράμματα» σαν τους ίδιους, όπως μου ‘λεγε η μάνα μου. Κά-
θε καλοκαίρι, τις λίγες βδομάδες άδεια που είχε ο πατέρας,
τις περνούσε στη συντήρηση των χωραφιών, «να μην λογγώ-
σουν και τα χάσουμε ως δασικά». Πού να ‘ξερε πως μπο-
ρούμε να τα χάσουμε και έτσι...

Η περιπέτεια
Το 1973, όταν ένας αρχιτέκτονας αγόρασε κάποια χωρά-

φια του χωριού σε περιοχή κοντά στη θάλασσα, συμπεριέ-
λαβε, απ’ ότι φαίνεται στο συμβόλαιο, και έναν γειτονικό λόγ-
γο 15 στρεμμάτων, που ανήκε όμως στην οικογένειά μας. Ο
λοφίσκος με τον λόγγο, χωρίζονται ευκρινώς από τα χωρά-
φια, με τον δημόσιο δρόμο Λευκάδας – Νυδρίου. Στα χωρά-
φια αυτά χτίστηκε στη συνέχεια ξενοδοχείο 5 αστέρων. Το α-
τόπημα ήρθε στο φως, όταν στα τέλη του ’80 ο αγοραστής –
αρχιτέκτονας, οριοθέτησε με χρώματα την δική μας έκταση
ως δική του. Έτσι καταλήξαμε στο Πρωτοδικείο Λευκάδας.
Είναι γνωστό ότι τότε οι μεταβιβάσεις στηρίζονταν σε προ-
φορικές μαρτυρίες μια και δεν υπήρχαν συμβόλαια. Όλοι οι
μάρτυρες, όλο το χωριό μας, και ο μεσίτης, καταθέτουν ότι
ο επίδικος λόγγος ανήκει στην οικογένειά μας. Ούτε ένας
μάρτυρας δεν βρέθηκε να πει το αντίθετο. Και ενα συμβό-
λαιο του 1917 εμάς αναφέρει ως γείτονες στην περιοχή.
Όμως ο αγοραστής, ισχυρίζεται, ότι νόμιζε πως ανήκουν
στον πωλητή. Ο πωλητής, ισχυρίζεται, ότι δεν πούλησε τη δι-
κή μας γη, αλλά ότι ο αρχιτέκτονας τον ξεγέλασε και μόνος
του έβαλε στο συμβόλαιο ξένη περιουσία. Και μεις προσπα-
θούμε να αποδείξουμε πως δεν είμαστε ελέφαντες ...

Το ωραίο είναι ότι το Πρωτοδικείο, στο αιτιολογικό του λέ-
ει ότι ο αγοραστής – αρχιτέκτονας ήξερε τι αγόραζε ως
γνώστης του αντικειμένου, ξέχασε!!! όμως να ρωτήσει τους
γείτονες για την οριοθέτηση της αγοράς του. Έτσι καταχω-
ρεί την έκταση, δηλαδή την περιουσία μας, στον αρχιτέκτο-
να, ως απόρροια χρησικτησίας, αφού λέει επέβλεπε τον
λόγγο περνώντας από το δημόσιο δρόμο, σύμφωνα με την
μαρτυρία του γιου του και του γαμπρού του. Αγνοώντας πως
η μόνη χρησικτησία έγινε από τον ιδιοκτήτη πατέρα μου, α-
φού το ’84 και’85 ξελόγγωσε ενα μικρό τμήμα και φύτεψε
και μερικές ελιές, με συνέπεια να πάει κατηγορούμενος α-
πό την δασική υπηρεσία για εκχέρσωση οπου την πρωτη φο-
ρα αθωώθηκε και τη δεύτερη δικάστηκε.

Παραβλέποντας επίσης ότι ο συγκεκριμένος αγοραστής –
αρχιτέκτονας, έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια, για ανάλογα προ-
βλήματα, με όλους τους συνορίτες του, όπου έχει αγοράσει.

Το Εφετείο απλώς αντέγραψε ακριβώς το Πρωτοδικείο
και τώρα περιμένουμε τον Άρειο Πάγο για να δούμε πού αλ-
λού πρέπει να καταφύγουμε για τα αυτονόητα.

Η πικρία 
Έχοντας αυτή την εμπειρία ως τα τώρα και γνωρίζοντας

το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα, η ελπίδα
μου ότι θα συναντήσω έναν έντιμο δικαστή που θα σκύψει
με ευαισθησία και αντικειμενικότητα για να εξετάσει αυτό
που καταμαρτυρεί ένα ολόκληρο χωριό, έχει μειωθεί στο ε-
λάχιστο. Παρ’ όλα αυτά δεν έχω άλλον τρόπο απ’ τον έντι-
μο αγώνα. Θα συνεχίσω μέχρι τη δικαίωση, ακόμα και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πικρία μου δεν έγκειται στον άρπαγα
γείτονα, αλλά στο πώς λειτουργεί το σύστημα. Το αν είσαι
δηλαδή μικρός και άγνωστος, χωρίς γνωριμίες και «κονέ»,
οι αποφάσεις, ακόμα και της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, θα
βγαίνουν συνεχώς κατευθυνόμενες, πιστά αντίγραφα της
πρώτης. Αν είσαι δε και ξενιτεμένος, τα πράγματα επιδεινώ-
νονται. Είμαστε μειωμένων δικαιωμάτων οι Έλληνες του ε-
ξωτερικού; Καλοί μόνο για τη «μόστρα» της Ελλάδας στα
κράτη που ζούμε, για το συνάλαγμά μας παλιότερα, για τον
τουρισμό σήμερα, για να αποτελούμε το ελληνικό λόμπι στο
εξωτερικό; Και στην Ελλάδα χαμένοι από χέρι;

Αντιστέκομαι σθεναρά σε κάθε παρότρυνση φίλων (μέχρι
χλευασμού), να προσαρμοστώ στα ελληνικά δεδομένα και να
λειτουργήσω με άλλους τρόπους πιο
αποτελεσματικούς....Έμαθα απ’ τους γονείς μου και από την
εμπειρία του εξωτερικού να αγωνίζομαι έντιμα. Και να αγωνί-
ζομαι ως το τέλος, όσο χρειαστεί. Ως γιατρός, ξέρω επίσης τη
ματαιότητα των υλικών αγαθών και ότι το τελευταίο πουκάμι-
σο είναι χωρίς τσέπες. Αισθάνομαι όμως, απέναντι στον εαυ-
τό μου, την οικογένειά μου και στους ξενιτεμένους απόδη-
μους, την υποχρέωση να φτάσω στη δικαίωση, όσο δρόμο κι
αν πρέπει να διανύσω. Το τέχνασμα της χρησικτησίας μου
φαίνεται πολύ λίγο για να μπορεί να καλύπτει το άδικο. Η δύ-
ναμη του ισχυρού και των συμφερόντων, πολύ ανίσχυρα
μπροστά στην ηθική και την αλήθεια.          Foto: Google Earth

35 χρόνια «Απόλλων» - Η μεγάλη γιορτή στο Dortmund
Απόσπασμα από την ομιλία του Πρόεδρου Δρ. Ζώη Βρεττού 

2 ώρες παράσταση, 77 χορευτές στη σκηνή, χοροί από 10 περιοχές της Ελλάδας
και από τις αξέχαστες πατρίδες, με αντίστοιχες φορεσιές, σας έδωσαν μια εικόνα
του «ΑΠΟΛΛΩΝΑ». Συμπληρώνουμε 35 χρόνια από την πρώτη μας επίσημη πα-
ρουσία, ως χορευτικός Όμιλος. …Ήταν το 1974, στο φεστιβάλ των ξένων εθνοτήτων
στο WITTEN, που αντιπροσωπεύσαμε τον Ελληνισμό της πόλης. Χορέψαμε με
Τούρκους, Γιουγκοσλάβους, Ιταλούς, Πορτογάλους, Ισπανούς και Γερμανούς, και
κάπως έτσι συνεχίσαμε με πάνω από 1300 εμφανίσεις και συνεχίζουμε ακόμα … Δι-
δάξαμε σε εκατοντάδες Ελληνόπουλα, ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και
συγχρόνως φροντίζαμε να ενημερώνονται και για την ελληνική ιστορία και πολλές
φορές «ξεφεύγαμε» και διδάσκαμε ακόμα και ελληνική γλώσσα. Δείξαμε τα βήμα-
τα των χορών μας και σε φίλους Γερμανούς, τους βάλαμε στο πνεύμα της ελληνι-
κής μουσικής και του ελληνικού χορού και δημιουργήσαμε ένα ρεύμα φιλελλήνων
στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, που όλο πλαταίνει. 

Εμφανιστήκαμε σε εκδηλώσεις ελληνικών Συλλόγων, ελληνικών Κοινοτήτων, ελ-
ληνικών κομμάτων, ενοριών της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκδηλώσεις
Προξενείων, ακόμα και της ελληνικής Πρεσβείας. Παράλληλα δηλώσαμε το παρόν
μας σε γερμανικά συνδικάτα, γερμανικά κόμματα, γερμανικές Εκκλησίες, διεθνή
φεστιβάλ εντός και εκτός Γερμανίας, κινήματα ειρήνης, γηροκομεία, άλλα κοινω-
φελή ιδρύματα, καθώς και σε εκδηλώσεις άλλων εθνοτήτων. Φιλοξενηθήκαμε σε
γνωστές δημοφιλείς εκπομπές των μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών της Γερμανίας,
που μας έκαναν την τιμή να μας καλέσουν και να παρουσιάσουμε την ελληνική μας
παράδοση. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη τους με την αυθεντικότητα των ελληνικών
χορών και τον πλούτο των παραδοσιακών φορεσιών. Ο Όμιλος έχει στη διάθεσή
του, ως ιδιωτική συλλογή, πάνω από 400 φορεσιές, αυθεντικές ή αντίγραφα. Η πα-
ρουσία σήμερα τόσων συγχορευτών απ’ τα παλιά, δείχνει ότι ο «Απόλλωνας» δεν εί-
ναι απλά μια χορευτική ομάδα αλλά κάτι περισσότερο, που χάραξε βαθιά μέσα μας
ανεξίτηλα ίχνη συντροφικότητας. Έχουν έρθει αγαπημένοι φίλοι και φίλες από διά-
φορες πόλεις της Ελλάδας, από διάφορες πόλεις της Γερμανίας, από την Ολλαν-
δία, για να λάβουν μέρος σ’ αυτό το πανηγύρι, να συναντήσουν φίλους, να θυμη-
θούν παλιές, ωραίες, αξέχαστες στιγμές, να μοιραστούν θύμησες και να μεταδώ-
σουν εμπειρίες. Θέλω, μια τέτοια μέρα, να ευχαριστήσω τους γονείς μου, που στα
φοιτητικά μου χρόνια, εκτός από τις σπουδές μου, επιχορηγούσαν και το μεράκι
μου για τον ελληνικό χορό. Ήταν ένα ακριβό χόμπι για έναν φοιτητή.

Από το 1976 ξεκινήσαμε τμήματα ελληνικών χορών για Γερμανούς, στην
Volkshochschule (λαϊκό πανεπιστήμιο) στην πόλη του WITTEN. Από τα τμήματα αυ-
τά έχουν περάσει εκατοντάδες Γερμανοί φίλοι. Λειτουργούν από τότε αδιάλειπτα,
με τωρινή υπεύθυνη την κα. Rosi Koetter, μια από τις πρώτες μαθήτριες. Είναι στην
αίθουσα απόψε και θέλω να την καλωσορίσω και να την ευχαριστήσω για την προ-
σφορά της στον ελληνικό χορό.

λευθερώσεως αυστηρά μέτρα προφυλάξεως κατάλαβαν ότι η ώρα
της λευτεριάς πλησίαζε για τους Έλληνες, ενώ για τους Γερμανούς,
το ρολόι σήμανε την ώρα της αναχωρήσεως ... [9] Ο Οικονομίδης και
ο Σόλων Κωνσταντινίδης συνελήφθησαν αργότερα από τους Γερμα-
νούς και εκτελέσθηκαν … [10]

Λίγο προτού κλείσει τον πρώτο αιώνα ζωής του, το Γεφύρι της Πλά-
κας, οι Γερμανοί πήγαν να το ανατινάξουν. O δυναμίτης έσκασε μεν
στην καμάρα, αλλά το πέτρινο γεφύρι δεν έπεσε! Το γεφύρι που ήταν
το σύνορο Ελλάδος–Τουρκίας (1880, 1912), υπήρξε και σύνορο
ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ (1943, 1944). Έζησε για να ομορφαίνει και να στολίζει την
περιοχή, αλλά και για να υπογραφεί εδώ το «Ιστορικό Σύμφωνο Πλά-
κας» μεταξύ ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ (29.2.1944).

Στις 9 Ιουνίου 1944 κατεστράφη το Σταυροσκιάδι. Κι αυτό τιμάται α-
πό την τοπική κοινωνία με ωραία γιορτή κάθε αρχές Ιουνίου. Οι Γερ-
μανοί πυρπόλησαν το χωριό και έσυραν Σταυροσκιαδίτες ομήρους
στα Γιάννενα, την Θεσσαλονίκη, αλλά και σε στρατόπεδα στην Γερμα-
νία. «Στις 4 ή 5 Ιούνη ένα τάγμα του Συντάγματός μας (του 15ου Συ-
ντάγματος του ΕΛΑΣ), με μία τολμηρή κίνηση χτύπησε το επιτελείο των
Γερμανών στο χωριό Σταυροσκιάδι. Ο αιφνιδιασμός ήταν τρομερός,
ποτέ οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να φαντασθούν, χτύπημα στα μετό-
πισθέν τους. Το αποτέλεσμα, 30 νεκροί και τραυματίες, μεταξύ τους
πολλοί αξιωματικοί του επιτελείου τους, μαζί με έναν συνταγματάρχη,
ο οποίος ήταν διοικητής τής Μεραρχίας, η οποία έκανε τις εκκαθαρι-
στικές επιχειρήσεις. Οι Γερμανοί σκύλιασαν και πριν ξημερώσει άρχι-
σαν να καίνε το χωριό που τους φιλοξενούσε». [11]

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1944 έγινε η περίφημη Μάχη της Δωδώνης,
μεταξύ Γερμανών και του 3/40 Συντάγματος του Αγόρου. Ήταν η η-
μέρα της Ανυψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Σημαντική και κομβική για
τους Έλληνες. Οι Γερμανοί πιεζόμενοι πανταχόθεν, οπισθοχωρού-
σαν. Ήταν η τελευταία μάχη της περιοχής. Οι Γερμανοί αιχμαλώτισαν
Δωδωναίους, κατά πάγια τακτική στην οπισθοχώρησή τους, για να φύ-
γουν με τις δυνατές λιγότερες απώλειες. Κάποιοι εξ αυτών διέφυγαν,
όπως ο Δραμεσίτης Βασίλειος Παπαδιαμάντης (μετέπειτα ιερεύς πα-
πα-Τάκης). Το 3/40 Σύνταγμα του ΕΔΕΣ του Ναπ. Ζέρβα έκλαψε 12
θύματα. Κάθε χρόνο, τέτοια ημέρα, στον Άγ. Νικόλαο, πλάι στον αρ-
χαιολογικό χώρο, τελείται Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο υπέρ της α-
ναπαύσεως της ψυχής των πεσόντων στην μάχη αυτή, κατάθεση στε-
φάνων, κλπ. Η τελευταία πράξη των Γερμανών στην Ήπειρο, εγράφη
στο Πωγώνι. Και δυστυχώς ήταν κι αυτή μαύρη σελίδα: Έκαψαν (τον
Σεπτέμβριο του 1944) όλο σχεδόν το Κάτω Πωγώνι, με πολλά αν-
θρώπινα θύματα, καμένους και εκτελεσμένους, καθώς και τα τμήμα-
τα του 15ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ, το οποίο, λίγο αργότερα, παρα-
δόξως, τους άφησε να φύγουν χωρίς να ρίξει ούτε μια τουφεκιά…

Για όποιον γνωρίζει καλά τους Γερμανούς, ξέρει πως αυτές οι σκλη-
ρές αποφάσεις δεν ήταν βαρβαρότητα ενός αξιωματικού. Κανείς Γερ-

μανός δεν κάνει το παραμικρό εάν δεν έχει εντολή άνωθεν. Αλλά πρέ-
πει να ειπούμε πως εκτός από την βάρβαρη, αρκετοί Γερμανοί αξιω-
ματικοί έδειξαν και ανθρώπινη πλευρά – αν και όχι τόσο στην Ήπειρο,
όσο αλλού (Ελασσόνα, κ.α.).

Τέλος, η καταγραφή αυτή δεν έχει άλλο στόχο από την αλήθεια της

Ιστορίας. Δεν ενέχει επ’ ουδενί μνησικακία και φθόνο. Η ιστορία υ-
πάρχει και πρέπει να γίνεται γνωστή, διότι μας διδάσκει τι πρέπει να α-
ποφεύγουμε. Αρκεί να γνωστοποιείται χωρίς φόβο και πάθος και προ
παντός χωρίς προκαταλήψεις.

Θα κλείσω με έναν στίχο του μαχητή του Δρύσκου, μέγα ποιητή
Λορ. Μαβίλη, που τον αφιερώνω σ’ αυτούς τους αμάχους, που άδικα
χάθηκαν, αλλά που – όπως βλέπουν - δεν ξεχάσθηκαν από εμάς τους
απογόνους τους, γιατί η θυσία τους, τους κρατάει ακόμη ζωντανούς
στην μνήμη και την ιστορία μας, αφού όπως λέει ο ποιητής …

… τότε οι νεκροί πεθαίνουνε, όταν τους λησμονούμε…

(*) Το παραπάνω άρθρο ήταν η ομιλία του κ. Γ. Λεκάκη στην αίθουσα
του Ελληνογερμανικού Συλλόγου "Φιλαδέλφεια", στις 6.2.2010, κατά
την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Αθ. Γκότοβου "Η Παραμυθιά στο
στόχαστρο", που οργάνωσε ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Παραμυθιάς, υπό
την αιγίδα της πρεσβείας της Ομοσπ. Δημοκρατίας της Γερμανίας.

ΠΗΓΕΣ: Πλην των αναφερομένων:
Λεκάκης Γ. «Ήπειρος, η γωνιά που πέτρωσε στο 5 ...»: Βιβλίο (620 σε-
λίδων), το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με 4 CDs με ηπειρώτικη μουσική
και ένα Cdrom. Έκδ. RiA Music & Multimedia Education Engineering
(εκδ. «Πολυμέσα Εκπαιδευτική Μηχανική»), 1998. Του ιδίου «Χρονο-
γραφήματα για την Ελλάδα και τον πολιτισμό»: Χρονογραφήματα του
συγγραφέως, που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες, εκδ. «Ερωδιός»,
2001. Του ιδίου «Το ημερολόγιο ενός λοχία από την Μερόπη Πωγωνί-
ου στον πόλεμο του ‘40», σχολιασμός ενός στρατιωτικού ημερολογί-
ου, εκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη», Ιωάννινα, 2006. Του ιδίου «Βήσ-

σανη: Τα πολυφωνικά τραγούδια της», βιβλίο που συνοδεύεται και α-
πό ένα cd με 23 παραδοσιακά τραγούδια, που ερμηνεύουν κυρίες α-
πό το όμορφο αυτό πωγωνοχώρι, εκδ. «Πολυμέσα Εκπαιδευτική Μη-
χανική», Δεκέμβριος 2007.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] Με το κύριο βάρος να σηκώνουν η Πάργα, το Μαργαρίτι και η Πα-
ραμυθιά.
[2] Σε μια μόνο ημέρα σφαγής, στην Δράμα, οι Βούλγαροι σφάγιασαν
7.000 Έλληνες. Και ήσαν τόσο υπερήφανοι γι’ αυτό, που στρατιώτες,
άτακτοι, αλλά και ο ορθόδοξος κλήρος τους φωτογραφίζονταν με τα
πτώματα κι έδειχναν μετά τις φωτογραφίες, όπως ένας κυνηγός στην
ζούγκλα που φωτογραφίζεται πάνω από το λιοντάρι που σκότωσε …
[3] Ο ποταμός Σμόλιτσας επήρε το όνομά του από την σλαβική, που
σημαίνει Μαύροπόταμο, γιατί συχνάκις κατέβαζε πίσσα (πετρέλαιο).
[4] Η εθνικότητα των Αλβανών της Θεσπρωτίας δεν ήταν καθορισμέ-
νη και οι ίδιοι θεωρούσαν εαυτούς Τούρκους – βλ.σχ. Χρήστου Σού-
λη, γυμνασιάρχου Ζωσιμαίας Σχολής, στο ιστορικό υπόμνημα του
προς της Γερμανοϊταλικές αρχές στη Κατοχή.
[5] Όπως αποκάλυψε το βιβλίο του ο καθηγητής Αθ. Γκότοβος «Η Πα-
ραμυθιά στο στόχαστρο», εκδ. Φιλοπροόδου Ομίλου Παραμυθιάς,
2007.
[6] Στην τελετή παρέστησαν ο εκπρόσωπος του εν Αθήναις Συλλ. Θε-
σπρωτών Χρ. Παπασταύρου, ο βουλευτής Ν. Αθανασίου, κ.ά.
[7] βλ. σχ. χειρόγραφο κείμενο-μαρτυρία του Χρήστου Αναστ. Λώλη
«Βίος ατομικός και ιστορία του χωριού Λιγκιάδων», έκδ. Νομ. Αυτοδ.
Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1999.
[8] Την 14η Αυγούστου 1947 Έλληνες μάρτυρες πήγαν και κατέθεσαν
στην δίκη των Γερμανών στραταρχών και στρατηγών, κατηγορουμέ-
νων για τα εγκλήματα πολέμου στην χώρα μας. Όσον αφορά την
Ήπειρο, αφορούσε τις τραγωδίες στην Μουσιώτιτσα, το Κομμένο και
τους Λυγκιάδες, εγκλήματα για οποία βαρυνόταν ο δικαζόμενος
στρατηγός Χούμπερ Λαντς - Βλ. σχ. εφημ. «Ηπειρωτικό Μέλλον», αρ.
φ. 97/96, 3.9.1947.
[9] Επί Δημάρχου Σπύρου Κατσαδήμα τέλος, έγινε η αναγνώρισή της
με την τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας που έγραφε: «15 Φλεβάρη
1943, σ’ αυτόν τον χώρο κρεμάστηκαν από τους Τούρκους, Έλληνες
πατριώτες, 20 Φλεβάρη 1944, Επονίτες ύψωσαν την ελληνική σημαία
σε 20 μέτρα απόσταση από το φυλάκιο των Γερμανών. ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». Η μαρμάρινη αυτή πλάκα τοποθετήθηκε μπροστά από
το ρολόι της κάτω πλατείας και δεύτερη μαρμάρινη πλάκα στην αυλή
της Αγίας Αικατερίνης.
[10] Φιλ. Νικολαΐδης, πρόεδρος Περιφ/κού Συμβουλίου, Ηπείρου –
Δυτ. Στερεάς.
[11] Απόσπασμα από κείμενο του Ηλ. Τσουρή, στο περιοδικό «Εθνική
Αντίσταση», έκ δ. ΠΕΑΕΑ.
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«Αναμένουμε έναν ηγετικό ρόλο της Γερμανίας στην ΕΕ
όχι μόνον στην οικονομία αλλά και στην αμυντική πολιτική»

Τονίζει ο Αντιπρόεδρος του DHW κ. Κοτσαμπόπουλος σε συνέντευξή του στον γερμανικό σταθμό N24
ΚΟΛΩΝΙΑ / ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Σε συνέ-

ντευξη σχετικά με την οικονομική κρί-
ση στην Ελλάδα και τη συνάντηση στις
Βρυξέλλες ο Αντιπρόεδρος του Γερ-
μανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συν-
δέσμου Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, ε-
πικεντρώθηκε σε δύο θέματα. Στο
πρώτο ερώτημα του κεντρικού ραδιο-
τηλεοπτικού σταθμού N24 από το Βε-
ρολίνο για τη σοβαρότητα με την ο-
ποία ο ελληνικός λαός αντιδρά στα μέ-
τρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση Παπανδρέου
ο κ. Κοτσαμπόπουλος δήλωσε: «Τα σημάδια
είναι θετικά, ακόμη και αν οι απεργίες δίνουν

την εντύπωση ότι δεν είναι έτσι. Το
μήνυμα που έστειλε η κυβέρνηση έχει
γίνει κατανοητό. Η απεργία των γεωρ-
γών δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη,
διότι κατά παράδοση τέτοιες απερ-
γίες πραγματοποιούνται κάθε αρχή
του χρόνου. Τα συνδικάτα, που κατά
πλειοψηφία έχουν σοσιαλιστικές ηγε-
σίες, έχουν δυσκολία να αντιμετωπί-
σουν μια σοσιαλιστική κυβέρνηση.
Βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση

και μια κρίσιμη δοκιμασία. Οι άνθρωποι έχουν
υπαρξιακούς φόβους. Τα συνδικάτα οφείλουν
τώρα να εξασφαλίσουν την υποβολή σοβαρών

προτάσεων, προκειμένου να σταθεροποιη-
θούν οι μισθοί και να γίνονται υπολογίσιμοι. Ο
μισθός π.χ. των δημοσίων υπαλλήλων αποτε-
λείται από ένα εικονικό ποσό και σορεία επι-
δομάτων σε σχέση σχεδόν 50:50. Τώρα που
τα επιδόματα μειώνονται δραστικά πρέπει τα
συνδικάτα να επαναπροσδιορίσουν το ύψος
των μισθών. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη και
θεσμικά σοβαρή απόφαση." 

Το δεύτερο ερώτημα για το πώς επήλθε αυ-
τή η κρίση στην Ελλάδα, ο εκπρόσωπος τύπου
του DHW δήλωσε: «Η πολιτική παροχών όλων
ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων αυξήθηκε στα-
θερά από το 1974 και μετέπειτα H παγκόσμια

οικονομική κρίση και τα παιχνίδια των κερδο-
σκόπων διεθνώς οδήγησαν την κατάσταση σε
καταστροφική επιδείνωση. Δεν πρέπει όμως να
ξεχνάμε ένα ακόμη πράγμα: Η Ελλάδα έχει ε-
πίσης τις σχετικά υψηλότερες αμυντικές δαπά-
νες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε λοι-
πόν από τη Γερμανία να παίξει έναν ηγετικό ρό-
λο όχι μόνον οικονομικά αλλά και στην αμυντι-
κή πολιτική. Τα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας
πρέπει να χαρακτηρισθούν σύνορα της ΕΕ ώ-
στε η χώρα να απαλλαγεί από τις υψηλές αμυ-
ντικές δαπάνες, οι οποίες συνεχίζουν να επι-
βαρύνουν τον προϋπολογισμό λόγω της τουρ-
κικής απειλής και του τουρκικού «casus belli»."

ΚΟΛΩΝΙΑ / ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Σε μία πρώτη συνάντηση μετά τις ο-
μοσπονδιακές εκλογές η Υπουργός Επικρατείας για θέματα Με-
τανάστευσης, Προσφύγων και Ενσωμάτωσης, καθηγήτρια κα.
Μαρία Μπέμερ, κάλεσε τους εκπροσώπους των κορυφαίων με-
ταναστευτικών οργανώσεων σε διάλογο στην καγκελαρία στο
Βερολίνο. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των παγ-
γερμανικών οργανώσεων των μεταναστών γύρω από τους στό-
χους και τα σχέδια της νέας ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Στο
επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η αναγνώριση των ξένων α-
καδημαϊκών και επαγγελματικών πτυχίων, η καθιέρωση συμφω-
νιών ενσωμάτωσης για τους νέους μετανάστες από εδώ και στο
εξής και η δημιουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής για θέ-
ματα αλλοδαπών παρά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος τύπου του DHW Φαίδων Κοτσαμπόπουλος
χαιρέτισε την πρωτοβουλία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για
τον άμεσο και ανοικτό διάλογο με τις οργανώσεις μεταναστών
και δήλωσε: « Ακούσαμε τα σχέδια της ομοσπονδιακής κυβέρ-
νησης μετά την υπογραφή της πρόσφατης συμφωνίας συνασπι-

σμού με μεγάλη προσοχή. Υποστηρίζουμε τους στόχους της ο-
μοσπονδιακής κυβέρνησης και χαιρόμαστε που ήδη αυτή λαμ-
βάνει υπόψη της πάγια αιτήματά μας. Διότι εδώ και αρκετά χρό-
νια η αναγνώριση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πτυ-
χίων ξένων κρατών βρίσκεται στον κατάλογο των προτεραιοτή-
των μας. Η αναγνώριση αυτών των πτυχίων αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό βήμα στην πλήρη επαγγελματική ένταξη όχι μόνο των
παιδιών των μεταναστών αλλά και ενδεχομένως νέων μετανα-
στών σε επαγγέλματα πού η γερμανική οικονομία έχει τόσο α-
νάγκη. Αυτό θα συμβάλλει επίσης ώστε πολλοί μετανάστες να
αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα του εκπαιδευτή και έτσι ό-
χι μόνον να σταθεροποιήσουν τις επιχειρήσεις τους αλλά και να
προσφέρουν επί πλέον θέσεις εκπαίδευσης.» 

Ο Ελληνισμός της Γερμανίας εκπροσωπήθηκε από τις δύο
κορυφαίες οργανώσεις του, την Ομοσπονδια Ελληνικών Κοινο-
τήτων Γερμανίας μέσω του προέδρου της Κώστα Δημητρίου και
τον Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο (DHW) μέσω
του Γενικού Γραμματέα Δημήτρη Κούρου.

H Υπουργός Επικρατείας Μαρία Böhmer καλεί τους μετανάστες
σε συνεργασία για την διαμόρφωση της πολιτικής ενσωμάτωσης

Ο εκπρόσωπος τύπου του DHW Φ. Κοτσαμπόπουλος δηλώνει:
«Χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε την ανοιχτή πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης»

Βρετανικό δικαστήριο ακυρώνει
την πώληση γης στην κατεχόμενη Κύπρο 

Ο Αντιπρόεδρος του DHW Γιάννης Βασιλείου: «Βρετανική απόφαση ορόσημο για την 
προστασία της γης από τους Τούρκους εισβολείς και επιτήδειους κτηματομεσίτες»

ΚΟΛΩΝΙΑ/ΛΟΝΔΙΝΟ. Με μεγάλη ικανοποίηση η
διεθνής κοινότητα δέχθηκε την απόφαση του Βρετα-
νικού Εφετείου που τέλη Ιανουαρίου ακύρωσε την
πώληση γης σε βρετανικό ζευγάρι στο τουρκοκρα-
τούμενο βόρειο τμήμα της Μεγαλονήσου. Η γη ανή-
κε στον Μελέτιο Αποστολίδη, ο οποίος το 1974 διέ-
φυγε από τους Τούρκους εισβολείς, και από τότε δεν
είχε πρόσβαση στην ιδιοκτησία του. Μετά από μια α-
πόφαση υπέρ του Αποστολίδη στην Κύπρο και ενα-
ντίον του στο Ηνωμένο Βασίλειο (όπου δικηγόρος
του βρετανικού ζευγαριού ήταν η Cherie Blair, σύζυ-
γος του τότε πρωθυπουργού Tony Blair), το θέμα κα-
τέληξε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο ζήτησε
νέα απόφαση από την Αγγλία, αυτή τη φορά και τελε-
σίδικα υπέρ του Αποστολίδη. Εάν το βρετανικό ζευ-
γάρι δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση του δικα-
στηρίου διακινδυνεύει την ιδιοκτησία του στην

Αγγλία. Με αφορμή αυτή την απόφαση ο Αντιπρόε-
δρος του DHW και Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου
στην Βόννη, Γιάννης Βασιλείου, έκανε την ακόλουθη
δήλωση στον τύπο: „Χαιρετίζουμε αυτή την αποφασι-
στική και τελεσίδικη έκβαση της υπόθεσης στα βρε-
τανικά δικαστήρια. Η απόφαση αυτή αδιαμφισβήτητα
πλέον προστατεύει πανευρωπαϊκά την ακίνητη ιδιο-
κτησία στο δυστυχώς ακόμη τουρκοκρατούμενο τμή-
μα της Κύπρου από τους κάθε λογής τούρκους επι-
τήδειους κτηματομεσίτες. Απευθύνω έκκληση σε ό-
λους, να αντισταθούν στον μεγάλο πειρασμό αγοράς
πολύ φθηνών ακινήτων σε ένα από τα ομορφότερα
μέρη της Ευρώπης όσο διαρκεί η τουρκική κατοχή
του βόρειου τμήματος της Κύπρου μας. Καλώ όλους
τους Ευρωπαίους να δείξουν την αλληλεγγύη και την
υποστήριξή τους στους εκτοπισθέντες Κυπρίους σχε-
τικά με την ιδιοκτησία τους στα Κατεχόμενα.“

Οι επιχειρηματίες της Βάδης-
Βυρτεμβέργης έκοψαν τη Βασιλόπιτα

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ. Σε εκδήλωση για το κό-
ψιμο της Βασιλόπιτας κλήθηκαν τα μέλη
και οι φίλοι του Γερμανο-Ελληνικού Επιχει-
ρηματικού Συνδέσμου στη Βάδη Βυρτεμ-
βέργη. Οι επι κεφαλής της τοπικής οργά-
νωσης Δρ. Λάμπης Τασάκος και Πέτρος
Τσάρνος δέχθηκαν τους προσκεκλημέ-
νους τους στο πολυτελές εστιατόριο Le
Populair. Μεταξύ αυτών ο πρώην υπουρ-
γός Παιδείας Ευρυπίδης Στυλιανίδης και ο
Γενικός Πρόξενος Δημήτρης Ξενιτέλλης.
Ευρισκόμενος για ιδιωτική επίσκεψη στη
Στουτγάρδη, ο κ. Στυλιανίδης, που ανήκει
στα πρώτα μέλη του DHW από την εποχή
που βρισκόταν στο Αμβούργο, εκμεταλ-
λεύθηκε την ευκαιρία για να βρεθεί και πά-
λι με παλαιούς γνωστούς και φίλους από
την τότε κοινή πορεία στο DHW. Σε σύντο-
μο χαιρετισμό ευχαρίστησε για τη θερμή
φιλοξενία, συνεχάρη το DHW για τις δρα-

στηριότητές του και χάρηκε ιδιαίτερα με
την ύπαρξη μιας τόσο ενδιαφέρουσας και
δυναμικής εκπροσώπησης τού ομογενεια-
κού επιχειρηματικού κόσμου στη Βάδη
Βυρτεμβέργη. Η οργάνωση του DHW στη
Βάδη Βυρτεμβέργη προγραμματίζει επό-
μενη εκδήλωση σύντομα, με θέμα την ε-
παγγελματική εκπαίδευση παρουσία φορέ-
ων από τον επιμελητηριακό χώρο, την επι-
χειρηματικότητα και τη βιομηχανία.

Ο Στάθης Κουτμερίδης ενημερώνεται για τα γερμανο-ελληνικά επιχειρηματικά
δρώμενα από τον Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο DHW

KΟΛΩΝΙΑ. Στα πλαίσια περιοδείας του στη
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ο βουλευτής Σερ-
ρών του ΠΑΣΟΚ Στάθης Κουτμερίδης είχε συ-
νάντηση με τον Αντιπρόεδρο τού DHW Φαίδωνα
Κοτσαμπόπουλο και άλλους εκπροσώπους τού
Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου
στην Κολωνία. Στο επίκεντρο της συνομιλίας
βρέθηκαν οι γερμανο-ελληνικές εμποροοικονο-
μικές σχέσεις, η επιχειρηματικότητα των ομογε-
νών στη Γερμανία, τρόποι ενίσχυσης των ελληνι-

κών εξαγωγών και το επίπεδο επαγγελματικής
εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων. Ο κ. Κουτμερί-
δης που τυγχάνει μέλος της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Ελληνισμού τής Διασποράς τής Ελλη-
νικής Βουλής και της Επιτροπής Οικονομικών
Υποθέσεων εξήρε την παρουσία, την δυναμική
και τον ρόλο των ομογενών επιχειρηματιών στη
Γερμανία και τη συμβολή του στην περαιτέρω α-
νάπτυξη των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων.
Συγχρόνως ζήτησε την υποστήριξη των ομογε-

νών στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που περ-
νάει η Ελλάδα, αίτημα στο οποίο όλοι οι παρι-
στάμενοι ανταποκρίθηκαν λίαν θετικά. Στη συ-
νάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Πρό-
ξενος της Ελλάδος στην Κολωνία Νικόλαος Πλε-
ξίδας, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου
του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Δόλλης, ο Γραμματέας
ΠΑΣΟΚ Κολωνίας Ηλίας Μαυροειδάκος και τα
μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κατε-
ρίνα Αυξεντίου και Κώστας Τάτσης.
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Χρήσιμη Ανακοίνωση
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) ανακοινώνει

ότι για το έτος 2010 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ε-
ξετάσεων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνο-
μάθειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι η 11η και
η 12η Μαΐου 2010. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε τέσσε-
ρα επίπεδα: Α, Β, Γ και Δ (τα οποία αντιστοιχούν στα ε-
πίπεδα Α2, Β1, Β2 και C1 του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης). Συγκεκριμένα οι ημερομηνίες για κάθε επίπεδο
είναι οι εξής:
• Α’ Επίπεδο: Τρίτη 11 Μαΐου (πρωί) 
• Β’ Επίπεδο: Τρίτη 11 Μαΐου (απόγευμα) 
• Γ’ Επίπεδο: Τετάρτη 12 Μαΐου (πρωί) 
• Δ’ Επίπεδο: Τετάρτη 12 Μαΐου (απόγευμα) 

Οι εγγραφές θα γίνονται από την 1η Φεβρουαρίου
2010 ως τις 22 Μαρτίου 2010 σε 117 εξεταστικά κέντρα
στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Οι υποψήφιοι θα
καταθέσουν στο εξεταστικό κέντρο στο οποίο επιθυ-
μούν να δώσουν εξετάσεις τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά (αίτηση και επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου α-
ποδεικτικού ταυτότητας) μαζί με το ποσό συμμετοχής
το οποίο είναι για τα επίπεδα Α’ και Β’ 65 ευρώ και για
τα επίπεδα Γ’ και Δ’ 75 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετά-
σεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα (0030)
2310-459101 και (0030) 2310-459574, στο φαξ (0030)
2310-459107 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.greek-language.gr.

