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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

ΛΙΤΟΧΩΡΟ. Με την επανεκλογή και ορ-
κωμοσία των δυναμικών και επιτυχημένων
μελών του στη σύνθεση και του νέου Δ.Σ.
της Παμμακεδονικής Αμερικής, αλλά και την
ανάγνωση των ψηφισμάτων ενώπιον του
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, έλη-
ξαν με επιτυχία οι εργασίες του 10ου Πα-
γκόσμιου Συνεδρίου Παμμακεδονικών Ενώ-
σεων και του 63ου Συνεδρίου της Παμμακε-
δονικής Ένωσης ΗΠΑ, που φιλοξένησε το
Διεθνές Ίδρυμα Μνημείου του Μεγάλου

Αλεξάνδρου, στο Λιτόχωρο Πιερίας από 9-
12 Ιουλίου 2009. Εκφράζοντας την ξεκάθα-
ρη άποψη όλων των απανταχού Μακεδόνων,
αλλά και τη θέληση της πλειοψηφίας του ελ-
ληνικού λαού, η δυναμική Πρόεδρος της
Παμμακεδονικής Ενώσεως ΗΠΑ κα Νίνα
Γκατζούλη ζήτησε από την ελληνική κυβέρ-
νηση να μην αποδεχθεί καμία ονομασία για
τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) που θα περιέχει τον ό-
ρο «Μακεδονία» ή παράγωγά του. 

Απαντώντας ο Κάρολος Παπούλιας, κάλε-

σε την ηγεσία των Σκοπίων «να εγκαταλείψει
έμπρακτα την κλοπή της ιστορικής και εθνι-
κής κληρονομιάς της Ελλάδας και τα αλυ-
τρωτικά της οράματα», όπως και «να αποδε-
χθεί αμοιβαία λύση στο θέμα του ονόματος
που θα σέβεται την Ιστορία». «Η ηγεσία των
Σκοπίων πρέπει να επιδείξει επιτέλους την
πολιτική βούληση που απαιτείται, να προσέλ-
θει στις διαπραγματεύσεις με το αναγκαίο ε-
ποικοδομητικό πνεύμα, χωρίς εθνικιστικές
και αναχρονιστικές πρακτικές, προς όφελος

της ευημερίας και της προόδου των πολιτών
της», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας. Τέλος ο κ. Παπούλιας ευχαρίστησε τις
ηγεσίες και τα μέλη των Παμμακεδονικών
Ενώσεων για τη «δύναμη και την αποφασι-
στικότητα», όπως είπε, «με την οποία υπερα-
σπίζονται, όχι μόνο το θέμα της Μακεδονίας
αλλά και όλα τα θέματα της πατρίδας». 

(Αναλυτικό ρεπορτάζ, από τον ανταποκρι-
τή μας Νίκο Σουτόπουλο, στο επόμενο φύλ-
λο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ).

KAΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΙΝΑ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ:

«Οχι στην κλοπή ιστορίας της Μακεδονίας»
Στo 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Παμμακεδονικών Ενώσεων στο Λιτόχωρο Πιερίας 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας με την Πρόεδρο
της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, κα Νίνα Γκατζούλη

Μετά την ορκομωσία του νέου Δ.Σ.
Παμμακεδονικής Αμερικής

Από την άλλη μεριά τού Ολύμπου, στην όμορφη καταπράσινη Ελασ-
σόνα, πραγματοποιήθηκε, 10-11-12 Ιουλίου 2009, το 1ο Παγκόσμιο Συ-
νέδριο Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας, που σημείωσε εξαιρετική επι-
τυχία. Στο επόμενο φύλλο, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, που ήταν επίσης κα-

λεσμένη, θα αναφερθεί στο θέμα με ένα ειδικό ρεπορτάζ-αφιέρωμα.
Στην αναμνηστική φωτογραφία το νεοσύστατο Συμβούλιο. Στο μέσον
διακρίνεται η ΓΓ τού ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου και ο Δήμαρχος
Ελασσόνας Γιώργος Πασχόπουλος.        (Φωτό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ) 

1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας
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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

Μουσική διαμαρτυρία
του Γραφείου Νεολαίας της
Νομαρχίας Θεσσαλονίκης

κατά των ναρκωτικών
Ένα ηχηρό μήνυμα κατά των ναρκωτικών, μέσα από μια πρω-

τότυπη μουσική διαμαρτυρία, έστειλαν στις 25 Ιουνίου 2009, α-
πό την πλατεία Αριστοτέλους ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Πανα-
γιώτης Ψωμιάδης, η εντεταλμένη Νομαρχιακή Σύμβουλος της
Διεύθυνσης Πολιτισμού σε θέματα νεολαίας Χριστίνα Κελεσί-
δου και οι φιλαρμονικές ορχήστρες των Δήμων Θεσσαλονίκης,
Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς και Πολίχνης, στο πλαίσιο εκδήλω-
σης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών που διορ-
γάνωσε το Γραφείο Νεολαίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

Οι φιλαρμονικές που συμμετείχαν στην εκδήλωση παρουσία-
σαν ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα στην πλατεία Αριστοτέ-
λους και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε κεντρικά σημεία της
Θεσσαλονίκης και των αντίστοιχων Δήμων όπου συνέχισαν τη
μουσική διαμαρτυρία τους, συνοδευόμενες από ομάδες εθελο-
ντών αποτελούμενες από νέους που διένειμαν ενημερωτικά έ-
ντυπα με χρήσιμες πληροφορίες για Συμβουλευτικούς Σταθ-
μούς, Κέντρα Πρόληψης και Μονάδες Απεξάρτησης.

Μια άλλη διάσταση στη μουσική διαμαρτυρία έδωσαν ζωγρά-
φοι που έστησαν τα καβαλέτα τους στην πλατεία Αριστοτέλους
κι έστειλαν, μέσα από τα έργα τους, το δικό τους «όχι» στη χρή-
ση των ναρκωτικών. Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν ήταν οι
SCH.EL, ΚΥΩΝ (ZiΩ), Sotirios, Μωϋσίδου Ελένη, Γιώργογλου
Βασίλης και Αμπατζόγλου Δημήτρης. Πλήθος κόσμου βρέθηκε
στην πλατεία Αριστοτέλους για να παρακολουθήσει αυτή την
πρωτότυπη μουσική διαμαρτυρία του Γραφείου Νεολαίας της
Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και όλων των νέων του νομού, όπου
μέσα από τη μουσική θέλησαν να εκφράσουν έντονα την αντί-
θεσή τους στην ολοένα και αυξανόμενη χρήση ναρκωτικών ου-
σιών και, ταυτόχρονα, να στείλουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα
ζωής ότι γυρίζουν την πλάτη στις εξαρτήσεις και αντικρίζουν με
αισιοδοξία τη ζωή. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία η-
λεκτρικών ειδών “Electro World” και χορηγοί επικοινωνίας ο τη-
λεοπτικός σταθμός «TV Μακεδονία» και ο ραδιοφωνικός σταθ-
μός «ΑΝΤ1 97,5». 

Για άλλη μια φορά μπροστάρης κατά των ναρκωτικών ο Νο-
μάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης διεξάγει, με έναν πρωτότυπο
τρόπο, τον αγώνα τον καλό μαζί με τους συνεργάτες του και

μια δυνατή ομάδα νέων εθελοντών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Το «Θέατρο Τεμπών» εγκαινίασε η Νομαρχία Λάρισας
Μια μικρή «Επίδαυρο» απέκτησε ο νομός Λάρισας

Το «Θέατρο Τεμπών» που κατασκεύασε η Νομαρχία Λάρι-
σας, εγκαινιάστηκε παρουσία χιλίων και πλέον θεατών και με
την παράσταση «Χοηφόρες» του Αισχύλου που έδωσε το Θεσ-
σαλικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου και με πρωτα-
γωνιστές τη Λυδία Κονιόρδου και τον Νίκο Ψαρρά.

Το Θέατρο βρίσκεται στην έξοδο των Τεμπών, στο δρόμο
προς τα παράλια τού ν. Λάρισας, λίγο πριν το Ομόλιο και φι-
λοδοξεί να αποτελέσει έναν πολιτιστικό πολυχώρο πανελλή-
νιας εμβέλειας, καθώς διαθέτει και Κτίριο που θα λειτουργεί
ως Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο.

Λουκάς Κατσαρός, νομάρχης Λάρισας: «... ο νομός αποκτά
μια πολύ σημαντική πολιτιστική υποδομή, στη σκιά του Κισσά-
βου και του Ολύμπου, των Τεμπών, του Πηνειού και του Αιγαί-
ου» προσδιορίζοντας έτσι τον εκπληκτικό χώρο στον οποίο
βρίσκεται το νέο Θέατρο. Έχει χωρητικότητα 1000 θέσεων με
προοπτική να αποκτήσει μελλοντικά και δεύτερο διάζωμα που
θα διπλασιάσει τις θέσεις του. Βάση για την κατασκευή του α-
ποτέλεσε παλιό κτίσμα λατομείου που βρισκόταν εκεί, το ο-
ποίο και μετατράπηκε σε μεγάλο τριώροφο κτίριο, εκθεσιακό
και συνεδριακό χώρο και όπου είναι επίσης τα καμαρίνια των
ηθοποιών, ενώ υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου
και κατά την διάρκεια του χειμώνα.

Η σκηνή του θεάτρου έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρό-
πο ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες και λοιπών πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων, όπως συναυλίες, εκθέσεις, ομιλίες
και λοιπά καλλιτεχνικά δρώμενα.

Έχει εύκολη πρόσβαση για τους επισκέπτες απ’ όλη την

Ελλάδα και επιπλέον κατασκευάστηκε δρόμος που οδηγεί α-
κριβώς στο θέατρο, εκεί όπου υπάρχει και άνετο παρκινγκ.
Επίσης μεγάλη προσοχή δόθηκε και στη διαμόρφωση των ε-
ξωτερικών χώρων με την κατασκευή πετρόκτιστων τοίχων,
πλακόστρωτων διαδρόμων και χώρων πρασίνου για τη φιλο-
ξενία και υπαίθριων εκθέσεων μελλοντικά.

Στόχος της Νομαρχίας Λάρισας είναι δια της κατάλληλης
προβολής το θέατρο των Τεμπών να αποτελέσει σημείο πολι-
τισμού πανελλαδικής εμβέλειας με την διεξαγωγή αντίστοιχων
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υφυπ. Εσωτε-
ρικών Χρήστος Ζώης, ενώ μίλησαν ο Γεν. Γραμματέας Περι-
φέρειας Θεσσαλίας Φώτης Γκούπας και ο δήμαρχος Ευρυμε-
νών Δημήτρης Τσιτσές.

Διήμερες εκδηλώσεις στα Πεύκα του Δήμου
Τραιανούπολης Νομού Έβρου για τη Σάντα του Πόντου
Διήμερες εκδηλώσεις στα Πεύκα του Δή-

μου Τραιανούπολης Νομού Έβρου για τη
Σάντα του Πόντου, διοργάνωσε ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Πεύκων «οι Ρίζες», την Πα-
ρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου.  Οι
διήμερες εκδηλώσεις είχαν σαν στόχο να
κάνουν γνωστό στο ευρύτερο κοινό, το ση-
μαντικό χώρο της Σάντας, αλλά την εγκατά-
σταση των Σανταίων στον Έβρο (χωριά Πεύ-
κα και Αετοχώρι).  Οι εκδηλώσεις άνοιξαν
την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ημερίδα
για τον Πόντο και τη Σάντα, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο του
Συλλόγου, όπου μίλησαν ο Θρασύβουλος
Λαζαρίδης πρώην δήμαρχος Καλαμαριάς
(«στοιχεία από την ιστορία του Πόντου»), η
συγγραφέας Πόπη Τσακμακίδου- Κωτίδου
(«Η γυναίκα της προσφυγιάς») και ο Φάνης
Μαλκίδης («Σανταίες και Σανταίοι: Από τον
Πόντο στον Έβρο»).

Ο Θ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε συνοπτικά
στις εξελίξεις στον Πόντο, λίγο πρίν το ξερι-
ζωμό και τόνισε τα γεγονότα που σημάδε-
ψαν τον Ποντιακό Ελληνισμό, σε εκείνη την
κρίσιμη περίοδο. Η Π. Τσακμακίδου- Κωτί-
δου, επικέντρωσε την εισήγησή της στην
Πόντια γυναίκα της πρώτης προσφυγικής
γενιάς, η οποία διέσωσε τη ζωή αλλά και την

παράδοση του ελληνικού λαού. 
Ο Φ. Μαλκίδης, στην εισήγησή του, ανέ-

φερε για πρώτη φορά στοιχεία από την ε-
γκατάσταση των Ποντίων και ειδικότερα των
καταγόμενων από τη Σάντα στο νομό
Έβρου, ενώ επίσης για πρώτη φορά ανα-
σύρθηκαν φωτογραφίες από οικογενειακά
αρχεία που φανερώνουν την μεγάλη πα-
ρουσία των Σανταίων στην περιοχή.  Το
Σάββατο, στις 9:30 το βράδυ, στον ίδιο χώ-
ρο, προβλήθηκε ταινία για την ιστορία του
Πόντου και στη συνέχεια πραγματοποιήθη-
κε παραδοσιακό γλέντι, με τη συμμετοχή
Ποντίων καλλιτεχνών.  Οι εκδηλώσεις έγι-
ναν με την υποστήριξη της Νομαρχίας
Έβρου,- την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Νο-

μάρχης Έβρου Ν. Ζαμπουνίδης και ο αντι-
νομάρχης Π. Ατζανός, όπως και η πρόε-
δρος των Σανταίων της Θεσσαλονίκης Β.
Σαββίδου, ο πρόεδρος της Ένωσης παλιν-
νοστούντων Ν. Έβρου Α. Καραγκιοζίδης,
και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Σανταίων
του Αετοχωρίου Α. Πουνερίδης- και τις πα-
ρακολούθησαν εκατοντάδες πολίτες, Σα-
νταίοι και μη από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Δράμα, Φλώρινα, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη,
Ξάνθη και άλλες περιοχές. Οι εκδηλώσεις
και ειδικά η ημερίδα, έδειξαν τη μεγάλη
προσφορά της Σάντας του Πόντου στην ελ-
ληνική ιστορία, ενώ έκανε γνωστή την πο-
ρεία των Σανταίων στο νομό Έβρου και σε
ολόκληρη την Ελλάδα.
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Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εργασίες της 5ης
Τακτικής Συνεδρίασης του Προεδρείου του ΣΑΕ 

Yπό την προεδρεία του Στέφανου Π. Ταμβάκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Στις εργασίες της συνε-
δρίασης συμμετείχαν οι Συντονιστές των Δι-
κτύων Νεολαίας ΣΑΕ, από όλες τις Περιφέρει-
ες, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΓΑΕ, Ιωάννης
Κυπαρισσίδης και στελέχη της Γραμματείας, ο
Διευθυντής της Υπηρεσίας Αποδήμων και Πα-
λιννοστούντων του Υπουργείου Εξωτερικών
της Κύπρου Πρέσβη Χαράλαμπος Ιωαννίδης, ο
Πρόεδρος του Κέντρου Μαύρης Θάλασσας,
της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος
Αδαμίδης και ο εκπρόσωπος του Δημάρχου
Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Ακριτίδης.

Ετήσια έκθεση

Στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος κ. Ταμβάκης
παρουσίασε την ετήσια έκθεση του ΣΑΕ για το έ-
τος 2008. Η δεύτερη αυτή ετήσια έκθεση, που
θα παραδοθεί στη Βουλή στο πλαίσιο της καθιε-
ρωμένης Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού, είναι
ιδιαίτερα προσεγμένη και λεπτομερής, και μαζί
με τις δράσεις όλων των Περιφερειών του ΣΑΕ,
αποτυπώνονται προτάσεις για λύσεις επί των θε-
μάτων, που απασχολούν τους απανταχού Έλλη-
νες. Λόγω των ευρωεκλογών και του κλεισίμα-
τος της Βουλής, η Έκθεση θα συζητηθεί το Φθι-
νόπωρο, σε ένα τριήμερο με κορυφαία εκδήλω-
ση στην ολομέλεια του κοινοβουλίου.

Παιδεία

Την πρώτη ημέρα των εργασιών, σε κοινή
συνεδρίαση με τον Ειδικό Γραμματέα ΠΟΔΕ
του Υπουργείου Παιδείας Στέφανο Βλαστό,
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διάδο-
ση της Ελληνόγλωσσης Παιδείας στο εξωτερι-

κό και τα προβλήματα που υπάρχουν κατά τό-
πους. Ο κ. Βλαστός τόνισε πως επιθυμεί τη
συμβολή του ΣΑΕ στον εντοπισμό των προβλη-
μάτων, ώστε να δρομολογηθεί η λύση αυτών.

Το προεδρείο του ΣΑΕ είχε, επίσης, συνά-
ντηση με τον καθηγητή Ιωάννη Καζάζη, ανα-
πληρωτή πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας (ΚΕΓ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στη
συνάντηση συζητήθηκε η εμβάθυνση της συ-
νεργασίας, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση
της ομογένειας για τα οφέλη που προκύπτουν
από την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνο-
μάθειας. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε η υ-
πογραφή μνημονίου συνεργασίας.

Νεολαία

Σε κοινή συνεδρίαση του Προεδρείου με
τους Συντονιστές των Δικτύων Νεολαίας, έγινε
ο απολογισμός δράσεων για το πρώτο εξάμηνο
του 2009 και ο προγραμματισμός των δράσε-
ων για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι Συντονιστές των Δικτύων Νεολαίας ανα-
κοίνωσαν ότι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για
τη συγκέντρωση υπογραφών για την επιστρο-
φή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα,
όπως και τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσε-
ων σε όλο τον κόσμο. Η δημιουργία κοινής ι-
στοσελίδας της Νεολαίας ΣΑΕ, η διοργάνωση
ενός παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας, όπως
και η καταγραφή των νέων ομογενών σε όλο
τον κόσμο, είναι μερικές από τις δράσεις που
προγραμματίζουν οι νέοι.

Η Συνάντηση των Συντονιστικών Συμβου-
λίων των Δικτύων Νεολαίας αποφασίστηκε να
γίνει φέτος από τις 3 έως τις 6 Δεκεμβρίου στη

Θεσσαλονίκη, ενώ η Παγκόσμια Συνάντηση
Νεολαίας θα πραγματοποιηθεί το 2010.

Οι Συντονιστές των Δικτύων είχαν συνάντη-
ση και με τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς
Λευτέρη Μπούλια, με τον οποίο συζήτησαν μία
σειρά πρωτοβουλιών που θα αναλάβουν από
κοινού σε θέματα επιχειρηματικότητας, εθελο-
ντισμού, ενώ συζητήθηκαν προβλήματα που α-
ντιμετωπίζουν οι νέοι, σε κάθε περιφέρεια.

Συνάντηση με τον
Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης

Στις 27 Ιουνίου το Προεδρείο του ΣΑΕ είχε
συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας-
Θράκης (ΥΠΑΘ), Σταύρο Καλαφάτη, με τον ο-
ποίο συζητήθηκαν τρόποι διεύρυνσης της συ-
νεργασίας, με στόχο την ενίσχυση του χαρα-
κτήρα και του ρόλου της Θεσσαλονίκης, ως έ-
δρας του ΣΑΕ και πρωτεύουσας του Απαντα-
χού Ελληνισμού.

Σημειώνεται ότι με την οικονομική συνδρομή
του ΥΜΑΘ, ξεκινάει η υλοποίηση της «Κιβωτού
του Απόδημου Ελληνισμού». Επίσης συμφωνή-
θηκε η προώθηση δράσεων, που θα στοχεύουν
στην ενίσχυση των δεσμών των νέων αποδή-
μων με τους νέους και τις νέες της Θεσσαλονί-
κης και της Βορείου Ελλάδας, με τη διοργάνω-
ση εκδηλώσεων σε δύο θεματικά παιδεία (Πε-
ριβάλλον – Πολιτισμός), όπως και η ανάληψη
πρωτοβουλιών ενίσχυσης των επιχειρηματικών
δεσμών Μητροπολιτικής Ελλάδας και Ελλήνων
της Διασποράς, μέσω επιχειρηματικών αποστο-
λών, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΥΜΑΘ
με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών.

Κοινή συνεδρίαση με το Προεδρείο
της Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού

της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων

Στην κοινή αυτή συνεδρίαση έγινε συζήτηση
επί των θεμάτων της Ετήσιας Έκθεσης του
ΣΑΕ, για την οποία οι βουλευτές εξέφρασαν
την ικανοποίησή τους, όπως και η δυνατότητα
επαναφοράς του θέματος της «ψήφου των α-
ποδήμων».

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της
Βουλής, Νικόλαος Τσιαρτσιώνης, βουλευτής
ΝΔ, ο Α’ Αντιπρόεδρος, Γρηγόρης Νιώτης,
βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο Β’ Αντιπρόεδρος, βου-
λευτής του ΚΚΕ, Νικόλαος Γκατζής, και ο
Γραμματέας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Αναστάσιος
Κουράκης.

Πρόγραμμα «Μητέρες
του Απανταχού Ελληνισμού»

Ένα νέο πρόγραμμα για τη στήριξη Ελληνί-
δων μητέρων της διασποράς, που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα, ξεκινάει το ΣΑΕ, με τίτλο
«Μητέρες του Απανταχού Ελληνισμού». Υπεύ-
θυνη του Προγράμματος είναι η Γραμματέας
του ΣΑΕ Όλγα Σαραντοπούλου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μη-
τέρες, ελληνικής καταγωγής, από χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Λατινικής
Αμερικής και της Αφρικής, οι οποίες είτε είναι
άνεργες, είτε μεγαλώνουν μόνες τους τα παι-
διά τους, ή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα
υγείας.

Φωτογραφικό ενθύμημα από τις εργασίες της 5ης  Τακτικής
Συνεδρίασης του Προεδρείου του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης (Α) με τον υπουργό
Μακεδονίας Θράκης Σταύρο Καλαφάτη

Από την κοινή συνεδρίαση του προεδρείου του ΣΑΕ με τον υπουργό Μακεδονίας
Θράκης Σταύρο Καλαφάτη, το προεδρείο της Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού

της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Στέφανος Βλαστός (Α), ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης 

και ο Γενικός Διευθυντής της ΓΓΑΕ Ιωάννης Κυπαρισσίδης
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Aπό την 5η Περιφέρεια ΣΑΕ-χωρών πρώην ΕΣΣΔ αρχίζει
το πρόγραμμα «Μητέρες του απανταχού Ελληνισμού»

Επίσκεψη στο Κέντρο Μαύρης Θάλασσας
Το Κέντρο Μαύρης Θάλασσας στην Θεσσαλονίκη επι-

σκέφτηκε η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπού-
λου, συνοδευόμενη από τον Συντονιστή Νεολαίας – Περι-
φέρεια Καναδά Αναστάσιο Μαστοράκο, την Διευθύντρια
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας Δρ.
Ελλάδα Μαυρομάτη, και την Διάνα Ζουρελίδου, οι οποίες
εκπροσώπησαν τον Συντονιστή του ΣΑΕ Περιφέρειας των
χωρών της Μαύρης Θάλασσας Ιβάν Σαββίδη.

Τα μέλη του ΣΑΕ υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Κέντρου
Δρ. Αδαμίδης, ο οποίος και ενημέρωσε για την δράση και
τα προγράμματα που υλοποιεί το Κέντρο Μαύρης Θάλασ-
σας.

Η κ. Σαραντοπούλου είχε την ευκαιρία να συζητήσει ε-
κτενώς το ζήτημα που αντιμετωπίζουν εκατόν έξι ομογε-
νείς δάσκαλοι, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μισθό εδώ και
δύο χρόνια, αν και η προσφορά τους είναι ζωτικής σημα-
σίας για την διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας.

Σύμφωνα με την Δρ. Μαυρομάτη, οι οικονομικές απολα-
βές των εκατό ευρώ αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήμα-
τος, ουσιαστικά τρόπο επιβίωσης για τους ανθρώπους αυ-
τούς.

Η Δρ. Σαραντοπούλου υποσχέθηκε να κάνει την σχετική
εισήγηση εκ μέρους του ΣΑΕ προς τα υπουργεία Παιδείας
και Εξωτερικών, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη αποπλη-
ρωμή των μισθών.

Η Γραμματέας του ΣΑΕ, αναφέρθηκε και στο πρόγραμ-
μα «Μητέρες του Απανταχού Ελληνισμού», το οποίο υλο-
ποιείται από το ΣΑΕ και απευθύνεται σε γυναίκες-μητέρες
που χρίζουν βοηθείας, υπό τον συντονισμό της ίδιας, και
εξήγησε ότι το πρόγραμμα θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε
χώρες της πέμπτης περιφέρειας του ΣΑΕ και συγκεκριμέ-
να στις χώρες Ρωσία, Ουκρανία, Καζακστάν, Γεωργία,
Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία, Λευκορωσία, Κιργκιζία
και Ουζμπεκιστάν. Άμεση θα είναι στον τομέα αυτό η συ-
νεργασία με την Δρ. Μαυρομάτη, η οποία μαζί με την Δρ.
Σαραντοπούλου θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού
στην περιφέρεια με την ευγενή στήριξη του Συντονιστή κ.
Ιβάν Σαββίδη.

Ο κ. Μαστοράκος από την πλευρά του, αναφέρθηκε στο

έργο και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η νεολαία
ΣΑΕ του Καναδά υπό την αιγίδα του Συντονιστή της Περι-
φέρειας Κώστα Μενεγάκη, ενώ ενημέρωσε και για την
δραστηριότητα και τους στόχους τόσο της νεολαίας ΣΑΕ.
Στήριξε δε την δυνατότητα συνεργασίας της Περιφέρειας
Καναδά με το Κέντρο Μαύρης Θάλασσας.

Η κ. Σαραντοπούλου και ο κ. Μαστοράκος επισκέφθη-
καν ακόμη το αρχείο του Κέντρου, συνοδευόμενοι από τον

κ. Αδαμίδη, τις κ.κ. Μαυρομάτη και Ζουρελίδου. Στο
Αρχείο εκτίθενται έργα μεγάλης ιστορικής αξίας που ανα-
φέρονται στην ιστορία των Ελλήνων του Πόντου.

Η κυρία Σαραντοπούλου τόνισε και πάλι την ανάγκη ί-
δρυσης Μουσείου Ιστορίας Ποντιακού Ελληνισμού, τη α-
ναγκαιότητα αναφοράς στα σχολικά βιβλία της ιστορίας
των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, την ίδρυ-
ση Πανεπιστημιακής Έδρας Ποντιακού Ελληνισμού.
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Επίσκεψη Δρ. Ολγας Σαραντοπούλου
στην ομογένεια της Τσεχίας

Στην ελληνική παροικία της Τσεχίας βρέ-
θηκε η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σα-
ραντοπούλου. Προσκεκλημένη του προέ-
δρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτή-
των της Δημοκρατίας της Τσεχίας Χρήστου
Μπιάλα, παρακολούθησε τις πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις που διοργάνωσε η Ομοσπονδία
Ελληνικών Κοινοτήτων της Τσέχικης Δημο-
κρατίας «Ελληνικές Ημέρες 2009». 

Η Γραμματέας ΣΑΕ στο πλαίσιο της επί-
σκεψής συναντήθηκε με εκπροσώπους των
ομογενειακών οργανώσεων, και συζήτησαν
εκτενώς το θέμα της ελληνόγλωσσης εκπαί-
δευσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
ο Ελληνισμός, ενώ τα μέλη της Ομοσπονδίας
διευκρίνισαν ότι χρειάζεται η οικονομική ενί-
σχυση των δράσεων του Ελληνισμού από την

Ελληνική Πολιτεία με στόχο να στηριχθεί και
να διασωθεί το Ελληνικό στοιχείο που ζει
στην Τσεχία.

Ειδικότερα, στο θέμα της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης, έντονος είναι ο προβληματι-
σμός στην ελληνική παροικία, καθώς η Τσε-
χική κυβέρνηση, λόγω της οικονομικής στε-
νότητας που αντιμετωπίζει, διέκοψε την οικο-
νομική ενίσχυση προς την Ομοσπονδία Ελλη-
νικών Κοινοτήτων της Τσεχικής Δημοκρα-
τίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η
καταβολή των μισθών στους ομογενείς δα-
σκάλους. Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι εδώ
και έξι μήνες παραμένουν απλήρωτοι. «Εάν
δεν βρεθεί λύση στο πρόβλημα, τα παιδιά
μας δεν θα διδάσκονται τα ελληνικά, δεν θα
επιζήσουν οι κοινότητες. Ο Ελληνισμός θα

χαθεί» επεσήμαναν οι ομογενείς. Η Δρ. Σα-
ραντοπούλου απεύθυνε ομιλία προς τα στε-
λέχη του Ελληνισμού, και διαβίβασε τις ευ-
χές του προέδρου του ΣΑΕ Στέφανου Ταμ-
βάκη, του Περιφερειάρχη Ευρώπης Γιώργου
Αμαραντίδη και των μελών του προεδρείου.
Ευχαρίστησε τα μέλη της Ομογένειας για τις
ακούραστες προσπάθειες και σημαντικές
πρωτοβουλίες τους χάρη στις οποίες η κοι-
νωνία της Τσεχίας έχει βαθιά ριζωμένη το ελ-
ληνικό χρώμα.

„Αν και η προσφυγιά άφησε μνήμες θλιβε-
ρές, εκείνοι κατόρθωσαν να δημιουργήσουν
από την αρχή μια νέα ζωή, μια δεύτερη πα-
τρίδα, μην ξεχνώντας όμως την πατρίδα στην
καρδιά τους, την Ελλάδα μας“, είπε. Τόνισε
δε, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να στηρίξει τους
Έλληνες της Τσεχίας στην προσπάθεια που
κάνουν και διαβεβαίωσε ότι η στήριξη από το
ΣΑΕ είναι συνεχής και η συνεργασία δεδο-
μένη.

Ακολούθησε δεξίωση στο δημαρχείο της
πόλης, την οποία προσέφερε η Δήμαρχος
της πόλης προς τιμήν της Ελληνικής Ομογέ-
νειας. 

Τις «Ελληνικές Ημέρες 2009», διοργάνω-
σαν για 7η συνεχή χρονιά η Ομοσπονδία
Ελληνικών Κοινοτήτων της Τσεχικής Δημο-
κρατίας σε συνεργασία με την Ελληνική Κοι-
νότητα της πόλης Κρνοβ, την υποστήριξη του
Δήμου Κρνοβ, της Νομαρχίας Μοραβίας -
Σιλεσίας, του υπουργείου Πολιτισμού της
Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Πο-

λιτείας. Την έναρξη των εκδηλώσεων, στην
οποία παρέστη η κ. Σαραντοπούλου, μπρο-
στά από το Δημαρχείο, κήρυξε ο Έλληνας
Πρέσβης στην Τσεχία Κωνσταντίνος Κοκό-
σης και η Δήμαρχος της πόλης Κρνοβ. 

Εκατοντάδες Έλληνες και Τσέχοι, παρα-
κολούθησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τις
χορευτικές παραστάσεις που έδωσαν το χο-
ρευτικό της Κοινότητας ΑΝΤΙΓΟΝΗ, το χο-
ρευτικό της κοινότητας της Πράγα
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, το Λύκειο Ελληνίδων, οι χο-
ρευτές παραδοσιακών συγκροτημάτων της
Τσεχίας, Πολωνίας, Ουγγαρίας και Σλοβα-
κίας, αλλά και το χορευτικό του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Αγρινίου, τα μέλη του ο-
ποίου ταξίδεψαν για να βρεθούν κοντά στον
Ελληνισμό.

Περίπου 3500 Έλληνες αποτελούν την ελ-
ληνική παροικία της Τσεχίας, ενώ είναι οργα-
νωμένοι σε δεκατρείς κοινότητες με πολυ-
πληθέστερη εκείνη της Πράγας, η οποία α-
ριθμεί 300 μέλη. Η πόλη Κρνοβ, στην ανατο-
λική Τσεχία, παλαιότερα φιλοξενούσε πολυ-
πληθή ελληνική κοινότητα, η οποία ξεπερνού-
σε σε αριθμούς ακόμη και τον γηγενή πληθυ-
σμό. Μάλιστα, όπως λένε οι ομογενείς, είχε
προωθηθεί αίτημα προς την τσεχική κυβέρ-
νηση, ώστε η πόλη να γίνει ελληνική.

Σήμερα, η ελληνική κοινότητα δραστη-
ριοποιείται έντονα και διοργανώνει κάθε
χρόνο πληθώρα πολιτιστικών κυρίως εκδη-
λώσεων, στις οποίες συμμετέχουν Έλληνες
και Τσέχοι.

Το Δημαρχείο της πόλης Κρνοβ

Εμπρός παλληκάρια της ξενιτιάς, δείξτε κι εδώ την αξιοσύνη σας!!

Πάντα κι όπου σ’ αντικρίζω με λαχτάρα σταματώ, υπερήφανα δακρύζω, ταπεινά σε χαιρετώ. 
Δόξα αθάνατη στολίζει κάθε θεία σου πτυχή και μαζί σου φτερουγίζει, της πατρίδας η ψυχή!! 

Η Ελλάδα είναι παντού να διατρανώνει την αιώνια ύπαρξή της!



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 πολλά χιλιόμετρα. Δια-
θέτει υποδομές για θαλάσσια αθλή-
ματα, beach bars, ομπρέλες και ξα-
πλώστρες. 
Κοντά στον οικισμό, που συνεχώς α-
ναπτύσσεται, θα βρείτε πολλές επιλο-
γές για καφέ, ποτό και φαγητό σε πα-
ραλιακά εστιατόρια και παραδοσια-
κές ταβέρνες, όπως επίσης και πολ-
λές επιλογές σε καταλύματα που θα
σας φιλοξενήσουν. 

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 υποδο-
μές για να περάσετε λίγες μέρες ξεγνοι-
ασιάς συνδιάζοντας θάλασσα και βου-
νό. Ιδανικός τόπος για οικογένειες αλλά
και εκείνους που προτιμούν τη μοναξιά!
Στην περιοχή υπάρχουν ξενοδοχεία και
ενοικιαζόμενα δωμάτια, ψαροταβέρνες,
καλαίσθητες καφετέριες, παραδοσιακά
καφενεία και όλα σε καλές τιμές.

Πλάκα Λεωνιδίου

Η παραλία του Λεωνιδίου είναι κατα-
πληκτική. Υποδομές για διακοπές, πο-
λύ κοντά στο εντυπωσιακό Λεωνίδιο.
Υπάρχουν δωμάτια και ξενοδοχεία.
Εύκολα προσβάσιμη από τον κεντρι-
κό, μοναδικό, δρόμο Άστρος - Τυρός
- Λεωνίδιο - Κοσμάς με κατεύθυνση
την Μονεμβασιά. 
Το Λεωνίδιο είναι η πρωτεύουσα της
Τσακωνιάς που ακόμα μιλιέται η τσα-
κωνική διάλεκτο, υπόλειμα της δωρι-
κής γλώσσας.

Πούλιθρα

Λίγο πιο πέρα από την Πλάκα Λεωνι-
δίου βρίσκεται η ήσυχη και ελκυστική
ακτή Πούλιθρα. 
Ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια μιας
μεγάλης ακτής του Όρμου του Αγίου
Γεωργίου, που ξεκινάει από την Σα-
μπατική περνάει από την Πλάκα και
τελειώνει στην Πούλιθρα. Αποτελεί ό-
μορφο παραθαλάσσιο θέτερο με οικι-
σμό και είναι κατάλληλη για οικογένει-
ες και ερωτευμένα ζευγάρια. Υπάρ-
χουν ταβέρνες, καφετέριες, τουριστι-
κά καταστήματα κλπ.

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

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!
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Συμφωνία συνεργασίας ΣΑΕ και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της η-

λεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και της καταναλωτικής πί-
στης, μέσω και έκδοσης χρεωστικών καρτών, υπέγραψαν σή-
μερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΤΤ Hellenic Postbank
Άγγελος Φιλιππίδης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδη-
μου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και της ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΚΕ Στέφανος Ταμ-
βάκης, παρουσία των Μελών του Προεδρείου του ΣΑΕ.

Το – ιστορικής σημασίας – έργο, που είναι προσαρμοσμένο
στις ανάγκες των απόδημων Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, ανα-
μένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί σταδιακά από τον ερχόμε-
νο Δεκέμβριο. Η σύμβαση προβλέπει σε πρώτη φάση μία πε-
ρίοδο συνεργασίας, διάρκειας δύο ετών, που θα εξελιχθεί στη
συνέχεια σε αορίστου χρόνου.

«Θεωρώ ότι η υπογραφή της συμφωνίας με το Ταχυδρομι-
κό Ταμιευτήριο αποτελεί ένας σταθμό, καθώς μέσω αυτής το
ΣΑΕ πλέον αποκτά μερική οικονομική αυτοδυναμία, που συ-
ζητείται από χρόνια και τώρα σταδιακά υλοποιείται», τόνισε
–μεταξύ άλλων-ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης,
ευχαριστώντας θερμά τον κ. Φιλιππίδη για την έως τώρα στε-
νή συνεργασία και την αγάπη, με την οποία «αγκάλιασε» τον
απανταχού ελληνισμό. «Είμαστε βέβαιοι ότι με τις στέρεες βά-
σεις συνεργασίας που έχουν τεθεί μόνο επιτυχίες θα έχου-
με», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο κ. Φιλιππίδης ευχαρίστησε το ΣΑΕ και

προσωπικά τον κ. Ταμβάκη, για τη μεγάλη προσπάθεια που κα-
τέβαλαν, ώστε το μνημόνιο συνεργασίας, που υπεγράφη ανά-
μεσα στις δυο πλευρές, στις 13 Δεκεμβρίου του 2008, να εξε-
λιχθεί σε τελική συμφωνία.

«Είναι μία ιστορική μέρα, για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,

που έμπρακτα αγκαλιάζει τους απανταχού Έλληνες. Με την
πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) ο κάθε ομο-
γενής θα μπορεί να ανοίξει λογαριασμό, μέσω του οποίου θα
είναι σε θέση να κάνει όλες τις συναλλαγές», τόνισε ο κ. Φι-

λιππίδης, προσθέτοντας ότι από τα χρήματα
που εξασφαλίζονται από τις συναλλαγές
αυτές, θα επιδοτούνται δράσεις του απόδη-
μου Ελληνισμού, που θα υποδεικνύει το
ΣΑΕ και ο «ΔΕΣΜΟΣ».

Το e-banking θα δίνει τη δυνατότητα σε
κάθε ομογενή να κάνει ολοκληρωμένη χρη-
ματοοικονομική διαχείριση των οικονομικών
υποχρεώσεων του με την Ελλάδα(π.χ. εμβά-

σματα σε συγγενείς και άλλα φυσικά πρόσωπα, πληρωμές προς
κρατικούς φορείς (φορολογία, κτηματολόγιο, κτλ)., τιμολογίων
ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ). προς άλλους δημόσιους οργανισμούς
(παράβολα, κτλ), αλλά και μεταφορές χρημάτων σε άλλες ελλη-
νικές τράπεζες, όπως και πληρωμές υποχρεώσεων σε επιχειρή-
σεις του ιδιωτικού τομέα -ασφάλειες, ξενοδοχεία, κινητή τηλε-
φωνία, κτλ). Σταδιακά, το πρόγραμμα κατά την εξέλιξή του, θα
παρέχει πολλές επιπλέον δυνατότητες, όπως για παράδειγμα
συνεργασία με άλλους ομογενείς στο εξωτερικό, παροχή πλη-
ροφοριών για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα κ.α.

Πηγη: ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Πρόεδρος ΣΑΕ στο νέο Μουσείο Ακρόπολης

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου συνάντηση εργα-
σίας του Προέδρου ΣΑΕ, Στέφανου Ταμβάκη με τον Πρό-
εδρο του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης, καθηγητή
Αρχαιολογίας, Δημήτριο Παντερμαλή. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στο νέο Μουσείο. Ο κ. Ταμβάκης εί-
χε την δυνατότητα να ξεναγηθεί στους χώρους του και
να δει τις σύγχρονες υποδομές και παρουσίαση των εκ-
θεμάτων, καθώς και την έκθεση όπου παρουσιάζονται τα
γλυπτά του Παρθενώνα αναδεικνύοντας τον βίαιο διαμε-
λισμό τους τον 19ο αιώνα από τον Βρετανό Λόρδο Έλγιν.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ ενημέρωσε την διοίκηση του
Μουσείου για την πρόθεση του προεδρείου και ιδιαίτερα
της Νεολαίας των 7 γεωγραφικών περιφερειών του ΣΑΕ
να ενεργοποιηθούν δυναμικά στο εξωτερικό για την επι-

στροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο καθηγητής κ.
Παντερμαλής ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΣΑΕ και στο
πρόσωπο του όλο τον Απόδημο Ελληνισμό τονίζοντας
χαρακτηριστικά «Το νέο Μουσείο Ακρόπολης προσδοκά
σε μία ιδιαίτερη θέση στις καρδιές των Ελλήνων του Εξω-
τερικού. Την σχέση αυτή θα την οικοδομήσουμε μέσω
και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού».

Ο Πρόεδρος κ. Ταμβάκης επισήμανε ότι τους επόμε-
νους μήνες η Νεολαία του ΣΑΕ θα υλοποιήσει την πρό-
θεση μας για συλλογή υπογραφών υπέρ της επιστροφής
των Μαρμάρων. «Με ψυχραιμία, ρεαλισμό και σύγχρονα
επιχειρήματα, σε στενή συνεργασία, με το Μουσείο και
την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού» δήλωσε ο Πρόε-
δρος ΣΑΕ.

Πρωτοβουλία για την επιστροφή των Γλυπτών του
Παρθενώνα στην Ελλάδα αναλαμβάνουν οι νέοι του ΣΑΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Πρωτοβουλία για την προώ-
θηση του αιτήματος για την επιστροφή των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναλαμβά-
νουν τα Δίκτυα Νεολαίας του Συμβουλίου Από-
δημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), απ’ όλο τον κόσμο.
Όπως ανακοίνωσαν οι Συντονιστές των Δικτύων,
που συμμετέχουν στη συνεδρίαση του προε-
δρείου του ΣΑΕ, στη Θεσσαλονίκη, αναλαμβά-
νονται τρεις πρωτοβουλίες. Αξιοποιώντας τις
σύγχρονες τεχνολογίες, οι νέοι ομογενείς θα
δημιουργήσουν καταρχήν μια ηλεκτρονική αίτη-
ση, η οποία θα απευθύνεται όχι μόνο στους νέ-
ους Έλληνες ομογενείς, ανά τον κόσμο, αλλά
και στις νεολαίες των χωρών που ζούνε.

