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Σάββατο 5 Ιουνίου στο Ruhr Congress Bochum, Stadion Ring 20

29ο Φεστιβάλ Ποντιακών χορών Νεολαίας
Το Ludwigshafen ήταν η πόλις που φιλοξένησε τους λίγους τότε αλλά μεγάλους Ποντιολάτρες από διάφορες πόλεις της Γερμανίας, για να ιδρύσουν την Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης (ΟΣΕΠΕ). Ήταν το χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο
12-13 Δεκεμβρίου 1981 στο ξενοδοχείο Ramada όπου αποφασίστηκε η ίδρυση της Ομοσπονδίας. Μιας άρτια οργανωμένης κοινωνικής ομάδας, που από τότε διαπρέπει στην Κεντρική Ευρώπη
διδάσκοντας πατριωτικό μεγαλείο, αυτογνωσία, παράδοση, ήθη,
έθιμα και ιστορία. Είναι η μόνη Ομοσπονδία που από την ίδρυσή
της έως σήμερα καθιέρωσε και συνεχίζει ανελλιπώς να διοργανώνει κάθε χρόνο Φεστιβάλ Ποντιακών χορών Νεολαίας. Ακόμη,
για την ενημέρωση των αναγνωστών μας, γνωρίζουμε ότι στην
λαμπρή της πορεία η ΟΣΕΠΕ, διοργάνωσε 15 Συνέδρια, 20 Σεμινάρια Ιστορίας-Λαογραφίας, 15 Συνδιασκέψεις Νεολαίας μια σειρά από Συναπαντήματα, Σεμινάρια Χοροδιδασκάλων, διοργάνωσε σε διάφορες πόλεις Ημερίδες για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Επίσης στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2005
διοργάνωσε την 1η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους Νεολαίους από όλα τα μήκη
και πλάτη να βρεθούν στη Φραγκφούρτη για ένα νέο ξεκίνημα
των δραστηριοτήτων τους. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, που έγιναν σε διάφορες πόλεις, τιμήθηκαν με εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής, των Κυβερνήσεων και ανθρώπων του Πνεύματος
και των Γραμμάτων. Στις 5 Ιουνίου 2010 διοργανώνει η ΟΣΕΠΕ το
29ο Φεστιβάλ στην αίθουσα εκδηλώσεων Ruhr Kongress
Bochum με τη συμμετοχή 1200 και πλέον χορευτών από 40 συλλόγους με οικοδεσπότη το σύλλογο Ποντίων Herten.

Γιάννης Δελόγλου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΣΕΛ. 4-9

Ευγενική προσφορά του Συλλόγου
Παναγία Σουμελά Aachen
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο τού Ποντιακού Συλλόγου Παναγία ΣΟΥΜΕΛΑ Aachen, κύριο
Βασίλειο Λαζαρίδη, για τη χορηγία 500 φύλλων, τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους
επισκέπτες τού 29ου Φεστιβάλ στην πόλη
Bochum, στις 5 Ιουνίου 2010. Επίσης άλλα
500 φύλλα προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ.

28ο Φεστιβάλ στο Rüsselsheim Μάιος 2009

Η ιστορική διαδρομή των 28 φεστιβάλ του Ποντιακού Ελληνισμού στη Γερμανία

Τα Φεστιβάλ από την ίδρυση της ΟΣΕΠΕ
1ο Hannover: στης 31 Οκτωβρίου 1982
2ο München: στης 2 Απριλίου 1983 στο Großer Saal Schwabinger Bräu με 1500 επισκέπτες
3ο Fürth (Nürnberg): στης 19 Μαίου 1984 στην Stadthalle με 1300 επισκέπτες
4ο Frankfurt: στης 11 Μαίου 1985 στη Messe με 2000 επισκέπτες
5ο Berlin: στης 31 Μαίου 1986 στην ICC-Halle με 2500 επισκέπτες
6ο Ludwigshafen: στης 23 Μαίου 1987 στην Friedrich-Ebert-Halle με 3000 επισκέπτες
7ο Düsseldorf: στης 21 Μαίου 1988 στην Philipshalle με 4000 επισκέπτες
8ο Nürnberg: στης 27 Μαίου 1989 στην Frankenhalle με 4000 επισκέπτες
9ο Stuttgart: στης 2 Ιουνίου 1990 στην Martin-Schleyer-Halle με 7000 επισκέπτες
10ο Dortmund: στης 18 Ιουνίου 1991 στην Westfalenhalle με 3500 επισκέπτες
11ο Hannover: στης 6 Ιουνίου 1992 στην Kongresshalle με 33 χορευτικά και 3000 επισκέπτες
12ο Berlin: στης 8 Μαίου 1993 στην ICC-Halle με 31 χορευτικά και 3500 επισκέπτες
13ο Mainz: στης 21 Μαίου 1994 στην Rheingold-Halle με 32 χορευτικά και 2500 επισκέπτες
14ο Hamburg: στης 3 Ιουνίου 1995 στην Kongresshalle με 30 χορευτικά και 3000 επισκέπτες
15ο München: στης 1 Ιουνίου 1996 στην Rudi-Sedlmaier-Halle με 34 χορευτικά και 4000 επισκέπτες *
16ο Ludwigshafen: στης 24 Μαίου 1997 στην Friedrich-Ebert-Halle με 37 χορευτικά και 3500 επισκέπτες
17ο Wuppertal: στης6 Ιουνίου 1998 στην Uni-Halle με 38 χορευτικά και 3000 επισκέπτες
18ο Frankfurt: στης 5 Ιουνίου 1999 στην Festhalle με 36 χορευτικά και 3000 επισκέπτες
19ο Nürnberg: στης 3 Ιουνίου 2000 στην Frankenhalle με 35 χορευτικά και 3000 επισκέπτες
20ο Wuppertal: στης 2 Ιουνίου 2001 στην Uni-Halle με 33 χορευτικά και 3000 επισκέπτες
21ο Ludwigshafen: στης 22 Ιουνίου 2002 στην Friedrich-Ebert-Halle με 31 χορευτικά και 3000 επισκέπτες
22ο Βρυξέλλες: στης 7 Ιουνίου 2003 στο Kart EXPO με 37 χορευτικά και 3200 επισκέπτες
23ο Berlin: στης 29 Μαίου 2004 στο Hotel Estrel με 32 χορευτικά και 2500 επισκέπτες
24ο Ludwigshafen: στης 4 Ιουνίου 2005 στην Friedrich-Ebert-Halle με 35 χορευτικά και 3000 επισκέπτες
25ο Böblingen (Stuttgart):στης 27 Μαίου 2006 στο Sporthalle με 37 χορευτικά και 4000 επισκέπτες
26ο Düsseldorf: 26 Μαίου 2007 στην Philipshalle με 40 χορευτικά και 4000 επισκέπτες
27ο Wuppertal: 14 Ιουνίου 2008 στην Uni-Halle με 38 χορευτικά και 4000 επισκέπτες
28ο Rüsselsheim: στης 23 Μαίου 2009 στην Walter-Köbel-Halle με 39 χορευτικά και 3500 επισκέπτες
29ο Bochum: στης 5 Ιουνίου στο Ruhr Congress
* αφιερωμένο στον Οδυσσέα Ελύτη
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Μισός αιώνας Ελληνική
μετανάστευση στη Γερμανία
ΣΕΛ. 10-12

n n n ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

02

50 Χρόνια Ελληνική Μετανάστευση στη Γερμανία
Του Αποστόλη Δίκογλου
(Κάτι σαν χρονογράφημα)

πό δροσερή πηγή που σιγά-σιγά στερεύει. Η μάνα δεν υπάρχει
πια, οι φίλοι κι αυτοί σκορπίσανε και χάθηκαν και η πρώτη αγάπη κουράστηκε να καρτερά και τον εγκατέλειψε. Η επιστροφή έγινε μύθος, τραγούδι και μοιρολόι, έγινε πικρή ανάμνηση. Τα
παιδικά-νεανικά βιώματα ξεθώριασαν μέσα στην ομίχλη τού παρελθόντος. Γιατί κύλησαν μέρες και νύχτες πολλές, αθόρυβα,
στα ορμητικά νερά του χρόνου. Τα πέντε χρόνια έγιναν 50, έγιναν ολάκερος μισός αιώνας!
Ο Έλληνας μετανάστης στη Δυτική Ευρώπη πέτυχε τους στόχους του. Φωτεινή η διαδρομή του, αναγνωρισμένες οι ικανότητές του. Το κόστος της επιτυχίας δε φαίνεται. Είναι καταχωνιασμένο στις απόκρυφες κόχες τού Είναι του, μα· είναι φορές που
μένει άυπνος αναμοχλεύοντας τις αναμνήσεις του και τότε τρομάζει. Δε θέλει να δει το τίμημα και βιαστικά κλείνει το βιβλίο του
ισολογισμού των πεπραγμένων του. Είναι ο Ισολογισμός που περιέχει τις σελίδες της ζωής του. Τα 50 χρόνια στην ξένη γη.

Πολλοί, πάρα πολλοί είναι οι συμπατριώτες μου,
άνδρες και γυναίκες, που διακρίθηκαν στην ξένη
χώρα ή ξεχώρισαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε
διάφορους τομείς της γερμανικής κοινωνίας. Τα εφόδια του μετανάστη Έλληνα στην ξύλινη βαλίτσα λιγοστά, μα μέσα στην
καρδιά και στο νου άπειρα τα όνειρα, τα σχέδιά του. Ο στόχος
συγκεκριμένος: να τιθασέψει τις δυσκολίες που τον περιμένουν
στην ξένη γη και να σταδιοδρομήσει σε πείσμα όλων εκείνων
που έμειναν πίσω και του’λεγαν να μη φύγει. Το να διαπρέψει
κάτω από σκληρές και αντίξοες συνθήκες, ο Έλληνας, το έχει
αποδείξει στο διάβα των καιρών.
Στην ξενιτιά η θέλησή του γιγαντώνεται, αποζητά την καταξίωση
για τον εαυτό του, για τους φίλους και συγγενείς που παρακολουθούν εκ μακρόθεν τα βήματά του και κάποιοι ανάμεσά τους αμφιβάλουν. Αλλά και για τους γονείς, τη μαυροφορεμένη μάνα, που τη
βλέπει με τα μάτια της ψυχής του να στέκει ακόμα καταμεσής του
δρόμου την ώρα του αποχωρισμού τυλιγμένη στην πίκρα με δυο
δάκρυα να αυλακώνουν το στεγνωμένο από την ανέχεια και τη
δουλειά στα χωράφια, πρόσωπό της. Πώς να μείνει στα μισά του
δρόμου; πώς να λιποτακτήσει από τον άνισο αγώνα που ορθώνεται
απειλητικά μπροστά του; Απορρίπτει συμβιβασμούς και μέτριες λύσεις, θέλει να ανέβει τα σκαλιά της επιτυχίας, να φτάσει, γιατί όχι,
μέχρι την πιο ψηλή Κορυφή. Θέλει να δει, να ψηλαφίσει τα αγαθά
των κόπων του, και θέλει να ακούσει το καλλίφωνο Εύγε!
Η Γερμανία, η άλλοτε Δυτική Ευρώπη, με τις τεράστιες προοπτικές, ενθαρρύνει και ατσαλώνει τις ψυχικές του δυνάμεις και
η θέλησή του χαράσσει τα μονοπάτια που σίγουρα θα οδηγήσουν στη μεγάλη Λεωφόρο της επιτυχίας και της αναγνώρισης.
Βέβαια τίποτα δεν σου δίνεται umsonst! O νόστος ροκανίζει
τις ψυχικές του αντοχές και τα χρόνια κυλάνε σαν το νεράκι α-

Η Στήλη της Εκκλησίας

Επτωχεύσαμε;
Του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη,
Πρωτοπρεσβυτέρου Του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, Καθηγητού. Ιερέως της Ιεράς
Μητροπόλεως Γερμανίας.

Αγαπητοί μου, Πολύς λόγος γίνεται τελευταίως
για την Πατρίδα μας. Ότι δηλαδή επτωχεύσαμε και ότι θα πεθάνουμε από την πείνα. Τα μέσα ενημερώσεως και ιδιαίτερα οι εφημερίδες μας «περιλούουν» καθημερινώς με τις πλέον ταπεινές
εκφράσεις. Μας παρουσιάζουν σαν την τελευταία και φτωχότερη
χώρα της Ευρώπης και ότι στην Ελλάδα υπάρχει πανικός και ότι
ο ένας κινδυνεύει να καταβροχθίσει τον άλλον. Μάλιστα δε μερικοί εμπαθείς δημοσιογράφοι μας θεωρούν, ότι είμεθα οι χειρότεροι και από τις πλέον φτωχότερες χώρες της Αφρικής. Οι αντιδράσεις από ελληνικής πλευράς στην καταιγίδα αυτών των απαράδεκτων ύßρεωv είναι ελάχιστες, δια να μην είπομεν ανύπαρκτες. Οι Έλληνες που ζουν στη χώρα αυτή διαρκώς ταπεινώνονται από τα «πειράγματα» των εμπαθών «τύπων», που προσπαθούν να υποβιβάσουν τον Έλληνα και να τον παρουσιάσουν σαν
διακονιάρη και κακομοίρη. Σαν ξυπόλυτο και ρακένδυτο και ρακοσυλλέκτη. Κανείς από τους «δικούς» μας δεν του συμπαραστάθηκε. Τον αφήνει να μάχεται μόνος του. Μα στη Πατρίδα τί γίνεται; Ο ένας τα φορτώνει στον άλλον. Όλοι είναι αθώοι. Κανείς
δεν εγνώριζε ότι έβραζε το καζάνι. Πόθοι όλων: Φύγε εσύ να έλθω εγώ. Και το κατάντημα ήτο να γίνουμε γελοίοι. Να διαπιστώσουμε εμείς οι ζώντες έκτος των συνόρων της φιλτάτης μας Πατρίδος ακόμη μια φορά ότι «Την Ελλάδα, την Πατρίδα μας κανείς
δεν την αγάπησε. Κανείς δεν τη σεβάστηκε». Όλοι προσπαθούμε
να καρπωθούμε από αυτήν. Και πολλές φορές να την ταπεινώνουμε. Το ερώτημα, λοιπόν, σήμερον είναι: Επτωχεύσαμε; Αυτό
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Τα βάσανα της ξενιτιάς
Τα βάσανα της ξενιτιάς
ποτάμι είναι και τρέχουν
και τρέχουν δίχως να σταθούν
και δίχως να τελειώνουν.
Τρέχουν στα μάτια δάκρυα
και στην καρδιά φαρμάκι
κι οι αναμνήσεις – όνειρο
στην πίκρα βουτηγμένες.
Από την ανέκδοτη συλλογή μου:
Τραγούδια της ξενιτιάς και του πόνου.
Σκίτσο: Γιώργος Καπράνος, εκπαιδευτικός
το ερώτημα απευθύνεται σε όλους μας. Όποιοι και να είμαστε. Τί
απαντούμε, λοιπόν; Όχι ! Δεν επτωχεύσαμε. Όταν δανείζεσαι έχεις υποχρέωση να πληρώνεις κατά καιρούς το ποσό για να εξοφλήσεις το δάνειον. Όποιο και να είναι. Τούτο πράττουν όλοι στη
ζωή τους. Για τούτο είναι και οι τράπεζες, για να δανείζουν και να
τρέφουν με παχυλούς μισθούς τους υπαλλήλους τους από τους
τόκους μας. Ωστόσο, το πραγματικό και ουσιαστικό πρόβλημα
της χώρας μας σήμερον δεν είναι τόσο το οικονομικό, όσο το
πνευματικό. Δεν είναι ότι μας έλειψαν τα οικονομικά μέσα, αλλά
πρωτίστως το ότι στους σημερινούς Έλληνες παρατηρείτε «έλλειμμα πνευματικότητας». Και όταν λέμε «έλλειμμα πνευματικότητας», εννοούμε τη χαλάρωση των πνευματικών αξιών και συμφερόντων. Την απεμπόληση των ηθών και εθίμων του ευλογημένου τόπου μας. Την απαξίωση πολιτιστικών και ηθικών άξιων. Την
αποδυνάμωση και αμφισβήτηση της Ορθοδόξου πίστεως. Την περιθωριοποίηση της Εκκλησίας μας. Την περιφρόνηση της εκκλησιαστικής ζωής. Την αποδιοργάνωση της ελληνικής γλώσσας και
της εθνικής παιδείας. Την κατάργηση των ιερών και εθνικών συμβόλων και πολλών άλλων. Η πνευματική αυτή πτώχευση για άλλες
σύγχρονες χώρες ίσως εν μέρει να δικαιολογείται, λόγω του μικρού ιστορικού χρόνου σύστασης των κοινωνιών τους. Για την
Ελλάδα όμως, που έχει συνεχή ιστορική και πολιτιστική παρουσία
επί χιλιάδες χρόνια, η πτώχεια αυτή είναι αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη. Πολύ περισσότερο, διότι σε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, βασικό χαρακτηριστικό της Ελλάδας ήταν η Παιδεία
και το υψηλό επίπεδο πνευματικής και πολιτιστικής ζωής. Οι
Έλληνες από αρχαιότατων χρόνων ουδέποτε διεκρίθησαν για τον
oίκoνομικόν τους πλούτον. Ουδέποτε εθεοποίησαν το χρήμα και
το κέρδος. Σημαία της καθημερινής τους ζωής ήσαν το «Μηδέv
αγαν» και «παν μέτρον άριστον.»
Η Ελλάδα ήκμασε και άσκησε επίδραση σε ολόκληρη την ανθρωπότητα όχι σαν πλούσια Χώρα, αλλά ως Παιδεία, ως Πολιτισμός, ως Γλώσσα και ως Ορθοδοξία. Η Ελλάδα δεν εξάγει στα
διάφορα μέρη του κόσμου τα προϊόντα της γης, πετρέλαιο, σίδηBankverbindung:
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ρο, χρυσό που δεν έχει, αλλά προϊόντα του πνεύματος. Τα σύγχρονα πολιτισμένα κράτη σεμνύνονται να έχουν στις Εθνικές βιβλιοθήκες τους τα συγγράμματα των αρχαίων και συγχρόνων
Ελλήνων σοφών και λογίων. Τα Μουσεία τους είναι γεμάτα από
εκθέματα ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και προέλευσης
της πρώιμης και ύστερης αρχαιότητος. Οι λαοί της Αφρικής και
της Ασίας με πρωτόγονες θρησκευτικές αντιλήψεις, γνωρίζοντες
την Ορθοδοξία, γίνονται ένθερμοι Ιεραπόστολοι των συμπατριωτών τους. Βεβαίως πρέπει ή οικονομική ανασυγκρότηση της Πατρίδος μας με κάθε προσπάθεια να επιδιωχθεί. Ωστόσο όμως
πρέπει να προηγηθεί η πνευματική ανασυγκρότηση. Διότι οποιαδήποτε προσπάθεια και αν καταβληθεί στον οικονομικόν τομέα
και οποιαδήποτε ανασυγκρότηση και αν επιτευχθεί με μεγάλες
θυσίες τού λαού μας, θα είναι κυριολεκτικά στον αέρα, αν δεν γίνει ταυτόχρονα τεράστια και πανεθνική εκστρατεία για την πνευματικήν καλλιέργεια των συγχρόνων Ελλήνων.
Αδελφοί μου, Σαν χριστιανοί τολμούμε να ελπίζουμε. Ακόμη
και σε μια εποχή, όπου εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη βρίσκονται σε απόγνωση κάτω από την πίεση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσεως και μιας ασφυκτικής αβεβαιότητος.
Ακόμη και όταν ποικίλοι παλαιοί και νέοι φόβοι σφίγγουν την καρδιά μας, εμείς οι χριστιανοί τολμούμε να ελπίζουμε. Η ελπίδα μας
αυτή δεν στηρίζεται σε κάποια αόριστη αισιοδοξία, αλλά σε ένα
Πρόσωπο ζωντανό, τον όντως Όντα Χριστόν. Oι σύγχρονοι άνθρωποι συνήθως αδιαφορούν για πνευματικές υποσχέσεις. Τους
ελκύει, όπως είναι πασίγνωστο, κυρίως ο πλούτος και ή δύναμη
με τις ποικίλες μορφές και παραλλαγές τους. Ας δώσουμε, λοιπόν, την δυνατότητα στο λαό μας να μάθει το καλύτερο και όλοι
μαζί ας ξεκινήσουμε ένα μακροχρόνιο Μαραθώνιο, για να ανεβάσουμε την ταπεινομένη Πατρίδα μας την Ελλάδα σε ανώτερα
επίπεδα αξιοπρέπειας και σεβασμού. Μας υποχρεώνει: το πολιτιστικό μας παρελθόν, μας το επιβάλλει η Ορθοδοξία. Το περιμένουν οι Έλληνες. Το απαιτούν οι λαοί που μας αγαπούν να τους
αποδείξουμε, ότι δεν ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ.
Δρ. Χρυσούλα Δημητρακάκη / Αθήνα
Πολιτιστικά, αγωνίες Προσανατολισμού
Διαμαντής Σωτηράκης / Ρόδος / Δωδεκάνησα
Θέματα Λαογραφικά, Πολιτιστικά
Ηλέκτρα Κίκη / Αθήνα
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Αντζελίνα Κουτσουγέρα / Αθήνα
Θέματα νομικά, πολιτιστικα
Γιάννης Σουλτανίδης / Hagen
Θέματα Τουρισμού, Ταξειδιωτικά
Χριστίνα Λούπα / Αθήνα
Θέματα επικαιρότητας, πολιτικά
Γεώργιος Λεκάνης / Αθήνα
Θέματα λαογραφικά, ιστορικά
Χρήστος Κηπουρός / Διδυμμότειχο / Θράκη
Θέματα Πολιτικού Προβληματισμού, Οικολογίας
∆ρ. Θεοφάνης Μαλκίδης
Δημοκρίτειο Παν. Αλεξανδρουπόλεως/Θράκη
Θέματα Βαλκανικής επικαιρότητας, Ιστορίας, Ποντίων
12 Χρόνια Ομογενειακή Εφημερίδα
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19 Μαΐου 1919 – Πόντος: Ωρα μηδέν!
Της Χριστιάννας Λούπα
Η γενοκτονία, σύμφωνα με το Διεθνές
Δίκαιο, θεωρείται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και δεν
παραγράφεται όσα
χρόνια κι αν περάσουν. Μήπως ήρθε επιτέλους η ώρα να κόψει η Τουρκία τον ομφάλιο
λώρο που τη δένει με τα εγκλήματα τού παρελθόντος και να κάνει ένα βήμα μπροστά;
Το κείμενο που ακολουθεί δεν είναι παρά ένα
ευλαβικό μνημόσυνο για τις χιλιάδες αθώες ψυχές που χάθηκαν μεταξύ 1914 και 1922, επειδή
είχαν την ατυχία να κατοικούν στα παράλια του
Εύξεινου Πόντου και να είναι χριστιανοί. Ο σκοπός του είναι να θυμίσει μα πάνω απ’ όλα να ενημερώσει τους Νεοέλληνες για τη μεγάλη
σφαγή που έγινε στο όνομα της τουρκικής εθνοκάθαρσης, εμπνευστής της οποίας υπήρξε
ο Κεμάλ Ατατούρκ. Πρόκειται για την γενοκτονία των Ποντίων.
Ανατρέχοντας στο παρελθόν θα διαπιστώσουμε ότι μετά τη διάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας και την άλωση της Κωνσταντινούπολης ένα σημαντικό κομμάτι τού ελληνισμού, ο
Πόντος, παρέμενε ελεύθερο. Το 1461, η άλωση
της Τραπεζούντας σήμανε την απώλεια της ανεξαρτησίας του, αλλά όχι και της εθνικής συνείδησής του, η οποία διατηρήθηκε αμείωτη στο
πέρασμα των αιώνων. Περίπου 600.000 Έλληνες παρέμειναν εγκατεστημένοι στην περιοχή,
ενώ, μετά την άλωση, 150.000 μετοίκησαν στον
Καύκασο.
Πράγματι, η περιοχή ακμάζει, τα γράμματα
και οι τέχνες ανθίζουν. Τα αμέτρητα ελληνικά
σχολεία – με πιο φημισμένο το Φροντιστήριο
της Τραπεζούντας – δεν παύουν στιγμή να διδάσκουν στα παιδιά την ελληνική κουλτούρα και
να μεταλαμπαδεύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα τυπογραφεία, οι λέσχες και τα θέατρα δεν μπορούν
παρά να μαρτυρούν το ψηλό πνευματικό επίπεδο των Ελλήνων του Πόντου.
Η εμπλοκή της Τουρκίας στον Α’ Παγκόσμιο
πόλεμο στο πλευρό των Γερμανών, ωστόσο, και
η ανοδική πορεία των Νεοτούρκων και του
Μουσταφά Κεμάλ προς την εξουσία, έμελλαν
να αλλάξουν το ρου τής Ιστορίας και να μετατρέψουν τη ζωή των λαών, που επί αιώνες ζούσαν ειρηνικά στα εδάφη της οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε έναν ανατριχιαστικό εφιάλτη.
Το 1914, οι ίδιοι οι Γερμανοί – συνυπεύθυνοι
της γενοκτονίας – με σκοπό να αλώσουν οικονομικά και πολιτικοστρατιωτικά την Εγγύς και
Μέση Ανατολή, συμβούλεψαν τους συμμάχους
τους να εκτοπίσουν στο εσωτερικό της Ανατολίας σε βάθος τουλάχιστον διακοσίων χιλιομέτρων τους χριστιανούς, επειδή πίστευαν ότι θα
ήταν επικίνδυνοι για την έκβαση τού πολέμου, ενώ ο Κεμάλ, γνωστός πια σαν «γκρίζος λύκος»,
οραματίζεται την οικονομική απεξάρτηση από
τις Μεγάλες Δυνάμεις και την εθνοκάθαρση,
ξεριζώνοντας τις «αμελητέες» μειονότητες και
παραδίδοντας την «Τουρκία στους Τούρκους».
Το 1915 καταρτίζεται το σχέδιο της εξολόθρευσης των χριστιανικών πληθυσμών, ενώ τον
Ιούνιο της ίδιας χρονιάς διαδραματίζεται η φοβερή σφαγή των Αρμενίων. Ταυτόχρονα, υιοθε-

τείται σειρά μέτρων για την εξόντωση των Ελλήνων, που αφορά περιορισμούς στην άσκηση του
επαγγέλματός τους και απαγόρευση στους μουσουλμάνους να εργάζονται με Έλληνες. Όλα
δείχνουν πως η μοίρα τού ποντιακού ελληνισμού είναι μάλλον προκαθορισμένη, εκείνοι, όμως, δεν φαίνονται καθόλου διατεθειμένοι να
το βάλουν κάτω εύκολα. Και στο σημείο αυτό ανοίγει μια σελίδα της Ιστορίας που ελάχιστος
κόσμος γνωρίζει.
Τα παλικάρια του Πόντου οργανώνουν ένα
εκπληκτικό αντάρτικο, που θα δυσκολέψει κατά
πολύ τη ζωή τού τουρκικού στρατού, αλλά και
θα καταφέρει να σώσει ένα σημαντικό μέρος
του πληθυσμού. Κι ενώ έχει ήδη αποφασιστεί ο
μαζικός εκτοπισμός των αντρών 20 – 45 ετών
στα φοβερά τάγματα εργασίας, απ’ όπου ελάχιστοι θα επιζήσουν, αρχίζουν και οργανώνονται
οι πρώτες ανταρτικές ομάδες, κυρίως στο Δυτικό Πόντο, στις περιοχές της Αμισού και της Πάφρας, με κύριο σκοπό την προστασία τού πληθυσμού, που είναι έρμαιο των λεηλασιών, των εξευτελισμών, των εκτελέσεων και των βιασμών.
Έξι έως επτά χιλιάδες υπολογίζεται ότι ήταν οι
αντάρτες. Η δύσκολη ζωή τους μέσα σε σπηλιές
και καλύβες, πάνω στα απόκρημνα βουνά με τις
αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη δυσεύρετη
τροφή, τους έκανε σκληροτράχηλους και εξαιρετικούς πολεμιστές. Το χιόνι διέκοπτε την τροφοδοσία, ενώ τα όπλα τους στην αρχή δεν ήταν
παρά μαχαίρια και αξίνες. Επανειλημμένες εκκλήσεις για βοήθεια προς την ελληνική κυβέρνηση δεν βρήκαν καμία απήχηση. Αργότερα
τους προμήθευσαν με όπλα οι Ρώσοι. Είναι πολύ πιθανό, αν οι αντάρτες είχαν από κάπου υποστήριξη, η Ιστορία να είχε πάρει άλλη τροπή.
Στο μεταξύ, οι Τσέτες (κυρίως ληστές) που έχουν ενταχθεί στην τουρκική χωροφυλακή δεν
αφήνουν τίποτε όρθιο. Πλήθος φρικαλεοτήτων
και βιαιοπραγιών ταλανίζουν τον πληθυσμό, ενώ οι μετατοπίσεις συνεχίζονται ολοένα και συστηματικότερα προς το εσωτερικό της χώρας.
Οι περισσότεροι θα χάσουν τη ζωή τους στις ατέλειωτες πορείες θανάτου – τα «Άουσβιτς εν
ροή» – από την κακομεταχείριση, την έλλειψη
τροφής, τη δίψα και τις αρρώστιες. Ατέλειωτα
καραβάνια δύστυχων ανθρώπων, γυναικών, παι-

διών, γερόντων και ανήμπορων σέρνονται προς
τα βάθη της Ανατολής. Οι πεθαμένοι εγκαταλείπονται άταφοι, οι μανάδες δεν μπορούν να κλάψουν τα νεκρά παιδιά τους. Θα μπορούσε κανείς να πει πως ολόκληρος ο δρόμος από τη γη
του Πόντου προς το εσωτερικό είναι σπαρμένος
με κόκαλα.
Ο ίδιος ο Τζεμάλ Νουζχέτ, άλλωστε, νομικός
σύμβουλος στο φρουραρχείο τής Κωνσταντινούπολης, αποδοκίμασε έντονα τις πρακτικές
του Κεμάλ και κατήγγειλε ότι το 90% των Ελλήνων της Πάφρας είχε εξοντωθεί.
Στις 19 Μαίου 1919 – που ορίστηκε σαν ημέρα
μνήμης της γενοκτονίας – ο Κεμάλ αποβιβάζεται
στη Σαμψούντα, έχοντας υπό τις διαταγές του
δύο σώματα στρατού. Πρώτη του δουλειά να κηρύξει το μίσος κατά των Ελλήνων και να συστήσει μυστική οργάνωση με το όνομα Mutafai
Milliye. Η τελευταία πράξη τού δράματος ξεκινά.
Όταν τελειώσει δεν θα έχει μείνει τίποτα πια. Μόνο καμένη γη και πτώματα. Τίποτα που να θυμίζει πως εδώ κάποτε έζησαν Έλληνες.
Καθημερινά, χωρικοί βρίσκονται κακοποιημένοι και δολοφονημένοι στα χωράφια τους. Σε όλες τις πόλεις του Πόντου στήνονται τα Έκτακτα
Δικαστήρια της Ανεξαρτησίας, που με συνοπτικές διαδικασίες καταδικάζουν και εκτελούν την
ηγεσία τού τόπου. Ο ανταποκριτής της Daily
Telegraph έγραφε λίγους μήνες αργότερα: «Οι
τωρινοί εκτοπισμοί και οι σφαγές στη Μ. Ασία είναι χωρίς προηγούμενο στην τουρκική ιστορία».
Στο διάστημα αυτό και μετά το τέλος του Α’
Παγκοσμίου πολέμου οι Πόντιοι, βλέποντας
πως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, ζητούν
να συμπεριληφθούν στο ελληνικό κράτος. Ο
Βενιζέλος όμως αρνείται κατηγορηματικά με
την αιτιολογία ότι η περιοχή βρίσκεται πολύ μακριά για να μπορεί η Ελλάδα να την προστατέψει. Τελικά, το 1920 ιδρύεται η Ποντοαρμενική
Ομοσπονδία. Συμφωνήθηκε η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Αρμενίας με σκοπό την
προστασία του Πόντου από τους Τούρκους. Δυστυχώς όμως η ήττα των Αρμενίων στο Ερζερούμ είχε σαν συνέπεια την εγκατάλειψη των
Ποντίων στο έλεος του Θεού.
Περίπου 250.000 Πόντιοι εξοντώθηκαν μεταξύ 1914 και 1922. Τον Οκτώβριο του 1922 με τη

μεσολάβηση των συμμάχων η ελληνική κυβέρνηση και ο Κεμάλ συμφώνησαν να μεταφερθούν όσοι Έλληνες του Πόντου είχαν απομείνει,
με τουρκικά καράβια στην Κωνσταντινούπολη κι
από εκεί με ελληνικά στην Ελλάδα. Έτσι, κατέφθασαν στη μητέρα πατρίδα περί τις 400.000
πρόσφυγες, ανέστιοι και ξεριζωμένοι, που μαζί
με τους Ίωνες αναδύθηκαν σε έναν τιτάνιο αγώνα επιβίωσης. Οι πιο πολλοί εγκαταστάθηκαν
στη Μακεδονία και τη Θράκη, πολλές χιλιάδες,
ωστόσο, βρίσκονται σήμερα εκτός ορίων Ελλάδας, στη Γερμανία, τον Καναδά, την Αμερική,
την Αυστραλία, τη Ρωσία, αποτελώντας κι αυτοί
ένα κομμάτι της Ομογένειας. Ένα είναι σίγουρο: οι άνθρωποι αυτοί, με την εργατικότητα και
το κοφτερό μυαλό τους, όχι μόνο συναρμολόγησαν ξανά τη ζωή τους, αλλά και οι ίδιοι και οι
απόγονοί τους, όπου γης, πρόκοψαν και προκόβουν σε όλους τους τομείς και προ παντός είναι
πάντα περήφανοι για την καταγωγή τους.
Σαν υστερόγραφο της θλιβερής αυτής αναφοράς, καλό θα ήταν νομίζω, να θυμίσουμε
στον κύριο Ερντογάν, που μας τίμησε με την
πρόσφατη επίσκεψή του, ότι, όταν ο Γερμανός
καγκελάριος Βίλυ Μπραντ επισκέφθηκε την Πολωνία το 1970, γονάτισε μπροστά στο μνημείο
του Πολέμου, ζητώντας σιωπηλά συγγνώμη για
τα εγκλήματα των ναζί εις βάρος των Πολωνοεβραίων. Επίσης, ο Γερμανός Πρόεδρος Γιοχάνες Ράου, κατά την επίσκεψή του στα Καλάβρυτα το 2000, κατέθεσε στεφάνι και εξέφρασε επανειλημμένα τη βαθειά του οδύνη για τη σφαγή. Με λίγα λόγια η Γερμανία, συνειδητοποιώντας προφανώς το διπλωματικό και πολιτικό όφελος τής μεταμέλειας, αποκήρυξε τα ανομήματα του πρόσφατου παρελθόντος της, γι’ αυτό
και κατάφερε να σταθεί – και να κυριαρχήσει –
στο διεθνές μεταπολεμικό Forum.
Μήπως, κύριε Ερντογάν, ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου για να παραδειγματιστεί η
Τουρκία από τα παραπάνω, να σταματήσει να
κρύβει τα εγκλήματά της κάτω από το χαλί και
ρίχνοντας ένα ρηξικέλευθο βλέμμα στο μέλλον,
να κόψει τον ομφάλιο λώρο που τη δένει με το
επαίσχυντο παρελθόν, κάνοντας ένα βήμα προς
το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με το οποίο άλλωστε
ερωτοτροπεί επί μακρόν;
Δείγματα γραφής περιμένουμε, αγαπητοί γείτονες για να πιστέψουμε στην ελληνοτουρκική
φιλία – την οποία, να είστε σίγουροι, πραγματικά επιθυμούμε - και όχι έπεα πτερόεντα, που
σαν μοναδικό σκοπό έχουν τις οικονομικές επενδύσεις σε μια χώρα που ακροβολίζεται από
παντού και χαροπαλεύει. Δείγματα γραφής!

Χείμαρρος οι φετινές εκδηλώσεις Μνήμης για την 91η επέτειο
Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 91η επέτειο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που πραγματοποιούνται
στην Νέα Υόρκη, συμμετείχε η Γραμματέας του Παγκοσμίου ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, προσκεκλημένη της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης και της Παν-Ποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ - Καναδά.
Οι εκδηλώσεις, που άρχισαν στις 16 Μαΐου, συνεχίστηκαν στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο στην Αστόρια, όπου
παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες, με κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς, την ερευνήτρια, δημοσιογράφο και
συγγραφέα Φανούλα Αργυρού, η οποία μίλησε με τίτλο: «
Από την Ελληνική Ποντιακή Γενοκτονία στην Τουρκική εισβολής της Κύπρου», ενώ συμμετείχαν αμερικανοί επίσημοι, συγγραφείς, διανοούμενοι, ακτιβιστές εναντίον των γενοκτονιών και εκπρόσωποι των Αμερικανικών κοινοτήτων
των Αρμενίων και Ασσυρίων.