Οι Ελληνες πρόσκοποι της Μικράς
Ασίας και ο αγνοούμενος πρόσκοπος

του 1974 Νίκος Κωνσταντίνου
«Η θυσία των Ελλήνων Προσκόπων του Αιδινίου α-

ποτελεί μοναδικό παράδειγμα στον Προσκοπισμό ό-
λου του κόσμου. Οι ηρωικοί πρόσκοποι επισφράγισαν
με το αίμα τους τα ιδανικά της αγάπης τους για την πα-
τρίδα και για την ελευθερία ...» (Λόρδος Μπέιτεν Πά-
ουελ Ιδρυτής του Προσκοπισμού)

Μία πολύ σημαντική εκδήλωση, με αφορμή τη συ-
μπλήρωση πενήντα ετών του 76ου Συστήματος Προ-
σκόπων Κύπρου, διοργανώθηκε στο Πάρκο Ακροπό-
λεως του Δήμου Στροβόλου στη Λευκωσία. 

Η εκδήλωση, η οποία έγινε για πρώτη φορά στην
Κύπρο, αφορούσε την τιμή για τους προσκόπους της
Μικράς Ασίας που έδωσαν τη ζωή τους το 1919, στο
Αιδίνι, στα Σώκια και στην Κάτω Παναγιά. Παράλληλα
τιμήθηκε ο βαθμοφόρος πρόσκοπος του 76ου Συστή-
ματος Νίκος Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν στρατιώτης
το 1974 κατά τη διάρκεια της εισβολής της Τουρκίας
στην Κύπρο. Ο Ν. Κωνσταντίνου θεωρούνταν αγνοού-
μενος μέχρι το 2006, τα οστά του βρέθηκαν σε ομαδι-
κό τάφο στα κατεχόμενα, ταυτοποιήθηκαν και αποδό-
θηκαν στους οικείους του για την ταφή τους.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το χαιρετισμό του που έ-
στειλε η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστο-
μος, ο οποίος έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα του
και στη συνέχεια χαιρέτησε ο αρχηγός του 76ου Συ-
στήματος Κώστας Θεοδώρου. 

Στη συνέχεια έγινε εισαγωγή από το συντονιστή της
εκδήλωσης δημοσιογράφο Λάζαρο Μαύρο, ενώ «τη
συμβολή των Προσκόπων στους εθνικούς αγώνες και
ο Ήρωας Βαθμοφόρος του 76ου Σ.Π. Στροβόλου Νί-
κος Κωνσταντίνου» παρουσιάστηκε από μέλη του Συ-
στήματος. Μετά ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου Κωνσταντίνος Δέλτα και συγγενής του Ν. Κων-
σταντίνου, παρουσίασε τον άνθρωπο, στρατιώτη και ή-
ρωα του 76ου Συστήματος. 

«Η θυσία των Προσκόπων της Μικράς Ασίας (Αϊδίνι,
Σώκια, Κάτω Παναγιά)» παρουσιάστηκε από μέλη του
Συστήματος, ενώ «η παρουσία των Προσκόπων της
Μικράς Ασίας και η μνήμη», αναλύθηκε από το Φάνη
Μαλκίδη. Η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή ταινίας
για τους Προσκόπους της Μικράς Ασίας, τους οποί-
ους μαζί με τον Ν. Κωνσταντίνου, τίμησαν σε μία πο-
λυπληθή εκδήλωση οι Πρόσκοποι της Κύπρου.  

Το Πρόγραμμα Ελληνικής γλώσσας για τα Ηπειρωτόπουλα του Εξωτερικού
Συνεργασία υπεύθυνου τύπου του ΠΣΗΕ με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΚΟΛΩΝΙΑ. Συνεργασία με την Υπεύθυνη του Διεθνούς Κέντρου
Ελληνικής Παιδείας–Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης «Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα Ζέτα
Ασίκογλου- Λέκκα είχε ο Υπεύθυνος Τύπου του Παγκόσμιου Συμ-
βουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού Σπύρος Κωσταδήμας. Σκοπός
της συνάντησης αυτής ήταν η προετοιμασία της διοργάνωσης του
Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας για Νέους Απόδημους Ηπει-
ρώτες, που θα πραγματοποιηθεί και φέτος κατά το μήνα Ιούλιο στα
Γιάννενα. Το πρόγραμμα αυτό, μετά την υπογραφή του Συμφώνου
Συνεργασίας μεταξύ του ΠΣΗΕ και του Πανεπιστημίου τον Ιούνιο
του 2009, τελεί υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπει-
ρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ) και υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνι-
κής Παιδείας και Πολιτισμού τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το
Πρόγραμμα έχει ήδη υλοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετικά
αποτελέσματα κατά τα έτη 2008 και 2009, με τη συμμετοχή Ηπει-
ρωτόπουλων από την Eυρώπη και την Αμερική. Ως πρωταρχικός
στόχος τού εγχειρήματος αυτού έχει τεθεί η σύνδεση ή επανα-
σύνδεση με την πατρίδα των απόδημων Ηπειρωτόπουλων και η ε-
νίσχυση τής συνείδησης τής ελληνικής τους καταγωγής. 

Η κα Ασίκογλου-Λέκκα και ο κ. Κωσταδήμας συζήτησαν, μεταξύ
άλλων, τις οργανωτικές λεπτομέρειες του προγράμματος αυτού με

πυρήνα τη σύνταξη αίτησης για οικονομική του ενίσχυση.
«Ευελπιστούμε και φέτος στην επιτυχία του προγράμματος και

ακόμη ότι η τοπική κοινωνία θα αγκαλιάσει για άλλη μια φορά θερ-
μά τους νέους Απόδημους Ηπειρώτες», τόνισε ο Υπεύθυνος Τύ-
που του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού.

Η Ζέτα Ασίκογλου υποδέχεται στο γραφείο της, στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίων, τον Σπύρο Κωσταδήμα από τη Γερμανία

Πρώτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ο Ευρώπης με τη νέα σύνθεση
Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 πραγ-

ματοποιήθηκε η πρώτη Συνεδρίαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης με την νέα σύνθεσή
του, στους χώρους του Ηπειρωτικού Συλλό-
γου Φραγκφούρτης και Περιχώρων.

Τα θέματα αιχμής που συζητήθηκαν ήταν
οι εν γένει δραστηριότητες της Ομοσπον-
δίας για το 2010 όπως η προετοιμασία του Γ’
Ανταμώματος Ηπειρωτών Ευρώπης το ο-
ποίο θα διεξαχθεί κατά το τρέχον έτος στη
Στουτγάρδη, το Πρόγραμμα Ελληνικής
Γλώσσας για Νέους Απόδημους Ηπειρώτες
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ηπειρω-
τικό Χωριό. Συστήθηκε τριμελής επιτροπή
για το Ηπειρωτικό Χωριό αποτελούμενη από
τον Πρόεδρο (επικεφαλής), τον Αντιπρόε-
δρο και το Γεν. Γραμματέα με σκοπό τη δη-
μιουργία πλήρους και εμπεριστατωμένου
φακέλου, με συγκεκριμένη πρόταση για το
Θέμα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη διευρυμένη
Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με
τους Προέδρους των Συλλόγων – Μελών

της η οποία αποφασίσθηκε να διεξαχθεί την
Κυριακή 16.05.2010 παράλληλα με το Β’ Συ-
νέδριο Ηπειρωτικής Νεολαίας Ευρώπης.

Ακολούθως ο νέος Πρόεδρος Δρ. Ηλίας Γα-
λανός έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιττα
της Ομοσπονδίας για το νέο έτος 2010.

Η κοπή της βασιλόπιτας

15ο Τακτικό Συνέδριο Μελών της ΟΣΕΠΕ
Απολογισμός Εργασιών, Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβούλιου και Τιμητικές Διακρίσεις 

WIESBADEN. Το Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Φεβρουαρίου
2010 πραγματοποιήθηκε το 15ο Τακτικό Συνέδριο των μελών της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη
(ΟΣΕΠΕ) στην πόλη της Φραγκφούρτης.

Το Συνέδριο χαιρέτισαν oi εκπρόσωποι της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς Χρήστος Αηδόνης και Νι-
κόλαος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος του Ελληνικού Γενικού
Προξενείου στη Φραγκφούρτη και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και Συντονιστής του ΣΑΕ
Περιφέρειας Ευρώπης Γιώργος Αμαραντίδης. Ο απολογισμός
των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, η καταγραφή νέων μελ-
λοντικών προτάσεων και η προοπτική της συνεργασίας των ομο-
γενειακών οργανώσεων ανά τον κόσμο χαρακτήρισαν τις εργα-
σίες του Συνεδρίου. Στους κύριους άξονες των αναφορών συ-
μπεριλήφθηκαν οι δυναμικές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες που
μπορεί να αναπτύξει η Ομοσπονδία, μέσω συνεχών επαφών με
φορείς της πολιτείας, μέσω της διοργάνωσης συνεδριών και ημε-
ρίδων, δελτίων τύπου και τεκμηριωμένων άρθρων γνώμης, αλλά
και μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε όλες τις διαβουλεύσεις
που σχετίζονται με θέματα που αφορούν στον Ελληνισμό του Πό-
ντου και της Διασποράς. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συ-
νεδρίου, η Ομοσπονδία τίμησε τους κυρίους Τάκη Εμμανουηλίδη
και Αμανάτη Ταγκαλίδη σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφο-
ράς τους ως χορηγοί των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, των
Συλλόγων και της Ποντιακής Νεολαίας. 

Η απερχόμενη Πρόεδρος κυρία Παπαδοπούλου και ο επίτιμος
Πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ Χρήστος Γαλανίδης εξήραν τις δυναμικές
προσπάθειες που καταβάλλουν οι δύο χορηγοί για να στηρίζουν ηθι-
κά και οικονομικά κάθε πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας.

Το Συνέδριο της ΟΣΕΠΕ εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για
την επόμενη διετία με την κάτωθι σύνθεση:

Πρόεδρος: Ιωάννης Μπουρσανίδης από το Σύλλογο Backnang
Αντιπρόεδρος: Νίκος Κεσίδης από το Σύλλογο Rüsselsheim
Γενική Γραμματέας: Σοφία Καρυπίδου από το Σύλλογο Wiesbaden
Ταμίας: Αριστογείτων Καλυβάς από το Σύλλογο Frankfurt
Ειδική Γραμματέας: Αναστασία Ντικ από το Σύλλογο München
Υπεύθ, Πολιτιστικού και Δημοσίων Σχέσεων: Ηλίας Μαυρίδης από

το Σύλλογο Düsseldorf

Υπεύθυνος Νεολαίας: Αναστάσιος Τσαβδαρίδης από το Σύλλογο
Dortmund

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Παναγιώτης Τσαουσί-
δης, Σταύρος Αμπατσίδης και Κυριάκος Σαββίδης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετέφερε αμέσως μετά τη λήξη
του Συνεδρίου στον πρ. Αντιπρόεδρο της ΟΣΕΠΕ Λάκη Βασιλει-
άδη και στην οικογένειά του, την ευχή των Συλλόγων της Ομο-
σπονδίας για ταχεία ανάρρωση. 

Η επόμενη εκδήλωση της Ομοσπονδίας Ποντίων στην Ευρώπη
θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Μαρτίου 2010 στη Φρα-
γκφούρτη.  Πρόκειται για την 16η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη
Ποντιακής Νεολαίας, στην οποία είναι καλεσμένοι ως εισηγητές
ο κύριος Θεοδόσιος Κυριακίδης και η κυρία Θωμαή Κιζιρίδου για
να μιλήσουν στη νέα γενιά των Ποντίων, μεταφέροντάς τους την
ιστορία και τις παραδόσεις του Ευξείνου Πόντου. Τη δεύτερη μέ-
ρα της Συνδιάσκεψης θα παρουσιαστεί το θεατρικό δρώμενο
«Πόντος – Αιώνια Πατρίδα» από τη θεατρική ομάδα νεολαίας
«Μύριοι». Το 29o Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας που με
ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση αναμένεται από όλο τον Ελληνισμό
στην Ευρώπη θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου 2010 στην πόλη
του Bochum.

Το νέο ΔΣ της ΟΣΕΠΕ και 2 μέλη της εξελεγκτικής Επιτροπής
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Oberbürgermeister Dirk Elbers begrüßte
Konsularisches Korps im Rathaus

DÜSSELDORF. 46 Repräsentanten ausländischer Vertretun-
gen waren am 20. Januar der Einladung von Oberbürgermeister
Dirk Elbers zum Neujahrsempfang gefolgt.

Der Oberbürgermeister hob in seiner Begrüßung das ver-
trauensvolle Verhältnis zwischen Düsseldorf und den konsula -
rischen Vertretungen hervor. "Wie wichtig der Dialog zwischen
den Nationen in einer globalisierten Welt ist, führte uns das
zurückliegende Jahr 2009 eindrucksvoll vor Augen. Die Heraus-
forderungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise und die
Notwendigkeiten des Klimaschutzes seien nur als zwei Beispiele
dafür genannt, wie eng die Welt zusammenrückt. Um Chancen
und Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, bedarf es des
vertrauensvollen und konstruktiven Austauschs zwischen den
Nationen.

Indem Sie Verbindungen zwischen den Menschen, Völkern
und Kulturen schaffen, übernehmen Sie wichtige Mittleraufgaben
sowie große Verantwortung. Ich bin sehr froh darüber, in Ihnen
aufgeschlossene Gesprächspartner zu finden", erklärte er.

Mit Blick auf das Jahr 2010 betonte OB Elbers, dass große in-
ternationale Veranstaltungen ihre Schatten voraus werfen. So
stünden mit den Olympischen Winterspielen in Vancouver schon
bald ein sportlich und medial herausragendes Ereignis bevor und
mit der Weltausstellung Expo Shanghai ein weltweit beachtetes
Megaevent – und bei beiden Gelegenheiten wird Düsseldorf
vertreten sein: Die Messe Düsseldorf betreue – wie schon in der
Vergangenheit – auch diesmal wieder das Deutsche Haus bei den
Olympischen Spielen. Auf der Expo Shanghai wird sich die Lan-
deshauptstadt Düsseldorf präsentieren.

Besonderes Augenmerk gelte aber, so der OB, nach wie vor
den schon lange traditionell bestehenden Auslandsbeziehungen.
So werde die Stadt die Kontakte zu den russischen

Geschäftspartnern, japanischen Freunden, europäischen Nach-
barländern, in die USA und zu weiteren Nationen pflegen.

Düsseldorf verfügt als Landeshauptstadt über die größte
Konzentration konsularischer Vertretungen in Nordrhein-West-
falen. In der Stadt selbst sind 39 Vertretungen ansässig, zwei im
nahen Umfeld. Insgesamt 91 Staaten unterhalten konsularische
Vertretungen in NRW. (bu)

Fotograf: Christoph Goettert

Neujahrsempfang des Konsularischen Korps ( v.l.):
Prodromos N. Markoulakis (Griechenland), Bill McCrimmon
(Kanada), Janice G. Weiner (USA), Oberbürgermeister Dirk

Elbers, Claus Gielisch (Jordanien, Vertretung für Holland), Urs
Strausak (Schweiz).

Nordrhein-Westfalen erkennt griechische
Schulen als Ergänzungsschulen an

Μια καλή είδηση: Η Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία αναγνωρίζει και επίσημα τα ελληνικά σχολεία!

Gute Nachricht für die griechischen
Schulen in Nordrhein-Westfalen:
Schulministerin Barbara Sommer hat
ihnen die Eigenschaft anerkannter
ausländischer Ergänzungsschulen
verliehen. Künftig können Eltern ihre
Kinder an einer griechischen Schule
anmelden, ohne bei der Schulauf-
sichtsbehörde die sonst erforderliche
Ausnahmegenehmigung zum Besuch
einer ausländischen Schule beantragt
zu haben.

Seit den 1970er Jahren gibt es in
Nordrhein-Westfalen griechische
Auslandsschulen. Der Schulorgani-
sation und dem Unterricht liegen die
Vorgaben des griechischen Bil-
dungs- und Schulministeriums zu-
grunde. 

Die griechische Regierung unter -
nimmt große Anstrengungen, um die
Bindungen und Verbindungen der
Auslandsgriechen zu Griechenland
zu fördern. Griechische Schulen leis-
ten einen wesentlichen Beitrag zur In-
tegration ihrer Schülerinnen und
Schüler in die deutsche Gesellschaft.

Ein beträchtlicher Teil des Unter-
richts wird in deutscher Sprache
erteilt. An den Schulen unterrichten
Lehrerinnen und Lehrer griechischer
Staatsangehörigkeit in einem
Beamtenverhältnis zum griechi -
schen Staat sowie Lehrkräfte
deutscher Staatsangehörigkeit, die
in Deutschland aufgewachsen sind
und studiert haben.

Ministerin Barbara Sommer: „Hier
wächst eine Generation junger Men-
schen heran, die in zwei Kulturen
und in zwei Sprachen zuhause ist.
Das ist ein Gewinn für beide Seiten.“

Die Schulstandorte sind Dort-
mund, Lüdenscheid, Bielefeld, Düs-
seldorf, Wuppertal und Köln. Derzeit
werden die zehn Schulen von rund
1.800 Schülerinnen und Schülern
besucht. Die meisten streben das
Studium an einer griechischen Uni-
versität an. Deutsche Auslandss-
chulen in Griechenland sind in Athen
und Thessaloniki angesiedelt.

Foto: Ministerium für Schule
und Weiterbildung

Für Genießer
Der Grieche vom Schönenkamp
Von Jan Wiefels

DÜSSELDORF. Henry Maske war schon da, und die
Fußballer der Fortuna kommen schon seit Jahren, mit Stolz
erzählt Theodoros Doras, wen er schon alles in seinem
griechischen Restaurant bewirtet hat. Seit 27 Jahren bietet
der Gastronom im “Platon”, Am Schönenkamp 258, Speziali -
täten aus seiner Heimat an. Bekannt ist das Lokal vor allem
wegen seiner mediterranen Fleisch- und Fischgerichte.
Grillplatten für eine Person gibt es ab 10,40 €, Schwertfisch
oder Seezunge kosten 14,50 beziehungsweise 17 €. Serviert
werden die Speisen in uriger Atmosphäre: Das 500 Quadrat-
meter große Restaurant ist dekoriert mit unzähligen Nachah-
mungen antiker Säulen und Figuren. In den Sommermonat-
en serviert Theo, wie der Inhaber von allen nur genannt wird,
Essen und Getränke auch auf der großen Außenterrasse.
Nicht zuletzt wegen der nahen Autobahnauffahrt kommen
Gäste auch von weit her. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der RP Online GmbH
Foto: Christoph Göttert

Griechischer
Staatspräsident

Karolos Papoulias
wiedergewählt

Am 3. Februar hat das griechische Parlament den hel-
lenischen Präsidenten Karolos Papoulias für eine weitere
Amtszeit bestätigt. Papoulias, der als einziger Kandidat
zur Wahl angetreten war, konnte bereits im ersten Wahl-
gang die von der Verfassung geforderten 2/3 der Abge-
ordnetenstimmen (266 Stimmen) für sich gewinnen. Pa-
poulias wird am 12. März vereidigt und tritt dann offiziell
seine zweite fünfjährige Amtsperiode an.

Evolution vom griechischen Rückkehrer zum Sammler
Von Vicky Prokopi *

Heimweh: Auch die Sehnsucht ist eine Sucht.
Dies sagte vor etwa einem Jahrhundert Prof. Dr.
med. Uhlenbruck und er hatte Recht. Dabei war
es fast prophetisch für die Millionen Auswander-
er, die in anderen Ländern ihr Glück suchten! Und

genau da begann die Sucht. Am Anfang war es die Sucht nach der
Heimat: Musik von Zuhause, Fotos, Verzehrbares, alles, was in der
Heimatsprache war. Ja sogar die allabendliche Radiosendung aus
dem Bayrischen Rundfunkstudio in München wurde zur Sucht.

Und dann begann das Paradoxe. Auf einmal fingen sie alle an,
und ich meine ALLE, in die entgegen gesetzte Richtung zu sam-
meln. Hier mal ein Porzellanservice, da eine Bohrmaschine. Alles
für die Rückkehr in die Heimat. Ich persönlich fand mich in einer
neu gebauten Strandwohnung wieder, auf einer griechischen In-
sel, mit dem Ambiente aus Heidis Almhütte. Ja, Eiche Rustikal
musste es sein. Steingut, Zinnfiguren, Schweizer Raclette- und
Fonduegeräte. Es hängen Teller mit „Gruß von der Insel Mainau“,
“Betriebsfest der Firma Bosch 1978“ und "25jähriges Jubiläum der

Fa. XYZ“ an der Wand. Überwacht wird das alles von einem
Fasan, der seit über 30 Jahren ausgestopft unser deutsches
Wohnzimmer schmückte und jetzt den Weg in den warmen Süden
fand. Hier ist er zu einem Exoten aufgestiegen und zum Anschau-
ungsobjekt im Fach Heimat- und Sachkunde Deutschlands, denn
in Griechenland, auf unserer Insel, gibt es gar keine Fasane. Was
es inzwischen gibt, sind Schneekratzer, die wir nicht brauchen
werden, bestimmt die halbe Autoradioindustrie, obwohl es inzwis-
chen keine Musikkassetten gibt, Porzellanservice für alle
Lebenslagen, Spargeltöpfe, Einmachgeräte, Medikamente aus
den guten alten Krankenkassenzeiten für alle möglichen
Krankheiten, die eintreffen könnten. Unser Duschvorhang ist
deutscher Herkunft, unser Bügelbrett, ja sogar der Badezimmer-
schrank, Einbaugeräte, quasi alles, was keine Immobilie ist, haben
wir mühe- aber liebevoll nach Griechenland verschleppt. Vieles,
was noch gut, aber nicht mehr so aktuell war, hat einen schönen
neuen Platz in Griechenland gefunden. Leider verselbständigt sich
die Sammlerei und wird ab einem gewissen Punkt zum Grund der
Generationskluft. Denn zum einen ist die Generation der Mi-
granten und Rückkehrer auch die Nachkriegsgeneration, die

nichts wegwerfen kann und am so genannten Besatzungssyn-
drom leidet. Zum anderen sind diese Dinge auch in einem vier-
wöchigen Sommerurlaub trotz aller Bemühungen einfach nicht ka-
putt zu bekommen. Erschwerend kommt hinzu, dass wir alle et-
was älter werden und niemand mehr weiß, ob wir bereits eine
Bratpfanne in unserer Ferienwohnung haben oder doch nicht. 

Diese und andere Gründe lassen unsere Schränke überquellen
und die Angst entsteht, dass wir mal mit dem kompletten Stock -
werk, allein aus Gewichtsgründen, im Erdgeschoss landen. Selbst
im Keller werden nicht mehr gebrauchte Stickbilder aufgehängt.
Alles Dinge, die Zeitzeugen eines bewegten Lebens sind, als ob
sie mit den Gegenständen ihre eigenen Spuren hinterlassen, ihre
glücklichen Momente versuchen einzufangen. Egal, wie sehr die
nachfolgenden Generationen über diese Dinge schimpfen, debat-
tieren oder diskutieren, unsere Eltern haben sich vom Migranten,
zum Rückkehrer, und anschließend zum Momentesammler ent -
wickelt.

* Vicky Prokopi arbeitet in Nürnberg 
als selbstständige Übersetzerin
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Elternkongress 2010 für NRW-Griechen ein voller Erfolg
DHW-Vizepräsident Codjambopoulo lobt Initiative der Landesregierung und würdigt Arbeit des Integrationsministers
KÖLN. Auch die Deutsch-Hellenische

Wirtschaftsvereinigung (DHW) hat mit ihrem Aus-
bildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung und
Integration“ am Elternkongress aktiv teilgenom-
men und mit einem speziellen Stand die Teil-
nehmer des Kongresses über das Projekt in-
formiert. Der Kongress stand unter dem Motto
“Chancen für Kinder und Jugendliche mit Zuwan-
derungsgeschichte. Wir gestalten mit!“. 

Aus diesem Anlass gaben DHW-Vizepräsi-
dent Phedon Codjambopoulo und die Leiterin
des DHW-Ausbildungsprojektes “Brücke zur
Qualifizierung und Integration“ folgende State-
ments ab: 

„Als Wirtschaftsvereinigung, die sich um die
Einbindung der Eltern bei unseren Bemühungen
um die Förderung der beruflichen Bildung bei
griechischen Schülern kümmern, hat dieser
Kongress viele nützliche Ideen und Impulse ge-
bracht. Wir haben nicht nur Organisationen von
anderen Ethnien getroffen und von deren Er-
fahrungen gehört, sondern auch von den ver-
schiedenen Foren viele interessante Aspekte und
Informationen gewonnen. Ein großes Lob an die
Landesregierung und insbesondere den Integra-
tionsminister für die Einladung und die Organisa-
tion dieses tollen Kongresses“, so DHW-
Vizepräsident Phedon Codjambopoulo.

Die Leiterin des DHW-Ausbildungsprojektes
“Brücke zur Qualifizierung und Integration,
Christina Alexoglou-Patelkos, war begeistert
von den Kontakten und der positiven Resonanz

von Vereinen, Netzwerken und Institutionen.
„Für uns im DHW-Ausbildungsprojekt war es
wichtig, den Besuchern des Elternkongresses
am Informationsstand unsere Arbeit
vorzustellen. Elternarbeit ist in Bezug auf
griechische Eltern ein Bereich mit großen
Wachstumspotentialen. Die griechischen Ju-
gendlichen und insbesondere die in den na-
tionalen Schulen brauchen in ihrer beruflichen
Orientierung unbedingt die Unterstützung der
Eltern. Wir im Projekt stellen fest, dass griechi -
sche Eltern die Möglichkeiten der Elternarbeit
im Rahmen der Berufsorientierung in Deutsch-
land nicht richtig nutzen und ihre Kinder
dadurch weniger Chancen haben, sich
rechtzeitig um ihre berufliche Zukunft zu küm-
mern. Eine Reihe von speziellen Veranstaltun-
gen und die Verteilung von zweisprachigem In-
formationsmaterial hierzu wurden vom Projekt
in den Projektregionen Köln, Düsseldorf und
Wuppertal erfolgreich durchgeführt. Weitere
Regionen in NRW werden in Kürze folgen.“

Das DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur
Qualifizierung und Integration“ wird als JOB-
STARTER-Projekt aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung und dem Eu-
ropäischen Sozialfonds der Europäischen Union
gefördert. Mit dem Ausbildungsstrukturpro-
gramm JOBSTARTER fördert das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) eine
umfassende Initiative zur Verbesserung der Aus-
bildungsplatzsituation von Jugendlichen.

Die Leiterin des DHW-Ausbildungsprojektes “Brücke zur Qualifizierung und Integration,
Christina Alexoglou-Patelkos

Staatsministerin Maria Böhmer zum Ausbildungspakt 2009: 

"Die Ausbildung von jungen Migranten ist das Gebot der Stunde" 
"Die Ausbildung von Jugendlichen aus Zuwandererfamilien

ist angesichts des demografischen Wandels das Gebot der
Stunde. Die Unternehmen sichern sich so ihre Fachkräfte von
morgen. Und die Migranten erhalten eine Perspektive für eine
erfolgreiche Zukunft in unserem Land".

Das erklärte Staatsministerin Maria Böhmer heute nach der
Sitzung des Ausbildungspakt-Lenkungsausschusses in Berlin.
"Schon jetzt führt der Rückgang von Bewerbern in einigen Re-
gionen dazu, dass Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben.
Dieser Trend wird sich in diesem Jahr weiter verstärken. Umso
mehr können Betriebe von der wachsenden Zahl von jungen
Migranten profitieren. Schon jetzt nutzen viele Unternehmen
die Potenziale der Zuwanderer. Sie setzen damit das Zeichen:
Vielfalt ist eine Chance für unser Land", so Böhmer. Im Gegen-
satz zur deutschen Bevölkerung wird der Anteil der Migranten
immer größer. Laut Mikrozensus hatten 2008 etwa 1,1 Millionen
Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren einen Migrationshin-
tergrund. 

"Die steigende Zahl der jungen Migranten ist Chance und zu-
gleich große Herausforderung. Denn noch ist ihre Ausbildungs-
und Bildungssituation im Schnitt deutlich schlechter als die von
gleichaltrigen Deutschen. So lag die Ausbildungsbeteili-
gungsquote bei ausländischen Jugendlichen 2008 bei 32,2
Prozent. Bei deutschen Jugendlichen betrug sie 68,2 Prozent.
Damit sind ausländische Jugendliche fast so häufig nicht an
einer Ausbildung beteiligt wie sich gleichaltrige Deutsche im
Ausbildungsprozess befinden. Alarmierend ist auch, dass laut

Mikrozensus 2008 insgesamt 14,2 Prozent der Migranten die
Schule abgebrochen haben - im Vergleich zu 1,8 Prozent bei

der deutschen Bevölkerung. Deshalb müssen wir alles daran
setzen, die Ausbildungsreife der Jugendlichen aus Zuwander-
erfamilien zu verbessern. Ohne Schulabschluss rückt ein Aus-
bildungsplatz in weite Ferne. Das muss auch den jungen Mi-
granten selbst klar sein. Deshalb appelliere ich an sie, sich in
der Schule anzustrengen, um später die Chance auf den Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt zu haben. Zudem sind die Länder
gefordert, ihre Zusagen aus dem Nationalen Integrationsplan
einzuhalten", erklärte die Staatsministerin. 

Die Länder hatten sich verpflichtet, die Leistungen der aus-
ländischen Schüler denen der deutschen bis 2012 anzuglei -
chen und die Quote der Schulabbrecher zu halbieren. "Die
Förderung der jungen Migranten muss oberste Priorität haben.
Ihre intensive Unterstützung sichert langfristig die
Wettbewerbs fähigkeit unseres Landes und den Zusammenhalt
unserer Gesellschaft. Wir können uns keine verlorene Genera-
tion leisten", betonte Böhmer.

"Die Partner des Ausbildungspaktes haben das erkannt und
zugesagt, Jugendliche aus Zuwandererfamilien in diesem Aus-
bildungsjahr verstärkt in den Blick zu nehmen. Dafür und für ihr
bisheriges Engagement möchte ich ihnen herzlich danken.
Jetzt kommt es darauf an, auch nach 2010 bei der Förderung
der jungen Migranten weiterhin an einem Strang zu ziehen. Ich
bin mir sicher, dass Politik und Wirtschaft eine nachhaltige Lö-
sung finden werden. Wir dürfen jetzt nicht auf halber Strecke
stehen bleiben", warnte die Integrationsbeauftragte der Bun-
desregierung.

Elternkongress für und von Eltern mit Zuwanderungsgeschichte
– «Eltern sind der Motor für die Integrationserfolge ihrer Kinder»

DÜSSELDORF. Unter dem Motto "Chan-
cen für Kinder und Jugendliche mit Zuwan-
derungsgeschichte. Wir gestalten mit!"
fand am 6. Februar 2010 der El-
ternkongress für und von Eltern mit Zuwan-
derungsgeschichte im Landtag Nordrhein-
Westfalen statt. Der Kongress stieß auf
eine große Resonanz: über 600 aktive El-
ternvertreterinnen und -vertreter aus allen
Regionen Nordrhein-Westfalens nahmen
teil. Über 80 Organisationen präsentierten
ihre Elternprojekte auf drei Bühnen und
dem Markt der Möglichkeiten.

„Die Eltern sind unsere wichtigsten
Partner für die erfolgreiche Integration der
Kinder", sagte Integrationsminister Armin

Laschet. "Deshalb ist es mir ein großes
Anliegen, die Impulse, die aus der El-
ternarbeit kommen, aufzugreifen. Wir
wollen, dass Eltern mit Zuwanderungs-
geschichte ihren Erziehungsauftrag
selbstbewusst wahrnehmen und sich für
die Verbesserung der Bildungssituation
ihrer Kinder nachhaltig einsetzen.“

„Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass
Eltern mit Zuwanderungsgeschichte ein
großes Interesse daran haben, dass ihre
Kinder in der Schule erfolgreich sind. Sie
wissen, wie wichtig eine gute Schulbildung
für das spätere Leben und für eine gelun-
gene Integration ist. Daran müssen wir in
der Schule anknüpfen. Es ist wichtig, dass

Eltern und Lehrer aufeinander zugehen und
gemeinsam an einem Strang ziehen. Nur
gemeinsam sind wir stark. Lehrer brauchen
die Unterstützung der Eltern - und
umgekehrt“, so die Ministerin für Schule
und Weiterbildung, Barbara Sommer.

Thomas Kufen, der Integrationsbeauf-
tragte der Landesregierung Nordrhein-West-
falen, berichtete von den vielfältigen Aktiv-
itäten in der Elternarbeit. "Ich wünsche mir
für die Zukunft, dass das vielfältige Engage-
ment der Elternvereine noch stärker von der
Öffentlichkeit anerkannt wird. Allein im El-
ternnetzwerk Nordrhein-Westfalen haben
sich 150 Elternvereine unterschiedlichster
Herkunft zusammengeschlossen", unter-

strich der Integrationsbeauftragte der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen, Thomas
Kufen. „Nur gemeinsam können wir die
Verbesserung der Bildungschancen für
Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungs-
geschichte in Nordrhein-Westfalen umset-
zen.“

Auf dem Kongress wurden auch neue,
zukunftsorientierte Ansätze der Elternar-
beit vorgestellt. 

Ein solches Beispiel ist die Multi -
plikatorendatei, die die gegenseitige Unter-
stützung der Vereine untereinander er -
leichtern soll. Ehrenamtliche Referenten
stellen hier ihr Wissensprofil vor, dass von
Anderen abgerufen werden kann.
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Akritas Multi Kulti Silvesterfeier 
NECKARTENZLINGEN. Wie bereits im ver-

gangenen Jahr präsentierte sich die Multi Kul-
ti Silvesterfeier in der Neckartenzlinger Mel-
chiorfesthalle wieder im großen Rahmen.
Nicht nur Besucher aus Neckartenzlingen,
sondern auch viele Auswärtige verschiedener
Nationalitäten feierten bis in frühen Morgen-
stunden. 

Für Unterhaltung sorgten der extra aus
Griechenland angereiste Sänger Giorgios Or-
fanidis, die Band “Kapelle Exo Frenon“, der
Entertainer und Lyra-Instrumentalist Antonis
Nitiforidis und der deutsch-griechische Sänger
Georg Savidis. Traditionsgemäß führten die
Folkloregruppen von Akritas griechische
Tänze aus der Heimat auf. Eine Augenweide
für die Gäste war zweifelsohne die grandiose
Show der Deutschen Vizemeisterin im Bauch-
tanz, Silke Falk.

In seinen Neujahrsgrüßen brachte der erste
Vorsitzende, Kiriakos Savidis, zum Ausdruck,
dass “seine“ Akritas-Tänzer etwas veranstaltet
haben, was den Menschen untereinander zu
einem besseren Miteinander diene. Sein
besonderer Dank galt der Gemeindeverwal-
tung, dem Gemeinderat und Bürgermeister

Herbert Krüger, für die gute Zusammenarbeit,
aber auch für die viele Unterstützung. Weiter
dankte er allen Mitwirkenden für die Hilfe bei
den Vorbereitungsarbeiten. Kiriakos Savidis
schloss sein Grußwort mit den Worten: „Was
wären die Vereine ohne diese ehrenamtlich
helfenden Kräfte?“ 

Foto: Mundy Hassan

Der 1. Vorsitzende des Akritas-Folklore-
Tanzvereins Kiriakos Savidis (rechts) im

Gespräch mit Niko Tsotsolis

Der griechische Kulturverein der Pirgioter feiert
mit Musik und Tanz sein 25-jähriges Bestehen

(Πολιτιστικός Σύλλογος Πυργιωτών Δράμας
γιόρτασε τα 25 χρόνια από την ίδρυσή του.

Επόμενος στόχος. Η αδελφοποίηση: 
Δράμα - Reutlingen)

Schafskäse und 
“griechische Spätzle“

REUTLINGEN. (cbs) Kulturbürgermeister Robert
Hahn, ein halbes Dutzend Stadträte sowie Mit-
glieder befreundeter Vereine haben dem Verein der
Pirgioter zum 25-jährigen Bestehen gratuliert. Von
den 2.800 Griechen in Reutlingen stammen viele
aus dem nordgriechischen Dorf Pyrgoi Drama, auch
Pirgi genannt.

Wer dort Bürgermeister werden wolle, müsse in
Reutlingen Wahlkampf machen, bemerkte Hahn au-
genzwinkernd und fügte hinzu: „Wir sind stolz da-
rauf, eine weltoffene Stadt zu sein.“ Der Vereins -
treffpunkt am Echazufer sei prima für die 120 Mit-
glieder und für andere Menschen, die hier ihren
Lebensmittelpunkt haben.

Mit einem herzlichen “Jassas“ hatten Georgios
Gerasimou als Vereinsvorsitzender und die frühere
Ausländerrätin Maria Valkani, die seine Rede auf
Deutsch übersetzte, die Jubiläumsgäste begrüßt.
Sie erinnerten daran, wie Ende der 1950er-, Anfang
der 60er-Jahre die ersten Griechen in Reutlingen als
Gelegenheitsarbeiter auf dem Bau anfingen.
Fehlende Sprachkenntnisse und die unbekannte
Umgebung machten das Zurechtfinden anfangs
schwer. Doch Familienmitglieder zogen nach und
die Lebens- und Arbeitsbedingungen verbesserten
sich, sodass neben einer griechisch-orthodoxen
Kirchengemeinde bald auch Kulturvereine und
Treff punkte entstanden. Bei den Pirgiotern würden
Traditionen und die griechische Sprache gepflegt
und darüber hinaus Ideale und Werte hochgehalten,
betonte Georgis Gerasimou.

