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Κυριακή 30 Αυγούστου 2009

Δημοτικές εκλογές στη
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συμπατριώτες. Ας μη λείψει κανείς, από το 16 έτος της ηλικίας του, από τις κάλπες
στις 30 Αυγούστου 2009. Κάντε χρήση της ώριμης νοημοσύνης σας και επιλέξτε -χωρίς ιδεολογικές παρωπίδες
και αχρείαστους συναισθηματισμούς- εκείνους τους υποψηφίους που είναι φερέγγυοι και ενδιαφέρονται πραγματικά για τα κοινά συμφέροντα της πόλης σας, αλλά έχουν και μια ευαίσθητη προσέγγιση στα θέματα που σχετίζονται και αφορούν την Πατρίδα μας Ελλάδα.
Συνέχεια στη σελ. 2

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΙΟΥΦΑ
Στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών
στην Κομοτηνή μίλησε ο πρωθυπουργός
Κώστας Καραμανλής

«Η ιστορία αιώνων ούτε
διαγράφεται, ούτε παραγράφετε»
ΣΕΛ. 3

Ο Αντιπρόεδρος της
Πανηπειρωτικής Ευρώπης
Δρ. Ηλίας Γαλανός,
επισκέφτηκε το Αρκαδικό Χωριό
στην Πελοπόννησο
ΣΕΛ. 25

προς τους ομολόγους του της ΕΕ και
του ΝΑΤΟ για την ονομασία της πΓΔΜ
ΑΘΗΝΑ. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Δημήτρης Σιούφας απέστειλε επιστολές προς τους Προέδρους των Κοινοβουλίων
των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τις οποίες τους ενημερώνει για τις πάγιες
ελληνικές θέσεις στο ζήτημα του ονόματος με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στις επιστολές του, μεταξύ άλλων, ο κ. Σιούφας υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα διαχρονικά κατέβαλε
και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξευρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση με τη γείτονα χώρα στο πλαίσιο του Οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζει ότι η Ελλάδα προσέρχεται, διαχρονικά, στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, επιδεικνύοντας καλή πίστη και εποικοδομητικό πνεύμα, αποδεχόμενη
λύση που θα προβλέπει μια σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό και θα ισχύει έναντι όλων. Με τις επιστολές ο κ. Σιούφας απέστειλε στους ομολόγους του υπόμνημα με τις ελληνικές θέσεις,
καθώς και την επιστολή που απέστειλαν, στις 18 Μαΐου 2009, 220 ακαδημαϊκοί από όλον τον κόσμο προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Μπαράκ Ομπάμα, (ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς και φτάνει σήμερα τους 346) στην οποία καταγράφονται για μια ακόμη φορά τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα, που επιβεβαιώνουν πλήρως τις ελληνικές
θέσεις.
Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ στο 10ο
ΣΕΛ. 4-5
Παγκόσμιο Συνέδριο
Παμμακεδονικών Ενώσεων

Επιστροφή στη γενέθλια γη
Οι Απόδημοι Επαρχίας Ελασσόνας ανταμώνουν για πρώτη φορά στον τόπο τους

redaktion@elliniki-gnomi.com

ΣΕΛ. 15-18

Αφιέρωμα στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο των ξενιτεμένων Ελασσονιτών στην Πατρίδα
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Κυριακή 30 Αυγούστου 2009

Δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Συνέχεια από τη σελ. 1
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από το Βερολίνο
οι Ευρωπολίτες, που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους με δικαίωμα τού εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην NRW,
ανέρχονται σε 557.949 άτομα! Ανάμεσά τους, τρίτη θέση, οι
82.873 Έλληνες. Το Ομοσπονδιακό κρατίδιό μας, όπως γνωρίζετε, είναι το πολυπληθέστατο και το πιο πυκνοκατοικημένο
κρατίδιο τής Γερμανίας αφού οι κάτοικοί του ξεπερνούν τα
18.000.000 εκατ.
Το ελληνικό στοιχείο, δυστυχώς, από την πρώτη θέση που κατείχε στις εκλογές τού 1999, υποβαθμίστηκε αριθμητικά στην 3η
θέση μετά τους Ιταλούς και Πολωνούς.
Όπως θυμάστε, εμείς οι Έλληνες μαζί με τους μετανάστες
των χωρών τής ΕΕ, αποκτήσαμε μετά από δεκαετίες το ποθητό
δικαίωμα να συμμετέχουμε ισότιμα με τους Γερμανούς συμπολίτες μας στις δημοτικές εκλογές από 1999, κι αυτό κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης από την κεντρική εξουσία των Βρυξελλών!
(Στην πατρίδα μας Ελλάδα κάποιοι ανεγκέφαλοι διανοούμενοι της κρεβατοκάμαρας, δημοσιογράφοι κουλτουριάρηδες και
κοντόφθαλμοι πολιτικοί τής πρόχειρης καριέρας, κι ας πάει και
το παλιάμπελο, που είναι η συνοχή και ομοιογένεια των Ελλήνων, διακηρύττουν σε όλους τους τόνους με τις προσβάσεις
που έχουν στα ΜΜΕ, να δοθεί πάραυτα, εδώ και τώρα, σε όλους τους ξένους -κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό τους-

που έχουν συγκεντρωθεί στη χώρας μας, με το έτσι θέλω, δηλαδή λαθραία και παράνομα, δικαίωμα ψήφου όχι μόνο στις δημοτικές και νομαρχικές εκλογές αλλά και στις εθνικές εκλογές(!) Πού ζουν αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι; Ας έρθουν εδωνά
να τους ανοίξουμε τα τσιμπλιάρικα μάτια τους. Διαφωνεί κανείς
με αυτές τις επισημάνσεις μας;).
Εμείς, οι «έξυπνοι» Έλληνες, ξεκινήσαμε νωρίς για να φτάσουμε τελευταίοι! Το αρχικό ζωηρό μας ενδιαφέρον για τα κοινά, μετά την πρώτη δυνατή φλόγα τού 1999, μειώθηκε αισθητά
ενώ οι άλλες εθνότητες επιδεικνύουν μια δυναμική για τα κοινά
που εντυπωσιάζει και συνάμα φοβίζει. Διεκδικούν ακόμη και δημαρχίες και Kreise! Γι’ αυτό κάνουμε έκκληση να στηρίξετε
πρωτίστως τους συμπατριώτες μας υποψηφίους, όπου υπάρχουν, αδιάφορα με πια παράταξη κατεβαίνουν στις εκλογές.

«Το Θρόισμα του μεγάλου δρυγιά»
της Χρυσούλας Δημητρακάκη, παρουσιάσθηκε
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ατσιποπούλου
«Το Θρόισμα του μεγάλου δρυγιά» το βιβλίο της Χρυσούλας Δημητρακάκη, παρουσιάσθηκε στις 10 Αυγούστου στο Ατσιπόπουλο,
με κεντρικούς ομιλητές τους Δ. Αετουδάκη, Μιχάλη Βερνάδο, Α.
Ψαρού και απαγγελία Δ. Αγγελιδάκη-Πετσαγκουράκη και . Βλαστό.
Στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ατσιποπούλου που ήταν κατάμεστο από κόσμο, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος
Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Νικηφόρου Φωκά Αντώνης Πατεράκης, οι
δημοτικοί σύμβουλοι, Πέπη Μπιρλιράκη και Κωστής Ηλιάκης, ο
Πρόεδρος του Νομαρχιακού συμβουλίου Μανώλης Παπυράκης
και τα μέλη του ΝΣ Κωστής Μαθιουδάκης και Αντώνης Μπαγιαρτάκης, ο Πρόεδρος Παγκρητίου Ένωσης Γιώργος Μαριδάκης, οι
π/βουλευτές Μανώλης Όθωνας και Μιχάλης Νεονάκης, ο Δικηγόρος-λογοτέχνης Κωστής Καλλέργης, ο Πρόεδρος Κρητών Ηπείρου
καθηγητής Ι. Σταυρουλάκης, ο πρόεδρος Κρητών Αυλώνας, η πολιτευτής Δώρα Παπαδάκη και Μανώλης Καλλέργης, η Στέλλα Ροζίτα-Κωνσταντίνου, η Φέφη Βαλαρή, ο Αλκιβιάδης Μαυράκης, ο Νίκος Ντακάκης, ο καθηγητής Θησέας Τσιάτσικάς, η Στέλλα Μιχάλα,
η Γ. Φραγκιαδάκη.
Oι ομιλητές ανέφεραν τον πετυχημένο συνδυασμό της στοχαστικής σκέψης και τον ποιητικό λόγο της συγγραφέως και διεισδύοντας στις σκέψεις των δοκιμίων ανέφεραν ότι το χαρακτηριστικό
της συγγραφέως, που μέσα από το στοχασμό, δεν παύει να ‘βλέπει’
την πραγματικότητα, είναι η επικέντρωση της σκέψης της στην έννοια της ζωής και των συχνών εναλλαγών της και τη στιγμή που ο
νους του ανθρώπου είναι ελεύθερος να κινείται όπως επιθυμεί και
αφού μπορεί να κάνει τις επιθυμίες του πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει ακόμη πράξη ο καλύτερος κόσμος που όλοι
χρειαζόμαστε. Ειδικά στο ποίημα “Το Χρέος“, η κυρία Δημητρακάκη πολύ βαθυστόχαστα μας λέει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος οφείλει
δουλεύοντας με το πνεύμα του να φτάσει σε εκείνο το σημείο όπου,
όντας απόλυτα ελεύθερος πλέον, δεν θα χρειάζεται να υμνεί την ελευθερία του. Οι ιδέες που αναφέρονται από τη συγγραφέα, είναι
πραγματικές και ο αναγνώστης καλύπτει κάτι που ίσως ήδη γνώρι-
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Η Χρυσούλα Δημητρακάκη με τον Πρόεδρο της Παγκρητίου
Ένωσης κον Γεώργιο Μαρδάκη και τον Δικηγόρο παρ’ Αρείω
Πάγω- Συγγραφέα κον Κωστή Ι. Γ. Καλλέργη
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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, Θέματα Πολιτιστικά, Ομογενειακά

Στην Πρωτεύουσα Ντύσσελντορφ ο Γιάννης Βατάλης με την
SPD αγωνίζεται φιλότιμα να διατηρήσει την έδρα του ενώ ο Αριστοφάνης (Άρης) Οσμανλής με την CDU δεν μπόρεσε ούτε αυτή φορά να αναρριχηθεί σε ικανοποιητική θέση. Ο Άρης, όμως,
κατόρθωσε όλα αυτά τα χρόνια να προωθηθεί από την CDUFraktion σε σημαντικές Επιτροπές -Ausschüsse, απ’ όπου μπορεί να επηρεάζει τις εξελίξεις και τα δρώμενα στο δήμο και υπέρ των συμφερόντων της ελληνικής παροικίας που αριθμεί κάπου 11.000 ψυχές!
Αξίζει την υποστήριξή μας οπωσδήποτε αυτός και η CDU.
Nachweislich η CDU έχει κάνει πολλά για τον Ελληνισμό του
Düsseldorf αρχής γενομένης με τον αείμνηστο
Oberbürgermeister Joachim Erwin και συνεχίζεται η πολιτική
αυτή από τον Oberbürgermeister Dirk Elbers και τον δήμαρχο
Friedrich Conzen.
Στο Bochum ο Σταύρος Λιακέας δοκιμάζει εκ νέου την τύχη
του με την CDU, αυτή τη φορά από μια ισχυρή Position, αφού
είναι platzieren στην 6 θέση!.Αξίζει την υποστήριξή μας. Το ίδιο
ισχύει για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Καλή επιτυχία σε όλους.
Απόστολος Δίκογλου
1994 - 1999 Αντιπρόεδρος στο
Συμβούλιο Αλλοδαπών (Ausländerbeirat)
1999 - 2004 πρώτος αλλοδαπός δημοτικός
Σύμβουλος (CDU) στην πόλη Ντύσσελντορφ
ζε, αλλά δεν είχε συνειδητοποιήσει, γιατί δεν μπορούσε να το διατυπώσει. Το βιβλίο είναι καλογραμμένο από την πολύγλωσση και
βαθιά καλλιεργημένη λογοτέχνιδα Χρυσούλα Δημητρακάκη που
στοχάζεται με λογοτεχνικά εργαλεία και προχωρεί με τη μέθοδο
του παραλληλισμού και των παραβάσεων, ενώ προκαλεί στον αναγνώστη συνεχές και αμείωτο ενδιαφέρον. Το έργο της συγγραφέως
έχει σημαντικό κοινωνικό ρόλο γιατί προβάλλει τον παράγοντα άνθρωπο και προτείνει τρόπο σκέψης και στάση ζωής σε προσωπικό
επίπεδο και διακρίνεται από ρεαλισμό και γνώση του ανθρώπου και
των αντιδράσεών του. Οι ομιλητές, έκλεισαν την εκδήλωση διαπιστώνοντας ότι ο κόσμος μας δεν θα αλλάξει αν μας λείψουν οι συγγραφείς. Από την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Σύλλογου Ατσιποπούλου κα Δέσποινα Αγγελιδάκη-Πετσαγκουράκη, απενεμήθη τιμητική
πλακέτα στη συγγραφέα, για την προσφορά της στα γράμματα και
τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ο γνωστός Δικηγόρος από το Ρέθυμνο, Κωστής Καλλέργης, αποτύπωσε με μαντινάδες την παρουσίαση του βιβλίου:
Για το βιβλίο της Χρυσούλας Δημητρακάκη
«ΤΟ ΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΡΥΓΙΑ»
Παγκόσμια Ποιήτρια, με διεθνή βραβεία,
για την Ειρήνη έγραψε, τ’ άδικο και τη βία.
Για την ευθύνη, την χαρά, το χρέος, την ελπίδα,
και την αλήθεια της ψυχής μπροστά στην καταιγίδα.
Ποιητικό φαινόμενο πού ‘λαβε διαστάσεις,
όμως, απλή παρέμεινε, δεν πήρε αποστάσεις.
Τ’ ακόντιο της Ποίησης, το έφτασε στα ύψη,
μέσ’ στου δρυγιά τις φυλλωσιές, φαίνεται τό ‘χε κρύψει.
Απ’ του Δρυγιά το Θρόισμα, εμάζεψε τ’ αγέρι
και τις κουβέντες τις παλιές, σαν σμίγανε οι γέροι.
Μας μίλησε για τα κλαδιά, όταν τα δέρνει η μπόρα,
τον άνεμο και την σιωπή και τη «Μεγάλη Ώρα».
Τη μοναξιά, την αντοχή, τον φόβο και το πάθος,
κι αν της ζωής το τέλειωμα, είναι σωστό ή λάθος.
Πράγματα μεταφυσικά, μα απλοποιημένα,
απ’ του Δρυγιά το Θρόισμα, όμορφα, μαγεμένα.
Ρέθυμνο 10.08.2009
Κωστής – Ι. Γ. Καλλέργης ( Κ.Ι.Γ.Κ. )
Δρ. Χρυσούλα Δημητρακάκη / Αθήνα
Πολιτιστικά, αγωνίες Προσανατολισμού
Διαμαντής Σωτηράκης / Ρόδος / Δωδεκάνησα
Θέματα Λαογραφικά, Πολιτιστικά
Ηλέκτρα Κίκη / Αθήνα
Θέματα Βορειοηπειρωτών Ελλάδα-Αλβανία
Αντζελίνα Κουτσουγέρα / Αθήνα
Θέματα νομικά, πολιτιστικα
Γιάννης Σουλτανίδης / Hagen
Θέματα Τουρισμού, Ταξειδιωτικά
Χριστίνα Λούπα / Αθήνα
Θέματα επικαιρότητας, πολιτικά
Γεώργιος Λεκάνης / Αθήνα
Θέματα λαογραφικά, ιστορικά
Χρήστος Κηπουρός / Διδυμμότειχο / Θράκη
Θέματα Πολιτικού Προβληματισμού, Οικολογίας
∆ρ. Θεοφάνης Μαλκίδης
Δημοκρίτειο Παν. Αλεξανδρουπόλεως/Θράκη
Θέματα Βαλκανικής επικαιρότητας, Ιστορίας, Ποντίων
12 Χρόνια Ομογενειακή Εφημερίδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf 1998 – 2009
www.elliniki-gnomi.com
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Στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών στην Κομοτηνή μίλησε ανήμερα
του Δεκαπενταύγουστου, ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής

«Η ιστορία αιώνων ούτε διαγράφεται, ούτε παραγράφετε»
“Ξεκάθαρα μηνύματα” προς τις γειτονικές
χώρες έστειλε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής από το βήμα του 8ου Παγκόσμιου
Συνεδρίου Θρακών που πραγματοποιήθηκε
στην Κομοτηνή, στις 16 και 17 Αυγούστου.
“Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο και ανυπόκριτο μήνυμα στους γείτονές μας. Θέλουμε
σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλους του
γειτονικούς λαούς, υποστηρίζουμε την ευρωατλαντική προοπτική όλων των γειτόνων μας,
όπως κάναμε για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία σε ό,τι αφορά την ένταξη στην ευρωπαϊκή
οικογένεια αλλά και όπως πράξαμε πιο πρόσφατα με την Αλβανία σε ό,τι αφορά την ένταξή της στην Ατλαντική Συμμαχία”, είπε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: “θέλουμε να είναι η ευρύτερη περιοχή μας μια γειτονιά ειρήνης, μια γειτονιά σταθερότητας, μια
γειτονιά ασφάλειας για όλους. Μια γειτονιά ανάπτυξης, μια γειτονιά προόδου για μας αλλά
και για τους γείτονες μας. Στην πορεία αυτή απαράβατος γνώμονάς μας είναι το Διεθνές Δίκαιο, οι Διεθνείς Συνθήκες, ο αλληλοσεβασμός. Επαναλαμβάνω με απόλυτη σιγουριά ότι
κάνουν λάθος, μεγάλο λάθος όσοι επενδύουν
σε εθνικιστικές εξάρσεις, σε προκλητικές συμπεριφορές, σε ανιστόρητες εμμονές. Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά προς τα γειτονικά Σκόπια ότι η ιστορία αιώνων ούτε διαγράφεται, ούτε παραγράφεται. Επαναλαμβάνω,
στα εθνικά μας ζητήματα χαράξαμε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Και από τις γραμμές
αυτές δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω”.
-Η Θράκη “αναδεικνύεται σε διεθνή εμπορικό και ενεργειακό κόμβο”.
“Η Θράκη δεν είναι πια η εγκαταλελειμμένη
εσχατιά. Η Θράκη αλλάζει εικόνα, αλλάζει ρόλο, αλλάζει προοπτική. Οι αντιλήψεις της μιας
και της άλλης τάχα Ελλάδας ανήκουν οριστικά
στο παρελθόν”, τόνισε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την ομιλία του στο 8ο
Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών στην Κομοτηνή.
Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση είναι και θα είναι κοντά στη Θράκη και θα
κάνει όσα χρειάζονται για την ανάπτυξη και ανάδειξή της σε διεθνή εμπορικό και ενεργειακό κόμβο, σε γέφυρα προς άλλους λαούς και
πολιτισμούς. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση τιμά
τους αγώνες των Θρακών και αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα που ολοκληρώθηκαν και άλλα που βρίσκονται υπό εκτέλεση τα οποία αλλάζουν την εικόνα της Θράκης.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην Εγνατία Οδό που ολοκληρώθηκε, τους κάθετους οδικούς άξονες που και αυτοί ολοκληρώνονται,

Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μιλάει στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών
στο Αμφιθέατρο της παλιάς Νομικής Σχολής της Κομοτηνής

Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανάμεσα στους συνεργάτες του στο 8ο Παγκόσμιο
Συνέδριο Θρακών στο Αμφιθέατρο της παλιάς Νομικής Σχολής της Κομοτηνής
τον αγωγό φυσικού αερίου, τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, τα έργα

που υλοποιούνται στα λιμάνια και το αεροδρόμιο της περιοχής. Ο πρωθυπουργός έκανε ιδι-

αίτερη αναφορά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο για το οποίο είπε ότι είναι το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, δημιουργούνται
συνεχώς νέα τμήματα, θα προσελκύει όλο και
περισσότερους Έλληνες και ξένους φοιτητές
και αναδεικνύεται σε διεθνή πνευματικό φάρο
της Θράκης. Για την κατασκευή και συντήρηση
σχολείων στη Θράκη (μεταξύ αυτών και μειονοτικά) διατίθενται 200 εκατ. ευρώ. Το όραμα
για τη Θράκη, σημείωσε ο πρωθυπουργός, γίνεται πλέον μια απτή πραγματικότητα.
Από το βήμα του συνεδρίου ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είπε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια σύγχρονη μειονοτική πολιτική που
δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους ανάλογα με το
θρήσκευμα, την καταγωγή ή τη γλώσσα. Εφαρμόζει την ισονομία και την ισοπολιτεία.
Χαιρετισμό στο συνέδριο απηύθυνε ο υπουργός Μεταφορών Ευριπίδης Στυλιανίδης ο
οποίος χαρακτήρισε ιστορική την παρουσία
του πρωθυπουργού στο Συνέδριο των Θρακών
και αναφερόμενος στο νέο πρόσωπο της Θράκης παρατήρησε ότι τα μειονεκτήματα του παρελθόντος μετεξελίσσονται σε πλεονεκτήματα
του μέλλοντος.
Ο δήμαρχος Κομοτηναίων και πρόεδρος της
οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου, Δημήτρης Κοτσάκης, είπε πως οι Θράκες πρέπει να
διεκδικούν ενεργά την ανάπτυξη και την πρόοδο της Θράκης και η εθνική τους ταυτότητα
δεν είναι πανοπλία αλλά όχημα και δόρυ ανάπτυξης. Ταυτόχρονα είπε “όχι” στη φοβικότητα
και τον εθνικισμό.
Ο Μητροπολίτης Κομοτηνής Δαμασκηνός
κάλεσε την κυβέρνηση και τους απανταχού
Θράκες να δώσουν περισσότερη έμφαση στα
εθνικά θέματα της χώρας και είπε ότι η επιθυμία είναι να ζούμε με ειρήνη και γαλήνη με
τους γειτονικούς λαούς.
Χαιρετισμό στο Συνέδριο απηύθυνε και ο
πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης Κώστας Σιμόπουλος.
Στην εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου παρέστησαν ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης
Σταύρος Καλαφάτης, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Σταμάτης, βουλευτές, δήμαρχοι της περιοχής, ο
γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ
Λευτέρης Ζαγορίτης, ο πρόξενος της Τουρκίας
στη Κομοτηνή Μουσταφά Σαρνί και ο Μουφτής της Κομοτηνής Μέτσο Τζεμαλί.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Οι Απόδημοι Κρήτες τίμησαν τον Κάρολο Παπούλια
Με το Βενιζέλειο βραβείο, της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, τιμήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας. Η βράβευση, έγινε στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Ένωσης, με τη συμμετοχή τουλάχιστον πεντακοσίων ομογενών. Σε
δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο ΓΓ της Περιφέρειας
Κρήτης παρέστη η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη,
η οποία δήλωσε πως «ο Κάρολος Παπούλιας είναι μια δυνατή
φωνή του πολιτεύματος μας».
Μετά την βράβευσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην
σύντομη ομιλία του, αφού είπε πως αισθάνεται την Κρήτη σαν
πατρίδα του, αναφερόμενος στους αγώνες των κρητικών τόνισε
μεταξύ άλλων: “Η Ελλάδα δεν ξεχνά την προσφορά της Κρήτης
στο Εθνικό μαρτυρολόγιο: Κατά την Τουρκοκρατία, τους Βαλκανικούς πολέμους με τους Κρήτες εθελοντές σε Ήπειρο και
Μακεδονία, την μάχη της Κρήτης και τη δολοφονική ναζιστική
κατοχή. Θέλω να συγχαρώ ολόθερμα την Παγκρητική για το δυναμισμό, την μαζικότητα και το έργο της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους αιματηρούς εργατικούς αγώνες των πρώτων Κρητών μεταναστών στα ορυχεία της Γιούτα, οι Κρήτες δείξατε τη
βούληση και στις νέες σας πατρίδες να διεκδικήσετε δυναμικά
την παρουσία και τα δικαιώματά σας και ποτέ να μη ξεχάσετε
την Κρήτη και την Ελλάδα“.
Στο δείπνο της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, για τη βράβευση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, παρέστη η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη. Κατά τον
χαιρετισμό της, η Ελληνίδα ΥΠΕΞ, τόνισε: “Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι απόψε ανάμεσα σας, ανάμεσα στους εκλε-

κτούς προσκεκλημένους της Παγκρήτιας Ένωσης, εδώ στην όμορφη Κρήτη. Θέλω να ξέρετε, ότι ως άνθρωπος που κρατά πάντα ζεστά την Κρήτη στην καρδιά του, χαίρομαι ιδιαίτερα που
βρίσκω το ίδιο συναίσθημα και την ίδια περηφάνια στα μέλη της
Ένωσης. Η Παγκρήτια Ένωση υπηρετεί την πατρίδα μας όλα αυτά τα χρόνια με δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και μεγάλη προσήλωση στο έργο της. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αμετάθετος
στόχος κάθε προσπάθειας της Ένωσης και των μελών της είναι
να ωφελήσουν και να προικίσουν τελικά τους νέους Κρήτες της
Αμερικής με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να αδράξουν κάθε ευκαιρία στον τόπο διαμονής τους. Για αυτό στηρίζω με όλες μου

τις δυνάμεις και παρακολουθώ με έντονο ενδιαφέρον, αγάπη
και υπερηφάνεια, το πλούσιο, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και
κοινωνικό έργο της Ένωσης. Από βάθους καρδιάς ένα μεγάλο
ευχαριστώ από όλους τους Έλληνες για την πολύτιμη προσφορά σας στον τόπο μας, στην Κρήτη, στην Ελλάδα μας. Η αποψινή μας συνάντηση έχει μια ιδιαίτερη σημασία για όλους μας.
Φέτος, η Παγκρήτια Ένωση, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη διεθνή πορεία της χώρας μας, επέλεξε να τιμήσει για την προσφορά του τον πρώτο πολίτη της χώρας μας. Στο όνομα ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού, του Ελευθέριου Βενιζέλου, που κατάφερε με τις διπλωματικές του ικανότητες και την πολιτική του ευθυκρισία να αλλάξει ριζικά την εικόνα της Ελλάδας, η Ένωση απονέμει σήμερα το Βενιζέλειο βραβείο στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κάρολο Παπούλια. Έναν Ηπειρώτη πολιτικό που διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κρήτη και
σε όλη την πολιτική του πορεία στήριξε τους Κρητικούς. Έναν
άνθρωπο που για πάρα πολλά χρόνια, με το πολιτικό του έργο
άσκησε διαρκή επιρροή στην εξωτερική πολιτική της χώρας
μας, ως Υπουργός Εξωτερικών. Σήμερα, ως Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπεί το λαό και τον τόπο επάξια. Για τις αρετές και τις ικανότητες του χαίρει εκτίμησης του
συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Για όλους εμάς, ο Κάρολος Παπούλιας είναι πάνω από όλα μια δυνατή φωνή του πολιτεύματος
μας. Για όλα αυτά τα χρόνια προσφοράς και έργου, τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και αυτό αποτυπώνεται στην
απονομή του Βενιζέλειου Βραβείου της Παγκρήτιας Ένωσης.“
Πηγή: www.ΝΕΤ.gr

n n n ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

04

Λιτόχωρο Πιερίας (9-12 Ιουλίου 2009)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ στo 10ο Παγκόσμιο
Συνέδριο Παμμακεδονικών Ενώσεων
Ρεπορτάζ: Νίκος Σουτόπουλος
Φωτό: Χρήστος Λέτσος
ΛΙΤΟΧΩΡΟ. Με την επανεκλογή και ορκωμοσία 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, έληξαν με επιτυχία οι εργασίες του 10ου Παγκόσμιου
Συνεδρίου Παμμακεδονικών Ενώσεων και του 63ου Συνεδρίου
της Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ, που φιλοξένησε το Διεθνές Ίδρυμα Μνημείου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Λιτόχωρο Πιερίας από 9-12 Ιουλίου 2009.
Εκφράζοντας την ξεκάθαρη άποψη όλων των απανταχού
Μακεδόνων, αλλά και τη θέληση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, η δυναμική Πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ενώσεως ΗΠΑ κα Νίνα Γκατζούλη ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να μην αποδεχθεί καμία ονομασία για τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.)
που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγά του.
Απαντώντας ο Κάρολος Παπούλιας, κάλεσε την ηγεσία των
Σκοπίων «να εγκαταλείψει έμπρακτα την κλοπή της ιστορικής
και εθνικής κληρονομιάς της Ελλάδας και τα αλυτρωτικά της οράματα», όπως και «να αποδεχθεί 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 προσέλθει στις διαπραγματεύσεις με το αναγκαίο εποικοδομητικό πνεύμα, χωρίς εθνικιστικές και αναχρονιστικές
πρακτικές, προς όφελος της ευημερίας και της προόδου των
πολιτών της», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τέλος
ο κ. Παπούλιας ευχαρίστησε τις ηγεσίες και τα μέλη των Παμμακεδονικών Ενώσεων για τη «δύναμη και την αποφασιστικότητα», όπως είπε, «με την οποία υπερασπίζονται, όχι μόνο το
θέμα της Μακεδονίας αλλά και όλα τα θέματα της πατρίδας».
Στη «σκιά» του Ολύμπου, στους πρόποδες του ιερού βουνού
της αρχαιότητας, ξεκίνησε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2009 το 10ο
Παγκόσμιο Συνέδριο Παμμακεδονικών Ενώσεων και το 63ο
Συνέδριο της Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ. Εκατόν πενήντα
και πλέον σύνεδροι ανανέωσαν και φέτος το ραντεβού τους
και έδωσαν δυναμικό παρών στη συνάντηση, που φιλοξένησε
το Διεθνές Ίδρυμα Μνημείου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο
Λιτόχωρο Πιερίας.
Το συνέδριο, όπως αναφέρει σε μήνυμά του προς τους συνέδρους ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας, αποτελεί «σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων, κατάστρωσης
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για θέματα των Μακεδόνων και του Ελληνισμού». «Αποτελείτε ιστορικό, δυναμικό και
πρωτοπόρο τμήμα του Ελληνισμού και στην Πατρίδα και στον
Κόσμο», αναφέρει ο κ. Σιούφας και προσθέτει: «Από τη δική
σας ομόνοια, αποφασιστικότητα και δράση θα ενισχυθεί η θετική πορεία μεγάλων εθνικών θεμάτων».
Τη συμβολή των Ελλήνων της Διασποράς στους «μακροχρόνιους αγώνες για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας» εξαίρει
σε μήνυμά του ο υπουργός Πολιτισμού Αντώνης Σαμαράς. «Με
συγκρατημένη αισιοδοξία και ενωμένοι όσο ποτέ, οι Έλληνες
συνεχίζουμε τον αγώνα. Στον οποίο πρωτοπόροι και σημαιοφόροι είστε εσείς, οι Έλληνες της Διασποράς.»
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου έκανε ο Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Τσιότρας, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση. Ο κ. Τσιότρας χαρακτήρισε
τους Απόδημους «θεματοφύλακες της ελληνικής παιδείας και
του πολιτισμού σε όλη την υφήλιο» και εξήρε την αγάπη και τη
συνεισφορά τους στα εθνικά θέματα, ενώ τους ευχαρίστησε
για τη βοήθεια στο να γίνει πράξη το όραμα του οικουμενικού
ελληνισμού.
O Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Στέφανος Ταμβάκης, συνοδευόμενος από τη Γραμματέα ΣΑΕ Όλγα
Σαραντοπούλου, στον χαιρετισμό του προς τους συνέδρους είπε και τα εξής: «…Εδώ και δεκαετίες μεταλαμπαδεύετε όχι μόνο στα παιδιά και τα εγγόνια σας αλλά και στους συμπολίτες
σας στην Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αφρική και
τον υπόλοιπο 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 Απόδημου Ελληνισμού και εγώ προσωπικά δεν παραμένουμε δέκτες αλλά είμαστε συνοδοιπόροι συναγωνιστές. Αυτό που επιβάλλεται να κάνουμε πάντα είναι να στεκόμαστε δίπλα στην ελληνική Πολιτεία, δίπλα στην πατρίδα,
σταθερά και πάντα σε συνεννόηση, να κάνουμε τα βήματα εκείνα που είναι απαραίτητα. Θέλω να ευχαριστήσω στο πρόσωπο της δραστήριας Ύπατης Πρόεδρου, κας Νίνας Γκατζούλη,
όλους του Υπάτους Προέδρους και τις διοικήσεις των Παμμακεδονικών στις διάφορες χώρες του κόσμου, για τον άοκνο αγώνα σε δύσκολες συνθήκες και το πνεύμα συνεργασίας που

Αναμνηστικό Στιγμιότυπο από το 10ο Συνέδριο Παμμακεδονικών Ενώσεων στο Λιτώχο

Φωτογραφικό Στιγμιότυπο από τις πολιτιστικές εξορμήσεις
στα αξιοθέατα της περιοχής. Δεξιά διακρίνεται ο καταξιωμένος Καθηγητής Αρχαιολογίας Δημήτριος Παντερμαλής

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Δρ. Κάρολος Παπούλιας και η Πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής Νίνα Γκατζούλη σε μια ωραία-συγκινητική στιγμή!

διαμορφώνετε όχι 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 παρέλαβαν από την Νίνα Γκατζούλη, Ύπατη Πρόεδρο της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, την τιμητική διάκριση, που απένειμε η οργάνωση προς τον Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας ΗΠΑ
Θεόδωρο Σπυρόπουλο, για τη δράση του και την υποστήριξη
του στον αγώνα των Παμμακεδονικών Ενώσεων για την Μακεδονία.
Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο πρόεδρος του Νέου
Μουσείου Ακρόπολης και επίτιμος πρόεδρος του Ιδρύματος
Μ. Αλεξάνδρου, Δημήτρης Παντερμαλής, που τόνισε ότι «χρειαζόμαστε τον Αλέξανδρο, για να λύνει τους Γόρδιους Δεσμούς
στο εξωτερικό και στο εσωτερικό», ο Μητροπολίτης ΚίτρουςΚατερίνης και Πλαταμώνος Αγαθόνικος, ο «οικοδεσπότης» δήμαρχος Λιτοχώρου, οι δήμαρχοι των ιστορικών δήμων Δίου,
Πύδνας, Βεργίνας, Πέλλας κ.ά.
Ο Νομάρχης Πιερίας και πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Ιδρύματος Μ. Αλεξάνδρου, Γιώργος Παπαστεργίου, είπε ότι ο κοινός στόχος όλων των Μακεδόνων για την ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από
την προβολή της πολιτιστικής εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου,
που ξεκίνησε από το αρχαίο Δίον. Προς αυτή την κατεύθυνση,
όπως σημείωσε ο Νομάρχης Πιερίας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος εγκατάστασης συστήματος πολυμέσων που θα προσφέρει στον επισκέπτη του Ιδρύματος τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης στη ζωή και στην πορεία του
Μεγάλου Έλληνα στρατηλάτη.
Στην έναρξη των εργασιών παρέστησαν, επίσης, ο πρόεδρος
της Δημοκρατικής Αναγέννησης Στέλιος Παπαθεμελής, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης
από τη Θεσσαλονίκη και την Πιερία κ.ά.
Μόνιμη θεματική έκθεση με θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο σχεδιάζει να δημιουργήσει ο δήμος Πέλλας. Στόχος της έκθεσης
είναι η ανάδειξη της προσωπικότητας και του έργου του Μέγα
Στρατηλάτη, καθώς και η διάδοση της ιστορικής αλήθειας για
τη Μακεδονία.

Η δημοτική αρχή διαθέτει στο κέντρο της Πέλλας ένα κτίριο
350 τετραγωνικών μέτρων, χώρο επαρκή για τη στέγαση της
σχεδιαζόμενης έκθεσης. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη που έχει εκπονηθεί, το κτίριο θα διαμορφωθεί σε δύο κύριους χώρους για τους επισκέπτες. Ο ένας χώρος θα είναι για
την έκθεση εκμαγείων και αντιγράφων γνωστών προτομών του
Μεγάλου Αλεξάνδρου και άλλων αντικειμένων από την ελληνιστική έως τη σύγχρονη εποχή, που αφορούν την προσωπικότητα και το έργο του. Ο άλλος χώρος θα είναι για προβολές με οπτικοακουστικά μέσα, για παρουσιάσεις του έργου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Προβλέπονται και βοηθητικοί χώροι για επισκέπτες και εργαζόμενους.
Για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτούνται χρήματα, περίπου 350.000 ευρώ, τα οποία όμως δεν διαθέτει ο δήμος. «Για
να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό μας, απαιτείται να γίνουν παρεμβάσεις για να μετατραπεί το διαθέσιμο κτίριο σε σύγχρονο
και λειτουργικό χώρο έκθεσης. Επειδή ως δήμος δεν μπορούμε να αναλάβουμε το οικονομικό κόστος αυτού του εγχειρήματος, απευθυνθήκαμε σε φορείς της πολιτείας, για να μας βοηθήσουν», υπογραμμίζει ο κ. Τσαλταφερίδης. Η βραδιά έκλεισε
με μακεδονικούς χορούς και την προβολή ντοκιμαντέρ για
τους Καλάς.
Τη δεύτερη μέρα, στο πλαίσιο του 63ου Συνεδρίου της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, διεξήχθη ακαδημαϊκό πάνελ,
με συντονιστή τον Μάρκους Τέμπλαρ και εισηγήσεις από τον
πρέσβη επί Τιμή Ελευθέριο Καραγιάννη, τη Δρ. Γεωργία Καραμήτρου, τον Δρ. Μιχάλη Χρυσανθόπουλο και τον Δημήτρη
Αγγελίδη.
Ήρθε η ώρα οι παμμακεδονικές οργανώσεις να μιλήσουν
πολιτικά, υποστήριξε από το βήμα του συνεδρίου ο πρέσβης επί τιμή Ελευθέριος Καραγιάννης, προσθέτοντας: «Εσείς εκπροσωπείτε το μακεδονικό πληθυσμό σήμερα». Ο κ. Καραγιάννης προέτρεψε τους αποδήμους να δώσουν κουράγιο
στους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, οι οποίοι «υφίστανται
διάφορες πιέσεις, όχι από το εξωτερικό, από το εσωτερικό. Το
πρόβλημα δεν είναι ο κ. Νίμιτς ούτε ο κ. Ομπάμα, δεν βρίσκεται ούτε στα Σκόπια ούτε στην Ουάσιγκτον αλλά 514 χιλιόμετρα
νότια από εδώ», είπε χαρακτηριστικά και με νόημα. Κατά τη
γνώμη του, αν οι 195 από τις 196 χώρες του ΟΗΕ αναγνωρί-
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Από τον κορυφαίο μας τραγουδιστή-τενόρο, με παγκόσμια
ακτινοβολία, τον Μάριο Φραγκούλη, έκλεισε καλλιτεχνικά
το 10ο Συνέδριο Παμμακεδονικών Ενώσεων
στο Λιτόχωρο Πιερίας

H oρκωμοσία του νέου προέδρου στην εκκλησία

Χαρούμενα και αποφασισμένα πρόσωπα στο Λιτόχωρο Πιερίας. Το Απόσταγμα του Συνεδρίου: ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ
στους πλαστογράφους Σκοπιανούς και στους πάτρωνές τους,
όποιοι και να’ ναι αυτοί!

σουν τα Σκόπια ως Μακεδονία, η χώρα θα παραμείνει μη αναγνωρισμένη, εάν δεν την αναγνωρίσει η Ελλάδα. «Η μόνη αναγνώριση που θα νομιμοποιήσει αυτή την κλοπή της μακεδονικής ιστορίας είναι η ελληνική αναγνώριση, ούτε αυτή των ΗΠΑ
ούτε άλλης χώρας». Να το έχουμε αυτό υπόψη μας, τόνισε.
Ο κ. Καραγιάννης κάλεσε τις παμμακεδονικές ενώσεις να
καταθέσουν μια συγκεκριμένη ρεαλιστική πρόταση για το όνομα, την οποία να επιδώσουν στην κυβέρνηση. Η δική του πρόταση είναι η οριστική λύση να περιλαμβάνει ένα όνομα με εθνολογικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις, καθώς και τροποποίηση του Συντάγματος που να αναφέρει ότι οι κάτοικοι της
χώρας ουδεμία πολιτιστική ή ιστορική σχέση έχουν με τους
Μακεδόνες.
Στη συνέχεια, οι σύνεδροι ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό
Πάρκο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου και η ημέρα ολοκληρώθηκε με συναυλία με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη
από τη Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου "Ι. Σακελλαρίδης" στο
Ανοιχτό Θέατρο Λιτοχώρου.
Το Σάββατο 11 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του
Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου ενώ το βράδυ οι
σύνεδροι συμμετείχαν στην επίσημη έναρξη του 38ου Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Συγκεκριμένα έγινε ειδική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ανακάλυψη του Δίου και 40 ετών ανασκαφικού έργου του καθηγητή Δημήτριου Παντερμαλή και η βραδιά κορυφώθηκε με τη συ-

ναυλία - αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι με ερμηνευτή τον Μάριο Φραγκούλη.
Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου με την
ορκωμοσία των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των Παμμακεδονικών Ενώσεων και του Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Το νέο Δ.Σ. της Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ αποτελούν:
Νίνα Γκατζούλη - Ύπατη Πρόεδρος
Αντώνης Παπαδόπουλος - Αντιπρόεδρος
Μαρία Χατζηνάκου - Ύπατη Γραμματέας
Κώστας Χατζηστεφανίδης - Ύπατος Ταμίας
Θεόδωρος Βασιλάκης - Νομικός Σύμβουλος
Στάθης Πιλίδης - Ύπατος Πρόεδρος Νεολαίας
Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις ανά την υφήλιο σε συνεδρίαση
του 10 Παγκοσμίου Συνεδρίου στο Λιτόχωρο Πιερίας που συνήλθε από τις 9 έως τις 13 Ιουλίου του 2009 έχοντας υπ’ όψη
τις τελευταίες εξελίξεις στο κρατίδιο της Π.Γ.Δ.Μ αποφάσισε τα
ακόλουθα:
1. Έντονα διαφωνούμε με την πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να δεχθεί σύνθετη ονομασία πριν καν αρχίσουν οι
διαπραγματεύσεις.
2. Η ονομασία Μακεδονία είναι αναμφίβολα ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Η ιστορία της Μακεδονίας και,
ειδικά η ονομασία της, δεν είναι ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ και ως πατρική κληρονομιά δεν δύναται να παραχωρηθούν σε τρίτους.

