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Ο... δαίμων της τεχνολογίας
«χτύπησε» την «Ελληνική Γνώμη»

Φίλοι-φίλες αναγνώστες.
Μια σημαντική βλάβη στον κεντρικό υπολογιστή

της εφημερίδας, μας ανάγκασε να καθυστερήσουμε
την έκδοση που έχετε στα χέρια σας. Βέβαια οι συ-
νέπειες, πέρα από την καθυστέρηση, ήταν ότι χάθη-
καν αρχεία και κείμενα που είχαν σταλεί προς δημο-
σίευση. Γι’ αυτο σας παρακαλούμε εάν δεν είναι δη-
μοσιευμένα τα κείμενά σας στην παρούσα έκδοση,
να μας τα αποστείλετε και πάλι στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: redaktion@elliniki-gnomi.com

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Προαπαιτούμενο
για την Αλβανία

ο σεβασμός
των δικαιωμάτων

των Βορειοηπειρωτών
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕΛ. 6-7

«Ενδιαφερθείτε για τα κοινά»
συμβουλεύει ο Α. Ταμπουρίδης
τους Κύπριους νέους του Λονδίνου

Ψήφος για τους
Eλληνες της Ομογένειας
Η «Ελληνική Γνώμη» ρωτά,
οι ξενιτεμένοι Ελληνες απαντούν...

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 8

Πάσχα των
Ελλήνων Πάσχα...

Με τη συμμετοχή εκατομμυρίων Ελλήνων
σε ολόκληρη την υφήλιο γιορτάστηκε

μεγαλόπρεπα και τούτη την άνοιξη το Άγιο
Πάσχα, η πιο Λαμπρή γιορτή τής Ορθοδοξίας

ANAΛΥΤΙΚΑ ΣΕΛ. 10-14

Ένα θερμό και αγνό ευχαριστώ σε όλους τους συμπατριώ-
τες-αναγνώστες μας, που όλα αυτά τα χρόνια μας στηρί-
ζουν με την ετησία συνδρομή τους, τις διαφημιστικές τους
καταχωρήσεις και με τα κείμενά τους! Επίσης ένα εγκάρ-
διο ευχαριστώ στους αγαπητούς φίλους-φίλες συνεργά-
τες, οι οποίοι αφιλοκερδώς είναι συστρατευμένοι στην ευ-
γενή προσπάθειά μας!

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» Ντύσσελντορφ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» Düsseldorf: 
μια ζωντανή συναισθηματική γέφυρα ανάμεσα στους,

εδώθε και εκείθε των συνόρων, Έλληνες!
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»: έντεκα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον ομογενειακό τύπο!

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»: έντεκα χρόνια μια περήφανη διαδρομή, μια αταλάντευτη πορεία!
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νίκος Σουτόπουλος / Ήπειρος και Κορυτσά/Αλβανία
θέματα Εκπαιδευτικά/Πολιτιστικά

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

Γιάννης Δελόγλου / Leonberg/Στουτγάρδη
Ομογενειακά, Εκκλησιαστικά, Πολιτιστικά

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

Θέματα καθημερινότητας, ψυχογράμματα
Ελένη Κουγιουμτζή / Düsseldorf

Θέματα νομικά, δικαστικά
Σωτηρία Ασανίνα-Ρήγα

Αθήνα-Φιλιππούπολη (Βουλγαρία)
Θέματα Πολιτιστικά, Ομογενειακά

Δρ. Χρυσούλα Δημητρακάκη / Αθήνα
Πολιτιστικά, αγωνίες Προσανατολισμού

Διαμαντής Σωτηράκης / Ρόδος / Δωδεκάνησα
Θέματα Λαογραφικά, Πολιτιστικά

Ηλέκτρα Κίκη / Αθήνα
Θέματα Βορειοηπειρωτών Ελλάδα-Αλβανία

Ιωάννα Ζαχαράκη / Solingen
Θέματα Κοινωνιολογικά, Πρόνοιας, Αλλοδαπών

Ιορδάνης-Δανιήλ Μουρατίδης
Backnang/Νότια Γερμανία

Θέματα Οικολογίας και Περιβάλλοντος
Γιάννης Σουλτανίδης / Hagen

Θέματα Τουρισμού, Ταξειδιωτικά
Θωμάς Παπαδόπουλος / Friedrichsdorf/Φραγκφούρτη

Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Ενσωμάτωσης
Σώτος Παπαχρήστος / Essen

Οικονομία, Φοροτεχνικά
∆ρ. Σπύρος Μαρίνος / Münster
Θέματα Αλλοδαπών, Πολιτισμικά

Χρήστος Κηπουρός / Διδυμμότειχο / Θράκη
Θέματα Πολιτικού Προβληματισμού, Οικολογίας

∆ρ. Θεοφάνης Μαλκίδης
Δημοκρίτειο Παν. Αλεξανδρουπόλεως/Θράκη

Θέματα Βαλκανικής επικαιρότητας, Ιστορίας, Ποντίων

12 Χρόνια Ομογενειακή Εφημερίδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf 1998 – 2009

www.elliniki-gnomi.com
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Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο όπου η τα-
μπέλα "Griechisches Restaurant" - ελληνικό ε-
στιατόριο - εμφανίζεται τουλάχιστον ... 8.000
φορές, σε διάφορες παραλλαγές. Mια χώρα
όπου ένας στους δύο Έλληνες ομογενείς -ή
περίπου 350.000 άνθρωποι- απασχολείται ά-
μεσα ή έμμεσα στον κλάδο της εστίασης και ό-
που το ελληνικό ελαιόλαδο και η φέτα έχουν
την τιμητική τους, με τις εξαγωγές τους να πα-
ρουσιάζουν αύξηση 92,4% και 37,5% αντί-
στοιχα, μόνο στο πρώτο μισό του 2008. Μια α-
γορά που στο ίδιο διάστημα ζήτησε τετραπλά-
σιες ποσότητες ελληνικού μελιού σε σχέση με
το 2007, σημαντικές ποσότητες τσιπούρας
(+21,3%) και λαβρακιού (33%) ελληνικής προ-
έλευσης, αλλά και ... ούζο αντί της παραδο-
σιακής για την περιοχή μπύρας (+7,8%). Ο λό-
γος γίνεται προφανώς για τη Γερμανία, όπου
τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά βλέπουν τη ζή-
τησή τους να αυξάνεται διαρκώς (συνολική αύ-
ξηση 7,2% στο α΄6μηνο 2008, στα 265 εκατ.
ευρώ), με πρεσβευτές και τα ελληνικά εστιατό-

ρια, τα οποία πάντως τα τελευταία χρόνια βλέ-
πουν τους τζίρους τους να μειώνονται σημα-
ντικά, εξαιτίας και της υποβάθμισης της ποιό-
τητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα παρα-
πάνω τόνισε ο σύμβουλος Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων Α’ του γενικού προξε-
νείου της Ελλάδας στο Μόναχο, Χ. Κουναλά-
κης, ομιλητής σε εκδήλωση του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Β.Ελλάδος (ΣΕΒΕ), στο πλαίσιο
των εκθέσεων DETROP-OENOS-BIOLOGICA
στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τον κ. Κουναλάκη, σήμερα μόλις το
7%-8% των ελληνικών εστιατορίων που λει-
τουργούν στη Γερμανία (δηλαδή περίπου 600
από τα 8.000) είναι υψηλού επιπέδου και αντα-
ποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των Γερμα-
νών για καλή γαστρονομία και εξυπηρέτηση.
Τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται "μέτρια" ως "κα-
κά", με χαμηλή ποιότητα προσφερόμενων εδε-
σμάτων και ποτών και μέτρια εξυπηρέτηση.
Επίσης, πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι με-
ταξύ των Ελλήνων χονδρεμπόρων, που δρα-

στηριοποιούνται στις ίδιες περιοχές της Γερμα-
νίας, υπάρχει συχνά αθέμιτος ανταγωνισμός
και όχι υγιής συνεργασία, σε αντίθεση με ό,τι
κάνουν οι Ιταλοί, Ισπανοί και Τούρκοι συνά-
δερφοί τους. Οι Έλληνες χονδρέμποροι τρο-
φοδοτούν κατά περίπου 60% τα 8.000 ελληνι-
κά εστιατόρια, αλλά και πολλά ελληνικά μικρο-
μάγαζα, ενώ η συμβολή τους στην προώθηση
των ελληνικών τροφίμων και ποτών στη Γερμα-
νία είναι θετική.

Προοπτικές παρουσιάζει και η αγορά βιολο-
γικών τροφίμων της Γερμανίας, στην οποία οι
Έλληνες εξαγωγείς θα μπορούσαν κάλλιστα να
διεισδύσουν, αφού αυτή αναπτύχθηκε με ρυθ-
μό 10% το 2008, πραγματοποιώντας συνολικό
τζίρο 5,8 δισ. ευρώ. Πέρυσι κατεγράφησαν στη
χώρα 9.367 εταιρίες επεξεργασίας-συσκευα-
σίας βιολογικών προϊόντων και 826 εισαγωγείς
στον κλάδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το
60% των Γερμανών αγοράζει βιολογικά προϊό-
ντα στις εβδομαδιαίες λαϊκές αγορές.

Πηγή: www.omogeneia.ana-mpa.gr

Τουλάχιστον 8.000 ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
ο Δήμαρχος Ναυπάκτου 

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίο επισκέ-
φτηκε στο Φανάρι ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης
Παπαθανάσης, στα πλαίσια της εκδήλωσης που πραγ-
ματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας
Ναυπάκτου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου
στο Ζωγράφειο Λύκειο στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου μετά την επίσκεψή του δή-
λωσε ότι «Αποτελεί ξεχωριστή τιμή η επίσκεψη στο Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο, το λίκνο της Ορθοδοξίας, και η
συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ Βαρθολο-
μαίο. Οι αδιάκοπες και επίμονες προσπάθειες του για
την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την ενί-
σχυση της Ορθοδοξίας, αποτελούν φωτεινό παράδειγ-
μα για όλους μας».

Να σημειωθεί ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κκ
Βαρθολομαίος επισκέφτηκε τη Ναύπακτο στις 4 Νοεμ-
βρίου 2008, όπου και έγινε ολόθερμα δεκτός από τις
Αρχές, τον Κλήρο και τους πολίτες της Ναυπάκτου.

Ο ΟΔΕΓ στην ελληνόφωνη Καλαβρία
Αθήνα: Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η προσκυνηματική επίσκεψη

50 Μελών και φίλων του ΟΔΕΓ στην Μεγάλη Ελλάδα και την ελ-
ληνόφωνη Καλαβρία.

Η αποστολή του Οργανισμού μας ξεκίνησε με την συνάντηση
της ελληνικής Κοινότητας του Παλέρμο, στην οποίαν εκτός του
Προεδρείου και πολλών Μελών παρευρέθησαν επίσης η Καθηγή-
τρια και επιτ. Πρόξενος της Ελλάδος, κα RENATA LAVAGNINI, ο
Καθηγητής κος VICENZO ROTOLO και η Καθηγήτρια κα ΙNES DI
SALVO. Σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης ανταλλά-
γησαν δώρα και η υπόσχεση εκ μέρους του ΟΔΕΓ για προσφορά
εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες της Κοινότητας.
Μετά την επίσκεψη αρχαιολογικών μνημείων και Μουσείων της Σι-
κελίας η αποστολή πέρασε στην Καλαβρία και κατέληξε στην
«Ακρόπολη των Ελληνοφώνων», το Γκαλιτσιανό.

Εκεί μία ομάδα ελληνοφώνων αποτελουμένη από τον Καθηγη-
τή ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΚΡΗ, και τους SALVATORE SIVIGLIA, SALVATORE
DIENI, TITO SQILLACI, ATTILIO NUCERA και BRUNO TRACLO
αναφέρθηκε στα προβλήματα τους και ιδιαίτερα στην απώλεια της
ελληνοκαλαβρέζικης διαλέκτου ζητώντας την βοήθεια την δική
μας και κυρίως του Ελληνικού Κράτους. Την πρόταση του ΟΔΕΓ
για φιλοξενία ελληνοφώνων μαθητών το καλοκαίρι στην Ελλάδα

ακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα με τοπικούς χορούς, παρα-
δοσιακά τραγούδια και τοπικά εδέσματα. Όσοι επιθυμούν να βοη-
θήσουν αυτή την δραστηριότητα του ΟΔΕΓ παρακαλούνται να ε-
πικοινωνήσουν με τον Οργανισμό (τηλ. 210 77 180 77) ή να κατα-
θέσουν το όποιο ποσόν επιθυμούν στον λογαριασμό του ΟΔΕΓ
στην ΕΤΕ : 049 / 48 0000 15 σημειώνοντας τα στοιχεία τους.

Να αναγνωρίσει η Τουρκία τον Οικουμενικό
χαρακτήρα του Πατριαρχείου και το ρόλο του
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ως θρη-
σκευτικού ηγέτη των 300 εκατομμυρίων ορθο-
δόξων χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο, κα-
θώς και να επιτρέψει την επαναλειτουργία της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, τονίζεται στο
κείμενο της Διακήρυξης του Ευρωπαϊκού Λαϊ-

κού Κόμματος, που ψηφίστηκε στο Συνέδριο,
που διεξήχθη στη Βαρσοβία, με τη συμμετοχή
του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.

Όσον αφορά στο Κυπριακό, τονίζεται ότι η
Τουρκία οφείλει να διευκολύνει τις διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ των δύο Κοινοτήτων, με την α-
ποχώρηση των Τουρκικών δυνάμεων.

Πηγή: omogeneia.ana-mpa.gr

Να αναγνωρίσει η Τουρκία την οικουμενικότητα
του Πατριαρχείου ζητάει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
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«Ενδιαφερθείτε για τα κοινά»

n ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
mardaf@hotmail.co.uk 

Λονδίνο: Την κρίσιμη ανάγκη εμπλοκής των νέων της κυ-
πριακής παροικίας του Λονδίνου στην πολιτική ζωή και γενι-
κά στα κοινά της Βρετανίας τονίζει ο Ανδρέας Ταμπουρίδης,
δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Barnet με το Συντηρητικό
Κόμμα και ιδρυτικό στέλεχος και μέλος του Δικτύου Ελλή-
νων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Ο κ. Ταμπουρί-
δης που υπήρξε ο πρώτος Κύπριος Αντιδήμαρχος (το 2002)
και Δήμαρχος (το 2005) του Barnet είναι κατηγορηματικός
στην άποψή του ότι οι συμπατριώτες μας στο Λονδίνο αντί να
δραστηριοποιούνται στα κυπριακά κόμματα που κατά την ά-
ποψή του «δεν προσφέρουν τίποτε εκτός από δεξιώσεις»,
πρέπει να συμμετέχουν στα βρετανικά κόμματα για να είναι
κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και για να μπορούν να
διαμορφώσουν προς το καλύτερο, τόσο το παρόν όσο και το
μέλλον τους στη Βρετανία.

Να βοηθήσει η Ομοσπονδία

n Γιατί κάνεις αυτή τη διάκριση μεταξύ των κυπριακών και
των βρετανικών κομμάτων;

Δεν μας προσφέρουν τίποτε τα κόμματα της Κύπρου εδώ
στην Αγγλία. Υπάρχει μήπως κανένα βρετανικό κόμμα που
να άνοιξε γραφείο στη Λευκωσία; Όχι βέβαια. Μόνο οι Κύ-
πριοι έχουν την πολυτέλεια να έχουν γραφεία των κομμάτων
τους στο Λονδίνο. Γιατί; Για να παίρνουν και να φέρνουν ψη-
φοφόρους; Αλλά το μόνο που καταφέρνουν έτσι, είναι να εν-
θαρρύνουν το ενδιαφέρον μονάχα στα τεκταινόμενα στην
Κύπρο και όχι στο τι γίνεται εδώ που ζουν. Αυτό πρέπει να α-
ντιστραφεί.

n Εννοείς ότι πρέπει να πάψουν να ενδιαφέρονται για την
Κύπρο και να αφομοιωθούν εδώ;

Όχι δεν εννοώ αυτό. Είναι γνωστό ότι υπάρχει η παροικια-
κή ηγεσία στην Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου
Βασιλείου όπου εκπροσωπούνται τα κυπριακά κόμματα.
Όμως η Ομοσπονδία δεν βοηθά όσο πρέπει τη νέα γενιά να
εμπλακεί στο βρετανικό γίγνεσθαι για να μπορεί να αλλάξει
τα πράγματα. 

Πρέπει να κάνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Δημιούργησε τμήμα νεολαίας αλλά δεν προσέγγισε π.χ δη-
μοτικούς συμβούλους για να βοηθήσουν σε εκλογές που γί-
νονται εδώ στη Βρετανία. 

Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους μας, να α-
νοίξουμε πόρτες για να γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι, ακόμα
και βουλευτές και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότη-
τα. Αλλά δεν ενδιαφέρονται. Κι όμως αυτή τη στιγμή, Τουρ-
κοκύπριοι και Τούρκοι του Λονδίνου, γίνονται μέλη των βρε-
τανικών κομμάτων σε μεγάλους αριθμούς. 

Οι Τούρκοι έχουν ισάριθμούς με εμάς δημοτικούς συμ-
βούλους και έμαθα ότι στις επόμενες εκλογές των Δήμων
Enfield και Haringey όπου ζουν χιλιάδες συμπατριώτες μας,
θα υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός Τούρκων υποψηφίων. 

Όταν εμείς αποχωρήσουμε, δεν θα υπάρχουν δυστυχώς
κυπριακές φωνές μέσα στους βρετανικούς χώρους, δημαρ-
χεία, συμβούλια κλπ. 

Να ψηφίζονται, όχι μόνο να ψηφίζουν

n Πιστεύεις ότι τα κυπριακά κόμματα στη Βρετανία πρέπει
να καταργηθούν;

Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ασχολούμαστε πολύ
περισσότερο με τα κόμματα της Κύπρου που δεν προσφέ-
ρουν τίποτε εκτός από τις δεξιώσεις, παρά με τα βρετανικά.
Πώς μπορούν τα κυπριακά κόμματα να διαμορφώσουν το
μέλλον αυτής της χώρας; Δεν μπορούν. Μπορούν όμως οι ο-
μογενείς να αποτελέσουν μέρος αυτής της διαμόρφωσης σε
αυτή τη χώρα. 

Όχι μόνο με το να ψηφίζουν, αλλά και με το να ψηφίζονται.
Έχουν πλησιάσει οι δημοτικές και βουλευτικές εκλογές του
2010. Ήδη άρχισε το κυνήγι των κομμάτων του Barnet που
ζητούν κατεπειγόντως κόσμο για να τους κατεβάσουν ως υ-
ποψήφιους δημοτικούς σύμβουλους, αλλά οι δικοί μας αδια-
φορούν και αδρανούν. 

Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους, αλλά κανένας από τους ι-
θύνοντες της Ομοσπονδίας δεν μου πρότεινε να βοηθήσω
οποιονδήποτε νέο με ικανότητες και ήθος ενδιαφέρεται για
τα κοινά. 

Δεν υπάρχει ούτε από τους γονείς ενθάρρυνση των νέων
για να προσφέρουν στην κοινωνία. Το ζήτημα το έχω μιλήσει
συχνά και με τους ηγέτες της Ομοσπονδίας και με τους κα-
τά καιρούς Ύπατους Αρμοστές της Κύπρου, αλλά τα πράγ-
ματα δεν προχωρούν. 

Εκστρατεία στα ελληνικά σχολεία

n Τα ελληνικά σχολεία μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή
την κατεύθυνση;

Ίσως από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει η προσπάθεια. Να
ενθαρρύνουν π.χ τους δασκάλους να γίνουν μέλη των εφο-
ρευτικών επιτροπών των αγγλικών σχολείων από τα οποία ε-
νοικιάζουν τους χώρους όπου κάνουν τα μαθήματά τους.
Αυτό σημαίνει εμπλοκή στα κοινά. 

Μια καλή ιδέα θα ήταν να γίνει μια εκστρατεία ενημέρω-
σης των παιδιών των ελληνικών σχολείων από Ελληνοκύπρι-
ους δημοτικούς συμβούλους, για τη λειτουργία του δημαρ-
χείου και εξοικείωσής τους με την τοπική κοινωνία όπου γεν-
νήθηκαν και ζουν. Μη ξεχνάτε ότι ένας δημοτικός σύμβου-
λος έχει μεγαλύτερη δύναμη από ένα βουλευτή σε τοπικό ε-
πίπεδο. 

Προσωπικά ως δημοτικός σύμβουλος εκπροσωπώ συχνά
τον δήμαρχο στην τελετή υπηκοότητας νέων δημοτών που
παίρνουν τη βρετανική υπηκοότητα και τους λέω πάντα ότι
ήρθα πριν 45 χρόνια από ένα μικρό νησί σε αυτή την φιλό-
ξενη χώρα, μπήκα στην πολιτική, έγινα δημοτικός σύμβου-
λος και δήμαρχος. 

Τους λέω ότι θα έχουν πολλές ευκαιρίες ανέλιξης σε αυ-
τή τη χώρα και από εκείνους εξαρτάται να τις αξιοποιήσουν
- είναι αυτές τις ευκαιρίες που δεν αξιοποιούν οι ομογενείς.

συμβουλεύει ο Α. Ταμπουρίδης τους Κύπριους νέους του Λονδίνου
w Καλεί σε συμμετοχή στα βρετανικά κόμματα και υποστηρίζει ότι τα κυπριακά κόμματα στο Λονδίνο

«δεν προσφέρουν τίποτε εκτός από δεξιώσεις» w Η ηγεσία των ομογενών, οι γονείς, τα ελληνικά σχολεία
να βοηθήσουν στην εξοικείωση και εμπλοκή της νέας γενιάς στη δημόσια ζωή της τοπικής κοινωνίας

Ο Ανδρέας Ταμπουρίδης

Σκληρή δουλειά
και διάκριση

Ο Ανδρέας Ταμπουρίδης 62 χρόνων είναι παντρε-
μένος με Αγγλίδα, επίσης δημοτική σύμβουλο στο
Barnet και έχουν δύο γιους 35 και 32 χρόνων. Μετα-
νάστευσε στο Λονδίνο το 1964 στα 18 του αφού στην
Κύπρο είχε εργαστεί ως συνεργάτης του ΡΙΚ στην τη-
λεόραση και στο ραδιόφωνο. Υπήρξε από τους γνω-
στούς εκφωνητές δελτίων ειδήσεων της εποχής,
συγγραφέας κυπριακών σκετς και συντάκτης σε διά-
φορες κυπριακές εφημερίδες. Στη Βρετανική πρω-
τεύουσα σπούδασε ηλεκτρονικά και δημιούργησε τη
δική του εταιρία που διατηρεί μέχρι σήμερα, αφού
πέρασε από σκληρές εργασίες σε καντίνες, μαγει-
ρεία και εστιατόρια. Εργάστηκε ακόμα ως ηλεκτρονι-
κός σε διάφορες εταιρίες, αλλά και σε στούντιο ηχο-
γραφήσεων. Ταυτόχρονα δούλεψε σε αρκετά κυ-
πριακά έντυπα του Λονδίνου, περιλαμβανομένης της
«Παροικιακής Σημερινής» για ένα διάστημα τη δεκα-
ετία 1980. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 γράφτη-
κε στο Συντηρητικό Κόμμα με το οποίο εξελέγη δη-
μοτικός σύμβουλος του Barnet για πρώτη φορά το
1998. Επανεξελέγη στις εκλογές του 2002 και του
2006. Το 2002 υποδείχθηκε από τον τότε δήμαρχο ως
αντιδήμαρχος, ενώ το 2005 εκλέγηκε δήμαρχος. (Ο
δήμαρχος εκλέγεται με πλειοψηφία από τους δημο-
τικούς συμβούλους των τριών κομμάτων και υπηρε-
τεί για ένα χρόνο). Μπορεί να πει κανείς ότι μέσα στα
δέκα χρόνια που ο κ. Ταμπουρίδης υπηρετεί ως δη-
μοτικός σύμβουλος, το δημαρχείο του Barnet έγινε
«ορμητήριο» της κυπριακής υπόθεσης αφού με πρω-
τοβουλία του εγκρίθηκαν αμέτρητα ψηφίσματα και
οργανώθηκαν πολλές άλλες εκδηλώσεις καταδίκης
της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Εξάλλου με δι-
κή του πολυετή παρασκηνιακή προσπάθεια και πρό-
ταση, δόθηκε πρόσφατα το όνομα της Μόρφου σε
δρόμο της δημοτικής περιφέρειας Barnet στην πε-
ριοχή Mill Hill East, αφού προηγήθηκε το 1995 η δι-
δυμοποίηση των δύο πόλεων. Να σημειωθεί ότι στο
Barnet ζουν περίπου 25 χιλιάδες Κύπριοι.

Ο Ανδρέας Ταμπουρίδης με την βουλευτή των Συντηρητι-
κών Τερέζα Βίλλιερς και τον Μάριο Δημητρίου στην πρό-
σφατη τελετή ονομασίας της οδού Μόρφου στο Λονδίνο
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Προαπαιτούμενο για την Αλβανία ο σεβασμός
των δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών

Συναντήσεις στα Τίρανα με την αλβανική πολιτική ηγεσία αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής μειονότητας
n Αποστολή: Νίκος Σουτόπουλος
n Φωτογραφία: Kozmas Kota

ΤΙΡΑΝΑ: Με την εκτός προγράμματος συνά-
ντηση με τους εκπροσώπους της Ελληνικής
Εθνικής Μειονότητας (Ε.Ε.Μ.) στην Αλβανία
Βαγγέλη Ντούλε-Πρόεδρο του ΚΕΑΔ (PBDNJ)
και Βασίλη Μπολάνο-Πρόεδρο «Ομόνοιας» στις
19.20 στο ξενοδοχείο «Sheraton-Tirana», ο
Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκλεισε
την επίσημη επίσκεψή του στα Τίρανα. Υπενθυ-
μίζουμε ότι ο Πρόεδρος της «Ομόνοιας» Βασί-
λης Μπολάνος, πρόσφατα καταδικάστηκε σε ε-
ξάμηνη φυλάκιση, καταβολή χρηματικού προ-
στίμου 500.000 λεκ και τριετή στέρηση διοικητι-
κών αρμοδιοτήτων από το Αλβανικό δικαστήριο
Αυλώνας, επειδή δεν είχε επιτρέψει την τοποθέ-
τηση πινακίδων στην Χειμάρα καθώς δεν ανα-
γράφονταν και στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο,
στην κοινή συνέντευξη τύπου οι δύο πρωθυ-
πουργοί Ελλάδας-Αλβανίας δεν έκαναν οποια-
δήποτε αναφορά σε αυτό το θέμα, όπως και στο
«Τσάμικο» ζήτημα ή το θέμα του «Κοσσόβου».

Ο κ. Καραμανλής και η ηγεσία της μειονότη-
τας συζήτησαν προβλήματα που αφορούν
τους ομογενείς, όπως ανακοινώθηκε επίσημα,
όμως στην συνάντηση αναλύθηκαν κι άλλα θέ-
ματα ενώ έγινε αναφορά και στις εκλογές που
θα διεξαχθούν στην Αλβανία στις 28 Ιούνιου. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης
και μετά την άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού
τη Δευτέρα 27-4-2009 στο αεροδρόμιο των Τι-
ράνων «Nena Tereza», ακολούθησε η επίσημη
τελετή υποδοχής του Κώστα Καραμανλή από
τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Sali Berisha
και κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Πρωθυπουρ-
γών στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά τη συνάντηση οι δυο άνδρες συζήτη-
σαν ακόμη για τις βουλευτικές εκλογές της
28ης Ιουνίου στην Αλβανία καθώς και για τη
συμβολή της ελληνικής μειονότητας στις σύ-
σφιξη των σχέσεων των δύο χωρών. 

Παρουσία των δύο Πρωθυπουργών, οι δύο
υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Ντόρα
Μπακογιάννη και Lulizim Basha υπέγραψαν
συμφωνία επικύρωσης για την υφαλοκρηπίδα
Ελλάδας-Αλβανίας και τις θαλάσσιες ζώνες.
Σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός, μετά από
τη συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό του τό-
νισε ότι «η Ελλάδα παραμένει καλός γείτονας,
έμπιστος φίλος και εταίρος, σύμμαχος εντός
του ΝΑΤΟ και υποστηρικτής της πορείας της
Αλβανίας προς τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς». 

«Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε την ευ-
ρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και όλων των
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Μάλιστα, υ-
πήρξαμε ένα από τα πρώτα κράτη μέλη της Ε.Ε.
που το έκαναν αυτό. Η Ελλάδα ήταν επίσης με-
ταξύ των πρώτων που είδαν πολύ θετικά την
προοπτική της απελευθέρωσης του καθεστώ-
τος θεωρήσεων, όπως ετέθη για πρώτη φορά
στην Ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003. Έκτο-
τε επαναλαμβάνουμε αυτήν την δέσμευσή μας.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούμε στενά την
πρόοδο που έχει έως τώρα πραγματοποιηθεί
στην εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμί-
σεων, η οποία προϋποθέτει την εκπλήρωση συ-
γκεκριμένων κριτηρίων», τόνισε ο Έλληνας
Πρωθυπουργός. Ο κ. Καραμανλής έθεσε ως
προαπαιτούμενο για την ένταξη της Αλβανίας
στην Ε.Ε. την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που
έχει αναλάβει η Αλβανία έναντι της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και τόνισε ότι η διεξαγωγή των ε-
κλογών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την
επιτήρηση του ΟΑΣΕ, το κράτος δικαίου, η αντι-
μετώπιση της διαφθοράς, ο σεβασμός των αν-
θρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων είναι
πολύ σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση
αυτή. Οι κ.κ. Καραμανλής και Μπερίσα αναφε-
ρόμενοι στις διμερείς σχέσεις υπογράμμισαν τη
σημαντική και ποιοτική, όπως την χαρακτήρι-
σαν, πρόοδο που αυτές έχουν σημειώσει τα τε-
λευταία χρόνια.

«Και οι δυο χώρες έχουν κάνει αξιοσημείω-

τα βήματα για την δημιουργία ενός κλίματος
κατανόησης και εμπιστοσύνης και σε αυτό το
πνεύμα η Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην
Αλβανία αποτελεί έναν ισχυρό δεσμό ζωτικής
σημασίας μεταξύ των δυο χωρών μας», πρό-
σθεσε επ' αυτού ο κ. Καραμανλής.

Ο Σαλί Μπερίσα αναφερόμενος στην ελληνι-
κή μειονότητα είπε ότι η κυβέρνησή του βοηθά-
ει για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής της
κάτι που, όπως είπε, θα συμβάλει σημαντικά
στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ
των δυο χωρών. Τέλος ο κ. Καραμανλής συνε-
χάρη τον κ. Μπερίσα για την ένταξη της χώρας
του στο ΝΑΤΟ και ο Αλβανός πρωθυπουργός α-
πό την πλευρά του τον ευχαρίστησε για την ελ-
ληνική βοήθεια στη διαδρομή προς την Ατλαντι-
κή Συμμαχία αλλά και στην προσπάθεια για έ-
νταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
συνάντηση των δύο πρωθυπουργών διήρκησε
μισή ώρα και συζητήθηκε όλο το φάσμα των ελ-
ληνοαλβανικών σχέσεων. Αμέσως μετά ο κ. Κα-
ραμανλής συναντήθηκε με την πρόεδρο της
Αλβανικής Δημοκρατίας Bamir Topi, το Δήμαρ-
χο Τιράνων Edi Rama και την Πρόεδρο της αλ-
βανικής βουλής κα Jozefina Topali. 

Πανηγυρικός λόγος Καραμανλή
στο αλβανικό Kοινοβούλιο

Αργότερα ο πρωθυπουργός εκφώνησε λόγο
σε πανηγυρική συνεδρίαση του αλβανικού κοι-
νοβουλίου, όπου υπό το θερμό χειροκρότημα
των βουλευτών διαβεβαίωσε τους γείτονες ότι
«η Ελλάδα θα παραμείνει καλός γείτονας, έμπι-
στος φίλος, στενός σύμμαχος του ΝΑΤΟ» και ό-
πως είπε, «ελπίζουμε σύντομα μελλοντικός εταί-
ρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Μεταξύ άλλων ο

πρωθυπουργός ανέφερε ότι το ευνοϊκό πολιτικό
κλίμα που επικρατεί στις διμερείς σχέσεις έχει
πολύ θετικές επιπτώσεις και στον οικονομικό το-
μέα, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στον ό-
γκο των ελληνικών επενδύσεων στη χώρα και τό-
νισε: «Η δυναμική παρουσία των ελληνικών επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται και - το τονί-
ζω - θα εξακολουθήσουν να δραστηριοποιού-
νται στην Αλβανία παρά την δύσκολη και περί-
πλοκη παγκόσμια συγκυρία, συμβάλλει καθορι-
στικά στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας».

Συνάντηση με Αρχιεπίσκοπο
Αναστάσιo και ομογενείς 

Με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και Πάσης
Αλβανίας κ. Αναστάσιο, συναντήθηκε στη συνέ-
χεια ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο-
λοκληρώνοντας έτσι την επίσημη επίσκεψή του

στα Τίρανα. Ο κ. Καραμανλής μετέβη στο κτίριο
της Αρχιεπισκοπής όπου είχε κατ' ιδίαν συνά-
ντηση μισής ώρας με τον κ. Αναστάσιο.

«Στο πρόσωπό σας βλέπουμε όχι μόνο τον ε-
μπνευσμένο, δραστήριο πολιτικό ηγέτη της
Ελλάδας, αλλά συγχρόνως τον αποφασιστικό
αγωνιστή για την συμφιλίωση των λαών των
Βαλκανίων, για την ειρηνική συνύπαρξη μέσα
σε κλίμα δικαιοσύνης, διαφάνειας και αμοιβαί-
ου σεβασμού», είπε υποδεχόμενος τον κ. Κα-
ραμανλή ο Αρχιεπίσκοπος και αναφέρθηκε στο
έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας,
λέγοντας: «Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας
του ’90 έχει συστηματικά εργασθεί για την ει-
ρηνική συνύπαρξη και τον αλληλοσεβασμό των
θρησκευτικών κοινοτήτων, προσφέροντας κατά
κοινή ομολογία πειστικό παράδειγμα υπερβά-
σεως των αντιθέσεων και αρμονικής συνεργα-
σίας. Σε κρίσιμες καμπές της ιστορίας της χώ-
ρας -1992, ’94, ’97, ’99- έχει πρωτοστατήσει
στην ειρήνευση, τη συμπαράσταση των αδυνά-
των και τη συμφιλίωση διαφόρων ομάδων. Ακό-
μη, με την συμμετοχή σε διεθνείς θρησκευτι-
κούς οργανισμούς συμβάλλει πολλαπλά στην
ειρηνική συμβίωση στην ευρύτερη περιοχή».

Στο περιθώριο του επίσημου προγράμματος
και στο τέλος, έγινε και η συνάντηση του κ. Κα-
ραμανλή με τους εκπροσώπους της ομογένειας.

Ικανοποιημένη είναι η ελληνική κυβέρνηση -
σύμφωνα με διπλωματικές πηγές- από την επί-
σημη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αλβα-
νία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Αθήνα και Τί-
ρανα, ετοιμάζουν νέα συμφωνία για επιτήρηση
των συνόρων και στενότερη συνεργασία στην
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα
«ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ» Ιωαννίνων
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Oι δηλώσεις του Κ. Καραμανλή μετά τη συνάντησή του
με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Sali Berisha

Τίρανα, 27 Απριλίου 2009: Χαίρομαι ιδιαίτε-
ρα που βρίσκομαι στα Τίρανα σήμερα. Αποδέ-
χτηκα με ευχαρίστηση την πρόσκληση του φί-
λου μου Πρωθυπουργού, κ. Berisha να έρθω
στην Αλβανία, καθώς επιθυμούσα, εδώ και
καιρό, να πραγματοποιήσω αυτήν την σημαντι-
κή επίσκεψη. 

Πρόκειται για μία επίσκεψη που πραγματο-
ποιείται σε μια σημαντική χρονική στιγμή. Η
Αλβανία έγινε μέλος της οικογένειας του
ΝΑΤΟ μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Θα ή-
θελα να συγχαρώ, για άλλη μια φορά, τον
Πρωθυπουργό κ. Berisha, την αλβανική κυ-
βέρνηση, καθώς και τον φίλο λαό της Αλβα-
νίας για αυτό το ιστορικό βήμα εμπρός. Ένα
βήμα ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο για την
Αλβανία, αλλά επίσης για την ειρήνη, τη στα-
θερότητα και την καλή γειτονία στην ευρύτερη
περιοχή μας.

Η Ελλάδα παραμένει καλός γείτονας, έμπι-
στος φίλος και εταίρος, σύμμαχος εντός του
ΝΑΤΟ και υποστηρικτής της πορείας της Αλβα-
νίας προς τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό κ.
Berisha σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχει α-
ναλάβει η Αλβανία έναντι της ΕΕ. Η εφαρμογή
των κριτηρίων και των προαπαιτουμένων, σύμ-
φωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, θα διευκολύνει
την προσέγγιση με την ευρωπαϊκή οικογένεια.
Η διεξαγωγή εκλογών σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα, το κράτος δικαίου, η αντιμετώπιση
της διαφθοράς, ο σεβασμός των ανθρωπίνων
και μειονοτικών δικαιωμάτων είναι πολύ σημα-
ντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, εί-
μαι στην ευχάριστη θέση να επισημάνω ότι τα
τελευταία χρόνια έχουμε επιτύχει ιδιαίτερα ση-
μαντική και ποιοτική πρόοδο. Και οι δύο χώρες
έχουν κάνει αξιοσημείωτα βήματα για τη δημι-
ουργία ενός νέου κλίματος κατανόησης και ε-
μπιστοσύνης, σχηματίζοντας έτσι νέες προο-
πτικές για διευρυμένη διμερή συνεργασία. Σε

αυτό το πνεύμα, η Ελληνική Εθνική Μειονότη-
τα στην Αλβανία αποτελεί έναν ισχυρό δεσμό
ζωτικής σημασίας μεταξύ των δύο χωρών μας. 