«Αισθανόμαστε υπερήφανοι για το Νέο
Μουσείο της Ακρόπολης και τα πολλά καλά λό-
για που γράφτηκαν στο διεθνή Τύπο, με αφορ-
μή τα εγκαίνια του. Ξεκινούμε αυτή την προ-
σπάθεια στοχεύοντας κυρίως στους νέους και
τις νέες των χωρών όπου ζούμε, να τους ενη-
μερώσουμε για τις διαστάσεις του προβλήμα-
τος, ώστε να δημιουργήσουμε μια δυναμική
και να τους φέρουμε κοντά μας», επισημαίνει

σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Συντονιστής
Νεολαίας ΣΑΕ Ευρώπης Κώστας Συμεωνίδης.

«Η ανησυχία είναι κοινή για όλους τους
Έλληνες, όπου και αν ζουν. Οι νέοι ομογενείς
απ’ όλο τον κόσμο θέλουμε να δείξουμε τη συ-
μπαράστασή μας και να συμβάλλουμε με τον
τρόπο μας στην προώθηση του δίκαιου αιτήμα-
τος για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας όσο
το δυνατόν περισσότερες υπογραφές», τόνισε
από την πλευρά του ο Μορίς Γκρίτζαλης, Συ-
ντονιστής του Δικτύου Νεολαίας ΗΠΑ.

Τον προσεχή Δεκέμβριο, μετά τη συνάντηση
που θα έχουν στη Θεσσαλονίκη, τα Συντονιστι-
κά Συμβούλια των Δικτύων Νεολαίας ΣΑΕ θα
επισκεφθούν το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης,
όπου θα παραδώσουν τις πρώτες υπογραφές
που θα έχουν συγκεντρώσει. Αποκορύφωση
της κινητοποίησης των Δικτύων θα αποτελέ-
σουν οι ταυτόχρονες εκδηλώσεις που θα διορ-
γανώσουν, σε διαφορετικές πόλεις σε όλες τις
ηπείρους, για την ενημέρωση των τοπικών κοι-
νωνιών.                                  Πηγη: ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι νεολαίοι του ΣΑΕ δείχνουν τη θέλησή τους να πάνε
τον Απόδημο Ελληνισμό σε ψηλότερα σκαλιά επιτυχίας

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Ταμπάκης (Δ) και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης, καθηγητής
Αρχαιολογίας, Δημήτριος Παντερμαλής, σε μια αναμνηστική φωτογραφία στους χώρους του νέου Μουσείου.

Συνάντηση του Υφ. Εξωτερικών
Θ. Κασσίμη με τον Πρόεδρο ΣΑΕ

Με τον Υφυπουργό Εξωτερι-
κών Θεόδωρο Κασσίμη, συνα-
ντήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΑΕ
Στέφανος Ταμβάκης, τον οποίο
ενημέρωσε για τη δημοσίευση
της Ετήσιας Έκθεσης του ΣΑΕ
καθώς και του Απολογισμού
Δραστηριοτήτων των Μελών
του Προεδρείου για το 2008
και για τις αποφάσεις της 5ης
Συνεδρίασης του Προεδρείου,
που έγινε στη Θεσσαλονίκη 26-
28 Ιουνίου 2009.

Ο κ. Ταμβάκης, ενημέρωσε
ακόμα τον κ. Κασσίμη για τις
κατά τόπου δράσεις και τις
πρωτοβουλίες που έχει λάβει η
νεολαία του ΣΑΕ σχετικά με
την διεθνή κινητοποίηση για
την επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα στην Ελλάδα,

τη συμφωνία, που υπέγραψε η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του
ΣΑΕ «ΔΕΣΜΟΣ» με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στον τομέα της ηλε-
κτρονικής τραπεζικής (e-banking) και της καταναλωτικής πίστης, η ο-
ποία θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την μερική οικονομική αυτοδυ-
ναμία του ΣΑΕ.

Τέλος συζητήθηκε η συνεργασία, που αναπτύσσει το ΣΑΕ με τις ό-
μορες οργανώσεις των άλλων της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Βαλκανικών Χωρών.
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Συνάντηση του Πρόεδρου της Βουλής με τον Πρόεδρο ΣΑΕ
ΑΘΗΝΑ. Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημή-

τρης Σιούφας παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση
2008 του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Στέφανο
Ταμβάκη. Στη συνάντηση παρέστη και ο Πρό-
εδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της
Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς Νί-
κος Τσιαρτσώνης και η Γραμματέας του ΣΑΕ
Όλγα Σαραντοπούλου. Παραδίδοντας την
Έκθεση ο κ. Ταμβάκης δήλωσε τα παρακάτω:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση εκ μέρους του
προεδρείου να σας παρουσιάσω την Ετήσια
Έκθεσή μας. 

Φέτος περιλαμβάνει δύο τόμους: ο ένας
τόμος είναι οι δραστηριότητες του Συμβουλί-
ου Απόδημου Ελληνισμού και ο άλλος τόμος
είναι οι εισηγητικές προτάσεις. Εδώ θα βρεί-
τε τα αιτήματα και τις προτάσεις μας από ό-
λες τις περιφέρειες με έναν τρόπο πιο κωδι-
κοποιημένο, πιο εμπεριστατωμένο και πιο
σύγχρονο από πέρσι. Υπάρχουν επίσης προ-
τάσεις του Προεδρείου για συγκεκριμένες
δράσεις, κάτι το οποίο κάνουμε πρώτη φορά
ώστε να διευκολύνουμε και το έργο της Βου-
λής και εσάς προσωπικά στην καλύτερη ανά-
γνωση των αιτημάτων μας και στην καλύτερη
επίλυση των διαφόρων προβλημάτων μας για
την οποία είμαστε βέβαιοι. Θα ήθελα επίσης
να σας ευχαριστήσω για τη συμπαράσταση ό-
λης της Βουλής και ιδιαίτερα της Διακομματι-
κής Επιτροπής. 

Ευχαριστούμε όλους τους βουλευτές που
παρακολουθούν τις εργασίες μας στις περι-
φέρειες καθώς και εσάς προσωπικά για τη
συμπαράσταση στο έργο μας».

Παραλαμβάνοντας την Έκθεση ο Πρόε-
δρος της Βουλής Δημ. Σιούφας επεσήμανε
τα εξής:

«Χαίρομαι που συναντιόμαστε για άλλη μια
φορά στη Βουλή και μάλιστα για ένα σημαντι-
κό γεγονός, για να παραλάβω την Ετήσια
Έκθεση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνι-
σμού για το 2008. 

Θέλω με αφορμή το θέμα αυτό να σας ότι
η Βουλή των Ελλήνων με την τελευταία τρο-
ποποίηση του Κανονισμού έχει προχωρήσει
σε μια ουσιαστική παρέμβαση αλλάζοντας

την ονομασία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Απόδημου Ελληνισμού η οποία από το Μάιο
μήνα και εφεξής ονομάζεται Επιτροπή του
Ελληνισμού της Διασποράς. 

Το κάναμε αυτό γιατί πιστεύουμε ότι έτσι α-
πηχείται πολύ καλύτερα η πραγματικότητα
του Οικουμενικού Ελληνισμού και αποδει-
κνύεται η απόλυτη έγνοια της εθνικής αντι-
προσωπείας για τη στήριξη του Ελληνισμού
της Διασποράς όπου γης. 

Γνωρίζουμε το σημαντικό έργο το οποίο ε-
πιτελείτε σε ολόκληρο τον κόσμο, παρακο-
λουθούμε μέσω του Προέδρου και των με-
λών της Επιτροπής του Ελληνισμού της Δια-
σποράς τα συνέδριά και τις πρωτοβουλίες
σας και αυτή η Ετήσια Έκθεση, όπως πράξα-
με για πρώτη φορά πέρσι, θα συζητηθεί τόσο
στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή όσο και στην
Ολομέλεια. 

Θα κληθείτε έγκαιρα να παρακολουθήσετε
τις συνεδριάσεις που θα γίνουν γιατί η Βουλή
θεωρεί ότι οι εκθέσεις αυτές και οι συζητή-
σεις στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια έ-
χουν ως σκοπό να γίνεται ένας απολογισμός
τόσο των δικών σας δραστηριοτήτων για την
Ελλάδα και τον απόδημο Ελληνισμό όσο και
των όσων κάνει η ελληνική Πολιτεία για τον

Ελληνισμό της Διασποράς.
Θα έχω την ευκαιρία να σας παραδώσω

για να ενημερώσετε τα μέλη σας τα δύο τε-
λευταία ψηφίσματα του Κογκρέσου και της
Γερουσίας των ΗΠΑ με τα οποία τα όργανα
αυτά παίρνουν μία σαφή θέση για το θέμα
της επίλυσης του ονόματος των Σκοπίων.
Υπάρχει επίσης μία σημαντική πρωτοβουλία
που ανέλαβαν 200 ακαδημαϊκοί απ’όλο τον
κόσμο και ιδιαίτερα από τα μεγαλύτερα πανε-
πιστήμια των ΗΠΑ. 

Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται στον
Πρόεδρο Ομπάμα και στο πλαίσιο της οι προ-
σωπικότητες αυτές με το κύρος και την πα-
γκόσμια αναγνώριση που διαθέτουν, περι-
γράφουν στον Αμερικανό Πρόεδρο την κατά-
σταση ως έχει και υποδεικνύουν τον τρόπο
με τον οποίο πρέπει η νέα αμερικανική ηγε-
σία να αντιμετωπίσει το θέμα της ονομασίας
της γειτονικής χώρας.

Θέλω επίσης να σας επισημάνω ότι μετά το
παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός των εγκαινίων
του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, θα πρέ-
πει και εσείς με τα συνέδρια τα οποία πραγ-
ματοποιείτε σε ολόκληρο τον κόσμο να εκ-
πέμψετε ένα σαφές μήνυμα προς τις βρετανι-
κές αρχές και το Βρετανικό Μουσείο ότι πρέ-

πει να επιστρέψουν στη θέση τους τα παγκό-
σμια πολιτιστικά σύμβολα, τα Γλυπτά του
Παρθενώνα, τα οποία βρίσκονται αιχμάλωτα
στο Βρετανικό Μουσείο. 

Αν βρισκόμαστε σε εγρήγορση και το προ-
σπαθήσουμε όλοι μαζί πιστεύω ότι θα τα κα-
ταφέρουμε να γυρίσουν τα Μάρμαρα εδώ
που δημιουργήθηκαν ώστε να ακτινοβολούν
σε ολόκληρη την ανθρωπότητα τα μηνύματα
και τις αξίες που δημιούργησε η κλασσική
Ελλάδα.

Με αυτές τις σκέψεις εκ μέρους όλων των
βουλευτών θα ήθελα να συγχαρώ το Συμ-
βούλιο Απόδημου Ελληνισμού για το έργο
του και την προσφορά του στον Ελληνισμό
της Διασποράς».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ειδι-
κής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον
Ελληνισμό της Διασποράς Νίκος Τσιαρτσώ-
νης δήλωσε:

«Συγχαίρω τον Πρόεδρο και τα μέλη του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού για την
πληρέστατη Έκθεση που κατέθεσαν για δεύ-
τερη χρονιά. 

Η Ετήσια Έκθεση που είναι πολύ πιο κωδι-
κοποιημένη από πέρσι περιλαμβάνει τους
προβληματισμούς αλλά και τα οράματα των
Ελλήνων της Διασποράς. Εύχομαι και ελπίζω
ότι στην τριήμερη επεξεργασία της Βουλής
θα εντοπιστούν τα σημεία που πρέπει να υλο-
ποιηθούν άμεσα. 

Σε αυτή τη διαδικασία οι βουλευτές της
Επιτροπής αλλά και τα Υπουργεία και οι υπό-
λοιπες Επιτροπές που εμπλέκονται στο θέμα
θα κάνουν το καλύτερο δυνατό προκειμένου
να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσό-
τερα αιτήματα και οράματα των Ελλήνων της
Διασποράς». 

Η Ετήσια Έκθεση του ΣΑΕ κατατέθηκε επί-
σης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον
Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κοινο-
βουλευτικών κομμάτων, την Ειδική Μόνιμη
Επιτροπή της Βουλής για τον Ελληνισμό της
Διασποράς, τους αρμόδιους Υπουργούς και
την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνι-
σμού.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ στο 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Παμμακεδονικών
Ενώσεων & το 63ο Συνέδριο της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής

Ο Στέφανος Ταμπάκης στο χαιρετισμό του: « ... είμαστε συ-
νοδοιπόροι συναγωνιστές».

«… Εδώ και δεκαετίες μεταλαμπαδεύετε όχι μόνο στα παι-
διά και τα εγγόνια σας αλλά και στους συμπολίτες σας στην
Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αφρική και τον υπό-
λοιπο κόσμο, την αγάπη για την Μακεδονία, την μία, Ελληνική,
ιστορική Μακεδονία.

Μεταφέρετε σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς την γνώση.
Χωρίς κραυγές, χωρίς ατέρμονους συναισθηματισμούς. Αλλά
πάντα με αίσθηση του εθνικού καθήκοντος και συμφέροντος.
Γνωρίζοντας την ιστορική πραγματικότητα, την μακρινή αλλά

και την σύγχρονη. Στις προσπάθειές σας το Συμβούλιο Από-
δημου Ελληνισμού και εγώ προσωπικά δεν παραμένουμε δέ-
κτες αλλά είμαστε συνοδοιπόροι συναγωνιστές.

Αυτό που επιβάλλεται να κάνουμε πάντα είναι να στεκόμα-
στε δίπλα στην ελληνική Πολιτεία, δίπλα στην πατρίδα, σταθε-
ρά και πάντα σε συνεννόηση, να κάνουμε τα βήματα εκείνα
που είναι απαραίτητα.

Θέλω να ευχαριστήσω στο πρόσωπο της δραστήριας Ύπα-
της Πρόεδρου, κας. Νίνας Γκατζούλη, όλους του Υπάτους
Προέδρους και τις διοικήσεις των Παμμακεδονικών στις διά-
φορες χώρες του κόσμου, για τον άοκνο αγώνα σε δύσκολες

συνθήκες και το πνεύμα συνεργασίας που διαμορφώνετε ό-
χι μονάχα ανάμεσα στις Παμμακεδονικές αλλά σε πολλούς
φορείς της Ομογένειας και της Ελλάδος …»

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος
Ταμβάκης και η Γραμματέας ΣΑΕ Όλγα Σαραντοπούλου πα-
ρέλαβαν από τη Νίνα Γκατζούλη, Ύπατη Πρόεδρο της Παμμα-
κεδονικής Ένωσης Αμερικής την τιμητική διάκριση, που απέ-
νειμε η οργάνωση προς τον Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας
ΗΠΑ Θεόδωρο Σπυρόπουλο, για τη δράση του και την υπο-
στήριξη του στον αγώνα των Παμμακεδονικών Ενώσεων για
την Μακεδονία.
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ

«Η Παγκρητική Ενωση Αμερικής
πρωτοστατεί στην πολιτιστική διπλωματία» 

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με τον πρόεδρο της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, για την οργάνωση, την Κρήτη και την Κρητική ψυχή 

Της Νάνσυ Μπίσκα

Όλος ο κόσμος απ' τη μια
κι η Κρήτη απ’ την άλλη
ώ τη παντέρμη ζυγαριά
στη Κρήτη γέρνει πάλι*

Αυτή η μαντινάδα εκφράζει τον πρόεδρο της Παγκρητικής Ένωσης
Αμερικής Μανώλη Βελιβασάκη, ο οποίος τα τελευταία 4 χρόνια στη
θέση του προέδρου, κατάφερε να αναβαθμίσει και να αναδείξει την
οργάνωση στην ευρύτερη Αμερικανική κοινωνία και στην Ελλάδα. 

Με μία σειρά πρωτότυπων πρωτοβουλιών, έκανε πράξη την ιδέα
τής πολιτιστικής διπλωματίας και ανέδειξε τον διαχρονικό πολιτισμό,
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τής Κρήτης. 

‘Σταθμοί’ για την Παγκρητική Ένωση Αμερικής στη θητεία του ήταν
η μεγαλειώδης έκθεση στο Ωνάσειο Ίδρυμα που παρουσίασε, για
πρώτη φορά, στο Αμερικανικό κοινό τις δημιουργίες τού Κρητικού πο-
λιτισμού και προσέλκυσε 85.000 επισκέπτες, οι εκδηλώσεις προβολής
της Κρητικής διατροφής και του Κρητικού κρασιού στις Η.Π.Α, το με-
γαλειώδες γκάλα τον Σεπτέμβριο 2006 στη Νέα Υόρκη, που συγκέ-
ντρωσε πλήθος ομογενών από ολόκληρη την Αμερική και ευρύτερα
το άνοιγμα της οργάνωσης για συνεργασία με τις τοπικές αρχές της
Κρήτης, την Ελληνική πρεσβεία, το Ωνάσειο Ίδρυμα και άλλους ομο-
γενειακούς οργανισμούς. Ολοκληρώνει θεαματικά τις δύο του θητεί-
ες με τη διοργάνωση ενός πολιτιστικού συνεδρίου-κρουαζιέρας στην
Κρήτη τον Ιούλιο φιλοξενώντας εκατοντάδες Ελληνο-Αμερικανούς
Κρητικής καταγωγής και εκπροσώπους μεγάλων Αμερικανών Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης. Ο Μανώλης Βεληβασάκης, ένας από τους κο-
ρυφαίους μηχανικούς στις Η.Π.Α., Διευθύνων Σύμβουλος και κύριος
μέτοχος της μεγάλης πολυεθνικής μελετητικής εταιρείας Thornton-
Tomasetti σχεδιάζει τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο!
Όμως την υψηλότερη θέση στην ψυχή του κατέχει η Κρήτη!  Στη συ-
νέντευξη που μου παραχώρησε η περηφάνια διαδεχόταν τη συγκίνη-
ση και η αισιοδοξία διαδεχόταν τον προβληματισμό και την αγωνία για
το μέλλον του Ελληνισμού στην Αμερική. Είναι σίγουρο ότι ο Μανώ-
λης Βεληβασάκης θα παραμείνει αγωνιστής και υπηρέτης της Πα-
γκρητικής Ένωσης Αμερικής για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Χαίρομαι που είμαι Κρητικός 
και όπου σταθώ το λέω
με μαντινάδες χαίρομαι
με μαντινάδες κλαίω»*

Ο Μανώλης Βεληβασάκης ξεκίνησε τη διαδρομή του «από το ο-
μορφότερο χωριό του κόσμου» -όπως το χαρακτηρίζει- τον Καμαριώ-
τη Μαλεβυζίου στις πλαγιές του Ψηλορείτη. Αναγνωρίζοντας τις ρίζες
του, μιλά για την Κρητική ψυχή, για τον ρόλο της οικογένειας στην
Κρήτη, τους γονείς του, την αξία της παιδείας και των αρχών που έ-
λαβε στην γενέτειρά του και για τα πρώτα του χρόνια στην Αμερική.

Μ. Β.: «Στο γυμνάσιο του Ηρακλείου έλαβα τα θεμέλια της παιδεί-
ας και αγωγής μου. Θα έλεγα ότι εκεί μας ‘έκαναν ανθρώπους’. Μας
δίδαξαν το ‘μεράκι’ για ότι κάνουμε, την αξία της τιμιότητας, της ευ-
θύτητας, της συνέπειας και της εργατικότητας. Με αυτά τα όπλα, πολ-
λοί από εμάς τότε, ξεκινήσαμε για το εξωτερικό. Μόλις ολοκλήρωσα
την στρατιωτική μου θητεία επέλεξα την Αμερική για τις πανεπιστημια-
κές μου σπουδές και στη συνέχεια αποφάσισα να μείνω στην χώρα
αυτή γιατί πραγματικά μας αγκαλιάζει όλους και ιδιαίτερα όσους έ-
χουν όρεξη για εργασία».

Ν. Μπ.: Από τους γονείς σας τι θυμάστε;
Μ. Β.: «Από τον μακαρίτη πατέρα μου θυμάμαι την απλοϊκότητά

του, τη σοφία του, την πίστη του στην παιδεία και την αρμονική του συ-
νύπαρξη με την γη απ’ όπου αντλούσε τη δύναμή του. Η μόνη του φι-
λοδοξία ήταν να σπουδάσει τα παιδιά του για να γίνουν ‘κάτι καλύτε-
ρο από τον ίδιο’. Θυμάμαι να μου λέει ‘Μανωλιό θέλεις να πας στον
γυμνάσιο ή να γίνεις σκαφιάς;’ Του απήντησα πως νομίζω ότι θέλω να
πάω γυμνάσιο. Και μου είπε τότε, ‘μπράβο παιδί μου θα γίνεις άν-
θρωπος’. Η μητέρα μου με τον τρόπο που έζησε και ζει μου δίδαξε την
υπομονή και την επιμονή. Παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε ανώτερη
σχολική παιδεία μού δίδαξε να έχω ‘ανοιχτό μυαλό’. Το όνειρο της ή-
ταν και παραμένει να μας βλέπει να προοδεύουμε ...»

Ν. Μπ.: Η Ελληνική παιδεία σάς βοήθησε στην επαγγελματική σας
πορεία;

Μ. Β.: «Η αλήθεια είναι ότι την αξία της ελληνικής παιδείας, που με-
ρικοί από εμάς είχαμε την ευκαιρία να λάβουμε, την αναγνωρίσαμε
πολύ αργότερα, μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αμερικής.
Εκεί αντιληφθήκαμε τα γερά θεμέλια που πήραμε. Τα δύο πρώτα χρό-
νια των σπουδών μου στο Πολυτεχνείο της Νέας Υόρκης τα πέρασα
με μεγάλη ευκολία γιατί ότι διδασκόμουν τα ήξερα από την δευτερο-
βάθμια εκπαίδευσή μου στην Κρήτη». 

Ν. Μπ.: Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τού Κρητικού;
Μ. Β.: « Αυτό που διακρίνει τον Κρητικό, την Κρητική ψυχή θα έλε-

γα, είναι ο σεβασμός στην οικογένεια, η φιλοξενία, οι ισχυροί δεσμοί
φιλίας, η λεβεντιά, το τραγούδι, η έγνοια για τα κοινά και την τύχη της
φυλής μας, η αρμονία με την φύση, η αγάπη, το ανιδιοτελές ενδιαφέ-
ρον για τον συνάνθρωπο, η ευαισθησία και η ανδρεία. Η Κρητική ψυ-
χή ζυμώθηκε μέσα από πολέμους για ελευθερία, ανεξαρτησία και δη-
μοκρατία».

Λαμπρή Επαγγελματική πορεία «με ψυχή και μεράκι»

Ο Μανώλης Βεληβασάκης θεωρείται ένας από τους κορυφαίους
μηχανικούς του κόσμου και έχει συμβάλλει -μεταξύ άλλων- στον σχε-
διασμό και την κατασκευή του υψηλότερου κτιρίου του κόσμου: των
Διδύμων Πύργων Petronas στη Κουάλα Λουμπούρ, πρωτεύουσα της
Μαλαισίας, στον σχεδιασμό του υψηλότερου ουρανοξύστη, στη Τάι –
Πέι της Ταιβάν, στην αντισεισμική θωράκιση του αεροδρομίου Ατα-
τούρκ της Κωνσταντινούπολης και στη δομική ανάλυση και αναστή-
λωση του θόλου του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον. Για τις εργασίες
του αυτές έχει τιμηθεί δύο φορές με το βραβείο "Engineering Oscar"
από το US Consulting Engineer Council. Σήμερα ασχολείται με μελέ-
τες και επίβλεψη κατασκευών στην Κωσταντινούπολη, στη Μέση Ανα-
τολή, στην Ρωσία, στο Καζακστάν και στην Κίνα. Έχει διδάξει «Δομική
Μηχανική» σε αρχιτέκτονες στο Ινστιτούτο Pratt, στο Ινστιτούτο Τε-
χνολογίας της Νέας Υόρκης και στο Ινστιτούτο Σχεδίου και Κατα-
σκευής.

Ν. Μπ.: Πως επιλέξατε τον τομέα της επαγγελματικής σας πορείας;
Μ. Β.: «Από μικρός ήθελα να γίνω μηχανικός. Όταν ολοκλήρωσα

τις σπουδές μου, έχοντας το ‘δαιμόνιο του Ελληνα’ μου γεννήθηκε η
επιθυμία να εργασθώ ‘για το καλύτερο γραφείο του κόσμου’ στον το-
μέα μου. Το καλύτερο γραφείο στον κόσμο στον τομέα της υψηλής
κατασκευής και μελέτης βρισκόταν εδώ, στη Νέα Υόρκη, στα χέρια ε-
νός πολύ δημιουργικού Ρωσοεβραίου Lev Zetlin ο οποίος κυριολεκτι-
κά από την πρώτη μου ημέρα στην εταιρία ‘με πέταξε στα βαθειά νε-
ρά’ και έπρεπε να μάθω να ‘κολυμπάω’. Πιστεύω πως οι Έλληνες δια-
θέτουμε αυτό το ‘κάτι παραπάνω’ στην εργασία μας που είναι το λε-
γόμενο ‘μεράκι’ και η ‘ψυχή που καταθέτουμε’, που μας οδηγούν πά-
ντοτε στην καλύτερη δυνατή οδό και λύση για τα θέματα που ανα-
λαμβάνουμε. Δεν επαναπαυόμαστε στην πρώτη ιδέα που έχουμε, αλ-
λά διαρκώς διερευνούμε για την βέλτιστη δυνατή ιδέα!»

Έγινε ευρύτερα γνωστός στην Ελληνο-Αμερικανική κοινότητα και
στην Ελλάδα από την εργασία του από τον καθαρισμό του «Σημείου
Μηδέν», όπως αποκαλείται ο χώρος στον οποίο κατέρρευσαν την η-
μέρα της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 οι δί-
δυμοι πύργοι του Κέντρου Παγκοσμίου Εμπορίου της Νέας Υόρκης.
Την ευθύνη αυτή ανέλαβε με ένα ολιγόλεπτο επείγον τηλεφώνημα α-
πό τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης Rudy Juliani.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια μέρα, μέσα στον πανικό, στην αμη-
χανία και φόβο που επικρατούσαν, ο Μ.Β. βρήκε τον χρόνο να απα-
ντήσει σε τηλεφώνημα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Δημητρίου
για να συζητήσει μαζί του την τύχη της μικρής εκκλησίας του Αγίου Νι-
κολάου, που πλακώθηκε από τα συντρίμμια και καταστράφηκε ολο-
σχερώς. Στη συνέχεια, μερίμνησε και επέβαλε ειδικά μέτρα ανασκα-

φής στον χώρο της και κυριολεκτικά «με φτυάρι και κασμά στο χέρι»,
ανεσύρθησαν και διεσώθησαν ιερά κειμήλια από τον ελληνορθόδοξο
ναό-σύμβολο πλάι στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Για την εργασία του στο Σημείο Μηδέν έλαβε ιδιαίτερη αναγνώριση
και βραβείο από τον Δήμο της Νέας Υόρκης (Special Recognition and
Appreciation Award for the City of New York for the Ground Zero
Recovery effort). 

Μ. Β.: «Ήταν μία πολύ δύσκολη και υπεύθυνη επιχείρηση που έ-
πρεπε να εκτελεσθεί με σεβασμό στους συνανθρώπους μας που έ-
χασαν τη ζωή τους, και βρίσκονταν θαμμένοι στα συντρίμμια, και με ι-
διαίτερη προσοχή ώστε να μην χαθούν άλλες ζωές από τους 5.000
εργάτες που επιβλέπαμε. Πράγματι ήταν το πιο επικίνδυνο εργοτάξιο
στο οποίο εργάσθηκα ποτέ. Κάθε βήμα που κάναμε, ενείχε κινδύ-
νους. Το συμβόλαιο μας για την ανάληψη της επιχείρησης αυτής ήταν
η τηλεφωνική μου συνομιλία με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Η ερ-
γασία ολοκληρώθηκε σε 9 μήνες, με χαμηλότερο από το προβλεπό-
μενο κόστος, με επιτυχία και το σημαντικότερο χωρίς κανένα ατύχη-
μα! Σίγουρα όμως, η εμπειρία αυτή χαράχτηκε στην ψυχή μου. Η νο-
σηρότητα των εγκεφάλων αυτής της εγκληματικής ενέργειας ξεπερνά
τη φαντασία του ανθρώπου. Εύχομαι η ανθρωπότητα να μην ξαναζή-
σει στιγμές σαν αυτές της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001».

Για την ευρύτερη προσφορά του έχει τιμηθεί με το Οφίκιο «Άρχων
Ευταξίας» του Οικουμενικού Πατριαρχείου τού Χριστού Μεγάλης
Εκκλησίας και τον «Χρυσό Σταυρό» του Τάγματος τού Φοίνικα από
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

«Κάνε το καλό και ρίξτο στο γυαλιό...»

Για τον Μανώλη Βεληβασάκη το 24ωρο έχει περισσότερες από 24
ώρες... Πιστεύει στην αρχή που έχουν αρκετοί Αμερικανοί ότι «εάν θέ-
λεις να πετύχει ένα έργο... πρέπει να το εμπιστευθείς σε κάποιον που
είναι... πολύ απασχολημένος». Έτσι, πετυχαίνει να ‘δημιουργήσει τον
χρόνο’ και να κρατήσει μία ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις του
στην εργασία, την οικογένεια και την ομογένεια. Η ομογένεια για τον
Μ.Β. είναι μία δεύτερη μεγαλύτερη «οικογένεια». Με την Παγκρητική
Ένωση Αμερικής ασχολείται από τα φοιτητικά του χρόνια. Πέρασε α-
πό τη Νεολαία της οργάνωσης, από Κρητικούς Συλλόγους, την Πολι-
τιστική Επιτροπή του συλλόγου της Νέας Υόρκης, το Παγκρήτιο Κλη-
ροδότημα, το ίδρυμα της οργάνωσης για το πανεπιστήμιο της Κρήτης,
και στη συνέχεια από το 2005 βρέθηκε στο αξίωμα του προέδρου μέ-
χρι και τον ερχόμενο Ιούλιο που συμπληρώνει δύο θητείες. 

Μ. Β.:: «Εργάζομαι περί τις 16 ώρες ημερησίως. Ομολογώ ότι είχα
πάντοτε και έχω την υποστήριξη της οικογένειάς μου. Η ενασχόληση
με τα κοινά προϋποθέτει προσωπική θυσία. Και φυσικά προϋπόθεση

Από αριστερά προς τα δεξιά ο Θεόδωρος Μανουσάκης, ο
πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Washington Αλέξανδρος

Μαλλιάς και ο Μανώλης Βεληβασάκης σε ομογενειακή εκδή-
λωση στην Αμερικανική Πρωτεύουσα

Ο Πρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής
εκπροσωπώντας την οργάνωση στην τελετή για την εορτή της
Εθνικής μας Παλιγγενεσίας στις 23 Μαρτίου του 2007 στον

Λευκό Οίκο στην Washington, DC

Από αριστερά προς τα δεξιά ο Άντριου Αθενς, επίτιμος πρόε-
δρος του ΣΑΕ, ο Μανώλης Βεληβασάκης και ο Αρχιεπίσκο-

πος Αμερικής κ.κ. Δημήτριος στον Λευκό Οίκο (2007)

Ο Μανώλης Βεληβασάκης με την αγαπημένη του
Όρσα στο σπίτι τους στη Νέα Υόρκη
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για την ενασχόληση με τα κοινά είναι το να μην περιμένεις αντάλλαγ-
μα. Να μην προσφέρεις τις υπηρεσίες σου έχοντας ως ζητούμενο α-
ντάλλαγμα ή αναγνώριση. Με άλλα λόγια, ‘κάνε το καλό και ρίξτο στο
γυαλιό’...»

Ο Μ. Β. Είναι παντρεμένος με την Όρσα, Ελληνοαμερικανίδα με
οικογενειακές ρίζες στην Άνδρο και τη Νάξο. Μαζί της απέκτησε τον
Λευθέρη και τον Γιώργη, στους οποίους δίδαξαν την Ελληνική γλώσ-
σα και παραδόσεις.

Μ. Β.: «Η οικογένεια είναι ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο στην Κρή-
τη. Τα παιδιά μου κλείνουν στην ψυχή την Ελλάδα και αυτό το χρωστώ
στην σύζυγό μου που επιμένει Ελληνικά, παρά το γεγονός ότι γεννή-
θηκε η ίδια στην Αμερική. Δεν θέλαμε τα παιδιά μας να έχουν την στεί-
ρα περηφάνια ότι είναι Έλληνες και να επαναπαύονται στις δάφνες
των προγόνων μας. Αγωνιστήκαμε ώστε να αποκτήσουν ελληνική συ-
νείδηση μέσα από την ελληνική παιδεία, από συχνά ταξίδια στη γενέ-
τειρα και την κατανόηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε βάθος.
Πρέπει μόνοι τους να κατακτήσουν το δικαίωμα να λέγονται Έλλη-
νες».

Ο Λευθέρης μετά τις Κολλεγιακές του σπουδές φοίτησε στο
«Culinary School». Σήμερα εργάζεται ως ανώτερο στέλεχος σε μεγά-
λη εταιρία Τροφίμων στη Νέα Υόρκη. Ο Γιώργος, περισσότερο ‘Κρητί-
καρος’ από τους δύο φοιτεί ακόμη στο Κολλέγιο. Επιμένει πως όταν
αποφοιτήσει θα επιστρέψει στην Κρήτη για να ζήσει στα Ανώγεια και
να εργάζεται «part time» ως βοσκός. Είναι λάτρης της Κρητικής μου-
σικής και ξοδεύει πολύ χρόνο ‘γρατζουνίζοντας’ το μαντολίνο που του
χάρισε ο χρυσός βιρτουόζος της λύρας και του τραγουδιού Ψαρα-
ντώνης!

Ο Μ. Β. είναι προσωπικός φίλος του Ψαραντώνη και έχει ξοδέψει
πολλές ώρες στην Κρήτη ακούγοντας την μουσική του αλλά και την
φιλοσοφία του. Μάλιστα, ο Ψαραντώνης του είπε κάποια στιγμή χαρι-
τολογώντας: «Μανώλη, εσύ κτίζεις ψηλά κτίρια και γω παίζω ψηλές
κοντυλιές! Για αυτό ταιριάζουμε και κάνουμε καλή παρέα!»

«Είχα μεγάλα παπούτσια
να γεμίσω στην Παγκρητική»

Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής συμπληρώνει εφέτος 80 χρόνια α-
πό την ίδρυσή της. Σήμερα, έχει 85 σωματεία, και γύρω στις 12.000
μέλη. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το περιοδικό «ΚΡΗΤΗ» δια-
νέμεται σε 3.600 οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρείται
μία από τις πιο οργανωμένες και ισχυρές οργανώσεις του Ελληνι-
σμού της Αμερικής και έχει αναπτύξει πρωτοποριακά προγράμματα
για την ομογένεια και την προβολή της Κρήτης στις Η.Π.Α.

Όταν ο Μ.Β. μιλάει για την Παγκρητική Ένωση Αμερικής το κάνει
με πάθος και αγάπη. Στο απόσπασμα που ακολουθεί μας δίνει μία
σύντομη διαδρομή της ιστορίας της οργάνωσης: 

Μ. Β.: «Οι Κρητικοί Σύλλογοι και στη συνέχεια η Παγκρητική Ένω-
ση της Αμερικής ιδρύθηκαν για να αγκαλιάσουν και να συσπειρώ-
σουν τους πρώτους Κρήτες μετανάστες της αρχής του αιώνα. Οι πε-
ρισσότεροι τότε ξενητεύθηκαν για να εργασθούν στα ορυχεία της
Δύσης και στον σιδηρόδρομο που τα χρόνια εκείνα κατασκευαζόταν
για να γεφυρωθεί η Νέα Υόρκη με την Καλιφόρνια. Οι πρώτοι Κρητι-
κοί σύλλογοι στο Salt Lake, στο Denver, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη
... ήταν για αυτούς τους μετανάστες η μοναδική οικογένεια που είχαν
στην Αμερική. Ακούγεται μακάβριο, αλλά η πρώτη ενέργεια της Πα-
γκρητικής ήταν να δημιουργήσει ένα ταμείο για τις κηδείες των ερ-
γατών που έχαναν τη ζωή τους σε ατυχήματα στα ορυχεία. Αργότε-
ρα άρχισε να διευρύνει τους σκοπούς της και ασχολήθηκε με την φι-
λανθρωπία, την παιδεία και τον πολιτισμό και πολύ αργότερα όταν
βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης των μελών της έστρεψε το
βλέμμα της στη γενέτειρα. Η Π.Ε.Α. είχε ουσιαστικά αναλάβει επί δι-
κτατορίας την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου της
Κρήτης. Μέχρι σήμερα, έχει συνδράμει το πανεπιστήμιο με
$1.000.000».

Στο πολυετές έργο της Παγκρητικής περιλαμβάνονται μεταξύ άλ-
λων: Η ανθρωπιστική βοήθεια κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου
πολέμου σε Κρήτες καθώς και η προικοδότηση των απόρων κορασί-
δων. Η δημιουργία του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Κρήτης και
η χρηματοδότηση για την ανέγερση πτερύγων στα Γενικά Νοσοκο-
μεία Ρεθύμνης και Χανίων. Η δημιουργία του Πανεπιστημίου της
Κρήτης έγινε κατόπιν σχετικού αιτήματος και παρότρυνσης της Πα-
γκρητικής της Αμερικής η οποία στη συνέχεια ίδρυσε το Τυπογρα-
φείο του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Στη δεκαετία του 80 χρηματοδότησε και δημιούργησε σε συνερ-
γασία με το Δρακοπούλειο Νοσοκομείο Αθηνών ηλεκτρονικό πρό-
γραμμα (database) για τους Κρητικούς που πάσχουν από Μεσογεια-
κή Αναιμία και με τα ονόματα εθελοντών αιμοδοτών. Εξόπλισε επίσης
με 250 μηχανήματα αιμοκάθαρσης τα Νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύ-
μνης.

Στον τομέα της εκπαίδευσης έχει διαθέσει πάνω από $3.000.000
σε υποτροφίες και δημιούργησε το University Endowment Fund το ο-
ποίο έχει προβεί σε αρκετές δωρεές στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης
και ενισχύει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΔΙΑΣ» για θερινά μαθήμα-
τα στην Κρήτη τα οποία απευθύνονται σε Αμερικανούς Ελληνικής, ή
μη καταγωγής. 

Επίσης, έχει ενισχύσει οικονομικά το έργο της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής, συνέβαλε στην ανέγερση της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας στο
Salt Lake City και θέσπισε υποτροφία για τη Θεολογική Σχολή της
Βοστώνης. Είναι δε η πρώτη ομογενειακή οργάνωση που δημιούρ-
γησε γυναικείο τμήμα και οργάνωσε τη νεολαία της. 

Μ. Β.: «Στην Παγκρητική Ένωση Αμερικής η γυναίκα κατέχει κε-
ντρική θέση όπως και στα σπίτια μας. Αν οι άνδρες είμαστε η ‘κεφα-
λή’ τότε οι γυναίκες είναι ο ‘λαιμός’ που μας κατευθύνει! Οι γυναίκες
της Παγκρητικής διαθέτουν το δικό τους τμήμα και τα δικά τους προ-
γράμματα. Όσον αφορά την προσέλκυση των νέων ενηλίκων έχουμε
κάνει σοβαρή προσπάθεια να τους προσεγγίσουμε. Οι νέοι αυτοί θα
αναζωογονήσουν τα Σωματεία μας. Οι ανάγκες και οι προτεραιότητες
τους όμως είναι διαφορετικές από τις δικές μας. Στοχεύουν περισσό-
τερο σε μία επαγγελματική δικτύωση και δείχνουν ενδιαφέρον για εκ-
δηλώσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό αλλά και τη σύγχρονη Κρή-
τη. Πάντως, τα παραδοσιακά μέσα λειτουργούν κι αυτά ... Απολαμβά-
νουν την Κρητική τσικουδιά, τις δοξαριές και το πεντοζάλι...».

Ο Μανώλης Βεληβασάκης ανέλαβε την προεδρία της Παγκρητικής
το 2005 με ιδιαίτερο ενθουσιασμό αλλά και δέος καθώς ομολογεί:

Μ. Β. «Την προεδρία της Π.Ε.Α. υπηρέτησαν στο παρελθόν επι-

φανείς ομογενείς όπως οι Νίκος Καλλημεράκης, ο Τσαρλς Μαλλιώ-
της, Κώστας Σταματάκης, Γιώργος Χρύσης και τόσοι άλλοι... Είχα λοι-
πόν ‘μεγάλα παπούτσια να γεμίσω’. Όραμα μου ήταν να την φέρω
την οργάνωση λίγο πιο ψηλά από το επίπεδο που την βρήκα. Δηλαδή
αφενός, να την φέρω πιο κοντά στην Αμερικανική κοινωνία και αφε-
τέρω να δημιουργήσω σχέσεις συνεργασίας με την υπόλοιπη ομογέ-
νεια και να προβάλω την Κρήτη στην Αμερική. Υπήρξα τυχερός γιατί
είχα καλή συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ. που εργάζονται με συνέ-
πεια και ανιδιοτέλεια». 

«Συνέδριο Πολιτισμού και
Προσκυνήματος στην Κρήτη»

Μ. Β. «Στην εποχή μας δεν μπορείς να ζεις απομονωμένος. Η Πα-
γκρητική έπρεπε να ανοίξει στο Αμερικανικό κοινό και ευρύτερα στην
ομογένεια και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της
Κρήτης στη χώρα που ζούμε. Είμαι υπερήφανος που κατάφερα να
συμβάλω σε αυτή την κατεύθυνση και να ανοίξω διαύλους επικοινω-
νίας και συνεργασίας με τις τοπικές αρχές της Κρήτης, με ελληνοα-
μερικανικά ιδρύματα και οργανώσεις καθώς και με την Ελληνική πρε-
σβεία στην Washington. Είδαμε τους καρπούς των συνεργασιών αυ-
τών με απτά αποτελέσματα. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου
ευχαριστίες στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης Σερα-
φείμ Τσόκα αλλά και όλους τους Νομάρχες και Δημάρχους του νη-
σιού για την εμπιστοσύνη τους και τη συνεργασία μας. Επίσης, να εκ-
φράσω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρέσβη κ. Λουκά Τσίλα
που μας έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε την έκθεση
‘Από τη Γη του Λαβυρίνθου: Μινωική Κρήτη, 3000-1100 π.Χ’. στο
Olympic Tower, στo Manhattan και βεβαίως το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και τα Κρητικά Αρχαιολογικά Μουσεία για την πολύτιμη συνερ-
γασία τους».