3. Προσμένουμε όπως η μόνιμη ονομασία της χώρας της
Π.Γ.Δ.Μ θα εκφράζει την πολυεθνική της υπόσταση και θα επιτρέψει όλους τους κατοίκους της να συνυπάρχουν ειρηνικά,
επομένως στο όνομα πρέπει να υπάρχει εθνολογικός προσδιορισμός.
4. Ποτέ δεν θα δεχτούμε για τη χώρα της Π.Γ.Δ.Μ οποιαδήποτε ονομασία που θα περιέχει τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ή παράγωγά του και να μην αφήνει υπονοούμενα για τη γλώσσα
και τους κατοίκους.
5. Ζητούμε όπως δοθούν σε άτομα Ελληνικής προελεύσεως
κατοικούντων στις χώρες της Π.Γ.Δ.Μ και της Αλβανίας όλα τα
ανθρώπινά τους δικαιώματα.
6. Είναι ιερό μας καθήκον να εξακολουθήσουμε τον αγώνα
μας για τα δίκαια της Μακεδονίας. Το απαιτεί η Ιστορία.
7. Ζητούμε την διεξαγωγή δημοψηφίσματος ώστε ο Ελληνικός Λαός να έχει την τελευταία λέξη στο θέμα του ονόματος
της Π.Γ.Δ.Μ.
Το ψήφισμα υπογράφουν:
η Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής - Νίνα Γκατζούλη -Ύπατη Πρόεδρος, η Παμμακεδονική Ένωση Αυστραλίας - Δημήτρης Μηνάς, Πρόεδρος, η Παμμακεδονική Ένωση Καναδά Χαράλαμπος Μουτουσίδης - Πρόεδρος, η Παμμακεδονική
Ένωση Ευρώπης - Αρχιμ. Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου Πρόεδρος, τα Μακεδονικά Τμήματα Αφρικής - Αμύντας Παπαθανασίου.
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Συνάντηση του προέδρου της Βουλής Δημήτρη Σιούφα με το
Προεδρείο και τα μέλη της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής
ΑΘΗΝΑ. Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης
Σιούφας συναντήθηκε με το Προεδρείο και τα μέλη της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, τους οποίους στη συνέχεια βράβευσε με το Aργυρό Mετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων για τη μακρόχρονη προσφορά τους, εδώ και 80 χρόνια, στην
προώθηση των θεμάτων που αφορούν τον Ελληνισμό της Διασποράς.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν επίσης ο βουλευτής, Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής
Γρηγόρης Νιώτης, ο βουλευτής, μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς Γιώργος Κασαπίδης, οι βουλευτές Κρήτης
Λευτέρης Αυγενάκης (Ηρακλείου), Μανούσος
Βολουδάκης (Χανίων), Όλγα Κεφαλογιάννη (Ρεθύμνου), Κώστας Μπαντουβάς (Ηρακλείου), Μανόλης Σκουλάκης (Χανίων), ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Νίκος Στεφάνου, μέλη της Επιτροπής Παιδείας του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
μέλη της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, Αμερικανοί δημοσιογράφοι, καθώς και υπηρεσιακοί
παράγοντες του Κοινοβουλίου.
Υποδεχόμενος τα μέλη της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής ο Πρόεδρος της Βουλής είπε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στην
Εθνική Αντιπροσωπεία σήμερα, καθώς είστε μία
από τις σημαντικότερες οργανώσεις του Ελληνισμού της Διασποράς. Σας καλωσορίζω, εκ μέρους όλων των συναδέλφων βουλευτών και όλων
των πολιτικών δυνάμεων του Κοινοβουλίου και
εύχομαι η παραμονή σας εδώ να σας γεμίσει με
καινούργιες δυνάμεις για την επιστροφή σας στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπολογίζουμε στη
δύναμη την οποία έχει και η οργάνωσή σας και
γενικότερα ο Ελληνισμός της διασποράς. Ξέρουμε το πάθος με το οποίο υποστηρίζετε τα ελληνικά θέματα, όπως ξέρουμε, επίσης, ότι είστε ένα
από τα πιο δημιουργικά κομμάτια της αμερικανικής κοινωνίας. Και αυτό δεν είναι μόνο μια διαπίστωση δική μας για να μας κάνει διπλά υπερήφανους, αλλά είναι και δικιά μου, προσωπική διαπίστωση, όπως και των συναδέλφων μου βουλευτών, διαπίστωση που αναγνωρίζεται και από την ίδια την αμερικανική κοινωνία ότι γενικά το ελληνικό στοιχείο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
πρωτοπορεί σε κάθε τομέα κοινωνικό, πολιτικό,
οικονομικό, επιστημονικό. Το 2005, ως υπουργός
Ανάπτυξης, είχα καλέσει στο Σικάγο όλους τους
επιστήμονες ελληνικής καταγωγής, είτε Αμερικανούς είτε Έλληνες, που σταδιοδρομούν εκεί σε
μια Παναμερικανική Διάσκεψη Επιστημόνων και
είχα έτσι μια δημιουργική συνάντηση μαζί τους.»
«Ξέρουμε, λοιπόν, ότι η παρουσία σας όπου
γης και η έγνοια σας είναι εδώ στις ρίζες, στην
πατρίδα, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία
και έδωσε όλες τις αξίες και τις αρχές αυτού που
λέμε δυτικού πολιτισμού. Και γι’ αυτό είμαστε υπερήφανοι, όπως είμαστε και για τη σύγχρονη
Ελλάδα που τα τελευταία 50 χρόνια κατόρθωσε,
μέσα από τα ερείπια της δεκαετίας των πολέμων
από το ’40 έως και το ’50, να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας, μια από τις σημαντικότερες Ενώσεις Καρτών σε ολόκληρο τον κόσμο, και
να είναι μία από τις 25 πιο ανεπτυγμένες χώρες
σε ολόκληρο τον πλανήτη από τη δουλειά που έγινε από τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα, αλλά

και από τη στήριξη που είχαμε από τον ελληνισμό
της διασποράς. Ξέρω για τις δικές σας δραστηριότητες στην Κρήτη, στα νοσοκομεία, στο πανεπιστήμιο της Κρήτης, στην τυπογραφική μονάδα,
όλο το έργο το οποίο κάνετε κάθε φορά δίνοντας
ένα στίγμα αυτού που έχετε κατακτήσει εκεί με
τον ιδρώτα και τη δουλειά σας να μεταφέρετε ένα κομμάτι στις ρίζες και στον τόπο στον οποίο
γεννηθήκατε εσείς, οι γονείς σας, οι προπάπποι
σας. Αυτό είναι παρά πολύ σημαντικό και δίνει παραδείγματα και στις νέες γενιές.
Καλώς ήρθατε και πάλι, καλή διαμονή και καλή
επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας».
Απαντώντας ο Πρόεδρος της Παγκρητικής
Ένωσης Αμερικής Μανώλης Βεληβασάκης είπε:
«Με μεγάλη μας χαρά, αλλά και δέος και συγκίνηση βρισκόμαστε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην πατρίδα. Ευχαριστούμε για την υποδοχή. Το θεωρούμε αυτό σαν αναγνώριση των
προσπαθειών μας και του συνεχιζόμενου αγώνα
που κάνουμε για να κρατήσουμε την κουλτούρα
μας, τον ελληνισμό μας, να παραμείνουμε Έλληνες όπως φύγαμε ή όπως έφυγαν οι πατεράδες
και οι παππούδες μας. Ο αγώνας αυτός συνεχίζεται και ένας λόγος που ερχόμαστε εδώ, όπως σίγουρα καταλαβαίνετε, είναι γιατί θέλουμε να επανασυνδεθούμε, επανασυνδεόμαστε συνεχώς εμείς και τα παιδιά μας. Διότι αυτό είναι ένα χειροπιαστό πράγμα. Πιστεύουμε ότι αν εμείς και τα
παιδιά μας δεν ερχόμαστε στην Κρήτη, δεν ερχόμαστε στην Ελλάδα να μυρίσουμε τον ελληνικό αέρα, να δούμε τον ελληνικό ήλιο, να βουτήξουμε
στην ελληνική θάλασσα, να πιούμε και κρητική
ρακί, να ακούσουμε και να πούμε και μια μαντινάδα, τότε δε μπορούμε να καταλάβουμε όλη τη
διάσταση τού να είσαι Έλληνας.»
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Βουλής, στην
εκδήλωση απόδοσης τιμής στο προεδρείο και τα
μέλη της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, ανέφερε: «Υπάρχουν έργα ανθρώπων στα οποία όποια
τιμή και αν αποδοθεί δεν μπορεί να είναι αντάξια
τους. Αυτή η αρχή είναι περισσότερο αληθής όταν τα έργα δεν είναι ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας ανθρώπων αλλά είναι έργα πολλών ανθρώπων, για πολλές γενιές, πολύ μακριά από την
Πατρίδα. Αυτή είναι η περίπτωση της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής. Στα 80 χρόνια της ύπαρ-

ξης της νοιάστηκε, αγωνίστηκε, στήριξε, πρόσφερε στην Πατρίδα. Την ιδιαίτερη και την ευρύτερη.
Χιλιάδες Κρητικοί της Αμερικής, νοιάστηκαν και
νοιάζονται διαχρονικά. Χιλιάδες Κρητικοί για πολλές δεκαετίες στην Πατρίδα και τον Κόσμο δέχονται την έμπνευση, στήριξη, στοργή και αγάπη της
Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής. Σε χρόνους δύσκολους και χρόνους καλούς. Στην παιδεία, την
υγεία, την πρόνοια, την επιστήμη, τον πολιτισμό.
Στα εθνικά και τοπικά θέματα. Στην στήριξη της
Πατρίδας και της Ομογένειας. Τα έργα σας είναι
τόσα πολλά που δεν είναι εύκολο να αριθμηθούν.
Το έργο σας είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να
υπολογιστεί. Το παράδειγμα σας έχει τέτοια μορφή που είναι δύσκολο να επαναληφθεί. Τιμήσατε
και τιμάτε τον τόπο σας και την Πατρίδα. Η σημερινή τιμή είναι αναγνώριση. Δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ανταπόδοση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα
παρακολουθώντας τα ψηφίσματα που έχουν εγκρίνει τον τελευταίο καιρό το Κογκρέσο και η Γερουσία τόσο για την επιστροφή των Μαρμάρων
του Παρθενώνα που βρίσκονται αιχμάλωτα στο
Βρετανικό Μουσείο όσο και για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Σημαντικό είναι επίσης το
γεγονός ότι 230 διακεκριμένοι επιστήμονες κυρίως από τις ΗΠΑ απέστειλαν τη γνωστή επιστολή
στον Αμερικανό Πρόεδρο Ομπάμα για το όνομα
της γειτονικής χώρας δίνοντας έμφαση στο ότι η
Μακεδονία είναι μόνο ελληνική. Ο κατάλογος
των επιστημόνων που συνυπογράφουν αυτή τη
διακήρυξη έφθασε την προηγούμενη εβδομάδα
τους 350 και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για
την αλλαγή της στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.
Κύριε Πρόεδρε της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, η Βουλή των Ελλήνων, η έκφραση της βούλησης του Ελληνικού Λαού, αναγνωρίζει στο πρόσωπο σας τη διαχρονική συμβολή της Ένωσης
στην οικοδόμηση μιας καλύτερης ζωής στον τόπο
καταγωγής σας όπως και τη συμβολή στην οικοδόμηση μιας νέας Πατρίδας για τους ομογενείς
Κρητικούς. Συνεχίστε την παράδοση των πατέρων σας. Για την πατρίδα και τη νέα σας πατρίδα.
Θα μου επιτρέψετε για όλους τους λόγους που
προανέφερα να παραδώσω εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων το Αργυρό Μετάλλιο του Κοινοβουλίου το οποίο φέρει την προτομή του Δημη-

τρίου Καλλέργη, Κρητικού στην καταγωγή, ο οποίος ήταν ένας από τους συντελεστές της Επανάστασης του 1843 και της απόκτησης του πρώτου Συντάγματος για τον ελληνικό λαό εδώ, σε
αυτό το χρόνο».
Παραλαμβάνοντας το Αργυρό Μετάλλιο της
Βουλής ο Πρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης
Αμερικής κ. Μανώλης Βεληβασάκης τόνισε:
«Νιώθω ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση
που παραλαμβάνω εκ μέρους της ιστορικής οργάνωσης της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής το
Αργυρό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Αισθάνομαι υπερηφάνεια για την αναγνώριση της
μέγιστης συνεισφοράς της Παγκρητικής Ένωσης
στον Ελληνισμό, στην λεβεντογέννα Κρήτη αλλά
και στην χώρα που ζούμε, την φιλόξενη Αμερική.
Η διάκριση αυτή τιμά και δικαιώνει τον αγώνα και
την προσφορά των Κρητικών της Αμερικής που από τις αρχές του περασμένου αιώνα, με το πύρωμα της Κρητικής ψυχής, με ισχυρή βούληση, ελεύθερο και δημιουργικό πνεύμα ανταπεξήλθαν
στις δυσχέρειες, άνοιξαν τον δρόμο και διασφάλισαν καλύτερες συνθήκες ζωής για τις επόμενες
γενεές.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 χρόνων
από την ίδρυση της Ένωσης, πραγματοποιούμε
τις ημέρες αυτές ένα πολιτιστικό συνέδριο, ένα
συνέδριο-προσκύνημα στην Κρήτη για να επιστρέψουμε οι παλαιότεροι στις ρίζες μας και να
γνωρίσουν οι νεότεροι τον διαχρονικό πολιτισμό
και την ομορφιά της. Πεντακόσια περίπου μέλη
μας, τα 150 εκ των οποίων είναι παιδιά γεννημένα
στην Αμερική θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους τέσσερις νομούς του νησιού και να ανιχνεύσουν τα ίχνη του Ελληνισμού στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ως φορείς του Ελληνικού πολιτισμού κύριο μέλημά μας είναι η στήριξη και η
διάδοση της ελληνικής εκπαίδευσης, γλώσσας
και ιδεών. Για το λόγο αυτό καταθέτω την πρόταση στην Βουλή των Ελλήνων για τη δημιουργία ενός ετήσιου προγράμματος, για όλα τα ελληνόπουλα που ζουν στο εξωτερικό. Ζητούμε από την
Ελληνική Πολιτεία να προσφέρει το δώρο της
πρώτης επαφής με τη γενέτειρα, μέσα από τη
διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Ελλάδα
το καλοκαίρι για ομάδες συνομηλίκων, ηλικίας από 18 έως 26 ετών. Με αυτό τον τρόπο χιλιάδες
νέων ελληνικής προέλευσης ανά τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη σύγχρονη
Ελλάδα. Οι νέοι και οι νέες αυτοί θα είναι οι αυριανοί ηγέτες στις χώρες που ζουν και οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας»..
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών Θεόδωρος Σπυρόπουλος υπογράμμισε τα παρακάτω:
«Βρισκόμαστε στην Ελλάδα με τα αδέλφια μας
τους Κρήτες για να γιορτάσουμε τα 80 χρόνια της
Παγκρητικής Ένωσης. Ο Ελληνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία 100 χρόνια έχει δημιουργήσει εκκλησίες, σχολεία και σήμερα είναι μια
φτασμένη ομογένεια η οποία ζητά από τη Βουλή
των Ελλήνων συνεχή διάλογο για τα θέματα που
την απασχολούν. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο θέμα της ελληνικής γλώσσας και σε αυτό
χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη στήριξή σας για
να διατηρηθεί ζωντανός ο Ελληνισμός των ΗΠΑ».

Πηγή: www.SAE.gr

Οι Πελοποννήσιοι αντάμωσαν στο Αίγιο
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3ο Αντάμωμα των
Απανταχού Πελοποννησίων στα Διγελιώτικα του Δήμου Αιγίου, όπου είχαν την ευκαιρία Πελοποννήσιοι από όλη την Ελλάδα να γίνουν μία μεγάλη παρέα και να γλεντήσουν μέχρι πρωίας.
Το Αντάμωμα των Πελοποννησίων έχει γίνει θεσμός και αποτελεί
πλέον τη μεγαλύτερη γιορτή της Πελοποννήσου με τον πρόεδρο
του Συλλόγου Πελοποννησίων Θεσσαλονίκης «Κολοκοτρώνης»,
Αναστάσιο Καλαμπόκη, να αισθάνεται περήφανος για τη δημιουργία αυτού του θεσμού.
«Είναι τιμή για το Σύλλογο να βρισκόμαστε στην αλλοτινή Βοστίτσα», είπε ο κ. Καλαμπόκης, προσθέτοντας: «Το Αντάμωμα Πελοποννησίων αποφασίστηκε να γίνεται κάθε χρόνο και φέτος ήταν η
σειρά της Αχαϊας. Ο σοβαρότερος λόγος, όμως, που επιλέχθηκε το
Αίγιο είναι ότι από εδώ κατάγεται και ο ’φτερωτός γιατρός’, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος».
Ο δήμαρχος Αιγίου Απόστολος Καραφωτιάς χαρακτήρισε το
Αντάμωμα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, ενώ μίλησε στους Πελοποννησίους για την πόλη του Αιγίου και τις προσπάθειες που γίνονται για την ανάπτυξη της περιοχής.
Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος κατάγεται από την πόλη του Αιγίου. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος μίλησε στο κοινό για το «Γέ-

ρο του Μοριά», το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ενώ τόνισε πως το Αίγιο τα χρόνια της Επανάστασης ήταν η πρώτη πόλη της Ελλάδας, όπου οι Τούρκοι έφυγαν έντρομοι. Μετά το τέλος των ομιλιών, ο δήμαρχος Αιγίου Απόστολος Καραφωτιάς ανακήρυξε σε επίτιμο δημότη Αιγίου το δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο,
ενώ ακολούθησε η απονομή τιμητικής πλακέτας από το Σύλλογο σε
ανθρώπους που έχουν προσφέρει στο Σύλλογο Πελοποννησίων
Θεσσαλονίκης. Στη μεγάλη γιορτή των Πελοποννησίων βρέθηκαν
και μέλη από το εξωτερικό, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους
πολύτεκνους Πελοποννησίους, αφού περίπου 250 πολύτεκνοι βρέθηκαν στο Πελοποννησιακό Αντάμωμα.
Συγκίνηση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προκάλεσε η ομιλία
του βουλευτή Κύπρου, Δημήτρη Συλούρη, ο οποίος παρέλαβε τιμητική πλακέτα και μίλησε για τον Πελοποννήσιο ήρωα της Κύπρου
Σωτήρη Τσούρα. Από το Σύλλογο τιμήθηκαν επίσης επιχειρήσεις,
αλλά και πρόσωπα της πολιτικής, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο βουλευτής Ηλείας Παναγιώτης Αδραχτάς. Ανάμεσα στα τιμώμενα πρόσωπα και ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, Σπύρος Σπυρίδων. Στο Πελοποννησιακό Αντάμωμα είχαν
προσκληθεί και περίπου 160 ομογενείς Πελοποννήσιοι από την Αυστραλία και την Αργεντινή, αλλά λόγω της νέας γρίπης η επίσκεψή
τους ματαιώθηκε. Μετά το τέλος των ομιλιών και τις βραβεύσεις,

Σε επίτιμο δημότη Αιγίου ανακηρύχθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Στη φωτό ο κ. Παπαγεωργόπουλος με τον π. Βουλευτή Αχαϊας Νίκο Νικολόπουλο και στο
μέσον της φωτό ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων
«Ο Κολοκοτρώνης» Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καλαμπόκης
στήθηκε μεγάλο γλέντι με παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια και
χορούς από τα χορευτικά τμήματα του Δήμου Αιγίου. Και βέβαια το
κρασί έρρεε άφθονο, ενώ οι γουρουνοπούλες, που είχαν ψηθεί από νωρίς στις σούβλες, έγιναν ανάρπαστες.
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3ο Συνέδριο Δωδεκανησίων στη Ρόδο
Στον δήμο Αρχαγγέλου της Ρόδου πραγματοποιήθηκε το 3ο
Συνέδριο των Δωδεκανησίων της Διασποράς. Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος οργανώσεις της Διασποράς και συμμετείχαν τοπικές πολιτικές και αυτοδιοικητικές αρχές. Οι συμμετέχοντες άκουσαν τις απόψεις που αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές και
διέγνωσαν την ανάγκη μιας παγκόσμιας Δωδεκανησιακής οργάνωσης για την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των απανταχού
Δωδεκανησίων και την προώθηση και επίλυση των ποικίλων
προβλημάτων των Δωδεκανησίων της διασποράς.
Κατόπιν των εισηγήσεων και παρεμβάσεων σχετικά με την ελληνική παιδεία και τα εκπαιδευτικά προγράμματα μαθητών της
διασποράς, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετά πανεπιστημιακά
προγράμματα σε εξέλιξη στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ταυτόχρονα τονίσθηκε η ενίσχυση των Ελληνικών
στα απογευματινά σχολεία και τα λίγα της στοιχειώδους και μέσης ημερήσιας εκπαίδευσης, κυρίως στις ΗΠΑ. Ειδικότερα όσο
αφορά τον θερινό κύκλο σπουδών του πανεπιστήμιου
CHARLES DARWIN στη Κάλυμνο, την πρόσφατη συνεργασία
στη διδασκαλία του με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως επίσης
και την παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ξένης
γλώσσας, προτάθηκε να διευρυνθεί η κοινή δράση των δύο πανεπιστημίων μέσα από συνεργασίες και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η διαπανεπιστημιακή συνεργασία ανάμεσα στις έδρες νεοελληνικών σπουδών που βρίσκονται σε
χώρες όπου υπάρχουν πολυπληθείς Δωδεκανήσιοι ομογενείς,
αποτελεί στρατηγικό τομέα συνεργασίας και ανάπτυξης, αλλά
και διατήρησης του Ελληνισμού, ανάμεσα στους ομογενείς τρίτης και τέταρτης γενιάς και τους φιλέλληνες απανταχού της
γης. Λόγω δε της μεγάλης σημασίας που έχει η παιδεία στη διασπορά, αποφασίσθηκε να αποτελέσει το κύριο θέμα του 4ου
συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2010.
Διατυπώθηκε επίσης η πρόταση να ενισχυθούν τα προγράμματα διακοπών και ψυχαγωγίας των ομογενών μας με εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα που θα τα χειρίζονται οι
αρμόδιοι φορείς της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας. Στόχο
αποτελεί η ανάπτυξη της πολιτισμικής ταυτότητας των ομογενών
μας, με το χώρο καταγωγής τους. Για την υλοποίηση αυτών των
προγραμμάτων πέρα των κατασκηνώσεων που ήδη λειτουργούν
στη Ρόδο, διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας και μόνιμων εγκαταστάσεων διαμονής με τις ανάλογες αθλητικές και ψυχαγωγικές υποδομές. Προς αυτή την κατεύθυνση κατετέθησαν
προτάσεις α) από τον Δήμο Αρχαγγέλου για να χρησιμοποιηθούν οι πρώην παιδικές κατασκηνώσεις και νυν στρατόπεδο
στο Χαράκι και από τον Μητροπολίτη Ρόδου για τον όμορο στη
μονή Τσαμπίκας χώρο.
Προτείνεται να δημιουργηθεί το μουσείο των Δωδεκανησίων
της διασποράς με άμεση επιλογή του πλέον κατάλληλου κτιριακού χώρου που θα το φιλοξενήσει. Για την στέγαση του, προτάθηκαν από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης α) ένα από τα ιστορικά κτίρια του Καμποκίαρο στην Ελαιούσα, β) η
οικία Ακάβη στη πόλη της Ρόδου (ιστορικό κτίριο επί της οδού
Παπαλουκά) και γ) το παλιό γηροκομείο (πλησίον Ψαροπούλας)
στη πόλη της Ρόδου.

The Dodecanese Diaspora Day
Αποφασίσθηκε να γιορτάζεται σε κάθε νησί της Δωδεκανήσου η τελευταία Κυριακή του Ιουλίου ως ημέρα των Δωδεκανησίων της διασποράς. Ο εορτασμός αυτός θα περιλαμβάνει κύκλο εκδηλώσεων που θα αρχίζουν με το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των απανταχού της γης Δωδεκανησίων. Το πρόγραμμα θα
οριστικοποιείται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Βαληνάκης κηρύττει την
έναρξη των εργασιών του 3ο Συνεδρίου Απόδημων Δωδεκανησίων στον Αρχάγγελο Ρόδου
και 2ου βαθμού μέχρι την 31 Μαρτίου για να μπορούν να το
πληροφορούνται εγκαίρως οι ομογενείς εκφράσθηκε δε η ευχή
να υπάρχει την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, ένας κύκλος εκδηλώσεων με ταυτότητα Δωδεκανησιακή.
Προτείνεται η χρήση του διαδικτύου και της νέας τεχνολογίας
ως μέσου καταγραφής και επικοινωνίας μεταξύ των απανταχού
Δωδεκανησίων. Το portal DodecanesianDream.com, θα συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Παράλληλα προτάθηκε να γίνουν ενέργειες και προς την κατεύθυνση της δημιουργίας δικτύων επιχειρηματιών και νέων επιστημόνων, οι οποίοι σχεδόν στο σύνολο
τους παραμένουν μακριά από τους ομογενειακούς συλλόγους
και τις δραστηριότητες τους,
Ένα από τα θέματα άμεσης προτεραιότητας πρέπει να είναι
και η αναζήτηση λύσης στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
παροικίες μας με την διαφύλαξη των αρχείων των συλλόγων
τους, πολλά από τα οποία μετά από διοικητικές αλλαγές, χάνονται. Η αξία αυτών των αρχείων σήμερα είναι σημαντικότατη και
ανεκτίμητη αφού αποτελούν την καταγραφή της ιστορίας της
διασποράς της Δωδεκανήσου. Το υλικό αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πολύτιμα συστατικά στοιχεία του μουσείου των
Δωδεκανησίων της διασποράς, που η ίδρυση του είχε ήδη προταθεί από το 20 συνέδριο και βρίσκει ευρεία απήχηση μεταξύ
των Δωδεκανησιακών φορέων.
Οι σύνεδροι συμφώνησαν στην ανάγκη που δημιουργεί η παγκόσμια οικονομική κρίση για συστράτευση όλων των Δωδεκανησίων προκειμένου να στηριχθεί το τουριστικό προϊόν των νησιών μας. Σε συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση, τον
ΠΡΟΤΟΥΡ, αλλά και άλλους τοπικούς φορείς, θα αναζητηθούν
αποτελεσματικοί τρόποι, προκειμένου να αξιοποιηθεί το δίκτυο
των Δωδεκανησίων, προς αυτή την κατεύθυνση. Η προσπάθεια
αυτή θα ξεκινήσει εντός του φθινοπώρου με την Ομογένεια της
Αμερικής.
Το συνέδριο απασχολήθηκε επί μακρόν με την μορφή που θα
πρέπει να λάβει το όργανο που θα συσταθεί προκειμένου να
διαχειριστή την παγκόσμια Δωδεκανησιακή οργάνωση. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν συγκλίνουν στην ανάγκη δημιουργίας
αφενός μιας συνομοσπονδίας των Δωδεκανησιακών ομοσπονδιών που θα συμπεριλάβει το σύνολο των Δωδεκανησιακών
συλλόγων παγκοσμίως και θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους και αφετέρου ενός οργανισμού που
θα διαχειριστεί με ευελιξία τις ενέργειες που απαιτούνται, για
την επίτευξη των στόχων της δράσης. Για αυτό το λόγο το δεύτερο θα πρέπει να λάβει νομική μορφή ΜΗ.ΚΥ.Ο, ή Ανώνυμης
Εταιρείας ή και ιδρύματος. Η οργανωτική επιτροπή, αφού αναλύσει της ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, θα τις προωθή-

Ολοκληρώθηκε η γιορτή Φασολιού
στις Πρέσπες – Τιμήθηκαν Απόδημοι
ΦΛΩΡΙΝΑ. Με παραδοσιακό γλέντι και εδέσματα από τα τοπικά προϊόντα των Πρεσπών
πραγματοποιήθηκε και φέτος η γιορτή Φασολιού, που έχει καθιερωθεί τα τελευταία πέντε
χρόνια, στην περιοχή. Φέτος, η γιορτή διοργανώθηκε ένα μήνα νωρίτερα (αντί για τις αρχές
Σεπτεμβρίου), καθώς η δημοτική αρχή αποφάσισε να τιμήσει τους απόδημους Πρεσπιώτες,
που βρέθηκαν στη γενέτειρά τους, λόγω του
θέρους. Στη διάρκεια των εκδηλώσεων τιμήθηκαν εκπρόσωποι αποδήμων που ζουν στην
Αυστραλία, ενώ προβλήθηκαν εικόνες από τα
αξιοθέατα της περιοχής. Ακολούθησε γλέντι
με παραδοσιακά συγκροτήματα και φαγητό
που ετοίμασαν οι ντόπιες νοικοκυρές, όπως η
περίφημη φασολάδα με την εκλεκτή ποικιλία
Πρεσπών, μεζέδες με τσιρόνια της λίμνης και
τοπικά τυριά, καθώς και πίτες.
Τα φασόλια Πρεσπών - πλακέ και γίγαντες καλλιεργούνται στις Πρέσπες σε έκταση περίπου 13.000 στρεμμάτων, ενώ παράγονται ετησίως περίπου 3.000 τόνοι. Το μικροκλίμα και η

εδαφολογική σύσταση της περιοχής αποτελούν συνδυασμό που αναδεικνύει τη μοναδικότητά τους. Άλλωστε, κατέχουν την πιστοποίηση Προϊόντων Προστατευμένης Ονομασίας
Προέλευσης από το ελληνικό κράτος, ενώ αρμόδια επιτροπή της ΕΕ τα έχει αναγνωρίσει ως
Προϊόντα Προστατευμένης Γεωγραφικής
Ένδειξης.
Πηγή: www.greekinsight.com

Ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος Ναύαρχος Ε.Α Λ.Σ,
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ναυτιλιακών Επιστημών
σε ένα διάλειμμα με το συνεργάτη μας, ξενοδόχο
στο Φαληράκι Ρόδου, Διαμαντή Σωτηράκη
σει στις Δωδεκανησιακές Ομοσπονδίες Εσωτερικού και Εξωτερικού για την διατύπωση παρατηρήσεων και βελτιώσεων.
Το 3ο συνέδριο των Δωδεκανησίων της Διασποράς αναγνωρίζει τις προσπάθειες και το επιστημονικό- ερευνητικό έργο της
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου. Στηρίζει το 16ο
Συμπόσιο της, που θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά (5-8 Νοεμβρίου 2009) σε συνεργασία με τις Δωδεκανησιακές Ομοσπονδίες Αττικής και Αμερικής και θα είναι αφιερωμένο στους
Δωδεκανήσιους της Διασποράς.

Βραβεύσεις
Τέλος, το συνέδριο βράβευσε απονέμοντας τους τιμητικές
πλακέτες τους καταγόμενους από την Κάλυμνο Ομογενείς:
Κάννη Ιωάννη, Πρώην Υπουργό και μέλος του κοινοβουλίού
του Καναδά
Μαραγκό Πέτρο, Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου
Χαλίκο Γιάννη, Επιχειρηματία του Darwin της Αυστραλίας
Γιαννάτου Κατερίνα, Πρώην Πρόεδρο Καλυμνίων - Αττικής
για την σημαντική παρουσία τους στην πολιτική, τις επιστήμες
ή τις επιχειρήσεις και την εν γένει προσφορά τους στην ιδιαίτερη πατρίδα τους Κάλυμνο.
Ομοίως βράβευσε τον Αρχιμανδρίτη Απόστολο Κουφαλλάκη,
Ιερατικό προϊστάμενο του καθεδρικού ναού του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια της Νέας Υόρκης για τις ανεκτίμητες και πολύτιμες υπηρεσίες του προς την Αγία Εκκλησία, την Ελληνική Παιδεία και την Ελληνική-Δωδεκανησιακή Ομογένεια.
Στο συνέδριο παρέστησαν και συμμετείχαν στις εργασίες του
ο υφυπουργός Εξ. Γιάννης Βαληνάκης, ο βουλευτής και τέως υπουργός Αιγαίου και νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλης Παυλίδης , οι βουλευτές Αναστάσιος Καραμάριος και Νίκος Ζωίδης,
ο Νομάρχης Δωδεκανήσου Γιάννης Μαχαιρίδης και οι δήμαρχοι Ρόδου Χατζής Χατζηευθυμίου, Πεταλούδων Μιχάλης Κορδίνας, Αρχαγγέλου Αλέκος Παπουράς, Καμείρου Δημήτρης
Κρητικός, Λινδίων Μανώλης Παλλάς και Καλυμνίων Γιώργος
Ρούσος. Η Ειδική Επιτροπή Αποδήμου Ελληνισμού της Βουλής
εκπροσωπήθηκε από τον Βουλευτή και τέως υφυπουργό εξωτερικών Γρηγόρη Νιώτη και τον βουλευτή Γιώργο Κασαπίδη. Το
ΣΑΕ εκπροσωπήθηκε από τον Νικόλαο Σκηνίτη και το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής από τον Πρόεδρο του Αλέξανδρο Ζαβό.
Πηγή: www.voiceofgreece.gr
Φωτογραφίες: Διαμαντής Σωτηράκης

Το αντάμωμα των βλάχων
στο ξωκλήσι του Α. Αθανασίου
ΓΡΕΒΕΝΑ. Εκατοντάδες βλάχοι από τα βλαχοχώρια της οροσειράς της Πίνδου αντάμωσαν στο
ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου στο δημοτικό διαμέρισμα Κρανιάς του δήμου Γόργιανης Γρεβενών.
Το φετινό 5ο Αντάμωνα των Βλαχοχωρίων Οροσειράς Πίνδου έχει την ιδιαιτερότητα, ότι σ' αυτό
συμμετείχαν και κάτοικοι βλαχόφωνων
χωριών και από τους γειτονικούς νομούς
Ιωαννίνων και Τρικάλων. Στόχος των εκδηλώσεων του Ανταμώματος είναι αφενός η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των
κατοίκων των βλαχόφωνων περιοχών
της Πίνδου και αφετέρου η διατήρηση
και διάδοση της πλούσιας πολιτισμικής
παράδοσης των βλάχων. Οι εκδηλώσεις
έλαβαν χώρα σε μια πανέμορφη περιοχή
και ξεκίνησαν με Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγ. Αθανασίου και ακολούθησε η εμφάνιση χορευτικών συγκροτημάτων Κρανιάς και των Συλλόγων βλα- Με παραδοσιακές ενδυμασίες βλάχοι και βλάχες
της Πίνδου στο ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου
χόφωνων χωριών. Επίσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους προέδρους των Πολιτιστικών Συλλόγων για την προσφορά τους στη διατήρηση της ταυτότητας των βλάχων και την αναβίωση εθίμων και παραδόσεων που χάνονται στα βάθη του χρόνου. Οι εκδηλώσεις, στις οποίες παρέστησαν ο βουλευτής και πρώην υπουργός Γρεβενών Χρήστος Φώλιας, ο νομάρχης Γρεβενών, Δημ. Κουπτσίδης και πρόεδροι Κοινοτήτων της περιοχής, έκλεισαν με βλάχικο
Πηγή: www.greekinsight.com
γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους.
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Η νέα Ηγεσία των Απόδημων Βουλευτών
Με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 7ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2009.
Το νέο Δ.Σ. της ΠΑ.Δ.Ε.Ε. απαρτίζουν: ο Πρόεδρος Τζων
Πανταζόπουλος βουλευτής στην πολιτεία Βικτώρια της Αυστραλίας, ο Α’ Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Ραπτάκης πολιτειακός γερουσιαστής του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, ο Β’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Χατζημαρκάκης ευρωβουλευτής από τη Γερμανία, ο Νίκος Παπαδόπουλος βουλευτής στη Σουηδία, ο
Τζων Κάννις βουλευτής στον Καναδά, η Όλγα Κοβιτίδη βουλευτής στην Κριμαία της Ουκρανίας, ο Θωμάς Κατσιαντώνης
πολιτειακός βουλευτής στο Nιού Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, ο Μάικ
Κεόκας πολιτειακός βουλευτής στη Τζώρτζια των ΗΠΑ και ο
Τζωρτζ Σουρής βουλευτής της Νέας Νότιας Ουαλίας.
«Για την σωστή εφαρμογή των στόχων και την καθεαυτού
πλήρη εκπλήρωση των καθηκόντων μας είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουμε τον ρόλο μας ως απλοί πρεσβευτές των ελληνικών αρχών στο εξωτερικό», δήλωσε ο νέος Αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕΕ Γιώργος Χατζημαρκάκης.
Ο Ευρωβουλευτής επεσήμανε επίσης ότι είναι αναγκαίο να αναβαθμιστεί ο διάλογος μεταξύ Ελλήνων πολιτικών και μελών
της ΠΑΔΕΕ. «Υπάρχει μία εκτίμηση ότι η σχέση των ελληνικών
αρχών με την ΠΑΔΕΕ εξυπηρετεί κυρίως εσωτερικούς σκοπούς

και γι αυτό το λόγο είναι μονόπλευρη. Είναι ανάγκη οι Έλληνες
πολιτικοί να κατανοήσουν ότι τα μέλη της ΠΑΔΕΕ, τα οποία είναι
οι καλύτεροι εμπειρογνώμονες σε θέματα διεθνών σχέσεων,
μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο σαν πρεσβευτές αλλά και
σαν σύμβουλοί τους και αυτό για το καλό του τόπου και την σωστή προώθηση των εθνικών θεμάτων της Ελλάδος».
Ο κ. Χατζημαρκάκης ανέφερε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των μελών της ΠΑΔΕΕ χρειάζεται ενίσχυση και βελτίωση. «Η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών αποτελεί πολύτιμη πηγή για την προβολή του Ελληνισμού στο εξωτερικό. Η
ΠΑΔΕΕ είναι το κατάλληλο δίκτυο για διάλογο και ανταλλαγή
απόψεων και εμπειριών για να πετύχουμε το στόχο μας. Είμαι
ιδιαίτερα χαρούμενος που η Γενική Συνέλευση ψήφισε τη δημιουργία μιας επιτροπής που θα ασχολείται με θέματα επικοινωνίας και δημoσίων σχέσεων εντός της ΠΑΔΕΕ. Η ίδρυση ενός τέτοιου οργάνου ήταν απολύτως απαραίτητη».
Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης είναι ιδρυτικό μέλος του DHW
και Πρόεδρος της παγγερμανικής επιχειρηματικής οργάνωσης από το 2004. Στο Ευρωκοινουβόλιο εξελέγη εφέτος για
δεύτερη φορά. Εκεί έχει εκλεγεί πρόσφατα μεταξύ άλλων ως
Συντονιστής της ισχυρής «Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών» και επί κεφαλής της «Αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις του με την πΓΔΜ», γεγονός λίαν
σημαντικό για την Ελλάδα. Ας τονισθεί εδώ ότι η «Επιτροπή

Ελέγχου των Προϋπολογισμών» έχει τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάπτυξης καθώς και των αποφάσεων για την χορήγηση απαλλαγής που λαμβάνει το Κοινοβούλιο. Επίσης ελέγχει μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εξετάζει τις περιπτώσεις απάτης και ατασθαλιών της Ένωσης.
Η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού
(ΠΑΔΕΕ) ξεκίνησε άτυπα το 1996 και έλαβε νομική υπόσταση
ως σωματείο το 2005. Σήμερα έχει πάνω από 170 μέλη εκλεγμένα σε νομοθετικά σώματα και κοινοβούλια σε πλέον
των 24 χωρών ανά τον κόσμο. Στόχοι της ΠΑΔΕΕ είναι η επικοινωνία μεταξύ των μελών, η ισχυροποίηση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και των χωρών
προέλευσης των μελών και η προαγωγή, διάδοση και προβολή των αρχών και αξιών του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας. Η ΠΑΔΕΕ διατηρεί τις εξείς επιτροπές:
«Ελληνική γλώσσα και ελληνικός πολιτισμός», «Επιστροφή
των Μαρμάρων του Παρθενώνα και άλλων αρχαιοτήτων»,
«Σύγχρονα προβλήματα του Ελληνισμού (Κυπριακό, Μακεδονικό, κλπ.)», «Προώθηση της συνεργασίας και του Εμπορίου
μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και των χωρών προέλευσης των μελών» και τέλος «Αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν τους Έλληνες της Διασποράς».
Πηγή: www.voiceofgreece.gr

Στις εργασίες της 7ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού, στην Αθήνα,
συμμετείχε η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Στην ΠΑΔΕΕ μετέχουν 224 ελληνικής καταγωγής βουλευτές, καθώς και
πρώην βουλευτές νομοθετικών σωμάτων 26 μη ελληνοφώνων χωρών
Βιέννη. Η κ. Σαραντοπούλου ζήτησε την
στήριξη των μελών της ΠΑΔΕΕ στην προώθηση των εθνικών μας δικαίων, αλλά και
στα θέματα που έχουν να κάνουν με την
πολιτιστική και οικονομική συνεργασία, τονίζοντας ότι οι δικές τους πρωτοβουλίες
προσφέρουν την ευκαιρία ώστε να ακουστούν οι ελληνικές θέσεις και να προωθηθούν στην διεθνή πολιτική σκηνή.
Ακόμη, αναφέρθηκε στην πολύτιμη εμπειρία που διαθέτουν στην αντιμετώπιση
κρίσιμων ζητημάτων, όπως είναι το Κυπριακό, το ζήτημα της ονομασίας της πΓΔΜ, η
διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας του
Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού,
τα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων μας
στην Β. Ήπειρο, στην Κωνσταντινούπολη,
την Ίμβρο και την Τένεδο, η προστασία του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης. «Η γνώση της διαχείρισης των πολιτικών ζητημάτων και των προτεραιοτήτων
που θέτει κάθε χώρα από την οποία προ-

έρχεστε μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος
σύμμαχος για την Ελληνική πολιτεία στον
τρόπο παρουσίασης των ζητημάτων αυτών» ανέφερε.
Η Γραμματέας του ΣΑΕ επεσήμανε ότι
βασική επιδίωξη για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, είναι να τεθούν
οι βάσεις για την καλύτερη επικοινωνία και
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ
του ΣΑΕ και της ΠΑΔΕΕ, με στόχο την αμφίδρομη ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που απασχολούν τον
Ελληνισμό. «Επιθυμούμε και με την δική
σας συμβολή την επαναδραστηριοποίηση
και κινητοποίηση των ελληνικών δυνάμεων
άσκησης πίεσης, όπου αυτές υπάρχουν,
στην επικοινωνία μας και την τακτική επαφή με θεσμικούς φορείς και άτομα που
παίζουν σημαντικό ρόλο στην χάραξη της
εξωτερικής πολιτικής των χωρών τους και
επηρεάζουν σημαντικά τα κέντρα λήψης αποφάσεων» είπε.
Κλείνοντας, τόνισε: «Η δική μας προσπά-

θεια είναι μέσα από την ενότητα και με ομοψυχία, να συνεχίσουμε τον αγώνα για
την διαφύλαξη της δικής μας ιστορίας, της
γλώσσας και του πολιτισμού μας ,της δικής
μας ταυτότητας, αγκαλιάζοντας όμως όλους τους λαούς, σε μια παγκόσμια κοινωνία, όπου μπορούμε να προσφέρουμε στην
πρόοδο και την ευημερία της».
Η κ. Σαραντοπούλου ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο της ΠΑΔΕΕ κ. Δ. Γιάνναρο, το προεδρείο της ΠΑΔΕΕ και όλα τα
μέλη της οργάνωσης για την μέχρι τώρα
δράση τους και την σημαντική προσφορά
τους για τον Ελληνισμό. Συνεχάρη τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο κ. Ι. Πανταζόπουλο
και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
Η Γραμματέας ΣΑΕ παρακάθησε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε για τα μέλη της
ΠΑΔΕΕ ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης
Σιούφας στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας
στον Πειραιά.

