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Γνωρίστε τη Νότια Αρκαδία
ένας προορισμός, χιλιάδες επιλογές

αυτό το καλοκαίρι...

Η Κυνουρία με τις υπέροχες παραλίες
και τις τουριστικές της υποδομές

περιμένει και τη δική σας επίσκεψη.

Ελάτε να γνωρίσετε
τη Νότια Αρκαδία 

και τις όμορφες
ακρογιαλιές της

στον Αργολικό Κόλπο!

Γνωρίστε όλες τις ομορφιές της Ν. Αρκαδίας στη σελ. 7

21ο Συνέδριο Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας

ΣΕΛ. 4-5

35χρονα της Παγκρητικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης       ΣΕΛ. 15

Στο 29,67% η αποχή των
αποδήμων Ευρώπης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, ΣΕΛ. 9-10

ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ
220 επιφανείς Ακαδημαϊκοί
εναντιώνονται στους
πλαστογράφους Σκοπιανούς!

ΣΕΛ. 22

Παρών, στην κορυφαία στιγμή των εγκαινίων, και οι ΟΛΥΜΠΙΟΙ
τρισευτυχισμένοι και αόρατοι στην άυλη υπόστασή τους!

EΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΕΚΘΑΜΒΗ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
από το νέο επίτευγμα των Ελλήνων!

«Η Αθηναία θεά της πόλης μένει εδώ, να μην
μπει μέσα κανένα κακό» θα μπορούσε να γρά-
φει μια αρχαία επιγραφή. Ο σύγχρονος ναός
της Αθηνάς, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, ε-
γκαινιάστηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου, με λίγους
«εκλεκτούς» προσκεκλημένους, περί τους 300,
σε μια βραδιά εγκαινίων, έξω από τα συνηθι-
σμένα, με την αρχαιολογική έννοια του όρου: δί-
χως κορδέλα αλλά με την τοποθέτηση ενός αγ-
γείου κανθάρου σε μια «κρυφή» προθήκη στο
δάπεδο, σύμφωνα με τα αρχαία ήθη και έθιμα,
σε μια χειρονομία «συνένωσης του μουσείου με
τον τόπο» σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΝΜΑ,
καθηγητή Δημήτρη Παντερμαλή.             ΣΕΛ. 30
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

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

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

Γιάννης Δελόγλου / Leonberg/Στουτγάρδη
Ομογενειακά, Εκκλησιαστικά, Πολιτιστικά

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

Θέματα καθημερινότητας, ψυχογράμματα
Ελένη Κουγιουμτζή / Düsseldorf

Θέματα νομικά, δικαστικά
Σωτηρία Ασανίνα-Ρήγα

Αθήνα-Φιλιππούπολη (Βουλγαρία)
Θέματα Πολιτιστικά, Ομογενειακά

Δρ. Χρυσούλα Δημητρακάκη / Αθήνα
Πολιτιστικά, αγωνίες Προσανατολισμού

Διαμαντής Σωτηράκης / Ρόδος / Δωδεκάνησα
Θέματα Λαογραφικά, Πολιτιστικά

Ηλέκτρα Κίκη / Αθήνα
Θέματα Βορειοηπειρωτών Ελλάδα-Αλβανία

Ιωάννα Ζαχαράκη / Solingen
Θέματα Κοινωνιολογικά, Πρόνοιας, Αλλοδαπών

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

www.elliniki-gnomi.com

Ελευθερία του Τύπου ή εξύβριση;
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Εάν ένα έντυπο δημοσιεύσει άποψη
δημοσιογράφου ότι ένας δικαστής εί-
ναι «καραγκιόζης» και ότι «παραβιάζει
τον όρκο του» αποτελεί νόμιμη άσκη-
ση του δικαιώματος της ελευθερίας
της έκφρασης διά του τύπου ή παρά-
νομη πράξη, δηλ. εξύβριση και συκο-
φαντική δυσφήμιση; Για τις εκφράσεις
αυτές δημοσιογράφος επαρχιακής ε-
φημερίδος καταδικάσθηκε πρωτοδί-
κως και κατ’ έφεση, αλλά και από τον

Άρειο Πάγο, προσέφυγε όμως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικαιώθηκε. Η αδελφή της δημο-
σιογράφου, εμπλακείσα σε αυτοκινητικό ατύχημα, κατηγορήθη-
κε για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Στην προανά-
κριση ο Ειρηνοδίκης την κάλεσε να απολογηθεί σε λάθος διεύ-
θυνση, ενώ αυτή ήταν γνωστής διευθύνσεως, με αποτέλεσμα
να μην λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, ούτε να απολογηθεί,
πράγμα που της στέρησε κάποια δικαιώματα υπερασπίσεως. Η
αδελφή της, δημοσιογράφος στον τοπικό τύπο, σε άρθρο της α-
ποκάλεσε τον Ειρηνοδίκη «καραγκιόζη» και σχολίασε γι’ αυτόν
ότι «παραβίασε τον όρκο του». Ο Ειρηνοδίκης υπέβαλε μήνυση
για συκοφαντική δυσφήμιση και η δημοσιογράφος καταδικά-
σθηκε σε φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή, με δικαστική από-
φαση που επεκυρώθη και από το Εφετείο. Ο Άρειος Πάγος,
στον οποίο η καταδικασθείσα δημοσιογράφος άσκησε αναίρε-
ση, ανήρεσε την καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολο-
γίας, επειδή το Εφετείο δεν εξήτασε εάν τα καταγγελθέντα από
την δημοσιογράφο ήταν αληθή ή όχι, ούτε ερεύνησε εάν η κα-

ταδικασθείσα είχε πρόθεση ή όχι να τελέσει το αδίκημα της συ-
κοφαντικής δυσφημίσεως. 

Το Εφετείο, στο οποίο ανεπέμφθη η υπόθεση, έκανε δεκτό
τον ισχυρισμό της ότι τα γεγονότα που έγραψε ήταν αληθή και
άρα δεν μπορούσε να καταδικασθεί για συκοφαντική δυσφήμι-
ση. Την κατεδίκασε ωστόσο για εξύβριση σε ένα χρόνο φυλάκι-
ση με αναστολή, με το σκεπτικό ότι οι φράσεις που χρησιμοποί-
ησε κατά του δικαστού ήταν προδήλως υβριστικές και φανέρω-
ναν περιφρόνηση και αμφισβήτηση της ηθικής, κοινωνικής και
επαγγελματικής αξίας του μηνυτού.

Η δημοσιογράφος προσέφυγε εκ νέου στον Άρειο Πάγο, ο ο-
ποίος όμως απέρριψε την αναίρεσή της και επεκύρωσε την κα-
ταδίκη της για εξύβριση. Ακολούθως, η δημοσιογράφος προσέ-
φυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τον πρώτο ισχυρισμό
της ότι στην Ελλάδα τα δικαστήρια παραβίασαν το άρθρο 6 της
Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα σε δί-
καιη δίκη. 

Ωστόσο, επί του δευτέρου ισχυρισμού της, ότι παραβιάσθηκε
το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, δηλ. το δικαίωμα της ελευθερίας της έκ-
φρασης, όπως αυτό εξειδικεύεται από την ελευθερία του τύπου,
το Δικαστήριο απεφάσισε ότι υπήρξε παραβίαση.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχεται φυσικά ότι περιορισμοί στο
δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης μπορούν να επιβάλλο-
νται από τα κράτη μέλη, εάν διεκυβεύονται μεγαλύτερης σημα-
σίας δικαιώματα, όπως π.χ. εκείνο της ανθρώπινης ζωής. 

Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις επιβολής ποινών για αδικήμα-
τα τελεσθέντα διά του τύπου, το Δικαστήριο κρίνει ότι η φύση
και η βαρύτητα των ποινών πρέπει να συνυπολογίζονται ώστε να
εκτιμάται εάν η τιμωρία ήταν ανάλογη της βαρύτητος του αδική-

ματος. Το ίδιο Δικαστήριο προχώρησε σε μία ελαφρώς περίερ-
γη σκέψη, λέγοντας ότι θεωρεί ότι η επιβολή ποινής φυλακίσε-
ως για αδίκημα που διαπράχθηκε διά του τύπου δεν συμβιβάζε-
ται με την δημοσιογραφική ελευθερία της έκφρασης, παρά μό-
νο υπό τις εξαιρετικές συνθήκες όταν διά του τύπου προσβάλ-
λονται σοβαρά άλλα δικαιώματα, όπως στην περίπτωση της διά-
δοσης μίας ομιλίας μίσους ή όταν γίνεται διά του τύπου προ-
τροπή στην βία. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δηλαδή δεν πρέπει, κατά το Δι-
καστήριο, να επιβάλλεται ποινική τιμωρία (φυλάκιση) στους πα-
ραβάτες δημοσιογράφους, παρά μόνο αστικής φύσεως κυρώ-
σεις, δηλ. αγωγές αποζημιώσεως. Η σκέψη αυτή μπορεί να ση-
μαίνει ότι στην Ελλάδα δεν θα πρέπει κάποιος να καταδικάζεται
σε φυλάκιση εάν συκοφαντεί διά του τύπου και ότι η μόνη κύ-
ρωση που θα πρέπει να του επιβάλλεται είναι η αστική αποζη-
μίωση υπέρ του συκοφαντηθέντος από τον δημοσιογράφο. Εί-
ναι αμφίβολο εάν μία τέτοια σκέψη μπορεί να γίνει δεκτή από το
νομικό σύστημα στην Ελλάδα, όπου γίνεται αποδεκτή ως νόμιμη
και συνταγματική η ποινική τιμωρία όποιου αποδεικνύεται ότι
συκοφάντησε κάποιον άλλον διά του τύπου. 

Αφού το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υιοθέτησε μία τόσο ευρεία
ερμηνεία του δικαιώματος στην ελευθερία εκφράσεως προχώ-
ρησε και στην καταδίκη της Ελλαδος, για παραβίαση του εν λό-
γω δικαιώματος, επειδή τα δικαστήρια της χώρας καταδίκασαν
για εξύβριση μία δημοσιογράφο που έγραψε για έναν δικαστή
ότι είναι «καραγκιόζης» και ότι «παραβίασε τον όρκο του». Το
Δικαστήριο ανεγνώρισε δικαίωμα αποζημίωσεως στην δημοσιο-
γράφο ποσού 7.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος
παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws. bm-bioxoi@otenet.gr

Εκδήλωση για τον Μέγα Αλέξανδρο
ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ. Εκδήλωση για τον Μέγα Αλέ-

ξανδρο, μπροστά στο άγαλμα του, πραγματοποιή-
θηκε χθες βράδυ 22 Ιουνίου 2009 στη νέα παραλία
της Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του Κέντρου
Πολιτισμού της Νομαρχίας. Κεντρικός ομιλητής ή-
ταν ο ιστορικός-φιλόλογος Σαράντος Καργάκος, ε-
νώ χαιρετισμό απηύθυναν ο μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης Ανθιμος και ο νομάρχης Παναγιώτης Ψω-
μιάδης. Ο Μητροπολίτης στιγμάτισε τις προσπάθει-
ες της ΠΓΔΜ να κατασκευάσει ιστορία και σημείω-
σε ότι «η Μακεδονία είναι μία, ελληνική, ανόθευτη
και πατρίδα των Ελλήνων». Ο κ. Ψωμιάδης είπε ότι
η επίσημη πολιτεία έχει ξεχάσει τον Μέγα Αλέξαν-
δρο. Σημείωσε ότι ο Μ. Αλέξανδρος ήταν Έλληνας
Μακεδόνας, διαμαρτυρήθηκε για τη στάση των

ΗΠΑ στο θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ και πρόσθεσε πως «η Μακεδονία δεν δη-
μοπρατείται, δεν πωλείται, δεν νοικιάζεται». Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι βου-
λευτές της Ν.Δ. Γιώργος Ορφανός, Απόστολος Τζιτζικώστας, Θεόδωρος Καράογλου,
ο πρόξενος των ΗΠΑ Χόϊτ Μπράϊαν Γι, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αναγέννησης
Στέλιος Παπαθεμελής, εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ., ο αντιδήμαρχος Βενιαμίν Καρακω-
στάνογλου, που εκπροσώπησε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργό-
πουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας Μπάμπης Μπαρ-
μπουνάκης και εκπρόσωποι φορέων.                     

Πηγή: http://omogeneia.ana-mpa.gr/

Αγαπητοί φίλοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΝΩΜΗΣ. Σας στέλνω την παρακάτω επι-
στολή που είναι απάντηση στους ιούς της
Ελευθεροτυπίας, 08.02.2009, και φυσικά
δεν δημοσιεύθηκε!!

Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκρά-
τεις ...

Στην Μακεδονία, 5.2.2009, είδε το φως
της δημοσιότητας η είδηση, ότι οι εκπρόσω-
ποι 27MKO στην πΓΔΜ δεν συμφωνούν με
την πολιτική γραμμή του πρωθυπουργού κ.
Γκρουέφσκι. Η είδηση έφερε στο προσκήνιο
την ομάδα τού ιού, προστάτες των φτωχών
και αδικημένων του κόσμου, με εξαίρεση
των Ελλήνων! Γέννημα και θρέμμα της συ-
νειδητής διαστρέβλωσης και που είναι σημα-
δεμένοι στο κούτελο με τη λέξη «Δημοκρά-
τες» και μάλιστα από τα γεννοφάσκια τους!
Ξεσκόνισαν, οι κατά τα άλλα συμπαθέστατοι
άνθρωποι τού ιού, την Κυριακή τα γραπτά
του μακαρίτη συμπατριώτη μας Ηλία Πετρό-
πουλου και ρίξαν τα σκάγια, αλλά χτύπησαν
τον αγαπητό και πολυγραφότατο Ηλία Πε-
τρόπουλο! Έπρεπε να αποφύγουν το ατόπη-
μα, διότι του κάνανε μεγάλη ζημιά!! Όποιος
διαβάσει προσεκτικά τα γραφόμενα διαπι-
στώνει μια ακατάσχετη υπεροψία και αλαζο-

νεία και το χειρότερο είναι η ξεκάθαρη ρα-
τσιστική τοποθέτησή τους σε όλους που δεν
συμφωνούν μαζί τους και συνάμα δεν ασπά-
ζονται τις απόψεις τού ιού. Τους ενοχλεί, ό-
πως γράφουν και πιστεύουν, ότι ο Καραμαν-
λής μιλούσε απαίσια ελληνικά και ότι η μάνα
του μιλούσε βουλγάρικα και ο πατέρας του
τούρκικα. Σε τι τους έφτιαξε ο αρχαιολόγος
καθηγητής Μανώλης Ανδρόνικος «ή κάπως
έτσι» και ζητούν από αυτούς να αποδείξουν
την Ελληνικότητά τους; Πρέπει να είναι και
στους ιδίους γνωστό, ότι οι Γκεσταμπίτες και
όλος ο κόσμος των Ναζήδων ζητούσε από
τους μη Γερμανούς να αποδείξουν την άρια
καταγωγή τους, διαφορετικά τους έστελναν
στο πυρ το εξώτερο. Μαύρος και Άραχνος
Φασισμός.

Σας ενοχλεί το γεγονός ότι μεγάλο μέρος
της Μακεδονίας παρέμεινε Ελληνικό, και ότι
ο καθηγητής Μανώλης Ανδρόνικος απέδειξε
επιστημονικά ότι «Έστι μεν ουν Ελλάς και η
Μακεδονία!»; Ανατρέψτε τα επιχειρήματά
του και τα ευρήματά του επιστημονικά και ό-
χι με φασιστική φρασεολογία και νοοτροπία.

Με εκτίμηση
Γεώργιος Α. Βλάχος

Herzberg, Κάτω Σαξονία 

EΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»
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21ο Συνέδριο Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας
Ρεπορτάζ του Γιάννη Δελόγλου

ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ. Η εμπειρία πολλών πα-
ραγόντων του απερχόμενου διοικητικού
συμβουλίου τής Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων Γερμανίας, πολλών εκπροσώ-
πων διαφόρων κοινοτήτων και κυρίως ο κα-
θαρός λόγος τόσο των εκπροσώπων της κυ-
βέρνησης, των κομμάτων της Ελληνικής
Βουλής όσο και των υποψηφίων συνέδρων
για το νέο ΔΣ οδήγησε τις εργασίες του 21ο
τακτικού συνεδρίου τής Ο.Κ.Κ. σε πλήρη επι-

τυχία. Το 21ο συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο υφυ-
πουργός εξωτερικών Θεόδωρος Κασσίμης, οι βουλευτές Βασίλει-
ος Πάππας Χαλκιδικής και Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος Έβρου,
η Γεν. Πρόξενος Σταυρούλα Φραγκογιάννη, ο διευθυντής της
ΓΓΑΕ Γιάννης Κυπαρισσίδης, ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Ταμ-
βάκης, ο Συντονιστής ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης Γιώργος Αμα-
ραντίδης, ο διευθυντής του ΕΟΤ Δρ. Ηλίας Γαλανός, ο πρόεδρος
της ΟΕΚ Σουηδίας Χαϊδευτός Κομνηνός, ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Πολωνίας Παύλος Ακριτίδης, η ΓΓ
του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, ο εκπρόσωπος τής ΟΣΕΠΕ
Αριστογείτων Καλυβάς, ο αντιπρόεδρος τού DHW Φαίδων Κο-
τσαμπόπουλος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτριος Δόλλης,
του ΚΚΕ Άννα Γρηγοριάδου, του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Δέλκος, η πρό-
εδρος της Ελληνικής Κοινότητας Λυών Γαλλίας Αγγελική Γιουρ-
ντάν, ο επί σειρά ετών πρώην πρόεδρος της ΟΕΚ Κώστας Παπ-
πάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητικών Συλλόγων Γιάννης
Επιτροπάκης και πολλών άλλων φορέων.

Οι εργασίες του 21ο Συνεδρίου άρχισαν με την εισήγηση «Η οι-
κονομική κρίση και οι επιπτώσεις της» από τον καθηγητή του Πα-
νεπιστημίου Λειψίας Σπύρου Παρασκευόπουλου, που είχε την ά-
νεση να αναλύσει τα όποια λάθη έγιναν για να φτάσει η οικονομία
στο χείλος του γκρεμού. Ο εισηγητής, διαπρεπής οικονομολόγος,
προβλημάτισε τους συνέδρους με τις απόψεις του αλλά και τους
κινδύνους που εγκυμονεί η συνέχιση της οικονομικής κρίσης. 

Με τον χαιρετισμό του Υφυπουργού κ. Κασσίμη η αίθουσα του
DGB, όπου έγιναν οι εργασίες του συνεδρίου, άρχισε να γνωρίζει
την ταυτότητα των επισκεπτών της. Ο κ. Κασσίμης τόνισε ότι: «Η
ΟΕΚ τα τελευταία χρόνια λειτουργεί καλύτερα από ποτέ για ένα
και μόνο λόγο, γιατί συνεργάζεστε αρμονικά. Είναι μια διαπίστωση
και σε άλλες χώρες που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Θέλω να χαιρε-
τίσω με την ευκαιρία την ύπαρξη της νεολαίας και είναι πάρα πο-
λύ σημαντικό. Γι’ αυτούς πρέπει να δουλέψουμε, αλλά να δουλέ-
ψουμε έχοντας υπόψη μας τις δικές τους ανάγκες. Εδώ θα ήθελα
να σας τονίσω ότι θεσπίζεται ένα ακόμα πρόγραμμα φιλοξενίας
της ΓΓΑΕ για νέους Ελληνικής καταγωγής από τη Γερμανία τον
Νοέμβριο κάθε χρονιάς. Θα έρχονται στην Ελλάδα 30 παιδιά από
τη Γερμανία να επισκέπτονται το Κοινοβούλιο, τα Πανεπιστήμια, τις
σύγχρονες επιχειρήσεις, την καθημερινή ζωή στην Αθήνα, τις αρ-
χαιότητες κ.ά.».Και συνέχισε: «Οι Κοινότητες πρέπει να γίνουν πιο
πραγματιστικές, να οργανωθούν. Να απαντάνε στα ερωτήματα,
στα προβλήματα και τα οράματα των Ελλήνων που ζουν στη Γερ-
μανία. Να αλλάξουμε την μέχρι σήμερα λογική, γιατί έχουν απο-
δυναμωθεί. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή δουλειά και καλά αποτε-
λέσματα».

Ο κ. Δερμετζόπουλος ως εκπρόσωπος της Διακομματικής Επι-
τροπής: «Μέσα στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής είμαστε πάντα α-
νοιχτοί για να στηρίζουμε αυτά που τεκμηριωμένα εσείς μπορείτε
να μας φέρεται και να λειτουργήσουμε αμφίδρομα,
Επιτροπή–Ομογένεια». Ο βουλευτής της ΝΔ κ. Πάππας: «βασικός
στόχος μας είναι η ενδυνάμωση του ρόλου των Ομογενειακών ορ-
γανώσεων, να κάνουμε πιο στενή τη συνεργασία του Μητροπολι-
τικού Κέντρου με τις απανταχού Κοινότητες. Αγωνιούμε για την
πορεία των Ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό και στηρίζουμε
προσπάθειες της νεολαίας». Ο κ. Δόλλης κάλεσε τον Ελληνισμό
της Γερμανίας σε συνεργασία «για να κατακτήσουμε ένα καλύτε-
ρο μέλλον. Η νέα γενιά είναι αυτή που πρέπει να πάρει πρωτο-
βουλίες. Δεν είμαστε η γενιά των μεταναστών, είμαστε Ευρωπαίοι
πολίτες με δικαιώματα στις τοπικές κοινωνίες». Ο εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Δέλκος κατέληξε στον χαιρετισμό του με τρία
αιτήματα: 1) Να δοθεί και στους Απόδημους Έλληνες το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 2) Να καθιερωθεί η επιστολική Ψή-
φος για όλους τους Έλληνες τόσο στην πατρίδα όσο και στο εξω-
τερικό. 3ο Να καθιερωθεί ο Θεσμός των Βουλευτών απόδημου
Ελληνισμού, που θα εκπροσωπούν και θα εκλέγονται από τους α-
πόδημους. Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης: «Η οργά-
νωση αποτελεί ένα ευέλικτο συνομιλητή, ένα μέσο δυναμικής με-
ταφοράς των αιτημάτων των απανταχού αποδήμων προς την
Ελληνική Πολιτεία». Ο Συντονιστής Περιφέρειας Ευρώπης Γιώρ-
γος Αμαραντίδης: «Στόχος μας είναι να δημιουργούμε καθημερι-
νά τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη προοπτική, έναν δυναμικό-
τερο Ελληνισμό της Διασποράς. Στόχος των προσπαθειών μας εί-
ναι η συστράτευση όλων μας. Στόχος όλως μας είναι να δυναμώ-
νει η Ομογονία, να προβληθεί η Ελληνική Διασπορά, όπως ακρι-
βώς αρμόζει. Στόχος και ευχή όλων μας είναι να αποκτήσει η
Ελλάδα μια ακόμη πιο ισχυρή παρουσία, ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊ-
κό χώρο».

Η ώρα της Εξομολόγησης – Η ώρα της Αλήθειας

Τον βασικό άξονα των δραστηριοτήτων του απερχόμενου ΔΣ
κατέδειξε με σαφήνεια ο πρόεδρος της ΟΕΚ Κώστας Δημητρίου
και απέσπασε την καθολική αναγνώριση των πεπραγμένων από
τους συνέδρους, που βέβαια τοποθετήθηκαν, παρατήρησαν και

πρότειναν ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, αλλά όλα
αυτά θα είναι η προίκα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Δη-
μητρίου τόνισε «την ανάγκη εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Κοι-
νοτήτων που θα πρέπει να μπολιαστούν με τη συμμετοχή των νέ-
ων και των γυναικών, αλλά και να ανοίξουν τους ορίζοντες τους
στις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε αναπόσπαστα στοιχεία των χω-
ρών, στις οποίες ζούμε και όχι περιθώριο. Διεκδικούμε ισοτιμία και
ίσες ευκαιρίες όχι μόνο στην εργασία αλλά και στην εκπαίδευση.
Διεκδικούμε το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών μας και στην
ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όπως και το δικαίωμα της δια-
τήρησης του πολιτισμού μας και της γλώσσας μας». 

Στον απολογισμό έγινε εκτενή αναφορά στο κοινωνικό και πο-
λιτικό κλίμα, που διαμόρφωσε η κρίση του χρηματοπιστωτικού και
οικονομικού συστήματος και τις επιπτώσεις της στον Ελληνισμό.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας
της Γερμανίας τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν από 7,8% τον
Οκτώβριο του 2008 σε 8,6% τον Απρίλιο του 2009. Οι Έλληνες ά-
νεργοι στη Γερμανία τον Οκτώβριο 2008 ήταν 14.450, αριθμός
που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 5% του συνολικού ελληνικού
πληθυσμού στη χώρα. Για την ελληνική οικογένεια στη Γερμανία η
μόρφωση των παιδιών αποτελεί υψίστη προτεραιότητα. Την τάση
αυτή επιβεβαιώνει άλλωστε το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών και
μαθητριών στα γερμανικά γυμνάσια και πανεπιστήμια που συνεχί-
ζει να είναι υψηλό. Τέλος, την ανάγκη εκσυγχρονισμού των Ελλη-
νικών Κοινοτήτων αναφέρθηκε και ο διευθυντής της ΓΓΑΕ Γιάννης
Κυπαρισσίδης επισημαίνοντας την αδυναμία τους να προσελκύ-
σουν τη νέα γενιά. 

Η Πατρίδα έχει ένα σκοπό, να είναι πάντα κοντά σας, είπε ακό-
μα καταχειροκροτούμενος ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού. Με την έγκριση τού απολογισμού και την απαλλαγή
του απερχόμενου ΔΣ εξελέγη πενταμελές προεδρείο που αποτε-
λείτο από τους Λάμπη Μπετάκη, Κοσμά Μικρόπουλο, Γιώργο Βλα-
χόπουλο, Παναγιώτη Πολυχρονίου και Νικόλαο Κέφη για τη συνέ-
χεια των εργασιών του διήμερου συνεδρίου. 

Αφού αναγνώσθηκαν οι χαιρετισμοί του υπουργού Μακεδο-
νίας-Θράκης Σταύρου Καλαφάτη, του Γραμματέα της ΝΔ Λευτέρη
Ζαγορίτη, του Πρέσβη Τάσου Κριεκούκη και του Συντονιστή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ. Κωνσταντίνου Παναγιώτου ήρθε ε-
πιτέλους η μπάλα στην κερκίδα για να πάρουν το λόγο οι σύνε-
δροι, που βέβαια δεν ξεπερνούσαν τους 120.

Ακούσματα που σπάζουν κόκκαλα

Ακούσματα που βγαίνουν μέσα από την καρδιά, προτάσεις που
ειπώθηκαν και άλλη φορά, αλήθειες από ανθρώπους που πιστεύ-
ουν ότι πολλά μπορούν να γίνουν με λίγη καλή θέληση από πλευ-
ράς Πολιτείας, παράπονα, γκρίνιες και υπερβολές είχε το Βήμα
των συνέδρων. Για το θέμα του σχολείου το ρίξανε το βάρος στην
οικογένεια, γιατί είναι λίγες οι φορές και οι ώρες που βρίσκονται
μαζί γονείς και παιδιά. Να γίνουν κέντρα στήριξης οικογενειών. Να
εξοπλίσουμε τα σχολεία με εποπτικό υλικό, να γίνει επιμόρφωση
εκπαιδευτικών και προσωπικού, που να αναγνωρίζεται από την
Ελληνική Πολιτεία. Αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουν συμμετοχή στις
κοινότητες και δεν παραδεχόμαστε ότι το πρόβλημα είναι σε εμάς!
Να καταργηθούν επιτέλους οι λίστες ή τουλάχιστον να γίνεται με-
ταφορά υποψηφίων σε άλλη λίστα, για να επιλέγουμε τους καλύ-
τερους. Να εκλείψουν τα μικροκομματικά παιγνίδια.

Ο κύριος Γ.Μ. προκάλεσε την έντονη αντίφραση όταν αποκά-
λεσε «καρκινώματα» τους άλλους συλλόγους των Ελλήνων με τη
δικαιολογία ότι θα μπορούσαν να διοικούνται από τις κοινότητες.
Στη δήλωσή του ότι είναι ά θ ε ο ς και στην προσπάθειά του να α-
ναφερθεί στην εκκλησία η αστραπιαία αντίδραση του Νίκου Ζυγό-
πουλου ισορρόπησε την κατάσταση αλλά για την πρώτη τοποθέ-
τηση του ήρθε η απάντηση του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας
Ποντίων Αρ. Καλυβά που τον κατακεραύνωσε τονίζοντας: «Η προ-
σβλητική αναφορά του ομιλητή στους συλλόγους, που τους απο-
καλεί «καρκινώματα» προκαλεί οργή και αγανάκτηση έναντι ου
Προεδρείου, που δεν του αφαίρεσε το λόγο. Δεν είναι δυνατόν 42
ενεργοί σύλλογοι της Ομοσπονδίας μας να είναι καρκινώματα, τη
στιγμή που ο κ. Κυπαρισσίδης επευφήμησε τόσο το έργο τής
ΟΣΕΠΕ στο Φεστιβάλ όσο και των συλλόγων. Προτείνω να κλη-
θούν τα ΔΣ των Ομοσπονδιών και τα θεσμικά όργανά τής Πολιτεί-
ας για τον Απόδημο Ελληνισμό και το ΣΑΕ, για να δώσουν τέλος
σε τέτοια σενάρια, που προσβάλουν το σύνολο του Ελληνισμού
της Γερμανίας αφού όλοι που ασχολούνται με τα κοινά πέρασαν
μέσα από τους συλλόγους». 

Η Βάσω Τσουκαρέσκου αφού αναρωτήθηκε γιατί κυκλοφο-
ρούν τόσοι πολλοί στο διάδρομο και δεν έρχονται μέσα να ασχο-
ληθούν με τα προβλήματα, υποστήριξε ότι θα πρέπει η ΟΕΚ να κά-
νει διάφορες συνδιασκέψεις σε κάθε κρατίδιο για να δίνεται η ευ-
καιρία να συζητιούνται αποκεντρωμένα όλα τα θέματα. Η Χαρί-

Ο κ. Κασσίμης ομιλεί προς τους Συνέδρους. Στο βάθος το Προεδρείο των Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας
αφουγκράζεται τα λόγια του Υφυπουργού, αρμόδιου για θέματα του Απόδημου Ελληνισμού

Ο Υφυπουργός Εξ. Θεόδωρος Κασσίμης με τον
Πρόεδρο της ΟΕΚ Γερμανίας Κώστα Δημητρίου

Ο Ανταποκριτής μας Νίκος Σουτόπουλος (Γιάννενα) 
με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΟΕΚΓ 
Κώστα Δημητρίου (Δ) και Γιώργο Παπαδόπουλο
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κλεια Μάστορα από το Βερολίνο τόνισε ότι «για να έχουν προκο-
πή οι κοινότητες με τα σημερινά δεδομένα τής παγκοσμιοποίησης
απαιτείται: Νέα ανάπτυξη μορφών συνεργασίας, επικοινωνίας και
αλληλοπληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων (Ελληνικής
Πολιτείας, Γερμανικών φορέων, πολιτών, μελών), για να επιτευχθεί
με αυτόν τον τρόπο ενίσχυση εξουσίας ελέγχου αλλά και ενίσχυ-
ση του συμβουλευτικού ρόλου της ΟΕΚ ή των Ε.Κ. Δημιουργία Δι-
κτύων και «παρατηρητηρίων = Monitoring» δηλαδή καταγραφής
προβλημάτων και επιτεύξεων προς αποφυγή ή μίμηση. Καθιέρω-
ση νέων θεσμών, προγράμματα όπως το «Νέο Ξεκίνημα» και το
νέο «Εμπιστέψου τους γονείς». Μαρτυρίες όπως, δεν φτάνουν οι
γιορτές και οι χοροί. Λιγοστεύουμε, γιατί δεν βάζουμε το ΓΙΑΤΙ ;
Να ασχοληθούμε έντονα ως ΕΟΚ. Τα ναρκωτικά πωλούνται σαν
καραμέλες, οι νέοι μας δεν έχουν προσανατολισμό, ας προσέ-
ξουμε! Από την άλλη μεριά μας κορόιδεψαν σχετικά με τα ΚΕΠ
στη Γερμανία, ήταν πολλά»!

Ο πρόεδρος της κοινότητας Wiesbaden Γιώργος Χαρισσόπου-
λος: «τους νέους τους φέρνουμε. Δεν περιμένουμε να μας τους
φέρουν οι κυβερνήσεις. Να τους δώσουμε θέσεις στα Συμβούλια
τώρα και ας μην περιμένουμε να ... γεράσουν. Χρειάζεται ενωτι-
κός προσανατολισμός. Εμείς το πετύχαμε με ΜΙΑ λίστα στις εκλο-
γές». Ο Γιώργος Βλαχόπουλος από το Μόναχο: «Θα πρέπει να πα-
γιωθεί ένα ικανοποιητικό χρηματικό ποσόν από την Ελληνική Πο-
λιτεία στην ΟΕΚ για να καλύπτει τα έξοδά της. Επίσης το Συνέδριό
μας θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά σε διαφορετική πόλη τής Γερ-

μανίας». Ο Παύλος Ακριτίδης: «οι Πολωνοί αγαπούν την Ελλάδα
και τους Έλληνες τής Πολωνίας. Εσείς εδώ είστε ένας οργανωτι-
κός κολοσσός! Εμείς προσπαθούμε να συσπειρώσουμε τους συ-
μπατριώτες μας με διοργανώσεις φεστιβάλ χορών, Ελληνικής
κουζίνας και εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας». Η Άντζελα Γιουρ-
ντάν από τη Λυών: «Η Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία της Λυών, πυ-
ρήνας συσπείρωσης και πνευματικής περισυλλογής, εκτελεί στην
πόλη μας διακριτικά το δικό της έργο. Ανοίγει τις πόρτες της σε ό-
λους τους επισκέπτες σε αναζήτηση πληροφοριών για την Ορθο-
δοξία. 

Το Ελληνικό σχολείο με δύο δασκάλους και μία καθηγήτρια δί-
νει τη δική του μάχη σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή». Η Χάι-
δω Τόλα από το Mönchengladbach εξέφρασε την ανησυχία της
«για την αδιαφορία των Ελλήνων για τις κοινότητες και τόνισε ότι
θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες, για να θεραπευθεί το κακό».
Ο Κυριάκος Χαϊτίδης από το Βερολίνο κατέθεσε: «κάναμε τις κοι-
νότητες για την εξυπηρέτηση των συμπατριωτών μας και ως τέτοι-
ες πρέπει να τις δούμε». Ο Σωκράτης Παϊραμίδης, πρόεδρος της
κοινότητας Esslingen: «Οι Εθνικοτοπικοί αλλά και οι άλλοι σύλλο-
γοι και οργανισμοί εκφράζουν συμπληρωματικά στοιχεία ταυτότη-
τας και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της δικής τους ξεχωρι-
στής παρουσίας». Τέλος ο Κώστας Τάτσης από το Μόναχο ζήτησε
συσπείρωση των Ελλήνων στις κοινότητες και «να σταματήσουμε
ως ΟΕΚ να αναζητούμε νομιμότητα των κοινοτήτων και των συνέ-
δρων».

Αποτελέσματα εκλογών

Οι αναφορές στα διάφορα θέματα, οι προτάσεις για ό,τι είναι δυ-
νατόν να επιτευχθεί αλλά και ο αγώνας για να προωθήσει ο κάθε
ένας τους δικούς του υποψηφίους, οδήγησε το σώμα των συνέ-
δρων στις κάλπες για την εκλογή νέου ΔΣ και νέας εξελεγκτικής
Επιτροπής ανάμεσα σε 102 υποψηφίους για το 15μελές Συμβούλιο
και τρεις για την από τους 12 υποψηφίους Εξ. Επιτροπή. Η λίστα
«Νέες Δυνάμεις» που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία αναδείχθη-
κε πρώτη δύναμη στις εκλογές με 55 ψήφους και καταλαμβάνει 7
έδρες. Ακολουθούν η ΠΑΣΚΕΜ, που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, με
29 ψήφους και 4 έδρες, η Δημοκρατική Ενότητα, που πρόσκειται
στο ΚΚΕ, με 22 ψήφους και 3 έδρες και η ΜΑΣ, που πρόσκειται στο
ΣΥΡΙΖΑ, με 4 ψήφους και 1 έδρα. Σύμφωνα με τις λίστες από τις
«Ν.Δ» εκλέγονται οι επτά πρώτοι ήτοι οι: Κώστας Δημητρίου, Γεώρ-
γιος Τερπεσίδης, Κοσμάς Λουτσόπουλος, Χαράλαμπος Αθανασιά-
δης, Νικόλαος Μίχος, Παναγιώτης Ιακωβίδης και Γιώργος Βλαχό-
πουλος. Από την ΠΑΣΚΕΜ εκλέγονται οι: Γιώργος Παπαδόπουλος,
Ιωάννης Στράκος, Εμμανουήλ Ανέστης, Χαρίκλεια Μάστορα. Από
την «Δ.Ε» εκλέγονται οι: Χρήστος Ζαμανάκος, Κασ. Ιωαννίδου και
Δημήτρης Παπαδόπουλος, ενώ από το «Μ.Α.Σ.» εκλέγεται ο Νικό-
λαος Αθανασιάδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου έκανε ενδιαφέρουσα εισήγηση για τα σχολεία της Γερ-
μανίας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Δαμανάκης.
Φωτορεπορτάζ: Αθ. Μπούντος-Δίκτυο Νεολαίας ΣΑΕ Ευρώπης

Ένα μέρος από την αίθουσα της DGB με τους
συνέδρους να παρακολουθούν τους ομιλητές

Η Γραμματέας Χαρίκλεια Μάστορα
και ο Πρόεδρος Κώστας Δημητρίου

Ο Βουλευτής Νομού Χαλκιδικής και Γραμματέας 
Απόδημου Ελληνισμού της Ν.Δ και της Διακομματικής 
Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού, Βασίλης Πάππας
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Μήνυμα Θεόδωρου Κασσίμη:

Στήριξη του Ελληνισμού στις εστίες του!
Περιοδεία του Υφυπ. Εξωτερικών στην Ν. Αλβανία και εγκαίνια έργων και υποδομών που έγιναν με ελληνική βοήθεια

Ανταπόκριση: Νίκος Σουτόπουλος
Φωτογραφία: Παναγιώτης Τσιγκούλης

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ. Το σαφές μήνυμα ότι η
Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας είναι ανά-
γκη να στηριχθεί στις πατρογονικές εστίες της,
έστειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος
Κασσίμης ο οποίος επιθεώρησε και εγκαινίασε
τρεις δρόμους και ένα υδραγωγείο κατά τη διή-
μερη περιοδεία του (25-26 Μαίου 2009) και μά-
λιστα σε προεκλογική περίοδο για τη γείτονα
χώρα, αποδεικνύοντας έτσι ότι η Ελλάδα όχι μό-
νο βρίσκεται κοντά στο βορειοηπειρωτικό ελλη-
νισμό, αλλά επιδιώκει την ανάπτυξη τού χώρου
που ζει και δημιουργεί.

Συγκεκριμένα επιθεώρησε και εγκαινίασε
δρόμους στα χωριά Κακαβιά, Βοδίνο, Φρά-
στανη και Λιούγκαρη, όπως και υδραγωγείο
στο χωριό Γορίτσα με την παρουσία των αντί-
στοιχων Επάρχων της Άνω Δρόπολης. Όπως
δήλωσε ο κ. Κασίμης «πέρυσι επενδύθηκαν
για υποδομές στην Αλβανία 48 εκ. ευρώ, ενώ
τα τελευταία έξι χρόνια έχουν επενδυθεί 210
εκ. ευρώ». Ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη διά-
φορα έργα, όπως, γέφυρες, συντήρηση σχο-
λείων, παιδικοί σταθμοί, ενώ σχεδιάζονται και
νέα προγράμματα «με στόχο να διατηρηθεί η
Ελληνική Μειονότητα στην πατρώα γη». Σε ιδι-
αίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η η-
μίωρη συνάντηση του κ. Κασσίμη με τον Μη-
τροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Δημήτριο.

Συζήτησαν θέματα που αφορούσαν στο ποι-
μαντικό έργο της Μητροπόλεως Αργυροκά-
στρου, αλλά και στα προβλήματα που αυτή αντι-
μετωπίζει.Ο Μητροπολίτης συζήτησε με τον κ.
Κασσίμη τη θρησκευτική και κοινωνική κατάστα-
ση της Μητροπολιτικής του Περιφέρειας στο
Νότο της Αλβανίας και τις προοπτικές ανάπτυ-

ξής της. Πριν αναχωρήσει ο κ. Κασσίμης θέλη-
σε να φωτογραφηθεί με τους μαθητές του
Εκκλησιαστικού Λυκείου Αργυροκάστρου «Τί-
μιος Σταυρός». Ήταν μια συμβολική ενέργεια,
που φανερώνει ότι η Ελλάδα προσβλέπει για α-
κόμη καλύτερες σχέσεις στους νέους της Αλβα-
νίας, ανεξάρτητα από την καταγωγή και την

γλώσσα τους. Στη συνέχεια ο υφυπουργός της
Ελλάδας επισκέφθηκε και χωριά της Λιντζου-
ριάς, μιας περιοχής όπου ζουν Ελληνόβλαχοι,
οι οποίοι υπερηφανεύονται ότι είναι Έλληνες. 

Συναντήθηκε με τον έπαρχο Σπύρο Μεντή
και δεσμεύθηκε ότι θα συνεχιστούν τα κοινωφε-
λή έργα στην Λιντζουριά από την Υπηρεσία Διε-

θνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.)
του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο Γενικό Προξε-
νείο Αργυροκάστρου είχε ενημέρωση σε διάφο-
ρα τρέχοντα θέματα από τον Έλληνα Πρόξενο
Ιωάννη Ριζόπουλο. Στη συνέχεια του προγράμ-
ματος προς Αγ. Σαράντα, εγκαινίασε έργα οδο-
ποιίας στο χωριό Φοινίκι και μια γέφυρα στο
Βρωμερό. Το βράδυ είχε συνάντηση με τους ε-
πάρχους της Νότιας Αλβανίας στους Αγίους Σα-
ράντα, οι οποίοι του εξήγησαν τα αιτήματά τους.

Τέλος, μετέβη και στην Χειμάρρα, όπου συ-
ναντήθηκε με τον Δήμαρχο της κωμόπολης και
Πρόεδρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Βασίλη Μπολάνο.
Στην επικοινωνία αυτή, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, συζητήθηκαν και οι «αναταράξεις» στους
κόλπους της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και του ΚΕΑΔ, μετά
και τις τελευταίες προεκλογικές εξελίξεις και
συνεργασίες. Η περιοδεία και επικοινωνία αυτή
του κ. Κασσίμη με τους επάρχους, τόσο της
Δρόπολης όσο και των Αγίων Σαράντα και της
Χειμάρας, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι της
Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, έχει τον εξής
σκοπό: Από τη μια να καταγραφούν τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές τους και
να σχεδιαστεί η υποστήριξή τους ή η επίλυσή
τους, όπου είναι δυνατόν, με τη συνδρομή και
την αναπτυξιακή βοήθεια από την Ελλάδα, και
από την άλλη να γίνει κατανοητό ότι η Ελληνική
πλευρά, χωρίς να αναμειγνύεται στα εσωτερικά
και πολιτικά δρώμενα της ελληνικής κοινότητας
που εκπροσωπεί η Ελληνική Μειονότητα με
τους πολιτικούς της φορείς, αποδίδει μεγάλη
σημασία στη δυναμική και ενωτική παρουσία
του Ελληνικού στοιχείου στη Νότια Αλβανία. 

Άλλωστε είναι γνωστό ότι πολλές φορές ο κ.
Κασσίμης έχει τονίσει ότι «μόνο ενωμένοι και με
ομοψυχία οι Βορειοηπειρώτες μπορούν να διεκ-
δικήσουν τα δικαιώματά τους».

Με τη γενναιόδωρη οικονομική ενίσχυση του ελληνικού κράτους το ευλογημένο νερό χύνεται
άφθονο και δροσερό στα καρπερά χωράφια των αδελφών μας Βορειοηπειρωτών...

Ο πρώην Γενικός Πρόξενος στο Ντύσσελντορφ Ιωάννης Ριζόπουλος, που ηγείται του Γεν. Προξενείου
Αργυροκάστρου, ρίχνει ικανοποιημένος μια κλεφτή ματιά στον Προϊστάμενό του, Υφυπουργό των

Εξωτερικών Θόδωρο Κασσίμη για το πατρικό φιλάκι στο μάγουλο της γλυκιάς Βορειοηπειρωτοπούλας

Ο κ. Κασσίμης συγκινημένος από τη θερμή υποδοχή
από μαθήτριες και μαθητές του Αργυροκάστρου

Γιώργος Αμαραντίδης: 

Στην εποχή μας η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας...
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ. Ο Συντονιστής του ΣΑΕ Περιφέ-

ρειας Ευρώπης Γιώργος Αμαραντίδης παρέστη και α-
πηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία,
που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 30 και 31
Μαϊου 2009 στη Φραγκφούρτη. Στο χαιρετισμό που
απηύθυνε ο κύριος Αμαραντίδης, επεσήμανε: «Προ-
κειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις με-
γάλες προκλήσεις της εποχής απαιτείται μία σύγχρο-
νη πολιτική για τον απόδημο Ελληνισμό που θα απε-
λευθερώνει ό,τι πιο δημιουργικό διαθέτει ο Ελληνι-
σμός της Διασποράς. Στην εποχή μας η συνεργασία
σε όλους τους τομείς είναι το κλειδί για την επιτυχία».
Και συνέχισε: «Στόχος των προσπαθειών μας είναι η
συστράτευση όλων μας. Στόχος μας είναι να δημι-
ουργούμε καθημερινά τις προϋποθέσεις για μια κα-
λύτερη προοπτική, έναν δυναμικότερο Ελληνισμό της

Διασποράς». Ο κ. Αμαραντίδης επεσήμανε, επίσης,
την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δραστηριοτήτων
των ομογενειακών φορέων, λέγοντας: «Η μεγάλη
πρόκληση για όλους μας είναι ο αναπροσανατολι-
σμός της δράσης μας, χωρίς όμως οι οργανώσεις
μας να χάσουν τα πρωτογενή τους στίγματα. Χρει-
άζεται να αναπτύξουμε καινοτόμες δράσεις και
πρωτοβουλίες. Εδώ το κυρίως ζητούμενο είναι κα-
ταρχάς να διατηρηθούν και στη συνέχεια να ανα-
βαθμιστούν τα σημαντικά κεκτημένα των προηγού-
μενων ετών. Στη διαδικασία της συνεχούς αναβάθ-
μισης και βελτίωσης των ομογενειακών φορέων εί-
μαστε όλοι πρωταγωνιστές». 