Η έκθεση παρουσίασε για πρώτη φορά στο Αμερικανικό κοινό μια
συνολική εικόνα του πρώτου ανακτορικού πολιτισμού που άνθισε
στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της
δεύτερης και τρίτης χιλιετίας π. Χ. Η ακτινοβολία του πολιτισμού της
Μινωικής Κρήτης αποκαλύπτεται μέσα από 281 μοναδικά αρχαιολο-
γικά αντικείμενα από μουσεία της Κρήτης.

Μ. Β. «Πάνω από όλα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του
Διοικητικού μου Συμβουλίου και τους προέδρους και τα μέλη των
Κρητικών Συλλόγων για τη συνέργειά τους στα προγράμματα μας. Η
εργασία ήταν συλλογική και βγήκαμε όλοι ενδυναμωμένοι από αυτήν
και κυρίως η ιστορική οργάνωση που υπηρετούμε. Πρέπει να ανα-
φέρω και τη συμβολή του αείμνηστου Δρ. Κ. Παπαδάκη στον Ελληνι-
σμό ευρύτερα και ειδικότερα στην Παγκρητική. Το όραμα του ήταν η
κοινή διοργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Ελλάδας-Αμερικής και χρέος μας είναι το όραμα αυτό να το υλοποι-
ήσουμε. Η επιτυχία των εκδηλώσεών μας για την προώθηση του Κρη-
τικού πολιτισμού και της Κρητικής διατροφής μέσα από το Πανεπι-
στήμιο Drexell, την Ελληνική Πρεσβεία, στην Φιλαδέλφεια μέσα από
τη διεθνή έκθεση Ερμής, στο Staten Island και από μία σειρά εκπο-
μπών στο National Public Radio μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε».

Το επόμενο εγχείρημα της Παγκρητικής είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο,
τολμηρό και πρωτοποριακό. Στοχεύει στην ανάδειξη της Κρήτης ως
ιδανικού τουριστικού προορισμού, στην ανάδειξη του διαχρονικού
του πολιτισμού και στην προώθηση των Κρητικών προϊόντων στην α-
γορά των Η.Π.Α.

Μ. Β. «Με την πολύτιμη συμβολή του Κώστα Τραβαγιάκη, προέ-
δρου του επικείμενου συνεδρίου και τη στήριξη της ελληνικής πολι-
τείας και των τοπικών αρχών της Κρήτης οργανώνουμε μία ομάδα α-
πό εκπροσώπους των Αμερικανικών Μ.Μ.Ε. και προσωπικοτήτων την
οποία θα φιλοξενήσουμε στο πλαίσιο του 41ου συνεδρίου μας που ε-
φέτος θα πραγματοποιηθεί εν πλω στην Κρήτη. Ανάμεσά τους θα εί-
ναι συνεργείο του N.B.C., συνεργάτες του New York Times, του

Archeology Magazine και επιφανείς δημοσιογράφοι από εξειδικευ-
μένα ΜΜΕ στον Tουρισμό, στη Διατροφή και στα Κρασιά. Πρόκειται
για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που μπορεί να καταστεί θεσμός
και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους ομογε-
νειακούς οργανισμούς. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Διευθυντή του ΕΟΤ
σε ΗΠΑ και Καναδά κ. Γ. Ταμβάκη και τον Σύμβουλο Εμπορικών και
Οικονομικών Υποθέσεων στη Νέα Υόρκη κ. Ν. Μπελιά για την υπο-
στήριξή τους στο εγχείρημα αυτό».

Στο 41ο συνέδριο-κρουαζιέρα αναμένεται να συμμετάσχουν εκα-
τοντάδες Ελληνοαμερικανοί Κρητικής και μη καταγωγής και δεκάδες
εκπρόσωποι των νεοτέρων γενεών. Το πρόγραμμα είναι εντυπωσια-
κό και εστιάζεται περισσότερο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις:

Μ. Β. «Πρόκειται για ένα συνέδριο Πολιτισμού και προσκυνήμα-
τος... Προσκύνημα στη γη της γενέτειρας, στον Ψηλορείτη, στα Λευ-
κά όρη... Θα ξαναβαπτισθούμε οι παλαιότεροι αλλά θα κοινωνήσουν
οι νεώτεροι και οι φιλοξενούμενοί μας στα κρύα νερά του Κρητικού
πελάγους και στα ζεστά του Λιβυκού. Θα επισκεφτούμε την Αλεξάν-
δρεια και να συναντήσουμε τα θαύματα του Ελληνισμού της Αιγύ-
πτου και τον σεβαστό Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
κ.κ. Θεόδωρο που μας αναμένει με ανοιχτές αγκάλες. Κυρίως όμως,
όπως σας είπα είναι ένα πολιτιστικό συνέδριο. Σε όλες τις μεγάλες
πόλεις της Κρήτης οι τοπικές αρχές μας επιφυλάσσουν φιλοξενία έ-
χοντας διοργανώσει με ιδιαίτερη μέριμνα ξεναγήσεις και εκδηλώσεις
με ότι καλύτερο έχει να προσφέρει ο τόπος μας. Στο Ηράκλειο διορ-
γανώνεται ένα γκαλά για να τιμήσουμε στο παλιό Βενετσιάνικο Λιμά-
νι με το ‘Βενιζέλειο Βραβείο’ της Π.Ε.Α.στον Εξοχώτατο Πρόεδρο
της Δημοκρατίας της Ελλάδος, Κάρολο Παπούλια. Ταυτοχρόνως, οι
τοπικές αρχές του Ηρακλείου θα παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό
πολιτιστικό πρόγραμμα για να τιμήσει εμάς. Παρόμοιες εκδηλώσεις
ετοιμάζονται στον Άγιο Νικόλαο ενώ στα Χανιά η Νομαρχία και ο Δή-
μος ετοιμάζουν πολιτιστική εκδήλωση στο ιστορικό φρούριο του Φιρ-
κά, όπου υψώθηκε η πρώτη Κρητική σημαία μετά την Ένωση. Στο Ρέ-
θυμνο ετοιμάζεται μία μαγευτική βραδιά στο Βενετσιάνικο Κάστρο
Φορτέτσα όπου θα τιμήσουμε το σπουδαιότερο πρόσωπο της Κρητι-
κής κοινωνίας, την Κρήσσα γυναίκα, για τον ρόλο της στις οικογένει-
ες μας αλλά και στους αγώνες της Κρήτης. Θα ταξιδέψουμε στον
Ομαλό για να απολαύσουμε το Φαράγγι της Σαμαριάς, τα ριζίτικα
τραγούδια και την τοπική τσικουδιά... Στο Ρέθυμνο θα τιμήσουμε επί-
σης τον Λούη Τίκα ο οποίος είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ το 1906 και
δολοφονήθηκε το 1914 στο Κολοράντο κατά τη διάρκεια μιας μεγα-
λειώδους εργατικής απεργίας στα ορυχεία. Τιμώντας τη μνήμη του
θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια της χάλκινης προτομής του. Ό,τι και
να πω όμως ό,τι και να περιγράψω... δεν αρκεί. Ελάτε να ζήσετε μία
μοναδική εμπειρία...».**

Η μοίρα εμένα μ’ έστειλε
μακριά να κατοικήσω

όμως την Κρήτη απ’ την καρδιά
δεν πρόκειται να σβήσω*

Η Κρήτη δεν είναι όραμα
δεν είν’ μόνο πατρίδα

είναι σαν το συναίσθημα
που φέρνει η ελπίδα*

* «www.mantinada.gr»
** Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου/ κρουαζιέρας μπορεί ο α-
ναγνώστης να το βρει σε άλλες σελίδες του περιοδικού «ΚΡΗΤΗ» και
να το τυπώσει μέσω του website της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής
http://www.pancretan.org/

Ο Μανώλης Βεληβασάκης με τον Επίτιμο πρόεδρο της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στα εγκαίνια της έκ-

θεσης «Από τη Γη του Λαβυρίνθου: Μινωική Κρήτη, 
3000-1100 π.Χ» στο Ωνάσειο ίδρυμα στη Νέα Υόρκη

Ο κ. και η κα Βεληβασάκη, ο βουλευτής της Ν.Δ. Λευθέρης Αυγε-
νάκης, ο πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Washington κ. Αλέ-

ξανδρος Μαλλιάς και ο Κώστας Τραβαγιάκης, μέλος του Δ.Σ. της
Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής στα εγκαίνια της έκθεσης για τον

Μινωϊκό Πολιτισμό στο Ωνάσειο Ίδρυμα στη Νέα Υόρκη

Ο Μανώλης Βεληβασάκης
με τη σύζυγό του Όρσα στην Αλάσκα

Στιγμιότυπο από την επιτυχημένη έκθεση για τον Μινωϊκό
Πολιτισμό στο Ωνάσειο Ίδρυμα στη Νέα Υόρκη
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Βραβεία «GABBY AWARDS 2009» σε
διακεκριμένους Ελληνο-αμερικανούς στο Σικάγο

Ανταπόκριση: Νίκος Σουτόπουλος
Φωτογραφία: Andy Zemenides

ΣΙΚΑΓΟ. Σε μια φαντασμαγορική τελετή στις
19 Ιουνίου 2009 και στο «Reskin Theater» του
Σικάγο πραγματοποιήθηκε η πρώτη απονομή
των βραβείων «GABBY Awards-2009» παρου-
σία χιλίων εκατό θεατών αλλά και πολλών διά-
σημων Ελλήνων και Ελληνο-αμερικανών. Ο νέ-
ος θεσμός είναι μία ιδέα του Γρηγόρη Πάππα,
εκδότη του Ελληνο-αμερικανικού περιοδικού
«Greek-America», αλλά και προέδρου τού μη
κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού και πολιτιστικού
οργανισμού με το ίδιο όνομα. Τα έσοδα της
βραδιάς προορίζονται για υποτροφίες που θα
δίνονται σε Ελληνο-αμερικανούς με σκοπό να
έρθουν στην Ελλάδα για σπουδές, αλλά και να
γνωρίσουν καλύτερα την πατρίδα των προγό-
νων τους. Η δημοσιότητα και η καθιέρωση τής
εκδήλωσης αυτής θα αποτελέσει μεγάλη επιτυ-
χία για τη συσπείρωση και τη δυναμική των νέ-
ων ομογενών. Θεωρούμε ουσιαστική τη δημο-
σιοποίηση τής προσπάθειας αυτής στην Ελλά-
δα, αλλά και την εκπροσώπηση στην εκδήλωση
σε υψηλό επίπεδο.

Μετά από ανοιχτή ψηφοφορία του κοινού
στην ιστοσελίδα «www.gabbyawards.com» α-
ναδείχθηκαν οκτώ (8) νικητές, ένας σε κάθε

κατηγορία οι οποίοι έγιναν οι πρώτοι αποδέ-
κτες των συγκεκριμένων βραβείων στην “ελ-
ληνoαμερικανική ιστορία”. Οι νικητές είναι: 1)
George Sakellaris (επιχειρήσεις), 2) Harry
Mark Petrakis (Τέχνες και πολιτισμός), 3) Dean
Karnazes (Αθλητισμός), 4) Dr. Constantine
Papadakis (εκπαίδευση), 5) The Metropolitan
Museum of Art, Greek & Roman Galleries -
Alexander S. Onassis Public Benefit
Foundation (Προώθηση του Ελληνισμού), 6)
Melina Kanakaredes (Κινηματογράφος & Θέα-
τρο) 7) Alexi Giannoulias (Πολιτική και Διακυ-
βέρνηση) 8) John Rangos (Φιλανθρωπία και
κοινωνική προσφορά) και Olympia Dukakis
(βραβείο εκτός συναγωνισμού - Lifetime
Achievement Award ).

Την εκδήλωση παρουσίασε η γνωστή δημο-
σιογράφος και παρουσιάστρια του NBC Άννα
Νταβλάντης (Anna Davlades) ενώ το παρόν έ-
δωσαν η Νία Βαρντάλος (Nia Vardalos), ο Αλέ-
ξης Γεωργούλης, ο Κάρι Άνθολης (Kary
Antholis) (πρόεδρος του HBO Films) κ. ά.

Μετά την απονομή των βραβείων ακολούθη-
σε ένα μεγάλο πάρτι με ζωντανή ελληνική μου-
σική με προσκεκλημένους καλλιτέχνες από την
Ελλάδα, τη Γλυκερία και τον Κώστα Καραφώτη
στο «ballroom» του ξενοδοχείου «Hilton» του
Σικάγο.

Η Νία Βαρντάλος και ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησαν για την κινηματογραφική τους
ταινία «My life in ruins» που ήρθε και στην Ελλάδα

Ο βραβευμένος και νέος Ελληνο-αμερικανός πολιτικός Alexi Giannoulias
με τη φίλη του και τον ανταποκριτή μας Νίκο Σουτόπουλο

Η Γλυκερία μαζί με την Καλομοίρα που έδωσε
κι αυτή το παρόν ως ομογενής

Η Γλυκερία και ο Κώστας Καραφώτης μας ψυχαγώγησαν
με ελληνικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Ο βραβευμένος Harry-Mark Petrakis και συγγραφέας του βιβλίου 
Nick the Greek”, μαζί με το δικό μας “Nick” από την Ελλάδα
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Η Ομογένεια εθνικό κεφάλαιο για την Ελλάδα(;)
Γράφει το Greek American News Agency

Παρέμβαση του ομ. Καθηγητού της
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Ιω. Τουλουμάκου*

Το Greek American News Agency υιοθετεί και δημοσιεύει
αυτή την πρόταση παρέμβαση. Ανοίγει βήμα σε έναν ανοιχτό
δημόσιο δημοκρατικό διάλογο. Διάλογο που θα ανιχνεύει τα
προβλήματα και την ουσία του ζητήματος σε όλες του τις προε-
κτάσεις. Με αφετηρία αυτό το σημαντικό κείμενο, και την ευχή
να αποτελέσει την αφετηρία ενός ευρύτερου διαλόγου επί αυ-
τού του κορυφαίου εθνικού μας θέματος, δίνουμε το ερέθισμα
παροτρύνουμε αλλά και σας προτρέπουμε να συμμετάσχετε με
τις δικές θέσεις απόψεις, σκέψεις και προβληματισμούς για μια
σειρά ζητήματα που απασχολούν την Ομογένεια, όχι μόνο στις
ΗΠΑ αλλά και σε κάθε ήπειρο.

Οι εγκατεστημένοι σε διάφορες χώρες και των πέντε ηπείρων
ομογενείς είναι, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, περίπου 5.600.000. Από
αυτούς 3.400.000 διαμένουν στην Αμερική, 1.280.000 στην Ευ-
ρώπη, 710.000 στην Ωκεανία, 140.000 στην Αφρική και 70.000
στην Ασία[1]. Επειδή η εθνική συνείδηση συνιστά το χαρακτηρι-
στικότερο γνώρισμα της πιο σημαντικής συλλογικής ταυτότητας
(και γι' αυτόν τον λόγο εξακολουθεί να είναι μία αναντικατάστα-
τη προϋπόθεση της ευρύτερης κοινωνικής συνοχής), ο Απόδη-
μος Ελληνισμός στο σύνολό του και παρά την ανομοιογένεια
που ασφαλώς υπάρχει, εξαιτίας της μεγάλης διασποράς, πρέπει
και μπορεί να αποτελεί για την Ελλάδα ένα πρωταρχικής σημα-
σίας παράγοντα στην εθνική στρατηγική, ιδιαίτερα στην σύγ-
χρονη εποχή και μάλιστα στην παρούσα συγκυρία με τα γνωστά
εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώ-
ρα. Τι γνωρίζει η ελληνική κοινωνία γι' αυτόν τον Ελληνισμό της
Διασποράς, το παρελθόν και το παρόν, τα επιτεύγματα αλλά και
τα προβλήματά του; Τι έπραξε ή τι δεν έπραξε γι' αυτόν το ελ-
ληνικό κράτος; Πού και γιατί κοινωνία και κράτος χρειάζονται
σήμερα τους Απόδημους και ποια πρέπει να είναι η πράξη της
οφειλής για να υπάρχει η προσδοκία της προσφοράς; Αυτά και
μερικά άλλα ερωτήματα που προκύπτουν από την αποδοχή τής
αυτονόητης και επιτακτικά αναγκαίας αναγνώρισης τής εθνικής
και κοινωνικής σημασίας του Απόδημου Ελληνισμού θα πρέπει
να συζητηθούν με την ανάλογη γνώση από διάφορες πλευρές
(ακόμη και σε σύγκριση με τις περιπτώσεις άλλων εθνών, όπως
π.χ. οι Εβραίοι). Στο παρόν, αναγκαστικά σύντομο, άρθρο μόνο
μερικές προτάσεις μπορούν να γίνουν με οπωσδήποτε προκα-
ταρκτικό -αλλά με ενδεικτικό χαρακτήρα- προτάσεις που προ-
έρχονται κυρίως από την μακρόχρονη ενασχόληση τού γράφο-
ντος με το εκπαιδευτικό πρόβλημα της χώρας και τις πολιτικές,
κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις του.

ΙΙ
Αν στην ελλαδική εκπαίδευση ο Απόδημος Ελληνισμός βρι-

σκόταν κατά το παρελθόν στο περιθώριο και σήμερα -στα Ανα-
γνωστικά από την Α’ Δημοτικού ως και την Γ’ Λυκείου- λείπει πα-
ντελώς·αν η κύρια αρμόδια κρατική υπηρεσία, η υπαγόμενη στο
Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνι-
σμού, με την ανεπαρκή της στελέχωση, είναι θεσμικά ισόβαθμη
με την Γ. Γραμματεία Αθλητισμού αν στα προγράμματα των πο-
λυαρίθμων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών (ποικίλων,
εμφανών ή αφανών, συμφερόντων) αλλά και κρατικών, η πα-
ρουσία του Απόδημου Ελληνισμού είναι μηδαμινή, πολύ περιο-
ρισμένη ή και ποιοτικά ανεπαρκής αν οι περιστασιακές αναφο-
ρές στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο είναι, όπου και όταν γί-
νονται, επίσης ανεπαρκείς αν το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνι-
σμού είναι στην συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού άγνω-
στο (ακόμη και στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η έδρα
του)·αν με όλα αυτά και μερικά άλλα ελλείμματα το ένα τρίτο ε-
νός μικρού αριθμητικά έθνους είναι σε μεγάλη κλίμακα απο-
κομμένο από τον εθνικό κορμό, είναι δύσκολο ή μάλλον αδύ-
νατο εξαιτίας της συνεχιζόμενης (και επιδεινούμενης) εσωστρέ-
φειας στην δημόσια ζωή της χώρας όχι μόνο να εφαρμοσθεί,
αλλά ούτε και να σχεδιασθεί οποιαδήποτε εθνική στρατηγική.

ΙΙΙ
Η αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε οργανική ένταξη του Απόδημου

Ελληνισμού στην εθνική ζωή πρέπει και μπορεί να γίνει με τους
ανάλογους θεσμούς ή άλλες οργανωτικού χαρακτήρα παρεμ-
βάσεις όπως:

1. Η ίδρυση Υπουργείου Αποδήμων (που υπάρχει σε άλλα
κράτη, για την Ελλάδα είναι όμως σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό α-
παραίτητο) [Την επανίδρυση Υφυπουργείου Αποδήμου Ελληνι-
σμού είχε υποσχεθεί η ελληνική Κυβέρνηση σε Έλληνες βου-
λευτές ξένων κρατών μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του
2004, στους οποίους το � των Ελλήνων αθλητών ήταν παιδιά
Αποδήμων]. Η οργάνωση και οι επί μέρους αρμοδιότητες αυτού
του (αυτοτελούς) Υπουργείου πρέπει να αποτελέσουν αντικείμε-
νο ειδικής μελέτης από ειδικούς παράγοντες της χώρας και
Έλληνες του εξωτερικού.

2. Η αναδιοργάνωση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού
σύμφωνα με τις αναγκαιότητες που προκύπτουν από την (ζη-
τούμενη νέα) εθνική στρατηγική.

3. Η ίδρυση ενός αυτοτελούς τηλεοπτικού σταθμού με δορυ-
φορική εμβέλεια ή η μετατροπή του υπάρχοντος τηλεοπτικού
σταθμού της Βουλής σε σταθμό Αποδήμων.

4. Η εκπροσώπηση του Απόδημου Ελληνισμού σε ένα νέο

«Εθνικό Ίδρυμα Εκπαιδευτικών Μελετών» που θα αντικαταστή-
σει το υπάρχον (δαπανηρό και κατά γενική ομολογία αποτυχη-
μένο) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (όπως και σε ένα επίσης ανα-
γκαίο «Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο») ή ακόμη στο «Εθνι-
κό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης», στο «Εθνικό Κέντρο
Κινηματογράφου» και στο «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου».

5. Η αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων του
Εξωτερικού σε στενή συνεργασία με την Εκκλησία, ο ρόλος της
οποίας στον τομέα αυτόν, όπως και σε άλλους, που αφορούν
την πολιτιστική και κοινωνική ζωή των Αποδήμων, ήταν και θα εί-
ναι ουσιαστικός και εθνικά αναγκαίος.

6. Η πολιτογράφηση νέων ελληνικής καταγωγής υπό ορισμέ-
νες προϋποθέσεις, μία από τις οποίες (η σπουδαιότερη) πρέπει

να είναι η θητεία (στρατιωτική ή κοινωνική) στις Ένοπλες Δυνά-
μεις. Το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας·οι ανάγκες
στην εθνική άμυνα που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με ε-
παγγελματίες (τ.ε. μισθοφόρους) οπλίτες, ιδιαίτερα μετά την
πρόσφατη μείωση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας προπά-
ντων όμως ο σημαντικός παιδευτικός ρόλος του στρατού στην
ανάπτυξη της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης, προσδίδουν
στην με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατάταξη εθελοντών στις
Ένοπλες Δυνάμεις από ελληνικές κοινότητες του Εξωτερικού ι-
διαίτερη σημασία.

7. Η θέσπιση ελληνικών Ολυμπιακών αγώνων κλασσικού α-
θλητισμού ανά τετραετία με τη συμμετοχή νέων από την Ελλά-
δα, την Κύπρο και τις Κοινότητες του Εξωτερικού [όπως ενδε-
χομένως και ξένων, που γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική
γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό]. [Εκτενή παρουσίαση της
πρότασης βλ. στο άρθρο του γράφοντος «Ολυμπιακοί αγώνες
και Έλληνες του Εξωτερικού», Εθνικός Κήρυξ της Νέας Υόρ-
κης, 2/3 Οκτωβρίου 2004].

8. Η ίδρυση Ιστορικών Μουσείων του Απόδημου Ελληνισμού
στις πρωτεύουσες των νομών, ιδιαίτερα εκείνων από τους οποί-
ους προέρχονται πολλοί μετανάστες.

IV
Αν η εθνική στρατηγική γίνει, όπως θα ήθελε κανείς να ελπί-

ζει, στο εγγύς μέλλον πραγματικότης, και δρομολογηθεί η άμε-
σα με αυτήν συνδεόμενη αναμόρφωση της πολιτικής ζωής, για
την επιβαλλόμενη (διαφορετική από τις προηγούμενες), αναθε-
ώρηση του Συντάγματος, την οποία προϋποθέτει, θα μπορού-
σαν να γίνουν επίσης οι ακόλουθες τρεις προτάσεις που αφο-
ρούν και τον Απόδημο Ελληνισμό.

- Στην διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας
που θα πρέπει να αντικαταστήσει την ισχύουσα (προβληματική),
θα μετέχουν ως μέλη ενός ευρύτερου εκλεκτορικού σώματος
αποτελουμένου από βουλευτές και εκπροσώπους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και εκλεγμένοι προς τούτο εκπρόσωποι του Από-
δημου Ελληνισμού (και Έλληνες πολίτες) σε αναλογία που θα ο-
ρισθεί από τους αρμόδιους παράγοντες.

- Σε ειδική αναλογία θα είναι επίσης μέλη της Βουλής Από-
δημοι ( Έλληνες πολίτες) που θα αντικαταστήσουν, επιλεγόμενοι
με ειδική διαδικασία (και σε μεγαλύτερο βαθμό), τους βουλευ-
τές Επικρατείας.

- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συντάσσει και εκφωνεί στο
τέλος εκάστου έτους, μετά την συζήτηση για τον Προϋπολογι-
σμό, στη Βουλή έκθεση «Περί της καταστάσεως του Έθνους»,
στην οποία θα γίνεται η (αυτονόητη) εκτενής αναφορά και σε ό-
λα τα θέματα των Αποδήμων.

V
Μόνο με μία τέτοια πολύπλευρη ή παρόμοια (ή διαφορετική,

οπωσδήποτε όμως αποτελεσματική) ένταξη των Απόδημων στην
εθνική ζωή (η οποία πρωτίστως προϋποθέτει την ανάλογη πολι-
τική βούληση) θα είναι δυνατόν να ζητηθεί η έμπρακτη συνδρο-

μή από όσους θέλουν και μπορούν να συμβάλουν στην ίδρυση
και λειτουργία θεσμών ή σε πρωτοβουλίες που υπαγορεύουν οι
αναγκαιότητες της εθνικής στρατηγικής και επιβάλλουν τα οξυ-
μένα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας. Μερικά πα-
ραδείγματα από την μία και την άλλη κατηγορία:

- Αν η ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας μπορεί να γί-
νει πρωτίστως (οπωσδήποτε όχι μόνο) με πολιτιστικά κέντρα που
θα προβάλλουν την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά στις
πρωτεύουσες ή σε μεγάλες πόλεις ξένων χωρών, αυτά δεν μπο-
ρούν να οργανωθούν και να λειτουργήσουν από το υφιστάμενο
Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, χωρίς την συνεργασία και την υ-
ποστήριξη των κατά τόπους Αποδήμων.

- Η θέσπιση διεθνών βραβείων για πρωτότυπες δημιουργίες
στην Επιστήμη και στην Τέχνη, ιδιαίτερα για νέους, σε συνεργα-
σία με ξένα πνευματικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια και σχολεία):
Εκτός από την καθαρά πολιτιστική του πλευρά, ο θεσμός έχει
και το εθνικό όφελος, ότι στη νέα πνευματική ελίτ ξένων χωρών
δημιουργείται ένα φιλικό ενδιαφέρον για την χώρα μας. [Η δια-
πίστωση αυτή βασίζεται στις εμπειρίες τού γράφοντος από τον
«Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων» με θέμα την «Επιβίωση της
Κλασσικής Αρχαιότητας στην σύγχρονη Ευρώπη» που διοργα-
νώθηκε τρεις φορές (από το 1994 έως το 2001) από το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης και απέσπασε τα επαινετικά σχόλια του
πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζακ Ντελόρ]. Η
συμβολή των Αποδήμων στην προβολή του θεσμού, όπως και
στην χρηματοδότηση (με όχι υψηλή δαπάνη) είναι εξαιρετικά
χρήσιμη ή εξαιτίας των γνωστών αδυναμιών της χώρας μας α-
πολύτως αναγκαία. Πόσο χρήσιμος θα ήταν ο θεσμός και από
πολιτική άποψη αν εφαρμοζόταν για τις χώρες της Βαλκανικής
με έδρα την Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζεται νομίζω να τονισθεί
στην παρούσα συγκυρία.

- Αν και ως ποιο βαθμό Έλληνες του Εξωτερικού μπορούν να
συμβάλουν αποτελεσματικά στην ενημέρωση της κοινής γνώ-
μης των χωρών όπου διαμένουν για τα εθνικά μας θέματα ή
στην τουριστική διαφήμιση της χώρας ή στην προβολή των ελ-
ληνικών προϊόντων, όπως, εξ όσων γνωρίζω, είχε κατά το πα-
ρελθόν περιστασιακά υποστηριχθεί από παράγοντες της Ομο-
γένειας, θα πρέπει να διερευνηθεί συστηματικά από αρμόδιους
παράγοντες στο άμεσο ή εγγύς μέλλον.

VI
Την συνδρομή των Ελλήνων του Εξωτερικού χρειάζεται όμως

η χώρα κατά τη γνώμη μου επιτακτικά τώρα, στο εκπαιδευτικό
πρόβλημα ή ακριβέστερα αδιέξοδο. Κατά τις συζητήσεις πριν
και μετά τις διάφορες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 30 ετών
η αναγκαιότητα αυτής της συνδρομής, εξ όσων γνωρίζω, που-
θενά δεν αναφέρθηκε, μολονότι θα έπρεπε, και μόνο για τον
λόγο ότι από τους χιλιάδες Έλληνες ερευνητές που σταδιοδρό-
μησαν και διακρίθηκαν σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύμα-
τα ξένων χωρών, υπάρχουν αρκετοί που έχουν εκφράσει την ε-
πιθυμία να προσφέρουν τις γνώσεις και την πείρα τους στην πα-
τρίδα. Με αναφορά στους επιστήμονες αυτούς γίνεται η πρώτη,
με αναφορά σε επιχειρηματίες (κυρίως) και σε ειδικούς η δεύ-
τερη από τις προτάσεις που ακολουθούν:

- Στην βαρέως νοσούσα ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η
δημιουργική πνοή που πρωτίστως χρειάζεται δεν μπορεί να
προέλθει από εγχώριες δυνάμεις· θα προέλθει από Έλληνες
του Εξωτερικού που ανεδείχθησαν αξιοκρατικά και βρήκαν με
το έργο τους διεθνή αναγνώριση. Η αρχή θα μπορούσε να γίνει
με την ένταξη ορισμένου αριθμού από αυτούς στα μεταπτυχια-
κά τμήματα των διαφόρων σχολών, όπου θα διδάσκουν, αλλά
και θα εξετάζουν ως επισκέπτες καθηγητές. Ως επισκέπτες κα-
θηγητές θα πρέπει επίσης να είναι μέλη των εισηγητικών επι-
τροπών στις διάφορες κρίσεις του διδακτικού προσωπικού.

- Στην επίσης βαρέως νοσούσα Γενική Εκπαίδευση η δημι-
ουργική πνοή θα μπορούσε να προέλθει από πρότυπες τεχνικές
- επαγγελματικές σχολές, με οικοτροφεία για τους μαθητές, ε-
παρκή υποδομή και έμπειρη διοίκηση. Το υπόδειγμα: Η Αμερι-
κανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης που λειτουργεί επί έ-
να αιώνα ως εκπαιδευτικό ίδρυμα και συγχρόνως ως παραγω-
γική μονάδα, γνωστή για το έργο που επιτελεί από πολλών ετών.
[Θεωρώντας την ως πρότυπο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμι-
ση που είχε προαναγγείλει ο Ελ. Βενιζέλος την επισκέφθηκε το
1929]. Θα σήμαινε πολλά όχι μόνο για την ίδια την χώρα, αν
Έλληνες επιχειρηματίες του Εξωτερικού ήθελαν να συμβάλουν
στην ίδρυση και λειτουργία μιας έστω τέτοιας σχολής και μάλι-
στα σε παραμεθόριο περιοχή, ιδιαίτερα στην Θράκη.

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόταση ή συγκεκριμένη ανα-
φορά στους Έλληνες του Εξωτερικού, το έμπρακτο ενδιαφέρον
γι' αυτούς στην σύγχρονη Ελλάδα, αποτελεί όχι μόνο αυτονόη-
τη εθνική επιταγή, αλλά και ζωτική ανάγκη: Οι ελληνικής κατα-
γωγής επιστήμονες, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, πολιτικοί, α-
νώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι που πρόκοψαν και διακρίθηκαν
χάρη στην προσωπική τους αξία και στην προσωπική τους προ-
σπάθεια, αλλά και οι άγνωστοι απόγονοι μεταναστών, που πι-
στεύουν και με διαφόρους τρόπους δείχνουν πως η Ελλάδα ε-
ξακολουθεί να είναι και γι' αυτούς «πατρίδα» - όλοι αυτοί απο-
τελούν ένα σταθερό και γι' αυτό σημαντικό στοιχείο συλλογικής
(εθνικής) αυτοπεποίθησης, ίσως το μοναδικό, στην πολύπλευρη
κρίση από την αδιέξοδη εσωστρέφεια που διέρχεται σήμερα η
χώρα.
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ΜΟΝΑΧΟ 26 - 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

5η Ελληνοβαυαρική Πολιτιστική Ημέρα
Στο Μόναχο έλαβε χώρα στις 26, 27 και 28 Ιουνί-

ου 2009 η 5η Ελληνοβαυαρική Πολιτιστική Ημέρα
με πολυποίκιλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρα-
στηριότητες στο Πανεπιστήμιο Μονάχου, στο Δη-
μαρχείο Μονάχου και στην κεντρική πλατεία Μονά-
χου, την Odeonsplatz.

Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009, έγινε στο Πα-
νεπιστήμιο διάλεξη και συζήτηση με τον διεθνώς
γνωστό συγγραφέα, Πέτρο Μάρκαρη. Η καθηγή-
τρια στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Μελετών, Ιστορίας
Βυζαντινής Τέχνης και Νεοελληνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μονάχου, Μαριλίζα Μητσού, είχε
τον συντονισμό της συζήτησης στην κατάμεστη αί-
θουσα του Πανεπιστημίου.

Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, εορτάστηκε μαζί με την
5η Ελληνοβαυαρική Πολιτιστική Ημέρα και η „Ευ-
ρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής“. Στην Odeonsplatz
υπήρξε μουσικό πρόγραμμα με πολλές Βαυαρικές
χορωδίες της Βαυαρίας υπό την διεύθυνση του Δρ.
Δημητρίου Παπαδοπούλου. Ο Ποντιακός και ο Κρη-
τικός Σύλλογος Μονάχου παρουσίασαν παραδο-
σιακούς χορούς.

Ο Πρόεδρος του Βαυαρικού Συμβουλίου Μουσι-
κής, πρώην Υπουργός Επιστημών, Ερεύνης και Τέ-
χνης του Βαυαρικού Κράτους, Dr. Thomas Goppel,
ετίμησε με την παρουσία του τη μουσική εκδήλωση
και αφού αναφέρθηκε, στη προσφώνησή του, διε-
ξοδικά στις ελληνοβαυαρικές σχέσεις, επήνεσε
τους Έλληνες του Μονάχου και την Ιερά Μητρόπο-
λη Γερμανίας για την επιτυχημένη ενσωμάτωση κι έ-
νταξή τους στη γερμανική κοινωνία.

Στο Δημαρχείο Μονάχου συνεχίστηκε το πρό-
γραμμα της δεύτερης ημέρας. Αρχικά υπήρξε μια
ειδική ξανάγηση στους χώρους του Δημαρχείου α-
πό το Δημοτικό Σύμβουλο και ιστορικό Δρ. Reinhard
Bauer και το Δημοτικό Σύμβουλο Andrea Lotte. Στη
μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Μονά-
χου „Αριστοτέλης“ παρουσίασε ελληνικά και βαυα-
ρικά τραγούδια. Ακολούθησε μια άκρως ενδιαφέ-
ρουσα δίωση συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με
νέους και νέες που έχουν γεννηθεί στο Μόναχο και
μεγαλώνουν σε δύο γλώσσες και πολιτισμούς. Στη
συζήτηση, που με επιδεξιότητα διηύθυνε η δημοσιο-
γράφος της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας κ. Ελένη Ηλιά-
δου, έλαβαν μέρος καί έκαναν παρεμβάσεις ο Μη-
τροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Πρώτος
Δήμαρχος Μονάχου Christian Ude, ο Συντονιστής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ. Ηλίας Κώτσης,
μαθητές και καθηγητές των ελληνικών σχολείων
Μονάχου και του γερμανικού γυμνασίου της πόλης
Bogen της Βαυαρίας. Υπογραμμίστηκε από όλους η
αρμονική ελληνοβαυαρική συμβίωση, αλλά και η α-
νάγκη περαιτέρω βελτίωσης του ελληνικού και βαυ-
αρικού εκπαιδευτικού και επαγγελματικού συστήμα-
τος. 

Ο Ποντιακός Σύλλογος Μονάχου παρουσίασε α-
μέσως μετά το βιβλίο με τον τίτλο: 60 χρόνια Ομο-
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας – 43 χρόνια
Σύλλογος των Ποντίων Μονάχου. Την παρουσίαση,
τον σχολιασμό και την επακολουθήσασα συζήτηση
συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Christiane Schlötzer
και Ελένη Τορόση. 

Στη συνέχεια ακολούθησε προβολή της ταινίας
του Παντελή Βούλγαρη σχετικά με τον Γιάννη Ρίτσο
και με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.
Στα πλαίσια αυτής της επετείου το Ελληνικό Σπίτι
διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας με θέμα: „Mο-
νεμβασία – η πατρίδα ενός ποιητή“. 

Την Πολιτιστική Ημέρα του Σαββάτου έκλεισε η
παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Πέτρου
Μάρκαρη „Die Kinderfrau“ (ελληνικός τίτλος: Πα-
ληά, πολύ παληά). Ο κ. Μάρκαρης ήταν παρών στη
συζήτηση και απάντησε σε ερωτήσεις. Εντύπωση έ-
κανε η αθρόα προσέλευση κυρίως γερμανών στη
παρουσίαση του μυθιστορήματος. Συντονιστές της
συζήτησης ήταν: ο διευθυντής Τύπου και Επικοινω-
νίας του Ελληνικού Προξενείου Μονάχου Δρ. Αθα-
νάσιος Λάμπρου και ο διευθυντής του Ελληνικού
Σπιτιού Μονάχου και συγγραφέας Κώστας Γιαννα-
κάκος. Αξίζει να αναφερθεί ότι την όλη παρουσίαση
του προγράμματος στο Δημαρχείο έκαναν, με ειδι-
κή απόφαση της οργανωτικής Επιτροπής της 5ης
Ελληνοβαυαρικής Πολιτιστικής Ημέρας, εκπρόσω-
ποι της μαθητιώσας νεολαίας, η Σοφία Krause και ο
Ηλίας Μαυρίδης.

Την Κυριακή, 28 Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος ετέλεσε
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον κατάμεστο Ιερό
Ναό των Αγίων Πάντων Μονάχου. Έψαλλε με βυζα-
ντινή κατάνυξη ο Βυζαντινός χορός του Ελληνικού
Μουσικού Συλλόγου Μονάχου υπό τη διεύθυνση
του Πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμα-
νίας και καθηγητή της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχο-
λής Μονάχου, Κωνσταντίνου Νικολακοπούλου. Με-

τά το πέρας της Ακολουθίας, στην οποία έλαβαν μέ-
ρος ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας π. Από-
στολος Μαλαμούσης, ο Αρχιμανδρίτης π. Πέτρος
Κλιτς, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Μηνάς και
ο Διάκονος π. Νικόλαος Τζώρτζης, ο Μητροπολίτης
αποχαιρέτησε με κατάλληλη προσλαλιά και δίκαιο έ-
παινο την Γενική Πρόξενο Μονάχου Άννα Κόρκα, η
οποία μετά ευδόκιμη τετραετή υπηρεσία επιστρέφει
στην Αθήνα. Η κα Κόρκα ανταπέδωσε τον χαιρετι-
σμό, εξαίροντας την προσφορά του Σεβασμιωτά-
του, της Ιεράς Μητροπόλως Γερμανίας και των κλη-
ρικών της στο Μόναχο. 

Ακολούθησε πολύωρη πολιτιστική, μουσική και
χορευτική εκδήλωση στην Odeonsplatz από 12.30
μέχρι 20.30. 

Χιλιάδες ελλήνων, βαυαρών και άλλων επισκε-
πτών κατέκλυσαν την Odeonsplatz όπου είχαν στη-
θεί περίπτερα με ελληνικά προιόντα και διαφημιστι-
κό υλικό της ζωής και της προσφοράς των Ελλήνων
Μονάχου. Οι Ενορίες Μονάχου, η Ορθόδοξη Θεο-

λογική Σχολή Μονάχου, η Ελληνική Κοινότητα, οι
Σύλλογοι Ποντίων, Αιγαίου, Ηπειρωτών και Θεσσα-
λών, το Ελληνικό Σπίτι, το „Μουσείο Βασιλέας Όθω-
νας της Ελλάδος“ της πόλης Ottobrunn, το Ίδρυμα
Τυφλών, και ο βαυαρικός καθολικός οργανισμός
KAB, παρουσίασαν με έντυπο διαφημιστικό υλικό τη
ζωή και τό έργο τους. Εντυπωσιακή ήταν η παρου-
σία του περιπτέρου της προβολής των προιόντων
και των ιδιαιτεροτήτων των Νομαρχιών της Θεσσα-
λίας, όπως οργανώθηκε με την πρωτοβουλία του
τουριστικού γραφείου Golden Memories Tourism &
Service Ltd και τη συμπαράσταση του Πανθεσσαλι-
κού Συλλόγου Μονάχου. Στη γειτονική εκκλησία
Theatinerkirche έλαβε χώρα έκθεση βυζαντινών ει-
κόνων από τον αγιογράφο κ. Στέφανο Στωίλα, κα-
θώς επίσης και κοντσέρτο βυζαντινής μουσικής με
τον Ελληνικό Μουσικό Σύλλογο Μονάχου.

Τα χορευτικά συγκροτήματα των Συλλόγων, Λυ-
κείου Ελληνίδων Μονάχου, Θεσσαλών, Επτανη-
σίων, Κρητών, Ποντίων και του Ελληνικού Σπιτιού

χόρεψαν παροδοσιακούς χορούς. Ο βαυαρικός
σύλλογος Alpenrößl Allach παρουσίασε βαυαρι-
κούς παραδοσιακούς χορούς, ενώ οι μουσικοί σύλ-
λογοι: Landes-Chorverband με τον Δρ. κ. Δημήτριο
Παπαδόπουλο, ΠΟΛΥΜΝΙΑ με τον Μιχαήλ Frey και
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ με τον κ. Μιχάλη Αμανατίδη παρου-
σίασαν βαυαρικά και ελληνικά χορωδιακά μουσικά
μέλη. Το μουσικό συγκρότημα ΙΩΝΕΣ πρόσφερε με
την ελληνική μουσική άφθονο κέφι μέχρι αργά το
βράδυ. Έλληνες, Βαυαροί και τουρίστες απ’όλα τα
μέρη του κόσμου συναντήθηκαν στο χορό και πολι-
τιστικό πρόγραμμα της ημέρας. 

Για τους μικρούς επισκέπτες της εορτής φρόντι-
σε ο σύλλογος „Spielen in der Stadt“, ο οποίος με
πολλά παιδαγωγικά και ψυχαγωγικά παιγνίδια πρό-
σφερε χαρά και σωστή απασχόληση στα παιδιά.

Εντύπωση έκανε η παρουσία της κινεζικής τηλεό-
ρασης που για αρκετή ώρα μαγνητοσκοπούσε τα
δρώμενα.