Η Γραμματέας του ΣΑΕ στον χαιρετισμό της εξήρε την
σημερινή παρουσία του Ποντιακού Ελληνισμού ανά τον κόσμο, τονίζοντας ότι η Ποντιακή Διασπορά αποτελεί ένα πολύτιμο κρίκο του κοινωνικού ιστού κάθε χώρας που έχει αναδείξει διακεκριμένα στελέχη σε κάθε επίπεδο της ζωής.
Επεσήμανε ότι ο αγώνας για την διεθνοποίηση του αιτήματος για την αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας πρέπει να συνεχιστεί, ενώ τόνισε ότι οι μέχρι τώρα προσπάθειες των Ελλήνων Ποντίων εντός και εκτός Ελλάδας, έχουν
καταστήσει την αναγνώριση της Γενοκτονίας, ζήτημα δημοκρατίας και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που
αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αναφέρθηκε δε, στην
πρόσφατη αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας από το
Σουηδικό Κοινοβούλιο αλλά και την Αμερικανική Βουλή
των Αντιπροσώπων.
Ζήτησε ακόμη, να ενταχθεί η διδασκαλία της Ιστορίας

του Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού στα βιβλία
της Ελληνικής Ιστορίας, αλλά και την ίδρυση Πανεπιστημιακής έδρας Ποντιακού Ελληνισμού.
Η κυρία Σαραντοπούλου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων,
είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Ποντίων Ηλία Τσεκερίδη, αλλά και τον
πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά
Δημήτρη Μολοχίδη. Ενώ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της
Πανμεσηνιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά Γεώργιο Καλύβα.
Την εκδήλωση του Ιερού Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά»
ΗΠΑ και Καναδά διοργάνωσαν από κοινού η Παν-ποντιακή
Ομοσπονδία ΗΠΑ-Καναδά και η Ομοσπονδία Ελληνικών
Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, με την σύμπραξη των
Ποντιακών Συλλόγων Νέας Υόρκης «Κομνηνοί» και Κονέκτικατ «Πόντος».
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Ο Φιλελληνισμός στη Μικρά Ασία
Του Φάνη Μαλκίδη
Η Γενοκτονία των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του
Πόντου, της Θράκης είναι από τα
πρωτοφανή εγκλήματα στην ανθρώπινη ιστορία. Ύστερα από δεκάδες αιώνες ζωής παρουσίας και προσφοράς ένα σημαντικότατο κομμάτι του
ελληνικού έθνους
εκριζώθηκε αφήνοντας πατρογονικές εστίες, εκκλησίες, τάφους προγόνων και κατέφυγε στην
Ελλάδα, όπου δημιούργησε σωματεία και συλλόγους, φορείς διάσωσης της παράδοσης.
Σε αυτές τις δύσκολες ημέρες για το Μικρασιατικό Ελληνισμό σημαντική και ανιδιοτελή αρωγή προσέφεραν Φιλέλληνες που συνέχισαν τη μεγάλη παράδοση του Φιλελληνισμού, συνεισφέροντας στη
σωτηρία διωκόμενων ανθρώπων, γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων. Μία σημαντική μορφή που συνετέλεσε στη σωτηρία των Μικρασιατών και στη συνέχεια με τα βιβλία του στην τεκμηρίωση της γενοκτονίας των Ελλήνων ήταν ο πρόξενος των ΗΠΑ
στη Σμύρνη Τζωρτς Χόρτον.
Η μαρτυρία τού Χόρτον, μέσα από τα βιβλία του
«Αναφορικά με την Τουρκία», και «Η κατάρα η
Ασίας», μαζί με αυτά του πρέσβη των ΗΠΑ στην
Τουρκία Χένρυ Μοργκεντάου, αποτελούν τεκμήρια
διάπραξης του μαζικού εγκλήματος. Η παρουσία
της κόρης του, κυρίας Νάνσυ Χόρτον στην εκδήλωση αποτελεί μία υπόμνηση της παρουσίας του
πατρός της η οποία δεν πρόκειται ποτέ να λησμονηθεί από τους Έλληνες, ως φιλέλληνα διπλωμάτη
και ανθρώπου.
Από την άλλη η αποψινή εκδήλωση μας δίνει τη
δυνατότητα να γνωρίσουμε και άλλους Φιλέλληνες

που έμειναν στο περιθώριο της ιστορίας παρότι με
μία συμβολική αλλά και ουσιαστική προσφορά
τους, διέσωσαν τους συμπατριώτες μας 87 χρόνια
πριν στη Σμύρνη. Η παρουσία του εκπροσώπου της
πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα μας δίνει τη
δυνατότητα να γνωρίσουμε και μία άλλη προσπάθεια σωτηρίας των Μικρασιατών την οποία διασώζει ο Τζωρτς Χόρτον, αναφέροντας την μεγαλειώδη
προσπάθεια ενός Ιαπωνικού πλοίου. Αυτό όταν
βρέθηκε στη Σμύρνη για να φορτώσει εμπορεύματα, ο πλοίαρχός του προτίμησε να τα ρίξει στη θάλασσα και να παραλάβει συμπατριώτες μας προκειμένου να τους σώσει από τους διώκτες τους.
Οι προσπάθειες αυτές που συνετέλεσαν ώστε να
μη αφανισθούν περισσότεροι Μικρασιάτες αποτελούν μαρτυρίες ανθρώπινης ψυχής και μεγαλείου,
αλλά και παραδείγματα για πολλούς Φιλέλληνες
που συνεχίζουν τη μεγάλη αυτή παράδοση σε όλο
το κόσμο, συμβάλλοντας στην προώθηση και την αναγνώριση της γενοκτονίας. Είναι αυτοί που έχοντας τέτοια πρότυπα έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία στις ΗΠΑ και προωθούν ανάλογες αναγνωρίσεις και αλλού.
Η Μικρασιατική παράδοση, ο πολιτισμός της Ιωνίας, της Θράκης και του Πόντου είναι παρά πολύ
πλούσιος. Το διαπιστώνουμε καθημερινά σε διάφορες εκφάνσεις της πολιτισμικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Με τέτοιες όμως μορφές και ενέργειες γίνεται πλουσιότερος, συμβάλλοντας και στην πολιτισμική εξέλιξη και άλλων λαών.
Κυρία Νάνσυ Χόρτον, κύριε εκπρόσωπε της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια στους προγόνους
μας, σας ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας
στον αγώνα για διεθνοποίηση και αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Ελλήνων.
Μέρος της ομιλίας στην εκδήλωση μνήμης και απόδοσης τιμής στον πρόξενο των ΗΠΑ στη Σμύρνη
Τζώρτζ Χόρτον και άγνωστο ιαπωνικό πλοίο για τη
συμβολή τους στη διάσωση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Καβάλα 13 Σεπτεμβρίου 2009.
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Gedenkfeier für die Opfer
des Genozids aus dem Pontos

Gedenkzuges in der Esslinger Innenstadt (Pressefoto M. Hassan).
Neckartenzlingen. (ha) Ihren Gedenktag
für die Opfer aus Pontos vom Jahr 1916
bis 1923 hielten am Sonntag die Griechi schen Pontier aus dem ganzen Kreis
Esslingen und Stuttgart mit einem
friedlichen Demonstrationszug vom
Esslinger Rathaus am Marktplatz bis zur
Griechisch-Orthodoxen Kirche „Mariä
Verkündigung“ nahe beim Landratsamt
ab. Zum größten Teil waren die Teilnehmer
in ihrer pontischen Tracht zu sehen. Allein
aus Neckartenzlingen nahmen mehr als
120 Griechen teil, die vom griechischen
Folklore-Tanzverein „Akritas“ organisiert
worden waren. Auch Nichtmitglieder und
deutsche Sympathisanten fuhren mit
ihrem privaten PKW zu diesem Gedenktag, um daran teilzunehmen. Im Vorhof der
Kirche an der Gedenktafel, die an die
Opfer erinnert, legte die griechische Delegation einen Kranz nieder. In der überfüllten Griechisch-Orthodoxen Kirche Mariä
Verkündigung wurde anschließend ein
Gedenk-Gottesdienst abgehalten, bei

dem der geschichtliche Ablauf in deutscher und griechischer Sprache vorgetragen wurde. Es war ein Gedenktagszug mit
vielen Plakaten und friedlichen Spruchtexten. Partnervereine aus ganz Deutschland
nahmen ebenfalls teil. Mit ihren PlakatenAufschriften erinnerten sie an mehr als
vierhunderttausend tote Pontier. Auf weiteren Plakaten war von dem im Dorf Teker
im Distrikt Samsun/Türkei gefundenen
Massengrab von mehr als Zehntausend
Pontos zu lesen. Der aus München angereiste frühere Verbandsvorsitzende
Georgios Tsoraklidis meinte, dass nur ein
herrschender Friede die Menschen in der
ganzen Welt vor feindseligen Völkern
schützen könne. Beim Gedenkzug zeigten
die Pontos-Griechen, dass sie nicht nur
eine eigene Volkskultur haben, die viele
eigene Elemente aufweist, wie etwa
eigene Gesänge und Tänze, sondern auch
ihre bunten Trachten, insbesondere bei
den Frauen und die schwarze Pontos-Kleidung bei den Männern.
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Η Γενοκτονία των Ποντίων
και η αναζήτηση των ορφανών
Η εκδήλωση των Ποντίων συγκλόνισε τη Γερμανία
Ρεπορτάζ: Γιάννης Δελόγλου
Φωτογραφίες: Σύλλογος Παναγία Σουμελά Aachen
AACHEN. Στην Πανεπιστημιούπολη Aachen των 265.000 κατοίκων, των 46.000 φοιτητών, της πόλης που φιλοξενεί 2.000
Έλληνες εκ των οποίων αρκετοί σπούδασαν και έμειναν εκεί,
άλλοι ασχολούνται με ελεύθερα επαγγέλματα. Στην ωραία και ιστορική αυτή πόλη άνθησε το Ποντιακό στοιχείο και στο όνομα
της Παναγίας ΣΟΥΜΕΛΑ ίδρυσαν το σύλλογό τους, που σκορπά ευωδία και λεβεντιά του Πόντου στη φιλόξενη περιοχή της
Ρηνανίας.
Στην πόλη αυτή 11 σύλλογοι Ποντίων τής Ρηνανίας-Βεστφαλίας έκαναν ένα ακόμα μεγάλο ιστορικό βήμα συνδιοργανώνοντας την Ημέρα Μνήμης, για να αποτίσουν φόρο τιμής στις
353.000 θύματα της Γενοκτονίας των προγόνων τους. Για να
θυμίσουν και να θυμηθούν όλα εκείνα τα δραματικά γεγονότα
που υπέστησαν οι Χριστιανοί τού Πόντου και να θωρακίσουν
αυτά που διασώθηκαν από μαρτυρίες επιζώντων αλλά και από
ιστορικούς που έκαναν το μεγάλο τους χρέος στον μαρτυρικό
Πόντο.
Στο Aachen ο επιβλητικός Καθεδρικός Ιερός Ναός της
Ορθόδοξης ενορίας του Αγίου Δημητρίου αγκάλιασε τα Ποντιόπουλα των συλλόγων: Παναγία Σουμελά Aachen, Ξενιτέας
Düsseldorf, Αργοναύτες Köln, Παναγία Σουμελά Bielefeld, Ποντιακή Εστία Krefeld, Ξενιτέας Dortmund, Υψηλάντης Frechen,
Δημήτριος Ψαθάς Herten, Παναγία Σουμελά Lüdenscheid, Εύξεινος Πόντος Neuss και Ακρίτας Wuppertal, επίσης και τον
σύλλογο Ποντίων Βρυξελλών Καμίαν κ’ εν αργός. Μέσα σε κλίμα θλίψης, πόνου και πίκρας έψαλαν δεήσεις για τις ψυχές των
θυμάτων της θηριωδίας των Νεότουρκων. Εκεί, μέσα στον ιερό
ναό, έφεραν στη μνήμη τους για μια ακόμα φορά τις εκκλησίες
που κάηκαν, τους ιερείς που θυσιάστηκαν για την πίστη τους αλλά και τους πιστούς που κατέκαψαν οι αιμοσταγείς τούρκοι μέσα σε πολλές εκκλησίες του Πόντου. Εκεί, μέσα στον ιερό χώρο, ξαναθυμήθηκαν τα άταφα Ποντιόπουλα, τις πορείες θανάτου τού άμαχου πληθυσμού, που ήταν έργο του χριστιανού Γερμανού στρατηγού Otto Liman von Sanders με το παρατσούκλι
Λέων τής Καλλιπόλεως (1855 – 1929), σε μια εποχή που η «πολιτισμένη» Ευρώπη ούτε έβλεπε και ούτε ήθελε ν’ ακούσει τις
κραυγές αγωνίας και απόγνωσης, τους θρήνους αθώων ανθρώπων αλλά ούτε και έδινε σημασία στις αναφορές ξένων διπλωματών που κατέγραφαν με οργή τα σατανικά κι απάνθρωπα
σχέδια του Μουσταφά Κεμάλ.
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης κ.κ. Ευμένιος, ο αιδεσιμότατος εφημέριος Ανδρέας Πλώτας και ο χορός των ιεροψαλτών έχοντας στο εκκλησίασμα τα φλογερά Ελληνόπουλα, το
μέλλον της πατρίδας, που έριχνε ματιές καλοσύνης, απηύθυναν
ύμνους και προσευχές για την ανάπαυση των αδικοχαμένων
θυμάτων της γενοκτονίας, μέσα σε κλίμα πένθους και σπαραγμού. Εκεί, μέσα σε μια ατμόσφαιρα περισυλλογής και κατάνυξης, «διαβάστηκαν» τα κόλυβα όπως προβλέπουν οι κανόνες
της Ορθόδοξης λατρείας, κάτω από τη σκιά των λαβάρων των
συλλόγων και τα υγρά βλέμματα των Ποντιόπουλων. Εκεί, βαθιά
συγκινημένος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης Γιάννης Μπουρσανίδης, απηύθυνε στο
εκκλησίασμα το «Πάτερ ημών» στην ποντιακή διάλεκτο. Εκεί
που ο ανάλογος στολισμός με λουλούδια αλλά και τα στολίδια
της κοινωνίας με την όμορφη-λεβέντικη παρουσία τους με παραδοσιακές ενδυμασίες έδιναν το παρών για νέες αναζητήσεις
την ιστορία των προγόνων τους. Εκεί ο Άγιος Λεύκης είπε και
τούτα: Ένας λαός που ξεχνάει τους νεκρούς του ο λαός αυτός
είναι καταδικασμένος. Επειδή εμείς οι Έλληνες και ιδιαίτερα εσείς οι Πόντιοι Έλληνες δε θέλετε να πεθάνετε γι’ αυτό επιμένετε να ενθυμείστε τους νεκρούς σας. Γι’ αυτό και αξίζουν σε όλους εσάς θερμά συγχαρητήρια. Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα ακούσαμε που μάς μίλησε περί ενότητας. Αυτή η ε-

νότητα είναι και το μήνυμα όχι μόνο του σημερινού Ευαγγελίου,
αλλά και το μήνυμα της σημερινής τελετής του ιερού μνημοσύνου για τους Ποντίους αδελφούς μας. Μα καλούν αυτοί οι νεκροί να κρατήσουμε την ενότητά μας ως κόρη οφθαλμού, για

Είσοδος των συλλόγων στο εσωτερικό του ναού

Μέσα στην πανέμορφη εκκλησία μας

Η νεολαία μας επάνω στη σκηνή

Στην κατάμεστη αίθουσα

Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Aachen

Ο Επίσκοπος Λεύκης Ευμένιος
κατά τη διάρκεια τής Θείας Λειτουργίας

Η εικόνα τής Παναγίας ΣΟΥΜΕΛΑ
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Ο Πρόεδρος της OSEPE
Γιάννης Μπουρσανίδης

Ο κεντρικός μας ομιλητής, ο συγγραφέας-ιστορικός,
Γεώργιος Ανδρεάδης

Χαιρετισμός του Προέδρου του Συλλόγου Παναγία
ΣΟΥΜΕΛΑ στο Aachen, Βασιλείου Λαζαρίδη

να μπορέσουμε να προοδεύσουμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε νόημα στους ανθρώπους, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ύπαρξή μας στο μέλλον. Με αυτό το μήνυμα σας παρακαλώ να φύγουμε από το ναό και με αυτό το μήνυμα να τελειώσουμε τις εκδηλώσεις που προετοίμασαν οι 11 σύλλογοί
μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που αγωνίζονται,
για να κρατήσουν ζωντανή την υπόθεση της Γενοκτονίας των
Ποντίων.

μας να μάς κρατήσει ενωμένους και σαν Ποντιακό στοιχείο και
σαν γενικότερα Ελληνικό στοιχείο. Γιατί μόνο ΕΝΩΜΕΝΟΙ μπορούμε να νικήσουμε τον πόλεμο που γίνεται εις βάρος τής πατρίδας μας και τής φυλής μας. ΕΝΟΤΗΤΑ, λοιπόν, αδέλφια. Το
μεγάλο δράμα του ξεριζωμού αναπαράστησαν τα φλογερά
Ελληνόπουλα με μια ξεχωριστή ευαισθησία. Στιγμάτισαν την πορεία εξόντωσης των ταγμάτων εργασίας, την πορεία μετακινήσεων στην ορεινή ενδοχώρα αλλά και πορεία εξόδου από την
κόλαση που δημιούργησαν οι ορδές των Μουσταφά Κεμάλ και
Τοπάλ Οσμάν όπως τις σχεδίασε ο σατανικός νους του στρατηγού Otto Liman vonSanders. Αναπαράσταση που έδινε ζωντανά την εικόνα του μαρτυρίου των γυναικών με τα παιδιά στην αγκαλιά τους, ανήμπορους ηλικιωμένους και τους ταλαιπωρημέ-

στορικό και εθνικό χρέος απέναντι στους 353.000 Ποντίους αδελφούς μας που θυσιάστηκαν στη Γενοκτονία.
Η εκπρόσωπος του Γεν. Προξενείου Κολωνίας Βασιλική
Τσουραπά τόνισε: Όταν μιλάμε για τον Ποντιακό Ελληνισμό το
πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι η δύναμη τής αυτοσυ-

ντήρησης αφού αυτό το κομμάτι τού Ελληνισμού ανέπτυξε και
διατήρησε μέσα του αιώνες πολλούς ζωντανό το σημερινό μνημείο της απρόσκοπτης συνέχισης του Ελληνικού Έθνους από
αρχαιοτάτων χρόνων ... Όταν μιλάμε για τον Ποντιακό Ελληνισμό, το δεύτερο που μας έρχεται στο νου είναι η αρετή τής προκοπής. Προκομμένος λαός, δουλευτάρης, μαθεμένος στα δύσκολα της ζωής.
Ο πρόεδρος τής Κοινότητας Γιώργος Γεωργιάδης απηύθυνε
χαιρετισμό και στη συνέχεια πήρε το λόγο ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Επιστημόνων Δρ. Ζώης Βρεττός, που δήλωσε
την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση τού Δ.Σ. στον δίκαιο αγώνα και κατέληξε: Δεν ζητούμε εκδίκηση, αναγνώριση και δικαίωση απαιτούμε. Επίσης και ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
Φαίδων Κοτσαμπόμπουλος συντάχτηκε με τον αγώνα των Ποντίων για αναγνώριση τής Γενοκτονίας και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο των συλλόγων. Ο ταγματάρχης Παναγιώτης Καλαθάς τόνισε: Πάνω από όλα η ιστορία διδάσκει. Ο Ποντιακός
Ελληνισμός κατόρθωσε μέσα στα χρόνια τηρώντας ευλαβικά τις
παραδόσεις να διατηρήσει δυναμικά την Ελληνική πολιτισμική
Κληρονομιά του, τα ήθη και έθιμα της ιδιαιτέρας πατρίδας του.
Η σημερινή μέρα πάνω απ’ όλα είναι ημέρα γνώσης οράματος
και ελπίδας για το μέλλον όχι μόνον για τον Ποντιακό Ελληνισμό
αλλά για τους όπου γης Έλληνες.
Αλλά και ο ιστορικός, Σ. Κουρτίδης, ανέπτυξε τη διαδρομή
και το τέλος των Ποντίων στον ιστορικό Πόντο με όλα τα γεγονότα και τα μαρτύρια που υπέστησαν οι Χριστιανοί από τις διώξεις των Τούρκων με την ένοχη ανοχή της πολιτισμένης Ευρώπης.
Ο κεντρικός ομιλητής καθηγητής Γιώργος Ανδρεάδης με ένα
χειμαρρώδη λόγο έπιασε τον σφυγμό τού ακροατηρίου και πέρασε με όλα τα στοιχεία την ροή των γεγονότων κάνοντας συχνά αναφορά στους ιερωμένους, τους ανθρώπους των γραμμάτων και στις θυσίες των απλών ανθρώπων που ζούσαν ειρηνικά στον τόπο που γεννήθηκαν. Αναφέρθηκε στα στημένα δικαστήρια από όπου δεν γλίτωνε κανείς αλλά και στην σκληρότητα των ατάκτων τσετών που γύμνωναν ακόμα και τα σώματα
των απαγχονισμένων Χριστιανών, που πλήρωσαν με τη ζωή τους
την πίστη και την Ελληνική τους καταγωγή. Και όταν ο νεαρός
δημοσιογράφος Νίκος Καπετανίδης ζήτησε τον λόγο από τον
δικαστή ο τελευταίος νόμισε ότι λύγησε το Ποντιόπουλο και
προκειμένου να τον ξευτελίσει του έδωσε το λόγο. Τότε ο θαρραλέος δημοσιογράφος είπε, ότι ποτέ του δεν αγωνίστηκε για
την ίδρυση κράτους στον Πόντο. Αυτό προς στιγμή έδωσε χαρά
στον τούρκο δικαστή-δήμιο του αλλά ο ατίθασος νέος τους άφησε όλους·άναυδους όταν στη συνέχεια δήλωσε, ότι αυτός αγωνιζόταν με πάθος για την ένωση του Πόντου με την Ελλάδα!
Εκτενή αναφορά έκανε ο ομιλητής και στις δεκάδες χιλιάδες
των ορφανών παιδιών που άλλα κατέληξαν σε σπίτια τούρκων
άλλα πουλήθηκαν και άλλα τα πήρε ο Ερυθρός Σταυρός. Και
αυτή η περίπτωση είναι μια νέα μορφή γενοκτονίας συμπλήρωσε ο κ. Ανδραάδης.
Τέλος μπορούμε να πούμε, η μεγάλη επιτυχία των εκδηλώσεων, που συγκλόνισε τη Γερμανία, ήταν μια αξιόλογη συλλογική
προσπάθεια που συντόνισε με ευχέρεια ο Ποντιολάτρης Βασίλειος Λαζαρίδης, που είχε δίπλα του όλους τους προέδρους τα
μέλη των Δ.Σ., κυρίως της Παναγίας Σουμελά Aachen αλλά και
τον αθόρυβο δημιουργικό και ακούραστο υπεύθυνο Δημοσίων
Σχέσεων της ΟΣΕΠΕ Ηλία Μαυρίδη, που πέτυχε στην αποστολή
του όπως και ο Τάσος Τσαβδαρίδης που ήταν κοντά στην νεολαία. Σε μια νεολαία που τίμησαν με την παρουσία τους τα μέλη
της Συντονιστικής Επιτροπής Σεβαστή Συμεωνίδου και Άντωσης
Παράσογλου.

Το βέβαιο μέλλον τού Ελληνισμού τής Διασποράς

Ο Δρ. Ζώης Βρεττός

Εκεί όπου τα δάκρυα έγιναν μαργαριτάρια
Δεν ήταν μόνο η ενός λεπτού σιγή που καθήλωσε τους απογόνους εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα και την
Ορθοδοξία. Ήταν οι συγκλονιστικές στιγμές αφηγήσεων, ποιημάτων και πονεμένων τραγουδιών, που έψαχνα τα δάκρυα να
σβήσουν τον πόνο. Αυτά τα αγγελούδια του Ποντιακού παραδείσου, ανθισμένα λουλούδια στον Κήπο τής ιστορίας, λύγισαν
με την απόδοσή τους, τους παραβρισκόμενους στην AULA των
Εκπαιδευτηρίων τής πόλεως.
Τίμησαν με την παρουσία τους: Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Λεύκης κ. Ευμένιος, ο πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ Γιάννης Μπουρσανίδης, η εκπρόσωπος του Γεν. Προξενείου Βασιλική Τσουραπά, ο καθηγητής και συγγραφέας Γεώργιος Ανδρεάδης, ο πρόεδρος των Ελλήνων Ακαδημαϊκών στη Ρηνανία-Βεστφαλία Δρ.
Ζώης Βρεττός, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών
Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Aachen
Γιώργος Γεωργιάδης, ο επιχειρηματίας-ιστορικός Σταμάτης
Κουρτίδης, ο πρόεδρος της Γερμανο-ελληνικλής Εταιρείας
Aachen Wolfgang Tscherner, Έλληνες αξιωματικοί από τις Βάσεις του ΝΑΤΟ Brunssum/Ολλανδία και Geilenkirchen/Γερμανία, εκπρόσωποι των συλλόγων της πόλης, ανάμεσά τους των
Σερραίων «Σρυμών», Ηπειρωτών «Πύρρος», Αθλητικός Όμιλος
«Νίκη» και ο Πολιτιστικός σύλλογος της πόλης Eschweiler «Μέγας Αλέξανδρος».
Ο πολυσχιδής ευπατρίδης Βασίλειος Λαζαρίδης, καταξιωμένος επιχειρηματίας στο Aachen και πρόεδρος του συλλόγου
Παναγία Σουμελά, ως οικοδεσπότης καλωσόρισε όλους τους
προσκεκλημένους, τους συλλόγους και το πλήθος των 500 και
πλέον απογόνων του Πόντου μαζί και τα 100 και πλέον παιδιά
των 11 συλλόγων, που πρωταγωνίστησαν σε όλο το πρόγραμμα
των εκδηλώσεων, που άγγιξε μικρούς και μεγάλους. Ο Ποντιολάτρης πρόεδρος αφού αναφέρθηκε στη σημασία των εκδηλώσεων κάλεσε τον Άγιο Λεύκης Ευμένιο στο βήμα, ο οποίος ευχαρίστησε ιδιαίτερα και τους μη Ποντίους που τίμησαν το μνημόσυνο και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, και είπε: Θαυμάζω τον
Ελληνισμό τής Γερμανίας, γι’ αυτό βρίσκομαι κοντά σας με ιδιαίτερη συγκίνηση, χαρά και υπερηφάνεια. Γιατί εσείς δοκιμάσατε την οργή του ξεριζωμού από τις εστίες σας και συγχρόνως,
όμως, προβάλατε τον ηρωισμό και επιδείξατε το θάρρος και την
αντοχή. Είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου πνεύματος το
οποίο αντιστέκεται στη χειρότερη μορφή του, που μπορεί να επιβάλει άνθρωπος σε άνθρωπο. Βρίσκομαι ανάμεσά σας τώρα
και όλα αυτά τα χρόνια σε εσάς τους Πόντιους. Το Ποντιακό
στοιχείο πέρασε κάμπους πολλούς μέχρι να φέρει την μια θάλασσα στην άλλη θάλασσα, όπως γράφει ο Σεφέρης. Βρίσκομαι
ανάμεσα σε εσάς που μείνατε στον πρωταρχικό σας στόχο να
οικοδομήσετε τα προπύργια της ειρήνης στο νου των ανθρώπων. Κρατήσατε γενιές και γενιές τώρα ψηλά τα σύμβολα τής
μητέρας Πατρίδας. Ακόμη θέλω να σας υπενθυμίσω τα λόγια
του σημερινού Ευαγγελίου κατά τα οποία ο Χριστός καλούσεπαρακαλούσε τον πατέρα του να κρατήσει ενωμένους τους μαθητές του. Και εμείς ας παρακαλέσουμε τον Θεό των προγόνων

Στο προαύλιο της εκκλησίας

Τα Ποντιόπουλα με την περίφημη ποντιακή λύρα
στα επιδέξια χέρια τους
νους προγόνους αυτής τής υπερήφανης, λεβέντικης γενιάς.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος τής ΟΣΕΠΕ Γιάννης Μπουρσανίδης μεταξύ άλλων είπε: Η 19η Μαίου είναι ημέρα τιμής και μνήμης για κάθε Έλληνα. Τη μέρα αυτή ο πόνος μετατρέπεται σε ι-

Η νέα γενιά ενθυμείται, αντιστέκεται
στη λήθη και απαιτεί δικαίωση
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Ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και το
Ποντιακό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ρεπορτάζ του Γιάννη Δελόγλου
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Έξω
από τα σύνορα της
Ελλάδος πέταξε ο μονοκέφαλος αετός της
Σινώπης για να ζητήσει την ανταπόκριση
της Ενωμένης Ευρώπης στο αίτημα χιλιάδων αδικοχαμένων
ψυχών του μαρτυρικού Πόντου, αλλά και
εκατομμυρίων απογόνων τους για αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Ποντίων της περιόδου 1916 - 1923 από το
σημερινό καθεστώς της Τουρκίας.
Πέταξε στο κέντρο της Ευρώπης για να μεταφέρει το μήνυμα της υποχρέωσης κάθε
πολιτισμένου ανθρώπου να υπηρετεί την αλήθεια και τα ιστορικά γεγονότα που κάποιοι
θέλουν να ξεχάσουν ότι πάνω στα σώματα
ανθρώπων που καλλιεργούσαν τον πολιτισμό, οικοδομήθηκε βίαια το νέο πρόσωπο
της Τουρκίας που συνεχίζει να αγνοεί τις υποχρεώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Έτσι, λοιπόν, ύστερα από 91 χρόνια από
την ημέρα που ο Κεμάλ πασά μπήκε με τους
τσέτες του στη Σαμψούντα και έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο για τον ξεριζωμό των
Ελλήνων του Πόντου, που στο τέλος του μετρούσε 353.000 αθώα θύματα και τον ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, απόγονοι αυτών των θυμάτων και των ξεριζωμένων ζητάει την δικαίωση.
Με αυτά τα ισχυρά στοιχεία και με τεράστια αποθέματα σεβασμού στην κοινωνία, αντιπροσωπεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ποντιακού Ελληνισμού (ΠΑΣΠΕ) με επικεφαλής τους προέδρους Ομοσπονδιών και φορέων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Συλλόγων (ΠΟΠΣ) της Ουκρανίας, της
Ρωσίας, της Ν. Αφρικής, της Ποντιακής Νεολαίας Ελλάδος, της Κεντρικής Ευρώπης της
Πανεπιστημιακής Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Κοινότητας των ΜΜΕ, θεωρώντας
ότι ο αγώνας για την αναγνώριση της Γενοκτονίας πρέπει να συνεχιστεί και να δοθεί
στους διεθνείς οργανισμούς, διοργάνωσε
για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες 11 και 12
Μαΐου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Ποντίων Βρυξελλών "Καμίαν κ' εν αργός" ημερίδα σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, παρουσία ευρωβουλευτών
και ελληνικών και ξένων τηλεοπτικών σταθμών με τα θέματα:
α) Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
χιλιάδων ποντιόφωνων της Τουρκίας που δεκαετίες τώρα καταπατούνται.
β) Το θέμα της τύχης των Ελληνικών - Χριστιανικών μνημείων στην Τουρκία που καταστρέφονται ή μεθοδευμένα επιχειρείται η αλλοίωση της ιστορίας τής προέλευσης και της
φυσιογνωμίας τους.
γ) Το αίτημα για αναγνώριση από την Τουρκία της Γενοκτονίας, που οι κυβερνήσεις της,
τής περιόδου 1916 - 1923 έκαναν, εκτός των
Αρμενίων, Ασσυρίων και σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου.
Οι εν λόγω παράγοντες των Ποντίων ζητούν παράλληλα με επιστολές που στάλθηκαν στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς
των πολιτικών κομμάτων της χώρας, εν όψει
της επίσκεψης του Τούρκου Πρωθυπουργού
κ. Ερντογάν στην Ελλάδα, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν, να τεθούν από μέρους τους και τα παραπάνω ζητήματα υπόψιν
του. Θεωρούν μάλιστα ότι θα είχε εξαιρετικό
ενδιαφέρον να του προταθεί, να καταθέσει
στεφάνι στο μνημείο της Γενοκτονίας των
Ποντίων.
Ο μεγάλος κύκλος των συναντήσεων άρχισε από την ζεστή και φιλόξενη γωνιά των
γραφείων του Ποντιακού Συλλόγου Βρυξελλών, όπου ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανα-

Με τους Ευρωβουλευτές της ΝΔ

στάσιος Φιλιππίδης, αφού χαιρέτησε την αποστολή, σύστησε και τα υπόλοιπα μέλη που
απαρτίζουν την δυναμική ομάδα διεκδίκησης
της αναγνώρισης της Γενοκτονίας στις Βρυξέλλες που την απαρτίζουν, εκτός από τον ίδιο, η Δέσποινα Σαλτσουρίδου, η Ευθυμία
Ευθυμιάδου, ο επίτιμος πρόεδρος Γιώργος
Σιδηρόπουλος και ο Λάζαρος Αδαμίδης.
Η εν λόγω επιτροπή, που μέχρι τώρα έκανε θετικά βήματα, φάνηκε από τον ενθουσιασμό και τις τοποθετήσεις της ότι στο μέλλον
οι παρεμβάσεις της θα είναι η διαρκής φλόγα του προβλήματος, του θέματος και του
ζητήματος της αναγνώρισης των θέσεων του
Ποντιακού Ελληνισμού στο κέντρο των αποφάσεων, αλλά και ο ενδιάμεσος σταθμός
προώθησης προς την Ε.Ε. των αιτημάτων
των όπου γης Ποντίων.
Ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΣ Στέφανος
Τανιμανίδης, ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ δικηγόρος Χαράλαμπος Αποστολίδης, ο πρόεδρος
της ΠΑΣΠΕ πρώην δήμαρχος Σερρών Γιάννης Μωϋσιάδης και ο διεθνολόγος καθηγητής του ΑΠΘ Βενιαμίν Καρακωστάνογλου ενημέρωσαν τους εκπροσώπους της Ελληνικής παροικίας της Βελγικής πρωτεύουσας,
καθώς επίσης τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συρίων Ευρώπης Σουλεϊμάν Γκουλτεκίν,
τον πρόεδρο των Αρμενίων κ. Μαχνουτιάν
και τον εκπρόσωπο της Ρουάντα, που συνεργάζονται με το Σύλλογο Ποντίων Βρυξελλών.
Ο Αν. Φιλιππίδης, αφού ευχαρίστησε όσους προβάλουν και αγωνίζονται για την υλοποίηση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας
από την Οθωμανική Τουρκία, τόνισε, επίσης,
ότι σε αυτό το έργο και ο σύλλογός μας, που
φέρει την επωνυμία "Καμίαν κ' εν αργός" που
σημαίνει ποτέ δεν είναι αργά, με μεγάλη συναίσθηση και συνείδηση, συμμετέχει στη μεγάλη αυτή προσπάθεια και ενώνει τις δυνάμεις του με κάθε άλλον φορέα που αγωνίζεται για τον ίδιο σκοπό.
Κλείνοντας είπε ακόμα: Γνωρίζουμε ότι ο
δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, όμως αισθανόμαστε αρκετά δυνατοί, γιατί σήμερα είναι κοντά μας το παγκόσμιο όργανο των
Ελλήνων Ποντίων και όλοι εσείς. Εξάλλου
καμίαν κ' εν αργός.
Έστησαν τον Πόντο μέσα στο Βέλγιο
Έστησαν τον ιστορικό Πόντο μέσα στην

Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, εκεί όπου διασταυρώνονται τα προβλήματα και αντιμετωπίζονται μέσα από ευρύτερες διαδικασίες και η διγλωσσία κάποιων πολιτικών κρίνεται επίσης ευρύτερα. Εκεί
όπου συνέρχονται για να οικοδομήσουν μια
πιο ανθρώπινη πολιτική κοινωνία, μια πολυπολιτισμική αξία λαών που θα δώσει στους
ανθρώπους ένα καλύτερο τρόπο ζωής.
Με επιμνημόσυνη δέηση στο Μητροπολιτικό Ναό των Ταξιαρχών, χοροστατούντος του
Μητροπολίτη Βελγίου, Ολλανδίας και Λουξεμβούργου (Μπενελούξ) κ. Παντελεήμονα,
του εφημερίου Δημητρίου Αποστολίδη από
το Σιδηρόκαστρο και ιερέων της Μητροπόλεως που οργάνωσε ο δραστήριος σύλλογος
των Βρυξελλών, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις
μνήμης.
Βαθειά συγκινημένος ο Μητροπολίτης του
Οικουμενικού Θρόνου δεξίπλωσε τη δική του
μνήμη στις ρίζες του και ευλόγησε τις προσπάθειες του ΠΑΣΠΕ, της ΠΟΠΣ και των άλλων παραγόντων να οδηγήσουν σε επιθυμητές λύσεις.
Η Γεν. Πρόξενος Αικατερίνη Νασίκα, επίσης συγκινημένη από την πρωτοβουλία του
συλλόγου Βρυξελλών "Καμίαν κ' εν αργός"
και της αποστολής των Ποντίων, έθεσε τον εαυτό της στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων
που αγωνίζονται για το σκοπό αυτό.
Ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΣ Στέφανος
Τανιμανίδης, κάνοντας αναφορά στα γεγονότα, τόνισε μεταξύ άλλων: "Η μνήμη της μεγάλης θυσίας των 353.000 προγόνων μας
για τα 2.000.0000 όπου γης Ποντίων εξακολουθεί να παραμένει και σήμερα άσβεστη.
Όχι για να καλλιεργήσουμε το μίσος ανάμεσα στους λαούς μας, αφού οι πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας παραμένουν ισχυρές στη συνείδηση και την ψυχή μας, αλλά για να πληροφορήσουμε τους σύγχρονους Τούρκους πολίτες τον πολιτισμένο κόσμο για την Γενοκτόνα πολιτική που οι Τούρκοι πασάδες εφάρμοσαν από το 1916 έως το 1923 και σε βάρος
του Ελληνισμού του Πόντου".
Για να θωρακίσουμε τις ψυχές των σύγχρονων και μελλοντικών Ελλήνων, ώστε να
μην θρηνήσουμε ποτέ πια Γενοκτονίες, να μη
ζήσουμε άλλη προσφυγιά, να μην έχουμε και

άλλες αλησμόνητες πατρίδες.
Στο ίδιο πνεύμα και Γιάννης Μωϋσιάδης,
τόνισε ότι: "Οι νέοι τραντέλλενες Πόντιοι σε
όλο τον κόσμο σηκώνουν ψηλά τα λάβαρα
της ιστορικής μνήμης, σύμβολα του αγώνα
μας, για να θυμηθούν, να τιμήσουν και να
διεκδικήσουν την διεθνή αναγνώριση της
Ποντιακής Γενοκτονίας".
Μετά τον ύμνο "Τη Υπερμάχω" και τον
Εθνικό Ύμνο, στο εκκλησίασμα πρόσφεραν
κόλλυβα και ποντιακά εδέσματα τα μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου Βρυξελλών.
Στη συνέχεια ξεδιπλώθηκε το μεγάλο κουβάρι των σημαντικών επαφών μέσα στους
λαβύρινθους χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτος σταθμός το γραφείο του Ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλου, όπου ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ αναφέρθηκε στο σκοπό
της επίσκεψης. Ο κ. Τρεμόπουλος τάχθηκε
υπέρ των προσπαθειών που γίνονται χωρίς
φανατισμό, χωρίς ένταση και σύγκρουση και
δήλωσε συμπαραστάτης της όλης προσπάθειας.
Στο γραφείο του επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Λαμπρινίδη,
όπου παραβρέθηκε και η Μαρλένα Καππά, ο
Χ. Αποστολίδης, τους ενημέρωσε για την πορεία των ενεργειών τους σχετικά με το όλο
ζήτημα.
Ο κ. Λαμπρινίδης είπε: η μορφή που δώσαμε για να αναγνωριστεί η Γενοκτονία είναι κοινή. Ο πόλεμος που δίνουμε εδώ, είναι πόλεμος με λέξεις που αλλάζουν τον κόσμο. Με λίγες λέξεις θα πρέπει να δώσεις
προς τα έξω το μεγάλο πρόβλημα της Γενοκτονίας. Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά
μας. Σας βεβαιώνω ότι θα το κάνουμε. Δεν
θέλω να είμαι ο ήρωας που έχασα, αλλά ο
άγνωστος που κέρδισα.
Επόμενο λιμάνι φιλοξενίας ήταν το γραφείο της επικεφαλής των ευρωβουλευτών
της Ν.Δ. Μαριέττας Γιαννάκου. Αφού ενημερώθηκε από τον ακούραστο πρόεδρος
της ΠΟΠΣ, παρουσία και των ευρωβουλευτών Γιώργου Παπαστάμκου, Γιάννη Τσουκαλά, Θεόδωρου Σκυλακάκη, Γιώργου Κουμουτσάκου και Γιώργου Παπανικολάου, τόνισε: "Η Γερμανία με την αναγνώριση της
περιόδου 1940 - 45 έκανε τη μεγάλη αλλαγή στην πολιτική της και κέρδισε την κοινω-

n n n AΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α νία, ενώ η Τουρκία επιμένει στο αντίθετο και
χάνει το τρένο της ένταξης. Ουσιαστικά και
ολοκληρωτικά θα γίνει τότε που θα δεχθούν
την μετάνοιά τους".
Ο Γ. Παπαστάμκος τόνισε: "είναι μια στιγμή αυτογνωσίας - μάθησης. Στην προηγούμενη θητεία η επιτυχία ήταν εντός παρενθέσεως, τώρα βγάζουμε την παρένθεση
και στη συνέχεια θα λύσουμε το πρόβλημα. Οι άνθρωποι κουράζονται. Θα πρέπει
τα εθνικά συστήματα δράσης να μην κουράζονται. Είμαστε όλοι σε εγρήγορση για
τον δικό σας αγώνα".
Ο Γ. Τσουκαλάς είπε: "καταλαβαίνω τι
σημαίνει Αλησμόνητες Πατρίδες, λόγω καταγωγής. Μας έχετε συμπαραστάτες σε όλες σας τις προσπάθειες".
Ο Γ. Κουμουτσάκος είπε: "δεν πρέπει να
ξεχνιέται το παρελθόν, γιατί θα χρειαστεί
αργότερα. Κάνατε έναν αγώνα ειρηνικό
για το καλύτερο. Η αναγνώριση, αν και είναι δύσκολη, εμείς θα κάνουμε τον αγώνα
μας για να δικαιωθεί ο ιερός σας αγώνας".
Ο Θ. Σκυλακάκης τόνισε: "οι μνήμες των
ανθρώπων δεν πρέπει να πεθάνουν με
τους ανθρώπους. Να μείνουν στην ιστορική
μνήμη. Οι άνθρωποι που χάθηκαν πρέπει
να μείνουν στη μνήμη της ανθρωπότητας".
Ο Γ. Παπανικολάου είπε: "είναι και συγκινητική η συνάντησή μας. όλοι συντασσόμαστε στο πλευρό σας για την αναγνώριση
του ιστορικού γεγονότος της Γενοκτονίας".
Ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Βενιαμίν Καρακυστάνογλου εστίασε το πρόβλημα σε δύο
βασικούς άξονες. Το ένα είναι το θέμα των
θυμάτων και της ανταλλαγής που είναι ένα
ακόμα έγκλημα. Στο άλλο είναι δύσκολη,
αλλά αναγκαία, η συνεργασία με την Τουρκία. Υποστήκαμε πολλά, αλλά είναι δίπλα
μας. δεν καταφέραμε μέχρι τώρα αλλά θα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
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Με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρο Λαμπρινίδη