Πολλά περισσότερα μπορούν, βεβαίως, να
επιτευχθούν στις διμερείς μας σχέσεις, με το ί-
διο πολύ εποικοδομητικό πνεύμα που μας επέ-
τρεψε να ολοκληρώσουμε και να υπογράψου-
με σήμερα στα Τίρανα την πολύ σημαντική
Συμφωνία για τον Καθορισμό των θαλασσίων
ζωνών και της υφαλοκρηπίδας Ελλάδας και
Αλβανίας. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την υ-
πογραφείσα προ διμήνου Συμφωνία για τα
Στρατιωτικά Κοιμητήρια των Ελλήνων στρατιω-
τών που έδωσαν τη ζωή τους στην Αλβανία,
κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο του 1940-41. 

Είναι επίσης απαραίτητο, θεωρώ υποχρέω-
σή μου να υπογραμμίσω τη σημασία της πα-
ρουσίας των Αλβανών οικονομικών μετανα-
στών στην Ελλάδα, 

οι οποίοι συνεισφέρουν σημαντικά στην ελ-
ληνική οικονομία και ενισχύουν ταυτόχρονα
με τα εμβάσματά τους την αλβανική οικονομι-
κή ανάπτυξη. 

Επιθυμούμε την ανάπτυξη και την περαιτέ-
ρω προώθηση των διμερών οικονομικών σχέ-
σεων και των επενδύσεων στην Αλβανία και θα
συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε θετικά στις
εκκλήσεις των Αλβανών φίλων μας για αμοι-
βαίως επωφελείς επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Στο ίδιο πνεύμα, η αντιμετώπιση διαφόρων δυ-
σχερειών που προκύπτουν και η εποικοδομητι-
κή συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή θα
διευκολύνουν τις προσπάθειες των Ελλήνων ε-
πενδυτών. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω
τη σημασία της συμμετοχής της Αλβανίας στη
«Διαδικασία της Αθήνας», μια ελληνική πρωτο-
βουλία που αφορά στη δημιουργία μιας κοινής
αγοράς ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη. 

Για μια ακόμη φορά, θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τον Πρωθυπουργό κ. Sali Berisha για
την πρόσκληση και τη θερμή υποδοχή και φι-
λοξενία.
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n Γειά σας!
Η γνώμη μου είναι ότι οι εκλεγόμενοι της Ελληνικής Βουλής
στην πλειοψηφία τους δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα προ-
βλήματα του απόδημου Ελληνισμού αλλά πρώτα απ’ όλα για τα
δικά τους προσωπικά συμφέροντα ! Γι’ αυτό ακριβώς δεν έ-
χουν Interesse να ψηφίσουμε εμείς οι απόδημοι, διότι θα ψη-
φίζαμε (ειδικά η νεολαία) χωρίς κομματικές και ιδεολογικές ε-
πιρροές.
Οι Έλληνες του Εξωτερικού είναι οι πραγματικοί πατριώτες !

Ιωάννης Τσουλουκίδης, Dortmund

n Η Ομοσπονδία Ελληνικών κοινοτήτων Γαλλίας, θεωρεί αί-
σχος την ολιγοψυχία των Ελλήνων βουλευτών. 
Είμαστε το μόνο κράτος της Ευρώπης μαζί με τους Ιρλανδούς
που οι Απόδημοί του δεν ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές στις
χώρες υποδοχής τους.
Ως πότε θα μας κοροϊδεύουν; Ως πότε θα είμαστε οι πολίτες
δεύτερης κατηγορίας; 
Ο Πάγκαλος ίσως να έχει δίκιο!
Αυτό αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα θέλουν να ελέγχουν τους
ψηφοφόρους τους. Σε άλλες χώρες όπως η Αλγερία, που έχει
πάνω από 3 εκ. απόδημους στη Γαλλία, δίνοντας τους ίσα δι-
καιώματα με τους αυτόχθονες, τους κρατά σε συνεχή επαφή
με τη χώρα τους, και πολιτικά και πολιτιστικά, και θα είναι σε
θέση να επιτύχουν τον επαναπατρισμό τους. 
Τι φοβάται η Ελλάδα από τους Απόδημους της;
Μήπως ανοίξουν τα μάτια σε ορισμένους; Ή μήπως τραντάξουν
το παρακράτος που διευθύνει αυτή τη χώρα εδώ και δεκαετίες;

Ζέτα Θεοδωρίδου, Γαλλία

n Αγαπητέ κ. Δίκογλου,
Είμαι από τους Έλληνες, οι οποίοι σε κάθε εκλογή ταξιδεύουν
στην Ελλάδα και ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Σίγουρα
η επιστολική ψήφος θα με βοηθούσε να γλιτώσω κόπο και
χρήματα. Και αν με ρωτούσαν θα απαντούσα θετικά στο ερώ-
τημα: ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ψήφος ναι ή όχι; Όμως και δεν θα δια-
μαρτυρηθώ αν δεν μου παραχωρήσουν αυτό το δικαίωμα. Και
είμαι ενάντια και στη δημιουργία εκλογικών περιφερειών στο
εξωτερικό και άλλων παρόμοιων ιδεών. Γιατί; Διότι είμαι της
σταθερής άποψης ότι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ζούν σε έναν
τόπο και δεν πρόκειται να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο (όπως
συμβαίνει με εκατομμύρια Ελλήνων στο εξωτερικό – και είμαι
ένας από αυτούς) δεν πρέπει και να καθορίζουν το ποιοί θα
διοικούν και θα αποφασίζουν για τον τόπο αυτό. Όπως δεν
θα ήθελα οι δημότες του Δήμου Ρεθύμνου, να ψηφίσουν τον
Δήμαρχο που θα έχει η Καλαμαριά και θα αποφασίζει για το
τί θα γίνεται στην γειτονιά μου, έτσι δεν θα ήθελα εμείς, οι ο-
ποίοι ζούμε δεκαετίες στο εξωτερικό, τα παιδιά μας γεννιού-
νται και μεγαλώνουν εδώ, το ίδιο και τα παιδιά των παιδιών
μας, χτίσαμε και χτίζουμε την ζωή μας εδώ, ξαφνικά να
(συν)αποφασίζουμε για τις τύχες της Ελλάδας χωρίς καμία
άλλη ευθύνη και συμμετοχή. Θεωρώ ότι δεν συμβαδίζει ούτε
με δημοκρατικές αρχές ούτε και είναι δίκαιο απέναντι στους
ανθρώπους που μετά την ψήφο μας ΑΥΤΟΙ και μόνο θα έχουν
να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πολιτικών αποφάσεων
αυτών που ψηφίσαμε εμείς. Να συμμετέχουμε, να ψηφίζουμε
και να συναποφασίζουμε εκεί που τρέχει η ζωή μας. Αυτή εί-
ναι πολιτικά υπεύθυνη και συνεπής στάση!

Με εκτίμηση
Γιώργος Ιορδανίδης, Στουτγάρδη

n Αγαπητή Ελληνική Γνώμη! Αξιότιμε κ. Δίκογλου!
Αν αρχίσουν να ψηφίζουν από τη χώρα διαμονής τους οι Έλλη-
νες του εξωτερικού θα αλλάξουν τελείως οι σημερινές ισορ-
ροπίες στην ελληνική πολιτική. Ο αριθμός των Ελλήνων στο ε-
ξωτερικό είναι μεγάλος και δεν είναι ελεγχόμενος από κομμα-
τικούς μηχανισμούς. Η γνώμη των ομογενών δεν επηρεάζεται
από την καθημερινή πραγματικότητα που ζουν οι Έλληνες στην
Ελλάδα, κι έτσι υπάρχει μια υγιής απόσταση κι αντικειμενικότη-
τα απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση. Αναφορικά με τα ερω-
τήματα:
Α) Οι βουλευτές δεν ενδιαφέρονται να καταστήσουν τους από-
δημους ισότιμους, γιατί χάνεται η αλληλοεξάρτηση ψηφοφό-
ρων και βουλευτών στο θέμα του «ρουσφετιού».
Β) Η φράση του κ. Πάγκαλου μπορεί να θεωρηθεί ειλικρινέ-
στατη κι αντικατοπτρίζει τη γνώμη των βουλευτών.

Γραμματικού Φανή
Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Σπουδαστών

και Επιστημόνων του Γκρατς / Αυστρίας

n Αγαπητέ κύριε Δίκογλου,
Σίγουρα δεν υπάρχει ενδιαφέρουν από την πλειοψηφία των
Ελλήνων βουλευτών και αυτό για έναν πολύ απλό λόγο, διότι
δεν είναι σε θέση να τους ελέγξουν και να τους καθοδηγή-
σουν, πέρα από τους κομματικά οργανωμένους. Επίσης οι
Έλληνες του εξωτερικού έχουν και διαμορφώνουν γνώμη και
από αλλοδαπά Μέσα Ενημέρωσης και έτσι είναι αστάθμητος
παράγοντας για τους Ελλαδίτες βουλευτές.

Βασίλειος Χριστοδουλάτος, Bad Nauheim

n Είναι όλοι Καραγκιόζηδες. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ
για τον απόδημο Ελληνισμό. Μας θυμούνται όταν μας χρειάζο-
νται για προσωπικούς και κομματικούς σκοπούς ή όταν πρό-
κειται για θυσίες. Μας έχουν χορτάσει με μεγαλόστομες
μπούρδες. Το επίσημο κράτος, η εκκλησία και γενικά όλοι οι
φορείς. Ούτε να τους ακούμε, ούτε και να τους βλέπουμε ...

Παναγιώτης και Σταύρος Λιακέας, Bochum

n Η πρόσφατη συζήτηση και η ψηφοφορία στην ελληνική βου-
λή για δικαίωμα ψήφου των αποδήμων, απέδειξε ότι το ελληνι-
κό κοινοβούλιο ενδιαφέρθηκε για τους απόδημους. Οι βου-
λευταί οι οποίοι ψήφισαν ΝΑΙ κατά την διεξαγωγή της ψηφοφο-
ρίας, για το δικαίωμα ψήφου στους απόδημους, είναι αυτοί που
μας θέλουν ισότιμους και μας τιμά ιδιαίτερα η θετική ψήφος
τους. Είναι αυτοί που δεν μας φοβούνται, αξίζουν συγχαρητή-
ρια και την ψήφο των αποδήμων. Όσοι βουλευταί ψήφισαν ΟΧΙ,
ψήφισαν εναντίον του δικαιώματος ψήφου στον απόδημο
Έλληνα. Το ενδιαφέρον τους είναι υποκριτικό και πολιτικάντικο.
Δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τον μικροκομματισμό τους, έ-
δειξαν μικροψυχία και δεν μας θέλουν ισότιμους. Φοβούνται
το δικαίωμα μας να ψηφίζουμε γιατί κάποιοι απ’ αυτούς θα ε-
ξαφανιστούν από το ελληνικό κοινοβούλιο. Επομένως δεν αξί-
ζουν την ψήφο των αποδήμων.           “ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ“ Hagen

n Αγαπητέ Δίκογλου, Καλό Πάσχα και Χρόνια Πολλά
Σου στέλνω δύο κείμενα. Έμμεσα παίρνω θέση στο θέμα της
ψήφου. Πιστεύω πως η αναγνώριση και η χρηματοδότηση των
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ είναι το πρώτο που πρέπει να κά-
νει η Ελληνική Κυβέρνηση.

Dr. Konstantin Karras, Baden-Württemberg

n Αν ενδιαφερόταν πραγματικά θα το είχαν πράξει από καιρό.
Το θέμα ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΜΑΣ το συζητάνε εδώ και πολλά χρόνια. 
Αν ήταν ειλικρινείς θα ψήφιζαν όλοι τους για να μας δοθεί αυ-
τή η ισότητα. Ας σταματήσει λοιπόν αυτό το δούλεμα, φτάνει
πιά. Κρίμα όμως που πολλοί συμπατριώτες μας, που έχουν κά-
ποια θέση στις ομογενειακές οργανώσεις μας, μόλις τους «ζο-
ρίσουν» κάποιοι, ακολουθούν ΠΑΝΤΑ την γραμμή που τους υ-
ποδεικνύει το κόμμα τους. ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ
ΛΥΠΗΘΕΙ;

Παύλος Κερασαββόπουλος, NG Capelle aan den Yssel

n Και βέβαια μας κοροϊδεύουν!!! Εμείς εδώ δεν περιμένουμε
τίποτα!!! Εργαζόμαστε για την Ελλάδα επειδή αισθανόμαστε
Έλληνες!!! Φέραμε την Ελλάδα μαζί μας όταν αναγκαστήκαμε
να φύγουμε από την πατρίδα μας... Ούτε διαβατήρια μας δί-
νουν... Θέλουν βεβαίωση βαπτίσεως...

Λίνα Πάνου, Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας, Βραζιλία

n Η έρευνα θα συνεχιστεί...

Συνέλληνες, φίλοι και φίλες, εκτός των συνόρων...

Όπως γνωρίζετε, η ψήφος για τους Έλληνες της Ομογένειας μπήκε,
προσωρινά τουλάχιστον, στο ψυγείο, με την άρνηση τού άλλου με-
γάλου κόμματος να ψηφίσει σχέδιο νόμου τής κυβερνητικής παρά-
ταξης. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει το ποιος έπραξε σωστά ή όχι. Μας
ενδιαφέρει, όμως, η γνώμη σας στο παρακάτω ερώτημά μας:
Η διπλή ερώτηση:
Α) Πιστεύετε ότι οι τριακόσιοι της ελληνικής Βουλής ενδιαφέρο-
νται πραγματικά, όπου κι αν ανήκουν κομματικά και ιδεολογικά, να
καταστήσουν με τη δική τους ψήφο τους Απόδημους Έλληνες ισό-
τιμους στο θέμα τού εκλέγειν και εκλέγεσθαι ή μας περιπαίζουν ό-
λα αυτά τα χρόνια με φρούδες ελπίδες-υποσχέσεις;

Β) Η φράση του Θ. Πάγκαλου, υπουργός Εξ., Δεκέμβριος 1998,
στη Βόννη προς τον Ανέστη Κελλίδη (γραμματέας του συλλόγου -
Επιστολική Ψήφος στον Έλληνα Μετανάστη-) παρουσία του Πρω-
θυπουργού Κώστα Σημίτη, του Δημήτρη Διαμαντίδη και εμού:
«Ανέστη, ξεχάστε το, αν ψηφίσετε όλοι, εμείς εκεί στην Ελλάδα, θα
είμαστε μειονότητα», εκφράζει με ειλικρίνεια τη φοβία και την α-
μηχανία των Ελλήνων βουλευτών να πάρουν μια θαρραλέα στάση-
απόφαση στο ζήτημα που μάς απασχολεί;
Σας παρακαλούμε να μην παρασυρθείτε από την κομματική ή ιδε-
ολογική σας συμπάθεια-προσέγγιση, αλλά να αποφανθείτε ΜΟΝΟ
με κριτήριο την υπάρχουσα πραγματικότητα!

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ελληνική Γνώμη Ντύσσελντορφ

Ιδού μια πρώτη αντίδραση των απόδημων Ελλήνων

Ψήφος για τους Eλληνες της Ομογένειας
Η «Ελληνική Γνώμη» ρωτά, οι ξενιτεμένοι Ελληνες απαντούν...
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IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ο εορτασμός του Πάσχα στην μακρική Αργεντινή
Το Σάββατο 18 Απριλίου
πολλοί ήταν οι πιστοί που

παραβρέθηκαν στον
Καθεδρικό Ναό της

Κοίμησης της Θεοτόκου στην
οδό Juli΅n Alvarez 1030 του
Buenos Aires, Πρωτεύουσα

τής Αργεντινής, για να
γιορτάσουν την Ανάσταση

του Χριστού. Ο
Σεβασμιότατος

Αρχιεπίσκοπος του Buenos
Aires και Νοτίου Αμερικής

του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, λειτούργησε

στην Θεία Λειτουργία με την
συνεργασία τού

αιδεσιμότατου π. Λουκά
Κυπριάδη. Παρόντες οι

Αρχές της Ελληνικής
Πρεσβείας και Προξενείου,

οι Άρχοντες τής Μεγάλης
Εκκλησίας του Χριστού, τα
μέλη του Μητροπολιτικού

Συμβουλίου της
Αρχιεπισκοπικής και όλοι οι

πιστοί, συν γυναιξί και τέκνοις
της περιοχής του Palermo.

Ανάσταση στην Ενορία Αγίων Πάντων Μονάχου 
Ο Διάκονος π. Νικόλαος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρίστης κ. Βασίλειος και ο Αρχιε-

ρατικός Επίτροπος Βαυαρίας, πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης.  

Ανάσταση στην Ενορία του Αγ. Γεωργίου στο Μόναχο
Οι δύο λέξεις “Χριστός Ανέστη” έγιναν χαιρετισμός, γιατί κάποτε μετέφεραν, πραγματι-

κά, μια βεβαιότητα χαράς. Οι άνθρωποι κοινωνούσαν (Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μη-
νάς) αυτή τη βεβαιότητα, συναντιόντουσαν καί ήθελαν αυτήν πρώτα απ’ όλα να δηλώσουν.
Χριστός ανέστη: αναστήθηκε ο Χριστός, άρα δέν τελειώνουν όλα στό θάνατο. Καί πάνω σέ
αυτή την προοπτική της ζωής που νικάει τό θάνατο, έχτιζαν την καθημερινότητα του βίου.

Όχι για να ψευτοπαρηγορηθούν μέ φαντασιώσεις, αλλά γιατί από αυτή την εμπειρική βε-
βαιότητα αντλούσαν νόημα καί περιεχόμενο και αξίες ζωής. 

(Χρήστος Γιανναράς, από το βιβλίο του: Εορτολογικά Παλινωδούμενα)

Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα...
Με τη συμμετοχή εκατομμυρίων Ελλήνων σε ολόκληρη την υφήλιο γιορτάστηκε

μεγαλόπρεπα και τούτη την άνοιξη το Άγιο Πάσχα, η πιο Λαμπρή γιορτή τής Ορθοδοξίας
Το φωτογραφικό ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι μία αδιάψευστη μαρτυ-

ρία για το πόσο στενά και βαθιά είναι δεμένοι οι Έλληνες, εντός και εκτός
συνόρων, με τη θρησκεία τους, την Ορθοδοξία. Ματαιοπονούν, συνεπώς,
οι εχθροί του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, που κρατάει 2000 χρόνια,
παρ’ όλες τις φρικτές δοκιμασίες-διωγμούς που πέρασε στο διάβα τόσων
αιώνων. Ελληνισμός και Ορθοδοξία συμβιώνουν αρμονικά, παράγουν πο-
λιτισμό και αποτελούν μια τρανή αξία για την Ελλάδα και τους όπου Γης
Έλληνες. Είναι τα γερά θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί το
Ελληνικό Έθνος και, ξεπερνώντας δυσκολίες και αντιξοότητες της αλλο-
πρόσαλλης εποχής που βιώνουμε όλοι μας, να ξαναβρεί την αλλοτινή της
πορεία και να πάει και πάλι μπροστά. Γι’ αυτό ας πάψει η ψευτοκουλτού-

ρα και η ρηχή στις μέρες μας διανόηση τής πολυθρόνας και της κρεβα-
τοκάμαρας, να ασχημονούν, με την όποια ευκαιρία τους δίνεται, κατά της
Πατρίδας και της Ορθοδοξίας, διότι κύριοι της πνευματικής μιζέριας και
της απαξίωσης: «σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν». Ευχαριστούμε θερμά
τις ομογενειακές ενορίες, που χωρίς χρονοτριβή μας αποστείλανε φωτο-
γραφικό υλικό από τη φετινή Ανάσταση της Ενορίας τους. Δυστυχώς η ε-
φημερίδα μας, με τις πενιχρές της οικονομικές δυνατότητες, αδυνατεί να
τυπώσει τόσες σελίδες όσες θα ήθελε, ώστε να χωρέσει όλη η ύλη που
λάβαμε. Έτσι περιοριστήκαμε σε μια σχετικά μικρή παρουσίαση, ως το ε-
πόμενο Πάσχα, υπολογίζοντας στην κατανόησή σας.

(Α.Δ)
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ

Ανάσταση στη Μητρόπολη των Τιράνων
+ Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων,
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας
Προς τον ευλαβή ορθόδοξο κλήρο και λαό,
Τέκνα εν Κυρίω προσφιλέστατα,

«Μη φοβείσθε» (Ματθ. 28:10)
«Μη φοβείσθε υμείς», είπε ο άγγελος Κυρί-

ου στις μυροφόρες, τις οποίες είχε κυριεύσει
«τρόμος και έκστασις» προ τού κενοϋ τάφου
«οίδα γαρ ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητεί-
τε. Ουκ εστίν ώδε. Ηγέρθη γαρ καθώς είπεν»
(Ματθ. 28:6). Σε λίγο, ο 'ίδιος ο αναστάς Χρι-
στός, «λέγει αυταίς·μη φοβεϊσθε» (Ματθ.
28:10). Καί στη συνέχεια, στον κύκλο των πτοη-
μένων και φοβισμένων μαθητών Τού ( Ίω.
20:19) τόνισε:«Τί τεταραγμένοι έστε και διατί
διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν ταις καρδίαι υ-
μών;» (Λουκ. 24:38). Και δείχνοντας τους τα
σημάδια της σταυρώσεως στα χέρια και στα
πόδια, τους βεβαίωσε με την παρουσία Τού για
το θαυμαστό γεγονός τής Αναστάσεώς Τού.

«Μη φοβείσθε!». Το μήνυμα της Αναστάσεως
κηρύσσει διαχρονικά την ελευθερία από κάθε
αιτία φόβου Η νίκη τού Χριστού συνέτριψε την
κυριαρχία των δαιμονικών δυνάμεων, γεφύρω-
σε το χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων και α-
ποκατέστησε τις σχέσεις τους. Την οντολογική
σημασία τού Σταυρού και τής Αναστάσεως α-
ποκάλυψε, με τρόπο μοναδικό ο Απόστολος
Παύλος: Ο Ιησούς έγινε άνθρωπος και αποδέ-
χθηκε το Πάθος «για να καταργήσει με τον θά-
νατό του αυτόν που εξουσίαζε τον θάνατο, δη-
λαδή τον διάβολο, και με αυτό τον τρόπο να α-
πελευθερώσει όσους ο φόβος τού θανάτου
τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι όλη τους
τη ζωή» ( Έβρ. 2:14-15). Ο αναστάς Χριστός εί-
ναι πλέον η αρχή τής νέας ανθρωπότητας, «απ'
τους νεκρούς πρωταναστημένος, ώστε να γίνει

σε όλα εκείνο πρώτος» («εστίν αρχή, πρωτότο-
κος εκ των νεκρών, ίνα γένηται εν πάσι αύτω
πρωτεύων» - Κολασ. 1:18-22). Με την Ανάστα-
ση τού Χριστού έχει αρχίσει μια νέα μορφή υ-
πάρξεως για τους ανθρώπους. Η βεβαιότητα
της Αναστάσεως, η πεποίθηση ότι δόθηκε σ'
Αυτόν «πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης»
(Ματθ. 28:19) ελευθέρωσε τους μαθητές από
κάθε είδους φόβο και αγωνία. Και τους μετα-
μόρφωσε σε τολμηρούς και γενναίους κήρυκες
τής νέας εν Χριστώ ζωής. 

«Μη φοβεϊσθε!». Στην εποχή μας έχουν πλη-

θύνει οι φόβοι πού απειλούν τη ζωή μας. Τον
τελευταίο μάλιστα καιρό έχουν ενταθεί και από
τη γενικότερη ταλαιπωρία πού προκαλεί στην
οικουμένη η οικονομική κρίση. 

Νέοι και παλαιοί φόβοι κυκλώνουν τη σκέψη
μας και σφίγγουν την καρδιά μας. Μέσα σ' αυ-
τή λοιπόν τη βαριά ατμόσφαιρα έρχεται η εορ-
τή της Αναστάσεως να καλέσει κάθε πιστό σε
μια πορεία ελευθερίας από τον φόβο.

Από τον φόβο αυτών που μας εχθρεύονται.
Από τον φόβο που δημιουργεί η αδικία και η
σκληρότητα της κοινωνίας μας. Από τον φόβο

της πολύμορφης αμαρτίας που διεισδύει στην
ύπαρξη μας και την αλλοτριώνει. Από τον φόβο
του πόνου, της ανέχειας, της ασθένειας, της
μοναξιάς, των κινδύνων και θλίψεων πού απει-
λούν τη ζωή μας. 

Από τον φόβο των πιεστικών προβλημάτων
της καθημερινότητας. Από τον φόβο τού αγνώ-
στου, της αποτυχίας, της αβεβαιότητος για το
μέλλον. Και το κορύφωμα τού μηνύματος τής
Αναστάσεως τού Χριστού είναι η ελευθερία α-
πό τον φόβο τού θανάτου, τού δικού μας και
των αγαπημένων μας, φόβο που καταπιέζει την
ανθρώπινη ζωή.

Η ελευθερία αυτή, βεβαίως, στηρίζεται στην
πίστη. Η Εκκλησία, αναφωνώντας δοξολογικά
το «Χριστός ανέστη!», δεν καταφεύγει σε επι-
χειρηματολογίες για να επιβάλει την αλήθεια
που κηρύσσει. Όσοι πιστοί! «Ευτυχισμένοι όλοι
που πιστεύουν ...».

Ή Ανάσταση τού Χριστού διαλύει τον φόβο
διότι συναρμόζεται με μια εκπληκτική δύναμη,
που, ιδιαίτερα αυτή την ολόλαμπρη εορτή, κα-
λούμεθα να νιώσουμε: «Τί το υπερβάλλον μέ-
γεθος της δυνάμεως αυτού (τού Θεού)»
( Έφεσ.1:19).

Ό Χριστός, η ενυπόστατη και ένσαρκη αγά-
πη τού Θεού, με τη θυσία Τού στον Σταυρό και
τη νίκη της Αναστάσεως, διατράνωσε τη μονα-
δική δύναμη της αγάπης, που ελευθερώνει τον
άνθρωπο από κάθε μορφή φόβου. Όσοι είναι
ενωμένοι μαζί Τού εν πίστει και αγάπη αξιώνο-
νται να ζουν την αλήθεια που αποκαλύπτει ο
ευαγγελιστής Ιωάννης: 

"Φόβος ουκ εστίν εν τη αγάπη, αλλ' η τελεία
αγάπη έξω βάλλει τον φόβον. Ότι ο φόβος κό-
λασιν έχει (περιέχει τιμωρία), ο δε φοβούμενος
ου τετελείωται εν τη αγάπη" (Α' Ίω. 4:18).

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος μεταδίδει το Αναστάσιμο Φως τής χαράς και τής ελπίδας σε χι-
λιάδες πιστούς στην μεγάλη πλατεία των Τιράνων. Κάτι καλό και ελπιδοφόρο γεννιέται για τον
πολυβασανισμένο Ελληνισμό τής Αλβανίας. Θα ‘ρθουν καλύτερες μέρες, Έλληνες, εκείθε των
συνόρων. Κάντε υπομονή, οι αγώνες σας σύντομα θα φέρουν τους ποθητούς καρπούς!  (Α.Δ.)

Η αναστάσιμη ακολουθία διενεργείται σε όλες τις εκκλησίες
των νησιών μας κατά τις 10 και λίγα λεπτά πριν τις 12 ξεκινάνε
οι πομπές προς τις κεντρικές πλατείες. Πάντα τα βαρελότα στα
νησιά μας ήταν πολλά, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές
και σε χωριά του νησιού.

Την περίοδο των Αγίων ημερών του Πάσχα στα μοναστήρια
των νησιών μας διενεργούνται μετά την αναστάσιμο ακολουθία
τοπικά πανηγύρια στα οποία την ιερατική λειτουργία ακολουθεί
πλούσιο πρόγραμμα με τοπικούς παραδοσιακούς χορούς και ε-
δέσματα καθώς Κεφαλλονίτικες και Επτανησιακές καντάδες. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το πανηγύρι των Ιερών
Μονών στα Θέματα, Ζωοδόχου Πηγής στα Αργίνια, του Αγίου
Ανδρέα στη Λειβαθώ, Καθαρών στην Ιθάκη, της Ζωοδόχου Πη-
γής Άτρου, στην εκκλησία Αγίας Παρασκευής στα Μονοπωλάτα
Παλλικής και σε άλλες περιοχές των νησιών μας.

Μ. Κλαουδάτος, Νομαρχία Κεφαλλονιάς

Ανάσταση στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη
«Έθιμα πασχαλινής περιόδου του τόπου μας»

Το πανανθρώπινο και αιώνιο κήρυγμα της
νίκης του Χριστού επί του θανάτου επανα-
λαμβάνεται κάθε χρόνο στους ναούς της χρι-
στιανοσύνης όπου γης και μεταδίδει τη χαρά
και τη χάρη του Αναστάντος Κυρίου σε νη-
στεύσαντες και μη νηστεύσαντες.

Ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει με την κακία
των ανθρώπων και τη σταύρωση του Κυρίου,
ο Άδης κάτω συνεταράχθη όταν είδε τον Ζώ-
ντα Κύριο να κατέρχεται στα βασίλειά του, ε-
νώ η γη, συγκλονισμένη από τη σταύρωση και
την ταφή, από το σεισμό και το σκότος, χαί-
ρεται και αγαλλιά με το νικηφόρο επί του θα-

νάτου άγγελμα. Χριστός ανέστη! 
Ο Άδης ενεκρώθη, ο Αδάμ ελευθερώθηκε

των δεσμών, ο άνθρωπος νικά πλέον το φόβο
τού θανάτου με την πίστη στην ανάσταση.

Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε
και γη και τα καταχθόνια. 

Χριστός ανέστη! 
Ο εορτασμός της αναστάσεως στον ελλη-

νισμό γενικά είναι πλήρης χαράς και αγαλλιά-
σεως, γιατί ο Έλληνας συνδύασε την άνοιξη
της Φύσης, την ελευθερία της Πατρίδας και
την νίκη κατά του θανάτου σε μια τριάδα χαρ-
μόσυνη.

Ανάσταση στην
διχοτομημένη Κύπρο μας...

Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε
και γη και τα καταχθόνια. Χριστός ανέστη! 

Μέσα στην ανθισμένη φύση, στα ψηλά βουνά του Τροόδους, ο θεοφιλέστατος Μεσαορίας
κ. Γρηγόριος στο Μοναστήρι της Παναγίας της Τρικουκκιάς μετέδωσε το χαρμόσυνο μήνυμα
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Ostern 2009 in der griechisch-orthodoxen
Kirche «Profitis Elias» in Frankfurt/Main

Αφιέρωμα στην ανακαίνιση του ορθόδοξου Ιερού Ναού «Προφήτης Ηλίας» στη Φραγκφούρτη
με ένα προσεγμένο ρεπορτάζ τού Γερμανού αναγνώστη μας κ. Jetschke

n Ludwig Martin Jetschke
Projekt "Katholisch-orthodoxe Freundschaft" 

Es ist etwas turbulent in Frankfurt – die griechische Kirche
steckt mitten im Umbau und Ostern steht an. Eigentlich ist das
Gotteshaus derzeit nur ein trister, hässlicher Rohbau – Presss-
pan, Beton und rohe Wände prägen hier das Bild. Doch die
Griechen sind zwar gern chaotisch, aber dabei gleichzeitig
wieder unglaublich kreativ: Sie verwandeln Woche für Woche
die Baustelle in ein Gotteshaus, hängen Ikonen auf, räumen
Stühle ein, rollen Teppiche aus und stellen den Altartisch in den
neu gebauten Chorraum. Am Hohen Donnerstag erwarten sie
mit großer Freude ihren “alten“ Pfarrer, der vor einigen Jahren
zum Bischof geweiht wurde und nun als Vikarbischof den Met-
ropoliten von Deutschland unterstützt.

Schnell wird noch improvisiert, um einen würdigen Bischof-
sthron zu präsentieren, dann beginnt auch schon der Gottesdi-
enst. Zwölf Evangelien werden vorgetragen. Schon zu Beginn
hört man die Abschiedsreden aus dem Johannesevangelium.
Bereits in dieser zwanzigminütigen Passage verdichtet sich die
Lage immer mehr – der Herr nimmt sich ein letztes Mal Zeit,
seine Jünger eindringlich für die Zukunft zu unterweisen, denn
sein Kreuzestod rückt in unaufhaltbare Nähe – die Tageszeit
bringt es mit sich, dass es mit jeder Minute dunkler wird. Nach
der fünften Perikope gehen schlagartig alle Lichter aus – der
Bischof nimmt das große Altarkreuz, zieht durch die dunkle
Kirche und singt in eindrücklicher Weise: “Heute hängt am
Holze, der die Erde über den Wassern aufgehängt hat; mit
einem Dornenkranz wird der König der Engel umwunden. Zum
Spott wird in Purpur gehüllt, der den Himmel in Wolken kleidet,
Backenstreiche erhält, der im Jordan den Adam befreite. Mit
Nägeln wird der Bräutigam der Kirche angeheftet, mit der
Lanze der Sohn der Jungfrau durchbohrt. Wir beten deine Lei-
den an, Christus! Wir beten deine Leiden an, Christus! Wir
beten deine Leiden an, Christus! Zeige uns auch deine her-
rliche Auferstehung.“

Von diesem Moment an treten alle Gläubigen nach vorne,
küssen dem Bischof die Hand und verehren das nun in der
Mitte aufgestellte Kreuz, während die Lesung der Evangelien
fortgesetzt wird. Die ganze Nacht ist die Kirche geöffnet und
die Frauen beginnen in dieser Zeit, den Baldachin für das Grab-
tuch zu schmücken – damit tut sich eine Parallele zu den
Myrrhe tragenden Frauen im Evangelium auf. Am Freitag selb-
st setzt sich das Passionsgeschehen fort: Beim Evangelium der
Grablegung wird der Corpus vom Kreuz abgenommen und in
ein weißes Tuch gehüllt, zur neunten Stunde erklingt abermals
in eindringlicher Weise der so von Paradoxien geprägte Hym-
nus. Am Abend folgt schließlich die große Beweinung am Grab.

Erneut hat sich in Frankfurt hoher Besuch angekündigt: Dies-
mal ist es der Metropolit persönlich, der immer wieder das
Grabtuch mit Weihrauch und duftendem Weihwasser verehrt. 

Daraufhin folgt die große Prozession durch die Straßen, bei
der sogar der Himmel weint. Wieder und wieder werden die
Trauerhymnen angestimmt, während der Pfarrer, Vater Athi-
nagoras, auf etwas unkonventionelle, oder eher griechisch-
chaotische Weise einige Leute zusammenholt, um sich für die
Litanei auf einer “Räuberleiter“ auch ohne Mikrofon Gehör zu
verschaffen ... Zurück an der Kirche laufen alle Gläubigen unter
dem Grabtuch durch und der Freitag findet so seinen Ab-
schluss. Da die gesamte Karwoche um einen halben Tag nach
vorn verschoben ist, wird schon am Samstagmorgen die Ves-
per zelebriert mit anschließender Basiliosliturgie. Während die
Zelebranten zu Beginn noch dunkle Gewänder tragen, wird es
plötzlich ziemlich laut: Zum Hymnus nach der Epistellesung s-
ingt Vater Athinagoras mit kraftvoller Stimme “Stehe auf, o
Gott, richte die Erde, denn du erbst aus allen Völkern“, kommt
in helle Gewänder gekleidet aus der Sakristei und wirft zusam-
men mit seinem Konzelebranten grüne Blätter in den Kirchen-
raum. Gekrönt wird dieses Ereignis nur noch durch die Frauen
im hinteren Bereich, die auf Backbleche, Schüsseln und Töpfe
schlagen und so geradezu den Heiland dazu herausfordern,
aus dem Grab zu kommen. Als unvorbereiteter Besucher
bekommt man so etwas wie einen „heiligen Schreck“ – denn
es lässt niemanden kalt, was hier geschieht – und wieder tut
sich im Hinterkopf ein Gedanke aus der Heiligen Schrift auf, wo
es heißt: “Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schreck-
en und Entsetzen hatte sie gepackt.“ (Mk 16,8)

Nach der Liturgie ist das Programm des Großen Samstages
beendet. Auch wir kommen zur Ruhe und bereiten uns auf den
eigentlichen, großen Höhepunkt des Festes vor – die Oster-
nacht.

Um 23.00 Uhr sind wir wieder in der Kirche: Noch einmal w-
erden die Trauergesänge des Karfreitages angestimmt – noch
einmal wird die Kirche komplett verdunkelt. Gegen Mitternacht
regt sich etwas am Altar – die Osterflamme wird entzündet und
damit an dem Ort gesegnet, wo seit Freitag der Corpus zur
Ruhe kam. Nun wird das neue Licht besungen und mit einem
Mal wendet sich der Pfarrer um, hält zwei große Fackeln in der
Hand und ruft “Kommt, nehmt Licht vom ewigen Licht und ver-
herrlicht Christus, den von den Toten auferstandenen.“ Schla-

gartig stürmen die Gläubigen auf ihn zu und versuchen als er-
ste, ihre Osterkerze daran zu entzünden.