Spezialitäten und regionale Produkte wie der
Bergtee, der Schafskäse und die “griechischen
Spätzle“ aus Pirgi lieferten schmackhafte Belege
der makedonischen Gastfreundschaft. „Das
schwäbische Nationalgericht passt gut zu unserem
Schafskäse“, meinte der Vorsitzende, worauf Hahn
erwiderte, er sei „gespannt, wie die Urschwaben
darauf reagieren“.

Keinen Hehl machten die Nordgriechen daraus,
dass sie sich eine Städtepartnerschaft zwischen
Drama und Reutlingen wünschen. Vorerst mussten
sie sich allerdings mit einer Jubiläumsgabe der
Stadt begnügen.

Der vereinseigene Chor, die Tanzgruppe und die
Musiker, die mit Lyra und dem Ziegenfell-Tamburin
Dachares zum Tanz aufspielten, leiteten zum fröh-
lichen Teil der Feier über. Beim ausgelassenen Sirto
wirbelten schließlich auch der Bürgermeister und
die übrigen Gäste über die Tanzfläche. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des
Reutlinger General-Anzeigers.

Πηγή: Schwäbisches Tagblatt
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Akropolis und mehr
GÜTERSLOH. Bis heute gehen die Meinungen über die ar-

chaischen Koren der Akropolis in Athen auseinander. Die Ex-
pertin Dr. Katerina Karakasi von der griechischen Fremden-
verkehrszentrale in Frankfurt, hat darüber ein Buch
geschrieben. Die Deutsch-Griechische Gesellschaft Gütersloh
e.V. konnte sie nun zu einem Lichtbildervortrag gewinnen. 

Bevor Dr. Karakasi auf die Koren einging, stellte sie kurz
das im letzten Jahr eröffnete neue Akropolismuseum in A-
then vor. Unterhalb der Akropolis ging durch den Bau ein
seit 1974 bestehender Wunsch in Erfüllung und konnte
nach Baubeginn im Jahre 2002 nun vollendet werden. Auf
einem großen Ausgrabungsfeld errichtet, können, in
diesem aus Glas und Marmor erdbebensicher errichteten
modernen Gebäude, die vielen antiken Funde besichtigt
werden. Während ein gewaltiger Glasboden die Sicht auf
die Ausgrabungen frei gibt, greift ein Teil des Gebäudes in
der Art eines gläsernen Schreins, die Proportionen und Ma-
terialien des Panthenon, dem Jungfrauchengemach, auf.
Leider kann der Fries in Teilen nur als Abdruck besichtigt
werden, da es bisher nicht gelungen ist den Rest des Frieses,
der immer noch in London steht, zurückzubekommen.

Und Dr. Karakasi verstand es mit ihren Ausführungen,
über den erst im 20 Jahrhundert aus dem Perserschutt auf
der Akropolis gefundenen Koren, die Zuhörer zu fesseln.
Für sie sind die Koren, diese Abbildungen junger
Frauengestalten, ein Teil des damaligen Lebens in Athen.
So sind bei den Figuren immer die linken Füße nach vorn
gestellt. Die auf Brusthöhe erhobene rechte Hand hielt ir-
gendein Attribut, manchmal auch einen Vogel, während die
linke hängende Hand fast spielerisch in den Kleiderfalten
lag. Diese jungen Frauen trugen verführerisch anmutende,
fast transparente luftige Gewänder aus wunderschönen
Farbkombinationen, versehen mit reichem Gürtelschmuck.
An den Füßen zierliche Pantoletten. Den antiken Künstlern
ist damit eine einmalige Herausstellung jugendlicher Anmut
gelungen. Denn die jungen Frauen, von denen einige auf
dem heiligen Berg in der Akropolis den Dienst für ihre Göt-
ter verrichteten, wollten gefallen, sei es zur Freude der
Herzen der Männer oder aber ihrer Götter. Dr. Karakasi:
„Diese Koren sind Abbilder einer Realität und stellen die
heiratsfähigen Mädchen des damaligen Athens dar“.

(von links nach rechts) 2. Vors. Konstantinos Sangas,
Frau Dr. Katerina Karakasi, 1. Vors. Jürgen Jentsch

Deutsche und Griechen feiern
gemeinsam das Vassilopita-Fest

GÜTERSLOH. Wie in jedem Jahr richtete die Deutsch-
Griechische Gesellschaft wieder die Vassilopita-Feier im
Markusgemeindezentrum der griechisch-orthodoxen Kirche
aus. Begonnen wurde mit einer Andacht, gehalten von Pfarrer
Miltiades Stavropoulos. Dabei erinnerte er an die verstorbenen
Freunde der Griechen in Gütersloh. 

In einer sehr persönlich gehaltenen Grußbotschaft über-
brachte der Vorsitzende der Deutsch-Griechischen Gesellschaft
Jürgen Jentsch dann die guten Wünsche des griechisch-
deutschen Partnervereins aus der griechischen Stadt Giannitsa. 

Jentsch wies, wie auch Pfarrer Stavropoulos, noch einmal an
die Bedeutung dieser Feier hin. Ein Ereignis, das auf den Bischof
Vassilios zurückgeführt wird. Dieser soll einst die Stadt Cae-
sarea aus den Fängen eines grausamen Herrschers gerettet
haben. Da man das gestohlene Diebesgut nicht wieder den Be-
sitzern zuordnen konnte, wurde es in einem großen Brotlaib
gebacken und in Stücken den Besitzern zurückgegeben. Nach
dem heutigen Brauch ist es eine Münze, die dem Finder Glück
und Gesundheit geben soll. Jentsch betonte, dass auch heute
wieder in der Nachfolge des Bischofs die Suppenküchen diese
Rolle wahrnehmen, und damit den Ausgegrenzten der
Gesellschaft ein wenig ihrer Würde zurückgeben. 

Wie in jedem Jahr nahm auch Bürgermeisterin Maria Unger
teil und machte in ihrem Grußwort deutlich, wie wichtig solche
gemeinsamen Veranstaltungen im Zusammenleben der Stadt
sind. Hier leiste die Deutsch-Griechische Gesellschaft eine vor-
bildliche Arbeit, die für die Integration der hier lebenden aus-
ländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger unerlässlich sei. Sie
sei immer wieder erfreut über das große ehrenamtliche Engage-

ment der Mitglieder. Dies konnte dann auch Eckhard Sander als
Integrationsbeauftragter der Stadt nur bestätigen.

Anschließend wurde im Gemeindesaal das Abendessen ein-
genommen, westfälisch und griechisch zubereitet und zu dem
die griechischen Weine vorzüglich mundeten. Den bunten Ab-
schluss bildete dann die Jugendtanzgruppe der Pontier, die mit
ihrer Fröhlichkeit die Besucher in ihren Bann zogen.

Beim Anschneiden des Vassilis-Kuchen. Von links: Pfarrer
Miltiades Stavropoulos, Bürgermeisterin Maria Unger,

Vorsitzender Jürgen Jentsch.

Ökumenisches Miteinander
Bußgang der Lüdenscheider Christen

Von Annemarie Langenfeld

LÜDENSCHEID. Zum Beginn der Fastenzeit gehört seit
Jahrzehnten der Bußgang der Lüdenscheider Christen. Unter
dem traditionellen Thema „Bekenntnisse zum Gekreuzigten“ nah-
men auch am Freitagabend wieder etwa 200 Gläubige im öku-
menischen Miteinander daran teil. In der Kirche St. Petrus und
Paulus begann der Abend mit einer Meditation, die Pfarrerin Bär-
bel Wilde und Pastor Hans Ferkinghoff hielten. Ein Bild von Sieger
Köder, dem  süddeutschen Priester und Künstler, der den
geschundenen Christus am Kreuz  zeigt, stand im Mittelpunkt der
Betrachtung. Nach gemeinsamen Liedern und Fürbitten begann
der Bußgang, von Fackelträgern begleitet, zur griechisch ortho-
doxen Kirche St. Irina Nektarios in der Sedanstraße. Auffallend
viele junge Pfadfinder waren in diesem Jahr unter den Teil-
nehmern. Erzpriester Georgakakis und Subdiakon Sergios Kuck-
hoff hießen  die Gläubigen zum kurzen Gottesdienst in griechisch-
er und deutscher Sprache willkommen. Georgakakis hob hervor,
dass diese Tradition in der Fastenzeit für alle sehr wichtig gewor-
den sei. „Hierdurch wird sichtbar, dass wir alle an den einen Gott
glauben, ihn aber in verschiedenen Sprachen und Riten anbeten.“
Das heilige Kreuz sei das Zeichen, das uns allen gemeinsam ist.
Und er äußerte den Wunsch, dass sich „diese Tradition fortsetzen
möge solange in unserer Stadt Christen leben.“ Auf das nahe Os-
terfest machte er besonders aufmerksam, denn es fällt in diesem
Jahr für alle Christen im Westen und Osten auf dasselbe Datum,
so dass man gemeinsam die Auferstehung Christi feiern könne.
Der Bußgang setzte sich mit wechselnden Kreuzträgern fort zur
Christuskirche, die wie stets zu später Stunde die Bußprozession
mit Glockengeläut empfing. Auch hier stand ein eindringliches

Bild Sieger Köders von den Leiden Jesu am Kreuz im Mittelpunkt
der Meditation. Gebete und Fürbitten wurden begleitet  von der
Chorgemeinschaft der Gemeinde Maria Königin mit ihrem Chor-
leiter Herbert Gebker. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Autorin  
Foto: A. Langenfeld

Die praktizierte Ökumene: Subdiakon Kuckhoff, Pastor Hans
Ferkinghoff, Pfarrerin Wilde, Erzpriester Georgakakis (v.l.) 

Griechische Gemeinde im Kreis Heinsberg feiert Neujahrsfest
Von Petra Wolters

KREIS HEINSBERG. Seit 1975, seit genau 35
Jahren besteht die Griechische Gemeinde im Kreis
Heinsberg mit Sitz in Oberbruch. Sie hat rund 150
Mitglieder, sieht sich aber als Vertreterin aller rund
600 im Kreisgebiet lebenden Griechen. Seit seiner
Gründung feiert der Verein zu jedem Jahresbeginn
sein Neujahrsfest in der Heinsberger Stadthalle. 

Auftakt und zugleich erster Höhepunkt der Ver-
anstaltung ist die traditionelle Segnung der soge-
nannten Pitta, eines Kuchens. Im Mittelpunkt steht
dabei der Heilige Basilius, der in der orthodoxen
Kirche am 1. Januar seinen Festtag hat und den
Kindern in Griechenland dann ihre Geschenke
bringt, die Kinder hier in Deutschland schon zu
Weihnachten erhalten. 

So bat der orthodoxe Priester Pater Andreas
dann gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer

Hans Schmitz und im Gesang unterstützt von Dr.
Nikolaos Mastragelopulos, Chefarzt im Heinsber -
ger Krankenhaus, auch Gott und den Heiligen um
den Segen für die Pitta, die „wir zu deiner Verherr -
lichung und zur Ehre unseres Vaters unter den
Heiligen, Basilius des Großen, des Erzbischofs von
Kaisareia in Kappadokien, dir gebracht haben.“

Zu den ersten Gästen, die von der Vorsitzenden
Anna Kirizakis-Gellissen und von Schriftführer
Koutrobinas Dimitrios ein Stück des Kuchens er-
hielten, gehörten der Bundestagsabgeordnete Leo
Dautzenberg (CDU) und Heinsbergs Bürgermeis-
ter Wolfgang Dieder. Er überraschte die Besucher
in einer kurzen Ansprache mit einem Neujahrsgruß
in perfektem Griechisch. „Ich freue mich sehr,
heute in Ihrer Mitte sein zu dürfen, um mit Ihnen zu
feiern“, hatte er sich zuvor auf Deutsch für die Ein-
ladung der Gemeinde bedankt. „Wir sind froh, Sie
hier zu haben, als Bestandteil unserer Stadt.“ 

Die traditionell in die Pitta eingebackene Münze,
die Glück bringen soll, fand Dounias Panagiotis aus
Oberbruch. Als Erinnerung übergab die Vorsitzende
dem 32-Jährigen eine Erinnerungsplakette. Als
„Glücklicher des Jahres“ wünschte er sich spontan
für 2010 „Gesundheit, Erfolg und ganz viel Liebe“.

Mit orientalischen Tänzen bereicherte die
Gruppe „Yildiz“ das Programm. Die acht Frauen
gehören zum VHS-Kurs „Orientalischer Bauchtanz
für Frauen“, der sich einmal pro Woche in Erkelenz
trifft. Tanzen konnten aber auch die Besucher des
Festes, zu den Klängen der griechischen Gruppe
„Die Gesichter“ aus Essen. Abgerundet wurde das
Programm durch eine Tombola, deren Hauptpreis
eine Flugreise nach Griechenland war. (wo)

Nachdruck mit der freundlichen 
Genehmigung der Autorin, Petra Wolters, 

Agentur für Kommunikation, Heinsberg.    
Foto: Petra Wolters

Pater Andreas beim Anschneiden der Pitta.
Mit dabei Pfarrer Hans Schmitz (links)

Το παραδοσιακό Κουρείο του Ξανθιώτη
συμπατριώτη μας βρίσκεται και πάλι στη
Bismarckstrasse 50. Κούρεμα μόνο 9 €

(κόντρα ξύρισμα 5 € και κουβέντα δωρεάν)
Τηλέφωνο: 0157 8527 6363
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Fröhliche Tänze in Heiliger Nacht
Von Angelika Rheindorf

BERGISCH GLADBACH. Wussten Sie, dass Griechenland
nur fünfzig Meter vom Rathaus entfernt liegt? Jedenfalls ist das
einmal im Jahr so, und zwar am 25. Dezember. Dann nämlich
feiern die griechische Gemeinde Bergisch Gladbach und der
griechische Elternverein „Aristoteles“ ihr Weihnachtsfest im
Spiegelsaal des Bergischen Löwen. Zurückzuführen ist diese
Traditionsveranstaltung bis in die 1960er Jahre. Da fand diese
große Zusammenkunft von manchmal 250 Gästen noch im al-
ten Bergischen Löwen oder in dem alten Saal im Bock statt.

Jeannis Boukoutsos, der stellvertretende Vorsitzende des El-
ternvereins, gibt eine kleine volkskundliche Einführung: „Das
Weihnachtsfest der Griechen unterscheidet sich von dem
deutschen im Wesentlichen in der Auffassung von Weihnachts-
freude. In Griechenland gibt es keine stille Nacht, dort wird die
Geburt Jesu lautstark verkündet. Mit Musik und Trommeln, mit
Triangeln und dem gemeinsamen Laufen durch die Stadt.“

Doch auch die Griechen besuchen einander, es wird reichhaltig
gegessen und getrunken. Auch altes Brauchtum kommt dabei
nicht zu kurz. Lachend sagt Boukoutsos: „Bei der Gelegenheit
werden gleich die bösen “Kalikanzari“ vertrieben, die immer
alles verderben und sogar den Pferden die Schwänze aneinan-
der binden.“

Was den Weihnachtsmann betrifft, so halten es die Griechen
mit dem heiligen Vassilius. Er legt den Kindern erst in der Sil-
vesternacht Geschenke vor ihr Bett. Dann wird auch immer der
köstliche Kuchen mit dem Goldstück gebacken. Wer es in
seinem Stück von der “Vassilopitta“ findet, dem sagt man das
ganze Jahr Glück voraus.

All das wird in der Nacht des 25. Dezember symbolisch zu
einem Fest vereint. „Nicht nur in Bergisch Gladbach, so über-
schneiden sich leider manchmal die Feste der einzelnen
Städte“, bedauert Boukoutsos. Auch dieses Jahr ist jeder ein-
geladen, der mitfeiern will, und es wird eine Menge geboten.
Die Kinder der hiesigen Schulen tragen Gedichte und folkloris-

tische Tänze vor. Antonios Pimenidis, der Vorsitzende des
griechischen Vereins, spricht tiefgründige Worte: „Jesus ist
gekommen nur für die Liebe.“ Er erinnert an alte Werte und Ver-
sprechen. Vize-Bürgermeisterin Helene Hammelrath hat für die
Hellenen die Grüße von Bürgermeister Lutz Urbach mitge-
bracht und macht den Veranstaltern mit ihrem Kommen eine
große Freude. Boukoutsos: „Die Anteilnahme der Stadt hat
eine hohe Bedeutung für uns.“ Hammelrath kommt es auch da-
rauf an, „dass die Menschen mit griechischen Wurzeln und Tra-
ditionen nicht nur unter sich, sondern mit uns gemeinsam
leben.“ Den offiziellen Teil beendet der Weihnachtsmann mit
Gaben für die Kinder. Dann lädt die Musik ein und die
Tanzfläche ist schnell voller fröhlich feiernder Menschen. Ein
Reigentanz folgt dem anderen und scheint nie zu enden. „Wir
feiern bis in den Morgen“, sagt eine Tänzerin, „Bis wir
aufgeräumt haben, geht fast schon die Sonne wieder auf.“

Nachdruck mit der freundlichen Genehmigung der Kölni -
schen Rundschau.

Glücksbringer im Hefekuchen
Griechische Gemeinde feiert Neujahrsfest in den 

Ratsstuben – Sofia Leka gewinnt begehrte Goldmünze
Von Tanja Lühr

GERETSRIED. „Kali chronia – ein
gutes neues Jahr“ wünschte Bürger-
meisterin Cornelia Irmer der grie -
chischen Gemeinde am Samstag in
deren Muttersprache. Seit Gründung
der Gemeinde feiern die Mitglieder
jedes Jahr das griechisch-orthodoxe
Neujahrsfest mit einem Gottesdienst in
der Petruskirche und anschließendem
Beisammensein. Heuer entfiel die
Messe. Erzpriester Apostolos Mala -
moussis aus München segnete die
Wassilopita, den traditionellen Neu-
jahrskuchen, direkt in den Ratsstuben.

Die Wassilopita ist dem Heiligen
Wassilios (oder Bassilios) gewidmet.
Er entspricht in etwa unserem Niko-
laus. Früher brachte er in Griechen-
land zu Silvester die Geschenke.
Heuer werden sie, wie international
üblich, an Weihnachten übergeben.
Weiterhin gepflegt wird der Brauch
der Glücksmünze in der Wassilopita.
Die Frauen der griechischen
Gemeinde hatten für Samstag zwei
riesige Hefekuchen gebacken, in die
je ein Geldstück eingearbeitet war –
ein kirchliches und ein weltliches, wie
der Vorsitzende der Gemeinde, Evan-
gelos Karassakalidis, erklärte. Das
kirchliche Ein-Cent-Stück entdeckte
Anastasia Polichraniadou. Sie durfte
es gegen eine Ikone des Heiligen Was-
silios eintauschen. Die Finderin des
weltlichen Zwei-Cent-Stücks heißt
Sofia Leka. Sie erhielt eine Gold-
münze im Wert von rund 130 Euro,
gestiftet von der griechischen
Gemeinde.

Doch viel wichtiger als der Gewinn
ist die Legende, die sich um den Heili-
gen rankt. Bischof Wassilios lebte um
330 nach Christus in Kapadokien. Das
Land stand damals unter römischer
Herrschaft. Der römische Präfekt er-
hob derart hohe Steuern, dass die
meisten Menschen sie nicht aufbrin-
gen konnten. Da bat Wassilios die Rei -
chen des Landes, den Anteil der Ar-
men zu spenden. Er brachte die volle
Summe zusammen. Als der Präfekt
hörte, wie der Bischof zu dem Gold
gekommen war, verzichtete er vor
lauter Rührung auf die Erhebung der
Steuer. Nun hatte Wassilios ein neues
Problem. Er besaß eine große Anzahl
an Gold- und Schmuckstücken. Kur -
zerhand ließ er Kuchen backen, in de-
nen er die Wertsachen versteckte, und
verteilte das Gebäck unter den Armen
von Kapadokien.

Wer heute Geld in seiner Wassilopi-
ta findet, soll das ganze Jahr über vom
Glück verwöhnt sein. „Wir Griechen
glauben fest daran“, sagt Karassaka-
lidis. In jeder Familie werde am Neu-
jahrsmorgen die Wassilopita
angeschnitten. Dabei werde stets das
erste Stück Christus, das zweite Maria
und das dritte Wassilios gewidmet.
Die folgenden seien für die Familie, die
Verwandten und die Bedürftigen be -
stimmt. Nach dem Kuchenessen
verteilte der Vorsitzende an alle
Schulkinder Zehn-Euro-Scheine. Mit
griechischen Liedern und vielen guten
Wünschen klang der Nachmittag aus. 

Nachdruck mit der freundlichen
Genehmigung der Redaktion Isar-
Loisachbote/Geretsrieder Merkur.

Integrationsrat in NRW gewählt
21 Έλληνες, 6 γυναίκες και 15 άνδρες, στα Συμβούλια Αλλοδαπών

DÜSSELDORF. In über 100 Städten und Gemeinden wurden am Sonntag, 7. Februar 2010 die
Vertreter und Vertreterinnen für die kommunalen Integrationsräte bzw. Integrationsausschüsse
gewählt. Die Wahlbeteiligung war mit knapp elf Prozent im Landesdurchschnitt extrem niedrig, was
leider zeigt, dass es wieder einmal nicht gelungen ist, die ausländischen Mitbürgerinnen und Mit-
bürger zu mobilisieren. Insgesamt waren mehr als 1.000 lokale Mandate zu vergeben. In den meisten
Kommunen dominieren erwartungsgemäß die türkischen Listen. Doch auch 21 der griechischen Kan-
didaten, davon 6 Frauen und 15 Männer, waren erfolgreich. Nach der Auswertung von 74 der insge-
samt 103 Kommunen, wurden u.a. in Bergisch Gladbach, Bocholt, Eschweiler, Gütersloh, Herford,
Iserlohn, Leverkusen, Lippstadt, Lüdenscheid, Menden, Münster, Neuss, Oberhausen, Ratingen, Vel-
bert und Viersen, Migrantenvertreter/Innen mit griechischem Migrationshintergrund gewählt.

Der Integrationsbeauftragte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Thomas Kufen, dankte
allen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt haben für ihren Einsatz und ihre Be -
reitschaft Verantwortung in den Städten und Gemeinden zu übernehmen. Gleichzeitig ermunterte er
ausdrücklich Parteien und Fraktionen aktiver auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zuzugehen
und für politisches Engagement zu werben. „Mit der Wahl kann die Arbeit aufgenommen werden.
Zuwanderer sind Experten in eigener Sache und bereichern die Kommunalpolitik in vielfacher Hin-
sicht. Jetzt geht es darum, die neuen Integrationsräte bzw. Integrationsausschüsse mit Leben zu er-
füllen und als Partner der Integrationspolitik anzuerkennen“, so der Integrationsbeauftragte weiter.

Zeugnisverleihung beim Projekt mona 
lea der Münchner Volkshochschule
Erfolgreicher Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme

MÜNCHEN. Am Freitag, 19. Febru-
ar 2010, konnte die Münchner Volks -
hochschule zum zweiten Mal zur
Zeugnisverleihung im Projekt mona
lea (Münchner Orientierungs- und
Qualifizierungsnetz für Ar-
beitssuchende, Angebot für Migran-
tinnen – Leben und Arbeiten in
München) einladen.

Markus Sackmann, Staatssekretär,
Bayerisches Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung, Familie und
Frauen, und Rudolf Stummvoll, stell -
vertretender Amtsleiter des Amtes für
Wohnen und Migration, sprachen die
Grußworte.

Mit einer Vielzahl an Zeugnissen
und Zertifikaten verließen 70 über-
glückliche Frauen aus insgesamt
37 Ländern (u. a. aus Griechenland,
Polen, Schweden, Togo, Ruanda, Mosambik, Irak, In-
donesien, Tibet, Peru, Honduras, Uruguay und Russ-
land) erfolgreich diese Qualifizierungsmaßnahme.
Drei Prüfungskandidatinnen konnten überdurch-
schnittliche Erfolge bei ihren Deutschzertifikatsprü-
fungen erzielen:  Eine Absolventin erreichte die
Höchstpunktzahl im „Zertifikat Deutsch“. Zwei Kandi-
datinnen absolvierten die „B 2 Goethe Zertifikatsprü-
fung“ mit dem Prädikat sehr gut. 

Für die Teilnehmerinnen des Projekts mona lea geht
ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Seit März 2009 quali-
fizierten sie sich sowohl beruflich in einem der vier
Berufsfelder, wie auch sprachlich weiter. Montags und
dienstags erwarben die Teilnehmerinnen verschiedene
berufliche Kompetenzen und Fertigkeiten in Bürokom-
munikation, Handel und Verkauf, Kinder- und Al-
tenpflege. An den anderen Tagen stand der allgemeine
und berufsbezogene Deutschunterricht im Vordergrund.
Ihre erworbenen Kenntnisse konnten sie in einem an-
schließendem achtwöchigem Praktikum einbringen.

„Mona lea erreicht die gewünschten Integrationsziele
durch eine Verknüpfung der Sprachvermittlung, der
beruflichen Qualifizierung und begleitender sozialpäda-
gogischer Arbeit mit weit überdurchschnittlichen Er -
folgsquoten“, so Prof. Dr. Klaus Meisel, Managementdi-
rektor der MVHS.

Für einige von ihnen so erfolgreich, dass sie nach Pro-
jektabschluss eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen
können: u.a. beginnt eine Brasilianerin ihre Ausbildung
zur Kauffrau für Spedition und Logistik, einer Peruanerin
stehen vier Optionen im Pflegebereich zur Auswahl, eine
Russin wird in einem Finanzservicecenter arbeiten und
zwei Teilnehmerinnen aus dem Berufsfeld Bürokommu-
nikation beginnen jeweils die Ausbildung zur Bankkauf-
frau. Das Projekt mona lea wird aus Mitteln des Sozial-
referats der Landeshauptstadt München, Amt für
Wohnen und Migration und dem Europäischen Sozial-
fonds gefördert.

Infos unter Tel. (0 89) 54 84 76 20/21 und unter
www.mvhs.de.

Staatssekretär Markus Sackmann (links), Rudolf Stummvoll und Prof.
Dr. Klaus Meisel bei der Zeugnisverleihung an die Teilnehmerinnen. 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ

«Aυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο» 
Ρεπορτάζ: Μαρία Θεοχάρη
Φωτό: Τζένη Καλεντερίδου-Prall

Ένα πετυχημένο διήμερο αφιέρωμα στον ποιητή τού λαού,
Γιάννη Ρίτσο, διοργάνωσαν δύο εθνικοτοπικοί σύλλογοι στη Νυ-
ρεμβέργη (11-12 Δεκ. 2009), με αφορμή τα 100 χρόνια από τη
γέννησή του. Πρόκειται για τις μοναδικές εκδηλώσεις στη Νυ-
ρεμβέργη προς τιμήν τού Γιάννη Ρίτσου, που διοργάνωσαν ο
Θεσσαλικός Σύλλογος ΜΕΤΕΩΡΑ και ο Σύλλογος Θρακιωτών
ΟΡΦΕΑΣ σε στενή συνεργασία με την υπηρεσία πολιτισμού του
Δήμου Νυρεμβέργης. Η προσέλευση του ενδιαφερόμενου κοι-
νού για την εισήγηση του Κώστα Γιανακάκου και την ταινία του
Π. Βούλγαρη και Armin Kerker „Ένα όνειρο για ζωή και ψωμί –
ο Γιάννης Ρίτσος και η Ελλάδα του“, εξέπληξε τους υπεύθυνους
της Βιβλιοθήκης οι οποίοι αναγκάσθηκαν να αντικαταστήσουν
τις ηλεκτρονικές συσκευές προβολής της ταινίας με ισχυρότε-
ρες για να ακούγεται καλά ο ήχος της. 

Ενώπιον του γερμανο-ελληνικού κοινού – πάνω από 80 άτο-
μα – ο γνώστης του έργου τού Ρίτσου, Κώστας Γιανακάκος, πα-
ρουσίασε σε μια μεστή περιεχομένου και σύντομη ομιλία του
τον πάντα επίκαιρο ποιητή και νέο άνθρωπο Γιάννη Ρίτσο και α-
πήγγειλε ποιήματα στα ελληνικά και γερμανικά, ενώ για τη ζωή
του Ρίτσου παρέπεμψε στην ταινία που ακολούθησε. Ο Κώστας
Γιανακάκος διευθύνει το Ελληνικό Σπίτι στο Μόναχο και είναι ο
ίδιος δίγλωσσος ποιητής.

Στην ταινία ο Ρίτσος διηγείται στιγμές από την ιστορία του, την
εργασία του και την πολιτική δίωξή του. Η ζωή του και η ιστορία
τής Ελλάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η μεταφορά τής βιο-
γραφίας τού καλλιτέχνη σε μεγάλη οθόνη (1988, 60 λεπτά) α-
ποτελεί ταυτόχρονα ένα προτρέτο της Ελλάδας που ιχνογρα-
φήθηκε με ευαισθησία. Ο ποιητής πετυχαίνει να ενώνει τους αν-
θρώπους ανεξάρτητα από ιδεολογικά ή καλαισθητικά όρια. Στο
έργο του περιγράφει - με μια γλαφυρή, ζωντανή, „χειροπιαστή“
γλώσσα – τα πάθη, τους πόθους του ελληνικού λαού, το αιώνιο
όνειρο και τη νοσταλγία όλων των ανθρώπων για μια καλύτερη
και πιο δίκαιη ζωή.

Βιωματική ποίηση

Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος (12.12.09) πραγματο-
ποιήθηκε μια συναυλία με το πενταμελές μουσικό συγκρότημα
ΙΩΝΕΣ από το Μόναχο που εντυπωσίασε το κοινό με την άψογη
ερμηνεία των τραγουδιών. Επρόκειτο για επιλεγμένα ποιήματα
του Ρίτσου από τον «Επιτάφιο», τη «Ρωμιοσύνη» και τα «18 λια-
νοτράγουδα της πικρής πατρίδας» τα οποία μελοποίησε ο Μί-
κης Θεοδωράκης. Αν και υπήρχαν ταυτόχρονα κι άλλες εκδη-
λώσεις με ελληνικό περιεχόμενο, το φιλόμουσο κοινό κατέκλυ-
σε από νωρίς την αίθουσα της συναυλίας, έτσι ώστε χρειάστηκε
να τοποθετηθούν πρόσθετα καθίσματα. 

Όχι μόνον λόγω τού ότι το κοινό ήταν στην πλειονότητα γερ-
μανικό, αλλά και για τους Έλληνες νέους, ανάμεσα στα τρα-
γούδια ο Δρ. Ευθύμιος Παπαχρήστος με σύντομες, πλούσιες
παρεμβάσεις του ενημέρωνε για την πολύπαθη ζωή τού Ρίτσου
(σανατόρια, φυλακές, εκτοπίσεις σε νησιά, κατ’ οίκον περιορι-
σμό) και κυρίως για το ιστορικό φόντο των τριών λυρικών έργων
του. Αναφέρθηκε στο φόνο του καπνεργάτη Τάσου Τούση στη
Θεσσαλονίκη το Μάη του 1936 από την αστυνομία του Μεταξά,
πράγμα που αποτέλεσε αφορμή για το Ρίτσο να γράψει τον «Επι-
τάφιο» που μελοποίησε ο Θεοδωράκης το 1960.

Αμέσως μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Ρίτσος έγραψε το ποί-
ημα «Ρωμιοσύνη» που είναι ένας ύμνος στον ελληνικό λαό για τη
σκληρή αντίστασή του στη γερμανο-ιταλική κατοχή. Ο ποιητής ε-
ξυμνεί την αγάπη για την ελευθερία που αισθάνονται από χιλιετίες
οι Έλληνες, «οι ρωμιοί» όπως τους αποκαλούσαν από τη ρωμαϊκή
εποχή. Αγάπη για δικαιοσύνη, ισότητα. Πρωταγωνιστής είναι ο ελ-
ληνικός λαός με το λιτό χώρο, με την έλλειψη νερού, με την πείνα
και ιδιαίτερα με την απεριόριστη θέληση για ελευθερία, όπως τα έ-
ζησε ο ίδιος ο ποιητής. Πρόκειται λοιπόν βιωματική ποίηση που με-
λοποίησε επίσης ο Θεοδωράκης το 1966 και είναι επίκαιρη όσο
ποτέ άλλοτε γιατί οι άνθρωποι απαιτούν πραγματική δικαιοσύνη,
διαφάνεια, ισότητα – ακόμη και σήμερα:

«Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται
με λιγότερο ουρανό, /

αυτές οι καρδιές δε βολεύονται
κάτω από τα ξένα βήματα, /

αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται
παρά μόνο στον ήλιο, /

αυτές οι καρδιές δε βολεύονται
παρά μόνο στο δίκιο.» 

Σύμφωνα με τον ποιητή, μετά τον επιτάφιο οι νεκροί αγωνι-
στές της ελευθερίας και δικαιοσύνης «κρατάνε της καμπάνας
το σκοινί» και «προσμένουν να σημάνουν την ανάσταση» και α-
πευθυνόμενος στον κάθε πολίτη τού συνιστά να κάνει υπομονή
γιατί «όπου νάναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Τούτο το χώμα εί-
ναι δικό τους και δικό μας».

Το κυκλάμινο στου βράχου τη σχισμάδα

Τον τρίτο κύκλο ποιημάτων του Ρίτσου τα «18 λιανοτράγουδα
της πικρής πατρίδας», τα έγραψε ο ποιητής εξορισμένος σε νησιά
του Αιγαίου αμέσως μετά την επιβολή της χούντας το 1967 που α-
παγόρεψε μεταξύ άλλων και όλα τα έργα του Ρίτσου. Γραμμένα

από το 1968 μέχρι το 1970 στη Λέρο και στη Σάμο, έστειλε τα λια-
νοτράγουδα κρυφά στο Θεοδωράκη (Παρίσι) που τα μελοποίησε
το 1971 – 73 και με ερμηνευτές τη Μαρία Φαραντούρη, Πέτρο
Πανδή, Γιώργο Νταλάρα κ.α. προκάλεσαν στην Ευρώπη ένα κύ-
μα συμπάθειας για τον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό. Χαρακτηριστι-
κό για την αιώνια υπομονή και σταθερή πίστη των κρατουμένων
στις φυλακές κι εξορίες είναι το ποίημα «Κουβέντα μ’ ένα λου-
λούδι». Σ’ ένα νησί σκεπασμένο με πέτρες, βράχια, χωρίς πηγές
πόσιμου νερού και με ανυπόφερτες θερμοκρασίες χειμώνα-κα-
λοκαίρι, ανθίζει ένα λουλούδι, ένα κυκλάμινο:«- Κυκλάμινο, κυ-
κλάμινο, στου βράχου τη σχισμάδα, / πού βρήκες χρώματα κι αν-
θείς, πού μίσχο και σαλεύεις; / - Μέσα στο βράχο σύναζα το αί-
μα στάλα-στάλα, / μαντίλι ρόδινο έπλεξα κ’ ήλιο μαζεύω τώρα.»

Από τον ποιητή στο συνθέτη
κι απ’ τον τραγουδιστή στο λαό

Από το γεγονός ότι τα ποιήματα του Ρίτσου βρήκαν το μουσι-
κό συνθέτη τους, το Θεοδωράκη, και το λαϊκό τραγουδιστή

τους, το Γρηγόρη Μπιθικώτση, κι αγαπήθηκαν από τον ελληνικό
λαό, αποδεικνύεται ότι μόνον τα λυρικά κείμενα χωρίς κομματι-
κή χροιά επιβιώνουν, γίνονται κλασικά, κτήμα της μάζας του λα-
ού και τραγουδιούνται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλα τα ποιήματα τα απήγ-
γειλαν, με μεγάλη ευαισθησία στη γερμανική γλώσσα, γερ-
μανίδες φιλελληνίδες όπως η Brigitte Spuller, επίτιμη δημό-
τισσα του Διστόμου Βοιωτίας, και οι Renate Schmoldt,
Claudia Bauer, Franziska Schlink που μαθαίνουν ελληνικά
στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Νυρεμβέργης. 

Μετά το πέρας της επίσημης εκδήλωσης για το Ρίτσο, το
χορευτικό συγκρότημα τού Θεσαλικού Συλλόγου παρουσία-
σε έναν χορό με ζωντανή μουσική υπό την καθοδήγηση της
χοροδιδασκάλας, Βούλας Τσίμου.

Συγκινητική ήταν η παρουσία του πρώην διευθυντή του
Εργατικού Κλιμακίου Νυρεμβέργης, Γιώργου Παπούλια, στις
εκδηλώσεις αυτές, ο οποίος είναι γνωστός και ως ποιητής.

Και στις δύο εκδηλώσεις η πρόεδρος τού Θεσσαλικού
Συλλόγου, Μαρία Θεοχάρη, και ο πρόεδρος τού Συλλόγου
Θρακιωτών, Γιώργος Δαβουδάνης, ευχαρίστησαν το Δήμο
Νυρεμβέργης για την οικονομική ενίσχυση και συνεργασία,
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και το πολιτιστικό κέντρο
Suedpunkt, τον Κώστα Γιαννακάκο και τον καθηγητή Δρ. Ευ-
θύμιο Παπαχρήστο – την ψυχή αυτών των δυο εκδηλώσεων-
αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο και ακούραστο, ταπεινό μέλος
του Συλλόγου. Η εταιρεία ΠΡΕΒΕΝΤΗ προσέφερε δώρα για
τους συντελεστές. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και τα μέλη
των ΔΣ που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτού του αφιερώμα-
τος καθώς και ο φίλος του Συλλόγου Παρ. Γκόλιας (Ταμείο
Υγείας ΒΚΚ) για την οικονομική ενίσχυσή του. Οι φωτογρα-
φίες είναι της γιατρού, φίλης του Συλλόγου, Τζένης Καλε-
ντερίδου-Prall.