συνεχίσουμε. Η αυτογνωσία που υπάρχει
στην Τουρκία είναι ένα σημάδι, μικρό μεν
αλλά θετικό.
Ο Μητροπολίτης Παντελεήμων είπε: "θα
ήθελα να σας συγχαρώ ύστερα από τόσα
χρόνια που βρίσκεστε εδώ. Η Παναγία
Σουμελά να είναι μέσα σας. Να ευλογήσει
ο Θεός όλους εκείνους που εμποδίζουν
τον ελληνισμό να λειτουργηθεί στα άγια
χώματα. Να μπορούμε ελεύθερα να επισκεπτόμαστε τις εκκλησίες μας".
Στον Μητροπολίτη ενεχείρησε πιστό αντίγραφο της εικόνας τής Παναγίας Σουμελά

ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΣ Σ. Τανιμανίδης, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ Χ. Αποστολίδης στην Μ. Γιαννάκου, που την δέχθηκε
με πολύ χαρά και συγκίνηση. Για τη μεγάλη
προσπάθεια της ΠΑΣΠΕ αναφέρθηκε με λεπτομέρειες ο Γιάννης Μωϋσιάδης, ενώ η
πρώην πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ και τώρα πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης
Δήμητρα Παπαδοπούλου τόνισε ότι η επιτυχία
αυτών των συναντήσεων είναι ένα θετικό βήμα για τον ποντιακό ελληνισμό που αγωνίζεται με αγνά αισθήματα για την αναγνώριση
της Γενοκτονίας. Αγωνιζόμαστε και για τον

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
χιλιάδων ποντιόφωνων του Πόντου (της
Τουρκίας) που δεκαετίες τώρα καταπατούνται.
Τις παρεμβάσεις και τις τοποθετήσεις
συντόνισαν με επιτυχία η Δρ. Κοινωνιολογίας Αστασία Ψωμιάδη και ο Ιστορικός Ερευνητής Βασίλειος Μεχανετσίδης.
Στην αποστολή ήταν ακόμη οι Νίκος Φωτιάδης, Βασίλειος Καρυοφιλίδης, Στάθης
Ταξίδης, Γιλμάζ Τουράν, Χαράλαμπος Τσακιρίδης, Φίλιππος Σαχινίδης, Ερικ Πόστιαν,
Αλεξάνδρα Προτσένκο, Σωκ. Δωρής.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

«Μελισσάνθη»

Και οι Ελληνίδες διακρίθηκαν στη Λογοτεχνία...
Γράφει ο Νίκος Αν. Βλαχάκης
Εισαγωγικά: Στη Λογοτεχνία (κι όχι
μόνο) πάντα υπάρχουν δυο στοιχεία
παράστασης των γεγονότων: α)το περιεχόμενο και β) η μορφή. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμβαδίζουν, για
να βγει ένα αίσιο αποτέλεσμα. Κατά
καιρούς όμως άλλοι λογοτέχνες έδωσαν βάρος στο Περιεχόμενο (στα
συμβάντα) κι άλλοι στη Μορφή (τρόπος έκφρασης). Γι’ αυτό παρατηρούμε διάφορες αλλαγές στη Λογοτεχνία, ανάλογα με τον τρόπο
παρουσίασης * έχουμε δηλ. τις λεγόμενες Λογοτεχνικές Σχολές: κλασικισμός, ρομαντισμός, ρεαλισμός, Παρνασσισμός,
συμβολισμός, ιμπρεσιονισμός, εξπρεσιονισμός, σουρεαλισμός και φουτουρισμός. Κι αυτός ο χωρισμός γίνεται για
τους πολλούς Λογοτέχνες. Λίγοι, οι αξιότεροι, έχοντας υπόψη τους τα καλά και τα άσχημα καθεμιάς Σχολής ακολουθούν την προσωπική, δυνατή, δική τους ιδεολογία / δημιουργία, για να συγκινήσουν τον Αναγνώστη ή τον Ακροατή. Και το
πετυχαίνουν ...
Σε προηγούμενο άρθρο μας (ΕΛΛ. ΓΝΩΜΗ, φ. 108/Μάρτης ’07, σελ. 23) παρουσιάσαμε, όσο ήταν μπορετό, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Υπερρεαλισμού (σουρεαλισμού)
παραπέμποντας τον Αναγνώστη σε αυθεντικές πηγές, όπου
θα μπορούσε να πληροφορηθεί τα υπέρ και τα κατά του
Υπερρεαλισμού (σουρεαλισμού).
Βιογραφικά: Με το ψευδώνυμο Μελισσάνθη η Ελληνίδα
ποιήτρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1910, είχε το πραγματικό της όνομα Ήβη Κούγια. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο σπούδασε τη Γαλλική γλώσσα και φιλολογία, ενώ στη Γερμανική
Σχολή Αθηνών τη Γερμανική γλώσσα και φιλολογία. Εργάστηκε κάμποσα χρόνια ως Καθηγήτρια Γαλλικής και ως δημοσιογράφος και για κάποια χρόνια υπηρέτησε το λογοτεχνικό Πρόγραμμα του Εθν. Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Νωρίς νοιάστηκε για τη Μουσική , το Χορό και τη Ζωγραφική.
Εργογραφία: ΠΟΙΗΣΗ: Φωνές εντόμου (’30), Προφητείες
(’31), Φλεγόμενη βάτος (’35), Ο γυρισμός τού ασώτου (’36,
Έπαινος Ακαδημίας), Ωσαννά και οραματισμός (’39), Λυρική
εξομολόγηση (’45), Η εποχή τού ύπνου και της αγρύπνιας
(’50), Ανθρώπινο σχήμα (’61), Το φράγμα τής σιωπής (’76,

Όταν κοιτάζω τα παιδάκια κάθε μέρα
στους δρόμους το πρωί,
με του σχολείου την τσάντα
φτωχοντυμένη μια μικρούλα βλέπω πάντα,
με την παλιά της τσάντα, δίπλα στον πατέρα.
Κι όπως θερμά τον σφίγγει το λιγνό χεράκι,
ο κουρασμένος νιώθει τόση εμπιστοσύνη!..
Έγινε εκείνος τώρα το μικρό παιδάκι
κι ο προστατευτικός πατέρας είναι εκείνη...
Κρατικό βραβείο), Εκλογή, Ποιήματα(’30 - ‘74). ΠΑΙΔΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ: Ο μικρός αδελφός (βραβείο γυναικείας Λογοτ. Συντροφιάς).
Αξιολόγηση: Πολλά ποιήματα της μεταφράστηκαν σε πολλές Ευρωπαϊκέ;ς χώρες. Η ποίηση ήταν για τη Μελισσάνθη η
μόνη μορφή τού λόγου που θέλησε να εκφράσει τον εσωτερικό της κόσμο * αρχικά χρησιμοποίησε την κλασική μορφή
κι αργότερα υποτάχτηκε στον Υπερρεαλισμό. Κι από αυτή όμως τη σκοπιά στη Μελισσάνθη «... ’Κύριος’ είναι το κέντρο
κι ο στόχος τής τόσο ενδόμυχης θρησκευτικής της αγωνίας.
Η αγνή της διάθεση για πίστη αναζητεί τον ‘Κύριο‘. Παράλληλα με τη σύγχρονη της Ζωή Καρέλλη καλύπτει το κενό και το
θέμα της θρησκευτικότητας της, ένα θέμα πολύ μεγάλο, αρχέγονο και αιώνιο, αλλά και πάντα ανανεωμένο. Δεν πρέπει
να λησμονούμε, άλλωστε, πως κι η Μελισσάνθη κι η Καρέλλη επηρεάστηκαν από τις ίδιες μεγάλες ποιητικές πηγές: τον
Eliot και τον Rilke (Αντρ. Καραντώνης). Επιτρέψτε μας να παραθέσουμε λίγα χαρακτηριστικά κομμάτια από το έργο της:
Η Προσευχή της:
Κύριε μου, / όλες οι πράξεις μου οι αμαρτωλές, / τα λάθη,
οι άνομες επιθυμίες, / περνούνε πάνωθέ μου, / καθώς το
διάφανο νερό, (...) / Μέσα από βαλτονέρια προχωρώ/ και τίποτα δε με ρυπαίνει. / Ίσκιος σκιάς απάνω μου δε μένει. /
Κοίταξε πόσο καθαρά / είναι τα χέρια μου τ’ αμαρτωλά / σαv
του παιδιού που όταν προσεύχεται σε Σένα. / (...) Το ξέρω /
είναι άσοφο να σε παρακαλούν για κάτι τι. / Για τούτο τίποτα
δε σου ζητώ. / Μόνο μια λύπη με βαραίνει σαν βουνό: / βαθιά υποφέρω / σαν συλλογίζομαι τον ύπνο τούτον που μπορεί
να ρθεί / την κρίσιμη ώρα που το Σαλπισμά σου θ' ακουστεί!

(Στη μνήμη του πατέρα μου)

Σφαγείο
Ο κόσμος είναι απέραντο σφαγείο
κι ο θεός αίμα διψά και κρέας πεινά *
δεν ζούμε ως τ' ουρανού τα πετεινά,
ο κόσμος είναι απέραντο σφαγείο
κι άξιόν εστί το εσφαγμένο αρνίο
ψάλουνε των αγγέλων τα ωσαννά
κι ο κόσμος είναι απέραντο σφαγείο
κι ο Θεός τις ίδιες σάρκες του πεινά!

Πιστεύω
Η Αγάπη έπλασε τον άνθρωπο *
η Αγάπη εδώρησε το φως.
Πιστεύω στον άνθρωπο *
πιστεύω στην Αγάπη.
Γιατί η Αγάπη είναι το φως και η δωρεά!
Γιατί η Αγάπη είναι ο Άνθρωπος!

n n n ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α -
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ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΒΟΝΝΗ

Μισός αιώνας Ελληνική μετανάστευση στη Γερμανία
ΒΟΝΝΗ. Η 50ντάχρονη πορεία των Ελλήνων στη Γερμανία, ένα κομμάτι της κοινής ιστορίας των δύο χωρών,
«ξεδιπλώθηκε» στην πανηγυρική εκδήλωση, που διοργάνωσαν στις 2 Μαίου 2010 στην αίθουσα της παλαιάς
Βουλής στη Βόννη (Plenarsaal), η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) Γερμανίας, ο Γερμανο-Ελληνικός
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) και η Ένωση Γερμανο-Ελληνικών Εταιρειών (VDGG). Η επετειακή εκδήλωση
για την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψης εργαζομένων μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, στα τέλη Μαρτίου
του 1960, τέθηκε υπό την αιγίδα των Προέδρων της Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου,
Δρ. Horst Köhler, Δρ. Κάρολο Παπούλια και Δημήτρη
Χριστόφια, αντίστοιχα. Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία
να επισημανθούν, απ’ όλους τους ομιλητές, οι προοπτικές ανάπτυξης των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, που ενισχύονται και σήμερα από τους χιλιάδες
Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, στηλιτεύοντας ταυτόχρονα τα κακόβουλα δημοσιεύματα κατά της Ελλάδας από μερίδα του γερμανικού Τύπου. Μια ημέρα χαράς για τους 600 και πλέον Έλληνες μετανάστες της
πρώτης γενιάς, απ’ όλη τη Γερμανία, που κατέκλεισαν το
χώρο, μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ (Διαμαντένια Ριμπά) και ΣΑΕ
Φωτογραφίες: Vaggelis Mamaligas

Armin Laschet
Υπουργός Ενσωμάτωσης της NRW:

«Είμαστε υπερήφανοι
για την κοινή μας πορεία»
Το μήνυμα αυτό έστειλε ο υπουργός Ενσωμάτωσης του Ομόσπονδου κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας Armin Laschet,
κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση, ο οποίος επιφύλαξε ένα
μεγάλο «ευχαριστώ» προς τους Έλληνες μετανάστες, για τη
συμβολή τους στην γερμανική κοινωνία και ειδικότερα στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας του. «Πενήντα χρόνια μετά
την έναρξη της ελληνικής μετανάστευσης στη Γερμανία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτή την κοινή μας πορεία»
τόνισε – μεταξύ άλλων – ο γερμανός υπουργός. Παράλληλα έστειλε μήνυμα φιλίας προς τον ελληνικό λαό, σημειώνοντας ότι
«στη Γερμανία η Ελλάδα συνδέεται με πολλά περισσότερα
πράγματα από ότι με τα ελλείμματα, τις οικονομικές αξιολογήσεις και τα υπέρογκα επιτόκια».

Μητροπολίτης Γερμανίας
κ. Αυγουστίνος

Dr. Werner Hoyer
Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών:

«Ευρώπη χωρίς Ελλάδα
είναι κάτι το αδιανόητο»

Στη συμβολή της Εκκλησίας για τη στήριξη των Ελλήνων μεταναστών, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, κ. Αυγουστίνος, ο οποίος μετέφερε το
χαιρετισμό τού Οικουμενικού Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου.
Ο κ. Αυγουστίνος, εστίασε στη συμβολή των Ελλήνων, αλλά και
των άλλων οικονομικών μεταναστών, στη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας της Γερμανίας, ενώ δεν παράλειψε να αναφερθεί στην πραγματικότητα η οποία διέπει σήμερα τις ελληνογερμανικές σχέσεις. «Δεν θα πρέπει μία οικονομική κρίση να οδηγεί σε μία πολιτισμική κρίση. Σήμερα είναι η Ελλάδα αύριο θα
είναι η Ισπανία ή Πορτογαλία, μία μέρα θα είναι η Γερμανία. Δεν
νοείται ευρωπαϊκή οικογένεια χωρίς αλληλεγγύη» είπε – μεταξύ
άλλων – ο κ. Αυγουστίνος.

Κεντρικό ορόσημα στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, χαρακτήρισε την ελληνο-γερμανική συμφωνία για τη μετανάστευση, ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Werner
Hoyer, τονίζοντας το γεγονός της ταχείας ενσωμάτωσης των
Ελλήνων μεταναστών στην γερμανική κοινωνία. «Ευρώπη χωρίς
Ελλάδα είναι κάτι το αδιανόητο», τόνισε ο γερμανός υπουργός,
ενώ είπε ότι αισθάνεται ντροπή για τις επιθέσεις που δέχεται η
Ελλάδα από μερίδα του γερμανικού Τύπου.

Φίλιππος Πετσάλνικος
Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής:

«Καθημερινή, ζωντανή γέφυρα
ανάμεσα στους δύο λαούς
οι Έλληνες μετανάστες»
«Το μήνυμα προς τους Έλληνες της Γερμανίας και τους Γερμανούς φίλους μας είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε αποφασισμένοι
να αγωνιστούμε και να στηριχθούμε στις δικές μας προσπάθειες
και θυσίες, για να μπορέσει να κάνει η χώρα ένα νέο ξεκίνημα»,
τόνισε ο κ. Πετσάλνικος. Και συνέχισε: «Ο αγώνας που κάνουμε
είναι για την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και για όλη την Ευρώπη
και τη σταθερότητα της ευρωζώνης. Η αλληλεγγύη της Ευρώπης

είναι αναγκαία προς την Ελλάδα, για να βγάλει από το λαιμό της
τη θηλιά, που της έχουν βάλει οι διεθνείς κερδοσκόποι».
Επισημαίνοντας τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ο
κ. Πετσάλνικος στην ομιλία του, παρέθεσε και επιχειρήματα με
τα οποία καταρρίπτονται οι μύθοι γύρω από την κατάσταση που
επικρατεί στην Ελλάδα, όπως προβάλλονται από ορισμένα γερμανικά ΜΜΕ. Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι δεν ισχύει η εικόνα
που μεταφέρεται για το κόστος εργασίας στην Ελλάδα, το οποίο
είναι στα 6,5 ευρώ την ώρα, έναντι 11 ευρώ στη Γερμανία.
Τέλος, χαιρέτισε τη μεταβολή του κλίματος με τις σοβαρές
δηλώσεις γερμανών πολιτικών, όπως του Προέδρου της Γερμανίας Dr. Horst Köhler, του πρώην καγκελαρίου Helmut Schmidt,
του προέδρου της Βουλής Dr. Norbert Lammert και άλλων ενεργών πολιτικών, οι οποίοι, όπως είπε, έθεσαν τα πράγματα
στη σωστή βάση, ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι ο επαίτης, αλλά αναπόσπαστο μέρος της Ευρωζώνης και ότι τα προβλήματα
που προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν στην Ελλάδα θα
είναι προβλήματα για όλη την Ευρώπη.
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Στέφανος Ταμβάκης Πρόεδρος ΣΑΕ

Κωνσταντίνος Δημητρίου Πρόεδρος ΟΕΚ Γερμανίας

Τις επιτυχίες των Ελλήνων στη Γερμανία, που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μεταπολεμική ανόρθωση της Γερμανίας, όπου δημιουργούν ομογενειακές οργανώσεις (την Ένωση ΓερμανοΕλληνικών Εταιρειών το 1961, την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας το 1965, κ.ά.) επιδρώντας με τον τρόπο αυτό καθοριστικά στην προώθηση της ελληνο-γερμανικής φιλίας και συνεργασίας, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΣΑΕ, Στέφανος Ταμβάκης.
«Οι συμπατριώτες μας στη Γερμανία, με τις οργανώσεις, κοινότητες, ομοσπονδίες και φορείς
τους, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του απανταχού Ελληνισμού, των 7 και άνω εκατομμυρίων,
δρώντας θετικά προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας και κοινωνίας. Πρόκειται για μια Ομογένεια με βαθειά δημοκρατική συνείδηση και παιδεία, παράδειγμα προς μίμηση» υπογράμμισε ο
κ. Ταμβάκης.

Συγκινητική ήταν η ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) Γερμανίας,
Κωνσταντίνου Δημητρίου. Παιδί Ελλήνων μεταναστών, ο ίδιος γεννήθηκε στη Γερμανία, αναφέρθηκε
στον αντίκτυπο που είχε για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες η μετανάστευση. «Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες, ένας στους εννιά αζήτησε την τύχη του, έστω παροδικά, στη Γερμανία, είτε ως
Γκάσταρμπαϊτερ στην αρχή είτε μετά το 1981 στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης στην ενοποιημένη
Ευρώπη», υπογράμμισε ο κ. Δημητρίου. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομική κρίση και στις ελληνογερμανικές σχέσεις, όπως διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα, ο κ. Δημητρίου, μίλησε για ισχυρούς δεσμούς που δείχνουν το δρόμο για το μέλλον. «Πάνω σε τέτοιους ανθρώπινους δεσμούς, πάνω
σε μία τέτοια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, πάνω σε μία τέτοια πετυχημένη ιστορία και εμπειρία και μόνο πάνω σε τέτοια στοιχεία μπορεί να εδραιωθεί το κοινό μας ευρωπαϊκό οικοδόμημα» κατέληξε.

Μιχάλης Βασιλειάδης
Πρόεδρος του Συνδικάτου Εξόρυξης,
Χημικών και Ενέργειας

Δρ. Γιώργος Χατζημαρκάκης
Ευρωβουλευτής και πρόεδρος του DHW
Κάλεσμα να επισκεφθούν όλοι την Ελλάδα απεύθυνε ο ευρωβουλευτής των Ελεύθερων Δημοκρατών και πρόεδρος του DHW, Δρ.
Γιώργος Χατζημαρκάκης. Αναφερόμενος στις «παράπλευρες απώλειες της προπαγάνδας κατά της Ελλάδας», από μερίδα του γερμανικού Τύπου, παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων εστίασης στη Γερμανία έχει μειωθεί το
τελευταίο διάστημα κατά 20%, ενώ κατακόρυφη πτώση καταγράφουν οι κρατήσεις τουριστών από τη Γερμανία προς την Ελλάδα. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι αν δεν αντιμετωπιστεί με επιτυχία η ελληνική κρίση είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο η ελληνική κοινωνία να
υποστεί νέα μεταναστευτική αιμορραγία.

Sigrid Skarpelis-Sperk
Πρόεδρος της Ένωσης
Γερμανο-Ελληνικών Εταιρειών
Να σταματήσουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος της Ελλάδας, ζήτησε η οικονομολόγος Σίγκριντ Σκαρπέλης-Σπέρκ, πρόεδρος της Ένωσης
Γερμανο-Ελληνικών Εταιρειών, η οποία ήταν ιδιαίτερα καυστική για τα δημοσιεύματα κατά της Ελλάδας στο γερμανικό Τύπο, και τόνισε, ότι «δεν θα
επιτρέψουμε να διαταράξουν τις ελληνο- γερμανικές σχέσεις». Χαιρετίζοντας το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Δρ. Horst Köhler μίλησε για αντίσταση κατά των κερδοσκόπων και
την ανάγκη υποστήριξης προς την Ελλάδα, η κ. Σπέρκ κάλεσε την κυβέρνηση της Γερμανίας, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, «να παραιτηθεί από τα 150 εκ ευρώ που θα αποφέρει στην κρατική γερμανική τράπεζα επενδύσεων, ως κέρδος, η διαφορά επιτοκίου.»

Γραφείο Τελετών Μαρτινάκης Θεολόγος
Plachinger Str. 47 • 73730 Esslingen
Τηλ. +49(711) 12893270 • Fax: +49(711) 12893271
Κινητό: +49/1633142642641 • info@martinakis-bestattungen
www.martinakis-bestattungen.de

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την απρόσκοπτη
μεταφορά της σωρού στη γενέτειρα του νεκρού

Το ρόλο των γερμανικών συνδικάτων στην προάσπιση
των συμφερόντων των Ελλήνων και άλλων μεταναστών,
τους οποίους δεν διαχώρισαν από τους Γερμανούς εργαζόμενους, τόνισε ο ελληνικής καταγωγής Πρόεδρος
του μεγάλου Συνδικάτου Εξόρυξης, Χημικών και Ενέργειας, Μιχάλης Βασιλειάδης, ο οποίος μίλησε με υπερηφάνεια για τον έλληνα μετανάστη πατέρα του και την
Γερμανίδα μητέρα του.
«Η Ελλάδα είναι πολύ περήφανη για να αφήσει να γίνει έρμαιο των κάθε λογής συμφερόντων. Όλη αυτή η
φασαρία γύρω από την Ελλάδα γίνεται για να αποσπαστεί η προσοχή της κοινής γνώμης και να μην ασχοληθεί
με εκείνους που δημιούργησαν την κρίση», είπε ο κ. Βασιλειάδης, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο από γερμανικής πλευράς είναι η ταχύτητα και όχι η διστακτικότητα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο φιλέλληνας δήμαρχος της Βόννης, Jürgen Nimptsch, ο γραμματέας του Τομέα Απόδημου Ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ,
Κώστας Τάτσης, ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Ευάγγελος
Αντώναρος, εκπρόσωποι μεγάλων γερμανικών κομμάτων, όπως και της Ένωσης Μεταναστευτικών Οργανώσεων Γερμανίας, BAGIV, στην οποία μετέχει και η ΟΕΚ.
Τη συζήτηση συντόνισε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του DHW, Φαίδων Κοτσαμπόπουλος.
Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης ενθουσίασε
του παριστάμενους με τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη η χορωδία και η ορχήστρα του ελληνο-γερμανικού
πολιτιστικού συλλόγου «KINISIS», του Offenbach.
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Feierstunde zum deutsch-griechischen Anwerbeabkommen
mit dem griechischen Parlamentspräsidenten Philippos Petsalnikos
Minister Laschet: "Leistung der damaligen 'Gastarbeiter' für die deutsche Wirtschaft anerkennen"
Philippos Petsalnikos, Präsident des griechischen Parlaments, sprach am 2. Mai 2010 im Rahmen der Feierstunde
zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung
des deutsch-griechischen Anwerbeabkommens im alten Plenarsaal in Bonn.
Die Veranstaltung stand unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und wurde von Integrationsminister
Armin Laschet unterstützt. "Ganz herzlich
danken möchte ich heute all den griechischen Männern und Frauen, die ab 1960
nach Deutschland gekommen sind und
dieses Land zum Guten verändert
haben", sagte Minister Laschet.
"Es ist mir angesichts der großen Herausforderung vor der Griechenland aktuell
steht, besonders wichtig, an die Leistung
der damaligen 'Gastarbeiter' für die deutsche Wirtschaft zu
erinnern. Deutschland und Griechenland sind heute eng ver-

bunden, wirtschaftlich, kulturell und menschlich. Auf dieses
Miteinander können wir heute, 50 Jahre nach Beginn der
griechischen Zuwanderung stolz sein", betonte Laschet. Griechenland war nach Italien und Spanien das dritte Land, mit dem
Deutschland Verträge zur Anwerbung von
Arbeitskräften schloss. Nordrhein-Westfalen und das Ruhrgebiet wurden zu Zentren der griechischen Zuwanderung. Je der dritte Grieche in Deutschland lebt in
Nordrhein-Westfalen. Laschet betonte,
dass Deutschland es seinen Zuwanderern
nicht leicht gemacht hat. Er würdigte die
Rolle der Gewerkschaften für die Integration in das Arbeitsleben und die Sozialarbeit des Diakonischen Werkes, das den
Griechen bis heute eng verbunden ist.
"Nichts aber hat den Griechinnen und Griechen mehr
geholfen als ihre eigene Einsatzbereitschaft, ihr Fleiß und ihr

Wille, es zu schaffen", so Laschet. "Heute können wir mit
Fug und Recht von der griechischen Zuwanderung und Integration als einer beeindruckenden Aufstiegs-und Erfolgsgeschichte sprechen."
Eine jüngst vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
veröffentlichte Studie bestätigt die gute Integrationsbilanz
der Griechen. Minister Laschet: "Ganz wichtig ist für mich,
dass fast 50 Prozent Griechinnen und Griechen in Deutschland eine höhere Schulbildung erreicht haben als ihre Eltern.
Es hat also in sehr vielen Fällen einen wirklichen Bildungsaufstieg gegeben und verbunden damit, die Chance
auf eine berufliche Karriere."
Die Feierstunde zum 50. Jahrestag des deutsch-griechischen Anwerbeabkommens fand im ehemaligen Plenarsaal
des Deutschen Bundestages statt. Veranstaltet wurde sie
gemeinschaftlich
von
der
Deutsch-Hellenischen
Wirtschaftsvereinigung (DHW), dem Verband der Griechischen
Gemeinden in Deutschland und der Vereinigung der DeutschGriechischen Gesellschaften.

Η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου KINISIS Offenbach συμμετείχε
στον εορτασμό των 50 χρόνων μετανάστευσης των Ελλήνων στη Γερμανία
Γράφει ο Κώστας Ιατρίδης, Bad Homburg
iatridis@web.de, iatridis@gmx.de
Στην Παλαιά Βουλή της Βόννης εορτάσθηκαν με πολλή επιτυχία την Κυριακή 2 Μαϊου
2010 τα πενήντα χρόνια της Ελληνικής Μετανάστευσης στη Γερμανία. Πόσο γρήγορα πέρασαν τα 50 χρόνια από την υπογραφή εκείνης
της σύμβασης αποστολής εργατικού δυναμικού από την Ελλάδα στη Γερμανία το 1960!
Εκείνη τη χρονιά ο συντάκτης του παρόντος
κειμένου, μετά την αποφοίτησή του από την
Παιδαγωγική Ακαδημία της Τρίπολης έτρεξε
να γραφεί στις καταστάσεις των νεαρών Ελλήνων οι οποίοι ζητούσαν εργασία στο εξωτερικό. Αποκλείστηκε. Δεν είχε εκπληρώσει ακόμη
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις!
Πόσα έχουν να θυμηθούν και να αναπολήσουν οι χιλιάδες των Ελλήνων που ζητούσαν
τότε εργασία. Η μικρή Ελλάδα δεν τους χωρούσε! Ένιωθαν την ανάγκη να ανοίξουν τα
φτερά τους, να εργαστούν, να δημιουργήσουν,
να προκόψουν. Όσοι έφτασαν εδώ, παρά τις
πολλές δυσκολίες, τα κατάφεραν! Πέτυχαν
πολλά! Εργάστηκαν και προόδευσαν και οι ίδιοι και συνετέλεσαν στην πρόοδο της νέας τους
πατρίδας, της Γερμανίας! Ενσωματώθηκαν, αλλά δεν λησμόνησαν ούτε το γενέθλιο τόπο
τους ούτε τη γλώσσα τους ούτε τον πολιτισμό
τους! Δικαιολογημένα τους ανήκουν συγχαρητήρια! Ένα μεγάλο εύγε! Ένα μπράβο! Όλα τα
παραπάνω εκφράστηκαν και τονίστηκαν από όλους τους ομιλητές, Έλληνες και Γερμανούς!
Στην παραπάνω ωραία εκδήλωση πήραν μέρος εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου από τις

δύο χώρες, Γερμανοί φιλέλληνες, επιστήμονες, συνδικαλιστές και εκατοντάδες μετανάστες. Οι παραπάνω έδωσαν με πολλή χαρά το
«παρών» τους στην εκδήλωση. Σ’ αυτήν αναδείχθηκε η θετική παρουσία του ελληνισμού
στη Γερμανία τα πενήντα χρόνια που έχουν περάσει.
Συγχρόνως στηλιτεύθηκαν μερικά κακόβουλα
δημοσιεύματα και δηλώσεις που επιδιώκουν να

δηλητηριάζουν στις σχέσεις ανάμεσα στους δύο
λαούς. Αισθητή και αξιοπρόσεχτη ήταν και η
συμμετοχή στην εκδήλωση της χορωδίας του ελληνογερμανικού Πολιτιστικού Συλλόγου KINISIS
Offenbach. Σ’ αυτήν συμμετέχουν Έλληνες και
Γερμανοί, γυναίκες και άντρες, ερασιτέχνες, από σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες.
Τραγούδησε ωραία και μελωδικά τραγούδια
του Θεοδωράκη από μελοποιημένα ποιήματα

Ελλήνων ποιητών, κυρίως του Ρίτσου και του
Ελύτη . Οι όμορφες ελληνικές μελωδίες, συμβατές με το νοσταλγικό, επίκαιρο και απαραίτητο στις μέρες μας αγωνιστικό περιεχόμενο,
δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα
στην αίθουσα. Μερικά από τα ωραία τραγούδια που ακούστηκαν: Στο παραθύρι, Ανοίγω το
στόμα μου, Χελιδόνι, Με το λύχνο του άστρου,
Βράχο, Χρυσοπράσινο φύλλο, της δικαιοσύνης ήλιε, Όμορφη πόλη κ.ά. Επικεφαλής της
Χορωδίας, όπως πάντα, ήταν ο νεαρός Αλέξανδρος Μπούρας από το Όφφενμπαχ. Χάρη
στο ταλέντο του, στην αξιέπαινη, δημιουργική
του προσπάθεια και το ενδιαφέρον του, πέτυχε
ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Οι τραγουδιστές
Γιάννης Τσατσαρώνης και Κώστας Μπιθικώτσης και οι μουσικοί καλλιτέχνες, Έλληνες και
Γερμανοί πρόσφεραν τον καλύτερο εαυτό
τους. Ήταν ο Alexander Csery (Klavier), η
Charlotte Flörke (Flöte), ο Stefan Backes (EBass), ο Georg Schulze - Ziehaus (Gitare), ο
Χαράλαμπος Τσέρνος (μπουζούκι) και ο Δημήτρης Σιώτσιος (μπουζούκι). Υπέροχη ήταν η παρουσία των νεαρών κοριτσιών, της Ιωάννας
Καψάλη (βιολί) και της Αλεξάνδρας Τσιώκου
(βιολί). Αξιοσημείωτη είναι τα τελευταία χρόνια
η πολιτιστική παρουσία του παραπάνω Ελληνογερμανικού Συλλόγου KINISIS Όφφενμπαχ
στα πολιτιστικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής Φρανκφούρτης. Αξίζει να σημειώσουμε τα
ονόματα των βασικών πρωτεργατών της ίδρυσης και της λειτουργίας του. Είναι ο Κώστας
Μπούρας και ο Νίκος Μίχος.

Φωτό: Vaggelis Mamaligas

Liebe Griechinnen und Griechen,
seit zehn Jahren feiern wir Anfang Mai auf dem Vorplatz
des Düsseldorfer Rathauses den Europatag. Diese
Werbung für die europäische Idee ist heute so wichtig wie
nie zuvor. Griechenland, Portugal, Bulgarien, Polen,
Kroatien und Slowenien präsentierten sich am 8. Mai 2010
mit ihren Tänzen, ihrer Musik und den Köstlichkeiten ihrer
heimischen Küche. Besonders die Griechen haben sich bei
dem diesjährigen Fest sehr engagiert: Die Musikgruppe des
Elternvereins Aristoteles, die Kindertanzgruppen der
Griechischen Grundschule sowie des Vereins der Thessalier
und die Tanzgruppe Xeniteas des Kulturvereins der
Griechen aus Pontos begeisterten die Besucher des
Europatages. Ich danke allen, die uns auf dem Düsseldorfer
Rathausvorplatz wieder einmal gezeigt haben, wie
faszinierend die kulturelle Vielfalt unseres Europa
beschaffen ist. Trotz dieses Facettenreichtums voller
Unterschiede gibt es gemeinsame Werte, die uns vereinen.
Darauf sollten wir uns gerade jetzt besinnen. Denn die
europäische Union steht vor der härtesten
Bewährungsprobe seit 50 Jahren, erklärte unsere

Kanzlerin Angela Merkel. „Die Währungsunion ist eine
Schicksalsgemeinschaft“, sagte sie. Bei der Rettung des
Euro gehe es um nicht mehr und nicht weniger als um die
Bewahrung der europäischen Idee. Ich bin überzeugt
davon: Wir Europäer müssen zusammenhalten, in guten

und in schlechten Zeiten. Mit insgesamt 80 Milliarden Euro
werden die Euro-Staaten Griechenland helfen. 22,4
Milliarden Euro davon wird Deutschland aufbringen. Das
ist der einzig richtige Schritt.
Ich habe ausgesprochen großen Respekt davor, welche
Opfer Ministerpräsident Papandreou Griechenland
abverlangt. Sein Sparprogramm ist äußerst hart. Für
diesen schwierigen Weg wünsche ich den Griechinnen
und Griechen alles Gute. Ich würde mich für sie freuen,
wenn es ihnen gelingt, ihre Sparziele zu erreichen. Ein
strenger Sparkurs wird in Zukunft auf alle Länder Europas
zukommen. Ich hoffe, dass sich diese Anstrengungen
lohnen werden, damit wir in Zukunft bei den Euro-Staaten
nicht mehr zuerst an den Kurs ihrer Währung und ihre
Finanzprobleme denken müssen, sondern voll Stolz und
Freude an den Reichtum unserer Kulturen: an Aristoteles
und Goethe, an Sokrates und Picasso, an Theodorakis
und Verdi sowie vor allem an Griechenland als die Wiege
unserer Demokratie.
Friedrich G. Conzen
Bürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf
fotos: Ioannis Lechovitis - www.provoles.de

"Spurensuche. Die Griechen von Kettwig"
KETTWIG. Die Ausstellungseröffnung
"Spurensuche. Die Griechen von Kettwig" war ein großer Erfolg. 14 Monate
haben die Vorbereitungsarbeiten
gedauert, doch sie haben sich gelohnt.
Eine wunderbare Idee, den Aufbau
und die einzelnen Schwerpunkte in einer Übersicht auf den Boden zu Beginn
der Ausstellung zu zeichnen. Das
Tabakfeld und das Kino, die Videoinstallation und die akustischen Informationsquellen sind eine informative
Ergänzung zu den Spruchbändern, die
Zitate der Betroffenen und Informationen allgemeiner Art vorstellen.
Die Fotos haben viele Gäste emotio nal berührt. So ein Netz der Erinnerungen auf dem Wollboden zu spinnen, 50
Jahre noch einmal im Kurzraffer zu er-

fassen, zu einer Zeit, in der die Themen
Migration und Integration wieder aktuell
diskutiert werden, hat die Besucher
sensibilisiert
und
aufmerksam
gemacht.
„Den Kettwiger Griechen gilt unser
besonderer Dank" sagte Dr. Gabriele
Scheidt in ihrer Eröffnungsrede. Sie ist
Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft Kettwig und gemeinsam mit
ihrem Bruder Johann Wilhelm Scheidt
hat sie die Entstehung von „Spurensuche" begleitet. Die UnternehmerFamilie Scheidt war damals wichtigster
Arbeitgeber der Familien aus dem Süden Europas. Und Dr. Scheidt dankte
auch dafür, „dass sie ihre Lebensgeschichten vertrauensvoll in fremde
Hände gegeben haben".

„Spurensuche. Die
Griechen von Kettwig"
Ausstellung vom 1. bis 30. Mai
2010 auf dem wollboden im
Kreativ.Quartier
Scheidtsche
Hallen in Kettwig.
Ausstellungsteam: Dr. Gabrielle
Scheidt (Schirmherrschaft), Heinz
Schnetger (Gesamtleitung), Irini
Kapuniaridou (Projektassistenz),
Maria Palatianou (Printdesign),
Ilias Kolaxidis (Übersetzungen),
Kosmas Lazaridis (Fotografie und
Pressearbeit) und Dr. Maunel Gogos (Kurator).

Von links: Angeliki Geros, Stavros Geros und Despina
Lazaridou. Herr Geros (76) und Frau Lazaridou (79) sind mit
die ältesten Zeitzeugen die bei Scheidt gearbeitet haben.
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«Mythos Lebenslichter»
BAD HOMBURG. Mit einer deutsch-griechischen Lesung
besonderer Art hat der Gründauer Autor Peter Völker sein Publikum am 7. Mai 2010 in Stadtbibliothek, Bad Homburg, in die
mykenische Hochkultur entführt und begeistert. Dabei wurde er
von griechischen Vortragenden und Musikern unterstützt. Seine
Lesung unter dem Titel „Mythos Lebenslichter“ wagte den Spagat
zwischen der Zeit des trojanischen Krieges und der Gegenwart.
Die Texte und die begleitenden Musikeinlagen gingen den meist
griechischen Anwesenden unter die Haut und erlaubten einen Einblick in die kulturellen Werte Griechenlands jenseits der aktuellen
Finanzkrise. An der Veranstaltung wirkten neben dem Schriftsteller
mit: Dr. Marina Kontuva und Dimitrios Karamsalis (griechischer
Text), Alexander Csery (Klavier), Alexandros Bouras (Gesang),
Dimitrios Mouratidis (Bouzouki) sowie Dimitris Adamopoulos
(Mundharmonika). Der Autor hat drei Lyrikbände veröffentlicht:
»Achilleus und Thetis«, »Agamemnon und Kassandra in Lakonien«
sowie »Odysseus und Seussydos«, die er in Bad Homburg zu einer Lesung zusammenfasste. Sie greifen Hauptthemen der
griechischen Mythologie auf. In prosalyrischer Sprache sucht Völker zunächst die Spuren seiner Protagonisten in der Gegenwart, um
ihnen danach in ihre Zeit zu folgen. Basierend auf den homerischen Mythen verändert der Schriftsteller ihr Schicksal, gibt ihnen eine neue Chance, jenseits der göttlichen Vorbestimmung,
wirft sie auf sich selbst zurück. Am Ende seiner drei Werke verliert
sich die Fährte der Heldinnen und Helden im Jetzt. Alle Bände sind
von Martin Knapp (Athen) in die griechische Sprache übertragen.

