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Η Γενοκτονία των Ελλήνων
Αφιέρωμα στον απόδημο Ποντιακό Ελληνισμό

ΣΕΛ. 10-14

Φραγκφούρτη, 31.05.2009: Προβληματισμοί για το μοντέλο των
σύγχρονων ελληνικών κοινοτήτων στη Γερμανία, την ελληνόγλωσ-
ση εκπαίδευση, όπως και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στην καθημερινότητα των Ελλήνων στη χώρα, κυριάρχησαν στις
εργασίες της 2ης ημέρας του 21ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) Γερμανίας.

Κώστας Δημητρίου: «Το ζητούμενο σήμερα είναι η συλλογική ε-
πεξεργασία προτάσεων και σύνθεση απόψεων, έτσι ώστε οι παρεμ-
βάσεις μας να είναι αντιπροσωπευτικές και σε τελική ανάλυση υλο-
ποιήσιμες. Πρέπει να πούμε «όχι» στις μικροπαραταξιακές διενέξεις
και να προωθηθεί η συνεργασία με τις οργανώσεις της τοπικής κοι-
νωνίας, διεκδικώντας ισοτιμία και ίσες ευκαιρίες στην εργασία, στη
μόρφωση των παιδιών τους και στην ένταξή τους στην αγορά εργα-
σίας, αλλά και το δικαίωμα της διατήρησης του πολιτισμού και της
γλώσσας μας. Από τον εκσυγχρονισμό των Κοινοτήτων μας εξαρ-
τάται και το μέλλον του Ελληνισμού στις χώρες της Ευρώπης». Στην
ανάγκη εκσυγχρονισμού των ελληνικών κοινοτήτων α-
ναφέρθηκε και ο Γεν. Διευθυντής της ΓΓΑΕ Ιωάννης Κυ-
παρισσίδης, επισημαίνοντας την αδυναμία τους να προ-
σελκύσουν τη νέα γενιά. «Η πατρίδα έχει ένα σκοπό, να
είναι πάντα κοντά σας», τόνισε ο κ. Κυπαρισσίδης.
Τα αποτελέσματα:
Νέες Δυνάμεις, που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία,
55 ψήφους και 7 έδρες
ΠΑΣΚΕΜ, που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ,
29 ψήφους και 4 έδρες
Δημοκρατική Ενότητα, που πρόσκειται στο ΚΚΕ,
22 ψήφους και 3 έδρες
Παράταξη ΜΑΣ, που πρόσκειται στον ΣΥΝ, 4 ψήφους
και 1 έδρα.

Το νέο ΔΣ της ΟΕΚ Γερμανίας έχει διετή θητεία και θα συγκρο-
τηθεί σε σώμα εντός δύο εβδομάδων, όπως προβλέπει το κατα-
στατικό της Ομοσπονδίας.

Πηγή και φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ στην έκδοση Ιουνίου. Α.Δ.

Εντυπωσιακή η νίκη
των Νέων Δυνάμεων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 21ου Συνεδρίου της ΟΕΚ Γερμανίας

Ευρωεκλογές, Ιούνιος 2009
Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες
Η αποχή δεν είναι λύση. Οι αποφάσεις για τις τύ-

χες μας και το μέλλον των παιδιών μας παίρνονται
στις Βρυξέλλες. Η Δημοκρατία χρειάζεται πολίτες,
που συμμετέχουν στα κοινά και επικροτούν συμπε-
ριφορές συμπολιτών τους, για τα υψηλά αξιώματα.
Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε επιλέγοντας τους κα-
λύτερους. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Ας μη λείψει
κανείς μας από τις κάλπες. Σάββατο και Κυριακή, 6
και 7 Ιουνίου, μας δίνεται η ευκαιρία να συνδιαχει-
ριστούμε την πολιτική Εξουσία. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ. (Α.Δ.)

1.300 Ποντιόπουλα αναβαπτίστηκαν
στην Παράδοση στο 28ο Φεστιβαλ
Ποντιακών Χορών Νεολαίας    ΣΕΛ. 19
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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
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Πολιτιστικά, αγωνίες Προσανατολισμού

Διαμαντής Σωτηράκης / Ρόδος / Δωδεκάνησα
Θέματα Λαογραφικά, Πολιτιστικά

Ηλέκτρα Κίκη / Αθήνα
Θέματα Βορειοηπειρωτών Ελλάδα-Αλβανία

Ιωάννα Ζαχαράκη / Solingen
Θέματα Κοινωνιολογικά, Πρόνοιας, Αλλοδαπών

Αντζελίνα Κουτσουγέρα / Αθήνα
Θέματα νομικά, πολιτιστικα

Γιάννης Σουλτανίδης / Hagen
Θέματα Τουρισμού, Ταξειδιωτικά

Θωμάς Παπαδόπουλος / Friedrichsdorf/Φραγκφούρτη
Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Ενσωμάτωσης

Χριστίνα Λούπα / Αθήνα
Θέματα επικαιρότητας, πολιτικά

Γεώργιος Λεκάνης / Αθήνα
Θέματα λαογραφικά, ιστορικά

Χρήστος Κηπουρός / Διδυμμότειχο / Θράκη
Θέματα Πολιτικού Προβληματισμού, Οικολογίας

∆ρ. Θεοφάνης Μαλκίδης
Δημοκρίτειο Παν. Αλεξανδρουπόλεως/Θράκη

Θέματα Βαλκανικής επικαιρότητας, Ιστορίας, Ποντίων

12 Χρόνια Ομογενειακή Εφημερίδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf 1998 – 2009
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Μια όψη των πραγμάτων που ακόμη
αρνούνται να τη δουν οι Eλληνες

Του Χρήστου Κηπουρού

Αν υπήρχε κάποιος τρόπος να αναστη-
θούν οι νεκροί από τους τάφους, και έ-
πρεπε η πολιτεία να βάλει μερικά άτομα
να τους πληροφορήσουν τι έγινε στη χώ-
ρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες που είναι

πεθαμένοι, τότε οι νεκροί αυτοί θα επέστρεφαν στην ησυχία τους,
διότι θα άκουγαν τα ίδια και τα ίδια. Ότι πάλι τα ίδια ονόματα είναι
στα πολιτικά πράγματα, όπως και ότι οι Λαμπράκηδες, τα πολυτε-
χνεία και οι διαδηλώσεις για μια καλύτερη κοινωνία συνεχίζονται.
Όπως δηλαδή και τώρα. Όταν έφτασε μια παιδοκτονία, ώστε η άρ-
νηση των δεκαεξάρηδων να είναι νιάτα βήτα ποιότητας, να μη χω-
ράει πλέον στο αγνό τους μέσα. Ο χρόνιος απορριπτισμός να
βγαίνει προς τα έξω, και να εκφράζεται με κάθε δυνατό τρόπο. 

Ο ίδιος πελαργός

Από την άλλη, οι νέοι ούτε δεξιοί είναι ούτε αριστεροί. Είναι ο
δείκτης που λέει ότι η κοινωνία δεν πάει καλά. Κομμάτι της εί-
ναι, και αντίκτυπος, καθώς και αναπόσπαστο μέρος της πολιτι-
σμικής της ίριδας, με νέα και διαφορετικά κάθε φορά, όσο και
όμορφα χρώματα και συνθέσεις. Απλά, σκέφτονται ότι δεν έ-
χουν μέλλον και αυτό είναι που δεν μπορεί να χωρέσει το μυα-
λό τους. Και απάντηση στο πρόβλημά τους, δεν βλέπουν που-
θενά. Αντίθετα, αυτό που βλέπουν και ζουν καθημερινά, είναι
μια μαύρη παιδεία, μετά της ομοιόχρωμης αγοράς της. 

Όσο για το γιατί στην Αθήνα, αυτό οφείλεται σε πολλούς λό-
γους. Δεν είναι μόνον ότι ήταν ο τόπος του εγκλήματος. Υπάρ-
χουν και άλλοι λόγοι, ένας εκ των οποίων είναι ότι αυτή η πιο ά-
σχημη πόλη της Ευρώπης, δεν γεννά Δημοκρατία, όπως κάπο-
τε. Από δεκαετιών κάνει μόνον εκτρώσεις. Αυτό βλέπει κανείς
στα κτίρια, στα κόμματα, στις αλλαγές, στην αλλαγή, στους ι-
διωτικοδημόσιους προαγωγούς, έναντι των ελάχιστων παραγω-
γών, στους κρατικοδίαιτους συνδικαλιστές, στα τηλεοπτικά Μέ-
σα. Ο ίδιος πελαργός έφερε και τους κουκουλοφόρους, με ή
χωρίς τις κουκούλες, που βρίσκουν και κάνουν. Που υπάρχουν
και άρχουν, όσο δεν υπάρχει και δεν άρχει η Δημοκρατία. 

Μη χώρα

Γιατί αν η ιδέα είναι η μορφή, τότε η ευμορφία, η ομορφιά,
δεν είναι άλλη από μια ωραία ιδέα. Ετυμολογικά, όσο και ου-
σιαστικά. Μια ωραία ιδέα επειδή έρχεται στην ώρα της. Ένα δώ-
ρο δηλαδή που μπορεί να φέρει η νέα γενιά. Μπορεί και όχι. Μι-
λώ για την μετά την μεταπολίτευση, Δημοκρατία. Την Τέταρτη
{1}, που κι αν ακόμη δεν υπήρχε, έπρεπε να ανακαλυφθεί. Γι’
αυτήν, γράφω και τώρα. Όχι μόνο γιατί δεν συμφωνώ με την
Τρίτη, και τα όμορφα χωριά που επί των ημερών της ερήμωσαν
και πέθαναν, μετατρέποντας τη χώρα -από αυτήν παράγεται η
λέξη «χωριό»- σε μια χώρα χωρίς χωριά, -μια μη χώρα- αλλά για-
τί άλλο τόσο διαφωνώ με τις άσχημες πόλεις που καίγονται {ει-
κόνα 1} άσχημα, σε ένα μη κράτος. Ένα κράτος-παράδειγμα
προς αποφυγή.  Βλέποντας όμως την ελληνική πραγματικότητα
μέσα από έναν φακό μακροχρόνιας λήψης και ευρυγώνιο, πα-
ρατηρεί κανείς, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι μόνο τα νιάτα, η κυ-
βέρνηση, τα σκάνδαλα, οι δύσκολοι οικονομικοί καιροί που δια-
νύουμε, τα αίτια που δημιουργούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει
και άλλος λόγος που γίνονται, όλα όσα γίνονται. Είναι ο τρόπος
σκέψης των νεοελλήνων. Γιατί όταν στην Ευρώπη σχεδίαζαν με

ορίζοντα πεντηκονταετίας, εμείς διασπαθίζαμε τα κοινοτικά πα-
κέτα, αντί να τα κάνουμε μεγάλες παραγωγικές μονάδες να α-
πορροφήσουν τους άνεργους νέους και τους νέους άνεργους. 

Δεν μάθαμε

Δίνουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη χρήματα για επενδύσεις
σε μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι γίνονται πιο πλούσιοι, όμως
δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Στην Ελλάδα έγινε ο χείρι-
στος χειρισμός. Ναι μεν δόθηκαν και δίνονται κοινοτικά χρήμα-
τα σε οικογενειακές επιχειρήσεις, όμως αυτές παρέμειναν, ό-
πως ήταν, οικογενειακές. Και ναι μεν φέρνουν χρήματα στα Δη-
μόσια Ταμεία, όμως αυτά είναι τόσο υπερχρεωμένα, ώστε αδυ-
νατούν να βοηθήσουν τον πολίτη που δεν έχει εργασία. 

Το ότι δεν μάθαμε να προκόβουμε μόνοι μας είναι ο κύριος λό-
γος, που μας έφερε στη σημερινή σχέση με την Ε.Ε. Με την Ελλά-
δα ή να μείνει στην Ε.Ε. αλλά να έχει την Ευρωπαϊκή τράπεζα ως
κηδεμόνα ή ακόμη και να βρεθούμε εκτός. Κάτι όμως που δεν ε-
νοχοποιεί μόνο τα τελευταία πέντε ή δέκα έτη αλλά πέντε δεκαε-
τίες. Θα έλεγα, από την επόμενη της συνθήκης της Ρώμης. Κάτι
που από δω και πέρα, μόνον ίσως η γεωοικονομία {2} παίξει έναν
ρόλο και σώσει, ως ο από μηχανής θεός, την οικονομία.

Εκ θεμελίων

Μιλώ για τη νέα ενεργειακή χωροταξία {2}, όσο και για την ο-
μώνυμη οδική και την ηλεκτρονική και ηλεκτρική σιδηροδρομική,
με πρώτο βήμα το Βαλκανικό διάδρομο, που ακόμη και τώρα,
μπορεί να κάνει την Ελλάδα των λιμανιών, και των ροών που κό-
βουν δρόμο, την πλέον ανταγωνιστική χώρα-επίνειο της Ευρώπης
σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Όσα όμως έγιναν έως τώρα, έγιναν α-
νάποδα. Γιατί μόνο όταν γίνεται ένας μακροχρόνιος, όσο και κα-
λός σχεδιασμός, μπορεί να πετύχει. 

Και γιατί ενώ υπάρχουν τόσα υπουργεία που δεν χρειάζονται
καν, δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ένα υπουργείο στρατηγικού σχε-
διασμού. Μην ξαναγίνει το λάθος και πούμε ότι τα πάντα είναι ζή-
τημα πολιτικής. Ότι θα αλλάξουν, εάν αλλάξουμε την πολιτική. Τα
πράγματα είναι πιο σύνθετα, διότι είναι συναρτήσεις και πολλών
άλλων παραμέτρων. Με πρώτη, τη δημιουργική και παραγωγική
παιδεία των Ελλήνων, η οποία όμως, αντίθετα με τους ομογενείς
στο εξωτερικό, εδώ λείπει. Το άλλο κλειδί είναι η εκ θεμελίων α-
νάπτυξη των δώδεκα περιφερειών-χωρών {1}. Η μόνη που μπορεί
να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Να μεγαλώσει η αγκαλιά της,

να χωρέσουν όλα τα νέα παιδιά. Γιατί το εκ νέου χτίσιμο μιας οι-
κονομίας χωρίς ανεργία, προϋποθέτει τη συμπερίληψη, μέσω της
αρχής της πολυκεντρικότητας, όλων των περιφερειακών και πα-
ραγωγικών οικονομιών. Με τους αιρετούς περιφερειάρχες, ταξι-
δευτές για προώθηση προϊόντων των επιχειρήσεων των περιοχών
τους, όσο επίσης και διαφημιστές, για προσέλκυση και εγκατά-
σταση νέων επενδύσεων, από κάθε γωνιά του πλανήτη. Γιατί μό-
νον ο τουρισμός και η ναυτιλία δεν φτάνουν. Πόσο μάλλον όταν
και οι τομείς αυτοί έχουν μπει, για τα καλά, στον αστερισμό της
κρίσης. 

Πολύ δύσκολο 

Γιατί και οι νέοι θεσμοί, ακόμη και η ίδια η Δημοκρατία, δεν
φέρνουν εργασία. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Γιατί όταν δημι-
ουργείς θέσεις εργασίας, τότε το πανεπιστήμιο θα χρειαστεί να
σου δώσει τους ανάλογους επιστήμονες. Γιατί όταν κατέρρευσε
ο «υπαρκτός σοσιαλισμός», οι πολίτες είπαν: «Ωραία, έχουμε ε-
λευθερία, αλλά δουλειές δεν έχουμε». Γιατί και η Δημοκρατία
γεννήθηκε στην Αθήνα του Περικλή για να προστατεύσει το ε-
μπόριο, τον πλούτο που έφερναν από τις αποικίες, έτσι ώστε να
μοιράζεται καλά και στους τότε δεινοπαθούντες ή άνεργους. 

Δεν είναι καθόλου διαφορετικά τα τωρινά δεδομένα, όπου το
κοινωνικό κράτος ζει και ευημερεί χάρη στη δημιουργηθείσα
εργασία, και στην κατανάλωση, με όλα τα άλλα να προσαρμό-
ζονται για να ευημερήσει το σύστημα. Με άλλα λόγια, εκείνο
που θα κρίνει το μέλλον της χώρας, δεν είναι ούτε οι ανασχη-
ματισμοί ούτε αν θα βγει μια άλλη κυβέρνηση. Είναι η αλλαγή
του τρόπου σκέψης των πολιτών. Κάτι όμως πολύ δύσκολο να ε-
πιτευχθεί. Γιατί, πέραν των άλλων, συνιστά και μια όψη των
πραγμάτων που ακόμη αρνούνται να τη δουν οι Έλληνες. 

Εικόνα {1}: Σύνθεση συγγραφέα: Κολλάζ. Από την κλασσική
Αθήνα, με τον Περικλή και τον Παρθενώνα, έως την παλιγγενε-
σία με τον Διάκο και τον Μπότσαρη, και ως το Κοινοβούλιο με
την καιόμενη πρωτεύουσα, καθώς και κάποιες τροχιές ηλε-
κτρονίων που γυρνάνε γύρω από έναν σκοπό, χωρίς όμως να ε-
κτροχιάζονται. 
Σημ. {1}, βλ. άρθρα του συγγραφέα στον «ΚτΕ»,
Σημ. {2}, ο. π., Αγώνας για τη Γεωοικονομική Δημοκρατία, Γόρ-
διος, Αθήνα 2002. Του ίδιου επίσης, Εύξεινος Αγωγός, «Σημει-
ώσεις Πολιτικής Γεωοικονομίας», Θράκη 2003, βλ. ιστοσελίδα
Δ.Π.Θ., http://alex.eled.duth.gr/kipouros/ 

xkipuros@otenet.gr
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Αμερικανικές τράπεζες: Η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη,
όταν πλησιάσει στην «ακτή» το «τρίτο κύμα» των κατασχέσεων

Γράφει ο Βασίλης Βιλιάρδος
viliardos@kbanalysis.com

Μετά την πτώση των τιμών των αμε-
ρικανικών ακινήτων, τρία περίπου χρό-
νια πριν, ακολούθησε η κατάρρευση
των ενυπόθηκων δανείων μειωμένης
εξασφάλισης η οποία, εξαγόμενη από
τις Η.Π.Α., οδήγησε το καπιταλιστικό
σύστημα στα όρια της αντοχής του.
Όμως, τόσο η μία κρίση, όσο και η άλ-
λη, αφορούσαν «φτωχούς» οφειλέτες

και διεθνείς κερδοσκόπους επενδυτές οι οποίοι, υποτιμώ-
ντας το ρίσκο και υπερεκτιμώντας τη «δομημένη» ευκαιρία,
κατάφεραν τελικά να πυροδοτήσουν τη βόμβα των χρεών,
κάνοντας ορατή τη γύμνια του «δυτικού» βασιλιά.

Σήμερα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από τότε,
με την «κρίση των χρεών» να απειλεί κάθε δυνητικό αμερι-
κανό (δεν αναφερόμαστε ακόμη στην ενδεχόμενη «κρίση
των κρίσεων» - στην παγκοσμιοποιημένη δημοσιονομική).
Σύμφωνα λοιπόν με τον οικονομολόγο της Moody’s, «Είναι
πλέον πρόβλημα για όλα τα νοικοκυριά – χαμηλού εισοδή-
ματος, μετρίου εισοδήματος, ακόμη και για το υψηλά εισο-
δήματα. Εκτείνεται δε από ακτή σε ακτή».

Ο οικονομολόγος αναφέρεται στο τεράστιο κύμα των κα-
τασχέσεων, το οποίο «αγκαλιάζει» τις Η.Π.Α. από τη μία άκρη
στην άλλη. Αιτίες του φαινομένου αυτού είναι η ανεργία, η α-
πώλεια των υπερωριών (οι επιχειρήσεις τις έχουν σχεδόν μη-
δενίσει) και οι μειώσεις των αμοιβών, οι οποίες αναγκάζουν
τους αμερικανούς να καθυστερούν την πληρωμή των δόσε-
ων για την εξόφληση των ακινήτων τους. 

Αν και οι τιμές των ακινήτων στις Η.Π.Α. φαίνεται να αγγί-
ζουν πλέον το κατώτερο σημείο τους, σύμφωνα με υπολογι-
σμούς της Moody’s 1,7 εκ. νοικοκυριά θα χάσουν τα σπίτια
τους εντός του 2009. Το 60% των καθυστερήσεων των πλη-
ρωμών των δόσεων για τα ενυπόθηκα δάνεια, οι οποίες (κα-
θυστερήσεις) θα οδηγήσουν σε κατασχέσεις, θα οφείλονται
στην ανεργία, ενώ θα είναι διπλάσιου μεγέθους από το
2008. Η πιστοληπτική ικανότητα αρκετών αμερικανών, η ο-
ποία τους διαφύλαξε μέχρι σήμερα από τον κίνδυνο, δεν
μπορεί πλέον να τους προστατεύσει από τα νέα δεδομένα
που έχουν δημιουργηθεί. Η κατάσταση αυτή δεν είχε επίσης
προβλεφθεί από τις Η.Π.Α., με όλα όσα κάτι τέτοιο συνεπά-
γεται.

Αρκετοί αμερικανοί οικονομολόγοι υπολογίζουν ότι η α-
νεργία θα αυξηθεί από 8,9% σήμερα, σε πάνω από 10% το
2010 - κάτι που θα προκαλέσει καινούργιες κατασχέσεις α-
κινήτων πολλών νοικοκυριών, τα οποία μέχρι σήμερα ήταν ε-
κτός τέτοιων κινδύνων. Σύμφωνα με τους New York Times,
«Είμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο πρόβλημα. Ήταν οι
κατασχέσεις επώδυνες τον περασμένο χρόνο; Θα γίνουν
πολύ χειρότερες».

Κατά τους υπολογισμούς της ίδιας εφημερίδας, ο αριθμός
των ενυπόθηκων δανείων σε καθυστέρηση πάνω από 90 η-
μέρες, τα οποία έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες (απαι-
τείται ήδη η εξόφληση τους) αυξήθηκε από το Νοέμβριο του
2008 μέχρι το Φεβρουάριο του 2009 κατά περίπου 500.000
– σε συνολικά 1,5 εκ. δάνεια. Το ποσόν που αντιπροσωπεύ-
ουν αυτά τα δάνεια είναι περίπου 224 δις $, ενώ τα καινούρ-
για «επισφαλή» που προστέθηκαν αφορούν εντελώς φυ-
σιολογικά ενυπόθηκα δάνεια – δεν είναι δηλαδή υψη-
λού ρίσκου (Subprime), με «παραποιημένα» συμβό-
λαια και «έξυπνα» επιτόκια.

Η αύξηση των επισφαλειών στα κανονικά ενυπό-
θηκα δάνεια, η οποία ξεκίνησε το 2007, φαίνεται να
είναι πολύ πιο υψηλή από όσο υπολογιζόταν ενώ,
αντίθετα, τα ενυπόθηκα δάνεια χαμηλής εξασφά-
λισης έχουν σχεδόν σταματήσει να αυξάνονται.
Στο ίδιο με το παραπάνω χρονικό διάστημα, α-
πό το Νοέμβριο δηλαδή του 2008 έως το Φε-
βρουάριο του 2009, αυξήθηκαν μόλις κατά
14.000, σε συνολικά 1,65 εκ. δάνεια. Τα συ-
νολικά ενυπόθηκα δάνεια, τα οποία ήταν σε
καθυστέρηση ή είχαν ήδη καταγγελθεί από
τις τράπεζες το Φεβρουάριο του 2009 ήταν 4
εκ. συμβόλαια, ποσού 717 δις $ (περισσότερο
από 60% περισσότερα, σε σχέση με το Φε-
βρουάριο του 2008).

Από οικονομικής πλευράς, η πορεία των επισφα-
λών δανείων είναι παράλληλη με την πορεία της ανερ-
γίας. Κατά τη διάρκεια του 2008 η αμερικανική οικονομία
έχανε κατά μέσον όρο 256.000 θέσεις εργασίας μηναία, ε-
νώ μέχρι στιγμής (2009) χάνει 665.000 θέσεις μηνιαία. Κατ’

επακόλουθο, στις αμερι-
κανικές περιοχές που
θα διαπιστώνεται με-
γαλύτερη ανεργία,
θα εμφανίζονται και
οι περισσότερες κα-
τασχέσεις. Δυστυ-
χώς όμως, οι κατα-
σχέσεις είναι περισσό-
τερες από την αύξηση των
ποσοστών της ανεργίας. Για παράδειγμα, στην
Καλιφόρνια η ανεργία διαμορφώθηκε από 6,4% το
Μάρτιο του 2008, στο 11,2% το Μάρτιο του 2009 – στο ί-
διο χρονικό διάστημα όμως τριπλασιάστηκαν οι κατα-
σχέσεις. 

Περαιτέρω, τα οικονομικά μέσα που χρησιμο-
ποίησε η αμερικανική κυβέρνηση για να αμβλύ-
νει το πρόβλημα δεν βοήθησαν τόσο, όσο η ί-
δια ανέμενε. Το Φεβρουάριο η κυβέρνηση υ-
ποσχέθηκε στις τράπεζες το ποσόν των 75 δις
$ για να μειώσουν τις δόσεις των πελατών
τους - έτσι ώστε να μην υποχρεωθούν οι πε-
λάτες τους να διακόψουν τις πληρωμές τους
και να ακολουθήσουν κατασχέσεις. Σύμφωνα
με το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α., η βοή-
θεια αυτή «θα» προστάτευε 4 εκ. πολίτες από την κατάσχε-
ση του σπιτιού τους. Εν τούτοις, μέχρι στιγμής έχουν «δια-
μορφωθεί» μόλις μεταξύ 10.000 – 55.000 υποθήκες, ενώ
στο πρώτο τρίμηνο του 2009 προστέθηκαν 313.000 επισφα-
λή δάνεια («σταγόνα στον ωκεανό» δηλαδή).

Το «τρίτο κύμα» των ενυπόθηκων δανείων, είναι λοιπόν έ-
νας ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος για τις αμερικανικές τρά-
πεζες. Σύμφωνα με μία μελέτη της Fed, η κάθε κατάσχεση
κοστίζει στις τράπεζες το ποσόν των 50.000 $ - οπότε 2 εκ.
κατασχέσεις θα κόστιζαν στους ισολογισμούς των τραπεζών
περί τα 100 δις $. Ειδικά η Bank of America (οι υπόλοιπες με-
γάλες στα ενυπόθηκα είναι οι Wells Fargo, JPMorgan,
Citigroup) διακινδυνεύει με απώλειες ύψους 43,5 δις $ μέχρι
τα τέλη του 2010, σύμφωνα με το πρόσφατο
stress test που διενήργησε η Fed.

Φυσικά δεν είναι μόνο οι αμερικανι-
κές τράπεζες αυτές που αντιμετω-
πίζουν τέτοια προβλήματα, αλλά
και οι Ευρωπαϊκές. Με βάση
πρόσφατα δημοσιεύματα, οι
γερμανικές τράπεζες θα ε-
πιβαρυνθούν ενδεχομέ-
νως με 200 δις € «κρυ-
φές» επισφάλειες, ενώ
πολλές άλλες θα έλθουν
αντιμέτωπες με εξ ίσου
μεγάλες απώλειες (Α.
Ευρώπη κ.α.). Μπορεί
να ισχυρισθεί λοιπόν
κανείς με υπευθυνότη-
τα ότι έφτα-
σε το

τέλος της οικονομικής κρίσης – πόσο μάλλον ότι το πρόβλη-
μα των πιστώσεων θα λυθεί με νέες πιστώσεις;

Μήπως αλήθεια ορισμένα πράγματα γίνονται εντελώς δια-
φορετικά κατανοητά, από αυτό που στην πραγματικότητα ι-
σχύει; Για παράδειγμα, επικρατεί η αντίληψη ότι, η λύση που
προτείνεται από τους οικονομολόγους διεθνώς για την έξο-

δο μας από την παρούσα ύφεση, είναι η «τόνωση της κα-
τανάλωσης» με κάθε τρόπο – η αύξηση της δη-

λαδή από όλους μας.
Θα μπορούσε όμως κανείς από ε-

μάς να συμβουλεύσει κάποιον,
ο οποίος είναι χρεωμένος,

διακινδυνεύει ενδεχο-
μένως το σπίτι του και
δεν είναι σίγουρος

πως θα διατηρήσει τη
θέση εργασίας του, να

αυξήσει την κατανάλωση του
για να σωθεί; Υπάρχει κανένας ο ο-

ποίος υπόσχεται δάνεια για να «τονω-
θεί» η κατανάλωση, χωρίς να απαιτεί την

επιστροφή τους; Προφανώς όχι, οπότε η
«περιρρέουσα» αντίληψη μόνο στην περαι-

τέρω επιδείνωση της κρίσης μπορεί να οδη-
γήσει.
Η «προτροπή» αφορά (λογικά) μόνο αυτούς που

έχουν διαθέσιμα χρήματα για να καταναλώσουν, οι αποταμι-
εύσεις τους είναι ήδη υψηλές, δεν διακινδυνεύουν να χά-
σουν το σπίτι ή την εργασία τους κλπ. Αυτοί όμως που ανή-
κουν στην παραπάνω κατηγορία, δεν έχουν ανάγκη από τέ-
τοιες προτροπές και μάλλον δεν τους λείπουν πολλά πράγ-
ματα για να θελήσουν να αυξήσουν τις δαπάνες τους.

Υποθέτουμε λοιπόν ότι, είναι οι μοναδικοί που εκμεταλ-
λεύονται σωστά τις «εκπτώσεις τόνωσης της κατανάλωσης»
(αυτοκίνητα κ.α.), επισπεύδοντας απλά τις προγραμματισμέ-
νες αγορές τους, με αποτέλεσμα αφενός μεν να δημιουρ-
γείται μία πλασματική, «προκαταβολικής» μορφής αύξηση
της κατανάλωσης, αφετέρου δε μία μεσοπρόθεσμη «τόνω-
ση» των κάπως ανωτέρων εισοδημάτων. 

*Ο Βασίλης Βιλιάρδος είναι οικονομολόγος, πτυχιού-
χος της ΑΣΟΕΕ Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπου-

δές στο Πανεπιστήμιο τού Αμβούργου.
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Η συνέντευξη του μήνα. Με τον Δήμαρχο Ντύσσελντορφ κ. Conzen

Das Interview des Monats. Mit dem Vorsitzenden der 
Düsseldorfer CDU-Ratsfraktion, Bürgermeister Friedrich Conzen

Elliniki Gnomi: Am 30. August 2009 sind
Kommunalwahlen in NRW. Welche Ziele hat
sich die Düsseldorfer CDU-Ratsfraktion
gesetzt? 

F. Conzen: Wir wollen 40 und mehr Sitze
im Rat der Landeshauptstadt erobern, um
dort die Mehrheit zu stellen. Nur so können
wir unserem Oberbürgermeister Dirk Elbers
politisch den Rücken stärken. Er braucht eine
starke Mannschaft im Hintergrund, um die er-
folgreiche Politik der CDU-Ratsfraktion
fortzusetzen.

Elliniki Gnomi: Die CDU-Ratsfraktion hat
besonders das Wohl der Familien im Blick.
Was tun Sie, damit sich Eltern und Kinder in
unserer Stadt wohl fühlen?

F. Conzen: Die Familie besonders zu
schützen und zu unterstützen, das ist das
Ziel der CDU-Ratsfraktion. Deshalb haben wir
so viel wie möglich investiert, damit alle
Kinder in Düsseldorf bestmögliche Betreu-
ung, Bildung und Erziehung erhalten. Hier
drei Beispiele: In 312 Kinder-Tageseinrichtun-
gen stehen über 18.500 Plätze bereit. Dieses
Angebot hilft, Familie und Beruf miteinander
zu vereinbaren. Seit 2005 haben wir 10 Millio-
nen in die 436 Spielplätze unserer Stadt in-
vestiert und 13 Spielplätze völlig neu gebaut.
Die Familienkarte haben wir vor fünf Jahren
eingeführt. Wenn sie diese Karte vorzeigen,
bekommen Familien bei 300 Händlern einen
Preisnachlass.

Elliniki Gnomi: Am 1. August 2009 wird
Düsseldorf für Kinder und Eltern noch attrak-
tiver. Was ändert sich ab diesem Tag? 

F. Conzen: Oberbürgermeister Dirk Elbers
hat im Wahlkampf versprochen, dass für alle
Kinder von 3 Jahren an bis zum Schuleintritt
der Besuch des Kindergartens kostenfrei
werden soll. Er hat sein Wort gehalten! Ab

dem 1. August können Familien jeden Monat
viel Geld sparen, weil die Beiträge für die
Kindergärten und viele Pflegenester entfallen.
Abhängig vom Familieneinkommen kann
diese Ersparnis bis zu 280 Euro im Monat
ausmachen. Die Beitragsfreistellung wirkt
sich auf das Budget der Familien noch gün-
stiger aus als eine Gehaltserhöhung. Rund 19
Millionen Euro investiert die Stadt, um die
Familien so stark zu entlasten.

Elliniki Gnomi: Viele der über 10.000
Griechen in Düsseldorf stehen an der Seite
der CDU. Dr. Aristofanis Osmanlis ist auch
auf der Reserveliste der CDU-Ratsfraktion
bei dieser Kommunalwahl. Wie sehen Sie das
politische Engagement der Griechen in Düs-
seldorf?

F. Conzen: Ich freue mich, dass die
Griechen sich so engagiert in das politische
Leben unserer Heimatstadt einbringen. 

Deshalb hoffe ich, dass alle am 30. August
auch ihre Stimme bei der Kommunalwahl
abgeben und CDU wählen. Ab 16 Jahren
kann jeder zur Wahl gehen und von diesem
Recht sollten auch alle jungen Menschen Ge-
brauch machen. Nur wer wählen geht, hat die
Möglichkeit, über die Zukunft unserer Stadt
zu entscheiden. Bereits ab dem 27. Juli kön-
nen Sie beim Amt für Statistik und Wahlen,
Brinckmannstraße 5, mit Ihrer Wahlbescheini-
gung und Ihrem Personalausweis wählen. Ab
dem 8. Juni können Sie auch im Internet
unter www.duesseldorf.de Ihre Briefwahlun-
terlagen anfordern, die ab Ende Juli ver-
schickt werden. Dies ist eine interessante
Möglichkeit für alle, die im Sommer für län-
gere Zeit verreisen und zum Beispiel in
Griechenland sind. Unser Wahlamt schickt Ih-
nen die Unterlagen für die Briefwahl auch
gern dorthin.

n n n I N T E R V I E W
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E Y Ρ Ω Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ

Aπό την ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Ενημερωτικές περιοδείες για τη συμμετοχή των
Ελλήνων αποδήμων της Γερμανίας στις Ευρωεκλογές

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2009: Σε ενημερωτι-
κές εκδηλώσεις στη Γερμανία, με θέμα τις Ευ-
ρωεκλογές, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της
Νέας Δημοκρατίας και κύρια ομιλήτρια, η ευ-
ρωβουλευτής, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασ-
σιώτου. Η ευρωβουλευτής, προσκεκλημένη
της ΝΟ.Δ.Ε. Βόρειας Γερμανίας, ενημέρωσε
τους Έλληνες αποδήμους της Κοινότητας Ανο-
βέρου και Περιχώρων στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της πόλης για τη σημασία της συμμετο-
χής τους στις επικείμενες Ευρωεκλογές.

Την Κυριακή 24 Μαΐου, προσκεκλημένη της
ΝΟ.Δ.Ε. Έσσης σε οργανωτική συνάντηση των
τοπικών οργανώσεων της ΝΔ, υπό τον πρόε-
δρο της ΝΟ.Δ.Ε., Ηλία Γαλανό, η Μαρία Πανα-
γιωτοπούλου-Κασσιώτου διαπίστωσε την ετοι-
μότητα της συμμετοχής των εκπροσώπων στα
εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν στην

περιοχή το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στη συνέχεια, η
ευρωβουλευτής συμμετείχε ως κύρια ομιλή-
τρια σε ενημερωτική συνάντηση αποδήμων,
στην Ελληνική Κοινότητα Όφφενμπαχ, με θέμα
τη "σημασία των Ευρωεκλογών για τους Έλλη-
νες αποδήμους".

"Ενόψει των Ευρωεκλογών, συνεχίζουμε ε-
νωμένοι τον αγώνα υπέρ μιας νέας, δυναμικής
δημοκρατικής εκπροσώπησης των Ελλήνων
στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η αποδεδειγ-
μένη προσήλωση στις σταθερές ευρωπαϊκές α-
ξίες, η δυνατότητα υπεράσπισης των εθνικών
συμφερόντων μέσω της μεγαλύτερης ευρω-
παϊκής πολιτικής ομάδας, του Ευρωπαϊκού Λαϊ-
κού Κόμματος, αποτελούν εγγύηση για τον ψη-
φοφόρο της Νέας Δημοκρατίας για σεβασμό
στην παράδοση, αξιοποίηση της πολύχρονης
εμπειρίας, όρεξη για δουλειά και αγώνες.

Συγχαρητήρια του DHW
στο Γιώργο Κασιμάτη
για τη συμμετοχή του
στο Ευρωψηφοδέλτιο

της Νέας Δημοκρατίας
Κολωνία, Μάϊος 2009: Με απόφαση του

Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ
Κωνσταντίνου Καραμανλή ο Γιώργος Κα-
σιμάτης είναι υποψήφιος στις φετινές Ευ-
ρωεκλογές. Ο Γιώργος Κασιμάτης είναι
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΕΒΕ
Πειραιώς καθώς και Αντιπρόεδρος των
Eurochambers, της ευρωπαϊκής δηλ. ένω-
σης των Επιμελητηρίων. Ο DHW γνωρίζει
τον Γιώργο Κασιμάτη εδώ και πολλά χρό-
νια και χάρις σε εκείνον υπάρχει μακρο-
χρόνια δημιουργική συνεργασία με την
Κ.Ε.Ε.Ε. Ο Γιώργος Κασιμάτης είναι Επίτι-
μο Μέλος του Γερμανοελληνικού Επιχει-
ρηματικού Συνδέσμου.

Σε συγχαρητήρια επιστολή του ο Αντι-
πρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου του
DHW Φαίδων Κοτσαμπόπουλος τονίζει
μεταξύ άλλων: «Πιστεύουμε ακράδαντα ό-
τι η απόφαση του Πρωθυπουργού να σε
τοποθετήσει έστω και στην τιμητική αυτή
θέση έχει την σημασία της και σίγουρα τι-
μάει με αυτόν τον τρόπο όχι μόνον τους
πολυετείς αγώνες σου στον επιχειρηματι-
κό συνδικαλιστικό τομέα αλλά και την α-
διαμφισβήτητη και παραδειγματική συμβο-
λή σου στην διαμόρφωση μίας καλής ει-
κόνας του Έλληνα επιχειρηματία τόσο ε-
ντός της χώρας όσο και πανευρωπαϊκά.
Στο πρόσωπό σου γνωρίσαμε έναν ακού-
ραστο μαχητή για τα επιχειρηματικά πράγ-
ματα και έναν ένθερμο υποστηρικτή κάθε
επιχειρηματικής συνεργασίας που θα προ-
σέφερε θετικά στην ανάπτυξη και στην
πρόοδο του τόπου.»