Unter freudigem Gesang zieht nun die ganze Gemeinde vor
die Kirche: Dort wurde eigens die Straße gesperrt, denn auch
in diesem Jahr sind etwa 3000 Griechen zum Osterfest ver-
sammelt. Feierlich wird auf einer Tribüne das Osterevangelium
gesungen und endlich erklingt der lang ersehnte Ruf: CHRIS-
TUS IST AUFERSTANDEN VON DEN TOTEN, IM TOD HAT ER
DEN TOD ZERTRETEN UND DENEN IN DEN GRÄBERN
LEBEN GESCHENKT. Während die große Menge viele Male
das feierliche Ostertroparion anstimmt, ruft Vater Athinagoras
wieder und wieder “Χριστός ανέστη“ (Christos anesti/Christus
ist auferstanden) - alle antworten: „Αληθώς ανέστη“ (Alithos
anesti/er ist wahrhaft auferstanden) und stimmen erneut in die
Ostergesänge ein. So begeben sich die Zelebranten zurück in
die Kirche und setzen dort den Morgengottesdienst fort. So en-
det die Osternacht mit der feierlichen Chrysostomosliturgie,
erneutem Ostereier aufschlagen und zahlreichen Osterwün-
schen kurz vor 3 Uhr.

Das Fest ist noch nicht vorbei: Am Mittag um 12 Uhr kom-
men noch einmal alle Gläubigen zusammen zur “Vesper der
Liebe“. Mit einer großzügigen Verspätung von 30 Minuten er-
scheint auch “schon“ der Pfarrer und die Vesper beginnt.
Erneut haben alle ihre Kerzen entzündet, erneut singt man
zahlreiche Male das „Χριστός ανέστη“, und erneut hört man ein
Osterevangelium. Der Auferstehungsbericht des Evangelisten
Johannes wird in vielen Sprachen vorgetragen: Griechisch,
Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Russisch und
Latein: Die ganze Welt soll es wissen – Christus ist wahrhaft
auferstanden!! Noch einmal ziehen die Zelebranten durch die
Kirche und werfen mit den Rosenblättern, die zuvor den Bal-
dachin des Grabtuches geziert haben.

Mit großer Freude setzt sich die Osterfeier im Kirchen-
gelände fort: Man hat ein großes Pfarrfest nach typisch
griechischer Manier organisiert und nun sitzen hunderte Leute
im Festzelt, tanzen, singen, essen und feiern. 
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Bunter Abend mit viel Tanz und Spaß
Πολύχρωμη πασχαλιάτικη διασκέδαση διοργάνωσε ο θρακιώτικος πολιτιστικός σύλλογος στο Lüdenscheid

με πάνω από 400 άτομα - Osterfeier des Griechischen Tanzvereins aus Thrakien Lüdenscheid 

Lüdenscheid, 12. April 2009: Ein buntes, schillerndes
Oster- als fröhliches Familienfest mit annähernd 400 Per-
sonen feierte der griechische Folklore-Tanzverein
Thrakien im Kulturhaus. Mit Live-Musik der Folkloreband
Jiamas, was übersetzt "Prost" heißt, gab es über viele S-
tunden ein lebhaftes Treiben mit Tanz, Spaß, mediterra-
nen kulinarischen Angeboten und Musik für Jung und Alt.
Der Vorsitzender Athanasios Moutafis begrüßte die An-
wesenden, die teilweise aus vielen Städten Deutsch-
lands angereist waren, um dabei zu sein, darunter auch
der Vorsitzende des griechischen Kulturvereins "Ohne
Grenzen" Dimitrios Sidiropoulos aus Herborn oder der
Vorsitzende Dimitrios Kazantzis des Tanzvereins Akritas
in Düsseldorf. Die Vermittlung griechischer Kultur und
Tradition gerade der jungen, in Deutschland aufgewach-
senen Generation sei besonderes Anliegen des Vereins.
Doch die Osterfeier zum gleichen Termin wie in Deutsch-
land zeige auch vollzogene Integration. (Das griechisch-
orthodoxe Ostern wurde in diesem Jahr am 19. April

gefeiert.) Höhepunkt des Abends waren die Auftritte der
beiden Kinder- und Jugend-Folkloretanzgruppen, die be-
gleitet von Pfiffen, Zurufen und Zwischenapplaus großen
Beifall der Zuschauer fanden. Dabei boten die Kleineren
in bunten Trachten fünf traditionelle Tänze dar. Etwa 30
Kinder zwischen vier und zwölf Jahren hatten dafür mit
ihren Tanzlehrern fleißig geübt. Die Jugendlichen zeigten
sehr souverän getanzte anspruchsvolle Folklore mit ein
paar akrobatischen Einlagen begleitet von teilweise
tosendem Applaus der begeisterten Anwesenden. Die w-
ertvollen, handgenähten, bunten pontischen Trachten
stellten dabei eine zusätzliche Augenweide dar.
Musikalisch begleitet wurden die Tanzgruppen von der
Live-Band mit Jiannis an der Gitarre, Vangelis (Bouzouki),
Dimitrios (Keybord), Christos an der Klarinette und
Kostas am Schlagzeug, die mit ihrem professionellen
Spiel für einen gelungenen Rahmen des Tanzabends
sorgten, der bis tief in die Nacht hinein andauerte.

Πηγή: LN

Auch hier machen sich die liebenswerten, chaotischen Ver-
hältnisse der Griechen bemerkbar: Keiner hat langfristig ern-
sthaft geplant, auf welche Weise Fleisch, Kuchen und Kaffee
beschafft werden, doch beim Fest selbst kann man sich kaum
vor Essen retten, das Wunder der “Essensvermehrung“ funk-
tioniert beim Griechen quasi fortwährend.

Genausowenig ist den Leuten klar, wohin das gebrauchte
Geschirr gebracht wird, doch auf ebenso wunderliche Weise
kommt es doch zurück an seinen Platz. Etwas muss man den
Griechen lassen: Sie organisieren alles zwar sehr planlos, aber
sie beherrschen die Situation – und zwar mit vollster Überzeu-
gung! Es fasziniert einen Deutschen geradezu, wie gut die
Dinge funktionieren, ohne sie akribisch genau durchdacht zu
haben. So endet der Ostersonntag mit diesem großen Fest –
Christus ist auferstanden und die orthodoxe Kirche feiert aus-
gelassen den höchsten Tag des Jahres, welcher nach der
großen Fastenzeit umso intensiver begangen wird.

Der Erlös des Festes kommt einer guten und wichtigen
Sache zugute: Der dringend nötig gewordene Umbau der
Kirche muss vollendet und finanziert werden. Die griechisch-
orthodoxe Gemeinde “Prophet Elias“ am Westbahnhof von
Frankfurt ist ein Geheimtipp – hier einmal vorbeizuschauen, die
Göttliche Liturgie zu erleben und die Menschen zu treffen ist
ein ganz einmaliges Erlebnis, welches ich jedem Interessierten
empfehlen kann! Insbesondere ist an dieser Stelle die Göttliche
Liturgie in deutscher Sprache zu nennen, die immer am 4.
Samstag des Monats um 09.30 Uhr zelebriert wird.

Wir, von der ELLINIKI GNOMI, danken Herrn Ludwig M.
Jetschke vom Projekt "Katholisch-orthodoxe Freundschaft" für
das Text- und Fotomaterial.

Πάσχα στον Τυρό Αρκαδίας
Ο Τυρός είναι ένα όμορφο παραθα-

λάσσιο χωριό του νομού Αρκαδίας, α-
νάμεσα στις πλαγιές του Πάρνωνα και
Μυρτώου. Είναι κομμάτι της ιστορικής
Τσακωνιάς όπου ακόμη και τώρα ομιλεί-
ται η Τσακώνικη διάλεκτος (αρχαία Δω-
ρική). Είναι μία από τις πιο παλιές ναυτι-
κές πολιτείες της Πελοποννήσου και οι
κάτοικοί του είναι δεδεμένοι με τη θά-
λασσα. Κάθε σπίτι και ναυτικός ή ψα-
ράς. Τα εμπορικά καΐκια του όργωναν
το Αιγαίο και όλη τη Μεσόγειο. Είναι ένα
τουριστικό θέρετρο που όλο και περισ-
σότεροι επισκέπτες το προτιμούν για τις
καθαρές παραλίες του.

Η παραλία του χωριού είναι εντυπω-

σιακή και μοναδική. Το ρομαντικό λιμάνι
μπορεί να φιλοξενήσει τουριστικά σκά-
φη. Οι Τυριώτες δεν ξεχνούν τις Τσακώ-
νικες παραδόσεις τους.

Ιδανική εποχή για να επισκεφθείτε
τον Τυρό είναι και η περίοδος του Πά-
σχα με πολλά έθιμα που αναβιώνουν οι
ντόπιοι και ο Δήμος. Τη Μ. Παρασκευή
θα δείτε την περιφορά των δύο επιτά-
φιων στην παραλία με την συνοδεία των
ψαροκάικων μέσα σε κατανυκτική ατμό-
σφαιρα. Το Μ. Σάββατο από νωρίς τα μι-
κρά παιδιά γεμίζουν τον κόλπο του τυ-
ρού από άκρη σε άκρη σε χιλιάδες κε-
ριά που φωτίζουν τη θάλασσα και συμ-
βολίζουν τις ψυχές των Τσακώνων ναυ-

τικών και ψαράδων που έχουν χαθεί. Τη
στιγμή της Ανάστασης του Κυρίου, σε ό-
λες τις ενορίες του χωριού οι Τσάκωνες
μπουρλοτιέρηδες φωτίζουν τον Αναστά-
σιο ουρανό με εκατοντάδες πυροτεχνή-
ματα. Την Κυριακή του Πάσχα στην πλα-
τεία του χωριού θα ακούσετε την ανά-
γνωση του Ευαγγελίου στην Τσακώνικη
διάλεκτο. Ακολουθεί γλέντι στην πλα-
τεία με σούβλες και άφθονο ντόπιο κρα-
σί και λαϊκή ορχήστρα. Εκεί θα δείτε και
το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου
να χορεύει παραδοσιακούς χορούς και
βέβαια τον ιστορικό Τσακώνικο χορό.
Περιμένουμε και τη δική σας επίσκεψη.

Δήμος Τυρού

Μ. Παρασκευή. Περιφορά Επιταφίου των ενοριών της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (A) και της Αγιάς Μαρίνας (Δ),
όπου ανταμώνουν στα μισά του χωριού και συνεχίζουν μαζί την καθιερωμένη διαδρομή

Ανάσταση στην Aθυτο Κασσάνδρας
Ο φίλος και ανταποκριτής μας στη Ρόδο Διαμαντής Σωτηράκης (ιδιοκτήτης τού LADIKO HOTEL) και οι τρεις Ροδίτισσες φί-

λες του, γιόρτασαν το φετινό Πάσχα, αρμονικά και αγαπημένα, στην ωραία μας Μακεδονία, στο πρώτο πόδι τής Χαλκιδικής.
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ΠΡΟΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»
ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

Αγαπητά αδέλφια μας της ξενιτιάς,
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Από τη μητέρα Ελλάδα και από την καρδιά

της Μακεδονίας, την ανοιξιάτικη και πανέμορ-
φη Μακεδονική πρωτεύουσα, την ιστορική πό-
λη της Θεσσαλονίκης, σας στέλνω τους πιο ε-
γκάρδιους πατριωτικούς χαιρετισμούς.

Η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το
Άγιο Πάσχα, γιορτάστηκε και φέτος στη Θεσ-
σαλονίκη με ξεχωριστή λαμπρότητα και σύμ-
φωνα με τα πατροπαράδοτα έθιμα, που θέ-
λουν οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και η
Λαμπρή να είναι γεμάτες κατάνυξη, γαλήνη, α-
γάπη και κοινωνική αλληλεγγύη.

Να είναι η αρχή για ένα νέο ξεκίνημα στις
ζωές των ανθρώπων, με ελπίδα και πίστη στο
μέλλον που έρχεται. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
έχοντας στην αιχμή της κοινωνικής του πολιτι-
κής και δράσης την κοινωνική αλληλεγγύη, ιδι-

αίτερα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ορ-
γάνωσε ανήμερα του Πάσχα, Πασχαλινό γεύ-
μα αγάπης για 800 άπορους και αναξιοπαθού-
ντες δημότες, στέλνοντας παντού το διαχρονι-
κό μήνυμα της αγάπης και της κοινωνικής ευ-
αισθησίας όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μεγά-
λων εορτών αλλά όλο το χρόνο.

Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε, επισκέψεις
αγάπης σε κοινωνικά ιδρύματα και πολλές εκ-
δηλώσεις σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα,
εκδηλώσεις κατά τις οποίες αναδείξαμε το
πραγματικό πρόσωπο της αληθινής αγάπης και

έγνοιας για το συνάνθρωπο. Δημιουργούμε με
μεγάλη ευαισθησία και υπευθυνότητα τη σύγ-
χρονη Θεσσαλονίκη της ομορφιάς, της ευαι-
σθησίας, του εθελοντισμού και της ελπίδας για
ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Σας συγχαίρω από καρδιάς για το εθνικό έρ-
γο που επιτελείτε ως Ομογενειακή εφημερίδα.
Ας Είναι αυτή η επικοινωνία μας και μία πρό-
σκληση προς όλα τα ξενιτεμένα αδέλφια μας
να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη και να τη
γνωρίσουν ακόμη καλύτερα.

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Μήνυμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης
Βασ. Παπαγεωργόπουλου για το Πάσχα

Ένα ωραίο  στιγμιότυπο τη μέρα της Λαμπρής με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλειο
Παπαγεωργόπουλο να τσουγκρίζει ευδιάθετος το πασχαλινό αυγό με το νήπιο δημότη του

Αυτή τη μέρα τη λαμπριάτικη ο Δήμος Θεσσαλονίκης, υπό την εποπτεία του Δημάρχου
Βασίλη Παπαγεωργόποιυλο, πρόσφερε σε μοναχούς και περιφρονημένους τής άπονης ζωής,

ένα πασχαλιάτικο τραπέζι γεμάτο αγαθά και αγάπη

Μια κατανυκτική ατμόσφαιρα έζησαν οι χιλιάδες επισκέπτες
που παρευρέθηκαν στη Ναύπακτο το βράδυ της Μεγάλης Πα-
ρασκευής.

Μέσα σε ένα συγκινητικό και κατανυκτικό κλίμα έγινε η περι-
φορά των επιταφίων των ενοριών της Αγίας Παρασκευής και
του Αγίου Δημητρίου. Οι δύο επιτάφιοι όπως κάθε χρόνο συνα-
ντήθηκαν έξω από τον Άγιο Δημήτριο και κατευθύνθηκαν εν πο-
μπή στο λιμάνι πορευόμενης της μπάντας του Δήμου ενώ ακο-

λουθούσαν οι πιστοί και των δύο ενοριών. Η πομπή σταμάτησε
στο γραφικό λιμάνι όπου η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική με τα
εκατοντάδες κεριά που φώτιζαν το τείχος αλλά και τον κεντρι-
κό σταυρό που κρεμόταν φωτισμένος στη μπούκα του λιμανιού.
Ξεχωριστό τόνο σε όλη την εκδήλωση έδωσε φέτος η Μικτή Χο-
ρωδία Ναυπάκτου ''Μίκης Θεοδωράκης'' που μάγεψε με τα πέν-
θιμα εγκώμια τους πιστούς ενώ οι χρυσές βροχές ζωγράφισαν
πένθιμα τον ουρανό της Ναυπάκτου.

Μετά τις επιτυχημένες δύο προηγούμενες διορ-
γανώσεις σκηνοθέτης της βραδιάς ήταν για άλλη
μια φορά ο Ίων Κεχαγιόγλου ενώ την ευθύνη της
διοργάνωσης είχε η Αναπτυξιακή Ναυπάκτου.

Μεγάλη Παρασκευή στην όμορφη Ναύπακτο



15n n n Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Verein der Griechen aus Pontos «Akrites e.V.»
feierte 20-jähriges Jubiläum in Herbrechtingen

w Festakt in der Oskar-Mozer Halle w Tanzabend mit vielen Gästen w Die Geschichte der Pontos Griechen 
Herbrechtingen: Der griechische

Tanzverein Akrites e.V. feierte am Samstag,
25. April 2009 in der Oskar-Mozer Halle in
Herbrechtingen sein 20-jähriges Jubiläum.
In Anwesenheit von Dr. Bernd Sipple (Bürg-
ermeister der Stadt Herbrechtingen), Dimi-
tra Papadopoulou-Schickl (Vorsitzende des
Verbandes der Griechen aus Pontos in Eu-
ropa, OSEPE), Sotirios Tsourlis (griechisch-
orthodoxer Pfarrer in Giengen), Georgios
Nikolaidis (Koordinator des Jugendvor-
standes der OSEPE) und weiteren
Vertretern von europaweiten Vereinen be-
grüßte Giannis Papadopoulos (Vorsitzen-
der und Tanzlehrer des Vereins) zum of-
fiziellen Festakt. Der Einladung vom Vor-
sitzenden und Gründungsmitglied des
Vereins Papadopoulos folgten weitere 350
Gäste aus ganz Deutschland. 

In einer sehr gefühlvollen und mit viel
Beifall begleiteten Jubiläumsrede blickte
Papadopoulos auf die letzten 20 Jahre
zurück. Begonnen hat alles im Jahre 1988.
Zwei junge Griechen verließen ihre Heimat
Griechenland mit dem Hauptziel in
Deutschland Arbeit zu finden. Gleich nach
der Ankunft in Herbrechtingen stellten sich
die jung eingereisten Pontos Griechen
(Pontier) die Frage, wie man die griechis-
che Tradition an die Nachkommen in der
“fremden“ Heimat weitergeben könnte.
Nachdem sie einige junge griechische
Mädchen kennen lernten und ihnen das
Tanzen beibrachten, wurde im Jahre 1989
der – inzwischen nicht nur im Kreis Hei-
denheim bekannte – Tanzverein Akrites
gegründet.

Eine besondere Ehre erwies Papadopou-
los seinen ersten Helfern, die zur Gründung
des Vereins im Jahre 1989 beigetragen
haben. Papadopoulos überreichte Giannis
Paraske vopoulos, Haris Sidiropoulos,
Lazaros Eleftheriadis und Christos Pa-
padopoulos ein Glasrelief mit dem Wappen
des Vereins und dankte herzlich für den
hervorragenden und außergewöhnlichen
Einsatz.

In weiteren Reden dankte Bürgermeister

Dr. Sipple dem gesamten Verein für seinen
unermüdlichen Einsatz und die Mitwirkung,
und überreichte im Namen der Stadt Her-
brechtingen und des Stadtrates eine
Spende in Höhe von 100 Euro. Dimitra Pa-
padopoulou-Schickl ließ die letzten 20
Jahre Revue passieren und verwies auf die
vielen erfolgreichen Jahre, die durch die
Tatkraft und den Einsatz des Vorsitzenden,
der gleichzeitig auch Gründer des Vereins
und Tanzlehrer ist, und die anwesenden e-
hemaligen und aktuellen Helfer und Tänzer
zurückzuführen ist. Die Aufführung des
Theaterstücks und das Buffet mit tradi-
tionellen Köstlichkeiten der Pontos-
Griechen waren der Höhepunkt des of-
fiziellen Festakts. 

Zum Schluss bedankten sich alle aktiven
Tänzer und Tänzerinnen im Alter von 6 bis
25 Jahren liebevoll mit der Überreichung
eines Glasreliefs bei ihrem Tanzlehrer. „Er
ist in den 20 Jahren sehr streng zu uns
gewesen, aber er hat viel erreicht und wir
sind stolz auf Gianni“, sagte Irini Rapti, eine
der 42 Tänzerinnen. 

Tanzabend mit vielen
Gästen aus ganz Deutschland 

Es war schon kurz vor Mitternacht, als
die ersten Gäste zu den Klängen der Lyra,
die von Panagiotis Kongalidis gespielt
wurde, Alexis Parcharidis sang dazu, das
Tanzbein schwangen. Die Tanzvorführung
der insgesamt 42 jungen Tänzer war
Höhepunkt des Abends. Ein Auftritt der
Gründungs-Tänzer und -Tänzerinnen Gian-
nis Papadopoulos, Giannis Mavridis, Olga
Sidiropoulou, Eleftheria Aswestopoulou,
Sofia Eleftheriadou, Magdalini Aswest-
opoulou, Maria Sidiropoulou, Dr. Christina
Eleftheriadou und Haris Sidiropoulos war
ein weiterer Unterhaltungspunkt. Nur eine
der damaligen Tänzerinnen fehlte, Christi-
na Panagiotidou. Lyra spielte selbstver-
ständlich Giannis Paraskevopoulos. Ein
gelungenes Fest, das den Gästen in sehr
guter Erinnerung bleiben wird.

Die Geschichte der Pontos Griechen
Die Pontos-Griechen oder Pontier (griechisch Πόντιοι) sind die Nachfahren jener

Griechen, die im Altertum die südlichen Küsten des Schwarzen Meeres besiedelten,
die Landschaft Pontus. Die christlichen Pontos-Griechen lebten dort bis zum
Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei, der 1923 durch den
Vertrag von Lausanne geregelt wurde. Die muslimischen Pontos-Griechen leben bis
heute noch dort, sind türkische Staatsbürger und haben türkische Namen angenom-
men. Charakteristisch für die pontischen Griechen ist das pontische Griechisch, das
viele von ihnen heute noch sprechen. Ihre Bezeichnung lässt sich von der antiken
Bezeichnung des Schwarzen Meeres ableiten: Pontos Euxinos.

Die Pontos-Griechen sprechen meist noch Pontisch, einen griechischen Dialekt,
der aus dem attischen Griechisch hervorgegangenen ist, sich aber in anderer Art
und Weise als das Standard Griechische (Dimotiki, Δημοτική) entwickelt hat und sich
folglich merklich davon unterscheidet. 

Die Anzahl der Sprecher des Pontischen geht in Griechenland generationsweise
zurück, da es an öffentlichen Schulen nicht gelehrt wird und bestenfalls nur
mündlich weitergegeben wird. Am ehesten erhalten wird die Sprache noch in eini-
gen Teilen Nordgriechenlands, was damit zusammenhängt, dass in Städten wie
Thessaloniki oder Kilkis, aber auch in der nordgriechischen Provinz die meisten Pon-
tier angesiedelt wurden. Außerdem wird die Pontische Sprache noch von in der
Türkei gebliebenen muslimischen Griechen – die den muslimischen Glauben
übernehmen mussten - gesprochen, die zum größten Teil in den Dörfern um Tonya
in der Provinz Trabzon leben. Die Sprecheranzahl geht allerdings auch dort zurück.

Die Pontos Griechen haben eine eigene Volkskultur, die viele eigene Elemente
aufweist, wie etwa Gesänge und Tänze. Insbesondere im Bereich der Musik gibt es
verwandte Elemente zu dem heute noch am Schwarzen Meer ansässigen, georgis-
chstämmigen Lasen. So wird auch die pontische Musik stark von der Lyra, einer drei-
saitigen Kniegeige, dominiert. 

Quelle: Wikipedia 2009

Von links: Maria Mavridou, Giannis Papadopoulos (Vorsitzender, Tanzlehrer und Gründer
des Vereins), Dr. Bernd Sipple (Bürgermeister von Herbrechtingen) mit Gattin,

Nondas Papadopoulos

Tänzer von Akrites e.V.

Gründungstänzer von 1989 (Foto vom 25.4.2009).
Von links: Giannis Papadopoulos, Magdalini Aswestopoulou, Giannis Mavridis, Eleftheria
Aswestopoulou, Maria Sidiropoulou, Sofia Eleftheriadou, Giannis Paraskevopoulos (Lyra

Spieler), Dr. Christina Eleftheriadou, Haris Sidiropoulos.
Es fehlen Olga Sidiropoulou und Christina Panagiotidou
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Ο DHW στο 1ο Συνέδριο Θεσσαλών Επιχειρηματιών Ευρώπης
DHW και Τρ. Θεσσαλίας στηρίζουν τις δραστηριότητες των ομογενών επιχειρηματιών εκ Θεσσαλίας στη Γερμανία

Νυρεμβέργη, Απρίλιος 2009: Μήνυμα υπο-
στήριξης και συνεργασίας προς τους ομογε-
νείς επιχειρηματίες Ευρώπης με καταγωγή από
τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας αλλά και
αυτούς που δραστηριοποιούνται στην θεσσαλι-
κή γη έστειλε από το 1ο Συνέδριο Θεσσαλών
Επιχειρηματιών Ευρώπης ο Αντιπρόεδρος του
Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέ-
σμου (DHW) Φαίδων Κοτσαμπόπουλος εκπρο-
σωπώντας τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ευ-
ρωβουλευτή Γιώργο Χατζημαρκάκη. Στην ομι-
λία του ο Αντιπρόεδρος της κορυφαίας οργά-
νωσης του εν Γερμανία οργανωμένου επιχει-
ρηματικού κόσμου αναφέρθηκε στην εξέλιξη
του συνδέσμου, στις δραστηριότητές του, στην
δομή και οργάνωσή του και στα οράματά του
σχετικά με το μέλλον του ομογενειακού επιχει-
ρηματικού δυναμικού αλλά και της επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και προόδου
των Ελληνοπαίδων ειδικά τώρα με την οικονο-
μική κρίση. Κάλεσε δε τους Θεσσαλούς ομο-

γενείς επιχειρηματίες να συστρατευθούν και
εκμεταλλευθούν των συνεργιών της οργάνω-
σής του για την καλύτερη επίτευξη των κοινών
τους στόχων για το καλό όλης της ομογένειας
και προ πάντων των επόμενων γενεών. Τέλος
ευχαρίστησε τόσο τον Πρόεδρο της Ομοσπον-
δίας Θεσσαλικών Συλλόγων Γερμανίας και άλ-
λων κρατών Ευρώπης Διαμαντή Γκίκα όσο και
το υπόλοιπο Δ.Σ. για την πρωτοβουλία τους και
ευχήθηκε αυτή να καταστεί παραδειγματική
και υποδειγματική και για άλλες εθνικοτοπικές
οργανώσεις. Στην επιτυχία διοργάνωσης του
συνεδρίου συνέβαλε καθοριστικά η Συνεταιρι-
στική Τράπεζα Θεσσαλίας η οποία συμμετείχε
με πολυπληθές κλιμάκιο υπό την ηγεσία του
Προέδρου τού Δ.Σ. της Τράπεζας Αναστασίου
Λάππα. Το συνέδριο εχαιρέτησαν εκ μέρους
της Βουλής των Ελλήνων οι βουλευτές Μαγνη-
σίας Ροδούλα Ζήση (ΠΑΣΟΚ) και Καρδίτσας
Κωνσταντίνος Τσιάρας (ΝΔ) και εκ μέρους της
Γ.Γ.Α.Ε. ο Ιωάννης Δήμος.

Από αριστερά: Κωνσταντίνος Τσιάρας, Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, Ιωάννης Δήμος,
Αναστάσιος Λάππας, Ροδούλα Ζήση και Δημήτριος Κούρος, Γεν. Γραμματεύς DHW

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης
Τσιτσάνης» παρουσία των Κωνσταντίνο Τσιάρα (Βουλευτής
Καρδίτσας), της Ροδούλας Ζήσης (Βουλευτής Μαγνησίας), και
Ιωάννη Δήμου, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, διορ-
γάνωσε στις 10 Απριλίου 2009 το 1ο Συνέδριο Θεσσαλών Επι-
χειρηματιών στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Εκκλη-
σίας της Νυρεμβέργης θέλοντας να συσπειρώσει τους Θεσσα-
λούς επιχειρηματίες Ευρώπης σε έναν ισχυρό Σύνδεσμο.

Κεντρικός εισηγητής του Συνεδρίου ήταν ο Αναστάσιος Λάπ-
πας, Προέδρος Θεσσαλικής Συνεταιριστικής Τράπεζας, ο οποί-
ος αναφέρθηκε διεξοδικά στο θέμα: «Όχι μια άλλη Τραπεζική
Πρόταση, αλλά ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο Συμμετοχής –
Εξυπηρέτησης και Οικονομικών αποδόσεων» καθώς και οι συ-
νεργάτες του Όθων Αθ. Σιάγκας και Νικόλαος Ζιόμπορας.

Ο Φαίδωνας Κοτσαμπόπουλος, Αντιπρόεδρος του Γερμανο-
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW), αναφέρθηκε
στην δικτύωση των Ελλήνων επιχειρηματιών της Γερμανίας. Η
Αθηνά Κακάνη, Φιλόλογος γερμανικής, Τμήμα εξυπηρέτησης
ελληνόγλωσσων πολιτών, παρουσίασε το τμήμα εξυπηρέτησης
επιχειρήσεων με μεταναστευτικό υπόβαθρο του Δήμου Νυρεμ-
βέργης. 

Ο Στέλιος Βασδέκης, Επιχειρηματίας, αναφέρθηκε στα ρίσκα
και στις ευκαιρίες για Έλληνες επενδυτές στη Γερμανία ενώ ο
Δημήτριος Κρικέλης, Οικονομολόγος - Ελεύθερος επιχειρημα-
τίας, στους απαραίτητους κανόνες και υποδομές για την άρτια
λειτουργία μιας δυναμικής και σύγχρονης επιχείρησης. Η Ζυγο-
γιάννη Ειρήνη, Γραμματέας Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών, πα-
ρουσίασε την Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών και τους στόχους
της. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πρόεδροι και
άλλοι εκπρόσωποι Θεσσαλικών οργανώσεων από την Αθήνα
(Μαρία Μπακλαβά) και η Πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου
Νυρεμβέργης Μαρία Θεοχάρη.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ιδρύθηκε τριμελής επιτροπή Θεσ-
σαλών επιχειρηματιών της Ομοσπονδίας με το ακόλουθο προε-
δρείο: Πρόεδρος Στέλιος Βασδέκης (Νυρεμβέργη), Αντιπρόε-
δρος Θεόδωρος Νάστος (Νυρεμβέργη) και Μέλος Γεώργιος
Λασπάς (Σβαϊνφούρτ). Πρώτοι στόχοι της επιτροπής είναι η δια-
μόρφωση ενός εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής, η έντα-
ξη τής επιτροπής στο δίκτυο Επιχειρηματιών του Σ.Α.Ε. Ευρώ-
πης, η καταγραφή όλων των Θεσσαλών επιχειρηματιών και η έκ-

δοση ενός διαφημιστικού εντύπου με παρουσίαση ελληνικών
προϊόντων και αναγραφή όλων των Θεσσαλών επιχειρηματιών
Ευρώπης. 

Την εκδήλωση ενίσχυσαν η Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού,
την οποία η
Ομοσπονδία
ευχαρίστησε
δεόντως. Τέ-

λος ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιωάννης Κίτσιος, ο οποίος
ήταν συντονιστής της όλης εκδήλωσης, ευχαρίστησε όλους
τους συντελεστές και όλους τους παρευρισκόμενους που τίμη-
σαν το συνέδριο με την παρουσία τους.

Τριμελές προεδρείο ανέλαβε τη συσπείρωση και
καταγραφή των Θεσσαλών επιχειρηματιών Ευρώπης

Νικόλαος Στ. Ζιόμπορας (Γενικός Διευθυντής Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας), Κωνσταντίνος Τσιάρας, Φαίδων Κοτσα-
μπόπουλος, Ιωάννης Δήμος, Όθων Αθ. Σιάγκας (Οικονομολόγος - Οικονομική Υπηρεσία Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας),

Αναστάσιος Λάππας, Ροδούλα Ζήση, Στέλιος Βασδέκης, Αθηνά Κακάνη, Δημήτριος Κρικέλης και Διαμαντής Γκίκας.
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Πέντε χρόνια Ομοσπονδία Θεσσαλών Ευρώπης

Με μεγάλο ενθουσιασμό και πάθος οι Θεσσαλοί και ιδιαίτερα
η Θεσσαλική Νεολαία πραγματοποίησαν στις 11.04.2009 το 5ο
Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Σβάϊνφουρτ Γερμανίας που
ήταν αφιερωμένο στον Έλληνα επιχειρηματία. 

Ο θεσμός των θεσσαλικών Φεστιβάλ καθιερώθηκε το 2005
και συνεχίζεται με αμείωτη ενέργεια και επιτυχία. Τη διοργάνω-
ση ανέλαβαν η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» σε συνεργασία με τον οικοδεσπότη
Θεσσαλικό Σύλλογο Σβάϊνφουρτ. Το Φεστιβάλ τίμησαν με την
παρουσία τους οι Θεσσαλοί βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας
και η Ροδούλα Ζήση ως εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων,
ο Ιωάννης Δήμου από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνι-
σμού, ο Πρόεδρος του ΣΑΕ στην Ευρώπη Γεώργιος Αμαραντί-
δης και εκατοντάδες Ελληνίδες και Έλληνες.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαμαντής Γκίκας κήρυξε την
επίσημη έναρξη του πέμπτου Φεστιβάλ τονίζοντας ότι το φεστι-
βάλ στο Σβάϊνφουρτ αφιερώνεται στον Έλληνα επιχειρηματία.
Το νόημα αυτής της αφιέρωσης απέδωσε με ζεστά και ταπεινά
λόγια η πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου Σβάϊνφουρτ Βα-
σιλική Λασπά. Την παράσταση της βραδιάς έκλεψαν πάλι τα χο-
ρευτικά συγκροτήματα των Συλλόγων Σβάϊνφουρτ, Ντύσσελ-
ντορφ, Μονάχου, Νυρεμβέργης και Αθήνας, όπου παρουσία-
σαν λεβέντικους παραδοσιακούς και άλλους χορούς και έδω-
σαν πάλι ένα δυναμικό «παρών» και σ’ αυτό το φεστιβάλ.
Εκπρόσωποι των διοικητικών συμβουλίων του κάθε Συλλόγου
τίμησαν τα παιδιά της χορευτικής ομάδας βραβεύοντάς τα με έ-
να μετάλλιο της Ομοσπονδίας. Η πρόεδρος της ομάδας Θεσ-
σαλών γυναικών Σοφία Μιχαλέ παρουσίασε με άλλες γυναίκες
το παραδοσιακό έθιμο της Λαζαρίνας. Οι πρόεδροι των Θεσσα-
λικών Συλλόγων Μαρία Θεοχάρη (Νυρεμβέργη), Λάζος Κελε-
πούρης (Μόναχο), Βασιλική Λασπά (Σβάϊνφουρτ), Σοφία Μιχα-
λέ (Ντύσσελντορφ), Σωτήριος Πολύζος (Βισμπάντεν) και Μαρία
Μπακλαβά (Αθήνα) χαιρέτισαν το κοινό και έδωσαν ραντεβού
στο επόμενο φεστιβάλ του 2010 που προτάθηκε να γίνει στο
Μόναχο. Μετά τη λαχειοφόρο αγορά (μεταξύ άλλων ένα αερο-
πορικό εισιτήριο-δωρεά της Aegean Airlines και δύο εισιτήρια-
δωρεά της ΑΝΕΚ Lines) οι επίσημοι άνοιξαν το χορό για ένα
πραγματικό τρικούβερτο θεσσαλικό ολονύκτιο γλέντι με την το-
πική μουσική ορχήστρα ΑΚΡΟΑΜΑ.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια όλοι όσοι συνέβαλαν στη διορ-
γάνωση αυτού του φεστιβάλ και ιδιαίτερα ο οικοδεσπότης Θεσ-
σαλικός Σύλλογος Σβάϊνφουρτ. Η Ομοσπονδία δήλωσε ότι σκο-
πεύει να θέσει και να πετύχει υψηλούς στόχους, να γιορτάσει
πολλά φεστιβάλ και να ενώσει ακόμα πιο πολύ τους Θεσσαλούς
της Ευρώπης και όλου του κόσμου!

Την εκδήλωση ενίσχυσαν η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσα-
λίας, την οποία η Ομοσπονδία ευχαρίστησε δεόντως. Το Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της εκ-
δήλωσης στο Σβάϊνφουρτ.

Πανθεσσαλικός Σύλλογος Μονάχου Πανθεσσαλικός Σύλλογος Σβάϊνφουρτ

Οι εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων
Κωνσταντίνος Τσιάρας και η Ροδούλα Ζήση

Θεσσαλικός Σύλλογος Χαϊδαρίου Αθηνών

Γεώργιος Αμαραντίδης, Αναστάσιος Λάππας, Γεώργιος Παπαδό-
πουλος (Πρόεδρος Συντονιστικής ομάδας Θεσσαλών Αθήνας),

Κωνσταντίνος Τσιάρας, Μαρία Θεοχάρη, Ροδούλα Ζήση, Διαμα-
ντής Γκίκας, Βασιλική Λασπά, Ιωάννης Δήμου, Ιωάννης Κίτσιος,
Λάζος Κελεπούρης, Μαρία Μπακλαβά (Πρόεδρος Θεσσαλικού

Συλλόγου Χαϊδαρίου Αθήνα), Ειρήνη Ζυγογιάννη και Σοφία Μιχαλέ

Αναστάσιος Λάππας (Πρόεδρος της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας) με τους συνεργάτες 

Όθωνα Αθ. Σιάγκα, Παρασκευή Νταβαγγέλου, 
Φυλιώ Κάβουρα, Γεωργία Γιαννούση και Νικόλαο Στ. Ζιόμπορα

Θεσσαλικός Σύλλογος Ντύσσελντορφ

Νίκος Χειλάς (δημοσιογράφος ΕΡΤ), Διαμαντής Γκίκας,
Αναστάσιος Λάππας και Γεώργιος Παπαδόπουλος

Θεσσαλικός Σύλλογος Νυρεμβέργης

Ο Γ. Αμαραντίδης στο 5ο Φεστιβάλ
Θεσσαλών Ευρώπης στο Σβάϊνφουρτ

Frankfurt: Ο Συντονιστής του ΣΑΕ Περι-
φέρειας Ευρώπης Γιώργος Αμαραντίδης
παρέστη το Σάββατο 11 Απριλίου 2009
στο 5ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο
Σβάϊνφουρτ.