Συγχαρητήρια επιστολή του Προέδρου ΣΑΕ στον νέο Πρόεδρο της ΠΑΔΕΕ
Αλεξάνδρεια. Συγχαρητήρια επιστολή στον νέο Πρόεδρο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού ( ΠΑΔΕΕ), Ιωάννη Πανταζόπουλο, Βουλευτή Πολιτείας
Βικτώριας, της Αυστραλίας, απέστειλε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), Στέφανου Π. Ταμβάκη.
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Εκ μέρους του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), επιτρέψτε μου να συγχαρώ
θερμά εσάς προσωπικά, καθώς και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, για την εκλογή και ανάληψη των καθηκόντων του.
Είμαι βέβαιος ότι το νέο Συμβούλιο θα συνεχίσει και θα διευρύνει ακόμη περισσότερο
το ήδη επιτυχημένο έργο που έχει συντελεστεί, καθώς τόσο η ΠΑΔΕΕ όσο και το ΣΑΕ μοιράζονται κοινούς στόχους και ιδανικά, με πρώτιστο το συμφέρον του απανταχού ελληνισμού.
Ευχόμενος κάθε επιτυχία στο υψηλής σπουδαιότητας έργο σας, επιτρέψτε μου να σας
διαβεβαιώσω ότι το ΣΑΕ θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειές σας, στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Στέφανος Π. Ταμβάκης
Πρόεδρος
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Εκδήλωση ιστορικής Μνήμης για το
ολοκαύτωμα στη Μίχλα Θεσπρωτίας
Ρεπορτάζ: Νίκος Σουτόπουλος
Φωτό: Μάγδα Γεωργίου
Με μια συγκινητική εκδήλωση ιστορικής μνήμης που διοργάνωσε η
αδελφότητα Αποδήμων Πέντε Εκκλησιών Θεσπρωτίας στην τοποθεσία Μίχλα, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2009, αποτίθηκε φόρος τιμής
στα θύματα της Ναζιστικής θηριωδίας, που βρήκαν τραγικό θάνατο
στις 23 Αυγούστου 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους o Πρεσβύτερος π.
Δημήτριος Μαρτίνης ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Παραμυθίας, o βουλευτής Ιωαννίνων Μιχάλης Παντούλας, η επίτιμος Πρόξενος της Ο. Δ. Γερμανίας κα. Kerstin Lohr, ο Νομάρχης Θεσπρωτίας Βασίλειος Γιόγιακας, ο Δήμαρχος Παραμυθιάς Γεώργιος Σιώζος, ο Υποδιοικητής του 628 ΤΠ Φιλιατών Τ/χης Β. Κολιός, ο Διοικητής Α.Τ. Παραμυθιάς Αστυνόμος Α’ Ι. Έξαρχος, ο Διοικητής Π.Υ.
Θεσπρωτίας Α/Πχος Φ. Σπύρου, ο πρώην Νομάρχες Νικόλαος
Τσώνης και Χρήστος Μαρτίνης, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Κατσούρας Χρήστος, Κάτσινος Γεώργιος και Γκίκας Μιχάλης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Νομού Θεσπρωτίας Βασίλειος Δοκόπουλος, οι Πρόεδροι Τοπικών Διαμερισμάτων Πλακωτής και Πολυδρόσου Γιώργος Αηδόνης, και Ανδρέας
Μαρτίνης και 200 περίπου προσκυνητές και συγγενείς των θυμάτων,
ανάμεσα στους οποίους οι Γερμανοί Walter Bachsteffel και Sylvia
Löser.
Ο Αντιπρόεδρος της αδελφότητας Πέντε Εκκλησιών Παναγιώτης
Γεωργίου στο σύντομο χαιρετισμό του αφού καλωσόρισε τους συμπροσκυνητές αναφέρθηκε στην προσφορά των χωριανών του
στους εθνικούς αγώνες, στους δύο νεκρούς στρατιώτες που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στο Μικρασιατικό Πόλεμο, το Βασίλειο Ντούγια και Δημήτριο Παναγιώτου, στο νεαρό υπολοχαγό Βασίλειο Μητσέλο που τραυματίστηκε το Μάρτη του 41’ στα υψώματα της Τρεμπεσίνας και πέθανε λίγο αργότερα στην Αθήνα και στους δεκαπέντε αδικοχαμένους κατά της διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Τόνισε ότι «το ολοκαύτωμα της Μίχλας είναι ίσως το μοναδικό που δεν
έτυχε μέχρι σήμερα της ανάλογης προβολής και οφείλουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την παράληψη εντάσσοντας το στο δίκτυο των
μαρτυρικών χωριών Ελλάδος». Τελειώνοντας ανάφερε ότι «επειδή
κανένας πόλεμος δεν έχει ποτέ νικητές και ηττημένους παρά μόνο
ηττημένους, γι’ αυτό το λόγο ένα πρέπει να είναι το σύνθημά μας:
«Ειρήνη, ποτέ πια πόλεμος», γιατί ο πόλεμος δημιουργεί εγκλήματα
σαν κι αυτό που διαπράχτηκε στη Μίχλα».
Μεταφέροντας τους χαιρετισμούς εκ μέρους του Γερμανού Πρέσβη στην Ελλάδα Dr. Wolfgang Schultheiss η επίτιμος Πρόξενος της
Ο. Δ. Γερμανίας κα. Kerstin Lohr ανέφερε: «Πέρασαν 65 χρόνια από το καλοκαίρι του 1944, όταν αδίκως πλήρωσαν με την ζωή τους
15 άτομα από τον άμαχο πληθυσμό για τις απώλειες του Γερμανικού
στρατού κατά τις επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών. Αυτές οι αδικαιολόγητες πράξεις του Γερμανικού στρατού κατοχής είναι κατακριτέες απ’ όλους μας... Χρειάστηκαν τελικά δύο γενεές για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το παρελθόν σχετικά αμερόληπτα… Απ’
αυτήν τη θλίψη έχουν τελικά γεννηθεί κοινές προσπάθειες για μια ενωμένη Ευρώπη. Ζητώ συγγνώμη από τις ψυχές των θυμάτων, που
βρίσκονται σήμερα κατά την ημέρα μνήμης εδώ και όλοι μαζί έχουμε την υποχρέωση να μην τους ξεχνούμε ποτέ».
Κεντρικός ομιλητής σε αυτή την εκδήλωση ιστορικής μνήμης, ήταν ο καθηγητής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθανάσιος Γκότοβος, ο οποίος υπενθυμίζοντας σε όλους τα
τραγικά ιστορικά συμβάντα μεταξύ άλλων ανέφερε: «Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στον ιερό αυτό χώρο, για να κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ μπροστά σε μια θυσία, τη θυσία των κατοίκων των Πέντε Εκκλησιών που έχασαν αναίτια και με βίαιο και βάρβαρο τρόπο τη ζωή
τους από την εγκληματική δράση στρατιωτών της ναζιστικής δύναμης κατοχής στο όνομα μιας ιδεολογίας που προκάλεσε πολλά δεινά, πολύ πόνο και πολλή καταστροφή στην Ευρώπη: της ιδεολογίας
του ναζισμού. Από εκεί ψηλά που αναπαύονται μας βλέπουν σήμερα οι ψυχές τους και ζητούν από μας ένα πράγμα: να μην τους ξεχάσουμε, να θυμόμαστε ότι για δεκαπέντε αγαπημένα πρόσωπα το
νήμα της ζωής κόπηκε ξαφνικά και απροσδόκητα, χωρίς καν δική
τους εμπλοκή σε ένοπλη αναμέτρηση ή δολιοφθορά. Να θυμόμαστε
ότι δολοφονήθηκαν από εκτελεστές της ναζιστικής στρατιωτικής μηχανής απλά επειδή ανήκαν στο ίδιο έθνος με τους αντάρτες της εθνικής αντίστασης και από το έθνος αυτό έπρεπε κάποιοι να πονέσουν. Η θανάτωσή τους ήταν πράξη άνανδρη και ατιμωτική για κάθε
στρατιωτικό κώδικα τιμής, ήταν η εφαρμογή της ναζιστικής αρχής
της συλλογικής ευθύνης και της συλλογικής ενοχής με την οποία τα
κατοχικά στρατεύματα, ιταλικά και γερμανικά, επιχείρησαν να παραλύσουν την αντίσταση, προκαλώντας ολοκαυτώματα στον άμαχο
πληθυσμό. Οι νεκροί της Οσδίνας είναι οι εκπρόσωποι αυτού ακριβώς του άμαχου πληθυσμού που από τη σκοπιά της ναζιστικής πολιτικο-στρατιωτικής ηγεσίας έπρεπε να πληρώσει για τις απώλειες της
Βέρμαχτ στις επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών και για την ίδια την
ύπαρξη ανταρτών».
Και συμπλήρωσε ο κ. Γκότοβος: «Το ολοκαύτωμα της Μίχλας στις
23 Αυγούστου 1944 είναι μια τυπική περίπτωση των ολοκαυτωμάτων
που είχαν προηγηθεί στο Κεφαλόβρυσο, τη Μουσιωτίτσα, το Κομμένο, την Παραμυθιά, τους Λυγγιάδες, τα Καλάβρυτα, το Δίστομο και
την Κλεισούρα, για να περιοριστούμε στις πιο γνωστές από τις δεκάδες εκτελέσεις που έλαβαν χώρα με πρωταγωνιστές μέλη της Βέρμαχτ από το 1943 μέχρι το τέλος της κατοχής. Μικρότερο ως προς την
κλίμακα, αλλά πανομοιότυπο ως προς την λογική που διέπει την εγκληματική πράξη: μας πλήττουν οι αντάρτες με την αντιστασιακή τους

Οι επίσημοι πολιτικοί, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστυνομίας, Στρατού και Πυροσβεστικής,
μαζί με πολλούς χωριανούς, έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση μνήμης

Συμβολική δενδροφύτευση ελιάς από την επίτ. Πρόξενο Γερμανίας και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η επίτιμη Πρόξενος της Γερμανίας Kerstin Lohr καταθέτει
στεφάνι στο μνημείο του ολοκαυτώματος
δράση, θα πληρώσουν οι άμαχοι. Τόσο απλά και τόσο βάρβαρα».
Υπογραμμίζοντας την ιστορική αξία, την παιδαγωγική και διδακτική σκοπιμότητα τέτοιων εκδηλώσεων μνήμης τόνισε: «Ακόμη και σήμερα βρίσκονται στις χώρες αυτές νοσταλγοί της εποχής εκείνης αλλά και μεταμοντέρνοι ιστορικοί που επιχειρούν να παρουσιάσουν τις
κατοχικές δυνάμεις ως τυπικές στρατιωτικές μονάδες, χωρίς εμπλοκή σε εγκλήματα πολέμου, εις πείσμα των γεγονότων. Και τα γεγονότα είναι αμείλικτα. Όπως υπάρχουν δυνάμεις και στη δική μας χώρα, ακόμη και μέσα στα πανεπιστήμια, που διαστρεβλώνοντας την ιστορική πραγματικότητα επιχειρούν να υποβαθμίσουν ή και να αθωώσουν την εγκληματική δράση των Μουσουλμάνων Τσάμηδων της
Θεσπρωτίας, αρωγών στη συντριπτική τους πλειοψηφία των δυνάμεων κατοχής, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαν να είχαν συντελεστεί οι δολοφονίες των αμάχων από τις Πέντε Εκκλησιές, την Πλακωτή, την Παραμυθιά, το Φανάρι αλλά και από ολόκληρη τη Θεσπρωτία εκείνα τα ανάποδα χρόνια. Και επιχειρούν να την αθωώσουν υποστηρίζοντας χωρίς αιδώ ότι οι ορδές του Νουρί και του Μαζάρ Ντίνο δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να συμμαχήσουν με τις δυνάμεις κατοχής για αυτοάμυνα, πιεζόμενοι από τις αντάρτικες δυνάμεις του Ζέρβα. Όσο τέτοιες απόψεις, οι οποίες συνιστούν προσβολή στη μνήμη των θυμάτων της φασιστικής και της ναζιστικής θηριωδίας, όχι μόνον ακούγονται δημόσια, αλλά και διδάσκονται σήμερα στα πανεπιστήμια και τα σχολεία μας ως ιστορική αλήθεια, έχουμε χρέος να θυμόμαστε τους δολοφονημένους αμάχους των
Πέντε Εκκλησιών, της Πλακωτής, της Παραμυθιάς, των χωριών του
Φαναρίου και όλης της Θεσπρωτίας αλλά και τις συνθήκες εκτέλεσής τους. Και μία από αυτές ήταν η τρομοκράτηση και η εθνοκάθαρση του χριστιανικού πληθυσμού της Θεσπρωτίας από τα αποσπάσματα του Αβδουλά Αχμέτ, της Τζενταρμερίας και της Ξίλια με
την ανοχή, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των δυνάμεων κατοχής».
Ο καθηγητής Αθ. Γκότοβος ολοκλήρωσε την επιστημονικά τεκμηριωμένη ομιλία του υπενθυμίζοντας σε όλους: «Το να διατηρούμε
στη μνήμη μας το ολοκαύτωμα της Μίχλας δεν είναι μόνον ένα χρέος απέναντι στους συμπατριώτες μας που δεν μπόρεσαν να έχουν
μια φυσιολογική ζωή και έναν φυσιολογικό θάνατο, δεν πρόλαβαν
καν να ζήσουν. Είναι και χρέος απέναντι στην ιστορία αυτού του τό-

που η οποία θα ήταν άδικο να εκτοπιστεί για να μπει στη θέση της η
ασύστολη προπαγάνδα σε μια εποχή που φαίνεται πως όλες οι εκδοχές τής πραγματικότητας επιτρέπονται. Ας μην ξεχνούμε ότι σε τελευταία ανάλυση εξαρτάται και από μας που συγκεντρωθήκαμε εδώ
τι επιτρέπεται και τι επιβάλλεται. Και εμείς λέμε ότι επιβάλλεται ο σεβασμός στα γεγονότα, ο σεβασμός στην αλήθεια. Λέμε ότι δεν μπορούμε να χτίσουμε ούτε μια αξιόπιστη Ελλάδα, ούτε καλές σχέσεις
γειτονίας, ούτε μια Ευρώπη αντάξια της ιστορίας της πάνω σε ανακρίβειες και ψεύδη εν ονόματι της λήθης. Τα θύματα της Μίχλας δολοφονήθηκαν στο όνομα μιας ιδεολογίας η οποία επικράτησε για ένα διάστημα στη Θεσπρωτία με συνεργούς τους οπαδούς του αλβανικού μεγαλοϊδεατισμού. Ας μην επιτρέψουμε σε άλλους, εξήντα πέντε χρόνια μετά, να σκοτώνουν την αλήθεια γύρω από την ιστορική
πραγματικότητα. Η αντίσταση στις δυνάμεις κατοχής ήταν χρέος της
προηγούμενης γενιάς, γιατί σε αυτήν έλαχε η κατοχή. Η αντίσταση
στην ανακρίβεια, στο ψεύδος και στη λήθη είναι δικό μας χρέος. Και
είναι, πιστεύω, το καλύτερο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των αδικοχαμένων της Μίχλας. Να γιατί δεν πρέπει ποτέ να
τους ξεχνούμε. Αιωνία τους η μνήμη!»
Μετά το προσκλητήριο νεκρών, την κατάθεση στεφάνων και την
ενός λεπτού σιγή, ο Νομάρχης Θεσπρωτίας μαζί με την Γερμανίδα
επίτ. Πρόξενο και το Δήμαρχο Παραμυθιάς φύτεψαν στο χώρο του
μνημείου ένα δέντρο ελιάς σε ένδειξη ειρήνης και φιλίας των δύο
λαών. Στη συνέχεια παρατέθηκε δεξίωση στο φιλόξενο Μοναστήρι
της Παναγίας Μίχλας όπου αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους για τα τραγικά εκείνα γεγονότα.
Ο κ. Νομάρχης απαντώντας στο αίτημα του 13χρονου Δημήτρη
Μπάτση, υποσχέθηκε τη διάνοιξη δρόμου περίπου ενός χλμ. μέχρι
το σημείο «Αχούρια» όπου κάηκαν οχτώ χωριανοί, οι πέντε από τους
οποίους ήταν ανήλικα παιδιά 1 έως 15 ετών. Επίσης ο κ. Νομάρχης
υποσχέθηκε ότι θα χρηματοδοτήσει την έκδοση σχετικού βιβλίου με
τις μαρτυρίες των κατοίκων και το οποίο θα επιμεληθεί ο καθηγητής
Αθ. Γκότοβος. Ο Δήμαρχος Παραμυθιάς ανταποκρίθηκε στο αίτημα
του Π. Γεωργίου από την επόμενη χρονιά να αναλάβει την οργάνωση του μνημόσυνου ο Δήμος Παραμυθιάς με αρωγό την αδελφότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέντε Εκκλησιών.
Θερμά συγχαρητήρια ανήκουν στους διοργανωτές, τον Αντιπρόεδρο της Αδελφότητας Παναγ. Γεωργίου, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πέντε Εκκλησιών κα. Π. Νικολάου, τον Πρόεδρο
του Τ.Δ. Πέντε Εκκλησιών Κ. Ευαγγέλου και τον τελετάρχη της εκδήλωσης δάσκαλο Βασίλειο Μπάτση.

n n n ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
Ανακοινωθέν
Ο Συντηρητικός Δημοτικός σύμβουλος της Δημαρχίας Μπάρνετ Βορείου Λονδίνου και υποψήφιος για
την βουλευτική έδρα του Χέντον κ.
Μάθιου Όφφορτ εξέφρασε σοβαρές
ανησυχίες για το πρόσφατο ψήφισμα
για την Κύπρο που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Άντριου Ντίσμορ.
"Είναι δύσκολο να πιστέψει ένας ότι αυτό ήταν εισήγηση ενός Βρετανού
Κοινοβουλευτικού τόσο γρήγορα μετά την πορεία διαμαρτυρίας στην
Πλατεία Τραφάλγκαρ. Στην συγκέντρωση εκείνη ο ένας ομιλητής μετά
τον άλλο μίλησαν για όλα εκείνα που
οφείλει η Τουρκία να πράξει για να
λυθεί το συνεχιζόμενο πρόβλημα. Θέματα ιδιοκτησίας και περιουσίας που
κατασχέθηκαν κατά την εισβολή, πληροφορίες για τους αγνοούμενους από την εισβολή, και τα δικαιώματα των
Κυπρίων πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα. Χρειάζεται πιο ισχυρή πολιτική
δράση για να δοθεί τέλος στον διαχωρισμό δια μέσου της νήσου.
Το ψήφισμα 1897 φαίνεται να συμφωνεί και να αθωώνει την τουρκική εισβολή, την οποία χαρακτηρίζει ως 'γεγονότα του 1974' και ξεδιάντροπα την
εξισώνει με 'προηγούμενα τέτοια περιστατικά το 1963-64 και προς το τέλος της δεκαετίας του 1950'. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη από την Τουρκία κατοχή της
Κύπρου αγνοείται, καθώς το ψήφισμα
προωθεί λύση δύο κρατών - ουσιαστικά νομιμοποιεί την εισβολή της Τουρκίας. Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί,"
είπε ο Συντηρητικός Δημοτικός Σύμβουλος Όφφορτ.
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Η “Πορεία για την Κύπρο” στο Λονδίνο
Η καθιερωμένη “Πορεία για την Κύπρο”, που
γίνεται εδώ και χρόνια στο κέντρο του Λονδίνου,
με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος της Κύπρου και την καταδίκη της εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής του βόρειου τμήματος της νήσου, από τουρκικά στρατεύματα, τον Ιούλιο του
1974, πραγματοποιήθηκε και φέτος στις 19 Ιουλίου. Τη μεγάλη συγκέντρωση διοργάνωσε η
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου.
Κεντρικός ομιλητής ο υπουργός Εσωτερικών
της Κύπρου Νεοκλής Συλικιώτης. Η πορεία ξεκί-

νησε με συγκέντρωση έξω από την τουρκική
πρεσβεία, στην πλατεία Belgrave, στις 2.45 (ώρα
Λονδίνου) και συνεχίστηκε κατά μήκος του κεντρικού Λονδίνου, με τελικό προορισμό την πλατεία Trafalgar. Νωρίτερα ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου Πίτερ Δρουσιώτης, επικεφαλής αντιπροσωπείας, επέδωσε ψήφισμα στον Τούρκο πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βρετανό πρωθυπουργό, Γκόρντον Μπράουν. “Είναι τώρα, σημαντικότερο από ποτέ άλλοτε να διαδηλώσουμε
την αντίθεσή μας στην παράνομη τουρκική

στρατιωτική κατοχή του βορείου τμήματος της
Κύπρου, καθώς και τη στήριξή μας στις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των δύο
κοινοτήτων στο νησί, που στόχο έχουν μια δίκαιη
λύση, που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των
δύο κοινοτήτων”, αναφέρει χαρακτηριστικά σε
ανακοίνωσή του ο κ. Δρουσιώτης, ο οποίος καλεί όλους τους Κύπριους που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους φίλους της
Κύπρου να συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση που
στοχεύει στον τερματισμό του Κυπριακού δράματος.
Πηγή: ΑΠΕ

Καθαρές προτάσεις. Ο Μάθιου Όφφορτ ζητεί
μεγαλύτερη πολιτική προτεραιότητα για την Κύπρο
Στην διαμαρτυρία ενάντια στην συνεχιζόμενη για 35 χρόνια
τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου, που έλαβε χώρα στην
πλατεία Τραφάλγκαρ την Κυριακή 19 Ιουλίου 2009, έλαβε μέρος
και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημαρχείας Μπάρνετ Μάθιου
΄Οφφορτ.
Αφού άκουσε διάφορες ομιλίες από Βρετανούς κοινοβουλευτικούς, περιλαμβανομένου και του Δρ. Τσάρλς Τάννοκ (Ευρωβουλευτού), ο Μάθιου είπε:
«Η κατάσταση στην Κύπρο συνεχίζεται για πάρα πολύ καιρό. Η
Βρετανική Κυβέρνηση πρέπει να σπρώξει τόσο την Τουρκία όσο
και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλουν στην επανένωση της
μοιρασμένης νήσου, μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Τα σπίτια
και η γή που βρίσκονται υπό κατοχή και στην συνέχεια ξανα- πουλήθηκαν σε άλλους από την Τουρκική Κυβέρνηση πρέπει να επιστραφούν. Για 35 χρόνια συγγενείς των αγνοουμένων συνεχίζουν να υποφέρουν και μην γνωρίζουν τι συνέβη στους φίλους
και στις οικογένειές τους. Το θέμα πρέπει να τύχει μεγαλύτερης
πολιτικής προτεραιότητας απ΄ότι είχε τα τελευταία χρόνια».

Δηλώσεις Ελληνοκύπριου εκπροσώπου στη
Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Πριν από περίπου 15 χρόνια είχε καταθέσει στην Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ) ο Τούρκος φωτογράφος
Εργκίν Κονουκσεβέρ, ο οποίος το 1974 είχε φωτογραφήσει, κατά τη
σύλληψη τους από τον Τουρκικό στρατό, τους πέντε Ελληνοκύπριους
στρατιώτες που τα λείψανα τους ταυτοποιήθηκαν πρόσφατα, δήλωσε ο
Ελληνοκύπριος εκπρόσωπος στην Επιτροπή, Ηλίας Γεωργιάδης.
Η κατάθεση τότε δεν κατέστη δυνατό να διασταυρωθεί και ο Τούρκος
φωτογράφος δεν είχε δώσει λεπτομέρειες στις οποίες αναφέρθηκε στις
πρόσφατες δηλώσεις του στον Τουρκικό τύπο, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
Σε δηλώσεις στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι η ΔΕΑ εργάζεται υπό άκρως δύσκολες περιστάσεις και ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια των όρων εντολής που διέπουν τη λειτουργία της.
«Προσπάθειά της είναι η αξιοποίηση όλων των πληροφοριών που κατά καιρούς περιέρχονται στη γνώση της, με στόχο να δοθούν συγκεκριμένες και επιστημονικά ελεγμένες απαντήσεις για όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό αγνοουμένων», ανέφερε.
Μέχρι σήμερα η ΔΕΑ έχει προβεί σε εκταφές σε περισσότερους από
260 χώρους σε ολόκληρη την Κύπρο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες
τάφηκαν αγνοούμενοι, με αποτέλεσμα την ανεύρεση οστών σε 120 τοποθεσίες, που υπολογίζεται ότι ανήκουν σε περισσότερα από 500 άτομα.
Πηγή: www.sae.gr

ΟΗΕ - 64η Σύνοδος Γενικής Συνέλευσης, με θέμα το Κυπριακό
Στις 15 Σεπτεμβρίου και 3μμ τοπική ώρα Νέας Υόρκης αρχίζει τις εργασίες της η 64η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην έδρα του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΟΗΕ, η γενική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 22
Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου. Τη Γενική Συνέλευση θα απασχολήσουν θέματα όπως η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που περιλαμβάνει και το Κυπριακό - η προώθηση της οικονομικής και της αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του
ΟΗΕ, η ανάπτυξη στην Αφρική, η προώθηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αποτελεσματικός συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και η προώθηση της δικαιοσύνης και

της διεθνούς νομιμότητας. Τη Γενική Συνέλευση θα απασχολήσουν επίσης θέματα που αφορούν τον αφοπλισμό, τα ναρκωτικά, την αποτροπή του εγκλήματος, την καταπολέμηση της
διεθνούς τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές
της καθώς και οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα. Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα της Συνέλευσης, στην αναφορά στο
Κυπριακό γίνεται λόγος για την πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο
Συμβούλιο Ασφαλείας για την ανανέωση της
θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ
στην Κύπρο, η οποία εκδόθηκε στις 15 Μαΐου
2009. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας αναμένεται να βρίσκεται στη
Νέα Υόρκη την πρώτη εβδομάδα της Συνόδου.

n n n ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τα Ελληνόπουλα
διαπρέπουν στη Γερμανία

Θεοδώρα
Τιφτίκογλου Δυναμική Σερραία
στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου
Backnang. Τελικά η
δεύτερη γενιά των
Ελλήνων στη Γερμανία
έχει πολλούς δρόμους
δραστηριοποίησης στα
κοινά, κυρίως από τότε
που δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχής στους
χώρους τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους αλλοδαπούς, που προέρχονται από κράτη-μέλη
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός ότι οι
Έλληνες είναι από τους πλέον ανήσυχους και ευαίσθητους αλλοδαπούς, που θέλουν να αναμειχθούν
στο συνδικαλιστικό Κίνημα. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι σε όλη τη Γερμανία υπάρχουν αντιπροσωπευτικοί σύλλογοι, που ασχολούνται με τα προβλήματα των Ελλήνων, την εκκλησία, τα σχολεία, την
παράδοση, το ποδόσφαιρο κλπ. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πολλές Ελληνίδες και Έλληνες να
συμμετέχουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με υποψηφιότητες ακόμα και για τη θέση τού Αρχιδημάρχου!
Κάποιοι βέβαια είναι πιο ψηλά και εκλέγονται Ευρωβουλευτές με γερμανικά κόμματα αλλά οι δημοτικοί σύμβουλοι άρχισαν να κατακτούν σημαντικές
θέσεις στη γερμανική πολυπολιτισμική κοινωνία.
Προϊόν αυτής τής δραστηριότητας είναι η εκλογή
δύο νέων δημοτικών συμβούλων Σερραϊκής καταγωγής στο δήμο τής πόλεως Backnang, 50 χιλ. βορειοανατολικά τής Στουτγάρδης. Η Θεοδώρα Τιφτίκογλου με τη λίστα των Σοσιαλδημοκρατών και ο
Ιορδάνης Μουρατίδης με τη λίστα των Πρασίνων
στους οποίους είναι και ο Πρόεδρος τού κόμματος
στη Βάδη Βυρτεμβέργη. Η Θεοδώρα Τιφτίκογλου
γεννήθηκε στις 31 Αυγούστου 1970 στην πόλη
Backnang από τους Λάζαρο και Ιουλία Τιφτίκογλου
που κατάγονται από τον Μαυρόλοφο τού δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών και μετανάστευσαν το 1968. Έτσι
το χαριτωμένο κοριτσάκι τής δεκαετίας τού ‘70, σήμερα μητέρα τριών παιδιών, αφού τελείωσε και τις
γυμνασιακές της σπουδές στο Γερμανικό Γυμνάσιο
(Gymnasium) τής πόλεως, αποφοίτησε το 1989 και
από το Ελληνικό Λύκειο τής Στουτγάρδης. Από τότε
διαγράφει μια αποτελεσματική τροχιά σπουδών για
τη μελλοντική της αποκατάσταση. Φοίτησε στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα
Εργοθεραπείας στην Αθήνα από όπου πήρε το
1993 το πτυχίο της και επέστρεψε στη Γερμανία.
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Backnang και
στο Karlsbad, στην Πανεπιστημιακή Κλινική τής Χαϊδελβέργης στους τομείς -αισθησιακή ολοκλήρωση,
ψυχολογικά και γνωστικά τεστ, νευρολογική εκπαίδευση, εξάσκηση μνήμης. Στη συνέχεια πήρε το
πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας (Grosses Deutsches
Sprachdiplom Goethe) στο Πανεπιστήμιο Ludwig
Maximilians Universität του Μονάχου.
Η νεαρή μητέρα τής δεκαετίας τού ‘90 (παντρεύτηκε το 1994) εργάζεται στην ειδικότητά της
ως Εργοθεραπεύτρια σε ιδιωτικό Θεραπευτήριο
στη δεκαετία 1993 – 2003, αλλά ήδη το 2002 εντάσσεται ως διδασκάλισσα τής Γερμανικής Γλώσσας στο Volkshochschule του Backnang, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα. Η Θεοδώρα Τιφτίκογλου πιστεύει ότι όλοι πρέπει να ενταχθούν ως μέλη στους
συλλόγους για να στηρίξουν τις προσπάθειες αυτών που διοικούν. Η ίδια είναι μέλος σε διάφορους
συλλόγους, μεταξύ αυτών στο σύλλογο Ποντίων
«Υψηλάντης», και βέβαια στο σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων τού οποίου διετέλεσε και πρόεδρός
του από το 2005 έως το 2008.
Η ενασχόλησή της με τα κοινά, η πείρα και η θέληση την έφεραν στη γραμμή τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος.
Μετά την εκλογή της και από τη νέα της θέση αναμένεται να πρωτοστατήσει στη λύση κάποιων προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους τής πόλεως. Πάντως το γεγονός ότι ο Ελληνισμός έχει πλέον δύο εκπροσώπους του σε ένα τόσο σημαντικό
κέντρο λήψεως αποφάσεων είναι επίτευγμα μεγάλο καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προωθήσουν
και να εισακουστούν διάφορα θέματα και προβλήματα του τοπικού Ελληνισμού.
Φωτό: SPD Backnang
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Συμπεράσματα Θερινού Πανεπιστημίου
– Απόλυτη ικανοποίηση για τις εργασίες
ΔΡΑΜΑ. Σε μία σεμνή τελετή που έγινε στο
Αμφιθέατρο «Προέδρου Κωνσταντίνου Καραμανλή» της Νομαρχίας Δράμας, την Τρίτη 14
Ιουλίου 2009, ανακοινώθηκαν τα συμπεράσματα του Θερινού Πανεπιστημίου με θέμα «Η
ερμηνεία τού Βυζαντινού Τεκμηρίου. Τεχνικές
και Μέθοδοι».
Το Θερινό Πανεπιστήμιο οργανώθηκε από
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας, το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών τού Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο
Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Νοτιοανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών τής Ανώτατης Σχολής Κοινωνικών Σπουδών τού Παρισιού με τη
συμμετοχή τής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και του Δήμου Δράμας.
Όλοι όσοι συμμετείχαν εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους τόσο για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των μαθημάτων όσο και για
την άψογη οργάνωση της παραμονής τους στη
Δράμα. Ευχαρίστησαν θερμά το Νομάρχη
Δράμας, Κωνσταντίνο Ευμοιρίδη, και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία
αυτή καθώς και το Γενικό Γραμματέα τής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
Δημήτριο Σταμάτη, και το Δήμαρχο Δράμας,
Θωμά Μαργαρίτη, για την υποστήριξη που παρείχαν.
Κολακευτικά λόγια είχαν να πουν όλοι για
τις ομορφιές της πόλης και της περιοχής, ενώ
τόνισαν ιδιαίτερα τη φιλικότητα και τη φιλόξενη
διάθεση των Δραμινών.
Συμπεράσματα Θερινού Πανεπιστημίου
Η ιστορία είναι ένας χώρος που ενδιαφέρει
το σύγχρονο άνθρωπο περισσότερο από κάθε
άλλη ανθρωπιστική επιστήμη. Γιατί η ιστορία αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του παρελθόντος που συγκροτούν τους πολιτισμούς
των λαών και η γνώση της συμβάλλει στην αυτογνωσία και την αλληλοκατανόηση.
Ο βυζαντινός πολιτισμός μέσα στον ιστορικό χρόνο τής ανάπτυξής του εκφράζει ένα μεγάλο τμήμα τού ευρύτερου πολιτισμού τής Ευρώπης που ολοκληρώνεται με την Αναγέννηση στη Δύση και την ακμή τού δυτικού κόσμου.
Ο κόσμος τής Ανατολής, που εκφράστηκε στα
όρια της βυζαντινής αυτοκρατορίας, και ο κόσμος τής Δύσης, που αναπτύχτηκε στα όρια
των δυτικών δυναστειών, αποτελούν δύο πυλώνες τού Ευρωπαϊκού Πολιτισμού που αναζητά σήμερα την ενότητά του. Για το λόγο αυτό είναι σύγχρονη η ανάγκη να μελετούμε και
να διδασκόμαστε από την Ιστορία και των δύο

μερών. Γιατί οι ρίζες του πολιτισμού μας, με
διακεκριμένες βέβαια τις ιδιαιτερότητες ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, είναι κοινές.
Γι’ αυτό και το ενδιαφέρον για το Βυζάντιο
παρατηρείται στις μέρες μας περισσότερο αυξημένο στον ευρύτερο δυτικό κόσμο ως χώρος ιστορίας και φαντασιακού, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα ή και την Άπω ακόμη Ανατολή. Αντίθετα η παρουσία τού Βυζαντίου στα
προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Ευρωπαϊκών και όχι μόνο Πανεπιστημίων γνωρίζει μία ύφεση. Είναι παρηγοριά το γεγονός ότι
στα μεταπτυχιακά προγράμματα και την έρευνα διατηρείται ακόμη κάπως ισχυρό το ενδιαφέρον των φοιτητών και των ερευνητών.
Αυτό το ενδιαφέρον θέλησε να ενισχύει και
να διευρύνει το «Θερινό Πανεπιστήμιο» που
σχεδίασε και πραγματοποίησε στη Δράμα η από κοινού πρωτοβουλία δύο Βυζαντινολογικών Κέντρων. Οι πρωτεργάτες καθηγητές,
Paolo Odorico και Βασίλης Κατσαρός, που διευθύνουν αυτά τα ερευνητικά ιδρύματα, ανέλαβαν το σχεδιασμό ενός κύκλου οργανωμένων θερινών πανεπιστημιακού επιπέδου σεμιναρίων και έθεσαν σε άμεση εφαρμογή το
σχέδιο αυτό με αρωγούς τα Ανώτατα Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και του Παρισιού και τη
συμπαράσταση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντός τους καθώς και της τοπικής κοινωνίας
τής πόλης και του Νομού Δράμας.
Ο πρώτος κύκλος αυτών των σεμιναρίων έκλεισε με ομολογουμένως πλήρη επιτυχία: Είχε το γενικότερο τίτλο «Η Ερμηνεία τού Βυζαντινού Τεκμηρίου: Τεχνικές και Μέθοδοι» και
κάλυψε τους βασικούς κλάδους των Επιστημών που αναφέρονται στο Βυζάντιο, δηλ. την

Ιστορία, Φιλολογία, Θεολογική γραμματεία,
Παλαιογραφία, Αρχαιολογία και Τέχνη, Αρχιτεκτονική καθώς και τις βοηθητικές επιστήμες
τους, όπως η νομισματική, η σιγιλλογραφία και
η επιγραφική.
Στο πρόγραμμα αυτό μεγάλη ήταν η συμβολή κορυφαίων ξένων Βυζαντινολόγων όλων
των ειδικοτήτων που, ως εκλεκτοί προσκεκλημένοι, ήρθαν στη Δράμα από τα πλέον γνωστά
Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής,
για να διδάξουν. Οι καθηγητές D. Reinsch (Βερολίνο), P. Magdalino (St. Andrews, Σκωτία),
A.-M. Talbot (Dumcartonioaks), L. Brubaker
(Birmingham), M. Grünbart (Münster), I. Perez
Martin (Μαδρίτη), A. Rhoby (Βιέννη), αλλά και
οι διακεκριμένοι Έλληνες καθηγητές, Κ. Πιτσάκης (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης) και Γ.
Βελένης (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης), κατέθεσαν την πλούσια πείρα τους στους
νέους επιστήμονες που παρακολούθησαν τα
μεταπτυχιακά μαθήματά τους.
Συμμετείχαν σ’ αυτά τα μαθήματα μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες ως
υπότροφοι από δεκαεπτά χώρες, ύστερα από
επιλογή, ενώ ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί
φοιτητές και μεταδιδάκτορες από την Ελλάδα
και το εξωτερικό συμπλήρωσαν ένα ακροατήριο υψηλού επιπέδου. Ο αριθμός ωστόσο των
ενδιαφερομένων ήταν τριπλάσιος και τούτο
δηλώνει το μεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσε η αναγγελία τού προγράμματος.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με επίδοση αναμνηστικών δώρων και με την υπόσχεση να συναντηθούν και πάλι στο επόμενο Θερινό Πανεπιστήμιο, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη τής Δράμας το 2010.
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«Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιβαλλοντική Διαχείριση»
Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Νομάρχη Θεσσαλονίκης κο Ψωμιάδη Παναγιώτη, πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου από την ομάδα των
νέων δημοτικών συμβούλων της Ευρώπης
στα πλαίσια της 7ης Συνάντησης Νέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης με τίτλο
«Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιβαλλοντική
Διαχείριση», που έγινε με πρωτοβουλία του
Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, από τις 7 έως τις 12 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Επικεφαλής της ομάδας των νέων ήταν ο Πρόεδρος του Δικτύου
Γεώργιος Κοντορίνης.
Στη συνέχεια η ομάδα των νέων δημοτικών
συμβούλων επισκέφθηκε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μετακινούμενων στο Δήμο Καλαμαριάς και ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες που
παρέχει.
Διοργανώθηκε Ανοιχτή Εκδήλωση με θέμα
«Ποδήλατα στη Πόλη», στα Θεματικά Πάρκα
του Δήμου Θεσσαλονίκης από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Στην Εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος
του Δικτύου Γεώργιος Κοντορίνης, ο Προϊστάμενος της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και
Νεολαίας Ζήσης Προκοπίου, εκπρόσωπος
της Κίνησης Πολιτών για το ποδήλατο «Bike
respect» Gareth Trewartha, εκπρόσωπος της
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Ισαακίδης και ο Γενικός Διευ-

Συνομοσπονδία
Γονέων και
Κηδεμόνων
Γερμανίας
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ. Στα πλαίσια
των εργασιών της συνεδρίασης
των Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων στη Γερμανία που έγινε
το Σάββατο 27 Ιουνίου 2009 στα
Γραφεία του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης στη Φραγκφούρτη, αποφασίστηκε ομόφωνα η ίδρυση Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων στη Γερμανία. Για το λόγο αυτό εκλέχθηκε Προεδρείο με σκοπό τη σύνταξη καταστατικού του
νέου οργάνου. Η προεδρία της
Συνομοσπονδίας θα ασκείται εκ
περιτροπής από κάθε Ομοσπονδία για διάστημα τεσσάρων μηνών. Το Προεδρείο αποτελείται από: Πρόεδρος Αθανάσιος Κήπας
από την Ομοσπονδία Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης
Βυτεμβέργης, Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Κρίκης από την Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Βαυαρίας, Γραμματέας Αναστάσιος Σαλτσογλίδης από την
Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων Βάδης Βυτεμβέργης, Οργανωτικός Γραμματέας
Παναγιώτης Μπαλογιάννης από
την Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Βαυαρίας και
Ταμίας Κώστας Πότσης από την
Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων Βόρειας Ρηνανίας
Βεστφαλίας. Σκοπός της Συνομοσπονδίας είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ομοσπονδιών, η
κοινή γραμμή και η δυναμική διεκδίκηση για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
γονείς και οι μαθητές στη Γερμανία.
Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκε το επίκαιρο πρόβλημα
που προέκυψε στην περιοχή του
Düsseldorf και αφορά τη στέγαση
των 260 μαθητών του Δημοτικού
Σχολείου της πόλης.
Για περισσότερες πληροφορίες
Αθανάσιος Κήπας, τηλέφωνο
0173-44 63 654.
Πηγή: www.greekinsight.com

Αναμνηστική φωτογραφία στα σκαλιά τής νομαρχίας
με το Νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη ανάμεσά τους

θυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ιάκωβος Σαρηγιάννης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι νέοι
δημοτικοί σύμβουλοι από την Ευρώπη αντάλλαξαν απόψεις με το κοινό στο θέμα της χρήσης του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου
μετακίνησης των πολιτών. Επιπλέον οι δημοτικοί σύμβουλοι Louisa Thomson από το Δήμο
Hackney-London του Ηνωμένου Βασιλείου,
Daniel Thomas από το Δήμο Barnet-London
του Ηνωμένου Βασιλείου και Dennis
Junghans από το Δήμο Schwetzingen της
Γερμανίας, παρουσίασαν τις εμπειρίες των
χωρών τους πάνω στο θέμα.
Μετά την ολοκλήρωση της Εκδήλωσης η ομάδα των νέων παρακολούθησε τη συναυλία
από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης με
τη συμμετοχή του Kee Marcello “The Final
Countdown Symphony” στο Θέατρο Γης.
Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο πλαίσιο
του προγράμματος της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Θέρμης
και στο Περιβαλλοντολογικό Πάρκο του ΟΤΑ
Μείζονος Θεσσαλονίκης.
Οι εργασίες της 7ης Συνάντησης Νέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 11 Ιουλίου με την επίσκεψη της ομάδας των νέων Δημοτικών
συμβούλων στο Δήμο Πετριτσίου του Νομού
Σερρών.