Φωτογραφία από την ανακήρυξη του Γιώρ-
γου Κασιμάτη σε Επίτιμο Μέλος του DHW

κατά την διάρκεια του παγγερμανικού συνε-
δρίου στο Ντύσσελντορφ το 2002

Με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας συναντήθηκε στο
Ντύσσελντορφ η γενική γραμματέας του ΚΚΕ Αλ. Παπαρήγα

Düsseldorf, 11.05.2009: Συναντήσεις με το
Συντονιστικό των Ομοσπονδιών Ελληνικών
Κοινοτήτων της Ευρώπης, το ΔΣ της Ομο-
σπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Γερμα-
νίας, το ΔΣ της ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας - Βε-
στφαλίας και την Ομοσπονδία των Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων της Βαυαρίας είχε
στο Ντύσσελντορφ, η γενική γραμματέας του
ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα. Η κα Παπαρήγα διαπί-
στωσε ότι «τα παιδιά των Ελλήνων μετανα-
στών ζουν ασφυκτικά προβλήματα και πάνω
από όλα ανάμεσα στο δίλημμα να σπουδά-
ζουν σε υποβαθμισμένα γερμανικά σχολεία,
που δεν έχουν τη δυνατότητα να μάθουν την
ελληνική γλώσσα, ή να σπουδάζουν στο ελλη-
νικό σχολείο μαθαίνοντας λίγα γερμανικά, λί-
γα ελληνικά κι όταν λέμε λίγα: Πίσω από τις
σύγχρονες ανάγκες». «Για εμάς, συνέχισε,
πρόκειται πραγματικά για ένα ψευτοδίλημμα,
που δημιουργείται μέσα στις συνθήκες του
συγκεκριμένου συστήματος και που αυτό θα
οξυνθεί εξαιτίας της κρίσης».

Εκφράζοντας δε την υποστήριξη του ΚΚΕ

στα άμεσα αιτήματα που έχουν είτε οι γονείς,
είτε οι εκπαιδευτικοί, είτε γενικότερα οι κοινό-
τητες όσον αφορά τα ζητήματα της Παιδείας,
εκτίμησε «ότι χρειάζεται και εμείς ως κόμμα
να σταθούμε στο μεγάλο πρόβλημα της εκ-

παίδευσης των μεταναστόπουλων. Η εμπειρία
της Γερμανίας είναι πολύ σημαντική και θα
βοηθήσει και για την αντιμετώπιση του ανάλο-
γου ή του ίδιου προβλήματος που υπάρχει
στην Ελλάδα με τα παιδιά των ξένων εργατών.
Σε τελευταία ανάλυση είναι ένα ταξικό πρό-
βλημα. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να ασκήσουμε
όσο γίνεται μεγαλύτερη πίεση προς όφελος
των ελληνόπουλων της Γερμανίας, αλλά και
των παιδιών των μεταναστών στην Ελλάδα»,
πρόσθεσε. 

Τέλος σχολίασε ότι το πανευρωπαϊκό όργα-
νο των ελληνικών κοινοτήτων είναι ο καλύτε-
ρος εκφραστής των μεταναστών της Ελλά-
δας, «άλλοι φορείς πρέπει να μείνουν μακριά
από το να είναι εκφραστές αυτής της κατά-
στασης». «Και ιδιαίτερα στο θέμα της Παιδεί-
ας θεωρούμε ότι η εκκλησία δεν μπορεί και
δεν πρέπει να έχει καμία ανάμιξη», κατέληξε.
Η γενική γραμματέας του ΚΚΕ κατέθεσε στε-
φάνι στο μνημείο για τους σοβιετικούς στρα-
τιώτες στα νεκροταφεία του Gerresheim.

Πηγή: www.greekinsight.gr

Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Υποψήφιος για το Ευρωκοινοβούλιο ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου Αχιλλέας Κων. Λύκος

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Αγαπητοί συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Με αίσθημα ευθύνης για την πολιτική κατάσταση της Πατρίδας

μας και σαν απόδημος Έλληνας αποφάσισα να στηρίξω με την υπο-
ψηφιότητα μου, τις θέσεις και το ψηφοδέλτιο του Πανελληνίου Μα-
κεδονικού Μετώπου.

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ δεν είναι μονοθεματι-
κό, δεν είναι τοπικιστικό, δεν είναι εθνικιστικό κίνημα. Είναι μια πρό-
σκληση των Πανελλήνων για συσπείρωση και δράση στην Ευρώπη.
Τα μείζονα εθνικά μας θέματα είναι στις άμεσες προτεραιότητές
του. Αλλά οπωσδήποτε και τα σοβαρότατα κοινωνικά ζητήματα, α-
νεργία, νέα φτώχεια, οικονομική κρίση.

Η είσοδός μας στο Ευρωκοινοβούλιο θα αλλάξει άρδην πολλά
πράγματα. Θα ξεπεράσει την εγγενή εθνική μας ακινησία. Θα ταρά-
ξει τα λιμνάζοντα ύδατα στην έδρα του Κοινοβουλίου. Μια πρώτη ε-
νέργειά μας θα είναι να καλέσουμε καθ’ ομάδες όλους τους νέους
Ευρωβουλευτές να επισκεφθούν Βεργίνα, Δίον, Πέλλα και τις 7.500
Μακεδονικές Επιγραφές στο Κέντρο Εθνικών Ερευνών.

Σκοπιανό: Επιστροφή στην πρόταση Κωνσταντίνου Καραμανλή –
Ανδρέα Παπανδρέου: ονομασία χωρίς το Μακεδονία ή παράγωγό του.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Σας καλώ να υποστηρίξετε με την ψήφο σας, στις Ευρωεκλογές

της 6ης και 7ης Ιουνίου 2009, το ψηφοδέλτιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, ανεξάρτητα από την κομματική σας το-
ποθέτηση.

Με πατριωτικούς και φιλικούς χαιρετισμούς
Αχιλλέας Λύκος
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Meine Herkunft 
Für die Medien bin ich der „Kretische Saarländer.“ 1966 wurde

ich in Duisburg geboren, mein Vater ist Grieche. Ich bin ein Mensch,
der deutsch denkt, immer auch ein wenig kretisch fühlt und im
Saarland als europäischer Patriot zu Hause ist. Bis zu meiner Wahl
2004 als FDP-Europaabgeordneter habe ich im Bundestag, im
Auswärtigen Amt und später als Unternehmensberater gearbeitet.
Ich habe Politikwissenschaft studiert und 2000 in Bonn promoviert. 

Meine Arbeit 
Seit 2004 vertrete ich im Europäischen Parlament das Saar-

land, Rheinland-Pfalz und Bayern. Eine besondere Aufmerk-
samkeit widme ich meiner Geburtsstadt Duisburg und natürlich
meiner Heimat Kreta. Als griechischstämmiger FDP-Abgeord-
neter bin ich der einzige Vertreter der Omogeneia, der Auslands-
griechen in der Herzkammer der Europäischen Demokratie. Ich
habe auch intensive Kontakte zum Weltrat der Auslandsgriechen
(SAE) und zur Welthellenischen Interparlamentarischen Union
(WHIA). Leitsatz meiner politischen Arbeit in Brüssel: Wo kann ich
liberale Aspekte durchsetzen, was ist im Interesse Deutschlands,
wo kann ich besondere Schwerpunkte setzen? 
• Als Deutscher mit griechischen Wurzeln sind mir die Belange
der rund 351.100 Griechen in Deutschland ein besonderes An-
liegen. Ich bin Präsident der Deutsch-Hellenischen
Wirtschaftsvereinigung und Mitinitiator der Bildungsinitiative
"Neo Xekinima". Ziel: Jugendliche mit Migrationshintergrund in
unsere Gesellschaft zu integrieren. Bisher wurden 106
Lehrstellen für griechischstämmige Lehrlinge bei deutsch-
griechischen Unternehmen geschaffen.
• Transparenz für Qualität: Ich setze mich dafür ein, dass „Made
in …“ verpflichtend auf allen Produkten steht. So kommt das
beste Olivenöl aus Griechenland. Und das muss auf der Flasche
erkennbar sein!
• Griechische Küche ist gesund. Die Mittelmeerdiät – viel
Olivenöl, Obst und Gemüse – schmeckt nicht nur, sondern lässt
die Menschen alt werden. Ich setze mich dafür ein, dass Europa
zur gesündesten Region der Welt wird. 
• Griechische Küche ist nicht nur Gyros und Tsatsiki: Ich setze mich
für eine Aufwertung der griechischen Restaurants in Deutschland ein. 

• Deutschland ist besonders stark als Automobilzulieferer.
Deshalb habe ich mich in Brüssel dafür eingesetzt, dass ehrgeiziger
Klimaschutz keine Arbeitsplätze gefährdet. Als Berichterstatter für
das „Automobil der Zukunft habe ich dafür gesorgt, dass die Aus-
gangsposition für deutsche Hersteller nicht verschlechtert wird. 

Mein Ansatz: Umweltschutz ist gut, muss aber auch finanziert
werden und darf keine Arbeitsplätze gefährden!

Meine Ziele
Am 7. Juni 2009 entscheiden Sie darüber, welche Partei Sie in

das Europäische Parlament schicken werden. Ihre Stimme ist gut
angelegt: Mehr als 84% aller Gesetze werden bereits jetzt durch
die EU erlassen. Das Europäische Parlament hat dabei ein
gewichtiges Wort mitzureden: Wir schauen der Europäischen
Kommission auf die Finger.

Ich will gemeinsam mit meiner Partei, der FDP, Folgendes ändern:
• Vieles lässt sich auch vor Ort regeln: keine „Krumme-Gurken-
Gesetze“
• Den Eurokratendschungel lichten
• Eine lückenlose Kontrolle der Haushaltsführung
• Keine EU-Steuer
• Wir fordern mehr Volksentscheide
• In die Zukunft investieren: Bildung und Innovation fördern
• Jugend- und Studentenaustausch fördern

Deshalb bitte ich Sie am 7. Juni bei der Europawahl um Ihre
Stimme. Bei der FDP ist sie gut angelegt. Wir sind die Inter-
essensvertretung der hart arbeitenden Menschen, wir sind die
Partei, die andere Kulturen als Bereicherung für Deutschland
empfindet und für klare Chancengleichheit eintritt. 

Lassen Sie uns gemeinsam Europa besser machen! 

Ο Ευρωβουλευτής της FDP Δρ. Γιώργος
Χατζημαρκάκης μιλάει στον Αποστόλη Δίκογλου

Οικονομική κρίση, Ε.Ε. και Ελλάδα. Ευχαρίστως ακούμε τις
απόψεις ενός ειδήμονα Ευρωπολίτη, που αγαπάει υπερβολι-
κά την Ελλάδα, αλλά ζει μακριά της. Κύριε Χατζημαρκάκη, τι
συμβαίνει με την όμορφη πατρίδα μας Ελλάδα;

Οι αιτίες εντοπίζονται κατά τη γνώμη μου στην έλλειψη ι-
σορροπίας μεταξύ οικονομικής ανταγωνιστικότητας και κοι-
νωνικής συνοχής. Το ελληνικό κράτος ποτέ δεν επένδυσε
σοβαρά στην ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών δυνατοτήτων
του. Γι' αυτό και επικρατούν ακόμη παραδοσιακοί τρόποι σχέ-
σης κράτους-κοινωνίας που δυσκολεύουν τον εκσυγχρονι-
σμό της χώρας και την προσαρμογή της στα ευρωπαϊκά δε-
δομένα. Έτσι οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην
Ελλάδα παραμένουν απρόβλεπτες, και εξαιρετικά πολύπλο-
κες με αποτέλεσμα να μην μπορεί η χώρα να συμβαδίσει με
άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Είναι αναγκαίο, η Ελλάδα να βρει τη
λύση που αρμόζει στην περίπτωσή της. Μόνο μια σωστή δη-
μοσιονομική πολιτική είναι προς το συμφέρον της χώρας και
των πολιτών της. 

Οι Έλληνες της Γερμανίας και η ανεργία. Κύριε Χατζημαρ-
κάκη η οικονομική κρίση, που έχει απλώσει παντού τα πλο-
κάμια της, πλήττει και τη Γερμανία. Ποια είναι η δική σας ει-
κόνα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμπατριώτες
μας;

Ως γιός Έλληνα μετανάστη, γνωρίζω πολύ καλά τις ανά-
γκες που έχουν οι Έλληνες της Γερμανίας αλλά και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια ειδικά στο
χώρο της εργασίας. Σχετικά με την οικονομική κρίση πιστεύω
όμως ότι μέσω αυτής δίνονται και νέες ευκαιρίες για επαγ-
γελματικό αναπροσανατολισμό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρ-
χουν π.χ. δυνατότητες υποστήριξης μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει την α-
πασχόληση και βοηθά τους πολίτες να βελτιώσουν τη μόρ-
φωση και τις δεξιότητές τους. Αυτό ενισχύει τις εργασιακές
τους προοπτικές. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα για τη δια βί-
ου μάθηση, προσφέρει επίσης πρακτική υποστήριξη στην ε-
φαρμογή των μέτρων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ως Ευρωβουλευτής μπορώ να συμβάλλω με πληροφορίες
και να μεσολαβήσω εκεί που αντιμετωπίζονται δυσκολίες
στην υποβολή αίτησης. Ως Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού
Επιχειρηματικού Συνδέσμου, θέλω επίσης να ενημερώσω τα
ελληνόπουλα της Γερμανίας ότι το σχέδιο "Νέο Ξεκίνημα"
που βρίσκεται υπό την αιγίδα μας, μπήκε στο δεύτερο γύρο.

Αυτό το σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια της ΕΕ πέ-
τυχε το μεγάλο στόχο να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για
Έλληνες μαθητευόμενους. Με την ανανέωση της επιχορήγησης
για τα επόμενα τρία χρόνια συνεχίζουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε
για την κατάρτιση νέων θέσεων εκπαίδευσης για τους νέους. 

Κηπευτικά και το λάδι της Κρήτης. Η ιδιαίτερη πατρίδα σας,
η Κρήτη, πρωτοστατεί με σύστημα και μεθοδικότητα στην
προβολή των αγαθών της, αγροτικά-κτηνοτροφικά, στην τε-
ράστια γερμανική αγορά. Πώς εξελίσσεται αυτή η αξιέπαινη
προσπάθεια;

Στην Ευρώπη όλοι γνωρίζουν και αξιολογούν θετικά τα
κρητικά προϊόντα. Ωστόσο στις αγορές επικρατεί μεγάλος α-
νταγωνισμός και οι πολίτες θέλουν να γνωρίζουν ότι τα προϊ-
όντα που καταναλώνουν έχουν πιστοποιηθεί και θα είναι πά-
ντα διαθέσιμα στην αγορά. Αν καταφέρει η Κρήτη να έχει αυ-
τά τα δύο στοιχεία πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουν πρό-
βλημα τόσο τα κηπευτικά όσο και το ελαιόλαδο που έχει κα-
τοχυρωθεί στη συνείδηση των Ευρωπαίων ως το καλύτερο
που υπάρχει. Πρέπει ωστόσο να επισημάνω ότι οι τάσεις στις
αγορές αλλάζουν και τα προϊόντα γίνονται ευαίσθητα κάθε
φορά που υπάρχει μια αρνητική είδηση που σχετίζεται με την
ποιότητα τους. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Χρειάζεται ε-
γρήγορση, σταθερή και διαρκής ποιοτική αναβάθμιση και εί-
μαι βέβαιος πως όλα θα εξελιχθούν με τον πιο θετικό τρόπο. 

Η σχέση με τον τόπο καταγωγής.  Για τον Ευρωβουλευτή
της FDP Δρ. Γιώργο Χαζτημαρκάκη, τι σημαίνει να έχει τις ρί-
ζες του στα ιερά χώματα τής Κρήτης;

Η Κρήτη αποτελεί για μένα οξυγόνο. Έρχομαι στο Λασίθι δύο
με τρεις φορές το χρόνο μαζί με την οικογένεια μου και μένου-
με στο σπίτι που έχουμε αναστηλώσει στην Επισκοπή Ιεράπε-
τρας. Στην Κρήτη έχω μόνο φίλους και συνεχώς γνωρίζω νέους
ανθρώπους που με ενθουσιάζουν και με τροφοδοτούν με δύ-
ναμη και ενέργεια για τον υπόλοιπο χρόνο. Η αλήθεια είναι πως
παρά το ότι θα το ήθελα, δεν έχω καταφέρει – λόγω των υπο-
χρεώσεων μου – να βρεθώ στο λιομάζωμα. Πιστεύω όμως ότι
θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Άλλωστε έχω πει και στο πα-
ρελθόν ότι ο τάφος μου θέλω να είναι στην Κρήτη. Νομίζω πως
πριν από αυτό θα έχω αρκετά χρόνια για να απολαύσω την κα-
θημερινή ζωή στο νησί και να ζήσω όπως ο παππούς μου ασχο-
λούμενος με αγροτικές δουλειές, πηγαίνοντας το απόγευμα με
φίλους για ρακή στο καφενείο και τρώγοντας ντομάτες και αγ-
γουράκια από τον κήπο που θα καλλιεργώ. 
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Ο Πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Τσίπρας στο Μόναχο
Το Σάββατο 09.05.09 πραγματοποιήθηκε στους χώρους της

Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου (Ε.Κ.Μ.) συνάντηση του Προέ-
δρου του Συνασμπισμού Αλέξη Τσίπρα, με φορείς της παροι-
κίας. 

Τον πρόεδρο κ. Τσίπρα, καλωσόρισε εκ μέρους του Δ.Σ. και
των παρευρισκόμενων Συλλόγων, ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Μ. Σπύ-
ρος Ξενάκης παρουσιάζοντάς του εν συντομία τα βασικά θέμα-
τα που απασχολούν την παροικία. 

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Τσίπρας, ο οποίος ευχαριστώ-
ντας την Ε.Κ.Μ. και τους παρευρισκόμενους Συλλόγους γι' αυ-
τή την ενημερωτική συνάντηση και την δυνατότητα που του δί-
νεται να ακούσει από τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινό-
τητας και τους εκπροσώπους των Συλλόγων τα προβλήματα
που απασχολούν την παροικία μας αλλά και τις απόψεις – προ-
τάσεις τους για την επίλυσή τους, υπογράμμισε τη θέση του
κόμματός του 
• για τη στρατηγική σημασία που έχουν για τον Απόδημο Ελλη-
νισμό οι Κοινότητες και η συσπείρωση γύρω απ’ αυτές και 
• αναφερόμενος στην σημερινή παγκόσμια και ελλαδική συ-
γκυρία προέτρεψε τους Απόδημους να συμμετάσχουν στις ευ-
ρωεκλογές, που θα διεξαχθούν το Σάββατο στις 06.06.09 στο
Μόναχο. 
Στις τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι των Συλλόγων, σχεδόν

στο σύνολό τους, επικεντρώθηκαν σε τρία βασικά προβλήματα. 
• στην κατάσταση που επικρατεί στα εδώ υπάρχοντα ελληνικά
σχολεία, στις ευθύνες που έχει η ελληνική πολιτεία αλλά και οι
εδώ εκπρόσωποί της και 
• στην ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισης των υπαρχόντων
ελληνόγλωσσων σχολείων 
• στη αναγκαιότητα ανάπτυξης στενότερων πολιτικών σχέσεων

μεταξύ παροικίας και Ελληνικής Πολιτείας μέσω των Κοινοτή-
των και  στο δικαίωμα ψήφου για τους Απόδημους. 

Κλείνοντας την συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
τόνισε, πως έλαβε σοβαρά υπόψη του όλες τις απόψεις και ευ-
χαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία
τους αλλά και για το ενδιαφέρον που δείχνουν για τα θέματα
της πατρίδας.

O Eλευθέριος Δημητρίου
στο Ευρωψηφοδέλτιο

της Νέας Δημοκρατίας
Κολωνία/ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ: Η Πανηπειρωτική Ομοσπον-

δία Ευρώπης και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξω-
τερικού εκ μέρους του Προέδρου κου Χρυσόστομου Δήμου
και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων τους, απευθύ-
νουν θερμά συγχαρητήρια στο Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.
και Συντονιστή της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας Κο Ελευ-
θέριο Δημητρίου για τη συμμετοχή του στο Ευρωψηφοδέλ-
τιο της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως τονίζει ο Κος Δήμου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον
Παγκόσμιο Πανηπειρωτισμό αλλά και για την ίδια την Ομο-
σπονδία η επιλογή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της για μία τέτοια θέση. Οι Ηπειρώτες του Κόσμου και
της Ευρώπης εύχονται στον Κο Δημητρίου κάθε επιτυχία
στις επερχόμενες Εκλογές.

Η κυπριακή παροικία δραστηριοποιείται
σε όλους τους σημαντικούς τομείς!

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας,
του Δημοκρατικού Συναγερμού Ηνωμένου Βασιλείου και του
Δημοκρατικού Κόμματος Αγγλίας, πραγματοποιήθηκε την περ.
Παρασκευή (15/05/09), στο οίκημα της Αδελφότητας, συγκέ-
ντρωση υποστήριξης προς την υποψηφιότητα της Μαρίνας Γιαν-
νακουδάκη, για την Ευρωβουλή.

Πρόκειται για Κυπρία, δεύτερης γενεάς, που βρίσκεται στην
τρίτη θέση του ψηφοδελτίου οκτώ υποψηφίων του Συντηρητι-
κού κόμματος πράγμα που, με βάση το σημερινό συσχετισμού
των δυνάμεων των δυο κυρίων κομμάτων, κάνει σχεδόν βέβαιη
την ανάδειξη της στο Ευρωκοινοβούλιο.

Στην εκδήλωση, κατά την οποία προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος
της Αδελφότητας, Αντώνης Γερολέμου, μίλησε ο πρόεδρος του
ΔΗΣΥ Ηνωμένου Βασιλείου, Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο οποίος
εξέφρασε την πεποίθηση του ότι η παροικία θα έχει, για πρώτη
φορά, δική της αντιπροσώπευση, μέσω του Συντηρητικού κόμ-
ματος, στο Ευρωκοινοβούλιο. Τόνισε την ανάγκη ενεργού συμ-
βολής των παροίκων προς αυτό το σκοπό τόσο με την ανάλογη
κινητοποίηση τους μέχρι τις εκλογές στις 4 Ιουνίου όσο και κα-
τά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Εκ μέρους του ΔΗΚΟ Αγγλίας μίλησε ο εκ των στελεχών του
κόμματος, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, που τόνισε τη μεγάλη
σημασία της δυνατότητας που προσφέρει η υποψηφιότητα της
Μαρίνας Γιαννακουδάκη όπως και την υποχρέωση της παροι-
κίας να αξιοποιήσει πλήρως αυτή την ευκαιρία ώστε η Μαρίνα να
βρεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο σαν αποτέλεσμα της 4ης Ιουνίου. 

Ο κ. Παπαχαραλάμπους απηύθυνε έκκληση στην παροικία
για υποστήριξη του υποψηφίου του ΔΗΚΟ Κύπρου, Μιχάλη

Ελληνα, προέδρου του ΔΗΚΟ Αγγλίας, στις κυπριακές εκλογές
της 6ης Ιουνίου στις οποίες ψηφίζουν και οι εγγεγραμμένοι
στους κυπριακούς καταλόγους απόδημοι.

Στην αντιφώνηση της, η κ. Γιαννακουδάκη ευχαρίστησε ό-
λους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια που είχε το ευχάριστο
αποτέλεσμα να βρίσκεται σε μια σημαίνουσα θέση του ψηφο-
δελτίου και υποσχέθηκε ότι θα αντιπροσωπεύσει επάξια την πα-
ροικία αν τελικά αναδειχθεί μέλος της Ευρωβουλής.

Η Μαρίνα, από πλευράς πατέρα κατάγεται από την οικογέ-
νεια Γιάλλουρου του Ριζοκαρπάσου και από πλευράς μητέρας
την οικογένεια Ζαμπάρτα της Λευκωσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ/ΚΤ/ΜΜ

35.000 Ελληνες θα ψηφίσουν
από τον τόπο διαμονής τους

στις Ευρωεκλογές
Θεσσαλονίκη: Συνολικά

35.000 Έλληνες, κάτοικοι χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έ-
χουν εγγραφεί στους ειδικούς ε-
κλογικούς καταλόγους, για να
ψηφίσουν από τον τόπο διαμο-
νής τους υποψηφίους των ελλη-
νικών κομμάτων για το Ευρωκοι-
νοβούλιο. Σύμφωνα με στοιχεία
των ελληνικών προξενικών αρ-

χών, στη Γερμανία έχουν εγγραφεί 24.644 ψηφοφόροι,
στην Κύπρο 4.700, στο Βέλγιο 2.123, στη Γαλλία 673, στο
Λουξεμβούργο 325, στη Σουηδία 518, στη Βρετανία 450,
στην Ολλανδία 163 και μερικές εκατοντάδες στις άλλες χώ-
ρες-μέλη της Ε.Ε. Σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε. εκτιμάται
ότι ζουν περίπου 500.000 Έλληνες απόδημοι. 

Χαρακτηριστικό των φετινών ευρωεκλογών είναι το γεγο-
νός ότι τέσσερα κόμματα- το κυβερνών κόμμα και αυτό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ και το ΛΑ.Ο.Σ.- έχουν
εντάξει ομογενείς στα ψηφοδέλτιά τους, γεγονός που εκτι-
μήθηκε ως ένα ακόμη βήμα-άνοιγμα προς τον Απόδημο
Ελληνισμό. Έτσι, στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας, στην 11η
θέση, βρίσκεται ο πρόεδρος του ...

Πγηή: www.greekinsight.gr

Marina for London: Let us make a history together
For the very first time in the history of our community here in London we have a real and unique opportunity to

elect a compatriot who stands as candidate of the Conservative Party for London in the 4th of June European
elections. I am sure the name is familiar to you all. Tell your friends, colleagues, relatives and associates that they
only have one vote and that vote must go to the Conservative Party. And by so doing we are increasing the chances
of getting our compatriot Marina Yannakoudakis elected as an MEP for London.
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Αγαπητές και αγαπητοί ψηφοφόροι 

Η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο σημαντική. 
Όλο και περισσότερες αποφάσεις για το

μέλλον μας παίρνονται στις Βρυξέλλες, είτε
σε θέματα των καταναλωτών– και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος, στην οικονομι-
κή πολιτική ή της ισορρόπησης-ρύθμισης
των χρηματαγορών. 

Σε όλα αυτά τα ζητήματα και πέρα από
αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνερ-
γασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουρ-
γών ως Νομοθετικό όργανο παίρνει αποφά-
σεις, που είναι υποχρεωτικές-δεσμευτικές
και ρυθμίζουν τη ζωή 500 εκατομμυρίων
ανθρώπων στην Ευρώπη.

Γι’ αυτό πηγαίνετε στις 7 Ιουνίου
στις κάλπες και ψηφήσετε την CDU

Δικό σας

Klaus-Heiner Lehne

Liebe Wählerinnen, liebe Wähler,

Europa wird immer wichtiger. Immer
mehr Entscheidungen über unsere
Zukunft werden in Brüssel getroffen,
seien es Fragen des Verbraucher- und
des Umweltschutzes, der Wirtschaft-
spolitik oder der Regulierung der Fi-
nanzmärkte. 

In allen diesen Bereichen und darüber
hinaus ist das Europäische Parlament
zusammen mit dem Europäischen Minister-

rat Gesetzgeber und beschließt
verbindliche Regelungen für 500 Mio. Men-
schen in Europa. 

Gehen Sie deshalb am 7. Juni
zur Wahl und wählen Sie CDU

Ihr

Klaus-Heiner Lehne MdEP

«Europa
bürgerfreundlich

gestalten»
Hierfür setze ich mich ein: 

• Den Binnenmarkt vollenden: Deutsch-
land ist eine Exportnation, jeder dritte
Arbeitsplatz ist in Deutschland vom Ex-
port abhängig.

• Bürokratie bekämpfen: Auch in Europa
gibt es viele Vorschriften, die eigentlich
überflüssig sind, so z.B. Buchhal-
tungsvorschriften für kleine Un-
ternehmen. Diese gilt es abzuschaffen.

• Konsequenzen aus der Krise ziehen:
Finanzmärkte stärker regulieren, ins-
besondere Banken, Managergehälter,
Hedge Fonds und Ratingagenturen.

• Verbraucher besser schützen: Ein ein-
heitlicher Rechtsraum in Europa mit
gleichem Schutzniveau für alle Ver-
braucher.

H υποψήφια ευρωβουλευτής του
Κ.Κ.Ε. Α. Γρηγοριάδου στο Μόναχο

Την Ελληνική Κοινότητα Μονάχου επισκέφθηκε την Κυριακή
17 Μαΐου εν όψει των ευρωεκλογών, η υποψήφια ευρωβουλευ-
τής του Κ.Κ.Ε. Αννα Γρηγοριάδου. Την κ. Γρηγοριάδου υποδέ-
χτηκε και καλωσόρισε, εκ μέρους της Ε.Κ.Μ. ο πρόεδρος Σπύ-
ρος Ξενάκης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κ. Γρηγο-
ριάδου αφού ευχαρίστησε με την σειρά της τους παρευρισκόμε-
νους, αναφέρθηκε αφενός μεν στη διεθνή οικονομική κρίση και
στα προβλήματα του καπιταλισμού, αφετέρου δε στην κρατούσα
πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ιδιαίτερα τόνισε τα προβλήματα παιδείας - ευρέσεως εργασίας,
που απασχολούν τους νέους και τους άνεργους μετανάστες κα-
θώς επίσης τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ερ-
γαζόμενοι και οι συνταξιούχοι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.  Στην συνέχεια οι παρευρισκόμενοι έθεσαν ερωτήματα,
για θέματα που απασχολούν τους ίδιους και την παροικία γενι-
κότερα. Η κ. Γρηγοριάδου απάντησε στις ερωτήσεις διευκρινίζο-
ντας τη στάση του κόμματός της απέναντι στην από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούμενη πολιτική.

Ο κ. Κώστας Τάτσης στο
ευρωψηφοδέλτιο του ΠAΣΟΚ

Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Μ. συγχαίρει τον επί
σειράν ετών διατελέσαντα πρόεδρο
της Ε.Κ.Μ. κ. Κώστα Τάτση, για τη συμ-
μετοχή του στο ευρωψηφοδέλτιο του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θεωρεί μέγιστη τιμή για τον
Ελληνισμό του Μονάχου και τους
Έλληνες της Γερμανίας γενικότερα την
παρουσία του κ. Τάτση ως υποψηφίου
για το αξίωμα του ευρωβουλευτή.

Οι Ελληνες πολιτικοί στη Γερμανία
μιλούν για τις ευρωεκλογές

Γράφει ο Κώστας Ιατρίδης*

Έχοντας υπόψη μας τη γνώμη
ενός αρχαίου διανοητή, ότι «μό-
νο οι άγγελοι και τα ζώα δεν έ-
χουν αγωνία», τότε δεν είναι ε-
ντελώς ακατανόητο, όταν διαπι-
στώνουμε ότι οι Έλληνες της
Γερμανίας εξακολουθούν να α-
σχολούνται με τα ελληνικά πολιτι-
στικά δρώμενα, ακόμη και όταν
κατοικούν και δραστηριοποιού-
νται πέρα από τα εθνικά σύνορα

της μητροπολιτικής Ελλάδας.
Την Κυριακή, 24 Μαϊου 2009, πραγματοποιήθηκε μια

πολύ ενδιαφέρουσα ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΦΟΡΟΥΜ πολιτικού
περιεχομένου στην πόλη Offenbach. Ήταν πρωτοβουλία
της Ελληνικής Κοινότητας Offenbach, της πόλης που βρί-
σκεται δίπλα στη Φραγκφούρτη. Με γραπτή πρόσκληση
καλούνταν οι Έλληνες της περιοχής να παρακολουθή-
σουν τις θέσεις των Ελλήνων πολιτικών της περιοχής σχε-
τικά με τις Ευρωεκλογές του προσεχούς Ιουνίου 2009.

Τη διεύθυνση της συζήτησης είχε αναλάβει ο πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Γεώργιος Μιχαηλίδης. Στο πολι-
τικό ΦΟΡΟΥΜ παραβρέθηκαν οι αντιπρόσωποι των ελλη-
νικών πολιτικών κομμάτων Παναγιωτοπούλου-Κασιώτου
και Ηλίας Γαλανός (Ν.Δ), Γρηγόριος Ζαρκάδας (ΠΑΣΟΚ),
Δημήτρης Καραμσαλής (ΣΥΡΙΖΑ), Άννα Γρηγοριάδου
(ΚΚΕ).

Η δημόσια αυτή πολιτική εκδήλωση είχε αξιοσημείωτα
χαρακτηριστικά τα οποία λείπουν, συνήθως, από αντίστοι-
χες συναντήσεις στην πατρίδα μας. Ο καθένας από τους
παραπάνω εκπροσώπους παρουσίασε ήρεμα, με ολιγόλε-
πτη ομιλία, τις θέσεις τού κόμματός του και ζήτησε από
τους παραβρισκόμενους να το τιμήσουν με την ψήφο
τους. Δεν διακόπτονταν από τους συναδέλφους ούτε από
το κοινό, το οποίο αφουγκραζόταν τα επιχειρήματα τους.
Κάποιοι από τους ακροατές κρατούσαν σημειώσεις, υπέ-

βαλαν ερωτήσεις και τους δόθηκαν οι απαντήσεις που ζή-
τησαν και φάνηκε ότι οι περισσότεροι έμειναν ικανοποιη-
μένοι.

Παρά τις απογοητεύσεις τον τελευταίο καιρό, φαίνεται
ότι η πολιτική, ως ελληνική επινόηση, εξακολουθεί να μα-
γνητίζει και να παρακινεί αρκετούς ακόμη Έλληνες και κα-
θορίζει, σε κάποιο βαθμό, τη ζωή τους. Ζωή σημαίνει προ-
βληματισμός, επιδίωξη για επίλυση προβλημάτων, έστω και
αν μερικοί ακούγοντας η λέξη «πολιτική » νιώθουν απο-
στροφή.

Ακούγοντας κανείς τους πολιτικούς να μιλάνε για το
κόμμα τους, κάνει κάποιες σκέψεις, όπως: Αν η γλώσσα
χρησιμοποιηθεί με επιδεξιότητα, μπορεί πράγματι να επι-
φέρει θετικές μεταβολές σ’ αυτόν που ακούει. Τον βοη-
θούν να σκεφτεί και να προβληματιστεί δημιουργικά. Είναι,
όμως, φορές η κενή ρητορικότητα να οδηγεί τον ακροατή
σε δύσκολους δρόμους. Στους «μυημένους» είναι βέβαια
γνωστή η στενή σχέση ανάμεσα στη ρητορική και τη μα-
γεία.

Ο κοινωνικός διάλογος, η ενημέρωση, η διαφάνεια, ο
προβληματισμός, η έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη,
στην ελευθερία επιλογής, στην ισότητα, στην αλληλεγγύη,
στην προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των βασικών α-
γαθών (παιδεία, υγεία), στην προστασία του περιβάλλο-
ντος και στην εναντίωση απέναντι σε μία σειρά άνισων α-
ντιλήψεων βοηθούν τον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται από
μικρός τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του. Αυτά τον βοη-
θούν να μετατρέπεται από απλός οπαδός σε ενεργητικός,
συνειδητός και απαιτητικός πολίτης.

Όσες περισσότερες είναι οι φωνές και η συμμετοχή, τό-
σο καλύτερη γίνεται η Δημοκρατία. Αυτά όμως ισχύουν για
τις ζωντανές δημοκρατίες, σε εκείνες που ο πολιτικός λό-
γος και η ελεύθερη επιλογή ενθαρρύνεται και καλλιεργεί-
ται μεθοδικά. 

* Ο Κώστας Ιατρίδης είναι δάσκαλος, πτυχιούχος
Πολιτικών Επιστημών, Higher Diploma of Education
(Nottingham), Master in Education (Bath)  
iatridis@web.de
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Η γενοκτονία των Ελλήνων
Οι εκδηλώσεις τιμής και διεκδίκησης στο Βερολίνο

Οι εκδηλώσεις των Ελλήνων στο Βερολίνο
για τη γενοκτονία αποτέλεσαν αφορμή ώστε
για ακόμη μία φορά να τιμηθούν τα θύματα
του μαζικού εγκλήματος, αλλά και για να δο-
θεί η υπόσχεση συνεχούς διεκδίκησης και α-
ναγνώρισης. 

Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε ο Σύλλογος
Ποντίων Βερολίνου «Οι Υψηλάντηδες» με ε-
πίκεντρο την ελληνική κοινότητα της γερμα-
νικής πρωτεύουσας αλλά και το Μνημείο
των Λαών που βρίσκεται στο πρώην ανατολι-
κό Βερολίνο. Τις εκδηλώσεις χαιρέτισαν ο
πρόξενος της Ελλάδας στο Βερολίνο, ο πρό-
εδρος της ελληνικής κοινότητας, ο αντιπρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωμα-
τείων Ευρώπης και παραβρέθηκαν πρόε-
δροι και εκπρόσωποι των Θρακών, Μικρα-
σιατών και άλλων Ελληνικών σωματείων και
φορέων. Αντιπροσωπεία του Συλλόγου με τη
νεολαία ντυμένη με ποντιακές στολές, κατέ-
θεσε στεφάνι στο Μνημείο των Λαών προξε-
νώντας το θαυμασμό των πολλών Γερμανών
και ξένων που επισκέπτονται το χώρο στο κέ-
ντρο του Βερολίνου, δίνοντας το μήνυμα του
συνεχούς αγώνα και προσπάθειας για την α-
ναγνώριση. Μάλιστα τα ίδια παιδιά, πολλά εκ
των οποίων μη ποντιακής καταγωγής αλλά
και μη ελληνικής, τραγούδησαν στην ποντια-
κή διάλεκτο, ένα χαρακτηριστικό τραγούδι
για την ημέρα. Στις εκδηλώσεις για τη γενο-
κτονία μίλησε ο Φάνης Μαλκίδης, ο οποίος
ανέφερε μεταξύ των άλλων τα εξής: 

«Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια ανάδει-
ξης των ψηφίδων από το τεράστιο ψηφιδωτό
του Ελληνισμού που ζούσε στο οθωμανικό
κράτος, το οποίο άρχισε να καταστρέφεται
στις αρχές του 20ου αιώνα και ολοκληρώθη-
κε το 1922-1923, βρίσκει συμπαραστάτες
πολλούς Έλληνες κυρίως από τη νέα γενιά.
Νέοι προσφυγικής καταγωγής 3ης και 4ης
γενιάς, οι οποίοι δεν έχουν περιοριστεί στα
γνωστά. Δεν μένουν μόνο στις διαπιστώσεις
και κυρίως δεν έχουν περιοριστεί σε μία στα-
τική αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήμα-
τος. Δηλαδή φολκλόρ και τέλος. Η καταγω-
γή για αυτούς είναι πολιτισμός, θέατρο, μου-
σική, αρχιτεκτονική, γαστρονομία, είναι ιστο-
ρία του αρχαίου ελληνικού, βυζαντινού και
νεοελληνικού πνεύματος, είναι παιδεία, είναι
το μεγάλο ζήτημα της γενοκτονίας. Η ανά-
δειξη, διεθνώς, της υπόθεσης της γενοκτο-
νίας, είναι ένα δείγμα αυτών της προσπάθει-

ας ανάκτησης της ιστορικής και πολιτισμικής
ταυτότητας, αφού δεν αρκεί για πολλούς
Έλληνες, να λένε ότι είναι πρόσφυγες, Πό-
ντιοι, αλλά και Θρακιώτες Μικρασιάτες,
Καππαδόκες, ή ότι χορεύουν ή τραγουδούν
ωραία. Σήμερα, για αυτούς τους νέους αν-
θρώπους, έχει σημασία να πράττει κάποιος
ως Πόντιος, Θρακιώτης, Ίωνας – Μικρασιά-
της και Καππαδόκης, αναλογιζόμενος την
καταγωγή του. Με αξιοπρέπεια και με αυτο-
σεβασμό. 