Το πρόγραμμα των ημερών περιελάμ-
βανε την ίδρυση του συνδέσμου Θεσσα-
λών Επιχειρηματιών και ένα πλούσιο πολι-
τιστικό πρόγραμμα που παρουσίασαν τα
χορευτικά συγκροτήματα των συλλόγων-
μελών της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών
Συλλόγων Ευρώπης.

Στο χαιρετισμό του εξήρε τις προσπά-
θειες που καταβάλλουν η Ομοσπονδία και
οι Σύλλογοι Θεσσαλών στην Ευρώπη και

τόνισε τα εξής: «Αξίζετε θερμά συγχαρη-
τήρια, αφού ήδη έχετε πετύχει με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο έναν από τους στό-
χους σας που είναι να αναδειχθεί ο ιστο-
ρικός και πολιτιστικός πλούτος της Θεσ-
σαλίας σε κάθε χώρα της Ευρώπης. 

Απόψε οι νέοι παρουσιάζουν τους συλ-
λόγους τους, μα κυρίως την ελληνική ταυ-
τότητά τους, προβάλλοντας την πολιτιστι-
κή παράδοση και κληρονομιά του λαού
μας.»

Ο κ. Αμαραντίδης ολοκλήρωσε την ομι-
λία του λέγοντας: 

«Στο ΣΑΕ έχουμε θέσει ως προτεραιό-
τητα τη στήριξη της νέας γενιάς. Στόχος

μας είναι να τους φέρουμε ακόμη πιο κο-
ντά μας, να τους δώσουμε τη δυνατότητα
να δημιουργήσουν, να ανακαλύψουν τα
ταλέντα τους, να γίνουν ακόμη πιο δημι-
ουργικοί. 

Στις επόμενες δραστηριότητές μας ανή-
κει η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού και την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση σε προγράμματα φιλοξενίας
για τους Έλληνες νέους που ζουν στην
Ευρώπη. 

Προγράμματα που είμαστε βέβαιοι ότι
θα αποφέρουν σπουδαία αποτελέσματα
και που θα χαρούμε να φιλοξενήσουν και
τα δικά σας παιδιά».
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Ιδρυτική συνδιάσκεψη νεολαίας της Παγκρητικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ.ΠΟΕ

«Της Κρήτης την παράδοση με ευλάβεια στηρίζω 
και όπου σταθώ και όπου διαβώ μια Κρήτη ζωγραφίζω»

Με ενθουσιασμό, πρωτοπορία και ιδιαίτερη συγκίνηση πραγ-
ματοποιήθηκε η ιδρυτική συνδιάσκεψη Κρητικής νεολαίας ΠΟΕ,
στις 25 & 26 Απριλίου στο Ludwigshafen της Γερμανίας.

Oι νέοι και οι νέες αντιπρόσωποι των Κρητικών συλλόγων α-
πό την Ευρώπη, πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνδιάσκε-
ψη στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 35η επέτειο της Πα-
γκρητικής Ομοσπονδίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η δημι-
ουργία και ανάπτυξη νέων δεσμών της Κρητικής νεολαίας από
την Ευρώπη με την Κρήτη αλλά και μεταξύ τους στις χώρες ό-
που διαμένουν.

Οι εκδηλώσεις του διημέρου ήταν μια επιτυχημένη πρωτο-
βουλία της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης που σε συνερ-
γασία με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ περιφέρειας
Ευρώπης και τον τοπικό Κρητικό σύλλογο του Λουντβιξχάφεν α-
νέλαβαν την διοργάνωση της συνδιάσκεψης και τα οργανωτικά
θέματα για τη διαμονή της νεολαίας μας στη Γερμανία.

Το πρόγραμμα των εργασιών ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί με
ένα θερμό καλωσόρισμα των νέων από τον πρόεδρο της ΠΟΕ
κ. Γιάννη Επιτροπάκη. 

Τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για τις επιδιώξεις και τις αρ-
μοδιότητες της ΚΡΗΝΕ.ΠΟΕ παρουσίασαν με τις εισηγήσεις
τους ο Δρ κ. Μάρκος Τρούλης, κ Αδάμ Παραδεισανός, κ. Ευάγ-
γελος Βρουβαχάκης και κα. Δήμητρα Ματθαιάκη.

Εκ μέρους του ΣΑΕ η κα. Σοφία Καρυπίδου, υπεύθυνη συ-
γκρότησης νεολαίας ενημέρωσε τους νέους για την οργάνωση
των νεολαίων, των Ελληνικών φορέων της Ευρώπης, και την
δράση τους μέσω του δικτύου του ΣΑΕ.

Καταλυτικό ρόλο στην άμεση δραστηριοποίηση των νέων κα-
τά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης είχαν οι εισηγήσεις του κ.
Γιώργου Χατζημαρκάκη, ευρωβουλευτή και του κ. Γιώργου Αε-
ράκη πρόεδρου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών. Κοντά
στους νέους βρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι τοπικών φορέων α-
πό την Κρήτη και πολιτικοί όπως ο κ. Κωνσταντίνος Μπαντου-
βάς και ο κ. Βασίλης Κεγκέρογλου. Όλοι ενθάρρυναν και επι-
κρότησαν την προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη και προώ-
θηση της πνευματικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δραστη-
ριότητας της Κρητικής νεολαίας στην Ευρώπη. Από τις εκλογι-
κές διαδικασίες που ακολούθησαν προέκυψε η νέα Συντονιστι-
κή Επιτροπή, η οποία και συστάθηκε σε σώμα ως εξής:
Συντονιστής: Δήμητρα Ματθαιάκη
Αναπληρωτής Συντονιστής: Ιωάννης Σόπασης
Γραμματέας: Άννα Μπαγκέρη

Υπεύθυνος ιστοσελίδας και πολυμέσων: 
Μανώλης Παπουτσάκης
Υπεύθυνος δημοσιών σχέσεων: Σοφία Ηλιάκη
Αναπληρωματικοί: Αντώνης Κουτράκης, Νίκος Παρασύρης
Bauer, Κατερίνα Μπουρσιάνη 

Η Συντονιστική επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει
τις θερμές ευχαριστίες της προς όλους τους εισηγητές και τους
διοργανωτές της συνδιάσκεψης, τον κ. Επιτροπάκη που έθεσε
ως προτεραιότητα της ΠΟΕ την οργάνωση της Κρητικής νεο-

λαίας και όλους τους Κρητικούς συλλόγους και τους αντιπρο-
σώπους τους που συμμετείχαν.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το συγκρότημα καλλι-
τεχνών από την Κρήτη κ. Γιώργο Μπιτζανάκη, κ. Γιάννη Πολάκη
και κ. Γιάννη Λουλάκη, και τα νεανικά χορευτικά τμήματα των
Κρητικών χορευτικών συλλόγων από το Μόναχο, το Λούντβιξ-
χαφεν και το Ρουσελσχάιμ της Γερμανίας, μας εντυπωσίασαν ό-
λους στο δείπνο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ
και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Κολωνία/Λουντβιγκσχάφεν: Ο πρόεδρος
της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης
Χρυσόστομος Δήμου και η Συντονίστρια των
Ηπειρωτικών Συλλόγων κ. Δήμητρα Πέτσα
συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις της
Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης για τα 35
χρόνια από την ίδρυσή της που έλαβαν χώρα
στο Λουντβιγκσχάφεν της Γερμανίας. Στην η-

μερίδα της πρώτης ημέρας των εκδηλώσεων
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κρητι-
κή διατροφή σε σχέση με τον τουρισμό και την
πράσινη ανάπτυξη, η συμβολή των κρητικών
οργανώσεων στην Ευρώπη, για την ανάδειξη
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης
και τέλος οι προοπτικές των κρητικών οργανώ-
σεων στον 21 αιώνα. Παράλληλα με την ημερί-

δα πραγματοποιήθηκε και η ιδρυτική συνδιά-
σκεψη κρητικής νεολαίας.

Στο σύντομο χαιρετισμό ο κ. Δήμου αφού
συνεχάρη την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώ-
πης για την προσφορά της στην Κρήτη και ιδι-
αίτερα στους απόδημους Κρήτες, τόνισε μετα-
ξύ των άλλων: «ότι οι Ηπειρώτες της διασπο-
ράς χαιρετίζουν κάθε προσπάθεια ανατροφο-
δότησης των ομογενειακών οργανώσεων με
νέο αίμα, νέες ιδέες ούτως ώστε να προσαρ-
μοστούν στα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποί-
ησης» και κλείνοντας είπε: «κρατώντας την αί-

σθηση του μέτρου ... ας ενώσουμε τις δυνά-
μεις μας και να διεκδικήσουμε από κοινού το
μέλλον που δικαιούνται οι εθνικοτοπικές οργα-
νώσεις».

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία
τους μέλη της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτο-
διοίκησης Κρήτης, βουλευτές, ο Ευρωβουλευ-
τής του Φιλελευθέρου Κόμματος της Γερμα-
νίας Δρ. Γιώργος Χατζημαρκάκης, εκπρόσωποι
του ΣΑΕ και ΣΑΕ-Ευρώπης, εκπρόσωποι πά-
μπολλων φορέων της Κρήτης και Γερμανίας
καθώς και πλήθος κόσμου.

H Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης στις εκδηλώσεις
για τα 35χρονα της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης
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Λαμπρές εκδηλώσεις οργανώθηκαν για τα 35χρονα
της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ

Πολλαπλές εκδηλώσεις οργάνωσε για τα
35χρονα της, η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώ-
πη ΠΟΕ, στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2009 στη
πόλη Ludwigshafen της Γερμανίας σε συνεργα-
σία με το τοπικό κρητικό σύλλογο. Οι κεντρικές
εκδηλώσεις έλαβαν χώρα, στο Kulturzentrum
das Haus, Bahnhofstr.30, 67059 Ludwigshafen. 

Τις εργασίες άνοιξε με καλωσόρισμα ο πρόε-
δρος της ΠΟΕ, Γιάννης Επιτροπάκης, ακολού-
θησαν χαιρετισμοί επισήμων: από τον πρωτο-
πρεσβύτερο Κωνσταντίνο Ζαρκανίτη, εκπρόσω-
πο της Ιεράς Μητρόπολης Γερμανίας και εξαρ-
χία κεντρώας Ευρώπης, από τον Βασίλη Κιου-
λαφή εκπρόσωπο του Ελληνικού προξενείου
στη Φραγκφούρτη, από την Δρ. Όλγα Σαραντο-
πούλου Γραμματέα του ΣΑΕ, από τον Κοσμά
Λουτσόπουλο, εκπρόσωπο ΣΑΕ Ευρώπης, από
τον Χρυσόστομο Δήμου, πρόεδρο της Πανηπει-
ρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, και πρόεδρο
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών, από
την Σοφία Καρυπίδου, εκπρόσωπο της Ομο-
σπονδίας συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευ-
ρώπη. Στη συνέχεια ακούστηκε ένα ριζίτικο τρα-
γούδι και ακολούθησε η ημερίδα, αποτελούμε-
νη από δύο ενότητες:

A) α: Πρώτη ενότητα: κρητική διατροφή, του-
ρισμός υγείας, πράσινη ανάπτυξη, ως εισηγητές
συμμετείχαν:

1) Ο ευρωβουλευτής Δρ. Γιώργος Χατζημαρ-
κάκης, με θέμα: Κρητική διατροφή, προώθηση
αγροτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

2) Η αντινομάρχης Λασιθίου Πρατσίνη Μαρία,
με θέμα: Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "κρη-
τικό σύμφωνο ποιότητας" προοπτικές ανάπτυ-
ξης.

3) Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου εξαγωγέ-
ων Κρήτης, Ανδρεαδάκης Γιώργος, με θέμα: Οι
δράσεις του συνδέσμου εξαγωγέων Κρήτης, για
την προώθηση κρητικών προϊόντων στην Ευρώ-
πη, προτάσεις συνεργασίας με την ΠΟΕ.

4) Ο βουλευτής Νομού Ηρακλείου Μπαντου-
βάς Κωνσταντίνος με θέμα: Τουριστικές υποδο-
μές στη Κρήτη, για την αναβάθμιση των προ-
σφερομένων τουριστικών προϊόντων της. 

5) Η Δρ. Med. Internistin Αργυρή Παρασύρη
– Bauer, με Θέμα: Κρήτη, τουρισμός υγείας.

6) Η Μαρία Ζαρνακούπη από τον ΕΟΤ στη
Γερμανία, με θέμα: Κρήτη, τουριστικός προορι-
σμός με πολλαπλές δυνατότητες.

7) Ο βουλευτής Νομού Ηρακλείου Βασίλης
Κεγκέρογλου με θέμα:ανάπτυξη της πράσινης
επιχειρηματικότητας στη Κρήτη.

Το συντονισμό των εργασιών είχε η Δρ. Κατε-
ρίνα Κούλη. Περίληψη των θέσεων των εισηγη-
τών: η κρητική διατροφή είναι ένα σημαντικό ερ-
γαλείο marketing, για την προώθηση των αγρο-
τικών προϊόντων της Κρήτης και ειδικά του ελαι-
ολάδου στις ευρωπαϊκές αγορές. Προτάθηκε
σχεδιασμός προβολής κρητικών προϊόντων, ό-
πως εκείνο που έγινε το Φλεβάρη του 2009 στο
Μόναχο, με μια προγραμματική συνεργασία
ΠΟΕ και Συνδέσμου Κρητών Εξαγωγέων με τη
στήριξη των εμπορικών τμημάτων των Ελληνι-
κών προξενείων. Πχ. οργάνωση εβδομάδων
Κρητικής κουζίνας. Κατατέθηκε συγκεκριμένη
πρόταση η οποία συνίσταται στην συνένωση δυ-
νάμεων από επιχειρηματίες της Κρήτης και Κρη-
τικούς επιχειρηματίες του εξωτερικού, με στόχο
τη δημιουργία μιας εταιρείας για την ανάπτυξη
μιας διατροφικής αλυσίδας καταστημάτων με τα
πρότυπα της Κρητικής διατροφής. Έγινε ενημέ-
ρωση για το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας. 

Γνωρίσαμε ότι είναι μια αστική μη κερδοσκο-
πική εταιρεία που ιδρύθηκε από τις τέσσερις Νο-
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Κρήτης με σκοπό
την διάσωση, προβολή και διάδοση του προτύ-
που της Κρητικής Διατροφής καθώς και την πι-
στοποίηση χώρων εστίασης που προσφέρουν το
διατροφικό πρότυπο αυτό. Διαπιστώθηκε, ότι μία
αναγνωρισμένη πιστοποίηση μπορεί να αποτε-
λέσει το εισιτήριο ενός προϊόντος στην ευρω-
παϊκή αγορά. Ο τουρισμός είναι η βιομηχανία
της Κρήτης με πολλαπλές δυνατότητες όπως και
ο τουρισμός υγείας. Στο τουρισμό τα προβλήμα-
τα είναι διαχρονικά. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε
ότι "Ο θεός μας έστειλε στη Κρήτη τη χρυσοτό-
κο όρνιθα που λέγεται τουρισμός ". Εμείς τι κά-

νουμε για αυτό; Τουρισμός δεν είναι μόνο τα ξε-
νοδοχεία, αλλά είναι και άλλοι παράμετροι. Είναι
φανερό ότι η Κρήτη, ενώ ξεχειλίζει από φυσικές
ομορφιές, ενώ διαθέτει τα πλέον σύγχρονα ξε-
νοδοχειακά συγκροτήματα, ενώ έχει επιχειρη-
ματίες δραστήριους και δημιουργικούς αλλά και
λαό φιλόξενο, φιλότιμο και ανοιχτόκαρδο, εν
τούτοις στερείται βασικών υποδομών λόγω της
ανυπαρξίας πολιτικού σχεδιασμού κατά την
προηγούμενη 20ετία.

Ο ιδιωτικός τομέας με τις ξενοδοχειακές ε-
γκαταστάσεις δεν έχει να ζηλέψει τίποτα με τους
ανταγωνιστές μας στη Μεσόγειο. Οι δημόσιες
τουριστικές υποδομές (αεροδρόμια, δρόμοι, πε-
ζόδρομοι, περιβάλλον κλπ). είναι ελλειμματικές
και επιεικώς απαράδεκτες, θα χρειαστούν πολ-
λά κοινοτικά πλαίσια στήριξης για να καλυφθούν
οι ελλείψεις αυτές, σε υποδομές. Η επίλυση των
αναφερομένων θεμάτων μπορεί να αποτελέσει
μέρος της πράσινης παγκρήτιας ανάπτυξης.

Σήμερα, η πράσινη ανάπτυξη είναι μια σημα-
ντική εναλλακτική λύση για να βελτιώσουμε το
βιοτικό μας επίπεδο, να ενδυναμώσουμε την
κοινωνική συνοχή, να δώσουμε μια δυναμική
προοπτική στον τόπο και τους ανθρώπους του
και να συμβάλουμε στην παγκόσμια προσπά-
θεια για ένα ασφαλές και μακροχρόνια βιώσιμο
περιβάλλον. Η πραγματοποίηση του οράματος
αυτού προϋποθέτει την επένδυση στο φυσικό
και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας μας αλλά
και στον άνθρωπο, στη δημιουργικότητα και τη
φαντασία του. Η Κρήτη με την γεωγραφική της
θέση, τον φυσικό της πλούτο, τον πολιτισμό της,
την ιστορία της, τα μνημεία της και κυρίως τους

δυναμικούς ανθρώπους της, τους Κρητικούς
της Κρήτης αλλά πολύ περισσότερο τους Κρητι-
κούς της διασποράς, πληρεί όλες της προϋπο-
θέσεις για να πάει ψηλά.

β: Δεύτερη ενότητα: η συμβολή των κρητικών
οργανώσεων στην Ευρώπη, για την ανάδειξη
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης
και η προοπτική των κρητικών οργανώσεων
στον 21 αιώνα. Ως εισηγητές συμμετείχαν:

1) Ο Δημήτρης Καντηλιεράκης πρώην 1ος
πρόεδρος της Ομοσπονδίας 2) Ο Γιώργος
Κουργιεράκης πρώην 2ος πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας 3) Ο Στέλιος Νύκταρης πρώην 3ος
πρόεδρος της Ομοσπονδίας 4) Ο Γιώργος Αε-
ράκης πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Κρητών 5) Η Ευαγγελία Κουρουπάκη πολιτευ-
τής Νομού Χανίων, πρώην στέλεχος κρητικού
συλλόγου Νυρεμβέργης 6) Η Δήμητρα Ματ-
θαιάκη από τη κρητική νεολαία και 7) Ο Γιάννης
Επιτροπάκης πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Το
συντονισμό των εργασιών είχε ο Μανόλης
Κουγιουμουτζής αντιπρόεδρος της ΠΟΕ. Όλοι
οι εισηγητές αναφέρθηκαν στην ιστορία της με-
ταναστευτικής περιόδου, στον ρόλο που δια-
δραμάτισαν οι εθνικοτοπικές οργανώσεις και
στις αλλαγές που συντελέστηκαν όπως γεωπο-
λιτικές, οικονομικές κοινωνικές κλπ. Επίσης μί-
λησαν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Κρήτης, ειδικά για το ανθρώπινο δυναμικό της,
το περιβάλλον, ο πολιτισμό της, η ιστορία της,
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της όπως ο του-
ρισμός και οι υποδομές της. Το ζητούμενο για
τις οργανώσεις των Κρητών για στον 21 αιώνα
είναι ένα νέο όραμα, μία άλλη μορφή δυναμι-

κής οργάνωσης σε συνεργασία με τους φορείς
της Κρήτης με άλλες οργανώσεις Κρητών, με
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ΠΣΚ και με
το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού ΣΑΕ, αλ-
λά και με φορείς των χώρων υποδοχής. Σύμ-
μαχος μας είναι η κοινωνία της πληροφορίας.
Οι νέες τεχνολογίες μας φέρνουν πιο κοντά το
μητροπολιτικό κέντρο με τη κρητική διασπορά.
Στόχο μας είναι να αναδείξομε τη Κρήτη προς
όφελος της ιδιαίτερης μας πατρίδας και των
Κρητών όπου γης.

Β) Πραγματοποιήθηκε Ιδρυτική συνδιάσκεψη
κρητικής νεολαίας ΠΟΕ, σε συνεργασία με το
ΣΑΕ περιφέρειας Ευρώπης. 

Συντονιστές και εισηγητές από τη πλευρά
της Ομοσπονδίας ήταν ο Ευάγγελος Βρουβα-
χάκης, ο Δρ. Μάρκος Τρούλης, ο Αδάμ Παρα-
δεισανός και η Δήμητρα Ματθαιάκη. Τη νεο-
λαία χαιρέτισε ο Γερμανός ευρωβουλευτής
κρητικής καταγωγής Δρ. Γιώργος Χατζημαρκά-
κης και οι βουλευτές Νομού Ηρακλείου Κώ-
στας Μπαντουβάς, Βασίλης, Κεγκέρογλου και
ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρη-
τών Γιώργος Αεράκης.

Εισηγήτρια από τη πλευρά του ΣΑΕ ήταν το
μέλος του συντονιστικού συμβουλίου ΣΑΕ Ευ-
ρώπης και υπεύθυνη επιτροπής νεολαίας Σο-
φία Καρυπίδου με θέμα: οι οργανώσεις των
νεολαιών, των Ελληνικών φορέων της Ευρώ-
πης, σε ένα δίκτυο της νεολαίας ΣΑΕ. Εγκρί-
θηκε από τους νέους ο κανονισμός λειτουργία
του δικτύου κρητικής νεολαίας ΠΟΕ. Μετά α-
πό αρχαιρεσίες που ακολούθησαν προέκυψε
η συντονιστική επιτροπή, η οποία συστάθηκε
σε σώμα ως εξής: Συντονίστρια: Δήμητρα
Ματθαιάκη, Αναπληρωματικός Συντονιστής:
Ιωάννης Σοπασής, Γραμματέας: Άννα Μπα-
γκέρη, υπεύθυνος ιστοσελίδας και πολυμέ-
σων: Μανώλης Παπουτσάκης, Υπεύθυνη δη-
μοσίων σχέσεων: Σοφία Ηλιάκη.

Γ) Πραγματοποιήθηκε μεγάλη Κρητική -
μουσικοχορευτική βραδιά, με το συγκρότημα
καλλιτεχνών από τη Κρήτη, Λύρα –τραγούδι
Γιώργος Μπιτζανάκης, λαούτο Γιάννης Πολά-
κης, μαντολίνο- τραγούδι Γιάννης Λουλάκης
που χάρισαν στιγμές ανεπανάληπτες μέχρι 5
το πρωί της Κυριακής. Τους ευχαριστούμε για
μια ακόμη φορά.

Σε ειδική πανηγυρική τελετή η Παγκρητική
Ομοσπονδία Ευρώπης ΠΟΕ βράβευσε τον Ευ-
ρωβουλευτή Δρ. Γιώργο Χατζημαρκάκη με τον
τίτλο του Επίτιμου Πρόεδρου της, σημειωτέον
στις 3.11.2007 στη Φραγκφούρτη, η ΓΣ των αντι-
προσώπων των συλλογών της ομοσπονδίας ψή-
φισε ομόφωνα, για την πρόσφορα του στη κρη-
τική διασπορά στην Ευρώπη και την ανάδειξη
της Κρήτης στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλ-
λον και αποφάσισε να απονείμει τον ανώτερο
καταστατικό τίτλο της ομοσπονδίας μας. 

Με τη πράξη αυτή, τιμούμε τη δεύτερη γενιά
των Κρητών που με μεγάλη προσπάθεια ξεχωρί-
ζει σε όλους τους τομείς στις νέες πατρίδες
τους, αλλά δεν ξεχνά και έχει στη καρδία της τη
Κρήτη. Επίσης βραβεύτηκαν πρώην στελέχη της
ομοσπονδίας Δημήτρη Καντηλιεράκη 2) Γιώργο
Κουργιεράκη 3) Στέλιο Νύκταρη 4) Γιώργο Ξε-
νάκη και απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες
στους εισηγητές και στον Σταύρο Κουρουπάκη.
Στη μουσικοχορευτική βραδιά χόρεψαν τα χο-
ρευτικά συγκροτήματα των κρητικών συλλόγων
Μονάχου, Rüsselsheim, Ludwigshafen,
Mannheim. Μια ευχάριστη έκπληξη μας επιφύ-
λαξαν οι εκδρομείς από την Ελλάδα, μέλη του
κρητικού συλλόγου Μεσσαριτών Αττικής με την
πρόεδρο και μέλος του ΠΣΚ Χαρά Κουρδικάκη.
Οι εκδηλώσεις έληξαν στις 26-04-2009 με εκ-
κλησιασμό και στη συνέχεια επίσκεψη στους χώ-
ρους του κρητικού συλλόγου Ludwigshafen. 

ΠΟΕ Στουτγάρδη, 29.04.2009

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕ Γιάννης Επιτροπάκης με μέλη της Παγκρητικής Νεολαίας

Σε ειδική πανηγυρική τελετή η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης βράβευσε τον
Ευρωβουλευτή Δρ. Γιώργο Χατζημαρκάκη με τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου της



20n n n Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Θρακιώτες από συλλόγους της Ευρώπης
αντάμωσαν για 23η χρονιά στις εκδηλώ-
σεις για τον εορτασμό απελευθέρωσης της
Θράκης που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες η
ομοσπονδία θρακικών συλλόγων Ευρώπης
στις 2 και 3 Μαΐου. Την πρώτη μέρα στο α-
ντάμωμα των πολιτιστικών συλλόγων κάθε
ένα συγκρότημα παρουσίασε το χορευτικό
του πρόγραμμα. Στη φετινή διοργάνωση
συμμετείχαν σύλλογοι από την Γερμανία
και ο θρακιώτικος σύλλογος των Βρυξελών
και το συγκρότημα του Καρυοφύλλη Δοϊ-
τσίδη. Τη Θράκη εκπροσώπησαν η αντινο-
μάρχης Ροδόπης – Έβρου Χριστίνα Αργυ-
ριάδου, υπεύθυνη για τα κοινωνικά, αθλη-
τικά και πολιτιστικά της διευρυμένης νο-
μαρχιακής αυτοδιοίκησης, ο έπαρχος Βο-
ρείου Έβρου ο Πολυχρόνης Αντωνιάδης,
από το νομό Ροδόπης ο δήμαρχος Μαρώ-
νειας Χρήστος Παπανικολάου και ο αντιδή-
μαρχος Τάσος Παπαγιαννάκης. Η χώρας
μας εκπροσωπήθηκε από την πρόξενο στις
Βρυξέλες, από την ελληνική κοινότητα των
Βρυξελών, από το συμβούλιο αποδήμου
Ελληνισμού και από την ορθόδοξη εκκλη-
σία Βελγίου, Ολλανδίας και Λουξεμβούρ-
γου.  Ο λέκτορας του Δ.Π.Θ. Φάνης Μαλ-
κίδης, βρέθηκε στον εορτασμό των Θρα-
κιωτών στις Βρυξέλλες και μετέφερε το
κλίμα των εκδηλώσεων μιλώντας στο ράδιο
Χρόνος 87,5, ΦΜ «Η ομοσπονδία Θρακών
Ευρώπης με τον πρόεδρο της τον Κώστα
Σισμανίδη, τα μέλη του διοικητικού συμ-

βουλίου, ο σύλλογος των Βρυξελών και ό-
λοι οι υπόλοιποι θρακιώτικοι σύλλογοι της
Ευρώπης έδειξαν ότι όχι μόνο μπορούν να
αγκαλιάσουν και να διαφυλάξουν την θρα-
κική παράδοση, αλλά κυρίως να την μετα-
δώσουν και σε ανθρώπους οι οποίοι όχι
μόνο δεν είναι θρακικής καταγωγής, αλλά
ούτε καν ελληνικής καταγωγής. Ξέρετε πο-
λύ καλά ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα ζή-
τημα που αφορά τους μικτούς γάμους.
Αρχικά αυτό ξεκίνησε βγαίνοντας από την
κοινότητα όταν οι άνθρωποι δεν παντρεύο-

νταν μεταξύ τους, δηλαδή Θρακιώτες με
Θρακιώτες, κλπ, μετέπειτα πήγαν στους ευ-
ρύτερους γάμους που έγιναν μεταξύ Ελλή-
νων και μη Ελλήνων και πραγματικά υπήρ-
χαν πολλά μέλη στον θρακικό σύλλογο
Βρυξελών αλλά και στους υπόλοιπους της
Γερμανίας οι οποίοι ήταν παιδιά τα οποία ή-
ταν από μικτούς γάμους και πραγματικά έ-
δειξαν ότι η θρακική παράδοση και πολιτι-
σμός είναι ευρύτερος και αγκαλιάζει ό-
λους τους ανθρώπους. 

ΔΜ. Και μπορεί να ενώσει ακόμα και αυ-
τούς οι οποίοι δεν είναι Θρακιώτες, να
τους κάνει να νοιώσουν Θρακιώτες. 

ΦΜ Πραγματικά και μέσα από το χορό,
το τραγούδι, την μουσική, την παράδοση,
μπορεί να προσεγγίσει και ανθρώπους οι
οποίοι με άλλους τρόπους θα ήταν αδύνα-
το έως ανέφικτο να τους προσεγγίσεις. Την
δεύτερη μέρα έγινε μία παρουσίαση της
Θράκης και μία αναφορά στα ζητήματα
που αφορούν την ιστορία αλλά και την σύγ-
χρονη πραγματικότητα. Την παρακολούθη-
σαν μέλη των σωματείων και επίσης αντι-
προσωπεία από διάφορες άλλες ομάδες,
κοινότητες και συλλόγους που δρουν στις
Βρυξέλες. Υπήρχε μία συζήτηση γνωριμίας
ουσιαστικά τόσο με την Θράκη αλλά κυ-
ρίως μία συζήτηση και διάλογος προκειμέ-
νου να αναδειχθούν τα σύγχρονα ζητήμα-
τα που αφορούν την Θράκη, τόσο μέσα α-
πό το ιστορικό πρίσμα όσο και από το σύγ-
χρονο προκειμένου η τρίτη και η τέταρτη
γενιά, δηλαδή η νεολαία των Θρακών που
ζει στην Ευρώπη να γνωρίσει την σύγχρονη
Θράκη αλλά και τις δυνατότητες που έχει
αυτή στο μέλλον. 

ΔΜ. Κύριε Μαλκίδη, κρατάνε τα ήθη, τα
έθιμα, τις παραδόσεις, την γλώσσα με την
επαφή που είχατε με τον απόδημο Ελληνι-
σμό, εκεί με τους Θρακιώτες μας; 

ΦΜ Η πρώτη και η δεύτερη γενιά κρα-
τούν την γλώσσα, ωστόσο η τρίτη και η τέ-
ταρτη ζει σε κοινωνίες όπου κυριαρχεί μία
γλώσσα, για παράδειγμα τα γαλλικά ή τα
γερμανικά ή αλλού τα αγγλικά, προφανώς
υπάρχουν δυσκολίες προκειμένου να δια-
τηρήσουν τουλάχιστον τα βασικά χαρακτη-
ριστικά της γλώσσας, που συνδυάζονται με
το γεγονός ότι πολλά παιδιά δεν έχουν την
δυνατότητα να πάνε σε ελληνικό σχολείο, ή
να πάνε φροντιστηριακά να μάθουν ελληνι-
κή γλώσσα το απόγευμα. 

ΔΜ Δεν υπάρχουν ελληνικά σχολεία τα

οποία χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος; 
ΦΜ. Δεν υπάρχουν παντού. Υπάρχουν ό-

πως ξέρετε στις Βρυξέλες, υπάρχει στο
στο Μόναχο, στο Ντίσελντορφ, αλλά δεν υ-
πάρχουν όπου ζουν Έλληνες, γιατί οι
Έλληνες και ειδικότερα οι Θρακιώτες είναι
διασπαρμένοι σε όλη την Ευρώπη και υ-
πάρχουν ακόμη δυσκολίες προκειμένου να
επιλυθεί το ζήτημα της διδασκαλίας της ελ-
ληνικής γλώσσας. Ωστόσο κατά την γνώμη
μου και νομίζω ότι έχει σημασία, οι σύλλο-
γοι πλέον παίζουν και έναν άλλο ρόλο. Εί-
ναι κιβωτοί διάσωσης και μετάδοσης μιας
ολόκληρης κουλτούρας που περιλαμβάνει
και την γλώσσα. Δηλαδή παρά το γεγονός
ότι τα παιδιά έχουν πλέον ως μητρική
γλώσσα τα γαλλικά, τα γερμανικά ή τα αγ-
γλικά, εντούτοις μέσα από τους συλλόγους
δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν έστω
και ορισμένες ψηφίδες ή ορισμένα κομμά-
τια της γλωσσικής ή άλλης παράδοσης της
Θράκης προκειμένου να γίνουν και αυτοί
κομμάτια αυτής της ευρύτερης και πλού-
σιας κληρονομιάς. Δηλαδή ουσιαστικά οι
σύλλογοι παίζουν ένα διπλό ρόλο τον ο-
ποίο πραγματικά τον είδα έντονα εκεί. 

ΔΜ Και δεν έχει να κάνει μόνο με τον πο-
λιτισμό, αλλά έχει να κάνει και με την εκ-
παίδευση και με την γνώση. 

ΦΜ Με όλες τις ιδέες τις οποίες ανταλ-
λάξαμε και από την συζήτηση που έγινε την
Κυριακή με τους Θρακιώτες της διασπο-
ράς μου δόθηκε η δυνατότητα να ανταλλά-
ξουμε όχι μόνο ιδέες, αλλά και να δούμε
και ορισμένα ζητήματα που αφορούν την
σύγχρονη πραγματικότητα, δηλαδή τα νέα
παιδιά, τη νεότερη γενιά των Θρακών που
ζει στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν μεν την
δυνατότητα να γνωρίσουν την ιδιαίτερή
τους πατρίδα το καλοκαίρι όταν έρχονται
για διακοπές ή μέσα από διάφορα προ-
γράμματα. Αλλά νομίζω ότι επειδή όλη η
παρουσία της είναι πλέον στην Ευρώπη και
μιλώ για την θρακική νέα γενιά, είναι καλό
αυτά τα παιδιά μέσα από διαδικασίες, μέσα
από σεμινάρια ιστορίας, από συναντήσεις
που μπορούν να γίνουν σε όλη την Ευρώ-
πη, να γνωρίσουν αυτά τα παιδιά την κατα-
γωγή τους, την κληρονομιά τους αλλά κυ-
ρίως να την μεταδώσουν σε άλλους αν-
θρώπους μη Έλληνες, μη Θρακιώτες, κάτι
το οποίο το κάνουν ήδη με επιτυχία. 

ΔΜ Και αυτό είναι το μήνυμα φυσικά που
σας έδωσαν να φέρετε εδώ στην Ελλάδα. 

ΦΜ Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός
ότι σε ένα μεγάλο χώρο που είναι ένα κλει-
στό γυμναστήριο όπου έγινε αυτή η συνά-
ντηση, δόθηκε η δυνατότητα να δούμε τα
παιδιά, των χορευτικών, επίσης 1.000 και
πλέον άτομα, τα οποία παρακολουθούσαν
με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα παι-
διά τους, τους συγγενείς τους, δόθηκε η
δυνατότητα να δούμε ότι υπάρχει μία ποιό-
τητα η οποία όχι μόνο έχει μεταδοθεί στις
νεότερες θρακικές γενιές, αλλά έχει μετα-
δοθεί όπως σας είπα και σε άλλους αν-
θρώπους οι οποίοι δεν είναι Θρακιώτες,
δεν είναι καν Έλληνες. 

Αυτοί μέσα από το χορό, το τραγούδι και
την παράδοση έχουν γνωρίσει ένα κομμάτι
της θρακικής κληρονομιάς, η οποία είναι
μεγάλη και πλούσια 

Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Μαλκίδη. 

Δήμος Μπακιρτζάκης

ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ομοσπονδία Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης
γιόρτασε τα ελευθέρια της Θράκης στις Βρυξέλλες

Στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης 2 και 3 Μαΐου,
την περιοχή εκπροσώπησαν αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης από Ροδόπη και Έβρο 

Ο Δρ. Φάνης Μαλκίδης ανάμεσα στους χορευτές και το Προεδρείο της Ομοσπονδίας
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ΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ

Θράκη: από το περιθώριο στο προσκήνιο
Μέρος της ομιλίας στις 23ες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης. Βρυξέλλες 2-3 Μαΐου 2009

Είναι διαπιστωμένο πλέον ότι ο Θρακικός Ελληνισμός
και γενικότερα ο Ελληνισμός του Πόντου, της Μικράς
Ασίας- Ιωνίας, της Καππαδοκίας, ο οποίος ζούσε στο ο-
θωμανικό κράτος μέχρι το 1922-1923, έπαιξε σημαντικό-
τατο αν όχι κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας του
ελληνικού λαού. 

Επίσης είναι κοινά αποδεκτό ότι αυτό το ιδιαίτερης αξίας
κομμάτι του Ελληνισμού που ζούσε στην ενιαία Θράκη,
στην Ιωνία, στον Πόντο, στην Καππαδοκία, μπήκε στο πε-
ριθώριο αμέσως μετά την έλευσή του ως ακρωτηριασμένο
προσφυγικό σώμα στον ελλαδικό χώρο. Ειδικότερα, σε ό-
τι αφορά το Θρακικό Ελληνισμό, σύντομα ο πρώτος ακρω-
τηριασμός ακολουθήθηκε και από ένα δεύτερο με τον δια-
σκορπισμό των ανατολικοθρακών σε όλη την Ελλάδα και
από έναν τρίτο στη δεκαετία του 1950 και 1960, με τη με-
τανάστευση σε όλο τον κόσμο. 