Σημείωση της Ελληνικής Γνώμης: Συγχαρητήρια! Μια πολι-
τιστική εκδήλωση που τιμά τους Απόδημους Έλληνες τής
Γερμανίας και ιδιαίτερα την παροικία τής Νυρεμβέργης. Είθε
να συνεχιστούν και στο μέλλον τέτοιου υψηλού επιπέδου φι-
λολογικές/λογοτεχνικές/μουσικές συναθροίσεις και να συμ-
μετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι νέοι και νέες τής τρίτης
πια γενιάς. Και κάτι ακόμα: Γνώριζα προσωπικά τον δραστή-
ριο, γνήσιο φιλέλληνα - με καλές γνώσεις τής ελληνικής
γλώσσας, δημοσιογράφο (WDR–KÖLN) Armin Kerker, που
δυστυχώς έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή πριν μερι-
κά χρόνια, 12 τού Φλεβάρη 1992, από ατύχημα. Στη βιντεο-
θήκη μου έχει περίοπτη θέση η legendäre κινηματογραφημέ-
νη συνέντευξή του, με το μεγάλο Ποιητή Γιάννη Ρίτσο, στο Κά-
στρο τής Μονεμβασιάς.                                                    (Α.Δ.)

Ο Ποιητής της Ρωμιοσύνης Γιάννης Ρίτσος

Ο εισηγητής Κώστας Γιανακάκος

Οι πρόεδροι: Μαρία Θεοχάρη (Θεσσαλικός Σύλλογος),
Γιώργος Δαβουδάνης (Σύλλογος Θρακιωτών

Απήγγειλαν ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου: (από αριστ.) 
Claudia Bauer, Brigitte Spuller, Δρ. Ευθύμιος Παπαχρήστος,

Renate Schmoldt, Franziska Schlink

Το μουσικό συγκρότημα ΙΩΝΕΣ

Γιώργος Παπούλιας, Κώστας Γιανακάκος,
Μαρία Θεοχάρη, Γιώργος Δαβουδάνης

Μερική άποψη του φιλόμουσου κοινού
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Πρωτοχρονιάτικη διξίωση στην Κοινότητα του Βούππερταλ
Neujahrskuchen-Empfang der griechischen Gemeinde Wuppertal

Η κοινότητα των Ελλήνων του Βούππερταλ
πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία, την κα-
θιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας το Σάββατο
23 Ιανουαρίου 2010. Παρουσία του Γενικού
Προξένου Ντύσσελντορφ κ. Προδρόμου Μαρ-
κουλάκη, εκπροσώπων των Γερμανικών κομ-
μάτων και δημοτικών Συμβούλων της πόλεως
Βούππερταλ, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών συλ-
λόγων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, και πλήθος
Ελλήνων, πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρί-
ου 2010, ημέρα Σάββατο στις 17:00 η ώρα,
στους χώρους της κοινότητας η καθιερωμένη
Κοπή της Βασιλόπιτας.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργος Παρίδης
αφού καλωσόρισε τους Έλληνες παρευρισκομέ-
νους, απευθύνθηκε προς τους Γερμανούς προ-
σκεκλημένους εκπροσώπους των δημοτικών και
πολιτικών αρχών στην γερμανική γλώσσα, λέγο-
ντας τα εξής:

Herr Generalkonsul Prodromos Mark-
oulakis,

Pater Elefterios, 
meine Damen und Herren,
im Namen der Gemeinde der Griechen in

Wuppertal, möchte ich Sie zum heutigen Neu-
jahrskuchenempfang herzlich willkommen
heißen.

Traditionsgemäß haben wir uns alle hier

eingefunden, um das “Schneiden der Vasilopi-
ta“ zu feiern. Zu der Geschichte dieser Tradi-
tion, die alle Griechen weltweit begehen, wird I-
hnen Pastor Elefterios von der griechisch-ortho-
doxen Kirche “Zoodohou Pigis“ später einiges
erzählen.

Meine Damen und Herren,
ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Sie

kurz über die Ziele unserer Gemeinde zu in-
formieren. 

Die Gemeinde wurde am 27. April 1986 unter
dem Namen “Makrygiannis“ gegründet. Seit
dem 19. Juni 2007 trägt sie den Namen
“Gemeinde der Griechen in Wuppertal“. Seit
Januar 2008 sind in der Gemeinde alle politis-
che Richtungen vertreten. Ihr Wirkungskreis
umfasst die Gesamtheit der im Raum der Stadt
Wuppertal lebenden Griechen. 

Die Gemeinde ist Mitglied des “Verbandes
Griechischer Gemeinden in der Bundesrepub-
lik Deutschland“ (OEK). Ihr Ziel ist die Erhal-
tung und Verbreitung der kulturellen, sozialen
und geschichtlichen Traditionen des griechis-
chen Volkes, hier in Wuppertal. Darüber hinaus
leistet die Gemeinde einen wertvollen Beitrag
zur Völkerverständigung und zur Festigung der
Freundschaft zwischen Griechen, Deutschen
und allen in Wuppertal lebenden National-
itäten. 

Wir werden auch in Zukunft weiter eng mit
allen zusammen arbeiten, um die genannten
Ziele durchzusetzen und zu erhalten.

Eines unserer Ziele ist die Gründung des
“Griechischen Gemeindezentrums“‚ auf dem
Wupperfelder Markt. Die Vorstandsmitglieder
der Gemeinde werden auf Sie zukommen, um
Ihre Unterstützung zu erbitten.

Im Namen der Gemeinde möchte ich Herrn
Joachim Heiß und seinen Mitarbeitern für die
Gastfreundlichkeit und die gute Zusammenar-
beit hier im Hause der Alten Feuerwache,
danken.

Meinen Landsleuten, den Kindern und allen
Lehrern und Lehrerinnen der griechischen
Grundschule, des Gymnasiums und Lyzeums
sowie des Muttersprachlichen Unterrichts,
wünschen wir ein erfolgreiches und gesundes
neues Jahr.

Ihnen allen, meine Damen und Herren,
danken wir für Ihr Kommen und wünschen Ih-
nen, ein frohes, gesundes, und erfolgreiches
neues Jahr 2010.

Ο Γενικός πρόξενος στον χαιρετισμό του
προς τους παρευρισκομένους, αναφέρθηκε
στις πολύ καλές σχέσεις και την καλή συνερ-
γασία που έχει η κοινότητα των Ελλήνων του
Βούππερταλ με τους Γερμανούς. Απευθυνό-
μενος προς τους εκπρoσώπoυς των Γερμανι-
κών κομμάτων και δημοτικών Συμβούλων της
πόλεως του Βούππεταλ αναφέρθηκε στις
δραστηριότητες των Ελλήνων στον οικονομι-
κό και κοινωνικό τομέα και τους ευχαρίστησε
για την παρουσία τους και την υποστήριξη
που παρέχουν στον Ελληνισμό της πόλεως.

Συνεχάρη τον πρόεδρο και τα μέλη του δι-
οικητικού συμβουλίου της κοινότητας για τις
δραστηριότητες τους και ζήτησε την ενεργή
συμμετοχή των Ελλήνων του Βούππερταλ στα
τεκταινόμενα. Στις συζητήσεις που είχε ο
Πρόξενος με τους Έλληνες είπε: «To γρα-
φείο μου στο Ντύσσελντορφ είναι ανοιχτό για
όλους τους Έλληνες.»

Στη συνέχεια ο πατήρ Ελευθέριος, πριν
προχωρήσει στην κοπή της βασιλόπιτας, ανα-
φέρθηκε στο ιστορικό του Αγίου Βασιλείου
στην Γερμανική και στην Ελληνική γλώσσα.

Ο τυχερός της Βασιλόπιτας του 2010 ήτανε
τα θύματα του ολέθριου σεισμού στην Αϊτή.
Σε έναν έρανο που ακολούθησε συγκεντρώ-
θηκε το ποσόν των 325,00 € το οποίο την
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου κατατέθηκε από τον
πρόεδρο της κοινότητας στον λογαριασμό
του Ερυθρού Σταυρού για τα θύματα του ε-
γκέλαδου της Αϊτής. Ο Πρόεδρος της κοινό-
τητας ευχαρίστησε όλους για την ανταπόκρι-
ση στον έρανο για τα θύματα του σεισμού της
Αϊτής. Τόνισε επίσης πώς οι παραδόσεις τα ή-
θη και τα έθιμα πρέπει να διατηρούνται και να
μεταβιβάζονται στην νεώτερη γενεά των
Ελλήνων.  Στο τέλος τής εκδήλωσης, δώσανε
όλοι οι παρόντες ραντεβού για το κόψιμο της
βασιλόπιτας το 2011. Να σημειώσουμε ότι α-
πό την όμρφη γιορτή δε λείψανε τα νόστιμα
σουβλάκια, τα Ελληνικά κρασιά και τα γλυκά
παρασκευασμένα από τα χέρια των γυναικών
τής Κοινότητας.

Αναμνηστικά στιγμιότυπα από την πρωτοχρονιάτικη δεξίωση στους χώρους της Πυροσβευστικής der Alten Feuerwache

Η όμορφη στιγμή του εθίμου. Στη φωτό: π. Ελευθέριος, πρόεδρος Γιώργος Παρίδης, 
Γεν. Πρόξενος της Πατρίδας μας στο Ντύσσελντορφ Πρόδρομος Μαρκουλάκης

Λευκαδίτικο σχολείο επισκέφτηκε την πόλη Witten
Από τις 15 έως 25 Νοεμβρίου 2009 βρέθηκε το μουσικό γυ-

μνάσιο τού νησιού της Λευκάδος στη Γερμανια στα πλαισια α-
νταλλαγών με το γυμνάσιο Gesamtschule της πόλης του Witten.
Οι 30 μαθητές και μαθήτριες, ορχήστρα και χορωδία, μαζί με
τον διευθυντή του σχολείου, Άγγελο Βλάχο, τον μαέστρο-καθη-
γητή Ανδρέα Σγουρόπουλο και τους συνοδούς καθηγητές Αθα-
νάσιο Καρβέλα και Ζώη Πανταζή φιλοξενήθηκαν σε ξενοδο-
χείο νεότητος στο Witten. Μεταξύ των άλλων σε συνεργασία με
την Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων Βόρειας Ρηνανίας Βεστφα-
λίας, έδωσαν συναυλία στο Dortmund με έργα Ελλήνων συνθε-
τών. Οι περίπου 300 τυχεροί που παρακολούθησαν τη συναυ-
λία, Γερμανοί και Έλληνες, έμειναν κατενθουσιασμένοι από την
υπέροχη παρουσίαση των μαθητών και μαθητριών.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Επιστημόνων, καρδιο-
λόγος Δρ. Ζώης Βρεττός, εμφανώς συγκινημένος, όπως συγκι-
νημένοι ήταν και οι θεατές, ευχαρίστησε τους μαθητές και τους
συνοδούς καθηγητές, για την άψογη παρουσία τους, δηλώνο-
ντας ότι αυτή η συναυλία καθως και η εν γένει παρουσία τους
στη Γερμανία είναι μια προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και
ειδικότερα ττου νησιού τής Λευκάδος.

Ο κ. Βρεττός, λευκαδίτης στην καταγωγή, ήταν ιδιαίτερα υ-
περήφανος και ευτυχισμένος με την καθ’ όλα θετικη εμφάνιση
του μουσικού Γυμνασίου της γενέτειράς του στη Γερμανία. 

Είδε ότι οι προσπάθειες δεκαετιών για ανταλλαγές του Γυ-
μνασίου της πόλης Witten με Γυμνάσιο τής Λευκάδος επιτέλους
έγιναν παραγματικότητα και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο.

Ευχαρίστησε τον διευθυντή του ελλ. σχολείου Άγγελο Βλάχο,
τον μαέστρο Ανδρεα Σγουρόπουλο, τον καθηγητή Αθανάσιο
Καρβέλα, τον διευθυντή του γερμανικού σχολειίου Dietmar
Kurz, την καθηγήτρια του γερμανικού σχολείου λευκαδίτισα Νί-
κη Κοντομίχη καθώς και την σύζυγό του Δέσποινα Σαμαρτζή
Βρεττού, για τις προσπάθειες και τις προτάσεις τους τα τελευ-

ταία χρόνια, ώστε να έρθουν τα δύο σχολεία τόσο κοντά το ένα
με το άλλο. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τους μαθητές και τις μαθή-
τριες, για την άψογη εμφάνισή τους: "Μας συγκινήσατε“ είπε
ευδιάθετος ο κ. Βρεττός, απευθυνόμενος στα παιδιά. „Κάνατε
υπερήφανους τους Έλληνες, που ήρθαμε σε τούτη την διαπο-
λιτιστική εκδήλωση, να σας θαυμάσουμε και να σας χειροκρο-
τήσουμε. Εκπροσωπήσατε επάξια τη Λευκάδα και τον Ελληνικό
Πολιτισμό. Έχετε την ευτυχία να ειπισκέπτεστε ένα Πρότυπο
Σχολείο και να έχετε υπέροχους καθηγητές. Η ελληνική Πολι-
τεία σας συμπεριφέρεται άψογα, μην αλλάξετε χαρακτήρα, μη
χάσετε την ωραία ευκαιρία που εχετε να προκοψετε", τόνισε
στα παιδιά ο έμπειρος γιατρός. Ο Δρ. Ζώης Βρεττός πρόσφερε
στον διευθυντή του ελλ. Σχολείου, σε ανάμνηση τής επιτυχημέ-
νης εκδήλωσης, μια λυχνία ανθρακωρύχων και κομμάτια λιγνί-
τη αφού η πόλη Βίττεν ανήκει στο Ρουρ, μια τεράστια περιοχή
με πολλά ανθρακωρυχία στα οποία δούλευαν παλιά και πολλοί
Έλληνες μετανάστες. Γερμανοί και Έλληνες περιμένουν με χα-
ρά το ελληνικο γυμνάσιο και την επόμενη χρονιά, σημάδι ότι οι
εντυπώσεις που άφησαν πίσω τους τα παιδιά τής Λαυκάδος ή-
σαν άριστες!..
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα έλαβε χώρα στο Μό-
ναχο εφέτος η εορτή των Θεοφανείων. Ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγου-
στίνος ετέλεσε το πρωί τη Θεία Λειτουργία και
τον Μέγα Αγιασμό στον ιερό Ναό της Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος, της ιστορικής Σαλβάτορ-
κιρχε. Τόσο ο ναός της Σαλβάτορκιρχε όσο και
ο ναός των Αγίων Πάντων, όπου ιερούργησε ο
Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας Πρωτοπρε-
σβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ήταν κατά-
μεστοι από το μεγάλο πλήθος των πιστών. Λόγω
του αδιαχωρήτου πολλοί πιστοί παρέμειναν στις
αυλές των ναών, παρά το πολικό ψύχος.

Μετά το πέρας των ακολουθιών και τον αγια-
σμό των πιστών μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης κ.
Αυγουστίνος με τον κλήρο και το λαό στην αρ-
χαιότερη γέφυρα του ποταμού Ίσαρ που διασχί-
ζει την πόλη του Μονάχου και ετέλεσε εκεί τον α-
γιασμό των υδάτων του ποταμού. Στο σύντομο
κύρυγμά του τόνισε τη θεολογική σημασία των
Θεοφανείων και του αγιασμού των υδάτων Στην
ακολουθία του αγιασμού έλαβαν μέρος ο Αρχιε-
ρατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτε-
ρος Απόστολος Μαλαμούσης, ο Αρχιμανδρίτης
Πέτρος Κλιτς, ο Σέρβος πρωτοπρεσβύτερος
Slobodan Milunovic και ο Βούλγαρος Πρωτο-
πρεσβύτερος Georgi Schumov. Παρέστησαν ε-
πίσης ο πρεσβύτερος της Κοπτικής Εκκλησία Αι-
γύπτου π. Deuscoros El Antony και ο πρεσβύτε-
ρος της Αιθιοπικής Εκκλησίας π. Feleke Mesfin.
Από βαυαρικής πλευράς παρέστησαν και έκα-
ναν σύντομο χαιρετισμό ο ρωμαιοκαθολικός
Αρχιεπίσκοπος Μονάχου κ. Reinhard Marx, ο
Ευαγγελικός Επίσκοπος Βαυαρίας κ. Johannes

Friedrich, ο Νομάρχης Άνω Βαυαρίας κ.
Christoph Hillenbrand, εκπρόσωποι της Βαυαρι-
κής Βουλής και ο Πρώτος Δήμαρχος Μονάχου
Christian Ude. Την Πατρίδα μας εκπροσώπησε ο
Γενικός Πρόξενος Ανδρέας Ψυχάρης. 

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του αγια-
σμού ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Αυγουστίνος έρρι-
ψε στον ποταμό ένα Τίμιο Σταυρό, μεγάλων δια-
στάσεων. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Βαυ-

αρίας βούτηξαν στα παγωμένα νερά του ποτα-
μού τρεις κολυμβητές για να ανασύρουν τον Τί-
μιο Σταυρό, ο Έλληνας συμπατριώτης μας Βασί-
λειος Αδημούδης και δύο γερμανοί, μέλη του
Βαυαρικού Ερυθρού Σταυρού. Με ιδιαίτερη συ-
γκίνηση και παρατεταμένα χειροκροτήματα υπο-
δέχθηκαν οι πιστοί τους τρεις ριψοκίνδυνους κο-
λυμβητές και ασπάστηκαν τον Σταυρό. Η τελετή
έλαβε χώρα στην ελληνική και στη γερμανική

γλώσσα. Ο Βυζαντινός Χορός του Ελληνικού
Μουσικού Συλλόγου Μονάχου έψαλλε τους κα-
τανυκτικούς ύμνους σε ελληνική γλώσα, υπό την
διεύθυνση του Πρωτοψάλτου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Γερμανίας Κωνσταντίνου Νικολακόπου-
λου, καθηγητή και Διευθυντή του Τμήματος της
Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Μονάχου. Μαθητές και μαθήτριες του Δη-
μοτικού Σχολείου Μονάχου „Αριστοτέλης“ με
παραδοσιακές ελληνικές στολές και η μαθήτρια
του Ευρωπαικού Σχολείου Μονάχου Βασιλεία
Βαλάση με βαυαρική στολή στόλισαν κυριολεκτι-
κά την ωραία αυτή θρησκευτική εκδήλωση. 

Η όλη τελετή είχε μεγάλη απήχηση στα βαυα-
ρικά μέσα ενημέρωσης. Οι τέσσερις μεγάλης κυ-
κλοφορίας εφημερίδες του Μονάχου
Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur,
Abendzeitung και Welt Kompakt έδωσαν μεγάλη
δημοσιότητα με έγχρωμες φωτογραφίες από την
τελετή και επαινετικά σχόλια. Επίσης η Βαυαρική
Ραδιοφωνία και άλλοι τοπικοί ραδιοφωνικοί
σταθμοί Μονάχου αναφέρθηκαν διεξοδικά στο
γεγονός αυτό. Η Βαυαρική τηλεόραση παρέστη
με τρεις κάμερες στο ναό των Αγίων Πάντων και
στον ποταμό Ίσαρ και έκανε τρεις ξεχωριστές
εκπομπές.

Για μια ακόμη φορά η Ορθόδοξη Εκκλησία
μας εμπλούτισε, με την εκκλησιαστική της ζωή
και παράδοση, την φιλόξενη βαυαρική κοινωνία. 
Με ευχές για ένα ευλογημένο Νέο Έτος 2010 

Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας
Π. Απόστολος Μαλαμούσης

Πρωτοπρεσβύτερος του οικουμενικού Θρόνου

Θεοφάνεια: Μια λαμπρή γιορτή των Ελλήνων του Μονάχου

Από αριστερά: ο Ευαγγελικός Επίσκοπος Βαυαρίας κ. Johannes Friedrich, ο Σεβ. Μητροπολί-
της Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Μονάχου 
κ. Reinhard Marx, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας Πρωτοπρεσβύτερος 

Απόστολος Μαλαμούσης και ο Γενικός Πρόξενος Ανδρέας Ψυχάρης

Ο Γιώργος Πεταλωτής και ο Γ. Πρόξενος
Α. Ψυχάρης, στην Κοινότητα Μονάχου

Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου στους χώρους της Ελληνικής Κοινότη-
τας Μονάχου διοργανώθηκε εκδήλωση για το πατροπαράδοτο έθιμο
της κοπής της βασιλόπιτας. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ε.Κ.Μ καλωσόρισαν όλους τους παρευρισκόμενους. Tην εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και Υφυ-
πουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Πεταλωτής, ο Γενικός
Πρόξενος στο Μόναχο Ανδρέας Ψυχάρης, και οι εκπρόσωποι των ε-
θνικοτοπικών συλλόγων Μονάχου. Ο κ. Πεταλωτής αφού ευχαρίστη-
σε τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Μ. ενημέρωσε τους πα-
ρευρισκόμενους για τα τεκταινόμενα που λαμβάνουν χώρα στην πα-
τρίδα μας. Μεγάλο μέρος της αναφοράς του προς τους Έλληνες της
παροικίας μας ήταν η ενημέρωση όσο αφορά το πρόσωπο της Ελλά-
δος στα διεθνή ΜΜΕ και στην ανάγκη συμμετοχής του Ελληνισμού
στην προσπάθεια αντιμετώπισης της συγκεκριμένης κατάστασης.
Αναφέρθηκε επίσης και στα προβλήματα που έχουν άμεση σχέση με
τον απόδημο Ελληνισμό αλλά και για την δυνατότητα συμμετοχής των
αποδήμων με δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εθνικές ε-
κλογές. Ο Γενικός πρόξενος της Ελλάδος στο Μόναχο Ανδρέας Ψυ-

χάρης ευχαρίστησε και ευχήθηκε στον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ
της Ε.Κ.Μ ότι καλύτερο για την Ε.Κ.Μ και την παροικία, καλωσόρισε
τον κ. Υπουργό και εκφώνησε χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμε-
νους αναδεικνύοντας την πολύπλευρη, θετική και γεμάτη ζωή Ελλη-
νική Παροικία του Μονάχου.

Η εταιρία Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας
διοργάνωσε εκδήλωση στην Ε.Κ.Μ.

MÜNCHEN. Το
Σάββατο 23.01.2010
στην Ε.Κ.Μ. η εται-
ρία Ελλήνων Συγ-
γραφέων Γερμανίας
διοργάνωσε εκδή-
λωση, ενημέρωσε
και παρουσίασε τις
δραστηριότητές της.

Εκτός του προέ-
δρου κ. Πατένταλη
και της υπευθύνου
δημοσίων σχέσεων

κυρίας Νιομανάκη συνόδευσαν την παρουσίαση οι συγγρα-
φείς κυρίες Τορόση και Τσακμάκη από την πόλη του Μονά-
χου. Έγινε μία σύντομη παρουσίαση με βιογραφική αναφο-
ρά στον εκάστοτε συγγραφέα, με αποσπάσμάτα από το συγ-
γραφικό έργο του κάθε συγγραφέα και ακολούθησε ανοιχτή
συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων.

Από αριστερά: Η κυρία Νιομανάκη, 
ο Μηχάλης Πατένταλης 
και η κυρία Τσακμάκη
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O κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Πεταλωτής
κάλεσε τους Απόδημους να ενισχύσουν

την προσπάθεια της κυβέρνησης
DACHAU. Σε εκδήλωση της οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Νταχάου ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής κάλεσε τους απόδημους να ενισχύσουν τη
μεγάλη προσπάθεια του Πρωθυπουργού και της Ελληνικής Κυβέρνησης. Σή-
μερα δίνουμε μια μάχη ως Ελλάδα να χτίσουμε το αύριο της χώρας ακολου-
θώντας μια πολιτική που θα στηρίζεται στην κοινωνία, θα στηρίζεται στην κοι-
νωνική δικαιοσύνη. Η πολιτική μας θα είναι προοδευτική. Στην προσπάθειά
μας αυτή δεν θα πληρώσουν οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Η
πολιτική μας είναι μια συνειδητή επιλογή και σ αυτή την επιλογή θα σταθού-
με μέχρι το τέλος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Εορταστική Εκδήλωση της
Ηπειρωτικής Κοινότητας

Dachau-Karlsfeld & Περιχώρων 
Ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Δρ. Ηλίας Γα-

λανός παρευρέθη το Σάββατο 21.02.2010 στην εορταστική εκδήλωση της
Ηπειρωτικής Κοινότητας Dachau-Karlsfeld & Περιχώρων για τον εορτασμό
των 30 χρόνων από την ίδρυση της Ηπειρωτικής Κοινότητας και της 97ης ε-
πετείου της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων από τον τουρκικό ζυγό. Στην εκ-
δήλωση έγινε και η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας της Κοινότητας από
τον Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Αντώνιο Bήχο, ιερατικό προϊστάμενο της
Ενορίας του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου Dachau.

Στον χαιρετισμό του ο κος Γαλανός, ευχήθηκε σε όλους τους παρευρι-
σκόμενους Χρόνια Πολλά και ένα ευτυχισμένο νέο έτος 2010. 

Για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ηπειρωτικής Κοινότητας Dachau-
Karlsfeld & Περιχώρων ευχήθηκε στην Κοινότητα να τα εκατοστίσει, για το
καλό των Ηπειρωτών και γενικά των Ελλήνων της Περιοχής.

Αναφέρθηκε, κατά την ομιλία του, στο ιστορικό των προηγουμένων ετών
της Απελευθέρωσης, στους κατά καιρούς ξεσηκωμούς των Ηπειρωτών για
την απελευθέρωσή τους και εκτενώς στις πολεμικές αναμετρήσεις των τε-
λευταίων μηνών του έτους 1912 μέχρι και την 21η Φεβρουαρίου 1913, ημέ-
ρα Απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων και όλης της πολύπαθης Ηπεί-
ρου.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος της τοπικής Ελλ. Κοινότητας
Ιωάννης Μιτικίδης , ο Πρόεδρος του τοπικού Ποντιακού Συλλόγου Χρυσο-
βαλάντης Παπαδόπουλος, εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμό-
νων της Περιοχής καθώς και εκπρόσωποι των Γερμανικών και Ελληνικών Πο-
λιτικών Κομμάτων.

Ακολούθως τα χορευτικά συγκροτήματα των Ηπειρωτικών Κοινοτήτων
Dachau και Μονάχου παρουσίασαν χορούς της Ηπείρου.

Με αμείωτο κέφι και χορό συνεχίστηκε η όμορφη βραδιά έως τις πρώτες
μεταμεσονύχτιες ώρες.

Από αριστερά: ο Δρ. Ηλίας Γαλανός, ο Πατέρας Αντώνιος και ο 
Πρόεδρος της Ηπειρωτικής Κοινότητας Dachau Βασίλειος Κύργιος

Μνημόσυνο στον τάφο του
μεγάλου Eλληνα Μαθηματικού

Στις 2 Φεβρουαρίου 2010 τελέστηκε, στον τάφο
του Κωνσταντίνου Καραθεόδωρη στο Μόναχο, μνη-
μόσυνο με αφορμή τα 60 χρόνια από το θάνατό του
(+ 2.2.1950). Την επιμνημόσυνη δέηση ετέλεσε ο
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης,
Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Γερμανίας. Παρέστησαν οι δύο φιλέλλη-
νες καθηγητές της Μαθηματικής Σχολής του Πανε-
πιστη¬μίου Μονάχου, ο Δρ. Rudolf Fritsch και ο
Ακαδημαικός Dr. Roland Bulirsch, ο πρόεδρος της
Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου, μηχανολό-
γος-μηχανικός Κωνσταντίνος Μουτάφης, η καθηγή-
τρια στο Β’ Λύκειο Μονάχου Εύα Γρίβα, με το σύζυ-
γό της Ιωάννη Γρίβα και ο έμπορος Κυριάκος Δου-
κλερίδης.

Το μέλος της Βαυαρικής Ακαδημίας Επιστημών
και επίτιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πο-
λυτεχνείου, καθηγητής Dr. Roland Bulirsch, έχει χα-
ρακτηρίσει τον Κωσταντίνο Καραθεοδωρή ως τον
μεγαλύτερο Έλληνα μαθηματικό όλων των εποχών.
Ο ίδιος ο Albert Einstein εκφράστηκε εγκωμιαστικά
για τον Καραθεοδωρή, τον οποίο αποκαλούσε μεγά-
λο του δάσκαλο. Όταν δε πληροφορήθηκε στις 2
Φεβρουαρίου 1950 το θάνατό του, αναφώνησε.
„Αυτό αποτελεί μια μεγάλη απώλεια για τη μαθηματι-
κή επιστήμη, τη φυσική και τη σοφία του αιώνα μας.“

H Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Μονά-
χου τιμώντας τον μεγάλο επιστήμονα, ονόμασε τη
μεγαλύτερη αίθουσα διδασκαλίας τού Μαθηματικού
Ινστιτούτου Μονάχου „Αίθουσα Κωσταντίνου Καρα-
θεοδωρή“. Η συγκινητική τελετή έλαβε χώρα στην
αίθουσα στις 30 Οκτωβρίου 2002 παρουσία της θυ-
γατέρας τού Καραθεοδωρή, Δέσποινας Ροδοπού-
λου-Καραθεοδωρή, του Πρωτοπρεσβυτέρου Απο-
στόλου Μαλαμούση, του Γενικού Προξένου της
Ελλάδος στο Μόναχο, Ανδρέα Παπασταύρου, εκ-
προσώπων της ομογένειας και πλήθους καθηγητών
και φοιτητών της Σχολής

Ο Καραθεοδωρής διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος
του προεδρείου της Εκκλησιαστικής Κοινότητας Μο-
νάχου και Εκκλησιαστικός Επίτροπος του Ιερού Να-

ού της Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος, της ιστορι-
κής Σαλβάτορκιρχε Μονάχου. Στα δύσκολα χρόνια
της ναζιστικής κατοχής μπόρεσε να διασφαλίσει την
απρόσκοπτη λειτουργία τού εν λόγω ναού, την επο-
χή που ο τότε εφημέριός της, ο Αρχιμανδρίτης Με-
λέτιος Γαλανόπουλος, βρισκόταν έγκλειστος από
τους ναζιστές στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην
πόλη Νταχάου. Ο π. Μελέτιος είχε παραδώσει τα
κλειδιά του Ναού στον μακαριστό Καραθεοδωρή, α-
πό τον οποίο και τα παρέλαβε μετά την απελευθέ-
ρωσή του. Ο Καραθεοδωρής εκκλησιαζόταν ανελλι-
πώς με την οικογένειά του κάθε Κυριακή στη Σαλ-
βάτορκιρχε, η δε κόρη του Δέσποινα μετείχε, ως μι-
κρή δεσποινίδα, στη χορωδία της εκκλησίας. Με κοι-
νή επιστολή, στις 13 Δεκεμβρίου 2008, προς στον
Δήμαρχο Περιστερίου ο Αρχιερατικός Επίτροπος
Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλα-
μούσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μο-
νάχου, καθηγητής Δρ. Βασίλειος Φθενάκης και ο
πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων Μονά-
χου Κωνσταντίνος Μουτάφης πρότειναν να δοθεί το
όνομα „Κωσταντίνος Καραθεοδωρής“ σε μια στάση
του Μετρό στον Δήμο Περιστερίου.

Την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009, τελέσαμε στον
ιερό Ναό των Αγίων Πάντων Μονάχου μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής τής προσφάτως κοιμη-
θείσης θυγατρός τού Καραθεοδωρή, Δέσποινας Ρο-
δοπούλου-Καραθεοδωρή, παρουσία και των βαυα-
ρών καθηγητών του Μαθηματικού Ινστιτούτου Μο-
νάχου.

Στις 4 Μαρτίου 2010 στις 6 μ.μ. θα λάβει χώρα στο
Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμα-
νίας στο Μόναχο ειδική εκδήλωση για τον Κωνστα-
ντίνο Καραθεοδωρή. Μετά την επιμνημόσυνη τελετή
στον ιερό ναό των Αγίων Πάντων θα ακολουθήσει ο-
μιλία και δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο. Ο Διευ-
θυντής του „Μουσείου Καραθεοδωρή“ στη Κομοτι-
νή και συνάμα πρόεδρος του „Συνδέσμου Φίλων
Καραθεοδωρή“ σε επιστολή του στις 8.12.2009 εκ-
φράζει τις ευχαριστίες του για όλες τις εκδηλώσεις
μας για τον Καραθεοδωρή.

Aπό αριστερά: O κ. Γρίβας, η κυρία Γρίβα, ο καθηγητής Rudolf Fritsch, ο Πρωτοπρεσβύτερος 
Απόστολος Μαλαμούσης, ο κ. Μουτάφης, ο καθηγητής Roland Bulirsch, ο κ. Δουκλερίδης
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Εκθεση φωτογραφίας στην Ελληνική Κοινότητα Μονάχου
Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2010 στους χώρους της Ελλη-

νικής Κοινότητας Μονάχου με την προσέλευση δεκάδων φορέ-
ων της παροικίας μας άνοιξε τις πύλες της η έκθεση του Ελλη-
να φωτογράφου Γιάκη Γρηγόρη με τίτλο «Προσωπείο με πρό-
σωπο 2010».

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της
Ε.Κ.Μ Σπύρος Ξενάκης, ο εκπρόσωπος του Γενικού Προξενεί-
ου της Ελλάδος στο Μόναχο Ν. Γρίβας, η Νομαρχιακή σύμβου-
λος της SPD Marianne Klafki, ο πρόεδρος της Ε.Κ. Νταχάου K.
Ασλανίδης, εκπρόσωποι των Ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ο
εκπρόσωπος της Εκκλησίας, θεοφιλέστατος π. Πέτρος, εκπρό-
σωπος του Συμβουλίου Αλλοδαπών Μονάχου, εκπρόσωποι των
εθνικοτοπικών συλλόγων περιοχής Μονάχου, μέλη της κοινότη-
τας Μονάχου, καλλιτέχνες.

Την αυλαία άνοιξε ο επί σειρά ετών πρόεδρος της Ε.Κ.Μ και
υποψήφιος ευρωβουλευτής στις τελευταίες ευρωεκλογές Κώ-
στας Τάτσης, παρουσιάζοντας το φωτογράφο - ο οποίος μαζί με

την σύζυγό του είναι δεύτερη γενιά Ελλήνων μεταναστών - αλ-
λά και αναλύοντας την πρωτοβουλία του φωτογράφου.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε έπειτα από προτωβουλία του
φωτογράφου πλαισιώνοντας και στηρίζοντας τις δραστηριότη-
τες που θα πραγματοποιηθούν από την παροικία, εορτάζοντας
το ιωβηλαίο των 50 ετών από την έλευση των πρώτων Ελλήνων
μεταναστών στη Γερμανία. Κεντρικό θέμα της έκθεσης είναι
πορτρέτα από το παγκοσμίου φήμης Βενετσιάνικο καρναβάλι,
σε μία μοντέρνα απόδοση, απομονώνοντας το εκάστοτε θέμα
από το περιβάλλον της αποτύπωσής του, με μία εικαστική αφαι-
ρετική πινελιά. Μεγάλη προσέλευση παρουσιάστηκε και κατά
την δεύτερη ημέρα λειτουργίας της έκθεσης με την παρουσία
εκπροσώπων από Γερμανικούς εικαστικούς οίκους της πόλης,
και τον Συντονιστή Β/θμιας Εκ/πσης στο Μόναχο κ. Δρ. Κώτση.

Η έκθεση έμεινε ανοιχτή για το κοινό έως την Κυριακή 21 Φε-
βρουαρίου. Πρόσβαση στις φωτογραφίες της έκθεσης στην ι-
στοσελίδα: www.fotoart.gr

Ο Γρηγόρης Γιάκης, Marianne Klaffki, Vorsitzende 
der SPD-Kreistagsfraktion Dachau και ο Κώστας Τάτσης

Εκοψε την πίτα της
η Ποντιακή Εστία

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Stuttgart. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του αθλητικού κέ-
ντρου Rot Weiss Στουτγάρδης, έκοψε την πίτα της η Ποντια-
κή Εστία της πόλεως. Οι πόντιοι της Γερμανικής μεγαλουπό-
λεως που διατηρούν όλα τα ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις
αλλά και κάθε ιστορική και θρησκευτική γιορτή, δίνουν με-
γάλη βαρύτητα στο κόψιμο της βασιλόπιτας όχι μόνο γιατί εί-
ναι ένα έθιμο που γεννήθηκε στα άγια χώματα του Πόντου
αλλά γιατί είναι μια γιορτή χαράς με τη συμμετοχή κάθε ηλι-
κίας και φύλου τόσο μέσα σε οικογενειακό όσο και σε συλ-
λογικό περιβάλλον, ένα έθιμο επικοινωνίας αλλά και σεβα-
σμού. Ο πρόεδρος του συλλόγου Δημήτρης Οξυζίδης αφού
ευχαρίστησε τους 150 και πλέον παραβρισκόμενους έκανε
μια σύντομη αναφορά για το έθιμο και στη συνέχεια κάλεσε
τον πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου αιδεσιμώ-
τατο Ζαχαρία Μπατζακάκη για να ευλογήσει και να κόψει τη
βασιλόπιτα του συλλόγου που το τρέχον έτος γιορτάζει τα 25
χρόνια παρουσίας και προσφοράς στα δρώμενα του Ελληνι-
σμού της Γερμανίας. Τα φλουριά από τις βασιλόπιτες έτυχαν
τα παιδιά του χορευτικού τμήματος: Παρασκευή Σαββίδου
και Πέτρος Λαζαρίδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης έγινε σχετικός έρανος για την ενίσχυση
νεαρού ασθενούς από την Ελλάδα. Είναι και αυτό ένα δείγ-
μα γραφής και επαίνου στην Ποντιακή Εστία για το φιλαν-
θρωπικό και κοινωνικό της έργο.