Η ανάκτηση ενός μέρους της ιστορίας
που συνδυάστηκε με τη μαζική βία και τελι-
κώς την εκδίωξη του Ελληνισμού που ζούσε
στο οθωμανικό κράτος, αποτελεί πλέον θέ-
ληση και στάση ζωής νέων ανθρώπων και
συλλογικών θεσμών, οι οποίοι τελευταία
χρόνια πραγματοποιούν πολλά και ουσιαστι-
κά βήματα. Η αλήθεια είναι μαζί μας και με
αυτήν θα νικήσουμε τη λήθη και το ψέμα».
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Αλλη μια χρονιά πέρασε...
Γράφει ο Αριστείδης Τσιλφίδης
Μελβούρνη, Αυστραλίας

Άλλη μια χρονιά πέρασε, και δεν είδαμε παγκόσμια αναγνώ-
ριση της Γενοκτονίας. Οι δύο μόνο χώρες του κόσμου που ανα-
γνώρισαν την 'Γενοκτονία των Ποντίων' είναι η Ελλάδα και η Κύ-
προς. Δύο χώρες που όπως ξέρει όλος ο κόσμος, αλλάζουν 12
πόντους μεταξύ τους στη Eurovision. Δηλαδή, καμιά ουσιαστική
αλλαγή. Αλλά γιατί; Δεν έγινε η Γενοκτονία την ίδια περίοδο με
την Γενοκτονία των Αρμενίων; Πώς μπορεί η Γενοκτονία των
Αρμενίων να αναγνωρίζεται σε πάνω από 20 χώρες του κόσμου
και η δική μας πουθενά;

Για πάνω από 20 χρόνια τώρα, εμείς οι Πόντιοι διαβάζουμε
για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού σε πολλά και διά-
φορα βιβλία γραμμένα στα Ελληνικά. Οι περισσότεροι ιστορικοί
που ερεύνησαν την Γενοκτονία ήταν και είναι Έλληνες. Και οι
περισσότεροι απ'αυτούς Πόντιοι. Πώς μπορεί τότε μια μη-ελλη-
νική χώρα να αναγνωρίσει μια γενοκτονία της οποίας όσες έ-
ρευνες έχουν γίνει είναι όλες στα ελληνικά; Πολύ δύσκολο. Να
ζητήσουμε από την Αμερική να αναγνωρίσει την Γενοκτονία δί-
νοντας της συγγράμματα γραμμένα μόνο στα ελληνικά;

Το παραπάνω όμως πρόβλημα δεν είναι, κατά την γνώμη μου,
και το μοναδικό. Γιατί ...και ποιοι ήταν αυτοί οι Πόντιοι θα μας
πούνε. Έλληνες ήταν και μιλούσαν μια αρχαία ελληνική διάλε-
κτο θα απαντήσουμε. Εντάξει θα πούνε. Άλλα εμείς διαβάσαμε
ότι κι'άλλοι Έλλήνες ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε.
Και ότι αυτοί έπαθαν ακριβώς το ίδιο με'σας. Και τι θα απαντή-
σουμε; Ότι ο πόνος μας ήταν μεγαλύτερος από αυτόν των
Σμυρνιών και των Θρακιωτών; Θα πούμε ότι υπήρχε ανταρτικό
στον Πόντο; Ότι μιλούσαμε διαφορετικά απ'τους άλλους Έλλη-
νες; Ή μήπως να τους πούμε ότι ήμασταν 'σα μακρά'. Δηλαδή
μακριά από τους άλλους Έλληνες και έτσι θέλουμε ξεχωριστή
αναγνώριση.

Έχουν γίνει αναγνωρίσεις σε περίπου 7 πόλεις των Η.Π.Α. Το
2005 στην πόλη της Albany των Η.Π.Α, αναγνώρισαν την Γενο-
κτονία που έγινε στον Ποντο και την Μικρά Ασία θεωρώντας ό-
τι 353.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Μα είναι σωστό αυτό;
Μόνο στον Πόντο χάθηκαν 353.000 ψυχές. Πώς ανάφεραν και
την Μικρά Ασία χωρίς να ανεβάσουν το σύνολο των θυμάτων;
Ποιος ιστορικός τους έδωσε αυτό το λάθος στοιχείο;

Στο Senate της Pensylvannia στις Η.Π.Α το 2003, αναγνώρι-
σαν τα 353.000 θύματα των Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων
που ζούσαν στον Πόντο. Κι εμείς εδώ και χρόνια γνωρίζουμε ό-
τι 353.000 θύματα ήταν μόνο οι Ελληνόφωνοι Πόντιοι. Ποιος ι-
στορικός έδωσε λάθος στοιχεία;

Τα λάθη αυτά εξακολουθούν να γίνονται. Μπορώ να αναφέ-
ρω κάποια άλλη στιγμή τα λάθη που γράφτηκαν στην κίνηση που
έγινε στη Νότια Αυστραλία τον περασμένο μήνα. Δηλαδή, δεν
κοροϊδεύουμε μόνο τον εαυτό μας και τα θύματα, αλλά και ο-
λόκληρο τον κόσμο.

Όπως και να έχει, η αναγνώριση δεν θα έρθει εύκολα από
χώρες που δεν μας γνωρίζουν. Αλλά το κάνουμε το θέμα πολύ
πιο δύσκολο όταν ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας από τους άλ-
λους Έλληνες-πρόσφυγες που και αυτοί ένιωσαν τον πόνο του
ξεριζωμού και του διωγμού. Παγκόσμια μας ξέρουν όλοι ως
Έλληνες. Ήμασταν Έλληνες του Πόντου και ακόμα σήμερα έ-
χουμε τον Πόντο μέσα μας. Αλλά είμαστε Έλληνες. Και αυτοί
που ζούσαν στη Σμύρνη ήταν Έλληνες. Ζούσαμε όλοι μαζί 'σα
μακρά'. Το ότι μιλούσαμε Ελληνικά σε διαφορετικές διαλέκτους,
δεν έχει καμιά σχέση με την αναγνώριση της Γενοκτονίας μας.

Οι Αρμένιοι το έχουν θέσει το ζήτημά τους πολύ πιο απλά.
Έγινε Γενοκοτονία των Αρμενίων λένε. Δεν διαχωρίζουν έναν
Αρμένη που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη με τον άλλον που
ζούσε στην Αμάσεια ή στην Σμύρνη. Ενωμένοι και ισχυροί. Και
τα αποτελέσματα τους δείχνουν την ενότητά τους.

Αλλά δεν είναι μόνο η ενότητα που έχει αποφέρει αποτελέ-

σματα. Οι Αρμένιοι έχουν ερευνήσει την Γενοκτονία των Αρμε-
νίων σοβαρά και αυτή την σοβαρή τους προσπάθεια θέλησαν
να την γνωστοποιήσουν και προς τα έξω. Για παράδειγμα αν θε-
λήσει κανείς που μένει στο εξωτερικό να ενημερωθεί για την γε-
νοκτονία των Αρμενίων, θα βρει εκατοντάδες βιβλία σχετικά με
το συγκεκριμένο θέμα. Καθένας που επέζησε έχει γράψει το δι-
κό του βιβλίο. Και αν όχι αυτός ο ίδιος, ο απόγονός του. Με αυ-
τό τον τρόπο, ο ιστορικός μπορεί να ενημερωθεί για τα πραγ-
ματικά γεγονότα και να γράψει στη συνέχεια ένα βιβλίο για την
Γενοκτονία των Αρμενίων, το οποίο θα παρέχει με την σειρά του
σημαντικές πληροφορίες στον αναγνώστη για το συγκεκριμένο
θέμα.

Με τον όρο 'Γενοκτονία των Ποντίων', δείχνουμε ότι θεωρού-
με τον πόνο μας μεγαλύτερο από αυτόν των άλλων Ελλήνων. Η
Γενοκτονία στον Πόντο ήταν η ίδια με αυτήν που έλαβε χώρα
και σε άλλα μέρη που υπήρχαν Έλληνες. Ο σκοπός ήταν ένας.
Να μην υπάρχει το ελληνικό στοιχείο στο 'Τουρκικό' έδαφος.
Γι'αυτό το λόγο, πρέπει να αναγνωριστεί η Γενοκτονία ως ένα ε-
νιαίο γεγονός, ως Γενοκτονία δηλαδή των Ελλήνων.

Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς σκληρή και οργανω-
μένη δουλειά, η Γενοκτονία μας δεν θα αναγνωριστεί από καμία
χώρα εκτός των δύο παραπάνω κρατών που το αναγνώρισαν
μέχρι σήμερα, δεν θα πετύχουμε αναγνώριση. Μέχρι να κατα-
λάβουμε ότι μόνο ενωμένοι θα φέρουμε αποτελέσματα, μόνο
τότε θα πετύχουμε στον αγώνα μας, η Γενοκτονία των Ελλήνων
δεν θα αναγνωριστεί παγκοσμίως.

Προκειμένου να γίνει παγκοσμίως γνωστή η ΄Γενοκτονία των
Ελλήνων΄ , όπως η ΄Γενοκτονία των Αρμενίων΄, θα χρειαστεί να
προηγηθεί πρώτα ένα απλό γεγονός. Οι Έλληνες από τις διά-
φορες οργανώσεις που εκπροσωπούν τους απογόνους των θυ-
μάτων της Γενοκτονίας πρέπει να αφήσουν τον εγωισμό τους
στο πλάι και να ορίσουν μια κοινή μέρα κατά την οποία θα τιμά-
ται η μνήμη όλων τον Ελλήνων της Γενοκτονίας. Έτσι θα γνωρί-
ζει ο μη-Έλληνας ιστορικός ότι η γενοκτονία ήταν μία. Η Γενο-
κτονία των Ελλήνων.
Μας περιμένουν οι Αρμένιοι και οι Ασσύριοι.
Ένα ιστορικό γεγονός.
Η Γενοκτονία των Αρμενίων.
Η Γενοκτονία των Ασσυρίων.
Και η Γενοκτονία των Ελλήνων.

Η 19η Μαΐου αποτελεί για τον Ελληνισμό
του Πόντου, ημέρα μνήμης και χρέους στα
353.000 θύματα της απαράμιλλης ανθρώπι-
νης βαρβαρότητας που συντελέστηκε στις
αρχές του 20ου αιώνα. Βαθιά ριζωμένες
στην μνήμη της ανθρωπότητας μένουν οι ει-
κόνες εκείνης της εποχής.

Σήμερα, συμπληρώνονται 90 χρόνια και
όλοι εμείς, μαζί με τους Πόντιους αδελ-
φούς μας, αποτίνουμε τον πρέποντα φόρο
τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας.

Ενενήντα χρόνια μετά, δεν εγκαταλεί-
πουμε το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη και
την μάχη για αναγνώριση του εγκλήματος
αυτού κατά της ανθρωπότητας.

Η αναγνώριση έρχεται ως προϋπόθεση
για την αποκατάσταση της ιστορικής αλή-
θειας και της αποφυγής των ίδιων λαθών
και στο μέλλον. Η Τουρκία που επιζητεί να
μοιραστεί την τύχη της ευρωπαϊκής προο-
πτικής πρέπει να αποδεχθεί το παρελθόν
της για να εξασφαλίσει το μέλλον της, στον
δρόμο για τον εκδημοκρατισμό της.

Ο Ελληνισμός του Πόντου δεν επιζητεί
εκδίκηση, επιζητεί δικαίωση.

Το ζήτημα της αναγνώρισης των Γενοκτο-
νιών έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλά-
δας. Πολύ πρόσφατα η Πολιτειακή Βουλή
της Νοτίου Αυστραλίας, ενέκρινε ψήφισμα
αναγνωρίζοντας την Γενοκτονία κατά των
χριστιανικών πληθυσμών. Έγινε λοιπόν, ένα
ζήτημα διεθνές, ζήτημα δημοκρατίας και
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Στην διεθνή αυτή προσπάθεια, η Ομογέ-
νεια έχει διατελέσει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η συντονισμένη προσπάθεια, η μεθοδικότη-
τα, η παράθεση των ιστορικών στοιχείων και
η ενημέρωση της κοινής γνώμης με αυτά,
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την α-
ναγνώριση και της Ποντιακής Γενοκτονίας.

Εμείς οι Απανταχού Έλληνες στηρίζουμε
τους Πόντιους αδελφούς μας στο αίτημά
τους για την διεθνή αναγνώριση της Γενο-
κτονίας. Ζητούμε την διδασκαλία της Ιστο-
ρίας του Ποντιακού και Μικρασιατικού
Ελληνισμού στα βιβλία της Ελληνικής Ιστο-
ρίας, αλλά και την ίδρυση Πανεπιστημιακής
έδρας Ποντιακού Ελληνισμού.

Εν έτη 2009, ο Ποντιακός Ελληνισμός
στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο
περήφανα δηλώνει παρών. Τα ήθη και έθι-
μα της μακρινής πατρίδας, η γλώσσα, ο χο-
ρός, η μουσική του Πόντου ακολουθούν τα
βήματα και της νέας γενιάς και αυτή είναι
μια επιτυχία μοναδική.

Την σημερινή ημέρα τιμούμε τους νε-
κρούς μας και δίνουμε όλοι μιαν υπόσχεση:
να μην ξεχάσουμε. Την παρακαταθήκη αυ-
τή έχουμε το χρέος να την παραδώσουμε
στην ανθρωπότητα, καταδικάζοντας ταυτό-
χρονα όλες τις σύγχρονες γενοκτονίες.

Βιέννη, 19 Μαίου 2009

Η Δρ. Ολγα Σαραντοπούλου
γα την 90η επέτειο μνήμης της

γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Εκδήλωση μνήμης μαθητών στο Ντύσσελντορφ
για την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων
Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ποντίων Ντίσελντορφ ΞΕΝΙΤΕΑΣ

www.Provoles.de

Εκδήλωση μνήμης μαθητών στο Ντύσσελ-
ντορφ για τη Γενοκτονία των Ποντίων «Δεν εξε-
ράθη το κλαδί, πάντα χλωρή είναι η ρίζα».

Όλη τη σημασία της παραπάνω πρότασης τη
διαπίστωσαν όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλω-
ση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων. που
πραγματοποιήθηκε στο Ενοριακό Κέντρο Αγίου
Ανδρέου Ντύσσελντορφ το Σάββατο 16 Μαΐου.

Τα παιδιά της ΣΤ τάξης του Ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου Ντύσσελντορφ με τη δασκάλα
τους κα. Μωυσιάδου και σε συνεργασία με το
Σύλλογο Ποντίων Ντύσσελντορφ «Ξενιτέας»
διοργάνωσαν και πραγματοποίησαν μία όμορφη
εκδήλωση μνήμης με αφορμή την 19η Μαΐου, η-
μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.

Οι μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού α-
πήγγειλαν ποιήματα και τραγούδια του Πόντου,
πολλά από αυτά στην Ποντιακή διάλεκτο, διάβα-
σαν κείμενα και έκαναν μία ιστορική αναδρομή
και αναφορά στα γεγονότα.

Οι νέες και οι νέοι του Συλλόγου Ποντίων Ντί-
σελντορφ «Ξενιτέας», ντυμένοι με παραδοσια-
κές στολές, συνόδευαν την προσπάθεια των
παιδιών με απαγγελίες κειμένων αλλά και με τη

μουσική της ποντιακής λύρας. Ερμηνευτής τρα-
γουδιών του Πόντου ήταν ο Χρήστος Αναστα-
σιάδης και οργανωτής της παρουσίασης των νέ-
ων του Συλλόγου ο κ. Νικολαϊδης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι εκ
των μαθητριών και μαθητών που πήραν μέρος
στην εκδήλωση μνήμης, δεν είναι ποντιακής κα-
ταγωγής. Επίσης, αξιοσημείωτη ήταν και η ε-
κτός προγράμματος απαγγελία του τραγουδιού
"Η μάνα εν κρύο νερό" από μαθήτρια που το α-
φιέρωσε στη μητέρα της.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Γενικός Πρόξενος Πρόδρομος Μαρκουλάκης
με τη σύζυγό του, ο ιπ. Ιωάννης Ψαράκης και η
Συντονίστρια Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Μαρία
Λαζαρίδου. Στην εκδήλωση επίσης παρέστησαν
ο Δήμαρχος Ηράκλειας Σερρών Κλεάνθης Κο-
τσακιαχίδης με αντιπροσωπεία του δήμου που
ήρθαν στη γερμανική πόλη ως   προσκεκλημέ-
νοι του Συλλόγου Απόδημος Κοίμησης Σερρών.

Στο σύντομο χαιρετισμό τους ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Ποντίων Ντύσσελντορφ «Ξενιτέ-
ας» και η κα Λαζαρίδου, τόνισαν τη σπουδαιό-
τητα της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των
Ποντίων και έδωσαν συγχαρητήρια στα παιδιά
και στους συντελεστές της εκδήλωσης.

Φωτό: www.provoles.de



13n n n ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΜΑΪΟΣ 2009

19 Μαΐου 1919 – Πόντος: Ωρα Μηδέν
Το χρονικό της μεγάλης τραγωδίας

Της Χριστιάννας Λούπα

Πόντος και Καππαδοκία
Πέργαμος και Αϊβαλί

Προδοσία, προσδοκία
Δύση και Ανατολή.

Βόσπορος, Μικρά Ασία
Μίλητος και Δικελί

Προδοσία, προσδοκία,
Ιστορία στο κελί

(Στίχοι από το τραγούδι “1922 από το
ομώνυμο CD του Μιχάλη Νικολούδη)

Το κείμενο που ακολουθεί δεν είναι παρά
ένα ευλαβικό μνημόσυνο για τις χιλιάδες α-
θώες ψυχές που χάθηκαν μεταξύ 1914 και
1922, επειδή είχαν την ατυχία να κατοικούν
στα παράλια του Εύξεινου Πόντου και να εί-
ναι χριστιανοί. Ο σκοπός του είναι να θυμίσει
μα πάνω απ’ όλα να ενημερώσει τους Νεοέλ-
ληνες για τη μεγάλη σφαγή που έγινε στο ό-
νομα της τουρκικής εθνοκάθαρσης, εμπνευ-
στής της οποίας υπήρξε ο Κεμάλ Ατατούρκ.
Πρόκειται για την γενοκτονία των Ποντίων.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν θα διαπιστώ-
σουμε ότι μετά τη διάλυση της βυζαντινής αυ-
τοκρατορίας και την άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνι-
σμού, ο Πόντος, παρέμενε ελεύθερο. Το
1461, η άλωση της Τραπεζούντας σήμανε την
απώλεια της ανεξαρτησίας του, αλλά όχι και
της εθνικής συνείδησής του, η οποία διατη-
ρήθηκε αμείωτη στο πέρασμα των αιώνων.
Περίπου 600.000 Έλληνες παρέμειναν εγκα-
τεστημένοι στην περιοχή, ενώ, μετά την άλω-
ση, 150.000 μετοίκησαν στον Καύκασο.

Πράγματι, η περιοχή ακμάζει, τα γράμματα
και οι τέχνες ανθίζουν. Τα αμέτρητα ελληνικά
σχολεία – με πιο φημισμένο το Φροντιστήριο
της Τραπεζούντας – δεν παύουν στιγμή να δι-
δάσκουν στα παιδιά την ελληνική κουλτούρα
και να μεταλαμπαδεύουν την πολιτιστική μας
κληρονομιά. Οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα
τυπογραφεία, οι λέσχες και τα θέατρα δεν
μπορούν παρά να μαρτυρούν το υψηλό πνευ-
ματικό επίπεδο των Ελλήνων του Πόντου.

Η εμπλοκή της Τουρκίας στον Α’ Παγκό-
σμιο πόλεμο στο πλευρό των Γερμανών, ω-
στόσο, και η ανοδική πορεία των Νεοτούρ-
κων και του Μουσταφά Κεμάλ προς την ε-
ξουσία, έμελλαν να αλλάξουν το ρου της
Ιστορίας και να μετατρέψουν τη ζωή των λα-
ών, που επί αιώνες ζούσαν ειρηνικά στα εδά-
φη της οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε έναν
ανατριχιαστικό εφιάλτη.

Το 1914, οι ίδιοι οι Γερμανοί – συνυπεύθυ-
νοι της γενοκτονίας – με σκοπό να αλώσουν
οικονομικά και πολιτικοστρατιωτικά την
Εγγύς και Μέση Ανατολή, συμβούλεψαν τους
συμμάχους τους να εκτοπίσουν στο εσωτερι-
κό της Ανατολίας σε βάθος τουλάχιστον δια-
κοσίων χιλιομέτρων τους χριστιανούς, επειδή
πίστευαν ότι θα ήταν επικίνδυνοι για την έ-
κβαση του πολέμου, ενώ ο Κεμάλ, γνωστός
πια σαν «γκρίζος λύκος», οραματίζεται την οι-
κονομική απεξάρτηση από τις Μεγάλες Δυ-
νάμεις και την εθνοκάθαρση, ξεριζώνοντας
τις «αμελητέες» μειονότητες και παραδίδο-
ντας την «Τουρκία στους Τούρκους».

Το 1915 καταρτίζεται το σχέδιο της εξολό-
θρευσης των χριστιανικών πληθυσμών, ενώ
τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς διαδραματίζεται
η φοβερή σφαγή των Αρμενίων. Ταυτόχρονα,
υιοθετείται σειρά μέτρων για την εξόντωση
των Ελλήνων, που αφορά περιορισμούς στην
άσκηση του επαγγέλματός τους και απαγό-
ρευση στους μουσουλμάνους να εργάζονται
με Έλληνες. 

Όλα δείχνουν πως η μοίρα του ποντιακού
ελληνισμού είναι μάλλον προκαθορισμένη, ε-
κείνοι, όμως, δεν φαίνονται καθόλου διατε-
θειμένοι να το βάλουν κάτω εύκολα. Και στο
σημείο αυτό ανοίγει μια σελίδα της Ιστορίας
που ελάχιστος κόσμος γνωρίζει.

Τα παλικάρια του Πόντου οργανώνουν ένα
εκπληκτικό αντάρτικο, που θα δυσκολέψει
κατά πολύ τη ζωή του τουρκικού στρατού, αλ-
λά και θα καταφέρει να σώσει ένα σημαντικό
μέρος του πληθυσμού. Κι ενώ έχει ήδη απο-
φασιστεί ο μαζικός εκτοπισμός των αντρών
20 – 45 ετών στα φοβερά τάγματα εργασίας,
απ’ όπου ελάχιστοι θα ε-
πιζήσουν, αρχίζουν και
οργανώνονται οι πρώτες
ανταρτικές ομάδες, κυ-
ρίως στο Δυτικό Πόντο,
στις περιοχές της Αμισού
και της Πάφρας, με κύριο
σκοπό την προστασία του
πληθυσμού, που είναι έρ-
μαιο των λεηλασιών, των
εξευτελισμών, των εκτε-
λέσεων και των βιασμών.

Έξι έως επτά χιλιάδες
υπολογίζεται ότι ήταν οι
αντάρτες. Η δύσκολη
ζωή τους μέσα σε σπη-
λιές και καλύβες, πάνω
στα απόκρημνα βουνά με
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη δυσεύ-
ρετη τροφή, τους έκανε σκληροτράχηλους
και εξαιρετικούς πολεμιστές. Το χιόνι διέκο-
πτε την τροφοδοσία, ενώ τα όπλα τους στην
αρχή δεν ήταν παρά μαχαίρια και αξίνες.

Επανειλημμένες εκκλήσεις για βοήθεια
προς την ελληνική κυβέρνηση δεν βρήκαν
καμία απήχηση. Αργότερα τους προμήθευ-
σαν με όπλα οι Ρώσοι. Είναι πολύ πιθανό, αν
οι αντάρτες είχαν από κάπου υποστήριξη, η
Ιστορία να είχε πάρει άλλη τροπή.

Στο μεταξύ, οι Τσέτες (κυρίως ληστές) που
έχουν ενταχθεί στην τουρκική χωροφυλακή
δεν αφήνουν τίποτε όρθιο. Πλήθος φρικαλε-
οτήτων και βιαιοπραγιών ταλανίζουν τον πλη-
θυσμό, ενώ οι μετατοπίσεις συνεχίζονται ο-
λοένα και συστηματικότερα προς το εσωτερι-
κό της χώρας. 

Οι περισσότεροι θα χάσουν τη ζωή τους
στις ατέλειωτες πορείες θανάτου – τα «Άου-
σβιτς εν ροή» – από την κακομεταχείριση,
την έλλειψη τροφής, τη δίψα και τις αρρώ-
στιες. Ατέλειωτα καραβάνια δύστυχων αν-
θρώπων, γυναικών, παιδιών, γερόντων και α-
νήμπορων σέρνονται προς τα βάθη της Ανα-
τολής. Οι πεθαμένοι εγκαταλείπονται άταφοι,
οι μανάδες δεν μπορούν να κλάψουν τα νε-
κρά παιδιά τους. Θα μπορούσε κανείς να πει
πως ολόκληρος ο δρόμος από τη γη του Πό-

ντου προς το εσωτερικό είναι σπαρμένος με
κόκαλα. Ο ίδιος ο Τζεμάλ Νουζχέτ, άλλωστε,
νομικός σύμβουλος στο φρουραρχείο της
Κωνσταντινούπολης, αποδοκίμασε έντονα τις
πρακτικές του Κεμάλ και κατήγγειλε ότι το
90% των Ελλήνων της Πάφρας είχε εξοντω-
θεί.

Στις 19 Μαίου 1919 –
που ορίστηκε σαν ημέρα
μνήμης της γενοκτονίας
– ο Κεμάλ αποβιβάζεται
στη Σαμψούντα, έχοντας
υπό τις διαταγές του δύο
σώματα στρατού. Πρώτη
του δουλειά να κηρύξει
το μίσος κατά των Ελλή-
νων και να συστήσει μυ-
στική οργάνωση με το ό-
νομα Mutafai Milliye. Η
τελευταία πράξη του
δράματος ξεκινά. Όταν
τελειώσει δεν θα έχει
μείνει τίποτα πια. Μόνο
καμένη γη και πτώματα.
Τίποτα που να θυμίζει

πως εδώ κάποτε έζησαν Έλληνες.
Καθημερινά, χωρικοί βρίσκονται κακοποιη-

μένοι και δολοφονημένοι στα χωράφια τους.
Σε όλες τις πόλεις του Πόντου στήνονται τα
Έκτακτα Δικαστήρια της Ανεξαρτησίας, που
με συνοπτικές διαδικασίες καταδικάζουν και
εκτελούν την ηγεσία του τόπου. Ο ανταποκρι-
τής της Daily Telegraph έγραφε λίγους μήνες
αργότερα: «Οι τωρινοί εκτοπισμοί και οι σφα-
γές στη Μ. Ασία είναι χωρίς προηγούμενο
στην τουρκική ιστορία».

Στο διάστημα αυτό και μετά το τέλος του Α’
Παγκοσμίου πολέμου οι Πόντιοι, βλέποντας
πως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, ζη-
τούν να συμπεριληφθούν στο ελληνικό κρά-
τος. Ο Βενιζέλος όμως αρνείται κατηγορημα-
τικά με την αιτιολογία ότι η περιοχή βρίσκεται
πολύ μακριά για να μπορεί η Ελλάδα να την
προστατέψει. 

Τελικά, το 1920 ιδρύεται η Ποντοαρμενική
Ομοσπονδία. Συμφωνήθηκε η στρατιωτική
συνεργασία Ελλάδας και Αρμενίας με σκοπό
την προστασία του Πόντου από τους Τούρ-
κους. Δυστυχώς όμως η ήττα των Αρμενίων
στο Ερζερούμ είχε σαν συνέπεια την εγκατά-
λειψη των Ποντίων στο έλεος του Θεού.

Περίπου 250.000 Πόντιοι εξοντώθηκαν με-
ταξύ 1914 και 1922. Τον Οκτώβριο του 1922
με τη μεσολάβηση των συμμάχων η ελληνική
κυβέρνηση και ο Κεμάλ συμφώνησαν να με-
ταφερθούν όσοι Έλληνες του Πόντου είχαν
απομείνει, με τουρκικά καράβια στην Κων-
σταντινούπολη κι από εκεί με ελληνικά στην
Ελλάδα. 

Έτσι, κατέφθασαν στη μητέρα πατρίδα περί
τις 400.000 πρόσφυγες, ανέστιοι και ξεριζω-
μένοι, που μαζί με τους Ίωνες αναδύθηκαν
σε έναν τιτάνιο αγώνα επιβίωσης. Οι πιο πολ-
λοί εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία και τη
Θράκη, πολλές χιλιάδες, ωστόσο, βρίσκονται

σήμερα εκτός ορίων Ελλάδας, στη Γερμανία,
τον Καναδά, την Αμερική, την Αυστραλία, τη
Ρωσία, αποτελώντας κι αυτοί ένα κομμάτι της
Ομογένειας. Ένα είναι σίγουρο: οι άνθρωποι
αυτοί, με την εργατικότητα και το κοφτερό
μυαλό τους, όχι μόνο συναρμολόγησαν ξανά
τη ζωή τους, αλλά και οι ίδιοι και οι απόγονοί
τους, όπου γης, πρόκοψαν και προκόβουν σε
όλους τους τομείς και προ παντός είναι πά-
ντα περήφανοι για την καταγωγή τους.

Όσον αφορά εμάς τους Νεοέλληνες, το ε-
λάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να
κρατήσουμε άσβεστη την ιστορική μνήμη.
Γιατί λαός που δεν γνωρίζει την Ιστορία του
κινδυνεύει να χάσει την εθνική του ταυτότη-
τα. Και όσο κάποιοι προσπαθούν και επιμέ-
νουν να παραχαράζουν την Ιστορία, τόσο οι
νεότερες γενιές έχουν υποχρέωση να μαθαί-
νουν και να υπερασπίζονται την ιστορική αλή-
θεια.

Γιατί το φρικτό αυτό έγκλημα στοιχειοθετεί
αναμφισβήτητα γενοκτονία, που σύμφωνα με
το Διεθνές Δίκαιο δεν παραγράφεται όσα
χρόνια κι αν περάσουν. Το θέμα είναι ότι η
Τουρκία, ως συνήθως, δεν παραδέχεται κα-
μία από τις ανομίες της και ότι η Ελλάδα, και
πάλι ως συνήθως, δεν διεκδικεί τίποτα επί
του θέματος. 

Αντίθετα μάλιστα, σε λίγο η αγαπητή γείτων
θα γίνει συν – εταίρος μας! «Πλήρης ένταξη
με πλήρεις προϋποθέσεις», δήλωσε η κυρία
Μπακογιάννη. Μήπως μία από τις προϋποθέ-
σεις πρέπει να είναι και η αναγνώριση της γε-
νοκτονίας από την Τουρκία;

Χριστιάννα Λούπα,
Αθήνα, Greece 

Η Χριστιάννα Λούπα γεννήθηκε στην
Αθήνα. Τελείωσε το Αρσάκειο Ψυχικού,
σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο και Νομικά στη Νο-
μική Σχολή Αθηνών. Κατόπιν ακολούθη-
σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι,
τη Βιέννη και το Βουκουρέστι. Μιλά αγ-
γλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και
ρουμανικά.

Σήμερα δικηγορεί στην Αθήνα, ενώ
αρθρογραφεί σε διάφορες εφημερίδες
της Ελλάδας και της Ομογένειας.

Το 2003 κυκλοφόρησε το πρώτο της
βιβλίο «Μετά την Καταστροφή. Σμύρνη
– Κατοχή», από τις εκδόσεις Ιωλκός,
που αναφέρεται στο δράμα του Μικρα-
σιατικού Ελληνισμού και στα σκοτεινά
χρόνια της γερμανικής Κατοχής.

Το δεύτερο βιβλίο της «Στους Δρό-
μους του Πεπρωμένου»,(Μεσοπόλεμος
– Κατοχή – Εμφύλιος), κυκλοφόρησε
τον Δεκέμβριο του 2007 από τον ίδιο
Εκδοτικό Οίκο. Πρόκειται για ιστορικό
μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στην
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Γένοβα και
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
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Μήνυμα Προέδρου ΣΑΕ για την
ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας

του Ποντιακού Ελληνισμού
Αλεξάνδρεια, 19.05.2009:

Η 19η Μαΐου, που έχει κα-
θιερωθεί από τη Βουλή των
Ελλήνων ως ημέρα μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου, αποτελεί
άλλη μία ευκαιρία να τιμή-
σουμε τη μνήμη των νεκρών
και να εκφράσουμε τη συ-
μπαράσταση μας στο αίτημα
του Ποντιακού Ελληνισμού
για τη διεθνή αναγνώριση

της. Αποτίουμε φόρο τιμής και στο δυναμικό αυτό κομ-
μάτι του ελληνισμού που εκδιώχθηκε από τα πάτρια ε-
δάφη και που με σθένος κατάφερε να επουλώσει τις
πληγές. Παρ΄ όλες τις αντιξοότητες, ο Ποντιακός
Ελληνισμός κράτησε άσβεστη τη φλόγα της ιστορικής
μνήμης και την μεταλαμπαδεύει στις νεώτερες γενιές.

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού συμμετέχει ε-
νεργά σε όλες τις εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτο-
νία των Ποντίων και καταβάλλει προσπάθειες για την
διεθνοποίησή της, σε συνεργασία με τις Ποντιακές
Οργανώσεις της Ομογένειας σε όλο τον κόσμο. Στηρί-
ζει επίσης το αίτημα των Ομοσπονδιών Ποντίων της
Διασποράς για την ίδρυση Εδρών Ποντιακών Μελε-
τών, όπου θα εκπονούνται μεταπτυχιακές εργασίες σε
θέματα της Ιστορίας του Πόντου.

Ο Απανταχού Ελληνισμός, το Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού δεν ξεχνά και θα είναι πάντα το βήμα, απ’
όπου η φωνή των Ποντίων θα ακούγεται, με σθένος
και ευθύνη.

Στέφανος Π. Ταμβάκης

Τιμήθηκε ο Θεόδωρος Γραβράς 
Με αφορμή τη θλιβερή αυτή επέτειο o Σύλλογος Ποντίων Μο-

νάχου είχε χθες το απόγευμα μια συγκινητική εκδήλωση, με κύ-
ριο ομιλιτή τον Θεόδωρο Γραβρά και σήμερα τελεί το καθιερω-
μένο μνημόσυνο για τους αδικοχαμένους προγόνους μας.

Σχετικά με τη σημασία της Ημέρας Μνήμης θα μας ομιλήσει η
Γενική Πρόξενος Μονάχου κ. Άννα Κόρκα, την οποία και εγκάρ-
δια καλοσωρίζω στο ναό μας και η Πρόεδρος του Συλλόγου Πο-
ντίων κ. Αναστασία Ντικ, ενώ η χορωδία με τον κ. Μιχάλη Αμανα-
τίδη θα αποδώσει το δράμα των Ποντίων με δύο ποντιακά τρα-
γούδια. Καλοσωρίζω την πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Μονά-
χου και τη χορωδία.

Επιτρέψτε μου όμως προτού δώσω τον λόγο στην κ. Ντικ να α-
ναφερθώ ιδιαίτερα σ’ένα γνήσιο τέκνο του Ποντιακού Ελληνι-
σμού του Μονάχου και να εξάρω δι’ ολίγων την προσφορά του.

Πρόκειται για τον συμπατριώτη μας κ. Θεόδωρο Γαβρά ο οποί-
ος υπηρέτησε τον ελληνισμό του Μονάχου από διάφορα μετερί-
ζια της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της βαυαρικής κοινωνίας.
Διετέλεσε από 1992 – 1996 Πρόεδρος του Συμβουλίου Αλλοδα-
πών του Δήμου Μονάχου και κατόπιν από το 1996 μέχρι το 2008
Δημοτικός Σύμβουλος. 

Όχι μόνο ως σημαντικό μέλος του εργατικού κινήματος και του
εργατικού συνδικαλισμού στήριξε και συμβούλεψε πολλούς συ-
μπατριώτες μας σε θέματα εργασιακών σχέσεων, αλλά και με τις
μετέπειτα πολιτικές του θέσεις και δυνατότητες πάλεψε για να
δώσει περισσότερο κοινωνικό πρόσωπο στις ανθρώπινες σχέσεις
και να υπηρετήσει ένα κοινωνικοδημοκρατικό σύστημα που να
ευεργετεί τις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες των συνανθρώ-
πων μας.

Η Εκκλησία μας δεν ξέχασε την ευγενή πολιτική και κοινωνική
προσφορά του κ. Γαβρά και ευρίσκει σήμερα την κατάλληλη ευ-
καιρία, αφού δύσκολα μπορεί να τον βρεί στην Ελλάδα, να τονί-
σει την προσφορά του και να τον ευχαριστήσει. 

Αγαπητέ κ. Γαβρά.
Εκ μέρους του Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, των ιε-

ρέων Μονάχου και των συμπατριωτών μας σου εκφράζω την α-
γάπη μας και την βαθειά εκτίμηση στο πρόσωπό σου και στην οι-
κογένειά σου. Η επιτυχημένη σου σταδιοδρομία στο Μόναχο δεν
επιβεβαιώνεται μόνο από τη δική σου αναγνωρισμένη δραστη-
ριότητα, αλλά και από το γεγονός ότι μεταλαμπάδευσες το μερά-
κι της συμμετοχής στα κοινά και στο γιό σου. Η οικογένεια Γαβρά
πρώτη στους κοινωνικούς αγώνες και το Μόναχο.

Σου χαρίζω μια εικόνα του Κυρίου με την ευχή να παρέχει ο
Θεός σε σένα και στην οικογένειά σου μακροζωία, υγεία και οι-
κογενειακή ευτυχία.

Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
Griechisch-Orthodoxe Metropolie

von Deutschland Vikariat in Bayern

Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ «Ο Εύξεινος Πόντος» τιμά τη
μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Με ιδιαίτερο τρόπο τίμησε και πάλι φέτος την ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού ο  Σύλλογος Πο-
ντίων Μοντρεάλ «Ο Εύξεινος Πόντος», με εκδήλωση που διορ-
γάνωσε την Κυριακή 17 Μαΐου 2009.