Η μεταπολίτευση άνοιξε έναν άλλο κύκλο ο οποίος ό-
μως, κατά τη γνώμη μας, ήταν πολύ περιορισμένος πολιτι-
σμικά και πολιτικά. Οι σύλλογοι, οι κυριότεροι εκφραστές
του προσφυγικού χώρου, λειτούργησαν ως κιβωτοί διάσω-
σης της ιστορικής διαδρομής του ελληνικού λαού που ζού-
σε στο οθωμανικού κράτους, ενώ διέσωσαν και ανεκτίμη-
της αξίας κειμήλια και ιδιαίτερες πολιτισμικές εκφράσεις (
π.χ αναστενάρια). Χωρίς αυτούς τους συλλογικούς θε-
σμούς, δεν θα υπήρχε καμία σοβαρή και δυναμική ανα-
φορά για τον Ελληνισμό της Θράκης και γενικότερα της
καθ’ υμάς Ανατολής. 

Παράλληλα οι σύλλογοι διέσωσαν το χορό, το τραγού-
δια, και οι άνθρωποί τους, την γαστρονομική, υφαντουργι-
κή, αμπελουργική, αρχιτεκτονική παράδοση των προσφύ-
γων. Στη σύγχρονη όμως περίοδο αυτό το μοντέλο δεν
μπορούσε να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπο-
ρούσε να προσελκύσει την τρίτη γενιά μόνο ένα μικρό
κομμάτι του Θρακικού πολιτισμού. Για αυτό και υπήρξαν οι
αναζητήσεις και οι διεκδικήσεις που έφτασαν στο να ανα-
δειχθούν και άλλες ψηφίδες του μεγάλου ψηφιδωτού που
καταστράφηκε από τους υπεύθυνους της εκδίωξης των
Ελλήνων. Επίσης να παλέψουν ενάντια στη επίθεση που έ-
γινε για πολλά χρόνια ενάντια στη μνήμη. 

Οι Θρακιώτες είχαν επιπλέον λόγους για να αναδείξουν
και τα υπόλοιπα κομμάτια της ιστορίας τους, αφού μία σει-
ρά από αιτίες δεν άφηναν το Θρακικό πολιτισμό και ιστο-
ρία να αναπνεύσει. Ο κύκλος της ανάκτησης της ταυτότη-
τας του Θρακιώτη, όπως και αυτής του Μικρασιάτη, του
Πόντιου, του Καππαδόκη, γενικά του πρόσφυγα, η οποία
είχε χαθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχει ακόμη

πολύ απόσταση να διανύσει για να δημιουργήσει τις συν-
θήκες για νέα και σύγχρονα αιτήματα. 

Ωστόσο η ιστορική περίοδος που διανύουμε δημιουργεί
ευνοϊκό περιβάλλον. Αυτοί που επιδίωξαν με τη βία και την
πολιτική να εξαφανιστεί ο προσφυγικός και ιδιαίτερα ο
Θρακικός Ελληνισμός και ο πολιτισμός του δεν το κατά-
φεραν. Η Θράκη είναι η δική μας κληρονομιά που αποτυ-
πώνει ένα μεγάλο μέρος του πλούτου του ελληνικού λαού
και του πολιτισμού του, την ιστορική του ταυτότητα, τη
γλώσσα, τη οικουμενικότητα, το φυσικό και αρχιτεκτονικό
τοπίο, είναι ο πολιτισμός στον οποίο αναφέρονται ως πα-
γκόσμιο πρότυπο εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κό-
σμο. Είναι το σημείο αναφοράς των επόμενων γενεών των
προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Το κτίριο της Ελληνικής Κοινότητας στις Βρυξέλλες

Το θρακιώτικο Λάβαρο του Συλλόγου των Βρυξελλών

Θρακιώτικη Νεολαία

Ο Καριοφίλης Δοϊτσίδης και το συγκρότημά του
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Ενας περίπλους του Εύξεινου Πόντου τον 2ο μ.Χ. αι.
n Γράφει και σχολιάζει ο συγγραφέας-
λαογράφος Γιώργος Λεκάκης
http://www.lekakis.com

Ο Φλάβιος Αρριανός ήταν ένας φιλόσοφος και ιστορικός από την
Νικομήδεια της Βιθυνίας. Ήταν μαθητής του Επικτήτου, μαθήματα
του οποίου παρακολούθησε -μάλλον- στην Νικόπολη [1] της Ηπείρου.
Έμεινε γνωστός στην ιστορία για το 7τομο έργο του «Αλεξάνδρου
Ανάβασις». Αλλά έγραψε κι άλλα. Ήταν δε έπαρχος Καππαδοκίας ε-
πί Αδριανού. Έτσι με αυτόν τον αυτοκράτορα είχε συχνή αλ-
ληλογραφία. Σε μια επιστολή του, αναφέρει στον αυτοκράτο-
ρα στοιχεία από τον περίπλου του Ευξείνου Πόντου που πραγ-
ματοποίησε, το 131-132 μ.Χ., όπου διασώζονται πολλά πολιτι-
σμικά και ιστορικά στοιχεία. Και σε αυτήν καταφαίνεται πασι-
φανέστατα ότι όλη η παραλία του Πόντου – και δη η αριστερή
στον εισπλέοντα – τους 1ο και 2ο αι. μ.Χ. κατοικείτο από Έλλη-
νες: «Αύται πάσαι αι πόλεις ελληνίδες εισίν, ωκισμέναι εν τη
Σκυθία, εν αριστερά εισπλέοντι εις τον Πόντον» … Η επιστολή
αυτή έχει ως εξής:

«Φθάσαμε στην Τραπεζούντα, “πολιν ελληνικήν”, όπως λέ-
γει ο Ξενοφών [2]. Αυτή έχει κτισθεί πλάι στην θάλασσα και εί-
ναι αποικία των Σινωπέων [3]. Την θάλασσα του Ευξείνου την
είδαμε με ευχαρίστηση! Οι βωμοί υψώνονται ήδη, από σκληρό
λίθο βεβαίως. Γι’ αυτό τα γράμματα δεν έχουν χαραχθεί ευ-
κρινώς. Το δε ελληνικό επίγραμμα έχει γραφεί εσφαλμένως,
διότι εγράφη από βαρβάρους. [4] Γνωρίζω καλά, ότι οι βωμοί
πρέπει να είναι από λευκό λίθο. Και τα επιγράμματα να χα-
ράσσονται με εμφανή τα στοιχεία. Ο μεν ιδικός σου ανδριά-
ντας έχει ήδη στηθεί. Ως προς το σχήμα είναι ευχάριστος. Και
δείχνει την θάλασσα. Ως προς την εργασία, όμως, δεν είναι ό-
μοιος με σένα, ούτε από κάποια άλλη πλευρά είναι ωραίος. [5]
Επομένως στείλε έναν ανδριάντα, να φέρει επαξίως το όνομά
σου, στο ίδιο σχήμα με τούτον. Διότι ο τόπος είναι καταλληλό-
τατος για αιώνια μνημόνευση.

Όσο για τον ναό, αυτός έχει κατασκευασθεί με τετραγωνισμένους
λίθους. Δεν είναι καθόλου άσχημος. Αλλά το άγαλμα του Ερμή [6] ού-
τε επάξιο του ναού είναι, ούτε αντάξιο αυτού εδώ του τόπου! Εάν συμ-
φωνείς, στείλε μου άγαλμα του Ερμή, 5 μάλιστα ποδών [7]. (Μου φαί-
νεται ότι τόσο μεγάλο πρέπει να είναι, ώστε να είναι συμμετρικό προς
τον ναό). Στείλε μου και ένα άλλο, του Φιλησίου [8], 4 ποδών. Διότι -
κατά την γνώμη μου - δεν πρέπει ο Φιλήσιος να κατέχει τον ίδιο ναό
και τον ίδιο βωμό με τον προπάτορα. Έτσι άλλος προσκυνητής θα θυ-
σιάζει στον Ερμή, άλλος στον Φιλήσιο, και άλλος και στους δύο. Θα
χαρούν δε και αυτοί και εκείνοι, τόσο για τον Ερμή, όσο και για τον Φι-
λήσιο. Οι μεν λάτρεις του Ερμή θα χαρούν, επειδή τιμούν και τον εγ-
γονό του, οι δε του Φιλησίου, επειδή τιμούν τον προπάτορά του.

Εγώ μάλιστα θυσίασα εδώ ένα βόδι - όχι όπως ο Ξενοφώντας στο
λιμάνι της Κάλπης [9], ο όποιος λόγω ελλείψεως ζώων προς θυσία,
θυσίασε βόδι απ’ αυτά που … έσερναν την άμαξα! Αλλά εγώ θυσίασα
βόδι, σφάγιο κατάλληλο προς θυσία, και όχι αμφιβόλου προελεύσε-
ως, το όποιο προετοίμασαν αυτοί οι ίδιοι οι Τραπεζούντιοι! [10] Φάγα-
με επίσης τα σπλάγχνα του θυσιασθέντος ζώου πλάι στον βωμό και
στα σπλάγχνα κάναμε και σπονδές. Είσαι ο πρώτος για τον οποίο ευ-
χηθήκαμε ευτυχία. Δεν σε ξεχνούμε. Επειδή δεν αγνοείς τις συνήθει-
ές μας. Και έχεις συναίσθηση του άξιου εαυτού σου. Όλοι θα εύχο-
νταν υπέρ σου, να έχεις όλα τα καλά - ακόμη και όσοι ευεργετήθηκαν
έστω και ολιγώτερο από εσένα.

Αφού ξεκινήσαμε από την Τραπεζούντα, κατά την πρώτη ήμερα
φθάσαμε στον λιμένα της Ύσσου [11]. Στην Ύσσο γυμνάσαμε τους ε-
κεί ευρσκόμενους πεζούς. Διότι η τάξη αυτή των πεζών - όπως γνωρί-
ζεις - έχει προς εξυπηρέτηση περίπου 20 ιππείς. Αλλά ήταν μια ευκαι-

ρία κι αυτοί να ακοντίσουν τις λόγχες τους. Από εκεί πλέαμε κατ’ αρ-
χήν με την βοήθεια των ανέμων, οι πνοές των οποίων έρχονται από
τους ποταμούς, από τ’ ανατολικά, και συγχρόνως χρησιμοποιούσαμε
και τα κουπιά. Διότι εκεί οι άνεμοι ήσαν ψυχροί, όπως λέγει ο Όμηρος.
[12] Και κατάλληλοι για όσους επιθυμούν να πλέουν γλήγορα. Κατόπιν
επακολούθησε νηνεμία. Με αποτέλεσμα να κινούμεθα μόνο με την
βοήθεια των κουπιών. Μετά από λίγο, άξαφνα, σηκώθηκαν σύννεφα
και μάλιστα σε μεγάλη έκταση. Και άνεμος σφοδρός. Και αυτός ήταν
ακριβώς ενάντιος. Ώστε, παρ’ ολίγον, θα μας κατέστρεφε. Διότι προ-

κάλεσε κενό στην θάλασσα, όχι μόνο στον χώρο των κουπιών, αλλά
και πέραν απ’ αυτόν. Συνέβη δε και τούτο το τραγικό: Να εισρέουν και
από τα δύο μέρη του πλοίου άφθονα τα ύδατα. Κι εμείς αδειάζαμε το
πλοίο από τα νερά της θαλάσσης. Εκείνη, όμως, με ορμή μας κτυπού-
σε και τα κύματά της εισέρρεαν μέσα στο πλοίο! Αλλά, βέβαια, δεν μας
κτυπούσε από τα πλάγια η τρικυμία. Για τον λόγο αυτόν, μόλις και με
δυσκολία κωπηλατώντας, κατορθώναμε να προχωρήσουμε. Και τελι-
κώς, αφού υποφέραμε πολλά, φθάσαμε στας Αθήνας [13]. Διότι υ-
πάρχει βέβαια και στον Εύξεινο Πόντο χωριό, έτσι αποκαλούμενο.
Υπάρχει δε εκεί και ελληνικό ιερό της Αθηνάς, γι’ αυτό, κατά την γνώ-
μη μου, εδόθη στο χωριό το όνομα αυτό …».

Και συνεχίζοντας ο Αρριανός τον περίπλου του, μας μιλά για την
Αθήνα του Πόντου:  «Στην Αθήνα του Πόντου υπάρχει κάποιο εγκατα-
λελειμμένο φρούριο. Ο δε όρμος, αναλόγως την εποχή του έτους, δέ-
χεται λίγα πλοία. Παρέχει όμως σ’ αυτά προφύλαξη από τους νοτιάδες
και από τον σιρόκο. Είθε δε, να διαφύλασσε τα ευρισκόμενα στον όρ-
μο του πλοία και από τον βοριά! Όμως δεν συμβαίνει αυτό με τον βό-
ρειο άνεμο, ούτε με τον θρασκία [14], όπως αποκαλούν στον Πόντο
αυτόν τον άνεμο, που στην Ελλάδα λένε σκίρωνα [15].

Κατά την διάρκεια της νύκτας, έπεφταν μεγάλες αστραπές και βρο-
ντές! Ο άνεμος δεν διετηρείτο ακόμη ο ίδιος. Μετεβλήθη σε νοτιά. Και
ύστερ’ από λίγο, από νοτιάς μετεβλήθη σε λίβα. Πλέον δέν υπήρχε α-
σφαλής όρμος για τα πλοία ... Πριν, το λοιπόν, εξαγριωθεί ολότελα η
θάλασσα, όσα πλοία μπορούσε να δεχθεί αυτό το χωριό («αι Αθήναι»),
τα ανελκύσαμε εκεί - εκτός από την τριήρη. Διότι αυτή, αφού αγκυρο-
βόλησε κάτω από έναν βράχο, σάλευε με ασφάλεια ... Τα περισσότε-
ρα όμως πλοία θεωρήθηκε ότι έπρεπε να νεωλκηθούν στις κοντινό-
τερες παραλίες. Και νεωλκήθηκαν. Με αποτέλεσμα να διασωθούν ό-

λα αβλαβή, έκτος από ένα, το οποίο, κατά την ώρα της προσορμήσε-
ως, για να προφυλαχθεί από την τρικυμία, έστρεψε πλαγίως! Το πρό-
λαβε όμως το κύμα και το πέταξε στην όχθη, συντρίβοντάς το! Διεσώ-
θησαν όμως όλα: Όχι μόνον τα ιστία, αλλά και τα ναυτικά σκεύη, και
οι άνθρωποι, ακόμη και τα καρφιά! Επίσης διεσώθη και ο κηρός[16].
Και δεν χρειαζόταν τίποτ’ άλλο για την ναυπήγηση, παρά μόνον ξύλα,
από τα όποια - όπως γνωρίζεις - υπάρχει μεγάλη αφθονία στον Πόντο!

Αυτή η κακοκαιρία κράτησε επί δύο ημέρες. Και κατ’ ανάγκην έ-
πρεπε να παραμείνουμε εκεί. Άρα, λοιπόν, έπρεπε να μην παρα-

πλεύσουμε τις Ποντικές Αθήναις, σαν κάποιον έρημο κι α-
νώνυμο όρμο. Από εκεί, αφού σηκώσαμε άγκυρες κατά
την αυγή, προσπαθούσαμε να ανοιχθούμε στο πέλαγος έ-
χοντας το κύμα από τα πλάγια. Καθώς η ημέρα προχω-
ρούσε, σηκώθηκε λίγος βοριάς. Αναστάτωσε την θάλασ-
σα και την έκαμε να τρέμει. Και φθάσαμε πριν από το με-
σημέρι στον Άψαρο, απόσταση μεγαλύτερη από 500 στά-
δια, όπου ακριβώς είναι εγκατεστημένες οι 5 σπείρες [17]
των στρατιωτών. Έδωσα, λοιπόν, τους μισθούς στην στρα-
τιά και τα όπλα. Είδα και το τείχος, και την τάφρο, και τους
ασθενείς και την εναποθηκευμένη τροφή. Η δε γνώμη,
την οποία απεκόμισα περί αυτών, έχει γραφεί στα ρωμαϊ-
κά γράμματα. Το χωριό Άψαρος, λένε, κάποτε ότι εκαλεί-
το Άψυρτος [18]. Διότι εδώ εφονεύθη ο Άψυρτος από την
Μήδεια και δεικνύεται και ο τάφος του! Αργότερα, λένε,
το όνομα παρεφθάρη από τους περιοίκους βαρβάρους,
όπως και πολλά άλλα. (Το ίδιο και τα Τύανα [19], τα απο-
καλούμενα από τους Καππαδόκες Θόανα, λένε ότι ονο-
μάζονταν έτσι από τον βασιλέα των Ταύρων, Θόαντα [20],
ο οποίος καταδιώκοντας τους οπαδούς του Ορέστη και
του Πυλάδη, φημολογείται ότι ήλθε μέχρι την χώρα αυτή
και ότι εδώ απέθανε από κάποια νόσο)».

Από εδώ και κάτω, ο Αρριανός αναφέρει όλους τους
ποταμούς που πέρασε. Οι ποταμοί ήταν πολύ σημαντικοί

κατά την αρχαιότητα, γιατί στις όχθες και τις εκβολές του ήταν κτι-
σμένες οι επισημότερες ελληνικές πόλεις, ενώ πολλοί εξ αυτών ήσαν
πλωτοί, με αποτέλεσμα να φαίνονται χρήσιμοι και για τις εσωτερικότε-
ρες συγκοινωνίες, ως εμπορικές οδοί. Λέγει λοιπόν: «Κατά την διάρ-
κεια του παράπλου από την Τραπεζούντα περάσαμε τους εξής ποτα-
μούς: Τον Ύσσο, του οποίου το όνομα φέρει και ο λιμένας, ο απέχων
από την Τραπεζούντα 180 στάδια, και τον Όφι [21], ο όποιος απέχει α-
πό τον λιμένα του Ύσσου περισσότερο από 90 στάδια και χωρίζει την
χώρα των Κόλχων από την Θιαννική χώρα. Έπειτα, τον ονομαζόμενο
Ψυχρό [22] ποταμό, απέχοντα από τον Όφι περίπου 30 στάδια. 

Έπειτα τον ποταμό Καλό, που κι αυτός απέχει από τον Ψυχρό 30
στάδια. Μετά από τον Ψυχρό είναι ο ποταμός Ρίζιος, απέχων από τον
Καλοπόταμο 120 στάδια. Και μετά απ’ αυτόν 30 στάδια άλλος ποτα-
μός, ο Άσκουρος. Και σε 60 στάδια από τον Άσκουρο, είναι ο ποτα-
μός Αδιηνός. Απ’ έδώ μέχρι τις Αθήναις είναι 180 στάδια. Πλησίον δε
των Αθηνών, σε απόσταση 7 μόνο σταδίων, ευρίσκεται ο ποταμός Ζά-
γατις. Αφού δε ξεκινήσαμε από τις Αθήναις περάσαμε τον ποταμό
Πρύτανη, παρά τον όποιο ευρίσκονται και τα ανάκτορα του Αγχιάλου.
Ο ποταμός Πρύτανης απέχει από τις Αθήναις 40 στάδια. Μετά απ’ τον
Πρύτανη είναι ο ποταμός Πυξίτης. Η απόσταση μεταξύ των δύο, είναι
90 στάδια. Και απ’ τον Πυξίτη μέχρι τον Άρχαβη άλλα 90 στάδια. Από
δε τον Άρχαβη έως τον Άψαρον [23] είναι 60 στάδια. Ξεκινώντας από
τον Άψαρο, περάσαμε νύκτα τον Άκαμψη [24], ο όποιος απέχει από
τον Άψαρο 15 στάδια. Απ’ αυτόν δε, απέχει 75 στάδια ο ποταμός Βα-
θύς. Και ο Ακίνασις από τον Βαθύ απέχει 90 στάδια. Επίσης 90 στά-
δια απέχει από τον Ακίναση και ο Ίσις. Είναι δε ναυσίποροι τόσο ο
Άκαμψις όσο και ο Ίσις και αναδίδουν ισχυρές πρωινές αύρες.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΗΓΕΣ:
Αρριανός «Περίπλους Πόντου Ευξείνου», μτφρ. δρ. Δημ.
Κουτρούμπα, στην σειρά «Αρχαίοι Έλληνες γεωγράφοι», των
εκδ. «Νέα Θέσις», 1999. Αρριανός «Τα σωζόμενα» επιμ. Νε-
οφ. Δούκα, Βιέννη, 1810. Ανώνυμος «Περίπλους Ευξείνου»
(38). Ετυμολογικόν Μέγα. Λεκάκης Γ. «Η Άγνωστη Μ. Ασία»
εκδ. «Κάδμος», 2008. Ξενοφών «Κύρου Ανάβασις» (Ε,8,1 και
Ζ,1,32). Οβίδιος «Μεταμορφώσεις» (VIII, 589-737). Πλίνιος
«Φυσική Ιστορία» (xxxiv, 8). Προκόπιος «Γοτθ. Πολ.» (Δ,2).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] Εκεί ο διάσημος στωικός φιλόσοφος είχε εξορισθεί από
την Ρώμη το 94 μ.Χ. δια ψηφίσματος από τον αυτοκράτορα
Δομιτιανό. Και στην Νικόπολη είχε ιδρύσει σχολή.
[2] Ο βίος και η γραφή του Αρριανού ήταν παρόμοια με του
Ξενοφώντα, γι’ αυτό και απεκλήθη «νέος Ξενοφών», ή «Ξε-
νοφών ο Αθηναίος» (γιατί για την ευρυμάθειά του έγινε
Αθηναίος πολίτης) ή «Ξενοφών ο πρεσβύτερος». Ενώ, τέ-
λος-τέλος, ο Λουκιανός τον αποκαλεί απλώς Ξενοφών χω-
ρίς άλλον επιθετικό προσδιορισμό!
[3] Σχετικώς με την Σινώπη βλ. στο βιβλίο μου «Η Άγνωστη
Μ. Ασία» εκδ. «Κάδμος», 2008.
[4] Η μαρτυρία αυτή μας διασώζει πως οι βάρβαροι προσπα-
θούσαν να γράψουν στην ελληνική γλώσσα, είτε διότι δεν εί-
χαν ιδική τους γραφή, είτε διότι δεν την θεωρούσαν άξια και
επαρκή να αποδώσει νοήματα και έννοιες, όπως η ελληνική.
[5] Ο Αρριανός εντοπίζει την κατάπτωση της γλυπτικής τέ-
χνης, ήδη στα πρώτα ρωμαϊκά χρόνια.
[6] Ο Ερμής λατρευόταν στον Πόντο και την Φρυγία από
τους πρώτους χρόνους της επικρατήσεως του Διός, μετά
την μάχη του εναντίον των Κρονίων. Αμέσως μετά την επι-
κράτησή του, ο Ζευς έφυγε με τον Ερμή για εκείνες τις χώ-
ρες «για να γνωρίσουν τους χαρακτήρες των ανθρώπων».
Μάλιστα στην Φρυγία φιλοξενήθηκαν από έναν πτωχό και
ευσεβή γέροντα, τον Φιλήμονα, και την γυναίκα του, την
Βαυκίδα. Γι’ αυτές τους τις υπηρεσίες, ο Ζευς κατέστησε το
ζευγάρι όσο ζούσε ιερείς του. Όταν πέθαναν, τους μετα-
μόρφωσε σε δένδρα: Τον μεν Φιλήμονα σε δρυ – ιερό και
αγαπημένο δένδρο του Διός - την δε Βαυκίδα σε φιλύρα.

Τα ονόματά τους ήταν στην αρχαιότητα σύμβολα της αμοι-
βαίας συζυγικής αγάπης.
[7] ένα πόδι ισούται με 0,33 μ. – άρα ζήτησε άγαλμα ύ-
ψους 1,6 μ.
[8] «φιλήσιος» είναι παράγωγο του φιλήτη (δηλ. του κλέπτη).
Άρα ο Αρριανός μας λέγει, ότι στην Τραπεζούντα υπήρχε
ναός τόσο υπέρ του Ερμή, όσο και υπέρ του Φιλησίου (του
Κλέπτη) Ερμή, γιατί ως γνωστόν ο θεός του εμπορίου ήταν
και προστάτης των κλεπτών.
«Λήιον» στα αρχαία ελληνικά λεγόταν το σιτοφόρο χωρίο,
γιατί λειαίνει την τροφή, «ληΐα» λεγόταν η μερίδα σίτου και
άρα «ληστής» ο κλέβων σίτο (> λήα, λεία). Έτσι, φιλήσιος =
ο φίλος του κλέπτη.
Φιλήσιος, τέλος, ήταν και μια από τις επικλήσεις του θεού
Απόλλωνος στα Δίδυμα, όπου ο υιός του, ο Βράγχος, ισχυ-
ρίσθηκε πως βρήκε κενοτάφιο του θεού. Στα Δίδυμα ο Φι-
λήσιος Απόλλων ετυμολογείται από το φιλί που έδωσε ο θε-
ός στον υιό του, Βράγχο, όταν τον είδε να βόσκει επιμελώς
πρόβατα. Δια του φιλιού αυτού ο Απόλλων μετέδωσε τις μα-
ντικές του ικανότητες στον Βράγχο και τον κατέστησε ιε-
ρέα. Σχετικώς με τα Δίδυμα βλ. στο βιβλίο μου «Η Άγνωστη
Μ. Ασία» εκδ. «Κάδμος», 2008.
[9] Πρόκειται για πόλη της Βιθυνίας στον Πόντο, μεταξύ
Χαλκηδόνος και Ηρακλείας, και μεταξύ των εκβολών δυό
ποταμών: Του Ψιλλίου και του Σαγγάριου. Είναι δε και η ί-
δια κτισμένη στις εκβολές του ποταμού Κάλπα (νυν Κιρπέ
ή/και Ιλαφλή-ντερέ – πλ 41ο 09’ Β, μ 30ο 13’ Α κατά τον αγ-
γλ. χάρτη 2233 “Bosporus to Kerempeh”). Ήταν το εμπορι-
κό επίνειο των Ηρακλειωτών. Ήταν προικισμένη με καθαρό
και ψυχρό ύδωρ, δάση που κατέφθαναν μέχρι την θάλασ-
σα και που παρείχαν άριστη ξυλεία για ναυπήγηση, αλλά και
θηράματα. Σήμερα λέγεται Κιρπέν/Κερπέ λιμάν.
[10] Στο σημείο αυτό ο Αρριανός μας επισημαίνει το πόσο
σημαντικό ήταν το θυσιαζόμενο ζώο να έχει γεννηθεί και να
έχει εκτραφεί γι’ αυτόν τον σκοπό, και όχι να είναι ένα ο-
ποιοδήποτε ζώο.
[11] Η Ύσσος ήταν λιμάνι και μέγας σταθμός στα Α της ακτής
του Πολεμωνιακού Πόντου και της Τραπεζούντος. Αργότερα
μετονομάσθηκε Σουσάρμια και Σουσούρμενα, για να κατα-

λήξει στα γνωστά Σούρμενα/Σούρμαινα. Απείχε δε από την
Τραπεζούντα 180 στάδια (περί τα 34 χλμ.) ή 24 μίλλια. Την
πόλη διέσχιζε και μικρός ομώνυμος ποταμός, στις εκβολές
του οποίου ήταν κτισμένη. Ο ποταμός Ύσσος ήταν το Α όριο
των κτήσεων του Αρχελάου της Καππαδοκίας.
Αλλά «υσσός» στα αρχαία ελέγετο το εμβόλιο, το ακόντιο, το
δόρυ, το κοντάρι, το εξέχον σιδερένιο κέντρο του ομφαλού
της ασπίδος, το πασσαλάκι (το πασσάλιο). Δεν αποκλείεται,
λοιπόν, αρχικώς η Υσσός να ήταν ένα πασσαλόπηκτο χωριό,
όπως αυτά που συνηθίζουν να φτιάχνουν οι ψαράδες.
[12] Ο θείος Όμηρος επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά.
[13] Υπήρχαν πολλές πολίχνες στην αρχαιότητα με το τρα-
νό όνομα των Αθηνών. Αυτή του Πόντου ήταν κώμη. Ήταν
κτισμένη στις αμμώδεις εκβολές ομωνύμου χειμάρρου. Επί
Ιουστινιανού ήταν αυτόνομη.
Αι Αθήναι του Πόντου είχαν παρακμάσει στις αρχές του
20ού αι. και είχαν μόνο 35 οικίες και λίγα καταστήματα.
Ήταν όμως έδρα καζά. Στον όρμο τους προσορμίζονταν
μόνο λέμβοι και ιστιοφόρα, που φόρτωναν σταφύλια , κα-
ρύδια, φουντούκια, κ.ά. Ήταν δε φημισμένη για το μέλι της.
Όχι μακριά της και εντός της θαλάσσης ευρίσκεται ένας
βράχος, που καλείται Κοριτσόκαστρο (Κιζκαλεσί). Στα Α της
ρέει ο ποταμός Ζάγατις, που εκβάλλει στον Εύξεινο. Λίγο
πιο Ν κείται το ακρ. Αθήναι (που οι Τούρκοι το λεν Κεμέρ).
[14] θρασκίας, ο εκ της Θράκης πνέων άνεμος. Αναφέρα-
ται από τον Αριστοτέλη. Οι Ιταλοί τον λένε Γραίο ή Γραικό.
[15] σκίρων ή σκείρων, όνομα του ανέμου, που έπνεε στην
Αττική από των Σκειρωνίδων Ορέων, των ευρισκομένων
προ της Κορίνθου, δηλ. ο δυτικοβόρειος άνεμος.
[16] κηρός (< αρχ. ελλ. λ. κέαρ) = η καρδιά, η ψυχή. Εν προ-
κειμένω ο εσωτερικός σκελετός του πλοίου.
[17] Η σπείρα ήταν ένα τάγμα βαρέως ωπλισμένων στρα-
τιωτών (Πολύβ.), ίσο με το 1/30 της ρωμαϊκής λεγεώνος
(«σπειρηδόν τάξαι» = ανά 30 κατά τάξιν).
[18] Ο Άψυρτος (του Αιήτη) που οι Κόλχοι τον αποκαλόυσαν
Φαέθοντα (καθ’ ότι εγγονός του Ηλίου), ήταν αδελφός της
Μήδειας. Το χωριό Άψυρτος της Μοισίας ήταν αποικία των
Μιλησίων. Μετά την κατακρεούργηση του Αψύρτου από την
Μήδεια, λόγω των πολλών τομών που του είχε επιφέρει, η

Άψυρτος μετονομάσθηκε … Τόμοι.
Κατ’ άλλους, η σφαγή αυτή του Αψύρτου έγινε σε ένα από
τα δυο νησάκια της Αδριατικής, πλησίον της Ιλλυρίας, που
έκτοτε ονομάσθηκαν Αψυρτίδες νήσοι.
[19] Τα Τύανα αναφέρονται και ως Δάνα (Ξενοφών). Αργό-
τερα δε, αναφέρονται και ως Ευσέβεια η προς τω Ταύρω
και Κοκουσός. Ήταν οχυρά πόλις της Μεσημβρινής ή Δευ-
τέρας Καππαδοκίας, περί τους πρόποδες του Ταύρου. Η ί-
δρυσή της αποδίδεται στην Σεμίραμι (3η π.Χ. χιλιετία – 22ο
π.Χ. αι). Τον 13ο π.Χ. αι. ήταν πρωτεύουσα του χεττιτικού
βασιλείου της Τυανίτιδος. Επί κυριαρχίας των Ασσυρίων
(6ος π.Χ. αι.) εκαλείτο Τούχανα. «Πόλις μεγάλη και ευδαί-
μονα». Από εδώ επέρασαν ο Κύρος (4ος π.Χ. αι.), ο Μ. Αλέ-
ξανδρος, ο Κικέρων, ο Αυρηλιανός στην εκστρατεία του κα-
τά της Ζηνοβίας, κ.ά. Ήταν η ιδιαιτέρα πατρίς του Απολλω-
νίου (του γι’ αυτό αποκαλούμενου Τυαννέως), του Φίλονος
του Γεωμέτρη, του Χρυσίππου, του αυτοκράτορος του Βυ-
ζαντίου Ρωμανού Διογένη, κ.ά. Εδώ υπήρχε περίφημος να-
ός του Αμασβαίου ή του Ορκείου Διός, του οποίου σώζο-
νται σημαντικά ερείπια.
[20] Αυτός ήταν υιός του Βορυσθένους, που έμεινε στην ι-
στορία επειδή θυσίαζε στην Άρτεμη τους … ξένους!
[21] Με αυτό το όνομα απαντάμε άλλον έναν ποταμό, που
έρρεε παρά την Μαντίνεια Αρκαδίας, ο οποίος ονομάσθη-
κε έτσι επειδή την κύκλωνε.
[22] Με αυτό το όνομα ονόμαζαν ποταμούς περίφημους για
τα ψυχρά ύδατά τους, όπως ο Άλης, παρά την Κολοφώνα
Ιωνίας, την ψυχρότητα του οποίου «και ελεγείων ποιηταί ά-
δουσι» (Παυσ.), τον Κάλπα της Βιθυνίας, κ.ά. Επίσης ονό-
μαζαν με αυτό το επίθετο και πολλές κρήνες ή πηγές για
τον ίδιο λόγο.
[23] Ο ποταμός Άψαρος ήταν γνωστός γιατί παρ’ αυτόν υ-
πήρχε ισχυρό φρούριο.
[24] Οι πηγές του ποταμού Άκαμψη ευρίσκονται στον Καύ-
κασο. Η ονοματοδοσία Άκαμψης δόθηκε επειδή ο ρους του
έμοιαζε με ευθεία γραμμή, το ακριβώς αντίθετο δηλ. με τον
ρου ενός ποταμού που ονόμαζαν «Ελισσών» - και υπήρχαν
πολλοί τέτοιοι που ελίσσονταν – ή «Μαίανδρο»,ο ρους του
οποίου σχημάτιζε μαιάνδρους.
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OI ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

«Heimat ist da,
wo das Leben spielt» 
n Γιάννης Μακεδονόπουλος
στην πόλη Γκύτερσλο

Jean Makedonopoulos aus Griechenland
lebt seit 1961 in Deutschland. Der gelernte
Buchdrucker hatte von Anfang an eine klare
Vorstellung von seinem Leben in Deutschland.
Für sein soziales und politisches Engagement
wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz
geehrt. Sein Motto: Anpassen ja, Nachahmen
nein - das ist das Beste für die eigene Persön-
lichkeit. Jean weiß genau, was er will. "Zwei
Wochen nach meiner Ankunft in Deutschland
habe ich mir eine Prioritätenliste zusam-
mengestellt" erzählt der Grieche, der
eigentlich Ioannis heißt. Die Liste umfasst vier
Punkte. Priorität A ist das Erlernen der
deutschen Sprache. "Kennen die jungen Leute
heute eigentlich noch ein Linguaphon?", fragt
Jean. Mit so einem Sprachlernsystem, das
aus Plattenspieler und Buch besteht, lernt er
Anfang der 1960er Jahre Tag und Nacht
Deutsch.

Jean entspricht nicht dem Klischee des un-
gelernten Gastarbeiters. In Griechenland ist er
selbstständiger Buchdrucker und hat
Geschäftsverbindungen nach Heidelberg. Das
bringt ihn auf die Idee, nach Deutschland zu
gehen. Jean weiß noch auf den Tag genau,
wann er hier ankam: "Mein erster Tag in
Deutschland war der 21. April 1961. An ihr Ein-
reisedatum erinnern sich die meisten Mi-
granten der ersten Generation noch sehr
genau", erklärt er.

Von Kindern Deutsch lernen

Zunächst arbeitet Jean in Deutschland nicht
als Buchdrucker, sondern in einer Textilfabrik.
Die erste Zeit ist schwer für den damals 27-
Jährigen: "Neue Umgebung, neues Essen, die
Sprache. Was mir am meisten geholfen hat,
waren meine Bekanntschaften zu Deutschen.
Das hat von Anfang an funktioniert. Oft waren
Kinder dabei, die einfaches und direktes
Deutsch sprachen. Da habe ich dann mit vier
Ohren zugehört", erzählt er lächelnd.

Die Prioritäten B und C auf Jeans Liste laut-
en: "gesellschaftliche Orientierung" und "an-
passen, ohne sich zu verlieren". Jean setzt sie
von Anfang an um. "Ich habe die deutsche
Gesellschaft kennengelernt und mich schnell
akzeptiert gefühlt", berichtet er von seinen Er-
fahrungen. Er hat auch gelernt: "Wenn man
sein Ziel konsequent verfolgt, kann man was
werden und bekommt alles zurück, was man
investiert hat." Bei aller Anpassungswilligkeit -
einfach nur nachahmen will Jean die
Deutschen nicht: "Es war mir wichtig, meine
Persönlichkeit zu behalten. Ich finde, durch
die Anpassung ist meine Persönlichkeit
gewachsen."

Jeans Priorität D heißt: "Ich will die Chancen
nutzen, die mir Deutschland bietet." Um
dieses Ziel zu erreichen, muss er einen
Umweg über Schweden nehmen. 1963 geht er
für ein Jahr in das skandinavische Land und
absolviert ein Praktikum in der Papierverpack-
ungsproduktion. Zurück in Deutschland, ar-
beitet er in Bielefeld endlich wieder in seinem
Beruf als Buchdrucker.