Λιτές και απέριττες οι «Τρωάδες» του Λοϊζίδη
Γράφει ο Ανδρέας Μαυρακάκης,
Θεατρολόγος, Κρητικός Θεάτρου
Στις 13 Αυγούστου είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στο νησί μας, την Ίο, την παράσταση «Τρωάδες» του Ευριπίδη υπό τη σκηνοθετική μαεστρία
του Λεωνίδα Λοϊζίδη.
Δεδομένου ότι στην Ίο παραγωγές με τέτοιες
περγαμηνές δύσκολα κάνουν στάση, περιμέναμε
με αγωνία το γεγονός και το ενδιαφέρον των κατοίκων ήταν σαφώς μεγάλο. Ειδικά όταν τη μουσική την υπογράφει ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης
και η μετάφραση ανήκει στο Μιχάλη Κακογιάννη,
κάθε Έλληνας θέλει να δώσει το παρόν.
Αντικρύζοντας τους ηθοποιούς ένιωσα δέος.
Σε μια μικρή σκηνή τα φώτα πάνω στα κορμιά των
γυναικών ανέδιδαν την αίσθηση του πολέμου πριν
ακόμη αρθρωθεί λόγος. Τα κοστούμια της Γεωργίας Κονιαβίτη προμήνυαν την απελπισία, την εγκατάλειψη, τη βία και την απόγνωση.
Καθώς η πλοκή ξεδιπλωνόταν σκεφτόμουν πως
ένας σκηνοθέτης δε χρειάζεται πλουσιοπάροχα
συστατικά αν ξέρει να δουλεύει καλά το βασικό υλικό του, τους ηθοποιούς και το κείμενο. Ο Λεωνίδας Λοϊζίδης έχει δώσει εκεί το βάρος και αυτό
φαίνεται. Οι πρωταγωνιστές με μεστό λόγο κινούνταν στο χώρο με ακρίβεια με τη βοήθεια της μετάφρασης του Μιχάλη Κακογιάννη που αποδίδει
έξοχα τα βαθιά νοήματα. Κάθε κίνηση είχε λόγο
ύπαρξης είτε συνοδευόταν από λόγο είτε όχι.
Όλοι οι ρόλοι αποδώθηκαν με ψυχή και μεστότητα
από αυτό το νέο αίμα ηθοποιών. Λόγος στεντόρει-

ος και καθηλωτικός, έδινε γροθιά στο στομάχι. Το
αδιέξοδο του πολέμου, ο φαύλος κύκλος της βίας
που δεν έχει νικητές και ηττημένους, ήταν όλα εκεί, μπροστά μας.
Το λυρικό κομμάτι, χαίρει ιδιαίτερης μεταχείρισης από τον «μαέστρο» Λεωνίδα Λοϊζίδη. Η υποβλητική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη χρησιμοποιήθηκε με πρωτοτυπία, αποτελώντας κύριο συστατικό της παράστασης. Ο χορός αέρινος, με αγγελικές φωνές έντυνε με γλυκύτητα τον βαθύ πόνο των «Τρωάδων. Το εφευρηματικό τέλος, βάζει

την τελευταία πινελιά σε αυτό το έργο τέχνης, που
έχει την υπογραφή του Λεωνίδα Λοϊζίδη.
Τέλος θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Ανδρέα Δημητρίου Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος υποστηρίζει την εν
λόγω παράσταση και επικείμενη παγκόσμια περιοδεία της, και να δηλώσω την τύχη που είχαμε στην
Ίο να την έχουν και άλλα μέρη της Ελλάδας, γιατί
αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτό το θέατρο, το
βαθύ και ουσιαστικό είναι δώρο για κάθε Έλληνα
σε όλο τον κόσμο.

Ενα χελιδόνι άνοιξε τα φτερά του στο διαδίκτυο…
… οι εξελίξεις του νεοσύστατου Συλλόγου Μεταναστών και Ομογενών από Γερμανία με έδρα την Θεσσαλονίκη
Από τον περασμένο Απρίλιο που συστάθηκε ο νέος Σύλλογος Μεταναστών και
Ομογενών από Γερμανία στην Θεσσαλονίκη, το ΔΣ του Συλλόγου εργάζεται εντατικά για την εδραίωση λειτουργίας του καθώς και την οργάνωση και σύνταξη
των τομέων και επιπέδων δράσης του.
Οι εργασίες και προσπάθειες του ΔΣ επικεντρώθηκαν κατά τους πρώτους αυτούς μήνες σε τρεις βασικούς στόχους. Άμεση προτεραιότητα δόθηκε από το ΔΣ
στη σύνταξη της ιστοσελίδας του Συλλόγου (www.ellade.eu), η οποία έχει δημοσιευθεί ήδη στο διαδίκτυο, με στόχο να γίνει το βασικό μέσω ενημέρωσης και επικοινωνίας των μελών του Συλλόγου. Η σελίδα, θα περιέχει πέρα από το μανιφέστο σύστασης του Συλλόγου και την δυνατότητα online αίτησης εγγραφής, ενημέρωση με χρήσιμα άρθρα και δημοσιεύματα, ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, φόρουμ συνομιλιών για τα μέλη κ.α. Με αφορμή την ιστοσελίδα ο Σύλλογος απέκτησε και το λογότυπό του, με την μορφή ενός χελιδονιού, του κατεξοχήν συμβόλου της μετανάστευσης που ταξιδεύει με φόντο έναν ελληνογερμανικό ήλιο, συμβολίζοντας αρκετά πετυχημένα και περιεκτικά τόσο την «καταγωγή» όσο και τον χαρακτήρα του Συλλόγου. Παράλληλα με την ιστοσελίδα άρχισε και η σύνταξη τομέων δραστηριοτήτων και ομάδων εργασίας

του Συλλόγου. Οι τομείς εργασίας ορίσθηκαν με στόχο την δραστηριοποίηση των
μελών του Συλλόγου και την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κάθε μέλος που θέλει να δραστηριοποιηθεί σε κάποια ομάδα εργασίας, να προτείνει ή
να ρωτήσει κάτι παρακαλείται να απευθυνθεί στο ΔΣ. Οι τομείς εργασίας και το
αντικείμενό τους είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Τέλος, την
26-06-09, το ΔΣ του Συλλόγου ομογενών και Μεταναστών από Γερμανία κάλεσε
τα μέλη αλλά και τους φίλους του, σε μια χαλαρή βραδιά συνεύρεσης και γνωριμίας δίπλα στο κύμα, στο club Azzuro στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, τόσο από μέλη αλλά και από νέους φίλους του συλλόγου,
όπου με θέα τον Θερμαϊκό, σε μια πολύ ευχάριστη και χαλαρή ατμόσφαιρα δόθηκε η ευκαιρία για νέες γνωριμίες, ανταλλαγή απόψεων και πολύ ζεστές και φιλικές συζητήσεις. Κλείνοντας την βραδιά, ανανεώθηκε το ραντεβού για τον Σεπτέμβρη, τόσο σε επίπεδο συναντήσεων όσο και σε επίπεδο δραστηριοποίησης
του Συλλόγου, μιας και η συνάντηση αυτή σηματοδότησε ουσιαστικά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και αδειών για τους περισσότερους παρευρισκόμενους. Το ΔΣ του Συλλόγου εύχεται σε όλους τους Έλληνες μετανάστες της
Γερμανίας, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και καλή αντάμωση από Σεπτέμβρη.
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Εμείς το αποδεικνύουμε...

Απονομή του Χρυσού
Μεταλλίου της
Σουμελιώτισσας στον
Συντονιστή ΣΑΕ
Ε’ Περιφέρειας
κ. Ιβάν Σαββίδη
ΜΟΣΧΑ. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στην
Ι.Μ. της Παναγίας Σουμελά Βερμίου Ημαθίας
και μετά τη λήξη του Μεγάλου Αρχιερατικού
Εσπερινού, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και για την προσφορά του στον Ποντιακό Ελληνισμό, απενεμήθη από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο στον Συντονιστή της Ε’ Περιφέρειας ΣΑΕ κ. Ιβάν Σαββίδη το
Χρυσό Μετάλλιο της Σουμελιώτισσας.
Στο έργο του κ. Ιβάν Σαββίδη και στις προσπάθειες που καταβάλλει για την ανάδειξη του
Ποντιακού ζητήματος αναφέρθηκε ο Πρόεδρος
του Ιδρύματος Παναγιώτης Τανιμανίδης, ενώ εγκωμιαστικά αναφέρθηκε σε αυτόν και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος.
«Ο κ. Σαββίδης είναι από εκείνους τους λίγους που κάνουν πάρα πολλά. Από τις ελάχιστους που μέσα από τις πράξεις τους μπορούν
και δημιουργούν κύμα και ενισχύουν την πίστη
και το φρόνημα του λαού.»
Ο κ. Σαββίδης ευχαριστώντας τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος,
τους Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες, το Δ.Σ. του
Ιδρύματος τους παρευρισκόμενους επισήμους
και πιστούς αναφέρθηκε στην Ορθόδοξη πίστη
και πνευματικότητα του Ελληνικού Λαού που τον
έχει συντηρήσει ανά τους αιώνες αλλά και στην
ανάγκη ενότητας στη βάση του Ελληνικού Λαού
που θα οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση τού
σήμερα. Κρίση αξιών και αρχών αλλά και οικονομική.
Λίγο αργότερα παρέλαβε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βεροίας Καμπανίας και Ναούσσης κ.κ. Παντελεήμωνα, δι’ ευχών και ευλογίας του Αρχιεπισκόπου, αντίγραφο της εικόνας
της Παναγίας Σουμελά για να την μεταφέρει
στον Πόντο.
Τον κ. Σαββίδη για τη συνολική προσφορά του
στον Ελληνισμό τίμησε και ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Φράγκος Φραγκούλης, δίδοντας του
το Έμβλημα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον
Δικέφαλο αετό.

Φορολογική ρύθμιση
για τους Απόδημους
ΑΘΗΝΑ. Απαλλάσσεται του Ενιαίου Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας, του γνωστού ΕΤΑΚ, η κύρια κατοικία των αποδήμων στην Ελλάδα, με εμβαδό έως 200 τ.μ. ή με αξία έως 300.000 ευρώ.
Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Αντώνης Μπέζας κατά τη διάρκεια
της συνάντησης που είχε με τον Ταμία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού κ. Δημητρίου. Οι
δύο άνδρες συζήτησαν και άλλα φορολογικά
θέματα που αφορούν στους απόδημους Έλληνες.
Πγηή: www.greekinsight.com

Όταν οι Έλληνες του εξωτερικού λένε συχνά πυκνά πως «εμείς νιώθουμε πιο
Έλληνες από εσάς που μένετε στην Ελλάδα», τις περισσότερες φορές ξέρουν να
το αποδεικνύουν με πράξεις.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η γενική γραμματέας της ίδιας Ένωσης, Μαρία
Χατζηνάκου. Είκοσι χρόνια τώρα, έχει που κατοικεί στην Αμερική, ενώ τα καλοκαίρια προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιστρέφει στη χώρα που γεννήθηκε … την
Ελλάδα.
Η αγάπη της για την πατρίδα την έχει κάνει να είναι ένα ενεργό μέλος της Παμμακεδονικής Ένωσης, μιας και τώρα κατέχει τη θέση της γενικής γραμματέως. Οι
ιδέες και οι ενέργειες που κάνει προς την κατεύθυνση τής διάδοσης της Ελληνικής γλώσσας και της αναγνώρισης τής ιστορίας είναι πολύ σημαντικές αφού, όπως λέει και η ίδια «για να πετύχουμε στον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει πρέπει όλοι οι Έλληνες να είμαστε ενωμένοι και να διεκδικούμε».
Η πρωτοποριακή πρότασή της, να ιδρυθούν σχολεία για ενήλικες που, για διάφορους λόγους, δεν κατάφεραν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αλλά και να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σ’ όλο τον κόσμο, είναι μόνο μία από αυτές που η
Παμμακεδονική Ένωση έχει καταθέσει.
Πηγή: Pammakedoniki

Μήνυμα του προέδρου του ΣΑΕ κ. Στέφανου Π. Ταμβάκη για την
35η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα
Η επέτειος των 35 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Πατρίδα
μας, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και έμπνευσης για τους Έλληνες απανταχού της
γης. Τιμούμε τους αγωνιστές που όρθωσαν το ανάστημά τους κατά της χούντας των
συνταγματαρχών, μεταξύ αυτών και πολλοί έλληνες της διασποράς.
Την ίδια ώρα δεν ξεχνούμε την τραγωδία της Κύπρου, που οδήγησε στην κατάρρευση της δικτατορίας και τη συνεχιζόμενη Τουρκική κατοχή στη Μεγαλόνησο, με την
προσδοκία να εξευρεθεί μια λύση μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τον Κυπριακό
λαό.
Η κατάκτηση της Δημοκρατίας, μέσα από αγώνες και θυσίες, στερεώθηκε χάρη
στην προσπάθεια όλων των υγειών πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Κοινή υποχρέωση
μας είναι να συμβάλουμε ενωμένοι στην περιφρούρηση των κεκτημένων και για την
περαιτέρω ενδυνάμωση και εμβάθυνσή της Δημοκρατίας.
Χρέος των απανταχού Ελλήνων είναι να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά τις αξίες και τα οράματα εκείνα που θα μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο, με γνώμονα το συμφέρουν της Πατρίδας, προσθέτοντας το δικό μας λιθαράκι στην εδραίωση των σχέσεων φιλίας της Ελλάδας και της Κύπρου με τις χώρες που ζούμε.

Δημιουργείται στο Ρέθυμνο χωριό για τους Αποδήμους
ΧΑΝΙΑ. Τη δημιουργία ενός χωριού στην περιοχή Ατσιπόπουλο στο Ρέθυμνο, με σκοπό να
φιλοξενούνται σε αυτό ομογενείς από την
Αμερική, και ιδιαίτερα Κρητικόπουλα 3ης και
4ης γενιάς, σχεδιάζει η Παγκρητική Ένωση
Αμερικής. Ήδη η τοπική εκκλησία έχει παραχωρήσει για τον σκοπό αυτό 30 στρέμματα, ενώ όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Παγκρητικής, Μανώλης Βεληβασάκης, έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη του σχεδίου στον αναπτυξιακό νόμο, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ.
Βεληβασάκης στους δημοσιογράφους, κατά
την επίσκεψή του στην Κρήτη, το Μινωικό ή
Κρητικό Χωριό, όπως υπάρχει η σκέψη να ονομαστεί, θα περιλαμβάνει υπερσύγχρονες
πολιτιστικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
που θα μπορούν να φιλοξενήσουν σημαντικές
εκδηλώσεις αλλά και κυρίως να φέρουν σε

O πρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης
Αμερικής, Μανώλης Βεληβασάκης
στενή επαφή τα Κρητικόπουλα της Αμερικής
με τον τόπο καταγωγής τους. «Σκοπός μας είναι να μην είναι μουσαφίρηδες αλλά νοικοκυραίοι. Να έρχονται και να μπορούν να μείνουν

σε ένα σπίτι δικό τους. Γι' αυτό θέλουμε να το
κάνουμε το σπίτι αυτό και νομίζω ότι παρ’ όλες
τις δυσκολίες και την κρίση που επικρατεί, στο
τέλος με επιμονή και υπομονή θα το κάνουμε.
Ήδη έχει παραχωρηθεί χώρος από την εκκλησία του Ατσιπόπουλου στον οποίο σχεδιάζουμε ένα 5άστερο συγκρότημα, συνεδριακό και
ξενοδοχειακό, για να έρχονται οι δικοί μας επισκέπτες και μέλη της Ένωσης να παραθερίζουν και να γνωρίζουν όλη την Κρήτη», είπε ο
κ. Βεληβασάκης και πρόσθεσε ότι το σχέδιο
θα μπει σε εφαρμογή ανάλογα με τον χρόνο
που θα απαιτηθεί για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Βεληβασάκη, θα
απαιτηθεί τουλάχιστον ένας χρόνος για την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου.
Πηγή: www.greekinsight.com

Οι βουλευτές Επικρατείας γίνονται 15
Οι τρεις που προστίθενται στους 12 θα εκλέγονται υποχρεωτικά από τις τάξεις της Ομογένειας
ΑΘΗΝΑ. Στην αύξηση του αριθμού των βουλευτών Επικρατείας από 12, που είναι σήμερα, σε
15, με την υποχρέωση τοποθέτησης εκπροσώπων των ομογενών σε εκλόγιμες θέσεις στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης
Παυλόπουλος ξεκαθάρισε προς «Το Βήμα» ότι
θα ζητήσει από τα πολιτικά κόμματα να συναινέσουν στην αύξηση του αριθμού των βουλευτών
Επικρατείας από 12 που είναι σήμερα σε 15, ώστε
οι τρεις επιπλέον έδρες να διατίθενται στους εκπροσώπους των ομογενών. Ως εκ τούτου, όπως
διευκρίνισε, με το νέο νομοσχέδιο που θα φέρει
στη Βουλή θα υποχρεούνται τα κόμματα να τοποθετούν ομογενείς σε εκλόγιμες θέσεις στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Ο κ. Παυλόπουλος κατέστησε ακόμη σαφές ότι θα διατηρήσει τους βασικούς
άξονες του νομοσχεδίου που κατέθεσε πριν από
τις ευρωεκλογές στη Βουλή και το οποίο, όπως υποστηρίζει, ακολουθεί τις επιταγές του άρθρου
51 παρ. 4 του Συντάγματος. Έτσι, δικαίωμα ψήφου θα παρέχεται σε όσους έχουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια και κατά συνέπεια και στους εκλογικούς

καταλόγους. Οι εκλογές δεν θα διενεργούνται
συγχρόνως σε όλα τα κράτη που θα ψηφίζουν
Έλληνες αλλά, αντιθέτως, θα πραγματοποιείται
ταυτόχρονη καταμέτρηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι ομογενείς θα ψηφίζουν συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς κομμά-

των που έχουν καταρτίσει ψηφοδέλτια Επικρατείας, ενώ κάθε ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά μεταξύ των υποψηφίων
τρεις τουλάχιστον οι οποίοι αποδεδειγμένα κατοικούν στο εξωτερικό επί μία δεκαετία πριν από την
ανακήρυξη και έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι
κατά τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών.
Η κυβέρνηση απορρίπτει εκ νέου τις προτάσεις
των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου ή για τη σύσταση ειδικών εκλογικών περιφερειών εξωτερικού. Το
σκεπτικό, όπως είπε ο κ. Παυλόπουλος προς «Το
Βήμα», είναι ότι η επιστολική ψήφος δεν διασφαλίζει, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές όπου διαμένουν Έλληνες, τη μυστικότητα και εγκυρότητα
της ψηφοφορίας. Ταυτοχρόνως, εκσυγχρονίζεται
η διαδικασία μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, με τη διαβίβαση των τηλεγραφημάτων από τις νομαρχίες στο υπουργείο Εσωτερικών μέσω κινητών τηλεφώνων, γεγονός που θα επιτρέπει δύο ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης να υπάρχει πλήρης αποτύπωση των ποσοστών των
πολιτικών κομμάτων.
Πηγή: www.omogeneia.ana-mpa.gr
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Αρριανού επιστολή προς Αδριανό με αναφορές
στον περίπλου που έκανε στον Εύξεινο Πόντο
Γράφει και σχολιάζει ο
συγγραφέας-λαογράφος
κ. Γιώργος Λεκάκης*
www.lekakis.com
Ο Φλάβιος Αρριανός ήταν ένας φιλόσοφος και ιστορικός από την Νικομήδεια της Βιθυνίας.
Ήταν μαθητής του Επικτήτου, μαθήματα του οποίου παρακολούθησε – μάλλον - στην Νικόπολη
της Ηπείρου. Έμεινε γνωστός στην ιστορία για
το 7τομο έργο του «Αλεξάνδρου Ανάβασις».
Αλλά έγραψε κι άλλα. Ήταν δε έπαρχος Καππαδοκίας επί Αδριανού. Έτσι με αυτόν τον αυτοκράτορα είχε συχνή αλληλογραφία. Σε μια επιστολή του, αναφέρει στον αυτοκράτορα στοιχεία από τον περίπλου του Ευξείνου Πόντου
που πραγματοποίησε, το 131-132 μ.Χ., όπου
διασώζονται πολλά πολιτισμικά και ιστορικά
στοιχεία. Και σε αυτήν καταφαίνεται πασιφανέστατα ότι όλη η παραλία του Πόντου – και δη η
αριστερή στον εισπλέοντα – τους 1ο και 2ο αι.
μ.Χ. κατοικείτο από Έλληνες: «Αύται πάσαι αι
πόλεις ελληνίδες εισίν, ωκισμέναι εν τη Σκυθία,
εν αριστερά εισπλέοντι εις τον Πόντον» …
Η επιστολή αυτή συνεχίζει ως εξής:
ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ε’ ΜΕΡΟΣ
Σ’ αυτό το ε’ μέρος, κατά την ιδική μας διαίρεση, ο Αρριανός συνεχίζει να παραπλέει τον
Πόντο. Είχε σταματήσει στην Αρρηντιάδα νήσο:
Από την Αρρηντιάδα νήσο έως το Ζεφύριον
[1] η απόσταση είναι 120 στάδια. Στο Ζεφύριο
υπάρχει και όρμος για τα πλοία.
Από το Ζεφύριο έως την Τρίπολη [2], η απόσταση είναι στάδια 90 στάδια.
Καππαδοκικός Πόντος
Από εδώ και πέρα ο Αρριανός παραπλέει
τον λεγόμενο Καππαδοκικό Πόντο:
Από την Τρίπολη έως τα Αργύρια [3], απόσταση 20 σταδίων.
Τα Αργύρια απέχουν από την Φιλοκάλεια
90 στάδια, και έως τα Κόραλλα η απόσταση είναι στάδια 100.
Από τα Κόραλλα έως το Ιερόν Όρος, η απόσταση είναι 150 στάδια.
Από το Ιερόν Όρος έως την Κορδύλη [4], απέχει 40 στάδια. Στην Κορδύλη υπάρχει και
όρμος για τα πλοία.
Η Κορδύλη απέχει από την Ερμώνασσα, 45
στάδια. Και στην Ερμώνασσα υπάρχει όρμος.

Από την Ερμώνασσα έως την Τραπεζούντα
[5], η απόσταση είναι στάδια 60. Στην Τραπεζούντα εσύ κατασκευάζεις λιμένα. Διότι παλαιά υπήρχε όρμος, στον οποίο μόνο σε κάποια χρονικά διαστήματα του έτους επικρατούσε νηνεμία. Οι δε αποστάσεις από την Τραπεζούντα μέχρι την Διοσκουριάδα έχουν αναφερθεί προηγουμένως, με σταθμούς μετρήσεως τους ποταμούς. Αθροίζονται δε από την
Τραπεζούντα έως την Διοσκουριάδα - την νυν
Σεβαστούπολη - 2.260 στάδια. Αυτές είναι οι
αποστάσεις δια τους πλέοντες από το Βυζάντιο δεξιά έως την Διοσκουριάδα. Στην Διοσκουριάδα είναι και το στρατόπεδο, όπου τελειώνει η επικράτεια των Ρωμαίων, στα δεξιά
πάντα τω εισπλέοντι στον Πόντο.
Όταν πληροφορήθηκα ότι έχει πεθάνει ο
βασιλεύς του Κιμμερίου Βοσπόρου Κότης,
φρόντισα να σου ανακοινώσω και τον μέχρι

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] Το Ζεφύριο ήταν πόλη του Πόντου, μεταξύ Τραπεζούντος
και του ακρ. Ιασονίου.
[2] Πολλές χώρες και πόλεις έφεραν το όνομα τούτο, κυρίως
όταν συνενώνονταν τρεις πόλεις, προς ισχυροποίησίν τους, για
να ενωθούν σε μία: Η Τρίπολις χώρα της Αρκαδίας, λ.χ. περιελάμβανε τρεις πόλεις, την Καλλία, την Νώνακρι και την Δίπαια Η
Τρίπολις της Φοινίκης περιελάμβανε την Τύρο, την Σιδώνα και
την Άραδο. Η Τριπολίτιδα (η άλλως Πελαγονία), χώρα της Μακεδονίας, την Άζωρο, την Δολίχη και το Πύθιο. Η Τρίπολις της
Αμοργού την Αρκεσίνη, την Μινώα και την Αιγιάλη ή Μελανία,
κλπ.
[3] Τοπωνύμια εκ της λέξεως άργυρος σημαίνουν ορυχεία αργύρου πλησίον της θέσεως. Εκτός από τα εδώ αναφερόμενα
Αργύρια, Δ της Τραπεζούντος, στον Πόντο υπήρχε κώμη Αργυρούπολις, περίφημος για τα μεταλλεία αργύρου της, στα Ν της
Τραπεζούντος. Εξ αυτών έγινε τόσο ισχυρή, ώστε τον μεσαίωνα
έκοψε και ιδικό της ασημένιο νόμισμα! Εργάζονταν στα μεταλλεία
της 5.000 οικογένειες! Οι μεταλλουργοί της προσέφεραν τόσα

του Βοσπόρου πλου, ώστε, εάν έχεις κάποια
σκέψη, περί του Βοσπόρου, και εφ’ όσον γνωρίζεις τις δυσχέρειες αυτού του θαλασσίου ταξειδιού, να έχεις την δυνατότητα να το πραγματοποίησεις.
Για όσους ξεκινήσουν, λοιπόν, από την Διοσκουριάδα, ο πρώτος όρμος που θα συναντήσουν είναι στην Πιτυούντα [6]. Απόσταση 350
στάδια.
Από εκεί στην Νιτική (άλλα 150 στάδια), όπου παλαιά κατοικούσε σκυθικό έθνος, το όποιο μνημονεύει ο λογοποιός Ηρόδοτος, λέγοντας ότι αυτοί είναι οι «φθειροφάγοι»[7]. Και
ως προς αυτό, ακόμη και τώρα η ιδία γνώμη
περί αυτών επικρατεί!..
Από την Νιτική έως τον ποταμό Άβασκο [8],
είναι απόσταση 90 σταδίων.
Ο Βόργυς απέχει από τον Άβασκο άλλα 120
στάδια.

πολλά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ώστε εκέρδισαν οφέλη
και προνόμια. Οι Τούρκοι την λεν Γκιουμουσχανέ, που επίσης σημαίνει «τόπος αργύρου» - βλ.σχ. Γ. Λεκάκη «Οι Αργυράδες εκ του
αργύρου και τοπωνύμια εξ αυτού» στην εφημ. «Ενημέρωση» Δυτ.
Ελλάδος 20.4.08 και 5 και 11.5.2008.
[4] Περίφημο λιμάνι του Καππαδοκικού Πόντου.
[5] Η Τραπεζούς του Πόντου είναι αποικία της Τραπεζούντος
της Αρκαδίας, αρχαιοτάτης πόλεως της Αρκαδικής Παρρασίας,
στην Μεγαλοπολίτιδα, αριστερά του ποταμού Αλφειού. Η μητρόπολη κτίσθηκε από τον Τραπεζέα, γιο του Λυκάονος, και χρημάτισε τρίτη έδρα των Αρκάδων βασιλιάδων, μετά την Λυκόσουρα
και την Τεγέα.
Την Τραπεζούντα του Πόντου οργάνωσαν και μεγάλωσαν οι
κάτοικοι της Σινώπης (τον 8ο π.Χ. αι.).
[6] Πολλές περιοχές ονομάζονταν έτσι στα αρχαία χρόνια, από τα πεύκα (αρχ. πίτυς) που διέθεταν: Η Πίτυς ήταν μια νύμφη
τις, ερωμένη του Πανός, την οποία ο Βορέας εκ ζηλοτυπίας συνέτριψε σε έναν βράχο, και τότε αυτή μεταμορφώθηκε στο ομώνυμο δένδρο, για να περάσει η αθωότητά της στην αθανασία.
Πιτυούς, εκτός από πόλη της Κολχίδος (στον ΒΑ μυχό του Ευξείνου Πόντου), υπήρχε και άλλη πόλη περί την Πιτύαν χώρα της
Μυσίας. Επίσης, Πιτυούσσα ελέγετο η μικρά νήσος του Αργολικού κόλπου προ της Ναυπλίας (νυν Βούρζι-Μπούρτζι). Αλλά και
το αρχαίο όνομα της Σαλαμίνος, των Σπετσών, της Χίου, της Μιλήτου και της Λαμψάκου, ως πευκοφόρες περιοχές.
Τέλος, Πιτυούσσαι ονομάζονταν δύο μικρές νήσοι, προ της
ΝΑ παραλίας της Ισπανίας, η Έβουσος και η Οφιούσα, για τον ίδιο λόγο.
[7] Έτρωγαν δηλ. ψείρες!
[8] Γύρω απ’ αυτόν κατοικούσαν οι Άβασγοι ή Άβασκοι (νυν

Και ο Νήσης του Βόργυος, όπου βεβαίως έχει και Ηράκλειον άκρα, απέχει 60 στάδια.
Από τον Νήση μέχρι την Μασαϊτική, η απόσταση είναι 90 στάδια.
Από την Μασαϊτική έως τον Αχαιούντα [9], η
απόσταση είναι 60 στάδια. Ο ποταμός αυτός
χωρίζει τους Ζικχούς και τους Σάνιχες. Βασιλεύς των Ζικχών είναι ο Σταχέμφαξ. Και αυτός
απέκτησε την βασιλεία του από εσένα!
Από τον Αχαιούντα μέχρι την Ηράκλεια άκρα, απόσταση 150 σταδίων. Από εκεί έως την
άκρα, όπου βεβαίως υπάρχει προστατευτική
σκέπη κατά του θρακικού και του βορείου άνεμου, η απόσταση είναι 180 στάδια.
Από εκεί μέχρι την καλουμένη παλαιά Λαζική, απόσταση 120 σταδίων.
Και μέχρι την πάλαια Αχαΐα [10], άλλα 150
στάδια.
Από την Αχαΐα έως τον λιμένα της Πάγρας
[11] η απόσταση ανέρχεται σε 350 στάδια.
Ο λιμένας της Πάγρας απέχει από τον Ιερόν
Λιμένα [12], 180 στάδια.
Και αυτός έως την Σινδική[13], απέχει 300
στάδια.
Από την Σινδική μέχρι τον Βόσπορο, τον καλούμενο Κιμμέριο και την πόλη του Βοσπόρου
Παντικάπαιο [14], η απόσταση είναι 340 στάδια.
Η περιήγηση του Αρριανού μετά μιλά για
τον σπουδαίο ποταμό Τάναϊ (τον γνωστό σήμερα ως Ντον), που για τους αρχαίους ήταν οριογραμμή Ασίας-Ευρώπης.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
* Ο Γιώργος Λεκάκης γεννήθηκε στο Μόναχο
της Γερμανίας, από Έλληνες γονείς μετανάστες, στις 17 Αυγούστου 1964. Μεγάλωσε και
σπούδασε εκεί Κοινωνιολογία και Δημοσιογραφία. Ο πατέρας του, από το Κερατσίνι του
Πειραιώς (με καταβολές από την Ύδρα) και η
μητέρα του, από το Πλατύ Ημαθίας (με καππαδοκικές-μικρασιάτικες καταβολές), εγκαταστάθηκαν πια μόνιμα στον Πειραιά, μετά από
20ετή και πλέον "θητεία" στην ξενητειά, ως εργάτες.

Αχμπαζά), ένας λαός της Κολχίδος.
[9] Η ύπαρξη πόλεως με το όνομα Αχαιούς δεν μπορεί παρά
να δηλοί αποίκηση Αχαιών εκ Πελοποννήσου στην περιοχή του
Πόντου. Άλλωστε υπήρχε και Αχαιών λιμήν, ορμητήριο της Τρωάδος (μεταξύ των ακρ. Σιγείου και Ροιτείου, το νυν Καρανλίκ-λιμάν). Ο δε Στράβων μιλά για Χώρα των Αχαιών και Αχαιών Θάλασσα στην περιοχή (ια’, 492). Άλλωστε όπως είδαμε και πιο πάνω και η Τραπεζούς ήταν αποικία Πελοποννησίων.
[10] βλ. σχ. την προηγούμενη υποσημείωση.
[11] Πόλη Πάγραι ευρίσκουμε και στην Πιερία Συρίας, επί των
ορίων της Κιλικίας. Ως γνωστόν, γενάρχες των Σύρων ήσαν οι
Σινωπίτες – βλ.σχ Γ. Λεκάκη «Η άγνωστη Μικρά Ασία», εκδ. Κάδμος», 2008.
[12] Ιερό Λιμένα έλεγαν και το λιμάνι της βοιωτικής πόλεως
Δελφίνιον, έναντι της Ερετρίας.
[13] Η Σινδική (περίπου όπου η Κοροκονδάμη, η νυν χερσόνησος Ταμάν), το βασίλειο των Σινδών, ήταν χώρα της ασιατικής
Σαρματίας στην ΒΑ παραλία του Ευξείνου, μεταξύ Μαιώτιδος
(νυν Αζοφική) και της χώρας των Ζυγών. Ήταν γεμάτη ελληνικές
πόλεις: Κήποι, Πάτοι, Σινδικός Λιμήν (ή Σίνδα, η νυν Ανάπα), Φαναγορία, κλπ. που συνετέλεσαν στον εκπολιτισμό της χώρας. Η
θάλασσα που όριζαν οι Σίνδες ελέγετο Σινδική και οριοθετείτο
μεταξύ Κιμμερίου Βοσπόρου και την των Αχαιών Θάλασσα – δηλ.
νυν μεταξύ Νοβοροσίσκ και του πορθμού του Κερτς.
[14] Το Παντικάπαιον ή Βόσπορος (νυν Κερτς), ήταν μια πόλη
η οποία εξελίχθηκε σε βασίλειο, εκτεινόμενο έως τις εκβολές
του Τανάιδος! Ήταν πόλη και λιμάνι της Ταυρικής Χερσονήσου.
Ιδρύθηκε περί το 530 π.Χ. υπό των Μιλησίων. Ο κάτοικος ελέγετο Παντικαπαιεύς.
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Αφιέρωμα στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο των ξενιτεμένων Ελασσονιτών στην Πατρίδα

Επιστροφή στη γενέθλια γη
Οι Απόδημοι Επαρχίας Ελασσόνας ανταμώνουν για πρώτη φορά στον τόπο τους
Του Αποστόλη Δίκογλου
ΕΛΑΣΣΟΝΑ: Εν αρχή η ιδέα, η έμπνευση. Ακολουθούν η θέληση, ο
λόγος, η πράξη. Μπορεί να ισχυριστεί
κάποιος κακόβουλα πως οι κάτοικοι
της επαρχίας Ελασσόνας θυμήθηκαν
καθυστερημένα τα ξενιτεμένα αδέρφια τους, που ζουν και προκόβουν
διασκορπισμένα εδώ και δεκαετίες
στα πέντε σημεία της γης. Αλλά αυτό
που γίνεται με κάποια καθυστέρηση,
για διάφορους τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους, για να μείνουμε στον ανώνυμο πικρόχολο σχολιασμό, δε σημαίνει ότι
πραγματοποιείται βεβιασμένα, πρόχειρα, στο πόδι –απλώς
για να προλάβουμε το χρόνο που χάσαμε. Δε θα συνεχίσω,
όμως, σ’ αυτού του είδους τις ατέρμονες αμπελοφιλοσοφίες
που δεν οδηγούν πουθενά. Θα μείνουμε στα γεγονότα του
τριημέρου, 10 – 11 – 12 Ιουλίου 2009, και αυτά θα παρουσιάσουμε. Η «Ελληνική Γνώμη» είχε την τιμή να λάβει πρόσκληση από τους διοργανωτές του Συνεδρίου που απαρτίζεται από το Επαρχείο Ελασσόνας, το Δήμο Ελασσόνας, Δήμους και Κοινότητες Επαρχίας Ελασσόνας και το δραστήριο
Δίκτυο Περραιβία. Θα χρειαζόμασταν πολλές σελίδες για να
περιγράψουμε τα όσα ωραία και ευχάριστα συνέβησαν μέσα
σε ένα και μόνο τριήμερο! Γι’ αυτό λέμε μονάχα τούτο: Η
Ελασσόνα έλαμψε και σκόρπισε φως και ιδέες προς όλες τις
άλλες ελληνικές πόλεις και επαρχίες, που δεν ενθυμούνται
(ακόμα) τα ξενιτεμένα τους παιδιά. Είναι καιρός να το πράξουν ακολουθώντας το παράδειγμα μιας σχετικά μικρής πόλης-επαρχίας, η οποία, όμως, με συνέπεια δημιουργεί αθόρυβα το μέλλον της στη σκιά του θεϊκού Ολύμπιου. Στο κέντρο της Πατρίδας μας Ελλάδας.

Στο τέλος της τρίωρης μουσικής βραδιάς στην πλατεία, Απόδημοι
Ελασσονίτες απαθανατίζουν την παρουσία τους με τους δημοφιλείς μουσικοσυνθέτες Μίμη Πλέσσα και Γιώργο Χατζηνάσιου.