Buchvorstellung
Apostolos Malamoussis
ISBN 978-3-937090-48-1
Peter Weismann
144 Seiten mit vielen Farbfotos
Preis: 16,80 EUR
MünchenVerlag GmbH
info@muenchenverlag.de
Apostolos Malamoussis (*1947) verbrachte Kindheit,
Jugend und Studienjahre in Griechenland. Seit 1972 lebt
er in Deutschland und dient seit 1982 mit unglaublicher
Hingabe, sozialem und gesellschaftspolitischem Engagement der griechisch-orthodoxen
Gemeinde in München. Anlässlich der Wiedereröffnung
(nach umfassender Sanierung) der seit 1829 als "Griechi sche Kirche zum Erlöser" ernannten Salvatorkirche im
Kreuzviertel der Altstadt erscheint das Portrait des Erzpriesters.

Lesung mit Peter Völker (zweiter von links)
Die Bücher haben einen multikünstlerischen Ansatz. So wurden
einzelne Gedichte von Völker von der Kunstmalerin Sabine
Räbiger (Gründau) in sechs Aquarelle umgesetzt. Vier Texte wurden von dem Berliner Komponisten, dem Griechen Jorgos Psirakis, für Klavier und Sopran und von der griechischen Komponistin und Dirigentin Lisa Xantopoulou für vierstimmigen Chor und
Sopran vertont. Der Steinauer Schriftsteller und Maler Hans Melchior Schmidt entwarf die Kapitelvignetten. All diese Elemente

sind in den Büchern abgedruckt.

Pfarrfest in Ag. Nektarios
Von Annemarie Langenfeld
LÜDENSCHEID. Das traditionelle Pfarrfest der Griechisch-Orthodoxen Gemeinde St. Irina Nektarios an der Sedanstraße, das
Erzpriester Georgakakis und Gemeindemitglieder ausrichteten,
war diesmal stark beeinträchtigt von den winterlichen Temperaturen. Es tröpfelte durch den ständigen Nieselregen aus dem
zarten Maigrün der Bäume und den aufgehängten Girlanden.
Doch umso feierlicher und andächtiger nahmen die Gläubigen in
der Kirche an der heiligen Messe (Göttliche Liturgie) teil, die
Bischof Bartholomaios von Arianz, der Vikarbischof der
Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland, am Altar
feierte. Assistiert wurde er von Priestern aus Solingen, Krefeld und
Iserlohn. Gesänge und Gebete, die von vielen Zeremonien begleitet waren, zogen sich über Stunden hin. Draußen stellten sich
nach und nach die Gäste ein, die sich über das Wiedersehen mit
ihren Freunden und Landsleuten sichtlich freuten. „Es ist immer
schön, wenn wir hier zusammen kommen können“, meinte eine
der Frauen, die eine verlockende Kuchentheke mit Selbstgebackenem aufgebaut hatten. Ihnen schien selbst die „Eisheiligen-Kälte“
nichts auszumachen. Der Stand mit vielen Muttergottes- und St.
Nektarios-Ikonen war wie stets am Kircheneingang aufgebaut. Ein
knallbuntes Kinderkarussell drehte seine ersten Runden und die
Grilldüfte vermischten sich mit der feuchten Luft. Um auf dem wie
üblich großen aufgebauten „Freiluft-Café“ Platz zu nehmen,
bedurfte es schon „Mut oder Heizkissen“. Am Nachmittag gesellten sich bei freundlicherer Witterung Folklore-Tanzgruppen unter
die Feiernden und begeisterten ihre Zuschauer. (AL)

In festlicher Liturgie wurde das Pfarrfest der
Griechisch-Orthodoxen Christen gefeiert

Viele Ikonen und religiöse Schriften gab es an einem Stand

Liebe Freunde des Deutsch Griechischen Theaters

Pontiako Festival 2010RuhrCongress Bochum
Festival pontischer Tänze
Das Festival der Griechen aus Pontos in Europa ist die
unvergessene Sensation des Jahres. Traditionen, Sitten
und Gebräuche werden dort in spektakulärer Art und
Weise genossen. Voller Ehre und Stolz präsentieren die
zahlreichen Tanzvereine Gesang, Musik und Tänze aus
Pontos.
Um den Zusammenhalt dieser großen familiären
Gemeinschaft zu stärken und zu unterstützen, wird
dieses Fest jährlich in verschiedenen Städten durchgeführt. Das Festival 2010 findet im
Bochumer RuhrCongress
Stadionring 20
44791 Bochum
statt, welches die “Föderation Griechisch - Pontische
Verbände in Europa“ in Kooperation und Zusammenarbeit mit dem “Verein der Griechen aus Pontos Herten
und Umgebung e.V.“ veranstaltet.
Nachdem jeder eingetragene Tanzverein sich dort
dem Publikum präsentiert hat, folgt ein ausgiebiges Fest
für ALLE.
Über Ihre Teilnahme freuen sich die Griechen aus dem
Pontos und erwarten Sie am Samstag, den 5 Juni 2010.

mein Ensemble und ich haben die Freude, in
diesem Jahr einen runden Geburtstag zu feiern: 2
Jahrzehnte! Deutsch Griechisches Theater. Im Jubiläumsjahr möchten wir unserem Publikum
deswegen einige besondere Theatererlebnisse
bieten. Den Anfang machen wir mit einer Sondervorstellung der erfolgreichen Eigenproduktion "Migrantenchor" - einem von mir konzipierten Stück
Dokumentartheater, das die Geschichte der modernen Arbeitsmigration in Deutschland zum Thema hat. Die Inszenierung wurde 2006 für den Kölner Theaterpreis nominiert und gastierte in den
beiden vergangenen Jahren in Thessaloniki und
Barcelona, als offizieller Festbeitrag der Stadt Köln
zu den Feierlichkeiten im Rahmen der beiden
Städtepartnerschaften. Nach Erfolgen sowohl
beim deutschen, als auch beim griechischen und
spanischen Publikum holen wir unsere Inszenierung nun heim und präsentieren sie zum 20-jährigen Jubiläum des DGT ein weiteres Mal in Köln. Ich lade Sie herzlich ein, mit
uns unser Jubiläum bei der Sondervorstellung von "Migrantenchor" am 03. Juni um 20:30 Uhr in der Comedia Colonia, VondelEs grüßt Sie herzlichst - Ihr Kostas Papakostopoulos
str. 4 - 8 , 50677 Köln, zu feiern.

Von Daheim nach Hause
DORTMUND. Die Griechisch-Orthodoxe
Kirchengemeinde um Pfarrer Archimandrit
Philotheos Maroudas feierte am Sonntag, 2.
Mai eine interkulturelle Musikveranstaltung in
der Bürgerhalle. Motto: Von Daheim nach
Hause. Drei Tanzgruppen, der Chor Terpsinoon und das Klangorchester Paradoxon unterhielten die Gäste.

Foto: www.paradoxon-klangorchester.de
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Artikel aus »Aachener Zeitung« vom 7. Mai 2010

Ruf aus Gütersloh: Griechen brauchen jetzt Disziplin
Von Siegfried Scheffler
GÜTERSLOH (gl). 135 Milliarden Euro Finanzierungsbedarf bis
2012, davon mindestens 20 Prozent aus Deutschland: Dem griechischen Staat steht das Wasser bis zum Hals, und das belastet auch
die hierzulande heimisch gewordenen oder gar geborenen Mitbürger
mit griechischem Pass. Stimmen zur Notlage von Hellas waren deshalb von in Gütersloh lebenden Griechen nur schwer zu bekommen.
Wer sich auf Anfrage der „Glocke“ aber äußerte, betonte, dass das
Verhältnis zu den deutschen Mitbürgern nicht gelitten habe.
„Ich habe keine negativen Reaktionen erfahren, da hat niemand
gesagt: Ihr Griechen, ihr spinnt ja,“ sagt Panagiotis Varlangas, der
kürzlich zum Vorsitzenden des Gütersloher Integrationsrats
gewählt worden ist. Vielmehr habe es mit seinen Arbeitskollegen
bei einem mittelständischen Gütersloher Unternehmen, wo er ITOrganisationsleiter ist, ausschließlich sachliche Gespräche
gegeben.
„Das Thema belastet mich persönlich stark, denn ich bin hier
geboren, deshalb schlagen zwei Herzen in meiner Brust,“ sagt der
42-Jährige. Seiner Meinung nach müssten die verantwortlichen
Politiker zur Rechenschaft gezogen werden. Die Europäische Union sei gezwungen, jetzt durchzugreifen, wobei die Griechen
gemäß ihres Naturells diszipliniert werden müssten. Dass dies erfolgreich sein könne, habe bereits Fußballtrainer Otto Rehhagel
gezeigt, der der griechischen Nationalelf deutsche Tugenden
eingeimpft habe und mit ihr Europameister gewesen sei.
Panagiotis Varlangas macht klar: „Nach Gewährung der Kredite
würde ich den Griechen zwölf Monate Zeit geben, aber dann

werden,“ stellt einer der Griechen ohne Umschweife fest. „Eine
Hand wäscht die andere.“ Seit 1968 wohnt und arbeitet er in der
Dalkestadt, doch bei diesem sensiblen Thema möchte er seinen
Namen nicht preisgeben. Probleme mit den Deutschen gebe es
wegen der benötigten Hilfe im Bekanntenkreis aber keine.

„Noch viele haben Geld ohne Ende“

Zwei Herzen schlagen in der Brust von Panagiotis Varlangas.
Der Vorsitzende des Integrationsrats betont,
wie sehr die Entwicklung in Griechenland die
Landsleute in Gütersloh belastet
müssen Resultate zu sehen sein.“ Er räumt ein, dass in Deutschland lebende Griechen eine andere, eine strengere Vorstellung von
der Situation hätten als ihre Landsleute in Hellas. „Weil sie die
deutsche Mentalität vererbt bekommen haben.“
Ortswechsel: Die drei Männer am Bistro-Tisch bei Glasenapp
auf dem Kolbeplatz leben bereits seit Jahrzehnten in Gütersloh.
„Deutschland muss bezahlen, weil es in der Europäischen
Gemeinschaft ist, und diese Gemeinschaft muss jetzt bewiesen

„Als Grieche wird man jetzt im Bekanntenkreis schon mal
hochgenommen, aber es bleibt im lustigen Rahmen,“ stellt Dimitrios Kalaitzis fest. Der 36-jährige Familienvater arbeitet bei
Miele und kickt in der zweiten Fußballmannschaft des FC Gütersloh als Spielertrainer. Für ihn sei die katastrophale Finanzlage
abzusehen gewesen. „Denn wie soll der griechische Staat an Geld
kommen, wenn er im Vergleich zu Deutschland zu wenig Steuern
einnimmt?“ Dass der Staat handeln muss, ist für Kalaitzis klar.
„Aber es wird zu Lasten der Ärmeren gehen.“ Trotzdem ist der in
Gütersloh geborene Grieche der Meinung, dass „noch viele Leute
in dem von der Pleite bedrohten Land „Geld ohne Ende haben“.
So erlebe er, wenn er nach Griechenland reise, immer wieder
voll besetzte „Bousoukias“. Bei diesen Musikveranstaltungen leisteten sich die Besucher sündhaft teure Getränke – ganz so, als ob
gar nichts faul im Staate Griechenland sei. Da fühle man sich als
Deutscher in einer ganz anderen Welt. Wovor Dimitrios Kalaitzis
warnt: „Sollten die Politiker vorhaben, den Touristen an die Kasse
zu wollen, würden sie sehr blauäugig handeln.“
Artikel aus »Die Glocke« vom 30. April 2010
(Foto: Scheffler)
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Griechen in Frankfurt: Angst um die Heimat
Im "Parthenon" schimpfen die Griechen auf die Politiker und die Korruption zuhause
Von Claus-Jürgen Göpfert
FRANKFURT. Die weißen Servietten akurat
ausgerichtet, die Stühle im exakt gleichen Abstand zu den Tischen: Am späten Vormittag
wartet das "Parthenon" auf Besucher. Und der
erste, der reinkommt, hat auch gleich einen launigen Spruch auf den Lippen: "Wenn Ihr immer
schön eure Steuern gezahlt hättet, wäre das
alles nicht passiert." Sagt der deutsche Stammgast grinsend und setzt sich. Nicht böse
gemeint, signalisiert er. Asterios Kokkinopοlitis
verzieht das Gesicht: "Viele Gäste machen sich
jetzt so ihren Spass."
Und der Besitzer des griechischen TraditionsRestaurants an der Kennedyallee muss es
aushalten, wohl oder übel. Lachen kann er nicht.
Diese Tage sind nicht einfach für einen, der seit
40 Jahren in Frankfurt lebt und arbeitet - aber
dennoch seine alte Heimat liebt. Fassungslos
verfolgt der 65-Jährige, was zuhause geschieht:
"Natürlich habe ich Angst mein Bruder und
meine Schwester leben in Griechenland."
Viele Griechen im "Parthenon" diskutieren
über nichts anderes, telefonieren pausenlos mit
Verwandten. "Die sollen aufhören, zu demonstrieren, das bringt nur Schaden." Ein untersetzter
Mann gestikuliert aufgeregt, spricht so laut, als
sollte man ihn am Fuße der Akropolis noch
hören.
Und stets wiederholt der Gastronom den
Satz: "Wir können unsere Wirtschaft nicht in drei
Jahren sanieren, nicht in drei Jahren!" Derweil
trägt Georgios Padamopoulos die ersten Tomatenschnitten, Auberginen, Vorspeisenteller
an die Tische. "Das, was jetzt geschieht", sagt er
grimmig, "das ist eine große Katastrophe, an der

Krise in Hellas. Was am
südöstlichen Ende Europas
geschieht - die Toten, die Feuer,
die Kämpfenden und der
Bankrott- bewegt, verstört und
erregt auch Jene, die seit
Jahrzehnten im Rhein-MainGebiet heimisch sind.
alle Politiker schuld haben." Es sprudelt nur so
aus ihm heraus: Die aufgeblähten Ämter und Behörden, die Posten, die es "nur über Beziehungen" gebe. Seit 30 Jahren gehe das nun schon
so: "Und eine Krähe hackt der anderen kein
Auge aus." Obwohl das alles so ist, bleibt
Griechenland noch immer seine Heimat.
Und Deutschland? "Ich bleibe hier, ich gehe
nicht weg, ich lebe mit der BRD - sie ist meine
zweite Heimat." 1968 kam Padamopoulos nach
Deutschland, der 67-Jährige weiß, dass er sich
Griechenland ein Stück weit entfremdet hat:
"Dort sagen sie zu mir: Der ,Fritz‘ kommt." Er
schmunzelt. Hin- und hergerissen sind sie im
"Parthenon". Da ist der Hass auf die "Bild"Zeitung und ihren anti-griechischen Parolen:
"Das tut weh, ehrlich." Und die Einsicht, dass
sich zuhause etwas ändern muss: "Alle Parteien
gemeinsam müssen sich an die Leute wenden",
empfiehlt Padamopoulos, "die Lage ist bisher
nur schlecht erklärt worden."
Asterios Kokkinopοlitis ist gerade erst auf
Kreta gewesen, um dort in Heraklion Öl und
Wein fürs Restaurant und seinen Laden in Frank-

Wütendes kleines Volk
Das kleine Volk ist wütend, es hat das Gefühl, es muss büßen
für die Sünden anderer, die nicht bestraft werden." Mit den anderen, sagt Sakis Miliadis, seien einige einheimische Politiker
und Finanzgrößen gemeint, die Griechenland in die Knie
gezwungen hätten. Die Wirtschaftskrise habe dann gleichsam
den Rest gegeben. Es werde wohl noch einige Zeit dauern, bis
sich die Lage im Land wieder beruhigt habe. Bei stark
gekürzten Gehältern müssten die Griechen hohe Preise
bezahlen. "Ein Liter Benzin kostet jetzt beispielsweise 1,60 Euro."
So etwas wecke den Volkszorn. Nur strenges Sparen sei zudem keine Zukunftsperspektive. Es müsse auch in die Entwicklung, in "Hoffnung" investiert werden. Seit 31 Jahren ist Miliadis Inhaber der "Nibelungenschänke" an der Nibelungenallee,
aber nach wie vor eng mit seiner Heimat verbunden. Er macht
sich große Sorgen. Einige Freunde und Bekannte versuchten
derzeit, ihre Ersparnisse in sicherere Länder zu bringen oder
ihre mittelständischen Geschäfte zu verlagern. Alles keine
guten Zeichen.
Ganz schlimm findet Miliadis aber auch, "das wir jetzt hier mit
anderen Augen angesehen werden", plötzlich "Sündenböcke"
werden. Griechen - Kinder würden "in den Schulen gemobbt",
"faule Socken, ihr nehmt nur unser Geld", würde Griechen hinterhergerufen. Gott sei Dank aber ergäben sich mit Gästen auch sehr
"positive, angeregte Dialoge". Die wollten dann wissen, was wirklich los ist in Griechenland. (ox)

Krisenkonferenz: Im Parthenon wird heftig diskutiert, wenn es um die Lage der Heimat geht
furt zu kaufen. Er grübelt, er mutmaßt, "dass
Leute bezahlt worden sind, um zu demonstrieren - vielleicht von den Kommunisten".
Griechenland brauche Zeit, um wieder auf die
Beine zu kommen, sagt der Mann mit den sechs
Brüdern: "Gebt uns zehn Jahre."
Langsam füllt sich das Restaurant, die ersten Gläser klingen. Stimmengewirr. Der Besitzer ahnt, dass seine Heimat so viel Zeit
nicht hat: "Es werden weniger Touristen kommen, das wird sich auswirken". Alle hier halten
es für total verlogen, dass die Deutschen und

tend machen Kosmidis "üble Schlagzeilen", die den Leuten
einredeten, alle Griechen verdienten 3000 Euro. Noch nicht mal
die Hälfte sei die Wahrheit. Wenn Kunden ins Geschäft kommen und behaupteten, "alle Griechen sind korrupt", dann
bekommen sie darauf eine "entsprechende" Antwort. (ox)

Unverdient angegriffen
Immer wieder fallen die Worte "Angst" und "Schock", wenn
Grigorios Zarcadas erzählt.
Seit der gebürtige Grieche im Februar 1964 nach einer langen Fahrt aus seiner Heimat in Frankfurt ankam, hat er nicht

die anderen Europäer jetzt so überrascht tun
über die Zustände zuhause: "Die EU hat immer gewusst von der Korruption". Die
schnellen, die harten Kürzungen und Einschnitte, die jetzt beschlossen worden sind,
"die treffen nur die Armen". Der gelernte Koch
Kokkinopοlitis zählt sich mit seinen zwölf
Angestellten selbst immer noch zur hart arbeitenden Bevölkerung: "Es geht morgens um 7
Uhr mit den Einkäufen los, die mache ich
noch selbst - und manchmal dauert der Arbeitstag dann 20 Stunden."

Löhne und Gehälter in Wahrheit unter 1000 Euro im Monat."
Gewiss: Auch für den Frankfurter Kommunalpolitiker sind es
"falsche politische Entscheidungen in der Vergangenheit"
gewesen, die Griechenland in diese prekäre Situation gebracht
haben. Zu den beschlossenen Einschnitten und Sparpaketen
gebe es aber keine Alternative: "Wir müssen es selbst schaffen,
aus dieser Situation wieder herauszukommen."
Tag für Tag führt Zarcadas "etliche Telefongespräche" mit
seinen Landsleuten zuhause. "Die Angst ist weit verbreitet",
berichtet er - und er kann die Menschen verstehen. "Viele von
ihnen sind völlig verunsichert und fragen immer wieder: Was
wird in zwei oder drei Jahren mit uns sein?" Er versucht, zu
beruhigen und den Leuten Hoffnung zu machen - aber leicht
fällt ihm das nicht. (jg)

Die besten Freunde

Stehaufmännchen
Ganz am Ende", glaubt Thomas Kosmidis, "wird Griechenland gestärkt aus dieser großen Krise hervorgehen." Denn: "Die
Griechen sind Stehaufmännchen." Verlören niemals ihr Talent
zur Lebensfreude. Kosmidis ist in der Geschäftsleitung des
Feinkost-Import-Geschäftes "Venos" an der Rödelheimer Landstraße in Bockenheim tätig. Dort gibt es feinste griechische Olivenöle, Spezialitäten aus Italien und dem Rest der Welt. Der
junge Unternehmer verfolgt akribisch jede Nachricht aus dem
Heimatland seines Vaters. Die Mutter ist Kroatin, Sohn Thomas
fühlt sich als eine "gute Mischung", die in Frankfurt genau
richtig am Platz sei.
Als "absolute Katastrophe" empfindet Kosmidis die Ausschreitungen mit Todesfällen in Athen. Er sei zwar "links
eingestellt", verurteile aber scharf, wenn "Linke" in Griechenland die Stimmung anheizten, zur "Revolution" aufriefen. Er
habe sogar gehört, dass die Feuerwehr mit Absicht behindert
worden sei. "Das ist nur noch asozial." Kosmidis ist überzeugt,
dass "das Gros der Griechen" die Einsicht hat, dass es nur mit
harten Einschnitten geht. Sein Onkel beispielsweise habe nun
innerhalb kürzester Zeit 500 Euro weniger Rente. Richtig wü-

Grigorios Zarcadas ist seit 1964
in Frankfurt und SPD-Abgeordneter
mehr solch einen emotionalen Ausnahmezustand erlebt. "Die
Toten von Athen, das ist das Schlimmste überhaupt - keiner hat
das erwartet", sagt der Sozialdemokrat, der auch noch Mitglied
der sozialistischen PASOK in Griechenland ist.
In Frankfurt ist er in den Jahrzehnten seines Hierseins ein
angesehener Gesprächspartner und Vermittler zwischen den
Kulturen geworden. SPD-Stadtverordneter seit langem, früher
Vorsitzender der Kommunalen Ausländervertretung. Und
deswegen ist es ihm wichtig, zu sagen: "Die Behandlung, die
die Griechen jetzt erfahren, vor allem in der Bild-Zeitung, verdient dieses Volk nicht." Zarcadas ist erschrocken über die
falschen Informationen, die im Boulevard vermittelt würden.
Zum Beispiel über die angeblich so komfortablen Einkommensverhältnisse. "Bei 70 Prozent der Griechen liegen die

Ilias Galanos, Direktor der griechischen
Fremdenverkehrszentrale, sagt: Kommt bitte alle!
Wir sind sehr traurig über diese Ereignisse in Athen", sagt
Ilias Galanos und spricht für sich, eine Reihe von Frankfurter
Griechen und vermutlich für "die ganze Welt". Sein Sohn und

n n n GRIECHENLAND IN DER KRISE seine Tochter arbeiten in Athen, so dass er hautnah Informationen erhält. Er ist froh, dass seine Kinder und Enkel etwas
außerhalb der griechischen Hauptstadt wohnen.
Ilias Galanos leitet die griechische Zentrale für Fremdenverkehr in Frankfurt und ist der Direktor deutschlandweit. Die
Förderung des Tourismus ist seine Passion. Und daher bewegt
ihn eine große weitere Sorge. Nämlich dass "unsere deutschen
Freunde" nicht mehr in dem Umfang ihren Urlaub in Griechenland verbringen könnten wie bisher. Bislang, sagt Galanos,
gebe so gut wie keine Stornierungen. "Auch wenn so viel Böses über die Griechen geschrieben worden ist."
Galanos appelliert dringend an die deutschen Freunde, die
die besten überhaupt seien und die größte Gruppe unter den
insgesamt rund 16 Millionen Griechenland-Touristen bildeten.
Das Meer, der Strand, die weißen Häuser mit den blauen Läden, die Musik seien so schön wie zuvor. Nicht zu vergessen
die besonders netten Menschen. Ilias Galanos ist auch CDUStadtverordneter seit 1996, Mitglied im Integrationsausschuss
und stolz auf die Harmonie in der Stadt. Wenn dem Stänkern
über Griechenland bald das Stänkern über Portugal oder
Spanien folge, dann sieht er diese aber gestört. (ox)

`
Die Integrations-Preisträger

Dass wir den Preis gewonnen haben, ist ein Ansporn für
uns", sagt Milia Tsombanidou, Vize-Vorsitzende der Griechischen Gemeinde Offenbach. Im April verlieh die Stadt dem
Verein den kommunalen Integrationspreis 2010. Durch ihr ehrenamtliches Wirken hätten Vereinsmitglieder Kinder, Jugendliche und Erwachsene dabei unterstützt, sich in der neuen
Heimat wohlzufühlen, begründete das die Jury. Vorträge über
Ausbildung, Weiterbildung und soziale Leistungen würden
helfen, dass sich die Migranten in Offenbach zurechtfinden.
Der Verein kümmert sich auch um Migranten aus anderen Ländern, da seine Informationen über Kommunal- und Eu-
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ropawahlen, Arbeitsrecht, Gesundheit und anderes für alle offen sind. Etwa 3500 Griechen leben in Stadt und Kreis Offenbach. 370 von ihnen besuchen regelmäßig die Griechische
Gemeinde in der Speyerer Straße. Der Verein bietet Sprach-,
Tanz- und Computerkurse an, organisiert Hausaufgabenhilfe.
(mre)

Sympathie für die Gewalt
Er freut sich über die Proteste in Athen. "Mehr als
200.000 Leute - das war eine der größten Demonstrationen,
die es bei uns je gab", erzählt Lambros stolz. Er nennt es
richtig, "dass man sich nicht alles gefallen lässt - das war
total wichtig". Der Metall-Facharbeiter, der seinen wahren
Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hält dabei Gewalt
gegen Sachen in bestimmten Fällen für gerechtfertigt.
"Es kommt ganz darauf an", sagt der 34-jährige. "Wenn
zum Beispiel ein Mercedes 500, der einem Reichen gehört,
abgefackelt wird, finde ich das okay". Von den Demonstranten, das behauptet er, gehe nur Gegengewalt aus: "Die
Gewalt kommt erst einmal vom Staat". Durch die "Hetze der
Presse", insbesondere der Bild-Zeitung, werde in Deutschland aber eine ganz andere Darstellung der Lage in
Griechenland vermittelt: "Das geht mir ganz schön auf die
Nerven".
"Die allermeisten Leute, die bei uns zu Hause leben, sind
ganz normale Arbeitnehmer", betont Lambros, "keine faulen
Parasiten". Der Durchschnittsverdienst liege gerade mal
zwischen 600 und 800 Euro im Monat: "Das noch mal um
100 Euro zu kürzen, ist einfach nicht möglich". Seine Parole:
"Nicht verzichten, nicht sparen!"
Seit mehr als 20 Jahren lebt und arbeitet Lambros in
Frankfurt - und er will auch jetzt, wo dort die Konflikte eskalieren, nicht nach Griechenland zurückkehren. (jg)
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Griechen-Gemeinde
In Frankfurt leben rund 9000 Griechen. Als Mitglieder
der Europäischen Union dürfen sie an den Kommunalwahlen teilnehmen. Sowohl die SPD-Fraktion als auch die
CDU-Fraktion hat einen griechischen Stadtverordneten.
In den 60er Jahren waren die ersten Griechen als Arbeitskräfte, sogenannte Gastarbeiter, nach Frankfurt
gekommen.
Anfangs mussten viele von ihnen in kärglichen Verhältnissen, in einfachen Baracken leben. Dann machten sich
die ersten selbstständig, es entstanden zum Beispiel die
ersten griechischen Kneipen und Restaurants.
Schon früh begannen die Griechen in Frankfurt, sich zu
organisieren. 1964 wurde der Verein "Griechische
Gemeinde in Frankfurt und Umgebung" gegründet, der
heute knapp 400 Mitglieder zählt. Er wird nicht nur von privaten Sponsoren, sondern auch von der Stadt und vom
griechischen Staat unterstützt.
Eine Griechische Schule in freier Trägerschaft gibt es in
der Linkstraße in Griesheim. In zwölf Klassen werden 160
Schüler unterrichtet. Ein Verein der Eltern fördert diese
Schule. Weitere griechische Elternvereine kümmern sich
um Bildungsfragen.
In einer Reihe von Vereinen sind die Frankfurter
Griechen organisiert. Es gibt die Griechischen Akademiker
Frankfurt - Hessen e.V., das griechische Kultur Forum und
auch die Griechische Sportunion Frankfurt (GSU).
Die Deutsch-Griechische Gesellschaft Frankfurt, CarlGoerdeler-Straße 104, ist unter der Telefonnummer 56 26
52 zu erreichen und per E- Mail unter dgg_ffm@yahoo.de.
(jg/ox)

Artikel aus »Frankfurter Rundschau« vom 7. Mai 2010

Griechenland in der Krise und in den Schlagzeilen
Die Griechen in Freiburg müssen mit täglichen Frotzeleien leben
Von Joachim Röderer
Europa und der Euro wackeln wegen der
Griechen-Krise. Und die Griechen in Freiburg?
Sie müssen deswegen derzeit mit vielen
Frotzeleien leben. „Es vergeht kein Tag, an
dem ich nicht darauf angesprochen werde“,
berichtet Nikalaos Kakalias, der Chef des
Restaurants „Irodion“ an der Kaiser-JosephStraße. Ähnliches ergeht es auch seinem Gastro-Kollegen Evangelos Tsigkas vom „Korfou“
an der Johanneskirche. Er versucht die Sache
mit Humor zu nehmen und frotzelt zurück. Und
will sich im Juli in seinem Heimatland selbst
ein Bild von der Lage machen.
Nikolaos Kakalias kam 1972 nach Deutschland, neun Jahre nach seinen Eltern, die mit
der ersten Gastarbeiterwelle nach Germania
aufgebrochen waren. Kakalias, bald 52, führt
nun schon seit 22 Jahren das „Irodion“. Er
gehört zu den etwas mehr als 300 Griechen,
die heute in Freiburg leben. Natürlich schaut er
auch via griechisches Fernsehen in die
Heimat. Was dort passiert, überrascht ihn
nicht: „Es war vorauszusehen, dass der große
Knall kommt“, sagt der Gastronom. Der Fehler
liege im System: Es gebe viel zu viele Beamte,
von denen die meisten auch noch für ihren
Job gar nicht ausgebildet sind. Sondern über
Beziehungen auf den Posten kamen.
„Als Beamter verdient man doppelt so viel
wie in der Privatwirtschaft, muss aber nur halb
so viel arbeiten“, erzählt Kakalias kopfschüttelnd. Und: Wer als Staatsbediensteter insgesamt mindestens 24 Jahre, sechs Monate und

Betrachtet die griechische Krise von Freiburg aus:
Gastronom Nikolaos Kakalias, Chef des Restaurants Irodion.
einen Tag gearbeitet hat, der kann mit vollen
Bezügen in Ruhestand gehen. Als griechischer Beamter, sagt er, da wäre er schon in
Rente: „Unmöglich“.
Der Gastronom berichtet von seiner
Odyssee durch sieben verschiedene griechische Ämter, nur um seinen Führerschein verlängern zu lassen. Egal, ob man ins Krankenhaus kommt oder aufs Finanzamt geht: Meist
helfen nur Fakelaki weiter (wörtlich übersetzt
kleiner Umschlag, der dann samt Geldbetrag

diskret zugesteckt wird) – oder eben
Beziehungen. Nein, sagt Nikolaos Kakalias, er
rege sich nicht über die Bild-Zeitung und ihre
andauernden anti-griechischen Schlagzeilen
auf, sondern eher über die Griechen selbst.
Und dass sie nicht einsehen wollen, dass man,
wenn man einen Kredit bekommen will, auch
die Voraussetzungen dafür erfüllen muss.
Seine Landsleute hätten gedacht, das Leben
gehe so weiter und alles renke sich schon irgendwie ein.

Evangelos Tsigkas vom „Korfu“ will sich im
Sommer die griechische Tragödie fünf
Wochen lang aus nächster Nähe betrachten.
Auch er verfolgt die Nachrichten im Fernsehen
und in griechischen Zeitungen interessiert:
„Die Leute sind enttäuscht von der Politik“,
weiß er. Natürlich hat er sich am Stammtisch
im „Korfu“ auch schon viel anhören müssen –
etwa, wenn der Spanier in der Runde ihn neckisch als Betrüger tituliert. Nun, der spanische
Freund sei in den vergangenen Tagen etwas
kleinlauter geworden, berichtet Tsigkas:
„Griechenland macht nur den Anfang, andere
Länder werden auch noch Schwierigkeiten
bekommen“, prophezeit er.
Aber es ist ja auch nicht alles schlecht in
Griechenland. „Die Griechen haben eine ungeheure Gastfreundschaft“, lobt Irodion-Chef
Nikolaos Kakalias seine Landsleute. Sie seien
auch sehr gute Arbeiter – und könnten richtig
große Leistungen bringen. Wenn sie wollen,
fügt er hinzu. Und: Das Land sei reich an
Naturschönheiten, tollen Stränden und antiken
Schätzen. Aber die Griechen würden all dies
gar nicht richtig für den Tourismus nutzen, weil
es an der nötigen Infrastruktur fehle. Kakalias
will so oder so in Deutschland bleiben. Auch
wenn er jeden Sommer gerne in die alte
Heimat fährt. Und es gibt da noch etwas, das
ihn zum Schwärmen bringt: „Der Himmel hat
ein Blau, das findet man in Deutschland gar
nicht.“

Artikel aus »Badische Zeitung« vom 4. Mai 2010
(Foto: Thomas Kunz)
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Artikel aus »Stuttgarter Nachrichten« vom 17. Mai 2010
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Als Griechin belästigt
Von Gundhild Tillmanns
WERMELSKIRCHEN (RP). Eine Griechin, die seit
fast 50 Jahren in Wermelskirchen lebt, bekommt
seit einer Woche anonyme Drohbriefe. Ihre Familie
wird für die Staatsverschuldung Griechenlands und
den deutschen Kredit angefeindet.
Die Staatsverschuldung Griechenlands und der
Milliardenkredit, den Deutschland dem europäischen Partner gewähren soll, hat nun auch böse
Auswirkungen auf eine griechische Familie in Wermelskirchen. Die Griechin (ihr Name ist der Redaktion bekannt, sie möchte aber aus Angst vorn weiteren Repressalien nicht öffentlich genannt werden)
seit 48 Jahren in Wermelskirchen und hat sich, wie
sie betont, bis vor einer Woche nie als Ausländerin
angefeindet gefühlt.
Doch seit einer Woche werden sie und ihre Familie mit anonymen Briefen belästigt. Diese Briefe,
adressiert an die Tochter, enthalten Ausschnitte aus
Zeitschriften, die undifferenziert den Fremdenhass
gegen die Griechen anstacheln könnten. Gegen
diese feigen und fremdenfeindlichen Zusendungen
wehrt sich die Griechin aber tapfer: "Das lassen wir
uns nicht gefallen, wir sind zur Polizei gegangen,
denn wir haben Angst", sagt sie.

"Ein Leben lang gearbeitet"
"Ich kann doch nichts dafür, dass ich Griechin
bin", fügt die Frau hinzu. Sie lebe ohne Unterbrechung fast 50 Jahre in Wermelskirchen und ihre
beiden erwachsenen Kinder seien waschechte Wermelskirchener: "Sie haben zwar eine griechische
Mutter, aber wir gehören doch genauso hierhin wie
unsere Nachbarn auch", gibt die Frau zu bedenken.
Sie ist 1962 nach Deutschland gekommen, war immer berufstätig, wie auch ihr Mann. Um ihre
bescheidene Rente aufzubessern, arbeitet die fast
75-Jährige auch heute noch: "Ich bekomme nur 450
Euro Rente, aber meine Verwandten in Griechenland bekommen sogar mehr", gibt sie zu. "Wir haben
unser ganzes Leben lang hart gearbeitet und sind
immer fleißig gewesen. Wir haben uns alles selbst
verdient und dafür gesorgt, dass unsere Kinder beide studieren konnten", berichtet die Griechin. Sie
überlegt nun, weshalb gerade ihre Familie nun
solche hässlichen, anonymen Briefe bekommt. Sie
meint: "Vielleicht ist es Neid, denn wir haben uns mit
viel Fleiß ein Haus bauen können. Vielleicht gönnt
uns das nicht jeder."

Kein Verständnis für Randale
Da Wermelskirchen schon lange ihre eigentliche
Heimat sei, besuche sie Griechenland nur im
Urlaub: "Ich habe aber meine Verwandten alle noch
dort", erzählt sie. Die seien aber ebenso arbeitsam
wie sie und ihre Familie in Wermelskirchen: "Wer arbeiten will, der findet auch etwas", sagt sie und verhehlt auch nicht, dass auch mit ihren fast 75 Jahren
noch putzen geht. Sie könne aber nicht verstehen,
dass in Griechenland jetzt bei öffentlichen Demonstrationen auch randaliert wird: "Das sind doch
junge Menschen, die keinen Verstand haben", meint
die gebürtige Griechin.
Quelle: RP Online GmbH – 08.05.2010
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«Griechen in Deutschland verletzt»
Bonn. (dpa) Viele Griechen in der Bundesrepublik sehen das
Zusammenleben mit den Deutschen durch den drohenden
Bankrott des Mittelmeerstaates belastet.
«Seit der Krise müssen alle, wirklich alle meine Freunde, Bekannte und Kollegen hier jeden Tag beweisen, dass sie nicht faul in der
Sonne liegen und dass sie keine Steuer hinterziehen», sagte der
Vorsitzende des Verbands der griechischen Gemeinden (Bonn),
Kostas Dimitriou, der Nachrichtenagentur dpa. «Wir müssen uns
viele dumme Sprüche anhören. Die Stimmung ist nicht gut.»
«Wir sind sehr verletzt über beleidigende Berichte der
deutschen Medien über unsere Landsleute, das hilft der Freundschaft nicht», meinte Dimitriou vor Beginn der Jubiläumsfeier «50
Jahre Griechen in Deutschland - eine Erfolgsgeschichte» am
Sonntag in Bonn. «Über eine Million Griechen haben in Deutschland seit den 60er Jahren gearbeitet, wir haben hier und in
Griechenland zum Aufschwung beigetragen und investiert. Jetzt
sind wir in Sorge, aber auch verärgert», erklärte der in Köln geborene Verbandschef. «Wir Griechen der ersten, zweiten oder
dritten Generation, wir fühlen uns unter Druck.»
Erste Gastarbeiter kamen 1960, brachen dann in Scharen aus
wirtschaftlicher Not auf. In den letzten Jahrzehnten sei den in
Deutschland lebenden rund 350 000 Griechen eine erfolgreiche
Integration gelungen, erklärte der Verband. Sie würden als Arbeiter, Angestellte, Mediziner, Unternehmer oder Gastwirte
geachtet. «Wir wollen bei dem Jubiläum das Positive betonen»,
sagte Dimitriou. «Aber zugleich wollen wir auch bei einer Feierstunde nicht die Augen vor der Realität verschließen in diesen
schwierigen Zeiten.»
Zugleich betonte Dimitriou, man wolle auch die Landsleute ermahnen, sich am strikten Sparkurs zu beteiligen. «Aber die Lage
ist sehr ernst, wir haben Angst vor hoher Arbeitslosigkeit und
sozialen Unruhen in Griechenland.» Deutschland solle auch im

eigenen Interesse helfen. «Das sind ja Kredite, Bürgschaften und
keine Geschenke der deutschen Steuerzahler», sagte Dimitriou.
«Und wenn es schief gehen sollte, und Athen das nicht mit Zinsen zurückzahlen kann, dann zahlen auch wir Griechen in
Deutschland die Zeche, denn wir zahlen hier seit Jahrzehnten
brav unsere Steuern.»
Quelle: dpa-info.com

"Griechen sind keine Betrüger"
Von Julia Puzalowski und Jan Schnettler
DÜSSELDORF. Die Griechen stellen die
zweitstärkste ausländische Gruppe in Düsseldorf. Die RP hat sich umgehört, wie sie
die wachsenden Ressentiments gegenüber
ihrem Heimatland empfinden. Negativer
Höhepunkt bisher: eine rechtsextreme
Demonstration vor dem griechischen Generalkonsulat.
Die Fassungslosigkeit steht Ioannis
Vatalis ins Gesicht geschrieben, als sein
Blick auf die NPD-Aktivisten fällt, die sich
vor dem griechischen Generalkonsulat versammelt haben. "Das ist der Punkt auf dem
i", sagt der Grieche, der für die SPD im
Stadtrat sitzt. "Es setzt der besorgniserregenden Entwicklung der letzten Tage die
Krone auf." Kurzfristig hatte Vatalis von der
Demonstration an der Grafenberger Allee
erfahren. Zwar ist nur ein versprengtes
Häuflein von Rechtsextremisten erschienen. "Aber das ist trotzdem langsam
alles grenzwertig", sagt Vatalis bedrückt:
"Ich habe von vielen Landsleuten gehört,
dass sie sich kaum noch zur Arbeit trauen."
In seinem Sprachkursus, den er in der
Volkshochschule anbiete, habe er den Teil-

nehmern erst einmal eine halbe Stunde
lang erklären müssen, was es mit den plötzlichen Ressentiments gegenüber Griechenland auf sich habe.