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του εξέφρασε
την ευχή: «Χρειάζεται να ενώσουμε όλοι τις δυνά-
μεις μας για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό α-
ποτέλεσμα για το καλό του Ελληνισμού».

Από αριστερά: ο Συντονιστής Περιφέρειας Ευρώπης Γιώργος Αμαραντίδης, 
ο Υφυπουργός Εξ. Θεόδωρος Κασσίμης, ο Πρόεδρος της ΟΕΚ Γερμανίας Κώστας

Δημητρίου και ο Πρόεδρος ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης. (Φωτό: Αθ. Μπούντος)



Γνωρίστε τη Νότια Αρκαδία
ένας προορισμός, χιλιάδες επιλογές

αυτό το καλοκαίρι...

Παράλιο Άστρος

Όμορφη μεγάλη παραλία διαθέτει το Άστρος.
Μεγάλη και αμμουδερή που εκτείνεται σε πολ-
λά χιλιόμετρα. Διαθέτει υποδομές για θαλάσσια
αθλήματα, beach bars, ομπρέλες και ξαπλώ-
στρες. Κοντά στον οικισμό, που συνεχώς ανα-
πτύσσεται, θα βρείτε πολλές επιλογές για καφέ,
ποτό και φαγητό σε παραλιακά εστιατόρια και
παραδοσιακές ταβέρνες, όπως επίσης και πολ-
λές επιλογές σε καταλύματα που θα σας φιλο-
ξενήσουν. 

Τυρός

Η παραλία Τυρού, όμορφη και καθαρή, σας
προσφέρει ευχάριστες διακοπές. Πρόκειται για
μια γραφική και φιλόξενη Κωμόπολη στη μέση
της Κυνουρίας. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες
υποδομές για να περάσετε λίγες μέρες ξεγνοι-
ασιάς συνδιάζοντας θάλασσα και βουνό. Ιδανι-
κός τόπος για οικογένειες αλλά και εκείνους
που προτιμούν τη μοναξιά! Στην περιοχή υπάρ-
χουν ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια,
ψαροταβέρνες, καλαίσθητες καφετέριες, πα-
ραδοσιακά καφενεία και όλα σε καλές τιμές.

Πλάκα Λεωνιδίου

Η παραλία του Λεωνιδίου είναι καταπληκτική.
Υποδομές για διακοπές, πολύ κοντά στο εντυ-
πωσιακό Λεωνίδιο. Υπάρχουν δωμάτια και ξε-
νοδοχεία. Εύκολα προσβάσιμη από τον κεντρι-
κό, μοναδικό, δρόμο Άστρος - Τυρός - Λεωνί-
διο - Κοσμάς με κατεύθυνση την Μονεμβασιά.
Το Λεωνίδιο είναι η πρωτεύουσα της Τσακωνιάς
που ακόμα μιλιέται η τσακωνική διάλεκτο, υπό-
λειμα της δωρικής γλώσσας.

Πούλιθρα

Λίγο πιο πέρα από την Πλάκα Λεωνιδίου βρί-
σκεται η ήσυχη και ελκυστική ακτή Πούλιθρα.
Ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια μιας μεγάλης
ακτής του Όρμου του Αγίου Γεωργίου, που ξε-
κινάει από την Σαμπατική περνάει από την Πλά-
κα και τελειώνει στην Πούλιθρα. Αποτελεί ό-
μορφο παραθαλάσσιο θέτερο με οικισμό και εί-
ναι κατάλληλη για οικογένειες και ερωτευμένα
ζευγάρια. Υπάρχουν ταβέρνες, καφετέριες,
τουριστικά καταστήματα κλπ.

Η Κυνουρία με τις υπέροχες
παραλίες και τις τουριστικές της
υποδομές περιμένει
και τη δική σας επίσκεψη.
Ελάτε να γνωρίσετε
τη Νότια Αρκαδία και τις όμορφες
ακρογιαλιές της
στον Αργολικό Κόλπο!

Ενωση Ξενοδόχων & Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κυνουρίας
Χρήσιμα Τηλέφωνα:

Πρόεδρος: Λυσίκατος Κων/τίνος 6977685227 • Αντιπρόεδρος: Τσουκάτος Στυλιανός 2757022879 • Γραμματέας: Ντουζένης Κων/τίνος 2757041322 
Σπανουδάκης Νικόλαος 2757051325 • Ανεζύρης Νικόλαος 2757061092 • Καττής Δημήτριος 2757051404 • Ρεντούλια Σοφία 2757051301
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Βαρυσήμαντη και ενδιαφέρουσα η ομιλία της
Ολγας Σαραντοπούλου στο 21ο Συνέδριο του ΟΕΚ

Βαρυσήμαντη και ενδιαφέρουσα ήταν η ομιλία της Γραμμα-
τέως του Σ.Α.Ε. Δρ Όλγας Σαραντοπούλου, στα πλαίσια των
χαιρετισμών του 21ου Συνεδρίου του ΟΕΚ Γερμανίας, η οποία
μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Εν έτει 2009 ο Ελληνισμός, όπως αυτός εκφράζεται μέσα α-
πό τις ομογενειακές οργανώσεις και μέσα από το ΣΑΕ, βρίσκε-
ται αντιμέτωπος με τις προκλήσεις της νέας εποχής. 

Η εκπαιδευτική πολιτική σε όλες της βαθμίδες, τα θέματα
της καθημερινότητας του Ομογενή, η συνεργασία και η δια-
σύνδεση με το ΣΑΕ, η αναγνώριση του ρόλου των Αποδήμων
σε σχέση με την Ελληνική Πολιτεία, ως σημαντικού φορέα πο-
λιτικής και πολιτισμού πρέπει να αναθεωρηθεί, εάν θέλουμε,
να αναβαθμιστεί.

Ακούγοντας τα παράπονα που εκφράστηκαν εδώ για το ΣΑΕ
και κάνοντας την αυτοκριτική μας ως μέλη του προεδρείου του
ΣΑΕ, πρέπει να σας πω ότι στα 12 χρόνια παρουσίας μας δεν
έχουμε επιτύχει όσο θα θέλαμε, να εδραιώσουμε την παρου-
σία μας, να σφυρηλατήσουμε συνεργασίες σε κάθε γωνιά του
Ελληνισμού. 

Δεν έχουμε επιτύχει να αναδείξουμε μια ολοκληρωμένη
στρατηγική για τον Απόδημο Ελληνισμό από τον Απόδημο
Ελληνισμό με συγκεκριμένους στόχους, βήματα και διαδικα-
σίες υλοποίησης.

Το ΣΑΕ έχει δημιουργηθεί από εσάς για εσάς, για να εκφρά-
ζει κάθε Έλληνα του Εξωτερικού, να δίνει διέξοδο και λύσεις
στα προβλήματα της καθημερινής ζωής, να διεκδικεί για την
Ομογένεια. Μα πάνω από όλα να δημιουργήσει μια πολιτική με
τον συγκερασμό των ιδεών και προτάσεων από όλους μας, μια
ιδεολογική πλατφόρμα που θα λειτουργήσει ως «βίβλος» για
την πορεία του Ελληνισμού στο μέλλον. 

Πρόσφατα, η Ελληνική Βουλή απέρριψε το αίτημά μας για
την συμμετοχή μας στην διαδικασία του εκλέγειν και του εκλέ-
γεσθαι, το δικαίωμα της ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερι-
κού. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα; Να διεκδι-
κήσουμε και πάλι.

Η θέση του ΣΑΕ στο θέμα της ψήφου των αποδήμων του ε-
ξωτερικού είναι σαφής. Βάσει και των εισηγήσεων από τις επτά
περιφέρειες του ΣΑΕ, που έφτασαν στα χέρια του προεδρείου,
η Ελληνική Ομογένεια ζητά: Α) Την δημιουργία εκλογικών περι-
φερειών, ο αριθμός αυτών θα προσδιοριστεί και σύμφωνα με
το εκλογικό σώμα εκτός Ελλάδας. Β) Την εκλογή βουλευτών α-
πό την Ομογένεια στην Ελληνική Βουλή. Γ) Την καθιέρωση της
επιστολικής ψήφου.

Η στάση του ΣΑΕ δεν έχει αλλάξει. Στην τελευταία συνάντη-
ση του προεδρείου, η πλειοψηφία απεφάσισε ότι πρέπει να κά-
νουμε ένα βήμα μπροστά να δεχτούμε το πρώτο βήμα, διεκδι-
κώντας όμως και τα υπόλοιπα.

Εύχομαι στο άμεσο μέλλον τα κόμματα του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου με συναινετικές διαδικασίες να εγκαταλείψουν τις
φοβίες και τα προσχήματα του παρελθόντος και να βρούνε το
πολιτικό θάρρος ώστε με νομοθετική ρύθμιση ή και αλλαγή Συ-
ντάγματος να υλοποιήσουν την συνταγματική επιταγή.

Βασική μου θέση είναι ότι το ΣΑΕ πρέπει να αποκτήσει οικο-
νομική αυτοδυναμία, που θα οδηγήσει και σε μία μεγαλύτερη
ελευθερία κινήσεων και επιλογών σε ότι αφορά τον ρόλο του.
Και προς αυτήν την κατεύθυνση έχω προτείνει την σύσταση ε-
πιτροπής που θα έχει την ευθύνη της εξεύρεσης οικονομικών
πόρων.

Συχνά ακούμε ότι το ΣΑΕ  δεν εκφράζει την πλειοψηφία του
Ελληνισμού και σίγουρα υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει

να αλλάξουν. Το ΣΑΕ πρέπει να αγκαλιάσει κάθε Ομογενή, κά-
θε μετανάστη, κάθε παλιννοστούντα, την δεύτερη και τρίτη γε-
νιά, τους ανθρώπους του καθημερινού βίου αλλά και ανθρώ-
πους που έχουν αναδειχθεί σε κάθε τομέα της οικονομικής,
πολιτικής, επιστημονικής και πολιτιστικής ζωής των χωρών ό-
που ζουν. Για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να κάνουμε προσι-
τούς τους στόχους μας στους ανθρώπους αυτούς, να προσαρ-
μοστούμε ώστε να καταλάβουμε και τις δικές τους ανάγκες.

Ναι, πιστεύουμε ότι ο Ελληνισμός είναι ο κοινός μας σκοπός,
αλλά πρέπει αυτό να μεταφράζεται σε συγκεκριμένες κινήσεις
και πρωτοβουλίες που θα γίνουν αποδεκτές από όλους και θα
αφορούν όλους.

Σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα έχουν οι Ομοσπονδίες
και οι Κοινότητες του Ελληνισμού, αναπόσπαστα κομμάτια του
ΣΑΕ, όπως η ΟΕΚ. Όλοι εσείς είστε ο πυρήνας και ο λόγος ύ-
παρξης τουΣΑΕ. Χωρίς εσάς δεν μπορεί να υπάρχει και ΣΑΕ.
Το ΣΑΕ, βασίζεται σε εσάς για να πετύχει και να επιτελέσει το
έργο που ορίζει η νομοθετική και Συνταγματική επιταγή. Και ο-
ποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν στην συνεργασία με το
ΣΑΕ θα πρέπει να λυθούν με σύνεση, με καλοπροαίρετο διά-
λογο, διαφάνεια και τις δικές σας παρεμβατικές προτάσεις και
πιέσεις.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου ως Γραμματέας του ΣΑΕ,
έχω την ευθύνη της διαχείρισης και αποστολής στους αρμόδι-

ους φορείς, αιτημάτων που συγκεντρώνουμε από την Ομογέ-
νεια. Μέχρι σήμερα πολλά από αυτά δεν έχουν προωθηθεί αρ-
μοδίως και εκκρεμούν. Και εδώ πρέπει να έχουμε την συνερ-
γασία της ΓΓΑΕ για να επισπεύσουμε την αποστολή αλλά και
την απάντηση στα αιτήματα.

Φυσικά και εδώ ο νόμος παρουσιάζει αδυναμίες και σίγουρα
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του.

Πολλά από τα αιτήματα καλύπτουν και θέματα της καθημερι-
νότητας του Έλληνα της Διασποράς, η οποία είναι συνυφασμέ-
νη με την συναλλαγή του με το Ελληνικό Δημόσιο. Θέματα συ-
νταξιοδοτικά, ασφάλισης, φορολογικά, στρατολογικά αφορούν
χιλιάδες ομογενείς και τους νέους μας και ως ΣΑΕ πρέπει να
έχουμε ενεργά τον ρόλο του διαμεσολαβητή στην ενημέρωση
κυρίως, και διευκόλυνση του Απόδημου Έλληνα. Οι Προξενι-
κές Αρχές έχουν βασικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι, οπότε ίσως
πρέπει να δούμε και πώς θα συνεργαστούμε πιο εποικοδομητι-
κά μαζί τους για να βελτιώσουν και εκείνοι τις παρεχόμενες
προς τους Ομογενείς υπηρεσίες τους.

Σε κάθε συλλογική έκφραση του Ελληνισμού το επόμενο βή-
μα είναι η διασφάλιση της συνέχειας των προσπαθειών και αυ-
τή επιδιώκεται μέσα από την νέα γενιά. Κανένας οργανισμός,
καμία κοινότητα δεν μπορεί να έχει μέλλον εάν δεν επενδύσει
στην νέα γενιά για την αναγέννηση της λειτουργίας της και των
δομών της. Η προσέλκυση των νέων ανθρώπων, η ένταξη τους
στις δομές της Ομογένειας είναι απαραίτητη. Οφείλουμε να α-
γκαλιάσουμε την νεολαία μας και να της δώσουμε οράματα και
στόχους για να την κρατήσουμε κοντά μας.

Στην Γερμανία, η εκπαιδευτική πολιτική, η κατάρτιση δίγλωσ-
σων αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνι-
κής ως δεύτερης πλέον γλώσσας, η αναβάθμιση της λειτουργι-
κής και κτιριακής υποδομής των σχολικών μονάδων, η στήριξη
και αναβάθμιση των προγραμμάτων και εδρών Ελληνικών
σπουδών, η αναγνώριση τίτλων σπουδών των παιδιών μας, η ε-
παγγελματική αποκατάστασή τους είναι ζητήματα που χρίζουν
άμεσης αντιμετώπισης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση πολλές Ομοσπονδίες έχουν κα-
ταρτίσει προγράμματα που αφορούν στην παιδεία, τον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό των νέων, την γυναικεία επιχειρη-
ματικότητα, την δικτύωση της νεολαίας και άλλες πολλές. Στό-
χος πρέπει να είναι η υλοποίηση περισσότερων τέτοιων δράσε-
ων με την ενίσχυση και στήριξη του ΣΑΕ. 

Γνωρίζω ότι πολλά από τα όσα ανέφερα είναι θέματα που η
Ελληνική Πολιτεία σε συνεργασία με τους φορείς της Ομογέ-
νειας έχει κάνει κινήσεις για να διευθετηθούν. Στην προσπά-
θεια αυτή το ΣΑΕ πρέπει να δηλώνει παρών με προτάσεις.

Καλούμαστε να είμαστε πρωτοπόροι και αγωνιστές. Ο Απα-
νταχού Ελληνισμός στην απαρχή της νέας χιλιετίας επιλέγει την
δική του πορεία. Η Ελλάδα μας έχει σήμερα να αναδείξει ένα
πρόσωπο ευρωπαϊκό- και σ’ αυτήν την προοπτική είναι σημα-
ντικό η Ελλάδα να αξιοποιήσει την εμπειρία των ελληνικών κοι-
νοτήτων της Ευρώπης. Η Ελλάδα μας έχει να αναδείξει μία λα-
μπρή ιστορία, ένα πλούσιο πολιτιστικό παρόν αλλά και ένα λα-
μπρό μέλλον στο οποίο ο Απόδημος Ελληνισμός θα πρέπει να
διεκδικήσει την δική του ισχυρή θέση.

Η δική μας προσπάθεια είναι μέσα από την ενότητα και με ο-
μοψυχία να συνεχίσουμε μέσα στην παγκόσμια οικογένεια τον
δικό μας αγώνα για την διαφύλαξη της δικής μας γλώσσας, της
δικής μας ιστορίας, του δικού μας πολιτισμού που αποτέλεσαν
το βασικό αξιακό σύστημα για την δημιουργία του σημερινού
ευρωπαϊκού γίγνεσθαι».

Μέρα Κύπρου
Του Κυριάκου Τσιούπρα
Φωτογραφίες: Doros Partasides

ΛΟΝΔΙΝΟ: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον κυπριακό λαό από τη
σταθερή εμμονή σε μια λύση συμφωνημένη, εναρμονισμένη προς τα
ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις αρχές
και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ευρωπαϊκό πολιτικό και
νομικό πολιτισμό, είπε σε ομιλία του ο Ύπατος Αρμοστής στο Λονδί-
νο, Αλέξανδρος Ζήνων. «Δεν ζητούμε, συνέχισε, τίποτε περισσότερο
και τίποτε λιγότερο απ’ ό,τι ισχύει και εφαρμόζεται στα σύγχρονα ευ-
ρωπαϊκά και δημοκρατικά κράτη. Δικαιούμαστε και αξίζουμε ό,τι και
άλλοι εταίροι μας στην ΕΕ». Ο κ. Ζήνων, τόνισε ότι η ελευθερία και τα
ανθρώπινα δικαιώματα είναι αξίες απόλυτες και θεμελιώδεις και η ε-
φαρμογή τους αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη βιώσιμου κρά-
τους. Αυτές οι αρχές να ισχύσουν για το σύνολο του κυπριακού λαού
σε όλη την επικράτεια του κράτους με αυξημένη παράλληλα φροντί-
δα για διασφάλιση της επιβίωσης του κυπριακού ελληνισμού στη γη
των προγόνων του. Ο Ύπατος Αρμοστής που μιλούσε στα πλαίσια της
ετήσιας εκδήλωσης προς τιμή του Αποστόλου Βαρνάβα, στη φερώ-
νιμη εκκλησία, η οποία συνδυάζεται με τη Μέρα της Κύπρου, σκια-
γράφησε τη ζωή και το έργο του ιδρυτή τής κυπριακής εκκλησίας ό-

πως και άλλων αρχιερέων των οποίων η προσφορά συνέβαλε στη
διατήρηση της εθνικής συνείδησης δια μέσου των αιώνων και τρο-
φοδότησε τον αγώνα για τη λύτρωση. Ο Επίσκοπος Τροπαίου, Αθα-
νάσιος, που προέστη της λειτουργίας ανεφέρθη στη σημασία της εκ-
δήλωσης, 29ης στη σειρά από την καθιέρωση της από τον Σύνδεσμο
Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων σε συνεργασία με την κοινότητα του
Αποστόλου Βαρνάβα. Μετά την τελετή στην εκκλησία παρετέθη γεύ-
μα στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας της Παναγίας, στο ο-
ποίο παρεκάθησαν ο Γιάννης Φερεντίνος, Γραμματέας της ελληνικής
πρεσβείας και οι δήμαρχοι Enfield, Ελευθέριος Σάββα και Ealing,
Βαρβάρα Γερολέμου. Σε χαιρετισμό του ο κ. Σάββα ανεφέρθη στη
μεγάλη αγωνία που συνέχει τον κυπριακό λαό για τη συνεχιζόμενη
τραγωδία της πατρίδας και η οποία αγωνία εκφράζεται περιεκτικά με
το «Δεν ξεχνώ», ευχόμενος για μια λύση που να παραπέμπει αυτά στο
παρελθόν. Η Βαρβάρα Γερολέμου, που συνοδευόταν από τον σύζυ-
γο της Αντώνη Γερολέμου, στο δικό της χαιρετισμό, διερμήνευσε το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την Κύπρο την οποία, είπε, είχε επισκε-
φθεί για πρώτη φορά μαζί με τον σύζυγο της, τονίζοντας ότι από τότε
παρακολουθεί τις εξελίξεις προσφέροντας τη δική της βοήθεια για
προώθηση της κυπριακής υπόθεσης υποσχόμενη να αναπτύξει αυτή
την προσπάθεια από το νέο αξίωμά της. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων, Κύπρος Νίκολας, καλωσορίζοντας
τους παρευρεθέντες τόνισε την προσήλωση του οργανισμού στο δι-
πλό στόχο της εκδήλωσης και ευχαρίστησε τον Ύπατον Αρμοστή για
την παρουσία και τον λόγο του όπως και τον εκπρόσωπο της ελληνι-

κής πρεσβείας και άλλους επισήμους για την παρουσία τους. Ο Επί-
σκοπος Τροπαίου ευχήθηκε όπως η τριακοστή εκδήλωση πάρει εορ-
ταστικό χαρακτήρα για τα ελευθέρια της Κύπρου και ευχαρίστησε ό-
λους που συνέτειναν στην επιτυχία της και στην προσφορά του γεύ-
ματος. Τελετάρχης της εκδήλωσης ο εκ των στελεχών του Συνδέ-
σμου Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων, Μάριος Μηναίδης.

Οι Κύπριοι αδελφοί μας προσεύχονται, ελπίζουν και δραστηριο-
ποιούνται ποικιλοτρόπως για τη λευτεριά όλης της Μεγαλονήσου
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Στο 29,67% η αποχή αποδήμων Ευρώπης!
ΑΘΗΝΑ. Η πρώτη εικόνα για τα αυξημένα ποσοστά της απο-

χής των Ελλήνων από τις κάλπες για την εκλογή των 785 αντι-
προσώπων του Ευρωκοινοβουλίου, δόθηκε από τους αποδή-
μους της Ευρώπης, που ψήφισαν το πρωί του Σαββάτου, 6/6. Η
αποχή λοιπόν σημείωσε αύξηση κατά 5 μονάδες, αγγίζοντας έ-
τσι το 29,67%, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται
στην Κύπρο (όπου γενικώς η αποχή είχε θεαματική αύξηση σε
σχέση με τις εκλογές του 2004). Γενικώς οι Έλληνες του εξωτε-
ρικού συμπεριφέρθηκαν όπως και η μεγάλη πλειοψηφία του ε-
κλογικού σώματος της χώρας όπου ψήφισαν.

97 τμήματα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερι-
κών, για τους 36.749 εγγεγραμμένους Έλληνες, που ζουν σε 19
ευρωπαϊκές χώρες, στήθηκαν 97 εκλογικά τμήματα. Από το σύ-
νολο των εγγεγραμμένων προσήλθαν οι 25.844. Από τους απο-

δήμους οι περισσότεροι κατοικούν και εργάζονται στη Γερμανία
(περίπου 25.000) και ακολουθεί η Κύπρος (με 6.000) και το Βέλ-
γιο (περί τους 2.500). Να σημειωθεί ότι κατά τις ευρωεκλογές
του 2004 η αποχή άγγιξε το 25,12% και θεωρήθηκε εξαιρετικά
μεγάλη συγκρινόμενη με την αντίστοιχη του 1999 όπου τότε εί-
χε κυμανθεί μόλις στο 15%. Πιο αναλυτικά στις εκλογές τη με-
γαλύτερη συμμετοχή σημείωσαν οι Έλληνες της Ιρλανδίας
(91,67%) και ακολούθησαν οι της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας,
της Πολωνίας και του Λουξεμβούργου, ενώ εξαιρετικά μειωμέ-
νη ήταν η προσέλευση στην Κύπρο (53,65%), τη Σουηδία, τη
Ρουμανία, την Αυστρία και τη Σουηδία. Στη Γερμανία όπου και
διαμένουν οι περισσότεροι Έλληνες, η συμμετοχή έφτασε το
73,21%, ενώ το 69% έφτασε η συμμετοχή των Ελλήνων της Ιτα-
λίας. Από τους 850 εγγεγραμμένους μόνιμους κατοίκους προ-
σήλθαν οι 580 στα έξι εκλογικά τμήματα που είχαν οργανωθεί
στη Ρώμη, το Μιλάνο, τη Βενετία, τη Νάπολη, την Περούτζια και
το Παλέρμο της Σικελίας.            Πηγή: www.greekinsight.com

Η Μαρίνα Γιαννακουδάκη,
Κύπρια δεύτερης γενιάς,
εξελέγη ευρωβουλευτής
με το κόμμα των Συντηρητικών
της Βρετανίας
Του Κυριάκου Τσιούπρα

ΛΟΝΔΙΝΟ. Η είδηση προκάλεσε μεγάλα αισθήματα ικα-
νοποίησης και συγκίνησης στην παροικία της Βρετανίας.

Η κα Γιαννακουδάκη ήταν στην τρίτη θέση του ψηφο-
δελτίου οκτώ υποψηφίων του συντηρητικού κόμματος για
την περιοχή του μείζονος Λονδίνου.

Είναι δημοτική σύμβουλος στη δημοτική περιοχή
Barnet. Άρχισε την εμπλοκή της στα πολιτικά πράγματα
της χώρας από τη φοιτητική της ζωή και δραστηριοποιή-
θηκε στην τοπική οργάνωση του συντηρητικού κόμματος
στην περιοχή Μπάρνετ όπου ανεδείχθη στη θέση του αντι-
προέδρου. 

Πριν δυο περίπου χρόνια επέδειξε ενδιαφέρον για την
υποψηφιότητα ευρωβουλευτή κατορθώνοντας τελικά να
πάρει την τρίτη θέση υποψηφίων για το μείζον Λονδίνο, δε-
δομένου ότι στις προηγούμενες εκλογές, το συντηρητικό
κόμμα, με λιγότερη επιρροή, είχε εξασφαλίσει τρεις έ-
δρες.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η κα Γιαννακουδάκη εξέ-
φρασε τη χαρά και την ικανοποίησή της για το νικηφόρο α-
ποτέλεσμα, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν για την ε-
κλογή της και διερμήνευσε τη συγκίνησή της για την αγά-
πη και την υποστήριξη που επέδειξε η παροικία στην όλη
προσπάθειά της. 

«Προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον στο έργο μου ως
ευρωβουλευτής. Ασφαλώς, κατά πρώτο λόγο θα υπηρετή-
σω το κόμμα που με ανέδειξε αλλά θα επιδιώξω να έχω
μια ζεστή σχέση με τους Κυπρίους και τους Ελλαδίτες ευ-
ρωβουλευτές. Θα δημιουργήσω μια γέφυρα μεταξύ των
Άγγλων και Κυπρίων στο Ευρωκοινοβούλιο για να εργα-
σθούμε μαζί», είπε. 

Η Μαρίνα Γιαννακουδάκη, κόρη του Λευτέρη Γιάλλου-
ρου από το Ριζοκάρπασο και της Τούλας Ζαμπάρτα, της οι-
κογένειας του καθηγητή Ζαμπάρτα, από τη Λευκωσία, εί-
ναι παντρεμένη με τον Ζαχαρία Γιαννακουδάκη, με κατα-
γωγή από την Κρήτη, με τον οποίο απέκτησαν τρία παιδιά. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Υπερευτυχισμένη με την άνετη εκλογή της στο Ευρωκοινοβού-
λιο η Μαρίνα Γιαννακουδάκη με τον Αρχηγό τού Συντηρητικού
κόμματος David Cameron. Πρόκειται για την πρώτη Ελληνοκύ-

πρια Βουλευτίνα στα ομογενειακά χρονικά της Βρετανίας

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Εμπρός για μια νέα αρχή
Της Αλεξάνδρας Ηλιοπούλου*

Συμπατριωτάκια, Ελληνόπουλα, γεια σας.
Σήμερα το πρωί, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2009,

ξημερώματα, ώρα 04.00’, τελείωσαν όλα. Εξα-
φανίστηκε και το τελευταίο ίχνος αγωνίας, έ-
σβησε και η ύστατη στιγμή ελπίδας, το τελευ-
ταίο σημάδι των κόπων μας. Ολοκληρώθηκε η
δημόσια ιεροτελεστία, της δια χειρός μας προ-
σευχής: «Θεέ μου να έχουμε ένα καλλίτερο

αύριο, Θεέ μου να κάνουμε μια σωστή εκλογή». Σε λίγες ώρες η
ανατολή μιας νέας Ημέρας, θα αρχίσει να φωτίζει το έργο μας.
«Κάναμε σωστή εκλογή;» Χθες από τις επτά το πρωί, ψηφίζαμε.
Από τις επτά το βράδυ μπήκαμε στον αγώνα της αγωνίας της κα-
ταμέτρησης των ψηφοδελτίων. Και της μεθόδου συμπίεσης του
χρόνου της πληροφόρησης των αποτελεσμάτων. Ακόμη και οι πιο
απαθείς. Κι αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και οι πιο αδιά-
φοροι. Κι αυτοί που δεν ήθελαν ούτε να ανοίξουν μια τηλεόραση
ή ένα ραδιόφωνο, όταν σήκωσαν το τηλέφωνο να ειπούν σε ένα
φίλο ή ένα συγγενή πόσο ωραία πέρασαν αυτή τη θαυμάσια ημέ-
ρα στη θαυμάσια Ελλάδα μας, είχαν την περιέργεια, ασυναίσθη-
τα, δήθεν, αυθόρμητα όμως, εκ πλαγίας αδιαφορίας έστω, να
ρωτήσουν: «Ποιοι βγήκαν στις εκλογές»; Και λίγο πολύ, μπήκαν
στο χορό να περιμένουν να μάθουν το τελικό αποτέλεσμα. Όσο
και αν λέμε με απογοήτευση «δεν μας ενδιαφέρει εδώ που έ-
φτασαν την Ελλάδα μας ποιος θα βγει και ποιος δεν θα βγει» ό-
σο και να έλειψαν οι μισοί Έλληνες από τις κάλπες. Το 48% δεν
πήγαν να ψηφίσουν. Καινούργιο φαινόμενο με πολλαπλές ερμη-
νείες αυτό. Κανείς όμως δεν μπορεί να αποσυνδέσει τον εαυτό
του και τη ζωή του, να σκοτώσει την έμφυτη έγνοια του και την
φωλιασμένη στο είναι του αγωνιώδη αναζήτησή του, να απαλλα-
γεί από τη δίψα της ανάγκης που τον έχει ποτίσει μέσα στο DNA
της ανάσας του, να πιστεύει πως «κάποιος θα βρεθεί, πρέπει να
βρεθεί», να τον αποτρέψει από την απόγνωσή του. Γιατί στην
πραγματικότητα, απόγνωση δεν υπάρχει σε καμμιά ψυχή. Η α-
πελπισία, σαν μιας επικίνδυνης μορφής γρίπης των χοίρων, μας
κυριεύει. Αλλά η γνώση, πως υπάρχει φάρμακο, παραμένει ε-

μπεδωμένη στην κωματώδη κατάστασή μας και στο βάθος της α-
ναπνέουσας συνείδησής μας ότι θέλουμε να ζήσουμε. Κι όσο και
αν απεχθάνεται ο καθένας μας τα πικρά φάρμακα, σε αυτά
προσδοκά και την ώρα που ξεψυχάει. Γι ’ αυτό ρωτάει, «ποιός
βγήκε»; Και ας λέει πως δεν πιστεύει στην επίδρασή του ως φαρ-
μάκου θεραπείας. 

Υπάρχουν, άραγε άνθρωποι, σε κάποιες, χώρες, που έχουν
παντελώς απαλλαγεί από την περιέργεια του «Ποιός βγήκε»; Με-
γάλη νίκη. Στην Ελλάδα μας όχι. Ακόμη και τα παιδιά μας, χωρίς
καμμία πράξη, ακόμη και τους μετανάστες μας, νόμιμους ή πα-
ράνομους, τους εμβολιάζουμε αόρατα με το ίδιο ερώτημα. «Ποι-
ος βγήκε». Και έκανα το ερώτημα, σε μερικούς φίλους: «Tί περι-
μένετε από τα αποτελέσματα των χθεσινών Ευρωεκλογών»; Κα-
νείς δεν μου είπε πως περιμένει κάτι. Τότε, αναρωτιέμαι, γιατί αυ-
τή η αγωνία του ποιον θα ψηφίσουμε, ποιος ο καλλίτερος, ποιος
ο ικανός, ο αξιόπιστος, ο έμπειρος, ο νέος. Γιατί να ακούσουμε
ομιλίες, να συγκρίνουμε, να σηκώσουμε κομματικές σημαίες και
τη φωνή μας σε ύψος μέχρι να κλείσει ο λαιμός μας, να παρακο-
λουθούμε αρχηγούς κομμάτων να αλληλο-ϋβρίζονται με μισητές
φράσεις, να ξενυχτάμε στο όραμα μιας αναμονής και μετά να λέ-
με, «δεν περιμένω τίποτα διαφορετικό». 

Νομίζω και πρέπει να το φωνάξουμε δυνατά, για να διώξουμε
το κακό πνεύμα που μας παραλύει, ότι όλοι περιμένουμε κάτι δια-
φορετικό από σήμερα. Και καλλίτερο. Αλίμονο αν δεν το περιμέ-
ναμε. Ας ανοίξουμε την πόρτα μας άφοβα. Ας δείξουμε το χαμό-
γελό μας πλατύ. Ας ανάψουμε στα μάτια μας το δυνατό ζεστό
φως της πίστης μας και θα δούμε, ότι θα μπει αυτός που περιμέ-
νουμε. Θα είναι ο εαυτός μας αυτός που θα μπει. Πιο δυνατός,
πιο αποφασιστικός και πιο αποτελεσματικός. Σήμερα κάνουμε
την αρχή. Είναι μια μέρα μετά τις Ευρωεκλογές. Έχουμε καιρό να
κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αρκεί να το αρχίσουμε. Εμπρός λοι-
πόν για μια νέα αρχή.

* Η Αλεξάνδρα Ηλιοπούλου συνεργάζεται με ΜΜΕ Εξωτερικού
και στο Ομογενειακό Πρακτορείο Ειδήσεων Ελλάδος. Είναι τρι-
τοετής στη Σχολή «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.            alexandra_iliop@otenet.gr

Ευχαριστίες της Μαρίνας
Γιαννακουδάκη προς την ομογένεια

Θα ήθελα να εκφράσω τις καλύ-
τερες και θερμότερες ευχαριστίες
μου στην Ελληνοκυπριακή και Ελλα-
δική παροικία του Λονδίνου για την
αμέριστη συμπαράσταση, υποστήρι-
ξη και αγάπη που μου έδηξαν κατά
την προεκλογική μου εκστρατεία, δί-
νοντας μου έτσι την δυνατότητα να
είμαι σήμερα η αντιπρόσωπός τους
στην Ευρώπη. Ελπίζω και εύχομαι η
εκλογή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο να αποτελέσει παράδειγμα

στις νεώτερες γενιές της ομογένειας, ώστε και αυτοί να ασχολη-
θούν ενεργά με την πολιτική, για να προωθήσουν τις ιδέες τους και
να συνεισφέρουν στο γενικότερο καλό. Από την πλευρά μου και α-
πό την θέση της Ευρωβουλευτού, θα επικεντρώσω την προσπάθειά
μου, στην προώθηση, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καλυτέ-
ρευση της ποιότητας της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς επί-
σης και για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήμα-
τος, βασισμένη στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών ώστε και οι δύο
κοινότητες να ζήσουν και να ευημερήσουν παράλληλα και κοντά η
μια στην άλλη όπως και τους αξίζει.

Με σεβασμό σας χαιρετώ
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Ευχαριστήριος χαιρετισμός του
Ευρωβουλευτή Klaus-Heiner Lehne

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπο-
στήριξή σας στις Ευρωεκλογές. Χαίρο-
μαι πολύ που και πάλι η αστική πλειο-
ψηφία επικράτησε στην Ευρώπη. Χαί-
ρομαι επίσης που εμείς πάνω σ’ αυτή
τη στέρεα βάση της εξαίρετης συνερ-
γασίας με όλους τους Ευρωπαίους στο
Ντύσσελντορφ, ιδιαίτερα με τους
Έλληνες συμπολίτισσες και συμπολί-
τες, μπορούμε να συνεχίσουμε το έρ-
γο μας. Η νίκη της EVP-ED-Fraktion εί-
ναι ένα δυνατό σινιάλο για συνοχή και
σύμπνοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Klaus-Heiner Lehne

Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Europawahl. Ich freue
mich, dass wieder eine bürgerliche Mehrheit in Europa zustande
gekommen ist. Und ich freue mich auch, dass wir auf dieser soliden
Basis die hervorragende Zusammenarbeit mit allen Europäern in
Düsseldorf, insbesondere mit den griechischen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern fortsetzen können. Der Sieg der EVP-ED-Fraktion ist ein
starkes Signal für den Zusammenhalt in der Europäischen Union.

Mit freundlichen Grüßen,
Klaus-Heiner Lehne

Foto: Europäisches Parlament
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Πόσο κοστίζουν οι εκλογές; 
Της Χριστιάννας Λούπα, Αθήνα

Οπωσδήποτε οι Ευρωε-
κλογές κοστίζουν στο ελλη-
νικό Δημόσιο λιγότερο από
τις βουλευτικές και δημοτι-
κές εκλογές, αφού ο κάθε
υποψήφιος δεν δίνει προ-
σωπικό αγώνα για να εκλε-
γεί και το μεγαλύτερο οικο-

νομικό βάρος επωμίζεται η Ε. Ε. Εξ άλλου,η
προεκλογική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, που πραγματοποιείται σε 27 χώρες
και σε πάνω από 23 γλώσσες, κοστίζει περίπου
18 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ισο-
δύναμο με περίπου 5 λεπτά ανά ψηφοφόρο (δε-
δομένου ότι υπάρχουν 375 εκατομμύρια δυνη-
τικοί ψηφοφόροι) και τα χρήματα αυτά λαμβά-
νονται από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου. Ο προϋπολογισμός του Κοι-
νοβουλίου αποτελεί μέρος του συνολικού προ-
ϋπολογισμού της Ε.Ε.

Αν αναλογιστούμε ωστόσο, τους τόνους χαρ-
τιού που σπαταλήθηκε για τα φεϊγ βολάν, τα έ-
ξοδα για τις προεκλογικές ομιλίες των αρχηγών
των κομμάτων, αλλά και τις αποζημιώσεις των
δικαστικών αντιπροσώπων και όσων βοήθησαν
στην οργάνωση, τα έξοδα για την Ε.Ε. άμεσα
και έμμεσα για το ελληνικό κράτος δεν είναι κα-
θόλου αμελητέα, ενώ αντίστοιχη επιβάρυνση υ-
φίσταται και το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ελευθεροτυ-
πία (9/6/2009), μόνο ο Δήμος Αθηναίων, στο
πλαίσιο του προγράμματος ανακύκλωσης, συ-
γκέντρωσε εκατόν δέκα τόνους υλικού που
χρησιμοποιήθηκε κατά την προεκλογικη περίο-
δο και την ημέρα των ευρωεκλογών.

Από το συνολικό υλικό, που μόλις έπεσε η
αυλαία των εκλογών κατέληξε στους κάδους
της ανακύκλωσης, οι 75 τόνοι αφορούσαν υλι-
κό για αφίσες. Όπως επισημαίνεται σε ανακοί-
νωση του Δήμου Αθηναίων τα πολιτικά κόμματα
δε στάθηκαν στο ύψος των περιβαλλοντικών
περιστάσεων τη στιγμή μάλιστα που έχουν θέ-
σει ως προτεραιότητά τους την προστασία του
περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το
χαρτί για τις αφίσες αντιστοιχεί στην καταστρο-
φή 1.275 δέντρων!

Τα πράγματα βέβαια είναι πολύ χειρότερα
στις βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με το νόμο
3023/2003 (άρθρο 14), οι προεκλογικές δαπά-

νες υποψηφίων βουλευτών ποικίλουν ανά περι-
φέρεια. Για παράδειγμα, υποψήφιος βουλευτής
μονοεδρικής περιφέρειας δικαιούται να δαπα-
νήσει 15.000 ευρώ (μία μονάδα). Υποψήφιος
περιφέρειας με 2-7 έδρες δικαιούται να δαπα-
νήσει επιπλέον 0,5 μονάδες ανά έδρα. Δηλαδή,
στην τριεδρική Λέσβο θα δαπανήσει 30.000 ευ-
ρώ. Από την όγδοη έδρα και πάνω, επιπλέον 0,1
μονάδες ανά έδρα. Δηλαδή, στην Α’ Αθηνών
που έχει 17 έδρες, θα δαπανήσει έως και
75.000 ευρώ!!!

Το ύψος της “μονάδας” καθορίζεται με υ-
πουργική απόφαση, πέντε μέρες μετά την προ-
κήρυξη των εκλογών. Δεν λέω, βρε παιδιά, οι ε-
κλογές είναι σίγουρα ο ακρογωνιαίος λίθος της
Δημοκρατίας, αλλά οι υπόλοιπες χώρες της Ευ-
ρώπης, (πλην της Ιταλίας, ίσως), όπου κανείς
δεν θα δει δέκα αφίσες υποψηφίων ή κομμά-
των κολλημένες τη μία επάνω στην άλλη στις
κολόνες των δρόμων και κανείς δεν θα συνα-
ντήσει καταμεσής στους δρόμους σωρούς από
τσαλαπατημένα προεκλογικά φυλλάδια, που α-
πεικονίζουν χαμογελαστούς και πολλά υποσχό-
μενους εθνοπατέρες – Μαυρογιαλούρους, ού-
τε περίπτερα υποψηφίων κάθε πέντε μέτρα, ό-
που αλλαλάζοντες οπαδοί προσπαθούν με κά-
θε τρόπο να προσελκύσουν τους βαριεστημέ-
νους πια περαστικούς, έχουν λιγότερη δημο-
κρατία από εμάς; Αναλογίστηκε δε, ποτέ κανείς
με όλα αυτά τα πεταμένα χρήματα πόσα έργα
μπορούσαν να έχουν γίνει; Γιατί από λόγια έ-
χουμε μπόλικα, από έργα όμως τι γίνεται;

Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου:

Οι απόδημοι Ελληνες στηρίζουν τη Ν.Δ.

Ακόμα μια φορά οι απόδημοι Έλληνες έδει-
ξαν περισσότερο ευρωπαϊστές από τους συμπα-
τριώτες τους του εσωτερικού. Όχι μόνο η συμ-
μετοχή στους στις Ευρωεκλογές ξεπέρασε το
71% αλλά και με την ψήφο τους στήριξαν το κατ'
εξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία.
Με βάση τα επίσημα αποτελέσματα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, στην περιφέρεια του εξωτε-
ρικού το κυβερνών κόμμα βελτίωσε τα ποσοστά
(+1,1% και 400 ψήφους) σε σχέση με το 2004. Η
ΝΔ υπερέχει κατά 8% του ΠΑΣΟΚ, το οποίο υ-
πέστη απώλειες, σε σχέση με το 2004, πέρα α-
πό 4%. Με αφορμή αυτή την πρωτιά, η Μ.Πα-
ναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, η οποία εκπροσώ-
πησε τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά με ομι-
λίες στο Βερολίνο, Ανόβερο, Φραγκφούρτη,

Όφφενμπαχ, Παρίσι, συγχαίρει τους συμπατριώ-
τες μας στο εξωτερικό και για την υψηλή συμμε-
τοχή τους στις ευρωεκλογές και για τη στήριξή
τους στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. "Οι α-
πόδημοι Έλληνες δικαιούνται ενίσχυσης στην
προσπάθειά τους να διατηρήσουν ζωντανή την
ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και να συμμετέ-
χουν στις εθνικές εκλογές με την άσκηση των ε-
κλογικών τους δικαιωμάτων από τον τόπο κατοι-
κίας τους", δήλωσε η απερχόμενη ευρωβουλευ-
τής της ΝΔ. Τέλος, η Μ. Παναγιωτοπούλου -
Κασσιώτου ευχαριστεί όλες τις οργανώσεις των
αποδήμων της Δυτικής Ευρώπης για την εποικο-
δομητική συνεργασία που είχαν μαζί της κατά τα
5 χρόνια παρουσίας και δράσης της στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο.

Γιώργος Χατζημαρκάκης:

Ευχαριστώ τους Eλληνες ομογενείς
Ο ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλε-

λευθέρων (FDP) Δρ. Γιώργος Χατζημαρκά-
κης, εξελέγη για δεύτερη συνεχόμενη θη-
τεία μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο κ. Χατζημαρκάκης εξελέγη στην τρίτη θέ-
ση του ψηφοδελτίου από τους 12 συνολικά
ευρωβουλευτές που διαθέτει το κόμμα του
στο νέο κοινοβούλιο. Το Γερμανικό Φιλε-
λεύθερο κόμμα (FDP) αποτελεί πλέον τη με-
γαλύτερη εθνική ομάδα στους κόλπους της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Φιλελευθέ-
ρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ALDE) ε-
κλέγοντας περισσότερους ευρωβουλευτές
από κάθε άλλη χώρα και ειδικά το Ηνωμένο
Βασίλειο που είχε και την προεδρία στην
κοινοβουλευτική ομάδα των Φιλελευθέρων.

Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης τόνισε ότι το
11% των ψήφων είναι ιστορικά το καλύτερο
αποτέλεσμα των Γερμανών Φιλελευθέρων
(FDP) σε ευρωεκλογές. "Ευχαριστώ τους
Γερμανούς εκλογείς και τους αμέτρητους ε-
θελοντές που βοήθησαν να πετύχουμε το
στόχο μας. Ευχαριστώ επίσης τους Έλληνες
ομογενείς της Γερμανίας για την εμπιστοσύ-
νη τους. Ως μοναδικός αντιπρόσωπος των
Ελλήνων του εξωτερικού στην καρδιά της
Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας θα αγωνιστώ και

για τα ενδιαφέροντα της ελληνικής ομογέ-
νειας, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο
του πολιτικού μου προγράμματος", δήλωσε
ο κ. Χατζημαρκάκης.

Foto: Europäisches Parlament

Eτσι ψήφισαν οι
Ευρω-Eλληνες στις 6 Ινουνίου
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Δημήτριος Πετράτος, ένα παράδειγμα επιτυχημένης ενσωμάτωσης

«Bei mir im Laden gab es die ersten Zucchini und Auberginen»
Von Dorothea Scherle

WALDKIRCH. Die große Sorge von Dimitrios
Petratos ist, als Angeber zu gelten: Der Presse
etwas zum Thema Integration erzählen – gern.
Aber über sich selbst? "Ist das wichtig?", fragt er
zweifelnd. So erzählt er anfangs nur zögerlich,
wie er 1962 als junger Mann mit seiner Frau An-
na seine Heimatstadt Patras verlassen hat, um
in Deutschland zu arbeiten. 

26 Jahre war Dimitrios Petratos damals. Er
hatte am altsprachlichen Gymnasium in Patras,
der Hauptstadt des Peloponnes, Abitur
gemacht, aber selbst mit dieser guten Bildung
sah er in der schlechten wirtschaftlichen Lage
Griechenlands keine Perspektive. "Deshalb bin
ich als Gastarbeiter nach Deutschland gekom-
men, wo die Wirtschaft florierte", sagt er und set-
zt augenzwinkernd nach: "Heute benützt man
das Wort 'Gastarbeiter' nicht mehr, heute sagt
man 'ausländischer Mitbürger'." 

Die Waldkircher Uhrenfabrik Blessing in der
Freiburgerstraße hatte ihn angeworben. Im Ver-
gleich zu vielen Landsleuten hatte das Ehepaar
Petratos Glück: Das Paar fand eine kleine Woh-
nung bei "der sehr netten Familie Honig-Wernet
in Kollnau". "Die Unterkünfte für Gastarbeiter
waren miserabel, katastrophal. In der Friedhof-
sstraße haben fünf griechische Familien in Gara-
gen gewohnt." Gleichermaßen schlecht war die
Bezahlung. "Als ich nach Deutschland gekom-
men bin, gab es 1 Mark 98 Stundenlohn. Heute
lacht man darüber, aber für griechische Verhält-
nisse war das sehr gutes Geld." 

Seine Eltern waren nicht glücklich mit seiner
Entscheidung, ins Ausland zu gehen. "Sie hatten
wie fast alle Europäer nach dem Krieg ein nega-
tives Deutschlandbild, aber ich selbst bin auch
skeptisch hergekommen. Die Deutschen haben
eine harte Sprache und sind harte Menschen,

dachte ich, aber das stimmt nicht. Du kannst ein
Volk beurteilen, wenn du mit ihm zusammen-
gelebt hast. Ich bin sehr zufrieden in Deutsch-
land." 

Als der Vertrag mit der Firma Blessing nach
einem Jahr auslief, arbeitete Dimitrios Petratos
als Lebensmittelverkäufer. Er wurde schnell Fi -
lialleiter, erst in Kollnau, dann in Denzlingen,
Haslach und Furtwangen. Nach 25 Jahren
wechselte er in die Freiburger Zentrale. Bei
Wind und Wetter nach Furtwangen zu fahren,
während die Familie in Waldkirch lebte, hatte
sich auf Dauer als zu beschwerlich erwiesen.
1964 war Konstantinos, 1970 Stephanos ge-
boren worden. An die Zeit im Einzelhandel erin-
nert sich Dimitrios Petratos vergnügt zurück.
"Ich habe meinem Chef erklärt: 'Unser
Gemüseangebot ist ärmlich. Wo sind die Papri-
ka, wo die Auberginen?' Der fragte: 'Was für
Gemüse ist das? Wo bestellt man das?' Bei mir
im Laden gab es die ersten Paprika, Zucchini,

Auberginen." Die Rezepte vermittelte der
Grieche gratis dazu, nachdem er gerade noch
verhindert hatte, dass eine Kundin eine
Aubergine anbiss. Er hat auch exotische
Früchte im Elztal eingeführt, die heute selbstver-
ständlich in den Supermärkten ausliegen: Kiwis,
Avocados, Papayas, Mangos. 

Neben seiner Berufstätigkeit engagierte er
sich politisch. Als Vorstandsmitglied des Wald-
kircher SPD-Ortsverbands kandidierte er zwei
Mal für den Gemeinderat und brachte seiner
Partei 1500 bzw. 1300 Stimmen ein, die aller -
dings nicht für einen Sitz reichten. 40 Jahre war
er Mitglied der Gewerkschaft Handel, Banken
und Versicherungen (HBV), dem Vorläufer von
Verdi, zwölf Jahre setzte er sich als Betrieb-
sratsvorsitzender für die Interessen der Mitar-
beiter seiner Firma ein. Außerdem ist er Vor-
standsmitglied im Ortsseniorenrat. 

Inzwischen lebt die dritte Generation der
Familie Petratos in Deutschland. Sohn Konstan-

tin, Chef eines Software-Unternehmens, hat mit
seiner deutschen Frau drei Kinder; Sohn
Stephanos hat ebenfalls eine Deutsche
geheiratet und arbeitet bei der Firma Sick. 

Dass die Familie Petratos ein Beispiel für
gelungene Integration darstellt, ist wesentlich
ihrer Einstellung zu verdanken. "Integration be-
deutet, die Sitten und Gebräuche eines Landes
zu akzeptieren. Es bedeutet, die Gesetze zu
akzeptieren. Es bedeutet unbedingt, die
Sprache zu lernen, damit man nicht im kalten
Wasser schwimmt. Es bedeutet, mit den Nach-
barn zu feiern. Integration bedeutet nicht: Ich
mache einen Paravent um mich herum, ich habe
meine Gebräuche, ich feiere meine Feiertage",
sagt der 73-Jährige. Als griechisch-orthodoxer
Christ besucht er die Gottesdienste in Maria Hilf
in Freiburg, die 14-tägig stattfinden. "Aber das ist
kein Problem", sagt er, "ich gehe auch in die
katholische Kirche." Er sagt: "Theologisch unter-
scheidet uns nur wenig, die Liturgie ist unter-
schiedlich, weil wir die byzantinische Musik
haben." 

Seit das Ehepaar im Ruhestand ist, führt es
ein "Doppelleben", das seiner doppelten Staats-
bürgerschaft entspricht. Von Juni bis Septem-
ber beziehen die beiden eine kleine Wohnung
am Strand des großen Olymp. Die übrigen
Monate des Jahres verbringen sie gern in Wald-
kirch. "Als ein vollständig integrierter auslän -
discher Mitbürger genieße ich und meine Fami-
lie Anerkennung und Respekt und bin dankbar
dafür, eine zweite soziale und politische Heimat
gefunden zu haben. Meine Vision ist, dass wir in
absehbarer Zeit von den 'USE' sprechen wer-
den, von den 'United States of Europa'", sagt
Dimitrios Petratos und schließt: "'Ubi bene ibi pa-
tria', das ist Lateinisch; auf Griechisch 'Passa gi
ke tafos' (Πάσα γη και τάφος), auf Deutsch 'Wo
es mir gut geht, da ist mein Vaterland'."

So kam er nach Deutschland und so sieht er heute aus

Von Dr. Bärbel Schäfer

KARLSFELD. Seit 20 Jahren setzen
die ausländischen Mitbürger mit
diesem Fest Integration in die Tat um.
Seit 45 Jahren bereits gibt es den
Verein ACLI (italienische katholische
Arbeiterbewegung) in Karlsfeld, be-
tonte Mauro Sansone. Die Griechische
Gemeinde Karlsfeld wurde vor rund 30
Jahren gegründet. Hauptziel sei die In-
tegration in die deutsche Gesellschaft,
meinte auch Panagiotos Bologiannis.
Dazu gehören sowohl kulturelle Ver-
anstaltungen als auch Aktionen für die
Jugend im Rahmen von Drogen-
prävention, die die Griechische
Gemeinde in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Karlsfeld durchführt. Bei
allen Bemühungen um Integration
wollen die Griechen aber auch die
eigene Kultur bewahren. Da Kinder als

erste Sprache Deutsch lernen, schi -
cken sie ihre Kinder in Griechis-
chkurse, damit sie ihre Heimatsprache
nicht verlernen. Die Griechen (623) und
die Italiener (546) bilden nach den vier
aus Ex-Jugoslawien stammenden
Volksgruppen die beiden größten Aus-
ländergruppen in Karlsfeld. Die klein-
ste Gruppe bilden die Türken mit 351
Einwohnern in Karlsfeld. Bürgermeis-
ter Stefan Kolbe, der mit einigen
Gemeinderäten im Festzelt saß, freute
sich über den guten Besuch und die
gute Stimmung auf dem Sommerfest.
„Es ist ein tolles Fest für die
Gemeinde, es freut mich, dass das
Zusammenleben so gut funktioniert“,
meinte Kolbe. Solche Feste belebten
die Gemeinde, sagte er.

Quelle: Dachauer Nachrichten/
Münchner Merkur vom 16. Juni

Foto: SCH

Gemeinsam am Grill: Cristos Zamanakos von der Griechischen Gemeinde
Karlsfeld mit Mauro Sansone und Domenico Zoccali von ACLI (von links)

Sommerfest der Griechen und Italiener
Καλοκαιριάτικο ξεφάντωμα Ελλήνων και Ιταλών

Integration von ihrer schönsten Seite
Ενσωμάτωσης από την όμορφή της πλευρά
Bei Pizza und Souvlaki, bei Pinot Grigio und Retsina herrschte beste

Stimmung. Die Griechen und Italiener der Gemeinde feierten ihr traditionelles 
Sommerfest mit Musik und Tanz auf dem Rathausplatz in Karlsfeld.

"Die Ausbildung von jungen Migranten ist ein
Gewinn für beide Seiten" - Staatsministerin
Maria Böhmer zum Aktionstag Ausbildung 

Zum bundesweiten Aktionstag
Ausbildung hat Staatsministerin
Maria Böhmer die Arbeitgeber dazu
aufgerufen, mehr Jugendlichen aus
Zuwandererfamilien eine Chance zu
geben.

"Die jungen Migranten dürfen
nicht die Verlierer der Krise sein. In-
tegration verläuft auch über den Ar-
beitsmarkt. Wer sein Können nicht
unter Beweis stellen kann, fühlt sich
ausgegrenzt. Geben Sie den Ju-
gendlichen eine Perspektive", ap-
pellierte Böhmer. Sie verwies auf
den gemeinsamen Ausbildungspakt
von Politik und Wirtschaft, der die
Förderung von Zuwanderern vor-
sieht. "Hier müssen wir ansetzen
und unsere Bemühungen ver-
stärken. Die Ausbildung von Mi-
granten kommt allen Beteiligten zu
Gute: Die Jugendlichen erhalten
eine Chance für eine erfolgreiche
Zukunft. Und die Unternehmen
selbst profitieren langfristig von
dem Können ihrer Fachkräfte", be-
tonte die Integrationsbeauftragte
der Bundesregierung. In der Globa -
lisierung seien Potenziale der Mi-
granten wie Mehrsprachigkeit und
kulturelles Wissen Vorteile für die
Unternehmen- gerade in der Krise.

Noch haben es Jugendliche aus
Zuwandererfamilien deutlich schw-
erer als einheimische Gleichaltrige,
einen Ausbildungsplatz zu finden.
Das geht aus dem bundesweit "Er-
sten Integrations - Indikatoren-
bericht" hervor. Danach ab-
solvierten 2007 in der Gruppe der
18- bis 21-Jährigen nur 23,9 Prozent
der ausländischen Jugendlichen

eine Ausbildung. Bei den Einheimis-
chen dieser Altersgruppe seien es
mehr als doppelt so viele gewesen,
nämlich 57,6 Prozent. "Viele junge
Migranten bleiben langfristig ohne
Berufsabschluss. Der Weg in die Ar-
beitslosigkeit ist für sie damit oft
vorgezeichnet. Wer dagegen als Mi-
grant eine Ausbildung absolviert
hat, kann den sozialen Aufstieg
schaffen. Eine Ausbildung ist die
Eintrittskarte ins Berufsleben."

"Krempeln wir gemeinsam die
Ärmel hoch. Jeder muss seinen
Beitrag leisten. Auch die Ju-
gendlichen selbst. Ich appelliere an
sie, eine Ausbildung durchzuhalten.
Auch, wenn sie viel Kraft und En-
ergie kostet. 

Bleibt hartnäckig und strengt
euch an- es lohnt sich", betonte
Böhmer. Zudem sollten die Ju-
gendlichen bei der Berufswahl flexi-

bel sein und mögliche Alternativen
prüfen.

Auch die Eltern forderte die
Staatsministerin zur Mitwirkung auf.
"Die Eltern haben Verantwortung für
ihre Kinder. Bildung und Ausbildung
haben einen hohen Stellenwert in
Deutschland. Deshalb sollten die El-
tern ihre Kinder mit ganzer Kraft
dabei unterstützen, den Schritt von
der Schule in den Beruf erfolgreich
zu meistern", so Böhmer. Die Ju-
gendlichen sollten nicht von den El-
tern aufgefordert werden, auf eine
qualifizierte Ausbildung zu verzicht-
en, um schnellstmöglich Geld ver -
dienen zu können. "Das ist
garantiert der falsche Weg. Eine
gründliche Ausbildung ist sicherlich
die bessere Lösung - und verspricht
langfristig auch größere Verdienst -
chancen."

Foto: Neo Xekinima
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Griechische Briefe für die Oma – Ελληνικές επιστολές για τη γιαγιά
Sprache Grammatik pauken gehört dazu – Kultur und Tradition wird gepflegt

Für die Jugendlichen ist der
Griechischunterricht selbstver-
ständlich. Lehrer Dimitrios Nikolaou
ist mit seinen Schülern sehr
zufrieden.

Von Karoline Schulz und Jessica Chmura

BRAKE. Melodisch fließend liest Dimitra
den Text aus ihrem griechischen Übungsbuch
vor. Die 17-Jährige beherrscht die Sprache
sehr gut. Schon von Klein auf hat die Brakerin
mit ihren Eltern zu Hause griechisch
gesprochen. Trotzdem besucht Dimitra seit
drei Jahren den Sprachunterricht für Kinder
und Jugendliche griechischer Eltern. „Ich
möchte meine Griechischkenntnisse eben
verbessern“, meint die Schülerin.

Sprache und Kultur lernen

Im September vorigen Jahres wurden in
Brake zwei Übungsgruppen eingerichtet. „Wir
sind sehr glücklich, dass wir den Unterricht
nun in Brake haben“, sagt Joanna Terzi.
Gemeinsam mit einigen Landsleuten hatte die
Gastronomin sich dafür eingesetzt, dass die in
Brake und Umgebung lebenden Kinder aus
griechischen Familien nicht mehr bis nach Ol -
denburg oder Delmenhorst fahren müssen,
um in ihrer Sprache und Kultur unterrichtet zu
werden. „Wir sind fast alle in der Gastronomie
tätig und haben wenig Zeit, für den Unterricht
mehrmals in der Woche so weit zu fahren“, so
Terzi.

Der griechische Staat finanziere den
Sprach unterricht für alle im Ausland lebenden
Griechen. „Es muss nur eine Mindestanzahl

von Kindern zusammenkommen“, erklärt
Joanna Terzi. Diese war in Brake längst er -
reicht. Und so wandten sich Terzi und ihre Mit-
streiter an die griechische Botschaft in Berlin,
sprachen dort vor und bekamen die Zusage
für ihr Vorhaben. Nun mussten noch geeignete
Räumlichkeiten gefunden werden. „Aber auch
das war überraschenderweise überhaupt kein
Problem“, so die 35-Jährige. Bei der Stadt
Brake stießen die Initiatoren sofort auf offene
Ohren und die Schulleitung der Grundschule
Harrien sagte alsbald ihre Unterstützung zu.

Jüngere lernen von Älteren

Unterrichtet werden die Kinder und Ju-
gendlichen nach Altersgruppen und dem
Stand ihrer Sprachkenntnisse von Grie -
chischlehrer Dimitrios Nikolaou. Für ihn sei es
eine besondere Erfahrung, Kinder von
Griechen im Ausland zu unterrichten. 

Zwar sei es für seine Unterrichtsplanung
manchmal schwierig, dass seine Schüler un-
terschiedliche Sprachkenntnisse hätten, je-
doch habe dies ebenso positive Seiten. So

würden etwa die Jüngeren von den Älteren ler-
nen können. Mit dem bisherigen Kenntnis-
stand seiner Schützlinge ist Dimitrios Nikolaou
sehr zufrieden. Innerhalb kürzester Zeit hätten
die Schüler viel gelernt und könnten bereits
gut lesen und schreiben.

Grammatik gehört dazu

So wie die 10-jährige Julia aus Brake. „Ich
schreibe meiner Oma jetzt regelmäßig einen
Brief“, sagt sie. Für Eleftherios ist der Griechis-
chunterricht schon zur Gewohnheit geworden.
In seiner Freizeit paukt der 16-Jährige die
griechische Grammatik. „Das gehört einfach
dazu“, bestätigt der Braker.

Joanna Terzi und ihre Mitstreiter setzen sich
dafür ein, dass Griechisch auch offiziell in den
Lehrplan an deutschen Schulen aufgenom-
men wird. „Die Kinder leisten hier wirklich sehr
viel, und das sollte anerkannt werden.“

Quelle: Nordwest-Zeitung, Oldenburg

Ελληνικά για προχωρημένους. Ο δάσκαλος Δημήτριος Νικολάου εν ώρα μαθήματος. 
Griechisch für Fortgeschrittene: Lehrer Dimitrios Nikolaou (2. v.re.)

paukt mit seinen Schülern nicht nur Grammatik. (Foto: Chmura)

Griechischunterricht in Brake

Immer Donnerstag - und Freitagnach-
mittag sowie alle 14 Tage montags findet
der griechische Sprachunterricht für Kinder
griechischer Eltern in den Räumen der
Grundschule Harrien statt.

Gelegentlich werden griechische Nation-
alfeiertage mit traditionellen Tänzen, Liedern
und Gedichten gemeinsam zelebriert.

Finanziert wird der Unterricht für Kinder
von im Ausland lebenden Griechen von der
griechischen Regierung.

Wer sich für den Griechischunterricht in
Brake interessiert kann sich an Joanna
Terzi wenden unter 04401/705431.

Griechen kämpften bis zum
Schluss um jede Stimme

Οι Ελληνες αγωνίστηκαν έως την 
τελευταία στιγμή για κάθε ψήφο

Gifhorns Hellenen künftig
wohl ohne eigenes Wahllokal

Von Barbara Benstem

GIFHORN. Anastasios Pantzaris war die Ent-
täuschung anzumerken. Den ganzen Tag über hatten
er und sein Wahlhelferteam um jede Stimme gekämpft.
Sie hatten Gifhorns stimmberechtigte Griechen teil-
weise sogar zu Hause angerufen, damit sie ins
Wahllokal kämen. Am Ende waren es aber nur knapp
zwei Drittel der 77, die einen Wahlantrag beim Konsulat
gestellt hatten, die den Weg zum Knickwall fanden. "Ich
verstehe nicht, wie man so handeln und so desinter-
essiert sein kann", erklärte Pantzaris traurig. "Zumal un-
sere Wähler ja vorher einen Antrag stellen, ein Formu-
lar ausfüllen und ihren Reisepass vorlegen mussten.
Das ist doch alles ganz schön aufwändig. Jetzt werden
wir wahrscheinlich zum vierten und letzten Mal ein
eigenes Wahllokal gehabt haben." Noch am Sam-
stagabend wurden die hart erkämpften Stimmen per
versiegelter Urne ins griechische Konsulat nach Han-
nover gebracht. Aus Athen war am Freitag Wahlleiter
Christos Alexakis eingeflogen, der die Stimmzettel
dann auch unverzüglich per Flugzeug nach Griechen-
land brachte. Dort flossen sie am gestrigen Abend ins
landesweite Auszählungsergebnis ein.

Quelle: Braunschweiger Zeitung/Gifhorner Rundschau

Die Wahlhelfer: Anastasios Pantzaris (von links),
Christos Alexakis (Abgesandter aus Athen), Stella

Papachristou und Sofia Tjani. (Foto: Benstem)

Eine Runde Sirtaki – Μια γύρα Συρτάκι...

Zehn Jahre Partnerschaft
mit Kavala - Auch Maly tanzt

Wolfang Heilig–Achneck

NÜRNBERG. Wer OB Ulrich Maly immer schon mal Sirtaki tanzen se-
hen wollte, war hier richtig: Rundum beschwingt, heiter und in
entsprechender Phonstärke haben Griechen (nicht nur) aus Kavala und
Nürnberger das zehnjährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft gefeiert.
Schon zum Auftakt des Festreigens im Rathaus zogen die Organisatoren
alle Register der Lebensfreude: In den Kulissen einer Ausstellung mit
Kostümen und Bildern zum klassischen antiken Drama begeisterte die
Tanzgruppe des Makedonier-Vereins „Alexander der Große“ und ein Chor,
während sich die Gäste mit griechischen Spezialitäten und Bratwürsten
stärkten. Um die Pfunde abzuarbeiten, hakten Stadtrat Theodoros Agath-
agelidis und Sotirios Xognos, der Vorsitzende des gut 200 Mitglieder
starken Partnerschaftsvereins „Philos“, den Oberbürgermeister und an-
dere Besucher unter, um der langjährigen Städtefreundschaft mit einem
ausgelassenen Sirtaki bewegten Ausdruck zu verleihen. Zuvor durfte sich
die temperamentvolle Sopranistin Frances Pappas, die sich in vielen Par-
tien am Nürnberger Staatstheater eine große Schar von Bewunderern er-
sungen hat, bejubeln lassen. Mit dem früheren ersten Kapellmeister Wolf-
gang Gayler interpretierte sie einen Liederzyklus von Manos Hatzidakis als
Hommage an ihre griechischen Wurzeln. Mit seinem Amtskollegen Kon-
stantinos Simitsis würdigte Ulrich Maly die zum Teil ungewöhnlichen Kon-
takte und Beziehungen, die in der jungen Partnerschaft geknüpft wurden
— etwa zwischen den Schulen für Körperbehinderte oder unter Studieren-

den, die sich mit Treffpunkten und Einrichtungen für Senioren
beschäftigten. Ganz aktuell wünscht sich Kavala als griechische
Schachhochburg einen neuen Austausch mit jungen Schachtalenten aus
Nürnberg. Außerdem erklärte Simitsis seine ausdrückliche Bereitschaft zu
einer engeren Kooperation mit Nürnbergs türkischer Partnerstadt Antalya.
„Wir wollen einen Beitrag leisten, die alten Zwistigkeiten zu überwinden“,
erklärt der Nürnberger SPD-Stadtrat Arif Tasdelen, der deshalb ein Treffen
der Gäste aus Kavala mit dem türkischen Generalkonsul Mehmet Selim
Kartal anregte. Gerade Kavala gehe dabei mit gutem Beispiel voran; die
Spuren der osmanischen Vergangenheit würden keineswegs verdrängt –
im Gegenteil, wie Tasdelen mit seinen Kollegen bei einer Fraktionsreise im
Mai feststellen konnte: „Wir spürten überraschend große Sympathien für
die Türken, die Völker haben sich wirklich angenähert.“ Nun soll die S-
tadtspitze von Antalya für die Idee und vor allem für gemeinsame Ju-
gendbegegnungen gewonnen werden. Nicht zuletzt ist die Dreieckspart-
nerschaft, die in dieser Form einmalig wäre, auch als Signal an die
Griechen und Türken in Nürnberg gedacht. Verbrüderungsszenen krönten
indes schon mal das gut besuchte Kavala-Nürnberg-Bürgerfest im Nach-
barschaftshaus Gostenhof: Zwanglos ließen sich die jungen Tänzer des
Vereins der Schwarzmeer-Griechen „Efxeinos Pontos“ auf die Rhythmen
der Trachtler vom Heimatverein Neunhof ein – und umgekehrt. Ein gelun-
gener Brückenschlag.                               Quelle: Nürnberger Nachrichten

Ausgelassene Stimmung: Tanz beim Kavala-Fest im
Nachbarschaftshaus Gostenhof. (Foto: S. Xognos)

Aus allen Kehlen schmettern diese Jugendlichen: Im Rathaus
begann der Festreigen zur zehnjährigen Freundschaft mit Kavala.

(Foto: S. Xognos)



13n n n F E U I L L E T O N ΕLLINIKI GNOMH
JUNY 2009

Deutsch-Griechischer Schüleraustausch
Im Jahr 2008 begann das Albrecht-Ernst-Gymnasi-

um Oettingen im Rahmen eines Schüleraustausches
mit Griechenland eine gemeinsame Theaterarbeit.
Das diesjährige Theaterprojekt, die „Trojanerinnen“
des Euripides, ist eingebunden in den Schüleraus-
tausch der beiden Partnerschulen. Ende März startete
die Schülergruppe des Albrecht-Ernst-Gymnasium
zum ersten Teil des Austausches nach Griechenland,
wo sie nach langer Anreise herzlich von den griechi -
schen Gastfamilien empfangen wurde. Neben den
Theaterproben mit den griechischen Partnern, sah das
Programm Ausflüge nach Olympia, Delphi, Kalavryta
und Korinth vor. Dazu die Besichtigung eines
Weingutes und ein Empfang bei Bürgermeister Di -
mitris Kalogeropulos.

Die Aufführung der „Trojanerinnen“ in der Partner-
schule war letztendlich ein großer Erfolg. Das Zusam-
menspiel beider Ensembles klappte hervorragend, die
griechischen Schüler, die mit ihrer jahrelangen The-
atererfahrung schon viele Preise in Griechenland
gewonnen haben, präsentierten vier Chorlieder in
griechischer Sprache, die deutsche Gruppe steuerte
eine Kurzfassung der Handlung auf deutsch und
sechs Lieder bei, von denen vier von den Schülern

selbst komponiert waren. Mit einer von den Partnern
aus Egio hervorragend organisierten Abschiedsparty
und manch einem tränenden Auge, ging ein beein-
druckender Aufenthalt in Griechenland zu Ende. Aber
nicht lange, dann werden die jetzigen Gastgeber als
Gäste in Oettingen erwartet, und dann wird das
großartige gemeinsame Theaterprojekt am 6. Juli
auch in der Residenzstadt präsentiert.

Weiter für Einbürgerungen werben!
Staatsministerin Maria Böhmer zu sinkenden Einbürgerungszahlen

Το παράπονο της Υπουργού: μειώνεται το ενδιαφέρον
των ξένων να αποκτήσουν τη γερμανική υπηκοότητα ...
"Die zurückgehenden Ein-

bürgerungszahlen sind Ansporn, ver-
stärkt die Vorteile einer Einbürgerung
in den Blick zu rücken. So wirkt sich
der Erwerb der deutschen Staats-
bürgerschaft positiv auf die
wirtschaftliche Situation des Einzel-
nen aus. Zudem ermöglicht eine Ein-
bürgerung die gleichberechtigte Teil-
habe und die vollständige politische
Partizipation."

Das erklärte Staatsministerin Maria
Böhmer zu den vom Statistischen
Bundesamt vorgelegten Daten.
Danach wurden in Deutschland im
vergangenen Jahr rund 94.500 Aus-
länder eingebürgert. Das waren gut
16.800 Einbürgerungen weniger als
im Vorjahr. "Die neueste Statistik sagt
über die Lage der Integration in
Deutschland weniger aus als Bil-
dungserfolge, berufliche Teilhabe und
Sprachkenntnisse. Die zurückgehen-
den Zahlen haben vielfältige Ur-
sachen, die wir sorgfältig analysieren
müssen. Zum Teil lässt sich der Rück-
gang mit Verzögerungen bei der ad-
ministrativen Abwicklung einer großen
Zahl von Einbürgerungstests, die zum
1. September 2008 eingeführt wur-
den, erklären. Nicht alle Behörden
und Volkshochschulen waren darauf
vorbereitet. Schon für 2009 rechne ich
wieder mit einem signifikanten
Anstieg" erklärte die Integrations-
beauftragte.

Zwei Millionen Ausländer lebten
lange genug in Deutschland, um eine
Einbürgerung zu beantragen. "Sagen
Sie Ja zu Deutschland und nutzen sie
die Vorteile einer Einbürgerung", ap-
pellierte Böhmer. Die Bun-
desregierung unterstütze ein-
bürgerungswillige Ausländer. "Wir
haben die Möglichkeiten zur Ein-
bürgerung erleichtert. Wer gut
Deutsch spricht und integriert ist,
kann jetzt bereits nach sechs statt
nach acht Jahren Aufenthalt in
Deutschland eingebürgert werden.
Auch die Ergebnisse des Ein-
bürgerungstest belegen: Wir bauen
keine Hürden bei der Einbürgerung
auf", betonte Böhmer. So hätten im er-
sten Quartal dieses Jahres fast 99
Prozent der Teilnehmer den Ein-
bürgerungstest bestanden. 

"Einbürgerung ist ein Indikator von
vielen, mit denen wir Integration
messen. Entscheidend ist, dass wir

die Migranten dazu befähigen, die Vo-
raussetzungen für eine Einbürgerung
zu erfüllen", so die Staatsministerin.
Wichtig sei, Deutsch sprechen zu kön-
nen und über Grundkenntnisse von
Staat und Gesellschaft zu verfügen.
"Und dabei sind wir auf einem guten
Weg. Das zeigt die hohe Beteiligung
an den Integrationskursen. Mehr als
eine halbe Million Menschen haben
sich seit 2005 entschieden, in den
Kursen die deutsche Sprache zu erler-
nen. Das ist ein großer Erfolg", be-
tonte Böhmer. Um mehr Einbürgerun-
gen zu erreichen, müssten sich beide
Seiten - Zuwanderer und Einheimis-
che - anstrengen und einbringen. Die
Migranten sollten Sprache als Voraus-
setzung und Bildung als Schlüssel für
Integration ansehen. Die Einheimis-
chen müssten die Vielfalt der Men-
schen in unserem Land verstärkt als
Chance begreifen. "Besonders für die
Einbürgerungsbehörden gilt: Sie
müssen sich flächendeckend zu wirk-
lichen Service-Stellen und Integra-
tionsagenturen entwickeln. Denn die
Potenziale der Migranten sind oft ein
verborgener Schatz, den es zu heben
gilt", erklärte die Staatsministerin.

"Einbürgerung ist häufig auch eine
Frage der emotionalen Bindung.
Diese lässt sich nicht verordnen. Staat
und Politik können nur die Bedingun-
gen verbessern und den Rahmen set-
zen. Es geht darum, die Herzen der
Menschen zu erreichen, damit sie sich
mit unserem Land identifizieren. Und
dies kann nur gelingen, wenn wir alle
offen füreinander und bereit sind, vor
einander zu lernen", so Böhmer. "Inte-
gration gelingt nur gemeinsam."

Giannitsa Chor begeistert Gütersloh
Η 40μελής χορωδία από τα Γιαννιτσά ενθουσίασε την πόλη Γκύτερσλο

Zum Auftakt des 10jährigen
Bestehens des Markuszentrums der
griechisch-orthodoxen Kirche
“Heiliger Therapon“ kam gleich der
aus etwa 40 Mitgliedern bestehende
städtische Chor Giannitsa aus Nord-
griechenland angereist, um in der
Martin-Luther-Kirche ein eindruck-
volles Konzert griechischer Musik
aus den einzelnen Epochen
darzubringen. Im Mittelpunkt
standen natürlich die Kompositio-
nen des weltberühmten Mikis
Theodorakis. Chorleiter Antonios
Papadopoulos zog mit seinem En-
semble dann auch sofort die Zuhör-
er in seinen Bann. Neben der ern-
sten Musik waren es dann vor allem
die Volksweisen, die lebendig und
überzeugend vorgetragen, das Pub-
likum mitrissen. Da fehlte als Balsam
für die griechischen Seelen auch
nicht die Hymne auf Alexander dem
Großen, den unvergessenen König
von Makedonien. 

Stehender Beifall von grie -
chischen wie deutschen Besuchern
der gut gefüllten Kirche, für ein
Konzert der Superlative. 

Pfarrer Miltiades Stavropoulos
dankte für dieses von Herzen kom-
mende Geschenk einer Stadt, die
seit langem enge Beziehungen zu
Gütersloh führt. 

Schon morgens nach dem

Gottesdienst trafen sich Kirchen-
und Vereinsvertreter mit den Gästen
zu einem Meinungsaustausch. Jür-
gen Jentsch, als Vorsitzender der
Deutsch-Griechischen Gesellschaft
Gütersloh, hatte in bewegten
Worten die Veranstaltung eröffnet
und sich für die hervorragende
Zusammenarbeit bedankt. Sein
besonderer Gruß galt seinem
Freund, dem Vorsitzenden der
Griechisch-Deutschen Freundschaft
“Alexander der Große“ in Giannitsa,
Jannis Papastoitsis, der das großar-
tige Festival, das durch 5 Städte in

NRW führte, organisiert hatte. Auch
Bürgermeisterin Maria Unger, die
schon selbst mehrfach Giannitsa be-
sucht hat, betonte die große Gast-
freundschaft und dankte für das
gute Miteinander mit den griechi -
schen Vereinen in der Stadt. 

Bei strahlendem Wetter verbreit-
ete sich dann im Garten eine, immer
wieder durch Gesang unterbro -
chene, fröhliche Partystimmung. 

Man feierte das Wiedersehen
guter Freunde und schmiedete neue
Pläne für eine noch bessere Zusam-
menarbeit.

Kniend: zweiter von links Chorleiter Antonis Papadopoulos; dritter von links
Pfarrer Miltiades Stavropoulos; vierter von links Nikos Panagiotopoulos

(Vorsitzender der Griechischen Gemeinde); fünfter von links Jürgen
Jentsch (Vorsitzender der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Gütersloh)

NEUERSCHEINUNG PELEUS

Studien zur Archäologie und 
Geschichte Griechenlands und Zypern

Herausgegeben von Reinhard Stupperich und Heinz A. Richter
Der Band 4 der "Geschichte der Insel

Zypern" beschreibt die Entwicklung vom Ende
der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzun-
gen 1965 bis zum sog. High Level Agreement
von 1977. Im ersten Teil wird die Geschichte
Zyperns parallel zur Entwicklung in Griechen-
land von den Iouliana bis zum Putsch vom 21.
April 1967 beschrieben. Im zweiten Teil werden
die Verhandlungen zwischen der griechischen
und der türkischen Regierung am Evros und
die Kofinou-Krise im November 1967 dargestellt, die einer-
seits zu den interkommunalen Verhandlungen führten, die
bis 1974 dauerten und andererseits eine Atmosphäre der S-
pannung auf Zypern schufen, die in den Gewalttaten der
Ethniko Metopo und nach der Rückkehr von Grivas auf die
Insel in einer bürgerkriegsähnlichen Lage durch die EOKA B
mündete. Im Herbst 1973 wurde in Athen im Gefolge der S-
tudentenunruhen Juntachef Papadopoulos gestürzt. Der
neue Diktator Ioannidis begriff, dass das Militärregime in A-
then wackelte und um es zu stabilisieren, ließ er sich auf ein
außenpolitisches Abenteuer ein: Er wollte den 1964 en-

twickelten Plan der Enosis per Putsch real-
isieren, wonach Makarios umgebracht und an-
schließend die Insel zwischen Griechenland und
der Türkei geteilt werden sollte. Am 15. Juli 1974
putschten griechische Offiziere gegen Makar-
ios, doch Makarios überlebte und Ioannidis
wusste nicht weiter. Die türkische Regierung
unter Ecevit hatte seit langem auf eine solche
Gelegenheit gewartet, um auf der Grundlage
der Verträge von London und Zürich interve-

nieren zu können, was am 20. Juli 1974 geschah. Die Fort-
setzung der Militäraktion im August 1974 führte zur Teilung
der Insel und machte den Zypernkonflikt zu einem bis heute
akuten Konfliktherd.
Verlag Franz Philipp Rutzen 
Band 41
Heinz A. Richter, Geschichte der Insel Zypern 
Band IV, 1 & 2: 1965-1977 
(2009) zusammen 808 Seiten, über 110 Abbildungen, 8 sw
Karten, 8°, hard cover
ISBN 978-3-941336-45-2, ISBN 978-3-447-05943-5, € 65 
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Die Begeisterung war nicht nur den
Kleinen anzumerken. Und so bot sich
auf dem Stadthallenvorplatz ein buntes
Treiben fröhlicher Kinderscharen. Die
kleinen Katzen- und Tigergesichter, die
Aktionen rund ums AWO Spielmobil,
das Toben in der Hüpfburg, interna-
tionales Stimmengewirr und dazwi -
schen die vielen Leckereien, darge-
boten vom türkischen Elternverein, dem
assyrischen Verein, dem türkisch-
deutschen Kulturverein, der Brücke,
dem Verein Wasilissa und dem Verein
zur Vertretung der Ideen Atatürks,
zeugten von einer gelassenen Her-
zlichkeit, die auf die Erwachsenen über-
sprang. Keine politischen Reden. Nur
eine kurze Begrüßung durch den
Stadtverbandsvorsitzenden der SPD
Thomas Ostermann und dem Eu-
ropakandidaten Christoph Dolle und

selbst vergessenen Kinderspiele wie
Eierlaufen und Seilspringen erlebten
quasi eine Wiedergeburt. Und zwi -
schendurch die Jugendtanzgruppen
des assyrischen Vereins, der Brücke
und der griechischen Pontier. Natürlich
war hier auch das Mittanzen angesagt.
Bunte Luftballons am azurblauen Him-
mel; verbunden mit einer schon fast
südländischen Sonne; waren dann
auch schon die halbe Miete für ein har-
monisches europäisches Kinderfest,
dass zeigte welche Riesenmöglichkeit-
en in einer tatsächlich gelebten Integra-
tion stecken. Gemeinsam zeigten
Kinder und Erwachsene unter-
schiedlicher Herkunft, welch ein großes
Potential in solchen Begegnungen
steckt. Alle waren sich dann darüber
einig, auch im nächsten Jahr wird es
wieder ein solches Fest geben. 

Mit dabei: Griechen
tanzten auf dem erstes

Internationales Kinderfest
der SPD in Gütersloh 

Πάντα κοντά στα γεγονότα:
Οι Έλληνες χόρεψαν στην 1η Διεθνή

παιδική γιορτή της SPD στην πόλη Γκύτερσλο 

Jugendtanzgruppe des pontischen Vereins mit Prominenz. Unter anderem mit
dem Vorsitzenden der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Jürgen Jentsch

(zweiter von rechts, kniend) und dem Vorsitzenden der Griechischen Gemeinde
Nikos Panagiotopoulos (erster von rechts, kniend).

Ημέρα των Μεταμοσχεύσεων
Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2009 έλαβε χώρα στο Μό-

ναχο εκδήλωση με θέμα τη δωρεά οργάνων του σώ-
ματος σε περίπτωση κλινικού θανάτου. Την εκδήλω-
ση πραγματοποίησε το "Γερμανικό Ίδρυμα Μεταμο-
σχεύσεων" σε συνεργασία με το Βαυαρικό Υπουρ-
γείο Υγείας και τις Εκκλησίες του Μονάχου.

Στην Οικουμενική εκδήλωση στην Τεατινερκίρχε
Μονάχου συμμετείχαν ιερείς της ρωμαιοκαθολικής
και ευαγγελικής εκκλησίας που εργάζονται στην πα-
νεπιστημιακή κλινική Großhadern Μονάχου και ο

Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύ-
τερος Απόστολος Μαλαμούσης. Δότες αλλά και λή-
πτες οργάνων μίλησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση για τις
μεταμοσχεύσεις και τόνισαν τη μεγάλη σπουδαιότητα
του δώρου της ζωής που χαρίζεται σε άλλους αν-
θρώπους, με μεταμοσχεύσεις ζωτικών οργάνων αν-
θρώπων που είναι κλινικά νεκροί. Ο π. Απόστολος
Μαλαμούσης έγινε την ημέρα αυτή και δωρητής όρ-
γάνων του σώματός του με την ειδική ταυτότητα που
έλαβε από το "Γερμανικό Ίδρυμα Μεταμοσχεύσεων". 

Ο π. Απόστολος Μαλαμούσης με τους κληρικούς της πανεπιστημιακής κλινικής

Ο π. Απόστολος Μαλαμούσης έγινε δωρητής όργάνων του σώματός του με την ειδική ταυτότητα
που έλαβε από το "Γερμανικό Ίδρυμα Μεταμοσχεύσεων"
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Ludwigshafen 25.04.2009

35χρονα της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης

Εισηγητής: Γιάννης Επιτροπάκης *

Η συμβολή των κρητικών οργανώσε-
ων στην Ευρώπη, για την ανάδειξη
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
Κρήτης και η προοπτική των κρητικών
οργανώσεων στον 21ο αιώνα. 

Ιστορικά – Οργανωτική δομή
αποδήμων Κρητών στην Ευρώπη 

Έχουν περάσει πάνω από σαράντα πέντε χρόνια
από την πρώτη μαζική εγκατάσταση των Ελλήνων
μεταναστών στην Ευρώπη. Το μεταναστευτικό πλαί-
σιο στο χώρο της Γερμανίας καθοριζόταν από την
ελληνογερμανική συμφωνία, που υπογράφτηκε
στις 30 Μαρτίου 1960. Αργότερα συμπληρώθηκε
με άλλους Γερμανικούς νόμους όπως το 1965, με
το νόμο για αλλοδαπούς. Όλοι αυτοί οι νόμοι ξεπε-
ράστηκαν με την προσχώρηση της Πατρίδας μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 1965, οι Κρήτες του Μονάχου ιδρύουν την
πρώτη εθνικοτοπική οργάνωση στην Ευρώπη. Στη
δεκαετία του ‘70 ιδρύονται οι περισσότεροι σύλλο-
γοι. Το 1974, οι Κρήτες της Γερμανίας ιδρύουν την
Ομοσπονδία Κρητικών Συλλόγων Γερμανίας.

Πριν μια πενταετία με την αλλαγή του καταστατι-
κού μετεξελίχθηκε η οργάνωση, ως Παγκρητική
Ομοσπονδία Ευρώπης, για να συμμετέχουν σύλλο-
γοι και εκτός Γερμανίας. Σήμερα έχει ενεργά μέλη
18 Κρητικούς συλλόγους. Στην Ευρώπη ζουν, ε-
κτός εθνικών συνόρων, περίπου 25.000 Κρήτες.

Οι Έλληνες της Διασποράς, μια νοητή γέφυρα
του Ελληνισμού πέρα από τα οριοθετημένα γεω-
γραφικά όρια της Ελλάδας, κατόρθωσαν όχι μόνο
να επιβιώσουν αλλά και να αναπτύξουν δραστηριό-
τητες και πρωτοβουλίες με στόχο τη διατήρηση της
εθνικής συνείδησης και της πολιτιστικής τους κλη-
ρονομιάς 

ΓΓΑΕ. Το 1983 η Ελληνική Κυβέρνηση έδειξε ιδι-
αίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον για τα προβλή-
ματα που απασχολούν τους Απόδημους Έλληνες.
Συνέπεια αυτού του ενδιαφέροντος ήταν η εκπόνη-
ση μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτι-
κής, ταυτόχρονα Εθνικής και Κοινωνικής. 

Απόρροια της νέας αυτής αντίληψης αποτελεί α-
ναμφισβήτητα η δημιουργία της Γενικής Γραμματεί-
ας Αποδήμου Ελληνισμού το 1983. 

ΣΑΕ. Το 1995 για πρώτη φορά οι Έλληνες ομο-
γενείς, όπου Γης, ένωσαν τις δυνάμεις τους σχη-
ματοποιώντας την «Ελλάδα του κόσμου». Η Ελληνι-
κή πολιτεία ήλθε να καλύψει με το ΣΑΕ, ένα διαπι-
στωμένο θεσμικό έλλειμμα στην αυτοοργάνωση
του απόδημου Ελληνισμού.

Ήταν αίτημα των οργανώσεων του απόδημου ελ-
ληνισμού. Ενδεικτικά αναφέρω ότι είχε περάσει σε
ψήφισμα στο πρώτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Απο-
δήμων Κρητών το 1986 να ιδρυθεί Εθνικό Συμβού-
λιο Αποδήμου Ελληνισμού.

Το ΣΑΕ είναι αρμόδιο για τη σύσφιξη των δε-
σμών της ομογένειας και της Ελλάδας και μεταξύ
των ομογενών όπου διαμένουν για την καλύτερη
οργάνωση και ανάπτυξη της ομογένειας σε όλες τις
εκφράσεις της για την ενίσχυση των διμερών σχέ-
σεων των χωρών υποδοχής με την Ελλάδα για την
επανένταξη των Παλιννοστούντων .

Στο ΣΑΕ εκπροσωπούνται όλες οι υπάρχουσες
μορφές κοινοτικής και διακοινοτικής οργάνωσης,
επίσης εκπροσωπούνται ομογενείς επιχειρηματίες,
επιστήμονες, προσωπικότητες του χώρου του πολι-
τισμού των γραμμάτων και τεχνών, των γυναικών
και η απόδημη νεολαία. Είναι τιμή για την Ομο-
σπονδία μας που είναι μέλος στο ΣΑΕ. 