Όπως είναι γνωστό, η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα
Μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Φέτος συ-
μπληρώνονται 90 χρόνια από την πιο μαύρη χρονιά  στην νεό-
τερη ιστορία του Ελληνισμού. Η ημέρα αυτή, είναι ημέρα μνή-
μης και πένθους ταυτόχρονα. Είναι ημέρα τιμής σε εκείνους
που χάθηκαν, που υπέστησαν διώξεις, που υπέφεραν απλώς και
μόνο γιατί ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, γιατί ήταν Έλληνες – και
σε εκείνους που υποφέρουν ακόμα και σήμερα γιατί είναι Έλλη-
νες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι στη σημερινή Τουρκία. Ημέρα κατά
την οποία οι Πόντιοι τιμούν τους νεκρούς τους, ζητούν τον σε-
βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των συνανθρώπων των,
και απαιτούν την παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας.

Την δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση στον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Γεωργίου μεταξύ πολλών άλλων συμπάροικων παρα-
κολούθησαν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοντρεάλ, α-
ντιπρόσωποι των τριών επιπέδων κυβέρνησης, αντιπρόσωποι
του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ και της Ελληνικής Κοι-
νότητας του Μοντρεάλ όπως επίσης και μέλη του Συλλόγου
Αρμενίων φοιτητών « Αρμέν Καρό », χοροστατούντος του Αιδε-
σιμότατου Πρωτοπρεσβύτερου πατέρα Παναγιώτη Σαλατέλλη.
Ο πατέρας Σαλατέλλης αναφέρθηκε επίσης συνοπτικά στην ι-
στορία των Ελλήνων του Πόντου  και συγκίνησε με τα λόγια του
τους παρευρισκόμενους, ιδιαίτερα τα μέλη του Συλλόγου Πο-
ντίων Μοντρεάλ. 'Αθώα τα θύματα της συστηματικής Γενοκτο-
νίας των αδελφών ημών Χριστιανών Ελλήνων Ποντίων' τόνισε ο
πατέρας Παναγιώτης. «Αιωνία η μνήμη τους».

Επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε επίσης στο Μνημείο της Γενοκτο-

νίας στο πάρκο Marcelin-Wilson ο Αιδεσιμότατος πατέρας Βασίλει-
ος Τσαπραΐλης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Λαβάλ. Στη
συνέχεια, η τελετάρχης της εκδήλωσης κα Πελαγία Αδαμίδου κά-
λεσε τα ακόλουθα άτομα για την κατάθεση στεφάνων: 

Την περιφερειακή Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μο-
ντρεάλ, κα Μεταξία Δάρρη, τις δημοτικούς Συμβούλους, κυρίες
Μαίρη Ντέρου και Ελένη Φακωτάκη, τον επαρχιακό Βουλευτή, κ.
Γεράσιμο Σκλαβούνο, την ομοσπονδιακή Βουλευτή, κα Raymonde
Folco, τον αντιπρόσωπο του Υπουργού Υπηκοότητας, Μετανάστευ-
σης και Πολυπολιτισμού, τον αντιπρόσωπο του Συλλόγου αρμενίων
φοιτητών « Αρμέν Καρό », κ. Μαρτίγκ Χαγκοπιάν μαζί με τον αντι-
πρόσωπο της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής του Καναδά, κ. Ρομπέρ
Κουγιουμτζιάν, την Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στο Μοντρεάλ, ε-
ντιμότατη κα Μαρία Καρνούτσου, την Ταμεία της Παμποντιακής

Ομοσπονδίας ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ, κα Σοφία Μιχαηλίδου και τον Πρόε-
δρο του Συλλόγου Μοντρεάλ και Αντιπρόεδρο της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ, Λευτέρη Μιχαηλίδη. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκε επίσης ο αντιπρόσωπος της Αρμενικής Κοινότητας,
κ. Σέρκος Μπογιαντζιάν.

Ο Μαρτίγκ Χαγκοπιάν, αντιπρόσωπος του  Συλλόγου αρμε-
νίων φοιτητών « Αρμέν Καρό » στον χαιρετισμό του αναφέρθη-
κε στην κοινή μοίρα και τους αγώνες των Ελλήνων του Πόντου
και των Αρμενίων, και στο ότι θα ' σταθούμε δίπλα στον Σύλλο-
γο Ποντίων Μοντρεάλ όπως έχει σταθεί δίπλα μας και αναγνώ-
ρισε την Γενοκτονία των Αρμενίων '.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Ευξείνου Πόντου
Μοντρεάλ, Λευτέρης Μιχαηλίδης δήλωσε στους Αρμένιους:
«Δέχομαι την πρόσκλησή σας για συνεργασία, Αδέλφια μου,
διότι δεν ήταν Γενοκτονία μιας φυλής, αλλά ένας συστηματικός
εξαφανισμός όλων των Χριστιανών της Μικράς Ασίας. Δεν είναι
ποντιακό θέμα ούτε εθνικό. 

Η Γενοκτονία των Χριστιανών της Μικράς Ασίας είναι διεθνές
θέμα και έχουμε την απαίτηση από την κυβέρνηση του Καναδά
να το αναγνωρίσει σαν αυτό : δικαιοσύνη για αυτούς που χάσα-
με, αλλά όχι μόνο. Απαιτούμε επίσης τον σεβασμό και την επα-
νεγκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων που
ζούνε στον Πόντο σήμερα ! Των αδελφών μας που ακόμα υπο-
φέρουν και φοβούνται να δηλώσουν ότι είναι Έλληνες και Χρι-
στιανοί… 

Έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας – αλλά είναι ένας δίκαι-
ος αγώνας, και για τον λόγο αυτό και με την υποστήριξη όλον
σας θα φτάσουμε στο σημείο που έχει ήδη φτάσει ο Αρμενικός
λαός και τότε, χέρι-χέρι όλοι μαζί, θα ανεβούμε το τελευταίο
σκαλοπάτι και στην κορυφή θα φωνάξουμε με μία φωνή προς
τον ουρανό: Επιτέλους παππού, αναπαύσου εν ειρήνη !».
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Unnaer Tanklöschfahrzeug geht zur Peloponnes

Bürgermeister Werner Kolter und Landrat Michael Makiolla 
übergaben ein TLF 16/24 für die Feuerwehr Areopolis

Unna: Die Augen der griechischen
Feuerwehrleute aus Areopolis leuchteten, als sie
ihr "neues" Fahrzeug an der Feuer- und
Rettungswache Unna in Empfang nahmen.

Auf Initiative des AGIP (Arbeitsgemeinschaft
für Internationale Jugendprojekte) e.V. Unna, der
den Aufbau einer leistungsfähigen Feuerwehr in
der Region Areopolis unterstützt, vermittelte
Landrat Michael Makiolla den Kontakt zur
Feuerwehr Unna, die vor einigen Monaten ein
Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1986 außer
Dienst gestellt hatte.

Unnas Bürgermeister Werner Kolter zögerte
nicht lange, als der Wunsch, das Fahrzeug für die
alljährlich von Waldbränden bedrohte Region zur
Verfügung zu stellen, an ihn herangetragen
wurde: "Dieses Tanklöschfahrzeug, das viele
Jahre an der hauptamtlichen Wache stationiert
war, hat hier in Unna fast 22 Jahre lang wertvolle
Dienste geleistet und den schnellen Löscherfolg
bei unzähligen Einsätzen garantiert. Nach den
strengen deutschen Vorschriften mussten wir es
zwar jetzt außer Dienst nehmen, aber es wäre
viel zu schade gewesen, das Fahrzeug einfach
'abzuwracken'. Ich bin mir sicher, dass das
funktionsfähige und komplett ausgestatte
Tanklöschfahrzeug die Arbeit der in Areopolis im
Aufbau befindlichen Feuerwehr noch viele Jahre
erleichtern kann", so der Bürgermeister.

Landrat Michael Makiolla bestätigte die zuvor

von Reinhard Jacob (AGIP e.V. Unna)
geschilderte Situation in der griechischen
Region: "Durch zahlreiche Gespräche mit den

Vereinsmitgliedern, die vor Ort schon schlimme
Waldbrände und andere Feuerkatastrophen
miterlebt haben, weiß ich, wie groß die Not dort

ist und wie sehr sich der dortige Brandschutz
von unserem unterscheidet. Es war mir daher ein
persönliches Anliegen, dass unser Feuerwehr-
Servicezentrum mit Schläuchen und andere
Materialien an der Vervollständigung der
Beladung beiträgt", berichtete Michael Makiolla.

Bevor das Fahrzeug an die griechischen
Feuerwehrleute übergeben und diese in die
Fahrzeugtechnik eingewiesen wurden, bedankte
sich die Delegation aus Areopolis mit einem
originalen Feuerwehr-Helm aus ihrer Heimat bei
Bürgermeister Werner Kolter - damit das
Tanklöschfahrzeug hier in guter Erinnerung
bleiben möge.

Seine Reise in das neue Einsatzgebiet trat das
"TLF 16/24" am Montag, 18.05.2009, an -
zunächst über Österreich bis nach Venedig, von
aus es mit der Fähre weiter nach Griechenland.
Das 1986 in Unna in Dienst gestellte Fahrzeug
verfügt über einen Wassertank mit einem
Volumen von 2.400 Litern, eine fest eingebaute
Feuerlöschkreiselpumpe, eine sog.
Schnellangriffseinrichtung und in der
Gruppenkabine angebrachte Halterungen für
Pressluftatmer, die es ermöglichen, dass sich ein
Angriffstrupp schon auf der Anfahrt zur
Einsatzstelle mit Atemschutzgeräten ausrüsten
kann.

Πηγή: Stadt Unna (me)

Düsseldorfer: CDU-Ratsfraktion
gedenkt Joachim Erwin

Zum 1. Jahresgedächtnis
gedenkt die CDU-Ratsfraktion
Joachim Erwin. Uns bleibt der
20. Mai 2008 in Erinnerung –
der Tag, an dem unser ehema-
liger Oberbürgermeister
Joachim Erwin von uns gegan-
gen ist. Unsere Stadt verdankt
ihm sehr viel und wir alle wer-
den ihm ein ehrendes An-

denken bewahren. Joachim Erwin hat sich als Ober-
bürgermeister bis zuletzt für Düsseldorf mit unvermin-
derter Energie und Schaffenskraft eingesetzt. Durch
seine überaus erfolgreiche Arbeit hat er das Leben zum
Wohle der Bürgerinnen und Bürger in unserer Lan-
deshauptstadt nachhaltig geprägt. Der liebenswerten
und lebenswerten Stadt Düsseldorf hat er über deren
Grenzen hinweg Geltung verschafft. Es ist uns Auftrag
und Verpflichtung, in seinem Sinne weiter zu arbeiten.

Landrat Michael Makiolla und Bürgermeister Werner Kolter übergaben das TLF an die
Feuerwehrleute aus Areopolis. Weiterhin im Bild: Reinhard Jacob vom AGIP e.V. Unna, auf dessen
Initiative der Transfer zustande kam und Wilhelm Hucker von der Feuer- und Rettungswache Unna,

der die griechischen Feuerwehrmänner anschließend in die Fahrzeugtechnik einwies.

SO IST RECHT!
Verbreitete Rechtsirrtümer…
und was wirklich gilt!
n Von Frau Rechtsanwältin
Eleni Kougioumtzi, Düsseldorf

Themis, die Göttin
der gesetzlichen
Ordnung und des
Rechtes, löste ihre
Fälle mit einer
Waage und ihrer K-
lugheit. Immer neue
Gesetze und immer
neue Gerichtsurteile
machen dies heutzu-
tage nicht mehr
möglich. 

Ein genauerer
Blick lohnt sich. Ger-
ade auch um nicht
Opfer von verbreit-

eten Rechtsirrtümern zu werden. Schließlich gilt der
Grundsatz: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Ob ein "Herr Richter, das habe ich nicht gewusst!"
Sie im Einzelfall retten mag? Natürlich wünschen
wir es Ihnen. 

IRRTUM: Ich kann einen vereinbarten Arzttermin
versäumen ohne dafür eine Entschädigung zu
zahlen. 

RICHTIG: Ich kann mich schadensersatzpflichtig
machen, wenn ich einen vereinbarten Arzttermin
nicht wahrnehme. Normalerweise machen Ärzte
keinen Ärger, wenn Sie als Patient einen verein-
barten Arzttermin nicht wahrnehmen oder einen Ter-
min kurzfristig absagen. Allerdings sollten Sie
beachten, dass vereinbarte Arzttermine sehr wohl
verbindlich sind. 

Bei Untersuchungen und Behandlungen, die
größere Zeit in Anspruch nehmen, muss Ihr Arzt in
seinem Terminplan entsprechende Behand-

lungszeiten freihalten. Für diese Zeit kann er keine
weiteren Patienten annehmen. Wenn Sie als Patient
dann nicht erscheinen, kann Ihrem Arzt ein Verlust
entstehen. So wie viele Patienten gehen auch Sie
selbstverständlich davon aus, dass Sie für den ver-
säumten Termin nicht aufkommen müssen. 

So wie viele andere gehen auch Sie höchst-
wahrscheinlich davon aus, dass vereinbarte Arztter-
mine eine freiwillige Sache sind und damit jederzeit
beliebig stornierbar sind. Allerdings müssen Sie als
Patient Schadensersatz leisten, wenn Sie ohne trifti-
gen Grund den Termin nicht wahrnehmen. 

Dies ist auch sehr oft bei Behandlungsverträgen
zwischen Arzt und Patient festgelegt. Aus diesem
Grund sollten Sie für die Absage oder nicht
Wahrnehmung eines Termins immer eine
Entschuldigung parat haben. 

Sollten Sie keine Entschuldigung haben und kann
Ihr Arzt nachweisen, dass ihm durch Ihr Ausbleiben
ein Schaden entstanden ist, dann kann Ihr Arzt Sie
auf Schadensersatz gerichtlich verfolgen. 

Es ist dann durchaus möglich, dass weder Ihre
Krankenkasse noch Ihre Krankenversicherung dafür
aufkommen muss. Bei der Geltendmachung seines
Schadens, muss Ihr Arzt allerdings sehr konkret
darlegen, dass er die von Ihnen nicht genutzte Be-
handlungszeit nicht für andere Patienten genutzt
hat.

Ergebnis: Sie sollten vereinbarte Arzttermine da-
her immer einhalten oder rechtzeitig absagen,
damit Sie rechtlich nicht belangt werden können. 

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

Rechtsanwaltskanzlei Kougioumtzi
Tel. (+49) 0211 – 50 72 710 - www.dikigori.de
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ιωάννης Αμανατίδης als Botschafter gegen Gewalt
Von D. Zachos, www.ellasnet.de

Ioannis Amanatidis wurde am 3. Dezember 1981 in Kozani ge-
boren. Im Alter von neun Jahren kam er ohne deutsche
Sprachkenntnisse mit seiner Familie nach Deutschland. 1991
schloss er sich dem Stuttgarter SC an. 1995 wechselte er zum
VfB Stuttgart, wo 2002 auch seine Karriere als Bundesligaprofi
begann. Seit 2005 spielt er beim Fußballverein Eintracht Frank-
furt, wo er 2007 zum Kapitän ernannt wurde. Für sein Heimatland
ist er seit 2002 als Nationalspieler im Einsatz. Seit Januar 2007 ist
Ioannis Amanatidis Botschafter des Landespräventionsrates
gegen Gewalt. 

Der Hessische Justizminister Jörg-Uwe Hahn verkündete am
27.04. bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass Ioannis
Amanatidis, Kapitän der Frankfurter Eintracht und griechischer
Nationalspieler, sein Engagement als Botschafter des Lan-
despräventionsrates verlängert hat. Er dankte Ioannis Amanatidis
für seinen persönlichen Einsatz für die Präventionsarbeit: „Ich
freue mich, dass Sie den Präventionsrat bei seinen Bemühungen,
Kriminalität vorzubeugen, weiter unterstützen wollen. Als heraus-
ragender Sportler sind Sie ein Vorbild für die Jugend. Gerade bei
dieser müssen wir mit unseren kriminalpräventiven Bemühungen
ansetzen. Jugendlichen kann gar nicht frühzeitig genug vermittelt
werden, dass es in unserer Gesellschaft Werte und Regeln gibt,
und dass Gewalt keine Lösung von Problemen darstellt. Ihnen,
Herr Amanatidis, hören die Jugendlichen hierbei zu.“

Jörg-Uwe Hahn verband diese Überlegungen mit einem Hin-
weis auf die Bedeutung der nunmehr ebenfalls in seinem Ressort
angegliederten Integrationsarbeit. „Sie, Herr Amanatidis, sind
gleichzeitig ein Beispiel für gelungene Integration. Dass sich die in
Hessen lebenden Mädchen und Jungen mit Migrationshinter-
grund in unsere Gesellschaft integrieren, ist mir als erstem Inte-
grationsminister Hessens ein besonderes Anliegen. Gerade für
diese Jugendlichen sind Sie auch unter Integrationsaspekten ein
Vorbild.“

Ioannis Amanatidis betonte, dass ihm sein Engagement für den

Landespräventionsrat in den vergangenen gut zwei Jahren zu ein-
er Herzensangelegenheit geworden sei: „Ich habe mich in der
Hoffnung, damit eine Vielzahl von Menschen, insbesondere Ju-
gendliche, zu erreichen, Anfang 2007 dazu entschlossen, als
Botschafter des Landespräventionsrates an die Öffentlichkeit zu
gehen und mich klar für Gewaltfreiheit und gegen Kriminalität
auszusprechen. Anlässlich zahlreicher Veranstaltungen, die ich
seither als Botschafter des Landespräventionsrates wahrgenom-
men habe, habe ich mich darum bemüht, Jugendlichen zu ver-
mitteln, wie wichtig es ist, aufeinander zuzugehen, miteinander zu
reden und vor allem einander zu helfen statt bei Gewalt
wegzuschauen. Diese Bemühungen will ich gemeinsam mit dem
Landespräventionsrat, der hier gute Arbeit leistet, fortsetzen.“

Der Landespräventionsrat widmet sich seit Jahren neben an-
deren wichtigen Bereichen in einer eigenen Arbeitsgruppe auch
dem Thema „Jugendkriminalität“. Im Rahmen seiner gesamtge-
sellschaftlichen Präventionsarbeit geht der Landespräventionsrat
davon aus, dass Kriminalprävention um so erfolgreicher ist, je
früher sie ansetzt. Der Landespräventionsrat hat daher stets der Ar-
beit im Jugendbereich, insbesondere an den Schulen, besondere
Bedeutung beigemessen. Dieser Ansatz wird auch vom
Botschafter des Landespräventionsrates, Ioannis Amanatidis, un-
terstützt. „Es ist wichtig, dass Kindern schon früh Werte und Nor-
men vermittelt werden; Kinder müssen von klein auf lernen, gewalt-
frei und respektvoll miteinander umzugehen“, führte er bereits an-
lässlich seiner Vorstellung als Botschafter des Landespräventions-
rates im Januar 2007 aus.

„Es erfüllt mich mit Freude, dass Ioannis Amanatidis sich als
Botschafter des Landespräventionsrates auch weiterhin so aktiv
in die hessische Präventionsarbeit einbringen will. Sich aus freien
Stücken für seine Mitmenschen und die Allgemeinheit einzuset-
zen, ist Ausdruck von Hilfsbereitschaft, Solidarität und Verant-
wortungsgefühl. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammen -
 a rbeit“, schloss der Minister.

Quelle und Bilder: Hessisches Ministerium der Justiz

Die Bundesliga tanzt Sirtaki - Η Bundesliga χορεύει Σιρτάκι...
Zur Zeit spielen mit Ioannis Amanatidis,

Nikos Liberopoulos und Angelos Charisteas
drei griechische Angreifer in der Bundesliga.
Theofanis Gekas, der zuvor zweieinhalb Jahre
für den VfL Bochum und Bayer Leverkusen ak-
tiv war, verließ hingegen Deutschlands höch-
ste Spielklasse im Januar dieses Jahres in
Richtung Premier League zum FC Portsmouth.
Auch Evangelos Mantzios suchte sein Glück in
Deutschland, konnte sich jedoch letztendlich
nicht durchsetzen. FIFA.com erinnert an die
stürmischen Hellenen, die in der Bundesliga
zu Hause waren und sind.

Griechischer Torschützenkönig

Theofanis Gekas gehört zu den erfolgreich-
sten Griechen in der Geschichte der Bundesli-
ga. Als er im Sommer 2006 von Panathinaikos
Athen ins Ruhrgebiet zum VfL Bochum wech-
selte, konnte man nur erahnen, zu welchen
Leistungen der mittlerweile 28-Jährige fähig
ist. Bereits in seiner ersten Saison in Deutsch-
land sicherte sich der agile Stürmer mit 20
Treffern aus 32 Partien die Torjäger-Kanone
und trat somit in die Fußstapfen von Stefan
Kuntz (1986) und Thomas Christiansen (2003),
die ebenfalls im Bochumer Trikot die meisten
Tore in einer Saison erzielten.

Nach nur einer Spielzeit beim VfL zog es
Gekas zum Liga-Konkurrenten Bayer
Leverkusen. In seiner ersten Saison konnte
der griechische Nationalspieler noch annäh-
ernd an seine Darbietungen in Bochum
anknüpfen (elf Tore/29 Spiele), doch als die
Werkself im Sommer 2008 Nationalspieler
Patrick Helmes verpflichtete, blieb für den
Griechen nur ein Stammplatz auf der Er-
satzbank übrig. Seit Januar 2009 sucht der 38-
fache Internationale nun sein Glück beim FC
Portsmouth in England, konnte sich jedoch
bislang nicht gegen die Konkurrenten David
Nugent, Peter Crouch oder John Utaka durch-
setzen.

Sechs Monate Bundesliga und zurück

Nach sieben Profi-Jahren in Griechenlands
Oberhaus versuchte Evangelos Mantzios den
Sprung auf die internationale Bühne, als er im

Januar 2008 auf Leihbasis aus Athen zu Ein-
tracht Frankfurt wechselte. Die Diva vom Main
war auf den 1,91 Meter großen Stürmer
aufmerksam geworden, nachdem dieser sich
vom Ergänzungs- zum Stammspieler beim
Top-Klub Panathinaikos entwickelt hatte.

Doch der ehemalige griechische National-
spieler wurde den Erwartungen des
Traditionsk lubs nicht gerecht. Nach nur zehn
Partien und einem mageren Treffer verab-
schiedete sich der 26-Jährige aus Deutsch-
land und ging zurück in seine Heimat.

Griechische Tradition am Main

Auch wenn Mantzios den endgültigen Sprung

in die Bundesliga verpasste, so gehören mit
Ioannis Amanatidis und Nikos Liberopoulos
zwei aktuelle Nationalspieler Otto Rehhagels zu
den Stützen von Eintracht Frankfurt. 

Seit 2005 trägt der 28-jährige Amanatidis das
Trikot mit dem Adler auf der Brust und ist
Kapitän des aktuell Tabellen-13. In 111 Begeg-
nungen für Frankfurt war der langhaarige An-
greifer 39 Mal erfolgreich. In der aktuellen Sai-
son kommt die Nummer 18 jedoch nur auf
sechs Einsätze, da er aufgrund einer schweren
Knieverletzung mehr als sieben Monate
pausieren musste. Mitte Mai feierte der Nation-
alspieler beim 0:2 gegen Bochum sein Come-
back, als er in der 79. Minute eingewechselt
wurde.

Liberopoulos: Erfolgreichster
Grieche der Saison

Vielleicht auch weil sein Sturmpartner so lange
verletzt war, konnte sich Nikos Liberopoulos
bereits in seiner ersten Saison in Deutschland
behaupten und gehört zu den besten Spielern im
Kader von Noch-Trainer Friedhelm Funkel. Der
33-Jährige kam mit reichlich Vorschuss-Lor-
beeren im Sommer vergangenen Jahres aus
Griechenland, wo er in 319 Partien für Panathi-
naikos und AEK Athen 142 Mal erfolgreich war.
Zwar konnte er nicht an die Treffer-Quote aus
seiner Heimat anknüpfen, doch seine neun Tore
in 29 Bundesliga-Begegnungen trugen zum
Klassenerhalt der Eintracht maßgeblich bei.

Nimmermüder Charisteas
2002 betrat Angelos Charisteas erstmals

deutschen Bundesliga-Boden, als er bei Werder
Bremen anheuerte. Zwei Jahre später gewann
er mit den Hanseaten den DFB-Pokal. Insge-
samt 18 Mal bejubelten die Anhänger der Grün-
Weißen Tore des mittlerweile 29-Jährigen. Nach
Zwischenstationen in den Niederlanden bei Ajax
Amsterdam und Feyenoord Rotterdam, kehrte
der EURO-Held von 2004 nach Deutschland
zurück. 2007 unterschrieb er einen Vertrag beim
damaligen Erstligisten 1. FC Nürnberg, doch
nach der ersten Saison stieg er mit den Franken
in die zweite Liga ab. Die Spielzeit 2008/09 ver-
läuft für den in Serres geborenen Angreifer
ebenfalls wenig erfolgreich. Im Winter wurde
Charisteas vom Club an die Werkself aus-
geliehen, und während Nürnberg um den Auf-
stieg in die erste Liga kämpft, kam der National-
spieler auf nur einen Einsatz von Beginn an für
Leverkusen. Auch in Zukunft werden Amana-
tidis, Liberopoulos und Co. für Aufsehen in der
Bundesliga sorgen. Und wer weiß, vielleicht tritt
der ein oder andere Neuling am griechischen
Stürmer-Himmel ins Scheinwerferlicht der höch-
sten deutschen Spielklasse ... www.Fifa.com - 

Ihre Meinung zählt- η γνώμη σας μετράει !
Wer ist in Ihren Augen der beste griechische

Stürmer der Bundesliga? Welchen Angreifer
aus der hellenischen Republik würden Sie
gerne in Deutschland sehen? Besuchen Sie
die Website der Fifa und schreiben Sie Ihre
Meinung, indem Sie auf "Kommentar hinzufü-
gen" klicken!



17ΕLLINIKI GNOMH
MAY 2009n n n F E U I L L E T O N

Liebe Freunde,
die Musikgruppe Nostos hatte am 24. April einen Auftritt in
Herten, in der griechisch-orthodoxen Kirche “Ag. Dimitrios“. Es
war ein gelungener Abend und das Publikum hat gerne und viel
getanzt. Aus der Tonaufnahme von diesem Abend hat Nostos
drei Lieder für Sie zum download ausgesucht:
Antonis und Maria singen Fysa Aeraki, ein Lied so leicht wie die
Brise, um die es sich darin handelt: 
http://kithara.gr/upload/Nostos_-_Fysa_aeraki_(live).mp3
Die Zaira ist für viele das Beste aus den sog. orientalischen

Liedern von Vassilis Tsitsanis: http://kithara.gr/upload/Nostos_-
_Zaira_(live).mp3
Und orientalisch geht es weiter mit dem Mes stis polis to Hamam
(Im Dampfbad der Stadt). Wir fangen an mit der urigen,
langsamen Rebetiko-Version des Liedes, nach der zweiten Stro-
phe heben wir ab. Matthias haut seine Trommel (und seine
Hände) fast kaputt und Vassilis meistert ein Bouzouki-Solo von
fast drei Minuten Länge. Was auf der Tanzfläche passiert ist,
überlassen wir Ihrer Fantasie: http://kithara.gr/upload/Nostos_-
_Mes_stis_polis_to_hamam_(live).mp3

Ökumenischer Gottesdienst in der Allerheiligenkirche
München: Im Rahmen des Vorbereitungsjahres auf den 2. Öku-

menischen Kirchentag München 2010, fand am 20. Mai in der
griechisch-orthodoxen Allerheiligenkirche auf der Ungererstraße
ein ökumenischer Gottesdienst statt. Die Vorbereitung der Mess-
feier war ein Gemeinschaftsprojekt von Erzpriester Apostolos
Malamoussis, (Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutsch-
land), Pfarrerin Hilda Schneider (Evangelisch-Lutherische Kirche)
und Dekan Andreas Simbeck (Römisch-Katholische Kirche) von
der Bayerischen Polizeiseelsorge sowie Pfarrer Viktor Zimmer (Bul-
garisch-Orthodoxe Kirche). Musikalisch gestaltet wurde der
Gottesdienst vom Chor der Polizei München unter der Leitung von
Max Eberl. 

In seiner Begrüßungsrede betonte Erzpriester Apostolos Mala-
moussis die Wichtigkeit des guten Mieinanders: “Die Teilnahme
und Mitwirkung des Polizeichors München ist ein weiterer Meilen-
stein nicht nur des ökumenischen Miteinanders, sondern auch ein
Zeichen, dass die Polizei sich für die Integration von Migranten in
der bayerischen Gesellschaft stark macht. Wir, die griechisch-or-
thodoxen Gläubigen Münchens, danken der Münchner Polizei
dafür, dass wir sie bei unseren kirchlichen und sozialen Veranstal-
tungen - und im Besonderen bei unseren Karfreitagsprozessionen
und Osterfesten – immer als “Freund und Helfer“ erfahren dürfen.

Auch haben wir mit großer Freude vom Polizeipräsidium ver-
nommen, dass die Kriminalitätsrate bei den Griechen in München

verschwindend gering ist. Ökumenische Gottesdienste wie der,
den wir heute feiern, stärken das Band der Freundschaft zwischen
Polizei und Migranten ... 

Wir leben in einer Zeit, in der die verschiedensten sozialen Pro -
bleme in unserer Gesellschaft immer wieder dazu führen, dass es
manchmal zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, die
durch polizeilichen Einsatz geschlichtet werden müssen. Die

tägliche Arbeit der Polizei für das friedliche Miteinander in der
Gesellschaft ist mit vielfältigen Krisenmomenten verbunden, die
die Beamten oft überfordern. Umso glücklicher dürfen wir sein,
dass es Polizeiseelsorger gibt. Ich weiß die Arbeit sehr zu
schätzen, die Frau Pfarrerin Schneider und Herr Dekan Simbeck
leisten, und ich bete zu Gott, dass sie in der Bewältigung ihrer
schwierigen Aufgabe von ihm Stärkung erfahren.“

Fest der Sprachen
Sonntag, 14. Juni 2009
Veranstaltungsort: Foyer des
Rheinischen Landestheaters Neuss,
Oberstraße 95, 41460 Neuss, 15 - 21 Uhr

Der Verein zur Förderung von Sprache und
Mehrsprachigkeit (SUM) veranstaltet in Zusammenarbeit
mit dem Rheinischen Landestheater ein Fest der
Sprachen. Das Programm beinhaltet Beiträge für Erwach-
sene und Kinder und reicht von Wortspielen und Mini-
Sprachkursen für die ganze Familie über Lesungen von
deutschen und fremdsprachigen Texten bis hin zu Musik-
beiträgen zum Mitsingen. Höhepunkt des Festes ist die
Aufführung der "Wunderschönen Helena" vom NRW-Net-
zwerk "Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte". Parallel
dazu gibt es eine Piazza der Begegnungen, an der sich
verschiedene Vereine, Schulen und Initiativen mit Informa-
tionen, Projekten und Köstlichkeiten beteiligen. 

Der Eintritt ist frei. Anmeldung erforderlich unter
info@verein-sum.de.

Tradition dient dem Leben – Η παράδοση υπηρετεί τη ζωή

PONTOS-GRIECHEN - 1300 Tänzerinnen feiern in der Walter-Köbel-Halle
Von Nina Finkernagel 

RÜSSELSHEIM: Am Samstagabend verwandelte sich die Walter-
Köbel-Halle in einen Schauplatz der griechisch-pontischen Kultur:
Das 28. Festival pontischer Volkstänze fand erstmals in Rüsselsheim
statt. Organisiert hatte es der Verband der Vereine der Griechen aus
Pontos in Europa mit Hilfe des hiesigen Vereins "O Xeniteas" bereits
zum zweiten Mal nach 15 Jahren. Am Vormittag gab es im Rathaus
einen Empfang für die politischen Würdenträger und Künstler.
Stadträtin Silke Klinger freute sich, dass der Dachverband der in Eu-
ropa lebenden Pontier diese Stadt als Austragungsort gewählt hatte.
Etwa 1300 Tänzerinnen und Tänzer zwischen zwei und 30 Jahren aus
39 Vereinen waren zu diesem "Fest des Friedens und der Freund-
schaft", wie Klinger sagte, gekommen. Dimitra Schickl-Pa-
padopoulou, die Vorsitzende jenes Dachverbandes, wünschte sich,
"dass unsere Tradition und Bräuche weiterexistieren durch unsere Ju-
gend". Sie hoffe darauf, dass die Jugend nie mehr Krieg und Vertrei-
bung erleben müsse, sondern ohne Rassismus zusammenleben
könne. Efstathios Triantafillidis vom Verein "O Xeniteas" lieferte mit
seinem Vortrag das geschichtliche Hintergrundwissen zum Schicksal
der Pontier. Es gipfelte im "größten Bevölkerungsaustausch der
neuzeitlichen Geschichte": Mit dem Vertrag von Lausanne von 1923
wurden rund 1,25 Millionen Griechen aus der Türkei nach Griechen-
land umgesiedelt, 350000 Menschen starben. Der 19. Mai steht als

Gedenktag für den Völkermord an den Pontos-Griechen.
Auch das Festival am Abend hatte trotz der farbenfrohen Kostüme

und der mitreißenden Musik einen starken Bezug zu eben dieser Ver-
gangenheit. Schauspieler Lazaros Terzas zitierte aus einem Roman
über die Vertreibung der Pontos-Griechen zu Klängen der Lyra. Zwar
verstand man als Nichtgrieche den Inhalt des Textes nicht, doch sein

emotionaler Vortrag verlieh seinen Worten trotzdem Gewicht. Sänger
Achilleas Vassiliadis trug ein sehr bekanntes Lied vor, das ebenso
von der verloren gegangenen Heimat handelte. Dann zogen alle 1300
Tänzer auf einmal in die Halle ein: Unter dem Applaus der Besucher
bahnten sie sich Hand in Hand den Weg zwischen den Tischreihen
hindurch zu der freien Fläche vor der Bühne. An der Decke und über
der Bühne hingen Banner mit Sätzen wie "Die Wahrung der Kultur ist
unsere Verpflichtung" oder "Ja zur Tradition. Die Tradition dient dem
Leben". Dicht gedrängt standen die vielen Mitwirkenden schließlich in
der Halle und bewegten sich zur rhythmischen Musik, bildeten ein
wogendes Meer aus bunten Kostümen. In einem fünfstündigen Pro-
gramm präsentierte sich später jede Tanzgruppe einzeln. Dicht um-
lagert war auch Ioannis Amanatidis, Profi von Eintracht Frankfurt und
griechischer Nationalspieler, der am späten Abend ebenfalls privat zu
der Veranstaltung kam und natürlich auch Autogramme gab.

Was es mit der starken Hingabe an die Tradition auf sich hat,
erklärt Efstathios Triantafillidis so: "Pontos ist etwas Mystisches. Es
ist eine Landschaft, die wir nur aus Erzählungen unserer Großeltern
kennen, die bei der Vertreibung erst sechs oder sieben Jahre waren."
Die Menschen wollen die Zeit aber nicht zurückdrehen, sondern den
Ort der Herkunft in sich tragen und an ihre Kinder weitergeben, um
ihre Identität zu wahren. "Das einzige politische Ziel besteht darin,
dass die Türkei und die Weltöffentlichkeit den Völkermord von
damals anerkennen."                                      Quelle: www.main-spitze.de

Mit frenetischem Beifall wurden die annähernd 1300 Tänzer und
Tänzerinnen aus 39 Gemeinden bei ihrem Einzug in die

vollbesetzte Walter-Köbel-Halle empfangen. Die anwesenden
Pontos-Griechen waren eigens für die Veranstaltung aus ganz

Deutschland nach Rüsselsheim angereist. (Foto OSEPE)
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«Ελληνας αναζητεί Ελληνίδα» - Ενα βιβλίο που έφερε τα πάνω κάτω σ’ όλο τον κόσμο...

Mit einer Kontaktanzeige die Welt auf den Kopf gestellt
Entstaubte Klassiker: «Grieche sucht Griechin» – eine Gesellschaftskritik von Friedrich Dürrenmatt mit zwei End-Versionen

Arnolph Achilochos trinkt nicht, raucht
nicht, er hatte noch nie etwas mit einer
Frau, er ist Vegetarier und treuer 
Gottesdienstbesucher. Doch alles ändert
sich, als er durch eine Kontaktanzeige die
wunderschöne Chloé Sanoliki kennen lernt.
„Grieche sucht Griechin“ ist ein
gesellschaftskritischer Klassiker von
Friedrich Dürrenmatt.

Von Ann-Kathrin Rothermel

Arnolph Achilochos lebt als Grieche einer
Einwandererfamilie in Frankreich. In seiner
„sittlichen Weltordnung“ hat er alle Menschen
geordnet, die ihm tugend- und ehrenhaft er-
scheinen – vom Staatspräsidenten über den
Bischof der altneupresbyterianischen Kirche
bis hin zu einem Maler.

Passend zu seinem Lebenswandel, macht
sich Achilochos per Kontaktanzeige auf die
Suche nach einer braven Ehefrau. Und tat-
sächlich: Er findet die wunderschöne Chloé
und verliebt sich in sie. Noch überraschender:
Sie verliebt sich auch in ihn. Damit beginnt für
Achilochos eine Glückssträhne.

Auf einmal grüßen ihn alle Typen seiner „sit-
tlichen Weltordnung“, er wird vom armseligen
Unterbuchhalter zum Generaldirektor be-
fördert und schließlich noch zum Weltkirchen-
rat ernannt. Achilochos ist baff. Erst während
der Hochzeit mit Chloé geht ihm ein Licht auf:
Sie ist für sein Glück verantwortlich. Chloé ist
eine Nobelnutte, die mit allen doch nicht so tu-
gendhaften Männern aus Achilochos „sittlich-
er Weltordnung“ im Bett war und die ihm jetzt
seinen tollen Lebensstil ermöglicht.

Achilochos ist entsetzt. In seiner alten

Bruchbude, in der er vor dem Umzug in eine
Luxusvilla lebte, will er sich erhängen. Doch
das verhindert ein Revolutionär. Der überredet
Achilochos stattdessen zu einem Attentat auf
den Staatspräsidenten, die “Ex-Nummer eins“
seiner sittlichen Weltordnung. Doch das
misslingt, da sich Achilochos auf einen netten
Plausch mit der “Nummer eins“ einlässt. An-
schließend macht er sich auf die Suche nach
Chloé, der er nun verzeihen will. Zurück in der
Luxusvilla, erwischt er seinen Bruder Bibi,
einen Trunkenbold und Verbrecher, dem
Achilochos all sein Geld für dessen unselige
Familie gegeben hatte. Jetzt wird der arme
Grieche richtig wütend und wirft all seine tu-
gendhaften Prinzipien über den Haufen. Beim
Staatspräsidenten hatte er bereits gesoffen,
geraucht und Fleisch gegessen. Nun de-
moliert er auch noch die Luxusvilla und

schmeißt seinen Bruder raus. Damit endet das
Buch, in dem Dürrenmatt aufzeigt, wie die
Gesellschaft einem tugendhaften Mann den
Kopf “verdrehen“ kann.