Την 5η Ελληνοβαυαρική Πολιτιστική Ημέρα ετί-
μησαν με την παρουσία τους ανώτατοι εκπρόσωποι
της ελληνικής και βαυαρικής κοινωνίας: Ο Σεβ. Μη-
τροπoλίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Επίσκοπος
Engelbert Siebler, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκό-
που Μονάχου, ο Ulrich Zenker, ως εκπρόσωπος του
Ευαγγελικού Επισκόπου Βαυαρίας, ο Ulrich Böger,
ως εκπρόσωπος του Βαυαρού Πρωθυπουργού, ο
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ludwig
Spaenle, ο Πρώτος Δήμαρχος Μονάχου Christian
Ude και η Περιφεριάρχης Johanna Rumschöttel.
Την Ελληνική Πολιτεία εκπροσώπησε η Γενική Πρό-
ξενος Άννα Κόρκα. Όλοι οι εκπρόσωποι τόνισαν
στις προσφωνήσεις τους την επιτυχημένη ενσωμά-
τωση των Ελλήνων στη Βαυαρία.

Η γαστρονομία με άριστους διοργανωτές τους
Μανώλη Κουγιουμουτζή και Γεώργιο Μανδαλενάκη
πρόσφερε εκλεκτά ελληνικά εδέσματα και ποτά. 

Το όλο πρόγραμμα παρουσίασαν με ιδιαίτερη τέ-
χνη και αξιέπαινη επαγγελματική εμπειρία οι δημο-
σιογράφοι Φανή Αθέρα και ο Klaus Bellow, ενώ την
ευθύνη του συντονισμού του καλλιτεχνικού προ-
γράμματος είχε ο πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων
Επιστημόνων Μονάχου Κωνσταντίνος Μουτάφης. 

Διοργανωτές της 5ης Ελληνοβαυαρικής Πολιτι-
στικής Ημέρας ήταν Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, η
Αρχιερατική Επιτροπεία Βαυαρίας, το Ελληνικό Γε-
νικό Προξενείο Μονάχου, το Γραφείο Τύπου και
Επικοινωνίας Νοτίου Γερμανίας, η Ελληνική Κοινό-
τητα Μονάχου, η Ελληνική Ακαδημία Μονάχου, η
Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων και το Ελληνικό Σπίτι
Μονάχου. Η ευγενική υποστήριξη του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδος - Γενικής Γραμματείας
Αποδήμου Ελληνισμού -, του Βαυαρικού Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Δήμου Μονά-
χου και του Τοπικού Συμβουλίου της Παλαιάς Πό-
λης Μονάχου, πλαισίωσαν με ιδιαίτερη βαρύτητα
την κοινή αυτή προσπάθεια της Εκκλησίας και των
Ελλήνων Μονάχου. Για τον καταρτισμό του τριημέ-
ρου προγράμματος συνεδρίασαν τέσσερις φορές
οι εκπρόσωποι των διοργανωτών και των συλλόγων,
ενώ μια μικρή ομάδα, αποτελουμένη από τον Πρω-
τοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση, τον διευθυ-
ντή Τύπου και Επικοινωνίας κ. Αθανάσιο Λάμπρου,
τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου
Σπύρο Ξενάκη, την πρόεδρο των Ποντίων κ. Ανα-
στασία Ντικ, την πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του
Λυκείου Ελληνίδων Αικατερίνη Φθενάκη και Ελένη
Βούλγαρη, τον πρόεδρο της Λέσχης Επιστημόνων
κ. Κωνσταντίνο Μουτάφη και τον διευθυντή του
Ελληνικού Σπιτιού Κωνσταντίνο Γιαννακάκο, ασχο-
λήθηκε με όλα τα τεχνικά θέματα προετοιμασίας και
διεξαγωγής του τριημέρου προγράμματος. 

Στην από 30.06.2009 επιστολή του ο Πρώτος
Δήμαρχος Μονάχου Christian Ude, γράφει
μεταξύ των άλλων και τα εξής:
Αιδεσιμολογιώτατε Πρωτοπρεσβύτερε κ. Μα-
λαμούση.
Κατά την 5η Ελληνοβαυαρική Πολιτιστική Ημέ-
ρα, για την οποία και θέλω να σας συγχαίρω ε-
γκάρδια για τη μεγάλη επιτυχία της, μου μιλή-
σατε και πάλι για την επιθυμία σας .... για την ελ-
ληνορθόδοξη Εκκλησία ... 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, Χρίστιαν Ούντε. 

Γενική είναι η διαπίστωση ότι η 5η Ελληνοβαυαρι-
κή Πολιτιστική Ημέρα, με τις τριήμερες εκδηλώσεις
της, ήταν ποιοτικά και οργανωτικά η καλύτερη, σε
σύγκριση με τις προηγούμενες. Επίσης παρατηρή-
θηκε μεγαλύτερη σε αριθμό προσεύλεση επισκε-
πτών. Οι διαπιστώσεις αυτές μας εμψυχώνουν να
συνεχίσουμε και στο μέλλον τον εορτασμό της
Ελληνοβαυαρικής Πολιτιστικής Ημέρας, που έχει ή-
δη καθιερωθεί ως επιτυχημένος θεσμός στη βαυα-
ρική κοινωνία.

Ο Μητροπολίτης αποχαιρετά με κατάλληλη προσλαλιά και δίκαιο έπαινο τη Γενική Πρόξενο
Μονάχου Άννα Κόρκα, η οποία μετά ευδόκιμη τετραετή υπηρεσία επιστρέφει στην Αθήνα. Η

κα. Κόρκα ανταπέδωσε τον χαιρετισμό, εξαίροντας την προσφορά του Σεβασμιωτάτου, της Ιε-
ράς Μητροπόλως Γερμανίας και των κληρικών της στο Μόναχο

Στην Odeonsplatz υπήρξε μουσικό πρόγραμμα με πολλές Βαυαρικές χορωδίες της Βαυαρίας

Μια ευτυχισμένη τετράδα, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωση η Ελληνοβαυαρική Πολιτιστι-
κή Ημέρα. Ο Μητροπολίτης μας κ. Αυγουστίνος, ο Πρώτος Δήμαρχος Μονάχου Christian Ude,

ο π. Απόστολος Μαλαμούσης και ο Δρ. Δημήτριος Παπαδόπουλος
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Ψηφοφορία για τα 35 χρόνια
της Κυπριακής τραγωδίας

Στις 20 Ιουλίου 2009 συμπληρώνονται 35 χρόνια α-
πό την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο
(20/7/1974). Με αφορμή την επέτειο αυτή σας ενημε-
ρώνουμε ότι ο Σύλλογός μας μέσω της επίσημης  ι-
στοσελίδας του διενεργεί μια μεγάλη διαδικτυακή ψη-
φοφορία  με Θέμα:

Πιστεύετε ότι, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή
Ένωση και η Διεθνής Κοινότητα εν γένει, με την έλλει-
ψη πίεσης προς την Τουρκία εκ μέρους τους για να
συνεργαστεί, φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το
γεγονός ότι 35 χρόνια μετά,το τεράστιο ανθρωπιστικό
πρόβλημα των Αγνοουμένων και Αδηλώτων Αιχμαλώ-
των της Κυπριακής Τραγωδίας παραμένει άλυτο;

ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
www.agnooumenoi74.gr

Με την πλήρως ελεύθερη και ανώνυμη ψηφοφορία
αυτή επιχειρούμε να αφυπνίσουμε την κοινή γνώμη
σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και τη Διεθνή Κοινότητα
με στόχο την τελική εξιχνίαση της τύχης των αγαπη-
μένων μας προσώπων και την επίλυση του πολύπαθου
Κυπριακού ζητήματος. Παρακαλούμε τους απαντα-
χού της Γης Ανθρωπιστές να μας υποστηρίξουν απλά
επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας και ψηφίζοντας. Ένα α-
πλό ανώνυμο κλικ. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε σε
βάρος ή για την προβολή κανενός. Δεν γνωρίζουμε
αν εμείς το αξίζουμε. Πιστεύουμε όμως πως οι ήρωες
του 74 σίγουρα είναι το ελάχιστο που αξίζουν. Είμαστε
η πρώτη αναζήτηση που έγινε Κίνημα Είμαστε το πρώ-
το Κίνημα που δεν θα γίνει ποτέ Κόμμα.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ - Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974
Βουτσινά 80 - 15561 Χολαργός - Τηλ. 2106521639
humanrights1974@windowslive.com
www.agnooumenoi74.gr

Αντιδράσεις γύρω από την αναμενόμενη
άφιξη του τουρκικού πλοίου στην Μασσαλία

Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, Αρμένιοι, Έλληνες και Κύπριοι, ορ-
γάνωσαν μια Συνέντευξη Τύπου και κάλεσαν δημοσιογράφους από
τη Μασσαλία, να τους ενημερώσουν σχετικά με την άφιξη του τουρ-
κικού πλοίου, που είχε προγραμματισθεί για την 1η Ιουλίου στη
Μασσαλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πλοίο δεν έχει α-
κόμη φθάσει και υπολογίζεται ότι θα έχει μια καθυστέρηση 15-20 η-
μερών. Έχουμε εκπλαγεί πολύ από αυτά που ακούσαμε από τον κύ-
ριο Πρόξενο της Τουρκίας στην Τηλεόραση. Ο οποίος έχει πει ότι
όλες οι χώρες της Μεσογείου ήσαν, τότε, ίδιες. Επίσης έχει προ-
σθέσει ότι θεωρεί τους Αρμενίους αδελφούς.

Όσον αφορά το άρθρο της τοπικής εφημερίδας της Μασσαλίας
«Provence» του Σαββάτου, 27ης Ιουνίου, επανέρχεται στις παρα-
τηρήσεις του κυρίου Πρόξενου της Τουρκίας εφόσον καταλήγει ως
εξής: «Πριν 2.600 χρόνια, δεν υπήρχε ούτε Ελλάδα, ούτε Αρμενία,
ούτε Γαλλία και ακόμη ούτε Τουρκία».

Όσον αφορά στην Τουρκία, οι Τούρκοι, έχουν φθάσει τον 15ον
αιώνα στην Μικρά Ασία . Είναι πασίγνωστο ότι οι Έλληνες από την
Παλαιά Φώκαια έχουν ιδρύσει τη Μασσαλία το 600 π.χ. Η Παλαιά
Φώκαια είναι πόλη κτισμένη στο Βορειοδυτικό μέρος της Μικρα-
σιατικής Χερσονήσου. Ιδρύθηκε τον 8ο π.Χ. αιώνα από αποίκους
της Φωκίδας με αρχηγό τον Αθηναίο Φιλογένη. Η Παλαιά Φώκαια
ήταν μια από τις 12 Ιωνικές πόλεις. Η Μικρά Ασία ήταν το μεγαλύ-
τερο κομμάτι της Οικουμενικής Ελλάδας.

Οι παρατηρήσεις του κυρίου Προξένου της Τουρκίας σημαίνουν
επομένως, ότι δεν υπήρξαν Έλληνες σε αυτήν την περίοδο. Άρα
δεν μπορούσαν να ιδρύσουν τη Μασσαλία. Μα αφού είναι παγκο-

σμίως γνωστό, παραδεκτό, αναγνωρισμένο και αποδεδειγμένο πως
Έλληνες ίδρυσαν τη Μασσαλία, άρα υπήρχαν Έλληνες, άρα είναι α-
νακριβείς οι ισχυρισμοί του κ. Προξένου της Τουρκίας.

Θα επιθυμούσαμε οι Ελληνικές Αρχές και οι Ελληνικές Κοινότη-
τες να ενημερώσουν την τοπική εφημερίδα της Μασσαλίας για να
πληροφορήσει κι αυτή τους αναγνώστες της για την πραγματική α-
λήθεια επί του θέματος.            Πηγή: www.diaspora-grecque.com

Οι γείτονές μας Τούρκοι δεν έχουν το ... θεό τους,
πάνε να ξεπεράσουν και τους Σκοπιανούς ...

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης συνεδρίασης
της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2009: Στη συ-
νεδρίαση συζητήθηκε και αποφασίσθηκε το
πρόγραμμα της 7ης Συνάντησης Νέων Δη-
μοτικών Συμβούλων και Στελεχών της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη, που
για μια ακόμη χρονιά θα διοργανωθεί από
τις 7 έως τις 12 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Η
φετινή θεματική τής Συνάντησης, έχει ανα-
φορά στο Περιβάλλον, που θα αναπτυχθεί
σε τρεις ενότητες (διαχείριση αποβλήτων,
διαχείριση κινητικότητας-μετακινήσεων, ευ-
αισθητοποίηση των πολιτών). Η έναρξη της
Συνάντησης, θα γίνει στο Δήμο Αμπελοκή-
πων, ενώ προβλέπεται επίσκεψη την τελευ-
ταία ημέρα και στο Δήμο Πετριτσίου του Ν.
Σερρών. Στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε η
επόμενη συνάντηση το 2010, στην οποία θα
συμμετάσχει το σύνολο των νέων που είχαν
παρευρεθεί στις συναντήσεις μετά το 2007,
να γίνει σε πόλη της Πελοποννήσου.

Παράλληλα αποφασίσθηκε η προετοιμα-
σία της διοργάνωσης φόρουμ ανταλλαγής
απόψεων με το δήμο της Τυφλίδας στη Γε-
ωργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία
Ελληνικών Συλλόγων Γεωργίας, η πρόθεση
συμμετοχής του δικτύου στο συνέδριο που
σχεδιάζει να διοργανώσει η ΚΕΔΚΕ σχετικά
με την κοινωνική πολιτική και η υποστήριξη
της πρωτοβουλίας του Κέντρου Στήριξης
της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας
των Γυναικών - ΕΡΓΑΝΗ, για τη διοργάνωση
έκθεσης προϊόντων γυναικείων συνεταιρι-
σμών της Β. Ελλάδας σε πόλη της Ευρώπης

το 2010 (Φραγκφούρτη ή Στοκχόλμη).
Επίσης επισημάνθηκε η αναγκαιότητα πε-

ραιτέρω συνεργασίας με τους δήμους της
Ελλάδας, τόσο μέσα από τις επιτροπές της
ΚΕΔΚΕ, τις ΤΕΔΚ, όσο και απευθείας με τα
κατά τόπους δημοτικά συμβούλια της χώ-
ρας. Τέλος το Δίκτυο σε συνέχεια των μέχρι
σήμερα πρωτοβουλιών του για την προώθη-
ση του ζητήματος της επιστροφής των
«Μαρμάρων του Παρθενώνα», δήλωσε την
πρόθεσή του να υποστηρίξει τις προσπάθει-
ες της Ελληνικής Πολιτείας, με κάθε δυνα-

τό και πρόσφορο τρόπο. Στη συνεδρίαση
συμμετείχαν από την Μόνιμη Διαρκή Επι-
τροπή του Απόδημου Ελληνισμού της Βου-
λής, ο Α’ Αντιπρόεδρος Γρηγόρης Νιώτης
και το μέλος της Παναγιώτης Σκανδαλάκης

Αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επι-
τροπής του Δικτύου, με επικεφαλής τον
Πρόεδρο Γιώργο Κοντορίνη και τον Αντι-
πρόεδρο Κώστα Ριζογιάννη, επισκέφθηκε
τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης Σταύρο
Καλαφάτη και το Νομάρχη Θεσσαλονίκης
Παναγιώτη Ψωμιάδη.

Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης στο Νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη

Ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες διαψεύδει...
Αργυρόκαστρο: Διέψευσε τις φήμες περί απομάκρυνσής του από

τον αριστερό συνασπισμό «Ένωση για την Αλλαγή», με επικεφαλής
τον πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος Εντι Ράα, ο πρόεδρος του
Κόμματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ) Βαγγέλης Ντούλες. Ο
κ. Ντούλες σημείωσε, επίσης, πως δεν υπάρχει περίπτωση ένταξής
του στο συνασπισμό «Συμμαχία της Αλλαγής», του οποίου ηγείται ο
πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Σαλί Μπερίσα. «Παραμέ-
νουμε σταθεροί στις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να είμαστε μέ-
λη του συνασπισμού στον οποίο ανήκουμε», είπε.

Το ΚΕΑΔ κατάφερε να εξασφαλίσει μόνο μια έδρα στη Βουλή των
140 αντιπροσώπων, από τις 3 που είχε στην προηγούμενη Βουλή. Ο
συνασπισμός του οποίου επικεφαλής είναι ο κ. Μπερίσα, εξασφαλίζει
70 έδρες και χρειάζεται μία ακόμη ώστε να μπορέσει να σχηματίσει
κυβέρνηση. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξασφαλίζει 65 έδρες και 4 έδρες
το Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης του Ιλίρ Μέτα. Οι Σοσιαλιστές
κατηγορούν για νοθεία και αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος
σε μερικές περιφέρειες, όπου το Σοσιαλιστικό Κόμμα αναδεικνύεται
πρώτο κόμμα. Ο δε Σαλί Μπερίσα δήλωσε ότι θα καταβάλλει προ-
σπάθειες για τη διεύρυνση του συνασπισμού του, με «στροφή» προς
τα αριστερά κόμματα. Πηγή: www.greekinsight.com
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Κάντε χρήση συμπατριώτες ...
Στο site www.hagiasophiablog.com υπάρχει ένα LINK, για να ψηφίσετε, ώστε να ξαναλειτουρ-

γήσει η Αγία Σοφία στην Κων/πολη ως χριστιανική εκκλησία και όχι ως μουσείο.
Για να ξεκινήσει η διαδικασία συζήτησης και άσκησης πίεσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

προς την Τουρκία χρειάζονται 1.000.000 ηλεκτρονικές υπογραφές.
Ήδη σε μια εβδομάδα μαζεύτηκαν χωρίς καν ανακοινώσεις από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύ-

πο 50.000.

Απόδημος Ελληνισμός - Ελληνισμός της Διασποράς
6,5 εκατομμύρια άνθρωποι α, β,γ και δ γε-

νιάς αποτελούν σήμερα τον Ελληνισμό τής Δια-
σποράς, τον Απόδημο Ελληνισμό, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού. Με τον όρο «Απόδημος Ελληνι-
σμός» εννοούμε όλους τους ομογενείς του ε-
ξωτερικού είτε αυτοί προέρχονται από τον ελ-
λαδικό χώρο ή κυπριακό, είτε από διάφορες
ελληνικές εστίες, που υπάγονται στην κυριαρ-
χία των δύο κρατών Ελλάδας και Κύπρου. Ως
Ελληνισμός της Διασποράς γενικά νοείται το
σύνολο των ατόμων που κατάγονται από Ελλη-
νικό Γένος. Το φαινόμενο της μετανάστευσης
έχει βαθιές ρίζες τόσο στην ελληνική ιστορία ό-
σο και στη σύγχρονη κοινωνία μας. Η μετανά-
στευση είναι μία σύνθετη κοινωνική πολιτιστική
και πολιτική υπόθεση και διαδικασία. 

Το μεταναστευτικό ρεύμα ξεκινάει 18/19ο
αιώνα όταν δημιουργούνται ελληνικές παροι-
κίες στην Ιταλία, Αυστροουγγαρία, Μολδοβλα-
χία, βόρεια Βαλκάνια, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία
στην Αίγυπτο και Ινδίες. Η ελληνική διασπορά
των χρόνων εκείνων δραστηριοποιήθηκε κυ-
ρίως στην ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου της
δύσης με την ανατολή και την Ελλάδα. Αργότε-
ρα, τον 19ο αιώνα, όταν το κέντρο βάρους της
οικονομικής δραστηριότητας μετατοπίζεται λό-
γω της βιομηχανικής επανάστασης, οι παροι-
κίες που δεν έχουν πρόσβαση στο θαλάσσιο ε-
μπόριο φθίνουν. Στην περίοδο που συμπίπτει
με την Επανάσταση τού 1821, οι παροικίες της
Αιγύπτου, Συρίας και Λιβάνου αλλά και πολλών
άλλων ευρωπαϊκών χωρών ανθούν και συμβά-
λουν σημαντικά στον ΞΕΣΗΚΩΜΟ των Ελλή-
νων και στη στήριξη του νέου Ελληνικού Κρά-
τους. Η μεγαλύτερη, πάντως, διασπορά του ελ-
ληνικού στοιχείου και η διόγκωση τού εκτός
Ελλάδος Ελληνισμού, αρχίζει στις πρώτες δε-
καετίες του 1900 με την εμφάνιση σημαντικών
μεταναστευτικών ρευμάτων προς κάθε κατεύ-
θυνση και συνεχίζετε φυσικά στα πέτρινα με-
ταεμφιλιακά χρόνια της δεκαετίας του ‘50 και
‘60, κυρίως προς τη Γερμανία, το Βέλγιο και γε-

νικά τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, την Βό-
ρεια Αμερική και την Αυστραλία. Οι πρώτες ο-
μογενειακές οργανώσεις στη γέννησή τους έ-
χουν κυρίαρχο στοιχείο τους την ανάγκη συ-
μπαράστασης, ανεξάρτητα από την επωνυμία
της ομογενειακής οργάνωσης, αν δηλ. είναι
κοινότητα, εθνικοτοπικός σύλλογος ή οιαδήπο-
τε άλλη τυπική ή άτυπη οργάνωση, αν κινείται
γύρω από την εκκλησιαστική ενορία, όπου αυ-
τή υπάρχει, ή είναι μία καθαρά λαϊκή, όπως λέ-
γεται, κοινότητα.

Η εμφάνιση, λοιπόν, των πρώτων ομογενεια-
κών οργανώσεων έχει σχέση με την ανάγκη
αλληλοβοήθειας και κοινωνικής επαφής μέσα
σε ένα κόσμο άγνωστο και πολλές φορές ε-
χθρικό. Με το πέρασμα των χρόνων, την εμφά-
νιση της δεύτερης γενιάς, η παρουσία του μα-
θητικού δυναμικού, διευρύνει περαιτέρω τα

πλαίσια των πολιτιστικών και κοινωνικών δρα-
στηριοτήτων.

Πολλά από τα προβλήματα προσαρμογής
ξεπεράστηκαν, αν και ακόμα μπορούμε να συ-
ναντήσουμε λογικές γκετοποίησης, αυτο-απο-
μόνωσης, κοινωνικής και πολιτισμικής αφομοί-
ωσης.

Στην πραγματικότητα, όμως, οι Έλληνες της
Διασποράς δεν ξέκοψαν απόλυτα από την ελ-
ληνική πραγματικότητα. Με την Ελλάδα έχουν
ακατάλυτους δεσμούς, οικογενειακούς, κοινω-
νικούς, οικονομικούς και συναισθηματικούς. Η
αλήθεια είναι ότι η επίσημη Ελλάδα πολλές φο-
ρές τους αντιμετώπισε τελείως αποσπασματικά
και επετειακά. Τα τελευταία όμως χρόνια είναι
πολλοί εκείνοι που κατανοούν, ότι οι Έλληνες
της Διασποράς μπορούν να γίνουν οι καλύτε-
ροι πρεσβευτές στα μεγάλα εθνικά θέματα,
που αντιμετωπίζει η χώρα μας, με τις διασυν-
δέσεις τους και την πολιτικο-οικονομική δρα-
στηριότητά τους στις χώρες που διαμένουν. Το
ΣΑΕ «φρούτο» της τότε κυβέρνησης Τζαννετά-
κη και Ζολώτα, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνι-
σμού, ως θεσμοθετημένο και αναγνωρισμένο
Ανώτατο Όργανο της οργανωμένης έκφρασης
του Ελληνισμού της Διασποράς, είναι ένας θε-
τικότατος θεσμός, με εισηγητικό γνωμοδοτικό
χαρακτήρα προς την Ελληνική Πολιτεία. Ο
διεκδικητικός του ρόλος στηρίζεται στη βάση
αιτημάτων προς την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά
και τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής.

Το ΣΑΕ είναι η έκφραση όλων των Ελλήνων
της Διασποράς, ανεξάρτητα από πολιτικές και
θρησκευτικές πεποιθήσεις. Μέλη του μπορούν
να γίνουν οι πρωτοβάθμιες οργανωμένες συλ-
λογικότητες / κοινότητες, σύλλογοι γονέων και
κηδεμόνων, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, νεο-
λαίων και όλες οι δευτεροβάθμιες εθνικοτοπι-
κές οργανώσεις. Βασική προϋπόθεση η εναρ-
μόνιση καταστατικών βασισμένων στη δημο-
κρατική λειτουργία και το σεβασμό στις πλου-
ραλιστικές προβλέψεις του Ελληνικού Συντάγ-
ματος και τις διεθνείς Συνθήκες, σχετικά με τις

πολιτικές και θρησκευτικές ελευθερίες των πο-
λιτών.

Η παγκόσμια Συνέλευση πραγματοποιείται
κάθε 4 χρόνια. Συμμετέχουν εκλεγμένοι από
τα περιφερειακά συνέδρια, από τακτικές συνε-
λεύσεις των ομοσπονδιών των διαφόρων χω-
ρών. Στην Περιφέρειά μας ανήκουν 34 χώρες
στις οποίες ζουν και εργάζονται 1.000.000 (ένα
εκατομμύριο) και πάνω Έλληνες! Στόχος μας
είναι η συσπείρωση, η αυτο-οργάνωση, η συμ-
μετοχή, η δραστηριότητα, οι γέφυρες με τις
χώρες υποδοχής. Με άξονες δουλειάς την παι-
δεία, τη νεολαία, τον πολιτισμό, δικαιώματα συ-
νταξιοδοτικά, στρατιωτικά, περίθαλψης, δικαί-
ωμα της ψήφου και η προβολή τού ΣΑΕ=
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-
CONSIGLIO DEI GRECI AL ESTERO. Και βέ-
βαια η διάδοση της Ελληνικής γλώσσας.

Ο Πολιτισμός μας είναι τα δυνατά μας όπλα
για να κερδίσουμε το Αύριο! Για να κερδίσου-
με το αύριο πρέπει να επενδύσουμε στον άν-
θρωπο, στη νέα γενιά. Εκεί ανοίγονται οι και-
νούργιοι δρόμοι, εκεί χτυπάει η καρδιά του
μέλλοντος. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι είναι όσο
ποτέ άλλοτε οι πρωταγωνιστές για μια νέα κα-
λύτερη και ελπιδοφόρα εποχή. Η βαρβαρότητα
των κοινωνικών αποκλεισμών, της ανεργίας,
των ανισοτήτων πρέπει να ξεπεραστεί και να
μην εξελιχθεί σε τροχοπέδη των ιδανικών των
νέων μας. Η Ελλάδα/Ελληνισμός δεν μπορεί
παρά να είναι με τους αγώνες τους και αλλη-
λέγγυος στις αγωνίες και στις ευαισθησίες
τους.

Προσοχή: Η αυτο-απομόνωση δε δίνει απά-
ντηση στα μεγάλα προβλήματα, που αντιμετω-
πίζει ο Απόδημος Ελληνισμός. Χρειάζεται συμ-
μετοχή και ενότητα!!

Κατερίνα Γιαννάκη
Μέλος συντονιστικού Συμβουλίου

ΣΑΕ Ευρώπης, Συντονίστρια Επιτροπής
πολιτικών κ. ά δικαιωμάτων.

ΡΩΜΗ, Italien

Το Πρώτο Παγκόσμιο Θεσσαλικό Αντάμωμα
θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Μουζακίου

Καρδίτσας στις 22.08.2009
Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλικών

Ομοσπονδιών και Συλλόγων «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
προγραμματίζει κάθε καλοκαίρι την διοργά-
νωση μιας πανηγυρικής και πολιτιστικής εκ-
δήλωσης στην Ελλάδα με την επωνυμία «Πα-
γκόσμιο Αντάμωμα Θεσσαλών». Ένα αντάμω-
μα που θα διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι σε
ένα διαφορετικό Δήμο της Θεσσαλίας. Το 1ο
Αντάμωμα θα ξεκινήσει από την περιοχή του
διοικητικού διαμερίσματος του Δήμου Μουζα-
κίου το Σάββατο 22.08.2009. 

Συγκεκριμμένα σε συνάντηση που είχε ο
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Διαμαντής Γκίκας με τον Δήμαρχο Μουζακίου
Γεώργιο Κωτσό, που πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Μουζακίου, συμφωνήθηκε η διορ-
γάνωση του πρώτου Παγκοσμίου Θεσσαλι-
κού Συνεδρίου και Ανταμώματος στο Δήμο
Μουζακίου Καρδίτσας. Στην συνάντηση πα-
ρευρέθηκαν επίσης οι: Πέτρος Τσιάρας (Αντι-
πρόεδρος Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»), Γκινής Νώντας (Πρόεδρος
Τοπικού Συμβουλίου Μαυρομματίου), Μπα-
κλαβά Ευαγγελία (Πρόεδρος Πολιτιστικός
Σύλλογος Αμυγδαλής Καρδίτσας «Ο Άγιος
Δημήτριος»), Κώστας Νάσιος (Πρόεδρος Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Μαυρομματίου «Καραϊ-
σκάκης»), Δημήτριος Γιώτης (Γραμματέας Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Μαυρομματίου «Καραϊ-
σκάκης») και η Σοφία Τόλια (Πρόεδρος Πολι-
τιστικού Οργανισμού Δήμου Μουζακίου).

Το Αντάμωμα θα ξεκινήσει το πρωί με κα-
τάθεση στεφάνων στον αδριάντα του Γεωργί-
ου Καραϊσκάκη και με συνέδριο που θα φιλο-
ξενηθεί στην Κοινότητα Μαυρομματίου του
Δήμου Μουζακίου, η οποία είναι η γενέτειρα
του Γεωργίου Καραϊσκάκη, και θα συνεχιστεί
το βράδυ με πολιτιστική εκδήλωση την ίδια μέ-
ρα στην πόλη του Δήμου Μουζακίου, όπου οι

Σύλλογοι - Μέλη της Συνομοσπονδίας θα πα-
ρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς. 

Το ακριβές αναλυτικό πρόγραμμα θα ανα-
κοινωθεί τον Ιούλιο 2009 και θα δημοσιευτεί
και στην σελίδα της Συνομοσπονδίας 
www.panthessaliki.org 

Η παγκόσμια Συνομοσπονδία έχει ως κύ-
ριο σκοπό την συσπείρωση των Θεσσαλικών
Ομοσπονδιών και Συλλόγων που δραστηριο-
ποιούνται σε παγκόσμια κλίματα, τον συντονι-
σμό των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες απο-
βλέπουν στη διάδοση και συνέχιση της παρά-
δοσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της
Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδας, την
προώθηση στενής συνεργασίας των Θεσσα-
λικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων, την αλλη-
λοενημέρωση, το συντονισμό των εκδηλώσε-
ων, την ενημέρωση γύρω από τα θέματα που
αφορούν τους Θεσσαλούς μετανάστες (επαγ-
γελματικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτιστι-
κά, καλλιτεχνικά) στο εξωτερικό, την επικοι-
νωνία με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με τη Θεσ-
σαλία καθώς επίσης με φορείς που έχουν πα-
ρόμοιους σκοπούς και την στενή συνεργασία
με υπηρεσίες των Νομών της Θεσσαλίας και
γενικότερα της Ελλάδος προς όφελος των
Μελών της Συνομοσπονδίας και της ιδιαίτε-
ρης πατρίδας.
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Ο παλαιός διακεκριμένος Δημοσιογράφος
Κώστας Κούσσης κάνει κάθε εβδομάδα, ημέ-
ρα Σάββατο και ώρα Ελλάδας 09.00, μια θαυ-
μάσια εκπομπή, στην οποία φιλοξενεί και α-
ναδεικνύει και Εθνικά Θέματα. Συνιστάται η
ευρύτερη δυνατή ενημέρωση μέσω e-mails
και Web Sites, προκειμένου να διευρυνθεί η
παρακολούθηση της εν λόγω εκπομπής από
το Internet, που μπορεί να γίνεται στη διεύ-
θυνση

http://www.ecclesia.gr/greek/ecclesiar
adio/index.htm

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι κατά τη σημερι-
νή εκπομπή του, ο Κώστας Κούσσης ανέδειξε
την πρόσφατη επιστολή διαμαρτυρίας των
Παμμακεδονικών Ενώσεων προς την Ελληνι-
κή Πολιτειακή και Πολιτική Ηγεσία, για το ότι
η Ελληνική Κυβέρνηση επέτρεψε να προσγει-
ωθεί στην Κέρκυρα σκοπιανό αεροπλάνο με
την επιγραφή «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, επιστολή την οποία αγνόησαν
οι κρατούντες και δεν την πρόβαλαν τα πε-
ρισσότερα Ελληνικά ΜΜΕ, που την είχαν λά-
βει. Επίσης ο Κώτας Κούσσης φιλοξένησε
στην ίδια εκπομπή εξαίρετες συνεντεύξεις
των Στρατηγών Δ. Αλευρομάγειρα και Παρμε-
νίωνα Παπαθανασίου, οι οποίοι καυτηρίασαν
την παθητικότητα και εφεκτικότητα της Ελλη-
νικής πλευράς, στις θρασύτατες απαιτήσεις
και ενέργειες των Σκοπιανών καθώς και όλων
των άλλων, οι οποίοι καταχρώνται της Ελληνι-
κής υποτονικότητας και επιβάλλουν τα δικά
τους.                             

(Σ.Γ.)

OI ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κυριάκος Βενέτης: Ο φλογερός πατριώτης- ο υπέροχος 
άνθρωπος-ο άριστος οικογενειάρχης και επιχειρηματίας

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

LEUTENBACH-NELLMERSBACH.
Ένα όνειρο ζωής από τότε που άφησε
την γενέτειρα του Νικήσιανη Καβάλας
και έφτασε με ελπίδα σε μια χώρα που
γνώριζε μόνο από τα δεινά που άφησε
σε ολόκληρη την Ευρώπη στον Παγκό-
σμιο Πόλεμο έγινε πραγματικότητα. Ένα
όνειρο που έδειχνε την μοίρα του έμπει-

ρου καβαλάρη στους ανοιχτούς ορίζοντες που άνοιγαν τον
δρόμο της επιτυχίας. Τίποτα δεν ήταν εύκολο τίποτα δεν ήταν α-
κατόρθωτο και τίποτα δεν έγινε στην τύχη. Ο Κυριάκος Βενέτης
δούλεψε σκληρά, στερήθηκε πολλά αγαθά, κράτησε τα απαραί-
τητα και μπήκε στο στίβο της ζωής οπλισμένος με πολύ πίστη
στην Ορθοδοξία και πολύ αγάπη για όλους εκείνους που αγά-
πησε πίσω στην Ελλάδα που τόσο στερήθηκε.

Μεγάλωσε μέσα σε ένα σπίτι με ιδανικά και ανατράφηκε με
αγωγή και αγάπη. Αυτά τον βοήθησαν για να μείνει σε όλη του
τη ζωή έως τώρα στα 75 του χρόνια το ίδιο καλό «παιδί», φλο-
γερός πατριώτης, άριστος οικογενειάρχης, υπέροχος άνθρω-
πος και αξιόλογος εργοστασιάρχης. Μάχεται με συγκίνηση για
τα εθνικά μας θέματα, υπερασπίζεται την Ορθοδοξία και πι-
στεύει ότι χωρίς αυτήν θα ήμασταν άδειοι, αναγνωρίζει τις αδυ-
ναμίες του, παραδέχεται τα λάθη του, δεν ξεχνά αυτούς που
τον βοήθησαν, έχει στα εργοστάσιά του και τα τέσσερα παιδιά
του και δεν είναι ο νεόπλουτος που πήραν τα μυαλά του αέρα
παρά το γεγονός ότι διαθέτει τέσσερα εργοστάσια και απασχο-
λεί 155 εργάτες τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους. Σοβα-
ρός και αξιόλογος εργοστασιάρχης που επεκτείνει συνεχώς τις
δουλειές του, έχει στήριγμα την λατρευτή του σύζυγο που τον α-
νταγωνίζεται στην καλοσύνη, είναι χορηγός με αξιόλογα ποσά
που θέλει να βρίσκεται στην ανωνυμία.

Φιλότιμος και φιλόξενος διατηρεί άριστες σχέσεις με όλους.
Εδώ και 40 χρόνια που ξεκίνησε το όνειρο της ζωής του καθιε-
ρώθηκε στην ελίτ των επιτυχημένων Ελλήνων στην Γερμανία. Ο
Κυριάκος Βενέτης πέρα από το πολυάσχολο επιχειρηματικό του
έργο βρίσκει χρόνο και για άλλα ενδιαφέροντα. Ασχολήθηκε
για πολλά χρόνια με διάφορους φορείς αλλά πάνω από όλα εί-
ναι το χόμπυ του στην ιππασία για την οποία διατηρεί πέντε ά-
λογα. Ο πολυσχιδής ευπατρίδης, ο Ελληνικητής στη Γερμανία Κ.
Βενέτης μας παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη που
μας ξάφνιασε για την σεμνότητα που τον διακρίνει παρά την
γνωριμία μας που διαρκεί περίπου τριάντα χρόνια.

Γιάννης Δελόγλου: κ. Βενέτη πώς ξεκινήσατε τη δουλειά σας;
Κυριάκος Βενέτης: Είναι μια μεγάλη ιστορία. Είναι μια θυσία, έ-

νας διαρκής αγώνας. Η Γερμανία δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
Έπρεπε να δουλέψεις, να προσπαθήσεις αν ήθελες να πετύχεις
κάτι καλύτερο στη ζωή σου. Ξεκίνησα εργαζόμενος σε ένα εργο-
στάσιο κατασκευής γραφομηχανών και ύστερα από λίγο καιρό
πήγα στο εργοστάσιο του συμπατριώτη μας Κώστα Σαντοριναίου

στο Waiblingen. Εκεί έμαθα την δουλειά που κάνω, μια δουλειά
που πιστεύω ότι την αγάπησα. Μηχανές που λιμάριζαν διάφορα
τεμάχια για άλλα εργοστάσια παραγωγής όπως και τώρα.

Πώς βρέθηκες ελεύθερος επαγγελματίας;
Το τότε αφεντικό μου ο Κ. Σαντοριναίος μου έκανε την πρό-

ταση να συνεχίσω αυτή τη δουλειά που είχε στρώσει γιατί ο γιος
του και ο ανιψιός του δεν θέλησαν να ασχοληθούν. Άρπαξα την
ευκαιρία γιατί αυτή η δουλειά ήταν μέρος της ζωής μου πλέον.

Και ύστερα από αυτό το ξεκίνημα που βρίσκεσαι;
Η έδρα των εταιριών μου, δηλαδή των τεσσάρων εργοστα-

σίων που διαθέτω είναι εδώ. Τα άλλα εργοστάσια βρίσκονται
στο Giengen, στο Kuchen και στο Schorndorf. Αυτό το εργο-
στάσιο με το Kuchen κάνουν την ίδια δουλειά. Δηλαδή λιμάρουν
με αυτοματισμούς διάφορα τεμάχια για τις αυτοκινητοβιομηχα-
νίες όπως είναι η Daimler – Benz, η Porsche, η Opel, η BMW
και άλλες. Το εργοστάσιο στο Giengen παράγει γρανάζια και
του Schorndorf κάνει αυτόματους αμμοκαθαρισμούς μετάλλων
(αμμοβολή).

Τι προσωπικό διαθέτεις;
Όλα μου τα παιδιά εργάζονται σε θέσεις κλειδιά της εταιρίας

μου όπως επίσης και ο εγγονός μου που σπούδασε μεταλλολο-
γία διευθύνει το εργοστάσιο του Giengen. Απασχολούσα 204 υ-
παλλήλους ενώ τώρα έχω 155 από διάφορες εθνικότητες κυ-
ρίως βέβαια συμπατριώτες μας.

Διακρίναμε τις σχέσεις σου με την εκκλησία και τα γραφεία
σας έχουν πολλές εικόνες, γιατί όλα αυτά;

Όλη μου η οικογένεια είχε και έχει σχέσεις με την εκκλησία.
Η πίστη μας είναι και μας προστατεύει. Οι εικόνες είναι αυτές
που στολίζουν την πίστη μας με αυτούς που θυσιάστηκαν για
τον Χριστιανισμό. Πιστεύω ότι με την προσευχή μου και την βοή-
θεια όπου μπορώ εκπληρώνω ένα μέρος της ύπαρξης μου στην
κοινωνία.

Κάποτε είχες ασχοληθεί έντονα με το Ελληνικό ποδόσφαιρο
στη Βάδη Βυτεμβέργη.

Ναι ήταν κάτι ξεχωριστό, ήταν μεγαλείο, ήταν υπέροχο. Το α-
γάπησα γιατί μαζευόμασταν εκατοντάδες στα γήπεδα μέσα σε
ένα καθαρά ελληνικό πρωτάθλημα που το διοργάνωνε τότε η
Ελληνική Ομοσπονδία της περιοχής με Έλληνες διαιτητές και
γιορτάζαμε συνεχώς.

Όταν αγωνιζόταν ο Μακεδονικός Schwaikheim με τον ΠΑΟΚ
Kunzelsau ποια ήταν η θέση σου;

Τότε κρυβόμουνα! (γέλια). Ήταν δύσκολο γιατί οι μισοί χω-
ριανοί μου είναι εδώ και οι άλλοι στο Kunzelsau. Κάποιες φορές
ο φανατισμός δημιουργεί επεισόδια και στο ποδόσφαιρο δεν
αργούν μερικές φορές.

Πώς δεν ασχολήθηκες με την πολιτική;
Δεν μπορώ να πω ψέματα. Είμαι δεμένος με τα λόγια μου.

Εγώ δεν είμαι για τέτοια. Κοιτάω τη δουλειά μου την οικογένειά
μου και όπου μπορώ βοηθώ.

Ποια είναι η σχέση σου με το χωριό σου;
Διατηρώ πάντα τις γέφυρες επικοινωνίας γιατί εκεί μένουν οι

γνωστοί μου και όταν χρειάστηκε κάτι και μου ζητήθηκε βοήθη-
σα και είμαι πρόθυμος να ξαναβοηθήσω.

Ποιες είναι οι σχέσεις σου με τις Τοπικές Αρχές;
Οι σχέσεις μου τόσο με τις Γερμανικές Αρχές εδώ και στην

ευρύτερη περιοχή όσο και με τις Ελληνικές είναι άψογες.
Από πόσα μέλη αποτελείτε η οικογένειά σου;
Έχω τρεις κόρες που εργάζονται εδώ και ένα γιο που διευ-

θύνει το εργοστάσιο στο Kuchen. Από τα παιδιά μου έχω 14 εγ-
γόνια και τέσσερα δισέγγονα. Όλους μας, μας φροντίζει η γυ-
ναίκα μου που μας συμπαραστέκεται και μας δίνει τις χαρές της
ζωής για να συνεχίζουμε αγαπημένοι τη δουλειά μας.