Κυριακή: Ακόμα στη διάρκεια του επίσημου γεύματος, που παρέθεσε ο δήμαρχος Γιώργος Πασχόπουλος προς τιμήν των Συνέδρων στο ξενοδοχείο ΔΙΑΣ, ξέσπασε, στην κυριολεξία, ένα πρωτοφανές σε έξαρση γιορταστικό ξεφάντωμα, που, νομίζω, ούτε η
δυνατή πένα ενός Καζαντζάκη ή Ντοστογιέφσκι θα μπορούσε να περιγράψει με πληρότητα και κατανοητή σαφήνεια!! Έγινε, καθώς
λέει ο λαός μας, το ... έλα να δεις!! Ο συλλογικός αυθορμητισμός των Ελλήνων, της ελληνικής αδάμαστης ψυχής, έσπασε τα τεχνητά φράγματα που δημιουργεί και παραβάλλει έντεχνα το λογικό (φοβικά-διστακτικά αναχώματα, ακατανόητα κόμπλεξ και πολλά άλλα περίπλοκα και αινιγματικά που συμβαίνουν στον εσωτερικό μας κόσμο και ούτε ο πιο πεπειραμένος ψυχαναλυτής είναι σε
θέση να τα ξεδιαλύνει με αποτέλεσμα συχνά, όλα αυτά τα περίεργα πράγματα, να επηρεάζουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων),
και κατάδειξε απελευθερωμένη την ιδιοσυγκρασία τού Έλληνα στο φαγοπότι, το τραγούδι, τη μουσική και το χορό!! Αυτό (και πολλά άλλα) είναι, αγαπητοί συμπατριώτες εδώθε και εκείθε των συνόρων, που κάνει και τη μοναδικότητα τού ΕΛΛΗΝΑ στον πλανήτη
γης! Κομμάτι, είναι, από τα σπλάχνα τού μυθικού του Πατέρα, τού Ολύμπιου Δία! Αυτή την αρχέγονη κυτταρική συγγένεια δεν μπορεί να την αλλοιώσει και να την εξαφανίσει ο αιμοβόρος Χρόνος, ούτε να τη θέση υπό αμφισβήτηση η ψευδοκουλτούρα κα η ρηχή μοντερνικότητα των καιρών μας με τις εμετικές παγκοσμιοποιημένες της γελοιότητες! Και όπως εκείνος, μέσα στην απόλυτη ηρεμία και μακαριότητα, ξεσπούσε από χαρά ή οργή και εκσφενδόνιζε τους κεραυνούς του προς τα τέσσερα σημεία τού σύμπαντος,
συμπεριφέρεται και ο ΕΛΛΗΝΑΣ στο διάβα των αιώνων! Μόνο γι’ αυτό, πιστέψτε με, το κυριακάτικο γλέντι άξιζε, φίλοι μου, να ’ρθουμε από την ξενιτιά, τη Γερμανία- Ουγγαρία- Ιταλία- Βέλγιο- Αμερική-Καναδά, τη μακρινή Αυστραλία, στην Πατρίδα μας Ελλάδα!! Συχωρέστε με το άπλωμα των συναισθημάτων μου. Ναι, είναι αλήθεια, είχα χρόνια να βιώσω μια τέτοια, πλέρια από κάθε άποψη, συλλογική γιορταστική ατμόσφαιρα ανάμεσα σε συμπατριώτες μου, που τους έβλεπα για πρώτη φορά, που δε με ξέρανε καθόλου, αλλά εξαρχής αυθόρμητα ανοίξανε διάπλατα τις αγκαλιές και τα καλά τους αισθήματα και με κλείσανε μέσα! Και για ένα ολόκληρο
τριήμερο, γιομάτο ευχάριστες γνωριμίες και εκπλήξεις, δεν ένιωσα ούτε για μια στιγμούλα ξένος, ανεπιθύμητος, αδιάφορος ή παρείσακτος. Το ίδιο όμορφα και οικεία, πιστεύω, ένιωσαν και όλοι οι άλλοι προσκεκλημένοι στην Ελασσόνα τόσο από το εσωτερικό
της χώρας όσο και από το εξωτερικό. Το ειλικρινές ευχαριστώ μας, για την καλόκαρδη φιλοξενία των Ελασσονιτών, το εκφράζουν
θαρρώ, οι παραπάνω, συνοπτικά και κάπως ανάκατα, διατυπωμένες εμπειρίες μου. Στην ένθετη φωτογραφία ο Σαρακατσάνος
Στέργιος Ντέρκος (βλ. και συνέντευξη) από τη μακρινή Αυστραλία, εκλεγμένος πια Πρόεδρος του 1ου Συμβουλίου Αποδήμων
Επαρχίας Ελασσόνος, επιδεικνύει -τρισευτυχισμένος στην πατρώα γη- την αξιοσύνη του στο χορό, και μια αξιοθαύμαστη αντοχή,
με πολλά χαριτωμένα τσαλιμάκια!! Στη μεγάλη φωτογραφία η Ελισάβετ Κιόρογλου, από την κοντινή Ιταλία, σε ένα ξέφρενο στιγμιότυπο. Την ακολουθούν στο ίδιο τέμπο η σύζυγος του δημάρχου, ο ίδιος ο δήμαρχος και έπεται συνέχεια ...

Σάββατο βράδυ: Τοπικά χορευτικά συγκροτήματα και ταλαντούχοι νέοι μουσικοί από την Επαρχία Ελασσόνας ενθουσιάζουν με
την αξιοσύνη τους και το πλούσιο πρόγραμμά τους, τους ξενιτεμένους συμπατριώτες τους, παραθεριστές και επισκέπτες αλλά
και τους κατοίκους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Αναμνηστική φωτογραφία στην είσοδο της
Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Σπαρμού Ολύμπου

Κυριακή: Εκκλησιασμός στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου Ελασσόνος: Στην κατάμεστη εκκλησία διακρίνονται στην
πρώτη σειρά: η Έπαρχος κυρία Μαμάρα, ο Δήμαρχος κ. Πασχόπουλος και η ΓΓ του ΣΑΕ κυρία Σαραντοπούλου

Από τον εσωτερικό καλαίσθητο χώρο της Αίθουσας
Θεάτρου Ελασσόνας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
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Στο Συνέδριο Απόδημων Επαρχίας
Ελασσόνας η Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Σε νέες βάσεις η συνεργασία με τους Απόδημους – Ίδρυση του Συμβουλίου Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας
ΒΙΕΝΝΗ. Τις εργασίες του 1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου
Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας παρακολούθησε η Γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, Δρ. Όλγα
Σαραντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε το προεδρείο του
ΣΑΕ.
Το συνέδριο διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία ο Δήμος
Ελασσόνας, οι Δήμοι και οι Κοινότητες της Επαρχίας Ελασσόνας, το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «Περραιβία».
Εκατόν είκοσι ομογενείς από την Αμερική, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και Ελασσονίτες που ζουν και δημιουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, συμμετείχαν
στο συνέδριο όπου τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη της
συνεργασίας μεταξύ των αποδήμων με το μητροπολιτικό
κέντρο.
Η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ελασσόνας με
χαιρετισμό της Έπαρχου Ελασσόνας, Μαρίας Μαμάρα, την
έναρξη των εργασιών κήρυξε ο βουλευτής Πιερίας, εκπρόσωπος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της
Διασποράς της Ελληνικής Βουλής Αντώνης Καρπούζας.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο γενικός διευθυντής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Μέγας και ο αντινομάρχης
Λάρισας, Βασίλειος Ντόκος. Στο Συνέδριο παρέστησαν οι
βουλευτές του Νομού Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος,
Κων. Αγοραστός, Βασ. Έξαρχος, Έκτ. Νασιώκας, Φιλ. Σαχινίδης, Αστ. Ροντούλης, Βασ. Αλεξανδρίδου.
Χαιρετίζοντας τις εργασίες του συνεδρίου η Δρ. Σαραντοπούλου ευχαρίστησε τους διοργανωτές και ειδικότερα
τον Δήμαρχο Ελασσόνας Γιώργο Πασχόπουλο, την Έπαρχο Μαρία Μαμάρα και το Σύλλογο «Περραιβία» για την εξαιρετική πρωτοβουλία και μετέφερε τις θερμές ευχές του
Προέδρου του ΣΑΕ Στέφανου Ταμβάκη και των μελών του
προεδρείου του ΣΑΕ.
Αναφερόμενη στη σημασία της διοργάνωσης και τους
στόχους του 1ου αυτού συνεδρίου επεσήμανε: «Το συνέδριο αυτό μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επίτευξη των στόχων σας. Το Συμβούλιο Αποδήμων επαρχίας
Ελασσόνας που θα ξεπηδήσει από το πρώτο αυτό οργανωτικό εγχείρημα μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να συμβάλλετε
όλοι θετικά και στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής».
Η κ. Σαραντοπούλου διαβεβαίωσε τους συνέδρους ότι
το ΣΑΕ θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια συσπείρωσης
των αποδήμων επαρχίας Ελασσόνας. «Το ΣΑΕ, το οποίο
εκπροσωπώ, αγκαλιάζει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί
στη συνέχεια του Ελληνισμού και στέκεται αρωγός σε κάθε
βήμα όταν αυτό ζητηθεί. Η προσωπική μου δέσμευση αλλά
και του Προέδρου και όλου του προεδρείου για την στήριξη της προσπάθειά σας είναι δεδομένη. Με ενωμένες τις
δυνάμεις μας μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά στην ευόδωση των στόχων σας, επιδιώκουμε τη συνεργασία μαζί
σας. Σας καλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τη συνέχεια του Ελληνισμού» είπε.
Στους στόχους του συνεδρίου και την σπουδαιότητα της
πρωτοβουλίας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ελασσόνας Γιώργος Πασχόπουλος, καλώντας τους απόδημους να «συνεργαστούν για το καλό του τόπου, να ενισχύσουν τους δεσμούς και τους διαύλους επικοινωνίας, να δυναμώσουν
την πολιτιστική, επιστημονική και αναπτυξιακή δράση και
να συστήσουμε ένα Συμβούλιο Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας, που θα αναδείξει, θα προωθήσει και θα υποστηρίξει πρόσωπα, δράσεις και θέματα της επαρχίας και των
Αποδήμων».
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις που αφορούσαν στην επιχειρηματική, πολιτισμική, κοινωνική ανάπτυξη
της περιοχής, την συμβολή των ΜΜΕ στην ανάπτυξη και
προβολή της περιοχής, στους τρόπους δικτύωσης του μητροπολιτικού κέντρου με τον Ελληνισμό της Διασποράς.
Ενώ οι σύνεδροι από την ομογένεια παρουσίασαν τις δράσεις των δικών τους συλλόγων που λειτουργούν στο εξωτερικό.
Η Γραμματέας του ΣΑΕ, που παρακολούθησε όλες τις
εργασίες, είχε την ευκαιρία να καταθέσει και προτάσεις
προς τους διοργανωτές αλλά και τους αποδήμους σε ότι αφορά την ενίσχυση των δεσμών τους με την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τους ενημέρωσε για τα προγράμματα που υλοποιεί το ΣΑΕ σε ότι αφορά την πολιτισμική και εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί και επεσήμανε την σπουδαιότητα της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Τόνισε δε, την ανάγκη συμμετοχής των στα προγράμματα φιλοξενίας για
παιδιά και ηλικιωμένους που διοργανώνει το ΥΠΕΞ και η
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

Η Ολομέλεια του 1ου Συμβουλίου των Αποδήμων Επαρχίας
Ελασσόνας ποζάρει για την πρώτη αναμνηστική φωτογραφία.
Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Γιώργος Πασχόπουλος και η ΓΓ
του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου

Στο καθιστικό της Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Σπαρμού Ολύμπου από
δεξιά η Έπαρχος Μαρία Μαμάρα, ο Μητροπολίτης Ελασσόνας κ. Βασίλειος, η ΓΓ ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, ο Δήμαρχος Ελασσόνας Γιώργος Πασχόπουλος, και ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας Στέργιος
Ντόκος (Αυστραλία)

Φωτογραφικό Ενθύμημα από την ξενάγηση στην
Αρχαία Τριπολίτιδα στη σκιά του Ολύμπου

Η κ. Σαραντοπούλου είπε ότι το ΣΑΕ και οι περιφέρειες
τού οργάνου μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση των
πρωτοβουλιών αυτών, ενώ πρότεινε και την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων για μαθητές λυκείου, οι οποίοι θα
μπορούσαν να φιλοξενηθούν στην περιοχή, να διδάσκονται τα ελληνικά και να ανακαλύπτουν τις ομορφιές του μοναδικού τοπίου, τα αρχαία και βυζαντινά μνημεία αλλά και
τα εξαιρετικά αγροτικά και βιολογικά προϊόντα που παράγει η θεσσαλική γη.
Εξήρε ακόμη τη συμβολή των ΜΜΕ στην προβολή της
περιοχής και υπογράμμισε ότι σημαντικό είναι οι ομογενείς
να αγκαλιάσουν και τους φιλέλληνες.
Η Γραμματέας του ΣΑΕ επεσήμανε ότι η ενότητα είναι
αυτή που θα προστατεύσει και θα ενδυναμώσει κάθε προσπάθεια για το καλό του τόπου.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου η Δρ. Σαραντοπούλου είχε ιδιαίτερη συνάντηση με την Έπαρχο κα Μαρία Μαμάρα, η
οποία την ενημέρωσε για τις αναπτυξιακές δυνατότητες και
την υποδομή που διαθέτει η περιοχή αλλά και τα προγράμματα που υλοποιούνται. Η Γραμματέας του ΣΑΕ έγινε δεκτή
και από τον Δήμαρχο επαρχίας Ελασσόνας Γιώργο Πασχόπουλο, με τον οποίο συζητήθηκε η δυνατότητα περαιτέρω
συνεργασίας με το ΣΑΕ.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η απόφαση σύστασης του πρώ-

Η Έπαρχος Ελασσόνας κυρία Μαρία Μαμάρα
υποδέχεται με εγκαρδιότητα τη ΓΓ του ΣΑΕ
Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου στο Γραφείο της

Κυριακή Μητρόπολη Ελασσόνας. Μετά τη Θεία λειτουργία,
που τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ελασσόνος
κ. Βασίλειο, ο δήμαρχος Γιώργος Πασχόπουλος, η έπαρχος
Μαρία Μαμάρα και η γραμματέας του ΣΑΕ Όλγα Σαραντοπούλου παίρνουν αντίδωρο από το χέρι του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Νειλουπόλεως, Αρχιγραμματεύων της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, κ. Γενναδίου

Μετά το πέρας της τρίωρης συναυλίας στην πλατεία της πόλης (Μίμη Πλέσσα-Γιώργου Χατζηνάσιου) η κυρία Σαραντοπούλου σε φωτογραφικό στιγμιότυπο με τον αειθαλή και δημοφιλή μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα

του Συμβουλίου Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας, το οποίο
πλέον και θα εργαστεί προς την κατεύθυνση συντονισμού
των απανταχού Αποδήμων.
Πέραν των εργασιών, πλούσιο ήταν το πολιτιστικό πρόγραμμα του συνεδρίου. Οι Ομογενείς είχαν την ευκαιρία
να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Σπαρμού
Ολύμπου, όπου τελέστηκε εσπερινός από τους Πατέρες
της Μονής και λειτούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ελασσόνας κ.κ. Βασίλειος, ο οποίος δέχθηκε τους συνέδρους και συζήτησε μαζί τους. Την Κυριακή τελέστηκε
Θ. Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη κ. Βασιλείου και του θεοφ. Επισκόπου Νειλουπόλεως, Αρχιγραμματεύων της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου
Αλεξάνδρειας κ.Γενναδίου. Οι Σύνεδροι ξεναγήθηκαν ακόμη στην αρχαία Τριπολίτιδα.
Το συνέδριο πλαισιώθηκε από την συναυλία των Μίμη
Πλέσσα - Γιώργου Χατζηνάσιου, την παραδοσιακή - λαϊκή
βραδιά με συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων και ορχήστρας από Ελασσονίτες μουσικούς και τέλος, τη μουσική παράσταση από τον «Χορικό Διθύραμβο».

Φωτός: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf

n n n ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α - Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Α Π Ο Δ Η Μ Ω Ν Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ Ε Λ Α Σ ΣΟ Ν Α Σ
Μαρία Μαμάρα, έπαρχος Ελασσόνας
Κυρία Έπαρχε, θέλουμε την εκτίμηση σας για το 1ο Παγκόσμιο
Συνέδριο Αποδήμων επαρχίας Ελασσόνας. Ήσασταν συνεχώς ανάμεσα στους ξενιτεμένους συμπατριώτες σας και συνεπώς η γνώμη σας, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Καταρχήν, θα ήθελα να απευθύνω από τις στήλες της εφημερίδας σας έναν εγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό όχι μόνο στους
Ελασσονίτες της Γερμανίας αλλά σε ολόκληρη την ελληνική ομογένεια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομογενειακή εφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ που κάλυψε δημοσιογραφικά τις τριήμερες
εργασίες του συνεδρίου μας. Η παρουσία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΝΩΜΗΣ στην Ελασσόνα, δείχνει τις δημοσιογραφικές ανησυχίες
της και το έντονο ενδιαφέρον της να είναι παρούσα στις πηγές των
γεγονότων. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, θέλω να σας κάνω γνωστό πως η επιτυχία των εργασιών του συνεδρίου ξεπέρασε τις
προσδοκίες μας. Όλα κινήθηκαν στη βάση ενός αξιόλογου προγράμματος που θεμελίωσε την προοπτική να πυκνώσουν στο μέλλον οι επαφές μας με τους απόδημους αδελφούς μας. Ειλικρινά, έζησα και ζήσαμε όλοι μας, συγκινητικές στιγμές. Στιγμές που καταχώρισα στη μνήμη μου, ως πολύ σημαντικές. Ήταν για μένα μία
πρωτόγνωρη εμπειρία. Για τρείς ημέρες βίωνα μία σπάνια εναλλαγή συναισθημάτων: Χαρά, συγκίνηση, υπερηφάνεια και μεγάλη
προσωπική ευχαρίστηση.
Μιλήσατε για επιτυχία του Συνεδρίου, Υπήρχε προηγούμενη εμπειρία;
Όχι, βέβαια. Να ξέρετε ότι τέτοιου είδους συνέδρια, δηλαδή, συνέδρια αποδήμων, έχουν από τη φύση τους μία μοναδικότητα. Πε-

Ο εκδότης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Αποστόλης Δίκογλου με
την Έπαρχο Ελασσόνας κυρία Μαρία Μαμάρα, στο Γραφείο της
τυχαίνουν γιατί διοργανώνονται με αγάπη, κατάθεση ψυχής, μεράκι και περισσή φροντίδα. Εμείς, κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της πρόκλησης του 1ου
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Παγκόσμιου Συνεδρίου Απόδημων Ελασσονιτών. Επειδή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, πιστεύω, πως τα πήγαμε καλά.
Συζητείται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα παρόμοια συνέδρια.
Αληθεύει;
Βεβαίως. Η Ελασσόνα στις τριήμερες εργασίες του 1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου, έζησε στιγμές οργασμού και ανάτασης.
Ήταν ένα συνέδριο που το τίμησαν με την παρουσία τους άνθρωποι της πολιτικής, του πνεύματος, της επιστήμης, εκλεκτοί ομιλητές και πλήθος κόσμου. Θα είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων και ανάξιοι των προκλήσεων της εποχής, αν δεν προχωρήσουμε στα επόμενα συνέδρια.
Το συνέδριο μας δεν ήταν μία απλή φωτοβολίδα και τελειώσαμε. Θα ακολουθήσουν κι άλλα γιατί η Ελασσόνα άπλωσε τα
χέρια της για να αγκαλιάσει τα ξενιτεμένα παιδιά της. Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ θα ενημερωθεί έγκαιρα για το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριό μας.
Με την εκλογή του 11μελούς Συμβουλίου Αποδήμων Ελασσονιτών, οι συμπατριώτες σας της διασποράς απέκτησαν ένα συλλογικό όργανο και μία ενιαία φωνή που ξεκινά από την Αυστραλία, διασχίζει την Αμερική και φτάνει ως την Ευρώπη. Εκπληρώθηκε ο στόχος των διοργανωτών;
Ως ένα βαθμό, ναι. Επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, στα επόμενα συνέδρια μας θα βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά. Στόχος μας είναι να συσπειρώσουμε και να στηρίξουμε όλους τους απόδημους Ελασσονίτες. Να δημιουργήσουμε δίαυλους επικοινωνίας και να ενισχύσουμε την περιφερειακή συνείδηση ώστε η επαρχία Ελασσόνας να έχει ρόλο στη νέα εποχή.
Με τη βοήθεια όλων, το όραμα μας για μία ενιαία Ελασσόνα στο
παγκόσμιο χωριό, θα γίνει πραγματικότητα.

Γιώργος Πασχόπουλος,
Δήμαρχος Ελασσόνας

Στέργιος Ντέρκος
Πρόεδρος (Συλλόγου Ελασσονιτών
Μελβούρνης Αυστραλίας)
Λέγομαι Στέργιος Ντέρκος, έχω έρθει από την Αυστραλία. Είμαι πρόεδρος του συλλόγου Κεντρική Ένωση Ελασσόνας και περιχώρων ο «Νικοτσάρας» στη Μελβούρνη Αυστραλίας. Ήρθαμε εδώ για το παγκόσμιο συνέδριο απόδημων Ελασσονιτών. Έγιναν τρεις μέρες ωραίες εκδηλώσεις και εξελέγη 11μελής Επιτροπή των
Αποδήμων και σήμερα θα συσταθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη διετία και δεν ξέρω τι ακριβώς
θα συμβεί σήμερα.
Το πρωί ο Δήμαρχος κ. Πασχόπουλος σας τίμησε με
μία αναμνηστική πλακέτα, για πιο λόγο;
Όχι, δεν ήταν του δημάρχου, ήταν από τους Σαρακατσάνους, γιατί εγώ κατάγομαι από τους Σαρακατσανέους και οι σιναφίτες, δηλ. από το ίδιο σινάφι, μού κάνανε αυτό το δώρο, αυτή την αναμνηστική πλακέτα, κάτι
που με συγκίνησε ιδιαιτέρως. Τώρα, όσον αφορά το δήμο Ελασσόνας, μας φερθήκανε σαν πραγματικοί αδελφοί και μας κατασυγκίνησαν!
Πόσο συχνά έρχεται ο Στέργιος στην Ελλάδα;
Κάθε τρία-τέσσερα χρόνια. Έχω σαράντα τρία χρόνια
στην Αυστραλία.
Καλή παραμονή στα πάτρια, καλή επιστροφή στην
Αυστραλία.
Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς το ίδιο.

Λάζαρος Αθανασιάδης
Β’ αντιπρόεδρος, (Βέλγιο)
Συμπατριώτη από το Βέλγιο, σε ακούμε ...
Λέγομαι Λάζαρος Αθανασιάδης από το Στεφανόπουλο Ελασσόνας, κατοικώ στο Βέλγιο. Είμαι έμπορος και
βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην Ελασσόνα και συμμετέχω
στο Συνέδριο. Είναι μεγάλη η ευχή, να πάνε όλα καλά.
Πώς βρίσκεις τις εκδηλώσεις του τριημέρου;
Οι εκδηλώσεις του τριημέρου είναι φανταστικές και
ελπίζω να πάμε μπροστά ...
Πόσα χρόνια μένεις στο Βέλγιο;
Τριάντα τέσσερα και πάντα στις Βρυξέλλες.
Καλή παραμονή επιτυχία στο συνέδριο και καλή επιστροφή στην Πρωτεύουσα τής Ευρώπης.
Ευχαριστώ πολύ, να ’στε καλά.

Κύριε Δήμαρχε, ένα όραμα, μια ιδέα, μια έμπνευση αυτό το τριήμερο πήρε σάρκα και οστά. Πώς αισθάνεται ο δήμαρχος Ελασσόνος;
Πραγματικά, κ. Δίκογλου, αισθάνομαι ευτυχής επειδή ένα όνειρο
που είχαμε από την αρχή ως Δημοτική Αρχή και ο αείμνηστος δήμαρχός μας Βαγγέλης Φαρμάκης , ήταν να διοργανώσουμε το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας. Αληθινά με εξέπληξε
η πολυάριθμη παρουσία συμπατριωτών μας από όλα τα μέρη του κόσμου. Από την Αυστραλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ευρώπη αλλά και
το εσωτερικό της χώρας. Ήτανε για μένα μια πολύ ευχάριστη εμπειρία
και βεβαίως είμαστε τώρα σε θέση να βάλουμε το πρώτο λιθαράκι για
την ανάπτυξη και σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στη γενέθλια γη και
τους Απόδημους και να εκλέξουμε πλέον το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο
των Απόδημων τής Ελασσόνας.
Όλοι γύρω μας μιλούν για μια άψογη διοργάνωση, για ένα κλίμα ευχάριστο και πανηγυρικό. Πώς κατορθώθηκε αυτό;
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε μία άποψη ως προς το θέμα αυτό, όπως τη δημιουργία ενός Συμβουλίου, το οποίο να είναι ανεξάρτητο-αυτόνομο,
χωρίς καμία παρέμβαση από την πλευρά τού Επαρχείου Ελασσόνας,
των Δήμων και τις Κοινότητες τής Περιοχής. Θέλαμε και συμφωνήσαμε
να έχουμε ένα όργανο, πραγματικά ανεξάρτητο, να λειτουργήσει υπεύθυνα και ελεύθερα, να παίρνει αποφάσεις μόνο του. Εμείς θα είμαστε
δίπλα του ανά πάσα στιγμή, γιατί αυτός ήταν ο στόχος μας. Δεν ήταν
στόχος μας να έχουμε ένα όργανο, το οποίο να ελέγχουμε ποδηγετώντας το. Είμαστε δίπλα του να το βοηθάμε σαν Δήμος Ελασσόνας, σαν
Επαρχείο, σαν Δήμοι και Κοινότητες της Περιοχής. Θέλουμε αυτοί οι
άνθρωποι που αποτελούν το συντονιστικό όργανο και οι περισσότεροι
δεν είναι εδώ να κινηθούν αυτοβούλως, να ενημερώσουν τους απανταχού ξενιτεμένους συμπατριώτες μας για το τι επιδιώκουμε. Και έτσι
σιγά-σιγά να επανακτήσουμε την επαφή, που χάσαμε με δική μας υπαιτιότητα εδώ και πολλά χρόνια, μαζί τους. Η επιθυμία μας είναι να νιώσουν το ενδιαφέρον μας γι’ αυτούς, που είναι πραγματικό, να αναθερ-

μάνουν τις σχέσεις τους με την πατρώα γη, να μας επισκέπτονται συχνότερα, να βλέπουν τα χωριά τους, τους συγγενείς τους, τους παλιούς
παιδικούς φίλους, την εξέλιξη που επιτελείται στις περιοχές μας. Αλλά,
πέρα από όλα αυτά, τα καθαρώς συναισθηματικά κίνητρα, έχουμε κατά
νου και σχέδια ανάπτυξης και οράματα που θα ωφελήσουν όλο τον τόπο μας, έργα για τα οποία, εάν πραγματοποιηθούν με τη συμβολή όλων,
θα μας κάνουν περήφανους και παράδειγμα μίμησης για τα παιδιά μας
και τα εγγόνια μας, ώστε στο λιθαράκι που πιο πάνω ανέφερα, να προσθέσουν πέτρες και μάρμαρα και να κτιστεί ένα λαμπρό Οικοδόμημα.
Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε δίπλα μας το θεϊκό βουνό μας, τον Όλυμπο!
Κάτω απ’ τη σκιά του μπορούν να γίνουν πολλά για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ελασσόνας και όλης της περιοχής μας. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κατορθώσει να αξιοποιήσουμε τις πολλαπλές δυνατότητες που
μας προσφέρει το πιο γνωστό όρος του κόσμου, πάνω στο οποίο είχαν
την έδρα του οι Ολύμπιοι θεοί. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και
χρειαζόμαστε τα ξενιτεμένα αδέρφια μας ώστε με ενωμένες δυνάμεις
και υψηλούς στόχους να γίνουμε φορείς προόδου και ευεργετικής εξέλιξης για το μέλλον της περιοχής μας και κατ’ επέκταση τής Θεσσαλίας
και της πατρίδα μας.

Επαρχία Ελασσόνας

Στη σκιά του Ολύμπου!
Η Ελασσόνα βρίσκεται στο νομό Λάρισας και είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες σειράς λόφων, στη νότια πλευρά του
Ολύμπου, του ψηλότερου βουνού της Ελλάδας και έδρα των δώδεκα θεών της Αρχαίας Ελληνικής μυθολογίας. Την Ελασσόνα
διασχίζει ο Ελασσονίτης ποταμός (ή Ελασσονίτικος), ο οποίος συμβάλλει με τον Τιταρήσιο και εκβάλλει στον Πηνειό, το πιο μεγάλο
ποτάμι της Θεσσαλίας. Το ποτάμι χωρίζει την πόλη σε δύο μέρη,
την παλιά πόλη που είναι χτισμένη στους πρόποδες του λόφου της
Ολυμπιώτισσας και ονομάζεται Βαρόσι, και στη νέα πόλη που απλώνεται στη δεξιά όχθη του ποταμού. Τα δύο μέρη της πόλης
συνδέουν τρεις γέφυρες και ένα παλιό τοξωτό γεφύρι, που αποτελεί αξιοθέατο της Ελασσόνας. Στην πόλη αλλά και σε ολόκληρο
τον κάμπο της Ελασσόνας δεσπόζει το μοναστήρι της Παναγίας
Ολυμπιώτισσας, το καθολικό του οποίου είναι κτίσμα του 13ου αιώνα. Αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης αλλά ταυτόχρονα και το σημαντικότερο μνημείο της ευρύτερης περιοχής. Η επαρχία Ελασσόνας, η οποία είναι μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό από 8 Νομούς της Ελλάδας και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη
επαρχία του Νομού Λάρισας, περιλαμβάνει 6 Δήμους και 2 Κοινότητες Η συνολική έκταση της Επαρχίας Ελασσόνας είναι 1.708
τ.χλμ. και ο συνολικός πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή
του 2001 ανέρχεται σε 37.264 κατοίκους. Η μορφολογία του εδάφους της επαρχίας είναι κυρίως ορεινή (78%) με κυρίαρχη την παρουσία του ψηλότερου βουνού Ελλάδος και Βαλκανίων, του Ολύμπου. Στο πεδινό τμήμα της επαρχίας (22%) ακμάζουν η γεωργία
και η κτηνοτροφία, ως η κύρια απασχόληση των κατοίκων της.
Πηγή: www.elassona.com.gr
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Θωμάς Κατσαντώνης
Α’ αντιπρόεδρος,
(ΗΠΑ, βουλευτής
της πολιτείας Νιουχαμσάϊρ)
Ακούμε τις απόψεις ενός Έλληνα βουλευτή στις
ΗΠΑ και από σήμερα εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Απόδημων Ελασσονιτών.
Ονομάζουμε Θωμάς Κατσαντώνης, είμαι βουλευτής της Πολιτείας Νιουχαμσάϊρ (New Hampshire), είναι η δεύτερη τετραετία. Ήρθαμε αυτή την εβδομάδα
στην Ελασσόνα για το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημου Ελληνισμού της Επαρχίας Ελασσόνος, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Η όλη διοργάνωση ήταν άψογη, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με συντονισμένες
προσπάθειες να βρούμε και να φέρουμε και άλλους
ξενιτεμένους συμπατριώτες στην Ελασσόνα, που είναι
διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια όλη
αυτή η προσπάθεια γίνεται για το πώς θα μπορέσουμε
με ενωμένες δυνάμεις, προτάσεις και ιδέες, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη τής Ελασσόνας.
Είπατε ότι είστε εκλεγμένος βουλευτής τής Πολιτείας New Hampshire. Είστε ο μοναδικός Έλληνας μέσα
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στην Τοπική Βουλή ή συμμετέχουν και άλλοι συμπατριώτες μας;
Είμαστε δέκα (10) Έλληνες βουλευτές και ένας Γερουσιαστής.
Και πόσο μεγάλη είναι η επιρροή σας σ’ αυτά που
συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον από την οποία εκπορεύεται η παγκόσμια δύναμη των ΗΠΑ;
Προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχουμε σχεδόν καμιά επιρροή. Μπορούμε βέβαια να στείλουμε με επιστολές και e-mails στους Συνέδρους της Ουάσιγκτον
τις απόψεις μας για διάφορα θέματα κι αυτοί μας ακούνε και εμείς τους βοηθάμε να εκλέγονται.
Σε θέματα πατριωτικά-εθνικά η φωνή σας ακούγεται;
Ειδικά στο πρόβλημα των Σκοπίων έχουμε κάποια
πλεονεκτήματα. Φυσικά μας ακούνε και είναι αρκετοί
στο Κογκρέσο που εκδηλώνουν φανερά και έμπρακτα
το ενδιαφέρον τους για τα ελληνικά θέματα. Μπορώ
να πω ότι είναι με το μέρος μας και μάλιστα 100% !
Ας πούμε κάτι πιο προσωπικό. Κάθε πότε έρχεστε
στην Πατρίδα;
Εγώ έρχομαι τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, γιατί εδώ είναι όλοι οι συγγενείς μου, πολλοί φίλοι και οι
ευχάριστες αναμνήσεις μου.
Ευχάριστες διακοπές και καλή επιστροφή στiς Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ευχαριστώ πολύ, επιτυχίες στην εφημερίδα σας.

Ελισάβετ Κιόρογλου
Ταμίας, (Ιταλία)
Κύρια Κιόρογλου (-ασφαλώς έχετε προσφυγικές ρίζες. -Ναι, Μικρασιατικές-Ποντιακές), βρισκόσαστε στην όμορφη Ελασσόνα για
το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Απόδημων Επαρχίας Ελασσόνας.
Οι εντυπώσεις σας;
Καταρχήν Καλημέρα σας. Λέγομαι Κιόρογλου Ελισάβετ η καταγωγή μου είναι από το Στεφανόπουλο Ελασσόνας και μόνιμα στην
Ιταλία 25 ολόκληρα χρόνια. Είμαι παντρεμένη με Ιταλό και έχουμε
δύο παιδιά. Αγαπώ πάρα πολύ την πατρίδα μας και βρίσκομαι κάθε
χρόνο για 3 μήνες στην Ελλάδα!
Σε ποια πόλη της Ιταλίας μένετε;
Μένουμε στην Perugia.
Πόσοι Έλληνες βρίσκονται στην Perugia;
Εμείς είμαστε λίγοι γιατί η Perugia είναι μια πόλη με Πανεπιστήμια και υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές. Έχουμε όμως τετρακόσιες
σαράντα (440) οικογένειες μικτές, όπως η δική μου, και όλοι είμαστε μόνιμοι κάτοικοι. Έχουμε σχολείο που λειτουργεί εδώ και τρία
χρόνια με δάσκαλο που έχει σταλεί από το Ελληνικό Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχουμε επίσης δική μας εκκλησία
που την αποκτήσαμε με Δωρεά στην κοινότητά μας από το δήμο τής
Perugia. Είναι ο Άγιος Γεράσιμος και το Προξενείο μας που επίσης

Γεώργιος Μπαμπούλης
Δημόσιες σχέσεις, (Ελασσόνα)
Κύριε Γιώργο, ακούσαμε και καταγράψαμε τις απόψεις των Απόδημων Ελασσονιτών, που όλες συγκλίνουν σε μία ευχάριστη διαπίστωση. Ότι όλα εδώ γίνονται άψογα και μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα αδελφοσύνης και αλληλοεκτίμησης. Τί λέει, όμως, ένας ντόπιος
κάτοικος της Ελασσόνας που ανήκει από σήμερα στο συμβούλιο
αλλά δεν έχει ξενιτευτεί;
Λοιπόν, πρώτα ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσω στην εφημερίδα σας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ. Το ακούσατε και
στη διάρκεια του συνεδρίου. Η ιδέα να γίνει αυτό το συνέδριο γεννήθηκε στο Μόναχο τής Γερμανίας το 1996, στη συνάντηση που είχε εκεί ο πανθεσσαλικός σύλλογους τού Μονάχου με την ευκαιρία
μιας γιορτής. Τότε είχε λάβει μέρος και το πολιτιστικό συγκρότημα
τού δήμου Ελασσόνας. Κι εγώ, τότε, ως δημοτικός Σύμβουλος βρέθηκα εκεί επικεφαλής του γκρουπ και στο χαιρετισμό μου, επειδή είδα ότι το 80% και πλέον των Ελλήνων Θεσσαλών τού Μονάχου κατάγονταν από την επαρχία μας, εξήγγειλα από το βήμα, αυθαίρετα-

Συμβούλιο Αποδήμων Ελασσόνας
Συμβούλιο Αποδήμων απέκτησαν οι Ελασσονίτες σε όλο τον κόσμο με στόχο τον συντονισμό των αποδήμων της Επαρχίας Ελασσόνας και την ενδυνάμωση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας
φέρνοντας σε επαφή τους απόδημους με τη γενέτειρα και τις δυνάμεις του τόπου. Το Συμβούλιο των Αποδήμων εκλέχθηκε από το
πρώτο συνέδριο αποδήμων το οποίο συνδιοργάνωσαν το Επαρχείο
και ο Δήμος Ελασσόνας, οι Δήμοι και οι Κοινότητες της επαρχίας
Ελασσόνας και το Δίκτυο Συλλόγων επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «Περραιβία». Παρουσία της Γραμματέας ΣΑΕ Δρ. Όλγας
Σαραντοπούλου και του Δημάρχου Ελασσόνας Γιώργου Πασχόπουλο συγκροτήθηκε σε σώμα το Συμβούλιο Αποδήμων Επαρχίας
Ελασσόνας η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: πρόεδρος, Στέργιος Ντέρκος (πρόεδρος του Συλλόγου Ελασσονιτών Μελβούρνης
Αυστραλίας), Α’ αντιπρόεδρος, Θωμάς Κατσαντώνης (ΗΠΑ, βουλευτής της πολιτείας Νιουχαμσάϊρ), Β’ αντιπρόεδρος, Λάζαρος
Αθανασιάδης (Βέλγιο), γ.γ. Σπύρος Αγκάρντι (πρόεδρος της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Βουδαπέστης, Ουγγαρία), ταμίας, Ελισάβετ
Κιόρογλου (Ιταλία), δημόσιες σχέσεις, Γεώργιος Μπαμπούλης,
(Ελασσόνα). Μέλη εκλέχθηκαν οι: Θεοφάνης Παπαδόπουλος (Θεσσαλονίκη), Κώστας Δημουλάς (Αθήνα), Δημήτριος Οικονόμου
(Ελασσόνα) και εκπρόσωπος των αποδήμων Γερμανίας.

λειτουργεί κανονικά. Πιστεύω ότι είμαστε καλά οργανωμένοι και
βέβαια έχουμε το πλεονέκτημα να είμαστε κοντά-πλάι στην Ελλάδα.
Με την πείρα σας στα κοινά, πώς εκτιμάτε τη συλλογική προσπάθεια Δήμου-Επαρχίας- Πολιτιστικών Συλλόγων να φέρουν κοντά τους τα ξενιτεμένα αδέρφια τους;
Αυτή η προσπάθεια μού άρεσε, κ. Δίκογλου, πάρα πολύ. Να’μαι
ειλικρινής με εξέπληξε με την καθ’ όλα άψογη διοργάνωσή της. Δεν
περίμενα κάτι τέτοιο. Όλες οι εκδηλώσεις του τριημέρου ήταν υψηλού επιπέδου. Πέρασα πολύ καλά. Χάρηκα πάρα πολύ γι’ αυτή τη
διοργάνωση που εξελίχθηκε μέσα σε μια θαυμάσια ατμόσφαιρα και
αγαθών συναισθημάτων. Το μόνο, ας πούμε, ψεγάδι ήταν ο αριθμός των παραβρισκόμενων συμπατριωτών μας από την ξενιτιά. Κάπου 130 νομίζω. Θα μπορούσαν να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι.
Ίσως γιατί κανείς δεν περίμενε αυτό που ζήσαμε, εμείς που ήρθαμε, ένα τριήμερο εδώ στην Ελασσόνα. Χάσανε ... Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η Επιτροπή που θα αναλάβει να διοργανώσει το 2ο Συνέδριο. Φυσικά τώρα υπάρχει και ένα εκλεγμένο
όργανο των Απόδημων Ελασσονιτών και τα πράγματα θα είναι απείρως καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου δεν έγινε η σωστή πληροφόρηση. Εγώ, για παράδειγμα, το έμαθα τελείως τυχαία. Πήγα στην
πλατεία για τον Μίμη Πλέσσα, εκεί το διάβασα και ενδιαφέρθηκα
να μάθω περισσότερα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Να στέλνετε και σε
μας την αξιόλογη εφημερίδα σας, έστω μέσω διαδικτύου.