Dürrenmatt hat aber noch ein zweites Ende
zu seiner Story geschrieben, das widmet er
den Leihbibliotheken: Achilochos flieht vor
dem Revolutionär nach Griechenland. Dort un-
ternimmt er archäologische Grabungen, bis er
auf Chloé trifft, die ihm nachgereist ist. Beide
kehren nach Frankreich zurück, wo sie jedoch
nicht mehr leben können. Die Welt hat sich
verändert, sie finden nun nur noch brave
Achilochos-Imitate vor. Daraufhin reisen Chloé
und Achilochos nach Griechenland zurück, wo
sie mit der Ausgrabung der Liebesgöttin be-
ginnen wollen.
Quelle: www.schwaepo.de und www.gmuen-

der-tagespost.de

Festtage um «Agios Dimitrios» in Herten 
Für Erzpriester Apostolos Amvrazis und die Griechen in

Herten (Westfalen) und Umgebung, war der letzte Sonntag
im April ein besonderer Tag. Auf dem Vorplatz der Kirche
fand das jährliche Patronatsfest der Gemeinde mit viel
Musik, bunten Tanzgruppen, griechischen Speisen und
Getränken statt. Gut, der Gemeindevorsteher hat nicht zum
ersten Mal seine Griechen zum Panigyri geladen, um einer-
seits die Zusammenkunft der Gemeinde und andererseits
mit diesem und ähnlichen Festen die Finanzierung der Iko-
nenmalerei der Kirche zu fördern. Der Ablauf und die
Szenerie verliefen sehr harmonisch. Schon der Gottesdienst
vor dem Fest hatte mit der Aus zeichnung von Sotirios Li-
akeas, mit dem “Ehrenorden der Metropolie für besondere
Taten”, durch den anwesenden Bischof Bartholomaios von
Arianz, eine festliche Atmosphäre, die sich wie ein roter
Faden durch die restlichen Aktivitäten des Tages zog. 

Sotirios Liakeas, jetzt beim Autohaus Rüschkamp in Lünen
angestellt, ist wegen seiner Sachkenntnis bei vielen griechis-
chen Landsleuten als guter Autoverkäufer bekannt. Durch
seine Vermittlung erwarb die Kirche vor einigen Jahren acht
neue Fahrzeuge zu einem besonders günstigen Preis. Die Au-
tos waren die acht Hauptpreise in insgesamt neun Verlosun-
gen, und mit dem Verkauf der Lose konnten die Gelder für
den Kirchenneubau erheblich gesteigert werden.

Die Stadt Herten hat Erzpriester Amvrazis ein Bauwerk zu
verdanken, das nicht nur die Griechen allein anspricht. Die
Kirche “Agios Dimitrios“ ist fast schon zum Wahrzeichen der
kleinen Stadt in Westfalen, nördlich des Ruhrgebiets,
geworden. Das bekundet auch die Bushaltestelle, die den
Namen der orthodoxen Kirche trägt. Immer wieder kommen
deutsche Gäste und zeigen ihr Interesse an Kirchenführun-
gen, und ganz besonders an Tagen, an denen der Duft von
Souflaki und die Klänge griechischer Musik locken, sind sie
gern mit dabei, um mit den Griechen zufeiern. 

Die Musik ist für das Gelingen eines Festes ein
wesentlicher Bestandteil. DJ Leo (Leonidas Drisis) kennt
sein Metier und legte in Herten die schönsten Klänge aus
allen Regionen Griechenlands auf.

Pfarrer Apostolos: “In diesem Jahr bin ich mit dem Zu -
spruch besonders zufrieden.” Bereits am Freitag, den 25.04.
begann die dreitägige Veranstaltung. Gekommen waren
viele Griechen und Griechenlandfreunde aus der ganzen
Umgebung. Rundum ein gelungenes Fest in Herten, das am
1. Mai 2009 an gleicher Stelle Wiederholung fand, denn für
die Erweiterung der Gemeinde hat Erzpriester Amvrasis zum
bis herigen 3000 qm großem Grundstück, auf dem die Kirche
erbaut wurde, nun weitere 4000 qm hinzu gekauft. Dafür
allerdings ist er dringend auf Spenden angewiesen. Und da
bieten sich nun mal solche festlichen Aktionen an, um die
Kirchenkasse aufzustocken. Es bleibt zu hoffen, dass in den
aktuell schwierigen Zei ten, der eine oder andere Grieche fi-
nanziell dazu in der Lage ist, und bereit sein wird, seiner
Gemeinde mit Geldspenden beizustehen.

Quelle und Fotos: (VK) www.ellasnet.de
Οκτώ (8) αυτοκίνητα εννέα κληρώσεις !! 

Στην επόμενη έκδοση θα σας λύσουμε την εύλογη απορία
σας! Η εφημερίδα μας πάντα έχει και μία έκπληξη για τους α-
ναγνώστες-αναγνώστριες της. (Α.Δ.)

Sotirios Liakeas erhält den “Ehrenorden der Metropolie für
besondere Taten”. Bildmitte: Bischof Bartholomaios von

Arianz und Erzpriester Apostolos Amvrazis

Keine Langeweile auch unter den kleinen Gästen ...

Tanz rund um die Kirche Ag. Dimitrios

Die Familie Liakeas aus Bochum. Von links: Vaia, 
Panagiotis sr., Panagiotis jr., Sotiris und Sofia

Niemand musste hungrig nach Hause gehen ...
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1.300 Ποντιόπουλα αναβαπτίστηκαν στην Παράδοση
στο 28ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας

Του Γιάννη Δελόγλου, Ειδικό Ρεπορτάζ

Rüsselsheim: Για μια α-
κόμη φορά, όπως κάθε
χρόνο, διοργανώθηκε το
Φεστιβάλ Ποντιακών χο-
ρών Νεολαίας από την
Ομοσπονδία Συλλόγων
Ελλήνων Ποντίων Ευρώ-

πης (ΟΣΕΠΕ), με τη συνεργασία του συλλό-
γου ΞΕΝΙΤΕΑΣ Rüsselsheim στην τεράστια
αίθουσα εκδηλώσεων Walter Koebel Halle
της πόλεως. Το Rüsselsheim, μία αξιόλογη
βιομηχανική πόλη των 62.000 κατοίκων, φι-
λοξενεί 2.500 Έλληνες από τις αρχές τού
΄60. Είναι η έδρα της γνωστής αυτοκινητοβιο-
μηχανίας OPEL και άλλων μικρότερων εται-
ρειών, που τράβηξαν το ενδιαφέρον των με-
ταναστών. Σε αυτή την όμορφη γωνιά της
Γερμανίας, που την διασχίζει ο ποταμός Main
και βρίσκεται περιτριγυρισμένη από τις πό-
λεις Gross- Gerau, Frankfurt, Darmstadt,
Mainz και την πρωτεύουσα Wiesbaden, συ-
ναντήθηκαν τα Ποντιόπουλα της Κεντρικής
Ευρώπης για να βροντοφωνάξουν για άλλη
μια φορά, πιο δυνατά, ΟΧΙ ΑΛΛΗ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, και παράλληλα να αναβαπτι-
στούν στην παράδοση, τη μουσική και τους
χορούς του τόπου λατρείας, τού Πόντου, για
όλες τις γενιές. Αυτά τα φτερουγίσματα της
αθάνατης φυλής των Ελλήνων συγκλόνισαν
και πάλι την πολιτισμένη Ευρώπη με τη ζω-
ντάνια και την ομορφιά της ψυχής τους. Το
τριήμερο των εκδηλώσεων της ΟΣΕΠΕ τίμη-
σαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος και ο
αντιπρόεδρος της διακομματικής Επιτροπής
τής Βουλής των Ελλήνων, πρώην υπουργοί
Νίκος Τσιαρτσιώνης και Γρηγόρης Νιώτης α-
ντίστοιχα. Ο Γεν. Διευθυντής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Κυπαρισσί-
δης, οι εκπρόσωποι της ΔΙΣΥΠΕ Δημήτρης
Τομπαλίδης και Απόστολος Αποστολίδης, ο
επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ Χρήστος Γα-
λανίδης, ο διευθυντής του ΕΟΤ Δρ. Ηλίας Γα-
λανός και ο τμηματάρχης Σταύρος Αμπατζί-
δης, οι χορηγοί της ΟΣΕΠΕ Δημήτριος Εμμα-
νουηλίδης και Αμανάτης Ταγκαλίδης, ο ειδι-
κός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Σταύρος
Κυβατίδης, ο επί σειρά ετών Γεν. Γραμματέας
του υπουργείου ΜΑ-ΘΑ Γιώργος Λυσαρίδης,
η Γραμματέας της Επιτροπής Ποντιακών Με-
λετών Γεωργία Χαϊτίδου και οι παρουσιαστές
των εκδηλώσεων Λάζος Τερζάς και Αχιλλέας
Βασιλειάδης. Η δεξίωση των προσκεκλημέ-
νων έγινε από την ΟΣΕΠΕ μέσα σε ζεστή και
φιλόξενη ατμόσφαιρα στο ξενοδοχείο
EUROPA. Ο ΓΓ της ΟΣΕΠΕ Γιάννης Μπουρ-
σανίδης καλωσόρισε τους υψηλούς καλε-
σμένους καθώς και την Συντονιστική Επιτρο-
πή Νεολαίας, τους δημοσιογράφους και πολ-

λούς καλλιτέχνες, που αργότερα σκόρπισαν
το κέφι σε όλους. Ακολούθως διαβάστηκε
χαιρετισμός του υφυπουργού Πολιτισμού
Γιάννη Ιωαννίδη ενώ η πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ
Δήμητρα Παπαδοπούλου κάλεσε προσκε-
κλημένους και μη να συνεορτάσουν όλοι μα-
ζί την κορυφαία για τον Ποντιακό Ελληνισμό
τής Κεντρικής Ευρώπης εκδήλωση των πα-
ραδοσιακών χορών. Τους ευχαρίστησε για
την στήριξη τους στην Ομοσπονδία και έδω-
σε το λόγο σε αρκετούς για να χαιρετίσουν
τη γιορτή. Μεταξύ αυτών που χαιρέτισαν ή-
ταν οι Δ. Ταμπουλίδης, Απ. Αποστολίδης, Γ.
Λυσαρίδης και Λάζος Τερζάς που εξέφρα-
σαν τη χαρά τους γιατί βρέθηκαν σε μια γιορ-
τή αγάπης για τις ρίζες τους. Στη συνέχεια

προβλήθηκε ντοκιμαντέρ από εξάμηνη πα-
ραμονή στο Διάστημα του Ελληνικής καταγω-
γής Ρώσου Κοσμοναύτη Θεόδωρου Γιουρί-
σκιν – Γραμματικόπουλου, του οποίου οι γο-
νείς ζουν στην Ελλάδα. 

Η επόμενη ημέρα ήταν αυτή που αγκάλιασε
το Ποντιακό στοιχείο της Κεντρικής Ευρώπης
στη φιλόξενη πόλη τής Έσσης. Στην κεντρική
πλατεία της πόλης ο τοπικός σύλλογος πα-
ρουσίασε με εκπληκτικό τρόπο τον σατυρικό
χορό Μωμογέρια και εντυπωσίασε μικρούς
και μεγάλους ο ρυθμός των κινήσεων που
διηύθυνε ο πολύπειρος χοροδιδάσκαλος και
πρόεδρος του ΞΕΝΙΤΕΑΣ Rüsselsheim Νίκος
Κασίδης. Το ίδιο εντυπωσιακή ήταν και η δε-
ξίωση που παρέθεσε ο αντιδήμαρχος της πό-

λης Stefan Gieltowski στο πρόγραμμα της ο-
ποίας είχε και μουσικά ακούσματα. Στους
προσκεκλημένους απηύθυνε χαιρετισμό ο
εκπρόσωπος του Αρχιδημάρχου /
Oberbürgermeister Silke Klinger που μετέ-
φρασε με επιτυχία η Φωτεινή Gehring. Η κυ-
ρία Klinger τόνισε μεταξύ άλλων: είναι τιμή και
χαρά μας που φιλοξενούμε τέτοιους επισκέ-
πτες. Η μεγάλη εκδήλωση της σημερινής
βραδιάς, που ανυπόμονα περιμένουν οι διορ-
γανωτές αλλά κυρίως οι 1300 χορευτές από
39 συλλόγους, δεν είναι ένας κάποιος διαγω-
νισμός αλλά η ίδια τους η ιστορία! 

Στην αντιφώνησή του ο δικηγόρος τής πό-
λης Στάθης Τριανταφυλλίδης αναφέρθηκε
με εύσχημο τρόπο στην Ιστορία του Ποντια-
κού Ελληνισμού και στη σημασία της ανα-
γνώρισης τής Γενοκτονίας των Ποντίων από
τους Τούρκους! Ήταν μια αξιόλογη συνάντη-
ση που άφησε θετικά συμπεράσματα από την
ενημερωτική και κυρίως την αμοιβαία κατα-
νόηση που υπήρξε.

Μεγάλη στιγμή, το απέραντο καραβάνι των
επισκεπτών του Φεστιβάλ έφτανε στους αύ-
λειους χώρους της αίθουσας όπου αντίκρι-
ζες τα υπέροχα Ποντιόπουλα, που περήφανα
περίμεναν να τραβήξουν την προσοχή των
3000 και πλέον επισκεπτών. Εκεί και όλοι οι
καλεσμένοι της προηγούμενης ημέρας, εκεί
η Γεν. Πρόξενος Σταυρούλα Φραγκογιάννη,
ο επί σειρά ετών πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ και
τώρα Συντονιστής ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώ-
πης Γιώργος Αμαραντίδης, εκεί όλα τα διψα-
σμένα νιάτα για την μεγάλη στιγμή! Εκεί τους
υποδέχτηκε ο ΓΓ της ΟΣΕΠΕ Γιάννης
Μπουρσανίδης που συγκινημένος τόνισε:
πριν 28 χρόνια γεννήθηκε ένας θεσμός που
μας χρειάζεται και τον χρειαζόμαστε. Το Φε-
στιβάλ Ποντιακών χορών Νεολαίας. Ένας
θεσμός που μας ξυπνά και μας κινητοποιεί.
Που φέρνει το παρελθόν στο παρόν. Η σημε-
ρινή εκδήλωση δεν είναι μόνο η προβολή του
Πολιτισμού μας. Έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό,
ηθικό, κοινωνικό και συναισθηματικό αντίκρι-
σμα. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Είναι η αντί-
σταση στη λήθη και η διεκδίκηση της ανα-
γνώρισης τής Ιστορίας του λαού μας.

Και έπειτα κάτω από τους ήχους της λύ-
ρας, που χάδευαν τα χέρια της Μαρίας Πέσι-
ου και των Λάζαρου Σαββίδη, Παύλου Ξενί-
δη, Χρήστου Λαμπριανίδη, Νίκου Ποντικίδη,
Παύλου Τσαβδαρίδη, Άλκη Παπαβραμίδη,
Γιάννη Αντωνιάδη, Μιχάλη Ξανθόπουλου και
Κυριάκου Οξυζίδη ξεχύθηκαν οι 1300 χο-
ρευτές και πλημμύρισαν την τεράστια αίθου-
σα σκορπώντας σε όλους συγκίνηση, θαυμα-
σμό και ανείπωτη χαρά!!

Στιγμιότυπο από το Δημαρχείο της πόλεως. Ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ Χρήστος Γαλανί-
δης προσφωνεί την κυρία Klinger, δίπλα της η πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ Δήμητρα Παπαδοπούλου
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Σ’ αυτό το δεύτερο μέρος, ο βασιλεύς της Καππαδοκίας Αρριανός
συνεχίζει να δίνει στον αυτοκράτορα Αδριανό πολύτιμες γεωγραφικές,
γεωλογικές και ιστορικές πληροφορίες για τον Πόντο του 2ου μ.Χ. αι.
Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι άλλες, ιδιαίτερες πληροφορίες, ίσως πιο
μυστικές, θα τις έστελνε με άλλες επιστολές, δια της διπλωματικής ο-
δού, τα «ρωμαϊκά γράμματα» όπως λέγει. 

Εδώ μας μιλά για το ελαφρύ νερό του ποταμού Φάσιδος, για τον
ναό της Ρέας, αλλά και για την άγκυρα της «Αργούς», του πλοίου των
Αργοναυτών, την οποία έδειχναν ως ιστορικό κειμήλιο…

Και το κείμενο της επιστολής του Αρριανού από την χώρα της Κολ-
χίδος (σημερινή Ουκρανία) συνεχίζει ως εξής:

Από τον ποταμό Ίσι προχωρήσαμε και περάσαμε τον ποταμό Μώ-
γρο. Μεταξύ τους μεσολαβεί απόσταση 90 στάδιων. Και ο Μώγρος εί-
ναι πλωτός. 

Από εκεί προχωρήσαμε μέχρι τον ποταμό Φάσι [1]. Αυτός απέχει α-
πό τον Μώγρο άλλα 90 στάδια. Ο Φάσις παρέχει το ελαφρότερο ύδωρ,
απ’ όσους ποταμούς εγνώρισα! Έχει χρώμα εξαιρετικώς παραλλαγμέ-
νο. Την ελαφρότητα του νερού του μπορεί κανείς να την συμπεράνει
και από το ζύγισμα, άλλα και χωρίς αυτό, διότι επιπλέει στην θάλασσα
και δεν αναμειγνύεται με το θαλασσινό νερό! Όπως ακριβώς λέγει ο
Όμηρος ότι επιρρέει (επιπλέει) ο Τιταρήσιος [2] στον Πηνειό…

«εις την επιφάνειαν επιρρέει ωσάν έλαιον»
…και όποιος καταβυθίσει στην επιφάνειά του ένα αγγείο, θα αντλή-

σει γλυκό νερό. Όποιος βυθίσει το αγγείο σε βάθος, θα βγάλει αλμυ-
ρό! 

Και, βεβαίως, ο Πόντος, στο σύνολό του, περιέχει - ως επί το πλεί-
στον - το γλυκύτερο ύδωρ, παρά η έξω θάλασσα. Κι αυτό εξ αιτίας των
αμέτρητων ποταμών, των οποίων ούτε μέγεθος είναι καν μετρημένο.
Απόδειξη δε της γλυκύτητας του νερού - εάν χρειάζονται αποδείξεις
για όσα αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις - είναι ότι οι παραθαλάσσιοι κά-
τοικοι, οδηγούν όλα τα ζώα στην θάλασσα και τα ποτίζουν με θαλασ-
σινό νερό. Τα δε ζώα φαίνονται ευχαριστημένα. Επικρατεί η άποψη, ό-
τι είναι ωφέλιμο τούτο το ποτό, περισσότερο από το γλυκό. 

Το χρώμα του Φάσιδος είναι τέτοιο, λες κι έχει βαφεί το ύδωρ από
μόλυβδο ή κασσίτερο! Όταν όμως κατακαθήσει γίνεται καθαρότατο.
Δεν θεωρείται, βέβαια, σωστό να φέρουν μαζί τους νερό οι εισπλέο-
ντες στον Φάσι. Αλλα όταν εισέλθουν ήδη στον ποταμό, λαμβάνουν
την εντολή να χύσουν το υπάρχον στα πλοία τους νερό. Διαφορετικά,
κυκλοφορεί μια φήμη, που λέει ότι αυτοί που θα το αμελήσουν, δεν θα
έχουν ομαλό πλου. Το ύδωρ του Φάσιδος δεν σαπίζει. Αλλά μένει α-
μετάβλητο ακόμη και μετά από 10 έτη! Εκτός τούτου, ο καιρός το με-
ταβάλλει και σε γλυκύτερο! [3]

Όταν, λοιπόν, εισβάλλουν κάποιοι στον Φάσι με πλοίο [4], στ’ αρι-
στερά αυτών είναι κτισμένος ναός της «φασιανής θεάς». Από το σχή-
μα, βέβαια, αυτής της θεάς θα ημπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι
είναι η Ρέα [5]. Διότι: 

· και κύμβαλο κρατεί στα χέρια, 
· και λέοντες υπάρχουν κάτω από τον θρόνο, 
· και είναι καθισμένη, όπως εκείνη του Φειδία, στο Μητρώο [6] των

Αθηνών.
Η άγκυρα της «Αργούς» και το φρούριο
Εδώ δείχνουν και την άγκυρα της «Αργούς». Η μεν σιδηρένια δεν

μου φαίνεται ότι είναι παλαιά. Καίτοι ως προς το μέγεθος δεν είναι ό-
μοια με τις τωρινές άγκυρες, και κατά το σχήμα οπωσδήποτε είναι
παρηλλαγμένη. Μου φάνηκε ότι είναι μεταγενέστερη. Δείχνουν όμως
και παλαιά θραύσματα κάποιας άλλης, λίθινης, άγκυρας, ώστε μάλ-
λον να υποθέτει κανείς ότι αυτά είναι τα λείψανα της άγκυρας της
«Αργούς». Κανένα άλλο ενθύμημα δεν υπάρχει εδώ σχετικό με τους
μύθους τους γύρω από τον Ιάσονα.

Το φρούριο, όπου εδρεύουν 400 επίλεκτοι στρατιώτες, μου φάνη-
κε ότι είναι από την φύση του οχυρώτατο και ότι κείται σε καταλλη-
λότατη θέση, για την ασφάλεια των πλεόντων. Το χωριό περιβάλλει
διπλή τάφρος, παρά το τείχος, η οποία είναι πλατειά και από τις δύο
πλευρές. Παλαιότερα, βέβαια, το τείχος ήταν χωμάτινο και οι πύργοι,
που ορθώνονταν πλάι του, ήσαν ξύλινοι. Τώρα όμως έχουν κατα-
σκευασθεί από ψημένη πλίνθο και έχουν θεμελιωθεί γερά. Είναι δε,
στημένες εκεί και πολεμικές μηχανές. Αυτές εντός ολίγου χρονικού
διαστήματος μπορούν να οπλισθούν έτσι, ώστε δεν τολμά να πλησία-
σει κάποιος βάρβαρος, ούτε βεβαίως να θέσει σε κίνδυνο πολιορ-
κίας τους εντός αυτού ευρισκομένους φρουρούς. Επειδή όμως ο όρ-
μος θα χρειαζόταν να είναι ασφαλής για τα πλοία και για όσα κατα-
λύματα ευρίσκονται έξω από το φρούριο, τα οποία ανήκουν στους α-
ποστράτους και σε μερικούς άλλους εμπόρους, μου φάνηκε σωστό,
έκτος από την διπλή τάφρο, η οποία περιβάλλει το τείχος, να ανοιχθεί
και άλλη τάφρος, μέχρι τον ποταμό, η οποία και τον ναύσταθμο θα
περικλείσει και τις έξω από το τείχος οικίες. 

Μετά από τον ποταμό Φάσι περάσαμε τον ποταμό Χαρίεντα, που εί-
ναι και πλωτός. Μεταξύ των δύο τούτων η απόσταση είναι 90 στάδια. 

Και από τον Χαρίεντα εισπλεύσαμε στον ποταμό Χώβο. Άλλα 90
στάδια. Εδώ προσωρμισθήκαμε. Για τους λόγους που το κάναμε αυ-
τό και όσα πράξαμε εδώ, θα σε πληροφορήσουν τα ρωμαϊκά γράμ-
ματα. Μετά τον Χώβο περάσαμε τον επίσης πλωτό ποταμό Σιγγάμη.
Απέχει δε από τον Χώβο 210 και πλέον στάδια. 

Μετά από τον Σιγγάμη ακολουθεί ο ποταμός Ταρσούρας. Η μετα-
ξύ αυτών των δύο απόσταση είναι 120 στάδια. 

Ο δε επόμενος ποταμός, ο Ίππος, απέχει από τον Ταρσούρα 150
στάδια. Και ο ποταμός Αστέλεφος από τον Ίππο, 30. Όταν περάσαμε
τον Αστέλεφο φθάσαμε προ μεσημβρίας (έχοντας ξεκινήσει από τον
Χώβο) στην Σεβαστούπολη. Από τον Αστέλεφο μέχρις εδώ μεσολα-
βούν 120 στάδια. Πετύχαμε ώστε:

· και την μισθοφορία αυθημερόν να δώσωμε στους στρατιώτες, και 

· να ιδώ τους ίππους, τα όπλα, και τους ιππείς να αναπηδούν επί
των ίππων, και τους ασθενείς και τον σίτο, και το τείχος να περιοδεύ-
σω και την τάφρο! 

Τα στάδια από τον Χώβο μέχρι την Σεβαστούπολη, είναι 630. Από
την Τραπεζούντα μέχρι την Σεβαστούπολη 2.260. Η Σεβαστούπολη
παλαιότερα εκαλείτο Διοσκουριάς και ήταν αποικία των Μιλησίων. [7]

Έθνη δε, περάσαμε τα έξης: Γείτονες των Τραπεζουντίων, καθώς

λέγει και ο Ξενοφών, είναι οι Κόλχοι, μαχιμώτατοι και εχθρικώτατοι
προς τους Τραπεζουντίους. Ο Ξενοφών ονομάζει τους Κόλχους
Δρίλλες [8]. Μου φαίνεται όμως ότι είναι Σάννοι [9]. Και διότι είναι μα-
χιμώτατοι, αλλά και διότι τυγχάνουν εχθρικώτατοι προς τους Τραπε-
ζουντίους. Κατοικούν σε οχυρωμένα χωριά. Και είναι έθνος αβασί-
λευτο. Παλαιότερα αυτοί ήσαν φόρου υποτελείς στους Ρωμαίους.
Κατεχόμενοι όμως από ληστρική διάθεση δεν ανταποκρίνονται στην
καταβολή του φόρου. Αλλά τώρα, βέβαια, με θέλημα θεού, θα αντα-
ποκριθούν. Διαφορετικά, θα τους φονεύσουμε! 

Ακολουθούν οι Μαχέλονες και οι Ηνίοχοι [10]. Βασιλεύς δε αυτών,
ο Αγχίαλος. Μετά από τους Μαχέλονες και τους Ηνιόχους είναι οι
Ζυδρείτες. Αυτοί είναι υπήκοοι του Φαρασμάνου [11].

Μετά τους Ζυδρείτες είναι οι Λαζοί [12]. Βασιλεύς δε των Λαζών
είναι ο Μαλάσσας [13], ο οποίος έχει λάβει την εξουσία από εσένα!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΗΓΕΣ:
Αρριανός «Περίπλους Πόντου Ευξείνου», μτφρ. δρ. Δημ. Κου-
τρούμπα, στην σειρά «Αρχαίοι Έλληνες γεωγράφοι», των εκδ.
«Νέα Θέσις», 1999. Αρριανός «Τα σωζόμενα» επιμ. Νεοφ. Δούκα,
Βιέννη, 1810. Ανώνυμος «Περίπλους Ευξείνου» (38). Ετυμολογι-
κόν 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] Ο ποταμός αυτός αρχικώς ελέγετο Αρκτούρος. Αλλά όταν ο
Φάσις (ο υιός του Ηλίου και της θυγατέρας του Ωκεανού Ωκυρ-
ρόης), συνέλαβε επ’ αυτοφώρω την μητέρα του μοιχευομένη, την
εφόνευσε, και κατελήφθη από μανία φυγής, εξ αιτίας της εμφανί-
σεως των Ερινυών, ερρίφθη και επνίγη στον Αρκτούρο, ο όποιος
εξ αυτού μετωνομάσθη Φάσις (ή/και και Φάσιος).
Ο ποταμός αυτός λοιπόν, πηγάζει εκ των Μοσχικών ορέων (που
είναι παρακλάδια του Καυκάσου), διαρρέει την Αρμενία, κατέρχε-
ται βιαίως, τροφοδοτούμενος από πολλούς χειμάρρους και ε-
κβάλλει στο εωθινότατο του Εύξεινου Πόντου. Εθεωρείτο το σύ-

νορο Ευρώπης-Ασίας και το μεθόριο Μ. Ασίας-Κολχίδος. Επίση-
μοι παραπόταμοί του ήταν ο Γλαύκος και ο Ίππος. Για την δυσκο-
λία του διάβα του, είχαν αναγκασθεί να σηκώσουν 120 γέφυρες!
Στις όχθες του ζούσε μεγάλος πληθυσμών πουλιών, που εξ αυτού
ονομάσθησαν φασιανοί. Οι Αργοναύτες ηύραν αυτά τα πουλιά και
τα μετέφεραν στην κυρίως Ελλάδα, κι από εκεί διεδόθησαν σε ό-
λη την Ευρώπη δια των Ρωμαίων.
Στις πηγές του (μεταξύ Ευξείνου και Κασπίας) κατοικούσαν και οι
Μόσχοι, από τους οποίους η χώρα εκαλείτο Μοσχική. Και τα όρη
της Μοσχικά Όρη. Αυτός ο λαός μετανάστευσε αργότερα βορειό-
τερα και πολλοί εξ αυτών ετυμολογούν την (πολύ αργότερα κτι-
σθείσα) ρωσική πρωτεύουσα.
Ο Απολλώνιος ονομάζει τον Φάσι Αμαράντιο ποταμό, και λέγει ό-
τι πηγάζει από τα Αμαράντια Όρη (Β,899). Λέγει ότι πλησίον των
πηγών του κατοικούσαν οι Αμαράντιοι ή Αμαραντοί, που τον ονο-
μάτιζαν. Οι Βυζαντινοί τον έλεγαν Ρέων, απ’ όπου προέκυψε το
σημερινό του όνομα Ριόν – βλ. σχ. Προκ. «Περσ. Πολ.», Β,κθ).
Στις όχθες του ήταν κτισμένη και η μυθική πόλη Αία, έδρα του βα-
σιλέως των Κόλχων, Αιήτη (του γιου του Ηλίου και της Περσηίδος,
αδελφού της Κίρκης και πατέρα της Μηδείας και του Αψύρτου).
Οι Αργοναύτες έπλευσαν στα άμαυρα νερά του για να φθάσουν
έως την Αία. Επί του Φάσιδος ήταν κτισμένη και η πόλη Κύτα, ό-
που γεννήθηκε η Μήδεια. Και η μεσημβρινή πόλη Σούριο της Ιβη-
ρίας. Από τον ποταμό Φάσι, λίγο απείχε η Αρχαιόπολη, πόλη των
Λαζών στην Κολχίδα.
Σύγχυση γίνεται με τον Φάσι που αναφέρουν άλλοι συγγραφείς,
κι αυτό γιατί ο Φάσις πέρασε στην σφαίρα του μύθου: Ο Φάσις
του Αισχύλου (απ.177) είναι ο Ύπανις (νυν Κουμπάν). Ο Φάσις του
Ξενοφώντος («Αναβ.» Δ,4) είναι ο Άραξης (νυν Αράς).
[2] Τιταρήσιος ή Ευρώτας: Ποταμός της Θεσσαλίας (της κυρίως
Ελλάδος), παραπόταμος του Πηνειού. Πηγάζει από το όρος Τίτα-
ρο.
[3] βλ. σχ. και Graec. Geogr. Min. I,375, υπ. 10. Και Αριστοτέλη
«Προβλ.» 23,6, «Μετεωρ.» Α,13.
[4] Εννοεί, χωρίς να το κατονομάζει, πως ευρίσκεται στην φερώ-
νυμη πόλη, την Φάση, πόλη της Κολχίδος επί της μεσημβρινής ό-
χθης, στην στομαλίμνη του ομωνύμου ποταμού, αποικία των Μι-
λησίων. Το νυν Πότι.
[5] Ρέα ή Κυβέλη / Κυβήλη (γνωστή και με τα επίθετα Άγδιστις,
Αμμάς, Ιδαία, Δινδυμηνή, Σιπυληνή, Πεσσινουντίς, Μα ή Μας,
κ.ά.): Θεά των Φρυγών, θυγατέρα του Ουρανού και της Γης (ή της
Τηθύος). Αδελφή του Κρόνου, του Σάρου, του Οστάσου, του Σάν-
δου, του Ιαπετού και του Ολύμπου, του Αδάνου, κ.ά. Μητέρα του
υπέρτατου θεού των Ελλήνων, του Διος, αλλά και της Ήρας, του
Πλούτωνος, του Ποσειδώνος, της Δήμητρας, της Εστίας, της Νέ-
φθυος (των Αιγύπτων), κ.ά. Η Ρέα έδωσε στην Αδράστεια τον μι-
κρό Δία ίνα τον αναθρέψει κι έτσι τον έσωσε. Για χάρη της εόρ-
ταζαν τα Φρύγια. Ιδιαίτερα λατρευόταν στην Πέργαμο, κ.α. Ως
θεά της γονιμότητος και της ευφορίας, είχε ιερείς ευνούχους,
τους καλουμένους Γάλλους, που είχαν κορυφαίο τον Αρχέγαλλο.
Ιερείς της οι Κορύβαντες, με ιερό τους μουσικό όργανο τον ρόμ-
βο – βλ. σχ. Γ. Λεκάκης «Σαμοθράκη – Ιερά Νήσος» (εκδ. «Ερω-
διός»). Ύμνους της συνέταξε ο Μαρσύας.
[6] Τόπος του Κεραμεικού στην πόλη των Αθηνών, ιερός της μη-
τρός των θεών Ρέας.
[7] Πράγματι, η Σεβαστούπολη ήταν κτισμένη επί της αρχαίας Διο-
σκουριάδος, πόλης κτισθείσας από τους Διόσκουρους, την εποχή
της Αργοναυτικής εκστρατείας.
Νυν καλείται Σεβαστοπόλ (ρωσιστί). Πόλη (356 000 κάτ.), στην Δη-
μοκρατία της Ουκρανίας, στον ομώνυμο κόλπο, επί της ΝΔ ακτής
της χερσονήσου της Κριμαίας. Η νέα πόλη, που ιδρύθηκε το 16o
αι. από τους Τατάρους με το όνομα Αχτιάρ, αναπτύχθηκε ύστερα
ως εμπορικό λιμάνι και ναύσταθμος της τσαρικής αυτοκρατορίας.
Κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο αντιστάθηκε επί 11 μήνες στην πο-
λιορκία των τουρκικών και αγγλογαλλικών στρατευμάτων που την
κατέλαβαν και την κατάστρεψαν το 1855. Είτα ανοικοδομήθηκε
και οχυρώθηκε αποκλειστικά ως βάση του πολεμικού ναυτικού.
Κατά τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρισκόταν στα γερμανικά χέρια
από το 1942 ως το 1944. Η καθ’ αυτό πόλη ευρίσκεται επί της Ν
ακτής του Κόλπου της Σεβαστουπόλεως. Διατηρεί έναν ναό αφιε-
ρωμένο στους απόστολους Πέτρο και Παύλο (πιστό αντίγραφο
του Θησείου των Αθηνών!) και το μέγαρο του διοικητή του στόλου
του Εύξεινου (18ος αι.). Η πόλη είναι μέχρι σήμερα πολεμική ναυ-
τική βάση και έδρα σπουδαίων ναυπηγείων, είναι, επίσης, αλιευτι-
κό κέντρο και λουτρόπολη.
[8] Έθνος που κατοικούσε επί τών υψηλοτέρων ορέων του Πό-
ντου, παρά την Κολχίδα.
[9] Άγριος και ληστρικός νομαδικός λαός, οι πρώην Μάκρωνες,
που κατοικούσε γύρω από τα ΒΑ παράλια του Πόντου, Δ της Κο-
χλίδος, και ύστερα μετωνομάσθησαν Σάννοι. Κατοικούσαν μετα-
ξύ του όρους Θήχους και της Κολχίδος χώρας. Μετείχαν στην εκ-
στρατεία του Ξέρξη κατά της Ελλάδος. Αργότερα ενώθηκαν με
τους Δρίλλες. Στην χώρα των Σάννων κατοικούσαν και οι Σκύθες
Κόμηδοι, στα ομώνυμα όρη.
[10] Κάτοικοι της Ηνιόχειας χώρας παρά τον Καύκασο. Οι Ηνίοχοι
έλεγαν ότι κατάγονταν από τον ηνίοχο των Διοσκούρων.
[11] Υιός του Φραταφέρνου, σατράπη της Υρκανίας.
[12] Έθνος της Κολχίδος, που κατοικούσε στις εκβολές του ποτα-
μού Φάσιδος, στα παράλια του Ευξείνου Πόντου. Σημαντική πόλη
τους, η Αρχαιόπολη. Αργότερα, πέρασαν τον Πόντο και κατοίκη-
σαν και στα ΒΑ της - νυν – εκτάσεως της Τουρκίας, χώρα που ο-
νομάσθηκε Λαζία ή Λαζιστάν. Οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τους Λα-
ζούς απογόνους των Κόλχων, γι’ αυτό και οι Βυζαντινοί χρονο-
γράφοι του 6ου αι. τους μνημονεύουν ως ιδιαίτερο έθνος. Γείτο-
νές τους, οι Σκύθες Αψίλες.
[13] Άλλος φημισμένος βασιλεύς των Λαζών ήταν ο Γωβάζης.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟ

Ενας περίπλους του Εύξεινου Πόντου τον 2ο μ.Χ. αι.
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Δραστηριότητες του DHW σε Αμβούργο και Έσση
«Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη» και η «επαγγελματική εκπαίδευση» στο επίκεντρο των εκδηλώσεων

DHW ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ
Κολωνία/Αμβούργο: Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Αμβούρ-

γου και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών του Γενικού Προ-
ξενείου της Ελλάδος στο Αμβούργο σε συνεργασία με τον Γερ-
μανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο (DHW) διοργάνωσαν
εκδήλωση με θέμα: "Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ενεργειακός διά-
λογος και ο ρόλος της Ελλάδος". Εισηγήτρια ήταν η επικεφαλής
του τμήματος του DHW στο Αμβούργο, Δρ. Βιρτζίνια Green, δι-
ευθύνων σύμβουλος της ENCOS GmbH, μίας εκ των πιο γνω-
στών εταιρειών παροχής υπηρεσιών engineering στους τομείς
της χημικής βιομηχανίας και των διυλιστηρίων πετρελαίου στην
Βόρεια Γερμανία. 

Ενώπιον ενός εκλεκτού και εξειδικευμένου κοινού η Δρ.
Green ενημέρωσε και ανέλυσε την τρέχουσα κατάσταση στην
Ελλάδα και ενημέρωσε σχετικά με τις δραστηριότητες της Ελλά-
δος για την σταθεροποίηση και την εξασφάλιση των ενεργεια-
κών οδών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς και για την ελ-
ληνική νομοθεσία σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η συζήτηση που επακολούθησε επικεντρώθηκε στις επενδυ-
τικές ευκαιρίες στην Ελλάδα στους τομείς της ηλιακής και αιο-
λικής ενέργειας. Η κατάμεστη αίθουσα της ολομέλειας του
Εμπορικού Επιμελητηρίου του Αμβούργου ήταν άλλη μία από-
δειξη για την ελκυστικότητα του θέματος και την φήμη της ειση-
γήτριας ως ειδήμονος σε θέματα ενέργειας.