Nachfragen in mitleidigem Ton
Auch die Befindlichkeit vieler anderer
Griechen in der Stadt ist durch die Finanzkrise, die geplanten Staatshilfen und
das Aufkochen alter Vorurteile in Schieflage
geraten. Die 23-jährige Anna Pappa etwa
kam mitten in der Krise nach Deutschland,
arbeitet seitdem in Düsseldorf bei einem
griechischen Radiosender. Die Situation
beider Länder kann sie deshalb gut vergleichen. "Die Stimmung in Griechenland ist
zwar angespannt", sagt sie, "aber nicht so
extrem, wie sie oft dargestellt wird."
Bekannte sprächen sie oft auf die Probleme
ihres Landes an, meist in etwas mitleidigem
Ton, sagt Pappa. Ein bisschen anders fühlt
sie sich deshalb nun, wenn sie in Deutschland ist: "Früher war ich stolzer auf meine
Herkunft. Aber für mich steht fest: Wir
Griechen sind keine Betrüger."
Elisabeth Grida (50), die Inhaberin des
Café Omonia am Bertha-von-Suttner-Platz

hinter dem Hauptbahnhof, ist seit 35 Jahren
in Deutschland. "Und seitdem zahle ich hier
Steuern", sagt sie. Ob Deutschland Finanzhilfe leisten soll oder nicht – eine
schwierige Frage für sie, die sich fast mehr
als Deutsche denn als Griechin fühlt. Oft
machten Gäste Bemerkungen über die
Krise, sagt sie: "Ein Gast hat mal im Scherz
gesagt: ,Sollen wir für Griechenland sammeln?'" Äußerlich nehme sie so etwas locker. Innerlich tue es ihr weh, denn bei aller
Liebe zu Deutschland fühle sie sich auch
dem Heimatland noch verbunden. Aber
dennoch: "Ich fühle mich nicht schuldig, nur
weil ich Griechin bin."
So geht es auch Ioannis Panayotidis
(27). Der Industriemechaniker ist in
Deutschland geboren und aufgewachsen.
"Ich fühle mich nicht schuldig, aber ich bin
ein wenig enttäuscht." Auch er muss sich
mit dem Problem auseinandersetzen, das
viele seiner Landsleute derzeit haben, oft
machen Arbeitskollegen Scherze. "Das
nehme ich locker. Was bleibt mir anderes
übrig?", sagt er.

Artikel aus »Rheinische Post«
vom 30. April 2010

n n n GRIECHENLAND IN DER KRISE Για την Ομογενειακή εφημερίδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düseldorf

Die „gefangene“ Demokratie
Erzpriester Dimitrios Vaggelis und an alle,
die heute Namenstag haben, gewidmet
Stuttgart, 21.05.2010
Dr. Konstantin Karras
ehemaliger Vorsitzender des Verbandes „Griechische Gemeinden Deutschlands“ und des Vereins „Griechische Akademiker“
in Baden-Württemberg
Der griechische Dichter Aristophanes hat
sich in seinem letzten Werk „Plutos“ (408 v.
Chr.) mit dem Thema der ungerechten Besitzverteilung befasst. Dabei stellte der Protagonist fest, dass anständige Athener arm,
während die unanständigen reich waren.
Heute, zwei ein halb tausend Jahre
später, hat diese Feststellung von Aristophanes an Aktualität nichts verloren. Nur die
Bezeichnungen haben sich geändert.
Anstelle von unanständigen Menschen, würde man von
Hedge-Fonds-Manager sprechen. Diese modernen
Unanständigen also haben sich, laut DIE ZEIT Nr. 20, am 8.
Februar 2010, zu einem „Ideendinner“ in New York getroffen,
und dabei den „Krieg“ gegen den Euro beschlossen. Der Euro
war also das Ziel. Nicht Griechenland. Der Hedge-Fonds-Chef
John Taylor verglich den Euro mit einem „geköpften Huhn, das
für einige Minuten kopflos umherrennt, bevor es umkippt und
stirbt. Europa ist tot“. Und Taylor weiter. „Auf Wiedersehen Euro, hallo Drachme, Peseta, Lira und andere.“.

Versteckspiel hinter einer
angeblichen Griechenland-Krise
Natürlich hat man den „Krieg“ mit dem schwächsten Glied
der Euro-Zone angefangen. Natürlich hat man alles nötige
getan, damit es so aussieht, als ob Griechenland mit seinen
„korrupten und arbeitsunwilligen“ Menschen den Eurokrieg
verursachte. Und die deutschen Medien, zuerst alle, jetzt nur
noch wenige, haben diesen Mythos als die zweifellsfreie
Wahrheit tagtäglich in der Presse und zigmal am Tag im Rundfunk verbreitet. Dabei war Griechenland, nach der treffenden
Beschreibung des schwedischen Finanzministers Anders
Borg, das erste Lammopfer bzw. die erste Beute der Raubwölfe. Und wie haben die Regierungen der Euro-Zone und allen
voran die deutsche Regierung darauf reagiert? Sie haben sich
zuerst über die spezifischen griechisch-internen Ursachen, die
zur Schwächung der griechischen Wirtschaft geführt haben befasst, und kaum über das eigentliche Problem, nämlich die
Raubtier-Spekulanten, beschäftigt. Erst in der Nacht vom 9. auf
dem 10. Mai und nach einem vorherigen Telefonat des
amerikanischen Präsidenten Barack Obama mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy ist es der europäischen „Führung“ bewusst geworden, dass es sich hier nicht um eine Griechenland-
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sondern um eine Euro-Krise handelte. Daraufhin haben die Finanzminister der Euro-Zone mit einer 750 Milliarden EuroGarantie den Verursachern der jetzigen Euro-Krise und der
Banken-Krise vor zwei Jahren, den Beginn eines gemeinsamen
Widerstandes angekündigt. Ein paar Tage später, am 13. Mai in
der Maybrit-Illner-Sendung, hat Josef Ackermann, der Chef der
Deutschen Bank, mit seiner Äußerung „das Rettungspaket
nützt nichts“, die Hedge-Fonds-Manager wieder beruhigt. Und
erfreulicher Weise wieder ein paar Tage danach hat die Politik
sofort reagiert. Ab dem 19. Mai sind die gefährlichen Spekulationsgeschäfte, die so genannten Leerverkäufe, in Deutschland
verboten. Es herrscht also „Krieg“ zwischen den „Märkten“
und der europäischen Politik. Die Leute positionieren sich.
Diese auf der Seite der Demokratie, jene auf der Seite des
„Raubtier“-Kapitalismus.
Europa hat endlich begriffen, dass in einem demokratischen
System neben den demokratisch gewählten Regierungen kein
Platz für para-ökonomische Organisationen, wie Hedge-Fonds,
geben darf. Nach Platons „Politeia“ werden die Regierungen nur
vom Parlament (Agora) kontrolliert und keinesfalls von
unanständigen Hedge-Fonds-Managern beherrscht. Für die
Rettung der Demokratie werden wieder „Platon’s“ benötigt.
Und es ist überhaupt nicht überheblich, wenn ich behaupte,
dass in den Athener Demonstrationen viele kleine „Platon’s“ dabei waren. Wäre Platon am Leben, würde er sich darüber
freuen. Anderseits wäre er über den Amerikaner James Chanos,
Sohn eines griechischen Einwanderers und zur Zeit der größte
Hedge-Fonds-Manager für Leerverkäufe, sehr enttäuscht. Eine
neue „Politeia“ hätte er geschrieben. Aber „Wäre,-Hätte-Wenn“
hilft uns nicht weiter. Leerverkäufer haben Griechenland in die
Knie gezwungen. Nun ist das Volk an der Reihe.

Die so genannte Griechenland-Krise
Normalerweise sollte das Euro-Wirtschaftssystem durch das
Fehlverhalten eines kleinen Landes robust bleiben. Denn, wie ist es
zu erklären, dass ein griechischer verkalkulierter Staatshaushalt, also eines Landes mit einem 2,5%-Anteil an dem GesamtWirtschaftsvolumen der Euro-Zone, eine so große Wirtschaftsnot
im Euro-Raum erzeugen kann? Anders gesagt, wird ein Familienvater mit einem Monatseinkommen von 2.000 € in Panik geraten,
wenn er erfährt, dass sein Sohn das Monatstaschengeld in Höhe
von 50 €, (das sind 2,5%), verantwortungslos ausgegeben hat?
Sicher nicht. Also Griechenland mit seinem 2,5%-Wirtschaftsanteil
kann die Euro-Krise nicht allein verursacht haben. Viel mehr ist die
Hauptursache in der hohen Verschuldung der Eurostaaten zu
suchen, die gegenwärtig bei 84% des BIP der Eurozone liegt.
Demnach hat im obigen Beispiel der Familienvater keine 2.000 €
Monatseinkommen, sondern nach Abzug der Schulden (84%) nur
noch 320 € zur Verfügung. So gesehen hat das 50-Euro-Taschengeld ein anderes Gewicht. Aber für die Schulden des Vaters ist der
Sohn, sprich Griechenland, nicht verantwortlich. Und so ist die
Banken-Krise und die von den EU-Regierungen beschlossene Rettung der Banken der wahre und alleinige Grund für die momentane
Euro-Krise. Und der Grund für die Banken-Krise sind die Banken
selbst, die ihre eigentlichen Aufgaben, nämlich die Realwirtschaft
mit Geld zu versorgen, verlassen und sich dem Casino-Geschäft
zugewandt haben.
Griechenland, und um es korrekt zu sagen, die griechischen
Regierungen, tragen eine große Verantwortung für die momentan katastrophale Wirtschaftslage des Landes. Wenn heute die
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Menschen in Athen und anderswo auf die Straße gehen, dann
protestieren sie, abgesehen von den Vermummten, gegen eine
korrupte Politik und für eine soziale Gerechtigkeit. Auch in
Deutschland gibt es Korruption und soziale Ungerechtigkeit.
Die Korruption ist keine griechische Erfindung. Nach dem Korruptionsexperten Uwe Dolata von der Uni Würzburg, wurde
Deutschland vom Wirtschaftspakt OECD, was die Perfektion
und Größenordnung der Korruptionsfälle betrifft, als das korrupteste Land der Welt bezeichnet. Anders als das griechische
„fakelaki“, das den Arzttermin vorrückt, führen die deutschen
Bestechungsgelder zu einer Verzerrung der freien Marktwirtschaft und der Weltordnung des Kapitals. Und nebenbei, so
der Lehrbeauftragte für Antikorruption Dolota, werden die
Bestechungsgelder in Deutschland steuerlich abgesetzt.
Die Protestierenden in Athen wollen keine Kredite für den
Kauf von U-Booten. Griechenland bräuchte überhaupt keine
Kredite wenn ...
• die Euro-Länder und insbesondere Deutschland und Frankreich keine Rüstungswaffen an Griechenland verkaufen würden. Dafür hätte Griechenland jährlich ca. 12 Milliarden Euro
weniger Staatsausgaben
• die Euro-Länder auf die Schweiz politisch Druck ausüben
würden, um diese zu veranlassen, endlich die
Steuerhinterzieher nicht mehr zu schützen. Dafür hätte
Griechenland mehr als 10 Milliarden Euro auf der Habenseite
• die Euro-Länder Griechenland helfen würden, ein korruptionsdichtes und sozial-gerechtes Steuer-Erfassungssystem
aufzubauen. Dass die Menschen ungern Steuern zahlen, ist
keine spezielle griechische Besonderheit. Je ungerechter das
Steuersystem ist, desto größer ist die Versuchung SteuerZahlungen zu umgehen. Das Phänomen, „dem eigenen Staat
keine Steuern zu zahlen„ ist aus historischen Gründen in
Griechenland besonders stark ausgeprägt und wird auch von
den korrupten Staatsbeamten der Finanzbehörden unterstützt.
Würde der Staat die ihm rechtlich zustehenden Gelder einsammeln können, dann hätte er, laut Handelsblatt vom 19.05.2010,
mehr als 30 (!!) Milliarden Euro Einnahmen pro Jahr.
Das Geld, das der griechische Staat durch die jetzigen Sparmaßnahmen einnehmen wird, beläuft sich auf etwa 10 Milliarden Euro jährlich. Also ist es weniger als das, was der griechische Staat aus den schweizerischen Konten griechischer
Steuernhinterzieher bekommen hätte.
Von den ca. 180 Milliarden Euro-Schulden Griechenlands an
ausländische Banken, gehen mehr als 120 Milliarden auf Rüstungseinkäufe zurück. Die deutsche und die französische Rüstungsindustrie verdienen viel Geld dabei. Geld, das den
Griechen fehlt. Leider kommen in den Medien diese Fakten nur
sporadisch vor. Dafür aber sehr ausführlich und überdimensional das 13. und 14. Monatsgehalt, die Frührente, und vieles
andere. Natürlich ist es ungerecht, wenn jemand mit 50 in die
Rente geht, während der andere unter vergleichbaren Bedingungen viel länger arbeiten muss. Und es ist gut, dass die ausländischen Medien, wenn manchmal auch mit einer „unter der
Gürtellinie-Argumentation“, darüber berichten. Das wird helfen,
mehr soziale Gerechtigkeit innerhalb Griechenlands zu erreichen. Man sollte jedoch gleichzeitig erwähnen, dass diese Ungerechtigkeiten nur die griechischen Bürger betreffen, und mit
der Euro-Krise wenig zu tun haben. Dies als Empfehlung an die
größte und in diesem Niveau einmalig in Europa „Foto“-Zeitung
Deutschlands.

"Das Geld kommt nicht von Herzen"
Von Alexander Althöfer
MENDEN. Nicolaos Vasiliou ist Grieche. Seit
1979 wohnt er in Menden. Er stammt aus Ioanina im Nordwesten des Landes, wo Teile
seiner Familie auch heute noch leben. Von
1980 bis 2005 hatte er diverse Ämter in der
Griechischen Gemeinde Menden inne,
darunter das des Vorsitzenden. GemeindeMitglied ist der 56-Jährige noch immer. Im Interview spricht Vasiliou Nicolaos über die Situation in seinem Heimatland.
Am Mittwoch eskalierte die Gewalt bei den
Protesten gegen die Sparmaßnahmen. Es gab
drei Tote. Wie geht es Ihrer Familie in Ihrer
Heimatstadt?
Nicolaos Vasiliou: Gut. Man muss das differenzieren. Die Proteste finden in den großen
Städten statt. Auf dem Land haben die Menschen andere Sorgen. Da ist es ruhig. Meine
Familie ist nicht direkt betroffen.
Fühlen Sie sich direkt betroffen?
Vasiliou: Nein. Mein Alltag hat sich nicht
geändert. Ich bin weit weg und muss nicht um
meinen Lohn fürchten oder auf einmal viel
höhere Steuern zahlen. Ich verfolge die
Berichterstattung in den Medien. In letzter Zeit
mache ich den Fernseher aber immer wieder
leiser oder schalte ihn aus.

Weil die Bilder immer brutaler werden?
Vasiliou: Nein. Weil die Berichterstattung ein
verzerrtes Bild liefert. Das gilt auch für einige
Zeitungen, die hetzerisch berichten und alles
pauschalisieren. Ich habe viele Jahre Integrationsarbeit betrieben. Was jetzt passiert, tut
weh. Es tut auch weh, Karikaturen zu sehen,
die Aphrodite als Bettlerin zeigen. Wir
Griechen haben eine lange Kultur und sind
stolz darauf. Nicht alle Griechen sind faul, korrupt und haben ein luxuriöses Leben. Einige
Medien stellen das aber absichtlich so dar.
Aber die Medien sind nicht Schuld an der
Krise in Griechenland.
Vasiliou: Das stimmt. Natürlich ist die Korruption das große Problem. Die Fehler haben unsere
Politiker schon selbst gemacht und daran gibt es
auch keine Zweifel. Aber deutsche Medien
bauschen das auf. Korruption gibt es auch in anderen Ländern. Auch andere Länder haben hohe
Schulden, sind genau so pleite. Diese Krise ist
auf keinen Fall nur eine griechische Krise.
Sie werden lauter. Fühlen Sie sich persönlich angegriffen?
Vasiliou: Ich fühle mich von der Stimmungsmache einiger Medien persönlich beleidigt.
Damit spreche ich für die gesamte Gemeinde.
Wurden Sie auch schon persönlich beleidigt?

Vasiliou: Ja. Es kommt schon vor, dass man
mir Sachen nachruft wie „du korrupter
Grieche”. Aber das lässt mich kalt. Ich persönlich trage an der Krise ja keine Schuld. Ich bin
auch nicht sauer auf die Deutschen, sondern
lediglich auf einige Medien, die einseitig
berichten.
Lässt es Sie auch kalt, dass in Opposition
und Bevölkerung immer wieder Stimmen laut
werden, die das deutsche Hilfspaket für
Griechenland kritisieren?
Vasiliou: Hilfspaket? Das ist kein Hilfspaket,
kein Geschenk, sondern ein teurer Kredit. Wir
müssen und werden das Geld zurückzahlen.
Den Kredit gewährt Deutschland auch aus
Eigennutz, um die katastrophalen Folgen für
die eigenen Banken abzuwenden und die
eigenen Strukturen zu schützen.
Dieses Geld kommt nicht von Herzen.
Aber Sie freuen sich doch, dass es kommt?
Vasiliou: Nein. Es fließt ja nicht auf einmal in
ein ganz anderes, sondern immer noch in ein
korruptes Land. Außerdem kommt es zu spät.
Wenn, dann hätte man eher reagieren müssen.
Diese Krise war absehbar. Jetzt ist es zu spät.
Die Menschen gehen trotzdem auf die
Straßen. Sie haben noch nicht aufgegeben.
Vasiliou: Das Land steht unter Schock.
Diese Masse an Einschnitten hat keiner er-

wartet. Es gibt auch in Griechenland arme
Menschen, die ganz einfach um ihr Überleben
kämpfen. Natürlich gehen sie jetzt auf die
Straßen und versuchen, sich zu wehren. Die
Tränen kommen erst später.
Der Tod kam aber schon am Mittwoch.
Vasiliou: Dass Menschen im Zuge der
Demonstrationen sterben, ist furchtbar. Aber
auch hier gilt: nicht verallgemeinern. Die allermeisten Demonstrationen sind friedlich. Für
die Eskalation sind andere verantwortlich. Provokateure, Verbrecher. Die Polizei muss die
legalen Demonstrationen vor solchen Menschen schützen. Noch einmal: Dass die Menschen protestieren ist ihr gutes Recht. Das
wäre in jedem Land dieser Welt so. Dass Menschen sterben, ist natürlich sehr traurig.
Wann fahren Sie wieder in Ihre Heimat?
Vasiliou: In diesem Jahr nicht. Aber das hat
private Gründe.
Ist Urlaub in Griechenland im Moment denn
eine gute Idee?
Vasiliou: Ja natürlich. Wir sind ja nicht im
Krieg.
Das Gespräch mit Nicolaos Vasiliou fasste
Alexander Althöfer zusammen.

Artikel aus der »Westfalenpost«
vom 7. Mai 2010.
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Stationen der griechischen Wirtschaft
während der letzten 70 Jahre
Diese von mir stichwortartige Beschreibung der wichtigsten
Stationen der griechischen Wirtschaft seit dem 2. Weltkrieg
wird in einer mehrtätigen Tagung, Ende Oktober (28.10.10 31.10.10), sehr ausführlich und mit mehr Hintergrundinformationen behandelt. Die Organisation wird die Griechische
Gemeinde in Zusammenarbeit mit den anderen gr. Vereinen
Stuttgarts übernehmen. Namhafte Referenten sollen dafür
gewonnen werden, wofür ich jetzt schon alle, die bereit sein
werden, diese Veranstaltung finanziell und moralisch zu unterstützen im Voraus danken möchte.
Dr. Konstantin Karras
ehemaliger Vorsitzender des Verbandes „Griechische Gemeinden Deutschlands“ und des Vereins
„Griechische Akademiker“ in Baden-Württemberg
Stuttgart, 21.05.2010

Nach Beendigung des Bürgerkrieges war das Land in allen
Belangen praktisch „tot“. Die wirtschaftliche Not war sehr groß
und unerträglich. Junge Leute haben deswegen als einzigen
Ausweg nur die Auswanderung gesehen. Anfang der 50er
Jahren wanderten sie nach Australien oder nach Kanada aus.
Anfang der 60er Jahre, dann nach Deutschland und Resteuropa. Die Auswanderung hat zwar die finanzielle Notsituation
der jungen Griechen mildern können, jedoch war diese für die
weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes negativ. Die
besten Arbeitskräfte haben ihre Heimat verlassen und standen
anderen Volkswirtschaften als billige Arbeiter zur Verfügung.

Diktatur-Zeit (1967-1974)

Nazi-Besatzung (1940-1944)

Am 28. Oktober 1940, wurde Griechenland von Mussolini zur
kampflosen Kapitulation aufgefordert. Griechenland sagte
NEIN. Es folgten schwierige Jahre der Nazi-Besatzung. Mehr
als 500.000 Tote. Und eine völlig ruinierte Volkswirtschaft.
Gold- und Geldvorräte in den griechischen Banken wurden von
den Nazis „ausgeliehen“.

Die siebenjährige Diktatur hat die gerade begonnene
Demokratisierung der griechischen Gesellschaft und die
wirtschaftliche Entwicklung des Landes gestoppt. Erst die Studenten-Demonstrationen des Athener Polytechnikums, haben
die Militärjunta gestürzt und den Weg für das heutige
demokratische Griechenland frei gemacht. Die Monarchie
wurde abgewählt und eine neue Verfassung eingeführt.

EWG-Beitritt (1981)

Bürgerkrieg (1944-1949)

Um die junge Demokratie in Griechenland zu stabilisieren,
erkämpfte der damalige griechische Ministerpräsident, Konstantinos Karamanlis, den Beitritt Griechenlands in die Europäische Wirtschafts-Gemeinschaft, die heutige Europäische
Union. Gerüchten zu Folge, soll Karamanlis gegenüber seinem
Duzfreund und damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, die
griechische Forderung auf eine Rückzahlung des „Nazi-„Darlehens“ als erledigt erklärt haben.

Ende der 90er Jahre hat der damalige griechische Ministerpräsident, Kostas Simitis, die Aufnahme Griechenlands in
die Euro-Zone zur Chefsache erklärt. Dabei wurde er von
der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs beraten. (Diese Firma wurde bekanntlich von dem Groß-HedgeFonds-Manager Paulson beauftragt, die abzusehende
Lehman-Brothers-Pleite so zu managen, damit seine PleiteWetten Milliarden Gewinne aufbringen). Die Berater von
Goldman Sachs zusammen mit den Beamten der griechischen Statistikbehörde haben durch Weglassen von tatsächlichen Militär-Staatsausgaben und durch Berücksichtigung von zukünftigen Staatseinnahmen, Statistiken erstellt,
die, zur Freude von Kostas Simitis, die Stabilitätskriterien für
den Eurozone-Beitritt erfüllten. Zur gleichen Zeit hat die
regierungsunabhängige griechische Zentralbank ebenfalls
eine eigene Statistik gemacht. Dabei wurden die staatlichen
Militärausgaben wohl berücksichtigt und die Zukunftseinnahmen dagegen nicht. Nach dieser Statistik erfüllte
Griechenland die Beitritts-Stabilitätskriterien nicht. Beide
Statistiken waren der Europäischen Zentralbank (EZB) und
der EU-Kommission bekannt. Auch den meisten Europa-Abgeordneten war diese Sachlage bekannt. Und trotzdem ist
Griechenland in die Eurozone aufgenommen. Und zwar
ohne vorherige Prüfung der griechischen Staatshaushalts zahlen. Es war eine so genannte politische Entscheidung.
Aber warum musste für Griechenland dieser extra
Beitrittsweg gewählt werden?
Kenner der Materie argumentieren so: Für die Folge des
2. Weltkrieges sollte Deutschland nach Einschätzung der Alliierten acht Milliarden US-Dollar Reparationsforderungen an
Griechenland zahlen. Die deutschen Regierungen haben die
Forderungen griechischer Regierungen immer abgelehnt,
und verwiesen auf das Londoner Abkommen von 1954,
wonach dies nach einer Wiedervereinigung Deutschlands
geregelt werden soll. So stellten anfangs der 90er Jahre die
Opferverbände erneut die Forderung an die Bundesregierung des nun vereinten Deutschlands. Es folgte
eine juristische und diplomatische Marathonprozedur.
Schließlich erhielten die Opferverbände beim obersten
griechischen Gerichtshof, dem Areopag, recht. Die
Entscheidung des Areopags hat natürlich auf die Bundesregierung keine rechtliche Wirkung. Trotzdem hat der
damalige Bundeskanzler, Gerhard Schröder, die besten
deutschen Juristen zu sich nach Berlin eingeladen. Die Lage
war ernst, da die Opferverbände Pfändungsmaßnahmen
deutschen Eigentums in Griechenland eingeleitet hatten. Also eine gewisse juristische Unsicherheit und Nervosität war
schon spürbar. Im April 2000 erklärte der griechische Ministerpräsident Kostas Simitis kurzerhand die Entscheidung
vom Areopag als nichtig. In Deutschland wäre das verfassungswidrig. Bundeskanzler Gerhard Schröder lobte daraufhin die griechische Regierung für ihre wirtschaftlichen
Erfolge und für die Erfüllung der Euro-Stabilitäts-Kriterien.
Am 20. April 2000 auf dem EU-Ratsgipfel im portugiesischen
Santa Maria da Feira wurde verkündet: Griechenland werde
zum 1. Januar 2001 den Euro einführen.
Diese Beitritts-Darstellung kann in dem einen oder anderen Punkt Beweislücken aufweisen. Denn, es wurde nicht
alles veröffentlicht. Es findet sich jedoch kaum ein gut informierter Grieche, der an dieser Beitritts-Version zweifeln
würde.

Euro-Zone-Beitritt (2001)
Nach der Befreiung im Jahre 1944, begann ein noch schlimmerer Krieg. Der Bürgerkrieg. Er dauerte bis 1949 und hat das
Land noch tiefer in den wirtschaftlichen Sumpf getrieben.

Auswanderungswellen (1950-1960)

Wir danken den unten genannten Redaktionen und
Verlagen, die uns freundlicher Weise ihre Artikel und
Fotos zur Verfügung gestellt haben: Aachener
Zeitung, Augsburger Allgemeine Zeitung, Badische
Zeitung, Der Westen, Die Glocke Gütersloh,
DiePresse.com, Frankfurter Rundschau, Gießener
Allgemeine Zeitung, Günzburger Zeitung, Kleine
Zeitung Klagenfurt, Neuss-Grevenbroicher Zeitung,
NGZ Online GmbH, Nürnberger Nachrichten,
Rheinische Post, RP Online GmbH, Stuttgarter
Nachrichten, Thüringer Allgemeine, Thüringische
Landeszeitung, WAZ Bottrop, Westfalenpost, Westfälische Nachrichten, Westfälische Rundschau. Aus
Platzgründen konnten wir in dieser Ausgabe leider
nicht alle zugesandten Artikel abdrucken.
ELLINIKI GNOMI Düsseldorf
www.ellinik-gnomi.com
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Ψήφισμα Επετείου Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ. Μέσα στην δίνη και στον σάλο της οικονομικής κρίσεως και της κοινωνικής αναστατώσεως,
η Ιερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και
Κονίτσης ωργάνωσε και εφέτος τις καθιερωμένες εκδηλώσεις για τον Αυτονομιακό Αγώνα της Βορείου
Ηπείρου και την υπογραφή του «Πρωτοκόλλου της
Κερκύρας» (Φεβρουάριος - Μάϊος 1914). Στις εκδηλώσεις, που, κατά γενική ομολογία στέφθηκαν από επιτυχία, παραβρέθηκαν μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. και της
Σ.Φ.Ε.Β.Α. και πλήθος ανθρώπων, τόσο από τις Επαρχίες Πωγωνίου και Κονίτσης, όσο και από άλλες περιοχές της Πατρίδος μας.
Οι εκδηλώσεις έγιναν στο Δελβινάκι, την Κυριακή,
16 Μαΐου 2010. Μετά την αρχιερατική Θεία Λειτουργία
και το Μνημόσυνο των πρωτεργατών του νικηφόρου εκείνου αγώνος, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ εξεφώνησε την καθιερωμένη ομιλία. Στην συνέχεια, ακολούθησε ειρηνική πορεία μέχρι το ηρώο της κωμοπόλεως, όπου εψάλη τρισάγιο, ο Εθνικός Ύμνος, και ενεκρίθη δια βοής το ακόλουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
1) Ζητούμε από τους Βορειοηπειρώτες αδελφούς
να πορεύονται ενωμένοι και μονοιασμένοι στον αγώνα
τους για την πολύπαθη γη της Βορείου Ηπείρου.
2) Ζητούμε από την Κυβέρνηση της Αλβανίας να
σταματήση να υποθάλπη τις παράλογες βλέψεις των
«Τσάμηδων» και να καλλιεργή την ιδέα της δήθεν «Μεγάλης Αλβανίας» σε βάρος της Ελλάδος.
3) Ζητούμε, επίσης, από την Αλβανική Κυβέρνηση
να αποδώση στην Εκκλησία την περιουσία της και, πα-

ράλληλα, να σταματήση την αρπαγή των κτημάτων των
Ελλήνων Βορειοηπειρωτών.
4) Ζητούμε να γίνη στην γειτονική Χώρα η απογραφή
του Ελληνικού πληθυσμού με σαφή αναφορά στο θρήσκευμα και την εθνικότητα, υπό την επίβλεψη διεθνών
παρατηρητών.
5) Απαιτούμε από την Ελληνική Πολιτεία να ασκήση
υπεύθυνη και δυναμική πολιτική στα εθνικά θέματα, ένα από τα οποία είναι και αυτό της Βορείου Ηπείρου.
Τέλος,
6) Μαζί με τους Βορειοηπειρώτες αδελφούς, χαιρετίζουμε και τους αδελφούς Κυπρίους και ευχόμαστε
ευόδωση του εθνικού θέματος και της Βορείου Ηπείρου και της Κύπρου, σύμφωνα με τους προαιώνιους
πόθους του Ελληνισμού.

Σειρά επαφών είχε ο Συντονιστής ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης,
Γιώργος Αμαραντίδης κατά την παραμονή του στην Ελλάδα
FRANKFURT. Ο κύριος Αμαραντίδης στις συναντήσεις που είχε με το Δήμαρχο Κοζάνης, κύριο Λάζαρο
Μαλούτα, το Νομάρχη Κοζάνης κύριο Γιώργο Δακή και
τον Βουλευτή Κοζάνης κύριο Ιωάννη Βλατή, πρότεινε
την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως
την αξιοποίηση των προγραμμάτων φιλοξενίας των νέων της Διασποράς και τη δικτύωση των αποδήμων (επιχειρηματιών κ.α.) που κατάγονται από την Κοζάνη.
Συμμετείχε επίσης στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, η οποία συνεδρίαζε με θέμα την ενημέρωση των
μελών τής Επιτροπής από τον Υπουργό Πολιτισμού και
Τουρισμού κύριο Παύλο Γερουλάνο. Ο κύριος Αμαραντίδης αναφέρθηκε στις ποικίλες δραστηριότητες του
Ελληνισμού της Διασποράς που έχουν ως στόχο την
προβολή του ελληνικού πολιτισμού και τόνισε ότι είναι
σημαντικό να υπάρχει αμφίδρομη ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της ομογένειας σε
πολιτιστικά δρώμενα. Ο Συντονιστής της Περιφέρειας
Ευρώπης συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού κύριο Στέφανο Ταμβάκη, ενημερώνοντάς τον για τις δραστηριότητες της Πε(12.05.2010)
ριφέρειας.

Αναμνηστική φωτογραφία με το
Νομάρχη Κοζάνης Γιώργο Δακή

«Ο Ελληνισμός της Διασποράς
στηρίζει την Ελλάδα»
ΑΘΗΝΑ. Η άμβλυνση της αρνητικής εικόνας της
χώρας μας το εξωτερικό, η συσπείρωση των Ελλήνων της Διασποράς και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης
μεταξύ Ελλήνων και υπόλοιπων πολιτών στις χώρες
υποδοχής είναι ο στόχος που θέτει για το επόμενο
διάστημα ο Τομέας Απόδημου Ελληνισμού.
Ο Τομέας επιδιώκει να πετύχει το στόχο του μέσα
από τις ακόλουθες 4 δράσεις:
1. «Φέτος πάμε όλοι διακοπές στην Ελλάδα». Ευαισθητοποίηση των Ελλήνων του Κόσμου να κάνουν οι
ίδιοι και οι ξένοι φίλοι τους τις φετινές τους διακοπές
στην Ελλάδα
2. Εκδηλώσεις σε συνεργασία με μέλη του Δικτύου
Αιρετών Ευρώπης, μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, του ΣΑΕ καθώς
και με κόμματα άλλων χωρών με στόχο την ενίσχυση
του φιλελληνισμού
3. Ιδιαίτερα στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες
όπου τα ΜΜΕ δημιουργούν με δημοσιεύματά τους
προβλήματα στις σχέσεις Ελλήνων και πολιτών της
χώρας υποδοχής θα διοργανωθούν σε συνεργασία
με ομογενειακούς και άλλους φορείς ενημερωτικές
εκδηλώσεις ώστε να διασφαλιστεί η αλληλεγγύη μεταξύ των Ελλήνων και των άλλων λαών
4. Πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ΤΑΜΕΙΟΥ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ αναπτύσσοντας συνεργασίες με ομογενειακούς φορείς και φιλέλληνες.
(06.05.2010)

Πανηγυρισμοί στο δήμο
Μπάρνετ του Λονδίνου
Η Αρχηγός του δήμου Μπάρνετ και δημοτική σύμβουλος Λιν Χίλαν και οι συνάδελφοι της υποψήφιοι
του Συντηρητικού κόμματος Ανδρέας Ταμπουρίδης
και Λίζα Ράτερ επανεξελέγησαν με μεγάλη πλειοψηφία στις δημοτικές εκλογές της 6ης Μαΐου στην εκλογική περιφέρεια Πράνσουϊκ Παρκ του Μπάρνετ
στο Βόρειο Λονδίνο.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι επανεκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους του
δημότες της περιοχής και ιδιαίτερα τους ομογενείς
που τους τίμησαν με την ψήφο τους.
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Αναξιοποίητο το Εθνικό Κεφάλαιο
του Απόδημου Ελληνισμού
ΑΘΗΝΑ. Ο Απόδημος Ελληνισμός
είναι ένα από τα μεγαλύτερα και
σπουδαιότερα κεφάλαια που διαθέτει
η Ελλάδα. Το μέγεθος, η διασπορά
και η δυναμική του τον καθιστούν ένα
πραγματικά ισχυρό εργαλείο, η κατάλληλη αξιοποίηση του οποίου είναι δυνατό να αποφέρει αμφίδρομα πολλαπλά οφέλη. Εντούτοις, το κεφάλαιο αυτό τελεί για δεκαετίες αναξιοποίητο. Η
Ελλάδα ποτέ δεν έχει χαράξει στρατηγική αξιοποίησης του Ελληνισμού της
Διασποράς, τόσο επ’ ωφελεία του ιδίου
όσο και του μητροπολιτικού κέντρου
και δεν έχει δημιουργήσει τις αναγκαίες πολιτικές για την εξυπηρέτηση μιας
τέτοιας στρατηγικής. Στοχοθεσία μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δεν
υφίσταται και οποιαδήποτε σχεδόν ενέργεια είναι βραχυπρόθεσμου, αποσπασματικού ή ευκαιριακού χαρακτήρα. Εξαίρεση αποτελεί η ίδρυση του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
(Σ.Α.Ε.) και ίσως η περίπτωση της διεκδίκησης της Ολυμπιάδος του 2004.
Ενώ είναι προφανή και σημαντικά τα
οφέλη που αδυνατεί να εισπράξει η

χώρα εξ’ αιτίας της μη αξιοποίησης
του εθνικού αυτού κεφαλαίου, αυτό
που δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό είναι
το γεγονός ότι με την ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής και της αντίστοιχης
πολιτικής υλοποίησης αυτής, ζημία υφίσταται και το ίδιο το ομογενειακό
κεφάλαιο: αποσυσπείρωση, αποδόμηση, ταχύτερη και εντονότερη απομάκρυνση από την πατρογονική πολιτιστική κληρονομιά, κρίση ταυτότητος
και απογοήτευση είναι μερικές από τις
συνέπειες. Είναι η άποψή μας, ότι τώρα, περισσότερο ίσως από ποτέ, υφίσταται επιτακτική η ανάγκη ένταξης
του Ελληνισμού της Διασποράς στους
στρατηγικούς σχεδιασμούς της χώρας, κυρίως δε σε ότι αφορά τα διεθνή μας θέματα και την ανάνηψη του
τόπου από την σημερινή γενικευμένη
κρίση. Ο στρατηγικός σχεδιασμός με
ξεκάθαρο καθορισμό στόχων και η
δημιουργία πολιτικής επί του σχεδιασμού αυτού, επιβάλλεται να είναι άμεσες προτεραιότητες της πολιτείας
μας. Τώρα πριν να είναι πολύ αργά.
19 Μαΐου 2010

Νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών
Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης»
Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» ανέδειξε το τέταρτο κατά σειρά Διοικητικό Συμβούλιο από την ίδρυσή της το 2004.
Το νέο συμβούλιο έγινε ακόμα πιο αντιπροσωπευτικό, αφού εκλέχθηκαν αντιπρόσωποι από επτά Θεσσαλικούς Συλλόγους μέλη της Ομοσπονδίας. Στις
17.04.2010 εξελέγησαν τα νέα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας, των οποίων
η σύνθεση έχει ως ακολούθως:
Διοικητικό Συμβούλιο: Γκίκας Διαμαντής (Πρόεδρος/Νυρεμβέργη), Βόμπρας Γεώργιος (Α’ Αντιπρόεδρος, Γκύτερσλο), Λιάνος Νικόλαος (Β’ Αντιπρόεδρος, Ζυρίχη), Kίτσιος Ιωάννης (Α’ Γραμματέας, Νυρεμβέργη), Κελεπούρης Λάζος (Β’ Γραμματέας, Μόναχο), Ράπτη Μαρία (Ταμίας, Νυρεμβέργη), Μυλωνάς
Κωνσταντίνος (Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων, Ντύσσελντορφ), Λασπά Βασιλική
(Υπεύθυνος Νεολαίας, Σβαινφουρτ), Καρύπογλου Γεωργία (Μέλος, Ντύσσελντορφ), Ντιντής Ευάγγελος (Αναπληρωματικό μέλος, Σβαϊνφουρτ), Ρουσιαμάνης Χρήστος (Αναπληρωματικό μέλος, Ντύσσελντορφ) και Λασπάς Γεώργιος
(Αναπληρωματικό μέλος, Σβαϊνφουρτ)
Εξελεγκτική Επιτροπή: Πολύζος Σωτήριος (Πρόεδρος, Βισμπάντεν), Στεργίου
Νικόλαος (Γραμματέας, Βισμπάντεν), Βασιλείου Αντώνιος (Μέλος, Βισμπάντεν)
και Μιχαλέ Σοφία (Αναπληρωματικό μέλος, Ντύσσελντορφ).
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Διαμαντής Γκίκας, ευχαρίστησε τους αντιπροσώπους των Θεσσαλικών Συλλόγων για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν,
επανεκλέγοντάς τον ως Πρόεδρο για τέταρτη συνεχή φορά και τόνισε ότι και το
νέο Δ.Σ. θα εργαστεί όπως και το προηγούμενο υπεράνω όλων των Συλλόγων
και θα χαρεί πάρα πολύ για συνέχιση της στενής συνεργασίας όλων των μελών.

n n n ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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Β’ Συνέδριο Νεολαίας Ηπειρωτών Ευρώπης
Την Κυριακή 16.05.2010 έλαβε χώρα το Β’ Συνέδριο Ηπειρωτικής Νεολαίας Ευρώπης στη Φραγκφούρτη. Στην κατάμεστη αίθουσα του τοπικού Ηπειρώτικου Συλλόγου, αντιπρόσωποι των
Ηπειρωτικών Συλλόγων από Κύπρο, Β. Ήπειρο, Βέλγιο και πολλούς Ηπειρωτικούς Συλλόγους της Γερμανίας παρακολούθησαν
τις εργασίες του Συνεδρίου και συνέβαλαν με τις παρεμβάσεις
τους στην επιτυχία του. Το Συνέδριο εξέλεξε νέο εννεαμελές Δ.Σ.
της Νεολαίας της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης η σύνθεση του οποίου παρατίθεται στο τέλος του παρόντος κειμένου.
Την επίσημη έναρξη του Β’ Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της
ΠΟΕ Δρ. Ηλίας Γαλανός ο οποίος καλωσόρισε τους Ηπειρώτες
Νεολαίους της Ευρώπης και επεσήμανε ότι το μέλλον της Ομοσπονδίας και του Ευρωπαϊκού Ηπειρωτισμού είναι στα δικά τους
χέρια. Ζήτησε να ταχθούν από τώρα στην Πρώτη Γραμμή του αγώνα και ευχήθηκε οι εργασίες του Συνεδρίου να στεφθούν από
επιτυχία. Στην εκδήλωση πήραν μέρος και χαιρέτισαν ο Αντινομάρχης Θεσπρωτίας Δημήτριος Δημάκος, το μέλος του Δ.Σ. της
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος Νικόλαος Ζέκης και
το μέλος της Επιτροπής Νεολαίας της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων Γερμανίας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του
Δικτύου Νεολαίας του Σ.Α.Ε. Ευρώπης Αθανάσιος Μπούντος. Επίσης παρών ήταν και ο Ιωάννης Λώλης εκπρόσωπος της Νεολαίας
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Βορ. Ηπείρου και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Νεολαίας του Σ.Α.Ε. Ευρώπης. Κύρια εισηγήτρια η Ζέτα Ασίκογλου-Λέκκα, Υπεύθυνη του Διεθνούς Κέντρου
Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης
«Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρουσίασε το
έργο του Κέντρου στην κατεύθυνση της στήριξης και διάδοσης
της Ελληνικής γλώσσας και Πολιτισμού το οποίο αποτυπώνεται σε
υλοποίηση προγραμμάτων στα οποία φοιτήσαν περίπου 5900
σπουδαστές από όλο τον κόσμο προερχόμενοι από 81 χώρες.
Ο Σπύρος Κωσταδήμας, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας και
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας του Π.Σ.Η.Ε., προέβη σε μία
σύντομη ενημέρωση για το επικείμενο, στα τέλη Ιουλίου 2010, Α'

Νέα από την Κοινότητα Hagen

Στις 17 Απριλίου η Ελληνική Κοινότητα Χάγκεν διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Παθήσεις της καρδιάς. Ομιλητής ο Δρ. Σιμεόν Τσενεκίδης.