Vom Buchdrucker zum
Personal-Fachmann

1970 heiratet er seine Ehefrau. "Sie ist
Deutsche. Wir wussten beide, worauf wir uns
einlassen", sagt er augenzwinkernd. 1971
wechselt Jean den Beruf. Er wird Sozialarbeit-
er und Dolmetscher bei Miele in Gütersloh,
macht nebenher eine Zusatzausbildung als
Bürokaufmann. Nach dem Abschluss arbeitet
er bis zum Ruhestand in der Personal-
abteilung von Miele.

Mit dem beruflichen Wechsel beginnt Jean
auch, sich sozial und politisch zu engagieren.

Neben dem Beruf ist er Sozialbetreuer und
Dolmetscher in der Gütersloher Be-
ratungsstelle für ausländische Mitbürger. Er
arbeitet in verschiedenen Integrationsgremien
der Stadt mit, wie dem Koordinierungskreis für
Ausländerfragen und dem Ausländerbeirat,
und sitzt ihnen zeitweise vor. Auch auf Lan-
desebene setzt sich Jean für die Belange von
Migranten ein. Von 1997 an ist er Vizevor-
sitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der
Migrantenvertretungen in Nordrhein-West-
falen, kurz LAGA.

Mit Größe gegen
dumme Bemerkungen

1999 wird Jean als CDU-Mitglied für eine
Legislaturperiode in den Gütersloher Stadtrat
gewählt. Sein Engagement wird jedoch nicht
von allen gern gesehen. Nach einer Sitzung
hört er auf dem Weg aus dem Rathaus unge-
wollt ein Gespräch mit: "Ein Mann murmelte,
ich Ausländer solle verschwinden." Jean erin-
nert sich noch genau an die Situation: "Ich hat-
te gerade drei Stunden lang versucht, Prob-
leme der Integration zu lösen, und wollte mich
für Bürger, also auch für diesen Herrn, einset-
zen." Den Griechen wurmt die dumme Be-
merkung, aber er beherrscht sich und zeigt
Größe: "Ich kann Menschen, die so denken,
nicht verurteilen. Sie haben selber ein Prob-
lem, sonst würden sie sich nicht so verhalten.
Wenn ich reagiert hätte, hätte ich genau das
getan, was dieser Mann wollte. Deswegen hat
mich das nicht weiter interessiert." Am Ende
wird Jeans Engagement doch gewürdigt, und
zwar mit der höchsten Auszeichnung, die
Deutschland zu vergeben hat. 2004 erhält er
das Bundesverdienstkreuz.

Keine weitere Auswanderung

Auf die Frage, wo er zu Hause ist, hat Jean
eine genauso klare wie pragmatische Antwort:
"Heimat ist da, wo das Leben spielt." Natürlich
habe er manchmal, gerade am Anfang, auch
Heimweh nach Griechenland gehabt, räumt
Jean ein. "Wenn man sich die Frage stellt,
warum man dort ist, wo man ist, verfliegt das
schnell. Und wenn Probleme auftauchen,
muss man darüber sprechen. Ich glaube, mit
diesem Tipp konnte ich einigen Migranten
helfen." Warum er selbst in Deutschland ist,
weiß Jean ganz genau: "Ich habe hier meine
Familie, mein Eigentum, mein Leben." Pläne
zurückzugehen, hatte er nie. "Das wäre ja
wieder eine neue Auswanderung." Und die
passt gar nicht in seine Prioritätenliste.

Πηγή: "REGIERUNGonline" - 
Wissen aus erster Hand (Presse- und Infor-

mationsamt der Bundesregierung)

Jean Makedonopoulos
(Foto: RegierungOnline)

Συνταξιδιώτες στις ίδιες θάλασσες
Τον Γιο του Ανέμου, τον Μεγάλο Έλληνα

Ολυμπιονίκη Νικόλα Κακλαμανάκη υποδέχε-
ται με ιδιαίτερη χαρά για τα επόμενα τρία
χρόνια στα πλοία της, ως αρωγός μεταφοράς
η ΑΝΕΚ LINES. Ο Ν. Κακλαμανάκης, ένας
σπουδαίος αθλητής, ένας ξεχωριστός άν-
θρωπος που «κοντράρει» τα κύματα εδώ και
δυόμισι περίπου δεκαετίες.

Οι διακρίσεις του εξαίρετου ιστιοπλόου άρ-
χισαν το 1981 με πρωτιά στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα νέων σε ηλικία μόλις 13 ετών.
Από τότε έως σήμερα τα «κατορθώματά» του
σταθερά γεμίζουν περηφάνια τους Έλληνες.
•Χρυσός & Ασημένιος ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
(Ατλάντα 1996, Αθήνα 2004).
•Τρεις φορές ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑ ΘΛΗΤΗΣ
& δύο φορές δεύτερος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ.
• ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & 4 φορές
ΧΑΛΚΙΝΟΣ.
• 4 Χρυσά & 1 χάλκινο σε προ-ολυμπιάδες.
• Χρυσό μετάλλιο στους ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ κλπ

Υπήρξε μέλος της επιτροπής για την διεκ-
δίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας
για το 2004 & δυο φορές σημαιοφόρος της
ελληνικής αποστολής σε Ολυμπιακούς αγώ-
νες (Ατλάντα & Σίδνεϊ ). Η μέγιστη τιμή όμως
που μπορεί να προσδοκά ένας αθλητής στην
καριέρα του, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπε-
δο, έγινε στον Νικόλα όταν ως ο τελευταίος
λαμπαδηδρόμος άναψε τον βωμό στο Ολυ-
μπιακό στάδιο της Αθήνας κηρύσσοντας την
έναρξη των αγώνων στην πατρίδα του.

Το πνεύμα του Νίκου Καζαντζάκη όπως έ-
χει αποτυπωθεί στην φράση «φτάσε, παιδί
μου, εκεί που δεν μπορείς» καθοδηγεί πάντα
την σκέψη του και χαράζει την πορεία της
διαδρομής του.

Όπως, το 1997, όταν ο Νικόλας τόλμησε
και πέτυχε ένα εγχείρημα πρωτοποριακό, το
οποίο σχεδίαζε χρόνια να εκτελέσει, το διά-
πλου του Αιγαίου, από το Σούνιο έως την
Κρήτη, μέσα σε 2 ήμερες! Στα Κρητικά νερά
σήμερα, και για τα επόμενα τρία χρόνια, με
την ιστιοσανίδα του διασχίζει νέα όνειρα, α-
νταμώνει νέες προκλήσεις, θέτει νέους στό-
χους. Η ΑΝΕΚ LINES, υπερήφανη αρωγός
του Νικόλα Κακλαμανάκη, εύχεται στο κοινό
τους «σπίτι», όπως συχνά και ο ίδιος ο Ολυ-
μπιονίκης αποκαλεί την θάλασσα, να συνεχί-
σει να «χτίζει τα όνειρα του αύριο».
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n Από τον Νίκο Αν. Βλαχάκη,
Φιλόλογο-Συγγραφέα
Φωτογραφίες: Παύλος Μαυριάς, Άστρος

Το 1821 απ' τους τάφους των προγόνων μας
ξεπετάχτηκε η Λευτεριά. Κι έγινε τραγούδι γλυ-
κό της Λευτεριάς το φανέρωμα. Και το άσμα ε-
κείνο το γλυκόλαλο ξέσχισε τα σκοτεινά φαράγ-
για των τεσσάρων αιώνων κι έφτασε σε βάθος κι
αναγάλλιασε τις χιλιάδες ψυχές των μαρτύρων.
Κι έπαψε πια ο βόγγος των νεκρών, που ‘χαν τον
αιώνιο ύπνο στη σκλάβα γη. Κι έπαψε πια ο θρή-
νος των ζωντανών, που σκιαγμένοι απ' τη βά-
ναυση βία ψευτοζούσαν μια ζωή ανυπόφορη. Η
ελληνική άνοιξη έφερε τη Λευτεριά στην Ελλά-
δα !..

Το μέγα τούτο θαύμα, που έριξε σ' έκσταση
φίλους κι εχθρούς, έγινε από τις αγωνιστικές
δυνάμεις του σκλαβωμένου έθνους της στεριάς
και της θάλασσας. Γνωστά κι αξιοσέβαστα είναι
τα ολοκαυτώματα τού κλήρου, γνωστά και τα
μαρτύρια του λαού μας. Κύρια όμως στελέχη
τού ξεσηκωμού ήταν οι Κλέφτες και οι Πολιτικοί.
Κλέφτες ήταν ο άτακτος εκείνος στρατός μιας
αυτόβουλης στρατολογίας, που 'μαθέ να ζει μέ-
σα στη στέρηση και να πολεμά νύχτα και μέρα
σε βουνά και φαράγγια, σε κάμπους και θάλασ-
σες και να γυρεύει εκδίκηση για το κατάντημα
της Φυλής.

Πολιτικοί ήταν οι προύχοντες (δημογέροντες
ή κοτσαμπάσηδες), οι έμποροι, οι άνθρωποι των
Γραμμάτων, Έλληνες του εσωτερικού και του
Εξωτερικού * ήταν αυτοί που μπόρεσαν να πε-
ριορίσουν την τούρκικη παρέμβαση και να σώ-
σουν το δούλο γένος από την αθεράπευτη φθο-
ρά. Εγνώριζαν τη διοίκηση των πολιτικών πραγ-
μάτων κι είχαν ασκηθεί μ' επιτυχία σ' αυτή.

Οι δυο δυνάμεις αυτές, οι Κλέφτες κι οι Πολι-
τικοί, μετά τις πρώτες επιτυχίες, κι αφού ο κό-
σμος της Ευρώπης θαύμαζε το τιτάνιο κατόρ-
θωμα των Ελλήνων, έπεσαν στη Διχόνοια, σε μια
Διχόνοια, που παραλίγο να καταστρέψει τον ξε-
σηκωμό.

Διοίκηση κεντρική δεν υπάρχει. Οι δημογέρο-
ντες, μόνοι άρχοντες, διοικούν τις Κοινότητες
και εισπράττουν φόρους. Η Επανάσταση όμως
δημιουργεί νέους άρχοντες, τους στρατιωτι-
κούς αρχηγούς, οι οποίοι, μαζί με το λαό και το
στρατό, έχουν δυσαρεστηθεί από τους δημογέ-
ροντες και ζητούν Κυβέρνηση, που να φροντί-
σει για τη συνέχεια του Αγώνα υπεύθυνα και συ-
ντονισμένα και να παρουσιάσει στον πολιτισμέ-
νο κόσμο την Επανάσταση ως έργο οργανωμέ-
νου Έθνους. Απ' αυτή τη δυσαρέσκεια και την α-
ντιζηλία άρχισε να ωριμάζει η ιδέα τού σχηματι-
σμού μιας Κεντρικής Εξουσίας.

Οι Κλέφτες πίστευαν ότι η ηγεσία της Κεντρι-
κής Εξουσίας ανήκει σ' αυτούς, που κρατούσαν
τα όπλα κι έδειξαν στο πεδίο της μάχης τις ικα-
νότητες τους! Οι Πολιτικοί αντίθετα, πίστευαν ό-
τι η Επανάσταση απαιτούσε πολιτικούς χειρι-
σμούς, που μόνο όσοι ήξεραν να τους κάνουν,
έπρεπε και να κυβερνούν!..

Μετά από μικρούς κι επικίνδυνους πειραματι-
σμούς προσωρινής σημασίας (Γερουσία των
Καλτετζών - Γερουσία της Δυτικής Ελλάδας -
Άρειος Πάγος της Ανατολικής Ελλάδας - Πελο-
ποννησιακή Γερουσία) έκριναν απαραίτητο να
γίνει η Α'(Πρώτη) Εθνική Συνέλευση στην Επί-
δαυρο (τέλος ‘21 αρχές τού ‘22). Έγινε εκείνη η
Συνέλευση αλλά και πάλι οι διχόνοιες και τα μί-
ση παρουσιάστηκαν μεγαλύτερα!..

Τα μεγάλα στρατιωτικά κατορθώματα, οι νί-
κες που ακολούθησαν τη Συνέλευση της Επι-
δαύρου, ιδιαίτερα η καταστροφή (η νίλα) του
Δράμαλη στα Δερβενάκια, μεγάλωσαν το χά-
σμα, που άνοιξε ανάμεσα σε δημογέροντες και
στρατιωτικούς! Κι όλοι έβλεπαν την ανάγκη να
γίνει μια νέα Εθνική Συνέλευση! Και να η Β'(Δεύ-
τερη) Εθνική Συνέλευση, που θα γίνει εδώ, στο
Άστρος, για «να δώσει στη χώρα το οριστικό της
πολίτευμα και να διορθώσει τα νομοθετικά και
διοικητικά σφάλματα του παρελθόντος »!..

Οι Πολιτικοί καταφτάνουν στο Άστρος με 266
αντιπροσώπους και 6000 στρατό. Οι Στρατιωτικοί
στο Ναύπλιο, γι‘ αυτό ο Κολοκοτρώνης προτεί-
νει, με απεσταλμένο του, το Ναύπλιο για τόπο
της Συνέλευσης. Οι Πολιτικοί αντιδρούν και τους

προσκαλούν στο Άστρος να συσκεφθούν για το
συμφέρον της Πατρίδας.

Μεγάλη η τιμή για το Άστρος, κρίθηκε τόπος
τού Έθνους, αμερόληπτος! Το Άστρος, που από
τα Βυζαντινά ακόμη χρόνια είχε παρουσιάσει
πολυσήμαντη δράση και κατά την τουρκοκρατία
διαθέτει Σχολεία, εκλέγεται ως τόπος προσηλω-
μένος στη μεγάλη Ιδέα τού Ελληνισμού. Στο χώ-
ρο τούτο, στο περίφημο Αγροκήπιο τού Καρυ-
τσιώτη, και μες στην ανθισμένη φύση, ξεπέζεψε
η Ελευθερία και με αγωνία καρτερεί το αποτέ-
λεσμα... Εδώ ένα αστροπελέκι κρέμεται στον
ουρανό τού Άστρους κι είναι έτοιμο να τιναχτεί
κάτω και να καψαλίσει τα φτερά της Λευτεριάς
της πολύπαθης. Εδώ στρέφουν τον νου και την
ψυχή τους όλοι οι Έλληνες, αλλά και οι Φιλέλ-
ληνες, και μ'αγωνία καρτερούν το αποτέλεσμα.
Εδώ η Ελλάδα κλονίζεται και λιποψυχά. Η Ελλά-
δα νικήτρια και δοξασμένη με τις δάφνες των
δυο πρώτων χρόνων τού ξεσηκω¬μού κινδυ-
νεύει * βρίσκεται σ' ένα πέλαγος απέραντο και
λιμάνι δε φαίνεται πουθενά!

Τα παιδιά της Ελλάδας είναι μπλεγμένα στα
δίχτυα μιας φονικής αράχνης, τής Διχόνοιας!..

Οι στρατιωτικοί, όσοι δεν πήγαν με τους πολι-

τικούς, έρχονται και ξεπεζεύουν απέ¬ναντι από
το Άστρος, στη σημερινή Μελιγού. Είναι μαζί
τους 40 πληρεξούσιοι και 800 στρατιωτικοί. Κά-
θονται απόμακρα και αναμένουν... Κάθε τόσο α-
κούγονται και τουφεκιές... Οι μέρες είναι δύσκο-
λες. Η γιγάντια Ελλάδα, κονταροχτυπημένη απ‘
τον εχθρό - Διχόνοια, κείτεται και περιμένει «ή τη
νίκη ή τη θανή». Δεν είναι βέβαια η Ελλάδα του
Μεγαλέξανδρου ή των Βυζαντινών χρόνων *
δεν υπόσχεται δόξες μεγάλες και νίκες κοσμο-
σώστρες, αλλά μοχθεί να πάρει μια νίκη * τη νί-
κη της Διχόνοιας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν
αγωνίζεται κατά των βαρβάρων. Αγω¬νίζονται οι
Έλληνες να νικήσουν τον εχθρό - εαυτό τους.
γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η πατρίδα χωρίς ελευθε-
ρία κι ομόνοια είναι φάσιια ανύπαρκτο, είναι κού-
φιος λόyoc Κι όμως όλοι αναμένουν από στιγμή
σε στιγμή τη σύγκρουση και τη φθορά ! Όλοι φο-
βούνται ότι έφτασε το τέλος...

«... Ανώμαλα, άτακτα κι επίφοβα ήσαν τα πά-
ντα εν τη παρούση Συνελεύσει. Πριν συγκρου-
σθώσι τα κόμματα εντός αυτής, είχον συγκρου-
σθεί εν ταις επαρχίαις επί των Εκλογών, μη δια-
τηρηθέντος τού Εκλογικού Νόμου... » γράφει ο
Ιστορικός. Ώστε το μίσος μεταφέρθηκε εδώ,

στο Άστρος, νωπό κι οργισμένο τόσο, που πα-
ραλίγο να στοίχιζε στην Ελλάδα την αιματοχυσία
!..

Το Άστρος όμως στάθηκε τόπος κατευνα-
σμού των παθών, στάθηκε ο τόπος της συμφι-
λίωσης. Οι κάτοικοι τού Άστρους, χωρίς πολιτι-
κές μισαλλοδοξίες, με κορυφαίους τους στρα-
τιωτικούς Πάνον και Κωνσταντίνον Ζαφειρό-
πουλους και τον πολιτικόν Πάνον Σαρηγιάννην
συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάπαυση της Δι-
χόνοιας !..

Από τις 18 ως τις 30 του Μάρτη τού 1823
διαρκούν οι προπαρασκευαστικές για τη Συνέ-
λευση συνεδριάσεις και η Συνέλευση άρχισε
κανονικά τις εργασίες της στις 30 του Μάρτη με
Πρόεδρο τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Αντι-
πρόεδρο τον επίσκοπο Βρεσθένης θεοδώρητο,
Αρχιγραμματέα τον Νέγρη και Φρούραρχο τον
Γιατράκον.

Στις 11 τ' Απρίλη η 10μελής Επιτροπή (Πολιτι-
κών και Στρατιωτικών) κατέθεσε τον "Υποθετι-
κόν Λογαριασμόν", δηλ. τον Προϋπολογιμόν:

Έσοδα πιθανά: 12.846.220 γρόσια για ένα
χρόνο !

Έξοδα: 51.488.000 γρόσια για ένα χρόνο !
Τα Έσοδα θα προέλθουν απ' τη Δεκάτη της

παραγωγής, από τα ενοίκια των Εθνικών κτημά-
των κι από τους τελωνειακούς δασμούς. Τα
Έξοδα ήταν για τις ανάγκες της Διοίκησης, του
Στρατού και του Στόλου...

Στις 13 τ' Απρίλη η επικύρωση - συμπλήρωση
του Συντάγματος της προηγουμένης Συνέλευ-
σης ήταν πια έτοιμη. Πρόβλημα στη Συνέλευση
παρουσίασε το Ψήφισμα για την πώληση των
Εθνικών Κτημάτων (δηλ. η Εκποίηση γης )! Με
πολλούς αγώνες και περισσή αγωνία λύθηκε το
πρόβλημα με το να περιοριστεί n πώληση μόνο
των μικρών κτημάτων και όχι των μεγάλων εκτά-
σεων, που άφησαν φεύγοντας οι Τούρκοι. Με το
μέτρο αυτό θα εξοικονομηθούν τα αναγκαία
χρήματα για πολεμικές αποζημιώσεις. Το Ψήφι-
σμα τούτο, σε πλήρη φάση, δεν ήταν εύκολο να
γίνει δεκτό, γιατί λαός και στρατός δεν ήθελαν
να πωληθούν τα Εθνικά Κτήματα από φόβο ότι
θα πέσουν στα χέρια των πλουσίων !

Οι εργασίες της Συνέλευσης συνεχίστηκαν
ως τις 18 τ' Απρίλη.

Αξιομνημόνευτα σημεία του έργου της Β’
Εθνικής Συνέλευσης: 
• Οριστικοποίησε το μπλε και το άσπρο ως χρώ-
ματα της τιμημένης Σημαίας μας!
- Περιχαράκωσε την ελευθερία τού ατόμου με
την ακόλουθη φιλάνθρωπη Απόφαση «Eiς την
Ελληνικήν Επικράτειαν ούτε πωλείται ούτε αγο-
ράζεται άνθρωπος * αργυρώνητος δε παντός
γένους και πάσης θρησκείας άμα πατήσας το

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ...

Η Β’ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων
Στο Αστρος (30 Μαρτίου -18 Απριλίου 1823) - Πανηγυρικός της 24ης Απριλίου 2009

Ο καθηγητής Νίκος Βλαχάκης στο βήμα

Στον Ιερό χώρο της Β’ Εθνικής Συνέλευσης. Αριστερά ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Άστρους Γιώργος Δαλιάνης
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση παραγωγής
και εμπορίας με πελάτες στην Ελληνική

αγορά αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές α-
γορές. Η επιχείρηση αυτή ασχολείται με
ανταλλακτικά αυτοκινήτων after market
και λειτουργεί στην Αθήνα συνεχώς επί
30 χρόνια και πωλείται λόγω σύνταξης. 

Πληροφορίες στο τηλ: 
00306932353554

Ελληνικόν έδαφος είναι ελεύθερος και από τον δεσπότην
του ακαταζήτητος»! 
• Ψήφισε Νομοσχέδια σχετικά με τη ρύθμιση της Διοί-
κησης του Στρατού και του Ναυτικού.
• Διέλυσε τις Τοπικές Διοικήσεις και καθιέρωσε Ενιαία
Κυβέρνηση με προσωρινή Πρωτεύουσα της Ελλάδας
την Τριπολιτσά.
• Κατάργησε την ποινή της δήμευσης και τα σωματικά
βασανιστήρια * υπογράμμισε δε ότι χωρίς διαταγή τού
Δικαστηρίου κανείς δε φυλακίζεται!
• Με βάση το Βυζαντινό Δίκαιο οργάνωσε τον Ποινικό
Κώδικα.
• Με πολιτισμένα πρότυπα φρόντισε για τη ζωή των
Τούρκων αιχμαλώτων!
• Ανάθεσε την εποπτεία της Παιδείας και την ασφάλεια
του Κράτους στο Βουλευτικό!
• Κατάργησε τον τίτλο του Αρχιστράτηγου, που είχε δο-
θεί στο Θ. Κολοκοτρώνη...
• Αναγνώρισε τη συνετή ελευθερία του Τύπου!
• Κατάλυσε την ισονομία Βουλευτικού και Εκτελεστι-
κού, αφού έδωσε το προβάδισμα στο Βουλευτικό, για
να μπορεί ανεμπόδιστα να ψηφίζει τους Νόμους!
• Ανεξαρτητοποίησε την Τρίτη δύναμη του Κράτους, τη
Δικαιοσύνη!

Ο καιρός περνούσε, μεσουρανούσε η άνοιξη, 18 τ'
Απρίλη * η Συνέλευση έδωσε την Προεδρεία του Εκτε-
λεστικού στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Διόρισε Γενικό
Γραμματέα τον Μαυροκορδάτο. 

Η θέση τού Αντιπροέδρου παρέμεινε κενή ! προορι-
σμένη για τον πικραμένο, μεγάλο Έλληνα, τον Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη... Στη συνέχεια διορίζει τους Υπουργούς.
Η Προεδρεία του Βουλευτικού δόθηκε στον Ιω. Ορλάν-
δο, με Αντιπρόεδρο τον Επίσκοπο Βρεσθένης Θεοδώ-
ρητο.

Πριν διαλυθεί η Συνέλευση συντάσσει την περίφημη
Διακήρυξη της Β' των Ελλήνων Συνέλευσης. Η Διακήρυ-
ξη αυτή εξαγγέλλει «... ενώπιον Θεού και ανθρώπων την
πολιτικήν των Ελλήνων Ύπαρξιν και Ανεξαρτησίαν, δια
την ανάκτησιν της οποίας έχυσε το Έθνος και χύνει πο-
ταμηδόν αίματα με την αμετάθετον Απόφασιν όλοι, όλοι
οι Έλληνες ή να ελευθερωθούν ή με το όπλο στο χέρι ό-
λοι να πεθάνουν Χριστιανοί και ελεύθεροι...». 

Με τη διακήρυξη αυτή η Συνέλευση εξαγγέλλει: «εις
την υφήλιον περί του ανά χείρας Εθνικού υπέρ Ανεξαρ-

τησίας πολέμου...». Η Διακήρυξη αυτή συντάχτηκε στο
Μουσείο τού Καρυτσιώτη, του παρακείμενου Σχολείου
του Γένους, που ιδρύθηκε το 1805 και σήμερα λειτουρ-
γεί ως Αρχαιολογικό Μουσείο των πολύ αξιόλογων αρ-
χαιολογικών ευρημάτων της Κυνουρίας...

Η Διακήρυξη αυτή, που είναι σπουδαιότατο κείμενο
του Αγώνα, σήμανε και το τέλος της Β’ Εθνικής Συνέ-
λευσης. 

Η Συνέλευση αυτή, που είχε αρχίσει με τόσα απαίσια
προμηνύματα, γιατί οι πολιτικές μάχες είναι πιο δύσκο-
λες και από τις πολεμικές, τέλειωσε ομαλά. Δεν μπο-
ρούσε να λήξει κι αλλιώς. 

Οι καιροί ήταν δύσκολοι. Τα χρόνια μαύρα. Η Επανά-
σταση στην αρχή του Αγώνα!..

Οι Έλληνες αγαπούν την Ελλάδα κι όταν νιώθουν τον
έσχατο κίνδυνο, αγκαλιάζονται. Μακάρι να γινόταν αυτό
συχνότερα, κι όχι πάντα προ του κινδύνου αλλά και με-
τά από αυτόν!..

Η Ελευθερία ξαναφάνηκε ακμαία και πήρε τον αιμο-
χαρή δυνάστη κατά πόδι. Σε κάστρα και επάλξεις στή-
νονται τα φλάμπουρα της νίκης ... 

Οι Έλληνες πιάνουν τις τάπιες και τις πολεμίστρες. Δε
σκιάζονται πια το πλήθος τού δυνάστη, γιατί η θύελλα
του Διχασμού πέρασε, ο τρόμος τού αλληλοσπαραγμού
διαλύθηκε χωρίς v' αφήσει ολέθρια σημάδια. Υπάρχει
τώρα μια Κεντρική Διοίκηση!..

Στο χώρο αυτό, τον ιερό, έγινε ένα μεγαλούργημα.
Στον άγιο τούτο τόπο, που κλείνει όλους εμάς, που αυ-
τόβουλα μαζευτήκαμε σήμερα, συναθροίστηκαν άλλοτε
οι προγονοί μας και μόχθησαν να οργανώσουν την
Ελεύθερη Ελλάδα. 

Εδώ γύρω αντήχησαν λόγοι σημαντικοί κι επιτελέστη-
καν έργα σπουδαία για την παραπέρα πορεία του
Έθνους. 

Εδώ ενισχύθηκε η Βουλευτική Εξουσία κι έλαβε το
προβάδισμα, αποδεσμεύτηκε απ' την Εκτελεστική, για
να μπορεί να ψηφίζει τους Νόμους. Ο χώρος αυτός στά-
θηκε για λίγο η Βουλή των Ελλήνων !..

Ας είναι ευλογημένοι όσοι φρόντισαν να περάσει η
θύελλα, όσοι φρόντισαν να θεμελιώσουν την Ελλάδα *
κι ας είναι παράδειγμα για μίμηση στους νέους μας κά-
θε εποχής η κάθε καλή πράξη των πρωτεργατών και ι-
διαίτερα του Γέρου του Μοριά, του Θοδωρή Κολοκο-
τρώνη.
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ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

Το θρόισμα του
μεγάλου δρυγιά

Δοκίμια-Ποίηση
Εκδόσεις Ιωλκός
175 σελίδες

... Και αφού οι θύελλες είναι αναπό-
φευκτες και οι δοκιμασίες αναπόφευ-
κτες, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, από
το να διαφαίνεται η διαφυγή τους. Και
αναγκαστικά, όπως ανασαίνουμε και
όπως βαδίζουμε, θα αντιστεκόμαστε
σε όλα τα επερχόμενα, όπως οι φυλ-
λωσιές ενός δυνατού και αειθαλές
δένδρου. Γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη
επιλογή, παρά μονάχα να ελπίζουμε.
Και γιατί όταν ένα δοκιμαζόμενο δέν-
δρο κρατιέται στις θύελλες, δεν κρα-
τιέται μόνο για τον εαυτό του, αλλά
σαν επιδίωξη μιας κληρονομιάς, που
αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα ...

Συνταξιδιώτης στο μεγαλεπήβολο
αυτό εγχείρημα, βρίσκεται ξανά και ο
πάντα εργατικός και πρωτοπόρος πρόε-
δρος του Οργανισμού «ΠΑΙΔΕΙΑ»,
Ηλίας Τομάζος, ο οποίος θα οργανώσει
πλήθος παραστάσεων της εν λόγω θεα-
τρικής παραγωγής σε πανεπιστήμια της
Αμερικής καθώς και στην Ελλάδα των
οποίων τα έσοδα θα διατεθούν για την
στήριξη της προσπάθειας του οργανι-
σμού «ΠΑΙΔΕΙΑ» για ανέγερση αντιγρά-
φων αρχαίων ελληνικών θεάτρων
στους χώρους Αμερικανικών πανεπι-
στημίων. Μια εξαιρετικής σπουδαιότη-
τας πρωτοβουλία του οργανισμού που
χρόνια τώρα υπό την καθοδήγηση του
κ. Τομάζου παράγει εξαίρετο εκπαιδευ-
τικό έργο, προωθώντας τον ελληνικό
πολιτισμό και την ιστορία της χώρας
μας. Η θεατρική παραγωγή αναμένεται
να ξεκινήσει το ταξίδι της σε Ελλάδα και
εξωτερικό από τον Αύγουστο του 2009.
Απώτερος σκοπός δεν είναι το οικονο-
μικό όφελος, αλλά η διάδοση του ελλη-

νικού πολιτισμού καθώς και η διδαχή
των κλασικών και πάντα επίκαιρων, για
κάθε κοινωνία, τραγωδιών ενός εκ των
μεγαλυτέρων τραγικών μας ποιητών σε
Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού και
αλλοεθνείς. Ακόμα στόχος τής συγκε-
κριμένης προσπάθειας είναι να βρε-
θούν άνθρωποι και κράτη φιλικά προ-
σκείμενα στην Ελλάδα και τον πολιτισμό
μας επιδιώκοντας την ανάδειξη αυτών
και την απαρχή ενός επαγγελματικού
και καλλιτεχνικού ανοίγματος του ελλη-
νικού θεάτρου. Σ’ αυτήν την πρωτοπό-
ρα συνεργασία, μετά από την περσινή ε-
πιτυχημένη συνεργασία του με τον σκη-
νοθέτη Λεωνίδα Λοϊζίδη στην οργάνω-
ση και συντονισμό της περιοδείας σε 18
πολιτείες της Αμερικής, ο πρόεδρος του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
(ΣΑΕ) Περιφέρειας Η.Π.Α, Θεόδωρος
Σπυρόπουλος, πιστός στην προσπάθεια
του να κρατήσει τους ομογενείς της
Αμερικής και όλου του κόσμου ενωμέ-
νους καθώς και να διατηρήσει την επα-

φή τους με τα στοιχεία της πολιτισμικής
μας κληρονομιάς, για άλλη μια φορά
συνδράμει με την πολύτιμη βοήθεια
του, συντονίζοντας την διεθνή περιο-
δεία της κλασικής αρχαίας τραγωδίας
του Ευριπίδη «Τρωάδες», αποδεικνύο-
ντας έμπρακτα το ήθος και την αγάπη
του για την προώθηση και την ανάδειξη
του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερι-
κό. «Ηλίας Τομάζος, Θεόδωρος Σπυρό-
πουλος, Μιχάλης Κακογιάννης, Λεωνί-
δας Λοϊζίδης και Μίκης Θεοδωράκης ε-
νώνουν τις δυνάμεις τους και αγκαλιά-
ζουν με τον ελληνικό πολιτισμό όλο τον
κόσμο». Η παγκόσμια περιοδεία των
Τρωάδων του Ευριπίδη έχει προγραμ-
ματιστεί ως εξής:
Αμερική:
16 Σεπτεμβρίου – 17 Νοεμβρίου
Γερμανία: 20-29 Νοεμβρίου
Γαλλία:14 -21 Ιανουάριος 
Αγγλία: 6-17 Φεβρουάριος
Αυστραλία: 2 – 22 Μάρτιος
Κύπρος: 5 -9 Απρίλιος

Η Δρ. Ολγα Σαραντοπούλου,
Γραμματέας Παγκοσμίου ΣΑΕ για την

αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων
Αγαπητοί Φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση πληροφορήθηκα την

είδηση της επικύρωσης ψηφίσματος από την Πολιτειακή
Βουλή της Νότιας Αυστραλίας, με το οποίο αναγνωρίζε-
ται η Γενοκτονία που διαπράχθηκε κατά την περίοδο
1915-1922 από το Οθωμανικό Κράτος σε βάρος των
Αρμενίων, των Ελλήνων, των Ασσυρίων και άλλων μειο-
νοτήτων της Μικράς Ασίας, ως ένα από τα μεγαλύτερα ε-
γκλήματα που έγιναν ποτέ σε βάρος της ανθρωπότητας.
Η Βουλή της Νότιας Αυστραλίας, με πρωτοβουλία του υ-
πουργού Δικαιοσύνης M. Aτκινσον, σε μια ιστορική πρω-
τοβουλία για τον Παγκόσμιο Ελληνισμό αλλά και την φίλη
και σύμμαχο χώρα της Αυστραλίας, καταδικάζει την με-
θοδευμένη εξόντωση και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων αν-
θρώπων. Μια πράξη που στιγμάτισε την πορεία της νεό-
τερης Τουρκίας. Για τον Ελληνισμό όπου γης, η κίνηση
αυτή είναι δικαίωση σε έναν μακροχρόνιο αγώνα των
Ομογενών μας στην Αυστραλία. Πολλά συγχαρητήρια α-
ξίζουν σε όλες τις οργανώσεις των Ελλήνων, ιδιαίτερα
στις Ποντιακές οργανώσεις Αυστραλίας, που έδωσαν τον
δικό τους αδιάκοπο αγώνα για την τελική αναγνώριση,
στο ΣΑΕ Ωκεανίας, σε μεμονωμένα άτομα και φορείς

που ενωμένοι πέτυχαν την ηθική δικαίωση. Η δική τους ε-
πιμονή και πίστη στον στόχο έδωσε αυτό το αποτέλεσμα
από το οποίο όλοι μας πρέπει να αντλήσουμε δύναμη και
να παραδειγματιστούμε ώστε η Γενοκτονία να αναγνωρι-
στεί επίσημα από τα κοινοβούλια όλων των χωρών. Το εν
λόγω ψήφισμα αναγνωρίζει μια ιστορική αλήθεια και δι-
καιώνει τις γενιές των Ελλήνων του Πόντου και της Μι-
κράς Ασίας, των Αρμενίων, των Ασσυρίων, των  πληθυ-
σμών που υπέστησαν την γενοκτονία και δίνει την δυνα-
τότητα στους  νεότερους να μην ξεχνούν την ιστορία, ώ-
στε και στο μέλλον να μην επαναληφθούν τέτοια απεχθή
εγκλήματα.                                         Βιέννη, 30.04.2009

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΙΔΕΙΑ»
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19o Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ
Στοκχόλμη, 05.05.2009: Η ανησυχία για

την παγκόσμια κρίση, τα θέματα της ελληνό-
γλωσσης παιδείας, ο πολιτισμός, τα κοινωνι-
κά και εργασιακά θέματα, καθώς και η περαι-
τέρω μαζικοποίηση των Ελληνικών Κοινοτή-
των και η ποιοτική αναβάθμισή τους, είναι τα
βασικά σημεία της πολιτικής απόφασης του
19ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας
(ΟΕΣΚΣ), που πραγματοποιήθηκε το Σαββα-
τοκύριακο στη Στοκχόλμη.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών, Θεόδωρος Κασσίμης,
ο οποίος ανέφερε ότι «στόχος όλων των απο-
δήμων Ελλήνων είναι με την ένταξή τους στις
ελληνικές κοινότητες να υπηρετούν την πα-
τρίδα και τον ελληνισμό, μεταλαμπαδεύοντας
τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του ελληνι-
κού πνεύματος στις κοινωνίες που ζουν».

Ο κ. Κασσίμης εξήρε το σημαντικό, δια-
χρονικά, ρόλο που διαδραματίζουν η Ομο-
σπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων
Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ) και το ΣΑΕ και επισήμανε
την – για πρώτη φορά στην ιστορία του Απο-
δήμου Ελληνισμού- δημιουργία, τον περα-
σμένο Ιανουάριο, ενός πλήρους μητρώου ο-
μογενειακών οργανώσεων. Το ρόλο της ομο-
γένειας, που αποτελεί τον ουσιαστικότερο
πρεσβευτή της Ελλάδας και του ελληνικού
πολιτισμού στη Σουηδία, εξήραν στους χαιρε-
τισμούς τους οι πρέσβεις της Ελλάδας και της
Κύπρου στη Σουηδία Ευάγγελος Καρόκης
και Παύλος Αναστασιάδης, αντίστοιχα. Ακο-
λούθησαν χαιρετισμοί του προέδρου του
ΣΥΝ, Αλέξη Τσίπρα, και των βουλευτών Αθη-
νάς Κόρκα της ΝΔ, Εύας Καϊλή του ΠΑΣΟΚ,
Λίλας Καφαντάρη του ΚΚΕ, Περικλή Κοροβέ-

ση του ΣΥΡΙΖΑ, Άδωνη Γεωργιάδη του ΛΑΟΣ
και εκπροσώπων φορέων. Χαιρετισμούς α-
πευθύνανε και εκπρόσωποι του Σουηδικού
κόμματιος Vänster Partiet και της ΓΣΕΕ, ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοι-
νοτήτων Γερμανίας και Ταμίας ΣΑΕ, Κώστας
Δημητρίου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Συ-
ντονιστής, Συντονιστικό Όργανο Ομοσπον-
διών Ευρώπης, ο Bijan Shafiei, Πρόεδρος
του SIOS (Συντονιστικού Οργάνου των Μετα-
ναστευτικών Ομοσπονδιών της Σουηδίας), ο
Γιώργος Κοντορίνης, Πρόεδρος Δικτύου Αι-
ρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.ά.