Κυριάκος Βενέτης από τη Νικήσιανη Παγγαίου. Από
Gastarbeiter/εργάτης εργοστασιάρχης στη Νότια Γερμανία

Ο Κυριάκος Βενέτης απολαμβάνει τις επιχειρηματικές του επι-
τυχίες χωρίς επάρσεις νεόπλουτου. Η Νικήσιανη μένει αλώβη-

τη στη μνήμη και στην καρδιά τους
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Πάλι πρωθυπουργός στην Αλβανία ο Σαλί Μπερίσα
σε κυβέρνηση Συνασπισμού με τον Ιλίρ Μέτα!

Το ΚΕΑΔ εξέλεξε μόνο τον αρχηγό του, ενώ πέντε ακόμη Έλληνες βουλευτές εκλέγονται σε Σοσιαλιστικό (3) και Δημοκρατικό (2) κόμμα
Με καθυστέρηση μίας εβδομάδας ανακοινώθη-

καν επίσημα τα πλήρη εκλογικά αποτελέσματα, κα-
θώς και ο νικητής των Αλβανικών εκλογών της 28ης
Ιουνίου 2009, που είναι για μια ακόμη φορά ο Σαλί
Μπερίσα! Ειδικότερα, στο 100% των ψήφων η “Δε-
ξιά Συμμαχία” του Σαλί Μπερίσα κέρδισε το
46.69% και 71 έδρες, η “Αριστερή Συμμαχία” του
Έντι Ράμα 45.36% και 64 έδρες και το Σοσιαλιστικό
Κίνημα Ολοκλήρωσης του Ιλίρ Μέτα 5.56% και 4 έ-
δρες. Ωστόσο στη νέα Αλβανική Βουλή ο Σαλί Μπε-
ρίσα θα διαθέτει την υποστήριξη 75 βουλευτών, α-
φού τα… βρήκε με τον σοσιαλιστή Ιλίρ Μέτα και
συμφώνησαν μετεκλογική κυβέρνηση συνεργα-
σίας. Μεγάλη ήταν η αποχή που έφτασε στο 56%. 

Το ΚΕΑΔ που συμμετέχει στην “Αριστερή Συμμαχία” συγκέ-
ντρωσε σ' ολόκληρη την Αλβανική Επικράτεια 1,18%, χάνοντας
2, 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις προηγού-
μενες εκλογές. Ο Πρόεδρός του Βαγγέλης Ντούλες ανέφερε
ότι παραμένει στην “Αριστερή Συμμαχία”.

Εκλέχτηκε στην Αυλώνα ο κ. Ντούλες, ωστόσο το ΚΕΑΔ βγή-
κε βαθιά τραυματισμένο από την εκλογική αναμέτρηση. Και εί-
ναι σίγουρο ότι ξεκινάει μια μακρά περίοδο εσωστρέφειας για
την «Ομόνοια» και το ΚΕΑΔ με ανυπολόγιστες ακόμη συνέπειες.

Οι Σοσιαλιστές δεν στήριξαν το ΚΕΑΔ και μέλλει να φανεί
πώς θα εξελιχθούν από εδώ και στο εξής οι σχέσεις ανάμεσα

στους δύο φορείς. Ακόμη φάνηκε ότι το ΚΕΑΔ δεν
πέτυχε να συσπειρώσει τους Βορειοηπειρώτες που
ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, ώστε να προσέλ-
θουν στην κάλπη και να υπερψηφίσουν το Ελληνικό
κόμμα. Φυσικό αποτέλεσμα όλων αυτών των παρα-
γόντων ήταν να αποδυναμωθεί το ΚΕΑΔ. Στελέχη
της «Ομόνοιας» δηλώνουν ότι στην εκλογική μάχη
δεν τους βοήθησε το υπουργείο Εξωτερικών της
Ελλάδας, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Από την
πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος
Κασσίμης είχε διευκρινίσει ότι «η Ελλάδα δεν είναι
δυνατόν να αναμιχθεί στις εκλογικές διαδικασίες
άλλης χώρας». Μόνος πλέον βουλευτής από το

ΚΕΑΔ ο Βαγγέλης Ντούλες, όχι όμως και ο μοναδικός βουλευ-
τής Ελληνικής καταγωγής του Αλβανικού Κοινοβουλίου. Άλλοι
πέντε Έλληνες βουλευτές, τρεις στη Νότια Αλβανία και δύο στα
Τίρανα, κατέλαβαν έδρες με το Δημοκρατικό και το Σοσιαλιστι-
κό κόμμα. Στις περιφέρειες του Αργυροκάστρου και της Αυλώ-
νας, εκλέγονται οριστικά τέσσερις Ελληνικής καταγωγής βου-
λευτές με τρία διαφορετικά κόμματα. Ειδικότερα στο νέο Αλβα-
νικό Κοινοβούλιο θα συμμετέχουν ο Σπύρος Ξέρας (Δημοκρα-
τικό Κόμμα) και ο Βαγγέλης Τάβος (Σοσιαλιστικό Κόμμα) από
την περιοχή Αργυροκάστρου, καθώς και ο Βαγγέλης Ντούλες
(ΚΕΑΔ) και η Λουίζα Παπανικόλα - Τζουβάνι (Σοσιαλιστικό Κόμ-
μα) από την περιοχή της Αυλώνας. Ακόμη δύο Ελληνικής κατα-

γωγής βουλευτές, οι Βίκτωρας Γκούμι (Δημοκρατικό Κόμμα) και
η Βασιλική Μπάρκα - Χύσι (Σοσιαλιστικό Κόμμα) εκλέγονται στα
Τίρανα. Έτσι στο σύνολο της νέας Αλβανικής Βουλής οι 6 από
τους 140 βουλευτές είναι Έλληνες. Από αυτούς 2 ανήκουν στο
Δημοκρατικό Κόμμα, 3 στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και 1 στο ΚΕΑΔ.

Καθοριστικός παράγοντας θα είναι ένας Τσάμης βουλευτής
(χάθηκε για το Κόμμα των Τσάμηδων η δεύτερη έδρα στο Φίε-
ρι), ο οποίος μιλά για εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλά-
δας και απομάκρυνση του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου!

Πηγή: «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Ιωαννίνων»

Ο Βαγγέλης Ντούλες

Ποια φαγητά ζητάνε
οι Ελληνες εξωτερικού

Του Ηλία Ηλιόπουλου
Διευθυντή του Ομογενειακού
Πρακτορείου Ειδήσεων Ελλάδος

Ήτανε για δεκαετίες, το χαρακτηριστικό-
τερο διάσημο φαγητό στην Ελλάδα μας. Ο
μουσακάς. Κόντεψε να φάει και την Ακρό-
πολη των Αθηνών σε προσέλκυση τουρι-
στών. Η πρώτη λέξη όλων των τουριστικών
Γραφείων, «έχουμε Μουσάκας. Ελάτε
στην Ελλάδα». Αμφιβάλλω εάν πολλοί ήξε-
ραν τι είναι αυτό. Και μπορούσαν να φάνε
μεταξύ τους για ένα πιάτο μουσάκας και τα
… μουστάκια τους οι πάσης εθνότητας επι-

σκέπτες μας, εάν σε κάποιο εστιατόριο τε-
λείωνε ο βασιλιάς … Μουσακάς. Ποιος θα
πρωτοπρολάβει να πάρει το τελευταίο πιά-
το, πριν πάει στον … πάτο η κατσαρόλα ή
το ταψί. Ρώτησα, εδώ και σαράντα χρόνια,
έναν (μακαρίτης τώρα), φίλο μάγειρα σε
διάσημο εστιατόριο της Πλάκας, ποια ήταν
η πιο δύσκολη στιγμή της μαγειρικής του
σταδιοδρομίας. Και περίμενα να μου πει ό-
τι κάποια στιγμή του κάηκαν τα φαγητά, ή
σερβίρισε κανά μπαγιάτικο- υπολόγισε χα-
λασμένο έδεσμα και τον μπαγλαρώσανε ή
κάποια απρόβλεπτη ανωμαλία - όταν ά-
κουσα να μου λέει ότι: «Φοβήθηκα όταν
μπουκάρανε στην κουζίνα καμιά εικοσα-
ριά αξούριστοι, αρχή δεκαετίας του 1970,
ημέρες μεγάλης δόξας της Πλάκας, που
μου μιλάγανε απειλητικά όλοι μαζί, χωρίς
να καταλαβαίνω τι λέγανε και μέχρι να έρ-
θει ένας σερβιτόρος να μου εξηγήσει ότι
φωνάζανε που τελείωσε ο μουσακάς. Και
γυρίζω στη γυναίκα μου και της λέω άγρια.
βλέπεις που σου έλεγα να πάρουμε 50 κι-
λά μελιτζάνες παραπάνω … ίσα που δεν
πιαστήκαμε στα χέρια με τη γυναίκα μου,
μούκλεισε την πόρτα και έφυγε βρίζοντας
εμένα. Μούρθε να της δώσω, για πρώτη
φορά, χαστούκι, αλλά είχε φύγει. Τους πέ-

ταξα κλοτσιές τους ξανθούς μουσάτους
και είπα δεν ξαναφτιάχνω μουσάκας. Αλλά
χωρίς μουσακά μαγαζί δεν στέκει. Γιατί το
ίδιο συνέβαινε και με τους Έλληνες του
Εξωτερικού. Όλοι μου ζητάγανε μουσακά,
γιατί αυτό τους είχε φτιάξει με τα χεράκια
της η καλή τους, πριν γίνει γυναίκα τους
και γίνει …χοντρή. Και όλοι Μουσάκας
μου λέγανε. 

Σήμερα, πολλοί φίλοι Ομογενείς έρχο-
νται στην Αθήνα. Τους λέω, «πάμε για φα-
γητό»; « Όχι, μουσακά». Μου λένε. Τον σι-
χαθήκανε, δεν ξέρω. Στους πιο κοντινούς
τους λέω «πάμε σπίτι μου για λαντςςς». Ξέ-

ρετε ποια είναι η … σπεσιαλιτέ που μου ζη-
τάνε; Τουρλού-τουρλού, συμπεθεριό,
μπριάμ. Ίδια συνταγή. Τρεις ονομασίες.
Ίδια υλικά. Ίδια νοστιμιά. Λοιπόν, τι κάνω.
Βάζω στην κατσαρόλα –εάν το κάνετε στο
ταψί τότε λέγεται μπριάμ -τουλάχιστον, τα
εξής; Πατάτες, κρεμμύδια, κολοκυθάκια,
σκόρδα, μπάμιες, ντομάτες, πιπεριές, κα-
ρότα, μελιτζάνες, δυόσμο, μαϊντανό. Ανα-
κάτωμα. Δεν υπάρχει συνταγή. Αν θες να
κυριαρχεί το σκόρδο, βάζεις ένα κεφάλι
πάρα πάνω. Θες μελιτζάνες … ό,τι γουστά-
ρεις Τα έχεις κόψε σε μέτρια κομμάτια, μέ-
τριο σοτάρισμα-τσιγάρισμα με μπόλικο α-
γνό παρθένο ελαιόλαδο. Μετά ελάχιστο
νερό. Μετά πάλι λάδι. Χαμηλώνεις τη φω-
τιά. Ούτε μια ώρα. Περί το τέλος πάλι μπό-
λικο λάδι, να πλέει, στην κατσαρόλα. Αλα-
τάκι, μαυροπίπερο, ρίγανη, θυμάρι ... Ψω-
μί με την ψυχή μας. Νεράκι παγωμένο μέ-
τρια, όχι κρασιά, μπύρες και τέτοιες στο-
μαχικές και επιβαρύνσεις. Κανά φρουτάκι
εποχής. Και χαράς ευωχία στομαχιού και
ψυχής ανάταση. Και όχι μόνον ψυχής. Και
αν έχετε και καμιά γυναίκα, μην την αφή-
νετε να περιμένει να πάει βράδυ, κατά το
«φάε λάδι κι έλα βράδυ». Καλό στην καρ-
διά και αδυνατίζει κιόλας. Σας περιμένω.
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Το πρόγραμμα του DHW «Γέφυρα για την εξειδίκευση και την
ένταξη» στις πόλεις Wuppertal, Düsseldorf και Wiesbaden

«Σε καιρούς οικονομικής κρίσης η εκπαίδευση των παιδιών είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη επένδυση. Η επαγγελμα-
τική εκπαίδευση χαίρει μεγάλης εκτίμησης σε Γερμανία και Ευρώπη. Η σωστή ένταξη παιδιών μεταναστών στην αγορά

εργασίας πρώτη προτεραιότητα του DHW» τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του DHW Φαίδων Κοτσαμπόπουλος
ΒΟΥΠΕΡΤΑΛL/ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ/ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ. Μετά το

ΝΕΟ ΞEKINΗMA, το επιτυχημένο πρόγραμμα του DHW για τη
δημιουργία πρόσθετων θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης
ακολουθεί εδώ και μερικούς μήνες ένα νέο πρόγραμμα με
την επωνυμία "Γέφυρα για την κατάρτιση και την ένταξη". Με
το πρόγραμμα αυτό ο DHW απευθύνεται όχι μόνον σε Έλλη-
νες αλλά και σε άλλους ξένους επιχειρηματίες στις περιφέ-
ρειες των πόλεων Wuppertal και Solingen και τους παροτρύ-
νει να δημιουργήσουν θέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Να σημειωθεί εδώ ότι και αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται στα
πλαίσια του ομοσπονδιακού προγράμματος JOBSTARTER και
συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ομοσπονδιακό Υπουρ-
γείο Παιδείας και Έρευνας και το Κοινωνικό Ταμείο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Το υπόλοιπο 20% καλύπτεται μέσω ίδιων
πόρων από τον DHW. 

Λίαν ευχάριστη είναι η ευρεία αποδοχή του νέου σχεδίου.
Η υπεύθυνη του προγράμματος Χριστίνα Αλεξόγλου-Πατέλ-
κου βρίσκεται συνεχώς στις επάλξεις. Τόσο αυτή όσο και η
συνεργάτιδά της Γεωργία Τσιτσή κυριολεκτικά χτενίζουν τις
παραπάνω περιοχές, συμμετέχουν όμως συγχρόνως και σε
συναντήσεις εκτός Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας με σκοπό
την ενημέρωση για το πρόγραμμα, τις επιτυχίες του και τα α-
πτά οφέλη από αυτό για τα Ελληνόπουλα. "Το Νέο Ξεκίνημα
ήταν μια τεράστια επιτυχία. Είμαστε ευγνώμονες που η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση αποδέχθηκε την πρότασή μας και ενέ-
κρινε το νέο μας αυτό πρόγραμμα. Το ξεκίνημα του νέου προ-
γράμματος ήταν φανταστικό, οι πρώτες ενδείξεις πολύ εν-
θαρρυντικές ακόμη και αν τα επιμελητήρια δεν μας βοηθούν
όσον αφορά τις άδειες των εκπαιδευτών. Ωστόσο εμείς θα
κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχουμε και πάλι και να
κάνουμε γνωστό το πρόγραμμα σε όλη τη Γερμανία, οπουδή-
ποτε και αν μας καλέσουν" τόνισε η κα Αλεξόγλου-Πατέλκου.

n Στο Wuppertal οργανώθηκε ενημερωτική συνάντηση στο
Ελληνικό Λύκειο της πόλης. Η ομάδα του προγράμματος πα-
ρουσίασε αυτό στους καθηγητές, τον διευθυντή και τους εκ-
προσώπους των γονέων. Συζήτησε δε με όλους δυνητικούς
τρόπους και μορφές συνεργασίας. Στόχος της ομάδας δεν εί-
ναι μόνο η ενημέρωση μαθητών και γονέων για την επαγγελ-
ματική εκπαίδευση, αλλά και ο συντονισμός όλων των ενδια-
φερόμενων φορέων της περιοχής σ’ αυτόν τον τομέα και η ε-
νεργοποίησή τους. Έτσι προγραμματίζεται π.χ. η έκδοση ενός
χρονοδιαγράμματος σχετικών εκδηλώσεων ούτως ώστε να
συμμετάσχουν σ’ αυτές οι μαθητές. Επίσης προτάθηκε η δη-
μιουργία σειράς παρουσιάσεων τοπικών επιχειρήσεων και ε-

πιχειρηματιών στα σχολεία για να γνωρίσουν οι μαθητές ζω-
ντανά πρότυπα.

n Στο πνευματικό κέντρο της ενορίας του Αγίου Ανδρέα
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των εκπροσώπων των γονέων
και των μαθητών στα ελληνικά σχολεία της μητροπολιτικής
περιοχής του Ντύσσελντορφ. Και εδώ παρουσιάστηκαν το
πρόγραμμα του DHW και οι στόχοι του στα πλαίσια του γενι-
κού επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών. Η αντα-
πόκριση ήταν πολύ θετική καθώς ο αριθμός των ερωτήσεων
των εκπροσώπων σχετικά με την έκταση της συνεργασίας,
την ποιότητα των επιχειρηματιών, το είδος των επαγγελμάτων,
κλπ. ήταν μεγάλος. Επιπλέον συζητήθηκε η δυνατότητα πρα-
κτικής εξάσκησης σε επιχειρήσεις, γεγονός που ήδη έχει κα-
θιερωθεί σε πολλά γερμανικά σχολεία στην 9η και 10η τάξη,
στα ελληνικά σχολεία όμως αυτό δεν προβλέπεται και δεν ε-
φαρμόζεται. 

Επίσης συζητήθηκε και σ’ αυτήν την συνάντηση η δυνατό-
τητα επισκέψεων επιτυχημένων επιχειρηματιών στα σχολεία.
Εδώ θα υπάρξουν εντατικές συνομιλίες με τις αρμόδιες αρ-
χές του Γενικού Προξενείου και του εκπαιδευτικού τμήματος.
Ο Γενικός Πρόξενος του Ντύσσελντορφ, Πρόδρομος Μαρ-
κουλάκης, έχει ήδη αγκαλιά-
σει την πρόταση αυτή και έ-
χει δηλώσει την αμέριστη
συμπαράστασή του. 
n Στα πλαίσια της σειράς
«Εκμεταλλεύσου την ευκαι-
ρία! Σχολείο και στη συνέ-
χεια τι;» ο DHW και η Ελλη-
νική Κοινότητα του Βίσμπα-
ντεν κάλεσαν μαθητές και
γονείς για να τους πληροφο-
ρήσουν σχετικά με την επαγ-
γελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν η κεντρική ορ-
γάνωση των Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητη-
ρίων της Έσσης και η INBAS
GmbH με το πρόγραμμα
IUBA - Διεθνείς εταιρείες
εκπαιδεύουν. Μετά από
τους χαιρετισμούς του Προ-
έδρου της Κοινότητας Γεωρ-

γίου Χαρισόπουλου και του Στέφανου Λατρόβαλη από το Δ.Σ.
του DHW πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
σχετικά με το θέμα. Ομιλητές ήταν η Regina Wiegand
(ΙNBAS), ο Wolfgang Sonnek (ΙHK Wiesbaden) και η Χριστίνα
Αλεξόγλου-Πατέλκου (DHW-Ausbildungsprojekt). Την συζή-
τηση συντόνιζε ο Χρήστος Πίψος, μέλος του DHW και ιδιο-
κτήτης της mediacom Rhein-Main στο Hofheim. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι συμμετέχοντες πληρο-
φορήθηκαν μεταξύ άλλων ότι για το έτος 2009 υπάρχουν α-
κόμη 150 θέσεις εκπαίδευσης κενές στο Βίσμπαντεν. Επιπλέ-
ον η IHK Wiesbaden έχει εκδόσει ειδικό φυλλάδιο με το ο-
ποίο επιτρέπει σε μαθητές της 8ης τάξης να συμμετέχουν σε
επιμορφωτικές εκδηλώσεις στην περιοχή τους. Μαθητές και
γονείς κλήθηκαν να προμηθευθούν το απαραίτητο ενημερω-
τικό υλικό με όλες τις προσφορές των επιχειρήσεων και των
διαφόρων επαγγελμάτων. 

Ο Στέφανος Λατροβάλης π.χ. μίλησε για την 11ετή εμπειρία
του με ασκούμενους. Σε μαθητή μάλιστα που τελείως αυθόρ-
μητα δήλωσε ενδιαφέρον για θέση μαθητείας ο εκπρόσωπος
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κ. Sonnek υ-
ποσχέθηκε να τον βοηθήσει προσωπικά.
www.dhwv.de, www.inbas.com
www.dhw-ausbildungsprojekt.de, www.iuba.de
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Το ψήφισμα, το οποίο υιοθέτησε το 36ο Συνέδριο, έχει ως
εξής:

«Τα μέλη της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, συ-
νελθόντα κατά το 36ο δισενιαύσιο εθνικό τους συνέδριο
στην Νέα Υόρκη από τις 26 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2009, 67η ε-
πέτειο από την ιδρύσεως της Ομοσπονδίας τους, υιοθέτησαν
το ακόλουθο ανακοινωθέν:

1. Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ενω-
ση και τα Ηνωμένα Εθνη και όλους τους Διεθνείς Οργανι-
σμούς να απαιτήσουν από την Αλβανία να εκπληρώσει τις
διεθνείς της υποχρεώσεις προς τους Ελληνες της Βορείου
Ηπείρου και όλης της Αλβανίας.

2. Καλούμε τους Ευρωπαίους αντιπροσώπους, οι οποίοι
διαπραγματεύονται με την Αλβανία για το πλαίσιο της μελλο-
ντικής της ένταξης στην Ευρώπη να παγώσουν τις διαπραγ-
ματεύσεις έως ότου η Αλβανική κυβέρνηση εκπληρώσει την
απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης να προβεί σε ακριβή α-
πογραφή των Μειονοτήτων στη χώρα.

3. Καλούμε την αλβανική κυβέρνηση να επαυξήσει την ο-
λοκληρωτική της αποδοχή στην κοινότητα των υπεύθυνων ε-
θνών, αποκαθιστώντας στην ελληνική εθνική μειονότητα όλα
τα εκπαιδευτικά, θρησκευτικά πολιτικά, γλωσσικά και πολιτι-
στικά δικαιώματα, τα οποία της ανήκουν λόγω των διμερών
και διεθνών συμφωνιών που υπεγράφησαν από τους αντι-
προσώπους της από την δημιουργία της χώρας το 1913, συ-
μπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να δηλώνουν την
εθνική και θρησκευτική τους ταυτότητα σε απογραφή πλη-
θυσμού, η οποία θα επιβλέπεται από διεθνείς παρατηρητές.

Καλούμε την Aλβανική κυβέρνηση να τιμήσει επί τέλους
την γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου του 1935 να επιτρέψει
στους Ελληνες να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στην μητρική
τους γλώσσα.

4. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να εγείρει δυναμικά
την φωνή της στους διεθνείς Οργανισμούς για τα δικαιώμα-
τα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία και να
κάνει τα πάντα εν τω μέτρω των δυνάμεών της να βοηθήσει
τους Ελληνες από την Βόρειο Ηπειρο οι οποίοι εργάζονται
στην Ελλάδα να επιστρέψουν στα σπίτια τους παρέχοντάς
τους οικονομική βοήθεια η οποία θα τους επιτρέψει να κερ-
δίζουν τα προς το ζην στη δική τους περιοχή και να διατηρή-
σουν την ταυτότητά τους.

5. Καλούμε την Βουλή των Ελλήνων να υιοθετήσει ψήφι-
σμα, το οποίο δεν θα επικυρώνει την ένταξη της Αλβανίας
στην Ευρωπαϊκή Ενωση εάν δεν αποδώσει πρώτα όλα τα δι-
καιώματα στην ελληνική εθνική μειονότητα, αρχίζοντας με α-
κριβή απογραφή των μελών της.

6. Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν τα πάντα εν
μέτρω των δυνατοτήτων τους να τερματιστεί η κατοχή της
Βόρειας Κύπρου από τα Τουρκικά στρατεύματα. Να πιέσει
την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τον κατατρεγμό του
Πατριαρχείου, να επιτρέψει την επαναλειτουργία της Θεολο-
γικής Σχολής της Χάλκης. Να αναγνωρίσει την Ποντιακή και
Αρμενική Γενοκτονίακαι, να πιέσει την Πρώην Γιουγκοσλαβι-
κή Δημοκρατία της Μακεδονίας να σταματήσει να απαλλο-
τριώνει το όνομα Μακεδονία, το οποίο έχει ταυτιστεί με την
Ελλάδα καθ’όλη την ιστορία της».

O Πρόεδρος του Συνεδρίου
Δημήτριος Τσούμπανος

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρωτοπορεί...
Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσ-

σας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, συνεχίζοντας τη δράση του στην κα-
τεύθυνση της προώθησης και διάδοσης της
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτι-
σμού, διοργανώνει και φέτος τον Ιούλιο δύο
Θερινά Προγράμματα διδασκαλίας της
Ελληνικής γλώσσας και γνωριμίας με στοι-
χεία του Ελληνικού πολιτισμού για ομογενείς
και αλλοδαπούς σπουδαστές από την Τετάρ-
τη, 1η Ιουλίου έως και την 31η Ιουλίου 2009.

Πιο συγκεκριμένα, για δεύτερη συνεχή
χρονιά θα υλοποιηθεί το «Θερινό Πρόγραμ-
μα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για
Απόδημους Ηπειρώτες 2009» με τη συμμε-
τοχή είκοσι ενός (21) νέων Απόδημων Ηπει-
ρωτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής και από τη Γερμανία. Η ιδιαίτερα επιτυ-
χής διοργάνωση του πρώτου πιλοτικού Προ-
γράμματος από το Κέντρο Διδασκαλίας
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού τον Ιού-
λιο του 2008 και η απόφαση του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ηπειρωτών να θέσει το Πρό-
γραμμα υπό την αιγίδα του, δημιούργησαν
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την παγιο-
ποίηση και επέκτασή του.

Την υλοποίηση της δράσης χρηματοδοτεί
η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
ενώ ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και στις
χορηγίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ιωαννίνων και του Κοινωφελούς Ιδρύματος

Ιωάννη Λάτση. Πρωταρχικός στόχος του συ-
γκεκριμένου προγράμματος είναι να γνωρί-
σουν οι νέοι Απόδημοι Ηπειρώτες την τοπική
πολιτισμική παράδοση, να βελτιώσουν το ε-
πίπεδο ελληνομάθειάς τους καθώς και να
συνδεθούν ή και να επανασυνδεθούν με την
Πατρίδα για να αποκτήσουν συνείδηση της
ελληνικής τους καταγωγής.

Το δεύτερο Πρόγραμμα που θα υλοποιη-
θεί είναι το πάγιο θερινό πρόγραμμα του Κέ-
ντρου «Θερινό ΚΕΔΕΓΠΟ 2009» στο οποίο
αναμένεται να συμμετάσχουν εξήντα (60)
σπουδαστές από είκοσι τρεις (23) χώρες και
με το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε ομογε-
νείς-αλλοδαπούς που επισκέπτονται την
Ελλάδα να παρακολουθήσουν μαθήματα ελ-

ληνικής γλώσσας, καταβάλλοντας αντίτιμο
διαμονής, διατροφής και δίδακτρα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημε-
ρινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και δια-
λέξεις/σεμινάρια με θέματα από τον ελληνι-
κό πολιτισμό, διδάσκονται παραδοσιακούς
ελληνικούς χορούς και συμμετέχουν σε εκ-
παιδευτικές επισκέψεις - εκδρομές σε ιστο-
ρικούς και αρχαιολογικούς χώρους και αξιο-
θέατα της Ηπείρου αλλά και της Ελλάδας.

Η υποδοχή των σπουδαστών και των δύο
προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε στo
Αμφιθέατρο του Διεθνούς Κέντρου Ελληνι-
κής Παιδείας «Σταύρος Νιάρχος» του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων την Τετάρτη 1η Ιουλίου
2009.

Στο 36ο Συνέδριο τής ΠΟΑ ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ηπειρωτών Εξωτερικού επανεξελέγη Πρόεδρος ο Φώτης Γκαλίτσης

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 36ο Συνέδριο της Πανηπει-
ρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδο-
χείο Crown Plaza της Νέας Υόρκης, στις 26 και 27 Ιουνίου 2009 με ε-
κλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο επανεξελέγη Πρό-
εδρος ο Φώτης Γκαλίτσης. Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Πρόε-
δρος Φώτης Γκαλίτσης που ανεφέρθηκε στα πεπραγμένα της Ομο-
σπονδίας κατά τα δύο έτη που ο ίδιος βρίσκεται στη θέση του Προέ-
δρου της Ομοσπονδίας. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν ο
Ρεμπουμπλικανός βουλευτής Γκας Μπιλιράκης και η γενική πρόξενος
της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη κα Άγη Μπαλτά. 

Εκ μέρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού πα-
ραβρέθηκε ο Χρυσόστομος Δήμου, ο οποίος στο χαιρετισμό του τόνι-
σε ότι „οι Ομοσπονδίες των Ηπειρωτών χρειάζονται ένα κοινό όραμα
και μια κοινή πορεία. 

Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών
Εξωτερικού πρέπει να καταστρώσουμε στρατηγικές και να βρούμε τις
πολιτικές αυτές, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της
σημερινής εποχής. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους απανταχού Ηπει-
ρώτες και να φέρουμε κοντά μας τις νέες και νέους“. 

Ανακοίνωσε δε ότι το καλοκαίρι του 2010 θα πραγματοποιηθεί στα
Γιάννενα το Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο Ηπειρωτικής Νεολαίας. Μηνύματα
στο 36ο συνέδριο απηύθυναν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
μαίος , ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας
καθώς και εκπρόσωποι της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ηπείρου. 

Ένα βασικό θέμα που απασχόλησε το Συνέδριο ήταν το μέλλον της
νέας γενιάς των ομογενών (αποφασίστηκε να γίνει τον ερχόμενο Νο-
έμβριο η Πρώτη Συνδιάσκεψη Νέων Ηπειρωτών Αμερικής). Άλλα θέ-
ματα ήταν το Ηπειρωτικό Χωριό, η φιλοξενία παιδιών από την Αμερική
στα Γιάννενα και η οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου. Στο νέο Διοικητι-
κό Συμβούλιο της ΠΟΑ αντιπρόεδρος εξελέγη η Ελεονόρα Μιχοπού-

λου, Γενικός Γραμματέας ο Δημήτριος Κούτουλας, Βοηθός Γ.Γ. η Εύα
Ομπράιαν, ταμίας η Εύα Καντλή και μέλη Στεφανία Τσούμπανου, Γεώρ-
γιος Νάνης, Λάζος Γιάννος, Κωνσταντίνος Ιωάννης Ράμμος, Δημήτριος
Μουστόπουλος και η Αθηνά Ξυνόγαλου. Η ορκωμοσία του νέου σώ-
ματος τελέστηκε στο ναό της Αγίας Αικατερίνης στην Αστόρια.

Το βράδυ του Σαββάτου, στη διάρκεια του επίσημου δείπνου, τιμή-
θηκε από τους Ηπειρώτες της Αμερικής , ο πρώην πρόεδρος της Πα-
νηπειρωτικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος της Επιτροπής του εθνικού
θέματος Μενέλαος Τζέλιος για τους αγώνες του για το εθνικό θέμα της
Βορείου Ηπείρου.

Το νέο διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑ. Στο μέσον ο Φώτης
Γκαλίτσης, δεξιά καθιστός ο ΓΓ Δημήτριος Κούτουλας

Ο Χρυσόστομος Δήμου αναλαμβάνει Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της ROTO FRANK ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου

Ηπειρωτών Εξωτερικού και της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης Χρυσόστομος Δήμου α-
ναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της Roto Frank Αμερικής, θυγατρικής εται-
ρίας της ROTO FRANK Α.Ε. Γερμανίας, με έδρα
τη Στουτγάρδη. Ο κ. Δήμου κατείχε μέχρι τώρα τη
θέση του Διευθυντή Στρατηγικής Εμπορικής Ανά-
πτυξης και ήταν υπεύθυνος για τις αγορές της
Βορείου και Νοτίου Αμερικής καθώς και τις αγο-
ρές της Νότιας Ευρώπης.

Ο κ. Δήμου κατά τη 10/ετή επαγγελματική του
σταδιοδρομία κατείχε ανώτερες και ανώτατες δι-
ευθυντικές θέσεις σε διεθνείς και πολυεθνικές ε-
ταιρείες στην Ελλάδα, Γερμανία, Δανία, Ελβετία
και ΗΠΑ. Είναι δε πτυχιούχος διοίκησης και πολι-
τικών επιστημών του πανεπιστημίου Αθηνών, με
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην ευρωπαϊ-
κή οικονομία από το πανεπιστήμιο της Fulda (Γερ-
μανία), στη διεθνή διοίκηση επιχειρήσεων από το
πανεπιστήμιο του Sheffield (Βρετανία) και στη δι-
οικητική έρευνα από το πανεπιστήμιο του

Bradford (Βρετανία). Επιπλέον κατέχει ειδικά δι-
πλώματα ηγεσίας από τα Πανεπιστήμια Γουόρτον
(Wharton) και Χάρβαρτ (Harvard) της Αμερικής.

Ο όμιλος Roto Frank δραστηριοποιείται σε πα-
γκόσμια κλίμακα και έχει ιστορία εβδομήντα και
πλέον ετών στην κατασκευή κουφωμάτων. Απα-
σχολεί δε πάνω από 4000 άτομα σ’ όλον τον κό-
σμο και έχει ένα ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των
700 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη Στουτγάρδη θα γίνει το Γ’ ΑΝΤΑΜΩΜΑ Ηπειρωτών
Ευρώπης καθώς και το Συνέδριο Ηπειρωτικής Νεολαίας
ΚΟΛΩΝΙΑ. Για τις εκδηλώσεις της Ομο-

σπονδίας που θα γίνουν μέχρι το τέλος του
έτους αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώ-
πης στη συνεδρίασή του, στις 14.06.2009,
στη Φραγκφούρτη. Το Γ’ ΑΝΤΑΜΩΜΑ Ηπει-
ρωτών Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί φέ-
τος στη Στουτγάρδη στις 24/25 Οκτωβρίου
2009. Θα γίνει σε συνεργασία με την Ηπει-
ρωτική Αδελφότητα Στουτγάρδης και θα εί-
ναι αφιερωμένο στα 30 χρόνια από την ί-
δρυση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης, καθώς και στα 35 χρόνια της
Ηπειρωτικής Αδελφότητας Στουτγάρδης.
Μέλη της Ηπειρωτικής Αδελφότητας Στουτ-
γάρδης ήταν, που αποφάσισαν να ιδρύσουν
την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία (τότε) Γερ-
μανίας. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
θα γίνει, εκτός της παρουσίασης των χο-
ρευτικών και μια ιστορική αναδρομή των ε-
πιτευγμάτων της Πανηπειρωτικής Ομοσπον-
δίας Ευρώπης καθώς και των Ηπειρωτικών
Συλλόγων/Αδελφοτήτων Ευρώπης.

Η δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων θα εί-
ναι αφιερωμένη στη Νεολαία και θα πραγ-
ματοποιηθεί το Β’ Συνέδριο Ηπειρωτικής
Νεολαίας Ευρώπης. Η Γενική Συνέλευση,
με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό
αρχαιρεσίες, θα γίνει στη Φραγκφούρτη την
Κυριακή, 13.12.2009. Τέλος κατά τη συνε-
δρίαση αυτή εγκρίθηκαν και οι αιτήσεις των
νέων που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στα
Γιάννενα.
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Zwischen Piräus und Münster – Ανάμεσα στον Πειραιά και την πόλη Münster

Zum 70. Geburtstag von Spyros Marinos
Τα 70 του χρόνια γιόρτασε ο γιατρός Δρ. Σπύρος Μαρίνος

MÜNSTER (bn). Spyros Marinos ist
Grieche. Und bleibt Grieche. 40 Jahre nach-
dem der Vorsitzende des münsterischen
Ausländerbeirats nach Deutschland kam,
hat er immer noch sein Haus in Piräus und
den Pass seiner alten Heimat. Und beant-
wortet damit eine der Standardfragen in der
Integrationsdebatte Deutschlands: Ob man
nur als bekennender Deutscher in deutscher
Politik mitmischen kann. Ja, Marinos kann.
Ende Juni wurde der agile Fürsprecher
münsterischer Migranten 70. Vor 40 Jahren
war er als Gastarbeiter zu Mannesmann nach Düsseldorf
gekommen, hat im Bergbau und als Sozialbetreuer und
Dolmetscher gearbeitet. Deutsch hat er nebenbei gelernt,
nie in einem Sprachkurs. Bis heute ist das für Marinos ein
Thema, denn er weiß, wie viele der 50.000 Menschen mit
Migrationshintergrund in Münster nicht recht weiterkommen,
weil sie nicht systematisch die Sprache gelernt haben. Ihn
selbst hat das nicht abgehalten, er schaffte nach Jahren der
Arbeit die Aufnahmeprüfung für die Uni und studierte Medi-
zin. Bei seiner Pensionierung vor einigen Jahren war Mari-

nos Oberarzt im Evangelischen Kranken-
haus. Verheiratet ist Marinos mit einer
Deutschen, die drei Söhne haben die
deutsch-griechische Doppelbürgerschaft.
Seit über 20 Jahren lebt die Familie in Mün-
ster, aber in seiner ehrenamtlichen Arbeit
für Migranten hat er sich nie nur auf die
Stadt beschränkt. Er gründete den Auslän-
derbeirat NRW und war dessen erster Vor-
sitzender. Marinos hat als Vorsitzender des
Ausländerbeirats dazu beigetragen, das
Bild Münsters als einer multikulturellen

Stadt zu prägen. „Wir leben in einem vereinten Europa“,
sagt er, „da muss der Mensch anerkannt werden – und
nicht nur sein Pass.“ Wie vielen Menschen er durch seinen
Einsatz ihren Aufenthalt in Deutschland gesichert hat, weiß
wahrscheinlich nur Marinos selbst. Zumindest einmal
musste jedenfalls ein Flugzeug wieder umkehren, in dem
ein Migrant aus der Stadt abgeschoben werden sollte. In
letzter Sekunde hatte Marinos doch noch einen Aufenthalt-
stitel durchgeboxt.

Quelle: Ahlener Zeitung

Griechenland: Es geht auch
ohne Auto und Flugzeug

Von Brigitte Gappmair

Gleich zu Beginn seiner vielen
Griechenland-Reisen merkt er: Es geht
auch ohne Auto und ohne Flugzeug,
und das noch dazu sehr gut. Auf jeder
seiner Griechenland-Reisen lernt er et-
was dazu, entdeckt neue Möglichkeiten,
ein Ziel ganz ohne Auto zu erreichen. Er
besorgt sich die Unterlagen von Fähren,
„die hol ich mir jedes Jahr neu“, hat Bus-
fahrpläne von Linien in die entlegensten
Dörfer der Peloponnes. Das von ihm
zusammengetragene Material ist ganz
schön angewachsen, mittlerweile füllt
es mehrere Ordner: Über jede seiner
Reisen wurde Buch geführt, genau fest-
gehalten, welches Ziel er wie erreicht
hat. Inzwischen ist Hermann Handlech-
ner, was Anreise und Fortkommen auf
dem Festland und der Peloponnes be-
trifft, sicher einer von denen, die am
besten Bescheid wissen.

Mit dem Zug nach Venedig, von
Venedig mit der Fähre nach Korfu, oder
gegenüber von Korfu nach Igoumenitsa
(„das Tor zum Festland“), wenn man aufs
Festland will. Oder ganz hinunter nach Pa-
tras, wenn man die Peloponnes anpeilt.

Von Patras aus kommt man auch mit
dem Zug sehr gut weiter, auf dem Fest-
land fast nur mit dem Bus. „Ich mach es
so, ich such mir ein Ziel aus und wan-
dere dann herum. Wenn es passt, leih
ich mir auch ein Fahrrad aus.“ Einmal
waren es eineinhalb Wochen Wan-
derurlaub auf dem Fernwanderweg,
quer durch das gesamte griechische
Festland. „Da kann man ewig gehen“,
sagt Handlechner. Ein Stück davon
führt die Geleise einer einspurigen Bahn
entlang, „man geht auf den Schienen“.

Dia-Vorträge in kleinem Kreis

Auf der Peloponnes entdeckte er bei
Diakofto eine 24 Kilometer lange Zahn-
radbahn, die auf eine Höhe von 700 Me-
ter hinaufführt. Allerdings, „sie fährt
nicht immer, weil sie immer wieder in
Reparatur ist“, hat der Alterna-
tivreisende herausgefunden. Einen ab-
solut herrlichen Ausblick auf dem Pelo-
pones hat man allerdings vom Klokos
aus. Und auch dieses Ziel ist per Bus zu
erreichen.

Seine Erfahrungen hat er an Inter-
essierte stets weitergegeben. „Mit Joe

Kemptner bin ich stundenlang zusam-
men gesessen, ich hab ihn stapelweise
mit Info-Material versorgt.“

Bei den Joe-Kemptner-Gedächt-
nisveranstaltungen (Joe Kemptner war
Salzburger Klimabündnis-Geschäfts-
führer, er verstarb sehr früh) kommt es
ebenfalls immer zu regem Er-
fahrungsaustausch mit Gleichgesinnten.

Umweltverträglich und billig

In kleinem Kreis hält er auch
Vorträge: In der Umweltgruppe der
Pfarre Seekirchen, in der er engagiert
ist, berichtet er von seinen Alternativ-
Reisen, zeigt Dias von seinen Wan-
derungen. Alternativ-Reisender ist er
längst aus Überzeugung: „Allein wenn
man bedenkt, wie sehr man per
Flugzeug oder per Auto die Umwelt be-
lastet, kommt man naturgemäß auf den
Gedanken, ob es nicht auch anders gin-
ge.“ Und es geht: „Man kann auch
umweltverträglich reisen.“ Ein Auto hat
er schon seit 30 Jahren nicht mehr, auch
beruflich ging es ohne Auto. 

Fähre: Ermäßigung für Senioren

Einen großen Vorteil hat diese Art
des Reisens auch noch: man kann wirk-
lich billig urlauben, vor allem als Pen-
sionist, gibt Handlechner, seit einiger
Zeit selbst Pensionist, diesbezüglich
noch einen Tipp: „Was viele nicht wis-

Hermann Handlechners Lieblingsfoto: 2001 war er auf dem
Fernwanderweg auf dem griechischen Festland unterwegs, „man kann
ewig gehen“. Ein Teil davon führt die Geleise einer einspurigen Bahn

entlang, „man geht auf den Schienen“. (Foto: Privat)

Klokos: Der schönste Aussichtsberg auf dem Peloponnes mit Blick Richtung Norden zum griechischen Festland (ganz rechts ist Delphi zu erkennen) – auch ein Ziel, das man mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. (Foto: Privat)

sen: Auf den Fähren bekommt man als
Pensionist eine 10-prozentige Ermäßi-
gung, kauft man auch gleich die Re-
tourfahrkarte, wird es noch billiger.“

Und bei den Quartieren geht oft noch
was mit Handeln: „Wenn es 40 Euro
kostet, bekommt man es meist auch für
30 Euro.“

Quelle: Salzburger Fenster,
Ausgabe 23/09

Alternativ-Reisender aus Überzeugung – auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln kommt man in die entlegensten Gegenden Griechenlands

24 Mal war er in Griechenland, nur zwei Mal mit dem Flugzeug.
Mit dem Auto nach Griechenland, das wäre ohnehin nie
Betracht gekommen: Ein Auto hat der Österreicher Hermann
Handlechner schon seit 30 Jahren nicht mehr.