DHW ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
( Έσση / Ρηνανία-Παλατινάτο / Σάαρ)

Κολωνία/Φραγκφούρτη: Με ένα θετικό μήνυμα εξέπληξαν οι
διοργανωτές τους μαθητές, γονείς και δασκάλους του Ελληνι-
κού Σχολείου στη Φρανκφούρτη. Το μήνυμα: "Όποιος επισκέ-
πτεται το Ελληνικό Σχολείο στη Φρανκφούρτη έχει την δυνατό-
τητα για επαγγελματική καριέρα σε δύο χώρες". Έτσι με κατάλ-
ληλους βαθμούς και κατόπιν συμμετοχής στις Πανελλαδικές
μπορεί να σπουδάσει στην Ελλάδα. Στην Γερμανία το απολυτή-
ριο του σχολείου αναγνωρίζεται σαν Mittlere Reife και ανοίγει
τον δρόμο εκπαίδευσης σε σχεδόν όλα τα βιοτεχνικά επαγγέλ-
ματα. Μετά δε από την ολοκλήρωση της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης μπορεί κανείς να εγγραφεί για το Bachelor σε πολλές
γερμανικές ανώτατες σχολές. Αλλά δεν είναι όλοι οι Έλληνες
γονείς και νέοι που γνωρίζουν τα παραπάνω και τα πλεονεκτή-
ματα της δυαδικής εκπαίδευσης στην Γερμανία. 

Έτσι και για να γνωστοποιηθούν αυτά και να κεντρισθεί το εν-
διαφέρον για την επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία ο
Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) μαζί με
την εταιρεία "IUBA - Διεθνείς εταιρείες εκπαιδεύουν" και το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Φρανκφούρτης
διοργάνωσαν στο Ελληνικό Σχολείο της πόλης ενημερωτική συ-
νάντηση απευθυνόμενοι σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτι-
κούς.

Στον χαιρετισμό του ο Στέφανος Λατροβάλης από τον DHW
ανφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι

μαθητές των ελληνικών σχολείων γεγονός που οφείλεται στην
έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την αξία του απολυτηρίου τους
στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις δυνατότητες της
γερμανικής δυαδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Η διευθύντρια για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης του ΕΒΕ Φρανκφούρτης Dr. Brigitte Scheuerle επέ-
στησε την προσοχή στη νέα νομοθεσία η οποία δίδει την δυνα-
τότητα για σπουδές αφού κάποιος τελειώσει τριετή επαγγελμα-
τική εκπαίδευση. Έτσι μετά από μία καλή επαγγελματική εκπαί-
δευση μπορεί κανείς να συνεχίσει για καριέρα σε επίπεδο ανω-
τάτης σχολής.

Μία άλλη έκπληξη ήταν η παράσταση του People’s Theater
και το οποίο παρουσίασε με θεατρικό τρόπο τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι νέοι στην επιλογή επαγγέλματος και των συ-
γκρούσεων που πολλές φορές προκύπτουν με τους γονείς. Μα-
θητές και γονείς είχαν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο
έργο αλλά και στην συζήτηση και τελικά να βρουν από κοινού
μια λύση στις διαφωνίες. 

Ακολούθως και όσοι είχαν ερωτήσεις και απορίες σχετικά με
επαγγέλματα ή την πρακτική εξάσκηση μπορούσαν να συζητή-
σουν αυτές με επιχειρηματίες μέλη του DHW, πολλοί εκ των ο-
ποίων ήδη εκπαιδεύουν. Επίσης συμμετείχαν νέοι που εκπαι-
δεύονται και έτσι λειτούργησαν σαν πρότυπα για τους άλλους
καθώς και ειδικοί από τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φρανκφούρτης και την
Εταιρεία για την απασχόληση των νέων στην Φρανκφούρτη.

Συγχαρητήρια ανήκουν στον διευθυντή Δρα. Γεκτίδη και τους
εκπαιδευτικούς του Ελληνικού Σχολείου Φρανκφούρτης που ά-
νοιξαν τις πόρτες του σχολείου και φιλοξένησαν αυτήν την τόσο
σημαντική εκδήλωση για το μέλλον των μαθητών τους.

Η Βαρβάρα Γερολέμου
Δήμαρχος του δυτικού Λονδίνου

Γράφει ο Κ. Τσιούπρας

Λονδίνο: Aπό το βράδυ της Τρίτης, 19 Μαίου,
η Βαρβάρα Γερολέμου, ανέλαβε τα καθήκοντα
της σαν Δήμαρχος της δημοτικής περιοχής
Ealing τού δυτικού Λονδίνου για την περίοδο
2009—2010. Η Βαρβάρα Γερολέμου, συντηρητι-
κή σύμβουλος του ιδίου Δήμου για 19 χρόνια, εί-
ναι σύζυγος του  Αντώνη Γερολέμου, γνωστού ε-
πιχειρηματία και πρωτεργάτη για διαφόρους φι-
λανθρωπικούς σκοπούς στην ομογένεια. Κατά
τη θητεία της ως Δήμαρχος ο σύζυγός της θα εί-
ναι και ο επίσημος συνοδός της. Ως φιλανθρω-
πικούς σκοπούς που, κατά παράδοση, κάθε Δή-
μαρχος ορίζει κατά την έναρξη της δημαρχια-
κής θητείας, η Βαρβάρα Γερολέμου, επέλεξε
τον οργανισμό Mencap, που ασχολείται με άτο-
μα με ειδικές ανάγκες και τη νοσοκομειακή υ-

πηρεσία Saint John Ambulance. Σε δηλώσεις
της, η Βαρβάρα Γερολέμου, Πολωνικής κατα-
γωγής ,διερμήνευσε τη χαρά της για την τιμή
που της έγινε, εξέφρασε την ικανοποίηση της
για το ότι αρκετοί Κύπριοι της περιοχής παρα-
βρέθηκαν στην τελετή ανακήρυξής της στο τιμη-
τικό αξίωμα και τόνισε το ενδιαφέρον της για το
Κυπριακό. Ο κ. Γερολέμου είπε: “Η Βαρβάρα με
υποστηρίζει την Κύπρο όπως υποστηρίζει και ε-
μένα από τον καιρό του γάμου μας και αισθάνο-
μαι περήφανος  προσφέροντας τη δική μου υ-
ποστήριξη τώρα που είναι Δήμαρχος του
Ealing“. Ο Αντώνης Γερολέμου είναι πρόεδρος
της Επιτροπής του Ραδιομαραθωνίου, του οργα-
νισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης,
πρόεδρος της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου
και αναπληρωτής πρόεδρος της Ελληνικής Κυ-
πριακής Αδελφότητας.

Βαρβάρα Γερολέμου, νέα Δήμαρχος της περιοχής Ealing , με το σύζυγο της, Αντώνη Γερολέμου
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Η Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως
κοντά στους Βορειοηπειρώτες

Δελβινάκιο, 17 Μαΐου 2009: Η Ιερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανής και Κονίτσης συμμερίζεται τα προβλήματα του Βορειοηπειρωτικού
Ελληνισμού και αγωνίζεται, χρόνια τώρα, για την επίλυσή τους. Έτσι, κι’ εφέ-
τος, με την ευκαιρία της 95ης επετείου του Αυτονομιακού Αγώνος (17.2.1914)
και της υπογραφής του Πρωτοκόλλου της Κερκύρας (17.5.1914), ωργάνωσε
τις εκδηλώσεις μνήμης, στο Δελβινάκι, την Κυριακή, 17 Μαΐου 2009. Μετά
την Θ. Λειτουργία, το μνημόσυνο των πρωτεργατών εκείνου του Αγώνος και
την επίκαιρη ομιλία του Σεβασμιωτάτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, ακολούθησε ειρηνική
πορεία μέχρι το Ηρώον της κωμοπόλεως, όπου, μετά το τρισάγιο και τον ε-
θνικό ύμνο, ανεγνώσθη και ενεκρίθη δια βοής το ακόλουθο

ΨΗΦΙΣΜΑ
1) Διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την άδικη καταδίκη του Δημάρχου της Χει-

μάρρας και Προέδρου της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Βασίλη Μπολάνου.
2) Ζητούμε από την πολιτική ηγεσία της Χώρας μας να ξεκαθαρίση ποιά, ε-

πί τέλους, θεωρεί σαν Βόρειο Ήπειρο. Αν συνεχίση να αποδέχεται την αλβα-
νική αυθαιρεσία, ότι Βόρειος Ήπειρος είναι μόνο τα 99 χωριά των Νομών
Αργυροκάστρου, Δελβίνου και Αγ. Σαράντα, τότε, περιπτώσεις σαν αυτή του
Μπολάνου θα συνεχίσουν να παρουσιάζωνται. Γιατί οι συμβιβασμοί και οι υ-
ποχωρήσεις βλάπτουν τα εθνικά θέματα. Σπουδαίο δε θέμα είναι και η δημι-
ουργία Στρατιωτικών Κοιμητηρίων στην Κορυτσά και στην Χειμάρρα.

3) Ζητούμε να διασφαλισθή η περιουσία των Βορειοηπειρωτών και να μη
γίνη βορά και θυσία στον βωμό της τουριστικής «αξιοποιήσεως». Καλούμε δε
τους Βορειοηπειρώτες αδελφούς μας να λάβουν όλοι μέρος στις γενικές ε-
κλογές, ώστε να έχουν δυνατή φωνή στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, με σύνθη-
μα να ψηφισθούν οι άριστοι, για το καλό της Βορείου Ηπείρου.

4) Συμφωνούμε απόλυτα με το αίτημα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου να
επιστραφή στην Εκκλησία η βιαίως αρπαγείσα από το άλλοτε κομμουνιστικό
καθεστώς περιουσία της.

5) Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη αφ’ ενός μεν την παραμονή των συνορια-
κών φρουρών στην περιοχή μας, αφ’ ετέρου δε την θωράκιση των συνόρων,
ώστε να σταματήση η εισροή των πάσης φύσεως ναρκωτικών, η παράνομη εί-
σοδος λαθρομεταναστών αλβανών, η εισαγωγή όπλων και η εγκληματικότητα.

6) Ζητούμε από την Ελληνική Πολιτεία, για μια ακόμη φορά, την υποβολή
του Βορ/κου Ζητήματος ενώπιον των υπουργών εξωτερικών των νικητριών
Δυνάμεων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για την οριστική επίλυσή του.

7) Απαιτούμε την τακτοποίηση του ονόματος του κρατιδίου των Σκοπίων,
χωρίς τον όρο «Μακεδονία». Γιατί η Μακεδονία είναι μία. Και είναι Ελληνική.
Τέλος,

8) Στέλνουμε αδελφικό χαιρετισμό και προς τους δοκιμαζόμενους Κυπρί-
ους αδελφούς. Ευχή μας ολοκάρδια, η Κύπρος να μείνη ενιαία και αδιαίρε-
τη. Ο αγώνας μας για το μεγαλείο του Ελληνικού Έθνους συνεχίζεται, συν
Θεώ, αταλάντευτος και ανυποχώρητος.

(Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως)

Ο Τώνης Μανιάτης μέσα από τον Τύπο

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Στουτγάρδη: Η σημαντική δραστηριότητα ενός κα-
ταξιωμένου καλλιτέχνη, η πολύχρονη προσφορά του
στον πολιτισμό και η πολυδιάστατη παρουσία του σε
ζωντανούς ορίζοντες που προβάλλουν την Ελλάδα, α-
ποτυπώνονται μέσα σε μια δεξαμενή πληροφόρησης
του έντυπου τύπου που παρακολουθεί με θαυμασμό
την δημιουργία του στη λεπτή ζωγραφική.

Ο Τώνης Μανιάτης, ο Μεσσήνιος ζωγράφος που
κατέκτησε με τα θαυμάσια έργα του και αυτόν ακόμα
τον κόσμο των καλλιτεχνών, τράβηξε πολύ γρήγορα ε-
πάνω του τα φώτα της προβολής και το ενδιαφέρον
Ελλήνων και Γερμανών δημοσιογράφων.

Λίγο καιρό αργότερα «αυτό το μεγάλο παιδί της ζω-
γραφικής» θα γίνει ο θαυμαστής Γάλλων, Άγγλων και
Αμερικάνων δημοσιογράφων που αφιέρωσαν και αυ-
τοί αξιόλογες κριτικές για τον πολυσύνθετο τρόπο της
δουλειάς του. Και είναι πολυσύνθετος γιατί έχει να κά-
νει, πέρα από τους φωτεινούς χρωματισμούς που ο ί-
διος συνδυάζει, τις μαχαιρωτές πινελιές που ναι μεν
κουράζουν αλλά χαρίζουν ζωντάνια που μαγνητίζει,
και το γεγονός ότι επιλέγει με σχολαστικότητα στη φύ-
ση τους χώρους που θα δουλέψει αδιαφορώντας για
τις καιρικές συνθήκες.

Γι αυτόν όλες οι συνθήκες του καιρού γεννούν ιδέ-
ες που αυτοσχεδιάζοντας έφτασε σε μεγάλες επιτυ-
χίες. Η ομορφιά αυτή του έδωσε τους πιο σημαντι-
κούς τίτλους στην μακρόχρονη συναρπαστική του κα-
ριέρα, όπως «ο γιος τού ήλιου», «ο ζωγράφος τού φω-
τός», «ο καλλιτέχνης τού δάσους». Έστησε τα σύνερ-
γά του έξω από τον θόρυβο των πόλεων σε πολλές πε-
ριοχές της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας
που τόσο λατρεύει. Αυτή τη ζωντανή ζωγραφική πα-
ρουσίασε σε αμέτρητες ατομικές του εκθέσεις από ό-
που είχαν την τύχη να θαυμάσουν εκατοντάδες θαυ-
μαστές του από όλα τα μέρη του κόσμου.

Ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν μερικά από τα έργα του
που πλουτίζουν δημόσιους χώρους. 

Η πρωτοτυπία του να κάνει την Αθηνά με την Φλό-
γα των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 σε πίνακα
μεγάλων διαστάσεων, έκανε το γύρο όλου του κόσμου
και στολίζει σήμερα το Δήμο Αθηναίων, για την παρα-
χώρηση του οποίου τον ευχαρίστησε η τότε δήμαρχος
Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη. Ένα άλλο έργο, μέσα
από τις εκατοντάδες που έχει παρουσιάσει, είναι αυτό
των Εννιά Μουσών που κρέμεται στα χείλη των θαυ-
μαστών του.

Όλα αυτά, που τόσο θαύμασε το κοινό του, έχουν
γίνει ύμνοι σε πολλές εφημερίδες της Ευρώπης και
της Αμερικής, αλλά και αφιερώματα σε τηλεοπτικά κα-
νάλια. Μέσα στο πλατύ κοινό των θαυμαστών του, συ-
ναντήσαμε σε πολλές του εκθέσεις, ανθρώπους με ι-
διαίτερη ευαισθησία στην τέχνη από όλα τα στρώματα
της κοινωνίας που ξεχώρισαν βέβαια τα νέα παιδιά,
αλλά και συνάδελφοί του.

Η μέχρι τώρα λαμπρή του καριέρα, που έχει περά-
σει σε σελίδες του τύπου, έχει γίνει για τον Έλληνα
καλλιτέχνη που ζει στη Στουτγάρδη ένας ακόμα τρό-
πος παρουσίασης και θαυμασμού για όλους εκείνους
που θέλουν να μάθουν το έργο του μέσα από τις εφη-
μερίδες. Σε περισσότερα από 30 τετραγωνικά μέτρα
πανό βρίσκονται οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται
για το πολυσχιδές έργο του που και αυτό είναι ένα α-
κόμα δείγμα αφιέρωσης στη δημιουργία.

Μέσα από αυτόν τον «σιδηρόδρομο» του έργου τού
ακούραστου ζωγράφου Τώνη Μανιάτη, πήρε γεύση
της προσφοράς του στον πολιτισμό, ο εξοχότατος
Πρέσβης της Ελλάδος στο Βερολίνο Τάσος Κριεκού-
κης, βλέποντας την πληθώρα των κειμένων που αφιε-
ρώνουν ύμνους για το έργο του, δήλωσε με έκδηλο
ενδιαφέρον ότι είναι ένα αριστούργημα τέχνης η δου-
λειά του, που όμοια δεν γνώρισε στη Γερμανία.

Τον ίδιο ενθουσιασμό εξέφρασε, για μια ακόμα φο-
ρά, και ο Γεν. Πρόξενος Δημήτρης. Ξενιτέλλης που
παρακολουθεί μαζί με το συνεργάτη του Πρόξενο Πα-
ναγιώτη Αντωνάτο τις δραστηριότητες των Ελλήνων
της Βάδης Βυρτεμβέργης.

Ο Πρέσβης μας Τάσος Κριεκούκης, ο Τώνης Μανιάτης και ο Γεν. Πρόξενος στη Στουτγάρδη Δημ. Ξενιτέλλης



23n n n Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΜΑΪΟΣ 2009

Βραβείο Μπότση στον Παύλο Κοτρότσιο
Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, απο-

νεμήθηκαν την Τετάρτη, 14 Μαϊου, μέσα σε κλίμα μεγάλης επι-
σημότητας, τα Βραβεία Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθ. Β.
Μπότση, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, της εκκλησίας,
των γραμμάτων και των τεχνών.

Ειδικό Βραβείο απονεμήθηκε στον Παύλο Κοτρότσιο, εκδότη
της ημερήσιας εφημερίδας Hellenic News of America, για την
προβολή και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, για την ενημέρωση των ομογενών και για τη σύ-
σφιγξη των δεσμών με τη μητέρα πατρίδα. 

Αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Παύλος Κοτρότσιος
δήλωσε¨" Η μεγάλη αυτή τιμή από το Ίδρυμα Νάσου Μπότση
μέσω του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι πράγμα-
τι ύψηστης σημασίας για μένα και την ομογένεια και ανήκει σε
όλους όσους με βοήθησαν ο καθένας με τον τρόπο του στην
σταδιοδρομία μου, αλλά και στην συνεχή έκδοση της Hellenic
News of America, στους γονείς μου και την οικογένειά μου, τις
3 κόρες μου και την σύζυγό μου Λίντα, για την αμέριστη κατα-
νόηση και συμπαράσταση." 

Με βραβείο τιμήθηκαν οι δημοσιογράφοι: Κώστας Λασκαρέ-
λιας, Γιώργος Βλάχος και Δήμος Βερύκιος, για την ανάδειξη
της υπόθεσης Βατοπεδίου. Επίσης, οι δημοσιογράφοι: Όλγα
Λαοπόδη - Ιωάννου για τα ρεπορτάζ της στον περιοδικό Τύπο
και τη συστηματική προσπάθειά της για ενεργοποίηση των ανα-
γνωστών με διάφορες εκδηλώσεις της σε κοινωνικά έργα, Γιώρ-
γος Σαρηγιάννης για τη συμβολή του στην ανανέωση του καλλι-
τεχνικού ρεπορτάζ στον ημερήσιο Τύπο, τις αποκλειστικότητές
του και την προβολή του Πολιτισμού, Γιώργος Ταμπακόπουλος
για τη λειτουργία του πρώτου διαδικτυακού ειδησεογραφικού
δελτίου στη χώρα μας (web-tv), ως πρόεδρος -γενικός διευθυ-
ντής του Εθνικού Πρακτορείου Ειδήσεων (Αθηναϊκού-Μακεδο-
νικού) και η Μαρία Χούκλη.

Σε ό,τι αφορά τις ειδικές διακρίσεις, το βραβείο Κοινοβου-
λευτικού Ρεπορτάζ «Γιάννης Φάτσης» απονεμήθηκε στο Νίκο

Ρούσση, Πολιτικής Αρθρογραφίας «Χρήστος Πασαλάρης», με
χορηγό τη Βουλή των Ελλήνων, στους Γιώργο Λακόπουλο και
Νίκο Ξυδάκη, Οικονομικού Ρεπορτάζ, με χορηγό το ΕΒΕΑ, στο
Γιώργο Νικολόπουλο, Ανθρωπιστικού Ρεπορτάζ, με χορηγό τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο Μιχάλη Κεφαλογιάννη, Ισότητας
των Φύλων, με χορηγό τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, στη Λίνα
Δρούγκα, Ρεπορτάζ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με χορηγό το Δή-
μο Αθηναίων, στη Μαριάννα Γαλανοπούλου, το βραβείο «Από-
στολος Μαγγανάρης» στο Στέφανο Δάνδολο, Ξένου Τύπου
«Κώστας Τσατσαρώνης», για ρεπορτάζ που καλύπτει εξελίξεις
και γεγονότα στο «Τρίγωνο» Ελλάδα - Κύπρος - Τουρκία, στην
Kerin Hope, Εθνικής Αντίστασης, με χορηγό την ΕΣΠΗΤ στο Λά-
ζαρο Αρσενίου.

Το Ίδρυμα απένειμε Ειδική Τιμητική Διάκριση μετά θάνατον
στο Γιώργο Κοίλιαρη, για τις επιτυχημένες πολεμικές ανταπο-
κρίσεις του από εστίες αναταραχής, όπου και άφησε την τελευ-

ταία του πνοή. Ακόμα, το Ιδρυμα απένειμε τιμητικές διακρίσεις:
στη Σούζη Λάππα, στον Ιάσονα Μοσχοβίτη, στο Μηνά Παπάζο-
γλου, στη Μαρία Αντωνιάδου, στο Ζήση Αγγελόπουλο, στην ε-
φημερίδα «ΗΧΩ» της Κωνσταντινούπολης για την επί 32 χρόνια
καθημερινή παρουσία της στην Κωνσταντινούπολη και στην
naftemporiki.gr. 

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ιδρύματος Μπότση, Πάνος
Καραγιάννης, αναφέρθηκε στις δράσεις που έχει αναπτύξει το
Ίδρυμα Μπότση, αλλά και στις ενέργειες που σχεδιάζει για τα ε-
πόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας
στο χαιρετισμό του τόνισε ότι οφείλουμε όλοι να προστατεύ-
σουμε την ποιότητα και την ελευθερία του Τύπου για μια δημο-
κρατική χώρα, ενώ ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τα
ΜΜΕ Κώστας Γκιουλέκας, είπε ότι η χώρα μας σύντομα πρέπει
να αποκτήσει μουσείο Ελληνικού Τύπου. Ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος, αναφέρθηκε στο ρόλο και
τα προβλήματα των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας, ενώ ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπακωνσταντίνου μί-
λησε για την κρίση στα ΜΜΕ. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόε-
δρος της ΕΣΗΕΑ Πάνος Σόμπολος και ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ
Γιάννης Πλαχούρης.

Από αριστερά: Κ. Λασκαρέλιας, Δ. Βερύκιος,
Ο. Λαοπόδη-Ιωάννου, Π. Κοτρότσιος και Μ. Χούκλη

Ο Γ. Αμαραντίδης συναντήθηκε
με τον Κώστα Σισμανίδη

Με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπον-
δίας Θρακικών Συλλόγων στην Ευρώπη συνα-
ντήθηκαν το Σάββατο 23 Μαΐου 2009 ο Συντο-
νιστής του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης Γιώρ-
γος Αμαραντίδης, καθώς επίσης ο Πρόεδρος
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου
Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων Νίκος
Τσιαρτσιώνης και ο Αντιπρόεδρος της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού
Γρηγόρης Νιώτης, οι οποίοι βρίσκονταν στη
Φραγκφούρτη ως προσκεκλημένοι του 28ου
Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας.

Κατά τη συνάντηση, η οποία έγινε με αφορ-
μή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ομοσπονδίας στα γραφεία του ΣΑΕ Περι-
φέρειας Ευρώπης, ο Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Κώστας Σισμανίδης ενημέρωσε τους εκ-
προσώπους της Βουλής για τις δραστηριότη-
τες και τα θέματα που απασχολούν τους θρα-
κικούς Συλλόγους και κυρίως τη νεολαία τους. 

Στο τέλος της γόνιμης συνάντησης ο κύριος
Αμαραντίδης τόνισε ότι το ΣΑΕ προσβλέπει
στη συνέχιση της σταθερής συνεργασίας και
διαβεβαίωσε τους παραβρισκόμένους για τη
σταθερή και ειλικρινή υποστήριξη του ιδίου αλ-
λά και του Συντονιστικού Συμβουλίου στις
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
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Ολοκληρώθηκε η 8η «Μαθητιάδα»
στην Πρώτη Σερρών

Σέρρες, 14.05.2009: Έπεσε χθες η «αυλαία» της 8ης Μαθητιάδας
στην Πρώτη Σερρών. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την παρέλαση
των 1.200 μαθητών των ελληνικών αποστολών από σχολεία της Ελλάδας
και του εξωτερικού. Στην τελετή λήξης οι μαθητές κρατούσαν στα χέρια
τους το «Σεντόνι της Γης», εικαστικό δημιούργημα, που έφτιαξαν μόνοι
τους για το περιβάλλον.

Στην 8η «Μαθητιάδα» διεξήχθησαν 35 Ολυμπιακά αθλήματα, παραο-
λυμπιακά αθλήματα και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που κάλυψαν ό-
λο το φάσμα των καλών τεχνών (θέατρο, μουσική, χορός, βιβλίο, κινημα-
τογράφος-φωτογραφία, ζωγραφική, γλυπτική-κεραμική). Συμμετείχαν
μαθητές και από τους 52 νομούς της Ελλάδας, καθώς και από 42 σχο-
λεία της Ομογένειας.

Μία από τις κορυφαίες δράσεις στη διοργάνωση ήταν η «Πράσινη Μα-
θητιάδα», στο πλαίσιο της οποίας, οι μαθητές συμμετείχαν προσφέρο-
ντας από ένα δικό τους μπλουζάκι ώστε όλα μαζί, μέσω του Παγκόσμιου
Οργανισμού Προσφύγων, να δοθούν σε παιδιά, που πραγματικά τα έ-
χουν ανάγκη.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δράση ήταν η «Δημοκρατία στην Πράξη», η
οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την προεδρία της Βουλής
των Ελλήνων, όπου οι μαθητές εξέφρασαν ελεύθερα τις απόψεις τους
και στο τέλος εξέδωσαν ψηφίσματα μέσα από διαδικασίες ψηφοφορίας.

Η φετινή «Μαθητιάδα» πλαισιώθηκε από εκθέσεις, στις οποίες παρου-
σιάστηκε η Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, εκθέσεις Ζωγραφικής και
Φωτογραφίας, διαδραστική έκθεση με μουσειοσκευές από το Μουσείο
Μπενάκη, Έκθεση Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων, Έκθεση Διαδρα-
στικών Πειραμάτων Φυσικής από το Κέντρο «ΝΟΗΣΙΣ», το νέο Μουσείο
Μαθητιάδας, δράσεις και εργαστήρια καθώς και μουσικές βραδιές από
διάφορα σχολικά συγκροτήματα, τόσο παραδοσιακά, όσο και μοντέρνα.

Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές διέμεναν στο «Μαθητικό Χωριό», αντί-
στοιχο με το Ολυμπιακό χωριό, ενώ μεγάλο μέρος της επιτυχίας της με-
γάλης διοργάνωσης οφείλεται, γι άλλη μία χρονιά, στους εθελοντές, που
φέτος ξεπέρασαν τους 500 και η συμβολή τους ήταν καθοριστική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόταση του Κωλέττη οδηγεί στην
αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων
Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε από την Πα-

νελλήνια Ένωση Φίλων Αθλητισμού (ΠΕΦΑ) και τον
Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας
(ΟΔΕΓ), στο Ξενοδοχείο «Άγιος Γεώργιος Λυκαβηττός»,
η εκδήλωση με θέμα: 

«Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων»
Ομιλητής ήταν ο Καθηγητής της Ιστορίας του Αθλητι-

σμού του Πανεπιστημίου της Κολωνίας και επίτ. Διδά-
κτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
κος Βόλφγκανγκ Ντέκερ.

Τον ομιλητή προλόγισε ο συγγραφέας και πρ. Σχο-
λάρχης κος Γεώργιος Δολιανίτης ενώ χαιρετισμούς απη-
ύθυναν οι κύριοι Μάριος Βασιλόπουλος και Κων. Καρ-
κανιάς, πρόεδροι της ΠΕΦΑ και του ΟΔΕΓ αντιστοίχως.

Ο κος Ντέκερ αναφέρθηκε στις ενέργειες, οι οποίες
προηγήθηκαν πολλά χρόνια πριν από την τέλεση των
πρώτων Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 και ειδι-
κά στην πρόταση του Ιωάννη Κωλέττη, Υπουργού Εσω-
τερικών το 1835, προς τον Όθωνα για την τέλεση Εθνι-
κών Ολυμπιακών Αγώνων. Με αυτό αφ’ ενός μεν προε-
τοιμάσθηκε ο δρόμος για την διεξαγωγή των Εθνικών
Ολυμπιακών Αγώνων του 1859 - 1870 αφ’ ετέρου δε,
διατυπώνονταν για πρώτη φορά σκέψεις για την διοργά-
νωσή τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ι. Κωλέττης πρότει-
νε την εκ περιτροπής διεξαγωγή των Αγώνων στην Αθή-
να, την Τρίπολη, το Μεσολόγγι, την Ύδρα σε ανάμνηση
των τεσσάρων αρχαίων μεγάλων αθλητικών οργανώσε-
ων στην Ολυμπία, τους Δελφούς, την Νεμέα και τον
Ισθμό της Κορίνθου. Την εκδήλωση παρακολούθησε
πλήθος ακροατών και τίμησαν με την παρουσία τους η
βουλευτής κα Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, ο

Αντιδήμαρχος κος Ελευθέριος Σκιαδάς ως εκπρόσωπος
του Δημάρχου Αθηναίων, ο τ. Βουλευτής κος Δημήτριος
Κωνσταντάρας, ο τ. Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής
κος Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, ο Πρόεδρος του Ινστι-
τούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων κος Θαλής Μυλωνάς, ο
Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Απελαθέντων εκ
Τουρκίας κος Ελευθέριος Φερεκύδης, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Εθνικής Ενημερώσεως κος Βασίλειος Καρ-
βουνιάρης κ.ά.

Ο Μάρκος Κυπριανού στο Λονδίνο
Την πορεία των απευθείας συνο-

μιλιών μεταξύ του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και
του Τ/κ ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ συ-
ζήτησαν κατά τη διάρκεια χθεσινής
συνάντησης τους στο Λονδίνο, ο
Υπουργός Εξωτερικών Μάρκος Κυ-
πριανού και ο σκιώδης Υπουργός
Εξωτερικών της Βρετανίας Γουίλιαμ
Χέιγκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Συ-
ντηρητικών, κατά τη συνάντηση, η ο-
ποία διήρκησε μια περίπου ώρα και
στην οποία συμμετείχε και ο σκιώ-
δης Υφυπουργός για θέματα Ευρώ-
πης Μαρκ Φρανσουά, συζητήθηκε η
πρόοδος σε μια σεριά από θέματα
των απευθείας συνομιλιών, συμπερι-
λαμβανομένων των θεμάτων διακυ-
βέρνησης, του περιουσιακού και της
ασφάλειας.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση ο κ.
Χέιγκ είπε πως είχαν μια εποικοδο-
μητική συζήτηση σε ό,τι αφορά τη
μέχρι τώρα πρόοδο στις απευθείας
διαπραγματεύσεις.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται
για μια δύσκολη και περίπλοκη κατά-

σταση, ωστόσο επιθυμούμε να δού-
με τις συνομιλίες να ολοκληρώνο-
νται με επιτυχία με την ελπίδα να ο-
δηγήσουν σε μια συμφωνία η οποία
θα προσφέρει κάτι τόσο στην ελλη-
νοκυπριακή όσο και στην τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα», είπε ο κ. Χέιγκ.

Πρόσθεσε πως αν υπάρξει περαι-
τέρω πρόοδος στις συνομιλίες μετα-
ξύ του Προέδρου Χριστόφια και του
Τ/κ ηγέτη και αν «υπάρξει και συ-
νεργασία από την Αγκυρα» τότε ίσως
«μια συμφωνία να είναι εφικτή».

Πηγή: ΚΥΠΕ/ΗΜΑ/ΜΚ

Επιστολική ψήφος:
Οι απόδημοι Ελληνες απαντούν

Αξιότιμε κ. Δίκογλου της „Ελληνικής Γνώμης„

Καταρχήν συγχαρητήρια για την εφημερίδα σας, ό-
που όχι μόνο δίνεται σε μας την δυνατότητα να εκ-
φραστούμε, αλλά και κρατάτε θέση αντικειμενική
προς όλα τα κόμματα και στους διάφορους κύκλους
που δεν θέλουν κάτι τέτοιο, δηλ. οι οποίοι κύκλοι θέ-
λουν να μονοπωλούν τα συμφέροντά τους και αν λά-
χει ας πάει να πνιγεί και η Ελλάδα μας. 

Για τους κυρίους της Ελληνικής Βουλής δυστυχώς
η πλειοψηφία αυτών, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι έχουν
και θέσεις κλειδιά, είναι να τους κλαις. 

Είναι ψεύτες, είναι υποκριτές, όταν μας επισκέπτο-
νται μας υπόσχονται λαγούς με πετραχήλια και το λυ-

πηρό στην όλη υπόθεση είναι ότι ο λαουτζίκος δεν ξυ-
πνάει. Ιδιαίτερα στα ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ οι πολιτικοί μας
ηγέτες ποτέ δεν σκέφτηκαν να προστατεύσουνε την
πατρίδα τους! Ας εξαιρέσουμε όμως ολίγους, όπως
π.χ. τον Στέλιο Παπαθεμελή με το ευρωψηφοδέλτιο
Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο. 

Όσον αφορά την ψήφο στον μετανάστη, κάποιο
κόμμα της αριστεράς είπε κιόλας ότι „αυτοί απ’ έξω
θα μας κάνουν κουμάντο το τι μέλει γενέσθαι στα ελ-
ληνικά πολιτικά δρώμενα?“

Λάμπρος Σαββίδης, ο αριστερός.
Δεν είμαι μέλος του ΚΚΕ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε

ΜΛ, ούτε ΛΜ, ούτε ΚΟΥΛΟΥΜΟΥ. Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου.
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Επίσκεψη Στέφανου Π. Ταμβάκη στο Λίβανο
Αλεξάνδρεια, 17.05.2009: Κοντά στον Ελληνισμό του Λι-

βάνου βρέθηκε ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Π. Ταμβά-
κης, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Προέδρου της
Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού, Παναγιώτη Αντριώτη.

Κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα του Λιβάνου ο
κ. Ταμβάκης είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρέσβη της
Ελλάδας στο Λίβανο Πάνο Καλογερόπουλο, το ΔΣ της Ελλη-
νικής Κοινότητας Βηρυτού και μέλη της Νεολαίας, τον Πρό-
εδρο της Ελληνικής Κοινότητας Τρίπολης, όπως και με τον
Μητροπολίτη του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιόχειας
στο Λίβανο κ. Audi.

Στη συνάντηση με το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυ-
τού, ο Πρόεδρος του ΣΑΕ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο κ.
Αντριώτη για τα θέματα που απασχολούν τους ομογενείς μας
στη φιλόξενη χώρα του Λιβάνου και διαπίστωσε το μεγάλο
ενδιαφέρον που υπάρχει για την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ελλη-
νικού ενδιαφέροντος.

Τα μαθήματα που διοργανώνει η Κοινότητα Βηρυτού έ-
χουν απήχηση και χρίζουν στήριξης, τόνισε ο κ. Αντριώτης,
επισημαίνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον του κυρίου Πρέσβη.
Τόνισαν επίσης τη στενή συνεργασία που υπάρχει με την Πε-
ριφέρεια ΣΑΕ, Εγγύς/Μέσης Ανατολής και τον Συντονιστή
Χάρη Γκουβέλη. Στα άμεσα σχέδια είναι και η ίδρυση ενός
Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στη Βηρυτό, οι εκδηλώσεις
του οποίου εκτιμάται ότι θα έχουν μεγάλη απήχηση, με δε-
δομένο το φιλελληνικό πνεύμα της τοπικής κοινωνίας.

Η τόνωση της εκμάθησης της γλώσσας μας και η προώθη-
ση του ελληνικού πολιτισμού στην τοπική κοινωνία, είναι στις
άμεσες προτεραιότητες και της Ελληνικής Κοινότητας Τρίπο-
λης, τόνισε ο πρόεδρός της Δρ. Παναγιώτης Καρκάς.

Από την πλευρά του ο κ. Ταμβάκης ενημέρωσε τους Ομο-
γενείς μας για τους στόχους και τις δραστηριότητες που α-
ναπτύσσει το ΣΑΕ, με γνώμονα την συσπείρωση του Απαντα-
χού Ελληνισμού. 

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Ομιλείται
Ελληνικά- Ζήστε Ελληνικά», το οποίο δρομολογήθηκε από το
ΣΑΕ για να συμβάλει στην εξ΄ αποστάσεως εκμάθηση της

γλώσσας μας, ενώ δεσμεύτηκε να συνδράμει στο αίτημα για
την αποστολή βιβλίων.

Σε όλες του τις συναντήσεις ο Πρόεδρος του ΣΑΕ εξέφρασε
τη μεγάλη ικανοποίησή του από τις αξιέπαινες προσπάθειες που
καταβάλλουν οι περίπου 3.000 Έλληνες του Λιβάνου για τη δια-
τήρηση της ελληνικής τους ταυτότητας και τη μεταλαμπάδευση
των ελληνικών αξιών στη νέα γενιά, που έχει αξιόλογα στελέχη.

Τη μεγάλη εκτίμηση που τρέφουν οι κάτοικοι του Λιβάνου για
την πατρίδα μας εξέφρασαν στον Πρόεδρο του ΣΑΕ και τα Μέ-
λη του Συνδέσμου Λιβανίων Αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστη-
μίων, με επικεφαλής τον πρόεδρο Δρ. Γιώργο Σεϊμπ, ο οποίος
τόνισε ότι είναι δεδομένη η αγάπη τους για την Ελλάδα, που δεν
ξεχνούν ποτέ. Τα Μέλη του δραστήριου Συνδέσμου συμμετέ-
χουν σε κάθε εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας.

Στην εθιμοτυπική συνάντηση με τον Μητροπολίτη κ. Audi, πα-
ρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας, ο κ. Ταμβάκης τόνισε ότι το
ΣΑΕ συμπαραστέκεται σε όλα τα Πατριαρχεία μας, με πρώτο το
Οικουμενικό, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του από την εκτί-
μηση που απολαμβάνει το ελληνορθόδοξο ποίμνιο στο Λίβανο.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΑΕ παραβρέθηκε στη φιλανθρωπι-
κή βραδιά που διοργάνωσε η Ελληνική Κοινότητα Βηρυτού, πα-

ρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας κ. Καλογερόπουλου, Υπουρ-
γών της Λιβανικής κυβέρνησης, ο επίτιμος Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Κοινότητας Βηρυτού Δημήτρης Παπαδόπουλος και πλή-
θος κόσμου. Τις καρδιές των παριστάμενων «έκλεψε» το χο-
ρευτικό συγκρότημα.