ΠΣΚ. Αρχές της δεκαετίας του 1980, επιχειρείται
μια φιλότιμη προσπάθεια να συσταθεί μία παγκό-
σμια οργάνωση αποδήμων Κρητών. Τον Αύγουστο
του 1983, πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, ένα πα-
γκόσμιο συνέδριο Αποδήμων Κρητών. Η προσπά-
θεια για την οργάνωση των απανταχού Κρητών
προσωρινά εγκαταλείπεται. Οι εκπρόσωποι κρητι-
κών οργανώσεων αρχίζουν να ξανασυζητούν το

θέμα από το 1995 στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονται
οι παγκόσμιες συνελεύσεις του Συμβουλίου Από-
δημου Ελληνισμού ΣΑΕ. Τον Αύγουστο του 2003
πραγματοποιείται το παγκόσμιο συνέδριο Κρητών
όπου γης. Οι εκπρόσωποι των δευτεροβάθμιων
κρητικών οργανώσεων προχώρησαν στη σύσταση,
με νομική βάση, του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρη-
τών ΠΣΚ. Στις 19-08-2005 στο Ρέθυμνο συστάθηκε
το πρώτο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΠΣΚ. Μετά την τριετία της Παγκρητικής Αμερικής,
κατέχει σήμερα την προεδρία η Παγκρητική Ομο-
σπονδία Ευρώπης.

Ο ρόλος των εθνικοτοπικών συλλογών

Οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι και η Ομοσπονδία
τους έπαιξαν στη διάρκεια της μεταναστευτικής
μας ιστορίας σημαντικό και πολυδύναμο ρόλο. 

Ο βασικός στόχος των οργανώσεων μας, είναι
η διατήρηση και η καλλιέργεια ηθών και εθίμων
και γενικά των παραδόσεών μας. 

Οι οργανώσεις των Κρητών συνεργάζονται
στενά : με τις Ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό
ειδικά με τα Ελληνικά προξενεία, με την εκκλησία,
με τις άλλες εθνικοτοπικές οργανώσεις και με τις
Ελληνικές κοινότητες και τις ομοσπονδίες των,
στην Ευρώπη. Αναγνωρίζουν στις Ελληνικές κοι-
νότητες και στις Ομοσπονδίες των, την πολιτική
εκπροσώπηση του Ελληνισμού στα όρια που δρα-
στηριοποιούνται. 

Η γνώμη μας είναι ότι έχει κλείσει ένας κύκλος
λόγω των μεγάλων αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, α-
πό την καθημερινότητα μέχρι τις διεθνής σχέσεις.
Σε αυτή τη νέα εποχή της Ευρώπης του αύριο πρέ-
πει να σχεδιάσουμε μία νέα στρατηγική.

Τι γίνεται σήμερα: Η εθελοντική βάση δουλειάς
αποτελεί τη βάση για να θεμελιωθεί η όλη οργά-
νωση του συλλόγου. 

Οι σύλλογοί μας λειτουργούν βάση καταστατι-
κού και με δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι ανε-
ξάρτητοι από τα ελληνικά ή τα γερμανικά κόμματα.

Οι σύλλογοί μας παρουσιάζουν διακυμάνσεις
στα αποτελέσματά τους, που είναι συνήθως συ-
νάρτηση της δράσης των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και ειδικότερα του Προέδρου.

Η προσφορά των στελεχών μας, είναι σε εθε-
λοντική βάση, δεν έχουμε επαγγελματικά αμειβό-
μενα στελέχη. 

Οι εκδηλώσεις των
Κρητικών συλλόγων 

Οι εκδηλώσεις και το έργο των εθνικοτοπικών
συλλόγων δεν αναπληρώνονται ούτε υποκαθίστα-
νται από άλλες οργανώσεις.

Όπως:
• Η μάχη της Κρήτης – το Ολοκαύτωμα Αρκαδίου
• Ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα 
• Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, Κοπή Βασιλό-
πιτας, Ελληνικό Πάσχα, Κλύδωνας
• Κρητική διατροφή
• Εκδρομές

Οργάνωση Τμημάτων

Σε κάθε σύλλογο: λειτουργεί τμήμα νεολαίας και
χορευτικό συγκρότημα. Στο σύλλογο του Μονά-
χου λειτουργεί ανδρική ομάδα ” Ριζίτες Μονά-
χου”. 
Στην ομοσπονδία ΠΟΕ, λειτουργούν επιτροπές
εργασίας:
• επιτροπή δικτύου Νεολαίας
• επιτροπή Γυναικών οι "Κρήσσες στην Ευρώπη"
• επιτροπή δικτύου Κρητών επιχειρηματιών στην
Ευρώπη, προβολής των Κρητικών αγροτικών
προϊόντων και του Τουρισμού
• επιτροπή παλιννοστούντων Κρητών της ΠΟΕ
Η Ομοσπονδία έχει προτεραιότητες στις παρακά-
τω θεματικές ενότητες:
• Κρητική παράδοση και υποχρεώσεις προς τις
νέες γενεές.
• Κρητική νεολαία – τα σύγχρονα προβλήματά
της.
• Τουριστική βιομηχανία και επενδυτικές δυνατό-
τητες στην Κρήτη.
• Διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων και ειδι-
κότερα του ελαιολάδου.
• Διαφήμιση της Κρητικής διατροφής και χρησι-
μοποίησής της σαν εργαλείο marketing τουριστι-
κών και αγροτικών προϊόντων.
• Προστασία του Κρητικού περιβάλλοντος και οι-
κολογικών θεμάτων, πράσινη ανάπτυξη. 
• Πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασία με ι-
διωτικούς και δημόσιους φορείς.

Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
λοιπούς φορείς του τόπου καταγωγής:

Εμείς πιστεύουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση σε
όλα τα επίπεδα μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο
στην οργάνωση και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ α-
ποδήμων και των τόπων καταγωγής, προτείνουμε:

1. Σε επίπεδο Δήμου: Οργάνωση γραφείου α-
ποδήμου υπό την εποπτεία του εκάστοτε Δημάρ-
χου

2. Σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης:
Αναβάθμιση των Επιτροπών, συγκρότηση επιτρο-
πών όπου δεν υπάρχουν, συνεργασία με τις οργα-
νώσεις αποδήμων, διασυλλογική συνεργασία ορ-
γανώσεων αποδήμων με πολιτιστικούς φορείς επί-
σης με επιμελητήρια και άλλους φορείς του Νο-
μού.

3. Σε επίπεδο περιφέρειας : Ίδρυση κέντρου
για όλους τους αποδήμων εντός και εκτός Ελλά-
δας: δημιουργία αρχείου απόδημου περιφέρειας,
οργάνωση συνεδρίου ανά τριετία Κρητών όπου
γης σε συνεργασία με το ΠΣΚ

Συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Κρήτης 

Όπως είπα και στο χαιρετισμό μου, η Κρήτη εί-
ναι ευλογημένος τόπος. Ως ευρωπαϊκή περιφέ-
ρεια, έχει μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα : Α)
το ανθρώπινο δυναμικό της, Β) η γεωπολιτική της
θέση, η ιστορία της, ο πολιτισμός της με τα ήθη, έ-
θιμα, τη μαντινάδα, τα ριζίτικα, το χορό, τη τσικου-
διά και τη Κρητική διατροφή, Γ) το προικισμένο με-
σογειακό περιβάλλον της, με τη θάλασσα και τον
ήλιο της, έχει ως αποτέλεσμα να διακρίνεται με τα
αγροτικά προϊόντα της με πρωτεύοντα ρόλο το υ-
γρό χρυσάφι της το ελαιόλαδο και το τουριστικό
προϊόν της.

Προοπτικές σε συνάρτηση των νέων δεδομέ-
νων:

Η παγκοσμιοποίηση και η ανοιχτή κοινωνία δεν
αφορούν μόνον την οικονομία και το διεθνές πε-
ριβάλλον αλλά και τον πολιτισμό.

Εμείς, που ζούμε εκτός εθνικών συνόρων, βιώ-
νουμε καθημερινά τις μεγάλες αλλαγές σε όλους
τους χώρους, νιώθουμε ότι είμαστε πλέον πολίτες
της ενωμένης Ευρώπης σε μια κοινωνία πολυπο-
λιτισμική σε μια περιοχή χωρίς σύνορα, ελεύθερη
διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων και ιδεών σε έ-
να κόσμο που με την παγκοσμιοποίηση των πά-
ντων και ειδικά της αγοράς γίνεται όλο και μικρό-
τερος.

Με την ένταξή μας στην μεγάλη οικογένεια των
ευρωπαϊκών λαών, έχουμε τη γνώμη ότι έχουμε
χρεωθεί μια μεγάλη αποστολή και δεν είναι άλλη
από τη διατήρηση, την καλλιέργεια και ανάδειξη,
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Διατήρηση λοι-
πόν των ηθών και των εθίμων του νησιού μας, εί-
ναι καταστατική υποχρέωση για κάθε Κρητικό
σύλλογο. Για να υπάρξει προοπτική πρέπει οι εθνι-
κοτοπικές οργανώσεις και εμείς οι ίδιοι να μετα-
φέρουμε στα παιδιά μας την πίστη και την υπερη-
φάνεια της καταγωγής τους. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες πρέπει να συνεχίσουν να εκπληρώνουν
το έργο τους οι σύλλογοί μας. Είναι υποχρέωσή
μας προς τις νέες γενεές. 

Σε αυτό το νέο περιβάλλον καλούμαστε όλοι να
παρέμβουμε αποφασιστικά για να διασφαλίσουμε
την πορεία του πολιτισμού στο μέλλον. Να δημι-
ουργήσουμε, υποδομές για τις νέες γενεές, την
νεολαία μας, τα παιδιά μας, την ελπίδα όλων μας,
έχοντας επίγνωση ότι τα νέα δεδομένα που αντι-
μετωπίζουμε είναι πολύπλοκα και συνθέτουν μια
διαρκή ιστορική πρόκληση. Μία πρόκληση στην
πορεία της ολοκλήρωσης των νέων κοινωνιών της
Ευρώπης. 

NΑΙ στην ένταξη στις πολυπολιτισμικές κοινω-
νίες της Ευρώπης

ΟΧΙ στην αφομοίωση 
Ανοιχτή κοινωνία είναι η κοινωνία της ελευθε-

ρίας και της συμμετοχής, της κοινωνικής ευθύνης
και της αλληλεγγύης.

Ειδικά για τη Κρητική νεολαία 

Για την κρητική νεολαία, το μέλλον των οργα-
νώσεών μας πρέπει να δώσουμε κίνητρα να βρί-
σκονται ενεργά στους συλλόγους. Πράγματι γίνε-
ται μεγάλη προσπάθεια στους συλλόγους μας για
να συμμετέχει ενεργά η νεολαία στις δράσεις
τους. Οι εκπρόσωποι της νεολαίας συμμετείχαν το
Νοέμβριο του 2008, στη συνέλευση της νεολαίας
ΣΑΕ περιφέρειας Ευρώπης. 

Σήμερα προχωρούμε, με πρωτοβουλία της
ΠΟΕ, σε μία συνδιάσκεψη κρητικής νεολαίας σε
συνεργασία με το ΣΑΕ περιφέρειας Ευρώπης, δη-
λαδή στην ιδρυτική συνέλευση οργάνωσης δικτύ-
ου της κρητικής νεολαίας της ΠΟΕ, ΚΡΗΝΕ- ΠΟΕ.
Η νεολαία μας, τα παιδιά μας, έχουν τα δικά τους

προβλήματα και πρέπει να ακουμπήσουμε σε αυ-
τά. Πρέπει να προτείνουμε νέες δράσεις όπως θε-
ατρικές ομάδες, εκθέσεις ζωγραφικής, διαγωνι-
σμό χορευτικών συγκροτημάτων, κρητικής μαντι-
νάδας, ριζίτικα, σε συνεργασία μεταξύ τους και με
αλλά δίκτυα νεολαιών. 

Στόχος 

Στόχος μας είναι, να εντατικοποιήσουμε την
προσπάθεια, ατομική και συλλογική σε συνεργα-
σία και με άλλους φορείς, για την ενεργή συμμε-
τοχή και εν γένει δραστηριότητα όλων των συμπα-
τριωτών μας, στους παρακάτω τομείς, οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτικό, στις χώρες υποδοχείς. Ναι
στην ένταξη μας στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Προ-
ϋπόθεση είναι η εκπαίδευση και καλλιέργεια της
Ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού.
Με άλλα λόγια να διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλ-
μού την πολιτιστική μας ταυτότητα. Φωτεινό παρά-
δειγμα και πρότυπο για τη νεολαία μας είναι ο συ-
μπατριώτης μας, και επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΕ,
Δρ. Γιώργος Χατζημαρκάκης. Θέλουμε να τονί-
σουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια
που είναι κατάθεση ψυχής για όλους εμάς. 

* O Γιάννης Επιτροπάκης είναι πρόεδρος
της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης

Σημείωση της Ελληνικής Γνώμης:

Φίλε Γιάννη Επιτροπάκη, 
εμπνευσμένο και συναισθηματικά φορτι-

σμένο το άρθρο σου, όπου γίνεται απολογι-
σμός των πεπραγμένων της ΠΟΕ. Μια εν-
διαφέρουσα συμπυκνωμένη αφήγηση της
πορείας των Κρητών μεταναστών, στο χώρο
και χρόνο, στην Ευρώπη με επίκεντρο τη
Γερμανία. Από τα γυμνασιακά μου χρόνια
είχα σε υψηλή υπόληψη τους συμπατριώτες
μου Κρητικούς. Πάμπολλοι είναι οι καλοί
μου φίλοι από το όμορφο και ατίθασο νησί,
γενέτειρα του Μεγάλου Ολύμπιου Δία, των
Μινώων Βασιλέων, του Βιτσέντσου Κορνά-
ρου, του Δομένικου Θεοτοκόπουλου, των
τολμηρών παλληκαριών που θυσιάστηκαν,
για να γίνει ελεύθερο το μεγαλύτερο μέρος
τής Μακεδονίας μας, του οξυδερκούς πολι-
τικού Ελευθερίου Βενιζέλου, του γίγαντα
της νεότερης λογοτεχνίας μας Νίκου Καζα-
ντζάκη και ουκ έστιν αριθμός!! Με την Κρή-
τη, που την έχω επισκεφτεί πολλές φορές
και την έχω περιτριγυρίσει από τη μια έως
την άλλη άκρη (βλέπε και τα δημοσιεύματά
μας, 2005-2006, Οδοιπορικό στην Κρήτη:
Από το Καστέλι Κισσάμου στο Παλαίκαστρο
Σητείας. Σε είκοσι μέρες και 1986 χιλιόμε-
τρα ο γύρος της Κρήτης). Την αγάπη αυτή
προς το ανυπόταχτο Νησί και τους ανθρώ-
πους του, την ενισχύει βέβαια και την πλα-
ταίνει το γεγονός ότι τα ανίψια μου Δέσποι-
να και Λουκάς είναι Κρητικομακεδόνες, α-
φού ο μικρότερός μου αδελφός Χρήστος ε-
ρωτεύτηκε σφόδρα μια μελαχρινή Κρητικο-
πούλα και έγινε γαμπρός στο Χάρακα, ένα
ηρακλειώτικο μετερίζι στη μεριά του Λιβυ-
κού πελάγους, της μεγάλης οικογένειας
των Μαθιουδάκηδων! Μα κοντός ... ψαλ-
μός, βασικά ήθελα στο κατατοπιστικό σου
κείμενο γύρω από τις δραστηριότητες και
τους μελλοντικούς στόχους της ΠΟΕ να
προσθέσω κι εγώ κάτι (θαρρώ ταιριάζει κα-
λά στην αφήγησή σου), τον βαθυστόχαστο
αφορισμό από την Ασκητική του Νίκου Κα-
ζαντζάκη, που, κατά τη δική μου ταπεινή
γνώμη, είναι μία φυλετική υποθήκη, μια δια-
χρονική προτροπή που απευθύνεται προς
το αιώνιο Γένος των Ελλήνων!!

ΕΛΛΗΝΑ: «Το πρώτο σου Χρέος είναι να
νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους
σου. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή
τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρί-
το σου Χρέος, να παραδώσεις στον γιο σου
την μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει».  Σή-
μερα, όσο ποτέ άλλοτε, την έχουμε ανάγκη
εμείς οι Έλληνες, εντός και εκτός των συ-
νόρων, την Εντολή αυτή του μεγάλου Στο-
χαστή και Μύστη Νίκου Καζαντζάκη. Καλή
επιτυχία από καρδιάς στα μελλοντικά σχέ-
δια και οράματα των Κρητών Ευρώπης. 

(Α.Δ.)
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Ελληνικό Ραδιόφωνο Ομογένειας
Ένα Ραδιόφωνο που έχει σκοπό να γε-

φυρώσει την ομογένεια της Ευρώπης με
την Πατρίδα και όχι μόνο. Είμαστε και εμείς
Ξενητεμένοι.

Ξενητειά είναι φυσικά όσοι ζουν στην Αυ-
στραλία, Αμερική και νότιο Αφρική. Η Ευρώ-
πη δεν είναι μακριά ... τώρα, - κάποτε ηταν!!!

Μέσα από τις σελίδες μας θέλουμε να
κρατήσουμε τον Έλληνα της Ευρώπης έξω
από τα σύνορα της Πατρίδας ενήμερο για
κάθε δραστηριότητά μας στο εξωτερικό! 

Με το ραδιόφωνο θα προσπαθήσουμε
να ψυχαγωγήσουμε όλους εσάς. Με τον
καιρό θα έχουμε συνδέσεις από πολλά μέ-
ρη της Πατρίδας μας, όπου και το ραδιό-
φωνό μας θα αναμεταδίδετε από πάρα
πολλούς τοπικούς ραδιοσταθμούς στην

Ελλάδα, Αυστραλία, Καναδά, Αμερική και
νότιο Αφρική. 

Έτσι θα έχετε την δυνατότητα να στέλνε-
τε τα χαιρετίσματά στα Αγαπημένα σας
πρόσωπα όπου και να βρίσκονται. 

Το ραδιόφωνο μας ήδη λειτουργεί και α-
πό τον Αύγουστο, προσεχώς θα έχουμε
ζωντανές εκπομπές από όλη την Ομογέ-
νεια. Η ιστοσελίδα μας είναι www.ero-
radio.de. 

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, ευχάρι-
στες διακοπές και να μας ακούτε και δια-
δώστε το σε φίλους και συγγενεις.

Από το Ελληνικό Ραδιόφωνο Ομογένειας
πάντα με εκτίμηση Πλάτων Σαββίδης. Έλλη-
να από όλες τις χώρες της Ευρώπης εδώ
στο Ελληνικό Ραδιόφωνο της Ομογένειας.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 15μελές Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Σάβ-
βατο 13 Ιουνίου 2009 το νέο
15μελές Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων, που προέκυψε από
τις εκλογές της 31ης Μαΐου
2009 στα πλαίσια του 21ου της
Τακτικού Συνεδρίου.
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ο
κ. Κώστας Δημητρίου (ΝΕΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ),
αντιπρόεδρος o κ. Γιώργος Πα-
παδόπουλος (ΠΑΣΚΕΜ), 
γραμματέας ο κ. Μανόλης Ανέ-
στης (ΠΑΣΚΕΜ), 
ταμίας ο κ. Κοσμάς Λουτσόπουλος (ΝΕΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ) 
και 5ο μέλος του προεδρείου ο κ. Νίκος Αθα-
νασιάδης (Μ.Α.Σ)

Μέλη του Δ.Σ. είναι οι κ.κ.: 
Γεώργιος Τερπεσίδης (ΝΕΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ),
Χαράλαμπος Αθανασιάδης
(ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ),
Νικόλαος Μίχος (ΝΕΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ), 
Παναγιώτης Ιακωβίδης (ΝΕΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ),
Γεώργιος Βλαχόπουλος (ΝΕΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ),
Γιάννης Στράκος (ΠΑΣΚΕΜ), 
Χαρίκλεια Μάστορα (ΠΑΣΚΕΜ), 
Χρήστος Ζαμανάκος

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ), 
Κασσιανή Ιωαννίδου (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ) και 
Δημοσθένης Παπαδόπουλος (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ)

Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ:

Μια μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε
Του Βασίλη Πάππα*

Ο Ελληνισμός της Διασποράς αποτελεί αναπόσπαστο κομμά-
τι του Έθνους. Είναι οι άνθρωποι που ενσαρκώνουν την έννοια
της Οικουμενικότητας του Ελληνισμού. Που ζουν και μεγα-
λουργούν σε μια άλλη Ελλάδα. Μία Ελλάδα που εκτείνεται στα
πέρατα της γης. Που είναι δυναμική, μαχητική, δημιουργική και
αγωνιά για τα προβλήματα τής Πατρίδας και ιδιαίτερα τα εθνικά
μας θέματα. Είναι οι άνθρωποι που διαθέτουν κι αυτοί το εξαι-
ρετικό προνόμιο να είναι κληρονόμοι μιας μοναδικής πολιτιστι-
κής παράδοσης. Μιας παράδοσης, της οποίας η πραγματική α-
ξία δεν μετριέται από το εκάστοτε δημογραφικό μέγεθος και
που στηρίζει τις ανθρωπιστικές παραδόσεις του Ελληνισμού και
της Ορθοδοξίας. 

Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που υπηρέτησαν και υπηρετούν την
ελληνικότητα στο παγκόσμιο περιβάλλον, συμμετείχαν και συμ-
μετέχουν στους κοινούς αγώνες, πάντα με πίστη και κυρίως με
αγάπη για τις αξίες που μας ενώνουν. Που δούλεψαν και δου-
λεύουν σκληρά και αναδείχθηκαν πετυχημένοι άνθρωποι της
Επιστήμης, του Πνεύματος και της Τέχνης, της δημιουργίας και
του καθημερινού μόχθου.

Είναι άδικο λοιπόν, αυτό το τόσο πολύτιμο κομμάτι του Ελλη-
νισμού να μη συμμετέχει άμεσα στη χάραξη της πορείας της
χώρας, έχοντας τον απαιτούμενο θεσμικό και πολιτικό λόγο για
τα τεκταινόμενα σε αυτήν. Αυτό επιβάλλει και η περαιτέρω ενί-
σχυση της ουσίας και της ποιότητας της Δημοκρατίας μας. Μά-
λιστα, κατά την τελευταία Αναθεώρηση του 2001, η συντριπτική
πλειοψηφία των βουλευτών τάχθηκε υπέρ της σχετικής ρητής
πρόβλεψης (Άρθρο 51 του Συν/τος, παρ. 4, εδ. Β).

Στο 7ο Τακτικό Συνέδριο της Ν.Δ. ο Πρόεδρος του Κόμματός
μας και Πρωθυπουργός της χώρας Κώστας Καραμανλής αντα-
ποκρίθηκε με αποφασιστικότητα στην εκπλήρωση ενός ακόμη
μεγάλου χρέους απέναντι στην Ομογένεια. Μια υποχρέωση με-
γάλης σημασίας που αφορά στην ενίσχυση των δεσμών του Οι-
κουμενικού Ελληνισμού με την Πατρίδα. Μια υποχρέωση της
Πολιτείας, που αφορά στην παροχή της δυνατότητας ψήφου
στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Μια πολύ σημαντική
θεσμική μεταρρύθμιση, αίτημα και του Ελληνισμού αλλά και των
καιρών. Καταδείχθηκε με αυτήν την χειρονομία τού Πρωθυ-

πουργού, το αμέριστο ενδιαφέρον της Ν.Δ. και της Κυβέρνησης
στον Έλληνα του εξωτερικού, ο οποίος θέλει να μη στερηθεί και
να αξιοποιήσει το προνόμιο της Δημοκρατίας που είναι η ψήφος
στις εκλογές. 

Βεβαίως, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τα προβλήματα που α-
νέκυψαν στην πορεία ήταν πολλά. Η προετοιμασία που χρεια-
ζόταν ήταν μεγάλη και αφορούσε τους εγγεγραμμένους στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, «που επιλέγουν να κρατή-
σουν την Ελλάδα στην καρδιά τους», όπως χαρακτηριστικά τό-
νισε, κατ’ επανάληψη, ο Πρωθυπουργός και επιδίωξή μας ήταν
να εφαρμοζόταν η ψήφος των Αποδήμων από τις μεθεπόμενες
εκλογές. Επρόκειτο σίγουρα για έναν ιστορικό σταθμό και ένα
μεγάλο βήμα για την πραγμάτωση του οράματος του Οικουμε-
νικού Ελληνισμού. 

Η κυβέρνηση έφερε το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή προς
ψήφιση. Επειδή ακριβώς η ρύθμιση του δικαιώματος ψήφου των
Αποδήμων αποτελούσε ζήτημα που υπερέβαινε κάθε μικροπο-
λιτική σκοπιμότητα και ιστορικό εθνικό χρέος – άλλωστε το ίδιο
το Σύνταγμα προβλέπει την ψήφιση του σχετικού νόμου με την

πλειοψηφία των 2/3 των Βουλευτών - επιδιώξαμε εξαρχής τον
διάλογο και τη συνεννόηση με όλα τα πολιτικά κόμματα. Συγ-
χρόνως, το προσχέδιο είχε αποσταλεί στους αντιπροσωπευτι-
κότερους φορείς των ίδιων των Αποδήμων - ιδίως στο Συμβού-
λιο Απόδημου Ελληνισμού – των οποίων οι σκέψεις και παρατη-
ρήσεις ήταν πολύτιμες, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα μα-
κρόπνοο και εφαρμόσιμο θεσμικό πλαίσιο. 

Με την πρωτοβουλία αυτή διατηρούσαμε την ελπίδα ότι οι
Απόδημοι θα αποκτούσαν ψήφο. Θα είχαν οι απόδημοι Έλληνες
στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Αφρική λό-
γο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ελλάδας. Και θα βρί-
σκαμε τον τρόπο σε δεύτερο χρόνο, να διευρύνουμε αυτή τη
δυνατότητα σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια. Αποτελούσε έ-
να πρωτόγνωρο εγχείρημα για τα πολιτικά μας δεδομένα και σί-
γουρα η κυβέρνηση εγκαινίασε μια μεταβατική περίοδο, σε ό,τι
αφορά την προώθηση του θεσμού, καθώς, μετά την εφαρμογή
του προτεινόμενου Νόμου, θα προχωρούσαμε σε δύο επιπλέον
κατευθύνσεις:

α. τη δυνατότητα εκλογής αντιπροσώπων των Αποδήμων ανά
Περιφέρεια εξωτερικού και

β. την υιοθέτηση της μεθόδου άσκησης εκλογικού δικαιώμα-
τος από τους Αποδήμους με επιστολική ψήφο.

Είναι ανάγκη να τονίσουμε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα όφει-
λαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους Απόδημους
Έλληνες και ιδίως η Αξιωματική Αντιπολίτευση. Το ΠαΣοΚ όφειλε
να δώσει απάντηση, χωρίς επικοινωνιακά τεχνάσματα, εάν ήθελε
ή δεν ήθελε τελικά να ψηφίζουν οι Απόδημοι, εάν ήθελε ή δεν ή-
θελε να εφαρμοστεί το Σύνταγμα που όλοι μαζί ψηφίσαμε το
2001. Επιτέλους, θα έπρεπε να πάρουμε τις αποφάσεις μας, κοι-
τάζοντας στα μάτια τους απόδημους Έλληνες, λέγοντάς τους την
αλήθεια. Και μάλιστα, σε μια εποχή που υπάρχει διεθνής αβεβαι-
ότητα και μια οικονομική κρίση που μεταλλάσσεται. Σε μία εποχή,
που δεν αφήνει περιθώρια για διαιρέσεις και απώλεια εθνικών
δυνάμεων. Δυστυχώς, η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης αρνήθη-
κε να συμπορευθεί μαζί μας σε τούτη την εθνική προσπάθεια.

* Ο Βασίλης Πάππας είναι Βουλευτής Ν. Χαλκιδικής - Γραμμα-
τέας Απόδημου Ελληνισμού της Ν.Δ και της Διακομματικής Επι-
τροπής Απόδημου Ελληνισμού.
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Συνεργασία υπεύθυνου τύπου του ΠΣΗΕ με το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κολωνία: Το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παι-
δείας-Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης «Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων επισκέφτηκε στις 20/5/2009 ο Υπεύθυ-
νος Τύπου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρω-
τών Εξωτερικού Σπύρος Κωσταδήμας. Σε συνερ-
γασία με την Υπεύθυνη του Διεθνούς Κέντρου
Ζέτα Ασίκογλου-Λέκκα συζητήθηκε η διοργάνω-
ση του δεύτερου Θερινού Προγράμματος Ελληνι-
κής Γλώσσας και Πολιτισμού για τους Απόδη-
μους Ηπειρώτες 2009. Η ιδιαίτερα επιτυχής διορ-
γάνωση της εκπαιδευτικής αυτής δράσης από το
Κέντρο Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και
του Πολιτισμού με πρωτοβουλία της Πανηπειρω-
τικής Ομοσπονδίας Ευρώπης τον Ιούλιο του 2008
και η απόφαση του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ηπειρωτών να θέσει το Πρόγραμμα υπό την αιγί-
δα του, δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέ-
σεις για την παγιοποίηση του εγχειρήματος. Ο κ.
Κωσταδήμας και η κα Ασίκογλου-Λέκκα, σε κλίμα
εξαιρετικής συνεργασίας, συζήτησαν για τις ορ-
γανωτικές λεπτομέρειες. Με βάση τη χρηματοδό-
τηση, την οποία ανέλαβε η Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού, συμφώνησαν για τη συμ-
μετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι πέντε
(25) νέων Απόδημων Ηπειρωτών από όλο τον κό-
σμο. Εξαιρετικής σημασίας για την υλοποίηση της
δράσης στάθηκε η ευγενική χορηγία της Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, καθώς η Προ-
γραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε από τον
Πρύτανη Ιωάννη Γεροθανάση και τον Νομάρχη
Αλέξανδρο Καχριμάνη κατέστησε εφικτή την έ-
γκαιρη προετοιμασία του Προγράμματος. 

Οι δύο φορείς, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερι-
κού, είναι πανέτοιμοι να υποδεχτούν τα Ηπειρω-
τόπουλα και φέτος τον μήνα Ιούλιο για να γνωρί-
σουν την τοπική πολιτισμική παράδοση, να βελ-
τιώσουν την Ελληνομάθειά τους και να επανα-
συνδεθούν με την πατρίδα τους. Με την πεποίθη-
ση ότι αυτές οι δράσεις συμβάλλουν αποφασιστι-
κά στην αμεσότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου της Ηπείρου, με το
εθνικό κεφάλαιο της Ομογένειας, ευελπιστούμε
ότι η τοπική κοινωνία θα αγκαλιάσει και αυτό το
καλοκαίρι θερμά τους νέους Απόδημους Ηπει-
ρώτες. Την μεγάλη ικανοποίησή του για την πραγ-
μοτοποίηση του πρόγράμματος για δεύτερη συ-
νεχή χρονιά, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Παγκο-
σμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού Χρυ-
σόστομος Δήμου: «Βαδίζουμε προς την καθιέρω-
ση πλέον του προγράμματος εκμάθησης της
Ελληνικής Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο. Και
αυτό είναι πολύ θετικό για τις νέες και νέους α-
πόδημους Ηπειρώτες που θα μπορούν να πά-
ρουν μέρος», τόνισε.

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων Αλέκος Καχριμάνης και δεξιά η Ζέτα Ασίκογλου-Λέκκα. 
(Φωτογραφία από την τελετή απονομής των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης

του Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας του περασμένου έτους.)

SO IST RECHT!
AΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Von Frau Rechtsanwältin
Eleni Kougioumtzi, Düsseldorf

Με τον όρο "αγοραπωλησία" α-
ποκαλούμε την αμφοτεροβαρή
σύμβαση με την οποία ο αφενός
(πωλητής) μεταβιβάζει την κυριό-
τητα επί ενός ακινήτου και παρα-
δίδει το ακίνητο και ο αφετέρου
(αγοραστής) καταβάλει το συμφω-
νηθέν τίμημα. 

Οι υποχρεώσειs που έχει ένας
αγοραστής ακινήτου είναι οι εξής: 

• Αμοιβή Δικηγόρου. 
Είναι υποχρεωτική όταν το τίμημα είναι άνω των 30.000 ευρώ.

Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σε περίπου 0,5% για αξία πά-
νω από 50.000 ευρώ. Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου χρεώνε-
ται επιπρόσθετα γύρω στα 200 ευρώ. 
• Αμοιβή Συμβολαιογράφου. 

Αυτή ορίζεται στο 1,2 - 1,5% επί της αναγραφόμενης αξίας
του συμβολαίου. 
• Αμοιβή Κτηματομεσίτη. 

Αυτή ανέρχεται στο 2% επί της πραγματικής αξίας του ακινή-
του. Προσοχή: Αν διαπιστώσετε ότι ο κτηματομεσίτης που δια-
μεσολάβησε δεν έχει μεσιτική άδεια και λειτουργεί παράνομα,
τότε δεν έχετε καμία νομική υποχρέωση να τον πληρώσετε. 
• Τέλος Εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο. 

Η αμοιβή του υποθηκοφύλακα ανέρχεται στο 0,5% επί της α-
ξίας του συμβολαίου. 
• Μετεγγραφή Προσημείωσης. Αν η αγορά γίνεται με στεγαστι-
κό δάνειο, τότε η χρέωση μετεγγραφής στο υποθηκοφυλακείο
ανέρχεται από 0,8% - 0,85% επί της αξίας της προσημείωσης,
η οποία μπορεί να είναι και το 120% της αξίας του δανείου. 

Πωs φορολογείται η πρώτη κατοικία 

"Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου
3634/2008 από τις 13 Δεκεμβρίου 2007 παρέχεται απαλλαγή α-
πό το φόρο μεταβίβασης για την αγορά πρώτης κατοικίας με εμ-
βαδόν μέχρι 200 τ.μ. ή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε εμβαδόν
κατοικίας μέχρι 200 τ.μ., προσαυξανόμενο κατά 25 τ.μ. για το
τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα παιδιά του αγοραστή,
ανεξάρτητα από την αξία του αγοραζόμενου ακινήτου. 

Για την επιπλέον αξία (άνω των 200 τ.μ.), καταβάλλεται Φόρος
Μεταβίβασης Ακινήτων με συντελεστή 11 για μεταβιβαζόμενα α-
κίνητα με τίτλο κτήσης προ της 1ης Ιανουαρίου 2006 ή τέλος συ-
ναλλαγής 1% για ακίνητα με τίτλο κτήσης μετά την 1η Ιανουαρί-
ου 2006". 

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

DIKIGORION-RECHTSANWÄLTE
Deutsch-Griechische Rechtsanwaltskanzlei Kougioumtzi
& Mitarbeiter
Tel. (+49) 0211 – 50 72 710, www.dikigorion.de

Η Βόρειο Ηπειρώτισσα
συνεργάτισσά μας
Ηλέκτρα Κίκη και ο

Θεόδωρος Φαλτσέτας
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Την Κυριακή 31 Μαΐου ο πρόεδρος της Σ.Φ.Ε.Β.Α.
Θεόδωρος Φαλτσέτας (και μέλος της «Αναγέννησης»)
και η Ηλέκτρα Κίκη, Γ. Γραμματεύς της ομοσπονδίας α-
δελφοτήτων Άνω Δρόπολης «Οι Σελλοί» τέλεσαν τους
γάμους τους στην εκκλησία του Αγίου Θεράποντος,
στου Ζωγράφου. Την γαμήλια τελετή παρακολούθη-
σαν πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος
της «Ομόνοιας» Βασίλης Μπολάνος και πολλοί πρόε-
δροι Β-Ηπειρωτικών συλλόγων. Ευχόμαστε στο νέο
ζευγάρι ζωή ευτυχισμένη και με πολλούς απογόνους.
Ακόμα ελπίζουμε πως οι υποχρεώσεις του γάμου δεν
θα ανακόψουν την αγωνιστικότητα στο Βόρειο Ηπει-
ρωτικό, η οποία τους διακρίνει αλλά και τη δημοσιο-
γραφική δραστηριότητα της αγαπητής Ηλέκτρας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf
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Τα αμιγή ελληνικά σχολεία στη Γερμανία χάνουν
με την πάροδο του χρόνου την αποδοτικότητά τους
και δεν εξυπηρετούν πλέον τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν στις αρχές τις δεκαετίας του ’80

ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Σε αυτό το γενικό συμπέρασμα
καταλήγει μία νέα έρευνα, που διεξήχθη στο
πλαίσιο του Προγράμματος Παιδείας Ομογενών,
με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) και του Υπουργείου Παιδείας. Διευθυντής
του Προγράμματος, εδώ και μία δεκαετία, είναι ο
Μιχάλης Δαμανάκης, καθηγητής του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης. Η έρευνα εστιάζει στη λει-
τουργία των αμιγών ελληνικών σχολείων στη χώ-
ρα αυτή της Ε.Ε. και ιδιαίτερα στη μετέπειτα πο-
ρεία των αποφοίτων τους. «Τα αποτελέσματα της
έρευνας, που δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χω-
ρίς τον καταλυτικό ρόλο της πρώην ειδικής γραμ-
ματέως του Υπουργείου Παιδείας, Ισμήνης Κριά-
ρη, πρέπει να τα δούμε ως ένα από τα στοιχεία,
τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια συζή-
τηση που θα πρέπει να γίνει σχετικά με την ελλη-
νόγλωσση εκπαίδευση στη Γερμανία, γενικότε-
ρα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Δαμανάκης.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έρευνα,
που δεν είναι η πρώτη- και αυτό συμβάλει ουσια-
στικά στη μελέτη της εξέλιξης της ελληνόγλωσ-
σης εκπαίδευσης στη Γερμανία- ο κ. Δαμανάκης
μας υπενθυμίζει ότι η ελληνική μετανάστευση στη
Γερμανία καταγράφει ήδη μισό αιώνα ιστορίας.
Μία μετανάστευση που σήμερα έχει εξελιχθεί σε
μία από τις τελευταίες, αλλά μόνιμες πλέον, δια-
σπορές της Ελλάδας ανά τον κόσμο. Τα δεδομέ-
να σαφώς έχουν αλλάξει. Από το 1958, έτος κα-
τά το οποίο είχαν εισέλθει στη Γερμανία 1.510
Έλληνες μετανάστες- σύμφωνα με τις επίσημες
γερμανικές στατιστικές- σήμερα, ο αριθμός των
Ελλήνων ξεπερνά τις 300.000. Από αυτούς, το
41% ζουν περισσότερο από 30 χρόνια στη χώρα,
οι μικτοί γάμοι αυξάνονται συνεχώς, έχουν αυξη-
θεί οι επιχειρήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, ε-
νώ η Ελλάδα, που κάποτε «έδιωχνε» τα παιδιά
της, σήμερα είναι ισότιμο μέλλος της Ε.Ε. Συνε-
πώς, τονίζει ο Έλληνας καθηγητής, οι όποιες πο-
λιτικές δεν πρέπει να αγνοούν το γεγονός της μό-
νιμης και συνεχούς παρουσίας των Ελλήνων στη
Γερμανία.

«Η μεσολάβηση της χούντας και οι συνακό-
λουθες πολιτικές και κοινωνικές δυναμικές οδή-
γησαν τότε ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων της
Γερμανίας να “μετακινηθούν” από τη λογική της
προσωρινότητας και της γρήγορης παλιννόστη-
σης, στη λογική μιας μονιμότερης παραμονής και
άρα στη λογική της ένταξης στη γερμανική κοι-
νωνία. Οι δύο αυτές λογικές βρήκαν την έκφρα-
σή τους και στο σχολικό, όπως το ονομάζαμε τό-
τε», επισημαίνει ο κ. Δαμανάκης, ο οποίος εργά-
στηκε επί εξίμισι χρόνια σε γερμανικά πανεπιστή-
μια, μετά τις σπουδές Παιδαγωγικής, Κοινωνιο-
λογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο της Κολωνίας, όπου και απέκτησε τους τίτ-
λους Magister Artium και Doktor Phil.

Το αργότερο στις αρχές της δεκαετίας του ‘70,
ήταν σαφείς δύο τάσεις: από τη μία, η δημιουργία
ελληνικών σχολείων και από την άλλη η ένταξη
στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, με παράλ-
ληλη διδασκαλία-μάθηση της ελληνικής γλώσσας
σε ενταγμένα ή σε απογευματινά τμήματα ελληνι-

κής γλώσσας. Αργότερα, το 1981, τα αμιγή ελλη-
νικά σχολεία απέκτησαν θεσμικό status, βάσει ό-
μως της ελληνικής και όχι της γερμανικής νομο-
θεσίας. Τα αμιγή ελληνικά σχολεία, πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα συνα-
ντούμε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και τη
Βαυαρία, και στην τριτοβάθμια σε όλη τη Γερμα-
νία. Αυτές οι μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευ-
σης αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών ερευνών.
Το 1986 έγινε μία έρευνα μόνο στη Ρηνανία- Βε-
στφαλία, χρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. Η ίδια
έρευνα επαναλήφθηκε το 1998, αυτή τη φορά
στο πλαίσιο του προγράμματος Παιδεία Ομογε-
νών. Η δεύτερη αυτή έρευνα, ως προς τα αμιγή
ελληνικά σχολεία, έδειξε το εξής ενδιαφέρον
στοιχείο: στη δωδεκαετία που μεσολάβησε, τα α-
μιγή ελληνικά σχολεία εξελίχθηκαν σε ένα ιδιότυ-
πο, αυτόνομο, παράλληλο εκπαιδευτικό δίκτυο.
Γύρω από αυτά οργανώθηκε ένα είδος «παράλ-
ληλων κοινοτήτων», που στηρίζουν και περιφρου-
ρούν τη λειτουργία τους.

«Παρ’ όλο που τα εν λόγω σχολεία φέρουν έ-
ντονα τα χαρακτηριστικά της περιχαράκωσης και
της αποξένωσης των μαθητών τους από το γενι-
κότερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον και παρ’ ό-
λο που κατά καιρούς δέχονται κριτική όχι μόνο α-
πό ερευνητές, αλλά και από εκπαιδευτικούς και
γονείς, συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν, με
κύριο επιχείρημα ότι δίνουν διέξοδο στα παιδιά
των Ελλήνων εργαζομένων στα πανεπιστήμια της
Ελλάδας», σημειώνει ο Δρ. Δαμανάκης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, θεσπί-
στηκε και ο νόμος 1351/83, που εισήγαγε το μέ-
τρο των ειδικών εισαγωγικών εξετάσεων για τα
παιδιά των ομογενών, με στόχο να διευκολύνει τη
εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της Ελλάδας, ένα μέτρο
θετικής διάκρισης, όπως χαρακτηρίστηκε τότε α-
πό τους παιδαγωγούς. «Διαπιστώνουμε βάσει της
νέας έρευνας, που είναι αρκετά εκτεταμένη και
σε βάθος, ότι 25 χρόνια αργότερα ο νόμος αυτός

λειτουργεί μεν θετικά, αλλά όχι πλέον για τα παι-
διά των μεταναστών, αλλά για τα παιδιά των Ελλή-
νων υπαλλήλων στο εξωτερικό», τονίζει ο κ. Δα-
μανάκης.

Τα στοιχεία της νέας έρευνας
«μιλούν» από μόνα τους

Το ζητούμενο στη νέα έρευνα ήταν κατά πόσο
τα αμιγή ελληνικά σχολεία της Γερμανίας αντα-
ποκρίνονται σήμερα στην αποστολή τους, αν
πραγματικά οδηγούν τους αποφοίτους τους στα
ελληνικά πανεπιστήμια και σε περίπτωση επιτυ-
χίας ποια είναι η μετέπειτα πορεία τους. Η έρευ-
να διεξήχθη το σχολικό έτος 2006-2007. Βάσει
στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας, για μία ολό-
κληρη δεκαετία (1997-2007), εξετάστηκαν ποια ή-
ταν τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσε-
ων γι' αυτή την περίοδο. Μελετήθηκε η πορεία
20.000 ομογενών (ένα πολύ μεγάλο δείγμα), οι ο-
ποίοι έδωσαν εξετάσεις αυτή την περίοδο. Στη
συνέχεια, σε συγκεκριμένα τμήματα ελληνικών
πανεπιστημίων, όπου φοιτούν ομογενείς, έγινε
σύγκριση της πορείας τους με αυτή των Ελλαδι-
τών. Επίσης, ερευνήθηκε η πορεία άλλων 3.000
ομογενών φοιτητών, με ακαδημαϊκό έτος εισαγω-
γής 1995 και 1998 έως το 2007.

Σύμφωνα με την έρευνα, στα 100 παιδιά των
μεταναστών που δίνουν εξετάσεις, περνούν στο
πανεπιστήμιο περίπου τα 55, ενώ η αντιστοιχία
των παιδιών των υπαλλήλων είναι 80 και πλέον
στα 100. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά των
υπαλλήλων εισάγονται κατά διπλάσιο ποσοστό σε
ιατρικές σχολές, σε σύγκριση με τα παιδιά των
μεταναστών. Από τις περίπου 30 χώρες του εξω-
τερικού, από τις οποίες λαμβάνουν μέρος παιδιά
ομογενών στις εισαγωγικές εξετάσεις για ΑΕΙ και
ΤΕΙ, στην Ελλάδα, το ποσοστό επιτυχίας των ελ-
ληνοπαίδων από τη Γερμανία είναι το χαμηλότε-
ρο (μόλις το 47%). Στην πορεία του χρόνου, τα

ποσοστά επιτυχίας μειώνονται. Το αντίστοιχο πο-
σοστό για τα ελληνόπουλα της Αγγλίας ανέρχεται
στο 92%, από το Βέλγιο 80% και τις ΗΠΑ 69%.
Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι ομογενείς από τη
Γερμανία δεν προτιμούν τα ΤΕΙ (σε ποσοστό κάτω
από 5%).