Νέο ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας
Ludwigsburg & Περιοχής
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Κοινότητας Ludwigsburg και Περιοχής έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αρχοντία Γιαννακίδου, Αντιπρόεδρος: Γλυκερία
Ράπτου-Ζάκα, Ταμίας: Γιάννης Στράκος, Γραμματέας: Ελένη Ταγκαλίδου, Μέλη: Γιάννης Ευθυμιάδης, Γιώργος Βουλτσίδης, Μιχαήλ Μανολούδης

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε. Δρ. Η. Γαλανός

Παγκόσμιο Συνέδριο Νεολαίας Ηπειρωτών Εξωτερικού στα Γιάννενα. Ακολούθησαν οι εισηγήσεις του Παναγιώτη Μπουζιούρη ,
πρώην Συντονιστή της Επιτροπής Νεολαίας της Ομοσπονδίας και
Νέου Υπεύθυνου Ηπειρωτικών Συλλόγων στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με θέμα: «Η Επιτροπή Νεολαίας τα δύο τελευταία χρόνια Δράσεις, παραλήψεις και σκέψεις για το μέλλον» και της Ολυμπίας
Τζήμα, πρώην Γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας
της Ομοσπονδίας με θέμα: «Τρόποι λειτουργίας (Οργάνωση) της
Ηπειρωτικής Νεολαίας Ευρώπης».
Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στον Ηπειρωτικό Σύλλογο Φραγκφούρτης για την εγκάρδια φιλοξενία και την τέλεια εξυπηρέτηση των συνέδρων. Η Σύνθεση του νέου Δ.Σ. της νεολαίας της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης.
Το νέο Δ.Σ έχει την εξής σύνθεση και στα μέλη του ανατέθηκαν
αντίστοιχα διάφορες αρμοδιότητες ως κατωτέρω:
Ολυμπία Τζήμα: Πρόεδρος
Θεοφάνης Καλυβιώτης: Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Μπίτης: Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνα Τσέπη: Ειδικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γκέλιας: Ταμίας
Βασιλική Τατσιοπούλου: Συντονίστρια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Οργάνωσης
Ιωάννης Λώλης: Συντονιστής Δημοσίων Σχέσεων
Χρυσούλα Βασιλείου: Μέλος
Ιωάννα Ντέμου: Μέλος
Λουΐζα Μπάρμπα: Αναπληρωματικό Μέλος
Μετά από ομόφωνη απόφαση του νέου Δ.Σ. ορίστηκαν τρεις
Συντονιστικές Επιτροπές:
Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων Συντονιστής Ιωάννης Λώλης,
μέλη: Ολυμπία Τζήμα, Θεοφάνη Καλυβιώτη και Κωνσταντίνο Γκέλια.
Η Επιτροπή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Οργάνωσης Συντονίστρια Βασιλική Τατσιοπούλου, μέλη: Βασιλείου Χρυσούλα, Κωνσταντίνα Τσέπη και Ιωάννα Ντέμου.
Η Επιτροπή Εύρεσης Πόρων Συντονιστής Κωνσταντίνος Γκέλας, μέλη: Ανδρέας Μπίτης.

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών 2010
της Κοινότητας των Ελλήνων στο Wuppertal

Ιωάννης (9), αντιπρόεδρος, Σιντόρης Κωνσταντίνος (6), γραμματέας, Αδαμίδης Νικόλαος (5), ταμίας, Γκούσαλη Σουλτάνα,
Αθανασιάδου Κυριακή, Καζαντζής Ιωάννης, Τόρης Δημήτριος
και Σαββίδης Ελευθέριος, μέλη. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
εκλέγονται 3 (τρία) τακτικά μέλη: Ασλανίδης Κωνσταντίνος (9),
Τσουλφάς Χαρίλαος (9) και Ζυγάς Ιωάννης (9). Αντιπρόσωποι
για το συνέδριο της ΟΕΚ: Καζαντζής Ιωάννης (9) και Στεργιό(02 Μαΐου 2010)
πουλος Ιωάννης (9)

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εκλογική διαδικασία που αφορούσε στην ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Κοινότητας των Ελλήνων στο Wuppertal, έληξε ομαλά την Κυριακή 02
Μαΐου 2010, με την υπογραφή του
Πρακτικού Αρχαιρεσιών από την
Εφορευτική Επιτροπή. Κατά την διαδικασία καταμέτρησης και διαλογής
βρέθηκαν 118 ψηφοδέλτια, εκ των
οποίων 118 έγκυρα, άκυρα 0, λευκά
3. Έλαβαν: Νέες Δυνάμεις: 58,
49,15 %, 5 έδρες, Διασπορά: 41,
34,75%, 3 έδρες, Δημιουργική Πορεία: 16, 13,56%, 1 έδρα. Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Κοινότητας, ορίστηκαν σύμφωνα με τις
έδρες που κατέλαβε ο κάθε συνδυασμός και έχουν ως εξής: Για το
Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται 9
(εννέα) τακτικά μέλη: Παρίδης Γεώργιος (9), πρόεδρος, Στεργιόπουλος

Δυναμώνει η φωνή των Κυπρίων στο Λονδίνο
Αυξάνονται και πληθύνονται οι κυπριακές φωνές στην Δημαρχία του Μπάρνετ κάτω από την «ομπρέλα» του Συντηρητικού κόμματος με την εκλογή του Πάρι Ευαγγέλου (δεξιά) ως Δημοτικού Συμβούλου στην εκλογική περιφέρεια του Ανατολικού
Μπάρνετ. Ο κ. Ευαγγέλου γνωστός ως Πάρι Ευάντζιελι – Λεβέντης από την προσφορά του ως παρουσιαστής μουσικού προγράμματος στον ελληνόφωνο ραδιοσταθμό του Λονδίνου, εκλέγεται για
πρώτη φορά ενώ οι συνάδελφοι του Ρόπερτ Ραμς
και Ιωάννα Ταμπουρίδου – σύζυγος του επίσης
Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Δημάρχου του
Μπάρνετ Ανδρέα Ταμπουριδη- επανεκλέγονται με
μεγάλη πλειοψηφία για δεύτερη τετραετία.

Αντιδήμαρχος του Μπάρνετ η ομογενής Λίζα Ράττερ
H δημοτική σύμβουλος για το Brunswick Park
Λίζα Ράττερ η οποία επανεξελέγη για δεύτερη θητεία στις 6 Μαϊου είναι η νέα Αντιδήμαρχος του
Μπάρνετ, Β. Λονδίνου. Η επιτυχία της Λίζας κάνει
τον αιδεσ. Σπυρίδωνα Παπαγαβριήλ του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού Τιμίου Σταυρού και
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Γκόλτερς Γκρίν, ένα πολύ περήφανο πατέρα για τα κατορθώματα-επιτυχίες της θυγατέρας του.
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Ενα γιορταστικό τρίπτυχο
στο Μόναχο και Σουτγάρδη
Η συγκινητική στιγμή του αποχαιρετισμού με ένα αναμνηστικό δίπλωμα από π. Μιλτιάδη και μία ανθοδέσμη από τον
πρόεδρο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το ζεύγος Στέφανος και
Σωτηρία Αγγελή εντός του ΙΝ των Αγίων Αποστόλων.

Καλή επιστροφή στην Πατρίδα
GÜTERSLOH. Αποχαιρέτησε την Κυριακή, 25.04, στο
Ενοριακό μας κέντρο την πόλη μας, μετά από 38 χρόνια παραμονής και εργασίας, το ζεύγος Στέφανος και Σωτηρία
Αγγελή από τους Αγίους Αποστόλους Καλαμπάκας. Αναμνηστικό δίπλωμα διακονίας στην ενορία τους έδωσε ο π.
Μιλτιάδης Σταυρόπουλος. Φτώχυνε το Gütersloh, είπε ο
πρόεδρος της Κοινότητας Νίκος Παναγιωτόπουλος, από
την αποχώρηση της οικογένειας Αγγελή. Ο Στέφανος διετέλεσε για πολλά χρόνια ταμίας και αντιπρόεδρος τής Κοινότητας με σεμνότητα και ηθική που στις μέρες μας σπανίζουν, Τους Ευχαριστούμε ολόψυχα, καλή επιστροφή στην
Πατρίδα. Υγεία και δύναμη.

Μέρος του προβλήματος
η Ελλάδα...
Με κεντρικούς διοργανωτές τους συλλόγους "Οίστρος"
και "Δορυφόρος (www.doryforos.org)" και υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου, πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 16.05.2010 στην αίθουσα του συνδικάτου
DGB-Haus, εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή
Πανεπιστημίου στο Παρίσι, κ. Βεργόπουλο Κ. και με θέμα:
"H κρίση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, οι διαφορετικές
στρατηγικές και ο ρόλος της Γερμανίας".
H Ελληνική παροικία ανταποκρίθηκε θετικά στην πρωτοβουλία αυτή, δείχνοντας ενδιαφέρον για εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με τα δρώμενα στον Ελλαδικό αλλά και
Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.
Ο κ. Βεργόπουλος αναφέρθηκε στις αιτίες που προκάλεσαν την οικονομική κρίση στην Ευρώπη και Ελλάδα τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μέρος του προβλήματος αυτού,
και όχι η ίδια το πρόβλημα.
Κατέδειξε τους τρόπους οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες και ότι βρισκόμαστε σε ύφεση.
Μετά το πέρας της εισήγησης το ακροατήριο έλαβε το
λόγο με τη μορφή ερωτήσεων αλλά και τοποθετήσεων
προς τον κ. Βεργόπουλο, σχετικά με την εισήγηση.

Ο Μητροπολίτης μας κ. Αυγουστίνος,
Γιάννης Επιτροπάκης, Μανόλης Κουγιουμτζής

Το ζεύγος Καυκαλάκη,
Επιτροπάκης και Κουγιουμτζής

Η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης ΠΟΕ, σε συνεργασία με το
Λύκειο των Ελληνίδων Μονάχου και με τους Κρητικούς Συλλόγους
Μονάχου και Στουτγάρδης, διοργάνωσαν λαμπρές πολιτιστικές εκδηλώσεις:
Κρητική παραδοσιακή φορεσιά και το κόσμημά της
στις 14 Μαΐου 2010 στο Μινώα, im Sportpark Neubiberg, με συμμετοχή μελών του Λυκείου Ελληνίδων Μονάχου με την πρόεδρο
κα. Κατερίνα Φθενάκη και μελών του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου και άλλων Συμπατριωτών μας παρουσίασαν, η κα Καλλιόπη Τσιμπισκάκη, ενδυματολόγος και η κα Μαρία Τσιμπισκάκη, σχεδιάστρια κοσμημάτων, μία ιστορική αναδρομή και ζωντανή παρουσίαση μιας ανδρικής και δύο γυναικείων φορεσιών με τα κοσμήματα
τους. Πράγματι ήταν μια γνωριμία με την τελετή του ντυσίματος και
ειδικά το στολισμό της Κρητικοπούλας. Ακολούθησε συνεστίαση,
με Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, άφθονη τσικουδιά παραγωγής
του Κρητικού συλλόγου Μονάχου με την φροντίδα του ακούραστου προέδρου Μανόλη Κουγιουμουτζή.
Μνήμη για τα 69 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης
Τα 30χρονα από την ίδρυση του Κρητικού Συλλόγου Στουτγάρδης και Περιχώρων ΚΡΗΣ στις 15 Μαΐου 2010, στους χώρους του
VFL Wangen (KODAK), Stuttgart. Η καρδιά της Κρήτης κτύπησε δυνατά σε αυτή την εκδήλωση, μνήμης και τιμής για τη μάχη της Κρήτης. Χαιρέτησε και καλωσόρισε τους καλεσμένους, ως οικοδεσπότης ο Δημήτρης Γιανναδάκης πρόεδρος του Κρητικού Συλλόγου
Στουτγάρδης Κρής. Ακολούθησε ο Γιάννης Επιτροπάκης Πρόεδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια χαιρέτισε ο Κοσμάς Λουστόπουλος εκπρόσωπος του ΣΑΕ και της ΟΕΚ. Εντυπωσίασε η εμφάνιση αλλά και η βυζαντινή φωνή του Παπά Στεφανή με
το ριζίτικο: Χίτλερ να μη το καυχηθείς πως πάτησες τη Κρήτη …
Με πολλά διδάγματα προς κάθε κατεύθυνση ήταν η ομιλία του

Ρεθυμνιώτη καθηγητή κ. Αδάμ. Θέμα: Είμαι απ' την Κρήτη. Απ' το
νησί που δεν γερνά, δέ γέρνει, και σκλαβωμένο, ασκλάβωτο πάντα
'ναι, για να δίνει μαθήματα λευτεριάς ... του Κωστή Παλαμά. Μια
μαγευτική μουσικοχορευτική βραδιά με τους καλλιτέχνες της παραδοσιακής Κρητικής μουσικής: από τους Παπά Στεφανή Νίκα τραγούδι, μαντολίνο, Βιολάκη Μανόλη Λύρα, και Μιχάλη Φανουράκη
τραγούδι, λαούτο. Επίσης με τα χορευτικά συγκροτήματα από κρητικούς συλλόγους Μονάχου και Ludwigshafen
Παρόντες ήταν πολλά μέλη της ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ, ο Μανόλης Κουγιουμουτζής πρόεδρος ΚΣ Μονάχου, αντιπρόεδρος του ΠΟΕ, ΓΓ του
ΠΣΚ, ο Βαγγέλης Βρουβαχάκης Πρόεδρος του ΚΣ Ludwigshafen,
μέλος του ΠΟΕ και Δρ. Μάρκος Τρούλης μέλος του ΠΟΕ.
Παραδοσιακή εκδήλωση του Κρητικού συλλόγου Μονάχου "Ψήσιμο Αρνιών"
στις 16 Μαΐου 2010 στο Μινώα, im Sportpark Neubiberg. Μια εκδήλωση, που είναι παράδοση για τον Κρητικό Σύλλογο Μονάχου.
Μουσικοχορευτικό απόγευμα με τους καλλιτέχνες της παραδοσιακής Κρητικής μουσικής, Παπά Στεφανή Νίκα τραγούδι, μαντολίνο,
Μανόλη Βιολάκη Λύρα, Μιχάλη Φανουράκη τραγούδι, λαούτο επίσης με χορευτικό συγκρότημα του Κρητικό συλλόγου Μονάχου.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του αλλά και με το χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ.κ. Αυγουστίνος. Ο πρόξενος
κ. Χαράλαμπος Κουναλάκης, η κα Αργυρή Παρασύρη Bauer μέλος
του ΔΣ της ΠΟΕ και ΠΣΚ.
Συγκινητική ήταν η στιγμή της βράβευσης του συμπατριώτη μας
Ανδρέα Καυκαλάκη, ιδρυτικό μέλος και πρώην πρόεδρος του Κρητικού συλλόγου Μονάχου, που παλιννοστεί στη Κρήτη μετά από 45
χρόνια παραμονής στο Μόναχο. Η ΠΟΕ και ο ΚΣ Μονάχου τίμησαν
την κα Καλλιόπη Τσιμπισκάκη, την κα Μαρία Τσιμπισκάκη και τους
καλλιτέχνες που ήλθαν από την Κρήτη.

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο «Ηρακλής»
Από τον Γιώργο Χατζημαρκάκη,
Ευρωβουλευτή
Το «βουνό» του χρέους όλο και μεγαλώνει.
Το βάρος του απειλεί να συντρίψει ανελέητα
τα θεμέλια της προβληματικής ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα νέο σχέδιο για να αναδιαρθρώσει την οικονομία της διαφορετικά το ευρωπαϊκό πακέτο δεν θα λειτουργήσει. H Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο σχέδιο που θα χαρακτηρίζεται από τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα που είχε ο
μυθικός Ηρακλής, το οποίο θα αποκαλύπτει
τις αδυναμίες της χώρας και θα τις μετατρέπει σε δυνατότητες. Σε πρώτη φάση πρέπει να
καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, η διαφθορά
και η παραοικονομία. Αλλά τι γίνεται στο παρασκήνιο, πίσω από αυτά τα μεγάλα εκκρεμή
ζητήματα, στο πλαίσιο δηλαδή του πραγματικού σχεδιασμού της οικονομίας; Εδώ ειδικά,
βλέπω ενδιαφέρουσες ευκαιρίες που δίδουν
ελπίδα να αναπτυχθεί η χώρα σε ατμομηχανή
της μεσογειακής οικονομίας. Δώδεκα προτάσεις για ένα σχέδιο «Ηρακλής»:
1) Φόροι: Οι Έλληνες πρέπει να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη στις κρατικές δομές.
Ένας ενιαίος φόρος «flat tax» θα βοηθούσε
να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα. Η Γερμανία μπορεί να δώσει χρήσιμες συμβουλές
στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.
2) Δημόσια διοίκηση: Πρόκειται για ένα μειονεκτικό σύστημα που εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα. Η κυβέρνηση καλείται να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο άλμα που θα μειώσει
την κρατική ρύθμιση της αγοράς παραγωγής.
3) Παιδεία: Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια
χρειάζονται μεγαλύτερη αυτονομία και πεπαλαιωμένες δομές πρέπει να εξυγιανθούν. Τα
προγράμματα σπουδών πρέπει να διδάξουν
στους μαθητές ότι μπορούν να επιτύχουν στο
σχολείο. Πρέπει παράλληλα να θεσπιστεί μια
κεντρική διοικητική υπηρεσία που θα επιβραδύνει την διαρροή επιστημονικού κεφαλαίου
στο εξωτερικό.
4) Συνταξιοδότηση: Αυτό που επείγει είναι
η παροχή καλύτερων όρων στους απόδη-

μους Έλληνες που συνταξιοδοτούνται στο εξωτερικό όπως π.χ. η αποκατάσταση απομακρυσμένων χωριών της περιφέρειας που θα
διευκόλυναν τον γυρισμό τους στην πατρίδα.
Έτσι, θα ενισχυθεί η εγχώρια ζήτηση.
5) Τουρισμός Υγείας: Η Ελλάδα πρέπει να
προσελκύσει «τουρισμό υγείας» και από τη
νότια Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Αφρική και τη
Μέση Ανατολή. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει επένδυση στην Κρητική Δίαιτα, στο πλαίσιο του
wellness και της ειδικής ιατρικής.
6) Η «Μεσαία» Τράπεζα: Όποιος θέλει να
επενδύσει στην Ελλάδα, διαμαρτύρεται συχνά για τα χρηματοδοτικά προβλήματα. Οι
γερμανικές τράπεζες επιφυλάσσονται να δεσμευθούν. Όσο οι εγχώριες τράπεζες μπορούν να επιτύχουν υψηλό επιτόκιο με την αγορά ομολόγων του Δημοσίου, το κλασικό επιχειρηματικό δάνειο δεν είναι δελεαστικό. Η
Ελλάδα χρειάζεται συνεπώς μια «Μεσαία»
Τράπεζα.
7) Η εγχώρια ζήτηση: Η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία «είναι ελληνικό» (made in Greece). Ο καταναλωτής πρέπει
να μπορεί να διακρίνει, πιο προϊόν έχει ελληνική προέλευση. Επιπλέον: Στο ελληνικό λιανικό
εμπόριο πρέπει τα μελλοντικά δάνεια να υπάγονται σε ρήτρα που θα προβλέπει ότι θα έχουν 50% προϊόντα ελληνικής προέλευσης.
8) Γεωργικά προϊόντα: Η χώρα πρέπει να επικεντρωθεί σε μια συντονισμένη προσπάθεια
για την καλύτερη αγορά υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων της όπως π.χ. το Ελαιό-

λαδο. Τα ελληνικά εστιατόρια σε όλο τον κόσμο αποτελούν ενδεχόμενη αγορά και οι γαστρονόμοι πρέπει να είναι πρεσβευτές των
ελληνικών προϊόντων.
9) Πληροφορική: Η Ελλάδα είναι σε καλό
δρόμο να ανέβει στον Όλυμπο της ευρωπαϊκής πληροφορικής. Στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, για παράδειγμα, κέρδισε η χώρα ένα σημαντικό βραβείο. Υπάρχουν λοιπόν
δυνατότητες, οι οποίες πρέπει να χρηματοδοτηθούν άμεσα.
10) Ναυτιλία: Η χώρα μπορεί να εξελιχθεί
σε «σούπερ λιμένα» για την Ευρώπη, αν υπάρχει επιτέλους σοβαρή επέκταση των υποδομών της. Αναγκαία είναι η ανάπτυξη υποδομών κατά το πρότυπο του «ship and rail».
11) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: H
Ελλάδα διαθέτει την πιο εξελιγμένη νομοθεσία για την ηλιακή ενέργεια έχοντας την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη. Η υποδομή για την ηλιακή ενέργεια πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να εξάγεται κιόλας.
12) Αμυντικές δαπάνες: Η συμμετοχή της
ΕΕ είναι αναγκαία. Η αναγνώριση των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας ως ευρωπαϊκά
σύνορα πρέπει να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν οι υφιστάμενες αξιώσεις προστασίας μπορούσαν να μετατραπούν σε πράξη,
αυτό θα σήμαινε μια περαιτέρω ανάσα για την
Ελλάδα.
Σύμφωνα με το θρύλο, ο Ηρακλής χρειάστηκε μόλις ένα χρόνο για να πραγματοποιήσει τους 12 άθλους. Ενδεχομένως η Ελλάδα
να χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Να εξαφανίσεις νοοτροπίες, όπως το φακελάκι, δεν επιβάλλεται βραχυπρόθεσμα. Οι Έλληνες έχουν καταλάβει ότι μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας είναι αναγκαία. Και όταν θα αρχίσουν να
φαίνονται τα αποτελέσματα, η Ευρώπη θα θυμάται μια διαφορετική ελληνική λέξη, η οποία
είναι ισχυρότερη από το φακελάκι: Είναι «το
φιλότιμο». Αυτή η λέξη που σημαίνει αρετή, αξιοπρέπεια, τιμή, αλλά και υπερηφάνεια. Το
κείμενο δημοσιεύεται στη εφημερίδα Καθημερινή και ταυτόχρονα στη γερμανική εφημερίδα Zeit.

n n n ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ομοσπονδία Σωματείων
Επαρχίας Άνω Δρόπολης
Βορείου Ηπείρου «Οι Σελλοί»
Με μεγάλη έκπληξη και αγανάκτηση παρακολουθούμε τις
τελευταίες ημέρες τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στην
περιοχή μας, τη Δ(ε)ρόπολη. Η επιβολή προστίμων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής μας, σε μία εποχή που η
οικονομική κρίση μαστίζει, τις οδηγεί αδιαμφισβήτητα σε οικονομικό μαρασμό. Είμαστε πολίτες φιλήσυχοι και νομοταγείς, αποδίδοντας στο κράτος κάθε φόρο που απαιτείται, χωρίς όμως το τελευταίο να ανταμείψει (έστω και στο ελάχιστο)
την περιοχή μας με έργα υποδομής, που της αναλογούν. Ως
εκ τούτου αποδεικνύεται, για πολλοστή φορά, πως η αλβανική κυβέρνηση ποθεί διακαώς τον ξεριζωμό των συμπατριωτών μας που απέμειναν στα πάτρια εδάφη μας. Δέον να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες
που δίνουν ζωή στον τόπο μας, εκείνες που με την παροχή
εργασίας σε συμπατριώτες μας διατηρούν ακόμη αναμμένη
τη δάδα του ελληνισμού. Εκτός των ανωτέρω, με πράξεις άκρως εκδικητικές, οι αλβανικές κρατικές αρχές έφθασαν στο
σημείο να κλείσουν τη μοναδική εταιρία λεωφορείων «Δρόπολη», που εκτελούσε το δρομολόγιο Αργυρόκαστρο – Αθήνα. Η συγκεκριμένη εταιρία, με την ιστορική επωνυμία τής περιοχής μας, ήταν εκείνη που προσέδιδε αισιοδοξία και εξυπηρέτηση στους κατοίκους τής Άνω και Κάτω Δ(ε)ρόπολης.
Μετά από τέτοιου είδους ενέργειες, δηλώνουμε ξεκάθαρα
ότι θα σταθούμε στο πλευρό των Δεροπολιτών που πέφτουν
θύματα της αλβανικής εθνικιστικής πολιτικής. Επίσης, απαιτούμε από τις αλβανικές κρατικές αρχές και τους υπευθύνους των ανωτέρω εξοργιστικών πράξεων να σταματήσουν
τις αποτροπιαστικές ενέργειες εναντίον των συμπατριωτών
μας και να μην φέρουν εμπόδια σε γραμμή λεωφορείων που
εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο την περιοχή μας. Υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των Δ(ε)ροπολιτών και θα καταδικάζουμε κάθε ενέργεια που στρέφεται εναντίον τους, έχοντας κατά νου οιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από εκείνον
της τηρήσεως του νόμου και της φοροδιαφυγής. Δηλώνουμε
με στεντόρεια φωνή ότι θα μας βρείτε απέναντί σας.
Μετά τιμής
Μιχάλης Κυρούσης, Πρόεδρος
Ηλέκτρα Κίκη, Γ. Γραμματέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΟΛΩΝΙΑ. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων διοργανώνει για τρίτο συνεχές έτος στα Γιάννινα Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας για νεαρές και νεαρούς Ηπειρώτες του εξωτερικού.
Το Πρόγραμμα, διάρκειας ενός μηνός, θα πραγματοποιηθεί στις ολοκαίνουργες εγκαταστάσεις του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ» από 01.07 έως 31.07.2010 και μπορούν να πάρουν μέρος ομογενείς ηπειρωτικής καταγωγής ηλικίας από 18 έως 32 ετών. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει, πέραν της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, διαλέξεις
(που αφορούν τον πολιτισμό, τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, την ιστορική πορεία κ.λπ.), μουσική και χορό, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς χώρους, χώρους ιδιαιτέρου
φυσικού κάλλους κ.λπ. Η παραμονή και η διατροφή καθώς
και η διδασκαλία παρέχονται δωρεάν.
Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο αίτησης και να το αποστείλουν μέσου του Ηπειρώτικου Συλλόγου της περιοχής και της Ομοσπονδίας των στη Γραμματεία της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, στη διεύθυνση:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
c/o Spyros Kostadimas, Oberstr. 117.
51149 KOELN – Germany
Τηλ.: +49(0)220314357, Κιν.: +49(0)1715374527, Φαξ:
+49(0)2203181577
e-mail: grammateas@panipirotiki.eu

Εκλογικά αποτελέσματα
Κοινότητας Gütersloh
και περιχώρων
Στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 02.05.2010 στο
χώρο της Ελληνικής Κοινότητας έλαβαν μέρος 3 συνδυασμοί με τα αντίστοιχα ονόματα: Ανεξάρτητη Δημοκρατική
Ενωση, Πασκεμ, Δημοκρατική Ενότητα.
Στις εκλογές έλαβαν μέρος 225 άτομα. Κατά την καταμέτρηση ευρέθησαν 6 άκυρα και 219 έγκυρα ψηφοδέλτια.
Τα αποτελέσματα αναλυτικά:
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση: 148 (65,77%), 5 έδρες
ΠΑΣΚΕΜ: 38 (16,89%), 1 έδρα Δημοκρατική Ενότητα:
33 (14,67%), 1 έδρα
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Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών

Από αριστερά: Γιώργος Χατζημαρκάκης, ευρωβουλευτής Γερμανίας (FDP),
Σήφης Αναστασάκης Νομάρχης Λασιθίου, Νίκος Σκουλάς, Πρόεδρος Ο.Ε.Σ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου διοργανώνουν στο Λασίθι, τριήμερο συνέδριο των Κρητών όπου Γης, στις 30 και 31 Ιουλίου και
1η Αυγούστου 2010. Σκοπός του Συνεδρίου είναι:
Η αλληλογνωριμία και η τόνωση των δεσμών με την Κρήτη, η
συζήτηση και η διατύπωση απόψεων για την ανάπτυξη της Κρήτης. Τα θέματα των αποδήμων και ο καταρτισμός ενός πλαισίου
δράσης και συνεργασίας των οργανώσεων των Αποδήμων Κρητών. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, κατά την τρίτη της
συνεδρίαση, που έγινε σήμερα στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο
Ηράκλειο υπό την Προεδρία του κ. Νίκου Σκουλά, επικύρωσε
τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου.
Τα θέματα του Συνεδρίου κατατάσσονται σε τέσσερις ενότητες και θα καλύπτουν τέσσερις συνεδρίες. Συγκεκριμένα:
• Υποδομές – Περιβάλλον – Νέες Τεχνολογίες,
• Πολιτισμός – Τουρισμός – Σύγχρονη Ζωή,
• Παραγωγικοί τομείς – Επιχειρηματικότητα – Εξωστρέφεια και
• η Κρήτη για τους Απόδημους – Οι Απόδημοι για την Κρήτη.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα διεξαχθούν παράλληλα
τέσσερα θεματικά «εργαστήρια» τα συμπεράσματά των οποίων
θα παρουσιαστούν σε μια ειδική συνεδρία.
Τα θέματα των εργαστηρίων θα είναι: Το φόρουμ Νεολαίας για
αλληλογνωριμία και παγκόσμια δικτύωση, το φόρουμ Επιχειρηματικότητας για δημιουργία δικτύωσης, το φόρουμ για την προστασία και διάδοση της Κρητικής Διατροφής και το φόρουμ για
τον Πολιτισμό της Κρήτης στον κόσμο. Την όλη λογική του Συνεδρίου θα διαπνέει η ιδέα της πράσινης ανάπτυξης και θα επισημαίνονται οι δυνατότητες εφαρμογών της, αφού είναι ένας τομέας που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους απόδημους. Στο πλαίσιο αυτό
σε όλο το Συνέδριο η διάσταση των Αποδήμων και η διάσταση της
πράσινης ανάπτυξης θα διατρέχουν οριζόντια όλες τις εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου, για να είναι ουσιαστικές, θα
καταλήγουν σε συγκεκριμένες, πρακτικές και υλοποιήσιμες προτάσεις, αφού το συνέδριο θα έχει πρακτικό προσανατολισμό και
οι προτάσεις των εισηγητών θα αποτελούν βάση και οδηγό για
τον καταρτισμό ενός ευρύτερου προγράμματος δράσης.

Δηλώσεις
«Όραμα των Αποδήμων Κρητών είναι η ανάπτυξη της Κρήτης.
Και όπως οι Κρήτες που διαμένουν στο νησί, έτσι και οι απόδημοι, θέλουν και ονειρεύονται μια Κρήτη ανεπτυγμένη σε όλους
τους τομείς – κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό – και σε ολόκληρη την έκτασή της. Και παράλληλα θέλουν μια ανάπτυξη, που

σέβεται το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Καλούνται οι Σύλλογοι, οι Ομοσπονδίες, οι φορείς, οι Κρήτες της διασποράς αλλά και οι διαμένοντες στην Κρήτη να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου μας, βοηθώντας έτσι ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας», τονίζει ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Γιώργος Αεράκης.
Από την πλευρά του ο Νομάρχης Λασιθίου κ. Σήφης Αναστασάκης επισημαίνει: «Δίνουμε μεγάλη σημασία στην επιτυχία του
συνεδρίου. Θα είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση στην Κρήτη φέτος
το καλοκαίρι και θεωρούμε ότι υπηρετεί την ενότητα, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη των Κρητικών στην προσπάθεια που
καταβάλλουμε να προωθήσουμε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή
πολιτική για όλο το νησί. Ο στόχος που έχουμε θέσει μαζί με τον
κ. Αεράκη, είναι να διεξαχθεί ένα συνέδριο που θα είναι αφετηρία για ανάδειξη των προβλημάτων της Κρήτης, σύσφιξη των σχέσεων των απανταχού Κρητών και ανάδειξης του κρητικού πολιτισμού. Στην προσπάθεια για μια καλή διοργάνωση σημαντική είναι
η δουλειά που κάνει η οργανωτική επιτροπή με Πρόεδρο τον
πρώην Υπουργό κ. Νίκο Σκουλά. Τόσο ο Πρόεδρος, όσο και όλα
τα μέλη που συμμετέχουν, προέρχονται απ’ όλη την Κρήτη δουλεύουν με συνέπεια προς αυτή την κατεύθυνση».
Στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής συμμετείχε και
ο κρητικής καταγωγής Γερμανός Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος
Χατζημαρκάκης, ο οποίος δήλωσε: «Πιστεύω ότι οι τωρινές συγκυρίες στην οικονομία και η θέση της Ελλάδας στις διεθνείς
συγκυρίες, αποτελούν μια ευκαιρία και μια πρόκληση για να δείξουν όλοι οι απόδημοι, πόσο πραγματικά και ενεργά μπορούν
να βοηθήσουν τον τόπο να στηριχθεί στην προσπάθεια που γίνεται να βγει από την κρίση. Το συνέδριο λοιπόν των Αποδήμων
Κρητών, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτή την ώρα και είναι μια
ευκαιρία που μας δίνεται να αποδείξουμε έμπρακτα ότι οι Κρητικοί είμαστε ενωμένοι και συνεργαζόμαστε με στοχευμένο τρόπο, για την ανάδειξη της Κρήτης και της Ελλάδας».
Επίσης ο κ. Χατζημαρκάκης τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό
στο συνέδριο να παραβρεθεί ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου να γίνει αποδέκτης της ενότητας των
κρητικών όπου γης και της βούλησής τους να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας. Επίσης, πρότεινε να
παραβρεθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, αφενός γιατί η Κρήτη υπάγεται στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφετέρου επειδή στο συνέδριο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πράσινη ανάπτυξη και ο Πατριάρχης έχει
διακριθεί ως πρωτοπόρος στην κατεύθυνση τής προστασίας
του περιβάλλοντος.

Ημερίδα αφιερωμένη στην Ηπειρωτική Νεολαία Αμερικής
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ/ΚΟΛΩΝΙΑ. Με πρωτοβουλία της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής έλαβε χώρα στους χώρους του Ηπειρώτικου Συλλόγου «Αναγέννησις» στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, ημερίδα που ήταν αφιερωμένη στη
Νεολαία Ηπειρωτών Αμερικής. Κύριος εισηγητής στην Ημερίδα αυτή ήταν ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών Εξωτερικού Χρυσόστομος
Δήμου, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενέστατα για τους τρόπους οργάνωσης της
Ηπειρωτικής Νεολαίας και τούτο βάσει
τις εμπειρίες του που είχε από τις άλλες
περιφέρειες και κυρίως την Ευρώπη. Ο κ.
Δήμου αναφέρθηκε στις δράσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου γι’ αυτό το έτος

που είναι: το πρόγραμμα γλώσσας που
θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα το μήνα Ιούλιο και το Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο
Νεολαίας Ηπειρωτών Εξωτερικού, που
θα λάβει χώρα στα Γιάννενα την Παρασκευή, 30 Ιουλίου και θα μπορούν να λάβουν μέρος Ηπειρωτόπουλα απ’ όλον
τον κόσμο. Δηλώσεις γίνονται στους κατά
τόπους Ηπειρωτικούς Συλλόγους και τις
Ομοσπονδίες.
Τέλος στην ημερίδα αυτή αποφασίστηκε όπως στα μεγάλα αστικά κέντρα της
Αμερικής (Νέα Υόρκη, Νέα Ιερσέη, Βοστώνη, Σικάγο, Φιλαδέλφεια) όπου υπάρχουν αρκετοί Ηπειρώτες, δημιουργηθούν
Επιτροπές Ηπειρωτικής Νεολαίας με
σκοπό την καλύτερη οργάνωση και το συ-

ντονισμό των δράσεων αυτών. Στην ημερίδα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής και
των ηπειρωτικών σωματείων Νέας Υόρ-
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ: «ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

και των εν αυτοίς ευρισκομένων»
Γράφει ο συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης*
www.lekakis.com

ρυθεμίστης και εν συνεχεία εξαφανίσθηκε! Ο Βοιωτός, κατανοήσας το υποδηλούμενο, την μεν κόρη ενυμφεύθη, το δε όρος ονόμασε Αστέριο, εξ αιτίας του περιστατικού.
Αργότερα, όμως, το όρος απεκλήθη Κιθαιρών για την ακόλουθη αιτία: Η Τισιφόνη - μία από τις Ερινύες - ερωτεύθηκε κεραυνοβόλως κάποιον ευπρεπή νέο, ο όποιος ελέγετο Κιθαιρών. Και επειδή δεν ημπορούσε να συγκρατήσει την ένταση
του ερωτικού πάθους, απέστειλε σ’ αυτόν «λόγους περί συνόδων» (δηλ. προτάσεις για συναντήσεις, κοινώς ραβασάκια, θα
τα λέγαμε σήμερα!). Ο νέος, φοβηθείς το τρομερό της Ερινύος, δεν αξίωσε αυτήν ουδέ απαντήσεως. Αύτη, επειδή απέτυχε στην επιθυμία της, απέσπασε από τα πλοκάμια τής κεφαλής της ένα από τα φίδια και το έρριψε στον υπερήφανο νέο.
Το δε φίδι, αφού περιέσφιγξε τον νέο με το σώμα του, τον εφόνευσε, ενώ αυτός έβοσκε τα ποίμνιά του στις κορυφές του
Αστερίου. Σύμφωνα και με την θέληση των θεών, το όρος, από
το όνομα τού νέου, μετονομάσθηκε Κιθαιρών. [1]

Ο Πλούταρχος (46-127 μ.Χ.) εκ Χαιρωνείας Βοιωτίας ήταν εκ των μεγίστων αρχαίων
συγγραφέων μας . Εσπούδασε εν Αθήναις
υπό τον Αμμώνιο και συνέχισε τις σπουδές
του σε Αλεξάνδρεια και Ρώμη, όπου έμεινε
επί μακρόν, σχετιζόμενος με την αυλή του αυτοκράτορος Τραϊανού. Εκεί έγινε διδάσκαλος του Αδριανού. Επιστρέφοντας εν
Ελλάδι, έγινε άρχων και ιερεύς του Πυθίου Απόλλωνος και επιμελητής των Πυθίων Αγώνων εν Δελφοίς!
Στο έργο του αυτό, αναφέρεται σε 25 ποταμούς, με τα ονόματα, την ιστορία, αλλά και άγνωστες γι’ αυτούς γνώσεις. Κάποιοι μάλιστα δεν αποδίδουν στον ίδιο τον Πλούταρχο το έργο,
αλλά σε κάποιον που τον μιμείται, τον οποίο ως συμβαίνει σε
αυτές τις περιπτώσεις αποκαλούν Ψευδο-Πλούταρχο.