Kontakt
Ohne Auto in Griechenland: Wer
mehr wissen möchte, wie man
welche Ziele am besten erreicht,
kann Hermann Handlechner kon-
taktieren – er gibt gerne Tipps weit-
er. Er ist unter 0043/6212/6197 er-
reichbar, falls er nicht gerade in
Griechenland unterwegs ist.
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«Die Kultur braucht Freunde» - «Ο Πολιτισμός χρειάζεται φίλους»
SCHOPFHEIM. Seit Mitte Juni ist Schopfheim um den

Verein "Die Welt der Hellenen" reicher. Die Satzung steht, das
fünfköpfige Vorstandsgremium mit Maria Nikolaidou-Kafasi
an der Spitze ist gewählt. Jetzt fehlt nur noch der Eintrag ins
Vereinsregister.

Maria Nikolaidou-Kafasi freute sich auf den spannenden,
hoffnungsvollen Abend – bezogen auf das Vorhaben. Die
Pflege und Förderung der griechischen Kultur liegt den Ver-
einsgründern unter dem Aspekt am Herzen, dass im Zuge der
Globalisierung Kulturen verblassen. "Hellas gehört leider dazu",
sagte Nkolaidou-Kafasi . Doch zunächst galt es, die Formalien
zu klären. Drei Vorsitzende wurden auf drei Jahre gewählt, in
der Reihenfolge: Maria Nikolaidou-Kafasi, Theologia Daloumi
und Veronika Messing. Für die Kasse zeichnen Helmut Bäckert
und Chrisavgi Kiriaki verantwortlich. Festgelegt wurden auch
die Jahresbeiträge vom 1. Januar 2010 an: Er beträgt pro Mit-
glied 100 Euro, bei Familien zahlt jedes weitere Mitglied 50 Eu-
ro; Schüler und Studenten zahlen 24, Arbeitslose 25 Euro. Um
starten zu können, zahlen die Mitglieder für das Jahr 2009 je-
weils die Hälfte des festgesetzten Jahresbeitrags. Vorsorge
getroffen wurde auch für den Fall der Vereinsauflösung. Dann
geht das Restvermögen des Vereins treuhänderisch an die
Stadtverwaltung. Sollte sich in den kommenden zwei Jahren
kein Verein mit gleicher Zielsetzung gründen, soll das Theodor-

Heuss-Gymnasium das Restgeld erhalten. Allerdings unter der
Bedingung, dass es zur Förderung der hellenistischen Kultur
ausgegeben wird.

Unbestritten sei, dass der Verein schon bald Geld brauche,

denn für Ende September ist der Auftritt des griechischen The-
aters aus Wuppertal geplant. Thema sei "Ein Fenster zur Welt".
Geboten werde griechische Lyrik und Musik (stets in zwei-
sprachiger Übersetzung), das nicht zuletzt auch junge Leute
ansprechen solle. Überhaupt würden sich die Vereinsgründer
um Maria Nikolaidou-Kafasi freuen, möglichst viele junge Leute
für ihren Verein zu begeistern. Einmal abgesehen von den ge-
planten Theateraufführungen, Buch- und Kunstausstellungen,
Vorträge oder auch der Aufbau einer Leihbücherei mit
deutschen und griechischen Büchern, will der Verein die alten
Griechen, aber auch die deutschen Klassiker zu neuem Leben
erwecken. Ob Schulbildung (Wilhelm von Humboldt) oder die
Grundgedanken der Atomphysik (Platon) – in der griechischen
Antike und der deutschen Klassik liege der Schlüssel, um die
Gegenwart besser verstehen zu können. Die Kultur sei ein Erbe
und Reichtum zugleich. "Bei Verlust sind wir ein Niemand",
sagte Maria Nikolaidaou-Kafasi. Griechenland sei nicht "das
kleine arme Land des Südens". Es dürfe nicht auf Gyros und
Tsatziki reduziert werden. Genauso wenig wie Deutschland auf
den kurzen Nenner Zweiter Weltkrieg und Hitler gebracht wer-
den dürfe. In beiden Ländern gebe es Persönlichkeiten,
geistige Vorbilder, die den jungen Leuten bekannt gemacht
werden müssten. "Kultur braucht Freunde", sagte die Vor-
sitzende.                                            Quelle: Badische Zeitung

Der Vorstand des neu gegründeten Vereins „Die Welt der
Hellenen“ (von links): Veronika Messing, Helmut Bäckert,
Maria Nikolaidou-Kafasi, Chrisavgi Kiriaki und Theologia

Daloumi (Foto: Marlies Jung-Knoblich).

Raucher-Nation
Griechenland

verbietet Qualmen
Η Ελλάδα, έθνος-καπνιστών,
απαγορεύει το ντουμάνιασμα 

ATHEN (dpa). Griechenland kämpft gegen seinen
Ruf als Europas Raucher-Nation Nummer eins: Vom
1. Juli an gilt an öffentlichen Plätzen ein striktes
Rauchverbot. In Krankenhäusern, Flughäfen,
Schulen und öffentlichen Verkehrsmitteln sind Zi-
garetten fortan tabu. Auch die meisten Kneipen,
Cafés und Restaurants müssen rauchfreie Zonen
haben. Wer trotzdem qualmt, muss mit einer Geld-
strafe von bis zu 500 Euro rechnen. Zwei
Vorgängergesetze waren allerdings wirkungslos ver-
pufft - niemand scherte sich darum. In Griechenland
rauchen knapp 45 Prozent aller Erwachsenen, so
viele wie in keinem anderen EU-Land.

Rauchen im Büro oder Café gilt in Griechenland als
traditioneller Zeitvertreib. Die Behörden geben sich
dennoch zuversichtlich: «Wir sind fest entschlossen,
das neue Gesetz diesmal durchzusetzen und die Auf-
fassung der Menschen zu revolutionieren», sagte der
griechische Gesundheitsminister Dimitris
Avramopoulos. Einrichtungen, die gegen die Aufla-
gen verstoßen, sollen bis zu 20.000 Euro Strafe
zahlen. Außerdem droht der Lizenzentzug.

Nach einer Gesetzesänderung in letzter Minute
dürfen Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern
aber Raucherzonen einrichten. Cafés und Kneipen
mit weniger als 70 Quadratmetern Fläche können
sich aussuchen, ob sie rauchfrei sein wollen oder
nicht. In der übrigen Gastronomie ist Rauchen nur
noch in abgetrennten Bereichen erlaubt. Das neue
Gesetz verbietet auch Plakat- und Kinowerbung für
Zigaretten.

Nach EU-Daten sterben in der Elf-Millionen-Ein-
wohner-Nation Griechenland jedes Jahr 20.000 Men-
schen an den Folgen von Tabakkonsum.

Der Ellinaras und seine Attribute
Von Vicky Prokopi*

„Dick sein ist keine physiologische Eigen-
schaft - das ist eine Weltanschauung.“

Kurt Tucholsky
müsste wohl sehr
viele Griechen
gekannt haben, als
er das schrieb.
Schließlich belegen
Griechen im „Dick
sein“ die ersten
Plätze auf allen Rang-
listen. Wobei, wenn
man sich das etwas
genauer überlegt,

die Griechen, damals in der 20er Jahren,
ganz andere Attribute hatten. Ich meine das
nicht im grammatikalischen Sinn als Wörter,
wie verschmitzt, heuchlerisch oder gerissen,
also Eigenschaftswörter, sondern als
charakteristische Beigaben einer Figur in der
Kunst. Wollte man Poseidon darstellen,
dann war der Dreizack sein Attribut. Wir
erkennen Zeus als Solchen an dem Blitz in
seiner Hand, Artemis an ihren Pfeilen und
ihrem Köcher und den Apostel Petrus, in der
Ikonenmalerei, anhand eines Schüsselbun-
des. Würde man den Griechen zu Tuchols-
kys Zeit darstellen, dann wären Schnurbart
und Kompoloi eher angebracht. 

Was aber sind die Attribute des
neuzeitlichen Griechen? Ganz weit vorne

natürlich der leckere Frappe. Der Frappe
avanciert in heutiger Zeit zur Stempeluhr des
Beamten. Sobald man im Büro eines Amtes
ein Glas Frappe mit relativ frischem Schaum
entdeckt, weiß man: Dieser Beamte ist in
Reichweite, es ist zwar nicht sicher, wann er
zurückkommt, aber zumindest weiß man,
dass er im Hause ist. 

Allerdings belegt die Zigarette bei den
Griechen den ersten Platz. Kaum ein
Grieche der nicht schon mindestens ein Mal
in seinem Leben ein Kettenraucher war. Ou-
tet man sich als Nichtraucher, dann kommt
als erste Spontanreaktion ein „και πολύ καλά
κάνεις“ also frei übersetzt „Du machst das
schon richtig“, was mit einem Seufzer unter-
strichen wird, aber auch ein wenig Bewun-
derung in der Stimme hat. Sekunden drauf
folgt die weitere, fast schon zwanghafte
Reaktion, in der dir erklärt wird, warum der
Raucher, ein Raucher ist. Ich  habe schon
viele Ausreden zum Rauchen gehört, ange-
fangen bei „Ich will meine Schwiegermutter
ärgern“ bis „mein Arzt hat es mir empfohlen,
damit ich ein Stressventil habe“. 

Somit sieht man Griechen an den
möglichsten und unmöglichsten Plätzen
meistens mit beiden Attributen stehen,
sitzen, arbeiten oder auch nur relaxen – in
der Linken die Zigarette in der Rechten den
Frappe. Der ganz hart gesottene Grieche,
der Ellinaras, versucht beide Attribute in ein-
er Hand zu halten, also greift mit der Zi-
garette zwischen den Fingern zum Frappe-

glas, meistens, weil die andere Hand gerade
dabei ist, das neueste Handy zu bedienen. 

Somit geht die Bühne auf für das Attribut
der nächsten Griechengeneration. Das Mo-
biltelefon. Reichlich Unterstützung bekommt
dieses Attribut von unerwarteter Stelle, näm-
lich von der EU. Kaum ausgesprochen,
wurde das Rauchverbot an öffentlichen
Plätzen zum „Thema Nummer 1“ in den Me-
dien, im Freundeskreis, und vor allem an den
Arbeitsplätzen. Wie kann jetzt der Staatsap-
parat aufrecht erhalten bleiben, wenn seine
Beamten nicht mehr ihren „Antriebsstoff“
wann und wo sie wollen inhalieren können?
Und wie wird sich der Frappe fühlen, wenn
er ausschließlich nur getrunken wird und
nicht mehr, wie in den guten alten Zeiten, als
Aschenbecher zweckentfremdet wird? Wie
soll der Grieche nur noch ohne Zigarette
feiern können, vor allem, wenn die griechis-
che Musik entweder vom Rauchen spricht,
oder nur mit einer Zigarette ertragen werden
kann? 

Und die Frage aller Fragen, was passiert
mit den schon übergewichtigen Griechen,
wenn sie das Rauchen reduzieren oder ganz
aufgeben müssen, und noch weiter an
Gewicht zunehmen? 

Nun dafür hat Tucholsky ja schon die
Antwort: „Dick sein ist eine Weltanschau-
ung“.

*Vicky Prokopi arbeitet in Nürnberg als 
selbstständige Übersetzerin.

Staatsministerin Maria Böhmer: "Sportvereine müssen Mädchen
und Frauen aus Zuwandererfamilien gezielter ansprechen" 

Mädchen und Frauen aus Zuwandererfamilien, ins-
besondere Musliminnen, sollen verstärkt für ein En-
gagement in Sportvereinen gewonnen werden. Dazu
sollen Sportverbände- und vereine zielgruppenspezi-
fische Angebote entwickeln.

Darauf hat sich die Arbeitsgruppe "Integration und
Sport" verständigt, die jetzt auf Einladung von
Staatsministerin Maria Böhmer im Kanzleramt getagt
hat. Der Arbeitsgruppe gehören etwa 20 Vertreter aus
Politik, Sport, Wissenschaft und von Migrantenorgani-
sationen an. "Bisher sind Mädchen und Frauen aus
Zuwandererfamilien im organisierten Sport deutlich un-
terrepräsentiert. Umso nötiger ist es, mehr von ihnen
für den Sport im Verein zu begeistern, denn Sport ist In-
tegrationsmotor. Er fördert die Begegnung von Men-
schen unterschiedlicher sozialer, kultureller und ethni-
scher Herkunft. Gerade im Verein schafft Sport Verständigung, wechsel-
seitige Vorurteile werden im gemeinsamen Erleben abgebaut. Das sind
große Potenziale für Integration, die wir noch besser nutzen sollten",
erklärte Staatsminsterin Maria Böhmer.

Nach einer Statistik des Deutschen Olympischen Sportbunds ist nur
etwa jedes siebte Mädchen aus einer Zuwandererfamilie Mitglied eines
Sportvereins. Bei den einheimischen Mädchen ist es mit 58 Prozent
mehr als jedes zweite. Dabei ist das Interesse, Sport zu treiben, unter Mi-

grantinnen nicht geringer ausgeprägt als unter ein-
heimischen Mädchen und Frauen. Die Gründe für ihre
seltenere Mitgliedschaft in Sportvereinen sind vielfältig:
Häufig haben Migrantinnen in ihrer Freizeit wenig Kon-
takte zur einheimischen Bevölkerung. In manchen
Zuwandererfamilien gibt es Misstrauen gegenüber
außerfamiliären Aktivitäten. Bei Musliminnen kommen
als Problem zudem das Verhüllungsgebot oder das
Gebot der Trennung der Geschlechter hinzu. Anderer-
seits verfügen Sportvereine häufig nicht über Angebote,
die für Frauen und Mädchen aus Zuwandererfamilien at-
traktiv sind.

"Die Sportverbände und -vereine sind nun aufge-
fordert, diese Punkte verstärkt zu berücksichtigen und
ansprechende Angebote für Migrantinnen zu entwick-
eln. Ich freue mich darüber, dass die Arbeitsgruppe "In-

tegration und Sport" dieses wichtige Thema aufgegriffen hat. Das ist ein
weiteres Zeichen für die gute Zusammenarbeit von Politik, Sport, der
Wissenschaft und den Migrantenorganisationen. Dieser intensive Dialog
hat auch maßgeblich zum Erfolg des Nationalen Integrationsplans beige-
tragen", so die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Die Ar-
beitsguppe will eine Handreichung für Sportverbände und -vereinen mit
konkreten Tipps erarbeiten, wie Mädchen und Frauen aus Zuwander-
erfamilien gezielter angesprochen werden können.
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Fotoreportage: Roland Schriefer, Stadt Lauf a. d. Pegnitz

Seit rund einem Jahr besteht die Städtepartnerschaft zwischen der
Stadt Lauf an der Pegnitz und der nordgriechischen Stadt Drama. An-
fang Juni reiste der 1. Bürgermeister der Stadt Lauf zu seinem Antritts-
besuch in die Partnerstadt.

Nach einer Anreise ohne Besonderheiten stand der erste Abend ganz
unter dem Zeichen des offiziellen Empfangs. Dazu waren neben der
Städtepartnerschafts-Delegation auch noch die Teilnehmer an der 2.
Leserreise der Pegnitzer Zeitung eingeladen worden, die den letzten
Abend ihrer einwöchigen Reise in Drama verbrachten. Im kleinen Saal
des Konservatoriums waren neben mehreren Berichterstattern der
örtlichen Presse auch noch 2 lokale TV-Sender anwesend, die alle in den
nächsten Tagen über den Besuch und den Empfang berichteten. Die Fo-
tos der Delegation wurden dabei auf der ersten Seite der örtlichen Presse
abgedruckt. 

Nach dem Empfang wurde allen Teilnehmern eine Führung durch das
voraussichtlich bis Ende September fertig gestellte neue Rathaus zuteil.

Beim anschließenden Abendessen konnten die Gespräche fortge-
führt werden, die letztes Jahr mit den griechischen Bürgermeistern und
einigen Stadträten begonnen wurden, die Lauf zum Kunigundenfest be-
sucht haben. Bestehende Freundschaften konnten vertieft und neue be-
gründet werden.

Das Besuchsprogramm der nächsten Tage war außerordentlich
vielfältig und stand ganz unter dem Zeichen, Drama als Stadt und als Re-
gion kennen zu lernen.

So wurden bei einer sehr interessanten Stadtführung neben den
Quellen Agia Barbara, die seit Jahrtausenden für die Wasserversorgung
mit klarem Quellwasser sorgen, auch das Rathaus, das Konservatorium,
der Stadtpark, das Altertums-Museum, der Marktplatz, der Bahnhof, …
und nicht zu vergessen der wöchentliche Markt, der mit Hunderten Stän-
den alles bietet, was im täglichen Leben benötigt wird, besucht.

Bei der Besichtigung von neu angesiedelten Firmen konnten moderne
Produktionsstätten und Produktionsweisen kennen gelernt werden.
Aber auch die vielfältige Landwirtschaft und der Marmorabbau konnte
während der Reise in Augenschein genommen werden. Neben dem
Hausberg von Drama, dem Berg Korilovo, der einen sehr guten Blick
über die Stadt und das Umland ermöglicht, wurde auch das versteckt
gelegen Kloster Ikosifinissa besucht, dass eine sehr lange und wechsel-
hafte Geschichte erlebt hat. Die Delegation wurde von der Äbtissin des
Klosters persönlich in normalerweise verschlossenen Räumen des
Klosters empfangen, und konnte die Besuchergruppe Einblicke in die
Entwicklung des Klosters, die Versorgung und die Einbindung in die
Gesellschaft erhalten. Die Höhlen der Quellen von Agitis sind auch in Eu-
ropa fast einmalig, da sie bei einer Länge von ca. 20 km eine Besonder-
heit haben. Sie sind zu großen Teilen mit einem unterirdischen Fluss
gefüllt, der quasi durch die Felswand nach außen tritt. Große Fleder-
mauspopulationen, riesige Tropfsteine, die von der Decke bis ins Was-
ser gewachsen sind und Höhlen mit einer Höhe von über 15 Metern
beeindrucken den Besucher. Ein Besuch von Drama ist jedoch nicht voll-
ständig, ohne einen Besuch der von Philippi und der Urlaubsinsel Thas-
sos. Die Ausgrabunsstätte von Philippi zeigt dabei auf einer kaum über-
schaubaren Fläche die unterschiedlichsten steinernen Zeitzeugen aus
mehreren Epochen. Und doch ist erst ein kleiner Teil der noch vorhan-
denen Nachlässe freigelegt worden. Bekannt und auch weithin sichtbar
sind das in den Berg gebaute Theater und die Reste von Kirchen und
Hallen. Aber auch auf Thassos können Ausgrabungen direkt am Meer
besucht werden, die nur einen Steinwurf von einem kleinen Strand ent-
fernt sind. Daneben bietet die quirlige Urlaubsinsel aber auch Se-
henswürdigkeiten wie ein Kloster, die Quelle in einer Kirche und vieles
mehr. Zur Abrundung wurde auch noch die Stadt Kavala, die Partner-
stadt von Nürnberg, besucht, wo ebenfalls vieles zu entdecken ist.

Von einem Besuch bei Freunden kann gesprochen werden, da
mehrfach alte „Laufer“ gesprochen werden konnten und auch in vielen
Geschäften deutsch gesprochen wurde, was den kleinen Einkauf dann
doch erleichtert.

Bürgermeister der Stadt Lauf zu Gast in Drama
Ο Δήμαρχος της πόλης Lauf επισκέφτηκε τη Δράμα

Die Bürgermeister der nordgriechischen Stadt Drama Thomas
Margaritis (links) und der Stadt Lauf a. d. Pegnitz, ... nach der
Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung zur Europawahl

Das neue Rathaus der Stadt Drama. 
Το νέο Δημαρχείο τής Δράμας

Erinnerungsfoto vor dem neuen Rathaus. 
Αναμνηστική φωτογραφία μπροστά στο νέο Δημαρχείο

Der Bahnhof von Drama.
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός τής Δράμας

Drama, die griechische Stadt im Grünen. 
Δράμα, η ελληνική πόλη μέσα στο πράσινο

Gesprächsaustausch im Arbeitszimmer von Bürgermeister
Margaritis.  Συζήτηση αλληλοκατανόησης στο Γραφείο

του Δημάρχου Θωμά Μαργαρίτη

ADAC: Κάτι που ενδιαφέρει Γερμανούς και Έλληνες

Schnellere Route für Griechenland-Urlauber
West-Ost-Autobahn verbindet Adria und Ägäis

Lange haben Griechenland-Urlauber darauf
gewartet, nun ist eines der spektakulärsten Autobah-
nprojekte Europas vollendet. Alle, die per Fähre mit
dem eigenen Auto nach Griechenland fahren sowie
Transitreisende in Richtung Türkei, erreichen ihr
Urlaubsziel nun wesentlich schneller. Mit der Eröff-
nung des 31 Kilometer langen Abschnitts der A 2 in
Westmakedonien besteht eine nahezu lückenlose
Autobahnverbindung zwischen dem griechischen
Fährhafen Igoumenitsa und der türkischen Grenze.
Attraktiv ist die Route auch für Urlauber mit Zielrich-
tung Athen. Der ADAC rät Autofahrern, die mit der
Fähre ankommen und auf der A 2 weiterfahren

wollen, in Igoumenitsa vollzutanken. Denn auf der neuen Autobahn gibt es zwischen Igoumenitsa und Thes-
saloniki (rund 370 km) derzeit noch keine Tankstellen. Wer auf der Zwischenstrecke Sprit benötigt, muss die
Autobahn verlassen und einen größeren Ort ansteuern. Die neue Autobahn führt über 680 Kilometer durch die
nordgriechische Bergwelt nach Thessaloniki und von dort weiter an der nordägäischen Küste über Kavala
zum Grenzübergang Kipi in die Türkei. Die griechische Autobahn A 2 (Egnatia Odos) ist jetzt nur noch an zwei
kleineren Stellen unterbrochen. Im Abschnitt Igoumenitsa - Metsovo wird bei Selles sowie bei Arachthos noch
an kurzen Brückenabschnitten gebaut. Die Fertigstellung beider Brücken ist bis zum Jahresende geplant.
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Die Griechische Gemeinde im Kreis
Gütersloh e. V. im Fokus vorbereitender
Maßnahmen zur besseren Wahlbeteili-
gung der Griechen an den Kommunal-
wahlen am 30.08.2009. 

Der Vorstand der griechischen Gemeinde im Kreis
Gütersloh e. V. hat Wahlkandidaten der Parteien zu einem
informativen Abend und zur Vorstellung des Wahlpro-
gramms in das Gemeindehaus eingeladen. 

Am 24.06.2009 waren der amtierende Landrat Sven
Adenauer (CDU) und der Fraktionsvorsitzende Ralph
Brinkhaus (CDU) zu Gast in der Gemeinde, um das Wahl-
programm der CDU vorzustellen und Fragen der griechi-
schen Bürger des Kreises Gütersloh zu beantworten. 

Es kam ein sehr konstruktiver, und vor allem informati-
ver Diskussionsabend zustande. Themen wie Arbeits-
losigkeit, Klimawandel, Integration, Familie, Chancen-
glei-chheit, Schulsysteme, Bildung, waren ebenso
vertreten, wie die sachliche Orientierung des Kreistages.
Darüber hinaus wurde über die finanzielle Unterstützung
von Integrationsprojekten und der Jugendarbeit im Kreis
Gütersloh diskutiert. Die griechische Gemeinde des Kreis-
es Gütersloh hat Herrn Adenauer und Herrn Brinkhaus
ihren ganz persönlichen Dank ausgesprochen für die
langjährige gute Zusammenarbeit, und gleichzeitig viel Er-
folg bei der bevorstehenden Kommunalwahl gewünscht.

Griechische Akademie ehrt Harald Strötgen und Anna Korka 
MÜNCHEN. Bei einem Festakt in der

Glyptothek hat die Griechische Akademie
den Vorstandsvorsitzenden der
Stadtsparkasse München, Harald Ströt-
gen, mit der Medaille der Akademie aus-
gezeichnet. Oberbürgermeister Christian
Ude hob in seiner Laudatio hervor, wie
sehr sich Harald Strötgen seit Jahren dafür
engagiere, dass sich die Griechen in
München wohl fühlen. Bei einem von ihm
initiierten Benefizkonzert in der
Stadtsparkasse seien 302.000 Euro zugun-
sten der Sanierung der Salvatorkirche
zusammengekommen. Die scheidende
griechische Generalkonsulin Anna Korka
wurde ebenfalls geehrt – sie bekam die
Ehrenplakette der Griechischen Akademie.

Wie der Vorsitzende der Griechischen
Akademie, Prof. Wassilios Fthenakis, bei
der Feier betonte, werden beide Auszeich-
nungen nur alle zwei Jahre vergeben. Die
Festansprache hielt Staatsministerin Prof.
Maria Böhmer, Beauftragte für Migration,
Flüchtlinge und Integration im Bundeskanz-
leramt. Ihr Thema: „Teilhabe, Werte, Bil-
dung: Chancen und Herausforderungen
der Integration in Deutschland“.

Generalkonsulin Anna Korka, Prof. Wassilios Fthenakis und Harald Strötgen
(Foto Bernd Lindenthaler)

Deutsch-Griechische Gesellschaft fester Bestandteil bei Gütersloh - International 
Wie schon in den vergangenen Jahren waren die neuesten In-

formationsbroschüren aus Griechenland auf dem Stand der
Deutsch-Griechische Gesellschaft Gütersloh e.V. wieder ein Ren-
ner. Gemeinsam mit dem Kuchenstand der Frauen der
griechisch-orthodoxen Kirche waren die Stände ein beliebtes Ziel
der zahlreichen Gäste auf dem Tag „International“ in Gütersloh.
Und die Gäste ließen sich nicht nur von Kaffee und Kuchen ver-
wöhnen, sondern genossen bei den hochsommerlichen Tempe-
raturen auch schon mal ein Glas der herrlichen griechischen
Weine oder prosteten sich mit einem Ouzo zu. Da war es dann
auch selbstverständlich, dass die Bürgermeisterin Maria Unger
sich vom Flair gefangen ließ und sich an den vielen interessanten
Gesprächen beteiligte.

Der Stand nach dem Aufbau: von links: Vorstandsmitglied Joanna Harsdorf;
2. Vorsitzender Konstantinos Sangas; 1. Vorsitzender Jürgen Jentsch

By Nicholas D. Kokonis
www.MyArcadiabook.com

TRIPOLIS, ARCADIA/GREECE. A wave of emotional admixture
washed over us when my wife Popi and I revisited some of the sites
of the fires that devastated Arcadia two summers ago. Images re-
minding of Holy Thursday and Resurrection came to mind as we
stood still before the suffering landscape. Thousands of pine, juniper,
olive and mulberry trees had given up the ghost, yet green growth
carpeted the earth around them, as if to remind the visitor that life in
Arcadia is stubborn, tenacious. 

Most touching was the experience of talking with victims of the
fires in the Leondarion region (through Potamia and Soulari) and in
particular with Mihalis A. and Vasiliki P.

We had met Mihalis at the histoic monasteri of Kaltezies in 2001, on
the occasion of the commemoration of the Peloponnesian Senate of
May 1821. Being a bit late for the communal lunch, after visiting with
many friends upon the completion of the Divine Liturgy that Sunday,
we found no seats anywhere. We were about to leave when a frail
hand from a long table in the very corner of the room summoned us.
That friendly gesture, and what ensued, will remain forever en-
graveed in our memory. 

Mihalis told us his life story. At length, he said he was born into a
poor family in Adrianoupolis, near the Thrace-Turkey border, and
grew up in Kastanies, Oresteias. “I spent my youth in a strong cold
noth wind, like a wild river,” he said. At nineteen he found himself
fighting the Nazis in Crete, and then captive in a camp there. From the
first day of captivity, he and his comrades began thinking of ways to
escape. They soon heard of a fisherman who took Greek soldiers
across to Peloponnesus for a small fee late at night. But Mihalis was
flat broke as he stood in line waiting his turn. He took out his ciga-
rette-case and said: “This is all I have.”

He made his way to Leondarion and there he became a shoe re-
pairman living in a room rented from a war widow. Generations of lo-
cals still remember him affectionately. Buying a new pair of shoes
was out of the question and so they were very happy to have him
resole their old shoes.

In his early twenties, Mihalis came down with pneumonia. He
struggled to find his recovery, which he ultimately did thanks to the
support of his landlady and her young daughter. “They took care of
me as if I was one of the family,” he said to my wife and me nostalgi-
cally. So indebted he felt to the family that, soon after his recovery
forty days later, he “proposed and married the widow’s daughter.” 

Mihalis lost his wife approximately fifteen years ago and lived alone

since then. During the fires he was “lucky to find a Rumanian woman
to take care of me.” He is now ninety-one years old and has great
difficulty walking (among other ailments). He was so happy to see us
again that he offered to make us Greek coffee. Considering his con-
dition, we thought a good, leisurely chat instead would be more than
sufficient hospitalaity. 

Vasiliki P., who welcomed us most graciously to Potamia, said:
“About the funds sent to us victims little can be said with accuracy.
The money the Pan-Arcadian Federation sent did reach us. I went to
the bank and got it, but other monies sent by individuals and smaller
organizations didn’t get to us. If they had, many more things would
have been done for us.” 

Nonetheless, Vasiliki’s heart seemed full to overflown with grati-
tude: “We thank all of them for their help. I want to thank everyone
who helped us. Please tell the people in America how we feel here
about their help. I’m eighty years old and have been living in the tem-
porary housing with my friend who is eighty-six for two years. Our
neighboor Stavroula is 100 years old and lives alone. God willing, we
shall return to our homes before the cold starts. Thank you for com-
ing today. May your road be strewn with flowers …” 

About eighty per cent (80%) of the fire victims have resettled in
new or restored homes. Before winter arrives, it was expected that
the rest of the victims will also be permanently accommodated.
Meanwhile the government and local agencies have started distri-
buting olive tree saplings to the victim communities. During the months
of April and May, for instance, close to sixteen thousand (15,904)
saplings were given to the residents of the Megalopolis region.

Arcadia’s wounds: Then and now
Landscape. Summer 2007 ... and now Nikos Kokonis and Michalis A. Summer 2007 ... and now

Neues dreitägiges Touristenticket für den Athener Nahverkehr 
Ein neues dreitägiges Touristenticket, gültig für alle öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb Athens, gibt es ab dem 1. Juli zum Preis von

15 Euro. Im Gültigkeitsbereich inbegriffen sind auch der „400er“ Sightseeing-Bus des Nahverkehrsunternehmens OASA sowie die
Strecken vom und bis zum Flughafen. Konzipiert wurde das neue Ticket vor allem für Kurzurlauber in Athen. (GR aktuell)
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Basketball Club BC Hellenen München e.V.
Der Verein B.C. Hellenen München e.V.

wurde im August 1996 gegründet. Die
damaligen Gründungsmitglieder, um Ar-
gyrios Prodromou hatten sich zum Ziel
gesetzt, den griechischen Basketball in
München und Umgebung bekannt zu
machen und den Münchnern die griechische
Kultur näher bringen.

Gleich in den ersten Spielzeiten konnte
die damalige Herrenmannschaft um Ioannis
Ispyrlidis, Dimitrios Linardou und Thomas
Prodromou Erfolg um Erfolg verbuchen. Zu
den größeren Erfolgen gehört unter an-
derem:
• 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

Im Jahre 2006 kam die größte Verän-
derung der letzten Jahre: Argyrios Prodromou, das letzte
noch verbliebene Gründungsmitglied und ununterbrochener
Vorstandsvorsitzender, gibt seinen Rücktritt bekannt, um
neue, frische Kräfte ans Werk zu lassen. Diese Verpflichtung
nahmen sich Nikolaos Taloumis und Anastassios Mugtussidis
ans Herz, die seither den Verein führen. Mit der Zielsetzung
der Erweiterung der Jugendmannschaften, hat man sich für
die nächsten Jahre sicherlich eine anspruchsvolle, aber auch
schöne Aufgabe gesetzt.

Die Vereinsziele wurden erweitert um neue aktuelle soziale
Themen wie:
- Jugendförderung (Teamgeist, Selbstvertrauen, Erfahrung,

Fitness, Freundschaft,  soziale Integration)
- Kulturverständigung verschiedener Nationen und Völker,
Heimatbewusstsein, Identitätsbewusstsein
- Einflechtung nicht deutsch sprechender mit deutsch
sprechenden Menschen die Spaß am Sport und insbeson-
dere am Basketballspiel haben

Im Mai 2008 schaffte es Niko Taloumis eine wichtige Per-
son in den Verein zurückzuführen: Athanassios Kostopoulos
war seit 1996 im Verein, gilt als der geheime Initiator der Grün-
dung des Vereins und trainierte die Herrenmannschaft in den
Jahren 1996 bis Januar 1998. Kostopoulos leitet seit Juli 2008
den Verein als Abteilungsleiter und ist somit eine wichtige
Stütze für Niko Taloumis und Anastassios Mugtussidis.

Kemnade
International

HATTINGEN. Die deutsch/griechische Gruppe
"Paradoxon" Klangorchester und der Chor der
Orthodoxen Gemeinde Heilige Apostel Dortmund
"Terpsinoon" haben mitgewirkt bei dem Festival
der Weltkulturen «Kemnade International».

Schüler aus Griechenland
zu Gast in Leverkusen

Μαθητές από την Ελλάδα
φιλοξενήθηκαν στην πόλη Leverkusen

24 griechische Jugendliche von der Deutschen-Schule-Thessa-
loniki waren zusammen 12 Schülerinnen und Schülern aus allen
Teilen Finnlands zu Gast in Leverkusen. Das Landrat-Lucas-Gym-
nasium hat eine lange Tradtion, was den Austausch mit ausländi-
schen Partnern betrifft. In diesem Jahr konnten 41 Gäste in
deutschen Familien untergebracht und so eine wirklich interessante
europäische Begegnung gestaltet werden. Rainer Carmesin vom
Landrat-Lucas-Gymnasium: „Man kann sich die unterschiedlichen
Charaktere kaum vorstellen, aber ein Blick auf Europa zeigt, dass
wir zwei Pole, den Norden und den Süden zu Gast hatten. Der Be-
such ist sehr gut verlaufen und ich denke, dass es keinen besseren
Weg gibt, junge Menschen für eine fremde Sprache und Kultur zu
öffnen.“ Der Gegenbesuch wird im September stattfinden, und
wenn man den tränenreichen Abschied richtig deutet, dann kom-
men die deutschen Schüler wirklich zu neuen Freunden.

Schüler aus Griechenland und Finnland zu Gast in Leverkusen. Das Foto wurde anlässlich
des Empfangs bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Leverkusen aufgenommen

Griechenland hören / Ακούστε Ελλάδα ...
G r i e c h e n l a n d - H ö r b u c h

liefert Fakten, Zitate und Musik
von der Antike bis in die
Gegenwart.

Das neue Akropolis-Museum
wurde gerade offiziell eröffnet.
In dem mächtigen Bau aus
Stahl und Beton finden über
300 Statuen und Friesteile
sowie rund 4.000 weitere an-
tike Gegenstände ein neues Zuhause.

Das neue Hörbuch „Griechenland hören“
aus dem Silberfuchs-Verlag erscheint
genau zur richtigen Zeit, denn es nimmt den
Hörer mit auf eine musikalisch illustrierte
Reise durch die Kulturgeschichte der
Griechen von der Antike bis zur Gegenwart
– mit Fakten, Zitaten und Musik aus dem
griechischen Kulturkreis.

Die ARD-Kulturjournalistin Antje Hinz
geht den kulturellen Leistungen und Errun-
genschaften der Griechen nach: ihrer
Begeisterung für den Wettbewerb, den sie
auf Musik- und Theaterbühnen, in Sym-
posien und Stadien austrugen, ihrem Rin-
gen um Demokratie, Individualität und Frei-
heit, die sie stets unerschrocken vertei-
digten. Griechenland hat sich mit Göttern,
Helden und Philosophen, mit prachtvollen
Tempeln, Theatern und Klöstern für
Jahrhunderte ins Zentrum der Welt katapul-
tiert. Vor rund 5000 Jahren begründeten die

Minoer auf Kreta die erste eu-
ropäische Hochkultur. Zu Zeit-
en Homers entwickelten die
Griechen erstmals eine
gemeinsame Sprache und
Identität.

Der charismatische Schaus-
pieler Rolf Becker erzählt von
Vordenkern wie Sokrates und
Platon, von visionären

Staatsmännern wie Solon und Perikles und
von Alexander dem Großen, der den Hel-
lenismus begründete. Becker taucht ein in
das neue „Griechenland ohne Säulen“, be-
sucht christlich-byzantinische Kirchen,
Klöster auf dem heiligen Athos-Berg, mitte-
lalterliche Stadtfestungen und das neue
Athen, in dem das Proletariat eine eigene
Subkultur schuf und in dem heute zeit-
genössische Kunst, Literatur und Musik
facettenreich blühen. Mit seinen kulturellen
Traditionen und geistigen Errungenschaften
liefert Griechenland in der Gegenwart das
Fundament für das Zusammenleben im
gemeinsamen Haus Europa.
Eine musikalisch illustrierte Reise durch die
Kulturgeschichte Griechenlands von der
Antike bis in die Gegenwart. Sprecher: Rolf
Becker, Autorin: Antje Hinz.
ISBN: 978-3-940665-09-6, 1 CD. 
Preis: € 24,- (inkl. Versand über den Ver-
lag), Silberfuchs-Verlag, Hören und Wissen.

Bürgermeister Friedrich G.
Conzen, Vorsitzender der CDU
Fraktion im Rat der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf zum Thema
„Familienstadt Düsseldorf“:

„Nahe an den Familien“ ist un-
sere Politik. Für Familien schaffen
wir durch die Familienzentren An-
laufpunkte rund um Bildung,
Erziehung und Versorgung. Die
Familienkarte und der Dienst
„Willkommen in Düsseldorf“ ste-
hen für Familienfreundlichkeit
und die vielfältigsten Dienstleis-
tungen. Der I-Punkt Familie berät
über Betreuungsangebote. Un-
sere Kindertageseinrichtungen
bieten für 70 % der Kinder ein
gutes Übermittagsangebot. Für
einkommensschwache Familien
zahlen wir kommunal 50 % des
Verpflegungsentgeltes. 30 % aller Kinder unter 3 Jahren können schon ein Betreu-
ungsangebot erhalten. Wir werden dies in den nächsten 2 Jahren bis auf 40 % steigern.
Mit der Beitragsfreiheit für die Kinder ab 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen verschaf-
fen wir allen Kindern in Düsseldorf einen frühen Zugang zur Bildung. Durch die Bildungs-
landschaften in den Stadtbezirken verbinden wir die Arbeit der Kindertageseinrichtungen
mit den Grundschulen. Dort bauen wir den offenen Ganztag weiter aus. Mit den Kinder-
und Jugendförderplänen garantieren wir ein dichtes Angebot an Jugendfreizeiteinrichtun-
gen, über 10.000 Ferienplätze, den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sowie die
Schulsozialarbeit an allen Förder-, Haupt- und Realschulen. Dies ist aktive Familienpolitik,
die versucht in allen Lebenslagen die richtigen Adressen und Orte zu schaffen. Jedes Jahr
ist die Vielfalt der Familienarbeit am Rhein zu sehen: Der Weltkindertag zeigt ein-
drucksvoll, was alle Freien Träger und die Stadt anbieten. Wir stehen zu unserer Fami-
lienpolitik, die entlastet, fördert und fordert, unterstützt und gestaltet.



Αρριανού επιστολή προς Αδριανό με αναφορές
στον περίπλου που έκανε στον Εύξεινο Πόντο
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Ο Φλάβιος Αρριανός ήταν ένας
φιλόσοφος και ιστορικός από την
Νικομήδεια της Βιθυνίας. Ήταν
μαθητής του Επικτήτου, μαθήματα
του οποίου παρακολούθησε -μάλ-
λον- στην Νικόπολη της Ηπείρου.
Έμεινε γνωστός στην ιστορία για

το 7τομο έργο του «Αλεξάνδρου Ανάβασις».
Αλλά έγραψε κι άλλα. Ήταν δε έπαρχος Καππα-
δοκίας επί Αδριανού. Έτσι με αυτόν τον αυτο-
κράτορα είχε συχνή αλληλογραφία. Σε μια επι-
στολή του, αναφέρει στον αυτοκράτορα στοιχεία
από τον περίπλου του Ευξείνου Πόντου που
πραγματοποίησε, το 131-132 μ.Χ., όπου διασώ-
ζονται πολλά πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία.
Και σε αυτήν καταφαίνεται πασιφανέστατα ότι ό-
λη η παραλία του Πόντου – και δη η αριστερή
στον εισπλέοντα – τους 1ο και 2ο αι. μ.Χ. κατοι-
κείτο από Έλληνες: «Αύται πάσαι αι πόλεις ελλη-
νίδες εισίν, ωκισμέναι εν τη Σκυθία, εν αριστερά
εισπλέοντι εις τον Πόντον»…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Δ’ ΜΕΡΟΣ
Παφλαγονία
Σχόλια του γράφοντος:
Σ’ αυτό το δ’ μέρος, κατά την ιδική μας διαί-

ρεση, ο Αρριανός παραπλέει την Παφλαγονία.
Η Παφλαγονία είναι μια χώρα της βόρειας Μ.

Ασίας. Προς Δ. συνορεύει με την Βιθυνία[1],
προς Ν. με την Γαλατία, προς Α. με την χώρα του
Πόντου, ενώ από Β. βρέχεται από τον Εύξεινο.
Επήρε το όνομά της, από τον υιό του Φινέα, Πα-
φλαγόνα.

Ο κυριώτερος ποταμός που την διαρρέει είναι
ο Άλυς, που ήταν -τον περισσότερο καιρό- και το
φυσικό όριο Παφλαγονίας-Πόντου. Άλλοι επώ-
νυμοι ποταμοί της, ο παραπόταμος του Άλυος,
Αμνίας [2], ο Αιγινήτης (νυν Ινιχί), ο Ζάληκος, ο
Ίρις [3], ο Καλλίχορος [4], ο Λύκαστος [5], ο Λύ-
κος, κ.ά. Την χώρα διαιρούν τρεις παράλληλες
οροσειρές, σαν ταινίες, εκ των οποίων αποκρη-
μνότερη και πλέον δύσβατη είναι αυτή του
Ολγάσσυος (νυν Ιλκάζ νταγ) [6]. Σε αυτό το όρος
είχαν τα ιερά καθιδρύματά τους οι Παφλαγόνες,
ήταν τρόπον τινα το Ιερόν Όρος τους, καθώς και

το βασιλικό φρούριο των ιθαγενών βασιλέων.
Αυτές οι οροσειρές ήσαν που εξασφάλιζαν και
την ανεξαρτησία των κατοίκων στα εσώτερα της
χώρας…

Η Παφλαγονία είναι χώρα πεδινή και εύφο-
ρος κατά τα παράλια, βρυάζει ελαιώνων και πα-
ράγει δημητριακά. Στο κέντρο και το Ν. τμήμα
της είναι δασώδης και κτηνοτροφική. Ως κτηνο-
τροφική χώρα έχαιρε φήμης από τα αρχαία χρό-
νια, όταν μίλαγαν κολακευτικά για τα λαμπρά ά-
λογα και τα ανθεκτικά μουλάρια της. 