Η Ελλάδα της Γερμανίας
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

KÜNZELSAU. Η ομορφιά του Künzelsau, πρω-
τεύουσα του βορειότερου νομού της Βάδης Βυρ-
τεμβέργης υμνήθηκε κατά καιρούς από πολλούς ει-
δικούς που ερεύνησαν την περιοχή. Αυτό όμως που
διέφυγε την προσοχή κάποιων είναι η ομορφιά ενός
συνόλου ανθρώπων που ζουν από πενηντακονταε-

τίας σε αυτή την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της. Είναι η δραστή-
ρια Ελληνική παροικία που όχι μόνο ομορφαίνει την περιοχή με την πα-
ρουσία της αλλά διακρίνεται για την εργατικότητά της, τις δραστηριό-
τητές της, τη συμμετοχή της στα κοινά, την προσφορά της στην κοινω-
νία, τη συνεργασία της με όλες τις τοπικές αρχές, αλλά και την αγνή ε-
πιμονή της στην Ελληνικότητά της, στις ρίζες της, στη γλώσσα της και
φυσικά στην Ορθοδοξία. Εκατό χιλιόμετρα βόρεια της Στουτγάρδης η
Ελληνική παροικία του Künzelsau, που ήταν γνωστή στη δεκαετία του
'80 από τον πανίσχυρο ποδοσφαιρικό σύλλογο Π.Α.Ο.Κ. και τον Πο-
ντιακό Σύλλογο, σήμερα διατηρεί το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
που είναι από τους πρώτους της δεκαετίας του '70 και φροντίζει να δια-
τηρηθεί το σχολείο και από αυτό να κρατήσουν τα Ελληνόπουλα την
Μητρική τους Γλώσσα παράλληλα με τη Γερμανική. Έτσι οι 870 Έλλη-
νες, που ζουν και εργάζονται σε αυτή την όμορφη γωνιά της Γερμα-
νίας, διατηρούν την δική τους Ελλάδα με τον ιδιόκτητο Ιερό Ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και τον πνευματικό τους πατέρα Αντώ-
νιο Μαρούση, πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, τους δα-
σκάλους Μαρία Κουτσιάφη, Βύρων Καραδήμα, την νηπιαγωγό Σωτη-
ρία Κωστή και την φιλόλογο Χρύσα Κουτσούμπα.

Στολίδια της κοινωνίας

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του πνευματικού κέντρου της Καθολι-
κής εκκλησίας της πόλεως διοργάνωσε ο σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων αξιόλογη εκδήλωση για να συνεορτάσει ο Ελληνισμός τον ερ-
χομό του νέου έτους και να κόψει τη Βασιλόπιτα του συλλόγου σύμ-
φωνα με την παράδοση και του Ελληνορθόδοξου εθίμου της εκκλη-
σίας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο αιδεσιμότατος εφημέριος Αντώ-
νιος Μαρούσης, ο Συντονιστής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δρ. Δη-
μήτριος Κούρτης, οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί, ο εκδότης - δη-
μοσιογράφος Δημήτριος Αμπατζής, εκπρόσωποι της τοπικής εκκλη-
σίας, του δήμου, φιλέλληνες Γερμανοί και 170 περίπου συμπατριώτες
μας. Ο πρόεδρος του συλλόγου Αναστάσιος Σαλτσογλίδης απηύθυνε
εγκάρδιο χαιρετισμό, ευχαρίστησε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα τού συλλόγου και τίμησαν με την παρουσία τους την γιορτή

και αφού ευχήθηκε πρόοδο στα Ελληνόπουλα κάλεσε τον εφημέριο π.
Αντώνιο Μαρούση να ευλογήσει την Βασιλόπιτα. Στην συνέχεια προέ-
βησαν στην κοπή της για να αναδειχθεί τυχερή η νηπιαγωγός κ. Σωτη-
ρία Κωστή. Στη συνέχεια με γλαφυρό τρόπο, η φιλόλογος Χρύσα Κου-
τσούμπα μίλησε στη γερμανική γλώσσα για τα πατροπαράδοτα έθιμα
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τη χαρούμενη ατμόσφαιρα πυροδότησαν με ενθουσιασμό οι "μι-
κροί ήρωες" της νηπιαγωγού Σωτηρίας Κωστή, παρουσιάζοντας με εκ-
πληκτικό τρόπο τις τέσσερις εποχές, την αποχώρηση του παλιού και
τον ερχομό του καινούργιου χρόνου και βέβαια τα κάλαντα με τις α-
νάλογες ευχές. Ευχάριστη νότα στη γεμάτη ζεστασιά εκδήλωση ήταν
η παρουσίαση τοιχογραφιών με αγιογραφίες από διαφόρους ναούς
της Ελλάδος αλλά και της Γερμανίας από τον Ελληνολάτρη κ. Albert
Braun. Οι αγιογραφίες των Γερμανικών ναών μαρτυρούν τα χρόνια της
ενωμένης Χριστιανικής εκκλησίας που οι τριγμοί της άρχισαν την εκα-
τονταετία του 800 και το σχίσμα επήλθε την ενδέκατη εκατονταετία για
να εξαφανίσουν σε μεγάλο μέρος τις αγιογραφίες που υπήρχαν οι Κα-
θολικοί, με συνέπεια να αποτελούν τώρα οι ελάχιστες εναπομείναντες
έργα τέχνης για τους Ρωμαιοκαθολικούς οι περισσότεροι των οποίων
αγνοούν το γεγονός. Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από ένα ο-
κταμελές μικτό χορευτικό γκρουπ της Ελληνικής Κοινότητας Στουτ-
γάρδης και του γνωστού και δραστήριου χορευτικού συλλόγου "Τερ-
ψιχόρη" που εδρεύει στο Esslingen που παρουσίασε χορούς από τα Ιό-
νια νησιά. Παρά το γεγονός ότι πολλές γυναίκες της παροικίας βοή-
θησαν στην εκδήλωση και βοηθούν το σύλλογο συνεχώς και οι τρεις
στους τέσσερις εκπαιδευτικούς είναι γυναίκες, το διοικητικό συμβού-
λιο είναι ανδροκρατούμενο και αποτελείτε από τους: Αναστάσιο Σαλ-
τσογλίδη, Πρόεδρο, Παναγιώτη Τσιλιγκίρη, Αντιπρόεδρο, Δημήτριο
Τζαγκαραλεξάκη, Γραμματέα, Γεώργιο Αναγνώστου, Ταμία, Κωνστα-
ντίνο Σαραντούδη, Μέλος.

Οι μικροί ήρωες του Νηπιαγωγείου Künzelsau κατά τη
διάρκεια της εορτής με τήν Νηπιαγωγό κα. Σωτηρία Κωστή

Κατάδυση Τιμίου Σταυρού
στον ποταμό Μάϊν της Φραγκφούρτης!

Οι ορθόδοξες Ενορίες Φραγκφούρτης τέλεσαν τέταρτη συνεχή χρονιά την παραδοσιακή κατάδυση του Τιμίου Σταυρού
στην καρδιά της Φραγκφούρτης. Ζήσαμε για λίγο "πατρίδες" και αισθανθήκαμε υπερήφανα ορθόδοξοι. Βέβαια οι βουτηχτά-
δες λείψανε, γιατί με -13 °C, θα ξύλιαζαν αμέσως! Πάντως ο ήλιος έλαμπε και το φώς, νοητό και θεϊκό μας πλημμύρισε!

Ευλογία του νέου λαβάρου
των Ποντίων της Κολωνίας

Το νέο χρυσοκέντητο λάβαρο του Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Κολω-
νίας ευλόγησε την περασμένη Κυριακή ο πατέρας Μιχαήλ Σαρρής στον
κατάμεστο Ι. Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Κολωνία. Το ευλογη-
μένο πλέον λάβαρο παραδώθηκε στον δραστήριο πρόεδρο του Συλλό-
γου Δημήτρη Κωνσταντινίδη. «Αυτό το λάβαρο είθε να είναι σύμβολο α-
γάπης, ενότητας, συνεργασίας και αγαθοεργίας για την πίστη και την πα-
τρίδα» ευχήθηκε ο πατ. Μιχαήλ στον κατασυγκινημένο πρόεδρο και τα μέ-
λη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το περασμένο καλοκαίρι η Γενική Συνέ-
λευση του Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Κολωνίας είχε αποφασίσει μεταξύ
άλλων και την προσθήκη της επωνυμίας «Οι Αργοναύτες» στο όνομα του
συλλόγου. Έτσι θεωρήθηκε σκόπιμο να κεντηθεί καινούργιο λάβαρο με
την νέα ονομασία του συλλόγου. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Κολωνίας
ιδρύθηκε το 1986, διατηρεί μεγάλο μαι μικρό χορευτικό, είναι μέλος της
Ομοσπονδίας Ποντιακών Συλλόγων Ευρώπης και οι συναντήσεις πραγ-
ματοποιούνται κάθε Σάββατο στις 3 μ.μ. στην Ελληνική Κοινότητα Κολω-
νίας. Η διαδικτυακή του διεύθυνση είναι http://www.pontos-koeln.de.
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Κοπή της Βασιλόπιτας στην πόλη Hagen
Μια άρτια οργανωμένη εκδήλωση από το Σύλλογο «ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ»

HAGEN, 7 τού Φλεβάρη: Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Απο-
δήμων Ελλήνων «ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ» τού Χάγκεν, θεωρείται ως ένας
από τους παλαιότερους φιλανθρωπικούς συλλόγους των Ελλή-
νων μεταναστών στη Γερμανία. Η ίδρυσή του πάει πίσω στο πα-
ρελθόν 25 χρόνια! Πλουσιότατο το έργο του Συλλόγου, εκατο-
ντάδες οι ευεργηθέντες, Έλληνες και μη Έλληνες, εντός και ε-
κτός Γερμανίας. Μια τέτοια αστείρευτη πηγή αγάπης, αλληλεγ-
γύης και προσφοράς προς τον φτωχό και ανύμπορο συνάν-
θρωπό μας, για 25 συνεχή χρόνια, δεν τη συναντά κανείς εύ-
κολα στις μέρες μας γύρω του. Κι αυτό το θεάρεστο έργο επι-
τυγχάνεται από μια ... χούφτα Έλληνες εργάτες, καταστημα-
τάρχες, εμπόρους και επιστήμονες, κάπου σε μια μικρή εργα-
τούπολη τής Ρηνανίας Βεστφαλίας, όπως είναι το Χάγκεν.

Παράδοση του Συλλόγου «ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ» είναι, στις αρχές
κάθε νέου έτους να προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του να
ζήσουν όλοι μαζί το πατροπαράδοτο έθιμο της κοπής τής Βασι-
λόπιτας, έτσι όπως το ενθυμούνται από τα παιδικά τους χρόνια
στην πατρίδα. Κυριακή απόγευμα και η μεγάλη αίθουσα της
Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Langer Strasse 83a είναι στην ώρα
της ασφυκτικά γεμάτη με συμπατριώτες όλων των ηλικιών. Ανά-
μεσά τους και οι ιερείς των πόλεων Herten, Iserlohn, Wuppertal,
Hagen και Lüdenscheid καθώς και ο Αρχιμανδρίτης Dortmund
κ Φιλόθεος Μαρούδας. Επίσης γνωστοί επιχειρηματίες, κατα-
στηματάρχες, γιατροί, επιστήμονες, αλλά και ο δραστήριος και
αγαπητός στους Έλληνες Γενικός Πρόξενος της χώρας μας στο
Ντύσσελντορφ, κ. Πρόδρομος Μαρκουλάκης συνοδευόμενος,
όπως πάντα, από τη σύζυγό του.

Το διοικητικό συμβούλιο με μπροστάρη τον ακούραστο πρόε-
δρό του Κώστα Βασιλειάδη, φροντίζει στη συγκεκριμένη αυτή
εκδήλωση να καλεί προσωπικότητες, επιστήμονες συμπατριώ-
τες, να ομιλήσουν για ένα θέμα που κατέχουν από την καθημε-

ρινή τους ενασχόληση, το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρουν για
όλους τους Έλληνες, μικρούς και μεγάλους, μορφωμένους και
λιγότερο μορφωμένους. Φερ’ ειπείν θέματα θεολογικά, λογοτε-
χνικά, κοινωνικά, εθνικά αλλά και καθαρώς επιστημονικά, δηλ.
που σχετίζονται με τη Φυσική, την Αστρονομία, την ιατρική κλπ.
Υψηλός καλεσμένος αυτή τη φορά ο βορειοελλαδίτης Παν. Κα-
θηγητής στο Techical University Dortmund, Faculty of Physics,
Εμμανουήλ Πάσχος. Το θέμα, που ο έμπειρος Καθηγητής ανέ-
λυσε σε μία απλοποιημένη και κατανοητή γλώσσα και καθήλω-
σε κυριολεκτικά τους 300 και πλέον παραβρισκόμενους, ήταν:
«Βυζαντινή Αστρονομία» Μια τεκμηριωμένη διαδρομή της γνώ-

σης από τους αρχαίους Έλληνες, τους διαδόχους βυζαντινούς
κι από εκεί, με την Άλωση τής Πόλης, προς τη Δύση, που εκεί-
νη την εποχή είχε αρχίσει να αφυπνίζεται και να αναζητά αγω-
νιωδώς θεωρίες και πρακτικές για να στήσει το δικό της επιστη-
μονικό οικοδόμημα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια τής ομιλίας επικράτησε απόλυτη ησυχία
στην αίθουσα (όχι κάτι το αυτονόητο σε ελληνική συνάθροιση),
σημάδι ότι ο κύριος Καθηγητής δεν έπεσε έξω στην επιλογή του
θέματός του.

Το συγκινητικό της βραδιάς έμεινε για το τέλος. Το ΔΣ είχε
την φαεινή ιδέα να τιμήσει τον εμπνευστή, ιδρυτή και πρώτο
πρόεδρο του Συλλόγου, το γιατρό Γιώργο Χριστοφορίδη, με μία
αναμνηστική πλακέτα, δείγμα ελάχιστης αναγνώρισης για ό,τι ο
κ. Χριστοφορίδης πρόσφερε στον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΣ» και στην εδρέωση της καλής του φήμης.

(Ο Γιώργος Χριστοφορίδης κατάγεται, όπως και ο γράφων, α-
πό τη Δράμα. Στη διάρκεια της παραμονής μου, ως διευθυντής
της Εμπορικής Τράπεζας στο Χάγκεν στα μέσα του 80ντα, ο α-
γαπητός στην ελληνική παροικία γιατρός με συμπαραστάθηκε
ηθικά, κοινωνικά αλλά και επαγγελματικά). Η ευγενική χειρονο-
μία του Προεδρείου συγκίνησε βαθύτατα τον τιμώμενο, ο οποί-
ος ευχαριστώνας το Σύλλογο στο πρόσωπο του προέδρου Κώ-
στα Βασιλειάδη, είπε, με βουρκωμένα μάτια απευθυνόμενος
στους συμπατριώτες του, μόνο τούτα τα λόγια: περίμενα να δω
καμιά δεκαριά γεροντάκια, απόμαχους της σκληρής δουλειάς
στα εργοαστάσια, και αντικρίζω μια κατάμεστη αίθουσα με άν-
δρες, γυναίκες, νέους και παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους από τα
βάθη της καρδιάς μου!..                                                   (Α.Δ.)

Ακολουθεί φωτογραφικό ρεπορτάζ με το φακό τής
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ.

Ο Πρόεδρος, Κώστας Βασιλειάδης, παρουσιάζει αναλυτικά 
τις δραστηριότητες του Συλλόγου κατά το 2009

Ο π. Απόστολος Αμβράζης, Ενορία Herten,
τεμαχίζει τη μεγάλη Βασιλόπιττα

Ο πρώτος Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου “ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΣ“ Γιώργος Χριστοφορίδης και ο νύν Κώστας Βασιλει-

άδης, ενθυμούνται πώς ξεκίνησαν όλα πριν από 25 χρόνια!
Η συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης. Το τιμώμενο 

πρόσωπο, ο γιατρός Γιώργος Χριστοφορίδης, ανάμεσα 
στον Γεν. Πρόξενο κ. Μαρκουλάκη (Δ) και τον Πρόεδρο 

του Συλλόγου Κώστα Βασιλειάδη

Μια άλλη όμορφη στιγμή της βραδιάς. Ο πατήρ Πολύευκτος
Γεωργακάκης (Α) ιερέας των Ενοριών Ηagen και Lüdenscheid
με τις χαριτωμένες εγγονές του. Τη χαρά του συμμερίζονται ο
π. Ανδρέας Φράγκος τής Ενορίας Iserlohn και ο π. Απόστολος

Αμβράζης τής Ενορίας Herten

Μια ευτυχισμένη οικογένεια ομογενών μας. Οι γονείς Κώστας
και Βαρβάρα Βασσιλειάδη, η κόρη τους Νικολέττα, τα δύο εγ-
γόνια τους και ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Μαρούδας, Ενορία

Dortmund, σε μια αμνηστική φωτογραφία.
Ο Παν. Καθηγητής Εμμανουήλ Πάσχος με τη σύζυγό του. 

Στο μέσον ο Κώστας Βασσιλειάδης

Μερική άποψη από την κατάμεστη αίθουσα που πρόθυμα παραχώρησε η Ευαγγελική Εκκλησία της πόλης Hagen

Το μεγάλο παραδοσιακό τραπέζι των επισήμων
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Συνάντηση με τον
πρωθυπουργό της Ελλάδας

είχε στη Μόσχα ο βουλευτής
της Ρωσικής Ντούμα,

Ιβάν Σαββίδης

ΜΟΣΧΑ. Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλά-
δας, Γιώργο Παπανδρέου, είχε στη Μόσχα στις 16 του
μηνός ο βουλευτής της Ρωσικής Ντούμα, Συντονιστής
της Διακοινοβουλευτικής Ομάδας για τις σχέσεις με το
Κοινοβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ιβάν Σαββί-
δης. Στη συνάντηση τέθηκαν θέματα που αφορούν στις
σχέσεις της κυβέρνησης της Ελλάδας με την ελληνική
διασπορά, που διαμένει σε χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα
www.greeks-su.com, στη συνάντηση τέθηκε και το θέμα
των δικαιωμάτων των παλιννοστούντων ομογενών που
διαμένουν στην Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι στερούνται
ιθαγένειας.

«Σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο διαμένει περί-
που 3,5 χιλιάδες παλιννοστούντες. Ωστόσο, η ελληνική
νομοθεσία δεν έχει ακόμη ορίσει προθεσμία εξέτασης
των αιτήσεων για την ιθαγένεια, πράγμα το οποίο στερεί
από τους ανθρώπους αυτούς τα στοιχειώδη ανθρώπινα
δικαιώματα», είπε-μεταξύ άλλων- ο κ.Σαββίδης.

Ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου τόνισε ότι τα τελευ-
ταία χρόνια η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό
ρώσων πολιτών, που σήμερα εργάζονται και συνεισφέ-
ρουν στην πρόοδο της Ελλάδας και συμφώνησε στην α-
νάγκη εισαγωγής σχετικών αλλαγών στην ελληνική νομο-
θεσία. Εκ μέρους της ηγεσίας της Περιφέρειας ΣΑΕ χω-
ρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο κ. Σαββίδης επέ-
δωσε στον πρωθυπουργό της Ελλάδας μία επιστολή με
τις προτάσεις για την τροποποίηση του νόμου περί ιθαγέ-
νειας, ενόψει της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου.

Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου με τον ομογε-
νή Ιβάν Σαββίδη, Βουλευτή της Κρατικής Δούμας, Συ-
ντονιστή Περιφέρειας του ΣΑΕ χωρών πρώην ΕΣΣΔ,

Πρόεδρο Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας

Συνάντηση του Υφ. Εξ. Σπύρο Κουβέλη
με τον Πρόεδρο του ΣΑΕ Στέφανο Ταμβάκη

ΑΘΗΝΑ. Θέματα που αφορούν το ΣΑΕ, την ανάγκη αναβάθμι-
σης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ), την
ψήφο των αποδήμων, όπως και της ιθαγένειας των Ελλήνων της
πρώην ΕΣΣΔ, συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), Στέφανος Ταμβά-
κης με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Σπύρο Κουβέλη, στο ΥΠΕΞ.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ ενημέρωσε τον κ. Κουβέλη για τις προ-
σπάθειες που καταβάλλει η οργάνωση για τη διεύρυνση της βά-
σης και της μεγαλύτερης αντιπροσωπευτικότητας της ομογένει-
ας, μέσω των «Φίλων του ΣΑΕ» και της δημιουργίας ενός Παγκο-
σμίου Δικτύου Διακεκριμένων Ελλήνων και Φιλελλήνων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, κινείται και η πρόταση
του ΣΑΕ για τη διοργάνωση ενός Παγκόσμιου Φόρουμ Ελλήνων
Ομογενών Επιχειρηματιών μέσα στο 2010, που θα στοχεύει στη
στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Κουβέλης αντιμετώπισε
θετικά την πρόταση αυτή και συζητήθηκε η δυνατότητα διοργά-
νωσης του φόρουμ, κατ’ αρχήν, σε συνεργασία με τη Βουλή των
Ελλήνων, το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλων εμπλεκόμενων
φορέων. Ο κ. Ταμβάκης παρέδωσε στον Υφυπουργό Εξωτερικών
και τις προτάσεις των ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, ε-
νόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου περί ιθαγένειας, οι οποίες
επεξεργάστηκαν σε συνεργασία με τον Συντονιστή της 5ης Περι-
φέρειας ΣΑΕ, Ιβάν Σαββίδη.

Σε ότι αφορά τη ΓΓΑΕ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών επανέλαβε

για άλλη μια φορά τη θέση της Κυβέρνησης για αναβάθμισή της
και ότι σύντομα θα προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε συζήτηση για την ψήφο των αποδήμων ο κ. Ταμβάκης επα-
νέλαβε την πάγια θέση του ΣΑΕ, εκφράζοντας ετοιμότητα να συμ-
μετάσχει η οργάνωση στη διαβούλευση που πρόκειται να αρχίσει
για το θέμα αυτό, προκειμένου να συμβάλει στην διαμόρφωση
μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Από την πλευρά του ο κ. Κουβέλης
τόνισε ότι το θέμα προωθείται άμεσα, όπως άλλωστε διαβεβαίω-
σε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομο-
σχεδίου περί ιθαγένειας.

Ο Πρόεδρος ΣΑΕ μετέβη στην Κωνσταντινούπολη,
για τον εορτασμό των Θεοφανίων

Ο κ. Ταμβάκης παρέστη στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία
Λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ.
Βαρθολομαίου, που τελέστηκε με παραδοσιακή μεγαλοπρέπεια
στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, παρου-
σία του Υφ. Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ιω-
άννη Πανάρετου, του Πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Φ. Ξύ-
δα, πλήθος ομογενών και προσκυνητών από την Ελλάδα και το ε-
ξωτερικό. Σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Προκαθήμενο της
Ορθοδοξίας, ο κ. Ταμβάκης είχε την ευκαιρία να μεταφέρει, για
άλλη μια φορά, την αμέριστη στήριξη που παρέχει το ΣΑΕ και ο ί-
διος προσωπικά στο θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και
προς τον κ.κ. Βαρθολομαίο, θρησκευτικό και πνευματικό ηγέτη ε-
κατοντάδων εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών σε όλο τον
κόσμο. Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ, εκ’ μέρους όλων των Μελών του
Προεδρείου, τόνισε – μεταξύ άλλων – ότι ο Απανταχού Ελληνι-
σμός, με συνέπεια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να επιτευ-
χθεί η κατοχύρωση των δικαιωμάτων λειτουργίας και αποστολής
του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη και της
ομογένεια της Πόλης, παράλληλα με τη συνέχιση της διαρκούς

και ουσιαστικής υποστήριξης από όλες τις πλευρές στο πρόσωπο
του Οικουμενικού Πατριάρχη και του παγκοσμίου θεσμού που εκ-
προσωπεί. Τέλος, ο κ.Ταμβάκης προσέφερε στον Οικουμενικό
Πατριάρχη αντίτυπο της ειδικής συλλεκτικής έκδοσης του ΣΑΕ,
που κυκλοφόρησε με αφορμή τα 75ρονα από το θάνατο του Κ.Π.
Καβάφη, με το ποίημα «Η Πόλις», μεταφρασμένο σε 33 γλώσσες.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ παρακάθησε σε γεύμα που παρέθεσε ο
Οικουμενικός Πατριάρχης.                                         Φωτό: ΑΠΕ

Στη Λευκωσία γιόρτασε η
Ενωση Ελλήνων Ποντίων Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010
στη Λευκωσία της Κύπρου, με πολύ μεγάλη επιτυχία, η
ετήσια χοροεσπερίδα της Ένωσης Ελλήνων Ποντίων
Κύπρου «Παναγία Σουμελά». Στη χοροεσπερίδα παρευ-
ρέθησαν και απηύθυναν χαιρετισμό, η Υπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η εκπρόσωπος της
Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο Ανδριανή Ζαγκού-
τη και ο Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπον-
δίας Ευρώπης, Ελευθέριος Δημητρίου.

Ο κος Δημητρίου, στον χαιρετισμό του, εξέφρασε την
ευαρέσκειά του και εξήρε την προσπάθεια του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του της Ένωσης Ελλήνων Ποντίων Κύ-
πρου «Παναγία Σουμελά». Ανέφερε επίσης ότι τέτοιου
είδους διοργανώσεις συμβάλλουν στην περαιτέρω σύ-
σφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων που διαβιούν
μόνιμα στην Κύπρο, καθώς επίσης και στη διατήρηση
των ηθών, εθίμων και παραδόσεων των Ελλήνων της
Διασποράς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πλούσιο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, από μέλη της Νεολαίας του
Συλλόγου, τα οποία χόρεψαν και τραγούδησαν παρα-
δοσιακά τραγούδια και χορούς του Πόντου.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αποκορύφωμα της Αποκριάς στην Κύπρο
Ανταπόκριση: Νίκος Σουτόπουλος

ΛΕΜΕΣΟΣ. Οι ρίζες του Καρναβαλιού είναι πάρα πολύ βαθιές και
στενά συνδεδεμένες με την ιστορία του Ελληνισμού, φαίνεται δε πως
σαν γιορτή έχει σχέση με την αρχαιότητα, τα αρχαία Διονύσια κατά τα
οποία γίνονταν οι δραματικοί αγώνες των τριών κορυφαίων της εποχής,
των τραγικών μορφών της ιστορίας μας, Αισχύλου, Σοφοκλή και Ευρι-
πίδη. 'Οπως γνωρίζουμε και διαβάζουμε γι' αυτό, οι υποκριτές - ηθοποι-
οί της αρχαιότητας φορούσαν προσωπεία κατά την παράσταση των τρα-
γωδιών και κωμωδιών τους και από τη συνήθεια αυτή είναι φανερό πως
προήλθε και η σημερινή μεταμφίεση κατά το διάστημα των Καρναβα-
λιών. Φυσικά η λέξη Καρναβάλ(Carnaval) έχει Γαλλική και Ιταλική πρoέ-
λευση και σημαίνει την άρση ή αν θέλετε, το τέλος της κρεατοφαγίας.
Είναι για μας τους 'Ελληνες αυτό που λέμε Αποκριά, η οποία γιορτάζε-
ται μεγαλόπρεπα από όλες τις τάξεις του λαού μας, ανεξάρτητα από
κοινωνική ή άλλη υπόσταση. Με δυο λόγια θα λέγαμε πως οι Αποκριές
είναι μια καλή, σοφή ψυχολογική εισαγωγή στην περίοδο της νηστείας
και προετοιμασίας για τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, του
Πάσχα, που έρχεται σε ενάμιση περίπου μήνα αργότερα. Με τη διαδικα-
σία της Απόκρεω, ο άνθρωπος βρίσκει διέξοδο στην ελεύθερη, ασυντό-
νιστη και σχεδόν ασυγκράτητη έκφραση του, είναι γι' αυτόν μια ευκαιρία
να εκτονωθεί, ώστε να είναι έτοιμος στη διαδικασία της νηστείας που αρ-
χίζει την Καθαρά Δευτέρα. Πώς γιόρταζαν όμως στην αρχαιότητα και
πώς γιορτάζουν σήμερα τα Καρναβάλια οι άνθρωποι είναι ένα ερώτημα
που ίσως απασχολεί όλους. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω φέ-
τος το αποκριάτικο ξεφάντωμα στην εορταστική πρωτεύουσα της Κύ-
πρου, τη Λεμεσό. Το Καρναβάλι είναι ένας μεγάλος θεσμός, μια παρά-
δοση για τους δημότες της πόλης της Λεμεσού που συνεχίζεται και θα
συνεχίζεται δια μέσου των αιώνων. Μια γιορτή που την περιμένουν με λα-
χτάρα και αγωνία χιλιάδες άτομα, μικροί και μεγάλοι από όλες τις ελεύ-
θερες περιοχές της Κύπρου και ακόμη ξένοι επισκέπτες που βρίσκονται
τέτοια εποχή κοντά της ή διαμένουν μόνιμα στο νησί. Όταν πει κανείς τη
λέξη Καρναβάλι ο νους του πηγαίνει ασυναίσθητα, αλλά απόλυτα δικαι-
ολογημένα στη Λεμεσό, γιατί εδώ πρωτοεμφανίστηκε ο Βασιλιάς Καρ-
νάβαλος, εδώ έκανε τα πρώτα του βήματα κι εδώ ρίζωσε για πάντα. Ο
Δήμος Λεμεσού κατανοώντας την ανάγκη να τεθεί το Καρναβάλι πάνω

σε μια βάση οργανωμένων εκδηλώσεων, άρχισε να πρωτοστατεί στην ό-
λη προσπάθεια και σήμερα έχουμε φτάσει στην καλύτερη μορφή των εκ-
δηλώσεων του Καρναβαλιού, στην οποία ο Δήμος είναι ο επίσημος φο-
ρέας και οργανωτής μιας σειράς γιορταστικών καρναβαλίστικων εκδη-
λώσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές αρχίζουν την Τσικνοπέμπτη με την πανη-
γυρική είσοδο του Βασιλιά Καρνάβαλου στην πόλη, συνεχίζονται με την
παιδική παρέλαση, τις διάφορες εκδηλώσεις των Κανταδόρων και της
Μεγάλης Καρναβαλίστικης παρέλασης αρμάτων την τελευταία Κυριακή
των Αποκριών μαζί με το διαγωνισμό της «πελλόμασκας». Ο βασιλιάς
Καρνάβαλος φέτος πήρε του «βασιλιά της καρδιάς», αφού συνέπεσε η
λήξη της Αποκριάς μαζί με τη γιορτή των ερωτευμένων (14 Φεβρουαρί-
ου). Ο Δήμος κρατά για χρόνια την πρωτοπορία στην οργάνωση και συ-
ντονισμό των Καρναβαλίστικων γιορτών, βασιζόμενος πάντα στο ενδιαφέ-
ρον και τη συνεργασία των Λεμεσιανών και γιατί όχι και οποιωνδήποτε έ-
χουν την καλή διάθεση να λαμβάνουν μέρος στο Λεμεσιανό καρναβάλι.
Τα τελευταία χρόνια τέθηκε σαν πρωταρχικός στόχος η μεγαλύτερη δυ-
νατή συμμετοχή των δημοτών της Λεμεσού στις εκδηλώσεις του και η ε-
παναφορά στοιχείων που σχετίζονται με την ταυτότητα του παραδοσιακού
Καρναβαλιού έτσι όπως το θυμούνται και το έζησαν οι παλιοί Λεμεσιανοί.

Αποκριάτικο άρμα που σατυρίζει το κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο
της Κύπρου. (Φωτό: Ν. Σουτόπουλος)
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Ελληνικοί ιστορικοί τάφοι αποκαταστάθηκαν στη Βουδαπέστη
Του Δ. Δημητρακούδη 

Η ένδοξη ιστορία του Ελληνι-
σμού στην Ουγγαρία και η από
αιώνων Ελληνική Ορθόδοξη πα-
ρουσία στη χώρα αυτή, αναβίω-
σε στις μνήμες των παραβρισκο-
μένων στην τελετή στο Νεκροτα-
φείο Φιουμέι της Βουδαπέ-
στης,με την ευκαιρία των αποκα-
λυπτηρίων ειδικής αναμνηστικής
πλάκας για την ολοκλήρωση της

αποκατάστασης δεκαοκτώ ελληνικών ιστορικών τάφων. 
Πρόκειται για τάφους του 18ου και 19ου αιώνα, Ελλήνων ε-

μπόρων, ιδρυτών της ιστορικής "Υπό Ελλήνων ιδρυθείσας
Ορθοδόξου Ουγγρικής Εκκλησιαστικής Κοινότητας Βουδαπέ-
στης",το 1792, η οποία καταργήθηκε δια της βίας το 1952 και ε-
παναλειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. 

Η αποκατάσταση των τάφων έγινε με πρωτοβουλία του "Μα-
κεδονικού Διαπολιτιστικού Συλλόγου", με την οικονομική ενί-
σχυση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και διαφόρων χο-
ρηγών. Τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας έγιναν από
τον πρόξενο της Ελλάδας στη Βουδαπέστη Ιωάννη Σταματέκο
και τον ελληνοορθόδοξο Μητροπολίτη Αυστρίας - Εξαρχο Ουγ-
γαρίας και Μεσευρώπης Μιχαήλ, ο οποίος νωρίτερα τέλεσε τρι-

σάγιο στη μνήμη των εκεί ενταφιασμένων Ελλήνων. 
Για την αποκατάσταση και το ιστορικό των ελληνικών τάφων

του 18ου και 19ου αιώνα μίλησαν ο γενικός γραμματέας του
Μακεδονικού Διαπολιτιστικού Συλλόγου Βασίλειος Σταματό-
πουλος και ο Μητροπολίτης Μιχαήλ. 

Στην τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της
Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Βουδαπέστης Σπύρος Αγκαρντι, ο
πρόεδρος του Μακεδονικού Διαπολιστικού Συλλόγου Δημή-
τρης Λαδάς, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Γιαννιτσών και του
Ελληνογερμανικού Συλλόγου Φιλίας, Ιωάννης Παπαστοίτσης

και αντιπροσωπείες των Ελληνικών Αυτοδιοικήσεων και ομογε-
νειακών Συλλόγων της Ουγγαρίας. 

Τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας για την αποκα-
τάσταση των ελληνικών τάφων συνδέονται και με τη μεγάλη έκ-
θεση με τίτλο "Ελληνική Κληρονομιά - Η Ελληνική Ορθόδοξος
Διασπορά στην Ουγγαρία, 17ος έως 19ος αιώνας",στο ξακου-
στό Ιστορικό Μουσείο Βουδαπέστης, που τελούσε υπό την αιγί-
δα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και που, έ-
πειτα από πολύμηνη διάρκεια, ολοκληρώθηκε πρόσφατα. 

Η έκθεση παρουσίασε την ανηφορική διαδρομή των Ελλήνων
που ξεκίνησαν από τα μέρη της Μακεδονίας και προσπάθησε
να αναδείξει την ιστορική παρουσία τους στη Βούδα, την Πέστη
και τις άλλες πόλεις και περιοχές της Ουγγαρίας, όπως επίσης
και το ρόλο που αυτοί έπαιξαν στην ανάδειξη των γραμμάτων,
των τεχνών, του πολιτισμού, του εμπορίου, της πολιτικής. 

Την έκθεση, με εκατοντάδες ιστορικά εκθέματα, τα περισσό-
τερα κειμήλια, που παρουσιάζονταν για πρώτη φορά, διοργά-
νωσε η "Υπό Ελλήνων ιδρυθείσα Ορθόδοξος Ουγγρική Εκκλη-
σιαστική Κοινότητα Βουδαπέστης", η οποία πρόκειται να τιμηθεί
από το Ουγγρικό Ινστιτούτο Πολιτισμού και Εικαστικών Τεχνών. 

Στην "Κοινότητα" θα απονεμηθεί το Πολιτιστικό Βραβείο και
το Δίπλωμα Αναγνώρισης για την "εξαίρετη προσφορά της στη
διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής
κληρονομιάς της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Ουγ-
γαρία". 

Μια βαθιά συγκινητική στιγμή, Η Ελλάδα υπάρχει παντού!

Βράβευση της Ελληνικής
Εκκλησιαστικής Ορθοδόξου
Κοινότητας Βουδαπέστης

Του Δ. Δημητρακούδη

Με το Πολιτιστικό Βραβείο και το Δίπλωμα Αναγνώρισης,
για την «προσφορά της στη διατήρηση και διάδοση της πο-
λιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Ελληνικής
Εθνικής Μειονότητας στην Ουγγαρία», τιμήθηκε στη Βου-
δαπέστη η αποκαλούμενη «Υπό Ελλήνων ιδρυθείσα Ορθό-
δοξος Ουγγρική Εκκλησιαστική Κοινότητα Βουδαπέστης»,
κατά την τελετή απονομής των Βραβείων 2009 του Ουγγρι-
κού Ινστιτούτου Πολιτισμού και Εικαστικών Τεχνών. Το Βρα-
βείο, που, μετά την καθιερωσή του πριν 13 χρόνια, απονέ-
μεται για τρίτη φορά σε ελληνικό ομογενειακό φορέα, πα-
ρέλαβε εκ μέρους της «Κοινότητας» ο γενικός γραμματέας
της Βασίλης Σταματόπουλος, ο οποίος σε δηλώσεις του αρ-
γότερα σε ουγγρικά ΜΜΕ τόνισε πως με την απονομή αυτή
τιμώνται οι συντελεστές της μεγάλης έκθεσης που διοργα-
νώθηκε φέτος από την «Κοινότητα» στο Ιστορικό Μουσείο
Βουδαπέστης. Η έκθεση με τίτλο «Ελληνική Κληρονομιά-Η
Ελληνική Ορθόδοξος Διασπορά στην Ουγγαρία, 17 ος έως
19 ος αιώνας» τελούσε υπό την αιγίδα του Οικουμενικού
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, και προσπάθησε να αναδεί-
ξει την ιστορική παρουσία των Ελλήνων στη Βούδα, την Πέ-
στη και τις άλλες πόλεις και περιοχές της Ουγγαρίας, όπως
επίσης και το ρόλο που αυτοί έπαιξαν στην ανάδειξη των
γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού, του εμπορίου και
της πολιτικής. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της απονομής
του Βραβείου, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μπουντάι Βίγκα-
ντο», συμμετείχαν τα ελληνικά ομογενειακά συγκροτήματα
«Ζευς» και «Χελιδονάκι», παρουσιάζοντας ελληνική μουσι-
κή και ελληνικούς χορούς.