αυθόρμητα, την είδηση, ότι θα κάνουμε ειδικό συνέδριο συνάντησης στην Ελασσόνα. Αυτό ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδέα!! Όταν επιστρέψαμε την είπα κι εδώ δειλά-δειλά και βρέθηκε μια ομάδα συνδημοτών που συμφώνησε, το δέχτηκε και ο δήμαρχος, που χάσαμε
απρόοπτα, και το έβαλε στο πρόγραμμά του, όπως ακούστηκε χθες
από το δήμαρχό μας κ. Πασχόπουλο. Μαζί και ο Γιάννης ο Κόκκινος, ο πρόεδρος της επιχείρησης Πολιτισμού, ο οποίος εξήγγειλε
στο πρόγραμμά του και το συνέδριο των ξενιτεμένων συμπατριωτών
μας. Για την υλοποίησή του βοήθησε πάρα πολύ το Δίκτυο Περραιβία, που είναι καλά οργανωμένο, είχε πείρα κτλ. κτλ. Υπήρξε πραγματικά ενθουσιασμός και φτάσαμε στη συγκυρία της συνάντησης
αυτής, που ήταν και για μένα πολύ συγκινητική.
Όλοι γύρω μας μιλούνε για ένα ωραίο τριήμερο, καταπληκτικό από κάθε άποψη. Η δική σας γνώμη;
Ήταν θαυμάσια! –«Η Ελασσόνα μεγάλωσε!», είπε εχθές ο Σπύρος ο Αναγνωστάκης, ένας καλός Ελασσονίτης. Ήταν υποψήφιος
για το Συμβούλιο και παραχώρησε τη θέση του στην ταπεινότητά
μου. Γι’ αυτό και από το βήμα της εφημερίδας σας τον ευχαριστώ
πολύ. Χάρηκα που παραβρεθήκατε οι Απόδημοι στον τόπο μας. Είπατε και για τη φιλοξενία. Τί να πω; Εδώ απλά κατοικούμε κάτω από τον Όλυμπο όπου είχε την έδρα του ο Ξένιος Δίας !!
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Am Anfang waren alle fasziniert
KULTURZENTRUM - Griechische Gemeinde plant Neubau in der Biebricher Rathaussstraße/Eigenanteil fehlt noch
Von Johanna Dupré
BIEBRICH. Ein Gemeinde- und Kulturzentrum im Herzen
Biebrichs - als die Stadt der weltlichen Gemeinde der
Griechen vor zwei Jahren das Erbbaurecht für das Gebäude
Rathausstraße 65 übertrug, schien dieser lang gehegte Traum
zum Greifen nah. Mit einer Bibliothek, Kursräumen,
Kulturveranstaltungen und Informationen für GriechenlandInteressierte sollte das baufällige Haus mit Leben gefüllt
werden. Doch noch ist von dem 495 Quadratmeter-Gelände
nur das Büro im Entree nutzbar.
"Am Anfang waren wir alle fasziniert", sagt Ioannis
Karnavos, der als Architekt die Pläne für Sanierung und
Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes erarbeitet hat,
"aber dann fragt man sich, woher soll das Geld kommen?"
Von dem Vorhaben, das Haus zu kaufen, ist die Gemeinde
inzwischen abgerückt. Auch die Idee, das Vorderhaus an der
Straße für die Gemeindenutzung umzubauen, wurde
verworfen, denn: "Dafür müssten in dem Wohnhaus tragende
Wände abgetragen werden." Und die Finanzierung laufender
Kosten habe Fragen aufgeworfen, erklärt Karnavos die
Gründe für den jetzt vorliegenden, veränderten Plan. Er sieht
vor, das vorhandene Seitengebäude im Hinterhof abzureißen.
So will der Architekt Raum für einen 350 Quadratmeter
großen, zweigeschossigen Neubau schaffen, der auch einem
großen Saal Platz bietet. "Er soll von Vereinen, Tanzgruppen
oder für Hochzeiten gemietet werden können", sagt Karnavos
- nicht nur von Griechen. Doch zunächst solle das Vorderhaus
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saniert werden. Vier Wohnungen könnten dort anschließend
vermietet werden, was der Gemeinde kontinuierliche
Einnahmen brächte.
Dafür muss der mit der Stadt geschlossene
Erbpachtvertrag geändert werden - problematisch wird das
wohl nicht. "Wir werden sicher nicht auf Buchstaben
beharren", sagt Oberbürgermeister Helmut Müller (CDU), der
dem Projekt "mit allergrößter Sympathie" gegenübersteht.
Nach einer bereits 1994 getroffenen Zusage erließ die Stadt
40.000 Euro der Erbpachtsumme. Nun fand ein Treffen mit der

Staatsministerin:
"Muttersprachlicher
Unterricht langfristiggesichert"
BERLIN. Zur Vorlage eines Referentenentwurfs zur
Änderung der Beschäftigungsverordnung durch das
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung erklärt
die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Maria
Böhmer:
"Heute Nachmittag hat das Bundesarbeitsministerium
den Entwurf für die notwendige Änderung der
Beschäftigungsverordnung vorgelegt. Damit ist der Weg
dafür frei, dass auch über den 31. Dezember 2009 hinaus
sogenannte Konsulatslehrkräfte nach Deutschland
kommen können, um hier muttersprachlichen Unterricht zu
erteilen. Ich freue mich sehr, dass damit der
muttersprachliche Unterricht in Deutschland langfristig
gesichert ist." "Es ist vorgesehen, dass die beteiligten
Ressorts die Änderung der Verordnung bereits im
September abschließend beraten. Damit kann die
Neuregelung rechtzeitig in Kraft treten."

griechischen Gemeinde statt, bei dem über einen günstigen
Kredit aus Landes- oder städtischen Mitteln im Rahmen einer
Wohnbauförderung für die Vorderhaussanierung gesprochen
wurde. "Wir unterstützen die Griechen", sagt Müller, "aber es
klemmt am Eigenanteil".
Der liegt für den ersten Bauschritt, dessen Kosten Karnavos
auf 300.000 Euro veranschlagt, bei 120.000 Euro. Davon
können wiederum 60.000 als Kredit aufgenommen werden.
"Die andere Hälfte müssen wir selbst aufweisen", sagt
Karnavos und hofft auf Spenden der Gemeindemitglieder.
Mit der griechischen Regierung ist Georgios
Charissopoulos, Vorsitzender der 850 Mitglieder zählenden
Gemeinde, "ebenfalls im Gespräch". Doch auch die Hoffnung
auf weitere städtische Zuschüsse möchte er nicht aufgeben.
"Die Stadt hat bei der Erbpacht viel Herz gezeigt", sagt
Charissopoulos. "Aber sie bekommt auch etwas. Nicht zuletzt
stecken wir viel eigene Kraft in das Projekt", verweist er auf
das starke ehrenamtliche Engagement.
Das fertige Haus, solle ein "Zentrum für ganz Biebrich" und
ein Zeichen der Integration sein. "Es kann ein Ort der
Begegnungen werden", findet auch Ortsvorsteher Wolfgang
Gores (CDU), "und führt zu Ende, was Biebrich mit den
Griechen verbindet". Für kleinere Beträge könne die
Gemeinde mit der Unterstützung des Ortsbeirats rechnen.
Was weitere städtische Mittel angeht, ist er jedoch vorsichtig.
"Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass eine Gruppe
bevorzugt wird", sagt der Stadtverordnete.
Quelle: Wiesbadener Kurier 17. Juli 2009

ORME~SPUREN
DÜSSELDORF.
ORME~SPUREN, ein Film
des griechischen Regisseurs
Lampros Tsikopoulos, war
bei den diesjährigen
Hafenlichtspielen im
Vorprogramm zu sehen. Die
aus dem
Erinnerungsmaterial
klassischer Arbeitsmigranten
entstandene Produktion
lässt uns nachempfinden,
wie es sich anfühlt zwischen
zwei Welten, zwei Sprachen
zu stehen – auf der Suche
nach ein wenig Glück. Der
durch Scuola e Cultura e.V.
Köln geförderte FoundFootage-Film, ist in
Kooperation mit Instituten
der Ruhruniversität und dem
Italienischem Konsulat in
Dortmund realisiert worden.

Deutsches Ehrenamt verstehen lernen
Nikolaos Michos engagiert sich seit 17 Jahren bei Freiwilliger Feuerwehr / Auftakt zur Kampagne „Gelebte Integration“
Von Katrin Diel
NEU-ISENBURG. Als Nikolaos Michos vor 20 Jahren nach
Deutschland kam, da hat es ihn überrascht, wie viele
Menschen hier in Vereinen aktiv sind. Diese Form von
ehrenamtlichem Engagement kannte der Grieche aus seiner
Heimat nicht. Hilfsbereitschaft und Unterstützung auf privater
Ebene, im Freundeskreis, das sei für Migranten
selbstverständlich. Aber ehrenamtlich arbeiten, bei der
Feuerwehr oder beim Freiwilligen Polizeidienst? „Das würde
man in Griechenland nur für Geld machen.“
Nikolaos Michos lebt seit 1990 in Neu-Isenburg. Zwei Jahre
hat er gebraucht, um zu verstehen, warum die Deutschen das
machen. Er hat mit vielen Menschen gesprochen, hat überlegt,
was er persönlich machen könnte – und hat schließlich den
Weg zur Freiwilligen Feuerwehr gefunden. „Diese
Entscheidung habe ich nie bereut.“ Aufgrund seiner eigenen
Erfahrungen ist Michos heute davon überzeugt: „Integration
funktioniert nicht ohne Ehrenamt.“
Nikolaos Michos ist Vorsitzender der Griechischen
Gemeinde und im Ausländerbeirat der Hugenottenstadt aktiv.
Der 44-Jährige ist quasi ein Musterbeispiel für „Gelebte
Integration“. Diesem Vorbild sollen nach dem Wunsch des
Kreises Offenbach andere Migranten folgen. Mit einer neuen
Kampagne wirbt der Kreis gemeinsam mit seinen 13
Kommunen für mehr Miteinander in Vereinen. Plakate machen

Nikolaos Michos zusammen mit seinen Kollegen bei einer
Ausbildung. Foto: Feuerwehr Neu-Isenburg
auf das Projekt aufmerksam, außerdem werden in einer
Broschüre Vereine vorgestellt und Möglichkeiten aufgezeigt,
sich dort zu engagieren. Vetreter der Stadt Neu-Isenburg und
des Kreises Offenbach haben die Aktion am Montagabend in
der Hugenottenhalle vorgestellt.
In Isenburg haben nach Angaben von Bürgermeister Oliver
Quilling (CDU) 16 Prozent der Einwohner einen ausländischen
Pass, mehr als 20 Prozent einen Migrationshintergrund. Damit

ist Isenburg nach Dietzenbach die Stadt mit der zweithöchsten
Ausländerquote im Kreis. Seit etwa zehn Jahren gibt es in der
Hugenottenstadt ein eigenes Dezernat für Integration.
Viele Migranten seien zwar Mitglieder in Sportvereinen,
berichtet die Leiterin des Isenburger Integrationsbüros Paola
Fabbri Lipsch. „Wir wollen sie aber nicht nur als
Angebotsnehmer, sondern als aktive Mitgestalter.“
Hilfsbereitschaft werde bei Menschen aus anderen Kulturen
großgeschrieben, aber die organisierte, strukturierte Form von
Hilfe kennen sie nicht. Dem will der Kreis mit der Kampagne
„Gelebte Integration“ entgegenwirken.
Nikolaos Michos versucht das schon seit längerem. Er
spricht andere Menschen mit Migrationshintergrund an und
wirbt für die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn ein
Haus brennt oder ein Unfall passiert, meint Michos, dann sind
meist nicht nur deutsche Mitbürger davon betroffen. Deshalb
sei es gut, wenn unter den Helfern Menschen seien, die auch
andere Sprachen beherrschen.
Der Grieche erzählt von einem Unfall zwischen Neu-Isenburg
und Gravenbruch, bei dem er als Feuerwehrmann im Einsatz war.
Die Opfer gehörten zu einer türkischen Familie und sprachen
kaum Deutsch. Der Mann war im Auto eingeklemmt. Nikolaos
Michos hielt sein Ohr ganz nah an den Mund des Verletzten. „Er
wollte wissen, wie es seiner Familie geht.“ Weil Michos ein kleines
bisschen Türkisch versteht, konnte er mit dem Mann
kommunizieren.
Quelle: Offenbach-Post vom 8. Juli 2009
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Οι Έλληνες διαπρέπουν στη Γερμανία

Ehrendoktorwürde für Professor Fthenakis

Mario Frangoulis
singt Manos Hatzidakis

Die Zeit der Liebe
Von Birgit Dorn-Möller
www.mariofrangoulis-fanclub.de
Nach seinen letzten großartigen Konzerten im Athener HerodesAttikus-Theater, in der Londoner Royal-Albert-Hall und im PallasTheater in Athen, konnte ich mir eine Steigerung kaum vorstellen.
Aber wieder einmal überraschte Mario Frangoulis mit einem so
ganz neuen Auftritt. Es waren die ersten Konzerte seiner “MusicalReise“, die ihn unter dem Motto: “Die Zeit der Liebe“ (Η εποχή της
Αγάπης), über die griechischen Inseln führen wird. Sie beinhalten
Lieder des berühmten Manos Hatzidakis. Schon früh drängte sich
an beiden Konzertabenden ein internationales Publikum in das gut
besetzte Likavittos-Theater. Dunkle Wolken ließ die Menschen
anfangs besorgt zum Himmel blicken, da das Theater im Freien
liegt. Aber außer einem angenehmen, kühlenden Wind gab es
kaum Wetterveränderungen. Es war der Mondschein, der dem
Hintergrund einen romantischen Touch gab. Gegen 21:30 war es
dann soweit. Mario Frangoulis betrat unter lautem Applaus die
Bühne und strahlte das erwartungsvolle Publikum an. Nach einigen
Worten zur Eröffnungszeremonie begann er, unter Begleitung des
Manos-Hatzidakis-Orchesters, langsam und aus voller Seele
heraus zu singen. Mit unglaublicher Ausdruckskraft präsentierte er
die Balladen und Musikstücke von Manos Hatzidakis, wobei seine
sanfte Stimme für diese melancholischen Lieder wie geschaffen
schien. Die bekanntesten Lieder, wie z.B. “All alone am I“ (Μην τον
ρωτάς τον ουρανό) oder “Dedikation“, wurden von seinem
begeisterten Publikum leise mitgesungen oder schwungvoll im
Rhythmus mitgeklatscht. Und auch nach mehreren Zugaben war
der Konzertabend für den Künstler noch lange nicht beendet. Mit
einer Engelsgeduld widmete er sich, seinen in langen Reihen
wartenden Fans, die aus vielen Ländern angereist waren. Ob es
Autogramme oder nette, verständnisvolle Worte waren, die er gab,
er nahm sich für jeden Einzelnen Zeit. So war er schon immer. Auch
für diese großzügige Eigenschaft wird er von seinen Anhängern
weltweit verehrt. Es waren wieder zwei Konzerte, die mir und
meinen Freunden tief in Erinnerung bleiben werden.

Die University of Crete hat in einem Festakt Professor
Wassilios E. Fthenakis, Präsident des Didacta Verbandes, die
Ehrendoktorwürde verliehen. Die Laudatio hielt Professor Dr.
Eufimia Tafa, Präsidentin des Department of Preschool
Education, die in ihrer Ansprache unter anderem betonte: "Die
Universität ehrt einen international anerkannten Gelehrten im
Bereich der Frühpädagogik, der durch seine innovativen
Ansätze zur Entwicklung der Frühpädagogik und der
Familienforschung vorbildlich beigetragen hat".
In der ihm überreichten Urkunde heißt es u. a.: "Die University
of Crete, Fakultät für Bildungswissenschaften, verleiht Herrn
Prof. Dr. Dr. Dr. Wassilios E. Fthenakis von der Freien Universität
Bozen und der Universität Bremen die Ehrendoktorwürde in
Anerkennung seiner Verdienste bei der Entwicklung der
Frühpädagogik, der frühkindlichen Bildung, der Durchführung
innovativer Studien im Bereich der Vaterforschung, der
Scheidungs- und der Familienforschung und für seine Beiträge
zur Bildungs- und Familienpolitik. Weil Professor Fthenakis mit
seinem Gesamtwerk, seiner Lehrtätigkeit und mit seinem
akademischen Ethos zum Vorbild eines zeitgemäßen
Pädagogen, Forschers und akademischen Lehrers geworden
ist, verleiht ihm das Department of Preschool Education und der
akademische Senat der Universität Kreta die
Ehrendoktorwürde." Professor Fthenakis bedankte sich mit
einer Rede über die "Bildungssysteme zu Beginn des 21.

Jahrhunderts: Herausforderungen und Perspektiven".
Am Festakt nahmen auch die Teilnehmer eines Kongresses
teil, der sich mit Fragen der Qualifizierung der Fachkräfte
befasste. Die Universität gab anschließend, zu Ehren von
Professor Fthenakis, ein Dinner, zu dem Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens eingeladen waren.

Alle Zeiger standen still
Von Heiko Fritze
KÜNZELSAU. Ständig zeigte sie 12.21
Uhr. Morgens. Mittags. Abends. Immer.
Und das seit Jahren. Dann sprang sie auf
1.05 Uhr - und verharrte wieder einige
Wochen. Jetzt geht die Uhr am Turm der
Künzelsauer Josefskirche wieder. Einziges
Manko: pro Tag ist sie eine Minute zu
schnell. Einheimische hatten sich daran
schon gewöhnt - Pendler rieben sich
hingegen verdutzt die Augen: Die Zeiger
standen lange Zeit beharrlich still. Dass
dies so war, liegt an den Steuern.
Die fehlen nämlich: Die griechischorthodoxe Kirche erhält kein Geld aus
dem deutschen Kirchensteuertopf. Doch
die hiesige griechische Gemeinde hat
2001 das denkmalgeschützte Gotteshaus
übernommen - und muss seitdem
mühsam Jahr für Jahr Unterhaltung und
Instandsetzung über Spenden finanzieren.
„Wo wenig Geld ist, ist der Zusammenhalt
der Gemeinde intensiver“, sagt Kirchenrat
Michael Liavas. „Aber dafür geht eben
manches umso langsamer.“
Oder gar nicht. Wie jahrelang die Uhr.
Schließlich sind andere Arbeiten
dringender und wichtiger:
Als erstes haben die Griechen kurz
nach der Übernahme das Dach
instandgesetzt. „Jetzt müssen wir es
eigentlich schon wieder reparieren“, sagt
Liavas und seufzt.

Seit 2001 besitzt die griechischothodoxe Gemeinde die Josefskirche.
Die Kirchturmuhr zeigte einige Wochen
lang 1.05 Uhr an. (Foto: Heiko Fritze)

Altertümlich
Nacheinander wurde die Kirche für die
orthodoxe Liturgie umgebaut, ein Raum für
private Gespräche mit dem Pfarrer
eingerichtet, die Elektrik erneuert. Ein Ersatz
für die altertümliche elektrische Heizung
steht noch auf der Liste: „Mit der hier kriegt
man eigentlich keine Kirche warm“, sagt der
Kirchenrat. „Wir haben hier schon bei zwei
Grad plus Gottesdienst gehabt.“ Auch
äußerlich müsste etwas getan werden: Das
Muschelkalk-Mauerwerk ist teilweise
unansehnlich grauschwarz geworden. „Mit
einem gewöhnlichen Hochdruckreiniger
kriegt man das aber nicht ab“, hat Liavas
festgestellt. Immerhin wurde gerade erst eine
Toilette angebaut. Größtenteils - wie viele

andere Arbeiten - in Eigenleistung und über
Spenden finanziert. „Die Anlage brauchen
wir. Unsere Gottesdienste dauern in der
Regel drei Stunden“, erläutert der Kirchenrat.
Außerdem wurde auch ein gepflasterter Weg
rund ums Gebäude verlegt. Kein Wunder
also, dass die stehende Uhr nicht gerade an
oberster Stelle der notwendigen Arbeiten
stand. Doch: Seit drei Wochen laufen die
Zeiger wieder. „Ein Uhrmacher, der auch
Grieche ist und auch schon Kirchturmuhren
repariert hat, hat sich die Anlage
angeschaut“, erzählt Michael Liavas. „Er hat
sie erst einmal wieder in Gang gesetzt.“

Stille
Läut- und Uhrwerk hatten die Griechen
seinerzeit abgestellt - zum einen liefen die
Zeiger ständig etwas langsamer als nötig,
so dass die Uhrzeit ohnehin nie ganz
stimmte. Und zum anderen wurden die
Gemeindemitglieder schon zweimal von der
Polizei herbeigerufen, weil die altertümliche
Anlage mitten in der Nacht mit dem Läuten
anfing und sich nicht abstellen ließ - und die
Überbrückung der Glockensteuerung war
nicht so einfach möglich. Jetzt hat das
geklappt: Die Glocken bleiben auch künftig
aus, obwohl die Uhr läuft - nun fehlt bloß
noch die Feinjustierung. „Die Elektrik zieht
die Gewichte auf, die ähnlich wie bei einer
alten Standuhr funktionieren“, erläutert
Liavas. „Das bekommen wir noch hin.“
Quelle: Hohenloher Zeitung vom 15.08.2009

Demnächst im Kino:

MY BIG FAT GREEK SUMMER
Reiseführerin in Griechenland – für viele ein Traumjob. Für die
amerikanische Geschichtsprofessorin Georgia (Nia Vardalos) ist es
ein Albtraum.
Ihre Schäfchen – ein anstrengender Mix aus trinkfreudigen
Australiern, lauten Amerikanern und hochnäsigen Briten – zeigt
wenig Interesse für die Schönheit der antiken Stätten. Bei
ihnen stehen Souvenirs und Eiscreme hoch im Kurs. Der
schrottreife Reisebus, miese Hotels und ihr muffiger Fahrer
Procopi (Alexis Georgoulis) runden das Fiasko ab.
Georgia steht kurz davor aufzugeben, da erhält sie unerwartet
Hilfe. Ausgerechnet Irv (Richard Dreyfuss) – der nervige SeniorWitzbold der Gruppe – zeigt Georgia, wie sie das Leben wieder
genießen kann.
Nach und nach verwandelt sich die zugeknöpfte Akademikerin
in eine charmant-witzige, mitreißende Reisebegleiterin, der
plötzlich auch die Männer nicht widerstehen können ... Regisseur
Donald Petrie („Miss Undercover“) und Hauptdarstellerin Nia
Vardalos („My Big Fat Greek Wedding“) erhielten als erstes
Filmteam die Erlaubnis auf der Akropolis zu drehen.

Für ihre Tour zu den schönsten Stätten der griechischen Antike
stellten sie eine amüsante, anregende Reisegruppe zusammen:
angesäuselte Australier, verliebte Frischverheiratete, zänkische
Familien, geschiedene Frauen auf Männerjagd und unbedarfte
Single-Männer. Diesem ganzen Wahnsinn ist nur einer
gewachsen: Irv – gespielt von Oscar®-Gewinner Richard

Dreyfuss. Premiere am 28. August in Köln.
Im Anschluss an die Filmvorführung findet die Summer Party
im Gloria in Köln statt (Apostelnstr. 11) mit griechischer LiveBouzouki-Musik der Band Anamnisi und dem Resident DJ aus
dem Rex Club in Düsseldorf. Jeder Gast herzlich willkommen
Informationen: www.kosmosmedia.de
ist (Eintritt 10 Euro).
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Konsulin Schickedanz hört auf
Ungewisse Zukunft für griechisches Konsulat
Von Hartmut Voigt
NÜRNBERG. Nicht nur das italienische
Generalkonsulat in Nürnberg wackelt, auch
die griechische Vertretung steht vor riesigen
Problemen: «Honorarkonsulin Madeleine
Schickedanz hat die Republik Griechenland
gebeten, sie von ihren Pflichten zu entbinden»,
erklärt Konsulatsleiterin Aliki Alesik.
Für die Vertretung von rund 20.000
Griechen in Nordbayern ist dies eine Zäsur:
Seit 1961 hatte Griechenland das
konsularische Ehrenamt in Franken der
Familie Schickedanz anvertraut: Zunächst
Gustav Schickedanz, nach seinem Tod der
Ehefrau Grete und seit 1995 Tochter
Madeleine. Einen konkreten Zeitpunkt, wann
sie das Amt niederlegt, gibt es bislang nicht.
Doch vorstellbar ist, dass sie zum
Jahreswechsel aufhört. In dem griechischen
Honorarkonsulat am Hallplatz arbeiten vier
Beschäftigte: Sie geben Reisepässe aus, die
beim Generalkonsulat in München bearbeitet
wurden, und ersparen den Griechen aus
Mittel- und Oberfranken sowie der Oberpfalz
Wege
in
die
bayerische
weite
Landeshauptstadt. Im Nürnberger Büro kann
man außerdem Geburten eintragen, Ehen und
Todesfälle registrieren sowie notarielle
Urkunden ausstellen lassen.

Auch Funktion als Sozialstation
Etwa 300 Personen suchen wöchentlich die

als Sozialstation», erklärt Konsulatsleiterin und
CSU-Stadträtin Aliki Alesik, «alle vier
Kolleginnen stammen aus GastarbeiterFamilien, wir kennen die Probleme.» Ob jetzt
die Gefahr groß ist, dass das Honorarkonsulat
geschlossen wird? «Das kann ich nicht
beurteilen, es liegt nun an der Republik
Griechenland, wie es weitergeht.»
Ein Interessent für das Ehrenamt muss über
einen dicken Geldbeutel verfügen: Zwischen
150.000 Euro und 170.000 Euro sind pro Jahr
nötig, um den Betrieb angemessen am Laufen
zu halten. Ob es einen konkreten Bewerber
gibt, kann Alesik, die seit fast 40 Jahren im
griechischen Konsulat mitarbeitet, nicht
sagen: «Das weiß ich nicht, und ich empfände
es auch geschmacklos, jetzt über einen
Nachfolger zu spekulieren, solange Frau
Schickedanz im Amt ist.»

Keine eitle Titel-Sammelei

Madelaine Schickedanz (dpa)
Räume am Hallplatz 23/25 auf, um
Schriftstücke abzuholen oder Auskünfte zu
bekommen. «Wir fungieren auch ein bisschen

Momentan gibt es in Nürnberg zwei
Generalkonsulate (Italien, Türkei) und zwölf
Honorarkonsulate.
Für
zwei
neue
diplomatische Niederlassungen laufen
außerdem Anträge. Dabei handelt es sich
nicht um eine eitle Posten- und TitelSammelei. Armin Siegert von der Industrieund Handelskammer erklärt, worin er den Wert
von Honorarkonsulen sieht: «Es sind
Vertrauenspersonen mit wichtigen Kontakten.
Über sie kommt man leichter an politische
Entscheidungsträger heran. Ihren Einfluss

sollte man nicht unterschätzen.»
Derartige konsularische Niederlassungen
seien wichtige Faktoren für das StandortMarketing: Nürnberg sei als Stadt und Region
in den jeweiligen Ländern präsent, auch
kämen oft geschäftliche Kontakte über die
diplomatische Schiene zustande. Gerade mit
dem Nachbarland Österreich arbeite man auf
dieser Ebene hervorragend zusammen, betont
IHK-Mitarbeiter Siegert. Aus seiner Sicht «ist
es kein Problem», geeignete Kandidaten für
das Amt des Honorarkonsuls zu finden. Für
Griechenland weiß er drei zuverlässige,
qualifizierte
Personen,
«die
sicher
übernehmen
würden».
Doch
die
Neubesetzung
ist
ausschließlich
Angelegenheit der griechischen Regierung.
Man kann zwar Namensvorschläge nach
Athen melden, doch die Prüfung, Abwägung
und schließlich Ernennung liegt bei Hellas.
Erfahrungsgemäß zieht sich der formale Weg
bei Konsul-Ernennungen generell zeitlich in die
Länge. In einem Fall habe man sogar drei Jahre
gewartet, ehe der neue Ehrenamtliche seitens
des ausländischen Staates bestätigt wurde.
Auch abseits der diplomatischen Schiene knüpft
die IHK weiter an einem dichten internationalen
Netz: In der zweiten Jahreshälfte will eine weitere
Niederlassung von Chinesen ihr Büro in
Nürnberg eröffnen. Die Industrie- und
Handelskammer von Shanghai ist sehr
interessiert an einem Standbein in der
Frankenmetropole.
Quelle: Nürnberger Nachrichten 16. Juli 2009

Die Beschneidung des Griechen
Von Vicky Prokopi*
Koffer gepackt, Internetticket
bestellt, Taxi vor der Tür, online
Check-in, und innerhalb von ein
paar Stunden bist Du in
Griechenland. Wo sind die guten
alten Zeiten geblieben? Wo man
wochenlang vorher beim C&A
Kleidung eingekauft, Geschenke
für die ganze Sippe im elterlichen
Schlafzimmer gebunkert und sie
auch noch „benannt“ hat? „Dieser
Topf ist für Tante Roula, letztes
Jahr hab ich ihr aus der gleichen
Serie die Pfanne geschenkt“. Ich hab meine Mutter immer wie
ein Wunder der Natur bestaunt. Sie wusste ALLE Namen von
Tanten, Onkeln, Schwägerinnen samt Kinderschar,
Nachbarinnen und, was mich heute noch wundert, sie wusste,
was sie letztes und vorletztes Jahr als Geschenk bekommen
haben, eventuell auch, was für Bedürfnisse sie fürs kommende
Jahr hatten. Nicht, dass wir reich wären, nein, nein so ist es
nicht. Ich denke, ich brauche dem richtigen Griechenkenner
nicht die Erklärung für “filotimo“ (φιλότιμο) und das griechische
Ehrgefühl geben Es musste halt sein. Somit sind meine
Kindheitserinnerungen von einem Geschenkeberg, der sich ab
Anfang Januar bis zum August stetig auftürmte, geprägt.
Die Tage rückten immer näher, Du wusstest nicht über was
Du aufgeregter sein solltest, das Schulende oder die 3 Tage
lange Fahrt nach Griechenland. Oh ja, es gab Male, da bin ich
mit dem druckfrischen Zeugnis ins Auto gestiegen, und ab mit
uns nach „Hause“. Erst auf Höhe Rosenheim holte ich dann
mein Zeugnis raus und ging es Schritt für Schritt,
Leistungsnote für Leistungsnote, durch, als ob sich, je häufiger
ich darauf schauen würde, die Note verändern würde. Wie
müssen sich unsere Kids von heute eine Reise nach
Griechenland, Italien oder der Türkei vorstellen?
Grundsätzlich wurde bei uns immer der Fußraum im Auto mit
Sachen voll gepackt! Dann kamen zwei bis drei Decken drüber.
So wurde der hintere Raum des Autos zu einer riesigen
Spielwiese modifiziert. Natürlich gab es keine Kindersitze und
Sicherheitsgurte damals, da trug noch der Vater als Halter und
Führer des türkisblauen Mercedes mit Seitenflügeln!!! die
alleinige Verantwortung für die Sicherheit seiner Familie. Nicht,
dass der Fußraum des Beifahrers weniger zugepackt war! Eine
Tasche mit Getränken, eine Tasche mit Lebensmitteln, eine
Tüte für den Müll, dann wiederum auch eine Tasche mit
Sachen, die man unbedingt auf so einer Reise braucht:

Taschentücher, ein Messer, Joghurtlöffel, 4711-Tücher,
Kaffeeschokolade (Geheimtipp eines Truckerfahrers) für
meinen Papa, Socken, Musikkassetten. Wenn ich mir das
genau überlege, sind doch genau diese Mütter der Beweis
schlecht hin, dass man, wenn man das lang genug macht ,auch
gegen das Economy-Syndrom resistent werden kann.
Übrigens hatten wir damals feste Schlafenszeiten. Wir mussten
als Kinder während der Fahrt schlafen, wobei mein Papa
während der Pausen dann das „Bett“ hinten hatte. Meine
Mama glaube ich, schlief nie. Irgendwie habe ich den Eindruck,
dass Mamas wirklich kaum Schlafen, aber das ist ein anderes
Thema.
Vor kurzem erschreckte mich ein lieber Freund, als ich ihm
sagte, ich müsste mal dringend wohin. Seine scherzhafte
Antwort „Mach’s doch wie auf unseren Griechenlandreisen,
nimm doch die Flasche“, schockierte mich zwar anfangs,
erinnerte mich aber an eine Tatsache die ich als Mädchen nie
erleben musste, nämlich dass Jungs sich in ausgetrunkenen
Dosen und Flaschen erleichtern durften, einfach, weil die
Papas auf Reisen nicht an jeder Milchkanne halten wollten, und
sich selbst eine Truckerblase zulegten. Schließlich wollte man
ja vorankommen und hauptsächlich auch ankommen. Ich
denke, viele Jungs haben auf den Reisen das Trauma
bekommen, durch die unglückliche Kombination eines
“Coladosenurinals“ und eines Schlaglochs beschnitten zu
werden.

Wir hatten keine Klimaanlage im Auto, mussten uns
absprechen, wer, wie lange, wie weit das Fenster aufmachen
darf. Auch hatten wir an den Kopfstützen keine DVD-Monitore,
geschweige denn Kopfstützen. Wir hatten nicht mal einen
Kofferraum. Welchen Grund müsste es sonst geben, dass wir
zusätzlich zum “Fußraum-voll-bepacken“ auch einen
Gepäckträger brauchten? So etwas wie ZeichentrickSonnenschutzblenden gab es auch nicht, wir waren da eher
kreativ. Fenster einen kleinen Spalt runter gekurbelt, das eine
Ende einer Zeitschriftenseite einen Zentimeter raus gehalten,
Fenster wieder hoch gekurbelt, schon blendete die Sonne nicht
mehr.
Wir kannten das Quengeln nicht und Begriffe wie Nörgeln
und Selbstsucht waren Fremdwörter. Aber dafür hatten wir
jede Menge Spaß! Vom Kfz-Kennzeichenraten bis hin zum
stundenlangen Singen, hatten wir unsere individuelle
Unterhaltung, auf unsere Bedürfnisse und unseren Geschmack
abgestimmt, nicht immer professionell, aber dafür mit viel
Liebe. Wenn man sich das etwas genauer ansieht, dann ist das
moderne, hightechorientierte Leben, das uns eigentlich
entlasten sollte, der Grund warum wir aufgehört haben zu
erleben. Anders formuliert, liegt doch die Beschneidung des
Griechen in der Abwesenheit dieser schönen Erlebnisse.
*Vicky Prokopi arbeitet in Nürnberg
als selbstständige Übersetzerin.
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Bürgermeister Friedrich G. Conzen, Vorsitzender
der CDU-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf
zum Thema „Integration in Düsseldorf“
Düsseldorf ist eine weltoffene und tolerante Stadt, die eine Vielzahl von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
beheimatet. Jeder dritte Düsseldorfer hat einen Zuwanderungshintergrund, der abhängig von Alter, Geschlecht,
Herkunftsland, Kultur, Sprache und Bildung sehr unterschiedlich ist. Die Gruppe der griechischen Bürgerinnen und Bürger
bildet mit einem Anteil von 10 Prozent an den Zuwanderern die zweitgrößte Gruppierung in Düsseldorf. Sie ist ein gutes
Beispiel dafür, dass Integration gelingen kann und eine kulturelle Bereicherung darstellt. Das Miteinander ist geprägt von
Freundschaft und gegenseitigem Verständnis auf der Grundlage der gemeinsamen Idee eines weltoffenen und sozialen
Europas. Die CDU hat sich zum Ziel gesetzt, Düsseldorfern mit Zuwanderungshintergrund eine gleichberechtigte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dieses Ziel verfolgt sie in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, den
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, den Vereinen, Migrantenselbstorganisationen, Schulen und Kindergärten. Uns ist
wichtig, dass Menschen über kulturelle Grenzen hinweg ins Gespräch kommen.

Europaabgeordneter Chatzimarkakis zum
Vize-Präsidenten der weltweiten Organisation
griechischstämmiger Parlamentarier gewählt
ATHEN. Der FDP-Europabgeordnete Jorgo
Chatzimarkakis wurde zum Vize-Präsidenten der
World Hellenic Inter-Parliamentary Association
(WHIA) gewählt. Die Organisation vereint 224
Parlamentsabgeordnete
griechischer
und
zypriotischer Herkunft aus 26 Ländern. Mitglieder
sind unter anderem US-Senatoren und USKongressabgeordnete sowie kanadische Minister.
"Ich freue mich sehr über diese Wahl", sagte
Chatzimarkakis. "Mein Ziel ist eine nachhaltige
Bewahrung der griechischen Sprache und Tradition
überall dort, wo Griechen im Ausland leben."
Chatzimarkakis verwies auf nachahmenswerte

Beispiele im kanadischen Montreal, wo es einen
hervorragenden Fremdsprachenunterricht für Teile
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gebe.
Der saarländische Europaabgeordnete und
gleichzeitige Präsident der Deutsch-Hellenischen
Wirtschaftsvereinigung (DHW) kündigte an, dass er
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Ankunft
griechischer Gastarbeiter in Deutschland eine
Gedenkfeier organisieren werde. "Nach aktueller
Planung soll die Veranstaltung im alten Bundestag in
Bonn stattfinden. Dies ist der angemessene und
würdige Rahmen für eine echte deutsch-griechische
Erfolgsgeschichte."