Επίσης, ήταν φημισμένη για την σιδηρουργία
και την χαλυβουργία της. [7]

Για πρώτη φορά αναφέρεται από τον Όμηρο
[8]. Ηγεμών της ήταν ο ανδρείος Πυλαιμένης [9],
ο εξ Ενετών, ο οποίος ως σύμμαχος των Τρώων
οδήγησε στο Ίλιον τους στρατούς των πόλεων
Αιγιαλού, Ερυθίνων, Κυτώρου, Κρώμνης και Ση-
σάμου. Όταν απορφανίσθηκαν οι Παφλαγόνες,
δεν επανήλθαν στην αρχική κοιτίδα τους, αλλά
δια της Θράκης και με ηγέτη τον Αντήνορα έ-

φθασαν στα αρκτικά παράλια του Αδριατικού πε-
λάγους, όπου έκτισαν την Ενετία [10].

Άλλοι επώνυμοι αρχηγοί των Παφλαγόνων ή-
ταν ο Αίθικος, ο Γεζετόριξ, ο Δώτος [11], ο Θυς,
ο Κότυς [12], κ.ά.

Οι Αβωνοτειχίτες Παφλαγόνες πίστευαν στον
Γλύκωνα, έναν μεγάλο ανθρωποκέφαλο όφι-
δράκοντα [13], τον οποίο λάτρεψαν ως νέο θεό.
Του έστησαν και μαντείο και τον αποκαλούσαν
«νέο Ασκληπιό». Αυτός όμως ήταν δημιούργημα
του ψευδομάντη Αλεξάνδρου του Πελλαίου, ο ο-
ποίος είχε όντως τιθασεύσει κάποτε έναν μέγα
όφι, και είχε κατορθώσει και προσαρμόσει ομοί-
ωμα ανθρώπινης κεφαλής στην κεφαλή του. Εκ
του στόματος της ψεύτικης κεφαλής φαινόταν ό-
τι εξήρχετο ο Αλέξανδρος και άρθρωνε φωνή,
δια τριχών, που έσυρε κρυφίως. Και έλεγε πως
ήταν χρησμός! Έτσι, επέβαλε τον όφι ως θεό!
Αλλά και ο ίδιος ο ψευδομάντης λατρεύθηκε με-
τά θάνατον ως θεός! Επίσης, Παφλαγών ήταν
και ο Θύος, ο πλέον περιβόητος για την πολυ-

φαγία του άνδρας στην αρχαιότητα. Γι’ αυτά, αλ-
λά και για άλλα παρόμοια, οι λοιποί Έλληνες πε-
ριφρονούσαν τους Παφλαγόνες, ως απολίτι-
στους και ηλίθιους, ενώ έλεγαν πως είναι ένα έ-
θνος αργυρώνητων δούλων [14]. Η λέξη «Πα-
φλαγών» πέρασε παροιμιωδώς στα χείλη τους
ως ουτιδανός και φλύαρος, ήταν μάλιστα και
χλευαστικό επίθετο του Κλέωνος! Παρ’ όλ’ αυτά,
οι Παφλαγόνες ανέπτυξαν κυρίως την μουσική
τέχνη, γέννησαν έναν σπουδαίο αυλητή τον
Απολλόδοτο, έναν σπουδαίο ρήτορα και σοφι-
στή τον Θεμίστιο [15], αλλά και τον Φιλέταιρο,
τον ιδρυτή του βασιλείου της Περγάμου, ο οποί-
ος ήταν υιός ορχηστρίδος, κ.ά. Στα βυζαντινά δε
χρόνια, ανέδειξαν και αυτοκράτορα, τον Μιχαήλ
Παφλαγόνα (1034-1041) [16].

Οι Θρακο-Φρύγες Παφλαγόνες κατοίκησαν
την περιοχή, αφού εκδίωξαν απ’ αυτήν, ίσως,
τους γηγενείς της Καππαδόκες. Η χώρα των Πα-
φλαγόνων ετέλεσε κάποια στιγμή υπό των Ασσυ-
ρίων, σε μια όχι και τόσο βαρειά υποτέλεια, αλλά
όταν οι Μιλήσιοι – ενισχυμένοι και από άλλους
Ίωνες - προσελκύσθηκαν από τα παράλιά της
(κυρίως χάρη στην αλιεία παλαμίδας, της ευφό-
ρου γης, των δασών, των ορυχείων σιδήρου και
χάλυβα, καθώς και την παραγωγή μίλτου) και έ-
κτισαν την Σινώπη [17], όλα άλλαξαν.

Την χώρα κατέκτησαν προσωρινά Κιμμέριοι
(708 π.Χ.), την ξαναπήραν οι Μιλήσιοι, μετά οι
Λυδοί, και είτα οι Πέρσες, που την ενέταξαν στην
γ’ σατραπεία του περσικού κράτους. Περίφημος
Πέρσης σατράπης της, ο Κορύλας. Έτσι, στην
εκστρατεία του Ξέρξη κατά της Ελλάδος, συμμε-
τείχαν και Παφλαγόνες, αλλά μετά από λίγο έγι-
νε και πάλι ανεξάρτητη χώρα, με ίδιον ηγεμόνα.

Στην εκστρατεία του Μεγ. Αλεξάνδρου (333
π.Χ.) η Παφλαγονία – ενωμένη τότε με τον Πό-
ντο, υπό τον Μιθριδάτη [18] - υπετάχθη, υπό τον
όρο, που έγινε δεκτός, να μην εισέλθουν στην
χώρα μακεδονικά στρατεύματα.

Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, η Παφλα-
γονία – με την Καππαδοκία και μέρος του Πό-
ντου – εδόθησαν στον Ευμένη, ο οποίος όμως έ-
πρεπε να τις καταλάβει δια των όπλων από τον
δυνάστη Αριάραθο, πράγμα που πέτυχε. Απ’ αυ-
τόν περιήλθε στον Αντίγονο, μετά στον Λυσίμαχο
(μετά την μάχη στην Ιψό – 301 π.Χ.) και είτα στον
Σέλευκο.

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. Cambrige Ancient
History. Cumont “Studia pontica”, τ. α’, 1903. Λεκάκης Γ. «Η Άγνωστη Μ.
Ασία» εκδ. «Κάδμος», 2008. Ξενοφών «Κύρου Ανάβασις» (Ε,8,1 και Ζ,1,32).
Οβίδιος «Μεταμορφώσεις» (VIII, 589-737). Πλίνιος «Φυσική Ιστορία»
(xxxiv, 8). Προκόπιος «Γοτθ. Πολ.» (Δ,2). Ramsay W. “Historical
Geography of Asia Minor”, 1890.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] Είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως στα σύνορα Βιθυνίας - Παφλαγο-

νίας, κατοικούσαν οι Καύκωνες, μία φυλή των οποίων κατοίκησε αργότερα
στην Πελοπόννησο, σε μια περιοχή μεταξύ Ήλιδος και Μεσσηνίας, που εξ
αυτών ονομάσθηκε Καυκωνία.
[2] Ο ποταμός αυτός (τουρκ. Γκιοκ-ιρμάκ) εκβάλλει στον Αμισηνό κόλπο.
Παρά τον Αμνία ήταν κτισμένη η Πομπηιούπολις (νυν τουρκ. Τας-κιοπρού),
στην Δομανίτιδα χώρα. Μια πόλη μεσόγειος, κτισθείσα υπό του Πομπηίου,
εις ανάμνησιν των κατά του Μιθριδάτου νικών του. Στην δεξιά του όχθη, ή-
ταν και η Κασταμονή, η ιδιαιτέρα πατρίς των Κομνηνών, πρωτεύουσα αρ-
γότερα του ομωνύμου νομού Σώρων και Δαδίβρων (τουρκ. Ισκελίμπ).
[3] Ποταμός που μετά του Λύκου συνεισβάλλουν στον Εύξεινο Πόντο
– νυν καλείται Γεσίλ-ιρμάκ.
[4] Ποταμός προς Α. της Ηρακλείας.
[5] Μικρός ποταμός στον Γαλατικό Πόντο, παρά τα παφλαγονικά μεθόρια.
Στις όχθες του και ομώνυμη πόλη. Εκβάλλει 20 στάδια Α. της Αμνισού
(Σαμψούντος). Νυν καλείται Καφά-μπογάζ, και εκβάλλει παρά το ακρ. Τσί-
βα, στον κόλπο της Σαμψούντος.
[6] Ο Όλγασυς ή Όλγασσυς είναι σειρά ορέων επί των ορίων Παφλαγονίας
- Γαλατίας Μ. Ασίας. Επ’ αυτού του όρους, δέσποζε η πόλη Κιμιάτα, που εί-
χε και οχυρό φορύριο. Η πέριξ αυτής χώρα ονομαζόταν Κιμιατηνή. Ήταν
το ορμητήριο του Μιθριδάτου του Κτίστου, απ’ το οποίο κατέστη κύριος
του Πόντου και ιδρυτής του ομωνύμου βασιλείου. Ίσως είναι τα παρά το
νυν Διεν-δερέ σωζόμενα αρχαία ερείπια, στα Α. του Κοτς-χισάρ. Άλλη πό-
λη επί του Ολγάσσυος, η Δοκέα (στα βυζαντινά χρόνια).
Στο σανδζάκιο του Μόλου Βιθυνίου του ν. Κασταμονής, η παραφυάδα του
Ολγάσυος λέγεται νυν Σεμέν-ογλού-νταγ.
[7] Ιδίως η γύρω από την πόλη Πιμώλισοι περιοχή, ονομάσθηκε Πιμωληση-
νή και ήταν εξόχως φημισμένη για τα μεταλλεία της.
[8] βλ.σχ. «Ιλ.» Β,851, κ.α.
[9] Τον ήρωα Πυλαιμένη εφόνευσε ο Μενέλαος. Τον υιό του, Αρπαλίωνα,
που ήταν και προσωπικός φίλος του Πάριδος, φόνευσε ο Μηριόνης.
[10] Ονομάσθηκε έτσι από την μητρόπολή της, την πόλη των Ενετών στην
Παφλαγονία, πόλη που έκειτο παρά τον Παρθένιο ποταμό. Πρόκειται για
την νυν Βενετία. (Το αρχικό «Β» προέκυψε από την δασεία της λέξεως) –

βλ.σχ. Στράβων (C,543).
[11] Ηγεμών Παφλαγόνων και Ματιηνών – βλ.σχ. Ηρόδ.
[12] Κότυς ή Ότυς: Βασιλεύς της Παφλαγονίας, σύγχρονος και σύμμαχος
του βασιλέα της Σπάρτης Αγησιλάου, στην εκστρατεία κατά του Τισαφέρ-
νους (396 π.Χ.) στην Μ. Ασία.
[13] Ο όφις αυτός παριστανόταν και σε νομίσματα άλλων μικρασιατικών
πόλεων και σε δακτυλιολίθους, που φαίνεται πως η λατρεία του είχε ευρύ-
τερη διάδοση.
[14] Σώζονται μάλιστα ονόματα δούλων. Το πιο διαδεδομένο όνομα δού-
λων στην Παφλαγονία (και την Φρυγία) ήταν Μάνης.
[15] Αυτός ήταν υιός του Ευγενίου Παφλαγονίας, και άκμασε περί τον 4ο
μ.Χ. αι.
[16] Ο Μιχαήλ ήταν αδελφός του μοναχού Ιωάννη, ο οποίος ήταν οικονό-
μος του Ρωμανού και υπουργός Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων. Ήταν νέος
και ωραίος, αλλά επιληπτικός. Δίψακας για εξουσία, κατόρθωσε και έγινε
σύζυγος της θυγατρός του Κωνσταντίνου Η’, Ζωής. Φαίνεται η Ζωή να εί-
χε σχέσεις με αυτόν, εν όσω ακόμη ήταν υπανδρεμένη με τον Ρωμανό Γ’
Αργυρό, ο οποίος πέθανε «περιέργως» στις 11.4.1034. Αμέσως η Ζωή υ-
πανδρεύθηκε τον Μιχαήλ. Έμεινε στην Ιστορία ως δυναμικός και καλός η-
γεμόνας, αλλά εμποδιζόμενος από την κακή υγεία του. Επί των ημερών
του αποκρούσθηκαν οι επιδρομές των Σαρακηνών στα νησιά του Αιγαίου
και οι προσπάθειες του Μανιάκη να επιβληθεί στους άραβες της Σικελίας
και της Κ. Ιταλίας. Επίσης, το 1040 επαναστάτησαν οι σλάβοι στην χερσό-
νησο του Αίμου, για την βαρειά φορολογία. Ήταν μια σοβαρή επανάσταση
με αξιώσεις, αφού κατελήφθη το Δυρράχιο, το Θέμα Νικοπόλεως (πλην
της πρωτευούσης του, Ναυπάκτου), ενώ τον Οκτώβριο πολιορκήθηκε έως
και η Θεσσαλονίκη επί 6ήμερο. Αυτήν την επανάσταση έπνιξε ο Μιχαήλ
Παφλαγών. Ο αυτοκράτωρ πέθανε στις 10.12.1041. Στον θρόνο τον διαδέ-
χθηκε ο ανεψιός του Μιχαήλ Ε’ Καλαφάτης, υιός του αδελφού του, Στέ-
φανου, ο οποίος ήταν μηχανικός πλοίων.
[17] βλ.σχ. Γ. Λεκάκης «Η άγνωστη Μικρά Ασία», εκδ. «Κάδμος», 2008.
[18] Τον υιό του Αριοβαρζάνου.
[19] Σώζονται νομίσματα με ελληνικές επιγραφές και ιδίως με την επιγρα-
φή «ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΛΑΙΜΕΝΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ», τα οποία αποδίδονται στον
Φιλήμονα.
[20] Από εκεί και πέρα, η ιστορία της Παφλαγονίας αφομοιώνεται από την ι-
στορία της Γαλατίας, ως ιδιαίτερη επαρχία της Διοικήσεως Πόντου, με πρω-
τεύουσα την Γάγγρα (τουρκ. Τσάγκρα), η οποία είχε και φρούριο. Η Γάγγρα
ήταν η έδρα του βασιλείου του Μορζέου, ιδρυτού της δυναστείας των ανε-
ξάρτητων ιθαγενών ηγεμόνων των Παφλαγόνων. Η Γάγγρα συγχωνεύθηκε
με την αρχαιότερη Γερμανικόπολι ή Γερμανόπολι (7 π.Χ.).
Τον 4ο μ.Χ. αι. το Δ. τμήμα της κακοσκελούς Παφλαγονίας έγινε ξεχωρι-
στή επαρχία, η Ονωριάδα. Επί Ιουστινιανού ξαναενώθηκε. Επί αυτοκράτο-
ρος Ηρακλείτου (630 μ.Χ.) αποτέλεσε το Θέμα Παφλαγονίας (ή Παφλαγό-
νων).

Αναφέρεται μια πόλη της Παφλαγονίας με το όνομα Σεβαστή, που είναι α-
νεξακρίβωτος ακόμη η θέση της. Άλλες πόλεις της Παφλαγονίας: Αι Αινι-
ταί, η Αλμήνη, η Δάριδνα, ο Ζαλίχης, η Καλλιστρατία (προς Ν. του Ζεφυρί-
ου ακρ.), η Κρήσσα (που έκτισε ο Ιδομενεύς), η Κρωβίαλος, το Παπίτιον, το
Τιμώνιο φρούριο, κλπ.
[21] Ο Παρθένιος ποταμός αποτελούσε το δυτικό όριο, που χώριζε Πα-
φλαγονία-Βιθυνία. Εκβάλει στον Εύξεινο.
[22] Πόλη παρά τις εκβολές του Παρθενίου ποταμού, ονοματισθείσα από
της βασιλίσσης Αμάστριος. Συνοικίσθηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αι. από
κατοίκους των ακόμη αρχαιότερων πόλεων Σησάμου (η οποία έγινε η α-
κρόπολις της Αμάστριος), Κυτώρου (εμπορικός σταθμός της Σινώπης),
Κρώμνης και Τίου.
[23] Έτσι ονόμαζαν περιοχές με ιδιαίτερο κόκκινο χρώμα χώματος ή πε-
τρωμάτων.
[24] Ο Αιγιαλός ή Αιγίαλος ή (οι) Αιγιαλοί ήταν μια παράκτιος ταινία της Πα-
φλαγονίας, Α της Αμάστρεως.
[25] Η πόλη του Αβώνου ήταν γνωστή και ως Αβώνου Τείχος και αργότερα
μετονομάσθηκε Ιωνόπολις (τουρκ. Ινέμπολι). Ήταν η ιδιαιτέρα πατρίς του
προαναφερθέντος ψευδομάντη Αλεξάνδρου του Παφλαγόνος.
[26] Η κώμη Κίμωλις ήταν κτισμένη στα Α. του Αβώνου Τείχους και Δ. της
πόλεως Στέφανος (νυν Ιστεφάν). Αργότερα μετονομάσθηκε σε Κίνωλις/Κι-
νώλη (νυν Κινωλού) – βλ. σχ. Στράβων και Ανωνύμου «Περίπλους». Γνωστή
και η κώμη Αντικίνωλις.
[27] Στεφάνη, αργότερα Στεφανή.
[28] Η Λεπτή ή Συριάς άκρα προέχει μεταξύ των όρμων Αρμένης (νυν Ακ-
λιμάν) και Στεφάνης. Η βορειότερη απόληξη του ακρ. Ινζέ (πλ. 42ο 06’ Β
και μήκ 34ο 58’ Αν. αγγλ. χάρτη 2237 “Cape Yasun to Fort Anakria”) – αλ-
λά και η βορειότερη της Ανατολίας Ευξείνου – είναι το ακρωτήριο Παχιός.
[29] Αρμένη ή Αρμώνη, πολίχνη της Σινωπίτιδος.
[30] βλ. σχ. Γ. Λεκάκης «Η Άγνωστη Μικρά Ασία», εκδ. «Κάδμος», 2008.
[31] Ζάγωρα ή Ζαγορά ή Ζάγειρα, πόλη προς Δ των εκβολών του ποταμού
Άλυος.
[32] Ο Άλυς είναι επίσημος ποταμός της Μικράς Ασίας, και ο μεγαλύτερός
της. Πηγάζει εκ των ορέων του Αντιταύρου της Αρμενίας, ρέει δια Καππα-
δοκίας, Γαλατίας, Παφλαγονίας και εκβάλλει στον Εύξεινο Πόντο, παρά
την νυν καλούμενη Πάφρα. Σήμερα καλείται Κιζίλ-ιρμάκ (= Ερυθρός ποτα-
μός) και έχει μήκος 1.000 χλμ.
[33] συγκεκριμένα γράφει «από εκεί όπου ανέρχεται ο ήλιος».
[34] Στα δεξιά των εκβολών του Άλυος, υφίστατο η πόλη Ανδραπία ή
Ανδράπα (ή Νεοκλαυδιούπολις).
[35] νυν Σαμψούς.
[36] Το μαρτυρά και το τοπωνύμιο Αμαζονίδων Λιμενήοχος άκρα, που α-
ναφέρεται σε ακρωτήριο του Β. Πόντου, Α. της Αμισού (Σαμψούντος), με-
ταξύ των ποταμών Ίριος και Θερμόδωντος. Καλείται επίσης και Θεμισκύ-
ρας άκρα.
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To Ελληνικό Σχολείο της
Βαυαρίας. Το μεγάλο στοίχημα 

της ποιοτικής αναβάθμισης
Στο Πολιτιστικό κέντρο "Interim" στην πόλη του

Μονάχου, έλαβε χώρα το Σάββατο 20 Ιουνίου
2009 η προγραμματισμένη από την Επιτροπή
Παιδείας (Ε.Π.) της Ελληνικής Κοινότητας Μονά-
χου (Ε.Κ.Μ.) και την υποστήριξη  του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο,  ημερίδα
με θέμα: "To Ελληνικό Σχολείο
της Βαυαρίας. Το μεγάλο στοίχη-
μα της ποιοτικής αναβάθμισης."

Σκοπός της ημερίδας εκ μέ-
ρους της Ε.Κ.Μ. ήταν η συγκέ-
ντρωση των θέσεων και απόψεων
των Φορέων της πόλης που έ-
χουν σχέση με τις διάφορες μορ-
φές εκπαίδευσης των Ελληνό-
πουλων στο Μόναχο και τη Βαυα-
ρία γενικότερα, αλλά και τη συ-
γκεκριμενοποίηση των σημείων
στα οποία συμφωνούν όλοι οι  ε-
μπλεκομένοι  φορείς ώστε   συνο-
λικά η Ελληνική Παροικία να
διεκδiκεί τα κοινά αυτά σημεία. 

Τους εισηγητές και τους πα-
ρευρεσκόμενους χαιρέτησε ο
Πρόεδρος της Ε.Κ.Μ. κ. Ξενάκης
Σ.

Με εισηγήσεις τους τοποθετή-
θηκαν  η Γενική Πρόξενος στο
Μόναχο κ. Κόρκα Αννα, ο εκ-
πρόσωπος του Συμβουλίου Από-
δημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) κ. Επι-
τροπάκης Γιάννης, ο εκπρόσω-
πος της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων (Ο.Ε.Κ.) και μέλος
του Δ.Σ της Ε.Κ.Μ. κ. Βλαχόπου-
λος Γεώργιος,  ο Αρχιερατικός
Επίτροπος Βαυαρίας της Ιεράς
Ορθόδοξης Μητροπόλεως Γερ-
μανίας πατέρας Απόστολος Μαλαμούσης, ο εκ-
πρόσωπος του Βαυαρικού Υπουργείου Παιδεί-
ας κ. Krόck, οι συντονιστές Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης κ.κ.  Δρ.Κώτσης και Χατζησαββί-
δης, η σύμβουλος  του Βαυαρικού Παιδαγωγι-
κού Ινστιτούτου για θέματα διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης κ. Δρ.Τριάρχη, ο υπεύθυνος του
προγράμματος " Kompass " που συμμετέχει ε-
νεργά η Ε.Κ.Μ. κ. Berg, ο πρόεδρος του Συλλό-
γου εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης k. Νά-
κος Χρήστος, ο πρόεδρος του Συλλόγου εκπαι-
δευτικών  Α/θμιας εκπαίδευσης κ.Kοντός Φώ-
τιος, ενώ εκ μέρους των γονέων ακούστηκαν με
τις εισηγήσεις / τοποθετήσεις τους η Ομοσπον-
δία Συλλόγων Γονέων Βαυαρίας, ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και περιχώ-

ρων, ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Νταχά-
ου, ενώ οι εκπρόσωποι των γονέων του 1ου και
2ου Λυκείου τοποθετήθηκαν με κοινή εισήγηση.

Στην διάρκεια της ημερίδας που διοργανώθη-
κε από την Ε.Κ.Μ. ακούστηκαν μέσα από τις ει-
σηγήσεις των παρευρισκομένων,  αλήθειες, η

σημερινή πραγματικότητα  που επικρατεί στην
παρεχόμενη παιδεία, αλλά και οι διάφορες προ-
σπάθειες αλλαγών που δεν έδωσαν το επιθυμη-
τό αποτέλεσμα έως σήμερα.

Στατιστικά στοιχεία, ιστορικές αναφορές,
προτάσεις και διάθεση από όλους για μία νέα
στροφή και αφετηρία  μέσα από τις κοινές  θέ-
σεις δίνουν την τελική εικόνα της προσπάθειας
της Ε.Κ.Μ. για την ημερίδα αυτή.

Ο υπεύθυνος Παιδείας της Ε.Κ.Μ.κ. Αντωνά-
κης, κλείνοντας την ημερίδα και ευχαριστώντας
όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την
Ε.Κ.Μ. δεσμεύτηκε ότι η Ε.Π. και η Ε.Κ.Μ. θα
συγκεντρώσουν, αναλύσουν, και θα αποστεί-
λουν τις θέσεις της Ελληνικής Παροικίας προς
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας.

Από τη μεγάλη γιορτή, Gütersloh International, με χιλιάδες επισκέπτες στο περίπτερο της
ελληνικής κοινότητας. Στη φωτογραφία ο πρόεδρος (στο μέσον) μαζί με ψήστες και σερβι-
τόρους. Tο πατροπαράδοτο Σουβλάκι μαζί με το ελληνικό κρασί απόλαυσαν Γερμανοί και
Έλληνες ως αργά το βράδυ ακούγοντας μουσική από εκπροσώπους πολλών χωρών, μέσα
σε καλό κλίμα συνεργασίας των λαών. Την έναρξη έκανε η Δήμαρχος Maria Unger. Θερμά
χειροκροτήθηκε το χορευτικό της ελληνικής κοινότητας από όλους. Η παρουσία και συμ-
μετοχή και των άλλων ελληνικών συλλόγων ήταν καθόλα άψογη.                             (Ν.Π.)

Στον 2ο π.Χ. αι. οι δυνάστες της Παφλαγο-
νίας έφεραν το όνομα Πυλαιμένης – εις ανά-
μνησιν του ομηρικού τους ηγεμόνος. Και η χώ-
ρα είναι όλως ανεξάρτητος των Σελευκιδών. Ο
τελευταίος δυνάστης των Πυλαιμενιδών κληρο-
δότησε (121 π.Χ.) το βασίλειό του στον βασιλιά
του Πόντου Μιθριδάτη Ε’. Αντ’ αυτού, όμως, οι
Ρωμαίοι εγκατέστησαν τον Φιλήμονα, υιό του
φίλου και συμμάχου τους βασιλιά της Βιθυνίας,
Νικομήδους Β’. Και ο Φιλήμων κληροδότησε
το βασίλειο στους Ρωμαίους … [19]

Ο Μιθριδάτης Στ’, όμως, καθυπέταξε την
Καππαδοκία και την Παφλαγονία και έκαμε
πρωτεύουσά του την Σινώπη! Κι από εκεί κήρυ-
ξε τον πόλεμο στους Ρωμαίους! Κατέλαβε όλο
το Β. μέρος της Μ. Ασίας και εγκαταστάθηκε
στην Πέργαμο (88 π.Χ.)! Αλλά όταν έληξε ο Β’
Μιθριδατικός Πόλεμος (64 π.Χ.) με νικητές
τους Ρωμαίους, ο νικητής Πομπήιος προσάρ-
τησε την παραλιακή Παφλαγονία στην Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία (επαρχία Πόντου-Βιθυνίας). Οι
κάτοικοι του εσωτερικού της χώρας όμως, πα-
ρέμειναν ανεξάρτητοι - όπως άλλωστε ήσαν
σχεδόν πάντα - έως το 7 π.Χ. [20]

Έτσι είχε η ιστορία της χώρας, όταν την πε-
ριέπλευσε ο Αρριανός, ο οποίος και μας την
περιγράφει και την μετρά παρακάτω, στο κεί-
μενό του:

Απ’ αυτό το σημείο εκτείνεται η Παφλαγονία.
Από τον ποταμό Παρθένιο [21] μέχρι την ελ-

ληνική πόλη Άμαστρι[22], όπου υπάρχει και όρ-
μος για τα πλοία, η απόσταση είναι 90 στά δια.

Από εδώ έως τους Ερυθίνους [23], είναι 60
στάδια.

Από τους Ερυθίνους έως την Κρώμνη, είναι
άλλα 60.

Μέχρι το Κύτωρο, είναι 90. Στο Κύτωρο υ-
πάρχει και όρμος για τα πλοία.

Από το Κύτωρο μέχρι τους Αιγιαλούς [24] εί-
ναι 60 στάδια.

Έως τα Θύμηνα είναι 90 στάδια.
Έως την Κάραμβι, είναι 120 στάδια.
Έως το Ζεφύριο, είναι 60 στάδια.
Από το Ζεφύριο μέχρι το τείχος της μικρής

πόλεως του Αβώνου [25], όπου υπάρχει ένας
καθόλου ασφαλής όρμος για τα πλοία, η από-
σταση είναι 150 στάδια. Εδώ τα πλοία ησυχά-
ζουν ασφαλή, μόνον εάν δεν φυσά μεγάλη κα-
κοκαιρία.

Από το τείχος του Αβώνου μέχρι τον ποταμό
Αιγινήτη, άλλα 150 στάδια.

Από τον Αιγινήτη μέχρι το εμπορικό κέντρο
Κίνωλις[26], απόσταση άλλα 60 στάδια. Και
στην Κίνωλι δεν έχουν ηρεμία τα πλοία, κατά
την διάρκεια κάποιων εποχών του έτους.

Από δε την Κίνωλι έως την Στεφάνη [27]. Η
Στεφάνη είναι ένας ασφαλής όρμος για τα
πλοία, που απέχει 180 στάδια.

Από την Στεφάνη μέχρι τους Ποταμούς, είναι
150 στάδια.

Από τους Ποταμούς έως την Λεπτή άκρα
[28], είναι απόσταση 120 σταδίων.

Από το ακρωτήριο Λεπτή έως την Αρμένη
[29], είναι 60 στάδια. Εδώ υπάρχει λιμάνι. Και ο
Ξενοφών μνημόνευσε την Αρμένη.

Από την Αρμένη έως την Σινώπη, 40 είναι
στάδια. Οι Σινωπείς είναι άποικοι Μιλησίων. [30]

Από την Σινώπη μέχρι την Κάρουσα, είναι
150 στάδια. Η παρακείμενη θάλασσα είναι τα-
ραχώδης για τα πλοία.

Από εδώ μέχρι την Ζάγωρα [31], είναι άλλα
150 στάδια.

Έως τον Άλυ [32] ποταμό, είναι 300 στάδια.
Αυτός ο ποταμός παλαιότερα υπήρξε το όριο
μεταξύ των βασιλείων του Κροίσου και των Περ-
σών. Τώρα όμως ρέει υπό ρωμαϊκή επικράτεια.
Όχι από τον Νότο, όπως λέγει ο Ηρόδοτος, αλ-
λά από την Ανατολή[33]. Το δε σημείο όπου ε-
κβάλλει στον Πόντο, χρησιμεύει ως όριο των τό-
πων εργασίας Σινωπέων και Αμισηνών. [34]

Από τον Άλυ ποταμόν μέχρι τον Ναύσταθμο,
όπου υπάρχει και λίμνη, η απόσταση είναι 90
στάδια. Από εδώ μέχρι το Κωνωπείο, όπου υ-
πάρχει κι άλλη λίμνη, η απόσταση είναι άλλα 50
στάδια. Από το Κωνωπείο μέχρι την Ευσήνη, εί-
ναι 120 στάδια.

Μέχρι την Αμισό [35], είναι 160 στάδια. Η ελ-
ληνική πόλη Αμισός, είναι αποικία των Αθηναί-
ων, κτισμένη πλησίον της θαλάσσης.

Από την Αμισό έως τον λιμένα Αγκώνα, όπου
και ο ποταμός Ίρις εισβάλλει στον Πόντο, η α-
πόσταση είναι 160 στάδια.

Από τις εκβολές του Ίριος μέχρι το Ηρά-
κλειο, είναι 360 στάδια, όπου και υπάρχει όρ-
μος για τα πλοία.

Από εδώ μέχρι τον ποταμό Θερμώδοντα, εί-
ναι 40 στάδια. Αυτός ο Θερμώδων είναι εκεί-
νος παρά τον όποιο, λένε, ότι κατοίκησαν οι
Αμαζόνες. [36]

Από τον Θερμώδοντα μέχρι τον Βήρη ποτα-
μό, είναι 90 στάδια.

Από εδώ μέχρι τον ποταμό Θόαρη, είναι άλ-
λα 60 στάδια.

Από τον Θόαρη, μέχρι την Οινόη, είναι 30
στάδια.

Από την Οινόη μέχρι τον ποταμό Φιγαμού-
ντα, είναι 40 στάδια.

Από εκεί μέχρι το φρούριο Φαδισάνη, είναι
150 στάδια.

Έως την πόλη Πολεμώνιο, είναι 10 στάδια.
Από το Πολεμώνιο μέχρι την καλουμένη Ια-

σόνιο άκρα, είναι 130 στάδια.
Μέχρι δε την νήσο των Κιλίκων, είναι 15 στά-

δια.
Από την νήσο των Κιλίκων μέχρι τον Βοώνα,

είναι 75 στάδια. Στον Βοώνα υπάρχει και όρ-
μος για τα πλοία.

Από εδώ μέχρι τα Κοτύωρα, είναι 90 στάδια.
Αυτήν την πόλη την μνημόνευσε και ο Ξενο-
φών. Και λέγει ότι είναι αποικία των Σινωπέων.
Τώρα όμως είναι κι αυτή κωμόπολη, αλλά όχι
πολύ μεγάλη.

Από τα Κοτύωρα μέχρι τον ποταμό Μελάν-
θιο, είναι περισσότερα των 60 σταδίων.

Και έως τον άλλο ποταμό, τον Φαρματηνό,
είναι άλλα 150 στάδια απόσταση.

Από εδώ έως την Φαρνακεία, είναι 120 στά-
δια. Αυτή η Φαρνακεία εκαλείτο πρότερα Κε-
ρασούς, αποικία και αυτή των Σινωπέων.

Από εδώ και μέχρι την νήσο Αρρηντιάδα, εί-
ναι 30 στάδια.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

* Ο Γιώργος Λεκάκης γεννήθηκε στο Μόνα-
χο της Γερμανίας, από Έλληνες γονείς μετα-
νάστες, στις 17 Αυγούστου 1964. Μεγάλωσε
και σπούδασε εκεί Κοινωνιολογία και Δημο-
σιογραφία. Ο πατέρας του, από το Κερατσίνι
του Πειραιώς (με καταβολές από την Ύδρα)
και η μητέρα του, από το Πλατύ Ημαθίας (με
καππαδοκικές-μικρασιάτικες καταβολές), ε-
γκαταστάθηκαν πια μόνιμα στον Πειραιά, με-
τά από 20ετή και πλέον "θητεία" στην ξενη-
τειά, ως εργάτες.
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Σε απόγνωση βρίσκονται οι Eλληνες του Onstmettingen
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

ALBSTADT. Βλέποντας την πανέ-
μορφη, πεντακάθαρη και πλούσια σε
βλάστηση περιοχή του Onstmettingen
με κυρίαρχο πνεύμονα τη φύση, πι-
στεύεις πως κάπως έτσι είναι ο παρά-
δεισος που ονειρευόμαστε. Εκεί όπου
λιγόστεψε ο αριθμός των Ελλήνων ερ-
γαζομένων, εκεί όπου η ανεργία χτύ-
πησε στο κόκκινο, εκεί όπου ζουν κά-
πως ξεχασμένοι οι συμπατριώτες μας,
υπάρχουν δύο φλόγες που μεταδί-
δουν την ελπίδα.

Και ενώ η σκέψη των συμπατριωτών μας τρέχει σε μακρι-
νά προσκυνήματα του παρελθόντος, όπου οι άνθρωποι από
απόγνωση ζουν με το βλέμμα στραμμένο στο άγνωστο, η
φλόγα για τα ελληνικά γράμματα παραμένει αναμμένη. Ένας
δάσκαλος πηγαινοέρχεται από 30 χλμ. για να διδάξει ελληνι-
σμό στα 17 ελληνόπουλα δύο απογεύματα την εβδομάδα.

Η άλλη φλόγα ανάβει μεν με μεγάλη θυσία, πίστη και αφο-
σίωση στα μαργαριτάρια της Ορθοδοξίας, που την διατηρούν
στη μνήμη των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, αλλά
τις μεγάλες γιορτές και όταν το επιθυμεί ένας αριθμός των
κατοίκων.

Σε αυτή την περίπτωση τις λειτουργικές ανάγκες τις καλύ-
πτει η ενορία των Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγάρδης με
τον αιδεσιμότατο εφημέριο Βασίλειο Παπαγεωργίου από μια
απόσταση 70 χλμ. Το κλείσιμο των εργοστασίων και η μεγά-
λη απόσταση της περιοχής από άλλα βιομηχανικά κέντρα,
δημιουργεί ένα πρόβλημα που θα οδηγήσει σε μαρασμό. Οι
ίδιοι όμως είναι αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να ξεπεράσουν
όλα τα εμπόδια αν η Ελληνική Πολιτεία «βάλει το χεράκι
της».

Πολλά παράπονα εκφράζουν, λίγα περιμένουν, αλλά σί-
γουρα. Δεν είναι καθόλου υπερβολικοί και οι απαιτήσεις
τους είναι δικαιολογημένες, αν τις δει κανείς με ειλικρίνεια.
Αλλά να τις δει, να αγγίξει στις φωνές τους και να τους δώ-
σει σιγουριά. Μας άνοιξαν την καρδιά τους και μας είπαν με
παράπονο πολλά και διάφορα, βάζοντας πάντα και ένα προ-
βληματισμό.

Ο δάσκαλος Βασ. Νικολάκης μας είπε ότι ο ελληνισμός
της περιοχής είναι συνεργάσιμος και συμπαραστέκεται σε ό-
τι χρειαστεί. Είναι μια ζεστή οικογένεια που κρατάει τις ρίζες
της. Ο πρώην πρόεδρος της παροικίας, που παλιννοστεί,
Παύλος Γαϊτάνογλου, κάνοντας μια αναδρομή στην πορεία
του Ελληνισμού εκεί, τόνισε ότι αποτελεί εξαίρεση η παροι-
κία τους. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για να απαλλαγούμε από τα
κάθε είδους προβλήματα και κάνουμε βήματα προόδου, κα-
τέληξε. Ο αντιπρόεδρος της Κοινότητας Ευάγγελος Μίχος,
που κατάγεται από την Κατερίνη, καυτηρίασε την γραφειο-
κρατία που επικρατεί στις διάφορες υπηρεσίες και ταλαιπω-
ρεί τον κόσμο.

Η Μελίνα Παπαδοπούλου από τα Πλατανάκια Σερρών, τό-
νισε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση στην παρουσία ιερέα
στην πόλη μας. θα ήταν καλύτερα να έχουμε πιο τακτικά λει-
τουργία. Καταλαβαίνω ότι η Στουτγάρδη είναι από εδώ 70
χλμ. και δεν γίνεται από εκεί, αλλά υπάρχουν και αλλού ιε-
ρείς. Η Κερκυραία Αναστασία Καρούσου, που κατοικεί στο
Albstadt 45 χρόνια, μας είπε ότι είναι πλέον νεκρή η περιοχή
και πρέπει να βρεθούν λύσεις.

Ο Ιωάννης Τσενεκίδης που κατάγεται από τον Κορινό και
εργάζεται 22 χρόνια εκεί, μας είπε: προσπαθούμε να λύσου-
με τα προβλήματά μας μόνοι μας. θα μπορούσε να είμαστε

καλύτερα. Ο Κων/νος Μίχος, που κατάγεται από την Κατερί-
νη και εργάζεται εκεί από το 1972, μας είπε ότι υπάρχει δυ-
σκολία μετακίνησης στους τόπους εργασίας. Ευτυχώς που ε-
μείς εδώ ζούμε αγαπημένοι και έχουμε συνεννόηση, μας λέ-
ει με ικανοποίηση.

Η Ευανθία Τσενεκίδου, μας είπε με παράπονο, κάτι πρέπει
να γίνει για εμάς. Μας έχουν ξεχάσει.

Η Παρθένα Μινοβιούδη, ζει στη Γερμανία από το 1974 και
κατάγεται από τον Μικρόκαμπο Δράμας. Μας είπε ότι η ζωή
είναι δύσκολη τα τελευταία χρόνια και το χειρότερο είναι ότι
δεν έχει δουλειές για τα παιδιά μας και η Σοφία Ιωσηφίδου,
που κατάγεται από την Κατερίνη, συμπλήρωσε με πίκρα ότι ό-
λοι τους έχουν ξεγραμμένους.

Η επίσης Κατερινιώτισσα Αλεξάνδρα Παπανάκου τόνισε
αν τα παιδιά τους είχαν περισσότερες ώρες ελληνικής μάθη-
σης, θα ήταν καλύτερα.

Τους κεραυνούς της έριξε η κόρη του Δία, Ειρήνη Παπα-
νάκου, που τόνισε: είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με
κάποιους ιερείς. Για να βαπτίσω τα δίδυμα παιδιά μου, μου
ζήτησαν 600 ευρώ. Δηλαδή από 150 για κάθε παιδί και από
150 οι ανάδοχοι. 

Αυτά κάνουν και μας διώχνουν από την Ορθοδοξία.
Όταν διαμαρτυρήθηκα μου έκαναν άλλη τιμή. Από 150
ευρώ για κάθε παιδί και από 100 στον κάθε γονέα ή α-
νάδοχο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ερώτημα. Αφού
τα παιδιά θα βαπτιστούν μαζί, γιατί να πληρώσουμε τα
διπλάσια χρήματα;

Η Δέσποινα Τριανταφύλλου, που είναι γραμματέας
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, μας είπε: ζούμε
στην απομόνωση, είμαστε λίγοι και τα έξοδα των 100
ευρώ τον μήνα για το γραφείο των συλλόγων μας είναι
μεγάλο βάρος. 

Αν είχαμε κάθε χρόνο μια οικονομική ενίσχυση των
600 ευρώ θα τα καταφέρναμε καλύτερα και δεν θα
στερούσαμε κάποια δωράκια στα παιδιά του σχολείου.
Ο Γιώργος Καλπακλής, που κατάγεται από τον Μικρό-
καμπο Δράμας και διατηρεί το εστιατόριο «Αρκόπο-
λις» μας είπε: έχουμε αξιόλογο και ξεχωριστό αριθμό
Ελλήνων. 

Υπάρχει συνεννόηση και οι μεταξύ μας σχέσεις εί-
ναι καλές. Βέβαια το πρόβλημα της ανεργίας είναι πο-
λύ μεγάλο, αλλά όλοι ευχόμαστε να υπάρξει ανάκαμ-
ψη στις δουλειές για να βρει ο κόσμος τον ρυθμό του.