Η Ιωάννα Ταμπουρίδου στο διοικητικό
συμβούλιο της Δημαρχίας Μπάρνετ

Η δημοτική σύμβουλος Ιωάννα Ταμπου-
ρίδου ανέλαβε την θέση της υπευθύνου
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημαρχίας
του Μπάρνετ βορείου Λονδίνου για Κοινοτι-
κές Σχέσεις και Κοινοτική Ασφάλεια, που
περιλαμβάνει τις κάμερες CCTV, τις αντι-
κοινωνικές συμπεριφορές, βία στην οικογέ-
νεια και περιβαλλοντική υγεία και ως σύν-
δεσμος με την Αστυνομία της περιοχής.

Η επίσημη απόφαση διορίζοντας την κα
Ταμπουρίδου στο πόστο της πάρθηκε το
βράδυ της 26ης Ιανουαρίου 2010 σε συνε-
δρία της ολομέλειας του Συμβουλίου. Η κυ-
ρία Ταμπουρίδου - σύζυγος του επίσης Δη-
μοτικού Συμβούλου και πρώην Δημάρχου
του Μπάρνετ Ανδρέα Ταμπουριδη εκλέγηκε
δημοτική σύμβουλος σε αναπληρωματική ε-
κλογή τον Φεβρουάριο του 2007. Ενωρίτερα

εργάστηκε ως Βοηθός στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο για το Περιβάλλον και Συγκοινωνίες.
Μετά τον διορισμό της η κα Ταμπουρίδου εί-
πε: «Ο Μάθιου έκανε πολύ καλή δουλειά και
πιστεύω θα είναι ένα εξαίρετο μέλος της
Βουλής των Κοινοτήτων. Είναι μεγάλη ευθύ-
νη να είσαι μέλος του Διοικητικού του Συμ-
βουλίου, καθώς η θέση αυτή καλύπτει τόσα
πολλά προβλήματα που απασχολούν τη ζωή
των κατοίκων της περιοχής μας. Προσβλέπω
να αρχίσω δουλειά, και να συνεργαστώ με ό-
λες τις κοινότητες του Μπάρνετ».

Ο δημοτικός σύμβουλος Μάθιου
Όφφορτ αποφάσισε να αποσυρθεί της θέ-
σεώς του και να αφοσιωθεί στην προεκλο-
γική του εκστρατεία ως υποψήφιος βουλευ-
τής της περιοχής Χέντον της περιφέρειας
Μπάρνετ.

«... μπροστά στα πολύχρωμα καντήλια»
ΛΟΝΔΙΝΟ. Πραγματοποιήθηκε στους Κοινοτικούς χώρους η

Ποιητική Εκδήλωση και η παρουσίαση των δύο πρόσφατα εκδοθει-
σών Ποιητικών Συλλογών του Διευθυντή του Κολεγίου μας Πρωτο-
πρ. Αναστασίου Δ. Σαλαπάτα. Ήταν μια όμορφη, σεμνή και πολύ ζε-
στή εκδήλωση, την οποία απόλαυσαν οι παρευρεθέντες, που αψή-
φησαν τις άσχημες καιρικές συνθήκες, το χιόνι και τις εξαιρετικά
χαμηλές θερμοκρασίες και ταξίδεψαν από διάφορες περιοχές του
Λονδίνου για να συμμετάσχουν στην πρωτότυπη αυτή Βραδιά. Ο
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δρ. Σεραφείμ Κυριακίδης κα-
λωσόρισε τους παρευρεθέντες. Στη συνέχεια ο Νομικός και Λαο-
γράφος Κώστας Καββάδας παρουσίασε με ιδιαίτερα γλαφυρό και
χαριτωμένο ύφος τις Ποιητικές Συλλογές, ενώ η δασκάλα Λίζα Πη-
γιώτη απήγγειλε χαρακτηριστικά ποιήματα. Στο τέλος ο π. Αναστά-
σιος ευχαρίστησε τους διοργανωτές, τους ομιλητές και τις Κυρίες
της Βοηθητικής Αδελφότητας Κυριών “Η Αγία Αγάθη“ που είχαν ε-
πιμεληθεί τη δεξίωση που ακολούθησε. Κατόπιν ο ποιητής υπέγρα-
ψε τα αντίτυπα των βιβλίων του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Εκδή-
λωση παρουσιάσθηκαν και οι πρωτότυποι πίνακες που κοσμούν τα
εξώφυλλα των βιβλίων, και αποτελούν έργα της σπουδαίας ζωγρά-
φου Αθηνάς Μπετίνη - Καπράρα.

Από τη λογοτεχνική βραδιά, με ποιήματα τοού Πρωτοπρ. Ανα-
στασίου Δ. Σαλαπάτα, στην πολυπληθέστατη και δραστήρια Κοι-
νότητα των Κυπρίων αδελφών μας στο Μπάρνετ τού Λονδίνου

Βασιλόπιτα Πελοποννησίων Μ.Β.
ΛΟΝΔΙΝΟ. Η Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας έκο-

ψε την Βασιλόπιτά της. Η παραδοσιακή αυτή τελετή είχε κανονισθεί
να γίνει αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, αλλά η βαρειά χιονόπτωση
των ημερών εκείνων δεν επέτρεψε να γίνει η εκδήλωση τότε.

Έτσι, συνάχθηκε τώρα μια μικρή ομάδα Πελοποννησίων και α-
φού γευμάτισαν όλοι μαζί στο Ελληνικό Εστιατόριο Andy’s του Κε-
ντρικού Λονδίνου έκοψαν και την πίτα και αντάλλαξαν ειλικρινείς
ευχές για τη Νέα Χρονιά που μόλις ανέτειλε. Πρόεδρος της Εται-
ρείας είναι η κα. Ντίνα Σταματελοπούλου - Κολοκυθά, απόγονος
του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης 1821 Νικηταρά.

Στην τελετή προσφέρθηκαν δύο πίτες. Το φλουρί της μίας βρήκε
ο ιδιοκτήτης του Εστιατορίου Πέτρος Οχτάρας, που κατάγεται από
τον Πύργο Ηλείας. Το φλουρί δε της άλλης, κέρδισε η Πρόεδρος
της Εταιρείας. Η ατμόσφαιρα στη σεμνή αυτή τελετή ήταν πραγμα-
τικά εορταστική. Κάποιες καλλίφωνες Κυρίες τραγούδησαν παρα-
δοσιακά και άλλα ελληνικά άσματα, δημιουργώντας έτσι μια ευ-
φρόσυνη και χαρούμενη ατμόσφαιρα.

Εμείς οι Έλληνες είμαστε απίθανοι και στην ευφυία του
Improvisierens! Ο π. Αναστάσιος Σαλαπάτας, 

ιερέας και ποιητής, εν δράσει ...
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Συνάντηση του Ταμία του ΣΑΕ, Κ. Δημητρίου,
με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου

Παιδείας, Βασίλη Κουλαϊδη
ΑΘΗΝΑ. Εποικοδομητική συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα του

Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων Βασίλη
Κουλαϊδη, είχε ο Ταμίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ),
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας Κων-
σταντίνος Δημητρίου. Στην πρώτη αυτή συνάντηση, που πραγματοποιή-
θηκε στο Υπουργείο Παιδείας, ο κ. Δημητρίου ενημέρωσε για τις δρα-
στηριότητες του ΣΑΕ, που βασικό στόχο έχει τη συνεργασία, την υπο-
στήριξη και τη συνένωση της Ομογένειας, παγκοσμίως. Το ΣΑΕ, τόνισε,
ενεργοποιώντας τα τελευταία χρόνια τον γνωμοδοτικό και συμβουλευτι-
κό του ρόλο, καταγράφει και προωθεί προς την Ελληνική πολιτεία τα θέ-
ματα που απασχολούν τους απανταχού Έλληνες. Με την ιδιότητα του
εκπροσώπου του Προεδρείου του ΣΑΕ στην Επιτροπή του Υπουργείου
Παιδείας για την Ενίσχυση των Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών στο Εξω-
τερικό και ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Παι-
δείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ), ο κ. Δημη-
τρίου τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μία ενιαία στρατηγική για την Παι-
δεία των Ομογενών, σε βάθος χρόνου, προσαρμοσμένη στις νέες απαι-
τήσεις. Ο κ. Δημητρίου επισήμανε ότι η Ελληνόγλωσση Παιδεία στο ε-
ξωτερικό θα πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις και στο πλαίσιο της οικονο-
μικής κρίσης θα πρέπει να υπάρξει μέγιστη απόδοση, με μετρίσιμα απο-
τελέσματα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ειδικότερα αναφέρθηκε στα θέ-
ματα της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων στη Γερμανία, αλλά και στις
χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ο κ. Κου-
λαϊδης, ευχαρίστησε τον κ. Δημητρίου για την χρήσιμη ενημέρωση, με
δεδομένη τη βούληση να υπάρξει στενή συνεργασία με το ΣΑΕ στα θέ-
ματα της Παιδείας των Ομογενών, τονίζοντας ότι αυτά εμπίπτουν στις ά-
μεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής
για την «Ετήσια Εκθεση 2008» του ΣΑΕ 

Ρεπορτάζ: Νίκος Σουτόπουλος

ΑΘΗΝΑ. Στα πλαίσια ειδικής συνεδρίασης που πραγματοποιή-
θηκε στη Βουλή στις 8-10 Δεκεμβρίου 2010, συζητήθηκε η Ετήσια
Έκθεση 2008 του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) με ο-
μιλητές εκπρό-σωπους όλων των κομμάτων, τον πρόεδρο της
Βουλής, Φ. Πετσάλνικο, τον υφυπουργό Εξωτερικών Σπύρο Κου-
βέλη, τους πρώην προέδρους Δ. Σιούφα και Απ. Κακλαμάνη, πα-
ρουσία του Προέδρου του ΣΑΕ, Στ. Ταμβάκη, της Γραμματέως
Όλγας Σαραντοπούλου, του μέλους του Συντονιστικού Συμβουλί-
ου της Περιφέρειας της Ευρώπης Ν. Τσιτσίγκου και του μέλους
της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας χωρών της πρώην Σο-
βιετικής Ένωσης Κ. Ιορδανίδη. Η Ετήσια Έκθεση 2008 του ΣΑΕ
συζητήθηκε σε δύο συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής της
Βουλής, όπου αναπτύχθηκαν τα αιτήματα του απόδημου ελληνι-
σμού και ακούστηκαν οι προτάσεις τους για την επίλυση των προ-
βλημάτων που τους απασχολούν.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος κατά τη διάρ-
κεια ομιλίας του στην ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της
Βουλής επί της «Ετήσιας Έκθεσης 2008» του Συμβουλίου Από-
δημου Ελληνισμού, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ο εξορθολογι-
σμός και η συστηματοποίηση των προτάσεων, καθώς και η από
κοινού συμφωνία επί των προτεραιοτήτων, θα συμβάλουν σε μια
εύρυθμη και αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στο Συμβού-
λιο Απόδημου Ελληνισμού και την Ελληνική Πολιτεία». Επισήμανε
ότι «ο Ελληνισμός της Διασποράς συνιστά για όλους μας εθνικό
κεφάλαιο και αποτελεί διαχρονικά πολιτική και στρατηγική προτε-
ραιότητα». Πρόσθεσε ότι «η στήριξή μας προς το Συμβούλιο Από-
δημου Ελληνισμού πρέπει να θεωρείται δεδομένη, προκειμένου
να αναδειχτούν οι δυνάμεις του ελληνισμού σε κάθε γωνιά της
γης, προς όφελος και των Ελλήνων της Διασποράς, αλλά και της
κοινής μας πατρίδας, της Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος της Βουλής, καταλήγοντας, εξέφρασε την ανά-
γκη «να αναπτύξουμε τη σχέση αυτή στη βάση των απαιτήσεων
της σύγχρονης εποχής, στους τομείς της εκπαίδευσης, της επι-
χειρηματικότητας, της οικονομίας, της διατήρησης της πολιτιστι-
κής ταυτότητας και της πολιτιστικής επικοινωνίας»

«Να γίνει το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, Συμβούλιο
Ελληνισμού της Διασποράς», πρότεινε ο πρώην Πρόεδρος της
Βουλής, Δ. Σιούφας, ο οποίος τόνισε ότι «οι δυνάμεις του
Έθνους είναι ο Ελληνισμός της Διασποράς, η ναυτιλία, η γεωπο-
λιτική μας θέση και η θέση μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια».

«Οι ομογενείς αποτελούν εθνικό πλούτο αναντικατάστατο αλ-
λά σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο», τόνισε ο πρώην πρόεδρος

της Βουλής, Απ. Κακλαμάνης. Κατά την συζήτηση στην Ολομέ-
λεια κυριάρχησε το ζήτημα της ψήφου των Ομογενών, με τον υ-
φυπουργό Εξωτερικών Σπύρο Κουβέλη να λέει πώς η κυβέρνη-
ση επιθυμεί διακομματική συναίνεση στη βάση του διαλόγου και
αφού ληφθεί πρώτα υπόψη η άποψη των Ομογενών και τους βου-
λευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επισημαίνουν ότι η κυ-
βέρνηση της ΝΔ είχε φέρει νομοσχέδιο, που έδινε το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους απόδημους Έλληνες, αλλά, ε-
νώ συμφώνησε το ΣΑΕ, διαφώνησε το ΠΑΣΟΚ.

«Τις περασμένες εβδομάδες και εδώ στην Ολομέλεια, αλλά
και στη συνάντηση του Προεδρείου και της νεολαίας του ΣΑΕ,
ανέφερα ότι η Ελλάδα έχει μία τεράστια δύναμη μέσω της
Ελληνικής Διασποράς, των Ελλήνων του εξωτερικού, την οποία
δεν αξιοποιεί επαρκώς», τόνισε-μεταξύ άλλων- ο κ. Κουβέλης.
Και συνέχισε: «Θεωρώ ότι με την εμπλοκή και συμμετοχή των
απόδημων Ελλήνων, των Ελλήνων της Διασποράς, μπορούμε
να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους
τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας για να ανεβά-
σουν την εικόνα μιας Ελλάδας, που είναι η Ελλάδα που δίνει τη
μάχη για να είναι και πάλι μία χώρα ποιότητας, δημιουργίας,
πολιτισμού, κοντολογίς να βοηθήσουν να ανατάξουμε τη χαμέ-
νη αξιοπιστία της χώρας».

Ο ανταποκριτής μας Νίκος Σουτόπουλος κατά τη διάρκεια 
συζήτησης της ετήσιας Έκθεσης 2008 στην Ελληνική Βουλή

Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. και του ΣΑΕ στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης

Ουσιαστικές επαφές είχε στην
Αθήνα ο Γιώργος Αμαραντίδης

ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ. Σειρά επαφών είχε ο Συ-
ντονιστής ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης Γιώρ-
γος Αμαραντίδης κατά την τριήμερη παραμο-
νή του στην Αθήνα, όπου μετέβη προκειμέ-
νου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Εκτε-
λεστικής Γραμματείας του Δικτύου Ελλήνων
Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης στις 18
Φεβρουαρίου. Στην κοινή συνεδρίαση με τον
κύριο Αμαραντίδη, τονίστηκε η ανάγκη να συ-
νεχιστεί ο αμφίδρομος διάλογος ουσιαστικής
επικοινωνίας, αλλά και να δρομολογηθούν ά-
μεσα κοινές δράσεις, που αφορούν κυρίως
στη δικτύωση των Ελλήνων, σε θέματα πολιτι-

σμού, νεολαίας και υποστήριξης των αποδήμων στις χώρες που ζουν.
Μετά τη συνεδρίαση ο κύριος Αμαραντίδης συμμετείχε με τα Μέλη της
Εκτελεστικής Γραμματείας του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκη-
σης της Ευρώπης στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελλη-
νισμού της Διασποράς της Βουλής και στη συνέχεια παρέστη στη συνά-
ντησή τους με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Φίλιππο Πετσάλ-
νικο. Ο κ. Αμαραντίδης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πρόεδρο
της Βουλής και τον Α’ Αντιπρόεδρο Γρηγόρη Νιώτη για τις επόμενες
δραστηριότητες της Περιφέρειας Ευρώπης, που αφορούν κυρίως στον
εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της Ελληνόφωνης Παιδείας στο
Εξωτερικό, στη συνέχιση της δικτύωσης και δραστηριοποίησης της Νε-
ολαίας, μέσω του ΣΑΕ, αλλά και στην ενεργοποίηση των Δικτύων Επι-
στημόνων και Επιχειρηματιών της Περιφέρειας. Είναι σημαντικό, τόνισε
ο κ. Αμαραντίδης, τα σχολεία στο εξωτερικό να αποκτήσουν εκπαιδευτι-
κό προσανατολισμό τέτοιο, προκειμένου τα ελληνόπουλα, να έχουν τη
δυνατότητα να ενταχθούν και να σταδιοδρομήσουν ισότιμα τόσο στη
χώρα υποδοχής όσο και στην Ελλάδα. Στις συναντήσεις αυτές ο κ. Αμα-
ραντίδης απέσπασε τη διαβεβαίωση ότι τα ζητήματα που έχουν τεθεί για
την προσπάθεια αναβάθμισης της Ελληνόφωνης Παιδείας στην Ευρώπη
θα αποτελέσουν αντικείμενο λεπτομερούς καταγραφής, έτσι ώστε σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δρομολογηθούν λύσεις σε όποια ζη-
τήματα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
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Αρριανού επιστολή προς Αδριανό με αναφορές
στον περίπλου που έκανε στον Εύξεινο Πόντο

Γράφει και σχολιάζει ο
συγγραφέας-λαογράφος
κ. Γιώργος Λεκάκης*
www.lekakis.com

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
ιστορία για το 7τομο έργο του «Αλεξάνδρου Ανάβασις».
Αλλά έγραψε κι άλλα. Ήταν δε έπαρχος Καππαδοκίας επί
Αδριανού. Έτσι με αυτόν τον αυτοκράτορα είχε συχνή αλλη-
λογραφία. Σε μια επιστολή του, αναφέρει στον αυτοκράτορα
στοιχεία από τον περίπλου του Ευξείνου Πόντου που πραγ-
ματοποίησε, το 131-132 μ.Χ., όπου διασώζονται πολλά πολι-
τισμικά και ιστορικά στοιχεία. Και σε αυτήν καταφαίνεται πα-
σιφανέστατα ότι όλη η παραλία του Πόντου - και δη η αρι-
στερή στον εισπλέοντα - τους 1ο και 2ο αι. μ.Χ. κατοικείτο α-
πό Έλληνες: «Αύται πάσαι αι πόλεις ελληνίδες εισίν, ωκισμέ-
ναι εν τη Σκυθία, εν αριστερά εισπλέοντι εις τον Πόντον» …

Συνεχίζουμε με την επιστολή του Αρριανού, ένα πολύτιμο
κείμενο για τον αρχαίο Πόντο:

ΜΕΡΟΣ Θ’
Οι ενδιάμεσοι τόποι είναι έρημοι κι ανώνυμοι. Παρά το

στόμιο του Ίστρου, μάλιστα, γι’ αυτόν που πλέει στο πέλαγος
κατ’ ευθείαν με βόρειο άνεμο, υπάρχει νήσος, την οποία άλ-
λοι ονομάζουν Νήσο του Αχιλλέως, άλλοι Δρόμο του Αχιλλέ-
ως [1], και άλλοι Λευκή [2], απλώς από το χρώμα της. [3] Αυ-
τήν την νήσο, λένε, ότι διέθεσε η Θέτις [4] στον γιο της. Λέ-
νε ακόμη, ότι εδώ κατοικούσε ο Αχιλλεύς! Και ότι υπάρχει
πλοίο του Αχιλλέως! Και ένα ξόανο παλαιάς τεχνοτροπίας! Η
νήσος είναι ακατοίκητη απ’ ανθρώπους. Επ’ αυτής βόσκουν
μόνον αίγες. Όχι πολλές. Λέγεται ότι αυτές τις αφιερώνουν
στον Αχιλλέα, όσοι κάνουν στάση σ’ αυτήν την νήσο. Και
πολλά άλλα αφιερώματα είναι εκτεθειμένα στον ναό: Φιά-
λες, δακτύλιοι και λίθοι από τους πλέον πολυτελείς. Όλα αυ-
τά, αφιερωμένα στον Αχιλλέα, ευρίσκονται στον ναό, καθώς
και επιγράμματα. Άλλα γραμμένα στην ρωμαϊκή και άλλα
στην ελληνική. Είναι δε γραμμένα σε διάφορα μέτρα. Υπάρ-
χουν και έπαινοι υπέρ του Αχιλλέως. Όπως υπάρχουν κι ε-
κείνα τα σχετικά με τον Πάτροκλο. Διότι όσοι θέλουν να κά-
νουν δωρεές στον ήρωα της Φθίας τιμούν μαζί με τον Αχιλ-
λέα και τον Πάτροκλο. Στην νήσο υπάρχουν πολλά πτηνά:
Λάροι (γλάροι) κ.ά. αίθυϊραι (θαλασσοπούλια), και κορώναι
(θαλασσοκουρούνες). Αμέτρητοι πληθυσμοί. Αυτά τα πτηνά
υπηρετούν τον ναό του Αχιλλέως. Καθημερινώς, με την αυ-
γούλα, πετούν προς την θάλασσα. Κι έπειτα, με βρεγμένα τα
φτερά από το θαλασσόνερο, επιστρέφουν γρήγορα και πάλι
προς τον ναό κι έτσι τον ραντίζουν. Όταν όλα βαίνουν κα-
λώς, τα πουλιά καθαρίζουν και πάλι το έδαφος με τα φτε ρά
τους. Κάποιοι λένε σκόμη ότι από τους προσερχομένους
στην νήσο - κάποιοι εξ επίτηδες - πλέουν σ’ αυτήν και κομί-
ζουν επάνω στα πλοία ζώα προς θυσία. Απ’ αυτά, κάποια τα
θυσιάζουν. Κάποια άλλα τ’ αφήνουν εκεί για τον Αχιλλέα. [5]
Όσοι, όμως, εξαναγκασθούν, εξ αιτίας μιας τρικυμίας, να
προσεγγίσουν, ζητούν από τον ίδιον τον θεό [6], ένα ζώο
προς θυσία. Ρωτούν, λοιπόν, το μαντείο σχετικώς ποια είναι

τα προς θυσίαν ζώα. Επιλέγουν να θυσιάσουν οτιδήποτε, κα-
τά την γνώμη τους, θα μπορούσε να δοθεί προς θυσίαν. Εί-
ναι προτιμότερο και ωφελιμώτερο γι’ αυτούς. Ταυτοχρόνως
καταβάλλουν στο ιερό το αντίτιμο. Το ύψος του αντιτίμου το
καθόριζαν κατά την προσωπική τους εκτίμηση. Εάν, όμως, ο
χρησμός ήθελε, μπορούσε να τους το απαγορεύσει. Διότι
στον ναό υπάρχουν χρησμοί. Και λέγεται ότι οι ιερείς αυξά-
νουν το αντίτιμο. Και όσο συνέχιζαν να τους το απαγορεύ-
ουν, τόσο αυτοί εξακολουθούσαν να αυξάνουν το αντίτιμο!
Όταν όμως ο χρησμός τους το επέτρεπε, αντιλαμβάνονταν
ότι το αντίτιμο είναι ικανοποιητικό. Το δε προς θυσίαν ζώο,
λένε, στέκεται αυθορμήτως στο ίδιο σημείο και δεν φεύγει
πλέον απ’ εκεί. [7] Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, συγκε-
ντρώνεται πολύ χρήμα προς τιμήν του ήρωος από τα κατα-
βαλλόμενα αντίτιμα των προς θυσίαν σφάγιων. Λέγεται επί-
σης ότι φανερώνεται σε όνειρα ο Αχιλλεύς [8]. Άλλοτε σ’ αυ-
τούς που προσεγγίζουν την νήσο, κι άλλοτε σ’ εκείνους που
πλέουν, εφ’ όσον δεν ευρίσκονται μακριά. Τους λέγει σε
ποιο σημείο της νήσου είναι καλύτερα να πλησιάσουν και
πού να προσορμισθούν. Άλλοι, όμως, λένε ότι φαίνεται και ό-
ραμα επί του ιστού: Ο Αχιλλεύς στο υπέρτατο άκρον της κε-
ραίας του πλοίου, όπως ακριβώς εμφανίζονται οι Διόσκου-
ροι. [9] Ο Αχιλλεύς μειονεκτεί λίγο μόνο σε σχέση με τους
Διοσκούρους, διότι οι κούροι/υιοί του Διός εμφανίζονται ξε-
κάθαρα στους ταξειδιώτες. Και όταν εμφανισθούν, γίνονται
σωτήρες. Ενώ ο Αχιλλεύς παρουσιάζεται μόνον σ’ εκείνους
που ήδη πλησιάζουν την νήσο … Άλλοι λένε ότι και ο Πάτρο-
κλος ενεφανίσθη σ’ ενύπνιο.

Αυτά, λοιπόν, κατέγραψα ως προς την Νήσο του Αχιλλέ-
ως, ακούοντας αυτούς που πλησίασαν την νήσο, ή άλλους
που ρωτήθηκαν από εμένα. Και δεν μου φαίνονται απίστευ-
τα. Διότι εγώ πιστεύω πως ο Αχιλλεύς, περισσότερο από κά-
θε άλλον, είναι ήρως με αποδεδειγμένη την καταγωγή, και
ως προς το κάλλος, και ως προς την δύναμη της ψυχής. Και
έφυγε νέος από τους ανθρώπους. Και τον εξύμνησε ο Όμη-
ρος. Και έγινε αντικείμενο έρωτος. Και υπήρξε αφοσιωμέ-
νος στον φίλο, ώστε να επιλέξει να πεθάνει αμέσως μετά α-
πό τον θάνατο του παιδικού του φίλου …

* Ο Γιώργος Λεκάκης γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερμα-
νίας, από Έλληνες γονείς μετανάστες, στις 17 Αυγούστου
1964. Μεγάλωσε και σπούδασε εκεί Κοινωνιολογία και Δη-
μοσιογραφία. Ο πατέρας του, από το Κερατσίνι του Πειραι-
ώς (με καταβολές από την Ύδρα) και η μητέρα του, από το
Πλατύ Ημαθίας (με καππαδοκικές-μικρασιάτικες καταβο-
λές), εγκαταστάθηκαν πια μόνιμα στον Πειραιά, μετά από
20ετή και πλέον "θητεία" στην ξενητειά, ως εργάτες.

ΠΗΓΕΣ:
Αρριανός «Περίπλους Πόντου Ευξείνου», μτφρ. δρ. Δημ.

Κουτρούμπα, στην σειρά «Αρχαίοι Έλληνες γεωγράφοι»,
των εκδ. «Νέα Θέσις», 1999. Αρριανός «Τα σωζόμενα» ε-
πιμ. Νεοφ. Δούκα, Βιέννη, 1810. Ανώνυμος «Περίπλους Ευ-
ξείνου» (38). Weis J. “Di Dobrudscha im Altertum”. Ετυμο-
λογικόν Μέγα. Cambrige Ancient History. Cumont “Studia
pontica”, τ. α’, 1903. Λεκάκης Γ. «Η Άγνωστη Μ. Ασία» εκδ.
«Κάδμος», 2008. «Αγία Πετρούπολη και Κωνσταντινούπο-
λη, 1855» (υπό έκδοσιν). 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 Mi-
nor”, 1890.
ΣΗΜΕΙΣΩΣΕΙΣ:

[1] Ο Αχίλλειος Δρόμος, κατ’ άλλους, ήταν στην Κριμαία,
μια γήινη γλώσσα, εξέχουσα επί πολύ στην θάλασσα, πλη-
σίον των εκβολών του Βορυσθένους όπου, έλεγαν ότι ο
Αχιλλεύς εγύμναζε τους συντρόφους του στο να τρέχουν
δρόμους. Ως γνωστόν ο Αχιλλεύς ήταν περίφημος για την
ωκυποδία του. Με το που απέθανε ο γίγαντας Δάμυσος, ο
ταχύτερος των θνητών επί Γης, ο Χείρων εξέτρεφε με τα ο-
στά του τον νεαρό Αχιλλέα, για να αποκτήσει την ταχυποδία
του θανόντος! Ο αρχαίος Αχιλλέως Δρόμος σήμερα ευρί-
σκεται στην χερσόνησο Τένδρα. Στα Β. αυτού, ανοίγεται ο
μέγας κόλπος της Β-ΒΑ παραλίας του Ευξείνου που σήμε-
ρα καλείται Κίνμπουρν. της Προ του στομίου ευρίσκονται οι
νήσοι Κρούλιε και Ντόλγι.

Επίσης, στην ίδια περιοχή της Κριμαίας (μεταξύ των ε-
κβολών του Βορυθσένους και του Αχιλλείου Δρόμου) υ-
πήρχε και το Αχιλλέως Άλσος– Στράβων (255,36).

Δεν αποκλείεται βέβαια το ίδιο όνομα να είχαν και οι δυο
περιοχές του Πόντου. Το γεγονός φανερώνει πόσο αγαπη-
τός και λαοφιλής ήταν ο «ωραιότερος των επί Τροίαν Ελλή-
νων» Αχιλλεύς στους αρχαίους Ποντίους.

[2] Αυτή η μικρά πελαγία νήσος, η ιερά του Αχιλλέως
στον Εύξεινο Πόντο, αργότερα ελέγετο … Φιδονήσι και
Σέρπεντ από τους ξένους.

[3] Άλλη νήσος στο στόμιο του Ίστρου ήταν η Θιαγόλη,
(περί το μικρό στόμιο) πλησίον της νυν Κίλνας.

[4] Η μητέρα του Αχιλλέως ελέγετο «η δέσποινα των Νη-
ρηίδων». Επίθετο που αργότερα έλαβε η Παναγία των χρι-
στιανών.

[5] Κατά την διήγηση, φαίνεται πως ο ήρωας Αχιλλεύς α-
ντιμετωπίζεται ως να είναι ακόμη εκεί ζωντανός! Παρ’ όλο
που ήταν γνωστός και ο τάφος του, στο Αχίλλειον ένα χω-
ριό-οχυρό στο Σίγειο ακρωτηρίο - νυν Κουμ καλέ. Εκεί υ-
πήρχε και ναός και ιερόν πλησίον υπέρ του ήρωος – Στρά-
βων (510,8). Πλησίον του και οι τάφοι του Πατρόκλου και
του Αντιλόχου. Ο Όμηρος αναφέρει πως Αχιλλεύς και Πά-
τροκλος μοιράζονταν τον ίδιο τάφο, την ίδια τεφροδόκη και
μόνο ο Αντίλοχος είχε χωριστό τάφο.

[6] Ο Αχιλλεύς τιμάται στην περιοχή ως θεός, και όχι ως
απλώς ήρως!

Ο Αχιλλεύς ελατρεύετο και στην Λύκτο. Αναθηματικό βά-
θρο, με ανάγλυφη παράσταση ήρωα, μπροστά σε άλογο
και σκύλους, που ορμούν σε έλαφο και ζαρκάδι ευρέθη
στην αρχαία κρητική πόλη. Σε μία όψη φέρει την επιγραφή
«ΑΧΙΛΕΥΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ».

[7] Σε πολλά σημεία, το προς θυσίαν ζώο αναφέρεται
πως από μόνο του εμφανιζόταν στο θυσιαστήριο και καθό-
ταν ήρεμο εκεί. Μάλιστα εάν μια φορά δεν εμφανιζόταν,
αυτό εθεωρείτο κακό σημάδι. Αυτή η δοξασία συνέχισε ι-
σχυρή έως και τις χριστιανικές εποχές, σε διάφορες εορ-
τές, του προφήτ’ Ηλία, στα θρακικά Αναστενάρια, κλπ. και
σε διάφορους τόπους.

[8] Είναι η λεγόμενη ιατρομαντική. Πρακτική που ίσχυε
και για τον Αμφιάραο και τον Ασκληπιό, στα θεραπευτήρια,
τα ονειρομαντεία, κλπ.

[9] Την σχετική αρχαιοελληνική παράδοση των Διοσκού-
ρων και του Αχιλλέως, να εμφανίζονται σε ιστούς πλοίων,
«κληρονόμησε» ο άγιος Νικόλαος των χριστιανών.

Αχιλλεύς, Διόσκουροι, Ασκληπιός, Ηρακλής και Ιάσων εί-
χαν και κάτι ακόμη κοινό: Κοινό διδάσκαλο! Τον κένταυρο
Χείρωνα. Τον υιό του Κρόνου, τον οποίο γέννησε ο θεός ό-
ταν έλαβε μορφή ίππου! Και έσμιξε με την Φιλύρα. Έτσι ο
Χείρων γεννήθηκε κατά το ήμισυ ανήρ και κατά το ήμισυ ίπ-
πος! Διακρινόταν για την πολεμική αρετή του και την σοφία
του. Έγινε σπουδαίος παιδαγωγός, εδίδαξε διαφόρους ή-
ρωες, και τον Ασκληπιό ιατρική!

Αχιλλεύς και Διόσκουροι έχουν και άλλο κοινό στοιχείο:
Κοινή μάνα των ίππων τους: Η Ποδάργη (= η γρήγορη στα
πόδια) έτεκε, εκ του ανέμου Ζεφύρου, τους δύο ίππους του
Αχιλλέως, τον Ξάνθο και τον Βαλίο, «τω άμα πνοιήσι πετέ-
σθην» ( Όμ. «Ιλ.» Π,149, Τ,400). Η ίδια γυνή έτεκε και τους
ίππους των Διοσκούρων, τον Φλογέα και τον Άρπαγο
(Στησ.). (Εξ αυτής της γυνικός, η οποία τίκτει γοργούς ίπ-
πους έδωσαν άλλοι λαοί στους ανέμους τους μορφή ίπ-
πων).
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Το χρέος να πληρώσει η κάστα...
Του Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Η πρότασή μου για την δημιουργία Κυβέρνησης
Εθνικής Συνεννόησης με Πρωθυπουργό και Υπουρ-
γούς τεχνοκράτες είχε ορισμένες πολιτικές αφετη-
ρίες, αυτονόητες για τις ώριμες Δημοκρατικά χώρες.
Ακολούθησε μια παράλληλη πρόταση του κ. Μητσο-

τάκη που κινήθηκε σε μια λογική κάλυψης μεν του κενού αλλά στα
πλαίσια συντήρησης των τελματικών για την χώρα ισορροπιών και ό-
χι υπέρβασης τους.

Η μια αφετηρία είναι ιστορικού τύπου. Η Ελλάδα πρέπει – έστω και
στο και πέντε – να μπει στον νέο αιώνα με την μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση και ενεργοποίηση δυνάμεων, θελήσεων, προσδοκιών. Ένα
πολιτικό 1909. Μια ώριμη δημοκρατία σε αυτές τις περιόδους σκέ-
φτεται με όρους ιστορικού κύκλου και Εθνικής ευθύνης. Επιδιώκει ό-
χι μόνον μια υψηλή αλλά μια άλλη σφαίρα συγκατάθεσης και εκκίνη-
σης. Όχι την συγκυριακή τακτοποίηση και συντήρηση των παρακμια-
κών υπολειμμάτων της μεταπολίτευσης. Ένα λίφτινγκ ενός γερασμέ-
νου και διεφθαρμένου οικοδομήματος. Στα πλαίσια μιας επιβαλλό-
μενης εκβιαστικής συγκατάθεσης, σε συνθήκες της υψηλότερης ι-
στορικά αναξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Με μια ομάδα που
κατέχει το κράτος με το χαμηλότερο ποσοτικά και ποιοτικά ποσοστό
αποδοχής.

Η δεύτερη αφορά μια παγιωμένη στην ιστορία και την πολιτική αρ-
χή η οποία υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον
αυτοί που είναι ένοχοι για το παρελθόν και το παρόν. Ούτε να λύσουν
προβλήματα, την χρεωκοπία που οι ίδιοι δημιούργησαν. Το επανα-
λαμβανόμενο ανά δεκαπενταετία μαρτύριο του Σίσυφου.

Η κυβέρνηση αυτή θα βάλει την χώρα, την κοινωνία, τους θε-
σμούς και τους πολίτες σε μια σφαίρα αυτογνωσίας, αυτοκριτικής και

αυτουπευθηνοποίησης, οι οποίες απουσίαζαν τις προηγούμενες δε-
καετίες. Ήταν οι δεκαετίες της ανεύθυνης και ανήθικης συναλλαγής
«πολιτικής» και «πολιτών» θεμελιωμένης στην κατανάλωση των Ευ-
ρωπαϊκών πόρων, της χρέωσης και της Ελλαδοφαγίας όπως την ο-
νομάζω. Η κυβέρνηση αυτή θα εκπέμπει το νόημα της συλλογικής υ-
πευθυνοποίησης, αυτοτιμωρισίας και αυτοσυνειδησίας του συστήμα-
τος - Ελλάδα. Ότι δηλαδή λαός και άρχοντες δεν κατέκτησαν ακόμη
την ικανότητα, την πολιτική παιδεία και την δημόσια ηθική να κυβερ-
νούν και να κυβερνώνται.

Η κυβέρνηση αυτή θα αντιμετωπίσει το ζήτημα του χρέους από
μια σφαίρα υψηλής αποδοχής αλλά και υψηλής κυβερνητικής επάρ-
κειας και ικανότητας. Όχι με διαρκείς γκάφες. Το υψηλό της κύρος
εντός και εκτός της χώρας θα μεταφράζεται σε ισχυρό πολιτικό κε-
φάλαιο Διεθνούς, Ευρωπαϊκής παρουσίας, διαπραγμάτευσης, σεβα-
σμού και όχι υποτίμησης, διασυρμού και ευτελισμού της. 