Η εικόνα της πορείας τους στα πανεπιστήμια
δεν είναι επίσης καλή, καθώς ένα μεγάλο ποσο-
στό ομογενών φοιτητών «λιμνάζει» και στο τέλος
εγκαταλείπει τις σπουδές. Συγκριμένα, διαπιστώ-
θηκε ότι το 2007, από τους εισαχθέντες το 1995
ένα 30% εξακολουθούσαν να φοιτούν σε ελλη-
νικά πανεπιστήμια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
των Ελλαδιτών ανέρχεται μόλις στο 5%. Οι αριθ-
μοί αυτοί αντανακλούν των αγώνα αυτών των παι-
διών, που επιθυμούν διακαώς να πάρουν πτυχίο,
δεν έχουν όμως τα απαιτούμενα εφόδια για να α-
νταποκριθούν στις απαιτήσεις των ελληνικών πα-
νεπιστημίων. «Τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει
να μας ανησυχήσουν. Υπάρχει μία δυσκολία να
προσδιοριστούν τα αίτια, καθώς η έρευνα είναι
ποσοτική και για να απαντήσει κανείς σε αυτό το
ερώτημα πρέπει η έρευνα να συνεχιστεί με ποιο-
τικά κριτήρια», αναφέρει ο κ. Δαμανάκης. «Αυτό
που μπορούμε να πούμε- σημειώνει- είναι ότι τα
αμιγή ελληνικά σχολεία στη Γερμανία, στην πο-
ρεία φαίνεται να οδεύουν σε μία χειροτέρευση.
Από πού προκύπτει αυτό; Αν θεωρήσουμε ως δεί-
κτη καλής ή μη λειτουργίας των σχολείων τις επι-
δόσεις και την επιτυχία των αποφοίτων τους στις
εισαγωγικές εξετάσεις, τότε διαπιστώνουμε ότι
αυτή μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Επί-
σης, εξετάσαμε τις επιδόσεις των μαθητών σε συ-
γκριμένα αντικείμενα (γλώσσα, αρχαία, νέα ελλη-
νικά, μαθηματικά, φυσική, γερμανικά) και διαπι-
στώσαμε μία υποχώρηση στις επιδόσεις των μα-
θητών. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον υποχωρεί πια
και η αποδοτικότητα των σχολείων αυτών. Πι-
στεύω ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες να παρ-
θούν τα κατάλληλα μέτρα που θα οδηγήσουν σε
βελτίωση της κατάστασης».

Η νέα αυτή έρευνα παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά από τον κ. Δαμανάκη στο 21ο συνέδριο της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας,
στο τέλος Μαΐου, στη Φρανκφούρτη και προκά-
λεσε έντονη συζήτηση και πολλές ερωτήσεις από
τους συνέδρους, καθώς το εκπαιδευτικό είναι έ-
να από τα «καυτά» θέματα, που απασχολούν τον
ελληνισμό στη χώρα αυτή. Αξίζει να αναφερθεί ό-
τι το σχολικό έτος 2006-2007, στα αμιγή ελληνικά
σχολεία φοιτούσαν μόλις 5.627 παιδιά ή το 16%
των 41.650 Ελληνοπαίδων της Γερμανίας, ενώ τα
υπόλοιπα παρακολουθούσαν μαθήματα σε γερ-
μανικά σχολεία. Στην πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας έχουν απο-
σπαστεί πάνω από 1500 εκπαιδευτικοί, από τους
συνολικά 3.000 σε όλο τον κόσμο. Ένα άλλο α-
νησυχητικό φαινόμενο είναι τα ελληνικά φροντι-
στήρια που έχουν «ξεφυτρώσει» νόμιμα, εδώ και
καιρό, στο Μόναχο, το Ντίσελντορφ, τη Στουτ-
γάρδη και η παραπαιδεία αποτελεί για όλους κοι-
νό μυστικό.

Πηγή: www.greekinsight.com

Σύλλογος Ομογενών και Μεταναστών από Γερμανία
Θεσσαλονίκη: Στις 04/04/09 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στην

Θεσσαλονίκη, οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου
του νεοϊδρυθέντος Συλλόγου. Ενός συλλόγου του οποίου η βασική ι-
δέα, η κινητήριος δύναμη και η βασική υπόστασή του, στηρίζεται σε
μία κοινή εμπειρία, σε ένα κοινό βασικό χαρακτηριστικό, σε ένα κοινό
βίωμα. Ο σύλλογος απευθύνεται σε όλους αυτούς που φέρουν μέσα
τους τη σημαντική εμπειρία τού ότι υπήρξαν ή υπάρχουν Έλληνες με-
τανάστες και ομογενείς στη Γερμανία, με όλες τις πολιτιστικές, συναι-
σθηματικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις αυτού του χαρα-
κτηρισμού. Αναφερόμαστε σους μετανάστες πρώτης γενιάς που σε
σχεδόν παιδική ηλικία ξενιτεύτηκαν στη Γερμανία, δημιούργησαν οι-
κογένειες, εργάστηκαν και έζησαν εκεί μία ολόκληρη ζωή, σκοπεύο-
ντας να γυρίσουν στην Ελλάδα ή να παραμείνουν στη Γερμανία. Ανα-
φερόμαστε σους μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, στα παιδιά
ή και τα εγγόνια των ανωτέρω, που γεννήθηκαν στη Γερμανία, που εκ-
παιδευτήκαν σε Ελληνικά ή Γερμανικά σχολεία, που σπούδασαν, ερ-
γάσθηκαν ή εργάζονται και ζουν ακόμη εκεί, βιώνοντας την ταυτότη-
τα του Έλληνα μετανάστη τελείως διαφορετικά από τους γονείς τους.

Μιας γενιάς που έχει μεγαλώσει με μια δισυπόστατη φύση της έννοι-
ας Πατρίδα, μιας γενιάς παιδιών που μεγάλωσαν και ζουν με δύο πα-
τρίδες, με δύο υπηκοότητες.

Αναφερόμαστε τέλος, σε όλους αυτούς που επέλεξαν για κάποια
χρόνια να βρεθούν στη Γερμανία, να σπουδάσουν ή να εργασθούν ε-
κεί και επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Σε όλους αυτούς απευθύνεται και όλους αυτούς αγκαλιάζει αυτός
ο Σύλλογος. Σε όλους εμάς, που έχουμε κοινά βιώματα, κοινές ανα-
μνήσεις και κοινές εμπειρίες από μια άλλη πατρίδα. Σε όλους εμάς
που μας συνδέει η κοινή καταγωγή, ως φορείς αυτών των δύο πολιτι-
σμών, αυτών των δύο ταυτοτήτων. Ο Σύλλογος αυτός έχει αποκλειστι-
κά κοινωνικά κίνητρα και στόχους. Έτσι, αποστασιοποιείται από οποι-
αδήποτε κομματική, εθνικιστική, επιχειρηματική ή θρησκευτική χωρο-
θέτηση. Αποσκοπεί να γίνει σημείο αναφοράς για τους Έλληνες ομο-
γενείς και μετανάστες της Γερμανίας. Σημείο συνάντησης, συνδετι-
κός κρίκος με αντίστοιχους ή σχετικούς συλλόγους, φορέας υποστή-
ριξης, βήμα διαμαρτυρίας, κοιτίδα επιστημονικής γνώσης, επαγγελ-
ματικός σύμβουλος και οδηγός, πηγή ενημέρωσης, αρωγός υποστή-

ριξης, ψυχαγωγίας και διασκέδασης των μελών της. Με το σύλλογο
αυτό ξεκινά μία προσπάθεια η οποία στηρίζεται στην ενεργή συμμε-
τοχή των μελών της, με στόχο την γνωστοποίησή του και την ενίσχυ-
σή του με όσο περισσότερα μέλη.

Όσο περισσότεροι ανταποκριθούν στο κάλεσμα αυτό, τόσο δυνα-
τότερη θα είναι η απήχησή του και τόσο δυναμικότερη θα είναι η δρά-
ση του και η παρουσία του από εδώ και στο εξής. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ελπίζει στην συνεργασία και συμμετοχή σας. 
Πρόεδρος: Τέκος Γρηγόριος
Αντιπρόεδρος: Τσιάμης Αστέριος
Γραμματέας: Γκουτσιουκώστα Ευαγγελία
Ταμίας: Αναγνωστόπουλος Αλέξανδρος
Αναπληρωτής Ειδικός Γραμματέας: Κρικέλη Μαριάνθη
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Αποστολίδης Αθανάσιος
Μέλος (Αναπληρωτής Δημοσίων Σχέσεων): Νικολαϊδου Στέλλα
Μέλος: Ζήσης Στέλιος
Μέλος: Κούτσιανος Κωνσταντίνος 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ellade.eu/
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Η ετήσια δεξίωση
της Ιεράς

Μητροπόλεως
Γερμανίας στη Βόννη

Με αφορμή την ονομαστική εορτή της Α.Θ.
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου, έλαβε χώρα την Τετάρτη 10 Ιου-
νίου 2009 στους χώρους του Μητροπολιτικού Κέ-
ντρου στη Βόννη η ετήσια δεξίωση της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Γερμανίας, Εξαρχίας Κεντρώας Ευ-
ρώπης. Τη Δοξολογία και τον Χαιρετισμό τού Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγου-
στίνου ακολούθησε ομιλία τού Präses (Προκαθη-
μένου) της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ρηνανίας
Nikolaus Schneider με θέμα: «Η έννοια του σταυ-
ρικού θανάτου του Ιησού». Στο τέλος της εκδη-
λώσεως ο Σεβ. Μητροπολίτης τίμησε τον κ.
Schneider απονέμοντας του τον Χρυσό Σταυρό
Α’ Τάξεως της Ι.Μ. Γερμανίας, ευχαριστώντας
τον για την πολύπλευρη προσφορά τόσο του ιδί-
ου όσο και της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ρηνα-
νίας στο έργο τής Ι. Μ. Γερμανίας. Στην εκδήλω-
ση και τη δεξίωση, που ακολούθησε στον αύλειο
χώρο, παρέστησαν άνω των διακοσίων προσωπι-
κοτήτων από τον χώρο των Εκκλησιών, της πολι-
τικής, πολιτιστικής και ακαδημαϊκής ζωής.

O Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Γερμανίας 
κ. Αυγουστίνου με τον Präses της Ευαγγελικής
Εκκλησίας της Ρηνανίας Nikolaus Schneider

Προτεραιότητα του ΣΑΕ η
διάδοση της ελληνικής γλώσσας

Μία από τις πρώτες προτεραιότητες που έχει
θέσει το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
(ΣΑΕ) είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας
και η ανάπτυξη δράσεων που θα συμβάλλουν
αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκτός από Επιτροπές Παιδείας, που έχει συ-
γκροτήσει σε κάθε Περιφέρεια, το ΣΑΕ συμμε-
τέχει, στηρίζει και προωθεί κάθε πρωτοβουλία,
που στοχεύει στην αντιμετώπιση του γλωσσι-
κού προβλήματος των ομογενών, ειδικότερα
σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς ό-
πως το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), με έ-
δρα τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον εξου-
σιοδοτημένο φορέα του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ο οποίος διενεργεί κατ' έ-
τος τις Εξετάσεις Πιστοποίησης.

Αναμφίβολα, η προοπτική απόκτησης του Πι-
στοποιητικού Ελληνομάθειας τονώνει τη ζήτη-
ση για διδασκαλία της ελληνικής, στα πάσης
φύσεως ιδρύματα που προσφέρουν ελληνό-
γλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Πρόκειται
για ένα χρήσιμο εργαλείο, που οφείλουμε να
προωθήσουμε ευρύτερα, αξιοποιώντας τη σύγ-
χρονη τεχνολογία, προβάλλοντας τα σοβαρά
πλεονεκτήματα που αυτό εξασφαλίζει στους
κατόχους του γενικά και ειδικά σε ολόκληρη
την ομογένεια. Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθει-
ας, που αποτελεί επίσημο τίτλο του Υπουργείου
Παιδείας, δίνει την δυνατότητα στον κάτοχό
του να κατοχυρώσει επισήμως το επίπεδο ε-
πάρκειας της ελληνομάθειάς του, με οποιαδή-
ποτε τυπική ή άτυπη μορφή εκπαίδευσης κι αν
έχει διδαχθεί την ελληνική γλώσσα.

Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση της ελληνο-
μάθειας αποτελεί προϋπόθεση για όσους εν-
διαφέρονται για σπουδές σε ελληνικά Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), ενώ επιτρέπει σε

ομογενείς και αλλογενείς, να έχουν πρόσβαση
στην αγορά εργασίας, εντός και εκτός της επι-
κράτειας. Εξασφαλίζει επίσης τη δυνατότητα
για εργασία και σε ένα μεγάλο αριθμό αυτοδί-
δακτων δασκάλων της ελληνικής, με πολυετή
πρακτική διδακτική εμπειρία, με αποτέλεσμα
να δούμε αυξημένους αριθμούς δασκάλων της
ελληνικής στο εξωτερικό.

Σήμερα, στις εξετάσεις ελληνομάθειας του
ΚΕΓ, που διενεργούνται κάθε Μάιο σε περισ-
σότερα από 100 διαπιστευμένα κέντρα στην
Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό, προσέρχο-
νται ετησίως πάνω από 3.000 υποψήφιοι.

Δεδομένου ότι ο αριθμός αυτός κατά πολύ
υπολείπεται της εν δυνάμει ζήτησης, καλούμε
όλες τις οργανώσεις της ελληνικής διασποράς
να συμβάλλουν στην ευρύτερη ενημέρωση των
ομογενών, αλλά και των φιλελλήνων για τις ε-
ξετάσεις αυτές.

Σημειώνεται ότι το ΚΕΓ έχει τον εξ αποστά-
σεως μηχανισμό επιμόρφωσης, μέσω του προ-
γράμματος "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ", που έχει βραβευτεί
από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πηγή: http://omogeneia.ana-mpa.gr/

Η ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΗ

1ο Συνέδριο Αποδήμων Ελασσονιτών
Το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας πραγ-

ματοποιείται φέτος από τις 10 - 12 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Ελασσόνας. Το Συνέδριο συνδιοργανώνουν το Επαρχείο και ο
Δήμος Ελασσόνας, οι Δήμοι και οι Κοινότητες της επαρχίας Ελασσόνας
και το Δίκτυο Συλλόγων επ. Ελασσόνας και Αποδήμων «Περραιβία», ως
φορείς που εκπροσωπούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τους συλλόγους
αποδήμων. Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι να καθιερωθεί το Συνέ-
δριο Αποδήμων ως θεσμός που θα υπηρετεί την επικοινωνία και την εν-
δυνάμωση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τους Ελασσονίτες
σε όλο τον κόσμο, φέρνοντας σε επαφή τους απόδημους με τη γενέτει-
ρα και τις δυνάμεις του τόπου.

Κύριοι στόχοι της διοργάνωσης είναι η ανάπτυξη διαύλων επικοινω-
νίας με τους απόδημους της επαρχίας Ελασσόνας, η συνεργασία των ε-
πιστημονικών, επιχειρηματικών και πολιτισμικών δυνάμεων των αποδή-
μων με τις δυνάμεις της περιοχής και η σύσταση για πρώτη φορά του
Συμβουλίου Αποδήμων επ. Ελασσόνας.

Στο συνέδριο έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή Ελασσονίτες απόδημοι
από την Ελλάδα και τον κόσμο και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
οι παρεμβάσεις τους, οι εισηγήσεις και οι προτάσεις τους στις θεματικές
ενότητες του συνεδρίου.

Τα θέματα που θα εξεταστούν είναι ο πολιτισμός και η επικοινωνία, η
ανάπτυξη και η επιχειρηματικότητα, ο Όλυμπος και η ανάδειξη της πε-
ριοχής, οι δράσεις και τα προβλήματα των αποδήμων.

Με απώτερο στόχο την επίτευξη στενής συνεργασίας των αποδήμων
με τους ανθρώπους και τους φορείς της επαρχίας μας και τη δημιουρ-
γία αναπτυξιακής προοπτικής για την περιοχή, η Οργανωτική Επιτροπή
του Συνεδρίου προσκαλεί τους απόδημους της επαρχίας Ελασσόνας να
συμμετέχουν στις εργασίες του 1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου είτε ως ει-
σηγητές είτε ως σύνεδροι και να καταθέσουν εκεί τις απόψεις τους για
τις θεματικές του συνεδρίου. Όσοι Απόδημοι επιθυμούν να παραβρε-
θούν στις εργασίες του συνεδρίου, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή,
επικοινωνώντας με τα Γραφεία της Οργανωτικής Επιτροπής (διεύθυνση:
Χρ. Βλαχοδήμου 1, τηλ. +30-2493025440, φαξ +30-2493025053, e-mail
synedriogr@gmail.com) ή να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα του
συνεδρίου www.elassonasynedrio.gr, για να συμπληρώσουν την ηλε-
κτρονική φόρμα εγγραφής και να αναζητήσουν περισσότερες πληρο-
φορίες. Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη γενέθλια γη, καθώς και να
ενημερώσετε τους συγγενείς, τους φίλους και τους συνεργάτες σας που
ζουν μακριά από την Ελασσόνα, για τη διοργάνωση και το πρόγραμμα
του Συνεδρίου Αποδήμων.

Όσοι γνωρίζουν απόδημους Ελασσονίτες που έχουν διακριθεί στο ε-
ξωτερικό ως επιστήμονες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, πολιτικοί, ή κά-
ποιον άλλον τομέα παρακαλούνται να ενημερώσουν την Οργανωτική
Επιτροπή προκειμένου το Συνέδριό μας να τους τιμήσει ως «πρεσβευ-
τές» της επαρχίας Ελασσόνας στο εξωτερικό.

Ο Δήμος Ελασσόνας θα καλύψει όλα τα έξοδα διαμονής και διατρο-

φής των συνέδρων που θα επισκεφτούν την Ελασσόνα κατά τις ημερο-
μηνίες του Συνεδρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009
20:00 - 21:30 Υποδοχή συνέδρων στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ελασσόνας. • Χαιρετισμοί εκπροσώπων κυβέρνησης • Χαιρετισμός από
Έπαρχο Ελασσόνας, κ. Μαρία Μαμάρα • Χαιρετισμός από Δήμαρχο
Ελασσόνας, κ. Γεώργιο Πασχόπουλο • Χαιρετισμοί εκπροσώπων αποδή-
μων 21:30 - 23:30: Μουσική συναυλία στην Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009
Συνεδρίες: Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ελασσόνας
09:00 Προσέλευση Συνέδρων
09:30 Έναρξη εργασιών του Συνεδρίου
• 1η Συνεδρία: Θεματική ενότητα: Πολιτισμός - Εκπαίδευση - Νεολαία
• 2η Συνεδρία : Θεματική ενότητα: Επιχειρηματικότητα - Ανάπτυξη - Πε-
ριβάλλον
• 3η Συνεδρία : Θεματική ενότητα: Επικοινωνία - Δράσεις Αποδήμων
14:30 Γεύμα 17:30 Περιήγηση στο Δήμο Σαρανταπόρου 21:30 Συναυλία
στην Κεντρική Πλατεία της Ελασσόνας με δημοτική ορχήστρα. 23:00
Δείπνο.
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009
4η Συνεδρία: Θεματική ενότητα: Γενική Συνέλευση αποδήμων
09:30 Γενική Συνέλευση Αποδήμων - Εισηγήσεις
10:00 Προτάσεις ενεργοποίησης Συμβουλίου Απόδημων Ελασσονιτών
10:30 Συζήτηση επί των προτάσεων και δήλωση υποψηφίων για το συμ-
βούλιο αποδήμων
11:00 Ψηφοφορία και εκλογή Συμβουλίου Αποδήμων 
11:30 Σύνοψη - Συμπεράσματα Συνεδρίου - Λήξη εργασιών Συνεδρίου
17:30 Επίσκεψη για Ιερά Μονή Σπαρμού
19:00 Ξενάγηση στο Λιβάδι. Καφές και γεύμα συνοδεία της ορχήστρας
των χάλκινων του Λιβαδίου.
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Ανόρθωση: Η «Κυρία» της Κύπρου
Του Νίκου Τυρεκίδη

Η “Η Μεγάλη Κυρία“ της Κύπρου, Ανόρθωση,
ορθώνει το ανάστημα της στους χρυσοφόρους ο-
μίλους του Champions League. 

Το όνειρο αρχίζει ... Η ιστορική, πρώτη, συμμε-
τοχή κυπριακής ομάδας σε φάση ομίλών του,
Champions League έγινε πραγματικότητα. Η στιγ-
μή αυτή είναι ιστορική για τον κυπριακό αθλητισμό
γενικά και το κυπριακό ποδόσφαιρο ειδικότερα. Για πρώτη φο-
ρά μια κυπριακή ομάδα συμμετέχει στους ομίλους του
Champions League ... 

Η σημασία της παρουσίας μιας κυπριακής ομάδας στην κο-
ρυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δεν έχει μόνο αθλητικό χα-
ρακτήρα. Προσλαμβάνει διαστάσεις, που διεμβολίζουν ευρύτε-
ρα κοινωνικά στρώματα στην Ευρώπη και φέρνουν τη χώρα μας
στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Όταν στην κλήρωση των ομίλων ο αξιωματούχος της ΟΥΕΦΑ
ανακοίνωνε Ανόρθωση-Φαμαγκούστα Σάιπρους, γινόταν η με-
γαλύτερη διπλωματική προβολή της πατρίδας μας. Προβολή,
που πήγε κατευθείαν σε εκατομμύρια σπίτια. Προβολή, που δεν
θα μπορούσαν να κάνουν 100 πρέσβεις μαζί …

Η Ανόρθωση πέτυχε κάτι το εκπληκτικό. Και η ευγνωμοσύνη
προς το κατόρθωμά της, δεν μπορεί να αποτυπωθεί με λόγια. Η
επιτυχία της Ανόρθωσης στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα στην
κοινωνία και τον κυπριακό λαό: Τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο,
αρκεί να πιστέψεις, να σχεδιάσεις σωστά, να είσαι έτοιμος την
κατάλληλη στιγμή και ν' αγωνιστείς με αυτοπεποίθηση. Κανένας
αγώνας δεν είναι προκαταβολικά χαμένος …

Για να γράψει ιστορία και να γίνει ο πρώτος κυπριακός σύλ-
λογος που πετυχαίνει την είσοδό του στη φάση των ομίλων, η
Ανόρθωση χρειάστηκε να ξεπεράσει τρία εμπόδια στα προκρι-
ματικά του Champions League, αποκλείοντας διαδοχικά (στον
πρώτο γύρο) την πρωταθλήτρια Αρμενίας Πιούνικ, (στο δεύτερο
γύρο) την πρωταθλήτρια Αυστρίας Ραπίντ Βιέννης και (στον τρί-
το προκριματικό γύρο) τον πρωταθλητή Ελλάδος Ολυμπιακό, α-
φού νίκησε με 3-0 στον πρώτο αγώνα στην Κύπρο και έχασε με
σκορ 1-0 στον Πειραιά. Με αυτό τον τρόπο θα συμμετέχει για
πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου στη φάση των ομίλων
του Champions League 2008-2009, κάτι που αποτελεί τη μεγα-
λύτερη επιτυχία στην ιστορία του συλλόγου αλλά και συνολικά
του κυπριακού ποδοσφαίρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

H Ανόρθωση Αμμοχώστου ιδρύθηκε στις 30 Ιανουαρίου του
1911 με όνομα „Αναγνωστήριον Ανόρθωσις“. H ποδοσφαιρική
ομάδα του συλλόγου είχε ως έδρα της το γήπεδο ΓΣΕ στην
Αμμόχωστο αλλά μετά την τουρκική εισβολή, έδρα της είναι το
στάδιο "Αντώνης Παπαδόπουλος". Πρώτος πρόεδρος του „ανα-
γνωστηρίου“ υπήρξε ο Νικόλαος Καταλανός, ο οποίος εξελέγη
στη θέση αυτή στις 5 Φεβρουαρίου 1911. Από τις 13 Ιανουαρίου
1929 με καταστατική συνέλευση ο σύλλογος μετονομάζεται σε
„Μουσικοφιλολογικόν και Φιλαθλητικόν Σύλλογον η "Ανόρθω-

σις“. Σ` αυτή την περίοδο (1911-1928) οι εκδηλώ-
σεις του συλλόγου ήταν κυρίως πνευματικού, καλ-
λιτεχνικού, κοινωνικού και εθνικού περιεχομένου.
Κατά την διάρκεια των Οκτωβριανών, το 1931, το οί-
κημα του σωματείου κλείσθηκε από τις βρετανικές
αρχές στις 11 Φεβρουαρίου 1932 για εννέα μέρες.
Ακόμη στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα
και συγκεκριμένα στις 8 Ιουλίου 1958, οι Βρετανοί,
υπό το πρόσχημα της φύλαξης εκρηκτικών στο σω-

ματείο, ανατίναξαν το οίκημα της "Ανορθώσεως" λόγω της συμ-
μετοχής μελών του συλλόγου στον αγώνα, αλλά και της γενικό-
τερης δράσης και προσφοράς του συλλόγου στον Αγώνα.

Η δραστηριότητα του σωματείου στον αθλητικό τομέα αρχίζει
ουσιαστικά στις 12 Φεβρουαρίου 1928, με την πρώτη ποδο-
σφαιρική συνάντηση μεταξύ της ομάδας Π.Ο.Ε.Β που την απο-
τελούσαν μέλη της „Ανορθώσεως“ και ομάδα της Λάρνακας. Η
ποδοσφαιρική ομάδα της „Ανορθώσεως“ εντάχθηκε στην δύ-
ναμη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) το
1934. Το 1948 κάποια άτομα δεν δέχθηκαν να εγγραφούν στην
Ανόρθωση με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν το δικό τους σω-
ματείο, τη Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, στις 7 Μαρτίου 1948, λό-
γω πολιτικών διαφορών με το υπάρχον πολιτικό καθεστώς της
Ανόρθωσης. Μέλη ή παιδιά μελών του σωματείου έπεσαν στους
Βαλκανικούς πολέμους, τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο και στον
Απελευθερωτικό αγώνα του 1955. Ανάμεσα στα μέλη αυτά του
συλλόγου είναι ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Γρηγόρης Αυξε-
ντίου, ο Παύλος Παυλάκης, ο Κυριάκος Μάτσης και ο Πανα-
γιώτης Τουμάζος.

Τον Οκτώβριο του 1985 η Ανόρθωση προς πείσμα των δυ-
σκολιών που αντιμετώπισε λόγω της εισβολής κτίζει το δικό της
ιδιόκτητο γήπεδο. Το στάδιο ονομάζεται „Αντώνης Παπαδόπου-
λος“ προς τιμή του αγωνιστή - μέλους της.

Η Ανόρθωση έχει κατακτήσει συνολικά 13 Πρωταθλήματα
Κύπρου και 10 Κύπελλα

Συμμετείχε σε ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της Ευρώπης
(Champions League, UEFA Cup). 

Τη δεκαετία του 90, η „Κυρία“ κατάφερε να συγκεντρώσει
τους περισσότερους βαθμούς από οποιαδήποτε άλλη κυπριακή
ομάδα, στην κατάταξη της UEFA, αφού βρέθηκε πολύ κοντά
στην είσοδο της στους ομίλους του Champions League. Μεγα-
λύτερη ευκαιρία ήταν με την Lierse Βελγίου, όπου η Ανόρθωση
κέρδισε εντός έδρας με 2-0, αλλά έχασε στο Βέλγιο με 3-0!.

Το 2005, όταν η Ανόρθωση κατέκτησε το πρωτάθλημα της
Κύπρου, αγωνίστηκε στο κύπελλο πρωταθλητριών έφθασε στον
τρίτο προκριματικό γύρο του κυπέλλου πρωταθλητριών νικώ-
ντας την τουρκική Τραμπζονσπόρ. Το 2007 έφτασε στον α' γύ-
ρο του Κυπέλλου UEFA αντιμετωπίζοντας την αγγλική Τότεναμ.

Από το ποδοσφαιρικό τμήμα το συλλόγου πέρασαν πολλοί
ποδοσφαιριστές διεθνούς εμβέλειας όπως ο Βραζιλιάνος με
θητεία στην Εθνική Βραζιλίας και 3 φορές πρώτος σκόρερ της
Ευρώπης Μάριο Ζαρντέλ (Εθνική Βραζιλίας, Πόρτο, Σπόρτιγκ

Λισσαβόνας), ο επίσης Γεωργιανός Γκεόργκι Κινγκλάτζε (Εθνική
Γεωργίας, Μάντσεστερ Σίτι, Άγιαξ), ο Νιγηριανός Μάικ Ομπίκου,
ο Βούλγαρος Ίλιε Κιριάκοφ, ο Λετονός Μάριαν Πάχαρς (Εθνι-
κή Λετονίας, Σαουθάμπτον), ο Ρουμάνος τεχνικός Άνγκελ Ιορ-
τανέσκου (Εθνική Ρουμανίας, Εθνική Ελλάδος), ο σημερινός
προπονητής της Τιμούρ Κετσπάγια και πολλοί άλλοι. 

Η διοίκηση της Ανόρθωσης έχει στον πάγκο της ομάδας εδώ
και μια τετραετία τον «καραφλό» Τιμούρ Κετσπάγια, ο οποίος
φάνηκε τυχερός που κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές των αν-
θρώπων της Ανόρθωσης όταν ήταν ποδοσφαιριστής της ομά-
δας. O Τιμούρ Κετσπάγια είναι ο αναμορφωτής της Ανόρθω-
σης. Ο Γεωργιανός τεχνικός έχει οδηγήσει σε συνεχόμενες επι-
τυχίες την ομάδα της Αμμοχώστου. Έχει οδηγήσει την Ανόρθω-
ση σε τρεις κατακτήσεις κυπέλλων και δύο πρωταθλημάτων Κύ-
πρου ως παίκτης αλλά και ως προπονητής. Το χαρακτηριστικό
της φιλοσοφίας του Κετσπάγια είναι η νοοτροπία του νικητή που
έχει εμφυσήσει στους παίκτες του με θετικά μέχρι σήμερα απο-
τελέσματα. 

«Το όνειρο λοιπόν αρχίζει και τα παιχνίδια της Ανόρθωσης
θα είναι πραγματική γιορτή, μακριά από το άγχος της συνή-
θους βαθμοθηρίας, κάθε παιχνίδι θα το διασκεδάζουμε και ό-
τι προκύψει.»               (Τιμούρ Κετσπάγια)

Έτος Ίδρυσης 30-1-1911
Γήπεδο Στάδιο Λάρνακας 
Χωρητικότητα 9,782 θέσεις
Πρόεδρος Ανδρέας Παντελή

O DHW στήριξε υποψήφιους μέλη του στις
δημοτικές εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης

Στη Σουηδία
θα μεταβεί
ο Γ. Αμαραντίδης

ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ. Εποικοδο-
μητική συνάντηση με τον Πρόε-
δρο της Ομοσπονδίας Ελληνι-
κών Συλλόγων και Κοινοτήτων
Σουηδίας Κομνηνό Χαϊδευτό εί-
χε την Κυριακή 31 Μαϊου 2009 ο
Συντονιστής του ΣΑΕ Περιφέ-
ρειας Ευρώπης Γιώργος Αμαρα-
ντίδης. 

Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης, που έγινε στα πλαίσια
του Συνεδρίου της ΟΕΚ Γερμα-
νίας, ο κύριος Αμαραντίδης ενη-
μερώθηκε από τον κ. Χαϊδευτό
για τις πολύπλευρες δραστηριό-
τητες και τα θέματα που αντιμε-
τωπίζει η Ομοσπονδία ως φορέ-
ας προώθησης των προβλημά-
των των Ελλήνων στη Σουηδία,
συνεχάρη τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας για την επανεκλο-
γή του, του ευχήθηκε καλή επι-
τυχία και του δήλωσε τη δεδομέ-
νη καλή διάθεση συνεργασίας. 

Προκειμένου να συζητηθούν
αναλυτικά όλα τα θέματα που α-
φορούν τη συνεργασία με το
ΣΑΕ για την οργάνωση και στή-
ριξη του Ελληνισμού, ο Συντονι-
στής του ΣΑΕ Ευρώπης θα με-
ταβεί το επόμενο διάστημα στη
Σουηδία, όπου θα πραγματοποι-
ήσει συνάντηση με το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ. Στα πλαίσια μίας εντυπωσιακής
εκδήλωσης στο Μουσείο του Kornwestheim, λίγα
μόλις χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα της Βά-
δης-Βυρτεμβέργης, η ΝΟΔΕ της ΝΔ παρουσίασε
τους υποψηφίους της, που έλαβαν μέρος στις δη-
μοτικές εκλογές με τα ψηφοδέλτια του Χριστιανο-
δημοκρατικού Κόμματος CDU. Με την κίνησή τους
αυτή οι υποψήφιοι θέλησαν να δημοσιοποιήσουν
από κοινού την υποψηφιότητά τους και να δώσουν
σ αυτήν την αρμόζουσα συμβολική διάσταση. Πά-
νω από 14 υποψήφιοι συμμετείχαν, ανάμεσά τους
τέσσερα μέλη του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρημα-
τικού Συνδέσμου, που κάλεσαν την οργάνωσή
τους να τους στηρίξει στο εγχείρημά τους αυτό.

Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε ο Αντιπρόε-
δρος και εκπρόσωπος τύπου του DHW Φαίδων Κο-
τσαμπόπουλος, ο οποίος αφενός υπογράμμισε την
ουδεταιρότητα της οργάνωσης αφετέρου όμως τό-
νισε ότι πάντοτε θα υπάρχει η αρωγή της εφόσον έ-
νας από τους στόχους τού DHW ήταν και είναι η
συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ομογε-
νών σε όλες τις εκλογές και με οποιοδήποτε κόμμα.
Συγχρόνως εξήγησε στο γερμανικό κοινό τον συμ-
βολισμό αυτών των υποψηφιοτήτων υπογραμμίζο-
ντας: «Με τις υποψηφιότητές τους επιτυχημένοι ε-
πιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες ελληνι-
κής καταγωγής διαδηλώνουν ότι όχι μόνο έχουν
πλήρως ενταχθεί στην τοπική τους κοινωνία αλλά
και ενδιαφέρονται και συμμετέχουν ενεργά στα το-
πικά πολιτικά δρώμενα. Αυτοί οι άνθρωποι που με-
γάλωσαν σαν παιδιά των μεταναστών της πρώτης
γενιάς είναι το καλύτερο παράδειγμα για μία επιτυ-

χημένη σταδιοδρομία που τους επέτρεψε η Γερμα-
νία της κοινωνικής αγοράς, της ανοιχτής κοινωνίας
και των πολλαπλών ευκαιριών για όλους. Σήμερα
αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνον προσφέρουν θέσεις
εργασίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά
συνεισφέρουν στην οικονομική ζωή του τόπου και
συμβάλουν έτσι στην δημοκρατία, στην ευημερία
και στην ελευθερία αυτού του τόπου».

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος της

ΝΟΔΕ Βάδης-Βυρτεμβέργης Τάσος Βασιλειάδης
και χαιρέτησε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος
στην Στουτγάρδη Δημήτριος Ξενιτέλλης. Για την
σημασία των Ευρωεκλογών και των Δημοτικών
Εκλογών στην Βάδη-Βυρτεμβέργη μίλησαν οι Ευ-
ρωβουλευτές Ράΐνερ Βίλαντ (CDU) και Γιώργος
Παπαστάμκος (ΝΔ). Το όλο πρόγραμμα συντόνισε
η δημοσιογράφος του SWR Ανέτα Πολίτη με μεγά-
λη ευχέρεια και επαγγελματισμό.
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009. Πραγ-

ματοποιήθηκε,από την Συντονιστική
Επιτροπή Συνομοσπονδίας Βορειοη-
πειρωτών Ελλάδος στην πλατεία
Κλαυθμώνος, συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας Βορειοηπειρωτών, που αφορού-
σε τη συνταξιοδότησή τους από τον
Ο.Γ.Α.. Παρόλο που το θέμα είναι πολύ
σοβαρό, η συμμετοχή του κόσμου ή-
ταν σχετικά μικρή, διότι το κεντρικό
βάρος των ενεργειών έχει πέσει στις ε-
πικείμενες εκλογές στην Αλβανία.

Κεντρικοί ομιλητές-συντονιστές ο
Αλκης Παππάς και ο Μπάμπης Καρα-
θάνος. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι η σύντα-
ξη του ΟΓΑ στους Β.Η./τες, στις πα-
τρογονικές εστίες, ήταν ένα μεγάλο
βοήθημα, το οποίο όμως, εν συνεχεία
η Ελληνική Πολιτεία το ‘έκοψε’, στα
πλαίσια της εφαρμογής του νόμου, βά-
σει του οποίου οι δικαιούχοι έπρεπε να
διαμένουν στην Ελλάδα. Επενέβη πα-
ριστάμενος κύριος και είπε ότι αυτό
δεν ισχύει, οι συντάξεις χορηγούνται
κανονικά. Ο κ. Παππάς έδωσε ένα μή-

νυμα ενότητας και είπε ότι οι Β.Η./τες
δεν πρέπει να διασπώνται σε κόμματα,
αλλά να είναι ενωμένοι, προκειμένου
να αγωνισθούν για τα κοινά τους συμ-
φέροντα πιέζοντας τα κόμματα.

Το λόγο πήρε ο Μπάμπης Καραθά-
νος, ο οποίος είπε ότι υπάρχει νόμος
της κας Φ. Πετραλιά και του ομολόγου
της Αλβανού υπουργού, σύμφωνα με
τον οποίο, όποιος παίρνει σύνταξη στη
Ελλάδα, δεν μπορεί να παίρνει τη σύ-
νταξη που δικαιούται από την Αλβανία,
πράγμα που είναι λάθος. Οι Β.Η./τες
πρέπει να παίρνουν αυτά που δικαιού-
νται, από όπου και αν τα δικαιούνται, και
θα πρέπει να αγωνισθούν για αυτό, όλοι
μαζί διακομματικά, γιατί είναι μείζον θέ-
μα εθνικής επιβίωσης. Ακολούθως, ο κ.
Καραθάνος προέτρεψε όλους τους
Β.Η./τες να πάνε στις εκλογές της 28ης
Ιουνίου και να ψηφίσουν ΕΛΛΗΝΕΣ και,
μετά τις εκλογές, να κάνουν τον απολο-
γισμό τους και να προχωρήσουν ενωμέ-
νοι στους κοινούς τους αγώνες.

Θωμαϊς Παριανού
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1ο Παγκόσμιο Θεσσαλικό Αντάμωμα
Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλικών Ομο-

σπονδιών και Συλλόγων «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» προγραμμα-
τίζει κάθε καλοκαίρι την διοργάνωση μιας πανηγυρι-
κής και πολιτιστικής εκδήλωσης στην Ελλάδα με την
επωνυμία «Παγκόσμιο Αντάμωμα Θεσσαλών». Ένα
αντάμωμα που θα διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι σε
ένα διαφορετικό Δήμο της Θεσσαλίας. Το 1ο Αντά-
μωμα θα ξεκινήσει από την περιοχή του διοικητικού
διαμερίσματος του Δήμου Μουζακίου το Σάββατο
22.08.2009. 

Συγκεκριμμένα σε συνάντηση που είχε ο Πρόε-
δρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Διαμαντής
Γκίκας με τον Δήμαρχο Μουζακίου Γεώργιο Κωτσό,
που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μουζακίου,
συμφωνήθηκε η διοργάνωση του πρώτου Παγκοσμί-
ου Θεσσαλικού Συνεδρίου και Ανταμώματος στο Δή-
μο Μουζακίου Καρδίτσας.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης οι: Πέτρος
Τσιάρας (Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Συνομοσπον-
δίας Θεσσαλικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»), Γκινής Νώντας (Πρόεδρος Τοπικού
Συμβουλίου Μαυρομματίου), Μπακλαβά Ευαγγελία
(Πρόεδρος Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλής Καρ-
δίτσας «Ο Άγιος Δημήτριος»), Κώστας Νάσιος (Πρό-
εδρος Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυρομματίου «Κα-
ραϊσκάκης»), Δημήτριος Γιώτης (Γραμματέας Πολιτι-
στικός Σύλλογος Μαυρομματίου «Καραϊσκάκης») και
η Σοφία Τόλια (Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού
Δήμου Μουζακίου). Το Αντάμωμα θα ξεκινήσει το
πρωί με κατάθεση στεφάνων στον αδριάντα του Γε-
ωργίου Καραϊσκάκη και με συνέδριο που θα φιλοξε-
νηθεί στην Κοινότητα Μαυρομματίου του Δήμου
Μουζακίου, η οποία είναι η γενέτειρα του Γεωργίου
Καραϊσκάκη, και θα συνεχιστεί το βράδυ με πολιτι-
στική εκδήλωση την ίδια μέρα στην πόλη του Δήμου
Μουζακίου, όπου οι Σύλλογοι - Μέλη της Συνομο-
σπονδίας θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χο-

ρούς. Το ακριβές αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοι-
νωθεί τον Ιούλιο 2009 και θα δημοσιευτεί και στην
σελίδα της Συνομοσπονδίας www.panthessaliki.org 

Η παγκόσμια Συνομοσπονδία έχει ως κύριο σκοπό
την συσπείρωση των Θεσσαλικών Ομοσπονδιών και
Συλλόγων που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια
κλίματα, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους,
οι οποίες αποβλέπουν στη διάδοση και συνέχιση της
παράδοσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της
Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδας, την προώ-
θηση στενής συνεργασίας των Θεσσαλικών Ομο-
σπονδιών και Συλλόγων, την αλληλοενημέρωση, το
συντονισμό των εκδηλώσεων, την ενημέρωση γύρω
από τα θέματα που αφορούν τους Θεσσαλούς μετα-
νάστες (επαγγελματικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πο-
λιτιστικά, καλλιτεχνικά) στο εξωτερικό, την επικοινω-
νία με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με τη Θεσσαλία κα-
θώς επίσης με φορείς που έχουν παρόμοιους σκο-
πούς και την στενή συνεργασία με υπηρεσίες των
Νομών της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδος
προς όφελος των Μελών της Συνομοσπονδίας και
της ιδιαίτερης πατρίδας.

Συνάντηση του ΓΓ της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, Αν. Λεούδη,
με τον Γερμανό Γενικό Πρόξενο Θεσσαλονίκης, Walter Leuchs

Την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009 ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ανδρέας Λεού-
δης, δέχθηκε στο γραφείο του επίσκεψη από τον Γενι-
κό Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Walter
Leuchs. Ο Γενικός Πρόξενος συνοδευόταν από τον Δι-
ευθυντή του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιο
Κελέμη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθη-
καν θέματα σχετικά με την Περιφέρεια, αλλά και γενι-
κότερα για τις σχέσεις συνεργασίας των δύο χωρών.
Εκτενώς συζητήθηκε η βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων της περιοχής και παρουσιάστηκε από τον
Πρόξενο το Γερμανικό μοντέλο στα ευρύτερα θέματα
περιβάλλοντος. Συζητήθηκε επίσης η διαχείριση των α-
στικών απορριμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο και η
αξιοποίησή τους, καθώς και η δυνατότητα εγκατάστα-
σης μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ευ-
ρύτερη περιοχή. Επιπρόσθετα συζητήθηκε η προώθη-
ση των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας στην Γερμανική αγορά. Τέλος, συμφωνή-
θηκε η στενότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία των
δύο πλευρών και πάρθηκε απόφαση για άμεση προώ-
θηση ενεργειών όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέμα-
τα και τα θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο Περιφερειάρχης Ανδρέας Λεούδης (Δ)
καλωσορίζει στο Γραφείο του τον
Γερμανό Πρόξενο Walter Leuchs

ΚΟΛΩΝΙΑ. Για τις εκδηλώσεις της
Ομοσπονδίας που θα γίνουν μέχρι το
τέλος του έτους αποφάσισε το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης στη συνεδρία-
σή του, στις 14.06.2009, στη Φρα-
γκφούρτη.

Το Γ’ ΑΝΤΑΜΩΜΑ Ηπειρωτών Ευ-
ρώπης θα πραγματοποιηθεί φέτος στη
Στουτγάρδη στις 24/25 Οκτωβρίου
2009. Θα γίνει σε συνεργασία με την
Ηπειρωτική Αδελφότητα Στουτγάρδης
και θα είναι αφιερωμένο στα 30 χρό-
νια από την ίδρυση της Πανηπειρωτι-
κής Ομοσπονδίας Ευρώπης, καθώς
και στα 35 χρόνια της Ηπειρωτικής
Αδελφότητας Στουτγάρδης. Μέλη της
Ηπειρωτικής Αδελφότητας Στουτγάρ-
δης ήταν, που αποφάσισαν να ιδρύ-
σουν την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία

(τότε) Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων θα γίνει, εκτός της πα-
ρουσίασης των χορευτικών και μια ι-
στορική αναδρομή των επιτευγμάτων
της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευ-
ρώπης καθώς και των Ηπειρωτικών
Συλλόγων/Αδελφοτήτων Ευρώπης.

Η δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων
θα είναι αφιερωμένη στη Νεολαία και
θα πραγματοποιηθεί το Β’ Συνέδριο
Ηπειρωτικής Νεολαίας Ευρώπης.

Η Γενική Συνέλευση, με τις προβλε-
πόμενες από το καταστατικό αρχαιρε-
σίες, θα γίνει στη Φραγκφούρτη την
Κυριακή, 13.12.2009.

Τέλος κατά τη συνεδρίαση αυτή ε-
γκρίθηκαν και οι αιτήσεις των νέων
που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
στα Γιάννενα.

Στη Στουτγάρδη θα γίνει το Γ’ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Ηπειρωτών Ευρώπης καθώς

και το Συνέδριο Ηπειρωτικής Νεολαίας
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙΡΟΣ

220 επιφανείς Ακαδημαϊκοί εναντιώνονται 
στους πλαστογράφους Σκοπιανούς!

Με μία εντυπωσιακότατη κίνηση 220 ακα-
δημαϊκοί από όλο τον κόσμο και μέλη των
πλέον φημισμένων πανεπιστημίων του εξω-
τερικού απέστειλαν προς την κυβέρνηση
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
(ΗΠΑ) μακροσκελή επιστολή ζητώντας να ε-
ξασκήσει όλη της την επιρροή προς την κυ-
βέρνηση των Σκοπίων για να σταματήσει η
παραχάραξη της ιστορίας.