Η Αθανασία Νικολαϊδου, πρόεδρος του συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων και γραμματέας της κοινότητας, μας είπε: εί-
μαστε πιστεύω η μοναδική παροικία που λειτουργούμε ομα-
δικά. Μια πολιτιστική κοινότητα, με την εκκλησιαστική επι-
τροπή, τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων με ένα μόνο δι-
οικητικό συμβούλιο και στους τρεις χώρους. Αλλά αλλάζουν
οι θέσεις μας σε κάθε χώρο. Έτσι και οι επτά του Δ.Σ. εκλε-
γόμαστε για δύο χρόνια και για τους τρεις φορείς, αλλά σε
διαφορετικές θέσεις. Συλλογικότητα, ομοφωνία και αρμονία
είναι το αποτέλεσμα αυτής της ξεχωριστής λειτουργίας που
έχουμε.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Σωτήριος Κατσιούλας, που
κατάγεται από την Κατερίνη, μας είπε: είμαστε 186 Έλληνες
και οι 120 είναι μέλη μας. Είναι μια απόδειξη αναγνώρισης

αυτών που εμείς στήσαμε και στηρίζουμε. Με την ευκαιρία
θα ήθελα να κάνω έκκληση προς τη Γ.Γ.Α.Ε., αφού πρώτα την
ευχαριστήσω για ότι έκανε για εμάς, αλλά και σε άλλες υπη-
ρεσίες της Ελληνικής Πολιτείας, να μας βοηθήσουν με οπτι-
κοακουστικό υλικό, λογοτεχνικά βιβλία και ότι άλλο είναι
χρήσιμο στην παροικία μας.

Ο Κων/νος Κέφος, μας είπε ότι ο τρόπος έκδοσης διαβα-
τηρίων είναι χρονοβόρος και τα έξοδα που απαιτούνται είναι
πολλά, ειδικά για μια πολυμελή οικογένεια. Μας είπε ακόμα
ότι για κάποιους υπαλλήλους του Προξενείου η εξυπηρέτηση
είναι είδος πολυτελείας και μας έχουν στην απαξίωση.

Η ταμίας του συλλόγου Ελένη Γιαννακοπούλου, μεγαλω-
μένη στις Σέρρες, με αθηναϊκή καταγωγή, μας είπε: τα προ-
βλήματά μας δεν λύνονται με ευχολόγια. Δεν είναι άγνωστα,
αλλά και δεν μαστίζουν μόνο τη δική μας παροικία. 

Αγωνιζόμαστε να κρατηθούμε στο ύψος των περιστάσεων,
να διατηρήσουμε όπως γίνεται καλύτερα το σχολείο μας για
να δώσουμε την ελπίδα στα ελληνόπουλα. Η μεταξύ μας συ-
νεργασία, αν συνεχιστεί, θα είμαστε κάθε μέρα και ένα βήμα
πιο μπροστά.

Τέλος, ο δάσκαλος Βασίλειος Νικολάκης, που κατάγεται α-
πό την Κατερίνη, μας είπε ότι η περιοχή έχει αρκετά προβλή-
ματα αλλά ο ελληνισμός είναι πάντα κοντά στις ανάγκες του
σχολείου που προσφέρει σημαντική βοήθεια στα ελληνόπου-
λα που το επισκέπτονται δύο απογεύματα την εβδομάδα.

Η μικρή ελληνική παροικία Onstmettingen με μεγάλα προβλήματα
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CATERING

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

ESSLINGEN. Με λαμπρότητα, επι-
σημότητα και θρησκευτική κατάνυξη
γιόρτασαν την Βασίλισσα των Ουρα-
νών και Μητέρα των Χριστιανών Πανα-
γία Σουμελά στον περικαλλή Βυζαντι-
νό Ιερό Ναό της ενορίας του Ευαγγε-
λισμού της Θεοτόκου Esslingen, 15
χλμ. ανατολικά της Στουτγάρδης.

Στον Ορθόδοξο ναό της Γερμανικής
μεγαλουπόλεως, εκεί όπου ο πρωτο-
πρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρό-
νου π. Μιχαήλ Νεονάκης είχε την ιδέα
να αφιερώσει παρεκκλήσιο στην Πα-
ναγία Σουμελά, την προστάτιδα των ε-
κατοντάδων Ποντίων, αποτύει φόρο τι-
μής, πίστης και αφοσίωσης κάθε χρό-
νο ο Ελληνισμός της πόλεως και της
ευρύτερης περιοχής.

Εκεί, όπου η αγάπη των Ποντίων έ-
κανε και το μοναδικό μνημείο για τη Γε-
νοκτονία των εκατοντάδων χιλιάδων
Ελλήνων του Μικρασιατικού χώρου. Σε
αυτό το κόσμημα της Ευρώπης, που ό-
λοι αποκαλούν Αγία Σοφιά, ενθρονί-
στηκε η Παναγία των Ποντίων δίπλα
στα αδικοχαμένα της παιδιά, για να συ-
γκεντρώνει την αγάπη του Ελληνισμού
που βρίσκει καταφύγιο λατρείας.

Οι τρεις πρωτοπόροι Βασίλης Γεώ-
ρογλου, Κώστας Σιδηρόπουλος και
Παναγιώτης Ερμείδης, με οδηγό τον
δραστήριο ιερέα τους, πρωταγωνίστη-
σαν για να γίνουν αυτά τα δύο προ-
σκυνήματα που αγκάλιασε με το πε-
ρίσσευμα της αγάπης του ο ελληνι-
σμός. Βέβαια δεν ήταν όλα ρόδινα.
Δεν ήταν καθόλου εύκολα, αλλά δεν
ήταν και ακατόρθωτο. Η θέλησή τους
εκμηδένισε τα εμπόδια, παραμέρισε
τις αντιξοότητες, περιφρόνησε τους
γνωστούς «πατριώτες» και τους ελάχι-
στους «φωστήρες» και έγινε το μεγα-

λείο που όλοι θαυμάζουν και όλοι προ-
σκυνούν.

Έτσι για μια ακόμα φορά γιόρτασε ο
Ελληνισμός την επέτειο της Παναγίας
Σουμελά στο Esslingen κατά τον μήνα
Ιούνιο, στην καθιερωμένη από τον αι-
δεσιμολογιώτατο π. Μιχαήλ γιορτή και
αυτό διότι λείπει ο Ελληνισμός κατά
τον μήνα Αύγουστο λόγω θερινών δια-
κοπών.

Στη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρίστης
Βασίλειος, με τους ιερείς των ενοριών
Stuttgart, Waiblingen, Nürnberg,
Tübingen, Sindelfingen και πλήθος ιε-
ροψαλτών, με τον πρωτοψάλτη Θεμι-
στοκλή Παπαγεωργίου.

Στην ακολουθία παραβρέθηκε ο Γε-
νικός Πρόξενος της Ελλάδος στη
Στουτγάρδη Δημήτριος Ξενιτέλλης, ο
μέγας χορηγός του προσκυνήματος
της Παναγίας Σουμελά, επιχειρημα-
τίας Αμανάτης Ταγκαλίδης, η Πρόε-

δρος της ΟΣΕΠΕ Δήμητρα Παπαδο-
πούλου και περισσότεροι από 800 πι-
στοί.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λει-
τουργίας έγινε περιφορά της εικό-
νας στον αύλειο χώρο και πέριξ του
ναού, ενώ όταν έφτασε η πομπή
μπροστά στο μνημείο για την Γενο-
κτονία των Ποντίων, εψάλλει μνημόσυ-
νο για τα θύματα της τουρκικής θηριω-
δίας.

Στη συνέχεια ακολούθησε παρου-
σίαση διαφόρων χορών από τους Πο-
ντιακούς συλλόγους Στουτγάρδης,
Εσσλινγκεν, Ζιντελφίνγκεν και Μπά-
κνανγκ. Με πανηγυρικές εκδηλώσεις,
ψυχαγωγία και εδέσματα, συνεχίστηκε
η γιορτή μέχρι τις βραδινές ώρες.

Για όλους εκείνους που βοήθησαν
και βοηθούν την ενορία, απηύθυνε
θερμές ευχαριστίες ο π. Μιχαήλ που
έχει ένα πολυάριθμο δυναμικό εθελο-
ντών.

Γιόρτασαν την Παναγία Σουμελά

Στην αναμνηστική φωτογραφία διακρίνονται ανάμεσα στους ιερείς ο Γενικός
Πρόξενος Δημήτριος Ξενιτέλλης και ο χορηγός Αμανάτης Τσαγκαλίδης (Α)
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Παρά ταύτα οι απορίες υπάρχουν ...

Με αφορμή μια συνάντηση στη Φραγκφούρτη
Γράφει ο  Κώστας Ιατρίδης

Bad Homburg: Ο σκύλος
που συνάντησα σήμερα στο
δρόμο ήταν ευτυχής, όπως
κι εγώ. Πήγαινε γελαστός
και έδειχνε να μην τον απα-
σχολούν ούτε να τον ενδια-

φέρουν αυτά που συνέβαιναν γύρω του. Απο-
λάμβανε το εδώ και το τώρα! Κρατούσε ένα
κομμάτι ξύλο στο στόμα του. Το άρπαξε με
χαρά, καθώς το κυνήγησε, όταν τού το πέτα-
ξε το αφεντικό του και μετά συνέχισε να τον
ακολουθεί πανευτυχής! Δεν έδειχνε να τον
βασανίζουν ούτε αβεβαιότητες ούτε ερωτη-
ματικά! Φυσικά τα παραπάνω δεν μπορώ να
τα αποδείξω. Ούτε και το αφεντικό του, ένας
νεαρός άντρας, όταν τον ρώτησα, μπόρεσε
να μου το επιβεβαιώσει! Γέλασε από το εν-
διαφέρον μου, είπαμε μερικά τετριμμένα, κα-
θημερινά και μετά τράβηξε ο καθένας μας το
δρόμο του ...

Περπατώντας ήρθε στο μυαλό μου η λέξη
συνειρμός (Assoziation). Συνάμα άρχισε να
με βασανίζει μια ιδέα, μια σκέψη. Να γράψω
ή να μη γράψω τις εντυπώσεις, που είχαν κα-
ταγραφεί στο νου και στο συναίσθημά μου α-
πό τη συνάντηση του Σαββάτου στη Φρα-
γκφούρτη; Η πρόσκληση ήρθε από το Σύλλο-
γο γονέων των ελληνικών σχολείων Φρα-
γκφούρτης. Αποστολείς οι αντιπρόσωποι τού
συλλόγου Θεοφάνης Θανάσης και Θεόδω-
ρος Πούλκαρης. Στην πρόσκληση τονιζόταν
ότι θα γινόταν ενημέρωση για κάποιες οικο-
νομικές ατασθαλίες που είχαν συμβεί. Κάποι-
ες ΕΔΕ (=Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις) εί-
χαν πραγματοποιηθεί στη Φραγκφούρτη από
ειδικούς ανακριτές σταλμένους από την
Ελλάδα. 

Η τελευταία εξέταση στοιχείων έγινε πρό-
σφατα, Διαθέτω χρόνο και την περιέργεια να
βλέπω, να ακούω και να μαθαίνω. Νιώθω συ-
νειδητός πολίτης. Φροντίζω να βιώνω αρχές
και αξίες που μου δίδαξαν. Διατηρώ στη σκέ-
ψη μου την καντιανή προσταγή για το χρέος
τού απλού, αισιόδοξα αγωνιζόμενου ανθρώ-
που. 

Με καθηλώνει και η αντίληψη τού Καζα-
ντζάκη περί χρέους στην «ΑΣΚΗΤΙΚΗ» του.
Διαπιστώνω συγχρόνως ότι οι αρχές της χρι-
στιανικής μας ιδεολογίας ρυθμίζουν τα βήμα-
τά μου και η συνείδησή μου εξακολουθεί να
είναι ο βασικός κριτής και δικαστής μου! Χα-
λινάρι που δεν το δέχεται η συνείδησή μου
δεν το αντέχω. 

Πήγα στη συνάντηση αλλά στη μνήμη μου
παρέμενε η πρωινή εικόνα τού ευτυχισμένου
σκύλου! Προσπαθούσα να συγκεντρωθώ σε
όσα άκουγα. Στο νου μου ερχόταν: η σεμνό-
τητα της αμφιβολίας, η παραδοχή λαθών, η ο-
μολογία της άγνοιας, η διάθεση αυτοκριτι-
κής, η αναγνώριση ελλείψεων, η συμφιλίωση
με την μη παντογνωσία, η άρνηση των ιδεο-
λογημάτων, η αυθεντία των υπερβατικών α-
ποκαλύψεων, ο έλεγχος των διανοημάτων και
των κρίσεων και πολλά άλλα! 

Διαπίστωσα έκφραση σίγουρων και βεβαι-
ωμένων αποκαλύψεων και καταγγελιών. Δε
βρισκόταν κανείς να αντιτάξει κάποια αντεπι-
χειρήματα! Αυτό με ενόχλησε! Τα είχαμε α-
νάγκη! Ομολογώ ότι ένιωσα άβολα! Μακάρι-

ζα το σκύλο!! Πόσο ευτυχής ο σκύλος που
δεν ψάχνει για το νόημα της ζωής ... Στη συ-
νάντηση κάποιες απορίες μου λύθηκαν, γεν-
νήθηκαν, όμως, καινούριες. Γιατί έλαμψαν με
την απουσία τους οι αντιπρόσωποι πολλών
συλλόγων αλλά και φορείς; Δεν τους αφο-
ρούν όσα έχουν διαβάσει και πληροφορηθεί;
Είμαστε τόσο ευκολόπιστοι και αφελείς όταν
γύρω μας τα συμβάντα πάνε να γίνουν χιονο-
στιβάδα; Τα νέα δεδομένα από τις ΕΔΕ φαί-
νεται να είναι αποκαλυπτικά. Αλήθεια, γιατί
δεν ήρθαν να αντιμετωπίσουν το γιατρό Θεο-
φάνη Θανάση, τον πρόεδρο του Συλλόγου
Γονέων του Ελληνικού σχολείου Φραγκφούρ-
της εκείνοι που ισχυρίζονται με επίφαση ότι
είναι “ψευταράς“ και „συκοφάντης“; Γιατί
δεν του έγινε μήνυση για συκοφαντία; 

Η σιωπή δεν ωφελεί ούτε λύνει προβλήμα-
τα της πρόσκαιρης ζωής μας. Τελικά θα μά-
θουμε ποιος είναι ο ρόλος τού γιατρού Θα-
νάση και πόσο ζημίωσε, αφού ανατάραξε τα
λιμνάζοντα ύδατα και κινητοποίησε συνειδή-
σεις; Μήπως οι κατηγορούμενοι
συκοφαντούνται άδικα; Μήπως
οι πράξεις που τους καταλογίζο-
νται δεν τις έχουν διαπράξει;
Ποιος και πώς θα αποκαταστή-
σει την τιμιότητα και την υπόλη-
ψη όσων έχει σπιλωθεί; Ποιος
θα μας πληροφορήσει υπεύθυ-
να και χωρίς φόβο, τί από αυτά
που έχουν ειπωθεί είναι αλή-
θεια και τί ψέματα; Πρόκειται
για κακοήθειες; Ο κακόβουλος,
ο συκοφάντης είναι ο χειρότε-
ρος τρομοκράτης! Πληγώνει και
καταστρέφει ανθρώπινες ψυ-
χές! Πρέπει να πληρώνεται με
το νόμισμα που του αξίζει! Το ί-
διο και οι συνεργοί και οι συνο-
δοιπόροι του! Ο Δημήτρης Πα-
παδόπουλος είχε προτείνει πριν
από δύο χρόνια να κληθεί ο για-
τρός Θεοφάνης Θανάσης να
δείξει τα στοιχεία που κατέχει.
Η πρόταση του Παπαδόπουλου
για ενδελεχή εξέταση και ανοι-
χτή συζήτηση θεωρήθηκε επου-
σιώδης. Αγνοήθηκε!  

Στην τελευταία συνάντηση οι
επεξηγήσεις εκ μέρους τού
προέδρου τού συλλόγου έγιναν
με απλό και κατανοητό τρόπο.
Μίλησε για συνομιλίες που είχε
με αρμόδιους αξιωματούχους
σταλμένους από την Ελλάδα οι
οποίοι διενήργησαν τις ΕΔΕ.
Παρουσιάστηκαν παραστατικά.
Πολλά φωτοτυπημένα φύλλα με
αναλυτικές καταστάσεις-πίνα-
κες με υπογραφές και σφραγί-
δες επίσημες. Σ’ αυτά ήταν
γραμμένα κάποια υπέρογκα
χρηματικά ποσά. 

Αφορούσαν εργασίες στο ελ-
ληνικό σχολείο της Φρα-
γκφούρτης. Τονίστηκε με έμφα-
ση επανειλημμένα, ότι παρά το
γεγονός ότι μερικές από τις ερ-
γασίες αυτές ποτέ δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν, τα χρήματα πλη-

ρώθηκαν! Παρουσιάστηκαν εργασίες που
δεν έγιναν, όπως: «πλακάκια σε τουαλέτες
που δεν αλλάχτηκαν», «κάγκελα που δεν βά-
φτηκαν», «μεταφορές που πληρώθηκαν σε ε-
ταιρείες που δεν υπάρχουν»! Τονίστηκε πως
«διαπιστώθηκε ότι όλα αυτά δεν ήταν λάθη εκ
παραδρομής». «Δεν έγιναν από απροσεξία».
«Ήταν καταγραφές που έγιναν εξεπίτηδες, με
δόλο». 

«Σκόπευαν να ξεγελάσουν όσους τα δια-
βάσουν και όσους θελήσουν να τα ελέγ-
ξουν»!! Οι παρόντες ρώτησαν για τη γνησιό-
τητα όλων αυτών των στοιχείων που ήρθαν
στο φως. Η απάντηση ήταν: «Ναι, μου τα έ-
στειλαν από το ελληνικό Υπουργείο».

Όλοι εμείς, που δεν ικανοποιούμαστε πά-
ντα από τις εύκολες απαντήσεις, αναρωτιό-
μαστε δυνατά: Μα, είναι αλήθεια όλα αυτά;
Ποιος τα πήρε αυτά τα χρήματα; Ποια επίση-
μη πηγή θα μας δώσει την απάντηση; Την πε-
ριμένουμε ... Προσωπικά παραμένω αισιόδο-
ξος! «Εφόσον σκέφτομαι, ζω!» και «Όσο ανα-

πνέω, ελπίζω!» 
Ο πρωινός συνειρμός που δημιούργησε τη

σύνδεση μετά τη συνάντηση που είχα με το
σκύλο λειτούργησε τέλεια! Με έκανε να σκε-
φτώ. Αποτέλεσε κίνητρο και θάρρος να γρά-
ψω το κείμενο που τώρα διαβάζεις! Απέφυγα
τα ονόματα ...  

Η ευτυχία του σκύλου είναι απλή. Εξαρτά-
ται από τη σχέση που διατηρεί με το αφεντικό
του και από ένα κομμάτι ξύλο που του πετάει
εκείνος για να τον ξεφορτωθεί ή για να κάνει
πλάκα!... 

Η δική μας, όμως, η ανθρώπινη ευτυχία, εί-
ναι περίπλοκη. Εξαρτάται από πολλούς παρά-
γοντες. Αγαπητή αναγνώστρια, φίλε αναγνώ-
στη σε ευχαριστώ που έκανες μαζί μου ένα
κουραστικό ταξίδι. Ψάξε κι εσύ!... Η γνώμη
σου με ενδιαφέρει.

Κώστας Ιατρίδης
Τηλ.: 0049-6172-390909 

iatridis@web.de, iatridis@gmx.de 
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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

Πωλείται
Imbiss-Pizzeria

Στο 58256 Ennepetal 
(κοντά στο Wuppertal)
Σε κεντρικό σημείο – 

με θέσεις μέσα και δικό του
εξωτερικό χώρο. Σταθερή
πελατεία, πολύ καλό τζίρο.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε
σοβαρά ενδιαφερόμενο:

Τηλ. 01756127277 ή 02333974203

n Ο πρώην πρόεδρος της ΟΕΚ Ολλανδίας, Ε. Αδάμ, προτείνει:
Να δημιουργήσουμε Υπουργείο Ελλήνων της Διασποράς

Αγαπητοί φίλοι, 
με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα σήμερα το νέο φύλλο της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. Εντύπωση μου’καναν τα λόγια της γραμματέ-
ας του ΣΑΕ. Όταν πριν από 35 χρόνια περίπου ξεκινήσαμε από την
Ευρώπη να δημιουργήσουμε ένα ΠΣΑΕ, σήμερα ΣΑΕ, είχαμε ένα ό-
ραμα, ένα όνειρο, που με μεγάλη μου λύπη παρέμεινε όνειρο δεμένο
σε κάποιο μουράγιο! Αυτά τα γράφω διότι είμαι από τους πρωτεργά-
τες της ιδρύσεως του ΣΑΕ. Όταν για πρώτη φορά βρεθήκαμε στο Κα-
στρί με τους προέδρους όλων των Ομοσπονδιών της Ευρώπης, εκεί
είχαμε μια σχετική συνομιλία με τον αείμνηστο αρχηγό και ιδρυτή του
ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου. Χαράξαμε γραμμές, θέσαμε προγράμ-
ματα. Τότε είχα και την καλή τύχη να κάνω μία εισήγηση με θέμα: οι
Έλληνες της Διασποράς. Στην παρουσίασή μου εκείνη είχα προτείνει
ότι ο Ελληνισμός του Εξωτερικού θα πρέπει να χαρτογραφηθεί και να
δημιουργηθεί ένα Υπουργείο αποδήμων με ειδική υπηρεσία που θα α-
σχολείται μονάχα με τα θέματα των Απόδημων Ελλήνων, το οποίο θα
είναι και το μόνο αρμόδιο να εισηγείται στην εκάστοτε Ελληνική Κυ-
βέρνηση με σκοπό να βρίσκονται και οι σχετικές-σωστές λύσεις επί
των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ομογένεια στο Εξω-
τερικό. Εάν υπήρχε αυτό το Υπουργείο θα ήμασταν σε θέση να πραγ-
ματοποιήσουμε πολλά πράγματα. Τώρα με αυτό το οργανόγραμμα
που υπάρχει, και με την κομματικοποίηση τού ΣΑΕ, δεν πρόκειται να
γίνει ποτέ τίποτα. Απλούστατα τα διάφορα κόμματα θα ρίχνουν το
μπαλάκι εκεί που θέλουν, θα καθοδηγούν τα κομματικά τους μέλη, και
στο φινάλε θα έχουν διαιρεμένους τους Έλληνες. Διότι αυτή είναι η
πολιτική τους και το αποτέλεσμα θα είναι μηδέν. Χρημάτισα 30 χρόνια
πρόεδρος της ΟΕΚ Ολλανδίας και ταυτοχρόνως γνωμοδοτικό μέλος
μιας Επιτροπής μελέτης στην Ολλανδία μέσω της οποίας παραγόταν

έργο για τον μετανάστη. Θα σας στείλω ένα άρθρο με την παράκλη-
ση να το δημοσιεύσετε. Τα σημερινά μέλη του ΣΑΕ και της ΟΕΚ Γερ-
μανίας με γνωρίζουν. Ως Κοινωνιολόγος αλλά και συντονιστής για θέ-
ματα μειονοτήτων στο χώρο της Ολλανδίας, δώσαμε ευπρεπή κοινω-
νική θέση στον κάθε νόμιμο μετανάστη. Η πνευματική κληρονομιά
που άφησα εκεί είναι, νομίζω, τεράστια και σήμερα απολαμβάνω με
μεγάλη μου χαρά αυτό το έργο. Το ΣΑΕ απέτυχε. Διότι το πλαισιώνουν
καρεκλάκηδες και νεροκουβαλητές των κομμάτων. Καλώ τον φίλο
μου τον Κώστα Παππά, τον Χαϊδευτό, τον Αμαραντίδη, τον Ταμβάκη
να πάρουν επιτέλους γενναίες αποφάσεις και να αφήσουν την μα-
κρολογία και την ωραιολογία, τα (ΘΑ) !! Τώρα βρίσκομαι πίσω στην πα-
τρίδα και ζω το δράμα από κοντά. Πάρα πολλά τα ΘΑ, αλλά λίγα τα έρ-
γα. Εννοώ επί των δικαιωμάτων μας εδώ στην μητέρα πατρίδα. Συγ-
χαρητήρια για την εφημερίδα και συνεχίστε το έργο σας.

Μετά πλείστης φιλίας, Ευστράτιος Αδάμ
Πρώην, κατά σειράν ετών, πρόεδρος της ΟΕΚ Ολλανδίας.

n Έκδοση προσωρινού Διαβατήριου!
Το μεγάλο θέμα του καιρού μας, δηλαδή, η καθημερινότητα του

πολίτη και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τον κρατικό μη-
χανισμό, χτύπησε την πόρτα μας στο Herzberg της Γερμανίας. Μία μι-
κρή Ελληνοπούλα, από πατέρα και μάνα, κινδυνεύει να μην επισκε-
φτεί, και μάλλον δεν θα επισκεφτεί, το καλοκαίρι την πατρίδα μας. Το
ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής: Η μητέρα που ζει στην Ολλανδία
έχει το διαβατήριο της κόρης τους και ο πατέρας που ζει στη Γερμα-
νία βρίσκεται σε διάσταση μαζί της. Η κόρη ζει με τον πατέρα αυτά τα
χρόνια, πηγαίνει στο εδώ σχολείο και μετά τις διακοπές θα πάει στο
γερμανικό Γυμνάσιο. Η μητέρα αρνείται να στείλει στο παιδί της το δια-
βατήριο και χωρίς διαβατήριο δεν είναι δυνατό να ταξιδέψει η μικρή
από τη Γερμανία στην Ελλάδα και να επιστρέψει για να συνεχίσει τη

σχολική της υποχρέωση. Οι γερμανικές αρχές προσφέρουν κάθε δυ-
νατή βοήθεια για να ταξιδέψει η μικρή στην πατρίδα της. Δεν υπόσχο-
νται όμως, ότι με το προσωρινό -έκτακτης ανάγκης- ταξιδιωτικό δια-
βατήριο, να μπορέσει η μικρή Ελληνοπούλα να επιστρέψει στη Γερμα-
νία όπου ζει και εργάζεται ο πατέρας της. Αποταθήκαμε στις γερμανι-
κές αρχές, επειδή το Ελληνικό Προξενείο λόγω κρατικής ελληνικής
νομοθεσίας, αδυνατεί να δώσει κάποιο προσωρινό έγγραφο στη μι-
κρή, μολονότι ο αριθμός του διαβατηρίου είναι γνωστός στην ελληνι-
κή αρχή, αφού υπάρχει διαβατήριο. Όπως μας είπαν υπάρχουν δύο
εξαιρέσεις στην εφαρμογή του νόμου. Η μία εξαίρεση προβλέπεται
για λόγους υγείας και η άλλη εξαίρεση γίνεται σε θέματα θανάτου!
Παρεμπιπτόντως, ο πατέρας έχει πάρει από το γερμανικό Ειρηνοδι-
κείο την μερική επιμέλεια του παιδιού για την έκδοση διαβατηρίου. Η
διαδικασία όμως είναι χρονοβόρα και έτσι το παιδί, αν δεν γίνει κανέ-
να θαύμα, δεν θα μπορέσει να περάσει τις διακοπές του στην Ελλά-
δα. Δεν περνάει από το μυαλό μου, δεν θέλω να πιστεύω, ότι το ελ-
ληνικό κράτος είναι τόσο ανάλγητο που τιμωρεί ακόμη και μικρά παι-
διά, που δεν φταίνε σε τίποτα, επειδή έτσι το θέλει ο νόμος. Ποιοι αρ-
ρωστημένοι εγκέφαλοι διανοήθηκαν και επέβαλαν τους άκαρδους
νόμους; Θερμή παράκληση είναι να βοηθήσετε, αν μπορείτε. Σας εί-
ναι εύκολο να το δημοσιεύσετε να ενεργοποιήσετε ειδικούς στα θέ-
ματα αυτά στην τηλεόραση, να χτυπήσετε πόρτες που είναι για μας
ερμητικά κλειστές, και ίσως ανοίξουν οι πόρτες για τη μικρή Σοφία, να
μπορέσει να πετάξει στην Ελλάδα. Η πτήση είναι από τη Φραγκφούρ-
τη για τη Θεσσαλονίκη. Απάντηση στο τηλέφωνο επαφής του πατέρα:
Γιάννης Κίτογλου 0049-55212373, 37412 Herzberg am Harz.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Γεώργιος Α. Βλάχος

Πρόεδρος ελληνικού συλλόγου
Κάτω Σαξονία

Αγαπητέ κ. Δίκογλου,
με συγκίνηση διαβάσαμε στην εφημερίδα

της Ελληνικής Γνώμης μια επιστολή ενός
Έλληνα ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος
στην Γερμανία. Ως Οργανισμός θα επιθυμού-
σαμε, με την δωρεάν αποστολή του περιοδι-
κού μας στον κύριο αυτόν, να του δώσουμε
την ευκαιρία να ενημερώνεται και να αξιοποι-
εί δημιουργικά τον χρόνο του. Για τον λόγο
αυτό θα θέλαμε εάν σας είναι εύκολο να μας
στείλετε τα στοιχεία στα οποία θα γίνεται η α-
ποστολή του περιοδικού μας.

Ευχαριστούμε
Γεώργιος Αποστ. Παυλάκος

Γεν. Γραμματέας ΟΔΕΓ - ΠΟΔ-ΔΕΓ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΑΘ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Λ. Αλεξάνδρας 126 - Τ.Κ. 11471 Αθήνα 
Τηλέφωνο: +30.210 88 225 56

Fax: +30.210 82 56 348
akoutsougera@gmail.com

www.koutsougera.gr
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Γράφει ο Διονύσης Ε. Κονταρίνης
denniskontarinis@yahoo.com, 
patrinos12@hotmail.com, http://eftanhsa.blogspot.com 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ιούνιος 2009. Πέρασε αρκετός χρόνος από την Κυριακή
7η Ιουνίου όπου ο ελληνικός λαός βρέθηκε μπρος στις κάλπες της Ευρω-
βουλής. Τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα, δυστυχώς, δεν το συνειδητο-
ποίησαν, ούτε οι αρχηγοί των κομμάτων αλλά ούτε και ένας από όλους ό-
σους ασχολούνται με την πολιτική. Κανείς δυστυχώς δεν πήρε το αληθινό
μήνυμα, την πραγματική κραυγή, που άφησαν αυτές οι εκλογές. Στις ευ-
ρωεκλογές της 7ης Ιουνίου του 2009 δεν νίκησε το ΠΑΣΟΚ, δεν έχασε η
Νέα Δημοκρατία. Δεν μετράνε τα κάπως ανεβασμένα ποσοστά του ΚΚΕ και
του ΛΑΟΣ..Ούτε έχει και κάποια σημασία που ένα κόμμα της αφάνειας ε-
ξέλεξε έναν ευροβουλευτή. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ καμιά λέξη. Στο κόμμα
αυτό προσπαθούν ακόμη να αντιληφθούν εάν πράγματι πρόεδρός τους εί-
ναι ο Αλέξης Τσίπρας. Εκείνο που έχει σημασία και που κανένας από τους
πολιτικούς της Ελλάδας δεν μπόρεσε να εισπράξει, είναι ότι χαμένη από
αυτές τις εκλογές είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα, που είδε τον λαό της να α-
διαφορεί εγκληματικά για την τύχη του, για το μέλλον του. Και οι ανεύθυνοι
και ανάξιοι πολιτικοί της σφυρίζοντας αδιάφορα το μόνο που προσπάθη-
σαν ήταν να μετρήσουν και να σκεφτούν πως θα καταφέρουν να προσε-
ταιρισθούν τους αμφισβητούμενους ψήφους. Από κει και πέρα για τον λαό
της χώρας προέχει η καλοπέρασή του, αδιάφορο ποιό θα είναι το κόστος
και για τους πολιτικούς προέχει η καρέκλα με όσα αυτή σέρνει μαζί της.
Αλήθεια. Ποιόν από όλους να λυπηθεί κανείς;

Από την επομένη των εκλογών, το ΠΑΣΟΚ φρόντισε να χαράξει την δική
του πορεία. Την κομματική του πορεία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκ-
προσώπου του Γιώργου Παπακωνσταντίνου “...το κόμμα της αξιωματικής α-
ντιπολίτευσης θα εντείνει την παρουσία των θέσεών του γιά τα προβλήμα-
τα της χώρας τόσο στη Βουλή όσο και στα Μέσα Ενημέρωσης σε μιά προ-
σπάθεια να δείξει ότι αποτελεί αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση απέναντι σε
μια κυβέρνηση που καταρρέει.” Φυσικά είναι άγνωστο για πόσο καιρό ο ελ-
ληνικός λαός θα περιμένει για να μάθει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. 

Κι’ ενώ η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μαζέψει τα δικά της κομμάτια
το ΠΑΣΟΚ αρχίζει το κυνήγι των ψήφων. Κύριος στόχος να περικλειστούν
στους κόλπους του κόμματος αυτοί οι οποίοι απείχαν από τις ευρωεκλογές.
Και φυσικά το ποσοστό είναι τρομερά μεγάλο. Μάλιστα φρόντισαν οι ιθύ-
νοντες του κόμματος να τους δώσουν και ένα καινούργιο όνομα. “Συστη-
μικοί.” Πρόκειται για την πρόσθεση μιας ακόμη καινούργιας λέξης στην τα-
λαίπωρη ελληνική γλώσσα, που υποτίθεται πως υποδηλώνει αυτούς οι ο-
ποίοι είναι απογοητευμένοι με το πολιτικό σύστημα. Βέβαια θα μπορούσε
κάποιος αντικειμενικά και με κάθε ειλικρίνεια να έλεγε σε όλους αυτούς
τους κυρίους, ότι απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα είναι ακόμη και

αυτοί όλοι που υποτίθεται ότι ασχολούνται με την πολιτική. Παράδειγμα ο
βουλευτής Αργολίδος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μανώλης, ο οποίος
τελευταία βομβαρδίζει το Μαξίμου με επιστολές μιλώντας για, ανασυγκρο-
τήσεις, για ανακατατάξεις για απομακρύνσεις. Παλαιότερα είχαμε τον Πέ-
τρο Τατούλη του ιδίου κόμματος και πολλούς άλλους. Εν πάσει περιπτώσει
όμως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι μπορεί να ρίξει τ’ αγκίστρια του σε πλούσια νε-
ρά. Έτσι στη διάρκεια σύσκεψης που έγινε στο γραφείο του Γιώργου Πα-
πανδρέου στη Βουλή, αποφασίστηκε το κόμμα να πλησιάσει αυτού τους
πολίτες και να τους κερδίσει με τις προτάσεις του. Βέβαια καμιά πρόταση
δεν συζητήθηκε, ούτε προτάθηκε αλλά και ούτε αποφασίστηκε απλούστα-
τα αφού ακόμη δεν έχουν αποφασιστεί και συγκεκριμενοποιηθεί οι προτά-
σεις. Άγνωστο λοιπόν για ποιες προτάσεις μιλάνε. Παρ’ όλες τις καλές προ-
σπάθειες, το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι είναι αρκετά δύσκολο να καταφέρει να
πείσει κάποιους απογοητευμένους έστω και όταν κάποτε συζητηθούν και
κατατεθούν κάποιες προτάσεις. Απλούστατα διότι το παρελθόν του δεν
προσφέρει καμιά απολύτως εγγύηση. Βέβαια κύρια σημασία έχει ποιες α-
κριβώς θα είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Πιο μεγάλη σημασία έχει όμως
ποίοι και πόσοι θα είναι αυτοί που θα αποδεχτούν αυτές τις προτάσεις. Αν
λάβει κανείς υπ’ όψη του τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, μάλλον το
κόμμα της αντιπολίτευσης επέλεξε να ψαρέψει σε θολά νερά. Κι ενώ το
κόμμα της αντιπολίτευσης αγωνίζεται για την αναρρίχησή του στην εξουσία
στις επόμενες εθνικές εκλογές, αντί προτάσεων δηλώνει ότι “Η συμμετοχή
μας στις συζητήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής θα
είναι μια ακόμη ευκαιρία να επαναφέρει στην επικαιρότητα τα γαλάζια
σκάνδαλα.” Συμφωνώ και μαζί μου θα πρέπει να συμφωνεί το σύνολο του
ελληνικού λαού, ότι τα σκάνδαλα με οποιοδήποτε πολιτικό χρώμα όχι μόνο
θα πρέπει να έρχονται στην επιφάνεια αλλά και να τιμωρούνται παραδειγ-
ματικά οι εμπλεκόμενοι οποιαδήποτε θέση κι’ αν κατέχουν. Όμως όταν ένα
κόμμα δηλώνει ότι αγωνίζεται να καταλάβει την διακυβέρνηση της χώρας
και παρουσιάζεται γυμνό από προτάσεις, ιδέες, οράματα, σχεδιασμό και
άλλα, πως θα καταφέρει να προσεταιρισθεί τους συστημικούς; Η όλη εμ-
φάνιση του ΠΑΣΟΚ μετά τις ευροε-
κλογές μου φέρνει στο νου τις λέ-
ξεις που φώναξε ο μικρός στην ι-
στορία με τον γυμνό βασιλιά. Ο βα-
σιλιάς είναι γυμνός. Και το ΠΑΣΟΚ
είναι γυμνό.

Στη Ναύπακτο το 2ο Θεολογικό Συνέδριο της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ολοκληρώθηκαν στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα Ναυπάκτου την Κυ-
ριακή (28.06.09) οι εργασίες του 2ου Θεολογικού Συνεδρίου των Μεταπτυ-
χιακών Φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα συζήτησης και ανάλυσης
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ». Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Ναυπάκτου
Θανάσης Παπαθανάσης αναφέρθηκε στη διαλεκτική σχέση που οφείλει να
έχει η σημερινή Εκκλησία με τη σύγχρονη κοινωνία, χωρίς όμως να αποκο-
πεί από τις ρίζες και την παράδοσή της που την ενίσχυσαν σημαντικά στην
παραγωγή αξιοσημείωτου Πολιτισμού. «Θεωρώ λοιπόν ότι η Ορθοδοξία έχει
Οικουμενική διάσταση, εφόσον το μήνυμα του Χριστού απευθύνεται δια-
χρονικά και διαπολιτισμικά. Πιστεύω ότι η σχέση της Εκκλησίας με τον εκά-
στοτε πολιτισμό πρέπει να είναι πάντοτε διαλεκτική».  Όπως χαρακτηριστικά
τόνισε «Η χρυσή τομή, νομίζω, είναι να μην αποκοπεί η ορθόδοξη παράδο-
ση από το σύγχρονο κόσμο, αλλά και να μην ταυτισθεί με τη νοοτροπία τη

σημερινή σε βαθμό επικίνδυνο για την επιτυχία του σκοπού της. Η Εκκλησία, νομίζω, ότι πρέπει να
χρησιμοποιήσει το σύγχρονο πολιτισμό για να περάσει τα μηνύματά της, με τα οποία θα επιχειρήσει
να διορθώσει τα κακώς κείμενα».  Χορηγός του Συνεδρίου ήταν ο Δήμος Ναυπάκτου. Στη φωτό ο Δή-
μαρχος Ναυπάκτου, Θανάσης Παπαθανάσης.

Οι Συστημικοί Αγαπητοί κύριοι.
Λαβαίνω την εφημερίδα σας και σας ευχαριστώ γιά την α-

ποστολή της. Ήμουν γιά 42 χρόνια δημοσιογράφος στην
Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συνταξιούχος πλέον ασχολούμαι με την
συγγραφήν πολιτικών και ιστορικών άρθρων και θα επιθυ-
μούσα νε φιλοξενούμαι στην εφημερίδα σας.  Σας αποστέλ-
λω ένα σήμερα και θα εκτιμήσω αν έχω μιάν απάντησή σας.

Με εκτίμηση
Διονύσης Ε. Κονταρίνης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Η άγνωστη Μικρά Ασία»
Από τις εκδόσεις «Κάδμος» (kadmos@

kadmos.org) κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο
του συγγραφέα-λαογράφου Γιώργου Λεκά-
κη (www.lekakis.com) στο οποίο γίνεται α-
ναφορά σε 11 «άγνωστες» αρχαίες ελληνι-
κές πόλεις της Μ. Ασίας. Πρόκειται για μια
πολυτελή έγχρωμη έκδοση, 424 σελ. εκ των
οποίων οι 158 σελ. είναι ένα έγχρωμο λεύ-
κωμα με φωτογραφίες της επισκοπούμενης
περιοχής! Γράφει στο οπισθόφυλλο ο εκδό-

της Ν. Πετρόπουλος: «Ο πολυγραφότατος Γιώργος Λεκάκης, συγ-
γραφέας-λαογράφος με εξαιρετικό έργο, καταθέτει άλλη μια με-
λέτη του, 420 σελίδων, για την άγνωστη πλευρά της Μικράς Ασίας.
Τίτλος της «Η Άγνωστη Μικρά Ασία», που κυκλοφορεί ήδη από τις
εκδόσεις «Κάδμος». Έως τώρα το μεγάλο μερίδιο του ενδιαφέρο-
ντός μας σ’ αυτήν την περιοχή, κέρδιζε η Κωνσταντινούπολη φυσι-
κά, και η Σμύρνη, η Έφεσος, η Μίλητος, η Τροία, η Πέργαμος, ίσως
η Προύσα και η Αλικαρνασσός. Κι απ’ τον Πόντο, η Τραπεζούντα
και η Κερασούντα. Παρ’ όλην την αδιαμφισβήτητη σπουδαιότητά
τους, οι παραπάνω πολιτείες δεν είναι παρά ένα κομμάτι της Ιστο-
ρίας και της Γεωγραφίας του επισκοπούμενου χώρου. Το υπόλοι-
πο; Αντίφελλος, Άσπενδος, Άσσος, Αφροδισιάς, Δίδυμα ή Βραγχί-
δαι, Ξάνθος, Παταρηίς, Σαγαλασσός, Σίδη, Σινασός, Σινώπη, ά-
γνωστες λέξεις για τους πολλούς, γίνονται χειροπιαστές Ελλάδες
της Ανατολής, μέσα από την ματιά, την πένα, τον φακό, την έρευ-
να του συγγραφέα. Ο Γιώργος Λεκάκης εξελίσσεται σε έναν από
τους σπουδαιότερους περιηγητές της εποχής μας, γιατί γράφει μό-
νο για ό,τι ο ίδιος έχει δει κι επισκεφθεί. Και δεν στέκεται εκεί. Οι
συγκριτικές του αναφορές, μας ανοίγουν παράθυρα, για να σκε-
φτούμε μόνοι μας, παραπέρα… Καλό ταξείδι, λοιπόν, σε μια Ελλά-
δα που δεν ξέρετε και που επισήμως και εξ απαλών ονύχων κανείς
δεν φρόντισε να σας πει ποτέ πως υπάρχει…»

Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε στην Αθήνα (Φειδίου 14-16, ΤΚ
10678 Αθήνα, τηλ. 210-3838068) και στην Θεσσαλονίκη (Ερμού
48, ΤΚ 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-252323).