Εδώ επιλέγουν με υψηλή ελαφρότητα την εξουσία έστω και ταπει-
νωμένοι και λοιδορούμενοι. Χωρίς εσωτερικό και διεθνές κύρος.

Πάντοτε αυτές οι ομάδες και τα πρόσωπα χαρακτηρίζονταν από έ-
να εγωϊστικό, τραγικό - κωμικό καταστροφισμό. Είναι ο χρόνιος πό-
θος της εξουσίας.

Η μεταβατική περίοδος μιας κυβέρνησης ειδικών στηριγμένης
στην Εθνική συγκατάθεση και συστράτευση θα δημιουργήσει τις α-
παραίτητες προϋποθέσεις για την επαναθεμελίωση του μορφωτικού
και πολιτικού τοπίου της χώρας. Τις προϋποθέσεις για την επιστροφή
δηλαδή της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η χώρα μπήκε, είναι στο μαγνητόφωνο όχι
στην πολιτική. Πριν χρόνια ήταν στον γύψο. Το μαγνητόφωνο και ο
γύψος έχουν πολλά κοινά.

Όσον αφορά το ποιος θα πληρώσει το χρέος και τα ελλείμματα. Το
χρέος ειδικά στην Ελλάδα είναι πολιτικό. Το δημιούργησε ο ανήθικος
τρόπος συνάντησης των αιτημάτων και των προσφορών «Πολιτικών»,
«Κυβερνώντων», «Πολιτών», «Επιχειρηματιών», ο τρόπος δηλαδή
που κυβερνήθηκε στην ακυβερνησία της η χώρα επί δεκαετίες. Το

1981 τους πρότεινα ένα άλλο κυβερνητικό παράδειγμα και ηθικό
πρότυπο. Για αυτό δεν έγινα υπουργός. Πολύ εύκολο μου ήταν. Δεν
νομίζω όμως να κατανόησαν οι «πολίτες» και ειδικά οι λεγόμενοι δη-
μοκρατικοί ή οι πρώην δημοκρατικοί ότι τους πρότεινα ένα άλλο πρό-
τυπο διακυβέρνησης. Ίσως το κατάλαβαν τώρα σε κατάσταση πέν-
θους. Η ευφορία της εξουσίας τους καθιστούσε τυφλούς και ωφελι-
μιστές. Το δημόσιο χρέος είναι χρέος της χώρας αλλά μεταφράζεται
σε κέρδη μιας πολυδιάστατης Κάστας. Αυτή η κάστα πρέπει να πλη-
ρώσει. Όσοι ιδιοποιήθηκαν το δημόσιο χρήμα και τα Ευρωπαϊκά πα-
κέτα. Αλλού τα Ευρωπαϊκά πακέτα έγιναν υποδομές. Εδώ έγιναν πα-
κέτα τσέπης όπως το σχέδιο Μάρσαλ ονομάσθηκε σχέδιο μάσα.

Μπορεί η αληθινή πολιτική να μην μπορεί να αποκαλύψει την α-
πάτη, την πολιτική ως απάτη γιατί είναι απαγορευμένη, αλλά είναι η
Φύση και οι Θεοί του Ολύμπου που την αποκαλύπτουν. Μιλώ για τα
Τέμπη και τον Αγιόκαμπο. Πριν 100 χρόνια πέρασαν ηρωικά τον Σα-
ραντάπορο. Τώρα τον περνούν ταπεινωμένοι και ένοχοι.

Η πολιτική, κοινωνική, οικονομική γεωγραφία της κάστας είναι ο-
ρατή. Μπορεί να επιβληθεί ένας πολιτικός φόρος. Επιστροφή ουσια-
στικά του δημόσιου χρήματος που ιδιοποιήθηκαν. Αρχίζοντας από
τους πρώην και νυν πρωθυπουργούς έως τις άλλες διακλαδώσεις
της κάστας. Δεν είναι τάξεις είναι κάστα. Πρώτα όμως πρέπει να κα-
ταργηθεί η δημόσια χρηματοδότηση των κομμάτων μη - κομμάτων.
Γιατί εκτός των άλλων είναι μη παραγωγικά μορφωτικά και πολιτικά.
Επιβαρύνουν αντί να ελαφρύνουν τον προϋπολογισμό. Είναι χρεο-
βόρα κοστίζουν πολύ και εξειδικεύονται στην διανοητική και πολιτική
κλοπή αντί την παραγωγή ιδεών προγραμμάτων και σχεδίων.

Αντί όμως της κατάργησης της δημόσιας χρηματοδότησης ή την
άρνηση είσπραξης της, στις σημερινές συνθήκες το ΚΚΚΑΣΟΡ και η
Ν.Δ. προυσέπραξαν τις ετήσιες δόσεις τους έως το 2017.

Τι θα λένε ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Δ. Υψηλάντης και ο Ι. Καποδί-
στριας; «200 χρόνια μετά και έχουν τον Τούρκο μέσα τους».

Πηγή: Polis-agora.blogspot.com - Ιστολόγιο Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Δεν κάνουμε πολιτική διακρίσεων (δηλ. Ρατσισμό)!
Η Ελληνική Γλώσσα είναι και πρέπει να είναι σεβαστή!

Γράφει ο Νίκος Αν. Βλαχάκης

Αγαπητέ μου Αναγνώστη τής ωραίας Εφημερίδας
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ", πολλές φορές διαβάσαμε κι
ακούσαμε ότι η Ελληνική γλώσσα ταλαιπωρείται ά-
γρια από κάποιους μεταφραστές και μάλιστα Έλλη-
νες! Παρόλο που αναμφίβολα εκείνοι γνωρίζουν ότι
η Ελλ. Γλώσσα στάθηκε η βάση των πολλών άλλων

γλωσσών, που ... κυκλοφορούν. Παρόλο που εκείνοι οι μεταφραστές
ξέρουν, είμαι βέβαιος, ότι κάποια χρόνια πριν Έλληνας, Πολιτικο-οι-
κονομολόγος μίλησε, ως μέλος Επιτροπής "Τεσσάρων Σοφών" στο
Εξωτερικό ενώπιον διαλεχτού ακροατηρίου, επί πολλήν ώρα, χρησι-
μοποιώντας Ελληνικές λέξεις μεταφερμένες στην Αγγλική!.. Κι όμως
τη γλώσσα μας κάποιοι τη ... θάβουν σήμερα!..

Γράφω τα παραπάνω, γιατί με παραξένεψε, που διάβασα ένα με-
ταφρασμένο άρθρο από την Αγγλική στην Ελληνική από κάποιον α-
νώνυμο Έλληνα μεταφραστή σε Εφημερίδα, που την πλήρωσα 4 €
(δηλ. 1. 383 δρχ.)! Κι εκεί χρησιμοποιεί ασύστολα τις λέξεις: σκα-
μπρόζικη, δονζουανισμός μπιμπελό (γιατί όχι το σωστό μπιμπλό;),
γκαρσονιέρα, σουπερστέρεο, στρες, ραντεβού, φλέρτ, ρεζέρβα, ρου-
τίνα, κουρτίνες, κρετόν, και την Ελλην. λέξη βιώνουν!

Εξαιτίας του περιστατικού αυτού απόρησα • άραγε ο ανώνυμος ε-
κείνος μεταφραστής αγνοεί την Ελλην. γλώσσα ή εκτός από τη δημο-
σιογραφική του γραφίδα (;) δεν έχει κάποιο Ελλην. Λεξικό (θα ’λεγα
Αντιλεξικό), για να βρεί λέξεις όπως: επιλήψιμη/ανορθόδοξη, καρδιο-
κατακτπτής, κομψοτέχνημα, διαμέρισμα άγαμου, στερεοφωνικό, ψυ-
χολογική πίεση, συνάντηση κ.λ.π., για να μην κάνω εγώ τη γλωσσική
προσαρμογή στη μετάφραση εκείνη ...

Εκείνο πάλι το Ελλην. βιώνουν, πού το ξέθαψε; Μήπως από το α-
μετάβατο αρχαίο βιόω- βιώ; θα μου πείτε ότι το βιώνω (-νουν) το έχει
σαν μαστίχα του ο ''καλός!" κόσμος κι είναι Ελληνικό! Τι σημασία κι αν
ήταν αμετάβατο; Οι δημοσιογράφοι το έκαναν μεταβατικό! Οι δημο-
σιογράφοι μας δηλ είναι και γλωσσοπλάστες; όχι μόνο γλωσσοκλά-
στες (= γλωσσοκομματιαστές); Θα μπορούσε κάποιος από τους δια-
βασμένους δημοσιογράφους να κάνει μετάφραση του άρθρου εκεί-
νου, για να καταλάβουμε τι θέλει να ’πεί εκείνο το: "κατά κανόνα βιώ-
νουν την απόρριψη''; Μήπως τάχα (= κατά κανόνα ζουν με απειλή την
απόρριψη/αποβολή/ άρνηση); Κι όσο για τη σκαμπρόζικη μη μου ’πεί
κάποιος: "κι ο Έλληνας ποιητής χρησιμοποίησε τη λέξη σκαμπρόζες!..

Φίλε Αναγνώστη! γέμισε η Ελλάδα με ξενόγλωσσες Επιγραφές κα-
ταστημάτων, με ξενόγλωσσες ονομασίες Ελλην. (;) περιοδικών και ξε-
νόγλωσσες ονομασίες Ελλην. (;) εφημερίδων και μάλιστα πολλών
Αθλητικών!.. Γιατί τάχα; Για να εντυπωσιάζουν τους ... χαζούς; Για να
εκ-θαμβώνουν; Ή για να θάψουν το γρηγορότερο την Ελληνική; Αν ε-
κείνοι οι "σπουδαίοι" δημοσιογράφοι είχαν ακολουθήσει τα κηρύγμα-
τα της Δημοσιογραφικής τους Σχολής, θα μάθαιναν ότι στα πιο πολ-
λά ξένα πανεπιστήμια/κολέγια οι νέοι μαθαίνουν την Ελληνική Γλώσ-
σα και χαίρονται! και θεωρούν τον εαυτό τους ευτυχισμένον ... Κι ε-
δώ τι γίνεται; Εδώ; ! Τρέχει κάποιος λαχανιασμένος τάχα, για να αγο-
ράσει ένα περιοδικό ή εφημερίδα και φωνάζει στον περιπτερά: "πού
είναι το περιοδικό: Neto Sceto!" Ο περιπτεράς τού απαντά αμέτοχος:
"Εκεί σε κάποια γωνιά είναι • ψάξε κι έλα". Κι εχτές κάποιος άλλος
του ζήτησε: "Πού έχεις την εφημερίδα Υανας - Yαvας;'' Κι εκείνος του
απαντά έτσι κρύα; ''Εκεί σε κάποια γωνία κρέμεται. Έχει 4 ευρώπου-
λα"! "Ναι το ξέρω • θα την πάρω να τη γνωρίσω. Μου την είπαν για
καλή! Α! νά την! Εκεί κοντά είναι και η Cross Wavys, θα την πάρω κι
αυτήν"! 

Φίλε Αναγνώστη! Δε θα με πείραζε καθόλου αν ο Έλληνας αγο-
ραστής είχε διαβάσει Ελληνική Ποίηση κι Ελληνική Πεζογραφία και
βοηθούσε και τα παιδιά-εγγόνια του σ' αυτές κι ας διάβαζε και ξένες
γλώσσες. Εκείνο που με ταράζει πολύ είναι, γιατί μπαίνει να ψωνίσει
στο μαγαζί, που έχει το όνομα Black Steel και δεν προτιμά το Ελληνι-
κό "Λευκοσίδηρος"!..

Κι ακόμα που μια κυρία μπήκε σ' ένα κατάστημα «καθώς ... πρέπει»
και ζήτησε μια ψωμιέρα ξύλινη • την έλεγε ψωμιέρα και κανένας υ-
πάλληλος δεν τό 'νιώθε • ώσπου κάποιος μικρός με τη μητέρα του,
καθώς είδε τη δυσκολία συνεννόησης, εξασκημένος σε τέτοια, είπε
σ' εκείνους: "Η γιαγιά θέλει αποθήκη (κλούβα ψωμιού, Bread), βρε!!
Και τότε όλοι οι παριστάμενοι γέλασαν κι είπαν "μπράβο" στο μικρό ...

Φίλε Αναγνώστη! Για να μη σε κουράζω, τελειώνω με δυο λόγια α-
κόμη: Θα ‘θελες η εκλεκτή σου Εφημερίδα, πού ‘χεις στα χέρια σου
να λεγόταν Greek orinion/view; Θα μπορούσες να τη δείξεις στα παι-
διά-εγγόνια σου; Αμφιβάλλω! Και μάλιστα ύστερα από μια τέτοια πιε-
στική ένταση, που μας κάνουν οι «φίλοι» μας Ευρωπαίοι, γιατί δεν
μπόρεσαν κάποτε να μας δαμάσουν με το πολεμικό μαστίγιο και πο-
λεμάν τελευταία να μας δαμάσουν με τον Οικονομικό πόλεμο! Και
που προσπαθούν ακόμα και θεσπέσια αγάλματα Ελληνικά να τα με-
τατρέψουν φωτογραφικά σε ... πορνοαγάλματα!

H ζωή είναι η μοναδική
στιγμή πλήρωσης και πτώσης

Της Χρυσούλας Δημητρακάκη

Η ζωή μας φυτρώνει μέσα από τη γη και η
ανθρώπινη ιστορία ανθίζει, με τη ρίζα ολοένα
και περισσότερο να βαθαίνει και την αγωνία
να κορυφώνεται στην αναμονή της καρποφό-
ρησης που θα αναδείξει τον άνθρωπο, δημι-
ουργό και θα απεικονίσει κάθε είδους αλλο-

τριότητα.  Αλλά ποια είναι η αλήθεια σε αυτή την φαντασμαγο-
ρία; Ίσως είναι η αλήθεια που εξαρτάται από τις αισθήσεις και
από την θέληση μας να ακούμε μια γλώσσα μακριά από ίσκι-
ους αμφιβολίας. Τα έργα, είναι δυνατότητες της θέλησης και η
πραγματικότητα παραμένει πολλές φορές ανεκτέλεστη. 

Σχεδόν αδύνατη, να συλλάβομε την ουσία που αιωρείται α-
πό το τίποτα και πάνω από το παν, για τη μία στιγμή της ζωής,
που μπορεί και να μη συμβεί ποτέ και μπορεί να υπάρξει αιώ-
νια. Τη μια στιγμή, που είναι ο ίδιος άνθρωπος, στην πλήρωση
του και την ίδια στιγμή που είναι στην πτώση του. 

Και μέσα από τις οριακές καταστάσεις του αγώνα, της δοκι-
μασίας και της αντίστασης, της αρχής και του τέλους, είναι τα
έσχατα όρια της ύπαρξης μας, αλλά και τα όρια που εκτινάσ-
σονται από τον εγκόσμιο χώρο στην υπέρβαση. Τα όρια που
μεταμορφώνουν την πραγματικότητα σε εκρηκτική γέννηση
του αυθεντικού ανθρώπου. 

Γιατί επι της ουσίας, κανείς δεν επιθυμεί να συντριβεί μπρο-
στά στα όρια της ύπαρξής του. Στις πιο συγκλονιστικές στιγμές
του ανθρώπου ενώπιον των ορίων το, μπροστά στον κίνδυνο
του χάους που αποστασιοποιείται από την κοσμική θεώρηση
ως παρατηρητής, μέσα και έξω από την εμπειρία μεταστρέφε-
ται η πραγματική του υπόσταση, και αναμετρά το βάθος της ρί-
ζας, μπροστά στην άκρατη επιθυμία να ολοκληρωθεί από ένα
μέρος στο Όλον. 

Και έως το τέλος, έχει την αίσθηση ότι δεν βρήκε το ουσιώ-
δες στη ζωή του και ως το τέλος, έχει την αίσθηση από προο-
πτικές που όλο ανοίγονται μπροστά του. 

Μέχρι να φτάσει τον θάνατο. Αλλά μέχρι τότε πραγματώνε-
ται στην αναζήτηση της μια μοναδικής στιγμής και πραγματώ-
νει την πορεία που συνδέει την μία ύπαρξη με την άλλη. Δηλα-
δή ενώνει την ζωή με την βεβαιότητα, ότι δεν ζεις για να ζεις,
αλλά ολοκληρώνεις την ζωή σε μια διηνεκή διάσταση χρόνου. 

Σε μια αποφασιστική σπουδαιότητα που τίποτα δεν θεωρεί-
ται δεδομένο και όλα τελούν υπό αμφισβήτηση. Κάτι που ση-
μαίνει τη συνέχεια στα αναπάντητα ερωτήματα και κάτι που ση-
μαίνει τη συνέχεια, της ζωής που ακολουθεί. Κάτι που σημαί-
νει, ότι η μέρα άρχισε να μεγαλώνει και μας έδωσε ένα λόγο
ακόμα να ελπίζουμε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf -Υπενθύμιση
Φίλοι-φίλες αναγνώστες-αναγνώστριες συνδρομητές. Όπως ξέρετε η δύναμή μας από το 1998 είναι η ετήσια

συνδρομή σας. Μήπως ξεχάσατε να αποστείλετε το έμβασμα των 30 € για το 2009;
(Ο Τραπεζικός λογαριασμός τής εφημερίδας βρίσκεται στη σελίδα 2)
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Παρών και ο Νομάρχης στην όμορφη γιορτή
Το Γραφείο Νεολαίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα

με τα παιδιά και τους εθελοντές του Προγράμματος για ΑΜεΑ «Θες να γίνουμε φίλοι;»
Με την ευχή να είναι ευλογημένο το 2010

για τη χώρα μας, φωτισμένο για τους πολιτι-
κούς και με περισσότερο φως στις ψυχές ό-
λων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών,
ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψω-
μιάδης, παρουσία της Εντεταλμένης Συμβού-
λου της Διεύθυνσης Πολιτισμού σε θέματα νε-
ολαίας Χριστίνας Κελεσίδου, έκοψε την πρω-
τοχρονιάτικη βασιλόπιτα του εθελοντικού προ-
γράμματος με τίτλο «Θες να γίνουμε φίλοι;»
για Άτομα με Αναπηρία. 

«Η σκέψη μας αυτή την ώρα είναι στα παι-
διά, θύματα του τραγικού σεισμού στην Αϊτή,
που ορφανά και τραυματισμένα αγωνίζονται
να επιβιώσουν. Εμείς, στη Νομαρχία Θεσσα-
λονίκης, έχουμε ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά
για όλα τα παιδιά του κόσμου, ανεξάρτητα από
φυλή, θρήσκευμα, έθνος», επεσήμανε ο κ.
Ψωμιάδης, ο οποίος συνεχάρη τους συντελε-
στές του Προγράμματος, τους εθελοντές και
το προσωπικού του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής
Αποκατάστασης από το οποίο προέρχονται τα
παιδιά.

Η Χριστίνα Κελεσίδου: «Είναι πολύ σημαντι-
κό να δώσουμε στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα
συμμετοχής σε όλες τις κοινωνικές δραστη-
ριότητες και να στείλουμε το μήνυμα στους γο-

νείς και τους οικείους τους ότι είμαστε δίπλα
τους στον αγώνα που κάνουν για μια αξιοπρε-
πή διαβίωση».

Την εκδήλωση, που ήταν μια ευγενική χορη-
γία του finger food bar- restaurant Omilos, τί-
μησε με την παρουσία του ο θεσσαλονικιός
τραγουδιστής Δημήτρης Χρυσοχοϊδης, ο οποί-
ος μοίρασε αυτόγραφα στα παιδιά και φωτο-
γραφήθηκε μαζί τους.

Στο εθελοντικό πρόγραμμα «Θες να γίνου-
με φίλοι;», που διοργανώνει το Γραφείο Νεο-
λαίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης σε συ-
νεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτι-
κής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Απο-
κατάστασης, λαμβάνουν μέρος 35 παιδιά που
διαβιούν στο Οικοτροφείο του Ινστιτούτου και
εθελοντές. Οι εθελοντές είναι απόφοιτοι και
κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων σχολών
παιδαγωγικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρακο-
λουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο
«Ισότιμη Συμμετοχή των ΑμεΑ στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση», που υλοποιείται από την
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. και
επιβλέπει η Παιδίατρος και καθηγήτρια Κοινω-
νικής Ιατρικής του ΑΠΘ κα Φαχαντίδου- Τσιλι-
γκίρογλου Άννα.

Ο Νομάρχης κ. Ψωμιάδης και η κα. Κελεσίδου έκοψαν την πίτα της εθελοντικής δράσης 'Θέ-
λεις να γίνουμε φίλοι' για τα παιδιά & τους εθελοντές

Ρεσιτάλ μουσικής στον Ι.Ν.
των Καθολικών της Ρόδου

«Άγιο Φραγκίσκο της Ασσίζης»

ΡΟΔΟΣ. Μια διαφορετική εκδήλωση έγινε το Σάββατο 20 Φε-
βρουαρίου στις 8 η ώρα το βράδυ στον ιερό καθεδρικό ναό του
Αγίου Φραγκίσκου στη Ρόδο, με έργα Baroque και της ρομαντικής
εποχής, ένα πραγματικά μοναδικό γεγονός που παρέσυρε όλους
τους παρευρισκόμενους στη μαγεία της σχεδόν απόκοσμης μου-
σικής του εκκλησιαστικού οργάνου και της φωνητικής μουσικής,
που ερμήνευσαν ο Ρόδιος κόντρα τενόρος Σταμάτης Παυλούς και
ο Χρήστος Παρασκευόπουλος εκκλησιαστικό όργανο, η κατα-
σκευή του οποίου άρχισε το 1939 από το γνωστό Ιταλικό εργοστά-
σιο εκκλησιαστικών οργάνων Rinchi και ολοκληρώθηκε λίγο μετά
το ξέσπασμα του Β’ παγκοσμίου πολέμου, σύμφωνα με μαρτυρία
του γιού τού κατασκευαστή Guido Pinchi. Είναι το μεγαλύτερο που
υπάρχει σε εκκλησία στη Ελλάδα, η κονσόλα βρίσκεται στο κάτω
μέρος του ναού και συνδέεται με τους αυλούς με ένα παχύ καλώ-
διο μετάδοσης εντολών, εδώ έχουμε την λεγόμενη «ηλεκτρική με-
τάδοση». Το όργανο ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων το 2006 με
προσωπική μέριμνα του εφημέριου του ναού πατρός Λούκα ΟFM
από την Ιταλική εταιρεία Alesandro Giacobazzi.

Από αριστερά ο κ. Παρασκευόπουλος, ο πατήρ Λούκα, ο εκ-
πρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου πατήρ Εμμανουήλ

και δεξιά ο κόντρα τενόρος Σταμάτης Παυλούς

Παράδοση νέου κτιρίου Θεραπευτηρίου Χρονίων
Παθήσεων από το Νομάρχη Δράμας

Σε μία πολύ συγκινητική τελετή ο Νομάρχης Δράμας, Κωνστα-
ντίνος Ευμοιρίδης, παρέδωσε το νεόδμητο κτίριο που κατασκευ-
άστηκε στην περιοχή τού Αγίου Σάββα, στο Θεραπευτήριο Χρο-
νίων Παθήσεων. Στην προσφώνησή του ο Διοικητής τού Θερα-
πευτηρίου, Ευστάθιος Ρεστέμης, ευχαρίστησε θερμά το Νομάρχη
Δράμας, γιατί υιοθέτησε την πρόταση για την κατασκευή ενός
σύγχρονου κτιρίου για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και γιατί α-
γωνίστηκε και τελικά πέτυχε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός τού
έργου στα 2.100.000 ευρώ. Ο κ. Ευμοιρίδης, ξεκίνησε τον χαιρε-
τισμό του λέγοντας: «Ό,τι κάναμε δεν το κάναμε, για να μας πείτε
ευχαριστώ. Το κάναμε γιατί είναι χρέος μας προς τους γονείς και
κυρίως προς τα παιδιά αυτά. Ό,τι γίνεται για αυτά τα παιδιά είναι
πάντα λιγότερο από αυτό που πρέπει. Γιατί αξίζουν και χρειάζο-
νται τη συνδρομή, τη συμπαράσταση και προπαντός την αγάπη
μας. Σήμερα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας παραδίδει το
τρίτο έργο που υλοποίησε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα υ-
ποβληθεί ολοκληρωμένο το αίτημα για κατασκευή μέσα στον ίδιο
χώρο κατοικιών για ημιαυτόνομη διαβίωση και ελπίζω ότι η Πολι-
τεία θα σκύψει με στοργή σε αυτό το θέμα.»

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το κτίριο είναι συνολικού εμβαδού 950 τ.μ. σε οικόπεδο 20

στρεμμάτων και προϋπολογισμού 2.100.000 ευρώ. Έχει δυναμικό-
τητα 120 παιδιών και περιλαμβάνει χώρους εργαστηρίων επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 600 τ.μ. έναντι των 70 σημερι-
νών τ.μ. για τα εργαστήρια, 5 αίθουσες ειδικών εργαστηρίων (κηρο-
πλαστικής, ξυλογλυπτικής, κεραμικής, ζωγραφικής, κοσμήματος, ε-
λεύθερης απασχόλησης), ειδική αίθουσα εργοθεραπείας
Snoezelen, χώρο λογοθεραπείας, αίθουσα φυσικής και λειτουργι-
κής αποκατάστασης, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, κα-
θώς και χώρους υγιεινής και ψυχαγωγίας. Παράλληλα με τα εργα-
στήρια αυτά στον περιβάλλοντα χώρο θα εγκατασταθεί ένα διπλά-
σιας έκτασης εργαστήριο θερμοκηπίου 100 τ.μ., που θα δώσει τη
δυνατότητα αφενός μεν σε περισσότερα άτομα να ενταχθούν, αφε-
τέρου δε να υπάρξει σημαντική παραγωγή φυτών και λουλουδιών
που θα προσφέρουν με την πώλησή τους έσοδα στα ΑμεΑ. Το ση-
μαντικότερο όλων είναι ότι με την κατασκευή τού κτιρίου κλείνει η α-
συλικής μορφής περίθαλψη των ατόμων με αναπηρία και η συνύ-
παρξή τους με τους ηλικιωμένους χρονίως πάσχοντες. Στην υπό-
λοιπη έκταση έχουν προενταχθεί στο ΕΣΠΑ τού Υπουργείου Υγείας

έργα ύψους 2.500.000,00 ευρώ που αφορούν στην κατασκευή κλει-
στής πισίνας για τη φυσική αποκατάσταση και θεραπεία ΑμεΑ, ανοι-
κτός αθλητικός χώρος, δυο κατοικίες ημιαυτόνομης διαβίωσης κ.ά..
Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο είχε ενταχθεί το 2000 με προϋπο-
λογισμό 700.000 ευρώ, όμως μετά από τεκμηριωμένη μελέτη τής Δι-
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Δράμας, προτάσεων της Διοίκησης και των εργαζομένων τού Θε-
ραπευτηρίου και μετά από παρεμβάσεις τού Νομάρχη Δράμας προς
το Γενικό Γραμματέα τής Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θρά-
κης ο προϋπολογισμός αυξήθηκε στα 2.100.000 ευρώ.

Ο Νομάρχης Δράμας, Κωνσταντίνος Ευμοιρίδης,
απευθύνει χαιρετισμό
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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

Nachfolger gesucht
Gut laufendes Restaurant, brauereifrei,

in Nürnberg aus Altersgründen abzugeben.
Nähere Informationen unter 0911/351124.

Εστιατόριο με καλό τζίρο, χωρίς υποχρεώσεις,
στη Νυρεμβέργη ζητεί αντικαταστάτη

λόγω συνταξιοδότησης
Περισσότερες πληροφορίες 
στο Τηλέφωνο: 0911/351124

CATERING

Η SUPERFAST FERRIES είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία
παγκοσμίως που διαθέτει καμπίνες με τεχνολογία PURE
Από την 1η Φεβρουαρίου 2010, η SUPERFAST FERRIES

είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία παγκοσμίως που διαθέτει
μια νέα κατηγορία καμπίνας
πρωτοποριακής τεχνολογίας
την «καμπίνα Pure», στη γραμ-
μή Πάτρα – Ηγουμενίτσα –
Ανκόνα στην Αδριατική Θάλασ-
σα. Οι «καμπίνες Pure», των
SUPERFAST VI και
SUPERFAST XI, είναι εξοπλι-
σμένες με ένα ειδικά σχεδια-
σμένο σύστημα καθαρισμού του αέρα προσφέροντας απόλυ-
τη άνεση σε όσους πάσχουν από αλλεργίες και άσθμα. Ακό-
μα και όσοι δεν πάσχουν από κάποια ασθένεια του αναπνευ-

στικού συστήματος, αναφέρουν ότι μετά από μια διανυκτέ-
ρευση σε μια καμπίνα PURE, ξύπνησαν πιο ανανεωμένοι από

ποτέ. H SUPERFAST FERRIES
διαθέτει στόλο 5 υπερσύγχρο-
νων επιβατηγών-οχηματαγωγών
πλοίων που δραστηριοποιούνται
μεταξύ Ελλάδας – Ιταλίας και
Πειραιά – Ηρακλείου και είναι
μέλος της ATTICA GROUP. Η
ATTICA GROUP δραστηριοποι-
είται στην επιβατηγό ναυτιλία

μέσω των SUPERFAST FERRIES και BLUE STAR FERRIES
που προσφέρουν σύγχρονες και υψηλού επιπέδου μεταφορι-
κές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για το Δήμαρχο Θεστιέων απόδειξη αγάπης για τον
τόπο του είναι η προστασία του φυσικού του πλούτου
Ο επιτυχημένος Δήμαρχος Θεστιέων Δημήτρης Τραπεζιώτης

Ο Δήμαρχος Θεστιέων Δημήτρης Τραπε-
ζιώτης στην εποχή της διεθνοποιημένης οι-
κονομίας έχει αποδείξει ότι σέβεται την Πα-
ράδοση του τόπου του και αντλεί πολύτιμη
γνώση από αυτή στο σχεδιασμό του μέλλο-
ντός της. Η Ελαιοθεστία είναι αναπόσπαστο
κομμάτι αυτής της Παράδοσης. Το ενδιαφέ-
ρον και η επιμονή του ενισχύει την ελπίδα
του στη διάσωση και διατήρηση της πλουτο-
δότειρας και μοναδικής σε διεθνές επίπεδο

Θεστιακής κληρονομιάς . Στόχος του η ανάδειξη και προβολή
της πλούσιας ελαιοκομικής κληρονομιάς ως τουριστικού πόρου
που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση και προώθηση των Ελαιο-
κομικών προϊόντων του τόπου του, ώστε να δημιουργηθούν ευ-
νοϊκές συνθήκες ίδρυσης ή ενίσχυσης των τοπικών επιχειρήσε-
ων συνδέοντας την Ελαιοκομία με τον Αγροτουρισμό προκειμέ-
νου να αποκομηθούν τα μέγιστα οφέλη, διατροφικά, οικονομι-
κά και πολιτιστικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Οδεύ-
οντας προς το μέλλον με ταχύτητες που ξεπερνάνε τη φαντα-
σία δεν βλέπει την κληρονομιά ως χαμένο χρόνο αλλά ως το
βασικό ιμάντα μεταβίβασης των αξιών στο παρόν και το μέλλον.
Επάξια του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την συμβολή του
στην συνέχεια της ελαιοκομικής πολιτιστικής κληρονομιάς του
τόπου του το 2009. Ο ίδιος έχει δηλώσει “Προσωπικά αισθάνο-
μαι μια ανάταση που μπορώ να συνδέσω τη καταγωγή μου με έ-
να πανάρχαιο λαό. Όλοι οι Θεστιείς έχουμε την ευθύνη να φέ-
ρουμε την κληρονομιά της καταγωγής μας μετά τιμής“. Μήπως
πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση;

Η «Πίτα του Ηπειρώτη» 2010 της Π.Σ.Ε.

Ρεπορτάζ: Νίκος Σουτόπουλος 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση κοπής της «Πί-
τας τού Ηπειρώτη» πραγματοποίησε η Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία Ελλάδος (Π.Σ.Ε.) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)
του Ν. Φαλήρου την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010. Το εορταστι-
κό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσίαση χο-
ρών από παιδικά τμήματα και ενηλίκων διαφόρων ηπειρωτικών
συλλόγων με τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής, ενώ συ-
νόδευσαν στο τραγούδι ο Αντώνης Κυρίτσης, ο Σάββας Σιάτρας,
Πέτρο Λούκας Χαλκιάς, Γ. Κωτσίνης, Κ. Φιλιππίδης κ.α. με το πο-
λυφωνικό σύνολο Πανηπειρωτικής Συνομο-σπονδίας Ελλάδος.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο επανεκλεγείς Ηπει-
ρώτης Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπού-
λιας, ενώ παρευρέθησαν και πολλοί πολιτικοί εκπρόσωποι του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (υπουργοί, βουλευτές), καθώς και Ηπει-
ρώτες εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου (Περιφέ-
ρειας, Νομαρχιών και Δήμων). Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πί-
τας έγινε με την ευλογία του Μητροπολίτη Πειραιά Σεραφείμ, α-
πό τον Πρόεδρο της Π.Σ.Ε. Κώστα Αλεξίου, που συνοδευόταν α-
πό σύσσωμο το Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλά-
δας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πλήθος κόσμου αποδήμων
και φίλων της Ηπείρου σε Αθήνα και Πειραιά Αττικής.

Ο Πρόεδρος ΠΣΕ Κώστας Αλεξίου κόβει τη βασιλόπιτα

«Καλλικράτης» και οι επαγγελματίες
της Κυνουρίας, πλεονέκτημα ή όχι;

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το πρόγραμμα ενοποίησης των
δήμων και κατάργησης νομαρχιών με νέο όνομα «Καλλικρά-
της» πράγμα το οποίο οδηγεί σίγουρα σε προβληματισμό τους
περισσότερους από εμάς. Θα είναι πλεονέκτημα όσον αφορά
τους ελεύθερους επαγγελματίες ή όχι;

Οι ίδιες πάντα φωνές κινδυνολογούν και βάζουν τον κόσμο
σε ένα μη δημιουργικό προβληματισμό
σκορπίζοντας φοβίες. Λαμβάνοντας υπ’όψιν
ότι ο δημιουργικός επαγγελματίας θα έπρε-
πε να είναι ελεύθερος και απεριόριστος πι-
στεύω ότι αυτή η αλλαγή θα αποτελέσει ευ-
καιρία για ανάπτυξη και πρόοδο. Ήρθε η
στιγμή να καταργήσουμε τα τείχη γύρω μας
που μας καθορίζουν έναν μικρό κύκλο α-
σφάλειας και που οδηγούν τον ελεύθερο ε-
παγγελματία σε συρρίκνωση. Μιλάω για τα
ψυχολογικά τείχη των ορίων των δήμων του
Λεωνιδίου, της Β. Κυνουρίας, του Τυρού και
του Κοσμά αλλά και το γεωγραφικό περιορι-
σμό των επιχειρήσεων.

Αρχικά με την ενοποίηση των Δήμων σε έ-
να μεγαλύτερο θα είναι πιο εύκολο να θεω-
ρούμε σπίτι μας ολόκληρη την Κυνουρία, ο-
πότε και πιθανότερη τη δραστηριοποίηση σε
ολόκληρο το νέο δήμο. Δεν έχει σημασία ποια θα είναι η πρω-
τεύουσα διότι θα υπάρχουν υπηρεσίες παντού και 24ωρο ηλε-
κτρονικό ΚΕΠ. Σημασία έχει να πέσουν τα τείχη, να ξεπερά-
σουν οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι τα όρια που τους περιο-
ρίζουν και να δούμε ότι πέρα από αυτά είναι άλλοι άνθρωποι
που χρειάζονται εξυπηρέτηση, νέοι συνδημότες που χρειάζο-
νται τα προϊόντα μας και άλλοι προμηθευτές και ειδικοί να μας
θα παρέχουν τα αγαθά τους και τις υπηρεσίες τους.

Επίσης αυτή η ένωση ίσως οδηγήσει σε πιο αξιοκρατική διοί-
κηση, χωρίς μικροσυμπάθειες, μικροχατίρια, μικρορουσφέτια,
αντιπάθειες και ψηφοθηρία που χαρακτηρίζουν τη σημερινή
κατάσταση και δυστυχώς είναι ο βασικός άξονας διαχείρισης
των σημερινών δήμων.

Επιπλέον στην ανώτερη βαθμίδα θα έχουμε τη συγχώνευση
των περιφερειών με τις νομαρχίες και εκλέξιμο περιφερειάρχη

και περιφερειακούς συμβούλους. Όποιος έχει πάει στην Τρί-
πολη για κάποια άδεια, επιδότηση, πρόγραμμα, περιβαλλοντική
άδεια κ.α. θα έχει γίνει σίγουρα μάρτυρας της λυπηρής και
πολλές φορές άσκοπης μετακίνησης των εγγράφων και του ί-
διου μεταξύ νομαρχίας και περιφέρειας. Με την κατάργηση
των νομαρχιών θα υπάρξει καλύτερη συνεννόηση και σαφώς

ταχύτερη εξυπηρέτηση του ταλαιπωρημέ-
νου επιχειρηματία. Τέλος βάσει του προ-
γράμματος «Καλλικράτης» θα υπάρχουν ε-
λεγκτικά όργανα και εκπρόσωποι των επιχει-
ρήσεων και στις δυο βαθμίδες.

Η σημερινή οικονομική κατάσταση σίγου-
ρα δεν αντιμετωπίζεται με περιορισμούς,
φόβο και παραπληροφόρηση. Αυτό που
χρειάζεται είναι θετική σκέψη, προγραμματι-
σμός, τόλμη και σκληρή δουλειά. Οι ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις είναι ο κινητήριος μοχλός
της οικονομίας, εμείς ταΐζουμε το κράτος, ε-
μείς δίνουμε δουλειές, εμείς συντηρούμε
τις ασφάλειες, εμείς παράγουμε πλούτο. Με
το να ρίχνουμε τις ευθύνες για την τύχη μας
στις τοπικές αρχές, στην κυβέρνηση, στην
άτιμη την κοινωνία ή στην πεθερά μας, απλά
αφαιρούμε δύναμη από επάνω μας και τη δί-

νουμε αλλού. Ζούμε σε μία ελεύθερη κοινωνία που η ιδιωτική
πρωτοβουλία είναι το παν. Ο ρόλος μας είναι σημαντικός διότι
από εμάς κρίνεται η ανάπτυξη της ενιαίας Κυνουρίας.