Το όρος Κιθαιρών
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ρους προς τα ΝΑ., που διαιρεί την Αττική από την Μεγαρίδα,
την λένε (τα) Κέρατα.
Γενικώς ο Κιθαιρών έχει λίγα νερά. Γι’ αυτό και δεν κουβαλά πολλά χωριά στην πλάτη του! Γνωστή κρήνη του Κιθαιρώνος
ήταν η Γαργαφία, στους βορεινούς πρόποδες του όρους, πλησίον των Πλαταιών. Από τον Κιθαιρώνα πηγάζει ο σπουδαίος
ποταμός της Βοιωτίας Ασωπός[10], που διαφεντεύει την Παρασωπία χώρα και χάρις στα ευεργετήματά του σ’ αυτήν εκτίσθησαν και πρόκοψαν πολλές πόλεις.
Όσο το βουνό ανήκε στους Βοιωτούς, ήταν ιερό γι’ αυτούς
βουνό («ζάθεος Κιθαιρών»). Το συνέδεσαν με μυθικές τους
παραδόσεις. Λατρευόταν ο Κιθαιρώνιος Ζευς και η Κιθαιρωνία
Ήρα. Εδώ επάνω εορτάζονταν τα Δαίδαλα. Ο βασιλιάς Κιθαιρών [11] των Πλαταιών βασίλευε προ του Ασωπού! Ήταν τόσο
σοφός, που έγινε σύμβουλος του Διός. Ο Ζευς τον συμβουλεύθηκε τι να κάνει για να επαναφέρει την Ήρα στον Όλυμπο,
επειδή εκείνη είχε φύγει οργισμένη στην Εύβοια. Ο βασιλιάς
Κιθαιρών τον συμβούλεψε να κατασκευάσει ένα ξόανο και να
το περιφέρει στις πόλεις, εντός άμαξας, που έσερναν βόδια,
και να διαδίδει πως είναι η νύμφη Πλάταια, την οποία νυμφεύεται. Όταν έμαθε γι’ αυτήν την επίδειξη της νέας νύμφης η
Ήρα, έσπευσε από την Εύβοια και αποκάλυψε το ξόανο …
Όταν είδε πως επρόκειτο για φάρσα, γέλασε με την καρδιά της
κι έτσι ξανασυμφιλιώθηκε με τον Δία, στην Βοιωτία … Εις ανάμνησιν του γεγονότος, στις Πλαταιές εόρταζαν τα Δαίδαλα, όταν και περιέφεραν το «δαίδαλον» ή «πρέμνον» (ένα ξόανο
σαν κορμός δένδρου) της Κιθαιρωνίας Ήρας, που γι’ αυτό την
αποκαλούσαν και Νυμφευομένη [12] …
Όταν τις πλαγιές του Κιθαιρώνος (και του Ελικώνος) κατοίκησαν οι Θράκες, κυρίαρχη λατρεία εδώ έγινε αυτή του Έρωτος [13].

Τα παραφυσικά του Κιθαιρώνος
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Στα παραφυσικά του Κιθαιρώνος έχουμε να επισημάνουμε
ένθεες μανίες, μεταμορφώσεις και μαντείες:
Βουνό, συνεχόμενο μετά του Ελικώνος, είχε φημισμένο ιε-
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Απόδοση: Πλησίον (του Ισμηνού) ευρίσκεται το όρος Κιθαιρών. Αυτό παλαιότερα ονομαζόταν Αστέριον, για τον έξης λόγο: Ο Βοιωτός, υιός του Ποσειδώνος, ήθελε να νυμφευθεί την
καλύτερη μεταξύ δύο επισήμων γυναικών και ανέμενε νύκτωρ
και τις δύο στην κορυφή κάποιου ανωνύμου λόφου. Αιφνιδίως
κατήλθε εξ ουρανού ένα αστέρι, επέπεσε στους ώμους της Ευ-

Το ιερό του Μελάμποδος τώρα καλύπτεται από το εκκλησάκι
της Αγ. Άννης στην αρχαία Αιγόσθενα (νυν Πόρτο Γερμενό).
Ιδού ένας κίονάς του σε δεύτερη χρήση ...

.
Κατ’ άλλην παράδοση, ο Ελικών και ο Κιθαιρών, όντες αδελφοί, είχαν διαφορετικούς τρόπους του φέρεσθαι. Ο μεν Ελικών, ήταν πραότερος και ευπροσήγορος, και με αγάπη γηροκόμησε τους γονείς του. Ο δε Κιθαιρών, καθώς ήτο πλεονέκτης και ήθελε ιδική του την πατρική περιουσία, κατ’ αρχάς εφόνευσε τον πατέρα του. Τον δε αδελφό του, εξ ενέδρας, τον
κατεκρήμνισε. Εκρημνίσθη όμως και ο ίδιος μαζί. Κατά θεία
θέληση, αφού μετεμορφώθησαν στα ομώνυμα όρη, έγιναν, ο
μεν Κιθαιρών, εξ αιτίας της ασεβείας του, μύθος των Ερινυών,
ο δε Ελικών, λόγω της φιλοστοργίας του, κατοικητήριον των
Μουσών. [2]
Σχόλια: Το μονήρες ασβεστολιθικό όρος Κιθαιρών έχει ηλικία μεγαλύτερη των 200.000.000 ετών. Ορίζει τα όρια Βοιωτίας-Αττικής-Μεγαρίδος [3]. Άρχεται από το κλειστό οροπέδιο
της Σκούρτας [4], συνεχίζει στα Ν. της πεδιάδος των Θηβών.
Στα Δ. ορίζεται από τον ποταμό Ωερόη [5]. Στα Ν. του όρους, ένα τραπεζοειδές ρήγμα σχηματίζει τις κοιλάδες της Οινόης [6]
και της Αιγόσθενας [7]. Αυτό αποστραγγίζεται από τον ποταμό
Κοκκίνη, ο οποίος παροχετεύει τα νερά του στον Ελευσίνιο Κηφισό. Έτσι σχηματίζονται και δυο βουνά, το Καρύδι και του Πατέρα, προς την μεγαρική περιοχή. Το κυρίως, λοιπόν, βουνό
είναι ένας τιτανόλιθος, μήκους 32 χλμ. και πλάτους 6 χλμ. Χωρίζεται σε δυο τμήματα, από έναν αυχένα, ο οποίος ευρίσκεται
στο μέσον του:
Το Α. τμήμα, το χαμηλότερο, που νυν καλείται Πάστρα, έχει
υψηλότερη κορυφή την Μπουζούριζα (1.015 μ.), και
Το Δ. τμήμα, που νυν καλείται Ελατιάς (ή Ελατικόν), με δυο
κορυφές (1.357 και 1.409 μ.) κατάφυτες από έλατα, όπου και
ένα εκκλησάκι του Προφ. Ηλία, όπως και λέγεται η υψηλότερη
κορυφή του – που ορθώνεται μόλις 4 χλμ. από την θάλασσα![8] Όντως ο Κιθαιρών έχει πολλά βαθύσκια δάση, κυρίως
από δρύες, φιλύρες, κερωνίες και υψηλότερα από πεύκα κι από έλατα. Από τα πεύκα του, οι παλαιότεροι εξήγαγαν ρητίνη.
Στους ημιορεινούς αμπελώνες του Κιθαιρώνος σήμερα καλλιεργείται ασύρτικο, ροδίτης και σαββατιανό. «Κιθαιρώνος λέπας» έλεγαν οι αρχαίοι και εννοούσαν τον σύμφυτο τόπο ή τον
πετρώδη («παρά το λέπεσθαι»).
Στα Δ. της υψηλότερης κορυφής του, ο Κιθαιρών διαχωρίζεται και πάλι σε δυο τμήματα, τα οποία καταπίπτουν απότομα
στην θάλασσα, στον κόλπο των Αιγόσθενων και την Αλκυονίδα
ή Κρισαία Θάλασσα (της Λιβαδόστρας). Οι αρχαίοι έλεγαν πως
το βουνό έχει «άβυσσα χάσματα»[9]. Την διπλή κορυφή του ό-

Τα αρχαία τείχη της Οινόης του Κιθαιρώνος
ρόν υπέρ του Διονύσου και των Μουσών. Άλλωστε, κατά την
παράδοση, στις Ελευθερές εγγενήθη ο Διόνυσος! Προς τιμήν
αυτής της γενέτειρας θεού ήχησε και η λύρα του Ορφέως! Και
ανεπτύχθη ιδιαιτέρως η μουσική, τόσο, που η σχέση Κιθαιρώνος και κιθάρας [14] να μην είναι και τόσο τυχαία … Άλλωστε
ο κίθαρος ονοματίσθηκε από τον Κιθαιρώνα (κατά τον Δούρι)
[15], αφού εδώ εμουσικεύετο ο Αμφίων [16], που έκτισε τα τείχη των Θηβών, παίζοντας … απλώς το μουσικό του όργανο,
που εκ του τόπου ονομάσθηκε κιθάρα …
Στα δάση του Κιθαιρώνος, ανά τριετία, περιπλανώνταν οι Θηβαίες εν εκστάσει, τιμώντας τον Διόνυσο και κατά την γιορτή
του έκαμαν τα τριετηρικά όργια … [17] Τόσο μεγάλη ήταν η λατρεία του Διονύσου στο βουνό, που όταν ο Πενθεύς (υιός του
Εχίονος και της Αγαύης του Κάδμου), τόλμησε να καταφρονήσει την λατρεία του, κατασπαράχθηκε, επί του Κιθαιρώνος, από την ίδια του την μητέρα, τις Θηβαίες Μαινάδες και τ’ αδέλφια του, που όλες τον έβλεπαν σαν λιοντάρι …
Άλλοι αναφέρουν πως το βουνό είχε ανθρώπινες ιδιότητες!
«Ο Κιθαιρών ολοφύρεται εν είδει ανθρώπου», γράφει ο Φιλόστρατος ο Μέγας. Το χαρακτήριζαν πολυθηρότατο. Και γι’ αυτό έλεγαν πως παντού σε αυτό ευρίσκεται η θεά του κυνηγιού
Άρτεμις. Έλεγαν δε πως υπήρχε το «όμμα του Κιθαιρώνος» δηλ. το βουνό είχε ένα μάτι από το οποίο η θεά Άρτεμις έβλεπε τι γινόταν – σχετικά με την θήρα - στα άλλα όρη, σαν σε όραμα! [18]
Στον Κιθαιρώνα μεταμορφώθηκε σε ελάφι ο Ακταίων (ο υιός
Αρισταίου και της Αυτονόης) γιατί είχε την τύχη και την ατυχία
μαζί να ιδεί την θεά Άρτεμη, πλάι σε μια πηγή. Και σαν ελάφι
κατασπαράχθηκε από τα ίδια του τα σκυλιά! Στο βοιωτικό βουνό, παρά τα Μέγαρα, έδειχναν την πηγή που επισυνέβη αυτό
και την έλεγαν Ακταίωνος κρήνη.
Αλλά δεν ήταν μόνο ο Ακταίων που μεταμορφώθηκε σε ελάφι στον Κιθαιρώνα. Και οι Μινυάδες κυριευόμενες από ένθεη
μανία, άρπαξαν τον μικρό γιο τής Λευκίππης, Ίππασο, και τον
ξέσκισαν, αφού τον είδαν σαν νεβρό (ελαφάκι)! Κι αυτό γιατί οι
θυγατέρες του Μινύα - Λευκίππη, Αρσίππη και Αλκιθόη - δεν
δέχθηκαν την λατρεία του Διονύσου και συνέχισαν τις ασχο-
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λίες τους στον αργαλειό τους. Αγαπούσαν, λέει, πολύ τους άνδρες τους και δεν ήθελαν να γίνουν μαινάδες του θεού. Τότε
εκείνος εξοργίσθηκε και την ώρα που εργάζονταν στους αργαλειούς τους, έκαμε αμπέλια να τους περιβάλλουν και φίδια
να βγαίνουν από τα τελάρα τους, ενώ από την στέγη έσταζε γάλα και κρασί! Πάλι δεν πείσθηκαν όμως. Κι έτσι ο θεός τους έστειλε την προαναφερθείσα ένθεη μανία. Για την μιερή πράξη
τους, μεταμορφώθηκαν σε κουρούνα, νυκτερίδα και κουκουβάγια.
Στον Κιθαιρώνα μεταμορφώθηκε σε δρακόφιδο και ο Κάδμος. Ο Τειρεσίας δε όταν βρήκε στον Κιθαιρώνα δυο φίδια να
συνουσιάζονται, σκότωσε το θηλυκό και έγινε γυναίκα, και μετά το αρσενικό και ξεπήδησε άνδρας.
Το Σφραγίδιον ήταν ένα περίφημο σπήλαιο, επί του Κιθαιρώνος (προς την πλευρά των Πλαταιών), μετά μαντείου, εντός
του οποίου διέμεναν οι Σφραγήτιδες (Κιθαιρωνίδες) Νύμφες
και χρησμοδοτούσαν. Οι περίοικοι του σπηλαίου χαρακτηρίζονταν ως νυμφόπληκτοι. Το σπήλαιο λειτούργησε και ως λατρευτικόν άντρον του Πανός.
Τέλος, στον Κιθαιρώνα εγκαταλείφθηκε ο Οιδίπους, όταν ήταν ακόμη μωρό. Κι όταν τυφλώθηκε, περιπλανιόταν στα δάση
του βουνού. Τον δε τάφο του έδειχναν στις Β. υπώρειες του όρους. Κι έτσι απ’ εδώ άρχισε ο γνωστός τραγικός κύκλος …
Στο βουνό αυτό συνέβησαν τα πάθη των Λαβδακιδών και των
Θηβαίων. Αλλά και η επιδημία του Κάδμου. Και η όκλασις (το
γονάτισμα) των βοδιών. Και ο μύθος με τα δόντια του όφεως
και η γέννηση των Σπαρτών. Και η τείχιση τειχών δια της μουσικής, το αστέρι που έπεσε στο βουνό και η μανία της Τισιφόνης, όπως προείπα, και πολλά άλλα … [19]
Τα πολλά μεταφυσικά του Κιθαιρώνος φαίνεται να δέχονται
ίσως μια εξήγηση με τις ασυνήθιστα μεγάλες συγκεντρώσεις
ουρανίου και θορίου, οι οποίες ευρέθηκαν στο βουνό. [20]
Ίσως η ραδιενέργεια του βουνού έκαμε τερατογενέσεις ή τερατόμορφους κάποιους ανθρώπους. Ίσως, λοιπόν, τα ασβεστολιθικά πετρώματα του Κιθαιρώνος να αποτελούσαν στο απώτατο παρελθόν, τον πυθμένα του μεγάλου ωκεανού της Τηθύος… Οι λιθοσφαιρικές πλάκες κινήθηκαν, ο ωκεανός [21]
σταδιακώς εξαφανίσθηκε κι έτσι δημιουργήθηκαν οι ήπειροι.
Οι ασβεστόλιθοι - ως επί το πλείστον ιζηματογενή πετρώματα βγήκαν στην στεριά, μάλλον όταν το νερό αποτραβήχθηκε, λόγω του σχηματισμού των οροσειρών, μέσα και έπειτα από πολύπλοκες γεωλογικές διεργασίες …

Η πανίδα του Κιθαιρώνος
Στο βουνό ζούσαν κάποτε μέχρι και λιοντάρια! Μάλιστα, ο
φημισμένος λέων του Κιθαιρώνος εφόνευσε τον Εύιππο (τον
υιό του Μεγαρέως). Ο Κιθαιρώνιος Λέων έβλαπτε τα ποίμνια
του Αμφιτρύωνος (του βασιλέα των Θηβών, πατέρα του Ηρακλέους) και του Θεσπίου [22].
Στα σύγχρονα χρόνια ζούσαν ελάφια, ζαρκάδια, αγριόχοιροι, λύκοι … Μέχρι και τον 19ο αι. ζούσαν και αρκούδες. Σήμερα, μόνον λίγες αλεπούδες και ίσως κάποιοι λύκοι κι αγριόχοιροι …

Πόλεις του Κιθαιρώνος
Στον Κιθαιρώνα έζησε και ο περίφημος ιατρός Μελάμπους.
Συνδέθηκε με την πόλη Αιγόσθενα. Στα ιστορικά χρόνια εκεί έδειχναν τον τάφο του. Διοργάνωναν και ετήσιο πανηγύρι στη
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] Το αναφέρει και ο Λέων Βυζάντιος στα «Βοιωτικά» του.
[2] Το αναφέρει ο Ερμησιάναξ ο Κύπριος.
[3] Από την Μεγαρίδα, από τις Σκειρωνίδες Πέτρες υψώνονται τα Όνεια Όρη που ενώνονται με
τον Κιθαιρώνα – βλ. σχ. Στρ.
[4] Οροπέδιο (530 μ.) Δ. της Πάρνηθος, όπου
τα γνωστά Ελευθεροχώρια / Δερβενοχώρια. Είναι πετρώδες γι’ αυτό και η κορυφή καλείται Πετρογεράκι (1.026 μ.). Αυτό αποστραγγίζεται στον
βοιωτικό Ασωπό.
[5] Νυν ποταμάκι της Λιβαδόστρας. Εκβάλλει
στον Κορινθιακό κόλπο.
[6] Νυν Μάζι.
[7] Νυν Γερμανός ή Πόρτο Γερμενό. Τα αρχαία
τείχη της βυθίζονται σήμερα στην θάλασσα. Η δε
λεκάνη λέγεται του Κρυομαδίου.
[8] Στην θέση Πέταλο (υψ. 1.100 μ.) υπάρχει το
καταφύγιο «Βαγγέλης Τσάκος» του ΕΟΣ Ελευσίνος.
[9] βλ. σχ. σχολ. Ευριπίδη.
[10] Κοινώς λέγεται Ωρωπός ή Βουριένης, γιατί
εκβάλλει στον Ευβοϊκό κόλπο, παρά τον Ωρωπό.
[11] Αδελφός του Ελικώνος.
[12] βλ. σχ. Παυσανίας (ΙΧ,3,9).
[13] Σημαντικότερο κέντρο λατρείας του οι Θεσπιαίς, όπου υπήρχε το αρχαιότερο άγαλμά του,
από αργό (ακατέργαστο) λίθο.
[14] Μάλιστα, Κιθάρα καλείται και μια ωραία κατάφυτος τοποθεσία (υψ. 520 μ.) της Πάρνηθος,
στην περιφέρεια Δεκελείας (Τατοΐου). Εδώ υπάρχει πηγή αφθόνου ύδατος, που συνάγεται
σε ευρεία δεξαμενή έχουσα σχήμα κιθάρας (εξ
ου και το τοπωνύμιο και το όνομα της πηγής). Το
νερό της διοχετεύεται στο Αδριάνειο υδραγωγείο. Φθάνει κανείς σε αυτήν, με διακλάδωση
του αμαξιτού δρόμου, 3,5 χλμ. Δ. του ξενοδο-
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Ο όρμος της Αιγόσθενας (Π. Γερμενό)
μνήμη του! Άλλες σημαντικές πόλεις του Κιθαιρώνος ήταν οι
Ερυθραίς [23]. Η θηβαϊκή πόλη Πλάταια [24] (μεταξύ Ελικώνος και των Β. του Κιθαιρώνος, παρά τόν Ασωπό, και εγγύς
των πηγών του), περίφημη για την σ’ αυτήν νίκη των Ελλήνων
κατά των Περσών (479 π.Χ.). Η Υσία στους πρόποδες του Κιθαιρώνος, επάνω στον αρχαίο δρόμο Αθηνών-Δεκελείας-Τανάγρας-Θηβών! Πόλη με φημισμένο ναό του Απόλλωνος. [25]
Και οι Ελευθεραίς και η Οινόη (στα Ν. του βουνού). [26]
Η στενή διάβαση του όρους Κιθαιρώνος, η οποία εκ Πλαταιών οδηγούσε δια μέσου Ελευθερών [27] στην πόλη των Αθηνών, ονομαζόταν Δρυός Κεφαλαί (649 μ.). Οι Βοιωτοί την έλεγαν Τρείς Κεφαλαί – στα μετέπειτα χρόνια, με την κατοίκηση
αρβανιτών, μετονομάσθηκε σε Κιάφα-σούρι. Γι’ αυτήν την δίοδο μάχονταν Αθηναίοι εναντίον Θηβαίων. Αυτή ήταν και η κυριώτερη δίοδος του Κιθαιρώνος και μέχρι πριν λίγες δεκαετίας
από αυτήν διερχόταν η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας-Θεσσαλονίκης! Η άλλη του διάβαση, που εξυπηρετούσε την συγκοινωνία Βοιωτίας-Μεγάρων, ήταν η δυτική του, νυν Κιάφα-μούζα, η
οποία διέρχεται δια της Ειδυλλίας [28]. Αυτές οι διαβάσεις είχαν σημαντική αμυντική σημασία για την πόλη των Αθηνών.
Όταν τις κατέλαβε ο Μαρδόνιος απειλούσε σοβαρά τα νώτα του
ελληνικού στρατού. Την δίοδο την δια των Ειδυλλίων διερχομένη κατέλαβε ο Αγησίλαος (378-377 π.Χ.), όταν ενεργούσε
κατά των Θηβών, για να την χρησιμοποιήσει ως γραμμή υποχωρήσεως. Το επόμενο έτος, την κατέλαβαν οι Αθηναίοι και οι
Θηβαίοι και απέκρουσαν τον Κλεόμβροτο.
Το βουνό ήταν και ενδιαίτημα ληστών. Ο πλούσιος Θηβαίος

χείου της Δεκελείας.
[15] βλ. σχ. Ετυμολογικόν Μέγα.
[16] Δίδυμος αδελφός του Ζήθου. Όταν ήταν
μωρά εγκαταλείφθηκαν στον Κιθαιρώνα και τα
ανέθρεψε ένας γεωργός, ο Ορδίων.
[17] «Τριετηρικά Βάκχω όργια νοκτούρνους
κουέ βοκάτ κλάμωρε Κιθαιρών», γράφει ο Βιργίλιος («τω τριετηρικώ έτει, ότε ο Διόνυσος εν
νυκτί τη φωνή την εορτήν των οργίων εν των Κιθαιρωνίω όρει») - βλ. σχ. Ιω. Μαλάλα «Χρονογραφία».
[18] βλ. σχ. σχολ. Ευριπίδη. Κάποιοι ετυμολογούν τον Κιθαιρών επειδή η Άρτεμις απ’ αυτόν
«άνωθεν ην πάντα καθοράν». Πράγματι, από την
κορυφή του Κιθαιρώνος βλέπει κανείς τον κάμπο και την πόλη των Θηβών, τις Ερυθραίς, τις
Πλαταιές, τα Λεύκτρα, το Καπαρέλι, την Θίσβη,
τον Ελικώνα, τον Παρνασό, το Καλλίδρομο, την
Οίτη, τον Μόρνο, την Υλίκη, την Παραλίμνη, τον
κόλπο των Αλκυονίδων, την Αιγόσθενα, την παραλία της Ψάθας, το Αλεποχώρι, τα Γεράνεια, το
ακρωτήριο Μελαγκάβι, την Κυλλήνη (Ζήρια), τα
Αροάνεια (Χελμός), το Αρτεμίσιο, το Μαίναλο,
τον Σαρωνικό, την χερσόνησο των Μεθάνων,
την Αίγινα, την Όχη, την Δίρφη …
[19] βλ. σχ. και Λουκιανό Σοφ.
[20] Είναι η πρώτη φορά που το ραδιενεργό αυτό στοιχείο ανιχνεύεται σε τόσο υψηλές συγκεντρώσεις σε ανθρακικά (ασβεστολιθικά) πετρώματα! Συγκεντρώσεις μέχρι και 55 εκατομμυριοστά του γραμμ. / γραμμ. πετρώματος! Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 2 εκατομμυριοστά
του γραμμ. / γραμμ. πετρώματος ασβεστολίθου!
Το ουράνιο το οποίο ευρίσκεται εγκλωβισμένο
στον Κιθαιρώνα είναι πηγή φυσικής ραδιενέργειας: Μετρήθηκαν 164 - 724 Βq / κιλό πετρώματος! «Πρόκειται για μια γεωλογική ανωμαλία,
η οποία καταγράφεται για πρώτη φορά, με βάση
τα δεδομένα στην παγκόσμια επιστημονική βι-

Ισμηνόδωρος, φονεύθηκε υπό ληστών, περί τον Κιθαιρώνα, ενώ μετέβαινε στην Ελευσίνα. [29] Και ο Ισμηνός (ο πρεσβύτερος των παίδων της Νιόβης του Ταντάλου) εφονεύθη (μαζί με
τα άλλα 9 ή 5 αδέλφια του) υπό του Απόλλωνος, ενώ κυνηγούσαν στον Κιθαιρώνα.

Σύγχρονη ιστορία
Το βουνό εμπλέκεται και στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος. Την 23η Οκτωβρίου 1923 διεξήχθη επ’ αυτού εμφύλια
μάχη, μεταξύ κορινθιακών στρατευμάτων, τα οποία κινήθηκαν
προς Αθήναις, υπό του αντεπαναστατικού κινήματος του στρατηγού Λεοναρδόπουλου και των κρατικών στρατευμάτων, τα οποία εστάλησαν εξ Αθηνών, προς ανακοπή αυτής της προχωρήσεως. Τα αντίπαλα στρατεύματα συναντήθηκαν στον Κιθαιρώνα, έγινε μια ολιγόωρη μάχη γνωστή στην Ιστορία ως «Μάχη του Κιθαιρώνος», και στην οποία επικράτησε ολοκληρωτικά
ο κρατικός στρατός…
Φωτογραφίες: Γ. Λεκάκης
* Ο Γιώργος Λεκάκης γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας,
από Έλληνες γονείς μετανάστες, στις 17 Αυγούστου 1964. Μεγάλωσε και σπούδασε εκεί Κοινωνιολογία και Δημοσιογραφία.
Ο πατέρας του, από το Κερατσίνι του Πειραιώς (με καταβολές από την Ύδρα) και η μητέρα του, από το Πλατύ Ημαθίας (με καππαδοκικές-μικρασιάτικες καταβολές), εγκαταστάθηκαν πια μόνιμα στον Πειραιά, μετά από 20ετή και πλέον "θητεία" στην ξενητειά, ως εργάτες.

βλιογραφία (…) Αυτό που διαπιστώσαμε, με μεγάλη μας έκπληξη, ήταν ότι ο Κιθαιρώνας είχε
μεγάλες συγκεντρώσεις ουρανίου, το οποίο δεν
βρισκόταν στην κύρια μάζα του ανθρακικού ασβεστίου, αλλά συσχετιζόταν με συγκεκριμένα
ορυκτά, όπως τα οξείδια του μαγγανίου και του
σιδήρου, αλλά και οργανική ύλη (…)Με βάση
τις γνώσεις που έχουμε μέχρι σήμερα, αποτελεί
μεγάλο μυστήριο η ύπαρξη του ουρανίου εκεί.
Δεν υπάρχει σε άλλα βουνά της Αττικής, που αποτελούνται από ασβεστόλιθο ή μάρμαρο, παρά
μόνο στον Κιθαιρώνα. Επί της ουσίας, το ουράνιο δεν υπάρχει σε τέτοιο βαθμό σε κανένα άλλο βουνό της Γης που αποτελείται από ασβεστόλιθο και ανήκει στο ορογενετικό σύστημα της
Τηθύος. Και αυτό είναι κάτι που μας δημιουργεί
μεγάλα ερωτηματικά για το πού, πότε, και πώς
ήρθε εκεί», δήλωσε ο κ. Θ. Γκοντελίτσας, λέκτωρ Ορυκτολογίας και Ορυκτοχημείας στο Πανεπ. Αθηνών – βλ. σχ. μέτρηση στις
14.12.2008, από το Τμ. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπ. Αθηνών. Η έρευνα έγινε
στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας (του κ. Φ. Χ.
Καφαντάρη). Εξειδικευμένες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστ. Πυρηνικής Τεχνολογίας του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του
ΑΠΘ, σε συνεργασία με τον δρ. Σ. Ξανθό. Την επίβλεψη είχε ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμ.
Γεωλογίας Μαν. Μπαλτατζής - εφημ. «Νέα»,
19.11.2008.
[21] Τότε στην θάλασσα υπήρχε σιδηροπυρίτης,
βανάδιο, νικέλιο κ.ά. άρα περιορισμένο οξυγόνο. Επικρατούσαν δηλαδή ανοξικές συνθήκες.
Παρόμοιες ευρέθησαν στην «Ανοξική Λεκάνη
της Αταλάντης» (έξω από τις νότιες ακτές της
Ελλάδος), όπου ευρέθησαν τρία μικροσκοπικά
θωρακιοφόρα ζώα (μήκους περί το 1 mm) που
ζουν κυρίως στην άβυσσο, σε βάθος άνω των
3.000 μ. – βλ. σχ. δημοσίευση στην επιθεώρη-

ση «ΒΜC Biology» από την ομάδα του Ρ. Καναβάρο του Πολυτεχνικού Πανεπ. του Μάρκε στην
Ανκόνα Ιταλίας, 2010. Η ανακάλυψη «ανοίγει έναν ολόκληρο κόσμο για τα μετάζωα ο οποίος
νομίζαμε ότι βρισκόταν εκτός ορίων» δήλωσε η
Λ. Λέβιν, βιολόγος του Ινστ. Ωκεανογραφίας
Scripps στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για τα πρώτα είδη πολυκύτταρων οργανισμών, τα οποία
ζουν όλη την ζωή τους χωρίς οξυγόνο και ευρέθησαν στο βυθό των ελληνικών θαλασσών!
[22] Βασιλεύς των Θεσπιέων που εφονεύθη υπό του 18χρονου Ηρακλέους, καθώς φύλαγε
την αγέλη των βοδιών του πατρός του.
[23] Αυτή κάποτε απέκτησε και αποικία στην μικρασιατική ακτή, έναντι της Χίου.
[24] βλ. σχ. Θουκυδίδη. Η πόλη επήρε το όνομά
της από την θυγατέρα Πλάταια, του Ασωπού.
Ερείπιά της παρά το χωριό, το νυν καλούμενο,
Κόκλα.
[25] Εκτίσθη από τον Νυκτέα, τον υιό του βασιλέα της Υρίας, Υριέα (πατέρα της Αντιόπης). Ελέγετο και Υρία, επειδή πολλοί κάτοικοι εκ της γείτονος Υρίας είχαν μετεγκατασταθεί εκεί και είχαν ιδρύσει συνοικισμό. Γνωστή από την Μάχη
των Πλαταιών, αφού οι Έλληνες είχαν παραταχθεί εναντίον των Περσών μεταξύ Υσιών και
Ερυθρών. Έρημη ήδη επί Παυσανία. Σήμερα
σώζονται λείψανα περιβόλου, τείχους και ακροπόλεως.
[26] Οινόη, Ελευθεραίς, αλλά και Σούνιο, Θορικός, Φυλή και Πάνακτος φυλούσαν την πόλη
των Αθηνών.
[27] Νυν Κάζα.
[28] Η κοινότητα Ειδυλλία ξέπεσε εκ παραφθοράς σε … Βίλλια
[29] βλ. σχ. Λουκιανό.
ΠΗΓΗ:
Λεκάκης Γ. "Σύγχρονης Ελλάδος περιήγησις Αττική" (υπό έκδοσιν).
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Ιθάκη, το νησί του πολυμήχανου Οδυσσέα
Γράφει ο Ντένης Κονταρίνης*
Σοφά τα λόγια του ποιητή που μέσα τους
κρύβεται όλο το μεγαλείο της φανταστικής του
Ιθάκης. Όμως και για τη δική μας την Ιθάκη τα
ίδια λόγια της αξίζουν. Τα ίδια λόγια της πρέπουν. Γι’ αυτό ευχήσου, πράγματι, να ’ναι μακρύς ο δρόμος σαν αποφασίσεις να την επισκεφτείς. Η Ιθάκη θα σε περιμένει.
Είναι το μικρότερο νησί του Ιόνιου συμπλέγματος. Πιο μικρή και από τους Παξούς.
Η περίφημη ομηρική νήσος. Το βασίλειο του
"πολυμήχανου" Οδυσσέα.
Ο Όμηρος φρόντισε πριν απ' όλους να την
προικίσει με δόξα αιώνια και άφθαρτη.
Ο ποιητής του Τρωικού πολέμου περιγράφει
με λεπτομέρειες την Ιθάκη ώστε αυτή να συμφωνεί με το νησί σήμερα. Υπήρξαν όμως στο
παρελθόν και οι αμφισβητητές, με κυριότερο όλων τον Γερμανό αρχαιολόγο Γουλιέλμο Νταίρπφελντ, που υποστήριξαν ότι η ομηρική Ιθάκη
ήταν η Λευκάδα και κατ’ άλλους η Κεφαλονιά.
Την εποχή στην οποία αναφέρεται ο Όμηρος
η Ιθάκη βρισκόταν σε μεγάλη ακμή. Το βασίλειο του Οδυσσέα, που είχε σαν έδρα του αυτό
το νησί περιελάμβανε ακόμη την Κεφαλονιά,
την Λευκάδα, την Ζάκυνθο, τις Εχινάδες και μεγάλο μέρος της αντικρινής Ακαρνανίας.
Στην Ιθάκη αναφέρεται και η Άννα Κομνηνή
στην "Αλεξιάδα" της αναφέροντας ότι στο νησί
υπήρχε πόλη με το όνομα Ιερουσαλήμ. Η ύπαρξη τής πόλης αυτής παρ' όλες τις προσπάθειες δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ και μάλλον θεωρείται πιθανόν να εξαφανίστηκε από κάποιο
σεισμό.
Κατά τους βυζαντινούς χρόνους η Ιθάκη ανήκε στο "Θέμα" της Ηπείρου και ακολουθεί την
τύχη της Κεφαλονιάς. Φαίνεται όμως ότι εκείνη
την εποχή περιήλθε σε τέλεια παρακμή και εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της. Το 1185
οι Νορμανδοί και οι Σικελοί θα είναι οι νέοι κατακτητές του νησιού. Το 1264 ο δεσπότης Μιχαήλ θα την παραχωρήσει στο γιό του Νικηφόρο
ενώ το 1499 θα την καταλάβουν οι Ενετοί.
Με την άφιξη των Ενετών το νησί αρχίζει και
πάλι να συγκεντρώνει τους κατοίκους του και
τότε ιδρύθηκε στον κόλπο του Μώλου η πόλη
της Ιθάκης, το γνωστό σήμερα Βαθύ. Αρχίζει
τότε μια νέα φάση αναγέννησης του νησιού και
τούτο χάρη στη ναυτιλία στην οποία οι Ιθακήσιοι επιδόθηκαν με επιτυχία. Πάνω από 400 σκάφη είχαν κατασκευασθεί και νηολογηθεί, τότε,
στην Ιθάκη. Παράλληλα πολλοί κάτοικοι του νησιού μετανάστευσαν στις παραδουνάβιες χώρες όπου ίδρυσαν ισχυρές παροικίες και επιτυχημένες επιχειρήσεις. Μάλιστα οι Ιθακήσιοι
κυριάρχησαν στην ποταμοπλοΐα του Δούναβη.
Συνεχίζοντας την παράδοση οι Ιθακήσιοι και
σήμερα έχουν σαν κύρια ενασχόλησή τους την
θάλασσα και λατρεύουν το νησί τους, "το Θειάκι", όπως την αποκαλούν που τους χαρίζει την
πανέμορφη θάλασσά της.
Οι Ενετοί θα κρατήσουν το νησί μέχρι το
1797 όπου με βάση την ειρήνη του Καμποφόρμιο θα την παραδώσουν στους Γάλλους.
Το 1798 αφέντες του νησιού θα γίνουν οι
Ρώσοι και η Ιθάκη θα ακολουθήσει την τύχη
των υπολοίπων Ιονίων νήσων έως το 1864 ό-

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη
Να εύχεσαι να ’ναι μακρύς ο δρόμος.
...
Πάντα στο νου σου να ’χεις την Ιθάκη.
Το φτάσιμο εκεί είν' ο προορισμός σου.
Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει
Και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί.
(Κων. Καβάφης)

Ξενιτεμένε Έλληνα, βγες κι εσύ στον πηγαιμό για την Ιθάκη, σε περιμένει...

Μια σαγηνευτική πρόσκληση, δεν νομίζετε φίλοι και φίλες της ξενητειάς
που θα ενωθεί με την Ελλάδα.
Στον σηκωμό του έθνους το 1821 οι Ιθακήσιοι θα έχουν μια σημαντική παρουσία ιδιαίτερα
με τον στόλο τους ο οποίος πολέμησε κάτω από
τις διαταγές του Λάμπρου Κατσώνη.
Το όνομά της η Ιθάκη, σύμφωνα με την μυθολογία, το χρωστάει στον Ίθακο, γιό του Ποσειδώνα και της Αμφιμήλης. ο οποίος είχε εγκατασταθεί στο νησί κατά τους μυθικούς χρόνους. Από την εποχή του Οδυσσέα η Ιθάκη έχει
να επιδείξει σπουδαίους θαλασσοπόρους οι οποίοι σύμφωνα με αρχαίους συγγραφείς είχαν
περάσει και το Γιβραλτάρ. Άλλωστε, σύμφωνα
με την θεωρία της Ερριέτας Μερτζ και ο Οδυσσέας κατά την δεκαετή περιπλάνησή του είχε
βγει στον Ατλαντικό.
Ορεινό νησί η Ιθάκη και χωρίς πολλά νερά.
Ουσιαστικά αποτελείται από δύο κομμάτια που
συνδέονται μεταξύ τους με ένα λοφώδη ισθμό.

Μήπως σε τούτο το κρυφό και πανέμορφο Περιγιάλι αγκυροβόλησε ο Οδυσσέας κατά
την επιστροφή του από τον πόλεμο τής Τροίας; Ποιος να ξέρει...