Ausländerbeirat hilft bei Suche
nach einem Ausbildungsplatz
DÜSSELDORF. Die Suche nach einem
Ausbildungsplatz gestaltet sich für viele
Jugendliche und junge Erwachsene mit
Migrationshintergrund oftmals schwierig und
mühsam. Die Mitglieder des Ausländerbeirates
helfen deshalb bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz und beantworten Fragen zur
Berufswahl. Die kostenlose Beratung findet jeden
Donnerstag von 15 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle
des Ausländerbeirats in der Schneider-WibbelGasse 4 statt.
"Das Angebot des Ausländerbeirates wurde in der
Vergangenheit sehr gut angenommen", erklärt
Ioannis Vatalis, Vorsitzender des Ausländerbeirates.
"Wir wollen den Jugendlichen den Einstieg in das
Berufleben erleichtern und Orientierung bei der
Berufwahl geben."
Migrantinnen
und
Migranten
erhalten
Informationen zum deutschen Bildungssystem, die
Mitglieder des Ausländerbeirates helfen bei der
Gestaltung von Bewerbungsschreiben und zeigen
Beratungsangebote in Düsseldorf auf.
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Το Κ.Ε.Α.Δ. πέθανε, ζήτω η ΟΜΟΝΟΙΑ!
Γράφει ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος*
Τέλος εποχής. Δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικότερη φράση
που να χαρακτηρίζει την ίδια την ύπαρξη του Κόμματος Ένωσης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα τελικά αποτελέσματα των αλβανικών βουλευτικών εκλογών που έγιναν τον περασμένο Ιούνιο απέδειξαν ότι το ΚΕΑΔ έπαψε και τυπικά να αποτελεί την πολιτική
έκφραση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία.
Γιατί αυτό δεν το καθορίζουν οι συμφωνίες μεταξύ
προσώπων -όποια θέση και να καταλαμβάνουν- ή
οι ανακοινώσεις σωματείων, αλλά η στάση του
Ελληνικού Βορειοηπειρωτικού λαού. Και όταν στην
Περιφέρεια Αυλώνας η εκλογική αναλογία δεν άγγιξε ούτε το 6% και στην Περιφέρεια Αργυροκάστρου ούτε το 5%, με αποτέλεσμα μόλις μία έδρα, η απαξία είναι εμφανέστατη. Η προεκλογική περίοδος που προηγήθηκε
της 28ης Ιουνίου 2009 ήταν η πιο έντονη στα πολιτικά τεκταινόμενα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού τα τελευταία δέκα
χρόνια. Κι αυτό γιατί η διαμάχη αυτή τη φορά δεν ήταν ανάμεσα στο ΚΕΑΔ και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, όπως συνηθιζόταν, αλλά στο εσωτερικό της ίδιας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!
Μετά από δώδεκα χρόνια αντιπαλότητας η ηγεσία του ΚΕΑΔ
αποφάσισε να συμμαχήσει με το PSSH, αγνοώντας έτσι την απόφαση της πλειοψηφίας του γενικού προεδρείου της οργάνωσης που από το 1991 εκπροσωπεί τους Έλληνες της Βορείου
Ηπείρου, για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Η δικαιολογία που
βρέθηκε ήταν η εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, που είναι
παρόμοιος με αυτόν της Ισπανίας και ο οποίος δεν είναι καθόλου ευνοϊκός προς τα μικρά κόμματα. Έτσι το ΚΕΑΔ δεν είχε
άλλη λύση από το να συμμετάσχει σε έναν συνασπισμό κομμάτων ώστε να εξασφαλίσει έστω και μία έδρα παραπάνω γιατί από μόνο του δεν είχε καμία τύχη. Σε γενικές γραμμές αυτά ισχύουν, στην περίπτωση όμως ενός σχηματισμού όπως η
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΕΑΔ αποτελεί πλάνη. Με το νέο εκλογικό νόμο
για το κάθε κόμμα δεν είχε σημασία το ποσοστό και οι ψήφοι
που θα έπαιρνε στην επικράτεια, αλλά στην κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Και καλύτερο παράδειγμα αποτελεί αυτό των ισπανικών εκλογών. Στη χώρα των ταυρομάχων βλέπουμε όντως ένα
μικρό κόμμα όπως η «Ενωμένη Αριστερά» με ποσοστό 3,8% να
καταλαμβάνει μόλις δύο έδρες στο κοινοβούλιο. Από την άλλη
όμως το εθνικιστικό κόμμα των Καταλανών «Σύγκλιση και Ένωση» με ποσοστό 3,05% στο σύνολο της ισπανικής επικράτειας,
να καταλαμβάνει 11 έδρες! Παρατηρούμε επίσης ότι το «Εθνικι-

στικό Κόμμα των Βάσκων» με 1,20 % κερδίζει 6 έδρες, η «Δημοκρατική Αριστερά της Καταλονίας» με 1,17 %, 3 έδρες και άλλα τοπικιστικά κόμματα όπως αυτά της Γαλικίας και των Καναρίων Νήσων κερδίζουν από 2 έδρες έχοντας ποσοστό μικρότερο του 1%! Όπως γίνεται λοιπόν κατανοητό το κάθε κόμμα από
αυτά κατέρχεται μόνο σε μία περιφέρεια, αυτήν στην οποία απευθύνεται αποκλειστικά και βάση του ποσοστού που παίρνει εκεί καταλαμβάνει και τις ανάλογες έδρες. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το εκλογικό μέτρο που εφαρμόζεται
πλέον και στην Αλβανία για την ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΕΑΔ
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ. Αυτό το
μέτρο ήταν η μεγάλη ευκαιρία ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός να συσπειρωθεί γύρω από ένα
κόμμα το οποίο θα κέρδιζε 3-4 έδρες στην περιφέρεια Αυλώνας, 1-2 έδρες στην περιφέρεια Αργυροκάστρου,
μία τουλάχιστον έδρα στη περιφέρεια Κορυτσάς και γιατί όχι μία
έδρα ακόμα και στα Τίρανα. Συνολικά δηλαδή 5 έως 9 έδρες
στην αλβανική βουλή! Αν αναλογιστούμε μάλιστα τις ψήφους
που πήρε το Δημοκρατικό Κόμμα και τις έδρες που κέρδισε σε
περιοχές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας όπου άλλοτε δεν
συγκέντρωνε ούτε το 5%, χάρη σε ηγετικά στελέχη της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ που προσχώρησαν σε αυτό, καταλαβαίνει κανείς
ότι το σενάριο αυτό μόνο ουτοπικό δεν είναι. Με αυτόν τον τρόπο παράλληλα δικαιώθηκαν όσοι χαρακτηρίστηκαν από την ηγεσία ως «αποστάτες», μιας και η «αποστασία» αυτή στηρίχθηκε
από σημαντικό μέρος των Βορειοηπειρωτών που προσήλθαν
στις κάλπες. Ως ιστορική μπορεί να χαρακτηριστεί η περίπτωση
της Δρόπολης όπου για πρώτη φορά αναδείχθηκε πρώτο το
κόμμα του Σαλί Μπερίσα. Όταν όμως οι πρόεδροι των δύο παραρτημάτων – πυλώνων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αυτών του Αργυροκάστρου και των Αγίων Σαράντα, Σπύρος Ξέρρας και Χριστάκης
Κάλλης αντίστοιχα «αποστατούν», όπως και ο πρώην γραμματέας του γενικού Προεδρείου Κώστας Μπάρκας καθώς και τόσα
στελέχη, σημαίνει ξεκάθαρα ότι οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν σε άλλα πρόσωπα. Κάποιοι όμως δεν έχουν το θάρρος
της αυτοκριτικής, παρά μόνο τον αυτοχαρακτηρισμό της «αυθεντίας» και του «αλάθητου» εξουδετερώνοντας άμεσα ή έμμεσα
όποιον τολμήσει να τους αντιταχθεί. Μέθοδοι άλλων εποχών οι
οποίες όμως πήραν την απάντηση τους πρόσφατα στην κάλπη.
Το μεγαλύτερο όμως μήνυμα προς όλες τις πλευρές αποτέλεσε
η αποχή – ρεκόρ που σημειώθηκε στη Βόρειο Ήπειρο. Ο απλός
Βορειοηπειρώτης έδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ
δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ελληνι-

Μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει
ο Ελληνισμός της Β. Ηπείρου…
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΙΟΥΛΗ *
Η εγκληματική αδιαφορία των στελεχών της Ομόνοιας και του ΚΕΑΔ για τα προβλήματα των Βορειοηπειρωτών, είχε ως αποτέλεσμα οι Βορειοηπειρώτες να γυρίσουν την πλάτη στην ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ.
Η διαφθορά, οι ίντριγκες ανάμεσα στα στελέχη, ο εγκλωβισμός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ στην παρέα των
5-6 ατόμων, είχε ως αποτέλεσμα τα τραγικά αποτελέσματα στις πρόσφατες εκλογές.
Μία σοβαρή πτυχή της κατάντιας και της αναξιοπιστίας των στελεχών της Ομόνοιας-ΚΕΑΔ είναι η
μη δημόσια παρέμβαση αυτών των στελεχών για το
θέμα της δημογραφικής αλλοίωσης, η αδιαφορία
για την αρπαγή των λιβαδιών, η αδιαφορία για τα
καθημερινά προβλήματα του απλού κόσμου, η αλαζονεία που εκπέμπουν έναντι των Βορειοηπειρωτών
αλλά ταυτόχρονα και η ευκολία να … προσκυνούν
το αλβανικό κράτος για μια διευθυντική θέση.
Όταν ιδρύθηκε η Ομόνοια αγκαλιάστηκε από όλους τους Βορειοηπειρώτες και έγινε το σύμβολο
του αγώνα για ανθρώπινα δικαιώματα στην γη που
μας γέννησε.
Στην συνέχεια, η αδιαφορία της Αθήνας, τα οικονομικά συμφέροντα, η αλαζονική συμπεριφορά των
στελεχών της και η απομάκρυνση τίμιων στελεχών
από την Ομόνοια-ΚΕΑΔ, οδήγησαν σε αυτήν την σημερινή θλιβερή εικόνα
Η Ομόνοια και το ΚΕΑΔ δεν έχασαν επειδή κάποια
στελέχη
της προτίμησαν να μπουν σε
ψηφοδέλτια αλβανικών κομμάτων. Η Ομόνοια και το
ΚΕΑΔ απέτυχαν και έχασαν επειδή απομακρύνθηκαν εδώ και χρόνια από την βάση. Και η βάση είναι
οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες, οι ελληνόβλαχοι και
γενικά οι χριστιανοί που ζουν σε Αγίους Σαράντα,
Αργυρόκαστρο, Χιμάρα, Δέλβινο, Αυλώνα, Μουρσή, Τζάρα, Λούκοβο, Λουντζουριά, Κορυτσά, Πρεμετή και αλλού.
Δεν μπορεί η Ομόνοια και το ΚΕΑΔ να συνεχίζουν να λειτουργούν με αυτόν το τρόπο. Χρειάζεται

σοβαρότητα και διάθεση αυτοκριτικής! Χρειάζεται
εδώ και τώρα αναδιοργάνωση της Ομόνοιας και του
ΚΕΑΔ.
Χρειάζεται να ανοίξει πάλι τις πόρτες για να επιστρέψουν όλοι όσοι μπορούν και θέλουν να προσφέρουν μακριά από προσωπικές ατζέντες, συμφέροντα και εγωπάθειες, να λειτουργήσουν τα παραρτήματα ως εστίες στήριξης της Ομόνοιας-ΚΕΑΔ
από τα χωριά του Βούρκου μέχρι την Κορυτσά και
τα Τίρανα.
Ο Βασίλης Μπολάνος και ο Βαγγέλης Ντούλες έχουν υποχρέωση απέναντι στην ιστορία, απέναντι
στις γενιές που έφυγαν και στις γενιές που θα έρθουν να σταθούν στο ύψος τους και να δουλέψουν
για το καλό της ιδιαίτερής μας πατρίδας. Η λύση είναι να απεγκλωβιστούν από την παρέα των 5-6 ατόμων και να δουλέψουν για την επιβίωση του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.
* Ο κ. Αλέξανδρος Ζιούλης είναι Πρόεδρος της
Ένωσης
Βορειοηπειρωτών
Κύπρου
“Ο
ΠΥΡΡΟΣ
και του Ιδρύματος Μελετών και Αρωγής Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, από τα ιδρυτικά στελέχη της «Ομόνοιας».

Πηγή: Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε
την 30-07-2009 στην εφημερίδα
“Πρωινός Λόγος“ των Ιωαννίνων.

σμού της ιδιαίτερης πατρίδας του. Κάτι όμως που δεν μπορεί να
επιτευχθεί όταν η οργάνωση αυτή και τα στελέχη της γίνονται
ουρά των αλβανικών κομμάτων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα αυτά μπορούμε να καταλήξουμε σε τρία συμπεράσματα – λύσεις
που έχουν ως στόχο μία αυθεντικότερη εκπροσώπηση του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού στα πατρώα εδάφη αλλά και όπου
γης με γνώμονα την καλύτερη δυνατή προώθηση του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος:
1) Επανίδρυση της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής
Μειονότητας ΟΜΟΝΟΙΑ ως κόμμα το οποίο θα εκπροσωπεί ανοιχτά και αποκλειστικά τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου
αλλά και όλης της Αλβανίας. Ο νόμος που απαγόρευε στην
ΟΜΟΝΟΙΑ να κατέβει ανεξάρτητη στις εκλογές από το 1992 και
έπειτα δεν ισχύει. Γιατί να υφίσταται κόμμα με την επωνυμία
«Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian» (Συμμαχία των "Μακεδόνων" (!) για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση) και
να μην επιτρέπεται κάτι αντίστοιχο για ένα κόμμα που θα περιλαμβάνει τον όρο «Ελληνικό» ή ακόμα και «Βορειοηπειρωτικό»;
Και ακόμα γιατί το Γενικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εκλεγμένο από τη βάση, να μην αποτελεί μία άτυπη βορειοηπειρωτική
βουλή; Επιτακτική όμως σε αυτά είναι η ανάδειξη και νέων προσώπων.
2) Η σύσταση του πολυσυζητημένου Παγκόσμιου Βορειοηπειρωτικού Συμβουλίου. Ενός οργάνου που θα προβάλλει το
Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, σε κυβερνήσεις, κοινοβούλια και Διεθνείς Οργανισμούς
και το οποίο θα συμβουλεύει και θα στηρίζει την οργάνωση των
Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου στα πατρώα εδάφη. Για να γίνει
πραγματικότητα όμως απαιτείται η σύμπνοια όλων όσων κινούνται γύρω από αυτό το μείζον εθνικό θέμα. Δεν είναι δυνατόν
π.χ. να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Υποαντιπροσωπευόμενων
Λαών του ΟΗΕ οι… Αλβανοτσάμηδες και οι Βορειοηπειρώτες
να μην φαίνονται πουθενά!
3) Η ευαισθητοποίηση του εθνικού κέντρου για τη Βόρειο
Ήπειρο. Από εκεί ξεκινούν όλα. Γίνονται κάποιες σποραδικές
προσπάθειες και έργα, αλλά το σίγουρο είναι ότι εθνική στρατηγική δεν υπάρχει. Καλό θα είναι αυτό που ξεκίνησε το 2008 η
ελληνική κυβέρνηση μέσω του Υφυπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Κασσίμη (αναδιοργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑΣ) να το ολοκληρώσει, ώστε να κάνει μία καλή αρχή.
* Ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος είναι δημοσιογράφος
στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Πειραιά

Τελετή λήξης για τα Ηπειρωτόπουλα που έλαβαν
μέρος στο Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας
και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
για τα Ηπειρωτόπουλα του
Εξωτερικού. Στο πρόγραμμα
φέτος συμμετείχαν είκοσι ένας νέοι Απόδημοι από τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Γερμανία. Το Πρόγραμμα υλοποίησε το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού
«Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η τεΑναμνηστική φωτογραφία
λετή λήξης πραγματοποιήαπό την εκδρομή στην Επίδαυρο
θηκε στο Πανεπιστήμιο την
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009. Ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρόεδρος του Κέντρου Καθηγητής Ιωάννης Γεροθανάσης στην ομιλία του αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή προσπάθεια που
κάνει το Κέντρο για την καλύτερη διοργάνωση του προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, που παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν έκλεισε με επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά. Περιέγραψε για άλλη μια φορά τους στόχους μιας μόνιμης μελλοντικής συνεργασίας με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών, που θα φέρει σε άμεση επαφή τη νέα γενιά των Απόδημων Ηπειρωτών με την ελληνική παιδεία και τον πολιτισμό της γενέτειράς τους, και τόνισε τη μεγάλη συμβολή της υπεύθυνης του Κέντρου
Ζέτα Ασίκογλου-Λέκκα για την επιτυχία του Προγράμματος. Οι συμμετέχοντες στο
Πρόγραμμα, παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της τελετής τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Η εκδήλωση έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Την τελετή
λήξης παρακολούθησαν εκτός του διδακτικού προσωπικού ο αντινομάρχης Ιωαννίνων
Παντελής Κολόκας, ο ταμίας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
Αθανάσιος Νασίκας, ο αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Δρ.
Ηλίας Γαλανός και το μέλος του Δ.Σ. Δήμητρα Πέτσα, ο πρόεδρος της Αδελφότητας
Ηπειρωτών Στουτγάρδης Σωτήριος Βασιλείου και τέλος η Γενική Γραμματέας της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Β. Αμερικής Μαίρη Χατζηνάκου. Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την οικονομική ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού
(ΓΓΑΕ), της Νομαρχίας Ιωαννίνων και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση. Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή της Νομαρχίας Ιωαννίνων και μάλιστα του Αντινομάρχη κ. Κολόκα, ο οποίος όλο το διάστημα βρισκόταν δίπλα στους σπουδαστές του προγράμματος. Σε συνεργασία μάλιστα με τους δημάρχους Μετσόβου, Κωνσταντίνο Τζαφέα, Τύμφης Γεώργιο Σουκοβέλο καθώς και τον υπεύθυνο της βάσης Rafting της Αλπικής Ζώνης Αράχθου Αχιλλέα Παπαευθυμίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μέτσοβο, τα
Μετέωρα και το Καπέσοβο. Οι σπουδαστές δεν έχασαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν
και Rafting στον Άραχθο.
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Ο Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ευρώπης Δρ. Ηλίας Γαλανός,
επισκέφτηκε το Αρκαδικό Χωριό στην Πελοπόννησο
Ανταπόκριση από την Ελλάδα
του Αποστόλη Δίκογλου
Προλεγόμενα: Εμείς οι παλαιοί, βέβαια, θυμόμαστε τα πρώτα «Χωριά» που κτίστηκαν υπό
την επίβλεψη του κράτους για τους Απόδημους
Έλληνες σε περιοχές όπως Χαλκιδική και Ξάνθη
αλλά και στην Αρκαδία. Τότε, με ευθύνη της
Κτηματικής Τράπεζας, οι αντιπρόσωποί της στη
Γερμανία είχανε πάρει σβάρνα τα σπίτια και τα
στέκια των Ελλήνων Gastarbeiter προσπαθώντας, επιδεικνύοντας καλοφτιαγμένα πολυτελή
Prospekts όπου απεικονίζονταν όμορφα δίπατα
σπίτια μέσα σε καλαίσθητο ρυμοτομικό σχέδιο
και άφθονο πράσινο, να τους πείσουν να εγγραφούν στη λίστα των υποψηφίων δικαιούχων.
Κάτι που δύσκολα κανείς αρνιόταν αφού η δίψα
της επιστροφής, τότε, κυριαρχούσε στις σκέψεις και στις καρδιές των ξενιτεμένων Ελλήνων.
Ποιος φερ’ ειπείν δεν θυμάται ακόμα τους καλούς συμπατριώτες μας, υπαλλήλους της Κτηματικής Τράπεζας, με τη δερμάτινη τσάντα ανά
χείρας τον Παράσχο στο Düsseldorf, το Στέλιο
στο Wuppertal, το Μιχάλη Τορνικίδη στο
Dortmund, το Νίκο Καζαντζίδη στο Krefeld, να
προσπαθούν φιλότιμα με τις πενιχρές τραπεζικές τους γνώσεις, να εξηγήσουν σε φίλους, συχωριανούς και λοιπούς συμπατριώτες την ευκαιρία να αποκτήσουν με ευνοϊκούς όρους ένα
εξοχικό σπιτάκι στη μακρινή πατρίδα δομημένο
με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις!
Μέσα στην ευφορία των ημερών εκείνων ο
τότε Νομάρχης Αρκαδίας, ο μετέπειτα πιστός
φίλος των Ελλήνων της Διασποράς, Γρηγόρης
Νιώτης (βλέπε και σχετική συνέντευξη τού κ.
Νιώτη στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, φύλλο Σεπτεμβρίου 2006), υιοθέτησε την ευεργετική προσφορά τής Πολιτείας προς τα ξενιτεμένα παιδιά της,
επισκέφτηκε την παραλιακή Αρκαδία και ανακάλυψε ένα μοναδικό σε ομορφιά τοπίο χωμένο
κυριολεκτικά μέσα στον Αργολικό Κόλπο. Έτσι
πάρθηκε η απόφαση στην ωραία παρθένα τοποθεσία να κτιστεί το «Αρκαδικό Χωριό» για
τους Απόδημους Αρκάδες. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε από την πείρα μας ότι άλλο πράγμα οι καλές προθέσεις και η δημιουργική φαντασία αρχιτεκτόνων-μηχανικών πάνω στο άψυχο χαρτί
και άλλο η ελληνική γραφειοκρατία σε συνεργασία με παμπόνηρα λαμόγια. Αδιάφορο ποιος
κυβερνάει τον τόπο! Ο κ. Νιώτης πεπεισμένος
για τα πλεονεκτήματα της περιοχής προχώρησε
ως Νομάρχης με καλές προσβάσεις στην κυβέρνηση, στην υλοποίηση τού γιγαντιαίου έργου. Όπως λέει σήμερα με έκδηλη περηφάνια ο
ίδιος, η προσπάθειά του εκείνη και ο μεγάλος
ζήλος του να υλοποιηθεί το «Αρκαδικό Χωρίο»
εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Πρωθυπουργό
Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τον κάλεσε στο
Υπουργείο Εξωτερικών με αρμοδιότητες που είχαν ως στόχο την επίλυση χρόνιων θεμάτων
των ξενιτεμένων Ελλήνων. Μετά από κάπου
τρεις δεκαετίες ο Γρηγόρης Νιώτης (βουλευτής
του ΠαΣόκ) εξακολουθεί να είναι κοντά στον
Απόδημο Ελληνισμό ως Αντιπρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής τής Βουλής των Ελλήνων αρμόδια για θέματα τής Ομογένειας και σε αγαστή
συνεργασία με τον Πρόεδρό της Νίκο Τσιαρτσιώνη (βουλευτής της ΝΔ), προωθούν στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο, με πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη, τεκμηριωμένες εισηγήσεις με τα
καυτά και άλυτα προβλήματα-θέματα, που εξακολουθούν να υφίστανται και να ταλαιπωρούν
τους Έλληνες του Εξωτερικού, προτείνοντας
συνάμα λύσεις im Sinne-στο πνεύμα των Ελλήνων τής Διασποράς.
Όπως γνωρίζουμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια οι Ηπειρωτικοί Σύλλογοι-Ομοσπονδίες και
Οργανώσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, υπό την χαρισματική φυσιογνωμία τού
Πρόεδρου Χρυσοστόμου Δήμου, κινούνται με
γοργά βήματα ώστε, μέσα σε συγκεκριμένα
χρονικά όρια, να υλοποιήσουν οράματα και συνεδριακές αποφάσεις που το μέγεθός τους κόβουν την ανάσα! Στα τολμηρά τους σχέδια ανήκει και το «Ηπειρωτικό Χωριό» στα ηπειρώτικα
χώματα! Η γνωστή τσιγκουνιά-Sparsamkeit των
Ηπειρωτών προς τον ίδιο τον εαυτό τους έρχονται στιγμές που μεταλλάσσεται παραδόξως σε
γενναιόδωρη απλοχεριά όταν πρόκειται να ευεργετηθεί με μεγάλα και λαμπρά έργα η Πατρίδα Ελλάδα!!
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που οι σπουδαιότεροι Ευεργέτες προς το Ελληνικό Έθνος είναι ξενιτεμένοι Ηπειρώτες!!
Προσεκτικοί από τη φύση τους και θέλοντας
να αποφύγουν τα λάθη που έγιναν κατά το πα-

ρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις (ελλείψεις
στις υποδομές, υποχωρήσεις στα αρχικά σχέδια, ελεύθερους χώρους, ρυμοτομία, αισθητική
των οικοδομών, συνέπεια στα συμφωνηθέντα
κλπ.), αποφάσισαν να επισκεφτούν τα περίφημα
«Χωριά των Αποδήμων» και ιδίοις όμμασι να
δούνε και να ψηλαφίσουν την πραγματικότητα.
Με αυτό το σκεπτικό ο Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ευρώπης Δρ. Ηλίας Γαλανός (Πρεβεζάνος στην καταγωγή και γνωστός στον Ελληνισμό της Γερμανίας από τις πολύχρονες δραστηριότητές του στα κοινά) επισκέφτηκε, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του κα Γαριφαλιά, το
«Αρκαδικό Χωριό» όπου, με πρωτοβουλία τού

δικών μας σχεδίων. Επίσης θέλουμε να μάθουμε τι δυσκολίες συναντήσανε, πώς τις ξεπεράσανε, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε επικίνδυνους σκοπέλους, που θα τους βρούμε οπωσδήποτε μπροστά μας, και να φτάσουμε με
σιγουριά σε αίσιον τέλος.
Απευθυνόμενος στον οικοδεσπότη Νίκο Δεληγιάννη. Σας βλέπω, κύριε Δεληγιάννη, να πικροχαμογελάτε στα όσα καλά και ωραία λέει ο
κ. Γαλανός για το Αρκαδικό Χωριό. Και σας ερωτώ, τί καλό και χρήσιμο μπορεί να πάρει ο κ.
Γαλανός από δω μαζί του;
Νίκος Δεληγιάννης: Ακούω και χαίρομαι.
Πρώτα να ευχηθώ να μείνουν οι Απόδημοι Ηπει-

Ο οικοδεσπότης Αρκάς Νίκος Δεληγιάννης (αριστερά) και ο Ηπειρώτης Ηλίας Γαλανός
στη βεράντα του σπιτιού στο Αρκαδικό Χωριό
γράφοντος, τον περίμενε ο συμπατριώτης μας ρώτες ενωμένοι, να μην αναμιχθούν και ανοίΑρκάς, Νίκος Δεληγιάννης, με ανοιχτή αγκαλιά ξουν συναλλαγές με τα Λαμόγια, που λυμαίνοκαι η σύζυγός του Βασιλεία με μια κανάτα γε- νται την πατρίδα μας. Δεν είναι υπερβολή να πω
μάτη δροσερή βυσσινάδα στο τραπέζι, φτιαγμέ- με την ευθύτητα που με διακρίνει, ότι εδώ έχουνη από τα χέρια της. Η Βασιλεία Δεληγιάννη με κηφήνες-αεριτζήδες σε υψηλά ποσοστά! Ψέτυγχάνει, ας το πούμε κι αυτό, κοντοχωριανή μα στο ψέμα, υπόσχεση στην υπόσχεση. Συχνά
μου αφού κατάγεται από το Δοξάτο Δράμας, έχω την εντύπωση ότι εμάς τους απόδημους
μόλις 6 χιλιόμετρα μακριά από τη γενέτειρά μας χρησιμοποίησαν ως δόλωμα και μας φέραμου, τον Νεροφράκτη. (Χρόνια τώρα το διαλα- νε εδώ για να εξυπηρετηθούν αλλότρια συμφέλώ σε όλους τους τόνους και παντού ότι η Ελλά- ροντα. Οι ντόπιοι συμπατριώτες μάς αγαπούν
δα μας είναι μια μεγάλη θαυμάσια Οικογένεια! και μας επαινούν όταν είμαστε μακρά. Από μαΚαι μπορώ να προσκομίσω αμέτρητες περιπτώ- κριά κι αγάπη, καθώς λέει σοφά ο λαός μας ..
σεις-στοιχεία, που ισχυροποιούν και τεκμηριώ- (Γέλια...).
Όπως βλέπει ο κ. Γαλανός μετά από τριάντα τόνουν την άποψή μου αυτή!). Τα υπόλοιπα ακολουθούν. Εδώ μόνο την πληροφορία ότι ο Νίκος σα χρόνια τα πάντα είναι ακόμα μισοτελειωμένα,
και η Βασιλεία Δεληγιάννη (δύο ενήλικα παιδιά, τίποτα δεν προχωράει πια. Γύρω μας μία απέρακόρη και γιος, στη Γερμανία), μετά σαράντα κά- ντη Baustelle! Από την ημέρα που άρχισε η Πολεπου χρόνια σκληρής δουλειάς, έχουν επιστρέ- οδομία να δίνει άδεια οικοδόμησης σε κάθε
ψει στην Ελλάδα. Ο Νίκος Δεληγιάννης, επιτυ- Έλληνα και εντός της Επικράτειας, η άναρχη δόχημένος επιχειρηματίας, έγινε πασίγνωστος στη μηση πάει ... σύννεφο! Δείτε μόνοι σας, μόλις πέγερμανική αγορά με την περίφημη «Pita Nikos»! ντε μέτρα από τη θάλασσα κτίζονται νέα θεόρατα
Μια δική του συνταγή στην παρασκευή πίτας για σπίτια και κανενός το αυτί δεν ιδρώνει. Έχουνε
Γύρο και Σουβλάκι, που γρήγορα έγινε περιζή- κτιστεί όμορφα σπίτια, αξιόλογα σπίτια που κόστιτητη και πέρα από τα όρια της Nordrhein σαν στους ξενιτεμένους Αρκάδες πολλές χιλιάWestfalen. Η έδρα της Φίρμας βρίσκεται στη μι- δες δολάρια και μάρκα. Πολλά χρήματα, δισεκακρή πόλη Salzkotten bei Paderborn με Γερμανό τομμύρια, πέσανε πάνω σε τούτο το κομμάτι γης,
πια ιδιοκτήτη. O Νίκος Δεληγιάννης ήταν ένας αλλά δυστυχώς ο αρχικός στόχος των εμπνευαπό τους συμπατριώτες μας εκείνους που εν- στών αυτού του ωραίου οράματος δεν εκπληρώθουσιάστηκαν από την προσφορά τής Πολιτείας θηκε. Δείτε με τα μάτια σας τα χάλια γύρω μας,
και δεν άντεξε στον πειρασμό να βάλλει την υ- την παντελή έλλειψη υποδομών, όπως την ξέρουπογραφή του, φαρδιά-πλατιά, για ένα εξοχικό με από τη Γερμανία. Ούτε καν νερό να πιούμε δεν
σπιτάκι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αρκαδία. είχαμε και μόλις ενάμιση χρόνο τώρα, μετά την εΣτη μεγάλη βεράντα της οικίας Δεληγιάννη πέμβαση τού Εισαγγελέα, λύθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό το πρόβλημα. Δεν θέλω να απογοητεύμε θέα τον Αργολικό Κόλπο!
Κύριε Γαλανέ, τί ζητάει μέσα στην καύση του σω τον επισκέπτη μου αλλά αναφέρομαι σε υΑυγούστου ένας Ηπειρώτης στο Αρκαδικό Χω- παρκτά πράγματα, σε απαράδεκτες καταστάσεις.
ριό τής Πελοποννήσου;
Φερ’ ειπείν έχουμε βιολογικό καθαρισμό αλλά
Ηλίας Γαλανός: Κύριε Δίκογλου, σήμερα βρί- δεν ... λειτουργεί! Οι δρόμοι είναι όπως τους βλέσκομαι εδώ όχι σαν διευθυντής ΕΟΤ Γερμανίας πετε και άλλα χειρότερα που δε φαίνονται. Αλλά,
αλλά σαν Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής αυτά ...
Κύριε Γαλανέ ακούσατε τα όσα με πικρία και
Ευρώπης και μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Ηπειρωτών Εξωτερικού. Είχαμε πάρει α- ιερή αγανάκτηση αναφέρθηκαν από τον κ. Δεπόφαση και σαν Πανηπειρωτική Ευρώπης και ληγιάννη και πήρατε μια πρώτη γεύση για το
σαν Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερι- πως πορεύεται αυτός ο από τη φύση πλουσιοκού, να κάνουμε το «Ηπειρωτικό Χωριό» στην πάροχα προικισμένος τόπος προς το μέλλον
Ήπειρο. Γι’ αυτό επισκέπτομαι τον συμπατριώτη του. Η ομορφιά τού τοπίου καθηλώνει τις αιμας Νίκο Δεληγιάννη, να δω και να ακούσω από σθήσεις, όμως, όμως η κρατική μηχανή με τους
τον ίδιο τί κάνανε οι φίλοι μας Αρκάδες του ανθρώπους που την υπηρετούν κάνει, πάντα, το
Εξωτερικού, να πάρουμε ό,τι καλό και χρήσιμο θαύμα της !!
Ηλίας Γαλανός: Εντάξει με στεναχώρησε λιέχει επιτευχθεί σε τούτη την πανέμορφη γωνιά
της Πελοποννήσου και να το χρησιμοποιήσουμε γάκι ο συμπατριώτης Νίκος. Επειδή είμαστε κι εκι εμείς ως πρακτική γνώση στην υλοποίηση των μείς Έλληνες που ζούμε πολλά χρόνια στο εξω-

τερικό θα βρούμε δυσκολίες και φαινόμενα διαπλοκής, που μας είναι άγνωστα στη χώρα της
διαμονής μας. Καλά κάνει, ο Νίκος Δεληγιάννης, και με ενημερώνει με ειλικρίνεια για καταστάσεις που απογοητεύουν. Γι’ αυτό άλλωστε
ήρθα από την Ήπειρο εδώ. Να ακούσω και να
δω από ανθρώπους που απόχτησαν εμπειρίες,
έστω πικρές. Εμείς θα κάνουμε το «Ηπειρώτικο
Χωριό» πάνω σε άλλη νομική βάση. Το κράτος
με τους φορείς του στη δική μας περίπτωση δεν
θα έχει το πάνω χέρι, ούτε και το ... κάτω. Γέλια
για το υπονοούμενο ... Ο χώρος εσάς εδώ είναι
του δημοσίου, ενώ αυτό που πάμε να κάνουμε
εμείς είναι ιδιοκτησία της κοινότητας. Ο δήμος
μπορεί να το παραχωρήσει με ανταλλάγματα.
Πρόκειται για μια διαδικασία που θα τη βρούμε
στο δρόμο μας στις τελικές διαπραγματεύσεις.
Όπως αντιλαμβάνεται ο κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, αυτό που θα γίνει είναι προς όφελος του δήμου και των κατοίκων του. Θα κτιστούν 300 σπίτια και στη συνέχεια θα εγκατασταθούν 300 εύπορες οικογένειες, θα είμαστε
κι εμείς πλέον μέλη αυτού τού ιδίου δήμου.
Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά μοντέλα. Βέβαια θα χρειαστούν και από το
ΥΠΕΧΩΔΕ, το Δασαρχείο και άλλες υπηρεσίες
κάποιες εγκρίσεις και άδειες αλλά θα αφορά
καθαρά το τυπικό μέρος του όλου εγχειρήματος. Εμείς θα είμαστε οικονομικά αυτόνομοι, δε
θα βγούμε σε επαιτεία, έτσι τα πράγματα αποκτούν μια άλλη, ευνοϊκότερη προσέγγιση και μεταχείριση.
Μιλάμε για το μελλοντικό Ηπειρωτικό Χωριό
και τους ξενιτεμένους Ηπειρώτες. Ανάμεσα
στους συνδρομητές και αναγνώστες μας είναι
πάρα πολλοί Ηπειρώτες. Πέστε μας κάτι πιο συγκεκριμένο γι’ αυτό που σχεδιάζετε; Για παράδειγμα, πού θα γίνει το Χωριό των Αποδήμων
Ηπειρωτών; Αυτές οι πληροφορίες ενδιαφέρουν σίγουρα τους αναγνώστες μας.
Ηλίας Γαλανός: Βέβαια και ευχαριστώ για την
ερώτηση. Θα κτιστεί στο νομό Πρέβεζας, γιατί
εκεί βρήκαμε κάτι συγκεκριμένο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας. Είναι ο δήμος Ζαλόγκου και η δωρεά τού οικοπέδου των 300
στρεμμάτων βρίσκεται κοντά στο χωριό Κανάλι.
Μόλις επιστρέψω στην Ήπειρο θα συναντηθώ
και πάλι με το δήμαρχο. Με το Καταστατικό που
μας έχει δώσει εδώ ο φίλος Νίκος Δεληγιάννης,
αφού το μελετήσουμε, θα ολοκληρώσουμε τις
προτάσεις μας προς το δήμαρχο και το συμβούλιό του. Με βάση το Καταστατικό τού Αρκαδικού Χωριού θα συντάξουμε το δικό μας Καταστατικό πάνω στις δικές μας πια απόψεις και ανάγκες. Το σχέδιο του Καταστατικού θα το στείλω στις Ομοσπονδίες Αμερικής-Καναδά, Αυστραλίας και στην Ομοσπονδία Ευρώπης. Έπειτα θα λάβουν γνώση οι ηπειρωτικοί σύλλογοι
και απ’ όλη αυτή τη διαδικασία και ζύμωση θα αποκρυσταλλωθεί το τελικό κείμενο, το οποίο θα
τεθεί σε ψηφοφορία στα υψηλόβαθμα όργανα.
Υπενθυμίζω, με την ευκαιρία της συζήτησης, ότι έχει γίνει και το «Κρητικό Χωριό» στο Ρέθυμνο. Θα έρθω και με τους συμπατριώτες Κρητικούς, που ζούνε στη Γερμανία, σε επαφή για να
μάθουμε τα νεότερα, αφού πρόκειται για κάτι
πρόσφατο. Από τις λίγες πληροφορίες που έχω,
οι Κρητικοί κάνανε αυτό που έχουμε κατά νου κι
εμείς. Οπότε θα συγκεντρώσουμε και νέα χρήσιμα στοιχεία, τα οποία θα διευκολύνουν τις περαιτέρω αποφάσεις μας. Αλλά θα ξεκινήσω με
το «Αρκαδικό Χωριό» που στα μάτια μου, όπως
φαίνεται, είναι πολύ ωραίο και ελκυστικό! Βέβαια μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις τις οποίες
για να τις δει κανείς πρέπει να μένει μονίμως εδώ. Ενώ εγώ τώρα, σαν τουρίστας, τα βλέπω όλα ωραία με την καταγάλανη θάλασσα μπροστά
στα πόδια μας και το δροσερό αεράκι της να
μας χαϊδεύει το πρόσωπο. Εμείς θα έχουμε
μπροστά μας το Ιόνιο πέλαγος, επίσης ωραίο
και εξαίσιο, ενώ οι συμπατριώτες εδώ αγναντεύουν τον Αργολικό Κόλπο με τις γύρω ομορφιές του, εμείς θα απολαμβάνουμε την άπλα
του Ιονίου πελάγους. (Παρέμβαση: θα είναι αποκλειστικά για τους Απόδημους Ηπειρώτες;)
Ναι, θα είναι μόνο για τους Απόδημους Ηπειρώτες.
Κύριε Γαλανέ, ευχαριστούμε για τη συνέντευξη και τις χρήσιμες πληροφορίες.
Ηλίας Γαλανός: Εγώ ευχαριστώ την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ και φυσικά την κύρια και
τον κύριο Δεληγιάννη για την εγκάρδια υποδοχή τους και τα χρήσιμα στοιχεία που μου δώσανε. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας.
«Φωτό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»
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Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης εκλέγεται Αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕΕ
ΑΘΗΝΑ. Στα πλαίσια της 7ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2009, διεξήχθη
μεταξύ άλλων και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
διεθνούς Σωματείου. Στην θέση του Αντιπροέδρου εξελέγη με ποσοστό 75% ο Ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων και Πρόεδρος του ΓερμανοΕλληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW) Δρ.
Γιώργος Χατζημαρκάκης. Μαζί με τον νέο Πρόεδρο
Τζων Πανταζόπουλο (Αυστραλία) και έτερο Αντιπρόεδρο Λεωνίδα Ραπτάκη (ΗΠΑ) η νέα ηγεσία της
ΠΑΔΕΕ θα κληθεί να δραστηριοποιηθεί και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ελληνικής διασποράς
καθώς επίσης και να στηρίξει τις ελληνικές θέσεις σε
ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και της
Κύπρου.
«Για την σωστή εφαρμογή των στόχων και την καθεαυτού πλήρη εκπλήρωση των καθηκόντων μας είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουμε τον ρόλο μας ως απλοί πρεσβευτές των ελληνικών αρχών στο εξωτερικό», δήλωσε ο
νέος Αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕΕ Γιώργος Χατζημαρκάκης.
Ο Ευρωβουλευτής επεσήμανε επίσης ότι είναι αναγκαίο να αναβαθμιστεί ο διάλογος μεταξύ Ελλήνων πολιτικών και μελών της
ΠΑΔΕΕ. «Υπάρχει μία εκτίμηση ότι η σχέση των ελληνικών αρχών

με την ΠΑΔΕΕ εξυπηρετεί κυρίως εσωτερικούς σκοπούς και γι’
αυτό το λόγο είναι μονόπλευρη. Είναι ανάγκη οι Έλληνες πολιτικοί να κατανοήσουν ότι τα μέλη της ΠΑΔΕΕ, τα οποία είναι οι καλύτεροι εμπειρογνώμονες σε θέματα διεθνών σχέσεων, μπορούν
να λειτουργήσουν όχι μόνο σαν πρεσβευτές αλλά
και σαν σύμβουλοί τους και αυτό για το καλό του
τόπου και την σωστή προώθηση των εθνικών θεμάτων της Ελλάδος».
Ο κ. Χατζημαρκάκης ανέφερε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των μελών της ΠΑΔΕΕ χρειάζεται ενίσχυση και βελτίωση. «Η ανταλλαγή των καλύτερων
πρακτικών αποτελεί πολύτιμη πηγή για την προβολή
του Ελληνισμού στο εξωτερικό. Η ΠΑΔΕΕ είναι το κατάλληλο δίκτυο για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων
και εμπειριών για να πετύχουμε το στόχο μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η Γενική Συνέλευση ψήφισε τη δημιουργία μιας επιτροπής που θα ασχολείται
με θέματα επικοινωνίας και δημoσίων σχέσεων εντός
της ΠΑΔΕΕ. Η ίδρυση ενός τέτοιου οργάνου ήταν απολύτως απαραίτητη».
Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης είναι ιδρυτικό μέλος του DHW και
Πρόεδρος της παγγερμανικής επιχειρηματικής οργάνωσης από το
2004. Στο Ευρωκοινουβόλιο εξελέγη εφέτος για δεύτερη φορά.
Εκεί έχει εκλεγεί πρόσφατα μεταξύ άλλων ως Συντονιστής της ισχυ-

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΗΠΕΙΡΩΤΗ
από την Εταιρία Εθελοντισμού Αρτινών Γυναικών
Αγαπητέ μας φίλε Ηπειρώτη,
Σου ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και δημιουργική χαρά. Σε όποια χώρα εκτός Ελλάδος κι αν βρίσκεσαι, σου στέλνουμε φιλικό πατριωτικό χαιρετισμό από την όμορφη
Ηπειρωτική γη. Με χαρά επικοινωνούμε μαζί σου για να Σε καλέσουμε να συμμετάσχεις σε μια όμορφη συλλογική έκφραση αγάπης και πολιτισμού.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ αποφάσισε να εκδόσει μια
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ που ζουν εκτός Ελλάδος ή έχουν συγγραφικό έργο που δημιούργησαν εκτός Ελλάδος ζώντας σε χώρες του εξωτερικού ή εργαζόμενοι για κάποιο διάστημα σε ξένα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα εκτός Ελλάδος
ή συμμετάσχοντες σε διεθνή συνέδρια.
Η Εταιρία μας είναι κοινωφελής φορέας μη κερδοσκοπικός και έχει ως αντικείμενο την κοινωνική αλληλεγγύη με στόχο τον ανθρωπισμό, την φιλανθρωπία και τον πολιτισμό. Για την εκπλήρωση των στόχων της μεταξύ των άλλων αναλαμβάνει την έκδοση βιβλίων, και τα έσοδα από την πώληση διαθέτει για φιλανθρωπικό σκοπό.
Η Εταιρία μας έχει εκδόσει έως τώρα δύο ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ, μία ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΡΤΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, και μία ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΤΙΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ,
δύο καλαίσθητες εκδόσεις που προβάλλουν το συγγραφικό και λογοτεχνικό έργο ανθρώπων που κατάγονται από την Άρτα. Τώρα με την ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θέλουμε να κάνουμε γνωστό στους εντός των τειχών Έλληνες το πνευματικό, επιστημονικό και λογοτεχνικό συγγραφικό έργο των
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ που προβάλλουν την Ελλάδα και την Ήπειρο σε όλες τις χώρες της γης.
Θέλουμε να φέρομε κοντά τους Ηπειρώτες της Ελλάδας με τους απόδημους Ηπειρώτες. Να γεφυρώσουμε τις δύο αγάπες της ψυχής του Ηπειρώτη. Η Ηπειρωτική ψυχή είναι ένα ποτάμι ορμητικό όταν ξεκινάει από τα βουνά και ξεσηκώνει στο πέρασμά
του ό,τι πολύτιμο μπορεί να πάρει από τη μάνα γη, για να το προσφέρει στην παγκόσμια θάλασσα του πολιτισμού.
Η Ηπειρωτική ψυχή αγαπάει με πάθος τον τόπο, την άγια μήτρα της καταγωγής της,
αλλά αγαπάει και να φεύγει. Ονειρεύεται όμως πάντοτε την ημέρα της επιστροφής
«το νόστιμον ήμαρ», όταν θα ξαναγυρίσει στα αγαπημένα χώματα, για να ξαναγεννηθεί πάλι στην προγονική μήτρα.
Με την έκδοση της ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ αυτής θέλουμε το πνευματικό έργο των Ηπειρωτών στο ¨εξωτερικό¨ να λειτουργήσει σαν μία μετάγγιση πνεύματος και ψυχής
στους εντός των τειχών Ηπειρώτες.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η φιλοπατρία αναπτύσσεται κυρίως στον ¨Απόδημο¨ και
είναι η δίδυμη αδερφή της νοσταλγίας για την πατρίδα. Εκεί στο ¨εξωτερικό¨ καταλαβαίνεις ποιος είσαι, ποιον πολιτισμό κουβαλάς στην ψυχή σου και ποιο είναι το χρέος σου στην ανθρωπότητα. Αυτά όλα ¨εδώ μέσα¨ στους στενούς δρόμους της πόλης
σου τα ξεχνάς και κατεβάζεις πολύ των πήχη των ιδανικών σου. Μόνον όταν βρεθείς
στις Ηπειρωτικές βουνοκορφές ή στις ανοιχτές θάλασσες, στους ανοιχτούς ορίζοντες της Ηπειρωτικής γης, τότε μόνο ξαναβρίσκεις την Ανθρώπινη Υπόσταση και η ματιά σου αγκαλιάζει ουρανό και γη!
Γι’ αυτούς τους λόγους και άλλους πολλούς που δεν μπορεί να τους γράψει το μολύβι, αλλά τους πιάνει η καρδιά, ζητάμε από Σένα, αγαπητέ μας φίλε Ηπειρώτη να μας
βοηθήσεις στην έκδοση αυτής της ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ με την προσωπική σου συμμετοχή
και με την παρακίνηση και άλλων Ηπειρωτών Επιστημόνων ή Λογοτεχνών που έχουν
συγγραφικό έργο στο εξωτερικό.
Στην ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ μπορεί να λάβει μέρος κάθε Ηπειρώτης πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς κ.λ.π. που ζει εκτός Ελλάδος και έχει ρίζα καταγωγής από την Ήπειρο έστω και από τον ένα γονιό. Επίσης μπορεί να συμμετέχει ο Ηπειρώτης που παρήγαγε
συγγραφικό έργο εργαζόμενος κάποιο διάστημα σε χώρα του εξωτερικού επαγγελματικά ή επιστημονικά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής επικοινώνησε μαζί μας:
τηλ. 26810-77100, φαξ 26810-21291, email giotstergiou@yahoo.gr
ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 41, ΑΡΤΑ 47100, GREECE