Με τον πρόεδρο της ΕΚΒ Πάνο Ανδρεώτη και τον
Πρέσβη Παναγιώτη Καλογερόπουλο

Στην Ελληνική τάξη της ΕΚΒ 18.05.2009

Κοπέλες του Ελληνικού Σχολείου Βηρυτού
στην ελληνική βραδιά της ΕΚΒ, 18.05.2009

Νοιάζονται οι Ελληνες της Ομογένειας για την Πατρίδα τους...
Προς την Ελληνική Γνώμη Düsseldorf
Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες

Σε περίπτωση που δεχθούμε ότι τα τελευ-
ταία χρόνια υπήρξε ελληνική Εξωτερική πολιτι-
κή, μας είναι εύκολο να διαπιστώσουμε την κα-
τάρρευσή της. Οι μόνοι που δεν είναι σε θέση
να δουν την πικρή αλήθεια για μας είναι τα πο-
λιτικά κόμματα εξουσίας και βασικά το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση καθώς και
τα τρία κόμματα τής αντιπολίτευσης, επειδή
γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να καταρρεύσει αυτό
που δεν υπάρχει. Ασπάζονται και προωθούν
και τα τέσσερα μαζί την έντιμη λύση του
Υπουργείου Εξωτερικών, δεν γνωρίζουμε πότε
συμφωνήσανε, το διαλαλούν όμως στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό. Έτσι στα μουλωχτά, μέ-
σα σε αυτήν τη βαβούρα κατάργησαν την συμ-
φωνία τής 13ης 4ου 1992 των πολιτικών αρχη-
γών, που έγινε υπό την Προεδρία τού Κωνστα-
ντίνου Καραμανλή. Το μόνο κόμμα που διαφώ-
νησε τότε ήταν το ΚΚΕ. Η συμφωνία γνωστο-
ποιούσε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το ανε-
ξάρτητο κράτος των Σκοπίων μόνον εάν τηρη-
θούν οι τρεις όροι τής ΕΚ τής 16.12.1991 με τη
διευκρίνιση, ότι στην ονομασία δεν θα υπάρχει
η λέξη Μακεδονία. Περασμένα ξεχασμένα, αλ-
λά τα κόμματα κόπτονται για τη δημοκρατική
διαδικασία και λειτουργία τού κράτους τής
μπανανίας. Έτσι στην Ελλάδα εξαφανίστηκε το
γέλιο και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Δια-
πίστωση είναι ότι οι κομματικοί παράγοντες τής
πατρίδας μας στο εξωτερικό δεν έχουν χάσει
την άνεση να γελούν σαν τα βατράχια και να

φλυαρούν ακατάπαυστα σαν τα παπαγαλάκια
και να μην αντιλαμβάνονται αυτά που λένε.
Μια από τις πολλές και ακατανόητες ρήσεις εί-
ναι αυτή τής Υπουργού των Εξωτερικών, που
δήλωσε πρόσφατα με σοβαρότητα και μετριο-
φροσύνη στη Νέα -Υόρκη, ότι η Ελλάδα, δηλα-
δή η Υπουργός και όχι ο λαός, προτείνει στα
Σκόπια μια έντιμη λύση με την ονομασία «Βό-
ρεια Μακεδονία», όπου δεν θα υπάρχουν νικη-
τές και ηττημένοι. Μα ακόμη δεν έχουν κατα-
νοήσει η ίδια και όλοι οι άλλοι λαλίστατοι εκ-
πρόσωποι των κομμάτων, ότι ο μόνος και μεγά-
λος ηττημένος με την πρότασή τους, τής έντι-
μης λύσης, είναι η Ελλάδα και κανένας άλλος;
Αν ανοίξουν τα μάτια και τα αφτιά τους και κλεί-
σουν μόνο για λίγο το στόμα τους θα διαπιστώ-
σουν ότι από το Βατικανό μέχρι και το τελευ-
ταίο κρατίδιο, που πρόκειται να ενταχθεί στον
ΟΗΕ το 2009, αποκαλούν το κράτος Μακεδο-
νία και Μακεδόνες τους κατοίκους και μακε-
δονικό ό,τι έχει σχέση με αυτό το κράτος.

Σημαντική είναι η συνδρομή των ΜΜΕ στην
προσπάθεια των κομμάτων να αποπροσανατο-
λίσουν και να αποβλακώσουν τον ελληνικό λαό
με την τακτική τής παραπληροφόρησης. Έτσι
διαβάζουμε στα ΜΜΕ για τις νέες προκλήσεις
των Σκοπιανών στις οποίες αδυνατούν να αντι-
δράσουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Η λέξη
πρωτοβουλία έχει εξαφανιστεί από το θησαυ-
ρό των γνώσεών τους. Επειδή στη διάσκεψη
τής UNESCO στο Βουκουρέστι πήραν μέρος
και οι Σκοπιανοί σαν «Δημοκρατία της Μακε-
δονίας» και μοίρασαν ένα βιβλίο στην αγγλική

γλώσσα για την επονομαζόμενη «μακεδονική
γλώσσα», αποχώρησε η ελληνική Αντιπροσω-
πεία, επειδή δεν μπόρεσε να τους κάνει ΝΤΑ
και δεν τής επέτρεψαν να παίξει σαν τα μικρά
παιδιά. Οι Σκοπιανοί τη δουλειά τους κάνουν
και ωραία την κάνουν. Εμείς τί κάνουμε; Εδώ
φαίνεται ξεκάθαρα η ελληνική ανεπάρκεια, η
στάση ολιγωρίας και μειοδοσίας των ελληνι-
κών κυβερνήσεων και των πολιτικών κομμάτων
όλα αυτά τα χρόνια. Προ καιρού διάβασα στο
ΒΗΜΑ τής Κυριακής σε επιφυλλίδα τού καθη-
γητή Πανεπιστημίου Γιώργου Μπαμπινιώτη, ότι
από το 1992 και ύστερα δεν έστερξε καμία κυ-
βέρνηση, κανένα κόμμα δε βοήθησε να εκδο-
θεί το επιστημικό έργο Ομάδας Καθηγητών τής
Γλωσσολογίας και τής Ελληνικής γλώσσας,
που αναφέρεται στη Μακεδονική γλώσσα. Ο
τίτλος του είναι: Η γλώσσα τής Μακεδονίας, η
αρχαία μακεδονική και η ψευδώνυμη γλώσσα
των Σκοπίων, στην αγγλική για να γίνουν ευρύ-
τερα γνωστές οι ελληνικές επιστημονικές θέ-
σεις. Είναι ακριβώς αυτό που ζητάει αγωνιω-
δώς από την Ελληνική Πνευματική Ελίτ, ο χαρι-
σματικός Μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωρά-
κης. Σε περίπτωση που υπήρχε θέληση και διο-
ρατικότητα θα είχε η ελληνική αποστολή το βι-
βλίο για να αντιμετωπίσει τα σκοπιανά παραμύ-
θια και δεν θα υπήρχε λόγος να υποχωρήσουν.
Ξεβράκωτοι, όμως, πήγαν και ξεβράκωτοι ε-
γκατέλειψαν το πεδίο μάχης. Από το 1992 και
ύστερα χρηματοδοτούν πλουσιοπάροχα το
ΕΠΑΔ τού Ελσίνκι, όπου υπεύθυνος είναι κά-
ποιος Δημητράς. Παράλληλα κλείσαν το Κ.Α.

Μακεδονομάχων Θεσσαλονίκης, όπου υπεύ-
θυνος ήταν απόγονος τής οικογένειας Μακε-
δονομάχων Κωνσταντίνου Πύρζα, συναγωνι-
στή και συντρόφου τού Παύλου Μελά. Κατα-
χώνιασαν την υπέροχη έκθεση τής Μεγάλης
Μελίνας Μερκούρη «Μακεδόνες, οι Έλληνες
τού Βορρά». Αν οι Σκοπιανοί είχαν τα επιχειρή-
ματά μας, θα είχαν πάρει και την Κρήτη. Δεν έ-
χουν τίποτα και ετοιμάζουν τη διάλυση τής Βό-
ρειας Ελλάδας με την απόσπαση τής Μακεδο-
νίας. Δε γνωρίζω για πιο λόγο αποσιώπησαν τα
ΜΜΕ με εξαίρεση των τοπικών και τής
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» τού Düsseldorf, την
αποτρόπαια πράξη ανθρωπόμορφων τεράτων,
που έγινε στο χωριό Καρυδιά τής Έδεσσας.
Ελπίζω, δεν την πραγματοποίησαν θερμοκέφα-
λοι έλληνες. Γράφει λοιπόν ο συμπατριώτης
«Καππαδόκης» στην „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ“, ότι
«άγνωστοι καρατόμησαν τον Ιούλιο τού 2008
τις κεφαλές των ηρώων Μακεδονομάχων Τέλ-
λου Άγρα και Αντώνη Μίγκα». Ναι, διαβάζετε
σωστά, καρατόμησαν τις κεφαλές των αγαλμά-
των που η ευγνωμονούσα Ελλάδα έστησε προς
τιμήν των δύο ηρώων που απαγχονίστηκαν στις
7.6.1907 από Βούλγαρους κομιτατζήδες. 

Διατελώ με τιμή
Γιώργος Α. Βλάχος, Herzberg

Γενικός χειρουργός

Σημείωση Ε. ΓΝΩΜΗΣ: Η ανωτέρω επιστολή
τού αναγνώστη μας Γιώργου Βλάχου, από την
Κάτω Σαξονία, στάλθηκε επίσης στην αθηναϊκή
εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ όπου και δημοσιεύτηκε.

Συμμετοχή της SUPERFAST FERRIES στο TTG Roadshow Greece
Αθήνα: Η SUPERFAST FERRIES ήταν η μοναδική ελ-

ληνική ναυτιλιακή εταιρία που έλαβε μέρος στο «TTG
Roadshow Greece» που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έ-
ως τις 7 Μαΐου σε 4 Ιταλικές πόλεις (Βενετία/Μέστρε,
Μπολόνια, Φλωρεντία και Πίζα) σε συνεργασία με τον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Τη διοργάνωση, που εί-
χε επίκεντρο την Ελλάδα, επισκέφθηκαν περίπου 200 εκ-
πρόσωποι από ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Ιταλίας, οι
οποίοι ενημερώθηκαν για τη χώρα μας και τις εναλλακτι-
κές προτάσεις τουρισμού σε αυτή. Η SUPERFAST
FERRIES παρουσίασε στους επαγγελματίες του χώρου

τους προορισμούς της, τα δρομολόγια και τις τιμές της
για το 2009 καθώς και τις ειδικές προσφορές που ισχύ-
ουν αυτή την περίοδο. H SUPERFAST FERRIES διαθέτει
στόλο 5 υπερσύγχρονων επιβατηγών-οχηματαγωγών
πλοίων που δραστηριοποιούνται μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας
και Πειραιά – Ηρακλείου και είναι μέλος της ATTICA
GROUP. Η ATTICA GROUP δραστηριοποιείται στην επι-
βατηγό ναυτιλία μέσω των θυγατρικών της εταιριών
SUPERFAST FERRIES και BLUE STAR FERRIES που
προσφέρουν σύγχρονες και υψηλού επιπέδου μεταφορι-
κές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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Griechische
Gemeinde
Duisburg
Einladung zur Vollversamm-
lung am Sonntag, den
21.6.2009 um 15:00 Uhr
Die Griechische Gemeinde
Duisburg lädt ihre Mitglieder
zur nächsten Vollversamm-
lung am 21.6.2009, um 15:00
Uhr ein.
Themen/Tagesordnung:
1. Neues Vorstandsmitglied
wählen 
2. Neuen Kontrollausschuss
wählen
3. Verschiedenes
Wir hoffen, dass Sie das
entsprechende Interesse
zeigen und Sie bei dieser 
Vollversammlung dabei sein
können.
Der Vorstand der Griechi -
schen Gemeinde Duisburg

Ο Σύλλογος
Ποντίων
Βερολίνου 
«Οι Υψηλάντηδες»
στη Ζυρίχη
Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία
συμμετοχής πραγματοποιήθη-
κε η επίσκεψη που οργάνωσε η
Νεολαία του Συλλόγου Πο-
ντίων Βερολίνου «Οι Υψηλάντη-
δες» στη Ζυρίχη της Ελβετίας.
Πολλοί Νέοι αλλά και μέλη του
Συλλόγου συμμετείχαν στην
πρόσκληση με αφορμή τo 34ο
«Αντάμωμα» που διοργάνωσε η
Ένωση Ποντίων Ελβετίας στα
πλαίσια των πολιτιστικών της
δραστηριοτήτων, το Σάββατο 2
Μαΐου 2009 στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου του Αγί-
ου Δημητρίου Ζυρίχης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο γνωστός Πό-
ντιος τραγουδιστής Αλέξης
Παρχαρίδης, ο επίσης καταξιω-
μένος Παναγιώτης Κονγκαλί-
δης, (ποντιακή λύρα) και ο Αλέ-
κος Θεοδοσιάδης στο ταούλ. 
Το χορευτικό του Συλλόγου
Ελλήνων Ποντίων Βερολίνου
«Υψηλάντηδες», καθώς και ο
χορευτικός όμιλος «Παρχαρο-
πούλια» από το Baden-
Würtenberg μαζί με τους καλλι-
τέχνες τους μαζί με το χορευτι-
κό της Ένωσης Ζυρίχης πα-
ρουσίασαν ποντιακούς χορούς
σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Στο πλαίσιο της διήμερης εκ-
δρομής η Νεολαία και τα μέλη
του Συλλόγου ξεναγήθηκαν
στη Ζυρίχη και είχαν την ευκαι-
ρία να θαυμάσουν γνωστά α-
ξιοθέατα της Πόλης.

(Nikos Tyrekidis)

Europafest in Düsseldorf

Ντύσσελντορφ: Με μεγάλη προσέλευση κό-
σμου από το Düsseldorf και τη γύρω περιοχή γιορ-
τάστηκε η εκδήλωση Europafest στην πλατεία του
Rathaus στις 9 Μαίου.

Από τις λίγες Ελληνικές παρουσίες που συγκέ-
ντρωσε πολλούς επισκέπτες ήταν το περίπτερο
του Alexander Reisen. Με τη δυναμική ομάδα του
και κυρίαρχο σύνθημα τις οικονομικά προσιτές
διακοπές στην Ελλάδα πρότεινε πρωτοποριακά
προγράμματα και μεταξύ άλλων θεραπευτικές
διακοπές για KURURLAUB σε Ελληνική Λουτρό-
πολη.

Μεταξύ των επισκεπτών ξεχώρισαν ο Έλληνας
Γενικός Πρόξενος στο Düsseldorf Πρόδρομος
Μαρκουλάκης με τη σύζυγό του και ο Δήμαρχος
του Düsseldorf Dirk Elbers. Στον
Oberbürgermeister Dirk Elbers προσφέρθηκε
Ελληνικό Μέλι ως συμβολικό δώρο από τα στελέ-
χη του Γραφείου, όπως φαίνεται και στο φωτο-
γραφικό στιγμιότυπο.

Στους μικρούς επισκέπτες χαρίστηκαν εκατο-
ντάδες καπελάκια και μπαλόνια και στους ενήλι-
κους επισκέπτες Ελληνικό κρασί για μια γεύση α-
πό Ελλάδα.

Από την πλευρά τού Alexander Reisen πιστεύ-
ουμε ότι η εκδήλωση έκλεισε με θετικό ισοζύγιο
για τον Ελληνικό Τουρισμό!
Wir danken dem Reisebüro Alexanderreisen,

Bismarckstraße 60, 40210 Düsseldorf,
http://www.marktreise.de, für diesen Beitrag.

Τα στελέχη του Γραφείου με τον Oberbürgermeister Düsseldorf Dirk
Elbers, αριστερά Bürgermeister Friedrich Conzen Παρουσίες που δηλώνουν και τον διεθνή χαρακτήρα της εκδήλωσης

Η ομάδα του Alexander Reisen από δεξιά ο Φίλιππος Βασιλείου, ο Μάνος Δαμιανάκης,
η Diana Dorsei Trevi•o, ο Πάνος Κλεφτάκης, η Νίκη Πιστόλα και ο Ιωσήφ Δαμιανάκης
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Aγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Μια Αδελφότητα που χαράζει φωτεινούς ορίζοντες

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Προλεγόμενα: Άτομα με αγγελική μορφή, άν-
θρωποι που η ζωή και η μοίρα τούς ξερίζωσε α-
πό τη γενέτειρά τους, Έλληνες που ξενιτεύτηκαν
για ένα καλύτερο αύριο. Από τα πρώτα χρόνια
που βρέθηκαν στην ξενιτιά άρχισαν να χτίζουν
νέες εστίες που οδηγούν στη λύτρωση. Όταν α-
κόμα οι περισσότεροι ήταν ελεύθεροι, ελάχιστοι
οι παντρεμένοι, έσμιγαν στα δεσμά του γάμου με
γνωριμίες στις νέες τους πατρίδες και έστηναν

με πολλά όνειρα ό,τι ήταν χρήσιμο για όλους. Στην αρχή οι εκκλησίες,
ακολούθησαν τα σχολεία και οι διάφοροι κοινωνικοπολιτικοί, εκπολιτι-
στικοί, εθνικοτοπικοί, ποδοσφαιρικοί και λαογραφικοί σύλλογοι, που
αργότερα σύνθεσαν τις Ομοσπονδίες τους.

Κάτω από τη σκέπη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων οι κοι-
νότητες, της Ομοσπονδίας Ηπειρωτικών Συλλόγων οι σύλλογοι, της
Ομοσπονδίας Κρητικών Συλλόγων, της Ομοσπονδίας Ποντιακών Συλ-
λόγων, Θρακικών Συλλόγων, Θεσσαλικών Συλλόγων, Μακεδονικών
Συλλόγων κ. ά. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν με εθνικοθρη-
σκευτικούς συλλόγους. Βρήκαν όμως στέγη κοντά σε κάποιες Ορθό-
δοξες ενορίες και στηρίχτηκαν κυρίως από μεμονωμένους Έλληνες
εκπαιδευτικούς αλλά και ιερείς που οργάνωναν τότε τις νεοϊδρυθείσες
Ενορίες. Η δεκαετία του ‘60 είχε όλα τα χαρακτηριστικά της οργάνω-
σης των Ελλήνων στη Γερμανία. Στην εκπνοή της, το 1969, η Στουτ-
γάρδη ήταν πλέον καλά οργανωμένη. Ο Ελληνισμός, με αυτοπεποίθη-
ση και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, είχε βάλει γερά θεμέλια!

Ανάμεσά τους και μια μικρή ομάδα νεοφερμένων συμπατριωτών
μας, που αφουγκράστηκε τον ψίθυρο της καρδιάς τους και δειλά-δει-
λά, με πίστη και αφοσίωση σ’ αυτό που σχεδίασαν, ίδρυσαν την Ελλη-
νορθόδοξη Κοινότητα Βάδης Βυρτεμβέργης «Άγιος Κοσμάς ο Αιτω-
λός». Το «καταφύγιό» του λίγα χρόνια αργότερα η Ενορία Αναλήψεως
τού Σωτήρος Στουτγάρδης.

Στουτγάρδη, σαράντα χρόνια στο δρόμο του Χριστού: 
Στην αίθουσα εκδηλώσεων Altes Feuerwehrhaus της Στουτγάρδης

μέλη και φίλοι της Αδελφότητας προσήλθαν στη γιορτή της Αγάπης για
να πάρουν νέα εφόδια για ένα μέλλον που χαράχτηκε για να προσφέ-
ρει κοινωνική αλληλεγγύη. Προσήλθαν για να γιορτάσουν τα σαράντα
χρόνια του κοινωνικού και Ελληνοχριστιανικού έργου ο Θεοφιλέστα-

τος Επίσκοπος Αρίστης Βασίλειος, ο Γενικός Πρόξενος Δημήτρης Ξε-
νιτέλλης, ο πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Βαγγέλης, ο πρεσβύτε-
ρος π. Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο αρχιμανδρίτης π. Ιωάννης Τσου-
λουλής, οι επιχειρηματίες χορηγοί Αθανάσιος Νικολάου, ο Κυριάκος
Βενέτης, ο Παναγιώτης Σαράντος, ο Αμανάτης Ταγκαλίδης, η διευθύ-
ντρια της Συμφωνικής ορχήστρας του Sandhausen δρ. Μαρία Παπα-
γιαννάκη, η πρόεδρος τής Ομοσπονδίας Ποντίων Δήμητρα Παπαδο-
πόλου και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

Ύστερα από την ακολουθία της κοπής της Βασιλόπιτας από τον Επί-
σκοπο, τους ιερείς και τον Πρωτοψάλτη Αθανάσιο Εξέογλου το φλου-
ρί έπεσε στην Κατερίνα Ξανθοπούλου. 

Ο Άγιος Αρίστης στο λόγο ευλογίας του αναφέρθηκε στο βίο του
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο της θυ-
σίας, της αυταπάρνησης, της προσφοράς. Ήταν ανάργυρος, ταπεινός,
πράος, πειθαρχικός, μεταδοτικός, ήταν μοναδικός.

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Θεόδωρος Στοϊτσης τόνισε ότι αν θέ-
λουμε να χαρακτηρίσουμε την Αδελφότητας με ένα κοσμικό τρόπο θα
λέγαμε ότι είναι μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας των ανθρώπων.
Ένας χώρος συνάντησης και γνωριμίας προσώπων με διαφορετικούς
χαρακτήρες, που τους ενώνει όμως η αγάπη τους για το Θεό και την
Πατρίδα.

Ο Γενικός Πρόξενος αφού εξήρε την πολυσχιδή δραστηριότητα της
Αδελφότητας τόνισε ότι η Πολιτεία χωρίς την εκκλησία, χωρίς την αλ-
ληλεγγύη δεν υπάρχει.

Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ένας λαμπρός εκπαιδευτι-
κός, ο Γιώργος Δέβρας, γνωστός για τη μεγάλη προσφορά στην Ελλη-
νική παροικία, με μια χειμαρώδη ομιλία με τίτλο «Το μήνυμα του Αγίου
Κοσμά του Αιτωλού στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη εποχή μας» τό-
νισε μεταξύ άλλων: Καταπιάνεται ο Άγιος με την ισότητα ανδρών και
γυναικών και θέτει σε στέρεες, ευαγγελικές βάσεις. Ο Άγιος Κοσμάς
θυσίασε στην κυριολεξία τον εαυτό του σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκο-
λη για την πατρίδα του, για τους χριστιανούς αδελφούς του, που στέ-
ναζαν κάτω από τον μουσουλμάνο δυνάστη. Σήμερα ο εχθρός δεν εί-
ναι κάποιος δυνάστης, που μας επιβάλλεται σατανικά με τη δύναμη
των όπλων και της πυγμής. Είναι ύπουλος. Έρχεται σαν φίλος και μας
κολακεύει, μας κατευθύνει σε έναν κατήφορο χωρίς γυρισμό.

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης όπου μαθητές της
Αδελφότητας παρουσίασαν τη θεατρική παράσταση «τα Χριστούγεννα
της Ελένης» και στη συνέχεια απήγγειλαν ποιήματα και τραγούδια τα

παιδιά του Κατηχητικού τής ενορίας Αναλήψεως Στουτγάρδης. Ακο-
λούθως η μαθήτρια Παναγιώτα Μαυρίδου με σόλο βιολί χάρισε μου-
σικές νότες ενώ σε μια μικρή μουσική παρένθεση με τους μαθητές Ευ-
γενία στη λύρα και Χαράλαμπο στο νταούλι ηλεκτρίστηκε η ατμόσφαι-
ρα με Ποντιακή μουσική παράδοση. Η απόδοση των μαθητών στα ποι-
ήματα, τα τραγούδια και τη μουσική έδειξε για μια ακόμα φορά τη σω-
στή ανατροφή στις οικογένειες που ακολουθούν δρόμους αγάπης και
ότι καμιά άλλη φυλή στον κόσμο δεν στόλισε την κοινωνία με τέτοια
φωτεινά αστέρια. Κι ενώ οι εκπλήξεις διαδεχόταν η μία την άλλη βρέ-
θηκαν όλοι μπροστά στη ζωντανή ιστορία της Αδελφότητας. Ο Πρωτο-
πρεσβύτερος Δημήτριος Βαγγελής που ευτύχησε να αγκαλιάσει το
σύλλογο από την ίδρυσή του και οι Σπυρίδων Τουγιαννίδης και Νικό-
λαος Κουμουρίδης ιδρυτικά μέλη και επί σειρά ετών πρόεδροι τής
Αδελφότητας, συγκίνησαν με ένα αγνό και μοναδικό τρόπο την ομή-
γυρη όταν έφεραν εικόνες, συζητήσεις, επαφές και άγνωστα σε πολ-
λούς στοιχεία της ιστορικής διαδρομής αυτού του υπέροχου και μονα-
δικού για τον Ελληνισμό της Στουτγάρδης και της ευρύτερης περιοχής
ιδιόκτητο χώρο με την πλούσια Βιβλιοθήκη.

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Θεόδωρος Στοϊτσης φανερά συγκι-
νημένος από την αγάπη του κόσμου και με την ευκαιρία της επετείου
των 40 χρόνων, απένειμε επαίνους και τίμησε τους τρεις προαναφε-
ρόμενους για την πολυετή τους δραστηριότητα: τον Επίσκοπο Αρίστης
που βρίσκεται με την πατρική του αγάπη πάντα κοντά τους, τον Γενικό
Πρόξενο για την συμπαράστασή του, τον δημοσιογράφο συντάκτη μας
Γιάννη Δελόγλου για την μακροχρόνια προβολή των προσπαθειών
τους καθώς επίσης και τον π. Βασίλειο Παπαγεωργίου.

Η αίθουσα μπήκε στον παραδοσιακό ρυθμό από τον Πρωτοψάλτη
Αθανάσιο Εξέογλου, που απέδωσε με τον ιδιαίτερο Παγγαιορίτικο τρό-
πο τα παραδοσιακά τραγούδια «Όσα βουνά κι αν πέρασα», «Η Βαγγε-
λιώ παράγγειλε», «Αντάμα νιος και λεύτερος», «Ξένος ήμουν κι ήρθα
τώρα» ενώ στη συνέχεια ο Άγιος Αρίστης μοίρασε πλούσια δώρα σε ό-
λα τα παιδιά για να κλείσει η εκδήλωση με ευχές για πολλές τέτοιες ε-
ορταστικές επετείους.

10 χρόνια αδελφοποίησης Καβάλας και Νυρεμβέργης 
10 Jahre Städtepartnerschaft Nürnberg - Kavala

Παρότι οι σχέσεις της Νυρεμβέργης με τον Ελληνισμό έ-
χουν του- λάχιστον 850 χρόνια παράδοση, από την εποχή των
Κομνηνών και παρότι στα ανατολικά της πόλης στο Mögeldorf
– Hammer έχουν βρεθεί σπαθιά μυκηναϊκής τεχνοτροπίας,
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ΄90 δεν είχε γίνει δυνατό να α-
δελφοποιηθεί η Νυρεμβέργη με μια ελληνική πόλη. Η ιδέα ξε-
κίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, από τον αείμνηστο
Δρ. Κώστα Μαρμαρά, τον Σπύρο Γκάρο, τον κο Γαβρά απο το
Μόναχο κ.α. Στις αρχές του 1998, με τη σημαντική συμβολή
της διευθύντριας του Προξενείου κας Αλίκης Alesik και τη συ-
μπαράσταση της Ελληνικής Κοινότητας Νυρεμβέργης με ψυχή
της τον πρόεδρο κο Αθ. Παπανδρέου, η ιδέα αρχίζει να γίνε-
ται πράξη. Γίνεται συλλογή υπογραφών των συλλόγων, οπτικο-
ακουστικό και έντυπο υλικό στέλνονται στην πόλη και στο
Ältestenrat . Στο τέλος οι Γερμανοί που ζουν στην Καβάλα,
γράφουν κάρτες και γράμματα και ζητούν από τον Δήμαρχο
κο Ludwig Scholz να αποδεχθεί την υποψηφιότητα της Καβά-
λας. Η Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης αποφασίζει ομόφω-
να να προτείνει προς αδελφοποίηση την Καβάλα. Το μήνυμα
της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Κοινό-
τητας Νυρεμβέργης μεταφέρει στο Δημαρχείο ο Δημοτικός
Σύμβουλος της SPD Θεόδωρος Αγαθαγελλίδης. Στις 15.05.98
υπογράφεται στο ιστορικό Δημαρχείο της Νυρεμβέργης η α-
πόφαση για την σύναψη της αδελφοποίησης. Στις 16.05.98
στην ελληνική εκκλησία της πόλης γίνεται πανηγυρική αποδο-
χή της απόφασης για την αδελφοποίηση, παρουσία και των
δύο Δημάρχων και πλήθους επισκεπτών. 

1η Ιουνίου 1999. Η Καβάλα γίνεται επίσημα η 12η αδελφή
πόλη της Νυρεμβέργης με πανηγυρική εκδήλωση μπροστά
στο δημαρχείο Καβάλας.  Από το 1999 μέχρι και σήμερα έχει
κυλήσει πολύ νερό στην Pegnitz και η αδελφοποίηση έχει ωρι-
μάσει. Ο σύλλογος της αδελφοποίησης “Φίλος” συμμετέχει
κάθε χρόνο στη χριστουγεννιάτικη αγορά των αδελφών πόλε-
ων, γίνονται συχνές ανταλλαγές μεταξύ καλλιτεχνών, αθλη-
τών, ΑΜΕΑ, ατόμων της 3ης ηλικίας κ.α.  Παράλληλα διοργα-
νώνονται εκθέσεις φωτογραφίας με θέματα από την Ελλάδα
και διάφορες δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φά-
σμα εκδηλώσεων. Το 2000 έγινε δεκαήμερο καβαλιώτικων
προϊόντων στο πολυκατάστημα Karstadt, με τον τίτλο Kalimera
Kavala.  Από το 2001 ο δήμος Καβάλας συμμετέχει ανελλιπώς
στην Freizeit-Garten und Touristik της Νυρεμβέργης. Το 2007
γιορτάστηκαν πανηγυρικά τα εγκαίνια της Kavalastraße. Το
2009 ξεκινούν επαφές μεταξύ του Σχολείου Uhlandschule και
του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, ενώ τα Τ.Ε.Ι. Καβά-

λας είναι αδελφοποιημένα με την Hochschule Georg-Simon-
Ohm της Νυρεμβέργης. 

Σωτήρης Ξώγνος, πρόεδρος του
Συλλόγου ΦΙΛΟΣ αδελφοποίησης Νυρεμβέργης-Καβάλας. 

Festveranstaltungen zum 10jährigen
Kavala-Nürnberg-Jubiläum

Freitag, 19.06.2009: ab 19.00 Uhr findet ein Festakt für
geladene Gäste in Anwesenheit der Oberbürgermeister beider
Städte und einer offiziellen Delegation aus Kavala im His-
torischen Rathaussaal, Rathausplatz 2, statt. An den Festakt
schließt sich die Vernissage der Ausstellung “Plakate und
Kostüme zum 50jährigen Theaterfestival in Philippi” an, die
gegen 20.30 Uhr in der Ehrenhalle des Rathauses eröffnet wird.
Die Eröffnung wird umrahmt von griechischen Tänzen und
griechischer Musik und klingt mit einem Buffet griechischer
und fränkischer Spezialitäten aus.

Samstag, 20.06.2009: um 12.00 Uhr ist die Vernissage der
Fotoausstellung “Nürnberger Straße in Kavala” von Herrn
Heinz Wraneschitz, im K.I.B.S. (Verdi-Service-Zentrum) im
Erdgeschoß des Gewerkschaftshauses am Kornmarkt 5-7 ge-
plant.

Ausstellungsdauer: 22.06. bis 03.07.2009. Öffnungszeiten:
Mo - Do: 8.30 - 16.30 Uhr, Fr 8.30 - 13.00 Uhr.

Samstag, 20.06.2009 um 17.00 Uhr ein Bürgerfest mit
griechischer Live-Musik und griechischen Spezialitäten im

Nachbarschaftshaus Gostenhof statt - bei schönem Wetter in
Hof und Garten, bei schlechtem Wetter in der Aula. Der Eintritt
ist frei.

Sonntag, 21.06.2009 um 11.00 Uhr: hält Herr Dr. Ernst
Friedrich Schultheiß, Mitglied des Partnerschaftsvereins “Phi-
los”, einen Vortrag über den “Nürnberger Griechen-Verein
(1822/1826-1831)”, voraussichtlich im Zeitungscafé der Stadt-
bibliothek Nürnberg.

Εορταστικές εκδηλώσεις
των 10 χρόνων αδελφοποίησης

Νυρεμβέργης–Καβάλας
Παρασκευή 19.06.2009 στις 19.00 το απόγευμα: στην ιστορι-

κή αίθουσα του παλιού δημαρχείου της Νυρεμβέργης,
Rathausplatz 2, θα λάβει χώρα η εορταστική εκδήλωση παρου-
σία των δημάρχων των 2 πόλεων. Ακολουθούν τα εγκαίνια της
έκθεσης „Φορεσιές και αφίσες από 50 χρόνια παραστάσεων
του Φεστιβάλ Φιλίππων“, στις 20.30, στην Ehrenhalle του δη-
μαρχείου. Τα εγκαίνια θα πλαισιωθούν από δημοτικούς χορούς
και λαϊκή μουσική με ελληνικούς και φραγκομέζικους μεζέδες.

Σάββατο 20.06.2009 12.00 το μεσημέρι : Εγκαίνια της φωτο-
γραφικής έκθεσης του κου.Heinz Wraneschitz, „Οδός Νυρεμ-
βέργης στην Καβάλα“ στις 12.00 στο K.I.B.S. (Verdi-Service-
Zentrum) στο ισόγειο του Gewerkschaftshauses am Kornmarkt
5-7.

Διάρκεια της Έκθεσης 22.06. έως 03.07.2009, ώρες λειτουρ-
γίας Δευτέρα – Πέμπτη 8.30 - 16.30, Παρασκευή 8.30 - 13.00

Σάββατο 20.06.2009 από 17.00 το απόγευμα: Λαϊκό πανηγύ-
ρι, με ζωντανή ελληνική μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και
μεζέδες στο Nachbarschaftshaus Gostenhof, σε περίπτωση ά-
σχημων καιρικών συνθηκών το πανηγύρι θα γίνει στην Aula.

Κυριακή 21.06.2009 στις 11.00 το πρωϊ ομιλία του κου. Dr.
Ernst Friedrich Schultheiß, μέλους του συλλόγου “Φίλος”, με
θέμα “Nürnberger Griechen-Verein (1822/1826-1831)”, η εκδή-
λωση θα λάβει χώρα κατά πάσα πιθανότητα στο Zeitungscafé
της δημοτικής βιβλιοθήκης της Νυρεμβέργης.

Mai 1999, die Oberbürgermeister unterzeichnen
den Partnerschaftsvertrag
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ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ SCHORNDORF

Είκοσι χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Διήμερες πολιτιστικές πνευματικές και πατριωτικές εκδηλώ-
σεις διοργάνωσε ο Σύλλογος «Ένωση Ποντίων» Schorndorf του
Νομού Rems-Murr ανατολικά της Στουτγκάρδης, για να συνε-
ορτάσει με όλους τους φορείς και τον ελληνισμό της περιοχής
τα 20 χρόνια πολιτιστικής δραστηριότητας και προσφοράς από
την ημέρα της ιδρύσεώς του.

Για τον εν λόγω σκοπό προσκλήθηκε ο διακεκριμένος Πανε-
πιστημιακός Καθηγητής, συγγραφέας, λαογράφος και ερευνη-
τής Σάββας Μαυρίδης, το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου
Ποντίων Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης, οι λυράρηδες
Μπ. Κεμανετζίδης και Χ. Απατσίδης, οι τραγουδιστές Δ. Καρασ-
σαβίδης και Γ. Ιωαννίδης και το λαϊκό δημοτικό συγκρότημα
«Μούσες».

Στην αίθουσα εκδηλώσεων Auerbachhalle του Urbach το διή-
μερο των εκδηλώσεων τίμησαν με την παρουσία τους ο αιδεσι-
μότατος εφημέριος π. Αναστάσιος Ζερτελίδης, η Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης Δήμητρα
Παπαδοπούλου, ο Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Μπουρσανίδης, το
μέλος του Δ.Σ. Ανέστης Οσιπίδης, τα μέλη της Συντονιστικής
Επιτροπής Νεολαίας Μαρία Σαλτσίδου και Αντώνης Παράσο-
γλου, εκπρόσωποι Ποντιακών Συλλόγων και άλλων φορέων της
περιοχής. Επίσης ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης που έφυγε στην
Ελλάδα πριν μερικά χρόνια, ήταν ένας από τους «5 υπέροχους»
του πρώτου Δ.Σ. και στη συνέχεια για 12 χρόνια Πρόεδρος του
συλλόγου, τον οποίο ανακήρυξαν επίτιμό τους πρόεδρο. Την ί-
δια χαρά έζησε, ύστερα από 20 χρόνια δραστηριοτήτων του
συλλόγου, και η Σταυρούλα Κριθαρίδου που ήταν η τότε υπεύ-
θυνη του χορευτικού. Οι άλλοι τρεις του πρώτου Δ.Σ. ήταν ο Χα-
ράλαμπος Καζεπίδης Πρόεδρος, Δημ. Τσανίδης Αντιπρόεδρος
και ο Σταύρος Μιτσκολάβας Γραμματέας. Ένωσαν την αγάπη
τους και θυμήθηκαν πάρα πολλά όλοι εκείνοι που ζύμωσαν τα
Ποντιόπουλα της περιοχής με την ιστορία, την παράδοση, τα ή-
θη, έθιμα, τη μουσική, τα τραγούδια και τους χορούς των Αλύ-
τρωτων Πατρίδων. Ο πρώτος χοροδιδάσκαλος Χρήστος Δημη-
τριάδης, ο επόμενος Κυριάκος Σαββίδης και ο επί σειρά ετών
χοροδιδάσκαλος και πρόεδρος του Συλλόγου μέχρι σήμερα Νί-
κος Κοσκερίδης. Κοντά σε αυτούς ο μαέστρος της λύρας, συγ-
γραφέας και σχολιογράφος Τέλης Κωνσταντινίδης και οι λυρά-
ρηδες Χρήστος Δημητριάδης, Ιωάννης Χαμουρατίδης, Μπά-
μπης Κοχλιαρίδης, Νίκος Αλαματίδης και Χρήστος Λαμπριανί-
δης που έδωσαν και δίνουν φτερά στα ελληνόπουλα για να πε-
τάξουν χορεύοντας στους ρυθμούς του νταουλιού από τους
Αλέξ. Καραγκιόζογλου, Θεοφ. Κυριακίδη, Ηλία Φωτιάδη.

Μια ακόμη μεγάλη μορφή εκτεταμένης εμβέλειας είναι και οι
αοιδός του Ποντιακού τραγουδιού, ο ευαίσθητος και ξεχωρι-
στός καλλιτέχνης του συλλόγου ο Τάκης Αλαματίδης, του οποί-
ου η φωνή και το χαμόγελο πλούτισε πάμπολλες εκδηλώσεις
και άλλων συλλόγων.