Τις εργασίες του συνεδρίου τίμησαν με την
παρουσία τους ο Αναπληρωτής Γενικός Διευ-
θυντής της Γ.Γ.Α.Ε. Χάρης, Χατζηχαραλά-
μπους, η κα Άννα, Βασιλειάδου, Διευθύντρια
Πολιτικού Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτε-
ρικών Θ. Κασσίμη, ο Βασίλης Πριμικήρης,
Μέλος της Ε.Γ. της Κ.Π.Ε. του ΣΥΝ, εκπρό-
σωπος του Οργανισμού Λαΐκής Επιμόρφω-
σης Σουηδίας, διαφόρων φορέων της ομογέ-
νειας της Σουηδίας. Στην ομιλία του ο απερ-
χόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κο-
μνηνός Χαϊδευτός, ο οποίος παρουσίασε τον
απολογισμό δράσης του ΔΣ, αναφέρθηκε με-
ταξύ άλλων στον Ελληνισμό της Σουηδίας, ε-

πισημαίνοντας την ανάγκη ενασχόλησης των
Κοινοτήτων και της Ομοσπονδίας με την επί-
λυση των προβλημάτων. Αναφέρθηκε επίσης
στη δράση της Ομοσπονδίας μέσα στις Κοι-
νότητες, καθώς και στη δράση των ίδιων των
Κοινοτήτων, της Γυναικείας Επιτροπής της
Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Ομοσπον-
δίας Νέων Σουηδίας (ΕΟΝΣ), αλλά και στις
σχέσεις με άλλους φορείς όπως, το ΣΑΕ, το
Συντονιστικό Όργανο των Ομοσπονδιών και
Κοινοτήτων Ευρώπης και το SIOS. «Τα θέμα-
τα της Παιδείας, του Πολιτισμού και του
Αθλητισμού, αποτελούν προτεραιότητα της
Ομοσπονδίας», τόνισε ο κ. Χαϊδευτός, επιση-
μαίνοντας ότι μέσω του SIOS έγιναν παρεμ-
βάσεις ενάντια στις περικοπές των σχετικών
κονδυλίων για την παιδεία, ενώ επισήμανε ότι
ο Πολιτισμός «είναι θέμα επιβίωσης του Ελλη-
νισμού της Σουηδίας και όλης της Διασποράς
και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να αντιμετω-
πιστεί περιστασιακά και περιπτωσιακά». Στις
ομιλίες τους οι σύνεδροι αναφέρθηκαν στα
πάγια θέματα της εκπαίδευσης των Ελληνο-
παίδων στη Σουηδία και της ανάπτυξης πολι-
τιστικής δραστηριότητας με στόχο τη διατή-
ρηση του ελληνικού πολιτισμού από τους
Έλληνες της Σουηδίας. Οι εργασίες του συ-
νεδρίου ολοκληρώθηκαν με την πραγματο-
ποίηση αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ΔΣ,
όπου ψήφισαν 102 σύνεδροι. Τα αποτελέσμα-
τα έχουν ως εξής: ΔΑΚΕΣ, που πρόσκειται
στη ΝΔ 5 έδρες, ΑΣΕΜ, που πρόσκειται στο
ΚΚΕ 4 έδρες, ΕΑΣ, που πρόσκειται στο Συνα-
σπισμό 2 έδρες και ΠΑΜΚΕ, που πρόσκειται
στο ΠΑΣΟΚ 2 έδρες. Το νέο ΔΣ της ΟΕΣΚΣ
αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα εντός
δεκαπέντε ημερών.            Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύνοδος Ομοσπονδιών
Κοινοτήτων Ευρώπης

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου των Ομο-
σπονδιών Κοινοτήτων Ευρώπης που διοργανώθηκε από την
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στις Βρυξέλες στις 24-
26 Απριλίου. Στη σύνοδο συμμετείχαν όλες οι Ομοσπονδίες
της Ευρώπης ενώ χαιρετισμό απέστειλε και η Ιρλανδία η ο-
ποία δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Μέσα στο γενικότερο
κλίμα αισιοδοξίας το οποίο επικράτησε στη σύνοδο, πολλές
ήταν οι αναφορές στο γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια ξεκί-
νησε μόλις πριν ένα χρόνο με την ιδρυτική σύνοδο της
Στοκχόλμης και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αγκάλια-
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το σημαντικότερο όμως όλων ή-
ταν η γόνιμη συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι Έλληνες της Ευρώπης, οι καινοτόμες προτάσεις και
το γεγονός ότι για πρώτη φορά ελληνικές οργανώσεις του

εξωτερικού ασχο-
λήθηκαν με θέματα
ταμπού, δημιουρ-
γώντας προσδοκίες
για το μέλλον. Τα
κύρια θέματα με τα
οποία ασχολήθη-
καν οι αντιπρόσω-
ποι των ομοσπον-

διών ήταν τα οργανωτικά, το εκπαιδευτικό, η οικονομική
κρίση, οι επιπτώσεις στους Έλληνες της Ευρώπης, τα κοι-
νωνικά, πολιτικά και εργασιακά προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν και μια πλειάδα άλλων ζητημάτων που αντιμετωπίζει
η κάθε χώρα ξεχωριστά. Το κλίμα αισιοδοξίας για τα απο-
τελέσματα της συνόδου εκφράσθηκε και από τις δηλώσεις
των καλεσμένων οι οποίοι τόνισαν το γεγονός ότι επιτέλους
έχει προκύψει κάτι καινούριο που δίνει τη δυνατότητα να α-
τενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Την Ελλη-
νική πολιτεία εκπροσώπησε στην σύνοδο ο Γεν. Διευθυντής
ΓΓΕΑ κ. Ι. Κυπαρισσίδης, ο οποίος διάβασε το μήνυμα του
Υφ. Εξωτερικών κ. Θ. Κασσίμη. Ο κ. Ι. Κυπαρισσίδης σχο-
λιάζοντας τα αποτελέσματα της συνόδου ανέφερε ότι «μοι-
άζει με βότσαλο μέσα στη λίμνη», που επιτέλους τάραξε τα
νερά. Στο ίδιο μήκος κυμάνθηκαν και οι σχολιασμοί της δια-
κομματικής επιτροπής την οποία αποτελούσαν οι κ. Δερμε-
τζόπουλος (ΝΔ), Αθανασιάδης (ΠΑΣΟΚ) και Γκαντζής
(ΚΚΕ). Διαβάστηκε επίσης μήνυμα του Προέδρου του ΣΑΕ
κ. Ταμβάκη, ενώ στις εργασίες συμμετείχε η Γραμματέας
του ΣΑΕ κα. Όλγα Σαραντοπούλου και ο Ταμίας του ΣΑΕ κ.
Κώστας Δημητρίου, που απεύθυναν χαιρετισμό. Η 2η Σύ-
νοδος αποφάσισε την διεύρυνση της Εκτελεστικής Γραμμα-
τείας από 5 σε 7 εκπροσώπους, προκειμένου να ανταπο-
κριθεί στις νέες αυξημένες ανάγκες του χώρου και όρισε
την νέα Εκτελεστική Γραμματεία (Γερμανία 2, Σουηδία 1,
Βέλγιο 1, Ιταλία 1, Πολωνία 1, Ισπανία 1). Μέλη της εξελε-
γκτικής γραμματείας σχολιάζοντας τις εργασίες ανέφεραν
τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα αλλά και τις μεγάλες
προσδοκίες που δημιουργήθηκαν εκφράζοντας την πίστη
ότι οι Κοινότητες θα αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των
καιρών. Η νέα ΕΓ θα συνεδριάσει στις 13. Ιουνίου 2009 για
να προγραμματίσει την δράση της για την νέα περίοδο

Νέο Συμβούλιο παλιάς γεύσης...
n Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Wiesbaden: Νέο δι-
οικητικό συμβούλιο
που ήρθε από το παλιό
εξελέγη στην ελληνική
Κοινότητα τού
Wiesbaden, πρωτεύ-
ουσα τού Ομόσπον-
δου Κρατιδίου τής
Έσσης, λίγα χιλιόμε-
τρα βορειοδυτικά τής
Φραγφούρτης. Η επα-

νεκλογή τού προέδρου Γεωργίου Χαρισσόπο-
λου, του Γεν. Γραμματέα Αλεξάνδρου Κοτσαλί-
δη και άλλων στελεχών τής Ελληνικής Παροι-
κίας της γερμανικής Μεγαλουπόλεως αποδει-
κνύει έμπρακτα το θετικό τους έργο των προη-
γούμενων ετών, το οποίο εκτίμησαν τα μέλη
Μπροστά στο προεδρείο των εκλογών, που το
αποτελούσαν οι: Χρήστος Ονουφριάδης, Βα-
σίλειος Τσιάρας, Δημήτριος Γκιώντης και Κώ-
στας Κωτσόπουλος, προσήλθαν τα 477 μέλη
τής κοινότητας για την ανάδειξη νέου ΔΣ με-
ταξύ 18 υποψηφίων από μία μόνο λίστα, που ή-
ταν οι: Θεόδωρος Ψυράκης που έλαβε 245
ψήφους, Νικόλαος Ιωαννίδης 193, Γεώργιος
Χαρισσόπουλος 187, Γεώργιος Μπαμπούλας
174, Elvira Schmidtfall-Armonies 145, Παντε-
λής Κατσουλίδης 128, Κώστας Λαμπρακόπου-

λος 124, Ιωάννης Καρναβός 123, Αλέξανδρος
Κοτσαλίδης 101, Κώστας Συντάκης 84, Ιωάν-
νης Αντωνιάδης 83, Νικόλαος Αμπατζιάδης 61,
Γεώργιος Παπαδόπουλος 55, Ζωή Αντωνιάδου
52, Σαββάτω Κατσάλκα 42, Δημήτριος Κοντός
34, Χρήστος Πίπσος 24 και Ιωάννης Μποζίκης
05. Επιλέγονται οι εννιά πρώτοι σε σταυρούς
προτίμησης, οι οποίοι ψήφισαν τη σύνθεση του
νέου διοικητικού συμβουλίου που το αποτε-
λούν πλέον ο Κατερινιώτης (Σφενδάμη) Γιώρ-
γος Χαρισσόπουλος πρόεδρος, Ιωάννης Καρ-
ναβός αντιπρόεδρος, Αλέξανδρος Κοτσαλί-
δης γραμματέας, Νικόλαος Ιωαννίδης ταμίας
και μέλη οι Θεόδωρος Ψυράκης, Γεώργιος
Μπαμπούλας, Elvira Schmidtfall-Armonies,
Παντελής Κατσουλίδης, Κώστας Λαμπρακό-
πουλος. Μεταξύ 13 υποψηφίων για τους πέντε
αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Κοινοτήτων
εξελέγησαν οι: Ανέστης Μανιώλης με 187
σταυρούς, Γιώργος Χαρισσόπουλος με 165,
Νικόλαος Ιωαννίδης με 136, Σπύρος Κονάκας
με 120 και Ιωάννης Καρναβός με 64.

Αναπληρωματικοί είναι: Κώστας Λαμπρακό-
πουλος με 54, Ιωάννης Αντωνιάδης με 51, Ζωή
Αντωνιάδου με 28, Χρήστος Πίπσος με 25, Σω-
τήρης Πολύζος με 24, Γεώργιος Παπαδόπου-
λος με 16, Δημήτριος Κοντός με 13 και Κώ-
στας Συντάκης με 07. Στις εκλογές που διεξή-
χθησαν από τα 477 ψηφοδέλτια το ένα (1) ήταν
άκυρο και οι αριθμοί ψήφων από τους εκλεγ-

μένους με τους αναπληρωματικούς έχουν μια
διαφορά που δεν χωρούν σχόλια αμφισβήτη-
σης. Όμως θα θέλαμε να επισημάνουμε δύο
βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ο μικρός σχε-
τικά αριθμός μελών, που σημαίνει ότι ο Ελληνι-
σμός πλέον, σιγά αλλά σταθερά, γυρίζει την
πλάτη του στους συλλόγους, γεγονός που θα
έπρεπε να ανησυχήσει αυτούς τουλάχιστον
που ασχολούνται με τα κοινά. Είναι μια διαπί-
στωση που δεν χωράει αμφιβολία, αφού ψήφι-
σαν σε κοινότητα άλλης Μεγαλουπόλεως μό-
λις πρόσφατα από τις 13.000 και πλέον, που εί-
χαν δικαίωμα ψήφου, μόνο 650 !, ενώ σε άλλη
κοινότητα που έχουν δικαίωμα ψήφου περισ-
σότερες από 10.000 Έλληνες, ψήφισαν λιγότε-
ροι και από αυτούς του Wiesbaden !

Η δεύτερη, εξαιρετικά θετική, διαπίστωση
είναι ότι στο Wiesbaden οι υποψήφιοι είναι σε
μία και μοναδική λίστα και εκλέγονται εκείνοι
που προτιμώνται από τους ψηφοφόρους. Σε
άλλες, όμως, κοινότητες, που εμφανίζουν διά-
φορες λίστες, προωθούν στο ΔΣ άτομα της α-
ρεσκείας τους οι υπεύθυνοι κάθε λίστας χωρίς
να τους ενδιαφέρουν οι ψήφοι τού καθενός.
Κατά τα άλλα λειτουργούν με δημοκρατικές
διαδικασίες... Μια επισήμανση που είχαμε κά-
νει και παλαιότερα αλλά κατηγορηθήκαμε από
κάποιους κορυφαίους «μαϊντανούς» αυτού
του χώρου που τον ενταφιάζουν υπηρετώντας
τα γνωστά συμφέροντα.

Στο Final Four με τη SUPERFAST FERRIES
Η SUPERFAST FERRIES προσέφερε ένα διαφορετικό

προορισμό για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στους συνερ-
γάτες της από το χώρο της τουριστικής αγοράς και των ε-
παγγελματικών μεταφορών: το Βερολίνο και ειδικότερο το
Final Four.  Στελέχη της SUPERFAST FERRIES, ταξίδεψαν
με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους στο Βερολίνο, όπου
παρακολούθησαν τους ημιτελικούς και τελικούς αγώνες
στο στάδιο «Ο2 World», αλλά και ξεναγήθηκαν στην όμορφη
πόλη. H SUPERFAST FERRIES διαθέτει στόλο 5 υπερσύγ-
χρονων επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριο-
ποιούνται μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας και Πειραιά – Ηρακλείου
και είναι μέλος της ATTICA GROUP. Η ATTICA GROUP δρα-
στηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των θυγατρι-
κών της εταιριών SUPERFAST FERRIES και BLUE STAR
FERRIES που προσφέρουν σύγχρονες και υψηλού επιπέδου
μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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Μια ενδιαφέρουσα πολιτιστική εκδήλωση στο Wiesbaden
n Γράφει ο Κώστας Ιατρίδης, δάσκαλος

Wiesbaden, Κυριακή 29 Μαρτίου 2009: Στην πρωτεύουσα της
Έσσης Wiesbaden πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που διοργανώθη-
κε από την Ελληνική Κοινότητα Wiesbaden, τον Πρόεδρό της Γε-
ώργιο Χαρισσόπουλο και τους συνεργάτες του. Πυρήνας της ήταν
η επίσκεψη του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου. Ο Mητρο-
πολίτης πήρε αρχικά μέρος στη θεία λειτουργία στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου Biebrich και συλλειτούργησε με τον Επίσκοπο Ναζιανζού
κ. Βαρθολομαίο, τον οικοδεσπότη π. Γεώργιο Παπασαλούρο και
τον π. Αθηναγόρα Ζηλιακόπουλο τού Ι.Ν. «Προφήτης Ηλίας» Φρα-
γκφούρτης.

Στην εκκλησία μεταξύ των επισήμων και ο Δήμαρχος Wiesbaden
κ. Müller, ο οποίος απηύθυνε εγκάρδιο χαιρετισμό στο εκκλησία-
σμα, γονείς και μαθητές λόγω της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτί-
ου. Στη συνέχεια το εκκλησίασμα παρακολούθησε με προσοχή το
κήρυγμα του Μητροπολίτη. Ο κ. Άνθιμος μίλησε για το πνεύμα της
ειρηνικής επίλυσης των προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Δεν
παρέλειψε όμως να αναφερθεί και στο πρόβλημα, το οποίο έχει α-
νακύψει εξαιτίας προκλητικών ενεργειών του γειτονικού κρατιδίου
με την τάση του να μονοπωλεί, σε επίπεδο μαθητών δημοτικού σχο-
λείου, την κληρονομιά των αρχαίων Μακεδόνων.

Μετά τη θεία λειτουργία ακολούθησε η πολιτιστική εκδήλωση
στο Παλάτι Schloss Biebrich, την οποία άνοιξε ο κ. Χαρισσόπουλος
καλωσορίζοντας τον επίσημο προσκεκλημένο Μητροπολίτη Θεσ-
σαλονίκης Άνθιμο στη Γερμανία και ευχαριστώντας τον θερμά για
την παρουσία του. Επίσης ευχαρίστησε τις τοπικές Αρχές της πρω-
τεύουσας της Έσσης και τόνισε τις σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης
που συνδέουν Έλληνες και Γερμανούς.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Άνθιμος. Προσκεκλημέ-
νοι πρόεδροι και μέλη συλλόγων, πλήθος συμπατριωτών μας κα-
θώς και Γερμανοί επίσημοι. Ανάμεσά τους και η Γενική Πρόξενος
Φραγκφούρτης Σταυρούλα Φρανκογιάννη, ο Πρόεδρος της CDU
Wiesbaden Horst Klei, βουλευτής στη Βουλής της Έσσης, ο οποί-
ος απηύθυνε εγκάρδιο χαιρετισμό στους προσκεκλημένους, ο κ.
Roth βουλευτή της SPD, ο κ. Niederlelz, Ministerialrat στο
Landtagsmi nisterium, 2ος Vorsitzender του Pressekreis Wiesba -
den και η κα Birgitt Lorz, Dezernentin der Ausländerbehörde. Την
εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Νομάρχης Ημαθίας
Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης, ο οποίος στον πατριωτικό χαιρετι-
σμό του μετέφερε τα αισθήματα των κατοίκων της περιοχής του σε
όλους τους Έλληνες του Wiesbaden. Επίσης παρών και ο διακε-
κριμένος Έλληνας Καθηγητής τού Πανεπιστημίου Mainz Νικόλαος
Παπαδόπουλος. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος είναι γνωστός για την
αυθορμησία και την δεξιοτεχνία του στις από στήθους ομιλίες, τις
γεμάτες αφτιασίδωτη Ελλάδα και γνήσιο Πατριωτισμό. Ευδιάθετος,
με απλά και κατανοητά λόγια, έκανε μια αναδρομή στην ιστορία του
Ελληνισμού, που την αφουγκραστήκαμε όλοι με σεβασμό και κατά-
νυξη. Μεταξύ άλλων είπε ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, ως
ζωντανός οργανισμός, εκφράζει τις σκέψεις και τα αισθήματα του
ελληνικού λαού, ο οποίος επιθυμεί την ειρήνη. Στη συνέχεια εξέ-
φρασε τις απορίες, τις οποίες έχουν οι απλοί Έλληνες πολίτες σε
κάθε γωνιά τής γης. Την εμμονή των βόρειων γειτόνων της Ελλά-
δας, οι οποίοι απροκάλυπτα επιμένουν να το παίζουν ως οι γνησιό-
τεροι Μακεδόνες και οι κοντινότεροι απευθείας απόγονοι του Με-
γάλου Αλεξάνδρου! Και αναφέρθηκε στην ηθελημένη εκ μέρους

τους άγνοια της ιστορίας. Είναι ιστορικά γνωστό ότι οι Σλάβοι της
Βαλκανικής κατέβηκαν πολύ αργότερα, τα μεταχριστιανικά χρόνια
και κατοίκησαν στη Μακεδονική πατρίδα του Φιλίππου και του Με-
γάλου Αλεξάνδρου. Λησμόνησαν άραγε οι γείτονες ότι ο Αριστοτέ-
λης και οι Αρχαίοι Μακεδόνες μιλούσαν την ελληνική γλώσσα; Το
θεωρούν ντροπή να ομολογήσουν την σλαβική τους καταγωγή; Οι
Σλάβοι είναι μια σημαντική και δυναμική ομάδα λαών! Η παρουσία
τους στον διεθνή στίβο έχει γίνει διεθνώς παραδεκτή. Και κατέλη-
ξε με νόημα, ότι πολλές ελληνικές οικονομικές μονάδες παίζουν
σημαντικό και θετικό ρόλο στη ζωή των Σκοπιανών γειτόνων μας.
Χρησιμοποιήθηκε και η ελληνική και η γερμανική γλώσσα στην εκ-
δήλωση. Η επιτυχία ήταν εξαιρετική. Από πολλούς τέθηκαν ερωτή-
σεις και δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις. Η ατμόσφαιρα ήταν
πολύ ευχάριστη. Ο καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Mainz Νι-
κόλαος Παπαδόπουλος μετέφερε απευθείας στα γερμανικά τα κυ-
ριότερα σημεία της ομιλίας του αγωνιστή Μητροπολίτη στο πολυ-
πληθέστατο κοινό, που άκουγε με πολύ προσοχή και ενδιαφέρον.
Έτσι οι Γερμανοί φίλοι μας κατανόησαν το νόημα της μεστής ομι-

λίας τού Άνθιμου καθώς και την ενόχληση που δοκιμάζουν οι Έλλη-
νες απανταχού της γης από τα πολιτικά τερτίπια ορισμένων, γύρω
από την ονομασία, φιλικών και μη κυβερνήσεων προς την χώρα
μας. Μερικοί που είχαν επιφυλάξεις και είχαν εκφράσει ελαφρές
αμφιβολίες, μετά τις πειστικές διευκρινίσεις που δόθηκαν έφυγαν
εμφανώς ικανοποιημένοι. Συμβαίνει κι αυτό, όταν κάποιοι που ύ-
πουλα καραδοκούν «βαφτίζουν» εσκεμμένα κάθε ελεύθερη έκ-
φραση ως «πολιτική παρέμβαση».

Ο συντάκτης του παρόντος κειμένου ρώτησε στο τέλος τον Μη-
τροπολίτη: «Είχατε και εσείς, ως Πελοποννήσιος, ακούσει από τον
παππού σας, όπως και εγώ, ότι η απελευθέρωση του Ελληνισμού
της Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε χάρη στην έγκαιρη εφαρμογή
μιας σωστής πολιτικής και χάρη στους αγώνες και τις θυσίες εκεί-
νων των απλών, γνήσιων και αγράμματων παππούδων μας και αυτό
δεν πρέπει να το λησμονούμε;» Εκείνος απάντησε συγκαταβατικά
με ένα ελαφρό χαμόγελο γεμάτο νόημα και σημασία!

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης οι τυχεροί επισκέπτες είχαν
μια εξαιρετική ευκαιρία να απολαύσουν ένα μέρος από τη νεότερη
ελληνική μουσική δημιουργία. Αυτό έγινε όταν προικισμένοι μουσι-
κοί καλλιτέχνες πέτυχαν να σκορπίσουν σε όλους απλόχερα το γέ-
λιο και την ανεμελιά! Ήταν η μελωδική υψίφωνος Μαρία Ρούκα
(τραγούδι - πιάνο), ο προικισμένος τραγουδιστής Μίλτος Ρούκας, οι
δεξιοτέχνες του μπουζουκιού Τάσος Καδής και Γιάννης Παπαπέ-
τρου μαζί με τον εξίσου προικισμένο μουσικό Alexander Chery (πιά-
νο). Οι παραπάνω καλλιτέχνες πέτυχαν με την τέχνη τους να πα-
ρουσιάσουν σε άριστη απόδοση τραγούδια του Χατζηδάκη και του
Θεοδωράκη δημιουργώντας αισθήματα ευφροσύνης σε Έλληνες
και Γερμανούς επισκέπτες. Τελικά, με όλα τα παραπάνω, ανήκουν
στους διοργανωτές πολλά ευχαριστώ μαζί και συγχαρητήρια! Επε-
δίωξαν και κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μια ελληνική καθαρά
εκδήλωση σε έναν αξιοζήλευτο χώρο, σε ένα Παλάτι γερμανικό,
στο οποίο διοργανώνονται εκδηλώσεις σημαντικού και υψηλού
κρατικού γερμανικού ενδιαφέροντος! Αυτό και μόνο το κατόρθωμα
τα λέει όλα. Εύγε σας Συνέλληνες της ομογένειας.

Ο δραστήριος πρόεδρος Γιώργος Χαρισσόπουλος
και η υψίφωνος Μαρία Ρούκα Ο Ελληνόψυχος Μητροπολίτης Άνθινος και ο Νομάρχης

Ημαθίας Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης

Η εντυπωσιακή αίθουσα του Παλατιού
Schoss Biebrich στο Wiesbaden

Μια έκθεση που πρέπει να τη δούμε και στη Γερμανία...
ΛΟΝΔΙΝΟ: Πολύ έντονες εντυπώσεις απε-

κόμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δημή-
τρης Χριστόφιας, από την Έκθεση έργων 23
καλλιτεχνών, Κυπρίων, Άγγλων και άλλων, ε-
μπνευσμένων από φωτογραφίες εκκλησιών και
άλλων ιερών χώρων στα κατεχόμενα, του ε-
κλεκτού φωτογράφου-κινηματογραφιστή, Δώ-
ρου Παρτασίδη, που καταδεικνύουν την κατα-
στροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας
κληρονομιάς. Την Έκθεση, που λειτούργησε
για ένα περίπου μήνα στην Γκαλλερύ Κ, επι-
σκέφθηκαν ο Πρόεδρος και η σύζυγός του,
Έλση, και περιήλθαν τα εκθέματα με τη συνο-
δεία του συνδιευθυντή του εκθεσειακού χώ-
ρου, Γιώργου Κυριάκου, και του Δώρου Παρ-
τασίδη. 

Σε δηλώσεις του ο Κύπριος Πρόεδρος, μαζί
με τα θερμότατα συγχαρητήρια του στον Δώρο
Παρτασίδη και στους 23 καλλιτέχνες, χαρακτη-
ρίζοντας τις φωτογραφίες συγκλονιστικές και
τα έργα  υπέροχα, είπε ότι η κυβέρνηση θ’α-
ξιοποιήσει τα  της Έκθεσης στην εκστρατεία
για την ανάγκη να τεθεί τέρμα σ’ αυτή τη βαρ-
βαρότητα,όπως τόνισε, που είναι συνέπεια της
τουρκικής εισβολής και κατοχής. Η Τουρκία
φέρει μεγάλη ευθύνη για την καταστροφή, είπε
τονίζοντας ότι ο πολιτιστικός πλούτος  ανήκει
όχι μόνο στους Ελληνοκυπρίους αλλά και
στους Τουρκοκυπρίους, όχι μόνο στους Κυπρί-
ους αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα. Απα-
ντώντας σ’ ερώτηση για την προοπτική  προώ-
θησης της εκστρατείας στα πλαίσια των συνο-
μιλιών, ο Πρόεδρος είπε ότι σαν αποτέλεσμα
συμφωνίας με τον κ. Ταλάτ έχει συσταθεί Τε-
χνική Επιτροπή Καταγραφής, Αποτύπωσης και

Αναστήλωσης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
αλλά η συμβολή της, όπως είπε, είναι πολύ πε-
ριορισμένη σε σύγκριση με την έκταση της κα-
ταστροφής. “Ασφαλώς, θ’αναστηλωθούν κά-

ποιες εκκλησίες και τζαμιά εκατέρωθεν για να
καταδείξουμε την ανάγκη  πλήρους αναστήλω-
σης γενικότερα, είπε. Είναι μια μορφή διαμαρ-
τυρίας γι’αυτό που συνέβη“.

Μερικοί από τους καλλιτέχνες ήταν στη
Γκαλλερύ κατά την ώρα της επίσκεψης και δέ-
χθηκαν επί τόπου τα θερμά συγχαρητήρια του
προεδρικού ζεύγους.                Κ. ΤΣΙΟΥΠΡΑΣ

The President of the Republic of Cyprus Demetris Christofias with the Mill Hill Cypriot photographer Doros Partasides
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D H W

DHW unterstützt AKTION ZUSAMMEN
WACHSEN der Bundesregierung

DHW-Vorstandssprecher Codjambopoulo: „Auch die griechis-
chen Unternehmerinnen und Unternehmer werden ihren Beitrag
leisten, um die Bildungschancen von Menschen mit Zuwan-
derungshintergrund zu erhöhen“. Köln/Hamburg, April 2009: In
einer Gesprächsrunde im Rahmen des Körber-Forums hat die
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration, Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer, am
29. April 2009 in Hamburg die „Aktion zusammen wachsen“
vorgestellt. Beim Workshop "Mentoring für Unternehmerinnen
und Unternehmer mit Migrationshintergrund beim Einstieg in
die Berufsausbildung" wurde die DHW durch Christina Alex-
oglou-Patelkos, Leiterin des Projektes „DHW-Ausbildungspro-
jekt Brücke zur Qualifizierung und Integration“ im Rahmen von
JOBSTARTER, aktiv vertreten. Mit ihrem Beitrag über das D-
HW-Projekt NEO XEKINIMA und ihren bisherigen Erfahrungen
mit Jugendlichen und Unternehmern auf dem Gebiet der beru-
flichen Qualifizierung und Bildung war sie eine sehr wichtige
und wertvolle Bereicherung für die Gesprächsrunde.

Die „Aktion zusammen wachsen – Bildungspatenschaften
stärken, Integration fördern“ hat sich zum Ziel gesetzt, bereits
bestehende Patenschaftsprojekte für junge Menschen mit
Zuwanderungshintergrund zu vernetzen und die Gründung
weiterer zu unterstützen. Bürgerschaftliches Engagement soll
gefördert werden, um die Bildungschancen von Menschen mit
Zuwanderungshintergrund zu erhöhen. Das Netzwerk für Bil-
dungs- und Ausbildungspaten ist Teil des Nationalen Integra-
tionsplans und wird aus Mitteln der Bundesregierung finanziert. 
Die Aktionsfelder sind:
• Kinder im Vorschulalter und Grundschulkinder sowie deren
Eltern 

• Jugendliche im Übergang von der Schule in die Berufsaus-
bildung 
• Betriebsinhaberrinnen und –inhaber beim Ersteinstieg in
die duale Berufsausbildung 

Die „Aktion zusammen wachsen“ will Bildungspaten-
schaften aus diesen Gebieten gezielt stärken und vernetzen.
Außerdem werden Qualifizierungsmodelle entwickelt und für
bürgerschaftliches Engagement in diesem Bereich gewor-
ben.

Vier regionale Servicestellen der „Aktion zusammen wach-
sen“ nahmen im März 2009 ihre Arbeit auf. Um Projekte
gezielt auf regionaler und lokaler Ebene zu unterstützen, hat

die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Prof. Dr. Maria Böhmer, in den vi-
er Modellregionen Berlin, Regierungsbezirk Düsseldorf,
Hamburg und der Metropolregion Rhein-Neckar Services-
tellen eingerichtet. Sie übernehmen die Rolle regionaler
Kompetenzzentren und tragen dazu bei, bürgerschaftliches
Engagement in Form von Patenschaften und Mentoring
auszuweiten und zu stärken. Zu ihren Aufgaben gehören die
Information und Beratung rund um das Thema Patenschaften
sowie die Vernetzung und Unterstützung der lokalen und re-
gionalen Projekte. Die DHW als Mitglied des Nationalen Inte-
grationsplans unterstützt die „Aktion zusammen wachsen“.

PANAGIOTIS
EXARCHOS 

hat uns für
immer verlassen

Gründer und langjähriger 
Geschäftsführer der 

EXARCHOS GmbH in 
Velbert -Gelsenkirchen -Mülheim 

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind

und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder, Augenblicke, Gefühle

Panagiotis Exarchos, Gründer, Inhaber und
Geschäftsführer der EXARCHOS GmbH mit Stan-
dorten in Velbert, Gelsenkirchen und Mülheim war ein
Pionier griechischen Unternehmertums in Deutsch-
land. 1976 gründete er mit sechs Beschäftigten einen
Metallverarbeitungsbetrieb in Velbert. Schnell en-
twickelte sich die junge Firma zu einem gefragten Di-
enstleister für die Nachbearbeitung von Guss-
bauteilen. Später kamen weitere Werke in
Gelsenkirchen und Mülheim hinzu. Aktuell sind im
Unternehmen 200 Mitarbeiter tätig. 80 Prozent des

Umsatzes werden in Deutschland erzielt, die übrigen 20 Prozent entfallen auf
die Benelux-Länder und Spanien. Damit wurde aus dem einstigen Ruhr-Un-
ternehmen ein über Deutschlands Grenzen hinaus bekanntes Dienstleis-
tungsunternehmen in der Weiterverarbeitung von Eisen-und Nichtedelmet-
allen. Panagiotis Exarchos war einer der ersten Unternehmer, die die Be-
deutung und die Wichtigkeit eines deutsch-griechischen Unternehmernet-
zwerks erkannten. Er war bei der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereini-
gung (DHW) von den Anfängen engagiert dabei. Für sein Lebenswerk wurde
er 2008 mit dem Deutsch-Griechischen Wirtschaftspreis geehrt. Er war ein
vorbildlicher Unternehmer, ein liebevoller Vater und ein stolzer Grieche. Im
Alter von 70 Jahren verstarb er nach langer Krankheit. 

Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 
Der Präsident, der Vorstand und die Mitglieder

der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung

SO IST RECHT!
Wichtige Informationen zu Kündigungen!
n Von Frau Rechtsanwältin
Eleni Kougioumtzi, Düsseldorf

1. Unter das Kündi-
gungsschutzgesetz
fallen Betriebe mit
mehr als 10 Arbeit-
nehmer. Dies gilt
auch für Beschäftigte
in Firmen mit mehr
als 5 Mitarbeitern,
wenn sie bereits vor
dem 01.Januar 2004
eingestellt worden

sind, und mehr als 5 dieser Altbeschäftigten noch
nach wie vor vorhanden sind. 

2. Das Gesetz sieht 3 Kündigungsgründe vor:
betriebs- personen-und verhaltensbedingte.

Bei einer betriebsbedingten Kündigung gibt es
2 Prüfungsschritte. Die betriebsbedingte Kündi-
gung muss erstens mit einer unternehmerischen
Entscheidung begründet sein, aufgrund derer
Beschäftigungsmöglichkeiten entfallen. 

Zweitens ist eine Sozialauswahl vorzunehmen.
Bei einer Sozialauswahl werden folgende Kri-

terien berücksichtigt:
Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter,

Unterhaltspflichten und eine Schwerbehin-
derung des Arbeitnehmers.

3. Eine Kündigung muss immer schriftlich er-
folgen. Eine Entlassung per E-Mail oder Fax ist
unwirksam. Die Kündigung muss zugestellt sein
und der Arbeitgeber muss dies beweisen kön-
nen. Deshalb erhalten Mitarbeiter den Brief oft
per Boten oder Einschreiben.

4. Die jeweilige Kündigungsfrist regeln Arbeits-

oder Tarifvertrag oder das Bürgerliche Gesetzbuch
(BGB). Wer seit mindestens 2 Jahren in einem Un-
ternehmen arbeitet, hat laut BGB eine Kündigungs-
frist von einem Monat zum Monatsende. Dann geht
es gestaffelt weiter bis zur siebenmonatigen Kündi-
gungsfrist zum Monatsende für Mitarbeiter, die 20
Jahre beschäftigt waren. 

5. Einen Sozialplan gibt es nur wenn eine Be-
triebsänderung vorliegt, etwa eine grundlegende
Umstrukturierung, Einstellung oder Verlagerung
von Unternehmensteilen. 

6. Der Arbeitnehmer hat kein Recht auf
Kurzarbeit um Entlassungen zu vermeiden.

Kurzarbeit ist ein Instrument für vorüberge-
hende Schwankungen. Der Arbeitgeber kann
entscheiden, ob er Kurzarbeit einführt oder Ar-
beitsplätze dauerhaft entfallen lässt.

7. Das Arbeitsverhältniss kann auch durch
einen Aufhebungsvertrag beendet werden. Ein
Aufhebungsvertrag ist diskreter als ein öf-
fentliches Gerichtsverfahren. Der Nachteil bei
einem Aufhebungsvertrag:

Wer freiwillig unterschreibt, ist für 12
Wochen vom Arbeitslosengeld gesperrt. Zu-
dem vermindert sich die Anspruchsdauer auf
mindestens ein Viertel.