Βασιλική Γκολομάζου
Εκπρόσωπος Εταιρίας

ρής «Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών» και επί κεφαλής
της «Αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις του με
την πΓΔΜ», γεγονός λίαν σημαντικό για την Ελλάδα. Ας τονισθεί εδώ ότι η «Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών» έχει τον έλεγχο
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης καθώς και των αποφάσεων για την χορήγηση απαλλαγής που λαμβάνει το Κοινοβούλιο. Επίσης ελέγχει μεταξύ
άλλων την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εξετάζει τις περιπτώσεις απάτης και ατασθαλιών της Ένωσης.
Η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού
(ΠΑΔΕΕ) ξεκίνησε άτυπα το 1996 και έλαβε νομική υπόσταση ως σωματείο το 2005. Σήμερα έχει πάνω από 170 μέλη εκλεγμένα σε νομοθετικά σώματα και κοινοβούλια σε πλέον των 24 χωρών ανά τον
κόσμο. Στόχοι της ΠΑΔΕΕ είναι η επικοινωνία μεταξύ των μελών, η ισχυροποίηση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και των χωρών προέλευσης των μελών και η προαγωγή, διάδοση και προβολή των αρχών και αξιών του ελληνικού πολιτισμού και
της ελληνικής γλώσσας. Η ΠΑΔΕΕ διατηρεί τις εξής επιτροπές:
«Ελληνική γλώσσα και ελληνικός πολιτισμός», «Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα και άλλων αρχαιοτήτων», «Σύγχρονα προβλήματα του Ελληνισμού (Κυπριακό, Μακεδονικό, κλπ.)», «Προώθηση της συνεργασίας και του Εμπορίου μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και
των χωρών προέλευσης των μελών» και τέλος «Αντιμετώπισης των
προβλημάτων που αφορούν τους Έλληνες της Διασποράς».
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Συγκινητική επίσκεψη της Όλγας Σαραντοπούλου
στον Ελληνισμό της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας
ΒΙΕΝΝΗ. Την ελληνική παροικία της Ουγγαρίας είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ.Όλγα Σαραντοπούλου, μετά από πρόσκληση του προέδρου τής Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Βουδαπέστης Σπύρου Αγκάρντι. Αφορμή της επίσκεψης αποτέλεσε η συμμετοχή της σε συνάντηση με γιατρούς Ελληνικής καταγωγής που ζουν στην Ουγγαρία, αλλά και
με τους ομογενείς της Βουδαπέστης. Οι συναντήσεις οργανώθηκαν με πρωτοβουλία του κ. Αγκάρντι.
Η κ. Σαραντοπούλου μίλησε στους Έλληνες επιστήμονες,
προτρέποντάς τους να συστήσουν το δικό τους δίκτυο και να ενταχθούν, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιστημονική συνεργασία, στο παγκόσμιο Δίκτυο Ιατρών Ελληνικής καταγωγής
αλλά και στην Παγκόσμια Ελληνική Βιοϊατρική Εταιρεία, οργανώσεις επιστημόνων εξωτερικού που συνεργάζονται στενά με
το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και το Υπουργείο Υγείας
της Ελλάδας.
Μετέφερε δε, τις ευχές του Προέδρου ΣΑΕ Στέφανου Ταμβάκη και των μελών του προεδρείου. Στην συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Αυτοδιοίκησης με εκπροσώπους των τοπικών αυτοδιοικήσεων της Ουγγαρίας, παρουσία
και του πρώην προέδρου της Αυτοδιοίκησης Θεόδωρου Σκεύη,
προεδρεύοντας του προέδρου της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων
Ουγγαρίας Λαοκράτη Κοράνη, η Γραμματέας του ΣΑΕ συνομίλησε με τους ομογενείς και αντάλλαξε απόψεις για θέματα που
αφορούν στον Ελληνισμό της περιοχής.
Ακόμη, επισκέφθηκε το ελληνικό σχολείο που στεγάζεται
στον ίδιο χώρο και συνομίλησε με την διευθύντρια του σχολείου Ευαγγελία Τσαρούχα, εκ των πρωτεργατών της θεμελίωσης
του ελληνικού σχολείου στην πόλη της Βουδαπέστης.
Σήμερα στο 12-τάξιο συμπληρωματικό Ελληνικό σχολείο, 260
παιδιά μαθαίνουν ελληνικά, ιστορία και γεωγραφία. Διδάσκουν
δε, δύο αποσπασμένοι δάσκαλοι από την Ελλάδα αλλά και ομογενείς εκπαιδευτικοί. Άλλοι δύο αποσπασμένοι δάσκαλοι στελεχώνουν τα ελληνικά σχολεία στο χωριό Μπελογιάννης και στο
Μίκολτς.
Σε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αυτοδιοίκησης
Ελλήνων Ουγγαρίας Λαοκράτη Κοράνη, η κ. Σαραντοπούλου ενημερώθηκε για την πορεία της Ομογένειας. Ακολούθησε δείπνο όπου παρέθεσαν τα μέλη της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Βουδαπέστης προς τιμήν της Δρ. Σαραντοπούλου.

Βουδαπέστη – Συνάντηση με επιζώντες Έλληνες του εμφυλίου
κτίστηκε από Έλληνες πρόσφυγες όπου και σήμερα διαβιούν
αρκετοί Έλληνες. Κατά παράδοση στο χωριό εκλέγεται Έλληνας δήμαρχος. Σήμερα ο Κώστας Ριζογιάννης εκτελεί με επιτυχία χρέη δημάρχου για τρίτη συνεχή τετραετή θητεία. Στο δημοτικό σχολείο αρκετά παιδιά από τον εντόπιο πληθυσμό μαθαίνουν ελληνικά με μεγάλο ενθουσιασμό.

Επίσκεψη της έκθεσης, Ελληνική
Ορθόδοξος Διασπορά στην Ουγγαρία

Συγκινητική υποδοχή
Σε κλίμα συναισθηματικά φορτισμένο, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τους επιζώντες Έλληνες του Εμφυλίου Πολέμου
μετά από πρωτοβουλία της Δρ. Σαραντοπούλου και με την στήριξη των κ.κ. Κοράνη και Αγκάρντι. Η συνάντηση έλαβε χώρα
στην αίθουσα της πρώτης Ελληνικής Οργάνωσης Προσφύγων
που ιδρύθηκε στην Ουγγαρία. Η Γραμματέας του ΣΑΕ έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από τους ηλικιωμένους, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές έντονης συγκίνησης, όπου οι επιζώντες μοιράστηκαν την προσωπική τους ιστορία, μια ζωή γεμάτη πόνο και
θυσίες, αλλά και θάρρος και πίστη.
Ο Ελληνισμός της Ουγγαρίας αριθμεί σήμερα 4500 μέλη, κυρίως πολιτικοί πρόσφυγες, δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά και
επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί που εγκαταστάθηκαν στη χώρα τα
τελευταία χρόνια.
Το 1993, με την ψήφιση του νέου ουγγρικού Νόμου περί Εθνικών και Εθνοτικών Μειονοτήτων, οι Έλληνες συμπεριλήφθηκαν
μεταξύ των 13 εθνικών μειονοτήτων της χώρας. Το 1995 δημιουργήθηκε η «Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας» και το 1998
οι τοπικές και νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ελλήνων, οι οποίες
πλέον ανέρχονται σε 35.
Στην Ουγγαρία βρίσκεται και το χωριό «Μπελογιάννης», που

Η Γραμματέας ΣΑΕ επισκέφθηκε την έκθεση «Ελληνική Κληρονομιά - Η Ελληνική Ορθόδοξος Διασπορά στην Ουγγαρία,
17ος έως 19ος αιώνας», που λειτουργεί στο Ιστορικό Μουσείο
Βουδαπέστης από τα μέσα Απριλίου υπό την αιγίδα του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και με
την στήριξη του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αυστρίας και
Έξαρχου Μεσευρώπης κ. Μιχαήλ.
Μέσα από ιστορικά εκθέματα, τα περισσότερα κειμήλια, που
εκτίθενται για πρώτη φορά, αποτυπώνεται η ανηφορική διαδρομή των Ελλήνων που ξεκίνησαν από τα μέρη της Μακεδονίας
και αναδεικνύεται η ιστορική παρουσία τους στη Βούδα, την Πέστη και τις άλλες πόλεις και περιοχές της Ουγγαρίας, όπως επίσης και ο ρόλος που αυτοί έπαιξαν στην ανάδειξη των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού, του εμπορίου, της πολιτικής.
Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Ουγγαρία στα τέλη
του 17ου και αρχές του 18ου αιώνα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο
στην ανασυγκρότηση και αναγέννηση της χώρας μετά την
Τουρκοκρατία. Στήριξαν δε, την αγωνιζόμενη μητέρα Πατρίδα
για την απελευθέρωσή της το 1821 και συμμετείχαν ενεργά
στους αγώνες του Ρήγα Φεραίου και της Φιλικής Εταιρίας.
Την έκθεση οργάνωσε η «Υπό Ελλήνων ιδρυθείσα Ορθόδοξος Ουγγρική Εκκλησιαστική Κοινότητα Βουδαπέστης» σε συ-

νεργασία με τον «Ελληνικό-Κυπριακό-Ουγγρικό Σύλλογο Φιλίας»,“ το Ίδρυμα για τον Ελληνικό Πολιτισμό“ και με τη στήριξη
των υπουργείων Εξωτερικών και Τουριστικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας και Ουγγαρίας.
Όπως ενημέρωσαν την Δρ. Σαραντοπούλου, η επιτυχία της
έκθεσης είναι τόσο μεγάλη που έχει ήδη ζητηθεί παράταση της
λειτουργίας της. Την κα Σαραντοπούλου ξενάγησαν στην έκθεση οι εκπρόσωποι των φορέων διοργάνωσης της έκθεσης οι
Βασίλειος Σταματόπουλος επιχειρηματίας και εκπρόσωπος της
Εκκλησιαστικής Κοινότητας Βουδαπέστης, Μάρθα Πολιτίδου,
πρόεδρος της εκκλ. κοινότητας και Βασίλειος Αγγελίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Ενώ παρέστη ο κ.
Κοράνης Πρόεδρος της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας, ο
Πρόεδρος της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Βουδαπέστης Σπύρος
Αγκάρντι και o Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ουγγαρίας κ.Κανάκης.
Στην ιδιαίτερη συνάντηση που είχε η Δρ. Σαραντοπούλου με
τον πρέσβη της Ελλάδας στην Ουγγαρία Σπυρίδων Γεωργιλέ,
στην έδρα της ελληνικής πρεσβείας, ενημερώθηκε για ζητήματα που αφορούν στους Ομογενείς.

Στην Μπρατισλάβα-Συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Ελληνο-Σλοβακικής φιλίας
Η Δρ. Σαραντοπούλου ολοκλήρωσε το ταξίδι της στην Σλοβακία, και συγκεκριμένα στην Μπρατισλάβα όπου συναντήθηκε
με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνο-Σλοβακικής Φιλίας Τίτο Παπαδόπουλο. Η Γραμματέας του ΣΑΕ ενημερώθηκε για τα
ζητήματα που αφορούν στον Ελληνισμό της περιοχής, αλλά και
για τις πρωτοβουλίες και δράσεις της ελληνο-σλοβακικής οργάνωσης. Ενώ συζητηθήκαν και περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.

Σημαντικές αποφάσεις στη Συνεδρίαση της Φραγκφούρτης
FRAΝKFURT. Διήμερη συνεδρίαση πραγματοποίησε στη Φραγκφούρτη η Συντονιστική
Επιτροπή Νεολαίας της Περιφέρειας ΣΑΕ Ευρώπης, κατόπιν πρωτοβουλίας του Συντονιστή
του δικτύου,Κώστα Συμεωνίδη.
Η Συντονιστική Επιτροπή ενημερώθηκε καταρχάς από το Συντονιστή της Περιφέρειας
Γιώργο Αμαραντίδη για τις ενέργειες του Γραφείου και του Συντονιστικού Συμβουλίου σε
θέματα που αφορούν τη νέα γενιά, όπως για
παράδειγμα το διαδικτυακό πρόγραμμα “ευρέσεως εργασίας για νέους” που σχεδίασε η Περιφέρεια και τίθεται σε λειτουργία από το Φθινόπωρο του 2009. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
στις ιδρυτικές Συνελεύσεις της Νεολαίας στην
Ιταλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία
που έγιναν με τη στήριξη του ΣΑΕ Περιφέρειας
Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Αμαραντίδης
υπενθύμισε την απόφαση του Συντονιστικού
Συμβουλίου της Περιφέρειας για έμπρακτη
στήριξη αντίστοιχων πρωτοβουλιών και σε άλλες χώρες. Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας

τόνισε την ανάγκη συμμετοχής σε όλες τις συνελεύσεις νέων με στόχο την ενημέρωση για
τη δράση του ΣΑΕ και την καταγραφή των προ-

βληματισμών και προτάσεων των νέων.
Από την πλευρά του ο Συντονιστής του Δικτύου Νεολαίας ενημέρωσε για την πρόσφατη

συνάντηση του Προεδρείου του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, τις επαφές του με τους Συντονιστές
Νεολαίας των υπολοίπων Περιφερειών και τις
αποφάσεις που ελήφθησαν, με σημαντικότερη
την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επιστροφή
των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής προχώρησαν στη σύσταση επιτροπών και προέβησαν σε ενημέρωση για τις τοπικές δράσεις των
φορέων τους. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
της συνεδρίασης έγινε ανταλλαγή απόψεων
για τη Συνάντηση των Συντονιστικών Επιτροπών Νεολαίας του ΣΑΕ (Δεκέμβριος 2009), ενώ στο πλαίσιο στήριξης της πρωτοβουλίας για
την επιστροφή των Γλυπτών απεφασίσθη η διεξαγωγή ειδικής ημερίδας στο Λονδίνο, που θα
έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινής γνώμης και την προβολή του ζητήματος. Αποφασίστηκε, τέλος, η διοργάνωση Διημερίδας με αντικείμενο τη συσπείρωση της νέας γενιάς στις Ελληνικές Κοινότητες και άλλους μαζικούς φορείς.
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Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στις
Δημοτικές εκλογές 30 Αυγούστου 2009

GRÜNEN Politiker zu Gast in der
Griechischen Gemeinde Gütersloh

Στη φωτογραφία η κυρία Δήμαρχος ανάμεσά μας. Δεξιά της ο δημοτικός μας σύμβουλος (SPD) Μαρ. Ιωάννου και τέρμα ο αντιπρ. της
Κοινότητας Ι. Νάστας. Αριστερά τής Δημάρχου ο π. Μιλτι. Σταυρόπουλος και ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Συλλόγου Jürgen
Jentsch. Κάτω αριστερά ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας Ν. Παναγιωτόπουλος και πίσω ο γραμματέας Παν. Βαρλάγγας

GÜTERSLOH. Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την καλύτερη συμμετοχή στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές
το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας GÜTERSLOH κάλεσε τις
υποψήφιες και υποψήφιους όλων των κομμάτων σε ενημερωτικές συζητήσεις κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν τα
προγράμματά τους και απάντησαν σε ερωτήσεις μας.
Η πρώτη συνάντηση έγινε με τη Δήμαρχο Maria Unga
(SPD) σε πολύ καλό κλίμα. Θέσαμε στην κυρία δήμαρχο τα
προβλήματα των Ελλήνων στην πόλη και πήραμε ικανοποιητικές απαντήσεις-διαβεβαιώσεις στη λύση των αιτημάτων

μας. Στη δεύτερη συνάντηση, που έγινε επίσης στην Ελληνική Κοινότητα παρουσία του Νομάρχη κ. Sven Adenauer
(πρόκειται για τον εγγονό του πρώτου μεταπολεμικού Καγκελαρίου της Γερμανίας Konrad Adenauer) CDU και του
προέδρου της CDU Ralf Bringhaus επίσης σε πολύ καλό επίπεδο αμοιβαιότητας και συνεργασίας για τα πραγματικά
προβλήματα των Ελλήνων στην περιοχή. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά του κ. Νομάρχη και μας παρότρυναν, για οποιαδήποτε θέμα μας απασχολεί, να ερχόμα(Ν.Π)
στε σε άμεση επαφή μαζί τους.

Στη φωτογραφία από τη δεύτερη συνάντηση: Στην πίσω σειρά δεξιά ο
Νομάρχης Sven Adenauer, ο γραμματέας μας κ. Βαρλάγγας και ο κ.
Bringhaus πρόεδρος της CDU. Στην πρώτη σειρά διακρίνονται μεταξύ
άλλων ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο π. Μιλτιάδης, ο ταμίας τού S:G:K
και ο πρώην δημοτικός μας σύμβουλος Γιάννης Μακεδονόπουλος

Από την επίσκεψη στην Ελληνική Κοινότητα. Τους επίσημους καλεσμένους καλωσόρισε ο Πρόεδρός μας Νίκος Παναγιωτόπουλος προσφέρθηκαν καφές, γλυκά και ακολούθησε μία ευχάριστη Diskussion

Am Mittwoch, 12. August 2009, besuchten die
Bürgermeisterkandidatin der GRÜNEN, Wibke Brems, und der
GRÜNE Bundestagsdirektkandidat, Marco Mantovanelli, die
Griechische Gemeinde Kreis Gütersloh.
Der herzliche Empfang der Vereinsmitglieder beeindruckte die
GRÜNEN Politiker sichtlich. Sie lobten das ehrenamtliche
Engagement der Vereinsmitglieder, die das Vereinshaus selbst in
Schuss halten und mit unzähligen Aktivitäten am Leben in
Gütersloh teilnehmen. Die Griechische Gemeinde schafft
scheinbar spielend, was doch nicht so einfach ist: Die Integration
in der Gütersloher Gesellschaft und die Bewahrung der
griechischen Kultur.
Anschließend standen die beiden Politiker Rede und Antwort
und hatten ein offenes Ohr für die Sorgen der Anwesenden.
Gemeinsam wurde das Problem der Jugendarbeitslosigkeit
diskutiert und was eine GRÜNE Bürgermeisterin anders im
Rathaus machen würde. "Ich möchte mit Mut neue Ideen
voranbringen, etwas, was in Gütersloh in den letzten Jahren fehlte
und natürlich möchte ich dabei alle Bürger mitnehmen", brachte es
Wibke Brems auf den Punkt.
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Η Ναύπακτος δεν λησμονεί τους πεσόντες αεροπόρους
«Το Μνημείο αυτό θυμίζει σε όλους μας το
χρέος που έχουμε απέναντι στην Πατρίδα», τόνισε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου στα Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Αεροπόρων Ναυπακτίας. Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Αεροπόρων Ναυπακτίας έκανε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης
μαζί με τον Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γιάγκο και το δωρητή του Μνημείου Γρηγόρη Βαρελά στις 19.07.2009 στην Πλατεία Οξύλου, στη
Ναύπακτο.
«Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε
τόσο, απέναντι στη μεγάλη προσφορά των αδελφών μας, που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, όσο και στους συγγενείς τους» ανέφερε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου στη σύντομη ομιλία του. Ο
Δήμος Ναυπάκτου με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου αποφάσισε να δοθούν σε 12 οδούς
της πόλης τα ονόματα των πεσόντων αεροπόρων Ναυπακτίας που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε

ο Δήμαρχος «Στη σύγχρονη πραγματικότητα με
τις ποικίλες προκλήσεις για τη Χώρα μας η θυσία
των Αεροπόρων Ναυπακτίας αποκτά ιδιαίτερη
σημασία. Παραδειγματίζει όλους μας, υπενθυμίζοντάς μας, ότι η Ελευθερία και η Δημοκρατία
δε χαρίζονται, αλλά απαιτούν κόπους, αγώνες
και προπάντων θυσίες». Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου ευχαρίστησε το δωρητή του μνημείου Γρηγόρη Βαρελά, αναφέροντας ότι το παράδειγμά
του είναι άξιο για να βρει μιμητές, ενώ σημαντική ήταν η στήριξη της εκδήλωσης από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών.
Στη σεμνή τελετή των Αποκαλυπτηρίων του
Μνημείου Πεσόντων Αεροπόρων τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο, ενώ παρέστησαν ο Βουλευτής Αιτ/νίας Δημήτρης Σταμάτης,
εκπρόσωπος του ΓΓ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών, καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης στην ιερή στιγμή των Αποκαλυπτηρίων

Ο Πρόεδρος της Βουλής στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Δήμο Φαλαισίας Αρκαδίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
θα επισκεφθεί την Τρίπολη
ΤΡΙΠΟΛΗ. Διήμερη επίσκεψη στην Τρίπολη θα πραγματοποιήσει στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Όπως έκανε γνωστό με δηλώσεις του ο δήμαρχος Τρίπολης Αλέξανδρος Κοτσιάνης, ο κ
Βαρθολομαίος είναι επίσημος προσκεκλημένος του Δήμου
Τρίπολης και της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας & Κυνουρίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΡΚΑΔΙΑ. Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων Δημήτρης Σιούφας καλεσμένος από το Δήμο Φαλαισίας Αρκαδίας. Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας, ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Πρόεδρος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΠΑΣΟΚ & πρώην Υπουργός Δημήτρης Ρέππας, ο πρώην
Βουλευτής Δημήτρης Κωστόπουλος, ο Νομάρχης Αρκαδίας Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, δήμαρχοι και πλήθος
κόσμου. Κατά τα αποκαλυπτήρια ο Πρόεδρος της Βουλής είπε: «Έρχομαι στον τόπο σας, έναν ιστορικό και περήφανο τόπο, με αισθήματα εκπλήρωσης χρέους.
Χρέους τιμής για την ιστορία του τόπου σας. Χρέους
συμπαράστασης για την πρόσφατη καταστροφή που
σας έπληξε. Χρέους ευθύνης για τη στήριξη που πρέπει
να σας δώσουμε. Στον τόπο σας και γύρω από αυτόν
δόθηκαν κρίσιμες μάχες του Αγώνα της Ελευθερίας.
Εδώ, που βρίσκεται ο ανδριάντας του γέρου του Μωριά, δόθηκε μάχη σε μια κρίσιμη φάση του Αγώνα, όταν
υπήρχαν πολλά σημάδια ότι η επανάσταση ήταν σε επικίνδυνη
φάση. Ο Γέρος του Μωριά πέτυχε με λίγους ανθρώπους πολλά.
Κράτησε ζωντανό το πνεύμα του Αγώνα και έσωσε τις δυνάμεις
της Ελευθερίας. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υπήρξε ο ουσιαστικός πολέμαρχος και το σημαντικότερο σύμβολο του Αγώνα
της Ελευθερίας. Ο ανδριάντας του δεν βρίσκεται εδώ για να θυμίζει μόνον την Ιστορία. Βρίσκεται κυρίως για να δίνει διδάγματα για το μέλλον. Για τους αγώνες που θα βρεθούμε και τούτη η
γενιά και οι επόμενες. Για τη στάση ζωής που πρέπει να έχουμε
ανάμεσα μας. Ομόνοια, συνοχή και αγάπη.
Για τους ανθρώπους και την Πατρίδα. Γιατί οι μεγάλοι άν-

θρωποι δεν ωφελούν το έθνος μόνο με το έργο τους. Το ωφελούν περισσότερο, διαχρονικά με το παράδειγμα τους. Έτυχε,
δυστυχώς στη δική σας γενιά να αντιμετωπίσετε τη σύγχρονη
εκδοχή του «κατακαημένου Μωριά». Ευτυχώς είμαστε πια σε
φάση που την απόγνωση της καταστροφής διαδέχθηκε η αποφασιστική αναδημιουργία.
Χάσατε ανθρώπους και περιουσίες. Έχουμε καθήκον όλοι να
κάνουμε ότι μπορούμε για να επιταχυνθεί η αποκατάσταση, η αναδόμηση, η ομαλή ζωή. Αυτό είναι το χρέος της τιμής, της συμπαράστασης και της ευθύνης που έχουμε όλοι απέναντι σας.
Είστε περήφανοι για την ιστορία σας. Έγνοια μας είναι να γίνετε περήφανοι και για το μέλλον σας».

n n n ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΒΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
n Αγαπητέ μου κ. Διευθυντά.
Πέρασαν 35 χρόνια από τότε που αποκαταστάθηκε η ταλαίπωρη Δημοκρατία στη χώρα μας. Κάθε χρόνο γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο μια εκδήλωση ως ανάμνηση και τιμή στο γεγονός αυτό. Να μου επιτρέψεις να σχολιάσω τον τρόπο της εκδήλωσης αυτής, που νομίζω, ότι προ πολλού έχει ξεφύγει από το
σκοπό που έχει καθιερωθεί.
Στα πρώτα χρόνια και όταν πρωτοστατούσε ως Πρωθυπουργός ή Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο πρωτομάστορας Κων/νος
Καραμανλης, η εκδήλωση αυτή στο Προεδρικό Μεγαρο, ειχε
κάποια λάμψη και κάποια σοβαρότητα, η οποία συνεχίστηκε έστω και κατά το ήμιση επί Προεδρίας Κων/νου Στεφανοπουλου.
Τα τελευταία χρόνια, όμως, νομίζω ότι η εκδήλωση αυτή αρχίζει να εκφυλίζεται. Με θλίψη είδα αρχικά προ ετών τον σημερινό Πρόεδρο κ. Παπουλια να προσκαλεί την ημέρα αυτή στο
Προεδρικό μέγαρο ανθρώπους που δεν είχαν και δεν έχουν καμία σχέση με την επέτειο αυτή. Χωρις μάλιστα τα άτομα αυτά να
κατέχουν και κάποιο αξίωμα ώστε να δικαιολογεί την παρουσία
τους εκεί . Τη χαριστική βολή στη σοβαρότητα αυτής της εκδήλωσης την έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσιπρας, ο
οποίος προ έτους προσηλθε στην εκδήλωση στο Προεδρικό
Μέγαρο με κάποια αλλοδαπή από τη Σιέρα Λεόνε.
Σημειώνω ότι τόσο ο Πρόεδρος κ. Παπουλιας όσο και ο κ.
Τσιπρας μου είναι αρκετά συμπαθείς. Νομίζω, όμως, ότι δεν έχουν το δικαίωμα αυτοί που προσκαλούνται να συνοδεύονται
στο Προεδρικό Μέγαρο, σε επίσημες στιγμές, από φίλους, χωριανούς, συμμαθητές και γενικά όποιον τους είναι αρεστός, για
να δείξουν ότι είναι … δημοκρατικοί ή γιατί νομίζουν ότι έτσι θα
προσελκύσουν μερικούς χαζούς ψηφοφορους. Ελπιζω και ευχομαι, να ήταν άλλα τα κίνητρα του κ. Τσιπρα και όχι ο μικροκομματισμος. Θα πρέπει να γνωρίζουν άπαντες ότι η ημέρα αυτή και η εκδήλωση δεν γίνονται για επίδειξη μόδας από τις κυρίες ούτε για να δείχνουν ορισμένοι τα μεγαλεία τους.
Στο σπίτι τους μπορούν να προσκαλούν όποιον θελουν. Το
Προεδρικό Μέγαρο, όμως, είναι σπίτι του Ελληνικού Λαού και
όχι πασαρέλα. Λίγος σεβασμός δεν βλάπτει. Ούτε λίγη σοβαρότητα. Εκτός αυτού τα έξοδα για την εκδήλωση, κανένας Τσίπρας
δεν τα πληρωνει, παρά μόνο ο ταλαιπωρημένος ελληνικός λαος. Τελικά η μόνη που κέρδισε από την περσινή παράσταση του
κ. Τσιπρα είναι η συνοδός του κ. Καντιζα Σαντοχ. Βλεπω μια
n Κύριε Απόστολε,
Σας γράφω από Μελβούρνη Αυστραλία.
Συγχαρητήρια για την άκρως ενημερωτική εφημερίδα της Γερμανίας "Ελληνική Γνώμη". Εύχομαι ότι καλύτερο στις προσπάθειές σας.
Εμείς εδώ έχουμε τέτοιου είδους παροικιακές εφημερίδες, αλλά δεν έχουμε κάτι το πολιτιστικό. Δηλαδή
κάποιο λογοτεχνικό περιοδικό σε τύπο pdf που μπορεί
να διανέμεται μέσω το Διαδικτύου.
Αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε
τους επόμενους μήνες και θα σας ενημερώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι. Να είστε πάντα καλά και μόνο επιτυχίες.
Ιάκωβος Γαριβάλδης
www.diasporic.net

Ανθελληνική
προπαγάνδα
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες του Δ.Σ της Ομοσπονδίας που κατάντησε να μετράει τα κουκιά του
άλφα και του βήτα κόμματος ...
Όσο η «ομοσπονδία» ασχολείται με τα ... κουκιά
της, η «αξιότιμη» ADAC και άλλοι κάνουν προπαγάνδα κατά τhς Ελλάδας. Σήμερα στο ταξίδι μου για
Nürenbergi άκουσα στο ράδιο SWR3, αν δεν κάνω
λάθος, ... διαφήμιση τής ADAC για rücktransport μέλους της από Ελλάδα, επειδή εκεί, δηλ. στην πατρίδα μας, τα Νοσοκομεία ήταν σε άσχημη κατάσταση
κτλ., κτλ., κτλ ...
Διάλεξαν την Ελλάδα και όχι την ... Τουρκία ή το
Ισραήλ, γιατί αυτοί δεν ... μετράνε τα κουκιά των
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προσπάθεια από μερικους ανεγκέφαλους να μας την προβάλουν ως κοινωνικό παράγοντα. Έτσι σε λίγο εκτός από την εθνική μας χήρα, θα έχουμε και την εθνική μας συνοδό, όπως έχουμε τον εθνικό μας τραγουδιστή ΣΑΚΗ, τον επίσης εθνικό
μας άγιο ΕΦΡΑΙΜ, τους μεγάλους πολιτικούς, στρατιωτικούς,
θρησκευτικούς, χορτασμένους εργατοπατέρες της ΓΕΕΣΕ και
ΑΔΕΔΗ και λοιπούς ...φωτεινούς ηγέτες, που με τις απίθανες ικανότητες τους έχουν καταντήσει την Ελλάδα μας Αφρικανική
Χώρα.
Αλλά τέτοιοι που είμαστε, ΑΥΤΟΙ μας αρμόζουν.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και διατελώ μετά τιμής
Παναγιώτης Λιακέας
Μπόχουμ Γερμανίας τηλ. 049-0234-356259 η 5309643
n Σημείωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:
Φίλε αναγνώστη, αγαπητέ συμπατριώτη Παναγιώτη Λιακέα από το Bochum. Συγκεκριμένες και καυστικές οι επισημάνσεις
σου και σίγουρα είναι πολλοί εκείνοι ανάμεσά μας, που θα συμφωνήσουν με τις θέσεις και απόψεις σου. Αλλά, για να σε απαλλάξω ολότελα από τις αγωνίες σου και μελλοντικούς κόπους να μου στέλνεις τέτοιου είδους επιστολές, σε πληροφορώ
με άμεση γνώση, ότι η κατάσταση άλλαξε από τον Πρόεδρο Παπούλια «κατόπιν και επιθυμίας των αντιστασιακών οργανώσεων» ριζικά. Στη φετινή εκδήλωση, 24 Ιουλίου 2009, που έγινε

μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, η λιτότητα ήταν σκληρή και εμφανής σε όλες της τις πτυχές. Διάρκεια, προσφερόμενα αγαθά
(είναι αυτό που ενοχλεί τους πολλούς και χαρακτηρίζουν το
τραπέζωμα που ακολουθεί «μάσα» σε βάρους των Ελλήνων φορολογουμένων -μπουφές, ορχήστρα, μόδα, περιπάτους και
κουβεντούλα στους δροσερούς διαδρόμους του Προεδρικού
Κήπου κλπ.) είναι πια ανεπιστρεπτί παρελθόν, τουλάχιστον από
τον σημερινό Πρόεδρο τής Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο
Παπούλια. Μέσα στην μεγάλη αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου, με αρκετή ζέστη γιατί τα κλιματικά δεν επαρκούσαν, η όλη
εκδήλωση μόλις και διήρκεσε μία ώρα! 12 η ώρα το μεσημέρι
(το άλλοτε «πανηγύρι» όπως το χαρακτηρίζεις) είχαν τελειώσει
όλα. Στην αίθουσα δεν υπήρχε ούτε μία πολυθρόνα, ούτε μία
καρέκλα, για να ... ξαποστάσει κάποιος κουρασμένος και ταλαιπωρημένος από την αφόρητη κάψα του Ιουλίου που είχε ανεβάσει το θερμόμετρο στους 38 βαθμούς Κελσίου. Από τον Επίτιμο Πρόεδρο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που πάει να κλείσει έναν αιώνα δημιουργικής ζωής, μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο (70ντα και κάτι κι αυτός), τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον
Πρόεδρο Κάρολο Παπούλια και της συζύγου, τους πρώην Προέδρους Χρήστο Σαρτζετάκη και Κωστή Στεφανόπουλο, όλοι στο
... όρθιο!! Μια σύντομη ομιλία-αναφορά του κ. Παπούλια στα περασμένα αλλά και στα τωρινά, έκλεισε την όλη παράσταση διάρκειας μόλις μισής ώρας.
Ακολούθησε η περιφορά αναψυκτικών τριών επιλογών: Νεράκι δροσερό, απλή πορτοκαλάδα (όχι χυμός αγνού πορτοκαλιού) και ... βυσσινάδα, που, πολλοί από τους παρόντες, σίγουρα την είχανε ξεχάσει ή είχαν να τη δοκιμάσουν μερικές δεκαετίες!! Στις δώδεκα και κάτι το ρομαντικό καφενεδάκι του Εθνικού Κήπου ήταν κατάμεστο από επίσημους καλεσμένους που
τρέξανε, απέναντι από το Προεδρικό Μέγαρο, για μια θέση στη
δροσιά των αιωνόβιων δένδρων για καφέ και κουβεντούλα.
Ανάμεσά σους και ο Πρόεδρους του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου με το φίλο και στενό του συνεργάτη Θανάση Τσούρα.
Μετά την αναφορά αυτή, την κάπως ανιαρή για μερικούς, του
πρώην Λοχία Δίκογλου στον αρχαιότερο συνάδελφό του Λοχία
Λιακέα, πιστεύω ο εξοργισμένος Έλληνας της Διασποράς, Παναγιώτης Λιακέας, να είναι ικανοποιημένος και εν κρυπτώ να χαίρεται, αφού οι επισημάνσεις-ανησυχίες του φτάσανε εγκαίρως, τις
οίδε, μέχρι εις τα ώτα τού Πρώτου Πολίτη τής χώρας μας. (Α.Δ.)

κομμάτων τους, αλλά κοιτάνε το συμφέρον της χώρας τους. Και μπράβο τους!!
Με Πατριωτικούς χαιρετισμούς
Χρήστος Σ. Μουμτζίδης
Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Darmstadt
(15. Juli 2009)
n Απόστολε,
Τους χαιρετισμούς μου και από την Ζυρίχη.
Μόλις έριξα μια ματιά στο φύλλο του Ιουλίου της
Ελληνικής Γνώμης. Εκδίδετε την εφημερίδα μηνιαίως?
Να ξέρω για να κοιτάζω για τα νέα τεύχη. Μου φαίνεται λίγο παράξενο το ότι οι Έλληνες των γερμανόφωνων χωρών (τουλάχιστον όπως βλέπω στο Greek desk
στο XING αλλά και κάποια από τα θέματα της εφημερίδας σας) μιλούν ως επί το πλείστον γύρω από Σκόπια, Μακεδονία, Τουρκία κλπ.
Σαφώς αυτά είναι προβλήματα σοβαρά της εξωτερικής μας πολιτικής, απλά μου κάνει εντύπωση που δεν
θίγονται στην ίδια έκταση κι άλλα θέματα.... Δηλαδή αναρωτιέμαι όταν πάνε όλοι αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού στα χωριά τους μόνο γι’ αυτά προβληματίζονται? Δεν ξέρω πόσο καιρό έζησες στην Ελλάδα αλλά
σίγουρα τα προβλήματα του Έλληνα στην Ελλάδα είναι
διαφορετικά... και σπανίως ανησυχούν τους Έλληνες
στο εξωτερικό.
Είμαι μόλις δύο χρόνια εδώ στην Ελβετία και μπορώ
να πω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για αυτοκριτική και αναθεώρηση της ταυτότητας μου, της χώρας μου... βλέπω τα καλά και τα κακά με άλλο μάτι.
Σταυρούλα Σ., Ζυρίχη
12.08.2009
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CATERING
Εστιατορική Εξυπηρέτηση Τσιουλόγιαννης
Με την εμπειρία 20 χρόνων στο καλό φαγητό
της ελληνικής κουζίνας τολμήσαμε την επέκταση
της εξυπηρέτησης επισκεπτόμενοι τον δικό σας χώρο,
αναλαμβάνοντας το Catering δεξιώσεων, γάμων,
βαπτίσεων, γενεθλίων, εγκαινίων
και κάθε είδους εκδηλώσεων
ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑ
τ.κ. 22001, τηλ./fax: 27550 22602
οικ.: 27550 23178
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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

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
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Κατάνυξη και επεισοδιακή ένταση
στην Παναγία Σουμελά του Πόντου
Μέσα σε ατμόσφαιρα θρησκευτικής κατάνυξης, αλλά και έντασης
με επεισόδιο ανάμεσα στους διοργανωτές της εκδήλωσης και τις
τουρκικές αρχές, πραγματοποιήθηκε και φέτος η προσκυνηματική
εκδρομή στην ιστορική Μονή της
Παναγίας Σουμελά του Πόντου.
Περισσότεροι από τρεις χιλιάδες
προσκυνητές από την Ελλάδα, Ρωσία και άλλες παρευξείνιες χώρες,
βρέθηκαν στις 15 Αυγούστου 2009
στην Τραπεζούντα, στο μοναστήριαετοφωλιά και σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού, για να προσκυνήσουν τη Χάρη Της Υπεραγίας
Θεοτόκου και να δώσουν έτσι μία
εντυπωσιακή παρουσία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συντονιστή της Ε΄ Περιφέρειας του
ΣΑΕ Ιβάν Ιγνάτιεβιτς Σαββίδη. Παρά τις δυσκολίες και τα προσκόμματα των τοπικών τουρκικών αρχών, που προσπάθησαν να εμποδίσουν το προσκύνημα, αυτό ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Αναλυτική ανταπόκριση και φωτο-ρεπορτάζ στο επόμενο φύλλο από τους απεσταλμένους της «Ε.Γ.»
Νίκο Σουτόπουλο, Βασίλη Ζαραβέλλα και Γιάννη Δελόγλου.

Τυρός – βουνό και θάλασσα
με ένα απάνεμο σύγχρονο λιμανάκι για όσους
διαθέτουν πλεούμενο ή γοργοτάξιδο τρεχαντήρι.
Μία Gemeintipp für Segelfreunde ...
Και μια ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία για εκείνους που βρίσκονται στα όρια της Αρκαδίας αλλά και πέραν αυτής. Στις 4 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά η Γιορτή τού Ψαρά.
Έλατε και δε θα το μετανοιώσετε. Οι Τυριώτες ψαράδες με τη
στήριξη του δήμου θα σας ανταμοίψουν με ένα λαϊκό γλέντι με το
μουσικό συγρότημα ΚΑΡΥΑΤΕΣ αλλά και πλούσιους ψαρομεζέδες. Πού; Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο λιμάνι στις 9 το βράδυ.
Στον Τυρό θα βρείτε ξενοδοχεία και καταλύματα μπροστά στη θάλασσα σε πολύ καλές τιμές.

Informationen: www.tyros.gr
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