Ανάμεσα στα δύο τμήματα που αποτελούν το
νησί σχηματίζεται ο κόλπος του Μώλου. Εκεί είναι κτισμένη η πρωτεύουσα του νησιού, το Βαθύ. Οι ακτές της Ιθάκης στολίζονται από πανέμορφα ακρογιάλια. Προς τον βορρά και κοντά
στις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται το
συγκρότημα των Εχινάδων νήσων. Ένα συγκρότημα με πάνω από δεκαπέντε μικρά και
πανέμορφα νησάκια.
Η Ιθάκη δεν υστέρησε και στον χώρο των
γραμμάτων και των τεχνών. Έχει να επιδείξει
αρκετούς που ασχολήθηκαν με τα γράμματα
και τις τέχνες με κυριότερους τους Ιερεμία
Καββαδία και Ιερόθεο Δενδρινό.
Στην Ιθάκη γεννήθηκε το 1693 ο λόγιος κληρικός Ιερεμίας Καββαδίας. Κατ’ άλλους φέρεται να έχει γεννηθεί στην Λευκάδα αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σπούδασε στο Πατάβιο της
Ιταλίας και επιστρέφοντας στην Κέρκυρα ίδρυ-

σε φροντιστήριον εις το οποίο εδίδασκε φιλοσοφία και θεολογία. Το 1766 εκδόθηκε στη Λειψία το έργο του "Άνθη νεοθαλή και νεόδρεπτα".
Στο έργο του αυτό αναφέρεται στο Γενέσιον της
Θεοτόκου αλλά υπάρχουν και ωδές τις οποίες
έχουν γράψει μαθητές του.
Ένας άλλος Ιθακίσιος λόγιος και κληρικός
είναι ο Ιερόθεος Δενδρινός γεννημένος το
1697 στο Πάνω Χωρίο Ιθάκης. Ο Ιερόθεος Δενδρινός σε νεαρά ηλικία επισκέφτηκε την Πάτμο
κι εφοίτησε στην εκεί ονομαστή Σχολή με δάσκαλο τον Μακάριο Καλογερά. Σε ηλικία είκοσι ετών ταξίδεψε στην Σμύρνη όπου έγινε μοναχός και ανέλαβε την διεύθυνση της Σχολής
της Σμύρνης, η οποία αργότερα ονομάστηκε
Ευαγγελική.
Ο Δενδρινός θεωρείται σαν ένας από τους
καλύτερους δασκάλους και ιεροκήρυκες της εποχής του.
Η Ιθάκη δοσμένη με λίγα απλά λόγια. Τα πιο
πολλά θα σου τα δώσει από μόνη της αν αποφασίσεις να την επισκεφτείς.
Κι αν φτωχική την βρεις η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν.
Και τούτη, η δική μας Ιθάκη, σημαίνει ακόμη
πιο πολλά.
* Dennis Kontarinis
Με κεφαλονήτικες ρίζες, έχει γεννηθεί στην
Πάτρα, μεγάλωσε στην Κέρκυρα και έχει ζήσει
σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στα ελληνικά
γράμματα εμφανίστηκε με νεανικές συνεργασίες στα παιδικά περιοδικά Ελληνόπουλο, Θησαυρός των Παιδιών, Σινεάκ και άλλα. Ένα τυχαίο γεγονός στα μαθητικά του χρόνια τον έφερε στο χώρο της δημοσιογραφίας, την οποία υπηρέτησε για 42 χρόνια ενώ παράλληλα εργάστηκε για μια 10ετία στον ελληνικό κινηματογράφο σαν σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το
1969 μετανάστευσε στις ΗΠΑ και εργάστηκε
στην «Πρωινή», στα περιοδικά «Greek
American Review» και «Estiator» και παράλληλα συνεργάστηκε με τις εφημερίδες «Παροικιακός Λόγος», του Σικάγου, «Hellenic
American News», της Πενσυλβάνια, «Πατρίδες», του Καναδά ενώ για αρκετά χρόνια ήταν
ο ανταποκριτής της ημερήσιας «Αλήθεια» της
Χίου. Το 2002 και για τρία χρόνια ήταν ο αρχισυντάκτης και υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού «Pan Gregorian» της ομώνυμης εταιρείας των οργανωμένων ελληνοαμερικανών εστιατόρων Συνεργάζεται με αρκετές ηλεκτρονικές εφημερίδες σε όλο τον κόσμο.

Το Βαθύ, Πρωτεύουσα του νησιού. Μερική Άποψη
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ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ κάποτε και σήμερα
Γράφει ο Νίκος Ζυγογιάννης
καθηγητής, πρ. πρόεδρος
Πανελλ. Σ. Σαρακατσαναίων
Ένα πανάρχαιο πρωτοελληνικό
ποιμενικό φύλο (κοινωνία), οι Σαρακατσιαναίοι, με αρχική κοιτίδα τη κεντρική και νότια οροσειρά της Πίνδου με επίκεντρο τα Άγραφα διασκορπίστηκαν το 18ο αιώνα σε όλη
την Ελλάδα. Ως νομάδες κτηνοτρόφοι (σκηνίτες) μετακινούνταν διαρκώς, το καλοκαίρι στα βουνά, στους
κάμπους το χειμώνα (χειμαδιά-στράτα-βουνά). Η επικρατέστερη
ετυμολογία του ονόματός τους δηλώνει τον ανυπότακτο χαρακτήρα τους κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, από την τουρκική λέξη καρά = μαυροντυμένος ..., η από το σαράι (κατοικία,
σπίτι) και την τουρκική μετοχή κατσιάν = φεύγων (φυγάς, ανυπότακτος ...).
Η γλώσσα τους, ελληνική (αρχαιοελληνική), απαλλαγμένη από ξένα στοιχεία, παράλληλα με τη διατήρηση της αυθεντικότητας των εθίμων, κανόνων συμπεριφοράς και διαβίωσης αποδεικνύει την πανάρχαια ελληνικότητα τους. Σε αυτά και άλλα πολλά στοιχεία στηρίζεται η διάκριση τους από τους Βλάχους (Βλαχόφωνους Έλληνες), που μιλούσαν εκτός από τα ελληνικά και
τα Βλάχικα. Το μόνο κοινό στοιχείο,ήταν το κτηνοτροφικό επάγγελμα ...
Η οικονομική και κοινωνική ζωή των Σαρακατσάνων ήταν οργανωμένη με ένα είδος συνεταιρισμού το «Τσελιγκάτο», για την
καλύτερη παραγωγική συνεργασία και διάθεση των κτηνοτροφικών τους προϊόντων. Ο τσέλιγκας (αρχιποιμένας) -πλούσιος
κτηνοτρόφος με πολλά πρόβατα- ήταν ο αρχηγός, επιφορτισμένος με υποχρεώσεις που αφορούσαν τα οικονομικά αλλά και τα
κοινωνικά προβλήματα του τσελιγκάτου. Η διαβίωσή τους εξασφαλίζονταν στο «κονάκι», ένα καλύβι φτιαγμένο με σάλωμα. Η
Σαρακατσάνικη οικογένεια ήταν πατριαρχική. Αυστηρή πειθαρχία και άγραφοι, απαρασάλευτοι νόμοι όριζαν τη συμπεριφορά
του κάθε μέλους της …
Η εκπαίδευση τους ήταν στοιχειώδης, λόγω των συνεχών μετακινήσεών τους. Αλλά η πίστη τους στα θρησκευτικά και λατρευτικά έθιμα καθώς και στις παραδόσεις ήταν μεγάλη. Η χαρά και η λύπη ήταν συνυφασμένη με ένα μεγάλο κύκλο εκδηλώσεων και ιεροτελεστιών που τηρούσαν με ευλάβεια. Ο γάμος
ήταν ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο με ένα κύκλο πράξεων και συμβόλων. Τα τραγούδια τους αποτελούν παρακαταθήκη για τους νεότερους στην προσπάθεια για τη διατήρηση
της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας του λαού μας. Οι χοροί
τους λεβέντικοι, έχουν την καταγωγή τους στον αρχαίο ελληνικό ρυθμό. Η φλογέρα ήταν το κατεξοχήν μουσικό όργανο του
Σαρακατσάνου τσοπάνη. Τα έργα της λαϊκής τέχνης είναι εμπνευσμένα από την καθημερινή ζωή τους και έχουν πρακτική
αξία: υπέροχα ξυλόγλυπτα και όμορφα υφαντά. Η χαρακτηριστική σοβαρότητα των σκούρων χρωμάτων στις φορεσιές, τα υπέροχα χρώματα και σχέδια στις μικρές ποδιές από χοντρό
μάλλινο ύφασμα, ο ολοκέντητος κόκκινος φλάμπουρας του γάμου με θέματα αυστηρής συμμετρίας ανάμεσα και γύρω από τις
τέσσερις γωνίες του σταυρού είναι μερικά από τα στοιχεία της
Σαρακατσάνικης τέχνης.
Η συμβολή των Σαρακατσαναίων στην επανάσταση του 1821
ήταν αποφασιστικής σημασίας. Πολλά είναι τα ονόματα Σαρακατσάνων αρματολών και κλεφτών (Κατσαντώνης, Καραϊσκάκης. Δίπλας κ.α.) Αλλά και κατά το Μακεδονικό Αγώνα η συμμετοχή τους υπήρξε αμέριστη, επίσης αντιστάθηκαν σε όλους
τους κατακτητές ...
Από τα μέσα του 20ου αιώνα (1950) και μετά οι Σαρακατσάνοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τα βουνά, εγκαταστάθηκαν σε
πόλεις και χωριά και ασχολούνται με κάθε είδους επαγγέλματα.
Όμως οι αρχές τους και οι αξίες της ζωής δεν άλλαξαν … Πολι-
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Αγνοήσαμε τον πλουσιότατο
ορυκτό μας πλούτο
Του πρώην Υπουργού Νίκου Μάρτη

Σαρακατσάνα

Σαρακατσαναίϊκα κονάκια
τιστικοί σύλλογοι, λαογραφικά μουσεία, έντυπο υλικό (βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά), συνέδρια και ημερίδες, το πανελλήνιο αντάμωμα (στο Περτούλι Τρικάλων την τελευταία Κυριακή
του Ιουνίου) και άλλα τοπικά σε διάφορα μέρη της χώρας που
αναβιώνουν σκηνές από την καθημερινή ζωή των Σ. διατηρούν
ζωντανή την εθνική και πολιτιστική μνήμη των σύγχρονων Σαρακατσάνων,για να αντισταθούν στην αφομοιωτική και ισοπεδωτική τάση της εποχής μας ...

Όταν ήμουν Υπουργός Βιομηχανίας,
μου δήλωσε Διευθυντής του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, ότι «Η Ελλάδα,
με την έρευνα και αξιοποίηση του Ορυκτού της πλούτου, είχε βρει τον σωστό
δρόμο για την γρήγορη ανάπτυξή της!»
Η Ελλάδα έχει πλούσιο ορυκτό
πλούτο και αν εξαιρέσουμε τα πετρέλαια της Μεγάλης Βρετανίας και Νορβηγίας, η Ελλάδα είναι η πλουσιότερη χώρα
της Ε.Ε. σε ορυκτό πλούτο. Έχει νικέλιο, βωξίτη, χρώμιο, ουράνιο, λιγνίτη, αμίαντο, λευκόλιθο, χρυσό, ασήμι, πετρέλαιο
(λίγο μέχρι τώρα), γεωθερμία, μάρμαρα και άλλα ορυκτά.
Ο αείμνηστος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος
Καραμανλής ως Πρωθυπουργός, όταν ήλθε στο Υπουργείο
Βιομηχανίας και του έκανα την πρώτη εισήγηση για τον ορυκτό μας πλούτο, μου είπε: «Έχεις 3 εκατομμύρια δραχμές για
έρευνες». Μετά από ένα μήνα έκανα ανακοίνωση για τον ορυκτό μας πλούτο. Μόλις διάβασε τη δήλωση μου, μου τηλεφώνησε και μου είπε: «Τα 3 εκατομμύρια δραχμές γίνονται
100. Πρέπει να μάθουμε τι πλούτο έχουμε».
Ιδιώτες δημιούργησαν μεταλλευτικές επιχειρήσεις, που με
την οργάνωση τους εξέπληξαν το 1977 τους εκπροσώπους
του ΜΙΤ. Λόγω της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, ενώ άλλες χώρες βοήθησαν τις εταιρείες που υπέστησαν ζημιά,
στην Ελλάδα, στα πλαίσια της διακηρύξεως του 1981 για κοινωνικοποιήσεις, με απεργίες και στάσεις εργασίας, που υποκινούσαν συνδικαλιστές, αφαιρέθηκαν επιχειρήσεις από
τους δημιουργούς τους.
Tο κατωτέρω μόνο παράδειγμα, αποκαλύπτει τη σημασία
του ορυκτού μας πλούτου, γιά την αντιμετώπιση της κρίσεως, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Το 1978 η Κυβέρνηση Καραμανλή ανέθεσε στον Καθηγητή Λουκά Μούσουλο, να κάνει μελέτη για τα μικτά θειούχα
(Παγγαίου, Χαλκιδικής, Θράκης και Λακωνίας). Η σύνταξη
προμελέτης σκοπιμότητας, ανατέθηκε μέσω της ΜΕΤΒΑ, εταιρείας της ΕΤΒΑ, σε δύο ξένους Οίκους (Αγγλικό και Γερμανικό). Το φθινόπωρο του 1979 υποβάλλονται οι προμελέτες των δύο Οίκων και η Κυβέρνηση αναθέτει την αξιολόγησή τους σε ειδική Επιτροπή, η οποία την αξιολόγησε ως θετική και επιβεβαιώθηκε με δοκιμή σε Pilot Plan.
Το 1981 η ΜΕΤΒΑ (εταιρεία που δημιούργησε η ΕΤΒΑ για
το έργο αυτό), έκανε επιλογή χώρου, εδαφοτεχνική μελέτη
χώρου, δημιουργίας Βιομηχανικής Περιοχής, ένταξης στους
νόμους επενδύσεων, χρηματοδοτικού σχήματος κλπ. Στις 18
Απριλίου 1981, κατά τα εγκαίνια της λειτουργίας της Μονάδας Αμιάντου, κατ’ εντολή του Πρωθυπουργού Γεωργίου
Ράλλη, ανήγγειλα τη δημιουργία της Μεταλλουργικής Μονάδας στην περιοχή του Στρυμώνα. Ο Γεώργιος Ράλλης, λόγω
της μεγάλης επενδύσεως, ανέβαλε την παραγγελία του εξοπλισμού γιά τη Μονάδα, ώστε να αποφασίσει η νέα Κυβέρνηση, που θα κέρδιζε στις εκλογές. Τις εκλογές κέρδισε το
ΠΑΣΟΚ. Στις 9 Νοεμβρίου 1982 ο τότε Υπουργός Εθνικής
Οικονομίας, Γεράσιμος Αρσένης ανήγγειλε, ότι η Μεταλλουργική Μονάδα του Στρυμώνα θα αρχίσει να κατασκευάζεται στα μέσα του 1983.
Στις 4 Μαρτίου 1983 ο Διοικητής της ΕΤΒΑ Κουμπής ανήγγειλε την οριστική απόφαση της ΜΕΤΒΑ για την ίδρυση
της Μονάδας Επεξεργασίας Μικτών Θειούχων με ύψος επενδύσεως 30 δισ. δρχ. Συμμετοχή ΜΕΤΒΑ 80% και Μποδοσάκης 20%. Αρχές Ιουνίου 1983 περατώθηκε η σύνταξη
των προδιαγραφών (3 τόμοι, σελ. 580), βάσει των οποίων θα
προκηρύσσετο Διεθνής Διαγωνισμός κατασκευής του έργου. Το σχέδιο προέβλεπε:
1. Μονάδα Μολύβδου ετησίας δυναμικότητας 40.000 τόνων
2. Μονάδα ψευδαργύρου ετησίας δυναμικότητας 40.000 τόνων
3. Μονάδα φρύξης πυριτών και εξαγωγής αρσενικού ετησίας δυναμικότητας 160.000 τόνων
4. Μονάδα θεϊκού οξέος ετησίας δυναμικότητας 360.000 τόνων
5. Μονάδα φωσφορικού οξέος ετησίας δυναμικότητας
90.000 τόνων
6. Μονάδα ΑLF3 ετησίας δυναμικότητας 3.500 τόνων
7. Μονάδα καθαρισμού φρυγμάτων σιδηροπυρίτου
8. Μονάδα εξαγωγής χρυσού και αργυρού από τα φρύγματα συδηροπυρίτου ετησίας δυναμικότητας 120.000 τόνων
9. Μονάδα καθαρισμού πολυτίμων μετάλλων ετησίας δυναμικότητας χρυσού 3 τόνων, Αργυρού 150 τόνων
Έκτοτε δεν δόθηκε συνέχεια.
Ανακοινώθηκε αιφνιδίως ότι θα γίνει Μονάδα στη Χαλκιδική, για την παραγωγή 2 τόνων χρυσού ετησίως, χωρίς να δοθεί εξήγηση γιατί εγκαταλείφθηκε η Μονάδα του Στρυμώνα.
Εάν θεμελιωνόταν η Μονάδα του Στρυμώνα, θα είχαμε σήμερα τουλάχιστον 30 τόνους χρυσού, 1.500 αργυρού και χιλιάδες τόνων από τα ανωτέρω άλλα προϊόντα και εάν εκμεταλλευόμαστε πλήρως τον εκτεταμένο ορυκτό μας πλούτο,
δεν θα αντιμετωπίζαμε την τρέχουσα σοβαρότατη οικονομική κρίση.
(26.04.2010)
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Είμαστε άραγε απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων;
Γράφει ο Αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Νέος Πυρσός»
της Μελβούρνης Αλφρέδος-Γεώργιος Κουρής ΟΑΜ

Ιδού ο αείμνηστος Ιατρός Γεώργιος Παπανικολάου
που ξεπέρασε τον
διάσημο πρόγονό
του από την Κώ τον
Ιπποκράτη (460-377
π.χ). Το καλύτερο
παράδειγμα ότι όντως είμαστε απόγονοι των Αρχαίων
Ελλήνων είναι ο
διάσημος Ιατρός ο
αείμνηστος Γεώργιος Παπανικολάου που γεννήθηκε στη Κύμη της όμορφης Εύβοιας το 1883 και πέθανε το 1962. Ο μέντορας αυτός της ιατρικής επιστήμης εσπoύδασε στην Ελλάδα ιατρική και ανατομία και
τον Οκτώβριο του 1914 μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη γιά ν’ αναλάβει την έδρα ανατομίας του Πανεπιστημίου Cornel. Το
1945 με τη μέθοδό του “PAP TEST”, που άρχισε να εφαρμόζετε αρχικά στην Αμερική και μετά σ’ όλες τις χώρες της Γης, έσωσε από την επάρατο νόσο τον «καρκίνο του στήθους» και «
τον «καρκίνο του κόλπου της μήτρας» εκατομμύρια γυναίκες
και θα συνεχίζει να σώζει !..
Καθημερινά γίνονται γνωστά ονόματα Ελλήνων και Ελληνίδων που διαπρέπουν διεθνώς στις επιστήμες, στην πολιτική,
στις επιχειρήσεις, στις τέχνες και στα γράμματα και γι’ αυτό σαν
λαός πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Πολλές φορές όμως, διάφοροι «καλοθελητές ...», που μας κάνουν μάλιστα και τους «φίλους ...», άλλοι από φθόνο, άλλοι από ζήλια και άλλοι από μίσος
και εθνικό φανατισμό, μας συκοφαντούν και μας κολλάνε διάφορα ψεγάδια, μεταξύ των οποίων το πιό συνηθισμένο είναι, ότι δεν μοιάζομε με τους προγόνους μας !..Τους Αρχαίους Έλληνες !..
Και αυτή η «μομφή» σηκώνει πολύ συζήτηση και πολλές σελίδες να γραφτούν υπέρ και κατά του όλου θέματος, που εφημερίδες μακροσκελή γράμματα δεν δημοσιεύουν.
Γι’ αυτό αρκούμαι να πω, υπερ-αμυνόμενος τους σημερινούς

Έλληνες και Έλληνίδες, ότι ναι μεν, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι,
έμειναν στην αιωνιότητα για τον Παρθενώνα, τα γλυπτά τους και
λοιπά θαυμάσια έργα, τους φιλοσόφους τους, τους ήρωες
τους, τους ιατρούς, τους φαρμακοποιούς, τους μαθηματικούς
και τόσους άλλους κορυφαίους Έλληνες και Ήρωες της πανάρχαιας Ιστορίας μας. Αλλά και οι σημερινοί Νεο-Έλληνες δεν
υστερούν και είναι εξ ίσου κορυφαίοι σε πάρα πολλούς κλάδους : Στις Επιστήμες, στις Τέχνες, στα Γράμματα, στην Μουσική, στην Ιατρική, στις Επιχειρήσεις και πολλοί ήρωες στα πεδία
των Μαχών. Είπαμε, άμα αρχίσω ν’ αραδιάζω ονόματα και βιογραφίες, του Ωνάση, της Μαρίας Κάλας, των Ελλήνων Ηρώων
των Βαλκανικών Πολέμων, του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου, και μετά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
και μετά της Αλβανίας τού «ΟΧΙ» και της «Μάχης της Κρήτης»,
δεν θα είναι πλέον γράμμα. Γι’ αυτό αρκούμαι να πω μόνο, ότι
για όλους αυτούς και επίσης τους Συγγραφείς μας, τους Ποιητές μας και τους κορυφαίους μας Μουσικούς, Ηθοποιούς και
χίλιους - δυο άλλους Επιφανείς Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδος, αντίθετα με τα όσα «διαδίδονται γιά μας τους «ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ σκόπιμα και υποβουλιμιαία ...», δεν υστερούμε σε τίποτα από τους «Αρχαίους Ημών Προγόνους», ούτε σε προσωπικότητες, ούτε και σε φαγωμάρες !..
Καλώς ή κακώς είμαστε ίδιοι κι απαράλλαχτοι !.. Ούτε καλύτεροι, αλλά ούτε και χειρότεροι!
Αφορμή που γράφω αυτά τα «χιλιο-υπομένα», μου έδωσαν
πάλι μερικά ονόματα συμπατριωτών μας εδώ στην Αυστραλία,
που αυτό το μήνα, απασχόλησαν ιδιαίτερα τα ΜΜΕ και τα έκαναν πρωτοσέλιδα: Πρώτα-πρώτα η δική μας επιφανής Επιστήμων και Ερευνήτρια Βάσω Αποστολοπούλου, που όλα δείχνουν,
ότι το εμβόλιο που ανακάλυψε καταπολέμησης του καρκίνου
του μαστού στις γυναίκες, θα το κυκλοφορήσει μιά αμερικάνικη
φαρμακευτική εταιρεία σε μερικούς μήνες και θα έχει επιτυχία
100 %. Μπράβο Βάσω!.. Ο Έλληνας συμπάροικος που φιλοδοξεί και ετοιμάζεται να πετάξει στον Άρη ! Τα πέντε Ελληνόπουλα
που τιμήθηκαν από τον Πρωθυπουργό της Βικτώριας τον κ.
Τζον Μπράμπι, γιά τις επιδόσεις τους στις εισαγωγικές εξετάσεις (VCE Exams) της Πολιτείας, που ήσαν οι εξής: Ο Δανιήλ
Καματερός του “Viewbank College” γιά την άριστη επίδοσή του
στο μάθημα “Visual Communication and Design. Η Ελένη Μανιώτη (μαθήτρια του Ελλ. Ορθόδοξου Κολεγίου Άγ. Ιωάννης) γιά
την άριστη επίδοσή της στα Ελληνικά. Η Ελένη Παππά
(Methodist Ladies College) που αρίστευσε στο μάθημα “Design

& Technology“. Η Αννίκα Σπυρίδη του “Mount Eliza Secondary
College που αρίστευσε στο μάθημα “Outdoor and
Environmental Studies“ και ο Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης του
“Huntingtower School“, που αρίστευσε στο μάθημα
“Information Technology“. Μέσα σε τόσες χιλιάδες παιδιά της
Βικτώριας, που έδωσαν εξετάσεις γιά το VCE, είναι σπουδαία
διάκριση, ότι αρίστευσαν και 5 δικά μας Ελληνόπουλα !.. Μπράβο τους ! Tον γνωστό συμπατριώτη μας και πρώην Chief-of-Staff
επί 12 χρόνια του πρώην Πρωθυπουργού της Αυστραλίας John
Howard κ. Θανάση Συνοδινό, ο οποίος τιμήθηκε με το ανώτερο
μετάλλιο “ΑO“ of “The Order of Australia“ την ημέρα των Γενεθλίων της Βασίλισσας, γιά τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην Αυστραλία.
Ο επιφανής αυτός Ελληνο-Κύπριος, ο οποίος επί δώδεκα
χρόνια υπήρξε ο πλέον στενός και έμπιστος συνεργάτης του
Τζον Χάγουαρντ, ως Επικεφαλής Γραμματέας του ιδιαίτερου
Γραφείου του, παραιτήθηκε της θέσεώς του οικειοθελώς, προ
των πρόσφατων Εθνικών Εκλογών της Αυστραλίας κι ανέλαβε
Executive Officer of the “Merchant Bank Goldman Sachs JB
Were”.
Το γιατί εδιάλεξα αυτούς τους επιφανείς Έλληνες και Ελληνίδες της Ομογένειας Αυστραλίας, γιά να αποδείξω, ότι εμείς οι
«Νεο-Έλληνες» είμαστε γνήσιοι απόγονοι των «Αρχαίων Ημών
Προγόνων», αν και ανήκουν σε τελείως διαφορετικούς κλάδους, το έκανα σκόπιμα, γιά να κάνω τις εξής συγκρίσεις: Να
συγκρίνω την Βάσω με τον Ιπποκράτη. Τον Ίκαρο με τον «δικό
μας» που σκοπεύει να πετάξει στον Άρη! Τα τωρινά 5 Ελληνόπουλα της Αυστραλίας, που αριστεύουν στα ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ενώ
τα Ελληνόπουλα των Αρχαίων Ελλήνων γιά να “αριστεύσουν ...”
έπρεπε να μην συλλαμβάνονται ... και τα λοιπά !.. Αυτά «τα εν οίκω ... μη εν δήμω !..»
Τον δε δημοφιλή κ. Συνοδινό τον συγκρίνω πολύ με τον τίμιο
και «Δίκαιο Αριστείδη !..»
Αρκέσθηκα μόνο σ’ αυτούς τους 8 επιφανείς μας εδώ, χωρίς
να αναφέρω εκατοντάδες άλλους επιστήμονες, εκατομμυριούχους επιχειρηματίες και χιλιάδες άλλους εντός και εκτός Ελλάδος, που διαπρέπουν και τιμούν το Ελληνικό Έθνος. Ένα
Έθνος μοναδικό και «ανάδελφο», που είναι μικρό σε πληθυσμό,
αλλά μεγάλο σε ιστορία και δόξα !
Τι καλύτερα επιχειρήματα επομένως θέλουμε, γιά να αποστομώσουμε όσους μας συκοφαντούν, ότι δεν είμαστε σαν τους
αρχαίους ημών προγόνους;

Γ. Χατζημαρκάκης:

«Μπράβο στα κόμματα και τους βουλευτές
που υπερψήφισαν το Πρόγραμμα Σταθερότητας»
Εγκρίθηκε στην Ελληνική Βουλή το φιλόδοξο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Γ. Παπανδρέου - Ο ελληνικής καταγωγής Γερμανός Ευρωβουλευτής Δρ. Γιώργος Χατζημαρκάκης δήλωσε:
«Η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε να αποδεχθεί το αναγκαίο Πρόγραμμα Σταθερότητας. Κόμματα και βουλευτές αναγνώρισαν ότι δεν
υπάρχουν περιθώρια για συγκρούσεις και διαφωνίες αυτή τη στιγμή,
αλλά ανάγκη για γερή συνεκτικότητα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο ΛΑ.Ο.Σ. και οι

βουλευτές έδειξαν ωριμότητα και ευθύνη στην ανάγκη, δηλώνοντας
έτσι υπευθυνότητα! Η Νέα Δημοκρατία, η οποία προκάλεσε τη σημερινή οικονομική κρίση μέσω την παραποίηση στοιχείων του εθνικού
προϋπολογισμού, εμμένει σε μια ανεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης.
Η Ελλάδα χρειάζεται τώρα ένα «Σχέδιο Μάρσαλ», δηλαδή ένα εθνικό
σχέδιο ανασυγκρότησης, για να υπάρξει αποτελεσματική και αειφόρος εφαρμογή των κονδυλίων του ΔΝΤ και της ΕΕ στην πράξη».

«ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ» με την Αννα Βαγενά
Με μία θεατρική ερμηνεία, πραγματικά συγκλονιστική για την καρδιά και
την ψυχή, για το συναίσθημα των θεατών που είχαν την μεγάλη ευκαιρία
να την παρακολουθήσουν, η Άννα Βαγενά, μία
εκ των πλέον σημαντικότερων ηθοποιών του σύγχρονου Ελληνικού θεάτρου, παρουσίασε στη
Νυρεμβέργη, την θεατρική παράσταση "Αγγέλα
Παπαζογλου", με την ίδια
στο ρόλο της Αγγέλας και
με την Γιασεμί Κηλαηδόνη στο ρόλο της αναγνώστριας. Το κοινό κατασυγκινήθηκε και χειροκρότησε την ηθοποιό από την
Θεσσαλία για πάρα πολύ
ώρα. Η παράσταση στη
Νυρεμβέργη φιλοξενήθηκε από την Ομοσπονδία
Θεσσαλικών Συλλόγων
Ευρώπης, τον Θεσσαλικό
Σύλλογο Νυρεμβέργης και τον Σύλλογο Ποντίων Νυρεμβέργης. Στο τέλος της παράστασης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Θεσσαλικών Συλλόγων (φωτό) παρέδωσε στην Άννα Βαγενά τιμητική πλακέτα ως ένδειξη τιμής για την προσφορά της στην τέΓκίκας Διαμαντής
χνη και στον πολιτισμό.

n n n AΓΓΕΛΙΕΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

CATERING
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στον Τυρό Αρκαδίας αγρόκτημα οικοδομήσιμο τριών περίπου στρεμμάτων, σε καλή τιμή, με απεριόριστη θέα στη θάλασσα. Πληροφορίες στο Τηλ. : 0030-6937457545
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Eνας Ζορμπάς για την Ελλάδα του 2010;
Του Καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου
Ήταν, θυμάμαι, μέσα της δεκαετίας του 1960 και τελειόφοιτος τότε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας
Υόρκης παρέσυρα μια παρέα συμφοιτητών μου (αμερικανών και άλλων) να δούμε την πετυχημένη μεταφορά
στην οθόνη του μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη
με τίτλο «Ζορμπάς - ο Ελληνας».
Θυμάμαι, λές και ήταν χτές, όλες εκείνες τις διεργασίες της νεανικής ταύτισης με τους πρωταγωνιστές, την περηφάνεια της ελληνικότητάς μου, ακόμη και εκείνη την
ανείπωτα πικρή στιγμή όπου - πριν
ακόμη ο Χάρος ολοκληρώσει τον
θανατηφόρο εναγκαλισμό του με
την Μαντάμ Ορτάνς - ολοκλήρωσαν την τραγικά γυμνή πεζότητα
της ανθρώπινης εφημερότητας οι
καθιερωμένες «μοιρολογήτρες»
που, αντί να περιοριστούν στο γοερό κλάμα, είχαν έρθει να κλέψουν, να λεηλατήσουν, τα αποκτήματα και μαζί την αξιοπρέπεια μιάς
ζωής που τέλειωνε...
Μέσα στα δικά μου βουβά συναισθήματα πόνου και θυμού ήρθε, εντελώς αυθόρμητα, και ο θυμός ενός συμφοιτητή μας που χωρίς δισταγμό, στά ίσια,
ρώτησε εμένα και τους άλλους δύο Έλληνες: «... έτσι είστε εσείς οι Έλληνες;»
Πέρασε από τότε σχεδόν μισός αιώνας, τό έργο έτυχε να το ξαναδώ και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και μέσα από τους μηχανισμούς της ωραιοποίησης του παρελθόντος και της απώθησης πικρών εμπειριών κάπου επουλώθηκε ο πόνος που είχε προκαλέσει
εκείνη η ερώτηση που είχε γίνει σαν χαστούκι στα ίσια:
«έτσι είστε εσείς οι Έλληνες;»
2010 στην Ελλάδα όπου μάταια ίσως όλοι μας πασχί-

ζουμε να απωθήσουμε στο συλλογικό, εθνικό μας υποσυνείδητο τη σημασία του κοινωνικού «άλγους» που πηγάζει από την επερχόμενη οικονομική απαξίωση κόπων
μιας ζωής και λέγεται υπόθεση «ΔΝΤ και πιθανή…πτώχευση»!..
Στην Ελλάδα όπου μοιάζει να ξεχάστηκαν Χρηματιστήριο, Ολυμπιακά Έργα, Τοξικά Ομόλογα, Ψευδή
Οικονομικά Στοιχεία.
Στην Ελλάδα του Γιώργου Παπανδρέου χωρίς
Ανδρέα Παπανδρέου και του «εξαφανισμένου» Κώστα
Καραμανλή χωρίς τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στην
Ελλάδα των ανατροπών στη Δίκη του 15χρονου Γρηγοροόπουλου, των ερωτηματικών στον φρικτό θάνατο του
15χρονου Αφγανού ...
Στην Ελλάδα όπου ενώ όλα αυτά και πολλά άλλα
θαυμαστά συμβαίνουν γύρω μας εμείς δεν έχουμε στείλει ΚΑΝΕΝΑ λαμόγιο, κλέφτη, καταχραστή στη
ΦΥΛΑΚΗ έχοντας επιλέξει στις 4 Οκτωβρίου ως Κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ καθώς η Νέα Δημοκρατία του κ Καραμανλή δήλωσε…κουρασμένη και ανίκανη να χειριστεί τις κρίσεις που τώρα ζώνουν απειλητικά τη χώρα
μας!..
Όπου τα Σκόπια συνεχίζουν να επιμένουν ότι είναι
η «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και οι Σκοπιανοί φυσικοί «απόγονοι» του Μ. Αλέξανδρου, όπου το Κυπριακό πυορροεί και η Άγκυρα ονειρεύεται αναστήλωση της πάλαι ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καθώς οι φρεγάτες της φτάσαν στο Σούνιο, και να,
μούρχεται στο νου, σα νάταν χθές, η Μαντάμ Ορτάνς
και ο Ζορμπάς να κυνηγά «τα κοράκια» (εκείνες τις
μαυροφορεμένες μοιρολογήτρες) που είχαν έρθει
δήθεν για να μοιρολογήσουν αλλά ουσιαστικά για να
λεηλατήσουν την αξιοπρέπεια μιάς ζωής, μιάς αγάπης, μιάς ιδέας.
Ελλάδα του 2010 όπου:
Στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος επιμένει ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος Δήμαρχος αν και ακόμη ΔΕΝ μπορεί να πάρει στα χέρια
του το κλειδί του νεότευκτου και ήδη πανηγυρικά «ε-

Ενθαρρυντικά μηνύματα
από τη Γερμανία
Στη Φραγκφούρτη βρέθηκαν ο Υφυπουργός
Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης
και ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού Γιώργος
Πουσσαίος, οι οποίοι επισκέφτηκαν τη διεθνή
έκθεση IMEX, την κορυφαία στο είδος της για
το Συνεδριακό Τουρισμό. Εκεί είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με σημαντικούς παράγοντες του Συνεδριακού Τουρισμού από την
Ελλάδα αλλά κυρίως από το εξωτερικό, στους
οποίους εξέφρασαν την αποφασιστικότητα του
ΥΠΠΟΤ να δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού.
Στη συνάντηση που είχε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού με τον πρόεδρο της
ICCA (International Congress and Convention
Association) Martin Sirk, αντάλλαξαν απόψεις
για τις κινήσεις της χώρας μας και συζήτησαν
τη συμμετοχή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ως ενεργού μέλους της ICCA. Στη
διάρκεια της έκθεσης συζητήθηκαν επίσης μια
σειρά από θεσμικές ενέργειες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της βιομηχανίας, με
στόχο την προώθηση της χώρας μας στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης.
Στη Φραγκφούρτη ο κος Νικητιάδης συναντήθηκε και με τους εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας του κρατιδίου της Έσσης, στο
ελληνικό προξενείο. Εκεί άκουσε τα προβλήματα και τις προτάσεις των ομογενών και παρότρυνε τους Έλληνες να επισκεφτούν φέτος
την Ελλάδα.
Στο Μόναχο, από όπου προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός Γερμανών τουριστών ετησίως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού αφού πρώτα επισκέφτηκε τα γραφεία
του ΕΟΤ, συναντήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης με το Δήμαρχο Christian Ude. Εκεί είχε τη
χαρά να ακούσει το Δήμαρχο του Μονάχου να
δηλώνει πως αισθάνεται “πολίτης της Ελλάδας” και να εκφράζει τη στήριξή του στη χώρα
μας την κρίσιμη περίοδο που διανύει. Ο κος
Ude υπογράμμισε ότι η γερμανική κοινή γνώμη
διάκειται φιλικά προς την Ελλάδα και σημείω-

σε ότι οι ακραίες φωνές ορισμένων μέσων ενημέρωσης δεν αντιπροσωπεύουν το αίσθημα
της πλειοψηφίας των Γερμανών.
Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού
κος Νικητιάδης είχε την δυνατότητα να συζητήσει με tour operators αλλά και να εκφράσει
τις απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης για τον
Τουρισμό, παραχωρώντας συνεντεύξεις στη
Deutsche Welle και στις εφημερίδες
Münchner Merkur και Süddeutsche Zeitung.
Εκεί κάλεσε τους Γερμανούς να επισκεφτούν
την Ελλάδα και έδωσε εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που του απηύθυναν οι Γερμανοί δημοσιογράφοι. Το βράδυ
μίλησε σε συγκέντρωση της ομογένειας στη
Βαυαρία όπου ζήτησε τη συστράτευσή τους
για την αντιμετώπιση της κρίσης.

γκαινιασθέντος» Δημοτικού Μεγάρου καθώς οφείλει εκατομμύρια στον κατασκευαστή-εργολάβο!
Την ίδια ώρα ο Νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης δηλώνει ότι διεκδικεί ως ΑΡΧΗΓΟΣ μικτής πολιτικής ομάδας προερχόμενης από ΟΛΑ τα Κόμματα το αξίωμα του
«μικρού Πρωθυπουργού» στην περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας…
Στην Αθήνα ο κάποτε «κολλητός» του Αντώνη Σαμαρά, τώρα της Ντόρας και του Καρατζαφέρη Δήμαρχος
Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης δηλώνει ότι θα είναι και
πάλι υποψήφιος Δήμαρχος της Αθήνας των πρεζάκηδων, της πορνείας, της ανοιχτής αγοραπωλησίας ναρκωτικών, των αμέτρητων και ανεξέλεγκτων χιλιάδων λαθρομεταναστών, της απαξιωμένης εμπορικής πιάτσας
που την κατασπάραξε το…λαθρεμπόριο των παράνομων μικροπωλητών!
Στον Πειραιά ήδη πήρε θέση στην αφετηρία ο Πέτρος Μαντούβαλος!..
Ελλάδα του 2010! Πώς, τελικά, να ερμηνεύσουμε τις
μονεταριστικές και φορομπηχτικές αποφάσεις του
Πρωθυπουργού μας που μοιάζει να λησμόνησε τα συνθήματα του σοσιαλιστή πατέρα του έχει γύρω του
Υπουργούς και Συμβούλους που ΔΕΝ συμμετείχαν και
ίσως ποτέ δεν συμμερίσθηκαν το ΟΡΑΜΑ και τη φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ της ΑΛΛΑΓΗΣ;
Να θυμηθούμε τις προεκλογικές υποσχέσεις του τύπου «λεφτά υπάρχουν» αλλά «χρειάζεται καλή διαχείριση» και οι «ένοχοι θα εντοπισθούν και θα τιμωρηθούν»
ενώ τώρα ΕΠΤΑ μήνες αργότερα αποδεικνύεται ότι
ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ περνά στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ και μέχρι σήμερα, τουλάχιστον, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ έκατσε στο εδώλιο;
Για σένα Ελλάδα, «συμβολική» Μαντάμ Ορτάνς
που καθρεπτίζεσαι στο πρόσωπο κάθε Έλληνα και
Ελληνίδας, δεν υπάρχει, τελικά, ένας ΖΟΡΜΠΑΣ σε
αυτόν τον δύσμοιρο τόπο;
Θυμάμαι τον θυμωμένο Νεοϋερκέζο συμφοιτητή
μου και ερωτώ κι εγώ, στα ίσια: «Μήπως, τελικά, έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες;».