8. Jede Kündigung muss innerhalb von 3
Wochen gerichtlich angegriffen werden,sonst
gilt sie als wirksam.

Dies stellt keine Rechtsberatung dar. Täglich
ergehen neue Gerichtsurteile. Die Gesetze än-
dern sich ständig. Für eine individuelle Rechts-
beratung ist die Hinzuziehung eines Rechtsan-
waltes ratsam.
Rechtsanwaltskanzlei Kougioumtzi
(+49) 0211 – 50 72 710 - www.dikigori.de
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"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ"
ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
Γράφει ο/η Greek American News Agency

06.04.09: Μια σημαντικότατη πετυχημένη 10ετη εκδοτική
προσπάθεια των Ελλήνων της Γερμανίας παρουσιάζουμε σήμε-
ρα στην πάγια τακτική μας να υποστηρίζουμε και να προβάλ-
λουμε κάθε έντιμη, ανεξάρτητη, με κατά το μέτρο του δυνατού
επαγγελματική και προ πάντων υγιή εκδοτική προσπάθεια των
Ελλήνων της Διασποράς. Μια εφημερίδα γεμάτη ζωή, χρώμα,
καλές πένες, σύγχρονο σχεδιασμό και αρκετή ουσιαστική ενη-
μέρωση για τα δρώμενα και τα γεγονότα της περιοχής που κα-
λύπτει. Ο Τύπος των Ελλήνων της Διασποράς χρειάζεται υπο-
στήριξη με κάθε τρόπο από την Ελληνική πολιτεία ώστε να μπο-
ρεί να είναι ανεξάρτητος από μικρά ενδογενή επιτόπια μικρά ή
μεγάλα συμφέροντα που πολλές φορές καρπώνονται με ψιχία
τα τεράστια οφέλη της πρόσκαιρης ή συντονισμένης (αυτό)προ-
βολής τους για αυτό και όσο πιο αδέσμευτο είναι ένα -κυρίως έ-
ντυπο- ΜΜΕ τόσο καλύτερα μπορεί να κάνει την δουλειά του.
Παρέχοντας πρώτα από όλα έγκυρη ενημέρωση γόνιμη κριτική
και όπου αυτό επιβάλλεται επιθετική και παρεμβατική αρθρο-
γραφία γιατί η δύναμη του κάθε (ηλεκτρονικού ή έντυπο) ΜΜΕ
είναι ο σκεπτόμενος και συμμετέχων πολίτης!

Η δύναμη του Τύπου είστε ΕΣΕΙΣ. Μακάρι να υπάρχουν τέ-
τοιες αξιόλογες προσπάθειες παντού, ώστε να σταματήσει ο ε-
πικίνδυνος ερασιτεχνισμός που πολλές φορές ξεπερνά και αυ-
τά ακόμα τα όρια της συστηματικής εξαπάτησης προς εξυπηρέ-
τηση ίδιων ιδιοτελών και προσωποπαγών συμφερόντων που με
φθηνές copy paste εκδόσεις φάντασμα χωρίς απήχηση και προ
πάντων χωρίς αντίκρισμα και κυκλοφορία μόνο και μόνο για να
εισπράττουν από τον ελληνικό κρατικό κορβανά ποσά που δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στο αποδιδόμενο από αυτούς τους
γνωστούς αετονύχηδες και περιφερόμενους τσαρλατάνους
που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταφέρνουν και τρυπώνουν
παντού στερώντας έτσι την δυνατότητα από έντιμες και γνήσιες
ανεξάρτητες δημοσιογραφικές φωνές να κάνουν σωστά και έ-
ντιμα την δουλειά τους.

Δυστυχώς -και κυρίως εδώ στη μήτρα του μεγάλου Ελληνι-
σμού της Αμερικής- έχουμε γεμίσει από τέτοιες αρρωστημένες
καταστάσεις που για χρόνια περιφέρονται πότε στο διαδίκτυο
και πότε ως εκδόσεις που ουδείς διαβάζει αφήνοντας τες εκεί
που τις διανέμουν οι γνωστοί και άγνωστοι "ιδιοκτήτες" τους- α-
ποτελούν την μόνιμη χαίνουσα πληγή της Ομογένειας των Ελλή-
νων της Αμερικής. Είναι χρέος της Ελληνικής Πολιτείας αντί να
ενισχύει την εσωτερική ανεξέλεγκτη βιομηχανία πλυντηρίων και
ξέπλυμα μαύρου χρήματος να στηρίζει και να ενισχύει οικονο-
μικά έντιμες και υγιείς εκδοτικές προσπάθειες. Η ενημέρωση εί-
ναι πολύτιμο και ακριβοπληρωμένο αγαθό. Οι σκεπτόμενοι πο-
λίτες χρειάζονται ουσιαστική έγκυρη ενημέρωση και αυτή μπο-
ρεί να υπάρξει μόνο αν όλοι μαζί το προσπαθήσουμε. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ λοιπόν μετά από μια 10ετια συνεχούς
κοπιαστικής προσπάθειας φαίνεται να έχει αποδείξει ότι και θέ-
λει και μπορεί να ενημερώνει με εγκυρότητα παρέχοντας στους
αναγνώστες της ουσιαστική, έγκυρη και προ πάντων διασταυ-
ρωμένη χωρίς αγκυλώσεις και εξαρτήσεις από τα επιτόπια συμ-
φέροντα, ενημέρωση.

n Αγαπητέ Απόστολε,
Έλαβα σήμερα το e-mail της εφημερίδας και θαύμασα τη

δουλειά σου. Σε βεβαιώνω ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως την κού-
ραση που "κρύβεται" πίσω από τέτοιες προσπάθειες. Διάβασα
και το Δελτίο τύπου των "Αργοναυτών" για το 4ο "Φεστιβάλ Ποί-
ησης Θεσσαλονίκης" και σου είμαι υπόχρεος. Σου δηλώνω ότι

είμαι στη διάθεσή σου για όποιο ρεπορτάζ και έρευνα χρεια-
στείς από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι επίσης στη διάθεσή σου και
στη διάθεση όλων των φορέων του Ελληνικού Πολιτισμού στη
Γερμανία για συνεργασία μαζί τους και κοινή ή από κοινού ορ-
γάνωση εκδηλώσεων. Σ' ευχαριστώ και πάλι και σου εύχομαι υ-
γεία και κουράγιο στο δύσκολο έργο σου. Τους χαιρετισμούς
μου στους αξιότιμους συνεργάτες σου.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ηλίας Αχ. Φυτιλής

Εκδότης - Δημοσιογράφος

Ο Ελληνισμός της Διασποράς
μπορεί να συμβάλλει! 

Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση διενέξε-
ων μεταξύ τής χώρας μας και γειτονικών χωρών πρέπει να α-
ντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή και στη βάση πάντα τής λο-
γικής, τής ειρηνικής συνύπαρξης και όχι αρρωστημένων εθνικι-
στικών κραυγών.

Ο Ελληνισμός τής διασποράς μπορεί να συμβάλλει ουσιαστι-
κά και αποτελεσματικά στην κατεύθυνση αυτή.

Θέλουμε αμοιβαία αποδεκτή λύση στο πλαίσιο τού ΟΗΕ στη
διαφορά για το όνομα τής ΠΓΔΜ. Ταυτόχρονα αποκρούομε τις
εθνικιστικές εντάσεις και υποστηρίζουμε διαδικασίες πολύμορ-
φης προσέγγισης, συνεργασίας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης
με τη γείτονα. Το χρόνιο πρόβλημα τής ονομασίας τής γείτονας
καιρός είναι να βρει τη λύση του με μιας σύνθετης ονομασίας
με γεωγραφικό προσδιορισμό. 

Η εκκρεμότητα τής ονομασίας δεν ωφελεί κανέναν, οφείλουν
να το καταλάβουν οι ηγεσίες και των δύο χωρών και να συν-
δράμουν σε μα κοινά αποδεκτή λύση. Η όποια ανακίνηση νέων
θεμάτων δεν συμβάλλει θετικά προς την κατεύθυνση τής επίλυ-
σης τού ονόματος.

Κατερίνα Γιαννάκη
Ρώμη: ΣΑΕ Ευρώπης

Συντονίστρια Επιτροπής πολιτικών και άλλων δικαιωμάτων.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΤΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf
Αγαπητέ κύριε Δίκογλου,

Ιδιαίτερη συγκίνηση μας προκάλεσε το γράμμα σας στις 18
Νοεμβρίου 2008 που απαντούσε στην επιστολή μας η οποία συ-
νόδευε τις δύο ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ της Εταιρίας Εθελοντισμού Αρτι-
νών Γυναικών, σταλμένες προς εσάς τους Έλληνες του εξωτε-
ρικού με πατριωτική αγάπη.

Τα λόγια σας γέννησαν στην καρδιά μας πλήθος συναισθη-
μάτων. Η ψυχή μας ανέβηκε στα ουράνια, εκεί όπου σμίγουν οι
ψυχές, σε αιθέριο εναγκαλισμό, όσες εμφορούνται από αγνά
πατριωτικά αισθήματα. Έτσι είναι, όπως τα γράφετε, δυστυχώς.
Κλαίει η καρδιά μας. Τα γεγονότα μάλιστα των τελευταίων ημε-
ρών στην Ελλάδα μας γεμίζουν θλίψη, αγανάκτηση και ανησυ-
χία. Οι δυνάμεις που απεργάζονται την καταστροφή της πατρί-
δος μας με όργανα εμπροσθοφυλακής τους ονομαζόμενους
‘κουκουλοφόρους’ για άλλη μια φορά δείχνουν φανερά το
σκληρό πρόσωπό τους. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Γνωρίσαμε την εφημερίδα σας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ” στο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ στα Ιωάννινα το φετινό καλοκαίρι. Στο πανη-
γυρικό φύλλο του Απριλίου 2008 με αριθμό 120 είχαμε την ευ-
καιρία να γνωρίσουμε τους αξιόλογους συνεργάτες σας, αλλά
και Εσάς, τον ιδρυτή της εφημερίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ. 

Θερμά συγχαρητήρια για την ποιότητα της εφημερίδας σας.

Μας εντυπωσίασε ο πλούτος της ύλης, το εύρος και το βάθος
των πληροφοριών. Είναι χρήσιμη στον Έλληνα του εξωτερικού
γιατί μέσα από τις σελίδες της παίρνει χρήσιμη πληροφόρηση
και διατηρεί τον δεσμό του με την πατρίδα. Αλλά επίσης, χρήσι-
μη και στον Έλληνα εντός των ορίων της Ελλάδος, διότι ανοίγε-
ται μπροστά στα μάτια του όλος ο χάρτης της εκτός ορίων Ελλά-
δος. Γι’ αυτό, επιθυμώντας να μας συμπεριλάβετε στους τυχε-
ρούς αναγνώστες σας, έχουμε ήδη καταθέσει την ετήσια συν-
δρομή μας στο λογαριασμό σας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλά-
δος. Με αφορμή την επιστολή σας και άλλες επιστολές που
παίρνουμε από Ηπειρώτες άλλων χωρών και ηπείρων, γεννήθη-
καν στο μυαλό μας κάποιες ιδέες που θα θέλαμε μελλοντικά
την συνεργασία σας για να λάβουν σάρκα και οστά.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Βασιλική Γκολομάζου

Η νόμιμη εκπρόσωπος της Εταιρίας
Εθελοντισμού Αρτινών Γυναικών 

Γράμμα από τη φυλακή...
Καλημέρα σας, Κύριε Απόστολε

Λέγομαι Α., μόνος στην Γερμανία και βρίσκομαι από τις
11.08.08 στη φυλακή στο Essen. Αν θέλετε βοηθήστε με στέλ-
νοντας κάθε μήνα την Ελληνική Γνώμη. Δεν υπάρχουν χρήματα
αλλά όταν βγω θα σας θυμηθώ και εγώ. Είμαι 30 ετών από το
Νομό Μαγνησίας και θα κάτσω μερικά χρόνια εδώ στη φυλακή.
Δεν υπάρχει κανένας άλλος Έλληνας και η εφημερίδα σας θα
μου κάνει καλή παρέα. 

Σας χαιρετώ εγκάρδια
Και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο

να διαβάσετε το γράμμα μου

Σημείωση τhς Ελληνικής Γνώμης: 
Αγαπητέ Τάσο, έχεις τα χρόνια του γιου μου, ένας λόγος πα-

ραπάνω να συγκινηθώ ιδιαίτερα από τις λίγες αλλά γεμάτες ει-
λικρίνεια αράδες του γράμματός σου. Δεν γνωρίζω τους λό-
γους για την πολύχρονη φυλάκισή σου. Δεν σε κατακρίνω και
πιστεύω το ίδιο θα κάνουν και οι χιλιάδες αναγνώστες της Ελλη-
νικής Γνώμης στη Γερμανία και όχι μόνο. Υπάρχει η γνωστή ρή-
ση: ουδείς αναμάρτητος ... Ας μείνουμε σ’ αυτό το απόφθεγμα.
Καθένας από εμάς μπορεί να βρεθεί στη θέση σου.

Με την ιδιότητα τού ορκωτού μεταφραστή και διερμηνέα στο
Εφετείο τού Ντύσσελντορφ, θα προσπαθήσω να βρω τον τρόπο
να σε επισκεφτώ. Να σου πω μια καλημέρα και να κουβεντιά-
σουμε όσο μας το επιτρέπει το επισκεπτήριο. Μην αρνηθείς α-
πό ντροπή την επίσκεψή μου. Γιατί μου συνέβη κάτι παρόμοιο
πριν από κάποια χρόνια στο Ντύσσελντορφ. Το Ελληνόπουλο,
στις φυλακές τής Ulmenstraße, ενώ είχε δώσει αρχικά τη συ-
γκατάθεσή του για την επίσκεψη, μόλις άκουσε και είδε το όνο-
μά μου ντράπηκε να με δει (επειδή με γνώριζε προσωπικά) και
ακύρωσε την συγκατάθεσή του, για μεγάλη μου λύπη.

Το γράμμα σου μου έδωσε και μια καλή ιδέα. Μέσω εκείνων
που φροντίζουν τους Έλληνες και Ελληνίδες στις γερμανικές
φυλακές θα ζητήσω να μου δοθούν στοιχεία, ώστε κάθε μήνα η
εφημερίδα μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ να φτάνει για συντροφιά
στο κελί τους. Το έντυπό μας πηγαίνει, με τη στήριξη πολλών δε-
κάδων συνδρομητών και τις διαφημιστικές καταχωρίσεις ελλη-
νικών και γερμανικών επιχειρήσεων, στο δωδέκατο (12) έτος
της αδιάλειπτης κυκλοφορίας του. Άλλη υποστήριξη δεν έχου-
με ούτε από κρατικά κονδύλια ούτε από φορείς. Αντέχουμε ό-
μως στην δωρεάν-αποστολή τής εφημερίδας μας στους συμπα-
τριώτες μας, που, για διαφόρους λόγους και αιτίες, εκτίουν ποι-
νές φυλάκισης στη Γερμανία. Κουράγιο, άγνωστό μου παλληκά-
ρι, κουράγιο. Θα ‘ρθουν σίγουρα και για σένα καλύτερες μέρες
και το χείλι σου θα χαμογελάσει και πάλι.

Με πολλούς χαιρετισμούς
Απόστολος Δίκογλου 

Εκδότης, Ντύσσελντορφ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ: 
Με το καλό ανταμώσαμε!

Φίλες και φίλοι της ξενιτιάς!
Όταν τ’ αντάμωμα γίνεται, έστω και μ’ αυτόν τον τρόπο, μ’ ένα μή-

νυμα από τη Γερμανία! δεν μπορεί παρά να μας φέρνει ρίγη συγκίνη-
σης! Εμείς που φυλάμε, όπως και ΕΣΕΙΣ, Θερμοπύλες του συναισθή-
ματος, τα όσια και τα ιερά, τις παραδόσεις του Έθνους μας, την έν-
δοξη ιστορία του λαού μας, εδώ στην πατρίδα, σας σκεπτόμαστε πά-
ντα! Ξέρουμε ότι ΕΣΕΙΣ αγαπάτε τον τόπο μας, περισσότερο από μας!!
Να θυμάστε ότι δεν έχετε μόνο, δεσπόζουσα θέση, παντοτινά στη σκέ-
ψη μας, αλλά και στην καρδιά μας!!!

Επέλεξα το δικό σας μήνυμα, ένα από τα πολλά της ξενιτιάς που
λαμβάνουμε, ν’ απευθυνθώ και σ’ όλη την ομογένεια, σ’ όλα τα μήκη
και τα πλάτη του πλανήτη, με τα παραπάνω της ψυχής λόγια!

Σ’ όλους ΕΣΑΣ στην εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» Σας εύχομαι
καλή δύναμη και κουράγιο, στο δύσκολο δημοσιογραφικό σας έργο!

Να ’στε πάντα καλά! Καλή αντάμωση στην Πατρίδα!
ΥΓ. Η φωτογραφία είναι από τη λίμνη Τριχωνίδα, περιοχή Άγιος Γε-

ώργιος Καινούργιου, του δήμου Θεστιέων.
Δημήτρης Ντόκας
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Οι νέοι αγρότες για τα Βαλκάνια
Στην εκδήλωση Διασυνοριακής Συνεργασίας με θέμα «Προ-

κλήσεις και Προοπτικές του Αγροτικού Τομέα στα Βαλκάνια»
που έγινε στη Θεσσαλονίκη (Electra Palace, 28-3-2009) με πρω-
τοβουλία των τριών Ευρωβουλευτών Constantin DIMITRIU
(Ρουμανία), Γιάννη ΓΚΛΑΒΑΚΗ (Ελλάδα) και Petya STAVREVA
(Βουλγαρία) οι εισηγήσεις εστιάσθηκαν στους τομείς που πα-
ρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον, όπως: Αγροτουρισμός, Περιβάλ-
λον, Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, Εμπόριο αγροτικών
προϊόντων και Γεωργία και Πολιτική συνεργασία σε θέματα α-
γροτικής ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στον αγροτουρισμό, ο οικοδεσπότης ευρω-
βουλευτής της ΝΔ Ιωάννης Γκλαβάκης επισήμανε ότι οι 3 χώ-
ρες διαθέτουν τη φυσική ομορφιά, τον πολιτιστικό πλούτο και
την παραδοσιακή αγροτική ζωή που απαιτούνται προκειμένου ο
αγροτουρισμός να αποτελέσει τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο
κλάδο εναλλακτικού τουρισμού. Τέλος, όσον αφορά στο εμπό-
ριο αγροτικών προϊόντων ο κ. Γκλαβάκης διευκρίνισε ότι οι ε-
μπορικές σχέσεις των 3 χωρών διανύουν πολύ θετική πορεία. Η
Βουλγαρία είναι η 4η σημαντικότερη χώρα προορισμού των ελ-
ληνικών εξαγωγών με ιδιαίτερα σημαντική ελληνική παρουσία
στους τομείς τροφίμων και ποτών, ενώ το ίδιο σημαντικές είναι
και οι οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας στη Ρουμανία 

Ο Παναγιώτης Γκιοργίνης, μιλώντας ως εκπρόσωπος της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ επεσήμανε ότι ο
Αγροτουρισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται και στην Ελλάδα ως
Αγροτικό επάγγελμα, όπως στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, ενώ έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο ότι οι αγρότες
είναι οι «φροντιστές του περιβάλλοντος», φροντίζοντας το 92%
της επιφανείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλωστε το φετινό θέμα του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Νέων Αγροτών είναι «Νέοι Αγρότες και Περιβάλλον, φυσικό, οι-

κονομικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό, κοινωνικό», στην Αρχαία
Ολυμπία, 3-6 Σεπ 2009. 

Στις 29 Μαΐου 2009, μέσα στην Summer Holidays Expo στο
περίπτερο 8 θα γίνει η ημερίδα «Επαγγελματική Κατάρτιση στον
Αγροτουρισμό». Η ΠΕΝΑ θα συμμετέχει στο 1ο Συνέδριο Νέων
Αγροτών Βουλγαρίας (6-8/11/09, Plovdiv), προγραμματίζει επί-

σκεψη στην έκθεση INDAGRA farm (4-7/11/09, Βουκουρέστι),
ενώ για την περίοδο της AGROTICA (2-7/2/2010) η ΠΕΝΑ προ-
ετοιμάζει συνέδριο για την Αγροτική Οικονομία & Κοινωνία.

Τις δυνατότητες συνεργασιών στον αγροτικό Τομέα στα Βαλ-
κάνια εξέτασαν σε εκδήλωση Διασυνοριακής Συνεργασίας

στο ξενοδοχείο Electra-Θεσσαλονίκη, στις 28-3-2009. Στο βή-
μα ο Παναγιώτης Γκιοργκίνης, ταμίας της Πανελλήνιας Ένω-
σης Νέων Αγροτών (Ν. Σκοπός, Σερρών), ενώ παρακολου-

θούν την εισήγησή του οι (από αριστερά) Constantin
DIMITRIU, Γιάννης ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ και κα Petya STAVREVA

Τμήμα των συμμετεχόντων εκπροσώπων φορέων (από αριστε-
ρά) η κα Μιχαηλίδου Ελισάβετ-Ειρήνη (Ένωση Αγροτουρισμού

Κεν. Μακεδονίας), ο Γκιοργκίνης Παναγιώτης (Πανελλήνια
Ένωση Νέων Αγροτών), ο κ. Βλαχογιάννης Γ. (Εμπ. Βιομ. Επι-
μελητήριο Θεσ/νίκης), ο Θωμαΐδης Βασίλης (Σύνδεσμος Εξα-

γωγέων Βορείου Ελλάδος), ο Καράογλου Θεόδωρος (Βου-
λευτής Θεσ/νίκης), ο Ψωμιάδης Παναγιώτης (Νομάρχης

Θεσ/νίκης), Κιλτίδης Κων/νος (Υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων) και άλλοι μη διακρινόμενοι. Στην συνά-

ντηση μίλησε και ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης

Στρατηγική για τον Απόδημο
από τον Απόδημο Ελληνισμό

Στρατηγική για τον Απόδημο από τον
Απόδημο Ελληνισμό, ζήτησε η Γραμμα-
τέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπού-
λου από τους επικεφαλής των Ελληνι-
κών Ομοσπονδιών Ευρώπης. Η Δρ. Σα-
ραντοπούλου συμμετείχε στις εργασίες
της 2ης Συνόδου των Ομοσπονδιών
Ελληνικών Κοινοτήτων της Ευρώπης
που διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες 24-26
Απριλίου 2009. Στον χαιρετισμό της η
Γραμματέας του ΣΑΕ εξήρε την προ-
σπάθεια που καταβάλλουν οι Ομοσπον-
δίες στην διατήρηση του Ελληνικού στοι-
χείου αλλά και τις πρωτοβουλίες που έ-
χουν ως στόχο την βελτίωση της καθη-
μερινότητας του Έλληνα ομογενή στον
εκπαιδευτικό, κοινωνικό και οικονομικό
τομέα. Μίλησε για την ανάγκη αναθεώ-
ρησης του μοντέλου λειτουργίας των
οργανώσεων του Ελληνισμού, ώστε να
μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες
συνθήκες που διαμορφώνονται με συ-
ντονισμένες κινήσεις και συλλογικότη-
τα. Τόνισε ακόμη, ότι θα πρέπει από κοι-
νού να αντιμετωπιστεί το θέμα της απο-
τελεσματικής λειτουργίας του συντονι-
στικού οργάνου που έχει δημιουργηθεί,
το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες και τις
ιδιομορφίες που παρουσιάζει η κάθε πε-
ριοχή και θα συντονίζει τις προσπάθειες
σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ανάγκες
της Ομογένειας. Η Γραμματέας του ΣΑΕ
επεσήμανε, ότι βασική προτεραιότητα
για όλους είναι η ενεργοποίηση και συμ-
μετοχή των νέων ανθρώπων στις ήδη υ-
πάρχουσες δομές, με στόχο την ανανέ-
ωση και συνέχεια της προσπάθειας. Σε
ότι αφορά την συνεργασία των Ελληνι-
κών Ομοσπονδιών με το ΣΑΕ διευκρίνι-
σε ότι ως θεσμική έκφραση των Ελλή-
νων της Διασποράς, το ΣΑΕ χρειάζεται

την στήριξη των Ομογενών για να επιτύ-
χει τον στόχο του. Σημείωσε ότι τα όποια
προβλήματα σε ότι αφορά την λειτουρ-
γία του, μπορούν να λυθούν μόνον με ε-
νότητα, με διάλογο και την εποικοδομη-
τική παρέμβαση εκ μέρους των εκπρο-
σώπων των Ομοσπονδιών.  «Παρόλο
που το ΣΑΕ δεν έχει ολοκληρώσει την
πορεία που έχει ξεκινήσει, χρειάζεται τη
συνδρομή και το ενδιαφέρον όλων μας,
την αμφίδρομη επικοινωνία, ώστε να πε-
τύχουμε την ενίσχυση της θέσης του
Ελληνισμού, αλλά και την άριστη συνερ-
γασία με την Ελληνική Πολιτεία, την
ΓΓΑΕ και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνι-
σμό» είπε. Ακόμη, η Δρ. Σαραντοπού-
λου υποστήριξε ότι το ΣΑΕ πρέπει να εί-
ναι οικονομικά αυτοδύναμο και πρότει-
νε την σύσταση ειδικής επιτροπής εξεύ-
ρεσης πόρων. Υποστήριξε δε, ότι στό-
χος είναι η συμμετοχή και των ανθρώ-
πων εκείνων που δεν έχουν ενταχθεί
στις παραδοσιακές οργανώσεις του
Ελληνισμού, η προσέλκυση των νέων ε-

πιστημόνων, των επαγγελματιών, των
ανθρώπων του πνεύματος και του πολι-
τισμού. Αλλά και η ενίσχυση της γυναι-
κείας επιχειρηματικότητας, η αναβάθμι-
ση του ρόλου τους μέσα στις ομογενει-
ακές οργανώσεις, ο επαγγελματικός
προσανατολισμός και η επαγγελματική
αποκατάσταση της νεολαίας. Η Γραμμα-
τέας του ΣΑΕ απεύθυνε έκκληση για την
οικονομική και ηθική στήριξη των Ομο-
γενειακών Μέσων Ενημέρωσης, χαρα-
κτηρίζοντας τον ρόλο τους μοναδικό
στην υπηρεσία του Ελληνισμού. Η Δρ.
Σαραντοπούλου παραβρέθηκε στις ε-
ορταστικές εκδηλώσεις για τα 35 χρόνια
από την ίδρυση της Παγκρητικής Ομο-
σπονδίας Ευρώπης, στη γερμανική πό-
λη Ludwigshafen, στις 25-26 Απριλίου.
Στον σύντομο χαιρετισμό της η κ. Σαρα-
ντοπούλου αναφέρθηκε στην πλούσια
παράδοση της Κρήτης, την ιστορία και
τον πολιτισμό της. Ιδιαίτερη αναφορά έ-
κανε στην προσφορά της Παγκρητικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης στην διατήρηση
της ξεχωριστής πολιτισμικής ταυτότητας
της Κρήτης. Η Γραμματέας ΣΑΕ χαιρέ-
τησε την ιδρυτική συνδιάσκεψη της Κρη-
τικής Νεολαίας της Ομοσπονδίας. Ανα-
φέρθηκε στην σημερινή Κρήτη ως τον
δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό
στην Ελλάδα, μια διάκριση που οφείλε-
ται κυρίως στην απαράμιλλη φυσική ο-
μορφιά, την φιλοξενία των ανθρώπων
της, αλλά και τα εξαιρετικά γεωργικά
προϊόντα. Ενώ, με την ιδιότητα της καρ-
διολόγου εξήρε την Κρητική Διατροφή
που βασίζεται στο αγνό παρθένο ελαιό-
λαδο του νησιού, το οποίο έχει κατοχυ-
ρωθεί παγκοσμίως και επιστημονικά ως
το συστατικό της καλής υγείας και μα-
κροζωϊας.
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Επαγγελματικός προσανατολισμός
στο χώρο του Πολιτισμού

n Γράφει η Σωτηρία Ασανίνα Ρήγα, Αθήνα

Παρουσία του Προ-
έδρου της Δημοκρα-
τίας Κάρολου Παπού-
λια, των Υπουργών
Παιδείας Ευριπίδη
Στυλιανίδη και Απα-
σχόλησης και Κοινωνι-
κής Προστασίας Φα-
νης Πάλλη-Πετραλιά
του Προέδρου της
Βουλής κ. Σιούφα πα-

ρουσιάστηκε το πρώτο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του συλλόγου «Οι φίλοι της Μουσι-
κής» από τα 5 για την τριετία 2009-2011.

Τα 5 επαγγέλματα πολιτισμού (αρχιτέκτο-
νας, ηχολήπτης, ιστορικός τέχνης, σκηνο-
γράφος και σχεδιαστής) χαιρέτησαν οι παρα-
πάνω Υπουργοί για την πρωτοβουλία του
συλλόγου «Οι φίλοι της Μουσικής» που χο-
ρηγός είναι ο όμιλος Λαυρεντιάδης.

Η επιλογή του μελλοντικού επαγγέλματος
ενός νέου ανθρώπου είναι σήμερα ότι πιο
δύσκολο. Μπορεί να είναι μια σφραγίδα δυ-
σάρεστη με πολλά αδιέξοδα, όμως ο έγκαι-
ρος επαγγελματικός προσανατολισμός βοη-
θά την καλή επιλογή.

Ο σύλλογος «Οι φίλοι της Μουσικής» πα-
ρουσίασε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με
τίτλο «Επαγγέλματα» για τη διευκόλυνση των
νέων στο χώρο του πολιτισμού. Το πολύ ση-
μαντικό υλικό των DVD θα διατίθεται δωρεάν
στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://ekpedeftiko.sfm.gr αλλά και στους ι-
στότοπους www.e-paideia.net και www.in.gr. 

Συμπληρωματική πληροφόρηση θα έχετε
μέσω της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης,
Λίλιαν Βουδούρη (www.mmb.org.gr). Οι ται-
νίες απευθύνονται σε όλους τους μαθητές
των σχολείων της χώρας, στους δασκάλους
και παιδαγωγούς, στους νέους και τις οικο-
γένειες τους. Υποτροφίες θα δοθούν μόνο
σε ταλαντούχους νέους.

Με τους νέους εκλογικούς καταλόγους οι ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου
Οι ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου θα διεξαχθούν με βάση τους

νέους εκλογικούς καταλόγους, όπως αυτοί προέκυψαν μετά την Α΄
Αναθεώρηση του 2009, και στην οποία συμμετείχαν 1030 από 1034
ΟΤΑ. Ειδικότερα, μετά την ενσωμάτωση των μεταβολών της πρώτης
αναθεώρησης, το εκλογικό σώμα ανέρχεται σε 9.866.913 (έναντι
9.781.648 της προηγούμενης αναθεώρησης). Η διαφορά οφείλεται
στο γεγονός ότι οι εγγραφές (κυρίως αυτές των νέων εκλογέων
που ανέρχονται σε 110.562 άτομα) είναι πολύ περισσότερες από τις
διαγραφές που έγιναν στους καταλόγους. Από αυτούς 4.727.782
είναι άνδρες και 5.053.866 είναι γυναίκες. Οι νέοι εκλογείς, δηλα-
δή οι 18χρονοι που ενσωματώθηκαν στους καταλόγους από την Α’

αναθεώρηση είναι 110.562 , εκ των οποίων 56.491 άνδρες και
54.071 γυναίκες. Όσον αφορά στους διπλοεγγεγραμμένους, στους
νέους ενημερωμένους εκλογικούς καταλόγους σημειώθηκαν:
α) 6.134 διπλοεγγραφές σε δύο διαφορετικούς ΟΤΑ.
β) 8.114 διπλοεγγραφές γυναικών εγγεγραμμένων με το πατρικό
και με το συζυγικό επώνυμο στον ίδιο ή σε διαφορετικούς Δήμους,
ενώ γ) παρατηρήθηκαν 46 διπλοεγγεγραμμένοι στον ίδιο ΟΤΑ

Οι ετεροδημότες που έχουν εγγραφεί σε προηγούμενες εκλογι-
κές αναμετρήσεις στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφί-
ζουν στον τόπο που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, δηλαδή στις
βουλευτικές εκλογές του 2007. Στους νέους καταλόγους ο αριθμός

τους ανέρχεται σε 119.034 (έναντι 114.481 της προηγούμενης ανα-
θεώρησης). Εμφανίζεται δηλαδή μια αύξηση της τάξεως των 5.553
εκλογέων σε σχέση με τους ετεροδημότες της προηγούμενης ανα-
θεώρησης. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη γνώση που υπάρχει στο ε-
κλογικό σώμα για την ημερομηνία των εκλογών. 

Τέλος, ως προς τη συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σημειώνεται ότι σε ειδική βάση δεδομένων έχουν καταχωρηθεί
6.505 πολίτες της Ε.Ε. που συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές (έναντι
2.577, το 2004). Η αύξηση αυτή οφείλεται εν πολλοίς στη διεύρυν-
ση της Ε.Ε. που έγινε στο διάστημα ανάμεσα στην τελευταία εκλο-
γική αναμέτρηση και τη φετινή.           Πηγή: omogeneia.ana-mpa.gr

Διαβάστε την παρακάτω αληθινή ιστορία...
Ο φίλος -μανάβης στο κέντρο- έλαβε μια μέρα, στο ταχυδρομικό του

κουτί μια πιστωτική κάρτα από την τράπεζα που είχε λογαριασμό. Ιδεο-
λόγος εναντίον των πιστωτικών, τηλεφωνεί εκνευρισμένος στο ... διευ-
θυντή της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη.
- Σας ζήτησα εγώ κάρτα, γιατί μου τη στείλατε χωρίς να με ρωτήσετε;
- Εντάξει κύριε, δεν είναι υποχρεωτικό να την κρατήσετε. Αν δεν τη θέ-
λετε ελάτε να την ακυρώσουμε, αλλιώς θα σας χρεώνεται ετήσια συν-
δρομή.

Πράγματι, την άλλη μέρα πηγαίνει στην τράπεζα για να ακυρώσει την πιστωτι-
κή κάρτα. Αλλά όχι μόνος. Είχε μαζί του και ένα μεγάλο τσουβάλι πατάτες! Πάνω από 20 κιλά!
Μπαίνει μέσα, ακυρώνει την κάρτα και κατόπιν πηγαίνει στον διευθυντή. Του αφήνει τις πατάτες,
πάνω στο γραφείο και του λέει: «Δεν είναι υποχρεωτικό να τις κρατήσετε. Αν δεν τις θέλετε φέρ-
τε τις πίσω στο μανάβικο, αλλιώς θα πρέπει να τις πληρώσετε“.                    Γιάννης Καραχρήστος

Εταιρία Εθελοντισμού Αρτινών Γυναικών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Ντύσσελντορφ
Αγαπητά μας αδέρφια,

Έλληνες, που κατοικείτε σε όλα τα πλάτη και
τα μήκη της Γης, έξω από τα σύνορα της μικρής
μας Πατρίδας, Σας ευχόμαστε υγεία, αγάπη και
ειρήνη. Εμείς εδώ από την Άρτα, την θυγατέρα
της Αρχαίας Αμβρακίας, στέλνουμε σε κάθε
Έλληνα απόδημο, στα παιδιά του και στα εγγόνια
του, την σκέψη μας και την αγάπη μας πάνω σε
μια φωτεινή ακτίνα από τον ήλιο του Ελληνικού
ουρανού.

Αδέρφια μας, Σας χρειαζόμαστε. Όχι μόνο
γιατί αριθμητικά όλοι εσείς είστε περισσότεροι α-
πό τους Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα,
αλλά γιατί πάνω από όλα έχουμε ανάγκη την φι-
λοπατρία σας, για να μας κρατάτε στην ζωή. Μη
Σας φαίνεται παράξενο. Ο Έλληνας αγαπάει
τρελλά την πατρίδα του, όταν βγει έξω από τα
σύνορα. Όταν είναι μέσα στην Ελλάδα, δύσκολα
καταλαβαίνει τι θα πει πατρίδα ... Έξω όμως, α-
νάμεσα στους άλλους λαούς, αποκτά αυτοσυνει-
δησία, είναι ο ΕΛΛΗΝΑΣ! Τότε αρχίζει σιγά- σιγά
να συνειδητοποιεί όλο το βάρος αυτής της κατα-
γωγής του και νιώθει σαν τον Αρχαίο εκείνο
Άτλαντα, να κρατάει στους ώμους του όχι τον ου-
ρανό, αλλά την Ελλάδα, όλη την ιστορία, όλο το

πεπρωμένο μιας χώρας, ενός λαού που ευτύχη-
σε να γεννήσει και να βλαστήσει τον σπόρο του
πολιτισμού της Γης.

Δεν είναι εγωισμός να γνωρίζουμε την ιστορία
μας και την βαριά κληρονομιά που έχουμε ως
Έλληνες. Είναι χρέος απέναντι στην Ανθρωπότη-
τα, απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στους άλ-
λους λαούς της Γης. Εγωισμός θα ήταν αν κρα-
τούσαμε μόνο για τον εαυτό μας τα δώρα που
μας χάρισε η ζωή. Οι Έλληνες όμως άπλωσαν
στα πέρατα του κόσμου την γνώση, την φιλοσο-
φία, την επιστήμη, τον πολιτισμό!

Αγαπητοί μας,
Θελήσαμε τα βιβλία μας: «Ανθολογία Ποιημά-

των Αρτινών Γυναικών» και «Ανθολογία Αρτινών
Συγγραφέων» να ταξιδέψουν παντού, όπου υ-
πάρχουν Έλληνες. Να φτάσουν και στα δικά σας
χέρια, φίλοι μας απόδημοι Αρτινοί, Ηπειρώτες,
Έλληνες, σαν τα χαιρετίσματα της πατρίδας, για
να αισθανθείτε ότι κρατάτε στα χέρια σας μία
φωτογραφία, ένα γράμμα από τους αγαπημέ-
νους σας, που Σας θυμούνται πάντα και θέλουν
να μην τους ξεχάσετε, γιατί Σας χρειάζονται!

Με όλη μας την αγάπη
Η Νόμιμη Εκπρόσωπος της Εταιρίας

Βασιλική Γκολομάζου