«Βοηθήστε την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να
καταλάβει πως δεν μπορεί να οικοδομεί μία
εθνική ταυτότητα εις βάρος της ιστορικής α-
λήθειας» αναφέρουν στην επιστολή τους οι
ακαδημαϊκοί. Ας σημειωθεί πως στην λίστα
υπάρχουν ονόματα από καθηγητές των πα-
νεπιστημίων του Πρίνστον, του Χάρβαρντ και
της Οξφόρδης. Εκτός των ελληνικών ιδρυ-
μάτων, οι επιφανείς ακαδημαϊκοί αντιπροσω-
πεύουν και πανεπιστήμια για παράδειγμα α-
πό την Γερμανία, την Ελβετία, την Ιταλία, την
Αυστρία, τον Καναδά το Ηνωμένο Βασίλειο
καθώς και τις ΗΠΑ. Ας σημειωθεί δε πως οι
υπογραφές δεν είναι μόνο Ελλήνων ή ελλη-
νικής καταγωγής ακαδημαϊκών, αλλά πραγ-
ματικά έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις.
Στην επιστολή τους οι ακαδημαϊκοί απαντάνε
σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με το θέμα και
φυσικά καταλήγουν πως δεν είναι δυνατόν
μία χώρα, με την βοήθεια των ίδιων των
ΗΠΑ, να παραχαράσει ιστορικά δεδομένα
με σκοπό να δημιουργήσει την δική της ταυ-
τότητα. Έτσι καλούνε την Ουάσιγκτον να
διορθώσει τα «λάθη» της κυβέρνησης του Τ.
Μπούς στο συγκεκριμένο θέμα. Για την πα-
γκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι σαφές
λοιπόν πως ο «Μέγας Αλέξανδρος ήταν
Έλληνας, δεν ήταν Σλάβος, καθώς οι Σλάβοι
και η γλώσσα τους κατέφθασαν στην περιο-
χή 1000 χρόνια αργότερα».

Σημειώνουν δε και ζητούν η κυβέρνηση
των ΗΠΑ «να βρει τους κατάλληλους τρό-
πους, ώστε η κυβέρνηση των Σκοπίων να κα-
ταλάβει ότι δεν μπορεί να οικοδομηθεί μια ε-
θνική ταυτότητα εις βάρος της ιστορικής α-
λήθειας. Η διεθνής κοινωνία δεν μπορεί να
επιβιώσει, όταν η ιστορία είναι αγνοηθεί, πό-
σο μάλλον όταν η ιστορία είναι κατασκευα-
σμένη».

Οι υπογραφές αυξάνονται καθημερινά κα-
θώς έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα
(http:// macedonia-evidence.org/) για το θέ-
μα αυτό με όλες τις λεπτομέρειες και τη συ-
νέχιση της συλλογής υπογραφών.

Η επιστολή προς τον Πρόεδρο
των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ως εξής:

«Προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο
Μπαράκ Ομπάμα
Πρόεδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής 
Λευκός Οίκος 
1600 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20500 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Με την παρούσα επιστολή, οι υπογράφο-
ντες ζητούμε με κάθε σεβασμό την παρέμ-
βασή σας για να τακτοποιηθούν συντρίμμια
ιστορικής αταξίας που άφησε πίσω της στη
νοτιοανατολική Ευρώπη η προηγούμενη κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ. Στις 4 Νοεμβρίου 2004,
δύο ημέρες μετά την επανεκλογή του Προέ-
δρου George W. Bush, η κυβέρνησή του ο-
μόφωνα αναγνώρισε τη «Δημοκρατία της
Μακεδονίας». 

Αυτή η πράξη όχι μόνο κατέλυσε … γεω-
γραφικά και ιστορικά δεδομένα, αλλά και έ-
δωσε έναυσμα να ξεσπάσει μια επικίνδυνη
επιδημία ιστορικού ρεβιζιονισμού, του οποί-
ου το πιο προφανές σύμπτωμα είναι η κατα-

χρηστική οικειοποίηση από την κυβέρνηση
των Σκοπίων του πιο διάσημου Μακεδόνα,
του Μέγα Αλέξανδρου. Πιστεύουμε ότι αυτή
η ανοησία έχει ξεπεράσει κάθε όριο και ότι
οι ΗΠΑ δεν έχουν καμιά δουλειά να υποστη-
ρίζουν την παραποίηση της ιστορίας. Ας κά-
νουμε μια ανασκόπηση των δεδομένων. (Η
τεκμηρίωση αυτών των δεδομένων που απει-
κονίζονται εδώ με έντονα γράμματα, βρίσκε-
ται στο http://macedonia-evidence.org/). 

Η εν λόγω περιοχή, με τη σύγχρονη πρω-
τεύουσά της τα Σκόπια, ονομαζόταν στην
αρχαιότητα Παιονία. Τα όρη Βαρνούς και
Όρβηλος (που σχηματίζουν σήμερα τα βό-
ρεια σύνορα της Ελλάδας) αποτελούν ένα
φυσικό όριο που χώριζε και χωρίζει τη Μα-
κεδονία από τη βόρεια γείτονά της. Η μόνη
πραγματική σύνδεση βρίσκεται κατά μήκος
του Αξιού/Βαρδάρη ποταμού αλλά ακόμα
και αυτή η κοιλάδα ‘δε σχηματίζει μία δίοδο
επικοινωνίας γιατί τέμνεται από χαράδρες’. 

Αν και είναι αλήθεια ότι οι Παίονες υποτά-
χθηκαν στο Φίλιππο Β΄, πατέρα του Μέγα
Αλέξανδρου, το 358 π.Χ., δεν ήταν Μακεδό-
νες και δεν ζούσαν στη Μακεδονία. Παρο-
μοίως, για παράδειγμα, οι Αιγύπτιοι που κα-
τακτήθηκαν από τον Αλέξανδρο, μπορεί μεν
να κυβερνούνταν από τους Μακεδόνες, συ-
μπεριλαμβανομένης και της γνωστής Κλεο-
πάτρας, αλλά δεν υπήρξαν ποτέ οι ίδιοι Μα-
κεδόνες και η Αίγυπτος δεν ονομάστηκε πο-
τέ Μακεδονία. Αντίθετα, η Μακεδονία και οι
Μακεδόνες Έλληνες βρίσκονταν για τουλά-
χιστον 2500 χρόνια εκεί ακριβώς όπου είναι
η σύγχρονη ελληνική περιφέρεια της Μακε-
δονίας. Ακριβώς η ίδια σχέση ισχύει για την
Αττική και τους Αθηναίους Έλληνες, το
Άργος και τους Αργείους Έλληνες, την Κό-
ρινθο και τους Κορίνθιους Έλληνες κ.ο.κ.
Δεν κατανοούμε πώς οι σύγχρονοι κάτοικοι
της αρχαίας Παιονίας, που μιλούν Σλάβικα-
μια γλώσσα που εισήχθη στα Βαλκάνια περί-
που μια χιλιετία μετά το θάνατο του Αλέξαν-
δρουμπορούν να διεκδικούν τον Αλέξανδρο
για εθνικό τους ήρωα. Ο Μέγας Αλέξανδρος
ήταν εξολοκλήρου και αδιαμφισβήτητα
Έλληνας. Ο προ-προ-προπάππος του, Αλέ-
ξανδρος Α΄, αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς
Αγώνες όπου η συμμετοχή επιτρεπόταν μό-
νο σε Έλληνες. Ακόμα και πριν από τον Αλέ-
ξανδρο Α΄οι Μακεδόνες τοποθετούσαν τις
προγονικές τους ρίζες στο Άργος και πολλοί
από τους βασιλείς τους χρησιμοποιούσαν
την κεφαλή του Ηρακλήτου κατεξοχήν

Έλληνα ήρωα– στα νομίσματά τους. Ο Ευρι-
πίδηςπου πέθανε και θάφτηκε στη Μακεδο-
νίαέγραψε το έργο του Αρχέλαος προς τιμήν
του μεγάλου θείου τού Αλέξανδρου και το έ-
γραψε στα ελληνικά. Όσο βρισκόταν στη
Μακεδονία, ο Ευριπίδης έγραψε ακόμα τις
Βάκχες, επίσης στα ελληνικά. Κατά συνέ-
πεια, το Μακεδονικό κοινό μπορούσε να κα-
ταλάβει τι έγραψε και τι άκουγαν. 

Ο πατέρας του Αλέξανδρου, Φίλιππος,
κέρδισε αρκετές νίκες σε ιππικούς αγώνες
στην Ολυμπία και τους Δελφούς, τα δύο πιο
ελληνικά από όλα τα ιερά της αρχαίας Ελλά-
δας, όπου δεν επιτρεπόταν σε μη-Έλληνες
να αγωνιστούν. Ακόμα πιο σημαντικό, ο Φί-
λιππος ορίστηκε διοργανωτής των Πύθιων
Αγώνων στους Δελφούς το 346 π.Χ. Με άλ-
λα λόγια, ο πατέρας του Μέγα Αλέξανδρου
και οι πρόγονοί του ήταν εξολοκλήρου
Έλληνες. Η ελληνική γλώσσα ήταν η γλώσσα
που χρησιμοποιούσε ο Δημοσθένης και η
πρεσβεία του από την Αθήνα όταν επισκέ-
πτονταν τον Φίλιππο επίσης το 346 π.Χ.
Ένας άλλος Έλληνας του Βορρά, ο Αριστο-
τέλης, πήγε να σπουδάσει για περίπου 20
χρόνια στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Στη συ-
νέχεια, επέστρεψε στη Μακεδονία και έγινε
ο δάσκαλος του Αλέξανδρου Γ΄. Μιλούσαν
Ελληνικά στην σχολή που σώζεται ακόμα και
σήμερα κοντά στη Νάουσσα στην Ελληνική
Μακεδονία. Ο Αλέξανδρος είχε μαζί του σε
όλες του τις εκστρατείες την έκδοση του
Αριστοτέλη της Ιλιάδας του Ομήρου. Ο Αλέ-
ξανδρος διέδωσε την ελληνική γλώσσα και
τον πολιτισμό σε όλη του την αυτοκρατορία,
ιδρύοντας πόλεις και εγκαθιστώντας εκπαι-
δευτικά κέντρα. Εξού και βρίσκουμε επιγρα-
φές που αφορούν χαρακτηριστικούς ελληνι-
κούς θεσμούς όπως είναι το γυμνάσιο τόσο
μακριά όσο στο Αφγανιστάν. Είναι γραμμέ-
νες στα Ελληνικά. 

Προκύπτουν οι εξής ερωτήσεις: Γιατί ήταν
η Ελληνική γλώσσα η lingua franca σε όλη
την επικράτεια του Αλέξανδρου αν αυτός ή-
ταν ΄Μακεδόνας’; Γιατί γράφτηκε η Καινή
Διαθήκη στα Ελληνικά; 

Οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες: ο Μέγας
Αλέξανδρος ήταν Έλληνας, όχι Σλάβος, και
οι Σλάβοι και η γλώσσα τους δεν σχετίζο-
νταν με τον Αλέξανδρο ή την πατρίδα του
παρά 1000 χρόνια αργότερα. Αυτό μας φέρ-
νει πίσω στη γεωγραφική περιοχή που ήταν
γνωστή στην αρχαιότητα ως Παιονία. Γιατί οι
άνθρωποι που κατοικούν σε αυτήν την πε-
ριοχή σήμερα αποκαλούν τους εαυτούς
τους Μακεδόνες και τη χώρα τους Μακεδο-
νία; Γιατί να κλέψουν μια απόλυτα ελληνική
μορφή για εθνικό τους ήρωα; 

Οι αρχαίοι Παίονες μπορεί να ήταν ή να
μην ήταν Έλληνες, πάντως σίγουρα έγιναν
ελληνίζοντες, και δεν υπήρξαν ποτέ Σλάβοι.
Επίσης δεν ήταν Μακεδόνες. Η αρχαία Παι-
ονία ήταν ένα μέρος του Μακεδονικού κρά-

τους, όπως ήταν η Ιωνία και η Συρία και η
Παλαιστίνη και η Αίγυπτος και η Μεσοποτα-
μία και η Βαβυλωνία και η Βακτρία και πολ-
λές άλλες περιοχές. Μπορεί λοιπόν να έγι-
ναν προσωρινά ‘Μακεδονικές’ αλλά καμιά
δεν ήταν ποτέ ΄Μακεδονία΄. Η κλοπή του Φί-
λιππου και του Αλέξανδρου από μια χώρα
που δεν ήταν ποτέ η Μακεδονία δεν μπορεί
να δικαιολογηθεί. 

Οι παραδόσεις της αρχαίας Παιονίας ω-
στόσο θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από
τους τωρινούς κατοίκους αυτής της γεωγρα-
φικής περιοχής με αρκετά αιτιολογικά. Η ε-
πέκταση του γεωγραφικού όρου ‘ Μακεδο-
νία’ ώστε να καλύπτει τη νότια Γιουγκοσλα-
βία δεν μπορεί. Ακόμα και στον ύστερο 19ο
αι. αυτή η λάθος χρήση υπονοούσε μη υγιείς
εδαφικές βλέψεις. Το ίδιο κίνητρο βρίσκεται
και σε σχολικούς χάρτες που δείχνουν την
ψευδο-μεγάλη Μακεδονία να εκτείνεται από
τα Σκόπια μέχρι τον Όλυμπο και να επιγρά-
φεται στα Σλαβικά. Ο ίδιος χάρτης και οι
διεκδικήσεις του βρίσκεται σε ημερολόγια,
αυτοκόλλητα αυτοκινήτων, χαρτονομίσματα
κλπ που κυκλοφορούν στο νέο κράτος από
τότε που διακήρυξε την ανεξαρτησία του α-
πό τη Γιουγκοσλαβία το 1991. Γιατί να επιχει-
ρεί μια τέτοια ιστορική ανοησία μια φτωχή
νέα χώρα, εσωτερική και περικυκλωμένη α-
πό στεριά; Γιατί να κοροϊδεύει θρασύτατα
και να προκαλεί τη γείτονά της; 

Όπως και να θέλει κανείς να χαρακτηρίσει
μια τέτοια συμπεριφορά, σίγουρα δεν πρό-
κειται για πίεση για ιστορική ακρίβεια, ούτε
για σταθερότητα στα Βαλκάνια. Είναι λυπη-
ρό ότι οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει και ενθαρρύ-
νει τέτοια συμπεριφορά. Στρεφόμαστε σε
Εσάς, Κύριε Πρόεδρε, για να ξεκαθαρίσετε
στην κυβέρνηση των Σκοπίων ότι δεν μπορεί
να εισέλθει στην οικογένεια των χωρών της
ΕΕ και του ΝΑΤΟ όσο επιχειρεί να οικοδομή-
σει την εθνική της ταυτότητα εις βάρος της ι-
στορικής αλήθειας. Η κοινωνία μας από κοι-
νού δεν μπορεί να επιβιώσει όταν η ιστορία
αγνοείται, πολύ λιγότερο δε όταν η ιστορία
κατασκευάζεται για να εξυπηρετήσει αμφί-
βολα κίνητρα. 

Με εκτίμηση...».
(Ακολουθούν τα ονόματα-υπογραφές, τίτ-

λοι, χώρες και πανεπιστήμια από 220 διακε-
κριμένους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές
της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας, της Κλασι-
κής Φιλολογίας και Λογοτεχνίας. Δηλαδή η
πεμπτουσία της σημερινής Intelligenz στον
πλανήτη γης. Να δούμε, τώρα, που θα κρυ-
φτούν οι Σκοπιανοί πλαστογράφοι και οι πά-
τρωνές τους εντός και εκτός Ελλάδος!).        

(Α.Δ.)

Οι υπογραφές αυξάνονται καθημερινά κα-
θώς έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα
http://macedonia-evidence.org/ για το θέμα
αυτό με όλες τις λεπτομέρειες και τη συνέχι-
ση της συλλογής υπογραφών.

Μια μεγάλη επιτυχία των συμπατριωτών μας στην Ολλανδία 

Αλλαγή ονόματος! 
Γειά σας. Σας πληροφορούμε ότι μετά από αρκετές προσπάθειες (επιστολές, ενημερωτι-

κές συζητήσεις) καταφέραμε να πείσουμε το LIZE (Ολλανδικό Γνωμοδοτικό Όργανο για Νο-
τιοευρωπαίους) να αλλάξει στην αλληλογραφία του καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του
την χρήση του ονόματος “Μακεδονία“ με το επίσημο FYROM που χρησιμοποιείται και από ό-
λους τους διεθνείς οργανισμούς.

Φιλικά, Παύλος Κερασαββόπουλος
Πρόεδρος ΟΕΚ Ολλανδίας
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Απογοητευτικά στοιχεία για την
ενσωμάτωση των μεταναστών

ΒΟΝΝΗ. Απογοητευτικά ήταν τα στοιχεία
της έκθεσης της γερμανικής κυβέρνησης
για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Η γε-
νική εικόνα ωστόσο είναι απατηλή, εκτιμούν
στελέχη της ελληνικής ομογένειας στη Γερ-
μανία. «Φτωχοί, άνεργοι και χωρίς μόρφω-
ση», έτσι περιγράφονται από το περιοδικό
Der Spiegel οι μετανάστες στη Γερμανία, με
βάση τα πορίσματα της έκθεσης για την κοι-
νωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, που
παρουσίασε πρόσφατα η αρμόδια υφυπουρ-
γός, Μαρία Μπέμερ. Και μολονότι ο τίτλος
είναι δημοσιογραφικός και όχι επιστημονι-
κός, τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση
καταδεικνύουν τεράστιες διαφορές μεταξύ
Γερμανών και μεταναστών όσον αφορά στις
συνθήκες διαβίωσης, στην εκπαίδευση, στην
αγορά εργασίας ακόμη και στο πεδίο της ε-
γκληματικότητας. Στους μετανάστες έχουμε
διπλάσιο ποσοστό ανεργίας σε σχέση με τον
μέσο όρο. 10,1% το ποσοστό ανέργων επί
του συνολικού πληθυσμού και 20,2% στους
μετανάστες.

Το ποσοστό των ανέργων
στους Έλληνες είναι χαμηλότερο

Διπλάσια η ανεργία στους μετανάστες.
Σχολιάζοντας τα ποσοστά της έκθεσης, ο α-
ντιπρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχει-
ρηματικού Συνδέσμου (DHW), Φαίδων Κο-
τσαμπόπουλος, χαρακτήρισε γενικόλογα τα
στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο
και υπογράμμισε: «Γνωρίζουμε την εξέλιξη
από το 2007 μέχρι σήμερα. Αν με ρωτήσετε
πώς ήταν η κατάσταση το 2007, θα σας πω ό-
τι με μια γενική ανεργία του 9,1 %, αυτή των
αλλοδαπών ήταν 21,1 %. Άρα, εάν τώρα η
αρμόδια υπουργός βλέπει ένα ποσοστό της
τάξης του 20,2 % για τους αλλοδαπούς σε
σύγκριση με 10,1 των Γερμανών, βλέπετε ότι
υπάρχει μια αύξηση στο γενικό επίπεδο ενώ
σε αυτό των αλλοδαπών μειώνεται».

Πέραν τούτου τα ποσοστά είναι γενικά και
δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα. Για
παράδειγμα το ποσοστό των Ελλήνων ανέρ-
γων είναι χαμηλότερο κατά πολύ, θα πει ο κ.
Κοτσαμπόπουλος, διευκρινίζοντας: «Σε σύ-
γκριση πάλι με το 2007, το ποσοστό των
Ελλήνων ανέργων ήταν τότε 7,7 %, άρα πο-
λύ πιο χαμηλά από το γενικό ποσοστό των
ξένων και μάλιστα ακόμη και από το αντί-
στοιχο ποσοστό των Γερμανών».

Υπάρχουν προβλήματα,
αλλά αντιμετωπίζονται

Μικρή η συμμετοχή των Ελλήνων στην ε-
παγγελματική εκπαίδευση. Για τους Έλληνες
ιδιαίτερα οξυμένο είναι το πρόβλημα της ε-
παγγελματικής εξειδίκευσης, στο οποίο δεν
αναφέρεται λεπτομερώς η έκθεση. Σύμφω-
να με παλαιότερη έρευνα το 60% των Ελλή-
νων της Γερμανίας δεν είχε επαγγελματική
εξειδίκευση. Για τη βελτίωση της κατάστα-
σης ο Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος υλοποιεί ειδικό πρόγραμμα δρά-
σης με την επωνυμία „Νέο Ξεκίνημα“ που
χρηματοδοτείται από τη γερμανική κυβέρνη-

ση και την ΕΕ. «Δεν βοηθάμε μέσω αυτού
του προγράμματος μόνον τα παιδιά να
βρουν θέση για την επαγγελματική εκπαί-
δευσή τους, αλλά από την άλλη μεριά ενι-
σχύουμε και τις επιχειρήσεις, οι οποίες ανή-
κουν σε Έλληνες, δίνοντάς τους τη δυνατό-
τητα και τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να
γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές», εξηγεί ο Φαί-
δων Κοτσαμπόπουλος.

«Φταίει η δομή του γερμανικού
εκπαιδευτικού συστήματος»

Το 16,5% των μαθητών μεταναστευτικής
προέλευσης εγκαταλείπει χωρίς απολυτήριο
το σχολείο. Στην έκθεση διαπιστώνονται για
μια φορά ακόμη ανισότητες στην σχολική εκ-
παίδευση, καθώς το ποσοστό των ξένων μα-
θητών που εγκαταλείπουν χωρίς απολυτήριο
το σχολείο είναι υπερδιπλάσιο των Γερμα-
νών. Το 16,5% των ξένων μαθητών δεν παίρ-
νει απολυτήριο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
στους Γερμανούς είναι 6,5%. Ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων
(ΟΕΚ) στη Γερμανία, Κώστας Δημητρίου α-
ποδίδει τα αίτια και στη δομή του γερμανικού
εκπαιδευτικού συστήματος.

«Είναι γνωστό ότι στη Γερμανία έχουμε
τουλάχιστον τρεις τύπους σχολείων μέσης
εκπαίδευσης και μόνον ο ένας οδηγεί στην
επιτυχία και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευ-
ση. Όπως θα γνωρίζετε, σε καμία άλλη χώ-
ρα του ΟΟΣΑ δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο
για τη σχολική σταδιοδρομία η κοινωνική κα-
ταγωγή του παιδιού όσο στη Γερμανία. Οι δυ-
νατότητες που έχουν τα παιδιά των χαμηλών
κοινωνικών στρωμάτων και τα αλλοδαπά παι-
διά για να σταδιοδρομήσουν, για να σπουδά-
σουν, κυμαίνονται στατιστικά στο 10 %.

Αλλά και στο πεδίο της εκπαίδευσης, οι ε-
πιδόσεις των Ελλήνων μαθητών διαφέρουν
από εκείνες του συνόλου των μεταναστών.
«Όσον αφορά τα ελληνόπουλα, γνωρίζουμε
ότι το ποσοστό αυτών που δεν τελειώνουν το
σχολείο και διακόπτουν, είναι χαμηλότερο α-
πό το μέσο όρο που μας δίνουν για τα αλλο-
δαπά παιδιά», καταλήγει ο πρόεδρος της
ΟΕΚ.                          Πηγή: Deutsche Welle

Ανησυχούν και οι ομογενείς
Του Ηλία Ηλιόπουλου*

Παρότι μερικοί Έλληνες του Εξωτερικού,
βρέθηκαν σε δύσκολες καταστάσεις, που ίσως
έχουν κάποιες αναλογίες με αυτές που ζουν οι
σημερινοί λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, ω-
στόσο πάρα πολλοί κατακρίνουν την πολιτική
που ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις
στο πρόβλημα αυτό. Διότι εκτός από τους
Έλληνες που νόμιμα μετανάστευαν, πολλοί πή-
δηξαν από καράβια όπου δούλευαν ή παρέμει-

ναν σε μια χώρα που πήγαν ως τουρίστες. Και
στις πιο δύσκολες στιγμές όμως, μας πληρο-
φορούν, είχαν τη συνείδηση ότι βρισκόντου-
σαν σε μια ξένη χώρα. Η οποία είχε μια πολιτι-
κή απέναντί τους, που όφειλαν να σέβονται, να
ακολουθούν και να υφίστανται. Παρακολου-
θώντας, όπως μας λένε, την πολιτική των κυ-
βερνήσεών μας και κάποιες παράνομες προε-
κτάσεις, πότε εις βάρος λαθρομεταναστών,
αλλά κυρίως εις βάρος της ίδιας της χώρας
μας, διαβάζοντας δημοσιεύματα και περίερ-
γες, απόψεις, ανησυχούν για το πώς θα δια-
μορφωθεί το άμεσο μέλλον μας στη χώρα μας.
Διατείνονται πως υπάρχουν Έλληνες σε καί-
ριες θέσεις που οι ενέργειές τους ή η αδιαφο-
ρία τους, φθάνουν στο βαθμό να δημιουργούν
σαφείς προϋποθέσεις ενός μελλοντικού κινδύ-
νου. Θεωρητικά διαχέεται η εντύπωση πως η
κυβέρνηση και τα κόμματα, λειτουργούν με
γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Και ότι παράλ-
ληλα προσφέρουν το δυνατόν καλύτερο για
τους λαθρομετανάστες. Στην πράξη όμως η
κατάσταση όπως εξελίσσεται δεν είναι καθό-
λου έτσι. Τα περιθώρια, τονίζεται από πλευράς
Ομογενών, είναι πολύ στενά πλέον για την
Ελλάδα μας και η κατάσταση βρίσκεται ακρι-
βώς, στην κόψη του ξυραφιού. Το ερώτημα εί-
ναι ποιον θα κόψει. Τον Έλληνα ή τον λαθρο-
μετανάστη;

* O Ηλίας Ηλιόπουλος είναι Διευθυντής
του Ομογενειακού Πρακτορείου
Ειδήσεων Ελλάδος
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B.C. Hellenen Μονάχου

Από το 1996 κρατάει την
ελληνική σημαία ψηλά στο Μόναχο...
Η ομάδα καλαθοσφαίρισης B.C. Hellenen München e.V. ι-

δρύθηκε τον Αύγουστο 1996 από Έλληνες της διασποράς. Τα
ιδρυτικά μέλη με μπροστάρη τον κύριο Αργύριο Προδρόμου έ-
βαλάν στόχο να κάνουν το αγαπημένο άθλημα των Ελλήνων
γνωστό στην περιοχή του Μονάχου και να φέρουν τον κόσμο
πιο κοντά στην ελληνική κουλτούρα. Αμέσως με την ίδρυση τής
ομάδας η τότε ανδρική ομάδα με πρωταγωνιστές τους Ιωάννη
Ισπυριλίδη, Δημήτρη Λινάρδου και Θωμά Προδρόμου είχε την
μια επιτυχία μετά την άλλη. Στις μεγαλύτερες επιτυχίες συγκα-
ταλέγονται:
• Kreismeister der KJBM 1998/1999
• Kreismeister der Kreisliga C-Jugend 1999/2000
• Kreismeister der Herren 1999/2000
• Kreispokalsieger 2000 der C-Jugend
• Kreismeister der Kreisliga B-Jugend 2000/2001

Η τότε ομάδα αποτελούνταν επί το πλείστον από ελληνό-
πουλα της διασποράς και έφτασε σε σημείο να διεκδικεί με α-
ξιώσεις την άνοδο στην Oberliga. Παράλληλα πολύ σημαντική
δουλειά γίνονταν και στα τμήματα υποδομής με προπονητές
τους παίχτες της ανδρικής ομάδας Δημήτρη Λινάρδου και Θω-
μά Προδρόμου. Το 2006 ήταν η χρονιά της μεγάλης αλλαγής
για τον σύλλογο και ο κύριος Αργύριος Προδρόμου μετά από
10 χρόνια συνεχούς εργασίας και προσφοράς, μοναδικό ι-
δρυτικό μέλος που είχε μείνει ενεργό στον σύλλογο και συγ-
χρόνως επικεφαλής του συλλόγου παρέδωσε τα ηνία του συλ-
λόγου στη νέα γενιά... Από τότε ο Νίκος Ταλούμης και ο Ανα-
στάσιος Μουγτουσίδης αναλάβανε με πολύ όρεξη και αγάπη
την διοίκηση του συλλόγου. Με στόχο τους την περαιτέρω

δουλεία και ανάπτυξη στα τμήματα υποδομής είχαν σίγουρα έ-
να πολύ δύσκολο έργο. Οι στόχοι του συλλόγου έχουν πια α-
νανεωθεί και μεγαλώσει ... Συμπεριλαμβάνουν κοινωνικά θέ-
ματα όπως καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, αυτοπεποίθηση,
εμπειρία, φιλία, κοινωνικοποίηση, κατανόηση και πάντρεμα
διαφορετικών πολιτισμών και εθνών και μίξη γερμανόφωνων
με μη γερμανόφωνων μέσω του αθλήματος καλαθοσφαίρι-
σης. Από τον Μαΐο του 2008 ο Νίκος Ταλούμης κατάφερε να
επαναδραστηριοποιήσει ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συλλό-
γου τον κύριο Αθανάσιο Κωστόπουλο. Ο κύριος Κωστόπουλος
ήταν προπονητής της ανδρικής ομάδας από το 1996 έως τον
Ιανουάριο του 1998. Ο κύριος Κωστόπουλος διοικεί το σύλλο-
γο από τον Ιούλιο του 2008 και είναι μια πραγματική πολύτιμη
βοήθεια για τον Νίκο Ταλούμη και τον Τάσο Μουγτουσίδη.

ΕΣΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

ΖΥΡΙΧΗ. Ήταν Νοέμβριος του 1975 στη Ζυ-
ρίχη όταν ο ένθερμος Ποντιολάτρης Θεόδω-
ρος Μουρουζίδης πρότεινε με τέσσερις λέξεις
την ίδρυση Ποντιακού συλλόγου: 

«Θα εφτάμεν σύλλογον τεμέτερον» είπε και
έγινε! Ήταν ο θεμέλιος λόγος (λίθος), η αφε-
τηρία στο ξεκίνημα ενός συλλόγου που ύστε-
ρα από 34 χρόνια δραστηριοτήτων εξακολου-
θεί να δίνει πολιτιστική τροφή στα Ποντιόπου-
λα της Ελβετίας. 34 χρόνια μετά το πρώτο βή-
μα, έκανε ένα ακόμα άλμα, αυτή τη φορά στην
πλατύτερη ενημέρωση. 

Η Ένωση Ποντίων Ελβετίας δίνει τη δική της
φωνή, το δικό της ρυθμό, τη δική της ενημέ-
ρωση, κάνει ένα μεγάλο Βήμα στον έντυπο τύ-
πο με μια περιοδική έκδοση που την ονόμασε
«ΞΕΝΙΤΕΑΣ».

Στο δεύτερο τεύχος που κυκλοφορεί έχει έ-
να πολυσέλιδο αφιερωμένο στο Στέλιο Καζα-
ντζίδη, τον άνθρωπο, τον τραγουδιστή, την φυ-
σιογνωμία της καλοσύνης, εκείνον που έφερε
στον κόσμο το τραγούδι της ανθρωπιάς, του
πόνου, της αγάπης, της μετανάστευσης, εκεί-
νον τον αθάνατο τροβαδούρο στα ανατολίτι-
κα, τα λαϊκά, τα ρεμπέτικα, τα δημοτικά, τα πο-
ντιακά. Τον αξέχαστο άνθρωπο και καλλιτέ-
χνη, τον αθάνατο Έλληνα, τον μοναδικό Στέ-
λιο Καζαντζίδη.

Στις σελίδες του περιοδικού μπορεί να δια-
βάσει ακόμα ο αναγνώστης χρήσιμες πληρο-
φορίες, στοιχεία που αφορούν το σύλλογο, ι-
στορικά ντοκουμέντα, βιβλιοπαρουσιάσεις και
άλλα ενδιαφέροντα γεγονότα, που αφορούν
τον Ελληνισμό της Ελβετίας. Οι ιδρυτές αυτού
του συλλόγου είναι οι: Χρήστος Αργυρόπου-
λος, Ιωάννης Γιοσμάς, Ιωάννης Δημητριάδης,
Αναστάσιος Ιωαννίδης, Θεόδωρος Μουρουζί-
δης, Γεώργιος Νερόπουλος, Μ. Παυλίδης και
Λ. Παυλίδης.

Το τωρινό διοικητικό συμβούλιο το αποτε-
λούν οι: Κώστας Καλπαξίδης πρόεδρος, Γρη-
γόρης Γρηγοριάδης αντιπρόεδρος, Γεώργιος
Νικολαϊδης γραμματέας, Κώστας Παλάνγκας
ταμίας, Χρήστος Σταυριανίδης υπεύθυνος Χο-
ρευτικών, Φώτης Καλπαξίδης υπεύθυνος Νεο-
λαίας, Αλεξία Τριανταφυλλίδου υπεύθυνη γυ-
ναικών. Την Εξελεγκτική Επιτροπή την αποτε-
λούν οι: Λεωνίδας Ανδρεάδης, Γεώργιος Ευ-
θυμιάδης και Νικόλαος Κοτσαποϊκίδης ενώ ο
Παύλος Παυλίδης είναι υπεύθυνος για την
Ομοσπονδία Ελλήνων Ελβετίας.

Eκθεση ζωγραφικής για
τη μνήμη της γενοκτονίας

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Στουτγκάρδη: Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ευαγγελικής Διακο-
νίας Στουτγκάρδης ο Ποντιακός Σύλλογος «Ποντιακή Εστία» της πό-
λεως, ο Σύλλογος «Διαφάνεια» και οι καλλιτέχνιδες της ζωγραφικής
Silke Timm, Ευαγγελία Κεραμιδά, Αθανασία Βουλτσίδου και Θώμη
Γκανάτσα συνδιοργάνωσαν εκδήλωση για τη μνήμη των 353.000 θυ-
μάτων Ποντίων και άλλων χιλιάδων που ξεριζώθηκαν από τον τόπο
των προγόνων τους, τον μαρτυρικό Πόντο, από τα στρατεύματα του
Μουσταφά Κεμάλ.

Η απάνθρωπη Γενοκτονία των Ποντίων, αλλά και όλων των Ελλή-
νων της Μικράς Ασίας που τιμούν ανά τον κόσμο οι Έλληνες, άρχισε
να γίνεται βαθύτερα γνωστή και σε άλλες εθνικότητες, η διεθνοποίη-
ση της οποίας είναι απαραίτητη για την αναγνώρισή της από τις ηγε-
σίες και άλλων χωρών.

Μέσα από τα θαυμάσια έργα των τριών Ελληνίδων και μιας Γερμα-
νίδας γνώρισε το κοινό την τραγική μοίρα χιλιάδων αθώων ανθρώ-
πων που πλήρωσαν με τη ζωή τους το μίσος των Νεότουρκων. Ζω-
ντανές φιγούρες, πονεμένα πρόσωπα και έκπληκτα μάτια μικρών παι-
διών, κοίταζαν περίεργα ένα κοινό ενενήντα χρόνια μετά την μεγάλη
τραγωδία και ζητούσαν δικαίωση της θυσίας τους από τα βάρβαρα
χέρια αυτών που βοήθησαν και στήριξαν τον αφανισμό τους. Γιατί δεν
ήταν μόνοι τους οι στυγεροί φονιάδες του Τοπάλ Οσμάν, ούτε έκανε
τα εξωντοτικά του σχέδια μόνος του ο Μουσταφά Κεμάλ.

Η ιστορία κατέγραψε μα κάθε λεπτομέρεια την μαύρη περίοδο της
Γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Την έγραψαν και χέρια
ξένων διπλωματών που είδαν το μεγάλο έγκλημα του αφανισμού. Κα-
τέγραψαν την βαρβαρότητα των Τούρκων με κάθε λεπτομέρεια, αλλά
οι αφέντες του τότε πολιτισμένου κόσμου σιώπησαν και άφησαν το έ-
γκλημα να γίνει Γενοκτονία και σήμερα καλούνται οι απόγονοί τους
να την αναγνωρίσουν.

Την σπουδαία και επιμελημένη δουλειά των τεσσάρων ζωγράφων,
καθώς και όλο το πρόγραμμα της εκδήλωσης - που κακώς συνδέθη-
κε με την Γενοκτονία - παρουσίασε ο κοινωνικός λειτουργός Ευάγγε-
λος Γκόρος. Η διεθνής χορωδία που διατηρεί η Νίνα Χατζοπούλου,
που την συνόδευσε στο πιάνο, απέδωσε τραγούδια των Ξαρχάκου,
Λοϊζου, Θεοδωράκη και Χατζηδάκη. Στο βιολί τους συνόδεψε η Να-
τάσα Μηλιώρη, ενώ έκτακτα εμφανίστηκε ο διακεκριμένος πλέον
μουσικός Παύλος Χατζόπουλος που συνόδεψε την σοπράνο μητέρα
του σε μουσικά κομμάτια.

Στους παραβρισκόμενους μίλησε ο συγγραφέας M. Wieck και στη
συνέχεια τρεις νεαρές που γεννήθηκαν στην Τσεχία, την Γεωργία και
το Μαυροβούνιο προβλημάτισαν το κοινό με τον δικό τους προβλη-
ματισμό για το πώς νιώθουν, πως αισθάνονται και πως βλέπουν ως
έννοια την πατρίδα, γιατί αλλού γεννήθηκαν και αλλού μεγάλωσαν.
Αλλού έχουν δει το φως και έχουν τους συγγενείς τους και αλλού
μορφώθηκαν και ζουν.

Για το μεγάλο έγκλημα της Γενοκτονίας κάλεσε ο κ. Γκόρος τον α-
ντιπρόεδρο της Ποντιακής Εστίας Γιάννη Μωϋσίδη για να τοποθετη-
θεί στο μεγάλο πρόβλημα της αναγνώρισής της από όλους όσους ο-
ρίζουν την τύχη των λαών.

Ακολούθως η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων
Ποντίων Ευρώπης Δήμητρα Παπαδοπούλου τόνισε με έμφαση ότι: εί-

ναι χρέος κάθε πολιτισμένου λαού η συμπαράσταση στους απογό-
νους εκείνων που γνώρισαν τον πιο φρικτό θάνατο από τους Τούρ-
κους. Αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση της Γενοκτονίας. Η ιστορία
της Μ. Ασίας είναι γνωστή για το δράμα της. Είναι η πατρίδα του με-
γαλύτερου γεωγράφου Στράβωνα, του Διογένη, του Βησσαρίωνα και
πολλών άλλων κορυφαίων της επιστήμης, είναι η πατρίδα των προγό-
νων μας που έγραψαν τρισχιλιετή ιστορία και πλήρωσαν με τη ζωή
τους, γιατί ήταν Έλληνες, γιατί ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι.

Και συνέχισε: Δεν είμαστε ρατσιστές, δεν ζητούμε εκδίκηση αλλά
ζητούμε τη συγνώμη αυτού του έθνους που εγκλημάτησε εναντίον
των προγόνων μας. Αυτή είναι και η θέση του επιχειρηματία Αμανάτη
Ταγκαλίδη που δήλωσε συγκινημένος: επιτέλους θα πρέπει να κατα-
λάβουν οι γείτονές μας ότι έχουν υποχρέωση να αναγνωρίσουν τα
λάθη των προγόνων τους.

Η διακεκριμένη ζωγράφος Θώμη Γκανάτσα, που έκανε και παλαιό-
τερα ατομική έκθεση για την Γενοκτονία των Ποντίων, δήλωσε εκ μέ-
ρους και των άλλων τριών συναδελφισσών της.

«Ο κάθε ένας πίνακας απεικονίζει τις τραγικές στιγμές που έζησαν
μέσα στην θύελλα της τότε περιόδου και κάτω από άθλιες συνθήκες,
οι Έλληνες του Πόντου, απεικονίζουν τον εκπατρισμό τους, την εξό-
ντωσή τους, τον αποδεκατισμό τους, με συνεργούς την πείνα, τις αρ-
ρώστιες, τις κακουχίες και τέλος αφήνοντας τα άψυχα κορμιά τους
έρμαια στα όρνια του Θεού.

Η έκθεση έχει σκοπό την προβολή και αποκατάσταση της ιστορι-
κής αλήθειας για τα τραγικά γεγονότα της Γενοκτονίας στον Πόντο.
Και ταυτόχρονα φιλοδοξεί να αναδείξει και να ανακτήσει σελίδες της
ιστορικής αλήθειας στην ιστορία της Ελλάδος, γιατί μέχρι σήμερα πα-
ραμένουν λευκές, λευκές και στα σχολικά εγχειρίδια αλλά λευκές και
στη συλλογική μας συνείδηση.

Η λεπτότητα της δουλειάς των τεσσάρων ζωγράφων και η αξιόλο-
γη ενημέρωση για τη Γενοκτονία που είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο
«Πόντος - Δικαίωμα στη Μνήμη» θα έπρεπε να μείνει μόνο σε αυτό,
αλλά όχι με μουσική που δεν είχε σχέση με τον θρήνο της Γενοκτο-
νίας. Και αν κάποιοι ήθελαν να πλουτίσουν το όλο πρόγραμμα με
μουσικά ακούσματα, υπάρχει η λύρα και τα μοιρολόγια του Πόντου
που μας οδηγούν στον Γολγοθά των προγόνων μας».
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Aμπελος αληθινή
Η Ενορία Αναστάσεως του Κυρίου στο Sindelfingen

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

SINDELFINGEN. Ένας μό-
νο δρόμος χωρίζει την πρω-
τεύουσα του νομού Böblingen
από το γνωστό βιομηχανικό
κέντρο της Βάδης Βυρτεμβέρ-
γης Sindelfingen, γνωστή πόλη
κυρίως από την αυτοκινητοβιο-
μηχανία Daimler Benz ή
Mercedes όπου κατασκευάζο-
νται τα επιβατικά της αυτοκίνητα. 

Böblingen και Sindelfingen,
δύο πόλεις που έχουν κοινά
χαρακτηριστικά, που όμως
διαφέρουν κάπως στην προτί-
μηση των Ελλήνων, γιατί η
δεύτερη είναι προτίμηση κα-
τοικίας για 1200 Έλληνες, εί-
ναι η έδρα του Ορθοδόξου
Ενοριακού Κέντρου με μια ανθηρή κοινότητα με
πολλές δραστηριότητες, ενώ πριν κάποια χρόνια
διατηρούσε και δύο Ελληνικούς ποδοσφαιρικούς
συλλόγους, την ΕΝΩΣΗ και τη ΔΟΞΑ. Πρόσφατα
έζησε ο Ελληνισμός της πόλεως και της ευρύτε-
ρης περιοχής στιγμές αγάπης σε πανηγυρικές εκ-
δηλώσεις, που διοργάνωσε ο Προϊστάμενος του
Ιερατικού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου αιδεσι-
μότατος εφημέριος Λάζαρος Καγκελίδης με τη
συνδρομή της διακονίας και τη συνεργασία της
Κοινότητας στον αύλειο χώρο του δημαρχείου
της πόλης όπου εμφανίστηκαν τα χορευτικά συ-
γκροτήματα της παροικίας, που παρουσίασαν χο-
ρούς από όλα τα χορευτικά μονοπάτια της Ελλη-
νικής παραδοσιακής χορογραφίας. Από νωρίς
προσήλθαν οι πιστοί για εκκλησιασμό όπου χο-
ροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρίστης
κ. Βασίλειος με τους ιερείς Μιχαήλ Νεονάκη της
Ενορίας Esslingen, Βασίλειο Μελεκίδη και Βασί-
λειο Παπαγεωργίου της Ενορίας Πέτρου και

Παύλου Στουτγάρδης, Γεώργιο Μουρατίδη της
Ενορίας Backnang και τον οικοδεσπότη π. Λάζα-
ρο με το χορό των ιεροψαλτών της τοπικής Ενο-
ρίας και των δύο ενοριών της Στουτγάρδης. Στο
θείο κήρυγμά του ο άγιος Αρίστης τόνισε μεταξύ
άλλων ότι η Ενορία της πόλεως είναι μία Άμπελος
αληθινή και ευχαρίστησε τους συλλειτουργούς
ιερείς και ιεροψάλτες για την προσφορά τους
στην Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, και ευλόγησε
τους πιστούς για τη συμβολή τους στην εκκλησία
του Κυρίου. «Ερχόμαστε εδώ, είπε ο Επίσκοπος,
για να φεύγουμε ενισχυμένοι. Η εκκλησία είναι
ζωντανός οργανισμός. Στην εκκλησία μας έχου-
με όλοι την ίδια ευθύνη για όλα. 

Ο Θεός μάς ζητάει να είμαστε αγαπημένοι,
να ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλο. Πρέπει να
ακούμε τον πόνο και τις ανάγκες των ανθρώ-
πων. Δεν πρέπει να περνάμε αδιάφοροι από την
πόρτα του διπλανού. Σκεφτείτε στο ένα σπίτι
κάποιος να υποφέρει, να πενθεί και δίπλα ο άλ-
λος να διασκεδάζει».