Το διήμερο των εκδηλώσεων οργάνωσε με θαυμάσιο τρόπο
το νυν διοικητικό συμβούλιο που το αποτελούν οι:

Πρόεδρος: Νικόλαος Κοσκερίδης
Αντιπρόεδρος: Σταύρος Κουρουκλίδης

Γεν. γραμματέας: Θεοχάρης Κριθαρίδης
Ταμίας: Χαράλαμπος Αποστολίδης
Υπ. Δημ. Σχέσεων: Αναστάσιος Μαχαιρίδης
Υπεύθυνη χορευτικού: Αγάπη Κωνσταντινίδου
Μέλος: Ισαάκ Καζεπίδης
Ο δραστήριος Πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος της Ένωσης

Ποντίων Νικόλαος Κοσκερίδης, απηύθυνε χαιρετισμό κάνοντας
παράλληλα και μια σύντομη αναδρομή στα δρώμενα του συλ-
λόγου που συναρπάζει τους 500 και πλέον παραβρισκόμενους.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε την εκλογή ενός
δραστήριου μέλους της νεολαίας, του Γιάννη Μαυρόπουλου,
στη Συντονιστική Επιτροπή της Νεολαίας της ΟΣΕΠΕ.

Τις ευχαριστίες των μελών του συλλόγου Ποντίων Ελευθερί-
ου Κορδελιού Θεσσαλονίκης για την πρόσκληση απηύθυνε ο
Πρόεδρος κ. Κων/νος Τερζόπουλος που παρουσίασε στη συ-
νέχεια το πολυμελές χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου του.

Η πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ Δήμητρα Παπαδοπούλου,τόνισε με-
ταξύ άλλων:

«Ο Ομοσπονδία μας σας ευχαριστεί ολόψυχα γι αυτά που
προσφέρατε, όχι μόνο στον Ποντιακό χώρο, αλλά και σε όλο
τον ελληνισμό. Ο σύλλογός σας είναι σημείο αναφοράς και υ-
περηφάνειας. Ξέρετε να τιμάτε με τις δραστηριότητές σας, την
αθάνατη πολιτιστική κληρονομιά των προγόνων μας. Μια κλη-
ρονομιά με πλούσια παράδοση, ήθη, έθιμα, με πνευματικές α-
ξίες, με ανθρώπινες αξίες, με μια ιστορία γραμμένη με ανεξίτη-
λα χρώματα, χρώματα λαμπερά, αλλά και ματωμένα. Αδέλφια
μας ας αγωνιστούμε όλοι μαζί ενωμένοι για να πετύχουμε με
κοινό αγώνα στα εθνικά μας θέματα, στα Ποντιακά μας θέματα.

Εμείς, οι σύλλογοι μας στέλνουμε μήνυμα στον όπου γης ελ-
ληνισμό, αλλά και στον πολιτισμένο κόσμο, ότι αγωνιζόμαστε
για την διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου, της Μ. Ασίας, τη μη παραχάραξη της ιστορίας μας που
ανήκει σε όλο τον Ελληνισμό».

Ο άνθρωπος που ένωσε τη Γερμανία με την Ελλάδα με ένα δι-
κό του πολύχρωμο χαλί, που έκανε τους Γερμανούς να σκύ-
ψουν με υποχρέωση στο μαρτύριο του Πόντου, που έγραψε χι-
λιάδες σελίδες για την ομορφιά και την ιστορία του Πόντου, που
έκανε με θαυμάσιο τρόπο όλους τους ακροατές του μέσα από
ομιλίες σε αίθουσες ή από το ραδιόφωνο Ποντίους, ο συγγρα-
φέας ιστορικός δρ. Σάββας Μαυρίδης καθήλωσε το ακροατή-
ριο της αίθουσας στις αναλύσεις και αναφορές του στη γη των
Ακριτών και των Αμαζόνων.

Ο δρ. Σάββας Μαυρίδης, που συγκαταλέγεται στην ελίτ των
αξιοπρεπών ιστορικών, των ταπεινών λαογράφων τόσο δια της
ζώσης όσο και μέσα από το πολύπλευρο πνευματικό του έργο,
τοποθετεί την αλήθεια εκεί όπου άλλοι ξέχασαν ή δεν θέλησαν
να ξέρουν. Αυτός τόλμησε και κατέκτησε μικρούς και μεγάλους,
δίδαξε και χειροκροτήθηκε με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό.

Ο ερευνητής χορών, χοροδιδάσκαλος των Ποντίων Ελευθε-
ρίου Κορδελιού κ. Βασίλης Πολατίδης, φέρνει το κοινό πιο κο-
ντά στη μουσική και τους χορούς του Πόντου. Αναλύει και κα-
ταδεικνύει δικές του έρευνες με συμβολικές διαφάνειες και γε-
μίζει γνώσεις στους διψασμένους για τέτοια στοιχεία Έλληνες
της Γερμανίας.

Τους πρωταγωνιστές της ίδρυσης του συλλόγου, τους χορο-
διδασκάλους και τους καλλιτέχνες που πέρασαν από τον σύλ-
λογο και την ΟΣΕΠΕ τίμησε με ειδική πλακέτα το Δ.Σ., ενώ τίμη-
σε παράλληλα με αναμνηστικά μετάλλια την αποστολή του συλ-
λόγου Ποντίων Ελευθερίου Κορδελιού.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις των Ποντίων στο Schorndorf ά-
φησαν μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του απόδημου Πο-
ντιακού Ελληνισμού, αλλά και της πόλεως που έζησε στιγμές
πατριωτικού μεγαλείου. Γι αυτές τις όμορφες στιγμές και άλλες
πολλές εορταστικές εκδηλώσεις, ευχήθηκαν στο Δ.Σ. όλοι όσοι
έζησαν από κοντά την αγάπη, την χαρά και την φιλοξενία των
Ελλήνων του Schorndorf.

Αναμνηστικό στιγμιότυπο. 20 χρόνια
πολιτιστική δράση στην ξενιτιά ...

Μια συναρπαστική στιγμή από την εκδήλωση ...

Δυναμικό παρών έδωσαν οι χώρες της Ευρώπης
Düsseldorf: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνι-

κού Δημοτικού Σχολείου Ντίσελντορφ «Αριστοτέλης» είχε το δι-
κό του περίπτερο Ντίσελντορφ 09.05.09.

Για άλλη μία φορά γιορτάστηκε και φέτος η Ημέρα της Ευ-
ρώπης. Στο Ντίσελντορφ, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου
της πόλης, στήθηκε και φέτος η εξέδρα που υποδέχτηκε τα χο-
ρευτικά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Το Ντίσελντορφ γέμισε χρώματα, μουσικές
και ...γεύσεις που προσέφεραν ολόκαρδα και απλόχερα τα πε-
ρίπτερα των χωρών.

Από την Ελλάδα περίπτερο είχε η Ελληνική Κοινότητα της πό-
λης και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου Ντίσελντορφ «Αριστοτέλης» ο οποίος πρό-
βαλλε το σχολείο και τη χώρα. Από το περίπτερο του Συλλόγου
«Αριστοτέλης» προσήλθε μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος της πό-
λης του Ντίσελντορφ.

Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, μπροστά στη βουλή του
κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας, στα περίπτερα χωρών που
είχαν στηθεί συμπεριλαμβανόταν και το ελληνικό, για την οργά-
νωση και παρουσία του οποίου είχε φροντίσει ο Σύλλογος Από-
δημος Κοίμησης Σερρών. Το ελληνικό περίπτερο προσέφερε
στους επισκέπτες του μεζέδες και γλυκίσματα της Πατρίδας αλ-
λά και καλό κρασί.

Στο περίπτερο εκτός από τους ξένους επισκέπτες προσήλθαν
και αρκετοί Έλληνες της πόλης οι οποίοι γεύτηκαν τις γνώριμες
λιχουδιές και αντάλλαξαν απόψεις με αφορμή την Ημέρα της
Ευρώπης. Από το περίπτερο προσήλθε και ο Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ κ. Πρόδρομος Μαρκουλάκης
συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Λίγο νωρίτερα, τα παιδιά του Συλλόγου Απόδημος Κοίμησης
Σερρών χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Δημαρ-

χείου ενώ λίγο αργότερα οι νέοι και οι νέες του χορευτικού συ-
γκροτήματος του Συλλόγου έδιναν «μαθήματα» χορού στην ε-
ξέδρα που στήθηκε κοντά στην περιοχή της βουλής του κρατι-
δίου. 

Με το χασάπικο και το ζεϊμπέκικο οι νέοι και οι νέες ξεσήκω-
σαν στην κυριολεξία τους θεατές και έδειξαν ότι η μουσική και ο
πολιτισμός είναι ο βασικότερος τρόπος επικοινωνίας των λαών.

Πηγή: www.provoles.de

Στο μέσον ο υποστηρικτής της παροικίας μας
Oberburgermeister Dirk Elbers
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Βρυξέλλες: Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Άνοιξη της
Ευρώπης, οι μαθητές του 2ου Ελληνικού Λυκείου Μονάχου,
προσκεκλημένοι της ευρωβoυλευτού της ΝΔ, Μαρία Παναγιω-
τοπούλου-Κασσιώτου, επισκέφθηκαν την Τρίτη (5/5/2009) το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είχε προηγηθεί ξε-
νάγησή τους στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο
Λουξεμβούργο μετά από εισήγηση της ευρωβουλευτού στον
Πρόεδρο του Δικαστηρίου, Β. Σκουρή.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από ανώτατους υπαλλήλους
του Ευρωκοινοβουλίου και από την ευρωβουλευτή, οι νέοι από-
δημοι πληροφορήθηκαν τις προοπτικές που ανοίγονται στα
πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών και την ανάγκη εμβάθυνσης
στη γνώση. Έδειξαν ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, τις ευκαιρίες σπουδών, την αναγνώριση πτυχίων και τις
δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης στην ΕΕ. 

Η Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου είχε επίσης την ευκαιρία
την Τετάρτη (6/5/2009), να υποδεχθεί τη νεολαία του Ποντιακού
Συλλόγου Reutlingen στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στο Στρασβούργο, μετά από πρωτοβουλία του Προέ-
δρου της Ελληνικής Κοινότητας Reutlingen, κ. Σ. Καλτσάμη. 

Καθώς οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις περιλαμ-
βάνονται στις δραστηριότητες των νεαρών Ποντίων, η Μ. Πανα-
γιωτοπούλου - Κασσιώτου τόνισε τη σημασία της διάσωσης και
της μεταλαμπάδευσης στις δεύτερες και τρίτες γενιές αποδή-
μων του πολιτισμού, της εθνικής ταυτότητας και της διαφορετι-
κότητας του ελληνισμού στην ενωμένη Ευρώπη που προάγει την

πολυμορφία. "Η άμεση συμμετοχή της νέας γενιάς Ελλήνων α-
ποδήμων στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της ευρωπαϊκής χώρας
στην οποία διαβιούν, θα συντηρήσει την πολύτιμη κληρονομιά,
αλλά και θα εμπλουτίσει τον ευρωπαϊκό ορίζοντα των Γερμανών
συμπολιτών τους", υπογράμμισε η ευρωβουλευτής.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τις επικείμενες ευρωεκλογές και τη
σημασία της ενεργού συμμετοχής, ιδιαίτερα των νέων και των
αποδήμων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Μαρία Πανα-

γιωτοπούλου-Κασσιώτου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι "οι νέοι
μας πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι, με το δικαίωμα του εκλέ-
γειν και εκλέγεσθαι, συνδιαμορφώνουν το μέλλον της ενωμέ-
νης Ευρώπης και πρωταγωνιστούν στην οικοδόμηση της ευρω-
παϊκής κοινωνίας. Συνεχίζουν τις προσπάθειες των πατέρων και
των παππούδων τους και αντλούν δύναμη από τις εμπειρίες και
τους αγώνες τους, με το αίσθημα της ευθύνης του γνήσιου
Έλληνα, του συνειδητού Ευρωπαίου".

Εκδηλώσεις για την Aνοιξη της Ευρώπης:

Μαθητές του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου και νέοι του Ποντιακού 
Συλλόγου Reutlingen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

2ο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου Ποντιακός Σύλλογος Reutlingen

Επιτυχημένη η καλοκαιρινή γιορτή του Απόδημου Κοίμησης Σερρών
Χορός, τραγούδι και συγκίνηση στο Rath Düsseldorf

Πετυχημένη η καλοκαιρινή γιορτή του Από-
δημου Κοίμησης Σερρών. Η Ελλάδα, τελικά,
είναι παντού! Τη «συναντήσαμε» και στον
προαύλιο χώρο ενός σχολείου στο Ντύσσελ-
ντορφ, κάπου στο κέντρο της Ευρώπης. Την
«έφεραν» τα παιδιά, οι νέοι και οι νέες του
Συλλόγου «Απόδημος Κοίμησης Σερρών» και
την παρουσίασαν με τον καλύτερο τρόπο: με
τραγούδι, χορό, χαμόγελα, λεβεντιά.

Την Κυριακή, 17 Μαΐου 2009, πραγματο-
ποιήθηκε η ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του
Πολιτιστικού Συλλόγου "Απόδημος Κοίμησης
Σερρών". Με την καθιερωμένη αυτή γιορτή οι
φίλοι του Συλλόγου αποχαιρέτησαν τους σκο-
τεινούς μήνες του χειμώνα και υποδέχτηκαν
το καλοκαίρι που θα τους φέρει και πάλι στην
πρώτη τους Πατρίδα κατά τς θερινές διακο-
πές.

Παρά το συννεφιασμένο ουρανό, πλήθος
Ελλήνων με τα παιδιά τους βρέθηκαν στο
Grundschule, Rather Kreuzweg στην περιοχή
Rath, για να συμμετάσχουν στην καλοκαιρινή
γιορτή που διοργανώνει κάθε χρόνο ο δρα-

στήριος  Σύλλογος. Και ...δικαιώθηκαν αφού
δεν έβρεξε και έτσι μπόρεσαν να απολαύ-
σουν τη γιορτή, η οποία τα είχε όλα: μουσική,
χορό, τραγούδι, παλμό και συγκίνηση, τιμητι-
κές διακρίσεις, κλήρωση δώρου και άλλα.
Πάνω απ΄όλα, όμως, στην εκδήλωση συμμε-
τείχαν παιδιά, νέες και νέοι που με τον παλμό
τους δήλωσαν ότι είναι παρών στην παράδο-
ση της χώρας τους και ότι η προσπάθεια των
γονιών τους, για μεταλαμπάδευση του ελληνι-
κού πολιτισμού, έχει ριζώσει στις ψυχές τους
και φέρει γλυκύτατους καρπούς. Δεκάδες τα
παιδιά, οι νέοι και νέες, των χορευτικών του
Συλλόγου Απόδημος αλλά και του Συλλόγου

Θεσσαλών, που χόρεψαν ελληνικούς παρα-
δοσιακούς χορούς και μοίρασαν χαμόγελα
αλλά και την βεβαιότητα, ότι η ελληνική παρά-
δοση παραμείνει ολοζώντανη.

Στους προσκεκλημένους του Συλλόγου ο
Δήμαρχος του δήμου Ηράκλειας Σερρών, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο
νομικός Σύμβουλος του δήμου Ηράκλειας
Σερρών.

Στη διάρκεια τής γιορτής ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Παναγιώτης Παπαρήγας απένειμε
αναμνηστική πλακέτα στο Δήμαρχο Κλεάνθη
Κοτσακιαχίδη. Με τη σειρά του ο δήμος Ηρά-
κλειας τίμησε τον κ. Παπαρήγα, για τη μακρό-

χρονη προσφορά του στα πολιτιστικά δρώμε-
να, με πλακέτα που του παρέδωσε προσωπικ
ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης.

Βαθιά συγκινημένος ο κ. Παπαρήγας ευ-
χαρίστησε το δήμο Ηράκλειας και αφιέρωσε
την τιμητική βράβευση στη μητέρα του «διότι
αυτή ήταν η πρώτη, που μου έμαθε τα πρώτα
βήματα» είπε χαρακτηριστικά και καταχειρο-
κροτήθηκε. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο ε-
φημέριος της Ενορίας Αγίου Ανδρέου Ντύσ-
σελντορφ π. Ιωάννης Ψαράκης και η Συντονί-
στρια Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ρη-
νανίας-Βεστφαλίας Μαρία Λαζαρίδου.

www.provoles.de

Το Σάββατο 23 Μαίου 2009 η Ελληνική Κοινότητα Μονά-
χου ( Ε.Κ.Μ.) συμμετείχε με τα χορευτικά συγκροτήματα των
συλλόγων, "Πανθεσαλικού", "Κρητικού", και Ηπειρωτικής Κοι-

νότητας Μονάχου, στην εκδήλωση "Internationales
Kulturfest" που έλαβε χώρα στην αίθουσα του
Gewerkschaftshaus στο Μόναχο.

"Internationales Kulturfest" στο Μόναχο

Χορευτικό των Ηπειρωτών Χορευτικό των Θεσσαλών

Τα δύο Κρητικόπουλα δείχνουν την αξιοσύνη τους
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Σε εκδήλωση τού Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής» , προσκλήθηκε και η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΝΩΜΗ». Την εφημερίδα μας εκπροσώπησε η συνερ-

γάτισσά μας Αντζελίνα Κουτσουγέρα (κόρη μετανα-
στών στο Wuppertal), που σήμερα δικηγορεί στην Αθή-
να. Στη φωτογραφία η κυρία Κουτσουγέρα με τον Πρό-

εδρο του Ινστιτούτου «Κωνσταντίνος Καραμανλής»,
Ευπατρίδη τής πολιτικής, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, στην αί-

θουσα του ξενοδοχείου Divani Caravel στην Αθήνα.
Ομιλητής στην εκδήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νι-

κόλαος Δένδιας με θέμα: «Η Ελληνική Δικαιοσύνη απέ-
ναντι στις σύγχρονες προκλήσεις».

Ο Κων. Καραμανλής για πάντα στην αγαπημένη του Ρόδο
Γράφει ο Διαμαντής Σωτηράκης

Στην καρδιά της Ρόδου και συγκεκριμένα μεταξύ Τράπεζας
Ελλάδος και ΑΚΤΑΙΟΝ, στέκεται αγέροχος από χθες, ο ανδριάντας
του Εθνάρχη Κ. Καραμανλή, ο άνθρωπος που αγάπησε τη Ρόδο ό-
σο κανένας άλλος Έλληνας πολιτικός, ακριβώς 11 χρόνια από τον
θάνατό του, για να διαλαλεί και να θυμίζει σε όλους την Ελληνικό-
τητα της Δωδεκανήσου. Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων παρευ-
ρέθηκαν, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανό-
πουλος, ο οποίος πραγματοποίησε και τα αποκαλυπτήρια, ο Πρόε-
δρος της βουλής των Ελλήνων Δημήτρης Σιούφας, ο Πρόεδρος
του ιδρύματος Καραμανλή, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και στε-
νός φίλος και συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, Πέτρος
Μολυβιάτης, ο βουλευτής και τέως υπουργός και αντιπρόεδρος του
ιδρύματος Καραμανλή, Αχιλλέας Καραμανλής, ο υπουργός Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο πρώην
Υπουργός και επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημο-
κρατίας, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάν-
νης Βαληνάκης, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Τάσος Καραμάριος, ο
Νομάρχης Δωδεκανήσου Γιάννης Μαχαιρίδης, ο Δήμαρχος Ρο-
δίων και οικοδεσπότης Χατζής Χατζηευθυμίου, o Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, οι
Δήμαρχοι Καλλιθέας Γιάννης Ιατρίδης, Λινδίων Μανόλης Παλλάς,
Καμείρου Δημήτρης Κρητικός, Δημοτικοί και Νομαρχιακοί σύμβου-
λοι, σύσσωμη η ΝΟΔΕ, εκπρόσωποι φορέων και πολύς κόσμος.

Στις ομιλίες τους, όλοι εξήραν το έργο του Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή και συμφώνησαν ότι υπήρξε ένας μεγάλος ηγέτης, θεμελιω-
τής της Δημοκρατίας και εκσυγχρονιστής της χώρας.

Ο Δήμαρχος Ροδίων στην ομιλία του τόνισε ότι το «καθήκον μάς
επέβαλε να πραγματοποιήσουμε ως χρέος τιμής και απέραντου σε-
βασμού στη μνήμη και την ιστορική διαδρομή ενός μεγάλου ευρω-
παίου πολιτικού, του Κωνσταντίνου Καραμανλή».

Ο νομάρχης Δωδεκανήσου είπε «Σαν να μας έλειψε πολύ, να ό-
μως που επέστρεψε για να μείνει, αυτός ο φίλος, λες και ήλθε στην
πιο κατάλληλη στιγμή».

Ο κ. Στεφανόπουλος, «τον Καραμανλή τον απασχολούσαν όλα
τα προβλήματα του τόπου τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρότερα και
ποτέ δεν ασχολείτο με τα ασήμαντα, τα αδιάφορα ή τα προσωπικά». 

Ο κ. Αβραμόπουλος, «Έχει ιστορικά αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν
μικρές χώρες, αλλά μεγάλες πολιτικές και αυτές τις εφαρμόζουν
μεγάλες και ισχυρές προσωπικότητες όπως ο Κ. Καραμανλής που
ήταν ένας φυσικός ηγέτης».

Ο κ. Σιούφας, «ο Καραμανλής άλλαξε την άποψη των Ελλήνων

για την Ελλάδα, την εντύπωση των ξένων για την Πατρίδα μας, την
όψη και τις δυνατότητες της χώρας μας». 

Το επίγραμμα που είναι χαραγμένο στην αριστερή πλευρά του
βάθρου, είναι αυτό που ο Καραμανλής είπε σε μια από τις αναρίθ-
μητες επισκέψεις του, πριν πολλά χρόνια, εδώ, στη αγαπημένη του
Ρόδο, «η Ελληνικότητα των νησιών του Αιγαίου είναι ιστορικά απα-
ράγραπτη και Εθνικά αδιαπραγμάτευτη». 

Ο κ. Βαληνάκης, υφυπουργός εξωτερικών, «σήμερα είναι μια με-
γάλη μέρα για τη Ρόδο, για την Ελλάδα, αλλά πιστεύω και για την Ευ-
ρώπη γιατί ο Καραμανλής δεν ήταν απλά ένας Έλληνας πολιτικός
που διακρίθηκε στη χώρα του, αλλά συνολικά στην Ευρώπη και ταυ-
τόχρονα ένας μεγάλος φίλος της Ρόδου».

Ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Κόκκινος, «ο Καραμανλής αποτέ-
λεσε κορυφαία πολιτική φυσιογνωμία με καθοριστική συμβολή στον
οικονομικό και κοινωνικό εκσυγχρονισμό της χώρας καθ’ όσον εί-
ναι καθολικά αποδεκτό ότι το σπουδαιότερο επίτευγμα του ήταν η
είσοδος της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.».

Καλώς ήρθες στην αγαπημένη σου Ρόδο Κωνσταντίνε Καραμαν-
λή.

Απο αριστερά: Ο Κ. Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος και Προέδρος
του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου, ο Γλύπτης Γιάν-
νης Μπάρδης, ο Δήμαρχος Ροδίων Κ. Χατζηευθυμίου και ο 

Κ. Μαρασιώτης, Εκπρόσωπος Γραφείου Τυπου του Δημάρχου

Μεγάλη εκδήλωση για το Δημοτικό
Τραγούδι από τη Νομαρχία Λάρισας

Με τη συμμετοχή 200 χορευτών από όλο το νομό
Με τη συμμετοχή 200 χορευτών από 9 συλλό-

γους και 14 λαϊκών οργανοπαιχτών του νομού θα
πραγματοποιηθεί από την Νομαρχία Λάρισας το
4ο Αφιέρωμα στο Δημοτικό Τραγούδι την Πέμπτη
11 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Πρόκειται
για μια εκδήλωση που διοργανώνει κάθε καλο-
καίρι, τα τελευταία χρόνια, o Πολιτισμός Οργανι-
σμός της Νομαρχίας Λάρισας με στόχο τη διατή-
ρηση και τη διάδοση της πλούσιας πολιτισμικής
μας κληρονομιάς και ειδικότερα του δημοτικού
μας τραγουδιού.

Το Αφιέρωμα στο Δημοτικό Τραγούδι έχει κα-
θιερωθεί πλέον ως θεσμός στα πολιτιστικά πράγ-
ματα του νομού μας γεγονός που καταδεικνύεται
από την ευρεία συμμετοχή χορευτικών σχημά-
των, καταξιωμένων τραγουδιστών και γνωστών
μουσικών αλλά κυρίως από την αθρόα προσέ-
λευση του κόσμου, ο οποίος κατακλύζει κάθε φο-
ρά τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται η εκ-
δήλωση.

Το περυσινό 3ο Αφιέρωμα, με θέμα τα τραγού-
δια της αγάπης και του έρωτα, στο οποίο συμμε-

τείχε και ο καταξιωμένος ερμηνευτής δημοτικών
τραγουδιών, Παναγιώτης Λάλεζας, συγκέντρωσε
το ενδιαφέρον του κοινού που κατέκλυσε το Κη-
ποθέατρο.

Κεντρικό θέμα της φετινής εκδήλωσης θα εί-
ναι τα ανδρικά και γυναικεία ονόματα ως πηγή έ-
μπνευσης στο δημοτικό τραγούδι και οι συμμετέ-
χοντες υπόσχονται μια βραδιά-ταξίδι στην γοη-
τεία του δημοτικού τραγουδιού και στη μαγεία
της μουσικής μας παράδοσης.

Οι 200 περίπου χορευτές, οι εννέα σύλλογοι
και οι 14 ντόπιοι λαϊκοί οργανοπαίχτες θα παρου-
σιάσουν χορούς, τραγούδια και μελωδίες που
συντρόφευαν τους προγόνους μας, συνυφάνθη-
καν με την ιστορία μας και αποτελούν σήμερα α-
ναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού και της παρά-
δοσής μας.

Η ανάδειξη και η προβολή της πολιτιστικής μας
παράδοσης, αποτελεί διαρκή στόχευση της Νο-
μαρχίας Λάρισας η οποία δε φείδεται προσπα-
θειών προκειμένου να αξιοποιεί τον ανεκτίμητο
πνευματικό θησαυρό του λαού μας. 

Παρέμβαση Νομάρχη Δράμας σε ημερίδα
για το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπέλενε

Τη Βουλγαρία επισκέφθηκε ο Νομάρχης Δράμας, Κωνσταντίνος Ευμοιρίδης,
συνοδευόμενος από τον Ειδικό Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Τούμπανο, την Τρίτη 19
Μαΐου 2009. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η παρακολούθηση των εργασιών τής Ημερίδας
«Οι πυρηνικές προοπτικές τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Μία κρίσιμη εκτίμη-
ση», την οποία διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης (Ι.Ε.Ν.Ε.). 

Ο κ. Νομάρχης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Ν.Ε.,
Κωστή Σταμπόλη, την Γκαλίνα Τοσέβα – Γρηγόροβα, εκτελεστικό μέλος τής
βουλγαρικής εταιρείας ενέργειας, και τον Πήτερ Πότσεφ, Πρέσβη επί της Ενερ-
γειακής Ασφάλειας και των Κλιματικών Αλλαγών και Συντονιστή τού Αγωγού Να-
μπούκο τού Υπουργείου Εξωτερικών. 

Στους παραπάνω μετέφερε τις θέσεις και τις απόψεις τού Νομαρχιακού Συμ-
βουλίου Δράμας, καθώς και την αντίθεση του Δραμινού λαού για την κατασκευή
τού πυρηνικού εργοστασίου στο Μπέλενε. 

Ο κ. Νομάρχης συναντήθηκε επίσης με την Πρέσβη μας στη Σόφια, Δανάη
Κουμανάκου, την οποία ενημέρωσε επίσης για τις θέσεις τού Νομαρχιακού Συμ-
βουλίου Δράμας στο θέμα τού πυρηνικού εργοστασίου. 

Τέλος, συμφωνήθηκε με τον κ. Σταμπόλη η διοργάνωση ημερίδας στη Δράμα
με θέμα την Πράσινη ενέργεια.
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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

Θερινό Πανεπιστήμιο στη Δράμα
για Βυζαντινές Σπουδές

Με πρωτοβουλία τής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Δράμας θα οργανωθεί Θερινό Πανεπιστήμιο στη Δράμα
σε συνεργασία με το Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνι-
κών Σπουδών τής Σχολής Ανωτάτων Σπουδών τού Παρι-
σιού και του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών τού Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από 5 έως 15 Ιου-
λίου 2009, με θέμα «Η ερμηνεία τού βυζαντινού τεκμηρί-
ου. Τεχνικές και μέθοδοι», ανακοίνωσε σε συνέντευξη
Τύπου ο Νομάρχης Δράμας, Κωνσταντίνος Ευμοιρίδης.

Στη δράση αυτή θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Δήμος Δράμας. Η
συνεργασία προβλέπεται ότι θα είναι τριετής. Τα δύο πα-
ραπάνω Πανεπιστημιακά Ιδρύματα είναι παγκοσμίως
γνωστά για την πολύπλευρη ερευνητική και εκδοτική
τους δραστηριότητα σε όλους τους τομείς τού Βυζαντι-
νού Πολιτισμού (Φιλολογία, Ιστορία, Δίκαιο, Αρχαιολογία
και Τέχνη). Στο θερινό Πανεπιστήμιο θα διδάξουν διε-
θνούς φήμης καθηγητές από την Ευρώπη, την Αμερική
και την Ελλάδα. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν είναι

σε επίπεδο μεταπτυχιακού, διδακτορικού και μεταδιδα-
κτορικού διπλώματος. Οι φοιτητές που ήδη έχουν επιλε-
γεί κατάγονται από Κύπρο, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Βέλ-
γιο, Δανία, Πολωνία, Ιταλία, Σερβία, Ρωσία, Βουλγαρία,
Ισραήλ, Τουρκία, Χιλή, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής και Ελλάδα. Με τη λήξη των μαθημάτων θα χο-
ρηγηθεί στους συμμετέχοντες φοιτητές πιστοποιητικό, το
οποίο για τη Σχολή Ανωτάτων Σπουδών στις Κοινωνικές
Επιστήμες τού Παρισιού θα αντιστοιχεί με 12 μονάδες πι-
στοποίησης. 

Στόχος τής πρωτοβουλίας αυτής είναι να καταστεί η
Δράμα μεσομακροπρόθεσμα έδρα για διεξαγωγή μετα-
πτυχιακών σπουδών στον τομέα τού Βυζαντινού Πολιτι-
σμού και με προοπτική επέκτασης και σε άλλους τομείς
σπουδών. Αξιοποιώντας το κύρος και τη διεθνή εμβέλεια
των δύο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ο Νομός τής Δρά-
μας θέτει τις βάσεις για την προβολή του παγκοσμίως ως
κέντρο μεταπτυχιακών σπουδών δημιουργώντας νέες α-
ναπτυξιακές ευκαιρίες για την περιοχή.

Αισιόδοξη η Ελλάδα, το 2009
να γίνει μια καλή τουριστική χρονιά

Griechenland hofft, dass 2009
noch ein gutes Touristikjahr wird

Griechenlands Touris-
tikbranche erwartet
trotz der schlechten Vo-
rausbuchungen bei vie-
len deutschen Ver-
anstalter keinen Ein-
bruch im anstehenden
Sommer. „Wir sind über
Ostern sehr gut in die
Saison gestartet und
hoffen jetzt auf einen

Spätbuchereffekt für die Ferienzeit“, so Ilias
Galanos, Direktor des griechischen Fremden-
verkehrsamtes in Frankfurt. Den Vorwurf der
Veranstalter, die Hoteliers hätten zu spät oder
gar nicht auf die vergleichsweise schlechte
Nachfrage reagiert, weist Galanos zurück.
Vielmehr würden es die Veranstalter versäu-
men, mit offenen Karten zu spielen und ihre
Buchungszahlen zu veröffentlichen. Allerdings
habe es bereits Gespräche zwischen dem
griechischen Tourismusministerien und den
großen Veranstaltern gegeben, in denen es
vor allem um die Flugkapazitäten ging. „Unser
Ziel ist es, dass alle Kapazitäten so geflogen
werden wie geplant“, betont Galanos.    

Quelle: Touristik aktuell
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O ιδιοφυής και χαρισματικός Μουσικοσυνθέτης
Μίκης Θεοδωράκης ανακαλύπτει με τα χρόνια

τις αγνές πατριωτικές του ευαισθησίες
«Φαίνεται ότι αυτό το αμάλγαμα μεταξύ του Κεμαλισμού και του Ισλάμ γίνεται όλο και πιο ε-

κρηκτικό. Θα πρέπει ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτι-
κοί. Τόσο για ό,τι αφορά τις εσωτερικές εξελίξεις όσο και για την εξωτερική μας πολιτική». Ανα-
φερόμενος στην πολιτική ζωή της Ελλάδας: «Όλοι και όλες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι πά-
νω από το κόμμα είναι η Πατρίδα». Στο ερώτημα, ποια ήταν η χειρότερη εποχή της ζωής του,
απάντησε: «Σήμερα ... »!          Από την συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
Στο επόμενο φύλλο. Η Intelligenz του κόσμου για το «Μακεδονικό». 223 Πανεπιστημιακοί Κα-
θηγητές, από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια του πλανήτη μας, ιστορικοί και ερευνητές της Κλα-
σικής Φιλολογίας, παίρνουν θέση για το σκοπιανό και απογυμνώνουν με τα ατράνταχτα ιστο-
ρικά επιχειρήματά τους, γείτονες και λοιπούς πλαστογράφους της Ελληνικής Ιστορίας.   (Α.Δ)

Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης:
«Ο τόπος μας οφείλει να προχωρήσει δυναμι-

κά μπροστά. Και τις δυνατότητες διαθέτει αλλά
και τους ανθρώπους», τόνισε ο Δήμαρχος Ναυ-
πάκτου σε Ημερίδα για τους Αιτωλοακαρνάνες
Πρωθυπουργούς στην Παλαιά Βουλή. Στo Πολι-
τικό, Λογοτεχνικό Ποιητικό και Δημοσιογραφικό
έργο του Γεώργιου Αθανασιάδη Νόβα, αναφέρ-
θηκε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπα-
θανάσης μιλώντας σε ημερίδα προς τιμή των Αι-
τωλοακαρνάνων Πρωθυπουργών, που έγινε
στην Αίθουσα της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα.
Στη σύντομη τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ναυ-
πάκτου, εστίασε επίσης στην προσωπικότητα,
αλλά και την προσφορά του μεγάλου δωρητή και
ευεργέτη προς την πόλη που γεννήθηκε. 

«Αναμφίβολα πρόκειται για μία σημαντική
προσωπικότητα. Το έργο και η δράση του Γεωρ-
γίου Αθανασιάδη Νόβα αποτελεί σημαντική πα-
ρακαταθήκη για όλους μας. Καταδεικνύει επί-
σης πως ο τόπος μας οφείλει να προχωρήσει δυ-
ναμικά μπροστά. Και τις δυνατότητες διαθέτει
αλλά και τους ανθρώπους», ανέφερε ο Δήμαρ-
χος. 

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Ένωση Αι-
τωλοακαρνάνων Περιστερίου «Η Έξοδος» με τη
στήριξη του Δήμου Ναυπάκτου και του Δήμου
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ενώ συντονιστής
της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ,
Αιτωλοακαρνάνας Δημοσιογράφος Πάνος Σό-
μπολος. Δεξιά ο αεικίνητος Δήμαρχος Ναυπάκτου

Με τη Δήμαρχο της πόλης γιόρτασαν την πρωτομαγιά οι Ελληνες
Γιορτάσαμε όλοι μαζί την πρωτο-

μαγιά στον παραδεισένιο κήπο του ε-
νοριακού μας κέντρου με ψητά αρ-
νιά, καλό ελληνικό κρασί, χορούς
και τραγούδια. Στη γιορτή παραβρέ-
θηκε και η Δήμαρχος κυρία Maria
Unger. 

Την καλωσόρισε ο πατέρας Μιλ-
τιάδης και ο πρόεδρος της κοινότη-
τας Νίκος Παναγιωτόπουλος. 

Η κυρία Unger στο χαιρετισμό της
αναφέρθηκε στις πολύ καλές σχέ-
σεις και την άριστη συνεργασία των
Ελλήνων με την πόλη και ευχαρίστη-
σε τους Έλληνες για τη συμβολή
τους στην τοπική κοινωνία.

Την πρωτομαγιάτικη γιορτή διορ-
γάνωσαν από κοινού η εκκλησία, η
κοινότητα και οι σύλλογοι Ηπειρω-
τών και Θεσσαλών. Τα έσοδα από τη
γιορτή ήταν για την ενίσχυση του ε-
νοριακού μας κέντρου.           (Ν.Π.)

Καθιστός ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Στην πρώτη σειρά από αριστερά ο
Τούρκος πρόεδρος του Integrationsrat στο Gütersloh, o π. Μιλτιάδης Σταυ-
ρόπουλος, η Γερμανίδα δήμαρχος, η αντιδήμαρχος, πλάι της ο υποψήφιος

δήμαρχος της CDU κ. Kolmeir, ο κ. Santer υπεύθυνος για τους ξένους
στην πόλη. Πίσω διακρίνονται ο πρόεδρος κ. Jents, ο 2ος αντιδήμαρχος κ.
Ostermann και ο δημοτικός μας σύμβουλος της SPD, Ελληνοκύπριος Μαρί-
νος Ιωάννου. Στη γιορτή συμμετείχαν οι πρόεδροι του Ηπειρωτικού Α. Βλά-

χος και του Θεσσαλικού Γ. Βόμπρας.

Επίσκεψη του κ. Παπαχρήστου στην
Ελληνική Κοινότητα Gütersloh 

O βουλευτής κ. Πα-
παχρήστος παρουσία-
σε τις θέσεις τού
ΠΑΣΟΚ για τις ευρωε-
κλογές και ζήτησε την
ψήφο του Απόδημου
Έλληνα. Έπειτα άκου-
σε με προσοχή τα προ-
βλήματά μας. Τον κα-
λωσόρισε ο πρόεδρος
τής Κοινότητας Νίκος
Παναγιωτόπουλος, ο
οποίος ζήτησε την ανα-
γνώριση των κοινοτή-

των και ρώτησε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν αναγνώρισε τις κοινότητες όταν ή-
ταν στην εξουσία. Επίσης ζήτησε τη χρηματοδότηση των κοινοτήτων με
αξιοκρατικά κριτήρια. Ακόμα ζήτησε να χρηματοδοτεί το κράτος τα λεω-
φορεία που μεταφέρουν τους μαθητές στα ελληνικά σχολεία του
Bielefeld κ.ά. Αναμνηστικό δώρο πρόσφερε στον επισκέπτη μας ο πρόε-
δρος του Ηπειρωτικού συλλόγου κ. Βλάχος μια και ο κ. Παπαχρήστος εί-
ναι συμπατριώτης του από την Ήπειρο. (Ν.Π.)

Ευδιάθετοι ο Έλληνας βουλευτής
κ. Παπαχρήστος (Α) και ο Νίκος
Παναγιωτόπουλος στην αίθουσα

της Κοινότητας