Κλείνοντας, σε ένα μεγάλο δήμο βλέπω μόνο ευκαιρίες για
την ανάπτυξη του ελεύθερου επαγγελματία και των ιδιωτικών υ-
πηρεσιών προς τους πολίτες και κατ’ επέκταση όλων των κα-
τοίκων και επισκεπτών. Άλλωστε ο Καλλικράτης ήταν ένας φη-
μισμένος αρχιτέκτονας της αρχαίας Ελλάδας και ένα προο-
δευτικό μυαλό που δημιούργησε σπουδαία έργα ανάμεσά τους
και τον Παρθενώνα. Γιατί να μην το δούμε σαν επιδοφόρο μή-
νυμα και για τη σύγχρονη Ελλάδα; 

Είμαι 100% υπέρ μίας νέας μεγάλης Κυνουρίας, με έδρα ο-
πουδήποτε και δήμαρχο οποιονδήποτε.

Γρηγόρης Ντάσκας
Επιχειρηματίας ακινήτων, Λεωνίδιο
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n Αγαπητοί φίλοι,
σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Σας σκεφτόμαστε εδώ
στην Ελλάδα, ειδικά εσάς που ζείτε στις γερμανόφωνες χώ-
ρες. Είμαστε αρκετοί άνθρωποι στην Ελλάδα που θα θέλαμε
να ζήσουμε και στις δύο χώρες, δηλαδή ένα διάστημα στη
Γερμανία και ένα άλλο διάστημα στην Ελλάδα.
Εγώ ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Είμαι καθηγήτρια Γερ-
μανικών και είμαι διαρκώς στο αντικείμενο με τη γλώσσα και
έτσι μιλάω διαρκώς για τη Γερμανία. 

Με εκτίμηση
Δήμητρα Δανιά

www.dania.gr

n Καλημέρα σας
Χάρηκα πολύ ως παλιά υπάλληλος στο Ελληνικό Προξε-

νείο του Ντύσσελντορφ να μάθω από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΝΩΜΗ τα νέα της Γερμανίας.

Mary Ioannidou
Πρεσβεία Amman Jordanien

n Αξιότιμε κύριε Διευθυντά
Συχνά ακούω και διαβάζω για τα χάλια της ελληνικής οι-

κονομίας που κληρονόμησε η προηγούμενη Κυβέρνηση στην
καινούργια ως και για το ότι σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά τα-
μεία είναι άδεια. Προεκλογικά όμως οι σημερινοί κυβερνήτες
μάς διαβεβαίωναν ότι λεφτά… υπάρχουν και ότι αυτοί θα τα
μοιράσουν αξιοκρατικά.

Ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας δήλωσε πρόσφατα ότι
προεκλογικά είχε ενημερώσει τον τότε Πρωθυπουργό και
τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ για τα χάλια της οικονομίας και των
ασφαλιστικών ταμείων Ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ομως, ως γνή-
σιος ΘΑ, ΘΑ ανδρέου, μας διαβεβαίωνε σε όλους τους τό-
νους ότι λεφτά υπάρχουν. Αφού, λοιπόν, υπήρχαν προεκλο-
γικά, θα πρέπει να υπάρχουν και τώρα. Προς τί οι δραματικές
κορώνες τού Πρωθυπουργού σε κάθε του ομιλία;

Στη Βουλή μάς είπε, αρχές Δεκεμβρίου, με κομπασμό: Τα
βρήκαμε τα λεφτά, και θα τα δώσουμε στους πάσχοντας οι-
κονομικά! Δεν μας είπε μόνο που τα βρήκαν οι … μάγοι τού
ΠΑΣΟΚ, να πάμε να πάρουμε κι εμείς μερικά...

Μετά από λίγες ημέρες, όμως, αρχησαν τα όργανα. Δηλα-
δή όλοι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και οι αγορές, υ-
ποβάθμισαν την ελλ. οικονομία. Βλέπεις, τώρα, δεν πιάνει η
συνταγή ΤΣΟΒΟΛΑ ΔΩΣΤΑ ΟΛΑ...

Αυτή η συνταγή τού μάγου Τσόβολα και τού μεγάλου οικο-
νομολόγου αρχηγού του, είναι κατά βάση υπεύθυνη για την
οικονομική κατάντια της χώρας.

Μας είπε επίσης ο κ. Πρωθυπουργός ότι η παράταξή του
έσωσε την Ελλάδα οικονομικά το 1963, το 1981, το 1993 και
θα το κάνει και τώρα!..

Ουδέν ψευδέστερον. Θα πρέπει να γνωρίζει ο κ.
ΘΑΘΑνδρέου ότι, όταν ανέλαβε την εξουσία η Ε.Κ. το 1963,
ο υπουργός τους των οικονομικών Μητσοτάκης, έμεινε έκ-
θαμβος από την ευρωστία της ελλ. οικονομίας. Οι άφρονες,
όμως, άρχησαν τις παροχές σε όλα τα κομματόσκυλα. Ως και
τους μισθούς των δικαστικών διπλασίασαν, προκειμένου να
κερδίσουν τις εκλογές που είχαν προγραμματίσει, ωστε να
μην είναι Κυβέρνηση μειοψηφίας.

Έτσι εξαγόρασαν τις εκλογές εκείνες και πέτυχαν το εντυ-
πωσιακό 53 %. Συνέχισαν όμως την ίδια τακτική των παρο-
χών προς τους πάντες και μετά από 20 μήνες βρεθήκαμε και
πάλι στη ζητιανιά...

Για το περιβόητο 81 τί να πω? Παρέλαβαν μια οικονομία με
δημόσιο χρέος 24% και το 1985 ο υπουργός τους των οικο-
νομικών Λάζαρης και οι αρμόδιοι φορείς, είπαν στο ... μεγά-
λο οικονομολόγο Πρωθυπουργο, ότι η Ελλάδα είναι στα πρό-
θυρα χρεωκοπίας και τούτο παρά τα τεράστια κονδύλια από
την κακούργα ΕΟΚ και τα εμβάσματα της επικής … κακουρ-
γας ξενιτιάς.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά οι … μάγοι αυτοί τής αλλα-
γής καταχρέωσαν όλες τις ΔΕΚΟ και οδήγησαν σε χρεωκο-
πία τα ασφαλιστικά ταμεία χορηγώντας συντάξεις σε δήθεν
αντιστασιακούς, που την εποχή της κατοχής δεν είχαν γεν-
νηθεί, ή ήτανε σε νηπιακή ηλικία. Επίσης και σε όσους γύρι-
σαν στην Ελλάδα από τις χώρες τού ανυπάρκτου σοσιαλι-
σμού, ανεξάρτητα από τη δράση τους στην κατοχή.

Ακόμα χορήγησε συντάξεις αναπηρίας σε υγιεστάτους
πρασινοφρουρούς και γέμισε με αργόσχολους, κομματόσκυ-
λα, τις ΔΕΚΟ και τους κρατικούς μηχανισμούς. 

Έτσι τετραπλασίασαν το δημόσιο χρέος και καταχρέωσαν
τη χώρα για πολλές γενεές, παρά τον πακτωλό των χρημάτων
από ΕΟΚ και μετανάστευση.

Αυτές τις αμαρτίες πληρώνει τώρα η Ελλάδα ...
Για το 93. Λίγοι γνωρίζουν ότι και οι τρεις προϋπολογισμοί

της ΝΔ ως Κυβερνηση, δεν παρουσίασαν κανένα ελλειμμα.
Απλώς η Κυβέρνηση εκείνη αναγκάστηκε σε επώδυνο δανει-
σμό, για να καλύψει το οικονομικό χάος που είχαν δημιουρ-
γήσει οι μάγοι τής αλλαγής. Και φτάνουμε στο 2004 που α-
νέλαβε και πάλι η ΝΔ την διακυβέρνηση τής χώρας. Ξέχασε
ο κ. Παπανρεου ότι και τότε τα οικονομικά που παρέδωσε το
ΠΑΣΟΚ ήτανε χάλια και ότι η Ελλάδα μπήκε και τότε σε επι-
τήρηση για 3 σχεδόν χρόνια. Αυτές είναι οι περγαμηνές και
οι δάφνες από τις κατά καιρούς Κυβερνήσεις τής … δημο-
κρατικής παράταξης! Φυσικά και έχει τεράστιες ευθύνες η
ΝΔ αφού στα 5 χρόνια διακυβέρνησης έχει ελάχιστα θετικά
και στην οικονομία τα έκανε μπάχαλο.

Πρέπει εδώ να σημειώσω, ότι ο συνετός Κώστας Σημίτης
ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής, πέτυχε κάποια ανόρθωση τής οικονομίας, έστω και
με πλασματικά στοιχεία, έδωσε αξιοπιστία στη χώρα, που εί-
χε καταστεί το μαύρο πρόβατο της Ευρωπης, πέτυχε την έ-
νταξή μας ΟΝΕΔ και την Κύπρο στην ΕΕ. Δεν μπόρεσε, βέ-
βαια,να δαμάσει το τέρας τής διαπλοκής, όπως και ο Κώστας
Καραμανλής, που ναι μεν προϋπήρχε, αλλά το γιγάντωσε η
10ετία του 1980 με τους αδελφούς Καντάφη, Αραφάτ, Για-
ρουσέλσκυ και λοιπών … δημοκρατικών και προοδευτικών,
τρομάρα τους. Αυτά βέβαια δεν δικαιολογούν τις μεγαλο-
στομίες τού νέου Πρωθυπουργού. Ξέρω, υποθέτω, ότι το έρ-
γο που ανέλαβε είναι πολύ δύσκολο και είναι γεγονός ότι η
παρούσα Κυβέρνηση κάνει πράξη όσα δεν έκανε η ΝΔ στα 6
χρόνια που κυβερνούσε. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την
προσπάθεια των κυβερνόντων για παραχάραξη των γεγονό-
των και την ατολμία τους να παραδεχτούν ότι είναι βασικά υ-
πεύθυνη και η αυτοαποκαλούμενη δημοκρατική παράταξη,
για το φρενοκομείο που λέγεται ΕΛΛΑΣ.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Διατελώ μετά τιμής

Παναγιώτης Λιακέας 
Bochum, Φλεβάρης 2010

Τηλ. 0040/234/356259 - Φαξ 0049/234/5309643

n Αγαπητέ κύριε Δίκογλου,
Συγχαρητήρια για την πολύ προσεγμένη ηλεκτρονική έκ-

δοση της "Ελληνική Γνώμης"!
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς απο το Σαν Χοζέ της Καλι-

φόρνιας,
Μαρίνα Βέλλιου Μουστάκα

Ιδρύτρια-Πρόεδρος Ινστιτούτου Ελληνικής Κληρονομιάς
www.hhisj.org

n Αγαπημένοι μου φίλοι συνέλληνες της ομογένειας,
χαιρετίσματα από την Ελλάδα
Ονομάζομαι Σοφία Βλάχου και είμαι μια λαϊκή ζωγράφος

από την πατρίδα. Μέσα από τα έργα μου προσπαθώ να δια-
τηρήσω την παράδοση και τα έθιμά μας για να μην αλλο-
τριωθούν όλα στον κυκεώνα της παγκοσμιοποίησης. Η έκ-
φραση της ζωγραφικής μου είναι αυθεντική, όπως πηγαία και
το ίδιο αυθεντικά απορρέει απ’ το συναίσθημα που μου χαρί-
ζουν οι υπέροχες εικόνες της ελληνικής μας υπαίθρου.

Κάθε κάμπος, κάθε κοπάδι με πρόβατα που βόσκει ανέμε-
λα, κάθε εργασία που κάνουν οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και
ψαράδες αλλά και οι απλές γυναίκες οι νοικοκυρές των μι-
κρών χωριάτικων σπιτιών, έρχονται να απαθανατιστούν μέσα
από τον παραδοσιακό τρόπο ζωγραφικής μου, χρώμα σκόνη
με αυγό και να πάρουν θέση πάνω στο φυσικό ξύλο, μερικές
φορές αν είμαι τυχερή και βρω παλαιό, την θέση που θα τους
δώσει την νότα της νοσταλγίας αλλά και της θύμησης μιας
ζωής που όχι μονάχα μας λείπει αλλά και που μας υπόσχεται
αυτή την νότα της ξεγνοιασιάς και ομορφιάς του απλοϊκού
και αληθινού τρόπου ζωής των παππούδων και πατεράδων
μας… Τι θα ήταν όμως όλα αυτά και τι αξία θα είχαν αν δεν
κοσμούσαν τους τοίχους των ελληνικών σπιτιών!!! Τους τοί-
χους των αυθεντικών ελληνικών σπιτιών και όχι αυτών των
μοντερνοφράγκικων διαμερισμάτων των πόλεων που θαρ-
ρούν πως μέσα από την τυφλή υποταγμένη στους ρυθμούς
της μόδας ακολουθία αυτόματα καθιστούν εαυτούς κομμάτι
της σύγχρονης εποχής!!!

Μα η εποχή αυτή τείνει να μας αποξενώσει από τις ρίζες
μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Δυστυχώς αυτό το βλέπει κα-
νείς πολύ έντονα εδώ στην πατρίδα, όμως με την ομογένεια,
με εσάς αγαπητοί συμπατριώτες Έλληνες, τα πράγματα είναι
διαφορετικά αφού η φλόγα μέσα στην καρδιά σας μιλά αυ-
θεντικά και πιστά ΕΛΛΗΝΙΚΑ!!!! Σας θαυμάζω ειλικρινά !!!

Και επειδή οι καιροί που βιώνουμε είναι πάρα πολύ δύ-
σκολοι και ο οικονομικός μας αφανισμός είναι μάλλον θέμα
χρόνου κάτι που θα σβήσει και την κάθε ελπίδα αυτής της
κληρονομιάς, γιατί για κληρονομιά πρόκειται όταν κάνουμε
λόγο για λαϊκή ζωγραφική, στο χέρι μας είναι να μπορέσου-
με να την διατηρήσουμε, όσο μπορούμε πιο ζωντανή.

Γι’ αυτό απευθύνομαι σε όλους εσάς, τους Έλληνες του ε-
ξωτερικού, σε όσους αγαπούν την τέχνη, αλλά και σε όλους
όσους μέσα από την ζωγραφική μου βλέπουν την Ελλάδα,
και τολμώ να ζητήσω την υποστήριξή τους την οικονομική και
ηθική, μέσω της αγοράς κάποιου πίνακά μου. Ακόμα, όποιος
θέλει να του φτιάξω κάποιον πίνακα με θέμα το χωριό του
μπορεί να μου τον παραγγείλει. Όπως επίσης και όποια αγιο-
γραφία επιθυμεί, γιατί μαζί με την πατρίδα μας αναπόσπαστα
δεμένη είναι και η ορθόδοξη πίστη μας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Βλάχου Σοφία, Ναύπλιο Αργολίδος

τηλ. +30-27520-27106, κιν. +30-6932612733,
www.taergamou.blogspot.com

n Αγαπητέ Συνάδελφε της "Ελληνικής Γνώμης" 
Μαζί με τις εγκάρδιες ευχές μου, σου στέλνω και αυτό το

άρθρο μου, ή αν θέλεις επιστολή, προς δημοσίευση. Όπως
θα διαβάσεις το άρθρο μου αναφέρεται στην ανοικτή επι-
στολή τού ομογενή της Γερμανίας Κώστα Γκαλιμάνη, που το
σχολιάζω ευμενώς και συμφωνώ με την άποψη του Άγγλου ι-
στορικού Νίκολ Χάμοντ τα Σκόπια να ονομάσουν το κράτος
τους "ΠΑΙΟΝΙΑ".

Δημοσίευσέ το λοιπόν, αν το βρίσκεις ενδιαφέρον και
αν θέλεις υποστήριξέ το να λύσουμε αυτό τον βραχνά που έ-
χουμε όλα αυτά τα 60 χρόνια!

Φιλικώτατα, Αλφρέδος Κουρής

Γράμμα στην Εφημερίδα σας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ:
Αντί “Μακεδονία” να προτείνουμε “ΠΑΙΟΝΙΑ” στη FYROM

Διάβασα ότι “ο μεσολαβητής“ της διένεξης γιά την ονομα-
σία της FYROM ο κύριος Νίμιτς βρίσκεται πάλι στα Σκόπια
και προσπαθεί να βρει μιά αποδεχτεί λύση και από τις δύο
πλευρές άνευ αποτελέσματος, αφού ήδη εδήλωσε ότι “δεν
υπάρχουν μαγικές λύσεις”!..

Σημειώνω μάλιστα ότι ο κ. Νίμιτς είχε ήδη συνάντηση με
τον πρόεδρο της ΠΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ και άλλους ιθύνο-
ντες των Σκοπίων και τώρα είναι στην Αθήνα γιά το ίδιο θέ-
μα!..

Διάβασα επίσης στο διαδίκτυο και μία “ΑΝΟΙΚΤΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 300 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ“ α-
πό την Γερμανία του ομογενή ΚΩΣΤΑ ΓΚΑΛΙΜΑΝΗ, του ο-
ποίου το e-mail γιά του λόγου το αληθές είναι: KostasGali-
manis@yahoo.de γιά όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί
του, ή να διαβάσουν λεπτομέρειες της επιστολής του, της ο-
ποίας ο τίτλος είναι : «Όταν δεν τιμούμε τους ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ,
προδίδουμε την πατρίδα μας»!. 

Το γράμμα του είναι σχετικό με την ονομασία των Σκοπίων
και αρκετά καυστικό γιά τους 300 βουλευτές της Ελληνικής
Βουλής, οι οποίοι κατ’ αυτόν «δεν έπρεπε να βάλουν κόκκι-
νο χαλί στον υπουργό των εξωτερικών των Σκοπιανών, όταν
αποβιβάστηκε στην Κέρκυρα και το αεροπλάνο του έγραφε
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ“ και όχι ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ ..!».

Στην ανοικτή επιστολή του, δημοσιεύει επίσημο γραμματό-
σημο του 1944 που αναγράφει την ΠΓΔΜ ως “VARDARS-
KA”!..

Επίσης “παραπονείται στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, διότι δεν εκάλεσε επισήμως τους 350 Φιλέλληνες
του εξωτερικού να τους παρασημοφορήσει επίσημα σε μιά
δεξίωση με ένα χρυσό μετάλλιο,ως “Επίτιμους Έλληνες Πο-
λίτες”, επειδή στείλανε επιστολή στον πρόεδρο των Η.Π.Α
Μπαράκ Ομπάμα να επέμβη προσωπικά ώστε να μην βιαστεί
και παραχαρακτεί η ιστορία!..”

Ομολογώ ότι την ανοικτή επιστολή του ομογενή Κώστα
Γκαλιμάνη την βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί αν και καυ-
στική, δείχνει, ότι ο ομογενής της Γερμανίας είναι αρκετά
διαβασμένος και αντικειμενικός. Π.χ. αναφέρει ότι: «Ο μεγά-
λος Άγγλος ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ Καθηγητής Νίκολας Χάμοντ συγ-
γραφέας της “Ιστορίας της Μακεδονίας“, είπε το 1992 στο Κ.
Γκλιγκόροφ μεταξύ πολλών άλλων εξοργισμένος: ”Κάνετε
παραχάραξη και βιασμό της ιστορικής αλήθειας, ονομάζο-
ντας τα Σκόπια “Μακεδονία“, αφού δεν έχουν ουδεμία σχέ-
ση με την αρχαία Μακεδονία. Τότε ο τόπος αυτός που ζήτε
τώρα, λεγόταν “ΠΑΙΟΝΙΑ” οι κάτοικοί του ελέγοντο “Παίο-
νες“, είχαν δικό τους βασιλιά και γιά πολλά χρόνια ήσαν υ-
πήκοοι των Μακεδόνων. Σήμερα όμως, οι Σκοπιανοί είναι
Σλάβοι και Αλβανοί, δεν έχουν ελληνική φωνή και μέχρι το
1944, τα Σκόπια ονομάζοντo “BARDARSKA”».

Το γνωρίζατε αυτό; Εγώ όχι! Γιά να είμαι όμως σίγουρος,
ρώτησα τον φίλο μου τον Δρ. Κώστα Βίτκο, που είναι από
τους καλύτερούς μας στη Μελβούρνη σε θέματα Ιστορίας
και Φιλισοφίας, επειδή επί 15 χρόνια, πριν μεταναστεύσω οι-
κογενειακώς στη Μελβούρνη το 1956, μέναμε με ενοίκιο σε
ένα διαμέρισμα στην οδό Παιωνίου 10 της περιοχής Πλατεί-
ας Βικτωρίας στην Αθήνα και δεν ήξερα τη σχέση “Παιω-
νίας” με “Παιονία”!..

Κι’ ο Δρ. Βίτκος μου το εξήγησε: «Η οδός Παιωνίου ανα-
φέρεται στο θεό και θεραπευτή των Αρχαίων Ελλήνων Παιώ-
νιο, ενώ η “ΠΑΙΟΝΙΑ” με όμικρον που αναφέρεται ο Καθηγ.
Νίκ. Χάμοντ, ήτο η περιοχή που ζούσαν εκεί, οι πρόγονοι των
Σκοπιανών!.» Αυτά!

Και επανέρχομαι τώρα στον Κώστα Γκαλιμάνη, τον ομογε-
νή της Γερμανίας, που τελειώνει την επιστολή του μ’ ένα α-
πόφθεγμα του διάσημου φιλοσόφου Friedrich Nischze, πολύ
επίκαιρο: 

”Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο, ο οποίος να έχει προ-
σφέρει τόσα πολλά στην ανθρωπότητα, όσα ο Ελληνικός και
να έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τους λαούς, οι οποίοι
δεν επρόσφεραν τίποτα εις αυτήν!..“ 

Υ.Γ. δικό μου:
Με τα ως άνω δεδομένα και με καλή θέληση και ειλικρί-

νεια ερωτώ βασικά τους ιθύνοντες της Ελλάδος και της FY-
ROM, αλλά και τους αναγνώστες σας, και τα αδέλφια μας
της Ελλάδας και όλους τους ομογενείς της Διασποράς, ως
πότε θα εκκρεμεί το ΣΚΟΠΙΑΝΟ;;

Αφού ο τόπος που ζούνε σήμερα οι κάτοικοι των Σκοπίων
λεγότανε τότε, την αρχαιότητα, «ΠΑΙΟΝΙΑ», δεν θα ήτανε κα-
λό και εφικτό να συμφωνήσουμε με τους γείτονες της ΠΓΔΜ
αντί να ονομάσουν, όπως επιμένουν, το κράτος τους “Μακε-
δονία” που είναι η μισή Ελλάδα ... και το αποκλείουμε κι’ ε-
μείς και όλοι οι Ιστορικοί, γιατί δεν τους προτείνουμε να το ο-
νομάσουν το κράτος τους ΠΑΙΟΝΙΑ, που θάναι το πιο σωστό
και γιά τις δύο πλευρές; 

ΑΛΦΡΕΔΟΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΟΑΜ
(παλαίμαχος ομογενειακός δημοσιογράφος και εκδότης

τα τελευταία 54 χρόνια στην Αυστραλία)
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Hagen, 20.02.2010
Αξιότιμες κυρίες
Αξιότιμοι κύριοι

Με αγωνία παρακολουθούμε στην τηλεόραση
τα σχόλια ντόπιων και ξένων αναλυτών που σχετί-
ζονται με την ελληνική οικονομία. Οι προσπάθει-
ες της κυβέρνησης για περιορισμό του ελλείμμα-
τος ίσως προς την σωστή κατεύθυνση με πολλά ε-
ρωτηματικά όμως ως προς την εφαρμογή των, α-
φήνουν κραυγαλέα εκτός σχεδιασμού την Ελλη-
νική Βαριά Βιομηχανία, τον Τουρισμό, θα έλεγα
ότι και στα 30 χρονιά ασχολίας μας στον τομέα
αυτόν, σπάνιες ήταν οι περιπτώσεις που οι πολιτι-
κοί μας καταπιάστηκαν σοβαρά με το θέμα. Εύ-
κολο να λέμε ότι η βαριά μας βιομηχανία είναι ο
Τουρισμός αλλά ... και για τους Άραβες βαριά
βιομηχανία είναι το πετρέλαιο, όμως εκεί δουλεύ-
ουν μέρα και νύχτα επί 365 ήμερες τον χρόνο,
και για τους Γερμανούς, Γάλλους, Αμερικανούς
βαριά βιομηχανία είναι η αυτοκινητοβιομηχανία
αλλά και εκεί δουλεύουν μέρα και νύχτα επί 365
ήμερες τον χρόνο.

Εμάς τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα τα κα-
ταφέρουμε εργαζόμενοι 4 μήνες το χρόνο στη
Βόρεια και 6 μήνες στη Νοτιά Ελλάδα;

Όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση στη
Γερμανία πρώτο μέλημα ήταν η οργάνωση του δι-
κτύου μεταφορών για τη γρήγορη μεταφορά πρώ-
των υλών και ανταλλακτικών στα εργοστάσια...

Εμάς τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι χωρίς ορ-
γάνωση των μεταφορών θα τα καταφέρουμε όταν
για πολλούς προορισμούς της Ελλάδας οι υπάρ-
χουσες θέσεις στην αγορά δεν φτάνουν ούτε για
τους Έλληνες του εξωτερικού;

Γνωρίζουν άραγε οι υπεύθυνοι ότι τα μοναδικά
τσάρτερ μεταφοράς τουριστών είναι ξένα και ε-
ξυπηρετούν αποκλειστικά δικά τους συμφέροντα;

Όταν από την αρχή της βιομηχανικής επανά-
στασης τα εργαστήρια ερευνών δούλευαν αδιά-
κοπα παίρνοντας το ένα μετά το άλλο τα βραβεία
Νόμπελ... εμάς τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα
τα καταφέρουμε χωρίς υπερβάσεις να πραγματο-
ποιήσουμε μια πραγματική επανάσταση στον Του-
ρισμό, που τόσο την έχει ανάγκη ο τόπος και που
ίσως να είναι η μοναδική λύση για έξοδο από την
κρίση;

Η πραγματική λύση, διότι θα φέρει χρήμα από
έξω στην ελληνική οικονομία και δεν θα χρεια-
σθεί να παραιτηθούν στρώματα του πληθυσμού
από εισοδήματα τα οποία τελικά θα μειώσουν την
αγοραστική τους δύναμη επιδεινώνοντας έτσι το
πρόβλημα, αντί να το λύσουν.

Για να φθάσουμε όμως εκεί πρέπει να δούμε τι
είναι αυτό που κάνει τα τουριστικά πακέτα στις α-
νταγωνίστριες χώρες να είναι φθηνότερα ακόμα
και από την νετ τιμή των δικών μας αεροπορικών
εισιτηρίων; να δούμε γιατί για χώρες ίδιων κλιμα-
τικών συνθηκών υπάρχει θαλάσσιος τουρισμός
το χειμώνα ενώ εμείς δεν αναφερόμαστε σε χει-
μερινά προσπέκτ ούτε για το τιμής ένεκεν ...

Αν θέλουμε πραγματικά έξοδο από την κρίση ο
Τουρισμός είναι η σωστή μακροχρόνια λύση μια
και έξω.

Μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτήν την
κατεύθυνση αρκεί να το πιστέψουμε όλοι. Δυστυ-
χώς δεν γίνονται καν βήματα εκεί που θα έπρεπε
αυτήν τη στιγμή να γίνονται άλματα. Τι συμβαίνει
λοιπόν και κολλήσαμε στον βάλτο;

Είναι δυνατόν να μη βλέπουμε τη διέξοδο από
την κρίση όταν αυτή είναι τόσο κοντά μας; Η δεν
τη βλέπουμε επειδή είναι τόσο απλή;

Μην ωραιοποιούμε καταστάσεις, δεν αυξάνε-
ται το εισόδημα στη χώρα από τον τουρισμό αν
προστίθονται όλο και μεγαλύτερες ομάδες δικαι-
ούχων κοινωνικού τουρισμού, ούτε έχουμε πε-
ρισσότερες αφίξεις επειδή τυγχάνει να έχουμε ε-

κλογές και ήρθαν οι ετεροδημότες από όλη την
Ευρώπη.

Με σοβαρότητα λοιπόν ... ας δούμε στην κρίση
την ευκαιρία, κάπως έτσι ξεκίνησε και η βιομηχα-
νική επανάσταση άλλωστε, γιατί λοιπόν σε εμάς
να μην ξεκινήσει έτσι η τουριστική;

Βάλτε, λοιπόν, αφετηρία στην Παιδεία με μα-
θήματα Τουριστικής Αγωγής από την 1η τάξη του
Δημοτικού, μέχρι και το τελευταίο εξάμηνο σπου-
δών στα πανεπιστήμια.

Πάρτε στα χέρια σας τον συντονισμό των μετα-
φορών, επιδοτήστε τις μεταφορές, δεν μπορούν
οι κοινοτικές οδηγίες περί ανταγωνισμού να ισχύ-
ουν για εμάς και όχι για την απέναντι όχθη.

Κινητοποιείστε όλους ώστε να μην σταματή-
σουν την εργασία με τα πρωτοβρόχια, δεν φτάνει
η εργασία των 6 μηνών σε μια βαριά βιομηχανία.

Συντονίστε επενδύσεις σε θεματικά πάρκα και
σε θαλασσοθεραπευτικά κέντρα. Ένα πάρκο του
στιλ Disneyland με θέματα από την αρχαία Ελλάδα
π.χ. Ακρόπολη πάνω σε λόφο, μια τριήρης μέσα σε
μια λίμνη, ένα υπόγειο με αναπαράσταση του Κά-
τω Κόσμου και τόσα άλλα γνωστά θέματα από την
ελληνική μυθολογία θα βοηθούσαν πολύ στην
προσέλκυση κόσμου και στην χειμερινή περίοδο.

Προωθήστε την ίδρυση ελληνικής εταιρίας
τσάρτερ και ελληνικής αεροπορικής εταιρίας χα-
μηλού κόστους και ας αφήσουμε τις αναφορές
σε άγονες γραμμές. Στο χέρι μας είναι να τις κά-
νουμε όλες προσοδοφόρες.

Οι Έλληνες του εξωτερικού εργάτες, υπάλλη-
λοι, επαγγελματίες, επιστήμονες, σύλλογοι κλπ.
μπορούν να γίνουν οι διαφημιστές του τουρισμού
μας, ένα δυναμικό που κραυγαλέα αγνοήθηκε
μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε ότι θα απαιτηθεί γενι-
κός ξεσηκωμός με την συμμετοχή αεροπορικών
εταιριών, ξενοδοχείων, εταιριών ενοικιάσεως αυ-
τοκίνητων, τουριστικών πρακτόρων, επενδυτών,
καταστηματαρχών και γενικά όλου του πληθυ-
σμού. Όμως είναι εφικτό.

Ο τουρισμός αυτήν τη στιγμή πλέει απλώς, χω-
ρίς κατεύθυνση, με μοναδικά κατορθώματα να
προέρχονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, ασυ-
ντόνιστα και είναι ζήτημα χρόνου να βρεθεί αντι-
μέτωπος με το μεγάλο τσουνάμι από την μεγάλη
κρίση.

Το θέμα επείγει περισσότερο από ότι περνάει
αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην Ευρώ-
πη γίνονται έντονες προσπάθειες για να παραμεί-
νει ο κόσμος στον τόπο του για διακοπές ώστε να
μείνει και το χρήμα εντός συνόρων και ας μην υ-
πάρχουν σύνορα στα χαρτιά.

Βάλτε, λοιπόν, το θέμα σε πρώτη προτεραιότη-
τα, συντονίστε, βγείτε έξω στην πραγματική αγο-
ρά - δεν κατευθύνεται η βαριά βιομηχανία γρα-
φειοκρατικά - και καλέστε τον κόσμο σε δουλειά.

Κόσμος υπάρχει, αυτή την κρίσιμη στιγμή λεί-
πει το όνειρο, που θα μπορέσει να γίνει στόχος
για όλους τους Έλληνες.

Ας είναι λοιπόν το πρόβλημα που λέγεται οικο-
νομική κρίση, η μεγάλη μας ευκαιρία. 

Για την σύνταξη της επιστολής 

Γιάννης Σουλτανίδης
Hellas Reisen

Elberfelder Str. 84, 58095 Hagen
Tel. 02331-331005 

Flyhellas.de
Kluser Str. 7 , 58511 Lüdenscheid 

Tel. 02351-91932
Hellas Touristik Consulting 

Am Kalkheck 3 , 58313 Herdecke 
Tel. 02330-809961
info@flyhellas.de

ioannis.soultanidis@hotmail.de

Aνοιχτή επιστολή προς το Υπουργείο Τουρισμού

Ομογενείς: Περιμένουν
τον «Εθνικό Πρωταθλητή»

Του Ηλία Ηλιόπουλου*, iliop@otenet.gr 

Με ικανοποίηση και προσδοκία να ευρεθούν κο-
ντά τους τα Ελληνικά Φτερά, πληροφορήθηκαν άμε-
σα από το Ομογενειακό Πρακτορείο Ειδήσεων Ελλά-
δος οι Έλληνες του Εξωτερικού τη συγχώνευση των
δύο μεγάλων αεροπορικών Εταιρειών μας, της
AEGEAN AIRLINES και της OLYMPIC AIR, σε μια ευ-
ρωπαϊκού μεγέθους Αεροπορική Εταιρεία. Με 64 ο-
λοκαίνουργα υπερσύγχρονα αεροσκάφη, 6.000  α-
φοσιωμένους, παθιασμένους, με μεράκι, στο αντικεί-
μενό τους, εργαζομένους και την επωνυμία
OLYMPIC AIR ως «Εθνικό Πρωταθλητή», φιλοδο-
ξούν να αυξήσουν κατά πολύ τους 105 σήμερα προ-
ορισμούς εσωτερικού και κυρίως του εξωτερικού.
Ιδιαίτερα χάρηκαν εκείνοι οι Έλληνες στις ΗΠΑ, τον
Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική και την
Άπω Ανατολή, που εδώ και λίγα χρόνια έχουν στερη-
θεί την αγαλλίαση της ψυχής. Ένοιωθαν ότι κατεβαί-
νει η Ελλάδα μας στη γειτονιά τους, με την προσγεί-
ωση των αεροπλάνων της πάλαι ποτέ Ολυμπιακής
Αεροπορίας των έξη Ηπείρων και όλων των ωκεα-
νών. Τώρα, μετά από  μία προσεκτική μελέτη  και φι-
λόδοξη επιχειρηματική κοινή απόφαση, ενέργεια και
δήλωση, οι δύο ικανότατοι πρόεδροι των Εταιρειών
κ. κ. Θεόδωρος Βασιλάκης και Ανδρέας Βγενόπου-
λος, προχώρησαν στη θεμελίωση για την οικοδόμη-

ση της νέας μεγάλης εναερίου δράσεώς τους σε μα-
κρύτερους ουρανούς. Και έχουν κάμει τους Ομογε-
νείς να περιμένουν, να τους υποδεχθούν ως μια νέα
πρόοδο της Πατρίδας. 

Μέσα σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα καθημερι-
νής ειδησεογραφικής απαισιοδοξίας, που φυσιολογι-
κά διαχέεται εκτοξευόμενη ως τοξικό μαύρο νέφος
από τα ελληνικά ΜΜΕ, έλαμψε αισιόδοξα και φωτα-
γώγησε ενθάρρυνση, η είδηση ότι δύο άνθρωποι
στην Ελλάδα μας, που μέχρι χθες ανταγωνιζόντου-
σαν σκληρά σε επιχειρηματική τροχιά, σκέφθηκαν
να κάνουν ένα βήμα προσέγγισης για το καλό και το
μέλλον, των αεροπορικών εταιρειών τους. Πετώντας
επαγγελματικά πάνω από τα σύννεφα, πέταξαν απο-
φασιστικά, έξω από τα αεροπλάνα τους, εγωισμούς
και ανεξαρτησίες και απεφάσισαν να συνεργασθούν
καταλλήλως, αποτελεσματικά και αποδοτικά. Και πα-
ράλληλα έτσι να προσφέρουν καλύτερες αεροπορι-
κές υπηρεσίες και τιμές στους επιβάτες τους, στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό.  Κι αυτή η γενναία  πράξη
τους δημιουργεί μια νέα εποχή και την προσμονή
στους Έλληνες των μακρινών Ηπείρων να τους σφί-
ξουν το χέρι και να αισθανθούν ξανά, ότι πατάνε χώ-
μα ελληνικό, ανεβαίνοντας με δέος και υπερηφά-
νεια, από το πρώτο κιόλας σκαλοπάτι, τις σκάλες των
στολισμένων με ελληνικά χρώματα και ελληνικό Πο-
λιτισμό αεροσκαφών της Νέας Μεγάλης OLYMPIC
AIR που ακτινοβολεί Ελλάδα και Ευρώπη. 
* Ο Ηλίας Ηλιόπουλος είναι ιδρυτής – ιδιοκτήτης –
διευθυντής του Ομογενειακού Πρακτορείου Ειδή-
σεων Ελλάδος

Nomarchia Magnesia
auf der boot 2010
in Düsseldorf

Unter den rund 1500 Ausstellern
auf der diesjährigen interna-
tionalen Bootsausstellung in
Düsseldorf, war auch die No-
marchia Magnesia vertreten. Auf
dem Messestand des 
Griechischen Tourismusverban-
des (EOT), präsentierte sie das
touristische Gebiet der Präfektur
mit den Inseln der nördlichen 
Sporaden, Skiathos, Skopelos
und Alonnisos, der Halbinsel 
Pilion und der Stadt Volos, die
Austragungsort der 
Mittelmeerspiele 2013 sein wird.