Μια όμορφη φωτογραφική ανάμνηση από την εκδήλωση. 
Στο μέσον διακρίνεται ο Επίσκοπος Αρίστης Βασίλειος

Συναυλία στη Φραγκφούρτη έδωσε
η Συμφωνική Ορχήστρα του

Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας

Γράφει ο Κώστας Ιατρίδης
iatridis@web.de

Αποτέλεσμα της συνεργα-
σίας Ελληνικών και Ελληνο-
γερμανικών Πολιτιστικών
Συλλόγων ήταν μια ακόμη
πολύ ενδιαφέρουσα πολιτι-
στική εκδήλωση στη Φρα-
γκφούρτη. Ήταν μια συναυ-

λία με Ελληνόπουλα από την Ελλάδα. Πραγματοποι-
ήθηκε στην αίθουσα του γερμανικού Γυμνασίου
«Heinrich von Gagern» Φραγκφούρτης και σημείω-
σε εξαιρετική επιτυχία. Πρωταγωνιστής ήταν η Συμ-
φωνική Ομάδα των Νέων του Δημοτικού Ωδείου Κα-
λαμάτας. Η Ομάδα των Νέων, αγόρια και κορίτσια,
συνοδευόταν από την κυρία Eisenbach, τον Ιβάν
Μάντζαρη Διευθυντή της Ορχήστρας, το Στάθη Γυ-
φτάκη Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδεί-
ου Καλαμάτας και την υπεύθυνη για τα έγχορδα
Ηλέκτρα Βεζύρογλου. Η εκδήλωση άρχισε με την
προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Γερμανοελληνι-
κού Συλλόγου Φραγκφούρτης Berthold Böhm, ο ο-
ποίος καλωσόρισε την Ομάδα των Νέων από την
Καλαμάτα και τους συνοδούς τους. Ακολούθησε ο
χαιρετισμός στα ελληνικά από τον κ. Γυφτάκη, ο ο-
ποίος περιέγραψε το έργο του Δημοτικού Ωδείου.
Στη συνέχεια η κυρία Eisenbach μίλησε στα ελληνι-
κά και στα γερμανικά και αναφέρθηκε επίσης στο
έργο τής Ομάδας. Η κυρία Eisenbach είναι Γερμανί-
δα φιλόλογος, γεννήθηκε στο Wiesbaden, από πα-
τέρα Γερμανό και μητέρα Παλαιστινιακής καταγω-
γής. Έχει σπουδάσει μαζί με τον άντρα της στη Μου-
σική Ακαδημία του Wiesbaden και ζούνε τα τελευ-
ταία χρόνια με τα παιδιά τους στην Καλαμάτα, όπου
δραστηριοποιείται στα πολιτιστικά δρώμενα της πε-
ριοχής και διδάσκει γερμανικά και μουσική. Αξίζει
να σημειωθεί και ο χαιρετισμός, στα γερμανικά και
ελληνικά, από την Ελληνίδα Αντιγόνη, μαθήτρια του
παραπάνω Γυμνασίου. H Συναυλία, που είχε εξαιρε-
τική επιτυχία, πραγματοποιήθηκε σε μια θαυμάσια
αίθουσα με τοιχογραφίες και αισθητικά πετυχημένη
διακόσμηση. Η μελωδική μουσική με έργα κλασικά
ανέβασε τα αισθήματα του κοινού στα ουράνια. Τα
παιδιά σχολικής ηλικίας με τις μουσικές τους εμφα-
νίσεις, τα τραγούδια, τα Βιολοντσέλα, τις κιθάρες
και τα άλλα μουσικά όργανα ενθουσίασαν Έλληνες
και Γερμανούς, που είχαν κατακλύσει την ευρύχωρη
αίθουσα στον τρίτο όροφο τού σχολείου. Η είσοδος
ήταν ελεύθερη. Τα έργα που ακούστηκαν, υπό την
καλλιτεχνική Διεύθυνση του κ. Μάντσαρη, περιε-
λάμβαναν συνθέσεις Taktakishvili, Mozart,
Anderson, J. Barbera - W. Hanna, H. Waren, Στ. Γυ-
φτάκη, Μ. Χατζηδάκη, Ι. Μάντσαρη και Μίκη Θεο-

δωράκη. Αρμόδια για το τραγούδι η Κατερίνα Πα-
λαιολόγου, για το τύμπανο η Υπαπαντή Αλεξανδρο-
πούλου, για τα έγχορδα η κυρία Βεζύρογλου, για τη
διεύθυνση της χορωδίας ο κ. Κατσαρής. Την καλλι-
τεχνική υπευθυνότητα είχε ο Στάθης Γυφτάκης.

Ένα εγκάρδιο ευχαριστώ ανήκει ασφαλώς στους
χορηγούς: Δημήτριο Εμμανουηλίδη και τη Χρυσού-
λα Αναστασίου. Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε και στη-
ρίχθηκε από τους συλλόγους του KULTURKREIS:

Deutsch-Griechischer Kulturforum KINISIS e.V.,
Deutsch-Griechische Gesellschaft Frankfurt e.V.,
Griechische Gemeinde Neu-Isenburg e.V., HELLAS
Griechisch-Deutscher Kulturverein Bad Homburg
e.V., Verein der Griechischen Akademiker Frankfurt
e.V., Verein der Griechischen Eltern und Erziehungs-
berechtigten Frankfurt e.V., Deutsch-Hellenische
Wirtschaftsvereinigung, Griechischer Taxiverein
Frankfurt a. M. u. Umgebung e.V., Verein der Kon-
stantinopler Deutschland e.V., Deutsch-Griechische
Gesellschaft Wiesbaden e.V., Vereinigung griechis-
cher Pelzhändler PROPHET ILIAS Frankfurt.

Αξίζει να αναγραφούν και τα ονόματα των αγο-
ριών και κοριτσιών, που συμμετείχαν στη συναυλία.
Αυτά είναι: Λυδία Eisenbach, Λουκάς Λυμπερόπου-
λος, Αλεξάνδρα Μάντσαρη, Μυρτώ Καρκαλούτσου,
Ναταλία Λάμπου (Querflöte), Ιωάννης Μανολακά-
κης (Klarinette), Παναγιώτης Μπουφέας (Fagott),
Βαγγέλης Chamristsak, Νικόλαος Παναγιωταρέας
(Posaune), Υπαπαντή Αλεξανδροπούλου, Αργύρης
Λιάδης, Χριστίνα Ματσατσίδη-Υφαντή (Schlagzeug),
Ηλέκτρα Βεζύρογλου, Παναγιώτης Τσιώντης, Σοφία
Ισανμπάχ, Αρίωνας Κιφράκης, Ιωάννης Εγγλέζος,
Γεωργία Μαρίνη (erste Violine), Ελένη-Σοφία Παπα-
δοπούλου, Παναγιώτα Τεντσοκλίδη, Λύδια Κισκίρα,
Δανάη Κισκίρα, Χριστίνα Βρεττού (zweite Violine),
Βαρβάρα Τσότρα, Λύδια Παναγιωταρέα, Δήμητρα
Παντασάτου, Δημήτρης Λάμπος (Violoncello), Βασι-
λική Κοντογιαννοπούλου, Λουκάς Γεωργάς
(Klavier). Η Συμφωνική Δημοτική Ορχήστρα των Νέ-
ων του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας ιδρύθηκε το
2003. Αρχικά περιελάμβανε 15 μαθητές ηλικίας από
9 έως 13 ετών και ο αριθμός αυτός ακολουθείται α-
πό 30 επιπλέον μέλη νέων ηλικίας από 13 έως και 17
ετών. Στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας έχουν γρα-
φτεί ήδη 500 μαθητές και φοιτητές. Από τους απο-
φοίτους αυτούς 150 εργάζονται ήδη επαγγελματικά
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε μουσικές σχολές,
σε συμφωνικές Ορχήστρες ή έχουν ευδοκιμήσει ως
τραγουδιστές. 

Η παραπάνω συμφωνική Ορχήστρα έχει πάρει
μέρος σε δύο συναυλίες, που έγιναν στην Ευρωπαϊ-
κή Σχολή στις Βρυξέλλες 5 Μάη 2008 και στην Ευ-
ρωπαϊκή Βουλή, 7 του Μάη 2008, ενώπιον πολυά-
ριθμων Ευρωβουλευτών.

Berthold Böhm, Vorsitzender der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Frankfurt

Καταχειροκροτούνται για την απόδοσή τους Ελληνοπούλες και Ελληνόπουλα του Δημοτικού
Ωδείου Καλαμάτας στη Συναυλία της Φραγκφούρτης
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Ενίσχυση συνεργασίας
με το δήμο Lauf
της Γερμανίας, που
φιλοξενεί εκατοντάδες 
Δραμινούς μετανάστες

ΔΡΑΜΑ. «Άρωμα» Δράμας ανα-
δύει η πόλη Lauf της Γερμανίας,
μια από τις πολλές πόλεις της ευ-
ρωπαϊκής αυτής χώρας που δέ-
χθηκαν πληθώρα Ελλήνων μετα-
ναστών, στη δεκαετία του '60. Σή-
μερα, στο γερμανικό αυτό δήμο
ζουν περίπου 700 Έλληνες και α-
πό αυτούς οι μισοί και πλέον είναι
Δραμινοί. 

Οι έντονοι φιλικοί και συναισθη-
ματικοί δεσμοί των Δραμινών και
των κατοίκων του Lauf -Ελλήνων
και μη- οδήγησαν πριν από ένα
χρόνο στην αδελφοποίηση των
δύο δήμων και στη διάνοιξη ενός
νέου διαύλου επικοινωνίας και συ-
νεργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκε στη
Δράμα αντιπροσωπεία του δήμου
Lauf, με επικεφαλής τον ίδιο το δή-
μαρχο κ. Μπίσιγκ, που συναντήθη-
κε ήδη με το δήμαρχο Δράμας
Θωμά Μαργαρίτη και δημοτικούς
συμβούλους. 

Στη συνάντηση διαπιστώθηκε
ενδυνάμωση των σχέσεων συνερ-
γασίας των δύο περιοχών έπειτα
από την αδελφοποίησή τους και ε-
ξετάστηκαν οι προοπτικές για την
περαιτέρω ενίσχυση αυτής της συ-
νεργασίας.

Πηγή: www.greekinsight.com

Ελληνική
Κοινότητα
Μονάχου
Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009,
πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική
Κοινότητα Μονάχου (Ε.Κ.Μ.) η κα-
θιερωμένη καλοκαιρινή εκδήλωση
" Sommerfest ".
Για ακόμη μία φορά η εκδήλωση
αυτή έγινε αφορμή για μία μαζική
συγκέντρωση του Ελληνισμού της
Παροικίας, δείχνοντας την προ-
σπάθεια που καταβάλλουν οι από-
δημοι για τη διατήρηση των χορών
και των εθίμων της πατρίδος μας.
Στην επιτυχημένη αυτή εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους εκ-
πρόσωποι των εθνικοτοπικών -
καλλιτεχνικών συλλόγων, καθώς
επίσης και εκπρόσωποι των Πολι-
τικών Κομμάτων.
Τα χορευτικά συγκροτήματα των
Κρητών, Μακεδόνων, Θεσσαλών,
Θρακών και της Ηπειρωτικής Κοι-
νότητας εντυπωσίασαν με την πα-
ρουσία τους και έδωσαν ιδιαίτερο
τόνο στην εκδήλωση.

Τα παιδιά του Αριστοφάνη
γράφουν στο Μόναχο ιστορία

ΜΟΝΑΧΟ. Την Κυριακή 07.06.2009 και στους χώρους του ΙΝΤΕRΙΜ η Θεατρι-
κή Ομάδα του Συλλόγου Αριστοφάνη έδωσε Θεατρική παράσταση με το έργο
Δράκων ο Άκαρδος. Με αγάπη, εμπιστοσύνη και σεβασμό φίλοι και μη του Συλ-
λόγου γέμισαν την αίθουσα που χαρίζοντας γενναιόδωρα το χειροκρότημα τους,
έδωσαν δύναμη και κουράγιο στους ηθοποιούς μας. Θα θέλαμε να ζητήσουμε

συγνώμη απ’ όλους όσους δεν επιτράπηκε η είσοδος στο θεατράκι, όμως για την
ασφάλεια και σιγουριά του κόσμου δεν ήταν δυνατόν να επιτρέψουμε την είσοδο
σε περισσότερους φίλους. Όπως έχουμε ανακοινώσει, οι επόμενες παραστάσεις
έχουν προγραμματιστεί για τη Κυριακή 04.10.2009 και ώρα 18:00 και την Κυρια-
κή 11.10.2009 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο ΙΝΤΕRΙΜ. Εκ μέρους ό-
λων των παιδιών, στέλνω θερμό ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στηρίζουν και
αγκαλιάζουν τρυφερά τη δουλειά μας. Θέλω να εκφράσω επίσης ταπεινά τον σε-
βασμό μου απέναντι σ’ αυτά τα παιδιά, που για μια ακόμη φορά ‘γράψαν Ιστορία
και να τα ευχαριστήσω που μου έδωσαν την δυνατότητα να είμαι ένα μέρος αυ-
τής. Συγχαρητήρια στα παιδιά.                                         Παναγιώτης Μιχαηλίδης

Αγαπητέ κ. Δίκογλου,

Κατ' αρχή θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά
μου συγχαρητήρια για την "Ελληνική Γνώμη" η ο-
ποία αγκαλιάζει τους απανταχού Έλληνες και
πληροφορεί έγκαιρα, σωστά, αντικειμενικά και
έγκυρα για τους αγώνες, θυσίες, προβληματι-
σμούς και επιτεύγματα των ομογενών της δια-
σποράς.

Με έντονο ενδιαφέρον παρακολουθώ για
χρόνια τώρα τις εκδόσεις της εφημερίδας σας η
οποία κατά την ταπεινή μου γνώμη αποτελεί ο-
ρόσημο στα δημοσιογραφικά χρονικά, με πολύ-
γλωσσα άρθρα και άλλο πλούσιο υλικό στα ελ-
ληνικά, γερμανικά και αγγλικά.

Η γενναιόδωρη πολυχρωμία της "Ελληνικής
Γνώμης" σε κάθε σελίδα, η σελιδοποίηση, η καλ-
λιτεχνική επιμέλεια και παρουσίαση και οπωσδή-
ποτε το πολυποίκιλο περιεχόμενο κάνουν την
έκδοση σας να ξεχωρίζει από άλλες εφημερί-
δες. Και όλα αυτά από ότι αντιλαμβάνομαι κάτω
από δύσκολες συνθήκες.

Σας διαβεβαιώ ότι οι πιο πάνω διαπιστώσεις
δεν είναι μόνο προσωπικές αλλά προέρχονται
και από κυβερνητικούς χώρους των εθνικών
μας κέντρων και από ομογενειακούς και πανευ-
ρωπαϊκούς κύκλους όπου κυκλοφορεί η εφημε-
ρίδα σας.

Κοινή η διαπίστωση λοιπόν και τα συγχαρη-
τήρια μας για άλλη μια φορά σε σας, την Ρενά-
τα και τους λοιπούς συνεργάτες σας.

Με εκτίμηση
Ανδρέας Ταμπουρίδης

Δημοτικός Σύμβουλος Μπάρνετ, Λονδίνου
Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Ελλήνων
Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης
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n Γράφει και σχολιάζει ο συγγραφέας-
λαογράφος Γιώργος Λεκάκης
http://www.lekakis.com
ΣΥΝΕΧΕΙΑ Γ’ ΜΕΡΟΣ

Ο Φλάβιος Αρριανός ήταν ένας φιλόσοφος και ι-
στορικός από την Νικομήδεια της Βιθυνίας. Ήταν
μαθητής του Επικτήτου, μαθήματα του οποίου πα-
ρακολούθησε – μάλλον - στην Νικόπολη της Ηπεί-
ρου. Έμεινε γνωστός στην ιστορία για το 7τομο έρ-
γο του «Αλεξάνδρου Ανάβασις». Αλλά έγραψε κι άλ-
λα. Ήταν δε έπαρχος Καππαδοκίας επί Αδριανού.
Έτσι με αυτόν τον αυτοκράτορα είχε συχνή αλληλο-
γραφία. Σε μια επιστολή του, αναφέρει στον αυτο-
κράτορα στοιχεία από τον περίπλου του Ευξείνου
Πόντου που πραγματοποίησε, το 131-132 μ.Χ., όπου
διασώζονται πολλά πολιτισμικά και ιστορικά στοι-
χεία. Και σε αυτήν καταφαίνεται πασιφανέστατα ότι
όλη η παραλία του Πόντου – και δη η αριστερή στον
εισπλέοντα – τους 1ο και 2ο αι. μ.Χ. κατοικείτο από
Έλληνες: «Αύται πάσαι αι πόλεις ελληνίδες εισίν, ω-
κισμέναι εν τη Σκυθία, εν αριστερά εισπλέοντι εις
τον Πόντον» …

Έν συνεχεία, μετά τους Λάζους, έρχονται οι Αψί-
λες [1]. Βασιλεύς αυτών είναι ο Ιουλιανός. Αυτός έ-
χει λάβει την βασιλεία από τον πατέρα σου!

Γείτονες των Αψιλών, είναι οι Αβασκοί. Βασιλιάς
τους ο Ρημάσγας. Κι αυτός έλαβε την βασιλεία από
εσένα!

Μετά τους Αβασκούς ακολουθούν οι Σανίγες.
Οικιστές και της Σεβαστοπόλεως. Και ο βασιλεύς
των Σανιγών Σπαδάγας έχει λάβει την βασιλεία από
εσένα!

Μέχρι τον Άψαρο [2] επλέαμε προς Α, στα δεξιά
του Ευξείνου. Ο Άψαρος μου φάνηκε ότι είναι το
τέρμα, κατά μήκος του Πόντου. Διότι από εκεί ο
πλους μας άρχισε να γίνετει προς Β, προς τον πο-
ταμό Χώβο ποταμό. Και από τον Χώβο πλεύσαμε
προς τον Σιγγάμη. Από τον Σιγγάμη, στραφήκαμε
προς την αριστερή πλευρά του Πόντου και προς τον
ποταμό Ίππο. Από τον Ίππο μέχρι τον Αστέλεφο και
την Διοσκουριάδα, είδαμε καθαρά το όρος Καύκα-
σος, που ως προς το ύψος είναι όμοιο με τις Κελτι-
κές Άλπεις. Φαινόταν και κά ποια κορυφή του Καυ-
κάσου. Το όνομα της κορυφής είναι Στρόβιλος. Μυ-
θολογείται ότι εκεί κρεμάσθηκε από τον Ήφαιστο ο
Προμηθεύς, κατά διαταγήν του Διός.

Θράκιος Βόσπορος-Τραπεζούς

Η περιγραφή των τόπων από τον Θράκιο Βόσπο-
ρο έως την πόλη Τραπεζούντα έχει ως έξης:

Το ιερόν του Ούριου Διός [3] απέχει από το Βυ-
ζάντιο 120 στάδια. Στο σημείο αυτό, το αποκαλού-
μενο «Στόμα του Πόντου», είναι στενότατο. Αυτά βέ-
βαια τα λέγω σ’ εσένα που τα γνωρίζεις.

Στα δεξιά του πλέοντος από το ιερό, ευρίσκεται ο
ποταμός Ρήβας [4], ο οποίος απέχει από το ιερό του
Διός 90 στάδια.

Κατόπιν το καλούμενο ακρωτήριο Μέλαινης [5],
που απέχει 150 στάδια. Από την Μέλαινα άκρα μέ-
χρι τον ποταμό Αρτάνη [6], όπου παρά το ιερό της

Αφροδίτης υπάρχει και όρμος για μικροπλοία, η α-
πόσταση είναι άλλα 150 στάδια.

Από δε τον ποταμό Αρτάνη μέχρι τον ποταμό Ψί-
λι [7] είναι 150 στάδια. Και μικροπλοία θα μπορού-
σαν να προσορμισθούν κοντά στον βράχο που υ-
ψώνεται εκεί, ο οποίος δεν βρίσκεται πολύ μακριά
από τις εκβολές του ποταμού.

Από έδώ έως τον λιμένα της Κάλπης [8] είναι 210
στάδια. Το δε λιμάνι της Κάλπης είναι χωριό μαζί και
όρμος. Υπάρχει πηγή ψυχρού και καθαρού ύδατος
σ’ αυτό το χωριό. Και δάση κοντά στην θάλασσα, με
δένδρα προς εξαγωγή ναυπηγήσιμων ξύλων. Τα δά-
ση αυτά είναι γεμάτα με άγρια ζώα (αυτά έχουν λε-
χθεί και από τον Ξενοφώντα τον πρεσβύτερο).

Από τον λιμένα της Κάλπης μέχρι την Ρόη, σε 20
σταδίων απόσταση, υπάρχει όρμος για μικροπλοία.
Από την Ρόη μέχρι το μικρονήσι Απολλωνία, το ο-
ποίο απέχει λίγο από την ηπειρωτική χώρα, άλλα 20
στάδια. Εδώ υπάρχει λιμάνι υπό την νησίδα.

Και από εκεί έως τις Χηλές, 20 στάδια. Από τις Χη-
λές μέχρι το σημείο όπου ο Σαγγάριος [9] ποταμός
εισβάλλει στον Πόντο, άλλα 180 στάδια.

Από εκεί μέχρι τις εκβολές του Υππίου, άλλα 180
στάδια. Από τον ποταμό Ύππιο μέχρι το εμπορικό
κέντρο Λίλλιο, 100 στάδια. Και από το Λίλλιο μέχρι
το Έλαιο, 60 στάδια.

Από εκεί έως την Κάλητα [10], άλλο εμπορικό κέ-
ντρο, 120 στάδια. Από την Κάλητα έως τον ποταμό
Λύκο [11], 80 στάδια. Από τον Λύκο μέχρι την Ηρά-
κλεια [12], την δωρική ελληνική πόλη, που είναι α-
ποικία των Μεγαρέων, άλλα 20 στάδια. Στην Ηρά-
κλεια υπάρχει όρμος για τα πλοία.

Από την Ηράκλεια μέχρι το αποκαλούμενο Μη-
τρώο, 80 στάδια.

Από το Μητρώο μέχρι το Ποσείδιο [13], 40 στά-
δια. Και μέχρι τις Τυνδαρίδες, 45 στάδια. Μέχρι το
Νυμφαίο 15 στάδια. Και από το Νυμφαίο μέχρι τον
ποταμό Οξείνα, 30 στάδια.

Από τον Οξείνα μέχρι την Σανδαράκη, 90 στάδια.
Η Σανδαράκη είναι όρμος για μικροπλοία.

Από την Σανδαράκη μέχρι τις Κρηνίδες, 60 στάδια.
Από τις Κρηνίδες μέχρι το εμπορικό κέντρο Ψύλ-

λα [14], 30 στάδια.
Από την Ψύλλα μέχρι την Τίο [15], την ελληνική ιω-

νική παραθαλάσσια πόλη, αποικία και αυτή των Μι-
λησίων, 90 στάδια.

Από την Τίο μέχρι τον ποταμό Βιλλαίο, 20 στάδια.
Από τον Βιλλαίο έως τον ποταμό Παρθένιο [16], 100
στάδια.

Έως τώρα οι Θράκες Βιθυνοί νέμονται την περιο-

χή. Τους μνημόνευσε και ο Ξενοφών στην συγγρα-
φή του, λέγοντας ότι είναι οι μαχιμώτεροι μεταξύ των
κατοίκων της Ασίας! Και τα πολλά κακά, τα οποία έ-
παθε η στρατιά των Ελλήνων στην χώρα αυτήν, τα έ-
παθε επειδή απεχωρίσθηκαν οι Αρκάδες από την με-
ρίδα του Χειρισόφου[17] και του Ξενοφώντος.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΗΓΕΣ: Αρριανός «Περίπλους Πόντου Ευξείνου»,
μτφρ. δρ. Δημ. Κουτρούμπα, στην σειρά «Αρχαίοι
Έλληνες γεωγράφοι», των εκδ. «Νέα Θέσις», 1999.
Αρριανός «Τα σωζόμενα» επιμ. Νεοφ. Δούκα,
Βιέννη, 1810. Ανώνυμος «Περίπλους Ευξείνου»
(38). Ετυμολογικόν Μέγα. Λεκάκης Γ. «Η Άγνωστη
Μ. Ασία» εκδ. «Κάδμος», 2008. Ξενοφών «Κύρου
Ανάβασις» (Ε,8,1 και Ζ,1,32). Οβίδιος «Μεταμορ-
φώσεις» (VIII, 589-737). Πλίνιος «Φυσική Ιστορία»
(xxxiv, 8). Προκόπιος «Γοτθ. Πολ.» (Δ,2).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] Οι Αψίλες ήταν ένα σκυθικό έθνος, γειτνιάζον με
τους Λαζούς. Ίσως, οι Έλληνες να τους ονομάτισαν έ-
τσι, από την σύνθεση των λέξεων άπτομαι + αλς (= α-
κουμπώ + θάλασσα), δηλ. παραθαλάσσιος λαός.
Αναφέρεται πως στα σύνορα Κολχίδος - Αψιλίας έ-
ρεε ο ποταμός Δράκων, που πήγαζε από την Αλατία
και εξέβαλλε στον Εύξεινο Πόντο.
[2] Ο Άψαρος αναφέρεται και Άψαρρος. Κάποιοι λεν
ότι ελέγετο έτσι επειδή δεν είχε ψάρια. Παρ’ αυτόν υ-
πήρχε φρούριο. Με το όνομα αυτό είναι γνωστό και
ένα αρχαίο χωριό του Ευξείνου Πόντου, που προη-
γουμένως εκαλείτο Άψυρτος. Σε αυτό φονεύθηκε ο
Άψυρτος από την Μήδεια. Έδειχναν μάλιστα και τον
τάφο του! Αργότερα, λέ νε, το όνομα παρεφθάρη από
τους περιοίκους βαρβάρους, όπως και πολλά άλλα -
βλ.σχ. Αρρ.
Ο Άψαρος και ο Φάσις είναι οι δυο μεγάλοι ποταμοί
της Σεβαστουπόλεως «ένθα οι εσώτεροι οικούσιν Αι-
θίοπες» (κατά το «Συναξάριον της Κωνσταντινου -
πόλεως» για τον απ. Ανδρέα). «Αιθίοπες» έλεγαν τότε
όλους όσοι είχαν σκούρο χρώμα (αιθάλης) δέρματος.
Ο Άψαρος απέχει 15 στάδια από τον ποταμό Άκαμψι
και 60 στάδια από τον ποταμό Άρχαβη.
[3] Ο αρχαίος ναός του Ουρίου Διός, την ίδρυση του
οποίου απέδιδαν στους Αργοναύτες, έκειτο στον Ιε-
ρόν, έναν υψηλό λόφο της Βιθυνίας, παρά το στόμιο
του Θρακικού Βοσπόρου. Στο ιερό αυτό γίνονταν και
ραβδομαντείες – βλ. σχ. J. Millingen «Ραβδομαντείας
ανάγλυφον εκ του ιερού του Ουρίου Διός», του εν
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλό-
γου «Τα περισωθέντα», 4, σελ. 120-123, 1871. Ο Ού-

ριος Ζευς εικονιζόταν σε νομίσματα της Σικελίας –
βλ. σχ Κικ. (II Verr. iv. 58).
[4] Αναφέρεται και ως Ρηβαίος. Ο Ρήβας, ίσως, να εί-
ναι η τοπική εκφορά της θρακικής λέξεως Ρήσος, η
οποία ονοματίζει έναν Θράκα ανθρωποδαίμονα, για
τον οποίο στην Θράκη έκαμαν και ειδικές εορτές –
βλ. σχ. Γ. Μπακαλάκης «Αρχαιολογικά προβλήματα
Ν. Έβρου», στο συμπόσιο ΙΜΧΑ (217), Θεσσαλονί-
κη1988, σελ. 191-192. Και Δημ. Ι. Καμπασακάλη «Η
λατρεία του Θράκα ήρωαιππέα».
Ο ποταμός είναι γνωστός και για το ακρωτήριο Κο-
λώνη της Βιθυνίας (επί του Ευξείνου Πόντου πάντα),
που ήταν πλησίον του.
[5] Η γνωστή Μέλαινα άκρα. Αργότερα, πολλά ακρω-
τήρια θα φέρουν αυτό το όνομα, τουρκιστί Καρά-
μπουρνού (> Καραμπουρνάκι, Καράμπουρνα, κλπ.).
[6] Στην χώρα του Αρτάνη κατοικούσαν οι Θράκες
Κροβύζοι. Αυτοί αρχικώς κατοικούσαν μεταξύ των
ποταμών Ίστρου και Βαρυσθένους. Έπειτα κατοικού-
σαν στην χώρα που διέσχιζαν οι ποταμοί Άθρυς,
Νόης και Αρτάνης – βλ.σχ. Ηρόδ. Ο Στράβων τους
τοποθετεί στα ΒΔ παράλια του Ευξείνου, πλησίον της
Μικράς Σκυθίας. Από τους Νότιους Θράκες τους χώ-
ριζε ο ποταμός Ζύρας.
[7] Ο Ψίλις ή Ψίλλις, είναι ποταμός της Βιθυνίας, με-
ταξύ Χαλκηδόνος και Ηρακλείας.
[8] Η Κάλπη ήταν μια αρχαία πόλη της Βιθυνίας στον
Πόντο, μεταξύ των εκβολών δυό ποταμών: Του Ψιλ-
λίου και του Σαγγαρίου. Η ίδια ήταν κτισμένη στις ε-
κβολές του ποταμού Κάλπα (νυν Κιρπέ ή/και Ιλαφλή-
ντερέ). Ήταν το εμπορικό επίνειο των Ηρακλειωτών.
Σήμερα λέγεται Κιρπέν.
[9] Ποταμός της Βιθυνίας, πηγάζων εκ του Διδύμου ό-
ρους, ρέων δια της Φρυγίας και εκβάλλων στον Εύ-
ξεινο Πόντο. Νυν τουρκ Σακαριέσου.
Η περιοχή του Σαγγάριου ποταμού ήταν η περιοχή των
Βιθυνών, ενός αρχαίου θρακικού λαού, που κατοικού-
σε αρχικώς στον ποταμό Στρυμόνα, απ’ όπου κίνησε
για τον Θρακικό Βόσπορο. Και κατά τον 7ο π. Χ. αι. με-
τοίκησε στην Μ. Ασία και εγκαταστάθηκε στον Σαγγά-
ριο ποταμό. Η περιοχή των Βιθυνών συνόρευε Α με
την Παφλαγονία, ΝΑ με την Γαλατία, Ν με την Φρυγία
και ΝΔ με την Μοισία.
[10] Πόλη της Βιθυνίας, στις εκβολές του ποτα-
μού Κάλητα.
[11] Πολλοί ποταμοί έφεραν το όνομα αυτό: Της
Ασσυρίας (ο άλλως Ζάβατος), της Παφλαγονίας, της
Φρυγίας, της Ευρωπαϊκής Σαρματίας, της Καππαδο-
κίας, της Φοινίκης, κ.ά.
[12] Αναφέρονται τουλάχιστον 23 πόλεις με αυτό το
όνομα! Η συγκεκριμένη είναι η γνωστή και ιστορική
Ηράκλεια η Ποντική, ή Ποντοηράκλεια.
[13] Αναφέρεται από πολλούς εσφαλμένως Ποσίδει-
ον. Σύνθηες όνομα διαφόρων ακρωτηρίων, ως κα-
θιερωμένων στον θεό της θαλάσσης Ποσειδώνα.
[14] Αυτή ήταν μια οχυρή θέση παρά την Ηράκλεια.
[15] Η Τίος ή Βερενίκη, ήταν μι αρχαί πόλη του Πό-
ντου, μεταξύ Ηράκλειας και Ακάστριδος.
[16] Ο ποταμός αυτός χώριζε την Παφλαγονία από
την Βιθυνία.
[17] Λακεδαιμόνιος, ελθών προς βοήθεια του Κύρου
του Νεωτέρου, μετά 700 ανδρών βαρέως οπλισμένων.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟ

Ενας περίπλους του Εύξεινου Πόντου τον 2ο μ.Χ. αι.

Το πάθος μιας αλήθειας που υποκλινόμαστε μπροστά της 
Της Χρυσούλας Δημητρακάκη

Δεν διδασκόμαστε την
αλήθεια για να γίνουμε
σκλάβος της και δεν την
αναζητούμε, για να γίνει
καταστροφική στα χέρια
μας. Και αν την πλησιά-
ζουμε, δεν μπορούμε να
ισχυριστούμε, ότι κατέ-
χοντας την αλήθεια, κα-
τέχομε και την εξουσία
της. 

Δεν κυνηγήσαμε την α-
λήθεια για να εφησυχά-
σουμε στην ιδέα ότι κά-
ναμε το χρέος μας. Ακό-
μα και όταν φάνηκε ισχυ-

ρή στα χέρια των ικανών και έτοιμη να υποταχθεί, στα χέρια
των αδέξιων. Όχι γιατί εναλλακτικά, δεν είμαστε εμείς, ικανοί
και αδέξιοι ή εκείνοι που την αναζητούμε και εκείνοι που νο-
μίζουμε ότι την κατακτήσαμε, αλλά γιατί αμέτρητες φορές, ε-
νώ βρεθήκαμε με την αλήθεια στα χέρια μας, τη χάσαμε, χω-
ρίς την επίγνωσή της.

Αλλά πόσες αλήθειες υπάρχουν, για να τις γνωρίζουμε και
άλλες πόσες, υπάρχουν για να τις διαχειριστούμε; Πώς θα

ξεφύγουμε από αυταπόδεικτες έννοιες, που υποκλινόμαστε
μπροστά τους, ενώ τις χρειαζόμαστε, σιωπηρά και ουσιαστι-
κά;

Και πώς θα σιωπήσουμε, όταν πολλές φορές η σιωπή ε-
κλαμβάνεται ως ενοχή και αντίθετα, κάθε υπερβολή, κινδυ-
νεύει να ξεφύγει από την ουσία;

Και ποιος θεωρείται αρκετά ικανός, για να κατέχει την α-
λήθεια και ποιος αρκετά ισχυρός, για να τη διαχειρίζεται και
ποιος αυτάρκης, ώστε να θεωρεί την αλήθεια του αναμφι-
σβήτητη; Και αν η αμφισβήτηση των γεγονότων, είναι το όπλο
του ανθρώπου, για να αποπροσανατολίζεται και συγχρόνως
να επαναφέρεται, μήπως η κάθε επεξεργασμένη αλήθεια,
δεν θα κατορθώσει ποτέ, να χωρέσει στην αρχική της μήτρα; 

Ενώ παραμένει γεγονός, ότι κάποιες αλήθειες δεν θα κα-
τανοηθούν απόλυτα, παρά μόνο σα συμβολικές μορφές. Και
χωρίς να επιζητούν εξηγήσεις, θα επιζητούν, να φτάσουν στο
ενδιάμεσο που μεσολαβεί στο νου του ανθρώπου, για να
μπορεί να ζήσει, η υπέρβαση της κάθε αλήθειας.

Και αν η διερεύνηση, είναι η συνάρτηση των γεγονότων
και του κόσμου, ποιος μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος,
ότι αυτή η αλήθεια που επικαλούμεθα, δεν είναι αμφισβη-
τούμενη, για να μπορεί να μοιάζει με την ‘αλήθεια’;

Λένε πως τα μεγάλα αστεία, είναι μεγάλες αλήθειες. Ίσως
γιατί κανείς δεν αντέχει την άγνωστη πλάνη της, εκτός αν αυ-
τό που επικαλούνται για αλήθεια, ακούγεται σαν ένα μεγάλο
αστείο. Σαν την κοινή δυνατότητα των εννοιών, που δεν είναι

σίγουρο αν αυτό που αναγνωρίζουμε και περιγράφουμε,
μπορούμε το ίδιο εύκολα και να το αποδείξουμε.

Το ίδιο αναγνωρίζουμε στην αλήθεια και στο συνδυασμό
των δεδομένων της, που ενώ αδυνατούμε να τ’ αποδείξουμε,
αναγκαστικά καταφεύγουμε σε πλήθος άλλων διεξόδων.

Αλλά όπως φαίνεται η αγωνία μας θα βαστάξει, μέχρι που
να υπάρχει αυτός ο κόσμος και κανείς δεν θα έχει καταλήξει
πουθενά. 

Και αν ο Πλάτων για να διαφυλάξει το αγαθό της αντικει-
μενικής αλήθειας, αναγκάσθηκε να το ταυτίσει με τον ιδεατό
κόσμο και ο Αριστοτέλης, αντί για τη μοναδική αλήθεια, δί-
δαξε τον τρόπο, για να μη γινόμαστε σκλάβοι των φαντασμά-
των της, η ανθρώπινη νόηση για αιώνες, ταλανιζόταν για τη
σχετικότητα μιας αλήθειας, που οι τάσεις της αλλησυγκρού-
ονται, ακόμα και μέχρι σήμερα.

Και αν ‘αλήθεια’, σημαίνει άρση της λήθης, μήπως τελικά
το βάθος που καθοδηγεί τον άνθρωπο να ζήσει τη ζωή που
του αξίζει, θα μιλήσει για εκείνα που τον εκφράζουν και θ’α-
ντιληφθεί την αλήθεια που νοιώθει;

Γιατί αν η αλήθεια γίνεται εμμονή, σαν όλα τα πάθη, ποιος
θα κατευθύνει τη μάχη της παραποιημένης αλήθειας και των
οξύμωρων διεκδικήσεών της; Και αν δεν κριθεί κανένας ικα-
νός να τη διαχειριστεί, ποιος θα κατορθώσει να νικήσει μιαν
αλήθεια, που ενώ όλοι υποκλινόμαστε μπροστά της, θα πρέ-
πει παράλληλα να δώσουμε μάχη για ν’ απελευθερωθούμε α-
πό το ίδιο της το πάθος;
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«Ενισχύσατε το αίσθημα
ασφαλείας του ελληνικού λαού»

Κραυγή πόνου αλλά ... και ελέγχου από τον Μητροπολίτη Κονίτσης με
αφορμή την δολοφονία του Κονιτσιώτη αστυνομικού ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Όλα ξετυλίχτηκαν αιφνίδια αλλά
και τραγικά. 3η Απριλίου τα μεσάνυ-
χτα, κοντά στο σχολικό συγκρότημα
Γκράβας στην οδό Σκιάθου στην Κυ-
ψέλη. Κατά την περιπολία των δύο α-
στυνομικών, που μετείχαν στην νεο-
σύστατη «Ομάδα Δ’» της Αστυνομίας
διαπιστώθηκε απόπειρα κλοπής αυ-
τοκινήτου από ύποπτο. Έτρεξαν επί
τόπου για την διασφάλιση της περι-
ουσίας. Ενώ ακινητοποίησαν τον
δράστη παρενέβη μία γυναίκα από
διπλανή πολυκατοικία. Πάνω στην
σύγχυση ο συνεργός του δράστη, που ήταν κρυμμέ-
νος και δεν είχε γίνει αντιληπτός από τους αστυνομι-
κούς, ενήργησε ακαριαία πυροβολώντας τον 30χρο-
νο Σπ. Θεοδώρου στον αυχένα, αλλά και τον 34χρο-
νο Γ. Αναγνωστόπουλο στο κεφάλι κάτω από το κρά-
νος. Αμέσως οι δράστες άρπαξαν τα όπλα και τα κι-
νητά τηλέφωνα των αστυνομικών και διέφυγαν με
μοτοσικλέτα. Ο δεύτερος αστυνομικός ξέφυγε τον
κίνδυνο. Ο πρώτος, ο Σπύρος Θεοδώρου, καταγό-
μενος από την Κόνιτσα, νοσηλεύτηκε περισσότερο
από δύο μήνες σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκο-
μείο «Ερυθρός Σταυρός», ώσπου στις 6 Ιουνίου
2009 άφησε την τελευταία του πνοή. Η Νεκρώσιμη
Ακολουθία εψάλη χοροστατούντος του Μητροπολί-
του Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.
ΑΝΔΡΕΟΥ, και τη συνοδεία Κληρικών της Μητροπό-
λεώς του. Η συρροή του κόσμου υπήρξε πάνδημη,
και η παρουσία των συναδέλφων του εμφανής. Το τι-
μητικό άγημα από άνδρες της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, καθώς και η Μπάντα της συμπλήρωσαν με τον
δικό τους τρόπο το συγκινητικό της τελετής. Παρέ-
στη ο Υφυπουργός Εσωτερικών Χρήστος Μαρκο-
γιαννάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης Κώστας
Τασούλας, ο Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σταύρος Κα-
λογιάννης, Βουλευτές, ο Αρχηγός της Αστυνομίας
Βασίλειος Τσιατούρας, ο Νομάρχης Αλέξανδρος
Καχριμάνης οι Δήμαρχοι Αθηναίων και Κονίτσης με
τα Συμβούλια τους, Στρατιωτικές αρχές κ.α. Ετάφη
στο Κοιμητήριο του Ι. Ναού του Αγ. Νικολάου, δίπλα
από τους τάφους των παλληκαριών των υπερασπι-

στών της πόλεως της Κονίτσης. Το φέρετρό του ε-
σκεπάσθη με την Ελληνική Σημαία, αφού υπηρέτησε
την Πατρίδα πιστά, θυσιαζόμενος εν ώρα καθήκο-
ντος. Ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνια-
νής και Κονίτσης, μιλώντας πρώτος στο πυκνό εκ-
κλησίασμα είπε και τούτα: «Άφησε χθες την τελευ-
ταία του πνοή ένα σεμνό, αλλά ηρωικό παιδί της Κο-
νίτσης, ο Αστυνομικός Σπυρίδων Θεοδώρου. Είχε
τραυματιστεί βαρύτατα, όταν εκτελώντας περιπολία
κάποιο βράδυ στις αρχές του περασμένου Απριλίου
δέχθηκε απρόκλητα δολοφονική επίθεση. Από την
πρώτη στιγμή οι γονείς του, η Ελληνική Αστυνομία
καΙ βέβαια οΙ Ιατροί στάθηκαν στο πλευρό του για να
του προσφέρουν ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να
ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να επανέλθει
στην οικογένειά του και στην υπηρεσία του υγιής.
Όμως «άλλως έδωξε τω Κυρίω» και χθες άφησε την
τελευταία του πνοή. 

Χθες κατά συγκυρία ήταν η παγκόσμια ημέρα για
την προστασία του περιβάλλοντος και πολλά ελέ-
χθησαν και ακούστηκαν για το φυσικό εννοείται πε-
ριβάλλον. Όμως με την προστασία του πνευματικού
περιβάλλοντος τι γίνεται αδελφοί; Ποιός θα διατηρή-
σει ή ποιός θα καθαρίσει την κοινωνία από την αλη-
τεία, την αναρχία, την ανηθικότητα και το έγκλημα;
Και ειδικεύοντας το θέμα λέμε και ρωτάμε, χωρίς και
να περιμένουμε πως κάποιοι θα μας απαντήσουν.
Τους Αστυνομικούς ποιός θα τους προστατεύσει α-
πό την δολοφονική μανία των αδίστακτων δολοφό-
νων; Ποιός θα τους προστατεύσει από την χλεύη και

τον διασυρμό του κατευθυνόμενου πεζοδρομίου;
Εδώ τον περασμένο Δεκέμβριο υψηλόβαθμο κυ-
βερνητικό στέλεχος έφτασε να δηλώσει μέσώ τηλε-
οράσεως ότι προτιμά να προπηλακίζονται οι αστυνο-
μικοί, παρά να εμποδίζονται τα κακοποιά στοιχεία
στο φθοροποιό έργο τους. Ας καμαρώσει τώρα τα α-
ποτελέσματα της πανάθλιας εκείνης τακτικής. Θα έ-
πρεπε να βρίσκεται σήμερα εδώ γονυπετής στο τίμιο
φέρετρο του Σπυρίδωνος Θεοδώρου και με δάκρυα
να ζητήσει την συγγνώμη του. Έτσι θα έπρεπε. Αλλά
δυστυχώς σ’ αυτήν τη Χώρα, τα τελευταία τουλάχι-
στον χρόνια, βλέπουμε να περιφρονείται το καλό και
να βραβεύεται η κάθε είδους αθλιότητα. 

Κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας να μεταφέρετε
στο τίμιο Σώμα στο οποίο επαξίως ηγείσθε εκτός α-
πό τα συλλυπητήριά μας, να μεταφέρετε, και ότι ε-
δώ στην ακριτική και αιματοβαμμένη αυτή Επαρχία
αγαπούμε και έχουμε περί πολλού τους Αστυνομι-
κούς μας. Γιατί τους θεωρούμε παιδιά του λαού
μας, που εργάζονται κάτω από δύσκολες και συ-
χνά επικίνδυνες συνθήκες, ενώ, ας το πούμε κι αυ-
τό, οι αμοιβές τους δεν είναι δα και σημαντικές.
Και ενώ εμείς διερχόμεθα ήρεμα τις ημέρες και τις
νύχτες μας, οι Αστυνομικοί ξαγρυπνούν για την α-
σφάλειά μας. Κι αν κατά καιρούς παρουσιάζονται
κάποια κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς ο-
ρισμένων, ολίγων πάντως, Αστυνομικών, όμως, η
συντριπτική πλειονοψηφία έχει και ήθος και γεν-
ναιότητα και πνευματική λεβεντιά». 

Χ.Ι.Αμαραντινός

Το άτυχο παλληκάρι, Σπύρος Θεοδώρου, δολοφονημένο αναίτια, ύπουλα και άνανδρα, από αδίστακτο κακοποιό
των Αθηνών, μεταφέρεται στους ώμους των συναδέλφων του στην τελευταία του κατοικία, αφήνοντας πίσω χήρα
και ορφανά, γονείς, φίλους και συναδέλφους απαρηγόρητους. Ας όψονται εκείνοι, που με τους ... αγαθοποιούς
τους νόμους αφόπλισαν την Αστυνομία και όπλισαν το χέρι των κακοποιών, που έχουν βρει, από τα τέσσερα ση-
μεία της γης, στέγη και πεδίον δράσης στο άλλοτε λαμπρόν Κλεινόν Άστυ, την ΑΘΗΝΑ, την πόλη της αρμονίας
και της σοφίας. Καημένη πατρίδα, πώς σ’ έχουν καταντήσει οι πολιτικές και πνευματικές σου ηγεσίες ... (Α.Δ.)

Μια χρήσιμη δωρεά για το παρόν και το μέλλον

Περιφερειακό υπερσύγχρονο Ιατρείο του δήμου Τυρού
Στις 20-6-2009 πραγματοποιήθηκαν στον Τυρό Κυ-

νουρίας τα εγκαίνια του Περιφερειακού Ιατρείου που
είναι δωρεά της οικογένειας Δημητρίου Αναστασίου
Καρδαρά προς τον Δήμο και τους πολίτες του ΤΥΡΟΥ
στη μνήμη του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΡΑ. Εκ μέρους της
οικογένειας ο Ιωάννης Λεωνίδα Καρδαράς απηύθυνε
στους πολίτες λίγα λόγια.

Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητές φίλες και φίλοι
σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην τελετή
των εγκαινίων του νέου περιφερειακού ιατρείου του
Δήμου Τυρού. Σήμερα είναι μέρα χαράς και όχι μέρα
πένθους. Είναι ημέρα αποδοχής από την Πολιτεία της
προσφοράς του Αναστασίου Καρδαρά, του Τάσου ό-
πως τον ξέρουμε, στον τόπο που αγάπησε. Είναι μέρα
που και ο ίδιος, όπου κι αν βρίσκεται, θα χαίρεται, και
το χαμόγελό του θα συντροφεύει και θα καλωσορίζει
κάθε πονεμένο που η ανάγκη θα τον κάνει να επισκε-
φτεί του ιατρούς που θα εγκατασταθούν σε αυτό το πε-
ριφερειακό ιατρείο. Είναι ημέρα που σηματοδοτεί το
αύριο για τη νέα γενιά που θα γεννηθεί και θα κατοική-
σει σε αυτό τον τόπο αλλά και αφιέρωμα σε όλους για
καλύτερες συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας και
πρόνοιας.

Είναι γνωστό ότι το κτήριο αυτό κατασκευάστηκε σε
οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δημητρίου Αναστασίου Καρ-
δαρά, αλλά όλες οι δαπάνες από την έκδοση της άδει-
ας ανεγέρσεως μέχρι και την αποπεράτωση με τον ε-
ξοπλισμό, όπως είναι σήμερα, έχουν πληρωθεί με χρή-

ματα του Τάσου που παρά το νεαρό της ηλικίας του εί-
χε δημιουργήσει περιουσιακά αποκτήματα. Κρίνουμε
απαραίτητο να γνωρίζετε ότι τα χρήματα αυτά τα δια-
χειριστήκαμε εμείς η οικογένεια του και με άτυπο πλη-
ρεξούσιο παραδίδουμε αυτό το έργο στο Δήμο και
στους πολίτες του Τυρού.

Για μας, την οικογένειά του, αυτό το κτήριο είναι το
σπίτι του Τάσου. Σήμερα θα παραδώσουμε τα κλειδιά
του στον Δήμαρχο του Τυρού που σε συνεργασία με
τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας θα το φροντίσουν, θα το εξοπλίσουν, θα το

στελεχώσουν με ιατρούς και πολύ σύντομα θα περιέλ-
θει με συμβόλαιο δωρεάς στον Δήμο Τυρού, δηλαδή
σε όλους εσάς τους δημότες Τυρού. Σας παρακαλού-
με θερμά να το διατηρείτε και να το προσέχετε γιατί εί-
ναι και δικό σας σπίτι.

Λίγα λόγια για το κτήριο: Έχει προδιαγραφές για οι-
κονομική χρήση, φιλική προς το περιβάλλον, όπως
θερμομόνωση περιμετρικά σε όλες τις όψεις του και
στην οροφή, σε όλα τα ανοίγματα έχουν τοποθετηθεί
διπλά τζάμια, στα παράθυρα σίτες και ηλεκτρικά ρολά,
τα κλιματιστικά ψύξης- θέρμανσης είναι τύπου inverter,
υπάρχει εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, όλα τα
φώτα είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικούς λαμπτήρες
26 watt, έναντι κοινών αντιστοίχου ισχύος 150 watt.

Σαν μέτρο σύγκρισης αναφέρουμε πως με όλα τα φώ-
τα αναμμένα η κατανάλωση ανέρχεται σε 2.600 watt έ-
ναντι 15.000 watt που θα ήταν με τους κοινούς λα-
μπτήρες. Επίσης έχει τοποθετηθεί συναγερμός προ-
στασίας με ραντάρ σε όλους τους χώρους. Τέλος, μέ-
σα από τα βάθη της ψυχής μας θα θέλαμε να ευχη-
θούμε, όσο και αν αυτό φαντάζει να είναι αδύνατο, ο
Τάσος να είναι ο τελευταίος νέος που έφυγε τόσο ξαφ-
νικά, τόσο πρόωρα και τόσο άδικα από αυτόν τον κό-
σμο. Ευχόμαστε εμείς να είμαστε οι τελευταίοι γονείς
που μας σημάδεψε η τύχη τόσο αλύπητα. Ελπίζουμε το
σπίτι του Τάσου μας «Το Περιφερειακό Ιατρείο
ΤΥΡΟΥ», να είναι φιλόξενο και να θεραπεύει τον πόνο.

Ο Μητροπολίτης Κυνουρίας και Μαντινείας κ. Αλέ-
ξανδρος συλλειτουργεί με τους ιερείς της περιο-

χής. Στη φωτογραφία, στο βάθος, το άτυχο παλλη-
κάρι, ο Τάσος Καρδαράς, που ο χάρος του κόψε

το νήμα της ζωής του στα 28του χρόνια

Ο Δήμαρχος οι γονείς και η
αδελφή του αείμνηστου Τάσου

Μια βαθιά συγκινητική και τραγική στιγμή για
τον χαροκαμένο πατέρα Δημήτριο Καρδαρά.

Λόγια δεν έχει ο πόνος ...

Τετραήμερη έκθεση
ζωγραφικής με θέμα
«Θεσσαλονίκη… 
στιγμές»
που διοργάνωσε το
Γραφείο Νεολαίας
της Νομαρχίας και το
ΙΕΚ Πολιτιστικό

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθε-
ση ζωγραφικής με θέμα «Θεσσαλονίκη… στιγ-
μές», που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
του Νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψω-
μιάδη, της εντεταλμένης Νομαρχιακής Συμ-
βούλου της Διεύθυνσης Πολιτισμού σε θέματα
Νεολαίας κας Χριστίνας Κελεσίδου και του
Ι.Ε.Κ. Πολιτιστικού στο Εμπορικό Κέντρο
Mediterranean Cosmos, από τις 11 ως τις 14
Ιουνίου 2009.

Στην έκθεση συμμετείχαν με έργα τους
τριάντα νέοι καλλιτέχνες σπουδαστές και από-
φοιτοι του Ι.Ε.Κ. Πολιτιστικού, οι οποίοι αποτύ-
πωσαν στις δημιουργίες τους στιγμές και ανα-
παραστάσεις της Θεσσαλονίκης μέσα στο χώ-
ρο και στο χρόνο. 

Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση του κοι-
νού, και κυρίως των νέων, οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να θαυμάσουν τις δημιουργίες των
καλλιτεχνών, υπό τους ήχους μουσικής μπά-
ντας που πλαισίωσε την εκδήλωση. Παράλλη-
λα, στο χώρο της έκθεσης είχαν αναρτηθεί
δύο τεράστια τελάρα με καμβάδες, όπου όσοι
επιθυμούσαν μπορούσαν να ζωγραφίσουν το
δικό τους σχέδιο και να καταθέσουν τη δική
τους καλλιτεχνική έμπνευση και δημιουργία.

Την έκθεση επιμελήθηκε ο Χρήστος Ζιώγας,
ζωγράφος – διακοσμητής, εκπαιδευτής δημο-
σίων Ι.Ε.Κ.

Η Χριστίνα Κελεσίδου, στα εγκαίνια της έκθε-
σης των ζωγράφων του ΙΕΚ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
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Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
και η εταιρεία Kärcher υπογράφουν συμφωνία

Διασφαλίστηκε η υποστήριξη για εργασίες αναστήλωσης στην Ολυμπία
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ WINNENDEN. Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο

και η κατασκευάστρια εταιρεία συστημάτων καθαρισμού Kärcher υ-
πέγραψαν συμφωνία, η οποία, μετά από την έγκριση της αρμόδιας
Εφορείας Αρχαιοτήτων, προβλέπει τη συνεργασία σε εργασίες ανα-
στήλωσης στην αρχαία Ολυμπία. Η συνεργασία έχει την υποστήριξη
της κοινωφελούς οργάνωσης «Ελλάδα Καθαρή».

Αυτή τη στιγμή, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο εξετάζει
δύο πιθανές μερικές ανακατασκευές στο Ναό του Δία και στο αφιέ-
ρωμα των Πτολεμαίων στην Ολυμπία. Η εταιρεία Kärcher, η οποία
στο παρελθόν ανέλαβε εργασίες τόσο σε ελληνικά όσο και σε ρω-
μαϊκά και αιγυπτιακά μνημεία, θα συμμετέχει στα έργα με δικό της ε-
ξειδικευμένο προσωπικό και δική της τεχνολογία. «Σ’ αυτές τις συ-
ντηρητικές εργασίες καθαρισμού, ο βασικός στόχος δεν είναι η οπτι-
κή καθαριότητα, αλλά η μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα των αρχαίων
αντικειμένων, προκειμένου να διατηρηθεί η αυθεντική τους μορφή
για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Hartmut Jener, Πρόεδρος του
Δ.Σ. της Kärcher. «Θα εκτελέσουμε τις εργασίες καθαρισμού μόνο υ-
πό στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και το Γερμανικό Αρχαι-
ολογικό Ινστιτούτο και λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία επιστημονι-
κά συμπεράσματα»

Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (DAI) αποτελεί ένα από τα
παλαιότερα ιδρύματα επιστημονικής έρευνας της Γερμανίας καθώς
και έναν από τους παλαιότερους οργανισμούς που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα των αρχαιογνωστικών επιστημών. Στο επίκεντρο της
δραστηριότητας του Ινστιτούτου βρίσκεται η διεξαγωγή, προώθηση
και δημοσίευση επιστημονικών ερευνών στον τομέα της αρχαιολο-
γίας και των συναφών επιστημών, κατά προτεραιότητα στις χώρες ό-
που αναπτύχθηκαν αρχαίοι πολιτισμοί. Το Ινστιτούτο διατηρεί παραρ-
τήματα και εξωτερικά γραφεία σε διάφορες χώρες, τα οποία ασχο-
λούνται με όλο το φάσμα της αρχαιολογικής έρευνας. Εκτός από τις
βιβλιοθήκες που βρίσκονται στη διάθεση της παγκόσμιας επιστημο-
νικής κοινότητας, το Ινστιτούτο διατηρεί επίσης εκτεταμένα αρχεία
φωτογραφιών, τα οποία διατίθενται επίσης για ερευνητικούς σκο-
πούς.

Το Παράρτημα Αθηνών του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτού-
του ιδρύθηκε με επίσημη απόφαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου
στις 17 Μαΐου 1872 και εγκαινιάστηκε με εορταστικές εκδηλώσεις
στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 1874. Από το 1888 φιλοξενείται στο
νεοκλασικό κτίριο, το οποίο ανέθεσε ο Ερρίκος Schliemann να κα-
τασκευαστεί για λογαριασμό του σύμφωνα με τα σχέδια του Ernst
Τσίλλερ και του Γουλιέλμου Νταίρπφελντ, και το οποίο από το 1899 α-
ποκτήθηκε από το γερμανικό κράτος από τους κληρονόμους του
Schliemann. Το πεδίο δραστηριότητας του DAI αποτελούν ανασκα-
φές, έρευνες επιφανείας και ερευνητικές συνεργασίες σε ολόκληρη
την Ελλάδα, μεταξύ άλλων στην Ολυμπία, τον Κεραμεικό της Αθή-
νας, τη Σάμο και την Τίρυνθα.

Η ανασκαφή στην αρχαία Ολυμπία μεταξύ 1875 και 1881 αποτελεί
την πρώτη ανασκαφική έρευνα μεγάλης έκτασης στην Ελλάδα που
ρυθμίστηκε με διακρατική συμφωνία. Οι πρώτες αυτές ανασκαφές α-

ποκάλυψαν το κέντρο του ιερού, το οποίο περιλάμβανε τον ναό του
Διός, το Ηραίον, το Μητρώον, τα κτίρια γνωστά ως «θησαυρούς», το
Βουλευτήριο, το Φιλιππείον, τη Στοά της Ηχούς, την Παλαίστρα κ.α.
Μεταξύ 1908 και 1929 διενεργήθηκαν περιορισμένες έρευνες με ε-
πίκεντρο την πρώιμη ιστορία του ιερού, ενώ νέες συστηματικές ανα-
σκαφές ξεκίνησαν με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερο-
λίνου το 1936. Ανασκαφές διεξήχθησαν εκ νέου από το 1952 μέχρι
το 1966, για παράδειγμα στην περιοχή του εργαστηρίου του Φειδία,
στο Λεωνιδαίον και στο βόρειο ανάλημμα του σταδίου. Μετά από τη
διακοπή των ανασκαφικών εργασιών για την προετοιμασία της δημο-
σίευσης των ανακαλύψεων, νέες ανασκαφές διενεργήθηκαν ξανά το
1978 στο νοτιοανατολικό και από το 1980 και εξής στο νοτιοδυτικό
τμήμα του χώρου. Από το 1986 στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνη-
ση της πρώιμης ιστορίας του ιερού (ανασκαφές στο Πρυτανείον και
το Πελόπειον), της Ολυμπίας κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς
χρόνους και την Ύστερη Αρχαιότητα, καθώς επίσης αρχιτεκτονικές
μελέτες διαφόρων επί μέρους μνημείων. Στον τομέα δραστηριοτή-
των του DAI στην Ολυμπία ανήκει επίσης η σύνταξη ενός σχεδίου-
πλαισίου με σκοπό την μέριμνα για την προστασία και την προσεκτι-
κή ανάπτυξη και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, καθώς επίσης
και η συστηματική δημοσίευση των πορισμάτων των ανασκαφών.

Η Kärcher έχει αναλάβει τα τελευταία 25 χρόνια σχεδόν 90 επι-
χειρήσεις καθαρισμού σε ιστορικά μνημεία. Στο πλαίσιο αυτό, το
1990 η Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο και το Άγαλμα του
Χριστού στο Ρίο ντε Τζανέιρο υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένο καθα-
ρισμό σε βάθος. Ο μεγαλύτερος καθαρισμός πρόσοψης κτιρίου ήταν
το 1998 στο περιστύλιο στην Πλατεία Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Εντυ-
πωσιακός ήταν το 2005 ο καθαρισμός των κεφαλιών των αμερικανών
Προέδρων στο Mount Rushmore. Με ένα ακόμα σύμβολο του αμε-
ρικανικού πολιτισμού ασχολήθηκε η Kärcher πέρυσι: Το Space
Needle στο Σιάτλ, ύψους 184 μ., πλύθηκε επιμελέστατα με μηχανή-

ματα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Το 2003 και 2004, οι ειδικοί της
Κärcher βρέθηκαν ακόμη μια φορά στην Ελλάδα. Καθάρισαν με μη-
χανήματα υψηλής πίεσης το «Δρομέα» του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου
σε ένα πολυσύχναστο σημείο στο κέντρο της Αθήνας και εξαφάνισαν
γκράφιτι από τα αρχαία τείχη της πόλης και του λιμανιού του Πειραιά. 

Επίσης, σε ένα έργο διάρκειας τριών μηνών, λύθηκαν τα προ-
βλήματα καθαρισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών: Γκράφιτι,
παλιές επιστρώσεις βαφής, ρύπανση λόγω καυσαερίων, ίχνη του
χρόνου στον γύψο και το τσιμέντο. Εδώ, όπως και στο αρχαίο τεί-
χος στον Πειραιά, εφαρμόστηκε κυρίως μια τεχνική με δέσμες χα-
μηλής πίεσης.

Η Alfred Kärcher GmbH & Co. KG είναι μια οικογενειακή επιχεί-
ρηση με έδρα στο Winnenden της Στουτγάρδης, στη νοτιοδυτική Γερ-
μανία, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση τε-
χνολογίας καθαρισμού. Στο φάσμα των προϊόντων της ανήκουν μη-
χανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης, αναρροφητικές σκούπες και
μηχανές περιποίησης δαπέδου, ατμοσυστήματα, πλυντήρια οχημά-
των, μηχανήματα καθαρισμού με ακροφύσιο και ξηρό πάγο, χημικά
καθαριστικά, συστήματα επεξεργασίας νερού καθώς και αντλίες για
το σπίτι και τον κήπο. Πέρυσι, στη γκάμα των προϊόντων προστέθη-
καν περιφερειακά άρδευσης και διανομείς νερού.

Με 1,401 δις Ευρώ, το νούμερο ένα στην αγορά τεχνολογίας κα-
θαρισμού πέτυχε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών, και με 6,38 εκ. μη-
χανήματα το μεγαλύτερο αριθμό πωληθέντων στην ιστορία της εται-
ρείας. Η εταιρεία απασχολεί 6.859 συνεργάτες σε 41 χώρες (τέλη
2008). Τα προϊόντα της παράγονται στη Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία,
τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, το Μεξικό και την Κίνα και διατίθενται σε πε-
ρισσότερες από 190 χώρες σε όλες τις ηπείρους. Περίπου 40.000
σημεία πώλησης και τεχνικής υποστήριξης εγγυώνται άρτια εξυπηρέ-
τηση πελατών. Η καινοτομία αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα
ανάπτυξης. Στα κέντρα ανάπτυξης εργάζονται 550 μηχανικοί και τε-
χνικοί για την ανάπτυξη νέων λύσεων των προβλημάτων που προκύ-
πτουν. Αυτή τη στιγμή, στο πρόγραμμα υπάρχουν περισσότερα από
2.100 προϊόντα, 85% των μηχανημάτων που πωλήθηκαν πέρυσι είναι
νεότερα από 5 ετών.

Εστιατορική Εξυπηρέτηση Τσιουλόγιαννης
Με την εμπειρία 20 χρόνων στο καλό φαγητό

της ελληνικής κουζίνας τολμήσαμε την επέκταση
της εξυπηρέτησης επισκεπτόμενοι τον δικό σας χώρο,

αναλαμβάνοντας το Catering δεξιώσεων, γάμων,
βαπτίσεων, γενεθλίων, εγκαινίων

και κάθε είδους εκδηλώσεων

ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑ
τ.κ. 22001, τηλ./fax: 27550 22602

οικ.: 27550 23178

CATERING

Η συμφωνία επισφραγίστηκε με μια χειραψία
μέσα σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα
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«Η Αθηναία θεά της πόλης μένει εδώ»
«Η Αθηναία θεά της πόλης μένει εδώ, να μην μπει μέσα κα-

νένα κακό» θα μπορούσε να γράφει μια αρχαία επιγραφή. Ο
σύγχρονος ναός της Αθηνάς, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, ε-
γκαινιάστηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου, με λίγους «εκλεκτούς»
προσκεκλημένους, περί τους 300, σε μια βραδιά εγκαινίων, έξω
από τα συνηθισμένα, με την αρχαιολογική έννοια του όρου: δί-
χως κορδέλα αλλά με την τοποθέτηση ενός αγγείου κανθάρου
σε μια «κρυφή» προθήκη στο δάπεδο, σύμφωνα με τα αρχαία ή-
θη και έθιμα, σε μια χειρονομία «συνένωσης του μουσείου με
τον τόπο» σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΝΜΑ, καθηγητή Δημή-
τρη Παντερμαλή.

Με μουσειολογικές «εκπλήξεις», τη μαρμάρινη κεφαλή της
Ιριδας να προσαρμόζεται σε ένα εκμαγείο της ανατολικής ζω-
φόρου -αφού το πρωτότυπο βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο-
από τον υπουργό Πολισμού, Αντώνη Σαμαρά. «Η ευχή της πολι-
τείας είναι η συνένωση αυτή μια μέρα να μην είναι ανάμεσα σε
πρωτότυπο και αντίγραφο αλλά ανάμεσα σε πρωτότυπο και
πρωτότυπο, ώστε να ξαναγεννηθεί ο Παρθενώνας. Δείτε την κί-
νηση αυτή ως κίνηση συμβολισμού κι ελπίδας» υπογράμμισε ο
υπουργός. Και με τους «αντικατοπτρισμούς», τις περιμετρικές
προβολές να αγκαλιάζουν το μουσείο και τα γύρω κτίρια.

Οι προσκεκλημένοι έφτασαν στην ώρα τους, ακολουθώντας
το πρωτόκολλο και λίγο μετά τις 8 μ.μ., άρχισε η τελετή με τις ε-
πίσημες ομιλίες στον χώρο της υποδοχής. Ως την «κιβωτό» μιας
«πανανθρώπινης και διαχρονικής πολιτιστικής κληρονομιάς» χα-
ρακτήρισε ο υπουργός Πολιτισμού το μουσείο. Φυσικά αναφέρ-
θηκε στα Μάρμαρα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετα-
νικό Μουσείο λέγοντας: «Τα Μάρμαρα καλούν τα Μάρμαρα!». Η
επιτροπή της Ουνέσκο αναλαμβάνει τον ρόλο μεσολαβητή ανά-
μεσα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο «με σκοπό να επι-
τευχθεί μια αμοιβαίως ικανοποιητική λύση στο θέμα των Μαρ-
μάρων», τόνισε ο γενικός διευθυντής της, Κοϊχίρο Ματσούρα.
Τα λόγια της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ δανείστηκε ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, για να περι-
γράψει την αξία αυτού του «υπέροχου κοσμήματος».

Για ένα «δημιούργημα όλων των Ελλήνων για ολόκληρη την
ανθρωπότητα» μίλησε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής,

ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας κατέ-
ληξε: «Σήμερα ο κόσμος όλος μπορεί να δει συγκεντρωμένα τα
σημαντικότερα γλυπτά του Παρθενώνα. Κάποια λείπουν. Είναι
ώρα να επουλωθούν οι πληγές του μνημείου με την επιστροφή
των μαρμάρων που του ανήκουν».

Ο «περίπατος» αποκάλυψε στους προσκεκλημένους, μεταξύ
άλλων, ένα τάμα από το Ιερό του Ασκληπιού, το πώρινο αέτωμα
του Εκατομπέδου, την Κόρη του Αντίνωρα, τον μοσχοφόρο, τον
Παίδα του Κριτίου, τα πολλά πρόσωπα της Αθηνάς, θωράκιο α-
πό την Αθηνά Νίκη, τις γεμάτες στιβαρότητα και χάρη Καρυάτι-
δες, τον ναό του Ερεχθείου.

Η αίθουσα του Παρθενώνα άνοιξε για πρώτη φορά, λίγο με-
τά τις 9 μ.μ., σε τηλεοπτικές κάμερες και φωτογράφους.

Ο νέος Παρθενώνας, ένας ναός-μουσείο, με τα αετώματα,
τις 92 μετόπες και την 160 μέτρων ζωφόρο σε όλη της την ανά-
πτυξη, σαν μια «μουσική σύνθεση που ξεκινάει βαριά και φτάνει
σε κρεσέντο...», σύμφωνα με τον κ. Παντερμαλή, ήταν αυτός
που ξύπνησε τα πιο έντονα συναισθήματα.

Ιδιαίτερα η έκθεση του υπόλοιπου ενός λίθου της ζωφόρου
από το οποίο ο Ελγιν έχει πριονίσει το ανάγλυφο και το έχει πά-
ρει μαζί του. «Δεν έπρεπε να έχει γίνει αυτό το πράγμα ή να μην
είχε γίνει με αυτόν τον βίαιο τρόπο» ανέφερε ο κ. Παντερμαλής.
«Είστε πολύ ευγενής» σχολίασε υψηλός προσκεκλημένος...

Πηγή: ethnos.gr

Διακρατική διημερίδα για ΑμεΑ στη Δράμα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Δράμα οι εργασίες της
πρώτης διακρατικής διημερίδας Ελλάδας-Βουλγαρίας με τον τίτλο
«δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης-ψυχαγωγίας-ψυχοκινητικής ανά-
πτυξης-άθλησης ΑμεΑ σε Ελλάδα-Βουλγαρία». Η διημερίδα διοργα-
νώθηκε από την 4η ΔΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, το Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Δράμας σε συνεργασία με το Ανοιχτό Ψυχολο-
γικό Κέντρο Βουλγαρίας. Τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο υλοποίησης προ-
γραμματικής σύμβασης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υγεία-
Πρόνοια 2000-2008, μέτρο 3.2., που αφορά στην αποασυλοποίηση.

Με σκοπό την αποασυλοποίηση

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Στάθης Ρεστέμης, Διοικητής Θ.Χ.Π. Δρά-
μας, σχετικά με την επιτυχία της διημερίδας δήλωσε τα εξής: «η διη-
μερίδα είχε πολλά να δώσει, τόσο στη συνεργασία μεταξύ των δύο
χωρών σχετικά με τις δράσεις των ΑμεΑ, όσο και με τη διεξαγωγή ε-
νός διαβαλκανικού συνεδρίου στη Δράμα που θα αφορά στις δρά-
σεις αυτών των ατόμων. Σκοπός μας είναι να ξεκινήσουμε την ευρω-
παϊκή συμμετοχή και δικτύωση σε δράσεις ατόμων με αναπηρία. Ο
κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι.
Πρέπει να αναβαθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε». Η
Dr. Diana Indjova, εκπρόσωπος Ανοιχτού Ψυχολογικού Κέντρου, έ-
κανε λόγο για μια επιτυχημένη διοργάνωση και για την αρχή συνερ-
γασίας μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με δράσεις ΑμεΑ. «Η συνερ-
γασία αυτή θα δώσει την ευκαιρία ανάδειξης των ατόμων με αναπη-
ρία και εφαρμογής προγραμμάτων υποστήριξής τους», είπε η κα.
Indjova και τόνισε τη δυνατότητα διαβαλκανικής συνεργασίας και
προώθησης των προγραμμάτων του Θ.Χ.Π. Δράμας σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο μιας και η ίδια είναι εκπρόσωπος στη Βουλγαρία του Παγκό-
σμιου Οργανισμού για την Υποστήριξη των ΑμεΑ.

Η πρώτη ημέρα εργασιών

Στις εργασίες της πρώτης ημέρας συμμετείχε πλήθος κόσμου, φί-
λοι και συγγενείς ατόμων με αναπηρία, τοπικοί και πολιτικοί φορείς,

καλεσμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Το κα-
λωσόρισμα έγινε από τον κ. Ρεστέμη, Διοικητή Θ.Χ.Π. Δράμας, ο ο-
ποίος παρουσίασε το επιχειρησιακό σχεδίου του Θ.Χ.Π. μέσα από έ-
να ντοκιμαντέρ σχετικά με την αποασυλοποίηση και τα προγράμμα-
τα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Μονάδας. Ο Ιωακείμ Σιγάλας,
Διοικητής της 4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης ανέλυσε στην ο-
μιλία του, την πολιτική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης για την Πρόνοια και τις δράσεις που αναπτύσσονται στην
Περιφέρεια της Μακεδονίας και της Θράκης. Η παρουσίαση των χο-
ρευτικών συγκροτημάτων ΑΜΕΑ από τις δύο χώρες ξεσήκωσε το
κοινό που γέμισε το αμφιθέατρο της ΝΑ Δράμας.

Η δεύτερη ημέρα εργασιών

Στη δεύτερη ημέρα εργασιών μίλησε ο βουλευτής Δράμας και τ.
Υπουργός ΜΑΘ Μαργαρίτης Τζίμας, ο οποίος αναφέρθηκε στο έρ-
γο της ελληνικής κυβέρνησης για την υγεία καθώς και για το έ-
μπρακτο ενδιαφέρον της για την Δράμα αφού το όνειρο και η προ-
σμονή ετών για ένα νέο κτίριο στήριξης των ΑμεΑ έγινε πραγματι-
κότητα. Ο βουλευτής τιμήθηκε από τον Διοικητή του Θ.Χ.Π. Δ. με α-
ναμνηστικό συλλεκτικό γραμματόσημο που εξέδωσε η Μονάδα για
το πρόγραμμα του Μέτρου 3.2. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και πρω-
τότυπες ήταν οι παρουσιάσεις του προγράμματος προσαρμοσμέ-
νων αθλητικών δραστηριοτήτων ατόμων με αναπηρία από τον Θεό-
δωρο Πετρόπουλο, προπονητή προσαρμοσμένης χιονοδρομίας, αλ-
λά και του προγράμματος ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «Το χαμόγελο μας», του Δή-
μου Δράμας. 

Επιστημονικά τεκμηριωμένη, άρτια οργανωμένη ήταν και η πα-
ρουσίαση της Διευθύντριας του ΚΚΑμεΑ Σερρών κ. Β. Μωϋσιάδου
που αποτύπωσε την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των προνομιακών
Μονάδων της 4ης ΔΥΠΕ και των έργων που έγιναν πράξη από τις Δι-
οικήσεις και το προσωπικό. Το τετραήμερο έκλεισε με την 1η διεθνή
αθλητική συνάντηση των ομάδων Basket ατόμων με νοητική στέρη-
ση των δύο χωρών που διεξήχθη την Παρασκευή 29 Μαΐου στο α-
θλητικό πολιτιστικό κέντρο Κραχτίδη του Δήμου Δράμας με την πα-
ρουσία μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στον μέσον (με σακάκι) ο Δήμαρχος Δράμας Θωμάς Μαργαρίτης

Τρεις πρόεδροι, επτά πρωθυπουργοί, είκοσι υπουργοί, ο πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ο γενικός διευθυντής της

UNESCO, ο πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου για τον Πο-
λιτισμό, ομοσπονδιακοί σύμβουλοι, επίτροποι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, πρέσβεις, ο πρόεδρος της Βουλής, ο μητροπολίτης
Προικονήσου κ. Ιωσήφ ήταν ανάμεσα στους υψηλούς προσκε-

κλημένους των εγκαινίων του Νέου Μουσείου Ακρόπολης

«Συμπολιτεία Τυριτών»
Ενημέρωση πολιτών δήμου Τυρού

Την 29η Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Π.Π.Λ.Κ
του Δήμου Τυρού, η πρώτη Συνέλευση των Μελών της Ένωσής μας.
Στη Συνέλευση αυτή, ομόφωνα:

1. Επικυρώθηκε η Ιδρυτική Διακήρυξη, όπως αυτή συντάχθηκε και
δημοσιεύθηκε στον Τύπο.

2. Εγκρίθηκε το Καταστατικό, όπως αυτό συντάχθηκε και τα βασικά
σημεία του δημοσιεύθηκαν στον Τύπο.

3. Εξελέγη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε), από τους Ιωάννη Η. Μαρνέ-
ρη (Πρόεδρο) και Σπυρίδωνα Αλευρά, Δημήτριο Άνευρη, Νικόλαο Δο-
λιανίτη, Κωνσταντίνο Εγγλέζο, Δημήτριο Κουνιά, Παναγιώτη Λαλουδά-
κη, Εμμανουήλ Λυσίκατο, Κωνσταντίνο Ι. Λυσίκατο, Γεώργιο Μανούσο,
Μαρία Ντουζένι, Αγγελική Τράκα, Παναγιώτη Φιλιππακόπουλο (Μέλη).

4. Προσδιορίστηκαν οι Τομείς του Στρατηγικού Σχεδιασμού, για τη
δημοτική περίοδο (2011 - 2014) στο Δήμο Τυρού, ως ακολούθως:
α. Τομέας Δημοτικής Οργάνωσης - Διοίκησης - Οικονομίας & Προ-
γραμματισμού (Διοικητικό & Οικονομικό Πλαίσιο, Δημοκρατικός Προ-
γραμματισμός, Διαχειριστική Επάρκεια & Διοικητική Ικανότητα, Οικο-
νομική Αυτοτέλεια, Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Επιχειρήσεις
& Νομικά Πρόσωπα, Διαδημοτική - Νομαρχιακή & Περιφερειακή Συ-
νεργασία, Ειδικοί Δημοτικοί Σκοποί).
β. Τομέας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.
γ. Τομέας Εύρυθμης Λειτουργίας της Πόλης (Τοπικών Διαμερισμάτων
& Οικισμών), Πρόληψης Κινδύνων & Πολιτικής Προστασίας.
δ. Τομέας Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Νέας Γενιάς, Παιδείας, Κοινωνίας
της Γνώσης.
ε. Τομέας Πολιτισμού, Τοπικής Ιστορίας, Τσακώνικης Κληρονομιάς &
Παράδοσης, Αθλητισμού & Αναψυχής.
στ. Τομέας Κοινωνικού Εξοπλισμού, Κοινωνικής Φροντίδας, Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Συνοχής.
ζ. Τομέας Κοινωνίας της Πληροφορίας & Υπηρεσιών προς τους Πολί-
τες.
η. Τομέας Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας,
Έρευνας & Τεχνολογίας, Εμπορίου, Βιοτεχνίας, Μεταποίησης.
θ. Τομέας Εργασίας & Απασχόλησης.
ι. Τομέας Τουρισμού & Προβολής Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων.
κ. Τομέας Αλιείας, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Μελισσοκομίας, Συνεται-
ριστικής Ολοκλήρωσης.
λ. Τομέας Αστικής Ανάπτυξης, Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμο-
γών.
μ. Τομέας Αναβάθμισης Οικιστικού Ιστού, Αναπτυξιακών ΪΕργων &
Υποδομών.

Για κάθε έναν από τους παραπάνω Τομείς συγκροτείται, με απόφα-
ση της Δ.Ε, Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε), στην οποία συνεργάζονται Μέλη &
Φίλοι της ΪΕνωσης.

Κάθε Ο.Ε, στην οποία συμμετέχει μέλος της Δ.Ε, αποφασίζει για την
οργάνωση της λειτουργίας της.

Τον Συντονισμό των Ο.Ε έχει ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
Η εργασία κάθε Ομάδας και οι προτάσεις της για τον Τομέα της πα-

ρουσιάζονται στην (1η) Συνδιάσκεψη των Μελών & των Φίλων της
«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΥΡΙΤΩΝ».

5. Αποφασίστηκε η δημιουργία και η λειτουργία δικτυακού τόπου (ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.syboliteiatyriton.gr), όπου οι πολίτες θα βρί-
σκουν, ανά τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού, τις πληροφορίες που τους
ενδιαφέρουν.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε, Ιωάννης Η. Μαρνέρης
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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

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και πάλι στην πρώτη γραμμή 
Εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας αλλά και θέμα ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων θεωρεί την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης ο Τούρκος υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, Εγκεμέν
Μπαγίς. Ταυτόχρονα ο κύριος Μπαγίς συνδέει σύμφωνα με το ΑΠΕ
το θέμα της Σχολής της Χάλκης με τη μειονότητα της Θράκης.

«Εάν θα προχωρήσουμε σε μια ρύθμιση σχετικά με τη Θεολογι-
κή Σχολή, αυτό δεν θα έχει σχέση με την ενταξιακή διαδικασία, με
τα αιτήματα της Ευρώπης, της Αμερικής και του αραβικού κόσμου.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί ως εσωτερική μας υπόθεση και
να συζητηθεί αν θα γίνει ή όχι», είπε στο περιθώριο του Αραβο-
τουρκικού Φόρουμ ο κ. Μπαγίς, ο οποίος είναι επικεφαλής της
τουρκικής διαπραγματευτικής ομάδας για την ένταξη στην ΕΕ.

«Εάν υπάρχει ζήτημα Θεολογικής Σχολής στην Τουρκία, αυτό εί-
ναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι θέμα αναγκών δικών μας
πολιτών. Μπορούμε να καθίσουμε και να συζητήσουμε με τους πο-
λίτες μας και να καθορίσουμε τις ανάγκες τους και να δούμε πώς
μπορεί να γίνει η επίλυση εντός του δικού μας νομικού πλαισίου».
Όπως δήλωσε ο κ. Μπαγίς οι μειονότητες έχουν εκπαιδευτικά και
θρησκευτικά δικαιώματα, που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λω-
ζάνης, την οποία χαρακτήρισε «συμφωνία πιο σημαντική από το
Σύνταγμα».

Η Συνθήκη, συνέχισε, «είναι ένα κείμενο που, από την ίδρυση
της Τουρκικής Δημοκρατίας και εντεύθεν, σεβόμαστε και προτάσ-

σουμε σε πολλές διεθνείς διενέξεις». Πάντως εκτίμησε ότι μάλλον
δεν χρειάζεται αναθεώρηση του τουρκικού Συντάγματος για την ε-
παναλειτουργία της Σχολής.

«Θα πρέπει να δούμε με ποιο καθεστώς είχε λειτουργήσει [η
Σχολή] στο παρελθόν», πρόσθεσε ακόμη αναφέροντας ότι η Σχο-
λή λειτουργούσε με καθεστώς παρόμοιο με αυτό των λυκείων και
όχι αυτό των πανεπιστημίων. Ο Τούρκος υπουργός συνέδεσε πά-
ντως την επαναλειτουργία της Σχολής με την εκπαίδευση στην
Θράκη λέγοντας ότι «εάν θα υπάρξει κάποιο σχετικό βήμα [ενν. για
το άνοιγμα της Σχολής], πιστεύω ότι και η ελληνική κυβέρνηση θα
πρέπει να εξετάσει με ευαισθησία τις ανάγκες που έχουν οι Τούρ-

κοι αδελφοί μας στη Δυτική Θράκη ως προς τα εκπαιδευτικά και
θρησκευτικά τους καθήκοντα. Αλλά δεν βρίσκω λογικό, να αξιολο-
γείται το θέμα ως διαδικασία σχετική με την ΕΕ».

Υπογράμμισε επίσης ότι «η ταύτιση του θέματος της Θεολογικής
Σχολής με το Κυπριακό, είναι σαν να βάζουμε μαζί τα μήλα με τα
αχλάδια. Εμείς λέμε, αν αρθούν το εμπάργκο κατά της ΤΔΒΚ, εάν
οι αδελφοί μας που ζουν στην ΤΔΒΚ καταφέρουν να κάνουν άμε-
σο εμπόριο με τον υπόλοιπο κόσμο, τότε μπορούμε να συζητήσου-
με την έλευση ελληνοκυπριακών πλοίων και αεροσκαφών στη χώ-
ρα μας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν και συνεχιζόταν μέχρι τη
δεκαετία του '80. Αυτό δεν σημαίνει αναγνώριση». 

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με την ομογενειακή εφημερίδα της Κων-
σταντινούπολης "Απογευματινή" η τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ
προέβαλε στην πρώτη της σελίδα ως είδηση της ημέρας άρθρο
του γενικού διευθυντή έκδοση της Ερντάλ Σαφάκ με τίτλο " Έναντι
της Κύπρου η Θεολογική Σχολή της Χάλκης". Ο κύριος Σαφάκ γρά-
φει πως "σύμφωνα με αρμοδίους της ΕΕ, αν η Τουρκία θέσει και
πάλι σε λειτουργία τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, θα επιτραπεί η
καθυστέρηση στο άνοιγμα λιμένων στους Ελληνοκύπριους". Ο αρ-
θρογράφος κάνει λόγο για off the record διαβεβαιώσεις αξιωμα-
τούχων της ΕΕ εν όψει της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου και
της εξέτασης του ανοίγματος οκτώ διαπραγματευτικών κεφαλαίων,
στη σχέση της Τουρκίας με την ΕΕ.  Πηγή: www.voiceofgreece.gr

Ανακοίνωση
Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,

Σας στέλνω αυτή την επιστολή
για να σας συγχαρώ για την πρω-
τοβουλία της ίδρυσης του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Εισαγωγέων Τρο-
φίμων και Ποτών Εξωτερικού. 

Εύχομαι από καρδιάς καλή επι-
τυχία στο έργο σας, ελπίζοντας
ότι η πρωτοβουλία σας θα συνει-
σφέρει πολλά στις εξαγωγές των
ελληνικών προϊόντων τροφίμων
και ποτών, καθώς και στην ελλη-
νική γαστρονομία στην Ευρώπη.

Χαιρετίζω και υποστηρίζω την
πρωτοβουλία σας, υποσχόμενος
να προσφέρω κι εγώ από την
πλευρά μου ότι μπορώ για την άν-
θιση της ελληνικής γαστρονο-
μίας στο εξωτερικό. 

Με πατριωτικούς
χαιρετισμούς 

Σπύρος Χριστοδούλου 
Bielefeld, 29 Μαΐου 2009
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Μίνι χορευτική κρουαζιέρα TANGO
εν πλω από τη SUPERFAST FERRIES

Το τριήμερο 29 – 31 Μαΐου πραγματοποιή-
θηκε από τη SUPERFAST FERRIES η 3η μίνι
χορευτική κρουαζιέρα Tango. Κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού από Πάτρα προς Ανκόνα οι συμμε-
τέχοντες παρακολούθησαν μαθήματα Tango α-
πό 4 έμπειρους δάσκαλους χορού. Την επομέ-
νη, το γκρουπ επισκέφθηκε το παραδοσιακό
χωριό Καστελφιντάρντο, όπου έγινε ξενάγηση
στο μουσείο του ακορντεόν, και το παραθαλάσ-
σιο χωριό Σιρόλο όπου δοκίμασαν σπεσιαλιτέ
της ιταλικής παραδοσιακής κουζίνας. Επιστρέ-
φοντας στην Ανκόνα είχαν ελεύθερο χρόνο για
ψώνια και βόλτες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδι-
ού από Ανκόνα προς Πάτρα το Σάββατο το
βράδυ απόλαυσαν τους χορευτές σε ένα show
Tango, ενώ την Κυριακή το πρωί παρακολού-
θησαν ένα δεύτερο μάθημα χορού. Η
SUPERFAST FERRIES εγκαινίασε τις θεματι-
κές μίνι κρουαζιέρες πριν 3 χρόνια. Πρόκειται
για ξεχωριστά θεματικά events που διοργανώ-

νονται σε συγκεκριμένα Σαββατοκύριακα και
συνδυάζουν σεμινάρια ειδικού ενδιαφέροντος
ή live μουσικές βραδιές εν πλω, με επισκέψεις
σε μέρη της Ιταλίας που έχουν σχέση με το συ-
γκεκριμένο θέμα. Οι επόμενες προγραμματι-
σμένες θεματικές μίνι κρουαζιέρες της
SUPERFAST FERRIES περιλαμβάνουν σεμινά-
ρια καφέ, κρασιού, ζαχαροπλαστικής, stand up
comedy και καραόκε καθώς και μουσική βρα-
διά με τους Encardia. H SUPERFAST FERRIES
διαθέτει στόλο 5 υπερσύγχρονων επιβατηγών-
οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιού-
νται μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας και Πειραιά – Ηρα-
κλείου και είναι μέλος της ATTICA GROUP. Η
ATTICA GROUP δραστηριοποιείται στην επιβα-
τηγό ναυτιλία μέσω των θυγατρικών της εται-
ριών SUPERFAST FERRIES και BLUE STAR
FERRIES που προσφέρουν σύγχρονες και υ-
ψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Δεύτερο καλύτερο βουνό 
παγκοσμίως ο Ολυμπος!

Η Νομαρχία Λάρισας προτρέπει για νέα στήριξη της υποψηφιότητας

Η προσπάθεια της Νομαρχίας Λάρισας να
προωθήσει τον Όλυμπο όσο καλύτερα μπορεί,
σε μια παγκόσμια ψηφοφορία που διεξάγεται ε-
δώ και μήνες στο Διαδίκτυο, φαίνεται ότι απο-
φέρει καρπούς. Συγκεκριμένα, ο μυθικός Όλυ-
μπος, βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση στην
κατηγορία «Βουνών και Ηφαιστείων», ξεπερ-
νώντας πολλούς άλλους διάσημους ανταγωνι-
στές του. Τον ξεπερνά μόνο το όρος Yu Shan
της Κίνας. Θεωρείται βέβαιο ότι ο Όλυμπος θα
περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού,
όπου θα εισέλθουν τα 77 καλύτερα μνημεία,
μεταξύ των 430 που συναγωνίστηκαν στην αρ-
χή της ψηφοφορίας. Κατόπιν αυτού, η Νομαρ-
χία Λάρισας απευθύνει προτροπή σε όλους
τους κατοίκους του νομού αλλά και σε όλους
τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας να ξα-
ναψηφίσουν προκειμένου η υποψηφιότητα του
μυθικού μας βουνού να ανέλθει όσο το δυνα-
τόν πιο ψηλά στη λίστα με τα επτά θαύματα της
φύσης. 

Ήδη η Νομαρχία Λάρισας συνεργάζεται με
φορείς προκειμένου η υποψηφιότητα του Ολύ-
μπου να στηριχθεί και να διεκδικήσει με περισ-
σότερες αξιώσεις την είσοδό της στην επόμενη
φάση του διεθνούς διαγωνισμού.

Όπως είναι γνωστό το ίδρυμα 7 WONDER
FOUNDATION έχει ξεκινήσει μια μεγάλη διαδι-
κτυακή ψηφοφορία προκειμένου πολίτες από
όλο τον κόσμο να επιλέξουν τα 7 θαύματα της

φύσης. Ο Όλυμπος ήταν υποψήφιος από την
Ελλάδα μαζί με τη Σαντορίνη, το απολιθωμένο
δάσος της Λέσβου και τα Μετέωρα και ήταν
αυτός που προκρίθηκε στην επόμενη φάση με-
τά την πρώτη φάση του διαγωνισμού που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου του 2008.

Η ψηφοφορία για τη δεύτερη φάση του δια-
γωνισμού λήγει στις 7 Ιουλίου του 2009 με την
ανάδειξη των 77 πρώτων σε ψήφους μνημείων
της φύσης. Από αυτά η επιτροπή που διεξάγει
το διαγωνισμό θα επιλέξει τα 21 τα οποία θα α-
νακοινώσει στις 21 Ιουλίου του 2009 και τα ο-
ποία θα τεθούν εκ νέου σε ψηφοφορία κατά τα
έτη 2010 και 2011. Στα μέσα του 2011 θα έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και θα ανακοινω-
θούν τα 7 θαύματα της φύσης όπως θα τα έ-
χουν επιλέξει πολίτες από όλο τον κόσμο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψη-
φοφορία για να ενισχύσουν την υποψηφιότητα
του Ολύμπου μπορούν να επισκέπτονται την η-
λεκτρονική διεύθυνση www.new7wonders.
com/nature/en όπου παράλληλα μπορούν να ε-
νημερώνονται για την εξέλιξη του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός που στην πρώτη φάση του
προσέλκυσε το ενδιαφέρον άνω των 100 εκα-
τομμυρίων πολιτών από όλο τον κόσμο με 430
υποψηφιότητες από 224 χώρες αποτελεί μια
μεγάλη ευκαιρία προβολής όχι μόνο του νομού
Λάρισας αλλά της Θεσσαλίας και όλης της
Ελλάδας.


